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 פנינים לפרשה
  
ואלה שמות בי ישראל הבאים "

 )א, א(                             "              מצרימה
הם לא באו , בלשון הזה" הבאים", ועוד

להשתקע וראו עצמם בכל יום ויום כאילו 
  .באותו יום באו

ת שים מקרא ואחד "ת שמו"רגילים לכתוב בר
:  זהובאמת יש וטריקון קדמון על. תרגום

ואדם אשר : וטריקון, ואלה שמות בי ישראל
לומד הפרשה שים מקרא ואחד תרגום בקול 

               .ה שים רבות ארוכות לעולם'עים יחי
                   

ואלה שמות בי ישראל הבאים מצרימה "
 )א, א("                איש וביתו באו, את יעקב

אור . י"רש.  שמשלו לכוכבים– ואלה שמות 
הכוכבים מאיר אחר שקיעת החמה כך אורו 

כי בחייו אין , של צדיק זורח בעיקר אחרי מותו
ושבח אי , כאמר, ידוע אם יישאר בצדקתו

  )כלי יקר(              .        את המתים
  

כשבא לו ,  הרגיל לסבול צער– הבאים מצרימה
אבל מי , צער לפי שעה הוא סובל איו דואג

. יל בצער ובא לו צער זהו צער שלםשאיו רג
, בי ישראל כשירדו למצרים היו רגילים בצער

ולכן סבלו הגלות , אביהם בצער' שכל ימיו הי
צער שלם שעליוים ' אבל גלות בבל הי, כראוי

עליוים הן אראלם צעקו : ותחתוים בכו עליו
תחתוים על הרות בבל שם ישבו גם , חוצה
  )זהר(                                                        .בכיו

  
אשר לא ידע , ויקם מלך חדש על מצרים"

 )א, א(      "     את יוסף

יצר הרע בא בדמות יצר טוב  – מלך חדש
. ויאמר אל עמו. ומחדש גזירות ומצוות חדשות

הם איבריו של האדם שהיו עד עכשיו אמו של 
. ממוהה עם בי ישראל רב ועצום . יצר טוב

וכל זה , מכל מצוה שישראל עושין ברא מלאך
על ידי איברי האדם הגשמי שהם אשי החיל 

כי השמה בהיותה  רוחית אי , של יצר טוב
אפשר לה לעשות מצוה כי אם על ידי האיברים 

ועלה מן ... הבה תכחמה לו פן ירבה. הגשמיים
מן החומר אל הצורה ' שעליתו תהי. הארץ

לטרדו . ימו עליו שרי מסיםויש. קראת שמים
בטרדות העולם הזה ואל יהיו תמכין 

  ) י"תולדות י(                         . לאורייתא

  
  "וכל הדור ההוא, וימת יוסף וכל אחיו"

  )ו, א(     
 אין למדין מן –וכל הדור ההוא ... וימת יוסף

  , שהרי שאר מהם אפרים בן יוסף, הכללות
  

  
תאבל אפרים אביהם ככתוב בדברי הימים וי

סהדרין שמדובר ' ואמרו במס, ימים רבים
בבי אפרים שיצאו ממצרים שלושים שה לפי 

ושארה יוכבד בת לוי שולדה , זמן הגאולה
וגם שאול בן , וסרח בת אשר, בין החומות

וכן תולע . לדעה שהוא זמרי בן סלוא, הכעית
  )ל דיסקין"רימה(.                                בן יששכר

  
אסף אלקים , יוסף מסמל שפלות –וימת יוסף 
ובי . ומדרגה זו מתה ושכחה, את חרפתי

. תרבו ופרו ורבו גסי רוח. ישראל פרו וישרצו
אשר לא . שתחדשו גזירות. ויקם מלך חדש

ולכן וישימו , את מדרגת יוסף. ידע את יוסף
. שיבואו לידי עוה, עליו שרי מסים למען עותו

וכמאמרם , סות הרוח היא הגורמת הגלותוג
   .ואז יבוא משיח צדקו, עד שיכלו גסי הרוח

  )י בראשית"תולדות י(
  
וירבו ויעצמו , ובי ישראל פרו וישרצו"

 )ז, א("     ותמלא הארץ אותם, במאד מאוד

ולא כפי שביקשם  – ותימלא הארץ אותם
וככל , ה שיישארו בארץ גושן"יעקב אביו ע
רב לגוי הגוי מתרחק ממו שיהודי מתק

  )ב"צי(               .            ושואו
  
ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע "

 )ח, א(                             "              את יוסף
ה יוסף שהציל את 'ה יודע מי הי'אילו הי

