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ואלה שמות בני ישראל הבאי� "

  )א, א(                              "      מצרימה
  )י"רש(להודיע חיבת� שנמשלו לכוכבי� 
שפת " שואל ה–? למי מודיע הכתוב חיבת�

  ". אמת
  :והוא משיב

שכל יהודי בפני עצמו . ישראל עצמ��לבני
וכי הוא , יתבר� אוהבו�כי הש�, מחויב לדעת

' וכש� שברא ה; "'צבאות ה"בכלל הקרויי� 
 כ� –את הכוכבי� בכדי שיאירו בחשכת לילה 

ישראל למע� יפיצו את אור �ברא את בני
האלקי� ויחדירוהו למקומות החשוכי� 

  .והמושפלי� ביותר
 –' ה�ישראל למלאכי צבאות�וא� הושוו בני

 הרי שזה  מובנו של –" שפת אמת"מוסי  ה
  ".י ישראלואלה שמות בנ"הכתוב 

וג� כל , ש� שליחותו�שכ� כל מלא� קרוי על
איש ישראל נקרא על ש� שליחותו המיוחדת 

  .בעול�
שיהיה איש : היה אומר? שליחות זו מהי

ללא , כמות שנשתלח, ישראל כמות שהוא
שלא יאבד את עצמיותו ; שינוי ופג�

                ".  שמעו�"יהיה ולא " ראוב�"ש
  
רי� אשר לא ידע ויק� מל� חדש על מצ"

  )ח, א(                  "    את יוס�
  )י"רש". (עשה עצמו כאילו לא ידע, אשר לא ידע"

שמשמעו כי לא ידע " לא ידע"הכתוב אומר 
על , "כאילו לא ידע" י מפרש"ואילו רש, כלל

  .סמ� מה ראה לשנות מפשט הכתוב
אד� העושה עצמו , אלא שכ� הוא בכל דבר

, כרח� שבאמת אינו יודעעל , כאילו אינו יודע
כי מי שיודע באמת ובתמי� אינו מסוגל 

מדוע . להתעל� מהמציאות כאילו היא איננה
לא ק� אד� ומסיר את בגדיו בראש כל , למשל
משו� שידיעתו והכרתו עד כמה הדבר . חוצות

כ� בכל . נלוז ובזוי מביאות אותו להמנע מכ�
א� היה אד� מכיר , מצוות עשה ולא תעשה

� בשכלו את ההכרח שבקיומ� ואת אל נכו
הרי לא היה בא כלל לידי , האסו� שבאי קיומ�

עשה עצמו כאילו לא "לפיכ� א� פרעה . עבירה
  ".אשר לא ידע"היינו , "ידע

  )מפי רבי יוס� ליב ננדיק( 
  
  )י, א(                "      הבה נתחכמה לו"
, שלשה היו באותה עצה בלע� ואיוב ויתרו"

, איוב ששתק נידו� ביסורי�, רגבלע� שיע% נה
". יתרו שברח זכו בניו שישבו בלשכת הגזית

  )א, סוטה יא' עמ(
על כרח� אתה למד שבאסיפה זו כבר לא 

והראיה שיתרו , היתה כל עצה כנגד הפסק
 עוד , אדרבא. שברח לא היתה עליו כל תביעה

 

 
 
 
 
 
 

כ� מה טענה היתה �א�. קיבל עליו שכר גדול
ל כ� יסורי� שקבל ע, כנגד איוב ששתק

  .נוראי� ביותר
שאיוב נידו� , ל"אומרי� בש� הרב מבריסק זצ

טבע האד� הוא כשהוא , מדה כנגד מדה
אפילו א� אי� , מרגיש צער גדול הוא צועק

הטענה על איוב היתה . צעקתו מועילה כלו�
, אי� שמע גזירת פרעה על כלל ישראל ושתק
הלא א� היה חש בלבו את צרת הכלל ממילא 

עק אפילו שבאמת לא היה מועיל היה צו
  .מאומה

שא� כ� ה� הדברי� , ונראה להוסי  על דבריו
כ� הרבה יסורי� � למה הוצר� לסבול  כל

הא� לא היה לומד לקח מתו� צרה , נוראי�
רואי� , אלא. אחת  שהיתה מתרגשת עליו

מכא� עד היכ� צרי� אד� להשתת  בצרת 
שהיה לו לצעוק ש� צעקה כה גדולה , הכלל
כמו זו שיוצאת מכל היסורי� האלו ג� , הומר
  ) רבי חיי� שמואלבי�(            .יחד

 
  
וישימו עליו שרי מסי� למע� ענותו "

  )א, א(                 "     בסבלות�
כל מדינה , שרי מסי� הוא דבר רגיל ביותר

. מתוקנת צריכה לה� כדי לקיי� את עצמה
אבל במצרי� היה רק הצד האפל שבשרי 

למע� "כי א� ,  מס למע� המדינהלא, מסי�
שרי מסי� לא עבור כלל האזרחי� ". ענותו
. על ישראל בלבד, "וישימו עליו"רק , כול�

