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גליון 65 שנה ב' פרשת שמות תשע"ז

דבר העורך

בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

המרים יד על חברו אע"פ שעדיין לא 
הכהו נקרא רשע

'ויהי  מהא דכתיב בפרשה )שמות ב,יא–יד(  הנה 
איש  וירא  וגו'  משה  ויגדל  ההם  הרבים  בימים 
ויך  וכה  כה  ויפן  מאחיו,  עברי  איש  מכה  מצרי 
והנה  השני  ביום  ויצא  בחול,  ויטמנהו  המצרי  את 
ויאמר לרשע למה תכה  נצים  שני אנשים עברים 
רעך, ויאמר מי שמך לשר ושופט עלינו, הלהרגני 
למדים  וגו',  המצרי  את  הרגת  כאשר  אומר  אתה 
בגמ' סנהדרין )נח,ב(: א"ר חנינא נכרי שהכה את 
ישראל חייב מיתה שנאמר "ויפן כה וכה וירא כי 
אין איש ויך את המצרי", אמר ר"ל המגביה ידו על 
חברו אע"פ שלא הכהו נקרא רשע, שנאמר "ויאמר 
לרשע למה תכה רעך", למה הכית לא נאמר אלא 
למה תכה, אע"פ שלא הכהו נקרא רשע. וכן הוא 
במד"ר )שמות פרשה א,כט(: מכאן שמשעה שאדם 
נקרא  הכהו  שלא  אע"פ  חברו,  להכות  ידו  מרים 
רשע. רעך. שהוא רשע כיוצא בך, מלמד ששניהם 

רשעים. הביאו רש"י עה"ת שם.
כתב:  ה"ג(  )פ"ה  ומזיק  חובל  בהל'  וברמב"ם 
'ועכו"ם שהכה את ישראל חייב מיתה שנאמר ויפן 
)פ"י  ויך את המצרי'. אמנם בהל' מלכים  וכה  כה 
ה"ו( כתב: 'ועכו"ם שהכה את ישראל, אפילו חבל 
בו כל שהוא, אע"פ שהוא חייב מיתה, אינו נהרג'. 
ולכאו' צ"ע דהא המקור לחיוב מיתה הוא מפסוק 
זה שכתוב "ויפן ויך את המצרי", ומכאן הרי אנו 
רואים שמשה הרג את המצרי ויטמנהו בחול, וא"כ 
מדוע כתב הרמב"ם בהל' מלכים שחייב מיתה ואינו 

נהרג, מנ"ל להרמב"ם דין זה. 
וכבר עמד ע"כ הגאון הגדול רבי דוד סאלאווייציק 
ליישב ממרן הרב מבריסק זיע"א  והביא  שליט"א, 
עפ"י מש"כ רש"י )יד( שמשה הרג את המצרי בשם 
המפורש, והריגה מעין זו אינה נחשבת מיתה בידי 
אדם אלא מיתה בידי שמים, ולפי"ז אין מקור לכך 
שגוי שחובל ישראל נהרג בידי אדם, אלא שלמדים 
זה אכן חייב מיתה, אבל מיתתו בידי  מכאן שגוי 
שמים. עוד הוכיח כן גם מדברי רש"י על הא דכתיב 
איש עתיד  איש" שראה שאין  אין  כי  "וירא  )יב( 
שחייב  שהדין  נימא  שאם  שיתגייר,  ממנו  לצאת 
מיתה ובידי אדם, וודאי שאין עושים חשבון לבדוק 
הורגים  אלא  לא,  או  גר  ממנו  לצאת  עתיד  האם 
האם  אחריו  שבדקו  ומכך  הדין,  הוא  כן  כי  אותו 
עתיד לצאת ממנו גר, מוכח שאין נהרג בידי אדם, 
אלא בידי שמים. הרי שעפ"י דברים אלו מתיישבים 
היטב דברי הרמב"ם, ואין הם סותרים זה את זה, 
מיתה,  חייב  ישראל  שהכה  שגוי  שהדין  שאף 
נהרג  אינו  מ"מ  )שם(,  ומזיק  חובל  בהל'  וכמש"כ 
בידי אדם, אלא רק בידי שמים, וא"ש ]וביותר ראה 
שאין  שצפה  שמזה  שכתב  )שם(  בח"א  מהרש"א 
תוחלת צדיקים עומדת לא ממנו ולא מזרעו, הוכיח 

משה מזה גופא שהוא חייב מיתה בידי שמים[. 
יד  שהמרים  )שם(  בגמ'  הלימוד  שבעצם  אלא 
על חברו נקרא רשע, צ"ב, הא בתוס' השלם )על 

עפ"י  להקשות  כתב  החסיד  ר"י  בשם  הפרשה( 
מש"כ רש"י ששני אנשים עברים נצים היינו דתן 
ואבירם, ותימה והרי היו אחים וכי נלחמו זה עם זה, 
וי"ל כו' דבר אחר נצים שהיו מתכוונין להרוג זה 
את זה, כמה דתימר )דברים כה,יא( "כי ינצו אנשים 
בהרמת  שכוונתם  למדים  הרי  עיי"ש.  כו',  יחדיו" 
זה, וא"כ איך נלמד מכאן  היד היה להרוג זה את 
רשע,  נקרא  בלבד  להכותו  חברו  על  יד  שהמרים 
בלבד.  הכהה  רק  ולא  להרוג  כוונה  הי'  כאן  והרי 
מיהו אפשר שאף שבכוונת המכה הי' להרוג, אפ"ה 
אפשר ללמוד מהא דכתיב "ויאמר לרשע למה תכה 
בהכאה  שגם  רעך,  'תהרוג'  למה  כתיב  ולא  רעך" 

גרידא נקרא רשע.
'והקשו  עוד:  הקשה  )שם(  בח"א  ובמהרש"א 
נקרא  זו  שבהכאה  לומר  למדו  דמהיכן  המפרשים 
זה המעשה כמו  רשע, דאימא שהיה רשע מקודם 
רשע  שפי'  רעך  מדכתיב  כבר,  רשע  שהי'  חברו 
כמותך, ונראה לומר בזה לפום ריהטא ממשמעות 
הכתוב שמשה קראו רשע הי' לו לכתוב רשע למה 
תכה וגו' אבל נכתב לרשע בלמ"ד שמשמעו שהוא 
רשע  שנעשה  לאותו  אמר  שמשה  הכתוב  סיפור 
למה תכה וגו' ולמה כתב לנו כאן שהי' רשע כיון 
שמשה לא אמר לו כן אי לאו לאשמועי' דבהכאה 

זו נעשה רשע'.
אלא שאכתי צ"ב מדוע חשב האיש העברי המכה 
המצרי,  את  שהרג  כמו  להורגו  משה  שבכוונת 
דינו  וכך  הואיל  משה  הרג  המצרי  את  דבשלמא 
שבן נח שהכה את ישראל חייב מיתה ]עכ"פ בידי 
שמים, ראה לעיל[, אבל איש עברי המכה את חברו 
לא מצינו לומר שחייב על כך מיתה. ובתוס' השלם 
כתבו בשם ריב"ש: "רוצה אתה להרגני" שלא כדין, 
שאינו  כיון  מיתה  חייב  אינו  חברו  את  שהמכה 
הורגו, "כאשר הרגת את המצרי" שלא כדין, שהרי 
הי' עושה את מצוות המלך לדחוק את היהודי, ע"כ. 
בדעתו  סבר  המכה  העברי  שהאיש  א"ש,  ועפי"ז 
ולכן חשב  כדין,  שגם את המצרי הרג משה שלא 
שהרג  כמו  כדין  שלא  להורגו  בא  שמשה  בדעתו 
את המצרי. עוד אפשר, עפ"י דברי התוס' השלם 
שהבאנו לעיל, ששני אנשים עברים נצים מתכוונין 
היו להרוג זה את זה, א"כ כיון שהמכה בא להכותו 
דמו,  דהותר  רודף  דין  לו  שיש  הרי  להורגו  כדי 

וניתן להצילו בנפשו.
אומר"  אתה  "הלהרגני  שאמר  המכה  דברי  מיהו 
צ"ב, דממ"נ אם בכוונת משה הי' להורגו, מדוע לא 
הרגו מיד, וכמו שהרג את המצרי שכתוב בו "ויפן 
כה וכה ויטמנהו בחול", ואף פנה אל העברי מקודם 
בשאלה "למה תכה רעך". ובפנים יפות כתב לבאר 
שכל אחד רצה להמית חברו, אלא שגברה יד האחד 
רש"י  דפירוש  והיינו  חברו,  להכות  ידו  והרים 
ואמרי'  רודף,  דין  לזה  שהיה  וכיון  כמותך,  רשע 
בסנהדרין )עב,ב( שרודף צריך התראה, הרי שהי' 
הוא  רעיך"  תכה  "למה  לו  שאמר  מה  דכל  סבור 
ההתראה, שאם לא יפרוש יהרגהו כדין רודף, והיינו 
דאמר "הלהרגני אתה אומר", דהיינו שאתה אומר 
וזהו שאמר "כאשר הרגת  זו כדי להרגני,  התראה 
נח אין  )נז,ב( שבן  את המצרי", דקי"ל בסנהדרין 

צריך התראה, ולכך הרגת אותו בלא התראה.

