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  אאלהגאל בזכות מצווהלהגאל בזכות מצווה
 

פרשיות הפרשה של יצי"מ בפועל, זו  פרשת בא,
לכך ובפ' בא התורה  וארא הן ההכנותושמות 

ה הבטיח לאברהם הקב" .ת שיצאו ממצריםמספר
ְהֶיה ַזְרֲעָך "אבינו שעם ישראל יהיו בגלות  י ֵגר יִּ כִּ

ּנּו ֹאָתם ַאְרַבע ֵמאֹות  ְבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְועִּ
ְרֻכש ָגדֹול ...ָשָנה לבסוף ו" בְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו בִּ

 .בטיח ומקיייםמיבואו לארץ ישראל. הקב"ה 
יציאת יש לפני  'אב, בפ' 'א"כ נשאלת השאלה

קרבן  שחטוי "שעמ ,מצוות קרבן פסחמצרים את 
ג "פסח במצרים. קרבן פסח זו מצווה מתרי

פסח במצרים היה חד וההמצוות לדורי דורות, 
הקב"ה לא יכול לעשות יצי"מ בלי וכי פעמי. 

 ההכנה הזאת של קרבן פסח? 

 ,פרעה לא הסכים ?יצי"מ בעצם איך הייתההרי 
מתו בלילה  ותהבכור ות,בכור בסוף הייתה מכתל

אחד ופרעה הסכים. הקב"ה היה יכול לעשות 
ואח"כ מיד יצי"מ בקיצור, יעשו מכת בכורות 

על  י"אומר רש ,קיים. אלא. הבטיח ומ"יצי
רבי מתיא בן ' –' והיה לכם למשמרת' הפסוק

עה שנשבעתי לאברהם בוהגיעה ש :חרש אומר
לקיים מה הגיע הזמן  - 'שאגאל את בניו

שיקיים את השבועה, אומר  א"כ שנשבעתי, נו
לא היו בידם מצוות 'ו – חרשבן  ארבי מתי

לא הייתה  - 'כדי שיגאלובהם תעסק הל
אפשרות לגאול אותם כי לא היו להם מצוות 

  .להיגאלהיה להם זכות תש

והם לגאול את ישראל אם  :הדברים ביאור
מה ומה עשינו א"כ עם ככל העמים,  יישארו

 ,מדי ,פרס ,עמים...? יש יון יםחסרוכי , הרווחנו
 .שבעים אומות ,יש הרבה עמים ,הודו ,סין ,יפן

 -ישובו הנה  רביעיודור שהמטרה היא 'אלא 
אתה 'להיות  ,לבנות את בהמ"ק ,לארץ ישראל

להיות העם הקדוש שיקדש את כל  ',בחרתנו
אין בידם וכעת בקב"ה.  באמונההעולם כולו 

י במצרים "עמש משום מצוות שיתעסקו בהם
רק )לא קיימו ברית מילה,  בודה זרה,עבדו ע
 , אבל רוב עם ישראל התקלקלו. קיים( שבט לוי

                                                           
 א' בשבט תשס"ט -תוך שיחה שנאמרה במ א
 יד-טו, יג בראשית ב

 , הריאין בידם מצוותלמה  הכלי יקר שואל,
עשו, לא שינו את שמם כן שדברים כתוב במדרש 

 ,השמות שלהם היו שמות עבריים, צוריאל -
היו  -לא שינו את לבושם  .צורישדי ,שלומיאל

לא כמו הגויים המצרים, שהולכים עם בגדים 
דיברו  -לא שינו שפתם הלכו עם מלבוש יהודי. 

