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יסוד   - ישראל  עם  קיום  מיסודות  אחד 
הוא   - החסידות  בספרי  נרחב  דגש  שמקבל 

שלא לשנות מדרכי האבות.
אליהו"  דבי  ב"תנא  מצינו  הדברים  מקור 
בני  ט'(, שביציאת מצרים התקבצו  סי'  )פכ"ג 

ברית  ברית לשמור  וכרתו  יחד  כולם  ישראל 
אבות, שלא לשנות לשונם וכו', ולא לעשות 
להם:  אומרים  המצרים  היו  הגויים.  כחוקות 
ויקל  מצרים  אלהי  את  תעבדון  לא  למה 
עבודתו מכם? משיבים להם ישראל: וכי עזבו 

יצחק  אברהם 
ב  ק ע י ו
ו  נ י ת ו ב א
אלקינו  את 
 , ם י מ ש ב ש
שיעזבו בניהם 
ם  ה י ר ח א
כן  אותו? 
לא  אנחנו 

נעזוב אותו!
היסוד שלא 
מדרך  לשנות 

זקנך  ויגדך  אביך  "שאל  בבחינת  האבות, 
ויאמרו לך" הוא מיסודות עם ישראל. מצינו 
היו  שלא  נהגו  ביישן  בני  נ:(  )פסחים  בחז"ל 
הולכים מצור לצידון בערב שבת, באו בניהם 
כבר  להם:  אמר  לו...  ואמרו  יוחנן  רבי  לפני 
בני  'שמע  שנאמר  עליהם,  אבותיכם  קיבלו 

מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך'!
בחיי  רבנו  דברי  על  מצביעים  היו  צדיקים 
הפסוק  על  תולדות,  לפרשת  בפירושו 
את  ויחפור  יצחק  "וישב  יח(  כו,  )בראשית 

בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו... 
להן  קרא  אשר  כשמות  שמות  להם  ויקרא 
לכבוד  כן  ועשה  לשונו:  וזה  אביו",  אברהם 
נראה  זאת,  הודיעה  שהתורה  וממה  אביו. 
וקל  התעוררות  בזה  ויש  לזכות.  לו  שנחשב 
וחומר שלא ישנה אדם מדרכי אבותיו, שהרי 
יצחק אפילו את השמות של הבארות שקרא 

וחומר  קל  וזה  לשנותם,  רצה  לא  אביו  אותן 
לדרכי האבות ומנהגיהם, ומוסר שלהם. ואולי 
מפני זה לא נשתנה שמו של יצחק כשמותיהם 

של שאר האבות, והוא מידה כנגד מידה!
מצאנז- יהודה  יקותיאל  רבי  הרה"ק 
הכתוב  את  זו  בדרך  ביאר  זצ"ל  קלויזנבורג 
אבינו  יעקב  אביו',  מגורי  בארץ  יעקב  'וישב 
ביקש לקבוע את מקום מגוריו, באותו מקום 
בו עבד אביו את השי"ת, כדי שיהיה לו קשר 

לדרכי אביו יצחק בעבודת השם.
ק  " ה ר ה ו
חיים'  ה'אמרי 
זי"ע  מוויזניץ 
פירש בכך את 
הכתוב )במדבר 
'מטה  יז(  יז, 

 - אב'  לבית 
שיטה  צריך 
אדם את עצמו 
האבות.  לדרך 
)יז,  להלן  וכן 
יח( 'מטה אחד 

לראש בית אבותם' - אם רצונך להטות עצמך 
אל האחד יחיד ומיוחד - 'לראש בית אבותם', 

תלך בדרכי אבות.
הזמנים,  שנשתנו  המסבירים  יש  בימינו 
וקשה לשמור על גדרים שנהגו בהם אבותינו 
ורבותינו. על כך פירש הרה"ק ר' יששכר דוב 
שבקריאת  הפסוקים  בסדר  זי"ע  מבעלזא 
ולמדתם  לאות...  אותם  "וקשרתם   - שמע 
אותם את בניכם... וכתבתם על מזוזות ביתך", 
כתב את ענין חינוך הבנים בין מצוות תפילין 
שבתפילין  שכשם  ללמדנו,  מזוזה,  למצות 
לנו  מסורים  ודקדוקיהן  הלכותיהן  ומזוזות, 
הדעת  על  יעלה  ולא  מסיני,  למשה  הלכה 
או  התפילין  בצורת  הנימה  כמלוא  לשנות 
ענין  יהא  כן  סת"ם,  אותיות  כתיבת  באופני 
מאומה  לשנות  ולא  לזוע  לא  הבנים,  חינוך 

מהדרך המסורה לנו מדור דור!

ולכל בני ישראל היה אור במושבתם )שמות י, כג(.
בכל אחד מישראל נמצא ניצוץ קדוש שלא נמצא כמוהו 
אפילו בהצדיק, רק שהבערת ניצוץ האור תלוי בכל אחד, 
הלכלוך  בתוך  עדיין  שנמצאת  טובה  מרגלית  כל  כמו 
מאירה  היא  אותה  כשמנקין  ורק  מבחוץ,  אותה  שסובב 
יהודי  כל  של  בכוחו  אור"  היה  ישראל  בני  "ולכל  מאוד. 
יש אור מסוים, אבל בפועל זה תלוי "במושבתם" אותיות 
לדאוג  צריכים  יושב האור,  על מה  מושב-תם, הכל תלוי 

שיהיה לה מושב תם ושלם.
הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע ]"נר ישראל'[

וגם מקננו ילך עימנו... כי ממנו נקח לעבוד את ה' )י, כו(.
עם  אלא,  "ממנו"?  ומאי  נקח",  מזה  "כי  לומר  לו  היה 
הצאן והבקר עובד יהודי את ד' - מחלב הצאן הוא עושה 
חמאה וגבינה ויכול לברך עליו ולאכול כדי שיהיה לו כוח 
לעבודת ד', ומהבקר יכול לתת מנה יפה לאורח, ולהחיות 
"נקח  עצמו  ממנו"  "כי  וחג.  שבת  ולסעודות  ואביון,  עני 

לעבוד את השם!"
הרה"ק רבי מאיר מפרימישליאן זי"ע ]"פנים מאירים"[

ומקלכם בידכם )יב, יג(.
התורה רמזה לנו, 'ומקלכם' - היצר הרע שרוצה תמיד 
ולא  בידך,  מסור  יהיה  'בידכם',  קלות-ראש,  לך  שיהיה 

שתהיה אתה מסור בידו ח"ו.
"עבודת הלוויים"

והיה הדם לכם לאות על הבתים )יב, יג(.
מפיו.  מוציא  שאדם  מילים   - לתיבות  רומזים  'הבתים' 
'הדם' רומז לדממה, שתיקה. לפני שמוציא תיבות ומדבר, 
יקדים לכך שתיקה ומחשבה. יחשוב מה הוא עומד להוציא 

מפיו, וישקול אם יהיה להשי"ת נחת-רוח מדיבוריו.
הרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש זי"ע ]"בת עין"[

קדש לי כל בכור... בבני ישראל, באדם ובבהמה )יג, ב(.
וראשון,  בכור  שהוא  דבר  שכל  התורה,  לנו  רמזה  כאן 
הראשון,  והדיבור  הראשונה,  המחשבה  גם  לקדשו.  יש 
והמעשה הראשון בעומדו ממיטתו בבוקר - יקדש אותו 
להשי"ת. עי"ז יהיה כל יומו נגרר אחריהם וקדוש לה', כמו 

שכל האחים נגררים אחר הבן הבכור וחייבים בכבודו.
הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע ]"אגרא דפרקא"[

ממעיינות החסידות 

ונכתב בספר
"בנערינו ובזקננו נלך כי חג ד' לנו" )שמות י, ט(. 

כאשר  רק   - זי"ע  מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק  פירש 
"בנערינו   - וזקניהם  אבותיהם  בעקבות  הולכים  הנערים 
כולם  אלא  הדורות,  בין  פירוד  חלילה  ואין  נלך",  ובזקנינו 
כאחד הולכים יחד לעבוד את השי"ת, מבלי לשנות מאומה 
שמחה   - לנו"  ה'  "חג  אז  הקודמים,  הדורות  מהנהגת 

אמיתית היא לכולנו.
"מהר"א מבעלזא" פרשת בא

"אל תיטוש תורת אימך"

בס"ד. גליון קי"ז • פרשת בא תשע"ח • דף היומי: ע"ז ה' •

4:31  ............ הנרות:  הדלקת 
4:49  ......................... שקיעה: 
7:14  ................... החמה:  נץ 
9:02  .............. מג"א:  סזק"ש 
9:38  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:26
מנחה גדולה: ............... 12:32
שקיעה: ......................... 4:51
מוצאי שבת '50 דקות': ........ 5:41
מוצ"ש זמן ר"ת .............. 6:03

זמנים לשב"ק פרשת בא

ליקוטים יקרים



ראה  פעם  שבויים.  בפדיון  עוסק  היה  רבנו 
בליבו:  מחשבה  ועלתה  ורוצחים,  גנבים  חבורת 

שמא כל השבויים שאני פודה גם הם כאלו?
השבוי  את  יפדה  שכאשר  בדעתו,  החליט 
או  גנב  יהיה  אם   - הוא  מה  אחריו  יבדוק  הבא, 
רוצח, יחדל מלעסוק בפדיון-שבויים וילך לעסוק 
להתעסק  ימשיך   - לאו  ואם  התורה,  בלימוד 

בפדיון-שבויים.
לא עברו ימים רבים, והנה באו להודיע לרבנו 
שיש שבוי וצריך לפדותו. הרהר הצדיק בליבו - 
את  ולזנוח  לעזוב  אצטרך  ואז  הוא,  רוצח  שמא 

המצוה, כפי שכבר החלטתי.
את  ופדה  הדרוש  הסכום  את  קיבץ  רבנו 
שאל  האסורים,  מבית  היהודי  כשיצא  היהודי. 

אותו רבנו: "מסתמא לחינם נטפלו אליכם?"
השיב האיש: "לא, תפסו אותי בגניבה!"

לו  נתן  לא  ליבו  אולם  אכזבה,  רבנו  נתמלא 
אולי   - לעצמו  חשב  והוא  המצוה,  את  לעזוב 
לטרוח  היה  נכון  ואז  למוטב,  להחזירו  אצליח 
ליהודי:  ואמר  רבנו  פנה  למען שחרורו.  ולעמול 

"מן הסתם תחדל כבר מלגנוב".
עסק,  עושה  שאדם  "יש  האיש:  לו  השיב 
ובפעם הראשונה אינו מצליח, בפעם השנייה גם 

לא, ובשלישית הוא מצליח!..."
לעצמו  חשב  התשובה,  את  רבנו  כששמע 
אין  אחת  פעם  אלי;  מכוונת  הזאת  התשובה   -
שיצליח  פעם  לקרות  יכול  ברם,  מצליח,  הדבר 
ונחוץ  הולך תמים שראוי  יהודי  הדבר, שאמצא 

לפדותו.

רבנו היה בעל יסורים. שאלו אותו - איך יכול 
הוא לברך את ברכת "שעשה לי כל צרכי"?

כל  ממרקין  שיסורין  מכיון  רבנו:  השיב 

תענוג.  הם  הרי  ה.(,  )ברכות  אדם  של  עוונותיו 

אילו לא היו לי יסורים - לא היה לי כל צרכי, ולא 

הייתי יכול לברך את הברכה בשלמות.

למדתי  דברים  שלושה  אומר:  רבנו  היה 

מתינוק, ואלו הם:

א. שבכל היום אינו יושב בטל.

ב. כשיחסר לו דבר מה, הוא בוכה...

ג. תיכף אחר שממלאים חפצו, הוא מתמלא 

שמחה, ועוזב את כל העצבות...

בכתוב בפרשתנו )יב, כז( "אשר פסח על בתי 

בני ישראל", דקדק רבנו: איך שייך לומר שהקב"ה 

פסח ודילג, הלא הקב"ה נמצא בכל מקום? ועוד, 

אם  הרי  ישראל,  בני  בתי  "על"  לומר  שייך  איך 

רוצה  ואחר-כך  להיות במקום אחד,  רוצה  אחד 

להיות במקום אחר, ויש הפסק ביניהם, צריך הוא 

זה היה לו  ולפי  "מעל" הדבר המפסיק,  לפסוח 

לומר "מעל" בתי בני ישראל.

אותה  ראה  למצרים,  הקב"ה  שכשבא  אלא 

בני  לבתי  אחר-כך  וכשבא  גילולים,  מלאה 

פסח  וכביכול  גדולה,  חדוה  לו  היתה  ישראל, 

ורקד על בתי ישראל - מרוב שמחה וחדוה: "ָדא 

וואוינט ַא-יוד!" ]כאן מתגורר יהודי[, "דא וואוינט 

א-יוד!"

זהו שאמר: "אשר פסח על בתי בני ישראל"... 

]"חידושי הרמ"ל"[.

