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הדיוט קופץ בראש
חילוני  זעם  על המדינה?"  "גם בבנק הדתיים משתלטים 
תור  גברים,  אחד  "תור  חרדית.  בעיר  בנק  לסניף  שנכנס 

אחד נשים".
חברו שעמד בתור סימן לו באצבעו שתיכף יסביר לו. אבל 
החילוני התרתח: "כפייה דתית. לא יחליטו לי באיזה תור 

לעמוד!"...
באיזה  "תעמוד  ולחש:  התקרב  החבר 
זה  הגברים  של  התור  שתרצה.  תור 

להפקיד, בצד השני זה למשוך"...
***

היה  יכול  לא  הוא  הזה  המראה  את 
איש  יהודי,  רואה  רבינו  משה  לסבול. 
נורא  ידו להכות את רעהו.  עברי, מרים 
ואיום. בזעזוע רב הוא פונה למרים היד: 

"ויאמר לרשע למה תכה רעך?" 
שמך  "מי  ומתחצף:  פנים  מעיז  הרשע 
אתה  הלהרגני  עלינו?  ושופט  שר  לאיש 
משה  המצרי?"  את  הרגת  כאשר  אומר 
רש"י  הדבר".  נודע  "אכן  מגיב:  רבינו 
נודע הדבר" הוא  במקום מפרש ש"אכן 

"כפשוטו". כלומר: נודע הדבר שהרגתי את המצרי. ורש"י 
מביא פירוש נוסף בדרך מדרש. 

שביארו  הדרך  לפי  הפסוקים,  מן  נקודות  לבודד  כדרכנו 
צדיקי עולם, למען נוכל ללמוד מוסר השכל לחיי השגרה 
נגלה  הבה  חיים",  כ"תורת  התורה  את  וליישם  שלנו 
רובד חדש ומעשי מאוד בדברי משה רבן של ישראל. אך 

תחילה, אי אפשר בלי סיפור עסיסי.
ועגלונו  העשיר  הסוחר  מוכרחים  היו  הלילה  שנת  את 

הכי  היישוב  לנקודת  הדרך  השמים,  כיפת  תחת  לעשות 
אביב  ליל  זה  היה  למזלם  מאוד.  רחוקה  הייתה   - קרוב 
נאה והם נרדמו בקלות. הם, אמרנו, אולם אחד מהם עשה 

עצמו כישן. העגלון. 
בעוד הסוחר נרדם כשרוחו טובה עליו ובאמתחתו סחורה 
יצאו  כמעט  העגלון  של  עיניו  משובחת, 
קם  כעת  הקנאה.  מחמת  מחוריהן 
ממשכבו ולבש את בגדי הסוחר העשיר, 
שב  אחר  שינה.  בבגדי  היה  שלבוש 

למקומו בשקט והמתין לאור ראשון. 
העגלון  הרעים  החמה  כשהנצה  מיד 
אנחנו  מהר!  "קום!  הסוחר:  על  בקולו 
זינק  המבוהל  הסוחר  לדרך".  יוצאים 
קל  בהלם  עיניו.  את  ושפשף  ממקומו 
שאל את העגלון למהתלה מה זו עושה? 
החליט  שעגלונו  היום  פורים  כלום 

להחליף ביניהם בגדים?!
"קדימה",  רב:  זמן  השתהה  לא  העגלון 
העגלון  את מדי  "לבש  על הסוחר,  ציוה 
וצא לדרך". הסוחר שהתחיל להבין מה 
מתרחש נותר חסר ברירה. בגדיו היו על 
העגלון ובבגדי השינה לא ניתן להישאר. לבש את המדים, 
שהוא  תוך  העגלה,  את  להנהיג  והחל  המושב  על  עלה 

מתאר בצבעים עזים כיצד יתנקם בעגלון ברגע שיוכל. 
אצל  מברר  (הסוחר)  והעגלון  פראג  אל  שניהם  הגיעו 
יהודי העיר היכן גר רבה של העיר. עד מהרה ניצבו שניהם 
בחדר המבוא אל הגה"ק רבי יחזקאל לנדא, בעל ה"נודע 
ביהודה"  וה"נודע  מהרה  עד  גברו  הצעקות  ביהודה". 
יצא לראות מה קורה. כל אחד טען שהשני משקר בנוגע 

ה"נודע ביהודה" 
חושף את האמת

מה נודע 
למשה רבינו?



