
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" ור"| גליון  וארא שתפר

 

 בראש כל אסוון אנא חמר

  )ו, ו(. מצרים סבלות מתחת אתכם והוצאתי

איתא במדרש )שמו"ר פר' ו, ה( ד' גאולות יש כאן, והוצאתי והצלתי וגאלתי 

 , וכנגדן תיקנו חכמים ד' כוסות בליל הפסח וכו'.ולקחתי וכו'

, שחסיד אחד ממקורביו וידידיו זצ"ל רבי בן ציון מאוסטרבהסיפר הגה"ח 

בימים  ופעם ., היה לו מחלת שחפת ל"עזצ"ל האמרי אמת מגורשל הרה"ק 

הקרובים לחג הפסח קיבל התקפה גדולה עם שטף דם, והיה במבוכה גדולה 

קיים מצות ארבע כוסות בנוגע לשתיית ארבע כוסות, שהיה משתוקק מאוד ל

ם אשר ומה מאוד השתומ .ביין כדין. אבל היה ירא לנפשו מפני הסכנה ל"ע

פתאום קיבל מאת הרה"ק האמרי אמת זצ"ל בקבוק יין עם מכתב קטן כתוב 

בנוסח הזה: בראש כל מרעין אנא דם, בראש כל אסוון אנא חמר )ב"ב נח: 

   וברשב"ם שם(, ובשמחה שתה הד' כוסות מהיין שנשלח לו.

 החדש -ליקוטי יהודה   

 

 להוציא את הגלות מבני ישראל...

 והגיע בדרך צ"לז מטשערנאביל נחום ביר ק"הרה נסעפעם אחת שם. 

' שהי בית מרזח(-) "ארענדא"ה את והחזיק בודד יהודי ישב שבו, נידח לכפר

  .רבים דורות במשך בירושה לו

: לו ואמרה, הארענדער בעלה את האשה העירה ,הלילה בחצי ויהי

 בוקעות חזקות אנחות שומעת אני כי, בטוב מרגיש אינו אורחינו כנראה

 במה לבדוק וירד בידו דלוק נר לקח ממיטתו קם דבריה לשמע, מחדרו

 דרך להציץ כדי התכופף הוא .מהחדר בוקעות אנחות שמע ואכן, המדובר

 וממלמל מתנענע, בידו נר, הארץ על יושב שהאורח וראה, המנעול חור

' אפי לו' הי לא כבר כעת, מפיו עמוקה אנחה פורצת פעם כשמדי, בשפתיו

 והתנצל נכנס, הדלת על דפק לכן, בטוב מרגיש אינו אורחו שאכן קל ספק

 לא אם לשאול בא הוא כן על, מכאבים האורח סובל הנראה וכפי שהיות

 אלא, בטוב רוך ה'ב מרגיש שהוא ק"הרה לו ענה .אליו רופא להביא כדאי

  .'חצות תיקון' עורך שהוא

 על ק"הרה לו ענה, נערך מה ולצורך ,מהו חצות תיקון, הארענדער שאל

 בית חורבן' פי מה, המקדש בית ומהו, הארענדער שאל .המקדש בית חורבן

, להיהודי להסביר התחיל, עסק לו שיש מי עם ק"הרה כשראה, המקדש

 ובעוונותינו, המקדש בית את להם 'והי, ישראל בארץ היהודים גרו בעבר

, הקדושה נומארצ אותנו והגלו המקדש בית את הגוים החריבו הרבים

 בית את ויבנה ישראל לארץ כולנו את יקח הוא, המשיח יבוא וכאשר

  .המקדש

 אותנו יקח שהמשיח רוצה אתה שגם נכון, ק"הרה שאלו שיחה כדי תוך

 הלך הוא. אשתי את לשאול אלך, יודע איננו, הארענדער ענה, ישראל לארץ

 שמשיח אומר הוא אלא, בטוב מרגיש שהאורח, אותה הרגיע וראשית, אליה

 בעזהשי"ת

 מעשה שהי'
 מגדולי צדיקי הדור זצ"ל  פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