לזכר עולם יהיה צדיק

סגולת קידוש לבנה
לכם  הזה  "החודש  בפרשתנו  מהפסוק 

מב.(  )סנהדרין  חז"ל  למדו  חודשים",  ראש 
את מצוות קידוש הלבנה, שמי שמקדש את 

החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה.
בשם הקדמונים מובא: מי שקידש הלבנה, 
באותו  שימות  ידאג  לא  שקידשה  מיום 
חודש בידי שונאים ואויבים, כי סגולת מצוה 
זו להגן ולהציל מידי אדם בעל בחירה. וכפי 
שאנו אומרים "כשם שאני רוקד כנגדך ואיני 
לנגוע  אויבי  יוכלו כל  כך לא  בך,  לנגוע  יכול 
בי לרעה, תפול עליהם אימתה ופחד בגדול 

זרועך ידמו כאבן" )ספר הברית(.
ה'אליהו רבה' )או"ח סי' תר"ב( כתב: סיפר 
באחד  מעשה  מייזלש,  מהר"י  החסיד  לי 
שפגעו בו כותים בלילה ורצו להרגו, וביקש 
קודם  אחת  מצוה  לעשות  שיניחנו  מהם 
וקידשה  בחידושה  היתה  והלבנה  מותו. 
בפניהם בכוונה גדולה. וכשאמר "כשם שאני 
וקפץ  כשדילג  נס  לו  נעשה  כנגדך",  רוקד 
הרוח  אותו  ונשאה  כמנהג,  פעמים  שלוש 

וניצול מהם.
כנגדך  רוקד  שאני  כשם  פירש:  וה'לבוש' 
- הכוונה לקדוש ברוך הוא, ששמחים לפניו 
יהא  לא  כך  בו,  מגע  לנו  אין  אבל  ורוקדים, 
לאומות העולם מגע בנו, אפילו הם שמחים 
בנו, כי קודש ישראל בלבד, קודש לה' ולבדד 

ישכון.

הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע
ד' בשבט תקס"ז, 211 שנים להסתלקותו

יאוש - שלא מדעת

לימוד מתינוק

"דא וואוינט א-יוד!"

"שעשה לי כל צרכי"

ה' בשבט: יום זה הוא יום תענית צדיקים, 
נון  בן  יהושע  בימי  שהיו  הזקנים  שמתו  על 
ג,  רבה  במדבר   - ומידד  אלדד  או  לוי,  )בני 
של  בהספדו  התעצלותם  שבגלל  מובא  ה(. 

יהושע רגש עליהם הר געש להורגם.

ישיבת  נסגרה  זה  ביום  תרנ"ב:  בשבט  ה' 
הממשלה  גזירת  פי  על  בליטא,  וולוז'ין 
הנצי"ב  הישיבה  שראש  בגלל  ברוסיה, 
ללמוד  לאשר  הסכים  לא  זצ"ל  מוולוז'ין 

בישיבה השכלה.

ט' בשבט תש"ד: האחים הרה"ק רבי אהרן 
מבילגורייא  מרדכי  רבי  והגה"צ  מבעלזא 
לארץ  והגיעו  הנוראה  מהשואה  ניצלו  זי"ע 
מבעלזא  הרבי  ע"י  נקבע  זה  יום  ישראל. 
כ"יום ההצלה", ולא היה אומר תחנון ביום זה. 
הרבי מבעלזא היה אומר, כי כל יהודי שניצל 
אשר  בכל  מלאכים  שני  אותו  ליוו  בשואה, 

הלך, כדי לשמרו.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תק"ה לערך, לאביו הגה"ק רבי יעקב מבראד זצ"ל. רבנו 
היה תלמידו המובהק של הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זי"ע, וקיבל תורה גם 

מפי הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע.
קדושתו, עבודתו וענוותנותו בפני כל, היו הפלא ופלא. מפורסם היה מאוד 
במידת אהבת ישראל שקיננה בליבו. צדיקי אמת העידו עליו, כי כל כולו 'נשרף 

באהבת ישראל'. מלבד עבודתו הקדושה, הקדיש חייו לפדות שבויי ישראל ולהוציא ממסגר נפשם, ולמטרה 
זו כיתת כל ימיו את רגליו בדרכים. כמו כן היה אבי יתומים, והיה מפרנסם ומכלכלם. 

לספר ממדרגותיו הנוראים תקצר היריעה מהכיל. מסופר שתלמידו הרה"ק רבנו צבי הירש מזידיטשוב 
זי"ע ראהו פעם בחצות לילה, בחורף ובקור, שלבש מלבושי נכרי כדי שלא שיכירוהו, חטב בעצמו עצים 
ונשאם על שכמו לבית יולדת עניה, הכין את האש ובישל עבורם חמין, כשתוך כדי כך לחש ואמר תיקון 
חצות... הרה"ק מזידיטשוב הלך אז אחריו בחשאי וראה כל זאת, והיה מתבטא עליו "שבילך במים רבים 

ועקבותיך לא נודעו"...
רבנו נתבקש לישיבה של מעלה ביום ד' בשבט תקס"ז ונטמן בסאסוב. כתב-ידו - פירושים על התורה 
ונ"ך, וכן חידושים ופלפולים עמוקים על כמה ממסכתות הש"ס, יצא לאור בספרי "לקוטי הרמ"ל" ו"תורת 

הרמ"ל".

מתולדותיו

למען דעת



  
מובא איתא במדרש רבה ( � ויהי חש� על אר� מצרי� וגו'  בא אל פרעה

חש� למה הביא עליה�, יתבר� שמו של הקב''ה, שאי� לפניו משוא  – בפרש''י) 
פני�, והוא חוקר לב ובוח� כליות, לפי שהיו פושעי� בישראל שהי' לה� פטרוני� 
מ� המצריי�, והי' לה� ש� עושר וכבוד, ולא היו רוצי� לצאת, אמר הקב''ה א� 

יי� כש� שעבר עלינו, כ� עבר אביא עליה� מכה בפרהסיא וימותו, יאמרו המצר
ש� ג' ימי�, כדי שיהיו קוברי� מתיה�, ה�, לפיכ� הביא על המצריי� את החעלי

דבג' ימי אפילה נת� הקב''ה את ח� הע� בעיני  ועודולא יראו אות� שונאיה�. 
מצרי� והשאילו�, שהי' ישראל נכנס לתו� בתיה� של מצרי�, והיו רואי� בה� 

א� היו אומרי� אי� לנו להשאיל לכ�, היו ישראל כלי כס� וזהב ושמלות, 
אומרי� לה� הרי הוא במקו� פלוני, באותה שעה היו המצריי� אומרי� א� 

ש�, ולא היינו מרגישי�, שהרי היו נוטלי� אות� בימי ח היו אלו רוצי� לשקר בנו,
ראו אות� כבר, אחר שלא נגעו חו  מדעתנו, כמו''כ לא יחזיקו, והיו משאילי� 

  לקיי� מה שנאמר (בראשית ט''ו, י''ד) ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול. לה� 
  

ש�, דא� הי' בה התראה היו במכת חהטע� שלא הי' התראה  ולפ''ז יש לפרש
המצריי� מטמיני� כספ� וזהב�, ומאי� הי' בא לכלל ישראל רכוש גדול, כי 

הב� נה, אבל עכשיו שלא התרה בה� והניחו כספ� וזומאי� יבא לה� האמ
ש�, זה הי' נשיאת ח� בעיני המצריי� שבטחו ואפ''ה לא נטלו כלו� בימי הח

  בה� שלא יברחו. 
  

שהקשה דבכל המכות יש טע� במדרש,  וי''ל עוד עפ''י דברי הט''ז (דברי דוד)
ורש''י הביא תחלתו לעיל בפרשת וארא (ח', י''ז), וא''כ מהו קושייתו כא� 

אלא דהוצר� להביא כא� בפירוש טע� זה, דקשה  ש�''''ולמה הביא עליה� ח
, משא''כ בשאר מכות ראו בזה מני� היו המצריי� יודעי� שלישראל אי� חש�

דבכוונה הי' באמת כ� כדי שלא יראו המצריי� מיתת רשעי ותי' ההבדל. 
ישראל, ועוד שבודאי ידעו ההבדל מחמת שיגידו ישראל כליה� במקומותיה� 

  באות� הימי�.  
  

ש�, ולא מה שמקשה רש''י למה הביא עליה� חו –  וכעי� זה פי' הכלי יקר
הקשה כ� בכל המכות, לפי שבכל המכות אילו הי' פרעה רוצה לשוב בתשובה 
בעוד המכה משמשת הי' יכול, אבל כא� לא קמו איש מתחתיו כל שלשת ימי�, 

ש''י למה , וזהו קושיית רוא� א� הי' רוצה לשוב תו� שלשת ימי� לא הי' יכול
  מכה זו למנוע ממנו דר� התשובה, אלא ע''כ משו� רשעי ישראל וכו'.    הביא ה'

  
שמכת חש� בא כדי ללקות המצריי�, וכמ''ש במדרש רבה (פרק י''ג) נראה מזה 

ש�. אבל חו  מזה יש עוד למלאכי� המצריי� ראויי� ללקות בחאמר הקב''ה 
צריי� מיתת רשעי ישראל, ועוד שני טעמי� על מכה זו, והוא כדי שלא יראו המ

  כדי שיחפשו בני ישראל אחר מטמוניה�. 
  
ויהי חש� אפילה בכל אר� מצרי� שלשת ימי�, לא ראו איש את אחיו ולא ב) 

נאמר בתהלי� (ק''ה) שלח חש� קמו איש מתחתיו שלשת ימי� (י', כ''ב) 
ד� קו מכת חש�למה הזכיר דוד המל�  יש להעיר .ויחשי� ולא מרו את דברו

שאר המכות, כמ''ש ש� שלח חש� ויחשי� ולא מרו את דברו, הפ� את מימיה� 
הא מכת חש� לא הי' המכה הראשונה אלא , לד� וגו' שר  ארצ� צפרדעי�

שלח משה עבדו  שקוד� שהתחיל דוד למנות המכות כתבוי''ל  המכה התשיעית.
החילוק בי�  מהו ויש להעירוגו' שמו ב� דברי ''אותותיו ומופתי�'' באר  ח�. 

ארבה  שהמכות של ד� צפרדע ערוב דבר ברד המלבי''� פי' .אותות למופתי�
שבאו ללמד על מציאות ה',  ,היו אותות # ומכת בכורות שהתרה ב� תחלה 

שלא באו רק  ,היו מופתי� #שלא התרה ב� תחלה כני� שחי� וחש� והמכות 
א שמעו בקולו, על דבר ול לאות להכות אות�, דהיינו אחר כל שני מכות ששלח

שבכל מכה ומכה  נראה מדבריולהעניש� על שלא שמעו.  מופת נת� לה�
מהעשר מכות הי' אות או מופת, אבל לא הי' במכה אחת אות ומופת ביחד. (יש 

ובמופתי� זה הד�. ולדבריו ד� הוא  – להעיר על דבריו ממה דאיתא בהגדה 
פי' דזה שכתוב אות ולא מופת, ובאמת הערו� השלח� בהגדה ליל שמורי� 

ובמופתי� זה הד� קאי על כל העשר מכות, ונקיט ד� שהוא המכה הראשונה, 
  והסביר שהטע� שהמכות נקראו מופתי� הוא כיו� שכול� היו למעלה מהטבע.)

  
אותות  הי' בה שמכת חש�, שמכת חש� הי' חלוקה משאר מכותנראה לומר 
דכיו� שמכה זו הי' חלוקה משאר מכות, דבשאר המכות היתה המכה ומופתי�, 

ה שני חלקי�, בג' ימי� ראשוני� הי' הי' ב מכת חש�בשוה כל ז' ימי�, משא''כ 
סת� חש� שלא ראו איש את אחיו, ובג' ימי� אחרוני� הי' חש� כבד כ''כ שלא 

שני טעמי� , דמשו� והמהר''ל (גור ארי') פי' עפ''י פרש''יקמו איש מתחתיו. 
הביא הקב''ה שני מיני חש� על המצריי�, כי מטע� שימותו פושעי ישראל בג' 
ימי� אפילה, הי' די בחש� שלא יראו את מיתת� וקבורת�, אבל יש עוד טע� 
כדי שיחפשו בני ישראל אחר מטמוניה�, וע''ז לא הי' די חש� כזה, שא''כ יסגרו 

� חש� גדול כ''כ שלא יוכלו לעכב דלתותיה� ולא יניחו� ליכנס, לכ� הביא עליה
  בנ''י מלחפש מטמוניה�.  

שבפשטות לא נחשב מכת חש� מהאותות רק מהמופתי�, כיו� שלא  ולפ''ז י''ל
אבל כיו� שעל ידה היו כלל ישראל  ,הי' בה התראה וכדברי המלבי''� הנ''ל
דברי , והי' קיו� בברכוש גדול ועי''ז יצאויכולי� לחפש אחר כס� של המצריי�, 

 נחשב ג''כ אות שמעורר על מציאות ה'. ''ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול''הקב''ה 
שהטע� שפרעה לא השתעבד בשבט לוי  ובודאי לפי דברי המהר''ל (גור ארי')

הי' מפני שידע מהברית בי� הבתרי�, ונתיירא ממה שהקב''ה אמר לאבר� שגר 
בודו ד� אנכי, לפיכ� לא יהי' זרע� ועבדו� ועינו אות�, וג� את הגוי אשר יע

ובעינ�  – השתעבד בכול�, כדי שעי''ז לא יצאו לעול�, שנאמר כי גר יהי' זרע� 
שג� פרעה ידע ממה שהקב''ה אמר לאבר�  ולפ''ז י''ללהשתעבד בכל זרע�. 

ולכ� כיו� שמכת חש� הי' היכי תמצא בקיו�  ''ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול''
ה יוכלו לחפש אחר מטמוניה�, א''כ חו  ההבטחה של רכוש גדול דרק על יד

, משו� שבאה לעורר לאות, היתה נחשבת ג� למופתממה שנחשב אותה מכה 
על מציאות ה'. ולכ� דוד המל� מזכיר מכת חש� תחלה לרמז שרק במכה זו 
נכללו בה שניה� אותות ומופתי�, שזכר מה� בתחלת דבריו, ומרומז בתאר 

הי' מופת,  – חש� מרומז תחלת המכה שלו למכת חש� ב' הדברי�, שבמלת 
  ובמלת ויחשי� מרומז סו� המכה, והוא האות. 

