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סיכום פסוק ב' "כי אם בתורת ה' חפצו" () 1

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב

אשרי האיש – פנינים והארות מכל הדורות /
ישראל אברהם קלאר
אשרי האיש גו' .רבי יודן אומר :המזמור הזה משובח מכל המזמורים (מד' שוח"ט)

סיכום פסוק ב' "כי אם בתורת ה' חפצו" ()1
מדוע נסמך "ובמושב לצים לא ישב" ל"כי אם בתורת וגו'"?
(סמיכות זו מלמדת אותנו ):שנים שיושבין ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים.
[אבות ג,ב]
(סמיכות זו מלמדת אותנו ):היושב במושב לצים גם כאשר יהיה חפצו בתורת ה',
שיצטרך אל החכמה הניתנת פה אל פה ,לא ימצא מי שי ַּלמד אותו[ .אבן ספיר (ר"י
פנחסי ,משלי יד,ז)]
מסמיכות הפסוקים נשמע ש"מושב לצים" הוא ההפך מ"תורת ה'" ,ומזה נלמד שגם
"מושב לצים" פועל עם דרך ושיטה ,שהם באים עם שיטות עמוקות אך ללא התאמה עם
האמת[ .נחלת יוסף (רי"ז ליפוביץ ,רות ,עמוד נב)]
*

מדוע הקדים "אשר לא הלך וגו'" ל"כי אם בתורת"? (פתח
ב"סור מרע" ומסיים ב"עשה טוב" ,וכדומה)
פתח בסור מרע ומסיים בעשה טוב כי זהו סדר הדברים בדרך כלל:
הסיבה שהקדים את חלק "סור מרע" :כי האדם הורגל מנערותו בדרך תאוות העולם
הזה ,ועמם הוא גדל ,וכשעומד על דעתו ולומד להבחין בין טוב לרע אז ראשית עליו
לסור מעצתם של הרשעים שבוחרים בדרך זו[ .רד"ק]
פתח בסור מרע ומסיים בעשה טוב לומר שלא די בסור מרע:
אשרי האיש אשר לא הלך לטרטיאות וכו' ,שמא יאמר אדם וכו' אלך ואתגרה בשינה
תלמוד לומר ובתורתו יהגה יומם ולילה[ .ע"ז יח,ב בשם "דרש ר"ש בן פזי"]
אם רק סר מהרע ולא השלים את תפקידו לעשות מעשים הטובים ,עדיין אינו ראוי
לשבח המיוחד (ש"אשרי" הוא לשון "שבח")[ .רד"ק]
פתח בסור מרע ומסיים בעשה טוב לומר שעשה טוב מביא לסור מרע:
לפי שבתורת ה' חפצו לכן לא נכשל באלו הדברים[ .כתר שם טוב]

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד ז

אשרי האיש – פנינים והארות מכל הדורות  /ישראל אברהם קלאר
מדוע הקדים "אשר לא הלך וגו'" ל"כי אם בתורת"? (פתח ב"סור מרע" ומסיים ב"עשה
טוב" ,וכדומה)

מי שאין בתורת ה' חפצו אם ישב במושב לצים לא יהיה מה שימנע אותו מלחטוא.
[קומץ המנחה (מהרא"ל צינץ ,פרשת שמיני); ועוד]
הדרך להגיע לידי כך שיוכל להבחין מהי עצת רשעים ודרך חטאים ,היא על ידי עסק
התורה (כי אם בתורת וגו')[ .טיב התהילות (ר"ג רבינוביץ)]
מי ששומע למצוות ה' ,אשריו ,שכבר שונא את הרע ('לא הלך' וגו') ,והדרך להגיע לכך
הי א ,שיחזור על הדברים פעמים רבות עד שייקבעו בלבו (יהגה יומם ולילה)[ .עפ"י ברכת
אברהם (האדמו"ר מסלונים ,ר"א וינברג ,הילולא דמרן אדמו"ר מוהר"ש זי"ע ,ד"ה אמת)]
פתח בסור מרע ומסיים בעשה טוב לומר שסור מרע מביא לעשה טוב:
שרק מי שסר מרע זוכה לתורה[ .ספרים]
האדם הוא מלא רצונות ,וכיון שלא הלך בעצת רשעים וגו' – שנמנע ממחשבות רעות –
ממילא ישוטטו רצונותיו רק בדברי תורה[ .מי השילוח (רמ"י ליינער מאיזביצא" ,לקוטים
מכתובים" שבחלק ב)]
פתח בסור מרע ומסיים בעשה טוב לומר שסור מרע שווה במעלתו לעשה טוב:
לומר שמי שלא הולך בעצת רשעים הוא כמו מי שהולך בעצת צדיקים ,שאם ישב אדם
ולא עבר עבירה למרות שיצרו פתה אותו לכך ,נותנים לו שכר כשכר עושה מצוה.
[ירושלמי קידושין פ"א ה"ט (כב,ב)]
מדוע פתח בסור מרע ומסיים בעשה טוב? פירושים נוספים [השייכים לסור מרע ועשה
טוב]:
לומר שישיבה במושב לצים מביאה ל ידי ביטול תורה[ .ע"ז יח,ב]
אשרי האיש שלא הלך וגו' – שקיים מצוות לא תעשה ,שבזכותם יקבל שכר בעולם
הזה ,וכן במצוות עשה של תורת ה' חפצו ,שבזכותם יקבל שכר בעולם הבא[ .חוזה דוד
(ר"ד חזן)]
שתהילותיו של איש הם כשסר לגמרי מהרע ואז עושה טוב ,שלא יהיה "עירוב טוב
ורע"[ .דרשות חתם סופר (חלק ב ,דף רפ ט"ד)]
מדוע הקדים "אשר לא הלך וגו'" ל"כי אם בתורת" (פתח בסור מרע ומסיים בעשה טוב,
וכדומה)? לימוד תורה רק אחר שסר מרע:
הקדים את יראת החטא לחכמה ,לפי שכל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו
מתקיימת וכו'[ .כתר שם טוב; חכמת התורה (ר"ש קלוגר ,מח"ס "חכמת שלמה" ,דרוש
לחודש אלול שנת תקפ"ד)]

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד ח

אשרי האיש – פנינים והארות מכל הדורות  /ישראל אברהם קלאר
מדוע הקד ים "אשר לא הלך וגו'" ל"כי אם בתורת"? (פתח ב"סור מרע" ומסיים ב"עשה
טוב" ,וכדומה)

לומר שאם אינו סר מהרע עדיף שלא ילמד תורה ,ש"לרשע אמר אלקים מה לך לספר
חוקי" ,ואז גם מה שלומד זה רק מהשפה ולחוץ[ .סידור השל"ה "שער השמים" (חלק
פירוש המילות .אינו מהשל"ה)]
אם לא סר מהרע ורוצה בהנאות הגוף ,החומר שלו נשאר גס ,וגם אם יתאמץ לא יוכל
להבין את התורה שהיא אור רוחני ,ואין לו עסק עם התורה ,ורק אם לא הלך וגו' אז
ממילא מתבארת לו התורה[ .עבודת הגרשוני (ר' גרשון אשכנזי ,פרשת תולדות ,דף כז
ט"ד)]
לפי שלא הלך בעצת רשעים אין ל"סטרא אחרא" שליטה על התורה שהוא לומד ולכן
הוא מבין את התורה כראוי וזה גורם לו ליהנות מהלימוד ולחפוץ בתורה[ .ישועה
ורחמים]

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד ט

אבניה ברזל  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'אהל מועד' ,ישיבת מיר ירושלים
מה הם 'ד' לשונות של גאולה' ,ומהו 'המוציא את עמו ישראל לחירות עולם' מאחר
ששוב חזרו ונשתעבדו?

אבניה ברזל  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'אהל
מועד' ,ישיבת מיר ירושלים
מה הם 'ד' לשונות של גאולה' ,ומהו 'המוציא את עמו
ישראל לחירות עולם' מאחר ששוב חזרו ונשתעבדו?
אתי ֶא ְת ֶכם ַמ ַּת ַּחת ַס ְב ֹלת ַמ ְצ ַּר ַים ְו ַה ַּע ְל ַתי ֶא ְת ֶכם
הו ֵצ ַ
א ַני ה' ְו ֹ
א ֹמר ַל ְבנֵי ַי ְשר ֵאל ֲ
ל ֵכן ֱ
יתי ל ֶכם
וב ְשפ ַטים ְג ֹד ַלים ְול ַּק ְח ַתי ֶא ְת ֶכם ַלי ְלעם ְוה ַי ַ
רו ַּע ְנטויה ַ
ֵמ ֲע ֹבדתם ְוג ַּא ְל ַתי ֶא ְת ֶכם ַב ְז ֹ
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאל הא ֶרץ וגו' (ו ,ו-ח)
אל ַקים כו' ְו ֵה ֵב ַ
ֵל ֹ
ארבע לשונות של גאולה
א ֹמר ַל ְבנֵי
א] במקראות התורה בתחילת פרשת השבוע פרשת וארא נאמר (ו ,ו-ח)ָ " :ל ֵכן ֱ
ע ֹב ָד ָתם ְוג ַּא ְל ַתי
אתי ֶא ְת ֶכם ַמ ַּת ַּחת ַס ְב ֹלת ַמ ְצ ַּר ַים ְו ַה ַּע ְל ַתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֲ
הו ֵצ ַ
א ַני ה' ְו ֹ
ַי ְש ָר ֵאל ֲ
אל ַהים כו'.
יתי ָל ֶכם ֵל ֹ
וב ְש ָפ ַטים ְג ֹד ַליםְ .ול ַּק ְח ַתי ֶא ְת ֶכם ַלי ְל ָעם ְוה ַי ַ
רו ַּע ְנטויָה ַ
ֶא ְת ֶכ ם ַב ְז ֹ
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ָה ָא ֶרץ כו'".
ְו ֵה ֵב ַ
וכנגד זה נתקנו ארבע לשונות של גאולה ,וכפי שכותב המשנ"ב (תעב ,מג) שד' הכוסות
בליל הסדר נתקנו כנגד ד' לשונות ש ל גאולה :והוצאתי אתכם ,והצלתי אתכם ,וגאלתי
אתכם ,ולקחתי אתכם.
ומקורו בירושלמי (פסחים פ"י ה"א) ובמדרש (שמו"ר פ"ו ,ה) שאמרו" :והוצאתי אתכם
מתחת סבלות מצרים" ,ד' גאולות יש כאן ,והוצאתי ,והצלתי ,וגאלתי ,ולקחתי ,כנגד ד'
גזירות שגזר עליהן פרעה .וכנגדן תקנו חכמים ד' כוסות בליל הפסח ,לקיים מה שנאמר
"כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא".
וכ"כ רש"י (במדבר טו ,מא) לגבי ד' כנפות של ציצית ,שדוקא ד' כנפות ולא בעלת שלש
ולא בעלת חמש ,כנגד ארבע לשונות של גאולה שנאמר במצרים והוצאתי והצלתי
וגאלתי ולקחתי.
ב] אך קשה ,שהרי לשון המקרא הו א "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים כו'
והבאתי אתכם אל הארץ כו'" .וא"כ מדוע לא נתקן גם כוס כנגד "והייתי" ,ועכ"פ היה
צריך לתקן עוד כוס כנגד

"והבאתי" .א

ובפשטות צ"ל שרק "לשונות של גאולה" אמרו ,ואילו "והייתי" "והבאתי" אינם לשונות
של גאולה.

א

עי' גירסת הרי"ף (פסחים כו ,ב) לענין כוס חמישי אליבא דר"ט וברמ"א (תפא ,א) ובגר"א שם עלה.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד י

אבניה ברזל  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'אהל מועד' ,ישיבת מיר ירושלים
מה הם 'ד' לשונות של גאולה' ,ומהו 'המוציא את עמו ישראל לחירות עולם' מאחר
ששוב חזרו ונשתעבדו?

אך א"כ יקשה מדוע אנחנו מונים את "ולקחתי" בכלל חשבון הד' כוסות הרי גם
ה"ולקחתי" אינו גאולה .וכמש"כ הגר"א באד"א (פרשת וארא) ש"והוצאתי אתכם מתחת
סבלות מצרים" – הוא הוצאה מעבודת פרך" .והצלתי אתכם מעבודתם" – הוא שלא
תהיו עוד עבדים למצרים" .וגאלתי אתכם כו'" – הוא יציאתם ממצרים" .ולקחתי אתכם
לי לעם והייתי לכם לאלוקים" – הוא מתן תורה כמו שנאמר (ויקרא כו ,יב) "ואתם תהיו
לי

לעם" .ב

וראה ב'תורה תמימה' שמבאר (שמות פרק ו הערה ה) בזה שהטעם שלא מנו את
"והבאתי" ,מפני שבהיותנו עתה בגלות והארץ מסורה בידי זרים אי אפשר לישא כוס יין
על זה .ואול י לזכר זה תקנו כוס מיוחד לשמו של אליהו לזכרון ורמז שאנו מקוים לביאתו
ולתחיית האומה והארץ ב"ב.
אולם באמת יש להתבונן בזה שאמרו ד' "לשונות של גאולה" ,ולכאורה ה"ולקחתי"
אינו גאולה ומדוע הוא נכלל בחשבון הכוסות.
מהלך אדונינו הגר"א
ג] ואדונינו הגר"א בפירושו להגדה של פסח (ד"ה די אכלו) כתב בזה דבר חידוש גדול
מאוד.
שד' הכוסות הם באמת רק כנגד "והוצאתי" "והצלתי" "וגאלתי" .אלא ש"גאלתי" כולל
שני לשונות של גאולה ,שנאמר "וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים" .והוסיף
שלכן בין כוס ג' לכוס ד' לא יפסיק.
וכתב הגר"א דמה שאמרו בכל מקום שכוס הד' הוא כנגד "ולקחתי" הוא ט"ס ,דא"כ גם
"והבאתי" "והייתי"ג( .והטעם שלא מנו את "ולקחתי" ואילך מבואר בגר"א ב'הדרת קודש'
כי אינם לשונות של גאולה).
אך עלינו לבאר מהו שני הענינים של "זרוע נטויה" ו"שפטים גדולים" שנכללים תחת
"וגאלתי" ביציאת מצרים .ויש להציע בזה כמה דרכים:
[א] בדרשות 'שיח יצחק' להגרי"א חבר (דרוש לפרשת בשלח) מנה בפשיטות את ד'
לשונות של גאולה כדברי הגר"א .ושם כותב ש"והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" –
הוא שעבוד הגוף" .והצלתי אתכם מעבודתם" – הוא שעבוד הנפש (ענין העבודה לאל

ב

או לם הכלי יקר (ריש פר' וארא) כותב שב"כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" ,מלבד הגירות נכלל גם "בארץ לא
להם" היינו ריחוק השכינה ,כי הדר בחו"ל דומה כאילו אין לו אלוה ,וכנגד זה אמר "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי
לכם לאלהים" ,ליקוחין ממש כדרך גבר בעלמה ,עד "והבאתי אתכם אל הארץ וגו'".
ג יש לצרף בזה את דברי הגר"א בשה"ש ,שרק בביאת הארץ נשלם כל תכלית יציאת מצרים ,ולכן אם אנו דנים לא
רק על עצם היציאה ,אלא גם על תכלית היציאה ,נותן היה הדין לכלול גם את "והבאתי".

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד יא

אבניה ברזל  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'אהל מועד' ,ישיבת מיר ירושלים
מה הם 'ד' לשונות של גאולה' ,ומהו 'המוציא את עמו ישראל לחירות עולם' מאחר
ששוב חזרו ונשתעבדו?

זר)ד" .וגאלתי אתכם בזרוע נטויה" – הוא לימות המשיח שאז יתגלה כחו הגדול השולט
על כל דרכי הטבע" .ובשפטים גדולים" – הוא לעוה"ב אחר התחיה שאז יהיה הדין הגדול
עכ"ד .ה

אולם עצם ביאורו בלשונות של גאולה אינו כפי פשוטן של דברים ,ואינו תואם עם דברי
הגר"א באד"א שהובא לעיל שביאר ש"וגאלתי אתכם" הוא יציאתם ממצרים .וגם מאחר
שלא מנו את "ולקחתי" "והבאתי" אין לכאורה טעם למנות את הנ"ל.
ועלינו לבאר לפי פשוטן של דברים מהו ה"זרוע נטויה" וה"שפטים גדולים" שנכלל
בעצם היציאה ממצרים.
[ב] יתכן לבאר זאת עפ"ד הגר"א בעצמו בפירושו להגדה (ד"ה 'עבדים היינו') שכתב
ש"זרוע נטויה" הוא באתגליא לעין כל ולא כמו שבורחים משם ע"ש .וביארנו בזה
במקו"א עפ"ד בעל הנתיה"מ (בהגדה 'מעשה נסים' פיסקא 'ברוך המקום') שה"וגאלתי
אתכם" כולל גם את עצם היציאה מעבדות לחירות וגם גאולה מלשון קנין (שאנחנו קנין
של הקב"ה מכח זה שהיציאה נעשתה בפ רסום) .ויתכן שזה עומק כונת הגר"א
שה"גאלתי" כולל בתוכו ב' לשונות של גאולה.
[ג] ועוד יש לבאר בזה עפ"ד הרבינו בחיי (שמות ו) שביאר את המקרא "והוצאתי
אתכם" עד "ולקחתי אתכם" ,שהקב"ה בישרם בד' בשורות .האחד ,שיהיו נפטרים מן
השעבוד והם עומדים ברשותם .השני ,שיהיו נפטרים מהם לגמרי מתחת רשותם.
השלישי ,שהבטיחם בקריעת ים סוף .הרביעי ,שהבטיחם במתן תורה.
וכתב דמה שאמר "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" – הוא הבטחה שיהיו
נפטרים מן השעבוד והם תחת רשותם .ואמרו חז"ל (ר"ה יא ,א) שכבר בר"ה בטלה
העבודה מאבותינו במצרים .ובט"ו בניסן נ פטרו מתחת רשותם לגמרי .ומה שאמר
"והצלתי אתכם מעבודתם" – היא הבטחה שיצאו מתחת רשותם ושלא יהיו תחת
ממשלתם למס עובד כלל אך יהיו בני חורין גמורים .וכנגד קריעת ים סוף נאמר "וגאלתי
אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים" – שאז נחשבו גאולים ,כי העבד היוצא מתחת יד

ד וכ"כ ב'שפתי כהן' (עה"ת פר' וארא) וביאר ש"עבדתם" הוא עבד דתם שהיו מאמינים בדתם .אך המשיך לבאר
ש"וגאלתי" זה קריעת ים סוף כו'.
ה בספר 'מראה יחזקאל' (שמות פר' בשלח) הביא בשם הזוהר עה"פ "ימינך ה' נאדרי בכח" – דקאי על ד' זמנים
עוה"ז ,עוה"ב ,ימות המשיח ,ותחיית המתים (בזוהר שמות נז ,ב מובא :עוה"ז ,משיח ,גוג ומגוג ,ותחיית המתים).
וביאר שזה כנגד הבטחת ד' לשונות של גאולה" ,והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" – שעבוד עוה"ז" .והצלתי
אתכם מעבודתם" – ע"ז שמונעם מעוה"ב" .וגאלתי אתכם בזרוע נטויה" – לימות המשיח נאמר "ויצא ה' ונלחם".
"ולקחתי אתכם לי לעם כו'" – לתחיית המתים שצדיקים יושבין כו' ונהנין מזיו השכינה ונשגב ה' לבדו כו' עכ"ד.
והגר"א בפי' להגדה (ד"ה די אכלו) כותב שכוס ראשונה (קידוש) הוא כנגד 'עולם הזה' – שצריך להתקדש עצמו
בעוה"ז .כוס שניה (הגדה) כנגד 'ימות המשיח' – שמספרין יציאת מצרים כמש"נ "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו
נפלאות" .כוס שלישי (ברכת המזון) כנגד 'תחיית המתים' – שמברך על מזונו שאז הוא סעודת לויתן .כוס רביעי
(הלל) כנגד 'עולם הבא' – ולכן אומרים עליו הלל הגדול.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד יב

אבניה ברזל  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'א הל מועד' ,ישיבת מיר ירושלים
מה הם 'ד' לשונות של גאולה' ,ומהו 'המוציא את עמו ישראל לחירות עולם' מאחר
ששוב חזרו ונשתעבדו?

האדון הקשה אשר מרר את חייו בכמה מיני שעבודין והוצרך לשלחו מאתו ולעשותו בן
חורין על כרחו ,עוד העבד ירא ומתפחד פן ירדוף אדוניו אחריו ואין הגאולה שלמה אצל
העבד עד שיתברר במיתת האדון עכ"ד.
ואם כנים הדברים י"ל ש"זרוע נטויה" היינו עצם היציאה שבו ראו את כוחו של הקב"ה
ב כבודו ובעצמו .ו"שפטים גדולים" הוא קריעת ים סוף שאז ראו את השפטים הגדולים
שהעניש את כל המצרים איש איש כפי הראוי לו (כמש"כ רש"י שמות יד ,כה; טו,

ה) .ו

"בין כוס ג' לד' לא יפסיק"
ד] ועתה נשוב לבאר לפי הפשטות שד' הלשונות כוללים גם את "ולקחתי" ,מדוע לא
נכלל גם "והבאתי".
ונקדים בדברי המהר"ל (גבורת ה' פרק ס) ,שכותב לבאר ש'בברית בין הבתרים' אמר
הקב"ה לאברהם ג' דברים .א) "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" ב) ועבדום ג) ועינו
אותם.
וכנגד ג' דברים הללו נאמרו ג' עניני גאולה .בתחילה גאל הקב"ה את ישראל "מתחת
סבלות מצרים" (נגד הע ינוי) .ואח"כ "והצלתי אתכם מעבודתם" (נגד העבדות)" .וגאלתי
אתכם" (נגד הגירות) .ועדיין היה חסר להם חיבור בקב"ה וכנגד זה בא "ולקחתי אתכם לי
לעם והייתי לכם לאלוקים".
והוסיף לבאר שלכן בין כוס שלישי ("וגאלתי") לכוס רביעי ("ולקחתי") לא יפסיק כי אלו
שני הדברים אין הפסק ביניהם ,כי לכך גאל השי"ת את ישראל להיות להם לאלוקים והם
יהיו עמו .ודבר זה מבואר בכתוב בכל מקום אשר מזכיר יציאת מצרים יאמר "אשר
הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים" הרי יאמר בפירוש כי עצם ההוצאה
להיות ישראל לו לעם והוא יהיה להם לאלוקים ,וכן בכל מקום מזכיר כך ודבר זה יסוד
האמונה .ואף בתחילת הדברות אמר "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" כי
יציאת מצרים שיהיה השי"ת לאלוקים לישראל ,ואי אפשר שיהיה פירוד והבדל ביניהם
למי שמבין סודי התורה .ולכן בין שלישי לרביעי לא ישתה שלא יעשה הפסק ביניהם.
ודברים אלו הם דברים יקרים ונכבדים מאוד

עכ"ד .ז

ו

והובא בשם הגר"א (כת"י הדרת קודש) ש"זרוע נטויה" זה חסד ו"שפטים גדולים" זה גבורה (וראה בשל"ה (פסחים
'מצה שמורה') שהביא בשם ת למידי האריז"ל שד' כוסות הם נגד חכמה ובינה וחסד וגבורה).
ז יש לצרף בזה דבר נפלא (עיקרי הדברים שמעתי בשם הגרש"י בורנשטיין זצ"ל) ,דהנה מבואר בגמ' במנחות (סה,
א) שהיו הבייתוסין אומרים שחג שבועות הוא תמיד ביום ראשון ,כי טענו ש"ממחרת השבת" הכונה לשבת
בראשית ולא ליו"ט ראשון של פסח .ויתכן שמהות זממתם היה לעקור שלא יבוא הספירה אחר הפסח לחבר בין
פסח לשבועות ,וכפי שכותב המהר"ל (תפא"י פרק מט)" :ומפני כי יציאת מצרים הוא השלמת ישראל ,ובשביל כך
בא יום טוב ראשון של פסח ,והשלמה הזאת היא הכנה לקבל התורה ,שהיא השלמת ישראל .ולפיכך כתב בתורה
"ממחרת השבת" כי שם "שבת" בא על השלמה ,ששבת והשלים הכל ,ולכך כתב "ממחרת השבת" ,שפירושו

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד יג

אבניה ברזל  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'אהל מועד' ,ישיבת מיר ירושלים
מה הם 'ד' לשונות של גאולה' ,ומהו 'המוציא את עמו ישראל לחירות עולם' מאחר
ששוב חזרו ונשתעבדו?

והדברים טעונים ביאור .כי הגם שכל מטרת יציאת מצרים הוא "להיות לכם לאלוקים"
מ"מ לא מובן מדוע זה סיבה שלא להפריד בין ה"וגאלתי" ל"ולקחתי" .שהרי כמו שאנו
מפרידים את "והוצאתי "והצלתי" ואת ה"ולקחתי" לג' דברים נפרדים א"כ נותן היה הדין
שגם ה"וגאלתי" יעמוד בדבר בפני עצמו שהוא עצם היציאה ממצרים.
ונראה שאי ההפסק בא להורות שה"וגאלתי" לחודיה אינו כלום.
"המוציא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם"
ה] והענין הוא ע"פ מש"כ במקו"א שה"חירות עולם" אמור רק כלפי "שעבוד הנפש",
שהרי כלפי "שעבוד הגוף" ודאי לא היתה הגאולה גאולת עולם שהרי חזרו ונשתעבדו
כמה פעמים בגלות.
אולם כאן נבוא לבאר תוספת בזה שהענין הוא לא רק מצד שנגאלנו מתחת שליטת שרו
של מצרים אלא הענין הוא ה"למען תעבדון את האלוקים על ההר הזה".
וכמש"כ הגרי"א חבר ('יד חזקה' פיסקא 'בכל דור ודור') לבאר מה הענין עתה בזמן
שאנחנו שוב בגלות עבדים כמקדם בתכלית השפלות והשעבוד שהאדם מחוייב לראות
עצמו כאילו יצא ממצרים.
וביאר מפני שיש הפרש גדול בין גלות מצרים לשאר הגלויות שאינם אלא לגוף בלבד
אבל לא לנפש ,כי כבר ניתנה תורה לישראל ושמו יתברך נקרא עלינו ואנו שומרים
תורתו ומצותיו בכל עת ובכל זמן כמש"נ (דברים לא ,כא) "כי לא תשכח מפי זרעו"
ואדרבה בכל דור ודור מוסיפים גדרים וסייגים על התורה .ואין לך בן חורין אלא מי
שעוסק בתורה שאינו משועבד ליצרו הרע ואין טומאה שולטת עליו .והוא החירות
הנפשיי שקנינו ביציאת מצרים ע"י קבלת

התורה.ח

והוסיף שמעת יציאת מצרים קנינו החירות המוחלטת למשול בכל הבריאה בשמים
ובארץ ובכל צבא מעלה ויצאנו ג"כ מתחת הנהגת הטבע להשגחתו יתברך הפרטית ואין
הטבע מושל בנו כלל.

שתספרו מן השלמה של יציאת מצרים עד השלמה האחרת ,שהיא השלמת התורה" .והם רצו לבטל דבר זה שלא
יבוא הספירה לחסר בין פסח לשבועות ,דהיינו להפסיק בין ה"וגאלתי" ל"ולקחתי".
ח
יש לציין גם לדברי הרמח"ל בדע"ת (סי' קמו) שכותב" :ותראי כי גלות מצרים ודאי לא היה כגלות ההוא לפניו
ולאחריו שהיו ישראל משוקעים בעבודה ,ולא היתה תורה ,ולא היו ישראל אומה נבדלת בחוקיה ומצותיה כיום
הזה ,ולא היו בני אדם מכירים שמו של האדון ב"ה כלל ועיקר .ואמנם עתה הנה יש תורה ועל כן אע"פ שאנחנו
בגלות לא יקרא זמן של תוהו כמו שקראו לשני האלפים הראשונים כי יש התורה כמו שביארנו שכבר ניתנה מן
השמים והינה בידינו לעולם ולעולמי עולמים תודה לאל ושמו של האדון ב"ה נודע בעמים" .ובאוה"ח (שמות ג ,ח)
כותב שבגלות האחרו ן נזכה להגיע גם לשער הנ' ,מה שלא זכו לזה בגלות מצרים מאחר שלא היו בני תורה,
ומשא"כ דורות האחרונים באמצעות תורתם ישיגו ליכנס לשער הנ'.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד יד

אבניה ברזל  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'אהל מועד' ,ישיבת מיר ירושלים
מה הם 'ד' לשונות של גאולה' ,ומהו 'המוציא את עמו ישראל לחירות עולם' מאחר
ששוב חזרו ונשתעבדו?

וע"ע מש"כ רמ"ד וואלי (מבית מדרשו של הרמח"ל בספרו 'כסא נבון' מלכים א ח ,נא)
וז"ל" :ששם במ צרים הניחו כל הסיגים וכל טמאה רצוצה שהיתה בהם לפי טבעם .ומה
שחוטאים אחר כך אינו אלא מפני עירבוב האמות כענין שנאמר (תהלים קו ,לה)
"ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם" .ונמצא שכל טמאת העבירות אחר יציאת מצרים היא
מקרית אליהם ולא עצמיית ,ולכן הם ראוים להטהר ממנה תיכף ומיד כשחוזרים
בתשובה ומתעוררים מעצמם להדבק בשרשו ולבקש את טהרתן כו'" עכ"ד.
משל נפלא המשילו בזה .לעני מרוד שהיה גם חולה גדול ומפאת עניותו לא היה יכול
לממן את הוצאות הרפואה לרפאות את עצמו .לימים התעשר אותו העני ומה רבה היא
שמחתו .כמובן דבר ראשון שעשה הוא שר יפא את עצמו במיטב הרפואה עד שהבריא
לגמרי .ובכל שנה באותו יום שזכה לעשירות היה עושה סעודת הודיה גדולה כיד ה'
הטובה עליו.
ושוב לימים פשט את הרגל וחזר להיות עני מרוד כבתחילה .בהגיע אותו היום שזכה
לעשירות היה פלא בעיני כולם בראותם שגם השנה הוא ממשיך במסורת של סעודת
ההודיה ,אמנם לא כיד המלך הטובה עליו בעודו היה עשיר אך עכ"ז השתדל בכל כוחו
לקיים סעודת הודיה גם במצב כזה.
בראותו את כל חבריו ומכריו עומדים ומתפלאים על היותו עורך סעודת הודיה גם
אחרי שהפסיד את כל נכסיו וחזר שוב להיות עני כבתחילה .הסביר להם שלא דומה כלל
העניות שהיתה לי קודם לעניות שאני נמצא בה כעת .בעניות הראשונה הייתי גם אדם
חולני שלא יכול לרפאות את עצמו ,ואילו עכשיו זוכה אני להיות אדם בריא .וממילא
עדיין יש לי על מה להודות על העשירות שזכיתי לה אז ,וכל זמן שהנני בריא עדיין לא
בטלה ההטבה ההיא.
כך גם בני י שראל הגם שחזרו שוב לגלות שהיו בה בתחילה ,מ"מ לא דומה כלל העניות
שהיו בה בתחילה לעניות שהם נמצאים בה עתה .שהרי אחרי שיצאו מהעניות (מתחת
מצרים) זכו להיות חלקו של ה' העם הנבחר שלו וזכו לקבל תורה ומצות .והגם שהעניות
חזרה מ"מ הרפואה הזו נשארה להם לנצח נצחים .וממילא עדיין כל שנה יש לנו מה
להודות על יציאת מצרים מאחר שההטבה מכח זה עדיין קיימת.
ועפ"ז נראה לבאר מדוע בין כוס ג' לד' לא יפסיק .כי באמת ה"וגאלתי" לבד אינו כלום
בלא הצירוף של "ולקחתי" ,מאחר שרק מכח ה"ולקחתי" (שזה מתן תורה) יש לנו קיום
מה"וגאלתי" .ולכן לא מפסיקים ביניהם להורות שכל המטרה של ה"וגאלתי" הוא
ה"ולקחתי".
ועפ"ז מובן מדוע ה"ולקחתי" נכנס לחשבון הד' כוסות של גאולה הגם שאינו גאולה
אלא מתן תורה מאחר שכל המטרה של ה"וגאלתי" הוא ה"ולקחתי".

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד טו

אבניה ברזל  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'אהל מועד' ,ישיבת מיר ירושלים
מה הם 'ד' לשונות של גאולה' ,ומהו 'המוציא את עמו ישראל לחירות עולם' מא חר
ששוב חזרו ונשתעבדו?

חיזוק בתורה בימי השובבי"ם
ו] ונסיים בדבר נפלא שכותב הרמ"ק (אור ישר תקו"ז קסה ,ב).
שהנה בגלות מצרים נידונו במים "היאורה תשליכוהו" כנגד דור המבולט ,וגם נידונו
בחומר ולבנים כנגד דור הפלגה שאמרו "הבה נלבנה לבנים" .אולם אח"כ כשפגמו פעם
שנית ושלישית לא נידונו בזה .והטעם הוא מבאר וז"ל :מפני שאין ישראל רשעים כרשעת
הגוים ההם ,אלא ה יה סוד גלגולם בסוד היאורה אורה של תורה ,וחומר ולבנים בקל
וחומר ,ועבודה קשה של הלכה ,ובלבנים לבונה של הלכה ,והיותם בעוני הגלות עוסקים
בתורה .זהו סוד צירופם האמיתי בגלות זה שיש לנו תורה .והרי הוא ממש כעין גלות
מצרים שהיה צירופו "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו".
מבואר מדבריו ,שבגלות כיום אנו יוצאים את ידי חובת הגלות בעסק התורה ועמלה.
וכ"כ האגלי טל בהקדמה לספרו" :ובזוה"ק דבגלותא בתראה אתקיים בהו "וימררו את
חייהם בעבודה קשה" זו קושיא" ,בחומר" דא ק"ו" ,ובלבנים" דא ליבון הלכה" ,ובכל
עבודה בשדה" דא ברייתא" ,את כל עבו דתם אשר עסדו בהם בפרך" דא תיקו .הרי דכמו
שהיה התיקון במצרים מפגם כו' על ידי שעבוד ועבודה גופנית ,כמו כן נעשה התיקון על
ידי יגיעה ועיון בלימוד התורה ,והטעם כנ"ל מפני שהתיקון הוא במוח ,כי תיקון הברית
תלוי ביותר בלימוד התורה וביותר בלימוד התורה בעיון (וע"ע במשנ"ב תרטו ,ג; ביה"ל
תקעא,

ב).י

וכשם שבגלות מצרים נצרפו ב"כור הברזל" כמו שצורפין את הכסף והזהב בכור ,כך גם
יש צירוף על ידי לימוד ועמל התורה .וכפי שכותב המנוחה וקדושה (שער התורה ב ,ט):
"קח ראיה מן המורגש על המושכל ,אם עלתה חלודה גדולה על עשת ברזל ,אי אפשר
לה עבירה כי אם על ידי האש ,וזה מעשיה :הנפח ישים העשת לתוך גחלי אש ויפיח
במפוחו עליה זמן ארוך בלא הפסק ,עד שיפלס חום האש את הברזל מעבר אל עבר ,אז
יודח החלודה מעצמה וישאר הברזל נקי כתחילת יציאתו מבית האומן .וכמו שאי אפשר
לשער משך זמן שצריך הברזל להסיר החלודה ,כ ן אין לשער משך לימוד רצוף הנצרך

ט ראה בשפת אמת (נח תרמא) שכותב" :וכן היה עשיית התיבה חיבור מכל הבריאה כדי שיוכלו גם הרשעים לבוא
להתדבקות ע"י תשובה .ואף של א מצינו שפעל בהם לשוב ,נראה שהיה בהם הרהורי תשובה ע"י התיבה ,ואם כי
לא יצא מכח אל הפועל הועיל על הגלגולים שנתגלגלו אח"כ כידוע בספרי קודש".
י ענין הק"ל שנה הוא המשך לחטא אהד"ר מעץ הדעת ,וכפי שכותב השל"ה (וישב תורה אור)" :כי ענין התיקון הוא
סור מרע ועשה טוב .סור מרע היא הסרת זוהמת הנחש שבא על חוה והטיל בה זוהמא ,והוא מתפשט מדור אל דור,
ועל כן הנולדים מטפה סרוחה נולדים .ובהסרת הזוהמא אז קבלת התורה שהיא ועשה טוב ,והתורה היפך הזוהמא.
ועל כן אמרו "אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש כו'" .ואדם וחוה שגרמו להיות הטפה סרוחה ,ומכח החטא
ק"ל שנה היה אדם מוציא קרי ונולדו רוחות ולילין (עירובין יח ,ב) הוצרך הצירוף והתיקון להיות במצרים שתסור
הטומאה מזרע קודש".

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד טז

אבניה ברזל  /הרב יהו דה אייזנשטיין ,מח"ס 'אהל מועד' ,ישיבת מיר ירושלים
מה הם 'ד' לשונות של גאולה' ,ומהו 'המוציא את עמו ישראל לחירות עולם' מאחר
ששוב חזרו ונשתעבדו?