 זה ועל, רוצה אני גם אם אותי שואל והוא, ישראל לארץ היהודים כל את יקח

 כלל בא אינו שהדבר, לו תגיד לך, ואמרה האשה ענתה .עמך להתייעץ באתי

 בית לנו יש, רכוש מעט לחסוך הצלחנו, בימים באים אנשים כבר אנחנו, בחשבון

 הכל את כך שנעזוב יתכן ולא, תרנגולים עם לול, ועגלים פרות כמה, משלנו קטן

, מטשערנאביל ק"הרה לפני הדברים את והרצה כשחזר .ישראל לארץ ונעלה

 גם יש אולם, רכוש כבר להם יש שכאן נכון שזה הגם כי אותו לשכנע ק"הרה החל

 מכל נשתחרר, משיח יבוא כאשר, ישראל בארץ ואילו םימהגוי צרורות צרות

  .אשתו את פעם עוד לשאול ילך שהוא, הארענדער השיב .הצוררים

 רפת קטן בית לנו יש שכאן, דבריך נכונים, לה ואמר לאשתו הארענדער חזר

 זוכרת את האין משלו נופך הוסיף והבעל, צרות לנו עושים הגוים פה אולם, ולול

 כל את לנו וניפץ אבנים לקח, הגוי שכננו השתכר כיצד שעבר בשבוע שהיה מה

, בדעתה האשה התיישבה, זאת מכל ניפטר יבוא כשמשיח ואילו, החלונות

, מאי אלא ,הצורך כל לנו יש, כאן טוב לנו, לאורח ותגיד לך, לו אמרה ולבסוף

, ישראל לארץ הגוים כל את יקח שמשיח פתרון לי יש לזה, צרות לנו עושים הגוים

  .כאן נישאר ואנו

 כוונת זו: ואמר נענה הארענדער תשובת את נחום' ר ק"הרה שמע כאשר

 לסבול תוכלו שלא' פי, "מצרים סבלות מתחת אתכם והוצאתי" נובפרשת הפסוק

 בני בעיני נמאסה שהגלות, זה היה הגאולה לקראת הראשון שהצעד, הגלות את

 את לסבול עוד שאפשר זמן כל כי, המצרים את לסבול עוד יכולים היו ולא ישראל

 שאנו עד בגלות שקענו כך כל הרבים ובעוונותינו לבוא יכולה הגאולה אין, הגלות

  .מזה טוב יותר שאין וחושבים, מרוצים

 סיפורי צדיקים

 

 ראיה מפורשת מה"ת שמנהיג ישראל צריך להיות מבוגר בשנים...

 (.טז, ו) שנה ומאת ושלושים שבע לוי חיי ושני

, המגיד פטירת לאחר למעזריטשזצ"ל  התניא בעל ק"הרה נסע כאשר

 התניא בעל. הציבור הנהגת עול את שכמו על שייטול החסידים ממנו ביקשו

 יכול ואינו בשנים צעיר מדי שהוא באוזניהם השמיע לסירוב נימוקו את. סירב

 .להנהיג

 מצינו היכן וכי: ושאלזצ"ל  מוויטבסק מנדל רביהרה"ק  אליו פנה

 קומה שיעור בעל הוא יהודי אם? להנהיג בכדי מסוים בגיל להיות שצריכים

 '?ה בעבודת להדריך יכולתו את שלו הגיל מעלה או מוריד מה, רוחנית

נו בפרשת. עצמם בפסוקים לזה מפורש מקור שמצינו התניא בעל נענה

 של גילו את מציינת ואינה, ישראל בני של אבותם בית ראשי את התורה מונה

 .ועמרם קהת, לוי: שלושה למעט ובבניהם בשבטים המוזכרים מן אחד אף

 ואילו, שנה ושבע שלושים מאה בני שהיו התורה סיפרה ועמרם לוי אצל

 בעל נענה", זאת אין. "שנה ושלוש שלושים מאה – פחות שנים ארבע חי קהת

 את להנהיג בכדי מספיק מבוגר שיהא זקוק ישראל על שמנהיג אלא, "התניא

 ".הציבור

 במחשבה תחילה
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 בעת מכת דם?לשבת מנין היה להם דגים 

 (. ז. ה) והדגה אשר ביאור מתה ויבאש היאור

ל: מסתמא כמו זצ" ה'פני מנחם' הרה"קשח 
שהמים של בני ישראל לא נהפכו לדם, כמו כן בחלק 

והדגה אשר 'ומה שכתוב  .המים שלהם לא מתו הדגים
שהיו בדם, דאם לא כן מנין  דגיםההיינו  'ביאור מתה

 היה לבני ישראל באותו שבוע דגים לסעודת שבת.

ספרו ב מפילץרבי פנחס ק וכעי"ז כתב הרה"
ר : דומה לי שבעת שנבאש היאו)אות כה( קשפתי צדי

והדגה מתה, מכל מקום היו לישראל מים ודגים, כי 
שהקב"ה הזמין להם בכדיהם  חז"ל אמרו )סוטה יא:(

מחצה מים ומחצה דגים, לענין מה הוצרכו לומר 
מחצה מים, הלא הלכו לשאוב מים, ואין בזה רבותא, 
משמע שהרבותא אף על זמן מכת דם, שגם כאן 

  הזמין להם המים והדגים כנ"ל.

 החדש -ליקוטי יהודה 

 

  ' לפרעה ושאר רשעי הגוייםממה נפשך'טענת ה

 יםקועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני ה' אל ואתה
 . )ט, ל(

( ו ,טבהקדם מה שפירשנו הפסוק )תהלים ע ,י"ל
אשר לא ידעוך ועל ממלכות  שפוך חמתך אל הגוים"

, "אשר בשמך לא קראו כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו
מצטדקים על רדיפת  ח שמםהיינו שהשונאי ישראל ימ

וה להחריב את יושמצוות השי"ת הם עושים שצ, ישראל
בית המקדש ולצער ישראל, אבל האמת שכונתם אינה 

  .בשביל לקיים רצון השי"ת, כי אם להרע לישראל

 'שפוך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך'תינו וזה בקש
ובשמך לא 'שבאמת אינם מתכונים לקיים מצוותיך 

, כינוי להמון עם, וגם 'כי אכל את יעקב' ה, והראי'קראו
, היינו הצדיקים, הגדולים, וממה נפשך 'את נוהו השמו'

ים נתפסים היה להם להשאיר אחד מאלו, שאם צדיק
כפרים על עון הדור, ( הרי הם מ.השבת נ 'בעון הדור )עי

ואם המון העם נענשים, א"כ אין מקום להעניש את 
  .הצדיקים שלא חטאו

משה לפרעה ועבדיו המשעבדים את  הו שאמרוז
ישראל בטענה שהם עושים ומכונים לעשות ציווי ומצות 

ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני ה' "השי"ת, 
 ולא מטעם יראת שמים אתם עושים זאת. - "יםקאל

