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 שמות  -וטהר  ליבנו  
 

 ויקם מלך חדש במצרים אשר לא ידע את יוסף –שובבים 

להתבונן מדוע החיזוק של שובבים מתחיל מפטירת  יש
הרי לכאורה מן הראוי להתחיל חיזוק מחיי יוסף יוסף, 

 ??מוימאן יוסף סיוןימהנ

פרעה הרשע רוצה שתשכח ו, יוסף נפטר ,לומר לנו אלא
נדע מה זה  שעכשיו אנחנו דווקא זה מדרבן אותנו, מיוסף

 !! יוסף

כשפנה זיווה ופנה הדרה כי הצדיק עזב את העולם  ודווקא
אנחנו מרגישים את חסרונו בשיא העוצמה, ולכן דווקא 

 .שנזכור את יוסף פרעה לא רוצה עכשיו נתחזק וכאמור

נחדש את  אנחנו לזכור את יוסף!! אנחנו כן רוצים אבל
תחא ובכל נקדש עצמינו בכל הרילכן , וימאןןןןןןן יוסף

 !!את יוסף הצדיק ולא נשכחלא נוותר  ולעולם, האמצעים

 אשר לא ידע את יוסףמלך חדש 

רש"י עשה עצמו כאילו לא ידע וכאילו לא מכיר את  כתב
 .יוסף

היה היחיד ששרד  פרעהשכתוב  מג'' פ א"דר בפרקי והנה
על  את קריעת ים סוף, שלאחר נס קריעת ים סוף הוא מלך

מסופר שכשיונה הנביא בא להתריע בפניו נינווה, ועליו 
שהקב"ה כועס על חטאי העיר ורוצה להפוך אותה, אזי 

המלך שבעבר היה פרעה, החזיר את כל העם  -הוא 
 .בתשובה

 אברהם יאיר אביו את המחכים וחכים היניק בני ושאלני
שדווקא הוא פרעה הרשע הוא  ייתכן איך ופלא הדברני"ו 

 וקריעת ים סוף?? המכות כלאחרי  לחיות שנשאר היחיד
אי אפשר  וכי ???בים הטביעה את שרד בלבד הוא רקלמה 

היה שאחד משרי צבאו ישרוד במקומו והוא יחזיר 
 הוא, אכזרי הכי היה הוא הרי בתשובה את אנשי נינווה??

 ???ניצל הוא דווקאו!!! יהודים ילדים של בדם התרחץ

 בהתחלהש מרתק שמות רבה א' ט' מדרש שיש, לו עניתי
 ושריו יועציו לעצת ואופן פנים בשום הסכים לא פרעה

 טענו הם, ישראל עם על רעות גזרות לגזות ממנו שביקשו
 להציק הזמן זה עכשיו קדימה, מת יוסף הנה, לו

 !!!ליהודים

 שאני בעולם מצב אין, לכם תתביישו, פרעה להם טען
 כולנו את הציל יוסף הרי !!!טובה כפיות פשוט זה, יסכים
 ולכן, טובה כפויי נהיה ואיך, מתים היו מצרים כל בלעדיו

 !!!מחיר בכל מתנגד אני

, מלכינו לא אתה!!! מפוטר אתה כך אם אמרו שריו ואז
 חודשים 3 ולאחר!!! במצרים מלך לא הוא חודשים 3 ואכן

 שתבקשו מה וכל !!נכנע אני להם אמר פרעהו, הוא נשבר
 !!!היהודים על הרע גזירה כל, לעשות מסכים אני ממני

, ורצה להיות טוב טוב היה הוא ובהתחלהשהיות  וייתכן
, בטוב סיים גם בסוף לכן, הרשעים כל מולחודשים  3 ועמד

 תושבי את בתשובה להחזיר חייו בסוףו לשרוד פרעה זכהש
 .בא והתריע הנביאכשיונה  נינווה העיר

אם איך אפשר לטעון שפרעה היה טוב  שוב מקשה בני אבל
 שביקשו ממה יותרעוד  הרשיע לה, הרי פרעהבהתח
שהתרחץ בדם של ילדים יהודים, והכביד את  ?? ממנו

 העבודה והרג ילדים כשהניח אותם במקום לבנים בבניין??

 לרעיון והתרגל להם נכנע כבר שהוא שהיות לו ועניתי
 לכן ,ברשעות ושרוף רע הרגיש כבר הוא ליהודים להציק
 מה לו שאין הרגיש כבר כי, בלי גבולות ברשעות המשיך

שיהיה גדול ברשעות, כי כל לפחות ייהנה עכשיו  להפסיד
 .סנהדרין קד'המיצר לישראל נעשה ראש 

 זכה זאת בכל למה כן אם אותי שואל הקטן בני ושוב
 ???בסוף טוב להיות לזכות

 

 של דרגות היה סוף בים שכידוע, לי עונה תוך כדי הוא אבל
ך הרשעים מתו מיד, ואילו הטובים מתו, בים טביעה

כי הקב"ה התעלל בהם  ,מתולקח להם זמן עד ש הרשעים
נשמו אויר ושוב  עלוומיד  שהם טבעו והגיעו לשערי מוות,

 .מתוככה במשך זמן ארוך, ובסופו של דבר הם  טבעו

 פרעהייתכן כפי שמשמע מפשטות הפסוקים, ש, כן ואם
שגם , יםכמו הרשעים שבמצר גיהינוםה מדורי כל את עבר
 ומיד לאוויר עלה הוא האחרונה ובשנייה טבע כמעט הוא
 הכי ההתעללותשאת  וייתכן ,מוות כמעט עד שקע שוב

 בשונה אבלכי הוא הרשיע יותר מאחרים,  פרעה סבל קשה
 ויצא התנקה הוא דבר של בסופו הוא, שמתו מאחרים

 .כאמור טוב בסוף ונהיה החוצה

 

ייתכן שעל  וא נידון,לי מושג למעלה בשמים במה ה ואין
וכך משמע רשעותו אין לו כפרה והוא בגיהינום לנצח, 

בכל אופן כאן בעולם הזה  אבל  דברים לב' מב'בשפתי כהן 
 בפרקי דרבי אליעזר הוא סיים בטוב. כפי הכתוב

  

חדש ימינו בכדי לחזק יהודי לחזור בתשובה ל" ואולי
דווקא " שבסוף יתקן לטוב כמו בתחילת חייו, אולי כקדם

בגלל זה בורא עולם השאיר את פרעה דווקא, שילמדו 
 . , כל שכן אנחנושאפילו רשע איום ונורא בסוף עשה טוב

שגם אם כשלת ונפלת אל תעמיק את הנפילה ועל תאבד את הדרך חזרה, ואל תגיד אני גם ככה רשע וגם ככה אני  ללמדנו
 .לה תחשב בכל פרט ובכל דרגת רשעות שנפלת ואת הגורמיםמ הקב"הבגיהינום ואין לי מה להפסיד!! כי זה שקר!!! 

 

 מהרוע שתתנקה חבל רק, בסוף טוב להיותגם  אמור אתה לכן, טוב היה בתחילת דרכו ויהודי יהודי כלגם שכמעט  וזכור
 וארוכה קשה תהיה שבסוף לטוב שהדרך ליצלן רחמנא הרבה שתרשיע מאוד חבל !!החיים באמצע קשים בייסורים

וגם לפעמים אתה מקבל את האיתותים לחזור בתשובה בסוף החיים, ואתה מפספס את זה ואתה מדלג על זה, ולא  !!יותר
 !!, רק חזק ואמץטוב ולהיות להתחזק חייב אתה מהרגע לכןחוזר בתשובה, 

 תשובה!!חזרה באין גם ו ,אין חוכמה ואין תבונה – לו נתחכמה הבה
 

 שראו ,ישראל של למושיען נתחכמה י"רש כתב
 את שיגאל זכר בן שייוולד בכוכבים והחוזים המכשפים

ולכן הם גזרו , מצרי או יהודי הוא האם ידעו ולא, ישראל

 ראו וגםלהרוג את כל הזכרים בין יהודים ובין מצרים, 
, ולכן שמרים הניחה אותו בתיבה בתוך במים ילקה שהוא

 .הנילוס הם חשבו שמושיען של ישראל טבע במים ומת



 

 הם, בעניין המעמיקה בהיוהיש ההתחכמות כל תולמרו
 לא הם הפשוט הפתרון שעל זה איך, בקלות בפח נפלו

  ??השכל איפה ???חשבו
 

 כבר הרי??? במים תיבה בתוך יינתן שמשה חשבו לא למה
 חשבו לא למה וכן ???זה על חשבו לא למה ,נח תיבת היה

  ???יהודי בן יאמץ שמצרי האפשרות על
 

 ולחשוב לשבת יכולים, יראו ולא להם ינייםע נאמר זה על
 הנה, להם לועג עולם ובורא, להגיע לא הנכונות ולנקודות

 הגזירה גוזר פרעה של בבית כן שלך בבית דווקא המושיע
 ידי על דווקא נמצא שם במים דווקא והנה!!! יגדל הוא שם

 .כבן לה אותו מצהישא בתך
 

 על מכעס התפוצץהתברר לו את גודל טעותו,  פרעהוכש
איך ייתכן שדווקא הוא בעצמו גידל את , התדהמה גודל

 הכי מפתיע!!!מושיען של ישראל, דבר 
 

כשפרעה גילה את הדבר הוא ציווה  להרוג  זאת בכל אבל
 ולמה?? !!! את משה

 

היה לו ללמוד ממשה שמאס במנעמי השלטון והלך  הרי
היה אמור להחזיר לפרעה את  וזהלעזור לאחיו הנדכאים, 

 ,למצב שהיה בתחילת דרכולמה פרעה לא חזר  ,השפיות
 הרימתוך הכרת הטוב ליוסף, להציק ליהודים  שלא רצה 

חודשים  3כדי כך שפיטרו אותו  היה בו טוב בהתחלה עד
  בו לטוב??? חזר לאעדיין  למהמהמלכות עד שנשבר, 

 

כאשר ראה את הנס שצווארו של משה הופך לאבן  וגם
פרעה היה צריך שוב  אזיפרעה!! של שיש, וניצול מחרבו 

 .לחזור בתשובה ולהתעורר ולחזור ולהיות טוב
 

לא!!! לב פרעה כבר הפך לאבן!!! והרע הפך לחלק  אבל
 ".פרעה הרשעבלתי נפרד מהאישיות שלו, "

 

די להוכיח ודווקא הדבר הכי פחות צפוי זה עלול לקרוא, בכ , שאין עצה ותבונה כנגד השם, והשם אוהב תהפוכותללמדנו
 לך שהכל נעשה ברצונו הגדול של בורא עולם השולט בכל.

