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הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

האריך  רש"י  מדוע  להבין  וצריך  צעקה.  לשון  פועה  פי'  שאחריו  ובדיבור  בוכה,  תינוק 
בפועה, ולא קיצר כמו בשפרה ע"ש שמשפרת את הוולד, כך בפועה ע"ש שפועה לוולד. 
שהמעלה  לפרש  ויש  צעקה.  לשון  לפי'  סותר  לוולד  שפועה  הפי'  שלכאורה  צ"ב  ועוד 
אחד,  כל  של  לליבו  ונכנסת  מרגישה  היתה  שהיא  בכך  היתה  פועה  של  המיוחדת 
כשהיולדת היתה צועקת בלידתה היתה פועה צועקת יחד עמה, וכשהוולד נולד בתחילה 
היתה פועה לו כדרך שעושים לתינוקות, כשקצת גדל היתה מדברת עמו , וכשגדל עוד 
היתה הוגה (מלשון הגיון) עמו. וזהו דרך מיוחדת בחינוך הילדים והתלמידים כשהילד 

בקושי או בצרה, אם נכנסים לליבו ולמצבו אפשר לעזור לו לצאת מן המיצר.
זה ראינו אצל רבנו מרדכי זצ"ל שהיה בשברון לב והוריד דמעות כמים על צרה של כל 

יחיד ויחיד, והיה נכנס לליבותיהם לדבר עמם דברים המיישבים על הלב.
שמשמש  הקרובים  מידידיו  לאחד  לפנות  ממנו  לבקש  שבאתי  עמנו  שהיה  ומעשה 
ברבנות בארה"ב שיסייע לישיבתנו הק', אמר לי הרב זצ"ל שיקח לו כמה ימים להכין 
את המכתב, והתנצל על כך באומרו שמאוד קשה עליו הכתיבה מאחר ויש לו כאבים 
עזים בידו הימנית, אמרתי לו שאיני רוצה להטריחו ואפשר להקליד על המחשב, אמר 
לי שכדי שהמכתב יעשה רושם על ידידו הנכבד חשוב שזה יהיה מכתב אישי, ואם זה 
בכתב ידו ובחתימת שמו הפרטי זה יעזור יותר. כמה עומק ומחשבה של הטבה ועזרה 

לזולת עם כל נימי הלב יש כאן.
יה"ר שיהיה מליץ יושר לכלל ולפרט כמו שהיה בחיי חיותו.

ביטוח לאומי
הרב א. לוינשטיין

אופן הסיטומתא בהעברה בנקאית
לאומי  הביטול  כספי  של  הקנין  בענין  ויחי  פרשת  בגליון  שנכתב  מה  אודות  להעיר  יש 
אופן  להקדים  יש  העניין  ולבאר  סיטומתא,  ל“ש  בעין  ממון  כאן  שאין  דכיון  לילדים 
בחשבון  לקוח  לכל  שיש  הכסף  דנים  שאנו  ידוע  והנה  בנקאית,  העברה  בכל  הקניין 
עו“ש כהלואה לבנק והיינו שכאשר הבנק מקבל כסף לטובת לקוח מסויים הבנק נוטל 
את הכסף לעצמו וכנגד זה הוא חייב כסף לאותו הלקחו, וא“כ בהעברה בנקאית כגון 
ההעברה  פועלים  שבבנק  שמעון  של  לחשבון  לאומי  מבנק  שח   100 מעביר  שראובן 
של  ציוויו  ומחמת  לראובן  כסף  חייב  היה  לאומי  בנק  תחילה  דלהלן,   באופן  מתבצעת 
ראובן מעביר בנק לאומי 100 שח לפועלים (העברה מעשית או מחילת מלוה ואכמ"ל)  
ובנק פועלים לווה ה 100 שח לעצמו וכנגד זה הוא חייב עוד  100  שח לשמעון ונרשם 

בחשבונו עוד 100 שח (שייך בזה ערב ועב“כ אבל אי“צ לזה כדלהלן ואכמ“ל), 
שעושה  האישור  פעולת  א“כ  זה  באופן  חובות  ליצור  מקובל  העולם  שבכל  כיון  והנה 
שבנק   - כך  על  סיטומתא  הר“ז  לאומי  בנק  כלפי  בנקאית  ההעברה  על  הפועלים  בנק 
פועלים חייב מעתה עוד 100 שח לשמעון, ואפ“ל שגוף הרישום של העברה ע"ס 100 שח 
בחשבונו של שמעון הוא סיטומתא על חוב זה (כיון שמה שכתוב בחשבון זה מחייב את 
הבנק, ואף אם באופן שנמצא טעות מוחקים הרישום מ“מ הר“ז כנותן לחבירו 150 שח 
במקום 100 שח שאח“כ הוא מחזיר לו את ה 50 המיותרים) מ“מ נראה שהצד הא' יותר 
נכון, ועי' בנתיה“מ (ר“א א') דכ' דא“א להקנות חובות בסיטומתא אמנם ד' החת“ס (עי' 
פת"ת שם א') והמשפט שלום דמהני וכן נקטינן ומהני אף בשביל יצירת חובות באופן 
המועיל, ואם לא נאמר כן לא מצאנו ידינו ורגלינו בביהמ“ד דא“כ כל אדם שקנה חפץ 

ע“י העברה בנקאית כגון טבעת קידושין לא זכה בחפץ ע“י התשלום וכן כסף 
שנכנס לחשבון אין בעל החשבון זוכה בו ואכמ“ל.

אופן הסיטומתא בחיסכון לכל ילד

מתוך דברי מספד וזכרון
על הגה"צ ר' מרדכי פרידלנדר זצ"ל

מרבני שכונתנו שנאמרו בביה"כ יוצאי חברון
ע"י הרב יצחק זאב אשלג שליט"א ר"י כנסת יונה

וירא  אחיו  אל  ויצא  משה  ויגדל  ההם  בימים  רבנו "ויהי  משה  על  כתוב  שמות  בפרשת 
בסבלותם", ופירש"י נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. משה רבינו זכה להיות המנהיג 
העדה  עיני  להיות  עצמו  את  שהעמיד  דהיינו  "עיניו"  את  שנתן  בכך  ישראל  כלל  של 
"ליבו"  את  נתן  כן  וכמו  יעשון,  אשר  המעשה  את  לישראל  להורות  סנהדרין  בבחינת 
בתורת מלכות לשאת את משאם ואת סבלותם, כמו המלך אשר ליבו הוא לב כל ישראל 

כמבואר ברמב"ם פ"ג מהל' מלכים.
מרדכי  רבינו  המעטירה  שלמה  רמת  שכונתנו  מרבני  רבנן  רב  האי  על  לדבר  כשבאים 
עליו,  נסמכים  והכל  אליו  פונים  שהכל  תלפיות  תל  להיות  זכה  הוא  איך  ולהבין  זצ"ל, 
כי היה בו את שתי הבחינות הללו שנתן עיניו בהוראה ברורה לכלל ולפרט בתור מו"צ 
כל  של  ליבו  רחשי  את  להבין  ליבו  נתן  ואף  בכלל,  עיה"ק  ובירושלים  בפרט  בשכונתנו 

אחד ואחד להיות מיצר בצרתן של ישראל ולשמוח בשמחתן.
ויש להוסיף עוד בדבר כתוב בפסוק על המיילדות "אשר שם האחת שפרה ושם 

השנית פועה", פירש"י שפרה זו יוכבד ע''ש שמשפרת את הוולד, פועה זו 
מרים ע"ש שפועה ומדברת והוגה לוולד כדרך הנשים המפייסות 

לעי"נ מורינו ורבינו הגאון הצדיק ר' מרדכי בן ר' שלמה פרידלנדר זצ"ל לרגל יום השלושים
לע"נ ר' יוסף יצחק בן ר' שלום  דוב בער