ביניהם לשון הקודש, עברית. א"כ יש בידם 
היה ופה  .מצוות לא תעשהאלו ש ,מצוות. אלא

, כדי להתרחק מעבודה בו משהו להתעסקב צורך
איזה מעשה, פעולה כדי זרה צריך לעשות 

קחו ז. לכן אמר להם "מהקלקול של עלהתנתק 
והמצרים  ,זה האליל של המצרים בש,את הכ

 ,את העבודה זרה שלהם שלוקחיםסתכלו איך י
בעשור לחודש"

ג
כדי  פסחימים לפני  הארבע -" 

 ."משכו וקחו לכם צאן, "לשחטו בארבעה עשר
 המשיכה ז."מה זה משכו וקחו? משכו ידיכם מע

של  ז"עההתרחקות מ והלקיחה של הכבש ז -
הקב"ה אמר להם  .כאן חזרו בתשובה .המצרים

אז  ,י היו מעוניינים לצאת"ועמ ,בתשובה תחזרו
הם וי התקדש "בתוך הלחץ של השעבוד עמ

. ואז זכו "משכו וקחו"קיימו את הציווי של 
ולא עם  ',קדוש'הייתה גאולה של עם ו ,גאלילה

 ככל העמים.

לוט שה רצה "שהקב זודומה לראינו דוגמא 
בחיים, כי הקב"ה בתכנית של ישארו והבנות 

משיח צריך לצאת ההעולם כולו עשה תכנית ש
, שהיא מצאצאי בת המואביהמרות  ,מהעם הזה

את  צריך להשאירתהיה גיורת רות בשביל ש .לוט
לא תשב בסדום  שהיאצריך . אבל בחיים טבת לו

גזירה שסדום צריכה להתהפך  שהיתהמשום 
המלאכים  ,ולוט בפנים וצריך להציל את לוט

עשו  ,, לוט הזמין אותםהולכים להציל את לוט
רצו לשבור את והסדומאים התנפלו , סעודה
 .לוט עושה מצות הכנסת אורחיםואעפ"כ הדלת 

מזמן לידו מצוה ו ,הקב"ה רצה להציל את לוט
פך מסדום. יכדי שיעשה ה ,מסדוםכדי שיתנתק 

נגד כל כסדום לא מכניסים אורחים ולוט יחידי 
ואז  ,'מצות אפה ויאכלו' ,העיר מכניס אורחים

 קרה נס המלאכים הוציאו אותו וניצל.

התכנית שלו  לפיאת עמ"י  מצילהקב"ה לפני ש
כאילו מכריח  ,בעולם הלקיים את המשך הקדוש

אותם שיזדמנו בידם מצוות לעשות, כמו קרבן 
  .אורחים של לוטההכנסת ו ,מ"פסח ביצי

הקב"ה מכריח אותנו להתנתק  גם בדור הזה
פעם עשו ביום  ..ז שכופרים בקב"ה."ז. ע"מע

העצמאות מצעד גדול, מה זה מצעד, הביאו 
מכוניות, טנקים באו לראות ש אנשים מאות אלפי

והיה פינו את הרחובות  .דוחיילים של הצבא

                                                           
 יב, ג' שמות ג
 ,מצעד צבאי נערךם הראשונות היה בשני מדי שנה ד

הצבא'  בעלות כספית אדירה, שנועד להראות 'כח

ל עזרם "'ישראל בטח בצה :שלט גדולעל כתוב 
 וכי. כזאת לחשוב שזה מגן זו שטותומגינם הוא' 

ישראל בטח בהשם ''צבא ההגנה' זאת הגנה? 
, הקב"ה מביא מעשים כאלה ,'עזרם ומגינם הוא

עד ומסובב את הסיבות  ןפעם בעזה ופעם בצפו
 יש במי לבטוח. שה שומר ישראל, "שיראו שהקב

צריך לשמוע מה השומר אז  הקב"ה שומרשוכ
הקב"ה אומר תשמרו שבת תעסקו בתורה  אומר,

בא. כך אל תדברו לשון הרע. זה מה שלמדנו מפ' 
. אנחנו "יקב"ה לנהל את עמה זו השיטה של

ה להתחזק "עכשיו להתחזק באמונה בקבצריכים 
בחבלי  -, באחרית הימים הגאולה יותר לפני

משיח סובלים ולא יודעים מה יהיה מחר או 
ולכן צריך נמצאים בסכנה גדולה.  ,מחרתיים

ואז  ,לימוד בעיוןב דבק בתורה ולעסוק בהלה
 פגע רע אמן ואמן.כל ננצל מ

 