וכל מה , "מעשה אבות סימ� לבני�"ומאחר ש
שאירע לישראל במצרי� חוזר ומתרחש לעיננו 

 כתב –א  זו רואי� אנו , בעקבתא דמשיחא
 כיצד –בי� גזירה לגזירה , א וסרמ�"הגר

מצירי� צעדינו ונוטלי� את מקורות הפרנסה 
ומכבידי� עול המסי� על , מחד גיסא, מעמנו

  )                רבי אלחנ� וסרמ�( .מאיד� גיסא, מה שנותר לנו
 
  

  "ש� האחת שפרה וש� השנית פועה"
  )טו, א(                

, ש� שמשפרת את הולד!על, שפרה זו יוכבד"
מדברת והוגה ש� שפועה ו!על, פועה זו מרי�

  )י"רש". (לולד
יוכבד ומרי� נביאות ובעלות מדרגות גבוהות 

ולא מצאה תורה במה לשבח� אלא בדבר , היו
  ?הזה שמשפרת ופועה לולד

כי ע� , את זה גופא באה התורה ללמדנו, אלא
כל השגותיה� הנשגבות עיקר מעלת� לא היתה 

. תרומת� כנשי�, אלא בחלק זה של גדולת�
  . � ומשימת� בחיי�באשר היא מטרת

  )רבי שמואל רחובסקי(      

   
  

 
 
 
 
 
  )א, ב(               "             ויקח את בת לוי"

שאחר ששמע , איתא) א, סוטה יג(בגמרא 
, טענת בתו מרי� החזיר עמר� את יוכבד

י "וכ� הובא ברש, "עשה בה מעשה ליקוחי�"ו
  .ל"ויש להבי� מהו לשו� זה שנקטו חז

צרי� היו מוני� תשעה ל כי המ"מסופר בחז
ואז , חודשי� מהנישואי� של כל איש מישראל

כיו� שכ� היו . היו באי� לחפש אחר הב� הנולד
בני ישראל נזהרי� לשאת אשה דוקא בהסתר 

לבל יוודע למצרי� ויבואו להמית , ובהחבא
אבל עמר� הלוא ביקש להורות לכל . ילדיה�

לפיכ� אדרבא , ישראל שכ� יראו לעשות כמותו
. בפרהסיה" שה בה מעשה ליקוחי�ע"
והיו אהר� ומרי� , הושיבה באפריו�"

 –) ב, סוטה יב( כלשו� הגמרא –" מרקדי�
לפיכ� אכ� נודע . למע� יתפרס� הדבר בישראל

וכעבור תשעה ירחי� באו , הדבר ג� למצרי�
  )בי אריה ליב ליפקי�ר(                 . לחפש בבית�

  
  "  בפר�ויעבידו מצרי� את בני ישראל"

  )יג, א(                  
חד אמר בקל וחומר וחד , במדרש פליאה נאמר

מבאר הרב יעקב עטלינגר . אמר בגזירה שוה
שהמחלוקת ביניה� היא הא� ) בעל ערו� לנר(

קושי השעבוד היה שוה מתחילה ועד סו  או 
  .שמא היה קל בתחילה והל� והחמיר בהמש�

       )  מנחת עני(                
  
  "וימררו את חייה� בעבודה קשה"

  )יד, א(                     
בגלל קושי השעבוד שהו ישראל במצרי� רק 

כפי , מאתיי� ועשר שני� ולא ארבע מאות
שהדבר " חכ� צבי"אומר ה, המובא בספרי�

רמוז בטעמי� של פסוק זה שפותחי� 
ללמד� שבגלל הקושי " קדמא ואזלא"ב

. ה טר� זמנהוהמרירות קדמה הגאולה ובא
 190בגימטריא " קדמא ואזלא: "וסימ� לדבר

 שהחסירו שני� אלו מתו� ארבע מאות והיו –
  )חכ� צבי(                .    שני�210במצרי� רק 

  
ויהי כי יראו המילדות את האלקי� "

  )כא, א(                      " ויעש לה� בתי�
עשה לה� בתי� בתי כהונה ולויה ' ה, פירוש

  ).י"רש(לכות שקרויי� בתי� ומ
ל שיצא "א מישקובסקי זצ"ומקשה הגרא

מיוכבד ג� תורה שהרי משה רבינו הוא שקיבל 
את התורה ומסרה לע� ישראל וכתר תורה 

  יותר חשוב מכתר מלכות וכתר 
י שהבתי� ה� בתי "כ למה פירש רש"כהונה א

  ?כהונה לויה ומלכות ולא בתי תורה



ש לאד� בית הוא מה שיאלא שהמוב� 
 שהוא חלק מעצמותו ולכ� הוא מורישו
לבניו ואכ� כהונה ולויה ומלכות עוברי� 
מאב לבנו בירושה אבל בתורה כתוב התק� 

ולכ� , עצמ� ללמוד תורה שאינה ירושה ל�
י "היות שכתוב ויעש לה� בתי� הבי� רש

שזה אי� האד� , שאינו כולל זכות התורה
  )ובלקח ט(                   . זוכה לבנו

  
וירא , ויגדל משה ויצא אל אחיו"

