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  )ה, ו( ם אני שמעתי את נאקת בני ישראלוג
וכאן . לרבות קאי" את"ו" גם"מבואר דכל תיבת :) בבא קמא מא(בגמרא 

   ?יש להבין מה באו לרבות

דהתורה רצתה לרמז ע "זי" ישמח ישראל"ק בעל ה"הרהשם במובא אלא 

פי מה וזאת על : היה בבוא העת באחרית הימיםתלנו על דרך הגאולה ש

אם ראית דור שהצרות מתגברות עליו כנהר  .)סנהדרין צח(ל "אמרו חזש

" ספהנו' ח הצר רוכי יבא כנהר ) "יט, ישעיה נט(שנאמר ) למשיח(חכה לו 

ורצו לרמז בזה כי לפני זמן ". ובא לציון גואל) "'שם פסוק כ(וסמיך ליה 

לכים במרוצה זה עם ישראל כמו גלי הנהר ההו להגאולה ירבו הצרות ע

י "וע, רי שיושיעם מיד צכד' שעם ישראל יזעק אל ה ,ואומוכח ה, אחרי זה

  .זה ישלח להם את הגואל

הקדמתי , כמו שכעת בגאולת מצרים: למשה רבנוה "וזהו שאמר כאן הקב

כפי שהסביר ו – את הקץ אודות לכך שצעקת בני ישראל באה אלי

והאריך הכתוב להזכיר טענות רבות ": )ה"כ, ב(בפרשה הקודמת  ן"הרמב

וירא ", "ויזכור אלוהים את בריתו" ,"וישמע אלוהים את נאקתם", בגאולתם

פ שנשלם הזמן "כי אע ,"ידעתי את מכאוביוכי ", "וידע אלוהים", "אלוהים

בל תפלתם יאלא מפני הצעקה ק ,לא היו ראויים להיגאל ,שנגזר עליהם

ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו "כפי שכתוב  !ברחמיו

  ".בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה
באחרית הימים אשמע את  -" לוגם אני שמעתי את נאקת בני ישרא"כך 

מגודל הצער  ,ולהצערם של עם ישראל בארץ ישראל ובגנאקתם ו

ובכך אדע , הצער של חבלי משיח, חוץיסבלו מבית ומבוהיסורין שהם 

  .לגואלם ברחמים מרובים

•   

', ל הק"ל חוזרים על עצמם שוב ושוב בדברי חז"הדברים הנ: אמר הכותב

שגאולת עם ישראל מהגלות הנוראה והקשה בה , ואין ספור ראיות ישנם

י תפילה ובקשה אמיתית מבורא עולם "תהא אך ורק ע, אנו שרויים כעת

  .מלכותו בעולם את גלהשישיגאלנו וישלח לנו כבר את משיח צדקנו 

דכל מטרת היסורים והגזירות  .)סנהדרין צז( א"המהרש וכפי שכבר כתב

הם בכדי להביא , הנוראות של חבלי המשיח אותם אנו חווים בימים אלו

שאין לנו על מי להשען אלא על אבינו , שנבין ונסיק מסקנה: למטרה אחת

ל לפתור לנו את כל ויכ ה"הקברק כי המציאות מראה ש, שבשמים

' ל הק"וזה יהיה כפי שחז, ולםהבעיות ממנו סובלים עם ישראל בכל הע

עם שבזמנו תבוא הרווחה ל, בעת אשר יתגלה מלך המשיח, הבטיחו לנו

יהא שפע גשמי גדול ללא  :בכל העניינים ברוחניות ובגשמיותישראל 

ואת רוח הטומאה אעביר , הבכיה, הצער, ותהמו, יפסקו המחלות, מחסור

       .כמים לים מכסים' מן הארץ ומלאה הארץ דעה את ה

אשר מצרים מעבידים  ם אני שמעתי את נאקת בני ישראלוג

  )ה, ו( ואזכור את בריתי אותם
דף (בגמרא ברכות ": כוסי רויה"הספר פנינה מופלאה מובאת כאן מתוך 

