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 פנינים לפרשה
  
אל משה בא אל פרעה כי אי ' ויאמר ד"

הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי 
 )א, י(                         "   אותתי אלה בקרבו

 ולכאורה הרי יטלה – כי אי הכבדתי את לבו
אך באמת דוקא על , ממו הבחירה על ידי זה
' כי משה ואהרן הי, ידי זה תה לו הבחירה

מראם ורא מאד והמכות גם כן הפחידוהו לכן 
  .שישתמש רק בבחירתו, הכבידו את לבו גדם

 )ועם מגדים(   
  

 ולא לקתה – למען שתי אותותי אלה בקרבו 
כי , ה הכביד לבו"מידת הדין בשביל שהקב

פרעה התחייב משמן והכבדת הלב באה רק 
   .הארץ' בשביל שיקבל האותות וידע שלד

  )ב"צי(                          
  
ולמען תספר באזי בך ובן בך את אשר "

ואת אותותי אשר , התעללתי במצרים
  )ב, י(            " 'וידעתם כי אי ד, שמתי בם

 –'וידעתם כי אי ד... ולמען תספר באזי בך
היתה לדעת כי , בשביל הגוים, תכלית המכות

היתה , לבי ישראל, ותכלית המכות, הארץ' לד
' ואף על פי לד, לדעת כי הבא לטמא פותחין לו

  )ב"צי(.                             הרשות תוה, הארץ
  
  )ג, י(                "עד מתי מאת לעת מפי"
מ "ר רא"האדמו). י"רש" (כתרגומו לאתכעא"

כי " השפת אמת"מגור אמר כי פעם אמר אביו 
שב הקהל ח. יכולים לפעול הכל" 'אא ה"ב

ואי הבתי , "הושיעה א'' אא ה"שכוותו על 
 –" כי אי עבדך' אא ה"שכוותו היתה על 

  )ילקוטי יהודה(    .שבהכעה יכולים לפעול הכל

  
ולא יוכל לראות את הארץ ואכל את יתר "

  )ה, י(                                                 "הפלטה
ארבה לא יוכל  הכווה שה–" ולא יוכל לראות"

    ).יומא עד(לראות כי הסומא אוכל ואיו שבע 
  )פים יפות(

  
' עד מתי יהי, ויאמרו עבדי פרעה אליו"

שלח את האשים ויעבדו , זה לו למוקש
הטרם תדע כי אבדה . אלקיהם' את ד

 )ז, י("                                              מצרים 
בל לא דיברו בפי  א– ויאמרו עבדי פרעה אליו

. משה שלא רצו להראות שהם מפחדים ממו
במכת ברד כתיב . הטרם תדע כי אבדה מצרים

כי מכת ברד היתה של , ויכבד לבו הוא ועבדיו
ארבע מכות וחשבו שהושלמו כבר עשר 

וכשבא משה אחר , לכן הכבידו לבם, המכות
  כך והיתרה במכת הארבה ראו שלא שלמו 

  
ף לכן אמרו הטרם תדע המכות ואין לדבר סו

  )פירוש הטור     (           .כי אבדה מצרים

  
ולא יוכל לראות , וכיסה את עין הארץ"

ואכל את יתר הפליטה . את הארץ
ואכל את כל העץ , השארת לכם מן הברד

 )ח, י("                      הצומח לכם מן השדה
ואכל את יתר הפליטה השארת לכם מן הברד 

. כל העץ הצומח לכם מן השדהואכל את  –
, ן שמכת הארבה היתה ביסן"פירש הרמב

ומכת , שאז מתחילים האילות להוציא פרח
שהרי כל עשר המכות היו , הברד היתה באדר

וכמאמרם משפט המצריים , בשה אחת
וצטרך לומר . במצרים שים עשר חודש

ואמר כי , ששלוש המכות האחרוות היו ביסן
ה תחילת בואתו של משה ו ביסן הית"בט

כל ימי , ה מפתהו שבעת ימים"הקב' בסה והי
א ביסן הלך למדין "ובכ, הפסח בשה הבאה

וממדין הלך למצרים , להתיר שבועתו ליתרו
. ותראו משה ואהרן לפי פרעה והיתרו בו

אייר , ותכסה משה מישראל שלושה חודשים
ושימשה מכת הדם שבעה ימים , סיון ותמוז

ומכת הצפרדע באלול , ימי הרוחה' חריבאב וא
וכן כולן עד אדר שהיתה בו , ימי הרוחה' ואחרי

ומכת החושך ביסן שבעת ימים . מכת הארבה
ומכת ,  שבעת ימים  וימי הרוחה שאחריו

ומה שאמרו שמשפט . ו ביסן"בכורות בליל ט
מיום שבא , שים עשר חודש' המצריים הי

י בכורי משה אל פרעה בסוף יסן ואמר לו ב
. הה אכי הורג את בך בכורך.. ישראל

מאותה שעה חל עליהם הדין וגזר להם 
המשפט עד ששלמו שים עשר חודש שבו כלו 

  .המכות וגאלו בי ישראל
  
, ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה"

