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"וג אני שמעתי את נאקת בני ישראל"
)ו ,ה(

מאי וג.
אלא מצינו )תענית כ"ה (:בשמואל הקט
שבזמנו היה צער בעול שלא ירדו גשמי ,גזר
תענית ולפני שהתענו ירדו גשמי ,והסביר
לה שמואל שלא יחזיקו עצמ בגדלות ,אלא
"אמשול לכ משל למה"ד לעבד שמבקש פרס
מרבו ,אמר לה תנו לו ואל אשמע קולו" ,וכ
הציבור ,בזמ שזכות היא לו ,אחרי
שמתפללי שומע ה' תפלת ,כי זה סימ שה
חשובי לפני הקב"ה.
וזהו הפירוש כא" ,וג אני שמעתי את נאקת
בני ישראל" ,כלומר ,מלבד הגאולה עצמה ,הרי
יש חשיבות לעצ שמיעת תפלת ,כי בזה יש
הוכחה שה חשובי ,ואילו עזרתי לה לפני
שמיעת התפלה היה נראה כאילו איני רוצה
)מע לועז(
לשמוע תפלת) .ע! החיי(.



רבינו האר"י ז"ל פירש )בראשית ט"ו י"ד(
"ואחרי כ יצאו ברכוש גדול" ,היינו ,שיבררו
כל ניצוצי הקדושה .וז"ש )ו ,ה'( "וג אני
שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרי
מעבידי אות" חלק השעבוד ,והיינו שע"י
חומר ולבני יתבררו ניצוצות הקדושה,
"ואזכור את בריתי" ואחרי כ יצאו ברכוש
גדול".
וכ הוות להו לברר כל ניצוצות הקדושה ,והוא
)פני דוד(
הרכוש הגדול.

"והוצאתי אתכ מתחת סבלות מצרי
וכו'"
אמו"ז – בעל חידושי הרי" – ז"ל פי' ,שבני
ישראל עצמ לא יוכלו לסבול תאות מצרי,
וזה קצת גאולה .וכ פי' מ"ש )לעיל ב' כ"ג(
"וימת מל #מצרי ויאנחו" ,שזה היה התחלת
גאולה מה שהרגישו מרירות הגלות .עיי"ש
)שפת אמת(
ודפח"ח.



ביאר ארבע לשונות של גאולה שידוע שקבעו
חז"ל )ירושלמי פסחי פ"י ה"א( נגד ארבעה
כוסות של יי :ויש להסביר עני ד' לשונות.
וג הלא יפה הקשה ב"מרדכי" פ' ערבי
פסחי ,למה זה קבעו ארבעה כוסות של יי
ולא ארבעה מיני לח או בשר וכדומה.
אבל העני ,דמושכל פשוט הוא שא"א לצייר
שיהא איש המוני שהוא כעבד כנעני עומד
בעבודת חומר ולבני ועלה במש #מועט
למעלת ישראל ,ראוי לעמוד במעמד הר סיני

לקבל התורה במורא גדול של גילוי שכינה,
וע"כ נדרש להעלות דעתו וצלמו של האד
לאט לאט ,וכ #היה בישראל שהיו מגושמי
בצורה ובדעת ונתעלו במש #מועט עד שהגיעו
להר סיני.
היינו ד' לשונות של גאולה.
מתחלה "והוצאתי אתכ מתחת סבלות
מצרי" שהוא עסק חומר ולבני שיצאו מזה
משעה שהגיעו למכת ערוב.
ועדיי היו בחזקת משועבדי לעבדות ,עד
שהגיעו למכת ברד שאז החל להוקיר את
ישראל ,ועל זה כתיב "והצלתי אתכ
מעבודת" הרי נתעלו עוד צלמ ודעת
לשבח.
ועדיי היו תחת משרת המלוכה ודעת המל#
עליה ,ובמכת בכורות הגיעו למעלת בני
חורי ,על זה כתיב "וגאלתי" וגו'.
אח"כ העלה אות הקב"ה למעלת ולקחתי
אתכ לי לע וגו'.
וקבעו לזכרו ארבעה כוסות ,באשר שאי דבר
מאכל ומשקה משנה תואר פניו ודעתו של אד
כמו שתיית יי המשמח לב ומטיב גהה.
)העמק דבר(

"כי ידבר אלכ פרעה לאמר :תנו לכ
מופת ..והשל לפני פרעה יהי לתני"
)ו ,ט(

השלכת המטה לפני פרעה והפיכתו לנחש
)תני( נקראת מופת .ואילו השלכתו לפני בני
ישראל נקראת אות "ויעש האתת לעיני הע"
)ד ,ל( מדוע?
מבאר הספורנו כי פרעה הסתפק בגדולת
המשלח ואמר "מי ה' שאשמע בקולו" ולזה
דרש "מופת" המוכיח על גדולת המשלח,
משא"כ בני ישראל שלא נסתפקו בגדולת ה'
אלא א אכ משה הוא השליח ולזה נדרש רק
"אות" ,נמצא איפוא כי דבר אחד יכול לשמש
לשתי מטרות ,לאחד הוא מופת ולשני הוא
)ספורנו(
אות.