את שממרקין  יםסורם שתי דרשות שונות בשאלה מנין לימובאי) ה׳ ע׳א

אמר רבי יוחנן מה תלמוד לומר " :ואף ממרקין עונותיו גופו של אדם

מה שן . קל וחומר משן ועין, ׳ומתורתך תלמדנו׳ דבר זה מתורתך תלמדנו

שממרקין כל  יסורין, ועין שהן אחד מאבריו של אדם עבד יוצא בהן לחרות

  ".גופו של אדם על אחת כמה וכמה

 ,נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין: "ורבי שמעון בן לקיש אמר

ית׳ ונאמר ברית ביסורין ׳ולא תשבית מלח בר: ית במלח דכתיבנאמר בר

  מלח ממתקת את  –מה ברית האמור במלח , אלה דברי הברית׳׳: דכתיב

  

  

  ".יםורין ממרקין כל עונותיו של אדם –אף ברית האמור ביסורין  ,הבשר

מה כבר משנה , לכאורה תמוה עלקא מניקלשבורג זי״עשמ ק רבי"הרהשאל 

  ?העיקר שנדע שייסורים ממרקין גופו של אדם, אתמנין לומדים ז

שכן אם נלמד שייסורין ממרקין . בין שתי הדרשות ייםק יהבדל מהות, ואולם

רות אך ורק חהרי ההלכה קובעת שעבד יוצא ל, ק״ו משן ועין סכרבי יוחנן הגור

אך במקרה , כאשר האדון הוציא בכבודו ובעצמו את עינו או שינו של העבד

סורים ישאדם המקבל , הוי אומר. אינו יוצא לחרות, שעשה זאת באמצעות שליח

ומה . מלך מלכי המלכים ב׳׳ה, ב לכוון שקיבלם מאת האדון עצמויייהיה ח ע"ל

לך ואתה מפנה אליו מבט  אם מישהו דורך לך על רגלך ומכאיב, למשל, יקרה

, במקרה כזה הייסורים לא ימרקו ?"אינך יכול להיזהר? זאת ילמה עשית ל"זועם 

  .משום שהנך תולה זאת בשליח שהביא לך את הייסורים ולא בהקב״ה

הלומד שייסורין , שונים יהיו פני הדברים לפי דרשתו של רבי שמעון בן לקיש

 יואין שום הבדל מ, תק את הבשרשהרי המלח תמיד ימ, ממרקין מברית מלח

סורים על ישבאם באים , כיוצא בזה גם בייסורים. יצוק את המלח על הבשר

הם ימרקו את גופו ועוונותיו ללא קשר לכוונה שלו ולהתייחסות האדם  -האדם 

  .ליסוריו

 ם אני שמעתי את נאקת בני ישראלוג: "בפרשתינו אומר הקב׳׳ה למשה רבינו

בני ישראל לא תולים את הייסורים , כלומר". אותםאשר מצרים מעבידים 

ולכן אומר , "אשר מצרים מעבידים אותם" -בגזירת שמים אלא בשליחים 

כדרשתו של " ברית מלח"מוכרח אני לזכור את , "ואזכור את בריתי"הקב׳׳ה 

  . רבי שמעון בן לקיש

 ,ו(וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם 

  )ה
אחד , זי״ע "חתם סופר"ק בעל ה"גההמסופר שפעם אחת נכנס לחדרו של 

, סוחר גדול אני, ״כפי הידוע לרב :מגדולי הסוחרים בעיר ובקש את עזרת הרב

ומבקש אני ממעלת כבוד הרב שיברך אותי , אולם כעת נקלעו עסקי לצרות

  . ובחכמתו הרבה שיתן לי עצה איך לצאת מן המיצר״

שאחיך עני , ״אולם עוד יודע אני -אמר הרב  -ך הקשה״ ידוע לי מצב, ״אכן

  . ואילו אתה מתעלם מלהושיט לו עזרה״, ואביון וצריך הוא עזרה בפרנסתו

״אבל כרגע עסקי אינם מרשים  -מלמל העשיר במבוכה  -״יסלח לי כבוד הרב״ 

  . "בוודאי שאעזור לו, אולם אם אצא מן המיצר. לי לעזור

״וגם אני שמעתי את נאקת בני : אומר הקב״הע אמר לו הרב בפרשת השבו

  ? מה הפירוש המלה ״וגם״ וכי מי עוד שמע את נאקתם, ישראל״

שמע כל אחד מהם , בשעה שבני ישראל נאנקו ונאנחו תחת עול מצרים, אלא

השתדל כל אחד להקל מעל סבלו של , למרות השעבוד... גם את אנחת אחיו

  ... מע גם הקב״ה את אנחתם והושיעםובשכר שמיעה זו ש, רעהו בכל יכולתו

מכל ' ובוודאי יושיעך ה -עזור גם אתה לאחרים למרות מצבך הלא טוב 

  !צרותיך

  )יד, ז(אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח את העם ' ויאמר ה
על מובא  א"ג יהודה שווארץ שליט"הרה המחבר שמוציא לאור "יין ישן"בגליון 