לא . מצרים מחרפת רעב ועמה את כל העולם
חם בו ועלה מן ה פרעה אומר לעמו ול'הי

: אבל זה דרכם של שואי ישראל. הארץ
היהודי תורם ממיטב חלבו ודמו למען המדיה 

אבל ברגע שפורעות , בה הוא מצא מקלט
ממשמשת ובאה מצביעים על היהודי כמקום 

ולא עומדות לו כל הזכויות שלו , כל הצרות
מכאן יכולים או ללמוד לקח לא . שבעבר

י מעלה בארצות לשאוף לקבל תפקידים רמ
  . כי בסופו של דבר צא מקופחים, הגלות

  )רעיוות הדרוש(                                            
  
הה עם בי ישראל רב , ויאמר אל עמו"

 )ט, א(                   "    ועצום ממו
  
  

מאתו . ממו.  היתרבו והעשירו– רב ועצום
אל וכן שואי ישר. (לקחו את עושרם

  )בית הלוי(              ).לדורותיהם
  

בי ,  לו בגימטריא שלושים ושש–תחכמה לו 
ישראל היו במצרים מאתיים ועשר שה ולוי 
חי במצרים תשעים וארבע שה וממיתת לוי 

ואלה , עד לידת משה עברו שלושים ושש שה
  )עטורי תורה (.           היו שות הבה תחכמה לו

  

  
. ו כן ירבה וכן יפרוץוכאשר יעו אות"

  )יב, א              (  " ויקוצו מפי בי ישראל
 כאמר אי אשכון – וכאשר יעו אותו כן ירבה

במשה אהרן , וכן מציו ברוחיות. את דכא
: ל ושא היית להם-אתה עיתם א, ושמואל

ככל שהייתה משאם , עיתם מלשון עוה
. ומעלה אותם היו יותר בתכלית השיפלות

ויקוצו מפי בי , פארת שלמה במדברת
עין הגלות הוא גם בית שיתוספו גרים . ישראל

על ישראל ולכן קצו בחייהם על שהם עתידים 
  . להתגייר ולהיות בי ישראל

  )תפארת שלמה בלק(
  

 )יב, א("         וכאשר יעו אותו כן ירבה"
 שהיו –" וכאשר יעו אותו כן ירבה וכן יפרוץ"

שמשה בחר להם , מים בשבועעובדים ששה י
וכגד הימים שעבדו ילדו ששה . השבת למוחה

וזהו כאשר יעו אותו כן ירבה וכן . בכרס אחד
  )ספר ישן(                                                       .יפרוץ

  
 )יא, א(  "             ויבן ערי מסכות לפרעה"

ם פירוש חדש יש בראשוים למה צוה לה
הייו בתי אוצר . לבות ערי מסכות לפרעה

שמבואר בסוף פרשת ויגש שיוסף , לתבואה
, הטיל על המצרים לתת חומש התבואה לפרעה

וישם אותה יוסף ) כו, בראשית מז(כמן שאמר 
לחק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה 

אבל בי ישראל היו פטורים מזה . לחומש
ם בטעה ועכשיו באו המצרי, שפטרם יוסף

לפרעה למה הם אוסים לעבוד האדמה ולתת 
לכן אמר , חומש למלך ובי ישראל פטורים

אם אין אתם ותים התבואה לכל : להם
  .הפחות בו מקומות לאצור התבואה בתוכם

     )י בכור שור"ר( 
 
  "וכאשר יעו אותו כן ירבה וכן יפרוץ"

  )יב, א(            
שא גדול על שהיו ותים מ: ".. איתא במדרש

משא איש על אשה ומשא . קטן וקטן על גדול
  ".אשה על איש

ולכאורה קשה בשלמא משא גדול על קטן או 
משא איש על אשה מובן שיש בזה עיוי אך 
משא קטן על גדול או משא אשה על איש איזה 

ל שהמצרים היו קוצבים לכל "וי? עיוי יש בזה
אחד מספר שווה של לבים בין לקטן ובין 

דול בין איש ובין אשה אלא שעל הקטן ועל לג
האשה ציוו לשאת את הלבים בבת אחת כמו 
שגדול ושא וזאת על מת להכביד עליהם ועל 
הגדולים ציוו לשאת כל פעם כמות קטה כמו 
היכולת של קטן ואשה וזאת בכדי שלא יוכלו 

 .כ"לשאת בפעם אחת הכל ולוח אח
  )פרדס יוסף(



  " ילדות העבריותויאמר מלך מצרים למ"
 )טו, א(        

 –" אשר שם האחת שפרה ושם השית פועה"
פועה שמדברת , שפרה שמשפרת את הולד

  .והוגה לילד לפייסו
פרעה לא רצה שיחשדו בו במזמה רעה כזאת 

לפיכך בגלוי הראה שמיה , להמית הבים
מילדות לטפל בילדים לשפרם ולפייסם 

  .כריםובסתר ציוה להרוג הז, ולטפל בהם
  )שערי שמחה(

�� 
  ".ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות"

ה הגו כל 'פרעה הג בתוכית שטית שלפי
הוא בחר במילדות . הרשעים שבאו אחריו

עבריות והרים אותן על כל אחיהן ועשה להם 
ורק אחר כך גילה להן את סוד . בתים

  . אבל מזימתו לא עלתה בידו. מזימותיו
  )אליהו חיים מייזל' ר (                     

 
ולא , ותיראה המילדות את האלקים"