   )יא, ב(                "בסבלות�
אומר הרב מרדימסק שאי� הפסוק מדבר 

ללכת לראות את , רק על היציאה הפיזית
אלא כוונת הכתוב א  על התעוררות , אחיו

הנפש להיות יחד ע� אחיו בצרת� כלשו� 
שיר השירי� " (נפשי יצאה בדברו: "הכתוב

ל בהמש� הפסוק "רשו חזועל כ� ד.) 'ה
 שנת� עיניו ולבו להיות –" וירא בסבלות�"

ויגדל "ל על הפסוק "מיצר עליה� ואמרו חז
 שמשה רבינו התגדל בכ� שיצא אל –" משה

אחיו וראה בסבלות� ובזכות זאת התמנה 
 )תפארת שלמה(    .  להיות גואל� של ישראל

 
וקראתי ל� אשה מינקת מ� "

  )ז, ב(              "העבריות
מלמד שהחזירתו על מצריות הרבה לינק ולא "

". ינק לפי שהיה עתיד לדבר ע� השכינה
  )י"רש(

א פסק להלכה שחלב אשה מצרית "הרמ
פ כ� אי� להניק "ואע, כשר כחלב ישראלית

, תינוק מ� המצרית א� אפשר בישראלית
שחלב עובדת כוכבי� מטמט� הלב "משו� 

). ז"פא ס' ד סי"יו" (ומוליד לו טבע רע
א בש� "המקור לדי� זה הובא בביאור הגר

שהוא ממשה רבינו שסירב לינוק , א"הרשב
שהרי , ולכאורה הדבר תמוה. מ� המצריות

שהיה עתיד לדבר ע� "הוא סירב א� משו� 
ומני� שכ� הוא , ל" כלשו� חז–" השכינה

  ?אצל כל אחד מישראל
כיו� שלכל . מבואר יסוד נכבד בחינו�, אלא

יכוי להיות מדבר ע� ילד מישראל יש ס
צרי� שחינו� כל ילד כזה אכ� , השכינה

עתיד לדבר "יהיה מושתת על מדרגה זו של 
  )רבי יעקב קמנצקי(               ". ע� השכינה

  
ותאמר מילדי ... והנה נער בוכה"

  )ו, ב(                                  "העברי� זה
  ?וכי זו מני� לה

 –חיי� מסלוני� � הסביר רבי מרדכי–אלא 
מבכייתו של משה הכירה שהיתה בכיה 

, ולא בכי רווי יאוש, רוויה תקוה, יהודית
    ....כבכיי� של גויי�

  
כי מ� המי� ... ותקרא שמו משה"

  )י, ב(                "       משיתהו
  ":נתיבות שלו�"דרש בעל 

לפי ? לשו� הוה, "משה"למה נקרא שמו 
,  המי�שתמיד הריהו מושה יהודי� מ�

מצולה ומוציא� מ� הבו% �מעלה אות� מיו�
  ...בכל דור ודור, הרוחני והגשמי

  ...אתפשטותא דמשה בכל דרא
  
  )ש�(             "וירא כי אי� איש"

  )מדרש. ( אבל מלאכי� ראה–כי אי� איש 
 –� " אומר המלבי–משה התבונ� בעצמו 

וראה כי הוא מופשט כליל מ� החומר 
אי� בו , פניות אנושיותאי� לו שו� , האנושי

והוא במדרגה אחת ע� " איש"א  שמ% של 
  .מלאכי� שאי� לה� רק רצו� קונ�

והרג את , רק אז השתמש בכח הרוחני שלו
  ....בש� המפורש, המצרי

  
  )יב, ב(      "וירא כי איש וי� את המצרי"
".  וירא כי אי� איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר"
  ).י"רש(

יב המצרי מיתה מה א� נתחי, ואינו מוב�
איכפת לו למשה א� עתיד לצאת ממנו איש 

  ?שיתגייר
שמשה הרגו ) פסוק יד(י אמר להל� "רש

את טע� הדבר נמצא ? מדוע. בש� המפורש
מלכי� ' י מהל"פ(� "במה שפסק הרמב

� שהכה איש ישראל וא  שחבל "שעכו) ו"ה
. חייב מיתה אבל אינו נהרג, בו קלות בלבד

לכ� הרג . בידי שמי�שחייב מיתה , כלומר
שכ� זוהי מיתה , את המצרי בש� המפורש

מעתה מוב� ג� מדוע התחשב . בידי שמי�
כי במיתה בידי שמי� , בעתידו של המצרי

וא� א� , אכ� יש מקו� לחשבונות עתידיי�
עתיד לצאת ממנו אד� שיתגייר שוב אינו 

  )ז מבריסק"הגרי(                .  יכול להמיתו

  
י� ויגרשו� ויק� משה ויבאו הרוע"

