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  בה"י

  קונטרס
  

  

  
  דברי אלוקים חיים
  שזכינו לשמוע 

  ובמלוה מלכה רעוא דרעויןב
  ימפ
  

  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
    שמותקודש פרשת ת שבב

  
  חיו"ל בשנת תשע"

  
  
  

  יו"ל ע"י
  המאור שבתורה מכון

  שע"י מוסדות טאלנא
 עיה"ק ירושלים תובב"א
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  פתיחת השבת

  ד בספה"ק פתח הרב ואמר:ומילה אחר

  

 בנו של , זצ"ל שיאור קוטלער בירגאון מה שמעתי

אהרן  בירהגאון  מקים עולה של תורה בארה"ב

  .זצ"לקוטלער 

  

כשהיה בנסיעה אחת , שפעם זצ"לאביו לו  שסיפר

, וראה )אות קלטבספר מאיר עיני הגולה  י'יע( ספר של חסידיםעיין ב

 ר' בום מפרשיסחאהרבי שם מימרא מהרה"ק 

רותו אמר על עצמו שיש בכוחותיו יזיע"א, שפעם בצע

צדיק וזקן הדור הוא חושש שללהביא את משיח, אבל 

מאפטא זיע"א תהיה חלישות  האוהב ישראלהרה"ק 

לכן ו, יא את המשיחהב 'רערשיסחפ םיבונ'שמכך הדעת 

  .ואינו רוצה להביא

  

, על הדבריםזאת ר' אהרן זצ"ל תמה מאוד  כשקרא

, בגלל חשש חלישות הדעת אין מביאים את המשיחוכי 

תו נהגהלא זו היתה ה ,לאביוואמר ר' שניאור נו בנה ענ

ללכת למצרים הקב"ה לו בשעה שאמר ש ,משה רבינו של

שיגרום סירב מחמת שחשש לבניו,  להביא את הגאולהו

להדיא איתא כך ואמנם , אחיו ןאהרולדעת החלישות 

'אמר משה עד שלא עמדתי  "לזו ,סי' כז)( מדרש תנחומאב

היה אהרן אחי מתנבא להם במצרים שמונים שנה וכו', 

לכך לא  ,ועכשיו אני נכנס בתחומו של אחי ויהיה מיצר

ע"פ שידע משה רבינו שאהרי לנו  ע"כ. .'היה רוצה לילך

שהוא צריך להביא את הגאולה סירב שמא יהא אהרן 

  . אחיו מיצר על כך

 מהרב מבריסקמימרא אפשר להוסיף על דבריו  והה

שליט"א,  חמיה קפלןר'  הגאוןמנכדו  השמעתיזצ"ל ש

שליט"א, דהנה איתא  דוד משולם רביהגאון  ןחת

גילה לרבי הנביא אליהו ש (דף פה:)בבא מציעא  ראבגמ

 ולהחיש אתשרבי חייא ובניו יכולין לעורר רחמים 

כד: (תני במגילה ' .)פו(בתוס' שם הקשו ו .הגאולה יעויי"ש

אין מורידין לפני התיבה לא מאנשי חיפא  ושם ד"ה כשאתה)

ולא מאנשי בית שאן שקורין לאלפין עיינין ולעיינין 

 ,ור' חייא לא היה יכול לומר וחכיתי כדאמר התם ,אלפין

הכא לא הוה אפשר  ,היכא דאפשר באחר ילימני ה

  .'באחר

  

על קושיית התוספות,  זצ"למבריסק רב ה הקשהו

יכול בתפילתו אליהו הנביא אמר לרבי שרבי חייא הלוא 

קל בענין דקדק ואיזה מקום יש לאת הגאולה, להחיש 

נמצינו מכאן שואמר , תולה בזה הגאולהכל כאשר שכזה 

על הדבר לא  פילולעבור איסוד גדול, שאסור למדים 

  .כדי להביא את משיחבלא אפילו ו ,יםהכי קל שבקל

  

להיזהר כ"א  ךכמה צריעד , ןמפרשתלמדנו  ולדרכו

שהרי משה רבינו רעיא מהימנא הבין  ,ובכבוד חברי

שהגאולה אינה יכולה לבוא כשהיא גורמת לחלישות 

הדעת אצל אחיו, וזאת ביודעו את גודל קושי השעבוד 

והדבר הזה צריך חיזוק של בני ישראל הנמקים במצרים, 

גרום שום חלישות נלא חלילה וחס , להיזהר שגדול מאוד

צריך של בחירות שזו בתקופה ביותר ו, נודעת אצל זולת

, איש יהודיבגנות שום לדבר שלא מאוד ולהישמר להיזהר 
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יש לכבד רק תמיד אנו חולקים עליו בהשקפה, שגם ה

, או לדבר בגנות לא לביישו ולהעריך, וחלילה שלא לצער

  .וכדו'

  

 הנה אות שי"ןד, ם"ובבישזה נרמז בשי"ן ד דברו

ומחוברת למטה בבסיס אחד, וזה ראשים, לג'  קתמחול

, שהגם שבענינים רבים אנו וללמדנו בא להראותינו

שכולנו לזכור מ"מ אנו צריכים ונפרדים זה מזה,  חלוקים

אחד אנו, ואנו מחוברים ליסוד אחד של תורה  בני קל

 זולתנו שנשכיל להזהר בכבודויעזור השי"ת  .ועבודת ה'

  .גאלנו, אכי"רויחיש ל, ובכך נזכה שימהר כדבעי

  

  אקידושא רב

  פריףאולרגל שמחת 

  הרב ואמר: פתח

לך איש מבית לוי ויקח את 'וי (שמות ב, א)בפרשתנו  כתיב

, 'וילך עמרםלהדיא 'זכר הקשות מדוע לא נלויש  .בת לוי'

שאמר מימרא רמז בלבד, ואפ"ל על פי דרך בנזכר רק 

(בראשית ב יעל הא דכת, "אעזי הלב שמחה מגורהרה"ק 

כתיב קודם ד .'נח איש צדיק תמים היה בדורותיו' ו, ט)

שקודם בא להורות ו, 'צדיק ותמים'אח"כ כתיב ו, 'איש'

אח"כ רק ולנהוג באנושיות,  - 'איש'כל צריכים להיות 

  .'ותמיםצדיק 'לדרגות של אפשר לבוא 

  

 ,הכא בפסוק זהלנו רמז להק'  תינורצתה תורשמה  וזה

'וילך בו לישא אשה, נאמר  שכאשר הלך עמרם גדול הדור

עמרם גדול הדור אשר מת בעטיו להורות שאפילו ', איש

רק אחר שקנה ו ',אישנתעלה קודם כל במעלת 'של נחש, 

וזוהי הדרכה ישרה לפני , לקדש את בת לויהלך זו  אדרג

לכבד ולנהוג כ'איש', שקודם כל צריכים נישואין, לידע 

, , ובוודאי שלא לזלזל ולא לפגוע חלילהולהעריך ולייקר

, ולגדל אפשר לזכות להקים בית נאמן בישראלכך רק ו

  .בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוות

  

  שלש סעודות

  

  הרב ואמר: פתח

קים מי אנכי כי 'ויאמר משה אל האל ג, יא) בפרשתן( כתיב

 .וכי אוציא את בני ישראל ממצרים' אלך אל פרעה

מה זכו ישראל שתעשה להם נס 'וז"ל, כתב רש"י הק' וב

הקב"ה לו ענה ו זענה ועל ט .עכ"ל .ואוציאם ממצרים'

קים יאך את העם ממצרים תעבדון את האל'בהוצ (שם, יב)

באמת אין בני ישראל והיינו שאע"פ ש על ההר הזה'.

מ"מ הינם להיגאל, ראויים לפי מעשיהם של עכשיו 

 ,מעשיהם של לעתיד לבואעל שם ראויים להיגאל 

  .על ההר הזה שיעבדו את האלוקים

  

מה כוונת הכתוב באומרו קודם כל בזה, לדקדק  ויש

'בהוציאך ומה מקרא חסר אילו נאמר רק  ,'הזה'על ההר 

 . ותו לא מידי,קים'האלת העם ממצרים תעבדון את א

  .יעבדו את האלוקיםהיכן מ "כי יש בזה נפקו

   

דהכא חזינן שסבר משה רבינו שאין , יש לעיין עוד

אחד שראוי שייעשה לו נס ויגאל ממצרים, אפילו בישראל 

י אדני שלח נא ביד ב' (שם ד, יג) אמר משה רבינו לקמןו

'כי אין אדם בעולם  שם וז"ל, הרמב"ןפירוש וכ .תשלח'
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בה למשה בכל ישלא יהיה הגון יותר ממני לשליחות, והס

הסרבנות הזאת ענותו הגדולה מכל האדם אשר על פני 

האדמה, שלא היה מוצא את לבו להתגדל ולדבר אל המלך 

 ושיתפאר לאמר ה' שלחני, ולא על ישראל להוציאם

   .עכ"ל .ממצרים ולהיות עליהם מלך'

  

הכתובים הללו מכחישים זה את זה, שני  לכאורהו

ראוי מבני ישראל  כל אחדמצד אחד אמר משה רבינו ש

שאין ומאידך הוא אומר  ,להוציא את בני ישראל ממצרים

יתיישבו ב'  וכיצדאחד בישראל שראוי לצאת ממצרים, 

  הפסוקים זה עם זה.

  

הקב"ה חברתה, דבחדא מתרצתא לומר ד ואפשר

הדגיש ואמר  ,'קיםהאל'תעבדון את למשה רבינו מרו ואב

עומדים בני ישראל שלו ר ומל. בדייקא על ההר הזה'לו '

את התורה דווקא על ההר הזה, והמיוחדות של  לקבל

מדרש תהלים וכמו שדרשו חז"ל בשפלותו, ההר הזה, היא 

ר' נתן אומר כיון שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן ' )(מזמור סח

מבית אלים, תורה לישראל, בא כרמל מאספמיא, ותבור 

זה אומר נקראתי הר תבור, עלי נאה שתשרה שכינה, לפי 

  ירדו עלי מי המבול,  ולא  ההרים,  שאני גבוה מכל 

וזה אומר אני נקראתי הר הכרמל, עלי נאה שתשרה 

שכינה, לפי שאני נתמצעתי בתוך, ועלי עברו את הים, 

הות שיש אמר הקדוש ברוך הוא כבר נפסלתם לפני בגב

סיני שהוא אין רצוני אלא ב, לים לפניבכם, כולכם פסו

  .'שפל מכולכם

  

בעל לאדמו"ר  ליקוטי תורהאיתא בספה"ק  ההו

ולכן ניתנה על הר סיני וז"ל ' ,)פרשת במדבר( זיע"א התיא

 ,כו' צמועת ה אשפלות שאינו מגבישהוא ענין ה ,דמכיך

שהרי גם הר  ,למה היה שום הר ןכם א עייןלריך אך צ

רק שאינו  ,שהוא ענין הגבהה נים,פל כל סיני הוא הר ע

גבוה כ"כ. אבל הענין כי באמת עם היות שצריך כל 

מ"מ צריך התחזקות וקצת  ,דוהאדם להיות שפל במא

   ע"כ. .'ויגבה לבו בדרכי ה' )יז, וב "דהי( נאמרשו כמ ,הגבהה

  

נתן את התורה דווקא הקב"ה ד, אחרות אפ"ל בפיםו

 ,ישראל באשר הואכל בר על הר, ולא בבקעה, להורות ש

הוא שפל מאוד ם א םגמעלה ונקודת זכות, גם צד יש בו 

 מחמת מעשיו, שהרי ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא

ויש  ,)שבת קיא.( וכל בני ישראל בני מלכים הם ,)סנהדרין מד.(

זהו שאמר לו הקב"ה למשה רבינו ולהם בחינת 'הר', 

אתה אמרת שאין להם זכות שייעשה להם נס לצאת 

אחד יש גם צד מעלה ובחינה  והאמת היא שלכלממצרים, 

עליך מוטלת החובה לראות גם את צד המעלה של 'הר', ו

 ,'על ההר הזה'באומרו  כוונת הפסוק יהוזשבהם, ו

צד יש לה גם  ,ביותר שאפילו הנפש השפילהלהורות 

בבחינת 'הר' שיש בה גדלות היא גם ומעלה וזכות, 

 בחינה של שפלותהגם שיש בה ורוממות של נפש ישראל, 

   .בחינת 'סיני' –

  

'הוי עטרת גאות שכורי  כח, א)( אומרישעיה  ביאה

  ירמיה על אותו אפרים  הנביא  אומר  ומאידך   .אפרים'
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עים כי ו'הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעש (ירמיה לא, יט)

 .וגו' .מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד על כן המו מעי לו'

, מחד יכול להיות 'עטרת גאות' אפריםלהורות לנו ש

  .כילד שעשועים יקיר וחביב לפני הקב"האידך להיות ומ

  

שצריך לאחוז באשר הוא, אדם הבא ללמד את כל  וזה

הן כלפי עצמו והן כלפי אחרים, באלו ב' המידות לעולם, 

 את החלק הטובתמיד צריך לראות כיצד, שכלפי אחרים 

יש עדיין , ולזכור שאפילו שהם בשפל המדרגה, שבאחרים

נסתרת ואינה המעלה כל שהיא חינת 'הר', איזו גם בלהם 

והן כלפי עצמו שבשעה שיצרו נראית לעין כל אדם, 

ך מלאך , והיאמקניטו ואומר לו הן בזוי אתה מאוד ושפל

בך להתקרב לעבודת ה', הנה אז יתגבר כנגדו בבחינת לי

שיש לו גם צד מעלה וזכות על כל ויזכיר לעצמו  ,'הר'

גם  ,מרגלית שמה -מרגלית בכל מקום שהיא פנים, ו

כשהיא מפולשת בעפר ובבור תחתיות, ומאידך כאשר יצרו 

ומביאו לכדי חופז עליו ומראה לו את מעלותיו ומנשאהו 

שיזכיר לעצמו את בחינת 'סיני' בחינת הוא גאות, אז צריך 

  .עבודת האדם יהו, וזההשפלות והענוו

  

ויאמר אליו ה' 'כד) , יט(איתא במכילתא דרשב"י  והה

והעם אל יהרסו ת"ל  ,יכול הכל עלו עמו ,לך רד ועלית

ועלית אתה ואהרן ת"ל  ,יכול הכהנים עלו עמו ,לעלות

 ,ואין הכהנים עמך. יכול אהרן היה עמו במחיצה ,עמך

אמור מעתה משה מחיצה  ,ונגש משה לבדו אל ה'ת"ל 

  . 'ואהרן מחיצה לעצמו ,לעצמו

  

בני ישראל שזה באופן דווקא ניתנה שהתורה  חזין

כהנים ן לבדו משה לבדו אהרו ,מדרגותיהםבמחולקים 

דרגות לבדם וישראל לבדם, וזה בא להורות שהגם שישנם 

תורה מארי הבעלי את ישנם ש, בני ישראלבין שונות 

דיבור מקרא מארי משנה וכלי הקודש המקודשים בכל 

את ויש מלמדי תורה לעם ישראל, הם ו ,מעשה ומחשבה

 הזבולוניםויש את לומדים מפיהם, ה יםתלמידהאלו שהם 

כך ו, הלומדים המלמדים והתלמידים את ידי יםמחזיקש

מים עם בני ישראל זה את זה, כשכל אחד ואחד משלי

, והכל מסייעין בעבודת ממלא את תכליתו בעולם הזה

  .המלך

  

הדברים ולשננם שוב צריך לחזור על אחרון זה,  ובדור

הועיד ואחד כל אחד ושוב לבנים ולתלמידים, וללמדם ש

על פי מעלותיו  ותכלית בעולמותפקיד לו הקב"ה 

נבחר אחר הו ,תלמידנבחר להיות אחד ה, וחסרונותיו

 נבחר לעמול כל ימיו ביגיע כפיםאחד המלמד, להיות 

ק וסעלוהאחר נבחר לישב , וולקבוע עיתים לתורה

חבירו כמלוא אדם נוגע במוכן לואין  וליל, בתוה"ק יומם

   .נימא

  

'והיה ביום ההוא  (ישעיה כז, יג)רה קראנו בהפט והה

בדים בארץ אשור והנדחים ויתקע בשופר גדול ובאו הא

ובאו ' .ם והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלם'בארץ מצרי

ענין 'האושר' הם אלו שנאבדו ב - 'האובדים בארץ אשור

  אלו הם ו, זרים מיני מקומותבכל   'אושרם' את   צאושמ
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כשהם כרס מלאה בובקומה זקופה ה בגאוומתהלכים ה

  בארץ    והנדחים' ,הםימעלותובבטוחים באוצרותיהם 

נדחו שפלים ונדחים בעיני עצמם, שההם אלו   – ' מצרים

אוות תעבדים לונפלו לקליפת מצרים ערוות הארץ, ונעשו 

וכמו , לעוררםלהחרידם והגדול בא שופר הקול ו, גופם

 .יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו'ם א' )עמוס ג, ו(שנאמר 

חרדה מסלקת את ' כ:)(סוטה בעל חרדה איתא הנה ו

ת רתיחת מסלק אקול השופר המחריד שכלומר  –' הדמים

נכנסה בלבבות שהחרדה ואז אחר , ם הבוער באדםמיהד

אז יכולים כל ונתפשט הלב  ,עם קול השופר הגדול

  .לעלות ולהשתחוות בהר הקודש בירושליםהאובדים 

  

ב יש כל שובבימי השובבי"ם אנו צריכים לזכור ש ועתה

עצמו צריך לידע השובב וגם , זכות דיגם מעלות וצדלו 

גם הוא  ,ואז כשיבין את גודל קדושת נשמתו ,על מעלותיו

  .ישוב בתשובה שלימה

  

הזה בו יתן ה' וכה יוסיף, שנזכה באמת לבוא ליום  וכה

ויתקיים בנו מקרא שכתוב הגדול,  רנשמע את קול השופ

ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים '

במהרה בימינו  .'והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים

   אמן.

  

  מאמר ב

  

'לך  (ד, יט)למשה רבינו אמר שהקב"ה  תןבפרש כתיב

נשים המבקשים את נפשך', שוב מצרים כי מתו כל הא

ארבעה איתא  ,ה.)(ובעבודה זרה  )סד: ; ז:(בנדרים  ראגמבו

כי מתו כל האנשים, דכתיב חשובין כמת ואחד מהם עני, '

אלא שירדו  ,ומאן נינהו דתן ואבירם, ומי מתו מיהוי הוו

 ז:)(נדרים  ובר"ן (שם)ע"ז  בתוס'ועי'  .'מנכסיהם

  שהאריכו לבאר מה ההכרח שירדו מנכסיהם.

  

לדתן ואבירם נכסים יש מקום לעיין, מהיכן היו  ההו

 ,שירדו מנכסיהםד ע ,פרךועבודת ה השעבודקושי בתוך 

, ואולי אפ"ל והלא הם לא היו משבט לוי שלא נשתעבדו

כאשר משה רבינו ראה ש ן,פרשתריש בעל פי מה שנאמר 

למה תכה ' )טו-(שם ב, יגאמר להם את דתן ואבירם נצים, 

הלהרגני אתה אמר כאשר השיבו ואמרו לו ' ', והםרעך

 וכו' 'הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר

   .'וישמע פרעה

  

שעמדו וישמע פרעה, ' , לא)א שמו"ר( רבהבמדרש  ואיתא

 ., ויבקש להרוג את משהדתן ואבירם והלשינו עליו

היאך לא נתייראו להלשין את משה להבין  ךולכאורה צרי

לפרעה שהיה ויושב על ברכיו,  ביתו של פרעהשהוא בן 

והיאך נתקבלו הדברים מיד על לבב פרעה ורצה כאביו, 

  .להרגו

  

רות יסבמהיה דתן ואבירם עיסוקם של שלומר  וראה

וזה היה תפקידם אצל פרעה כל הימים, ולכך מלשינות, בו

התקבלו דבריהם גם לא חששו להלשין על משה, ולכך 

הרויחו ממון רב, והיו להם מעסק זה ו, בועל לי מיד

, דע הדבר'אכן נו'משה רבינו שאמר  ווזהנכסים רבים, 

וירידתם מנכסיהם מלמדת שהאוסף ממון באופן שכזה 

להיאבד, וכפי הנראה נבאש ריחם אפילו  ף ממונוסו
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של המלשינים כסופם היה סופם , ובעיני פרעה ועבדיו

אלא  ,עליהם אנו אומרים ולמלשינים אל תהי תקוה

  מהרה יאבדו.

  

האמרי  הרה"קתרץ את קושיית לפי זה אפשר גם  לע

 )ח.(איתא בתוס' כתובות ל מה דעהקשה ש, "אעזי אמת

'הלכך לימרינהו  יא:)(ברכות  ראדברי הגמגירסא ב

דלא גרסי' לכולהו אלא 'הלכך לימרינהו  .'לכולהו

ני שמשום דאיכא שם רק ב' ברכות, ועל  .'לתרווייהו

, יעו"ש הלא שייך לומר 'כל' אלא רק על שלוש דברים

  בדברי התוס'.

  

    שהרי כאן אמר הקב"ה "אעאמת זיהאמרי  הקשהו

, והרי האנשים המבקשים את נפשך' כללמשה 'כי מתו 

פסוק מפורש לן שהם דתן ואבירם, הרי  ראאיתא בגמ

  , ונשאר בצ"ע.ני אנשיםעל שגם 'כל'  נןדאמרי

  

עיקרי היו דתן ואבירם ש ,עפ"י הנ"ללומר  אפשרו

וד ע ועבדתם יחד איועוסקים במלשינות ובמסירות, ה

כוונת הפסוק  יהו, וזהמחבלים בכרמיםשועלים קטנים 

שעבדו הקטנים אותם האנשים', היינו אף  כל'כי מתו 

 ,איבדו את נכסיהם ואבירםאשר דתן כי כ, עמהם

 קטניםשועלים תם גם אותם אי ונפלנתפרקה החבילה, ו

    .שהיו כרוכים בהם

  

ברי דעת תלמידי חכמים באמת בעינינו ראינו  הוה

לא היו נראים כמתים כלל כ "אעפו ,שהיו עניים מרודים

וזאת משום שתורתם היתה עיקר שבעיקרים, ועיקר, 

אך נתהוותה וכל חיותם  ,וממונם היה טפל שבטפלים

ורק מכוח תורתם ולא מכוח ממונם, אבל אנשים שכאלו 

רק מכוח ממונם, נתהוו כמו דתן ואבירם שכל חייהם 

  .ממש התימל תבנחשמנכסיהם רידה יצלם אהנה 

  

ענין בעיקר גדול וחשוב שאנו צריכים להתחזק בו,  זהוו

תאוות הממון, שחלילה הממון לא יהא עיקר אצלנו, ולא 

שתורת ה' ועבודת ה' הם יהיו אצלנו ישלוט בנו, אלא 

  העיקר, והממון יהא טפל שבטפלים ואנו נשלוט בו.

 

  

  

(פסחים  ראאיתא בגמדהא על בימי חורפי,  תקשיתי

היכא  - שלוחי מצוה אינן ניזוקין'אמר רבי אלעזר  ח:)

ויאמר שמואל איך  (ש"א טז, ב) דשכיח היזיקא שאני, שנאמר

ויאמר ה' עגלת בקר תקח  ,אלך ושמע שאול והרגני

שאעפ"י ששמואל היה שליחו של הקב"ה  הרי '.בידך

'איך אלך חשש ואמר  עכ"זללכת למשוח את דוד למלך, 

 ,מקום דשכיח הזיקאבדנלמד מכאן וושמע שאול והרגני', 

  .'קיםוזיחי מצוה אינם נושל'אין אומרים 

  

היה אפשר להביא ראיה מן התורה לכך,  ולכאורה

'ויאמר ה' אל משה במדין לך  (שמות ד, יט)ממה שנאמר 

 .מתו כל האנשים המבקשים את נפשך' כי -שוב מצרים 

'לך שוב לא אמר למשה רבינו רק הקב"ה לן שהרי 

ששכיח הזיקא  וונאגאי , משום שבכהמידי ותו לא ,מצרים'

הוסיף  כן לעו ',זוקיםישלוחי מצוה אינם נ רינןמאלא 

 .נפשך'את  המבקשים האנשים כל מתו מר 'כיאוהקב"ה 
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בתורה פסוק מפורש לן הרי להורות שליכא הזיקא, 

שכיח הזיקא אין אומרים שליחי מצוה אינם במקום שד

  ר יכול "משה כ גם אם לא מתו האנשים הי", דאלנזוקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ה לגאול את "קבהשל חו וב למצרים מהיותו שללשו

ח מצוה יותר מזה, ועדיין לא מצאתי ישראל ואין לך שלו

  .ישוב הגון על זה
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  'מאמר א

  רבה אליהו דבי תנא

  )ואות  יא(פרק 

  

בשביל  ,הכל הקב"ה פורע מדה כנגד מדה על'

מעשיהן הרעים של בני עלי שהיו מקולקלין יצאו 

 ,ישראל למלחמה ונהרגו מהן ארבעת אלפים

ל למה נגפנו ה' היום לפני ואמרו בני ישרא

באותה שעה אמר הקב"ה כשהיו בני עלי  ,פלשתים

מכעיסין אותי בעזרת ישראל ובעזרת נשים לא 

ועכשיו שיצאתם במלחמה  ,אמרתם להם כלום

  . 'אמרתם למה נגפנו ה' היום

 

הנהגה מצינו בפרשתן פרשת שמות את ה ובס"ד

של מידה כנגד מידה, וכמו שאמרו המיוחדת הזו 

'למה גזרו להשליכן  (א, יח)במדרש רבה בפרשתן 

ליאור, רבנן אמרי העמיקו עצה שלא יפרע הקדוש 

לפי שהיו יודעין שאין הקדוש ברוך הוא מהן במים, 

, והיו בטוחים ברוך הוא משלם אלא מדה כנגד מדה

   בול לעולם, כך גזרו להטביעם במים'.שלא יביא מ

  

עשר ' )רבה פרק ז(איתא בתנא דבי אליהו עצמו  וכן

וכולן לא בא עליהן  ,מכות הביא הקב"ה על המצריים

אלא בשביל הדברים שהיו חושבין על ישראל 

לפי שכל דבריו של הקב"ה אמת מדה כנגד  ,לעשות

  '.מדה

 יים הק'חר האוהמצינו דבר נפלא שכתב  עוד

ואחת שאלתי 'בזה"ל  (ג, יח)בפרשתן פרשת שמות 

ומה הכריח הדבר להיות כן לרדוף  ,עמדה לי

ולמה לא יכבד ה' בפרעה  ,המצרים אחרי בני ישראל

 ,ובכל עמו ויעלה עליהם היאור בדבר עצמו אשר זדו

ולא  ,ושם יצף ה' לפרעה ולכל עמו וגם הנשים והטף

ויוציא ישראל בכסף וזהב  ,היה צריך לכל האמור

(שמו"ר או שיטלו הכל בשבעת ימי אפלה  ,בעל כרחם

 כי להם היה אור וחפשום כמו שכתבנו בסמוך. פי"ד)

ת ים כי קריע .י עשה ה' ככה לב' טעמים, האואולי כ

וכבודו מלא עולם  ברךסוף ופלאיו פרסמו גדולתו ית

 .מה שלא היה נעשה כן באופן אחר, וטעם ב ,כידוע

כי  )(סוטה יא:ואמרו ז"ל  כי ה' מודד מדה כנגד מדה

המצריים נתחכמו על ישראל לשעבדם בתחלה בפה 

ה והשופט בצדק מדד במד ,רך ואחר כך בפרך

 ,נלכה ג' ימים -כי מתחלה בפה רך  ,עצמה

השאילונו כספיכם שמלותיכם וגו' ואחר כך בפרך, 

מפי ישראל ועל כל פנים נתחכם האדון שלא יצא גם 

  '. עכלה"ק.), כ(מיכה ז תתן אמת ליעקבדבר שקר כנזכר 

  

שכל הפרשה כולה וכל הפרשיות הבעל"ט  נמצא

על  בנויותפרשיות הגלות והגאולה, כולן כאחת  -

   יסוד זה של 'מידה כנגד מידה'.

  

כל מידותיו של מדוע , עניןלומר בביאור ה נראהו

, הקב"ה הינם דווקא באופן זה של מידה כנגד מידה

'כל מדותיו  (צ.)וכמו שאמרו חז"ל במסכת סנהדרין 
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דהנה הקב"ה של הקדוש ברוך הוא מדה כנגד מדה'. 

איש כל לגמול למחייבת חותמו אמת, ומידת האמת 

לטוב כטובתו ולרשע רע  ,כמעשהו בדיוק נמרץ

  במידה כנגד מידה. ,כגמולו

  

הקב"ה הוא להעמיק בזה, דהנה מקום יש  אמנם

אינו כאשר הוא מעניש את האדם, ולכל, טוב ומטיב 

אלא אך ורק בכדי לתקן , חלילה ונשעלשם  ומעניש

מעניש דווקא הקב"ה כ "עואת נפשו ולכפר עליו, 

של מידה כנגד מידה, בכדי לעורר את זה באופן 

האדם שיחזור בתשובה על מעשיו, שכיון שהוא 

ובמקום נשו באופן מסוים ובזמן מסויים ומקבל את ע

מהרהר וחושב 'מה זאת עומד ותוהה והוא מסויים, 

שפגע בי בדיוק בדבר הלזה , 'לנו קיםאלועשה 

הוא עושה את חשבון נפשו, ואז בשעה זו ובמקום זה, 

אשר כמעללו הוא בא להכרה שהקב"ה משלם לו ו

  מעשיו. את הוא מתעורר לתקן כך עיוות, ו

  

העונש מידה כנגד מידה, יודע גם החוטא  ובהיות

העוול שעשה, נמצא ענין המידה  כיצד לשוב בתיקון

ה להיטיב עם ", ממידת טובו של הקבכנגד מידה

  בריותיו.

  

אופן היה אצל בני עלי, שהקב"ה שילם להם ב וכך

מידה כנגד מידה בכדי לתקן את אשר עיוותו של 

וכך היה ולכפר עליהם, ולעוררם לשוב בתשובה, 

שהקב"ה שילם לו כמעשיו  ,אצל פרעה הרשעאפילו 

ולא יותר, , ל"הנ במידה כנגד מידה וכדברי האוה"ח

יתעורר ויבין בדעתו, עצמו פרעה שוכל זאת בכדי 

בדייקא, מחמת בצורה הזו  ועונשבל את מקשהוא 

מידה דתו של הקב"ה לשלם לאיש כמעשהו במי

   .כנגד מידה

  

צריכים ומחנכים לתלמידים  ,לבנים אבותו

, ובשעה שצריך לייסר ב"השל הקלהידבק במידותיו 

חושך שבטו ולהיות בבחינת 'את התלמיד ואת הבן 

להיות מרא דחושבנא,  חייביםצריכים ו ',שונא בנו

רק שלא לא ו, לעבור את המידהלא  שחלילה וחס

לא להוסיף אפילו אלא  ,עונששום להוסיף חלילה 

בשעה זאת ועוד, שו ,מילת קפידה מיותרתשום 

הוא מקבל לו שלהסביר  את הילד צריךשמענישים 

לו מדוד עונש זה שלפי  ,זה בדייקאה את העונש

אז כאשר הילד ו ,כנגד מה שעשה מידה כנגד מידהב

רואה שהעונש לא ניתן לו מתוך כעס וזעם, אלא 

מתוך ישוב הדעת ואחר מחשבה רבה, ומתוך 

התחשבות מיוחדת שחלילה לא יהא עונשו רב על 

לו באמת נעשה העונש שהמידה, הנה בכך הוא יבין 

  .בדייקאמתוך אהבה ו עבור טובתו

  

רוויח רווח נוסף שלא ננהג באופן הזה, נ וכאשר

, שאז עברה וזעםנעניש מיד בשעת מעשה בשעת 

יותר על  במסכת העונשיןלהרבות ביותר עלולים 

במידת בכובד ראש  שקולנרק ו, המידה הנכונה

, ואו אז יצא עונש שיהא בדיוק מידה כנגד מידהה

  .העונש מתון מתון
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 שבנו ,את צרתו אדם נכבדתינה לפני זה  שבועב

סיפר ו ,ימיםכבר כמה  ורהתלמוד תלהולך אינו 

 ,'חלומות'בעל הוא במהותו ובתכונת נפשו  שבנו

כך , ותיוקורה סביבואת אשר שאינו שם על לב 

ראשו את על משכח להסיר ו ,שנכנס לכיתהלו אירע 

לכיתה המלמד אשר נכנס כו, אשר לו החורף כובע

 ילדי  ביישו לפני כל בערה בו חמתו, ווראה זאת, 

ד אינו והילהכהו מכת לחי, עוד הוסיף ווהכיתה, 

רוצה לחזור לכיתתו בשום פנים ואופן, כי הוא יודע 

  בו שהעונש לא היה מוצדק כלל וכלל.ומרגיש בלי

  

אילו מרא דחושבנא, ואילו היה אותו מלמד  והנה

באמת רוצה לתקן את הילד ולחנכו היאך היה 

מביישו בוודאי לא היה להימנע מפיזור הנפש שכזה, 

לא היה מוסיף חטא בוודאי ו ,כל ילדי הכיתהלפני 

אותו המלמד אך כיון ש, מכת לחי מכהועל פשע ו

ואין צריך  ,כעסו על הילדאת פרק היה קצר רוח, 

של המלמד בוודאי שלא בנו לומר שאילו היה הילד 

   .והיה נוהג כך כלפי

  

ברב או וכמשל כדוגמא משמשת  זו עובדהו

נכים די אבות ומחיבמעט, לעונשים שמוטלים על 

בלא מחשבה כלל וכלל אם צריך להענישם, ובלא 

מחשבה כלל וכלל איזה עונש להענישם, ואם היו 

בא שהעונש האבות והמחנכים משכילים ומבינים 

דבקים במידותיו של והיו לתקן, אך ורק בכדי 

 ,מידה כנגד מידהבאופן של הקב"ה שמעניש רק 

ואפילו את הרשע הגדול ביותר כפרעה הרשע, אזי 

לחסוך הרבה עגמת נפש מן הבנים היה אפשר 

והתלמידים, והם היו מקבלים את עונשם באופן 

  . הנכון והיו עולים על דרך המלך

  

על כן במוצאי שבת זו אנו צריכים לקבל על  אשר

עצמנו להיותנו מרא דחושבנא, ולמדוד את מעשינו 

שיהיו באופן של מידה כנגד מידה בדיוק נמרץ, וכך 

לגדל את בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם, נזכה 

ויתקיימו  טבות תבנית היכל,ואת בנותינו כזוית מחו

-יגתהלים קמד, ( בנו דברי דוד המלך בעל סעודתא דילן

ננו מאליפות מזן אל זן צאזוינו מלאים מפיקים מ' )טו

בלים אין פרץ ואין ואלופינו מס .בבות בחוצותינוומר

אשרי העם שככה לו  .תינוובווחה ברחויוצאת ואין צ

   י העם שה' אלוקיו'.אשר

  

  מאמר ב

  

בפרשתן שמשה רבינו רעיא מהימנא אמר  כתיב

'. ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח' יג)ד, (להקב"ה 

בזה"ל 'הנכון בעיני, שלח נא ביד כל  הרמב"ןוכתב 

כי אין אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר אשר תשלח, 

. והסיבה למשה בכל הסרבנות ממני לשליחות

הזאת, ענווותו הגדולה מכל האדם אשר על פני 

האדמה, שלא היה מוצא את לבו להתגדל ולדבר אל 

המלך ושיתפאר לאמר ה' שלחני, ולא על ישראל 

   ים ולהיות עליהם מלך'.להוציאם ממצר
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הרה"ק שסיפר נורא הוד, מעשה ראיתי זה  בענין

הרב זקינו זיע"א על  הצמח צדק מליובאוויטש

כ"ד דיליה יומא דהילולא שזיע"א  הבעל התניא

וכך הוי מעשה, שפעם אחת , חל בשבוע זה טבת

ועבר זמן רב והלה , ליחידותחד אנכנס אליו אדם 

שפחד להיכנס לקודש פנימה, ניגש הגבאי לא יצא, 

ביקשו להיכנס וזיע"א,  האדמו"ר האמצעילבנו 

ראה ולראות במה דברים אמורים, כאשר נכנס 

שאביו הק' אינו נמצא כלל בחדר ורק אותו יהודי 

עומד שם, נכנס הרה"ק לחדר לפנים מחדר, וראה 

שם את אביו בעל התניא מתגולל על הרצפה כדרכו 

 –ניין' גיטראפן ר 'איך האב בשעת דביקות, ואומ

עומד לפניו נתעורר בראותו את בנו ותשע, צאתי מ

פנה אז יהב ליה ידיה ואוקמיה, וו ,מדבקותו

לאחר זמן שאלו בנו להתייחד עם אותו יהודי, 

, א"זיע דברים, ואמר לו הרבשל  ו לפשרק "הרה

א "זיע ק המגיד ממעזריטש"הרהקיבל מרבו הוא ש

לראות בכל מי שנכנס  ומעצבל ועפשהוא צריך ל

  אותו אדם נכנס כאשר , וויותר ממנשהוא טוב  ואלי

  על סיפר כש  ואח"כ  טומאה, של  רוח  עמו  נכנסה 

  

  

  

  

  

  

  

נקודת זכות שום למצוא בו  ללא יכ, שעברהעבירות 

להמשיך לו את הישועה הנצרכת לו, שיוכל בכדי 

 ונפשחשבון  הנימי, ושם עשלחדר הפ ועל כן נכנס

תשע דברים, ב ושהוא טוב ממנ , ומצאבישוב הדעת

לחזור  לואז יכניין' וזהו שאמר 'איך האב גיטראפן 

  .תיקון לנפשועבורו ולפעול  ,דותיביחולקבלו 

  

שאם משה רבינו רעיא מהימנא למדנו  נולדרכ

וידע שהוא מדבר עם  ,גדלותוייחוסו ואת שידע את 

האלוקים פנים בפנים, ואעפ"כ היה עניו מכל האדם 

עם שאשר על פני האדמה, וכן גם הרב בעל התניא 

כל שבוודאי ידע כל גדלותו וקדושתו וחסידותו, 

ואפילו בעל עבירה המעלה רוח  יותר ממנוטוב יהודי 

אזי ק"ו בן בנו של ק"ו שאנו אזובי הקיר, , טומאה

צריכים להבין שבאמת כל אדם בעולם טוב יותר 

 עלינו לעמול על כך ,תנו, ואם איננו רואים זאתמאי

לראות עד שנוכל לראות דברים כהוויתם, ואז נוכל 

לטוב לנו כל  ,רק את מעלת חברינו ולא את חסרונם

 אכי"ר. ,הימים
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שמותפרשת 

 שלא שינו את שמם

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש "

 )שמות א' א'(. "וביתו באו

באים ר"ת שביה שאף כשהיו בשביה, לא השראל יני במות שכתב בעל הטורים 

', שינו שמותם, דבשביל ד' דברים נגאלו ממצרים בשביל שלא שינו את שמותם וכו

 ומקורו בויק"ר אמור )פרשה ל"ב(.

והנה נשאלתי לגבי רבים מאחינו במדינות הים שנוהגים להשתמש בעסקיהם 

ובקשריהם עם הגוים בשמות נכריים, האם עוברים באיסור והאם ראוי לנהוג כן. 

 ונעבור על פרשתא דא.

בדברי הפוסקים לדורותיהם מצינו בזה דעות חלוקות מן הקצה אל הקצה לכאן 

לכאן. בשו"ת מהר"ם שיק )יו"ד סימן קס"ט( כתב דיש בזה איסור דאורייתא דאסור ו

לן להידמות לגוים וללכת בחוקותיהם, ומקרא מלא דיבר הכתוב )ויקרא כ' כ"ו( 

"ואבדיל אתכם מן העמים", והביא את דברי התוס' בגיטין )ל"ד ע"ב ד"ה והוא( בשם 

דבריו השתית על דברי חז"ל דאבותינו  ר"ת דחלילה לנו להזכיר שם נכרי בגט, ועיקר

במצרים נגאלו משום שלא שינו את שמם עי"ש. וכ"ה בשו"ת מהרש"ג לתלמידו 

הגדול )ח"ב סי' קצ"ד( , וכן כתב בשו"ת צפנת פענח להגאון מרוגטשוב )סי' רע"ה( 

דאסור להשתמש בשמות הגוים אך כתב שם דמותר לתרגם את שמו העברי ללשון 

ג'קי או משה למוריס וכדו' עי"ש וכ"כ בדרכי תשובה סי' קע"ח אחר כגון יעקב ל

סקי"ד, וע"ע בשו"ת חת"ס )אהע"ז ב' סי' ל"ח( שכתב שלשונות שם עריסה בשם גוי 

 הוי דרך עיקש ואסור ועיין בשו"ת מהרש"ם ח"ו סי' י' ובישועות מלכו או"ח סי' י"ב.

בזה איסור כלל. ומאידך כתב בשו"ת אגרות משה )או"ח ח"ד סי' ס"ו( דאין 

והוסיף דאפשר דרק לפני שניתנה תורה היה הכל תלוי במה שנבדלו מן הגוים בשמם 

לשונם ולבושם, אבל לאחר שניתנה תורה אין לנו אלא את דברי התורה הזאת, ושוב 

אין בזה קפידא, והביא מגדולי ישראל ששמותיהם היו שמות נכרים, ובאמת מצינו 

המגיד משנה, ר' טודרוס אבי הרמ"ה, ר' יצחק נוניס  רבים כאלו, רבינו וידאל בעל
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בילמונטי בעל שער המלך, ר' פטר מובא בתוס' גיטין )ח' ע"א ד"ה ר"י( והיה בזמן 

 ר"ת )כמבואר בהגהות מרדכי גיטין סימן תס"א, ועיין עוד בשם הגדולים(.

יוסי  ולא רק בזמן הראשונים מצינו כן אלא אף בחז"ל, עיין נדרים )פ"א ע"א( דר'

בן חלפתא נתן לבנו שם "ורדימוס" ובירושלמי שביעית )פ"ח ה"ה( נקרא 

"אבורידמס", וברור ששמות אלה יווניים הם ועוד מצינו בחז"ל ר' פטריקי )שמו"ר 

ל"ה וכן בשהש"ר פ"ג( דידוע ששם זה הוא שר נוצרי מובהק, וע"ע ירושלמי תרומות 

מי סוכה )כ"ו ע"א(, הרי לן גדולי )מ"ב ע"א( "ר' חייא ב"ר טיטוס" וכ"ה בירושל

 ישראל תנאים ואמוראים, ראשונים ואחרונים שנשאו שמות נכרים.

 ונחזה אנן.

הנה מה שהביא מהר"ם שיק מדברי התוס' בגיטין )ל"ד ע"ב( , אף שמצינו כדבריו 

גם בחידושי אנשי שם להגאון ר' שלמה קלוגר בשמות אנשים )סי' קמ"ב( שגם הוא 

וס' דאין לכתוב שם נכרי בגט, באמת הדברים תמוהים ולהדיא שנינו הוכיח מדברי הת

בגיטין )י"א ע"ב( "גיטין הבאים ממדינות הים ועדים חתומים עליהם אעפ"י 

ששמותיהן כשמות עובדי כוכבים כשרין מפני שרוב ישראל שבחו"ל שמותיהן 

ישראל  כשמות עובדי כוכבים", ותרתי איכא למשמע מינה: א. בימי חז"ל היו רוב

שבחו"ל שמותיהם כשמות עובדי כוכבים וקשה לומר שעברו באיסור דאורייתא 

וחז"ל לא מחו על כך. ב. למדנו מדבריהם דעדים חותמין בגט בשמות עכו"ם, ולא 

 ראיתי סברא לחלק בין שמות העדים לשמות המגרש והמתגרשת.

תו לעבודה וע"כ צריך לומר דשאני הא דגיטין )ל"ד ע"ב( דמיירי במי שהמיר ד

זרה וזה הוי גנאי גדול להזכיר שם עבו"ז בגט, ואין זה ענין כלל ליהודי שיש לו שם 

נכרי. וכן מבואר בט"ז אהע"ז )סי' קכ"ט סעיף ה'( ובישועות יעקב )שם ס"ק י'( 

ובפתחי תשובה )שם סקי"א( בשם התורת גיטין.ומשום כך כתב הישועות יעקב דאף 

ת דתו נקרא בשם ישראל אין מזכירין בגט את שמו אם היה לו שם נכרי וכשהמיר א

היהודי שקיבל ע"י המרת הדת, דאין הדבר תלוי כלל במהות השם אלא במה ששם 

זה קשור להמרת הדת, וכן כתב ביש"ש בגיטין )פ"ד סי' י"ב( עי"ש. ועיין עוד בשו"ת 

ר"ם דברי חיים )ח"ב אהע"ז סי' קס"ב( ובשו"ת מהרש"ם )ח"ד סי' נ"א( ובשו"ת מה

שיק )אהע"ז סי' קי"ב( שדחו דברי הגרש"ק בשו"ת אנשי שם וכתבו לחלק בין שם 

 מומר לשמות נכריים )ומהר"ם שיק סתר בזה דבריו מיו"ד סי' קס"ט כנ"ל(.
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וכסברת הט"ז והישועות יעקב מצינו גם בחתם סופר אהע"ז )ח"ב סי' ל"ח( 

אין ראיה מדברי התוס' ובשו"ת הר המור להגר"מ בנעט )סי' ל"ד( , ומ"מ נתבאר ד

 כלל ואין ענין שם עבו"ז דמומר לשמות נכריים דעלמא.