, עשו כאשר דיבר אליהם מלך מצרים
  )יז, א(            "         ותחייה את הילדים

ותחייה את ... ותיראה המילדות האלקים
 הן פחדו שאם יפסיקו ליילד –הילדים 

ותבואה אחרות במקומן אולי ישמעו לפרעה 
תחייה . לכן שארו בעבודתן. מיראתם ממו

 .אף על פי שסיכו את עצמן, את הילדים
  )ח אהבת חסד"ח(                       

  
לא כשים המצריות העבריות כי חיות "

 "הה בטרם תבא אלהן המילדת וילדו
  )יט-יח, א (         

ולכאורה קשה מהי התשובה שעו המילדות 
 הילדים לפרעה והלא היו יכולות להרוג את

א שפרעה לא "ומתרץ הגר? אף אחר שולדו
 להרוג ילדים –רצה לגזור על מעשה כה פשע 

בלא משפט כי פחד שאם יהיג מלכותו בלא 
משפט אזי תתרחש מרידה כגדו ולכן אמר 

ומובא " 'וראיתם על האבים וכו"למילדות 
במדרש שתן להם סימן שידעו אם הוולד 

ו זכר או העומד לצאת לאויר העולם הי
קבה ורצה פרעה שהמילדות יהרגו את 
הזכרים לפי לידתם בכדי שיראה כאילו ולד 
תיוק מת ועל זה עו המילדות שהשים 
העבריות יולדות לפי שהמילדות עצמן באות 

להרוג את הילדים שהרי זה  א"ואז כבר א
  )קול אליהו(                    .איו מדרכי המשפט

  
, המילדות את האלקיםויהי כי יראו "

  )כא, א(                           "ויעש להם בתים
. כהוה ומלכות,  בתים– ויעש להם בתים

הם סיכו פשם : והכל במידה כגד מידה
להחיות ילדי ישראל ולספק להם מים ומזון 
לכן זכו שיצאו מהם משה ואהרן שבזכותם 

ובית דוד שממו , הכריעו את ישראל לחיים
  )ח דבר בעתו"ח(                . משיח צדקויבוא

  
ויהי כי יראו המילדות את האלקים "

  )כא, א(                        " ויעש להם בתים
עשה להם בתים בתי כהוה ולויה ' ה, פירוש

  ).י"רש(ומלכות שקרויים בתים 
ל שיצא "א מישקובסקי זצ"ומקשה הגרא

 מיוכבד גם תורה שהרי משה רביו הוא
שקיבל את התורה ומסרה לעם ישראל וכתר 

  תורה יותר חשוב מכתר מלכות וכתר 
י שהבתים הם "כ למה פירש רש"כהוה א

  ?בתי כהוה לויה ומלכות ולא בתי תורה
אלא שהמובן בית הוא מה שיש לאדם שהוא 
חלק מעצמותו ולכן הוא מורישו לביו ואכן 
כהוה ולויה ומלכות עוברים מאב לבו 

אבל בתורה כתוב התקן עצמך בירושה 
ולכן היות , ללמוד תורה שאיה ירושה לך

י שאיו "שכתוב ויעש להם בתים הבין רש
שזה אין האדם זוכה , כולל זכות התורה

  )לקח טוב(  . לבו

 
ולא יכלה עוד הצפיו ותיקח לו תיבת "

ותשם בה , ותחמרה בחימר ובזפת, גומא
 "ותשם בסוף על שפת היאור. את הילד
  )ג, ב(                                                

 לו לשמו כדי שתחול – ותיקח לו תיבת גומא
  )ב"צי(.      על זה ההשגחה מן השמים ביותר

  
,  גומא גדל במים ואיו חוצץ– תיבת גומא

ולכן ראו החרטומים את מושיעם של ישראל 
  )אלשיך(                             .         תון במים

  
 ששתרבבה אמתה – ותשלח את אמתה

ומין ידעה שתישתרבב . י"רש. אמות הרבה
מכאן שאם אדם , אמתה ששלחה את ידה

משתוקק מאד לאיזו תכלית אל ישים לבו 
ישלח את ידו והיא תישתרבב , למכשולים

  )קוצק(                                         .אמות הרבה
  
  )ג, ב(      "             יוולא יכלה עוד הצפ"

. שהמצריים מו לה מיום שעמרם החזירה
והיא ילדה את משה לששה חדשים ויום 

  .ה לסוף תשעה'ובדקו אחרי, אחד
שלשון הצפה ופלת , רמז לכוה זו במקרא

תהלים (כמו צפתי אמרתך , על דבר רוחי
כמו . ועל דבר גשמי הוח לשון הטמה). קיט

כאן כתוב ולא יכלה עוד . ויטמהו בחול
משמע לא הטמה גופית אלא , הצפיו

וזה שאמר ותצפו ) י"קה(הצפה שכלית 
  )דברי חוך(.   הכוה להצפת העין) 'יהושע ב(

  
  "ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור"