, אלקיכם' לכו עיבדו את ד, ויאמר אליהם
  )ח, י(                         "      מי ומי ההולכים

זהו ,  ביגמטריא כלב ובן ון– מי ומי ההולכים
, שאמר פרעה למשה הרי כולם ימותו במדבר

ומה אתם מבקשים כל כך , פרט לכלב ויהושע
לא , עהו משה בעריו ובזקו לך. ללכת

גזרה גזירה על הצעירים מבי עשרים ועל 
  )ט"בעה              (   . הזקים מבי ששים

  
בביו , בעריו ובזקו לך, ויאמר משה"

' כי חג ד, בצאו ובבקרו לך, ובבותיו
 )ט, י(                "   לו

הקדים ערים לזקים  – בעריו ובזקו לך
כי מצרים היתה יותר מסוכת לערים מאשר 

  )כתב סופר(                .לזקים

  
  עובדי האלילים היו להם  –רעה גד פיכם 

  

  
אלילים טובים ורעים ולטובים היו עובדים 
כהודאה ואת הרעים היו מחלים פיהם 

כששמע פרעה שישראל . בזבחים לבל ירעו להם
מבקשים לזבוח הבין שהם הולכים לחלות את 

ואם כן למה הם מבקשים , האלקים הרע
הם פחדו להראות את הטף , לקחת הטף

ה אמר לו "ה רבו עאך מש. לאלים הרעים
כפי שאתם הולכים אל . בצאו ובבקרו לך

כפי שאתם , בביו ובבותיו לך, האל הרע
הוא בורא , לו' כי חג ד. הולכים אל האל הטוב

העולם הוא המשגיח והשגחתו בעולם וממו הן 
  )ם"מלבי                         (      .השכר והן העוש

  
  )ט, י("  בזקיו לךויאמר משה בעריו ו"

שכל , ללמדך, הקדים משה ערים לפי זקים
עיקר הויכוח ביו ובין פרעה סוב על פש 

פרעה כבר היה מוכן לאפשר לזקים . הוער
. ובלבד שהוער ישאר במצרים, ללכת כחפצם

בהיותם כח , אם משום התועלת שיוציא מהם
ואם מפי מיעת , מרץ ומועיל לביית הארץ

צלו את מרצם , ה ביציאתםהסכלבל י
  .להלחם ולקום בו

דאג , דוקא משום מזגם וחריצותם, ואילו משה
יותר מאשר , וחשש לגורלם של הצעירים

לבל יגררו אחר תועבות מצרים , לזקים
לפיכך ביקש על הצעירים . וישתקעו בטומאתם

, מחד גיסא, כדי להצילם מרדת שחת, ראשוה
לביית , ך הטובהולהסב את מרצם ואום לדר

  .'האומה ולעבודת ה
  )  ד יפו"אב, רבי יוסף צבי הלוי(  

  
  
  )יז, י(        " ויסר  מעלי רק את המות הזה"

לפי . את המות הזה" רק"אמר בלשון מיעוט 
. שהיו צדים את הארבה ומולחים אותו

והתכוין פרעה לומר רק את החיים יסיר ולא 
בה ובאמת לא שאר אפילו אר. את המתים

 .שאפילו מה שבחביות ובקדירות הלכו, אחד
  )דברי דודן(          

  
כי ממו קח ... וגם מקו ילך עמו"

  )כו, י(             "     'לעבוד את ה
ולא יאבה ' מעצמו ילך מקו להישחט לפי ה

 כדוגמת פרו –ם " אומר המלבי–להישאר פה 
שהלך מעצמו ופשט , של אליהו בהר הכרמל

ממו "ו. ' להישחט כקרבן לכבוד האת צוארו
 ממו למד מוסר השכל –" 'יקח לעבוד את ה

להיות מוכים ', כיצד ואיך יש לעבוד את ה
אפילו למסור את פשו לטבח למען כבוד 

  ...שמו
 
  
  
  



  "...גם אתה תתן בידיו זבחים ועולות"
  ) כה, י(               

  ) כו, י               (   "וגם מקו ילך עמו"
לכאורה אם משה כבר אמר לפרעה שגם 
אתה תתן בידיו זבחים ועולות כותו שחוץ 
ממה שבי ישראל יקחו את שלהם גם פרעה 