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג סוגיה הלכתית בפרשה

לעילוי נשמת מנהלה הרוחני של ישיבת 'סלבודקא'
הגאון הצדיק רבי משה עקיבא 

בהגה"צ רבי אברהם יצחק טיקוצ'ינסקי זצוק"ל
נלב"ע כ"ד טבת ה'תשמ"ח ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י נכדו הרה"ג שליט"א

תור  הימים במצרים. כאשר  דברי  קורות  לעצמינו את  נתאר  הבה 
הזהב המצרי חלף, ועננים קודרים באו בשמי ארץ מצרים, נוכחותם 
הותיקים,  האזרחים  על  והעיקה  הלכה  כבר  היהודים  האורחים  של 

והאיום הדמוגרפי הפך יותר ויותר למוחשי.
היטב את המפה,  שבמצרים לא חולמים לרגע. הם קוראים  כמובן 
ומוצאים פתרונות מתאימים. ישבו מיטב המומחים וגיבשו אסטרטגיה 
ברורה איך למגר את התופעה, תוכנית מסודרת היטב בהדרגה שלב 

אחרי שלב, בגזירות חדשות ומתוחכמות.
והנה התכנית הראשונה, עבודת הפרך, הצליחה למעלה מן המשוער. 
והרבה  אך התכנית השניה, המתת העוברים, נחלה כשלון מהדהד.  
גורמים היו לכך, כי כאשר נעיין בפסוקי הפרשה נמצא תמיהות רבות, 

אשר במבט שטחי נראה שהם גרמו למפלה של התכנית השניה.
למילדות  אחראי  כל  הכל  התפקיד  את  ייעד  פרעה  מדוע  ראשית, 
העבריות דוקא? ועוד, איך תשתלטנה שתי נשים על אלפי יולדות? 
מאות  על  שרות  היו  שהן  שפירש  עזרא'  ה'אבן  כדברי  נאמר  ואם 
מילדות, פליאה נוספת תהיה היאך זכו יהודיות מהמגזר הכי קיצוני, 

שבט לוי, במשרות אלו?
יראתם של  בתורה  מודגשת  מדוע  לתמוה  יש  יותר  מעמיק  במבט 
וגם אם רצו  יעבור?  ואל  והרי שפיכות דמים הוא ביהרג  המילדות, 
נח  בני  כך  על  גם  הרי  עוברים,  בעודם  להרגם  פרעה  כעצת  לנהוג 
לו  היה  וכי לא  כ"כ מהר,  נכנע  איך פרעה  וביותר קשה,  מוזהרים? 

מערכת אכיפה מסודרת?
ננסה להסביר לעצמינו את מהלך הדברים, כנראה שפרעה התחיל 
יסכימו לעשות עבורו את  ומרים לא  יוכבד  בהסברה פשוטה, שאם 
יעשו  לא  שגם  מצריות  לנציגות  התפקיד  את  הוא  יעביר  העבודה, 
ובמבט  פורתא',  'הצלה  כאן  יש  ממילא  לבנות...  בנים  בין  אפליה 

שטחי, היה נראה שצריך להיענות לדרישה זו.
אלא שמאחורי ההסברה הפשוטה הזו, הסתתרה כונה זדונית עמוקה, 
פרעה כבר ראה בגזירה הראשונה של עבודת הפרך את מה שחז"ל 
מלמדים אותנו, שהייתה לנשות ישראל יכולת ללדת באופן עצמאי, 
חדרי  יעשה  כאשר  כולם  את  למלכד  הדרך  את  פרעה  חיפש  ולכן 
לידה ממשלתיים. וכך התכנית: הפורום החשאי המיוחד לעניני דילול 
המליץ על הקמת 'ממ"י' - מרכזי מיון ילדים, מאובזרים ומטופחים על 
כאשר  העבריות.  היולדות  ברבבותיהן  תנהרנה  אליו  הקודש,  טהרת 
המילדות העבריות תהיינה אחראיות על מרכז זה בנימוק של הצלה 

פורתא. 
ברם, יוכבד ומרים שימשו כסוכנות כפולות, כאשר כלפי חוץ שיתפו 
פעולה עם פרעה, ובסתר עברו על הוראותיו והשתמשו במרכזי המיון 
על כל אביזריהם דווקא להצלת העוברים. אמנם אף על פי כן הקש 
שהופיעו  היולדות  מאותם  העובדה שחוץ  היה  הגמל  גב  את  ששבר 
וחסך  רגליו,  את  משם  שהדיר  גדול  ציבור  גם  היה  הממ"י,  בחדרי 

מהמילדות את ההקרבה העצומה.
מלך  ויקרא  י"ד(:  עמ'  ח"א  )שמות  לועז'  'מעם  בספר  כתוב  וכה 
מצרים למילדות ויאמר להן מדוע וגו' ותאמרנה המילדות אל פרעה 
וגו' כי חיות הנה. כלומר שאינן זקוקות למילדות, בטרם תבא אליהן 
וילדו. ואם תשאל, והרי מן הראוי היה שהן ישיבו לפרעה  המילדת 
אותה תשובה מתחילה בעת שציוה עליהן להמית הילדים, ולמה לא 
שתקתן  למה  כן  לא  שאם  שקר,  מדברות  אתן  ואמר:  פרעה  השיבן 
קודם?- אבל הן הסבירו לפרעה לאמור: כשראו היהודים שהמלך קרא 
למילדות, הסיקו מזה ברוב פקחותן, כי המלך קרא להן לצוותן על 
ההריגה, ולכם אינם רוצים להזמין המילדת כשהם צריכים ללדת. וזה 
שאומרים לך כי אנו מזינים הילדים, דע כי אין אנו עושות כן בגלל 
חיבה וכו' אלא מאחר שראינו ששום אשה אינה מזמינה אותנו לילד, 
יזמנו עצה זו כדי ששמענו ילך למרחוק שאנו מפרנסים הילדים, ובכך 
הילדים.  להרוג  מצוותך  לקיים  נוכל  ושוב  לילד,  אותנו  קוראים  הם 

עכ"ל.
טענות  מקבל  היה  במיוחד  ערמומי  שהיה  שפרעה  להאמין  קשה 
שכאלו, ללא בסיס עובדתי מוצק. אך הפסוק מעיד: "כי לא כנשים 
המצריות" – "העבריות", חושיהן החדים של אימותינו, שהוכיחו את 
עצמם בפרקים גורליים בחיי האומה, לא נתנו את ההשתלבות באורח 
החיים המצרי, ושימרו הן בכל כוח את יהדותן המקורית. "כי חיות 
הנה" – כי כח חיים הרבה יש להן )אבן עזרא(, והחי אינו מובל באף, 

אלא נושא את עצמו )שבת צד(...
התינוקות,  הצלת  על  ובתה,  הדור  גדול  משבחת את אשת  התורה 
אמהות  רבבות  של  המכריע  חלקן  על  רומזים  ז"ל  רבותינו  אבל 
אלמוניות, שבנחישותן הפנימית ובבינתן היתרה הבטיחו את הישועה.

יש לך בר מצוה\
יארצייט\חתונה\ברית\ועוד

 הרם את תרומתך בהנצחה 
לגליון השבועי "רוממות"

באחת מן האפשרויות הבאות:
 1. בעמדות הממוחשבות של

 "נדרים פלוס"\ "קהילות"
לפי החיפוש: קופות נוספות\

"רוממות" - גליון שבועי לבני התורה
2. בטלפון: 03-7630585 שלוחה 264 
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הרב רוממות הפרשה
דוד 

ויספיש
מפניני הפרשה

"ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה" 
)א,א(

נזכרו כאן,  במדרש )רבה א,ה(: על שם גאולת ישראל  איתא 
ראובן, שנאמר ראה ראיתי את עני עמי, שמעון, ע"ש וישמע אלהים את נאקתם וכו'. 