 )ווישווא( שארית מנחם

 שמעתי": שיח שרפי קודשכיוצא בזה הביא ב]
 פעם אחת שאמר ל"זצ מפרשיסחא' הק הרבי בשם

 את ה"הקב הביא למה לכאורה ,שלו קדישא לחבריא
בני שאמר  ה"הקבהרי  ,פרעה על והיסורים המכות
למה זה  וא"כ במצרים בקושיבגלות ו יהיו ישראל
הוא עשה תפקידו  הרי ,הרשע לפרעה גדול העונש

 .בשלימות

לבני  והיוצ ה"שהקב מצוה לכל הנה להם, ותירץ
 ואומרים וורחימ ובדחילהם  עושים ,שיעשו ישראל

 אבל ,ת"השי כרצון עושים שהם' וכו "יחוד לשם"
 והיוצ ת"שהשי מחמת זאת עשה לא הרשע פרעה

 אלא שיעבד אותם ,שיעבוד בקושי' יהי י ישראלבנש
 ולא ,ישראלל מיצר' שהיתו רשעותו ואכזרו מחמת

לכך  ,שעינה ושיעבד אותם קודם 'יחוד לשם' אמר
 .["במכות מרובות נענש

  

 ...כשפים מעשה יאמרו שלא
 (. כא, ז) מתה ביאור אשר והדגה

 לעיני ולהוכיח להראות, זה עשהבמ ולסימן מיוחד נס זה שהיה, 'הק החיים האור כתב
 ולא דמיון יהיו, אלו שניים מעשה כי, כשפים מעשה ולא שדים מעשה זה היה שלא, כל

 לזה, דגים ואפילו שותיו כל שיהרוג דם ממש שיהיה לא, הרואים לעין יהיה והדמיון, ממש
 מעשה כי לעולם לאות להם להראות", היאור ויבאש מתה ביאור אשר והדגה" אמר
 .ד"עכ דמיון ולא צודקת פעולה המה יםאלק

, יוסף פרדס ראה) האחרונים שאמרו נפלא לבנין, משלימים נדבך ח"האוה רבינו דברי
 –" מתה ביאור אשר והדגה: "ל"וז, ל"הנ בפסוק( ט' פר) רבה המדרש דברי לבאר( ועוד

 .כ"ע" מישראל העשירו מכאן
 ".מתה בדגה אשר והיאור" לבין זו דרשה בין יש ושייכות קשר איזה להבין ויש

: הדם מכת היתה כיצד לחקור מקום יש דהנה, ומתוק חריף ביישוב האחרונים וביארו
 לתוך ששאב המים נהפכו למלאות בא יהודי כאשר אולם, לדם הפך עצמו היאור האם

 המצרי בא כאשר רק, לדם כלל נהפך לא עצמו היאור: להיפך שמא או – למים שוב כדו
 במציאותם המים נשארו לישראל ואילו, לדם כדו לתוך ששאב המים נהפכו, למלאות
 ?הטבעית
 לו למה: לתמוה מקום יש לכאורה כי, שלפנינו מהפסוק הספק את לפשוט נוכל

 לומר נוכל בדיוק שכזה אופן על שהרי, פשיטא –" מתה ביאור אשר והדגה" לומר לפסוק
 אלא! הדגים מתו ספק בלי, לדם נהפכו שביאור שהמים ומכיון"? ימות ולא רישא פסיק"

, נוסף נס כאן היה כ"וא, המצרים ששאבו המים רק, לדם נהפך לא עצמו שהיאור בודאי
 .הדגים מתו זאת בכל – ממראיהן כלל נשתנו לא שביאור שהמים פ"שאע

 מדוע כ"וא" עדיף בניסא למעט" בידינו נקוט כלל שהרי, קשה יהיה כך על אולם
 ממספר מועט היה שמספרם, ישראל בני בכדי ולא, רבים היוש המצרים בכדי הנס נעשה

 [?כולו על ושלישים נאמר שהרי] המצרים
 בידי הנס נעשה ולכן", מישראל העשירו דם ממכת" לתרץ המדרש בא כך על

 י"ע למים מדם שהפכו) אלו מים היו, הישראלים בידי הנס נעשה שלו משום, המצרים
 יכולים היו ולא.(, כד תענית ראה) בהנאה םשאסורי" נסים מעשה" של בגדר( הנס

, המצרים בכדי לדם המים שינוי נס שיתרחש ה"הקב עשה כך משום, למצריים למוכרם
 למוכרם להם היה ואפשר" ניסים מעשה" היו לא מהיאור הישראלים ששאבו המים כ"וא

 .הנפלאים ד"עכ. ולהתעשר – למצרים
 נוסף נס ה"הקב עשה מאי משום, להבין עוד צריך, הזה הנפלא החשבון אחרי
 .היטב יבואר' הק ח"האוה רבינו דברי ועם, בזה המטרה היתה מה, מתו שביאור שהדגים
: הזהב ובלשונו, בעלמא דמיון ורק זאת היא כשפים מעשה מצרים יאמרו שלא דמבאר

 אמר לזה, דגים ואפילו שותיו כל שיהרוג דם ממש שיהיה לא, הרואים לעין יהיה והדמיון"
 אלקים מעשה כי לעולם לאות להם להראות", היאור ויבאש מתה ביאור אשר והדגה"

 .ל"עכ דמיון ולא צודקת פעולה המה
 שאלו ניצחת הוכחה זאת יהיה הדגים ימותו וצלולים זכים המים יהיו שאפילו ובפרט

 .ק"ודו ורוחות כשפים מעשי ו"ח ולא אלקות מעשי
* * * 

 ישראל הישמח בעל ישראל רבי ק"הרה של דהילולא יומא לרגל - מיוחד פרק
 ספרעפ"י ) 'הק ח"האוהמנשמת  נשמתו שורש על, בטבת ט"כ ביום הָחל ל"זצ מאלכסנדר

