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 ראש השנה לאילנות –שבט 

, מובאת מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ר"ה א' א'  במשנה
, בראש חודש שבטשלבית שמאי ראש השנה לאילנות זה 

 , דהיינו באמצע החודש.בט"ו בשבטולבית הלל זה 

, שהאדם הוא עץ השדהדרש אפשר לפרש שידוע  ובדרך
התחלת ל משלולכן לדעה אחת ראש חודש שזה כביכול 

 אדםטבע ההראש השנה לכביכול הוא  יום זההחיים 
שבתחילת חייו נקבע טבעו ומזגו דהיינו , ולצמיחתו

לדעת בית הלל ראש השנה  ואילו ,ותכונותיו לכל החיים
גם באמצע שבאמצע החיים, כביכול  בטו' בחודשהוא 

 .חדשים חייםלגמרי ולהתחיל  טבעלשנות  יםיכולהחיים 

כדברי בית ראש השנה  שבטבאחד בלשון המשנה,  ולכן
, כי באמת גם לבית הלל אדם נולד בתחילתו עם טבע שמאי

שגם  שבית הלל מוסיפיםם, אלא ים מסוימיונטיות ומזג
 באמצע החיים אפשר לשנות, לכן אמרו בט"ו בשבט. 

עכשיו באמצע החיים יהודים אל ייאוש, גם אם עברו שנים בנפילה ובריחוק מבורא עולם עדיין לא מאוחר, עכשיו, כן  לכן
 תתקן, שנה את טבעך, ושנה את הרגליך, ובעזרת השם, שבט = שנתבשר בשורות טובות, אמן

 ואכל את יתר הפליטה הנשארת מן הברד, ואכל את העץ מן השדה -מכת ארבה 
 

השאלה, וכי עצים מנין להם??? הרי הברד הכה  נשאלת
ושרף כל צמח קשה, ורק הגבעולים הרכים הפשתה 

 סמת שרדו?והכ

יתכן, שפרעה לפני מכת ברד הכין תרופה למכה, והוא  אלא
בבית,  םיו לעקור עצים עם השורשים ולאחסנציווה מעבד

 כי משה אמר לו שרק בחוץ יהיה נזקים ולא בתוך הבית.

הקדוש ברוך התעלל בו, וצחק עליו, אתה פרעה חושב  אבל
שהתחכמת נגדי, בדיוק הפוך אתה בעצמך עזרת לי, 

כת ארבה יכאב לך יותר, כי לאחר מכת ברד פרעה שבמ
שתל בגאווה את העצים שהציל מהברד, והתגאה בפני 
כולם הנה אני חכם הכנתי תרופה למכה, ואז בא הארבה 

וחיסל את העצים, כך שפרעה עזר יותר לעוצמת כאב 
לפני  כתובוכ !!התעללות וזה המכה, שעבד בחינם לרעתו,

  ???התעללות ולמה ,"במצרים אשר התעללתי" -מכה זו 

סוטה הודים, כפי שכתוב בגמרא גם המצרים התעללו בי כי
שדרשו מהם שיבנו את פיתום ורמסס, וכל פעם שבנו  יא'

זה היה קורס ונבלע באדמה, כך שהיהודים עבדו בנין חלק 
בחינם, וזה התעללות שבן אדם לא ירגיש סיפוק לפחות 

 שהועיל במשהו.

, מידה כנגד מידה, אתם התעללתם ביהודים בעבודה ולכן
אכזבה  תקבלוהם, גם אתם לחינם, שהם בנו ונהרס ל

 שקעה תלך לאיבוד.הכזאת שתשקיעו וכל ה

 המשך
 

איפה נעלם  איפה הכסףיתכן שהמצרים התפלאו  אגב
, הקופה הגדולה שעשה יוסף "אוצרות יוסף"הכסף הגדול, 

בשנות הרעב, שתבינו זה היה סכום אגדי שכתוב שקרח 
מצא חלק מהאוצר והיו לו מספר חמורים עמוסים בשקים 

 ק עם המפתחות של האוצרות.ר
 

בכוונה דרשו שיבנו את האוצרות במקום שנבלע כל  ולכן
הנבנה ונהרס, כי ברשעותם חשדו והעלילו שיהודים 

 יודעים איפה הכסף.
 

שימש אמצעי לחץ שאם לא תגלו, יהרס מה שבניתם  וזה
ותרגישו רע שאין שום תועלת בעבודה שלכם, כפי שאנחנו 

 ידיעה איפה הכסף. מרגישים שיש כסף ואין
 

הנקמה היא זו הייתה בעיקר לחזק את היהודים, כי  ומכה
, כי האדם בפרק יא המסילת ישרים, וכפי שמפרט מתוקה

רגיש מאוד לכבודו, ופגיעה בכבודו גורמת לו צער נוראי, 
והנקמה מתוקה מדבש, כי היא עצמה כבר מרפאת את 

רגשי פגיעת הנפש, ורק למלאכים קל להתגבר לגמרי על 
 הנקמה.

כאן במכת ארבה הנקמה של התסכול של פרעה ועמו  ולכן
, זה ריפא כתוב קודםכפי ש חינםלשהתאמצו והשקיעו שעבדו 

 ליהודים חלק מהתעללות של המצרים בהם.

זה עשה בורא עולם לפני ההחלטה, מי יחיה ומי ימות,  וכל
ואכן לאחר מכה זו בשלושה ימים ראשונים של מכת חושך 

 נחתך העניין.

ה, לא הנקמ י"עשלמרות הריפוי מהיהודים שמי  ואכן
 התחזק ללכת אחרי בורא עולם ולעובדו, מת במכת חושך.

שבורא עולם נותן לכל אחד אפשרות להתקרב עליו, הנה בורא עולם ריפא נפשם הפצועה של היהודים בנקמה של  ללמדנו
 התעללות במצרים.

 

ב אליו, ואכן נשוב אליו גם אנחנו ננצל את כל האפשרויות והסימנים שבורא עולם נותן לנו בכל דרך אפשרית להתקר אז
הגדול מכול, לבל  והתסכול ,הזדמנות האחרונה והמכרעת לגורלנובלב שלם, ולא נפספס את ההזדמנויות, כי אולי זה ה

עוד איזה יצור אומלל טרוד ולחוץ בעולם, אלא ננצל את חיינו לחיות במסירות נפש  להיות נגיע לריק ונלד לבהלה, סתם
   ל קדושתנו, ונשקוד בדברי התורה יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים.בעבודת השם, נשמור על עינינו וע

 ויסר מעלי רק את המוות הזה -וינח בכל גבול מצרים,

כמו גזירה שווה, שכתוב כאן כאן דרש  הטורים הבעל
ובמצוות שבת כתוב  –" בכל גבול מצריםהארבה וינח "
מלמד שנח הארבה  שמות כ' י"א וינח ביום השביעי""

", שאפילו וינח בכל גבול מצריםבשבת, וזו הכוונה "
 ויש ,וינח ביום השביעישהארבה נח בכל הגבול, בכל זאת 

לתמוה למה דווקא הארבה נח בשבת ולא הצפרדעים ושאר 
כן שאר המכות שהיו כמו בעלי החיים שבשאר המכות?? 

 שאלו וגם ??בתלא הפסיקו ביום שהם גם למה ברד דבר וכ
למה דווקא במכה זו פרעה התבטא שזה  המפרשים

 "???מוות" "?? מה מיוחד במכה זו שהגדרתהמוות"
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, שפרעה ויראלתרץ על פי המדרש שהבאנו בפרשת  ונראה
", שפרעה עמי הרשעים"ואילו " –" ה' הצדיק ואניטען "

טען שהוא בהתחלה היה צדיק ולא רצה להציק ליהודים 
חודשים  3והעם המצרי כפה אותו לכך ע"י שהורידו אותו 

 ממלכותו.
 

א פרעה בא בטיעון להוכחת צדקות נוספת שמצ והנה
שמשה רבינו כאשר יצא  רבה א' כח'לזכותו, שכתוב במדרש 

בצעירותו לראות בסבל עם ישראל, הוא פנה אל פרעה 
שכדאי לו לתת מנוחה ביום שבת לפועלים היהודים, שכך 
לא יתמוטטו מרוב עבודה בלי הפסקה, ופרעה הסכים 

 להצעתו וכך זכו היהודים לנפוש בשבת מעבודת הפרך.
 

כם שאני אדם טוב, שהרי לאחר זמן הנה ל טען ופרעה
משה הרג את המצרי ופרעה ניסה להעניש את משה ולהרוג 

שמשה  ומאז, עשרות שנים אותו ומשה רבינו ברח למשך
 ודליבפרעה שגגם כבוגד בעם המצרי ולהיות הוא הפך ברח 

פרעה היה אמור לבטל את מנוחת השבת ולכן בביתו, 
טוען  ובכל זאתהתברר כבוגד נמלט, ששקבע לבקשת משה 

באתי  הכללמרות  שניםהעשרות אותם משך ברעה פ
לקראת היהודים והשארתי להם את מנוחת השבת, לכן 

 אני צדיק גם בזכות זה.
 

דווקא במצב זה באה מכת הארבה לענות לו על  ולכן
טענתו זו, כי גם הארבה נחו בשבת, ולכאורה זה רווח 
לפרעה שיש פחות יום אחד בשבוע של המכה, אבל בכל 

 צועק שזה מוות. זאת דווקא עכשיו פרעה

היא, כי הארבה שנח ולא אכל בשבת  התשובה  ??ולמה
הרי באופן טבעי הם היו רעבים מאוד במוצאי שבת והם 
שברו את הדיאטה במנות כפולות ומכופלות בתשלומי כפל 
ארבעה וחמישה, כך שפרעה נבהל מאוד כי ראה התפרעות 

כמעט אפשר מטורפת של הארבה באופן קיצוני במיוחד, ש
", כי מוותצעק שזה " לכןעב יאכלו גם אותו!! רוב רשמ

 לאכול במצרים.בקצב אכילה מטורף כזה לא יישאר כלום 

 

זה הראה לפרעה, שכל מה שהשאיר ליהודים את  ובעצם
מנוחת השבת, זה לא היה מתוך רחמים וטוב לב, אלא 
מתוך רצון שכך במוצאי שבת הוא יוכל לדרוש מהיהודים 

המנוחה, וגם ככה  בגללה פי כמה להתפרע כפול ולעבוד קש
היטיב שלא מתוך רחמים לא ימותו לו הפועלים, וברור 

 .אלא רק מתוך כדאיות עמם הטבה זו של יום מנוחה
 

הסכים פרעה לתת להם  בשביל מה שעדיין צריך עיוןאלא 
שהעביד בה את עם ישראל  עבודההרי כל יום מנוחה, 