אמנם בספר גט פשוט )שם ס"ק נ"ג( פירש בענין אחר, אך אף לשיטתו אין איסור 

אלא בשם המיוחד לעובדי כוכבים ולא בסתם שמות נכרים שלפעמים גם יהודים 

 נקראים בהם עי"ש.

ים בסוגיא זו שאסור להשתמש בשמות סוף דבר אין מקור כלל מדברי הפוסק

 נכריים.

אמנם גם את דברי האגרות משה יש לדחות, דיסוד דבריו במה שמצינו כמה 

וכמה ראשונים וגדולי ישראל שהיו קרויים בשמות נכריים כמו ר' פטר וכמו ר' 

אלכסנדר וכדו'. אך נראה פשוט דשמות נכריים שנשתרשו בכרם בית ישראל שוב 

כלל ולאו בתר מעיקרא אזלינן, דמאחר ששם זה מקובל בבית ישראל אין בהם איסור 

שוב אין בו התדמות לגויים שהבדילנו הקב"ה מהם, וא"כ מאן יימר בשמות אלו שלא 

נשתרשו אצל בני ישראל לפני שגדולי הדורות נשאום בגאון. אמנם מה שכתב 

בבו הגרש"ק שם דאפשר דשמות אלו היו שמות ישראל מתחלה ומישראל נשתר

לגויים, וכ"כ בשדי חמד קונטרס הכללים מערכת ז' כלל ז' לגבי שם זונין ששאל 

 שאלה בביהמ"ד )שבת פ"א ע"א(, לא מסתבר כלל ועיקר.

והנה ראיתי בשו"ת בשמים ראש )סי' ק"צ( שכתב להוכיח דאין קפידא לתת שם 

כ נכרי לאדם מישראל ממה שמצינו בש"ס ר' ישמעאל אף שהיה ישמעאל רשע, וע"

דאין הדבר תלוי אלא במהות השם וענינו "דכל ששמותיהם נאים ומעשיהם כעורים 

השם ניתן לקרות" עי"ש. אך באמת נראה דאין ראיה כלל מר' ישמעאל, דכבר שאלו 

שאלה זו בתוס' ישנים ביומא )ל"ח ע"ב ד"ה מעשה( וכתבו "ישמעאל הקב"ה קראו 

ן דשם זה ניתן ע"י הקב"ה אין בו כך ומסקינן בשמיה שפיר, ה"ר אלחנן". הרי דכיו

ריעותא כלל, דאין ביד מעשי רשע לפגום בשם שנתן הקב"ה. )ובאמת י"ל עוד נפק"מ 

דמבואר בב"ב ]ט"ז ע"ב[ שישמעאל חזר בתשובה עיי"ש, וא"כ אין כלל איסור בשם 

 זה(.

ובאמת דברי הבשמים ראש פלא גדול הם, דאף אם מותר לתת שמות נכריים 

ן שמות רשעים, ולהדיא אמרו ביומא שם "שם רשעים ירקב, דלא פשוט דאין לית
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מסקינן בשמיה", וברש"י שם "לא יקרא אדם לבנו שם אדם רשע" ובר"ח שם "שאין 

אדם נקרא בשם זה ומצליח". וע"ע בתוס' מגילה )י' ע"ב ד"ה רבה( דגרסינן רבה בר 

כ דאסור לקרוא עופרן ולא עפרון דשם רשעים ירקב ולא מסקינן בשמיה, ופשוט א"

בשם אדם רשע ולא כדברי הבשמים ראש, וכ"כ התוס' בשבת )י"ב ע"ב ד"ה שבנא( 

לגבי שם שבנא ובכתובות )ק"ד ע"ב ד"ה שני( לגבי שם אבשלום, וכבר ידועים 

 הפקפוקים על הספר בשמים ראש, וגם דבריו אלה דברי תימה הם.

דא"א שאמוראי נקראו ובגליון הש"ס להגר"י ענגיל בירושלמי תרומות שם כתב 

טיטוס וע"כ צריך לגרוס "אנטיגנוס", ומ"מ זה שם נכרי הוא אך ראיתי בשם הגדולים 

ערך ר' אברהם גאון שהביאו וכתב לפי דבריו דמשה קרא לבנו אליעזר אף שאליעזר 

ארור היה כיון דעצם השם נאה, ולענ"ד אין זה דומה כלל, דאליעזר עבד אברהם צדיק 

חז"ל "יפה שיחתן של עבדי אבות וכו'", אלא שארור היה מצד עצם היה ועליו אמרו 

היותו עבד ואין זה ענין למה שאמרו חז"ל שם רשעים ירקב, ויש לתמוה על דברי 

החיד"א ולפי המבואר לעיל דכאשר שם נכרי מתאזרח בקרב בני ישראל שוב אין זה 

יים ששמם טיטוס שם נכרי, י"ל עוד דגם לגבי בשם טיטוס דמסתמא היו רבבות רומ

ולא רק רשע זה שר"י, ובנ"י שנתנו שם זה לא נתנוהו ע"ש טיטוס הרשע, ואין לפסול 

 שם משום רשע אחד, ודו"ק בכ"ז.

ובאמת מצינו בדברי הקדמונים דאין איסור מדינא להשתמש בשמות נכריים עיין 

 שו"ת מהרשד"ם )יו"ד סי' קצ"ט( שנשאל על האנוסים שבפורטוגל שאימצו לעצמם

שמות הגויים, ושוב כשחזרו בתשובה קיבלו על עצמם שמות ישראל אם מותר להם 

להשתמש בשמותיהם הקודמים כשהם כותבים למכריהם שנשארו בספרד 

ובפורטוגל או בענייני מסחר, והשיב דאף דמדת חסידות הוא להתרחק מהם ככל 

טין )י"א האפשר אין איסור כלל להשתמש בשמות הגוים וכתב להוכיח כן מהא דגי

ע"ב( דרוב ישראל שבחו"ל שמותיהן כשמות עכו"ם כנ"ל, ואף דיש איסור להדמות 

לגוי בכל דהיינו בלבושם ובלשונם מ"מ אין איסור להשתמש בשמות נכריים, וכדבריו 

 כתב גם במהרי"ט צהלון )החדשות ח"ב סי' קנ"ח( שגם הוא דן בענין האנוסים עי"ש.

ז"ל שלא שינו שמם לשונם ולבושם, דהיינו ואפשר לפי דרכם לפרש את דברי ח

עיקר הקפידא היא שלא לשנות שלשתם יחד דבכך בטל כל ההיכר שישראל הוא 

ויטמע בין הנכרים, אבל אין איסור כאשר נוהג הוא בכל דבר כישראל ומשום צורך 

מסויים כגון מסחר וכדו' הוא משנה שמו או לבושו או לשונו. ובאמת היה נראה דגם 
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הר"ם שיק אינו אלא במי שמשתמש בשמות נכריים כדי להדמות להם כונת המ

ולהיבדל מעדת ישראל וכדרך המשכילים והמתחדשים בדורו, אבל בזמנינו שרבים 

מן החרדים השלימים בכל מעשיהם ומדקדקים במצוות בגאון ובעוז משתמשים 

 בשמותיהם בקשריהם עם הגויים אין בזה איסור כלל אף לשיטתו.

לענ"ד ברור דמה שאמרו חז"ל על אבותינו שבמדבר שלא שינו שמם סוף דבר נ

לבושם ולשונם, תורת נצח היא ולא בטלה אף בזמנינו, וידוע הרמז של החת"ס ויבא 

יעקב שלם אותיות שמם לשונם מלבושם, אבל אין זה אלא במי שחפצו בכך להדמות 

 לנכרים ולהבדל מעדת ה' ולא במי שנהג כן לצורך ענין מסויים.

אמנם זאת למודעי, כי ידוע דיש השפעה בשמו של אדם וכבר כתב החת"ס על 

התורה )בפרשת קרח( דהשם קרח שהיה מאלופי עשו גרם לו לקרח שיקח מקח רע 

לעצמו ולכל ישראל ופירש בדרכו ויקח "קרח" דעצם השם גרם לכל הרע עי"ש. וע"ע 

י'( ע"ד הסוד וכן בספר מש"כ בבני יששכר בחדש ניסן )מאמר טיול בפרדס ד' דרוש 

מעין גנים פ"ג דפרעה מלך מצרים קרא למילדות העבריות מרים ויוכבד שמות 

מצריים שפרה ופועה להכניס בהם טבע רע, וידע כי בעודן בעלות שמות ישראל לא 

תעשינה כזממו, אך המילדות ירדו לסוף דעתו של אותו רשע ולא אימצו שמות אלו. 

ר מאמץ אדם שם נכרי ברבות הימים יש בזה השפעה ויש ללמוד מדבריו דאף כאש

רעה ולא רק בשם שניתן לו בלידתו. וגדולה מזו מצינו ביומא )פ"ג ע"ב( ר"מ הוה דייק 

בשמא וכו' אמר ליה מה שמך אמר ליה כידור אמר שמע מיניה אדם רשע הוא 

 שנאמר "כי דור תהפוכות המה", וכל ענין זה נעלה מבינתנו.

יארתי דאין בזה איסור כלל ראוי להמנע לגמרי מלאמץ שם ומשום כך, אף שב

נכרי, ואף אם יש צורך לעשות כן בקשרי מסחר עם הגויים וכדו', יש להקפיד לא 

להשתמש בשמות אלו בינינו לבין עצמנו, ואין זה דומה לשמות נכרים שכבר נשתרשו 

 בקרב ישראל עם קדוש כפי שנתבאר לעיל.

 ב

י הדרישה ביו"ד סי' ש"ס אות ב' שכתב דכשם והנה חידוש נשגב יש בדבר

שמילה קודמת למת ולחתן כך גם קריאת שם לבת קודם להם ודינה כדין מילה, וזה 

פלא גדול וכי חשיבות המילה משום קריאת השם היא, אך דברי הדרישה הם וכגובה 

 ארזים גבהו.
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 והנה מצינו עוד חידוש בשמות גדולי ישראל.

וייל זצ"ל, שהיה בנו  טיאהעיני על שמו של הגאון רבי דהנה זמן רב היה לפלא ב

של בעל קרבן נתנאל רבינו נתנאל וייל, והיה לפלא בעיני שנקרא בשם נכרי טיאה, וכך 

נכתב בשער ספרו הגדול שו"ת ר' טיאה וייל, ובאמת שמו היה ידידיה, אך ידוע היה 

 .לבני דורו כרבי טיאה, וכך נודע לדורות, עד שהבנתי פשר דבר

דנראין הדברים שנמנעים היו מלהשתמש בשם ידידיה משום חשש הזכרת שם 

שמים לבטלה, ומשום כך בחרו בכינוי, דהנה שמו הספרדי היה טיאהפיל, שתרגומו 

. דטיאו היה כינוי לשם שמים, ופיל היא אהבה. ונמצא שטיאהפיל היא אוהב ה'

 תרגומו של השם ידידיה, דהיינו ידיד ה' ואוהבו.

בדבר נראה לגבי הגאון הספרדי רבי עבדאללה סומך זצ"ל בעל הזבחי  וכיוצא

צדק רבו הגדול של הבן איש חי, ששמו העברי היה עובדיה, ונראה שנמנעים היו 

מלהשתמש בשם זה מחשש הוצאת שם שמים לבטלה ומשו"כ השתמש בשם ערבי 

 ונקרא שמו בישראל עבדאללה.

דראוי להשתמש בשמות נכריים כשאין ואם אכן נכונים הדברים, אין ללמוד מזה 

בזה כל צורך. ועוד דאפשר דמותר להשתמש בשמות נכריים שפירושם דביקות 

ושבח להקב"ה והשימוש בשמות אלה נכון וראוי לפי השקפת התורה, וכשמות אלה 

 טיאהפיל ועבדאללה ודומיהם. ודו"ק בכ"ז.
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 שלא שינו את לבושם

ים )ולא מדמין להם(. ולא אין הולכין בחוקות העובדי כוכב"

ילבש מלבוש המיוחד להם. ולא יגדל ציצת ראשו כמו ציצת 

ראשם. ולא יגלח מהצדדין ויניח השער באמצע. ולא יגלח השער 

מכנגד פניו מאוזן לאוזן ויניח הפרע. ולא יבנה מקומות כבנין 

היכלות של עובדי כוכבים כדי שיכנסו בהם רבים, כמו שהם 

הא מובדל מהם במלבושיו ובשאר מעשיו עושים. הגה: אלא י

. וכל זה אינו אסור אלא בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים )שם(

לשום פריצות, כגון שנהגו ללבוש מלבושים אדומים, והוא 

מלבוש שרים וכדומה לזה ממלבושי הפריצות, או בדבר שנהגו 

למנהג ולחוק ואין טעם בדבר דאיכא למיחש ביה משום דרכי 

בו שמץ עבודת כוכבים מאבותיהם, אבל דבר  האמורי ושיש

שנהגו לתועלת, כגון שדרכן שכל מי שהוא רופא מומחה יש לו 

מלבוש מיוחד שניכר בו שהוא רופא אומן, מותר ללובשו. וכן 

. )מהרי"ק שורש פ"ח(שעושין משום כבוד או טעם אחר, מותר 

)ר"ן לכן אמרו שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי 

 (.סימן קע"ח סעיף א'יו"ד שו"ע " )פ"ק דעבודת כוכבים(

מדברי הרמ"א דהלובש בגדי נכרים עובר על ובחקותיהם לא תלכו, אך  הרי למדנו

כתב הרמ"א דאין זה אלא באחד משני פנים, או בבגדים של פריצות, או בבגדים 

אין שלובשים אותם לשם דת ופולחן אבל במה שיש בו טעם כגון לבוש של רופאים 

י בסנהדרין "ה ברש", וכ(ח"שורש פ)יק "הדברים בדברי המהרומקור בו סרך איסור. 

כגון שיש צד יהדות בדבר ודרך ישראל "ערקתא דמסאנא לגבי  שפירש (ב"ד ע"ע)

 ש.", עי"להיות צנועים

ויש לעיין בלבושי הנכרים שאין בו פריצות או ענין דתי מחד גיסא, אך מאידך 

גיסא אין בו טעם ברור כגון תלבושת רופאים ואחיות וכדו', ולא לבושי נכרים סתם 

 האם יש בהם איסור.
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והנה היו תקופות שונות שבהם גזרו המלכויות במזרח אירופה גזירות נגד הלבוש 

י ואסרו על היהודים להתלבש כמנהגם וחייבים להתלבש במלבושי הגויים, היהוד

וגזירה זו נגזרה בעיקר בארצות שתחת שלטון הרוסי בימי מלכות הצארים הרוסיים, 

במחנה ישראל כאשר נחלקו גדולי ישראל האם הגזירה הוי עצומה ה למבובוגרמה 

 דמסאנא, או שמא יעבור ואל יהרג.כגזירת שמד ויהרג ואל יעבור כמ"ש על ערקתא 

בחכמת אדם )כלל פ"ט ס"א( הביא בשם הגר"א שיהרג ואל יעבור ואיסור גמור 

הוא לשנות הלבוש וללבוש מלבוש הגויים, ואכן רבים ברחו מביתם ועברו הרים 

וגבעות ימים ונהרות כדי להמלט את חק מבטחים שם יוכלו לשמור על צביונם 

 ל.ומלבושם כמנהג בית ישרא

 צ"א( כתב להקל משלשה טעמים: –אך בשו"ת צמח צדק )יו"ד סימן צ' 

א. אין כאן גזירת שמד להעביר ישראל על דתם, אלא להנאת עצמם הם 

מתכוונים כדי ליצור תחושת שויון בין כל העמים אשר בממלכה, וכדי שבנ"י לא 

שלהנאת יחשבו עצמם כשונים משאר העמים שסביבותיהם ובל יתגאו עליהם, וכיון 

 עצמם ולתועלתם מתכוונים אין כאן גזירת שמד.

ב. עד כאן לא אמרו יהרג ואל יעבור אלא במה שאין בידם לכפות עלינו אבל במה 

שיש בידם לכפות עלינו בעל כרחנו לא אמרו יהרג ואל יעבור, וכך גם בנידון דידן שכל 

 גדי היהודים.בהעובר על הגזירה יאסר ויכלא בבית האסורים ושם לא יוכל ללבוש 

ג. כיון שרבים היהודים שכבר לבשו בגדי הנכרים שוב אין בזה איסור בחוקותיהם 

לא תלכו ובגדים אלה כבר לא בגדי נכרים המה מאחר שרבים מבני ישראל לובשים 

 אותם.

 (.סימן קפ"אוכדברי הצמח צדק מצינו גם בשו"ת דברי נחמיה )

( דן גם זיו"ד סימן קצ"בית שלמה ) וכעי"ז כתבו גם גדולי גליציה, דהנה בשו"ת

 הוא בענין גזירה זו וגם הוא הסיק להקל בזה, עי"ש.

אמנם דעת הגר"א היתה דאכן יהרג ואל יעבור וכדין ערקתא דמסאנא בשעת 

הגזירה, כך כתב בחכמת אדם )שם(, והחכמת אדם כתב שפסק זה צריך עיון גדול 

 :ל"זווסתם ולא פירש, 
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 מלבושי היהודים שילבשו המלחמה בעת ווילנא ק"בק פה כשגזרו ונהירנא"

 ואף יעבור ואל דיהרג שאמר ל"ז אליהו הרב מורינו החסיד הגאון מפי שמעתי ם"עכו

 ישים נפש בעל וכל בזה האיסור גודל כמה וראה צא פנים כל על גדול עיון צריך שזה

 ."בלבו הדברים

קפ"ט( ודחה  -קפ"ח הגרש"ק בטוב טעם ודעת )קמא סימן וכדברי הגר"א כתב 

בתוקף את סברת הצמח צדק דלאחר שרבים מבני ישראל לובשים בגדי נכרים כבר 

 אין בזה איסור, עי"ש.

לגבי גילוח הזקן  (ט"נח סימן ק"או)ת חתם סופר "כבר מצינו סברא זו בשואמנם 

א לגלח זקנם אין בזה משום חוקות הגויים, אך להדיא מבואר בדבריו "דכיון שנהגו בנ

דאם תחילת המנהג היא באיסור אין האיסור נהפך להיתר, אך כל שנתפשט בין 

 ש."היהודים בהיתר שוב אין בו משום מנהג הגויים, עי

 (:ח'פסוק א "פ)ק שם הביא בין השאר מקרא מלא בספר צפניה "והגרש

ופקדתי על השרים ועל בני המלך ועל כל הלבשים מלבוש ' הוהיה ביום זבח "

 ."נכרי

י אחד הגדולים שהחמיר כתב לדחות בתוקף את דבר (שם)ת בית שלמה "ובשו

 ש."ק שהיה בן דורו ובן גילו, עי"בזה וכפי הנראה כוונתו לגרש

והנה בשנת תר"ד גזרו גזירה אחרת בעיר קראקא שבגלציה דכל הרוצה לישא 

אסור לו להתלבש אשה לפני שמלאו לו שלשים שנה צריך להתלבש בבגדי נכרים ו

בבגדי היהודים וחייב לגלח את זקנו, ושוב עלה שאלה חמורה על שולחן מלכים מאן 

מלכי רבנן, האם לבטל מצות פו"ר ולדחות את הנישואין על גיל שלשים כדי שלא 

לשנות את הלבוש, או שמא מצות פו"ר בעתה ובזמנה דוחה איסור שינוי הלבוש. 

גאב"ד מהר"א יענער פנו לגדולי הדור בשאלה כיצד הגאון ר' שאול לנדא רב העיר וה

 לנהוג, ושני גדולי עולם פסקו את פסקם.

בשו"ת אמרי אש )סימן נ"ה( פסק דבגילוח הזקן ולבישת בגדיהם עובר בחוקות 

הגויים, ופסק דאין לעבור על לאו בקום ועשה אלא יבטל פו"ר בשוא"ת וכ"ש כשיש 

 ם מצות פו"ר.בידם ללכת למקום אחר לישא אשה ולקיי



 ומלבושם שלא שינו את שמם

 י

וכן פסק הגאון ר' אברהם זאב פרנקל שהיה רבה של ריישא, וגם הוא השיב 

 ח'( כנ"ל דאין להקל בזה. –בשו"ת משיב כהלכה )סימן ז' 

אמנם לדעת הגדולים הנ"ל שהקילו בגזירה שנגזרה ברוסיה ק"ו שהיו מקילים 

לה, ובשו"ת בגזירה זו שיש בה ביטול מצות פו"ר שכל העולם לא נברא אלא בשבי

דאין וכתב אמרי נועם להגאון מדזיקוב )ח"ב סימן ט"ז( נדרש אף הוא לשאלה זו 

לבטל מצות פו"ר והתיר לגלח זקנם וללבוש בגדי עכו"ם, וכתב ככל סברות הצמח 

 צדק כמבואר.

בזה בסוגיא זו דכל שיש שינוי מסויים בין בגדי היהודים לבגדי הגויים והנראה 

ל בתשובותיהם דאם אפשר לשנות שינוי מסויים "בהכי סגי, ואכן כתבו הגדולים הנ

י הכשרים בכל מקומות מושבותיהם דאף אלה "יוצא בזה מידי חשש, וכן נהגו בנ

 מ היה במלבושם שינוי מסויים שלא להידמות לגויים כידוע."שאכן שינו לבושם, מ
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כך היה דרכה של האומה, שכאשר יכנסו לארץ "
ו מן הצרות נכריה, יהיו אינם בני תורה, כאשר נדלדל

והגזירות והגירוש, ואח"כ יתעורר בהם רוח אלקי השואף 
בם להשיבם למקור חוצבו מחצבת קודשם, ילמדו, ירביצו 
תורה, יעשו נפלאות, עד כי יעמוד קרן התורה על רומו 
ושיאו, הלא אין ביד הדור להוסיף מה, להתגדר כנגד 
אבותם, מה יעשה חפץ האדם העשוי להתגדר ולהתחדש? 

ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו, ישער חדשות  יבקר
בשכוח מה היה לאומתו בהתנודדו בים התלאות, ויהיה 
מה, עוד מעט ישוב לאמר שקר נחלו אבותינו, והישראלי 
בכלל ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח רענן, יעזוב לימודי 
דתו, ללמוד לשונות לא לו, יליף ממקלקלתא ולא יליף 

ברלין היא ירושלים וכמקולקלים מתקנתא, יחשוב כי 
שבהם עשיתם כמתוקנים לא עשיתם, ואל תשמח ישראל 

אל גיל בעמים. אז יבוא רוח סועה וסער, יעקור אותו 
מגזעו, לשונו שפת קדשנו, ולשונות זרים המה כלבוש 
יחלוף, ומחצבתו הוא גזע ישראל ותנחומיו ניחומי ד' אשר 

חכמה פר' " )משך נבאו על גזע ישי באחרית הימים
 בחוקתי(.

זעקתו של הכהן הגדול מדווינסק, הלא היא רשומה, חרוטה בדם 

 ובדמע, בקורות ימי ישראל..

כל בר דעת המביט נכחו יראה ויבין כי דברי ימי ישראל הולכים 

במסלול יחיד ומיוחד שאין דומה לו בכל אומה ולשון. שנות טובתם 

ם מאז היותם לגוי, ותקופות גלותם, כמו גם תוקף גורלם הנודד עמ

יעידון כאלף עדים כי רוח אחרת היא המנשבת על במת חיי ישראל. הן 

עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אולם המתעמק בתורה ימצא את 

הכל ברור ומפורש. כל הקורות בדברי ימי ישראל, מאורעות העבר 

וההווה, נתפרשו בתורתנו הקדושה בדברי ימי ישראל. העבר והעתיד 
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יו, נתפרשו ונאמרו בנבואה האלוקית. אם נשוה את הכתוב עם יחד

המתרחש, נראה באספקלריא מאירה את כל המוצאות את העם ואת 

 העילות המביאות לידי כך.

ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי ועשיתם "
אותם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה 

משלח  לשבת בה, ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני
מפניכם כי את כל אלה עשו ואקוץ בם, ואומר לכם אתם 
תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אותה ארץ 

זבת חלב ודבש אני ה' אלקיכם אשר הבדלתי אתכם מן 
העמים... והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה' ואבדיל אתכם 

 " )שמות כ'(.מן העמים להיות לי

קיך לשמור לעשות והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אל"
את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך ה' אלקיך 
עליון על כל גויי הארץ, ובאו עליך כל הברכות האלה 
והשיגוך כי תשמע בקול ה' אלקיך... והיה אם לא תשמע 
בקול ה' אלקיך לשמור לעשות את כל מצותיו וחוקותיו 
אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה 

גוך... ישא ה' עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר והשי
ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשונו, גוי עז פנים אשר 
לא ישא פנים לזקן ונער לא יחון, והצר לך בכל שעריך עד 
רדת חומותיך הגבוהות והבצורות אשר אתה בוטח בהם 
בכל ארצך והצר לך בכל ארצך אשר נתן ה' אלקיך לך, 

ם מקצה הארץ ועד קצה הארץ וגו', והפיצך ה' בכל העמי

" )דברים ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהי מנוח לכף רגלך
 כ"ח(.

מסרה לנו התורה מפתח גדול, לידע את הציר אשר עליו תיסוב 

אין  -ההנהגה העליונה בעולם, "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו" 

 ל אלקי עולם בהציבו גבולות עמים הפריד-ישראל ככל העמים. א

ברצונו את בני האדם. הוא ההווה ומהווה את כל, הועיד את ישראל 
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להיות לו לעם, להם ובשלהם ברא את בריאתו )כומו שפרש"י 

בשביל ישראל שנקראו ראשית"(, ישראל קודש הם לה'  -"בראשית 

 ראשית תבואתו.

אלה הסמוכים על שולחנו של מלך, כמה יש להם להיות קדושים, 

ולשמו )עיין תוס' קידושין ב' ע"ב הרי את  מיוחדים ומובדלים לו

"מיוחדת ומזומנת לי" יחוד זה מייחד האשה אל האיש  -מקודשת לי 

ומפרישה משאר העולם( ובמה יתיחדו ישראל אל מלכם להיות לו 

ממלכת כהנים וגוי קדוש, הלא ברחקם מן התועבות אשר שנא למען 

 קדושת שמו.

וד יעודם, אם מבקשים הם אם חלילה לא ישכילו ישראל לדעת את ס

לפרוץ פרצות בחומת ההתבדלות בין ישראל לעמים, הנה כי אז 

הושפלה עד עפר רוממות ישראל והיותם אדוני ממלכות כל הארץ, 

 תפארת ישראל השילה עדייה מעליה.

 ואז כמו מאליהם, יתרופפו מוסדי תבל ותגעש ותרעש הארץ.

שחוצה לו, חייבת  החומה, זו החוצצת בין עולמו של היהודי לזה

להתקיים ויהי מה, מוכרחה היא לעמוד כל העת על מכונה וגבולה מול 

המבקשים לבטל את יחודה, לנגח בה, לבקוע בה פרצות. אם חלילה לא 

הגינה חומת ההבדלה, אם נפלה החומה ונטשטשה דמותו היחודית של 

העם, קום תקום חומה אחרת, חומת דם ואש תקיף את העם, תכה 

 ם את המבקשים לחצות את גדרות עולם.ללא רח

והעולה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אומרים "
נהיה כגויים כמשפחות האדמה! חי אני נאום ה' אלקים אם 

" לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם
 )יחזקאל כ'(.

 חומה ומגדל של חימה שפוכה, חומת אש ותמרות עשן.

מים להיות לי' אם אתם ואבדיל אתכם מן הע"
מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של 
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)תורת כהנים  "נבוכדנאצר וחביריו ותגלו מארץ הקדושה
 שם(.

הגויים מגרשים אותנו מגבולם. מרגלא בפי העולם כי "
קשה להיות יהודי, הנה נשתנו העתים ובזמן האחרון קשה 

אותנו מעל פי שבע ליהודי להיות גוי, הגויים שולחים 
פניהם. בשם הגאון בעל בית הלוי ז"ל אומרים: כתוב 
'המבדיל בין אור לחושך בין ישראל לעמים', בין אור 
לחושך יש מרחק ידוע וקבוע )בין השמשות( ואין בכוח 

ילוד אשה להוסיף או לגרוע על מרחק זה. גם בין ישראל 
לעמים יש מרחק ידוע המבדיל ביניהם. אם היהודים 

ל הגבולות ומתקרבים לגויים יותר מן המידה, מדלגים ע
הגויים דוחפים אותם חזרה למקומם הקבוע. מדבריו של 
הגאון הנ"ל יוצא, כי באופן יחסי למידת ההתקרבות מצד 
היהודים באה גם הדחיפה מצד הגויים. נוכחנו לדעת 
במדינות שהיהודים התבוללו כמעט לגמרי בין שכניהם 

, גם במצרים בשעה שהשעבוד ספגו גם דחיפה איומה מידם
הכביד מאוד על בני ישראל התחילו בני ישראל מקרבים 
עצמם אל המצרים בחשבם כי זה יקל עליהם את העול 
הקשה. מה עשה הקב"ה 'הפך להם לשנוא עמו' )תהלים 
ק"ה(, שנאתם של המצרים עוד גברה אל היהודים מבקשי 
 קרבתם, עד שנוכחו היהודים ועמדו על טעותם ובאה
גאולתם הוא הדין אצלינו 'אם אתם מובדלים מן העמים 

 "הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנאצר וחבירו
 עקבתא דמשיחא(. -)רבי אלחנן וסרמן הי"ד 

 ב

האומה הישראלית נתייחדה ונתבדלה מן האומות בשתיים, בייעוד 

ובגורל. הללו משמשים בערבוביא, כמטה נועם ומקל חובלים, להבדיל 

בין ישראל לעמים. ייעודו של העם להתרחק מן העמים, ליצור חומת 

הפרדה ומגן בתורת הקודש, לעם הקודש. אם נשכח לו הייעוד בהבלי 
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הזמן, או אז יהיה זה הגורל שבעל כרחם יחצוץ ויבדיל בין ישראל 

 לעמים.

ומולדותיך ביום הולדת אותך לא כרת שערך ובמים "
חת והחתל לא לא רוחצת למשעי והמלח לא המל

חותלת... ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואומר 
 ". )יחזקאל פרק ט"ו(לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי

הנה דרשו חז"ל את כפל הלשון לדם פסח ודם מילה, אך לפי פשוטו 

של מקרא לא בדם המצוות מדובר, לא בדם היעוד של כלל ישראל, 

. ובאמת אלו ואלו דא"ח בדמייך אלא בדם הגורל. בדם הלידה ויסוריה

כתיב שתי פעמים ושני דמים, דמים כפולים ומכופלים. אם נשכיל 

 להתקדש ולהתבדל בדם הייעוד מוטב, ואם לאו ניבדל בדם הגורל.

 ראה את דברי הבית הלוי וחזונו.

כפל הכתוב למען ירמוז לנו שני העניינים האלו, הן "
לפי הדרש דקאי דרך הפשט דקאי על היותם מאוסים, והן 

על דם מילה ושניהם מבוארים כאן בפסוק. והמשך ביאורו 
'ואראך מתבוססת בדמיך' וכו' שהיה שורה עליהם מיאוס 
כתינוק שלא נרחץ מלכלוכו, 'ואומר לך בדמיך חיי' וכמו 
שפירש"י דאמר לה שאל יפול לבך מזה, דאדרבה עי"ז 
שאת מאוס תחיי וכל הצלחתך תלוי בזה, דלבא"ה היו 
עלולים להשתקע בהם וכל הצלחתך היא רק מה שאתה 
מאוס בעיניהם והם בדלים ממך. והנה לא הוצרכו ישראל 
לטובה זו רק אחר שהפירו ברית מילה אבל אם היו 
שומרים המצוה והיו הם מובדלים מהם לא היו צריכים 
להיות מאוסים בעיניהם וכמו שהיה קודם לכן שהיו 

פל הפסוק דבריו 'ואומר המצריים אוהבים אותם, וזה שכ
לך בדמייך חיי' פירוש, אמרתי לך הלא יש לך עצה טובה 
יותר מן העצה הקדומה! דלמה לך להיות חיותך על ידי 
היסורים ובזיונך בעיניהם הלא יותר טוב לך אם תזהרי 
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במצות מילה ואתה תבדיל עצמך מהם בדם פסח ומילה 
, וכמו ועי"ז תחיי ולא תצטרכי לסבול המיאוס והבזיון

שהיה בעת הגאולה כשהבדילו ישראל עצמן ע"י פסח 
ומילה כתיב 'וה' נתן את חן העם בעיני מצרים, דמעתה 
יוכל ליתן להם חן שיאהבום המצרים. וזהו מה שאנו רואים 
בחוש אשר בגלות הארוך בזה במדינת הגר ומדינת 
ראמניע אשר בכל יום מתרבית השנאה ונתוספת יותר 

דרך השכל והטבע צריך להיות  משלפניו, אשר לפי
השנאה הולכת ומתמעטת תמיד כדרך כל דבר שבתחילה 
היא בתוקפה ואח"כ הולכת ודלה כן הגלות בתחלתו היה 
צריך להיות השנאה יותר גדולה מאח"כ, והסיבה 
האמיתית לזה הוא כמו שנתבאר דכל מה שישראל 
ממעטים בהבדלים שנתנה להם התוה"ק ע"י קיום התורה 

הקב"ה מוסיף שנאה בלבם לפי ערך תכלית  והמצוה
 " )בה"ל שמות(המבוקש כדי שישארו ישראל מובדלים

הוא הוא שהפליאו גאוני פולין בחריפותם ורמזו רמז נוקב בסוד 

 קידוש והבדלה:

"אם יעשה היהודי 'קידוש' אזי לא יקרב הגוי לעשות 'הבדלה', אולם 

 עשה 'הבדלה'".אם לא יעשה היהודי קידוש, הגוי הוא זה אשר י

אם יעשה היהודי 'קידוש' יקדש עצמו מן העמים )כמאמר הכתוב 

"קדושים תהיו"( או אז לא יבוא הגוי לעשות 'הבדלה' להבדיל את 

ישראל מן העמים בזרוע )כמאמר הכתוב "ואבדיל אתכם מן העמים"(, 

 אולם אם לא יעשה היהודי 'קידוש', הגויים הם ובדרכם, יעשו הבדלה.

י ברלין היא ירושלים וכמקולקלים שבהם יחשוב כ"
עשיתם כמתוקנים לא עשיתם, ואל תשמח ישראל אל גיל 

"... אז יבוא רוח סועה וסער יעקור אותו מגזעו -בעמים 
 )משך חכמה שם(.
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באספקלריא המאירה, ראו חכמינו בתורת הנצח את הקורות בדברי 

ימצא  ימי ישראל. כמו נבואה נזרקה מפיהם להודיע את העם אשר

 אותו באחרית הימים.

מה נואלו איפוא אלו הנוקטים בשיטות המצויות כלפי גלותם של 

היהודים, "מודדים הם במידה מזויפת ושוקלים במשקל מרמה. סחורות 

מודדים במטרים וחלב בליטר או בכוסות, הבא למדוד משקה במטרים 

 וסחורה בליטרה הרי הוא משוגע. אלה הם המדינאים החדשים שלנו,

הם מודדים במידה בלתי מתאימה, השיטות המתאימות לגבי עמים 

היושבים על אדמתם אינם מתאימות לגבי מצב היהודים... כשם 

שמצבנו הוא מיוחד במינו כך גם מיוחדות הן 'השיטות המדיניות' 

שלנו. אלפי שנה הוכיחו עד כמה צדקו שיטות התורה" )עקבתא 

 דמשיחא(.

 לא יתחשבהן עם לבדד ישכון ובגויים 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 לעילוי נשמת
 ז"ל יוסף דודבן מוה"ר משה הרה"ח 

 נלב"ע כ"ז סיון תשמ"ז

 ז"ל מרדכי זיסקינדבת הר"ר לכה מחלה מ מרת
 נלב"ע ג' אייר תשס"ו

 ת.נ.צ.ב.ה.
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 ...לכבוד ימי השובבים

החל מפרשת שמות מתחילים ימי השובבי"ם שהם 
 שפטים. מתרו ישלח בא בארא ומות שהשבתות 

מעלה מיוחדת לעשיית  בימים אילו על פי הסוד יש
תשובה על פגמי וחטאי העבר רמז לכך בפסוק 'שובו בנים 

ה קורא לבניו שובבי"ם ארפא משובתם' דהיינו שהקב"
 ם.בימי השובב" (גם)לשוב אליו  שנהגו בשובבות

 ...כיצד עושים זאת? בחידוש הבא בס"ד
***** 

 )א', א'( ואלה שמות...
  :במחשבה תחילה(מתוך ) ונפתח ברשותכם במילתא דבדיחותא

נשמעה קריאת ניידת המשטרה  'טויוטה לעצור בצד...'

את השוטר יהודי זקן יומתוכה יצא לפל עצר בצדנהג ה

'מה אתה נוסע אומר השוטר  'מאוד. 'אתה נורמלי

 '? ועוד בגילך? לאן יש לך למהר?במהירות

אני חייב להגיע מהר אל היעד 'ואומר  מעטחושב  הישיש

 'ני שאני אשכח לאן רציתי להגיע...לפ
 

אדם הרוצה לזכות ולא לאבד את ימיו  אחים יקרים!
חיים? מהי היעד שלו ב יב לזכור כל הזמן מהוה חיללבט

 מטרת הזמן שניתן לי? האם אני מנצל אותו כראוי?
ל תהליך יעצם ההרהור והדאגה של האדם תגרום לו להתח

 בימי של תשובה. וזה הדבר הראשון שצריך לעשות
 כל השנה כולה(ב)והשובבי"ם החל מפרשת שמות 

אשי 'ואלה' ר :וחשבנו להביא רמז לדבר בסיעתא דשמיא
בפרשת  'שמות'ומתי?  היעדאדם להציב  בייחתיבות ו

 מתוק מדבש!    ...ם ימי השובבי"םימתחיל שמות שבה
***** 

 )א', י'( הבה נתחמה לו פן ירבה...
איוב  בלעם :ג' היו באותה עצה( יא', א' )סוטהמובא בגמרא 

בלעם שיעץ נידון  ,איוב ששתק נידון בייסורים ,ויתרו
בלשכת הגזית  , ויתרו שברח זכה שישבו בניובחרב למיתה

וידוע שהקב"ה נפרע מן האדם מידה כנגד  'בירושלים
 ומהי המידה כנגד מידה? מידה.

אבל אם  .לכן נהרגכיוון שרצה להרוג בפשטות  -בלעם  א.
שהוא יעץ  או במים כפיראוי שהוא ימות בחנק  כבר היה

 ?'כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו'
 מהרב יונתן דומב שליט"א( את השיחה )שמעתי ה'צפנת פענח' תירץ

כל  'הדין תעיווחרב בא לעולם על ' ()אבות מובא במשנה
ממילא  ,במצרים)לאי צדק( השלושה ישבו כבית דין לגבוה 

ני ישראל לעם הייתה עיוות דין נורא כנגד בעצת ב
 שהביאו טובה רבה למצרים ולכן בלעם נידון בחרב.

ים מדוע? הסביר רבי חיים מבריסק זיע"א בייסור - איוב. ב
י כי מה היה עוזר אם הייתי תלכאורה איוב יכל טעון שתק

 הביא עליו ייסורים נוראים ואז  ?מדבר? מה עשה הקב"ה

 

 תשע"ח שמותפרשת 

 149גיליון  - יתשנה רביע

 בס"ד

 16.18 – כניסת השבת
 17.29 –יציאת השבת 

  18.02 (דקות מהשקיעה  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 
  השבוע שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת 

 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

  הוא צעק ועוד איך... סליחה איוב? למה אתה צועק?
גם ו וכשכואב כל אדם צועק כואב! התשובה היא כי זה

 ת את הייסורים.אם הצעקות לא יועילו להפחי
אם כך למה אז לא צעקת? התשובה  :אמר לו הקב"ה

 ...היא כי אז זה לא כאב לך.
 ו"מ(ח-ת יוסף' )וכן הוא ב'ביאומר ה'צפנת פענח'  - יתרו ג.

בבית דין של שלושה אם מסתלק אחד מן הדיינים 
 מתבטל ונפסל כל בית הדין.

מע את עצת בלעם ורוצה לחלוק עליו ולהציע ויתרו ש
 לדבראיוב  תורו של שלא לפגוע בבני ישראל אבל כעת

 והוא רואה שאיוב שותק. 
חושב יתרו עצמו אם איוב כעת ילך עם עצת בלעם מה 
יועילו דבריי? ואז הוא מחליט בהחלטה אמיצה לעשות 

מפסיד אמנם את  ממצרים, הוא הוא בורח ...מעשה
אך בזה הוא פוסל את  ןוהעליתפקיד שופט בית המשפט 

 גזר הדין.הרכב בית הדין ומשהה את ביצוע 
אם כך  ,יתרת על תפקיד של שופטואתה  :אמר הקב"ה

וה של עם בית דין הגבבדיינים ישבו כ ךאתה תזכה שבני
  מתוק מדבש!   לשכת הגזית בירושלים.ישראל ב

***** 
 ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא

 ... )ב', יא'(בסבלותם
הלך ואמר לפרעה מי  - וירא בסבלותםמובא במדרש: 

 ,אם אינו נח יום אחד בשבוע הוא מת ,שיש לו עבד
ואילו עבדיך אם אין עתה מניח להם יום אחד בשבוע 

הלך  ,לך ועשה להן כמו שתאמר :אמר לו .הם מתים
 תיקן להם את יום השבת לנוח.משה ו

 אמר בתפילה 'ישמח משה במתנת חלקו.ועל כך נ
 )סברי מרנן(נפלא חידוש וסיפור  ובעניין שבת קודש

את יום השביעי' ומובא לוקים –הפסוק אומר 'ויברך 
... כו?... רבי אליעזר אומר בירכו בנרבמדרש במה ביר

ליעזר פעם אחת הדלקתי את הנר בליל שבת אמר רבי א
 ובאתי ומצאתי אותו במוצאי שבת ולא חסר כלום...'

)ההילולא ביח' טבת( זיע"א  'שואל רבנ ה'בני יששכר

 השבת בנר ואילור על כך שהקב"ה בירך את המדרש דיב
מהמעשה מוכח כי הנר דלק לכאורה בזכות צדקותו של 

 ות השבת?כלא בזורבי אליעזר 
ומוכרחים אנחנו 'ודשו: קבלשון  'עונה ה'בני יששכר

בת ש ל, שנרות שישראלילומר שזה הוא לכל איש ה
מתברכין יותר באורה מכל ימות החול, לזה רב ולזה 

 ...' כלומר דולקים יותר זמן מאשר בימות החול.מעט
מידי  בעניין זה סיפר המגיד רבי אהרון טוייסיג שליט"א:

שיעור בויז'ניץ, לפני ארבע שנים  רליל שבת אני מוס
ברכים תבת מששנרות  ה'בני יששכר' הבאתי את דברי

 בתוספת זמן אורה מאשר אותם הנרות ביום חול.

 8545521-04-פקס    B@Hadera.muni.il-Baruchלתגובות במייל:    3137617-053להקדשה: 
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בגשמיות להצלחה  –אביב ושלומית יואלמן ויוצ"ח משפחת רפואה שלימה /   –גיטה בת מנטה  -אמי   הגיליון להצלחת:

לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום שמו וב"ב  –דקל מלכה / ורוחניות 

 לברכה והצלחה  –אהרון בן שושנה לברכה והצלחה /  –מאור בן שושנה וחנה בת חדווה  /למכירת הדירה  –

 

הכל לטובה והוא יזכה בבן  הפעם האמין החסיד כיגם 
 ,הסיפור חזר על עצמו בשלוש השנים הבאות המובטח.

בסך הכל נולדו  .בתכשבכל שנה אשתו מתעברת אך יולדת 
 בברכת הרבי. נות. והחסיד עדיין באמונתולהם חמש ב

שה מתעברת שוב והפעם אכן נולד יוהנה בשנה השישית הא
רבותיו והילד גדל לתפארת הוריו  אביו יצחק. ו.. ויקרא לבן.

 וכל חשקו היה בתורת ה' וביראתו.
שני חיילים  הגיעו לביתםוהנה בהגיע הבן לגיל שתים עשרה 

מי הוא הבן ששמו 'מלשכת הגיוס של הצבא הרוסי ושאלו 
הגיע זמנו לשרת בצבא לפי הרישומים כיוון ש ' זאת?יצחק

 שמונה עשרה שנה. הרוסי כמו כל בחור שמגיע לגיל
 ...והרזה הנמוך  בית ההמומים הצביעו על הילד הקטןבני ה

והיו בטוחים כי הוא  מראה הנערוכח נהחיילים התפלאו ל
בכל זאת  ,סירובצבא ה כנראה חלוש מזג ואינו כשיר לשרת

 הם לקחוהו עמם ללשכת הגיוס כדי לקבל הנחיות ממפקדם.
הנמוך פסק כי אכן ד כאשר ראה את הנער הצנום וגם המפק

רת שה בבחור לקוי בהתפתחותו ואינו כשיר למדובר כנרא
 .אם הוענק לו כתב שחרור מלא מן הצבוקבמובצבא 

ה וכך ישב הילד יצחק ולמד בישיבות הקדושות לא כל הפרע
 עד שצמח להיות אחד מגדולי הדור.