  
''ולכל בנ''י הי' אור , שיש להעיר למה במכת חוש� נאמר וי''ל באופ� אחר

לישראל היפ� המכה, הלא בשאר מכות לא נאמר רק  דהיינו שהי' במושבות�''
מכה, דהיינו למשל שלא הי' בבנ''י המכה, אבל לא נאמר שהי' אצל� היפ� ה

וי''ל עפ''י דברי התורת אמת (הרה''ק ר' במכת ד� לא נאמר שהי' לה� מי�. 
שבעת צאת� ממצרי� היו הבנ''י בתכלית השפלות, בלי שו�  לייבל איגר זצ''ל)

צד אשר יאמר עליו שמפני זה ה� ראויי� להגאל, כמ''ש ואת ערו� וערי', וא� 
תו ית', שיתעורר לבב� ולהשתוקק ברצות ה' לגאל�, האיר לה� אור קדוש

לצאת ממצרי� מקו� קליפת הערלה, ולכנוס בבריתו ית' ולהיות לחלקו, 
וההשתוקקות לצאת מקליפת הערלה, יחשב לה� לאתחלתא דגאולה, כי ע''י 
התעוררות� לכנוס ברזא דברית קדישא, יצא רצונ� לפועל ממש, ונצטוו על 

יד רמה גלוי' ומפורסמת, כמ''ש ואעבור מצות מילה, ועי''ז זכו לגאולה בפועל ב
וזהו עלי� וארא� מתבוססת בדמי�, ואומר ל� בדמי� חיי, ד� פסח וד� מילה, 

שבמכה זו הופיע השי''ת בחסדו אורו  , דהיינוולכל בנ''י הי' אור במושבות�
 עליה�, להתעורר לבב� לרצו� הזה, ולזאת יקרא אור, כי מבשרי אחזה אלקי.

מה  שלכאורה צ''עי חז''ל שהרשעי� מתו בג' ימי אפילה. מבואר דבר ולפ''ז
ועוד בלי שו� זכות.  ואת ערו� וערי'הרשיעו אלו יותר מאלו, שעל כול� נאמר 

ת כי היוצאי� ממצרי� קבלו עליה� להיו וי''ללמה מתו דוקא במכה זו.  צ''ע
שומרי הברית בתשוקת� לצאת ממצרי�, לא כ� הרשעי� האלה שלא רצו 

יפת הערלה, ולא רצו לצאת ממצרי� כידוע, ולכ� כסה עליה� לצאת מקל
 –  כ''ג) לא ראו איש את אחיו ,ולפ''ז מדוייק לשו� הפסוק (י'החוש� להמית�. 

שזה קאי על הג' ימי� הראשוני�, דכיו� שהרשעי� שלא רצו לצאת ממצרי� 
 הי' עוד ביניה�, לא זכו עדיי� לאורו של הקב''ה, רק אח''כ שנאמר ולא קמו
איש מתחתיו שלשת ימי�, דהיינו בג' ימי� האחרוני� שכבר מתו כל הרשעי� 

אפשר לומר  ולפ''זאז זכו להאור הגדול, כמ''ש ולכל בנ''י הי' אור במושבת�. 
 ''גדולי�'', למה נקרא י' ניס� שבת הגדול, שביו� זה נעשו ישראל טע� חדש

  שזכו שהקב''ה האיר עליה� אור קדושתו. 
  

קוד� שאר המכות,  מכת חוש�מטע� זה הזכיר דוד המל� ש ולפ''ז י''ל
להראות על מעלת המכה שהוא מעולה מאד, שבשאר המכות התועלת של 
המכה הי' רק להכות את המצרי�, משא''כ במכת חוש� הי' לה� עוד תועלת, 
שזכו שהקב''ה הופיע אורו עליה�, כמ''ש ולכל בנ''י הי' אור במושבות�, וזה 

לה, שזה מתעורר אות� לצאת מקליפת הטומאה להיות ע� הי' אתחלתא דגאו
  ה' ולקבל תורתו.   

  
 # ) ויאמר ה' אל משה נטה יד� על השמי� וגו' וימש חש� (שמות, י', כ''א) ג

 צ''ע איתא במדרש הה''ד (תהלי� ק''ה) שלח חש� ויחשי� ולא מרו את דברו.
   ''ולא מרו את דברו''.מהו הכוונה 

  
י� כל חדש א דכתיב (קהלת, א', ט') ואלכאורה צ''ע הש דו''ז הפני� יפות פי'

ש� הי' שינוי במעשה בראשית, שלא הי' בו תנאי תחת השמש, וזה שנעשה ח
לא הי' שש� בא מ� השמי�, דהיינו שהח, וי''ל עפ''י הרמב''�כמו שהי' בי�. 

דהיינו  נטה יד� על השמי�כמו לילה, אלא הי' חש� אפלה עב מאד, שע''כ נאמר 
וי הי' למעלה במזל של שהצו ולפ''ז י''לכה גדולה. ילהוריד מ� השמי� חש

ש� זה בא אבל ח וממילא נחש� למטה, דרק תחת השמש אי� חדש, ,מצרי�
מעלה מ� השמש, וממילא שהחשי� ל #  �יויחשלמעלה מ� השמש, והיינו דכתיב 

   ואי� בזה מרו לדבריו למעשה בראשית., החשי� למטה
  

כמ''ש (יואל ג', ג') ונתתי , ובמופתי� זה הד� #בהגדה  מה שנאמר ולפ''ז י''ל
אי� שיי� מכת ד�, הא הוי שינוי בטבע דאל תקשה  מופתי� בשמי� ובאר  ר''ל

שהלקה את יראת�, כמ''ש רש''י (ז', י''ז) וי''ל הבריאה, ואי� חדש תחת השמש. 

  

  
  פרשת 
  בא
  חתשע''
  לפ''ק



שמצרי� עובדי� לנילוס, לפיכ� הלקה את יראת�, ואח''כ הלקה אות�, דהיינו 
, והיינו דקאמר נלקוה הלקה השר שלה� למעלה מ� השמש, וממילא הקב''

שעיקר המופת הי' בשמי� וממנו נמש� להאר ,  ונתתי מופתי� בשמי� ובאר 
דהיינו ד� למטה, ואש שיי� בדי� השר של ד� ואש ותמרות עש� והיינו דקאמר 

  מעלה. 
  

י� השמשות, עשרה דברי� נבראו בערב שבת ב איתא באבות (ה', ו')שוי''ל עוד 
דכיו�  #איתא בביאור הגר''א ואלו ה� פי האר , פי הבאר, המ�, והמטה וכו'. 

, לכ� לא דצ''� עד''ש באח''במכות היו חקוקי� על המטה בסימני�, שהעשר 
י� השמשות שבת ב ברתחת השמש, דאדרבה כבר נברא בעהמכות חדש  ונחשב

  . כל להוציא לפועל העשר מכות בהויית�ה
  

דרק המי� אשר ביאור קצת ראי' לזה מהנצי''ב (העמק דבר) שפי'  יש להביא
וזהו , נהפכו לד� ממש, אבל שאר מי� רק נראית כד�, אבל לא הי' ד� ממש

כוונת דוד המל� בתהלי� (ע''ח) ויהפו� לד� יאוריה� ונוזליה� בל ישתיו� ר''ל 
מכת ד�  והנהנוזלי� לא נהפכו אלא בל ישתיו�.  דהיאור נהפ� לד�, אבל שאר

שאר המי�  ב)היאור נהפ� לד� ע''י הכאת המטה.  א)נעשה ע''י שני פעולות. 
 ולדברינו י''ללמה נעשה המכה באופ� זה.  צ''ע שאהר� הטה את ידו. ''ינהפכו ע

צרי� לעשותה ע''י המטה, דאל''כ א''א הי' דכיו� דהיאור נהפ� ממש לד� 
אבל  י� דרק נראה כד�,לעשותה, דהא אי� חדש תחת השמש, משא''כ שאר המ

  ת ידו לבד. ויכול לעשות ע''י הטיי חשב חדש תחת השמש,לא הי' ד� ממש, לא נ
  

קאי על המלאכי�, ש''ולא מרו את דברו'' באופ� אחר,  המלי�המדרש רבה פי' 
מלאכי�, המצריי� ראויי� ללקות בחש�, מיד הסכימו הדהיינו שהקב''ה אמר ל

אפשר להמלאכי� להמרות נגדו ית' עד שדוד האי� צ''ע  .כול� כאחת ולא מרו
 הדרש אב תי' עפ''י פרש''י (בראשית ו', ד')בח� על שלא מרו את דברו. יש

שאפילו  נראה מזהעל ש� שנפלו מ� השמי� והפילו את העול�.  –הנפילי� 
בח את המלאכי�, ישדוד ש ולפ''ז י''להמלאכי� היו מורדי� בדור המבול. 

ש�, ומצרי� ליחות של הקב''ה להלקות אות� בחששאע''פ שהלכו למצרי� ב
מרדו בדור  שהנפילי�הי' מקו� משוקע בטומאה, לא מרו את דברו כמו 

  המבול.    
  

 – מהו שלח חש� ויחשי� # וי''ל באופ� אחר, עפ''י מה שמסיי� ש� המדרש
אמר לאחד ל� והכהו נ' מגלבי� (מכת הרצועה)  ,משל לאדו� שסרח עליו עבדו

 ,והוסי� לו משלו, כ� הקב''ה יתעלה שלח חש� על המצריי�הל� והכהו ק' 
ע''י המשל  – פי' המהרז''ו הוי שלח חש� ויחשי�.והוסי� החש� משלו, 

מכות, וכ� עשו  שהשליח הבי� שכוונת האדו� לרעה על העבד והוסי� לו
 ולפ''ז י''לש�. ומרומז בתורה בכפל הח ש� למצרי�,המלאכי� שלוחי הח
, וה� בסת� חש�וה להמלאכי� להלקות המצריי� רק שאע''פ שהקב''ה צ

 ,לא נחשב מרידה ,שלח חש� ויחשי� כמ''שאות� ביותר,  הוסיפו על דבריו ולקו
  כיו� דבעצ� זהו רצו� הקב''ה כמו שמבואר בהמשל הנ''ל.  

  
 ,בני ישראל אלא על ,לא קאי על המלאכי� שלא מרו את דברו, וי''ל באופ� אחר

� שלא קמו איש מתחתיו, כדאיתא בחז''ל שיושב אי� יכול שאע''פ שהי' כ''כ חש
ולא יצאו  לא מרו בדבר ה'לעמוד, ועומד אי� יכול לישב, אעפ''כ בני ישראל 

ממצרי� עד שהקב''ה אמר לה� לצאת. (ומצאתי כ� בהחת� סופר ושמחתי 
  שכוונתי לדבריו). 

  
מרו את דברו קאי שלא  ,וי''ל עוד עפ''י דברי הגאו� ר' יעקב קאנטראווי� זצ''ל

על משה ואהר�, שיש לה� טע� שלא לעשות אותה, דבתו� שלשת ימי אפילה 
  מתו הרבה מישראל, ובכל זאת לא מרו את דברו של הקב''ה ועשו את המכה. 

�''שלח , שהקשה על כפל הלשו� וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי התפארת יהונת
המדרש מהיכ� הי' החש� ההוא, ר' עפ''י  וי''לולא מרו את דברו''.  חש� ויחשי�

 נ�יהאש של גדזה שהקב''ה שלח עליה�  יש לפרשש� של גיהנ�. נחמי' אמר מח
אמרו ה, ולא בעול� הבא, וזכו לכ� ע''י שהי' לטובת� שסבלו עונשי� בעול� הז

נ�, יהש� ואש של גהיינו ח ''שלח חש� ויחשי�''וזהו שכתב  ''שלח את האנשי�''
שאמרו  ''ולא מרו את דבריו''שהוא כפול ומכופל, ומפני מה זכו לכ� לזה אמרו 

  . על המצריי� שלא מרו את דבריו קאי ולפ''ז נראה. ''שלח את האנשי�''
  

כי כאשר בא משה לפרעה ואמר הדרש אב פי' בש� המורה חיי� באופ� אחר, 
ואמר  ,התפעל מאד, הנה בודאי פרעה כה אמר ה' אלקי ישראל שלח את עמילו 

, א� הוא בחור ע� יפה תמונתו ותוארו ספר לילמשה הא� ראית כבוד ה' 
, ואז אמר לו פרעה כי לא ראיתי כל תמונהעיני�, או זק�, ומשה הוכרח לומר לו 

שקול  וענהו משהמדוע ולמה תדבר בש� ה', אחרי אשר לא ראית כל תמונה, 
ת קול ה' תאר לי אי� הוא ופרעה השיבו א� בצדק שמע ,אלקי ישראל שמעתי

ומשה הוכרח לחזור ג� מזה שלא שמע  קולו דק, קולו חזק או א�מדבר, 
ואז התחיל פרעה לצעוק ראו נא בא איש העברי לצחק בנו, קול גשמי, בשמיעת 

ששמע קול , פע� אומר שלא ראה כל תמונהופע� אומר  ראה ה'פע� אומר כי 
ראה ולא חלי� דבריו עשרת מוני�, , הוא משלא שמעמדבר אליו ופע� אומר  ה'

 ישיג בעת אשר, ואול� האמת הוא כי כ� הוא לאשר הנביא שמע ולא שמע ,ראה
אשר  עני� רוחני,, ולזאת הוא משיג אז התפשטות הגשמיות מראה נבואתו יש לו