"וידבר משה לפני וגו' ה בני ישראל לא
)ו ,יב(
שמעו אלי ואי ישמעני פרעה"
פרש"י שזהו אחד מעשרה קל וחומר שבתורה
לכאורה משה טוע טענה הגיונית ולא מצאנו
בהמש #שהקב"ה מתייחס לטענה זו אלא
כתוב "ויצו אל בני ישראל ואל פרעה וגו'
להוציא את בני ישראל מאר! מצרי" .אלא
יש כא הוראה לדורות שדרכו של ע ישראל
בהיסטוריה אינה תלויה בחישובי הגיוני
שעל פי ההגיו אי אפשרות של קיו לע

ישראל בי האומות "כבשה אחת בי שבעי
זאבי" ויותר מזה ,עמי חזקי כמצרי,
אשור ,בבל ,נעלמו מהעול ,ואילו ע ישראל
חי וקיי ללא כל הסבר הגיוני ,ולכ אומר ה'
למשה שגאולת ישראל תבוא למרות חוסר
ההגיו שבדבר.
)אמרי ישראל(

א( ויקח עמר את יוכבד דדתו לו לאשה
ותלד לו את אהר ואת משה
)ו ,כ(
ב( ויקח אהר את אלישבע בת ..אחות ..לו
)ו ,כג(
לאשה ותלד לו את נדב...
ג( ואליעזר ב אהר לקח לו מבנות
פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פנחס )ו ,כה(
החזרה על המילה "לו" אומרת דרשני ,עוד
משמע כאילו יש קשר בי לקיחת האשה לו,
לבי הולדת לו הבני ,והדברי צריכי ביאור
 %כבר עמדו המפרשי על כ #שהאבות קיימו
את התורה קוד שניתנה ואפ"כ היה מותר
לה לנטות במקו שהבינו או שראו בנבואה
שיש תועלת רוחנית בשינוי מהנהגת התורה,
וכ כא ראה עמר ברוה"ק כי יוכבד מיוחדת
דוקא לו ,ורק א הוא ישאנה תלד לו בני
גדולי כאלו.
ואילו אהר בדק ביחוס משפחת אשתו כדי
שתלד לו בני צדיקי ,משא"כ משה
שלאשתו לא היה יחוס ,לא זכה לבני כאהר.
אמנ אלעזר ב אהר לא חשש לקחת אשה
בלי יחס מבנות פוטיאל לפי שהכיר בה שהיא
תתבטל אליו ותהיה לו לעזר להיות איש
המעלה ואכ זכתה בשביל זה ללדת כראוי לו,
משא"כ ציפורה אשת משה אע"ג שהיתה
צדקנית אבל לא הועילה לגדולת משה כלל.
)העמק דבר(

"וידבר אלקי אל משה ויאמר אליו אני
)ו ,ב(
ה' "
ש 'אלקי' מורה על 'די' ואילו ש ה' על
'רחמי' ,כידוע .הקב"ה בא בזה להשיב
למשה" ,אני ה'" – כלומר ,ג הדיני
והיסורי הינ רחמי גמורי ,ולטובתו ה
באי ,אלא שה בהעל ובהסתר.
)רבי יעקב ישראל קניבסקי ,הסטייפלער( )קריינא
דאגרתא(



בדומה לזה הובא בש הגרי"ח זוננפלד :משה
רבנו כרועה נאמ לעמו נתמלא רחמי על
ישראל ולא יכל לראות בצרת ,ותמה "למה
הרעות לע הזה" .לכ #השיבו הקב"ה "אני
א
ה,
שלי
הרחמי
ה'" ,

 נא לשמור על קדושת הגליון 

רחמי ה צריכי ,אני הוא בעל הרחמי.
)בש רבי יוס" חיי זוננפלד(

"ושמי ה' לא נודעתי לה"

)ו ,ג(

רבי מנח%עזריה )הרמ"ע( מפאנו כותב ,כי
מה שבראשית ברא אלקי עלה במחשבתו
לברוא העול במידת%הדי – נתקיי
בצדיקי ,באבות הקדושי ובמשה רבינו
ודומיה ,שהקב"ה מדקדק בדינ אפילו
כחוט השערה.
ואומר החת%סופר על יסוד דברי הרמ"ע:
זהו שכתוב "ושמי ה' לא נודעתי לה'" ,לא
התוודעתי אליה בש הוי"ה ,ש החסד.
וא& אתכ ,בני%ישראל ,מבקש אנכי
להעלותכ למדרגה רמה ונישאה זו,
"ולקחתי אתכ לי לע והייתי לכ
לאלקי" ,פירוש ,אתנהג אתכ במידת
הדי ,הנרמזת בש "אלקי" ,ובכל זאת
לא תתרעמו על מדותי ותקבלו הכל באהבה
– "וידעת )מלשו "כי ידעתיו" שנאמר
באברה( כי אני ה' אלקיכ".