 עד כמה צדק היהודי באמונתו הטהורה למפרע כעת הוברר
שבאה כח אמונה זו ב ...שכל מה שעובר הכל בהשגחה פרטית

אופן מעשי אלא ב הבן דשייווללידי ביטוי לא בהמתנה לבן 
ע"י הליכתו לרשום את הילד במשרד הפנים כאילו שהוא כבר 

דשמיא מיוחדת שכן גם  אסייעתהוא משך עליו נולד, בכך 
הוא זכה לבן זכר וגם  ,במלואהברכתו של הרבי התקיימה 

של שש השנים עד להתגשמות  ר למפרע כי העיכובהובר
 שש בנות מקסימות.ובנוסף הוא ל לטובתו.הברכה הייתה 

 
אחים יקרים! מסופר כי כאשר היה שומע הרב מבריסק זצ"ל 

טרת ראש השנה על פקידתה של חנה הנביאה כאשר היו בהפ
קוראים את הפסוק 'ופניה לא היו לה עוד' היה הרבי פורץ 

 ...אומר תראו איזה עוצמה של אמונה היה לחנה הבבכי והי
ללת בבית המקדש פמתי נאמר פסוק זה? לאחר שחנה מת

פוגש אותה עלי הכהן וחושב אותה לשיכורה ולאחר שהיא 
מטרת תפילתה שהיא מבקשת בן הוא  מצטדקת ומספרת את

את שלתך אשר  ןייתמברך אותה 'לכי לשלום ואלוקי ישראל 
 שאלת מעמו' 

מונה כל כך יוקדת אומר הנביא שחנה יוצאת מעם הנביא בא
מבחינתה הוא כבר  ,דשייוולחכה לילד בדבריו היא לא מ

ולכן אחרי תשע עשרה שנה של ייסורים ועצב ברגע  !!!נולד
 'ד...יו לה עואחד 'ופניה לא ה

 
שאוב ישועות לל ויכ מאתנוכל אחד אחים יקרים! 

מהקב"ה אם נפנה תמיד בתפילה ובשוועה לאבא'לה 

שראל עבדיו נאמין בו בלבד ובגדולי י ,שבשמים

 נזכה לישועות גדולות.ו ,הנאמנים

 
 ה' יזכנו, אמן!  שבת שלום ומבורך!
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 

   רחל )רשל( בת נעימה ז"ל

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 

ושיהיו בניה  ,ובסוף תפילתה יהא עיקר תחנוניה על בניה ובנותיה שיהיו יראי שמים ,שה זהירה להתפלל ערב ובוקר וצהריםיתהא הא

ת עולמה יוכשהיא בב ,ים רצונו ויראים אותוכי עיקר זכותה של אישה לעולם הבא שבניה עובדים להשם יתברך ועוש ,מצליחין בתורה

והיא במעלות עליונות  ,ועושה כל המצוות יםינחשב לה הדבר הזה כאילו היא בח ,ובמצות הובניה יש בלבם יראת שמים ועוסקין בתור

  יונה זיע"א( לרבנו)אגרת התשובה לעולם הבא 

 (תבדל"אבן רחל חדוה  ז"ל בן לולו ת רויטלמובא לעילוי נשמת הצדק)

קד ה' את בני ישראל וכי ראה את מן העם וישמעו כי פאוי
 '(ד', לאעניים ויקדו וישתחוו )
כמו שאמר הקב"ה  עשו -ויאמן העםמובא במדרש רבה: 

? לא אלא תל לא האמינו עד שראו האותוושמעו לקולך, יכו
על השמועה האמינו ולא על ראיית  ...וישמעו כי פקד ה'

 האותות.
לה כי מעלתם של ישראל הייתה שלא חיכו ומדברי המדרש ע

אותם אלא מיד  ללאותות כדי להאמין בכך שהקב"ה גוא
 ת דברי משה רבינו מיד האמינו.אעו כאשר שמ

 
 ברכי נפשי'(:'א בספר בסיפור שהוד ע"פ ב)מעו ובעניין זה סיפור נפלא

אחד מחסידיו של רבי חיים מצאנז זיע"א הגיע לרבו בערב 
שהוא עדיין לא ראש השנה והפציר בו שיברכו בילדים כיוון 

  בי בירך אותו שיזכה לבן זכר...זרע של קיימא, הרזכה ב
יצא מבית  ,בירכך האמין באמונה שלימה בברכת ה החסיד כל

הרבי ופנה לא לביתו אלא למשרד הפנים הרוסי והודיע להם 
 ענה החסיד 'יצחק'שאלו הפקידים  '?מוומה ש'לד לו בן... וכי נ

והנה לאחר ראש השנה אכן נתעברה אשתו ולאחר תשעה 
 חודשים אכן ילדה אלא שנולדה בת ולא בן...

של החסיד לא נפגמה כהוא זה ושמחתו הייתה  ואמונת
  .לא התקיימה במלואה למרות שלכאורה הברכה ,שלימה

 קדה שוב אבל שוב ילדה בת... עברה עוד שנה ואשתו נפ

 

 

הנה ביום ראשון קיבלתי טלפון מיהודי: אני גר ו
תי יהודי גן, עובד איבירושלים ועובד בבורסה ברמת 

אוד מצל מאש לאחר השואה  יהודי קיבוצניק הוא נותר
סיפרתי לו את  ,תורחוק מהיהד משפחה,האיומה בלי 

, הוא קבל על שהרב הזכיר בשיעור 'בני יששכר'דברי ה
סטיקה אמרתי לו שהרב מי תםהדברים ואמר שזה ס

 שהוא יכול להעיד שכך זה האמת.טויסיג אמר 
אשתי תדליק  ,אני עושה ניסיון' :אמר אותו קיבוצניק

אם נראה שאכן הם דולקים , נרות שבת כמה שבועות
 'זמן רב יותר אני מבטיח לחזור לשורשים...

לרב  םמירושלי יכעבור חודשיים מתקשר שוב היהוד
ו נרגש לוצניק התקשר אייסיג וסיפר כי חברו הקיבטו

 ים זמן רב הרבהקהשבת דול! נרות אכן כן'כולו ואמר 
בעקבות כך הוא החל להתפלל שלוש  ...'מהרגיל ריות

ים שנה שהוא שפעמים ביום ולהניח תפילין אחרי חמי
 .לא הניח

עם הרב  חלשוח הקיבוצניקנה ביקש שלפני ראש ה
הרב לא ' ...חל לבכות בכי תמרוריםהוא ה ,טויסיג בטלפון

, אמנם לא תי בשאול תחתית רח"ליהי ,ימכיר אות
כבוד הרב, לך  עד ,הייתי בודד ללא משפחהלהכעיס, 
בת במלואה ושומר שכר הזה אני שומר ששבני י'בזכות ה

 מתוק מדבש!!! ים!!!מדה   ומצוות.תורה 
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 שהרבני ןרונר' מאת 
 

 

 
  

לא מצינו  קימהלשון : כלי יקר. פירש הח), שמות א(אשר לא ידע את יוסף" מלך חדש על מצרים  ויקםכתיב "
במי שקם שייך  "קימה"נראה לפי שלשון  "?ויקם"מהו  ,מלך חדש על מצרים "וימלוך"לומר  והיה צריךבמלך, 

כי כאשר יקום איש על ". וכתיב ח) ,(בראשית ד" ויקם קין על הבל אחיו ויהרגהו", כמו שנאמר על רעהו להרע לו
 'רצון העל ידי התחבולות אשר חישב לעשות לישראל נגד  ,כך מלך עריץ זה .כו) ,(דברים כב" רעהו ורצחו נפש

יתברך, אף על פי שראה כי ה' עמהם במה שהיו פרים ורבים שלא כדרך העולם, מכל מקום רצה להתחכם לו 
יתברך, ועל ידי זה גרם שהשיב ה' עמלם בראשם על ידי המכות עברה וזעם אשר שלח ה' בהם, כמו שנאמר 

להביא על המצרים כל  ,המצרים לקם עומתוך זה דומה כאילו הוא  .ז) ,(שמות י" הטרם תדע כי אבדה מצרים"
  ".על מצריםמלך חדש  ויקם. וזה שכתוב "המכות ההמה

  

, כי אחיו היו משתדלים בכל עוז כי לא ידע מה שקרה ליוסף ",אשר לא ידע את יוסףממשיך הכלי יקר: "
לגדלו ודבר להאבידו ולבטל חלומותיו ולא הועילו להם כל נכליהם אשר נכלו, כי רצון האל יתברך היה עם יוסף 

. (האחים רצו למנוע מיוסף את האפשרויות שימלוך עליהם, ולכן מכרוהו לעבד למצרים. ינו יקום לעולםקאל
. ואילו היה נשאר והנה דווקא בגלל זה נתקיים חלומו של יוסףוכך היו בטוחים שיותר לא יוכל לשלוט עליהם. 

נגד רצון האל  ",פן ירבה"כך פרעה אמר  ם).במקומו, בדרך הטבע לא היה מקום לכך שהוא יהפך למלך עליה
ובכל מה  .לא עלתה בידי אחי יוסףמו שכ ,וחשב מחשבות עליהם ולא עלתה בידו ",כן ירבה"יתברך שאמר 

  , ע"כ הכלי יקר.אותה קימה היתה על המצרים ועל קדקודם חמתו ירד ,שהיה קם על ישראל
  

שבת, שהיה מכבד מאוד את השבת. ובשכנותו דר נכרי  מספרת על יוסף מוקיר (קיט.)הנה הגמרא במסכת שבת 
עשיר שהיו לו נכסים רבים. וחוזים בכוכבים אמרו לנכרי שכל נכסיו יעברו ליוסף מוקיר שבת. כששמע זאת, 
הוא החליט למנוע את הדבר, הלך ומכר את כל רכושו, ובכסף הזה, קנה אבן טובה יקרה ביותר ותפר אותה 

תו אדם על גשר שהיה בנוי על נהר, ורוח עזה הפריחה את כובעו ונפל לנהר. דג בלע בכובעו. פעם אחת עבר או
את האבן הטובה הזו, ודייגים דגו את הדג הזה בערב שבת. הדייגים חיפשו קונה עבורו, אך משום שבערב שבת 

הדג ליוסף  רוב האנשים כבר הכינו את מאכלי השבת, היה קשה למכור את הדג. אז הציעו להם שינסו למכור את
מוקיר שבת, והוא אכן קנה את הגד. והנה כשפתח את הדג הוא מצא את האבן הטובה הזו, מכר אותה ונתעשר 

  מאוד. 
  

, יש לדקדק, היה להגמרא הקדושה לספר בקיצור שיוסף היה מכבד את השבת (וכן עיין בבן יהוידע)הקשה הענף יוסף 
הסיבה? אמנם חז"ל באו להודיע כי לא כדרכי האדם דרכי ובזכות זו קיבל את המרגלית, ומה להם לספר את 

האל יתברך. כי דרכי האדם ברצותו להפר עצת שונאיו החורשים עליו רעה, הנה הוא מוכרח לחשוב מחשבות 
ולפעול פעולות מתנגדות לסתור ולהרוס את כל בניני מחשבותיהם הרעות, ולעמוד כנגדם בזרוע כוחו עד יפלו 

יו מפניו. אבל הקב"ה אינו כן. ברצותו להפר עצת פועלי און החורשים רע על עושי רצונו אויביו וינוסו משנא
רק יתן בלבם יתברך, הנה הוא יתברך לא יפעול שום פעולה מתנגדת לפעולותיהם ולא יעבירם ממועצותיהם. 

 והיא עצמה תהיה להם, עצה נבערה שיעשו בה אשר יחפצו ויעשו בה רצונם ויבצעו בה את מזימתם

 לעילוי נשמת
אליס קלבו בת 

 רחל

 לעילוי נשמת אבי מורי
 יוסף בן יעקב

 ואמי מורתי רינה בת אסתר
 תרומת דוד בן יוסף

 רפואה שלימה  
 מרים בת

 אידא

 



. ומעתה ראה האיך העמיקו חז"ל אמיתת הדברים האלה בסיפורי האיש הנזכר, למוקש ותורידם לבאר שחת
להורות לנו דרכי ה' עם המתהלכים נגדו. כי ברצותו יתברך להנחיל ליוסף מוקיר שבת את נכסי האיש ההוא 

דות, כרמים, בהמות ועוד, אשר רבים מאוד, אשר הוא בדרך טבעי רחוק מאוד להנחילו את הכל (שהרי היו לו ש
והיה צריך להעשות נס גדול אשר יעביר את כל רכושו המפוזר ליוסף). והאיש ההוא בהתוודע לו הדבר על ידי 
החוזים בכוכבים, רצה להתחכם נגדו יתברך ולהחיש מפלט לנכסיו הרבים לבל יבואו לידי יוסף בשום פנים. אזי 

יפלוט ויציל את נכסיו מידו. והוא על ידי מכירת כל נכסיו בעד ראה הקב"ה לתת עצה בלב האיש באיזה אופן 
מרגלית טובה ולהרחיק נדוד בעברי ימים. והוא עשה את הכל בזריזות וחשב כי כבר היה לפליטה עם נכסיו, 

כי המפלט ההוא הייתה הסיבה העצמית הקרובה להגעת  ,ונהפוך הואולא יבואו עוד לידי יוסף לעולם. 
הנכרי במו ידיו יצר את האפשרות לעביר את כל רכושו ליוסף , ע"כ דברי הענף יוסף. ףהנכסים לידי יוס

  .כשמכר את כל הרכוש כדי לקנות את האבן היקרה ,מוקיר שבת
  

זה בא ", אתיוסף". כשכתוב בתורה " אתאשר לא ידע ויקם מלך חדש על מצרים מעתה אולי אפשר לרמוז: "
אן התורה באה לרמוז שלא רק שפרעה לא ידע מה שקרה עם יוסף הצדיק . ואם כן יתכן שכ(פסחים כב:)לרבות 

, שגם ממנו לומדים שכל יוסף מוקיר שבתוהשבטים, כפי שכתב הכלי יקר, אלא הוא גם לא ידע מה שקרה עם 
  התחבולות להפר עצת ה' גופא יביאו להוציא את רצון ה' לפועל.

  

ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה הקדושה. כתיב "יסוד נפלא זה מוצאים בעוד מקומות בתורתנו 
אמרו לו אצטגניניו היום נולד מושיען,  ,יום שנולד משה, אף על המצרים גזר. רש"י. פירש כב), שמות א(" תשליכהו

, םואין אנו יודעין אם ממצרים אם מישראל, ורואין אנו שסופו ללקות במים, לפיכך גזר אותו היום אף על המצרי
  ע"כ.

  

לא רק שהדבר לא צלח פרעה רצה למנוע את לידת מושיען של ישראל, וציווה להרוג את כל הנולדים ביום זה. 
. כי אמו הסתירה את נשב בתיבה שבזה גופא פרעה גרם שנעשה משה מנהיג ישראל ,ונהפוך הוא, בידו

ת פרעה. בת פרעה נתנה את הילד שביאור, ואז בת פרעה מצאה אותו, והדברים נתגלגלו להיפך הגמור מתוכני
בגיבוי מלכותי לאמו של משה, ואף שילמה לה על הטיפול בו. לאחר מכן, משה הגיע לארמון פרעה, ופרעה גידל 
אותו על ברכיו, ושם למד משה כיצד להנהיג ממלכה. (וראיתי בספר אחד שכתב, שבנוסף לזה, אילו היה משה 

היו מקבלים אותו באמרו את הסימן שאמר להם יוסף, כי היו בטוחים נשאר בביתו אצל משפחתו, בני ישראל לא 
ששמע זאת מאביו. אבל משה רבינו היה מנותק כל ימיו מאביו, ובא ממקום זר עם הסימן, ואז לא הייתה סיבה 
לא להאמין בו.) כן היא הנהגת ה', אדם רוצה למנוע את התוכנית האלקית, ובמקום שהוא יצליח בכך, להיפך, 

  שנעשה שותף לבצע את דבר ה'. הוא 
  

, וזה לשונו: כשבני ישראל ראו את ניסי ה' בקריעת ים סוף, ואת העונש (מועדים ב, עמ' תכ)כתב השפתי חיים 
והאבדון שהביא על המצרים, הגיעו שוב לשלימות באמונה, ככתוב "וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' 

, אף על פי שכתוב כבר שהאמינו עד שהיו (שמות רבה כג, ב). כמו שאמרו חז"ל )(שמות יד, לאבמצרים... ויאמינו בה'" 
, חזרו ולא האמינו... כיון שבאו על הים וראו גבורתו של הקב"ה (שמות יד, לא)במצרים, שנאמר "ויאמן העם" 

עתה נתיישבו  כי. וביארו: (שמות יד, לא)האיך עושה משפט ברשעים... ושקע את מצרים בים, מיד "ויאמינו בה'" 
שהרי רק בגלל רשעתו של פרעה ועקשנותו לרדוף אחרי בני , להם כל הקושיות שהיו להם במצרים

סרבנותו הנמשכת של פרעה . ועל ידי כן התבוננו שבעצם בכל תהליך הגאולה, ישראל, טבעו הוא וחילו בים
וציא בעל כרחו את בני עד שה, הן שהביאו עליו ועל עמו את שרשרת המכות והמופתים ,ובחירתו הרעה

הבינו שכל המצב  ,וכאשר הביטו לאחור על שלבי ההתחלה לאחר שמשה בא אל פרעה. ישראל ממצרים
במכות  'לא היה אלא אמצעי לגילוי הניסים והנפלאות שעשה ה ",הרעותה להם הזה"שמשה כינה אותו 

ועד סוף הייתה חלק נמצא שכל העקשנות של פרעה מתחילה  .מצרים והשגחתו המיוחדת על ישראל
  . מתכנית הגאולה

  

מזה התגלה להם גילוי נפלא, שאפילו הרשע שכל רצונו לעשות היפך רצון ה', וטועה לחשוב בשעת עשיית הרע 
במעשיו הרעים הוא מסייע להוציא את  ,בסופו של דבר מתברר שאדרבהשאכן ירויח ויצליח כנגד רצון ה', 

ועל ידי כן התגלה והתרבה יותר ב משפט ה' להענישו יותר, יֵ חׅ  -יותר . כי ככל שפרעה הרשיע לפועל 'רצון ה
   , ע"כ השפתי חיים.כבוד שמים

 



אמרו חז"ל במדרש )שיר השירים רבה ה, ב(,: 

"פתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אפתח 

יודע  אחד  כל  אולם".  של  כפתחו  פתח  לכם 

כמה גדול פתחו ונקבו של מחט, והרי ההבדל 

בין חוד של מחט לפתחו של אולם הוא עצום. 

ברם כל יהודי המבקש לעשות איזה דבר טוב, 

מצפה הקב"ה ברוב חסדו לראות מצד האדם 

פנים  כל  על 

ת  ו ל ד ת ש ה

ואז  זו,  מועטת 

בידי  יסייע 

האדם המצפה 

 , ו ת ר ז ע ל

בעדו  ויגמור 

לטובה.

ק  " ה ג ה

ה'ישמח משה' 

זאת  רמז  זי"ע 

)תהלים  בכתוב 

פה(, "גם ה' יתן 

וארצנו  הטוב 

יבולה",  תתן 

אמנם  הקב"ה 

ישפיע כל טוב, 

נדרש  אבל 

יעשה  האדם  שגם  יבולה",  תתן  "וארצנו  גם 

השתדלות.

כך  על  הביא  זי"ע  מגור  הרים'  ה'חידושי 

את דברי המדרש )שהש"ר פר' א'( ד"א חזיתי 

איש מהיר במלאכתו זה רבי חנינא בן דוסא, 

מעלים  עירו  אנשי  ראה  אחת  פעם  אמרו, 

שלמים  מעלים  כולם  אמר:  ושלמים,  עולות 

לירושלים ואני איני מעלה כלום, מה אעשה? 

מיד יצא למדברה של עירו בחורבה של עירו, 

וסתתה  וסירקה  יצא  אחת,  אבן  שם  ומצא 

וכרכמה, אמר: הרי עלי להעלותה לירושלים. 

בקש לשכור לו פועלים, אמר להם: מעלים לי 

לו:  אמרו  לירושלים?  הזאת  האבן  את  אתם 

לך  מעלים  ואנו  זהובים  מאה  שכרנו  לנו  תן 

לי  מנין  וכי  להם:  אמר  לירושלים.  אבנך  את 

מאה זהובים או חמשים לתת לכם? ולא מצא 

לשעה. מיד הלכו להם.

מיד זימן לו הקב"ה חמשה מלאכים בדמות 

אדם,  בני 

רבי,  לו:  אמרו 

חמשה  לנו  תן 

ואנו  סלעים 

אבנך  מעלים 

 , ם י ל ש ו ר י ל

שתתן  ובלבד 

ידך עמנו. ונתן 

עמהם  ידו 

ונמצאו עומדין 

 , ם י ל ש ו ר י ב

ליתן  ביקש 

שכרם  להם 

ולא מצאן.

בא המעשה 

ת  כ ש ל ל

אמרו  הגזית, 

לו: דומה רבינו 

שמלאכי השרת העלו לך את האבן לירושלים! 

עם  שהשכיר  השכר  אותו  לחכמים  נתן  מיד 

המלאכים...

דרך  פי  שעל  אף  הרי"ם':  ה'חידושי  ואמר 

הטבע לא היה לו לרבי חנינא בן דוסא מבוא 

מכל  לירושלים,  האבן  את  יעלה  איך  ותקווה 

עשה  והתשוקה  ההתלהבות  בגודל  מקום, 

כבר  ובהמשך  לעשות,  באפשרותו  שהיה  מה 

כך  תשוקתו.  את  להשלים  משמים  לו  סייעו 

גם כל הרוצה באמת לעבוד את השי"ת, אחר 

שיתייגע בכל יכולתו יסייעו לו משמים!

ותפתח ותראהו את הילד... ותאמר מילדי העברים זה 
)בראשית ב, ו(.

הרי פרעה אביה רצח רבבות מבני ישראל, ואיך יתכן 
שבתו תהיה רחמנית?

רבנו,  משה  את  וראתה  התיבה  את  כשפתחה  אלא 
ידי ההסתכלות בפני הצדיק הושפעה לטובה ועלה  על 
בלבה מדת הרחמנות. כשמביטים בפני צדיק מתעוררות 
המידות הטובות שבאדם, לכן מיד נתמלאה רחמים עליו.
הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע ]"מהר"ש"[

ויגדל משה ויצא אל אחיו )ב, יא(.
וזו  כל אחד מישראל נחשב בעיני משה כאחיו ממש, 

היתה גדלותו.
הרה"ק רבי שלמה מרַאדָאמסק זי"ע ]"תפארת שלמה"[

כי כבד פה וכבד לשון אנכי )ד, י(.
חשיבות,  איזו  לי  שיש  וחושב  מרגיש  הנני  עוד  כל 
אנכי, אין לי פה ולשון להיות שליח לגאול את  בבחינת 

ישראל.
הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע ]"לקוטי הרמ"ל"[

בני בכורי ישראל )ד, כב(.
הבכור נוטל פי שניים בנחלת אביו, ומדוע? על כי הוא 

עשאו לאב.
ואף ישראל כן - הם עשו את הקב"ה אב, הם הראשונים 

שהכירו ופרסמו השגחתו וייחודו על פני תבל.
הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל ]"אור שמח"[

אלקי העברים נקרא עלינו )ה, ג(.
ישראל נקראו עברים, משום שעליהם לדעת שהעולם 

הזה אינו אלא מעבר ופרוזדור בלבד.
הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא זי"ע ]"דברי יחזקאל"[

ממעיינות החסידות 

ונכתב בספר
הביא  וברש"י  ה(.  ב,  )שמות  ותיקחה  ותשלח את אמתה 
ידה, שנשתרבבה אמתה  את   - "את אמתה  רבותינו  דברי 
בריחוק  היתה  התיבה  הרי  הדקדוק,  וידוע  הרבה".  אמות 
מקום ממנה, ואם כן למה הושיטה את ידה, ולמה ביקשה 
והרי לא  לקחתו אחר שלא היה באפשרותה להגיע לשם, 

ידעה שיארע לה נס?
מלעשות  עצמו  את  האדם  ימנע  שלא  מכאן  אלא 
וקשה  הדבר  שרחוק  בעיניו  כשנראה  אף  ומלהשתדל, 
לעשות. על האדם לדעת ולהאמין שאם כוונתו לטוב, אזי 
יעזרהו הקב"ה, שהרי גם כאן עשתה בת פרעה את שלה 
ושלחה את ידה מרחק של אמה בלבד, אך כשראה ה' את 
תשוקתה להציל, עשה נס וידה השתרבבה והתארכה. אף 
שלא ידעה בתחילה שיהיה מעשה נס פלא כזה, מכל מקום 

עשתה מה שבאפשרותה לעשות, ועל ידי זה בא הנס.
'שפתי צדיק' 

בשם הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע 

חובת ההשתדלות והעשייה

בס"ד. גליון קט"ו • פרשת שמות תשע"ח • דף היומי: שבועות ל"ט •

4:15  ............ הנרות:  הדלקת 
שקיעה: ......................... 4:34
7:19  ................... החמה:  נץ 
9:02  .............. מג"א:  סזק"ש 
9:38  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:22
מנחה גדולה: ............... 12:24
שקיעה: ......................... 4:28
מוצאי שבת '50 דקות': ........ 5:18
מוצ"ש זמן ר"ת .............. 5:40

זמנים לשב"ק פרשת שמות

ליקוטים יקרים



עשרה  שמונה  בתפילת  למה  רבנו:  שאל 
הכוללת כל בקשות בני אדם, לא נזכר מזיווגו של 
אדם כלום? אלא שברכת 'שים שלום טובה וברכה' 
מרמזת גם על זה, שהרי אמרו חז"ל )יבמות סב:( 
ובלא  טובה  בלא  שרוי  אשה  לו  שאין  אדם  "כל 

ברכה" )"יפה שיחתן"(.

יצר  ימיו עמד רבנו במלחמה תמידית עם  כל 
פעם  כתב  וכך  הגשמיות,  התאוות  ועם  החומר 
דברים  היה  לא  מבריאה?  בשר  "אכילת  במכתב: 
מעולם! נשים פתיות מפטמות את בניהן, ולבסוף 
פניהם,  על  וצהלה  בריאים  העניים  בני  תמיד  היו 
מה  וחלושים.  לבנים  פניהם  היו  העשירים  ובני 
שפחות אוכל הוא טוב לאריכות ימים, כמו שכתב 
הרמב"ם ז"ל והרה"ק ר' פנחס מקאריץ... לחם עם 
אני  ודי.  ובריא,  טוב  רמב"ם,  עם  זית,  ושמן  בצל 

רק  השבוע,  ימות  כל  בשר  שום  אוכל  איני  ב"ה 
בש"ק חצי כזית"...

היה  שלום,  להשכין  רבות  משתדל  היה  רבנו 
בקשרי אהבה וידידות עם כל רבני המדינה, והיה 
ניתן  היה  לא  מעולם  עולבין.  ואינם  הנעלבין  מן 
להביאו לידי כעס, ואמר שבבחרותו הרגיש בעצמו 
נטייה למידה זו, ועמל לשרשה מעצמו ולכבוש את 
הכעס. נזהר היה מלצער שום אדם, וכשהיה פעם 
הבעל-תוקע  הקפיד  לא  גייטסעהד,  בעיר  בר"ה 
המקומי שהתקיעה תהא ע"פ כל הדעות, ורבנו לא 
העיר לו כלום. הדבר הפליא קצת, כי רבנו הקפיד 
כך,  על  שאלוהו  כאשר  ברם,  תג,  כל  על  לעצמו 
"וכי  באומרו:  דרכו,  מאוד מצדקת  עד  השתוממו 
לצער  מותר  בתקיעה,  להחמיר  שרוצים  משום 

יהודי ביו"ט?"...

לזכר עולם יהיה צדיק

שלא שינו את שמם

בני  שמות  'ואלה  פרשתנו  בראש  בפסוק 

ישראל', רמזו צדיקים על קדושת השמות של 

יהודים. כפי שכתב ה'בני יששכר' זי"ע, שפרעה 

'אשר  ויוכבד,  מרים  העבריות  למילדות  אמר 

'ויאמר  פועה',  השנית  ושם  שם האחת שפרה 

ידע  כי   - אותו'  והמיתן  הוא  בן  אם  בילדכן... 

ואינם  שומרים  ישראל  שבני  זמן  שכל  פרעה 

להסיתם  אי אפשר  הקדוש,  משנים את שמם 

שינה  לכן  רח"ל,  ולרצוח  להרוג  עבירה,  לדבר 

ואח"כ  זרים,  לשמות  שמותיהן  את  מקודם 

ביקש להסיתם.

ואמר על כך הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא, 

שמותיהם  על  שמרו  ישראל  שבני  זמן  שכל 

היהודיים - 'שמות בני ישראל', הרגישו עצמם 

אורחים במצרים, הם שמרו על מנהגי ומסורת 

כל  והיו  המצרים,  עם  התערבו  ולא  אבותיהם 

העת בבחינת 'איש וביתו באו' - כאילו זה עתה 

באו מצרימה.

הגה"צ רבי שלום משאץ-לונדון זצ"ל
כ"ב בטבת תשי"ח, 60 שנה להסתלקותו

תפילה לזיווג

שלום שמו

אכילה מועטת

יעקב  בן  שמעון  נולד  ב'קצד/ה:  בטבת  כ"א 

אבינו ולאה אמנו ע"ה. הוא גם נפטר בו ביום בן 

ק"כ שנה, ונטמן בארבל, בארץ ישראל.

ארץ  רעשה  זה  ביום  תקצ"ז:  בטבת  כ"ד 

ישראל ברעידת אדמה, עיר הקודש צפת נחרבה 

כמעט עד היסוד, ורבים מישראל נספו רחמנא 

לגלי החרבות. בשאר ערי הארץ  ליצלן מתחת 

לא אירע נזק גדול, "אך בגליל הקודש, אהה, כי 

נהפכו צפת וטבריה כמהפכת, נפלו ונהרסו כל 

הבתים, וכל הבתי כנסיות דק"ק ספרדים ודק"ק 

ניכר  ולא  נחרבו,  פרושים  ק"ק  ושלנו  חסידים 

שום בית ורחוב או שוק עוד" - כך תיאר הגאון 

ממכתביו  באחד  זצ"ל  משקלוב  ישראל  רבי 

ה"חתם  מרן  זו.  מרה  בתקופה  שהריץ  הרבים 

את  תבעה  ירושלים  כי  בהספדו,  אמר  סופר" 

עלבונה שלא התיישבו בה למגורי קבע.

קורא הדורות

מסוליצא,  משה  יוסף  מרדכי  רבי  הרה"ק  לאביו  תרל"ח  בשנת  נולד  רבנו 
שהיה מצאצאי הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז 
והרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן, ולאמו שהיתה מצאצאי הרה"ק רבי נפתלי צבי 

מראפשיץ והרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע.
חיל  עשה  בה   - התורה  בלימוד  בהליכותיו,  גילו,  בני  מכל  בלט  מילדותו 

בעוסקו לילות כימים בתורת ה', וכן ביראת שמים, בפרישות יתירה ובחסידות צרופה. אביו מילא אותו 
רוח חכמה, טהרה ויראת שמים, עד ששמו הלך לפניו ככלי מחזיק ברכה.

לאחר נישואיו עם בת דודו הרה"ק רבי מאיר משָאץ, עבר להתגורר בשאץ שבבוקובינא, ושם ישב 
על התורה ועל העבודה בקדושה, התנזר ממאכלים וקיים בעצמו פת במלח תאכל, ישן רק ארבע שעות 
במעת לעת, ושם את כל כוחו בתורה. בהזדמנות סיפר רבנו לנכדו, שלמד אז ב'זמן' אחד הל' טריפות והל' 

טהרה ומקוואות, עד שממש ירק דם מרוב היגיעה.
זי"ע.  ומבעלזא  טשארטקוב  משינאווא,  הצדיקים  ביניהם:  רבים,  צדיקים  של  קדשם  בצל  הסתופף 
הרה"ק מבעלזא השתעשע עמו בדברי-תורה, והפליא את ענוותנותו. פעם אמר הרה"ק: יש לי שלושה 
יאברובער,  פייבוש  רבי  משאץ,  שלום  רבי  והם  ]ברצינות[,  ערנסטקייט  א  'מיט  אלי  שנוסעים  חסידים 

והשלישי - סיים - יחשוב כל אחד לעצמו שאליו כוונתי...
הוסמך להוראה ע"י פוסק הדור הגאון מהרש"ם מבערז'אן זצ"ל שהעיד על רבנו כי הוא  בעל הכרעה 

וירא שמים.
בתרס"ה עלה רבנו לכהן כרבה של שאץ, שהיתה עיר מלאה בתי כנסיות. רבנו עמד בפרץ וגדר פרצות, 
תיקן מקוואות כדת, ועמד על בדקי השחיטה שתהיה כדת וכדין. חיזק וביצר את החינוך הטהור, ועודד 
הורים לשלוח את ילדיהם לגאליציה הקרובה, שם למדו מתוך יר"ש וניצלו לחיי תורה. בין תלמידיו היו 
הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, לימים רבה של לובלין ומייסד ה'דף היומי', וכ"ק אדמו"ר מרימניץ זצוק"ל.

לאחר מלחמה"ע הראשונה גלה רבנו ללונדון, והטביע בה את חותמו לדורות. גדולי רבני העיר קבלוהו 
עליהם למנהיג והתייעצו עמו בכל עניני הכלל. גדלותו בתורה ופקחותו, כמו גם קדושתו המפורסמת, 
את  ולקבל  עמו  להתייעץ  ואם  והוראה,  הלכה  בעניני  אם  פניו,  לשחר  באו  והכל  המחיצות  את  הפילו 

ברכותיו.
רבנו התבקש לישיבה של מעלה ביום כ"ב בטבת תשי"ח. גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, 
"מי  בלונדון:  מנוחתו  באוהל  בתפילה  להשתטח  הבאים  לכל  להטיב  בצוואתו  מפורשות  הבטיח  רבנו 
שיצטרך ישועה ורפואה לו או לזולתו, ילך על קברי ויעשה כזה: בבואו, )טוב אם אפשר ביום ו' עש"ק 
בבוקר( ידליק נר אחד עבור הנשמה שתלך ותודיע לי כי אני מתבקש. ואז ידליק ב' נרות עבורי, ויאמר 
כפול:  תנאי  אבל  ורפואה.  לישועה  רחמים  יעוררו  שהם  הק'  לאבותי  שאלך  ברור  והשמות.  המבוקש 

שהמדובר או זולתו יבטיח לי להטיב דרכו לשמים בדבר אחד..."
הבטחתו הזו התקיימה במלואה, ומאז ועד היום נושעו שם אלפים בישועות ורפואות.

מתולדותיו

למען דעת
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 באתי ומאז שלחתני. זה למה הזה לעם הרעתה למה אדני ויאמר' ה אל משה 'וישבכתיב  í) ,ë×-×(ê ,î è בסוף פרשתן

 כי לפרעה אעשה אשר תראה עתה משה אל' ה ויאמר. עמך את הצלת לא והצל הזה לעם הרע בשמך לדבר פרעה אל

 עליו שתחזק החזקה ידי מפני - ישלחם חזקה ביד רש"י 'כיוכתב  מארצו'. יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד

 ¾³îô( אומר הוא וכן. צידה להם לעשות יספיקו ולא, יגרשם ישראל של כרחם על - מארצו יגרשם חזקה ישלחם. וביד

ë−, èñ( מקור דברי רש"י במדרש הגדול כאן  .'לשלחם למהר העם על מצרים ותחזק(ðš ³îê ¾"î³ë êëîí) 'מלמעלן חזקה ביד 

 כן ואחרי מצרים ועל פרעה על אביא אחד נגע עוד(ê− ,ê− öñíñ)  דכתיב מלמעלן ישלחם חזקה ביד .מלמטן חזקה וביד

 מן לשלחם למהר העם על מצרים יד ותחזק דכתיב ,מלמטן מארצו יגרשם חזקה וביד .בכורות מכת זו אתכם ישלח

  '.הארץ
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 - על ישראל  והןעל מצרים,  -על המשלחים  הן  ,כפולה נמצא עולה שיציאת מצרים היתה באופן של כפיה

המשולחים, ויש להבין למה הוצרך הקב"ה לגאול את ישראל באופן זה, בעל כרחם של ישראל, אחר כל הרד"ו שנים 

שטען  השיב הקב"ה על הטענהועוד יש להבין מה תשובה  .השעבוד הנורא ביותרהקשות והנוראיות בקושי 

  משרע"ה 'והצל לא הצלת את עמך'.
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ביאורם שהיה  ,מארצו' יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד כיכפל תיבות הכתוב 'שרש"י הנה עפ"ד עוד יש להבין, 

 ,פרעה לשלחם, ויד חזקה של פרעה על ישראל למהר לגרשם, והנה לא ראי זה כראי זה ידות חזקות, יד חזקה עלב' 

היתה משום שהקשה ערפו והכביד לבו והוסיף בשעבוד ישראל בכל כחו,  רב זה אל זה, שהיד החזקה על פרעהולא ק

ע"מ לכופם לא היתה ם היד החזקה כנגד ישראל ביד חזקה, אולכנגדו  נצרך לפעולולא נתן לישראל לצאת כלל, וע"כ 

אותם רשעים שלא היו רוצים לצאת מתו בשלושת באמת נשתוקקו ורצו לצאת בכל נפשם ומאודם, ו שהרי, לצאת

ביקשו להמתין עוד איזה רגעים כדי לפי שבנ"י , על ענין מהירות השילוחימי אפלה, ולא היתה היד החזקה אלא 

  ולמה השוום הכתוב. ,לא הרי זה כהרי זהא"כ , ומידם ו לגרשמיהרמצרים שיחמיצו עיסותיהם, ו

  

îê−ëíîîê−ëíîîê−ëíîîê−ëíî    ³ê³ê³ê³ê    ñ×ñ×ñ×ñ×    ó×−ìêó×−ìêó×−ìêó×−ìê    ñ×ôñ×ôñ×ôñ×ô    ó−îèíó−îèíó−îèíó−îèí    íìòôíìòôíìòôíìòô    íñíñíñíñ’’’’        
  

 והיו אבותינו ביציאת המצרים ששמחו וכשם, סיימו בזה הלשון 'יבמדרש הגדול, שהוא כאמור מקור דברי רש"הנה ו

 בעל אפילו אותנו ומרכיבין גאולתנו ביום לשמוח ע"אומה עתידין כך ,ובקתדראות ובעגלות בקרונות אותן משקעין

 ובפרדים ובצבים וברכב בסוסים' לה מנחה הגוים מכל אחיכם כל את והביאו (−¾¼−î½ í, ×) אומר הוא וכן ,כרחינו

משוקעים כ"כ בעומק הגלות, עד שיהיו בני ישראל  עלזר הקב"ה מדוע באמת ג'. ויש להבין טעם הענין, ובכרכרות

  מעול הגלות הקשה, ויצטרכו הגויים לשלחם בעל כרחם בכוח וכפיה.צו להשתחרר רשכביכול לא י
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היא וגאולת מצרים  גלות מצרים היא שורש כל הגלויותש ), õ ’í ³îþîëè)ðî¼î"¬הידועים  ‰Ï"¯‰Óפתח דברינו יאיר בדברי 

בקשייו ונסיונותיו, ובפרשתן הגלויות הפרטיות, כל אחד הן הגלויות הכלליות, וללים בזה הן נכו כל הגאולות,שורש 
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לצאת מתוך קליפת מצרים, והיאך יכולים לשוב הבנים השובבים בדרכי יכול כל אחד ואחד הדרכה היאך ניתנה 

¾ð ,ê ¾"í. (את המעשה הידוע המובא במדרש התמיהות נקדים להביא את ליישב ע"מ  .לבם, שובו בנים שובבים

ëî ¾"îšñ−−ñ¾ô ïôþ (½š³³ מעלים הכל אמר ,לירושלים ונדבות נדרים מעלים עירו בני שראה דוסא בן חנינא ברבי 'מעשה 

 אדם בני חמשה לו נזדווגו, לירושלים להעלותה ואמר ומרקה ופתחה אחת אבן וראה לעיר יצא, מעלה איני ואני

 אבנך את לך מעלים ואנו סלעים חמשה לנו תן לו אמרו, לירושלים הזאת האבן את לי אתם מעלים להם אמר

 הסלעים את להם ליתן בקש, בירושלים עומדים ונמצאו עמהם אצבעו נתן, עמנו ‡ˆ·ÍÚ שתתן ובלבד ,לירושלים

 מהיר איש חזית (ë× −ñ¾ô, ×¬) הזה הפסוק עליו וקראו ,הם השרת מלאכי שמא לו אמרו הגזית ללשכת נכנס, מצאם ולא

 '.עמנו Í„È שתתןלבין הילקו"ש, שברבה נאמר 'ובלבד  נו חילוק אחד בין דברי המדרש רבהאמנם יש במלאכתו'.