ואח''כ כאשר ישוב הנביא  שומע ואינו שומע,, רואה ואינו רואהיתכ� בו שהוא 
ושמיעת  ולצייר מראה האלקיככל אד�, הנה לא יוכל לתאר  אד� גשמילהיות 

  מכת חש�. ולכ� באהקולו לפני בני אד� גשמיי�, 
  

 �שהנה פרעה וכל מצרי� שוכבי� על מטותיה�, וכבר עברה מש�  #נצייר העני
הלילה ולא האיר היו�, התחיל פרעה לחשוב מחשבות מדוע כה ארכה לילה זו, 
והתחיל לקרוא למשרתו שיבא אליו, המשרת בא ויאמר אליו פרעה מה זה עוד 

נר  לא האיר היו� כלל, ויע� המשרת לא, עודנו לילה, ויאמר אליו פרעה שית� לו
דלוק, המשרת הל� ורצה להדליק אש וישרו� אצבעותיו מהאש, אבל לא האיר 
מאומה, ונזכר שיש לו עששית דולקת מאתמול שלא כבה האור וימשש בידיו 
והרגיש בחומו שהאור דולק אבל לא יאיר, ויקח את העששית ויביאה אל פרעה, 

ויאמר הנני וכאשר פרעה שמע שבא לחדרו התחיל לצעוק עליו איה הנר של�, 
נושא עששית דולקת מבערב, ויאמר פרעה ומדוע לא תאיר, ענה המשרת זאת 
לא אדע, וג� בעיני יפלא הדבר, המשרת הגיש אליו העששית ופרעה משש בידיו 

, בטח שהוא מעשה ישנו אור ואינו מאיר ויאמר פרעה, עד כי שר� אצבעותיו
וישאר מושכב במטתו, שקדמו לזה  משה, אבל ג� זה יעבור כאשר עברו המכות

, והתחיל לקרוא השרי� אשר היו שק  בחייווכה עבר עליו יו� או יומיי� עד 
דרי� קרוב לבית פרעה, ויאספו כול� ופרעה ירד מהמטה וישב על הכסא 

ויאמר הנני פה, ממרא הנ� פה, ויע� , הנ� פה יוחניוהתחיל לקרוא להשרי�, 
הנני פה, והאסיפה התחילה לדבר , וכ� קרא לכול� בש� וכל אחד אמר הנני פה

מה יהי' אחרית החש�, הלעולמי� יהי' כה, וכאשר היו יושבי� נראה אליה� 
גדול ככר� של רומי, וחוט� ארו� ראש  ,צורות משונות מבהילות ותמונה נוראה

משלחת מלאכי רעי� הי'  שהכתוב אמר ועיני� מפיקות זועה, ,עשרי� אמה
ש בספר חכמת שלמה, וכאשר המה ראו , וזה הי' במכת חש� כמ''במצרי�

התמונות המפחידות התחיל כל אחד לצעוק אוי אוי ולהתחבאות, ויאמר פרעה 
ליוחני וישאל לו האותי אתה רואה ויאמר לא, אבל אני רואה תמונה מוזרה 

ני� גדולות וחוט� ארו�, אוי אוי אפחד מאד, יצא יד ע� שרביט והתחיל יבש
ק פרעה ליוחני השומע אתה כי יכונו בשבט זע� להלקות� מכות אכזריות ויצע

ויאמר לא, ויאמר פרעה אנכי מרגיש ושומע קול המקלות, אז התחיל פרעה 
ואנכי לא הבנתי זה  שמע ולא שמע,, ראה ולא ראה כי הנה משה הגיד לי ,לאמר

ועתה אבי� , ואינו רואה שומע ואינו שומע רואה, האי� יתכ� להיות דבר כזה
  ואה ואינו רואה שומע ואינו שומע. ר שיתכ� להיות

  
 ,אמר הקב''ה למלאכי� המצריי� ראויי� ללקות בחש�ולפ''ז י''ל המדרש 

יתכ� להיות רואה ואינו רואה  עני� רוחניהיינו כדי להבינ� להמצריי� שידעו כי 
לא דהיינו שהמצריי�  ,מיד הסכימו כול� כאחד ולא המרושומע ואינו שומע. 

צחקו ממשה שאמר כי ה' דיבר כמו לראשונה ש דבר ה'את דברו היינו  המרו
ועתה אליו, והי' מוכרח לומר לה� שלא ראה כל תמונה ולא שמע קול גשמי, 

התחילו המצריי� להבי� דאפשר  ,משלחת מלאכי רעי� ממכת חש� שהי' ש�
  לראות ולא ראה לשמוע ולא שמע. 

  
  
  
  
  

  
נחנו בתוכ� ד' שבט הוא יומא דהילולא של זקני הגה''ק עמודא דנהורא איש אלקי� ר' משה יהודה ליב מסאסיב זצללה''ה יהיה מלי� טוב בעד כלל ישראל וא

אכי''ר. כל צדיקי דורו התפעלו ממדרגתו באהבת ישראל שהגיע עד כדי כ� שהיה משתת! תמיד בצער כל איש כאילו  להושע בקרוב ובמהרה בישועה שלימה
  ל. באה הצרה עליו ממש. חסידי� אומרי� שדו''ז הרה''ק ר' שמעלקא מניקלשבורג זצ''ל נת� במתנה את אהבת ישראל שלו להרה''ק ר' משה ליב זצ''

  
כלה עניי�, והיה הוא עומד מצד שניה� ושמח מאד בהכנסת כלה לחופה בכלי זמר, והיה אומר ''מי ית� שכשיגיע יו� פקודתי פע� אחת עשה נישואי� לחת� ו

נגני� ע� כלי זמר יוליכוני ע� הניגו� הזה לבית מועד לכל חי'' ועברו הרבה שני� ממעשה זה ונשתכח הדבר. ויהי ביו� פטירתו ד' שבט תקס''ז נסעו אז בעלי מ
ד לקהילת בראדי על איזה חתונה, ופתאו� התחילו הסוסי� לרו� ע� העגלה והמנגני�, יעלו הרי� ירדו בקעות, שלא היה באפשרי לעכב� ממרוצת� עשלה� 

מפי ומר שבאו סמו� לבית עלמי� ואז עמדו הסוסי� וראו המזמרי� ע� רב מישראל ושאלו איזה מקו� הוא ושמעו מי כא� הנפטר ויזכרו את המעשה ששמעו א
  קדשו כנ''ל וזכרו ג� הניגו� שהיו אז מזמרי� על החתונה והושיבו בי''ד על זה ואמרו להמזמרי� שיזמרו זה הניגו� וכ� עשו. (זכות ישראל)

  
�זה הוא זכר להחתונה  ואני בטוח שכמו שבשעת הלוי' של זקני הרה''ק זצ''ל היו מנגני� נגו� זה, כמו כ� נגנו ניגו� זה לו בשמי� כשליוו אותו לג� עד�, דניגו

ה הניגו�  שזקני הרה''ק זצ''ל עשה בשביל חת� וכלה יתומי� והאמת הוא שזקני הרה''ק זצ''ל החשיב לחתונה זו מעשה המעולה שעשה בחייו, ומטע� זה רצ
  .�  בעת לויתו כדי שיזכר לו מעשה זה לזכות בשעת הדי

  
אז בלוייתו של זקני זצ''ל, וחשבתי שא! זה מ� השמי�, דבאמת הניגו� לא הי' העיקר אלא הוא רק  ובאמת זה דבר פלא שהיו� לא ידוע לא! אחד הניגו� ששרו

ודאי א� זכר להחתונה שעשה בשביל החת� והכלה היתומי�, ומעשה חסד זה ידוע לנו, והעיקר הוא להמשי� בדרכו הק' לעשות חסדי� לאחרי� כמו שעשה, וב
  גו� זה בשמי� כשילוו אותנו לג� עד� אכי''ר.נמשי� בדרכו הק' אז ג� נזכה לשמוע ני
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לקוטי ערך ש”י
פנינים יקרים ויסודות נפלאים, נשאבים ונלקטים מתורתו העמוקה של שר התורה מגדולי הפוסקים 

מרן רבי שלמה יהודה טאבאק זצוק”ל � תקצ”ב – תרס”ח � מחבר ספרי ערך ש”י על התורה, ושו”ת תשורת ש”י

לעילוי נשמת פייגא רבקה בת ר’ אריה לייבוש ע”ה
נלב”ע ט”ו אלול תש”ע

 בעזה”י

לבו  ברשות  היה  פרעה 

לבו  את הכבדתי  אני כי פרעה אל רבינו בא כתב וגו'.

מדע " בעלי כל  בזה שאלות"הרגישו שני  להקשות 

פרעה לב  את הכביד  שהקב"ה ביטלבמה דא"כ - חדא ,

והלא  בו, להתרות  הצריך דלמה  ושנית, לגמרי, בחירתו

לבו . את שהכביד כיון יועיל , לא ממילא

רבינו  שאחז "ל ומפרש עפי"מ  א '), ה ', קהלת  רבה  (מדרש 

בלבו המן ז')ויאמר  לבם,(אסתר ברשות [והיינו הרשעים

שנא' עליהם] שולט  לבם כ"ז)שרצון ויאמר(בראשית 

אבל בלבו, ברשותםעשו לבם שהם צדיקים [והיינו

דכתיב  לבם] על א ')שולטים מדברת (ש "א  היא וחנה

מזה  שמבואר לבה , הלב,על  הכבדת יש אם שאפילו

לבו  כובש להיות חפשית הבחירה עדיין  האדם ביד יש

הצדיקים  כמדת .ברשותו 

מ "מ ולכן  פרעה , לב  את  הקב"ה שהכביד היההגם אם 

רעותיו,רוצה כל  על באמת שלימה בתשובה  שב היה 

מחמת  ובבחירתו אלא מרצונו לו היה הרשעים  שמדת

לבו, ברשות  הוא לשוב להיות  רצה  מפני לא  ורק ,

ישראל בני משלח המכותשהיה  מחמת כרחו ,בעל 

להתרות  הקב "ה שלח  ולכן לבו. את  הכביד זה כנגד

באמת ישוב אולי כי בא ].מרצונו בו ד"ה י"ט : [ד�

שכינה  גילוי ע "י בכורות מכת 

בתוך  יוצא אני הלילה כחצות ה' אמר כה משה ויאמר

מצרים בארץ בכור כל ומת ד '-ה ')מצרים, ויש .(י"א ,

הלילה  כחצות לכתוב  דהו"ל נכנס 'להבין בתוך 'אני

דאמר מה  להבין יש  ועוד בכור'מצרים, כל  ,'ומת 

לומר בכור'.'והרגתדהו"ל כל  י

שאחז"לומפרש  מה  בהקדם  ח:)רבינו לבוא (נדרים  לעתיד

נידונים , ורשעים מנרתיקה חמה מוציא ומפרש הקב"ה

תורה  אמריםברמזי  ליקוטי  זי "ע, ממעזריטש מהמגיד תהלים (על

קע"ז) ואינם סימן ובגדלות, בגאוה עצמם  שמחזיקים שלאלו 

מדה, כנגד  מדה  הקב"ה גם  עצמם , את להקטין  רוצים

לסבול  יכולים ואינם מנרתיקה, חמה  ומוציא  אורו , מגדיל

מצמצם אורו , הקב"ה עצמם, שמקטינים  להצדיקים אבל 

עיי "ש. ית', אלקותו להשיג ויכולים  ואורו, עצמו את

הפסוק וזהו  יוצא ',כונת אני הלילה דהתרגום 'כחצות

מתגלי'פירש אנא - יוצא  עצמו'אני הראה שהקב"ה  ,

לסבול יכולים היו שלא  עד אורו, ובתוקף גדלותו, בכל 

וממילא בכור ',אורו, כל  הבית 'ומת  גדול  הוא  ,אשבכור

ובזה  וכנ"ל . בגדלות מתגלה הקב"ה  גדול  כל  נגד והרי 

הפסוק  כונת  לפרש א')יש ט "ו , ובתרגום (בשלח גאה, גאה  כי 

גותניא, על מתגאה מדה פי' אז  גאוה, בעלי שהיו דכיון

אורו . והגדיל  התגאה  כביכול  מדה אני]כנגד ד "ה [פ"ב:

כמצחק  רק  שואל אינו הרשע
לכם, הזאת  העבודה מה בניכם אליכם יאמרו כי והיה

וגו' הוא פסח  זבח  כ"ז)ואמרתם - כ"ו  לדייק,(י"ב, יש  .