דברי המדרש צ"ב, הרי שמות השבטים ניתנו להם בשעת לידתם, זמן רב טרם ירידתם 
למצרים. ועוד, מדוע מבארים חז"ל את הרמז לגאולתם במנין שמותיהם בעת ביאתם 

למצרים, באופן שגאולת מצרים רמוזה כבר בביאתם לשם.
היה מבאר על כך ראש ישיבת 'בית התלמוד' הגאון הגדול רבי דוב שוורצמן זצוק"ל: 
דהנה איתא במדרש )רבה א,א(: "איש וביתו באו" הדא הוא דכתיב )משלי יג,כד( "חֹוֵׂשְך 
ִׁשְבטֹו ׂשֹוֵנא ְבנֹו ְוֹאֲהבֹו ִׁשֲחרֹו מּוָסר", וכו', היה יצחק משחר מוסר ליעקב שלמדו יצחק 
ולמדם  ורידה אותם  ייסר את בניו  יעקב אבינו  ואף  וכו',  ויסרו בבית תלמודו,  תורה 
דרכיו, שלא היה בהם פסולת, וכו', עיי"ש. דהיינו, חז"ל באו ללמדנו כאן את מעלת 
לה'.  ולקרבו  שבו,  הרע  מן  ולהעלותו  האדם,  את  לצרף  הוא  שענינם  בכלל,  היסורין 
מתחילתה  כבר  קשורה  היסורין שבה  עם  עצמה  שהגלות  ביחוד,  לימודנו  זו  ובפרשה 
לגאולה אותה היא מביאה. כל הסבל שעבר עליהם במצרים היה הדרך שעל ידה באו 

משם לגאולה. ]עיין בכ"ז במהר"ל נצח ישראל פ"א בענין ידוע תדע[
אשר על כן, מובן היטב מדוע כבר בעת ביאתם למצרים נרמז בשמותם ענין הגאולה, 
ואף קודם לכן בעת לידתם. כי אדרבה, בתוך הצער והגלות נמצאת ההטבה והגאולה. 

וזו כוונת הרמב"ן בפתיחה לספר שמות שקרא לספר 
זה 'ספר הגאולה', הגם שספר שמות מתחיל בעניני 
גם  כי  גאולה.  ביסודם  אלו  הרי  והצער,  הגלות 
ש"ְוֹאֲהבֹו  להכיר  צריכים  ביותר  הגרוע  במצב 
ִׁשֲחרֹו מּוָסר", והיסורין הם שבטו של ה' להוליכנו 
אל התכלית הרצויה, ולקשר את עם ישראל אליו.
זה מה שפותח המדרש "חֹוֵׂשְך ִׁשְבטֹו ׂשֹוֵנא ְבנֹו 
ְוֹאֲהבֹו ִׁשֲחרֹו מּוָסר", בנוהג שבעולם אדם שאומר 
לו חבירו פלוני הכה לבנך יורד עמו עד לחייו, ומה 
המונע  ללמדך שכל  בנו  שונא  חושך שבטו  ת"ל 
בנו מן המרדות סוף בא לתרבות רעה ושונאהו... 
וכו'. כי כאשר האב מייסר את בנו הוא מביא עליו 
שהקב"ה  היסורין  כך  ולתועלת,  מאהבה  יסורין 

מביא על בניו.

"ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו 
ַוַּיַעְצמּו ִּבְמֹאד ְמֹאד ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ 

ֹאָתם" )א,ז(
להעיר בזה, כי לכאורה ע"פ כללי הדקדוק  יש 
היה צריך לומר "ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ מהם", ומדוע נאמר 

"ֹאָתם"?
בער  אלי'  רבי  הגדול  בזה הגאון  וביאר 
בסאוט  משה'  'זכרון  שליט"א ר"י  וואכטפויגל 
פאולסברג: הנה מבואר בחז"ל שהיו מבני ישראל 
שלא היו ראוים להגאל ולצאת מארץ מצרים, ועל 
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  "ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו  יג,יח(  )להלן  הפסוק 
ִמְצָרִים", מביא רש"י: "דבר אחר חמושים,  ֵמֶאֶרץ 
אחד מחמשה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלשת 
כלל  מישראל,  חלקים  ד'  כי  למדנו  אפילה".  ימי 
לא היו ראוים להגאל. וצריך ביאור, כי הלא אפילו 
רשעים גמורים כדתן ואבירם נגאלו ממצרים, וכי 
יותר  היו  נגאלו  שלא  מישראל  חלקים  הד'  כל 

רשעים מ'דתן ואבירם'?
ונראה לומר, שכדי לזכות להיות ראוי לגאולה, 
שאינו  ומי  בגאולה,  צורך  להרגיש  היא  החובה 
מרגיש שהוא זקוק להגאל, אינו יכול לזכות לכך. 
ועל כן, אותם ד' חלקים שמתו ולא נגאלו ממצרים, 
שבמהלך  אלא  מתו,  רשעתם  מחמת  דוקא  לא 
הגלות במצרים נתערבו הרבה מבני ישראל בתוך 
העם המצרי, ורבים מהם השתלבו בשלטון המצרי 
רואים  שאנו  ]וכפי  והשפעה.  עמדה  בעלי  והיו 
כהיום הזה בגלותינו בארצות העמים, שבכל מקום 
שגלו שם בני ישראל, נעשים הרבה מהם מנהיגים 
אלו  הם  האנשים  ואותם  הגויים[  על  ומושלים 
שמתו בג' ימי אפילה, וכאמור, לא בגלל רשעותם, 
אלא בגלל שעלו לגדולה ולא הרגישו כלל צורך 
בגאולה, וממילא גם לא היו ראוין להגאל, והוצרכו 

למות בג' ימי האפילה.
ומעתה נראה, כי בא הכתוב לתאר את מצבם של ישראל במצרים, לא נאמר שהארץ 
נתמלאה 'מהם', אלא  - "ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם" - לא ארץ מצרים נתמלאה מבני ישראל, 

אלא ההיפך, בני ישראל ִמְלאּו את עצמם מארץ מצרים...
ללמדך, שרבים נשתקעו בתרבות הנכר המצרית וספגו את טומאתה, עד שכל הויתה 
של מצרים מילאה את ישותם. ואלו לא היו ראוין להגאל ונשארו למות במצרים, ורק 
חומש בלבד נגאלו, שהם הרגישו צורך בגאולה לאחר שטומאת מצרים לא מילאה אותם.
והנה כאשר נתבונן נראה, כי כן הוא הדבר גם בימינו אנו, רואים לדאבון לב כיצד 
'אנגלי' או  'אמריקאי', או  יהודי  וניתן להבחין מי הוא  רבים הם המושפעים מהגויים, 
'צרפתי', מפני שכל אחד מושפע מהגוי שבסביבתו, ואפילו בתוך אמריקה עצמה, ניכר 
מי הוא מ'שיקגו' ומי הוא מ'ניו יורק'... וכן בארץ ישראל רבים הם המושפעים מסביבתם, 

ה"י.
ועל כן מוטלת עלינו חובה גמורה להתחזק ולהיות ספונים אך ורק בתוך כותלי בית 
המדרש, וזאת כדי להיות מופקע מכל השפעות הסביבה, עד שלא יהא ניכר שום רושם 

מהמקום שנמצאים בו.

"ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמֹאד ְמֹאד ַוִּתָּמֵלא 
ָהָאֶרץ ֹאָתם" )א,ז(

אחר  כי  להבין  צריך  הקשה:  וכה  זיע"א,  דיסקין  מהרי"ל  הגה"ק  ביאר  אחר  בנוסח 

במאד  ויעצמו  וירבו  וישרצו  פרו  ישראל  "ובני  אומר  שהכתוב 
מאד", לכאורה מעתה כבר מיותר להמשיך "ותמלא הארץ אתם", 

ומה בא הכתוב לומר בזה.
הנה בפרשת לך לך נאמר לאברהם אבינו "ידוע תדע כי גר יהיה 
זרעך בארץ לא להם", ולכאורה מדוע הוסיפה התורה וכתבה "בארץ לא להם", והרי כל 

"גירות" היא בארץ זרה.
אלא בא הכתוב לומר, שכל הגלות יכולה להיות דווקא אם ישבו ב"ארץ לא להם", אבל 
אם ישבו ב'ארץ להם', אזי לא ישתעבדו! והיינו שאילו ישראל היו יושבים רק בארץ 
גושן, שהיא 'להם', וכדברי המדרש שנתנה פרעה לשרה אמנו במתנה, והיו עוסקים שם 
בידיעת ה' ובתורתו, כחפצו של יעקב, לא היה נופל עליהם השיעבוד וקושי המיסים, 
כי המצרים לא היו מערערים על ישיבת ישראל בארץ גושן, וכפי שמצינו ששבט לוי 

שעסק בעבודת ה' לא נשתעבד.
ובכל  בהם  והתערבו  למצרים,  חדש שהתקרבו  דור  קם  ההוא  הדור  אחר שמת  אבל 
"ותמלא  אלא  גושן,  בארץ  רק  ולשבת  עצמם  לצמצם  רצו  ולא  המדינה,  ועניני  עסקי 
השיעבוד,  התחיל  תיכף  להם",  לא  "בארץ  והתערבו  שהתיישבו  וכיון  אותם",  הארץ 

"ויקם מלך חדש".  

"ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו וגו' ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר" 
)ב,יא-יד(

שאל על כך מרנא בעל ה"בית הלוי" זיע"א מה נודע 
למשה רבינו כעת שלא נודע לו קודם, שלכן אמר 

"ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר"? 
דהנה משה רבינו התפלא על שראה איש  וביאר: 
שם,  העומדים  אחיו  בתוך  עברי  איש  מכה  מצרי 
ואין אחד מהם עומד כנגדו להציל  ועיניהם רואות 
את אחיו מיד מכהו!? אך לא שפט אותם מתוך זה 
לומר שלא חשו על צער אחיהם, כי אולי אין ליבם 
כלב אריה לעמוד כנגד העושק להציל העשוק מיד 
ואין זה מחמת  מכהו, עקב היותם עבדים במצרים, 

ליבם הרע...
עברים  אנשים  שני  השני  ביום  ראה  כאשר  אבל 
כנגדו  פניהם  העיזו  בהם  התראתו  ולמרות  נצים, 
בהרמת קול, אזי הראו בעצמם שאין מורך בלבבם, 
ואגלאי מילתא למפרע שמה שאתמול לא עמד אחד 
מהם להציל את העברי מיד המצרי אין זה כי אם רוע 
מורא  מחמת  ולא  אחיהם,  בצרת  הצטערו  שלא  לב 

שעלה על ראשם.
ִאיׁש  ַמֶּכה  ִמְצִרי  ִאיׁש  "ַוַּיְרא  הכתוב:  שאמר  זהו 
שם,  העומדים  אחיו  שבתוך  היינו   – ֵמֶאָחיו"  ִעְבִרי 
– שם על לב,  ִאיׁש"  ֵאין  ִּכי  "ַוַּיְרא  ואז  ולעיניהם... 
שתק ולא דנם לכף חובה. אך ביום השני כאשר ראה 
את העזות הנחושה שלהם, "ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר", נוכח 

לראות שאין בהם אהבת אחים...

"ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי 
ֵמֶאָחיו" )ב,יא(

מרנא בעל ה"בית הלוי" זיע"א פירש את הפסוקים 
בדרך חידוד: היו במצרים כאלו שהשלו עצמם, כי 
'אנשים'.  כל  קודם  שהם  'ליבראליים',  מצרים  יש 
צריכים  שהיהודים  מתבוללים,  אותם  גרסו  מאידך 
גם הם קודם כל להיות 'אנשים', בלי להקדים סימן 
היכר מיוחד של יהודי. אלא להתבולל, להתאים את 

עצמם לסביבה.
כאן ראה משה רבינו ש"איש מצרי", אותו 'ליבראל' 
כביכול, מכה גם הוא... ואת מי? את "איש עברי"! 
כל  את  מעליו  שהסיר  המתכחש,  אותו  את  היינו 
סימני היחוד היהודי ונשאר רק "איש". אלא שאין 
זה יעזור לו להתכחש, באשר הוא "מאחיו" – כאשר 
מגיעים הדברים למכות, הרי הוא נשאר בגדר "איש 
עברי מאחיו", כי אין המצרי מבדיל בין יהודי נאמן, 

ובין המתכחש ליהדותו.

"ְוַעָּתה ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאה 
ֵאָלי" )ג,ט( 

משמע  "ועתה"  שנאמר  הפסוק  לשון  ממשמעות 
של  הכושר שתפילתם  הייתה שעת  דייקא  זו  שבשעה 

ישראל תתקבל, וצ"ב מה היה המיוחד בשעה זו.
שח על כך ראב"ד ירושלים הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א ששמע את ביאור 
בטומאה  שקוע  האדם  שכאשר  זצוק"ל.  יואל" מסאטמאר  ה"דברי  מהגה"ק בעל  הענין 
ומוקף בתוך חשכת הגלות, אזי גם הוא חזר בתשובה שאינה מספקת באופן רגיל כדי 
לנקותו מעוונותיו לגמרי, ]וכמו אותם העוונות שכתוב עליהם בזוה"ק שצריך עליהם 
וזהירות  דווקא[, מ"מ אם הוא מבקש רחמים מתוך חרטה על העבר  'תשובה עילאה' 
מכאן ולהבא, הקב"ה מתרצה ומקבל את תשובתו – הגם שלא קיים את סדרי התשובה 
הנצרכים בימים כתיקונם. וזהו כוונת הפסוק - "ועתה", שבזמן זה שעם ישראל נמצאים 
נשמעת  הצעקה  אלי",  באה  ישראל  בני  "צעקת  מצרים,  של  והטומאה  הגלות  בחושך 

אפילו אם אין בה את כל סדרי התשובה הנצרכים.
סיים והוסיף הרה"ק מסאטמאר על כח ימי השובבי"ם בדורנו, ואמר "ועתה" - בדורנו 
דור עני ושפל שאנו חיים בסביבה מלאה טומאה וכפירה, אנו צריכים רק לצעוק לקב"ה 
שיקבל אותנו בתשובה, ואז הקב"ה יקבל אותנו, וח"ו לא נחמיץ את ההזדמנות הנפלאה 

הזאת של ימי השובבי"ם שכוחם רבה מאוד. 
הוסיף על כך ראב"ד ירושלים שליט"א, שהנה ימי השובבי"ם הם ימי רחמים ורצון לכל 
אחד לזכות לתשובה ועליה רוחנית, אך על בני התורה צריך שיהא ניכר שהם לומדים 
ביתר התמדה. והגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל סיפר ששמע מתלמידיו הגדולים של רבינו 
ירוחם ז"ל ממיר, שבימי השובבי"ם היה לומד שעות על גבי שעות ברציפות, ובגבורה 

ממש היה לומד בלא הפסקה, ולא הלך לישון אלא באפיסת כוחות ממש. 

"ַוָּיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדע ֶאת 
יֹוֵסף" )א,ח(

מבואר בחז"ל ]א"ה,  עיין בזוה"ק ח"א דף רמו,ב ,   ו ס פר הליקוטים להאריז"ל פרשת 
יוסף.  את  ידעו  לא  שהם  ישראל  בגלל  התחיל  השעבוד  שכל  מקץ[  
מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א:  וביאור הדברים ביאר 
דהנה, יוסף היה במדרגת אב וכמו שפירש הגר"א את הפסוק )בראשית 
מב,ח( "ַוַּיֵּכר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ְוֵהם ֹלא ִהִּכֻרהּו" שכאשר האחים מכרו את 
יוסף הוא היה במדרגת 'שבט' אבל עכשיו הוא נתעלה למדרגת 'אב' 
והם נשארו במדרגת שבט, ולפיכך האחים לא הכירו את יוסף, משא"כ 

יוסף כן הכירם.
ועל יוסף נאמר 'בר חכים הוא ליה' שכל התורה שיעקב אבינו למד 
אצל שם ועבר הוא מסר לו, ומזה התחילה כל גדלותו של יוסף שהכל 
מהתורה. הן אמת שיוסף לא היה אב לעצמו שהרי 'אין קורין אבות 
אלא לשלושה' והיינו שיש רק ג' אבות, אלא שיוסף הוא התוספת של 
יעקב, הוא הלהבה, "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה" ]א"ה, עיין 
ויגש תשע"ז  זה פרשת  בגליוננו  בביאורו של מרן שליט"א שהופיע 
שביאר את ענין האש והלהבה בסוד יעקב ויוסף[ ובכדי להעביר את 
ההשפעות של האבות לשבטים שהם כלל ישראל צריך מקשר, ויוסף 
הוא היה הלהבה של יעקב שתפקידו למשוך את האש מתוך הגחלת, 
להשפיע  זה  ידי  ועל  האש  את  ללבות  הלהבה  את  משלו  ולהוסיף 
לכל השבטים, אבל היה צריך שגם השבטים מצידם ילבו את הלהבה 

להשתייך אליה ולקבל ממנה. 
יוסף  של  במעלתו  להכיר  רצו  לא  בתחילה  בעצמם  השבטים  והנה 
ולא רצו לקבל ממנו, שהם חשבו שהם יכולים לקבל את ההשפעות 
שהכירו  במצרים  הדברים  שנתגלגלו  עד  ישיר,  באופן  מהאבות 
זה  שאין  ביארנו  וכבר  אחיו".  לו  "וישתחוו  לו,  שהשתחוו  במעלתו 
סתם השתחוואה כמו אצל סתם אנשים שהלא הם י"ב שבטי י-ה, אלא 

שזה היה ההתבטלות של השבטים אל יוסף. 
וזה כוונת הפסוק "אשר לא ידע את יוסף" שמצד ישראל היה חיסרון 
שהם לא הכירו את יוסף, ולא רצו להשתייך אליו, ולכן קם מלך חדש 
אשר לא ידע את יוסף. וכפי הנראה היה חסר בהתבטלות שלהם אליו, 
וכל אחיו, עם ישראל כבר לא הרגישו את הצורך  יוסף  ואחר שמת 
ואע"פ שיוסף מת קודם לכל האחים  ומההשפעות שלו,  לקבל ממנו 
עדיין ההשפעה שלו היתה קיימת, וכל זמן שהיה חי אחד מן השבטים 
מצרים,  טומאת  אחרי  ימשכו  שלא  שמירה  ישראל  לעם  היה  עצמם 
ומשמת לוי שהוא האריך שנים יותר מכל אחיו שחי קל"ו שנה, כבר לא 
היה להם שמירה, ולא רצו לקבל מההשפעות של יוסף. ולכן קם מלך 
אשר לא ידע את יוסף, והחל השעבוד וכל הצרות, שהרי זה לעומת 
זה עשה אלוקים, וכל הגלויות והצרות היו בגלל החטאים של ישראל.