"מנין אברכים" בבנין ישיבת מיר
רחוב הרב כהנמן 11

~~~~
שיחתו של המגיד מישרים

הרה"ג רבי יוסף בנימין פינקוס שליט"א
בלילות שבת קודש בשעה 8.45

*
שיעור להשלמת הדף היומי של שישי שבת

מאת הרה"ג ר' יצחק שולזינגר שליט"א
בלילות שבת קודש בשעה 9.15

*
שיעורו של מרא דאתרא, מו"ץ "שארית ישראל"

הגאון רבי דוד מורגנשטרן שליט"א
בהלכות שבת

בכל יום חמישי בערב 9.35 {בעזרת נשים}
*

שיעורו של 

הרה"ג ר' יחיאל מיכל טיקוצינסקי שליט"א
במסכת ברכות בעיון

בימים ראשון שלישי וחמישי בערב בשעה 8.30 {בעזרת נשים}



על דרש ההגדה 'ועברתי בארץ מצרים' אני ולא מלאך וכו', שהרי נאמר (יב, כג) 'ולא יתן 
המשחית לבא אל בתיכם'. וביאר, שהמשחית הכה רק בכורות מאם שהם ניכרים לכל, 
אבל הקב"ה הכה את הבכורים מאב, שרק הוא יודע להבחין בין טיפה של בכור [ולכן 
הוקדשו רק בכורות מאם, כי רק הם הוצרכו לנס, אך בחלק המכה שעשה הקב"ה לא 

שייך נס, כי הוא מבחין בין טוב לרע, ולכן לא הוקדשו בכורות מאב].
והנה הרמב"ן (יב יב) כתב על הפס', "שהנקמה תעשה על ידי המלך עצמו", ומשמעו 
היא  אלא  ומופתים",  אותות  "שלח  עליהם  שנאמר  המכות  ככל  אינה  בכורות  שמכת 
מכה לעונש, כאמור בה "למכה מצרים בכוריהם", ולפ"ד הגרעק"א יש להוסיף, שחלק 
העונש נעשה ע"י הקב"ה בעצמו, ועליו אמר מתחילה (ד כג) "ותמאן לשלחו הנני הורג 
את בנך וגו'", דהיינו שזה יהיה העונש על המיאון, וניתנה לבכורות מאב בלבד, שהם 
היו קליפת בכורה, אך עם זאת היה גם במכת בוכורת חלק של אות ומופת לשלח את 
ישראל, והוא נעשה על ידי שליח, בכל גדול שבבית מצרים, והוא אות לנותרים שישלחו 

את ישראל, [וזו כוונת הספורנו, ד כג, ז ד, עיי"ש היטב].
מעתה נמצא ששעת חצות התקיימה בשני אופנים התואמים לשני חלקי המכה, כי לגבי 
שהנותרים  דהיינו  בתוצאותיה,  אלא  המכה  בעצם  צורך  אין  שבה  והמופת  האות  חלק 
יראו שאחר חצות אין הבכור חי, ומיתתם של בכורות אלו נעשית ככל מיתה טבעית, 
ועל כך נסובו דברי הגרי"ז שקודם חצות חיו ואח"כ חצות מצאום מתים, ולכך די ב'יודע 
שעותיו הוא חלקו' לדיוק שעת חצות. אך לגבי חלק העונש שניתן לבכורות מאב, צריך 
"יוצרו להעמיד הגלגל" כדי ליצור זמן מסויים הנקרא "שעת חצות", שבה תנתן המכה 
בפועל, והיא שעת גילוי שכינה שראו הבכורות ומתו, וזה היה עונש להם, לבד מהמופת 

לנותרים.

ענין יציאת מצרים - כי גורשו ממצרים
הרב אבא קליינרמן

"ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא 
יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם". (פרק י"ב פסוק ל"ט).

רואים מזה שהיציאה ממצרים היה במהירות גדולה "כי גורשו ממצרים" ולא היה להם 
אפשרות להתעכב שם אפילו רגע אחד. וכן בדברים בפרשת ראה (פרק ט"ז פסוק ג') 

כתוב "כי בחפזון יצאת מארץ מצרים", שהיציאה היתה בחפזון ובמהירות גדולה.
ל"ב  בפרק  האזינו  בפרשת  בדברים  החיים  באור  (עיין  בחז"ל  מבואר  לכך  והטעם 
פסוק י') שכלל ישראל נכנסו במצרים לתוך מ"ט שערי טומאה ואם היו נשארים עוד 
שער  לתוך  נכנסים  היו  ואילו  החמישים.  לשער  נכנסים  שהיו  סכנה  היה  במצרים  רגע 
החמישים, לא היו יכולים לצאת ממצרים לעולם ועד. ולכן הוצרך למהר מאוד ביציאה 
קל  רגע  עוד  היו מתמהמהים אפילו  רגע מיותר, שאילו  שום  שלא יתמהמהו במצרים 
שוב לא היו יכולים לצאת ממצרים, שהיו נשקעים לגמרי בטומאת במצרים בלא יכולת 

לצאת.

אני ה' אלוקיכם
אחד  גדול  בשם  אמונים  שומר  בספר  מובא  טומאה  שערי  של  החמישים  השער  והנה 
שזהו הכפירה, דהיינו שאילו כלל ישראל היו נשארים במצרים עוד רגע אחד היו נכנסים 
לצאת  יכולים  היו  ולא  רח"ל  בזה  משוקעים  היו  ואז  הכפירה,  שהוא  החמישים  לשער 

ממנו לעולם ועד.
ה'  שמע, "אני  בקריאת  ביום  פעמים  שאומרים  מפורש  מפסוק  לזה  ראיה  להביא  ויש 
אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים", מפורש שהיציאה 
ממצרים היתה בשביל "להיות לכם לאלוקים" שאילו ח"ו לא היו זוכים ליציאת מצרים 

היה מגיע מצב של כפירה שבו רח"ל לא היה "אני ה' אלוקיכם".

אבל כאשר זכו לצאת ממצרים במהירות לפני שער החמישים זכו כלל ישראל לאמונה 
השלמה, ולהגיע עד שיא הדרגות "אני ה' אלוקיכם". וממילא האמונה ביציאת מצרים 
ה'  "אנכי  האמונה  עיקר  את  גם  אלא  ממצרים,  ביציאה  האמונה  את  רק  לא  כוללת 
ה'  "אני  של  השלמה  האמונה  את  ולברר  לקיים  היתה  מצרים  יציאת  שכל  אלוקיך", 

אלוקיכם".
דכיון  פעמים,  חמישים  בתורה  מוזכר  מצרים  יציאת  ענין  מוזכר  שע"כ  לומר  ואפשר 
שביציאת מצרים זכו להנצל משער החמישים של שערי טומאה, ממילא התורה כופלת 
חמישים  בתוך  נשקע  שלא  זכינו  שביציאה  לומר  פעמים,  חמישים  מצרים  יציאת  את 
שערי טומאה. אלא כנגד הטומאה הגדולה של הכפירה, זכינו לצאת ביד רמה באמונה 

שלמה בבורא עולם.
ובאמת זהו נס גדול עד מאוד, שהרי מצרים הוא מקום הטומאה ומקום הכפירה הגדול 
טומאה  מקום  בתוך  נמצא  אדם  שכאשר  האדם,  על  משפיע  שהמקום  וכידוע  ביותר. 
וכפירה ובתוך חברת אנשים שכולם כופרים, זה משפיע עליו של שח"ו גם הוא יהיה 
כמוהם. ואילו כאן כלל ישראל היו בתוך מצרים, בתוך כל הטומאה והכפירה הנוראה 
שקיימת במצרים. ובכל זאת זכו להנצל מהכפירה הארורה, וברגע האחרון לפני ששקעו 
בתוך השער החמישים, הקב"ה עשה את הנס הגדול ומיהר להוציאם בחיפזון ממצרים 

שלא יתמהמהו אפילו רגע אחד וינצלו משער החמישים.
ישראל,  כלל  על  גדול  קטרוג  היה  סוף  ים  קריעת  שבעת  בחז"ל  מובא  והנה 

עבודה  עובדי  והללו  זרה  עבודה  עובדי  הללו  טענו  השרת  ומלאכי 
זרה, ומדוע זכו כלל ישראל לצאת ממצרים בכל הניסים 

הביטוח  כספי  שהרי  שבבנקים,  החיסכון  ובחשבונות  הגמל  בקופות  הו“ה  ולפי"ז 
לאומי מנוהלים בבנק וכן כספי קופות הגמל מנוהלים בבנק, הבנק או חברת הגמל 
פותחים חשבון ע“ש הילדים (בבנק פותחים חשבון חיסכון כמו בכל חיסכון בבנק) 
וא“כ ע“פ הנ“ל אישור הבנק או החברה על קבלת הכסף מהביטו“ל הר“ז סיטומתא 
הילדים  כלפי  מהבנק  חוב  ונוצר  הילדים  לטובת  זה  כסכום  כסף  חייב  הבנק  שאותו 
בכספי  קונה  הגמל  שחברת  ובעת  בארוכה,  כנ“ל  סיטומתא  ע“י  זה  בחוב  זוכים  והם 
אלו מניות או אגחי“ם וכדו' היינו שהם מושכים את הכסף מהבנק וקונים בזה נכסים. 
שח   50 של  בחוב  זוכים  הילדים  הרי  הנ“ל  לבנק  מביטו“ל  ההעברה  שבעת  ונמצא 
ואח“כ כשהחברה קונה ע“י חוב זה נכסים הרי שיש לילדים בעלות בנכסים אלו. ויש 
לציין שפשוט שחברת הגמל אינה צד של קנין ובעלות על הכסף או הנכסים כיון שהם 

רק חברה מנהלת ואין כוונתם או זכותם לזכות בממון זה.
האם מחמת האיסור חשיב כחוב

אחר שנתברר עניין הקניין יש להוסיף דאינו ברור שאפ“ל שאי“ז זכות ולכך ל“ש זכין 
א) דהא גופא שמחד גיסא לא מצטרפים לקרן הכשרה ומאידך רוצים בכסף וברווחים 

הר“ז מערער את  אמיתות הדבר שאי“ז זכות 
ב) דדבר שמצ“ע הוא זכות (כגון קבלת כסף וזכויות בנכסים מניבים רווח) ורק מצד 
האיסור הוא חוב אי“ז ברור דכה“ג חשיב חוב ולא זכות, דיעויין בנקוה“כ (סוף קס“ב) 
דכ' דמי שלוה סאה בסאה באיסור אין המלוה יכול לומר שהקנה לו מעט כיון דעי“ז 
הלוה יצטרך לפרוע הסאה אף אם יתיקר וזה חובה עבורו, ולכאו' ק' דהא הוי זכות לו 
שינצל מהאיסור (וכמש“כ שם הט“ז) ומוכח דס“ל לנקוה“כ דאין האיסור מגדיר זכות 
וחוב אלא הרווח או הפסד ממוני וא“כ הו“ה הכא דאין האיסור קובע דהוא חובה, וכן 
מבואר ברמב“ם (אישות כ“ד ז') דהמקדש שנייה או חייבי עשה בטעות אי“ז נחשב 
קידושי טעות כיון דעצם הקידושין אינם טעות ואין בכח האיסור לקבוע שהוי טעות 
והיינו כנ“ל. ועי' במחנ“א (מלוה ולוה ט“ז) דכ‘ דמי שקיבל רבית דרבנן ולא ידע שיש 
הלואה  דהא  הכא  הו“ה  וא“כ  כטעות  הכסף  קבלת  מחשיב  האיסור  אין  איסור  בזה 
לחברה בע“מ לרוה“פ הוי איסור דרבנן. וע“ע ברע“א (ק“ס ס“כ) מה שצידד בעניין זה.
ג) ידועים ד' הר“ן בנדרים וכבר כתב ע“ז הגר“י לנדו בגליון הנ"ל, וע“ע בנקוה“כ דג“כ 

נראה מד' שבאופן זה שייכים ד' הר“ן שהוי זכות וזכה הילד בכסף עי"ש.
האם אפ"ל שאין ההשקעות נזקפות ע"ש הילד

מאחר שנתברר שהילד זוכה בכסף אף א“נ שאינו מעוניין בהשקעות שהם משקיעים  
הא כ' הרע“א (ק“ס כ') לעניין יתומים שכל שהכסף בעין ועדיין לא אכלו היתום אסור 
ליטלו והו“ה הכא, וכמש“כ גם הר' נ. ויספיש מד' החוו“ד (שם י') ובודאי שלא שייך 
שהרי  עליהם  והמצווה  שליחותם  עושים  הגמל  שחברת  כיון  ששינה  שליח  דיני  כאן 
מדעת  משנים  אינם  וא"כ  אסורות  בהשקעות  גם  למעונינים  מיועדים  אלו  מסלולים 
המשלח שהרי אם המשלח אינו מעוניין בהשקעות אסורות בידו להצטרף למסלולים 

הכשרים.
האם יש רווח למי שאינו מודיע כלום

ויש הסבורים דכיון (שלפי דעתם) שאין בזה איסור ברור עדיף שלא הצטרף לשום קרן 
כיון ששב וא“ת עדיף ואם מצטרף הר“ז מודה שרוצה בהשקעות ומחמת ההצטרפות 
זוכה בכסף ובהשקעות, ונראה שעניין זה בטעות יסודו דממנ“פ אם סבורים שאין כאן 
קניין הרי אף ההודעה לביטו“ל על בחירת המסלול ודאי אינו יוצרת קנין כלפי הילד, 
משנה  אינה  הודעתם  וא“כ  חוב  של  מציאות  הר“ז  לילד  חוב  שחשיב  סבורים  ואם 
רק  הם  וההורים  הילד  אלא  וכלל  כלל  בכסף  הזוכים  אינם  ההורים  (שהרי  זה  עניין 
היא  המסלול  בחירת  על  שההודעה  א“נ  אף  וא“כ  המסלול,  את  לבחור  כאפוטרופוס 
הודעה מטעם ההורה שזה זכות לו מ“מ אי“ז משקף על זכות הילד כיון שסו“ס הוי 
לומר  א“א  ואף  ההורה),  הודעת  ע“י  דבר  נשתנה  לא  זה  ועניין  האיסור  מחמת  חוב 
שעי“ז חשיב ששולחם דאם ס“ל שבלא זה ל“ח שלוחים שלו א"כ הו"ה דע“י ההודעה 
לטובת  שאינם  דברים  לעשות  האפוטרופוס  בכח  שאין  כיון  הילד  של  שלוחים  ל“ח 

הילד כמבואר בסי' ק“ס סעיף יט.
שאינו  מי  ומאידך  כשר  מסלול  בחירת  על  מלהודיע  מניעה  שום  שאין  דבר  סוף 
מודיע הרי שלהרבה שיטות הפוסקים עושה שלא כדין וקרוב הדבר שזוכה בעסקים 

האסורות על כל הכרוך בזה. ודי למבין.

