
 
 

 הרב אהרן היינעמאנן שליט"א
 

  היאך זוכים לישועות וברכות?
 

  וביום הראשון מקרא קדש וגו', כל מלאכה לא יעשה בהם )יב, טז(

במכילתא:   מלאכתך".דרשינן  נכרי  יעשה  לעשות   "לא  לעכו"ם  שאסור  והיינו 
 מלאכה בשביל ישראל ביום טוב, כמו בשבת.

ומבואר מהמכילתא דאמירה לעכו"ם הוי איסור דאורייתא. אולם בגמ' ובפוסקים 
מבואר דאסור רק משום שבות, וכ"כ המשנ"ב )סי' רמג ס"ק ה( בשם הפוסקים. ]וע' 
שנוסחא  הרמב"ן  בשם  וכתב  בזה,  שהרגיש  הב"י  בשם  סק"ז(  )שם  הציון  בשער 

 מוטעית היא במכילתא, וכן נקטינן לדינא כדעת הפוסקים דאינו אלא שבות[.  

המלאכה הנעשית   מעשהונראה דיש לקיים הגירסא במכילתא, די"ל דודאי עצם  
של   מצבע"י עכו"ם אינו אסור אלא משום שבות, ומ"מ יש איסור מן התורה שיהא  

מלאכה הנעשית בשבת, אפילו אם אינו נעשה ע"י ישראל, כגון מי שיש לו מפעל 
גדול עם מאות פועלים וכדומה, ומשאירו פתוח בשבת ויו"ט, אף אם כל המלאכות 

 נעשים ע"י עכו"ם, אסור מה"ת. 

ד"שבתון"  בקרא  חז"ל  דרשת  לפרש  כד(  )כג,  אמור  פ'  הרמב"ן  שכתב  למה  דומה 
שנצטוינו מן התורה להיות לנו מנוחה ביו"ט אפילו מדברים שאינן מלאכה, וז"ל: "

לא שיטרח כל היום למדוד התבואות ולשקול הפירות והמתנות ולמלא החביות יין 
פתוחה  החנות  ותהי'  וכו',  למקום  וממקום  לבית  מבית  האבנים  וגם  הכלים  ולפנות 
ויהיו הפועלים משכימין  והחנוני מקיף והשולחנים על שולחנם והזהובים לפניהם, 
הטובים  הימים  והותרו  בהן,  וכיוצא  אלו  לדברים  כחול  עצמן  ומשכירים  למלאכתן 
האלו, ואפי' השבת עצמה, שבכ"ז אין בהם משום מלאכה. לכן אמרה תורה "שבתון" 

 עכ"ל הרמב"ן.שיהי' יום שביתה ומנוחה לא יום טורח",  –

אף  מה"ת  אסורים  פתוחות,  וחנויות  ישראל,  ע"י  בשוק  סחורה  של  ש"מצב"  הרי 
שאינו עושה שום מלאכה. וכמו"כ יש לפרש כאן, שמצב של מלאכה הנעשית ע"י 
וכדרשת  בהם",  יעשה  לא  מלאכה  "כל  של  תורה  איסור  בכלל  הוא  עכו"ם 

 לא יעשה נכרי מלאכתך".המכילתא: "

נוכל  יום השבת יום של שביתה ומנוחה. האיך  רואים מכאן חשיבות הענין שיהא 
לקיים ענין זה. עצה נכונה היא שיפרוש ממלאכה ומכל עסקיו שעוסק בהם בחול, 

 זמן ניכר קודם כניסת השבת, בכדי שיהא מחשבתו פנוי מכל מלאכה.

 

 
 

 

 )יב, ב(החדש הזה לכם ראש חדשים 

דקידוש  כד(,  טו,  )רבה  במדרש  מובא 
כמו  שרת,  כלי  קידוש  כמו  הוא  החדש 
מקדשין.  ישראל  מקדש כך  שכלי שרת 

ה חמדה"ומקשה  קיי"ל "כלי  דהרי   ,
שנשתמש )במנחות   שרת  דכלי  א(  כב, 

בה לצורך הדיוט נפסל לגבוה ואינו ראוי 
לקדש  אדם  יוכל  איך  וא"כ  לקידוש, 
גם  לעסוק  מוכרח  הוא  הלא  החדש, 
בו  והוי כנשתמש  וכדומה,  בעניני פרנסה 
ישראל  ומתרץ, דאחר שקיבלו  להדיוט. 
את התורה, היות וכל עסקיהם וצרכיהם 
הוא רק כדי שיהא פנויים לעסק התורה, 
ושפיר  גבוה,  כצורך  הכל  נחשב  ממילא 

 יכולים להמשיך ולקדש. 