עולם פועל כזאת, בכדי לעורר אותנו בתשובה!!! בני היקרים ראו נא והתבוננו בדרכי ובפעלי!! אין זה יד המקרה  ובורא
מסרים באהבה אלא ידי הארוכה של המנהיג שברא את העולם, ולמה נאטום את ליבנו כאבן וכפרעה!! אדרבא נקבל את ה

 וננצלם מידית להתעוררות ולחזרה בתשובה שלימה אמן ואמן.

 המשך – פרעה מול יתרו -ויקם מלך חדש במצרים 

קרה הדבר שפרעה התהפך מאוהב ישראל או לפחות  איך
מאדם מוסרי בעל הכרת הטוב ליוסף שהציל את חיי העם 
המצרי שלכן הסכים לוותר על המלוכה שלו, לשונא ישראל 

חודשים של וויתורו על  3" לאחר הבה נתחכמה לול "גדו
 סא ממלכתו??יכ

 3כשפרעה ראה שבמשך ה והתשובה היא, ש ייתכן
חודשים עדיין מחכים לשובו, ולא מינו מלך למצרים משך 

חודשים הוא ממש ראה בזה אהבה גדולה מצד העם  3
המצרי אליו, ולכן גאו געגועיו לחזור למלוך על עמו 

 נות.שמחכה לו בנאמ

מלבד תחושת השלטון ומנעמיו שפרעה הרגיש  וזאת
שקיבל מהעם בחסרונו, אבל מעל הכל רגש הכבוד והאהבה 

 המצרי כל זה הצטרף למהפך הגדול מהקצה לקצה.

כמו שכתבתי בעבר על לוט שאנשי סדום ראו שהוא  וזה
עזב את אברהם אבינו ורצה להתקלקל ובכל זאת החסד 

שבתו מסרה נפשה למוות על היה מושרש בו, עד כדי כך 
מעשה חסד, וגם הוא גמל חסד עם המלאכים עוד באותו 

 לילה שעשו אותו שופט בסדום.

מטרתם הייתה לקלקלו, שעל ידי תפקיד מכובד הוא  וכל
יהיה מושחת וינתק גם את שורשיו הטובים, רק פשוט לא 

 עבר לילה וכבר באו המלאכים והפכו את סדום.

ן המתינו לו שיחזור לכהן גם כ תרושיזה התחדש לי,  ולפי
ין, והוא לא נשבר כפרעה אלא התעקש על ככהן מד

ולכן הוא לא נשאר עם משה רבינו בכבוד גדול,  אמונתו,
, אלא חזר למקומו בכדי עם השםולחיות בקדושה עם 

ורה דווקא בניסיון חייו, לעמוד בגבורה מול להמשיך בגב
שמרו לו את הפיתוי לחזור למנעמי השלטון והכבוד ש

נשאר בו התואר כהן  ולכןמקומו ומחכים שיחזור כמאז, 
שנים רבות אחרי שעזב את הכהונה בשביל אמונתו,  מדין

 כי הם חיכו לו!!

שמבני בניו ישבו  סוטה יא'בגמרא  כתובזכה יתרו??   ומה
הגדולה ביותר בלשכת הגזית, שהם היו מדייני הסנהדרין 

שהתנגד לעצה של פרעה  בעם ישראל, נכון זה כתוב על זה
להציק ליהודים וברח, לא כאיוב ששתק!! אבל אולי זה וזה 
גורם שלא הפסיד את שכרו למרות שעזב את משה רבינו 

, כי המטרה שלו הייתה קודש במדבר וחזר למקומו
 .יתרו את שלחהקדשים, לא פלא שכתוב שמשה 

 ,פש הקלות וקיצורי דרך, אלא איפה הקושי שם ההצלחהרצון שנתגבר באמת על עיקר מטרת חיינו, ולא נתפתה לח יהי
 .אמן ואמןלתקן את תכלית חיינו, ונזכה לשפע ברכה ברוחניות ובגשמיות חזקו ואמצו והצליחו רק 

 וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא

באור החיים הקדוש, שכשמתו האחים הקדושים  כתוב
דרגתם אזי עם ישראל הרגישו בזויים בעצמם כי ירדו במ

הרוחנית, וכאשר המצרים הרגישו שהיהודים מרגישים 
שפלים ונבזים הם ניצלו זאת והתחילו לשעבד אותם, אבל 
כל זמן שלשבטים היה כבוד עצמי המצרים לא העזו לפגוע 

 ביהודים.

זה, אפשר להבין מדוע שבט לוי לא השתעבדו לפרעה,  ולפי
ו כי היות והם התמידו בלימוד התורה לכן הם הרגיש

מכובדים בעצמם, ולכן לא היה כוח ואומץ למצרים לפגוע 
 בשבט לוי.

ראיתי במדרש שגם שבט אפרים הרגישו מכובדים  ואכן
המדרש בפרשת בשלח ולכן לא פגעו בהם המצרים, ש

שואל, איך בני אפרים יצאו לפני זמן הגאולה, הרי אין עבד 
 יוצא ממצרים והם יצאו מאתים אלף?? 

אפרים היו מזרע המלוכה ולא היו המדרש שבני  ומתרץ
עד שבא נון מבני בניו של  ,בשעבוד משום כבודו של יוסף



 

אפרים ואמר להם נגלה עלי הקב"ה להוציא אתכם 
ממצרים, ובני אפרים בגאווה שלהם שהם מזרע המלוכה 

בני אפרים נושקי ושהם גיבורי כח במלחמה, שנאמר "
 .ממצרים ", עמדו ולקחו נשיהם ובניהם ויצאורומי קשת

, הרי פרעה שכח את יוסף, אז מה יעזור כבודו ולכאורה
כאמור על פי האור החיים הקדוש,  אלאשל יוסף??? 

ומיוחסים  שכששבט אפרים בעצמם הרגישו מכובדים
והתנהגו בגאווה מחמת ייחוסם, אזי המצרים לא העזו 

 לשלוט בהם ולפגוע בהם.

הגאווה, שנאמר לעצמנו אני יחיד ומיוחד אין כמוני בכל הארץ ובשבילי , שלפעמים דווקא עלינו לנקוט במידת ללמדנו
נברא העולם, ולכן אני לא יתקרב לחטא ודרך רשע וגם היצר יתרחק ממני, כי אני מאמין בעצמי ובכוחי, עד כדי כך שאני 

 ונות אמן ואמן.לא ייתן לייצר פירור של שליטה, שלא יעז להתקרב אלי חלילה, ובגאווה זו נתעלה מעל כל הניסי

 כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ

שבט עצום ותמיהה גדולה יש כאן לכאורה, שכידוע  פלא
והנה כשעם לוי כולו למד תורה ולא השתעבד לפרעה, 

מחמש ויש שרק אחד  גרסהישראל יצאו ממצרים, יש 
כי היו רשעים  מחמישים יצאו ממצרים,גרסה שרק אחד 

ך לפרעה ולא להשתעבד לעבודת והעדיפו לעבוד עבודת פר
 השם במדבר.

שבט זה  ולפימעם ישראל,  אחוז 10שבט לוי הוא כ  והנה
לוי היה צריך להיות השבט הגדול מכולם בכמה מאות 

שהשתעבדו לפרעה, כי שבט לוי היו אחוזים מכל שבט אחר 
צדיקים ומתמידים בתורה שבוודאי כל השבט יצאו 

באהבה לעבודת ה' בשמחה ממצרים והשתעבדו מרצונם 

יתברך, ואילו בשאר השבטים שלא רצו לצאת ממצרים 
שבט לוי  ובמציאות??? 50מתוך  49, או 5 מתוך 4בהם מתו 

הוא אינו השבט הגדול ביותר במספר שיצא ממצרים, וזה 
 תמיהה גדולה!!!

כתוב ש, הרמב"ןיסוד היא על פי  האמתית והתשובה
שאר לכן רק , ו"יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ כאשר"ש

בעבודת פרך של פרעה הם התרבו  השבטים שסבלו ועונו
לא עונה ולא סבל לכן לא ששבט לוי פרו ושרצו, אבל 

, ואכן עמרם הוליד אחד בכל וכן יפרוץכן ירבה נתברך ב
לידה, אבל שאר נשות השבטים היו יולדות ששה בכרס 

 מנין שאר השבטים גדל.רק אחת לכן 

 ואתה צועק מעומק ליבך הטהור אתה סובלוקשה לך יותר!! לכן אם  צומחגודל והוא  דווקא שה לומי שסובל וקש ללמדנו
 ככה צומחיםגדלים וככה ממני!!! אל תיבהל תתגבר על הקושי ושמח כי  עצוםקשה וסיון יזה נאוי לי  !!אוי קשה לי

 תעלה ותצליח אמן ואמן.

