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 פוריםוסיליקוטים 
 אב - נפלאים

 

 לרפואת האשה החשובה מרת פריידא בת פייגא תחי'

 

 "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו" )י, א(
משה היה תוהה ומתפלא: קשיות עורף כזו ועקביות עזה כזאת 
לפרעה?! מידות כאלה הרי ראויות לירא שמים, להיות "עז 

לעשות רצון אבינו שבשמים" ? אלא אמר לו ה' : … כנמר
המידות שאתה רואה אצל פרעה, אני הוא זה שהכבדתי את 

  )אדמו"ר רי"מ מגוסטינין(לבו, ולא ממנו הן המידות הללו. 
 

"בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב 
עבדיו... ולמען תספר באזני בנך ובן בנך וכו' 

 ב(-)י, א
בביתו של פרעה מלא  סלהיכנדהנה משה הי' קשה עליו 

טינופת וגילולים, ולזה אמר לו הקב"ה כי גם הוא נכנס לשם 
מידי פעם להכביד את לבו... ולימד אותו בדרך משל היאך 

זה בדעתו, כי כמו שאדם גדול מצמצם את שכלו  לגשת לדבר
ללמוד עם ילד קטן, כן הקב"ה, כמו שהוא נכנס לביתו של 

ללבו של  סלהיכנפרעה ומדבר עמו שם ומצמצם את שכלו כדי 
 פרעה, כן יכול משה רבינו ליכנס לשם לדבר עמו.

וז"ש "בא אל פרעה", וכי תימא שזהו דבר שאי אפשר, הרי "כי 
ת לבו ואת לב עבדיו" וגם אני נכנסתי לשם, וכי אני הכבדתי א

תחשוב אכן היאך זה אפשר ליכנס לשם, תקח לך דוגמא 
"ולמען תספר באזני בנך ובן בנך וכו'", שכמו שם יכולין לצמצם 

 )זרע קודש( שירצה האדם, כן הוא הכא...כאת עצמו 
 

 "ולמען תספר באזני בנך" )י, ב(
פר באזני בנך" והרי מצות ולמה כתיב בלשון יחיד "למען תס

סיפור יציאת מצרים היא לכל כלל ישראל, והיה צריך להיות 
כתוב "למען תספרו באזני בניכם". אלא יש לפרש דבני ישראל 
שבאותו הדור של יציאת מצרים לא יכלו לספר לבניהם את 
יציאת מצרים כי גם הם ראו את מעשי ד'. אבל בניו של משה 

היו במדין ולא ראו את המכות, ובגלל זה רבינו, גרשום ואליעזר, 
 הוא היה יכול לספר להם, על כן רמז הכתוב בלשון יחיד. 

 )הגה"ק מוה"ר ישכר דוב מבעלזא זי"ע(
 

 "וימש חושך" )י, כא(
בעלי המליצה אמרו על מאמרם ז"ל )שמות רבה יד, א( 
שהחושך היה כעובי דינר, ואמרו כי אכן, עובי הדינר והממון 

 מכסה את העיניים שלא יראו איש ברעהו ובצרכיו . 
ק רבי צבי הירש פעם בא יהודי לתנות את מכאובו לפני הרה "

מזידיטשוב זי"ע כי פלוני רודף אותו עד חורמה ומציק לו ביותר. 
ענהו הרה"ק , הנה לכל חבל יש שני ראשים . ובכדי למתוח את 

שני אנשים מב' הקצוות, ואם  –החבל יש למושכו מב' קצותיו 
יעזוב אחד מהמושכים את החבל, לא יימתח החבל יותר, ולא 

גיסא יפול אחור. כן גם עתה , אם עוד אלא שהמושך מאידך 
תחדול מלענות ליהודי זה הרודף אותך ותתעלם ממנו כליל , 
הרי זה כמי שעזבת את קצה החוט וחברך יפול וילך ממך 

  )באר הפרשה( מאליו...