דזהו עיקר נתינת ומסיים ה"כלי חמדה":  
שכל  לאדם  שמורה  לישראל,  התורה 

, הן עניניו בגשמיות הוא לעבודת השי"ת
באכילה הן בשתי' וכן עמל הפרנסה וכו', 

ולכן מצות קידוש הכל הוא לצורך גבוה.  
שנצטוו  הראשונה  המצוה  היא  החדש 

 "! בה ישראל, להורות זה היסוד
 

 יב, ו)(והיה לכם למשמרת 

פי' רש"י, שנתן להם שתי מצוות דם פסח 
ודם מילה להתעסק בהן, שבזכותן יגאלו  

ב" אריה"  ממצרים.  קמב( לב  דף  )חולין 
עמד בהא דנתן להם הקב"ה דוקא שתי 
ומבאר  בהן.  להתעסק  אלו  מצוות 
שמחדש,  שור,  הבכור  דברי  בהקדם 
עלמא  בהאי  מצוה  "שכר  דקיי"ל  דאף 
דהיות  עשה,  במצות  דוקא  היינו  ליכא", 
דאין נענשין עליהן בהאי עלמא אם אינו 
מקיימן, לכן גם שכר ליכא עלייהו בהאי 
שנענשין  לאו,  באיסור  משא"כ  עלמא. 
כשנזהרין  ע"כ  עלמא,  בהאי  עליו 
גם  עליו  שכר  מקבל  עליו  מלעבור 

 המשך בעמוד שני בעולם הזה.
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  מעשה פלא

ומעשה בבן זוג שנולד להם בן זכר אחר שנים רבות. לדאבון לבם הילד סבל ממחלת הלב והרופאים אמרו נואש. בצר להם נסעו לראדין לביתו של 
לא  נרות  ומזמן הדלקת  השבת מוכן,  יהא שולחן  יום ששי בחצות  עליכם שבכל  "קבלו  הח"ח ואמר להם:  החפץ חיים לקבל ברכתו. קרא להם 
לעשות שום מלאכה"! הזוג חזרו לביתם וקבלו על עצמם לעשות כדברי הצדיק, ומני אז חל שיפור במצבו של הילד, עד שהבריא לגמרי. כשחזרו 

 אל הרופא עם הילד, אמר להם: "הלא הלב של בנכם הי' אכול לגמרי, ובמצב של "אין"... רק הח"ח יכול לברוא "יש מאין"! 

לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. ע"י שנחזק עצמנו בכבוד יום השבת, הוא היום אשר ברכו ד' וקדשו מכל הימים, נזכה לכל הברכות 
 .תפארתוההשפעות המונחים ביום זה, אשר נתנו ד' לעמו ישראל ליום מנוחה וקדושה, לעטרת ישועה ול

דהלא  אריה",  ה"לב  מבאר  ועפ"ז 
היו  ממצרים  להיגאל  לזכות  בכדי 
צריכים לקיים מצוה דיש עליה שכר 
ובמ"ע הרי ליכא שכר בהאי  בעוה"ז, 
פסח  ומצוות  היות  אמנם  עלמא, 
עשה,  מצוות  משאר  שאני  ומילה 
עלייהו  כרת  עונש  איכא  דהא 
כשמבטל מלקיימן, א"כ שפיר מקבל 
שכר עליהן גם בהאי עלמא, ולכן נתן 
אלו  מצוות  שתי  דוקא  הקב"ה  להם 

 שבזכותן נגאלו.
 

וגו',  מצרים  בארץ  בכור  כל  הכה  וה' 
 ל)-יב, כט) ויקם פרעה לילה.

פרעה   "ויקם  ממטתו".   -פירש"י, 
רש"י  רצה  מה  תמוה  ולכאורה 
להשמיענו בזה, וכי מהיכן עוד קם 

ושמעתי   ממטתו.  לא  מהג"ר אם 
פארכהיימער  הכהן  אפרים  יעקב 

ליקוואודשליט"א   בעירנו   ,מו"ץ 
דחזינן מכאן עומק כבדות לבו של 
שכבר  אף  שעל  הרשע,  פרעה 
הותרה שוב ושוב בכל מכה ומכה, 
וראה שכל מה שניבא משה רבינו 
נתקיימו  הקודמות  המכות  בתשע 
שמא  לחוש  עכ"פ  לו  והי'  במלואן, 
במכת  העשירית,  בפעם  עכשיו 
ועל  עליו  המכה  יבא  אכן  בכורות, 
"ויקם  רש"י  כתב  לזה  מצרים. 

