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 שבעה לפטירתה -לעי"נ מרת שרה בת ר' דוד 

 אל משה בא אל פרעה" )י, א(’ "ויאמר ה
"לך אל פרעה" לא כתוב, אלא "בא אל פרעה". כי מן הקב"ה אין 
הולכים, הוא נמצא בכל מקום, "מלוא כל הארץ כבודו", לכן 

 אמר כאן, "בא" כלומר: בא אתי, הנני אתך בכל אשר תלך... 
מוט'ל מקלשין ז"ל היה דובר צחות בלשון ’ הגביר החסיד ר

המדינה, והיו לו עסקים גדולים בוארשה. פעם אחת שלח 
יצחק מווארקי ז"ל. כשבא אליו ביקש ’ אחריו הרב הקדוש ר

ממנו הרבי, שילך לשר גדול אחד בהשתדלות לבטל את רצון 
הממשלה לגזור שריפה על השולחן ערוך "חושן משפט". 

שיש חוקי המדינה, והיהודים מחויבים ללכת עם  בטענה
משפטיהם לערכאות ולהתדיין לפי חוקי הממשלה. הגזירה 
עדין לא יצאה לאור, אבל ידוע היה שעומדים להוציא גזירה זו. 

מוט'ל לרבי: אותו שר הוא כעסן גדול, והוא מאיים ’ השיב ר
 לירות ברובה אל כל הבא אליו בהשתדלות, איזו שתהיה. 

לו הרבי: הקב"ה אמר למשה "בא אל פרעה", ולא "לך אל  אמר
שילך ’, פרעה", כי משה רבינו היה מתיירא מפרעה, ואמר לו ה

 ן"(. ’עמו יחד )באידיש: "קום צו פרעה
’ מוט'ל בשמחה לאותו שר, והשר בראותו את ר’ ואז הלך ר

 )אמרי חן( מוט'ל נבהל מפניו ומילא את בקשתו. 
 

 (ב, י" )בנך ובן בנך באזני תספר ולמען"
 דברי את מביא( יא, כח דברים, משה תורת" )סופר חתם"ה

 ימיו שחתם מי אשרי: 'אברהם רבי לבנו באגרתו ם"הרמב
 הוא צריך אותם ענינים נקצבו אדם שלכל, כלומר', במהרה

 ואשרי, ימיו את השלים – לתקנם סיים ואם, הזה בעולם לתקן
 . בעולם תפקידיו כל את להשלים במהרה שזכה מי

 שרבים או לחנכם בנים לו שיש שאדם", סופר חתם"ה הוסיף
 תיקונו את שהשלים לאחר אף ימים להאריך יכול, לו צריכים
 בפרי לטובה' ה והותירך(: 'שם) הכתוב מן לכך ורמז, בעולם

 לאחר אף בעולם' ה שיותירך תזכה צאצאיך שבזכות', בטנך
 . תיקונך שהשלמת

 מכך", סופר חתם"ה לדברי נוסף רמז הביא' יוסף פרדס' בספר
 לזה ובדומה', בנך ובן בנך באזני תספר ולמען' כאן שנאמר

 ', האדמה על ימים תאריכו ולמען(: 'ט, יא) דברים בחומש נאמר
, לתורה בניך בחינוך –' תספר ולמען'ב אתה עוסק שאם מכאן
 תיקונך שהשלמת לאחר אף –' ימים תאריכו ולמען'ל תזכה

 . בעולם
 

"ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר 
 התעללתי במצרים" )י, ב(

בעל ההגדה מביא על הפסוק: "ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה", 
זה הֶדֶבר. הקשה רבי שלמה הלוי אלקבץ זצ"ל בספרו "ברית 

לא בזכותה יצאנו הלוי": הלא מכת הדבר הייתה החמישית, ו
ממצרים! ותירץ, שהחל ממכה זו, הקשה הקדוש ברוך הוא את 
לב פרעה, ולולי הקשחה זו, היה מסכים להוציאם מיד מחמת 
תוקף המכות. הואיל וכך, אם היה פרעה מסכים לשחרר את 

העם, מדוע הקשה ה' את לבו? התשובה היא שבאמצעות 
וחו הגדול, כמו המכות, לימד הקב"ה לישראל אמונה ברורה בכ

שנאמר: "למען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי 
במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ד'", כי 
הוא שליט בעולם ועושה בו כרצונו. אלא שכאן יש לשאול: אז 
מה אשמים פרעה ועמו, שמוכנים היו לשלח את ישראל, וניטל 