 ")י, כג(במושבותם "ולכל בני ישראל היה אור
אין לך אדם בישראל שאין לו  ןמרוז'ימסביר הרה"ק רבי ישראל 

את נקודת האור שלו, יהלום מאיר הוא, אך מתפקידו לדאוג 
מושב תם שיהיה המרגלית שלו תם ומשלם להיות  -במושבתם

 מלכו של עולם. -ראוי למושב בכתר המלך
מלכו של עולם,  -כל יהודי הוא מרגלית ואבן יקרה בכתר המלך

גון מבהיק יותר, ויש אמנם ישנם גדולים וישנם קטנים, יש עם 
חד לו ומבהיק פחות, אבל כל אחד יש לו את המקום המוכן ומי

בכתר מלכו של עולם, ואם האבן שלו יחסר ממקומו, יהיה חסר 
  במראה כל הכתר.

על כל יהודי ויהודי מוטל להבריק ולמרק ולצחצח את המרגלית 
טוש קטן עושה אותה שתהיה יחו, כל לווכ ויכולתשלו כפי 

  יותר ומתאימה לשבת בכתר המלך.ראויה 
 )באר הפרשה(

 

 "כי ממנו נקח לעבוד את ד'" )י, כו(
ידוע מה שהעולם אומרים, כשהאדם אינו יודע עצה איך 

, וכפי שיאמר לו העם לעשות, ישאל דעת בעל הבית מהמון
הבעל הבית יעשה בהיפך, ואא"ז הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר 

וכו', ובזה יש לומר בדרך זצוק"ל אמר שהיא משנה מפורשת 
, אמנם בגלות מצרים הותושייצחות, כי ידוע שהתורה היא עצה 

היה עדיין קודם מתן תורה, וגם הדעת היה בגלות, ולא ידעו איך 
לעשות, אך זאת ידעו שכפי אשר יאמר להם פרעה ומצרים, 
יעשו הם הכל בהיפך, וזהו כשאמר פרעה 'רק צאנכם ובקרכם 

היפך מקצה לקצה, 'גם אתה תתן בידינו וגו'. יוצג', השיב משה ב
וגם מקננו ילך עמנו', והוסיף לומר הטעם, 'כי ממנו נקח לעבוד 

', פירוש כי מזה שאתה אומר לעשות כך, נקח ואלוקינאת ד' 
עצה לעבוד ולעשות בהיפך כנ"ל. וזהו שאמר 'ואנחנו לא נדע 

ה מה מה נעבוד את ד' עד בואנו שמה', פי' ואנחנו לא נדע עצ
לעבוד ולעשות עד בואנו שמה, היינו למתן תורה, ולעת עתה 
העצה זו ידענו, שכל מה שאתה אומר, לעשות בהיפך מקצה 

  לקצה. 
 )בשפתי צדיקים(

 

 "כשלחו כלה גרש יגרש אתכם" )יא, א(
כל מעשה ידידותי וטוב אינו הולך לאיבוד, משריש אהבה בלב. 
ואהבה מביאה לידי התקשרות. ולו היו ישראל יוצאים ממצרים 
בשל רצונו הטוב של פרעה, היה נשאר בלבם רגש של הכרת 

זיק של התקשרות וגעגועים טמירים לטובת  -טובה וע"י זה 
רש יגרש" "כלה ג -מצרים. ולכן היה צורך שפרעה יגרש אותם 

 כדי לנתק את כל הקשרים הנפשיים למצריים ולמצרים. 
 )אדמו"ר ר' יצחק זליג מורגנשטיין מסוקולוב(

 

 "דבר נא באזני העם" )יא, ב( 
הזהירם על כך. שלא יאמר אותו צדיק אברהם: 'ועבדום ועינו 
אותם' בהם 'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' לא קיים בהם )רש"י(. 
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 לרפואת האשה החשובה מרת פריידא בת פייגא תחי'

 

מפני מה מבקש הקב"ה מישראל שייקחו את רכוש המצרים מן 
, ולא משום עצם הסיבה של "שלא יאמר אותו צדיק"

ההבטחה? בספר "דרש מרדכי" של הרב מרדכי דרוק מובא כי 
האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל תרץ זאת בעזרת מעשה שארע לו 
בימי השואה האיומה. היה זה באחד מימי העבודה המפרכים 
כולם שכבו לישון על הדרגשים והרבי מצא את עצמו שוכב ליד 

תה יודע, רבי, גם לי יהיה יהודי מומר. המומר לחש על אזנו: "א
"איך יתכן? הלא אתה  -עולם הבא!" "לך?" התפלא האדמו"ר 

משומד!" השיב המומר: "כשהיטלר הביא אותי לכאן הוא בדק 
שלשה דורות אחורנית כדי למצוא אף את אלו שיש בהם שמץ 
יהדות קלוש בלבד. אם אני טוב בשביל היטלר כיהודי, וסובל 