אשר  א"ר מטלאנא שליט"ק האדמו"כסיפר אותו נפלא וסיפור פסוק זה מדרש 

ל שטיינמן "מרן ראש הישיבה הגראישל  תלמידיו החשוביםמאחד מ זאת שמע

וכה  ,א"ל שליט"הגראירבו אשר שמעו מפי , ימיו ושנותיו' יאריך ה, א"שליט

   :סיפר ראש הישיבה

יבה מסוימת לעיר הוצרכתי לנסוע מפאת ס, בתקופת בחרותי, לפני עשרות שנים

ומיד , פניתי לבית המדרש המקומי, בבואי לשם. וינה אשר באוסטריה המדינה

שאלתי את , ד"הבחני בתכונה והמולה גדולה בביהמ, כשדרכתי על מפתן הדלת

  שנשיא אוסטריה שיגר , וההוא השיב לי, אחד המתפללים על מה המהומה



 

  

  

, תיכף ומיד שברצונו לפגשו, הודעה בהולה לרב הראשי של המדינה

  . והציבור אינו יודע את נפשו נוכח פגישה פתאומית זו

הציבור הקיף אותו . ד"כמחצית השעה עברה ולפתע נראו פני הרב בביהמ

שמעו נא : השיב להם, ולשאלתם אודות הביקור הפתאומי, בהתרגשות

בתקופה האחרונה  -מדובר בסיפור שלא שמעה אוזן מעולם , רבותי

לנוכח המצב הקשה בה . שפל כלכלי חסר תקדים חוותה מדינת מצרים

. נשיא אוסטריה רעיון מבריק - עלה בראש נשיאנו , הייתה שרויה מצרים

היות : "בה הופיעה בקשה צנועה, הוא שיגר הודעה לנשיא מצרים

בהם קבורים הגופות החנוטים של , ובמדינתכם שוכנים פירמידות עתיקות

שהיו , כידוע מנהג מצרים היהו, הפרעונים עוד מלפני כאלפיים שנה

כ הנני לייעץ לכבוד "ע, קוברים אותם עם אוצרות מרובים ורכוש אגדי

אשר יחד עם , אוסטריה -הנשיא שאשגר משלחת נכבדה ממדעני מדינתי 

ויוציאו את השלל , קבוצת מדענים משלכם יפתחו את מערות הקבורה

ייע במידה יחד נתחלק ברכוש אשר יס. הרב שהצטבר שם ברבות השנים

נשיא מצרים קיבל את הבקשה , ואכן ".ניכרת לשיפור הכלכלה במצרים

ותוך מספר ימים כבר הופיעו רגליהם של קבוצת המדענים בפתח מערות 

הללו פתחו את שערי הפירמידות ועברו על כל הגופות החנוטות . הקבורה

תוך כדי שהם מקווים , הם עברו בדייקנות איבר אחר איבר. שנקברו שם

   .לגלות ממצאים מרעישים בנוגע לגופות ששכבו כך אלפי שנים

! ראו נא מה גיליתי: "נשמע קולו של אחד המדענים נרעש ונרגש, לפתע

שוי כלל מבשר לב אלא שבשר הלב אינו ע, אני מבחין באחד מהפרעונים

החלו המדענים ]. אין בשר איבר אחד דומה לחברוש, כידוע[, מבשר כבד

אבל אפילו , זה אומר בכה וזה אומר בכה, שעמם לתור בספרי הרפואה

. באחד מהם לא נמצא כל הסבר שיוכל לשפוך אור על פרשה מוזרה זו

הרי במדינתנו מתגורר רב " -אמר לי המלך  -" עד שצץ בקרבי רעיון"