 דרך אחרת – כן ירבה וכן יפרוץ

ששה בכרס  ,הרבה יהודים בבת אחת נולדואחד אכן  מצד
לשבטים שלא , וכאמור הריבוי היה רק אחת או שישים

 .לפרעה אלא עבדו ועונו בעבודת פרךלמדו תורה 

בבת  יהודים במכת חושך גם מתו המון מצד שני אומנם
ויש שיטות שרק אחד מחמשה וכאמור שיש שיטות שאחת, 

 מחמישים יצאו ממצרים. א'

לא מתו אבל גם לדו כמויות, שבט לוי לא נוב אבל
בכמויות, כי כולם למדו תורה וכולם יצאו צדיקים ולא 

, ולכן שבט לוי לא התרבה מעל כל מתו במכת חושך
 .השבטים אלא היה שווה להם

אפשר שבלי תורה אפשר ליפול בכמויות, בקושי  ללמדך
 לשרוד ביראת שמים בלי לימוד תורה.

שהיו במצרים עד  לנו שאחרי כל הניסים והנפלאות הנה
 נשאר בו יראתרק אחד מחמש או מחמישים מכת חושך, 

והסכים לצאת ממצרים ולהתמסר לעבודת הבורא  שמים
משבט לוי לומדי התורה בהתמדה שרדו  ואילויתברך, 

 .ויצאו כולםביראת שמים  כולם

זה מתורץ לי מה פשר הדבר שבזמן שיעקב חושש  ולפי
 תירא אלע אותו "מהירידה למצרים בורא עולם מרגי

איך  ולכאורה", שם אשימך גדול לגוי כי מצרימה מרדה

אמורה להרגיע את  לגוי גדול אשימך שםהבשורה של 
יעקב מפחדו מלרדת מצרים?? בפרט שחשש יעקב הוא על 
המצב הרוחני של עם ישראל במצרים, ומה הקשר בין עם 

 גדול ולחשש הרוחני??

יהיו גוי גדול,  לכאורה משמע שרק שם במצרים הם וגם
ואילו מחוץ למצרים דהיינו כשיצאו ממצרים הם לא יהיו 

 גוי גדול, ולכאורה למה שהברכה תיפסק??

אולי הכוונה שיעקב חשש שכשעם ישראל ישקע  אלא
כפי  ואזבמט' שערי טומאה הם לא ירצו לצאת ממצרים, 

שאכן קרה רוב רובו של עם ישראל נמחק במכת חושך כי 
  ור,היו רשעים וכאמ

מלבד שבט  מי ישרוד מהשבטיםיעקב שאם כן  וחשש
 מעם ישראל חלילה???  וכי ימחקו שבטי ישראללוי, 

זה ענה לו בורא עולם, אל תדאג יעקב, השבטים לא  ועל
  במצרים. –" לגוי גדול אשימם שם"ימחקו אלא 

גם אם ימותו במכת חושך רוב מוחץ של עם ישראל  שכך
הצדיקים שבשבטים שיסכימו  לפני שיצאו ממצרים, עדיין

לצאת ממצרים יהיו שווים בכמות וגם יותר משבט לוי 
שלא מתו במכת חושך שאצלם כולם היו צדיקים, כי אכן 

 גוי גדול.  –מתו המונים אבל גם נולדו המונים 

וצה כי התורה !!! ואל תפזול החאתה מלומדי התורה בטהרה, אשריךו זכית אם !!! ולכןהיוםגם היה פעם, וככה זה  ככה
 , ואתה קובע עיתים לתורה, אשריך"יגיע כפיך כי תאכל"מהמתפרנסים ואם אתה  דורות!!דורי מקור הקדושה והברכה ל

 !!ממש כלשון הפסוק
קשה מאוד לשרוד ביראת שמים, אחד לחמישה, אחד לחמישים, וזכור, השם עשה כמות של דע וזכור!! בלי תורה  אבל

 הכמות לא קובעת, רק הקצת האיכותי.כי צת מהרבה, לידות בשביל להוציא את הק



 

 עוד בעניין הזה

לפי מצאנו בספירת הלווים לאחר יציאת מצרים  באמת
 30אלף  מגיל חודש, ואילו מגיל  22במדבר שהיה מספרם  

שנה  20, וכל השבטים נמנו מגיל 8000שנה הם היו רק 
 .אלף ממוצע 40ומספרם היה כ 

עדיין  ,30והלווים מגיל   20שהם נימנו מגיל  ולמרות
 2בפשטות זה מלמד שבכללי השבטים היו לפחות מפי 

 ויותר מכמות הלווים.

כבר לאחר שמתו כל הרשעים מהשבטים, בכל זאת  וזה
 הם היו הרבה יותר משבט לוי, ומדוע??

ששבט שלא עסק  ,ללמדנו לדורותהדבר בא , שוייתכן
מות גדולה בתורה, בכדי להיחשב כשבט הוא היה זקוק לכ

של אנשים יראי שמים בכדי להתקרב ולהתחיל להשתוות 
לשבט לוי הלומדים תורה בהתמדה, למרות שהם קצת 

 בכמות אבל הרבה הם באיכות. 

 ויקח את בת לוי -כוחו של מוסר

וכאב , רבינו משההגדולה של אחות הייתה הנביאה  מרים
ן כל הב"יוכבד בגלל גזירת פרעה  -אמא אביה פרש מלה ש

  ."הילוד היאורה תשליכוהו

מעשה שלך שפרשת  אבא: לו מרים בתו אמרהלכן 
שהוא גזר רק על , גרוע יותר מגזירת פרעה והתגרשת

, וממך ואתה גזרת בין על בנים ובין על הבנות, הבנים
 .לומדים כולם ועושים כדרכך

וחזר והתחתן עם  הבת שלושמע האבא עמרם בקול  מיד
, ונעשה נס וחזר לה הנעורים קנהזיוכבד בת לוי שהייתה 

 .וילדה את משה רבינו

הייתה  מרים הילדה הקטנהש לעצמנו והנה נתאר
ועוד !! מי אני שאטיף מוסר, והייתה אומרת מצטנעת

ועוד בענייני אישות  !!לאבא שלי הצדיקלהטיף מוסר 
  !!זוגיותו

ואביה לא נוקב לאביה, ואמרה מוסר  היא לא שתקה אבל
 ממוסר זה יצאאכן זכו וו, והקשיב לה הבמוסר של זלזל

 .משה רבינו

נס שאבא  איזה!! נס שהיא אמרה מוסר ולא שתקה איזה
של בתו הקטנה ולא ראה בזה חוצפה  שלה הקשיב למוסר

חזרה  130נס שהאמא הזקנה בת  ואיזהוחטטנות!! 
 וילדה את משה רבינו!! נעוריהל

של כל אחד גם ממוסר של הקטן במוסר  קנתחזגם אנחנו  רת השםובעז, המוסר הציל את עולם היהדותמזה, ש נלמד
 מאתנו בהרבה ואדרבא זה בונה עולמות דוגמת משה רבינו ע"ה.

 המשך -ויקח את בת לוי 

גם לפני זה היא ילדה את מרים ואהרן  להקשות שהרי יש
סך הכל שנים בודדות הפרש בינם , ובגיל מבוגר מאוד

הנעורים ליוכבד דווקא  מה הנס המיוחד שחזר אז, למשה
 ??בלידת משה?

את  עצר ביניהםשברגע שהיו נשואים אז הנישואים  אלא
ברגע הגירושין הגוף נכנע לזקנה לטבע ומחמת  אבל, הזקנה

ולכן , הזקנההגיל היא הזדקנה כי אין סיבה להתגבר על 
 היו צריכים נס מיוחד להחזירה חזרה לנעורים.

י בן אדם נהיה זקן? לכם מחשבה שתפסה אותי, מת אומר
מה הוא מחליט יום בהיר, זהוא חברה, אני זקן, מה 

 פתאום, זה לא הולך ככה, אלא מה?

אדם זקן, אבל לא כל היום רק  20אולי, גם בגיל  חשבתי
 10זה נהיה  25דקות, שאז הוא זקן אין כוח חלש, ובגיל  5

 דקות

עם הגיל הזמן של החולשה והזיקנה עולה עד שיום  וככה
 כל היום הוא חלש וזקן. אחד

אבל חברה, אל תהיו זקנים, תלחמו נגד הזקנה כבר מגיל 
שזה רק חמש דקות, ואם תתמידו אז לא תחושו את  20

 הזקנה, כי התרגלתם לרסק את החולשה.

זה ביצר הרע ובכל תאווה, תרסק את התאווה  ככה
כשהיא קטנה, ככה גם בניסיון גדול תרסק אותו, אל תיתן 

 ככה לא יקח לך את כל היד.לו אצבע, 

למעשה, אני גר בקומה רביעית על עמודים,  וממחשבה
ויש מעלית בבניין ואני נלחם בחולשה ולא עולה במעלית, 
כי ככה בשבת שעולים ברגל ולא במעלית, זה לא טורח 
וסבל וחוסר עונג, כי כל השבוע  אני עולה במדרגות, ולכן 

 בשבת זה לא קשה לי, כי התרגלתי לכך.