"וג אני שמעתי את נאקת בני ישראל
)ו ,ה(
אשר מצרי מעבידי אות"
מר בעל ה"חפ! חיי" ד פע בשאלה
מדוע בכל תקופת הגלות הארוכה לא
העמיד הקב"ה לישראל נביאי כמימי
ימימה ,לעודד ולחזק .וכ #השיב:
מצינו במקרא כי עוד בטר שבאה עת
הגאולה כבר היה הסבל לישראל כבד
מנשוא ,ומשה נאל! לראות בסבלות.
אמנ הוא לא עמד מנגד ,רק היטה שכמו
לעזור ולסייע לכלל ולפרט ,ואמרו חז"ל
"נת נפשו ולבו להיות מיצר עליה" ,לא זו
א& זו ,משה יצא לתבוע ולדרוש למענ אצל
רבונו של עול ,ולא נת לו מנוח ,עד שזעק
לפניו "למה הרעות לע הזה".
אמנ הקב"ה ידע כי הצרות וקושי השעבוד
ה לטובת כלל ישראל ,כי על ידי שתתמלא
הסאה יקרב ק! הגלות ויוכלו להגאל,
לפיכ #סבב הקב"ה שיברח משה למדי ,ואז
יכל להגביר עוד יותר את השעבוד ולקרב
הגאולה.
א& בזמננו כ .#אילו היו לנו נביאי הלא
היו הללו זועקי והופכי עולמות לפניו
יתבר #על הגלות הנוראה .אול ה הוא
יודע שהגלות היא לטובתנו ,שכ כ #מתחסל
ונגמר החשבו עד תומו ,לפיכ #אינו מעמיד
)בש החפ #חיי(
לנו נביאי למעננו.

"ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את
אותותי ואת מופתי ...ולא ישמע אליכ
פרעה ונתתי את ידי במצרי" )ז ,ג$ד(
עני זה של הכבדת לב פרעה כבר דנו
המפרשי בו רבות .והנראה הוא ,שלא כבש
הקב"ה את רצו פרעה למנוע ממנו את
הבחירה ,אלא חיזק את רוחו לעמוד בסבל
המכות .משל לאד שגופו חלש ובשרו ר,#
אשר כל מכה מכאיבה לו מאד ,ואילו חבירו
בעל גו& חזק ובשר קשה ,אשר בכחו לסבול
אפילו מכות קשות ומכאיבות .כ #חיזק
הקב"ה את כח הסבל של פרעה ,כדי שיוכל
לשוב ולהכות בו להרבות אותותיו ומופתיו,
"וידעו מצרי כי אני ה'".

מעשה בחכ רבי אברה הלוי )חי
בירושלי שנת רע"ו לאל& הששי( שעשה
שאלת%חלו על ק! הפלאות ,מתי יהיה?
והשיבו לו מ השמי בצחות לשו הכתוב:
"מי%שאל ואל%צפ וסתרי" ,מי שואל
לדברי נסתרי שצפ א%ל?!

"את כל מגפותי"

)ט ,יד(

שלשה לגיונות ישנ שהקב"ה נפרע על יד
מהרשעי וה אש רוח ומי .בסדו באש,
במבול במי ,ודור הפלגה ברוח להפיצ.
במכת ברד היו שלשת יחד .הוא עצמו
מי ,ואש מתלקחת בתו #הברד ויהי קולות
ברוח .זה שנאמר כל מגפותי).הגר"א מוילנא(

"ויאמר למחר"

)ח  ,ו (

ידוע שדר #האיטצגניני והמכשפי
שעושי כל דבר דוקא ביומו לפי ממשלת
הכוכבי והמזלות ואינ יכולי לפעול
מהיו למחר .לכ אמר פרעה "למחר"
ורצה לנסות בזה את כוחו של משה והשיב
לו משה "כדברי #למע תדע כי אי כה'
)תורת משה לחת סופר(
אלוקינו".

"ויצעק משה אל ה'"

)ח  ,ח (

למה בשאר המכות לא היה נזקק לצעקה
אלא היה נענה מיד בתפלתו .משו שבמכה
זו אמר משה "התפאר עלי למתי אעתיר
ל "#ותלה הדבר בעצמו לכ נזקק לצעקה
לה' וזה נרמז בפסוק "ויצעק משה אל ה' על
דבר הצפרדעי" ביקש מחילה על הדיבור
)מנחה בלולה(
שדבר.