]א"ה, בהורמנא דמלכא נקרב הדברים אל ליבנו. יוסף הצדיק שהוא 
מידת היסוד הוא השריש את הכח להשמר מטומאת מצרים, כאשר על 
אף שהותו במצרים לא נדבק בו כי הוא זה, ונבדל מהם לגמרי. וכאשר 
היה איזשהו חסרון בהתבטלותם אל יוסף, אז גם לא זכו לכח המיוחד 
של יוסף להשמר מטומאת מצרים, וממילא מלך חדש קם על מצרים 

אשר לא ידע את יוסף[.



ירידת עם ישראל למצרים 
– עם יעקב!

למצרים  ירדו  ישראל  עם  כאשר 
אומרת התורה  "את יעקב איש וביתו באו" )א,א( - הם ירדו למצרים עם יעקב אבינו! 
שם  לאמריקה,  מהגרים  יהודים  הרבה  היו  זיע"א  חיים"  ה"חפץ  מרנא  של  בזמנו 
עמדו לפניהם נסיונות קשים בקיום המצוות, והרבה מאוד יהודים לא עמדו בנסיונות 

והתקלקלו שם. 
רבים  כה  מדוע  שמות(:  חיים  מים   - עה"ת  החדש  )ח"ח  חיים"  ה"חפץ  אז  ונשאל 
הנכשלים בבואם ליבשת אמריקה? נאנח ואמר: אין לך שאלה שאין תשובתה כתובה 
בתורה, הן בפרשת ויגש מבואר כיצד ירדו בני ישראל למצרים, והנה התורה בתחילת 
יעקב איש  "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את  פרשת שמות שוב מזכירה 
וביתו באו", מה ראתה התורה לציין שבני ישראל ירדו למצרים עם יעקב אבינו? אלא 
ביקשה התורה להודיענו, שמבלעדי יעקב אבינו היו שבטי י-ה חוששים להביא את בני 
משפחתם למצרים... שהרי היתה זו ארץ מלאה בתועבות מצרים, ארץ גדושה בהבלי 
עבודה זרה, מכשפים וחרטומים, ואיך אפשר לשמור בה על דרגה רוחנית, איך אפשר 
לחנך בה ילדים? הדרך היחידה לבוא לשם זה עם יעקב אבינו, מלווים בהשפעת אבי 

המשפחה הנערץ והנקדש, אם יתחנכו הילדים בצילו ולאורו, יחזיקו מעמד!...
אבל כשמשאירים את הזקנים הספוגים בתורה ובמצוות כאן, והצעירים מפליגים לשם 

לבדם... סיים ה"חפץ חיים" באנחה... 
לאחר שנפטר יעקב אבינו, עדיין שמרו על דרכו, כאשר באו עם יעקב כך הם החזיקו 
מעמד, כי הם חיו כסדר את יעקב, הם חיו בכל דבר מה יעקב היה עושה, מה יעקב 

היה אומר... 

וכל הדור ההוא...
מתי התחילו לסור מן הדרך, אומרת התורה "וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, 
ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם" )א,ו-ז(, וכתב 
הספורנו: וכל הדור ההוא – כל שבעים נפש, שלא בא הדור לקלקול גמור כל ימיהם, 

פרו וישרצו – ואחר שמתו כל שבעים נפש נטו לדרכי שרצים. 
נמצא שמה שהתנתקו מכל "הדור ההוא" אף שלא "שינו את שמם ואת לבושם ולשונם" 
אבל ניתקו את עצמם מ"הדור ההוא" ומכל מה שזה כלל – "אנחנו עצמאיים", ועל ידי כך 

הגיעו עם לבוש ושמות ולשון של הדור ההוא עד מ"ט שערי טומאה!
ולא רק שהתנתקו מ"הדור ההוא", אלא חיפשו להראות שאינם שייכים "לדור ההוא", 
הם משהו חדש, הם לא שונים ומשונים מהמצרים, אלא התחברו אליהם, כמו שדרשו על 
מה שכתב בעל ההגדה "וירעו אתנו המצרים" – שעשאונו רעים והחטיאונו, כמו שנאמר 

"ויתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם" )תהילים קו,לה(.

יחודם של שבט לוי
ויש עלינו לבאר איך במצב נוראי שכזה, שבט לוי הצליחו לשמור על עצמם? כתב על 
כך בספורנו )ו,יד(: לוי שהאריך ימים על כולם גידל גם את בני בניו להבין ולהורות, 
וכן קהת ועמרם באופן שיצאו מהם משה ואהרון ומרים עכ"ל. מבואר בדבריו ששבט לוי 
נשמרו ע"י ב' דברים, א' שעסקו בתורה, כי החינוך של שבט לוי היה – "להבין ולהורות" 
- לא רק ללמוד תורה אלא ללמוד עם כל העמל, עם כל ההבנה הברורה, ועל ידי עסק 
התורה אפשר בכל מצב לשמור על עצמו שלא להידרדר, אף שכולם מסביב... רק כאשר 

עוסקים בתורה נשמרים ולא נסחפים אחר מה שכולם מידרדרים! 

ואף מההתערבות במצרים נשמרו שבט לוי שנשארו בארץ גושן, וכך על ידי ההתבדלות 
ועסק התורה שמרו שבט לוי על עצמם שלא להתקלקל אף שמסביב היה הכל חורבן!

והב', שהם שמרו על הקשר עם הדורות הקודמים – שבט לוי לא רק שלא התקלקלו 
אלא יצא מהם משה, אהרן ומרים, וזהו מפני שלוי "האריך ימים על כולם גידל גם את 
בני בניו להבין ולהורות, וכן קהת ועמרם"  - הם שמרו על הקשר עם הדורות הקודמים, 
וכששומרים על הקשר עם הדורות הקודמים לא מתקלקלים, כששומרים על הקשר עם 

הדורות הקודמים יוצא מזה משה, אהרן, ומרים.

השכבת אבק הראשונה...
שח מרן רבינו הרב שך זיע"א: כיצד הגיעו בני ישראל - צאצאי אברהם יצחק ויעקב, 
בני השבטים הקדושים למ"ט שערי טומאה? לא ביום אחד היה הדבר, לא בשנה ולא 

בשנתיים.
הידעת כיצד מוצאים הארכיאולוגים עיר שלמה קבורה במעמקי האדמה, שאל מרן את 

בן שיחו, כיצד שקעה העיר במעמקי התל?
וענה: לא ביום אחד היה הדבר, בתחילה כיסתה את העיר שכבת אבק דקיקה ועליה 

עוד שכבה, עוד אחת ועוד אחת, עד שנקברה מתחת להררי חול...
כל שינוי אף הקטן ביותר כל חריגה קטנה, היא השכבת האבק הראשונה, אשר סופה 

מי ישורנו...

פה-רך
על הפסוק "וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא" )א,ז( הקשה ה"אור החיים" הקדוש: 
לאיזה ענין חזר פעם הב' להודיע על מיתת יוסף, והרי כבר השמיענו "וימת יוסף בן 
מאה ועשר שנים" וגו'? עוד צריך לדקדק כוונת הודעת הכתוב שמתו האחים וכל הדור, 

ועוד מה קשר יש בין מיתת האחים והדור לאומרו "ובני ישראל פרו" וגו'?
להתחכם  למצריים  מציאות  ואין  דעה  בני  שהיו  לצד  או  לבאר:  אחד  באופן  וכתב 
חוכמתם שמתחיל ב"פה רך", כי היו בני הדור ההוא חכמים ויכירו החכמה ולא יקבלו 

עשות להם דבר בשום אופן, עכ"ל. 
מבואר בדבריו, המצרים הבינו שאי אפשר לבוא ביום אחד ולשעבד את עם ישראל 
שבודאי ימרדו כנגד המזימה, אלא הלכו במהלך של "פה רך" כמבואר במדרשים שפרעה 
בתחילה אמר גם אני יעבוד איתכם יחד... וכך לאט לאט בלי שישימו לב יום אחד ימצאו 

את עצמם תחת עול השעבוד... 
אבל הדור ההוא היו "בני דעה" ולבני דעה אין מציאות להתחכם את החכמה של "פה 
רך", כי הם מיד בשלב הראשון יכירו את התוכנית הסופית ולא יתפתו לוותר, וכבר 
בתחילה הם יעמדו כחומה בצורה וממילא לא יוכלו המצרים להגיע למזימתם הסופית 

של השיעבוד.