ויושיע� את צאנ� ותבאנה אל רעואל 
  )יח!יז, ב(                        "אביה�

ללא כל מודע או , משה  הגיע למדי� כפליט
. מבלי מקו� לאכול וללו�, גואל שיעזרהו

להתלוות אל , והנה מזדמנת לו הזדמנות פז
בנות רעואל אשר זה עתה הציל� מיד 

רת� במצבו החדש ולבקש את עז, עושקיה�
. משה אינו נאחז בהזדמנות זו כלל, בר�

לא שואל , בדברי�הוא אינו פותח עימ� 
שכ� כל מה . לזהות� ואיננו מבקש דבר

, שעשה לא עשה מתו� צפיה לגמול ותשלו�
כי א� מתו� רגש הצדק והיושר להציל 

רק משבאו הבנות אל . עשוק מיד עושקו
נתעורר , אביה� וסיפרו לו את הקורות אות�

האב מעצמו כי מ� הראוי להכיר טובה 
 .לאיש ולהזמינו לאכול לח�

  )בש� רבי נפתלי טרופ(
  
  "ויאמר משה אסורה נא ואראה"

  )ג, ג(               
ריש לקיש אמר , פסיעות פסע' יחונ� ג' אמר ר"

ה "אמר הקב. לא פסע אלא צוארו עיק�
מיד , חיי� שאגלה עלי�, נצטערת לראות

  )מדרש תנחומא". ( הסנהויקרא מתו�"
משה רבינו כבר היה מוכ� אותה שעה 

פ כ� "ואע, לנבואה וראוי לשליחות הגאולה
לולי הפעולה מצידו לא היו מועילי� כל 
זכויותיו כדי להשיג את אותו השגות 

וא  שכל אותה פעולה שלו לא . נפלאות
פסיעות '  ג–היתה אלא מעשה של מה בכ� 

, ת הראש גרידאהפניי, יוחנ�' לפי ר, בלבד
 הרי דוקא בגינה זכה –לפי ריש לקיש 

כי בלא עמל ויגיעה . ה"אליו הקב, שנגלה
ואילו במאמ% , לא יזכה האד� למאומה

והשתדלות כלשה� יוכל לקנות עולמו בשעה 
  )רבי אהר� קוטלר(                          .  אחת

 
  )א, ג(                        " ומשה היה רועה"

עד , משה ר� אחרי שה שתעה מ� העדרהיה 
  )מדרש. (שמצאה והחזירה בשלו�

והלא בינתיי� סיכ� משה את כל העדר כולו 
 שאל רבי דובר קאליש –? והניחו הפקר

משו� מה עזב הכל . 'לויבי%�מסקרנסי%
  ?ועמל להחזיר שה בודד

  :והשיב

כי עזיבת שה בודד עלולה , שידע משה רבינו
ולא השה הבודד . לגרו� לפירוד בכל העדר

  ...אלא הרועה, שתעה בדרכו, אש� בכ�
כי העדר בשלימות לא יאונה לו , הוא ידע ג�

לא כ� השה , כח הצוותא יעמוד לה�, כל רע
  ... לו ורק לו צפויה הסכנה–הבודד 

 
  )ט, ה ("  תכבד העבודה על האנשי�"

יש להקשות מדוע לא נת� לה� תב� כדי 
� תב� עדי  היה לתת לה, להכביד עליה�

ולהגדיל את מתכונת הלבני� כדי שתהיה 
אלא ביאור הדברי� . ג� הכבדה וג� תועלת

שפרעה רצה להרבות מחלוקת בישראל וידע 
כי בזה שיחפשו כול� תב� יבואו לידי 

, מי זכה בתב� ראשו�, מריבה ומחלוקת
, ומתו� שיהיו במחלוקת תתעכב הגאולה
  .שהגאולה באה רק מכח אחדותו של הע�

  ) ישראלאמרי( 
  
ויאמר מל� מצרי� למילדות "

  )טו, א (          " העבריות
בכל מקו� שנאמר בספר בראשית את 

, "ויגד לאברה� העברי,כמו " (עברי"המילה 
בכול� מתרג� אונקלוס ") נער עברי"
כמו , אול� מספר שמות ואיל�, "עבראי"

מתרג� , בפסוק שלפנינו ועוד רבי�
לפי ונראה לומר ". יהודאי"אונקלוס 
על הפסוק יהודה ) ח"ויחי רבה צ(המדרש 

 כל אחי� נקראי� על –אתה יודו� אחי� 
אי� אד� אומר ראובני אנא שמעוני , שמ�

ולכ� אחרי ברכתו של , אנא רק יהודי אנא
שיקראו אחיו על שמו , בפרשת ויחי, יעקב

 –של יהודה התחיל התרגו� לתרג� עברי 
  )ופרלשכת הס  (                    . יהודאי

  

  ) טז, א (      " וראית� על האבני�"
במסורה " וראית�"פעמי� מופיעה תיבת ' ג

וראית� ", "וראית� על האבני�: "בתורה
". וראית� אותו וזכרת�", "את האר%

ואפשר שמרומז בזה מאמרו של עקביא ב� 
דע , "'הסתכל בשלשה דברי� וגו"מהללאל 

ולא� ". וראית� על האבני� "–מאי� באת 
ולפני מי , "וראית� את האר% "–ול� אתה ה

וראית�  "–אתה עתיד לית� די� וחשבו� 
  )שמלקה מניקלשבורג' ר  (     ".אותו וזכרת�

 
"ואמרו לי מה שמו מה אמר אליה�"