  עמנו'. ‡ˆ·ÍÚואילו בילקו"ש אמרו 'ובלבד שתתן 
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עמנו, יש לומר שהיה סבור רחב"ד  Í„Èשאמרו ובלבד שתתן  ש לתמוה, בשלמא בלשון המדרש שה"שולכאורה י

לשון הילקוט, לירושלים, אבל על שאותם האנשים צריכים לעזרתו, שיתן ידו עמם, ובכוח הרבים ישאו את האבן 

הן ידוע לכל בר דעת, שסיוע של אצבע בנשיאת סלע כבד, אין יש לתמוה, עמנו'.  ‡ˆ·ÍÚשאמרו לו 'ובלבד שתתן 

מרו לו שיתן אצבעו עמהם, והלוא בוודאי שאין נתינת אצבעו בר רחב"ד כשאמה סא"כ בה ממש ואין בה כלום, ו

  ומה היתה כוונתם בזה.מועילה כלל, 
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היינו שיש על האדם '. ˙Ú˘‰ אשר בכל יךאלק' ה וברכך' −ó−þëð) î¬ ,(ìהכתוב  ונראה לבאר עיקרן של דברים ע"פ

 תוכלאחר מכן ורק לכדי גמר הענין, עד כמה שידו מגעת, גם כאשר אין בהכרח שפעולתו תביא לעשות ולהתיגע 

(ó−ì½õ ו'נועלין תנן' עשות, ולא לסמוך אניסא, לבמעשי ידיו, אך ראש לכל יש לו לעשות מה שבכוחו  הברכה לשרות

(:ð½  ,לפי ועל כן כשאמרו המלאכים לרחב"ד שיתן אצבעו עמהם, הבין בדעתו הגדולה שנתינת האצבע תועיל במשהו

   .)î)š−ð® −³õ¾š−ð® −³õ¾š−ð® −³õ¾š−ð® −³õ¾  ö³¾þõë ð− ³îê ó¾ëìí š"íþíìí š"íþíìí š"íþíìí š"íþí−−−−ððððê"¼−ï þ"íê"¼−ï þ"íê"¼−ï þ"íê"¼−ï þ"í¼−’ לעשות, ויכול שזה ההשתדלות שהוא צריך 

  

íìš³î í³ôê ³ê ìñ¾³îíìš³î í³ôê ³ê ìñ¾³îíìš³î í³ôê ³ê ìñ¾³îíìš³î í³ôê ³ê ìñ¾³î        
  

בדברי , ‰‡Û¯˘‰ ˜"‰¯‰‡"ÚÈÊ ˜ˆ‡˜Ó È˜ÂÏ  בשם, ‰¯‰"˜ ‰·ÚÈÊ Ï‡¯˘È ˙È"‡של בפומיה שהיה מרגלא  וכמאמר

'. ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה וגו'ר וץ על היאוותרד בת פרעה לרח' ë (í( דפרשתן הכתוב

 ,ואמרי לה על שש עשרה ,שתי אמות היה והעמידו על שתים עשרה אמתה של בת פרעה' :)î¬ íñ−èô(ודרשו חז"ל 

ותמה הרה"ק מקאצק זיע"א אם היתה התיבה שבה  '.תנא על ששיםבמתניתא  ,ואמרי לה על עשרים וארבע

לשלוח את ידה של בת פרעה משרע"ה רחוקה שישים אמות ממקום עמדה של בתיה בת פרעה, מה עלה על דעתה 

וליטלה, הלוא היא ראתה באיזה מרחק רב ועצום נמצאת התיבה, ובוודאי לא חשבה שיתרחש עמה נס עצום כזה, 

בכלל לשלוח ידה למקום מרוחק כזה שאין שום אפשרות שבעולם להגיע אליו, אלא אמר הרה"ק ומדוע ניסתה 

מקאצק זיע"א, לימוד גדול נמצינו למדים מכאן, על כל אחד ואחד לעשות את תפקידו ומעשיו בלא לחשוב כיצד 

שלו עד מקום ייגמר והיאך יסתיים המעשה, אלא על האדם לעשות את שלו, ואם עושה אדם את כל ההשתדלות 

  סייעו וגומר על ידו את כל המעשה.ה עוזרו ומ"שידו מגעת הנה הקב

  

öôê³ ³ê®ôî ³¼è−öôê³ ³ê®ôî ³¼è−öôê³ ³ê®ôî ³¼è−öôê³ ³ê®ôî ³¼è−        
  

זכור האדם לומכל מקום אחר שעשה האדם כל המעשים שהוא יכול לעשות, והקב"ה בירכו בכל מעשי ידיו, צריך 

ע"מ להיות כלי מוכן ות כוחו ומיעוט מעשיו, וכל מה שיגע ופעל, לא היה אלא בדרך השתדלות גרידא, יאפסאת 

‰¯‰"˜ ‰È˘Â„ÈÁ עוזרו אינו יכול לעשות מאומה, והכל שלו ומידך נתנו לו, וכבר ביאר  ואלמלא הקב"הלברכה, 

‡"ÚÈÊ Ì"È¯‰ ,דברי הגמרא ביקר וחריף  ביאור(:î íñ−èô)  יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, 'אמר רבי יצחק אם



−"íë        ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾            ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ¾¾¾¾³îô³îô³îô³îô    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³íííí             šššš¾ðî¾ðî¾ðî¾ðî    è 
', הלא ÓÂˆ‡˙כיצד אפשר לומר 'יגעת  י"םרושי הלא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן'. והקשה החיד

'שלשה  (½ï® ö−þðíò.)לשון מציאה לא נאמר אלא על דבר הבא בהיסח הדעת, בלא עמל יגיעה והכנה כלל, וכענין שאמרו 

הרה"ק החידושי הרי"ם  , ותירץÓÂˆ‡˙ועקרב'. והיאך אפשר לומר יגעת  ÈˆÓ‡‰באין בהיסח הדעת אלו הן משיח 

אדם שהתייגע על דבר ובסוף השיגו, הן בענינים רוחניים  ,ê"õ¾ê"õ¾ê"õ¾ê"õ¾ (³îëþ ðî¼î .îð−î šî½õë í"ð ¬"ôþ³ ³îðñî³(¼−’  זיע"א ביסוד נפלא

ו זו היא מחמת עבודתו ויגיעתו, אלא עליו לדעת שעל אף כל מעשיו והן בענינים גשמיים, בל יחשוב שמציאת

ויגיעתו, אין לו שום כוח להצלחה, אלמלא הקב"ה עוזרו ומסייע בעדו, וכל מה שהשיג לא ע"י יגיעתו בא לו, אלא 

כמציאה בלבד המגיעה לו לאדם ללא שום הכנה וללא שום יגיעה, אלא שאחר שאדם עושה השתדלות בדבר הנצרך, 

  הניתנת במתנה מאיתו יתברך. ÈˆÓ‡‰ראוי לזכות ולמצוא ויגע ועמל בזה, הרי הוא 

  

−×−×−×−×    öîïõìëöîïõìëöîïõìëöîïõìë    ³ê®−³ê®−³ê®−³ê®−    ±þêô±þêô±þêô±þêô    ó−þ®ôó−þ®ôó−þ®ôó−þ®ô        
  

 יספיקו ולא, יגרשם ישראל של כרחם על - מארצו יגרשם חזקה ובידובזה נבוא ליישוב ענין פרשתן, בדברי רש"י '

 לשלחם למהר העם על מצרים ותחזק' כתיב )èñ ,ë−)-ñð '. ונקדים סדרן של כתובים, להלן בפרשת באצידה להם לעשות

 י"רש'. ופישכמם על תםובשמל תורוצר תםומשאר יחמץ טרם בצקו את העם וישא .מתים לנווכ אמרו כי הארץ מן

 ממצרים הוציאו אשר הבצק את ויאפו' )šî½õ¬ñ ('. ועוד שם חימוץ כדי לשהות הניחום לא המצריים - יחמץ טרם' שם

ל איסור '. נמצא עולה שכלהם עשו לא צדה וגם להתמהמה יכלו ולא ממצרים רשווג כי חמץ לא כי מצות תוגוע

חמץ, האסור החמור ביותר מכל האיסורים, עד כדי שצריך לבערו ולהשבתתו מן הבית, ואסור בבל יראה ובבל 

קנו בו בדיקה, לפי שכל השנה כולה אין בדלין הימנו, וצריך לעמול ולהתייגע להסתלק ולהתרחק הימנו, ימצא, ות

כל אותו איסור, אינו אלא זכר לאותן רגעים ספורים שדחקו המצריים בעם בני ישראל לצאת ממצרים, והוא והנה 

הדורות באיסור החמור הלזה, ועי' , יאסרו עם בני ישראל בכל וצדדי לגמריטפל שנראה דבר תימה שבגין ענין 

 עליו תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל לא' )¬ó−þëðè ,ï (בדברי הראשונים בכתוב זה. ובפרט יש לתמוה בדברי הכתוב 

הרי שהתוה"ק '. חייך ימי כל מצרים מארץ צאתך יום את רותזכ למען מצרים מארץ יצאת בחפזון כי ניוע לחם מצות

, והיא תימה רבתי שענין שנחפזו לצאת ממצרים אך ורק במהכל איסור אכילת חמץ ומצות אכילת מצה,  תלתה את

  שנראה כ"כ חסר חשיבות, יהיה היסוד והטעם לכל איסור חמץ ומצות המצה.

  

îòê−®î−îîòê−®î−îîòê−®î−îîòê−®î−î    ’í’í’í’í    ó−þ®ôôó−þ®ôôó−þ®ôôó−þ®ôô        
  

. שליח ידי על ולא שרף ידי על ולא מלאך ידי על לא ,(ì ,î× ó−þëð) ממצרים ה' ויוציאנו' אומריםבנוסח הגדה של פסח ו

 מצרים בארץ בכור כל תייוהכ הזה בלילה מצרים בארץ ועברתי )−³îô¾ ë− ,ë( שנאמר. ובעצמו בכבודו הקב"ה אלא

 בכור כל תייוהכ ,מלאך ולא אני מצרים בארץ ועברתי. ה' אני שפטים אעשה מצרים אלהי ובכל בהמה ועד מאדם

ויש להבין טעם הדבר  .'אחר ולא הוא אני ה' אני ,שליח ולא אני שפטים אעשה מצרים אלהי ובכל ,שרף ולא אני

  .רים אלא ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמולא נעשו נסי יציאת מצמדוע באמת 
  

ñ¼³îñ¼³îñ¼³îñ¼³î    ó³¼î¾ó³¼î¾ó³¼î¾ó³¼î¾    ñêñêñêñê    ó−šñêíó−šñêíó−šñêíó−šñêí    öôöôöôöô    íðîë¼ííðîë¼ííðîë¼ííðîë¼í        
  

 תםוא דיםימעב מצרים אשר ישראל בני �‡˜˙ את שמעתי אני וגם' ³îô¾) î ,í-(ïוהנה תחילת הגאולה במה שנאמר 

היינו שעם בני ישראל וגו',  מצרים תוסבל מתחת אתכם והוצאתי' ה אני ישראל לבני רואמ לכן .בריתי  את רוואזכ

גאולתם  לפעול אתלא היו יכולים ו, הטומאההיו בשפלות המדרגה, עד שכמעט ולא נכנסו לשער הנו"ן בעמקי 

 ×ë) ,è×-(ðכדכתיב בפרשתן ולא נותר להם אלא כוח התפילה והצעקה האמיתית מעומק הלב, , שהיא בשום דרך

 רוויזכ נאקתם את יםקאל וישמע ,דהוהעב מן יםהאלק אל שועתם ותעל ויזעקו דהוהעב מן ישראל בני ויאנחו'

עשו את כל אשר ביכלתם, את תכלית בנ"י כאשר אז יעקב'. ו  ואת יצחק את אברהם את בריתו את יםקאל

, שאסור לו לאדם ÚÈÊ ¯"ÂÓ„‡ Ô¯Ó ˜"Î È�˜Ê"‡השתדלות, זכו לנס הגאולה, וע"ד מאמר צחות שהיה מרגלא בפי 

 ,ÏÂ ÏÏÙ˙‰Ï·˜˘כוחו של אדם לעשות, להשען לגמרי על בטחונו, ויש לו לעשות השתדלות בכוחו בעצמו, ומה יש ב

  שזה השתדלותו של האדם. 

  

        



−"íë        ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾            ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ¾¾¾¾³îô³îô³îô³îô    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³íííí             šššš¾ðî¾ðî¾ðî¾ðî    ð 
ó¼îþïîó¼îþïîó¼îþïîó¼îþïî    êñêñêñêñ    í¼−¾îíí¼−¾îíí¼−¾îíí¼−¾îí    îôñîôñîôñîôñ        

  

שבכוחו ובכוח פעולותו לחשוב  לטעות חמורה,שבכוחו, עלול להביאו לעשות את כל מה ה צווהאדם משאך ענין זה 

ביד חזקה ובזרוע נטויה ובאותות ובמופתים, עוד היתה יכולה ליפול ממצרים, ניסית הגאולה האחר המעשה, ו נפעל

פעלו את הגאולה והישועה, וכדי שלא יטעו בזה, אלא הם  םוצאי מצרים, שבכוח תפילתם וצעקתמחשבה בלבות י

 כי פניך ואור וזרועך ימינך כי למו הושיעה לא וזרועם ארץ ירשו בחרבם לא כי' ó−ñí³) ðô ,(ðיבינו וישכילו מאמה"כ 

 שהות מההם ביקשו להשאר עוד אדרבא '. סיבב הקב"ה את ענין יציאת מצרים דייקא באופן כזה, שרציתם

במצרים, כדי לאפות בצקם, והמצריים דחקו בהם למהר יציאתם, ואפילו צידה לא הכינו להם, כדי שלעולם לא 

 ביד כיהיד החזקה, 'של ת ובפרשתן ב' בחינ וע"כ נאמרו, יכולו לסבור ולספר לבניהם, שכוחם וזורעם הושיעם למו

   .על כרחם של מצרים ועל כרחם של ישראל מארצו'. יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה

  

−×−×−×−×    î¾þîèî¾þîèî¾þîèî¾þîè    ó−þ®ôôó−þ®ôôó−þ®ôôó−þ®ôô    êñîêñîêñîêñî    îñ×−îñ×−îñ×−îñ×−    íôíô³íñíôíô³íñíôíô³íñíôíô³íñ        
  

 ממצרים הוציאו אשר הבצק את ויאפוומצות אכילת מצה, בענין החפזון, ' מטעם זה נתלה כל איסור אכילת חמץו

'. לפי שדייקא באופן זה להם עשו לא צדה וגם להתמהמה יכלו ולא ממצרים רשווג כי חמץ לא כי מצות תוגוע

ע"מ ללמד לבנ"י את היסוד המופלא הזה, שאחר כל היגיעות וההשתדלויות, אין זה אלא במציאה נעשתה הגאולה, 

'. צידה להם לעשות יספיקו ולא, יגרשם ישראל של כרחם על - מארצו יגרשם חזקה ובידוכדפירש"י בפרשתן 'בלבד, 

המוטעית שבכוחם ובזכותם זכו ליגאל ממצרים, וע"כ לדורי דורות נאסרו  המחשבהלהפקיע את עם בני ישראל מן 

בחמץ ונצטוו במצה, לזכור את היסוד הנכבד הזה, של ב' העבודות, בחינת ובלבד שתתן אצבעך עמנו, ובחינת 

  וזרועם לא הושיעה למו. 

  

³îñîêèí ñ× ¾þî¾ ó−þ®ô ³ñîêè³îñîêèí ñ× ¾þî¾ ó−þ®ô ³ñîêè³îñîêèí ñ× ¾þî¾ ó−þ®ô ³ñîêè³îñîêèí ñ× ¾þî¾ ó−þ®ô ³ñîêè        
  

 שורש כל הגאולות, אםהיא כל הגאולות, וגאולת מצרים  שורשהיא וביאור עומק הענין, שמתוך שגלות מצרים 

גם היא תפעל שתהיה מעין הגאולה הראשונה,  רצון, אזי הגאולה העתידהמ היתה גאולת מצרים באופן של יציאה

לפי שיהיו מבני ישראל שלא ירצו לצאת מגלות נסתם כל חזון הגאולה, היה ח"ו אז רצון, ומ באופן ההוא, של יציאה

וע"כ הוצרכה הגאולה הראשונה להיות דייקא באופן זה, שיעשו בני ישראל מה שבכוחם, אך העמים,  דעתם בארץ

כדי להמשיך גאולה גם לדור שלנו, דור עני ויתום, דור קטנות המוחין ורפוי ההשגות, יידעו שלא בכוחם נושעו, 

ולא ע"י שליח, לפי שגאולה  בכבודו ובעצמו, לא ע"י מלאך להעשות ע"י הקב"הומטעם זה הוצרכה הגאולה 

העתידה, גאולת הכלל וגאולת הפרט, גאולת כל יחיד ויחיד ממצוקותיו ונסיונותיו, אין בכוח שום שליח לעשותה, 

בעצמו, שיכפנו ויגאלנו בעל כרחו, לפי שהקב"ה יראה ללבב, ותחת הלבושים הצואים  וצריך בה כוח הקב"ה בכבודו

  לגאולה, טמון הרצון הפנימי האמיתי, אני קרבת אלקים לי טוב.ומחביאים, לבושי הסירוב המכסים 

  

êîëñêîëñêîëñêîëñ    ³ìšñ³ìšñ³ìšñ³ìšñ    îñîñîñîñ    −îè−îè−îè−îè    ëþšôëþšôëþšôëþšô    −îè−îè−îè−îè        
  

 שהרועה וכשם, הבהמה במעי נתון שהוא כעובר רבותינו בשם כהנא בר אבא' ר אמר' )ïš( ואיתא במדרש תהלים

 לו לקחת לבוא )ó−þëð ð ðñ( שנאמר, להוציאם ממצרים לישראל הוא ברוך הקדוש עשה כך, ממעיה ושומטה ידו נותן

 העובר את שומט שהוא כאדם, גוי מקרב גוי מהו יונתן' ר בשם אחא' ר אמר' )ð−š(שם במדרש '. ועוד גוי מקרב גוי

 êþš−î( שנאמר כענין, גוי מקרב גוי שנאמר, ממצרים ישראל את הוא ברוך הקדוש הוציא כך, בזמנו הבהמה מעי מתוך

ê è−( זה של גוי מקרב גוי, היינו שהיו עם בני ישראל מערים במצריים, כעובר הזה שהוא  וענין. 'והכרעים והקרב

מעורה בגידים, וכל זאת כדי להוציאם בעל כרחם, ולהכין את הגאולה העתידה לכל נשמות עם בני ישראל, כל אחד 

ם וצועק שאינו השפלה והנחותה ביותר, מי שהוא מכוסה בלבושים וכיסויי אבמצבו בנסיונו ובדרגתו, עד הדרג

  רוצה ליגאל.

  

        



−"íë        ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾            ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ¾¾¾¾³îô³îô³îô³îô    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³íííí             šššš¾ðî¾ðî¾ðî¾ðî    í 
−³ê®îíî−³ê®îíî−³ê®îíî−³ê®îíî    ó×³êó×³êó×³êó×³ê    ³ì³ô³ì³ô³ì³ô³ì³ô    ³îñë½³îñë½³îñë½³îñë½    ó−þ®ôó−þ®ôó−þ®ôó−þ®ô        

  

'. רומז מצרים ÂÏ·Ò˙ מתחת אתכם והוצאתי' ³îô¾) î ,(îלרמז בדברי הכתוב  ÈÁ‰ ˜"‰¯‰‰ È˘Â¯Ì"È ‡"ÚÈÊ„אמר וכמו ש

נחותה ושפלה, עד שהיו יכולים לסבול את מצרים, וכבר לא הופרעו ונתרחקו  אלמה שהיו בני ישראל ברדג

מחברתם ועבודתם, והיה נצרך לגאולה וישועה בדרך נס ומופת, כדי להוציאם מסבלות מצרים, ממה שהורגלו 

כך גם ונלמדו בחברתם, עד בחינת לקחת לו גוי מקרב גוי, להוציאם בכוח גדול וביד חזקה, כנגד רצונם החיצון, ו

ÚÈÊ ˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏÓ ı"ÈÈ¯‰ ˜"‰¯‰  êëîí)ð"îš−ñëð"îš−ñëð"îš−ñëð"îš−ñë  ’¼ ð"ì"‡בענין הגאולה העתידה, שתהיה על זו הדרך, וידועה לשונו של 

(ë"®þ³,  שאמר בג' תמוז תרפ"ז, כשיצא ממאסרו ונסע לגלות בקוסטראמא, ועמד כנגד כל כוחות הרשע ואמר

 בודעובש בגלות ניתנו גופותינו רק כי האדמה פני על אשר עמיםה כל במסירות נפש דברים חוצבי להבות אש, 'ידעו

 ישראל מארץ גלינו ננומרצו אוכו'. ובתוך דבריו אמר 'ל 'יותומלכ ושעבוד לגלות נמסרו לא נשמותינו ןאכ מלכויות,

  '. שהכל מכוחו ית"ש, ואנו רק עושים השתדלותנו בכל כוחנו ויכלתנו.ישראל לארץ נשוב אנו בכוחותינו אול

  

îëî¾îëî¾îëî¾îëî¾    ó−òëó−òëó−òëó−òë    ó−ëëî¾ó−ëëî¾ó−ëëî¾ó−ëëî¾    íõþêíõþêíõþêíõþê    ó×−³ëî¾ôó×−³ëî¾ôó×−³ëî¾ôó×−³ëî¾ô        
  

 בנים שובו' ×í−ôþ−) è ,(ëם, וכבר אמר הנביא "והנה ימים הללו תיקנום הקדמונים לשוב אליו ית"ש, ימי השובבי

תחו לי פתח כחודו של מחט, '. ותחילת הענין צריך שיהיה בבחינת שובו בנים שובבים, פמשובתיכם ארפה שובבים

לעשות, במסירות נפש ורצון, בכל כוחו ויכלתו, ואחר מכן 'ארפה משובותיכם'. לקל גומר מה שביכולתו לעשות כל 

עלי להשלים ולגמור המעשים כולם, ולידע בתחילה ובסוף, שלא מכוחו וגבורתו זכה והשיג מה, אלא הכל מכוחו 

כל אחד בעבודתו, ית"ש, יגעת ומצאת תאמין, וזה סוד הגאולה העתידה, התלויה בגאולת מצרים, וכאשר נתחזק 

בכל כוחו במה שהוא יכול לעשות, ובידיעה ברורה שהכל מכוחו ית"ש, נזכה לשוב ולהתקרב אליו ית"ש, וימהר 

  בב"א. ,ויחיש גאולתנו ופדות נפשנו
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][יח  

ִהים ֶאל ֹמֶׁשה ֹּכה ֹתאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה'  )ג, טו( ַוֹּיאֶמר עוֹד ֱא

ֵהי ֲאבֹ  ֵהי ַיֲעֹקב ְׁשָלַחִני ֱא ֵהי ִיְצָחק ֵוא ֵהי ַאְבָרָהם ֱא ֵתיֶכם ֱא

  ֲאֵליֶכם ֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדר:

 , ומהו שמי לעולם וזכרי לדור דורמה ענין אלוקי האבות לשמו יתברך

 שמתיחס מה כי ,1יתכן. רוד רולד זכרי וזה לעולם שמי זה) טוג, (

 ברית כי, לעולם שמי הוא ,ויעקב יצחק אברהם אלקי ,האבות על

                                                 
ִהים ֶאל  ַוֹּיאֶמר עֹוד" )שמות ג, טו[יח] תוכן דבריו, דהנה על הפסוק ( 1 ֱא

ֵהי ִיְצָחק  ֵהי ַאְבָרָהם ֱא ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ֱא ֹמֶׁשה ֹּכה ֹתאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה' ֱא

ֵהי ַיֲעֹקב ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ֶזה ְּׁשִמי לְ  ", יש להתבונן: ֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדרֵוא

יאמר להם, ואמר א. הרי לפני כן כתוב ששאל משה אם ישאלו מה שמו, מה 

ִהים ִהֵּנה ָאֹנִכי יד) "-לו ה' את שמו, כדכתיב (פסוקים יג ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהֱא

ֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו ִלי ַמה   ָבא ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם ֱא

ִהים ֶאל ֹמׁשֶ  ְּׁשמֹו ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם: ה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ַוֹּיאֶמר ֹּכה ַוֹּיאֶמר ֱא

  ".ֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכםֹתאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָר 

אם כן מה זה שחוזר שוב ואומר בפסוק טו את כל האריכות, די לכתוב "זה 

שמי לעולם כו'". ב. מה ענין אלוקי אבותיכם כו' לשמו. ג. מהו כפל הלשון 

", ומה ההבדל בין שמי לזכרי, ומה ההבדל ה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדרֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלם ְוזֶ "

  בין לעולם, לדור ודור.

ומבאר המשך חכמה, על פי המבואר בתוס' בשבת (נה, א ד"ה ושמואל) 

דאף על פי שזכות אבות תמה, כדאמר שמואל התם (שבת נה, א) מכל מקום 

ויקרא ת, (מוכיח רבינו תם דברית אבות לא תמה, כדכתיב על לאחר הגלו

ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי " )כו, מב

  ".ָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכרַאְבָר 

ועל פי זה יש לומר, דזה כונת התורה, דבפסוק יד, כתוב שם אהיה, וכאן 

אבות, הוא שמו  בפסוק טו מוסיף עוד, דשם ה' על האבות, דהיינו ברית

  יתברך. 

ואם תאמר, מה ענין להזכיר כאן ברית אבות, ומבאר המשך חכמה, דהנה, 

במקומות אין מספר הקב"ה מזכיר ה' יציאת מצרים, והטעם בזה [מלבד 

הטעם שהוא יסוד האמונה], כיון שיציאת מצרים הוא תחילת הדבקות של 

(שבת נה, א  אשה במה בפרק תם רבינו שכתב כמו, ותמ לא אבות

 אשר, ממצרים מוציאכם שאני מה, והיינו ,תוס' ד"ה ומשמואל)

 ותמצ ורובי, הישראלית להאומה יתברך השם דבקות ראשית זהו

 הקדוש ולכן ,ןבה וכיוצא ומועדים סוכהו, פסח כמו ,זה על םבנוי

 מארץ הוצאתיך אשר אלקיךה'  אנכי תמיד עצמו מתאר הוא ברוך

 מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכםה'  אני), ב, כ שמות( מצרים

 לדור זכרי הוא ,מספר לאין בזה וכיוצא) מא, טו במדבר( מצרים

 אשרה'  חי עוד יאמר ולא) ח-ז ,כג ירמיה( בנביאים כאמור, דור

כפסח סוכות ומועדים ה' בבני ישראל, ורוב מצוות תלויות ביציאת מצרים, 

וכו', לכן מזכיר ה' בכל מקום את זמן התחלת הדבקות בישראל, לכן כאן 

שבא להוציאם ממצרים ולהדבק בהם, אומר להם, ששמו שנקרא על 

האבות, והיינו ברית אבות לא תמה לעולם, כי הוא משו יתברך לעולם, 

שון ובזכותה מתדבק בהם, וזו בחינה אחרת של שמו יתברך, מהשם הרא

  ומיושב דקדוק א' ב'.

אמר להם בן זומא לחכמים: וכי מזכירין " ):יב, ב(ברכות והנה תניא ב

הנה ימים ' ח)-(ירמיהו כג, ז והלא כבר נאמר ,ת המשיחיציאת מצרים לימו

ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים,  ,באים נאם ה'

צפונה ומכל ע בית ישראל מארץ כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זר

אמרו לו: לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה,  - 'הארצות אשר הדחתים שם

  " ע"כ.אלא שתהא שעבוד מלכיות עיקר, ויציאת מצרים טפל לו

והנה שמו של הקב"ה הנקרא על האבות, ובברית זו הוציאנו ממצרים, היא 

בשם זה, ולא יאמרו  לא תהיה שמו כביכול לעולם, כי לעתיד לבוא לא יקראו

חי ה' אשר העלה את בני ישראל ממצרים, שיציאת מצרים תהיה טפלה 

והעיקר יהיה הגאולה העתידית, ויהיה רק זכר ליציאת מצרים, דזכר אינו 

  דבר עיקרי, ושם הוא דבר עיקרי.

", דשם שלי על האבות, והיינו ברית אבות, ֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלםוזה ביאור הכתוב "

לעולם, כי על ידי יציאת מצרים נעשה דבקות של ה' בבני ישראל, הוא שמי 

ודבקות זו היא נצחית, והיא לעולם, אבל לעתיד לבוא לא יקראו בשם זה 

שעל ידו הוצאתי אתכם ממצרים, אלא יהיה שם זה רק זכר לדור ההוא, וזה 

 " ומיושב דקדוק ג.ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדרהכונה "
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 בית הביא ואשר העלה אשרה'  חי אם יכ, מצרים מארץ העלה

 מצרים יציאת דתהא ,כו' הארצות ומכל צפונה מארץ ישראל

, יב, ב)( דברכות קמא פרק בסוף בזה וטרו ושקלו. שם יעוין, טפל

 .2והבן ,שם עיין

 

  

][יט  

ֵהי  )יז-ג, טז( ֵל ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ה' ֱא

ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֵלאֹמר ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֲאבֹ  ֵתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי ֱא

ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים  ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים:

                                                 
ובזכותה הוציאנו ה'  ,אבות לא תמהתמצית דבריו: ברית  2

ומזכיר  .הוא שמו יתברך ,לכן שמו יתברך על האבות ,ממצרים

והיא שמו  ,כיון שבא להוציאם ממצרים בזכות ברית זו ,אותה כאן

שלא יאמרו חי ה' אשר  ,בגאולה העתידית ,אבל לעתיד ,לעולם

שיציאת מצרים תהיה טפלה  ,יהיה שם זה רק זכר ,העלה מצרים

  לה העתידית.לגאו

  

  ]יט[

ֵל ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני " )יז-שמות ג, טז[יט] תוכן דבריו, דהנה, על הפסוקים ( 3

ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי ֱא ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ה' ֱא

ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני  ת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים:ֶאְתֶכם ְואֶ ֵלאֹמר ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי 

ִמְצַרִים ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת 

ת ֶכם ְואֶ ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאתְ ", יש לדקדק: א. מהו אריכות הלשון "ְדָבׁשָחָלב ּו

כו'". ב.  ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים", די לומר "ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים

  ".ָּפֹקד ָּפַקְדִּתימהו כפל הלשון "

ומבאר המשך חכמה בשם אביו [רבי שמשון קלונימוס קלמן הכהן זצ"ל], 

יו ועל פי ) שה' שוקל עונות האדם וזכויותתשובה ג, ב(רמב"ם דהנה כתב ה

ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות וז"ל " זה דן מה לעשות לו, ומסיים

 א יד, יג)-(מלכים שנאמר ,אלא לפי גודלם, יש זכות שהיא כנגד כמה עונות

(קהלת ט,  שנאמר ,יען נמצא בו דבר טוב, ויש עון שהוא כנגד כמה זכיות

 ,א בדעתו של אל דעותוחוטא אחד יאבד טובה הרבה, ואין שוקלין אל יח)

  " עכ"ל.והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות

, (שמות לד, ו) בית הלל אומרים: ורב חסד" )יז, א(ראש השנה ואיתא ב

ל ֶאֶרץ ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי אֶ 

  ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:

", מה ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים:"

  בא ללמד

 אעלה מרווא ,במצרים לכם העשוי ואת אתכם פקדתי פקד(ג, טז) 

 ידועד, הציור דרך על "לז מארי אבא 3פירש. מצרים מעני אתכם

 יתברךה'  כי ,ה יז, א)נשראש ה( בותינו זכרונם לברכהר דברי

 ואמרו, לחייב שיש ומה לזכות שיש מה צדק במאזני שוקל בדעתו

 כפי ,במשל והכל, מכביד והזכות ,)ז, לד שמות( ןעו נושא (שם)

 ם"הרמב שכתב כמו ,דעים תמים אצל הדבר קולש שידוע

 ,פקידות שתי ,פקדתי קדפ ,כאן מדבר הכתוב וכן. (תשובה ג, ב)

 -הואיל ומחצה על מחצה הם  -מטה כלפי חסד "רש"י [פמטה כלפי חסד. 

יכי הועוד גרסינן שם: " .]ואין יורדין לגיהנם ,מטה את ההכרע לצד זכות

ישוב ירחמנו יכבש  (מיכה ז, יט) רבי אליעזר אומר: כובשו, שנאמר ,עביד

נשא עון ועבר  (מיכה ז, יח) עונתינו, רבי יוסי בר חנינא אמר: נושא, שנאמר

את כף המאזנים של זכות, ומכריעין את  -כובש :רש"י ". [ופירש על פשע

  ].אזנים של עוןמגביה כף מ -נושא : יכרעו בו -יכבוש עונותינו : העונות

 , ח)רשה אפשמות רבה (והנה ישראל במצרים הפרו ברית מילה, כדאיתא ב

) בה' בגדו כי בנים זרים ילדו , ז,רבנן פתחין פתחא להאי קרא (הושע ה"

כשמת יוסף הפרו ברית מילה,  ,עתה יאכלם חודש את חלקיהם, ללמדך

". ע"כ. םאתה למד שמשה מלן ביציאתן ממצריאמרו נהיה כמצרים, מכאן 

מסכתא  -בשלח (מכילתא דרבי ישמעאל וכן עבדו עבודה זרה, כדאיתא ב

ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והיו מלאכי השרת ) "דויהי פרשה ו

  " ע"כ.תמהים לומר בני אדם עובדי עבודה זרה מהלכין ביבשה בתוך הים

הדין ועל פי כל זה יתבאר היטב כל הענין. דהתורה מרמזת את עומק משקל 

שהיה לה', עד שדן את ישראל לזכות לצאת ממצרים. כיון שמצד אחד של 

המאזנים היו העבירות החמורות של ברית מילה ועבודה זרה, ובצד השני 

קושי השיעבוד, והיו המאזנים שוות, אבל נטה ה' את כף המאזנם לזכותם, 

אבות,  כי הוא רב חסד, [ויתכן על פי המבואר בפיסקא יח, שלכן מזכיר ברית

" י ֶאְתֶכםָּפֹקד ָּפַקְדּתִ שלולא זה לא היה גואלן ממצרים]. וכך פירוש הכתוב "

הוא להעניש את ישראל על שתי עבירות חמורות, ברית מילה ועבודה זרה, 

ת ְואֶ לכן כפל בלשון פקד פקדתי, אבל מצד השני של המאזנים ראיתי "

לים, והטיתי כלפי חסד כי הוא ", והיו המאזנים שקוֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים

הטיתי כלפי  – ָוֹאַמר" נושא עון, לכן ממשיך הכתוב ואומר, שאף על פי כן:

 ".ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים -חסד 



  משך חכמה
  מאת הגה"ק רבי  מאיר שמחה הכהן זיע"א מדווינסק

 שליט"א מאת הרב יצחק בירך דסקל - עם ביאור בינת החכמה

 ג

 ,(שמות רבה א, ח) מילה ברית שהפרו ישראל מצד הוא, אתכם

 אף .(מכילתא בשלח מסכתא ויהיה פרשה ו) זרה עבודה ועובדין

 והצרות השעבוד קושי ,במצרים לכם העשוי את אני רואה

 חסדו וגזרה .שקולים והמאזנים ,םקונ דעת על תםוא שמעבירים

 ,אתכם אעלה ,אומר וזה .השעבוד מאזני ומכביד ,וןע נושא להיות

 מכביד בפרך והשעבוד והעוני, מצרים מעני ,רואה שאני מה נגד

 .4והבן ,המאזנים

  

][כ  

א ְּבָיד   )ג, יט( א ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶל ִמְצַרִים ַלֲה ְו ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי 

  ֲחָזָקה:

 ד חזקה"ומה הפירוש "ולא בי ",יוציא"למה לא כתוב 

 הישראלי דהנפש, 5פירוש. חזקה ביד ולאכו'  יתן לא כי) יטג, (

                                                 
 ,הפרו ברית מילה ועבדו עבודה זרהישראל  תמצית דבריו: 4

 ",ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם" .ומרמז הכתוב את משקל הדין שהיה להם

ומצד שני ראיתי את קושי  .שתי פקידות על עבירות הללו

 ,והיה המשקל שוה ,"ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִיםהשיעבוד "

  ".ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים" ,והטיתי כלפי חסד

  

  ]כ[

א ִיֵּתן ַואֲ " )שמות ג, יט[כ] תוכן דבריו, דהנה על הפסוק ( 5 ִני ָיַדְעִּתי ִּכי 

א ְּבָיד חֲ  א ", יש לדקדק: א. מהו הלשון "ָזָקהֶאְתֶכם ֶמֶל ִמְצַרִים ַלֲה ְו

", היה לכתוב "לא יוציא אתכם", ומהו לשון "לא יתן". ב. מה ן ֶאְתֶכםִיּתֵ 

א ְּבָיד חֲ הפירוש "  לא יתן אתכם מלך מצרים" [ורש"י פירש וז"ל "ָזָקהְו

יעו כל עוד שאין אני מוד ,אם אין אני מראה לו ידי החזקה, כלומר -להלך 

" עכ"ל, אבל הלשון "ולא", קשה לפי לא יתן אתכם להלוך ,ידי החזקה

  פשוטו של מקרא, דהוה לכתוב "אלא"], זה בא המשך חכמה לבאר.

), כ ,גירושין בוכדי לבאר זאת מביא המשך חכמה את דברי הרמב"ם (

י שכופין עליו לקיים מצוה, כשעושה אותה, עושה אותה בלב שכתב, שיהוד

מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה שלם. וז"ל קדשו "

לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה 

ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין  כו'אני ויכתוב הגט והוא גט כשר 

בין ביד ישראל, שאין אומרין אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות  ביד גוים

 ועל, האמיתי מותיהשל אל הומתאו נפשו, הכאה ידי על המוכרח

 מקיום נהנה הנפש ונשאר, החומר תאות ממנו סרה, כפיה ידי

 כ ,ב פרק גירושין הלכות, ם"הרמב שכתב כמו, יתברךה'  רצון

 שאף, חזקה יד ידי על ולא, וחלטהמ ברצונו יסכים לא ,הוא אבל

 בעל רק ,ברצונו להלוך יתן לא כן גם, ויכפוהו חזקה ביד יכוהו אם

  .6ק"ודו ,ברצון נתינה אינו דזה, כרחו

  

][כא  

א ִיְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ִּכי  )ד, א( א ַיֲאִמינּו ִלי ְו ַוַּיַען ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ְוֵהן 

א ִנְרָאה ֵאֶלי ה   :'ֹיאְמרּו 

  מהו כפל הלשון "ויען ויאמר", ומהו לשון "ויען"

 יאמרו כי בקולי ישמעו ולא לי יאמינו לא והן ויאמר ויען) אד, (

דבר שאינו מחוייב מן התורה לעשותו כגון מי שהוכה עד שמכר או נתן 

אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה 

דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו אין זה אנוס 

זה שאינו רוצה לגרש מאחר  ,נס עצמו בדעתו הרעה. לפיכךממנו אלא הוא א

רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן  ,שהוא רוצה להיות מישראל

 ,ואמר רוצה אני ,וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ,ויצרו הוא שתקפו ,העבירות

  " עכ"ל.כבר גרש לרצונו

ה מוכרח ועל פי זה יש לומר, דבאה התורה לומר, שאפילו ביד חזקה, שיהי

וכפוי לשלח אתכם, גם לא יתן לכם ללכת מתוך רצון, כי רשע הוא, דדוקא 

הנפש הישראלית, שבשורשה מתאוה לשלמות, אם כופין אותה עושה מתוך 

רצון, אבל פרעה, אף על פי שיוציא אתכם, לא יהיה ברצון, לכן דקדק 

ברצון, הכתוב לכתוב "לא יתן", דנתינה היא ברצון, אבל יציאה אינה דוקא 

 ומיושב כל הדקדוקים הנ"ל בס"ד.
, כאשר מכריחים אותה למצוה ,תמצית דבריו: נפש היהודית 6

 .כי בשורשה היא מתאוה לשלמות ,לבסוף בלב שלם עושה אותה

לכן  ,לא יעשה ברצון ,אפילו אם ה' יכריח אותו ,אבל פרעה הרשע

" לא "יתן ,שאפילו כשיוציא ביד חזקה ,אמר ה' "ולא ביד חזקה"

  לכן לא כתוב יוציא. ,כי נתינה היא ברצון ,ברצון שתלכו

   

 ]כא[
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 שליט"א מאת הרב יצחק בירך דסקל - עם ביאור בינת החכמה

 ד

, הפרשה בכל שאין מה ,ויען כאן בדכתו 7הא. 'ה אליך נראה לא

 בכל דריש (סוטה לג, א) נאמרים אלו דבפרק, רמז דרך על נראה

 שני ובפרק ,)יד, כז ריםדב( רם בקול יםהלו מוענו ,ואמירה עניה

(שמות  בקול יעננו והאלקים ידבר ממשה דריש (יא, א) דערכין

 ,מרמז לכן. שם י"רש עיין, משורר שהלוישיר  על, יט, יט)

 ,נחש הראוהו ולכך, ישראל על הרע לשון שדיבר זו שבאמירה

 הוא נעשה בזה ,יב) ,(שמות רבה ג ברכהלכרונם זכמינו ח כדרש

(זבחים קב,  לברכה כרונםזבותינו ר שדרשו וכמו, כהן ואהרון לוי

, לוי ואתה כהן הוא עכשיו ,הלוי דאהרן (שמות ד, יד) קרא על )א

, ויאמר משה ויען ,וזה .יםהלו בעבודת משורר הוא ונעשה

חלק ב, ( הרוהז דרך ולפי .בקול בעניה משורר נעשה זו שבאמירה

                                                 
א  ַוַּיַען" )שמות ד, א[כא] תוכן דבריו, דעל הפסוק ( 7 ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ְוֵהן 

א ִיְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ִּכי ֹיאְמרּו א.  ", יש לדקדק:א ִנְרָאה ֵאֶלי ה' ַיֲאִמינּו ִלי ְו

ב. מדוע כתוב לשון "ויען", שאינו  ".ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ַוַּיַעןמהו כפל הלשון "

  בכל הפרשה.

וכדי לבאר זאת, יש להקדים, דהנה בזבחים (קב, א) נחלקו התנאים האם 

 ויחר אף ה' במשההיה משה כהן, ומתי פסקה כהונה ממנו. וז"ל הברייתא ""

: כל חרון אף שבתורה נאמר בו רבי יהושע בן קרחה אומר - (שמות ד, יד)

רושם וזה לא נאמר בו רושם; ר"ש בן יוחי אומר: אף זה נאמר בו רושם, 

הכי קאמר, אני  ,: הלא אהרן אחיך הלוי, והלא כהן הוא(ד, יד) שנאמר

אמרתי: אתה כהן והוא לוי, עכשיו הוא כהן ואתה לוי; וחכמים אומרים: 

ד; ויש אומרים: לא פסקה לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלב

: ומשה איש א כג, יד)-(דברי הימים כהונה אלא מזרעו של משה, שנאמר

ואהרן  : משה(תהלים צט, ו) האלהים בניו יקראו על שבט הלוי, ואומר

" ע"כ. הנה, לחכמים לא היה משה בשבעת בכהניו ושמואל בקוראי שמו

  ימי המילואים.

עוד מצוות שכתוב בהם אמירה, ומבואר בסוטה, דהטעם שמקרא ביכורים ו

ֶאל ְוָאְמרּו ַהְלִוִּים ְוָענּו " )דברים כז, ידהם בלשון הקודש, דכתיב בלוים (

", וענייה היא בלשון הקודש, מדכתיב במתן תורה ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל קֹול ָרם

ֹמֶׁשה ַוְיִהי קֹול ַהֹּׁשָפר הֹוֵל ְוָחֵזק ְמֹאד " )שמות יט, יטשנתנה בלשון הקודש (

ִהים  ְיַדֵּבר ". ובערכין (יא, א) אמרו, מנין דשירת הלוים ְבקֹולַיֲעֶנּנּו ְוָהֱא

ִהים  ֹמֶׁשה ְיַדֵּבר" )שמות יט, יטמהתורה, דכתיב ( ", "על ְבקֹולַיֲעֶנּנּו ְוָהֱא

לפי  ,יה מצוהו לשוררשה -על עסקי קול (שם) "רש"י עסקי קול", ופירש 

ה מבואר דלשון ענייה, רומז ללויים שבהם נאמר " עכ"ל, הנשמשה לוי היה

  לשון זה.

 בעל הוא והלוי, דין הוא אלקים משמח שהשיר) , בקמג ,תרומה

 .8יותר שפיר אתי ,(זוהר חלק ב, קמה, ב) חסד איש והכהן, דין

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת מלבד גליון משך 

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

ויען משה ) וז"ל "יב, שמות רבה (פרשה גוהנה, על הא דכתיב הכא, אמרו ב

הקדוש ברוך  ,ויאמר והן לא יאמינו לי, אותה שעה דבר משה שלא כהוגן

ושמעו לקולך והוא אמר והן לא יאמינו לי, מיד השיבו הקדוש  ,הוא אמר לו

נתן לו אותות לפי דבריו, ראה מה כתיב אחריו ויאמר  ,בשיטתו ברוך הוא

 ,מזה שבידך אתה צריך ללקות ,כלומר ,ה' אליו מזה בידך ויאמר מטה

  כו'". שאתה מוציא שם רע על בני הם מאמינים בני מאמינים

ועל פי זה יש ליישב הדקדוקים הנ"ל, דהנה, לפי חכמים שחולקים על רבי 

ומר, דמחמת עון זה נטלה ממשה הכהונה, ומרומז שמעון בר יוחאי, יש ל

", פירוש, זה שמשה נעשה לוי, דכתיב ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ַוַּיַעןזאת בכפל הלשון "

"ויען משה", דלשון ויען הוא של לויים, הוא מפני שויאמר כו', שדיבר לשון 

  הרע על ישראל, ומיושב ב' הדקדוקים היטב.

ניטלה ממנו הכהונה, דמבואר בזוהר ויש לתת טעם, מדוע בגלל עון זה 

הקדוש (תרומה, חלק ב, קמג, ב) דשירה של הלוים היא מצד הדין, ולכן 

הלויים הם ממדת הדין, אבל הכהן הוא מדת חסד, כמבואר בזוהר (נשא 

הרע, ובא ממדת הדין, ששופט  חלק ג, קמה, ב), וכיון שדיבר משה לשון

ראוי להיות כהן אלא לוי, הבא  את ישראל על פי דין ולא בחסד, לכן אינו

  מצד מדת הדין.

תמצית דבריו: לשון "ויען", רומז ללויים, שכתוב בהם לשון זה.  8

ומשה רבינו היה ראוי להיות כהן ואהרן לוי, אבל בגלל שדיבר 

לשון הרע על ישראל ניטלה ממנו הכהונה, שהכהן הוא ממדת 

לוי הוא חסד, שמסנגר על ישראל, ולא מדבר עליהם בדין, וה

ממדת הדין. לכן כתוב "ויען משה", פירוש, הטעם שנעשה משה 

לוי, המרומז בלשון "ויען", הוא מפני "ויאמר" כו', שדיבר על 

 ישראל לשון הרע.