הרי שעבודת חינם שאין בה תועלת,  - תה עבודת פרךיהי
נתן  לצורךאם  ,בסוף עבודתם כל מה שבנו קרס והתמוטט

 לו תועלת מעבודתם??להם חופש בשבת, הרי ממילא אין 
 

, שפרעה לא רצה להשמיד אותם באפיסת כוחות וייתכן
ישרדו היהודים הנגרמת מעבודת הפרך, אלא הוא רצה ש

ער שיתמשכו לאורך שנים ארוכות בדיכאון ובסבל בחיי צ
מוות מהיר.במהר מתמשך שלא ייגמר 

 

שבורא עולם יודע בדיוק מה מסתתר מאחורי כל פעולה שאנחנו עושים, נכון אנחנו מציגים פעולות שעשינו , ללמדנו
ן כל את הצביעות והרשעות כמצווה כי זה נראה כמעשה טוב ואצילי, אבל בורא עולם מסיר את המסכות ומראה לעי

אלא שהסתתרה תחת מסווה של מצווה!!! ולכן כדאי לנו לבדוק את עצמינו לא רק להתרחק מעבירות ולהתרחק מטומאה, 
זה לשם שמים וכמה מתוכם וכמה אחוזים , לנו מה בדיוק המטרות שלנו במצוותלבדוק טוב את המצוות שחובה לינו גם ע

 !!בכדי לדרוס את השני!זה  מהםולפעמים כמה אחוזים  ,לא

 המשך
 

ביארנו שפרעה נתן את השבת למנוחה לעם ישראל,  קודם
אלא רצה שיחיו שנים רבות מהר, כי לא רצה שימותו 

מהם לעבוד במאמץ כפול  דרשבסבל, ואדרבא לאחר שבת 
זה יש  ולפי ,ל בכדי שישלימו מה שלא עבדו בשבתומכופ

תיקן לעם ישראל את ו שביקש מפרעהלתמוה, וכי משה 
 יחשב לו כטובה או כרעה??האם זה  ,השבת כמנוחה

 

לפרעה זה בוודאי נחשב לרעה ולא למצווה, אבל  והנה
י משה רבינו למשה רבינו בוודאי זה נחשב למצווה, כ

שהכיר את רשעות פרעה,  ולמרות ,בוודאי התכוון לטובה
בכל זאת ייתכן שלא ידע את כל כוונות פרעה הזדוניות, 

שה ידע וגם אם הבין את כל מחשבות פרעה בכל זאת מ
וגם ייתכן  ימותו!!!בוודאי שבלי מנוחה בשבת כולם 

שבזכות הקושי שפרעה הוסיף להם בתחילת השבוע אחרי 
מנוחת שבת, זה גם נחשב כקושי השעבוד, וגם זה תרם 

 .210ל 400לצמצם את שנות השעבוד מ
 

ג חיים יצחק כהן "ההעורך המגיה הרלי  והוסיף
למצרי היה דם ולישראל  כוס באותהשאולי לכן  א"שליט

טוב נחשב ללאחד זה היה מים, להמחיש שפעולה אחת 
 רע.נחשב לולשני זה 

 

ישמח משה במתנת חלקו כי עבד אומרים בתפילה " ולכן
יד בידו וכתוב בהם ושני לוחות אבנים הור –נאמן קראת לו 

", שמשה רבינו חשש אולי הוא שותף לפשע שמירת שבת
של פרעה שניצל את מנוחת השבת להעמיק ולהאריך את 
הסבל לעם ישראל, לכן מעיד עליו בורא עולם ואומר למשה 

, שמה שקבעת להם במצרים שאתה עבד נאמןרבינו, דע לך 
 את מנוחת שבת, בכך הצלת את עם ישראל מאבדון, וגם

 זירזת להם את הגאולה.
 

שקבעתי את כדי כך פעולתך ראויה וחשובה ביותר  ועד
, ובעשרת הדברות שבחומש מצוות שבת בלוחות הברית

וזכרת כי עבד היית " דברים ה' ט"ודברים כתוב מפורש 
בארץ מצרים ויוציאך ה' אלוקיך משם, על כן צוך ה' 

", וכאמור כי המנוחה אלוקיך לעשות את יום השבת
תה על ידי משה רבינו, וזה זירז את יוענקה להם הישה

 יציאת מצרים וגם השאיר בחיים את עם ישראל.
 

, ואילו לשני זה יחשב למצווה גדולה ועצומה, הכל פעולה, לאחד זה יחשב לפשע ורשעות ששנים שותפים באותה, ללמדנו
שוב בה רק למטרה טובה באמת, כי בורא עולם לפי כוונת הלב ומטרת הפעולה, לכן עלינו להקפיד שכל פעולה שנעשה נח

 רואה מה בתוך הלב ויודע בדיוק מה מטרתנו.
 

 ויאמרו עבדי פרעה אליו שלח את האנשים הטרם תדע כי אבדה מצרים
 

להקשות, שהרי כשם שה' הכביד את לב פרעה כך  יש
הכבדתי את  כי אני: "הכביד ה' גם את לב עבדיו, ככתוב

עבדיו נשברו וביקשו לשחרר את ", ולמה לבו ואת לב עבדיו
 עם ישראל ואילו פרעה עדיין מתעקש שלא לשחרר??
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ייתכן שכאן היה מידה כנגד מידה למצרים ופרעה,  אלא
שהרי המדרש כותב שלמשך זמן של שלושה חודשים 
הורידו המצרים את פרעה מכיסא המלכות עד שנכנע 

גזור גזירות קשות על עם ישראל, לכן כאן בורא לדרישתם ל
עולם החזיר להם את ההיפך, הנה העם רוצה לשחרר 
ועכשיו המלך מסרב, אבל הפעם לא תצליחו לכפות עליו 

את אובדן  שבחושאתם רואים כאת דעתכם אפילו 
הפכתם את פרעה לאדם אכזרי שגם אתם מצרים!!! כי 

 יוצרו. אתם לא יכולים עליו, כמו המושג הגולם קם על

גם יש כאן גם תשובה לטענת פרעה במכת ברד שעל  ואולי
ה' הצדיק ואני, ואילו עמי פי המדרש הוא אמר "

לרשע,  שנהפךבכל מה ", שהאשימם בכל נפילתו והרשעים
הקב"ה  באלכן  רשע מתוך אונס!!נחשב ככביכול והוא 

והוכיח לו, הנה לך עכשיו אין אונס, העם מסכים ואילו 
 נה להיות רשע!!!אתה לא רוצה!! כי אחרי הכל אתה נה

שהשטן שעושה שליחות בורא עולם, אבל היות והוא  כמו
נהנה מזה לכן לעתיד לבוא הקב"ה ישחט אותו.

שאל תגיד גם ככה אני לא צדיק כי אני כאנוס לדבר עבירה ממילא אני אתיר את הרצועה ואחטא בלי חשבון , ללמדנו
ליצר הרע, ועליך לנסות לצמצם את כל הנפילות לכדי  ומעצורים, אלא מחובתך להתייסר על רוע מצבך שאתה מכור

מינימום, וברגע שאתה תחסום הכל שלא תיפול יותר מיד תוכיח שזה באמת רצונך מאז ולתמיד, וקפוץ על ההזדמנות וסור 
 מרע לגמרי, ורק עשה טוב אמן ואמן.

 מכת חושך 

איך פרעה והמצרים לא שמו לב שרוב רובו יש לתמוה 
 4מתו  הריסרים אחרי מכת חושך??? של עם ישראל ח

 ???50מתוך  49, או 5מתוך 
 

קשה, מדוע היה צריך לשאול ולבקש זהב מהגויים,  ועוד
שהבורא ישלוף להם זהב לבד מארונות המצרים כמו 
ששלף את הערוב מארבע קצוות תבל וכמו שסילק את כל 

 ???גם לאחר שמתוהארבה 
 

רים , שהיהודים קברו אותם במכת חושך כך שהמצונכון
לא ראו, וכפי שכתוב במדרש שהיהודים שמחו מאוד מכך 

על  היהשהקב"ה חס על כבודם, אבל במבחן התוצאה 
 לב, רגע, איפה כולם נעלמו???לשים  המצרים

  

שרצו אלו , שאחרי מכת חושך, היהודים שנשארו וייתכן
מאוד התחזקו  הבאבמאמר  בוכתהוכפי שלהיות עבדי ה', 

סתובבו בין כנראה חזרו לארץ גושן ולא הוברוחניות, 
בו לבתי מדרשות של שבט לוי, וגם המצרים אלא התקר

חלק מהזמן המצרים היו עסוקים במלחמות עם בכוריהם 
 שדרשו מהם לשחרר את היהודים.

  

בזמן שיצאו ממצרים, אז המצרים היו אמורים לשים  אבל
לב שחסרים רוב רובו של עם ישראל, כי הרבה מהיהודים 

יוצאים!! ואם כן יש כאן חילול שהכירו לא ראו אותם בין ה
 ה' נורא!!!

המצרים יגידו אנחנו בכל המכות לא איבדנו כל כך  שהרי
הרבה, וכמעט לא מתו לנו, ואילו אתם היהודים רובכם 
המוחץ נהרגתם במכת חושך, ויש בזה חילול השם, ובושה 

"למה יאמרו מצרים שטען משה  וכפיגדולה ליהודים, 
, וכאן זה אכן קרה עוד לפני ברעה הוציאם להרוג אותם"
יטענו ליהודים הנה גם  ועודשהוציאם ה' הרג את רובם, 

 חשוב שהכיבדבר  אתם היהודים הופלתם לרעה מהמצרים
 , שנהרגו מכם הרבה יותר מאתנו.נוראי כהו
 

יתכן שבורא עולם חס על כבודם של ישראל  אלא
 לכןשהמצרים לא ישימו לב שנעלמו כל כך הרבה יהודים, 

ול כלי כסף וזהב ציווה עליהם לבקש טובות ולשא
שהשם נתן את חן העם בעיני מצרים ונכון מהמצרים, 

והמצרים נתנו להם ואפילו העמיסו על היהודים כסף 
עד רגע הפגישה המצרים העדיפו לחמוק  בכל זאתוזהב, 

, כי ידעו שברגע שהם מלראות ומלהיפגש עם יהודים
פוגשים יהודי ליבם נמס, וכמו שכתוב במדרש לקח טוב 

, והם כאילו למצרי פנים לסרב לבקשת היהודי שלא היה
 בלי שליטה יתנו ליהודי כסף וזהב בכמויות.