להסיר חלודת הנפש ,יש בשלש שעות או ארבע או חמש או יותר ,הצד השוה שיהא
לימודו לפי העיקרים הללו ,וכל שיש בהם יותר ,כן תוסר הקליפה בהקדם".
ולכן נוהגים להתחזק בימי השובבי"ם בעסק לימוד התורה ,כמבואר למשל בשם
משמואל (בראשית פרשת וי חי)" :וממוצא הדברים הנה ימי השובבי"ם ת"ת הם זמן
התיקון לחטא הידוע ,ויש שמתענים ועושין סיגופים ,מוטב שיאמר כל אחד לנפשו מוטב
להשתעבד בביתה של תורה ולצמצם את כל מעשיו ותהלוכותיו שיהיו בדרך התורה ולא
להשתעבד לתעניתים וסיגופים".
לתגובות5322906@gmail.com :
להאזנה לשיעור)212( 0733-718134 :

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד יז

אדמה לעליון – רום מעלות האדם  /הרב חיים שולביץ ,ר"מ בישיבת 'תורת רפאל' ,עיה"ק ירושלים
הגילוי לפי מעלת האדם

אדמה לעליון – רום מעלות האדם  /הרב חיים
שולביץ ,ר"מ בישיבת 'תורת רפאל' ,עיה"ק
ירושלים
הגילוי לפי מעלת האדם
האבות ומשה
בסנהדרין (קיא ).אמרו 'על דבר זה נענש משה רבינו ,שנאמר ומאז באתי אל פרעה
לדבר בשמך הרע לעם הזה .אמר לו הקב"ה ,חבל על דאבדין ולא משתכחין ,הרי כמה
פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב באל שדי ,ולא הרהרו על מדותי ,ולא אמרו לי מה
שמך' ,והובא ברש"י (פס' ט) לביאור הכתוב 'וארא אל אברהם יצחק ויעקב באל שדי,
ושמי יהו"ה לא נודעתי להם' .ומאמר זה טעון ביאור ,כי ממה נפשך ,אם אמנם יש
תביעה על טענת משה ,למה זכה בעקבותיה ליתר גילוי מן האבות ,ואם טענה זו גילתה
שראוי לגלות עוד ,למה 'חבל' על האבות.
ואמנם בזהר (ח"א כד ):אמר רשב"י 'משה אשתלים יתיר מאבהן ,בגין דמליל עמיה
קודשא בריך הוא מדרגא עלאה ית יר מכלהו ,ומשה פנימאה דבי מלכא עלאה הוה ,ועל
דא כתיב וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב' ,הרי שנקט שגילוי השי"ת למשה בא
מתוך מעלתו יתר על האבות.
וכבר כתב בנפש החיים (ש"ג פי"ג) שמדרגת משה רבנו ע"ה היתה יותר גבוהה משל
האבות ,כמו שהעידה התורה 'ולא קם נביא בישראל כמשה' .ועצם חילוק מדרגתו
ממדרגתם ביאר השי"ת בעצמו ואמר 'אני הוי"ה ,וארא אל אברהם באל שדי ושמי הוי"ה
לא נודעתי להם' ,והענין הוא עצם החילוק בין שם אלהים לשם הוי"ה ב"ה ,כי בהשגת
האבות שם 'אלקים'' ,האלקים אשר התהלכו אבותי לפניו'' ,האלקים הרועה אותי
מעודי' ,וכן אנחנו קוראים אותו ית' 'אלהי אברהם' 'אלהי יצחק' ,כי קדושת מדרגתם
שלא השגיחו על שום כח וענין בעולם כלל .אמנם השגת נבואתם לא היתה בביטול
הכחות ממציאותם לגמרי .ולכן נראה אליהם ב'אל שדי' שענינו כענין שם אלהים ,שהוא
בעל הכחות כולם וברצותו משדד מערכת כל הכחות מאשר קבע בהם בעת הבריאה.
אבל השגת נבואת משה היתה בבחינת שם העצם המיוחד הוי"ה ב"ה .ולכן לא היה שום
כח חוצץ בפני אור השגת נבואתו ,וכן ע"י כל נסי ה' שנעשו על ידו ,ראו כולם ביטול
מציאות כל הכחות לגמרי ,ואין עוד מלבדו יתב' לגמרי כמשמעו .וכמו שאמרו (תיקו"ז
כו) 'לג בי אבהן לא אתחזיא אלא במנעלים כו' אבל לגבי משה בלא כסויא כלל ורזא
דמלא וארא אל אברהם'.
ושוב עולה התמיהה ,אם אכן דרגת השגת משה יותר משל האבות ,למה אמר הקב"ה
'חבל על דאבדין ולא משתכחין'.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד יח

אדמה לעליון – רום מעלות האדם  /הרב חיים שולביץ ,ר"מ בישיבת 'תורת רפאל' ,עיה"ק ירושלים
הגילוי לפי מעלת האדם

השגות האדם הוטבעו בבריאתו
והנה דברי רשב"י הובאו בזהר שם ,כהשלמה לדברי רבי חזקיה בביאור הכתוב 'וארא
אל אברהם וגו' (שם כג ,:מתורגם) 'כאשר ברא הקב"ה את העולם ,עשה את האדם
בדיוקן שלו [בצלם אלוהים ,וכשם שהקב"ה יחיד למעלה ,כן האדם למטה] ,והתקינו
בתקוניו [שנעשה בחומר מתוקן ,להיות דוגמת הצרה העליונה] ,כדי שיעסוק בתורה וילך
בדרכיו .שה רי כאשר נברא האדם ,גופו נתקן מעפר בית המקדש התחתון ,וארבע רוחות
העולם התחברו באותו מקום שנקרא בית המקדש ,ואותן ארבע רוחות העולם התחברו
בארבע צדדים שהם יסודות העולם התחתון ,אש ורוח מים ועפר ,ומהם התקין הקב"ה
גוף אחד בתקון עליון ,וגוף זה מחובר משני עולמות ,מעולם התחתון ומעולם העליון'.
[והיינו ,שארבעת צדדי העולם הם מקומם של ארבעת המדות ,חסד גבורה תפארת
ומלכות ,בהם עומדים היסודות ,של מים בחסד ,אש בגבורה ,רוח בתפארת ,ועפר
במלכות ,ומהם יסודות העולם התחתון ,שגוף האדם בלול מכולם ,ואבריו מסודרים כסדר
העולמות העליונים].
ועל כך הוסיף ואמר רבי שמעון (שם כד ,):שכאשר ברא הקב"ה גוף האדם מעפר בית
המקדש התחתון [מלכות] ,אזי נפח בו נשמה מעפר בית המקדש העליון [בינה] ,וכשם
שבבריאת גופו התחברו בו שלשה צדדי יסודי העולם [אש רוח ומים ,התחברו ב'עפר'],
כך גם כשנבראה נשמתו מעפר העליון התחברו בו שלשה צדדי יסודי העולם ,והושלם
האדם [בחיבור גוף ונשמה] ,וסיים כמובא ד'משה אשתלים יתיר מאבהן'.
והענין הוא ,כי האבות הקדושים ,הן הן המרכבה העליונה (ב"ר מז ו ,זהר ח"א קעג,).
ועבודתם היא כח איתערותא דלתתא להמשיך לעולם את גילוי השכינה בזכות מעשיהם
[עד אשר תתגלה לעין כל ע"י משיח בן דוד ,הוא הרגל הרביעית למרכבה] ,והן שלשה
ראשי המלכות ,המגלים לכל את מעלות 'הגדול הגיבור והנורא' (שעה"כ עמידה ד) ,כי
'הגדול' מורה על חסד ,הגבור על גבורה ,והנורא על מדת הרחמים .ועניינם הוא כחיבור
היסודות לעפר ,שעל ידם נבנית כנסת ישראל ,כצורת גוף האדם.
אולם עבודתו של משה לא היתה מן התחתונים ,אלא ניתנה לו 'תורת משה' ,והיינו
שבו נמשכת ומתגלה הדעתיא ,שעליה נאמר 'אל עליון' ,בהיותה בריח התיכון העולה עד
כתר עליון ,ויורד להמשיך שפע עד העולם ,וכשם שהדעת היא פנימיות כל הגוףיב ,כך
נאמר על משה (שמות לד י ,במדבר יא כא) 'העם אשר אתה בקרבו' ,כי הדעת הוא
המקבל מכל המוחין ,ומשפיע אל הגוף ,וזהו תכלית האדם בעולם ,לחבר את שפע

יא

כאמור בזהר (ח"א רלו :ח"ב קלז ):שנקרא 'איש האלהים' (דברים לג א ,תהלים צ א) לפי שהוא בעלה דמטרוניתא,
דהיינו שהוא אחוז בת"ת ,בה דעת המתפשט [כמבואר בסמוך] ,ובה נמשך שפע עליון למלכות.
יב כאמור בתיקו"ז (יג ,כט' ):משה מלגאו יעקב מלבר' ,והיינו שמשה הוא בדעת המתפשט ,שהוא פנימיות הת"ת.
וראה בליקוטי הגר"א (עה ).משה מלגאו בהכרח ,כי נגד ג"ר אין גוף ,שאינם אלא התפשטות ,ועיקרן של א"א או"א
למעלה מחג"ת ,שלכן ז"א אינו אלא ו"ק.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד יט

אדמה לעליון – רום מעלות האדם  /הרב חיים שולביץ ,ר"מ בישיבת 'תורת רפאל' ,עיה"ק ירושלים
הגילוי לפי מעלת האדם

הקודש הבא מן השמים ולקדש בו את פנימיות הארץ ,וכמו שכתב הגר"א (ישעיה א ב)
שהאדם בקיימו תורה ומצות מחבר שמים וארץ.
הוא אשר הובא (בר כות לב ).שכאשר רצה הקב"ה לכלות את ישראל אחר מעשה
העגל ,ולעשות את משה לגוי גדול ,אמר משה לפני הקב"ה 'רבונו של עולם ,ומה כסא
של שלש רגלים אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך ,כסא של רגל אחד על אחת כמה
וכמה' ,וכבר העיר המהרש"א ,שלכאורה אם יעשה את בני משה לגוי גדול הם יהיו 'כסא
של ארבע רגלים' ,כי שלשת רגלי האבות יועילו גם להם ,ועל כך תתווסף להם זכותו של
משהיג.
אכן ,להאמור ,הרי עניינו של משה אינו משלים את האבות ,ואינו כעניינו של דוד
שנחשב כרגל רביעית למרכבה ,שהיא מקום קיבול הגילוי ,אלא משה דבוק בשם הוי"ה
ב"ה ,ועניינו הוא להעביר את דעת עליון ,ולגלות התערותא דלעילאיד ,ואם אין קיום
לעולם בעבודה מצד המקבלים ,הרי כל שכן שאין לו קיום לקבל שפע עליוןטו.
שני כוחות בדעת
והנה הדעת כוללת שני כוחות ,ומבשרי אחזה אלוה ,כי הדעת באדם הגשמי ,בהיותה
בראש היא משמשת כמח שבו נכללת המחשבה המשולבת מחכמה ובינה ,והיינו שיש
בה כח לצרף את המושכל הראשון עם הבנת דבר מתוך דבר ,ולהסיק מתוכם את אשר
יעשה ,וזה הוא חלקה העליון הנקרא 'דעת המכריע' .ואחר הכרעת חפצו ,יש בה כח
נוסף להפעיל את איברי גופו ,ולהוציא את רצונו מן הכח אל הפועל ,וזה הוא 'דעת
המתפשט'טז ,ע ליה נאמר (משלי כד ד) 'ובדעת חדרים ימלאו' .וכן עניינה גם בעליונים ,כי

יג ונאמרו בזה כמה ישובים ,המהרש"א ביאר שמשה לא טען בדרך ק"ו מכסא של ג' רגלים לכסא של רגל אחת,
אלא שטען כי אם כסא של ג' רגלים יכול לעמוד כראוי ,ובכל זאת בעת כעסך אין לו קיום והעמדה ,אם כן ,מה
תועיל הרגל הנוספת .והפני יהושע כתב ,שעל כך הובא בגמרא שם שאמר משה "ולא עוד ,אלא יש לי בושת פנים
מאבותי" ,והיינו שלא תעמוד לבניו זכות האבות ,כי יתרעמו על כך שהסכים לכלות זרעם ולהעמיד עם אחר משלו.
ובאור החיים (במדבר יד יז) הוכיח מכך שהגוי שהיה עומד ממשה היה מנטעי נשמות שלא באו מאברהם יצחק
ויעקב .והחתם סופר ביאר ע"פ מה שאמרו לעיל [י א] התולה בזכות עצמו תולין לו בזכות אחרים ,והתולה בזכות
אחרים תולין לו בזכות עצמו ,הרי שאם יתלה בזכות אבות יהיה בעל רגל אחת ,ואף אם יתלה בזכותו ,ויתלו לו
באבות ,לא יהא אלא בעל ג' רגלים .ובן יהוידע ביאר ששלשת רגלי הכסא הם שלשת הבריתות שכרת ה' עם
האבות ,ואילו כילה את ישראל ,הרי היה מפר בכך את בריתם ,וכל קיום זרעו של משה היה מכח ברית חדשה
שהיה כורת עמו ,ונמצא שדומה לכסא בעל רגל אחת.
יד
וכבר הובא (תיקו"ז סט ,קט ):ג' טיפין דאזדריקו ,שכל טיפ"ה בגימטריא ד' פעמים הויה ,וג' טיפין אלו הוצרכו לתקן
ג' אבות הקדושים ,כאמור (שם קב ).בדרשת הכתוב (משלי יז ג) 'מצרף לכסף' דא אברהם' ,כור לזהב' דא יצחק,
'בוחן לבות ה' דא יעקב .אך משה טיפה אחת ,כמבואר בהקדמת זוהר (ח"א א ):הניצנים וכו' אלין אבהן ואטמרו גו
נביאי קשוט ,והוא דרגא דא תגלי לאבהן ,והיינו שאבהן דעאלו במחשבה הם ג' טיפין דמוחא ,ולכך נאמר בהם
'וארא' כי זכו לגילוי בגוונין דמתחזיין ,אך במשה נאמר 'כי לא יראני האדם וחי' שראה באספקלריא המאירה.
טו
והוא מעין מה שאחז"ל שרצה לברא את העולם במדת הדין ,וראה שאינו מתקיים ,עמד ושיתף עמה מדת
הרחמים ,לאמור כי מצד דין עליון אין קיום לנבראים... ,
טז ואלו הם דברי האר"י (שעה"כ פסח ד) 'הדעת יש לו ב' בחינות ,הא' הוא בחינתו למעלה במקומו בראש הנק' מוח
הדעת .והב' היא בבחי' התפשטותו למטה כנודע כי הוא מתפשט מן החסד עד ההוד ואח"כ כללות כולם נכנס
ביסוד הנ קרא כל לסיבה זו ואח"כ כללותם נכנס במלכות וכ"ז בגופא דז"א' .וראה לשון הגר"א (ספד"צ פ"א ד"ה

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד כ
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בשרשה היא גילוי התורה שתכליתה יתקיים לעתיד לבא ,בעולם השכר ,אך ממנה
מתפשטת הנהגת העבודה בעולם הזה ,בסדר הראוי להגיע אל התכלית ,והיא ההשגחה
הפרטית ,עליה נאמר (דברים ד לה) 'אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד
מלבדו'.
סדר הגילוי ביציאת מצרים
והנה כבר כתב האר"י (שעה"כ פסח א) כי 'פרעה הרשע מכשף גדול היה ,אין כמוהו,
וידע בחכמתו הסתלקות דעת עליון' ,ופרעה אותיות 'הערף' ,לאמור שבא ל'אחוז באחורי
הגרון' ,וראוי ליישב את הדברים לפי ערכנו ,וחיוב עבודתנו.
מלחמתו של פרעה כנגד משה ,באה כאשר באותה עת שבה ההנהגה למקורה ,כדי
לחדש שוב את הארתה ,ולהתחיל הנהגת גילוי מחודש באופן מעולה יותריז ,וכיון שידע
פרעה שבאותה העת נעלמת ההנהגה של השגחה פרטית לישראל ,והמצב הוא של
הנהגה על פי דין ,רצה להנציח מצב זה ,כביכול נמסר השלטון ביד הטבע ,ולכך כשבאו
לפניו משה ואהרן הודה בשם אלהים ,אך אמר 'מי הוי"ה אשר אשמע בקולו'' ,לא ידעתי
את הוי"ה' ,להורות שאינו מקבל את גילוי ההנהגה העליונה על התחתונים.
כאשר ראה פרעה שההנהגה היא באופן שכביכול ה'מוח' ,שהוא ההכרה בהנהגת ה',
נמצא במצב נעל ם ,רצה לנתק בינו לבין קיום מצוותיו ,ואמר 'לי יאורי ואני עשיתיני',
להורות שהקב"ה מסר את קיום העולם אליו ,וכיון שהוא מחויב המציאות ,הרי שאין
קיום העולם תלוי במעשי האדם ,וזממו זה נרמז בשמו ,כי 'פרעה' אותיות 'העורף' ,ששם
מקום החיבור בין הראש לגוף ,ובמקום זה נא חז כדי לשבש את ההכרה בהנהגת הקב"ה,
והיא תפיסת החיבור מצדו האחורי ששם אין הארת הפנים ניכרת ,והוא היפך מצד
הצואר שהוא קדמי ,ומורה על מקום המקדש ,שבו חיבור שפע השמים אל הארץ
(שהש"ר ד ו)יח.
כנגד נסיון זה של פרעה בא משה להמשיך את הדעת אל כל הגוף ,ובכל אשר עשה
לע יני כל ישראל ,לימדם להוציא את האמונה מן הכח אל הפועל ,כי פרי אילן האמונה

שתא) 'שרשא דגופא הוא דעת שבראש ,ענפא הוא דעת המתפשט מדעת שבראש .והוא פנימיות ת"ת ,לכן לא
נחשב לספירה בפ"ע ,והת"ת נקרא דעת כמ"ש באד"ז (רצא.).
יז
סדר התיקון במרים החל בי רידת יעקב לעמוד תחת שלטון פרעה ,שבכך נחשב כמי שהוריד וכפף קומתו ,והוקטן
לפני מי שהתנשא עליו ,כיון שיעקב ייצג את מידת הרחמים ,שהיא המידה הממוצעת בין חסד לדין ,הרי ירידתו
למצרים בעולם התחתון ,הראתה שיש בעליונים מניעה לפעולת מידת הרחמים ,והעולם חוזר להתנהג במידת הדין,
ומצב זה מכונה 'קטנות' ,דהיינו שאין הכוונה של 'מוח גדול' היודע למצע את הדברים ,אלא ההנהגה היא ב'ראש
קטן' של דין נוקב ,כדרך גידולו של אדם ,שבהיותו קטן הגוף מתפתח ,ואילו המוח עדיין מצומצם .מצב זה יש בו
העלם גדול יותר ,כשהוא מכונה 'עיבור' ,והיינו שההנהגה שבה למקורה ,לקבל כח חדש בו תגדל הארתה.
יח
והרחיב לבאר (שם ט) 'הקלי' נאחזות בגרון דז"א ,שהוא מקום צר יותר מכל שאר גופו ,הנה היא נקרא מצרים.
ונודע כי מקום יסוד דאי' הוא שם בגרון דז"א ,והדעת שם הוא מתלבש תוך היסוד דאימא ,ובהיותם מתעלמים שם
היו המצריים ופרעה מלכם נאחזים במקום העורף אשר באחורי הגרון ,ולכן היו משעבדים לבני ישראל בגלות ,כי
לא היו החסדים מתפשטים בגופא דז"א הנקרא ישראל ,ולא היו מאירים להם'.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד כא
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הגילוי לפי מעלת האדם

הוא הבטחון ,והוא החיבור השלם הבא מצד הדעת ,שהיא כבריח התיכוון ,המחבר
שמים וארץיט.
הגילוי כפי שלימות האדם
והנה משה נתבע על מה שאמר 'ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה',
ואמר לו הקב "ה שהאבות לא הרהרו על מדותי ,כי האבות היו מרכבה לשכינה בהיותם
רצים לפני השי"ת כסוסים בבצעי המים (סנהדרין צו ,).ולא הוצרכו לראיית הניסים ,כי
עצם הבטחת הקב"ה היתה אצלם כמציאות קיימת ,וזו שלימות הבטחון ,ולכך לא
הוצרכו לגילוי הנהגת שם הוי"ה בעולם ,באשר מצד תפיסתם כל עצם הבריאה היא
לקיום רצונו.
ואמנם זו מהותו של שם 'אל שדי' שנתגלה לאבות ,שאלהותו נמצאת ומוטבעת בכל
הטבע כולו כי זו היתה דרגת הכרתם במציאות השי"ת בכל הבריאה .וכן מבואר בחגיגה
(יב' ).אל שדי ,אני הוא שאמרתי לעולם די' ,והוא לשון הגבלת השפע ,ובמדרש (ב"ר מו
ג) אמרו 'די לעולמי שאני אלוהו ,די לעולמי שאני פטרונו' ,ומשמעו כאמור בשערי אורה
(ש"א) שנותן למקבלים די ושלמות ומילוי ,לאמור כי הבריאה כולה עומדת לצורך עבדיו,
וזאת היתה השגת האבות כיחידי סגולה .אולם משה ש'ילדה אמו שישים רבוא'
(מכילתא שירה ה) ובא להנהיג את ישראל אמר 'ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה',
כי הנהגת הכלל היא לפי מעשי בני אדם ,וכדלהלן.
וזו היא כוונת הרמב"ן שפירש 'נראיתי לאבות בכח ידי אשר אני שודד בו המזלות ועוזר
לבחירי ,אבל בשמי של יו"ד ה"א אשר בו נהיה כל הווה לא נודעתי להם לברוא להם
חדשות בשנוי התולדות' ,כי עצם העמדת הטבה לעושי המצוות ,הרי הוא שידוד
מערכות הטבע ,כי מצד הטבע אין ההטבה תלויה במעשי בני אדם ,ולכך לא הוזכרו
בתורה כל הניסים שנעשו לאבות ,כגון הצלת אברהם מכבשן האש באור כשדים ,כי
באמת עיקר הנהגתם היתה בדרכי הטבע ,וזה גופא מה שהטבע מכניע את עצמו לפני
עושי רצונו ,כך ראוי שיהיה הטבע בתיקונו ,ואין זה גילוי של 'שמי הוי"ה' שהיא הנהגה
למעלה מדרכי הטבע.
אך הנהגה זו שייכת רק ליחידים ,שהטבתם תלויה בבטחונם ,בעוד ההנהגה לכלל
האומה תלויה בגילוי שם הוי"ה ,וכפי שביאר הרמב"ן (ויקרא כו יא) ש'הנסים הנסתרים
שכל ה תורה מלאה מהם ,הם אפילו ליחיד העובד ,כי כאשר יהיה האיש החסיד שומר
כל מצות ה' אלהיו ,ישמרהו האל מן החולי והעקרות והשכול וימלא ימיו בטובה ...אבל
בהיות ישראל שלמים והם רבים ,לא יתנהג ענינם בטבע כלל ,לא בגופם ,ולא בארצם'.
והיינו כי הנהגת הרבים אינה לתקן את הטבע ,אלא בקיום התורה והמצוות הם

יט וראה לשון הגר"א (ח"א ברכות י :אות מה) 'בטחון ,הוא בדרגה של דעת' ,וביאר בנו ר"א 'הבטחון הוא הדעת
אותו'.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד כב
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ממשיכים השגחה פרטית שהיא גילוי שם הוי"ה ,שמגלה את השורש שלמעלה מהטבע,
וגוברת על הטבע בניסים גלויים.
עצם יכולת זו לקבל הארה מעולם העליון ,היא רק מחמת שקדמו לה מעשי האבות,
שתיקנו את גוף הטבע ,ורק אחר תיקון זה יש בכח ישראל לקבל תורה בעולם הזה,
ונמצא שטענת משה 'למה הרעותה' משמעותה שהרי ישראל ראויים להמשיך טובה,
ולהגביר את ההשגחה אליהם לעמלה מהטבע .והשיב לו השי"ת שכל כוחם הוא מאחר
השלימו האבות דרגתם ו'לא הרהרו אחר מידותי' ,ובכך הכינו את מעלת האדם והעולם
להיות ראוי להנהגת שם הוי"ה.
ו זהו תכלית יציאת מצרים ,שהיא גאולת הדיבור ,בו הביטוי לתפיסה פנימית ,ובה זכו
לגילוי פנימיות שם הוי"ה ,כי הגילוי הוא ביחס לשלבי תיקון האדם ,שבהם תלויה יכולת
השגתו ,ולכך שלשת האבות שעניינם הוא כשלשה מוחין באדם ,התקינו שלשה מוחין
למלכות ,ורק אז נתגלה על ידי משה שם הוי"ה ,המתפשט ב'גוף' של 'דור דעה'כ.
לתגובותh0527690963@gmail.com :

כ וראה לשון הגר"א (יהל אור משפטים קטו .קרח קעח ):שג' ראשונות יצאו בזכות אבות ,והרביעית בתשובה
ששורשה בבינה ,בה ישכיל עבדי מאד ,בדרגא דמשה נשמתא לנשמתא ,ולא בכסף תגאלו.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד כג

באר התורה  /הרב יעקב אשר פלדמן ,מח"ס 'כתב משה' ושא"ס ,ירושלים
ח ת ַס ְב ֹל ת ַמ ְצ ַּר ַי ם"
ת ַּ
ת ֶכ ם ַמ ַּ
א ְ
את י ֶ
צ ַ
הו ֵ
"ו ֹ
ְ

באר התורה  /הרב יעקב אשר פלדמן ,מח"ס 'כתב
משה' ושא"ס ,ירושלים
אתי ֶא ְת ֶכם ַמ ַּת ַּחת ַס ְב ֹלת ַמ ְצ ַּר ַים"
הו ֵצ ַ
"ו ֹ
ְ
אתי ֶא ְת ֶכם ַמ ַּת ַּחת ַס ְב ֹלת ַמ ְצ ַּר ַים ְו ַה ַּע ְל ַתי ֶא ְת ֶכם
הו ֵצ ַ
א ַני ה' ְו ֹ
א ֹמר ַל ְבנֵי ַי ְשר ֵאל ֲ
ל ֵכן ֱ
וב ְשפ ַטים ְג ֹד ַלים (ו ,ו)
רו ַּע ְנטויה ַ
ֵמ ֲע ֹבדתם ְוג ַּא ְל ַתי ֶא ְת ֶכם ַב ְז ֹ
בפי' רש"י (שם) בד"ה סבלת מצרים ,טורח משא מצרים ,עכ"ל.
םו ַציא ֶא ְת ֶכם
יכם ַּה ֹ
א ֹל ֵק ֶ
א ַני ה' ֱ
תם ַכי ֲ
יד ְע ֶ
אל ַקים ַו ַּ
יתי ָל ֶכם ֵל ֹ
"ו ָל ַּק ְח ַתי ֶא ְת ֶכם ַלי ְל ָעם ְו ָה ַי ַ
ְ
לות ַמ ְצ ָר ַים" ע"כ (שם ז).
ַמ ַּת ַּחת ַס ְב ֹ
א -במדרש רבה (וישב פח ה) אמר ר' הונא בשם ר' בנייה [דתקנו ד' כוסות] כנגד ארבע
גאולות [ג' המוזכרים בפסוק ו והוצאתי והצלתי וגאלתי ,הד' מוזכר בפסוק ז ולקחתי] .וכן
הוא במדרש רבה (שמות ו ד) .וכ"ה בירושלמי (פסחים פ"י ה"א).

כא

בלבוש או"ח (סי' תעב סעי' ח) ותקנו חכמים שצריך כל אדם לשתות ד' כוסות זכר לד'
גאולות וד' לשונות של גאולה הנאמרים בגאולת מצרים בפרשת וארא (ו ו-ז) והוצאתי,
והצלתי ,וגאלתי ,ולקחתי וגו' עכ"ל.
ומבואר דמלבד הד' לשונות הנאמרים בגאולת מצרים גם היה שם ד' גאולות בזה אחר
זה ,ועדיין אנו צריכים להבין מה הם סדר ד' הגאולות.
ב-ברמב"ן (שם ו) וז"ל :א] "והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים" ,יבטיחם שיוציא אותם
מארצם ולא יסבלו עוד כובד משאם .ב] "והצלתי אתכם מעבודתם" ,שלא ימשלו בהם
כלל להיות להם במקומם למס עובד .ג] "וגאלתי אתכם" ,כי יעשה בהם שפטים ,עד
שיאמרו המצרים הנה לך ישראל בפדיון נפשנו ,כי טעם גאולה כענין מכר וכו' .ד]
"ולקחתי אתכם לי לעם " ,בבואכם אל הר סיני ותקבלו התורה ,כי שם נאמר "והייתם לי
סגולה" (יתרו יט ה) ,עכ"ל.
אמנם במאירי (פסחים צט ב) ד "ה וארבע וכו' כתב :ואמרו בבראשית רבה (וישב פח ה)
ארבע כוסות אלו כנגד ארבע גאולות  :והוצאתי ,והצלתי ,וגאלתי ,ולקחתי .והענין לומר
שכל אחת גאולה בפני עצמה .הראשון :גאולת השעבוד והוא "והוצאתי אתכם מתחת
סבלות מצרים" וכו' .וגאולה שניה" :והצלתי אתכם מעבודתם" ,ר"ל מכל שיעבוד כו'.

כא ובאוצר מדרשים (מדרש שלשה וארבעה ,אות מג) איתא :כנגד ארבע גאולות והוצאתי אתכם והצלתי אתכם
וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם ,תקנו חכמים ארבע כוסות בלילי פסחים ,ע"כ.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד כד

באר התורה  /הרב יעקב אשר פלדמן ,מח"ס 'כתב משה' ושא"ס ,ירושלים
ח ת ַס ְב ֹל ת ַמ ְצ ַּר ַי ם"
ת ַּ
ת ֶכ ם ַמ ַּ
א ְ
את י ֶ
צ ַ
הו ֵ
"ו ֹ
ְ

והשלישית" :וגאלתי אתכם בזרוע נטויה" שהכה בשונאיהם ועשאם אדונים וזהו זרוע
נטויה .הרביעית :שלקחם לו לעם קדוש ונתן לנו את תורתו ,והוא תכלית הכל ,ועליו
נאמר "ולקחתי" וכו' ,עכ"ל.
ומבואר ,דארבע לשונות של גאולה ,מורים על ארבע גאולות שעתידות לבוא להם בעת
יציאתם ממצרים ,והיינו שלא תבוא הגאולה בבת אחת ,רק תהיה בדרך הדרגה ,גאולה
אחר

גאולה .כב

ג-בחתם סופר עה"ת (שם ז) בד"ה וידעתם' :יש לדקדק ,הא לעיל (פסוק ו) אמר ד' לשונות
אתי ֶא ְת ֶכם ַמ ַּת ַּחת ַס ְב ֹלת ַמ ְצ ַּר ַים" ,ומוסיף והולך
הו ֵצ ַ
"ו ֹ
של גאולה וכו' ,והפחות שבהם ְ
יד ְע ֶתם ַכי
"ו ַּ
וכמו שהסביר הרמב"ן [והוא הדרגא הראשונה] .אם כן מאי טעמא אמר כאן ַ
לות ַמ ְצר ַים" ,שהוא הפחות ,ולא אמר סתם
םו ַציא ֶא ְת ֶכם ַמ ַּת ַּחת ַס ְב ֹ
יכם ַּה ֹ
א ֹל ֵק ֶ
א ַני ה' ֱ
ֲ
המוציא אתכם מארץ מצרים' ,וכו' עכ"ל .תקצ"ג .עי"ש מה שכתב

בזה .כג

ד-והנראה בזה בהקדם ביאור הכתובים שם ,דהנה בתחילה כאשר הבטיחם על הגאולה
אתי ֶא ְת ֶכם ַמ ַּת ַּחת ַס ְב ֹלת ַמ ְצ ַּר ַים" (שם ו) ,תיבת סבלת חסר וא"ו כתיב ,ואילו כאשר
הו ֵצ ַ
"ו ֹ
ְ
לות ַמ ְצ ָר ַים" (שם ז) ,תיבת
םו ַציא ֶא ְת ֶכם ַמ ַּת ַּחת ַס ְב ֹ
יכם ַּה ֹ
א ֹל ֵק ֶ
א ַני ה' ֱ
תם ַכי ֲ
יד ְע ֶ
"ו ַּ
אמר ַ
סבלות מלא וא"ו כתיב ,וצריך ביאור.
ה-והנה באור החיים (יתרו יט א) בד"ה בחדש השלישי וגו' וכו' ,תקשה למה נתעכב ה'
מתת התורה עד חודש השלישי וכו' ,אשר על כן בא הקדוש ברוך הוא ונתן אמתלא
לדבר וכו' לצד הכשרת החתן ,כי לא היו ישראל ראוים לצד שהיו בארץ הטמאה והיו
לנדה ביניהם ,והוצרכו לספור ספירת טהרתם שבע שבתות ,כדרך ז' נקיים אשר צוה ה'
לזבה (זהר ח"ג צז ב) ,והוא אומרו "לצאת בני ישראל" ,פירוש לסיבת יציאתם מארץ

כבומה שהוצרכו שתהיה גאולתם בדרך זו ,עי' העמק דבר (וארא ו ו) ז"ל :דמושכל פשוט הוא ,שאי אפשר לצייר
שיהא איש המוני שהוא כעבד כנעני עומד בעבודת חומר ולבנים ,ועלה במשך מועט למעלת ישראל ,ראוי לעמוד
במעמד הר סיני לקבל התורה במורא גדול של גלוי שכינה .ועל כן נדרש להעלות דעתו וצלמו של האדם לאט לאט.
וכך היה בישראל שהיו מגושמים בצורה ובדעת ,ונתעלו במשך מועט עד שהגיעו להר סיני ,וכו' עכ"ל.
כג
והנה בחתם סופר (וארא ו ז) בד"ה וידעתם ז"ל" :וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות
מצרים" ,פי' כי הנפלאות הגדולות אדם מאמין כי הם מהשם אך הניסים הנסתרים תולה במקרה ,והנה "והוצאתי
מתחת סבלות מצרים" זה היה מיד ,כי בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים (ר"ה יא א) ,והיו קטני אמנה תולים זה
במקרה ורחמי פרעה עליהם ,עד שראו א חר כך ניסים ונפלאות "ולקחתי אתכם לי לעם" ,ואז ידעו "כי אני ה'
המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" וכו' ,ותבינו ותאמינו כי הכל ממני ,עכ"ל .תקפ"ו.
ובדבריו אלו מתבאר שפיר מה שהזכיר הכתוב "המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" ,ולא אמר סתם המוציא
אתכם מארץ מצרים ,דאז לא הוה שמעינן החי' הנ"ל.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד כה

באר התורה  /הרב יעקב אשר פלדמן ,מח"ס 'כתב משה' ושא"ס ,ירושלים
ח ת ַס ְב ֹל ת ַמ ְצ ַּר ַי ם"
ת ַּ
ת ֶכ ם ַמ ַּ
א ְ
את י ֶ
צ ַ
הו ֵ
"ו ֹ
ְ

מצרים ,הוא הסובב עכבת הדבר עד החודש הג' ,וכו' ,עכ"ל .וכן הוא באור החיים (אמור
כג טו) בד"ה וספרתם לכם.
ומבואר בדבריו דביציאת מצרים לאחר שנתקיים בהם "ולקחתי אתכם לי לעם וכו' ,היו
ב' גאולות :א .גאולת הגוף והוא והוצאתי ,והצלתי ,וגאלתי .ב .גאולת הנפש שהוא רמוז
ב"ולקחתי" ,כי לא היו ראויים למתן תורה לצד שהיו בארץ הטמאה.
ו-זבחים (לז ב) אמר רב הונא מ"ט דבית שמאי וכו' ובית הלל ,קרנת קרנת קרנות הרי כאן
ארבע שלש למצוה אחת לעכב ,ע"כ.
ובפי' רש"י (שם) בד"ה קרנת קרנת קרנות שלש פרשיות נאמרו בחטאות החיצונות
בויקרא (ד יח ,שם כה ,שם לד) ,אחת בשעיר נשיא ,וב' בחטאת יחיד ,אחת בכשבה ואחת
בשעירה ,בשתים כתיב על קרנת חסר והאחת מלא,

וכו' .כד

וב"ה סברי יש אם למסורת,

הלכך הרי ד' ,ג' מהן למצוה נאמרו שמצוה לכתחילה ליתן אף עליהן והאחת מעכבת
כדמפרש ואזיל .עכ"ל.
ומבואר דכל תיבה שכתובה מלא וא"ו ,הוי כאילו כתובה התיבה ב' פעמים .וכ"ה בסוכה
(ו ב) ,בסנהדרין (ד א) ,ובמנחות (לד ב).
וכבר כתבו לבאר על דרך זה בקול אליהו (שלח אות צא) ,ובחיי אדם (כלל קמו דין א)
שתיבה הכתובה מלא וא"ו פעמים שבאה ללמד על ב' עניינים.
ז -ויש לפרש על דרך זה גם בענייננו ,ד'סבלת' קמא דהכונה רק על טורח משא מצרים,
כתוב חסר וא"ו ,דהוא מורה על גאולה אחת דהיינו גאולת הגוף .משא"כ 'סבלות' תניינא
דכתיב לאחר "ולקחתי אתכם לי לעם" וכו' ,דהוא קאי על לאחר יציאתם ממצרים וכמו
שנתבאר ,וקאי על ב' הגאולות :א .על גאולת הגוף ,ב .על גאולת הנפש ,כתוב סבלות
מלא וא"ו ,משום שבא להורות על ב' ענינים.
ולהמתבאר מתיישב שפיר מה שכתוב "וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם מתחת סבלות
מצרים" אף שלכאורה הוא הפחות שבהם ,ולא אמר סתם המוציא אתכם מארץ מצרים.
והיינו דמכיון דכתיב 'סבלות' מלא וא"ו  ,שזה מורה גם שיצאו ממצרים וגם שיצאו
מטומאתם ,מאחר שכבר נתקיים בהם ג"כ "ולקחתי אתכם לי לעם" ,וכמו שנתבאר באור
החיים שאז יצאו מטומאת מצרים .א"כ כלול בזה כל הד' לשונות של גאולה .משא"כ
אילו היה כתוב רק המוציא אתכם מארץ מצרים ,היה נשמע רק על ג' לשונות הראשונים
והוצאתי והצלתי וגאלתי שעניינם רק גאולת הגוף.

כד

בספרים שלפנינו כולם חסרים וכבר העיר בזה מסורת הש"ס בסנהדרין (ד א).

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד כו

באר התורה  /הרב יעקב אשר פלדמן ,מח"ס 'כתב משה' ושא"ס ,ירושלים
ח ת ַס ְב ֹל ת ַמ ְצ ַּר ַי ם"
ת ַּ
ת ֶכ ם ַמ ַּ
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*
לות ַמ ְצר ַים"
םו ַציא ֶא ְת ֶכם ַמ ַּת ַּחת ַס ְב ֹ
יכם ַּה ֹ
א ֹל ֵק ֶ
א ַני ה' ֱ
יד ְע ֶתם ַכי ֲ
"ו ַּ
ַ
םו ַציא ֶא ְת ֶכם
יכם ַּה ֹ
א ֹל ֵה ֶ
א ַני ה' ֱ
יד ְע ֶתם ַכי ֲ
אל ַהים ַו ַּ
יתי ָל ֶכם ֵל ֹ
"ו ָל ַּק ְח ַתי ֶא ְת ֶכם ַלי ְל ָעם ְו ָה ַי ַ
ְ
לות ַמ ְצ ָר ַים" ע"כ (וארא ו ז).
ַמ ַּת ַּחת ַס ְב ֹ
א -ברכות (לח א) שעל הפת הוא אומר המוציא וכו' .תנו רבנן מה הוא אומר המוציא לחם
מן הארץ ,רבי נחמיה אומר מוציא לחם מן הארץ .אמר רבא במוציא כולי עלמא לא
פליגי דאפיק משמע ,דכתיב "אל מוציאם ממצרים" (בלק כג כב) ,כי פליגי בהמוציא ,רבנן
סברי המוציא דאפיק משמע ,דכתיב "המוציא לך מים מצור החלמיש" (עקב ח טו) .ורבי
נחמיה סבר המוציא דמפיק משמע ,שנאמר "המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים"
(וארא ו ז) .ורבנן ההוא הכי קאמר להו קודשא בריך הוא לישראל ,כד מפיקנא לכו
עבידנא לכו מלתא כי היכי דידעיתו דאנא הוא דאפיקית יתכון ממצרים ,דכתיב "וידעתם
כי אני ה' אלהיכם המוציא" (שם) ,ע"כ.
ובפי' רש"י (שם) בד"ה דאפיקית יתכון ,שאני הוא שהוצאתי אתכם ,עכ"ל.
ומבואר דאף לאחר יציאתם ממצרים עדיין לא ידעו שהקב"ה הוא שהוציאם ,עד
שיעביד להם דבר שעל ידו ידעו דהוא שהוציא אותם ממצרים ,ועדיין אנו צריכים למודעי
מהו האי מילתא.
ב-בצל"ח (ברכות שם) וע"פ זה נלע"ד דלמסקנא דמתרצי רבנן האי קרא ד"המוציא אתכם
מתחת סבלו ת מצרים" שפירושו הוא כדמפיקנא לכו עבידנא לכו מילתא וכו' .הנה לא די
דמתרצי דליכא קושיא ,אלא אפילו האי קרא גופיה הוא ראיה שהמוציא אין פירושו רק
לשעבר  ,דהרי האי עבידנא להו מילתא היינו שיוציאם ביד רמה ובאותות ובמופתים
שיכירו הכל כי יד ה' עשתה זאת ,ובודאי זהו בשורה גדולה לישראל שיצאו באופן זה.
וכיון שבאמת היתה יציאתם בזה האופן (בשלח יד ח) ,מסתמא בישרם הקדוש ברוך הוא
מתחלה והבטיחם שיוציאם באופן זה .והיכן מצינו הבטחה זה כי אם בהך קרא "וידעתם
וגו' כי אני הוא המוציא" וגו' כדפירשוהו רבנן ,ואם היה המוציא משמעו גם להבא ,נמצא
שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה קרא זה היה מקום להסתפק שמא הכוונה
להבא כדמפרש ליה ר' נחמיה ולא היתה אז בשורה זו נודעת לישראל ,אלא ודאי שאין
פירושו של המוציא רק לשעבר ,עכ"ל.
ובחי' חתם סופר (וארא ו ז) בד"ה "ולקחתי אתכם לי לעם וידעתם כי אני ה' המוציא
את כם מתחת סבלות מצרים" ,ואחז"ל (ברכות לח א) כד מפיקנא לכו עבידנא לכו מלתא
כי היכי דידעיתי דאנא הוא דאפיקית יתכון ממצרים ע"ש ,ונראה דהיינו ירידת המן שעל
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עמוד כז
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ידו ידעו כי ה' הוא שהוציא אותם מארץ מצרים כדכתיב "וידעתם כי ה' הוציא אתכם
מארץ מצרים" (בשלח טז ו) ,וכו'

עכ"ל .כה

אמנם עדיין צריך ביאור דאף לאחר כל הנסים והמופתים שהיו במצרים לא הכירו
שהוא מהקב"ה ,עד שיעשה להם מילתא ומאי עדיף האי מילתא מהניסים שכבר עשה
להם.
בספר אמרי אמת ליקוטים (ברכות לח א) בד"ה ורבנן וכו' ,מדוע לא עביד המילתא קודם
רק כד מפיקנא .ויש לתרץ עפ"י דב רי החידושי הרי"ם ז"ל על המעשה דאיתא בגמרא
שבת (לא א) וכו' ,וכן גם כאן לפני שיצאו ממצרים לא יכלו להשיג דאנא הוא דאפיקית
וכו' עכ"ל.
ולפי דבריו מיושב גם מה דלא הכירו אז בהניסים שנעשו להם במצרים ,והוא משום שאז
לא היו יכולים להשיג ענין זה.
ג-והנה בטור (או"ח ס י' תעג) ואינו מברך 'שעשה נסים' לפי שעתיד לאומרו בהגדהכו,
עכ"ל .וכוונתו במה שכתב לפי שעתיד לאומרו בהגדה היינו לברכת 'אשר גאלנו' ,וכ"ה
באבודרהם (סדר ההגדה ופירושה) ואינו מברך שעשה נסים לאבותינו .מפני שברכת
'אשר גאלנו' היא במקומה ויותר מבוארת שמזכיר בה פרט הנס ,עכ"ל.
ועדיין צריך ביאור מה שלא הקדימו ברכת על הניסים כמו בכל דוכתי שהוא עובר
לעשייתן.
ובתורת משה להחת"ס (הגדה של פסח) בד"ה עבדים היינו לפרעה במצרים ,מה
שמקשין הראשונים למה לא תיקנו ברכה שציונו לספר ביציאת מצרים ,ויש מתרצין
שנכלל בברכת ד'אשר גאלנו' ,ואינו מובן לכאורה דלמה לא מברכין עובר לעשייתו קודם
שמתחילין לספר ההגדה .וי"ל דאיתא בפרק ערבי פסחים (קטז א) מתחיל בגנות ומסיים
בשבח עבדים היינו מתחלה עע"ז היו אבותינו וכו' ,והנה כמו שחייב אדם לראות את
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים (שם קטז ב) ,כמו כן חייב אדם לראות עצמו כאלו הוא
היה עובד ע"ז ועכשיו קרבו המקום לעבודתו והיום בלילה הזה שיצאנו ממצרים התחיל
לעבוד את השם בתחלה בהמצות הנוהגות אותן לילה והנה מצינו בטבילת גרים
שמברכין לאחר טבילה מפני שקודם טבילה אינו יכול לומר וצונו (פסחים ו ב) הכא נמי
קודם ספור יציאת מצרים אי נו יוכל לומר וציונו מפני שעדיין אנו בבחינה כאלו הי'

כה

ועי' עוד מש"כ בזה בכתב סופר (שם).
כו
בפרישה (או"ח סי' תעג אות ב) לפי שעתיד לאמרו וכו' .מהר"י מולין (בסדר ההגדה עמ' ק סי' יח) כתב הטעם
משום דמצוה הכתובה בתורה היא ואין מברכין שעשה ניסים אלא אמצוה דרבנן כגון חנוכה ופורים ורב עמרם (סדר
ר"ע ח"ב סי' עט) כתב הטעם משום דיום ישועה הוא ועדיף מנס ,עכ"ל.
ועי' עוד מש"כ בשפת אמת (פסח תרלז מאמר יא) בד"ה בניסים.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד כח

באר התורה  /הרב יעקב אשר פלדמן ,מח"ס 'כתב משה' ושא"ס ,ירושלים
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ת ַּ
ת ֶכ ם ַמ ַּ
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מעובדי ע"ז ולאחר הספור שיוכל לומר וציונו אז הוא נכלל בברכת אשר גאלנו ודו"ק.
וכו'כז עכ"ל.
ומבואר בדבריו דלא שייך לברך אז להקב"ה על יציאת מצרים ,ומיושב ג"כ לפי דבריו
ברכת שעשה ניסים.
ד-גם נראה ליישב ,והוא לפי מה שנתבאר דכשיצאו ממצרים עדיין לא ידעו כי ה' הוא
שהוציאם ,ורק אח"כ כאשר יצאו ביד רמה ובאותות ומופתים והכירו הכל כי יד ה'
עשתה זאת [כמו שכתב בצל"ח] ,או בירידת המן כדכתיב "וידעתם כי ה' הוציא אתכם
מארץ מצרים" (בשלח טז ו) [וכמו שכתב בחתם סופר].
ומכיוון שנתבאר בפסחים (קטז ב) בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא
יצא ממצרים ,שנאמר "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי
ממצרים" (בא יג ח) ,ע"כ.
וכ"ה ברמב"ם (הלכות חמץ ומצה פ"ז ה"ו) בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו
כאלו "הו א בעצמו יצא עתה" משעבוד מצרים שנאמר "ואותנו הוציא משם" וגו' (ואתחנן
ו כג) ,ועל דבר זה צוה הקדוש ברוך הוא בתורה "וזכרת כי עבד היית" (ואתחנן ה טו)
כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית ,עכ"ל.
ומכיון שעתה בליל ט"ו אנו רואים את עצמנו כאילו עתה יצאנו משיעבוד מצרים ,א"כ
כמו שבשעת יציאתם עדיין לא ידעו כי ה' הוא שהוציא אותם ,כמו כן נוהגים אנחנו ג"כ
כמותם ,ולכן לא שייך לברך על מצות הסיפור וברכת שעשה ניסים בתחילה .ורק לאחר
שמזכירים בהגדה את האותות והמופתים וירידת המן ,שאז נתברר למפרע שהקב"ה הוא
שהוציא או תם ממצרים ,ולכן מברכים אז ברכת אשר גאלנו על גאולתינו ,ונכלל בו ברכה
על יציאת מצרים וברכת על הניסים .והוא על דרך שכתב בספר תורת משה להחת"ס.
*

כז שם :וזה הוא כונת המסדר הגדה כהא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים יען דאנו פורסין מצה
שלימה קודם ספור יציא"מ בלי ברכת המוציא מה שאין אנו עושין כן בשאר ימות השנה (שמברכין תחלה ואח"כ
בוצעין כדי שיברך על השלימה) [עי' או"ח קסז סעי' א] שגם זה מורה על כוונת ענין הנ"ל שאנו רואין עצמינו כאלו
היינו עכשיו עע"ז לכך אנו פורסין אותו ב לי ברכה כמו שאכלו אבהתנא בארעא דמצרים שהיו פורסין בלא ברכה
שלא היו מצווין על כך עדיין (שהיו חנם ממצות) [עי' בהעלתך יא ה ובפי' רש"י שם] עד לאחר גאולתן שקבלו
התורה ,עכ"ל.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד כט