ה, חושך ומכת בכורות, רק עליהם לסבול דבר, שחין, ברד וארב
כדי ללמד את בני ישראל שיעורים מוחשיים באמונה, וכתב 
הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, ששמע על כך משל נאה מפי 
הגאון רבי ישועה פלאג'י זצ"ל: משל למה הדבר דומה, לעשיר 
שהיה חשוך בנים, ולעת זקנותו נולד לו בן, שהאיר להוריו את 

יכולה לגדל ולהאכיל מחמת זקנתה, שיבתם. אשתו לא הייתה 
לפיכך שכר מינקת שתאכיל את בנו וקצב לה ממון רב בשכרה. 
יום אחד, חלה הבן. הוריו הדואגים הבהילו לעריסתו את טובי 
הרופאים, שעמדו חסרי אונים ולא מצאו לו מזור ותרופה. 
לאזני האב הגיע שמעו של רופא מומחה מעיר הבירה. שלח 

אמר: "רדה אלי, אל תעמוד, ואתן בשכרך כל אליו את מרכבתו ו
שתבקש". בא הרופא, בדק את התינוק והניד בראשו בפנים 
חמורות. האב הישיש פכר אצבעותיו בעצב: "כלום אין תרופה 
למחלתו, האמנם אפסה כל תקוה", "יש תרופה", אמר הרופא, 
"אבל"... "אם יקרה היא, ארכשנה בעד כל הון שבעולם" קרא 

לא יקרה היא", אמר הרופא, "אך חריפה היא מאוד,  האב. "לא,
ואין בכוח התינוק לשתותה". "אם כן", לחש האב, "אין עצה". 
"אפשר לנסות בדרך אחת", אמר הרופא, והתקוה שבה לפעם 
בלב האב. "אם תשתה המינקת את התרופה, אולי יבריא 
התינוק. אין ספק שהיא תזיק לה בחריפותה, והיא תחלה 

ראות, אבל חלבה יהיה ספוג בתרופה זו, ואם ישתהו ותסבול נו
התינוק אולי יירפא". רץ האב אל המינקת לבשר לה את 
הבשורה המרנינה. אבל המינקת כלל לא שמחה: התרופה 
חריפה ומרה, והיא מסרבת לשתותה. פנה האב אל השופט 
ותבע את המינקת לדין. בגללה, עלול תינוקו למות. אמרה 

חס, יכול הוא לשכור מיניקות אחרות, המינקת: "חלילה ו
שישתו את התרופה ויתייסרו בעינויים. אני לא נשכרתי אלא 
להיניק את הילד, ולא התחייבתי לשתות בעבורו תרופות". 
קיבל השופט את טענתה. שב האב לביתו, ופניו נפולות. ראהו 
הרופא ושאל לסיבת דכדוכו. סח לו את טענת המינקת ואת 

אדמו פניו של הרופא, וביקש להתייצב בפני  דינו של השופט.
השופט. מבקש הוא לערער על פסק הדין. "מדוע?" שאל 
השופט. "משום שבידי להוכיח, כי מחלתו של התינוק נגרמה 
עקב פשיעתה של המינקת, שלא נזהרה ואכלה מאכלים 
שעכרו את חלבה והזיקו לתינוק. משום כך, חייבת היא לשתות 

להבריאו", טען הרופא. "אם כך הדבר",  את התרופה המרה כדי
אמר השופט, "לא זו בלבד שאחייבנה ליטול את התרופה 
המרה בלי לקבל כל תוספת לשכרה אלא עוד אטיל עליה 
לרכוש את התרופה מכספה"... והנמשל: מכות מצרים נחתו על 
המצרים, כדי שעם ישראל יתחזק על ידן באמונה. ואין לשאול 

ול כדי להביא להתעלותם של בני מדוע על המצרים לסב
ישראל, משום שבימי האבות והשבטים הקדושים, ניחן עם 
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ישראל בחוזק אמונה. ופרעה ועמו החלישו בהם את האמונה 
על ידי העבדתם בפרך ושעבודם בחומר ובלבנים ועל ידי 
דרדורם למ"ט שערי טומאה. לפיכך, עליהם לסבול את עול 

אל מהמחלה שגרמו, ולהשיב המכות כדי להבריא את בני ישר
 )קול יהודה( את מצבם לקדמותו. 