שני חלקים בשעת חצות
הרב חיים שולביץ

אתבדר בי מדרשא, קושיא נפלאה שכמה מחברים כתבו ששאלוה לפני הגרי"ז, והיא, 
איך נעשתה מכת בכורות ב'חצות', והלא אין שעה של חצות, אלא חצי הלילה קודם 
לה, ומחציתו אחריה. והעידו שהשיבם, כי גם למיתה אין צורך בזמן, אלא במחצית 
תמוה  [וזה  מתים  היו  השניה  ובמחצית  בחיים,  הבכורות  היו  הלילה  של  הראשונה 

מב"ב קלז א דמשמע שיש "שעת מיתה" וראה רע"א שם].
[בא  המכילתא  כוונת  היתה  זו  לשאלה  כי  [תתיב]  הרדב"ז  בשו"ת  כתב  כבר  אמנם 
פרשה יג, עמ סא], ששנינו בה, "וכי אפשר לבשר ודם לעמוד על חציו של לילה, אלא 
חלקו"  הוא  ועתותיו  שעותיו  היודע  אומר  בתירה  בן  יהודה  רבי  חלקו,  יוצרו  כן  אם 
שיכירו  כדי  הגלגל  העמיד  יוצרו  כי  סבר  קמא  שתנא  וביאר,  ד].  יז  פסיקתא  [וראה 

העולם שהוא מחולק, וריב"ב סבר שהקב"ה הוא יודע לצמצם הנקודה שהיא 
בחצי הלילה. ונראה להטעים הדברים.

ידועים דברי הגרעק"א (בחוט המשולש, קפב) שהקשה 

 



הגדולים הללו. רואים מזה שכלל ישראל היו משוקעים עמוק בתוך טומאת מצרים, 
עד שהמקטרג טען עליהם מדוע הם זוכים לצאת ממצרים.

וממילא כאשר הקב"ה הקדים והוציא את כלל ישראל לפני שיכנסו לשער החמישים 
שהיא  באמונתנו,  נשאר  אלא  נאבד  שלא  שזכינו  גדול  נס  זהו  לגמרי,  יאבדו  ואז 

העומדת לנו לעד ולעולמי עולמים. 
את  להם  שיעשה  סוף  ים  בקריעת  זכו  ישראל  כלל  שבאמת  שהסיבה  בחז"ל  ומובא 
הנס הגדול של קריעת ים סוף, והקב"ה לא שמע בקול המקטרג שאמר "הללו עובדי 
וקפץ  עמד  עמידנב  בן  נחשון  שכאשר  האמונה.  בזכות  היה  ע"ז",  עובדי  והללו  ע"ז 
לים באמונה ובטחון חזק בה', זה הכריע לכל כלל ישראל שיזכו לצאת יציאה גמורה 
ממצרים. רואים מזה שהאמונה היא מה שעמדה לכלל ישראל, שבזכותה כדי שלא 
הזו  והאמונה  גמור.  בחיפזון  ממצרים  והוציאם  מיהר  הקב"ה  האמונה  את  יאבדו 
בעצמה היא מה שעמדה לכלל ישראל בהמשך הדרך בזמן הקטרוג בקריעת ים סוף, 

והיא מה שהכריעה את הכף לכל כלל ישראל לזכות לעבור ביבשה בתוך הים.
ובאורחות חיים להרא"ש (ליום א') מאריך בענין האמונה וכותב את הדברים הללו, 
"לבטוח בה' בכל לבבך ולהאמין בהשגחתו הפרטית ובזה תקיים בלבבך היחוד השלם 
וחוקר  לב  ובוחן  איש  דרכי  כל  על  ועיניו  הארץ  בכל  משוטטות  עיניו  כי  בו  בהאמין 
אלקיך"  ה'  "באנכי  אף  מצרים"  מארץ  הוצאתיך  "אשר  מאמין  שאינו  מי  כי  כליות, 
אינו מאמין, ואין זה ייחוד שלם כי זה הוא סגולת ישראל על כל העמים וזה יסוד כל 

התורה כולה".
רואים בדבריו שהאמונה ביציאת מצרים היא היא האמונה ב"אנכי ה' אלוקיך", ודבר 
שוב  מצרים  יציאת  את  וכופלת  חוזרת  התורה  ולכן  כולה"  התורה  כל  הוא "יסוד  זה 
כל  יסוד  את  בזה  שנקיים  יתברך  בבורא  האמונה  את  בלבנו  להשריש  למען  ושוב 

התורה כולה.
את  ואומרים  מצרים,  יציאת  את  ביום  פעמים  ומזכירים  כופלים  אנו  ויום  יום  ובכל 
לאלוקים  לכם  להיות  מצרים  מארץ  אתכם  הוצאתי  אשר  אלוקיכם  ה'  "אני  הפסוק 
מצרים  מטומאת  אותנו  שהוציא  הגדול  הנס  על  לה'  להודות  כדי  אלוקיכם",  ה'  אני 

וקרבנו לעבודתו.

ואמונתך בלילות
והנה בפסוק בתהילים (פרק צ"ב) כתוב, "להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות", יש 
לבאר "בבוקר" בזמן הגאולה כאשר הישועה מאירה ונגלית כולם יראו את חסדי ה', 

ויודו וישבחו לו יתברך על חסדיו הגדולים והעצומים.
אבל בלילה בזמן החושך והגלות כאשר הצרות גדלות וגוברות, מה מחזיק אותנו - את 
כלל ישראל, מה מקיים אותנו? התשובה היא "ואמונתך בלילות", האמונה ובטחון בה' 

זה מעמיד ומקיים אותנו בתוך כל החושך.
הים  את  אפילו  לעבור  אפשר  ובטחון  אמונה  בכח  כי  שאמרו,  הצדיקים  פתגם  וידוע 

הגדול, ובלי אמונה אי אפשר לעבור ולצאת אפילו מפתח הבית החוצה.

באזני בנך ובן בנך
שהאמונה  מצרים,  ביציאת  ישראל  כלל  זכו  בלילות"  "ואמונתך  של  הזה  הכח  והנה 
שהשיגו ביציאת מצרים היא הושרשה בתוך כל אחד ואחד מישראל, לו ולבניו ולבני 
בניו עד סוף כל הדורות, וזהו האמונה שעומדת לנו עד היום הזה, להיות דבקים בה' 

ולהאמין בו בכל עת ורגע.
בפסוק בתחילת הפרשה (פרק י' פסוק א'-ב') כתוב, "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה 
כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר 
באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם 

כי אני ה'".
מדוייק בפסוק שמזכיר בענין סיפור יציאת מצרים שלשה דורות, "למען תספר באזני 
בנך ובן בנך", וי"ל שדבר שמושרש ברציפות שלשה דורות, הרי זה מראה שיש המשך 
לדבר הזה והוא ימשיך עד סוף הדורות. וממילא כאשר אדם רואה את סיפור יציאת 
מצרים ומעביר את זה הלאה לבנו ובן בנו, הדבר נחקק בלבותם, ומובטח לו שימשיכו 

להעביר את זה לבניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות.
והרי זה כעין מה שכתוב בגמרא בבבא מציעא (דף פ"ה א') בענין התורה, "אמר רבי 
פרנך אמר רבי יוחנן, כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם שוב 
אין תורה פוסקת מזרעו לעולם", שכאשר יש שלשה דורות שעוסקים בתורה, התורה 

משורשת בתוך תוכם, ומובטח להם ששוב אין התורה פוסקת מזרעם לעולם.
שככל  האמונה  זאת  בכל  שנים,  אלפי  מצרים  מיציאת  עבר  שכבר  אפילו  וממילא 
ישראל קיבלו ביציאת מצרים כמו שכתוב בפסוק "וידעתם כי אני ה'" זה הם השרישו 

לבניהם ובני בניהם, וזה מושרש אצל כלל ישראל עד היום הזה.
וזהו ה"אמונתך בלילות", שגם בזמן הגלות יש לנו את האמונה בה', שזה מה שעומד 

לנו ומחזיק אותנו בכל מצבי הגלות.
של  בהגדה  שאומרים  כמו  יותר,  להתעלות  זוכים  באמונה  יותר  שמתחזקים  וככל 
פסח, "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח", ובביאור המילים "הרי זה 
משובח" היה רגיל אאמו"ר זצ"ל לומר שבקעלם פירושו, שהאדם נעשה משובח ויותר 

מצרים  יציאת  בעניני  שהסיפור  מצרים.  ביציאת  לספר  מרבה  הוא  כאשר  נעלה 
מחזק את האדם באמונה, והוא מתרומם על ידי זה, עד שנעשה יותר 

משובח ובעל מעלה מכח החיזוק שמתחזק באמונה.

 

לא יעשה אות ומופת לעיני כל רשע וכופר
וברמב"ן בסוף הפרשה (פרק י"ג פסוק ט"ז) כותב, "ובעבור כי הקב"ה לא יעשה אות 
ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר 

ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון וכו'".
על  שהמשיל  זצ"ל,  הגרי"ס  מרן  בשם  זצ"ל,  שבדרון  שלו'  רבי  מהגה"צ  בזה  ושמעתי 
שהיא  תעודה  עם  הספר  מבית  הביתה  וחזרה  רקדנית,  היתה  שבתו  לאדם  משל  כך 
לפניו,  שתרקוד  ממנה  וביקש  בבית  אורח  היה  הזמן  באותו  ובדיוק  בריקוד.  מצטיינת 
את  לי  יש  לזה  שבדיוק  שאמרה  הסכימה,  ולא  לרקוד.  יודעת  היא  באמת  אם  שיראה 
אחד  כל  לפני  לרקוד  אצטרך  שלא  בכדי  רקדנית,  שאני  מוכיחה  שהתעודה  התעודה, 

שירצה לראות את הצטיינותי בזה.
והנמשל מובן שהקב"ה הוכיח לכלל ישראל ביציאת מצרים "כי אני ה'", ומעתה הדבר 
הזה ברור ומוכח אצל כל אחד ואחד מישראל. וממילא שוב הקב"ה לא צריך לעשות 
את  מוכיח  מצרים  יציאת  אלא  ה'",  אני  "כי  לו  ולהראות  רשע  כל  לעיני  ומופת  אות 
האמונה לכל אחד ואחד, והיא מושרשת אצל כל אחד. ומי שאינו רוצה להאמין וכופר 
ופורק עול, זה לא מחמת שאינו יודע את האמונה בבחינת "לא ידעתי את ה'", אלא הוא 
יודע את הכל והאמונה מושרשת בו, אלא הוא רוצה לפרוק עול אע"פ שיודע מהכל מ"מ 

התאוות מביאים אותו לפרוק עול ולומר שהוא כופר.

כח התורה
והנה כתוב באור החיים, שדווקא במצרים הקב"ה הוציא את כלל ישראל לפני שיכנסו 
לשער החמישים של שערי הטומאה, שכיון שעדיין לא קיבלו את התורה א"כ אילו היו 

נכנסים לשער החמישים היו ח"ו נשקעים בתוכו ולא היו יכולים לצאת ממנו לעולם.
אפילו  ליפול  שאפשר  כאלו  נסיונות  יבואו  העתידה,  הגאולה  לפני  לבוא  לעתיד  אבל 
לתוך השער החמישים, משום שאחרי שכלל ישראל קיבלו את התורה, הרי בכח התורה 
יש להם את הכח והיכולת להנצל אפילו מתוך ניסינות של שער החמישים, שלא יפלו 

בתוכו.
לעמוד  עלינו  ולכן  כפירה,  של  גדול  בזרם  מלא  שהעולם  בחוש  זה  את  רואים  ובאמת 

ולהתחזק בכח התורה באמונה חזקה באלוקינו ית"ש לעד.
ויהי רצון שנזכה שיקויים בנו במהרה הפסוק "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", 
ונזכה ונראה את הניסים הגדולים במהרה, ויתגדל ויתקדש שמיה רבא בגאולה השלמה 

במהרה בימינו אכי"ר.
* * *

דבר נאה
"על  כתוב  במשנה  שב"ק,  בליל  מדליקין  במה  פרק  אמירת  בעת  שחשבתי  נאה  דבר 
ובהדלקת  ובחלה,  בנדה,  זהירות  שאינן  על  לידתן,  בשעת  מתות  נשים  עבירות  שלש 

הנר".
והנה הראשי תיבות של המילים "חלה נדה הדלקת הנר", הוא "חנה", וי"ל שהוא מרמז 
על חנה אם שמואל הנביא, שהיא הצדקת היתה זהירה בכל המצוות, ובפרט במצוות 

הללו שהם המצוות המוטלות על הנשים.
והנה מובא בחז"ל שמי שאין לו בנים הוא חשוב כמת, בפסוק בפרשת ויצא (בראשית, 
פרק ל' פסוק א') כתוב, "ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה, ותאמר 
אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי". ופרש"י, "מתה אנכי, מכאן למי שאין לו 

בנים שחשוב כמת".
אלו  שאת  בוודאי  וממילא  מצוותיה,  כל  את  שקיימה  מצינו  חנה  שאצל  י"ל  ומעתה 
השלשה מצוות המוטלות על הנשים היתה זהירה בהם ביותר, וממילא בזכות זה זכתה 
שלא תיקרא מתה אלא חיה, שנולד בן גדול כזה כשמואל הנביא שהיה שקול כמשה 
ואהרן. שהרי המשנה הזו מדברת על עוונות שנשים מתות בהם בשעת לידתן, וממילא 
גם  וע"כ  לחיים.  ממיתה  לצאת  זוכה  היא  בהם  שזהירה  שמי  להפך  הוא  מזה  הלימוד 
מי שאין לה בנים שחשובה כמת, כאשר היא זהירה באותם המצוות היא זוכה לצאת 
מהמצב שלה שהיא קרויה מתה, לבחינת חיים, וזוכה לבנים תלמידי חכמים. וזה מרמז 
לה  שנולד  לחיים  זכתה  הללו,  במצוות  זהירותה  שבזכות  לומר  תיבות "חנה",  הראשי 