  ) יג, ג  (               
יש להבי� למה זה קשה היה למשה להגיד 

ה שהוצר� בשל "י ש� או כנוי של הקב"לבנ
ה ואמרו לי מה שמו "כ� לשאול את הקב

רבינו בחיי אומר שמשה ? מה אומר אליה�
 ולא היה יכול לבטא אותיות –היה כבד פה 

וכבד , ת שה� אותיות ממוצא הפה"דטלנ
 שלא היה יכול לבטא אותיות –לשו� 
והנה .  אותיות ממוצא הלשו�% שה�"זסשר

ה אתה "בכל השמות ובכל הכנויי� של הקב
לבדו " אהיה"רק בש� . מוצא מאלו אותיות

ולכ� משה שאל , לא תמצא מאלו האותיות
ה "ל הקב"וא(? ה מה אמר אליה�"להקב

כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכ� 
  )כס� נבחר  (    ! זה הש� תוכל לבטא–

  
  ) ז, א (      "      ויעצמופרו וישרצו וירבו"

מדר� העול� הוא שבני תאומי� חלשי� ה� 
 בגופ� לפי שאחד נוטל מכוחו של אחיו 



" פרו וישרצו"ואילו כא� במצרי� א  על פי ש
ונולדו אפילו ששה בכרס אחד בכל זאת היו 
מפותחי� ובריאי� בגופ� ויעצמו מלשו� חזק 

  )דות יצחקולת(                              .ועצו�
 
  )כ, ב(              "  ויאמר אל בנותיו"

אד� המסוגל לחר  נפשו למע� נרדפי� 
ומעוני� ולהציל� ודאי איננו מצרי רגיל על 

מצרי כזה יש . א  מראהו המעיד על כ�
  .לחפשו ולהתבונ� בו בהתפעלות ופליאה

  )אבני אזל(                                      
  
  ) כג, ב(                     " אלויאנחו בני ישר"

בתחילה היו בני ישראל שקועי� כל כ� בגלות 
עד שלא הרגישו כלל את הגלות בר� עתה 
שהתחילו כבר להתגלות ניצני גאולה באו 

  .   לידי הרגשת הגלות ואז נאנחו
  )�"חידושי הרי(                

  
  )כב, ד(               "  בני בכורי ישראל"

 נודעת חשיבות יתירה והוא נוטל לב� הבכור
פי שני� בירושה שהרי הוא אשר עשה אותו 

  .בראשונה לאב
ת "הוא הדי� ג� בבני ישראל שעשו את השי

לאבי העול� בהפיצ� את האמונה בו בכוחו 
  )מש� חכמה (                                 .    ובהשגחתו

  
מי אנכי כי אל� אל .. ויאמר משה"

ויאמר כי אהיה עמ� ..  יאפרעה וכי אוצ
  )יא, ג  (   "וזה ל� האות כי אנכי שלחתי�

י ובשאר מפרשי התורה עמדו לבאר "בפרש
ואפשר . ה ותשובתו אליו"טענת משה לקב

דטענת משה שסירב לקבל את : לבאר
ה אמר "השליחות היתה משו� שהקב

וג� את הגוי אשר יעבודו ד� "לאברה� אבינו 
וזהו , דו ובעצמוה בכבו"היינו הקב". אנכי

 הלא אתה –" מי אנכי כי אל�"שאמר משה 
? "אנכי"וכי אני במקו� " ד� אנכי"אמרת 

כל הנביאי� נתנבאו בכה "אמנ� איתא ד
" ומשה רבינו התנבא בזה הדבר' אמר ה

והיינו שהשכינה היתה מדברת מתו� גרונו 
ודבריו ה� ממש כדברי השכינה , של משה
כי אהיה  ":ה"וזהו שהשיב לו הקב. בעצמה

וזה ל� : "ואתה שלוחי כמותי והראיה" עמ�
" זה הדבר" כלומר שאתה מתנבא ב–" האות

והוא משו� ששכינה מדברת מתו� גרונ� 
וכשאתה הול� זה כמו " אנכי שלחתי�"כ "וא
  )מאמרי אברה� (                        "אנוכי"
  
  "ויע� משה ויאמר וה� לא יאמינו לי"

  )א, ד (  
� לו למשה לעורר חשד וספק ולכאורה מני

ידע משה , אלא? שבני ישראל לא יאמינו
, שגלות מצרי� היא שורש הגלויות הבאות
. וגאולת מצרי� היא שורש הגאולות הבאות
רצה משה לסלול דר� ולהבטיח שבני ישראל 
ייגאלו בעתיד אפילו בשעה שלא יהיו חזקי� 

הוא ביקש אפוא לשמוע כי יצווה . באמונת�
לכת לגאול אות� אפילו שיהיו אותו ל' ה

 )שפת אמת  (     ". וה� לא יאמינו לי"במדרגת 
 
ולקחת ממימי היאור ושפכת היבשה "