לזהותו האמיתית.
יחכו  ולכן  כרגע  עסוק  שהוא  הסביר  ביהודה"  ה"נודע 
שניהם בחדר המבוא עד שיקראו להם. ה"נודע ביהודה" 
עצמו חזר לחדרו ושקע בלימוד ממושך. לשמש הורה לתת 
להם "להתייבש" עד שיורה לו להכניסם. השעות הרבות, 

הצעקות, המתח והכעס - עשו את שלהם. 
השניים התנמנמו על הכיסאות. 

"ייכנס  בקול:  וקרא  השמש  יצא  לפתע 
העגלון". העגלון, זה הלבוש בבגדי הסוחר, 
קם בחופזה, אך נזכר, הן כעת סוחר הוא. 

לפיכך חזר מיד לשבת... 
בדיוק  שחיכה  ביהודה"  ה"נודע  אולם 
לרגע הזה, גער בו על ששיקר ופסק לטובת 

הסוחר האמיתי.
על פי מעשה זה, מבאר הגה"ק רבי אליעזר דוד גרינוולד, 
בעל ה"קרן לדוד", את הפסוק בפרשתנו: משה רבינו לא 
ידע מי מהשניים צודק, לפיכך אמר "למה תכה רעך", הוא 

רק לא ציין אל מי מכוונת ההערה. 

הרשע שהרים ידו על חברו, השיב בהתנשאות: "מי שמך 
לאיש שר ושופט עלינו", בתשובתו החצופה גילה שהוא-

הוא הרשע. 
כלל זהב לימדנו רבינו משה: כיצד בודקים.

 ***
נמשיך  לדוד",  ה"קרן  של  יסודו  לאור 

ברובד נוסף: 
ואנחנו  מסוימת  מילה  ונאמרה  אירע 
שאנו  ייתכן  וצועקים.  מתרתחים 
הפחות  הנקודות  את  כל  לעין  חושפים 
תורים  'שני  רואים  אנו  שלנו,  צודקות 
בבנק' ומחליטים מה הסיבה לכך. ואז? 

כמובן, צועקים.
מילה  לך  נאמרה  אם  גם  נשמעים",  בנחת  חכמים  "דברי 
את  שתחשוף  בצורה  ותגיב  תקפוץ  אל  במקום,  שאינה 

נקודות החולשה שלך. 
למשמעות  שהתכוונו  בהכרח  לא  אליך,  התכוונו  אם  גם 

אותה אתה מעניק בדמיונך למילה...

"ויצו פרעה לכל עמו... כל הבן היילוד" (א, כב)

"כל ברא דיתיליד ליהודאי בנהרא תרמוניה" (אונקלוס).

אף  משמע  עמו",  "לכל  הייתה  שהגזירה  כתוב  בפסוק 
למצרים, ואילו התרגום מפרש שהיה זה רק "ברא דיתיליד 
ליהודאי", גזירה החלה רק על היהודים. מה פירוש הדבר?  

והוא  מלובלין,  שפירא  מאיר  רבי  הגה"ק  מציב  הדיוק  את 
משיב כדרכו בצחות ובשנינות: פרעה היה מלך בסדר גודל 
מן  אחד  חלק  על  גזירה  לגזור  יכול  אינו  מלך שכזה  עולמי. 
הגינות.  בחוסר  או  בגזענות  חלילה  ולהיחשד  האוכלוסייה 

זה לא יצטייר טוב בעיני הרואים. 