כ מהי התוספת וגם מקו ילך "א, יוסיף להם
  ?עמו

ומפרש האור החיים שמשה רצה לשלול 
' שאם הולכים לזבוח לה, טעה אחת והיא

שכשר אין צורך לקחת מהמקה אלא מה 
לזביחה אבל גמלים וחמורים אפשר להשאיר 

על זה אמר משה גם אתה תתן . במצרים
ו שיקח משלו מה "בידיו זבחים ועולות וק

שאיו כשר " גם מקו"שכשר לזביחה אבל 
' לזביחה ילך עמו כי ממו קח לעבוד את ה

ממו זבחים ועולות ' דהייו שאולי יבקש ה
 גם את הגמלים יותר ממה שהבאו לכן וליך

והחמורים כדי שוכל למכרם וליקח לעבוד 
  .'את ה

  
עד ' ואחו לא דע מה עבוד את ה"

  )  כו, י(                       "בואו שמה
כל העבודות והמצוות שאו עושים בעולם 

אין או יודעים אם יש להם ערך , הזה
אם כשרות וטהורות הן כל צרכן , וממשות

עד בואו " – שמים ואם עשויות הן לשם
רק ,  עד אשר בוא לעולם החשבון–" שמה

אז יתברר לו מה היה טיב העבודה שלו 
  )ם"חדושי הרי (                             .בעולם הזה

  
. לא תישאר פרסה, וגם מקו ילך עמו"

. אלקיו' כי ממו קח לעבוד את ד
עד ', ואחו לא דע מה עבוד את ד

  )כו, י(                                     "בואו שמה
כי ממו קח לעבוד ... וגם מקו ילך עמו

ממו מבעלי החיים קח לעבוד את  – 'את ד
שאלולי יתה תורה הייו למדים גזל ', ד

      . עריות מיוה וציעות מחתול, ממלה
  )ם"מלבי(     

  
עד , צריך לתקן הכל –פרסה לא תישאר 

  )א"שפ(                              .הקודה האחרוה

  
  )כט, י("             לא אוסיף עוד ראות פיך"

 אצל –והלא משה פגש עוד הפעם עם פרעה 
לא :  אלא כך אמר משה–מכת בכורות 

כי במכת . אוסיף לראותך בפים כאלו
  .יויבכורות שתה פרצוף פרעה תכלית ש

  )אמרי שפר(                         

 
  )א, יא(               "וישאלו איש מאת רעהו"

והרי מביזת הים ? שאלה זו על שום מה
שאילו , יתכן? עתידים היו לקבל רכוש גדול

לא , לא השאילו להם המצרים כלים ובגדים
, היו ממהרים כל כך לרדוף אחרי בי ישראל

  .סיבה לביזת היםמצא שהשאלה זו היתה 
  )מאור ושמש(  

 
מציו שהתורה : שאלו את הרב מפלוסק

ואילו , עוה על שאלת הרשע תשובה שלוה
מה . בעל ההגדה מצוה לו להקהות את שייו

  ?הטעם
והיו כי יאמרו : "בתורה אמר: השיב הרב

משמע שמדובר כאן על , "אליכם ביכם
ובכגון זה מוטב , ול של רשעיםמספר גד

אבל בהגדה . ולהרכין ראש. לעות בשלוה
 –") רשע מהו אומר("מדובר ברשע יחיד 

  .  ולשכזה אתה רשאי להקות את שייו
  )לקוטי אש(    

  )ב, יא("         דבר א באזי העם וישאלו"
כדי שלא . שאלו ממצרים, בבקשה מכם

 "ועבדום ועו אותם: "יאמר אותו צדיק
לא " ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. "קיים בהם
  ).ברכות ט(קיים בהם 

ואילו לא בא אותו צדיק : מקשים העולם
ה צריך לקיים "ה הקב'לא הי, בטעה

אלא עם ישראל עמד אז במדרגה ? הבטחתו
. ה מוכן לוותר על הרכוש הגדול'גבוהה והי
, שמא יאמר אותו צדיק: ה אמר"אבל הקב

, פ כן שתעבדו"אע? אלוכי השיעבוד רצו ישר
  .אם כן גם הרכוש גדול תן להם בעל כרחם

  )מי הים(

  
השפת " אמרו בשם –שלא יאמר אותו צדיק 

  :ל"ז" אמת
בתורה , ה התכוון ברכוש גדול רוחי"הקב

שהרי מה ערך יש לממון בעיי , ומצוות
מה יאמר אותו : ה אמר"אבל הקב? ה"הקב
 קיימו בפועל –את הגזירה ועו אותם ? קצדי

הרי מן , ולא רק עיוי רוחי, עיוי גשמי ממש
  .היושר שגם הרכוש גדול וקיים במובן גשמי

  )קהלת דוד(
  
גם האיש משה גדול מאד בעיי מצרים "

  )ג, יא(                                 "ובעיי העם
לא רק מפאת הסים , גם האיש משה

אלא גם , גדר הטבע הכירוהוהיוצאים מ
החכמה , הצדק האושי שבו, האיש משה

ה מוכר בעיי 'והמדות הטובות והעוה הי
הן על החכמים המכירים . מצרים ובעיי העם

המתפעלים , כסגולות אישיות והן בעיי העם
  )ש הכהן"רמ(                 .בעיקר ממעשה סים