"קח את מט והשל לפני פרעה יהי
לתני"
)ש(
סח רבי מאיר שפירא ,מלובלי:
כידוע שהסביבה משפיעה הרבה על האד,
א לטוב וא לרע .אפילו אד נעלה ונאצל
עשוי להתקלקל בסביבה של אנשי%שחת.
וכ להיפ :#אד רשע משתפר וחוזר למוטב
בסביבת אנשי כשרי ובני%עליה.
וזה הרמז במטה שנהפ #לנחש .אפילו מטה
האלקי אשר ש%המפורש חקוק עליו ,א
תשלי #אותו לפני פרעה ,בסביבה פושעת
ומזוהמת – יהיה לתני ,לחיה טורפת .בר,
אותו נחש ארסי יתהפ #שוב למטה
האלקי ,א ידיו של משה מחזיקות

בו....
"וישל אהר את מטהו לפני פרעה...
)ז  ,י (
ויהי לתני"
כה דרש החת%סופר בשנת תקס"ב,
בפרשבורג:
יחזקאל הנביא קורא לפרעה "התני הגדול
הרוב! בתו #יאוריו" .כ #היה פרעה קורא
לעצמו .בא אהר וגילה לו שאינו תני ,אלא
מטה ביד הקב"ה לרדות בישראל ,כדוגמת
מטה ה' אשר כעת ביד אהר שנהפ #לתני
בשעת הצור ,#וכפי שקרא ישעיה הנביא על
סנחריב "ומטה הוא בידו זעמו"; וכי ג
פרעה ,התני ,ישוב בסופו להיות מטה%ע!
יבש – ומטה%ה' האמיתי יבלע את כל כוחו
של התני הגדול...

)רבי איצלה מוולוז'י(

"ובני עוזיאל מישאל ואלצפ וסתרי"
)ו ,כב(

בספר "שלשלת הקבלה" מסופר:

"ויבלע מטה אהר את מטות"

)ז ,יב(

דרש רבי חנו%#צבי מבנדי:
גדול כח הקדושה ,שאפילו הרע עצמו נהפ#
על%ידה לטוב.

גדול כוחו של מטה אהר ,לא זו בלבד שחזר
ונהפ #מנחש למטה קודש ,כי ג בלע את כל
שאר מטות החרטומי והפכ לחלק בלתי
נפרד ממנו...

"ויעשו כ חרטומי מצרי בלטיה"
)ז ,כב(

"בלטיה" ,אמרו בגמרא )סנהדרי סז ,ב(
שה מעשי שדי ,ו"בלהטיה" הנזכר אצל
המטה אשר הפ #לנחש אלו מעשי כשפי.
ועוד אמרו ש ,שאי השד שולט בדבר
הפחות מכשעורה ,משו שדבר גדול הוא
מסוגל להביא מרחוק לצור #מעשיו ,אבל
דבר קט משעורה לא .הרי לנו שמעשה
שדי אי בכחו להפו #הדבר עצמו ,רק
להביא ממרחק את מה שנזקק לו לצור#
העני .לא כ מעשה כשפי ,אשר הושוה
בגמרא ל"להט החרב המתהפכת" ,באשר
הוא מהפ #הדבר עצמו שיהא נראה כדבר
אחר.
מעתה מוב מדוע במכת ד נזקקו
החרטומי דוקא למעשה שדי ,משו
שמצינו ש בגמרא שמי מבטלי כל
כישו& ,לכ #במכת ד לא יכלו להשתמש
בכשפי ,רק בשדי שאינ מהפכי הדבר
עצמו רק מביא אותו דבר ממקו אחר ולא
שיי #לבטלו במי ,אבל לעיל גבי המטה
שהפ #לנחש כיו שלא בא במגע ע מי
)בית הלוי(
יכלו לבצעו בכישו&.
)ח  ,ב (
"ותעל הצפרדע"
"צפרדע אחת היתה והיו מכי אותה והיא מתזת
נחילי נחילי ,זהו מדרשו") .רש"י(

הג"ר איצל'ה מוולוז'י מנהג היה לו שבבוא
כל תלמיד להיפרד ממנו בעזבו את הישיבה,
היה פורס לפניו שורת עצות והדרכות
לחיי ,כל אחד לפי מה שהוא .באזני
תלמידו הגרמ"נ יפה ,אשר בעתיד היה
לרבה של רוז'ינוי ,השמיע הגרי"צ כלל גדול
בעניני ציבור ,אותו שמע מפי אביו הגאו
רבי חיי:
הדר #להאבק נגד הכתות והתנועות
החדשות שקמו לישראל בדורות האחרוני,
אסור לה שתהא בדר #של תורה ומלחמה
גלויה ,כי עצ ההתנצחות הפומבית
וההתגרות המוגזמת מביאה להתחזקות
יתר של הצד שכנגד .ולא עוד אלא שהזהיר
הגר"ח כי כל המתגרה יותר מדי ע
המתחדשי ,לא תהיה לו תקומה.
הוסי& על כ #ר' איצל'ה אסמכתא מ
התורה ,רש"י מביא על המקרא "ותעל
הצפרדע" ,כי "צפרדע אחת היתה והיו מכי
אותה והיא מתזת נחילי נחילי" .מה
היה קורה אלמלא היו מתגרי בצפרדע
ומכי אותה? מאומה; אותה צפרדע היתה
נותרת בודדה .ומכיו שבאו לכלל תגרה
והכאה ,הולידה מה שהולידה ,ומשו
שהתנצחו עמה ,השריצה צפרדעי על פני
)רבי איצל'ה מוולוז'י(
כל האר!.