בן, שהוא שמואל הנביא.

בשם  שמעתי  לזה  וההוכחה  השלמות,  בתכלית  מצוותיה  כל  את  קיימה  חנה  והנה 
בגמרא  דאיתא  ב')  ל"א  (דף  בברכות  מהגמרא  זצ"ל,  לאפיאן  אליהו  רבי  מרן  הגה"צ 
"וחנה היא מדברת על לבה, אמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא על עסקי לבה, 
אמרה לפניו רבונו של עולם כל מה שבראת באשה לא בראת דבר אחד לבטלה, עינים 
לראות, ואזנים לשמוע, חוטם להריח, פה לדבר, ידים לעשות בהם מלאכה, רגלים להלך 
בהן, דדים להניק בהן, דדים הללו שנתת על לבי למה לא להניק בהן, תן לי בן ואניק 

בהן". ובאמת בכח התפילה הזו פעלה לכך שזכתה לבן גדול מאוד.
לה  שנתן  האברים  שבכל  הקב"ה  לפני  טענה  שחנה  ביאר,  הזאת  התפילה  ובביאור 
עיקר תשמישה בזה היה לעבודת ה', שהרי כל האברים שהקב"ה נתן לאדם הוא כדי 
לקלקל  שלא  הללו  האברים  את  לשמור  צריך  והאדם  ה',  לעבודת  בהם  שישתמש 

אותם ולעשות בזה נגד רצון ה'. וחנה זכתה שכל אבריה היו קודש קודשים 
לה', וכאשר הקב"ה נתן לה עינים אזניים וכו', היא קידשה אותם 

לעבודת ה'.



החיים' (שער ב' פי"א, בסוגריים בסוף הפרק, והם דברי הרמב"ן הנ"ל, אבל הנפה"ח 
אינו מביאו בשם הרמב"ן), וז"ל: והן הן הגבורות קדושות כדרכו ית"ש להמתיק מר במר, 
והוא תיקון המידות בשרשן, עכ"ל. וביאר לי רבנו ששורש הדין מונח בחסד, ובלשונו 
ביאר זה ש"דער חסד האט געפאדערט דין" (חסד מחייב דין), והיינו כיון שהקב"ה כולו 
חסד ומתחסד עם הברואים, אבל כדי שהחסד לא יבא לאדם כ'נהמא דכיסופא', לכן 
עשה הקב"ה דין כדי שיזכה על פי דין, לא רק בחסד גרידא. והיינו מה שאמרנו ששורש 
הדין הוא בחסד, כיון שכל תכלית ומטרת הדין בשורשו הוא כדי שיקבלו את החסד. 
ולכן כשממתיק את הדין לבסוף לצאת ממנו הרחמים לבריותיו, ממתיקן בשרשן (ר"ל 
בשורש הדין שהוא חסד), ולכן לעולם הוא ממתיק מר (הדין) במר (שורש הדין), ועי"ז 

יוצא ההמתקה שהוא החסד.
והפעם הראשונה שדיברתי עם רבנו ז"ל בענין זה היתה לפני הרבה שנים כאשר ניגשתי 
בדעתי  שעלה  לו  ואמרתי  אליהו',  'לב  בביהכ"נ  בשבת  החמה  הנץ  תפילת  אחרי  אליו 
(תהלים  המה"  מעולם  כי  וחסדיך,  ה'  רחמיך  "זכור  בתפילה  שאומרים  הפסוק  ביאור 
כה, ז),  ש"מעולם" הוא מלשון 'מימות עולם', דהיינו 'מקדם', ור"ל שאנו מתפללים מה 
שהתפלל דוד המע"ה שהקב"ה יצילנו מן הדין, ע"י שיזכור את הרחמים והחסד, שהם 
מעולם, היינו שה'רחמים' וה'חסד' הם 'מקדם', שהרי קיימים מלפני ה'דין'. וענה לי אז 
רבנו ז"ל "זה כמעט הפשט הפשוט של הדברים". והביאור בזה הוא כמו שבארנו עכשיו, 

ששורש הדין בעצם מונח בתוך החסד.
ומהלך הדברים הוא שתחילת הכל והשורש של הכל הוא חסד, והחסד מחייב שיהיה דין 
כנ"ל, והדין הזה מביא את החסד לבסוף, כאשר חוזר לשורשו. וביאר לי בזה רבנו מה 
שביאר הרמב"ן (ויקרא פכ"ג, פסוק כד, סד"ה יהיה לכם שבתון) דברי חז"ל בתקיעת 
הוא  שהתרועה  לאחריה,  ותקיעה  לפניה  תקיעה  לה  שיהא  צריך  תרועה  שכל  שופר, 
הקול השבור, שיש לה גבולות גבולות, והוא כנגד הדין, והתקיעה הוא הקול הפשוט 
הנמשך, והוא כנגד החסד, ולכן צריך שלהתרועה תהיה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, 

כיון שהדין הוא שרשו בחסד וגם מביא בסוף לחסד.
זה  להיות  ועתיד  ישראל,  של  ומושיען  גואלן  היה  רבנו  שמשה  שלנו,  ענין  ביאור  וזהו 
שהוריד לעם ישראל את התורה מפי הגבורה, שהוא הטובה והחסד הכי גדולים שעשה 
היה  וגדילתו  לידתו  שורשו,  זה,  וחסד  ישראל,  לעמו  תורה  שנתן  הבריות,  עם  הקב"ה 
מתוך הדין והחושך של בית פרעה בגלות מצרים, וענין זה היה המתקת הדין בשרשו, 
כיון שכל גלות מצרים שרשה היה בחסד, וכמו כל דין ששרשו בעצם בחסד, והוא תיקון 

המידות בשרשן (כלשון הנפה"ח).
אות  ב,  (שער  תשובה  בשערי  יונה  רבנו  דברי  את  'צרה',  לעניין  מזכיר  ז"ל  רבנו  והיה 
ה), וז"ל: ויש על הבוטח בה' להוחיל במעוף צוקתו כי יהיה החושך סיבת האורה, כמו 
שכתוב (מיכה ז, ח) "אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי, כי אשב בחשך ה׳ אור לי", 
ואמרו ז״ל (מדרש תהלים, מזמור כב) אלמלא נפלתי לא קמתי, אלמלא ישבתי בחשך 
לא היה אור לי, עכ"ל. וביאור מש"כ רבנו יונה 'כי יהיה החושך סיבת האורה', הוא כנ"ל, 
והדין  בדין,  לרחמים  לזכות  שנוכל  כדי  בדין,  שורשם  תמיד  לנו  המגיעים  שהרחמים 
בעצמו הוא מה שמביא ומצמיח את החסד לבסוף. וכשמקבלים את הדין באופן הנכון, 

ומקבלים הייסורים בדרך הנכונה, מבינים שתמיד החושך הוא סיבת האורה.
על כן הבה ונקח את החושך הגדול שירד עתה לעולם (כדברי כל תלמידי רבנו), ונשכיל 

להתבונן כדי להבין איך החושך הזה יהיה סיבת האור הגדול שיגיע לבסוף.

ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים;
לא מנה בו אדם הראשון

הרב דב גדליה דרקסלר
א]. היה צריך לפתוח את התורה מהחודש הזה לכם; הפתיחה קשה ולא עצם הכתיבה 

ושוב אנו שבים לרש"י הראשון בתורה ומגלים בו דברים חדשים. "אמר רבי יצחק, לא 
היה צריך להתחיל את התורה אלא מַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה 
ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום (תהלים קי"א ו') ּכַֹח ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד ְלַעּמֹו ָלֵתת 
ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, שכבשתם ארצות 
שבעה גוים, הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר 

בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". 
ַרּבּו ְוָעְצמּו הקושיות והמהלכים אשר הקשו ופרשו רבותינו, ראשונים ואחרונים, במאמר 
ההנחות  את  לבסס  כדי  מספקת  יריעתנו  אין  עבריו.  מכל  וחתום  סתום  הנראה  זה 

הנצרכות לומר בו דבר, לכן תבוא התנצלותנו מראש על הדילוג והקיצור. 
הוא  הקושי  האם  ולכאן:  לכאן  פנים  המפרשים  הראו  יצחק  רבי  של  קושיתו  בפירוש 
מה  שכל  או  לכם.  הזה  החודש  עד  שנכתב  מה  כל  את  כלל  לכתוב  צריך  היה  שלא 
שנכתב - ודאי הוצרך להיכתב; אין דבר אחד מן התורה שנכתב לבטלה. אבל היה צריך 
לשנות הסדר ולהתחיל את התורה מהמצוה הראשונה דוקא, ולאחריה לכתוב את כל 

ספר בראשית1. 

בגו“א  המהר“ל  לשון  כלל.  לכתוב  צריך  היה  שלא  הראשון  כהצד  דוקא  נראה  מפרשים  מהרבה   .1
”אע“ג דאין ספור אחד בתורה שלא לצורך, אפילו ’אחות לוטן תמנע‘ (להלן ל“ו כ“ב) כדאיתא בפרק 
חלק (סנהדרין צ“ט ב‘), אחר ששם ’תורה‘ אינו נופל אלא על מצות התורה, שהרי לשון ’תורה‘ הוא 
לשון הוראה - להורות לנו המעשה אשר נעשה... אם כן אין לכתוב בה רק המצות“. הצד הזה מעורר 

קושי רב מכמה פנים, וכבר האריכו בו. לא נדון בו במסגרת זאת.  

ומעתה טענה שכיון שהקב"ה נתן לה דדים בהכרח הכוונה שגם בהם תקיים את רצון 
ה', וממילא היא רוצה לקיים את רצונו ולעשות בהם את רצון ה', עי"ז שהקב"ה יתן 

לה בן ותניק בהם.
וזה באמת היתה טענה צודקת כמו שרואים למעשה שתפילתה נתקבלה וזכתה לבן 

גדול מאוד, שמואל הנביא, (שהוא נוטריקין - מנוחה ושמחה אור ליהודים).

ביאור עניין משה רבנו בבית פרעה
דברים לזכרו של מו"ר הגר"מ שפירא זצ"ל

הרב אלחנן בהגרא"ל זצ"ל בארון
כל  והרגשת  זצוק"ל,  שפירא  משה  רבי  הגאון  מו"ר  לפטירת  יום  שלושים  במלאות 
התלמידים בפטירת רבנו ז"ל היא כמו שחרב וחשך עליהם עולמם, כיון שאין לנו עוד 

למי לשאול את שאלתינו, אין לנו עוד מי שיבאר לנו עומק פירוש התורה.
כאשר הספידו בנו יבלחט"א הגאון ר' שמואל שליט"א, החיה אותי בבאורו איך שרבנו 
הגר"מ זצ"ל עבר בעצמו את הסוגיא של 'צרה', ואיך שבנה מזה יסוד המחייב עליה 
תמידית, ובזה הסביר בנו שליט"א את 'רדיפתו לאחרית הימים' של אביו זצ"ל (לשון 
זה  'נתקענו',  רבנו  פטירת  שאחר  מישהו  יחשוב  שאם  לומר  הגר"ש  בנו  והוסף  בנו), 
ראיה שאינו שייך לבית מדרשו של רבנו הגר"מ זצ"ל, כי בבית מדרשו של רבנו למדנו 
תמיד להיות (בלשוני) "מהלכים בין העומדים". ועקב דבריו חשבתי שאולי אדרבא 
אפשר לקחת מתוך ענין הסתלקות רבנו דבר חיובי, והוא שכל עוד שרבנו היה בינינו 
בחיים חיותו, כל פעם שהיה לנו איזה קושי בהבנת דבר מן התורה, שאלנו את הדבר 
מרבנו ז"ל, והוא האכיל לנו את הביאור בכפית של כסף, אבל עכשיו שנסתלק רבנו 
מתוכנו, צריכים אנו לעמול ולהתאמץ לחשוב בעצמנו על פי הקווים, הכללים, הכלים 

והמפתחות שהנחה לנו רבנו לרדת לעומקה של הבנת ביאור התורה.
על  מצרים,  דיציאת  אלו  בפרשיות  המובא  בענין  ביאור  להציע  ברצוני  לזה  וכדוגמא 
התהליך של גדילת משה רבנו במצרים. מתוך כל הדברים והמאורעות שקרו בעולם 
מימי בראשית ועם האבות ועם ישראל במצרים, רק בכמה אחדים מהם בחרה התורה 
לכתוב אותם בהרחבה גדולה ובפרטי פרטים, ואחד מאלה הוא סדר לידת משה רבנו 
במצרים, ומה שקרה לפני הלידה, שגזרו על השלכת הבנים ליאור, וכשנולד משרע"ה 
בתיבה  אותו  שמה  ויוכבד  הצפינו",  עוד  יכלה  "ולא  ירחים",  שלשה  "ותצפנהו  אז 
בסוף ביאור, ואז הגיעה בת פרעה ומצאתו, ומשתהו מן המים, ואחר שקראה למינקת 

שתניק אותו לקחה אותו לבית פרעה, ונתגדל משה רבנו בביתו של פרעה.
ורגילין לבאר באופן הפשוט ענין זה שמשה רבנו, מושיען של ישראל, גדל בבית פרעה, 
הוא ענין של "יושב בשמים ישחק" וכלשון הפסוק בפרשת השבוע "אשר התעללתי 
במצרים", ופעם שמעתי מישהו מתרגם מילים אלה "וואס איך האב געשפילט מיט 
מצרים", (ששיחקתי עם מצרים), והיינו שהקב"ה אומר לפרעה 'אתה אמרת "כל הבן 

הילוד היאורה תשליכוהו", ואני אראה לך שאתה בעצמך תגדל את המושיע בביתך'.
זהו הביאור על פי פשוטו של הענין, אבל הרי למדנו מפי רבנו ז"ל ש'שטחיות היא 
דברי  עפ"י  והוא  אחר,  באופן  בס"ד  הענין  לבאר  נראה  ולכן  ההבנה'  של  אויבתה 
ומביא  המים",  וימתקו  עץ  ה'  עה"פ "ויורהו  כה)  טו,  בשלח (שמות  בפרשת  הרמב"ן 
בתוך  נס  והוא  מר,  העץ  שהיה  ובמכילתא  תנחומא  במדרש  דאיתא  מה  הרמב"ן  שם 
נס, כענין המלח שנתן אלישע במים (מל"ב ב, כא), ובדוקא המתיק הקב"ה את המים 