, שאני עושה זאת בכדי לשמור על הבריאות, אבל כמובן
 מחשבה זו של עונג שבת גורמת להפכה לשם שמים.

צעירים, גיבורי כוח, עושי דברו, הוי עז כנמר  בהצלחה
גיבור כארי רץ כצבי וקל כנשר, לעשות רצון אבינו 

שבשמים.

בל ברגע שההתמדה פוסקת אזי הטבע משפיע ונלמד מזה על כוחו של התמדה שמחזיק בן אדם כביכול גם בלי נס, א
וצריכים להגיע לניסים, גם על דברים שקודם הלכו בקלות, ולכן החזק במוסר ואל תרף, התמד בהתחזקות כי אם תפסיק 

 פתאום כל ניסיון תצטרך ניסים גלויים בכדי להתגבר עליהם.

 מסירות נפש של המילדות

ירגיש בן אדם בסכנה וחייב לקיים מצוה הוא  כאשר
מצוין גם אם יקיים את המצווה הבסיסית, וכמובן לא 
יתעכב עוד זמן על תוספות שאינם הכרחיים לקיום 

 ., כי אין סומכים על הנסהמצווה

האמא ובתה, יוכבד ומרים, לא די בכך שהם  והנה
מצפצפים על ציווי מפורש של מלך מצרים שחייב אותם 

רות את אישית להרוג את הזכרים, והם מיילדות ומשפ
מתעכבות עוד יותר,  אלאהנולד, שזה בסיס המצווה, 

וכפי שרש"י מסתכנות עוד יותר, הם מחיות את הילדים, 



 

, הם מתעכבות עוד מפרש מאכילות ומשקות את הילדים
יותר זמן, בשביל תוספת לא נחוצה למקצוע המיילדות, 
ומסכנות את עצמם למצווה לכתחילה שבכתחילה 

כאילו הכל רגוע שקט בלי סכנות, למהדרין מן המהדרין, 
איך זה יתכן שמסכנות את עצמם למצווה בהידור הכי 

 מושלם ששייך?

שהצדיקות ראו שגם ככה הם מסתכנות לכן  ונראה
החליטו שאם כבר אז כבר נעשה את המצוה באופן הכי 
מושלם, בדיוק להיפך מוחלט מציווי המלך, ולהראות לו 

הם ועד הסוף, באופן שהם לא מנסות להתגנב אלא הם בשל
 המושלם ביותר.

פלא דווקא המסירות נפש לשלימות, זה היה בעצם  והנה
 הצלתם הפלאית.

 
פרעה קרא להם וכעס עליהם, לא על שלא ילדו את  כי

הילדים נגד ציוויו, אלא כעס, על שהחיו את הילדים, 
האוכל והשתיה, שיא החוצפה שלהם שממש לא סופרים 

היפך לגמרי עם כל החומרות אותו, ועושים בדווקא ל
 והתוספות, זה כבר היה מעל להשגתו.

 

יעשו מצוות זריז מינימום מחמת הסכנה, אבל  לפחות
 ככה שלימות, זה ממש הרתיח אותו עד מוות.

 

הם אמרו לפרעה, אנחנו , כי זה בדיוק היה הצלתם והנה 
 ואםבעצם לא מיילדות, כי העבריות מיילדות עצמן לבד, 

, כי התשובהכן קוראים לנו מיילדות,  תשאל למה אם
אנחנו רק מאכילות ומשקות תינוקים, בייבי סיטר, בלבד, 
לכן אנחנו מכונות מיילדות, והיות ואנחנו לא ממש מילדות 

 לכן אין באפשרותנו להרוג כמצוותך.

כי הוא באמת לא יכל להבין איך , קנה את זה והמלך
א היה מסוגלים להסתכן גם על תוספת מצווה, זה ל

 במושגים שלו, כזה מסירות נפש, לא היה בכלל במחשבתו.

הם קיבלו מתנה על שילדו את הלידים, שהם שמחו  ולכן
שהעם התרבה וגדל, ועל היראת שמים המושלמת שבאה 
לכדי ביטוי בזה שהוסיפו להאכיל ולהשקות את הילדים, 

 זכו לבתי כהונה לויה, ומרים למלכות.

צדיק רבי שמשון פינקוס זצ"ל מזכיר לי סיפור על ה וזה
רבה של אופקים, שסיפר שבבחרותו ניקו את החדר 
בפנימיה, והוא התעקש לנקות ולבדוק חמץ גם בבוידם, 

 .עליית הגג

עליו, זה מיותר אתה סתם מחמיר, זה מקום שאין  וצחקו
 מכניסים בו חמץ, סיכוי קל שבקלים.

את הוא התעקש וכל ליל בדיקת חמץ טרח לבדוק גם  אבל
שבאותו ליל הסדר, הוא ראה אורות,  והוא מספר, הבוידם

שבחיים שלו הוא לא חווה, איזה התלהבות, איזה רגש, 
, איזה חמימות, בחיים הוא לא הכיר את עצמו עד כדי כך

 זה חזר אליו מידי שנה בליל הסדר.וכך 

!! זה לא קל, בלכתחילה, מושלם ממשגם על תוספות, גם ההידורים, שיהיה לכתחילה ש למסור נפש בשלימות, ללמדנו
 .אבל זה שווה

 בת פרעה מתגיירת?? - היאר על לרחץ

דורשת שהלכה להיטהר  והגמרא ,פרעה הולכת ליאור בת
 מגילולי בית אביה, להתגייר, להתחבר לעם ישראל.

מה ראתה ?? השאלה, איך זכה פרעה לבת צדיקה נשאלת
ם מושפל בתיה למאוס בגילולי אביה ולדבוק דווקא בע

 ??ונבזה, עבדים אומללים?

 שהרי, התשובה טמונה במה שכתבנו בשבוע שעבר אלא
יעקב אבינו בירך את פרעה שהנילוס יעלה לקראתו וכך 
המים ישקו את מצרים, ונשאלת השאלה היאך יעקב נתן 
לפרעה ברכה כזו שהחטיאה את פרעה שעשה עצמו 

 בפרטל? לאלוהים, האם אין כאן לפני עיוור לא תתן מכשו
במצרים שהיא ערוות הארץ, ארץ טמאה בעבודה זרה 

 וכישופים?

יעקב אבינו ידע עתידות, הוא לא רצה לברך תחילה  והרי
את בני יוסף כי צפה שיצאו מהם רשעים, ולבסוף הקדים 
אפרים למנשה כי צפה שמאפרים יצא יהושע בן נון, אז 

 למה ברך כך את פרעה??

את יוסף הוא המליכו דווקא שהיות ופרעה שהמליך  ויתכן
על תקן שיוסף הוא איש אשר רוח אלוקים בו, והכיר 
בבורא עולם שנתן ליוסף את הכוח והחוכמה, ויוסף הצהיר 

  .בעוז שכל כוחו זה מבורא עולם

ברגע שיעקב בא למצרים הפסיק הרעב רק במצרים  וגם
כל העולם ראה בחוש כי זה בזכות  ואזולא בשאר הארצות, 

של יעקב אבינו, ולא מחמת פרעה, כי פרעה לפני הקדושה 
והברכה זה היה הולך לנילוס והנילוס לא עלה לקראתו, 

  .התחילה רק מאז בא יעקב למצרים

אדרבא יעקב ניסה לתקן את פרעה שכבר הכיר בכוח  אזי
השם והמליך את יוסף בכוח השם אשר בו בהכרזה פומבית 

את עצמו עוד  נגד כל מצרים, שאולי פרעה יתחזק ויתקן
 .יותר בראותו שבזכות קדושת יעקב הפסיק הרעב במצרים

ברכת יעקב על פרעה בעצמו שהנילוס יעלה על ידי  וגם 
לקראתו, שפרעה ימשיך להכיר בבורא עולם, ויחזיר את כל 
מצרים לעבודת הבורא יתברך, וככה אולי עם ישראל 

ת במצרים לא יפלו למט' שערי טומאה, ולא יהיו רק חמישי
 .בלבד שירצו לצאת ממצרים

פרעה הרשע ברגע שיעקב נפטר ואחריו יוסף הצדיק,  אבל
הפך פרעה או ממשיך דרכו את עורו וכאילו לא ידע את 
יוסף, דהיינו לא הכיר באמונה בבורא עולם שיוסף השליט 

 .והחדיר במצרים

החל להצר את ישראל כי רצה להפוך עצמו לעבודה  ואז
טבעי שקיבל מברכת יעקב שהנילוס  זרה, על ידי הכוח העל

עולה לקראתו, ואפילו עשה צרכיו בנילוס שלא יראו שגם 
שזה חלק מסיבת רדיפת  ויתכןהוא כבשר ודם רגיל, 

היהודים שלא רצה שיזכירו לו ולעם שפרעה אינו אלוהים 
וכל כוחו זה רק מברכת יעקב, והוא מנצל לרעה את ברכת 

 יעקב.

נגעלה מהשקר  פרעה תב, מגלים בני הבית ושקרים
שאבא שלה פרעה מחליט שהוא אלוהים, כי המים עולים 
לקראתו, היא ידעה את האמת שהוא בשר ודם שפל ונאלח, 

אנושיים, ככל האדם, רק הוא סבל יותר מכולם,  צרכיםעם 
הלך בוקר ש כל היום עד לפנות להתאפקכי היה צריך 

 ים אז עלו לקראתו.לשירותים ביאור והמ



 

לתה את השקר הדוחה הבינה שעבודה זרה זה כשגי לכן
שקר, והיא חקרה, אם כן מאין לאבי כוח על שהמים עולים 

  ??לקראתו, הרי הוא שקרן, אז מה באמת הסיבה?