הפרשה בסוף שכתב  כמו כאן, כתב  לא י"ד)למה  (י"ג,

כי מחר 'ישאלך'והיה ואמרת 'לאמר'בנך זאת , מה 

בתיבת 'אליו', ומסיים 'שאלה', בלשון אומר שהבן

כתיב  וכן 'אליו', ואמרת  בהתשובה  הדגיש  וכן 'לאמר',

ואתחנן כ"א)בפרשת  - כ' מחר'ישאלך'כי(ו ', בנך

ואמרת'לאמר' וגו', העדות .'לבנך'מה 

עפ "יומפרש  מדבררבינו, שכאן ההגדה, בעל שפירש

הרשע  לכם,משאלת הזאת  העבודה מה ובסוף שאומר

מדבר ואתחנן ובפרשת  התם, משאלת מדבר הפרשה

החכם, הנ"ל ,משאלת חילוקים נובע החכם ומזה  שכן

הדברים, אמיתת על לעמוד  באמת רוצים  אכן והתם

שאלה, בתורת הם לתשובה,ודבריהם מבקשים שהמה 

בתיבת  דבריהם סיימו כן הם 'לאמר',ועל  שמבקשים

ועל להם, תשובה  עונים ואכן  תשובה , להם שיאמרו

ואמרת כתיב 'לבנך'.והגדת'אליו',כן

כלל  תשובה רוצה ואינו באמת, שואל  אינו הרשע  ,באבל

מעשה רק הכל  אצלו כי הדבר, על  כמצחק  בא אלא 

הפסוק א. ע"ד  שהוא  רבינו  כ"ח )ופי ' פ"ט, ובמצודות (תהלים  גדול, היינו  דבכור שם ופירש"י  הארץ', כל  על עליון  אתנהו, בכור אני  'אף

ועי' עכ "ל. ביאור, לתוספת שאמר במה הדבר כפל  - וגו ' עליון הבנים . שאר על הבכור כמו  כל, על גדול להיות  אתנהו, בכור פי'

עה"פ  ל ')פירש"י  שנאמר(י "ב, בכור קרוי  שבבית  גדול בכור שם אין מת בכור שם  'יש מת , שם אין אשר בית  אין פט)כי (תהלים 

עכ "ל. אתנהו ', בכור אני אף

הןב . השאלות אם ולא  שאלות, על לענות  רק שיוכל  אמונה, של בשאלות עליו  שהציף  למשכיל שהשיב בריסקער מהגר"ח  ידוע

התנהגותו. על  תירוצים  באמת

תיבת הבל, לא וגם שאלה, לשון כתיב  לא כן  ועל

כן  ועל תשובה , לו שיאמרו כלל  רוצה שאינו 'לאמר',

הפסוק ואמרתם 'ואמרתם'אמר אמר ולא פסח, זבח 

מדברים  אנו  אלא לו, מדברים אנו אין  שכן  'אליו',

לה' הוא פסח  שזבח  לזה , זה  והיה ].ג לעצמינו ד "ה  [כ .

עבודת� ? שכר  לה�  מגיע הא � איש  וישאלו
רעהו  מאת איש ב')וגו'וישאלו י"א , להבין (י"א יש .

להם  מגיע  היה הא מהמצריים, לשאול הוצרכו למה

להם, שעבדו העבודה שכר מדין דמבוארהממון  כמו

.(תענית )בחז "ל 

לבסו� משתלמת שכירות א.

אופנים,ומתרץ בשני אחד רבינו  מה אופן  בהקדם -

להבין, מותרדיש  היה איך  שאלה, בתורת היה דאם

להחזירו  ולא  בהממון , להחזיק  ישראל  לא לבני [דעדיין

במתן  היה גוים ויתר דראה  הלואתו , הפקעת  הותר

הוא דדינא רבינו, ומתרץ משתלמתתורה]. שכירות שאין

לבסוף  היו אלא לא הזמן, בא לא שעדיין כיון א"כ  ,

יכלו  לא הזמן וכשהגיע  שכירות , מדין לתבוע יכולים

דלא  ומה הזמן, קודם לשאלה הוצרכו לכן להתמהמה,

שכירות . מדין  חל דבסוף משום היינו להחזירו, הוצרכו

פדיו� - המצריי� טביעת ב.

שני  הריקאנטיאופן שמביא מה  בהקדם וירא)- (סוף 

על  הקב"ה מפי  שיצאה  גזירה כל  אליהו, דבי מהתנא 

לפורענות, אותו  משלחין  אין  תשובה, שעשה כיון האדם ,

מצרה צדיק  שנאמר אחר, לאיש אותה משלחין אלא

תחתיו, רשע  ויבא  בכורי דעיי"ש נחלץ הוצרכו ולכן ,

המצריים. בבכורי פדיון , ישראל

לומרובזה  מהמצריים יש  הממון ליקח הוצרכו כן  שעל ,

דוקא, שאלה שכירות,בתורת בתורת  שאדם ולא דכיון 

ישראל  בני אחרי המצריים  רדפו ממונו, על  ,ה בהול

בני  להציל  פדיון  היו ובזה בים , המצריים  נטבעו ועי"כ 

עליהם  שהיה מהגזירה שדורישראל בספרים דאיתא ,

מגזירת  ונפדו המבול , מדור גלגול  היו  מצרים יוצאי 

סוף. בים המצריים שנטבעו במה  במבול, טביעה 

הפסוקובזה  רבינו כ"ב)מפרש  ג', אשה(שמות  ושאלה

ונצלתם  וגו', זהב וכלי  כסף כלי ביתה ומגרת  משכנתה

מצרים, דאמראת מה  להבין לשון 'ונצלתם'דצריך

לפרש  יש  ולהנ"ל  פעולתינו. זאת  היתה דהלוא  נפעל ,

' 'ונצלתם מלת מלשון 'הצלה' דפירושו את ','ומלת ,

הפסוק'עם' וכונת  מצרים', את דהיינו 'ונצלתם - ,

בים, שנטבעו המצריים, פדיון עם ישראל  בני שנצולו

במה נגרמה משכנתהוזאת  אשה כן ששאלה דעל  ,

אחריהם. המצריים ונצלת� ]רדפו וד"ה ושאלה ד "ה ג: [שמות

התורה  החזקת  בזכות  היציאה
ובבהמה באדם ישראל בבני  רחם  כל  פטר  בכור כל לי קדש

אשר  הזה היום  את  זכור העם אל  משה  ויאמר הוא, לי

אתכם  ה' הוציא יד בחזק  כי עבדים  מבית ממצרים  יצאתם 

ב '-ג')מזה אמר (י "ג, אם להבין יש רחם . כל למהפטר  ,

לומר  בכור הוצרך  משהכל דהקדים מה  להבין , יש עוד .

הזהרבינו היום  את חמור ,זכור פטר  מצות  שאמר  לפני

מיד לו אמר  הקב"ה  בכור הלוא  כל לי .קדש

שכתב ומפרש  מה עפ "י תורהרבינו, ליקוטי בספר

שלמדו להאריז "ל, התורה ידי על במצרים נצרפו דישראל 

לוי  שבט להניח פרעה  בלב הקב"ה  נתן ולכן  לוי, שבט 

רבינו  והקשה עיי "ש . בתורה אותן לעסוק יתוקנו איך

ומבאר למדו, תיקונם שלא היתה  למדו שלא  אותן דגם

לוי שבט  ביד והחזיקו שתמכו ללמוד .במה שיוכלו

הת "ח  קדש - בכור כל לי קדש

הפסוקוזהו  בכורכונת כל לי הבכורקדש ר "ל, -

במעלה, מהבכור אלא  רחם  מפטר אינו כאן שמדבר

השי"ת  ועובד חכם המצוה ו שהוא וכונת  לי , הוא קדש

שאחז "ל  דרך ט"ו:)על השבת(ביצה  יום את ,לקדשו זכור 

רבא  אמר טעמא מאי  להשכיחו, שבא מאחר זכרהו 

דמבואר  לשבת , יפה מנה  שיברור לקדשו כדי דענין

שבת, מערב  להכין לקודש מחול ההכנה יהיה הוא שלא

הקודש , בזמן מלאכה בעשיית  לחללו צריך צריך כן כמו

לעשות יצטרך שלא בכור, שנקרא חכם התלמיד לקדש

קודש בבחינת שישארו רק חול , וליעשות .מלאכה

ענין,ולכן באותו רבינו משה  אל הקדים משה ויאמר

- עם,העם ההמון אל הזהשמדבר היום  את זכור

ממצרים יצאתם יצאו אשר זכות באיזה  שיזכרו ר"ל, -

אתכם ממצרים, ה' הוציא יד בחוזק  מחמת כי  ר"ל , -

חכם  התלמיד יד ויתכ� ].ז שהחזיקו ד"ה [י"ז.

לשאלה.ג . תשובה בתורת  בא  אינו אבל לו, ולא  לי  לי ה' עשה זה בעבור לו ולומר שיניו, את  להקהות  סידר ההגדה בעל דרק  רבינו , ומוסיף 

במקומו.ד . אחר ליתן  פדיון  ידי על רק הגזירה, לבטל אפשר אי הגזירה נגזרה כשכבר דלפעמים  נ. ב"ק יהושע פני  עי'

עה"ּפה. בשלח רש"י  ו ')עי' עכ "ל.(י "ד, עמי', בואו  ושלחנום ממוננו ונטלו לקינו בדברים 'משכם  שכתב : עמו  לקח  עמו  ואת

עה"פ ו . רש"י ל ')עיין י "ב, שנאמר(בא בכור, קרוי שבבית גדול  בכור, שם אין  מת, בכור שם יש - מת  שם  אין אשר בית  אין  (תהלים כי

( גדולה.פ"ט מלשון  הוא  דבכור בתהלים שם  פירשו והמפרשים  עכ "ל. אתנהו , בכור אני אף

בתהליםז . הכתוב  מפרש ז')ובזה הפסוק(ס"ח, דכונת  צחיחה, שכנו  סוררים אך בכושרות אסירים מוציא ביתה יחידים  מושיב  אלקים 

מוציא  ועי"ז אהל , יושבי  להיות המדרש בבית לוי  משבט  סגולה היחידי  הושיב  שהקב"ה ר"ל, - ביתה יחידים  מושיב אלקים הוא 

הוא  דהכונה והרד "ק עזרא האבן שכתב  דרך על ר"ל , - בכושרות מצרים , בגלות אסירים שהיו ישראל בני  שהוציא  ר"ל, - אסירים 

בכושרות  כתיב  ולכן ידיהם, שהחזיקו  במה לוי, שבט  עם עצמם שנקשרו בזכות שיצאו  והיינו אחד , ממוצא  והקו "ף שהכ"ף  בקושרות,

מלהחזיק שסרו ר"ל, - הסוררים  אבל  תמיד , בתורה לעסוק לוי שבט הוכשרו  אותם  שהחזיקו  שע"י  נפש, אוכל  מכשירי מלשון  בכ"ף

בגיהנם . להזדכך אפילה בימי  שמתו ר"ל, - צחיחה שכנו  לוי, שבט  את



לבו  ברשות  היה  פרעה 

לבו  את הכבדתי  אני כי פרעה אל רבינו בא כתב וגו'.

מדע " בעלי כל  בזה שאלות"הרגישו שני  להקשות 

פרעה לב  את הכביד  שהקב"ה ביטלבמה דא"כ - חדא ,

והלא  בו, להתרות  הצריך דלמה  ושנית, לגמרי, בחירתו

לבו . את שהכביד כיון יועיל , לא ממילא

רבינו  שאחז "ל ומפרש עפי"מ  א '), ה ', קהלת  רבה  (מדרש 

בלבו המן ז')ויאמר  לבם,(אסתר ברשות [והיינו הרשעים

שנא' עליהם] שולט  לבם כ"ז)שרצון ויאמר(בראשית 

אבל בלבו, ברשותםעשו לבם שהם צדיקים [והיינו

דכתיב  לבם] על א ')שולטים מדברת (ש "א  היא וחנה

מזה  שמבואר לבה , הלב,על  הכבדת יש אם שאפילו

לבו  כובש להיות חפשית הבחירה עדיין  האדם ביד יש

הצדיקים  כמדת .ברשותו 

מ "מ ולכן  פרעה , לב  את  הקב"ה שהכביד היההגם אם 

רעותיו,רוצה כל  על באמת שלימה בתשובה  שב היה 

מחמת  ובבחירתו אלא מרצונו לו היה הרשעים  שמדת

לבו, ברשות  הוא לשוב להיות  רצה  מפני לא  ורק ,

ישראל בני משלח המכותשהיה  מחמת כרחו ,בעל 

להתרות  הקב "ה שלח  ולכן לבו. את  הכביד זה כנגד

באמת ישוב אולי כי בא ].מרצונו בו ד"ה י"ט : [ד�

שכינה  גילוי ע "י בכורות מכת 

בתוך  יוצא אני הלילה כחצות ה' אמר כה משה ויאמר

מצרים בארץ בכור כל ומת ד '-ה ')מצרים, ויש .(י"א ,

הלילה  כחצות לכתוב  דהו"ל נכנס 'להבין בתוך 'אני

דאמר מה  להבין יש  ועוד בכור'מצרים, כל  ,'ומת 

לומר בכור'.'והרגתדהו"ל כל  י

שאחז"לומפרש  מה  בהקדם  ח:)רבינו לבוא (נדרים  לעתיד

נידונים , ורשעים מנרתיקה חמה מוציא ומפרש הקב"ה

תורה  אמריםברמזי  ליקוטי  זי "ע, ממעזריטש מהמגיד תהלים (על

קע"ז) ואינם סימן ובגדלות, בגאוה עצמם  שמחזיקים שלאלו 

מדה, כנגד  מדה  הקב"ה גם  עצמם , את להקטין  רוצים

לסבול  יכולים ואינם מנרתיקה, חמה  ומוציא  אורו , מגדיל

מצמצם אורו , הקב"ה עצמם, שמקטינים  להצדיקים אבל 

עיי "ש. ית', אלקותו להשיג ויכולים  ואורו, עצמו את

הפסוק וזהו  יוצא ',כונת אני הלילה דהתרגום 'כחצות

מתגלי'פירש אנא - יוצא  עצמו'אני הראה שהקב"ה  ,

לסבול יכולים היו שלא  עד אורו, ובתוקף גדלותו, בכל 

וממילא בכור ',אורו, כל  הבית 'ומת  גדול  הוא  ,אשבכור

ובזה  וכנ"ל . בגדלות מתגלה הקב"ה  גדול  כל  נגד והרי 

הפסוק  כונת  לפרש א')יש ט "ו , ובתרגום (בשלח גאה, גאה  כי 

גותניא, על מתגאה מדה פי' אז  גאוה, בעלי שהיו דכיון

אורו . והגדיל  התגאה  כביכול  מדה אני]כנגד ד "ה [פ"ב:

כמצחק  רק  שואל אינו הרשע
לכם, הזאת  העבודה מה בניכם אליכם יאמרו כי והיה

וגו' הוא פסח  זבח  כ"ז)ואמרתם - כ"ו  לדייק,(י"ב, יש  .