ע"י עץ מר, וזה לשון הרמב"ן שם: ושוב מצאתי בילמדנו (מדרש תנחומא כאן) ראה 
מה כתיב שם, "ויורהו ה' עץ", 'ויראהו' לא נאמר אלא "ויורהו", הורהו דרכו, כלומר 
שהראה  והיינו  עכ"ל.  במר,  המר  ממתיק  שהוא  הקב''ה  של  דרכו  ולמדהו  שהורהו 

הקב"ה דרכו שההמתקה נעשית תמיד ע"י דבר מר.
ועפי"ז יש לבאר הענין מה שמשה רבנו גדל בבית פרעה, שדוקא כך היה צריך להיות, 
בו  שירדו  שבגלויות,  והקשה  הגרועה  מצרים  גלות  בתוך  פרעה  של  ביתו  שמתוך 
עם ישראל לעומק מ"ט שערי טומאה, ודוקא מתוך בית פרעה צומח ויוצא הגאולה 

והגואל, הרי זהו דרכו של מקום. 
ושמעתי פעם מרבנו הג"ר משה זצ"ל במה שמובא בחז"ל ששרה אמנו אמרה למלאך 
שיכה את פרעה כאשר לקח אותה לביתו, זה היה תחילתו ושרשו של כח עם ישראל 
להתגבר על שיעבוד מלכיות. וכידוע שמלכות מצרים היתה בחירה שבאומות, (ומזלה 
'שרי'  שם  את  הקב"ה  ושינה  השנה),  לחודשי  ראש  ניסן,  לחודש  ששייך  טלה  מזל 
ע"א)  יג  (ברכות,  הגמ'  דברי  עפ"י  טו)  יז,  (בראשית  ברש"י  שמובא  וכמו  ל'שרה', 
ש'שרי' משמע לי ולא לאחרים, ו'שרה' הוא שתהא שרה על כל, ובה היה השורש של 
שהיו"ד  חז"ל  שאמרו  מה  לבאר  הגר"מ  רבנו  והוסיף  האומות.  כל  על  להתגבר  הכח 
שנלקח משמה של שרי ניתן ליהושע בן נון, מאחר שיהושע היה הראשון שהתחיל את 
עבודת ההכנעה וההתגברות על האומות בפועל. וגם שם הענין הוא ששורש התגברות 
הגאולה מעול הגוים נמצא בתוך המר והצרה בלקיחת שרה לבית פרעה, ה"נ בענייננו 

מתוך בית פרעה נמצא ויוצא שורש וכח הגאולה.
והבנת ענין זה שמעתי כמה פעמים מרבנו הג"ר משה ז"ל. פעם שמעתי ממנו כשדיבר 
(בביהמ"ד 'לב אליהו' ברמת שלמה) בענין ימי בין המצרים ותשעה באב, שידוע שכל 
ג'  של  שבועות  השלש  וא"כ  שבע,  של  להענין  שורש  הוא  שלש  מספר  בו  שיש  דבר 

דפרענותא הם בודאי השורש של השבע שבועות דנחמתא. הרי ששורש הנחמה 
שכולה 'חסד', בעצם מונח בתוך הפורעניות שהוא ה'דין'.

כששאלתי  אישי,  באופן  זה  עניין  רבנו  לי  הסביר  אחרת  ופעם 
ממנו (לפני כעשר שנים) לבאר לי מה שמובא ב'נפש 

 



דיוק לשונו של רש"י נוטה להצד השני. במקור הדברים, בתנחומא ישן (בובר, בראשית 
י"א) הלשון הוא "אמר ר' יצחק, לא היה צריך לכתוב את התורה אלא מהחדש הזה 
לכם, ולמה כתב מבראשית...". כלומר, הקושי הוא על עצם הכתיבה. אבל רש"י שינה 
הלשון בפירוש. כתב "לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם... ומה 
טעם פתח בבראשית...". משמע הפתיחה היא זו שקשה לו; למה התחיל משם. אבל 

עצם הכתיבה אין בה קושי. 
הצד הזה אומר בהכרח, שהתורה היא לא רק הוראת המצות גרידא. התורה היא חכמתו 
וכלי אומנותו של הבורא יתברך. חמדה גנוזה שלו שהורידה ברחמיו ארצה. כמה וכמה 
פרשיות בתורה אין בהם מצות בדוקא, ולא שאלנו למה נכתבו; למה נכתבה פרשת 
דברים, פרשת האזינו, או פרשת וזאת הברכה. ודאי וברור, שרצונו ית' שישראל ידבקו 
עצמם בכל אותיותיה ותגיה של תורה, ומעשיהם אשר יעשו - לאורה יהיו נתקנים. 
וכמה וכמה פתחים, לאין מספר, פתחו רבותינו בכל פסוק בחומש בראשית, ובשאר 

חומשים, ואלו הם חדרי תורה שהננו מסתופפים בצילם מסיני ועד עתה. 
ואף על פי כן, מקשה רבי יצחק שהיתה תורה צריכה להיפתח באותה מצוה ראשונה 
שנצטוו ישראל על ידי משה: ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי 
ָנה. ושוב, הכל צריך להיכתב, אבל הפתיחה היתה צריכה להיות דוקא מכאן. אבל,  ַהּׁשָ
מעתה, השאלה סתומה וחתומה שבעתיים: ולמה. איזה הכרח מניח שהפתיחה תהיה 
דוקא מכאן? ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה. מה זה פתיחה, ולמה היה צריך לשנות את כל סדר 

הדברים כדי שתהיה התורה נפתחת במצוה זו הראשונה. 
אבל  ה'.  את  האומות  יודעים  היו  הזאת  הפתיחה  בלא  גם  מאוד.  קשה  התירוץ  ב]. 

בהמשך אכן רואים שעיקר הנקודה מונחת על הפתיחה  
אם מצידה של שאלה לא הבינותי מאומה, אפשר נמצא איזה פתח מפתחו של תירוץ. 
התירוץ אומר, שאמנם היה צריך להתחיל את התורה מַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם, שהיא מצוה 
ראשונה שנצטוו בה ישראל. אבל כנגד זה עומד טעם יותר חזק: ּכַֹח ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד ְלַעּמֹו 
ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים "שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, שכבשתם 
ונתנה  בראה  הוא  היא,  הקב"ה  של  הארץ  כל  להם  אומרים  הם  גוים,  שבעה  ארצות 

לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".
צריכה  שהיתה  רק  להיכתב;  צריך  שהכל  ידענו  בשאלה  שגם  כאמור,  שלנו,  ההנחה 
להיות פתיחה אחרת. אם כן הוא, הרי שיש כאן תמיהה עצומה: אם ספר בראשית היה 
נכתב אחרי שמות לא היינו יודעים שכל הארץ של הקב"ה היא? אבל התמיהה היא, 
כלל,  בראשית  ספר  נכתב  היה  לא  חלילה  אם  גם  כי  ומכופלת.  כפולה  הדעות,  לכל 
האם לא היו יודעים כל האומות את ה'? כאשר אמרה רחב למרגלים ששלח יהושע 
ְּבֵצאְתֶכם  ִמְּפֵניֶכם  סּוף  ַים  ֵמי  ֶאת  ה'  הֹוִביׁש  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָׁשַמְענּו  ִּכי  י"א)  י'  ב'  (יהושע 
ִמִּמְצָרִים... ַוִּנְׁשַמע ַוִּיַּמס ְלָבֵבנּו ְוא ָקָמה עֹוד רּוַח ְּבִאיׁש ִמְּפֵניֶכם ִּכי ה' ֱאֵקיֶכם הּוא 
ַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת. מהיכן ידעו זאת? מספר בראשית? הרי כל  ֱאִקים ַּבּׁשָ
האומות שמעו וראו את כל הקורות של בני ישראל מאז צאתם ממצרים, ומעמד הר 
סיני שהדהים והשתיק את כל העמים. איך אנחנו מפרשים שאם לא היה נכתב ספר 
בראשית היתה לגוים טענת לסטים, שכבשו ישראל ארצות שבעה גוים. הרי כבר הראו 

הם לדעת כי ה' הוא האלוקים בשמים ובארץ. 
ִהִּגיד  ַמֲעָׂשיו  'ּכַֹח  של  הכובד  כל  נקודת  איך  עצום.  הוא  שהראנו,  כמו  כאן,  הקושי 
ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים' מונח על ספר בראשית. אבל מאידך גיסא, כאשר נשוב 
ונדייק בלשון רש"י נראה שהוא מוסיף עוד כמה מילים [שגם הם לא כתובים במקור, 
בתנחומא!]. רש"י כותב שהתשובה לאומות העולם לא מסתפקת רק בפיסקא שכל 
הארץ של הקב"ה היא, ותו לא. יש לתשובה זו מסגרת מיוחדת: הוא בראה ונתנה לאשר 
איזה  כאן  יש  כלומר,  לנו.  ונתנה  מהם  נטלה  וברצונו  להם  נתנה  ברצונו  בעיניו,  ישר 

סדר. קודם נתן להם, ואחר כך נטל מהם ונתן לנו. 
והסדר הזה הרי שייך דוקא לחומש בראשית. הענין הזה של 'נתנה להם' הוא מרכזי 
מאוד בכל החומש. האבות הקדושים, שקיבלו הבטחה חוזרת ונשנית על הארץ, עדיין 
עתה,  רק  ָּבָאֶרץ.  ָאז  ְוַהְּכַנֲעִני  למקום.  ממקום  ונדים  נעים  כֵגִרים,  בה  מתהלכים  היו 
'נטלה  של  הרצון  התחדש  לכם,  הזה  מהחודש  שהתחילה  הפרשה  מצרים,  ביציאת 

מהם ונתנה לנו'. 
נמצא, איפוא, לומר, שאם התשובה לאומות העולם היתה רק 'כל הארץ של הקב"ה' 
מוכרח.  זה  כולה  התורה  מכל  בראשית.  מחומש  ראיה  להביא  צריך  היה  לא  באמת 
נטלה  וברצונו  ונתנה...  בראה,  'הוא  דוקא  היא  העולם  לאומות  שהתשובה  כיון  אבל 
מהם ונתנה לנו' - לזה צריך לפתוח מבראשית. שם אנו רואים את הראשית והאחרית: 
בראשית נתנה להם, ובאחרית, כשהוציא את עמו ישראל ממצרים לתת להם נחלת 

גוים, אז נטלה מהם ונתנה לנו. 
ג]. גדרה של הראשוניות שבמצוה הראשונה 

ועתה נפרש שיחתנו. באמת שאלה גדולה היא, מה יש לנו להבין מכך שַהחֶֹדׁש ַהֶּזה 
ָלֶכם היא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל. מה הראשוניות שבה. והאיך ממנה דוקא 

נשתלשלו ונתלו כל המצות כולם2. 
אומר  כשהוא  הראשון...  אדם  בו  מנה  ולא  ָלֶכם  ַהֶּזה  "ַהחֶֹדׁש  נדרש  כאן  במכילתא 
ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם הרי לכם ולא לגוים אמור. הא מה תלמוד לומר לכם, לכם ולא מנה בו 

2. ההגדרה הזאת, שמצוה ראשונה ענינה שבה נתלו כל המצות, מפורשת אצל רבותינו בכמה פנים. 
ראה בשפת אמת (בא תרס“ב) ”ובמצוה ראשונה זו נכללו כל המצות“. 

 

אדם הראשון". פירוש הדברים, כאשר הוציא אותנו הקב"ה ממנין החמה למנין הלבנה, 
בזה הוא ָחַלק לנו מנין חדש; יחידת זמן אחרת לגמרי. המנין שהיה ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָּבָרא 
הם  ממשיכים  העולם  אומות  לנו.  רק  ובטל  בטל.   - עתה  ועד  ָהָאֶרץ  ַעל  ָאָדם  ֱאִקים 

במנין הישן. 
המנין הזה, כך מפורש במדרשים, חידש עולם חדש לגמרי. על תיבת ְּבֵראִׁשית פירשו 
רבותינו המפרשים שענינה בריאת הזמן3. והענין מבואר, כי התפיסה הראשונית השייכת 
לברואי מטה הוא תפיסת הזמן. אי אפשר לשום דבר בעולמנו שלא יהיה כפוף לחוקי 
הזמן. כביכול, לא היתה בריאת העולם אפשרית אם לא שניצוקה לתוך מסגרת הזמן.  

הכפיף  ָלֶכם  ַהֶּזה  ַהחֶֹדׁש  של  בציווי  הראשון,  אדם  בו  שמנה  בראשית,  של  הזמן  כנגד 
הקב"ה לישראל יחידת זמן חדשה לגמרי. במדרש שיר השירים רבה על הפסוק (שם 
ב' ח') קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה ֶזה ָּבא ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות כתוב "...בשעה שבא 
והלא  נגאלין  אנו  היאך  רבינו,  משה  לו,  אמרו  נגאלין,  אתם  זה  בחדש  לישראל  ואמר 
אמר הקב"ה לאברהם (בראשית ט"ו י"ג) ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה, ועדיין 
אין בידינו אלא מאתים ועשר שנה. אמר להם, הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט 
בחשבונותיכם אלא מדלג על ההרים, אין הרים וגבעות האמורין כאן אלא קצים ועיבורין, 
מדלג על החשבונות ועל הקצים ועיבורין ובחדש הזה אתם נגאלין, שנא' (שמות י"ב ב') 
ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים". כלומר, התחדש כאן דבר שהוא בלתי אפשרי. הקב"ה, 
כביכול, ולראשונה מאז בריאת העולם, התערב בבריאה שוב. ברא זמן חדש. בלשוננו 

היום נאמר: איפס את השעון מהתחלה. 