 

ביציאת מצרים המצרים העדיפו לפגוש פחות יהודים  ולכן
שיש שאומרים לילדים כשמבקשים צדקה  וכפישהכירו, 

בפתח הדלת: תגידו שאבא ואמא לא נמצאים בבית, 
 שהוא לא בבית!הילד אומר: אבא אמר לי להגיד  ולפעמים

 

נלמד עד כמה בורא עולם אוהב אותנו ודואג לנו בכל המובנים, גם בגשמיות ופרנסה, אבל גם דואג לכבוד שלנו, ואנחנו  ומזה
 שנשקיע מחשבה איך נעשה טוב לשני וכבוד לשני. בכךחייבים לדבוק במידותיו לשמור על הכבוד של הזולת, ולהתעמק 

 

ו שמפילים את השני לבאר שחת, אלא אדרבא נחזק את השני וביחד נצליח לראות את אחת כמה וכמה שלא נהיה אל ועל
 ישועת השם כהרף עין, וגם עד כמה עלינו להיזהר מחילול השם, לעשות הכל שלא יהיה חילול השם.

 באוזני העם, וישאלו כלי כסף וכלי זהב""דבר נא 
 

" לשון בקשה, אמר לו הקב"ה נא" בברכות ט' א' והגמרא
בבקשה שה, בבקשה ממך, לך אמור להם לישראל, למ

, שאלו מהמצרים כלי כסף וכלי זהב, כדי שלא יאמר מכם
קיים בהם,  ועבדום וענו אותם, אבינואברהם  – אותו צדיק

 לא קיים בהם. ואחרי כן יצאו ברכוש גדולואילו 
  

??? ממתי צריכים להתחנן לקבל כסףהשאלה,  נשאלתו
ל כסף?? מתחננים שתיתן כסף, אבל להתחנן שתסכים לקב

 ויש רכוש גדול?? -כסף וזהב לקבל  ולא לקבל פרוטות אלא
שענו לי שזה כמו שהיו אנשים ששרדו את אימי השואה, 

 שהתנגדו לקחת כסף פיצויים מהגרמנים ימ"ש.
 

והאדמו"ר מפיטסבורג התחדש לי תשובה נפלאה,  וב"ה
במדרשים,  שכתובמאוד נהנה ממנה הודו לה',  שליט"א

ילו את האוצרות של המצרים, שבמכת חושך היהודים ג
כאשר כל מצרי היה תקוע על עמדו בלי לזוז כי היה מצב 

 "  חושך סמיך.וימש חושךשל "
 

הימים הראשונים, מתו  3בתחילת ימי החושך, ב  אבל
בימים הללו מעם ישראל יותר ממה שהיטלר הרג בכל 

אם אחד מחמש יצא או אחד מחמישים,  כישנות השואה, 
  600,000מיליון, כי יצאו  10ה בערך אז למספר הקטן ז

,  וכנראה יצאו 20שזה רק זכרים לא כולל נקבות ורק מגיל 
וחצי מיליון, ולמספר הגדול, שאחד מחמישים  2סך הכל  

 מיליון שמתו.  100יצא, זה כ 
 

, כל יהודי בשלושה הימים הראשונים של החושך, ותבינו
יהודים,  49ולחשבון נוסף  4-היה צריך לקבור לא פחות מ
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מהמשפחה הקרובה, או חברים טובים, ושכנים טובים, 
והראש חישב להתפוצץ, כי זה פחד מוות לראות ולקבור 
גופות בכמויות כאלו של יהודים, נו, אמרו לי אתם, במצב 

, צריכים להתחנן "דבר נא" לכן כזה מי חושב על כסף??
 ליהודים שבכל זאת ייקחו כסף.

 

י שראה כל כך הרבה יהודים יותר מזה, הרי כל יהוד אבל
מתים, וקלט מי הם השורדים, מיד הבין שכל אלו שלא רצו 
לצאת ממצרים מתו, כי לא רצו להיות כנועים ועבדים של 
הקדוש ברוך הוא, ורק הוא וחבריו הבודדים שרצו לצאת 

רצו ללכת בדרך התורה ולהיות עבדים של ש ,ממצרים
 בורא עולם, רק הם שרדו.

 

אותו יהודי  והרגיש חשבירת הגופות, בעת קב ממילא
שאין ערך לחיים של יהודי בלי תורה ומצוות  הקובר בחוש

הרג אותם ולא השאירם  ה"בשהק, וזוהי הסיבה ה'ועבודת 
מאחור במצרים, וממילא כל יהודי ששרד נחרט בו המושג 
שיהודי בלי רוחניות לא שווה חיים, נו במצב כזה, לך דבר 

כל זאת קח כסף אפי' , שב"דבר נא"אתו על כסף, לכן 
שעכשיו אתה במחשבות שאין כלום חוץ מבורא עולם.

 

מעם ישראל  49או פי  4ורבותי, המוסר השכל שיש כאן הוא עצום, בכמה מובנים, הנה לכם רוב רובו של ישראל, פי  מורי
נינו אפילו שרוב העם אחוז, וזאת למרות הניסים והנפלאות, אז אם היום בזמ 2אחוז או  20לא רצו להיות עבדי ה', רק 

חפץ בעבודת הבורא, זה לא אמור להחליש אותנו, כי היה כבר מצב כזה, ובורא עולם עדיין לא ולא חרד לדבר השם עדיין 
 שולף לו את הבודדים והם העם שלו.

על כל אחד להשתדל להוסיף עוד אחד ועוד אחד כי בורא עולם חפץ שעמך יהיו   כולם צדיקים, אבל אם המציאות  כמובן
עט שבמועט, ואף אחד לא משקיע ולא אכפת לו מיראת שמים, זה לא אמור להפיל את רוחנו, תזכרו וחמושים שאנחנו מו

 יצאו בני ישראל ממצרים, רק אחד מחמש או מחמישים.
 נלמד מזה שבורא עולם גם בזמן רוחני שלנו דואג לנו לגשמיות, דבר נא וגו' כלי כסף וכלי זהב, רכוש גדול. וכן
 של האדמו"ר מפיטסבורג, שנזכה לרכוש גדול בכל מצב, ונזכה לחיזוק בעבודת הבורא באמת, ובלי גופות.בברכתו  ואסיים

החידוש שכתבתי קודם כמעט קרס לי, כי פתאום  כל
ימים בו הם קברו גופות  3הוקשה לי איך ייתכן שלאחר 

ימים האחרונים של מכת חושך חיפשו כסף  3לרוב, הם ב
אמרנו שבמצב שקברו  הרי?? וזהב באוצרות של המצרים

כל כך הרבה גופות של יהודים, הם ממש לא התעניינו 
שעדיין לא התבקשו לשאול כסף וזהב  ובפרטבכסף, 

 מהמצרים שעל זה נצטווו רק אחרי סיום מכת חושך???
 !!ו ולא לקחוחיפשו ומצאאם כן בכלל הם  הולמ

 

לא תשובה היא שבאמת הם וה ,השם זה נפתר לי וברוך
 במדרש, אלא ליהודים היה אור מיוחד כפי שכתוב חיפשו

" לא נאמר, אלא היה אור בארץ גושן" י"ד, ג'()שמות רבה 

, שבכל מקום שהגיע בן ישראל נכנס האור במושבותם
לא אכן ווהאיר לו כל מה שבחביות ובתיבות ובמטמוניות, 

 כתוב שנכנס לחפש!!
  

היהודים נכנסו לבתי המצרים רק בשביל לראות  ואולי
מוסיף שהיה  והש"ך .את הנס הנפלא של "וימש חושך"

אצל אדם הראשון שראה מסוף העולם עד  אור כמולהם 
שהיהודי אפילו מהבית שלו ראה את כל  וייתכן, קצהו

למרות שיהודי לא חשב על זה  המטמוניות של המצרים,
בכלל והכסף לא העסיק אותו בכלל, אלא כי הקב"ה הכין 

 להם את המצווה שישאלו ממצרים.

 ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו
 

שהכלבים קיבלו בשכרם ות כתוב בחומש שמ ובהמשך
, ולא מובן שם מה הקשר בין יקבלו את בשר הטריפה

" לחלקו השני של ואנשי קדש תהיון ליתחילת הפסוק "
ובשר  בשדה  טרפה  לא  תאכלו,  לכלב  תשליכון  הפסוק  "

"? וגם קדושה זה בעיקר בשמירת העיניים כמו שכתוב אתו
ם והייתם קדושים ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכ"

 "?לאלוקיכם
 

מפרשים שבאוכל ההופך להיות חלק מהגוף שלנו יש  ויש
בו עניין של אנשי קודש, אבל לכאורה זה שייך בכל 

 האכילות ולא רק בטריפות?
 

בעניין קדושת גם לי, שגם פסוק זה מחזק אותנו  ונראה
שרש"י בגמרא  כתב, שהיות וביציאת העיניים והמחשבה. 

כלב  לשונו  לכן הקפידה  התורה  לתת   מצרים  לא  חרץ
 לכלב שכרו, כי אין  הקב''ה  מקפח  שכר  כל  בריה.

,  שהרי  כשהגיעה  זמן  הגאולה  היו  שואלים וראיתי
ישראל  יוצאים  בכל אופן,  גם  אם  הכלבים  היו  צועקים,  

,  ותירצוואם  כן  מה  הועילו  הכלבים בשתיקתם?  
 יאתם  של  ישראל  ליותר  נעימה.שבשתיקתם עשו  את יצ

 

מצרים במכת בכורות הכלב היה באבל על צער  ביציאת
אדונו שמתאבל מרה עם כל משפחתו על הבן הבכור שמת, 
ודרכם של כלבים להתפרע בבכי ונביחות כששומעים 
צעקות ולצאת מהבית ולברוח החוצה ולהשתולל 

ם ברחובות, אבל בכל זאת ברגע שהתקרבו לבית יהודי ה
 השתתקו לגמרי. 

היה מבליט את השקט והשלווה שיש ליהודים,  וזה
היה שהוא חיה שהייתה  והכלבשאצלם לא מתו הבכורות, 

במצב של התפרעות בכל זאת היא שתקה באזור היהודי, 
ותבינו עד כמה קשה היה לכלב לשתוק, הרי ברחוב במצב 
רגוע גם על כלום הוא נובח, וכאן שהיה לו את כל הסיבות 

 שבעולם שתק, והתאפק. 