השמירה של יעקב – עמוד התורה
רבינו ה"חתם  דברי  את  להזכיר  רגיל  מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א 
ויחי(  )פרשת  בחז"ל  איתא  אנו:  לדורינו  דבריו  את  הוא  מעביר  וכך  זיע"א  סופר" 
שמשמת יעקב "נסתמו עיניהם וליבם של ישראל", והמפרשים עומדים ומבארים, שעל 
אף שעדיין לא היה שיעבוד ממש, וכל זמן שהיה חי אחד מהשבטים לא היה בהם שום 
שיעבוד מכל מקום התחילו כבר לתבוע מהם משהו, ואף שלא היה שיעבוד בפועל הרי 

שהיה כבר נקרא "נסתמו עיניהם וליבן של ישראל". 
אולם ה"חתם סופר" מבאר בדברי קדשו, שכל זמן שיעקב אבינו היה חי, הוא היה עמוד 
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רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

הרב
שלמה 
ליב לף

נקרא או נקרה?
ָלָמה  ַוֹּיאַמר, ה',  ֹמֶׁשה ֶאל ה'  "ַוָּיָׁשב 
ְׁשַלְחָּתִני.  ֶּזה  ָלָּמה  ַהֶּזה,  ָלָעם  ֲהֵרֹעָתה 
ִּבְׁשֶמָך,  ְלַדֵּבר  ַּפְרֹעה  ֶאל  ָּבאִתי  ּוֵמָאז 

ֵהַרע ָלָעם ַהֶּזה, ְוַהֵּצל ֹלא ִהַּצְלָּת ֶאת ַעֶּמָך" )שמות ה,כב-כג(
והנה הדברים לכאורה תימה רבתי, מה ראה משה רבינו ע"ה לצעוק לפני ה' על 
כי "לא הציל" את עמו, הרי השכינה ברור מללה כבר לעיל בשליחותו הראשונה 
של השי"ת את משה לפרעה כי "ידעתי כי לא יתן אתכם להלך רק ביד חזקה" 
דהיינו שהשי"ת יודע גם יודע את הכל מראש וכי ישנם עוד ב' פרשות שלימות 
י"ב החדשים עד ליצי"מ. ואם כן מה מקום יש כאן  שתעבורנה לפני שיעברו 

לתלונה וזעקה על כשלון שליחותו בעודו רק בתחילת התהליך.
שגילה  ההנהגה  שלפי  ראה  הוא שמשה  העניין  סוד  כי  לומר  יש  בע"כ  אלא 
השי"ת בעולם עד עתה, לא תיתכן בעולם מציאות טבעית בה ישלח פרעה את 
אבינו  כאברהם  נהג  לא  דמשה  עתה(  ד"ה  )ו,א  רש"י  מש"כ  וזהו  ישראל.  בני 
בעקידה שהאמין אע"ג שעל ידי כך נראה היה כאילו עומד הוא לסתור את כל 
הבניין עליה עמל. שכן הפגישה הזו עם פרעה לכאורה ערערה את כל הבניין, 
שהרי למעשה אם נתבונן מהו אשר אמר לו פרעה: עם ישראל במצב היום על פי 
טבע שייכים לי, שכן משועבדים הם ל"מלך מצרים", בגופם ונפשם, הן מבחינה 
והן מבחינה רוחנית. אם חושב אתה אכן להוציאם, הרי לכאורה אתה  גשמית 
מדבר על שינוי הטבע בשם בורא כל העולמים, והרי אין דבר כזה וכאילו אתה 
מדבר על פיל הפורח באוויר. שם הוי"ה אינו קשור לתחתונים כלל אלא לעניין 

הבריאה בלבד. 
והתשובה על כך היתה בתחילת פרשת וארא, שדברים אלו של פרעה כנים, 
שכן עד עתה צורת ההנהגה של השי"ת של אפשרה התערבות פעילה בעסקי 
התחתונים, אמנם מעתה השי"ת באמת משנה את ההנהגה הזו, ומעתה "אני" הוא 
"הוי"ה", כלומר שמזדהה הוא כאן בעולם בגוף ראשון, ועומד הוא ית' לפעול 

בבחינה זו דווקא. 
חסרון הבנה זה רמוז בשינוי שבין מה שא' השי"ת למשה בציווי על שליחותו 
ד"אלקי העברים נקרה עלינו" "נקרה" בה"א, לשון מקרה בפועל דהיינו כאילו 
אמר השי"ת "אמרו לפרעה שפגשת בי ממש", ואילו לפרעה לא נאמר כי אם 
ש"אלקי העברים נקרא עלינו", "נקרא" באל"ף, לשון של נבואה והתגלות, דהיינו 
לא פגישה מעשית אלא השגה אלקית מושכלת. כלומר, למעשה כבר מתחילה 
אמר השי"ת למשה כי השתנתה ההנהגה, ובעל המקרים הוא אשר התגלה כאן, 
דהוא ממש הנהגת הבורא בכבודו ובעצמו. אך משה והזקנים כביכול לא 

כלומר  עלינו,  "נקרא"  דהוא  אלא  לפרעה  אמרו  לא  ולכן  זה,  את  הבינו 
דע"פ אמונתינו בו כאלקינו היחיד רצוננו  האישי בזאת, דזה יתכן אף בשם 

"אלקים" לבדו אותו מכיר גם פרעה ]ויתכן לומר דמשה אכן הבין הכל, אלא 
שביאר לפרעה בשפה המובנת לו יותר, דאין לפרעה השגה בגילוי דשם הוי"ה 
המתגלה בדרך פגישה ומקרה אנושי טבעי, וכפי שמצינו שפרעה עצמו אומר 
כי "מי הוי"ה אשר אשמע בקולו" וכגון בזמן מכת בכורות שאמר משה שהמכה 
יכולת  תהיה "כחצות" אע"ג דהשי"ת א' "בחצות", שכן במושגי בני אדם אין 

לעמוד על הזמן במדוייק וח"ו יערערו על דברי הנבואה[.
רבים  שדברים  יראה  וארא,   - שמות  הפרשות  בשתי  למתבונן  באמת  והנה 
שמתבארים בצורה ברורה בפרשת וארא, נמצאים בפרשת שמות בצורה שנראית 
כביכול כגולמית ומשונה יותר: בשמות יש תיאור של "איש לוי הלוקח את בת 
יש חשיבות  וארא פתאום  ואילו בפרשת  ייחוסים,  או  הזכרת שמות  בלי  לוי" 
להעניק להם שמות וייחוס; בפרשת שמות העם קרוי "עברים" ואילו מפרשת 
וארא ואילך אין לך אלא "בני ישראל"; בפרשת שמות ההגדרת היחסים שבין 
משה ואהרן היא ש"הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים" מעין איחוד של 
שני האישים ליישות אחת, ואילו בפרשת וארא יש תפקיד חדש לשניהם: "ראה 

נתתיך אלהים לפרעה ואהרן יהיה נביאך". 
והנה שורש העניין הוא שכל פרשת שמות קרויה ע"ש תחילתו. שכן הנה לאחר 
שבנ"י ירדו "בשבעים נפש" דהיינו בבחינת שבעים שרשים כנגד כלל שבעים 
האומות, והיו כאותו זרע שנזרע באדמה וקבל את כח הצמיחה המלא של עולם 
לו  אין  הזרע, שבתחילה  וכאיכות  כאן,  היא המתוארת  ותחילת הצמיחה  מלא. 
הגדרה משל עצמו שכן נרקב הוא באדמה, ואח"כ מניב ברכה עד בלי די, וגם 
לאחר שמניב פרי עדיין יש לו "ג' שנים ערלים", ואפילו יוציא פרי אינו אלא 
מוליד.  אינו  כאילו  חשוב  למעשה  והוא  האמיתי  פריו  אינו  הוא  הנאה,  איסור 
ממילא צורת כלל ישראל עכשיו עם כל רוממות שורשיו הוא נטול צורה של 
ממש, ודי בכך שיבוא מישהו בעל כוונה הפוכה ויגדל את העץ לצרכיו וח"ו יבטל 
את כוונת נוטעו הראשון. ולכן תחילת הפרשה הינה ההתפרצות ללא גבולות 
של מדה ומספר ומניין של בני ישראל, להורות על עניין זה דהוא עיקר טעם 

היטפלותו של פרעה אליהם, שמתאר כיצד ניצלם פרעה והיטם לצרכיו.
שישראל  מעיקרא,  להיות  צריך  שהיה  כפי  הוא  הכל  שמות  בפרשת  ממילא 
יצמחו מאליהם תחת השגחתו ית' לגאולה שלימה, וכאשר דבר זה אינו קורה 
ופרעה אינו שולח את בני ישראל, שכן אי אפשר לא לישראל לבטא נכון את 
האמונה ולא לפרעה להבין נכון את אמונת ישראל - הרי שכאן משה נזעק על 
להיות בפרשת  צריך  כפי שהיה  הגאולה באה בטבעיות  דווקא, שאין  זה  דבר 

שמות, אלא על ידי נסים ונפלאות כפי שיבואו אחר כך בפרשת וארא.