  )ה, ב(                                     
ה מכח 'פרעה זכה להעמיד בת צדקת כמו בתי

קב אביו שאמר ויברך יעקב את ברכת יע
  )א"שפ(                                                       .פרעה

  
ותפתח ותראהו את הילד והה ער "

ותאמר מילדי , ותחמול עליו. בוכה
  )ו, ב("                                     העברים זה

אחיו ' שבכה כי הי,  ער זה אהרן–ער בוכה 
  )חזקוי(     .פיכך ותאמר מילדי העברים זהול
  

וישא עשו . בוכה.  כי ער ישראל– והה ער
ואותו בכי של עשו הוריד אותו , קולו ויבך

, על ידי הבכי של ישראל, וכשייכלה, לגלות
  )זהר(      .   שאמר בבכי יבואו, צא מהגלות

  
שהיו ראויים לעוש בגלל לשון  – ודע הדבר

בהם '  והרי מציו ביחזקאל שהי.י"רש. הרע
ז "וכי בשביל שצטרך לחטא ע. ז"גם עוון ע

אלא , חטא לשון הרע תיישב הדבר למשה
שמציו בזהר שחטא לשון הרע הוא המעורר 
את המקטרג ובלעדי לשון הרע אין למקטרג 
כח להודיע למעלה תועבות בי האדם ולתבוע 

 ה אכן ודע"לכן אמר משה רבו ע, דין עליהם
על חטא לשון הרע ודע למעלה על ידי , הדבר

  )ח שמירת הלשון"ח(                     .המקטרג
  
  )יא, ב(                      "           ויגדל משה"

  ).מדרש(שתגדל שלא כדרך העולם 
 כשיהודי עשה מקורב –מדרך העולם 

. למלכות הוא שוכח את אחיו המדוכאים
 הוא שא בסבלות :ואילו משה לא הג כן

  )ילקוט הדרוש(                                         .העם

ותבואה , ולכהן מדין שבע בות"
, ותדליה ותמלאה את הרהטים

  )טז, ב("                    להשקות צאן אביהן
שתגיירו אחר ,  כולן צדקיות–שבע בות 

אלא שצפורה היתה צדקת ביותר שדרשו , כך
ז כצפור המטהרת "רה את הבית מעשטיה

  )ל דיסקין"מהרי (                .      את המצורע

  
ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך "

ויאחו בי ישראל מן העבדה , מצרים
                     )כג, ב(                            ..." ויזעקו

ין 'שואל בעיין זה הגאון רבי יצחק מוולוז
, ין'מייסד ישיבת וולוז, ל רבי חייםבו ש(

מדוע קושר כאן הכתוב ): ב"וחותו של הצי
את אחתם וזעקתם של בי ישראל במותו 

כלום שפר עליהם חלקם של ? של מלך מצרים
? אבותיו המשועבדים קודם מותו של פרעה

 כל עוד חי פרעה - משיב רבי יצחק -אלא 
 שרק, השלו עצמם בי ישראל בתקווה, הזקן

; מלך זה של המצרים מתאכזר אליהם 
, וכאשר הלה ימות ותחתיו ימלוך מלך חדש

באו העובדות וטפחו . ישתפר מצבם הקשה
וימת מלך : "על פיהם במלוא האכזריות

. והשעבוד הקשה לא הוקל מעליהם, "מצרים
כוון שגוזה תקוותם וכזבה תוחלתם 

ויאחו בי ישראל מן העבדה ", לשיפור המצב
שתשועתם , כי הוברר להם בעליל; "ויזעקו

ורק הקדוש , ודם-לא תבוא מידי מלך בשר
  .ברוך הוא יוכל להושיעם ולחלצם ממצוקתם

  
  )א, ג("       ויהג את הצאן אחר המדבר"

ה לרעות את "ולקחו הקב, להוציא מן הגזל
  ).מדרש רבה(עמו 

מהיגי הדור מורים היתר לעצמם ואומרים 
מה , בר מן הקהלאם או גוזלים ד: בלבם

והרי או פועלים לטובתם ואו צריכים , בכך
אבל . 'להוציא דמי ייצוג וכדו, להוג ברחבות

ה בוחר למהיג רק את זה שמתרחק מן "הקב
  )טל לישראל(                                           .הגזל

  
 והה הסה בוער באש והסה איו"

  )ב, ג(                   "                          אוכל
אלפי שים מעלים את בי ישראל על המוקד 

ה רמז לגאולת 'דבר זה הי,  ואין העם כלה–
  )מחת שי(                                          . העם

�� 
 אבל לא גלה לו בארמון –" מתוך הסה

י השכיה כ. פרעה ולא בהיותו מלך כוש
  )אברבאל (        .מסתלקת במקום שיש סררה

  
  )ג, ג(                      "אסורה א ואראה"