"ומלאו בתי מצרי את הערוב וג
)ח ,יז(
האדמה אשר ה עליה"
טבע הבהמה מחייב שבמקו חיותה הטבעי
והרגיל ,ש הוא ביתה הנות לה בטחו ,עז
רוח וגבורה ,וממילא סכנת פגיעתה רבה
אותה
משניטול
אול
ביותר.

למדינה אחרת תאבד בטחונה העצמי
וסכנתה תפחת .לפיכ #הוסי& להזהיר את
פרעה "וג האדמה אשר ה עליה" אביא
עליכ ,ואז כאשר יהיו חשי בבית יהיו
מסוכני עבורכ הרבה יותר.

ימי במדבר" ,וכעי מה שנאמר במת תורה
)לקמ יט ,טו( "היו נכוני לשלשת ימי"
לכונה זו.
ופרעה הרשע אמר )פסוק כ"א( "זבחו
לאלקיכ באר!" ,היינו ע כל הארציות בלי
)ש משמואל(
הכנה.

)ח ,ז(

"ואשר לא ש לבו אל דבר ה' ויעזוב את
)ט ,כא(
עבדיו ואת מקנהו בשדה"

"וסרו הצפרדעי ממ ומבתי "
כא הועילה תפלת משה רבינו להסיר
הצפרדעי מפרעה ומעבדיו ,ובפרשת חוקת
)במדבר כ"א( במעשה הנחשי השרפי
כשהתפלל משה בעד הע ,לא הועילה תפלתו
להסיר את הנחשי הממיתי ,אלא נת לו
הקב"ה עצה לשי שר& על נס ,והנשוכי
יסתכלו בו ויחיו ,וכדרשת חז"ל ראש השנה
כ"ט.
אבל העני הוא ,כי לכל יש תרופה חו! מלשו
הרע ,והמקטרג הנברא מלשוה"ר אי אפשר
להסירו כי עומד ומקטרג ,וכמו שהמספר
לשוה"ר מספר בפיו ,כ הוא המקטרג הנברא
מהחטא הזה ,מדבר במו פיו וא"א להשתיקו,
ומכיו שעונש השרפי בא על עו לשוה"ר,
בשביל שדבר הע באלקי ובמשה ,לכ לא
הועילה תפלתו של משה להסיר לגמרי,
אלא נת לו הקב"ה עצה אי #לרפא את
הנשו #מהנחש) ,ועיי עוד מזה באור #בפרשת
חוקת ע"הכ "וידבר הע באלקי ובמשה"(.
)חפ #חיי עה"ת(



מקשי ,מ"ט בצפרדע כתיב "ויצעק",
ובערוב )א"ה – וכ בארבה ,לקמ י ,י"ח(
כתיב – לקמ פסוק כ"ו – "ויעתר".
וי"ל ,דאחז"ל בפ"ק דסוכה )ד& י"ד (.למה
נמשלה תפלת של צדיקי לעתר ,מה עתר
מהפ #את התבואה ,א& תפלת של צדיקי
מהפ #מדת הדי לרחמי .והנה בצפרדע לא
נהפ #לרחמי גמורי ,שהרי מתו הצפרדעי
והיה לה למוקש "ותבאש האר!" ,לכ
כתיב "ויצעק" ,משא"כ בערוב )א"ה – וכ
בארבה( שהלכו לה לגמרי ,כתיב "ויעתר",
)חת סופר(
כנלפע"ד נכו בע"ה.

"ויאמרו החרטומי אל פרעה אצבע
)ח ,טו(
אלקי היא"
בס' "דרוש שמואל" כ' עפ"י מ"ש בעירובי
כ"א" .ושמי בזרת תיכ" )ישעיה מ' ,יב(
שכל העול הוא חצי אמה על חצי אמה
שהוא זרת של הקב"ה ,ואמה היא ששה
טפחי ,וטפח חמש אצבעות קטנות )מנחות
מ"א (:הרי האמה שלשי אצבע והעול הוא
ט"ו אצבע .וכיו שכל העול ששת אלפי
פרסה ,נמצא מגיע לכל אצבע ארבע מאות
פרסה ,ומצרי היא ארבע מאות פרסה
)פסחי צ"ד (.נמצא שהיא אצבע מכוו.
וז"ש "אצבע אלקי היא" ,שמדת הדי של
מצרי היא באצבע של הקב"ה ,כמדתה.
)פרדס יוס"(



"אצבע" – ר"ת אי צרי #בדיקה עוד – ספר
)חומת אנ (
"נצח ישראל" עה"ת.