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי מיכאל 

אסטריכר



של  לפטירתו  שנים  ט'  ימלאו  טבת(  )כ"ח  השבוע 
הגאון האדיר רבי שמואל  ארה"ב  'מיר'  ישיבת  ראש 
שאצלו  נפש,  תאוות  ולזכרו  לשמו  זצוק"ל  ברנבוים 
במיוחד היתה ניכרת מתיקות התורה באופן מופלא. 

להלן נצטט מעט פנינים אודותיו וממשנתו.

שעשועי תורה
רגיל היה הגאון רבי שמואל זצוק"ל לבאר מה שקרא דוד המלך ע"ה לדברי תורה 
בלשון "שעשועי" באמרו )תהלים קיט( "לולי תורתך שעשעי". דהנה טבע בני האדם 
הוא, ואפילו אצל מתמידים גדולים, שאחר עיון ממושך בלימוד התורה צריכים לנוח 
ומטעמי  ענין,  ומושך  משעשע,  ענין  באיזה  התענינות  ידי  על  עיונם  מעומק  קצת 
בריאות הדבר נחוץ בכדי להרגיע את המוח והנפש. אמנם דוד המלך ע"ה כאשר קרא 
לדברי תורה 'שעשועי' כוונתו היה בזה להכריז, שהוא כל כך קשור ודבוק לדבר ה' זו 
תורה, שגם השעשוע והנופש שלו הוא מוצא רק בדברי תורה! ואצלו התורה היא כל 

עולמו, עד שרק יחד עמה באה לו המנוחה והשלוה. והדברים נפלאים מאד.
מביתו  רחוק  לא  מאד.  אותו  שעורר  דבר  זה  בענין  מספר  זצוק"ל  הגר"ש  והיה 
בברוקלין היה חנות תחת בעלותו של יהודי, והחנות היתה פתוחה תמיד כל השנים 
גם בימי החופש ואפילו ר"ל בשבתות ויו"ט. באחד הפעמים כאשר נכנס אליו הגר"ש 
זצוק"ל בערב שבת לעורר אותו לסגור את חנותו בשבת, לא רצה הלה לשמוע לו 
בשום אופן. אמר לו הגר"ש זצוק"ל: הרי בין כך אתה צריך לקחת 'נופש', אז אולי 
תסדר שהנופש לכל הפחות יהיה בשבתות... ענה לו בעל החנות שלא היה איש עני 
כלל, 'אינני לוקח שום נופש'! כאשר שאלו הגר"ש זצוק"ל - מדוע לא? הצביע בעל 
החנות על ערימה של דולרים שאחז בידיו, ואמר בפסקנות - 'הם הם הנופש שלי'...

כאשר היה מסיים הגר"ש זצוק"ל סיפור זה היה תובע מאת שומעי לקחו, מדוע לא 
נמצא אחד בינינו שמתנהג כן ביחס ללימוד התורה, הלא התורה היא נחמדה מזהב 

ומפז רב!? והדברים נוקבים מאד.
הגאון הגדול רבי אלי' בער וכטפויגל שליט"א ראש ישיבת 'זכרון משה' בפאלסבערג, 
סיפר בהספדו על הגר"ש זצוק"ל, שכאשר שהה הגר"ש זצוק"ל למנוחה בהרים בעיירה 
פאלסבערג לימי 'בין הזמנים' כדי לנוח אחר התקף לב הראשון שלו, ראה הגרא"ב 
שליט"א שהוא יושב כל הזמן בבית מדרש ולומד, ומכיון שלצורך מנוחה הגיע, שאל 
אותו 'מה עם הבין הזמנים'? ענה לו הגר"ש זצוק"ל, באמצע הזמן אני עסוק בבבא 

בתרא, אבל עכשיו הרי אני יכול ללמוד מסכת חולין, זה ה'בין הזמנים' שלי!

ואשר חרב גאוותך
אמר  שליט"א  קלמנוביץ  יצחק  ישראל  רבי  ציס"ע  האדיר  הגאון  ומחותנו  גיסו 
בהספדו: איתא במדרש "פתח רבי אליעזר אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' 
לעשו  חרב  והא  הוא?  חרב  ישראל  של  גאוותן  וכי  גאוותך.  חרב  ואשר  עזרך  מגן 
איתיהבית? אלא דאינהו ת"ח דכד שמעין מילי ולא אתישב בליבהון דאינהו מגיחין 
דא עם דא כאליו מגיחין קרבא בחרבא ובעי למיקטל דא לדא". נדמים כאילו רוצים 
להרוג האחד את השני. האם רוצים להרוג? חס וחלילה! אלא שאצל אחד שהתורה 
היא עצם חייו, כאשר באים לקחת ממנו את הבנתו בתורה, לומר אחרת, לבטלה, הוא 
חש כאילו באים להרגו וליטול את חייו. על תלמידי חכמים אלו נאמר: "ואשר חרב 

גאוותך". שהם גאוותם של ישראל, שאצלם התורה היא עצם החיים. 
על ר' שמואל זצ"ל אפשר לומר שהיה איש שכולו תורה, "א'שטיק תורה", שיחת 
החולין שלו היתה ללמוד ולדבר בלימוד. כל חייו היו תורה, והיו מגיחין דא עם דא 
כאילו מגיחין קרבא בחרבא. גאוות ישראל היא על החרב הזו – על תלמידי חכמים 

אלו.

שעבוד גמור לתורה
סיפר הגה"צ המשגיח רבי דן סגל שליט"א כי אירע פעם שהחימום בישיבה לא פעל, 
והקור היה נורא עד שאף אחד לא נשאר בבית המדרש, לא היה שייך להתעלם מן 
הכפור העז ששרר שם. והיחידי שנאר במקומו בישיבה ולמד כאילו לא אירע מאומה 
היה ר' שמואל זצ"ל! הוסיף ואמר הגה"צ שליט"א: מעיד אני שר' שמואל זצ"ל היה 
בחינה של 'מקום ארון אינו מן המידה', לא היה תלוי בכלום, בשום מצב, לא בתנאים 
ח"ו,  אסונות  במצבים של  לא  ואף  בריאותו,  בתנאים של  ולא  חייו,  לצרכי  שנגעו 

'כשור  הקדושה,  לתורה  אמיתי  משועבד  תמיד  היה  הוא 
לעול וכחמור למשא'. אך כל זה בשמחת חיים שאין למעלה 
שיעבוד,  בגדר  אינו  עצמם  לחיים  השעבוד  כי  ממנה, 
השעבוד הזה השיג אצלו רק שמחה וחיות, חשק ועונג, כי 

התורה היתה אצלו הכל.

למי יש נסיון של נביאי שקר
שח חתנו ראש ישיבת "ספרינג פיעלד" הגאון רבי אליהו מאיר סורוצקין שליט"א: 
חותני ר' שמואל זצ"ל היה חוזר תמיד על מה שהתורה מזהירה "ִּכי ָיקּום ְּבִקְרְּבָך ָנִביא 
אֹו ֹחֵלם ֲחלֹום וגו' ִּכי ְמַנֶּסה ה' ֱאֹלקיֶכם ֶאְתֶכם ָלַדַעת ֲהִיְׁשכֶ֤ם ֹאֲהִבים ֶאת ה' ֱאֹלקיֶכם 
ַנְפְׁשֶכם", והקשה על כך מה הנסיון המיוחד בנביאי שקר שהוא  ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל 
המודד לדעת האם האדם אוהב את בוראו בכל לבבו ונפשו? והיה מבאר ר' שמואל 
זצ"ל כי מי שהוא שקוע בתורה באמת אין לו נסיון של נביאי שקר כי מהתורה אפשר 
ללמוד ולהוציא את הכל! רק מי שהחיבור שלו לתורה רופף וארעי, רק הוא יכול 
לתעות אחרי נביאי שקר, מפני שהוא תמיד מחפש דברים מעוררים וחדשים... אבל 
מי ששבע נפשו מתורה לא נצרך לעולם לחידושים, ולעולם לא יכשל! סיים חתנו 
שליט"א ואמר: יסוד זה הראה ר' שמואל בעצמו לעיני דור שלם, שלא צריכים שום 
דבר אחר חוץ מהתורה! הכל אפשר להוציא מתוס' אחד. את כל הבריאה כולה הוא 

ראה בתוס' אחד.