שטוב אני גם בשביל העולם הבא... לא אתכם ביחד כיהודי, הרי 
יתכן, שכאן אסבול בגלל היותי יהודי, ושם לא אזכה להיכנס 
לעולם הבא!". לשמע הדברים הגיב האדמו"ר בקורת רוח: 
"יישר כחך, תירצת לי בכך קושיה גדולה שהייתה לי אודות 
הסיבה שאותה מונה הקב"ה להוצאתם של ישראל ברכוש גדול 

ן, הקב"ה לא חייב לתת מאומה לזרעו של ממצרים. הנה כי כ
אברהם, לפי שבשנות השעבוד הם נשתקעו במ"ט שערי 
טומאה ועבדו עבודה זרה ממש כמו שכניהם. אלא, כדי שלא 
יאמר אותו צדיק: הלא הבטחת 'כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם 
ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה... ואחרי כן יצאו ברכוש 

מפני מה קימתם בהם  -הם נחשבים לזרעי גדול'. ואם אין 
'ועבדום וענו אותם'? מכאן שאם הם טובים עבור השעבוד, הם 
 טובים דים גם כדי לקבל את שכר הרכוש הגדול!")דרש מרדכי(

 

"דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו 
 )יא, ב( ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב"

תוב )ג כב( "ושאלה אשה המפרשים שואלים שאלה. בפסוק כ
משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלת" מה, בגדים 
של גויים?! כל ילד יודע כי בזכות שלא שינו את שמם , לבושם 

נגאלו ממצרים, ואיך אומרת התורה שהם שאלו  –ולשונם 
מהשכנים הגויים ביגוד, אתמהה?!. אך אם תביטו שוב בפסוק, 

בפסוק כתוב "ושאלה אשה וכו' כלי חייך הרב גלינסקי ואמר: 
על בניכם ועל בנתיכם". בגד  -כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם 

של אשה מצרית קצר, ואכן, אשה יהודית משליכה אותו לפח, 
אלא שלא הן עצמן לבשו את הבגדים, הן הלבישו את הילדים 
בבגדים של המבוגרים "ושמתם על בניכם ועל בנותיכם" להם, 

היה הבגד ארוך... "ובזכות נשים צדקניות  לילדים הקטנים,
  נגאלו אבותינו ממצרים". 

 )להגיד(
 

 "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" )יא, ז( 
"תנו רבנן כלבים בוכים מלאך המוות בא לעיר, כלבים משחקים 

 אליהו הנביא בא לעיר" )בבא קמא ס:(. 
)ב"דעת זקנים" לבעלי התוספות )על הפסוק שלנו( ביארו 
שכשאליהו הנביא בא לעיר הכלבים משחקים, מפני שכשהרג 
אליהו את ד' מאות נביאי הבעל, השליך את נבלתם לכלבים. 

לפיכך חושבים הם שגם עתה הוא בא להעניק להם נבלה...(. 
שמעתי לפרש בדרך צחות: בליל הסדר הסתובב מלאך המוות 

צרים בכדי להרוג את הבכורות. עקב שהותו של מלאך במ
המוות, היו צריכים הכלבים לבכות. אך כיון שבאותו הלילה מלו 
בני ישראל את עצמם בכדי שיוכלו לאכול מקרבן הפסח, 
ובברית מילה הלא מגיע אליהו הנביא להשתתף, היו הכלבים 

האם  -צריכים לשחק. כיון שראו עצמם הכלבים במבוכה קשה 
בכות בגינו של מלאך המוות, או שמא לשחק בשל אליהו ל

הנביא שנמצא כעת במצרים, נקטו את הכלל הידוע: "שב ואל 
תעשה עדיף". וזהו שכתוב "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב 

 )במחשבה תחלה(   לשונו"... 
 

