גליון כו

וארא תש"פ

הקב"ה רצה שמשה ידבר בלשון רכה

ב ֹּא דַ ֵּב ר אֶ ל ַפ ְר עֹּה מֶ לֶ ְך מִ צְ ָר ִי ם (שמות ו' י"א)

הנה בפרשה זו יש דבר הנראה תמוה .הקב"ה מצוה
אתי אֶ ְתכֶ ם ִמ ַתחַ ת
הוצֵּ ִ
את משה שיבשר לבני ישראל וְ ֹּ
ִס ְבלֹּת ִמ ְצ ַריִ ם ,ומשה חוזר עם קל וחומר לקב"ה 'הֵּ ן
ְבנֵּי יִ ְש ָראֵּ ל לֹּא ָש ְמעו אֵּ לַ י וְ אֵּ ְ
יך יִ ְשמָ עֵּ נִ י פַ ְרעֹּה' ,אבל
הקב"ה מצוהו בשנית (ו' כט') ַד ֵּבר אֶ ל ַפ ְרעֹּה מֶ לֶ ְך
ִמ ְצ ַריִ ם ,ואז משה הולך.
מה השתנה בציווי השני יותר מבראשון? ומדוע בפעם
שנית משה לא חזר על הקל וחומר הראשון.
וביאר רבינו ,שבצורת האמירה היה שינוי גדול מאוד
בין ב' הפעמים.
ובהקדם הגמרא במכות (י"א א') שלשון 'דיבור'
מורה על לשון קשה ,וחוזק ,ואילו לשון "אמירה"
הוא לשון רך ונעים.
בפעם הראשונה (ו' ו') כשהקב"ה אמר לו לָ כֵּן ֱאמֹּר
ִל ְבנֵּי יִ ְש ָראֵּ ל אֲנִ י ה' ,הכוונה היה שיגיד להם בשפה
רכה ונעימה שיקל עליהם לקבל ,אבל בפועל 'וַ יְ ַד ֵּבר
משה ֵּכן אֶ ל ְבנֵּי יִ ְש ָראֵּ ל' שאמר להם בצורת דיבור
ֶ
משה ִמקֹּצֶ ר רוחַ
קשה ובחוזק ,וממילא 'וְ לֹּא ָש ְמעו אֶ ל ֶ
ומֵּ ֲעב ָֹּדה ָק ָשה'.
לכן חזר הקב"ה ואמר לו (ו' י"ג) וַ יְ ַד ֵּבר ה' אֶ ל
משה ...וַ יְ צַ ֵּום אֶ ל ְבנֵּי יִ ְש ָראֵּ ל .וכמו שמבאר רש"י:
ֶ
ויצום ,ציוה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם,
והיינו ,שאמר לו שמפני שלא אמרת בנחת ורכות,
לכן לא שמעו!
***

כל זה היה כלפי ישראל.
אבל כלפי פרעה ,ציוה לו הקב"ה (ו' י"א) ַד ֵּבר אֶ ל
צו.
יש ַלח אֶ ת ְבנֵּי יִ ְש ָראֵּ ל מֵּ אַ ְר ֹּ
ַפ ְרעֹּה מֶ לֶ ְך ִמ ְצ ָריִ ם וִ ַ
ַד ֵּבר  -שיהיה דיבור בלשון קשה ובחוזק ,וזהו הק"ו
דאם בני ישראל לא שמעו כשדיברו אליהם בלשון
קשה וחזק איך ישמעני פרעה בלשון כזה.
(שבענו מטובך)

בדין הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור קורין ק"ש
שאלה( :סי' סה ס"ב) בהא דכתב המחבר דהנכנס
לבית הכנסת ומצא ציבור קורין קריאת שמע יקרא
עמהם ,האם מיירי גם כשכבר עבר זמן ק"ש.
תשובה :לא.
***

שאלה :הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור אומרין שמע
ישראל שבסוף הסליחות וכדומה ,האם צריך לקרות
עמהם.
תשובה :כן .
***

שאלה :בהנ"ל ,הוקשה לי אמאי יעקב אבינו בעת
שבניו קראו שמע כדאיתא בפסחים (נו ,א) וביותר
מפורט בדברי הרמב"ם (פ"א מק"ש ה"ד) שרק פתח
וענה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,ולא קרא
עמהם ק"ש.
תשובה :שעדיין לא נאמר הפסוק .
***