באר התורה  /הרב יעקב אשר פלדמן ,מח"ס 'כתב משה' ושא"ס ,ירושלים
ח ת ַס ְב ֹל ת ַמ ְצ ַּר ַי ם"
ת ַּ
ת ֶכ ם ַמ ַּ
א ְ
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אתי ֶאת ַצ ְב ֹא ַּתי ֶאת ַּע ַםי ְבנֵי ַי ְשר ֵאל"
הו ֵצ ַ
" ְו ֹ
אתי ֶאת ַצ ְב ֹא ַּתי ֶאת ַּע ַםי ְבנֵי
הו ֵצ ַ
ָדי ְב ַמ ְצ ָר ַים ְו ֹ
ָת ַתי ֶאת י ַ
א ֵל ֶכם ַּס ְר ֹעה ְונ ַּ
"ו ֹלא ַי ְש ַּמע ֲ
ְ
ַי ְש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ַמ ְצ ַּר ַים ַב ְש ָפ ַטים ְג ֹד ַלים" ע"כ (וארא ז ד).
א -הנה כתיב "והוצאתי את צבאותי" ,גם כתיב "את עמי בני ישראל" ,ולכאורה תיבת
צבאותי קאי על בני ישראל וא"כ יש כאן כפילות.
ברבינו בחיי (שם) "והוצאתי את צבאותי" .קרא הכתוב לישראל "צבאותי" ,לפי שהם
כנגד צבא הגלגלים ,י"ב שבטים כנגד י"ב מזלות .ועוד שהם נמשלים לכוכבים שנאמר
"והנכם היום ככוכבי השמים לרוב" (דברים א י) .ועוד ירמוז צבאותי אל הצבא העליון,
ויהיה שעור הכתוב והוצאתי את צבאותי של מעלה עם עמי בני ישראל של מטה ,וזהו
שאמרו (מגילה כט א) גלו למצרים שכינה עמהם ,ואם שכינה עמהם בגלות ק"ו לשאר
העליונים ,וזהו שאמרו רז"ל (שבועות לה א) "צבאות" שם קדש הוא ואינו נמחק ,לפי
שלא נקרא "צבאות" אלא על שם שרי צבאות מעלה ,וזהו שהזכיר "יצאו כל צבאות ה'"
(בא יב מא) כלומר העליונים והתחתונים ,עכ"ל.
בשפתי כהן (שם) ואמר "והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל" .אפשר לומר שיובן
עם מה שאמרו ז"ל (ראש השנה יא א) בראש השנה שהוא תשרי בטלה עבודה מאבותינו
במצרים ,אם כן חמש מכות ראשונות היו מניסן עד תשרי ,וכן מצאתי כי תקופת ניסן
היא כנגד מכת הדם שנהפכו כל מימות מצרים לדם ואז לקו כל מימות שבעולם עד כאן,
וחמש מכות אחרונות היו מתשרי עד ניסן כי משפט המצרים במצרים שנים עשר חודש
(עדויות פ"ב מ"י) ,לזה אמר "והוצאתי את צבאותי את עמי" וגו' ,כי מאחר שבטלה
העבודה אין צורך בצבאות שהם המלאכים כי היו במצרים להקל מעליהם ,אבל עתה
שבטלה העבודה אין צורך בהם ,ואמר "את עמי" לא אמר ואת עמי ,רמז כאן כי אין
ההוצאה לגמרי אלא עד שיביא עליהם חמש מכות אחרונות ,ולזה אמר את עמי כי הוא
עדיין תלוי ועומד לזה לא אמר ואת ,אבל אחר ש"ידעו מצרים כי אני ה' בנטותי את ידי
על מצרים" (וארא ז ה) שהיא מכת בכורות שהיא מכה אחרונה ,אז והוצאתי את בני
ישראל מתוכם.
או נאמר "והוצאתי את צבאותי" .שאמר הקב"ה למשה שאחר חמש מכות שהוא מכת
הדבר שנאמר בה "הנה יד ה' הוי"ה" (וארא ט ג) שהוא צירוף חמישי הוי"ה של שנים
עשר צירופים ,אתחיל להוציא ,כמו שעושין אנשי השיירא שקודם שילכו מוציאים
המשאות חוץ למדינה ואחר כך יוצאין האנשים ,כן אמר הקב"ה אחר חמש מכות אוציא
את צבאותי ,ואחר כך בנטותי את ידי שהיא מכת הדבר שנאמר בה "הנה יד ה' הוי"ה",
אחר כן "והוצאתי את עמי" ,ולכן אמר משה במכת הברד "כצאתי את העיר" (וארא ט
כט) לפי שיצאו צבאות ה' ,עכ"ל.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד ל

באר התורה  /הרב יעקב אשר פלדמן ,מח"ס 'כתב משה' ושא"ס ,ירושלים
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באור החיים (שם) והוצאתי את צבאותי את עמי וגו' .צריך לדעת מי הם הצבאות ,ואם
הם ישראל היה לו לומר את צבאות עמי בני ישראל .ואולי כי יכוין ה' לרשום בתורה
הפלגת מעלתינו אצלו כי אין לו צבאות מיוחדים לו כישראל ,ולזה אם היה אומר את
צבאות עמי וגו' היה מקום לומר כי ה' יש לו הרבה צבאי צבאות וזה אחד מהם ,לזה
אמר את צבאותי סתם לומר הרשומים ואין צורך לומר צבא פלוני כי באומרך צבאות ה'
אחד הוא המיוחד ,ואחר כך אמר מי הוא זה ואיזה הוא את עמי בני ישראל ,ויתבאר
הכתוב על דרך כלל ופרט אין בכל ל צבאותי אלא הפרט שהם בני ישראל ,ומעתה לא
יקרא בכינוי צבאות ה' אלא ישראל המרוממים והמעולים ,עכ"ל.
ב-ונראה דגם י"ל והוא עפ"י מש"כ בשפת אמת (פסח תרנז מאמר א) בד"ה בהגדה 'עבדים
היינו לפרעה' כו' ומסיים 'ואלו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו הרי אנו' כו'.
וקשה הלא לא התחיל עבדים היו אבותינו רק היינו ויוציאנו ,ומה שייך לסיים על זה אלו
לא הוציא את אבותינו .ונראה לבאר הענין כי ראינו שמעולם מיד כשהבטיח הקדוש
ברוך הוא זרע לאאע"ה נאמר לו "גר יהיה זרעך" (לך לך טו יג) .א"כ כל שורש בנ"י היו
מיוחדים להיות עבדים במצרים  .וגם כ' "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים"
(יתרו כ ב) .וידוע דבהר סיני בקבלת התורה היו כל הנשמות מבנ"י ולכולם נאמר "אשר
הוצאתיך" .כח

א"כ כמו שהדברות היו לכל נשמות בנ"י ,כמו כן יציאת מצרים .כי כמו

שהיו עבדים לפרעה למטה ,כמו כן הנשמות היה להם שיעבוד תחת מצרים

שלמעלה .כט

ובירידת אבותינו למצרים למטה ונגאלו משם ,בזה היה הגאולה לכל הנשמות וכל
הדורות .והקב"ה הביא אותו הדור למצרים שהם היו דור קרוב לאבות ושבטים והיה
בכחם לירד למצרים.
וז"ש 'ואלו לא הוציא אבותינו' .שאם לא היה הגאולה באותן הדורות ,לא הי' שום דור
ראוי לזה .אבל כלל הגאולה היה לכל הדורות רק באותו הדור הוציאו הדבר מכח אל
הפועל ,עכ"ל .ועי' עוד מש"כ על דרך זה (יתרו תרס).
בספר תורת אהרן (ויגש מו ז) בד"ה "וכל זרעו הביא אתו מצרימה" ,יש לדקדק למה
הוצרך לכתוב ,הרי כבר כתיב "וכל זרעו אתו" (שם ו) .ונראה שבא לרבות גם כל זרעו

כח כ"ה במדרש רבה (יתרו כח ו) ד"א "וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר" (יתרו כ א) ,א"ר יצחק מה
שהנביאים עתידים להתנבאות בכל דור ודור קבלו מהר סיני ,שכן משה אומר להם לישראל "כי את אשר ישנו פה
עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום" (נצבים כט יד) ,עמנו עומד היום אין כתיב כאן אלא עמנו היום אלו
הנשמות העתידות להבראות שאין בהם ממש שלא נאמרה בהם עמידה ,שאע"פ שלא היו באותה שעה כל אחד
ואחד קבל את שלו ,וכו' ע"כ.
ובפי' ידי משה (קהלת רבה א י) בד"ה אפילו מה שתלמיד ותיק וכו' פי' לפי שכל הנשמות היו בהר סיני וקבלו חלקם
שם והכל נאמר ע"י משה ,א"כ על כרחך שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר ניתן ע"י משה וק"ל ,עכ"ל.
כט עי' מדרש רבה (בשלח כא ה) ומהו "והנה מצרים נוסע אחריהן" (שם יד י) שרן של מצרים היה שמו מצרים וכו',
עכ"ל.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד לא

באר התורה  /הרב יעקב אשר פלדמן ,מח"ס 'כתב משה' ושא"ס ,ירושלים
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שיהיו נולדים אח"כ עד ימות המשיח ,וכדאיתא בהגדה של פסח 'בכל דור ודור חייב אדם
לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ,שלא את אבותינו בלבד וכו' אלא אף אותנו
גאל עמהם' שנאמר "ואתנו הוציא משם" (ואתחנן ו כג) ,וכיון שאותנו הוציא ,א"כ ע"כ
שגם אותנו הביא ,שכ שבאו אבותינו למצרים גם אנחנו באנו עמהם כשם שיצאנו עמהם,
שהרי אי אפשר ליציאה בלי ביאה ,לכן אמר "וכל זרעו הביא אתו מצרימה" ,עכ"ל.
ג-ומבואר שכל הנשמות של כל הדורות שעתידין לבוא ירדו למצרים ,ובשעה שנגאלו
אבותינו היתה הגאולה גם לכל הנשמות.
ויש לפרש לפי"ז מש"כ "והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל" ,משום ד"צבאתי"
קאי על הנשמות שהיה להם שיעבוד תחת מצרים שלמעלה [ואף הם יצאו עם בני
ישראל] ,ו"עמי בני ישראל" קאי על העם שהיו תחת מצרים שלמטה ,ומתיישב שפיר מה
שכתוב את צבאתי ואת עמי.
**
יכם ֵמ ֶא ֶרץ ַמ ְצ ָר ַים
ת ֶ
או ֵ
אתי ֶאת ַצ ְב ֹ
הו ֵצ ַ
ֹ
ּיום ַּהזֶה
עות ַכי ְב ֶע ֶצם ַּה ֹ
תם ֶאת ַּה ַּם ֹ
"וש ַּמ ְר ֶ
ְ
עו ָלם" ע"כ (בא יב יז).
ח ַּףת ֹ
יכם ֻ
ת ֶ
ּיום ַּהזֶה ְל ֹד ֹר ֵ
תם ֶאת ַּה ֹ
וש ַּמ ְר ֶ
ְ
אות ה'
ָצאו ָכל ַצ ְב ֹ
ּיום ַּהזֶה י ְ
ַּי ַהי ְב ֶע ֶצם ַּה ֹ
שנָה ו ְ
אות ָ
ש ָנה ְו ַּא ְר ַּבע ֵמ ֹ
ַּי ַהי ַמ ֵףץ ְש ֹל ַשים ָ
"ו ְ
ֵמ ֶא ֶרץ ַמ ְצ ָר ַים" ע"כ (שם יב מא).
הו ַציא ה' ֶאת ְבנֵי ַי ְש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ַמ ְצ ַּר ַים ַּעל ַצ ְב ֹא ָתם" ע"כ (שם יב
ּיום ַּהזֶה ֹ
ַּי ַהי ְב ֶע ֶצם ַּה ֹ
"ו ְ
נא).
והנה תיבת "צבאתי"" ,צבאותיכם"" ,צבאות"" ,צבאתם" ,כתיב פעמים חסר "וי"ו",
ופעמים מלא "וי"ו" וצ"ב.
ונראה עפ"י מש"כ בחיי אדם (כלל קמו דין א) כתיב "בסכת תשבו ז' ימים" וגו' (אמור כג
מב)" ,למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל" וכו' ,מארץ מצרים וגו'
(שם מג) .מתחלה כתוב בסכת חסר ,וכאן בסכות הושבתי מלא ,אלא להורות ב' מיני
סכות שישבו ,א' סוכות של ענני כב וד ,וא' סוכות ממש בשעה שצרו על העיירות
במלחמות סיחון ועוג .וכו' ,עכ"ל .עי"ש בארוכה ומה שכתב בדרשות חת"ס (סוכות עמוד
נה).
ולהמתבאר דכל דכתוב מלא "וא"ו" הוה כאילו כתובה תיבה זו ב' פעמים ,וגם נדרש על
שני עניינים ,כמו כן י"ל על דרך זה בענינינו ,דהיכא דכתיב שם עמי או בני ישראל א"כ
תיבת צבאתי קאי רק על הנשמות כתיב חסר וא"ו [כן הוא וארא ז ד ,בא יב נא] ,משא"כ
היכא דכתיב תיבת צבאות לחוד דתיבה זו קאי לכאורה על ב' ענינים על הנשמות ועל עם
ישראל ,כתיב מלא וא"ו [כן הוא בא יב יז ,יב מא].
*
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד לב

באר התורה  /הרב יעקב אשר פלדמן ,מח"ס 'כתב משה' ושא"ס ,ירושלים
ח ת ַס ְב ֹל ת ַמ ְצ ַּר ַי ם"
ת ַּ
ת ֶכ ם ַמ ַּ
א ְ
את י ֶ
צ ַ
הו ֵ
"ו ֹ
ְ

וע"ע במדבר (ב ג ,ושם לב) ,בהעלתך (י יד ,ושם כח) ,מסעי (לג א) שכתוב תיבת
"לצבאתם" חסר וא"ו ,והוא משום דאין כאן רק כוונה אחת ,היינו על עם ישראל ודו"ק.
לתגובותa0527677650@gmail.com :

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד לג

באר צבי  /הרב צבי קריזר ,ראש כולל 'נזר אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב ,מח"ס באר צבי
'לכם' בפיח כבשן

באר צבי  /הרב צבי קריזר ,ראש כולל 'נזר
אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב ,מח"ס
באר צבי
'לכם' בפיח כבשן
יח ַכ ְבשן (ט ,ח)
ֵיכם ַס ַּ
ְקחו ל ֶכם ְמ ֹלא ח ְפנ ֶ
הנה בכל התורה כולה כשכתוב "לכם" היינו משלכם ,ו"לך" היינו משלך[ .וכדדרשינן
ביומא ג :קח לך משלך ,ועשה לך משלך .וכן גבי אתרוג (בפסחים לח ,.סוכה כט):
'ולקחתם לכם  -משלכם' .ובע"ז מד .גבי עשה לך שרף ,לך משלך .וכן ביאר עפ"ז בספר
'דגל יהודה' את הפסוק בפ' נח (בראשית ז ,ב) 'תקח לך'].
ולפי זה ראיתי לדקדק מהו הכוונה כאן שהוצרך להיות הפיח כבשן דוקא משל משה
ואהרן .והיינו שניצטוו לשרוף עצים שלהם שיהיה פיח כבשן ,או לקנותו בדמים[ ,ובאמת
יש דמים גם לאפר כבשן ,וכדמוכח מדברי הריטב"א בקידושין (נו ):דהקשה אמאי
המקדש בערלה וכלאי הכרם אינה מקודשת ,הרי הם מן הנשרפין ,וקיי"ל (תמורה לד).
דכל הנשרפין אפרן מותר ,והוי ממון ,ובתי' הראשון כתב דמיירי שאין באפרן שוה
פרוטה .ומבואר דכשיש באפר שוה פרוטה ,שפיר יש לו דין ממון ובעלות] .ויש להבין מהו
טעם הענין שהוצרך להיות הפיח כבשן בבעלותם של משה ואהרן.
ונראה לבאר ,על פי מה שכתב הר"ן בדרשותיו (דרוש השמיני) ,שחפץ שנמצא אצל
אדם גדול או במקום קדוש ,הוא מקבל השפעה ממנו ,ומביא הר"ן הוכחה לדבריו
מהמטה של משה רבינו ,שהקב"ה אמר לקחת דווקא אותו המטה שהיה בידי משה בזמן
הסנה[ .וע"ש בר"ן שביאר בזה הענין של תפילה על קברי צדיקים דעל גופם של הצדיקים
חל השפע האלוקי] .עכת"ד.
וכענין זה מצאנו במקומות רבים ,שגם החפצים הדוממים של הצדיקים מקבלים קדושה
ויכולת מעל לטבע ,וכמו ה מטה של אלישע ,ומעילו של שמואל ,כמו שאמרו חז"ל בילקוט
שמעוני בשמואל (רמז קל"ט ,וכ"ה בתנחומא אמור ד') ,על הפסוק "ומעיל קטון תעשה לו
אמו" (שמואל א' ,ב ,יט) ,שאותו המעיל שעשתה לו ,בו גדל ,בו נקבר ,בו עלה [באוב על
ידי שאול].
וכן איתא בספר "פנים יפות" (בפרשת לך לך על הפסוק יד ,כב ,ויאמר אברם למלך
סדום ,הרימותי ידי אל ה' וגו') ,שהרי אמרו חז"ל במדרש (מכילתא פ' בשלח ,מד"ר
שה"ש ד' כ"ג) על הפסוק 'שמלתך לא בלתה מעליך' (דברים ח ,ד) ,שהבגדים גדלו יחד
עמם ,שכן זה הגיע מחמת הקדושה שהיתה שורה על בגדי אותם צדיקים דור דעה[ .ועוד
מצאנו שגם הבעלי חיים של הצדיקים מתעלים ,וכמו שרואים לגבי חמורו של רבי פנחס
בן יאיר (בחולין ז ).שלא רצה לאכול מן הטבל ,וע"כ דזהו מהשפעת הקדושה של בעליו,
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד לד

באר צבי  /הרב צבי קריזר ,ראש כולל 'נזר אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב ,מח"ס באר צבי
'לכם' בפיח כבשן

דהרי לבעלי חיים אין בחירה ,ועל כן הגמרא שם תולה זאת במעלתו של רבי פנחס בן
יאיר].
ומעתה מבואר ,שבשביל שייעשה בחפץ מסויים נס על טבעי ,צריך שיהיה אותו חפץ
מחובר לקדושה .ואם כן ה"נ כדי שיחול הנס המופלא הזה שמלא חפניהם של פיח
הכבשן יתפזר בכל מצרים ויפעל שחין באדם ובבהמה ,הרי שכמו שבכל המכות עד כה
כשהוצרכו להכות את העפר או את היאור זה נעשה על ידי המטה של משה רבנו ,הרי
שעתה שעיקר המכה נעשית על ידי הפיח כבשן עצמו ,היה צריך קודם להיות מחובר
לצדיק ולהיות מממונם .ומאחר וכל ארץ מצרים היתה מלאה בגילולים כשפים וטמאה,
לא היה שייך שמעפר כזה יהיה נס ללא שיקדם לו קצת ניתוק מן הטומאה ,ובפרט נס
מיוחד כזה שלא היה בכל המכות שה יה "מועט המחזיק את המרובה" ,וקיי"ל דענין זה
של מועט המחזיק המרובה שייך דוקא לענין רוחני[ ,דבדבר גשמי זה לא יתכן ,וכמו
דאמרינן (יומא כא ,.ב"ב צט ).מקום ארון אינו מן המדה וכו' ,דמזה הוכחנו במקום אחר
שרוחניות לא קשורה למקום] ,ממילא כדי שיהיה כזה נס הוצרכו משה ואהרן לקנותם,
ועל ידי כך שהפיח משתייך אליהם ,נעשה מחובר לקדושה ,ושפיר יכול לחול בו הנס
דנעשה מועט המחזיק את המרובה.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד לה

הכי איתמר  /הרב איתמר טעפ ,מח"ס 'הכי איתמר' ,קרית ספר
גדר נביא

הכי איתמר  /הרב איתמר טעפ ,מח"ס 'הכי
איתמר' ,קרית ספר
גדר נביא
יאך (ז ,א)
ה ֹרן א ַחיך ַי ְהיֶה ְנ ַב ֶ
לו ַקים ְל ַּפ ְר ֹעה ְו ַּא ֲ
א ֹ
שה ְר ֵאה ְנ ַּת ַתיך ֱ
אמר ה' ֶאל ֹמ ֶ
ַּי ֶ
וֹ
רש"י כאן מפרש "וכן כל לשון נבואה אדם המכריז ומשמיע לעם דברי תוכחות ,והוא
מגזרת ניב שפתים (ישעיה נז יט) ,ינוב חכמה (משלי י לא) ,ויכל מהתנבות דשמואל (א' י
יג)".
ורש"י לשיטתו כך בכמה מקומות ,דבמגילה ג .מחלקים בין דניאל לחגי זכריה ומלאכי,
דאינהו נביאי ואיהו לא נביא ,ופרש"י "שנתנבאו לישראל בשליחותו של מקום ,והוא לא
נשתלח לישראל בשום נבואה" .ובנחמיה (ו ז) פירש "נביאים בעלי לשון כמו בורא ניב
שפתים" .ובישעיה (כא י) כתב "אשר נצטויתי מפי רוח הקודש לתקן אתכם בדרך
הישרה" .ובחולין קלז .פרש" י "תורת משה קרויה תורה ,לפי שנתנה תורה לדורות (וכן
נראית כוונתו בקדושין ל .ד"ה תורה) .ושל נביאים לא קרי אלא קבלה ,שקיבלו מרוח
הקודש כל נבואה ונבואה לפי צורך השעה והדור והמעשה" ,הרי שאף שנביאים מיקרי
"קבלה" מ"מ גם הם "לפי צורך השעה והדור והמעשה" .ובתענית (טו ).נדפס בתוך
פירושו (בשם תוספות מאן דהו) בהא דקראו לנבואות "דברי קבלה"" :כל מקום שהנביא
עומד ומודיע ומזהיר את ישראל קרי לי' קבלה ,ובכל דוכתא דלא איתפקיד נביא כי האי
וירא אלקים שהוא מספר והולך וכו' לא קרינן לי' קבלה".
נראה א"כ דרש"י לשיטתו בכל הנ"ך והש"ס ד נביא הוא הנשלח להוכיח לאחרים,
[ואופנים שמתנבא שלא לצורך אחרים ,אולי לא מיקרי "נבואה" אלא "ראיה" או "חזיון"
שאינם לשון דיבור].
ומציינים שבדרשות הר"ן (דרוש ה') גם כתב כרש"י" :וכבר ידוע שאינו נקרא נביא רק
להיותו משמיע ומדבר תמיד להמון מה שיצוהו הש"י ,כי המדבר תמיד יקרא נביא,
כמאמרו אהרן אחיך יהיה נביאך ,כי נביא נגזר מלשון ניב שפתים" .וכן בחולין שם (ברי"ף
מז ).כתב" :תורת משה קרויה תורה לפי שנתנה חוק לדורות ,ושל נביאים לא קרי אלא
קבלה שקבלו מרוח הקודש כל נבואה ונבואה לפי צורך השעה והדור והמעשה" .ואפילו
אם בב' המ קומות רק העתיק לשון רש"י חזינן שהסכים לדעתו .וכ"כ הרשב"ם בשמות
שם" :נביאך  -דברן תחתיך" ,ובבראשית (כ ז)" :נביא הוא לשון ניב שפתיים ,רגיל אצלי
ומדבר את דברי" .וכ"כ הרד"ק בס' השרשים (ערך נביא)" :שהנביא מדבר לעם בשליחות
הא-ל" ,ואולם צ"ע מחלק הפסוקים שהביא שם איזה שליחות היתה שם לישראל .וכ"כ
האברבנאל במעיני הישועה (מעין ג' תמר ב) שהוא מלשון ניב שפתים שלוח אל העם
להנהגתו ומוסרו.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד לו

הכי איתמר  /הרב איתמר טעפ ,מח"ס 'הכי איתמר' ,קרית ספר
גדר נביא

ולכאורה כך נראה בנדרים (כב" ):אמר רב אדא ברבי חנינא ,אלמלא לא חטאו ישראל
לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד מפני שערכה של ארץ הוא",
והיינו שהנביאים באו להוכיחם ולייסרם על החטאים ,ולכך אלמלא לא חטאו לא היו
צריכים למוסר הנביאים .ובמגילה (יד" ).גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה
נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל שכולן לא החזירות למוטב ואילו הסרת
הטבעת החזירתן למוטב" ,שלהנ"ל י"ל דאינו רק בגלל שהסרת טבעת החזירתן למוטב
לכך הזכירו הנבואה לענין זה ,אלא שמעצם הוויית הנבואה היא להחזירן למוטב.
ברם אפשר שהרמב"ם חולק על רש"י והר"ן בביאור תיבת "נביא" ,ולשיטתו אינה
מגזירת "ניב" .דבהל' יסודי התורה (פ"ז ה"ז) כתב "הנביא אפשר שתהיה נבואתו לעצמו
בלבד ,להרחיב לבו ולהוסיף דעתו ,עד שידע מה שלא הי' יודע מאותן הדברים הגדולים.
ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ וכו' ,או למונעם ממעשים הרעים שבידיהם" .הרי
שלהרמב"ם יכול הנביא לקבל נבואות רק לתועלת עצמו ולא לומר לאחרים .וכן נקט
הרמח"ל בדרך ה' (ח"ג פ"ד)" :ואינו מוכרח כלל בנביא שישתלח לאחרים".
וממילא לשיטתם לא שייך בזה גזירת "ניב שפתיים" ,וצ"ב א"כ מהו תפקיד הנביא,
ומהיכן נגזר שם

זה .ל

ואולי גם להרמב"ם עיקר מטרת הנבואה היתה להועיל לאחרים ,או עכ"פ רוב מיקרי
הנבואה היו לשם זה ,ולכך נקרא על שם העיקר או

הרוב .לא

וכן נראית כונת המהר"ל

בגור אריה (שמות שם) בישוב קושיות האבן עזרא דלהלן .ובמשמר הלוי על התורה (ריש
וארא) הביא ששמע מהחזון יחזקאל על דרך המוסר ,דכשיש אדם נעלה כזה בכלל
ישראל יאות לו השם נביא ,כי מדבר הוא אל העם בעצם מציאותו וגדלותו הנשגבה .וכך
יש לדון בדעת הרמח"ל ,ש כתב בהקדמה למאמר הויכוח" :ועוד משם זכו להעמיד נביאים
שיחדשו בהם ידיעה הזאת תמיד ,ובכל זמן הנביאים היתה הידיעה הזאת רווחת בישראל
בפי הכל ,וכמ"ש בזהר ס' ויקרא מה בין דרין קדמאין לדרין בתראין וכו' עיי"ש ,כי זה
חלק ישראל מה' זאת נחלת עבדי ה' וצדקתם מאתי לעמוד בסודו ולדעת גודל מעשיו
הנעשים על פי רוב חכמתו הנפלאה" .הרי לן הנך תרתי ,שמצד אחד משמע שהנבואה

ל

אמנם רבינו יהודה בן המהר"מ חלאווה כתב בספרו עה"ת אמרי שפר (ריש פר' נח)" :לא נקרא נביא אלא מי
ששופע עליו רוח אלקים כל כך עד שמעוררו לעורר בני אדם בדבר השם ולישרם לעבורתו ,ונביא מלשון ניב שפתים
שמגיד ומפרסם העולה על רוחו לדעת הרמב"ם ז"ל" .ופלא שכ"כ בדעת הרמב"ם .ובחי' הגרי"מ פיינשטין זצ"ל על
התורה (שמות לה כא) הוכיח כהרמב"ם מתרגום יונתן שם" :וכל דאשלמית רוחיה בנבואתה דעימיה" והתם מיירי
בנדבה למשכן ,הרי ששייך נבואה שלא בשליחות לאחרים .ויש לדון בזה ,דכיון שהמשכן הי' לכל ישראל א"כ
נבואה על נדבת המשכן היא לתועלת הכלל.
לא
ויעויין דבריו (תשובה פ"ו ה"ה)" :ומהו זה שאמר דוד 'טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך ,ידרך ענוים' וגו'? זה
ששלח נביאים להם מודיעים דרכי ה' ,ומחזירין אותן בתשובה" ,הרי שההוראה לשבים היתה ע"י נביאים ,ברם ע"כ
שזוהי כונת הפסוק "יורה" "ידרך" שהקב"ה בכבוד ובעצמו עושה זאת ,ולכך פי' שהכונה לנבואה ,דמעוררים
ומוכיחים שלא ע"י נבואה לא מיקרי שהקב"ה עשה אלא שהם צדיקים המקיימים מצות תוכחה.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד לז

הכי איתמר  /הרב איתמר טעפ ,מח"ס 'הכי איתמר' ,קרית ספר
גדר נביא

היא נחלת הצדיקים בלבד ,לעמוד בסודו וכו' ,אבל מאידך מחמת זה היתה הידיעה
הזאת (ראה הערה) רווחת בישראל בפי

הכל .לב

אך אינו מוכרח שזו כוונתו.

והאבן עזרא (שמות שם) חולק אפרש"י שנביא מלשון ניב ,והקשה על זה כמה קושיות,
וכתב דפירושו הוא "נביא שאגלה לו סודי ,כדרך כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים,
והוא מתענג עלי" ,וצ"ב היאך משמע זה בביאור התיבה.
ב .והנה בסוטה (מח ):ובמכילתא (פר' בא) הזכירו דוד המלך כנביא ,וכ"כ רש"י (תענית
כו .מ גילה יד .ד"ה נבואה) ,והיכן מצינו שהשתלח לישראל בנבואה .ולהרמב"ם שנביא
הוא גם להרחיב לבו ולהוסיף דעתו ,א"ש ,אבל לשאר מפרשים צ"ע .ובהר אפרים על
המכילתא שם באמת ביאר נביאותו של דוד המלך עפ"י הרמב"ם .ובדעת שאר מפרשים
אולי אפש"ל ,דספר תהלים הוא הוא שליחות נבואתו של דוד המלך ע"ה אם חלקו נכתב
ברוח נבואה[ .ומציינים בענין זה למהרי"ץ חיות בד' מקומות (ברכות יג .ר"ה ד .יומא לז.
נדה ל ,):ולטו"א ומרומי שדה (מגילה ג ).והקדמת הרד"ק לתהלים ,ולס' נביאי אמת פרק
ט'].
ובהר אפרים שם הביא מהמאירי בפתיחה לתהלים ,שהביא דעת הקדמונים שדוד אינו
בכלל הנביאים רק מכת המדברים ברוח הקודש ,והא דמצינו בתהלים נבואות לעתיד
לבוא הם מנביאים אחרים וכתבם דוד בספרו .והביאו ראיה דספר תהלים הוא מספרי
הכתובים ,שקדושתם למטה מספרי נביאים .והמאירי חולק עליהם ודעתו שדוד בכלל
הנביאים ,והמזמורים שיש בהם נבואות נאמרו לדוד.
ומש"כ דתהילים הוא מהכתובים ולא מהנביאים ,ביאר המאירי שכל נביא שלא נשתלח
לעם  -להתרותו על מעשיו הרעים להדריכו במעשה היושר ,או לצוותו בעסק העם
במלחמות ,אע"פ שנאמרו לו דברים בנבואה גמורה ונכתב בספר לא נכלל ספרו בספרי
הנביאים אלא בספרי הכתובים .לכן אע"פ שמצינו נבואות לדוד בתהלים נחשב ספרו
בסדר הכתובים .וכן עזרא ודניאל שכתבו נביאות ובספריהם ,כיון שלא נשלחו מאת
המקום לנבא זאת לעם נכללו בכלל

הכתובים .לג

ולפ"ד מובן השם "כתובים" שניתן להם ,להגדיר הבדלם ושינויים משאר נבואות ,שהם
רק נאמרו להכתב ולא להאמר ,ואזיל גם עם שאר מפרשים ש"נביא" הוא לשון דיבור,

לב

"הידיעה הזא ת" היינו מש"כ קודם :א .שכל ההנהגה של התחתונים בכל הפרטות שאפשר לחשוב אינה אלא ביד
השכינה .ב .ואין לך דבר קטן בעולם שאין עומדים עליו כמה ענינים רמים וגבוהים מאד .ג .ואז ידעו והבינו כל סוד
הבריאה על מה נברא כל העולם ,ועל מה עומד ,ועל איזה דרך מתנהג ,ומה אחרית כל אלה הדברים .ד .וידעו עומק
עצתו ית"ש והנבראים הגדולים שברא לכבודו ,ה .וגם ראו איך בני העולם הזה הולכים בחשך והאמת נסתר
מעיניהם ,ואיך הניח הקב"ה בעולם הזה המכשלות את הרשעים ,ו .כי מפני שהוא נסתר מבני העולם הזה נתן
רשות לשטן לשוט בארץ ולהתהלך בה ,ולעשות ולפתות לב בני אדם בכמה מיני מרמה וכזב שלב האדם נפתה
אחריהם ,וטועה בכמה טעויות ,וחושב שהעולם אינו הולך אלא על פי הטבע הזה שנראה לעינים וכו'.
לג
וצ"ע הראי' מ"נבואות לעתיד" שיש בתהילים שהוא נביא ,הא גם ברוח הקודש אפש"ל על שם העתיד.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד לח

הכי איתמר  /הרב איתמר טעפ ,מח"ס 'הכי איתמר' ,קרית ספר
גדר נביא

דלכך ספרי ה"נביאים" הם מה שנאמר להם לומר לאחרים ,וה"כתובים" נאמרו רק
להכתב.
ג .וממחלוקת הנ"ל בגזירת מילת "נביא" משתלשלת מחלוקת אחרת ,דהר"ן שם בא
לפרש למה נביא צריך להיות עשיר וגבור (נדרים לח ,).דכיון שהוא נשלח להמון העם
נצרך לדברים הללו על מנת להשפיע .אכן הרמב"ם ביאר הדברים על שלימות הנפש,
כמש"כ ביסודי התורה (שם ה"א)" :ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה ,גיבור
במידותיו ,ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו
תמיד" .וכן בהקדמה לאבות (הפרק השביעי) כתב" ,ועשיר היא ממעלות המידות ,רצוני
לומר ההסתפקות ,לפי שהם יקראו המסתפק בחלקו עשיר .וכן גיבור היא גם כן ממעלות
המידות ,רצוני לומר שהוא ינהיג כוחותיו לפי הדעת ,והוא אמרם אי זה הוא גיבור
הכובש את יצרו".

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד לט

הלכתא מאורייתא  /הרב יוסף אביטבול ,מח"ס שערי יוסף ושא"ס ,בני ברק
האם שייך חילול השם במי שאינו שומר תורה ומצוה

הלכתא מאורייתא  /הרב יוסף אביטבול ,מח"ס
שערי יוסף ושא"ס ,בני ברק
האם שייך חילול השם במי שאינו שומר תורה ומצוה
וב ַּע ֶםך
וב ֵבית ֲעב ֶדיך ְ
ח ַּדר ַמ ְשכ ְבך ְו ַּעל ַמט ֶתך ְ
וב ֲ
יתך ַּ
ְוש ַּרץ ַּה ְי ֹאר ְצ ַּפ ְר ְד ַעים ְועלו ובאו ְב ֵב ֶ
רו ֶתיך (ז ,כח)
א ֹ
וב ַמ ְש ֲ
מוריך ְ
וב ַּת ֶ
ְ
ואיתא בגמ' בפ סחים דף נג ע"ב עוד זו דרש תודוס איש רומי מה ראו חנניה מישאל
ועזריה שמסרו עצמו על קדושת השם לכבשן האש ,נשאו ק''ו בעצמן מצפרדעים ,ומה
צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו ובאו ועלו בביתך וגו' ובתנוריך
ובמשארותיך ,אימתי משארות מצויות אצל תנור הוי אומר בשעה שהתנור חם ,אנו
שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה.
הנה קידוש ה' פשיטא ששייך בחילונים שאינם שומרים תורה ומצוות ,וק''ח
מהצפרדעים שעשו קידוש ה' אצל פרעה ,אבל יש לדון האם שייך דין חילול ה' בחילונים
וכו' שאפשר שאף שיאמרו כן כיון שכל מטרתם לעקור את הדת מכל כיונים והם בטוח
כמומרים א''כ אין חייוב להזהר בזה מפני חילול ה' ,ואף שיש שיטות שחילונים של היום
לא חשיבי מזידים אלא רק שוגגים ,מ''מ עיקר הסברא בזה רק משום שהתקשורת מטעה
אותם ,וכמ''ש להביא ידידי הגרנ''י בן שמעון שליט''א בגליון מעשה נסים מס'  2בשם
הגר''י כהן יעו''ש עוד באריכות ,אבל מ''מ סו''ס יש לדון שיש חילול ה' לכל האנשים
שבחו''ל ועוד שהם שומרי שבת והם לא יודעים בדיוק ,וזה סותר להם את האמונת
חכמים לגדולי התורה שבארץ הקודש.
ולענ''ד דין חילול ה' שייך בכל גוונא ,דהנה איתא בגמ' ביומא דף פו ע''א איתא אבל מי
שיש ח ילול השם בידו אין לו כוח בתשובה לתלות ולא ביוה''כ למרק אלא כולן תולין
ומיתה ממרקת שנאמר ונגלה באזני ה' צבאות אם יכופר העון הזה לכם עדתמותון היכי
דמי חילול השם אמר רב כגון אנא אי שקילנא בשרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר
וכו' ,וכתב שם רש''י בד''ה באמור להם עם ה' אלה ,את זו קרא הכתוב חילול השם
כשאדם חשוב עובר עבירה ופורענות באה עליו והכל אומרים מה הועילו לו ראה
החסידים והחכמים רעה באה עליהם שנאמר ויחללו את שם קדשי ובמה חללהו באמור
עליהם האומות שגלו ביניהן ראו עם ה' אלה ולא יכול להצילם שלא יגלו נמצא שם
שמים מתחלל וכבודו מתמעט עכ''ל ,ומוכח דעל הכל אומרים גם שייך חילול ה' ,ולא
עוד גם באומות העולם שייך חילול ה' ,ולכן י''ל דגם בכה''ג יש חילול ה' ויש לאסור
להתפלל במקומות שיכולים להגיע חילול ה' שהתקשורת תגיד שהחרדים לא שומרים
על החוק דהא סו''ס הוא חילול ה' ,וכה''ג שמעתי מהגר''ש עמנואל שליט''א ששייך
חילול ה' על מה שהתקשורת מפיצה ,ובזה שמעתי ממנו לענין מעשה הדבקות שהיה
ישיבה שלמה אחת שנדבקה באמת כולם בכוונה ואכמ''ל ,וכן כתב לי הגרש''ב גנוט
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד מ

הלכתא מאורייתא  /הרב יוסף אביטבול ,מח"ס שערי יוסף ושא"ס ,בני ברק
האם שייך חילול השם במי שאינו שומר תורה ומצוה

שליט''א שבעת הזאת אינו מתפלל בתוך הבית הכנסת אלא מחוץ לבית הכנסת ליד
החלון .והארכתי עוד בכ"ז במק"א.
ומה שיש חילול ה' אף על גוים כן מוכח גם ממש''כ בשו''ע יו''ד סימן רנד שאסור
לישראל ליטול צדקה מן העכו''ם בפרהסיא ואיסורו משום חילול ה' שמבזה עצמו
בפרהסיא כמבואר בגמ' בסנדהרין דף כו ע''א יעו''ש ,וכן ראה ביפה ללב (ח''ג אות ד)ש
בתלמיד חכם אף להת פרנס מצדקה של ישראל החמירו בו דהוי מחלל השם ומבזה
התורה ולכן ''ש לשאול בפה מן הגוי או מומר דהוי חילול השם טפי ושומר נפשו ירחוק
מן הכיעור כמטחוי קשת וכו' יעו''ש .וכן יש להוכיח מהא דכתבו הפוסקים לכבד הורה
חילוני משום חילול ה' יעו''ש ,וכן לחלל עליו שבת ,וכן יש להוכיח ממש''כ לדון בסוף
שו''ת מעשה נסים ח''א שחילול ה' עדיף חילול שבת יעו''ש באריכות.
וכמו כן יש לדון ממש''כ בשו''ת שבט הקהתי (ח''ד סימן רפט) שהרי הדין לא להתאבל
על מומר ,אבל מ''מ כתב שם שהכחם עיניו בראשו שאם יש חשש שיצא מזה חילול ה'
שהחפשים יאמרו שאין ה חרדין יושבים שבעה שזהו עון חילול ה' וחמור יותר יעו''ש.
וכן ראה במעדני שלמה (עמ' קעה) שנשאל לגבי מי שרגיל לשחות בקביעות מטעמי
בריאות כגון שיש לו כאבים בגב האם מותר להמשיך לשחות בתשעת הימים ,והשיב ,לא
מתאים לשחות בימים אלה וכו' ובפרט שאם יצטרך לשחות בברכיה של חילונים יש בזה
משום חילול השם שהרי לא יבינו מדוע אחרים אינם שוחים ומן הסתם שמעו על מנהג
האבלות בימים אלו וכו' יעו"ש
וכן ראה עוד בס' אשכתביה דרבי (ח''ב עמ' קסו) מביא שבעל תשובה אחד שאל את
מרן הקה''י זצ''ל האם חייב בכבוד אביו שאינו שומר תורה ומצוות ,ואמר לו שפטור
מכבודו אבל יתנהג עמו כאחד האנשים הנכבדים כדי שלא יהיה חילול השם יעו''ש.
וכן יש להוכיח בכ''ז מדברי הגמ' בשבת דף קיד ע''ב כל תלמיד שיש רבב על בגדו חייב
מיתה ,ומצינו בזה כמה ביאורים ,וברינו יונה בספר היראה אות רכו כתב שיש בו משום
חילול ה' ,ובמשך חכמה (ויקרא יט) כתב שמטען זה חייבים עליו מיתה כמבואר בגמ'
ביומא דף פו ע''א שחילול ה' אין לו כפרה אלא במיתה.
ושוב לאחר כותבי כ''ז ראיתי בשיחתו השבועית של רבינו מרן ראש הישיבה הגרי''ג
אידלשטין שליט''א שמאר שיש חובה לשמור על ההוראות כי הרי החילונים מסתכלים
עלינו ,ולכן יש חובה להזהר בזה ,מפני החטא של חילול ה' ע''ע בגליון דרכי החיזוק
(יתרו תשפ"א).
וכן מצאתי בשו"ת שבט הקהתי (ח"ג סי' של"ח) שכתב שמי ששכר אחד לשמור הילדים
שלו בשבת ולא עלתה על דעתו איסור של שכר שבת דיש להתיר ליתן שכר שבת למנוע
חילול השם דאם לא יתן לו שכרו יחשוב החילוני דהדתיים הם גנבים ועושקי שכר שכיר
ויש להתיר איסור שכר שבת משום שלא יהיה חילול השם ח"ו ע"ש ,וכיוצא בזה כתב
הגרש"ז אויערבך זצ"ל בשו"ת מנחת שלמה (ח"א ס' לה) באדם שאינו שומר תורה
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד מא
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ומצוות שאם יש חשש שעל ידי זה שיציעו לו לברך יפגע וישנא לומדי תורה ,מותר
לכבדו באכילה ושתייה ,כדי שלא יכשל בעבירות חמורות יותר על ידי שנאתו ,יעו''ש
עוד במש"כ בזה ,ובמש"כ בס' פאר הדור ח"ג עמ' קצה בשם החזון איש.
*