"דר שלשת ימי נל במדבר וגו'"
)ח ,כג(

היגד כ"ק אבי אדמו"ר רבי אברה – בעל
"אבני נזר" – מסוכטשוב זצללה"ה ,כי משה
רבינו ע"ה אמר ,כי כל איש הקרב לעבודת
השי"ת ,צרי #מקוד להכי עצמו ולהתנקות
מקנאה תאוה וכבוד המתיחסי אחר גו&
ונפש ושכל ,וזהו עני הליכת "דר #שלשת

מרגלא בפומיה דהגר"ח שמואלבי! :בפסוק
קוד נאמר "הירא את דבר ה' מעבדי פרעה
הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתי",
במשמע לכאורה ,כי מי היו אלה שלא הכניסו
אל הבתי והפסידו את ממונ ונפש ,הללו
שאינ יראי ה' רק ה מזלזלי ומואסי
בפועל בדר #הטוב .בא מקרא שלנו ואומר %
"ואשר לא ש לבו אל דבר ה' ויעזוב את
עבדיו ואת מקנהו בשדה" ,הוי אומר ,א& א
אינו מואס בפועל ,רק הוא אדיש ולא ש לב,
הוא כבר יורד לדיוטא תחתונה להפקיר כל
אשר לו אל מול הסכנה הצפויה מ הברד.
)מפי רבי חיי שמואלבי(#

"חטאתי הפע ה' הצדיק ואני ועמי
הרשעי"
)ט ,כז(
כא הוא אומר "ה' הצדיק" ומיד אחר%כ#
"ויוס& לחטוא ויכבד לבו הוא ועבדיו"?
אלא אד שדוחה את יצרו ואינו מבטלו ,א&
שלפי שעה התגבר עליו ,אי זה אלא כדוחק
קפי! ,אשר כמה שידחוק יותר יתנגד הקפי!
עוד יותר ,וישיג מטרה הפוכה .פרעה לא חזר
בתשובה רק דחק את יצרו לרגע והודה על
האמת ,לפיכ #חזרה אליו רשעותו ביתר
שאת ,וברוב עקשנותו הכביד את לבו.
)רבי אליהו אליעזר דסלר(



הגרי"ל בלו #בעל "שיעור דעת" ,מטלז,
מתייחס בדבריו לצד השני של המטבע ,כיצד
ע כל מה ששב לסורו והוסי& להרשיע רבות,
לא קופחה אמירתו זו ,ואמרו חז"ל "מפני
מה זכו מצרי לקבורה ,מפני שאמרו ה'
הצדיק".
שכ לכאורה תמוה ,הלא הודאתו של פרעה
כי ה' הצדיק והוא ועמו הרשעי לא באה
מתו #הכרה באמת ,אלא מחמת הכפיה
והאונס של המכות .וא& ג זאת לא עמדה
לה לזמ ומיד הרשיעו ,כמו שאמר לו משה
בפניו "ואתה ועבדי #טר תיראו מפני ה'
אלקי" .א%כ אי #אפשר שהודאה מסוג
זה תהיה גור לזכות ושכר כל שהוא.
בר ,אדרבא ,מכא אתה למד מה נכבד
רישומו של כל דיבור טוב ,או מחשבה נאותה,
עד שהתוצאות אינ נמחקות א& בחטאי
רבי אחדי ,ומסבות א #טובה לבעליה.
מכא הקיש הגרי"ל לעני האמונה התמימה
בגאולה המהרה בקרוב .לבל נהרהר בלבנו,
הכיצד נזכה דוקא אנו בדור שפל שכזה למה
שלא זכו אבותינו הקדושי והכשרי
מאתנו .אלא ,כיו שכל רחש טוב ,א& היותר
קל ,איננו חול& ללא תמורה ,וכל שכ
האמונה התמימה בה' אשר משתקפת
ונראית בכל דור ודור ,ודאי תצור& יחד ע
כל אלה לזכותנו ולהצלתנו.
)רבי יוס" ליב בלו (