 (.מקובר. א להרב, ישראל הישמח תולדות
 

 'הק ח"האוה של מציונו עפר
 עומד היה הקברן כי נהוג היה בפולין: "דמבינסקי בעריש' ר ק"בנש ח"הרה סיפר

 הזקן ר"לאדמו כן שעשה הקברן. בקבר ומניחו בתכריכים הנפטר את ואוחז בקבר
 החברא אנשי מיאנו' ישראל ישמח'ה פטרנ כאשר. שנתו את הוציא לא ל"זצ מאלכסנדר

 דודי גם בחדר היה" הטהרה" עריכת בעת. יוזק שמא פחד אחד כל כי, לקברו קדישא
 וכאשר(, ישראל הישמח של אחותו בן) טושין ק"אבד דמבינסקי ברוך חיים רבי ח"הגה

 ואמר הקדוש הגוף אל ניגש, מאלכסנדר הרבי את לקבור פוחדים קדישא שהחברא שמע
, אותכם נקבור לא האם ובכן, לקבור רוצים ולא מהקפדה מפחדים כולם: לישנא יבהא
 .הקברן אהיה ואני מעשי על לי מחל

 בקברי ליתן שנהגו ישראל מארץ עפר עם שקיות הרבה מונחים היו הטהרה בחדר
 ומחמת, רבה ומהומה עצום דוחק היה העלמין בית לעבר הלויה יצאה כאשר. הנפטרים

 את לקבל בכדי לבור נכנס ברוך חיים רבי. ישראל ארץ מעפר שקית חתלק שכחו הבהלה
 החל הוא. ישראל ארץ עפר לו אין כי נזכר כשלפתע. מאלכסנדר הרבי של הטהור גופו

 מחמת לזוז היה אפשר אי שנוצר במצב(. ישראל ארץ עפר" )ערד ישראל ארץ: "לצעוק
 הטהרה מחדר וישלחו לשני דמאח בקשתו את שיעבירו חשב הוא אבל, והצפיפות הדוחק
 אחד איש לעברו פתאום נדחף וממתין בחושך כך עומד בעודו. ליד מיד עפר שקית

 :לו ואמר שקית לו ונתן לקבר סביב מהעומדים
, עפר חופן ממנו הוציא השקית את לקח הוא '!הק החיים האור מקבר עפר לך הא -
 .לומעי בכיס אצלו השאיר הייתר ואת הנצרכים במקומות ושם

 שקית את לי שנתן היהודי היכן - :רם בקול מטושין הרב קרא הקבורה גמר עם
 לזוז יכל לא שהאיש ברור היה ברוך חיים לרבי. ידע ולא ענה לא אחד אף ?העפר

 .לפלא ויהי והדוחק הצפיפות גודל מחמת מהמקום
 אמו וכאשר. לטושין עמו השקית את לקח ברוך חיים' שר לספר הוסיף בעריש' ר]

 שם ב"תרפ בשנת נפטר כשאביו וכן, מהשקית חופן בקברה שם, א"תרפ בשנת נפטרה
 מאלכסנדר" שמואל התפארת" בעל ר"האדמו מרן וכשנפטר. מהשקית חופן בקברו גם
 [.בקברו עפר מאותו שמו, ד"תרפ בשנת ל"זצ

 
 החיים האור שם על

 דברי יקוטל הוא" ]ישראל של מאורן" ק"לספה בפתיחה ל"זצ משה האמונת ק"הרה
 :ל"וז, זה בשם לספר קרא מדוע מבאר[, ל"זצ ישראל ישמח'ה ממרן חיים אלקים

 מראדזימין אריה יעקב ק"שהרה כמפורסם" ישראל של מאורן" הספר זה קראתי"
 וכמו', הק החיים האור נשמת לו שיש ל"זצ" ישראל ישמח"ה רבינו ק"כ על אמר ל"זצ

 ".ישראל של מאורן" ק"הספה יקרא כן" אור" בשם' הק לספרו קרא החיים שהאור
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ַויֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ֱאמֹּר "(: יט זשמות כתיב )
ַרִים ַעל  ָך ַעל ֵמיֵמי ִמצְּ ֵטה ָידְּ ָך ּונְּ ֶאל ַאֲהרֹּן ַקח ַמטְּ
ֵוה  ַעל ָכל ִמקְּ ֵמיֶהם וְּ ַעל ַאגְּ אֵֹּריֶהם וְּ ַנֲהרָֹּתם ַעל יְּ
ַרִים  ָכל ֶאֶרץ ִמצְּ ָהָיה ָדם בְּ יּו ָדם וְּ ִיהְּ ֵמיֵמיֶהם וְּ

שהגין היאור  לפי"ופירש רש"י:  ".ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים
על משה כשנשלך לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו 

 ".רןלא בדם ולא בצפרדעים, ולקה על ידי אה

ַויֹּאֶמר ה' ֶאל "(: שמות ח יבוכן הוא אומר )
ַהְך ֶאת ֲעַפר  ָך וְּ ֵטה ֶאת ַמטְּ מֶֹּשה ֱאמֹּר ֶאל ַאֲהרֹּן נְּ

ָהָיה  ָרִיםָהָאֶרץ וְּ ָכל ֶאֶרץ ִמצְּ ִכִנם בְּ : "ירשופירש  ".לְּ
היה העפר כדאי ללקות על ידי משה לפי  "לא

י ויטמנהו בחול שהגין עליו כשהרג את המצר
 ".ולקה על ידי אהרן

שמות רבה כ מדרש )ה ומקורו טהור מדברי
 א(: 