זקניו השתעבדו תחת אחד , ך"אשר כפי הכתוב בתנ, מלומד וחכם

, מיד השבתי לו, ואכן". בעדנואולי הוא יוכל לסייע , מהפרעונים במצרים

אל ' ויאמר ה .ויחזק לב פרעה" -) אות ח, ט"ר פ"שמו(שזה מדרש מפורש 

ויהי , "אף לבו של זה ,מה הכבד כועס .כועס הוא ,משה כבד לב פרעה

  ...לפלא

העוסק , א"סיפר אחד המשפיעים שליט .יש המשך מופלא לסיפור... ו

ד שנשרו מדרך ישראל סבא בחורי חמ', פירות הנושרים'רבות בהשבת 

שהנה יום אחד מופיע אצלו בחור המבכה , לדרך הישר והטוב -ל "רח

, ל"לפניו את מר גורלו שלאחרונה החלו לצוץ במוחו הרהורי כפירה רח

   ...ל"ואינו מאמין כלל בתורת משה עפ

ל "נטל המשפיע את הבחור והוליכו לביתו נאוה קודש של מרן הגראי

בהוסיפו , ל שיסייע לבחור היקר"ביקש מהגראי שם, א"שטיינמן שליט

והוא מבקש בכל לשון של בקשה , שהמקרה המדובר נוגע מאוד ללבו

כשמוע הרב שטיינמן את . ל לסייע לבחור ולחזק אמונתו"שיואיל הגראי

החל לספר לבחור את כל הסיפור האמור בתחילת הדברים על לבו , דבריו

רצה להוכיח לו כי התורה כולה , הבסיפור ז, וכך, של פרעה שנהפך לכבד

   .אמת היא ומעוגנת במציאות

ראה המשפיע את הבחור כשהוא , לאחר שיצאו מביתו של הרב שטיינמן

השיב , לשאלת המשפיע על סיבת הבכי. ממרר בבכי ועיניו דומעות

שהתדרדרות שלי החלה בו בשעה , דע לך: "הבחור תשובה מפליאה

ולא , שלבו של פרעה היה ככבדשלמדתי את דברי המדרש האמורים 

ומיני אז הפכתי לכופר מוחלט בכל , האמנתי ששייך שיהיה כן במציאות

  ומה מפליא הדבר שדווקא במדרש , הקשור לאמונה ותורה שנתנה מסיני

   ..."הרב שטיינמן את אמיתות התורהזה הוכיח לי 

   !מיותרתנוספת כל מילה 

, ו( לאשהו ל ן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשוןויקח אהר

   )כג
ממשמע שנאמר בת עמינדב : שואלת) ע׳א 'ידף ק(הגמרא בבבא בתרא 

אלא מלמד ? יודע אני שהיא אחות נחשון ומה תלמוד לומר אחות נחשון

  .שהנושא אשה צריך שיבדוק באחיה

ויקח עשו : "וק דומה ישנו להבדיל בעשו הרשעספ :ע"זי המהרש״אוהקשה 

 ז"ידף (והגמרא במגילה ". את מחלת בת ישמעאל אחות נביות לו לאשה

מדוע היתה צריכה התורה להודיע לנו שמחלת  ,שואלת באופן דומה) ע׳׳א

ואנו , הלא אם כתוב שמחלת היתה בת ישמעאל ,היתה אחות נביות

בהכרח שמחלת הנה אחות נביות , יודעים שבנו של ישמעאל היה נביות

  ?והרי זה מיותר

ומתרצת שם הגמרא שמכאן שישמעאל כבר מת והיה זה נביות שהכניס 

ולכן הדגישה התורה שמחלת אחות  .אחותו מחלת והשיאה לעשואת 

  .נביות

 שדרשה הגמרא בבבא בתראקשה על , א"ממשיך המהרש –אך לפי זה 

ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו "ל "מהפסוק הנ

  ר טשמא גם כאן כבר נפ. האשה יעל האדם לבדוק באח יכ "לאשה

  

  