  
כחצות ', כה אמר ד, ויאמר משה"

  )ד, יא(     "  י יוצא בתוך מצריםהלילה א
בכל . י"רש.  כהיחלק הלילה– כחצות הלילה

עד חצות דין , הלילות מתחלק הלילה בחצות
אך בלילה הזה יתחיל , ואחרי חצות רחמים

ומה שאמר , הדין בחצי הלילה של הרחמים
 )מאור ושמש(.    י כהיחלק הלילה בכורות"רש
  
והיתה צעקה גדולה אשר כמהו לא "
ו, יא(                "   היתה(  

, מלבד עצם העוש שימותו כל בכורי מצרים
מבכור פרעה עד בכור השפחה אשר אחר 

" צעקה גדולה"כן היתה אף , הריחיים
  .זו" צעקה גדולה"מה פשרה . במצרים

. זו תשלום עוש היא" צעקה גדולה"אף 
בשעה שהשליכו המצרים את תיוקות בי 

ה זעקה וראה אצל לבטח הית, ישראל לים
כאשר השיב , עתה. בי ישראל על מר גורלם

והיתה "העישם גם ב, ה כגמולם"להם הקב
  ".צעקה גדולה בכל ארץ מצרים

, ה מידה כגד מידה"כל מידותיו של הקב
חייב הדין להיות " ודן אכי"וכדי שיושלם ה

תואם בשלימות מוחלטת לאופן ולמידת 
  )'המשגיח דפויבז(       .                        החטא

  
.. ולכל בי ישראל לא יחרץ כלב לשוו"

בין מצרים ' למען תדעון אשר יפלה ה
  )ז, יא("                                    ובין ישראל

כי בשכר שתיקתם של , במדרש אמרו
הכלבים זכו לעבד עורות מצואתם כדי לכתוב 

רי ה. תפילין ומזוזות, על גביהן ספרי תורה
לו עד כמה תכליתה של הבריאה ועד כמה 
משמש אף שפל יצורים שבבריאה כאמצעי 

הכלב חשב כבריאה . לשימוש הבורא יתברך
עד כי הוא כיוי , גרועה וכשפל שביצורים

. לאדם אשר אויבו רוצה להשפיל אותו

ובכל .  ומואססחי, הצואה היא פסולת האוכל
ת יוצא, מצואת הכלבים, מן הרע שברע, זאת

, כתיבת ספרי תורה, תועלת לכבוד הבורא
  .תפילין ומזוזות

כל הברא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו "
  )מליץ יושר().          ז, ישעיהו מג" (אף עשיתיו

  
  )שם(      "     כלה גרש יגרש אתכם מזה"

שאם פועל חוזר באמצע , יבואר על פי הדין
ואם בעל הבית . ידו על התחתוה, המלאכה

והה ישראל טעו . זר ידו על התחתוהחו
לפי אלכסדר מוקדון שפרעה חייב להם 

ועכשיו אם היו . שכר עבודה של ששים רבוא
ה ידם על 'הי, יוצאים בעל כרחו של פרעה

הרי הוא , התחתוה אבל כשגירשם פרעה
ולכן ידם של ישראל היתה , ה זה שחזר בו'הי

  )ושיםהובא בפרחי ש, השיל' ר(   . על העליוה
  
  )ח ,יא(          "ויצא מעם פרעה בחרי אף"

  ).י"רש(על שאמר לו אל תוסף ראות פי 
ורק כאן ). יא, לעיל י(כשגירש פרעה לא כעס 

ה עיו מכל 'שכן על כבודו מחל שהי, כעס
שאמר לו , אבל על כבוד שמים כעס. האדם

משמע שלא יקבלו , פרעה אל תוסף ראות פי
  )דברי דוד(                           .    ה"כשליח הקב

  
' אל משה ואל אהרן וגו' ויאמר ה"

  ) א, יב(               "החדש הזה לכם
ה אמר דיבור זה "יש להבין מדוע הקב

איתא . אלא? יחד, למשה ולאהרן, לשיהם
 שציווה להם על –במדרש החדש הזה לכם 

איתא ) ח"די(בסהדרין ' ובגמ". עיבור שה
דול אים יכולים לשבת ולדון שמלך וכהן ג

מלך איו יכול משום שהוא , בעין עיבור שה
ם חיילותיו שותן מעויין בעיבור השה משו

ג איו "וכה, להם על שה ומרויח חודש אחד
יכול משום שהוא איו מעויין בעיבור השה 

. כ לא יהיה קור"כדי שכשטובל ביוה
ומסתברא שכששיהם יושבים יחד שפיר דמי 

ג איו רוצה "שמתוך שהמלך רוצה  והכה
ומכיוון שלמשה . יבואו מתוך כך אל האמת

ואהרן )  ישורון מלךויהי ב(היה דין מלך 
 אם –" החודש הזה"ה "ג לכן אמר הקב"כה

 דוקא אם –" לכם"תרצו לעבר את השה אזי 
  .שיכם יושבים ביחד בדין

  )פרדס יוסף בשם אמרי ביה(
 
ולקחו מן הדם ותו על שתי המזוזות "