הרי הוא אומר  :התחיל משה ואמר להקב"ה"
היכן מצרים  ו:למר א .מי ה' ואינו רוצה לשלח

 .הפוך אותו לדם ו:למר א .מנילוס ו:למר א .שותים
יש אדם שותה מן הבאר  ,איני יכול להפכו ו:למר א

 .ילך אהרן ויהפכנו מר לו:א .משליך אבן לתוכה
למה לא הכה אותו  .הלך אהרן והכהו ונהפך לדם

ני ובשביל כן נשלכתי לתוכו ולא הזיק :אמר ,משה
 ".הכהו אהרן

ובהטעמה יתירה, כתב רבינו משה בן מכיר 
( ביאור ענין עשר מכות) 'סדר היום' וספרב

 להסביר את הטובה שהיאור והעפר עשו למשה:

 .אהרן דייל דם צפרדע כנים כולם היו ע"
משום דבירא דשתית  ,חז"ל טעם למהמרו וכבר א

וכיון שהמים הגינו  .מיניה מיא לא תשדי ביה קלא
ע"ה בשעה שהשליכו אותו ליאור בינו רשה על מ

למקום רחוק  ולא הזיקו אותו ולא הוליכו התיבה
בא לו היזק ממנו שתפול התיבה ביד איזה  השהי

אלא העמידו התיבה  ,מצרי אכזרי שלא ירחם עליו
באותו מקום עד שירדה בת פרעה ולקחה אותה 

 ,יד עליו םאין ראוי לו להרי ןכם וא ,ותחמול עליו
גם העפר  .לא לענין הדם ולא לענין הצפרדעים

בחול ולא כסה עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו 
 ,החול דייל וכיון שבא לו ישועה ע ,נודע הדבר
ובשביל  .אין לו להרים יד על העפר ,דהיינו עפר

  ".אהרן משום כבודו דייל ג' אלו נעשו ע ,כך
 בתי, היכן נבואתך?

ולא אכלא שפתי מלהביא כאן פרפרת 
הגאון רבי פנחס יצחק הכהן של  מתורתו מתוקה

בהיותו בן ל"ח )נלב"ע  אב"ד בפולדא ובקרעזמיר
פטירת  יום –טבת בשנת תע"ט  דביום כ"שנים, 

אביו הגאון רבי נפתלי כ"ץ בעל 'סמיכת 
הביא בספר 'יד אבי שלום' אותה  (!חכמים'

 :(פ)אופיבאך ת"

"ששמעתי בימי חורפי ממהר"ר יצחק בן 
)סוטה יג  הגאון מהר"ר נפתלי כץ על אמרם ז"ל

עמד אביה וטפח על  כשהושלך משה ליאור ,א(
ראשה ואמר בתי היכן נבואתך. והדבר קשה, 
גברא כעמרם איך יהיה מקטני אמונה והלא 
הרבה ריווח והצלה לפני המקום. ותירץ הוא ז"ל 
ע"פ אמרם ז"ל דמכות דצ"ך נעשו על ידי אהרן, 
דכיון שניצל משה מתוך המים, ובירא דשתיה 

קבלה מיניה מיא אל תשדי ביה קלא, ובוודאי היה 
בידם שעתידין מצרים ללקות בעשר מכות, וסבר 

מדהכי ליתא שוב אי אפשר למשה לגאול עמרם 
ולהכותו בעשר מכות, כיון שניצל מתוך המים, 

 לכך אמר היכן נבואתך".

 :בספרו הנ"ל והשומע שם שומע ומוסיף

"ונראה לי שזה פירוש הפסוק 'הבה 
נתחכמה לו' ופירשו רז"ל 'למושיען של ישראל 

ונו במים', פירוש, אף אם ינצל ממים שוב לא לד
משום בירא  ,יוכל להכותינו במכות דצ"ך

דשתית מיניה וכו' וזהו התחכמותן למושיען של 
  ישראל".

 מדוע לא הוכיחה כך הגמרא?

 מרן החתם סופרבגוף הדברים ראיתי לו
מסכת מה שאמרו בבקושיה נכונה שהקשה 

בר מר ליה רבא לרבה "א(: צב ב)בבא קמא 
ירא מנא הא מילתא דאמרי אינשי: ב :מרי

 יהלמר א .דשתית מיניה לא תשדי ביה קלא
ַתֵעב ֲאדִֹּמי ִכי ָאִחיָך ( 'דברים כג ח) דכתיב ֹלא תְּ

ַתֵעב ִמצְּ  צֹוהּוא ֹלא תְּ ַארְּ . ופירש '"ִרי ִכי ֵגר ָהִייָת בְּ
ששתית מינה כבר  -דשתית מיניה ": רש"י

בלע"ז מוט"א  -לא תשדי ביה קלא  בצמא.
ר הנצרך לך פעם אחת שוב לא כלומר דב

 ".תבזהו

ולכאורה, אם אכן כל הסיבה לפיה לא 
הכה משה רבינו את היאור והעפר הוא משום 

ירא דשתית מיניה לא תשדי ביה בעניין זה של '
', וכמפורש במדרש, מפני מה אין הגמרא קלא