 "החודש הזה לכם" )יב, ב(
צרים חודש זה פירש מרן ה"בית יוסף" זצ"ל: עד כה, ייחסו המ

לעצמם ולרום מזלם, כי מזלו הוא טלה, והמצרים עבדו לטלה. 
והנה, בעיצומו ובתוקפו של החודש, כשהירח במילואו והמזל 
בשיאו, ניגפו המצרים, והקדוש ברוך הוא עשה בהם 
ובאלוקיהם שפטים, ובני ישראל הקריבו את השה, אלוקי 

שראל יצאו ביד מצרים, קורבן לה' . בכורי מצרים מתו, ובני י
כל אלוקי העמים אלילים, אין בהם  יהרי זה לאות כ -רמה 

תועלת ואין בהם ממש. חודש זה הפך למצרים ליגון ואנחה, 
כי בו היינו לעם  חדל מהיות החודש שלהם, והפך לחודש שלנו,

 )מעיין השבוע( ה' . 
 

 " )יב, יב("ועברתי בארץ מצרים
 .אני ולא מלאךועברתי... 

כה טמאה, עד שאילו  ההייתצרים מ תשאווירכתבו המקובלים, 
היה מלאך יורד אליה היה נטמא! אז נכון שהרחוב כאן איננו 
כמו טומאת מצרים, אבל גם אנחנו איננו מלאכים... כמה יש לנו 

 )מעיין השבוע( להדיר ולשמור אותנו מאוירת הרחוב! 
 

 "ושמרתם את המצות" )יב, יז(
פעם בא אורח לביתו של הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע ולא היה 

שמורה הייתה בביתו,  לו מה לתת לאורח לאכול רק מצה
שאותה הוא שמר מכל משמר לפסח. לקח הרה"ק רבי דוד את 
המצה השמורה, בישל ממנה מאכל ונתן לאורח לאכול. 
לתמיהת בני ביתו, הוא הסביר: הרי את החיוב של מצה שמורה 
לומדים אנו מן הפסוק: "ושמרתם את המצות". ומאותו פסוק 

ה הבאה לידך אל עצמו הרי לומדים אנו דין נוסף שמצוו
תחמיצנה. הריני מקיים איפוא את הדין שלא להחמיץ את 
 המצוה, ולפסח יזמן לי הקב"ה מצה שמורה אחרת.)כתב סופר(

 

 "ושמרתם את המצות" )יב, יז(
מעשה שהיה פעם בעת אפיית המצות של מרן הגרי"ז ז"ל 
בירושלים, נגש אחד אל הגרי"ז וסיפר לו סיפור שמספרים על 

לי האדמורי"ם הראשונים, שהיה אופה את מצותיו אחד מגדו
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בדקדוקים נוראים, ובאותה המאפיה באותו זמן אפה את 
מצותיו גם יהודי פשוט אחד, שראה את כל הדקדוקים 
הנפלאים של האדמו"ר במצותיו, הצטער על כך שהוא אינו 
יכול גם כן לעשות כך, ונעמד לו אותו היהודי בקרן זווית 

ת לבו: רבש"ע, אני יהודי פשוט, ואיני יכול והתפלל לד' מקירו
להדר ולדקדק בעסק המצות כמו האדמו"ר, על כן הנני מבקש 
ומתחנן לסייעתא דשמיא שהמצות שאני עושה יצאו כשרות 
ומהודרות... האדמו"ר שהבחין ושמע תפילה זכה זו, ניגש אל 
היהודי הזה ובקשו להחליף אתו את מצותיו. )כך סיפר הנ"ל 

רי"ז, והיה מורגש שכוונת המספר הייתה להוכיח לפני הג
שעדיפות מצות שכשרות ע"י תפילה, יותר מאשר מצות 
כשרות ומהודרות ע"י רוב עמל ודקדוקים וחומרות(. השיב לו 
רבינו הגרי"ז על אתר תוך כדי דיבור: אם כן הלא רואים 
שהיהודי ההוא באמת פעל בתפילתו על המקום, שאכן זכה ע"י 

וא יזכה במצה שנעשית מתוך רוב דקדוקים תפילה, שה
 והידורים אשר עמל ויגע עליהם האדמו"ר. )פניני מרן הגרי"ז(

 

 "מה העבודה הזאת לכם" )יב, כו(
הרשע תמה על העבודה הזאת. מוכן הוא להציע עבודה אחרת, 
לקיים דינים אלו ולהתעלם מאחרים, לשמור מצוות כהבנתו 

, והקב"ה יסתפק בזה. משל, ועל פי החלטתו. די בכך, לדעתו
אמר הסבא מנובהרדוק זצ"ל, למה הדבר דומה, לאדם שנכנס 
לחנות אריגים וביקש אריג קטיפה כחול כהה. אך האריג אזל. 
המוכר יכול היה לומר, שאין ברשותו אריג כזה. יכול היה לומר 
לקונה לבוא למחרת היום, והוא ישתדל להשיג את האריג. אבל 