"כצאתי את העיר אפרש את כפי אל ה'"
)ט ,כט(

"אבל בתו #העיר לא התפלל ,לפי שהיתה
מלאה גלולי") .רש"י(

ומדוע בכל המכות הקודמות לא יצא את
העיר כדי להתפלל?
אלא ,מבואר בהלכה שמוטב להתפלל במקו
שיש בו גילולי מלהתפלל בשדה הפתוח
מקו שיש לחוש שיפסיקוהו עובדי דרכי.
לכ עד עתה הקפיד משה להתפלל דוקא
בתו #העיר ,משו שחשש שמחו! לעיר
יפסיקוהו עוברי דרכי בתפילתו .אבל במכת
ברד ,כיו שלא היו עוברי דרכי ,מאחר
ש"וי #הברד בכל אר! מצרי את כל אשר
בשדה מאד ועד בהמה" ,ממילא התאפשר
לו להעדי& את התפילה בשדה על פני
התפילה בתו #העיר ,מקו גילולי) .עי'
רמ"א או"ח סי' צד סע' ט ,ומ"ב ס"ק ל(.
)בש החת סופר(

הליכות והלכות
מדיני מוקצה
מוקצה מחמת חסרו כיס :דבר יקר ער#
העומד לשימוש האסור בשבת ובעליו מקפיד
ג ביו חול לא להשתמש בו שימוש חריג
כגו :סכי של מילה או שחיטה ,מצלמה,
דרכו ,וכ בולי דואר לא מוחתמי .פוסקי
זמננו דנו לגבי מכשירי חשמל שמחוברי
לשקע כגו מאורר נייד )לא שתלוי על הקיר(.
דעת "האור לציו" שזה נחשב מוקצה מחמת
חסרו כיס ואסור לטלטלו לצור #גופו או
מקומו וכ הוא הדי לעני תנור חימו
חשמלי וכדומה .אול יש חולקי ומתירי
לצור #גופו ומקומו ,וזו דעת "האגרות משה"
)בתנאי שיהיה למאורר חוט ארו #שלא ינתק
וכ יעשה היכר בכפתור שלא יבוא להגביה או
להנמי #את דרגת האיורור(.
דוגמא נוספת :תמונה אומנותית התלויה על
הקיר וכ שעו קיר שאי מזיזי אותו וקבוע
במקומו .וכ חשבונות מסחרי ,אתרוג לפני
סוכות ,מקדחה חשמלית כלי נגינה ,מחשב,
מכונת גילוח ותספורת ,חוטי ציצית שעדיי
לא נקשר לבגד ,פמוטות יקרי ער) #אפילו לא
הדליקו בה ביו שישי( ועוד.
מוקצה זה חמור ולכ אי לטלטלו אפילו
לצור #גופו או מקומו .ולכ ,א שכח מכשיר
חשמלי שאסור על השולח או על המיטה
ינער את הכלי ולא יזיזו בידו.
הפוסקי העירו שכלי פסח בכל ימי השנה יש
להחמיר שלא לטלטל כיו שמקפיד עליה
לא להשתמש בה בחמ! ,כ דעת הגאו הרב
אלישיב שליט"א ,והגרש"ז אוירבע #זצ"ל
הסתפק בזה כיו שסו& סו& זה כלי שעומד
לאכילה שזהו שימוש מותר.
משחקי ילדי :דנו בזה הפוסקי ודעת
ה"אור לציו" שיש להחמיר בזה ולא להזיז
משחקי ילדי א #לילדי עצמ מותר לה
לשחק בה עד גיל בר מצווה .אול כתב
שהמקיל במשחק יש לו על מי לסמו #ודעת
הגאו הרב אלישיב שליט"א )מובא בספר
שבות יצחק( פסק להתיר בצעצועי ילדי
ומכל מקו משחק שמוציא מעי גיצי אש
אסור לכל השיטות.
פירות שנשרו מהע! בשבת וכ ביצה שנולדה
בשבת הרי ה מוקצי.

מעשה חכמי
השאלה ה'תמוהה' ששאל המשגיח
דפוניבז' את הגר"ש וולבה
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"
כתב החינו ,#משו שדרכו של הקב"ה
להצניע ניסיו ,וכ #ג בקריעת י סו& הצניע
את הנס ע"י רוח חרישית שעשה ש כל
הלילה ,והסיבה היא משו שהתפקיד מוטל
על האד לגלות את הנס ,ואילו היה הנס
ברור לא היה בו נסיו.
והיינו ,שהציווי של 'אש תמיד תוקד על
המזבח' נועד כדי לתת מקו לטועי לטעות
שכביכול האש היא זו השורפת את
הקורבנות.
וזה הוא אחד הנסיונות היותר%גדולי של
האד עלי אדמות ,לראות את הנס בתו#
הטבע ,ולהבי שכל פרט ופרט בבריאתו של
הקב"ה מלמד על כ #שיש בורא לעול.
אי צור #להגיע עד לניסי הגלויי כדי
ללמוד אמונה .ג מתו #פרח קט ,זעיר,
הצומח בשדה ,אפשר לדעת זאת .ג מתו#
עלה קטנט ,שזה עתה בא לעול ,ומצבעי
הקשת המרובי המצויי בו ,ומהסימטריה
המדהימה הנימדדת בי נקודות העלה ,אפשר
לחוש בבירור שיש בורא לעול.