להא מילתא כמקור מוקדם מביאה זאת 
שנאמר אצל  דאמרי אינשי, כי אם את מה

, שהיה בזמן מאוחר יותר האדומיים והמצריים
 . על דרך הפלפול עיין שם בדבריו כי נעמו

שהקשה החתם והנה בעיקר הקושיה 
כבר זכה בה הגאון הקדמון רבי שמואל סופר 

על המדרש  'יפה תואר'יפה אשכנזי בפירושו 
שהפסוק אותו הביאה  ,תירץ בפשטותו .)שם(

מפורש בו נאמר באופן הגמרא הוא מקור 
אצל ואילו  בתורה האיסור להשליך אבן לבור,

הדבר רק אמור בדרשות חז"ל ולא  משה רבינו
 :להדיא בדברי התורה

והוא הדין דהוה מצי למימר התם מהכא, "
אלא דניחא ליה מלא תתעב אדומי וכו' דכתיב 

  בהדיא"
 כמה תשובות לדבר

ויש לתרץ קושיה זו בכמה אנפי, כשבראש 
לא הביאה ובראשונה איכא למימר שהגמרא 

ראיה ממשה רבינו, שכן אפשר לדחות ולומר 
, )השווה: ברכות יט א, ועוד( אדם חשוב שאניש

 מחויבמשה שהיה מנהיג ישראל היה ודווקא 
ולא להשליך אבן בבור ששתה ממנו,  לנהוג כך

ל אחד לנהוג. שכך ראוי לכ אןואין הכרח מכ
ולעומת זאת, הראיה אותה מביאה הגמרא 
היא מעניין האמור לכל כלל ישראל ולאו דווקא 

 לאדם חשוב.

כלך לך לדרך זו: אצל משה רבינו היינו  או
אותה  ידת חסידותשאין זו אלא מיכולים לומר 

וראיה לדבר שהלוא , תפסו לפנים משורת הדין
זה נצטווה להכות את היאור והוא  משה

שביקש להחמיר על עצמו, וכמבואר במדרש, 
ומשכך לא היינו יודעים כי הדבר הוא חובה. 

האיסור לתעב מצרי ואדומי היא  לעומת זאת,
 ציווי מוחלט האמור בתורה.

ועל בסיס שני תירוצים אלו ניתן להעלות 
להסתפק אם דין  תירוץ שלישי, בהקדם מה שיש

 גם באופןזה של 'בירא דשתית מיניה' אמור 
, כגון במה שהיה בלאו הכיאל הבור שהאבן תזרק 

 –אצל היאור והעפר, שאם כי משה לא הכה אותם 
שאכן בכהאי  לחדשעדיין אהרן הכה אותם. וייתכן 

גוונא אין האיסור אמור, ואם כי משה החמיר על 
עצמו, אם משום היותו אדם חשוב ואם משום 

סבורה שתפס בעצמו מידת חסידות, עדיין הגמרא 
מקום שאילולי זריקת ן האיסור קיים כי אם בשאי

  כלל. האבן אכן לא יהיה נזק לבור
 גם בדומם?

 ישהיה נראה לומר בזה בהקדם מה שעוד 
להסתפק האם דין זה של 'בירא דשתית מיניה' 

שאינו מרגיש ולא  גם כלפי דומםאמור אכן כפשוטו 
. דווקא על מי שרוח חיים באפושנאמר , או כלום

ואם כי מחד גיסא עיננו הרואות שחז"ל הביאו את 
אזהרה זו כלפי זריקת אבן לבור, דהיינו דומם 
ממש, וכפי שאכן ראינו לרבים וטובים אשר האריכו 
למעניתם להוכיח מכאן חובת הכרת הטוב גם 

יש להוכיח כי  כלפי דומם. אולם לאידך גיסא
, בוודאי אין הדברים אמורים אלא בחי ולא בדומם

ואם אזהרת  ,וא דיו לבא מן הדין להיות כנידוןשהל
היא המלמדת את דין זה  התורה אצל אדומי ומצרי

כי את אזהרה זו ברור שאי אפשר להוציא הרי ש
 . על אנשים חיים ולא על דוממיםאם 

כך שכעת קושיית החתם סופר והיפה תואר 
הוא מתעצמת שבעתיים: אם אכן רצון הגמרא 

אינשי 'בירא דשתית מיניה', את הא דאמרי להוכיח 
דהיינו הכרת הטוב לדוממים, הרי שראוי היה 

לא הכה את היאור להוכיח זאת דווקא ממשה ש
, , שהם דוממים, ולא מתיעוב אדומי ומצריוהעפר

  .שהם אנשים חיים

רבינו בדברי  עצוםמצאתי חידוש אלא ש
ֵתה ַמִים ִמבֹוֶרָך" :(טו ההמאירי בפירושו למשלי ) . שְּ

דימה האשה לבור מים, מצד היות האשה לאיש 
צורך גדול בהתמדה, כצורך המים לתשמיש 
המאכלים. ובמשל הארמי כמזהיר האדם שלא 
לבזות את אשתו אמרו 'בירא דשתית מיניה מיא לא 

ונמצאנו למדים שמעולם לא  לשדי ביה קלא'".
לומר שאפילו בדומם מצוי חיוב התכוונה הגמרא 

זה שעליו אנו דנים אלא לשון  'םבור מי'. ואין זה
 נקיה להאשה אשר נתן אלהים עמנו.

שבכוונה לא הביאה  מתורץ להפליא,ומעתה 
הדומם, לפי משה שלא הכה את הגמרא ראיה מ

. ומשה רבינו, אכן אינו אמור שבדומם איסור זה
כאמור, החמיר על עצמו אם משום היותו אדם 

  חשוב ואם משום מידת חסידות שתפס בעצמו.
 רעה או טובה?