  )ז, יב(                                 " ועל המשקוף
ר שרמז יש א אומ"מ שטרבוך שליט"הגר

שתי המזוזות . כאן לשלושה השותפין באדם
והמשקוף מעליהם רומז , כגד ההורים

והצלחת החיוך של . ה שסוכך עליהם"להקב
רמז למסירות , הבית בכך ששמים את הדם

הפש הדרשת מההורים להצליח בחיוך 
  .ביהם לקיום רצוו יתברך

ועל פי זה יובן ההבדל בין הפסוק שלפיו 
ואילו .  את המזוזות למשקוףשהקדים
  .ג הקדים את המשקוף למזוזות"בפסוק כ

ה ולכן הוא "י הקב"הפסוק שלפיו אמר ע
הקדים להחשיב את מסירות הפש של 

אך כאשר משה מדבר . ההורים בחיוך ביהם
אל העם הוא פותח בכבוד המקום ומקדים 

ועוד רמז . את המשקוף אשר על המזוזות
לחך את ביהם לתורה בזה שלא די להורים 

אלא עליהם להראות לביהם דוגמא אישית 
ולקבל על עצמם ללמוד תורה ולקיים מצוות 

  )טעם ודעת(                    .במסירות פש

  
  )ח, יב(        "ומצות על מרורים יאכלוהו"



 

  

ה כורך פסח מצה ומרור ואוכלם יחד 'הלל הי
והפסח והמצה רמז ,  המרור רמז לשיעבוד–

ה לזקק את 'ללמדו שהשיעבוד הי, אולהלג
ישראל לצורך הגאולה ושיהם היו בשביל 

  )שערי שמחה(                          . קבלת התורה
   

וככה תאכלו אותו מתיכם חגורים "
  )יא, יב(                                               "'וגו

, אפילו בזמים קשים של גזרות ורדיפות
, רכו לעמוד מוכים ומוזמים לברוחכשתצט

  .תזכרו שבי חורין אתם ותחוגו חג הגאולה
  )עטרת מרדכי( 

  
שאם או :  אמרו המפרשים– והגדת לבך

באים לחך הבים טוב לומר להם אם תעשו 
אבל הגדולים . כ יתרגלו"ואח. כן תקבלו שכר

ה 'רה בלי צפיצריכים לידע שיש לקיים התו
והגדת לבך  ביום : וזהו שאמר. למתן גמול

הקדים ' לי כי ד' ההוא בעבור זה עשה ד
ה לאות על 'והי"אבל אתה דע . טובות רבות

יה 'למען תה' ידך ולטוטפות בין עייך וגו
             )חלת הגרשוי(              ".         בפיך' תורת ד

  
  )ט, יג(                 "והיה לך לאות על ידך"

הטעם שמקדימים תפילין של יד לתפילין של 
, לפי שהלב והעין שי סרסורי עבירה. ראש

לכן יש , והסרסור הגדול הלב שהוא החומר
ולכן מיחים תפילין של , לשעבד תחלה הלב

כי החמדה בלב , יד בסתר ושל ראש בגלוי
ואין אדם רואה לכן יש לבטל חמדה זו אבל 

אש באה לבטל חמדת העין וזה תפילין של ר
  )פש יהודא ושמע שלמה(             . דבר שבגלוי

  
  )שם(                       "ולטטפות בין עייך"
תפילין : ה אומר'וב הי'לוי יצחק מברדיצ' ר

שכל אדם צריך . אסורים בהיסח הדעת
שהיא , ה"לעסוק תמיד או בשבחו של הקב

של תכלית החת התפילין או בשבחם 
ה ומי כעמך "שאמר תפילין של הקב, ישראל

  .ישראל גוי אחד בארץ
  
    )יא, יב(         "     ואכלתם אותו בחיפזון"

רבי צדוק הכהן מלובלין לומד מכאן יסוד 
שכאשר אדם רוצה להתתק ', גדול בעבודת ה

מיצרו ותאוותיו ולקבל על עצמו עול מלכות 
ות במהיר, עליו לעשות זאת בחפזון, שמים

כפי שישראל משכו ידיהם , האפשרית
. מעבודה זרה ולקחו עצמם לעבודת הבורא

רק כאשר מרגיש על עצמו שהוא כס 
יכול הוא ' למהלך התקין של עבודת ה

  .  להמשיך ולהתקדם במתיות
  )ם ספר המצוות"רמב(                 

 
ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה "

ם ועד והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאד
בהמה ובכל אלוהי מצרים אעשה 

  )יב, יב("                             'שפטים אי ה
ה להכות בבכורים "אין פירושו שיבוא הקב
  .ובאלוהי מצרים גם יחד

ה לעבור במצרים "אלא כיון שביקש הקב
הלוא , היה משה תמה, להכות הבכורים

ואין זה ראוי לו , מלאה היא גילולים לרוב
  .הלשהות ב

ובכל אלוהי מצרים : "ה"לפיכך עהו הקב
משל לחבורת ערים שובבים ". אעשה שפטים

וכיון שעבר רבם בייהם , שעשו מעשים רעים
כך אמר . הלביו פיהם מחמת היראה

שעה שאעבור אי במצרים ממילא , ה"הקב

כי גילולי העץ ירקבו , לא ישארו בה אלילים
  )              ין'מוולוזה 'רבי איצל(   .  ופסלי המתכת ימסו

  
  "  ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים"

  )יב, יב(     
ה הכל יכול יש בכוחו "מה רבותא היא שהקב

  .לעשות שפטים באלילי עץ ואבן
שכל האידיאלים הגדולים , אלא הבטחה היא

והשיטות האורות אשר בודים הבריות 
להציל את "וכוותם , מליבם בכל דור ודור

ה ויעשה "יפצם הקב, יוותיהםבשג" העולם
  .   בהם שפטים לעיי העולם כולו

      )בשם רבי אלחן וסרמן(                 
  
  )כ, יב("    בכל מושבותיכם תאכלו מצות"

  :אמר רבי משה מקוסוב
לפי שהמצה כל , טעם שצטוויו לאכול מצה

כך ישראל כל , זמן שבועטין בה איה מחמצת
הזה -יסורים בעולםמה שסופגים בעיטות ו

  ... לבל יחמץ לבבם–הכל הוא לטוב להם 

  

   ונמשלמשל
  ואחרי כן יצאו ברכש גדול

ה למשה "בהגיע מועד הגאולה אמר הקב
דבר א באזי העם וישאלו איש מאת : "רביו

" רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב
אלא , "א"אין .) ברכות ז(ל "אמרו חז. 'וגו

אברהם (אמר אותו צדיק שלא י. לשון בקשה
,  קיים בהם–" ועבדום ועיו אתם): "אביו

 לא קיים –" ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"
וכי : וכבר התעוררו המפרשים להקשות. בהם