אש התורה
מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א אמר בדבריו דברים  כאשר הספידו 
מופלאים אודות גדלותו, וכך אמר: אינני רשאי לקבוע, אך כמדומני שאי אפשר לומר 
שראינו מלבדו עוד תלמיד חכם שכל כולו "אש". אינני סבור שבעתיד יראו תלמיד 
חכם כמותו. כאשר ראו את ר' שמואל זצ"ל ראו 'קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל 
חד הוא'. ולעתיד לבוא כתוב שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו, אי אפשר 
לעמוד במחיצת תלמיד חכם, זה אש. אבל אצלו ראינו את האש גם בעולם הזה, לא 
היה לדידו שום דבר אחר חוץ מתורה ואמונה. שמעתי ממנו עצמו כמה פעמים איך 

בוערת בו התשוקה לתורה, בוערת ממש...
לא  המזבח  על  תוקד  תמיד  "אש  בבחינת  היתה  קודש,  אש  שלו,  היוקדת  האש 
תכבה", מעולם לא כבתה אצלו האש. גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינו 
או יותר משריפת בית אלוקינו, ממש כך. לא צריך הסברים. ב"נפש החיים" כתוב 
שעיקר תכלית המשכן אינו המשכן החיצוני, אלא הבליבו של כל אחד, שהאדם יעשה 
את עצמו בעצמו... היכן היה אפשר לראות את אש התמיד?  אש המערכה? כתב 
הגר"א זיע"א: משפע יראת שמים. כזו אש ראינו אצל ר' שמואל זצ"ל, ומסתמא היה 

יותר ממה שראו בחוץ. אבל מה שראו שהוא שופע תורה ויראת שמים!
בסיום הספדו אמר מרן הגר"ש שליט"א: אינני ראוי לעורר, אבל מינו אותי שליח 
לכן אני חייב לדבר. ר' שמואל היה אדם של תכלית, לא היה חי בעולם הזה כפשוטו, 
חי ופניו לתכלית. "גזע ישישים" – לחם על טהרת התורה, טהרת האידשקייט.  לחם 
ספר  "עמו  נורא!  כן  זה  נורא'...  'לא  הטוענים:  נגד  לחם  לקרר,  לא  להתפשר,  לא 

מלחמות" – מלחמת ה', ר' שמואל לא התכוון כלום מלבד למלחמת ה'.

תורת חסד
עוד הוסיף מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א בתוך הספדו להגדיר היטב 
ְוֹלא  ָהֱאֹלקים  ַהְמַיְּלֹדת ֶאת  "ַוִּתיֶראן  את מידת טובו וחסדו עפ"י הנאמר בפרשתינו 
ָעׂ֔שּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִים ַוְּתַחֶּיין ֶאת ַהְיָלִדים". אמר מרן הגר"ש שליט"א: 
לא נאמר כאן שעשו חסד והצילו את הילדים אלא שיראו את האלקים, מתוך יראה 
עשו! בחרו הם את עשיית החסד מתוך יראה, לא מפרעה ולא מאחד אחר, רק ביראה 
מרבש"ע - "יראת ה' טהורה עומדת לעד". זאת ראינו אצל ר' שמואל זצ"ל שכאשר 
עשה חסד עשה זאת משום שפחד מבורא עולם! אחד הגיע למרן הרב מבריסק זיע"א 
וסיפר לו על חסדיו של אביו מרן הגר"ח זיע"א. הוסיף על כך הרב מבריסק עוד 
כהנה וכהנה, אך לבסוף אמר: אבא לא עשה זאת מרוך ליבו או מטוב ליבו, אלא כי 
כשם שנאמר בתורה "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך", כך גם נאמר 

"והלכת בדרכיו" זו מצוה וזו מצוה, וכך היה ר' שמואל זצ"ל!

רוממות התורה
חיזוק התורה

הרב 
דוד 

ויספיש

ומתיקות  עמל  של  והסמל  התורה 
של  התורה  כח  את  וכשהיה  התורה, 
יעקב הרי שכלל ישראל הרגישו וחיו 
ואף שהיו  ומתיקות התורה,  אור  את 
במצרים שהיא בחינת "ערוות הארץ" לעומת ארץ ישראל המקודשת מכל הארצות, מכל 
מקום מרוב דביקותם בקדושת התורה, לא השתייכו כלל למציאות של מצרים ואין זה 
נקרא שהיו במצרים. לכן אז כאשר היה מתיקות התורה לכל ישראל, כשלא היה שום 
פיתוי וניסיון, לא היה להם שום שיח ושיג עם מצרים, ומה להם ולהבלים האלה, נחשבו 
לגמרי  מנותקים  ישראל  כלל  היו  אבינו  יעקב  של  התורה  ומכח  גמורים!  חורין  בני 
מהשעבוד. אך כשמת יעקב אבינו כבר נפגמה מתיקות התורה. אכן, נשארו רק שבטי 
י-ה בני יעקב שנים עשר, וכל זמן שהם היו חיים הם עמדו בפרץ לשמור כנגד הנטיות 
ללכת ולדבר עם המצרים, להרוויח וליהנות קצת מהם, אף שגם זה לא היה בצורה של 
לעבור עבירות, אלא רק מצב של פיתוי, קצת לצורכי פרנסה, לדבר עם המצרים, ליצור 
אתם קשר ולקבל מהם הנאה, ]ואף בזמן שהתחיל השעבוד ממש הוא לא היה בתורת 
שעבוד, אלא פיתו אותם בתואנות של פרנסה ולצורך המלכות, ואפילו פרעה עצמו 
הגיע לעבוד[, ובזה עצמו השבטים הקדושים עמדו בפרץ והצליחו להשפיע שישארו 
זקוקים לתוכחה  היו  ישראל  כלל  היה כבר מצב שבו  בבית המדרש. אך מכל מקום 
ולשמירה, בעוד שלפני כן בזמן שיעקב אבינו היה חי לא היה הוה אמינא להתקרב אל 
המצרים, כי מה לנו ולערלים הללו אין לנו שום שייכות אליהם, ובודאי אם לא היו 

מתקרבים אליהם הם לא היו מצליחים כלל להשתעבד בנו...
זה עצמו היה כבר תחילת השעבוד ובזה כבר ירדו כלל ישראל ממדרגתם, ומצב שכזה 
כבר נקרא "נסתמו עיניהם וליבן של ישראל", אם הם הגיעו למצב שצריכים "שומרים" 
וכבר נמשכים אחרי מצרים אחרי ערוות הארץ, הרי שנסתמו ליבן ועיניהם של ישראל. 
מספיק היה כל זמן שחי אחד מהשבטים שיהיה בזה כח לכלל ישראל שלא ישתעבדו 
בהם ובדווקא שבט לוי הוא שהיה אחרון השבטים כי הוא נשאר תמיד במצב הזה גם 

בזמן השעבוד ממש, שבט לוי היו אלו שלא הסכימו להתחיל להתפתות במשהו ולא 
הסכימו להשליט עליהם את מצרים. הם לא מסרו עצמם לכלום. הם נשארו ישרים והיו 
בלי שום עקמימות ולכן גם כשהיה שיא השעבוד לא היה לפרעה שום שליטה עליהם, 

כי זה סוד ההצלחה.

'שטיקל עקוממיות'
זצ"ל  רוזובסקי  רבי שמואל  ממרן הגאון  פעם  שליט"א: שמעתי  הגר"ש  מרן  וסיפר 
שאמר לו מרן הרב מבריסק זיע"א כלל: אם לא תעשה שום סטיה הרי שתוכל לעבור 
הכל...  לאבד  אפשר  עקמימות  של  ומשהו  טיפה  יהיה  אם  אבל  הניסיונות,  כל  את 
והתבטא אז הרב מבריסק על אדם פלוני, ש"שטיקל עקמומיות" שעשה, הוא שגרם לו 

להפסיד גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.
וסיפר עוד מרן הגר"ש שליט"א, כי הגה"צ רבי אריה לוין זצ"ל היה מביא ומראה את 
המעשה עם מרנא הנצי"ב זצ"ל שאמר לבנו הגאון רבי חיים ברלין זצ"ל שיכתוב את 
הדברים לדורות, ]והראה לנו את הכת"י עצמו[ שכאשר נסגרה ישיבת וולוז'ין, סגירתה 
הייתה בגלל שהשלטונות בקשו שילמדו שפות ותפסו שלא לומדים את זה כל כך... 
הנצי"ב נחלה מזה והלך למות. ואמר לו הנצי"ב לפני מותו, אתה יודע כמה צער יש לי 
מהגזירות על הישיבה, ותדע לך שעל זה אני מסתלק מן העולם! ותכתוב שידעו לדורות 
כי הסיבה העיקרית לסגירת הישיבה היא בגלל שבתחילה ויתרו להם קצת אחרי שראו 
שאי אפשר לעמוד בזה, ובכוונה טובה לכאורה שלא תעקר התורה, והסכימו לתת קצת 
זמן כדי ללמוד את השפה על מנת כדי שלא תעקר התורה, ועל ידי ההתחלה הזאת 
נמשך ונמשך עד שרצו לעקור יותר... כפי שבאמת ראינו בשאר הישיבות הקדושות 
שאם חס ושלום היינו מוותרים, ח"ו לא היה זכר וקיום ח"ו לישיבות הקדושות. ורק 
בזכות שעמדו על זה במסירות נפש הם התקיימו. והנצי"ב ביקש מבנו שיכתוב זאת 

לדורות שלא להתחיל לוותר בהתחלה שום ויתור כי מזה נמשך עוד ועוד. 

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

המשך 
מעמ' 3