אפשר לקיי את כל המצוות מבלי לדעת
שיש בורא לעול...
סיפר הגר"ש וולבה זצ"ל לפני שני רבות
ניתקלתי בבעיה קשה מאוד ע בחור
בישיבה ,ובאתי להתייע! על כ #ע המשגיח
דישיבת פוניבז' ,רבי יחזקאל לוונשטיי זצ"ל
המשגיח השיב לי מה שהשיב ,ופניתי לצאת
את החדר .בהיותי כבר על מפת הדלת,
קורא לי המשגיח להתקרב אליו שנית.
חזרתי ,ואז שואל אותי ר' חצק'ל :תגיד,
אתה יודע שיש בורא לעול?% % %

המשגיח דישיבת באר יעקב היה המו לרגע
מעצ השאלה ,וג לאחר שניסה להתעמק
בדבריו של רבי יחזקאל ,לא הבי למה הוא
מתכוו.
אבל השיב בחיוב' .כ ,אני יודע שיש בורא
לעול' ,אמר.
אבל המשגיח דפוניבז' אינו מרפה; 'הא
באמת אתה יודע שיש בורא לעול'?% % %
הגר"ש וולבה זצ"ל מאמ! שוב את מוחו
ביגיעה רבה ,ומשיב בחיוב.
ואז פנה אליו המשגיח זצ"ל ואמר' :א אתה
בטוח בכ ,#אז ל #ותספר את זה לבני
הישיבה בבאר יעקב'...
אמר ולא יס&.

לצעוד בתו הארמו
במש #שבועיי ,סיפר הגר"ש וולבה זצ"ל,
הלכתי והרהרתי בליבי מה התכוו המשגיח
לומר לי ,עד שסו& סו& הבנתי אל מה נסבו
הדברי ,תפסתי שקיימת מציאות כזו,
שאד מקיי את כל המצוות ,ואינו יודע
שיש בורא לעול ,דהיינו שהוא מקיי
בפועל את מה שהוא צרי #לעשות ,אבל אי
לו כל קשר למי שציוה עליו לקיי את
הדברי...
וזה מה שהמשגיח ציווה עליי לעשות ,סיי
הגר"ש וולבה זצ"ל לחזור לישיבה ,ו'לגלות'
לבחורי שיש בורא לעול ,לסייע לה לחוש
זאת בהרגשה אמיתית ,כי רק מי שחי מתו#
הרגשה שכזו ,מרגיש עצמו 'מחובר' אל
הריבונו של עול בכל צעד שהוא עושה,
וממילא כל צעד שלו ניראה אחרת.
כי אינו דומה מי שצועד סת%כ #ברחוב,
למי שצועד בתו #ארמונו של המל.#
)עלינו לשבח עמ' קיח(

המש פניני לפרשה
"והחטה והכוסמת לא נוכו כי אפילות
)ט ,לב(
הנה"

"כי אפילות הנה :מאוחרות ,ועדיי היו רכות
ויכולות לעמוד בפני קשה ...יש מרבותינו שנחלקו
על זאת ודרשו כי אפילות ,פלאי פלאות נעשו לה
שלא לקו") ...רש"י(

תימה היא ,אחר שהכתוב מפורש אומר לעני
הפשתה והשעורה כי הוכו משו "כי
השעורה אביב והפשטה גבעול" ,וטעמי
הללו אינ שייכי בחטה והכוסמת ,א%כ
מה שיי #לומר שניצלו בנסי ,הרי כ #ראוי
היה להיות לפי הטבע ,וכפירוש ראשו
ברש"י?
והנראה הוא ,שה"פלאי פלאות" שנעשו לה,
היינו בעצ העובדה שנת הקב"ה את המכה
באופ שהחטה והכוסמת לא הוכו ולא נזוקו,
הג שהיה ראוי לה למצרי שיפסידו ג
אות .וכיוצא בזה בדורות אשר רואי
בעליל שה אינ טובי ,ובכל זאת העול
ממשי #ומתקיי ,זהו הנס היותר גדול.
לפי זה מוב מדוע מכני חז"ל זאת "פלאי
פלאות" ,שמשמעו פלא גדול יותר מאחרי.
שא הכוונה לנס של שינוי מדר #הטבע ,מה
שיי #לחלק בי שינוי גדול לקט ,כיו שיצא
מגדר הטבע הרי זה פלא ונס במידה שוה .על
כרח #שמדובר פה על עצ הצלת החטה
והשעורה בשעת חורב ואסו ,אשר דבר זה,
העמידה כנגד מדת הדי המתוחה ,הוא אכ
)רבי משה פיינשטיי(
"פלאי פלאות".
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העלון לעילוי נשמת
הצדקנית הרבנית היקרה
רחל בת שרה יג ע"ה
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