ישראל'.  בה  שנצטוו  ראשונה  'מצוה  המילים  פירוש  להבין  האפשרות  נמצאת  כאן 
הראשוניות שבה היא עומק ההבדלה שהבדיל כאן את ישראל מהאומות. כל בר דעת 
מבין שנתינת התורה לישראל חייבת להיות נסמכת על הבדלה מהותית כזאת4. ישראל 

הונחו על גלגל זמן אחר; מקום חדש תחת השמש5.    
ד]. ההתחלה היתה דוקא בבראשית, כדי להוציא את ישראל מהזמן הראשון 

אומר רבי יצחק, התורה היתה צריכה לפתוח באותה מצוה ראשונה, כי התורה כך ניתנה 
הזמן  להשפעת  הם  נתונים  האומות.  לכל  חלק  שלא  מסגרת  להם  שהקדים  לישראל, 
המיוחד להם. רק ממקום זה נתן להם תורה. אבל לא כן היה, התורה כתובה מבראשית, 
מהזמן והמקום שקדם לקבלתה. השאלה קשה מאוד: מה טעם פתח בבראשית. למה 

הקדים את התורה מהזמן שקדם לה. 
התשובה היא: ּכַֹח ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים. הקב"ה לא ברא את העולם 
מלכתחילה כאשר הוא מניח את ישראל בזמן אחר. ההתחלה היתה בְּבֵראִׁשית, במנין 
שהיה מונה בו אדם הראשון, ומונים בו הגוים. במנין הזה, הארץ שייכת למי שתפסה 
קרקעות  ונותן  נוטל  לא  הארץ.  בקניני  ישירות  מתערב  לא  הקב"ה  בחזקה.  או  בממון 
בזמן  שהניחם  אחרי  ישראל.  אצל  הוא  כן  עשה  שהוא  היחיד  המקום  לאומה.  מאומה 
אחר, במסגרת אחרת, נתן להם תורה והכניסם לארצו. קיים בהם הכתוב בתהלים (ק"ה 
מ"ד מ"ה) ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו. ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו. 
רק באופן ובסדר הזה, שברא את עולמו הכללי בראשית, ושב והוציא את ישראל משם 
ונתנה  נחלתם,  את  הגוים  מן  נטל  בכוחו  הוא  כיצד  לתפוס  העולם  יכל  אחר -  לעולם 

לישראל. 
נשמת  והפיח  לאלפים,  בתורתו  האיר  אשר  הגדול  למאור  זיכרון  נר  כאן  דברינו  יהיו 
חיים בכל תג ותג בתורה, הגאון המופלא רבי משה שפירא זצוק"ל. נלב"ע ברעוא דרעוין 
דמדומי ש"ק פר' ויגש ט' טבת. מגחלילי דיבוריו טעמנו גם אנו ִּבְקֵצה ַהַּמֶּטה, ַוָּתאְֹרָנה 
ֵעיֵנינּו. - מאמר זה, המתפרסם לקראת יום השלושים, נכתב על יסוד דברים ששמעתי 

מפיו.  

 בענין עשר המכות
הרב יהודה קסטלניץ

 בתהילים (קה-כז) שמו בם דברי אתותיו ומופתים בארץ חם ואיתא שם כל המכות חוץ 
מדבר ושחין, והוא פלא למה השמיט ב' מכות אלו.

 וניתן לבאר דבעשר מכות יש ב' דינים, דין אות ודין עונש. דין אות ככל נביא ששייך בו 
ענין אות, ולבר מזה דין שפטים במצריים.

 בזה יבואר מה שנאמר למשה במכות באח''ב נטה את ידך, ואח''כ כתיב שנטה משה 
במכות  אמאי  צ''ב  מזה  ולבר  מטה,  על  לא  יד  על  רק  נצטווה  והלא  במטהו,  ידו  את 
דצ''ך נצטווה במיוחד על המטה, ואילו כאן לא נצטווה להדיא על מטה. אך י''ל דמכות 
באח''ב היו ביסודם מדינא דשפטים גדולים, לכך נאמר בהם נטה ידך, שזה מרמז על 
מה דכתיב בנטותי את ידי על מצריים (שמות ז- ה) אלא שהיה פתיך בשפטים אלו גם 
דין אות, וכיון שכבר נצטווה משה מקודם על המטה כדין באותות ואת המטה הזה תקח 

3. ראה שם בספורנו, ולהגר“א באדרת אליהו. 
4. ראה כעי“ז בשפת אמת הנ“ל ”כי בנ“י נשתלחו לעוה“ז לתקן כל הברואים והיו מקודם נכללין בין 
האומות, אח“כ הבדיל אותנו מהם... והגם שלעולם בנ“י הי‘ להם דביקות במקום, אבל הי‘ בבחי‘ יצא 
מן הכלל ללמד על הכלל כולו יצא. אבל עתה ניתן להם דרך חדש והיא מדת יצא לידון בדבר החדש 

אי אתה יכול להחזירו לכללו...“. 
5. היה צריך להאריך כאן לאור דברינו במשמעות מנין החמה, וכנגדה מנין הלבנה. ובמיוחדות של 
מנינינו שיש בו התחשבות גם במנין החמה, לשמור את שנת החמה במועדה [ולדעת הרמב“ם (מ“ע 
לעצמה.  פרק  לחלוק  צריכה  בזה  הרחבה  אך  אחת].  למצוה  נמנו  שנה  ועיבור  החודש  קידוש  קנ“ג) 

וחזון למועד. 



בבית אלוקים למבי"ט שער התפילה הקשה מהא שמצינו בכמה מקומות בתפילה לשון 
צעקה כמו שכתוב ויצעק משה על דבר הצפרדעים, וכן ויצעק משה אל ה' לאמר קל נא 
רפא נא לה וכן ויצעקו בני ישראל, ור"ל שיש חילוק בין ג' תפילות שאדם מתפלל בכל 
יום שאין ראוי לאומרם בקול להראות שמלא כל הארץ כבודו ושומע הקב"ה גם תפילת 
לחש, אבל כשמתפלל אדם תפילה מיוחדת בעת צרתו א"א שיתפלל אותם האדם בנחת 
שכיון שמצטער צריך להראות שאין מי שיושיעו מצרתו רק הקב"ה, ולכן צריך להתפלל 
בקול ובצעקה וכל קראי הנ"ל שכתוב בהם לשון צעקה בתפילה קאי על זמן צרה וצער, 
וכן מדוייק מדכתיב ביורדי הים ויזעקו אל ה' בצר להם שבזמן צרה צריך לזעוק בקול.

שכתיב  מחנה  בתפילתו  קולו  להגביה  שאסור  זה  דין  למדנו  שהרי  כך  על  להעיר  ויש 
מיוחדת  תפילה  שהתפללה  צרה  בזמן  היתה  חנה  תפילת  והרי  ישמע,  לא  וקולה  בה 
שיולד לה בן ומי שאין לו בנים חשוב כמת ובכ"א לא התפללה בקול. וי"ל ששאני חנה 
שהיתה אשה וקול באשה ערוה לאחרים ואסור היה לה להשמיע קולה ליד עלי הכהן 
וכמבואר בפוסקים שכל שמשוה את קולה הוי ערוה גם לא בקול זמר, ומה שלומדת 
מה  מעצם  זה  שאני,  שאשה  אמרינן  ולא  בתפילתו  קולו  להגביה  שאסור  משם  הגמ' 
שכתיב וקולה לא ישמע שלשם מה נכתב זה בקרא שפשיטא שאסור לה להשמיע קולה 
במקום שנמצאים אחרים שקול באשה ערוה, ורק בא ללמדנו דין זה שאסור להשמיע 
קולו בתפילתו גם לאיש, ומ"מ כיון שמצינו בקראי של תפילה לשון צעקה יש חילוק בין 

תפילות שמתפלל בכל יום לתפילה המיוחדת בזמן צרה כמו שחלק המבי"ט.
מפרש  לשכורה  עלי  דויחשבה  קרא  על  שרש"י  סלבוטיצקי  איתמר  הרב  לי  והקשה 
שזה משום שבזמן זה לא היו עדיין רגילים להתפלל בלחש ולכן חשב שהיא שכורה, 
ואולי  בתפילה,  קולה  את  להגביה  לה  ואסור  אשה  היא  והרי  כן  חשב  מ"ט  ולדברינו 
מהרגיל  יותר  זמן  הרבה  שהתפללה  משום  זה  לשכורה  שחשבה  שמה  המבי"ט  יפרש 

בלי השמעת קול ולא כרש"י.
והנה השו"ע בסימן ק"א ס"ג כתב שי"א שבראש השנה וביום הכיפורים מותר להשמיע 
חיים  שספרי  שכיון  הנ"ל,  המבי"ט  כסברת  שזה  ונראה  בציבור,  אפילו  בתפילה  קולם 
הזעקה  בה  שמותרת  צרה  כעת  הוי  אלו,  בימים  יתברך  לפניו  פתוחים  מתים  וספרי 

ומועילה יותר שיגזר דינו לטובה.

הערות לפרשת השבוע
לכאורה  'במושבותם'  תיבת  כ"ג).  (י'  במושבותם  אור  היה  ישראל  בני  ולכל 
לומר  ונ'  בחוצות.  כשהלכו  ולא  במושבותם  רק  אור  לישראל  היה  דאטו  מיותרת, 
את  איש  ראו  'לא  הפסוק,  בתחילת  [המוזכרים  המצרים  של  היינו  ד'במושבותם' 
פירשו  שכן  [שו"ר  אור.  לבנ"י  היה  שם  שאף  לומר  תחתיו'],  איש  קמו  ולא  אחיו 
המצרים  של  דבמושבותם  דאע"ג  מופלא,  נס  והוא  הק'.]  והאוה"ח  הרשב"ם 
אור. לבנ"י  היה  שם  מתחתיו,  לקום  איש  יכל  שלא  ומכופלת  כפולה  אפילה  שרתה 
   ונראה שמייתור תיבה זו דרשו חז"ל (שמו"ר פי"ד סי' ג') שהיה ישראל נכנס לתוך בתיהן 
של מצרים והיו רואין בהן כלי כסף וכלי זהב ושמלות. אם היו אומרים אין לנו להשאיל 
לכם, היו ישראל אומרים להן הרי הוא במקום פלוני. באותה שעה היו המצריים אומרים 
אם היו אלו רוצים לשקר בנו היו נוטלין אותן בימי החשך וכו', הה"ד ולכל בני ישראל 
היה אור וגו‘, בארץ גושן לא נאמר אלא במושבותם, שכל מקום שהיה יהודי נכנס היה 
אור נכנס ומאיר לו מה שבחביות ובתיבות ובמטמוניות, ע"כ. ולכאורה אינו מבואר היאך 
משמע מ'במושבותם' שהיה אור נכנס ומאיר כל מקום שהיה יהודי נכנס. אלא היינו משום 
של המצרים כנ"ל, ששם היה האור מאיר ליהודים. ד'במושבותם' משמע במושבותם 
בשלח)  ריש  וברש"י  ובתנחומא  לעיל  שם  (שמו"ר  שדרשו  מה  שאף  עוד  ונראה     
שרשעי ישראל מתו בג' ימי אפילה, היינו מתיבה זו. והיינו שהכתוב אמר כאן ש'לכל 
בני ישראל‘ היה אור במושבותם של המצרים, דמשמע שלא היה אחד מישראל שלא 
דדרשו  מצרים'  מארץ  בנ"י  עלו  'וחמושים  י"ח)  י"ג  (לקמן  דכתיב  וכיון  זה.  בנס  היה 
ז"ל (תנחומא ורש"י שם) אחד מחמשה [או א‘ מחמשים או א' מחמש מאות או יותר], 
אמרינן שהרשעים שלא יצאו בג' ימי אפילה מתו, דהא כתיב שלא היה קיים אז אחד 
מישראל שלא היה ראוי לנס זה. ועוד, מתיבה זו משמע שכל בני ישראל ראו את כלי 
המצרים בג' ימי אפילה, כנ"ל. ואילו היו קיימים באותה שעה רשעים היו נוטלים אז את 
כלי המצרים, ולא היו המצרים אומרים 'אם היו אלו רוצים לשקר בנו היו נוטלין אותן 

בימי החשך' (כלשון שמו"ר הנ"ל)
הרב חנן דוד נובל

 
"לפניו לא היה כן ארבה כמוהו ואחריו לא יהיה כן" 

הקשה רש"י מאותו שהיה בימי יואל שנאמר בו כמוהו לא נהיה מן העולם, למדנו שהיו 
דחה  והרמב"ן  מינים,  כמה  של  היה  יואל  בימי  שהיה  דאותו  ויישב  משה,  משל  גדול 
ליישובו וכתב כמה דרכים ליישב הקושיא, ורבנו בחיי הביא דכתב רבינו חננאל ואחריו 

לא יהיה כן על ידי נביא וכו' ע"ש. 
הנה לפירוש ר"ח מדוקדק דלא כתיב ואחריו לא יהיה כמוהו אלא ואחריו לא יהיה כן, 
והיינו דכמוהו משמע כגודלו וככובדו דהארבה, לומר דלפניו לא היה כן ארבה כמוהו 
בגודלו וכובדו אף בלא נביא, אמנם ואחריו לא יהיה כן משמע כזה המעשה, לומר דאף 

מעט ארבה לא יהיה עוד כן מעשה דיבוא ע"י נביא.
הרב יצחק זאב דיסקין

בידך אשר תעשה בו את האותות (ד- יז) לכך נטה ידו במטה, אולם מכות דצ''ך לא 
היו ביסודם מדין שפטים גדולים כמ''ש האבן עזרא דמכות אלו מעט היזיקו [וביאר 
בזה הא דלא היה הפלאה של ישראל בשפטים אלו, וזה כבר נידון בפנ''ע עי' להלן] 
אלא היו ביסודם מדין אות ומופת, אלא שהיה פתיך בהם גם עונש משום דין אותות 
ומופתים רעים (עי' דברים ו-כב) [כדאיתא בהגדה ובמופתים זה הדם ויש מבארים 
דהכוונה לכל הדצ''ך דהרי מופתים לשון רבים] לכך נצטווה בהם במיוחד על המטה, 

דהמטה הוא דין באותות. כדאיתא בהגדה ובאותות זה המטה.
 דאתי' י''ל דבתהילים מיירי רק במכות שהם אות ומופת, ודבר ושחין לא היו מדין 
אות, דשחין הרי היה בפיח כבשן לא במטה, והרי האותות יש בהם דין מטה, אע''כ 
שלא היה מדין אות. כמ''כ דבר יסודו מדינא דיד חזקה כדאיתא בהגדה לא מדין אות. 
משא''כ שאר המכות היה בהם דין אות, ואם כי ערוב לא היה ע''י מטה, מ''מ נזכר בו 
להדיא אות למחר יהיה האות הזה (שמות ח-יט) והא דלא היה ע''י מטה י''ל משום 