�        
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  פתיחת השבת

  ד בספה"ק פתח הרב ואמר:ומילה אחר

  

 בנו של , זצ"ל שיאור קוטלער בירגאון מה שמעתי

אהרן  בירהגאון  מקים עולה של תורה בארה"ב

  .זצ"לקוטלער 

  

כשהיה בנסיעה אחת , שפעם זצ"לאביו לו  שסיפר

, וראה )אות קלטבספר מאיר עיני הגולה  י'יע( ספר של חסידיםעיין ב

 ר' בום מפרשיסחאהרבי שם מימרא מהרה"ק 

רותו אמר על עצמו שיש בכוחותיו יזיע"א, שפעם בצע

צדיק וזקן הדור הוא חושש שללהביא את משיח, אבל 

מאפטא זיע"א תהיה חלישות  האוהב ישראלהרה"ק 

לכן ו, יא את המשיחהב 'רערשיסחפ םיבונ'שמכך הדעת 

  .ואינו רוצה להביא

  

, על הדבריםזאת ר' אהרן זצ"ל תמה מאוד  כשקרא

, בגלל חשש חלישות הדעת אין מביאים את המשיחוכי 

תו נהגהלא זו היתה ה ,לאביוואמר ר' שניאור נו בנה ענ

ללכת למצרים הקב"ה לו בשעה שאמר ש ,משה רבינו של

שיגרום סירב מחמת שחשש לבניו,  להביא את הגאולהו

להדיא איתא כך ואמנם , אחיו ןאהרולדעת החלישות 

'אמר משה עד שלא עמדתי  "לזו ,סי' כז)( מדרש תנחומאב

היה אהרן אחי מתנבא להם במצרים שמונים שנה וכו', 

לכך לא  ,ועכשיו אני נכנס בתחומו של אחי ויהיה מיצר

ע"פ שידע משה רבינו שאהרי לנו  ע"כ. .'היה רוצה לילך

שהוא צריך להביא את הגאולה סירב שמא יהא אהרן 

  . אחיו מיצר על כך

 מהרב מבריסקמימרא אפשר להוסיף על דבריו  והה

שליט"א,  חמיה קפלןר'  הגאוןמנכדו  השמעתיזצ"ל ש

שליט"א, דהנה איתא  דוד משולם רביהגאון  ןחת

גילה לרבי הנביא אליהו ש (דף פה:)בבא מציעא  ראבגמ

 ולהחיש אתשרבי חייא ובניו יכולין לעורר רחמים 

כד: (תני במגילה ' .)פו(בתוס' שם הקשו ו .הגאולה יעויי"ש

אין מורידין לפני התיבה לא מאנשי חיפא  ושם ד"ה כשאתה)

ולא מאנשי בית שאן שקורין לאלפין עיינין ולעיינין 

 ,ור' חייא לא היה יכול לומר וחכיתי כדאמר התם ,אלפין

הכא לא הוה אפשר  ,היכא דאפשר באחר ילימני ה

  .'באחר

  

על קושיית התוספות,  זצ"למבריסק רב ה הקשהו

יכול בתפילתו אליהו הנביא אמר לרבי שרבי חייא הלוא 

קל בענין דקדק ואיזה מקום יש לאת הגאולה, להחיש 

נמצינו מכאן שואמר , תולה בזה הגאולהכל כאשר שכזה 

על הדבר לא  פילולעבור איסוד גדול, שאסור למדים 

  .כדי להביא את משיחבלא אפילו ו ,יםהכי קל שבקל

  

להיזהר כ"א  ךכמה צריעד , ןמפרשתלמדנו  ולדרכו

שהרי משה רבינו רעיא מהימנא הבין  ,ובכבוד חברי

שהגאולה אינה יכולה לבוא כשהיא גורמת לחלישות 

הדעת אצל אחיו, וזאת ביודעו את גודל קושי השעבוד 

והדבר הזה צריך חיזוק של בני ישראל הנמקים במצרים, 

גרום שום חלישות נלא חלילה וחס , להיזהר שגדול מאוד

צריך של בחירות שזו בתקופה ביותר ו, נודעת אצל זולת

, איש יהודיבגנות שום לדבר שלא מאוד ולהישמר להיזהר 
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יש לכבד רק תמיד אנו חולקים עליו בהשקפה, שגם ה

, או לדבר בגנות לא לביישו ולהעריך, וחלילה שלא לצער

  .וכדו'

  

 הנה אות שי"ןד, ם"ובבישזה נרמז בשי"ן ד דברו

ומחוברת למטה בבסיס אחד, וזה ראשים, לג'  קתמחול

, שהגם שבענינים רבים אנו וללמדנו בא להראותינו

שכולנו לזכור מ"מ אנו צריכים ונפרדים זה מזה,  חלוקים

אחד אנו, ואנו מחוברים ליסוד אחד של תורה  בני קל

 זולתנו שנשכיל להזהר בכבודויעזור השי"ת  .ועבודת ה'

  .גאלנו, אכי"רויחיש ל, ובכך נזכה שימהר כדבעי

  

  אקידושא רב

  פריףאולרגל שמחת 

  הרב ואמר: פתח

לך איש מבית לוי ויקח את 'וי (שמות ב, א)בפרשתנו  כתיב

, 'וילך עמרםלהדיא 'זכר הקשות מדוע לא נלויש  .בת לוי'

שאמר מימרא רמז בלבד, ואפ"ל על פי דרך בנזכר רק 

(בראשית ב יעל הא דכת, "אעזי הלב שמחה מגורהרה"ק 

כתיב קודם ד .'נח איש צדיק תמים היה בדורותיו' ו, ט)

שקודם בא להורות ו, 'צדיק ותמים'אח"כ כתיב ו, 'איש'

אח"כ רק ולנהוג באנושיות,  - 'איש'כל צריכים להיות 

  .'ותמיםצדיק 'לדרגות של אפשר לבוא 

  

 ,הכא בפסוק זהלנו רמז להק'  תינורצתה תורשמה  וזה

'וילך בו לישא אשה, נאמר  שכאשר הלך עמרם גדול הדור

עמרם גדול הדור אשר מת בעטיו להורות שאפילו ', איש

רק אחר שקנה ו ',אישנתעלה קודם כל במעלת 'של נחש, 

וזוהי הדרכה ישרה לפני , לקדש את בת לויהלך זו  אדרג

לכבד ולנהוג כ'איש', שקודם כל צריכים נישואין, לידע 

, , ובוודאי שלא לזלזל ולא לפגוע חלילהולהעריך ולייקר

, ולגדל אפשר לזכות להקים בית נאמן בישראלכך רק ו

  .בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוות

  

  שלש סעודות

  

  הרב ואמר: פתח

קים מי אנכי כי 'ויאמר משה אל האל ג, יא) בפרשתן( כתיב

 .וכי אוציא את בני ישראל ממצרים' אלך אל פרעה

מה זכו ישראל שתעשה להם נס 'וז"ל, כתב רש"י הק' וב

הקב"ה לו ענה ו זענה ועל ט .עכ"ל .ואוציאם ממצרים'

קים יאך את העם ממצרים תעבדון את האל'בהוצ (שם, יב)

באמת אין בני ישראל והיינו שאע"פ ש על ההר הזה'.

מ"מ הינם להיגאל, ראויים לפי מעשיהם של עכשיו 

 ,מעשיהם של לעתיד לבואעל שם ראויים להיגאל 

  .על ההר הזה שיעבדו את האלוקים

  

מה כוונת הכתוב באומרו קודם כל בזה, לדקדק  ויש

'בהוציאך ומה מקרא חסר אילו נאמר רק  ,'הזה'על ההר 

 . ותו לא מידי,קים'האלת העם ממצרים תעבדון את א

  .יעבדו את האלוקיםהיכן מ "כי יש בזה נפקו

   

דהכא חזינן שסבר משה רבינו שאין , יש לעיין עוד

אחד שראוי שייעשה לו נס ויגאל ממצרים, אפילו בישראל 

י אדני שלח נא ביד ב' (שם ד, יג) אמר משה רבינו לקמןו

'כי אין אדם בעולם  שם וז"ל, הרמב"ןפירוש וכ .תשלח'
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בה למשה בכל ישלא יהיה הגון יותר ממני לשליחות, והס

הסרבנות הזאת ענותו הגדולה מכל האדם אשר על פני 

האדמה, שלא היה מוצא את לבו להתגדל ולדבר אל המלך 

 ושיתפאר לאמר ה' שלחני, ולא על ישראל להוציאם

   .עכ"ל .ממצרים ולהיות עליהם מלך'

  

הכתובים הללו מכחישים זה את זה, שני  לכאורהו

ראוי מבני ישראל  כל אחדמצד אחד אמר משה רבינו ש

שאין ומאידך הוא אומר  ,להוציא את בני ישראל ממצרים

יתיישבו ב'  וכיצדאחד בישראל שראוי לצאת ממצרים, 

  הפסוקים זה עם זה.

  

הקב"ה חברתה, דבחדא מתרצתא לומר ד ואפשר

הדגיש ואמר  ,'קיםהאל'תעבדון את למשה רבינו מרו ואב

עומדים בני ישראל שלו ר ומל. בדייקא על ההר הזה'לו '

את התורה דווקא על ההר הזה, והמיוחדות של  לקבל

מדרש תהלים וכמו שדרשו חז"ל בשפלותו, ההר הזה, היא 

ר' נתן אומר כיון שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן ' )(מזמור סח

מבית אלים, תורה לישראל, בא כרמל מאספמיא, ותבור 

זה אומר נקראתי הר תבור, עלי נאה שתשרה שכינה, לפי 

  ירדו עלי מי המבול,  ולא  ההרים,  שאני גבוה מכל 

וזה אומר אני נקראתי הר הכרמל, עלי נאה שתשרה 

שכינה, לפי שאני נתמצעתי בתוך, ועלי עברו את הים, 

הות שיש אמר הקדוש ברוך הוא כבר נפסלתם לפני בגב

סיני שהוא אין רצוני אלא ב, לים לפניבכם, כולכם פסו

  .'שפל מכולכם

  

בעל לאדמו"ר  ליקוטי תורהאיתא בספה"ק  ההו

ולכן ניתנה על הר סיני וז"ל ' ,)פרשת במדבר( זיע"א התיא

 ,כו' צמועת ה אשפלות שאינו מגבישהוא ענין ה ,דמכיך

שהרי גם הר  ,למה היה שום הר ןכם א עייןלריך אך צ

רק שאינו  ,שהוא ענין הגבהה נים,פל כל סיני הוא הר ע

גבוה כ"כ. אבל הענין כי באמת עם היות שצריך כל 

מ"מ צריך התחזקות וקצת  ,דוהאדם להיות שפל במא

   ע"כ. .'ויגבה לבו בדרכי ה' )יז, וב "דהי( נאמרשו כמ ,הגבהה

  

נתן את התורה דווקא הקב"ה ד, אחרות אפ"ל בפיםו

 ,ישראל באשר הואכל בר על הר, ולא בבקעה, להורות ש

הוא שפל מאוד ם א םגמעלה ונקודת זכות, גם צד יש בו 

 מחמת מעשיו, שהרי ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא

ויש  ,)שבת קיא.( וכל בני ישראל בני מלכים הם ,)סנהדרין מד.(

זהו שאמר לו הקב"ה למשה רבינו ולהם בחינת 'הר', 

אתה אמרת שאין להם זכות שייעשה להם נס לצאת 

אחד יש גם צד מעלה ובחינה  והאמת היא שלכלממצרים, 

עליך מוטלת החובה לראות גם את צד המעלה של 'הר', ו

 ,'על ההר הזה'באומרו  כוונת הפסוק יהוזשבהם, ו

צד יש לה גם  ,ביותר שאפילו הנפש השפילהלהורות 

בבחינת 'הר' שיש בה גדלות היא גם ומעלה וזכות, 

 בחינה של שפלותהגם שיש בה ורוממות של נפש ישראל, 

   .בחינת 'סיני' –

  

'הוי עטרת גאות שכורי  כח, א)( אומרישעיה  ביאה

  ירמיה על אותו אפרים  הנביא  אומר  ומאידך   .אפרים'

  



 ד            קודש         "התשע שמות פרשת      דברות      בה"י

 

עים כי ו'הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעש (ירמיה לא, יט)

 .וגו' .מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד על כן המו מעי לו'

, מחד יכול להיות 'עטרת גאות' אפריםלהורות לנו ש

  .כילד שעשועים יקיר וחביב לפני הקב"האידך להיות ומ

  

שצריך לאחוז באשר הוא, אדם הבא ללמד את כל  וזה

הן כלפי עצמו והן כלפי אחרים, באלו ב' המידות לעולם, 

 את החלק הטובתמיד צריך לראות כיצד, שכלפי אחרים 

יש עדיין , ולזכור שאפילו שהם בשפל המדרגה, שבאחרים

נסתרת ואינה המעלה כל שהיא חינת 'הר', איזו גם בלהם 

והן כלפי עצמו שבשעה שיצרו נראית לעין כל אדם, 

ך מלאך , והיאמקניטו ואומר לו הן בזוי אתה מאוד ושפל

בך להתקרב לעבודת ה', הנה אז יתגבר כנגדו בבחינת לי

שיש לו גם צד מעלה וזכות על כל ויזכיר לעצמו  ,'הר'

גם  ,מרגלית שמה -מרגלית בכל מקום שהיא פנים, ו

כשהיא מפולשת בעפר ובבור תחתיות, ומאידך כאשר יצרו 

ומביאו לכדי חופז עליו ומראה לו את מעלותיו ומנשאהו 

שיזכיר לעצמו את בחינת 'סיני' בחינת הוא גאות, אז צריך 

  .עבודת האדם יהו, וזההשפלות והענוו

  

ויאמר אליו ה' 'כד) , יט(איתא במכילתא דרשב"י  והה

והעם אל יהרסו ת"ל  ,יכול הכל עלו עמו ,לך רד ועלית

ועלית אתה ואהרן ת"ל  ,יכול הכהנים עלו עמו ,לעלות

 ,ואין הכהנים עמך. יכול אהרן היה עמו במחיצה ,עמך

אמור מעתה משה מחיצה  ,ונגש משה לבדו אל ה'ת"ל 

  . 'ואהרן מחיצה לעצמו ,לעצמו

  

בני ישראל שזה באופן דווקא ניתנה שהתורה  חזין

כהנים ן לבדו משה לבדו אהרו ,מדרגותיהםבמחולקים 

דרגות לבדם וישראל לבדם, וזה בא להורות שהגם שישנם 

תורה מארי הבעלי את ישנם ש, בני ישראלבין שונות 

דיבור מקרא מארי משנה וכלי הקודש המקודשים בכל 

את ויש מלמדי תורה לעם ישראל, הם ו ,מעשה ומחשבה

 הזבולוניםויש את לומדים מפיהם, ה יםתלמידהאלו שהם 

כך ו, הלומדים המלמדים והתלמידים את ידי יםמחזיקש

מים עם בני ישראל זה את זה, כשכל אחד ואחד משלי

, והכל מסייעין בעבודת ממלא את תכליתו בעולם הזה

  .המלך

  

הדברים ולשננם שוב צריך לחזור על אחרון זה,  ובדור

הועיד ואחד כל אחד ושוב לבנים ולתלמידים, וללמדם ש

על פי מעלותיו  ותכלית בעולמותפקיד לו הקב"ה 

נבחר אחר הו ,תלמידנבחר להיות אחד ה, וחסרונותיו

 נבחר לעמול כל ימיו ביגיע כפיםאחד המלמד, להיות 

ק וסעלוהאחר נבחר לישב , וולקבוע עיתים לתורה

חבירו כמלוא אדם נוגע במוכן לואין  וליל, בתוה"ק יומם

   .נימא

  

'והיה ביום ההוא  (ישעיה כז, יג)רה קראנו בהפט והה

בדים בארץ אשור והנדחים ויתקע בשופר גדול ובאו הא

ובאו ' .ם והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלם'בארץ מצרי

ענין 'האושר' הם אלו שנאבדו ב - 'האובדים בארץ אשור

  אלו הם ו, זרים מיני מקומותבכל   'אושרם' את   צאושמ
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כשהם כרס מלאה בובקומה זקופה ה בגאוומתהלכים ה

  בארץ    והנדחים' ,הםימעלותובבטוחים באוצרותיהם 

נדחו שפלים ונדחים בעיני עצמם, שההם אלו   – ' מצרים

אוות תעבדים לונפלו לקליפת מצרים ערוות הארץ, ונעשו 

וכמו , לעוררםלהחרידם והגדול בא שופר הקול ו, גופם

 .יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו'ם א' )עמוס ג, ו(שנאמר 

חרדה מסלקת את ' כ:)(סוטה בעל חרדה איתא הנה ו

ת רתיחת מסלק אקול השופר המחריד שכלומר  –' הדמים

נכנסה בלבבות שהחרדה ואז אחר , ם הבוער באדםמיהד

אז יכולים כל ונתפשט הלב  ,עם קול השופר הגדול

  .לעלות ולהשתחוות בהר הקודש בירושליםהאובדים 

  

ב יש כל שובבימי השובבי"ם אנו צריכים לזכור ש ועתה

עצמו צריך לידע השובב וגם , זכות דיגם מעלות וצדלו 

גם הוא  ,ואז כשיבין את גודל קדושת נשמתו ,על מעלותיו

  .ישוב בתשובה שלימה

  

הזה בו יתן ה' וכה יוסיף, שנזכה באמת לבוא ליום  וכה

ויתקיים בנו מקרא שכתוב הגדול,  רנשמע את קול השופ

ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים '

במהרה בימינו  .'והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים

   אמן.

  

  מאמר ב

  

'לך  (ד, יט)למשה רבינו אמר שהקב"ה  תןבפרש כתיב

נשים המבקשים את נפשך', שוב מצרים כי מתו כל הא

ארבעה איתא  ,ה.)(ובעבודה זרה  )סד: ; ז:(בנדרים  ראגמבו

כי מתו כל האנשים, דכתיב חשובין כמת ואחד מהם עני, '

אלא שירדו  ,ומאן נינהו דתן ואבירם, ומי מתו מיהוי הוו

 ז:)(נדרים  ובר"ן (שם)ע"ז  בתוס'ועי'  .'מנכסיהם

  שהאריכו לבאר מה ההכרח שירדו מנכסיהם.

  

לדתן ואבירם נכסים יש מקום לעיין, מהיכן היו  ההו

 ,שירדו מנכסיהםד ע ,פרךועבודת ה השעבודקושי בתוך 

, ואולי אפ"ל והלא הם לא היו משבט לוי שלא נשתעבדו

כאשר משה רבינו ראה ש ן,פרשתריש בעל פי מה שנאמר 

למה תכה ' )טו-(שם ב, יגאמר להם את דתן ואבירם נצים, 

הלהרגני אתה אמר כאשר השיבו ואמרו לו ' ', והםרעך

 וכו' 'הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר

   .'וישמע פרעה

  

שעמדו וישמע פרעה, ' , לא)א שמו"ר( רבהבמדרש  ואיתא

 ., ויבקש להרוג את משהדתן ואבירם והלשינו עליו

היאך לא נתייראו להלשין את משה להבין  ךולכאורה צרי

לפרעה שהיה ויושב על ברכיו,  ביתו של פרעהשהוא בן 

והיאך נתקבלו הדברים מיד על לבב פרעה ורצה כאביו, 

  .להרגו

  

רות יסבמהיה דתן ואבירם עיסוקם של שלומר  וראה

וזה היה תפקידם אצל פרעה כל הימים, ולכך מלשינות, בו

התקבלו דבריהם גם לא חששו להלשין על משה, ולכך 

הרויחו ממון רב, והיו להם מעסק זה ו, בועל לי מיד

, דע הדבר'אכן נו'משה רבינו שאמר  ווזהנכסים רבים, 

וירידתם מנכסיהם מלמדת שהאוסף ממון באופן שכזה 

להיאבד, וכפי הנראה נבאש ריחם אפילו  ף ממונוסו
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של המלשינים כסופם היה סופם , ובעיני פרעה ועבדיו

אלא  ,עליהם אנו אומרים ולמלשינים אל תהי תקוה

  מהרה יאבדו.

  

האמרי  הרה"קתרץ את קושיית לפי זה אפשר גם  לע

 )ח.(איתא בתוס' כתובות ל מה דעהקשה ש, "אעזי אמת

'הלכך לימרינהו  יא:)(ברכות  ראדברי הגמגירסא ב

דלא גרסי' לכולהו אלא 'הלכך לימרינהו  .'לכולהו

ני שמשום דאיכא שם רק ב' ברכות, ועל  .'לתרווייהו

, יעו"ש הלא שייך לומר 'כל' אלא רק על שלוש דברים

  בדברי התוס'.

  

    שהרי כאן אמר הקב"ה "אעאמת זיהאמרי  הקשהו

, והרי האנשים המבקשים את נפשך' כללמשה 'כי מתו 

פסוק מפורש לן שהם דתן ואבירם, הרי  ראאיתא בגמ

  , ונשאר בצ"ע.ני אנשיםעל שגם 'כל'  נןדאמרי

  

עיקרי היו דתן ואבירם ש ,עפ"י הנ"ללומר  אפשרו

וד ע ועבדתם יחד איועוסקים במלשינות ובמסירות, ה

כוונת הפסוק  יהו, וזהמחבלים בכרמיםשועלים קטנים 

שעבדו הקטנים אותם האנשים', היינו אף  כל'כי מתו 

 ,איבדו את נכסיהם ואבירםאשר דתן כי כ, עמהם

 קטניםשועלים תם גם אותם אי ונפלנתפרקה החבילה, ו

    .שהיו כרוכים בהם

  

ברי דעת תלמידי חכמים באמת בעינינו ראינו  הוה

לא היו נראים כמתים כלל כ "אעפו ,שהיו עניים מרודים

וזאת משום שתורתם היתה עיקר שבעיקרים, ועיקר, 

אך נתהוותה וכל חיותם  ,וממונם היה טפל שבטפלים

ורק מכוח תורתם ולא מכוח ממונם, אבל אנשים שכאלו 

רק מכוח ממונם, נתהוו כמו דתן ואבירם שכל חייהם 

  .ממש התימל תבנחשמנכסיהם רידה יצלם אהנה 

  

ענין בעיקר גדול וחשוב שאנו צריכים להתחזק בו,  זהוו

תאוות הממון, שחלילה הממון לא יהא עיקר אצלנו, ולא 

שתורת ה' ועבודת ה' הם יהיו אצלנו ישלוט בנו, אלא 

  העיקר, והממון יהא טפל שבטפלים ואנו נשלוט בו.

 

  

  

(פסחים  ראאיתא בגמדהא על בימי חורפי,  תקשיתי

היכא  - שלוחי מצוה אינן ניזוקין'אמר רבי אלעזר  ח:)

ויאמר שמואל איך  (ש"א טז, ב) דשכיח היזיקא שאני, שנאמר

ויאמר ה' עגלת בקר תקח  ,אלך ושמע שאול והרגני

שאעפ"י ששמואל היה שליחו של הקב"ה  הרי '.בידך

'איך אלך חשש ואמר  עכ"זללכת למשוח את דוד למלך, 

 ,מקום דשכיח הזיקאבדנלמד מכאן וושמע שאול והרגני', 

  .'קיםוזיחי מצוה אינם נושל'אין אומרים 

  

היה אפשר להביא ראיה מן התורה לכך,  ולכאורה

'ויאמר ה' אל משה במדין לך  (שמות ד, יט)ממה שנאמר 

 .מתו כל האנשים המבקשים את נפשך' כי -שוב מצרים 

'לך שוב לא אמר למשה רבינו רק הקב"ה לן שהרי 

ששכיח הזיקא  וונאגאי , משום שבכהמידי ותו לא ,מצרים'

הוסיף  כן לעו ',זוקיםישלוחי מצוה אינם נ רינןמאלא 

 .נפשך'את  המבקשים האנשים כל מתו מר 'כיאוהקב"ה 
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בתורה פסוק מפורש לן הרי להורות שליכא הזיקא, 

שכיח הזיקא אין אומרים שליחי מצוה אינם במקום שד

  ר יכול "משה כ גם אם לא מתו האנשים הי", דאלנזוקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ה לגאול את "קבהשל חו וב למצרים מהיותו שללשו

ח מצוה יותר מזה, ועדיין לא מצאתי ישראל ואין לך שלו

  .ישוב הגון על זה



−"íë    ³îþëð ì"½¾³ ³îô¾ í×ñô íîñô      ¾ðîšì    
 

  'מאמר א

  רבה אליהו דבי תנא

  )ואות  יא(פרק 

  

בשביל  ,הכל הקב"ה פורע מדה כנגד מדה על'

מעשיהן הרעים של בני עלי שהיו מקולקלין יצאו 

 ,ישראל למלחמה ונהרגו מהן ארבעת אלפים

ל למה נגפנו ה' היום לפני ואמרו בני ישרא

באותה שעה אמר הקב"ה כשהיו בני עלי  ,פלשתים

מכעיסין אותי בעזרת ישראל ובעזרת נשים לא 

ועכשיו שיצאתם במלחמה  ,אמרתם להם כלום

  . 'אמרתם למה נגפנו ה' היום

 

הנהגה מצינו בפרשתן פרשת שמות את ה ובס"ד

של מידה כנגד מידה, וכמו שאמרו המיוחדת הזו 

'למה גזרו להשליכן  (א, יח)במדרש רבה בפרשתן 

ליאור, רבנן אמרי העמיקו עצה שלא יפרע הקדוש 

לפי שהיו יודעין שאין הקדוש ברוך הוא מהן במים, 

, והיו בטוחים ברוך הוא משלם אלא מדה כנגד מדה

   בול לעולם, כך גזרו להטביעם במים'.שלא יביא מ

  

עשר ' )רבה פרק ז(איתא בתנא דבי אליהו עצמו  וכן

וכולן לא בא עליהן  ,מכות הביא הקב"ה על המצריים

אלא בשביל הדברים שהיו חושבין על ישראל 

לפי שכל דבריו של הקב"ה אמת מדה כנגד  ,לעשות

  '.מדה

 יים הק'חר האוהמצינו דבר נפלא שכתב  עוד

ואחת שאלתי 'בזה"ל  (ג, יח)בפרשתן פרשת שמות 

ומה הכריח הדבר להיות כן לרדוף  ,עמדה לי

ולמה לא יכבד ה' בפרעה  ,המצרים אחרי בני ישראל

 ,ובכל עמו ויעלה עליהם היאור בדבר עצמו אשר זדו

ולא  ,ושם יצף ה' לפרעה ולכל עמו וגם הנשים והטף

ויוציא ישראל בכסף וזהב  ,היה צריך לכל האמור

(שמו"ר או שיטלו הכל בשבעת ימי אפלה  ,בעל כרחם

 כי להם היה אור וחפשום כמו שכתבנו בסמוך. פי"ד)

ת ים כי קריע .י עשה ה' ככה לב' טעמים, האואולי כ

וכבודו מלא עולם  ברךסוף ופלאיו פרסמו גדולתו ית

 .מה שלא היה נעשה כן באופן אחר, וטעם ב ,כידוע

כי  )(סוטה יא:ואמרו ז"ל  כי ה' מודד מדה כנגד מדה

המצריים נתחכמו על ישראל לשעבדם בתחלה בפה 

ה והשופט בצדק מדד במד ,רך ואחר כך בפרך

 ,נלכה ג' ימים -כי מתחלה בפה רך  ,עצמה

השאילונו כספיכם שמלותיכם וגו' ואחר כך בפרך, 

מפי ישראל ועל כל פנים נתחכם האדון שלא יצא גם 

  '. עכלה"ק.), כ(מיכה ז תתן אמת ליעקבדבר שקר כנזכר 

  

שכל הפרשה כולה וכל הפרשיות הבעל"ט  נמצא

על  בנויותפרשיות הגלות והגאולה, כולן כאחת  -

   יסוד זה של 'מידה כנגד מידה'.

  

כל מידותיו של מדוע , עניןלומר בביאור ה נראהו

, הקב"ה הינם דווקא באופן זה של מידה כנגד מידה

'כל מדותיו  (צ.)וכמו שאמרו חז"ל במסכת סנהדרין 
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דהנה הקב"ה של הקדוש ברוך הוא מדה כנגד מדה'. 

איש כל לגמול למחייבת חותמו אמת, ומידת האמת 

לטוב כטובתו ולרשע רע  ,כמעשהו בדיוק נמרץ

  במידה כנגד מידה. ,כגמולו

  

הקב"ה הוא להעמיק בזה, דהנה מקום יש  אמנם

אינו כאשר הוא מעניש את האדם, ולכל, טוב ומטיב 

אלא אך ורק בכדי לתקן , חלילה ונשעלשם  ומעניש

מעניש דווקא הקב"ה כ "עואת נפשו ולכפר עליו, 

של מידה כנגד מידה, בכדי לעורר את זה באופן 

האדם שיחזור בתשובה על מעשיו, שכיון שהוא 

ובמקום נשו באופן מסוים ובזמן מסויים ומקבל את ע

מהרהר וחושב 'מה זאת עומד ותוהה והוא מסויים, 

שפגע בי בדיוק בדבר הלזה , 'לנו קיםאלועשה 

הוא עושה את חשבון נפשו, ואז בשעה זו ובמקום זה, 

אשר כמעללו הוא בא להכרה שהקב"ה משלם לו ו

  מעשיו. את הוא מתעורר לתקן כך עיוות, ו

  

העונש מידה כנגד מידה, יודע גם החוטא  ובהיות

העוול שעשה, נמצא ענין המידה  כיצד לשוב בתיקון

ה להיטיב עם ", ממידת טובו של הקבכנגד מידה

  בריותיו.

  

אופן היה אצל בני עלי, שהקב"ה שילם להם ב וכך

מידה כנגד מידה בכדי לתקן את אשר עיוותו של 

וכך היה ולכפר עליהם, ולעוררם לשוב בתשובה, 

שהקב"ה שילם לו כמעשיו  ,אצל פרעה הרשעאפילו 

ולא יותר, , ל"הנ במידה כנגד מידה וכדברי האוה"ח

יתעורר ויבין בדעתו, עצמו פרעה שוכל זאת בכדי 

בדייקא, מחמת בצורה הזו  ועונשבל את מקשהוא 

מידה דתו של הקב"ה לשלם לאיש כמעשהו במי

   .כנגד מידה

  

צריכים ומחנכים לתלמידים  ,לבנים אבותו

, ובשעה שצריך לייסר ב"השל הקלהידבק במידותיו 

חושך שבטו ולהיות בבחינת 'את התלמיד ואת הבן 

להיות מרא דחושבנא,  חייביםצריכים ו ',שונא בנו

רק שלא לא ו, לעבור את המידהלא  שחלילה וחס

לא להוסיף אפילו אלא  ,עונששום להוסיף חלילה 

בשעה זאת ועוד, שו ,מילת קפידה מיותרתשום 

הוא מקבל לו שלהסביר  את הילד צריךשמענישים 

לו מדוד עונש זה שלפי  ,זה בדייקאה את העונש

אז כאשר הילד ו ,כנגד מה שעשה מידה כנגד מידהב

רואה שהעונש לא ניתן לו מתוך כעס וזעם, אלא 

מתוך ישוב הדעת ואחר מחשבה רבה, ומתוך 

התחשבות מיוחדת שחלילה לא יהא עונשו רב על 

לו באמת נעשה העונש שהמידה, הנה בכך הוא יבין 

  .בדייקאמתוך אהבה ו עבור טובתו

  

רוויח רווח נוסף שלא ננהג באופן הזה, נ וכאשר

, שאז עברה וזעםנעניש מיד בשעת מעשה בשעת 

יותר על  במסכת העונשיןלהרבות ביותר עלולים 

במידת בכובד ראש  שקולנרק ו, המידה הנכונה

, ואו אז יצא עונש שיהא בדיוק מידה כנגד מידהה

  .העונש מתון מתון
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 שבנו ,את צרתו אדם נכבדתינה לפני זה  שבועב

סיפר ו ,ימיםכבר כמה  ורהתלמוד תלהולך אינו 

 ,'חלומות'בעל הוא במהותו ובתכונת נפשו  שבנו

כך , ותיוקורה סביבואת אשר שאינו שם על לב 

ראשו את על משכח להסיר ו ,שנכנס לכיתהלו אירע 

לכיתה המלמד אשר נכנס כו, אשר לו החורף כובע

 ילדי  ביישו לפני כל בערה בו חמתו, ווראה זאת, 

ד אינו והילהכהו מכת לחי, עוד הוסיף ווהכיתה, 

רוצה לחזור לכיתתו בשום פנים ואופן, כי הוא יודע 

  בו שהעונש לא היה מוצדק כלל וכלל.ומרגיש בלי

  

אילו מרא דחושבנא, ואילו היה אותו מלמד  והנה

באמת רוצה לתקן את הילד ולחנכו היאך היה 

מביישו בוודאי לא היה להימנע מפיזור הנפש שכזה, 

לא היה מוסיף חטא בוודאי ו ,כל ילדי הכיתהלפני 

אותו המלמד אך כיון ש, מכת לחי מכהועל פשע ו

ואין צריך  ,כעסו על הילדאת פרק היה קצר רוח, 

של המלמד בוודאי שלא בנו לומר שאילו היה הילד 

   .והיה נוהג כך כלפי

  

ברב או וכמשל כדוגמא משמשת  זו עובדהו

נכים די אבות ומחיבמעט, לעונשים שמוטלים על 

בלא מחשבה כלל וכלל אם צריך להענישם, ובלא 

מחשבה כלל וכלל איזה עונש להענישם, ואם היו 

בא שהעונש האבות והמחנכים משכילים ומבינים 

דבקים במידותיו של והיו לתקן, אך ורק בכדי 

 ,מידה כנגד מידהבאופן של הקב"ה שמעניש רק 

ואפילו את הרשע הגדול ביותר כפרעה הרשע, אזי 

לחסוך הרבה עגמת נפש מן הבנים היה אפשר 

והתלמידים, והם היו מקבלים את עונשם באופן 

  . הנכון והיו עולים על דרך המלך

  

על כן במוצאי שבת זו אנו צריכים לקבל על  אשר

עצמנו להיותנו מרא דחושבנא, ולמדוד את מעשינו 

שיהיו באופן של מידה כנגד מידה בדיוק נמרץ, וכך 

לגדל את בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם, נזכה 

ויתקיימו  טבות תבנית היכל,ואת בנותינו כזוית מחו

-יגתהלים קמד, ( בנו דברי דוד המלך בעל סעודתא דילן

ננו מאליפות מזן אל זן צאזוינו מלאים מפיקים מ' )טו

בלים אין פרץ ואין ואלופינו מס .בבות בחוצותינוומר

אשרי העם שככה לו  .תינוובווחה ברחויוצאת ואין צ

   י העם שה' אלוקיו'.אשר

  

  מאמר ב

  

בפרשתן שמשה רבינו רעיא מהימנא אמר  כתיב

'. ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח' יג)ד, (להקב"ה 

בזה"ל 'הנכון בעיני, שלח נא ביד כל  הרמב"ןוכתב 

כי אין אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר אשר תשלח, 

. והסיבה למשה בכל הסרבנות ממני לשליחות

הזאת, ענווותו הגדולה מכל האדם אשר על פני 

האדמה, שלא היה מוצא את לבו להתגדל ולדבר אל 

המלך ושיתפאר לאמר ה' שלחני, ולא על ישראל 

   ים ולהיות עליהם מלך'.להוציאם ממצר
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הרה"ק שסיפר נורא הוד, מעשה ראיתי זה  בענין

הרב זקינו זיע"א על  הצמח צדק מליובאוויטש

כ"ד דיליה יומא דהילולא שזיע"א  הבעל התניא

וכך הוי מעשה, שפעם אחת , חל בשבוע זה טבת

ועבר זמן רב והלה , ליחידותחד אנכנס אליו אדם 

שפחד להיכנס לקודש פנימה, ניגש הגבאי לא יצא, 

ביקשו להיכנס וזיע"א,  האדמו"ר האמצעילבנו 

ראה ולראות במה דברים אמורים, כאשר נכנס 

שאביו הק' אינו נמצא כלל בחדר ורק אותו יהודי 

עומד שם, נכנס הרה"ק לחדר לפנים מחדר, וראה 

שם את אביו בעל התניא מתגולל על הרצפה כדרכו 

 –ניין' גיטראפן ר 'איך האב בשעת דביקות, ואומ

עומד לפניו נתעורר בראותו את בנו ותשע, צאתי מ

פנה אז יהב ליה ידיה ואוקמיה, וו ,מדבקותו

לאחר זמן שאלו בנו להתייחד עם אותו יהודי, 

, א"זיע דברים, ואמר לו הרבשל  ו לפשרק "הרה

א "זיע ק המגיד ממעזריטש"הרהקיבל מרבו הוא ש

לראות בכל מי שנכנס  ומעצבל ועפשהוא צריך ל

  אותו אדם נכנס כאשר , וויותר ממנשהוא טוב  ואלי

  על סיפר כש  ואח"כ  טומאה, של  רוח  עמו  נכנסה 

  

  

  

  

  

  

  

נקודת זכות שום למצוא בו  ללא יכ, שעברהעבירות 

להמשיך לו את הישועה הנצרכת לו, שיוכל בכדי 

 ונפשחשבון  הנימי, ושם עשלחדר הפ ועל כן נכנס

תשע דברים, ב ושהוא טוב ממנ , ומצאבישוב הדעת

לחזור  לואז יכניין' וזהו שאמר 'איך האב גיטראפן 

  .תיקון לנפשועבורו ולפעול  ,דותיביחולקבלו 

  

שאם משה רבינו רעיא מהימנא למדנו  נולדרכ

וידע שהוא מדבר עם  ,גדלותוייחוסו ואת שידע את 

האלוקים פנים בפנים, ואעפ"כ היה עניו מכל האדם 

עם שאשר על פני האדמה, וכן גם הרב בעל התניא 

כל שבוודאי ידע כל גדלותו וקדושתו וחסידותו, 

ואפילו בעל עבירה המעלה רוח  יותר ממנוטוב יהודי 

אזי ק"ו בן בנו של ק"ו שאנו אזובי הקיר, , טומאה

צריכים להבין שבאמת כל אדם בעולם טוב יותר 

 עלינו לעמול על כך ,תנו, ואם איננו רואים זאתמאי

לראות עד שנוכל לראות דברים כהוויתם, ואז נוכל 

לטוב לנו כל  ,רק את מעלת חברינו ולא את חסרונם

 אכי"ר. ,הימים



  

 לעילוי נשמת  

   האשה החשובה

  ע"ה שרה רחלמרת 
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ֵהי ֲאבֹ  ֵהי ַיֲעֹקב ְׁשָלַחִני ֱא ֵהי ִיְצָחק ֵוא ֵהי ַאְבָרָהם ֱא ֵתיֶכם ֱא

  ֲאֵליֶכם ֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדר:

 , ומהו שמי לעולם וזכרי לדור דורמה ענין אלוקי האבות לשמו יתברך

 שמתיחס מה כי ,1יתכן. רוד רולד זכרי וזה לעולם שמי זה) טוג, (

 ברית כי, לעולם שמי הוא ,ויעקב יצחק אברהם אלקי ,האבות על

                                                 
ִהים ֶאל  ַוֹּיאֶמר עֹוד" )שמות ג, טו[יח] תוכן דבריו, דהנה על הפסוק ( 1 ֱא

ֵהי ִיְצָחק  ֵהי ַאְבָרָהם ֱא ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ֱא ֹמֶׁשה ֹּכה ֹתאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה' ֱא

ֵהי ַיֲעֹקב ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ֶזה ְּׁשִמי לְ  ", יש להתבונן: ֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדרֵוא

יאמר להם, ואמר א. הרי לפני כן כתוב ששאל משה אם ישאלו מה שמו, מה 

ִהים ִהֵּנה ָאֹנִכי יד) "-לו ה' את שמו, כדכתיב (פסוקים יג ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהֱא

ֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו ִלי ַמה   ָבא ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם ֱא

ִהים ֶאל ֹמׁשֶ  ְּׁשמֹו ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם: ה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ַוֹּיאֶמר ֹּכה ַוֹּיאֶמר ֱא

  ".ֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכםֹתאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָר 

אם כן מה זה שחוזר שוב ואומר בפסוק טו את כל האריכות, די לכתוב "זה 

שמי לעולם כו'". ב. מה ענין אלוקי אבותיכם כו' לשמו. ג. מהו כפל הלשון 

", ומה ההבדל בין שמי לזכרי, ומה ההבדל ה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדרֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלם ְוזֶ "

  בין לעולם, לדור ודור.

ומבאר המשך חכמה, על פי המבואר בתוס' בשבת (נה, א ד"ה ושמואל) 

דאף על פי שזכות אבות תמה, כדאמר שמואל התם (שבת נה, א) מכל מקום 

ויקרא ת, (מוכיח רבינו תם דברית אבות לא תמה, כדכתיב על לאחר הגלו

ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי " )כו, מב

  ".ָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכרַאְבָר 

ועל פי זה יש לומר, דזה כונת התורה, דבפסוק יד, כתוב שם אהיה, וכאן 

אבות, הוא שמו  בפסוק טו מוסיף עוד, דשם ה' על האבות, דהיינו ברית

  יתברך. 

ואם תאמר, מה ענין להזכיר כאן ברית אבות, ומבאר המשך חכמה, דהנה, 

במקומות אין מספר הקב"ה מזכיר ה' יציאת מצרים, והטעם בזה [מלבד 

הטעם שהוא יסוד האמונה], כיון שיציאת מצרים הוא תחילת הדבקות של 

(שבת נה, א  אשה במה בפרק תם רבינו שכתב כמו, ותמ לא אבות

 אשר, ממצרים מוציאכם שאני מה, והיינו ,תוס' ד"ה ומשמואל)

 ותמצ ורובי, הישראלית להאומה יתברך השם דבקות ראשית זהו

 הקדוש ולכן ,ןבה וכיוצא ומועדים סוכהו, פסח כמו ,זה על םבנוי

 מארץ הוצאתיך אשר אלקיךה'  אנכי תמיד עצמו מתאר הוא ברוך

 מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכםה'  אני), ב, כ שמות( מצרים

 לדור זכרי הוא ,מספר לאין בזה וכיוצא) מא, טו במדבר( מצרים

 אשרה'  חי עוד יאמר ולא) ח-ז ,כג ירמיה( בנביאים כאמור, דור

כפסח סוכות ומועדים ה' בבני ישראל, ורוב מצוות תלויות ביציאת מצרים, 

וכו', לכן מזכיר ה' בכל מקום את זמן התחלת הדבקות בישראל, לכן כאן 

שבא להוציאם ממצרים ולהדבק בהם, אומר להם, ששמו שנקרא על 

האבות, והיינו ברית אבות לא תמה לעולם, כי הוא משו יתברך לעולם, 

שון ובזכותה מתדבק בהם, וזו בחינה אחרת של שמו יתברך, מהשם הרא

  ומיושב דקדוק א' ב'.

אמר להם בן זומא לחכמים: וכי מזכירין " ):יב, ב(ברכות והנה תניא ב

הנה ימים ' ח)-(ירמיהו כג, ז והלא כבר נאמר ,ת המשיחיציאת מצרים לימו

ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים,  ,באים נאם ה'

צפונה ומכל ע בית ישראל מארץ כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זר

אמרו לו: לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה,  - 'הארצות אשר הדחתים שם

  " ע"כ.אלא שתהא שעבוד מלכיות עיקר, ויציאת מצרים טפל לו

והנה שמו של הקב"ה הנקרא על האבות, ובברית זו הוציאנו ממצרים, היא 

בשם זה, ולא יאמרו  לא תהיה שמו כביכול לעולם, כי לעתיד לבוא לא יקראו

חי ה' אשר העלה את בני ישראל ממצרים, שיציאת מצרים תהיה טפלה 

והעיקר יהיה הגאולה העתידית, ויהיה רק זכר ליציאת מצרים, דזכר אינו 

  דבר עיקרי, ושם הוא דבר עיקרי.

", דשם שלי על האבות, והיינו ברית אבות, ֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלםוזה ביאור הכתוב "

לעולם, כי על ידי יציאת מצרים נעשה דבקות של ה' בבני ישראל, הוא שמי 

ודבקות זו היא נצחית, והיא לעולם, אבל לעתיד לבוא לא יקראו בשם זה 

שעל ידו הוצאתי אתכם ממצרים, אלא יהיה שם זה רק זכר לדור ההוא, וזה 

 " ומיושב דקדוק ג.ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדרהכונה "



  משך חכמה
  מאת הגה"ק רבי  מאיר שמחה הכהן זיע"א מדווינסק

 שליט"א מאת הרב יצחק בירך דסקל - עם ביאור בינת החכמה

 ב

 בית הביא ואשר העלה אשרה'  חי אם יכ, מצרים מארץ העלה

 מצרים יציאת דתהא ,כו' הארצות ומכל צפונה מארץ ישראל

, יב, ב)( דברכות קמא פרק בסוף בזה וטרו ושקלו. שם יעוין, טפל

 .2והבן ,שם עיין

 

  

][יט  

ֵהי  )יז-ג, טז( ֵל ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ה' ֱא

ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֵלאֹמר ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֲאבֹ  ֵתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי ֱא

ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים  ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים:

                                                 
ובזכותה הוציאנו ה'  ,אבות לא תמהתמצית דבריו: ברית  2

ומזכיר  .הוא שמו יתברך ,לכן שמו יתברך על האבות ,ממצרים

והיא שמו  ,כיון שבא להוציאם ממצרים בזכות ברית זו ,אותה כאן

שלא יאמרו חי ה' אשר  ,בגאולה העתידית ,אבל לעתיד ,לעולם

שיציאת מצרים תהיה טפלה  ,יהיה שם זה רק זכר ,העלה מצרים

  לה העתידית.לגאו

  

  ]יט[

ֵל ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני " )יז-שמות ג, טז[יט] תוכן דבריו, דהנה, על הפסוקים ( 3

ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי ֱא ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ה' ֱא

ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני  ת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים:ֶאְתֶכם ְואֶ ֵלאֹמר ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי 

ִמְצַרִים ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת 

ת ֶכם ְואֶ ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאתְ ", יש לדקדק: א. מהו אריכות הלשון "ְדָבׁשָחָלב ּו

כו'". ב.  ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים", די לומר "ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים

  ".ָּפֹקד ָּפַקְדִּתימהו כפל הלשון "

ומבאר המשך חכמה בשם אביו [רבי שמשון קלונימוס קלמן הכהן זצ"ל], 

יו ועל פי ) שה' שוקל עונות האדם וזכויותתשובה ג, ב(רמב"ם דהנה כתב ה

ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות וז"ל " זה דן מה לעשות לו, ומסיים

 א יד, יג)-(מלכים שנאמר ,אלא לפי גודלם, יש זכות שהיא כנגד כמה עונות

(קהלת ט,  שנאמר ,יען נמצא בו דבר טוב, ויש עון שהוא כנגד כמה זכיות

 ,א בדעתו של אל דעותוחוטא אחד יאבד טובה הרבה, ואין שוקלין אל יח)

  " עכ"ל.והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות

, (שמות לד, ו) בית הלל אומרים: ורב חסד" )יז, א(ראש השנה ואיתא ב

ל ֶאֶרץ ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי אֶ 

  ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:

", מה ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים:"

  בא ללמד

 אעלה מרווא ,במצרים לכם העשוי ואת אתכם פקדתי פקד(ג, טז) 

 ידועד, הציור דרך על "לז מארי אבא 3פירש. מצרים מעני אתכם

 יתברךה'  כי ,ה יז, א)נשראש ה( בותינו זכרונם לברכהר דברי

 ואמרו, לחייב שיש ומה לזכות שיש מה צדק במאזני שוקל בדעתו

 כפי ,במשל והכל, מכביד והזכות ,)ז, לד שמות( ןעו נושא (שם)

 ם"הרמב שכתב כמו ,דעים תמים אצל הדבר קולש שידוע

 ,פקידות שתי ,פקדתי קדפ ,כאן מדבר הכתוב וכן. (תשובה ג, ב)

 -הואיל ומחצה על מחצה הם  -מטה כלפי חסד "רש"י [פמטה כלפי חסד. 