פרעה מצהיר שמצרים נמצאת במשבר מסוכן מאין כמוהו. 
הבדל  ללא  הילדים,  כל  את  להשליך  הוא   - היחיד  הפתרון 
דת ולאום, ליאור. אלא שהממונים על אכיפת החוק קיבלו 
ורק כלפי  "תרגום" מיוחד לציווי: אכיפת החוק נעשית אך 
היהודים... משכך: בפסוק מופיע החוק כלשונו, וה"תרגום", 

הביא את "תרגומו" המעשי. 

ישראל  צוררי  למדו  בצער,  שפירא  הגר"מ  סיים  מפרעה, 
אך  אוניברסאליים,  כביכול  חוקים  וחוקקו  הדורות  במשך 

אכפו אותם רק על היהודים...

"וכי אוציא את בני ישראל ממצרים" (ג, יא)

את  לגאול  סירובו  את  לנמק  טענות  ב'  טען  רבינו  משה 
ישראל. א. "מי אנכי כי אלך אל פרעה". ב. "וכי אוציא את 

בני ישראל ממצרים". 

שמואל  רבי  הגאון  בשם  הביא  אריה"  בן  "ליקוטי  בספר 
שמעלקא מסעליש ביאור נחמד בפסוקים: 

כל  חנינא:  בר'  חמא  "א"ר  יג:)  (סוטה  בחז"ל  לן  קיימא 
העושה דבר ולא גמרו, ובא אחר וגמרו - מעלה עליו הכתוב 
המצוה  'אין  המפורסמת  [כלשון  עשאו".  כאילו  שגמרו  על 

נקראת אלא ע"ש גומרה'.]

בני  את  אוציא  כי  אנכי...  "מי  רבינו  משה  טען  האמור  לפי 
לארץ,  אכניסם  לא  דבר  של  בסופו  הן  ממצרים",  ישראל 
שהיא התכלית המקווה בהוצאה ממצרים, ואם כן, לא אזכה 

לגמור את המצוה. 

ישראל  ארץ  מצות  ברורה:  תשובה  הקב"ה  לו  השיב  כך  על 
התכלית.  איננה  היא  אולם  המצוות,  מתרי"ג  אחת  היא 
ושפיר  התורה,  קבלת  היא  ממצרים  ההוצאה  של  התכלית 
תיקרא המצוה על שמך ותגמרנה, שכן "בהוציאך את העם 

ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה"...

"כל 
דבריך בנחת"



"אכן נודע הדבר" (ב, יד)
ויצא  משה  ויגדל  ההם  בימים  "ויהי 
איש  וירא  בסבלותם,  וירא  אחיו  אל 
מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה 
וכה וירא כי אין איש, ויך את המצרי 
התורה  מתארת  כך  בחול".  ויטמנהו 
אחיו  עבור  משה  של  מעשהו  את 

הסובלים. 
למחרת רואה משה שני יהודים רבים. 
לרשע,  "ויאמר  אליהם:  ניגש  הוא 
למה תכה רעך?" והם מחציפים פנים 
עלינו?  ושופט  שר  לאיש  שמך  "מי 
הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את 

המצרי?" 
צורך  היה  דברים,  של  בפשטם 
כדי  המצרי,  עם  המאורע  בכתיבת 
מה  נבין  השני  המאורע  של  שבסופו 
טען אותו רשע שהכה את חברו כלפי 
כאשר  אומר  אתה  "הלהרגני  משה 

הרגת את המצרי".
***

ונקדים  פה.  מסתתר  נוסף  דבר-מה 
לכך מעשה שאירע: 

מגור,  הרי"ם"  "חידושי  בעל  הגה"ק 
פרטי  במניין  דרך-כלל  התפלל 
יהודים  עשרה  עבורו.  המיוחד 
מחדש,  מניין  לכל  בקפידה  שנבחרו 
יותר  למניין.  צורפו  הגבאי,  ידי  על 
הרבי  הרשה  לא  מתפללים  מעשרה 
שיהיו נוכחים בחדרו. עשרה ותו לא.