  ההכדי שיהיה מה לספרכדי שיהיה מה לספר
 

 חושך ,נשארו עוד ג' מכות, ארבה בפרשת בא
י ". בגי' שלש "בא" .מכת בכורותו ְכַבְדתִּ י הִּ י ֲאנִּ כִּ

י ֹאֹתַתי ֵאֶלה  תִּ בֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען שִּ ֶאת לִּ
ְרבוֹ  למה  - דע לך? אומר השם למשה מה "וְבקִּ

 ,כי הכבדתי את ליבו ,פרעה עכשיו לא נשבר
להתגבר על ו ועשיתי לו לב כבד שלא יכול להזיז

ר שלו. כי אדם נורמאלי היה כבר נשבר "היצה
  .מזמן

מה אם לקחו ממנו את הבחירה  ,ן"שואל הרמב
לא ש ,ן"הרמבומבאר בחירה.  סיבה להענישו יש

קחו ממנו את לאלא לקחו ממנו את הבחירה 
הוא יכול ו ,הפחד מהמכות. נתנו לו את האיזון

קיבל ופרעה  ,מפחד ממכותמאוד אדם . לבחור
הוא יכול  ,הן לא מפחידות אותושאומץ לב 

הכבדתי את ' –זה הקב"ה עשהאת אותם. לסבול 
 '.ליבו

ראשונה, המטרה ה ?למה השם עשה את זהו
ְרבוֹ " י ֹאֹתַתי ֵאֶלה ְבקִּ תִּ , כדי לתת לו את "ְלַמַען שִּ

וללמוד  (אותות זה סימנים) ,הסימנים האלה
 במכה אחרת ,, סימן שהשם שולט באווירמהם

שחין,  - במים, מחלות בגוף להראות שהוא שולט
סיבה והברד.  מכת - שולט על הענניםהקב"ה 

ְנָך ֵאת " - שניהה ְנָך ּוֶבן בִּ ּוְלַמַען ְתַסֵפר ְבָאְזֵני בִּ
י ְבמִּ  ְתַעַלְלתִּ םֲאֶשר הִּ כדי שתספר לבנים  ",ְצַריִּ

עשיתי צחוק מהם,  ,התעללתישולנכדים 
וחוזר  ,אומר אני מוכן לשלחפרעה שבתחילה 

                                                                    
והיו מתאספים מאות אלפים לרחובה של עיר. 
במצעד צעדו חיילים לצד טנקים וכלי נשק רבים 

 והעם היו מריעים.
 ד' בשבט תשס"ט -תוך שיחה שנאמרה במ ה
 י', א' שמות ו
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 ".למען תדע כי אני השם"

היה לו איזה שכ אדם "יש כאן דבר נפלא, בד
כאן . דבר חריג, הוא מספר אותו ,מעשה מפליא

מצרים דברים חריגים  לעהקב"ה הביא  ,הפוך זה
ולא  ,א המטרהוהסיפור ה. כדי שיהיה מה לספר

כ אנשים "לזכור את מה שכבר היה. בדרק 
. כאן היה דם הםמספרים את מה שעבר עלי

כדי בכדי שנספר שהיה דם. כאמצעי להגיע דרכו, 
 ע.הקב"ה מהפך את הטב - על מה לספרשיהיה 

 רואים אנחנו שהסיפור היא מטרה חשובה מאוד. 

הפדגוגים מחפשים דרכים איך להכניס ללב 
 ,סריידע המולהכניס לילדים את ה ,התלמידים

כ המוח חושב "בדשהרי , אינטילגנציה אוחכמה 
דברים אחרים, אז מושכים את הלב עם על 

יודע את הסוד הזה, לא שכל הקב"ה  .סיפור
עושים המחשה עם ש ,זה הפדגוגים גילו את

כאן הייתה המחשה . , כי הכל יש בתורהסיפור
, דם ופה -, למצרים כולם רואים שפה ,ברורה