חיה התגברה על הטבע שלה, על הדחף הפנימי שהתפרע בדמו, ובכל זאת החיה עצרה בכוח את רצונה וטבעה בפני  ואם
רצון בורא עולם, קל וחומר אנחנו בני אברהם ויצחק ויעקב עם קדושים בוודאי למרות הדחף הטבעי שלנו לתאוות ולהיכנע 

 ושת העיניים והמחשבה לכבוד בורא עולם שכך ציוונו.ליצר הרע, נתאפק ונשמור על קד

אנחנו  וגםאנשי קודש תהיו לי על ידי שתלמדו  מטריפה שלא אוכלים אלא נותנים לכלבים בגלל שהם התאפקו  ולכן
 אם לא אנחנו מתאפקים אנחנו יותר גרועים מהכלבים של פרעה. אבליכולים להתאפק ולהיות קדושים, 

עושה  שיהיה נעים  לחברו  זוכה  לשכר  נפלא,  שהרי  הכלב  זכה  בזה  לפרנסה  עד  סוף  כל  נלמד  מזה,  שה ועוד
 דורותיו, וזכה שמהצואה שלו מעבדים ומכינים עורות לספר תורה!!!.
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 כזה ראה וקדש –"החודש הזה לכם ראשון הוא לחודשי השנה" 

הקדוש בתחילת חומש בראשית שאל מדוע התורה  רש"י
שזו מצוות  החודש הזה לכם""ממכאן,  לא התחילה

קידוש החודש שחובתנו למנות את התאריך ולקבוע את 
לוח השנה ובעצם את היומיום שלנו על פי הירח ולא על פי 

 ואם כןלעם ישראל,  המצווה הראשונההשמש, והיא 
שם עונה על  ורש"י התורה אמורה להתחיל מכאן???

 השאלה זו.
 

אכן מצות  מדועעצם בי שאלה מדהימה, ב והתעוררה
של עם  קידוש החודש זכתה לשמש כמצווה הראשונה

שהיא מתנה גנוזה  מצות שבתלא עדיפה  למהישראל??? 
שהיא כנגד כולם,  מצות תלמוד תורהשניתנה לישראל!! או 

 מה מיוחד בקידוש החודש???
 

שכידוע אומות העולם  לי תשובה נפלאה בס"ד,והתחדש 
שהשנה נקבעה על פי  ובעצם גם בספר בראשית מצאנו

נח היה ש כפייום,  365לפי ימות החמה  שנההשמש, שזה 
לשנה ואפילו את הקטורת הכינו  יום 365בתיבה שנה של 

 29היהודים סופרים לפי הירח, שזה  אבל ,יום 365לפי 
חודשים, וזוהי שנה יהודית שבדרך כלל  12וחצי יום כפול 

 .פיטום הקטורתיום, כפי שמפורט בעבודת  354היא 
 

שהגויים סופרים לפי בזה רעיון אדיר ועוצמתי,  וטמון
השמש, דהיינו כמה זמן מקיף כדור הארץ את השמש שזה 

, וכדור הארץ שהשמש היא המרכזיום, ויוצא כביכול  365
שמקיפו כאילו טפל לשמש ומשמש אותו וכביכול רוקד 
סביבו, ואילו היהודים שסופרים לפי הירח, בעצם סופרים 

יא כמה זמן הירח מקיף את כדור הארץ, והמשמעות ה
, ואילו הירח טפל לנו כדור הארץ הוא המרכזשכביכול 

 ומקיף אותנו, ורוקד סביבנו.
 

יהודים אתם מרכז עיקר המסר במצווה ראשונה זו,  וזה
 , אתם לא טפלים ובטלים, אלא המרכז.העולם

 

שאדם יודע שהוא המרכז וכפי שאמרו חז"ל שאדם  וברגע
שהוא לא צריך להגיד בשבילי נברא העולם, ככה הוא קולט 

עוד איזה חרק מזערי ביקום הענק שאפילו לא שווה 
התייחסות, אלא הוא מבין ומפנים שהוא מרכז העולם, 

 הוא מעריך את עצמו ומשקיע בהתאם. אזו
 

המצווה הראשונה, אתה חזק, אתה שווה, אתה  וזוהי
המרכז! ככה במחשבה של עוצמה וחשיבות תתחיל 

 .תמרכזי , אתה חולייהבעולם להשקיע, כי צריכים אותך
 

שפעם   'הבבא מציעא פפעל רבי הקדוש כמתואר בגמרא  וכך
בא רבי הקדוש לעירו של התנא הקדוש רבי אלעזר בנו של 

 התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זכותם יגן עלינו אמן.
 

שאל את אנשי המקום, האם יש בן ונכד לרבי שמעון  ורבי
, אבל השם זרבן לרבי אלעובנו רבי אלעזר?? ענו לו, יש 

של  מתעסק בעבירות חמורותירחם עליו ועל נשמתו, הוא 
עשה רבי, לקח את אותו נכד, ודבר ראשון הניח  מה זנות!!! 

אגב מכאן אנו ביותר, ) גלימה מזהב של רבנים גדוליםעליו 
, למדים שלרבנים גדולים היו בגדים מפוארים ואין זה חלילה גאווה(

נתן לקרוב משפחתו ששמו , ואתה רב גדולואמר לו מהיום 
 רבי שמעון בן איסי שילמדו תורה ויחזירו למוטב.

 

אותו נכד, כל יום בכה למלמד, בבקשה אני רוצה  אבל
לחזור לשכונה, קשה לי בישיבה, אני לא רוצה ללמוד, 
נמאס לי מללמוד תורה, היצר משתלט עלי, והרב היה 

 אבלמרגיע אותו חכה כאן רק עוד קצת, וככה עברו הימים, 
הנכד לא נרגע הוא בעקשנות כל יום ממשיך לבכות, רוצה 

 לחזור לשכונה ולחברים.
 

אחד החליט הרב המלמד, לשנות כיון, והוא אמר לו:  יום
תגיד לי, לא נמאס לך לבכות רוצה לחזור לבית!! רוצה 

 בגד זהביש לך  כבוד עצום,לחזור לשכונה!!  הרי כאן יש לך 
, נו, הכתיר אותך בתואר רב ורבי הגדולשל גדולי ישראל, 

אחרי כאלו תארים ואחרי כבוד כזה, לזרוק הכל ולחזור 
, ונשבענכד השתכנע סופית,  ואותולשכונה ולחטאים??? 

!!! ויותר לא נשאר בישיבה לעולם!! אני סיימתיעד כאן!! 
 ביקש לחזור לרחוב ולחטאים.

 

הוא גדל בתורה והפך לרבי יוסי בן רבי אלעזר בן  וככה
 יוםי, והחזיר עטרת אבותיו הקדושים למשפחתו. רשב"

 שמע רביאחד הוא עבר ללמוד בישיבה של רבי הקדוש, 
את קולו בלימוד והתרגש רבי כי זה הזכיר לו את קולו של 

לו כן רבינו, זה רבי יוסי  אמרורבי אלעזר בלימוד התורה, 
 בנו של רבי אלעזר, ורבי התרגש ושמח מאוד מאוד.

 
לנו כשאדם מרגיש מכובד אפשר להוציא ממנו המון  הנה

 ולשנות אותו מקצה לקצה.
 

, כי תראו מה כוחו של לבכותלהתעורר ויש  כזה סיפור ועל
יצר הרע, הנה לכם נכד של המקובל האלוקי והבן הקדוש 
שיכולים לזכות את כל העולם כולו בקדושתם, הצדיקים 
הגדולים שסבלו שנים במערה ולמדו תורה במסירות נפש, 
אוי ואבוי מה קרה לנכד, לבן, איך יכול להיות נפילה כזו??? 

 איך??? 
 

ול ליפול!!! כי אין ביטוח לכך, כן, כל אחד יכ והתשובה
גם לאף אחד!! היצר הרע בפרט היצר של עריות וזנות הרס 

כל רגע כל חלקה טובה!!!  גם היום בעבר הרחוק והורס
 אבל עדיין אפשר להציל כל אחד, ובאמת כל אחד!!! 

מהיום רבי, הרב הגדול,  !!חשוב מאודואדם מכאן את הדרך להינצל, שקודם תחליט שמהיום אתה אדם חדש!!  ונלמד
ו: לא תה מגדולי הדור ממש, ולאחר תקופה היצר יטריד אותך שתחזור לחיי הזבל, אבל אתה תדחה אותבגד זהב, א

 !!!עכשיו, עוד קצת, עדיין לא
 

אחרי תקופה שתרגיש שאתה כבר חזק יותר, כאותו נכד, שצבר ימי לימוד וצבר תורה, אז תפיל חזק את היצר הרע,  ורק
תקופה אני קדוש, ומהיום אני כבר לא חושב בכלל על האפשרות לחזור במשך ה ותגיד לו: עד כאן!! אני באמת רב גדול, הנ

  היום צדיק וקדוש!!אני לרחוב ולזבל, כי אני באמת מרגיש שנהפכתי לבן אדם חדש ואחר, 
באמת גדלים לגדולי ישראל, כאותו תנא רבי יוסי בן רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי, זכותם תגן עלינו לנצח,  וככה

 .זכותם ננצח את יצרנו ונעבוד את בוראנו באמת ובישר מתוך שמחה וטוב לבב ורוב כל מתוך שפע ברוחניות וגשמיותשב
 

היום יותר מתמיד חינוך מתוך כבוד וערך עצמי גבוה יכול להוציא את המקסימום מהמתחנך הרבה יותר מצעקות  וגם
פנו אליהם מתוך כבוד והערכה, היה אחד שבטעות שלחו לו הזמנה לחתונה עם  ועונשים, וגם הרבה התחזקו באמת כי

, מאותו רגע החליט שטויותהבלים ובי עסוק ב, והוא נבהל וכי עד כדי כך מעריכים אותי ואנוהצדיק הכינוי הגאון הגדול
גם להצדיק את הנכתב עליו, ושנה לאחר מכן שהתבררה הטעות כי יש אחר גאון אמיתי באותו שם כמוהו, כבר התברר ש

 !!ולאיש צדיק כלפיו זה לא טעות, כי הוא הפך באמת לגאון אמיתי
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 דברו אל כל עדת ישראל בעשור לחדש הזה
 

שי' בניסן של שנת יציאת  הסדר עולםכותב בשם  הטור
מצרים היה בשבת, ופסח של יציאת מצרים היה ביום 

 חמישי.
 