אחד  של  נפשו  חשקה  הימים  באחד 
מהחסידים להתפלל עם הרבי תפילת 
מנחה, ולכן הוא פנה לעבר דלתו של 
ה"חידושי הרי"ם", חיכה שזו תיפתח 
למניין.  עשרה  לבחור  יֵצא  והגבאי 

הגבאי אכן יצא לבחור עשרה יהודים 
רצו  כולם  הדלת.  על  לחץ  נוצר  ומיד 
להיכנס. הגבאי משך אחד ועוד אחד, 
מביט כה וכה, ומשהגיע לעשרה החל 

לסגור את הדלת. 
למניין  להיבחר  מאוד  שרצה  החסיד 
במהירות  התייאש,  לא   - נבחר  ולא 
הדלת  בין  רגלו  את  תחב  הבזק 

הוא  לסגור.  מהגבאי  ומנע  למשקוף 
גער  הגבאי  למניין.  להצטרף  רוצה 
בו: יש כבר עשרה יהודים והאדמו"ר 
נוסף.  אחד  אף  לצרף  מרשה  לא 
והרגל  להבין  רצה  לא  החסיד  אבל 
ראה  הגבאי  במקומה.  איתן  נותרה 
ידו  את  הרים  עוזרים,  לא  שדיבורים 
נרתע  החסיד  פניו,  על  לחסיד  וסטר 

לאחור והדלת נטרקה.
בחדרו  הרבי  היה  העת  אותה  כל 

מה  שומע  ואינו  רואה  אינו  הפנימי, 
המניין  התפילה.  בחדר  שהתרחש 
יוצא.  אינו  והרבי  להתחיל  מוכן 
לא  האדמו"ר  מדוע  הגבאי  לתמיהת 
חסר  הרבי:  הגיב  למניין,  מצטרף 
יהודים.  תשעה  רק  ישנם  עשירי.  לנו 
הגבאי הסתכל לאחור, לחדר החיצון, 

ספר שוב ושוב והיו עשרה! 
הגיב  למניין",  מצטרף  אינך  "אתה 
להרים  "הייתכן  בכאב,  האדמו"ר 
הקב"ה,  של  בן  להכות  יהודי,  על  יד 
ואחר כך לעמוד בתפילה בלא לבקש 

מחילה מהנפגע?!" 
ומענות.  טענות  כל  לגבאי  עזרו  לא 
את  שפייס  עד  חיכה  כולו  המניין 
הוראת  פי  ועל  הנפגע,  החסיד 

האדמו"ר צירפֹו למניין.
***

בראותו  רבינו,  למשה  כעת  נשוב 
ניקרה  סובלים  היהודים  שאחיו 

במוחו תמיהה: מדוע זה כך? 
הוא יוצא ורואה מצרי מתעלל באיש 
שותקים.  מסביב  היהודים  וכל  עברי 
שבעקבות  רבינו  משה  מכך  הסיק 
הרחמים  רגש  קהה  הקשה  העבודה 
במצרי  מוחים  אינם  ולכן  שבִלבם. 

המתעלל בחברם. 
בדתן  למחות  משה  בא  כאשר  אבל 
ואבירם שהתקוטטו ביניהם והם מחו 
שר  לאיש  שמך  "מי  גאווה  בלשון  בו 
ושופט עלינו", אמר משה: "אכן נודע 
הדבר" - מדוע הם משועבדים בסבל 
איום. לכבוד עצמם - רגישים הם. אך 

אינם דואגים לסבלו של הזולת.

"אתה אינך מצטרף 
למניין", הגיב האדמו"ר 
בכאב, "הייתכן להרים 
יד על יהודי, להכות 
בן של הקב"ה, ואחר 
כך לעמוד בתפילה 
בלא לבקש מחילה 

מהנפגע?!" 

כבוד עצמו הוא דורש 
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