והיו המי� אשר תקח מ� היאור והיו 
   )ט, ד(               "        לד� ביבשה

משפט המל� להטות חסד ועשות צדקה 
א� , ויש אשר יחטא אד� ואש�, באר%

, טיב דרכו ושב ורפא לויתודה על חטאתו ויי
קס� על , א  א� לפי דבר המשפט ענוש יענש

אול� , שפתי מל� להחיותו ולתת לו חנינה
, לעשות חסד לאיש רע מעללי� זר ובליעל
אכזריות הוא וחטא נגד החברה האנושית 

  .כולה
, ה למשה באות השלישי"ודבר זה הורה הקב

מי� , "ולקחת ממימי היאור ושפכת היבשה"
א� ', ואמר ה, חסד וד� הוא הפכורומזי� ל

תקח ממימי היאור ושפכת היבשה במקו� 
כי , "והיו לד� ביבשת", אשר לא יאתה

 )בית יצחק(        . הרחמנות תהפ� לאכזריות

��������    
,  נראה בעיניו, ל"י ז"רש, מאיר עיני ישראל
, הוא לומר, "והיו" "והיו"כי טע� אומרו 

 קדוש ודברי, שלא יהיו לד� עד שיהיו ביבשת
  .ח�

כי הוא מטע� , ואני מוסי  בו טע� לשבח
כי אהר� הוא יכה במטהו ' עצמו שציוה ה

כי משה אינו ) י, ר ט"שמו(ל "ואמרו ז, ביאור
וכא� , יכול להכות היאור לצד שהגי� בעדו

, שיקח ממימי היאור ויהיו לד�' ציוה ה
לזה , י משה"ונתחכ� שלא תהיה המכה ע

אלא , � שיהיו בידוכל זמ, בהוית�" והיו"אמר 
ובזה אי� לקויי� , אחר שיהיו ביבשת יהיו ד�

  )'ח הק"אוה(                  .י משה"בא ע

  
  )יד, ד(         "               ורא� ושמח בלבו"

 וכ� –ה "א(ובש� רבי חיי� מבריסק שמעתי 
) 'א דרוש ה"יערות דבש ח, כתב הגאו�

שכשיש לאד� די� תורה ע� חבירו וחבירו 
הדבר חורה לו והוא כועס על , יצא זכאי

אבל כשהדיי� מטרי  בהמתו אינו רוגז , הדיי�
שבדי� תורה ע� החבר , והסביר הדבר. על כ�

אבל , תורה לו שחבירו יצא וידו על העליונה
א  אחד אינו יוצא זכאי , בבהמתו שהוטרפה

  .ולכ� לא חורה לו, תחתיו
ה "שהקב, ובזה נבי� מעלתו של אהר� הכה�

שלא רק שאינו מצטער באחיו , עיד בומ
אלא שמח שאחיו הצעיר , מקבל השליחות

ובשכר זה זכה לחש� המשפט , יזכה בתפקיד
  )טע� ודעת(       ). ט"שבת קל(שנית� על הלב 

  

  והלכות הליכות
  מדיני ההפטרה

ל תיקנו לקרוא בכל שבת לאחר קריאת "חז
התורה בציבור הפטרה וטע� הדבר כיו� 

, ה שלא יקראו בתורה בשבתשהיתה גזיר
ולכ� הנהיגו שבמקו� קריאת התורה יקראו 

  .בנביאי� עניני� הרומזי� עניני הפרשה
 פסוקי� נגד כל עולה 3ותקנו שיקראו לפחות 

ולאחר שבטלה הגזירה המשיכו )  עולי�7(
  .תקנה זו לקרוא את ההפטרה

 קריאת ההפטרה היא כאמור :חיוב ההפטרה
פר תורה כשר  לאחר קריאת התורה בסרק

וא� ספר התורה לא היה כשר כגו� שמצאו 
פסול באמצע קריאת התורה ולא היה לה� 

  וודאי .בלי ברכותיקרא ההפטרה , ספר אחר
ת כלל שאי� "א� בכלל לא היה לה� ס

יקראו בלי מברכי� על ההפטרה אבל א� ירצו 
  .ברכות

דעת .  נחלקו הפוסקי� בזה:ממה קוראי�
 להדר לקרא א"גרהמקצת פוסקי� וכ� דעת 

, ת"מתו� נביא של� שכתוב על קל  כמו ס
ויש שנהגו להדר כדעתו להכי� בכל בית כנסת 

 ודעה שניה לקרא –נביאי� שלמי� על קל  
 שמודפס ומש� נביא של�לפחות מתו� 

, לקרא את ההפטרה וזה ודאי רצוי לעשות כ�
אול� יש שנהגו לקרא מתו� החומש המודפס 

ויש לה� על , רהבסו  כל פרשה את ההפט
מ "ומ. וכ� נהגו בהרבה קהילות. מה שיסמוכו

 ובו על קל יש שנהגו בספר הפטרות שכתוב 
הפטרות מלוקטות וזה עדי  מסת� ספר 

  .מודפס
 א� קוראי� מנביא של� על צורת הקריאה

קל  הקהל יוצאי� ידי חובה בשמיעה בלבד 
אבל א� קוראי� מנביא , כמו ספר תורה

 ע� יקרא בלחשאחד מודפס או חומש כל 
  . העולה בלבדהעולה ורק הברכות יבר� 

עולה שלא יודע לקרא את ההפטרה נהגו 
שהוא מבר� והשליח ציבור קורא בקול ר� 

  .לא לבייש מי שלא יודע
א� לאחר שעלה המפטיר התברר שהוא ג� 

 בדיעבדלא יודע לבר� את הברכות מותר 
 ע� הברכותשאד� אחר יקרא את ההפטרה 

פ שהאחר לא עלה "ואע. קשיבוהוא רק י
ת רק קורא את ההפטרה וכמוב� "לקרא בס
  .זה בדיעבד