לא היה , לולי תרעמתו של אברהם אביו
, אלא? ה מקיים חלילה את דברו"הקב

שלמעשה לא הגיע מועד ההבטחה שהרי 
ד משך ארבע שהעם ישתעב, בפרוש אמר

. ורק אחרי כן יצאו ברכוש גדול, מאות שה
שהעם היה במצרים מאתים ועשר , וידוע

, ט שערי טמאה"והגיע עד למ, שים בלבד
לבל יטמעו , והיה הכרח לחלצם משם מיד

ולא יכלו : "כמו שאמר. במצרים
השלים . ואת יתר שות השעבוד" להתמהמה

כמבאר בספרים , ה בגלויות האחרות"הקב
לא הגיעה עדין עת הרכוש , לפיכך. קדושיםה

  .הגדול להתן
אבל אם כך יש להבין על מה היה אברהם 

ומה היתה טעתו שבעטיה , אביו מתרעם
על ? צטויו ליטול את הרכוש הגדול כבר אז

  .ל במשל"כך עה המגיד מדובא זצ
מעשה באדם אחד שהחליט להיות למלצר 

קצוע הלך ולמד את רזי המ. באולם שמחות
תחילה מגישים מציות : ואת סדר הארוחה

לאחר מכן . סלטים שוים וכעכים, ודג מלוח
מגישים את הדגים ועמם חזרת וחרדל ואז 

אורז , מגיע תור הבשר ועמו תפוחי אדמה
לבסוף מגישים את הקפה . וכמה תוספות

  .והעוגה
והתכון , שן המלצר את הסדר לפרטיו

ומים אל הגיעו המז. כהלכה לפעם הראשוה
. וישבו אל השולחות טורים טורים, הסעודה

המלצר עבר בין טורי השולחות ובידו 
על השולחן הימי היח . הצלחות הגדושות

ועל השולחן השמאלי את , את הדג המלוח
ועל , על השולחן הימי את הסלטים. המציות

על : תור הדגים הגיע. השמאלי את הכעכים
ועל השמאלי , השולחן הימי היח את הדגים

הרטוים בקהל . את החרדל ואת החזרת

כאשר . והריוים לצעקות, הפכו לרוים 
ואת , היח את הבשר על השולחן הימי

, תפוחי האדמה והאורז על השולחן השמאלי
  ...רעש האולם ממחאות רמות

, כי מה יעשו הללו בחזרת ובחרדל! ובצדק
  ..אם תו הדגים ליושבים ממול

שעדין לא שילמו , כון הדבר, תאמ: והמשל
והם ישלמו רק לעתיד , ארבע מאות השים

האב , אבל אברהם אביו. בשים יבואו, לבוא
: ה בשם ביו אהוביו"הרחמן יטען לפי הקב

קיים " ועבדום ועו אותם", רבוו של עולם
 –ששבעו מרורים , בהם ביוצאי מצרים

ומדוע תתקיים הבטחת , "חזרת וחרדל"
אשר לא סבלו , גדול באחריםהרכוש ה

  !?כמותם
והעיק להם את , ה לטעה"הסכים הקב

  )בא, אהל יעקב(                 ...הרכוש
  

  

   והלכותהליכות
  מקצת מדיני ברכות הריח

השה שחל בשבת כתבו הפוסקים שהדרך 
לאחר הטובה ביותר להביא את הפירות 

 ואפשר אפילו לאחר ברכת המזון הארוחה
כגון שעל ( על כל המיים שרק יוכל לברך

) העוגות יש ספק אם לברך בתוך הסעודה
 להביא את מומלץשלא כתבו הפוסקים 

הפירות לאחר הקידוש לפי ברכת המוציא 
  .. מחמת ספקות של ברכות

  
 שאסור להות מן האוכל בלא ברכה כך כשם

אסור להות מן הריח בלא ברכה ותקו לו 
א מיי בור. א: חכמים ארבעה סוגי ברכות

בורא עשבי . ג. בורא עצי בשמים. ב. בשמים
  .הותן ריח טוב בפירות. ד. בשמים

אם אדם מסופק אם יש ריח מותר לו : א
  .הברכה וראוי לעשות כןלבדוק לפי 

 עצי בשמים או עשבי בספקבברכת הריח : ב
ולא עשבי כמו  (בשמים יברך מיי בשמים

  ).באכילה
אכילה פה בשוה מברכת ה? מה הגדרת עץ: ג

ההגדרות שוות לגבי זה עץ פרושו שיש לו 
גזע שעומד משה לשה והוא קשיח כמו 

, גבעולי פשתן אפילו הוא גמיש כגון ורדים
  .מברך עצי בשמים, רוזמרין, שושים

ה החפץ מיועד למטרת ריח 'צריך שיהי: ד
ואם עומד רק להעביר ריח רע בכגון מטהר 

 הפוסקים וכן דו, אויר אפילו עם ריח טוב
 ורוצה להריח בו זה פרי העומד לאכילהלגבי 

ברור שאם לקחם לאכילה לא יברך השאלה 
אם רוצה גם לאכול וגם להריח וטלו להריח 
בו שדעת מרן השולחן ערוך כן לברך וכן 

וכן מפוסקי זמו , ב"המ, "יביע אומר"פסקו 
אולם דעת ) ה ריח טוב בפירות'והברכה תהי(
שלא , אור לציון, ש חיבן אי, "חזון איש"

  .לברך ולכן כתבו עדיף שלא יריח
אם אין לו עיקר כגון : ריח שיש לו עיקר: ה

 או ריח שדבק בבגד או בקבוק ריח של בושם
יברך ריח ששאר ביד לאחר שתן בו בושם 

  .מיי בשמים
חלקו ) מופק מחומר כימי(ריח סיטי : ו

הפוסקים אם מברכים עליו כלל דעת אור 
פ שייברג לברך אבל דעת "מהגרח, ןלציו

ז אוירבך וכן דעת הרב אלישיב "הגרש
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א שאין מברכים כלל על ריח סטטי "שליט
  .ודבר שאר ספק

, כמו באכילה עצי בשמים: סדר הברכות: ז
מיי בשמים ואם מעורב עצי , עשבי בשמים

  .עם מיי אז מברכים מיי בשמים
דיו ריח המופק על ידי בישול כגון בשמן : ח

כמו המקור אם מעץ מברך עצי ואם מעשב 
  .בתאי שמורגש היטב ריח העץ, מברך עשבי

ישם דברים שאין מברכים עליהם אפילו : ט
, פת חמה, טבק הרחה: שיש להם ריח כגון

ועוד והטעם לזה , סבון ריחי, ריח קפה טחון
  .בעיקר בגלל ספק ברכות להקל

 במוצאי שבת כיון שלא ידוע לכל דיי: י
א שיברכו תמיד "ברכת הבשמים כתב הרמ

אבל , מיי בשמים וכן והגים בי אשכז
מהג הספרדים לברך כל דבר לפי דיו עצי או 

  .עשבי
 רבים והגים לברך )קלאוו(ברכת הציפורן 

עצי בשמים דעת אור לציון מחמת ספק לברך 
מיי בשמים ואם קוה ציפורן או קימון 

ים מברך עצי מיוחד לשם ריח להרבה פוסק
  .בשמים

 אם זה באמת "זהר- מי"ברכת מי ורד וכן 
מורד שבושל ברכתו עצי בשמים אבל יש 
בחויות שלא עשוי מורד אמתי ולכן מספק 
יחשוש לזה ואם זה סטטי כס למחלוקת 