" שלפי זה חג שבועות שהוא ביום החוק יעקב" והקשה
ביום ראשון, וקשה הגמרא  אמור לצאתאחר פסח ל 50ה

 מסכימה שלכל הדעות בשבת ניתנה תורה??? שבת פו'
 

, שרק אצל היהודים הפלאהעל פי ה החתם סופר מתרץ
אצל בני נח היום מתחיל  ואילוהלילה מתחיל את היום, 

וב בפרשת בבוקר והלילה מסיים את היום שעבר, כמו שכת
בראשית בפסוקים הנוגעים לעניין תפקיד המאורות 

יום ולילה לא להאיר ולמועדים ולזמנים ושם כתוב "
 " קודם יום ואחר כך לילה.ישבותו

 

, עם ישראל עד מתן תורה ספרו ימים כבני נח, ולכן ולכן
הלילה השני של פסח שבו התחילו לספור ספירת העומר עד 

שייך לטו' ניסן היה עדיין הוא  כישבועות זה לא ליל טז' 
 מפסח.  50של פסח, כך יוצא אכן ששבת זה היום ה  א'יום 

עדיין קשה לי, שהרי שעוד קודם תחילת חג פסח  אבל
", שעל היהודים לספור החודש הזה לכםנצטווו במצוות "

שהארכנו  וכפי שנה לפי הירח ולא לפי השמש כמו בני נח,
 פרשה.בבחשיבות העניין 

כן למה בעניין קביעת הימים עדיין המשיכו לקבוע  ואם
שכתוב  פי בריאת העולםכלא כמו בני נח ולא כפי היהדות, ו

 " שהלילה מתחיל את היום??ויהי ערב ויהי בוקר"
  

נראה לתרץ בפשטות שרק במתן תורה הם התעלו  אלא
לגמרי להיות שונים לגמרי מהגויים גם קביעת הימים, כי 

קדושה, יום אצל יהודי שונה לחלוטין על ידי התורה ה
שזה כביכול חודש כלפי לא רק השינוי הוא , ומיום אצל גוי

 .משינוי בימים אופן כללי יותרשינוי ב
 

לתרץ עוד, שהרי יש דין שגוי ששבת חייב מיתה,  וייתכן
ולכן עם ישראל לפני מתן תורה לא קבעו את היום לפי 
היהדות, כך יוצא ששמרו שבת על פי בני נח, אבל בעצם הם 

 חיללו שבת על פי היהדות.

 המשך– בעבור זה –והגדת לבנך ביום ההוא 

של פסח דרשו שמצוות ההגדה היא דווקא בטו'  בהגדה
דרשו  וכןכי כתוב ביום ההוא,  -ניסן, ולא בראש חודש ניסן

", כי ביוםשהמצווה היא בלילה ולא ביום, למרות שכתוב "
בעבור פסח מצה ומרור המונחים  -"בעבור זהכתוב "

 לפניך, ואלו מפורש מצוותן רק בלילה. 
 

" ולא ביום ההואכן למה כתוב "השאלה, אם  ונשאלת
 "?? ולפי הנכתב קודם זה מתורץ!!בלילה ההואכתוב "

 

רק בשנת יציאת מצרים חגגו את פסח ביד' בלילה,  שהרי
כי כאמור הם קבעו את היום כבני נח שהלילה היה שייך 
ליום שקדם לו, ורק לאחר מתן תורה הם קבעו את הימים 

החדש, ולכן  כבריאת העולם שהלילה מתחיל את היום

משנה שנייה של יציאת מצרים והלאה ליל פסח זה כבר 
 יום חדש וזה טו' ניסן ולא יד' ניסן.

 
משה בפסוקים אלו מצווה את עם ישראל לשנים  והנה

הבאות, והיות ומשנה הבאה התאריך של ליל פסח משתנה 
", שהיום ההוא אכן ביום ההואמיד' לטו', לכן אומר משה "

יל הסדר נהפך לדורות הבאים להיות השתנה וכאמור, של
 היום הראשון של פסח, ואדרבא הלילה מתחיל את היום. 

 
משה רבינו גם מגלה לעם ישראל, שהם יתעלו  ובעצם

בקרוב להשתנות לטובה מכל הגויים גם בקביעת הימים 
כבריאת העולם, ושכל מאותם בחיי היום יום שונה הוא 

 מהגויים.
 

ש בה משמעות חשובה, וגם נדע שאנחנו יהודים שונים לחלוטין מכל הגויים, שאנחנו , שכל מילה בתורה יללמדך
סופרים שנה לפי הירח ולא לפי השמש, ואפילו ימים אנחנו קובעים הפוך מהגויים, כי הזמן שלנו שונה מהזמן של 

וכל מעשה אפילו גשמי הגויים, ליהודי יש חובה לחיות אחרת, "שיוויתי ה' לנגדי תמיד", כל רגע נפעל לשם שמים, 
נעשה לשם שמים, נאכל ונישן כדי שיהיה לנו כוח לקיים את מצוות ה', ונתפרנס בכדי שנוכל לקיים משפחה יהודית, וכך 

 כל מעשינו יהיו לשם שמים, ככה נזכה ונהיה עבדי ה' אמתיים אמן ואמן.
 

 ועברתי והכיתי אני ה'
 

 דה של פסחובהגרש"י": ה' בעצמו ולא על ידי שליח,  כתב
אני ולא שרף, ולא  והכיתיאני ולא מלאך,  ועברתיכתוב 

בפשטות שרק הקב"ה לבדו עבר  משמעשליח ולא אחר, 
שכתב "וזהו  ברמב"ןבלילה הזה במצרים, ואכן מצאתי 

הקב"ה אלא  לבדולשון החכמים ולא על ידי השליח כלומר 
 .בעצמו ובכבודו

 

דינו,  " כתב רש"י: ה' וביתוה' הכהבפסוק " והנה
ברא"ש ולכאורה זה סותר שה' לבד עבר והיכה?? אבל 

מתפרש הדבר שהקב"ה דן למעלה בשמים עם  ובחזקוני
בית דינו את גזר דינם של המצרים, אבל רק בורא עולם 

 עבר והיכה לבד ובעצמו. 
 

הדבר למה הקב"ה בעצמו ולבד הגיע לנקום  ובטעם
צרים שהיה סכנה להכניס למ אומר האר"י ז"לבמצרים, 

מלאכים כי טומאת מצרים הייתה מאוד גדולה, עד כדי כך 
שהיהודים כמעט שקעו בשער הנון של שערי הטומאה 

 שאין למעלה מזו.

מלאך היה יורד לטומאה חמורה כזו ייתכן שהיה  ואם
המסופר  לנפילים אשר בארץנפגם בטומאתו כפי שהיה 

 רק בורא עולם לבדו יכול היה לכןבסוף פרשת בראשית, 
 לרדת לטומאת מצרים ולהכות את המצרים בעצמו ולבד. 

 

שקדושת משה ואהרן יותר זה יוצא דבר מדהים,  ולפי
, כי הם הסתובבו במצרים בשיא מקדושת המלאכים

 הטומאה ולא נפגמו מקדושתם כלל.
 

אכן בני אדם שמקדשים את עצמם וכופים את יצרם  כי
 ם!!!יכולים לעלות הרבה מעל לקדושת ומעלת המלאכי

 

זה ייתכן, שהאיסור שניתן לבני ישראל לא לצאת  ולפי
מפתח הבית כל הלילה של פסח, זה לא היה מחשש מלאכי 
חבלה שהרי באותו לילה רק ה' עבר בארץ מצרים, אלא 
הסכנה הייתה שלא יצאו מפתח הבית שהיה מוגן בדם 
הפסח, ויצאו החוצה לטומאת מצרים וישקעו שער הנון 

 וזה יותר סכנה מכל מלאך חבלה שקיים. שאין ממנו חזרה,
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בראשונים שכתבו שרק בתחילת הלילה הקב"ה עבר  )ויש
בהמשך הלילה עברו גם המלאכים, כי  אבללבדו במצרים, 

הבכורים גססו שעות עד שהמלאכים סיימו את המוות 
שלהם, ולכן הסכנה הייתה מהמלאכים שהסתובבו 

 במצרים בהמשך הלילה(.
 

ח אכן היה שיא הטומאה במצרים, כי שבליל פס וייתכן
כמו שהקדושה מתגברת כך גם הטומאה מתגברת כנגדה, 

והיות ועם ישראל התעלו בליל פסח כך טומאת מצרים 
 התחזקה מאוד.

 

שהטומאה הרגישה שהיא הולכת להפסיד את עם  ובפרט
ישראל שהיה בחיקה שקועים במט' שערי טומאה, ובסוף 

מצרים לעולם, לכן  לילה זה הם עוזבים אותה ואת
הטומאה דווקא אז השתוללה בשיא עוזה ובשיא כוחה, 
ולכן היה סכנה עצומה לכל יהודי לצאת החוצה מהבית 

 המוגן במצוות הפסח.
 

שלנו יש ניסיונות ויצרים לכן נוכל להתעלות ולהתקדש ולהגיע להישגים ולדרגה הרבה יותר גבוהה ממלאכים, כי , ללמדנו
של קדושה שהשגנו ואילו המלאכים לא התאמצו בקבלת קדושתם, לכן נמשיך להילחם ונמשיך  נלחמו על כל פירור

להתחזק, וכשמתחזקים כוחות הטומאה גם מתגברים מאוד, לכן ניזהר לא לצאת לפתחי היצר חלילה, רק חזק ואמץ, אמן.
 

 ויקרא למשה ולאהרן לילה

הקדוש שואל: למה התורה מספרת לנו  האור החיים
רא למשה ואהרן בלילה, הרי בפסוק הקודם כבר שפרעה ק

 "??ויקם פרעה לילהכתוב "

האור החיים הקדוש, שפרעה חשב שמא משה  ומתרץ
ביום ראותך פני מסתתר ממנו, שהרי פרעה איים עליו "

", לומר לילה", לכן פרעה חיפש את משה וצעק "תמות
ביום למשה אין לך מה לפחד מהאיום שלי, כי אני אמרתי 

 תמות, ואילו עכשיו זה לילה ולא יום!!!   ראותך

דברי פרעה תמוהים, שהרי פשטות כוונתו  ולכאורה
באיום שיהרוג את משה בכל זמן שיראה אותו בין ביום 
ובין בלילה??? וגם למה לא עדיף שפרעה יתבזה שהאיום 
שלו אפילו שזה הבטחה של מלך אנו שווה כקליפת השום, 

התירה  ב"ב ג' ב'כי הגמרא ובזה יהיה לו בושה מחרידה, 
להציע להורדוס להחריב את בית המקדש השני על מנת 
שיבנהו מחדש ולא חששו שיתחרט באמצע, כי מלך 
כשמבטיח מקיים בכל מחיר!!! וכך תהיה התעללות בפרעה 

 שהוא יוצא דופן לרעה שהבטחתו לא שווה כלום??