 שקיימת הבדלה, וכן יודעים .מים –לישראל 
איפה הגבול, כמו שכתוב במדרש שהיה סכסוך 
גבולות בין מצרים לארץ כוש וכל פעם היו 

במכת כינים הפסיק הסכסוך, ומאבקים ביניהם, 
יש מה  כאן יש כינים וכאן אין כינים.שראו 

לספר, שהשם שולט בעולם, אז כדי ללמוד את 
השיעור המאלף הזה הקב"ה עשה את כל הניסים 

  .הללו. זו הכוונה של הפסוקים הראשונים

מהשיעורים של  ר שאנחנו נלמד גם כן"ויה
 ,, שיעור בעזהשהוא עושה גם בימינו הקב"ה

 שיעור של מעלות. לפני שנה ,בקרית שמונה
, העיר רבתי אצל ביקרובמעלות הייתי  ]תשס'ח[

הוציא אותי החוצה  ?לראות משהותרצה אמר לי 
, יותר מחמש בתיםכל השטח הזה  ,ראהואמר 

נפלו  ירו עליהם מלבנון, הם מאות קטיושות
בנינים נהרסו ואף יהודי לא  ,בחצרות הבנינים

הפצצות האלה אין שכנראה חשבו ישמא  .נהרג
אנשי לא! כי כשג בני אדם, ולהם כח להר

החיזבאללה טעו ונפלה קטיושה על אזור של 
. אז כמה ילדים נהרגושם תרשיחא ו -ערבים

נופל זה כשו ,נהרגים , הםנופל על ערביםזה כש
זה שיעור שהקב"ה מלמד על יהודים לא נהרגים, 

, אותנו לדעת במי להאמין ולמי יש את הכוח
, ז"לולהסיק מסקנות למעשה, וכמו שאמרו חז

 מצוותי.תקיימו  –קבלתם מלכותי 

 

  חחמאלפי זהב וכסףמאלפי זהב וכסף
 

ה אור ליום חמשה עשר יתהי היציאה ממצרים
פרעה וה מכת בכורות יתלילה היהאותו בבניסן, 
 ָנאַדֶבר " כתוב: . לפני זה'קומו צאו'להם אומר 

ָשה ֵמֵאת  יש ֵמֵאת ֵרֵעהּו ְואִּ ְשֲאלּו אִּ ְבָאְזֵני ָהָעם ְויִּ
יקח אחד  , שכל"ְרעּוָתּה ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב

כל איש ואישה תכשיטים כסף וזהב  בהשאלה
ל ש שיצאו ממצרים ברכוש גדולמהמצרים כדי 

                                                           
 דרבי ישמעאל, יתרו, פרשה ו' מכילתא ז
 כ'ט טבת תשס'ח -תוך שיחה שנאמרה במ ח

ֵתן " כסף וזהב. ם ה'ַויִּ ְצָריִּ  "ֶאת ֵחן ָהָעם ְבֵעיֵני מִּ
ְשָרֵאל "בבוקר ממצרים תוב באמת שיצאו כ ּוְבֵני יִּ

ם ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכלֵ  ְצַריִּ מִּ ְשֲאלּו מִּ ְדַבר ֹמֶשה ַויִּ י ָעשּו כִּ
ָזָהב ּוְשָמֹלת

ט
ישראל הרבה רכוש הוציאו  "

דבר נא', למה על הכתוב 'י "ממצרים. אומר רש
, אין נא צריך היה לומר העם, דבר באזני נאכתוב 

תתחנן אליהם ואלא לשון בקשה, תבקש מהם 
תזהירם על מבקש ממשה  השם שיעשו את זה.