שאלה( :סי' סה סק"ט) לפי מש"כ המ"ב דאף עלינו
לשבח ותהלה לדוד בכלל מה שצריך לקרות עמהם,
יש לעיין אם גם עלינו לשבח שנהגו לומר לאחר
המילה [או לאחר קידוש לבנה] בכלל זה.
תשובה :כן .
***

שאלה :בהנ"ל ,ילמדנו הדר"ג האם מחמת דין דרך
ארץ איך הדין בהנכנס בעשי"ת לביהכנ"ס ומצא
הציבור באמירת 'אבינו מלכנו' ,האם ג"כ צריך
לקרות עמהם [דשמא לא גרע מאמירת תהלה לדוד].
תשובה :כרצונו .
***

שאלה :התחיל לומר בפתיחת ההיכל בריך שמיה
ושומע את הש"ץ באמירת שמע ישראל ,האם מפסיק
לומר עם הציבור.
תשובה :כן .
(שערי שיח)

יחד שבטי ישראל

מסכת ברכות
ו.
מה הטעם שרצה רב ביבי לראות המזיקין

שאלה" :האי מאן דבעי למחוינהו וכו' רב ביבי בר אביי
עבד הכי" .לאיזה תועלת רצה רב ביבי לראות המזיקין.
תשובה :לדעת איך להתנהג אתם.
***

בהאי דאמרו שהקב"ה משתבח בישראל

שאלה" :ומי משתבח קוב"ה ,בשבחייהו דישראל" .צ"ב
– מאי קשיא ,מדוע לא.
תשובה :מה תועלת מזה.
***

ו:
האם בתוך ד"א מקרי קביעות מקום לתפילה

שאלה" :כל הקובע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו".
האם בתוך ד' אמות ג"כ סגי.
תשובה :כן.
***

אלו דברים עומדים ברומו של עולם

שאלה" :כרום זלות לבני אדם ,אלו דברים העומדים
ברומו של עולם" .ופירש"י" ,כגון תפילה שעולה
למעלה" .משמע מזה שיש עוד דברים ,וצ"ב מה הם.
תשובה :תלמוד תורה.
(אריה שאג)

הונצח ע''י החפץ בעילום שמו
לרגל שמחת אירוסי בתו בשטו''מ
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל

אשרי עין שזכתה לראות מעמד סיום השס המרכזי
והמאוחד ,כאשר בשעה קשה זו שאויבי התורה
מסיתים ומדיחים בהרבה דרכים המזכירים תקופות
קשות מאד מהעבר ,כנגד התורה וחכמיה רח"ל.
ומול זאת מתלכדת היהדות הנאמנה תחת מנהיגיה
רועה ישראל מרן רבינו שליט"א ,יחד עם מרן ראש
הישיבה ושאר חכמי וצדיקי הדור ,במעמד שכולו
כבוד לתורה ולחכמיה  ,ומכריזים ה' הוא האלוקים.
מי שלא זכה לראות זאת לא יעזרו בפניו התיאורים,
ומי שזכה לראות התיאורים דלים מולו ,כאשר הרגע
השיא חרוט במוחו ,עת כניסת רבן של ישראל
שליט"א ומרן ראש הישיבה שליט"א ,יחד עם
האדמור מבעלז שליט"א ,כשהקהל הרחב מכל
העדות והחוגים מפזזים לכבוד התורה וחכמיה.
במרכז המעמד הובאו דברי רבן של ישראל ע"י בנו
חביבו הגאון ר' יצחק שאול שליט"א ,רבינו עמד
בדבריו על חשיבות תקנת הדף היומי שמכל העולם
ילמדו אותו דף ,וציין שיש לדבר זה מקור כבר
בחז"ל הקדושים.
כאן המקום להודות למארגנים עיריות בני ברק וי-ם,
שעמלו רבות למען המעמד למרות הקשיים
וההתנכלויות.
עיין תמונות מהמעמד שהבאנו במדור מיוחד

הגליון הונצח השבוע
לזכות יעקב ישראל בן שולמית
לזיווג הגון במהרה