יכי הועוד גרסינן שם: " .]ואין יורדין לגיהנם ,מטה את ההכרע לצד זכות

ישוב ירחמנו יכבש  (מיכה ז, יט) רבי אליעזר אומר: כובשו, שנאמר ,עביד

נשא עון ועבר  (מיכה ז, יח) עונתינו, רבי יוסי בר חנינא אמר: נושא, שנאמר

את כף המאזנים של זכות, ומכריעין את  -כובש :רש"י ". [ופירש על פשע

  ].אזנים של עוןמגביה כף מ -נושא : יכרעו בו -יכבוש עונותינו : העונות

 , ח)רשה אפשמות רבה (והנה ישראל במצרים הפרו ברית מילה, כדאיתא ב

) בה' בגדו כי בנים זרים ילדו , ז,רבנן פתחין פתחא להאי קרא (הושע ה"

כשמת יוסף הפרו ברית מילה,  ,עתה יאכלם חודש את חלקיהם, ללמדך

". ע"כ. םאתה למד שמשה מלן ביציאתן ממצריאמרו נהיה כמצרים, מכאן 

מסכתא  -בשלח (מכילתא דרבי ישמעאל וכן עבדו עבודה זרה, כדאיתא ב

ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והיו מלאכי השרת ) "דויהי פרשה ו

  " ע"כ.תמהים לומר בני אדם עובדי עבודה זרה מהלכין ביבשה בתוך הים

הדין ועל פי כל זה יתבאר היטב כל הענין. דהתורה מרמזת את עומק משקל 

שהיה לה', עד שדן את ישראל לזכות לצאת ממצרים. כיון שמצד אחד של 

המאזנים היו העבירות החמורות של ברית מילה ועבודה זרה, ובצד השני 

קושי השיעבוד, והיו המאזנים שוות, אבל נטה ה' את כף המאזנם לזכותם, 

אבות,  כי הוא רב חסד, [ויתכן על פי המבואר בפיסקא יח, שלכן מזכיר ברית

" י ֶאְתֶכםָּפֹקד ָּפַקְדּתִ שלולא זה לא היה גואלן ממצרים]. וכך פירוש הכתוב "

הוא להעניש את ישראל על שתי עבירות חמורות, ברית מילה ועבודה זרה, 

ת ְואֶ לכן כפל בלשון פקד פקדתי, אבל מצד השני של המאזנים ראיתי "

לים, והטיתי כלפי חסד כי הוא ", והיו המאזנים שקוֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים

הטיתי כלפי  – ָוֹאַמר" נושא עון, לכן ממשיך הכתוב ואומר, שאף על פי כן:

 ".ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים -חסד 



  משך חכמה
  מאת הגה"ק רבי  מאיר שמחה הכהן זיע"א מדווינסק

 שליט"א מאת הרב יצחק בירך דסקל - עם ביאור בינת החכמה

 ג

 ,(שמות רבה א, ח) מילה ברית שהפרו ישראל מצד הוא, אתכם

 אף .(מכילתא בשלח מסכתא ויהיה פרשה ו) זרה עבודה ועובדין

 והצרות השעבוד קושי ,במצרים לכם העשוי את אני רואה

 חסדו וגזרה .שקולים והמאזנים ,םקונ דעת על תםוא שמעבירים

 ,אתכם אעלה ,אומר וזה .השעבוד מאזני ומכביד ,וןע נושא להיות

 מכביד בפרך והשעבוד והעוני, מצרים מעני ,רואה שאני מה נגד

 .4והבן ,המאזנים

  

][כ  

א ְּבָיד   )ג, יט( א ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶל ִמְצַרִים ַלֲה ְו ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי 

  ֲחָזָקה:

 ד חזקה"ומה הפירוש "ולא בי ",יוציא"למה לא כתוב 

 הישראלי דהנפש, 5פירוש. חזקה ביד ולאכו'  יתן לא כי) יטג, (

                                                 
 ,הפרו ברית מילה ועבדו עבודה זרהישראל  תמצית דבריו: 4

 ",ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם" .ומרמז הכתוב את משקל הדין שהיה להם

ומצד שני ראיתי את קושי  .שתי פקידות על עבירות הללו

 ,והיה המשקל שוה ,"ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִיםהשיעבוד "

  ".ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים" ,והטיתי כלפי חסד

  

  ]כ[

א ִיֵּתן ַואֲ " )שמות ג, יט[כ] תוכן דבריו, דהנה על הפסוק ( 5 ִני ָיַדְעִּתי ִּכי 

א ְּבָיד חֲ  א ", יש לדקדק: א. מהו הלשון "ָזָקהֶאְתֶכם ֶמֶל ִמְצַרִים ַלֲה ְו

", היה לכתוב "לא יוציא אתכם", ומהו לשון "לא יתן". ב. מה ן ֶאְתֶכםִיּתֵ 

א ְּבָיד חֲ הפירוש "  לא יתן אתכם מלך מצרים" [ורש"י פירש וז"ל "ָזָקהְו

יעו כל עוד שאין אני מוד ,אם אין אני מראה לו ידי החזקה, כלומר -להלך 

" עכ"ל, אבל הלשון "ולא", קשה לפי לא יתן אתכם להלוך ,ידי החזקה

  פשוטו של מקרא, דהוה לכתוב "אלא"], זה בא המשך חכמה לבאר.

), כ ,גירושין בוכדי לבאר זאת מביא המשך חכמה את דברי הרמב"ם (

י שכופין עליו לקיים מצוה, כשעושה אותה, עושה אותה בלב שכתב, שיהוד

מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה שלם. וז"ל קדשו "

לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה 

ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין  כו'אני ויכתוב הגט והוא גט כשר 

בין ביד ישראל, שאין אומרין אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות  ביד גוים

 ועל, האמיתי מותיהשל אל הומתאו נפשו, הכאה ידי על המוכרח

 מקיום נהנה הנפש ונשאר, החומר תאות ממנו סרה, כפיה ידי

 כ ,ב פרק גירושין הלכות, ם"הרמב שכתב כמו, יתברךה'  רצון

 שאף, חזקה יד ידי על ולא, וחלטהמ ברצונו יסכים לא ,הוא אבל

 בעל רק ,ברצונו להלוך יתן לא כן גם, ויכפוהו חזקה ביד יכוהו אם

  .6ק"ודו ,ברצון נתינה אינו דזה, כרחו

  

][כא  

א ִיְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ִּכי  )ד, א( א ַיֲאִמינּו ִלי ְו ַוַּיַען ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ְוֵהן 

א ִנְרָאה ֵאֶלי ה   :'ֹיאְמרּו 

  מהו כפל הלשון "ויען ויאמר", ומהו לשון "ויען"

 יאמרו כי בקולי ישמעו ולא לי יאמינו לא והן ויאמר ויען) אד, (

דבר שאינו מחוייב מן התורה לעשותו כגון מי שהוכה עד שמכר או נתן 

אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה 

דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו אין זה אנוס 

זה שאינו רוצה לגרש מאחר  ,נס עצמו בדעתו הרעה. לפיכךממנו אלא הוא א

רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן  ,שהוא רוצה להיות מישראל

 ,ואמר רוצה אני ,וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ,ויצרו הוא שתקפו ,העבירות

  " עכ"ל.כבר גרש לרצונו

ה מוכרח ועל פי זה יש לומר, דבאה התורה לומר, שאפילו ביד חזקה, שיהי

וכפוי לשלח אתכם, גם לא יתן לכם ללכת מתוך רצון, כי רשע הוא, דדוקא 

הנפש הישראלית, שבשורשה מתאוה לשלמות, אם כופין אותה עושה מתוך 

רצון, אבל פרעה, אף על פי שיוציא אתכם, לא יהיה ברצון, לכן דקדק 

ברצון, הכתוב לכתוב "לא יתן", דנתינה היא ברצון, אבל יציאה אינה דוקא 

 ומיושב כל הדקדוקים הנ"ל בס"ד.
, כאשר מכריחים אותה למצוה ,תמצית דבריו: נפש היהודית 6

 .כי בשורשה היא מתאוה לשלמות ,לבסוף בלב שלם עושה אותה

לכן  ,לא יעשה ברצון ,אפילו אם ה' יכריח אותו ,אבל פרעה הרשע

" לא "יתן ,שאפילו כשיוציא ביד חזקה ,אמר ה' "ולא ביד חזקה"

  לכן לא כתוב יוציא. ,כי נתינה היא ברצון ,ברצון שתלכו

   

 ]כא[



  משך חכמה
  מאת הגה"ק רבי  מאיר שמחה הכהן זיע"א מדווינסק

 שליט"א מאת הרב יצחק בירך דסקל - עם ביאור בינת החכמה

 ד

, הפרשה בכל שאין מה ,ויען כאן בדכתו 7הא. 'ה אליך נראה לא

 בכל דריש (סוטה לג, א) נאמרים אלו דבפרק, רמז דרך על נראה

 שני ובפרק ,)יד, כז ריםדב( רם בקול יםהלו מוענו ,ואמירה עניה

(שמות  בקול יעננו והאלקים ידבר ממשה דריש (יא, א) דערכין

 ,מרמז לכן. שם י"רש עיין, משורר שהלוישיר  על, יט, יט)

 ,נחש הראוהו ולכך, ישראל על הרע לשון שדיבר זו שבאמירה

 הוא נעשה בזה ,יב) ,(שמות רבה ג ברכהלכרונם זכמינו ח כדרש

(זבחים קב,  לברכה כרונםזבותינו ר שדרשו וכמו, כהן ואהרון לוי

, לוי ואתה כהן הוא עכשיו ,הלוי דאהרן (שמות ד, יד) קרא על )א

, ויאמר משה ויען ,וזה .יםהלו בעבודת משורר הוא ונעשה

חלק ב, ( הרוהז דרך ולפי .בקול בעניה משורר נעשה זו שבאמירה

                                                 
א  ַוַּיַען" )שמות ד, א[כא] תוכן דבריו, דעל הפסוק ( 7 ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ְוֵהן 

א ִיְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ִּכי ֹיאְמרּו א.  ", יש לדקדק:א ִנְרָאה ֵאֶלי ה' ַיֲאִמינּו ִלי ְו

ב. מדוע כתוב לשון "ויען", שאינו  ".ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ַוַּיַעןמהו כפל הלשון "

  בכל הפרשה.

וכדי לבאר זאת, יש להקדים, דהנה בזבחים (קב, א) נחלקו התנאים האם 

 ויחר אף ה' במשההיה משה כהן, ומתי פסקה כהונה ממנו. וז"ל הברייתא ""

: כל חרון אף שבתורה נאמר בו רבי יהושע בן קרחה אומר - (שמות ד, יד)

רושם וזה לא נאמר בו רושם; ר"ש בן יוחי אומר: אף זה נאמר בו רושם, 

הכי קאמר, אני  ,: הלא אהרן אחיך הלוי, והלא כהן הוא(ד, יד) שנאמר

אמרתי: אתה כהן והוא לוי, עכשיו הוא כהן ואתה לוי; וחכמים אומרים: 

ד; ויש אומרים: לא פסקה לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלב

: ומשה איש א כג, יד)-(דברי הימים כהונה אלא מזרעו של משה, שנאמר

ואהרן  : משה(תהלים צט, ו) האלהים בניו יקראו על שבט הלוי, ואומר

" ע"כ. הנה, לחכמים לא היה משה בשבעת בכהניו ושמואל בקוראי שמו

  ימי המילואים.

עוד מצוות שכתוב בהם אמירה, ומבואר בסוטה, דהטעם שמקרא ביכורים ו

ֶאל ְוָאְמרּו ַהְלִוִּים ְוָענּו " )דברים כז, ידהם בלשון הקודש, דכתיב בלוים (

", וענייה היא בלשון הקודש, מדכתיב במתן תורה ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל קֹול ָרם

ֹמֶׁשה ַוְיִהי קֹול ַהֹּׁשָפר הֹוֵל ְוָחֵזק ְמֹאד " )שמות יט, יטשנתנה בלשון הקודש (

ִהים  ְיַדֵּבר ". ובערכין (יא, א) אמרו, מנין דשירת הלוים ְבקֹולַיֲעֶנּנּו ְוָהֱא

ִהים  ֹמֶׁשה ְיַדֵּבר" )שמות יט, יטמהתורה, דכתיב ( ", "על ְבקֹולַיֲעֶנּנּו ְוָהֱא

לפי  ,יה מצוהו לשוררשה -על עסקי קול (שם) "רש"י עסקי קול", ופירש 

ה מבואר דלשון ענייה, רומז ללויים שבהם נאמר " עכ"ל, הנשמשה לוי היה

  לשון זה.

 בעל הוא והלוי, דין הוא אלקים משמח שהשיר) , בקמג ,תרומה

 .8יותר שפיר אתי ,(זוהר חלק ב, קמה, ב) חסד איש והכהן, דין

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת מלבד גליון משך 

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

ויען משה ) וז"ל "יב, שמות רבה (פרשה גוהנה, על הא דכתיב הכא, אמרו ב

הקדוש ברוך  ,ויאמר והן לא יאמינו לי, אותה שעה דבר משה שלא כהוגן

ושמעו לקולך והוא אמר והן לא יאמינו לי, מיד השיבו הקדוש  ,הוא אמר לו

נתן לו אותות לפי דבריו, ראה מה כתיב אחריו ויאמר  ,בשיטתו ברוך הוא

 ,מזה שבידך אתה צריך ללקות ,כלומר ,ה' אליו מזה בידך ויאמר מטה

  כו'". שאתה מוציא שם רע על בני הם מאמינים בני מאמינים

ועל פי זה יש ליישב הדקדוקים הנ"ל, דהנה, לפי חכמים שחולקים על רבי 

ומר, דמחמת עון זה נטלה ממשה הכהונה, ומרומז שמעון בר יוחאי, יש ל

", פירוש, זה שמשה נעשה לוי, דכתיב ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ַוַּיַעןזאת בכפל הלשון "

"ויען משה", דלשון ויען הוא של לויים, הוא מפני שויאמר כו', שדיבר לשון 

  הרע על ישראל, ומיושב ב' הדקדוקים היטב.

ניטלה ממנו הכהונה, דמבואר בזוהר ויש לתת טעם, מדוע בגלל עון זה 

הקדוש (תרומה, חלק ב, קמג, ב) דשירה של הלוים היא מצד הדין, ולכן 

הלויים הם ממדת הדין, אבל הכהן הוא מדת חסד, כמבואר בזוהר (נשא 

הרע, ובא ממדת הדין, ששופט  חלק ג, קמה, ב), וכיון שדיבר משה לשון

ראוי להיות כהן אלא לוי, הבא  את ישראל על פי דין ולא בחסד, לכן אינו

  מצד מדת הדין.

תמצית דבריו: לשון "ויען", רומז ללויים, שכתוב בהם לשון זה.  8

ומשה רבינו היה ראוי להיות כהן ואהרן לוי, אבל בגלל שדיבר 

לשון הרע על ישראל ניטלה ממנו הכהונה, שהכהן הוא ממדת 

לוי הוא חסד, שמסנגר על ישראל, ולא מדבר עליהם בדין, וה

ממדת הדין. לכן כתוב "ויען משה", פירוש, הטעם שנעשה משה 

לוי, המרומז בלשון "ויען", הוא מפני "ויאמר" כו', שדיבר על 

 ישראל לשון הרע.
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ììë úòééñî äðéà òáöàä úðéúðù 'åðîò êòáöà �  ïéðòä ãåñé øàáé
 øîàî ô"ò÷"äøä     ÷öà÷î ÷öà÷î ÷öà÷î ÷öà÷îà"òéæ á íãàä êéøöù äòøô úá ãé ïéðò

åúìëéå åçåëáù ìë úåùòì �  ùé íãàä úééùò ìë øçàù øàáì óéñåé
äùòîä äùòð åçåëî åàìù òãéì åì �  øîàî àéáé÷"äøä     ø"äãéçä ø"äãéçä ø"äãéçä ø"äãéçä

òéæ"à úàöîå úòâé ïéðòá �  àåäù äöî úåöîå õîç øåñéà ïéðòá äîúé
ìàøùé úà ùøâì íéøöî åøäéîù íåùî �  øáãä íòèá øéòé úìåàâù

çéìù é"ò àìå åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä é"ò äúéä íéøöî �  ïéðò øàáé
 øîàî àéáéå ,ä÷òöäå äìéôúä êøãá íéøöîá é"ðá úåìãúùä ÷"ë ÷"ë ÷"ë ÷"ë

à"òéæ ø"åîãà ïøîà"òéæ ø"åîãà ïøîà"òéæ ø"åîãà ïøîà"òéæ ø"åîãà ïøî äæá �  ìò äúéäù íéøöî úàéöé íòè äæá áùéé
 ìàøùé ìù íçøë�  ïåæôçá äöî úåöîå õîç øåñéà úééìú íòè øàáé

íéøöîî úàöì åæôçðù �  ë"â äéäúù äãéúòä äìåàâä ïéðò íéòèé
äéôëá �  èîåùù éîë äúéäù íéøöî úàéöé ïéðòá ì"æç éøáã àéáé

 äæá ïéðòä ÷îåò úà øàáéå åîà éòîî øáåòä úà�  øîàî àéáé
 ÷"äøäø"äãéçäø"äãéçäø"äãéçäø"äãéçä  øîàîå ,íéøöî úåìáñ ïéðòá à"òéæ÷"äøä     õ"ééøä õ"ééøä õ"ééøä õ"ééøä

 ùèéååàáåéìî ùèéååàáåéìî ùèéååàáåéìî ùèéååàáåéìîà"òéæ � í"éááåùä éîéá äãåáòä êøãì ÷éñé �  
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’’’’ð−ëîð−ëîð−ëîð−ëî    íšïìíšïìíšïìíšïì    ó¾þè−ó¾þè−ó¾þè−ó¾þè−    î®þêôî®þêôî®þêôî®þêô    ----    ñ¼ñ¼ñ¼ñ¼    óìþ×óìþ×óìþ×óìþ×    ñ¾ñ¾ñ¾ñ¾    
ñêþ¾−ñêþ¾−ñêþ¾−ñêþ¾−    ó¾þè−ó¾þè−ó¾þè−ó¾þè−’’’’        

(ê ,î −"¾þ)(ê ,î −"¾þ)(ê ,î −"¾þ)(ê ,î −"¾þ)        
  

 באתי ומאז שלחתני. זה למה הזה לעם הרעתה למה אדני ויאמר' ה אל משה 'וישבכתיב  í) ,ë×-×(ê ,î è בסוף פרשתן

 כי לפרעה אעשה אשר תראה עתה משה אל' ה ויאמר. עמך את הצלת לא והצל הזה לעם הרע בשמך לדבר פרעה אל

 עליו שתחזק החזקה ידי מפני - ישלחם חזקה ביד רש"י 'כיוכתב  מארצו'. יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד

 ¾³îô( אומר הוא וכן. צידה להם לעשות יספיקו ולא, יגרשם ישראל של כרחם על - מארצו יגרשם חזקה ישלחם. וביד

ë−, èñ( מקור דברי רש"י במדרש הגדול כאן  .'לשלחם למהר העם על מצרים ותחזק(ðš ³îê ¾"î³ë êëîí) 'מלמעלן חזקה ביד 

 כן ואחרי מצרים ועל פרעה על אביא אחד נגע עוד(ê− ,ê− öñíñ)  דכתיב מלמעלן ישלחם חזקה ביד .מלמטן חזקה וביד

 מן לשלחם למהר העם על מצרים יד ותחזק דכתיב ,מלמטן מארצו יגרשם חזקה וביד .בכורות מכת זו אתכם ישלח

  '.הארץ

  

µô¼ ³ê ³ñ®í êñ ñ®íîµô¼ ³ê ³ñ®í êñ ñ®íîµô¼ ³ê ³ñ®í êñ ñ®íîµô¼ ³ê ³ñ®í êñ ñ®íî        
  

 - על ישראל  והןעל מצרים,  -על המשלחים  הן  ,כפולה נמצא עולה שיציאת מצרים היתה באופן של כפיה

המשולחים, ויש להבין למה הוצרך הקב"ה לגאול את ישראל באופן זה, בעל כרחם של ישראל, אחר כל הרד"ו שנים 

שטען  השיב הקב"ה על הטענהועוד יש להבין מה תשובה  .השעבוד הנורא ביותרהקשות והנוראיות בקושי 

  משרע"ה 'והצל לא הצלת את עמך'.

  

šïì³îšïì³îšïì³îšïì³î    ó−þ®ôó−þ®ôó−þ®ôó−þ®ô    ñ¼ñ¼ñ¼ñ¼    ó¼íó¼íó¼íó¼í    þíôñþíôñþíôñþíôñ    óìñ¾ñóìñ¾ñóìñ¾ñóìñ¾ñ        
  

ביאורם שהיה  ,מארצו' יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד כיכפל תיבות הכתוב 'שרש"י הנה עפ"ד עוד יש להבין, 

 ,פרעה לשלחם, ויד חזקה של פרעה על ישראל למהר לגרשם, והנה לא ראי זה כראי זה ידות חזקות, יד חזקה עלב' 

היתה משום שהקשה ערפו והכביד לבו והוסיף בשעבוד ישראל בכל כחו,  רב זה אל זה, שהיד החזקה על פרעהולא ק

ע"מ לכופם לא היתה ם היד החזקה כנגד ישראל ביד חזקה, אולכנגדו  נצרך לפעולולא נתן לישראל לצאת כלל, וע"כ 

אותם רשעים שלא היו רוצים לצאת מתו בשלושת באמת נשתוקקו ורצו לצאת בכל נפשם ומאודם, ו שהרי, לצאת

ביקשו להמתין עוד איזה רגעים כדי לפי שבנ"י , על ענין מהירות השילוחימי אפלה, ולא היתה היד החזקה אלא 

  ולמה השוום הכתוב. ,לא הרי זה כהרי זהא"כ , ומידם ו לגרשמיהרמצרים שיחמיצו עיסותיהם, ו

  

îê−ëíîîê−ëíîîê−ëíîîê−ëíî    ³ê³ê³ê³ê    ñ×ñ×ñ×ñ×    ó×−ìêó×−ìêó×−ìêó×−ìê    ñ×ôñ×ôñ×ôñ×ô    ó−îèíó−îèíó−îèíó−îèí    íìòôíìòôíìòôíìòô    íñíñíñíñ’’’’        
  

 והיו אבותינו ביציאת המצרים ששמחו וכשם, סיימו בזה הלשון 'יבמדרש הגדול, שהוא כאמור מקור דברי רש"הנה ו

 בעל אפילו אותנו ומרכיבין גאולתנו ביום לשמוח ע"אומה עתידין כך ,ובקתדראות ובעגלות בקרונות אותן משקעין

 ובפרדים ובצבים וברכב בסוסים' לה מנחה הגוים מכל אחיכם כל את והביאו (−¾¼−î½ í, ×) אומר הוא וכן ,כרחינו

משוקעים כ"כ בעומק הגלות, עד שיהיו בני ישראל  עלזר הקב"ה מדוע באמת ג'. ויש להבין טעם הענין, ובכרכרות

  מעול הגלות הקשה, ויצטרכו הגויים לשלחם בעל כרחם בכוח וכפיה.צו להשתחרר רשכביכול לא י

  

³−ïì³−ïì³−ïì³−ïì    ¾−ê¾−ê¾−ê¾−ê    þ−íôþ−íôþ−íôþ−íô    î³×êñôëî³×êñôëî³×êñôëî³×êñôë        
  

היא וגאולת מצרים  גלות מצרים היא שורש כל הגלויותש ), õ ’í ³îþîëè)ðî¼î"¬הידועים  ‰Ï"¯‰Óפתח דברינו יאיר בדברי 

בקשייו ונסיונותיו, ובפרשתן הגלויות הפרטיות, כל אחד הן הגלויות הכלליות, וללים בזה הן נכו כל הגאולות,שורש 
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לצאת מתוך קליפת מצרים, והיאך יכולים לשוב הבנים השובבים בדרכי יכול כל אחד ואחד הדרכה היאך ניתנה 

¾ð ,ê ¾"í. (את המעשה הידוע המובא במדרש התמיהות נקדים להביא את ליישב ע"מ  .לבם, שובו בנים שובבים

ëî ¾"îšñ−−ñ¾ô ïôþ (½š³³ מעלים הכל אמר ,לירושלים ונדבות נדרים מעלים עירו בני שראה דוסא בן חנינא ברבי 'מעשה 

 אדם בני חמשה לו נזדווגו, לירושלים להעלותה ואמר ומרקה ופתחה אחת אבן וראה לעיר יצא, מעלה איני ואני

 אבנך את לך מעלים ואנו סלעים חמשה לנו תן לו אמרו, לירושלים הזאת האבן את לי אתם מעלים להם אמר

 הסלעים את להם ליתן בקש, בירושלים עומדים ונמצאו עמהם אצבעו נתן, עמנו ‡ˆ·ÍÚ שתתן ובלבד ,לירושלים

 מהיר איש חזית (ë× −ñ¾ô, ×¬) הזה הפסוק עליו וקראו ,הם השרת מלאכי שמא לו אמרו הגזית ללשכת נכנס, מצאם ולא

 '.עמנו Í„È שתתןלבין הילקו"ש, שברבה נאמר 'ובלבד  נו חילוק אחד בין דברי המדרש רבהאמנם יש במלאכתו'.

  עמנו'. ‡ˆ·ÍÚואילו בילקו"ש אמרו 'ובלבד שתתן 

  

îòô¼ µð− ö³³¾ ðëñëîîòô¼ µð− ö³³¾ ðëñëîîòô¼ µð− ö³³¾ ðëñëîîòô¼ µð− ö³³¾ ðëñëî        
  

עמנו, יש לומר שהיה סבור רחב"ד  Í„Èשאמרו ובלבד שתתן  ש לתמוה, בשלמא בלשון המדרש שה"שולכאורה י

לשון הילקוט, לירושלים, אבל על שאותם האנשים צריכים לעזרתו, שיתן ידו עמם, ובכוח הרבים ישאו את האבן 

הן ידוע לכל בר דעת, שסיוע של אצבע בנשיאת סלע כבד, אין יש לתמוה, עמנו'.  ‡ˆ·ÍÚשאמרו לו 'ובלבד שתתן 

מרו לו שיתן אצבעו עמהם, והלוא בוודאי שאין נתינת אצבעו בר רחב"ד כשאמה סא"כ בה ממש ואין בה כלום, ו

  ומה היתה כוונתם בזה.מועילה כלל, 

  

µ×þëîµ×þëîµ×þëîµ×þëî    íííí ’ ’ ’ ’šñêšñêšñêšñêµ−µ−µ−µ−    ñ×ëñ×ëñ×ëñ×ë    þ¾êþ¾êþ¾êþ¾ê    í¾¼³í¾¼³í¾¼³í¾¼³        
  

היינו שיש על האדם '. ˙Ú˘‰ אשר בכל יךאלק' ה וברכך' −ó−þëð) î¬ ,(ìהכתוב  ונראה לבאר עיקרן של דברים ע"פ

 תוכלאחר מכן ורק לכדי גמר הענין, עד כמה שידו מגעת, גם כאשר אין בהכרח שפעולתו תביא לעשות ולהתיגע 

(ó−ì½õ ו'נועלין תנן' עשות, ולא לסמוך אניסא, לבמעשי ידיו, אך ראש לכל יש לו לעשות מה שבכוחו  הברכה לשרות

(:ð½  ,לפי ועל כן כשאמרו המלאכים לרחב"ד שיתן אצבעו עמהם, הבין בדעתו הגדולה שנתינת האצבע תועיל במשהו

   .)î)š−ð® −³õ¾š−ð® −³õ¾š−ð® −³õ¾š−ð® −³õ¾  ö³¾þõë ð− ³îê ó¾ëìí š"íþíìí š"íþíìí š"íþíìí š"íþí−−−−ððððê"¼−ï þ"íê"¼−ï þ"íê"¼−ï þ"íê"¼−ï þ"í¼−’ לעשות, ויכול שזה ההשתדלות שהוא צריך 

  

íìš³î í³ôê ³ê ìñ¾³îíìš³î í³ôê ³ê ìñ¾³îíìš³î í³ôê ³ê ìñ¾³îíìš³î í³ôê ³ê ìñ¾³î        
  

בדברי , ‰‡Û¯˘‰ ˜"‰¯‰‡"ÚÈÊ ˜ˆ‡˜Ó È˜ÂÏ  בשם, ‰¯‰"˜ ‰·ÚÈÊ Ï‡¯˘È ˙È"‡של בפומיה שהיה מרגלא  וכמאמר

'. ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה וגו'ר וץ על היאוותרד בת פרעה לרח' ë (í( דפרשתן הכתוב

 ,ואמרי לה על שש עשרה ,שתי אמות היה והעמידו על שתים עשרה אמתה של בת פרעה' :)î¬ íñ−èô(ודרשו חז"ל 

ותמה הרה"ק מקאצק זיע"א אם היתה התיבה שבה  '.תנא על ששיםבמתניתא  ,ואמרי לה על עשרים וארבע

לשלוח את ידה של בת פרעה משרע"ה רחוקה שישים אמות ממקום עמדה של בתיה בת פרעה, מה עלה על דעתה 

וליטלה, הלוא היא ראתה באיזה מרחק רב ועצום נמצאת התיבה, ובוודאי לא חשבה שיתרחש עמה נס עצום כזה, 

בכלל לשלוח ידה למקום מרוחק כזה שאין שום אפשרות שבעולם להגיע אליו, אלא אמר הרה"ק ומדוע ניסתה 

מקאצק זיע"א, לימוד גדול נמצינו למדים מכאן, על כל אחד ואחד לעשות את תפקידו ומעשיו בלא לחשוב כיצד 

שלו עד מקום ייגמר והיאך יסתיים המעשה, אלא על האדם לעשות את שלו, ואם עושה אדם את כל ההשתדלות 

  סייעו וגומר על ידו את כל המעשה.ה עוזרו ומ"שידו מגעת הנה הקב

  

öôê³ ³ê®ôî ³¼è−öôê³ ³ê®ôî ³¼è−öôê³ ³ê®ôî ³¼è−öôê³ ³ê®ôî ³¼è−        
  

זכור האדם לומכל מקום אחר שעשה האדם כל המעשים שהוא יכול לעשות, והקב"ה בירכו בכל מעשי ידיו, צריך 

ע"מ להיות כלי מוכן ות כוחו ומיעוט מעשיו, וכל מה שיגע ופעל, לא היה אלא בדרך השתדלות גרידא, יאפסאת 

‰¯‰"˜ ‰È˘Â„ÈÁ עוזרו אינו יכול לעשות מאומה, והכל שלו ומידך נתנו לו, וכבר ביאר  ואלמלא הקב"הלברכה, 

‡"ÚÈÊ Ì"È¯‰ ,דברי הגמרא ביקר וחריף  ביאור(:î íñ−èô)  יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, 'אמר רבי יצחק אם
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', הלא ÓÂˆ‡˙כיצד אפשר לומר 'יגעת  י"םרושי הלא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן'. והקשה החיד

'שלשה  (½ï® ö−þðíò.)לשון מציאה לא נאמר אלא על דבר הבא בהיסח הדעת, בלא עמל יגיעה והכנה כלל, וכענין שאמרו 

הרה"ק החידושי הרי"ם  , ותירץÓÂˆ‡˙ועקרב'. והיאך אפשר לומר יגעת  ÈˆÓ‡‰באין בהיסח הדעת אלו הן משיח 

אדם שהתייגע על דבר ובסוף השיגו, הן בענינים רוחניים  ,ê"õ¾ê"õ¾ê"õ¾ê"õ¾ (³îëþ ðî¼î .îð−î šî½õë í"ð ¬"ôþ³ ³îðñî³(¼−’  זיע"א ביסוד נפלא

ו זו היא מחמת עבודתו ויגיעתו, אלא עליו לדעת שעל אף כל מעשיו והן בענינים גשמיים, בל יחשוב שמציאת

ויגיעתו, אין לו שום כוח להצלחה, אלמלא הקב"ה עוזרו ומסייע בעדו, וכל מה שהשיג לא ע"י יגיעתו בא לו, אלא 

כמציאה בלבד המגיעה לו לאדם ללא שום הכנה וללא שום יגיעה, אלא שאחר שאדם עושה השתדלות בדבר הנצרך, 

  הניתנת במתנה מאיתו יתברך. ÈˆÓ‡‰ראוי לזכות ולמצוא ויגע ועמל בזה, הרי הוא 

  

−×−×−×−×    öîïõìëöîïõìëöîïõìëöîïõìë    ³ê®−³ê®−³ê®−³ê®−    ±þêô±þêô±þêô±þêô    ó−þ®ôó−þ®ôó−þ®ôó−þ®ô        
  

 יספיקו ולא, יגרשם ישראל של כרחם על - מארצו יגרשם חזקה ובידובזה נבוא ליישוב ענין פרשתן, בדברי רש"י '

 לשלחם למהר העם על מצרים ותחזק' כתיב )èñ ,ë−)-ñð '. ונקדים סדרן של כתובים, להלן בפרשת באצידה להם לעשות

 י"רש'. ופישכמם על תםובשמל תורוצר תםומשאר יחמץ טרם בצקו את העם וישא .מתים לנווכ אמרו כי הארץ מן

 ממצרים הוציאו אשר הבצק את ויאפו' )šî½õ¬ñ ('. ועוד שם חימוץ כדי לשהות הניחום לא המצריים - יחמץ טרם' שם

ל איסור '. נמצא עולה שכלהם עשו לא צדה וגם להתמהמה יכלו ולא ממצרים רשווג כי חמץ לא כי מצות תוגוע

חמץ, האסור החמור ביותר מכל האיסורים, עד כדי שצריך לבערו ולהשבתתו מן הבית, ואסור בבל יראה ובבל 

קנו בו בדיקה, לפי שכל השנה כולה אין בדלין הימנו, וצריך לעמול ולהתייגע להסתלק ולהתרחק הימנו, ימצא, ות

כל אותו איסור, אינו אלא זכר לאותן רגעים ספורים שדחקו המצריים בעם בני ישראל לצאת ממצרים, והוא והנה 

הדורות באיסור החמור הלזה, ועי' , יאסרו עם בני ישראל בכל וצדדי לגמריטפל שנראה דבר תימה שבגין ענין 

 עליו תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל לא' )¬ó−þëðè ,ï (בדברי הראשונים בכתוב זה. ובפרט יש לתמוה בדברי הכתוב 

הרי שהתוה"ק '. חייך ימי כל מצרים מארץ צאתך יום את רותזכ למען מצרים מארץ יצאת בחפזון כי ניוע לחם מצות

, והיא תימה רבתי שענין שנחפזו לצאת ממצרים אך ורק במהכל איסור אכילת חמץ ומצות אכילת מצה,  תלתה את

  שנראה כ"כ חסר חשיבות, יהיה היסוד והטעם לכל איסור חמץ ומצות המצה.

  

îòê−®î−îîòê−®î−îîòê−®î−îîòê−®î−î    ’í’í’í’í    ó−þ®ôôó−þ®ôôó−þ®ôôó−þ®ôô        
  

. שליח ידי על ולא שרף ידי על ולא מלאך ידי על לא ,(ì ,î× ó−þëð) ממצרים ה' ויוציאנו' אומריםבנוסח הגדה של פסח ו

 מצרים בארץ בכור כל תייוהכ הזה בלילה מצרים בארץ ועברתי )−³îô¾ ë− ,ë( שנאמר. ובעצמו בכבודו הקב"ה אלא

 בכור כל תייוהכ ,מלאך ולא אני מצרים בארץ ועברתי. ה' אני שפטים אעשה מצרים אלהי ובכל בהמה ועד מאדם

ויש להבין טעם הדבר  .'אחר ולא הוא אני ה' אני ,שליח ולא אני שפטים אעשה מצרים אלהי ובכל ,שרף ולא אני

  .רים אלא ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמולא נעשו נסי יציאת מצמדוע באמת 
  

ñ¼³îñ¼³îñ¼³îñ¼³î    ó³¼î¾ó³¼î¾ó³¼î¾ó³¼î¾    ñêñêñêñê    ó−šñêíó−šñêíó−šñêíó−šñêí    öôöôöôöô    íðîë¼ííðîë¼ííðîë¼ííðîë¼í        
  

 תםוא דיםימעב מצרים אשר ישראל בני �‡˜˙ את שמעתי אני וגם' ³îô¾) î ,í-(ïוהנה תחילת הגאולה במה שנאמר 

היינו שעם בני ישראל וגו',  מצרים תוסבל מתחת אתכם והוצאתי' ה אני ישראל לבני רואמ לכן .בריתי  את רוואזכ

גאולתם  לפעול אתלא היו יכולים ו, הטומאההיו בשפלות המדרגה, עד שכמעט ולא נכנסו לשער הנו"ן בעמקי 

 ×ë) ,è×-(ðכדכתיב בפרשתן ולא נותר להם אלא כוח התפילה והצעקה האמיתית מעומק הלב, , שהיא בשום דרך

 רוויזכ נאקתם את יםקאל וישמע ,דהוהעב מן יםהאלק אל שועתם ותעל ויזעקו דהוהעב מן ישראל בני ויאנחו'

עשו את כל אשר ביכלתם, את תכלית בנ"י כאשר אז יעקב'. ו  ואת יצחק את אברהם את בריתו את יםקאל

, שאסור לו לאדם ÚÈÊ ¯"ÂÓ„‡ Ô¯Ó ˜"Î È�˜Ê"‡השתדלות, זכו לנס הגאולה, וע"ד מאמר צחות שהיה מרגלא בפי 

 ,ÏÂ ÏÏÙ˙‰Ï·˜˘כוחו של אדם לעשות, להשען לגמרי על בטחונו, ויש לו לעשות השתדלות בכוחו בעצמו, ומה יש ב

  שזה השתדלותו של האדם. 

  

        



−"íë        ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾            ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ¾¾¾¾³îô³îô³îô³îô    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³íííí             šššš¾ðî¾ðî¾ðî¾ðî    ð 
ó¼îþïîó¼îþïîó¼îþïîó¼îþïî    êñêñêñêñ    í¼−¾îíí¼−¾îíí¼−¾îíí¼−¾îí    îôñîôñîôñîôñ        

  

שבכוחו ובכוח פעולותו לחשוב  לטעות חמורה,שבכוחו, עלול להביאו לעשות את כל מה ה צווהאדם משאך ענין זה 

ביד חזקה ובזרוע נטויה ובאותות ובמופתים, עוד היתה יכולה ליפול ממצרים, ניסית הגאולה האחר המעשה, ו נפעל

פעלו את הגאולה והישועה, וכדי שלא יטעו בזה, אלא הם  םוצאי מצרים, שבכוח תפילתם וצעקתמחשבה בלבות י

 כי פניך ואור וזרועך ימינך כי למו הושיעה לא וזרועם ארץ ירשו בחרבם לא כי' ó−ñí³) ðô ,(ðיבינו וישכילו מאמה"כ 

 שהות מההם ביקשו להשאר עוד אדרבא '. סיבב הקב"ה את ענין יציאת מצרים דייקא באופן כזה, שרציתם

במצרים, כדי לאפות בצקם, והמצריים דחקו בהם למהר יציאתם, ואפילו צידה לא הכינו להם, כדי שלעולם לא 

 ביד כיהיד החזקה, 'של ת ובפרשתן ב' בחינ וע"כ נאמרו, יכולו לסבור ולספר לבניהם, שכוחם וזורעם הושיעם למו

   .על כרחם של מצרים ועל כרחם של ישראל מארצו'. יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה

  

−×−×−×−×    î¾þîèî¾þîèî¾þîèî¾þîè    ó−þ®ôôó−þ®ôôó−þ®ôôó−þ®ôô    êñîêñîêñîêñî    îñ×−îñ×−îñ×−îñ×−    íôíô³íñíôíô³íñíôíô³íñíôíô³íñ        
  

 ממצרים הוציאו אשר הבצק את ויאפוומצות אכילת מצה, בענין החפזון, ' מטעם זה נתלה כל איסור אכילת חמץו

'. לפי שדייקא באופן זה להם עשו לא צדה וגם להתמהמה יכלו ולא ממצרים רשווג כי חמץ לא כי מצות תוגוע

ע"מ ללמד לבנ"י את היסוד המופלא הזה, שאחר כל היגיעות וההשתדלויות, אין זה אלא במציאה נעשתה הגאולה, 

'. צידה להם לעשות יספיקו ולא, יגרשם ישראל של כרחם על - מארצו יגרשם חזקה ובידוכדפירש"י בפרשתן 'בלבד, 

המוטעית שבכוחם ובזכותם זכו ליגאל ממצרים, וע"כ לדורי דורות נאסרו  המחשבהלהפקיע את עם בני ישראל מן 

בחמץ ונצטוו במצה, לזכור את היסוד הנכבד הזה, של ב' העבודות, בחינת ובלבד שתתן אצבעך עמנו, ובחינת 

  וזרועם לא הושיעה למו. 

  

³îñîêèí ñ× ¾þî¾ ó−þ®ô ³ñîêè³îñîêèí ñ× ¾þî¾ ó−þ®ô ³ñîêè³îñîêèí ñ× ¾þî¾ ó−þ®ô ³ñîêè³îñîêèí ñ× ¾þî¾ ó−þ®ô ³ñîêè        
  

 שורש כל הגאולות, אםהיא כל הגאולות, וגאולת מצרים  שורשהיא וביאור עומק הענין, שמתוך שגלות מצרים 

גם היא תפעל שתהיה מעין הגאולה הראשונה,  רצון, אזי הגאולה העתידהמ היתה גאולת מצרים באופן של יציאה

לפי שיהיו מבני ישראל שלא ירצו לצאת מגלות נסתם כל חזון הגאולה, היה ח"ו אז רצון, ומ באופן ההוא, של יציאה

וע"כ הוצרכה הגאולה הראשונה להיות דייקא באופן זה, שיעשו בני ישראל מה שבכוחם, אך העמים,  דעתם בארץ

כדי להמשיך גאולה גם לדור שלנו, דור עני ויתום, דור קטנות המוחין ורפוי ההשגות, יידעו שלא בכוחם נושעו, 

ולא ע"י שליח, לפי שגאולה  בכבודו ובעצמו, לא ע"י מלאך להעשות ע"י הקב"הומטעם זה הוצרכה הגאולה 

העתידה, גאולת הכלל וגאולת הפרט, גאולת כל יחיד ויחיד ממצוקותיו ונסיונותיו, אין בכוח שום שליח לעשותה, 

בעצמו, שיכפנו ויגאלנו בעל כרחו, לפי שהקב"ה יראה ללבב, ותחת הלבושים הצואים  וצריך בה כוח הקב"ה בכבודו

  לגאולה, טמון הרצון הפנימי האמיתי, אני קרבת אלקים לי טוב.ומחביאים, לבושי הסירוב המכסים 

  

êîëñêîëñêîëñêîëñ    ³ìšñ³ìšñ³ìšñ³ìšñ    îñîñîñîñ    −îè−îè−îè−îè    ëþšôëþšôëþšôëþšô    −îè−îè−îè−îè        
  

 שהרועה וכשם, הבהמה במעי נתון שהוא כעובר רבותינו בשם כהנא בר אבא' ר אמר' )ïš( ואיתא במדרש תהלים

 לו לקחת לבוא )ó−þëð ð ðñ( שנאמר, להוציאם ממצרים לישראל הוא ברוך הקדוש עשה כך, ממעיה ושומטה ידו נותן

 העובר את שומט שהוא כאדם, גוי מקרב גוי מהו יונתן' ר בשם אחא' ר אמר' )ð−š(שם במדרש '. ועוד גוי מקרב גוי

 êþš−î( שנאמר כענין, גוי מקרב גוי שנאמר, ממצרים ישראל את הוא ברוך הקדוש הוציא כך, בזמנו הבהמה מעי מתוך

ê è−( זה של גוי מקרב גוי, היינו שהיו עם בני ישראל מערים במצריים, כעובר הזה שהוא  וענין. 'והכרעים והקרב

מעורה בגידים, וכל זאת כדי להוציאם בעל כרחם, ולהכין את הגאולה העתידה לכל נשמות עם בני ישראל, כל אחד 

ם וצועק שאינו השפלה והנחותה ביותר, מי שהוא מכוסה בלבושים וכיסויי אבמצבו בנסיונו ובדרגתו, עד הדרג

  רוצה ליגאל.