 א� ישנ� יותר מספר אחד :סוג ההפטרה
ח או ארבע פרשיות וכדומה "כגו� שבת ר

קוראי� את ההפטרה שמתאימה לספר שבו 
 ספרי תורה 3עלה המפטיר ולכ� אפילו ישנ� 

וחנוכה קוראי� ההפטרה , ח "ר, כגו� שבת
 לחנוכה כיו� שבספר שלישי קראו ששייכת

  .עניני חנוכה וכ� בכל מקרה דומה
ישנ� פעמי� שיש מנהגי� שוני� בסוג 

  .ההפטרה וכל קהילה תנהג כמנהג הקהילה
 עולי� 7 ברכות נגד 7 תקנו לבר� הברכות
 ברכות על 5 ברכות על התורה ועוד 2דהינו 

 אחריה ולכ� יש �4 ההפטרה אחת לפניה ו
הנאמרי� "אמ� אחרי להזהר לא לענות 

בברכה לפני ההפטרה וכ� לא לענות " באמת
כיו� שה� רק אמצע " אמת וצדק"אמ� אחר 

  .ברכה
יש לעולי� לתורה ולהפטרה : ע"כתב השו

לבר� ולכוי� בכדי שהקהל יכוונו ויצאו ידי 
 ברכות שחסרות בשבת 100חובת השלמת 

  .וחג ולכ� יברכו בקול ר�
 בסו   אמ�העולה עונהלפי מנהג הספרדי� 

הברכות כיו� שזו סידרה של ברכות ועונה 
  .�"אמ� על ברכת עצמו לדעת מר

 מצד הדי� קט� יכול לעלות :מי העולה
להפטרה חו% מפרשת זכור ופרשת פרה שזה 

ל "מדאוריתא למקצת דעות ומובא בחז
במדרש  על חכ� אחד שפגש יהודי שכבר 
נפטר וסיפר לו שהוא נידו� בגהינו� ורק א� 

קרא קדיש או יפטיר בנביא זה יציל בנו י
ש "ועל סמ� זה כתב בתשובת הריב. אותו

שנהגו שהקרובי� עולי� לעלית מפטיר בתו� 
השנה בשבת לפני האזכרה וכ� נהגו בכל 

ע סדר הקדימה א� "תפוצות ישראל ועי� בשו
וכ� נהגו בחלק . יש יותר מחיוב אחד

מהקהילות שחת� בר מצוה עולה מפטיר או 
 .חתונתוחת� לפני 

 
 
  

ÌÂÏ˘ ˙·˘  

‰	‰Ó „ÂÓÏÂ!!!  
  



 
 

 

  מעשה חכמי�
יש לי זמ� את� יכולי� לצל� אותי '

  ....'כאוות נפשכ�
סיפר הגאו� רבי מנח� צבי ברלי� , עליתי פע�

לביתו של ', רבינו חיי� עוזרי'ראש ישיבת 
ופגשתיו במצב של , ל"מ ש� זצ"מר� הגרא

כשראני בפתח . חולשה גופנית מיוחדת
ק� ממקומו ... 'טוב שבאת 'אמר לי, הדלת

וביקש שאוציא לו ', פראק'ולבש את ה
עד .. ממקו� מסויי� חבילת שוקולד גדולה

, שלא הספקתי לומר לו שאינני אוכל שוקולד
ויצאנו , כבר היה ראש הישיבה מחו% לדלת

  .שנינו לכיוו� המעלית
ל חוצה אותו "ומר� ז, הגענו אל הרחוב

יי� הוא מטפס במדרגות הבנ. במהירות
לשמע . ומתדפק על דלת אחת, שממול

 ילדי� קטני� �2ו, הדפיקות ניפתחה הדלת
ומתחילי� לצעוק בקולי , ניצבי� בפתח

  :קולות
ישיבה הגיע אלינו �הראש, אמא, אמא'

  .'בואי תראי, אמא, אמא, הביתה
 ילדי� באי� �2ו, לא עוברות שניות ספורות

כדי להנציח את האירוע , מצלמות... ע�
וראש הישיבה לוקח . י מבחינת�ההיסטור

, עומד נינוח, וכמה שנותיו� את כל תשעי�
את� , יש לי זמ�': ואומר לילדי� ברו�

  ...'יכולי� לצל� כמה שהינכ� רוצי�
ל את חפיסת "מוציא מר� זצ, כשסיימו לצל�
שממש לא , ומושיט לילדי�, השוקולד מידיו