 

 (ג, י" )מפני לענות מאנת מתי עד"
 הבינלאומי הדין בית בפני למשפט פרעה את מביאים היינו אילו

 ?אותו מרשיעים היו מה על – בהאג מלחמה לפשעי
, פוליטיים באסירים בהתעללות, עם ברצח מואשם היה הוא

 . ליאור רכים תינוקות ובזריקת, אזרחים של חרויות בשלילת
". מפני לענות מאנת מתי עד" –? בפסוק פרעה' מואשם' ובמה

, הנוראים והפשעים העוולות לכל שגורמת, האמתית האשמה
, ה"הקב בפני לבו להכניע פרעה של סירובו –!" מאנת: "היא

 לייב אהרן רבי ידי על נאמרו, אלו דברים. בקולו ולשמוע
. ל"ז לוונשטיין יצחק רבי, מקורבו ידי על מפיו והובאו, שטיינמן

 מתי עד" של, הזו התוכחה: ואמר שטיינמן הרב עוד והוסיף
 אדם לכל נאמרת היא. הרשע לפרעה רק לא נאמרה", מאנת
 לכל והבסיס, המחלות כל אבות אבי. בימינו אף, ואדם

, לבו את מכניע אינו שאדם –" מאנת מתי עד" הוא, החטאים
 . לבורא לבו את משעבד אינו

 בעת אף. לבו בשרירות ללכת לו הגורמת, גאוה באדם יש
 לכך דעתו נותן הוא אין, חלילה, ומצוקות צרות עליו שבאות

 . דרכיו לתקן לעוררו, באו ה"שמהקב
 

 "עד מתי מאנת לענות מפני" )י, ג(
סיפר המשגיח החסיד רבי גד'ל אייזנר זצ"ל משל לרועה צאן, 

לעדרו וטרף ממנו כבש כל יום. כעס הרועה שזאב התנכל 
והחליט לארוב לזאב ולתפסו. חיכה כמה שעות, ומשהגיע 
הזאב השליך עליו הרועה אבן גדולה. סב הזאב על עקבותיו 
וברח. החל הרועה לרדוף אחריו, עד שתפס בזנבו, ורץ עמו 
יחדיו עד שאפסו כוחות ולא יכל לעמוד בקצב הריצה. נפל 

ו אוחזת בזנב הזאב. וגופו נגרר על הקרקע אפיים ארצה ויד
ונחבט באבני השדה. החל צועק וצווח "גיוואלד", גיוואלד!" 

עזוב את הזנב!  –אמר לו חכם אחד: שוטה, לאז אפ די שוואנץ
 כדי להינצל מן הרע, צריך פשוט לעזוב אותו.)בשפתי הגדולים(

 

"ועתה שא נא חטאתי אך הפעם והעתירו לה' 
 (אלקיכם" )י, יז

"וטעם 'שא נא חטאתי', דרך כבוד למשה, כי הוא אלהים 
לפרעה )לעיל ז, א( וגדול מאוד בארץ מצרים )להלן יא, ג( 
'והעתירו אל ה' אלקיכם', לשניהם, כי כן יאמר פרעה בכל פעם 
דרך מוסר, כי יודע פרעה כי משה הוא המעתיר, כי כן אמר לו 

'' )שם כה(, 'למתי אעתיר לך' )לעיל ח ח(, 'והעתרתי אל ה
'אפרוש את כפי אל ה'' )שם ט כט(, כי לא ידבר משה בזה לשון 
רבים, שלא יוציא שקר מפיו" )רמב"ן(. את פירושו של הרמב"ן 

על פסוק זה הביא הרבי מסאטמר כהוכחה לכך שאמירה בלשון 
רבים שמכוונת ליחיד, אינה אלא שקר ואסורה מעיקר הדין, 

 ו". כפי שמסופר בספר "עולמות שחרב
היה זה בעת שנערכה חתונה בין חתן נובהרדוקאי לבין כלה 

 מסאטמר. 
באחת מסעודות ה"שבע ברכות" השתתף רבי אברהם יפהן, 
ראש ישיבת נובהרדוק ואף הרבי מסאטמר. במהלך הסעודה 
החל רבי אברהם לספר אודות גדולי תנועת המוסר, מדותיהם 
הטובות ודרכי הנהגתם, ובין השאר סיפר על רבי זונדל מסלנט, 
רבו של רבי ישראל מסלנט. באחד הימים קיבל רבי זונדל 

כתב מאת אחד מתלמידיו בחו"ל ובו בקשה להתפלל על מ
 אשתו החולה. 