  

        



−"íë        ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾            ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ¾¾¾¾³îô³îô³îô³îô    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³íííí             šššš¾ðî¾ðî¾ðî¾ðî    í 
−³ê®îíî−³ê®îíî−³ê®îíî−³ê®îíî    ó×³êó×³êó×³êó×³ê    ³ì³ô³ì³ô³ì³ô³ì³ô    ³îñë½³îñë½³îñë½³îñë½    ó−þ®ôó−þ®ôó−þ®ôó−þ®ô        

  

'. רומז מצרים ÂÏ·Ò˙ מתחת אתכם והוצאתי' ³îô¾) î ,(îלרמז בדברי הכתוב  ÈÁ‰ ˜"‰¯‰‰ È˘Â¯Ì"È ‡"ÚÈÊ„אמר וכמו ש

נחותה ושפלה, עד שהיו יכולים לסבול את מצרים, וכבר לא הופרעו ונתרחקו  אלמה שהיו בני ישראל ברדג

מחברתם ועבודתם, והיה נצרך לגאולה וישועה בדרך נס ומופת, כדי להוציאם מסבלות מצרים, ממה שהורגלו 

כך גם ונלמדו בחברתם, עד בחינת לקחת לו גוי מקרב גוי, להוציאם בכוח גדול וביד חזקה, כנגד רצונם החיצון, ו

ÚÈÊ ˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏÓ ı"ÈÈ¯‰ ˜"‰¯‰  êëîí)ð"îš−ñëð"îš−ñëð"îš−ñëð"îš−ñë  ’¼ ð"ì"‡בענין הגאולה העתידה, שתהיה על זו הדרך, וידועה לשונו של 

(ë"®þ³,  שאמר בג' תמוז תרפ"ז, כשיצא ממאסרו ונסע לגלות בקוסטראמא, ועמד כנגד כל כוחות הרשע ואמר

 בודעובש בגלות ניתנו גופותינו רק כי האדמה פני על אשר עמיםה כל במסירות נפש דברים חוצבי להבות אש, 'ידעו

 ישראל מארץ גלינו ננומרצו אוכו'. ובתוך דבריו אמר 'ל 'יותומלכ ושעבוד לגלות נמסרו לא נשמותינו ןאכ מלכויות,

  '. שהכל מכוחו ית"ש, ואנו רק עושים השתדלותנו בכל כוחנו ויכלתנו.ישראל לארץ נשוב אנו בכוחותינו אול

  

îëî¾îëî¾îëî¾îëî¾    ó−òëó−òëó−òëó−òë    ó−ëëî¾ó−ëëî¾ó−ëëî¾ó−ëëî¾    íõþêíõþêíõþêíõþê    ó×−³ëî¾ôó×−³ëî¾ôó×−³ëî¾ôó×−³ëî¾ô        
  

 בנים שובו' ×í−ôþ−) è ,(ëם, וכבר אמר הנביא "והנה ימים הללו תיקנום הקדמונים לשוב אליו ית"ש, ימי השובבי

תחו לי פתח כחודו של מחט, '. ותחילת הענין צריך שיהיה בבחינת שובו בנים שובבים, פמשובתיכם ארפה שובבים

לעשות, במסירות נפש ורצון, בכל כוחו ויכלתו, ואחר מכן 'ארפה משובותיכם'. לקל גומר מה שביכולתו לעשות כל 

עלי להשלים ולגמור המעשים כולם, ולידע בתחילה ובסוף, שלא מכוחו וגבורתו זכה והשיג מה, אלא הכל מכוחו 

כל אחד בעבודתו, ית"ש, יגעת ומצאת תאמין, וזה סוד הגאולה העתידה, התלויה בגאולת מצרים, וכאשר נתחזק 

בכל כוחו במה שהוא יכול לעשות, ובידיעה ברורה שהכל מכוחו ית"ש, נזכה לשוב ולהתקרב אליו ית"ש, וימהר 

  בב"א. ,ויחיש גאולתנו ופדות נפשנו

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

        

úàæúàæúàæúàæ    úøåúúøåúúøåúúøåú    íãàäíãàäíãàäíãàä        

��  
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אמרו חז"ל במדרש )שיר השירים רבה ה, ב(,: 

"פתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אפתח 

יודע  אחד  כל  אולם".  של  כפתחו  פתח  לכם 

כמה גדול פתחו ונקבו של מחט, והרי ההבדל 

בין חוד של מחט לפתחו של אולם הוא עצום. 

ברם כל יהודי המבקש לעשות איזה דבר טוב, 

מצפה הקב"ה ברוב חסדו לראות מצד האדם 

פנים  כל  על 

ת  ו ל ד ת ש ה

ואז  זו,  מועטת 

בידי  יסייע 

האדם המצפה 

 , ו ת ר ז ע ל

בעדו  ויגמור 

לטובה.

ק  " ה ג ה

ה'ישמח משה' 

זאת  רמז  זי"ע 

)תהלים  בכתוב 

פה(, "גם ה' יתן 

וארצנו  הטוב 

יבולה",  תתן 

אמנם  הקב"ה 

ישפיע כל טוב, 

נדרש  אבל 

יעשה  האדם  שגם  יבולה",  תתן  "וארצנו  גם 

השתדלות.

כך  על  הביא  זי"ע  מגור  הרים'  ה'חידושי 

את דברי המדרש )שהש"ר פר' א'( ד"א חזיתי 

איש מהיר במלאכתו זה רבי חנינא בן דוסא, 

מעלים  עירו  אנשי  ראה  אחת  פעם  אמרו, 

שלמים  מעלים  כולם  אמר:  ושלמים,  עולות 

לירושלים ואני איני מעלה כלום, מה אעשה? 

מיד יצא למדברה של עירו בחורבה של עירו, 

וסתתה  וסירקה  יצא  אחת,  אבן  שם  ומצא 

וכרכמה, אמר: הרי עלי להעלותה לירושלים. 

בקש לשכור לו פועלים, אמר להם: מעלים לי 

לו:  אמרו  לירושלים?  הזאת  האבן  את  אתם 

לך  מעלים  ואנו  זהובים  מאה  שכרנו  לנו  תן 

לי  מנין  וכי  להם:  אמר  לירושלים.  אבנך  את 

מאה זהובים או חמשים לתת לכם? ולא מצא 

לשעה. מיד הלכו להם.

מיד זימן לו הקב"ה חמשה מלאכים בדמות 

אדם,  בני 

רבי,  לו:  אמרו 

חמשה  לנו  תן 

ואנו  סלעים 

אבנך  מעלים 

 , ם י ל ש ו ר י ל

שתתן  ובלבד 

ידך עמנו. ונתן 

עמהם  ידו 

ונמצאו עומדין 

 , ם י ל ש ו ר י ב

ליתן  ביקש 

שכרם  להם 

ולא מצאן.

בא המעשה 

ת  כ ש ל ל

אמרו  הגזית, 

לו: דומה רבינו 

שמלאכי השרת העלו לך את האבן לירושלים! 

עם  שהשכיר  השכר  אותו  לחכמים  נתן  מיד 

המלאכים...

דרך  פי  שעל  אף  הרי"ם':  ה'חידושי  ואמר 

הטבע לא היה לו לרבי חנינא בן דוסא מבוא 

מכל  לירושלים,  האבן  את  יעלה  איך  ותקווה 

עשה  והתשוקה  ההתלהבות  בגודל  מקום, 

כבר  ובהמשך  לעשות,  באפשרותו  שהיה  מה 

כך  תשוקתו.  את  להשלים  משמים  לו  סייעו 

גם כל הרוצה באמת לעבוד את השי"ת, אחר 

שיתייגע בכל יכולתו יסייעו לו משמים!

ותפתח ותראהו את הילד... ותאמר מילדי העברים זה 
)בראשית ב, ו(.

הרי פרעה אביה רצח רבבות מבני ישראל, ואיך יתכן 
שבתו תהיה רחמנית?

רבנו,  משה  את  וראתה  התיבה  את  כשפתחה  אלא 
ידי ההסתכלות בפני הצדיק הושפעה לטובה ועלה  על 
בלבה מדת הרחמנות. כשמביטים בפני צדיק מתעוררות 
המידות הטובות שבאדם, לכן מיד נתמלאה רחמים עליו.
הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע ]"מהר"ש"[

ויגדל משה ויצא אל אחיו )ב, יא(.
וזו  כל אחד מישראל נחשב בעיני משה כאחיו ממש, 

היתה גדלותו.
הרה"ק רבי שלמה מרַאדָאמסק זי"ע ]"תפארת שלמה"[

כי כבד פה וכבד לשון אנכי )ד, י(.
חשיבות,  איזו  לי  שיש  וחושב  מרגיש  הנני  עוד  כל 
אנכי, אין לי פה ולשון להיות שליח לגאול את  בבחינת 

ישראל.
הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע ]"לקוטי הרמ"ל"[

בני בכורי ישראל )ד, כב(.
הבכור נוטל פי שניים בנחלת אביו, ומדוע? על כי הוא 

עשאו לאב.
ואף ישראל כן - הם עשו את הקב"ה אב, הם הראשונים 

שהכירו ופרסמו השגחתו וייחודו על פני תבל.
הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל ]"אור שמח"[

אלקי העברים נקרא עלינו )ה, ג(.
ישראל נקראו עברים, משום שעליהם לדעת שהעולם 

הזה אינו אלא מעבר ופרוזדור בלבד.
הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא זי"ע ]"דברי יחזקאל"[

ממעיינות החסידות 

ונכתב בספר
הביא  וברש"י  ה(.  ב,  )שמות  ותיקחה  ותשלח את אמתה 
ידה, שנשתרבבה אמתה  את   - "את אמתה  רבותינו  דברי 
בריחוק  היתה  התיבה  הרי  הדקדוק,  וידוע  הרבה".  אמות 
מקום ממנה, ואם כן למה הושיטה את ידה, ולמה ביקשה 
והרי לא  לקחתו אחר שלא היה באפשרותה להגיע לשם, 

ידעה שיארע לה נס?
מלעשות  עצמו  את  האדם  ימנע  שלא  מכאן  אלא 
וקשה  הדבר  שרחוק  בעיניו  כשנראה  אף  ומלהשתדל, 
לעשות. על האדם לדעת ולהאמין שאם כוונתו לטוב, אזי 
יעזרהו הקב"ה, שהרי גם כאן עשתה בת פרעה את שלה 
ושלחה את ידה מרחק של אמה בלבד, אך כשראה ה' את 
תשוקתה להציל, עשה נס וידה השתרבבה והתארכה. אף 
שלא ידעה בתחילה שיהיה מעשה נס פלא כזה, מכל מקום 

עשתה מה שבאפשרותה לעשות, ועל ידי זה בא הנס.
'שפתי צדיק' 

בשם הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע 

חובת ההשתדלות והעשייה

בס"ד. גליון קט"ו • פרשת שמות תשע"ח • דף היומי: שבועות ל"ט •

4:15  ............ הנרות:  הדלקת 
שקיעה: ......................... 4:34
7:19  ................... החמה:  נץ 
9:02  .............. מג"א:  סזק"ש 
9:38  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:22
מנחה גדולה: ............... 12:24
שקיעה: ......................... 4:28
מוצאי שבת '50 דקות': ........ 5:18
מוצ"ש זמן ר"ת .............. 5:40

זמנים לשב"ק פרשת שמות

ליקוטים יקרים



עשרה  שמונה  בתפילת  למה  רבנו:  שאל 
הכוללת כל בקשות בני אדם, לא נזכר מזיווגו של 
אדם כלום? אלא שברכת 'שים שלום טובה וברכה' 
מרמזת גם על זה, שהרי אמרו חז"ל )יבמות סב:( 
ובלא  טובה  בלא  שרוי  אשה  לו  שאין  אדם  "כל 

ברכה" )"יפה שיחתן"(.

יצר  ימיו עמד רבנו במלחמה תמידית עם  כל 
פעם  כתב  וכך  הגשמיות,  התאוות  ועם  החומר 
דברים  היה  לא  מבריאה?  בשר  "אכילת  במכתב: 
מעולם! נשים פתיות מפטמות את בניהן, ולבסוף 
פניהם,  על  וצהלה  בריאים  העניים  בני  תמיד  היו 
מה  וחלושים.  לבנים  פניהם  היו  העשירים  ובני 
שפחות אוכל הוא טוב לאריכות ימים, כמו שכתב 
הרמב"ם ז"ל והרה"ק ר' פנחס מקאריץ... לחם עם 
אני  ודי.  ובריא,  טוב  רמב"ם,  עם  זית,  ושמן  בצל 

רק  השבוע,  ימות  כל  בשר  שום  אוכל  איני  ב"ה 
בש"ק חצי כזית"...

היה  שלום,  להשכין  רבות  משתדל  היה  רבנו 
בקשרי אהבה וידידות עם כל רבני המדינה, והיה 
ניתן  היה  לא  מעולם  עולבין.  ואינם  הנעלבין  מן 
להביאו לידי כעס, ואמר שבבחרותו הרגיש בעצמו 
נטייה למידה זו, ועמל לשרשה מעצמו ולכבוש את 
הכעס. נזהר היה מלצער שום אדם, וכשהיה פעם 
הבעל-תוקע  הקפיד  לא  גייטסעהד,  בעיר  בר"ה 
המקומי שהתקיעה תהא ע"פ כל הדעות, ורבנו לא 
העיר לו כלום. הדבר הפליא קצת, כי רבנו הקפיד 
כך,  על  שאלוהו  כאשר  ברם,  תג,  כל  על  לעצמו 
"וכי  באומרו:  דרכו,  מאוד מצדקת  עד  השתוממו 
לצער  מותר  בתקיעה,  להחמיר  שרוצים  משום 

יהודי ביו"ט?"...

לזכר עולם יהיה צדיק

שלא שינו את שמם

בני  שמות  'ואלה  פרשתנו  בראש  בפסוק 

ישראל', רמזו צדיקים על קדושת השמות של 

יהודים. כפי שכתב ה'בני יששכר' זי"ע, שפרעה 

'אשר  ויוכבד,  מרים  העבריות  למילדות  אמר 

'ויאמר  פועה',  השנית  ושם  שם האחת שפרה 

ידע  כי   - אותו'  והמיתן  הוא  בן  אם  בילדכן... 

ואינם  שומרים  ישראל  שבני  זמן  שכל  פרעה 

להסיתם  אי אפשר  הקדוש,  משנים את שמם 

שינה  לכן  רח"ל,  ולרצוח  להרוג  עבירה,  לדבר 

ואח"כ  זרים,  לשמות  שמותיהן  את  מקודם 

ביקש להסיתם.

ואמר על כך הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא, 

שמותיהם  על  שמרו  ישראל  שבני  זמן  שכל 

היהודיים - 'שמות בני ישראל', הרגישו עצמם 

אורחים במצרים, הם שמרו על מנהגי ומסורת 

כל  והיו  המצרים,  עם  התערבו  ולא  אבותיהם 

העת בבחינת 'איש וביתו באו' - כאילו זה עתה 

באו מצרימה.

הגה"צ רבי שלום משאץ-לונדון זצ"ל
כ"ב בטבת תשי"ח, 60 שנה להסתלקותו

תפילה לזיווג

שלום שמו

אכילה מועטת

יעקב  בן  שמעון  נולד  ב'קצד/ה:  בטבת  כ"א 

אבינו ולאה אמנו ע"ה. הוא גם נפטר בו ביום בן 

ק"כ שנה, ונטמן בארבל, בארץ ישראל.

ארץ  רעשה  זה  ביום  תקצ"ז:  בטבת  כ"ד 

ישראל ברעידת אדמה, עיר הקודש צפת נחרבה 

כמעט עד היסוד, ורבים מישראל נספו רחמנא 

לגלי החרבות. בשאר ערי הארץ  ליצלן מתחת 

לא אירע נזק גדול, "אך בגליל הקודש, אהה, כי 

נהפכו צפת וטבריה כמהפכת, נפלו ונהרסו כל 

הבתים, וכל הבתי כנסיות דק"ק ספרדים ודק"ק 

ניכר  ולא  נחרבו,  פרושים  ק"ק  ושלנו  חסידים 

שום בית ורחוב או שוק עוד" - כך תיאר הגאון 

ממכתביו  באחד  זצ"ל  משקלוב  ישראל  רבי 

ה"חתם  מרן  זו.  מרה  בתקופה  שהריץ  הרבים 

את  תבעה  ירושלים  כי  בהספדו,  אמר  סופר" 

עלבונה שלא התיישבו בה למגורי קבע.

קורא הדורות

מסוליצא,  משה  יוסף  מרדכי  רבי  הרה"ק  לאביו  תרל"ח  בשנת  נולד  רבנו 
שהיה מצאצאי הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז 
והרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן, ולאמו שהיתה מצאצאי הרה"ק רבי נפתלי צבי 

מראפשיץ והרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע.
חיל  עשה  בה   - התורה  בלימוד  בהליכותיו,  גילו,  בני  מכל  בלט  מילדותו 

בעוסקו לילות כימים בתורת ה', וכן ביראת שמים, בפרישות יתירה ובחסידות צרופה. אביו מילא אותו 
רוח חכמה, טהרה ויראת שמים, עד ששמו הלך לפניו ככלי מחזיק ברכה.

לאחר נישואיו עם בת דודו הרה"ק רבי מאיר משָאץ, עבר להתגורר בשאץ שבבוקובינא, ושם ישב 
על התורה ועל העבודה בקדושה, התנזר ממאכלים וקיים בעצמו פת במלח תאכל, ישן רק ארבע שעות 
במעת לעת, ושם את כל כוחו בתורה. בהזדמנות סיפר רבנו לנכדו, שלמד אז ב'זמן' אחד הל' טריפות והל' 

טהרה ומקוואות, עד שממש ירק דם מרוב היגיעה.
זי"ע.  ומבעלזא  טשארטקוב  משינאווא,  הצדיקים  ביניהם:  רבים,  צדיקים  של  קדשם  בצל  הסתופף 
הרה"ק מבעלזא השתעשע עמו בדברי-תורה, והפליא את ענוותנותו. פעם אמר הרה"ק: יש לי שלושה 
יאברובער,  פייבוש  רבי  משאץ,  שלום  רבי  והם  ]ברצינות[,  ערנסטקייט  א  'מיט  אלי  שנוסעים  חסידים 

והשלישי - סיים - יחשוב כל אחד לעצמו שאליו כוונתי...
הוסמך להוראה ע"י פוסק הדור הגאון מהרש"ם מבערז'אן זצ"ל שהעיד על רבנו כי הוא  בעל הכרעה 

וירא שמים.
בתרס"ה עלה רבנו לכהן כרבה של שאץ, שהיתה עיר מלאה בתי כנסיות. רבנו עמד בפרץ וגדר פרצות, 
תיקן מקוואות כדת, ועמד על בדקי השחיטה שתהיה כדת וכדין. חיזק וביצר את החינוך הטהור, ועודד 
הורים לשלוח את ילדיהם לגאליציה הקרובה, שם למדו מתוך יר"ש וניצלו לחיי תורה. בין תלמידיו היו 
הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, לימים רבה של לובלין ומייסד ה'דף היומי', וכ"ק אדמו"ר מרימניץ זצוק"ל.

לאחר מלחמה"ע הראשונה גלה רבנו ללונדון, והטביע בה את חותמו לדורות. גדולי רבני העיר קבלוהו 
עליהם למנהיג והתייעצו עמו בכל עניני הכלל. גדלותו בתורה ופקחותו, כמו גם קדושתו המפורסמת, 
את  ולקבל  עמו  להתייעץ  ואם  והוראה,  הלכה  בעניני  אם  פניו,  לשחר  באו  והכל  המחיצות  את  הפילו 

ברכותיו.
רבנו התבקש לישיבה של מעלה ביום כ"ב בטבת תשי"ח. גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, 
"מי  בלונדון:  מנוחתו  באוהל  בתפילה  להשתטח  הבאים  לכל  להטיב  בצוואתו  מפורשות  הבטיח  רבנו 
שיצטרך ישועה ורפואה לו או לזולתו, ילך על קברי ויעשה כזה: בבואו, )טוב אם אפשר ביום ו' עש"ק 
בבוקר( ידליק נר אחד עבור הנשמה שתלך ותודיע לי כי אני מתבקש. ואז ידליק ב' נרות עבורי, ויאמר 
כפול:  תנאי  אבל  ורפואה.  לישועה  רחמים  יעוררו  שהם  הק'  לאבותי  שאלך  ברור  והשמות.  המבוקש 

שהמדובר או זולתו יבטיח לי להטיב דרכו לשמים בדבר אחד..."
הבטחתו הזו התקיימה במלואה, ומאז ועד היום נושעו שם אלפים בישועות ורפואות.

מתולדותיו

למען דעת



  
  ד ב ר י   ח י ז ו ק   ו ה ת ע ו ר ר ו ת   ע ל   פ ר ש ת   ה ש ב ו ע

  
  

 שהרבני ןרונר' מאת 
 

 

 
  

לא מצינו  קימהלשון : כלי יקר. פירש הח), שמות א(אשר לא ידע את יוסף" מלך חדש על מצרים  ויקםכתיב "
במי שקם שייך  "קימה"נראה לפי שלשון  "?ויקם"מהו  ,מלך חדש על מצרים "וימלוך"לומר  והיה צריךבמלך, 

כי כאשר יקום איש על ". וכתיב ח) ,(בראשית ד" ויקם קין על הבל אחיו ויהרגהו", כמו שנאמר על רעהו להרע לו
 'רצון העל ידי התחבולות אשר חישב לעשות לישראל נגד  ,כך מלך עריץ זה .כו) ,(דברים כב" רעהו ורצחו נפש

יתברך, אף על פי שראה כי ה' עמהם במה שהיו פרים ורבים שלא כדרך העולם, מכל מקום רצה להתחכם לו 
יתברך, ועל ידי זה גרם שהשיב ה' עמלם בראשם על ידי המכות עברה וזעם אשר שלח ה' בהם, כמו שנאמר 

להביא על המצרים כל  ,המצרים לקם עומתוך זה דומה כאילו הוא  .ז) ,(שמות י" הטרם תדע כי אבדה מצרים"
  ".על מצריםמלך חדש  ויקם. וזה שכתוב "המכות ההמה

  

, כי אחיו היו משתדלים בכל עוז כי לא ידע מה שקרה ליוסף ",אשר לא ידע את יוסףממשיך הכלי יקר: "
לגדלו ודבר להאבידו ולבטל חלומותיו ולא הועילו להם כל נכליהם אשר נכלו, כי רצון האל יתברך היה עם יוסף 

. (האחים רצו למנוע מיוסף את האפשרויות שימלוך עליהם, ולכן מכרוהו לעבד למצרים. ינו יקום לעולםקאל
. ואילו היה נשאר והנה דווקא בגלל זה נתקיים חלומו של יוסףוכך היו בטוחים שיותר לא יוכל לשלוט עליהם. 

נגד רצון האל  ",פן ירבה"כך פרעה אמר  ם).במקומו, בדרך הטבע לא היה מקום לכך שהוא יהפך למלך עליה
ובכל מה  .לא עלתה בידי אחי יוסףמו שכ ,וחשב מחשבות עליהם ולא עלתה בידו ",כן ירבה"יתברך שאמר 

  , ע"כ הכלי יקר.אותה קימה היתה על המצרים ועל קדקודם חמתו ירד ,שהיה קם על ישראל
  

שבת, שהיה מכבד מאוד את השבת. ובשכנותו דר נכרי  מספרת על יוסף מוקיר (קיט.)הנה הגמרא במסכת שבת 
עשיר שהיו לו נכסים רבים. וחוזים בכוכבים אמרו לנכרי שכל נכסיו יעברו ליוסף מוקיר שבת. כששמע זאת, 
הוא החליט למנוע את הדבר, הלך ומכר את כל רכושו, ובכסף הזה, קנה אבן טובה יקרה ביותר ותפר אותה 

תו אדם על גשר שהיה בנוי על נהר, ורוח עזה הפריחה את כובעו ונפל לנהר. דג בלע בכובעו. פעם אחת עבר או
את האבן הטובה הזו, ודייגים דגו את הדג הזה בערב שבת. הדייגים חיפשו קונה עבורו, אך משום שבערב שבת 

הדג ליוסף  רוב האנשים כבר הכינו את מאכלי השבת, היה קשה למכור את הדג. אז הציעו להם שינסו למכור את
מוקיר שבת, והוא אכן קנה את הגד. והנה כשפתח את הדג הוא מצא את האבן הטובה הזו, מכר אותה ונתעשר 

  מאוד. 
  

, יש לדקדק, היה להגמרא הקדושה לספר בקיצור שיוסף היה מכבד את השבת (וכן עיין בבן יהוידע)הקשה הענף יוסף 
הסיבה? אמנם חז"ל באו להודיע כי לא כדרכי האדם דרכי ובזכות זו קיבל את המרגלית, ומה להם לספר את 

האל יתברך. כי דרכי האדם ברצותו להפר עצת שונאיו החורשים עליו רעה, הנה הוא מוכרח לחשוב מחשבות 
ולפעול פעולות מתנגדות לסתור ולהרוס את כל בניני מחשבותיהם הרעות, ולעמוד כנגדם בזרוע כוחו עד יפלו 

יו מפניו. אבל הקב"ה אינו כן. ברצותו להפר עצת פועלי און החורשים רע על עושי רצונו אויביו וינוסו משנא
רק יתן בלבם יתברך, הנה הוא יתברך לא יפעול שום פעולה מתנגדת לפעולותיהם ולא יעבירם ממועצותיהם. 

 והיא עצמה תהיה להם, עצה נבערה שיעשו בה אשר יחפצו ויעשו בה רצונם ויבצעו בה את מזימתם

 לעילוי נשמת
אליס קלבו בת 

 רחל

 לעילוי נשמת אבי מורי
 יוסף בן יעקב

 ואמי מורתי רינה בת אסתר
 תרומת דוד בן יוסף

 רפואה שלימה  
 מרים בת

 אידא

 



. ומעתה ראה האיך העמיקו חז"ל אמיתת הדברים האלה בסיפורי האיש הנזכר, למוקש ותורידם לבאר שחת
להורות לנו דרכי ה' עם המתהלכים נגדו. כי ברצותו יתברך להנחיל ליוסף מוקיר שבת את נכסי האיש ההוא 

דות, כרמים, בהמות ועוד, אשר רבים מאוד, אשר הוא בדרך טבעי רחוק מאוד להנחילו את הכל (שהרי היו לו ש
והיה צריך להעשות נס גדול אשר יעביר את כל רכושו המפוזר ליוסף). והאיש ההוא בהתוודע לו הדבר על ידי 
החוזים בכוכבים, רצה להתחכם נגדו יתברך ולהחיש מפלט לנכסיו הרבים לבל יבואו לידי יוסף בשום פנים. אזי 

יפלוט ויציל את נכסיו מידו. והוא על ידי מכירת כל נכסיו בעד ראה הקב"ה לתת עצה בלב האיש באיזה אופן 
מרגלית טובה ולהרחיק נדוד בעברי ימים. והוא עשה את הכל בזריזות וחשב כי כבר היה לפליטה עם נכסיו, 

כי המפלט ההוא הייתה הסיבה העצמית הקרובה להגעת  ,ונהפוך הואולא יבואו עוד לידי יוסף לעולם. 
הנכרי במו ידיו יצר את האפשרות לעביר את כל רכושו ליוסף , ע"כ דברי הענף יוסף. ףהנכסים לידי יוס

  .כשמכר את כל הרכוש כדי לקנות את האבן היקרה ,מוקיר שבת
  

זה בא ", אתיוסף". כשכתוב בתורה " אתאשר לא ידע ויקם מלך חדש על מצרים מעתה אולי אפשר לרמוז: "
אן התורה באה לרמוז שלא רק שפרעה לא ידע מה שקרה עם יוסף הצדיק . ואם כן יתכן שכ(פסחים כב:)לרבות 

, שגם ממנו לומדים שכל יוסף מוקיר שבתוהשבטים, כפי שכתב הכלי יקר, אלא הוא גם לא ידע מה שקרה עם 
  התחבולות להפר עצת ה' גופא יביאו להוציא את רצון ה' לפועל.

  

ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה הקדושה. כתיב "יסוד נפלא זה מוצאים בעוד מקומות בתורתנו 
אמרו לו אצטגניניו היום נולד מושיען,  ,יום שנולד משה, אף על המצרים גזר. רש"י. פירש כב), שמות א(" תשליכהו

, םואין אנו יודעין אם ממצרים אם מישראל, ורואין אנו שסופו ללקות במים, לפיכך גזר אותו היום אף על המצרי
  ע"כ.

  

לא רק שהדבר לא צלח פרעה רצה למנוע את לידת מושיען של ישראל, וציווה להרוג את כל הנולדים ביום זה. 
. כי אמו הסתירה את נשב בתיבה שבזה גופא פרעה גרם שנעשה משה מנהיג ישראל ,ונהפוך הוא, בידו

ת פרעה. בת פרעה נתנה את הילד שביאור, ואז בת פרעה מצאה אותו, והדברים נתגלגלו להיפך הגמור מתוכני
בגיבוי מלכותי לאמו של משה, ואף שילמה לה על הטיפול בו. לאחר מכן, משה הגיע לארמון פרעה, ופרעה גידל 
אותו על ברכיו, ושם למד משה כיצד להנהיג ממלכה. (וראיתי בספר אחד שכתב, שבנוסף לזה, אילו היה משה 

היו מקבלים אותו באמרו את הסימן שאמר להם יוסף, כי היו בטוחים נשאר בביתו אצל משפחתו, בני ישראל לא 
ששמע זאת מאביו. אבל משה רבינו היה מנותק כל ימיו מאביו, ובא ממקום זר עם הסימן, ואז לא הייתה סיבה 
לא להאמין בו.) כן היא הנהגת ה', אדם רוצה למנוע את התוכנית האלקית, ובמקום שהוא יצליח בכך, להיפך, 

  שנעשה שותף לבצע את דבר ה'. הוא 
  

, וזה לשונו: כשבני ישראל ראו את ניסי ה' בקריעת ים סוף, ואת העונש (מועדים ב, עמ' תכ)כתב השפתי חיים 
והאבדון שהביא על המצרים, הגיעו שוב לשלימות באמונה, ככתוב "וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' 

, אף על פי שכתוב כבר שהאמינו עד שהיו (שמות רבה כג, ב). כמו שאמרו חז"ל )(שמות יד, לאבמצרים... ויאמינו בה'" 
, חזרו ולא האמינו... כיון שבאו על הים וראו גבורתו של הקב"ה (שמות יד, לא)במצרים, שנאמר "ויאמן העם" 

עתה נתיישבו  כי. וביארו: (שמות יד, לא)האיך עושה משפט ברשעים... ושקע את מצרים בים, מיד "ויאמינו בה'" 
שהרי רק בגלל רשעתו של פרעה ועקשנותו לרדוף אחרי בני , להם כל הקושיות שהיו להם במצרים

סרבנותו הנמשכת של פרעה . ועל ידי כן התבוננו שבעצם בכל תהליך הגאולה, ישראל, טבעו הוא וחילו בים
וציא בעל כרחו את בני עד שה, הן שהביאו עליו ועל עמו את שרשרת המכות והמופתים ,ובחירתו הרעה

הבינו שכל המצב  ,וכאשר הביטו לאחור על שלבי ההתחלה לאחר שמשה בא אל פרעה. ישראל ממצרים
במכות  'לא היה אלא אמצעי לגילוי הניסים והנפלאות שעשה ה ",הרעותה להם הזה"שמשה כינה אותו 

ועד סוף הייתה חלק נמצא שכל העקשנות של פרעה מתחילה  .מצרים והשגחתו המיוחדת על ישראל
  . מתכנית הגאולה

  

מזה התגלה להם גילוי נפלא, שאפילו הרשע שכל רצונו לעשות היפך רצון ה', וטועה לחשוב בשעת עשיית הרע 
במעשיו הרעים הוא מסייע להוציא את  ,בסופו של דבר מתברר שאדרבהשאכן ירויח ויצליח כנגד רצון ה', 

ועל ידי כן התגלה והתרבה יותר ב משפט ה' להענישו יותר, יֵ חׅ  -יותר . כי ככל שפרעה הרשיע לפועל 'רצון ה
   , ע"כ השפתי חיים.כבוד שמים
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 ...לכבוד ימי השובבים

החל מפרשת שמות מתחילים ימי השובבי"ם שהם 
 שפטים. מתרו ישלח בא בארא ומות שהשבתות 

מעלה מיוחדת לעשיית  בימים אילו על פי הסוד יש
תשובה על פגמי וחטאי העבר רמז לכך בפסוק 'שובו בנים 

ה קורא לבניו שובבי"ם ארפא משובתם' דהיינו שהקב"
 ם.בימי השובב" (גם)לשוב אליו  שנהגו בשובבות

 ...כיצד עושים זאת? בחידוש הבא בס"ד
***** 

 )א', א'( ואלה שמות...
  :במחשבה תחילה(מתוך ) ונפתח ברשותכם במילתא דבדיחותא

נשמעה קריאת ניידת המשטרה  'טויוטה לעצור בצד...'

את השוטר יהודי זקן יומתוכה יצא לפל עצר בצדנהג ה

'מה אתה נוסע אומר השוטר  'מאוד. 'אתה נורמלי

 '? ועוד בגילך? לאן יש לך למהר?במהירות

אני חייב להגיע מהר אל היעד 'ואומר  מעטחושב  הישיש

 'ני שאני אשכח לאן רציתי להגיע...לפ
 

אדם הרוצה לזכות ולא לאבד את ימיו  אחים יקרים!
חיים? מהי היעד שלו ב יב לזכור כל הזמן מהוה חיללבט

 מטרת הזמן שניתן לי? האם אני מנצל אותו כראוי?
ל תהליך יעצם ההרהור והדאגה של האדם תגרום לו להתח

 בימי של תשובה. וזה הדבר הראשון שצריך לעשות
 כל השנה כולה(ב)והשובבי"ם החל מפרשת שמות 

אשי 'ואלה' ר :וחשבנו להביא רמז לדבר בסיעתא דשמיא
בפרשת  'שמות'ומתי?  היעדאדם להציב  בייחתיבות ו

 מתוק מדבש!    ...ם ימי השובבי"םימתחיל שמות שבה
***** 

 )א', י'( הבה נתחמה לו פן ירבה...
איוב  בלעם :ג' היו באותה עצה( יא', א' )סוטהמובא בגמרא 

בלעם שיעץ נידון  ,איוב ששתק נידון בייסורים ,ויתרו
בלשכת הגזית  , ויתרו שברח זכה שישבו בניובחרב למיתה

וידוע שהקב"ה נפרע מן האדם מידה כנגד  'בירושלים
 ומהי המידה כנגד מידה? מידה.

אבל אם  .לכן נהרגכיוון שרצה להרוג בפשטות  -בלעם  א.
שהוא יעץ  או במים כפיראוי שהוא ימות בחנק  כבר היה

 ?'כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו'
 מהרב יונתן דומב שליט"א( את השיחה )שמעתי ה'צפנת פענח' תירץ

כל  'הדין תעיווחרב בא לעולם על ' ()אבות מובא במשנה
ממילא  ,במצרים)לאי צדק( השלושה ישבו כבית דין לגבוה 

ני ישראל לעם הייתה עיוות דין נורא כנגד בעצת ב
 שהביאו טובה רבה למצרים ולכן בלעם נידון בחרב.

ים מדוע? הסביר רבי חיים מבריסק זיע"א בייסור - איוב. ב
י כי מה היה עוזר אם הייתי תלכאורה איוב יכל טעון שתק

 הביא עליו ייסורים נוראים ואז  ?מדבר? מה עשה הקב"ה

 

 תשע"ח שמותפרשת 

 149גיליון  - יתשנה רביע

 בס"ד

 16.18 – כניסת השבת
 17.29 –יציאת השבת 

  18.02 (דקות מהשקיעה  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 
  השבוע שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת 

 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

  הוא צעק ועוד איך... סליחה איוב? למה אתה צועק?
גם ו וכשכואב כל אדם צועק כואב! התשובה היא כי זה

 ת את הייסורים.אם הצעקות לא יועילו להפחי
אם כך למה אז לא צעקת? התשובה  :אמר לו הקב"ה

 ...היא כי אז זה לא כאב לך.
 ו"מ(ח-ת יוסף' )וכן הוא ב'ביאומר ה'צפנת פענח'  - יתרו ג.

בבית דין של שלושה אם מסתלק אחד מן הדיינים 
 מתבטל ונפסל כל בית הדין.

מע את עצת בלעם ורוצה לחלוק עליו ולהציע ויתרו ש
 לדבראיוב  תורו של שלא לפגוע בבני ישראל אבל כעת

 והוא רואה שאיוב שותק. 
חושב יתרו עצמו אם איוב כעת ילך עם עצת בלעם מה 
יועילו דבריי? ואז הוא מחליט בהחלטה אמיצה לעשות 

מפסיד אמנם את  ממצרים, הוא הוא בורח ...מעשה
אך בזה הוא פוסל את  ןוהעליתפקיד שופט בית המשפט 

 גזר הדין.הרכב בית הדין ומשהה את ביצוע 
אם כך  ,יתרת על תפקיד של שופטואתה  :אמר הקב"ה

וה של עם בית דין הגבבדיינים ישבו כ ךאתה תזכה שבני
  מתוק מדבש!   לשכת הגזית בירושלים.ישראל ב

***** 
 ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא

 ... )ב', יא'(בסבלותם
הלך ואמר לפרעה מי  - וירא בסבלותםמובא במדרש: 

 ,אם אינו נח יום אחד בשבוע הוא מת ,שיש לו עבד
ואילו עבדיך אם אין עתה מניח להם יום אחד בשבוע 

הלך  ,לך ועשה להן כמו שתאמר :אמר לו .הם מתים
 תיקן להם את יום השבת לנוח.משה ו

 אמר בתפילה 'ישמח משה במתנת חלקו.ועל כך נ
 )סברי מרנן(נפלא חידוש וסיפור  ובעניין שבת קודש

את יום השביעי' ומובא לוקים –הפסוק אומר 'ויברך 
... כו?... רבי אליעזר אומר בירכו בנרבמדרש במה ביר

ליעזר פעם אחת הדלקתי את הנר בליל שבת אמר רבי א
 ובאתי ומצאתי אותו במוצאי שבת ולא חסר כלום...'

)ההילולא ביח' טבת( זיע"א  'שואל רבנ ה'בני יששכר

 השבת בנר ואילור על כך שהקב"ה בירך את המדרש דיב
מהמעשה מוכח כי הנר דלק לכאורה בזכות צדקותו של 

 ות השבת?כלא בזורבי אליעזר 
ומוכרחים אנחנו 'ודשו: קבלשון  'עונה ה'בני יששכר

בת ש ל, שנרות שישראלילומר שזה הוא לכל איש ה
מתברכין יותר באורה מכל ימות החול, לזה רב ולזה 

 ...' כלומר דולקים יותר זמן מאשר בימות החול.מעט
מידי  בעניין זה סיפר המגיד רבי אהרון טוייסיג שליט"א:

שיעור בויז'ניץ, לפני ארבע שנים  רליל שבת אני מוס
ברכים תבת מששנרות  ה'בני יששכר' הבאתי את דברי

 בתוספת זמן אורה מאשר אותם הנרות ביום חול.
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בגשמיות להצלחה  –אביב ושלומית יואלמן ויוצ"ח משפחת רפואה שלימה /   –גיטה בת מנטה  -אמי   הגיליון להצלחת:

לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום שמו וב"ב  –דקל מלכה / ורוחניות 

 לברכה והצלחה  –אהרון בן שושנה לברכה והצלחה /  –מאור בן שושנה וחנה בת חדווה  /למכירת הדירה  –

 

הכל לטובה והוא יזכה בבן  הפעם האמין החסיד כיגם 
 ,הסיפור חזר על עצמו בשלוש השנים הבאות המובטח.

בסך הכל נולדו  .בתכשבכל שנה אשתו מתעברת אך יולדת 
 בברכת הרבי. נות. והחסיד עדיין באמונתולהם חמש ב

שה מתעברת שוב והפעם אכן נולד יוהנה בשנה השישית הא
רבותיו והילד גדל לתפארת הוריו  אביו יצחק. ו.. ויקרא לבן.

 וכל חשקו היה בתורת ה' וביראתו.
שני חיילים  הגיעו לביתםוהנה בהגיע הבן לגיל שתים עשרה 

מי הוא הבן ששמו 'מלשכת הגיוס של הצבא הרוסי ושאלו 
הגיע זמנו לשרת בצבא לפי הרישומים כיוון ש ' זאת?יצחק

 שמונה עשרה שנה. הרוסי כמו כל בחור שמגיע לגיל
 ...והרזה הנמוך  בית ההמומים הצביעו על הילד הקטןבני ה

והיו בטוחים כי הוא  מראה הנערוכח נהחיילים התפלאו ל
בכל זאת  ,סירובצבא ה כנראה חלוש מזג ואינו כשיר לשרת

 הם לקחוהו עמם ללשכת הגיוס כדי לקבל הנחיות ממפקדם.
הנמוך פסק כי אכן ד כאשר ראה את הנער הצנום וגם המפק

רת שה בבחור לקוי בהתפתחותו ואינו כשיר למדובר כנרא
 .אם הוענק לו כתב שחרור מלא מן הצבוקבמובצבא 

ה וכך ישב הילד יצחק ולמד בישיבות הקדושות לא כל הפרע
 עד שצמח להיות אחד מגדולי הדור.

 עד כמה צדק היהודי באמונתו הטהורה למפרע כעת הוברר
שבאה כח אמונה זו ב ...שכל מה שעובר הכל בהשגחה פרטית

אופן מעשי אלא ב הבן דשייווללידי ביטוי לא בהמתנה לבן 
ע"י הליכתו לרשום את הילד במשרד הפנים כאילו שהוא כבר 

דשמיא מיוחדת שכן גם  אסייעתהוא משך עליו נולד, בכך 
הוא זכה לבן זכר וגם  ,במלואהברכתו של הרבי התקיימה 

של שש השנים עד להתגשמות  ר למפרע כי העיכובהובר
 שש בנות מקסימות.ובנוסף הוא ל לטובתו.הברכה הייתה 

 
אחים יקרים! מסופר כי כאשר היה שומע הרב מבריסק זצ"ל 

טרת ראש השנה על פקידתה של חנה הנביאה כאשר היו בהפ
קוראים את הפסוק 'ופניה לא היו לה עוד' היה הרבי פורץ 

 ...אומר תראו איזה עוצמה של אמונה היה לחנה הבבכי והי
ללת בבית המקדש פמתי נאמר פסוק זה? לאחר שחנה מת

פוגש אותה עלי הכהן וחושב אותה לשיכורה ולאחר שהיא 
מטרת תפילתה שהיא מבקשת בן הוא  מצטדקת ומספרת את

את שלתך אשר  ןייתמברך אותה 'לכי לשלום ואלוקי ישראל 
 שאלת מעמו' 

מונה כל כך יוקדת אומר הנביא שחנה יוצאת מעם הנביא בא
מבחינתה הוא כבר  ,דשייוולחכה לילד בדבריו היא לא מ

ולכן אחרי תשע עשרה שנה של ייסורים ועצב ברגע  !!!נולד
 'ד...יו לה עואחד 'ופניה לא ה

 
שאוב ישועות לל ויכ מאתנוכל אחד אחים יקרים! 

מהקב"ה אם נפנה תמיד בתפילה ובשוועה לאבא'לה 

שראל עבדיו נאמין בו בלבד ובגדולי י ,שבשמים

 נזכה לישועות גדולות.ו ,הנאמנים

 
 ה' יזכנו, אמן!  שבת שלום ומבורך!
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 

   רחל )רשל( בת נעימה ז"ל

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 

ושיהיו בניה  ,ובסוף תפילתה יהא עיקר תחנוניה על בניה ובנותיה שיהיו יראי שמים ,שה זהירה להתפלל ערב ובוקר וצהריםיתהא הא

ת עולמה יוכשהיא בב ,ים רצונו ויראים אותוכי עיקר זכותה של אישה לעולם הבא שבניה עובדים להשם יתברך ועוש ,מצליחין בתורה

והיא במעלות עליונות  ,ועושה כל המצוות יםינחשב לה הדבר הזה כאילו היא בח ,ובמצות הובניה יש בלבם יראת שמים ועוסקין בתור

  יונה זיע"א( לרבנו)אגרת התשובה לעולם הבא 

 (תבדל"אבן רחל חדוה  ז"ל בן לולו ת רויטלמובא לעילוי נשמת הצדק)

קד ה' את בני ישראל וכי ראה את מן העם וישמעו כי פאוי
 '(ד', לאעניים ויקדו וישתחוו )
כמו שאמר הקב"ה  עשו -ויאמן העםמובא במדרש רבה: 

? לא אלא תל לא האמינו עד שראו האותוושמעו לקולך, יכו
על השמועה האמינו ולא על ראיית  ...וישמעו כי פקד ה'

 האותות.
לה כי מעלתם של ישראל הייתה שלא חיכו ומדברי המדרש ע

אותם אלא מיד  ללאותות כדי להאמין בכך שהקב"ה גוא
 ת דברי משה רבינו מיד האמינו.אעו כאשר שמ

 
 ברכי נפשי'(:'א בספר בסיפור שהוד ע"פ ב)מעו ובעניין זה סיפור נפלא

אחד מחסידיו של רבי חיים מצאנז זיע"א הגיע לרבו בערב 
שהוא עדיין לא ראש השנה והפציר בו שיברכו בילדים כיוון 

  בי בירך אותו שיזכה לבן זכר...זרע של קיימא, הרזכה ב
יצא מבית  ,בירכך האמין באמונה שלימה בברכת ה החסיד כל

הרבי ופנה לא לביתו אלא למשרד הפנים הרוסי והודיע להם 
 ענה החסיד 'יצחק'שאלו הפקידים  '?מוומה ש'לד לו בן... וכי נ

והנה לאחר ראש השנה אכן נתעברה אשתו ולאחר תשעה 
 חודשים אכן ילדה אלא שנולדה בת ולא בן...