בדיני ובגדרי חילול ה'
שאלה:
בס''ד .לכבוד הרה''ג ר' יוסף שליט''א
הייתי שמח עם יש למעכת''ר איזה בירור מקיף בנושא חילול ה' ,שהגדרות בזה מאוד
לא ברורים לפעמים שומעים כאלו שאומרים להימנע ממצוות כי זה חילול ה' [ויש גם
לפעמים איבה שזה כבר נושא יותר חמור שהוא לפעמים בכלל פיקו''נ ,וע''ז איני מדבר]
ומאידך הרבה רבנים צעקו ע''ז ,ולמשל אעתיק ממש''כ בספרי יעננו ,ויש לעשות בזה
סדר מתי אומרים ומתי חודלים מלומר אלא אדרבא משנאיך ה' אשנא ותכלית שנאה
שנאתים לאויבים היו לי וכו' ,וכמש''כ הביה''ל סי' א' עיי''ש.
ואעתיק (עם הדגשה):
א .עם פרוץ המגיפה ,קבע רב מסויים בצרפת שיש לבטל מצוות מילה בכל צרפת למשך
כל תקופת הקורונה ,וכתב :שכהחלטת השלטונות בצרפת לאסור ברית מילה בצרפת,
מחמת חשש הידבקות במחלה על ידי המציצה ,יש לבטל לעת עתה את קיום מצוות
מילה בצרפת ,וכתב שיש לשמוע לדעת רופאי המקום ולא לדעת רוב הרופאים ברחבי
העולם כיון ש"אין לך אלא רופאים שבארצך" ,והוסיף שם עוד שזהו חילול ה' למול
בשעה שהשלטונ ות אוסרים זאת ,כיון שעלול הדבר להביא לידי קולות תערומת רבה על
ציבור החרדים שבקרבם יש יותר חולים מאשר בשאר חלקי האוכלוסיה ,משום שהם
מזלזלים בהוראות השלטונות ,ועל כן יש לבטל עריכת ברית מילה בצרפת עד יעבור זעם,
עכ"ד.
והגר"מ שטרנבוך שליט"א הורה להרעיש עולם ומלואו לביטול הוראה זו מכל וכל,
וביקש לפעול ולהפעיל אצל יהודי צרפת למול בניהם כדת וכדין ולא לסמוך על הוראה
זו ,שהרי גם לדעת הרופאים שיש סכנה במציצה ,עכ"פ אפשר לעשות המילה במציצה
עם שפופרת קצרה מאוד ,וחס ושלום לבטל מצוות ברית מילה בעת הזאת  -שהיא יסוד
התורה ,ו עליה נכרתו י"ג בריתות עם הקב"ה ,ומה עוד ,שעל ידי שדוחים המילה ,עלול
לבסוף להידחות לעולם ,עכ"פ אצל פשוטי העם שלא ימהרו למול בניהם אח"כ כדין.
בדבריו הביא הגר"מ שליט"א (מה שהובא לעיל) ששמע מפי מרן הגרי"ז זצ"ל ,שבשעה
שהיה בבריסק מגיפה (שחפת) ועפ"י דעת הרופאים היה סכנה שעלול המוהל להדביק
את התינוק או התינוק ידביק את המוהל ,התיר הגר"ח זצ"ל לעשות מציצה בפה
בשפופרת קצרה מאד ,שלדבריו הוי כגופו ממש [אכן כל זה דווקא באופן שהוכח שיש
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד מב
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איזה סכנה ממש ושכיח הזיקא ,שבזה אין הפסוק דשומר מצוה וכו' ,אך בכל מדינה יש
לדון לגופו א ם הוא בכלל שכיח היזקא] .אך מ"מ ברור הדבר שאין לבטל ח"ו מצוות ברית
מילה ה"י ,ע"כ דברי הגר"מ שטרנבוך שליט"א.
אכן לבסוף חזר בו הרב הנ"ל מפסקו (ונתברר שהטעוהו) ,והורה לקיים מצוות מילה
בזמנה אף בימים הללו ומודים דרבנן היינו שבחייהו.
ב .עוד כתב :בעוונותינו הרבים שימשו כלים אלו ודומיהם ר"ל להפצת ארס ביהדות
הנאמנה בטענות הבל ורעות רוח בחילול ה' נורא כביכול החרדים הם המה המפיצים
את הנגיף .ובנותן טעם להביא דברי הגר"מ שטרנבוך שליט"א בעניין זה :בפרשת שמות
נאמר (שמות ב' כ"ג) "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו" ,ופירשו חז"ל שפרעה נצטרע
והיה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם ,והנה באמת הדבר תמוה לומר שאדם ירחץ
עצמו בדם אדם ,והרי אפילו בדם בהמה הוא מכוער ,וכ"ש למלך מכובד הוא מכוער
לרחוץ בדם וכ"ש בדם אדם .ונראה לפרש בזה על דרך רמז ,שפרעה חיפש תירוץ מדוע
נעשה חולה בצרעת ,והרי אין זה מכובד למלך רם ונישא כמוהו ,ולזה העליל עלילות על
היהודים שהכל בא מחמתם ,שכתוצאה מריבוי הילודה אצל היהודים התרבו
ההידבקויות והמחלות ,ולכן דרש לשוחטם כדי לצמצם את התפשטות המחלה ,וזהו
הכוונה "רחץ עצמו בדמם" ,שניקה עצמו מהכיעור שלו ,על ידי ששפך דמם של ילדי
ישראל בטענה שצריך להורגם כדי שלא יגרמו להתפשטות המחלות .ובעוה"ר כן הוא
ממש המצב עם שונאי ישראל והפושעים בזמנינו ,שרוחצים עצמם מצרעתם ומהקורונה
האופפת את העולם כולו ,בדם ישראל שמלעיזים על החרדים כאילו הם מפיצים
הקורונה עפ"ל ,ובזה נדמו ממש לפרעה שרוחצים עצמם בזה.
ג .עי' מ"ב (סי' תקנ"ד סקל"ו) שהגויים ממילא מלעיגים עלינו.
ד .איזה רב עלום כתב וז''ל :לכבוד מרנן ורבנן .כ"ק האדמורי"ם שליט"א ראשי
הישיבות .יושבי על מדין אבירי הרועים ורבבות עמך בית ישראל .אחים יקרים ואהובים.
הן אמת קיי"ל שאין פורענות בא ה לעולם אלא בשביל עמי הארץ .אבל משנתנה רשות
למשחית אינו מבדיל לצערנו בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו 12 .ברור לי כי אלו מכם
אשר חושבים כי אין להקפיד על ההנחיות עושים זאת מתוך שיקולי הלכה ויראת שמים
טהורה .וקראתי חלק מהפרסומים ואני גם שותף לדאגות .בשל כל אני מבקש רק לשאול
ש אלה אחת ממעל ממעלתכם ובטוח אני שדברים היוצאים מהלב ייכנסו אל הלב .כידוע
מדינא דגמרא אסור לחלל שבת להצלת נכרי ,אעפ"כ גדולי עולם מרן הגר"מ פיינשטיין
זצ"ל באג"מ או"ח ד עט כתב וז"ל "יש לחוש לאיבה גדולה כל כך מצד אנשי המדינה וגם
מהממשלה שיש ודאי לחוש גם לעניני סכנה מתוצאות זה אף בשביל ספק קטן הוא
לקולא בפיקוח נפש  ...אבל בזמנינו יש לחוש לסכנה כמדומני בכל מקום וגם מצד פרסום
הידיעות על ידי העיתונים תיכף מה שנעשה בכל העולם  ...וגם הסתה להגדיל השנאה
עד לרציחה" וגם הגרע"י יגיע אומר חלק ח או"ח סימן לח כתב וז"ל" :בזמנינו שאפשר
להודיע על ידי כלי התקשורות ברגע אחד מקצה העולם ועד קצהו ואם לא יטפלו בחולה
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד מג
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הנכרי נשקפת סכנה גדולה בדבר" והנה כל הקורא דבריהם נפשו עליו תאבל .איך זה לא
חוששים לאיבה ושנאה וחילול ה' ומי יודע למה יובילו התנהגויות כאלה בין אחב"י
הזרוים בין מכעסיה בגול ה הדוויה .ומאן מפיס לן שכלי התקשורת שמפיצים תמונות
כאלה בגילה ודיצה לא יובילו ממשלות או פרטיים להתנהגויות שרח"ל כלפי אחב"י.
האם אין זה שיקול מכריע לא להתקהל? ומה עם החינוך לעזות? שכל ספרי המוסר
מלאים מזה כמה גרוע הדבר? וכמה לברוח מזה והנה עינינו רואות ולא זר דיבורים של
עזות מצח כלפי השלטונות האם שורש זה פורה ראש ולענה לא עלול להיות לרועץ? איך
אעלה אל אבי והנוער איננו איתי? החרדה הגדולה לקדושת המחנה מחייבת להתבונן על
ערך הכלל ,האם הגדרת מגיפה היא רק לפי דברי הגמרא או שמא במציאות כזו נשתנו
הטבעים והלא רואים א נו איך מאחינו בשרינו רבים חולים קשים האם נקיים אנחנו לומר
ידינו לא שפכו את הדם הזה? האם תפילות כאלה לא מאוסות כלפי שמים בבחינת
ידיכם דמים מלאו? אנא השיבו לגופו של עניין ,איני ראוי לדון ולהורות ואפילו לא
לחשוב עצמי כתלמיד לפני רבותיו .ואולי שאלה זו היא בכלל מעם הארץ החפץ בעילום
שמו האם תוכלו להשיב? באהבה והערצה וצפייה לתשובה החפץ בעילום שמו.
ילמדנו רבינו מה הדרך ישכון אור ,ולמתי אומרים עשה ולמתי אומרים חדול?
בכל הברכות.
אהרן כהנא  -עפולה.
תשובה:
בס"ד
ערש"ק פ' בהר בחוקתי כ"ה אייר תשפ''א
לכבוד ידידי הג''ר אהרן כהנא שליט''א מח''ס יעננו ביום קראנו ,שלו' וברכה
בעיקר שאלתו הנה במק''א (קובץ באר התורה) כתבתנו ,לענין חילול ה' להתפלל
במקום שלא שומרים על הוראות משרד הבריאות ,יש לדון שאסור להתפלל במקומות
שאינם שומרים על הוראות של משרד הבריאות ומתפללים שמאות אנשם מידי יום שיש
לחוש לחילול ה' ,וכן הוא הדין ללמוד בכוללים וישיבות קטנות שפותחות שלא לפי
החוק ,שהרי החילונים ידעו ע''כ ועשו לזה רעש גדול ,שהנה החרדים שאמרו לסגור את
החיידרים פותחים את הבתי כנסיות והבתי מדרשות כרגיל בזמן שאסור להתכנס בחלול
סגור יותר מחמשה אנשים.
אלא דבכלל יש לדון האם שייך דין חילול ה' בחילונים וכו' שאפשר שאף שיאמרו כן
כיון שכל מטרתם לעקור את הדת מכל כיונים והם בטוח כמומרים א''כ אין חייוב להזהר
בזה מפני חילול ה' ,ואף שיש שיטות שחילונים של היום לא חשיבי מזידים אלא רק
שוגגים ,מ''מ עיקר הסברא בזה רק משום שהתקשורת מטעה אותם ,וכמ''ש להביא ידידי
הגרנ''י בן שמעון שליט''א בגליון מעשה נסים מס'  2בשם הגר''י כהן יעו''ש עוד
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד מד
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באריכות ,אבל מ''מ סו''ס יש לדון שיש חילול ה' לכל האנשים שבחו''ל ועוד שהם
שומרי שבת והם לא יודעים בדיוק ,וזה סותר להם את האמונת חכמים לגדולי התורה
שבארץ הקודש.
ולענ''ד דין חילול ה' שייך בכל גוונא ,דהנה איתא בגמ' ביומא דף פו ע''א איתא אבל מי
שיש חילול השם בידו אין לו כוח בתשובה לתלות ולא ביוה''כ למרק אלא כולן תולין
ומיתה ממרקת שנאמר ונגלה באזני ה' צבאות אם יכופר העון הזה לכם עדתמותון היכי
דמי חילול השם אמר רב כגון אנא אי שקילנא בשרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר
וכו' ,וכתב שם רש''י בד''ה באמור להם עם ה' אלה ,את זו קרא הכתוב חילול השם
כשאדם חשוב עובר עבירה ופורענות באה עליו והכל אומרים מה הועילו לו ראה
החסידים והחכמים רעה באה עליהם שנאמר ויחללו את שם קדשי ובמה חללהו באמור
עליהם האומות שגלו ביניהן ראו עם ה' אלה ולא יכול להצילם שלא יגלו נמצא שם
שמים מתחלל וכבודו מתמעט עכ''ל ,ומוכח דעל הכל אומרים גם שייך חילול ה' ,ולא
עוד גם באומות העולם שייך חילול ה' ,ולכן י''ל דגם בכה''ג יש חילול ה' ויש לאסור
להתפלל במקומו ת שיכולים להגיע חילול ה' שהתקשורת תגיד שהחרדים לא שומרים
על החוק דהא סו''ס הוא חילול ה' ,וכה''ג שמעתי מהגר''ש עמנואל שליט''א ששייך
חילול ה' על מה שהתקשורת מפיצה ,ובזה שמעתי ממנו לענין מעשה הדבקות שהיה
ישיבה שלמה אחת שנדבקה באמת כולם בכוונה ואכמ''ל ,וכן כתב לי הגרש''ב גנוט
שליט''א שבעת הזאת אינו מתפלל בתוך הבית הכנסת אלא מחוץ לבית הכנסת ליד
החלון .וצ''ע על כל הבתי כנסיות ובפרט בבני ברק ובמקומות מפורסמים שפתוחים בריש
גלי.
ומה שיש חילול ה' אף על גוים כן מוכח גם ממש''כ בשו''ע יו''ד סימן רנד שאסור
לישראל ליטול צ דקה מן העכו''ם בפרהסיא ואיסורו משום חילול ה' שמבזה עצמו
בפרהסיא כמבואר בגמ' בסנדהרין דף כו ע''א יעו''ש ,וכן ראה ביפה ללב (ח''ג אות ד)ש
בתלמיד חכם אף להתפרנס מצדקה של ישראל החמירו בו דהוי מחלל השם ומבזה
התורה ולכן ''ש לשאול בפה מן הגוי או מומר דהוי חילול השם טפי ושומר נפשו ירחוק
מן הכיעור כמטחוי קשת וכו' יעו''ש .וכן יש להוכיח מהא דכתבו הפוסקים לכבד הורה
חילוני משום חילול ה' יעו''ש ,וכן לחלל עליו שבת ,וכן יש להוכיח ממש''כ לדון בסוף
שו''ת מעשה נסים ח''א שחילול ה' עדיף חילול שבת יעו''ש באריכות.
וכמו כן יש לדון ממש''כ בשו''ת שבט הקהתי (ח''ד סימן רפט) שהרי הדין לא להתאבל
על מומר ,אבל מ''מ כתב שם שהכחם עיניו בראשו שאם יש חשש שיצא מזה חילול ה'
שהחפשים יאמרו שאין החרדין יושבים שבעה שזהו עון חילול ה' וחמור יותר יעו''ש.
וכן ראה במעדני שלמה (עמ' קעה) שנשאל לגבי מי שרגיל לשחות בקביעות מטעמי
בריאות כגון שיש לו כאבים בגב האם מותר להמשיך לשחות בתשעת הימים ,והשיב ,לא
מתאים לשחות בימים אלה וכו' ובפרט שאם יצטרך לשחות בברכיה של חילונים יש בזה
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
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משום חילול השם שהרי לא יבינו מדוע אחרים אינם שוחים ומן הסתם שמעו על מנהג
האבלות בימים אלו וכו' יעו"ש
וכן ראה עוד בס' אשכתביה דרבי (ח''ב עמ' קסו) מביא שבעל תשובה אחד שאל את
מרן הקה''י זצ''ל האם חייב בכבוד אביו שאינו שומר תורה ומצוות ,ואמר לו שפטור
מכבודו אבל יתנהג עמו כאחד האנשים הנכבדים כדי שלא יהיה חילול השם יעו''ש.
וכן יש להוכיח בכ''ז מדבר י הגמ' בשבת דף קיד ע''ב כל תלמיד שיש רבב על בגדו חייב
מיתה ,ומצינו בזה כמה ביאורים ,וברינו יונה בספר היראה אות רכו כתב שיש בו משום
חילול ה' ,ובמשך חכמה (ויקרא יט) כתב שמטען זה חייבים עליו מיתה כמבואר בגמ'
ביומא דף פו ע''א שחילול ה' אין לו כפרה אלא במיתה.
ו שוב לאחר כותבי כ''ז ראיתי בשיחתו השבועית של רבינו מרן ראש הישיבה הגרי''ג
אידלשטין שליט''א שמאר שיש חובה לשמור על ההוראות כי הרי החילונים מסתכלים
עלינו ,ולכן יש חובה להזהר בזה ,מפני החטא של חילול ה' ע''ע בגליון דרכי החיזוק
(יתרו תשפ"א).
אלא דהיה מקום לומר ב זה שגדולי ישראל לא חיישי לכ"ז ומה שסגרו את החרדים אף
די''ל דתורה מגנא ומצלא ,מ''מ בתשב''ר כיון דאינם חייב בלימוד תורה ויכול להיות
הדבקה גדולה כי הילדים גם לא לומדים כל הזמן וגם משחקים לא שייך הדין של תורה
מגנא ומצלא ,וגם בעיקר משום שסו''ס הא מיהא אינם חייבים בלימוד תורה ,משא''כ
ישיבות קטנות וכוללים שהם חייבים בלימוד תורה[ .וראה עוד בספרי שערי יוסף בה'ל
נגיף הקורונה ח''א ובגא''א מתשובתי ח''ב בעניני הקורונה שכתבנו לדון לשאת הגר''ג
הכהן רבינוביץ שליט''א שיש אפשרות לפתוח או לימוד של תשב''ר או ישיבות קטנות או
יש יבות גדולות שהשבנו שלימוד של ישיבות גדולות יעו''ש טעם אחר ולדברים שכתבנו
שם א''ש ביותר]
ואף שהמעלה של לימוד תשב''ר ,איתא בגמ' בשבת דף קיט ע''ב אמר רב המנונא לא
חרבה ירושלים אלא בשבשיל שביטלו בה תינוקות של בית רבן וכו' אמר רבי איש לקיש
משום רבי יהודה נישאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן א''ל
רב פפא לאבי ידידי ודידך מאי א''ל אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא
ואמר ר''ל משום ר''י נשיאה אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש,
ואמר ר''ל לר''י נשיאה כך מקובלני מאבותי ואמרי לה מאבותיך כל עיר שאין בה
תינוקות של בית רבן מחריבין אותה רבינא אמר מחרימין אותה ,והובא דין בשו''ע יו''ד
סימן רמה ס''ז ,וראה עוד ביוסף אומץ (רפא) שכתב שיש רמז על מעלת לימוד התינוקות
של בית רבן במה שנאמר במשלי (כה טו) ולשון רכה תשבר גרם ,שלשון התינוקות שהיא
רכה תשבור כוחן של צרות שהן חזקות כעצם ,תשב''ר גר''ם ר''ת תינוקות של בית רבן
גזירות רעות מבטלים .ואף די''ל דאין זה ביטל שלומדים בבית מ''מ מוכח דעצם זה שאין
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להם מקור לימודים לכולם חשיב ביטול תורה להם ,שאין מבטלים להם תורה ,ובזה י''ל
דבמקום חילול ה' חכמים לא חייבו.
ויש להמליץ בזה את דברי החת''ס על מה שנאמר בפרשת אמור "ולא תחללו את שם
קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה' מקדישכם" שהתורה רצתה להזהיר שאפילו
היכא שיש חילול ה' ע''מ לקדשו גם זה בכלל חילול השם שאסור יעו''ש ,וא''כ ה''ה כאן
אף שלימוד תשב''ר מגן מ''מ כיון שעליו היה הנידון ואם לא היו מפסיקים את הלימוד
של תשב''ר היה מזה חילול ה' גדול ,לכן הוראות גדולי ישראל שליט''א היתה לסגור את
החיידרים.
והנה בפוסקים כתבו לדון מה הדין לענין מסים ראה בשו''ת אג"מ (חו"מ ח"ב סי' כ"ט),
ובשו''ת תשובות והנהגות (ח"ד סי' שי"ט) .ומשם יש לדון לענין חילונים ,ועוד בדין
מיסים ,ובדין דינא דמלכותא דינא באר''י ,ראה בקונטרס שיח יוסף חלק יג יעו''ש.
וראיתי בזה בדברי הגרש''ב גנוט שליט''א בהפותח בכל יום (י''ג שבט תשפ''א) שכתב
כלדהלן :נקודה ההנחה הראשונית והמאד נכונה שלנו היא שגדולי ישראל מכירים את
המצב ,יודעים מה קורה ,שומעים ורואים את החולים והנפטרים ה"י .הרי כל שם של
חולה נכנס ,כמעט כצעד הראשון שכל יהודי מאמין בדורינו עושה ,למרן רבי חיים
קניבסקי .מאות שאלות העוסקות בנגיף מגיעות מידי יום לגדולי התורה .כך שלחשוב
שגדולינו אינם מכירים את העובדות לאש ורם ,מגוחכת להפליא .מנגד ,סבורים רבותינו
שלימוד התורה של תשב"ר ,של בני הישיבות ושל כל לומדי התורה ,מחזיק את העולם,
מונע אסונות ומפחית את כמות החולים .דברים אלו כתובים בדברי חז"ל ובספרים
הקדושים באלפי מקומות לאין חולק .לדאבונינו ,לימוד התורה והתפילה לא יכול
להימשך ללא פתיחה מסודרת ,למחצה לשליש ולרביע ,של מוסדות החינוך ,הישיבות
הקטנות והגדולות וכוללי האברכים ,תוך כדי השתדלות מקסימלית לשמירת כל כללי
הבריאות ,כולל חבישת מסכות הרמטית ,ריחוק חברתי ככל הניתן ולמידה במרחבים
פתוחים ,ככל הניתן .ניסו ,ועדיין מנסים ,למ ידה מרחוק ,התכנסויות שונות תחת כיפת
השמים וכל מיני אפשרויות ,אך זה לא צלח .כל מחנך ,ר"מ ומשגיח ,בכל ישיבה ומוסד
חינוכי ,יעידו כמה נופלים ,כמה התאדו ,כמה לא מקשיבים וכמה התמכרו למחשב,
למרשתת ה'חסומה' ,לשיעמום ולבטלה .המקרים הקשים יותר ידועים לאנשי החינוך
וב עלי המקצוע .אלו העובדות .יחד עם נתוני התחלואה הגוברת והמחרידה ,המגיעה
לפתחי גדולי ישראל (שר הבריאות עצמו הגיע למרן שר התורה ,זוכרים?!) ,מגיעים גם
מאות עובדות על בחורים ובנות שלא מוצאים את עצמם ב'מרחב הקולי' וחיי התורה
שלהם נגדעו ,ברמה כזאת או אחרת.
כעת השא לה היא :מה עדיף? לסכן חיי גוף של כך וכך אנשים ונשים ,או לסכן חיי נפש
של כך וכך אנשים ונשים? גם אם לא איבדנו בחור או בת סמינר ,ברמה של שמירת שבת
או אי הנחת תפילין ,איבדנו אותם ברמה של הפסקת הלימוד או הפסקה מסויימת,
שוטטות ברחבי המרשתת ועוד כל מיני פגעים רוחניים חמורים ,שיפגעו בהם עצמם,
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
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ובחברה החרדית כולה ,לטווח ארוך מאד ,הרבה אחרי שהקורונה תיעלם מאיתנו .כעת
ניגע בנקודה הראשונה :מה נאמר לחילונים? איך נפסיק את ההסתה? מי ירכיב כך,
כשרף השנאה נוסק לגבהים ,את הממשלה הבאה? התשובה היא ,שאם מדובר בנזק
בלתי הפיך לחבר ה החרדית ולנבחרת שלה ,לומדי התורה ,פחות מעניין אותנו מה
יחשבו החילונים או מי ירכיב את הממשלה הבאה .אנחנו מעריכים מאד את המאמץ
הציבורי למניעת המגפה .אנחנו מבינים שאין כאן מלחמה נגד הדת ,אלא רצון כנה
למיגור הקורונה ,ואנו מעריכים את כל אלו שחפצים בבריאותנו ורווחתנו הגופנית (לא
כולל ,כמובן ,כל אותם גורמים מסיתים ומרושעים שאינם דורשי טובת ושלום הציבור,
אלא תאבי מנדטים הם ,מנדטים שיגיעו דרך הסתה שיטתית ושנאת חרדים קולקטיבית),
אך לא נהרוס את החברה החרדית מבפנים -רק כדאי שימחאו לנו כפיים .אפילו לא כדי
שיבינו אותנו.
רבי חיים קניבסקי ורבי גרשון אדלשטין לא מתרגשים מהסתה חילונית .ממרומי גילם,
הם זוכרים היטב גלי הסתה גבוהים יותר .רבי גרשון אדלשטין חי ברמת השרון ,בתקופה
המאפניקי"ת העליזה ,כשילדי חיידר ספגו מכות יומיומיות כשעברו ברחוב .תשאלו כל
ילד חרדי תל אביבי ,לפני חמיש ים שנה ,כמה פעמים העיפו לו ברחוב את הכיפה .הסתה
נגד החרדים ,ואת זה זוכרים היטב גדולי ישראל שהם למעלה מגיל תשעים ,הייתה כאן
תמיד .זוכרים את ההפגנות הגדולות בעד גיוס חרדים? את ר"ץ? את 'עם חופשי' ,את
ה'ליגה נגד כפייה דתית' ,את מר"צ ,טומי לפיד ועוד המוני גלי הסתה ששכחתי ,בגלל
גילי הצעיר יחסית? גדולי ישראל קובעים מה שטוב לחברה החרדית .הרבה פחות מעניין
אותם מה אומרים אליהם בחוץ.גם אם מדובר ביהודים שעד כה לא שנאו חרדים ,וכעת,
תוך כדי הקשבה וצפייה לארס התקשורתי הבלתי פוסק ,הצטרפו לשונאינו .ואם סגירת
כל מוסדות החינו ך מביאה לקשיים רוחניים עצומים לנוער שלנו ,באמת לא אכפת לנו מי
ירכיב את הממשלה הבאה .כל מה שאנחנו צריכים ממשלה טובה לאידישקייט ,הוא כדי
שנוכל ללמוד תורה ולהתעלות ביראת שמים .אנחנו מעדיפים להתייבש אלפיים שנה
באופוזיציה ,מאשר לשבת בממשלה ולדעת ששילמנו על כך מחיר חינוכי ורוחני כבד
מנשוא ,בכל העמדת הדור הצעיר הבא שלנו ,גם אם מדובר בירידה דקה מן הדקה,
ובוודאי אם הירידה תהיה משמעותית יותר .כן תקשורת לא תקשורת ,כן מנדטים או לא
מנדטים .חשוב לנו יותר שהבנים של תשפ"א יהיו שקועים אך ורק בלימוד התורה
ושהבנות של תשפ"א לא יהיו פחות רוחניות וצדקניות ,רק בגלל שאין להם מסגרת
חינוכית הולמת .עכ''ד יעו''ש עוד במה שהאריך בכל החינוך בתקופת הקורונה ובקשיי
התקופה ע''ש ותרו''ן .ע''כ ממש''כ לפני כמה חודשים.
ומ''מ יש מקום לומר שכל מקום לפי שיקולים והוראות של גדולי ישראל ,ואין בזה כלל,
וגם לענין שמירת הנחיות הקורונה ,לא שייך לומר שנאו נתקהל כי הרי הרבה התקלהיות
שגרמו לחילול ה' גדול יותר מפתיחת תלמודי תורה ובאמת היה שם חשש סכנה ,ולא
כמו אותם הרבה אנשים שחשבו שאין קורונה ,ומ''מ לענין הדין הכללי מובא בס' פאר
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
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הדור (ח''ג עמ' קפו) בשם מרן החזו ''א זלל''ה שהדבר מסור לידי חכמי הדור והם צריכים
לדון בכל מקרה לפי המצב ולפי השעה עכ''ד.
בברכת התורה
הצב"י יוסף אביטבול
מח"ס שערי יוסף ושא''ס
*

מיעוט חילול שבת לתינוק שנשבה
בס''ד
יום א' לסדר נצבים וילך תש"פ
נשאלתי מאת ידידי הבה''ח כמר שמעון ס .ני''ו מה הדין היכא שיש בבית שומר תורה
ומצות ואחד מבני המשפחה פרק עול תורה ומצוות ,ומחלל שבת בפהרסיא אבל אינו
כ''כ בניכור והתרסה כנגד דת ישראל ,ויש את הדוד של המים חמים בשבת ואם יכבה
את הדוד בער''ש הוא ידליק את הדוד בשב''ק ואח''כ יכבה או דלמא שישאיר את זה
דולק ואח''כ יכ בה ,ואולי ישים שעון שבת ואז ממילא ידליק ויתכבה לבד ,ויש לדון אם
יש להוציא ע''ז ממון כדי למעוטי כמה דאפשר באיסורין.
והנה ידוע חידוש דברי מרן המהרי''ל דיסקין בשו"ת מהרי"ל דיסקין (קונט"א סימן קמה)
שכתב שם לענין דין לפני עיור ,הקשה שהרי איכא לפני עיור ,דהא בני נח מצווים על
העריות בנערה המאורסה דישראל ,וכתב ודוחק לומר דבטפסר שכולם בידו לא חשיב
לפני עיור ,דלא הוי כתרי עברי דנהרא ,דזה אינו דהא חזינן דאי לא תינשא בד' עכ"פ לא
אניס לה ,אלא ע"כ כנ"ל ,דמשו"ה לא הוי עקרינן תקנת חכמים ,ולזה נתעוררתי ע"י חד
מן חבריא שי' עכ"ד.
והנה ידוע דעת מרן הגריש''א דס''ל דשרי לעשות הפגנות בשבת ,אף דע"י כן תבוא
משטרה ויהיה כאן חילולי שבת לא איכפ"ל ,והובא דעתו בקובץ תשובות ח"א סימן מ"ד,
וכן במכתבו להגר"מ מלכה בספר והשיב משה עמ'  ,29והיינו מחמת דהמפגין אינו עושה
שום מעשה איסור מצידו .ובהע רות עמ"ס סוטה דף י :הובא מה שאמר הגריש"א
בשיעורו ,ועי' שו"ת מהרי"ל דיסקין איך מותר למסור נפש על שאר עבירות ,הרי מכשיל
הגוי ברציחה ועובר בלפני עיור ,ותי' דבריש כתובות מוכח שמותר למסור נפשו על תקנת
חז"ל לינשא ברביעי אף שמכשיל הגוי בדאורייתא שבועל אשת איש רוא ים שאין משום
לפני עיור אם עושה כדין כגון שמקיים מצות קידוש השם אף שאינו מחויב אף שהשני
עושה עבירה ומכאן שאם מפגינים בשבת כדין כגון משום תוכחה אין טענה שגורמים
למשטרה לחלל שבת עכ"ל.
ובס' שבות יצחק (חלק י"א יו"ט תינוק שנשבה עמ' כ) כתב ,שהפגנות בשבת אף
שגורמו ת חילולי שבת ,אינם משום מצות תוכחה דהרי משום מצות תוכחה ליכא ,אבל
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד מט

הלכתא מאורייתא  /הרב יוסף אביטבול ,מח"ס שערי יוסף ושא"ס ,בני ברק
מיעוט חילול שבת לתינוק שנשבה

למנוע התפשטות חילול שבת ובכה"ג שעושה מה שראוי לעשות אין לחודש משום לפני
עיור ,וכמו שכתב במהרי"ל דיסקין .וע''ע במש''כ להאריך בכ''ז בקונט' שיח יוסף חי''ב
עמ'  36ע''ש.
וא''כ לכאורה אף הכא כיון דלא אכפ''ל כ''כ לעשות מלאכות ואף מחלל שבת
בפרהסיא א''כ שפיר לכאורה לא יהיה בהא איסורא ,דהכשלה ,אלא דסו''ס יש לדון מצד
דכיון דהוא כתניקות שנשבו אלא כישראל א''כ לכאורה עדיף כמה שפחות למעוטי
באיסורים ,וע''י כן שלא יחלל שבת תהמו נפשו עליו לחזור בתשובה.
וה' יגא לנו בקרוב שנית ,ונזכה לראות את כולם מתקרבים תחת כנפי השכינה ,ונראה
בבנין בית המקדש במהרה בימינו אמן.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד נ

הערות בפרשה  /הרב שלום פולק ,ירושלים
הטעם שמת לוי אחרון

הערות בפרשה  /הרב שלום פולק ,ירושלים
הטעם שמת לוי אחרון
ומ ַּאת שנה (ו ,טז)
וש ֹל ַשים ְ
ש ַּבע ְ
ושנֵי ַּחיֵי ֵל ַוי ֶ
ְ
כתוב כאן מספר שנים שלא כתוב בשאר האחים ,ולכאורה הקושיא על שאר האחים
למה לא כתוב מספר שנותיהם ,ולא על לוי ,אבל הטעם שלא נכתב שנותיהם של שאר
האחים ,שהתורה הוא לא ספר היסטוריה ,התורה הוא ספר הדרכה ,כדברי הגמרא
(מגילה יד ,א) הרבה נביאים עמדו להם לישראל ,כפלים כיוצאי מצרים ,אלא ,נבואה
שהוצרכה לדורות  -נכתבה ,ושלא הוצרכה  -לא נכתבה .וק"ו התורה עצמה שנכתבה רק
בגלל שנצרכה לדורות ,וא"כ כל דבר שכתוב בתורה סימן שיש בה משמעות ,והתירוץ
לכל הדברים למה הלכות קשים כתובים בחצי מילה וסיפורי האבות באריכות ,כל דבר
יש לו הסבר ע"פ יסוד הנ"ל.
רש"י כאן מפרש רש"י וז"ל למה נמנו שנותיו של לוי ,להודיע כמה ימי השעבוד ,שכל
זמן שאחד מן השבטים קיים לא היה שעבוד ,שנאמר וימת יוסף וכל אחיו ,ואחר כך ויקם
מלך חדש ,ולוי האריך ימים על כולם עכ"ל.
וזה שנמנו בבראשית שנות על הדורות ,כנראה שיש בזה לימודים ,ואין כאן המקום
להאריך.
אפש ר לפרש ,מכיון ששבט לוי הם השבט שייעד הקב"ה ע"י שליחו-נביאו משה רבינו
תו ָר ְת ָך ְל ַי ְש ָר ֵאל ,ובודאי
ַּע ֹקב ְו ֹ
יך ְלי ֲ
יורו ַמ ְש ָס ֶט ָ
להורות לעם ישראל ,ככתוב (דברים לג ,י) ֹ
שתפקיד זה היה כבר מלוי עצמו ,שכן רואים כל התפקידים ,כמו יהודה שהיה מלך על
כל האחים ,ו לכן זיכהו הקב"ה באריכות שנים יותר משאר אחיו ,שכן הוא המנהיג ,והוא
נון ַי ְש ֶגה.
המורה לרבים ,וכמו שכתוב (תהלים צב ,יג – טו) ַּצ ַדיק ַּכ ָת ָמר ַי ְפ ָרח ְכ ֶא ֶרז ַּב ְל ָב ֹ
ש ַנים ְו ַּר ֲע ַּנ ַמים ַי ְהיו.
שיבה ְד ֵ
עוד ְינובון ְב ֵ
ַּפ ַריחוֹ .
א ֹל ֵהינו י ְ
רות ֱ
תולים ְב ֵבית ה' ְב ַּח ְצ ֹ
ְש ַ
וכפירוש המצודות דוד שם וז"ל שתולים  -יהיו נטועים וקבועים בבית ה' לומדי התורה
והחכמה .עוד ינובון  -בימי זקנתם ירבו עוד תנובה והצמחה ויהיו דשנים ורטובים .ולכן
האריך ימים יותר משאר האחים.
וש ֹל ַשים
ש ַּבע ְ
ושנֵי ַּחּיֵי ַּע ְמ ָרם ֶ
וכן נכדו עמרם גם חי שנים רבים יחסית ,ככתוב (ו ,כ) ְ
שנָה .וזה היה הרבה שנים ,לא חיו אז הרבה שנים ,משה מת ב ,120אהרן ב,123
ומ ַּאת ָ
ְ
יהושע ב , 110ויכול להיות שאנשים פשוטים מתו עוד קודם ,רק הם בגלל שהיו מנהיגים
קבלו יותר שנים.
ראיתי אחד שתולה את קדושתו של שבט לוי ,בזה שאביהם לוי חי יותר שנים ,ושמר
עליהם יותר שנים במצרים ,והוא הגורם שהחזיקו מעמד יותר בגלות מכל שאר ישראל,
ויכול להיות שהא והא גרמי ,שכיון שהם היו מנהיגי הדור בתורה ,ולכך כולם חיו יותר,
והדור הישן היה אצלם ליותר שנים.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד נא

הערות בפרשה  /הרב שלום פולק ,ירושלים
הטעם שלא מוזכר בתורה שמות הנקבות

*

הטעם שלא מוזכר בתורה שמות הנקבות
שה (ו ,כ)
ה ֹרן ְו ֶאת ֹמ ֶ
לו ֶאת ַּא ֲ
ַּת ֶלד ֹ
וֵ
למה לא מוזכר מרים ,וכן כל בנות השבטים רק דינה ,למ"ד נולדו תאומה לכל בן של
יעקב ,איפה נעלמו תמיד הנשים ,מה עם השוויון.
ונראה כנ"ל ,התורה הוא לא ספר היסטוריה של עם ישראל ח"ו ,התורה הוא נטו ספר
ללמוד מוסר והלכ ות ,הבנים צריכים כדי לדעת ליחס הלאה את עם ישראל ,קדושת
ישראל ,ועוד ,אבל הבנות מה איכפת לנו מי הם ,ולכן אין סיבה להזכיר אותם ,ולכן גם
מרים לו נזכרה כאן ,וכשהזכירה אותה ,מזכירים אחות אהרן( ,עיין שמות טו ,כ) ,וגם שם
מסבירה הגמרא (מגילה יד ,א) שאין הכוונה ליחסה ,אלא הכוונה לומר שהיתה מתנבאה
לפני שנולד משה שעתיד ללדת לאביה בן שיושיע את ישראל.
*

טעם התואר של משה "המדברים אל פרעה"
הו ַציא ֶאת ְבנֵי ַי ְשר ֵאל ַמ ַם ְצר ַים (ו ,כז)
ֵהם ַּה ְמ ַּד ְב ַרים ֶאל ַּס ְר ֹעה ֶמ ֶל ְך ַמ ְצ ַּר ַים ְל ֹ
כתוב בפסוק זה דבר נורא ,התורה רוצה לציין את התואר התפקיד של משה ואהרן ,לא
מכתירים אותם בתואר השליח להוציא ממצרים ,או תואר אחר מכובד ,שליח לתת את
התורה לישראל ,יש הרבה מה לכתוב בביגורפיה של משה רבינו ,אבל התורה מכתירה
אותם בתואר אחר "המדברים אל פרעה".
והאמת שזה ההסתכלות האמיתית למאמין באמת ,הכל זה בהנהגת הקב"ה כפשוטו,
יש שעושים שליחיות של לדבר עם פרעה וכדומה ,אבל הגאולה באמת הוא אך ורק ע"י
הקב"ה באופן ישיר ,כפי שאומרים בהגדה של פסח "לא ע"י מלאך ולא ע"י שליח וכו'
אלא הקב"ה בעצמו".
וזה מה שהתורה מלמדת אותנו כבר בתחילת ההתעסקות עם שליח ה' משה רבינו.
הו ַציאו ֶאת ְבנֵי
שר ָא ַּמר ה' ָל ֶהם ֹ
אֶ
שה ֲ
ומ ֶ
ה ֹרן ֹ
וזה גם כוונת פסוק לפני זה( ,ו ,כו) הוא ַּא ֲ
ַי ְש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ַמ ְצ ַּר ַים ַּעל ַצ ְב ֹא ָתם ,הם אותם שהקב"ה אמר להם להוציא את בני ישאל
ממצרים ,אבל הם לא הוציאו את ישראל ואינם משהו חשוב בסיפור הזה ,אלא "הם
המדברים" וכו' .כך ההסתכלות הנכונה על ניסי הקב"ה.
*

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד נב

הערות בפרשה  /הרב שלום פולק ,ירושלים
טעם כתיבת הגיל של משה ואהרן

טעם כתיבת הגיל של משה ואהרן
וש ֹמ ַנים שנה ְב ַּד ְברם ֶאל ַּס ְר ֹעה (ז ,ז)
ה ֹרן ֶבן ש ֹלש ְ
שה ֶבן ְש ֹמ ַנים שנה ְו ַּא ֲ
ומ ֶ
ֹ
מה החידוש בשנים של משה ואהרן שהתורה מציינת את זה ,הלא ראינו כבר כנ"ל
שהתורה היא לא ספר היסטוריה ח"ו ,הכל מחושבן כל מילה כדי שילמדו מזה לדורות.
ואפשר לבאר שטמון כאן חיזוק גדול ,כולם חולמים להגיע לדרגות וכו' ,וכולם שואפים
להגיע לדרגות אלו ע"פ מעשי אבותינו ורבותינו .התורה מספרת לנו שהם "משה ואהרן"
גדולי האומה ,משה הגיע ל שיא בנביאות ,וגם אהרן לא היה קטלא קניא ,אבל הם עמלו
עד גיל  83 – 80קשה ,במצרים במקום הכי טמא ,לא היה להם שום גילויים עד גיל כזה
מבוגר ,כלומר שתי שליש מחייהם עבר בלי שום דרגות מצד הקב"ה ,כמובן הם עסקו
בעבודת ה' והיה להם קרבת אלוקים מצד עצמם ,אבל הקב"ה לא נתן דרגות מעבר לכל
אדם ,רק אחרי  2שליש מהחיים קיבלו מה שקיבלו ,ויש לציין ע"פ המדרשים עבר משה
חיים קשים ,במלכות כוש ,ובבית הסוהר של יתרו ,ולא משנה מה עבר עליו בדיוק ,גילויי
אלוקים לא היה לו.
וזה המסר שמעבירה לנו התורה בפסוק זה של גיל משה ,אל תבהלו ,אל תרצו ותבקשו
מדרגות וכו' ,אף אחד לא קיבל את זה על מגש של כסף.
*