הפרשה בסוף שכתב  כמו כאן, כתב  לא י"ד)למה  (י"ג,

כי מחר 'ישאלך'והיה ואמרת 'לאמר'בנך זאת , מה 

בתיבת 'אליו', ומסיים 'שאלה', בלשון אומר שהבן

כתיב  וכן 'אליו', ואמרת  בהתשובה  הדגיש  וכן 'לאמר',

ואתחנן כ"א)בפרשת  - כ' מחר'ישאלך'כי(ו ', בנך

ואמרת'לאמר' וגו', העדות .'לבנך'מה 

עפ "יומפרש  מדבררבינו, שכאן ההגדה, בעל שפירש

הרשע  לכם,משאלת הזאת  העבודה מה ובסוף שאומר

מדבר ואתחנן ובפרשת  התם, משאלת מדבר הפרשה

החכם, הנ"ל ,משאלת חילוקים נובע החכם ומזה  שכן

הדברים, אמיתת על לעמוד  באמת רוצים  אכן והתם

שאלה, בתורת הם לתשובה,ודבריהם מבקשים שהמה 

בתיבת  דבריהם סיימו כן הם 'לאמר',ועל  שמבקשים

ועל להם, תשובה  עונים ואכן  תשובה , להם שיאמרו

ואמרת כתיב 'לבנך'.והגדת'אליו',כן

כלל  תשובה רוצה ואינו באמת, שואל  אינו הרשע  ,באבל

מעשה רק הכל  אצלו כי הדבר, על  כמצחק  בא אלא 

הפסוק א. ע"ד  שהוא  רבינו  כ"ח )ופי ' פ"ט, ובמצודות (תהלים  גדול, היינו  דבכור שם ופירש"י  הארץ', כל  על עליון  אתנהו, בכור אני  'אף

ועי' עכ "ל. ביאור, לתוספת שאמר במה הדבר כפל  - וגו ' עליון הבנים . שאר על הבכור כמו  כל, על גדול להיות  אתנהו, בכור פי'

עה"פ  ל ')פירש"י  שנאמר(י "ב, בכור קרוי  שבבית  גדול בכור שם אין מת בכור שם  'יש מת , שם אין אשר בית  אין פט)כי (תהלים 

עכ "ל. אתנהו ', בכור אני אף

הןב . השאלות אם ולא  שאלות, על לענות  רק שיוכל  אמונה, של בשאלות עליו  שהציף  למשכיל שהשיב בריסקער מהגר"ח  ידוע

התנהגותו. על  תירוצים  באמת

תיבת הבל, לא וגם שאלה, לשון כתיב  לא כן  ועל

כן  ועל תשובה , לו שיאמרו כלל  רוצה שאינו 'לאמר',

הפסוק ואמרתם 'ואמרתם'אמר אמר ולא פסח, זבח 

מדברים  אנו  אלא לו, מדברים אנו אין  שכן  'אליו',

לה' הוא פסח  שזבח  לזה , זה  והיה ].ג לעצמינו ד "ה  [כ .

עבודת� ? שכר  לה�  מגיע הא � איש  וישאלו
רעהו  מאת איש ב')וגו'וישאלו י"א , להבין (י"א יש .

להם  מגיע  היה הא מהמצריים, לשאול הוצרכו למה

להם, שעבדו העבודה שכר מדין דמבוארהממון  כמו

.(תענית )בחז "ל 

לבסו� משתלמת שכירות א.

אופנים,ומתרץ בשני אחד רבינו  מה אופן  בהקדם -

להבין, מותרדיש  היה איך  שאלה, בתורת היה דאם

להחזירו  ולא  בהממון , להחזיק  ישראל  לא לבני [דעדיין

במתן  היה גוים ויתר דראה  הלואתו , הפקעת  הותר

הוא דדינא רבינו, ומתרץ משתלמתתורה]. שכירות שאין

לבסוף  היו אלא לא הזמן, בא לא שעדיין כיון א"כ  ,

יכלו  לא הזמן וכשהגיע  שכירות , מדין לתבוע יכולים

דלא  ומה הזמן, קודם לשאלה הוצרכו לכן להתמהמה,

שכירות . מדין  חל דבסוף משום היינו להחזירו, הוצרכו

פדיו� - המצריי� טביעת ב.

שני  הריקאנטיאופן שמביא מה  בהקדם וירא)- (סוף 

על  הקב"ה מפי  שיצאה  גזירה כל  אליהו, דבי מהתנא 

לפורענות, אותו  משלחין  אין  תשובה, שעשה כיון האדם ,

מצרה צדיק  שנאמר אחר, לאיש אותה משלחין אלא

תחתיו, רשע  ויבא  בכורי דעיי"ש נחלץ הוצרכו ולכן ,

המצריים. בבכורי פדיון , ישראל

לומרובזה  מהמצריים יש  הממון ליקח הוצרכו כן  שעל ,

דוקא, שאלה שכירות,בתורת בתורת  שאדם ולא דכיון 

ישראל  בני אחרי המצריים  רדפו ממונו, על  ,ה בהול

בני  להציל  פדיון  היו ובזה בים , המצריים  נטבעו ועי"כ 

עליהם  שהיה מהגזירה שדורישראל בספרים דאיתא ,

מגזירת  ונפדו המבול , מדור גלגול  היו  מצרים יוצאי 

סוף. בים המצריים שנטבעו במה  במבול, טביעה 

הפסוקובזה  רבינו כ"ב)מפרש  ג', אשה(שמות  ושאלה

ונצלתם  וגו', זהב וכלי  כסף כלי ביתה ומגרת  משכנתה

מצרים, דאמראת מה  להבין לשון 'ונצלתם'דצריך

לפרש  יש  ולהנ"ל  פעולתינו. זאת  היתה דהלוא  נפעל ,

' 'ונצלתם מלת מלשון 'הצלה' דפירושו את ','ומלת ,

הפסוק'עם' וכונת  מצרים', את דהיינו 'ונצלתם - ,

בים, שנטבעו המצריים, פדיון עם ישראל  בני שנצולו

במה נגרמה משכנתהוזאת  אשה כן ששאלה דעל  ,

אחריהם. המצריים ונצלת� ]רדפו וד"ה ושאלה ד "ה ג: [שמות

התורה  החזקת  בזכות  היציאה
ובבהמה באדם ישראל בבני  רחם  כל  פטר  בכור כל לי קדש

אשר  הזה היום  את  זכור העם אל  משה  ויאמר הוא, לי

אתכם  ה' הוציא יד בחזק  כי עבדים  מבית ממצרים  יצאתם 

ב '-ג')מזה אמר (י "ג, אם להבין יש רחם . כל למהפטר  ,

לומר  בכור הוצרך  משהכל דהקדים מה  להבין , יש עוד .

הזהרבינו היום  את חמור ,זכור פטר  מצות  שאמר  לפני

מיד לו אמר  הקב"ה  בכור הלוא  כל לי .קדש

שכתב ומפרש  מה עפ "י תורהרבינו, ליקוטי בספר

שלמדו להאריז "ל, התורה ידי על במצרים נצרפו דישראל 

לוי  שבט להניח פרעה  בלב הקב"ה  נתן ולכן  לוי, שבט 

רבינו  והקשה עיי "ש . בתורה אותן לעסוק יתוקנו איך

ומבאר למדו, תיקונם שלא היתה  למדו שלא  אותן דגם

לוי שבט  ביד והחזיקו שתמכו ללמוד .במה שיוכלו

הת "ח  קדש - בכור כל לי קדש

הפסוקוזהו  בכורכונת כל לי הבכורקדש ר "ל, -

במעלה, מהבכור אלא  רחם  מפטר אינו כאן שמדבר

השי"ת  ועובד חכם המצוה ו שהוא וכונת  לי , הוא קדש

שאחז "ל  דרך ט"ו:)על השבת(ביצה  יום את ,לקדשו זכור 

רבא  אמר טעמא מאי  להשכיחו, שבא מאחר זכרהו 

דמבואר  לשבת , יפה מנה  שיברור לקדשו כדי דענין

שבת, מערב  להכין לקודש מחול ההכנה יהיה הוא שלא

הקודש , בזמן מלאכה בעשיית  לחללו צריך צריך כן כמו

לעשות יצטרך שלא בכור, שנקרא חכם התלמיד לקדש

קודש בבחינת שישארו רק חול , וליעשות .מלאכה

ענין,ולכן באותו רבינו משה  אל הקדים משה ויאמר

- עם,העם ההמון אל הזהשמדבר היום  את זכור

ממצרים יצאתם יצאו אשר זכות באיזה  שיזכרו ר"ל, -

אתכם ממצרים, ה' הוציא יד בחוזק  מחמת כי  ר"ל , -

חכם  התלמיד יד ויתכ� ].ז שהחזיקו ד"ה [י"ז.

לשאלה.ג . תשובה בתורת  בא  אינו אבל לו, ולא  לי  לי ה' עשה זה בעבור לו ולומר שיניו, את  להקהות  סידר ההגדה בעל דרק  רבינו , ומוסיף 

במקומו.ד . אחר ליתן  פדיון  ידי על רק הגזירה, לבטל אפשר אי הגזירה נגזרה כשכבר דלפעמים  נ. ב"ק יהושע פני  עי'

עה"ּפה. בשלח רש"י  ו ')עי' עכ "ל.(י "ד, עמי', בואו  ושלחנום ממוננו ונטלו לקינו בדברים 'משכם  שכתב : עמו  לקח  עמו  ואת

עה"פ ו . רש"י ל ')עיין י "ב, שנאמר(בא בכור, קרוי שבבית גדול  בכור, שם אין  מת, בכור שם יש - מת  שם  אין אשר בית  אין  (תהלים כי

( גדולה.פ"ט מלשון  הוא  דבכור בתהלים שם  פירשו והמפרשים  עכ "ל. אתנהו , בכור אני אף

בתהליםז . הכתוב  מפרש ז')ובזה הפסוק(ס"ח, דכונת  צחיחה, שכנו  סוררים אך בכושרות אסירים מוציא ביתה יחידים  מושיב  אלקים 

מוציא  ועי"ז אהל , יושבי  להיות המדרש בבית לוי  משבט  סגולה היחידי  הושיב  שהקב"ה ר"ל, - ביתה יחידים  מושיב אלקים הוא 

הוא  דהכונה והרד "ק עזרא האבן שכתב  דרך על ר"ל , - בכושרות מצרים , בגלות אסירים שהיו ישראל בני  שהוציא  ר"ל, - אסירים 

בכושרות  כתיב  ולכן ידיהם, שהחזיקו  במה לוי, שבט  עם עצמם שנקשרו בזכות שיצאו  והיינו אחד , ממוצא  והקו "ף שהכ"ף  בקושרות,

מלהחזיק שסרו ר"ל, - הסוררים  אבל  תמיד , בתורה לעסוק לוי שבט הוכשרו  אותם  שהחזיקו  שע"י  נפש, אוכל  מכשירי מלשון  בכ"ף

בגיהנם . להזדכך אפילה בימי  שמתו ר"ל, - צחיחה שכנו  לוי, שבט  את
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בין מצרים ובין  ה' (יבדיל) הַיְפלֶ למען תדעון אשר ...נו וכלב לשולכל בני ישראל לא יחרץ " ו,כתוב בפרשתנ
. פסוק זה מגלה שהסימן שהקב"ה הפריד בין ישראל לבין מצרים היה בזה שלא נבח שום ז), שמות יא(" ישראל

זו האות שהקב"ה הפריד כלב כשבני ישראל עזבו את מצרים. מקשה הכתב סופר, לכאורה זה פלא פלאים, וכי 
בין עם ישראל לבין המצרים? הלא בכל מכה היתה הפרדה ברורה בין עם ישראל לבין המצרים, בצורה של 
ניסים גלויים! ולמה רק עתה כשלא חרץ כלב לשונו, ידעו בני ישראל שה' הפריד בינם לבין המצרים? ועוד 

", בלשון עתיד, הרי בין מצרים ובין ישראל בדיל) ה'(י הלֶ פְ יַ למען תדעון אשר מקשה הכתב סופר, למה נאמר "
", הפלהכוונת הפסוק היא שנדע שה' כבר הבדיל בעבר בין ישראל למצרים. ואם כן, היה צריך לומר אשר "

  בלשון עבר.
  

מבאר הכתב סופר, דווקא בנס זה היה מסר מיוחד לבני ישראל שעדיין לא בא לידי ביטוי בכל האותות והמופתים 
ד כה. כל המכות כולן, היו מופנים כלפי המצרים. בני ישראל ראו שהקב"ה העניש את המצרים פעם שראו ע

. הוכחה לחיבתם של ישראל בעיני ה' יתברך לא היתה במכותאך אחר פעם על אכזריותם ורוע לבבם. 
. צדיק רודף אחר רשעאפילו  ,(קהלת ג, טו)" את נרדףיבקש ים קוהאלאומר על הפסוק " )(ויקרא רבה כז, ההמדרש 

כלומר, מידתו של ה' יתברך לעזור לנרדף, אפילו כשהוא רשע, גם אם אינו ראוי לכך. מכאן, ניתן לאמר שאין 
הוכחה שעם ישראל היו חביבים ואהובים בעיני הבורא יתברך מזה שהכה את המצרים והצילם מידם. אולי רק 

(עיין כן יהיו מופקרים לנפשם. הרי ידועים דברי חז"ל משום היותם נרדפים זכו ישראל לכל הניסים, ולאחר מ

"הללו (המצרים) עובדי עבודה זרה, והללו (בני ישראל) עובדי עבודה זרה", בני ישראל  שמות רבה פרשה כא, ז)
לכן, אבינו שבשמים היה זקוק לתת הושוו למצרים ברשעות, ואם כן מנין שה' יתברך אוהבם ומחבבם באמת? 