  ).ל"חז(שלש פסיעות פסע 
. משה רביו זכה בפעם אחת לשלש מעלות

. ה בשפל המצב'שבשעה שברח מפרעה הי
, מאיגרא רמא של ארמון מלכות וחיי רווחה

רועה לבירא עמיקתא של איש עי וודד ו
ה 'שיהי. משאלות' והה האדם מבקש ג. צאן

. שיוכל לפרס גם אוהביו, לו לחם לפי הטף
  וכאן זכה משה . ה חזק גד שואיו'ושיהי

ובפעם אחת יתו לו , המעלות' בבת אחת לג
  )קאפל רייך בתורת יחזקאל' ר(      .כח וממשלה

  
המקום אשר אתה עומד עליו אדמת "

  )ה, ג(                                          "קדש הוא
שעה שלא , יש ואדם מצא בעת צרה ומצוקה

אז הוא פוטר את . קל לו לעבוד את בוראו
או מדקדוקה , עצמו משמירת תורה ומצוות

  ". אשה–לכשאפה : "וטעה בפיו, של הלכה



 

  

כי יעבוד ' שכן רצון ה, ובאמת טעות היא זו
כמות , אותו האדם במצבו שלו ובשכלו שלו

בכל זמן ומצב יכול האדם . שהוא כעת
כל שעליו לעשות . להתקרב לעבודת בוראו

הוא לראות שלא יהי דבר חוץ ביו ובין 
  .ה"הקב

, "של עליך מעל רגליך: "זהו שאומר הכתוב
זקוק אתה להסיר את המחיצה המבדלת 

, ביך ובין המקום אשר אתה עומד עליו
כי המקום אשר אתה "שכן , מקום קדוש

בכל זמן ומקום , "עומד עליו אדמת קדש הוא
אלא שיש להשיל את , הרי הוא אדמת קודש

  )ת"ח עה"חידושי הח(.    העליים מן הרגליים

�� 
בבית מרן החפץ חיים שכחו פעם להדליק את 

, אור החשמל בליל שבת קודש מבעוד יום
שאל מרן . ואלצו להיות שרויים באפילה

יבו בי ביתו והש, החפץ חיים על סיבת הדבר
  .כי שכחו ללחוץ על מתג החשמל

רק , יש חשמל! אי! אי: "ח ואמר"עה הח
לאחר מכן האריך ". צריך ללחוץ על הכפתור

אמם ' כי אור ה, בדברים בעין זה ואמר
לית אתר פוי  "–מצא בכל מקום ובכל עת 

 וכל מה שאו צריכים הוא רק, "מייה
 ותיכף ,להכין עצמו, "ללחוץ על הכפתור"

  .'ומיד יאיר עליו אור ד
  )ח"מתלמידי הח, מפי רבי שלמה בלוך(             

  
של עליך מעל רגליך כי המקום אשר "

  )ח, ג("   אתה עומד עליו אדמת קדש הוא
  )י"רש( לקוחים שיים – ויקח את בת לוי"

בתחלה חשב עמרם שפרעה בא רק לצער את 
. וזה יש בכחם ולכן פירש מאשתו, ישראל

אבל כשראה שגזרו כל הבן הילוד היאורה 
מיד לבש עוז , ה כללית'הייו כלי, תשליכוהו

שדבר זה ברור שאין בכח שום , והחזיר אשתו
שברית כרותה שלא , אויב להשמידו מעם

  .יכלה זרע ישראל
ורמז בפיוט שברית כרותה שלא יחסרו 

  )חלת הגרשוי(             .      רבוא' ישראל מס
  
  "ען משה ויאמר והן לא יאמיו ליוי"

   )א, ד(           
מה זה בידך ויאמר : ומיד אחריו אמר

אומר . וישליכהו ארצה ויהי לחש.. מטה
ה שסיפר לשון הרע על "י שרמז לו הקב"רש

ותפש " והן לא יאמיו לי"ישראל כאשר אמר 
  .אומותו של חש

שאלת השאלה וכי משה רביו לא היה צריך 
ה את חששו שמא לא " לפי הקבלהעלות

ק שעיקר "מבאר רבי אליהו שי. יאמיו לו
הקפידא על משה רביו שאמר לשון ודאי 

והיה צריך לומר לשון , "והן לא יאמיו"
ולפי . שמא לא יאמיו או פן לא יאמיו, ספק

בשעת פטירתו של : ל"זה מבואר מדרש חז
" הן קרבו ימיך"ה "משה רביו אמר לו הקב

הן : "קלסתיך שאמר" הן" משה באמר לו
אתה משיב " הן"השמים ושמי השמים וב' לה
 –הן "ה גם אתה אמרת "אמר לו הקב? לי
  .כ"ע". והן לא יאמיו לי"