הטעם שבמכת צפרדע כתוב "ויצעק"
שר שם ְל ַּפ ְר ֹעה
אֶ
שה ֶאל ה' ַּעל ְד ַּבר ַּה ְצ ַּפ ְר ְד ַעים ֲ
ַּי ְצ ַּעק ֹמ ֶ
ה ֹרן ֵמ ַעם ַּס ְר ֹעה ו ַ
שה ְו ַּא ֲ
ֵצא ֹמ ֶ
ַּוי ֵ
(ח ,ח)
בתפילת משה למכת צפרדע כתוב בתורה מילה שלא כתוב בשאר המכות "ויצעק" ,ויש
ליתן טעם למה כתב כאן ויצעק.
העולם אומר ,שכידוע נפסק בכמה מקומות בשו"ע (קא ,ב; קפה ,ב; רו ,ג) שלכתחילה
צריך להשמיע לאוזניו ברכותיו ותפילתו ,ולכן כאן שהצפרדעים צעקו ,צעק משה עוד
יותר ,כדי שישמע את תפילתו.
ואפשר לפרש ,שמשה ביקש מהקב"ה ל א שיקח מהם את הצפרדע כפי התוכנית ,אלא
ביקש שהקב"ה יתן להם עוד מכה ,שישארו כל הצפרדעים במצרים ויסריחו ,כלשון
נ ֹדת,
ומן ַּה ָ
ח ֵצ ֹרת ַ
ָמתו ַּה ְצ ַּפ ְר ְד ַעים ַמן ַּה ָב ַתים ַמן ַּה ֲ
שה ַּוּי ֻ
ַּעש ה' ַכ ְד ַּבר ֹמ ֶ
הפסוק (ח ,ט) וַּּי ַּ
וזה ה"ויצעק" ,בכל המכות הוא רק התפלל שיסור הרע ,ואי"צ לזה צעקה ,אבל כאן ביקש
מהקב"ה שיוסיף עוד מכה שיבאש כל מצרים ,ולזה היה צריך "צעקה".
ובזה מדיוק גם לשון הפסוק (שם) "ויעש ה' כדבר משה" ,בפשטת לומדים שה' עשה
כדבר משה שלקח את הצפרדעים ממצרים ,אבל לפי הנ"ל אפשר לפרש ,שה' עשה כדבר
משה ש"וימתו" וכו'.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד נג

השבת של מ"י  /הרב יחיאל פישל רוזנר ,מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'
פניני עיון בפרשת השבוע

השבת של מ"י  /הרב יחיאל פישל רוזנר ,מח"ס
'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'
פניני עיון בפרשת השבוע
ו ,ו :לכן אמור לבני ישראל אני ה' וגו'.
בפירוש רלב"ג עה"ת כתב הנה לפי דעתי משה אמר זה לישראל בלא אמצעות אהרן ,כי
כן ציוהו ה' יתעלה במה שאמר לו לכן אמור לבני ישראל בוא דבר אל פרעה בזולת
אמצעות אהרן ,ולכן אמר משה הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני
ערל שפתים עכ"ד.
וכן להלן [ו ,יג] וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצוום אל בני ישראל ,ופירש"י לפי שאמר
משה ואני ערל שפתים צירף לו הקב"ה את אהרן להיות לו לפה ולמליץ עכ"ל .משמע
דעד השתא משה רבינו דיבר בעצמו.
וביאר האלשי"ך [להלן פסוק יב] שרצון ה' מתחילה היה שרק משה ידבר שהוא
המתוקן לשליחות לגאולה ,אולם מפני שמשה סירב הבטיחו שאהרן יהיה המדבר את
דברי ה' הנאמרים למשה ,ואע"פ שלא היה רצון ה' מלכתחילה ,ואמנם כן עשו [כמבואר
לעיל ד ,ל] שאהרן דיבר לבדו אל העם ,אולם אחר שראה משה שהאמין העם לדברי
אהרן על הגאולה ,חשב שראוי שגם הוא ידבר ויעשה כרצון ה' ,ומפני כן כשהלכו
לפרעה דיבר גם הוא יחד עם אהרן [לעיל ה ,א] ,וכשראה ה' שהסכים משה לדבר חזר
וציוהו שידבר לבדו לעם כרצון ה' בתחילה.
*
ו ,יג :וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצוום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים.
ופירש"י ציוה עליו לחלוק לו [לפרעה] כבוד בדבריהם .וביאר החת"ס "נראה שרצה
להזהירם שלא יבוזו למלך ויתכפרו לו עוונותיו ולא יבואו המכות עליו בדין".
וכתב בעלון באר הפרשה "עמוד והתבונן פרעה הרשע העומד ומשעבד ס' ריבוא מבני
ישראל בעינויים קשים ומרים ,ובדין הוא שילקה כהנה וכהנה ,אפילו הכי בזכות מועטת
שלא ינהגו בו כבוד כראוי יפטר לגמרי מהמכות ,קל וחומר בן בנו של קל וחומר ,לדידן
שאף אם אינו במעמד ובמצב הראוי ,עדיין הוא רחוק מלהיות פרעה או בדומה לו ובודאי
שעל ידי הבזיון יפטר מכל מיני מכות ה' ירחם עכ"ד .והנה במדרש תנחומא איתא בזה
הלשון "חלקו כבוד למלך שאני צריך לעשות בו דין" ,ולהנ"ל אתי שפיר היטב כיון שאם
יהיה לו בזיונות לא אוכל לעשות בו דין כיון שיתכפרו לו עוונותיו.
ובעלון לבית התורני תשפ"א הביא דה גריא"ל שטיינמן זצ"ל כשהיו באים לבקש ממנו
מחילה ,היה מוציא את הספר שערי קדושה חלק א' שער ו' שבו כתוב אם שכל היה לך
תחפש מישהו שיצער אותך שזה יתן לך חיים.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד נד

השבת של מ"י  /הרב יחיא ל פישל רוזנר ,מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'
פניני עיון בפרשת השבוע

*
ו ,כה :ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה.
צריך ביאור מהו הלשון מבנות פוטיאל ,הוי ליה למימר בת פוטיאל.
ברמב"ן פירש מפני שהיו לו בנות רבות והוא בחר באחת מהן ,ובאופן נוסף פירש שלא
היתה בתו של פוטיאל אלא בת בתו והתייחסה אליו מפני חשיבותו ,ומפני כן אין לכתוב
בת פוטיאל ,וכמו כן מטעם זה לא הזכיר את שמה רק את יחוסה.
ובדודאי ראובן ביאר על פי ב"ב [קיג ,א] "שנשא אלעזר אשה ומתה בחיי מורישיה" ,ויען
דאלעזר היה כהן גדול אחר מיתת אביו ,וכהן גדול אסור לו להיות בלא אשה [ביוה"כ]
לכך נשא את אחותה ,ולכך נכתב בלשון רבים מבנות פוטיאל [ולא מוזכר שם האשה]
לרמז על זה.
*
ו ,כו ,כז :הוא אהרן ומשה וגו' :הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בנ''י
ממצרים ,הוא משה ואהרן.
פירש"י הוא אהרן ומשה ,לומר לך ששקולין כאחד .הקשה השל"ה היאך אמר שהיו
שקולים כאחד ,הרי מפורש אמרה תורה "ולא קם עוד נביא כמשה" ,ואף לאהרן הכהן
עצמו אמר הקב"ה [במדבר יב ,ז] לא כן עבדי משה ,ואיככה יאמר שקולין היו.
ובצידה לדרך פירש אינו רוצה לומר שקולין בחכמה ,אלא שכל אחד היה מכבד את
חבירו משה לאהרן מפני שגדול ממנו בשנים ,ואהרן למשה לפי שגדול ממנו בחכמה עיין
שם .ובהעמק דבר כתב לפי הפשט [דוקא] בעיני ישראל היה אהרן קודם למשה ,שלא
ידעו ערך משה משום שנתגדל בפלטין של מלך ובמדין ,ולא הכירוהו כמו שידעו בקדושת
אהרן.
ובכתב סופר ביאר כי אכן משה רבינו היה גדול בתחילה מאהרן אחיו ,אלא שבאותה
שעה שעמדו אל מול פרעה נתעלה אהרן להיות כמשה ולא זכה לזה עד שקיים בנפשו
"וראך ושמח בלבו" ,שאע"פ שמשה היה צעיר ממנו בשנים לא התקנא בו כלל ,וגם
הוסיף והלך עם משה להיות לו לפה ,לפני פרעה ,אע"פ שידע שגנאי הוא לו דבר זה,
שהרי פרעה מכיר אותם ויודע כי הוא גדול ממנו בשנים ולא בוש ממנו ,ומכיון שאהרן
הקריב מעצמו כן נתעלה מאותו זמן להיות שקול כמשה רבינו ,כי מאד גדלה חשיבותו
של המשבר מידותיו וטבעיו בין אדם לחבירו להתעלות בעילוי אחר עילוי עכ"ד[ .אלא
שצ''ב שזה אינו מתרץ את קושיית השל''ה שהרי אח''כ נאמר ולא קם עוד נביא כמשה.
ואולי כוונתו שאהרן נתעלה להיות כמשה רק לאותה שעה].
ויש בנותן טעם לצרף כאן מה שפירש הרא"ש [פאה א ,א] "כי הקב"ה חפץ יותר
במצוות שיעשה בהם גם רצון הבריות מבמצוות שבין אדם לקונו" ,ממילא אהרן שנתנסה
בשליחות אל פרעה במצוות שבין אדם לחבירו נתעלה עתה להיות כמשה ואתי שפיר.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד נה

השבת של מ"י  /הרב יחיאל פישל רוזנר ,מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'
פניני עיון בפרשת השבוע

*
ז ,יז :הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם.
יש להקשות מדוע נכתב "אשר בידי" איך יכה במטה אם לא בידו? וכעין זה יש להקשות
להלן [יז ,ה] ומטך אשר הכית בו את היאור קח בידך ,וגם שם קשה איך יקח אם לא בידו
וא"כ המילה "בידך" היא מיותרת.
ומובא בשם הגה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי זצ"ל שביאר ששם הוי"ה כשהוא נכתב
כסדר מורה על רחמים ,ובלאו הכי הוא מורה על דין .וא"כ כשמשה נדרש להכות את
היאור כדי להופכו לדם הוא נצרך לדין .והנה על המטה של משה נכתב שם הויה ,ובכדי
שיעשה דינים היה עליו להפוך את המטה מצד עליון שבו היה כתוב שם הוי"ה לצד
תחתון כדי להפוך את שם הוי"ה שלא יהא כתוב כסדרו ,ועל ידי כן יהיה דין על היאור
ויהפך לדם ,ולכן כאן היכה במטה אשר בידו והיינו החלק שתמיד בידו ,איתו הוא היכה
את היאור ,בשביל שיהיה על היאור דין על ידי שהמטה הפוך ושם הוי"ה לא יהיה כסדר,
אבל בפרשת בשלח ששם רצה משה שיהיה רחמים ולא דין ,כי רצה להכות על הצור
להוציא מים לישראל ,שם אמר הקב"ה ומטך אשר הכית בו את היאור תיקח בידך ,היינו
שהצד שבו הכה את היאור תיקח הפעם ביד כדי שיהיה שם הוי"ה ישר ועל ידי זה יהיה
רחמים.
*
ז ,כג :ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת.
משמע שזה שבא אל ביתו היתה סיבה שלא שת לבו ,וצריך ביאור מה השייכות בין זה
לזה.
ובמשך חכמה ביאר שבבית פרעה לא היתה מכת דם ומשום דהרי מבואר בז"ל שממכת
דם העשירו ישראל דהיו המצרים משלמים לבני ישראל עבור מים ,וכיון שלקחו במחיר,
א"כ רב המחיר אשר נתן פרעה למשה שגידלהו תוך ביתו כבני מלכים ,לכן לא היה
במימי ביתו ,שלא נהפכו לדם כדי שלא יצטרך לשלם ממון ,ועל כן כשבא לביתו וראה
שלא נהפכו לדם ולכן לא שת לבו גם לזאת ופשוט עכ"ד.
ויש לעיין בזה מאחר דעצם מכת דם כתב במדרש לקח טוב ד"ה הנה אנוכי דמכה זו
באה על המצרים "לפי ששפכו דמם של ישראל כמים ,נהפכו לדם יאוריהם ונוזליהם בל
ישתיון [תהילים עח ,מד] עכ"ל .א"כ גם פרעה היה ראוי שילקה בזה שהרי רש"י פירש
[שמות ב ,כג] עה"פ "וימת מלך מצרים שנצטרע והיה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ
בדמם" .ואם מצד המחיר שיצטרך לשלם לישראל כסף עבור מים כשיצטרך לשתות והוא
גידל את משה בביתו ,היה אפשר לעשות שלפרעה כשירצה לשתות יהפך למים או אם
ישראל יתן לו במתנה מים לא יחזור להיות דם ,אבל לא שתתבטל מכת דם מביתו מכל
וכל וצריך עיון.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד נו

השבת של מ"י  /הרב יחיא ל פישל רוזנר ,מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'
פניני עיון בפרשת השבוע

שוב ראיתי במדרש משנת דרבי אליעזר איתא מפני מה התחילה מכת הצפרדעים
בפרעה תחילה ,אתה מוצא מכת דם לא לקה בה פרעה הרשע ,שנאמר ויפן פרעה ויבוא
אל ביתו ,ולמה כן מפני שלושה דברים ,האחד שמא יחזור למוטב ,ועוד שהאריך לו
הקב"ה שגידל את משה בביתו ,ועוד שיתגדל בעיני המצרים ,ובאחרונה הוא לוקה .והוא
לא חשב כן אלא ולא שת לבו גם לזאת ונתגאה .וכיון שבאת מכת צפרדעים אמר הקב"ה
לא התחילה תחילה אלא בו שנאמר ובך ובעמך עכ"ל.
*
ז ,כה :וימלא שבעת ימים אחרי הכות ה' את היאור.
פירש"י מנין ז' ימים שלא שב היאור לקדמותו ,שהיתה המכה משמשת רביע חודש וג'
חלקים היה מעיד ומתרה בהם.
וקשה הלא מכת דבר מצינו שהיתה רק יום אחד כדכתיב מחר יעשה וכו' .וכן חושך
מצינו שהיה רק ו' ימים ,וכן מכת בכורות היתה רק רגע אחד וכמו שנאמר כחצות הלילה
א ני יוצא בתוך מצרים .ומובא בשיח הפסח עמ' צ בשם הגרח"ק שליט"א ליישב דמכת
דבר היתה במציאות רק יום אחד שבו מתו כל הבהמות ,אבל נהגה ז' ימים שאם קנו עוד
בהמה מחוץ לעיר מתה מיד  .ולענין השאלה ממכת חושך יש לומר שהתחילה המכה
מבעוד יום ,וכללא הוא [פסחים נה ,א] מקצת ה יום ככולו נמצא שבעה ימים .ולגבי מכת
בכורות יש לומר שקברו מתים שלהם עד שבעה ימים וזה נחשב לחלק מהמכה עכ"ד.
יש להוסיף ולבאר דהגם שהיו מפרפרין מהמכה עד הבוקר ואז מתו כדאיתא בריש
מסכת שמחות ,עם כל זה יש בחז"ל דאחרי הקבורה היו הכלבים מחטטין ומוציאין המת
מקברו והיה צריך לקוברו שוב ,וממילא שפיר נמשכה המכה שבוע ימים.
*
ח ,ח :ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה.
בספורנו ובמלבי"ם פירשו שהוצרך משה לצעוק אל ה' ,מפני שביקש שיסיר רק את
הצפרדעים שהיו לפרעה אך ביאור תשארנה הצפרדעים ,ובזה הוצרך לתפילת צעקה
שהרי אין נותנין מהשמים חצי דבר כמבואר בסנהדרין [סד ,א] .ובזה ביארו מה דכתיב
"על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה" שהוא מיותר ,אלא רצה לומר אלו שביבשה
שמועתדין להכות את פרעה לא אלו שביאור שלא הזמין אותם על פרעה להכותו עליהם
ביקש שישארו עכ"ד.
והנה איתא בפרקי דר"א [פרק מ"ה] שמשה רבינו ביקש מהקב"ה בסנה שכל מה שאני
מבקש לעשות אתה עושה שלא אדבר דבר לפני פרעה ולא תעשה ויהרגני ,ונשבע לו
שכל מה שהוא מבקש הוא עושה ,חוץ משני דברים מליכנס לארץ ומיום המוות עכ"ד,
א"כ היה בטוח משה רבינו שבקשתו בענין הצפרדעים לפלגא תתקבל אצל הקב"ה כמו
שנ שבע לו ,ומ''מ הוצרך לצעוק על זה שהיא שינוי ממנהג שמים שאין נותנים חצי דבר.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד נז

ויצבור יוסף  /הרב יוסף צברי ,רב ומו"צ בעיר אלעד ,ומח"ס ויען יוסף ,שלחן מלכים ושא"ס
צעקת משה על הצפרדעים

ויצבור יוסף  /הרב יוסף צברי ,רב ומו"צ בעיר
אלעד ,ומח"ס ויען יוסף ,שלחן מלכים ושא"ס
צעקת משה על הצפרדעים
שר שם ְל ַּפ ְר ֹעה (ח ,ח)
אֶ
שה ֶאל ה' ַּעל ְד ַּבר ַּה ְצ ַּפ ְר ְד ַעים ֲ
ַּי ְצ ַּעק ֹמ ֶ
וַ
יש לעיין ,אמאי שינה הכתוב במכת צפרדע לפרש צעקתו "על דבר הצפרדעים אשר שם
לפרעה" ,ומשא"כ בשאר המכות הוזכר רק שהתפלל אל ה' ,בערוב כתיב (להלן פסוק
כ"ו) "ויעתר אל ה'" ,או בברד (להלן ט' ,ל"ג) שנאמר" :ויפרש כפיו אל ה'".
ת .ונראה לבאר לישנא דקרא ,עפ"י דברי בעל י התוס' (בס' מושב זקנים ,עמ' קי"ז) ,אשר
עומדים על השאלה ,מדוע כאשר היה צריך משה להסיר את הצפרדעים ,היה הוא צריך
לצעוק אל ה' על ענין הסרתם ,ולא יכל להתפלל ללא צעקה .וביארו התוס' ,כי מכיון
שבהלכות תפילה בעינן שהמתפלל ישמיע את תפילתו לאוזניו ,היה משה צריך להשמיע
לאוזניו מה שהתפלל ,והיות שבמצרים קרקרו הצפרדעים ברעש גדול ,לא יכל משה
להשמיע לאוזניו את תפילתו בדיבור רגיל ,ולכן צעק אל ה' ואז יכל להתפלל.
וזה לשונם שם" :ויצעק משה ,ואם תאמר ,מה צעק הנה יותר מבשום מקום ,ויש לומר
משום שלא יחשדוהו המכשפים [כמסירם ע"י כישוף ולא ע"י תפילה) ,ולכך צעק בקול
גדול ,שקול הצפרדעים היו מקרקרים והיה גדול מאוד [ב]כדי שישמע (פי' תפילתו)"
עכ"ל.
לפי ביאור זה ,מובן דקדוק לשון הכתוב :ויצעק משה וגו' על דבר הצפרדעים וגו',
דאדרבה ,מחמת דיבור וצפצופם של הצפרדעים ,היה צריך משה לצעוק את ה' ,כדי
להתפלל כראוי שישמעו אוזניו את תפילתו.
עוד ביארו הרא"ש ובעלי התוס' שם ,כי מכיון שאמר משה לפרעה "התפאר עלי למתי
אעתיר לך וגו' להסיר הצפרדעים" וגו' ,ותלה הגדולה בעצמו ,לפיכך הקפידו עליו
משמיא ,והוצרך לצעקה ותפילה גדולה עד ששמעו ה' ונענה לו בדבר הזה.
וז"ל בעל י התוס' שם" :ועוד יש לומר ,לפי שתלה הגדולה בעצמו (באומרו) "התפאר
עלי" עכ"ל .וכ"כ הרא"ש בפירושו עה"ת (בס' משנת הרא"ש) עי"ש.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד נח

ויצבור יוסף  /הרב יוסף צברי ,רב ומו"צ בעיר אלעד ,ומח"ס ויען יוסף ,שלחן מלכים ושא"ס
צעקת משה על הצפרדעים

גם לפי ביאור זה ,יבוא לשון הכתוב בדקדוק ,שלפיכך אמר" :ויצעק משה וגו' על דבר
הצפרדעים " ,והיינו שלפיכך היה משה רבינו צריך כעת לצעקה גדולה ,משום שהקפידו
עליו משמיא בדיבורו אל פרעה בענין הצפרדעים ,שתלה הגדולה כביכול בעצמו ,ולכן
מדגיש הכתוב ומסיים "אשר שם לפרעה " ,שלפיכך בתפילה זו הפציר משה חזור והפצר
בהקב"ה במחילה על כך שתלה הגדולה בעצמו ,ואמר להקב"ה כי הוא ואך ורק הוא שם
את הצפרדעים לפ רעה ורק הוא יוכל להוציאם ברצונו ,וח"ו אין הוא לוקח לעצמו שום
שייכות במעשה זה ,ורק כך נתפייס הקב"ה וענה למשה בתפילתו להוציא את הצפרדעים
ממצרים.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד נט

חקירה בפרשה  /הרב יהושפט שרגא רבינוביץ ,מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים
מדוע לא התפלל משה רבינו שיסיר ה' ממנו את "ערלות שפתיו"

חקירה בפרשה  /הרב יהושפט שרגא רבינוביץ,
מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים
מדוע לא התפלל משה רבינו שיסיר ה' ממנו את "ערלות
שפתיו"
ַּא ַני ֲע ַּרל
יך ַי ְשמ ֵע ַני ַּפ ְר ֹעה ו ֲ
אמר ֵהן ְבנֵי ַי ְשר ֵאל ֹלא ש ְמעו ֵא ַּלי ְו ֵא ְ
שה ַל ְפנֵי ה' ֵל ֹ
ַּי ַּד ֵבר ֹמ ֶ
וְ
ְשפת ַים (ו ,יב)
משה רבינו מסרב ללכת בשליחות ה' מטעם שהוא ערל שפתיים.
והנה ברמב"ן כתב וז"ל :והנה משה מרוב חפצו של א ילך לא התפלל לפניו יתברך שיסיר
כבדות פיו .אבל טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת שדברת לי ללכת ,אל תצוני
שאלך ,כי לא יתכן לאדון הכל לשלוח שליח ערל שפתים למלך עמים .ומבואר שרואה
משה רבינו החסרון שהוא מגמגם מחמת שהוא פגיעה בכבוד שמים לשלוח אחד שהוא
ערל שפתיים.
אכן בפסוק אחר כן כתב הרמב"ן פסוק יג כתב טעם נוסף וז"ל :כי לא ישמעו כל העמים
בדברו אל המלך ,ויהיה זה גרעון בעיניהם:
ומבואר כאן שיש בכך חסרון נוסף ,שלפי שהוא כבד פה הוא חסרון בקבלת הדברים
בעיני מצרים ולא יקבלו את הדברים.ומשום כן אין מן הראוי שהוא ילך.
והנה הקב"ה השיב לו ,כיון שלא התפלל בכך לא רצה לרפאותו ,אבל אמר לו אנכי
אהיה עם פיך והורתיך אשר תדבר ,שיהיו דברי אשר אשים בפיך במלות נכונות שתוכל
לבטא בהן יפה:
ומבואר מדברי הרמב"ן ,שמשה רבינו בשעת דבורו עם פרעה לא היה עילג ,כי הקב"ה
דאג שבאותו הזמן לא יהיה כבד פה.
וכן הוא מתבר במדרש רבה שם הובא גם ברמב"ן שם (שמות רבה פרשת שמות פרשה
ג) :הלא אנכי בראתי כל פיות שבעולם ואני עשיתי אלם מי שחפצתי ועור לראיה ופקח
לשמיעה ,ואם אני חפצתי שתהיה איש דברים  -היית כמו כן ,אלא לעשות בך נס אני
חפץ ,בעת שתדבר יהיו דבריך נכונים.
ומשמעות הנס שבדברי המדרש הוא ,שבכל עת שמשה רבינו ידבר בפני פרעה ,ישמע
דיבורו כרגיל וטוב ,אכן בשעה שיצא מאם פרעה שוב יחזור אליו כבדות פה .והוא נס
גדול.
אכן הדברים תמוהים ביותר ,שכאמור עולה ,ש לפי זה אחר שיצא מפרעה שוב חזר אליו
כבדות הפה .ותמוה ,עד כמה שהסיר ה' ממנו את עילגות שפתיו ,א"כ מדוע החזיר לו
שוב אותה ומדוע לא יסיר אותה ממנו לגמרי.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד ס

חקירה בפרשה  /הרב יהושפט שרגא רבינוביץ ,מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים
מדוע לא התפלל משה רבינו שיסיר ה' ממנו את "ערלות שפתיו"

אכן ,ברמב"ן שם תירץ את הדברים שם וכתב שהסיבה שחזרה למשה כבדות הפה וז"ל
ולפי זה נראה בעיני שלא רצה להסיר ממנו כובד הפה בעבור שהיה בו ממעשה הנס
שספרו רבותינו (בשמו"ר א כו) שאירע לו עם פרעה.
וכונתו למעשה הידוע הובא במדרש (שמות רבה פרשת שמות פרשה א סימן כו)
שבשעה שהיה משה היה תינוק נטל כתרו של פרעה ,ושם על ראשו .וכך נאמר שם
במדרש :והיו שם יושבין חרטומי מצרים ואמרו מתייראין אנו מזה שנוטל כתרך ונותנו על
ראשו ,שלא יהיה זה אותו שאנו אומרים שעתיד ליטול מלכות ממך ,מהם אומרים להורגו
מהם אומרים לשורפו ,והיה יתרו יושב ביניהן ואומר להם הנער הזה אין בו דעת אלא
בחנו אותו והביאו לפניו בקערה זהב וגחלת ,אם יושיט ידו לזהב יש בו דעת והרגו אותו,
ואם יושיט ידו לגחלת אין בו דעת ואין עליו משפט מות ,מיד הביאו לפניו ושלח ידו ליקח
הזהב ובא גבריאל ודחה את ידו ותפש את הגחלת והכניס ידו עם הגחלת לתוך פיו ונכוה
לשונו ,וממנו נעשה כבד פה וכבד לשון,
ומעתה ביאר הרמב"ן שלזכר הנס הגדול שנעשה לו למשה שהראה את יד ה' בשמירתו
על משה רבינו לכך נשאר עילג .עד אותו היום זכר לאותו הנס.
ומעתה לפ"ז ,שלא היה דין בעצם שיהיה משה רבינו עילג כל ימיו ,אלא נעשה עילג
מתוקף המעשה עם פרעה ,אלא שמ"מ שמר עליו ה' שלא ימות ומחמת כן נעשה עילג.
ולפי זה יבואר היטב דברי המדרש ,שבמדרש ( :דברים רבה פרשת דברים פרשה א) :
אמר הקדוש ברוך הוא ראה לשונה של תורה מה חביבה שמרפא את הלשון מנין שכן
כתיב (משלי טו) מרפא לשון עץ חיים ואין עץ חיים אלא תורה ושם נאמר במדרש מנין
שהיא רפואה של לשון שנא' (שם /יחזקאל מ"ז )/והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה ,עוד
שם נאמר ושם ר"ל אמר מה לנו ללמוד ממקום אחר נלמוד ממקומו הרי משה עד שלא
זכה לתורה כתיב בו (שם /שמות /ד) לא איש דברים אנכי ,כיון שזכה לתורה נתרפא
לשונו והתחיל לדבר דברים מנין ממה שקרינו בענין אלה הדברים אשר דבר משה.
ומבואר שממתן תורה ואילך נרפא משה רבינו ושוב לא היה ערל שפתיים.
והביאור בזה שנרפא ,שאחר המתבאר ברמב"ן שנעשה עילג מכח המעשה עם פרעה
שוב לא היה דין בעצם שיהיה עילג ,ולכך אחר שזכה לתורה שוב פסק מום זה ממנו.
דעת הר"ן שהיה דין בעצם שיהיה משה רבינו עילג לדעת שכוחו כח אלוקי
אכן בדרשות הר"ן (הדרוש השלישי) ביאר דבר זה וכתב שמשה רבינו היה בכל שלמות
נביא ,להאמין שענינו בכח אלק י ,ולזאת הסיבה נשלם משה בכל שלמות נביא ,להאמין
שענינו בכח אלהי ,והוסר ממנו בהשגחה גמורה הדיבור הצח ,למען לא יחשב שהיות כלל
בני ישראל וגדוליהם נמשכים אחריו.וכתב שאם היה בעל דיבור משובח מאד ,יחשבו
אנשים שכל מה שאומר שהוא בכח דבורו הגדול מסוג האנשים שבכח דיבורם ,אף אם
אומר דבר שקר יחשב כאמת כי אחר שמושך לך ההמונים כל דבר שיאמר מתקבל.
ומשום כן היה משה רבינו היה עילג לדעת שאין כוחו כח גשמי בעל יכולת דיבור אלא
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד סא

חקירה בפרשה  /הרב יהושפט שרגא רבינוביץ ,מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים
מדוע לא התפלל משה רבינו שיסיר ה' ממנו את "ערלות שפתיו"

ולזאת הסיבה היה כבד פה וכבד לשון בהשגחה גמורה ,לא שיהיה דבר נופל במקרה.
והוא מה שהשיבו השם יתברך למשה על מה שהתמיה ואמר (שמות ד י) לא איש דברים
אנכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי ,ואמר
(שם יא) מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח הלא אנכי ה' ,והיתה
התשובה מספקת לשאלתו של משה.
ולפי דעת הר"ן עולה שמשה רבינו עד יום מותו נשאר בכבדות פיו לדעת שכל דבורו
הוא כח אלוקי ולא כח גשמי ואין משכנע אנשים מחמת כח פיו .ומשום כן
ולדעת הר"ן יבואר פשוט שכל הטעם שנעשה עילג מחשש שיקבלו ממנו בני ישראל כל
דבר ,ומשום כן היה צורך להראות שדבריו אינם מכח שכנועו וגודל דבורו ולכך עד סוף
ימיו נ שאר בכבדות פיו .אכן כאמור לדעת הרמב"ן לא היה זה דין בעצם שיהיה עילג
ומשום כן .יש לומר שממתן תורה פסק ממנו עילגות פיו.
והנה כתב הרמב"ן שאמר הקב"ה למשה "ובידי לרפאות אותך ,ועתה כיון שלא תרצה
ברפואתך ולא התפללת לפני על זה לך אל אשר אני מצוה לך.
ומדויק מדברי הרמב"ן שאם משה היה מתפלל לה' היה נרפא מגמגומו ,אכן משה רבינו
לא עשה כן ולא התפלל .וצריך ביאור מדוע.
וביאור אחד שמעתי לבאר ,שאחר שכאמור נעשה לו נס למשה רבינו בזמן שהיה תינוק,
משה רבינו עתמו ידע להכיר גודל הנס ,ומשום כן לא התפלל על הסרת חסרון זה.
אכן סוף דברי הרמב"ן שפ מבארים גם דבר זה היטב שכתב שם אחר שאמר משה
להקב"הה "שלח נא ביד תשלח".
וכתב הרמב"ן שם בסירובו של משה רבינו ללכת .והנכון בעיני ,שלח נא ביד כל אשר
תשלח ,כי אין אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר ממני לשליחות .והסבה למשה בכל
הסרבנות הזאת ענותו הגדולה מכל האדם אשר על פני האדמה ,שלא היה מוצא את לבו
להתגדל ולדבר אל המלך ושיתפאר לאמר ה' שלחני ,ולא על ישראל להוציאם ממצרים
ולהיות עליהם מלך:
ומבואר שמתוקף ענותנותו של משה רבינו וגדלותו ,לא ראה את עצמו ראוי לומר
לפרעה ה' שלחני ,וכן לא ראה את עצמו ראוי להיות מלך על ישראל.
מעתה לפי זה גם יבואר היטב ,מה שלא התפלל שיסיר ה' ממנו את גמגומו.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד סב

חקירה בפרשה  /הרב יהושפט שרגא רבינוביץ ,מ ג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים
מדוע לא התפלל משה רבינו שיסיר ה' ממנו את "ערלות שפתיו"

שהואיל והיה עניו שאין כמותו ,שוב אינו רואה כלל את טובת עצמו .ורק כל טענתו לה'
היתה שאין זה מן הראוי להיות שליח ה' כשהוא מגמגם ורק מדין כבוד ה' אין ראוי
אמנם כבוד עצמו כלל לא קיים כי משה רבינו הוא העניו מכל פני האדמה ,ומשום כן לא
התפלל על טובת עצמו כלל שיסיר ה' מעליו את הגמגום כי דבר זה הוא דבר אישי ,ורק
איכפת לו כבוד שמים בלבד שמדין כבוד שמים בלבד ,צריך שלא יהיה הוא מגמגם וכבוד
עצמו אין קיים כלל.
לתגובותys.rabin@gmail.com :

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד סג

להתענג על ה'  /הרב יעקב מנשה ,מגיד מישרים בשכונת פסגת זאב
ושמתי פדות בין עמי ובין עמך

להתענג על ה'  /הרב יעקב מנשה ,מגיד מישרים
בשכונת פסגת זאב
ושמתי פדות בין עמי ובין עמך
ובין ַּע ֶםך ְלמחר ַי ְהיֶה ה ֹאת ַּהזֶה (ח ,יב)
דת ֵבין ַּע ַםי ֵ
ש ְמ ַתי ְפ ֻ
ְו ַּ
ג' פעמים נאמר במסורה המילה 'פדות' .א .בפרשתנו כתוב" :ושמתי פדת בין עמי ובין
עמך"( .שמות ח ,יט) .ב " .פדות שלח לעמו"( .תהלים קיא ,ט) .ג" .והרבה עמו פדות"( .שם
קל ,ז).
וביאר הבאר משה זיע"א :שכוונת המסורה ללמדנו שיש ג' הנהגות של הקב"ה כלפי עם
ישראל .הדרגה המובחרת שהם ראויים לישועה מצד עצמם ,כמו שכתוב "פדות שלח
לעמו" .דהיינו שהם עמו וצאן מרעיתו ,ונוהגים כרצונו ,ולכך הקב"ה בא לעזרתם.
ויש דרגה פחותה שאין לעם ישראל זכות מצד עצמם ,אבל כשהם עומדים בערך מול
אומות העולם יש להם זכות וכמו שכתוב "ושמתי פדת בין עמי ובין עמך" .דהיינו
שהזכות היא רק מצד שהם יותר טובים משאר האומות .אבל עדיין יש בזה פחיתות לעם
ישראל ש נזקקים להשוואה מול האומות וכמו שאמר הכתוב" :אל תאמר בלבבך בהדף ה'
אלהיך אתם מלפניך לאמר ,בצדקתי הביאני ה' לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגוים
האלה ה' מורישם מפניך ,לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את ארצם ,כי
ברשעת הגוים האלה ה' אלהיך מורישם מפניך ,ולמען הקים את הדבר אשר נשבע ה'
לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב"( .דברים ט ,ד-ה).
ויש דרגה פחותה ביותר שעליה נאמר" :למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר
לא אתן"( .ישעיה מח ,יא) .שהקב"ה עושה למען שמו שלא יתחלל שמו בגויים ,ועל דרגה
זו נאמר "והרבה עמו פדות" .כיון שכל הסיבה שהקב"ה פודה את עם ישראל מהצרות
'עמו' .דהיינו שאם לא יעשה הפדות יהא בזה משום חילול שמו
אינו משום זכותם ,אלא ַ
יתברך.
ונרמזו ג' דרגות אלו בתחילת הפרשה :שאמר "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב".
דהיינו שיש בחינה שעם ישראל ראויים מצד עצמם כמו אבותיהם ואז הקב"ה יתנהג
עמם "פדות שלח לעמו" .ואח"כ נאמר" :וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר
מצרים מעבידים אותם" .כלומר בגלל רשעת הגויים שמצערים את עם ישראל לכן
הקב"ה מתנהג עמם "ושמתי פדת בין עמי ובין עמך" .ואח"כ נאמר" :ואזכור את בריתי".
שהקב"ה עושה למען כבודו שאז מתנהג עמם בהנהגה של "והרבה עמו פדות" .לכן אמר
לבני ישראל אני ה' .דהיינו שהקב"ה יעשה למען כבודו.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד סד

להתענג על ה'  /הרב יעקב מנשה ,מגיד מישרים בשכונת פסגת זאב
ושמתי פדות בין עמי ובין עמך

ג' גלויות :בין האומות ,ת"ח ושונאי תורה ,בין אדם ליצרו
עוד כתב לבאר שנרמז בזה שלשה גלויות .א .גלות ישראל בין האומות .ב .גלות ת"ח
בין שונאי התורה .ג .גלות האדם בן עצמו ליצרו .שעל גלות בין האומות נאמר" :ושמתי
פדת בין עמי ובין עמך" .ועדיין אין זה פדיון שלם ,ולכן נכתב 'פדת' חסר וא"ו .כי עדין יש
גלות בתוך העם עצמו בין הת"ח לשונאי תורה ,ועל זה נאמר" :פדות שלח לעמו" .ואמנם
השלימות האמיתית היא שיש ישועה לאדם שנגאל נפשו מכבלי היצר שעליה נאמר:
"והרבה עמו פדות" .דהיינו שהפדות היא עמו לבד ,ואין לזרים חלק בגאולה זו ,כי מעלה
של שיחרור מכבל היצר שייך רק בעובדי ה' ,שעוסקים בתורה ועל ידי זה יצרם נמסר
בידםלד.
ובזכות האבות הקדושים יש כח ביד כל יהודי לעמוד באלו הגלויות ,כי בזכות אברהם
אבינו שנלחם בד' מלכים ונצחם ,נתן כח ביד עם ישראל להיות חלוקים מאומות העולם
ולא להתערב בתוכם .ובזכות יצחק אבינו שהפלישתים הציקו לו ,נתן כח ביד ישראל
להנצל משנאת ע"ה לת"ח .וכמו שארע עם יצחק שראו שאינן יכולים לנצחו אמרו" :ראו
ראינו כי היה ה' עמך ..ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך ה'"( .בראשית כו ,כט) .כמו כן
עתידים שונאי תורה להודות שקיום העולם הוא ע"י לומדי תורה .ובזכות יעקב אבינו
שנלחם בשרו של עשו ,נתן כח ביד כל יהודי לצאת ממאסר היצר.
ובזה ביאר מה שאמר דוד המלך" :כל גוים סבבוני בשם ה' כי אמילם ,סבוני גם סבבוני
בשם ה' כי אמילם ,סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם ה' כי אמילם" .שחוזר על ג'
גליות אלו .כי בראשונה מדבר על הגלות בין הגוים ,כמו שאמר "סבבוני גוים" .ואח"כ
דיבר בגלות שבין ת"ח לשונאי תורה ונקט בלשונו "סבוני גם סבבוני" .דהיינו שיש
מסובבים בתוך מסובבים ,שהם שונאי תורה לת"ח .ואח"כ אמר "סבוני כדבורים" .שזה
גלות האדם מול יצרו שנמשל לדבורה כמו שדרשו חז"ל (במדבר רבה כ)' .לא מעוקצך
ולא מדובשך' .ולזה ממשיך ואומר" :דחה דחיתני לנפול וה' עזרני" .שחוזר על היצר
שרוצה לדחות האדם מעוה"ז ומעוה"ב ,וכמו שדרשו חז"ל (סוכה נב' ):יצרו של אדם
מתגבר עליו בכל יום ,ואלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו'.
הבדלה ממעשה מצרים :במחשבה ,דיבור ,ומעשה
עוד כתב לבאר שהביאור של המילה 'פדות' הוא הבדלה ,ולפי"ז יש לבאר כוונת
המסורה שבא ללמד שלא מבעיא שצריך להיות ליהודי הבדלה ממעשה הגויים
ודיבורים ,אלא גם במחשבה אין להדמ ות אליהם .וכמו שאמר רבינו הבעש"ט זי"ע שעל
מה שאדם 'חושב' ,שם נמצא 'כולו' .ודבר זה נרמז בפסוק" :הן עם לבדד ישכון ובגויים

לד בבעה"ט כתב לבאר שהטעם שכאן נתב חסר וא"ו כי זה הפדות לא היה שלם אלא מפני הערוב ,אבל כשיצאו
ממצרים היה שלם .וזהו פדות שלח לעמו .ולעתיד יהיה ג"כ הגאולה שלימה וזהו והרבה עמו פדות.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד סה

להתענג על ה'  /הרב יעקב מנשה ,מגיד מישרים בשכונת פסגת זאב
ושמתי פדות בין עמי ובין עמך

לא יתחשב"( .במדבר כג ,ט) .דהיינו אימתי לבדד ישכון? כאשר ובגויים לא יתחשב,
שאפילו במחשבתו היה נפרד בתכלית ממחשבתם.
והנביא מוכיח לישראל כמ ה צריך לרחוק ממחשבתם" :ובילדי נכרים ישפיקו"( .ישעיה
ב ,ו) .ופירש הרד"ק וז"ל :עוזבים תורת ה' ומתעסקים בספרי הכשופים והנחושים
ומספיקים בהם ,והם אומרים דיינו באלה הספרים ,והם ספרים נולדים להם מקרוב ,כמו
שאמר משה רבינו עליו השלום "חדשים מקרוב באו" .שלמדו אותם מהאומות שהם
מעכו"ם ,והתורה שלמדו אותה מקדם ונצטוו בה הם ואבותיהם מכמה שנים עזבו אותה
עכ"ל .ובמצודות כתב' :מספיקים עצמם במחשבות ועצות פילוסופיות ,ואינם חוששים
למחשבת התורה ועצתה'.
וראיה לדבר :שמבואר בחז"ל שאף שמצריים הייתה 'ערות הארץ' מכל מקום עם
ישראל שמר על עצמו ולא נטמאו בתועבות הגויים והיו גדורים מעריות ,ואילו בעבודה
זרה מבואר שחטאו כמו שאמרו חז"ל שבשעה שעמדו על שפת הים קיטרג שרו של עשו
'הללו עובדי ע"ז ,והללו עובדי ע"ז' .והדבר תמוה שהרי בחטא של עריות נפשו של אדם
מתאוה להן ומחמדתן (מכות כג .):ולמרות זאת לא נכשלו בהם ,וא"כ הכיצד נכשלו
בעבודה זרה [ואף שיתכן שקודם שביטלו את היצר לעבודה זרה היה 'תאווה' לעבוד
עבודה זרה( ,עי' סנהדרין קב .):אך כיצד לא נכשלו גם בעריות].
ואמנם החילוק בין עבודה זרה לעריות ,שעריות עיקר החטא מתחיל 'מהלב' ורק אח"כ
כלי המעשה גומרים( ,במ דבר רבה י ,סב) .ואילו עבודה זרה עיקר החטא הוא 'במחשבה'.
שמשעבד מוחו לאל זר .ולכך היות וכלפי דיבור ומעשה עם ישראל התרחקו ממעשי ארץ
מצריים לכך לא נכשלו בחטאים של עריות ,אבל כיון שבמחשבה לא התרחקו ממעשה
ארץ מצרים לכן נכשלו בחטא זה[ ,וכמו שמבואר בספה"ק שגלות מצרים מכוונת כנגד
'הדעת' .כי דעת היינו הבדלה ,וכשלא נבדלו במחשבתם מהגויים נכשלו בע"ז].
והנה יש הבדל בכתיבת המילה 'פדות' .שבפרשתנו נכתב 'פדת' חסר וא"ו .ובב'
האחרים נכתבו מלא 'פדות' עם וא"ו .שיש לומר שבא לרמז שההבדלה במצרים הייתה
חסרה שלא בדלו ממחשבה ,ועוד לומר שלא די שיבדלו ממחשבות רעות אלא שיכנסו
כנגדם מחשבות קדושות ,כי עיקר ההבדלה של עם ישראל איננה 'בסור מרע' אלא
'בעשה טוב' .ולכך בפסוק "פדות שלח לעמו" .כתוב מלא ,כדי לרמוז 'שעמו' זה דווקא
'עמו'.
שההבדלה מלאה ,ולא די שסר מרע ואינו חושב כמחשבת הגויים אלא שהוא ַ
דהיינו 'יחד' עם הקב"ה שמקדשים עצם כמוהו כמש"כ "והייתם לי קדשים כי קדוש אני
ה' ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי".