וסימן שהם חביבים ואהובים לפניו מצד עצמם, ושיש כאן "אהבה שאינה תלויה בדבר", ולא  לעמו ישראל אות
  רק הצלה לנרדף. וזה היה המסר הנפלא שרואים מהנס של "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו". 

  

מצרים לה בכל ארץ ווהיתה צעקה גד"בפסוק לפני "לא יחרץ כלב לשונו", נאמר (כתוצאה ממכת בכורות): 
". כשיש צעקה ורעש נורא, בודאי שטבע הכלבים לנבוח. אך סוף סוף, אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף

זה לא היה מעכב את עצם היציאה ממצרים, אלא היה עלול להחריד את לבם של ישראל, אפילו אם היו נובחים, 
אל נס נגלה, שאף כלב לא פתח ולמעט בשמחת הגאולה. ובכל זאת אבינו שבשמים שינה את הטבע ועשה לישר

ובכך היה אות ברור לעין כל שה' יתברך  –פיו בנביחה. וכל זה להבטיח את טובתם ושמחתם של בני ישראל 
  מחבב אותם חיבה יתירה, עד כדי כך שהוא משנה את הטבע כדי "לפנק" אותם בשמחה שלימה!

 לעילוי נשמת
אליס קלבו בת 

 רחל
  

 נתרם על ידי  

 מרדכי ישעיה בן חריה טובה
 רפואה שלימה, פרנסה טובה,

 והצלחה

 לעילוי נשמת אבי מורי
 יוסף בן יעקב

 ואמי מורתי רינה בת אסתר
 תרומת דוד בן יוסף

 רפואה שלימה  
 מרים בת

 אידא

 ק"ק מגן אברהם
2114 East 66 St. Brooklyn NY 

 7. יום ראשון: 6 בשעה שחרית כל בוקר
 4:30בשעה מנחה ערבית 

 pm 



  

ן עתיד. והוא ללמד, שכל תכלית נס זה היתה (יבדיל), בלשו "הלֶ פְ יַ עתה נבין למה נאמר "למען תדעון אשר 
  להודיע שחיבתם של ישראל לפני ה' אינה דבר חולף, אלא דבר הקיים לעדי עד.

  

נצטווינו במצות תפילין, ואומר הפסוק שהוא זכר ליציאת מצרים. מה הקשר בין תפילין  (יג, ט)בהמשך הפרשה 
את עוצם אהבתו של ה' יתברך לישראל אפילו ליציאת מצרים? ואפשר לומר בס"ד: יציאת מצרים גילתה 

בהיותם בשפל המדרגה, מ"ט שערי טומאה. ועל אותה דרך, מצות תפילין מזכירה לכל יהודי את אותה אהבה 
  העזה שיש להקב"ה אליו, אפילו בהיותו בשפל המדרגה (כמו שנבאר).

  
מלמד שהראה לו  ,)לה:מנחות ע"פ (. מפרש רש"י כג) ,לג שמות( "רי ופני לא יראוווראית את אח" אומר הפסוק

  שגם הקב"ה מניח תפילין. (ז.). ונאמר במסכת ברכות )שמקומו מאחורי העורף( הקב"ה למשה קשר של תפילין
  

(פרשת  אברהם חיים מזלאטשוב בספרו אורח לחיים רבימפרש  ה' הראה למשה קשר של תפילין?שמה המשמעות 

מרי דהני תפילין : הגמרא שואלת, )שנת תרע"ט, שם משמואל פרשת החודשוב, תקנת השבין עמוד קפחצדוק הכהן בלרבי . ועיין עוד כי תשא
וע כשישראל די. ץ"באר דומי כעמך ישראל גוי אח" ועונה, ?(מה כתוב בתפילין של ה') עלמא מה כתיב בהו

 נתנקראים בחי םה ,מקום ח״ו שאין עושין רצונו שלוכ ."פנים" נתחינקראים בהם  ,עושים רצונו של מקום
 שמקומו קשר של תפיליןלמשה ראה ' הוה .)כז, ירמיהו ב(" י עורף ולא פניםלכי פנו א" מו שכתובכ ,"אחור"

אף על פי כן  ,, ואינם עושים רצוני כלל"אחוריים" נתשישראל בבחיכ פילוא הודיעו:ל ,העורף מאחורי
ישראל ל תיאהבכלומר תראה משה את גודל  ,"את אחוריוראית "וזהו  .ם ואהבם אהבה עזהעמה קשור אני

אבל  .ולהשיג תוכל לראות בשעת רשעם את גודל אהבתי. "אחוריים" נתיבבח אינם עושים רצוני,כשאפילו 
לא תוכל ", פנים" נתבבחיעושים רצוני, ישראל כשהם לשיש לי  התשוקהומר האהבה ולכ ,"ופני לא יראו"

  . זולתך םכי עין לא ראתה אלקי ולהשיג כלל בעולם הזה, לראות
  

נמצא שמצות תפילין מזכירה לכל יהודי את קשר האהבה הבלתי פוסק שיש לה' עמו. ואפילו אם יפול לתוך מ"ט 
עמ'  שמות ,(שיחות התחזקות. ומבואר בספרים (ויקרא טז, טז)שערי טומאה, אבינו שבשמים "שוכן איתם בתוך טומאתם" 

, "לבבכם ואחרי עיניכם אחרי"שאפילו , (במדבר טו, לט)על הפסוק "לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"  )רנט
 !"לא תתורו"שאנו פוגמים בלבנו ובעינינו, ונופלים לאן שנופלים, אומר לנו אבינו שבשמים, כ כלומר

 ה'אני למה? כי "וכל זה  את הקשר שלכם עמי לעולם!ותפתחו  כלומר אל תתירו ,להתיר קשרמלשון 
. שביציאת מצרים כבר גליתי לכם (שם, מא)" להיות לכם לאלהים הוצאתי אתכם מארץ מצריםיכם אשר קאל

שאינני מתיר את הקשר שלי עמכם לעולם, אפילו כשאינכם עושים את רצוני כלל. לכן גם אתם אל תתירו את 
ונשיג אחד מיני אלף מאהבתו יתברך אלינו,  הקשר שלכם עמי, אפילו כשאתם נופלים ופוגמים עד למאוד. הלואי
  ובזה לא נתיר את הקשר שלנו עם אבינו שבשמים לעולם ועד, אמן.

  
  

  מאמר החכם
  
 

למילה "חטא" נוספה האות "א" (שלא נשמעת), ללמדנו כי גם בשעת עשיית החטא 
  נמצא שם אלופו של עולם.

  

  הבעל שם טוב
  
 
 

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה ל- 

MEAFARKUMI@GMAIL.COM 



פרשת בא תשע”ח
פנינים מרבינו האור החיים הקדוש

מביתו  יצא  כשהוא  פרעה  את  כיבד  האם משה 
ארבה מכת  על  בו  התרה  לאחר שהוא 

בענין  פרעה  את  התרה  שמשה  מבואר  בא  פרשת  בתחילת  הנה 
את  ועזב  התראתו  את  סיים  שמשה  בשעה  אמנם  ארבה.  מכת 

פרעה"  מעם  ויצא  "ויפן  כתוב  א(  ט  אוה"ח  )עי'  פרעה  של  ארמונו 

זו,  ביציאה  לשונו,  את  הכתוב  שינה  טעם  מאיזה  להבין,  וצריך  ו(.  )י 

"ויפן", שהרי בכל שאר הפסוקים המתארים  והוסיף לכתוב לשון של 

אלא  'ויפן'  של  לשון  ניתוסף  לא  פרעה,  מבית  משה  של  יציאתו  את 

ואם  ח(.  יא  יח,  י  לג,  ט  כו,  ח  ח,  ח  )עי'  פרעה'  מעם  'ויצא  רק  כתוב 

'ויפן'. של  הזה  הנוסף  הלשון  המשמעות של  מהו  להבין  צריך  כן 

והסבר הענין הוא, דהנה כתיב "וידבר ד' אל משה ואל אהרן ויצום 
אל בנ"י ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בנ"י מארץ מצרים" )ו יג(. 

ופרש"י "ואל פרעה מלך מצרים. צוה עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם". 

לכבד   – מכובד  באופן  פרעה  עם  להתנהג  נתחייב  שמשה  ומבואר 

את המלכות. והנה אחד מעניני הכבוד שנותנים למלכות הוא בהאופן 

הולך לאחוריו כשפניו  מן המלך  כי הנפטר  פני המלך,  שיוצאים מאת 

)נג.( לענין הנהגת התלמיד  יומא  כלפי פני המלך. ]כן מבואר במסכת 

או"ח  שו"ע  נג:,  ])עיי"ש  מלך  עם  ההנהגה  לענין  הדין  והוא  רבו,  עם 

)כן מתבאר מדברי החיד"א )פתח עינים,  וכל שכן הוא  סי' קכג ס"א( 

ואכ"מ.[  לב(  סע'  שם  )יו"ד  מהרש"א  גליון  עי'  אמנם  קא:(.  סנהדרין 

כט([. אות  רמב  סי'  יו"ד  הגולה,  )באר  מלך'  כמורא  רבך  לפי ש'מורא 

הוא  פרעה  מעם  יצא  שמשה  פעם  שכל  האוה"ח,  מבאר  ולפי"ז 
בהילוך  ממנו  ונפטר  למלך,  כראוי  מכובד,  באופן  פרעה  עם  התנהג 

פרעה,  מעם  יצא  כשמשה  אמנם  פרעה.  פני  כלפי  כשפניו  לאחוריו 

פרעה  את  משה  כיבד  לא  ארבה,  מכת  על  בו  התרה  שהוא  לאחר 

דהיינו  אדם".  בני  שאר  עם  הנהוג  כדרך  "ויצא  בו  זלזל  הוא  אלא 

הנהוג  כדרך  עורף,  לו  ופנה  מפרעה,  פניו  את  משה  הפך  שביציאתו, 

אדם. בני  מלפני שאר  כשיוצאים 

מפרעה,  משה  יציאת  את  המתארים  הפסוקים  שאר  בכל  ולכן 
וכמו  מכובד  באופן  ממנו  יצא  שהוא  דהיינו  פרעה'  מעם  'ויצא  כתוב 

לכתוב  הכתוב  הוסיף  ארבה,  במכת  התראתו  לאחר  אולם  ד'.  שצווהו 

זלזל  הוא  אלא  ביציאתו  פרעה  את  כיבד  לא  שמשה  כיון  ויצא',  'ויפן 

)-'ויפן'( ביציאתו. )וכ"כ האברבנאל, מלבי"ם, העמק  בו ופנה לו עורף 

יקר(. כלי  רמב"ן,  עזרא,  כהאבן  ודלא  דבר, 

ואמר  שהתוודה  "שאחר  משום  הי'  כן  התנהג  שמשה  ]והטעם 
לסרחונו".  חזר  כז(,  )ט  וגו'  הצדיק'  'ד'  ברד(  במכת  לכן,  )מקודם 

כתוב  מתחילה  דהנה  כן.  האוה"ח  מדייק  טו(  )לב  להלן  שגם  ואציין 

)לב  ההר'  מן  וירד  'ויפן  כתוב  כך  ואחר  יד(  )יט  ההר'  מן  משה  'וירד 

)עיי"ש([. כנ"ל  האוה"ח  מדייק  שם  גם  ולכן  טו( 

ארבה מכת  סיבת  עיקר   - המכות  המכוון של 

ואת  לבו  את  הכבדתי  אני  כי  פרעה  אל  בא  משה  אל  ד'  "ויאמר 
ובן  בנך  באזני  ולמען תספר  בקרבו.  למען שתי אתתי אלה  עבדיו  לב 

בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם 

)י א-ב(. ומבואר, שד' הביא את המכות על פרעה ומצרים  כי אני ד'" 

ד'  אני  כי  'וידעתם   – מלבדו  עוד  שאין  בנ"י  יכירו  שבאמצעותם  כדי 
האוה"ח(. )לשון  עוד'  ואין 

התורה  שבו  הגדולה  האריכות  את  להבין  צריך  זה  לפי  אמנם 
מכת  על  פרעה  את  התרה  כשמשה  דהנה  ארבה.  מכת  את  מתארת 
למצרים  שייעשה  הגדול  והחורבן  ההרס  את  בפניו  תיאר  הוא  ארבה, 
לכם  הנשארת  הפלטה  יתר  את  "ואכל  שכתוב  וכמו  הארבה  ידי  על 
ולכן  ה(.  )שם  השדה"  מן  לכם  הצמח  העץ  כל  את  ואכל  הברד  מן 
את  מתארת  כשהיא  הזה  וההרס  החורבן  את  מדגישה  התורה  גם 
ואת  הארץ  עשב  כל  את  "ויאכל  וכמוש"כ  ארבה  מכת  של  התוצאות 
נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה  כל פרי העץ אשר הותיר הברד ולא 

מצרים. ארץ  בכל 

מכת  מטרת  שעיקר  שלפי  לכאורה,  נראה  הי'  בזה  וההסבר   
יבול  כל  את  להשחית  יכול  שד'  לכל,  להראות  בכדי  היתה  ארבה 
לפיכך  בזה(  פרעה  ייענש  וגם  ד',  של  היכולת  מזה  )-ויתבאר  מצרים 
מדגישה  התורה  וגם  פרעה  אל  בהתראתו  זו  נקודה  את  הדגיש  משה 