עניין נוסף שראוי להתבונן בעצם הנחת היסוד 
להשלכת לפיה הכאת היאור והעפר יש בו דמיון 

אבן לבור ששתו ממנו, שהרי לכאורה הבדל גדול 
מצוי ביניהם, מהיות והשלכת אבן לבור היא מעשה 
שכמותו לא ראוי לעשות אפילו לבור ממנו הזורק 

, אלא שהדבר חמור שבעתיים לא שתה מים
כפיות הטובה. משא"כ הכאת נעשה מתוך כשהוא 

היאור והעפר היה בזה קידוש שם שמים, ואין ספק 
עפר בכך שעל ידם גדולה הייתה ליאור ולשטובה 

ואם כי אכן משה רבינו החמיר  נעשה רצונו יתברך.
ת שהבאנו לעיל, הרי שניתן לומר על עצמו, כהסיבו

 ולהחשיבא להסמיכם אהדדי הגמרשלכן מיאנה 
  כזריקת אבן לבור. את הכאת היאור והעפר

 אפילו המצריים שהרעו לנו

שבכוונה תחילה בעיקר הקושיה, עוד יש לומר 
ת הלימוד מאיסור תיעוב הביאה הגמרא דווקא א

 קלא ביה תשדי לא מיניה דשתית בירא

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב

 הכה לא רבינו שמשה מכך מים ממנו ששתו בבור אבן להשליך שאין מוכיחה הגמרא אין מדוע
 ?  והעפר היאור את

 < < < <   'דהמשך בעמוד 
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להשמיענו חידוש מיוחד, והוא  יש בכך בכדישכן המצרי והאדומי, 

שהיה ראוי לתעבו ": על אתרחידושי אגדות במהרש"א כמו שכתב ה
והיינו, שהוה אמינא שאצל המצריים  ".שזרקו זכוריכם לים ,לגמרי

אין כל עניין של הכרת הטובה, לנוכח עוצם וגודל הרעות שעשו 
, וזה לא עדיין ראוי להכיר להם טובהעמנו, וקמ"ל קרא שאפילו הכי 

 את היאור והעפר. משה לא הכהממה ש היינו יכולים לידע

אלא שמתירוץ זה עולה כי אכן חובת הכרת הטוב היא אפילו 
, מה שמעורר איפוא את השאלה: מדוע הגמרא לאלה שהרעו עמנו

שנכשלת במפורש שאין להשליך אבן לבור  אינה מחדדת ואומרת
 .בעבר נהנית ממנואם וניזוקת ממנו 

ג )ל"ת על ספר המצוות לרס"ו ביאורב פערלאהגרי"פ וראיתי ל
שבוודאי אין אזהרה שלא שעמד בזה, ומכוח קושיה זו הוכיח  (רסד

לתעב אדומי ומצרי, ולא באה התורה אלא לומר שאין חייבים 
לקרבם משום עמון ומואב, ורשאים אנו ל חיוב התיעובלתעבם כ

והילפותא מהתם לא באה אלא כדרך הזאת,  שגרים היינו בארצם.
לתעב את המצריים, מחמת שגרים היינו בארצם,  שאם לא נתחייבנו

על אחת כמה וכמה שחייבים אנו שלא לעשות רעה למי שגמלנו אך 
 , ועיין שם שהעמיס זאת בכוונת המהרש"א.טוב וחסד

עדיין התירוץ במקומו עומד, כי אכן חידוש מיוחד  ולנידון דידן
ים אותו לא היינו יודעמצוי בלימוד הבא מהאמור אצל המצריים, 

מהלימוד אצל היאור והעפר, והוא על מעלת הכרת הטוב גם באופן 
 שהרעו לנו.

 

 וכבר הביאו שם בגמרא

אכן במסכת ב"ק שבגירסא קדמונית של הגמרא  ואתה דע לך
לא הכה את היאור והעפר משה רבינו גם מה שעניין זה בהובא 

הובא בספר 'שיטה הוא ש, וכך לעניין 'בירא דשתית מיניה'כראיה 
 מקובצת' על אתר )וכן הוא בשו"ת הר"י מיגאש סימן רב(:

וז"ל  ,וכתב תלמיד אחד מתלמידי ה"ר יוסף הלוי ז"ל אבן מיגש"
בירא דשתית מיניה לא 'מועתק מלשון ערבי: אמרו בסוף החובל 

הבור ששתית ממנו לא תשליך בו אבן או  :פירוש. 'תרמי ביה קלא
זלזל בו ולא תגמול אותו רע אחר שנתהנית לא ת ,כלומר ,דבר אחר

ממנו. וזה על דרך משל לשאר הדברים שמי שבא לאדם ממנו איזו 
תועלת או נהנה ממנו אין ראוי לו לעשות שום מעשה שיבא לו נזק 
ממנו. וכבר הביאו שם בגמרא על ענין זה משלים ופסוקים מענין 

 .""הבה שנעשו קצתם על ידי אהרן עימכות מצרים וגילו הס

מפורש יוצא מדבריו אלו שבגמרא כאן הובאו 'משלים ופסוקים 
ובהם גילתה הגמרא את הסיבה שחלק  מענין מכות מצרים'

מהמכות לא נעשו על ידי משה כי אם על ידי אהרן. ופשיטא 
שלפי אותה גירסא כך  .שכוונתו הוא לדברי המדרש הללו שהבאנו

הדיון שלפנינו מתאים דווקא כל קדמונית קושיה מעיקרא ליתא, ו
 .בגמרא שלפנינו לפי הגירסא הרווחת

 

 'קלא' –'בירא' 

בעניין זה,  מילתא חדתאלסיום הדברים מקום אתנו להביא 
ח(: שמות א )בחיי  רבינודברי חז"ל המובאים אצל והוא בהקדם 