הן קרבו "ה אמר למשה "באור הדבר שהקב
ועל כך התפלא משה , בלשון ודאי" ימיך

ה אף אתה "אמר לו הקב. מדוע הוחלט הדבר
".  לא יאמיו לי"והן"אמרת בלשון החלטית 

ל שלעולם ירגיל אדם את "לימדוו חזוכבר 
  . לשוו לומר בלשון שמא פן יתבדה

  ")חפץ חיים"מובא ב (                     
  
  "ויען משה ויאמר והן לא יאמיו לי"

  )א, ד(  
ולכאורה מין לו למשה לעורר חשד וספק 

ידע משה , אלא? שבי ישראל לא יאמיו
, א שורש הגלויות הבאותשגלות מצרים הי

. וגאולת מצרים היא שורש הגאולות הבאות
רצה משה לסלול דרך ולהבטיח שבי ישראל 
ייגאלו בעתיד אפילו בשעה שלא יהיו חזקים 

הוא ביקש אפוא לשמוע כי יצווה . באמותם
אותו ללכת לגאול אותם אפילו שיהיו ' ה

  )שפת אמת(       ". והן לא יאמיו לי"במדרגת 

  
לקחת ממימי היאור ושפכת היבשה ו"

והיו המים אשר תקח מן היאור והיו 
   )ט, ד("                                   לדם ביבשה

משפט המלך להטות חסד ועשות צדקה 
אם , ויש אשר יחטא אדם ואשם, בארץ

, יתודה על חטאתו וייטיב דרכו ושב ורפא לו
קסם על , אף אם לפי דבר המשפט עוש יעש

אולם , פתי מלך להחיותו ולתת לו חיהש
, לעשות חסד לאיש רע מעללים זר ובליעל

אכזריות הוא וחטא גד החברה האושית 
  .כולה

, ה למשה באות השלישי"ודבר זה הורה הקב
מים , "ולקחת ממימי היאור ושפכת היבשה"

אם ', ואמר ה, רומזים לחסד ודם הוא הפכו
ום תקח ממימי היאור ושפכת היבשה במק

כי , "והיו לדם ביבשת", אשר לא יאתה
 )בית יצחק(         .הרחמות תהפך לאכזריות

�� 
,  ראה בעייו, ל"י ז"רש, מאיר עיי ישראל
, הוא לומר, "והיו" "והיו"כי טעם אומרו 

ודברי קדוש , שלא יהיו לדם עד שיהיו ביבשת
  .חן

כי הוא מטעם , ואי מוסיף בו טעם לשבח
י אהרן הוא יכה במטהו כ' עצמו שציוה ה

כי משה איו ) י, ר ט"שמו(ל "ואמרו ז, ביאור
וכאן , יכול להכות היאור לצד שהגין בעדו

, שיקח ממימי היאור ויהיו לדם' ציוה ה
לזה , י משה"ותחכם שלא תהיה המכה ע

אלא , כל זמן שיהיו בידו, בהויתן" והיו"אמר 
ובזה אין לקויים , אחר שיהיו ביבשת יהיו דם

  )'ח הק"אוה(                  .י משה" עבא
  
  )יד, ד(          "              וראך ושמח בלבו"

ובמדרש רבה מובא שאילו ידע אהרן 
שהכתוב יעיד עליו ששמח בלבו היה יוצא 
לקראתו בתופים ובמחולות מקשים העולם 
מדוע באמת לא יצא לקראתו בתופים 
ובמחולות להראות את שמחתו על שוב 

שהיה סמל של לב טוב ,  אלא שאהרן?משה
השמחה על בא , "אוהב שלום ורודף שלום"

, משה היתה אצלו טבעית ומובת מאליה
. פ שזה עלול לסכן את מעמדו בעיי העם"אע

והוא הבין שכולם יודעים ומביים שכך צריך 
פ שזה עלול לגרע "לשמוח בטובת השי אע

  )אלאמרי ישר(          .צ לפרסם זאת"וא, אצלו

 
  )ט, ה("                             תכבד העבודה"

ר "הה זאת באמת אחת מתחבולות היצה
להכביד עבדותו בתמידות על לבות , וערמתו

עד שלא ישאר להם ריוח להתבון , בי האדם
כי יודע , ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים

שאילולי שמים ליבם כמעט קט על , הוא
 מתחילים להחם ודאי שמיד היו. דרכיהם

והיתה החרטה הולכת ומתגברת , ממעשיהם
  .עד שהיו עוזבים החטא לגמרי, בהם

תכבד "והרי זה מעין עצת פרעה הרשע שאמר 
שהיה משתדל ', העבודה על האשים וגו

להפריע ליבם מכל התבוות בכח התמדת 
כן היא עצת , העבודה הבלתי מפסקת

  )יםמסילת ישר(  . ר ממש על בי האדם"היצה

 
  

  מדרשי חכמים
בחמר ובלבים .. וימררו את חייהם"

את כל עבודתם אשר ; ובכל עבדה בשדה
  )יד, א(                                                                                                            "עבדו בהם בפרך