שלא היה ע''י משה.  
ב

 איתא במדרש רבה בשם רבי אבין הלוי, דבמכת דם אחר שניתן הדם בכלי אזי נהפך 
למים לישראל.

ומשמעות הדברים דלא רצה ר' אבין לומר שנהפך הדם למים כבר בלקיחה מהיאור, 
דבתורה מוכח דהיאור נהפך לדם כדין בחפצא, הכות ה' את היאור, וסבר ר' אבין דנהג 
דין זה בחפצא כלפי כל גברא שיהיה, אלא מאחר שניתן בכלי דשוב חשיב תלוש מצד 

החפצא גם לענין קב''ט והכשר, אזי נהפך למים לישראל.
נאמר  שלא  מה  הכתובים  להבנת  נחוץ  שהוא  [הגם  זה  מדרש  השמיט  רש''י  אמנם   
הפלאה בדם] כמ''כ האבן עזרא נקט דלא היתה הפלאה בדם, וצ''ב דזה נוגד לדברי 
רבי אבין. והרי כ' האבן עזרא (שמות יב-ב ד''ה ראש חדשים) בזה''ל אנחנו לא נניח 

דברי רז''ל בעבור סברותינו אע''כ היה לו סמך מדברי חז''ל עצמם. וצ''ב.
הדם  את  אכול  לבלתי  ואמץ  חזק  רק  בפסוק  שכ'  לשיטתו  דרש''י  לומר  שרצה  ויש   
יהודה  ר'  שיטת  דהיא  עי''ש  לאכלו,  בדם  שטופים  שהיו  למד  אתה  כג)  יב-  (דברים 
משום  לישראל  מכה  היה  לא  אלא  לישראל,  למים  דנהפך  לחדש  א''צ  לפ''ז  בספרי. 

שהיו שטופים בדם.
 אכן י''ל באופ''א דהנה כבר הקשו על דברי ר' אבין, למה לא נזכר אות זה בתורה 
לא  לישראל  למים  שנהפך  דמה  הביאור,  י''ל  ובפשוטו  לישראל,  למים  הדם  שנהפך 
היה ביסודו מדין אות אלא דין בפנ''ע שלא יהיה כבלע צדיק עם רשע. ובתורה מוזכר 
כאן רק האותות והמופתים או השפטים, אבל לא מוזכר הענין שלא נענש הצדיק עם 
הרשע. ומה שמוזכר הפלאה בערוב וכדו' יסודו מדין אות כדכתיב בערוב ושמתי פדות 

בין עמי ובין עמך למחר יהיה האות הזה.
  לפ''ז עולה דנקט רבי אבין כדבר פשוט דאפי' בלי דין אות אכתי לא יתכן שיהיה 
לשיטתו  רבה  דהמדרש  להוסיף  וניתן  יחד.  רשע  עם  צדיק  הענשת  של  ענין  במכות 
אזיל, דגם במכת בכורות שנצטוו ישראל להדיא ליתן דם על הפתח, לא הזכיר את כל 
הענין דכיון שניתן למשחית להשחית שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע, אלא משמע 
מהמדרש שם דהוא דין מיוחד במכת בכורות דווקא עי''ש היטב. ולשיטתו סבר במכת 

דם דהיתה בוודאי הבחנה בין צדיק לרשע כדין בפנ''ע.
דשוב  משום  הענין  יסוד  בכורות  דבמכת  יוסף  רב  בשם  איתא  ס.  בב''ק  בבבלי  אכן   
אינו מבחין בין צדיק לרשע, ואיתא שם עוד דבכה רב יוסף על זה. וכ''ה במכילתא דר' 
ישמעל וכן משמע גם במכילתא דרשב''י. א''כ לפ''ז אין הכריח לחדש הפלאה בדם 
כדין בפנ''ע, אלא כל דליכא הפלאה מכח דין אות שוב אינו מבחין. ואין לחדש דבדם 

היתה הפלאה מכח דין אות דא''כ אמאי לא מוזכר האות בתורה.
 דאתי' ניחא היטב שיטת רש''י והאבן עזרא.

השמטה
האיסור להגביה קולו בתפילה

הרב יוסף יצחק לוי
בגמ' בברכות ל"א ע"ב איתא, מנלן שלא ישמיע קולו בתפילתו כבר מפורש על ידי 
יודע  שהקב"ה  משום  שזה  הרשב"ץ  וכתב  ישמע,  לא  וקולה  נעות  שפתיה  רק  חנה 

תעלומות לבב וע"י שמשמיע קולו מראה ח"ו שאינו כן.
ולא  בם  ודברת  שאומרת  שם  הגמ'  את  שביאר  י"ט  ביומא  לרש"י  מציין  והרעק"א 
התפילה צריכה  משא"כ  שאומר  מה  לאוזנו  בק"ש צריך להשמיע  שרק  זה  בתפילה, 
להיות בלחש כדילפינן מחנה, שס"ל שאסור בתפילה גם להשמיע לאוזנו. וכ"כ התוס' 
רבינו יהודה לעיל ט"ו ע"ב שבכלל איסור השמעת קולו בתפילה כלול גם כשמשמיע 
אולם  בלחש,  תפילתו  ח"ו  שומע  שלא  בהשי"ת  אמנה  מחוסרי  בכלל  שהוי  לאוזנו 
הרשב"א כאן ר"ל בתח"ד שרק כשמתפלל בקול גדול שחבירו שומעו אסור אבל מ"מ 
צריך להשמיע לאוזניו לכתחילה, ואח"כ מביא מתוספתא שגם להשמיע לאוזנו אסור 

ויליף כן מחנה ומשמע שמסיק כהתוספתא.
אולם המאירי כאן מסיק שצריך גם בתפילה להשמיע לאוזנו ורק לא יתפלל בקול גדול 
שחבירו שומעו, וכ"כ הרמב"ם בפ"ה מתפילה ה"ט השמעת הקול כיצד לא יגביה קולו 
בתפילתו ולא יתפלל בליבו אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע באוזנו בלחש וכ"כ 

שאומרת  ע"ב  י"ט  ביומא  הגמ'  את  שיבארו  וצ"ל  ס"ב,  ק"א  בסימן  השו"ע 
ודברת בם ולא בתפילה כתוס' שם שבא לומר שרק בק"ש שואל 

מפני היראה ומשיב מפני הכבוד ולא בתפילה.

 



קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. כתב רש"י (יב, ו) היה ר' מתיא בן חרש אומר הרי הוא אומר (יחזקאל טז ח) ואעבור 
עליך ואראך והנה עתך עת דודים, הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו 
ולא היו בידם מצות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר (שם ז) ואת ערום ועריה, ונתן 
להם שתי מצות דם פסח ודם מילה, שמלו באותו הלילה, שנאמר (שם ו) מתבוססת 
בדמיך, בשני דמים, ואומר (זכרי' ט יא). גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין 
מים בו, ובפשטות היתה מילה זו משום ערלות, והיינו כדי שלא יהיו ערלים בקרבן 
פסח, ובגמרא יבמות מו. ילפינן מהכא דגרות נעשית על ידי מילה, וצריך ביאור היאך 
ילפינן, והא המילה היתה כדי להכשירם לקרבן פסח, דאף ישראל גמור שאינו מהול 

פסול לעשייתו ואכילתו.
ב. "וכל ערל לא יאכל בו" (יב, מח) וכתב רש"י - להביא את שמתו אחיו מחמת מילה 
שאינו משומד לערלות ואינו נלמד מבן נכר לא יאכל בו. והקשו עליו דהא מומר לדבר 
אחד אינו מומר לכל התורה. וראיתי בחתם סופר על התורה כאן שכתב לתרץ על פי 
לכל  מומר  אינו  אם  אף  מומר  חשיב  זרה  לעבודה  שמומר  דכשם  ירוחם  רבינו  דברי 
התורה, כך המומר לכל התורה חשיב מומר אף אם אינו מומר לעבודה זרה. וכיון שכל 
המצוות שנצטוו לא היו אלא עבודה זרה [משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו וכו'], מילה 
ופסח, ואם כן אם אינו מל לצורך הפסח נמצא מומר לשתי המצוות האחרות שאלו הן 
כל המצוות שהיו באותה שעה, מלבד עבודה זרה, וחשיב נמי מומר מכח זה. וקשה על 
דבריו, א' דהא היו להם גם שבע מצוות בני נח. ב' דרש"י פירש כן [דאיירי במתו אחיו 
מחמת מילה גם בגמרא בכמה דוכתי (פסחים כח:, ס. סא. ובריש פרק הערל ועוד כמה 

דוכתי) ושם לא שייך תירוצו. 

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

מו' ע"ב בענין הקנאת חמץ, דעת רש"י דפקעינן כר"ל דגוי מישראל קונה בכסף אבל 
התו' פסקו כר"י דקונה במשיכה וזה א"א. ולכאו' יש לדון באם יכול להקנות בחליפין 
לעיין  יש  אגב  ובדין  חולקים.  יש  אבל  בגוי  חליפין  דיש  מבואר  ג'  קידושין  תו'  ויעוין 
אם אגב דאורייתא או דרבנן ויש דעות דחלוק אם הוא צבורין או אין צבורין דצבורין 
דאורייתא ואין צבורין דרבנן. עוד יש לעיין אם יש אגב בגוי ויעוין ביה"ל האריך בכ"ז.
דהיינו  קכד'  הרמ"א  כתב  כשר  איסוה"נ  על  כתבו  כ'  גיטין  יעוין  איסוה"נ,  ע"א  מז' 
חולק  הגר"א  אבל  שיעוריה.  מיכתת  דכיתותיה  פסול  בעיה"נ  אבל  באיסוה"נ  דוקא 
וס"ל דדוקא דבר שיש בו שיעור כגון באתרוג ושופר יש דין כיתותיה מיכתת שיעוריה 
וכן הוא ברמב"ם דכתב דלחי של עיה"נ כשר והראב"ד הקשה דאף דאין שיעור ברוחב 
מופרד  שיהיה  אלא  צירוף  דין  בו  אין  דלחי  רח"ה  חידושי  ויעוין  בגובה.  שיעור  יש 

מרה"ר עשרה טפחים וא"כ בזה אין דין כיתותיה מיכתת שיעוריה.
שיעור  בו  אין  והא  ינתץ  המנוגע  בית  למה  מקשה  קג'  דביבמות  לתמוה  דיש  אלא 
קשה  עוד  אמות  ד'  רוחב  דין  אלא  במחיצות  צירוף  של  שיעור  דאין  וקשה  אמות  ד' 
דיעוין יבמות קד' מבואר דסנדל של עיה"נ פסול אף דאין השיעור בהסנדל אלא דין 

בהחליצה שיהיה חופה רוב רגלו וצע"ג.

תגובות
הרב שמואל מנחם כהן כתב אולי צ"ל בתרגום יונתן "כ"כנענאי, ואכן כן הוא במקראות 
גדולות "עוז והדר", ומה שהקשה למה נזכר בצאצאי שמעון אחרי שלא היה בנו לא 
הבנתי הרי כיון שחז"ל אומרים דשאול בן הכנענית היינו זמרי א"כ הכוונה דזמרי היה 

בנו של שמעון וכל השמות הם כינוייו.
בדברי חיזוק הבאתם ליזהר לא לעשות מלאכה וכו' בעודו מברך ומתפלל, ויש לידע 
דעיקר  וי"ל  י"ט,  ס"ק  ס"ג  סימן  מ"ב  עיין  איסור,  בזה  שאין  שמוכח  מקומות  יש  כי 

האיסור הוא בתפילה וברכה בלשון נוכח, ועיין עוד ש"ע הרב סימן קפ"ג סעיף י"ד.
הרב דוד אריה שלזינגר

תגובה בענין ריבית ע"י אפוטרופוס
ידידי הרב אשר מילר [בעומקא דפרשה פרשת ויגש] הביא מדברי רע"א [קס סעיף 
ט] דבאופן שלא לווה מדעתו ליכא איסור ריבית. וא' הכותבים [פרשת שמות] נראה 

שהבין מדבריו כאילו יש תנאי של 'דעת' ו'רצון' באיסור ריבית. 
אך טעות גדול הוא דהיכא דכופין אדם להלוות בריבית, והלוה באונס או בטעות וכדו' 
הוה ככל עבירה באונס. ומפורש  גבה באונס  ואם  הוה ריבית גמור, והמעות אסורין. 

בדברי רע"א דטעם ההיתר דזה אין דעתו כלל להלוות לו. והוי כשולח יד6. 
ביד  גזל  דהמעות  שטוען  מי  יש  אם  אלא  דידן,  לנידון  שייכי  לא  רע"א  דברי  ועפ"ז 
למנהלי  שיש  מסתבר  אבל  תורה.  דין  ע"פ  בטלים  עסקיהם  וכל  בה,  המתעסקים 
הקרנות סמכות [ע"פ תנאי או שיור או אפוטרופוס שמינהו הביטוח לאומי]. וכיון שכן 

חל קציצת הריבית, והוה ריבית של הלואה. ופשיטא דיש כאן איסור גמור. 
ואף בלא גדר שליחות של בעל המעות יש איסור ריבית, והט"ז [קס יא] הוכיח כן מהא 

6  [ורע“א חידש דאף דע“פ דין הוה בגדר הלואה, כיון דליכא קציצת ריבית בהלואה זו, רשאי ליטול 
שכר. דהוה שכר שליחות יד. ולא קציצת ריבית].

 

באחריות  ישראל  במעות  המתעסק  נכרי  מסנטר  וכן  קטנים.  יתומים  של  דאפוטרופוס 
הישראל, דפסקו הפוסקים [קסח כא] דהוה ריבית דאורייתא7. 

של  מעותיו  שמלוה  דכל  וכדו',  שדרתיך  לתקוני  לסברות  גם  כלל  מקום  אין  ועפ"ז 
ישראל ובאחריותו הוה ריבית דאורייתא. אא"כ חל תורת שליחות יד, ונהפך להיות לווה 

ובאחריותו, ושוב אינו מעות של ישראל.
מזה,  יותר  י]  דעת [קס  בחוות  דמבואר  הביא  וארא]  ויספיש [פרשה  נחום  הרב  וידידי 
דאף היכא דהלווה קצץ ריבית על דעת עצמו, מ"מ הוה ריבית דאוריייתא. וע"ע בדברי 

החוו"ד [שם ס"ק ח].

ומ"מ שמעתי מידידי הרב אשר מילר דיש לחקור בגדר האיסור ריבית דאורייתא כה"ג, 