מאחר שבערוב ימיו נחלשה ראייתו, היה הרב מקריא את 
תשובותיו לגבאי שלו, וזה היה רושם את הדברים ומעלה אותם 
על גבי הכתב, ואף כעת עשה כן. לאחר מכן ביקש מן הגבאי 

ו מתפללים להקריא לפניו את מה שכתב. הגבאי הקריא: "אנחנ
לשלום רעייתו". "לא אחתום על כך", אמר הרב, "זהו דבר 
שקר, הרי רק אני מתפלל לרפואתה, ומדוע כתבת 'אנחנו' 

 בלשון רבים? נא לתקן". 
"ראה עד היכן מגיעה מידת חסידותו של רבי זונדל ועד כמה 

סיים רבי אברהם את סיפורו. ענה לו  –דקדק באמירת האמת" 
י הרמב"ן אין זו מדת חסידות אלא חיוב הרבי מסאטמר: "לפ

 גמור! שאם לא היה מדקדק כן הרי זה ממש שקר!"
וכאן ציטט לו את לשונו של הרמב"ן המובאת בתחילת דברינו: 

 –"אם משה היה אומר 'אנחנו' היה הדבר לשון שקר ממש" 
"מכאן שאין זו רק מדת חסידות לדקדק בכך, אלא  –סיכם 

ן יחיד, כאשר מתכוונים לאדם חיוב גמור הוא לומר בלשו
 בודד".

 

 (כא, י" )חושך ויהי"
 ויחשיך חושך שלח( "קח תהלים) הכתוב שאמר זהו: ובמדרש

 ". דברו את מרו ולא
ם ג שהיו כתוב רבתי שלמה חכמת שבספר ם סופרהחת כתב

 היו כן וכמו, חושך במכת למצרים נראים מבהילים מראות כן
 להרוג יכולים היו ישראל כי עצומה בסכנה יושבים המצרים

 בני רק, פה פוצה ואין ולילך ממונם את מהם ולקחת אותם
 בלי לילך שלא השבועה על עברו ולא' ה ציווי את שמרו ישראל

ל ע ויחי בפרשת יונתן בתרגום שמובא כמו, פרעה רשות
 אותם השביע שיוסף" ישראל בני את יוסף וישבע" הפסוק

 . זמנם קודם יצאו שלא
 יכולים ישראל בני והיו", ויחשיך חושך שלח" בפסוק מרומז וזה

 את" דברו את מרו לא" אבל, מלחמה בלי גדול ברכוש לברוח
 זמן קודם ממצרים ברחו ולא כך על שנשבעו השבועה דברי

 .הגאולה
 

 "ולכל בני ישראל היה אור במושבותם" )י,כג(
אמר הצדיק רבי ישראל מרוז'ין, כל יהודי מאיר כיהלום, אולם 
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היהלום מאיר רק אם הוא מלוטש כראוי, ומונח במשבצת 
המתאימה. כן צריך לשבץ כל יהודי במקום המתאים, ואז ייראה 
אורו. וזו הכוונה 'ולכל בנ"י היה אור במושבותם', כאשר בני 
ישראל במושבותם, משובצים במקומם הם מאירים ומזהירים. 

ות, שמע החסיד רבי מוניא מוסינזון שהיה סוחר באבנים טוב
מרבו האדמו"ר רש"ב מלובביץ', דברי שבח אודות אנשים 
פשוטים אחדים. שאל ר' מוניא: מה הרבי 'עושה' מהם 'ענין', 
השיבו: יש בהם מעלות רבות. אמר לו: אני איני רואה דבר. 
ביקשו הרבי להראות לו מן היהלומים שברשותו. הוציא ר' 

לחן, הצביע על מוניא את החבילה, סידר את היהלומים על השו
אבן אחת ואמר: 'אבן זו היא פלאי פלאים'. אמר הרבי: אני איני 
רואה בה כלום. השיב ר' מוניא, צריך להיות "מבין" כדי לראות 
ביהלומים. אמר לו הרבי: אף נשמות של יהודים הם כיהלומים, 

 צריך להיות "מבין" כדי לראותם. 
 )יגדיל תורה(

 

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

רש"י: "כדי שלא יאמר אותו צדיק אברהם, ועבדום ועינו אותם 
 קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם" . 