  .אם בכלל לברך או עדיף שלא יריח כלל
 חלקו בזה הפוסקים ולכן :אתרוג של סוכות

ואותו דין ,  החגיש להמע מלהריח במשך
  .לגבי הדס

  

    חכמיםמעשה
        מידה כנגד מידהמידה כנגד מידהמידה כנגד מידהמידה כנגד מידה

סיפור מפי הרב ברל ויין הרב ויין קלע פעם 
והה מתיישב לידו אדם , לבית כסת אחד

-הדומים במראה,  ילדים3עם , שיער-בהיר
, לאחר שהתבון באב ובביו. פיהם לאביהם

  ה הרב ויין להתעלם מהתחושה 'לא יכול הי
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מדובר באשים שהשתייכו בעבר לגזע ש
  .אמת- והפכו לגרי–הגרמי - הארי'

הוא החליט שלא להשאיר את הדברים בליבו 
אלא פה אל האבא ושאלו , כהשערה גרידא

לא רק שהשערתו של הרב ויין , ואכן. למוצאו
, והאב היה ממוצא גרמי, התבררה ככוה

ה קצין ביחידת העלית של 'אלא אביו הי
יחידת 'הרג שודעה בשם - יחידת,הגסטאפו

  .'ראשי המוות
כך , אביו מעולם לא סיפר על עברו המושחת

ה מודע לעלילות הוראיות שהיו 'שהבן לא הי
. חלקו של האבא ביחידת הגסטאפו-מת

מסיפורו של הגר עולה שעל מעשיו הפשעים 
 שים –של אביו שמע רק כאשר לכד האבא 

ות מאסר  וידון לש–רבות לאחר המלחמה 
  .ממושכות

אז החלו העיתוים לספר על מעשיו - או
זרק אז חשף הבן למעשים , המפלצתיים

  .שכווו בעיקר גד העם היהודי, אלה
  

  החל להתעיין בקורות העם היהודי
ובעקבות כך החל להתעיין , הבן כס להלם

, העם היהודי, בקורות העם הרדף הזה
ולאחר כמה שים החליט לבקר בארץ 

וכך התגלגלו העייים עד שהפך לגר , ישראל
הדומים ,  בים3ויש לו עכשיו , התחתן, צדק

  .לו מאוד במראה פיהם
. היהדות סיפקה לו תשובות על כל שאלותיו

במה זכה אביו להן : לו' הציק'רק דבר אחד 
ח "שהתגייר והפך ליהודי חרדי בכל רמ, כזה
וגם לשלושה כדים תיוקות של , ה שלו"ושס

  ?בית רבן
סע אליו , כאשר התשחרר אביו מן הכלא

תוך שהוא , הבן והציג בפיו את השאלה
מאמיים שכל , היהודים, מסביר לו שאחו

יש לו השלכות , מעשה ומעשה שאחו עושים
ולכן ברצוי לדעת , ישירות ועקיפות על חייו

ה המעשה שגרר אחריו זכויות 'מה הי
  ...שכאלה

  ולא ידע , רהר בשאלהה, האב התבון בבו
  
  
  
  
  
  
  

אבל לאחר שהבן לחץ עליו . מה להשיב
זכר לפתע הקצין האצי , שימשיך לחשוב

  .לשעבר במעשה שאירע לו
, כאשר אספו את היהודים בפרקפורט

 3גיליתי , סיפר, והוצאו אותם להשמדה
ילדים יהודיים שהסתתרו בבית היתומים 

ותם ורציתי להוציא גם א, הקתולי של העיר
אל המשאיות שהסיעו את היהודים אל 

  .מחות המות
,  הילדים החלו לבכות ולהתייפח בפיי3, אבל

ושלא אוציאם מבית , וביקשו שארחם עליהם
מה -ואי משום, הילדים בכו ובכו. היתומים

, לא יכולתי הפעם לעמוד מול הבכי הזה
  .וריחמתי עליהם

תחת זהות , הם שארו בבית היתומים
בהזדמות הראשוה שעמדה ו, קתולית

הפקדתי בידם את הטפסים , בפיי
  .ה'והם מלטו מגרמי, המתאימים

וזו ,  ילדים יהודיים3כך הצלתי במו ידיי 
הרוצח , אמר האב, אולי התשובה לשאלתך

  .הפשע
חבל שלא , אבא, אתה יודע': ואז אמר לו הבן

 כדים 4 ילדים שאז יתכן והיו לך 4הצלת 
  )793מאיר עיי ישראל עמוד (       ....   'יהודיים

  

 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
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