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד סו

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' (מאנשעסטער)
חיזוק והדרכה לגאולת הנפש

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי
שערי תשובה' (מאנשעסטער)
חיזוק והדרכה לגאולת הנפש
הו ֵצא ַתי ֶא ְת ֶכם ַמ ַּת ַּחת ַס ְב ֹלת ַמ ְצ ַּר ַים ְו ַה ַּע ְל ַתי ֶא ְת ֶכם
א ַני ה' ְו ֹ
א ֹמר ַל ְבנֵי ַי ְשר ֵאל ֲ
ל ֵכן ֱ
וב ְשפ ַטים ְג ֹד ַליםְ :ול ַּק ְח ַתי ֶא ְת ֶכם ַלי ְלעם ְוה ַיי ַתי ל ֶכם
רו ַּע ְנטויה ַ
ֵמ ֲע ֹבדתם ְוג ַּא ְל ַתי ֶא ְת ֶכם ַב ְז ֹ
אל ַקים( ..ו ,ו-ז)
ֵל ֹ
לומדים אנו בפרשיות אלו אודות יציאת מצרים ,האותות והמכות ,וכמו כל חלק
מהתורה הקדושה ,הכל "תורה" ,מלשון "הוראה" ,ושייכת לנו תמיד בכל עת ובכל שעה.
ראשית ,כמו שמבואר בכמה פסוקים ,ומודגש באריכות ברמב"ן עה"ת בכמה מקומות ,כי
הכל בא להשריש ולהחדיר בנו האמונה בהבורא כל עולמים שהוא בורא ומשגיח ושיש
שכר ועונש וכל יסודי הדת.
זאת ועוד ,כי מבואר בספה"ק כי יש בחינה של "יציאת מצרים" בכל יום ויום .ע'
בדרשות חת"ס (חלק ב' פסח שנת תק"ס עמוד רס"ב ד"ה ואמר) מביא הפסוק "היום אתם
יוצאים בחודש האביב" ,ופירש"י בכל יום יהיה בעיניך כאילו היום יצאת (ברש"י שלפנינו
ליתא) ,ומאריך לפרש דבכל יום עולה האדם למדרגה אחרת ,ואם יוצא עכשיו ממצרים,
אז עולה לעוד מדרגה ,וכך עולה מעלה מעלה על אין קץ .וע"ע בספר התניא (פרק מ"ז)
דברים מפורשים בזה וכה דבריו "והנה בכל דור ודור ,וכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו
כאילו הוא יצא היום ממצרים .והיא יציאת נפש האלקית ממאסר הגוף משכא דחויא,
ליכלל ביחוד אור אין סוף ברוך הוא ,ע"י עסק התורה והמצות בכלל ,ובפרט בקבלת
מלכות שמים בק"ש שבה מקבל וממשיך עליו יחודו יתברך בפירוש באמרו ה' אלקינו ה'
אחד .עכ"ד.
ד' לשונות של גאולה
וא"כ הרי כמו שביציאת מצרים נאמר ד' לשונות של גאולה ,כמו כן על היציאת מצרים
דמדי יום ביומו נאמרו אלו לשונות של גאולה .בספר זרע קודש (פרשת בשלח) כותב וז"ל
"והנה עיקר ענין יציאת מצרים היה ,שיצאו מערות הארץ שהיו משוקעים שם ,ובאו
לעבודת השי"ת לעבודה שלימה כראוי ,ולכן מצינו שאמרו חז"ל (ירושלמי פסחים פ"י
ה"א) שח ייב לשתות בליל פסח ד' כוסות לסימן חירות ,נגד ד' לשונות של גאולה,
והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי ,כי אלו הד' לשונות מורים שיצאו ישראל ממצרים
ערות הארץ ,ותקנו מדותיהם בכל ד' בחינות ,נפש רוח נשמה חיה שהם מד' עולמות,
אצילות בריאה יצירה עשיה ,כי "והוצאתי" הוא נגד בחינת נפש מעולם העשיה שרובו
רע כמו שכתבתי לעיל ,וצריך הוצאה לברר אוכל מתוך הפסולת" ,והצלתי" לשון הפרשה
נגד [בחינת] רוח מעולם היצירה ,ששם טוב ורע מחצה על מחצה ,וצריך להפריש הרע
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד סז

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' (מאנשעסטער)
חיזוק והדרכה לגאולת הנפש

מטוב" ,וגאלתי" נגד נשמה מבריאה ,שצריך רק גאולה שלא יקרב מעט הרע" ,ולקחתי
אתכם ל י לעם" הוא מדריגה גדולה וגבוה ,בחינת חיה מעולם האצילותלה .עכ"ד.
ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה
והנה תוך דבריו מוסיף שם הראפשיצער רב זי"ע נקודה שיכולים לשאוב ממנה נקודה
למעשה ,והוא שמפרש מקרא שכתוב (שמות ב ,כג) "ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן
העבודה" בפירוש חדש "שהיתה צעקתם שרוצין לעובדו ית"ש כראוי בכל מדותיהם
לשעבדם לה " ,דהיינו שמפרש המילים "מן העבודה" ,כי תפלתם היתה מכיון שרצו
לעבדו יתברך כראוי.
דברי הרמב"ן אודות מה שהתפלה פעל שיצאו ממצרים
דבריו שופכים אור עד כמה בידינו לשפוך שיח ולצעוק לפניו יתברך בכדי לזכות
לגאולת הנפש וליציאת מצרים ששייכת מדי יום ביומו ,ויש לציין לזה דבריו הרמב"ן
(שמות ב' ,כ"ה) " כי אע"פ שנשלם הזמן שנגזר עליהם לא היו ראויים להגאל ,כמו
שמפורש על ידי יחזקאל (יחזקאל כ ח) ,אלא מפני הצעקה קבל תפלתם ברחמיו" .וע"ע
ברמב"ן (שמות י"ב ,מ"ב) "ומן הידו ע שהיו ישראל במצרים רעים וחטאים מאד ,ובטלו גם
המילה ,דכתיב (יחזקאל כ ח) וימרו בי ולא אבו לשמוע אלי איש את שקוצי עיניהם לא
השליכו ואת גלולי מצרים לא עזבו ,ואומר לשפוך חמתי עליהם בתוך ארץ מצרים וגו',
וכתיב (יהושע כד יד) והסירו את אלהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים
ועבדו את ה' ,ועל כן ארך גלותם שלשים שנה והיה ראוי שיתארך יותר ,אלא שצעקו
והרבו תפלה וזה טעם ויאנחו מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם ,וישמע אלקים את נאקתם,
וממשיך שם הרמב"ן להביא עוד פסוקים בזה ,ומסיים )..כי לא היו ראויים להגאל מפני
הקץ שבא ,אלא שקב ל צעקתם ונאקתם מפני הצער הגדול שהיו בו ,כאשר פירשתי בסדר
ואלה שמות (ב כה) .עכ"ד.
וכאשר אנו מבינים דבר מתוך דבר ולדמות מילתא למילתא ,מה התם אף הכא ,לדעת
ולהבין ,כי אף אם האדם מרגיש בעצמו שהוא בבחינת "רעים וחטאים להשם מאד"
וביטל כמה מצוות ,ואפי' אם אליבא דאמ ת "אינו ראוי ליגאל" ,מ"מ בכח התפלה
והצעקה ,יכול לפעול גאולה נפשי לעצמו ולאחרים.

לה

וממשיך שם – "ובזה מתורץ מה שהקשו המפורשים הלא יש עוד לשון אחד בגאולה שם ,דכתיב שם (שמות ו ,ח)
והבאתי א תכם אל הארץ כו' ,ולהנ"ל ניחא ,כי והבאתי אתכם אל הארץ כו' ,זהו נגד בחינת יחידה ,שהוא נגד קוצו
של יו"ד מהוי"ה ,שלא זכינו עתה עדיין ליחידה עד לעתיד ,כמו שכתבתי לעיל שנזכה אז לבוא עוד לבחינת יחידה
הנ"ל ,לקוצו של יו"ד מהוי"ה שורש נשמותינו ,ועל זה אמר והבאתי אתכ ם אל הארץ רומז למקור שורש נשמותינו
הנ"ל ,אבל עתה לא זכינו רק לד' בחינות הנ"ל ,נגד ד' אותיות הוי"ה ,ועל זה מורים הד' לשונות של גאולה הנ"ל".

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד סח

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' (מאנשעסטער)
חיזוק והדרכה לגאולת הנפש

עוד אודות השייכות בד' לשונות של גאולה לגאולת הנפש
וכמו כן מצינו חיזוק גדול לזה מדברי השפתי צדיק (פרשת וארא אות ה') וז"ל "ענין ד'
לשונות של גאולה ,הם נגד ד' בחינות נפש רוח נשמה גוף .שיש ד' מיני גליות ,יש מי
שלא נשתקע כל כך בחטא ואז נשמתו לבדה היא בגלות ,שהנשמה פורחת תיכף ממנו
כשהתחיל לחטוא כדאי' באור החיים הק' ,וכן אי' בזוה"ק ,ולזה די לו בלשון אחד של
גאולה שיתוקן נשמתו ,ומי שנשתקע יותר בחטא ,אז אף בחינת הרוח בגלות ,וכן נפש,
וגוף ,ואף מי שנשתקע לגמרי בכל הד' בחינות בחטא ובגלות ,אף על פי כן יש לו תקנה
על ידי הד' לשונות של גאולה" ,עכ"ד.
דברים נפלאים מדברי השפת אמת!
והנה בהיותי בשלום זכר בליל ש"ק שמות ,שמעתי איך שאברך אמר בהתפעלות גדול
דברי השפת אמת בפרשת השבוע ,ושיננן בעל פה מילה במילה ,כעדות עד כמה נכנסו
דברי קדשו בעמקי נשמתו – ואף שהדברים סובבים אודות אמונה בגודל נשמת ישראל
מה שנוגע לההסתכלות על אחרים ,מ"מ חייבים לדעת עד כמה דברים אלו נאמרים
בהאדם בעצמו.
ואלו דברי השפת אמת (פרשת וארא ,שנת תרס"ג) "ובאמת ,כמו שצריכין להאמין
בהקב"ה א ף שאין יכולין להבין הנהגה הנעלמת של הקב"ה ,כמו כן צריכין להאמין בבני
ישראל אפילו שנראין כעורין ושחורין כמו שכתוב שחורה אני ונאוה" .וכאמור ,דבר זה
בדרך כלל מתפרש האיך שצריכים להסתכל על כלל ישראל ,שאפילו אם נראין כעורין
ושחורין ,מ"מ חייבים לדעת ולהאמין בגודל מעלת ישראל .אולם דברים אלו נאמרים גם
בהאדם בעצמו ,ויש לצרף לזה דברי רבי צדוק הכהן בספרו "צדקת הצדיק" (אות קנ"ד)
וז"ל " כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך כך צריך אחר כך להאמין בעצמו .רצה
לומר שיש להשם יתברך עסק עמו ושאיננו פועל בטל שבין לילה וגו' (יונה ד' י') וכחיתו
שדה שלאחר מיתתם נאבדו ואינם .רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו
והשם יתברך מתענג ומשתעשע בה כשעושה רצונו" .ואף אם לעת עתה מרגיש האדם
שנשמתו הטהורה בגלות ,מ"מ נאמר בו הארבע לשונות של הגאולה .עכ"ד.
חיזוק גדול לאור דבריו הקדושים
חיזוק גדול י כולים לשאוב מדברי רבותינו הנזכרים .הרי אף כאשר האדם מסתכל על
עצמו ורואה שיש ענין או ענינים שונים שמרגיש שהוא "אסור בזיקים" ומשועבד ליצרו
המתגבר ומתחדש עליו בכל יום ויום ,מ"מ ידע נאמנה כי יש לו האפשרות לצאת מגלות
– כי הרי עצם נשמתו הוא חלק אלוק ממעל ממש ,ואף כאשר נראה לעיניו שהוא
בבחינת "כעורה ושחורה" מ"מ חייב להאמין בעצמו ,בחלק האלקות שבו – ויש בכל יום
ויום הענין של יציאת מצרים .ואף אם באמת אינו ראוי ליגאל ,מ"מ הרי בכח התפלה
יכול לצאת "לפני הזמן".

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד סט

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' (מאנשעסטער)
חיזוק והדרכה לגאולת הנפש

ויש להוסיף בזה ,כי כמו שבמצרים "קושי השעבוד" היה סיבה שיצאו לפני הזמן ,כמו כן
אם האדם מרגיש בעצמו כי יצרו מחזק יותר מכוחותיו ,מ"מ הרי אם בעזרת השי"ת
יצליח להתחזק ולהמשיך ,מי יודע כמה הוא מקדים גאולת נפשו!
עוד יש להתחזק מכח הדמיון בין יציאת מצרים שהיתה בשנים קדמוניות ,כי אף שכבר
התחיל המכות להמצריים ,מ"מ עדיין נמשך הענין במשך שנה שלימה עד שיצאו משערי
מצרים ,ולכן אין להאדם לחשוב שמיד שמתפלל להיות ניצול מהיצר הרע יזכה לגאולת
הנפש ,אלא ימשיך במלחמת יצרו בלי להתרשל ובלי להתייאש ח"ו ,וסוף ישועה לבוא.
יסוד גדול ממשנת הנועם אלימלך
זאת ועוד ,כי בנועם אלימלך (פ' חקת ד"ה או יאמרו ויקחו אליך)) נתגלה יסוד גדול
בעבודת השי"ת " נראה דהנה האדם המתחיל להתחזק בעבודתו יתברך ,אז הבורא ברוך
הוא מתרחק ממנו לטובת האדם כדי שיתחזקו עוד יותר ויותר בכל פעם כמ"ש מרחוק ה'
נראה לי*  ...בעשות האדם תשובה כהלכתו ,ומתקן את מעשיו ,אזי הוא טהור מחטאים,
וא חר כך כשיעלה אדם בקדושה יתירה ,אז הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו כנ"ל ,כדי
שיתאמץ יותר בקדושתו ,ואז נראה לו לאדם שהוא חלילה טמא בעונות וחטאים ועל ידי
זה הוא מתחזק מאוד בקדושה רבה בכל פעם"  .עכ"ד .והנה דמיון זה מצינו גם ביציאת
מצרים ,כי אף כאשר הגיע משה רבינו לגא ול אותנו ממצרים ,היתה תוספת קושי
השעבוד ,וכמו שמצינו בס"פ שמות "תבן אין ניתן לעבדיך ."..והרי כפי המבואר יש
שייכות ודמיון לגאולה ממצרים לגאולת הנפש ,ולכן שפיר מובן מה שיש "קושי השעבוד"
אף כאשר האדם מוסר נפשו להתחיל לשוב אליו באמת .השי"ת יעזור שנזכה בגאולה
ש לימה ,גאולה כללי ,וגאולה פרטי בקרוב בימינו ,אמן.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד ע

'מוסר דרך'
ֵמאוֹ ר שעשועי  -תפילה לעני  /הרב מנחם צבי גולדבאום ,מחבר סדרת ֹ
צעקה

אור שעשועי  -תפילה לעני  /הרב מנחם צבי
ֵמ ֹ
'מוסר דרך'
גולדבאום ,מחבר סדרת ֹ
צעקה
ול ַּע ְםך ְל ַּה ְכ ַרית ַּה ְצ ַּפ ְר ְד ַעים...
שה ְל ַּפ ְר ֹעה ַה ְתס ֵאר ע ַּלי ְלמ ַּתי ַּא ְע ַתיר ְלך ְו ַּל ֲעב ֶדיך ְ
אמר ֹמ ֶ
ַּי ֶ
וֹ
שה ֶאל ה' ַּעל ְד ַּבר
ַּי ְצ ַּעק ֹמ ֶ
ה ֹרן ֵמ ַעם ַּס ְר ֹעה ו ַ
שה ְו ַּא ֲ
ֵצא ֹמ ֶ
אמר ַכ ְדב ְרךַּ ...וי ֵ
ַּי ֶ
אמר ְלמחר .ו ֹ
ַּי ֶ
וֹ
שר שם ְל ַּפ ְר ֹעה (ח ,ה -ח)
אֶ
ַּה ְצ ַּפ ְר ְד ַעים ֲ
להלן דברים בעקבות מו"ר גאון ישראל רבי חיים הכהן קמיל זצ"ל:
המפרשים עומדים על כך שדוקא במכת צפרדע מוציאים אנו שמשה רבינו היה צריך
לצעוק אל ה' " -ויצעק משה אל השם"  -על מנת להסיר את המכה .למה דוקא כאן נזקק
משה ל"צעקה"?
מתרצים המפרשים (מושב זקנים ,אמרי נעם ,ועיין אבן עזרא) שהיות ומשה רבינו אמר
לפרעה "התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך " וגו' ,הרי שהיה בביטוי זה -
"התפאר"  -מעין פגם במידת הענווה של משה רבינו ,שהרי משמעות הדברים היא,
שהשתבח לומר "אני גדול ממך" (רש"י שם) .על כן נצרך אחר כך לסוג מיוחד של תפילה
 "צעקה"  -על מנת להסיר את הצפרדעים ,ולא הספיק לכך בקשה או תפילה רגילה שלמשה רבינו ,שכן במילים "התפאר עלי" תלה את הגדולה בעצמו.
והנה יש מקום נוסף בו משה רבינו השתמש בסוג מיוחד זה של תפילה " -צעקה" .היה
זה כאשר מרים הנביאה לקתה בצרעת על שהשוותה את נבואת משה רבינו לנבואת
שאר הנביאים .והרי ,מעיקרי האמונה הוא שמשה רבינו היה אב לנביאים לקודמים לפניו
ולבאים אחריו .לכן היא לקתה בצרעת ,ומשה רבינו התפלל לרפואתה ,וכמו שכתוב
אמר ֵאל נָא ְר ָפא נָא ָלה" .למה כאן נזקק משה רבינו
שה ֶאל ה' ֵל ֹ
ַּּי ְצ ַּעק ֹמ ֶ
(במדבר יב ,יג)" :ו ַ
אמר ָמה
שה ֶאל ה' ֵל ֹ
ַּּי ְצ ַּעק ֹמ ֶ
לתפילת "צעקה"? [והנה לשון זה נמצא בעוד ב' מקומות" :ו ַ
שה ֶאל
ַּּי ְת ַּס ֵלל ֹמ ֶ
שה ו ַ
ַּּי ְצ ַּעק ָה ָעם ֶאל ֹמ ֶ
וס ָק ֻל ַני" (שמות יז ,ד)" .ו ַ
עוד ְמ ַּעט ְ
שה ָל ָעם ַּהזֶה ֹ
עֶ
ֶא ֱ
ַּת ְש ַּקע ָה ֵאש" (במדבר יא ,ב) ,ובאתי רק להעיר .וראה להלן בסוף המאמר מה
ה' ו ַ
שהבאנו את דברי "בית אלוקים" למבי"ט .מ.צ.ג.].
יתכן לומר ,היות ומ רים פגעה לא רק במשה רבינו ,אלא באחד משלש-עשרה עיקרי
האמונה ,לכן היה צורך בסוג מיוחד זה של תפילה " -צעקה" ,כדי להביא לרפואתה
וכפרתה.
והנה ,יתכן אולי לפרש באופן נוסף למה נזקק משה רבינו ל"-צעקה" על מנת להסיר את
הצרפדעים .כידוע ,הצפרדעים מסרו את נפשם על קדושת ה' ,וכמו שחז"ל אומרים
(פסחים נג ע"ב)" :מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן
האש? נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים .ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד עא

'מוסר דרך'
ֵמאוֹ ר שעשועי  -תפילה לעני  /הרב מנחם צבי גולדבאום ,מחבר סדרת ֹ
צעקה

כתיב בהו 'ובאו ועלו בביתך וגו' ובתנוריך ובמשארותיך' .אימתי משארות מצויות אצל
תנור? הוי או מר בשעה שהתנור חם .אנו שמצווין על קדושת השם  -על אחת כמה
וכמה!"
הנה למדנו מכאן דבר נפלא .הצפרדעים מסרו נפשם על קדושת ה' ,ומהם נלמדות
הלכות מסירות נפש לדורות .גם חנניה מישאל ועזריה  -כאשר התלבטו אם ראוי להם
למסור את נפשם על קדושת ה'  -נשאו קל וחומר מהצפרדעים.
יתכן אולי לומר שהיות והצפרדעים מסרו את נפשם על קדושת ה' ,לכן גם למשה רבינו
לא היה שליטה עליהם על ידי בקשה או תפילה רגילה .בכדי להסיר את הצפרדעים,
שהיה להם זכות של קידוש השם ,נזקק משה רבינו לסוג מיוחד של תפילה  -ל"צעקה"!
(ע"כ בעקבות מו"ר גאון ישראל רבי חיים הכהן קמיל זצ"ל)
ומכאן דברי ה"בית אלוקים" (למבי"ט ,שער התפילה פרק ו):
"...יקשה לזה ממה שמצאנו בכמה מקומות ענין תפלה בלשון 'צעקה' שהוא הרמת קול,
ַּּי ְצ ַּעק
שה ֶאל ה' ַּעל ְד ַּבר ַּה ְצ ַּפ ְר ְד ַעים' וגו'' ,ו ַ
ַּּי ְצ ַּעק ֹמ ֶ
כמו שמצאנו למשה (שמות ח ,ח) 'ו ַ
עקו ְבנֵי
ַּּי ְצ ֲ
אמר ֵאל ָנא ְר ָפא ָנא ָלה' (במדבר יב ,יג) ,ובישראל (שמות יד ,י) 'ו ַ
שה ֶאל ה' ֵל ֹ
ֹמ ֶ
ַּּי ְש ַּמע ֹק ֵלנו' (במדבר כ ,טז) ,ובשופטים
ַּמ ְצ ַּעק ֶאל ה' ו ַ
ַי ְש ָר ֵאל ֶאל השם' (שמות יד ,י)' ,ו ַ
ארבעה פעמים 'ויצעקו בני ישראל אל השם' ,וכן שמואל (שמואל א טו ,יא) 'ויזעק אל ה'
כל הלילה' ,וכן בכמה מקומות בת[ה]לים' ,זעקתי אליך השם'?
ונוכל לומר בתירוץ זה ,כי התפלות הסדורות בכל יום ,שלא בעת צרה ,הוא שאין ראוי
לאומרם בקול ,כיון שהוא יכול לכוין בלחש .אבל התפלות שמתפללים בעת הצרה
והצער ,אי אפשר שיתפלל אותם האדם בנחת מצד צערו ,ולכן הוא צועק בקול רם,
להורות שהוא מכיר ומרגיש הצער שהוא בו ,ואין מי שיצילהו כי אם הוא יתברך.
וכן היתה תפילת משה על דבר הצפרדעים ,כי כשאמר לו פרעה 'העתירו אל השם' וגו'
'ואשלחה את העם' וגו' ,מה שלא אמר עד עתה שישלחם ,נראה לו היות יציאת ישראל
ממצרים תלויה בהסרת הצפרדעים ,ולכן צעק אל השם.
וכן בהיותו מצטער על אחותו ,לא היה יכול להתאפק ולהתפלל בנחת ובלחש כי אם
בצעקה ' -אל נא רפא נא לה'.
וכן כל הצעקות שצעקו בני ישראל אל השם היה בעת צרתם ,שלא היו יכולין לכוין את
דעתם כי אם בהרמת קול.
וכן בתפלת עזרא ,ראו הצרה קרובה מיצר הרע של עבודת אלילים ובקשו רחמים
שימסר בידם ,כמו שדרשו ביומא (דף סט ע"ב) ,ולכן צעקו בקול גדול.
וכן כל זעקה וצעקה שבתהלים הוא בעת צרה ,כי אין לב האדם פנוי לכוון בתפלה אם
לא בקול רם במרירות נפשו ,והרי הוא כמי שאינו יכול לכוין בלחש שמתפלל בקול רם
בינו לבין עצמו.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד עב

'מוסר דרך'
ֵמאוֹ ר שעשועי  -תפילה לעני  /הרב מנחם צבי גולדבאום ,מחבר סדרת ֹ
צעקה

ולכן כתוב בארבעה שצריכין להודות (תהילים קז ,עיין ברכות נד ע"ב) 'ויצעקו אל ה'
בצר להם ממצוקותיהם יושיעם' ,כי גם שהם מרימין קול בצעקה ,מצד שהוא בעת צרה
הוא יתברך מושיעם ,ואמר 'בצר להם' ו'ממצוקותיהם' ,כי כשהם צועקים אליו יתברך
כשהוא צר אותם ,כלו מר שמכירים שמאתו באה להם הצרה הזאת ,והם צועקים אליו,
אז מן המצוקות שלהם שהם גרמו אותם באולתם ,גם כן מושיע אותם ,וזהו הנרצה
באומרו 'ממצוקותיהם' ,ולא אמר 'ממצוקות' יושיעם" ,עכ"ל המבי"ט ב"בית אלוקים".

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד עג

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הראשי לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך" ,מחבר ספרי שו"ת דרך המלך,
אמרי מרדכי ועוד
מידת הכרת הטוב

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הראשי
לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך",
מחבר ספרי שו"ת דרך המלך ,אמרי מרדכי ועוד
מידת הכרת הטוב
אתי ֶא ְת ֶכם ַמ ַּת ַּחת
הו ֵצ ַ
א ַני ה' ְו ֹ
א ֹמר ַל ְבנֵי ַי ְשר ֵאל ֲ
שמות (פרשת וארא) פרק ו פסוק (ו) ל ֵכן ֱ
וב ְשפ ַטים ְג ֹד ַלים( :ז)
רו ַּע ְנטויה ַ
ַס ְב ֹלת ַמ ְצ ַּר ַים ְו ַה ַּע ְל ַתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֲע ֹבדתם ְוג ַּא ְל ַתי ֶא ְת ֶכם ַב ְז ֹ
םו ַציא ֶא ְת ֶכם
יכם ַּה ֹ
א ֹל ֵק ֶ
א ַני ה' ֱ
יד ְע ֶתם ַכי ֲ
אל ַקים ַו ַּ
יתי ל ֶכם ֵל ֹ
ְול ַּק ְח ַתי ֶא ְת ֶכם ַלי ְלעם ְוה ַי ַ
נו ְל ֵמ ַאיש ְו ַּעד
ֶח ַּרץ ֶכ ֶלב ְל ֹש ֹ
ול ֹכל ְבנֵי ַי ְשר ֵאל ֹלא י ֱ
לות ַמ ְצר ַים :בא פ"יא (ז) ְ
ַמ ַּת ַּחת ַס ְב ֹ
ובין ַי ְשר ֵאל :יתרו פ"כ (ב  -ג) א ֹנ ַכי ה'
ַּפ ֶלה ה' ֵבין ַמ ְצ ַּר ַים ֵ
שר י ְ
אֶ
ְב ֵהמה ְל ַּמ ַּען ֵת ְדעון ֲ
א ֵח ַרים ַּעל סני:
א ֹל ַהים ֲ
אתיך ֵמ ֶא ֶרץ ַמ ְצ ַּר ַים ַמ ֵבית ֲעב ַדים ֹלא ַי ְהיֶה ְלך ֱ
הו ֵצ ַ
שר ֹ
אֶ
א ֹל ֶק יך ֲ
ֱ
צו:
א ֹד ַמי ַכי א ַחיך הוא ֹלא ְת ַּת ֵעב ַמ ְצ ַרי ַכי ֵגר ה ַיית ְב ַּא ְר ֹ
דברים פרק כג (ח) ֹלא ְת ַּת ֵעב ֲ
*
שאלות
א} יש לשאול מדוע תולה הפסוק ידעת ועבודת השם ביציאת מצרים וכתב והייתי לכם
לאלוקים וידעתם כי אני ה' אלוקיכם המוציא אתכם ,הרי ידיעת ה' יותר מוכרח ממה
שבראשית ברא ה' את השמים ואת הארץ? ב} וכמו כן מצינו הדיברה הראשונה מעשרת
הדברות כתוב (פרשת יתרו) פרק כ פסוק ב אנכי יקוק אלקיך אשר הוצאתיך מארץ
מצרים מבית עבדים .ושואלים הראשונים מדוע לא כתוב אנכי אשר בראתי העולם וכל
הבריאה שזה יותר מחייב את האדם לעבוד את בוראו? ג} ועוד שואל הרמב"ן בסוף
פרשת בו מדוע התורה תולה הרבה מצוות בזכירת יציאת מצרים? ד} ומדוע התורה
מספרת לנו שביציאת בנ"י ממצרים לא חרץ כלב לשונו עליהם ,הרי אין הדבר קשור
לגאולת עם ישראל?
האדם מקבל ומבין שהכל מובן מאליו
אולם רצון התורה בפרשיות אלו לאלפנו אחד מיסודות הנהגת בן אדם לחברו ובן אדם
למקום ,בהיות ונוהג שבעולם כאשר גודל בבית הוריו שכל הנעשה עבורו הוא כדבר מובן
מאליו אינו רואה לעצמו חובה להודות ולהעריך את מה שמקבל ואולי יותר מכך יש לו
תביעות ותלונות על יותר ,כמו כן ההורים עם בניהם כאשר הבן עושה מעשה טוב ועוזר
הדבר מתקבל כדבר מובן מאליו ואין מגיע על כך הערכה ,כמו כן בין אדם לאשתו כל
מה שהאשה עושה בבית מבשלת מנקה מכבסת וכדומא הכל מובן מאליו ואינו רואה
צורך לתת הערכה או תודה על הנעשה וכן ההפך האשה כלפי בעלה כל מה שהוא
עושה מתקבל כדבר המובן מאליו ,כך בני הזוג מבינים ולוקחים את כל החיים כדבר
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד עד

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הראשי לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך" ,מחבר ספרי שו"ת דרך המלך,
אמרי מרדכי ועוד
מידת הכרת הטוב

מוכרח להיות ומובן מאל יו ואין על כך שום תשומת לב והערכה ,כמו כן האדם בעסקו
כאשר יש עובד טוב אינו זוכה להערכה כיון שמקבל משכורת ,וק"ו כאשר מבקש איזה
שירות מחברו תמורת שכר האדם מבין שאינו צריך להודות על כך כי אדרבא אני נותן לו
שכר ,וכן על זה הדרך תן לחכם ויוסיף לקח והעיקר שהאדם חושב שהכל מובן מאליו
שכך צריך להיות ,וזו הטעות הבסיסית שמהווה חורבן ומחלוקת בביתו בחברתו
ובעבודתו ,ולפחות מאבדת את כל מוטיבציה לשפר ולהמשיך בדבר הטוב שנעשה כיון
שאין הערכה ולא ביטוי לכך ,ולזאת באו פרשיות אלו ללמדנו השקפת התורה מהיא הן
בן אדם לחברו והן בן אדם לקונו ואפילו לאוייבו ולבעלי חיים ולדומם יסוד היסודות הוא
לדעת להכיר טובה ולהוקיר ולהעריך ולהודות על כל הנאה שמקבל ולא לחשוב שהדבר
מובן מאליו.
יסוד עבודת השם ומצוות זכירת יציאת מצרים הכרת הטוב
ובזה נבוא לבאר את פרשתנו כתבו הראשונים כמה תירוצים מדוע לא נאמר בדיברה
הראשונה אשר ברא את השמים והארץ יש כתבו מפני שבריאת העולם כל העולם שוים
ואין זה מחייב יות ר את ישראל מעם אחר ,ויש שפירשו מפני שבריאת העולם לא ראו
ורק שמעו והאימנו ואילו יציאת מצרים ראו בחוש וגדולה ראיה משמיעה ,אולם נראה
כעיקר שהטעם משום חובת הכרת הטוב שאילו בריאת העולם הוא רצונו יתברך
בבריאה אך הוצאת בני ישראל ממצרים מעבדות לחרות הדבר מחייב הכרת הטוב שזו
חובה מוסרית לכל בר דעת ,וכמו שמפורש (פרשת ואתחנן) פרק ד פסוק (לב) כי שאל נא
לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ ולמקצה
השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו( :לג) השמע עם קול
אלקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי( :לד) או הנסה אלהים לבוא לקחת לו
גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים
גדלים ככל אשר עשה לכם ה' אלקיכם במצרים לעיניך :ולכן התלונן הנביא ישעיהו פרק
דב ר בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי( :ג)
א פסוק (ב) שמעו שמים והאזיני ארץ כי ה' ֵ
ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן :ועל יסוד זה מושתת
כל עבודת השם שחובת האדם להכ יר בטובות וחסדי הבורא שבכל רגע עושה עם האדם
ובזה יעבוד השם מרצון והערכה ולא מתוך כפיה ,ואכן מצאתי שכן כתב הכלי יקר 1
שמצד שברא את העולם יכול האדם לומר יותר טוב שלא נברא כמסקנת הלל ושמאי,
אולם מצד יציאת מצרים שעשה להם נסים ונפלאות חייבים הכרת הטוב.
יסוד מצוות כיבוד הוריו משום הכרת הטוב
ובזה יובן מה שמקשים על הדיברה החמישית הרי לוחות הברית מחולקים לשני לוחות
לוח ימין הן מצות שבן אדם למקום ולוח שמאל הן מצות שבן אדם לחברו ,והקשו א"כ
מדוע נכתבה הדיברה של כבד את אביך ואמך בחמש של צד ימין שהן של בן אדם
למקום הרי מ צוה זו גם כן בן אדם לחברו? אולם בהיות ומצוה זו כתב בספר החינוך 2
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד עה

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הרא שי לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך" ,מחבר ספרי שו"ת דרך המלך,
אמרי מרדכי ועוד
מידת הכרת הטוב

לבאר שיסוד מצוות כיבוד ההורים מפני הכרת הטוב על החסדים שגידלו ויפלו והאכילו
והלבישו אותו ,ועל ידי שהאדם ישריש בעצמו מידת הכרת הטוב כן יגיע להכיר טובת
בוראו ,ואם לאו משמע ההפך .ובאמת כן האדם נ והג עם הוריו כאילו חייבים לו ואינו
מרגיש כמה חובת הכרת הטוב הוא חייב ,הדבר נובע שוב מאותה גישה מוטעית שהאדם
מסתכל רק על חשבונות הנותן ,וטוען כי זוהי חובת ההורים ומטבעם חייבים לדאוג
לבניהם ,אך דרך התורה אינה כך ,אלא אדרבא חייב בכבוד הוריו על בסיס הכרת הטוב
ולהסתכל על מה שמקבל מהוריו מבלי לבדוק בחשבונות הנותן ,וכמו שכותב החובת
לבבות אילו היה אדם זרוק ברחוב מבלי ביגוד אוכל שינה וכדו' ובא אליו אדם זר אשר
ריחם עליו גידלו הלבישו ופרנסו ודאג לבריאותו ,בודאי האדם היה מכיר לו טובה כל
חייו ללא שום ספק על החסד שעשה עמ ו ,אבל בהוריו הדבר שונה וחושב שהדברים
טבעיים ואינו חייב בהכרת הטוב על מה שמקבל .אך לא זו הדרך ואדרבא חייב להחדיר
בעצמו את המידה יקרה זו של הערכה והוכרה על כל טובה וטובה שנעשית עימו.
מאמר חז"ל לא תתעב מצרי
עוד הוסיפו חז"ל ללמדנו בגדר חובת הכרת הטוב ,כמבואר במסכת ברכות דף סג 3
שרבי יוסי התארח ופתח בכבודה של אכסניה שהתורה אמרה לא תתעב מצרי למרות
שהכל עשו לטובת עצמם וקל וחומר לאדם שמארח את חברו ,אלא שיש לשאול כיון
שכך הדבר מצריך הסבר מה שייך עוד להכיר להם טובה? אלא מלמדת אותנו התורה
לדעת להפריד בין השיעבוד שזו היית גזירה לבין המציאות שהתגוררו במצרים ונהנו
מכך ,ועל החלק הזה חייב להודות ולהעריך הגם שנעשה למטרה רעה ,מאחר ויסוד
ההערכה וההוקרה אינה כפעולת תגמול לעושה אלא כפעולת אצילות נפשו של האדם
שידע להעריך כל הנאה שמקבל ולהודות על כך .ומכאן למדו חז"ל במסכת בבא קמא דף
צב ע"ב מניין למדו האימרה שרגילים האנשים לומר בור ששתיתה ממנו מים אל תזרוק
בו אבן ,ומבארת הגמרא מלאו לא תתעב מצרי ,וביאור הדבר שמשם לומדים שאין הדבר
נובע משום יחסי גומלים ,כי בודאי לא מגיע לאוייב המצרי ששעבד ועינה ,אולם מצד
המקבל צריך להנהיג את עצמו ולה רגיל את נפשו להעריך ולהוקיר כל הנאה שמקבל.
שאין להסתכל על המניע של הנותן ולא על התנהגותו אלינו ,אלא על המקבל בפועל
היית גר במצרים נהנתה מאותו עם ,אפילו שהיה סבל נורה אין הדבר פוטר מהכרת
הטוב לדורי דורות אפילו לבני בניו  ,ק"ו שכל אדם עם חבירו חייב בהכרת טובת ו הוריו,
אשתו ,ואם האדם יפתח מידה זו הרי ידע להכיר בטובת הקב"ה.
מעשה עם מרן הרב ש"ך מחזיר טובה לנכד
את המעשה שמעתי בזמנו בהיותי מתגורר בשיכון ה' בבני ברק שם היית מתקיימת
ישיבה קטנה של הרב ברזל ונודע לרב ש"ך שלומד שם בחור שהכיר את הסבתא
מתקופתו בישיבה ולכן קרא הרב ש"ך לרב ברזל וביקשו להסדיר אברך טוב שילמד עם
אותו בחור חברותא והוא ישלם מבלי שידע הבחור וכל חודש שהוא נכנס אליו הוא
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד עו
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ישלם את שכרו ,שאל הרב ברזל מדוע הרב עושה דבר זה מניין הוא מכיר את הבחור,
וסיפר הרב ש"ך כי בהיותו לומד בישיבה היה חי בעוני גדול והיית לו רק חולצה אחת
לחול ולשבת ולכן בכל יום שישי היה נאלץ ללכת לנהר להוריד את החולצה לכבסה
ולהמתין עד שתתייבש ורק אז יוכל לחזור ,והנה פעם הזדמנה הסבתא של הבחור לאותו
מקום כאשר ראתה אותי כך ממתין בלי חולצה ושאלה מדוע והסברתי כי זו חולצה
יחידה גם לשבת תיכף הביא ה לי עוד חולצה כך שנהיה לי חולצה לחול ולשבת ,ולכן אני
חייב לה הכרת הטוב וכל השנים אני חוקר ודורש למצוא אותה ונודע לי כי נכדה לומד
כאן ואני חייב הכרת הטוב לכן אני רוצה שתדאג לו ואני ישלם.
הכרת הטוב אפילו לבעלי חיים
ולכן התורה מספרת על העובדה שהכלבים לא חרצו לשונם ולא נבחו על בני ישראל
ביציאתם ממצרים ,בכדי ללמדנו כיצד חייב האדם לדעת גם בשעת הגאולה והמהומה
הגדולה שעם ישראל חווה יתבונן שיש לו איזה הנאה שהכלבים לא נבחו וחייב להעריך
ולהודות על כך ,ולכן התורה מצוה בפרשת משפטים פ"כב (ל) ואנשי קדש תהיון לי ובשר
בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו :לדאוג ולתת הטריפה לכלב בכדי שנדע
להעריך את לא יחרץ כלב לשונו לבני ישראל ביציאתם ולא לקחת הדברים כמובן מאליו,
והפלא הגדול שבשביל אותו פעם נשאר הציוי לדורי דורות ,כי הערכת הטוב אינו יחס
גומלין לאותו שהטיב ,שא"כ היה ראוי להיות ציוי רק לאותו זמן בלבד.
מעשה בקצב שהאכיל טרפות ובשרו נאכל ע"י כלבים
ומסופר בירושלמי תרומות פ"ח ה"ג :לכלב תשלכון  -מעשה בטבח אחד שהאכיל
לישראל נבילות וטריפות ,פעם אחת שתה יין בערב שבת ועלה לגג ומת והיו כלבים
מלקקין את דמו ,שאלו לר' חנינא ,מהו להעבירו מלפניהן ,אמר להם ,הניחו להון,
מדידהו קאכלי ,דכתיב ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו ,וזה גזל אותן
והאכיל את ישראל.
יתרו זכה לכבוד ויוצאי חלציו בלשכת הגזית ולחתן משה רבנו בגלל הכרת הטוב
ואכן מבואר בחז"ל שיתרו זכה לחתן את משה רבנו בגלל הכרת הטוב ,שאמר 4
לב נותיו מדוע מהרתם היום לחזור ואמרו לו איש מצרי עזר לנו ושאל אותם היכן הכרת
הטוב למה קראתם לו לאכול לחם ואכן קראו לו להכיר לו טובה וזכה שמשה לקח את
ציפורה ביתו .זאת ועוד מבואר במסכת סנהדרין דף קד ע"א  5שאמר רבי יוחנן זכה
שמיוצאי חלציו ישבו בלשכת הגזית ,והוסיפו חז"ל במדרש  6שבזכות שהאכיל לחם
והכיר למשה טובה ,שזכה לכבוד הגדול שמשה ואהרון וכלל ישראל יצאו להקביל פניו:
גאולת עם ישראל תלוי במידת הכרת הטוב.
זאת ועוד כתוב  7שמשה לאחר כל ההפצרות של הקב"ה ללכת בשליחות לגאול את
ישראל חזר למדיין לחותנו יתרו .ומבואר במד"ר שמות פרשה ד בשעה שאמר לו הקב"ה,
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד עז
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ועתה לכה ואשלחך אל פרעה ,אמר לו רבון העולם איני יכול ,מפני שקבלני יתרו ופתח
לי ביתו ואני עמו כבן ומי שהוא פותח פתחו לחבירו נפשו חייב לו וכו' .לפי המבואר
במדרש שכל ענין הליכת משה לחותנו הוא לצורך קבלת רשות מאחר וחייב לו משום
הכרת הטוב בקשת רשות על הליכתו .והדבר תמוה הרי הקב"ה הפציר מאוד במשה
רבינו בכדי שילך לגאול את עם ישראל ממצרים ,והבהיר לו שאך ורק הוא צריך לעשות
השליחות  ,ובסופו של דבר הקב"ה חרה בו על סירובו והוחלט וסוכם שהוא ילך בלווי של
אהרן ולאחר הסיכום כתוב וילך משה לחותנו לבקש ממנו רשות ,הרי ברור שמשה רבינו
לא עשה צחוק מחותנו ללכת לבקש רשות ולא ישמע בקולו ,ברור הדבר שאם היית לו
החלטה ללכת על אף התנגדות חותנו לא היה לו ללכת כלל לבקש רשות .אלא ודאי
שהוא הלך על מנת לשמוע בקולו ולבקש רשותו ,והרי הדבר פלא ,מאחר והובהר למשה
רבינו שכל גאולת בני ישראל תהיה אך ורק על ידו ,כיצד היה מוכן לסכן את הגאולה
בגלל הכרת הטוב בלבד ,וכל גאולת עם ישראל ו קבלת התורה וכו' .הכל היה מוכן
לתלות הכל בבקשת רשות מיתרו בשביל הכרת הטוב ,אתמהה? והיה מקום לומר
שבאמת הוא עשה נגד רצון הקב"ה ,אך המשך הפסוק מוכיח שאין הדבר כך ,שהרי
כתוב לאחר שמשה ביקש רשות "ויאמר השם אל משה במדין לך שוב מצרים" וכו',
ולכאורה מדוע חוזר הקב"ה לצוותו לאחר הויכוח הארוך שכבר היה וסוכם שהוא צריך
ללכת למצרים? ויותר קשה שהרי כתב בתרגום יונתן  8כתוב שכאשר נודע ליתרו שברח
מפרעה זרקו לבור שימות מרעב וכל מה שניצל בגלל צפורה ביתו שהיית מרחמת עליו
וזורקת לו אוכל וכך היה בבור עשר שנים ורק לאחר מכן נודע ליתרו שעדיין חי אם כן
כיצד חייב לו הכרת הטוב?
יש לוותר על הגאולה אם יפגע בהכרת הטוב
אלא הדבר בא ללמדנו שלמרות כל הצער שיתרו עשה למשה וששנא את בני ישראל
ויכול להיות שכאשר יבקש את רשותו הוא יתנגד אליו ויבטל את שליחות הקב"ה בכל
זאת הקב"ה הסכים למשה בגלל שהוא מחוייב הכרת הטוב שפתח לו את ביתו ,ללמדנו
שהמושג של הכרת הטוב אינו רק לאדם המיודד איתו שגומל עימו טובות אלא גם למי
שעשה לו צרות וצער חייב כיון שסוף סוף פתח לו את ביתו והתגורר אצלו .והיה מוכן
להפקיר את כל הגאולה ועתיד כל עם ישראל בשביל מידה של הכרת הטוב ובקשת
רשות ,כיון ש לא יתכן שהגאולה והעתיד של עם ישראל יהיה על חשבון חוסר הכרת
הטוב ,מאחר ודבר זה חובת האדם להרגיל עצמו לקניין מידת הכרת הטוב כי הוא יסוד
בעבודת השם יתברך.
בן אדם למקום החיים אינם דבר שמובן מאליו
ומאותו יסוד שחובת האדם להרגיל את עצמו להיות רגיש לכל דבר שמקבל ולהעריך
ולהודות ולא לחיות בתחושה שכל הנעשה הוא דבר מובן מאליו ,יוכל האדם להכיר
טובה לבוראו על כל החסדים שעושה עימו בכל יום ולא יבין שכל הנעשה בחייו מובן
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד עח
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מאליו ואין על מה להודות ,אלא חז"ל מגדירים הדבר עד כדי כך כל הנשמה תהלל וכו'
שעל כל נשימה ונשימה צריך להודות להשם ולא להבין שלנשום זה דבר המובן מאליו,
כי כאשר האדם ילך לבתי חולים ויראה כמה מתמודדים עם כל נשימה ידע להעריך את
מערכת נשימ תו התקינה ,וכמו כן כל חלקי גופו ואבריו אשר מתפקדים באופן תקין עד
כמה צריך האדם להעריך ולהודות ללא גבול ,ולכן תיקנו אנשי כנסת הגדולה את ברכות
השחר שמהרגע שהאדם פותח את עיניו צריך להודות על הנשמה שהחזרת לי ולהודות
על שנפקחו עיניו ומתיר אסורים ומלביש ערומים וזוקף כפופים וכו' וכאשר אנו אומרים
בנשמת כל חי ואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו ,ושפתותינו שבח
כמרחבי רקיע ,וידנו פרושות כנשרי שמים ,ורגלנו קלות כאילות ,אין אנחנו מספיקים
להודות לך השם אלוקינו ולברך את שמך מלכנו על אחד מאלף אלפי אלפים ורוב רבי
רבבות פעמים הטובות נסים ונפלאות שעשית עימנו ועם אבותינו ,כיון שכל החיים של
האדם אינו דבר שמובן מאליו ,ולצערנו בתקופה זו אשר הצרות גוברות וכל יום גזרות
קשות חדשות אשר נפטרים אנשים תינוקות וצעירים מדברים פשוטים אחד נחנק ואחד
לא קם ואחד משפעת או מריאות או נ ופלים וכדומא הרי שלקום בסדר אינו דבר שמובן
מאליו ,וכבר לימדנו יעקב אבינו שאמר קטונתי מכל החסדים ומכל האמת כי במקלי
עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות ,ואם תתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש
וכו' שחובת האדם לדעת להעריך כל הנעשה סביבו שאין הדבר פשוט ומובן מאליו ,צא
וראה כמה לא זכו לאשה ואם כבר זכו כמה לא זכו לפרי בטן ואם זכו לפרי בטן כמה
ממורמרים מיוצאי חלציהם שעדיף שלא נבראו ,ואם הכל בסדר כמה אינם בקו הבריאות
ובכל יום מתמודדים עם הקיום ,ועוד יותר כאשר זוכה לפרנסה אשר רבים רעבים לפת
לחם ובגד ללבוש ,כי אין החיי ם דבר שמובן מאליו ,ורק כאשר האדם יחנך וירגיל את
עצמו לתת דעתו על כל הנאה שמקבל להעריך ולהודות בן אדם לחברו יורגל גם להודות
למקום.
מעשה שהיה עם הרי"ף בעניין הכרת הטוב
וכתב בשיטה מקובצת שם מעשה שהיה עם הרי"ף לראות עד כמה הכיר טובה .וכתב
תלמיד אחד מתלמידי ה"ר יוסף הלוי ז"ל אבן מיגש וז"ל מועתק מלשון ערבי אמרו בסוף
החובל בירא דשתית מיניה לא תרמי ביה קלא .פירוש הבור ששתית ממנו לא תשליך בו
אבן או דבר אחר כלומר לא תזלזל בו ולא תגמול אותו רע אחר שנתהנית ממנו .וזה על
דרך משל לשאר הדברים שמי שבא לאדם ממנו איזו תועלת או נהנה ממנו אין ראוי לו
לעשות שום מעשה שיבא לו נזק ממנו .וכבר הביאו שם בגמרא על ענין זה משלים
ופסוקים מענין מכות מצרים וגילו הסבה שנעשו קצתם על ידי אהרן ע"ה .וספר רבנו ז"ל
על רבו הריא"ף ז"ל שאירע לו ענין זה עם איש אחד ולא רצה לדון אותו כלל כדי שלא
ידון אות ו במה שיבא לו היזק ממנו ונמנע זה מניעה גמורה ,וזה שהוא ז"ל חלה ונכנס
אצל אדם אחר במרחץ שהיה לו בביתו ונתהנה מהמרחץ הנזכר אחר כך זימן אותו
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד עט