ממצרים את השלל, למה צריך כ"כ  כך שיקחו
 ואמרו מעצמם. , למה שלא יקחולבקש ולהזהיר

אם השם , הזדמנות קחו ממצרים, ה נצלו את להם
לקחת ותוכל להיות עשיר עכשיו לאדם אומר 

  ?כסף וזהב למה שלא יקח

מהרב שמואל דוד שהיה  על כך שמעתי הסבר
בסוף ימיו מראשי הישיבה בכפר חסידים, הוא 

שהיה בימי ר' סביר את זה לפי מה שמספרים ה
הגדולה ישיבת  הישיבהיסד את שחיים מוולאז'ין 

ם לפרסם וולאז'ין, הוא בעצמו נסע בהרבה ערי
ה ולבקש מהעשירים לתרום שהוא פותח ישיב

שולח שליחים, 'משולחים' לערים גם ה כסף, והי
רחוקות לעשות מגבית, לפרנס את הישיבה 

, 'אם הישיבות' הנקרא שאח"כ בוולאז'יןהגדולה 
מאוד אוהב תורה שוהיה איש אחד עשיר גדול 

ראש הישיבה ומביא לו אל בא היה פעם בשנה ו
ה מביא את הסכום וכך כל שנה היסכום גדול, 

 .תרומה גדולה להחזיק את הישיבה -הגדול 
עבר הרבה זמן והוא לא מגיע, כבר  שנה אחת

רבי חיים מתפלא למה האיש הזה לא מגיע, מה 
קודם היה  ?קרה לו, האם האדם הזה התקלקל

 מוואלז'יןן. ר' חיים כ"כ נדיב ועכשיו הוא לא נות
ראה את ר' חיים העשיר החליט לנסוע אליו, 

למה אתה בוכה,  הרב והתחיל לבכות, שאל אותו
ירדתי מנכסיי אני רגיל לתת כל פעם  -אמר לו 

תרומה גדולה של עשרת אלפים דינרים ועכשיו 
התביישתי לכן גם אני מאוד מתבייש ואין לי. 

עסקים גדולים והם ירדו ועכשיו...  לו היו לבוא.
אמר כן,  ?ור' חיים אמר לו עכשיו יש לך פרנסה

סכום קטן מה שכל אדם נותן, אבל  אני יכול לתת
הייתי ש כיון אני מתבייש לבוא עם תרומה קטנה

 נותן תרומות גדולות של עשרות אלפים. 

 אולימה קרה לאיש הזה,  .ר' חים התרגש מאוד
שירד מנכסיו. ר' חיים ביקש ונענש עבירות  עבר

 ,רבנים שיעשו בית דין, יעשו חקירות משלשה
עם ספרי החשבונות יזמינו את האדם לבית הדין 

ואחרי שיחקרו  ועסקיו, כל מעשיו אתלחקור 
איזו עבירה הוא עשה יחזירו וויבררו מה הסיבה 

הוא לא הרגיש ואם  .לר' חיים תשובהה את
את ר'  עבירות הוא עשה אז שישאלו בעצמו איזה

 . בית הדין ישבו יום ועוד יוםחיים, והוא יטפל
כל פעם בו ובדקו את כל הפנקסים של העסקים

אולי לא קיימת את  - שאלותאותו שואלים היו 
הפועלים קיבלו את ש ,מצוות 'ביומו תתן שכרו'

. כל יום .אמר לא. -חרי הזמן, א משכורת יוםה
קיבלו ושלמתי לפועלים. שאלו אולי הזמנת 

דברי חול א מדבר סחורה בשבת... אמר לא אני ל
אני לא  !יימת נדר, אמר לאק א. אולי לבשבת

עושה נדרים בכלל. אחרי שגמרו וראו שאין מה 
וגם לא היה שם שום חשש עבירות  לחקור יותר

לו את ואמרו עם פרוטוקול באו לר' חיים  רבית,
נראית  אין שום סיבהוכך וכך ביררנו  -המסקנות 

, ורק עבירה אחת ראו שם, וגילוה לר' חיים, לעין

                                                           
 יב, לה שמות ט

. לא מצאנו שום עבירה באדם הזה אבל זולתה
 חים עכשיו תזמינו לי את האיש הזה.אמר ר' 

סיפרו  אנשים לו הזמינו את האדם הזה והוא אמר
עבירה חוץ מ מצאו בעסקיךשום עבירה לא שלי 

. כתובאחת
י
אתה בזבזת  ',אל יבזבז יותר מחומש' 