לאחר שהיו ? "ובכל עבודה בשדה"מהו 
ובאים לערב , עושים מלאכתם בטיט ובלבים

): לעברי( בא המצרי ואומר לו -לבתיהם לוח 
מלא , ק מן הגיה בקע לי עץ זהצא לקט לי יר

  !לי חבית זו מן ההר
את כל עבודתם אשר עבדו בהם "מהו 
שהיו ותים עבודת האיש על ?  "בפרך

האישה על האישה ועבודת האישה על האיש 
כדי לפרך ולייגע גופם ופשם של בי (

אומר ! קום לוש ואפה: אומר לאיש). ישראל
לכי , בקעי עץ זה, מלאי חבית זו: לאישה

  !לגיה והביאי ירקות
 
  

  הליכות והלכות
  מדיני אמירה לגוי

אחת השאלות המצויות בשבת ובפרט בחוץ 
לארץ זה ההאה ממלאכת גוי בשבת וכן 
אמירה לגוי לעשות מלאכה בשבת חכמים 
אסרו לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת הן 

ויותר מזה אפילו . בדבר שאיסורו מדרבן
במיוחד לצורך  מעצמו בלי שיגידו לועשה 

ישראל גם כן אסור ליהות מן המלאכה 
תקצר . פרט למקרים שיפורטו לקמן, בשבת

היריעה מלפרט את כל הדיים והפרטים של 
דין זה ויש להזהר לא ללמוד דין מחברו כיון 
שיש שוי בפרטים וצריך לבאר את הדיים 

  .במקרים המצוים
מלאכה עבור ישראל כאמור לעיל גוי שעשה 

יתבקש לכך גם אסור ליהות מבלי ש
זה אמר רק אם המלאכה . ממלאכה זו

יש חושך :  כגון,מביאה האה ישירה ליהודי
גמור בחדר ובא גוי והדליק לצורך היהודי 

אסור ליהודי ליהות , אפילו מבלי שיגידו לו
אבל אם היה כבר אור בחדר רק . מאור זה

 אור וכך וח יותר לקרוא באותו הוסיףהגוי 
ובמקרה זה שיש . מותר-שהיה כבר אוראזור 

בדרך כבר קצת אור מותר גם לבקש מהגוי 
קשה לקרוא : "כגון,  ולא בדרך צוויסיפור

וכן אם רוצה לישון ורוצה ', וכדו" באור חלש
: שהגוי יכבה את האור מותר לרמוז כגון

כיון שזה לא האה " קשה לישון באור"
אם כבה לו הגז או שכח לחבר את . ישירה

 לרמוזלשבת אסור אפילו הפלטה קע של הש
לגוי להדליק את האש ואפילו יעשה כן הגוי 

.  אסור ליהות מאוכל זה כשהוא חםמעצמו
 לגוי אסור ואם התקרר האוכל לזה שרמז

לאכול המאכל גם כשיתקרר עד מוצאי שבת 
מלכים "עין (ולאחרים מותר לכשיתקרר 

בשם הרב אלישיב ' ב סעיף ג"פ" אומיך
  ).א"שליט

 ששכח לכבות את האור כמובן -מקרר 
שאסור ליהודי לפותחו שהרי מדליק את 
האור אבל מותר לומר לגוי שיפתח ויוציא  
את האוכל וכן מותר לומר לו להוציא את 

). אור לציון (לא עובדהשקע בזמן שהמקרר 
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ובמקרה שפתח כמובן שאסור ליהודי לסגור 
חזרה כיון שיכבה את האור ואם יש צורך 

 שלא יכול לסגרו ולפתחו עם לספר לגויתר מו
ורה והגוי יבין מעצמו ויוציא את הורה אבל 

  .אסור לצוות עליו לעשות כן
א "יש להעיר שדעת הגאון הרב אלישיב שליט

שאין לרמוז לגוי להדליק או לרבות אפילו 
כיון , ורק הגוי מוסיף. במקום שיש כבר אור

ים מלכ("שזו פעולה גמורה של הדלקת אור 
  ).'ד סעיף ב"פ" אומיך

 אם קר :הדלקת חימום במקום שהקור עז
אבל לא קור עז מותר לומר לגוי להדליק 
חימום  לצורך תיוקות או לצורך זקים אבל 
אם הקור עז עד שמים שעומדים בחוץ 
קופאים מותר אפילו לצורך גדולים להדליק 

  .את החימום
פוסקים שדימו דין זה לחום  יש :הפעלת מזגן

ולכן אם חם מאוד ומצטערים מותר לומר 
אור (ויש פוסקים . לגוי להדליק את המזגן

שהתירו רק אם זה יביא לזק כגון ) לציון
  .לחולים או זקים או לתיוקות

 אם יש צורך :אמירה לגוי במקום מצוה
מר לגוי ומצוה או הפסד גדול או צער מותר ל

 בלבד אבל לא מלאכה דרבןלעשות מלאכה 
צריכים להביא לבית כסת : א כגוןדאורית

אוכל לסעודה שלישית דרך רחוב שהוא 
 8שלא רשות הרבים שאין רחב (כרמלית 

: דוגמא וספת. אפילו אין עירוב שם) מטר
מותר לומר לגוי לכבות גז בוער כשיש חשש 
שיתכבה מאליו ויבוא הגז להתפשט בבית 