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הראשי לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך" ,מחבר ספרי שו"ת דרך המלך,
אמרי מרדכי ועוד
מידת הכרת הטוב

שישב אצלו עד שיבריא וכיבד אותו הרבה ועשה עמו טובה והבריא .ובהמשך הזמן על
האיש ההוא מטה ידו וירד מנכסיו ונשבר בערבונות וזולתם ונתחייב לתת ממון לבעלי
חובות וירד עד שהוצרך למכור המרחץ הנזכר ולשום אותו לבעלי חובותיו .ואמר רבנו
יצחק ז"ל לא אדון ולא אורה במרחץ הזה לא במכר ולא בשומא ולא בשום דבר
המתייחד בו לפי שנתהניתי ממנו .ואם היה זה בדומם שאין לו הרגשה כל שכן וק"ו בני
אדם המר גישים בהיזק ובתועלת שיהיה זה שנוי לעשותו והעושהו יוצא משורת המוסר
ודרך ארץ .וכו' ואם היה זה במי שקבל הנאה מבשר ודם כל שכן וק"ו בא-לוה יתברך
שממנו נשפע הטוב הגמור שראוי להודות לו הודאה גמורה ולא יעשה מה שיקניטנו ולא
מה שהוא שנוי לו .ע"כ לשונו ז"ל:
מעשה שהיה
וכך מסופר על רבנו שלמה זלמן אויירבך זצ"ל שלאחר פטירתו סיפר נהג מונית שהסיע
באופן קבוע את הרב במשך שנים רבות ובכל יום כשנכנס למונית שואל לשלומו ושלום
בני ביתו וכאשר נפרד ממנו מודה לו על שהסיעו ,למרות שבעל המונית עשה לטובת
עצמו ואדרבא הרב הוא שעשה לו טובה ,כיון שסוף סוף נהנה היה מודה כיון שאינו שייך
רק למיטיב אלא לזיכוך נפשו.
מעשה שהיה עם הגרב"צ אבא שאול זצ"ל
פעם רבנו בן ציון אבא שאול זצ"ל נסע עם תלמידיו קצת להתאורר ובהיות בחוצות
נצרכו ללכת להתפלל מנחה חיפשו מקום לתפילה ומצאו בית הכנסת באזור שבקושי יש
בו אנש ים ואינו פעיל בימות השבוע אלא בדוחק ,והנה כאשר נכנסו להתפלל הוציא רבנו
בן ציון אבא שאול מארנקו לעיני תלמידיו שטר של חמישים שקל ושם בקופת בית
הכנסת ,שאלו תלמידיו מדוע שם כזה סכום הרי בדרך כלל שמים בקופה שקל או כמה
שקלים ,השיב להם רציתי שתלמדו מוסר הרי אנחנו חיפשנו מקום להתפלל ומצאנו בית
הכנסת וכעת אנחנו נהנים מהמקום שיכולים להתפלל בו חייבים בהכרת הטוב למקום כי
הכרת הטוב אינה ביחס לבני אדם הנותנים בלבד אלא גם כלפי המקום שנהנים ממנו.
מעשה עם הרב אליישיב זצ"ל
סיפר חתנו של הרב אליישיב זצ"ל הרב זילברשטיין שליט"א בהספד בהלווייתו על חמיו
שלאחר אישפוזו בבית חולים היה פרופסור מיוחד ומומחה שהביאו מחו"ל לטפל בו אשר
ידע רק שפת האנגלית שהרב אליישיב ביקש לדעת איך אומרים באנגלית תודה רבה,
ואמרו לו "תן קיו" אולם שאלו אותו מה מטרת בקשתו ,והשיב בכדי להודות לפרופסור
שבא במיוחד עבורו מחו"ל ,אמרו לו והרי נוכל להעביר בשמך את ההודאה ,השיב הרב
אליישיב הרי בחזרת הש"ץ מחוייב כל אדם לחזור אלא שחז"ל תיקנו שהש"ץ יחזור עבור
כולם ויש להתבונן מדוע רק ודוקא במודים תיקנו חז"ל שכל השומעים יאמרו מודים
דרבנן ולא מסתפקים בחזרת הש"ץ? התשובה לכך שלהודות על הטובה שהשם עושה
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד פ

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הראשי לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך" ,מחבר ספרי שו"ת דרך המלך,
אמרי מרדכי ועוד
מידת הכרת הטוב

עם האדם אינו יכול להיעשות על ידי שליח אלא צריך מקבל הטובה בעצמו להודות
באופן ישיר כי רק הוא שיודע ומעריך הטובה ידע להביע את הערכתו בצורה הנכונה,
ולכן אני רוצה ללמוד בכדי להודות בעצמי לפרופסור.
מוסר השכל
הנלמד מדברנו כי על האדם לדעת שאין החיים וכל הסובב אותו הוא דבר מובן מאליו
אלא להחדיר בעצמו הערכה והוקרה והודאה על כל טובה והנאה שמקבל בכל צורה וזו
הדרך אשר ינהג עם אשתו ולדעת לפרגן ולשבח ולהודות על כל פעולה שנעשה עבורו
וכן האשה את בעלה  ,ולא לנהל את חיי הנישואין כדבר המובן מאליו אלא להפרות את
השמחה והאושר בבית כאשר כל אחד מעריך ומוקיר כל הנאה ובזה מרבים שלום
והשכינה שורה בביתם .וכן הבנים עם ההורים או ההורים עם הבנים חובה להחדיר בבית
את התשומת לב לכל טובה והנאה שנעשית מאחד לשני זו דרך לחנך ולהתחנך שאין
הדבר מובן מאליו שההורים יעשו כל מה שעושים וצריך להוקיר ולהודות ומאידך
ההורים ידעו לשבח את מעשה בניהם ולא לחשוב שזה חובתן כי רק כך יתחנכו להרגיל
עצמן להעריך כל דבר שמקבלים ,וכן בחיי החברה או העבודה או קבלת שרות אפילו
בתשלום ידע האדם להביע את הערכתו ולשבח ולהודות על כך ולא דבר המובן מאליו
כי יכול להיות אחרת .והכלל בזה שכל אדם מחכה למילה טובה ,וכגודל קניין מידת
הכרת הטוב בינו לבין חברו כך גודל עבודת האדם בינו למקום לדעת להודות ולהלל את
השם על חסדיו ולעבוד את השם בשמחה ,כי החיים אינם דבר שמובן מאליו ,אלא טוב
להודות לשם תמיד.
*
מילואים:
.1

כתב הכלי יקר שמות (פרשת יתרו) פרק כ פסוק ב ומה שנאמר אשר הוצאתיך

מארץ מצרים ולא נאמר אשר בראתי שמים וארץ ,לפי שהרוצה לשקר ירחיק עדיו שהרי
דבר זה לא ראו על כן הזכיר להם הדבר אשר ראו בעיניהם וכן תמצא בספר הזוהר.
ואשר בראתיך לא נאמר לפי שאמרו חז"ל (עירובין יג ב) נוח לו לאדם שלא נברא
משנברא ולא בא כאן להזכיר כי אם הטובות אשר היטיב להם כי בעבורם הם חייבים
לעובדו:
.2

כתב בספר החינוך מצוה לג על מצוות כיבוד אב ואם משרשי מצוה זו ,שראוי לו

לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה ,ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה ,שזו
מידה רעה ומאו סה בתכלית לפני אלקים ואנשים .ושיתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת
היותו בעולם ,ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל ,כי הם
הביאוהו לעולם ,גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו .וכשיקבע זאת המדה בנפשו יעלה
ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא ,שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון,
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד פא

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הרא שי לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך" ,מחבר ספרי שו"ת דרך המלך,
אמרי מרדכי ועוד
מידת הכרת הטוב

ושהוציאו לאויר העולם וסיפק צרכו כל ימיו ,והעמידו על מתכונתו ושלימות אבריו ,ונתן
בו נפש יודעת ומשכלת ,שאלולי הנפש שחננו האל יהיה כסוס כפרד אין הבין ,ויערוך
במחשבתו כמה וכמה ראוי לו להזהר בעבודתו ברוך הוא עכ"ל.
.3

במסכת ברכות דף סג ע"ב פתח רבי יוסי בכבוד אכסניא ודרש לא תתעב אדומי כי

אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו והלא דברים קל וחומר ומה מצריים שלא
קרבו את ישראל אלא לצורך עצמן שנאמר ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי
מקנה על אשר לי כך המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו
על אחת כמה וכמה:
.4

כתוב (פרשת שמות) פרק ב פסוק (יט) ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם

דלה דלה לנו וישק את הצאן( :כ) ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו
ויאכל לחם( :כא) ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה בתו למשה:
.5

כן מבואר במסכת סנהדרין דף קד ע"א דאמר רבי יוחנן :בשכר קראן לו ויאכל

לחם ,זכו בני בניו וישבו בלשכת הגזית.
.6

במדרש אגדה (בובר) שמות (פרשת שמות) פרק ב פסוק כ קראן לו ויאכל לחם .וכן

אמר החכם שלח לחמך על פני המים (קהלת י"א א') ,ואיזה זה יתרו שהאכיל את משה,
שנאמר בו כי מן המים משית יהו (שמות ב' י"ח) :אמר להם למה זה עזבתן את האיש
[קראן לו ויאכל לחם] ,ופרע לו הקדוש ברוך הוא ,הדא הוא דכתיב ויבא אהרן וכל זקני
ישראל [לאכל לחם עם חותן משה] (פסוק י') ומי גרם ליתרו כל הטובות הללו ,על
שנדבק במשה זכה להעמיד חכמים ונביאים ,שנאמר ומשפחות סופרים יושבי יעבץ
(דה"א ב' נ"ה):
.7

בפרשת שמות פרק ד' פסוק יח וילך משה וישב אל יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא

ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום׃ יט
ויאמר יהוה אל משה במדין לך שב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך׃
.8

בתרגום יונתן על שמות פרק ב פסוק כא וכד חכים רעואל דערק משה מן קדם

פרעה טלק יתיה לגובא והות צפורה ברתיה דבריה מפרנסא יתיה בסיתרא בזמן עשרתי
שנין ולסוף עשרתי שנין אפקיה מן גובא ועל משה בגוי גינוניתא דרעואל והוה מודי
ומצלי קדם יי דעבד עמיה ניסין וגבורן ואיסתכיית חוטרא דאיתבראת ביני שמשתא
וחקיין ומפרש עלה שמא רבא ויקירא דביה עתיד למעבד ית תמהיא במצרים וביה עתיד
למבזע ית ימא דסוף ולהנפקא מוי מן כיפא והוה דעיץ בגו גינוניתא ומן יד אושיט ידיה
ונסביה הא בכין צבי משה למתב עם גברא ויהב ית צפורה ברת ברתיה למשה:
החותם בברכת שבת שלום ומבורך.
הצב"י מרדכי מלכא עיה"ק אלעד

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד פב

מעלת התורה  /הרב אברהם דניאל עבשטיין ,מח"ס 'מי מנוחות' ,לייקווד
בענין חובת הכרת הטוב

מעלת התורה  /הרב אברהם דניאל עבשטיין,
מח"ס 'מי מנוחות' ,לייקווד
בענין חובת הכרת הטוב
ה ֹרתם ַּעל
ימי ַמ ְצ ַּר ַים ַּעל ַּנ ֲ
ונ ֵטה י ְדך ַּעל ֵמ ֵ
ה ֹרן ַּקח ַּמ ְטך ְ
א ֹמר ֶאל ַּא ֲ
שה ֱ
אמר ה' ֶאל ֹמ ֶ
ַּי ֶ
וֹ
יהם ְו ַי ְהיו דם ְוהיה דם ְבכל ֶא ֶרץ ַמ ְצ ַּר ַים וב ֵע ַצים
ימ ֶ
יהם ְו ַּע ל כל ַמ ְקוֵה ֵמ ֵ
יהם ְו ַּעל ַּא ְג ֵמ ֶ
ְי ֹא ֵר ֶ
אב ַנים (ז ,יט)
וב ֲ
משה היה מכיר טובה להים סוף
פרש"י" :אמר אל אהרן  -לפי שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו ,לפיכך לא לקה על
ידו לא בדם ולא בצפרדעים ,ולקה על ידי אהרן" ,עכ"ל .הרי ,הטעם שמשה רבינו לא
הביא מכת דם צפרדע ,שהרי היאור הגין עליו כשנשלך שם ,וע"כ מצד "חובת הכרת
הטוב" לא היה ביכלתו להביא מכה על היאור.
הכרת הטוב לדומם
ומכאן החובה מוטלת על כל אחד ואחד להתבונן על זה ,שמשה רבינו לא היה יכול
להביא מכה על "דומם" ,שהמים אינו בשר ודם ,ואין להמים שום הרגישים כלל ,ומ"מ
עדיין היה חובת הכרת הטוב מוטלת עליו שלא להיבא שום מכה על המים .וא"כ קו"ח בן
בנו של קו"ח ,שהאדם חייבת בחובת הכרת הטוב לבשר ודם שיש לו הרגשים ,שאם אחד
עשה איזה טובה בעדך ,בודאי יתחייב השכר להכיר הטובה לו ,ובודאי לא יעשה לו איזה
דבר רעה.
אמונה בה'
והטעם שחייב בהכרת הטוב לחבירו ,היינו משום שאמרו חז"ל" ,שכל הכופר בטובתו
של חבירו ,סופו לכפור בטובתו של הקב"ה" .וא"כ כל התכלית בהכרת הטוב לחבירו,
היינו אך ורק משום שעל ידי זה יבא לידי ההכרת הטוב האמיתי שהוא הכרת הטוב
להשי"ת .ו התכלית בהכרת הטוב להשי"ת אינו רק לדבר המילים של "מודים אנחנו לך
וגו'" ,רק לקבל עלינו על מלכותו ית'.
קבלת עול מלכות שמים
וכן מפורש בדברי האבודרהם שכתב לבאר מדוע כל הציבור אומרים מודים דרבנן ולא
שומעין מאת השליח ציבור כמו כל החזרת הש"ץ ששומעין מפי החזן וז"ל" :כשיגיע ש"ץ
למודים וכורע ,כל העם שוחין ואומרין הודאה קטנה המתחלת כמו כן במודים .שאין דרך
העבד להודות לרבו ולומר לו "אדוני אתה" על ידי שליח ,אלא כל אדם צריך לקבל בפיו
עול מלכות שמים ,ואם יקבל על ידי שליח  -אינה קבלה גמורה שיוכל להכחיש ולומר לא
שלחתיו .אבל בשאר התפילה שהיא בקשה ,יכול לתבוע צרכיו על ידי שליח ,שכל אדם
חפץ בטובתו ולא יכחיש ויאמר לא שלחתיו" ,עכ"ל .הרי להדיא בדבריו ,שעצם המציאות
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד פג

מעלת התורה  /הרב אברהם דניאל עבשטיין ,מח"ס 'מי מנוחות' ,לייקווד
בענין חובת הכרת הטוב

של הודאה היינו "קבלת עול מלכות שמים" ,וזהו מהותו של כל חיי יהודי בהאי עלמא.
וע"כ א"כ להכיר הטובה ע"י שליח ,רק ע"י עצמו .וע"י הכרת הטובה להשי"ת ,יתחייב
לקיים כל התורה כולה!!
מעשה עם מרן ר' אלישיב
אגב יש להוסיף מעשה נפלא עם מרן הגאון הר"ר אלישיב זצ"ל .שפעם אחת בא אליו
רופא ממוחה גדול מחוץ לארץ לעשות איזה ניתוח .והמרן ר' אלישיב שאל לקרוביו
ומכיריו ללמדו איך לומר "תודה רבה" בשפת אנגלית .והם אמרו לו ,שאל תדאג ,אנו
יאמרו להרופא  -שהרב אומר תודה רבה לו .ואפע"כ הקיפיד מרן ר' אלישיב שהוא
בעצמו יאמר תודה בלשון אינגלית כמו השפה שמבין הרופא ,שחובת הכרת הטוב הוא
להכיר הטובה בעצמו ולא על ידי שליח ,כדברי האבודרהם לעיל.
לתגובותadebstein@gmail.com :

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד פד

משאת משה  /הרב מנחם ישראל חזן ,מודיעין עילית
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משאת משה  /הרב מנחם ישראל חזן ,מודיעין
עילית
החוסן האמיתי של עם ישראל
נו ַּד ְע ַתי ל ֶהם (ו ,ג)
וש ַמי ה' ֹלא ֹ
ש-ד-י ְ
ַּע ֹקב ְב ֵא-ל ַּ
ו ֵארא ֶאל ַּא ְברהם ֶאל ַי ְצחק ְו ֶאל י ֲ
'וארא' .ה' – נראה .התגלה.
אבותינו הקדושים ,זכו ל'גילוי' .הם 'ראו'.
ה'ראיה' ,אינה גשמית .פשוט וברור .הראיה הגשמית הינה רק 'משל' ,לאותו הגילוי.
ראיה גשמית' ,מחדירה' את הנראה – למוח ,ללב .למציאות האדם .ה'עין' יוצרת
'חוויה' חזקה ,יותר מכל החושים האחרים.
ואותו ה'גילוי' של 'וארא' ,היה – כמו 'חוש' הראיה .אותה העוצמה ,ואולי גם יותר.
אז אבותינו 'ראו' ,את שם 'א–ל ש–די' .ה' 'התגלה' אליהם – בשמו זה.
משה רבנו ,זכה למשהו עליון יותר .שם 'הוי"ה' .בו – לא 'נודעתי' להם .לאבות .רק –
לך.
וממך – הלאה .לעם ישראל .אשר שמו הגדול – נקרא עליהם .עלינו.
אז כל זה נוגע – ל'מקובלים' .הלא כן?
יש 'שמות' ,ויש ה'מכוונים' אליהם .אשריהם ואשרי חלקם ,אנחנו – לא זכינו.
האם יש כאן משהו שנוגע גם לנו?
נאקה וגאולה
במצרים ,היתה 'נאקת בני ישראל' (ו ,ה).
והיתה זו אכן – נאקה .כמו שאומרים' ,אוהו' נאקה.
מצרים – העבידו .בפרך .וזה היה נורא ואיום .וכמה שננסה לתאר – לא באמת נצליח.
אנשים נולדו אל תוך העבדות הנוראה הזו .חיו אותה .נשמו אותה .אכלו ושתו אותה.
וגם מתו בתוכה.
מאות שנים של עבדות .מאות שנים – של 'פרך' רצחני.
וה' יתברך ,הרואה בעוני עמו ,ה'בכל צרתם לו צר' – שולח את משה ,העבד הנאמן,
לשוחח עם הנאנקים.
והוא אומר לו כך:
א ַני הוי"ה (ו ,ו).
א ֹמר ַל ְבנֵי ַי ְש ָר ֵאל – ֲ
ָל ֵכן ֱ
יש גם המשך' :והוצאתי'' ,והצלתי' .וכו'.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד פה

משאת משה  /הרב מנחם ישראל חזן ,מודיעין עילית
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אבל ההקדמה ,ההתחלה ,היתה – 'אני הוי"ה' .משם הכל מתחיל ,ושם הכל נגמר .וגם
באמצע .הכל – שם.
כל ה'לשונות של גאולה' – מתחילות בדבר אחד :אני – 'הוי"ה'.
ומי מאיתנו אינו רוצה 'לארגן' לעצמו איזו 'לשון של גאולה'.
אז כדאי לנו ,לבדוק היטב – מה מסתתר מאחורי לשונות אלו .מה המשמעות של
האמירה הזו 'אני הוי"ה'.
משדד מערכות
'ידיעת שמו יתברך – היא גם כן מעיקר העבודה ,והיא ידיעת הדרך ללכת בה' (ביאור
הגר"א למשלי כג ,כו).
ננסה לבאר' ,על קצה המזלג' ,את השמות הללו – על דרך ה'פשט' .את הנוגע לנושא בו
נעסוק כאן (ותמיד אפשר ,וגם צריך ,להתקדם עוד – ב'ידיעת שמו').
'א–ל ש–די'.
יש – טבע .עולם כמנהגו נוהג .התהליך הרגיל ,התמידי ,אותו ברא ה' בששה ימים –
והוא גם מנהיג אותו הלאה .בכל יום ,תמיד.
בדרך הטבע ,מי שקופץ מהגג – יקרה לו משהו ,או יישאר ממנו 'משהו' .הזול מביניהם...
ובאותה דרך הטבע ,מי שיעשה עבירה – לא יקרה לו מאומה .אם הוא לא 'התנגש'
בחוקי הטבע ,כמו הקופץ הנ"ל – הוא יישאר שלם בגופו.
וכן להיפך .מצוה ,לא יוצרת איזשהו 'רווח' לאדם העושה אותה – בדרך הטבע.
אבל ,יש את הנהגת שם 'א –ל ש–די'.
– 'משדד מערכות'.
בהנהגה זו ,ה' עושה – ניסים .האבות הקדושים ,אלו ש'ראו' את השם הזה ,התברכו
בכל טוב .ה' פדה אותם ממוות ברעב ,ומחרב במלחמה.
אבל ,אלו היו ניסים – שבתוך הטבע .ניסים 'נסתרים'.
מי שראה את אברהם בעשירותו הגדולה ,היה או מר לעצמו ,טוב .זה ברור .פרעה היה
חייב .אחרי מה שהוא עשה לשרה ,אשתו של אברהם.
גם אנחנו מכירים את זה .אם פרעה לא היה מפצה את אברהם ,הוא היה מסתבך עד
'מעל לראש' .היה מתבצע 'תחקיר עיתונאי' ,לאחריו הפרקליטות היתה 'עטה' על זה
כלהקת עלוקות מצויה ,ואז – כל הסידרה הקבועה :המלצה להעמיד לדין ,חקירות ,בית
משפט ובג"ץ.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד פו

משאת משה  /הרב מנחם ישראל חזן ,מודיעין עילית
החוסן האמיתי של עם ישראל

בסופו של דבר – גזר הדין היה כולל את הפיצוי שהוא ממילא נתן לו .פלוס ריבית
דריבית של לשון הרע והלבנת פנים' ,השעיה' מכל תפקיד ציבורי ,ויתכן שאף מעצר 'עד
תום ההליכים' – היינו עד היום ,בערך.
– אז פרעה 'עשה בשכל'.
ומי שראה את יעקב במלחמותיו ,היה רואה משפחה של גיבורים ,בעלי יכולת
מלחמתית יוצאת דופן .עם נשק חדשני ,המילה האחרונה .זה היה נראה כמו 'כוחותינו
נצחו' ,ב'תושיה יוצאת מן הכלל' .זה הכל.
היו אלו ניסים – נסתרים .ניסים ,שאפשר 'להסביר' אותם בדרך הטבע .אבל באמת – זה
היה 'שכר' ,על כך שהם הלכו עם ה' – בכל מצב .היתה זו 'פעולה' ,של ה'שם' – 'א –ל ש –
די'.
וכך גם עונשי העבירות .אלו שמתרחשים כאן ,בעולם הזה.
כל אלו – ניסים נסתרים .ה' 'מגלגל' אותם ,בתוך דרך הטבע (ע' בכ"ז ברמב"ן וברבינו
בחיי כאן).
ותפקידו של האדם עצמו – 'לגלות' אותם .ועד כמה שהוא מודע למשמעות האמיתית
של ה'מהלך' ה'טבעי' איתו – כך זה 'גלוי' אצלו.
אבותינו הקדושים ,ממש 'ראו' את זה .לא היה להם כל ספק בכך .ה'אמונה' שלהם –
היתה ממש כמו ב'חוש' הראיה.
זהו – 'וארא ...בא–ל ש–די'.
בריאת חדשות
ויש גם – שם 'הוי"ה'.
זהו ש'לא נ ודעתי להם' .האבות ,לא זכו 'להיוודע' אליו.
זהו שם ה'עצם' .משם הכל 'מתחיל' .בשם זה – הכל 'נהיה'.
והנהגת שם 'הוי"ה' ,הניסים שמתרחשים על ידי שם זה ,הם בגדר – 'לברוא להם
חדשות ,בשינוי התולדות' (רמב"ן כאן ,בהמשך דבריו .וע"ע רבנו בחיי כאן).
אלו ,ניסים 'מפורסמים' .גלויים' .בריאת חדשות'.
מכת דם ,למשל ,לא יכלה להיות 'טבעית' .אין אפשרות להסביר כיצד מים – הופכים
להיות דם .אפילו ה'מדע המודרני' דהיום ,לא יכול למצוא הסבר טבעי לזה .אבל זה לא
נורא ,ממרחק של זמן כה רב – אפשר להכחיש .הכל בסדר .יש 'מסכה' על הפנים ,וגם
קצת על השכל ,ואז אין חשש להידבק ב'נגיף' ה'אמונה' חלילה.
גם מכת צפרדע ,וגם כינים .וכן הלאה.
ים ,לא יכול להיקרע בדרך טבעית .כל ה'חוקרים' יודו בזה .אין להם ברירה.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד פז

משאת משה  /הרב מנחם ישראל חזן ,מודיעין עילית
החוסן האמיתי של עם ישראל

הכל היה – 'בריאת חדשות בשינוי התולדות'.
ומעל הכל – קבלת התורה.
שם זכינו ל'אנכי הוי"ה אלוקיך' .היינו – 'ז ה השם הוי"ה ,הוא אלוקיך .לקבל עבודתו
ומופתו' (מגן אבות לרשב"ץ פ"א .ועיי"ש באריכות).
ומאז – הוא לא עזב אותנו .והוא גם לעולם לא יעזוב.
התפילות שלנו ,כולן – 'למען שמך ,הגדול ,הגבור ,והנורא – שנקרא עלינו'.
מי שיחפש ,יגלה – ש'שמך' מוזכר פעמים אינספור בתפילות שלנו .רק בתחנון של שני
וחמישי ,הוא מוזכר בערך עשרים פעם.
זו המתנה של עם ישראל .זהו ההבדל – היחיד – בינינו לבין העמים.
– וזה גם ההבדל הכי גדול שיכול להיות.
כי אם אתה דבוק במישהו שיכול 'לברוא חדשות בשינוי התולדות' ,מישהו שהוא
ה'התחלה' של כל המציאות כולה – אז א תה מאוד מאוד שונה ממי שהוא מוגבל
לחלוטין ,כמו שרק בשר ודם יכול להיות מוגבל.
עלינו – להידבק בו .להיות מודעים לכח הגדול הזה אשר בקרבנו ,ולהפנים את התובנה
הזו .לחיות איתה.
לחיות – עם השם .עם ה'שם' .בכל שעה .בכל רגע.
ביטחון בשמו
– וגם לבטוח בו.
לבטוח – בשמו הגדול' .כי בשמך הגדול והקדוש בטחנו'.
כשאתה מנסה 'לעבוד על ביטחון' ,דע – במי אתה בוטח .ולמה בכלל אתה בטוח כל כך.
ה' 'קרא עלינו' ,את 'שמו הגדול והקדוש' .אותו שם ש'בורא חדשות' .אותו השם –
שנותן 'חיים' מסוג אחר ,לכל מי שדבוק בו.
וה' רוצה – שנהיה דבוקים בשם זה .ה וא הלא רוצה שנהיה 'מובדלים' מכל העמים,
וההבדל היחיד – הוא שמו הגדול.
אז אפשר לבטוח בו .כך הוא עצמו רוצה.
ושיהיה לנו ברור – הביטחון הוא בשמו .שם הוי"ה .הגילוי המיוחד הזה .לא ב'בורא
עולם' ,היינו המציאות שקודם הגילוי' .בורא עולם' – מתייחס לכל הבריאה בשווה ממש.
אין הבדל בין יהודי לגוי ,ובין אדם לפרעוש .את כולם הוא 'ברא' ,באותה המידה.
אבל שמו הגדול – מתייחס רק אלינו .רק לעם ישראל .והוא יכול 'לברוא חדשות' .לייצר
מציאויות .לעשות – ניסים גלויים ממש.
'ויבטחו בך' .ומי יבטח?
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד פח

משאת משה  /הרב מנחם ישראל חזן ,מודיעין עילית
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– 'יודעי שמך' (תהלים ט ,יא).
וכמו שאנו אומרים בתפילה:
'ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת'.
– בוטחים – בשמך.
ארז – או קנה
אחיה השילוני ,קילל את עם ישראל:
'והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה' (עי' תענית כ.).
ואכן ,מזה אלפי שנים ,אנחנו 'נדים' – כמו קנה .כל רוח ,ולו הקלה ביותר ,מזיזה אותנו.
כל צרה ,כל פורענות – אנחנו 'הולכים ובאים' איתה .הלוך ושוב.
ולכל יהודי כמעט ,ואולי בלי ה'כמעט' ,יש צרות .יש 'רוחות' .וכולנו – 'קנים' .זזים
ומתנדנדים .הולכים ושבים.
ולפעמים ,זה ממש 'כל רוחות שבעולם' .כולן – באות ונושבות ב'קנה' הרצוץ הזה,
היהודי .והוא לא יודע את נפשו .נע ו נד ,לכאן ולשם .מבירא עמיקתא ,לבירא עוד יותר
עמיקתא.
בלעם ,היה הרבה יותר 'נדיב' .הוא ברך את עם ישראל – שיהיו 'כארז' .שיעמדו איתנים
מול כל הרוחות שבעולם .כל הסופות .כל הצרות והפורענויות.
הארז ,והקנה ,אינם דומים .בשום צורה .יש הבדלים רבים ביניהם ,למשל – הכח הזה,
לעמוד מול סופה – ולהישאר איתן במקומך.
יש עוד הבדל אחד .הבדל 'נסתר' .מוחבא .הוא אפילו נמצא מתחת לאדמה .במקום
שאף אחד לא רואה .אף אחד לא יכול להגיד 'וואו' .מה שאי אפשר לומר על חוסנו של
הארז.
– השורשים.
הם – תחת האדמה .חבויים לגמרי.
אף אחד לא שם לב אליהם .אין להם 'אתר' .הם מעולם לא 'רצו' ברשתות .לא כמו
ה'ארז' ,שכל 'שריר' שלו – 'זוכה' (?) למליוני צפיות.
אבל הם אלו – שמכריעים ,בסופו של דבר ,את המערכה כולה.
כי ב'שיא' המלחמה ,מגיעה אותה רוח אדירה ,שאף אחד אינו יכול לעמוד מפניה.
אפילו הארז העצום ,הוכרע .הוא 'על הקרשים'.
וראה זה פלא ,הקנה – במקומו עומד .השורש שלו ,מחזיק אותו במקומו .הוא עדיין נע
ונד .הולך ובא .אבל – נותר במקומו.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד פט
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– יש לנו משהו בפנים .משהו אדיר וחזק ,יותר מכל דבר אחר שבעולם .משהו ש'פועם'
בנו ,בקצב אחר .בעוצמה אחרת .מתוך מציאות אחרת ,עליונה הרבה יותר מכל מה שיש
כאן.
בלעם ,לא מסוגל להבין את זה .הוא חשב ,שאם הוא יקריב עוד קרבנות ,ועוד – בסופו
של דבר ה'ריצוי' שלו יתגבר על הקשר בין הקב"ה לעמו.
והוא לא ידע – שיש לנו 'שורש' חבוי .בעומק שהוא לא מסוגל לתפוס.
המושג הזה של 'שם ה' נקרא עליך' ,הוא לא ב'לקסיקון' שלו.
אבל ב'לקסיקון' שלנו – הוא כן.
ואת זה – כל יהודי חייב לדעת .להפנים .כדי ש'כל הרוחות שבעולם' ,ואפילו אם תבוא
רוח עזה מכולן – הן 'לא יזיזו אותו ממקומו'.
רוחות סוערות
אנחנו 'מוקפים' – ב'רוחות'.
מבית ומחוץ .בכלל ובפרט .ברבים וביחיד .בכל מקום אפשרי.
להקת ה' ערב רב' עושה ב'מדינה' כבתוך שלה .ואין מי שיאמר להם מה תעשו .ואם
מישהו רק מעז – הוא 'יקבל את שלו' איכשהו .אחת מזרועות התמנון האימתניות שלהם,
כבר 'תיסגר' עליו.
יש לנו אפשרות להיות – 'ארז' .עוצמתיים .איתנים .חסונים ומוצקים .לעמוד בפרץ מול
כל גל ,ולא להניח לו לשבור אותנו.
זה העוצמה שלהם – מול העוצמה שלנו .ספק גדול מי יהיה המנצח .לפעמים 'הם'
יתאזרו בעוז ,ויביאו איזו 'רוח דרומית' משברת ארזים .לא כדאי לנסות אותם.
כשאנחנו באותו ה'עולם' ,אז המלחמה – היא באותו 'מישור' .ו'הם' – שייכים לעמלק.
זה שירש את ה'על חרבך תחיה' .לנו ,אין 'חרב' מהסוג הזה.
ויש לנו אפשרות להיות – 'קנה' .לחזק את השורש .להעמיק אותו .פחות ופחות לשים
לב לרוחות שמסביב.
אם נשאב את ה'חיים' שלנו מהשורש ,משמו הגדול יתברך ,אז כל מה שקורה ל'קנה' –
הרבה פחות יטריד אותנו .הרבה פחות יכאב.
איכפת לנו מהכאב .עד כמה שהוא כואב לנו – הוא גם כואב לשכינה הקדושה .היא
חלק מאיתנו .אבל ניתנה לנו האפשרות – והכח והעוצמה – להיות תלויים ב'חיים'
אחרים .במקור אחר .באותו אחד שיכול 'לברוא חדשות בשינוי התולדות'.
תמיד יש לנו מאיפה 'להתחיל' .תמיד יש כאן 'שורש' ,שלא זז ממקומו.
אפילו שהקנה המסכן – באמת מאוד מסכן .אפילו ,שהוא מתכופף עד לעפר .שהוא
בקושי מסוגל לנשום ,לחיות.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד צ
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רבי אלעזר בן דורדיא ,עוד לפני שהוא היה 'רבי' ,היה 'אביק בה טובא'.
וכשהוא חזר בתשובה – לא היה לו מהיכן להתחיל מחדש .לא נותרו לו 'חיים' .הוא
היה 'תלוי' – בעבירה .שם היו כל חייו.
אסור לנו להביא את עצמנו למצב כזה .עלינו לשנן ,ולהפנים ,את ה'שורש' הנפלא
שלנו .את מה שמחזיק אותנו תמיד ,בנאמנות ללא סייג .באהבה עצומה ,שאין שני לה.
אנחנו תמיד אומרים – 'ברוך השם' .וגם 'בעזרת השם'.
נדע – מיהו אותו 'השם' .מיהו אותו אחד ויחיד ,שחיבר אותנו אליו – בקשר בל ינתק.
אותו האחד – שמעולם לא עזב אותנו .וגם לעולם לא יעזוב.
לתגובות0533127133m@gmail.com :