ארבה. המכה של  את  כשהיא מתארת  הזה  הענין  את 

האופן  את  גם  לתאר  מאריכה  התורה  למה  מובן  לא  לפי"ז  אולם 
ואופן הסתלקותו ממצרים. דהנה  הגיע אל ארץ מצרים,  שבו הארבה 
בארץ  קדים  רוח  נהג  וד'  מצרים  ארץ  על  מטהו  את  משה  "ויט  כתיב 
כל היום ההוא וכל הלילה, הבקר הי' ורוח הקדים נשא את הארבה כו'. 
וישא את  חזק מאד  ים  רוח  ד'  ויהפך  ד'.  אל  ויעתר  ויצא מעם פרעה 
הארבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים" )י 
יג, יח-יט(. וצריך להבין מאיזה טעם בחרה התורה להדגיש, שהארבה 
הארבה  ושהסתלקות  המזרח  מן  רוח  נשיבת  ידי  על  למצרים  הגיע 

המערב. מן  חזק  רוח  נשיבת  ידי  על  נעשית 

האוה"ח  דהנה  האוה"ח,  שכתב  מה  פי  על  לומר  יש  בזה  ההסבר 
בכדי  א'  המכות:  ידי  על  פרעה  על  מכותיו  את  הפליא  שד'  מבאר 
להענישו על שהוא החציף פניו כלפי מעלה וביזה את דבר ד' )אוה"ח 
יכול' )אוה"ח  'כל  יכולת ד' שהוא  ו א(. ב' להראות לפרעה את  ד כב, 
ד כב, ט טז( ומשדד את מערכות הטבע כפי חפצו ורצונו )עי' אוה"ח 
לראות  להשכילם  חפץ  ]-"והי'  בעיניהם  ישראל  שיראו  ג'  כד(.  ט 
ב[  סו"פ  וע"ע  א(,  )י  ממנו"  חוץ  אמונה  כל  הכחשת  בעין,  ולהביט 
האמונה  ב(  שם  בקרבם.  האמונה"  )"לחקוק  לעולם  בקרבם  וייחקק 

ב(. כ  א-ב,  י  )אוה"ח  מלבדו  עוד  ואין  יכול'  'כל  בד' שהוא 

ואציין  וארא(.  )פרשת  עה"ת  הגרי"ז  וחי'  יד(  )ז  מלבים  ]וע"ע 
שמש"כ המלבי"ם בענין מכת ארבה, שהיא נעשית בכדי "לברר שהוא 
בעל יכולת מאין כמהו", וכעין מטרת מכת ברד )עיי"ש(, מהאוה"ח )י 
כו'  למען  אמר  "ולזה  האוה"ח  ממש"כ  )והוא  כדבריו.  דלא  משמע  ב( 
"וזולת  וכן מסו"ד האוה"ח שכתב  כו' המצריים".  לזה אמר אליו טעם 
ועי' להלן, שמובא לשון  לבד".  ד' משדד המערכת בשבילו  הי'  זה לא 
מכת  של  המטרה  בענין  האוה"ח  שיטת  ומבואר  בשלימות,  האוה"ח 

ארבה([.

המכוון  שעיקר  האוה"ח,  מדברי  משמע  ארבה,  מכת  לענין  אמנם 
כל  בלב  האמונה  את  לחזק  בכדי  הי'  חושך(  )ומכת  ארבה  במכת 
שעיקר  והיינו  מלבדו.  עוד  אין  כי  בשלימות  להם  ויתברר  ישראל, 
לו  להראות  או  פרעה  את  להעניש  בכדי  הי'  לא  ארבה  מכת  סיבת 



את כוחו ויכלתו של ד' יתברך, אלא המכוון העיקרי של מכת ארבה 

אין  כי  כולם  שידעו  בד',  ישראל  של  אמונתם  את  לחזק  בכדי  הי' 

שיתבאר. וכמו  מלבדו  עוד 

צריך  בקרבו.  אלה  אותותי  שיתי  "למען  האוה"ח  לשון  זה  דהנה 
לדעת למה דקדק לומר 'אתתי אלה' שנראה שעיקר הטעם שהכביד 

בשימת  צורך  שיש  שנראה  לשומם,  אלה  אותות  לצד  הוא  לבו 

ויתבאר  'בקרבו'.  אומרו  ביאור[  ]צריך  עוד  זולתם.  ולא  אלה  אותות 

על  מעיד  מצרים  מעשה  כי  ח(  יח  )שמו"ר  ז"ל  אומרם  דרך  על 

בישראל  שחפץ  לצד  והאדון  האדון.  והוא  השליט  הוא  כי  האלקות 

ולהביט בעין  והי' חפץ להשכילם לראות  בו,  ולדבקה  לקרבם לעבדיו 

רוח  בורא  הוא  כי  הראם  לא  ועדיין   – ממנו  חוץ  אמונה  כל  הכחשת 

ולזה  וחושך,  אור  ברא  הוא  כי  הראם  לא  גם  רוחות,  מלאכיו  ועושה 

'כי אני הכבדתי את  וגו', פירוש, לצד שאמר אליו  אמר 'למען שיתי' 

כן  גם  ויצטרך  הטורח  עוד  יאריך  למה  לומר,  למשה  מקום  יש  לבו', 

 - הבריאה  מערכת  סדר  שינוי  מכה  בכל  יש  כי   - המערכות  לשדד 

ד'", הלא  "מי  )פרעה( עליו  יתברך אשר אמר  כוחו  אם להראותו את 

הכה מכת ברד והראהו ד' ידו הנפלאה ומה צורך להפך סדר הבריאה 

הנ"ל[. כהמלבי"ם  דלא  הללו  האוה"ח  מדברי  ]-ומבואר  עוד 

לזה אמר אליו ]את ה[טעם ]של[ 'למען שתי אתתי אלה', פירוש, 
האלקות,  ישראל  שיכירו  כדי  בעולמי  לעשות  רוצה  שאני  אותות 

להשלמת  בכורות[  מכת  חושך,  ]-ארבה,  'אלה'  מהם  נשאר  עדיין 

למשתחוה  הכחשה  בהם  אין  שעברו  מכות  שבע  בכל  כי  האמונה, 

העפר,  בורא  אינו  הרוח  בורא  כי  יטעה  לאשר  גם  לירח  או  לשמש 

הוא  רוח,  בורא  הוא  כי  יוודע  במה  ]מ"מ[  הארץ  על  ד'  והגם ששלט 

צורה. וצר  אדם  היוצר 

מלאכיו  עשה  כי  הארבה  במעשה  להראותם  ד'  הוצרך  ו]לכן[ 
מהם  יהנו  לבל  המתים  את  לשאת  גם  להחזירם,  גם  להביאם  רוחות 

המאורות,  יוצר  הוא  כי  להם[  ד'  ]הראה  חושך  ובמכת  המצריים. 

למצרים.  עבות  לשמש  עליו  וגזר  חושך,  יצירת  גם  בהם,  ושלט 

'למען שתי  ולזה כשמצא רשע זה הקשה ד' לבו  כו'.  ובמכת בכורות 

יהיו  הנזכר,  לטעם  ולמופת,  לאות  לעשות  צריך  שאני  אלה'  אתתי 

'בקרבו' – שתמצאנה אותו כוסות התרעלה גם כן לצד רשעו, וזולת 

בשבילו  המערכות  משדד  ד'  הי'  לא  אתתי'[  שתי  ]-'למען  זה  טעם 

לבד".

בכדי  הי'  לא  ארבה,  מכת  של  עשייתו  סיבת  שעיקר  והיינו 
שבוודאי  אע"פ   - ד'  יכולת  את  לו  להראות  או  פרעה  את  להעניש 

- אלא הסיבה העיקרית  ידי מכת ארבה  ענינים אלו נתקיימו על  גם 

להראות  בכדי  הי'  מצרים,  על  ארבה  מכת  את  ד'  הביא  שבגללה 

כינים  במכת  לכל  ]הראה  שד'  וכמו  מלבדו,  עוד  שאין  לישראל 

הרוח. בחינת  על  שולט  הוא  כמו"כ  העפר  על  שולט  שהוא[ 

"נהג רוח קדים בארץ כל  זה נתברר במכת ארבה בזה שד'  ודבר 
היום ההוא וכל הלילה" ועל ידי זה בא הארבה. וכן נתבררה שליטת 

וכמוש"כ  נסתלק ממצרים  הרוח מהאופן שבו הארבה  בחינת  על  ד' 

זה  ידי  על  ונתגלה  הארבה".  את  וישא  מאד  חזק  ים  רוח  ד'  "ויהפך 

לעיני כל ישראל, שהרוחות הם רק השליחים של הקב"ה, ואין להם 

כלל. עצמיי  כח  שום 

למצרים  הארבה  שהגעת  לנו,  לתאר  התורה  האריכה  ולפיכך 
ארבה  מכת  סיבת  שעיקר  לפי  הרוח,  ידי  על  נעשית  והסתלקותם, 

ואמנם  הרוח.  בחינת  על  גם  שולט  שד'  לישראל  ללמד  בכדי  היתה 

את  משה  הדגיש  לא  לפיכך  לפרעה,  נוגע  הי'  לא  זה  שדבר  לפי 

העונש  חלק  את  הדגיש  רק  הוא  אלא  לפרעה  בהתראתו  הזה  הענין 

יד(. ט  אוה"ח  )עי'  הארבה  באמצעות  אליו  שיגיע  ארבה(  מכת  )של 

פרעה פני  מעם  נתגרש משה  למה 

מחר  מביא  הנני  כו'  אליו  ויאמרו  פרעה  אל  ואהרן  משה  "ויבא 
ויפן  כו'  בתיך  ומלאו  כו'  הפלטה  יתר  את  ואכל  כו'  בגבלך  ארבה 

ויצא מעם פרעה. ויאמרו עבדי פרעה אליו כו' הטרם תדע כי אבדה 

מי  כו'  אליהם  ויאמר  פרעה  אל  אהרן  ואת  משה  את  ויושב  מצרים. 

נא  לכו  כן  לא  כו'  ויאמר  כו'.  בנערינו  משה  ויאמר  ההולכים.  ומי 

ויגרש אתם מאת פני  כי אתה אתם מבקשים  ד'  ועבדו את  הגברים 

יא(. ג-ט,  )י  פרעה" 

פני  מאת  אתם  'ויגרש  של  שהענין  הפסוקים  מהמשך  ומשמע 
'מי  בענין  פרעה  עם  למשה  שהי'  ומתן  להמשא  המשך  הוא  פרעה' 

יצאו  הטף  שגם  מפרעה  ביקש  שמשה  שלפי  דהיינו  ההולכים'.  ומי 

מטרתו  ואין  בדבריו,  עליו  מערים  שמשה  פרעה  החליט  עמהם, 

מתכוין  הוא  אלא  בלבד,  ימים  לשלשת  במדבר  לחוג  האמיתית 

משה  שאם  היתה,  פרעה  של  וסברתו  מצרים.  מארץ  לגמרי  לברוח 

לשלשת  במדבר  לזבוח  בכדי  ממצרים  לצאת  רק  באמת  מתכוין 

דרך  אין  והרי  הטף  את  גם  עמו  להוציא  רוצה  הוא  למה  א"כ  ימים, 

עליו  מערים  שמשה  החליט  שפרעה  כיון  ולכן,  כלל.  לזבוח  הטף 

משמע  )וכן  פניו  מאת  אותו  גירש  הוא  דעתו,  את  לגנוב  ומשתדל 

ה(. יג  במדרש, שמו"ר 

פניו  מעל  גירשו  שפרעה  שהסיבה  מבאר  ו(  )י  האוה"ח  אולם 
למשה  שהי'  הנ"ל  ומתן  להמשא  וכלל  כלל  קשורה  היתה  לא 

ממנו  להתנקם  בכדי  פניו  מעם  משה  את  גירש  פרעה  אלא  איתו, 

מבאר,  האוה"ח  דהנה  פניו.  מעם  יציאתו  בצורת  בו  זלזל  שהוא  על 

 – מכובד  באופן  יצא  הוא  פרעה,  מעם  יצא  כשמשה  כלל,  שבדרך 

מעם  יצא  כשמשה  אמנם  פרעה.  פני  כלפי  כשפניו  לאחוריו  בהילוך 

אליו  ערפו  את  הפנה  הוא  ארבה,  מכת  של  ההתראה  לאחר  פרעה 

ויצא מעם פניו באופן רגיל. לפיכך כשהושב משה אל פרעה - סמוך 

פרעה  התנקם   - זלזול  של  באופן  פרעה  מעם  יצא  שהוא  להזמן 

פניו. מעל  אותו  גירש  הוא  עמו,  לדבר  גמר  כשפרעה  ולכן  ממנו. 

טז(  )י  אמר  שפרעה  הטעם  את  האוה"ח,  מבאר  זה  פי  ועל 
הסרת  על  להתפלל  ממשה  ביקש  שהוא  בשעה  לכם'  'חטאתי 

הארבה. כי פרעה נתכוין להתוודות לו על זה שהוא גירש אותו מעם 

"ולזה תמצא שאחר כך כשקרא לו להתפלל  וזה לשון האוה"ח  פניו, 

שלא  מה  ולכם'  לד'  'חטאתי  אליהם  אמר  הארבה,  מכת  הסרת  על 

הי' רגיל לומר קודם, שנתכוין להתוודות על שנהג בם מנהג פחיתות 

אותם". ויגרש 
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