שכמו שפרעה ראה נסתרות ועתידות, כפי שאמר  וייתכן
" ומבאר רש"י שראה דם רעו כי רעה נגד פניכם" למשה

יהודי נשפך, ובסוף זה היה דם המילה בתקופת יהושע 
כשנכנסו לארץ, וכן כפי שכתוב בבעל הטורים שראה שרק 

יהושע וכלב יכנסו לארץ והשאר ימותו, ולכן ייתכן גם 
 שנה לעם זר. 400שפרעה ידע שנגזר על עם ישראל שיעבדו 

המכות התעקש לא להוציא את עם  פרעה גם אחרי ולכן
ישראל כי טען שעדיין לא הגיע הזמן!!! ואילו משה טען 

שנה  400לעומתו שבורא עולם ברחמיו החשיב את ה 
מלידת יצחק, וצמצם את גזירת הגלות במצרים בגלל קושי 
השעבוד, אבל פרעה זלזל במשה רבינו בטענה שהוא מעקם 

 את פשטות דבריו של בורא עולם.

ווקא נקם בו בורא עולם, שפרעה יצעק ברחובות ד לכן
", שגם הוא יפרש את דברי עצמו לא כפשוטו לילה -משה "

אלא בעקימות הפשט, וככה בעצם הודה ברבים שהבטחות 
ניתנות לפרשנות גם שלא לפי פשוטם, אלא לפי צורך 
העניין והמצב, וכל זה מחמת רצונו של בורא עולם שרצה 

יטיח בטענות ודברים רעים נגד  למנוע חילול השם שפרעה
 בורא עולם.

מזכיר לי, שפעם בעל רכב עצר ברמזור אדום, ומיד  וזה
התחיל לנסוע שוב ברמזור שעדיין אדום!!! ובבית משפט 

ברמזור אדום חובה טען שלא עבר עבירה, כי בחוק כתוב "
", ואכן עצרתי!! ולא כתוב שאסור להמשיך לנסוע!!! לעצור

חובה לעצור,  –ברמזור אדום ק וכתבו "לכן שינוי את החו
".ולהמתין עד שיתחלף הרמזור לירוק

כמה עלינו להיזהר מחילול ה', שלא יהיה חלילה בשום פעולה שלנו צד שרשעים יציגו זאת כשקר ורמאות, וקל , ללמדנו
עבירות יש גם חילול ה' וחומר שלא נהיה צבועים שנראה עצמינו כצדיקים כלפי חוץ ובסתר נעשה עבירות, כי אז מלבד ה

 עצום כשיתגלו הנסתרות האפלים, אלא לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי, כן כן, קודם בסתר ואחר כך בגלוי.

 "ויקם פרעה לילה"

" ויקם פרעה לילהלילה של מכת בכורות כתוב " על חצות
, וזה פשוט מדהים ולא יאמן, שקם ממיטתוופירש רש"י, 

, כשמשה הזהיר אותו ל ללכת לישוןאיך פרעה היה מסוג
 הרישכל בכורי מצרים ימותו בחצות כולל בכור פרעה?? 

פרעה היה צריך להיות נרעש ונרגש לקראת הפרידה 
מהבכורים, ולבכות עוד לפני חצות על הכאב הצפוי, 
מאיפה האדישות הזו??? הלוא יש לו ניסיון עם משה שכל 

לואם, אז גם תשע המכות שהיו בפקודת משה התקיימו במ
 העשירי בא יבוא, ולכן פלא עצום איך פרעה הלך לישון???

כתוב ברש"י שפרעה בעצמו היה צריך ללכת לבתי  וגם
עבדיו ולהעיר אותם ולבשר להם על מות בנם, וכך 
התעוררה צעקה גדולה במצרים, וגם זה לא מובן איך כל 
עבדיו הולכים לישון חזק ולא הרגישו שבנם מת עד שפרעה 

יע והעיר אותם, ואיך לא רעדו והתכוננו למכה הזו הג
 הקשה מכל המכות הקודמות?

באמת פרעה הצליח לשכנע אותם במאת האחוזים  אלא
שלא יקרה כלום, אף אחד לא ימות, והם האמינו לו, והוא 
גם הראה להם דוגמא אישית שגם הוא הלך לישון רגיל, 

 וזה עבד!! הם ישנו ונרדמו!!! 

הם? איך הוא הצליח לשכנע את מה אמר ל השאלה
 עצמו???

, לא כתוב ברש"י שקם משנתנו, אלא קם ממיטתו, אגב
 ויתכן שהוא באמת לא נרדם, רק הראה את עצמו כישן!!!

, שאף להציג את משה כשקרן וטועהיתכן שפרעה  אבל
 ואכן פרעה הצליח כביכול להוכיח למצרים שמשה שקרן.

ולם חייבים כשעשה צחוק ממשה כשטען שכ זה התחיל
לצאת לעבוד את השם, ופרעה לועג לו ותוקף אותו, אם כן 
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מדוע צריכים כולם לצאת?? מספיק שיצאו רק הגברים!! 
 למה גם הילדים והזקנים צריכים לצאת????

זה משה עונה לו, כי חג להשם לנו, שחוץ מהקורבנות  ועל
פרעה  אזיש לנו צורך בכולם כי אנחנו עושים חג להשם, 

 הריתו רגע מה סיבה למסיבה, חג על שום מה?? שואל או
אתם חוזרים לכאן אחרי שלושת ימים במדבר חזרה 

 לעבודה, אז על איזה חגיגה אתה מדבר???

אתה משקר, אתה בשם עצמך רוצה להוציא את  אלא
כולם במטרה שלא לחזור לכאן לעולם, וזה לא רצונו של 

נה זה החלטה שגויה שלך שאתה מרגיש ה אלאאלוקים, 
אני מנצח ויכול להכתיב  לפרעה כל מה שעולה על רוחי, 

, אני רואה דם ראו כי רעה נגד פניכםואז פרעה שולף 
שיישפך מעם ישראל בעקבות היציאה ממצרים, הנה לך 
משה, אתה נסחפת והתלהבת ועל דעת עצמך אתה דורש 

 יותר מאשר ציווך ה', ובכך תכשיל את עם ישראל למוות.

אוהב את עם ישראל, ואני במצב של  אני פרעה ואילו
כניעה לבורא עולם, ומתוך כניעה לבורא עולם יש לי אהבה 

לא ייתן לך להוציא  ואנילעם ישראל עם של בורא עולם, 
 אותם בדרך שאתה חפץ בשקר ותרמית.

הם מסכים שיצאו בדרך הנכונה, שהיא שיעבדו את  אלא
, ומיד ה' שלושה ימים כפי שבורא עולם דרש ממני תחילה

  לאחר מכן הם יחזירו חזרה לכאן לטובתם.

"שהשם אמר               שמשה אומר לו ובמיוחד
בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ   יוצא אני הלילה כחצות
", אמר פרעה למשה הנה לך שאתה אינך דובר מצרים

אמת, שבורא עולם יודע זמנים ועיתים, בוודאי לא אמר 
 כחצות אלא בחצות.

 

הוביל פרעה בבטחה את עמו, בשקר עם חצאי אמת,  וככה
מזה הוא הפך  , ויותרושכנע את כולם שמשה טועה ומטעה

עצמו לצדיק בעל תשובה שיודע דעת עליון, ופועל בשלימות 
וכאילו מעתה הוא מושיען של ישראל לטובת ישראל. 

, ואילו משה סרח, וסטה ורואה את עתידן של ישראל
 משליחותו של בורא עולם.

שיקרי זה ובהצגתו כבעל תשובה ונכנע, ובטחונו  ובהגיון
שהוא צדיק ואוהב ישראל, הלך לישון בבטחה הוא וכל 
עמו, כי הם היו בטוחים שהם פועלים כרצון בורא עולם, 

 והם בעלי תשובה אמתיים.

מייצרים  הרבניםעיקר טענתם, שהרבנים טועים!! ושוב, 
המקטרגים על הם  והרבניםבעיות וחומרות ומגזימים, 

מחפשים חומרות ומוסיפים  והםהעם אצל הקב"ה, 
מדעתם הלכות ודרישות, וכופים דעת הקב"ה שיסכים עם 

 שרח"ל טענו קורח ועדתו על  משה רבינו. וכפידעתם, 

 זה בחיים שלנו, אנחנו ניזונים מחציי אמת, ובגלל אינטרסים צרים ונגיעות אישיות, אנחנו כאילו מבינים גדולים ככה
 יותר מהרבנים מה טוב לנו ולעם ישראל, והרבנים רק מצרים רגליהם של ישראל, השליטה גורמת להם לעוות את האמת.

 

האמת שהרבנים נטולי נגיעות, עובדי השם מנוער, ששנות חייהם בעבודת השם למעלה מהשגותינו, הם בוודאי  אבל
 נגדם, אלא נכופף את עצמינו לגמרי לדעת רבותינו הקדושים.יודעים בדיוק מה טוב לנו, ומה רע לנו, ולא נתחכם כפרעה כ

, יפתח בדורו כשמואל בדורו, וכבר אמרתי לאדם אחד, אם רבך היה קודש הקודשים לא היה שום אפשרות לך ונזכור
להתקרב אליו, ככה גם לשיטתך שרבך לא מושלם וכו' יש לך פתח שתוכל להתחבר אליו, וזה לטובתך, וגם אם הרב אינו 

 קודש הקודשים כרבותינו מדורות הקודמים, זה כי אנחנו התרחקנו מאוד מהעמך של הדורות הקודמים.
 

השם יתקיים הברכה "השיבה שפטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה, ומלאה הארץ דעה  ובעזרת
 הדור. את השם" אמן, ואז וגם עכשיו ניכנע בהכנעה מושלמת לגדולי ישראל ומאורי

 והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי
 

 החוצפנים של היום כל הכבוד להם

שנה בחינוך בני ישראל ובחורי ישראל, וכל שנה  20 אני
החוצפה רק גוברת, אבל לא רק אצל התלמידים לא גם 
בבית!!! אנחנו בתור ילדים קיבלנו וופל אחד מצופה דק 

ל היום וופל מצופה באמצע כממתק שבת, ואילו הילדים ש
השבוע זה אפילו לא חטיף, מינימום שוקולד או חצי פס 

 שמרים קנוי!!

נקבל בתמורה??? שואף לאפס ממה שאנחנו נתנו  ומה
להורים כשהיינו ילדים, אנחנו קיבלנו כמעט אפס פינוקים 
לעומת היום, ונתנו להורים פי אלף ממה שילדים היום 

 נותנים להורים.

מהילד להוריד שקית פח קשורה במעלית כבר לבקש  היום
נחשב כהקרבה ומסירות נפש, שמסכן הילד קשה לו לאחר 

 הלימודים עוד לצאת לזרוק זבל!! נעבעך!!

, ככה נטען כילמה בכל זאת כל הכבוד להם????  אבל
לבורא עולם, אבינו שבשמים, כשם שאנחנו נותנים 

ממה  כהורים פי אלף מהורינו, ומקבלים שבריר מאחוז
 שהילדים של פעם נתנו להורים.