, ג� עקרת הבית. האמינו למראה עיניה�
הגיעה , יי� לצאת מ� המטבחשהספיקה בינת
וא  היא לא ידעה בדיוק , ובאה אל הדלת
  ....היכ� היא נמצאת

  
  !איזו נשיאה בעול

, 12 במשפחה זו היה ילד כב� –? מה התברר
  ואביו ואימו נסעו איתו , שחלה במחלה קשה

ע� הילד , ל"והבעל נשאר בחו, ארצה
מ ש� היה מודע לסיפורה של "הגרא.החולה

בחזרה למעונו , אנו מהביתוכשיצ, המשפחה
מי ': התבטא ואמר באוזניי, של ראש הישיבה

מי ; ליולדת הזו, עידוד� יוכל לומר לה דברי
והיא , הרי בעלה נמצא בנכר; ישמח את ליבה

כא� ע� הילדי� הקטני� וע� כל עול הבית 
  !'הרי צרי� לנחמה ולעודדה. המוטל עליה

א  אחד מ� השכני� לא ידע מכל מה שעבר 
, א  אחד לא ידע שהאמא ילדה. משפחהעל ה

. כמו שא  אחד לא ידע שהאבא נישאר ש�
שלא וויתר על א  דקה , ל"רק מר� זצ

יודע מהכל ועולה לבית , מהחיי� שלו
ולא די , במצב של חולשה עצומה, המשפחה

יש 'בזאת אלא שנעמד מול הילדי� ומצהיר 
את� יכולי� לצל� אותי כמה שאת� . לי זמ�
  !!!'רוצי�

  .מי ית� לנו תמורתו! איזו נשיאה בעול, הא
ילקוט מע� "על מסירותו של מנהיג מצאנו ב

שכתב שמשה רבינו היה האחרו� מבני " לועז
כי הי� נשאר "וזאת , ישראל שעברו את הי�

כי אילו עמד בראש , י עברו"חצוי עד שכל בנ
יתכ� שהיו ניצלי� רק אלו שהיו קרובי� 

 נטבעי� כי אבל אלו שהיו בסו  היו, אליו
ולכ� , רוב� היו מחוסרי תורה ומעשי� טובי�
לא , עמד בסו  כי בודאי לפני שיעבור הוא

 )עלינו לשבח(      ".יעיזו המי� לשוב למקומ�

 

  המש� פניני� לפרשה 
את בני ' ויאמ� הע� וישמעו כי פקד ה"

ישראל וכי ראה את עני� ויקדו 
     )לא, ד(                           "     וישתחוו

ל והמפרשי� בטע� יציאת "ש רז"שמעתי במ
משו� . 'א, מצרי� בחצי זמנ� מתרי טעמי
ומה שהיו , ריבוי הע� שלא בדר� הטבע

, ו"שנה עבדוהו ברד' רבוא בת' עובדי� ס
וכיוצא בזה טע� אחר מחמת קושי השעבוד 

, לא ציוה קושי השעבוד' באכזריות גמורה וה
  . הגלותיבא חשבו� ונכה לו ינכה שארית

 כי פקד – הבינו –ויאמ� הע� וישמעו "ש "וז
העובר ) "יד' לקמ� ל(לשו� " את בני ישראל' ה

שמנה לישראל , לשו� מני�" על הפקודי�
וזה מנכה , רבוא' ומצא שה� כמה פעמי� ס

כלומר , "וכי ראה את עני�. "שנות מספר
. ריבוי עניי�" את עני�"וזהו , קושי השעבוד

 על –" וישתחוו", הבני� על רוב –" ויקדו"
ריח� עליה� להעלות קושי השעבוד ' שה

ש "וזה מורה שיש לה� די� בני� כמ, בחשבו�
  .בכמה מקומות

דכלפי זה אמר פרעה , ובילדותי פרשתי בזה
למה משה ) "ד' לקמ� ה(לבטל טענות אלו 

, דייקא" ואהר� תפריעו את הע� ממעשיו
 ועוד, אינו קושי השעבוד רק מעשיו הראויי�

זה , טענת הרבי�, "ה� רבי� עתה ע� האר%"
  . היה מקרוב שה� רבי� ולא סליק חושבנא

  )נחל קדומי�(                
  
  "         מי ש� פה לאד�"

, כלומר', הוא החסד אשר נתחסד בו עמנו ית
  .הדיבור בלשו�

לפיכ� ראוי לו לאד� שיחמול על דיבורו יותר 
ר ושלא ירבה בדיבו, מחמלתו על ממונו

נכבד ידיעת חומר האיסור , וימעיט העני�
כי , וזה ג� חובה, שבא אצלינו בנבלות הפה

הוא מסגולות האד� , הדיבור הזה בלשו�
  . וטובה שהושפע בה עליו ונבדל בה

  ) ת"� עה"רמב                             (
  

 נשמת לעילוי העלון
   היקרההצדקנית הרבנית   

  ה"ע רחל בת שרה יג�

  ה.ב.צ.נ.ת
   
  
  