מסופר כי  רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל  היה עד לשיחה 
ו שהתקיימה בין יהודי פשוט לבין אחד ה"מגידים" שנהג

 להסתובב בעיירות ולחזק את ידי היהודים בעבודת ה'.
אותו יהודי התלונן בפני ה"מגיד" על מצבו הדחוק, על הצרות 
בהן הוא נתון בכל ענין, וכל זאת למרות שהוא משתדל 
ומתאמץ מאוד בעבודת ה', מעולם לא גרם רעה לשום אדם, 

וזו  ואין הוא מבין מדוע מגיעות לו הצרות הללו? האם "זו תורה
 שכרה" שאל אותו יהודי?

ניסה אותו "מגיד" לנחם אותו, והסביר שאמנם חלק מן השכר 
על המעשים הטובים ניתן גם בעולם הזה, אבל שכר זה אינו 

 בגשמיות אלא בתענוגות שברוח.
יצחק  את השיחה, התערב ואמר לאותו -מיד כששמע רבי לוי

ת שהקב"ה "אל תאמין לו. זו אינה האמת! הצרו –יהודי פשוט 
מביא עליך הן צרות גשמיות ממש, ולכן הוא חייב לך גם שכר 

 גשמי ומוחשי. טענותיך צודקות כולן!" 
יצחק את -כשתמה אותו מגיד על דברי הצדיק, הוכיח לו רבי לוי

הדברים כך: אם נדייק בדברי רש״י שהבאנו לעיל, "שלא יאמר 
רי יצאו אותו צדיק אברהם ועבדום ועינו אותם קיים בהם, ואח

ברכוש גדול לא קיים בהם", לשיטתך )המגיד( ייתכן 
שבהבטחתו לאברהם אבינו "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" 
התכוון הקב״ה לרכוש רוחני, לתורה שהוא עתיד לתת לבני 
ישראל בהר סיני, ואין עוררין כי זה רכוש גדול עצום ורב, שהרי 

ורת פיך על התורה נאמר "יקרה היא מפנינים" ו"טוב לי ת
מאלפי זהב וכסף", ויכול היה הקב"ה לצאת ידי חובת ההבטחה 
לאברהם במתן התורה. והנה, למרות זאת, ציווה אותם הקב"ה 
לקחת מהמצרים כלי כסף וכלי זהב ממש, "כדי שלא יאמר 
אותו צדיק" ולא יבוא בטענה ש"ועבדום ועינו אותם קיים 

יצאו ברכוש גדול בהם", "בהם" ממש, בגופם, ואילו "ואחרי כן 
לא קיים בהם" לא קיים "בהם" ממש, בגופם, אלא 

 בנשמותיהם, ושילם להם במתן התורה.
 

 (ב, יב" )חודשים ראש לכם הזה החודש"
 הוא הירח, הירח פי על עתותיהם את וקובעים מונים ישראל בני

 נעלם שהוא עד והולך מתמעט שהירח כשם, ישראל עם סמל
 מחדש הוא זורח ואז עוד שאיננו סבורים והכל, העין מן

 בשפל הוא נתון כבר אם אף, ישראל עם גם כך, והולך ומתרבה
 ומתנער חוזר הריהו, כליל הוא שוקע הנה כי ודומה המדרגה

 יתמלא לבוא שלעתיד וכשם, אורו במלוא וזורח חוזר משפלותו
 גם יהיה כך בראשית ימי שבעת וכאור החמה כאור הירח אור

  . ישראל עם של עתידו
 (מדרשה פ"ע)

 

 (כג, יב" )הפתח על' ה ופסח"
 יחזור שאדם שבכדי המוסר בספרי ל"חז שאמרו מה ידוע

 ואז מחט של כחודו קטן פתח לפתוח הוא צריך בתשובה
 שהצעד זאת אומרת, אולם של כפתחו פתח לו פותח ה"הקב

, האדם מידי לבוא צריכה הראשונה וההשתדלות הראשון
 ביציאת אולם, בדבר' ה עזרת את רואה הוא אז מכן ולאחר
 של כחודו פתח יפתחו ישראל שבני חיכה לא ה"הקב מצרים

, נגאלים היו לא במצרים נשארים היו אחד רגע עוד אם כי מחט
 יכלו ולא הטומאה של החמישים לשער נכנסים היו כי