זאת אנחנו אוהבים ונותנים לילדינו את הנשמה  ובכל
באהבה לילדינו למרות הכאב והתסכול, כך גם אתה בורא 
עולם, למרות שאתה הבורא נותן לנו פי אלף ממה שנתת 
לדורות הקודמים, ואנחנו משקיעים בך שבריר מאחוז 

 ממה שהשקיעו בך אבותינו הקדושים.

זאת אבינו שבשמים זה מה שהולך היום, תמשיך  כלב
לאהוב אותנו ולפנק אותנו, כמו שאנחנו הורים אוהבים 
למרות הכל, וזה נקודת זכות שאין ספק תשפיע טוב עלינו 

 מידו הרחבה והאוהבת של בורא עולם אב רחום וחנוך.

 

ות החוצפה, אז אבא רחום כן כרחם אב על בנים כן תרחם ה' עלינו, וככה היום אב מרחם על בניו למר
  תרחם ה' עלינו!!

ובדרך רמז נוכל לומר לבנינו כפי שאני מגיד לך ומחנך אותך ומתנהג אתך, כך מתנהג אתי הבורא, 
 כך עשה ועושה ה' לי. -שבעבור זה 
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 ויקד העם וישתחוו -מה העבודה הזאת לכם 
 

על בשורת הגאולה וביאת הארץ ובשורת רש"י:  כתב
"מה שהרי ומפרשים רבים מקשים  יו להם,הבנים שיה
זה שאלת הבן הרשע, ואיך ייתכן שהעם יביע העבודה" 

שמחה גדולה של קידה והשתחווה על בשורת שיהיו בנים 
 רשעים??

 
 מקשים שעל שאלת הבן הרשע, התורה כאן עונה וגם

"ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל 
ואילו ואת בתינו הציל", במצרים, בנגפו את מצרים 

"עשה  בהגדה של פסח מופיע שמקהים את שיניו עונים לו
 שאם היית שם לא היית נגאל. –ה' לי ולא לו" 

 
זו הפוכה לגמרי ממה שכתוב בפסוק כאן???  כי  ותשובה

כל המשפחה,  כל הבית, -ש"את בתינו הציל" כאן כתוב 
 כולל הבן הרשע!!! 

שעותו אנחנו מזמינים אותו האמור קודם, שלמרות ר ולפי
גם בהקהה את שיניו אנחנו מגלים "כל דכפין", ו- לסעודה

את פרצופו האמתי, שהוא לא כופר בבורא ובתורה, 
שבאמת הוא יהודי מאמין בקב"ה ובתורה, רק הוא שקוע 

 בתאוותיו ועליו להתגבר ולהתחזק על היצר הרע.
 

התורה מבשרת לנו, שבסוף נוכל להגיד לכל  וכאן
שאת כל "ואת בתינו הציל"  שפחה כולל לבן הרשע:המ

המשפחה כולל הבן הרשע הוא הציל, כי הקב"ה מבשר 
שגם הבן הרשע בסופו של דבר יתחבר למשפחה כי יתחזק 

 ויחזור בתשובה.
 

בשורה טובה כזו, שגם הבן הרשע יחזור בתשובה!! לא  ועל
 "ויקוד העם וישתחוו". פלא שהעם שמח שמחה גדולה,

מבורא עולם, שלעולם לא נגיע לצער וכאב של בן רשע, אבל גם למשפחות שלצערנו נגזר סבל נוראי ומחריד זה,  לתיותפי
שכל המשפחה תהיה  -קחו נא פסוקי נחמה אלו, ובעזרת ה' גם אתם תזכו לאמר בשמחה ובהתלהבות "ואת בתינו הציל"

 מאוחדת לטובה, רק חזקו ואמצו יש תקוה ה' מרחם תמיד!!!
 

 ור זה עשה ה' לי בצאתי ממצריםבעב
 

ְולֹא לֹו. ּוְלִפי ֶשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְכָלל ָכַפר  -ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹאת ָלֶכם? ָלֶכם ובהגדה של פסח כתוב: ָרָשע 
 ְולֹא לֹו. ִאיּלּו ָהָיה ָשם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל. -י ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים. ִלי ְבִעָקר. ְוַאף ַאָתה ַהְקֵהה ֶאת ִשָניו ֶוֱאֹמר לֹו: ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה יי לִ 

 

זה לא מובן, כי הרשע טוען שבכלל אינו מאמין  ולכאורה
ביציאת מצרים, אז איך אתה שובר לו את השניים, בטענה 
"אם הייתה שם לא היית נגאל", הוא הרשע ימשיך לצחוק 

 ה יציאת מצרים?עליך, שהרי לטענתו לא הי
 

טוענים לו אתה רשע שקרן, אנחנו לא מאמינים  אלא
לשקרים שלך, כי אתה רק מציג כלפי חוץ שאתה לא 
מאמין, וזה בגלל שאתה מלא בתאוות, אבל באמת בתוכך 
אתה כן מאמין, ואתה רשע תאוותן, ולכן אם היית שם לא 
היית נגאל, כמו רוב עם ישראל שהאמין, ובכל אופן לא רצו 
לצאת ולהיות עבדי ה' ולהתגבר על התאוות שלהם ולכן 

 נהרגו.
 

הסיפור עם האפיקורס של ווילנה שבאו אליו בשבת  כמו
חמש בחורי ישיבה ואמרו לו כבודו גם אנחנו כמוך 
אפיקורסים נהיינו, אמר להם האפיקורס, כמו ליטאי 
אמתי, תביאו ראיה, תוכיחו, אז הם הוציאו סיגריות 

הם חייכו לעצמם הנה הוכחנו שאנחנו ועישנו בשבת, ו
אפיקורסים, צעק עליהם האפיקורס, אתם לא 
אפיקורסים, אתם בעלי תאווה חלשלושים, אתם לא 
כופרים אלא מאמינים ורק חוטאים בגלל התאוות שלכם, 

 וסילק אותם בבושת פנים.
 

שאומרים לו חיזוק, אל תחשוב שרק היום יש ניסיונות  או
הרי גם בזמן הניסים הגדולים ונפילות בעם ישראל, 

במצרים רוב עם ישראל העדיפו להישאר רשעים במצרים 
 ולא ללכת אחרי אלוקים במדבר כעבדי ה'.

 
זה לא בגלל חוסר האמונה, אלא בגלל התאוות  אז

והחולשה של האדם מול היצר הרע, אז החולשה הזו 
מוכרת, לא חידשת אותה היום מחולשה זו סבלו רוב רובו 

שראל, אבל מהם לא נשאר זכר, אז קדימה התגבר של עם י
כארי והתחבר לעבדי השם, שחוט את היצר הרע עוד לפני 
שבורא עולם ישחוט אותו כמופיע ב"חד גדיא", ובמקום 
 שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.

 

עוד, שבתחילת ההגדה אומרים "כל דכפין" מי  ויתכן
עשה אתנו פסח, ושאלנו בהתחלה, שרעב יבוא ויאכל, וי

הרי להזמין תזמין בבית כנסת שיש עניים ולא בבית, את 
 מי תזמין בבית???  

 

כשיש בן רשע אומרים לו אתה מוזמן לסעודה כי  אלא
אתה רעב, היום נחגוג את ליל הסדר כל המשפחה, ובעזרת 
השם בשנה הבאה בירושלים כאשר כולנו צדיקים 

 כאב לב.ומאוחדים בלי לחצים ו
 

 בעבור זה עשה ה' לי –והגדת לבנך ביום ההוא לאמר 
 

ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול ַאְת ְפַתח לֹו, ֶשֶנֱאַמר: ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה יי ִלי ְבֵצאִתי  - ְושֶׁ
 ִמִמְצָרִים.

 

גד מי יש את כל הפסוקים נשאלת השאלה אם כן כנ אחרי
שאלות ואת סיפור ההגדה שבהמשך ??? הרי כנגד התם  4ה

כבר ענינו בתחילת  עבדים היינו ויוציאנו ה' ביד חזקה???  
את פתח אלא נראה, שזה כנגד האינו יודע לשאול, ולכן "

" מה נשתנה" שתכין לו את השאלות מראש, ושישאל "לו
לשאול" ולכן רק אצלו "אצל האינו יודע גם בלי להבין, 

כתוב הפסוק "בעבור זה", שמזה לומדים שסיפור יציאת 

מצרים הוא דווקא בליל הסדר כשמצה ומרור מונחים 
 לפניך.

 

כל אדם בודד ששואל את עצמו הוא בגדר שאינו  ובעצם
יודע לשאול, דהיינו שהמשאלה שלו עדיין לא התקיימה, 
כי אם היה זוכה ומשאלתו מתקבלת היה לו בן קטן שישאל 

שאלות של מה  4נכד, ואולי בזכות התמימות ששואל  או
נשתנה למרות שהוא מכיר ויודע את זה מגיל גן זה אמונה 
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תמימה שתפתח לו שערי שמים ובורא עולם יפתח לו פתח 
 .לישועה מא' עד ת' "את פתח לו" אמן בקרוב

 

עוד שמאחר וחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא  ויתכן
הגדה היא בעצם לכל אדם, כי הוא יצא ממצרים, הרי כל ה

חייב להרגיש בעצמו את כל התהליך של העבדות 

והניסים, אבל כפי שכתבתי, כל עוד שהמשאלה שלנו עוד 
לא נענתה, שעדיין אנחנו בגלות אם כן כולנו בגדר שאינו 
יודע לשאול, ולכן בסיום ההגדה אומרים "חסל סידור 

י וכהלכתה, פסח" ומתפללים בזכות ההגדה שאמרנו כראו
"את פתח לנו" ותביא את משיח צדקנו לגאולינו בקרוב 

 ממש אמן.
  

 וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואהרן כן עשו
 

 

 

", שגם משה ואהרן כן עשו, שקיימו כן עשורש"י " כתב
את מצוות הפסח כהלכתה, והמפרשים תמהים וכי מה 

זו נצטוו כל עם  החידוש שמשה ואהרן עשו כן, הרי במצווה
ישראל ולמה צריך באופן אישי לכתוב שגם משה ואהרן 

 עשו כן??

ש"ככה תאכלו אתו אחד מהמצוות שהצטוו היה  והנה
מתניכם חגרים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם 

: מתניכם הספורנוומסביר אתו בחפזון פסח הוא להשם", 
קב"ה מזומנים לדרך, להראות בטחון מושלם ב -חגורים 

 שמכינים עצמם לדרך כשהם עדיין בבית הכלא.