  ).כיון שכבוי כזה הוא מדרבן(
 ואין עירוב מותר לומר אין מפתח לבית כסת

ל"לגוי להביא במקום שאין רשות הרבים כ.  
מר לגוי לטלטל מוקצה כגון להוציא ומותר ל

את הפמוטות מהשולחן בשבת או שכח דבר 
מר לגוי ומוקצה בחצרו ומפחד שיגב מותר ל

להכיסו לביתו ואם יש הפסד גדול מותר 
. אפילו במקום שאין עירוב ואין רשות הרבים

  .ה"בשבוע הבא איההמשך 
  

  
  
  

  מעשה חכמים
         בכבוד חכמים בכבוד חכמים בכבוד חכמים בכבוד חכמיםווווהזהרהזהרהזהרהזהר

ספר כאן דבר מופלא שסיפרה הרבית 
חיים ' לביתו של ר. א"קיבסקי תליט
ה 'א הגיע אדם צעיר שהי"קיבסקי שליט

ואמר שברצוו , פש גדולה-תון בסערת
, כששאלוהו מה אירע. ח"לבקש מחילה מהגר

  :סיפר כדלהלן
הזדמן , אי לומדבישיבה בעלי תשובה בה 

מגיד השיעור סיפר את . לו ללמוד על חגבים
ח קיבסקי "שכאשר הגר, כבר-הידוע מזה

הגיע לפתע חגב אל , עסק בלימוד הלכות אלו
  .החלון שלצידו ישב ולמד

, ועל פי מה שראה, ח צפה בסימי החגב"הגר
כשסיפרתי , ואגב. כתב את ההלכות בספרו

, שיבש אלי"ח מרן הגרי"את הדבר למו
ש "ומיותר לציין שהגרי(התפעל מאוד מכך 

וציין את ההגהות , ...)איו מתפעל מכל דבר
מיימויות המביא שכעין זה אירע גם לאחד 

  .הראשוים
  ללא הסבר טבעי

הבחור המשיך לספר שכאשר שמע את 
הגיב ואמר , מ שלו"הדברים יוצאים מפי הר

  ...'אי לא מאמין לסיפור זה'
,  לאחר מכן לביתיכאשר חזרתי, והה

הזדעזעתי לגלות שהחדר שלי התמלא 
כי , ה לכך שום הסבר טבעי'לא הי! בחגבים

, ה לו חגב אחד'בחדרי הבית האחרים לא הי
  .וגם בכל האיזור לא הסתובבו חגבים

הבתי מיד שהדבר בא אליי כעוש מן 
ולכן , ח"על שזלזלתי בכבודו של הגר, השמים

אמר הבחור , באתי עתה לבקש ממו מחילה
  .בקול מלא חרדה

ח "הרבית קיבסקי סיפרה לי שבעלה הגר
ואמר , חייך בעווה מרובה, שמע את הדברים

הוכחים בחדר התרשמו . שכמובן הוא מוחל
עד שאין הוא , שעוותו היא כה גדולה

  .מתייחס לכך כלל
  ואז אירע, לאחר מכן חזר הצעיר לביתו

  
  
  
  
  
  
  
  

  .היו- והיו כלאכל החגבים עלמו. הפלא השי
א בעת "אמר הרב שליט, מה שברצוי לומר

שיש לי הרגשה שכאשר , סיפור המעשה
המסילת ישרים קבע שעילוי גדול הוא 

הפירוש , לבריות לשמש את האדם השלם
שכאשר יש , ה בבריאתו"הוא שכך טבע הקב

קיימת , צורך לשמש את האדם השלם
, ת"אצל ברואיו של השי' התארגות פימית'

  .י לעמוד לימיו של האדםכד
דהייו שיתכן שכאשר ביקש יעקב אביו 

לא היו אלה מלאכים שקיבצו את , לישון
כדי לעשות כך , ה'האבים האחת אל השי

אלא שהיתה זו , שיוכל להיח את ראשו עליו
כדי לשרת , של האבים עצמם' התארגות'

  .את יעקב
ה מהגמרא הידועה במסכת 'ויש לכך ראי

המספרת ששמואל ) 'א עמוד א"ף מד(דרים 
ראה עקרב שרכב על צפרדע שחצתה את 

כדי לעקוץ איש שעמד מעברו השי של , ההר
וקרא על כך שמואל את הפסוק . ההר

למשפטיך ') א"ט פסוק צ"פרק קי, תהלים(
      .'עמדו היום כי הכל עבדיך
  )רפד' ברכי פשי עמ(                     

  

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
   בןל"זצוקישראל מאיר 

  לחיים טובים וארוכיםתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת

  

 