היא גילתה שכוחו מברכת יעקב אבינו, והיא קלטה  ואז
 לכן הנה האמת כאן הכוח האלוקי, בעם ישראל וביהדות

 יהדות.אמת שהיא ההלכה להתגייר, ולהתקרב ל

שזה ראה יעקב, לכן בירך את פרעה, שראה שבתיה  ויתכן
 .תתגייר מכוח הברכה

נפשך אם פרעה יתחזק מה טוב ומה נעים, ואם לא  וממה
ממשפחתו של פרעה יגלו את השקר, כמו בתיה ויתגיירו, 

 ובעצם זה הציל את משה רבינו ועם ישראל.

ו בכל נהתברכ, ואנחנו עם ישראל בני אברהם יצחק ויעקב, ם יכשלו בםדרכי השם צדיקים ילכו בם ורשעי ישרים
הברכות, ויש בנו כוח על טבעי מצד אבותינו הקדושים שראו למרחקים, והכינו לנו פתחים והזדמנויות של חזרה בתשובה 

סא הכבוד, יכ שהיצר סוגר עלינו מכל הצדדים, כי תשובה קובעת רקיעים וחותרת פתח לתשובה עד הניסיונותכנגד כל 
 ננצל את כוח זה, ונחזור בתשובה שלימה לפני אבינו שבשמים, ונחזק את כל בני בתינו וידידינו ללכת בדרכי ישרים אמן.

 המשך –בת פרעה 

 הרה"ג ר' שמעון מוזסקודש ויחי שאלני ידידי  בשבת
שלמרות ההסבר שכתבתי שבת פרעה מאסה שליט"א 

 יזכה פרעהמצדיק שבכל זאת עדיין זה לא  ,בשקר וברע
 בתיה שהתגיירה?? צדיקה כבת שיצא ממנו 

שפרעה המדרש הקודם שכתבתי זה מובן, שהיות  ולפי
 , שלא רצה לעשות רע לעם ישראלבהתחלה היה טוב

 אםלו  אמרו שריו ולכן, למרות שהמצרים דרשו זאת ממנו
 הוא חודשים 3 ואכן !!מלכינו לא אתה!!! מפוטר אתה כך
 !!ריםבמצ מלךהיה  לא

התגיירה, כי היא ראתה  לכן זכה פרעה שהבת שלו אולי
אבא שהיה טוב בהתחלה, וגם היא ראתה איך אבא הטוב 

 .שלה נופל ונהיה רשע ושקרן
 

הדברים הללו גרמו לה לעזוב את השקר ולהדבק  2 ולכן
בטוב ובאמת שהיא היכרה בהחלה החיים של אבא שלה 

זכה בברכה כשקבל את יוסף בגלל יראת שמים שלו, וש
מהצדיק הקדוש יעקב אבינו, ועם זה היא התקדמה לחיים 

 טובים לעולם ועד.

עזוב את השקר ולהדבק בטוב ובאמת?? גם לנו יש טוב שראינו נמה אתנו??  מה נאמר ומה נדבר?? מתי  אנחנו , נו
שה' ישמור ויציל!!! בהתחלה החיים שלנו!!! וגם אנחנו רואים את השקר הגדול שיש היום בחיים של עולם השקר 

 קדימה עלינו להתקדם לטוב ולאמת, השבנו השם לאליך ונשובה, חדש ימינו כקדם!! אמן ואמן!!

 מרים אחות משה - לו יעשה מה לדעה מרחק אחתו ותתצב

בזכות שמרים המתינה רש"י בסוף פרשת בהעלותך ש כתב
מה יעשה  הלדעבין קני הסוף  תינוק בתיבה למשה כשהיה

כל עם ישראל המתין לה שבוע כשהייתה ש, זכתה בו
 מצורעת.

זה טבעי שאחות דואגת הבן שואל, מה הגדלות?  וכאן
חסר הישע, למה זכתה, וכי מה הניסיון  לאחיה הקטן

 ??שבדבר?

היה כאן סכנה עצומה למרים, כי ברגע ששמו ש נראה אלא
את משה ביאור, באו המכשפים לפרעה ואמרו לו זהוא זה, 

שראינו שנולד מושיע לישראל, והוא לוקה  מהש !!זה נגמר

במים, הנה אנחנו רואים שהוא כבר במים, והבעיה טופלה, 
 והמשימה הושלמה.

ה תרמית, והילד המושיע חי אם היו מגלים שזה הי ולכן
הטעו את המכשפים של פרעה, כאילו המשימה כי במים, 

אם היו מגלים שמרים עמדה מאחורי ההטעיה הושלמה, 
אמורה היא הייתה שהוליכה שולל את פרעה, זאת והיא 

לא רק שלא הרגה את כי להיענש בחומרה כפל כפליים, 
אלא גם כציווי המלך אותה ואת אמה המיילדת הילד 

 את כל המערכת.ושיבשה הטעתה 

סכנתה של מרים הייתה מאוד מאוד חמורה, וזה  לכן
 חינתה להישאר שם.במסירות נפש עצומה מ

 היאר על לרחץ פרעה בת ותרד

 ליאר בכדי הלכהבת פרעה  שבתיה במדרשים כתוב
אבל  ראתה תינוקואז היא להתקדש ולטבול ליהדות, 

שפחותיה לא רצו להציל את התינוק אלא להורגו, מחמת 
הרג אותם, ומלאך בא  רש"י שלכן וכתבגזירת המלך, 
ראתה בחוש שצריכים להציל את הילד  וממילא בתיה

  .היהודי

ת נסיכ היא בת מלכיםומהתיבה,  היא רחוקה אבל
היא הושיטה  לכן, לא תשחה פיזית בין הקני סוף, מצרים

שרש"י אומר היד שלה התארכה  וכמואת ידה, אמתה, 
 לכמה אמות, וככה הצליחה לקחת את התיבה.

השאלה, מה הקשר להושיט יד למרחק לא הגיוני,  נשאלת
 ??מה היא חשבה לעצמה?

וצה להציל את הילד, אבל היא אמרה לעצמה, אני ר אלא
ריבונו של עולם, אני לא מסוגלת, אבל  אזאין מי שיעזור לי, 

 .אני יעשה את המקסימום שאני יכולה
 

אני מושיטה את היד, אופס וואו היא התארכה,  הנה
 מדהים, ובנס היא שולפת את הילד.

רואה את זוכה ופותחת את התיבה, היא  היאוכש
בידו,  מסייעיםבאמת  טהרילהבא  כי!! השכינה, מדהים

 היא זכתה לגילוי שכינה.לכן 

בפרשת ויקרא הבאנו מדרש שלמשה היה מספר  ואכן
", כי שם משהשמות ובורא עולם אהב דווקא את השם "

זה מבטא את התחזקותה של בת פרעה באמונה בבורא 
 עולם.

 



 

התינוק בוכה, בעצם קול של נער, אז הוא לא סתם  אבל
השכינה  הרי??? הוא בוכה למה בתיה תמהה אז תינוק,

אני קרבת כתוב וו ?ה' לי לא אחסר?והרי כתוב , אתו
 !! אז למה משה בוכה כשהשכינה איתו????אלוקים לי טוב

ניסים  זוכה לראותמתקרבת ליהדות ואכן אם היא  וגם
 ?את הצדיק???ונפלאות, למה היא נותנת לגויות להאכיל 

 

לי מכוח השכינה ואו ,תרחם עליושהוא בכה בכדי  ואולי
 ,שעמו ידע שתנסה למצוא לו מנקת, שבסוף יחזור לאמו

לארגן דחוף אוכל לתינוק, אבל  ניסתהמיד בתיה  אכןו
 הילד לא רוצה לאכול ממצריות, ובתיה עובדת עצות.

בתיה הייתה מתייאשת הייתה משאירה את הילד  ואם
והולכת, אבל היא לא רוצה להרוג את הילד למרות שיש לו 

  .אוכל יהודי, היא מתעקשת להחיותוות של קדושה, דריש

שמרים צצה, ומציעה לה אוכל המתאים בדיוק הזמן  זהו
, כי גם מרים קלטה שבתיה לא מסוכנת, יהודי לצדיק

אדרבא היא רוצה להחיות את הילד היהודי בכוונה 
, למרות שהבינה שמדובר בתינוק צדיק ובידיעה ברורה

הייתה כל הגזירה של הריגת ומיוחד שנראה שבדיוק עליו 
 .הזכרים

 מינוי משה כשליח ה' –שלח נא ביד תשלח 
 

על עם  נענש בצרעת בידו על שדיבר לשון הרע משה
שעם ישראל לא יאמינו לי שה' והלשון הרע היה ישראל, 
כי למה זה לשון הרע, אולי זה לשון יש לעיין ושלחני, ו

פר הטוב, שעם ישראל לא עם שמאמין לכל אדם שמס
אחרי מה שקרה לשבט אפרים שהלכו  בפרט??? סיפורים?

 ויצאו ממצרים לפני הזמן ומתו. נוןאחרי נבואת השקר של 

להראות לעם שהוא  ניםנותן למשה סימ בורא עולם הנהו
נשלח על ידי הבורא להוציא אותם ממצרים, והסימן 

, שהמקל נהפך לנחש, ורימז לו על לשון הרעהראשון היה 
תן לו סימן שהכניס ידו ויצאה מצורעת כשלג, ולאחר מכן נ

 וגם זה על שדיבר לשון הרע, על עם ישראל.