, עם ישראל יצא ממצרים רק בבוקר, ואילו אכילת ובעצם
הפסח היה בלילה, ואם כן לא היה מה למהר כי ממילא 

היה שעות ארוכות עד שיצאו ממצרים, אבל בכל זאת בורא 
עולם רצה לראות את האמונה של עם ישראל שכל הלילה 

בעוד רגע תגיע הישועה, כי עצם הם ממהרים כי אולי 
 הציפיה לגאולת ה' זה מצווה חשובה ביותר.

משה ואהרן ידעו שאת האמת שיציאת מצרים תהיה  אבל
ביד רמה שזה ביום ולא כגנבים בלילה, לכן להם לכאורה 
לא היה צורך לאכול בחיפזון ובצורה של הממהר לצאת 

ן עשו זאת גם משה ואהר ובכללדרך חגור עם נעלים ומקל, 
כציווי ה' ואכלו את הפסח בחיפזון וכממהרים לצאת, כי 
הם לא שונים מעם ישראל וגם הם חפצים להראות את 
החשיבות באמונה תמימה בבורא עולם שיכול לגאול כל 

 רגע שיחפוץ.

שנהיה אנחנו נתחזק באמונה תמימה בצפייה לביאת המשיח שמסוגל להגיע בבת אחת ובכל רגע, לכן מהרגע נתחזק  וגם
 צדיקים ונקיים מעוונות שלא ניתפס חלילה לא מוכנים בבואו  הקרוב ממש אמן ואמן.

 ויאפו את המצות כי גרשו ממצרים וגם צדה לא עשו להם
ֲחִמיץ ַעד זו שאנו אֹוְכִלים, ַעל שּום מה? ַעל שּום  ֶשלֹא ִהְסִפיק ְבֵצָקם ֶשל  ֲאבֹוֵתינּו  ְלהַ  ובהגדה מפרשים פסוק זה כך: ַמָצה

ֶשר הֹוִציאּו ִמִמְצַרים  ֻעֹגת ַמּצֹות, ֶשִנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים, ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ּוְגָאָלם, ֶשֶנֱאַמר: ַויֹאפּו ֶאת  ַהָבֵצק אֲ 
 ַגם ֵצָדה  לֹא ָעשו ָלֶהם.ִכי  לֹא ָחֵמץ, ִכי ֹגְרשּו ִמִמְצַרים  ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַה, וְ 

 

בפסוק "ויבאו בני ישראל בטו' לחודש השני  והנה
ופירש רש"י,  שבו  לצאתם מארץ מצרים, וילונו כל העם"

ביום כלתה החררה שהוציאו ממצרים, והוצרכו למן, 
למדנו שאכלו משירי הבצק )או משירי המצה( ששים ואחת 

 סעודות.

ק שעם ישראל לא הכין הבנתי, שמצד אחד כתוב בפסו ולא
צידה לדרך, ורש"י כותב להגיד בשבחן של ישראל שסמכו 
לגמרי על ריבונו של עולם, כמו שכתוב כה אמר השם 
זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלותייך לכתך אחרי במדבר 
בארץ לא זרועה, ומצד שני כתוב שלקחו איתם בצק 

ן סעודות, ולא מובן אז הם בעצם כ  62שהספיק להם  ל 
הכינו צידה לשלושים יום אז מה כאן הביטחון שסמכו על 

 השם שיפרנסם?? 

קשה לי שלפני היציאה ממצרים נצטווו לאכול את  וכן
קרבן פסח עם מצות, ובכל שבעת ימי הפסח אסור לאכול 
חמץ, רק מצות,  )רק יש דעות שציווי זה היה רק לדורות(, 

ות לפני אם כן לכאורה וכנראה היהודים הכינו ואפו מצ
היציאה ממצרים עבור שבוע שלם, אז אם כך למה ביציאה 
כתוב וישא העם את בצקן טרם יחמץ, מה הסיפור של 

 הבצק? 

נראה לי, שבאמת עם ישראל היה לו ביטחון בבורא  אלא
עולם שידאג להם במדבר, חסד נעורייך אהבת כלולותייך, 
ולכן לא הכינו כלום מלבד מצות מצוה שאכלו בליל פסח 

עם הפסח והמרור, רק ברגע שהם טעמו את המצווה בתוך 
גופם מצת מצוה, אז בער בהם אש קודש, לעשות עוד מצות 

 שיהיה להם לכל שבעת ימי הפסח.

שהיה להם ביטחון, אבל הם רצו מצות חבורה  ולמרות
שהן עשו לבד לשם מצוה ולא לחם מן השמים, וכמו שרש"י 

הוליכו עמהם אע"פ שבהמות הרבה  -כתב "על שכמם" 
 מחבבים היו את המצות )מכילתא(.

הכינו בצק בליל פסח אחרי הסעודה, ורצו לעשות  ולכן
מזה מצות, אבל המצרים לחצו וגרשו אותם אז במקום 
לזרוק את הבצק ולסמוך על בורא עולם שידאג להם, עדיין 
בער בהם מצות חבורה שלנו, עבודת יד מהדרין מן 

במשארותם וחבטו בהם כל המהדרין, לכן שמו את הבצק 
הזמן עד שיאפו אותם בסוכות, וכשעמלים במצות הם לא 

 מחמיצות, 

הקדוש ברוך כל כך שמח בהם, חסד נעורייך אהבת  ולכן
כלולותייך, שלא רק היה להם ביטחון בבורא עולם שידאג 
להם במדבר, אלא גם בער בהם הידור מצוה בכל מחיר, 

הזמן עמלו ושחקו  ואת הכסף שמו על חמורים, וביד כל
בבצק שלא יחמיץ, להידור מצוה, ולחביבות מצוה, אהבת 

 כלולותייך.

שכתוב במכילתא היה נס והבצק הזה הספיק  וכמו
 לחודש, דהיינו במקום לשבוע.

, שטעם המצווה אמורה לבעור בקרבנו, וגם כשיש בטחון, נהדר בגופינו ונתאמץ בכל כוחנו להידור מצוה, ודווקא ללמדנו
 אמצות שאולי יכולים לוותר עליה, זה מוכיח את האהבה שלנו לבורא עולם, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך.ההת

 



חידושים וחיזוקים עצומים "וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 

 שגדולי ישראל העידו שזה הצלת הדור מסכנות הדור
 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
לרפואת הרב יפת בן מרים שליט"א ומרת  בראשית

 ברכה בת מרים תליט"א
הגאון רבי מאיר מוגרבי שליט"א 

ראש הישיבה הגדולה "כנסת 
 אשדוד-ישראל

   בחוקתי

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
 ביטון ומשפחתוברוך 

טז'  –רבי אליהו ביטון בר חנה  –לע"נ  בהעלותך
 סיוון תשס"א

הרבנית אסתר אלבז 
 תחי'

 לע"נ אברהם ביטון בן עליה  חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
 ברוך ביטון ומשפחתו

   שלח

ו'  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 כסליו התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

הרב אברהם יצחק בן הרב דוד  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז –אלפער 

הרב שלמה אלפער 
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל  –לע"נ  פנחס   וישב
כה'  –בן הרב אהן צבי נודל שיבלט"א 

 תמוז

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ הגאון הצדיק ראש הישיבה רבי שמעון  מקץ
ה' טבת  -  תחי'הכהן זצ"ל בן עישה עליזה 

 תשע"ד

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל  –לע"נ  מטות 
כה'  –בן הרב אהן צבי נודל שיבלט"א 

 תמוז

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה סולומון  ויגש
 זצ"ל 

 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

 חסיבהאליהו ושמואל מלכא בן לע"נ ר'  דברים תלמיד חכם בעילום שם להצלחתו ולהצלחת משפחתו  ויחי
 ז"ל 

 .נ.צ.ב.ה.ו' באב תש"ן ת -נפטר ב

 ונכדובנו 
 אמלכואדם ר' דניאל 

לע"נ ש"ב הרב יצחק בן הרב שלום  ואתחנן   שמות
 יח' אב –ריינר 

נכדו הרב שלמה 
 פרידמן מונסי ארה"ב

   עקב   וארא

הכהן בר  ש"ב: הרב שמריהו זונדל –לע"נ  בא
 ח' שבט -הרב פייטל זעליג שר )שאער( 

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

ש"ב: געלא רעכא אקרמן בת  –ל"נ  ראה
 -הרב שמריהו זונדל הכהן שר )שאער( 

 ג' אלול

משפחת יאלס 
 שליט"א

 נ.י   ארה"ב

 –בשלח 
 שבת שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

 משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים
 מונסי

 ארה"ב

   כי תבוא

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

חיה פראדל בת הרב אברהם  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי –יעקב ע"ה 

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

  

 הגדה   פיקודי
 של פסח

להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח ריינער 
 שליט"א

 
הרה"ח ר' יונה בן הר"ר  –זקינו לע"נ 

 יא' טבת תשס"ג –שרגא צבי ריינער 
 

ריזל בת הרב ר' אברהם   -ולע"נ זוגתו 
 ח' טבת תשע"ג –סופר ז"ל 

 פ ח.הרה"ח רב 
 ריינער שליט"א

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן הרב פסח   -לע"נ 
 יוסף אקרמן  נפטר כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 משפחת גרניק ה' ניסן -לע"נ אליהו זאב בן ר' דוד יעקב תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   ראש השנה

לעילוי כל הנשמות  בעילום שם יום כיפור   מצורע
הם יעל שלא נאמר

 קדיש

   סוכות   אחרי מות

  –מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
 תשס"חל' ניסן 

   חנוכה הרבנית אסתר אלבז

   פורים   אמור

      בהר

 >>> עמודים כל אחד 500כרכים כ  2בעזרת ה' הספר יצא ב  <<<
 

 מחיר בפאונד מחיר בשקל מחיר בדולר מהות מספר

 1647 ₪ 8400 $ 2400 חומש שלם 2

 נתרם נתרם נתרם הגדה של פסח 3

 140 ₪ 720 $ 180 פרשה 4

 28 ₪ 144 $ 36 דף 5

 14 ₪ 72 $ 18 עמוד 6

 gmail.com@106855או באימייל    0527120333 יוחנן ריינר

 תורמים נוספים
    ₪ 180ש"ב הרב דוד וטובה קלמן דף ₪      72עמוד  – י"קהרב ₪,  100ראש ישיבה חשוב בבני ברק 

  ₪ 2000 משדרות  מאוד יהודי יקר₪  300 באשדוד ראש ישיבה חשוב  ₪ 200הרב שלמה ביטון   ₪ 200שמעון שנקר הרב 
  ₪ 7000שה' ייתן לו בריאות איתנה ורפואה שלימה מעפולה מאוד יהודי יקר 

mailto:106855@gmail.com