דף גליל של אריג פשתן שחור, והחל לשכנע הוא הוריד מן המ
את הקונה, שכדאי לו לקנות מגליל זה. האריג הוא כמעט 
כקטיפה, איכותו מעולה, והצבע השחור אינו שחור ממש. זהו 
כחול כהה ועמוק, כהה עד מאוד... הקונה מיאן לשמוע. אין הוא 
רוצה באריג פשתן, וגם הצבע אינו מתאים. אבל המוכר לא 

נו, ודבר בלהט רב. מי יודע, אולי גם את עצמו שכנע, הרפה ממ
אולי באמת ובתמים אמר, שהאריג שעיר מעט, מבריק מעט, 
דומה לקטיפה, וההבדל הוא במחיר בלבד. ולא הבין, שהנגיעה 
האישית מדברת מתוך גרונו, ורצונו להרוויח כמה פרוטות 

 מעות את שיקול דעתו. )אור המוסר(
 

"ויקם פרעה לילה... ויקרא למשה ולאהרן 
 לא(-לילה..." )יב, ל

יש לברר מדוע כתוב פעם שנית לילה בעת שקרא פרעה 
 למשה ולאהרן במכת בכורות. 

 ובאור החיים הק' מפרש בב' אופנים:
א. כי פרעה אמר למשה אחר מכת חושך, "ביום ראותך פני 
תמות", וא"כ פרעה רצה להדגיש למשה כי כעת יכול הוא 

יום להראות לפניו, כי עתה זמן לילה הוא, והאיסור חל רק על 
 ראותך פני. 

ב. באופן אחר דומה לקודמו מפרש האוה"ח הק', כי האיסור 
הוא רק לראות את פני פרעה וכעת הלא לילה הוא ולא יראה 

 פניו כי במחשך הוא, ולא חל האיסור של ביום ראותך פני.
 

"ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו 
 ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלת" )יב, לה(

שאמר להם במצרים 'וישאלו  -עשו כדבר משהפרש רש"י: "
איש מאת רעהו'. ולכאורה, מה הוא מחדש בדברים אלו? הרי 
זה מה שכתוב, מה בא רש"י הקדוש להוסיף בפירושו? אומר 
הגאון מווילנה, פלאי פלאים ממש: משה רבינו אומר לכלל 
ישראל בשם הקב"ה שישאלו "איש מאת רעהו" כלי כסף וכלי 

רא "רעהו"? המצרי הזה הוא חבר של הישראל?! זהב. הלזאת יק
אלא, אומר הגאון, מה שנאמר "דבר נא באזני העם וישאלו איש 

שאת  ההכוונאין  -מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף"...
הכלים ישראל היהודי מהמצרי אלא מחברו היהודי! "רעהו" אכן 

ליהודי ולא למצרי! שכן, אם רוצים היהודים שהגוי  ההכוונ
קודם עליהם לעשות חסד האחד עם  -ישאיל להם את כליו

השני. מעשי החסד הללו יביאו שפע של חסד לעולם וכך גם 
 -המצרי ישאיל ליהודי. ואכן, "ובני ישראל עשו כדבר משה"

מהחבר  -"שאמר להם במצרים 'וישאלו איש מאת רעהו"
מעשי  -היהודי, וזה הביא ל"וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב"

 חסד הביאו להשפעה של נתינה.ה
 

בר משה וישאלו "ובני ישראל עשו כד
ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות וה' נתן 
את חן העם בעיני מצרים וישאילום וינצלו את 

 לו( -מצרים" )יב, לה
מדוע חוזרת התורה ומספרת על שאילת כלי הזהב והכסף גם 

אר, שבני כעת, בשעה שיוצאים ישראל ממצרים? התוספות מב
ישראל ארזו את מזוודותיהם לקראת היציאה, ובתחתית 
המזוודות טמנו את כלי הזהב, הכסף והאבנים הטובות. בליל 
יציאת מצרים, נקש המצרי על דלת ביתו של היהודי: "מוישה, 
אתם הולכים?" אכן כן, משיב משה. "אני מבקש שתחזיר לי את 

שיב מויש'ה הזהב והכלים ששאלת ממני..." "אין בעיה" מ
ברוחב לב, "רק תמתין מעט, אני רק צריך לפרק את המזוודה 
ומיד תוכל לקבל... מדובר בלא יותר משעתיים שלוש..." 