לישון ממטתו"פרעה   שהלך  היינו   ,
מטתו על  יום   רגוע  הוא  כאילו 

 רגיל ואין לו ממה לחוש כלל. 

לתועלת קוראינו הנכבדים, נעלה בזה 'טעימה קלה' מחידושיו הנחמדים 
, אשר כבר זכה לחבר חיבור נאה הרה"ג ר' שמחה גאלדשטיין שליט"א של  

מלא חידושים נפלאים הבנויים על אדני השכל הישר, אשר מושכים לב 
מכון " על חומש בראשית שיצא לאור ע"י " שמחת יהודההקורא בהם, ספר "

". ובקרוב בעהשי"ת עומד להוציא לאור ספרו על פרשיות תפארת ליקוואוד
חומש שמות, וכמעשהו בראשונה כך מעשהו בשניה, וביתר שאת. ונביא 

 כאן ממה שהעלה בפרשתינו:

 ועבדת את העבודה הזאת בחדש הזה )יג, ה(

וגו',   -פי' רש"י: "את העבודה הזאת   'והי' כי תבאו אל הארץ'  נאמר למעלה  כבר  והלא  של פסח. 
עליכם  יאמרו  כי  'והיה  נאמר  ראשונה  בפרשה  בה.  שנתחדש  דבר  בשביל  כאן,  ושנאה  חזר  ולמה 

 בניכם' בבן רשע וכו', וכאן 'והגדת לבנך' בבן שאינו יודע לשאול" וכו'.

ולכאורה דברי רש"י צ"ב, דהקושיא היא למה חזר ושנה מצות קרבן פסח, וע"ז מתרץ שנתחדש 
הקושיא,  זה מתרץ  והדבר תמוה, האיך  יודע לשאול.  לגבי שאינו  יציאת מצרים  דין בהל' סיפור 

של "והגדת לבנך" בבן שאינו יודע לשאול, אבל עדיין   במצות סיפור יצי"מדאמנם נתחדש חידוש  
 .מצות קרבן פסחקשה למה בשביל זה הוצרך לחזור על 

והנראה בזה, דהנה מצינו שהרמב"ן )סה"מ חלק שכחת העשין, אות טו( השיג על הא דלא מנה 
הרמב"ם מצות "ברכת התורה" במנין המצוות. וכתב שם )בסו"ד( וז"ל: "מכל זה מתבאר שברכה 
זו ]ברכת התורה היא[ מן התורה, ואין ראוי למנותה מצוה אחת עם הקריאה, כמו שמקרא בכורים 

 אינו נמנה אחת עם הבאתו, וסיפור יציאת מצרים עם אכילת הפסח".

התורה  אלא כמו שברכת  מצוה בפני עצמה,  יצי"מ אינה  סיפור  ומבואר מדברי הרמב"ן, דמצות 
הבאת הבכורים, כמו"כ   עללימוד תורה, וכן קריאת פרשת בכורים נאמרת   עלהיא ברכה הנאמרת 

, דאכילת הפסח מחייב סיפור הנסים של יצי"מ. ]אלא ליאמר על אכילת הפסח  סיפור יצי"מ דינה
וסיפור  בכורים  מקרא  מצות  משא"כ  בפנ"ע,  למצוה  ברכה"ת  מנה  שלא  הרמב"ם  על  דמתמה 

 יצי"מ שכן מנאן בפני עצמן, דמאי שנא[.

שפי'   במה  רש"י  דברי  מאירים  שנתחדש ולפי"ז  דין  בשביל  פסח  קרבן  מצות  ושנה  חזר  דלהכי 
, דכפי המבואר יסוד דין סיפור יצי"מ היא ליאמר על אכילת הפסח, ונמצא דהדין בהל' סיפור יצי"מ

של "והגדת לבנך" בבן שאינו יודע לשאול שנתחדשה כאן, בעצם הוי חידוש בדין אכילת הפסח, 
 שהיא מחייבת דין סיפור יצי"מ בכל פרטיה.

בפסחים )צב, א( דן לגבי פסח שני אם יש בה חיוב סיפור יציאת מצרים או לא,   שפת אמתוהנה ה
ע"ש. ולכאו' צ"ב, הא פסח שני אינו רק תשלומין להקרבת קרבן פסח ולאכילתו, ומה הצד לחייבו 
באכילת  דין  קיום  הוא  מצרים  יציאת  סיפור  ודין  דהיות  את"ש,  לדברינו  אמנם  יצי"מ.  בסיפור 

 מחייב דין זה. אכילת פסח שניהפסח, לכן שפיר יש לדון אם גם 