סופו  , כל הכופר בטובתו של חבירו'אשר לא ידע את יוסף'ובמדרש "
, 'אשר לא ידע את יוסף', שהרי כתיב ב"השיכפור בטובתו של הק

משל למה הדבר דומה, לאדם שרגם  ''.לא ידעתי את ה'ובסוף אמר 
 ".שה בי כןאיקונין של דוכוס, אמר המלך התיזו את ראשו, למחר עו

 שכפיות טובה מביאה לידי כפירה בה'. כאן ומבואר 

 'קלא', ו312עולה בגימטריא  'בירא'בואו חשבון, כי הנה  מעתהו
, צא וחשוב שהזורק 'קלא' ל'בירא' עולה בידו 121עולה בגימטריא 

ולך  , שהוא בגימטריא 'שמד', שכן כפיות טובה מביאה לידי כך.233
, הוא ה, שהיה זהיר ביותר בעניין זה של כפיות טוב'משה'נא ראה ש

עלה , כי יתר אחד על שמ"ד, שהוא 234אכן עולה בגימטריא 
 .ונתעלה בכך

 

 מטה אלקים -ביד משה  ,לנחש -לפני פרעה 

 (. ט, ז) לתנין יהי פרעה לפני והשלך מטך את קח

 עלול ומוסרי נעלה אדם. לרע או לטוב אם אדם בני על ומשפיע עושה הסביבה
 דרכו את מטיב רשע אדם, ולהיפך. מושחתים אנשים של בסביבה להתקלקל

 . מוסר אנשי, עליה בני של בסביבה מעשיו את ומשפר

 אשר אלקים מטה. לנחש שנהפך במטה — שפירא מאיר רבי אומר — הרמז וזה
 — ומזוהמת פושעת בסביבה, רעהפ לפני אותו תשליך אם, עליו חקוק המפורש שם
  .טורפת לחיה', לתנין ׳יהי

 משה של ידיו בו יחזיקו כאשר ,אלוקים למטה שוב ייהפך ארסי נחש אותו אבל
 .ה"ע רבינו

 

 דאג לעצמו ולא לעמו

 (.כג, ז) לזאת גם לבו שת ולא ביתו אל ויבא פרעה ויפן

 פרעה ויפן' ואז לזאת גם לבו שת ולא :לומר הכתוב צריך היה כך לכאורה והלא
 '?ביתו אל ויבוא

 שריו חרטומיו לפני, שלו במועצה עומד פרעה שהיה זמן שכל: מלמד אלא
 אך, ממנה סובל שעמו הדם מכת זו למכה מאד ודואג מיצר עצמו עושה היה, יועציו

 היאור ויבאש, "פניו מעל הדאגה מסוה את הסיר ביתו״ אל ויבא פרעה כש׳ויפן מיד
 ואפשר אפשר בכסף הרי? לו איכפת מה -", היאור מן מים לשתות מצרים יכלו ולא

 די לו אין וכלום, מצרים כל של המים מהספקת חי הוא כלום, רבים מים להשיג
 ...ארמונו והוצאת הצטרכויותיו כל על בהרחבה המכסים הכנסה ומסי מסים הכנסת

 על התורה

 כמה קהילות נהרסו עקב צפרדע אחת...

 )ח, ב(.  ותכס את ארץ מצרים ותעל הצפרדע

ותעל " כתוב בתורה, לזצ"מבודאפסט  קאפיל רייךיעקב רבי  הגאון שח
, צפרדע אחת היתה והיו " ומפרש רש"י בשם חז"לותכס את ארץ מצרים הצפרדע

לנגוע בצפרדע  א. לו השכילו המצרים למכים אותה והיא מתזת נחילים נחילים
 הראשונה ולא היו מכים אותה, לא היו יוצאים ממנה נחילים נחילים.

חיל לקרקר , אחד מתהיא דרכה של מחלוקת כך ינו כהדבר בא ללמד
ולהתחצף נגד הרב, אם הרב הוא חכם ובעל הגיון, נותן לו לקרקר ולא מגיב ולא 
מכה בו והצפרדע נשאר יחידי ולבסוף הוא נלאה מלקרקר, ונאלם דום. חבל שלא 
כך עושים הרבנים בימינו, רק מתחילה "צפרדע" אחת לקרקר נגדם, חושבים הם 

נחילים נחילים. כמה קהילות נהרסו  שמצוה להכות בה, ומה התוצאה יוצאים ממנה
 עקב צפרדע אחת שהתחילה לקרקר והיכו בה.

 עולמו של אבא

 

 הרשעים ועמי, אני וגם הצדיק' ה

 הביא( ואתה ה"ד וארא) משה בתורת(. כז, ט) הרשעים ועמי ואני הצדיק' ה
 ואני שהפשט שם עיין, המה הרשעים ועמי ואני הצדיק' ה פרעה אמר דכך מדרש

 .במדרש מצאתי לא ובעניי. הצדיק כ"ג

 על ולהטילם מעליהם האשמה להסיר הרשעים דרך כי צחות פי על וראיתי
, פוגרומים הכינה בעצמה שהממשלה בעת הדמים בארצות שהיה וכמו, אחרים

. אז בביתו שאיננו להם הוגד אך מהאדון רחמים לבקש ישראל בני רצו צרה ובעת
 ואי רשעים הם כי הרשעים ועמי אך, הצדיק אני גם ואני הצדיק' ה פרעה אמר וכן

 .חזי פוק האמת וכן, הרעה מזימתם לעצור אפשר

 יוסף פרדס

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 

 

 לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והערות: 

mol448@gmail.com  

  766-367-35-71או למספר פקס: 
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