הלואה  דהוה  רק  דמבואר  או  במעותיו.  שמתעסקים  במה  הגברא,  על  האיסור  האם 
מידי,  עשה  לא  הגברא  אבל  לעדות8.  ופסולים  לוקים  והעדים  והערב  והלווה  בריבית, 
גבי  מבואר  ע.]  [ב"מ  ובגמ'  ריבית.  חזרת  דין  עליו  ורמי  הריבית,  לגבות  שאסור  אלא 
הקברות.  לבית  שבקייהו  בתר  ליזיל  קללה,  הקטנים  על  דיש  יתומים  של  אפוטרופוס 
אך י"ל דאין כאן איסור ריבית דאורייתא, אלא קללת 'לא יחיה'. [ומ"מ חמירא סכנתא 

מאיסורא].
עכ"פ בעיקר החקירה צ"ע היטב בדברי הפוסקים. ובדברי החוו"ד הנ"ל משמע דיש בזה 

איסור דאורייתא. וכ"מ בדברי הט"ז הנ"ל. 
דנפשיה  אדעתא  א"כ  אחר,  מאדם  שכרו  מקבל  דהאפוטרופוס  היכא  דמ"מ  שדנו  ויש 
עבד. ועדיף מהיכא דעושה כן מחמת בעל המעות. אך ע"פ מש"כ דהעיקר תלי במעות, 
ולא צריך גדרי שליחות אי"צ לזה. ושוב מצאתי דהמהרי"ט [א קטז] הביא מעשה דא' נתן 
מעות לגבאי צדקה שיתעסק בהם [בהיתר, ע"י קנייה ומכירה] ויתן לו חלק מהרווחים, 
והשאר לצדקה. והגבאי צדקה נתחלפו, ולא ידעו שהמעות שלו יחיד, והלוום בריבית 

[ע"פ דעת הרשב"א דמעות של צדקה שאין בעלים מסויימים מותר להלוות בריבית]. 
עסקיהם  עיקר  הרשב"א  דלדעת  וחידש  בדבר9,  היתר  צד  למצוא  חתר  והמהרי"ט 
שליחותה דהקדש עבדי. והמהרי"ט חידש דמי שנותן מעות לנכרי להתעסק [כרצונו] 
נכרי  יד  דחשיב  ריבית.  איסור  בזה  אין  דנפשיה,  אדעתא  מתעסק  והנכרי  מלוה,  חצי 
[והו'  עצמו].  עבור  העסק  עיקר  מ"מ  הישראל,  ובאחריות  פקדון  דחציו  [אף  באמצע 

ברע"א קסח כא]. 
חלק  והמהרי"ט  בריבית.  צדקה  מעות  שמתיר  לרשב"א  דכ"ז  כת'  המהרי"ט  ומ"מ 
ומבואר  דאורייתא.  ריבית  והוה  זה  היתר  שייך  לא  א"כ  ישראל,  של  מסויים  דנחשב 
מדברי המהרי"ט דאף שעיקר כוונת הגזבר להתעסק עבור אחרים10, מ"מ הוה  איסור 
ריבית דאורייתא. [וכ"ש בנידון דידן שמטרת מנהלי הקרנות להתעסק עבור מי שרשות 

עמיתי הקרן, ורובם ישראל].

ועוד דן א' הכותבים [פרשת שמות] דאף אי נתן המעות בהלואה לבנק, הא סוף סוף 
בסיסית,  הבנה  חוסר  כאן  שיש  וכנראה  באיסור.  ממני  שבו  במעות  מתעסק  הבנק 
המקבל,  ואחריות  ברשות  המעות  בבנק],  בהפקדה  [וכן  בהלואה  לאחר  מעות  דהנותן 
וכן הרווחים של המקבל11. ואין שום צד שייכות לנותן, אף אם יתעסק בהם באיסור. ויש 

רק לדון משום לפני עוור. 
אלא דהיכא דנתנו בהיתר עיסקא, דהוה פלגא פקדון, וקנוי למפקיד מעסקיו הטובים. 
בהם.  שמתעסק  וריבית  שבת  איסורי  לנותן  מתייחס  דעי"ז  האחרון  הדור  פוסקי  ודנו 
דיש  דכיון  האסורים.  בעסקים  חלק  לו  שאין  עיסקא  בהיתר  להוסיף  שתיקנו  וכידוע 

למקבל מקצת עסקי היתר גמור, מתייחד הפקדון בעסקיו הטובים שהם בהיתר.

7  והט“ז הק‘ מזה על תשו‘ רש“י שהתיר הלואה בריבית ע“י שליח, משום דאין שליח לדבר עבירה. 
דטעות  הגר“א  הכריע  וכן  כתבו.  טועה  דתלמיד  הב“י  כת‘  וכבר  גמור.  ריבית  הוה  דמ“מ  דחה  והט“ז 

גדול הוא.
ועוד  הדבר.  לפרסם  דאין  כת‘  זה  היתר  שהביאו  הפוסקים  דאף  דידן,  בנידון  רש“י  דעת  לצרף  ואין 
וכן  דאורייתא.  איסור  הוה  לרש“י  אף  המלוה  שם  על  כתוב  דהשטר  דהיכא  פסק  טז]  [שם  דהרמ“א 
בנידון דידן שעסקי קרן הנאמנות רשומים ע“ש העמיתים. ועוד דהפוסקים דנו דבריבית דרבנן ל“ש 

אין שליח לדבר עבירה. ועוד דהש“ך [נה“כ שם] כת‘ דגבי אפוטרופוס ל“ש היתר זה.
8  אך דעת רב ענן [ב“מ ע.] דכיון דהמלוה קטן אוכל נבילות אין בזה איסור דאורייתא, וממילא אף 
הלווה וכו‘ מותרים. ויש לחקור בזה במה פליג רב נחמן שם, האם הוה איסור רק ללווה, ולעולם הקטן 

לא עשה מידי. או דהוה סיבת איסור אף לקטן.
ודעת הרשב“א וריטב“א שם דאף רב נחמן לא פליג בעיקר הדין דאורייתא, אלא אסר מדרבנן [וכמ“ש 
ויש  ריבית,  של  חפצא  הוה  בזה  דאף  ברשב“א  מבואר  עכ“פ  ריבית.  ממעות  יגדלו  שלא  הריטב“א], 
קללה חמורה. [ומ“מ קי“ל דהוה איסור, ודלא כרשב“א וריטב“א. ואף לרשב“א וריטב“א ה“מ בקטן 

אוכל נבילות, אבל כשיגדלו ודאי יש בזה איסור דאורייתא].
ולכאו‘ יש ללמוד מדברי רב ענן דלא יתכן שיש איסור על הלווה וכדו‘ אא“כ המלוה עובר [וכמ“ש תוס‘ 

שם], א“כ מוכח דלרב נחמן הוה איסור על בעל המעות, אף שלא מינהו כלל.
9  והמהרי“ט חידש דאף שגבו הריבית, כיון דאין שליח לדבר עבירה ובטל השליחות א“כ הוה כאילו 
עדיין לא גבו. א“כ בשעה שמקבל מעות מיד הגזבר עובר באיסור גביית ריבית. ולא רק נידון חזרת 

ריבית. [ויל“ד אף בנידון דידן בקופות גמל. אך הרבנים היום פוסקים דלא כן]. 
לענין  רק  שדרתיך]  [ולתקוני  עבירה  לדבר  שליח  אין  סברת  דאמרי‘  המהרי“ט  בדברי  מבואר  ומ“מ 

גביית הריבית. אבל קציצת ההלואה נשאר ריבית דאורייתא.
10  דעיקר כוונתו עבור קופה של צדקה [עי“ש]. ועוד דאיירי שהגזבר לא ידע שיש כאן מעות של 

המפקיד כלל. ועוד דשינה משליחות בעה“ב, והלווה באיסור.
11  ומלוה להוצאה ניתנה, והוא אינו מרוייח בכסף שלי, אלא כל הכסף שלו.
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יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
*

בשלח - ט"ו בשבט
יתרו - שביתת בנו

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

 א. יציאה מבית הכנסת- מצווה למי שנכנס בפתח זה של בית הכנסת לצאת 
ה‘  לפני  הארץ  עם  ”ובבוא  שנאמר  מקרא  לזה  מייתי  ובגמרא  אחר,  בפתח 
במועדים, הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב וגו‘.. ” והטעם 
[וישנם  כ“א].  ס“ק  ומ“ב  ה‘  סעיף  קנ“א  סי‘  [שו“ע  כמחבב  נראה  שיהיה  כדי 
בתי כנסת בשכונה שהדבר קל מאוד לעשות דבר זה כגון בית הכנסת המרכזי  

ובית הכנסת חזו“א].
ב. כמה דינים בכוס של ברכה- ויוציאנו מן החבית לשם ברכה, ונראה דלדידן 
לשם  היין  בו  ששומרים  הקנקן  מן  לשופכו  רק  צורך  אין  יין  הרבה  לנו  שאין 
ברכה [רמ“א סי‘ קפ“ג סעיף ב‘] והיינו שיוציאינו סמוך לברכה מן החבית לשם 
[מ“ב  המובחר  מן  למצווה  רק  וזהו  בכלי,  וישתהא  קודם  יוציאנו  ולא  ברכה 
על  מלא  שיהא  ימלאנו  ברכה  של  וכוס  הטעם].  ז‘  ס“ק  שעה“ז  ועיין  ח‘  ס“ק 
כל גדותיו [רמ“א שם] [ע“ש במ“ב ס“ק ט‘]. מקבלו בשתי ידיו [כדי להראות 
יסייע  ולא  בימינו  נוטלו  לברך  וכמתחיל  מ“ב]  עליו-  הכוס  קבלת  חביבות 
השולחן  מעל  מגביהו  בשלחן  מסב  הוא  ואם  ד‘].  סעיף  שם  [שו“ע  בשמאל 
טפח [שו“ע שם]. כתב השל“ה ע“פ הקבלה נכון שיעמיד הכוס על כף ימינו 

והאצבעות יהיו זקופים סביב [ס“ק ט“ו].
ג. קידוש בשבת בבוקר- יש נוהגין לפתוח מתחילה פסוק ”ושמרו בני ישראל 
וגו‘..“ או ”זכור את יום השבת“ עד ויקדשהו. ויש מההמון שפותחין מ“על כן 
ברך וגו“ ושלא כדין הוא, דכל פסוקא דלא פסקה משה אנן לא פסקינן [מ“ב 

סי‘ רפ“ט ס“ק ב‘].
אותו  פרשת  שבוע  בכל  לעצמו  לקרות  חייב  תרגום-  ואחד  מקרא  שניים  ד. 
שקודם  לקרות  יקדים  שלא  רפ“ה]  [סי‘  תרגום  ואחד  מקרא  שניים  השבוע 
אותה  שישלים  המובחר  מן  מצווה  א‘].  ס“ק  [מ“ב  יאחר  לא  וגם  שבוע  אותו 
קודם שיאכל בשבת, ואם לא השלים קודם האכילה ישלים אחר האכילה עד 
המנחה [סעיף ד‘] ואין לעכב מחמת זה האכילה עד אחר חצות דזהו רק מצווה 

בעלמא [ס“ק ט‘].
ה. ניחום אבלים וביקור חולים בשבת- יכולים לנחם אבלים בשבת וכן יכולים 
לבקר את החולה [סי‘ רפ“ז] ובקושי התירו זה בשבת ועל כן לא יפה עושין 
כדרך  לו  יאמר  ולא  א‘].  [ס“ק  בשבת  רק  הולכין  אין  השבוע  ימי  שכל  אותן 
שאומר לו בחול אלא אומר לו שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא ורחמיו 
מרובים ושבתו בשלום [שו“ע שם] ויש אומרים דאין צריך לומר ורחמיו מרובים 
וכו‘ וכן נהגו [רמ“א]. ובניחום אבלים יאמר לו שבת היא מלנחם ונחמה קרובה 
לבוא. אם בא האבל לבית הכנסת אחר אמירת מזמור שיר ליום השבת שוב 
לא יקרה השמש צאו נגר האבל, דאין להזכיר אבלות בפרסיא [מ“ב ס“ק ג‘]. 
ולכן צריך להזהר שאם כבר היתה שקיעה אפי‘ שלא אמרו עוד בואי בשלום 

או מזמור שיר שלא להכריז שהאבל נכנס לבית הכנסת. 

אך המפקיד מעות בקרן נאמנות [קופת גמל] אינו כן, דהמעות כולם שייכים לגמרי למפקידים, 
והמעות שלי מושקעים באיסור.

ניהול  וחברת  למפקיד,  הכל  הרווחים  כל  וכן  המפקיד,  ביד   נשאר  הקרן  אחריות  כל  שהרי 
הקרן הם שליחים ואפוטרופוס בעלמא, ומקבלים רק עמלת טיפול. וכל שיש באיזה מקום 
צד איסור דאורייתא12 או דרבנן, הכל משל בעל המעות. דאין כאן אדם אחר בזה. ולא יעזור 

לעשות היתר עיסקא מול הנהלת הקרן, שהם אינם מתחייבים כלל.
גמור.  היתר  הם  העסקאות  שכל  לבטח  שיוכלו  פתרונות  למצוא  ההכשרים  שקדו  ובזה 

ומפקחים על התפתחויות במשק, ומכוונים את הקרנות באופני היתר13. 

ויש שדנו האם יש עצה להשקיע בקרנות 'שריעה', שהוא ללא ריבית כלל. ולא בררתי במה 
משקיעים כספם, עכ"פ חשוב להדגיש דע"פ נימוסיהם רשאין להתעסק דרך קנייה ומכירה, 
וכן הצמדה למדד. ואף באופנים דאסור ע"פ דין. ועוד יש שדנו האם יש בזה איסור חוקות 
מפרסמים  לאומי  הביטוח  שהרי  ה',  חילול  משום  עכ"פ  או  לדתיהם.  ששייך  בדבר  העמים, 

איזה אחוז מהציבור בוחר במסלול ע"פ נביא השקר.
ועכ"פ בלא פיקוח כלל ודאי א"א לסמוך עליהם, אשר פיהם דיבר שווא. ואפשר שיש בו ריבית 

גמור קצוצה עם איזה כיסוי.
הרב שלמה כהנוב

12  ומ“מ יש שהעירו דהרבה מעסקיהם הם הלוואות לחברות בע“מ, והפוסקים דנו דעי“ז הוה קרוב לשכר 
ריבית  הוה  שוב  קטן]  בחלק  [אפי‘  אישית  ערבות  יש  אילו  אך  דאורייתא.  איסור  הוה  ולא  מהפסד  ורחוק 
דאורייתא. וכן כשקרן הנאמנות קונה מניות של חברה שמלווה ליחידים בריבית [ומצוי שקרנות אלו יש להם 

מניות שליטה]. ובלא פיקוח כלל קרוב הדבר דיש אופני דאורייתא.
13  ואכמ“ל האופנים בזה, עכ“פ אפשר לסמוך על ההכשרים.

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪

2]

0722-613-613

נא להתפלל עבור הרב דוד אלימלך בן לאה. לרפו"ש בתוך שח"י בקרוב
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