 . הפתח על' ה ופסח ולכן, להתמהמה
 של כחודו פתח לי פתחו" על ויתר שהקב"ה הדברים כוונת
מיד  גאל אלא, " ורק אז "אפתח לכם כפתחו של אולם"מחט

 החמישים בשערחלילה  יכנסו לבלתי ממצרים ישראל בני את
 טומאת של החמישים בשער נכנסים היו שאם, הטומאה של

 . מצרים גאולת הייתה לא מצרים
 

" לנגוף בתיכם אל לבוא המשחית יתן ולא"
 (כג, יב)

 ה"הקב י"ע הייתה בכורות שמכת: כתוב בפירוש הרי, ותמוה
 ולא אני מצרים בארץ ועברתי" שנאמר, ובעצמו בכבודו

 אל לבוא המשחית יתן "ולא הכתוב אמר מדוע ואם כן, ,"מלאך
 י"ע הייתה בכורות מכת אמנם: הוא ההסבר אלא" לנגוף בתיכם

 ,"טבעיות" מיתות גם הזה בלילה היו הרי אבל, בעצמו ה"הקב
 הכתוב לילה. על כך אומר באותו למות שעתם שהגיעה אלו

 שלא כדי, בתיכם' אל לבוא למשחית' ה יתן 'לא לילה שבאותה
 ידי על ניגפו ישראל בני שגם, לומר למצרים פה פתחון לתת
 ( מווילנא וןהגא) . בכורות מכת

 

 את' ה ציוה כאשר ישראל בני ויעשו וילכו"
 (כח, יב" )עשו כן ואהרן משה
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 להבין: וצריך ."עשו כן ואהרן משה אף, עשו כן ומהו" י"פירש
 יותר ת"השי מצוות לקיים יחוש מי הרי עשו, שהם פשיטא
 מורכבת פסח קרבן מצות דהנה לפרש ואפשר ואהרן? ממשה
 הפסח. אכילת מכן ולאחר, ועשייתו לקיחתו, חלקים מכמה

 י"ע לקיימה שאי אפשר שבגופו, מצוה הוי הפסח אכילת והנה
 אפשר הרי הכנותיו וכל וצלייתו השוק מן לקיחתו כ"משא, אחר

 עושה שעבד מלאכות הם אלו כלל ובדרך, אחר י"ע לקיימה
 שהתורה מה וזהו, בעצמו לעשותם נכבד לאדון ראוי ואין, לרבו

 הכל ואהרן משה עשו המצוה שלכבוד, כאן לנו הדגישה
 השוק אל והלכו, בעצמם הכל עשו ישראל שבני כשם, בעצמם

 ראשי היו שהם ואהרן משה אף עשו כן, הפסח ולהכין לקנות
 כל כמו אלה כל ועשו, כבודם על חסו ולא פנים נשואי העדה

 . עשו כן הם שאף הרבותא וזהו, ישראל
 (ע"זי סופר הכתב)

 

 בארץ בכור כל הכה' וה הלילה בחצי ויהי"
 בכור עד כסאו על היושב פרעה מבכר מצרים
  " בהמה בכור וכל הבור בבית אשר השבי

 (כט, יב)
 בארץ בכור כל הכה' וה, בניסן ו"ט בליל הלילה בחצי ויהי

 מכה אותה על למשה ה"ב הקדוש שהודיע בשעה מצרים,
 אחד כל, ישראל לבני ילדיהם והביאו מצרים כמה עמדו

 הזה בלילה וילון שלי הבן קחו, להם אומרים והיו למיודעו
 את נוטלים שהיו ישראל בני עשו וכך. ידך על ויישן בביתך
 . בניהם יד על במיטה אותם שמים והיו המצרים של בניהם

 גדולה מגפה שהייתה בכורות מכת התחילה הלילה חצי וכשהיה
 שהיו פ"אע המצרים בכורי וכל ממנה הצלה הייתה שלא

 התעורר למחרת. במכה נפגעו ישראל בכורות יד על נמצאים
 עוד היה וזה. בניו יד על מת המצרי בן את ומצא הבית בעל
 ובפרט, להדביק המגפה מטבע כי, לישראל שנעשה לחוד חסד

 ולא יהודי שום נפגע לא כ"ואעפ, אחת במטה נמצאים אם
 . מצרי שום ניצול

 (לועז מעם)
 