מי יודע אילו מכות עוד  -שלוש? המצרי מתחלחל  -שעתים 
יבואו בשעתיים הללו?!.. גם כך מצרים בקושי מחזיקה מעמד... 

העיקר שתלכו מהר ככל "טוב, טוב, לא צריך..." הוא ממלמל, "
 האפשר". )ומתוק האור(

 

"ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו 
 ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלת" )יב, לה(

הקב"ה  הציוומקשה הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט"א מדוע 
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שישאלו כלים מן המצרים, ולא ציווה שיבקשו מהם במתנה? 
והרי המצרים בוודאי היו שמחים גם לתת להם כלים במתנה, 
ובלבד שילכו מאיתם. וכמו שפירש רש"י )יב, לה( שכשרצו 
ליטול כלי, אמרו להם המצרים: "טול שניים ולך", ובלבד 

 שתיפסק המכה.
הוא מבאר זאת ע"פ מה שמצינו כמה פעמים בגמרא, שדרך 

כוכבים היה לצייר ולחקוק על כליהם צורות של עבודה העובדי 
זרה ואם כן, אם היו המצרים נותנים את כליהם במתנה 
לישראל, הרי היו הכלים נאסרים לישראל לעולם, מפני שאז 

ל נחשבים היו הכלים של ישראל, וע"ז של ישראל אין לה ביטו
הקב"ה שישאלו מן המצרים את כליהם,  הציוועולמית, לכן 

בהשאלה בלבד, והכלי נחשב עדיין ברשות מצריים, ועדיין יש 
אפשרות לבטל את הע"ז. והנה, כאשר הוכו המצרים במכת 
בכורות, נאמר "ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים" ופרש"י 
שעבודה זרה של עץ נרקבת ושל מתכת נמסת, וא"כ נתבטלו 

 ומותרים הכלים לישראל! -ל הע"ז בעודם ברשות מצריםכ

 

שבעת ימים תאכל מצת, מצות יאכל את "
 ז(-שבעת הימים" )יג, ו

העיר את  פעם נמנו גבאי העיר וילנא וגמרו, להפחית לעניי
התמיכה הקבועה לרכישת מצות, עקב היקר שהאמיר באותה 
שנה. דבר ההחלטה הגיעה לאזניו של הגר"א מוילנא, והוא כנס 
את הגבאים כדי להניא אותם מהחלטתם לפגע בעניי העיר. 
"מה טעם", שאל הגר"א את הפרנסים, "נאמר בתורה 'שבעת 

אחריו מצת חסר בלי וא"ו, ובפסוק של -ימים תאכל מצת'
מצות מלא"? נבוכו הנאספים והגר"א  -נאמר 'מצות יאכל'

המשיך: "ללמדנו בא הכתוב, שבשעה שאדם דואג לעצמו, אזי 
תאכל מצת בכתיב חסר, כי יכול הוא להפחית ולצמצם את 
ההוצאות עצמו. אולם כאשר מצות יאכל לאחרים, אזי אינך 

 רשאי להפחית, ועליך לתת בשפע".
 

 יך תפדה" )יג, יג("וכל בכור אדם בבנ
אחר פטירתו של רבי צבי הירש מזידיטשוב, רבו ודודו של רבי 
יצחק אייזיק מקומרנא, נסע רבי אייזיק לראשונה להונגריה 
והתקבל בכבוד רב בעיר מונקאטש. בשבת כבדוהו בקריאת 
התורה כפי שהיה רגיל, וכשהעלו את הלוי לתורה והלה בקש 

זיק והביט בו בחמרה: "האם גם להתחיל לברך, פנה אליו רבי איי
אביך היה לוי"? חורו פניו של האיש, ובבושת פנים הודה שאינו 
אלא ישראל, אלא שבהגיעו מפולין חשש שלא יכבדוהו כראוי 
בבית הכנסת, ולכן הציג עצמו כלוי. לאחר רגע קט טען האיש: 
"מה פשעי מה חטאתי? וכי נטלתי מעשרות כלוי?! גער בו 

אם את בנך בכורך פדית כדין התורה"? נבהל הצדיק ואמר: "ה
האיש ובשפלות קול הודה שלא עשה כן. למחרת השבת, נערך 
פדיון בנו של אותו אדם, שכבר הגיע למצות, ותהום כל העיר 

 מונקאטש מראיתו הזכה של הצדיק מקומרנא.
 