מוזר, שהסימנים שהקדוש ברוך הוא שלחו, זה  וזה
זה נעים  וכי?? דווקא, העונשים שמשה השליח מקבל?

כך ציווהו בורא  ולמה ???עצמו ברביםאת לבייש לאדם 
 עולם??

גלויים הקשורים  לא עדיף לתת סימנים של ניסים וכי
לכלל, כמו הסימן השלישי שהיאור המים שבו נהפכו לדם, 

זה מראה את כוחו של בורא עולם כי משמעותי,  וזה מאד
 ??על העבודה זרה של מצרים

שצריך שלוש  טועןמוזר, כי בעצם גם בורא עולם  וגם
כן  אםסימנים כי יתכן שעם ישראל לא יאמינו לראשונים, 

", וזה עוד לפני לא יאמינו ליאמר "מה נשתנה ממה שמשה 
 ???הסימנים, למה אצל משה רבינו זה נחשב ללשון הרע

עם ישראל לנראה לבאר, שהסימנים הכי חזקים  אלא
 אמתיא שליח ובשליח שה נויאמישעם חכם ונבון, שהוא 

, הוא שהשליח לא בא לפאר עצמו ולגדל של בורא עולם
 !!! כוחו

שהרי ברגע  את עצמו, אדרבא סימנים שהוא משפיל אלא
שהוא מראה ניסי בורא עולם מתפרסם שמו של השליח 
כמו שכתוב על יהושע שכל העולם יתמלא בצאת שמעו 

 .ושמו כשהעמיד חמה בגבעון

אלו שמקטינים את כבוד השליח הם דווקא הסימנים  ולכן
שאכן משה הוא שליח  לעם ישראללהוכיח הכי מתאימים 

נענשתי על שפקפקתי בעם נה כי האני שליח השם,  כן ה',
 כי את, אני מחפש בשליחות לא כבודיוישראל, לא גדלותי 

  ראיתם בשליחותי. קלוני ברבים

הסימן הראשון כשהציגו לעם ישראל לא היה חד די,  אגב
בפעם  אבלבפני בורא עולם משה נבהל מהנחש וברח, רק כי 

מהנחש והם לא  כבר לא ברחמשה ה בפני עם ישראל יהשני
סבל מזה, לכן הסימן השני חד יותר שידו ו שהוא נבהל ורא

 של משה נהפכה למצורעת.

ריבונו של עולם אומר למשה אולי לסימנים אלו עם  אבל
לא ירצו שבעם ישראל  צדיקיםישראל לא יאמין, כי יש 

משה דיבר לשון לא ירצו להאמין שלהאמין שמשה נענש, ו
ללמד ן רק משה התכוויסבירו ש אלא ,הרע על עם ישראל

לא להאמין בכדי עם ישראל, שהם זהירים באמונה  בזכות
 ות.טפיל ותבאמונ

הבורא נתן סימן שלישי שזה סימן כללי, בעל תוכן  לכן
 עוצמתי שבורא עולם משפיל את העבודה זרה.

משה אומר, לעם ישראל ראוי שיהיה מנהיג מתאים  אבל
הדובר בלשון רהוטה, כמאמר חז"ל נביא צריך להיות 
גיבור חכם ועשיר, שכל יהודי יעריך אותו מכל נקודת 

 .עוצמה שחשובה בעיניו

זה בורא עולם עונה לו מי שם פה לאדם, ולמרות זאת  ועל
משה נשאר מגמגם, ואהרן נצמד אליו, להשלים את 
דיבורו, אבל באמת כשמשה דיבר דברי השם יצא קולו 

 בבהירות ובצלילות, ורק דיבורו הרגיל היה בגמגום.

כי הוא טען כל טענותיו כי באמת לא  ,משה נענש ובאמת
לא שסיבה הייתה חיובית כי  למרותרצה את התפקיד, 

רצה לפגוע באחיו הגדול, אבל היות ובדבריו היה צל של 
פגיעה בעם ישראל, שאת חוסר רצונו בתפקיד הפיל על עם 

 ישראל זה נחשב לשון הרע, ולכן קיבל עונש לרגע.
 אסור!! עם ישראל, זה כבוד של פגיעה ב נימהטהורות, אם חלילה יש בהם  כוונותיךר , שגם כאשללמדנו

חזק את ללעזור ו, אלא השליח המנהיגהיא לא להתפאר ולא לגדל את שם והנהגה אמתית  אמתיתנלמד, ששליחות  וגם
 .עם ישראל לשם שמים

שהיות ויהושע היה כירח החלש לעומת  הושע,בכוונה רוצה לגדל שמו של השליח, כמו אצל י שהקב"היש מצבים  אומנם
 .כראוי הקב"האת  ויעבדובקולו  ישמעו גםשעם ישראל משה, לכן בורא עולם הגדיל שמו וכבודו של יהושע  -השמש 

 

 "ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו"
 

למרות הענווה הגדולה של משה רבינו שסירב ש, מצאנו
לאחר שניתנה לו השליחות בסוף משה לשליחות, בכל זאת 

 כי אין הדברים סותרים.למרות הענווה שלו,  בהשמח 

 משה ישמח"שמתואר בתפילת שחרית של שבת  וכפי
 ושני. סיני הר על לפניך בעמדו נתת, בראשו תפארת כליל
 וכן ,שבת שמירת בהם וכתוב בידו, הוריד אבנים לחות



 

 את לעשות השבת את ישראל בני מרווש בתורתך כתוב
 .עולם ברית תםורולד השבת

 

 שמח ו, ה' שמח שזכה להיות עבד נאמן בשליחות משהש

עם לשקיבל מבורא עולם להיות השליח הטוב זכות ב
את התורה  יצאו ממצרים וקבלושבשליחותו ישראל 

  את המצוות לנצח. ומקיימיםהקדושה 

, אלא אם אתה בתפקיד למרות שאתה ולמנוע ממך להתקדם ולהתפתח אותך לרמאות, שאל תתן לענווה שבך, ללמדנו
סבור שהוא גדול עליך בכמה מידות, תשמח בתפקיד ותשתדל להוציא את המקסימום שאתה להוציא ממך להצלחת 

 .התפקיד שלך
אלא עליך החובה , ותחנוק את כישוריך ויכולתך!! יכולת, אל תצטנעכישרונות ואם בורא עולם נתן לך מתנות של  ולכן

 .התפקיד שלך, ועליך להתאמץ לנצל את כל כישוריך למקסימום האפשרי להשתמש בהם כי זה
וחובה עליך  !!כי אתה שונה מכולם, קיבלת יותר יכולת !! אל תגיד אני אדם פשוט ואהיה כמו כולם, זה שקר ובחיים

רצון בורא  בהצלחה שלך בתפקיד, שזכית לעשות וראוי שתשמחמותר לך גם לנצל זאת לתועלת הרבים, ולעבודת השם!! ו
 !!עולם

 קושי השעבוד

הדו שיח שבסוף הפרשה בין בורא עולם למשה  לכאורה
רבינו אינו מובן בכלל, להבדיל כטענו חיטים והודה לו 

 !!בשעורים

משה פונה לקדוש ברוך הוא בטענה, שמאז באתי  שהרי
לדבר בשמך, הצל לא הצלת, ורק החמיר המצב, והיהודים 

 , רק קלקלתי להם?כועסים עלי למה בכלל באתי

עונה לו: עתה תראה את אעשה לפרעה, עכשיו  והקב"ה
 תראה מה אני יעשה לפרעה.

 

השאלה, הרי משה ידע שהקב"ה יכול הכל לעשות  נשאלת
שהוא כל יכול, רק שאל למה עד עכשיו השליחות רק עשתה 

נזק, אז מה התשובה על שאלתו, שמעכשיו יהיה בסדר, 
 הרי הוא שאל על העבר?

התשובה אומר הרמב"ן, שעתה תראה זה תשובה גם  אלא
, שהיהודים היו צריכים להתעכב במצרים דהיינו, על העבר

שנה, וקושי השעבוד גרם שהזמן יצטמצם ויחשב מאז  400
לידת יצחק, ולולי הצמצום עם ישראל היה מתעכב ושוקע 

 בנ' שערי טומאה ולא היה יותר את מי להוציא.

א עולם למשה רבינו, דווקא כן זה התשובה של בור אם
שלחתי אותך לעצבן ולהרגיז את פרעה וככה יהיה קושי 

", כי זירזת את הישועה עתה תראה" וממילאהשעבוד, 
 והגאולה לעם ישראל, בגלל קושי השעבוד.

וי שלפעמים יהודי מתחזק מאוד ובאמת, ולפתע קופצים עליו קשיים וצרות קשות ואיומות, והבן אדם משתגע, א ללמדך
 ריבונו של עולם למה?? הרי אני מתקרב אליך? אל תרחק ממני, למה אבא?

 

התשובה היא, שלפעמים הקושי העצום זה קושי השעבוד, שאם נגזר עליו לסבול זמן ארוך הקדוש ברוך מצמצם לו  אבל
א להיבהל מקשיים את הזמן על ידי קושי פתאומי ואז יצא לאור גדול וישועת השם כהרף עין אז רבותי חיזקו ואמצו ל

 .הלוואי ולא יהיו
 זה כפרת עוונות וקירוב הישועה אמן. ,אם כן חלילה אבל

 עוד בעניין הזה -קושי השעבוד

שראינו קודם גם משה רבינו לא הבין מדעתו מה פשר  כפי
קושי השעבוד, ובא בטענות לבורא עולם מה פשר קושי 

 .השעבוד

הרי נגזר ש שיכול היה להבין סברה זו מדעתו ולמרות
ייתכן שבורא עולם מקדים את  ואיךשנה,  400שיהיו בגלות 

הגאולה  כמעט בחצי הזמן, ועוד בדיוק כשבא בשם השם 
לא הגיע בכוחות  למהאז לעזור רק נהיה הרבה יותר גרוע, 

עצמו למסקנה זו שקושי השעבוד צמצם את הזמן?? הרי 
על לפני שבא בטענות כנגד בורא עולם היה עליו להתבונן 

 כל הכיוונים??? 