של החסיד לא נפגמה כהוא זה ושמחתו הייתה  ואמונת
  .לא התקיימה במלואה למרות שלכאורה הברכה ,שלימה

 קדה שוב אבל שוב ילדה בת... עברה עוד שנה ואשתו נפ

 

 

הנה ביום ראשון קיבלתי טלפון מיהודי: אני גר ו
תי יהודי גן, עובד איבירושלים ועובד בבורסה ברמת 

אוד מצל מאש לאחר השואה  יהודי קיבוצניק הוא נותר
סיפרתי לו את  ,תורחוק מהיהד משפחה,האיומה בלי 

, הוא קבל על שהרב הזכיר בשיעור 'בני יששכר'דברי ה
סטיקה אמרתי לו שהרב מי תםהדברים ואמר שזה ס

 שהוא יכול להעיד שכך זה האמת.טויסיג אמר 
אשתי תדליק  ,אני עושה ניסיון' :אמר אותו קיבוצניק

אם נראה שאכן הם דולקים , נרות שבת כמה שבועות
 'זמן רב יותר אני מבטיח לחזור לשורשים...

לרב  םמירושלי יכעבור חודשיים מתקשר שוב היהוד
ו נרגש לוצניק התקשר אייסיג וסיפר כי חברו הקיבטו

 ים זמן רב הרבהקהשבת דול! נרות אכן כן'כולו ואמר 
בעקבות כך הוא החל להתפלל שלוש  ...'מהרגיל ריות

ים שנה שהוא שפעמים ביום ולהניח תפילין אחרי חמי
 .לא הניח

עם הרב  חלשוח הקיבוצניקנה ביקש שלפני ראש ה
הרב לא ' ...חל לבכות בכי תמרוריםהוא ה ,טויסיג בטלפון

, אמנם לא תי בשאול תחתית רח"ליהי ,ימכיר אות
כבוד הרב, לך  עד ,הייתי בודד ללא משפחהלהכעיס, 
בת במלואה ושומר שכר הזה אני שומר ששבני י'בזכות ה

 מתוק מדבש!!! ים!!!מדה   ומצוות.תורה 
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שמותפרשת 

 שלא שינו את שמם

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש "

 )שמות א' א'(. "וביתו באו

באים ר"ת שביה שאף כשהיו בשביה, לא השראל יני במות שכתב בעל הטורים 

', שינו שמותם, דבשביל ד' דברים נגאלו ממצרים בשביל שלא שינו את שמותם וכו

 ומקורו בויק"ר אמור )פרשה ל"ב(.

והנה נשאלתי לגבי רבים מאחינו במדינות הים שנוהגים להשתמש בעסקיהם 

ובקשריהם עם הגוים בשמות נכריים, האם עוברים באיסור והאם ראוי לנהוג כן. 

 ונעבור על פרשתא דא.

בדברי הפוסקים לדורותיהם מצינו בזה דעות חלוקות מן הקצה אל הקצה לכאן 

לכאן. בשו"ת מהר"ם שיק )יו"ד סימן קס"ט( כתב דיש בזה איסור דאורייתא דאסור ו

לן להידמות לגוים וללכת בחוקותיהם, ומקרא מלא דיבר הכתוב )ויקרא כ' כ"ו( 

"ואבדיל אתכם מן העמים", והביא את דברי התוס' בגיטין )ל"ד ע"ב ד"ה והוא( בשם 

דבריו השתית על דברי חז"ל דאבותינו  ר"ת דחלילה לנו להזכיר שם נכרי בגט, ועיקר

במצרים נגאלו משום שלא שינו את שמם עי"ש. וכ"ה בשו"ת מהרש"ג לתלמידו 

הגדול )ח"ב סי' קצ"ד( , וכן כתב בשו"ת צפנת פענח להגאון מרוגטשוב )סי' רע"ה( 

דאסור להשתמש בשמות הגוים אך כתב שם דמותר לתרגם את שמו העברי ללשון 

ג'קי או משה למוריס וכדו' עי"ש וכ"כ בדרכי תשובה סי' קע"ח אחר כגון יעקב ל

סקי"ד, וע"ע בשו"ת חת"ס )אהע"ז ב' סי' ל"ח( שכתב שלשונות שם עריסה בשם גוי 

 הוי דרך עיקש ואסור ועיין בשו"ת מהרש"ם ח"ו סי' י' ובישועות מלכו או"ח סי' י"ב.

בזה איסור כלל. ומאידך כתב בשו"ת אגרות משה )או"ח ח"ד סי' ס"ו( דאין 

והוסיף דאפשר דרק לפני שניתנה תורה היה הכל תלוי במה שנבדלו מן הגוים בשמם 

לשונם ולבושם, אבל לאחר שניתנה תורה אין לנו אלא את דברי התורה הזאת, ושוב 

אין בזה קפידא, והביא מגדולי ישראל ששמותיהם היו שמות נכרים, ובאמת מצינו 

המגיד משנה, ר' טודרוס אבי הרמ"ה, ר' יצחק נוניס  רבים כאלו, רבינו וידאל בעל
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בילמונטי בעל שער המלך, ר' פטר מובא בתוס' גיטין )ח' ע"א ד"ה ר"י( והיה בזמן 

 ר"ת )כמבואר בהגהות מרדכי גיטין סימן תס"א, ועיין עוד בשם הגדולים(.

יוסי  ולא רק בזמן הראשונים מצינו כן אלא אף בחז"ל, עיין נדרים )פ"א ע"א( דר'

בן חלפתא נתן לבנו שם "ורדימוס" ובירושלמי שביעית )פ"ח ה"ה( נקרא 

"אבורידמס", וברור ששמות אלה יווניים הם ועוד מצינו בחז"ל ר' פטריקי )שמו"ר 

ל"ה וכן בשהש"ר פ"ג( דידוע ששם זה הוא שר נוצרי מובהק, וע"ע ירושלמי תרומות 

מי סוכה )כ"ו ע"א(, הרי לן גדולי )מ"ב ע"א( "ר' חייא ב"ר טיטוס" וכ"ה בירושל

 ישראל תנאים ואמוראים, ראשונים ואחרונים שנשאו שמות נכרים.

 ונחזה אנן.

הנה מה שהביא מהר"ם שיק מדברי התוס' בגיטין )ל"ד ע"ב( , אף שמצינו כדבריו 

גם בחידושי אנשי שם להגאון ר' שלמה קלוגר בשמות אנשים )סי' קמ"ב( שגם הוא 

וס' דאין לכתוב שם נכרי בגט, באמת הדברים תמוהים ולהדיא שנינו הוכיח מדברי הת

בגיטין )י"א ע"ב( "גיטין הבאים ממדינות הים ועדים חתומים עליהם אעפ"י 

ששמותיהן כשמות עובדי כוכבים כשרין מפני שרוב ישראל שבחו"ל שמותיהן 

ישראל  כשמות עובדי כוכבים", ותרתי איכא למשמע מינה: א. בימי חז"ל היו רוב

שבחו"ל שמותיהם כשמות עובדי כוכבים וקשה לומר שעברו באיסור דאורייתא 

וחז"ל לא מחו על כך. ב. למדנו מדבריהם דעדים חותמין בגט בשמות עכו"ם, ולא 

 ראיתי סברא לחלק בין שמות העדים לשמות המגרש והמתגרשת.

תו לעבודה וע"כ צריך לומר דשאני הא דגיטין )ל"ד ע"ב( דמיירי במי שהמיר ד

זרה וזה הוי גנאי גדול להזכיר שם עבו"ז בגט, ואין זה ענין כלל ליהודי שיש לו שם 

נכרי. וכן מבואר בט"ז אהע"ז )סי' קכ"ט סעיף ה'( ובישועות יעקב )שם ס"ק י'( 

ובפתחי תשובה )שם סקי"א( בשם התורת גיטין.ומשום כך כתב הישועות יעקב דאף 

ת דתו נקרא בשם ישראל אין מזכירין בגט את שמו אם היה לו שם נכרי וכשהמיר א

היהודי שקיבל ע"י המרת הדת, דאין הדבר תלוי כלל במהות השם אלא במה ששם 

זה קשור להמרת הדת, וכן כתב ביש"ש בגיטין )פ"ד סי' י"ב( עי"ש. ועיין עוד בשו"ת 

ר"ם דברי חיים )ח"ב אהע"ז סי' קס"ב( ובשו"ת מהרש"ם )ח"ד סי' נ"א( ובשו"ת מה

שיק )אהע"ז סי' קי"ב( שדחו דברי הגרש"ק בשו"ת אנשי שם וכתבו לחלק בין שם 

 מומר לשמות נכריים )ומהר"ם שיק סתר בזה דבריו מיו"ד סי' קס"ט כנ"ל(.
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וכסברת הט"ז והישועות יעקב מצינו גם בחתם סופר אהע"ז )ח"ב סי' ל"ח( 

אין ראיה מדברי התוס' ובשו"ת הר המור להגר"מ בנעט )סי' ל"ד( , ומ"מ נתבאר ד

 כלל ואין ענין שם עבו"ז דמומר לשמות נכריים דעלמא.

אמנם בספר גט פשוט )שם ס"ק נ"ג( פירש בענין אחר, אך אף לשיטתו אין איסור 

אלא בשם המיוחד לעובדי כוכבים ולא בסתם שמות נכרים שלפעמים גם יהודים 

 נקראים בהם עי"ש.

ים בסוגיא זו שאסור להשתמש בשמות סוף דבר אין מקור כלל מדברי הפוסק

 נכריים.

אמנם גם את דברי האגרות משה יש לדחות, דיסוד דבריו במה שמצינו כמה 

וכמה ראשונים וגדולי ישראל שהיו קרויים בשמות נכריים כמו ר' פטר וכמו ר' 

אלכסנדר וכדו'. אך נראה פשוט דשמות נכריים שנשתרשו בכרם בית ישראל שוב 

כלל ולאו בתר מעיקרא אזלינן, דמאחר ששם זה מקובל בבית ישראל אין בהם איסור 

שוב אין בו התדמות לגויים שהבדילנו הקב"ה מהם, וא"כ מאן יימר בשמות אלו שלא 

נשתרשו אצל בני ישראל לפני שגדולי הדורות נשאום בגאון. אמנם מה שכתב 

בבו הגרש"ק שם דאפשר דשמות אלו היו שמות ישראל מתחלה ומישראל נשתר

לגויים, וכ"כ בשדי חמד קונטרס הכללים מערכת ז' כלל ז' לגבי שם זונין ששאל 

 שאלה בביהמ"ד )שבת פ"א ע"א(, לא מסתבר כלל ועיקר.

והנה ראיתי בשו"ת בשמים ראש )סי' ק"צ( שכתב להוכיח דאין קפידא לתת שם 

כ נכרי לאדם מישראל ממה שמצינו בש"ס ר' ישמעאל אף שהיה ישמעאל רשע, וע"

דאין הדבר תלוי אלא במהות השם וענינו "דכל ששמותיהם נאים ומעשיהם כעורים 

השם ניתן לקרות" עי"ש. אך באמת נראה דאין ראיה כלל מר' ישמעאל, דכבר שאלו 

שאלה זו בתוס' ישנים ביומא )ל"ח ע"ב ד"ה מעשה( וכתבו "ישמעאל הקב"ה קראו 

ן דשם זה ניתן ע"י הקב"ה אין בו כך ומסקינן בשמיה שפיר, ה"ר אלחנן". הרי דכיו

ריעותא כלל, דאין ביד מעשי רשע לפגום בשם שנתן הקב"ה. )ובאמת י"ל עוד נפק"מ 

דמבואר בב"ב ]ט"ז ע"ב[ שישמעאל חזר בתשובה עיי"ש, וא"כ אין כלל איסור בשם 

 זה(.

ובאמת דברי הבשמים ראש פלא גדול הם, דאף אם מותר לתת שמות נכריים 

ן שמות רשעים, ולהדיא אמרו ביומא שם "שם רשעים ירקב, דלא פשוט דאין לית
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מסקינן בשמיה", וברש"י שם "לא יקרא אדם לבנו שם אדם רשע" ובר"ח שם "שאין 

אדם נקרא בשם זה ומצליח". וע"ע בתוס' מגילה )י' ע"ב ד"ה רבה( דגרסינן רבה בר 

כ דאסור לקרוא עופרן ולא עפרון דשם רשעים ירקב ולא מסקינן בשמיה, ופשוט א"

בשם אדם רשע ולא כדברי הבשמים ראש, וכ"כ התוס' בשבת )י"ב ע"ב ד"ה שבנא( 

לגבי שם שבנא ובכתובות )ק"ד ע"ב ד"ה שני( לגבי שם אבשלום, וכבר ידועים 

 הפקפוקים על הספר בשמים ראש, וגם דבריו אלה דברי תימה הם.

דא"א שאמוראי נקראו ובגליון הש"ס להגר"י ענגיל בירושלמי תרומות שם כתב 

טיטוס וע"כ צריך לגרוס "אנטיגנוס", ומ"מ זה שם נכרי הוא אך ראיתי בשם הגדולים 

ערך ר' אברהם גאון שהביאו וכתב לפי דבריו דמשה קרא לבנו אליעזר אף שאליעזר 

ארור היה כיון דעצם השם נאה, ולענ"ד אין זה דומה כלל, דאליעזר עבד אברהם צדיק 

חז"ל "יפה שיחתן של עבדי אבות וכו'", אלא שארור היה מצד עצם היה ועליו אמרו 

היותו עבד ואין זה ענין למה שאמרו חז"ל שם רשעים ירקב, ויש לתמוה על דברי 

החיד"א ולפי המבואר לעיל דכאשר שם נכרי מתאזרח בקרב בני ישראל שוב אין זה 

יים ששמם טיטוס שם נכרי, י"ל עוד דגם לגבי בשם טיטוס דמסתמא היו רבבות רומ

ולא רק רשע זה שר"י, ובנ"י שנתנו שם זה לא נתנוהו ע"ש טיטוס הרשע, ואין לפסול 

 שם משום רשע אחד, ודו"ק בכ"ז.

ובאמת מצינו בדברי הקדמונים דאין איסור מדינא להשתמש בשמות נכריים עיין 

 שו"ת מהרשד"ם )יו"ד סי' קצ"ט( שנשאל על האנוסים שבפורטוגל שאימצו לעצמם

שמות הגויים, ושוב כשחזרו בתשובה קיבלו על עצמם שמות ישראל אם מותר להם 

להשתמש בשמותיהם הקודמים כשהם כותבים למכריהם שנשארו בספרד 

ובפורטוגל או בענייני מסחר, והשיב דאף דמדת חסידות הוא להתרחק מהם ככל 

טין )י"א האפשר אין איסור כלל להשתמש בשמות הגוים וכתב להוכיח כן מהא דגי

ע"ב( דרוב ישראל שבחו"ל שמותיהן כשמות עכו"ם כנ"ל, ואף דיש איסור להדמות 

לגוי בכל דהיינו בלבושם ובלשונם מ"מ אין איסור להשתמש בשמות נכריים, וכדבריו 

 כתב גם במהרי"ט צהלון )החדשות ח"ב סי' קנ"ח( שגם הוא דן בענין האנוסים עי"ש.

ז"ל שלא שינו שמם לשונם ולבושם, דהיינו ואפשר לפי דרכם לפרש את דברי ח

עיקר הקפידא היא שלא לשנות שלשתם יחד דבכך בטל כל ההיכר שישראל הוא 

ויטמע בין הנכרים, אבל אין איסור כאשר נוהג הוא בכל דבר כישראל ומשום צורך 

מסויים כגון מסחר וכדו' הוא משנה שמו או לבושו או לשונו. ובאמת היה נראה דגם 
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הר"ם שיק אינו אלא במי שמשתמש בשמות נכריים כדי להדמות להם כונת המ

ולהיבדל מעדת ישראל וכדרך המשכילים והמתחדשים בדורו, אבל בזמנינו שרבים 

מן החרדים השלימים בכל מעשיהם ומדקדקים במצוות בגאון ובעוז משתמשים 

 בשמותיהם בקשריהם עם הגויים אין בזה איסור כלל אף לשיטתו.

לענ"ד ברור דמה שאמרו חז"ל על אבותינו שבמדבר שלא שינו שמם סוף דבר נ

לבושם ולשונם, תורת נצח היא ולא בטלה אף בזמנינו, וידוע הרמז של החת"ס ויבא 

יעקב שלם אותיות שמם לשונם מלבושם, אבל אין זה אלא במי שחפצו בכך להדמות 

 לנכרים ולהבדל מעדת ה' ולא במי שנהג כן לצורך ענין מסויים.

אמנם זאת למודעי, כי ידוע דיש השפעה בשמו של אדם וכבר כתב החת"ס על 

התורה )בפרשת קרח( דהשם קרח שהיה מאלופי עשו גרם לו לקרח שיקח מקח רע 

לעצמו ולכל ישראל ופירש בדרכו ויקח "קרח" דעצם השם גרם לכל הרע עי"ש. וע"ע 

י'( ע"ד הסוד וכן בספר מש"כ בבני יששכר בחדש ניסן )מאמר טיול בפרדס ד' דרוש 

מעין גנים פ"ג דפרעה מלך מצרים קרא למילדות העבריות מרים ויוכבד שמות 

מצריים שפרה ופועה להכניס בהם טבע רע, וידע כי בעודן בעלות שמות ישראל לא 

תעשינה כזממו, אך המילדות ירדו לסוף דעתו של אותו רשע ולא אימצו שמות אלו. 

ר מאמץ אדם שם נכרי ברבות הימים יש בזה השפעה ויש ללמוד מדבריו דאף כאש

רעה ולא רק בשם שניתן לו בלידתו. וגדולה מזו מצינו ביומא )פ"ג ע"ב( ר"מ הוה דייק 

בשמא וכו' אמר ליה מה שמך אמר ליה כידור אמר שמע מיניה אדם רשע הוא 

 שנאמר "כי דור תהפוכות המה", וכל ענין זה נעלה מבינתנו.

יארתי דאין בזה איסור כלל ראוי להמנע לגמרי מלאמץ שם ומשום כך, אף שב

נכרי, ואף אם יש צורך לעשות כן בקשרי מסחר עם הגויים וכדו', יש להקפיד לא 

להשתמש בשמות אלו בינינו לבין עצמנו, ואין זה דומה לשמות נכרים שכבר נשתרשו 

 בקרב ישראל עם קדוש כפי שנתבאר לעיל.

 ב

י הדרישה ביו"ד סי' ש"ס אות ב' שכתב דכשם והנה חידוש נשגב יש בדבר

שמילה קודמת למת ולחתן כך גם קריאת שם לבת קודם להם ודינה כדין מילה, וזה 

פלא גדול וכי חשיבות המילה משום קריאת השם היא, אך דברי הדרישה הם וכגובה 

 ארזים גבהו.
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 ו

 והנה מצינו עוד חידוש בשמות גדולי ישראל.

וייל זצ"ל, שהיה בנו  טיאהעיני על שמו של הגאון רבי דהנה זמן רב היה לפלא ב

של בעל קרבן נתנאל רבינו נתנאל וייל, והיה לפלא בעיני שנקרא בשם נכרי טיאה, וכך 

נכתב בשער ספרו הגדול שו"ת ר' טיאה וייל, ובאמת שמו היה ידידיה, אך ידוע היה 

 .לבני דורו כרבי טיאה, וכך נודע לדורות, עד שהבנתי פשר דבר

דנראין הדברים שנמנעים היו מלהשתמש בשם ידידיה משום חשש הזכרת שם 

שמים לבטלה, ומשום כך בחרו בכינוי, דהנה שמו הספרדי היה טיאהפיל, שתרגומו 

. דטיאו היה כינוי לשם שמים, ופיל היא אהבה. ונמצא שטיאהפיל היא אוהב ה'

 תרגומו של השם ידידיה, דהיינו ידיד ה' ואוהבו.

בדבר נראה לגבי הגאון הספרדי רבי עבדאללה סומך זצ"ל בעל הזבחי  וכיוצא

צדק רבו הגדול של הבן איש חי, ששמו העברי היה עובדיה, ונראה שנמנעים היו 

מלהשתמש בשם זה מחשש הוצאת שם שמים לבטלה ומשו"כ השתמש בשם ערבי 

 ונקרא שמו בישראל עבדאללה.

דראוי להשתמש בשמות נכריים כשאין ואם אכן נכונים הדברים, אין ללמוד מזה 

בזה כל צורך. ועוד דאפשר דמותר להשתמש בשמות נכריים שפירושם דביקות 

ושבח להקב"ה והשימוש בשמות אלה נכון וראוי לפי השקפת התורה, וכשמות אלה 

 טיאהפיל ועבדאללה ודומיהם. ודו"ק בכ"ז.

 



 ומלבושם שלא שינו את שמם

 ז

 ב

 שלא שינו את לבושם

ים )ולא מדמין להם(. ולא אין הולכין בחוקות העובדי כוכב"

ילבש מלבוש המיוחד להם. ולא יגדל ציצת ראשו כמו ציצת 

ראשם. ולא יגלח מהצדדין ויניח השער באמצע. ולא יגלח השער 

מכנגד פניו מאוזן לאוזן ויניח הפרע. ולא יבנה מקומות כבנין 

היכלות של עובדי כוכבים כדי שיכנסו בהם רבים, כמו שהם 

הא מובדל מהם במלבושיו ובשאר מעשיו עושים. הגה: אלא י

. וכל זה אינו אסור אלא בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים )שם(

לשום פריצות, כגון שנהגו ללבוש מלבושים אדומים, והוא 

מלבוש שרים וכדומה לזה ממלבושי הפריצות, או בדבר שנהגו 

למנהג ולחוק ואין טעם בדבר דאיכא למיחש ביה משום דרכי 

בו שמץ עבודת כוכבים מאבותיהם, אבל דבר  האמורי ושיש

שנהגו לתועלת, כגון שדרכן שכל מי שהוא רופא מומחה יש לו 

מלבוש מיוחד שניכר בו שהוא רופא אומן, מותר ללובשו. וכן 

. )מהרי"ק שורש פ"ח(שעושין משום כבוד או טעם אחר, מותר 

)ר"ן לכן אמרו שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי 

 (.סימן קע"ח סעיף א'יו"ד שו"ע " )פ"ק דעבודת כוכבים(

מדברי הרמ"א דהלובש בגדי נכרים עובר על ובחקותיהם לא תלכו, אך  הרי למדנו

כתב הרמ"א דאין זה אלא באחד משני פנים, או בבגדים של פריצות, או בבגדים 

אין שלובשים אותם לשם דת ופולחן אבל במה שיש בו טעם כגון לבוש של רופאים 

י בסנהדרין "ה ברש", וכ(ח"שורש פ)יק "הדברים בדברי המהרומקור בו סרך איסור. 

כגון שיש צד יהדות בדבר ודרך ישראל "ערקתא דמסאנא לגבי  שפירש (ב"ד ע"ע)

 ש.", עי"להיות צנועים

ויש לעיין בלבושי הנכרים שאין בו פריצות או ענין דתי מחד גיסא, אך מאידך 

גיסא אין בו טעם ברור כגון תלבושת רופאים ואחיות וכדו', ולא לבושי נכרים סתם 

 האם יש בהם איסור.
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והנה היו תקופות שונות שבהם גזרו המלכויות במזרח אירופה גזירות נגד הלבוש 

י ואסרו על היהודים להתלבש כמנהגם וחייבים להתלבש במלבושי הגויים, היהוד

וגזירה זו נגזרה בעיקר בארצות שתחת שלטון הרוסי בימי מלכות הצארים הרוסיים, 

במחנה ישראל כאשר נחלקו גדולי ישראל האם הגזירה הוי עצומה ה למבובוגרמה 

 דמסאנא, או שמא יעבור ואל יהרג.כגזירת שמד ויהרג ואל יעבור כמ"ש על ערקתא 

בחכמת אדם )כלל פ"ט ס"א( הביא בשם הגר"א שיהרג ואל יעבור ואיסור גמור 

הוא לשנות הלבוש וללבוש מלבוש הגויים, ואכן רבים ברחו מביתם ועברו הרים 

וגבעות ימים ונהרות כדי להמלט את חק מבטחים שם יוכלו לשמור על צביונם 

 ל.ומלבושם כמנהג בית ישרא

 צ"א( כתב להקל משלשה טעמים: –אך בשו"ת צמח צדק )יו"ד סימן צ' 

א. אין כאן גזירת שמד להעביר ישראל על דתם, אלא להנאת עצמם הם 

מתכוונים כדי ליצור תחושת שויון בין כל העמים אשר בממלכה, וכדי שבנ"י לא 

שלהנאת יחשבו עצמם כשונים משאר העמים שסביבותיהם ובל יתגאו עליהם, וכיון 

 עצמם ולתועלתם מתכוונים אין כאן גזירת שמד.

ב. עד כאן לא אמרו יהרג ואל יעבור אלא במה שאין בידם לכפות עלינו אבל במה 

שיש בידם לכפות עלינו בעל כרחנו לא אמרו יהרג ואל יעבור, וכך גם בנידון דידן שכל 

 גדי היהודים.בהעובר על הגזירה יאסר ויכלא בבית האסורים ושם לא יוכל ללבוש 

ג. כיון שרבים היהודים שכבר לבשו בגדי הנכרים שוב אין בזה איסור בחוקותיהם 

לא תלכו ובגדים אלה כבר לא בגדי נכרים המה מאחר שרבים מבני ישראל לובשים 

 אותם.

 (.סימן קפ"אוכדברי הצמח צדק מצינו גם בשו"ת דברי נחמיה )

( דן גם זיו"ד סימן קצ"בית שלמה ) וכעי"ז כתבו גם גדולי גליציה, דהנה בשו"ת

 הוא בענין גזירה זו וגם הוא הסיק להקל בזה, עי"ש.

אמנם דעת הגר"א היתה דאכן יהרג ואל יעבור וכדין ערקתא דמסאנא בשעת 

הגזירה, כך כתב בחכמת אדם )שם(, והחכמת אדם כתב שפסק זה צריך עיון גדול 

 :ל"זווסתם ולא פירש, 
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 מלבושי היהודים שילבשו המלחמה בעת ווילנא ק"בק פה כשגזרו ונהירנא"

 ואף יעבור ואל דיהרג שאמר ל"ז אליהו הרב מורינו החסיד הגאון מפי שמעתי ם"עכו

 ישים נפש בעל וכל בזה האיסור גודל כמה וראה צא פנים כל על גדול עיון צריך שזה

 ."בלבו הדברים

קפ"ט( ודחה  -קפ"ח הגרש"ק בטוב טעם ודעת )קמא סימן וכדברי הגר"א כתב 

בתוקף את סברת הצמח צדק דלאחר שרבים מבני ישראל לובשים בגדי נכרים כבר 

 אין בזה איסור, עי"ש.

לגבי גילוח הזקן  (ט"נח סימן ק"או)ת חתם סופר "כבר מצינו סברא זו בשואמנם 

א לגלח זקנם אין בזה משום חוקות הגויים, אך להדיא מבואר בדבריו "דכיון שנהגו בנ

דאם תחילת המנהג היא באיסור אין האיסור נהפך להיתר, אך כל שנתפשט בין 

 ש."היהודים בהיתר שוב אין בו משום מנהג הגויים, עי

 (:ח'פסוק א "פ)ק שם הביא בין השאר מקרא מלא בספר צפניה "והגרש

ופקדתי על השרים ועל בני המלך ועל כל הלבשים מלבוש ' הוהיה ביום זבח "

 ."נכרי

י אחד הגדולים שהחמיר כתב לדחות בתוקף את דבר (שם)ת בית שלמה "ובשו

 ש."ק שהיה בן דורו ובן גילו, עי"בזה וכפי הנראה כוונתו לגרש

והנה בשנת תר"ד גזרו גזירה אחרת בעיר קראקא שבגלציה דכל הרוצה לישא 

אסור לו להתלבש אשה לפני שמלאו לו שלשים שנה צריך להתלבש בבגדי נכרים ו

בבגדי היהודים וחייב לגלח את זקנו, ושוב עלה שאלה חמורה על שולחן מלכים מאן 

מלכי רבנן, האם לבטל מצות פו"ר ולדחות את הנישואין על גיל שלשים כדי שלא 

לשנות את הלבוש, או שמא מצות פו"ר בעתה ובזמנה דוחה איסור שינוי הלבוש. 

גאב"ד מהר"א יענער פנו לגדולי הדור בשאלה כיצד הגאון ר' שאול לנדא רב העיר וה

 לנהוג, ושני גדולי עולם פסקו את פסקם.

בשו"ת אמרי אש )סימן נ"ה( פסק דבגילוח הזקן ולבישת בגדיהם עובר בחוקות 

הגויים, ופסק דאין לעבור על לאו בקום ועשה אלא יבטל פו"ר בשוא"ת וכ"ש כשיש 

 ם מצות פו"ר.בידם ללכת למקום אחר לישא אשה ולקיי
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וכן פסק הגאון ר' אברהם זאב פרנקל שהיה רבה של ריישא, וגם הוא השיב 

 ח'( כנ"ל דאין להקל בזה. –בשו"ת משיב כהלכה )סימן ז' 

אמנם לדעת הגדולים הנ"ל שהקילו בגזירה שנגזרה ברוסיה ק"ו שהיו מקילים 

לה, ובשו"ת בגזירה זו שיש בה ביטול מצות פו"ר שכל העולם לא נברא אלא בשבי

דאין וכתב אמרי נועם להגאון מדזיקוב )ח"ב סימן ט"ז( נדרש אף הוא לשאלה זו 

לבטל מצות פו"ר והתיר לגלח זקנם וללבוש בגדי עכו"ם, וכתב ככל סברות הצמח 

 צדק כמבואר.

בזה בסוגיא זו דכל שיש שינוי מסויים בין בגדי היהודים לבגדי הגויים והנראה 

ל בתשובותיהם דאם אפשר לשנות שינוי מסויים "בהכי סגי, ואכן כתבו הגדולים הנ

י הכשרים בכל מקומות מושבותיהם דאף אלה "יוצא בזה מידי חשש, וכן נהגו בנ

 מ היה במלבושם שינוי מסויים שלא להידמות לגויים כידוע."שאכן שינו לבושם, מ
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כך היה דרכה של האומה, שכאשר יכנסו לארץ "
ו מן הצרות נכריה, יהיו אינם בני תורה, כאשר נדלדל

והגזירות והגירוש, ואח"כ יתעורר בהם רוח אלקי השואף 
בם להשיבם למקור חוצבו מחצבת קודשם, ילמדו, ירביצו 
תורה, יעשו נפלאות, עד כי יעמוד קרן התורה על רומו 
ושיאו, הלא אין ביד הדור להוסיף מה, להתגדר כנגד 
אבותם, מה יעשה חפץ האדם העשוי להתגדר ולהתחדש? 

ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו, ישער חדשות  יבקר
בשכוח מה היה לאומתו בהתנודדו בים התלאות, ויהיה 
מה, עוד מעט ישוב לאמר שקר נחלו אבותינו, והישראלי 
בכלל ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח רענן, יעזוב לימודי 
דתו, ללמוד לשונות לא לו, יליף ממקלקלתא ולא יליף 

ברלין היא ירושלים וכמקולקלים מתקנתא, יחשוב כי 
שבהם עשיתם כמתוקנים לא עשיתם, ואל תשמח ישראל 

אל גיל בעמים. אז יבוא רוח סועה וסער, יעקור אותו 
מגזעו, לשונו שפת קדשנו, ולשונות זרים המה כלבוש 
יחלוף, ומחצבתו הוא גזע ישראל ותנחומיו ניחומי ד' אשר 

חכמה פר' " )משך נבאו על גזע ישי באחרית הימים
 בחוקתי(.

זעקתו של הכהן הגדול מדווינסק, הלא היא רשומה, חרוטה בדם 

 ובדמע, בקורות ימי ישראל..

כל בר דעת המביט נכחו יראה ויבין כי דברי ימי ישראל הולכים 

במסלול יחיד ומיוחד שאין דומה לו בכל אומה ולשון. שנות טובתם 

ם מאז היותם לגוי, ותקופות גלותם, כמו גם תוקף גורלם הנודד עמ

יעידון כאלף עדים כי רוח אחרת היא המנשבת על במת חיי ישראל. הן 

עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אולם המתעמק בתורה ימצא את 

הכל ברור ומפורש. כל הקורות בדברי ימי ישראל, מאורעות העבר 

וההווה, נתפרשו בתורתנו הקדושה בדברי ימי ישראל. העבר והעתיד 
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יו, נתפרשו ונאמרו בנבואה האלוקית. אם נשוה את הכתוב עם יחד

המתרחש, נראה באספקלריא מאירה את כל המוצאות את העם ואת 

 העילות המביאות לידי כך.

ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי ועשיתם "
אותם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה 

משלח  לשבת בה, ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני
מפניכם כי את כל אלה עשו ואקוץ בם, ואומר לכם אתם 
תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אותה ארץ 

זבת חלב ודבש אני ה' אלקיכם אשר הבדלתי אתכם מן 
העמים... והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה' ואבדיל אתכם 

 " )שמות כ'(.מן העמים להיות לי

קיך לשמור לעשות והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אל"
את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך ה' אלקיך 
עליון על כל גויי הארץ, ובאו עליך כל הברכות האלה 
והשיגוך כי תשמע בקול ה' אלקיך... והיה אם לא תשמע 
בקול ה' אלקיך לשמור לעשות את כל מצותיו וחוקותיו 
אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה 

גוך... ישא ה' עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר והשי
ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשונו, גוי עז פנים אשר 
לא ישא פנים לזקן ונער לא יחון, והצר לך בכל שעריך עד 
רדת חומותיך הגבוהות והבצורות אשר אתה בוטח בהם 
בכל ארצך והצר לך בכל ארצך אשר נתן ה' אלקיך לך, 

ם מקצה הארץ ועד קצה הארץ וגו', והפיצך ה' בכל העמי

" )דברים ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהי מנוח לכף רגלך
 כ"ח(.

מסרה לנו התורה מפתח גדול, לידע את הציר אשר עליו תיסוב 

אין  -ההנהגה העליונה בעולם, "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו" 

 ל אלקי עולם בהציבו גבולות עמים הפריד-ישראל ככל העמים. א

ברצונו את בני האדם. הוא ההווה ומהווה את כל, הועיד את ישראל 
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להיות לו לעם, להם ובשלהם ברא את בריאתו )כומו שפרש"י 

בשביל ישראל שנקראו ראשית"(, ישראל קודש הם לה'  -"בראשית 

 ראשית תבואתו.

אלה הסמוכים על שולחנו של מלך, כמה יש להם להיות קדושים, 

ולשמו )עיין תוס' קידושין ב' ע"ב הרי את  מיוחדים ומובדלים לו

"מיוחדת ומזומנת לי" יחוד זה מייחד האשה אל האיש  -מקודשת לי 

ומפרישה משאר העולם( ובמה יתיחדו ישראל אל מלכם להיות לו 

ממלכת כהנים וגוי קדוש, הלא ברחקם מן התועבות אשר שנא למען 

 קדושת שמו.

וד יעודם, אם מבקשים הם אם חלילה לא ישכילו ישראל לדעת את ס

לפרוץ פרצות בחומת ההתבדלות בין ישראל לעמים, הנה כי אז 

הושפלה עד עפר רוממות ישראל והיותם אדוני ממלכות כל הארץ, 

 תפארת ישראל השילה עדייה מעליה.

 ואז כמו מאליהם, יתרופפו מוסדי תבל ותגעש ותרעש הארץ.

שחוצה לו, חייבת  החומה, זו החוצצת בין עולמו של היהודי לזה

להתקיים ויהי מה, מוכרחה היא לעמוד כל העת על מכונה וגבולה מול 

המבקשים לבטל את יחודה, לנגח בה, לבקוע בה פרצות. אם חלילה לא 

הגינה חומת ההבדלה, אם נפלה החומה ונטשטשה דמותו היחודית של 

העם, קום תקום חומה אחרת, חומת דם ואש תקיף את העם, תכה 

 ם את המבקשים לחצות את גדרות עולם.ללא רח

והעולה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אומרים "
נהיה כגויים כמשפחות האדמה! חי אני נאום ה' אלקים אם 

" לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם
 )יחזקאל כ'(.

 חומה ומגדל של חימה שפוכה, חומת אש ותמרות עשן.

מים להיות לי' אם אתם ואבדיל אתכם מן הע"
מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של 
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)תורת כהנים  "נבוכדנאצר וחביריו ותגלו מארץ הקדושה
 שם(.

הגויים מגרשים אותנו מגבולם. מרגלא בפי העולם כי "
קשה להיות יהודי, הנה נשתנו העתים ובזמן האחרון קשה 

אותנו מעל פי שבע ליהודי להיות גוי, הגויים שולחים 
פניהם. בשם הגאון בעל בית הלוי ז"ל אומרים: כתוב 
'המבדיל בין אור לחושך בין ישראל לעמים', בין אור 
לחושך יש מרחק ידוע וקבוע )בין השמשות( ואין בכוח 

ילוד אשה להוסיף או לגרוע על מרחק זה. גם בין ישראל 
לעמים יש מרחק ידוע המבדיל ביניהם. אם היהודים 

ל הגבולות ומתקרבים לגויים יותר מן המידה, מדלגים ע
הגויים דוחפים אותם חזרה למקומם הקבוע. מדבריו של 
הגאון הנ"ל יוצא, כי באופן יחסי למידת ההתקרבות מצד 
היהודים באה גם הדחיפה מצד הגויים. נוכחנו לדעת 
במדינות שהיהודים התבוללו כמעט לגמרי בין שכניהם 

, גם במצרים בשעה שהשעבוד ספגו גם דחיפה איומה מידם
הכביד מאוד על בני ישראל התחילו בני ישראל מקרבים 
עצמם אל המצרים בחשבם כי זה יקל עליהם את העול 
הקשה. מה עשה הקב"ה 'הפך להם לשנוא עמו' )תהלים 
ק"ה(, שנאתם של המצרים עוד גברה אל היהודים מבקשי 
 קרבתם, עד שנוכחו היהודים ועמדו על טעותם ובאה
גאולתם הוא הדין אצלינו 'אם אתם מובדלים מן העמים 

 "הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנאצר וחבירו
 עקבתא דמשיחא(. -)רבי אלחנן וסרמן הי"ד 

 ב

האומה הישראלית נתייחדה ונתבדלה מן האומות בשתיים, בייעוד 

ובגורל. הללו משמשים בערבוביא, כמטה נועם ומקל חובלים, להבדיל 

בין ישראל לעמים. ייעודו של העם להתרחק מן העמים, ליצור חומת 

הפרדה ומגן בתורת הקודש, לעם הקודש. אם נשכח לו הייעוד בהבלי 
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הזמן, או אז יהיה זה הגורל שבעל כרחם יחצוץ ויבדיל בין ישראל 

 לעמים.

ומולדותיך ביום הולדת אותך לא כרת שערך ובמים "
חת והחתל לא לא רוחצת למשעי והמלח לא המל

חותלת... ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואומר 
 ". )יחזקאל פרק ט"ו(לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי

הנה דרשו חז"ל את כפל הלשון לדם פסח ודם מילה, אך לפי פשוטו 

של מקרא לא בדם המצוות מדובר, לא בדם היעוד של כלל ישראל, 

. ובאמת אלו ואלו דא"ח בדמייך אלא בדם הגורל. בדם הלידה ויסוריה

כתיב שתי פעמים ושני דמים, דמים כפולים ומכופלים. אם נשכיל 

 להתקדש ולהתבדל בדם הייעוד מוטב, ואם לאו ניבדל בדם הגורל.

 ראה את דברי הבית הלוי וחזונו.

כפל הכתוב למען ירמוז לנו שני העניינים האלו, הן "
לפי הדרש דקאי דרך הפשט דקאי על היותם מאוסים, והן 

על דם מילה ושניהם מבוארים כאן בפסוק. והמשך ביאורו 
'ואראך מתבוססת בדמיך' וכו' שהיה שורה עליהם מיאוס 
כתינוק שלא נרחץ מלכלוכו, 'ואומר לך בדמיך חיי' וכמו 
שפירש"י דאמר לה שאל יפול לבך מזה, דאדרבה עי"ז 
שאת מאוס תחיי וכל הצלחתך תלוי בזה, דלבא"ה היו 
עלולים להשתקע בהם וכל הצלחתך היא רק מה שאתה 
מאוס בעיניהם והם בדלים ממך. והנה לא הוצרכו ישראל 
לטובה זו רק אחר שהפירו ברית מילה אבל אם היו 
שומרים המצוה והיו הם מובדלים מהם לא היו צריכים 
להיות מאוסים בעיניהם וכמו שהיה קודם לכן שהיו 

פל הפסוק דבריו 'ואומר המצריים אוהבים אותם, וזה שכ
לך בדמייך חיי' פירוש, אמרתי לך הלא יש לך עצה טובה 
יותר מן העצה הקדומה! דלמה לך להיות חיותך על ידי 
היסורים ובזיונך בעיניהם הלא יותר טוב לך אם תזהרי 
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במצות מילה ואתה תבדיל עצמך מהם בדם פסח ומילה 
, וכמו ועי"ז תחיי ולא תצטרכי לסבול המיאוס והבזיון

שהיה בעת הגאולה כשהבדילו ישראל עצמן ע"י פסח 
ומילה כתיב 'וה' נתן את חן העם בעיני מצרים, דמעתה 
יוכל ליתן להם חן שיאהבום המצרים. וזהו מה שאנו רואים 
בחוש אשר בגלות הארוך בזה במדינת הגר ומדינת 
ראמניע אשר בכל יום מתרבית השנאה ונתוספת יותר 

דרך השכל והטבע צריך להיות  משלפניו, אשר לפי
השנאה הולכת ומתמעטת תמיד כדרך כל דבר שבתחילה 
היא בתוקפה ואח"כ הולכת ודלה כן הגלות בתחלתו היה 
צריך להיות השנאה יותר גדולה מאח"כ, והסיבה 
האמיתית לזה הוא כמו שנתבאר דכל מה שישראל 
ממעטים בהבדלים שנתנה להם התוה"ק ע"י קיום התורה 

הקב"ה מוסיף שנאה בלבם לפי ערך תכלית  והמצוה
 " )בה"ל שמות(המבוקש כדי שישארו ישראל מובדלים

הוא הוא שהפליאו גאוני פולין בחריפותם ורמזו רמז נוקב בסוד 

 קידוש והבדלה:

"אם יעשה היהודי 'קידוש' אזי לא יקרב הגוי לעשות 'הבדלה', אולם 

 עשה 'הבדלה'".אם לא יעשה היהודי קידוש, הגוי הוא זה אשר י

אם יעשה היהודי 'קידוש' יקדש עצמו מן העמים )כמאמר הכתוב 

"קדושים תהיו"( או אז לא יבוא הגוי לעשות 'הבדלה' להבדיל את 

ישראל מן העמים בזרוע )כמאמר הכתוב "ואבדיל אתכם מן העמים"(, 

 אולם אם לא יעשה היהודי 'קידוש', הגויים הם ובדרכם, יעשו הבדלה.

י ברלין היא ירושלים וכמקולקלים שבהם יחשוב כ"
עשיתם כמתוקנים לא עשיתם, ואל תשמח ישראל אל גיל 

"... אז יבוא רוח סועה וסער יעקור אותו מגזעו -בעמים 
 )משך חכמה שם(.
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באספקלריא המאירה, ראו חכמינו בתורת הנצח את הקורות בדברי 

ימצא  ימי ישראל. כמו נבואה נזרקה מפיהם להודיע את העם אשר

 אותו באחרית הימים.

מה נואלו איפוא אלו הנוקטים בשיטות המצויות כלפי גלותם של 

היהודים, "מודדים הם במידה מזויפת ושוקלים במשקל מרמה. סחורות 

מודדים במטרים וחלב בליטר או בכוסות, הבא למדוד משקה במטרים 

 וסחורה בליטרה הרי הוא משוגע. אלה הם המדינאים החדשים שלנו,

הם מודדים במידה בלתי מתאימה, השיטות המתאימות לגבי עמים 

היושבים על אדמתם אינם מתאימות לגבי מצב היהודים... כשם 

שמצבנו הוא מיוחד במינו כך גם מיוחדות הן 'השיטות המדיניות' 

שלנו. אלפי שנה הוכיחו עד כמה צדקו שיטות התורה" )עקבתא 

 דמשיחא(.

 לא יתחשבהן עם לבדד ישכון ובגויים 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 לעילוי נשמת
 ז"ל יוסף דודבן מוה"ר משה הרה"ח 

 נלב"ע כ"ז סיון תשמ"ז

 ז"ל מרדכי זיסקינדבת הר"ר לכה מחלה מ מרת
 נלב"ע ג' אייר תשס"ו

 ת.נ.צ.ב.ה.
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