 "ולא יראה לך חמץ" )יג, ז(
 פעם אחת בא אל הרה"ק מרדומסק בעל תפארת שלמה ז"ל,
רב גדול בתורה לפני הפסח, ונתן לו פתקא, והזכיר שם, שיהי 
רצון שלא יכשל חס וחלילה בהוראות חמץ בפסח בשאלות בני 
עירו. ואמר לו הרה"ק סגולה לזה, שיראה ללמוד ולסיים כל 
הלכות פסח מהחל ועד כלה. וזה יהיה לו סגולה ושמירה 

ה זאת, בטוחה, שלא יבוא לו שאלה. והרב הנ"ל עמד משתאה מ
מה שייכות זה לזה. הסביר לו הרה"ק, תדעו כי ההלכה בשולחן 
ערוך מבקשת ומתחננת בשמים ממעל, שנלמדהו. ומי שאינו 
לומד את ההלכות, הלא ההלכה עומדת וצווחת בשמים, 
ומבקשת שנלמד את ההלכות. מה עושים בשמים, מכריחים 

גלגל אותו בעל כרחך ומזמינים לו שאלות, כדי שעל ידי זה ית
הדבר שילמד את ההלכות. ולכן עצה היעוצה ועצה טובה 
קמ"ל, אם כבודו ילמד את כל הדינים וההלכות לפני הפסח, אזי 
תשקוט ההלכה מטענתה שנלמדנו, כי הרי כבר למדו אותה 

 לפני הפסח, לכן ירוויח שלא יזמינו לו משמים שום שאלות. 
 )אוצר אפרים(

 

 "והיה לך לאות על ידך" )יג, ט(
אחד מחסידי פשיסחא חיבב וייקר מאוד את התפילין שלו, 

שמים ובעל -המצווה מידי סופר סת"ם ירא-שאביו קנה לו לבר
כתב נאה במיוחד. החסיד היה מוסר את התפילין לבדיקה בכל 

 שנה, ותמיד נמצאו ללא רבב.
פעם אחת, בערוב ימיו של החסיד, בדק הסופר את התפילין 

בפרשיות התפילין. כלומר, התפילין  ונחרד לגלות כי חסרה אות
היו פסולות משעת כתיבתן. הסופר לא ידע איך יקבל החסיד 

סחור עד שאמר לו את הדברים -את הבשורה, והלך סחור
 כהווייתם.

לתדהמתו החל החסיד לרקוד בחדר מרוב שמחה. אחד מבניו 
שאל אותו לפשר השמחה, והחסיד ענה: "ראה איזה נס! שווה 

החסרה לא הייתה מתגלה, ואז הייתי נפטר מן בנפשך שהאות 
העולם בלי שאניח תפילין כשרות אפילו פעם אחת בימי חיי. 

 עכשיו אוכל לקיים את המצווה לפחות מכאן ולהבא".
 

 "והיה לך לאות... ולזכרון בין עיניך" )יג, ט(
בתפילת לשם יחוד קודם הנחת תפילין אומרים וציוונו להניח 

הלב לשעבד בזה תאוות וכו' ועל הראש על היד. שהיא כנגד 
כנגד המח וכו'. ויש להבין זאת על פי משל לבני מדינה שרצו 
להמליך איש אחד למלך, אמר המיועד. אם כנים דבריכם, אסרו 
תחילה באזיקים את פלוני, המערער על המלוכה, ואחר כך 
תמליכוני עליכם. כיוצא בדבר זה, טרם יעטר אדם בתפילין את 

דישו, צריך הוא תחילה שיאסור באזיקים את המוח להק
המערער על המלוכה, דהיינו את הלב השולט באברי הגוף, 
ובתפילין שהוא מניח כנגד הלב הריהו קושרו באזיקים לפיכך 
מקדימים תפילין של יד כנגד הלב, ומברכים 'להניח' ורק 
לאחריהן מניחים של ראש ומברכים על 'מצות' כדרך 

 )חתם סופר( וה.שמברכים על גמר מצ
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