מדוע נענש שהנה הגרי"ז מקשה  נקדים, ובכדי לענות
מצווה  הרי כששתק מול עצת בלעם להצר לישראל,איוב 

 שלא לומר דבר שאינו נשמע?? 
 

ואם איוב לא שכאשר כואב צועקים!! הגרי"ז  עונהועל זה 
 סימן שלא כאב לו מספיק.צעק 

 

קושי  כשהיהודים בכו מכאב למשה רבינו על ולכן
השעבוד, אז כשכואב מאוד צועקים!!! ולמשה זה היה 
שיפוד לוהט אש יישר ללב, עם ישראל מתייסר!!! 

 כואב!!!!! ומשה צועק!!!
 

אצל  לא עבד!!! שכשכואב צועקיםהכלל הזה  אומנם
לאורך ימים ושנים  שתחיה צדקת קרובת משפחה שלי

גבאית צדקה מבוגרת, ברכבה  אספההיא  שפעם, טובות
את הדלת והכניסה את זקנה היא פתחה לירדה וכש

טרקה את דלת החגורה פנימה, ואז פתאום הזקנה 
 היהידה של חמותי, והכאב אצבעות המכונית בחוזקה על 

נשכה את שפתיה עד זוב וחמותי שתקה  אבלנורא ואיום!!! 
 למה עצרה את הכאב הספונטני??  ??ולמהדם, 

 

ה לצער את היא לא רצתפשוט , מדהימה היא התשובה
הזקנה, היא השתלטה מידית על הצעקה הספונטנית רק 

ברגע שהזקנה  אכןובכדי למנוע בהלה וצער מהזקנה!!! 
אפילו הרכב התרחקה היא צעקה ברכב עד לב השמים 

 .צעקות הכאברקיעות הרגליים ומרוב  רהתרומם באווי
 

המידות הטובות  איךאצילות נפש מדהימה!!!  איזה
עוד קודם לכאב הספונטני והצעקה  מושרשות בה בטבעה

 ".ושם אשה גדולההאוטומטית?? אין לי ספק עליה נאמר "
 

שגם אנשים גדולים מאוד לא שני אפשר ללמוד מכאן  מצד
תמיד רואים את התמונה באופן נכון, הנה משה רבינו לא 

 הבין מדעתו שבמקום רע אדרבא יש כאן טוב.
 



 

שיחות הגה"צ  - חנועם שישכתוב בעלון  מהמזכיר לי  וזה
 ,רבי שלמה זלמן פרידמן שליט"א אב"ד סאנטוב לייקווד

אב"ד שליט"א  רבי אליעזר זאב האגערהרה"צ  שסיפר
פעם אחת הגיע שמאנסי בעיה"ק ירושלים -דחסידי וויזשניץ

להשתתף בשמחת נישואין אחד, וכשניגש אל המחותן 
", השתוממו סובביו לשמוע איך מזל טובלברכו בברכת "

קיינער האט דיך נישט חותן אומר לו בפשטות "שהמ
הדבר הרגיז והפליא את  ,[אף אחד לא קרא לך" ]גערופן

 ,השומעים, אך באותו מעמד לא העיר לו שום אדם על כך
 וגם הרה"צ היה נראה רגוע מאוד.

 

אנשים שהרה"צ עם החתן, הבחין  בעת הריקודים אבל
 שביזה ןעל המחות דברי גנות וכעס  ומדברים מתגודדים

קיינער האט ולהגיד ברוב חוצפתו " -כאחד הריקים  אותו

כמעשה  כמעט, אף אחד לא קרא לך –דיך נישט גערופן" 
 קמצא ובר קמצא.

 

!! פשוט לא הבנתם מה טעיתםואמר להם הרה"צ ניגש  ואז
המחותן הגיע ש הסיפור האמתי הוא, באמת היה

הוא  ושאלני אם יש לי במקרה טלפון מיותר, כי לאמריקה
אמרתי  ,הגיע עכשיו מארץ ישראל ואין לו טלפון ברשותו

אבל מידי , כרגעלו שיש לי טלפון אחר שאיני משתמש בו 
אנשי רפואה מתקשרים למכשיר זה, ולכן אם  פעם 

כדי שאוכל  יתקשרו למכשיר הזה, בבקשה תעדכן אותי!!
מיד כשבאתי לחתונה  לכן ,לחזור אליו בהקדם ולדבר עמו

שאף  -"...קיינער האט דיך נישט גערופן" אותיהוא עידכן 
.(התקשרוגם  קראבעברית זה גם  גערופן)כי אחד לא התקשר 

 ותמלא הארץ אותם

זצ"ל, מקשה אם כתוב שבני ישראל  דיסקין המהרי"ל
תמלא ו, למה מוסיף הפסוק פרו וישרצו וירבו במאוד מאוד

ברית בין הבתרים הגאון למה ב הקשה עוד ??הארץ אותם
זה  גרותהרי כל  "להם לא בארץ "גר יהיה זרעךכתוב 

 ולמה כפלה התורה?? בארץ לא להם
  

המהרי"ל שהתורה גילתה לנו שרק בארץ שלא  מתרץ
אבל אם יגורו בארץ שלהם לא יענו אותם,  שלהם שם

כתוב במדרש ששרה כשלקחה  והנהיסבלו ולא ישועבדו, 
היהודים , ולכן אם פרעה הוא נתן לה מתנה את ארץ גושן

 יהיו קבועים בגושן הם לא יסבלו.
 

להתערב בעסקים ובחברה  היות ועם ישראל רצו  אבל
 סתובבוה כי הם ,אותם הארץ ותמלאהמצרית וכפי שכתוב 

, ולכן בארץ לא להםלהם, והסתובבו  ששייכת לגושן מחוץ
 .", שנתחדשו גזרותיוויקם מלך חדשהתחיל השעבוד "

א נשאר בבית מדרש בארץ שבט לוי לא סבל, כי הו אמנם
 רק בארץ שלהם, ולא יצאו לעולם הגדול!!!הם חיו גושן, 
 אשר אלקיכם ה' אני" כתוב בפרשת בחוקתי והנה

 מדויקו "עבדים להם תומהי מצרים מארץ אתכם הוצאתי
שנשאר עבדים שלו, , אבל להם לעבדים שלא נהיה בפסוק,

 יםעבד ישראל בני לי "כי, וכמו שכתוב של בורא עולם
  .עבדי הם"

 

צריך להבין למה כל עם ישראל נחשבים כמי  לכאורהו
שנפדו מעבדות מצרים, הרי שבט לוי לא היו עבדים של 

, ואם כן הם לא בארץ גושן פרעה אלא למדו תורה בישיבה
 .נפדו וממילא הם לא עבדים

  

"וימררו  את  חייהם   על הפסוק הזוהרלפרש על פי  ונראה
ובלבנים  ובכל  עבודה  בשדה  את    בעֹבדה  קשה  בחומר

 -" בחומרבקושיה,  " -"בעבודה  קשה" ,כל  עבודתם"
ו"בכל עבודה הלכה,  ןבליבו - ו"בלבנים"בקל  וחומר,  

 זה משנה.   -" אל  כל  עבודתםזה ברייתא, " – בשדה"
 

שבט שאכן נגזר על כל עם ישראל גלות מצרים, רק  ויתכן
י מצרים בעמל וייסורים של לוי החליפו את גלות וייסור

, כפי שכתוב בזוהר, שעמלו בתורה במשניות תורה
 .ובבריתות ובקושיות וקל וחומר וליבון הלכה

 

מהזוהר שכל עם ישראל יכלו להמיר גלות וייסורי  ומשמע
דבר  ולכןמצרים בעמל וייסורי תורה אם אכן חפצו בכך, 

את ראשון כשעם ישראל הגיעו למצרים יעקב אבינו שולח 
יהודה להורות להקים ישיבה ובית הוראה, שאולי כך 

 ימירו את גלות מצרים לעמל התורה.
 

כמו שהיצר מתחכם פרעה הרשע התחכם ליעקב,  אבל
כנגדנו ומפיל אותנו על ידי מצוות מדומות או שיקול דעת 

, שהוא בא לעם ישראל באו תעזרו לי בעבודה, לא נכון
וד למלך, וחלק תראו איך אני בעצמי עובד ותנו כב

מהיהודים אמרו למרות שזה ביטול תורה בכל אופן צריך 
 .לתת כבוד למלך וכמו שכתוב בחז"ל

 

את  לא ראושבט לוי  לא פגשו את פרעה, והיות ו אומנם
המלך עובד וממילא לא התגלגל אצלם הספק האם אכן 

 עליהם לעזור ולתת כבוד למלך.
 

לעולם הגדול לא יצאו ששבט לוי גם  הדברים הללוולפי 
ולא התקרבו למצרים בכל זאת חיו לא יצאו מארץ גושן ו

 תחת גזירה??
 