ולכן מדגישה  ,ןבנו שהשיא את אחותו אלישבע לאהר והיה זה נחשון ,עמינדב

  ?התורה שאלישבע היתה אחות נחשון

דורשת ) ב"ס״א ע(הגמרא ביבמות : השיב בהברקה ע"זי המהרי״ל דיסקיןהגאון 

  . אשה ולא קטנה, "חוהוא אשה בבתוליה יק: "בכהן גדולממה שנאמר 

 "ך׳ אלוקי אביאנכי ה: "על הכתוב) ט"יפרשת שמות סי׳ (ובמדרש תנחומא 

למדו מכאן שהקב׳׳ה גילה למשה רבנו , במראה הסנה נושנאמר למשה רבי

ומכיוון  ,םייחד את שמו על החיימשום שאין הקב״ה מ ,רטשאביו עמרם כבר נפ

  .ר כבר עמרםטהרי שבהכרח נפ "ךאלוקי אבי: "שאמר

 יכ ,והשיב? ירת אביוטמדוע היה הכרח להודיע למשה על פ: קוניזבחושאל 

והחל להנהיג עצמו  ,להתמנות לכהן גדולהוא ן ידע ברוח הקודש שעתיד אהר

ב משה יילא היה יכול להטמא לאביו והיה ח ,ואשר על כן .כהן גדולבכל דיני 

קב׳׳ה להודיע מיד למשה שנפטר הלכן היה נחוץ ל ,להתעסק בקבורת עמרם

  .אביו

מובן מדוע לא ניתן לדרוש כאן כשם שדרשו אצל מחלת  יוא״כ לפי דברי החזקונ

הרי זה , כאשר משיא האח את אחותו יכ ,בת ישמעאל שהשיאה אחיה נביות

וכבר  ,אם היא בוגרת הרי שהיא משיאה את עצמה ולא אחיה יבעודה קטנה כ

ובהכרח שלא  כהן גדולן נהג דיני ואהר ,אסורה הקטנה שלכהן גדולהקדמנו 

 !...כפתור ופרח. נחשון השיאה ולכן דרשו חז׳׳ל באופן אחר

  )כ׳׳ז, ז( גף את כל גבולך בצפרדעיםנאנכי  ואם מאן אתה לשלח הנה
שהיה סכסוך בין מצרים ובין ) 'ישמות רבה פרשה : (מביא מדרש ייו בחרבינ

שב את ייומכת הצפרדעים הצליחה ל ,ביניהם ארץ כוש השכנה היכן הגבול

שהרי בארץ כוש לא עלו הצפרדעים ולכן . היא תחמה את הגבול יהסכסוך כ

  .׳ בצפרדעגבולךהנה אנכי נגף את כל כתוב ׳

" מצריםגבול וינח בכל "שגם במכת ארבה כתוב  ע"זי הגאון מטשעביןוהעיר  

היה צריך שוב להודיע  ולפי המדרש כבר ידעו היכן הגבול ומדוע). ד"ישמות י׳ (

  ?היכן הגבול

סביר להניח שלאחר שעלו הצפרדעים וגילו היכן הגבול היו : תובגאונו שבייו

תיחם את שיהושע ) כ׳׳ה ע״בביצה (בגמרא  ומובא ,צריכים לסמן את הגבול

ומסתבר שגם  ,הוא גדל ישירות מהארץ ולגובה יגבולות הארץ בעץ החצב כ

אבל במכה שלפני הארבה מכת ברד נשחתו  ,עו את העצים הללוטבמצרים נ

כל העצים וגם העצים שתחמו את הגבול נהרסו ולכן היה צריך שוב לתחום את 

  .הגבולות
 

״נתן  :)ק״ה פסוק ל״ב(מתהלים  ע"טשעבין זיהגאון מ הביא לדבריו ניצחת ראיה

הרי ". גבולם ץוישבר עויך גפנם ותאנתם  אש להבות בארצם, גשמיהם ברד

  ...את הגבול סשהברד הר, לנו בפירוש

 

š¼®òî í ñê ’îò−šîñê!  
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 ö×ñ î−ðì− ½ò×ñ ñêþ¾− −š−ð®î −ñîðè îòñ îþîí
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−šî −ì ñêþ¾− µñô ðîð−ó   
ëší îò³îê öîì− ö¼ôñ" ó−ôñî¼ ³¬−ñõñ í ìñ¾−î

³ê ì−¾ô îòšð® óñî¼ ³ñîêè îòñêè−¾!  
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