עשרים אחוז, נתת רק צדקה יותר מחומש. לא 
חוץ  , אבלויותר מכך חמישים אחוז נתתלפעמים 

 . מצאנו עבירות זה לאעניין מ

לא מסתבר שבשביל עבירה כזאת  אמר ר' חיים
העונש יהיה להיות עני, וכי מי שנותן צדקה יהיה 

. לא זה. אז יאעני בשביל זה שנתן יותר מדי צדקה
לא כבר אדם בינוני ו יתלמה נהי ,מה בכל זאת

לא קיבלת ש, אמר ר' חיים תדע לך עשיר גדול
שום עונש, בבית דין של מעלה ראו איזה צדיק 

אהבה אתה נותן את  וובאיז ,אוהב תורה -אתה 
כ וכ" , נותן אפי' יותר מחומש,התרומה לתורה

 עליך משפטהיה לכן  .אוהב לימוד תורה אתה
ד של "איזה פרס לתת לך, החליטו בי בשמים

שיהיו לך בנים ונכדים גדולי  - מעלה שהפרס
תורה, וכדי להיות גדולי תורה יותר נח לגדול 

שיש  מליונר.ועשיר אדם שאינו בבית של 
מפחדים שעם וילונות בית שטיחים יקרים 

מתאימה לגדול  אין אוירה כזאתאותו,  ושיקמט
גדולי תורה יותר טוב להיות , בשביל בתורה

 די הצורך ותו לא. בבית שיש בו פרנסה שיגדלו
הכי  מלמדיםאת התיקח עכשיו קיבלת פרס לכן 

לחנך את הילדים שלך ותדריך אותם כדי טובים 
מילדות, ותזכה בזה אליהם ותשלח אותם 

שתבורך מן השמים שבניך יהיה להם הרבה 
זה הפרס  .בתורהאהבת תורה ויהיו גדולים 

ל הכסף שהיה כשקיבלת וזה שווה הרבה יותר מ
 לך.

של הנכדים והנינים שמ הוסיף ר' שמואל דוד
יצאו הרבנים של בריסק, ר' חיים האיש הזה 

זה הפרס שהוא קיבל, אז בריסקר, בית הלוי וכו' 
 שיש פרס גדול כ"כ שלא כדאי ?אנחנו רואיםמה 

ביצי"מ משה כסף לא שווה כלום,  ,כל הכסף
אנחנו יוצאים ממצרים  רבנו ועם ישראל אמרו

לקבל את התורה, אם יהיה לנו הרבה כסף וזהב, 
איפה יהיו לנו ילדים גדולי תורה. לא רצו לקחת 

שכל אחד  יבכתוב) הרבה כסף וזהבממצרים כ"כ 
 . (לקח תשעים חמורים מלאים שלל של מצרים

יותר  ניקחשאם כי חשבו  לא רצו לקחתלכן 
.. '.דבר נא'מדי נהיה עשירים יותר מדי, לכן 

וה שתהיו עשירים, ומצ - מצווה זו. כאן !בבקשה
כדי שלא יאמר אותו צדיק,  בכך? מה המצווהו

ועבדום ועינו ' לאברהם אבינו השם הבטיח
יצאו ברכוש ' – ואחרי כן ,קיים בהם -' אותם
נאמר שהרי מה ש, גם צריך לקיים בהם 'גדול

, זה שאחרי כן יצאו ברכוש גדוללאברהם אבינו 
ממש גדול ואם ו'גדול' היינו , נאמר בנבואה

 כבר נאמר לאברהם ברכוש גדול אז כאן זה
יזיק להם  רק שלא לאאם זה מצווה מצווה 

יהיו גם עשירים גדולים אלא שלעבודת השם, 
וזה מה ששמעתי מר' שמואל וגם לומדי תורה 

 .דוד

שהדבר החשוב ביותר בעולם  חנונלומדים א
לעסוק בתורה ולהיות הוא זהב ושווה מכל כסף ש

 גדולים בתורה.
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 , הל' מתנות עניים, פ"י, ה"ברמב"ם יא
 ה' ע"ב בכורות יב