שגם שבט לוי סבל  למרותשהתשובה פשוטה היא, ש אלא
מהמצרים עבודת פרך בעמל התורה, בכל זאת הם לא סבלו 

 שאין בה סיפוק רק התעללות, 
 

הלווים סבלו סבל מלא בסיפוק, כי עוד סוגיה מובנת  אבל
ת סיימו ועוד ספר תורני כתבו, ועמל זה הוא גן ועוד מסכ

ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד י אדמות, עדן על
  .תורה

החיים ממילא מלאים בעמל כי כך נגזר עלינו, אדם לעמל יולד, כי  ,בעמל התורה אמתי שכדאי לנו לחיות ולסבול ללמדנו
רואים ולא נתקלים בבעיות ולא נופלים חומות הישיבה הקדושה לא התורה יש סיפוק רוחני אמתי, ובעמל התורה בבעמל ו

 !!של היצר שבא במלבושים שונים ומשונים! חבפ
 

 שלחו אשר ה' דברי כל את לאהרן משה ויגד
 

משה חזר ממדין שכאן  ובחזקוני, בפרשת יתרו ברש"י כתוב
למצרים בשליחות בורא עולם להוציא את עם ישראל, 

 .ניווהוא חזר עם אשתו וב
 

פגש את אהרן שאמר לו תבוא לבד למצרים ואל  ובדרך
המשפחה, שהרי על הראשונים הנמצאים  את ךתאתביא 

 בגלות אנחנו בוכים ואתה הולך ומוסיף עליהם עוד??? 

 

משה שמע בקול אחיו ובא למצרים לבדו, ורק לאחר  ואכן
 כמתואר בפרשת יתרו. ממושכת חזרה אשתו ובניו עמה

 

הרי שבט לוי לא היו עבדים לפרעה אז  הבן שואל וכאן
הרי  וגםממה חשש אהרן שבני משה הלוי יסבלו מהגלות?? 

משה בא לגאול את ישראל ואם כן אין סיבה לדאגה?? 



 

שאם הם היו מאוד קטנים מי היה מעביד אותם  ובפרט
 בפרך???

 

אם בני משה היו באים התשובה היא כאמור, ש אלא
כפי שכל  בגלות מצריםהם היו מתחייבים גם למצרים, 

רק ששבט לוי בחרו בעמל , השבטים התחייבו בגלות
ואהרן חשש שלא ילמדו תורה התורה במקום גלות פרעה, 

המנהיג יהיה עסוק רבינו בהתמדה, כי אביהם משה 
 .בהנהגת העם ובשליחות לעם ולפרעה

  

הם יהיו משועבדים לפרעה הרשע, ומי יודע  וממילא
שהרי רוב רובו של עם ישראל פי לאיזה טומאה הם יפלו, 

 .לא יצאו ממצרים אלא מתו במכת חושך 50חמש או פי 
אהרן העדיף שלא יכנסו למצרים, כך הם לא יהיו  ולכן

 משועבדים ולא יסתכנו רוחנית.
 

שהם יהיו רק תקופה קטנה בגלות מצרים, אבל  ולמרות
היות ועם ישראל היו שקועים אז במט' שערי טומאה זה 

 יע מאוד לרעה לנפשות בני משה הקטנים.יכל להשפ
 

 הבה נתחכמה לו 
 

 שלשה סימאי ר"א אבא בר חייא ר"אסוטה יא'  הגמרא
 איוב ,נהרג שיעץ בלעם ,ויתרו ואיוב בלעם עצה באותה היו

 שישבו בניו מבני זכו שברח יתרו ,ביסורין נידון ששתק
 הגזית. בלשכת

 
תרו השאלה, מה ההבדל בין איוב ששתק לי נשאלת

שברח??? הרי שניהם לא מחו בעצת בלעם שהציע לגזור 
 .גזרות קשות

 
חודשים  3כאמור זה היה לאחר לא מחו, כי  ובפשטות

שזרקו את פרעה מלמלוך על מצרים כי לא נענה לדרישת 
חודשים הוא נשבר  3העם להציק לעם ישראל, ולאחר 

כן  ואםוהסכים לעשות רע לישראל ככל שידרשו ממנו, 
כשם שמצווה לומר דבר הנשמע ועם התאימה לו, עצת בל

לא לכן  יבמות סה' כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע
היה כל טעם למחות ולהגיד דעה הפוכה מעצת בלעם 

 מה ההבדל בין השתיקה לבריחה?? אז?? הרשע
 

הטענה מדוע נענש איוב בשתיקה למרות שמצווה שלא  ועל
שכאשר כואב ז הגרי" עונהלומר דבר שאינו נשמע?? 

 סימן שלא כאב לו מספיק.ואם איוב לא צעק צועקים!! 
 

יש לתמוה שהרי גם יתרו לא צעק?? ולמה לא נענש??  אבל
שלצעוק לתרץ ונראה  למה אדרבא דווקא הוא קיבל שכר??
הבריחה זה לפעמים וזה לא רק בפה אלא גם במעשה, 

, רק בלי לפרגן מעשה בפועל של מחאה בדיוק כמו צעקה
 .על שצעק ומחה ם את התענוג להתעלל במוחהלה

 

, שהמלחמה ביצר לא תמיד חייבת להיות חזיתית פנים מול פנים כי לפעמים זה יהיה קרב שתיכשל בו, ולכן זכור ללמדנו
 שהבריחה מהמלחמה ומהניסיונות זה גם כן מחאה גדולה וצעקה גדולה נגד היצר, וראה מה זכה יתרו על בריחתו!!!

 

להיות כאיוב שיושב בשקט ונזהר, כי לא תמיד מספיק השקט הזהיר לפעמים צריכים מלחמה או שתברח, כי  תתפתה ואל
כאשר יש פתחים פתוחים לייצר הרע שבהם אתה מסוגל לחטוא, אל תאמר אני בוגר ואחראי ולא אפול ברשת היצר הפתוחה 

 יקה תעלה ביוקר!! אז ברח צדיק וזכה בכל העולמות.לפני, אלא עליך החובה לסגור את הפתחים בכוח או לברוח, זכור! השת
 

 חתן דמים למולות
 

 הסיפור מה וגם??? בנו את מל לא שמשה הדבר פשר מה
 דרך לקראת היה הוא הרי, להורגו רצה שמלאך במלון
 נגדו הטענה מה אז, מילה ברית אחרי ללכת וסכנה

 להתעכב יכול היה הוא לא הרי ??תחילה במלון שהתעסק
', ה בשליחות ישראל עם את להציל שליח היה כי םימי 3

 אז דווקא למה וגם?? הומהמצו פטור הובמצו והעוסק
 ??קודם ולא בנו את למול צריך היהבזמן הנסיעה 

 

 מועיל שבקושי דבר בנה את מלה ציפורה בסוף ולמה
 חייבים קטורה שבני ם"הרמב לדעת רק דהיינו, בהלכה
 זה הכל אחרי אבל, וללמ יכולה אישה גם ואצלם, במילה

 בת ולא יהודית כבר היא אז התגיירה היא אם וגם, בדיעבד
 ???קטורה

 

 יהיה הראשון שהבן משה עם חוזה עשה שיתרו כידוע אלא
 שרצונו שהכוונה יתרו בפרשת ביארנו וכבר, זרה לעבודה

 שיתרו כמו היהדות את יגלה לבד שהילד היה יתרו של
 , בעצמו גילה

 

 עם את להציל כשהלך אבל, בנו את מל לא משה ולכן
 מל לא שלהם שהגואל ישראל לעם בושה זה הרי ישראל

 בתפארת איבשיץ יונתן רבי שכתב מה לפי בפרט, בנו את
, בריתי את ואזכור ישראל בני נאקת את ששמעתי, יונתן

 גזירות סבלו לכן מילה ברית עשו שלא שבגלל והכוונה
 .קשות

 

 את מל לא הוא שגם אדם יהיה שהגואל מתאים לא וממש
 ברית לעשות חייב גרשום בנו היה למצרים בדרך לכן, בנו

 .מילה
 

 עם שעשה בנישואין תנאי הפרת זה כי, אסור למשה אבל
 תפחד שציפורה גלגל ה"הקב לכן, ציפורה אשתו אבי יתרו

 היה שלא אביה דעת על וגם מרצונה והיא, בעלה חיי על
 ובעצם, גרשום נהב את מלה היא, ימות שחתנו מסכים
 שהיא דעות יש ואכן, אביה תנאי על מעצמה מחלה

 .גרשום של הברית את השלים ומשה התחילה
 

 שזה למשה וטען אהרן אותם פגש זה אחרי מיד זאת ובכל
, הם גם שיסבלו למצרים וילדיו אשתו את להביא טעות
 .ליתרו חזרו והילדים היא ולכן

 

 היה יכול ואהרן, ךדר של בסכנה היו לא הם בעצם כן ואם
 .לגרשום ברית היה לא וממילא זה לפני קצת להגיע

 

 עם לדרך לצאת תתחיל שהיא רצה עולם בורא אבל
' ה חילול יהיה שלא בכדי לברית צורך ושיהיה, הילדים

 .למקומה שבה אחרי ומיד, נימול לא המנהיג שבן
 

 ליד במצרים נמצא הערל כשהילד רק לא זה' ה החילול כי
 יש שלמנהיג הידיעה עצם אלא, הגדול המנהיג המש אביו

 אפילו!! ' ה חילול זה , והוא גם לא מושלם!!נימול לא בן
 .את הבן הערל לראות בלי

בכל  שמים שם נקדש ורק, ולא מצד יוצאי חלצינו מצדנו, לא אופן וצורה בכל השם מחילול להיזהר חייבים אנחנו גם לכן
 .ואמן אמןבכל מקום אנו וכל יוצאי חלצינו אופן וצורה 



 

 

 בס"ד
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