 (ל יב," )לילה פרעה ויקם"
 ".ממיטתו: "י"רש

 מכסאו קם אם משנה זה מה? י"רש כאן לנו חידש מה ולכאורה
 .גדול דבר כאן לנו השמיע י"רש אלא? ממיטתו או
 ם""הרי חידושי" בעל של לזמנו הכוונה) בימינו" משכילים"ה

, אפיקורסים )לא מאמינים בכח עליון( הם כי מתפארים( ל"זצ
 מיד, חולי או כאב קצת יחושו אם רק כי, הבל הם דבריהם אולם

 אובות אל יפנו להבדיל או, תהילים ויאמרו בתפילה יעמדו
 .אפיקורסים ולא עול פורקי הם, למעשה. וידעונים

 הוא עיניו במו. אמיתי אפיקורס היה פרעה. שונה היה פרעה
 אחת כולן התקיימו משה הודיע עליהן המכות כל כי לדעת נוכח

 בארץ, בכור-כל ומת" שנית בו מתרה משה ביום ובו, לאחת
 אשר השפחה בכור עד, כסאו-על היושב פרעה מבכור מצרים

 ארץ-בכל, גדלה צעקה והייתה. בהמה בכור וכל הרחיים, אחר
 זאת ובכל", תוסיף לא וכמהו, נהיתה לא כמוהו אשר, מצרים

 בלב בלילה מיטתו על לישון ללכת היסס לא בכור שהיה פרעה
  קם. הוא מצרים בארץ הצעקות לשמע ורק, שקט

 (הררי משה של מהמאסף)
 

 (מג, יב" )בו יאכל לא נכר בן כל"
, ישראל פושעי את אפילו מצרפים הכיפורים יום תפילת אל

 על כי, להכריז ישראל תפוצות בכל נהוג הקדוש היום בתחילת
. העבריינים עם להתפלל מתירים הקהל דעת ועל המקום דעת

 את מאתנו מרחיקים אנו אז, פסח קרבן אכילת בעת כן לא
 דרשו" בו יאכל לא נכר בן כל" הפסוק על שכן, פושעים אותם

. שבשמים לאביו מעשיו שנתנכרו במי מדבר הפסוק כי, ל"חז
 רצונו את מביע והוא ישראל מפושעי פושע בא כאשר

 להתענות עצמו על לקבל, הכיפורים יום בעבודת להשתתף
 רצונו כי הוא אות, ומשתיה מאכילה ולהתנזר, עינויים בחמישה

 מריח אשר, המומר כן לא. לצרפו הראוי מן ודאי ואז, לשמים
 רצונו את מביע הוא והרי, הפסח צלי של הטוב ריחו את

 נאמר לזה – כריסו את לענג כדי האוכלים חבורת אל להצטרף
 בגלל או טוב ריח בגלל ליהדות שבא מי. במקומו יישאר כי

 . לצרפו הראוי מן ואין יבוא שלא לו טוב, ערב טעם
 ע("זי מקוצק ק")הרה

 

" ישראל בבני רחם כל פטר בכור כל לי קדש"
 (ב, יג)

 כשאדם, לי' ל: 'קדש"זצוק מטשערנאביל המגיד ק"הרה אמר
 אחד כל להחזיק צריך, בכור' 'כל אזי, ת"להשי להתקדש רוצה

 וגם, הענוה במדת להיות וצריך, ממנו יותר במעלה מישראל
, ישראל' בבני 'רחם, דיבורים לדבר פיו את כשפותח, כל' 'פטר

 .ישראל כלל כל ורחמים חסדים להמשיך שהם דיבורים רק יהיו
 

 זאת מה לאמר מחר בנך ישאלך כי והיה"
 ממצרים' ה הוציאנו יד בחוזק אליו ואמרת

 (יד, יג" )עבדים מבית
 שעוסק אביו את רואה הבן כאשר לפרש יש סופר: בכתב מובא

 לעבדים נותן אינו למה" זאת מה" שואלו, בעצמו בפסח
 הוציאנו יד בחוזק" אביו לו עונה, זה בעסק שיעסקו ומשרתים

 ה"הקב רק" מלאך ולא אני" ל"חז שדרשו כמו" ממצרים' ה
 י"ע ולא זה בעסק עוסק בעצמי אני גם ולכן, ובעצמו בכבודו

 .שליח

 א גוט שבת 
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