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד צא
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משל ונמשל  /הרב מאיר ליכטנשטיין ,מח"ס
מנחת חינוך המבואר – 'מאור המנחה' ,ויו"ר מכון
אור כשלמה
מהו עיקר המבוקש מאת הנברא
המלך רודלוף החמישי היה מלך מטיב לכל ,הוא נטה חסד אל כל נתיניו קטן כגדול ,כל
אחד ואחד מבני המדינה ידע שאם הוא צריך לדבר כל שהוא אזי הוא ימצא אוזן קשבת
אצל המלך ,ועל כן הוא מינה בכל פלך ופלך ממונה מיוחד שישמע את העם ותלונותיו,
ויטפל בהם.
העם בראותו את אהבתו הגדולה של המלך אליהם ,החזירו לו באותו מטבע ,ואהבו
אותו בכל ליבם ,בכיכרות בכל ערי מלכותו היו תמונות גדולות של המלך רולדוף ,ובכל
מקום נהגה שמו בהערצה רבה .וכאות הערכה על רגשות ליבם ,כל שנה ושנה ביום
המלכתו היו עורכים חגיגה גדולה ,ובאותו היום כל בני המדינה היו לובשים בגדים
חגיגיים ויוצאים לרחובות כדי להביע בגלוי את אהבתם למלך .בעיר הבירה היו נערכות
החגיגות במשך שבוע שלם ללא הפסקה ,כל השרים וראשי הערים היו מגיעים להגיש
את מנחת אהבתם אל המלך ,ולא רק הם אלא גם הנכבדים שבכל עיר ועיר ,וכל המי ומי
ש היה רוצה שיכירו בו ,היה גם הוא בין המשתתפים בחגיגות אלו ומביאים אף הם למלך
את מתנתם.
באותן שבעת הימים ציווה המלך שכל מי שרוצה להיכנס להגיש את תשורתו אל
המלך  -יעלה ויבוא ,ואין בודקים בציציותיו של אף אחד ,כל הרוצה את המלך יבוא
ויכנס .וכך היה הסדר כשהיו נכנס ים אל המלך ,לאחר שהגישו למלך כל אחד את מנחתו
היו הם מוזמנים אל המשתה אשר המלך עורך לכל אורחיו ומוקיריו ,ובסעודה היה
המלך בכבודו ובעצמו מושיב את כל המוזמנים איש לפי מעלתו ,את הגדולים והנכבדים
היה מושיב יותר קרוב אליו ואת הפחות חשובים היה מושיב לאחריהם ,שגם זה כבוד
גדול להיות מיסב במחיצת המלך האהוב .והיו השרים החשובים ושאר הנכבדים טורחים
רבות בהכנת התשורה שיביאו אל המלך ,כי על פי כך היתה נקבעת סדרי הישיבה
בסעודה ,וכפי הסדר שהיו האנשים יושבים בסעודה היו כולם יודעים באיזה מידה המלך
מעריך ומחשיב אותם ,ולפי זה היה נקבע מעמדם למשך כל השנה.
היהׁ היה יהודי עני ואביון ,ר' געציל הורעמאנציק שהיה תאב תדיר לפת לחם ,ומבוקר
עד ערב היה עמל להביא מעט טרף לפי עולליו ,וגם זה לא היה תמיד בכוחו ,וכשלא היה
לו  -היו עולליו הולכים לישון רעבים .ואותו יהודי אהב את המלך אהבה עזה וגדולה,
וכל שנה ושנה בהגיע ימי החגיגה של המלכת המלך היה משתוקק לילך אל המלך
ולהביא גם את מנחתו אל המלך ,אך היות וידע שאין בידו בכדי להגיש מנחה ואף
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד צב
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הקטנה ביותר ,על כן היה ר' געציל כולא את תשוקתו ואת תבערת ליבו אל המלך ,והיה
משתתף כפי יכולתו בחגיגות בעיר מולדתו.
ש נה אחת החליט 'לא עוד' ,שנה זו הוא הולך לאסוף פרוטה לפרוטה וגרוש לגרוש עד
שיהיה בידו ובכיסו מעט מצלצלים כדי להביא מתנה אל המלך .ואכן במשך כל השנה
חסך מפיתו ולחמו ,הוא אגר עוד חצי גרוש ועוד גרוש ,עד שהיה בידו מספר מטבעות
שחשב שיספיקו לקנות מהם תשורה אל המלך .ובהגיע החודש שלפני החגיגות יצא ר'
געציל אל השוק בעיירתו לראות מה יוכל לקנות למלך ,הוא ניגש מיד אל חנותו של
סטפן ,בשוק היתה מהלכת אמרה ש'רק להכנס לחנותו של סטפן עולה כסף' ,כי אכן
בחנותו היה ניתן לקנות את כל מחמדי העיר הגדולה שלא היו מצוים בעיירה בה היו
דרי ם .ועתה ניגש ר' געציל אל הדלפק של סטפן וצרור כספו בידו ,הוא שפך את כל
התכולה על הדלפק ובכל רחבי החנות נשפכו גרושים ופרוטות ,כל הקונים שנכחו
באותה שעה בחנות מילאו את פיהם בשחוק ,שכן מה ניתן לקנות במטבעות אלו בחנותו
היוקרתית של סטפן ,במשך שעה ארוכה ספרו את כל המטבעות עד שהתברר שאין בו
אלא מספר מועט של רובלים ,אך לא איש כר' געציל יסוג מהרעיון שהגה אותו שנה
שלימה ,ועוד שעה ארוכה יותר לקח עד שנמצא התשורה הראויה למלך ,כשבירכתי
החנות נמצאה איזו כף מכסף עקומה ומלוכלכת שסטפן היה מוכן למוכרו במספר
הרובלים שהיה בכפו של ר' געציל.
שמח וטוב לב יצא מהחנות ,הוא מיהר אל ביתו המט ליפול ,שם הוא עמל במשך כמה
ימים לנקות את הכף מכל הלכלוך שדבק בו ,וליישרו שיהא נאות וראוי כדי להביאו אל
המלך .מיד לאחר כן החל בהכנותיו לצאת אל עיר המלוכה ,לא נאריך בתיאור תלאות
הדרך שמצאו אותו ,שכן יכלה הזמן והדיו ולא נגמור לספר את כל תלאותיו.
בהגיעו לארמון המלוכה כולו מאובק ומלוכלך מתלאות הדרך ,כבר היה זה היום
השביעי משבעת ימי המשתה ולא היה בידו השהות להתכונן כראוי לכניסתו אל המלך,
מיד הוא נכנס אל המלך .כל הנוכחים במקום לא יכלו להסתיר את חיוכם ,בראותם את
ר' געציל נתחב בין כל גדולי ושועי הארץ ,ור' געציל שהיה מותש ונכלם מאוד מכל מה
שעבר עליו מאז יציאתו מביתו עד הגיעו אל המלך ,לא אזר אומץ להגיש את מנחתו אל
המלך .אחד השרים שרצה לשעשע את המלך קרא לפתע בקול גדול 'תראו את היהודון
הזה ,בא ונראה מה הוא למלך' ,מ יד נדחף ר' געציל אל המלך ,ובידים מבוישות הגיש את
מנחתו אל המלך .כל העומדים מסביב למלך כלאו את צחוקם המהדהד מפני יראתו של
המלך ,ורק פה ושם נשמעו מעט גיחוכים מכאלו שלא יכלו להתאפק .אך המלך הטוב
רולדוף קיבל את מנחתו ברוב תודה ,ואף ציווה עליו לעמוד לימינו.
בס עודה הושיב המלך את ר' געציל בין הנכבדים היושבים ראשונה במלכות ,עתה כבר
לא יכלו השרים להתאפק ושאלו את המלך 'מדוע המלך ציווה עליו לשבת בין גדולי
המלכות ,והרי הוא הביא את המתנה הכי קטנה שאי מי הביא ,ומדוע הוא יושב יותר
קרוב מרבים שהביאו תשורות יותר נאות' .ענה להם המלך 'וכי חושבים אתם שאני צריך
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד צג
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את המתנות שלכם ,וכי כלום חסר בבית המלך ,אם רצוני באיזשהו דבר הרי מספיק רק
שאני יאמר חצי מילה על כך ומיד זה יובא אלי ,אך כל רצוני והנאתי במתנות שאתם
נותנים לי  -הוא בכך שמראה על אהבתכם אלי ,כל אחד שמביא מתנה בהתאם
לאמצעיו מראה לי את אהבתו אלי ,ובפרט אם המתנה היא קצת יותר מאמצעיו הרי
הוא מראה בכך שהוא אוהב אותי מאוד וחפץ להשקיע בי את המקסימום .ועל כן אתם
שיש ברשותכם ממון רב ,רק אם תביאו מתנה גדולה ויקרה מאוד תוכלו להראות את
אהבתכם האמיתית אלי ,אך אותו עני ונכלם ,שבמשך שנה שלימה צבר פרוטה לפרוטה
מפרוסת לחמו עד שעלה בידו רק כדי להשיג מתנה זו ,ולא די בכך כבר חודש שלם
שהוא מטלטל בדרכים עבורי ,על כן אף שמתנתו נראית עלובה אך כשראיתי את מתנתו
ראיתי בה את כל ליבו ונפשו ,והאם לא אקבל את מנחתו שמראה את גודל אהבתו
ותשוקתו אלי'[ ...כעין משל זה הובא בקדושת לוי פרשת בהעלותך ד"ה כי נתונים]
בפרשתנו נאמרו (ו ,ו  -ח) הארבעה לשונות של גאולה ,והם מתחילים עם "לכן אמר
לבני ישראל אני ה'" ואחר כן נאמר "והוצאתי אתכם" וגו'" ,והצלתי אתכם" וגו',
"ולקחתי אתכם" וגו'" ,והבאתי אתכם" וגו' ,והם מסתיימים גם כן עם "אני ה'" .ומבאר
על הרבי ר' שמעון שלום מאמשינוב זצוקלל"ה (משמיע שלום ח"ב ע'  ,)62כי הנה
לעיתים בחור או אברך בעת שהוא הולך ברחוב ועוצם את עיניו מראות מרע ,או שהוא
יושב בביתו ומונע את עצמו מלהרהר במחשבות רעות ,וכן על זה הדרך כל הנסיונות
שעוברים עליו ,והוא באמת מתייגע לעשות את מה שהרבש"ע רוצה ממנו ,ואזי הוא
שבור מעצמו ,וחושב לעצמו שזו אינה עבודה שלימה ותמה ,שזו עבודה שאינה מתאימה
לו לפי ערכו' ,אך מה לעשות לפעמים צריך לעבור גם את זה' .מה שאין כן ,כשהוא לומד
איזו סוגיא ומתייגע להבין את כל הסברות לאשורם ,או כשהוא מתייגע לכוון בתפילתו
שתהיה כדבעי ,וכן על זה הדרך כל שאר העבודות ,ובאותו הזמן הוא מבסוט מעצמו,
הוא חושב לעצמו 'עכשיו אני עובד את ה' באמת ,זה מה שהרבש"ע רוצה שאני יעשה'.
ועל כך אמר ה' לבני ישראל ,אותו 'אני ה'' שיש ב'והוצאתי אתכם מתחת סבלות
מצרים' ,שהוא מ ורה ורומז על כל היציאה וההתרחקות מהעניינים של מצרים,
מהעניינים המכוערים שהם היפך הקדושה – שזה מסמל 'מצרים' .אותו 'אני ה'' יש
ב'והבאתי אתכם אל הארץ' וגו' ,שזה מורה ורומז על ביאת אל הארץ העליונה' ,ארץ
אשר עיני ה' אלוקיך בה'.
והיינו שמצד הרבש"ע אין שום חילוק איזו עבודה האדם עושה' ,כי עיקר הרצון הוא
היגיעה ,ובכל מה שמייגע עצמו להיות מוצא בחינת 'מצאתי' היא עבודה שלימה ,ואותה
השפעה נשפע עליו בזה כמו בזה' (לשון קודשו) ,הקב"ה רוצה שנתייגע ונעשה את
מצותיו ,ואם כן בכל דבר שמתייגע באמת הוא ממלא בזה את רצונו של הקב"ה במידה
שווה ,בדברים גדולים או בדברים קטנים הכל אחד ,וגם ההשפעות שנשפעות לעולם הם
אותם השפעות ,בין אם זה עבודה נעלית ומרוממת ובין אם זה עבודה פשוטה.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד צד

משל ונמשל  /הרב מאיר ליכטנשטיין ,מח"ס מנחת חינוך המבואר – 'מאור המנחה' ,ויו"ר מכון אור כשלמה
מהו עיקר המבוקש מאת הנברא

*
ענין זה הוא מיסודי היהדות ומשורשי החסידות ,כי אין הקב"ה חפץ בתוצאות אלא
במעשים ,שהרי יש לו להקב"ה ריבי רבבו ת מלאכים שעובדים לפניו באימה ויראה ,ואין
הוא צריך כלל את מעשינו ועבודתנו לענין זה .אלא שכל כוונת בריאת העליונים
והתחתונים הוא להיות לו דירה בתחתונים (תניא פרק לו) ,שדווקא התחתונים קרוצי
חומר הם יעבדו לפניו .וכל הנחת רוח של הרבש"ע הוא מזה שאמרתי ונעשה רצוני,
שהעיקר החביב אצל הבורא הוא התנדבות רצון הנתינה ולא המתנה גופא ,מכך שהאדם
מוותר קצת על עצמיותו ומתייגע לעבוד אותו .ולפי זה אין שום חילוק בין מצוה גדולה
למצוה קטנה (קדושת לוי הנ"ל) ,כי מה שנמדד למעלה הוא כמה הוא התייגע על קיום
מצוה זו ,כמה הוא הקדיש מעצמו לעבוד את ה' .וכשאדם מתייגע באמת באיזה עבודה,
אזי לא משנה באיזה עבודה הוא התייגע בעבודה מרוממת ונעלית או בדברים קטנים או
פעוטים ,ואף אם חושב שלא 'השיג' את העבודה האמיתית ,כי יש לרבון העולמים נחת
רוח עצומה מכך שאדם בשר ודם מלא עם תאוות ויצרים מתגבר עליהם ועושה את רצון
ה' היפך טבעו ,והכל רק בגלל שהקב"ה אמר .ואדרבה לפעמים ,העבודה בענינים נעלים
הולכת יותר בקלות מאשר העבודה בענינים נמוכים ,שהאדם פחות מתייגע בדברים
המרוממים מאשר בדברים הפשוטים ,וכשכך ברור שהעבודה בדברים אלו היא יותר
חשובה ,כי בזה הוא יותר התייגע ,בזה הוא יותר השקיע מעצמו ,ולכן הוא יותר חשוב
אצל הרבש"ע.
ודבר זה צריך האדם לשנן אצלו חזור ושנן ,כי כשדבר זה יהא אצלו ברור כשמש
בצהרים ,ויהא אצלו בדעת פשוטה ,הרי הוא יחסוך מעצמו הרבה תסכולים והרבה
משברים .כיון שרוב המחשבות השליליות מגיעים מזה שהאדם חושב שהוא לא מספיק
חשוב ,הוא חושב שמה שפלוני עושה היא עבודה הרבה יותר חשובה ממה שהוא עושה,
ומכך הוא יכול להשבר .אך אם האדם ידע נאמנה ,שאין הקב"ה חפץ בתוצאות ,זה בכלל
בכלל לא מעניין אותו ,מה שהרבש"ע רוצה את היגיעה של כל אדם באשר הוא ,ואם כן
אין אדם יכול לדעת מה בלי בו של חבירו ,ובמה הוא מתייגע ובמה לא ,ועל כן אין מה
לנסות להשוות את האדם לחבירו ,בין לטוב ובין למוטב (תניא הנ"ל).
וכשהאדם ידע לייקר כל יגיעה שלו ,הרי הוא יעבוד את ה' באמת ובתמים ולא את
עצמו ולא את החברה .ואם ידע להחשיב כל מעשה ומעשה ואפילו את הפעוט ביותר
כ מו העבודה הכי נעלית ,הרי אז אשריו בעולם הזה וטוב לו בעולם הבא.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד צה

מתורתו של הצפנת פענח  /הרב אברהם יש עיהו הכהן בירנהק ,מו"ל 'צפנת פענח החדשות' ,מודיעין עילית
יציאת משה רבינו מן העיר לתפילה במכת ברד

מתורתו של הצפנת פענח  /הרב אברהם ישעיהו
הכהן בירנהק ,מו"ל 'צפנת פענח החדשות',
מודיעין עילית
יציאת משה רבינו מן העיר לתפילה במכת ברד
ֶחדלון ְו ַּהברד ֹלא ַי ְהיֶה
לות י ְ
אתי ֶאת ה ַעיר ֶא ְפ ֹרש ֶאת ַּכ ַּסי ֶאל ה' ַּה ֹף ֹ
שה ְכ ֵצ ַ
אמר ֵאליו ֹמ ֶ
ַּי ֶ
וֹ
ַּי ְפ ֹרש ַּכסיו ֶאל ה'
שה ֵמ ַעם ַּס ְר ֹעה ֶאת ה ַעיר ו ַ
ֵצא ֹמ ֶ
עוד ְל ַּמ ַּען ֵת ַּדע ַכי לה' הא ֶרץ (ט ,כט) ַּוי ֵ
ֹ
לות ְו ַּהברד ומטר ֹלא ַנ ַּת ְך א ְרצה (ט ,לג)
ַּח ְדלו ַּה ֹף ֹ
וַּי ְ
כתב רש"י :כ צאתי את העיר .מן העיר ,אבל בתוך העיר לא התפלל ,לפי שהיתה מלאה
גלולים .ותמהו על כך כבר הראשונים ,מדוע רק במכה זו הוזכר ענין זה שכאשר רצה
משה רבינו להתפלל יצא מן העיר המלאה גילולים.
מבאר רבינו הרוגצ'ובער זצ"ל ,ישנם בחינות שונות של תפילה .ישנה תפילה שהיא
בגדר בקשת רחמים .וישנה תפילה המכונית 'עתירה' שמהותה היא שמהפכת את
הגזרה .כדאיתא ביבמות דף ס"ג .וישנו גדר נוסף הנקרא בחז"ל שהקב"ה גוזר גזרה וצדיק
מבטלה .יעוין מו"ק דף ט"ז ע"ב [ושבת דף ס"ג ע"א].
והנה במכת ברד שעמד משה רבינו בתפילה לפני הקב"ה  -פרישת כפים שהיא בקשת
רחמים וברכה ,שלא יזיק החטא (של פרעה ,כפי שאמר חטאתי) ,וכן לעצור את האבני
אלגביש שכבר ירדו מן השמים כדאיתא בברכות (נ"ד ע"א)לו ,יצא מן העיר המלאה
גילולים .אולם במכות ערוב וארבה כשהעתיר להפוך את הגזרה ,או במכת צפרדע שצעק
משה רבינו אל השי"ת ,ומבואר בתענית (ד ף ט"ו ודף י"ז ע"א) שישנו הבדל בין צעקה
לתפילה ,והיינו  -שבא לבטל את הגזרה בתפילה .אז נשאר בעיר[ .צ"פ עה"ת]
*
לתגובות ומסירה או הודעה על חומרים כתבים אגרות תולדות מסמכים/תמונות
הקשורים לרבינו יוסף ראזין  -הרוגוצ'ובער זצ"לtp089744873@gmail.com :

לו כפי הנראה רבינו מבאר בזה שאין כאן גדר תפילה של עתירה המהפכת את הגזירה ,כי באמת ירדו כבר האבני
אלגביש ,רק התפילה הוע ילה כאן לעוצרם שלא ירדו לארץ .ולבסוף המשיכו לרדת בזמן יהושע ,וחלקם ירד לעתיד
לבוא כדאיתא בברכות שם.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד צו

נחשבה  /הרב יחיאל הלוי נוביק ,ראש כולל דעת יוסף – אשדוד ,עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל
תיקון ימי שובבי"ם – שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו

נחשבה  /הרב יחיאל הלוי נוביק ,ראש כולל דעת
יוסף – אשדוד ,עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי
זצ"ל
תיקון ימי שובבי"ם – שיתברר ויתאמת אצל האדם מה
חובתו בעולמו
ומ ֲע ֹבדה קשה (ו ,ט)
רוח ֵ
ַּ
משה ַמ ֹף ֶצר
משה ֵכן ֶאל ְבנֵי ַי ְשר ֵאל ְו ֹלא ש ְמעו ֶאל ֶ
ַּי ַּד ֵבר ֶ
וְ
יות ל ֶכם לאלקים.
ש ַנית ְל ֵעינֵי כל חי ַל ְה ֹ
חמיו ֵ
יענו ְב ַּר ֲ
ַּש ַמ ֵ
ְוהוא י ְ
הנה אנו בימי השובבי"ם ,האם מי מאתנו חושב שזהו זמן מסוגל להתעורר ולחשוב על
הגלות ועל הרצון להגאל .הלא במצרים אבותינו זעקו – ונמלטו ,בטחו  -ולא בושו .והיכן
הציפיה לישועה שלנו.
והאם כ אשר אנו בצרה גדולה רחמ"ל ,האם זוכרים אנו להתפלל להשם ולצפות
לרחמיו כי לא כלו ולחסדיו כי לא תמו.
הלא זה הדבר אשר נדבר בלילה הקדוש ליל שימורים  -אל הבן הרשע ,לאמר  -אילו
היה שם לא היה נגאל ,ולמה נחשוב שאנחנו פה נגאל בלא שום תפלה ציפיה ובקשה,
מעומקא דליבא.
והנה לדאבון הלב ,מאחר שהעולם כולו עסוק בשאלות הרות גורל כמו איזה מהתקנות
נכון לתקן ואיזה לא נכון לתקן ,אנו שוכחים את העיקר ,תפלה ובקשה מעומקא דליבא,
רפאינו ונרפא ,הושיענו ונושעה ,ו אחינו ואחיותינו מצפים לתפילותינו ,כדי שיוכלו לחזור
לחיים ,בעזרת השם .ועלינו לנצל הזמן המסוגל ,ולהתפלל ולבקש רחמים .ולצפות
לישועה מאת בעל הישועות ,בורא רפואות אדון הנפלאות .והקדוש ברוך אב הרחמים
הוא ירחם במהרה עם עמוסים ,ויציל נפשותינו מן השעות הרעות ,וימלא משאלותינו
במדה טובה ישועה ורחמים ,ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ,ונאמר אמן.
אמנם איזו גאולה אנו מבקשים ,גאולה גשמית או רוחנית .האם הרוחניות שלנו בסדר
פחות או יותר ,ורק הגשמיות טעונה שיפור באופן דחוף ומידי ,או שגם הרוחניות בכי רע,
ח"ו.
והנה גם במצרים עיקר הגאולה היתה רוחנית .שהרי ד' לשונות של גאולה הן,
והוצאתי ,והצלתי ,וגאלתי ,ולקחתי ,ומהו ולקחתי? ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם
לאלקים וידעתם וגו' .כלומר הלשון הרביעית מהלשונות היא הגאולה הרוחנית.
וברש"י סוף פרשת שלח הביא  ,שארבע כנפות שבציצית הן כנגד ד' לשונות הללו.
והנה קיי"ל כת"ק במנחות דכ"ט ע"א דד' כנפות שבציצית מעכבין זה את זה ,והיינו שזה
בא ללמדינו ,שכל המטרה של יציאת מצרים היא בשביל הלשון הרביעית ,ולקחתי אתכם
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד צז

נחשבה  /הרב יחיאל הלוי נוביק ,ראש כולל דעת יוסף – אשדוד ,עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל
תיקון ימי שובבי"ם – שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו

לי לעם והייתי לכם לאלקים  ,והוא אשר דיברנו שעיקר הגאולה היתה רוחנית .ולכן אנו
אומרים לרשע ,אילו היה שם לא היה נגאל ,דמה לו לרשע עם גאולה רוחנית ,הלא אינו
חפץ ברוחניות.
והנה גם אנו כיום מצפים לגאולה ,ואמנם הקדוש ברוך הוא גואל ישראל חפץ לגאלינו
גאולה שלימה ,והשלימות היא רוחנית.
וכאשר ישאלונו ליום הדין ,צפית לישועה ,זו תהיה הכונה ,האם היתה לך כמיהה
לישועה וגאולה רוחנית ,או שרק לגשמיות צפית.
משה ַמ ֹף ֶצר
שה ֵכן ֶאל ְבנֵי ַי ְשר ֵאל ְו ֹלא ש ְמעו ֶאל ֶ
ַּי ַּד ֵבר מ ֶ
והנה התורה מעידה ואומרת ,ו ְ
ומ ֲע ֹבדה קשה .ובמכילתא ,הובא בעץ יוסף על המדרש רבה בפרשה ,הקשה כיצד
רוח ֵ
ַּ
יתכן שלא שמעו אל משה ,וכי יש לך אדם שמתבשר בשורה טובה ואינו שמח ,נולד לך
בן זכר ,רבך מוציאך לחירות ,ואינו שמח? ומה תלמוד לומר ולא שמעו אל משה? שהיה
קשה בעיניהם לפרוש מעבודת כוכבים ,עיין שם .כלומר שבמובן מסויים חסרה היתה
לדור יוצאי מצרים השאיפה הרוחנית ,לתכלית שהיא ,ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם
לאלקים ,וכאשר שאיפה זו לגאולה חסרה ,חסר העיקר.
והנה כל גלות מצרים והגא ולה באו כדי להכשיר את עם ישראל לקבלת התורה ,שהרי
כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו עליו השלום ,בהוציאך את העם הזה מצרים –
תעבדון את האלקים על ההר הזה .ומצינו בחז"ל שעשרת הדברות הן כנגד עשרת
המכות .והיינו שהתוצאה של עשרת המכות היא ,קבלת התורה בעשרת הדברות ,שבהן
נכללה כל התורה כולה ,כמבואר ברש"י בפרשת משפטים.
וכמו כן בוודאי שהיסורים שעם ישראל עובר כיום ,באים להכשיר אותנו לגאולה
שלימה ,וזו שעת מבחן עבור הכלל והפרט ,ויש לנו להתחזק ,ואיש את רעהו יעזורו
ולאחיו יאמר חזק .ובדווקא בזמן של קוצר רוח ועבודה קשה ,זהו הזמן להתחזק ולהתחנן
יות ל ֶכם לאלקים .כי עתה
ש ַנית ְל ֵעינֵי כל חי ַל ְה ֹ
חמיו ֵ
יענו ְב ַּר ֲ
ַּש ַמ ֵ
לבורא לאמרְ - ,והוא י ְ
ידוע נדע שעיקר הגאולה ושאיפתינו לגאולה זהו בשביל הרוחניות ,שהיא תכלית
מציאותינו .וזהו התיקון העיקרי של ימי השובבים ,לדעת מהו העיקר ומהו הטפל.
וכך פתח בעל המסילת ישרים את ספרו ,יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא
שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל
אשר הוא עמל כל ימי חייו.
זו הדרך וזו המסילה...

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד צח

עיונים בפרשה  /הרב יעקב ברמן ,בני ברק
מדוע לא מצינו הכרת הטוב לפרעה הרשע?

עיונים בפרשה  /הרב יעקב ברמן ,בני ברק
מדוע לא מצינו הכרת הטוב לפרעה הרשע?
ונ ֵטה י ְדך (ז ,יט)
רון ַּקח ַּמ ְטך ְ
מור ֶאל ַּא ַּה ֹ
ֶא ֹ
וביאר רש"י " לפי שהגין היאור על משה כשנשלך בתוכו ,לפיכך לא לקה על ידו לא בדם
ולא בצפרדעים ולקה ע"י אהרן" ,וכן מבואר במכת כינים (ח ,יב) "לא היה העפר כדאי
ללקות ע"י משה ,לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול ,ולקה ע"י אהרן",
ומבואר שמידת הכרת הטוב מחייבת שאף מעשים חשובים ונחוצים כעשרת המכות
שהם רצון ד' וגילוי כבודו בעולם והצלת עם ישראל ,לא יכולים להיעשות באופן שסותר
למידת הכרת הטוב.
והתמיהה גדולה ,איך הכה משה את יתר המכות במצרים ,הלא בוודאי הניזוק הראשי
היה פרעה (ובמכת צפרדע וערוב מבואר שהגיעו ראשונים לביתו) .נמצא שע"י המכה
נגרמה לפרעה עגמת נפש עצומה ,והרי משה גדל בבית פרעה כבנו במשך שנים רבות,
ולכאו' מחויב בהכרת הטוב מרובה לפרעה ,ומדוע לא נמנע ממכות אלו.
[ובאמת בוודאי במכת דם צפרדע וכיני ם היתה הוראה מפורשת מהקב"ה להכות ע"י
אהרון ,משום הכרת הטוב ,ובשאר המכות נצטווה משה עצמו ,ומ"מ צריך ביאור מדוע
לא ציוה ד' ביתר המכות שיהיו ע"י

אהרן] לז

[וידוע שהאדמו"ר ר' יואל מסאטמר זצ"ל ניצל מהשואה ע"י רכבת בסיוע פריצי עמינו
הציונים ,ומ"מ לא מנע עצמו מללחום כנגדם מלחמת ד'( ,ואע"פ שבוודאי לא היתה
כונתם לטובתו ,אלא משיקולים זרים כידוע ,מ"מ מידת הכרת הטוב מחייבת אף אדם
שבאה על ידו תועלת מתוך נגיעה אישיתלח) ,אמנם יתכן שמלחמתו היתה בתנועה ולא
ברעיון.
ולכאו' מקור להנהגתו נמצא כאן שלא נהג משה במידת הכרת הטוב

בפרעה .לט

ומ"מ

צריך ביאור מדוע באמת שונה פרעה מהיאור והעפר שנהג כלפיהם במידת הכרת הטוב].
משנאיך ד' אשנא – אין אפשרות להכרת הטוב
א) חובת הכרת הטובה ,יסודה היא חובת הלב ,להכיר כ"כ בטובת חבירו עד שאינו
מסוגל להרע לו ,ואדרבה חפץ להשיב לו טובה ,והמעשה החיצוני הוא רק ביטוי והוצאה
לפועל של הרגש הנכון בלב עפ"י התורה .ולכן לגבי פרעה הרשע שהזהירה התורה

לז

ואמנם בפסוק מפורש "וימת מלך מצרים" ,אך ברש"י הביא דברי המדרש שנצטרע ולא מת ,וא"כ היה אותו פרעה
שגידל למשה (ועי' דעת זקנים ,וברמב"ן שכ' ע"ד הפשט שמת ממש ולפ"ז מיושב).
לח כמבואר בחובת לבבות בפתיחה לשער עבודת הא'.
לט אמנם אין כל כך ראיה ממנו משום שיתכן שסבר שאין תחתיו אדם אחר שינהג בקנאות כמוהו ,ושמא אם היה
אחר לא היה נוהג כך ,ולא נראה כך.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד צט

עיונים בפרשה  /הרב יעקב ברמן ,בני ברק
מדוע לא מצינו הכרת הטוב לפרעה הרשע?

משנאיך ד' אשנא ,לא שיך מידת הכרת הטוב במעשה שאהרן יכה ולא משה ,משום
שתוכן הכרת הטוב עיקרו ברגשות תודה בלב ,וכיון שרצון ד' שהלב יהיה מלא בשנאה
לפרעה,מ

אין אפשרות לקיים חובה זו .ואין אפשרות שבליבו ישנא את פרעה ומ"מ

במעשה ימנע מלהרע לפרעה ,משום שבאופן שהמעשה חיצוני כ"כ בלא שום רגש בלב
אין כאן שום שייכות למידת הכרת הטוב שתוכנה בלב.
באופן דומה יתכן שאפי' אם חובת הכרת הטוב היא במעשה אך כידוע אחר המעשים
נמשכים הלבבות ,ובוודאי ע"י עשית מעשים של הכרת טובה בוודאי יתמלא ליבו של
משה בהכרת טובה לפרעה ואהבה אליו ,שזה דבר האסור.
הכרת הטוב האמיתית – הצלתו הרוחנית
ב) אולי יש לדון דרך אחרת ,שאמנם כלפי העפר או היאור שייך הכרת הטוב ,אבל כלפי
פרעה טובתו האמיתית היא שיחזור בתשובה ,ולא יאבד ברשעו( ,ואעפ"י שהקשה ד' את
ליבו לבסוף ,מ"מ מסתבר שטובתו היא שילקה ויתרבה כבוד שמים על ידו ,מאשר שיאבד
ברשעו) ולכן אין אפשרות להכיר טובה לפרעה ע"י המנעות מהכאתו ,משום שאדרבה
זהו כפיות טובה להניחו למות ברשעו[ ,וכמו שמצינו "חושך שבטו שונא בנו"].
וכעי"ז המלחמה ברשעים ,זוהי טובתם שינצלו מהם ולא יכשלו ח"ו על ידם ותגדל
סאתם ויענשו ,וע"כ הכרת הטוב מחייבת לדרוש טובתם וללחום בהם.
פרעה לא הוכה באופן ישיר אלא כל מצרים
ג) שוב אמר לי מו"ח שליט"א דרך ברורה יותר ,שיש לחלק בין היאור ועפר לפרעה
שכלפי היאור והעפר היתה כאן מכה ישירה ,שזה סותר להכרת הטוב ,משא"כ כלפי
פרעה לא היתה המכה באופן ישיר כלפיו ,אלא מכה כללית כלפי האומה המצרית כולה
שפרעה חלק ממנה.
חילוק בין מעשה הכאה באופן ישיר לתוצאה ממעשיו
ד) ובאופן אחר אפשר לומר שהמעשה החיצוני של לתת מכה במטהו הוא סתירה
להכרת הטוב ,וע"כ נמנע ביאור ובעפר להכותם במטהו אבל עצם המכה אף שבאה על
ידו ,אך אין כאן פעולה בידו ממש ,וצ"ע.
פרעה לא גמל טובה שהרי הוא הביא למצב זה
ה) יתכן לדון שכל המושג של הכרת הטוב כלפי פרעה אינו נכון ,משל למה הדבר
דומה ,לאדם שהשליך חבירו לבור עמוק שאין לו אפשרות לעלות ובטובו הגדול משליך

מ

ומה שנצטוינו לא תתעב מצרי ,המדובר על הדורות שאחריהם שלא חטאו .שו"ר שמובא בחז"ל עה"פ ויהי בשלח
פרעה – שנחשב ששלח כיון שליוה אותם ,אע"פ שרדף אחריהם לבסוף ,מ"מ הי' מעשה טוב ,וקיבל ע"ז שכר לדורות
– לא תתעב מצרי ,והינו שהמעשה הטוב השפיע בנפשם שאינם כ"כ מתועבים כפי שהיו .ומ"מ רק אחר ששילחם
פרעה נצטוו לא לתעבם.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד ק

עיונים בפרשה  /הרב יעקב ברמן ,בני ברק
מדוע לא מצינו הכרת הטוב לפרעה הרשע?

לו מידי יום לחם ומים ,וכי מחויב בהכרת הטובה? הלא בסך הכל מדובר בתיקון חלקי
של הרעה שגמלו .וכן פרעה שגזר להשליך ליאור ,ומנע ממשה לגדול בבית הוריו שזו
הטובה המושלמת ,ובמצב זה הכניסו לביתו וגידלו .אין כאן טובה ,אלא לאחר המצב
העגום שהביאו פרעה עצמו היה כאן הצלה ,ולכן אין סיבה להכרת טובה.
לתגובותyehudit2761@gmail.com :

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קא

עקבי חז"ל  /הרב אברהם יעקב גולדמינץ ,מח"ס בדמיך חיי ,שבילי דירחא ,ושא"ס
שמיטה (באגדה ומחשבה)  -שנה של רוחניות

עקבי חז"ל  /הרב אברהם יעקב גולדמינץ ,מח"ס
בדמיך חיי ,שבילי דירחא ,ושא"ס
שמיטה (באגדה ומחשבה)  -שנה של רוחניות
א .שבת לשם ה'
שבת ַּלה'
ַּ
ש ָבת ַּלה' לשם
ש ָבת ַּלה' (ויקרא כה ,ב) .כתב רש"י ַּ
ש ְב ָתה ָה ָא ֶרץ ַּ
במצות שמיטה נאמר ְו ָ
ש ָבת
יעי ַּ
יום ַּה ְח ַב ַ
ה' ,כשם שנאמר בשבת בראשית (רש"י שם) .בעשרת הדיברות נאמר ְו ֹ
יך (שמות כ ,י; דברים ה ,יד) .רש"י מבאר ,כפי שנאמר בשבת בראשית שהיא
אֹ -ל ֶה ָ
ַּלה' ֱ
לשם ה' ולא למטרה אחרת ,כך השמיטה היא לשם ה' ולא למטרה אחרת.
ש ָבת ַּלה'  ,יכול הייתי לחשוב שהשבת היא לשם מטרה
לולי דברי רש"י ,לולי הכתוב ַּ
אחרת ,גם שבת בראשית וגם שנת השמיטה.
עוד שאל רבי כלב פייבל שלזינגר זצ"ל מתלמידי הכתב סופר ,לאיזו כוונה כתב רש"י
כשם שנאמר בשב ת בראשית ,וכי לא סגי שתשבות הארץ בשנת השמיטה לשם ה' ,בלי
להביא ראיה משבת בראשית (תורת בר נש ,פרשת בהר).
שה ְמלאכה
ֵתע ֶ
אכה (שמות לה ,ב) .ושאל רבי פייבל
שה ְמ ָל ָ
ת ָע ֶ
ָמים ֵ
שת י ַ
שֶ
בשבת בראשית נאמר ֵ
שה בלשון נפעל ולא בלשון פועל ,כאילו המלאכה נעשית
ת ָע ֶ
שלזינגר ,מדוע נאמר ֵ
מעצמה .והסביר ששביתת השבת נאמרה גם למי שאינו עושה מלאכה בעצמו ,שאינו
זקוק למנוחה .יום השביעי הוא קדוש גם למי שהולך בטל ולא עושה מלאכה.
והביאור הוא ,כדי שלא תטעה לומר כי תכלית השבת הוא לנוח מעבודת הפרך
העמוסה על האדם כל ימי השבוע ,אבל אם הוא איש עשיר ועבדים רבים עושים את כל
מלאכתו בימי השבוע ,אם כן כיון שהוא בטל מכל עבודה ואינו עיף ויגע אינו צריך
שה
ת ָע ֶ
ָמים ֵ
שת י ַ
שֶ
לשבות ביום השביעי ולשמור מצות שבת .לכן הזהירה התורה ואמרה ֵ
אכה בלשון נפעל ,כלומר אף אם מלאכתך נעשית על ידי אחרים ואתה בעצמך לא
ְמ ָל ָ
עשית מלאכה ,בכל זאת יום השביעי יהיה לך קודש .ואין חילוק אם אתה עשית מלאכה
בימי השבוע ,או אם אתה בן חורין והולך בטל בכל ימות החול (תורת בר נש שם).
לשם שמים
והוסיף ,ביאור זה נאמר גם בשנת השמיטה .כמו ששבת בראשית היא קדושה מצד
עצמה ,גם כאשר אין צ ורך במנוחה ,כך גם שנת השמיטה יש בה קדושה מצד עצמה ,גם
כאשר האדמה לא צריכה הבראה ואין לחוש שיאבדו כוחותיה .המטרה של השבת
והשמיטה איננה מנוחה ואיננה הבראה לקרקע ,אלא לשם שמים ,טעם נסתר.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קב

עקבי חז"ל  /הרב אברהם יעקב גולדמינץ ,מח"ס בדמיך חיי ,שבילי דירחא ,ושא"ס
שמיטה (באגדה ומחשבה)  -שנה של רוחניו ת

הייתי יכול לחשוב ששנת השמיטה ושבת בראשית הן מצוות שנאמרו בגלל צרכי
האדם ,אדם זקוק למנוחה שבועית ,והאדמה זקוקה למנוחה והבראה למען שמור על
ש ָבת ַּלה' ,התורה מלמדת אותנו שהמטרה היא רק לשם שמים,
כוחותיה .התורה אמרה ַּ
ולא לפי הצרכים הגשמיים של האדם .למען יתבונן האדם בליבו ,שאין עיקר האדנות
והממשלה אלא לאדון הכל ברוך הוא וברוך שמו (תורת בר נש שם).
חופשה במסגרת ימי עיון
יש תרופות זולות ויש יקרות יותר ,הרווח של חברות התרופות תלוי ברופאים וברוקחים
שממליצים לאנשים על התרופות .אסור לבתי המרקחת לבקש מהרופאים לרשום
תרופות יקרות או רווחיות יותר (למרות ששמעתי גם על סיפורים כאלו) ,ואסור לחברות
התרופות לתת שוחד לרופאים בצורה ישירה .אבל הרוקחים והרופאים נהנים מימי
חופשה נעימים במסגרת של ימי עיון והשתלמות מקצועית .חופשות אלו הן במטרה
רישמית של ימי עיון ,וכולם יודעים שבאמת הן שוחד לאנשי המקצוע ,בשביל שידאגו
לרווחים של אותן חברות.
גם המטרה של השבת ו גם של השמיטה איננה מנוחה ואיננה השתלמות ,מטרה נעלית
ש ָבת ַּלה'.
עוד יותרַּ ,
*
ב .נסיון כלכלי
הכל שייך לה'
בשנת שמיטה מרגישים שהכל תלוי בה' והכל שייך לה' ,אין שליטה על הפרנסה ועל
הכלכלה ,ואין בעלות על השדות .כפי שכתב רבינו בחיי וכלל הענין הוא ,שאינו רשאי
שי נהוג בשדהו ובכרמו מנהג אדון כלל ,אלא שיהיו כל פירותיו הפקר לכל העולם,
ושיזכה בהם אפילו הדיוט שבישראל כמוהו .ולכך צוותה התורה מצוה זו ,שיהיו כל מיני
הממשלה ואדנות שבתחתונים בטלים בעבודת הארץ ,כדי שיתבונן האדם בליבו כי אין
עיקר האדנות והממשלה אלא לאדון הכל ב"ה (רבינו בחיי ויקרא כה ,ב).
להשבית את המשק
אנשי העיר לא מכירים את השבתת הקרקע של מצות השמיטה ,אולי הגינה נראית
מוזנחת .השמיטה מתבטאת אצלינו בהלכות כשרות ,ובתשומת לב בקניית פירות וירקות.
לפעמים גם המחירים יותר יקרים .אנחנו לא מכירים את מצות שמיטה בתור נסיון
כלכלי ,כפי שיש לעובדי אדמה .אפשר ורצוי לתרום צדקה לחקלאים הזקוקים לעזרה
כלכלית בשנת השמיטה ,אבל אנחנו לא מרגישים ברצינות את ההלכה הזו של להפקיר
את האדמה.
ָתו (מלכים א ה ,ה .מיכה
נו ְו ַּת ַּחת ְת ֵאנ ֹ
עם ישראל בעברו היו עובדי אדמהַ ,איש ַּת ַּחת ַּג ְפ ֹ
ד ,ד) .ו על זה נאמרה מצות שמיטה ,להשבית את כל המשק .נתאר לעצמינו את זה
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קג

עקבי חז"ל  /הרב אברהם יעקב גולדמינץ ,מח"ס בדמיך חיי ,שבילי דירחא ,ושא"ס
שמיטה (באגדה ומחשבה)  -שנה של רוחניות

במציאות של ימינו ,סגר הרמטי ומוחלט ,כל הפעילות הכלכלית מושבתת ,כל החנויות
וכל המשרדים ,אין עבודה ואין מה לחפש .המקום היחיד שנשאר פתוח זה בית המדרש,
מלבד זה אין לאנשים מה לעשות (שמעתי את זה בשיעור אקראי מקול הלשון ,ששמעתי
תוך כדי נסיעה).
בעצם בכל שבת זה כך ,הכל סגור והכל מושבת .וגם בשנת השמיטה זה כך .מצות
השמיטה הופכת את כל העם ללומדי תורה ,כל העם נעשה רוחני יותר.
*
ג .חיים של רוחניות
ביטוי של הנשמה
בימות החול אנחנו עסוקים ברדיפה אחר הפרנסה והכלכלה .מי שזיכהו ה' ,מוצא ביטוי
עצמי בעמל כפיו ,מרגיש את עצמו יצירתי ונהנה מכל רגע ,רוב האנשים רואים
במלאכתם אילוץ והכרח להביא טרף לביתם ,והיו מעדיפים לשבת על זרי הדפנה .בשבת
קודש ,הנשמה הטהורה יכולה לקבל ביטוי ,הפנימיות והרוחניות שלנו .שבת קודש היא
היום האמיתי שלנו ,יום בו אנחנו עוצרים את כל מלאכתינו ,ויכולים להתבונן בעצמינו.
זה מתבטא במחשבות נעלות יותר ,בתפילה על רוחניות ,ובעצם בכל צורת היום שהוא
רוחני יותר (לקראת שבת ב ,פרשת יתרו אות ג ,עמ'  67והלאה .מבוסס על דברי הגרי"א
ויינטרוב זצ"ל ,רזא דשבת ,פתיחה עמ' כב-כג .שם ,עולמה של שבת עמ' ב-ג .שם ,איכות
הדעת בשבת ,עמ' עח-עט).
מקצועיות של רופא
רופא הוא עבודה שדורשת מחשבה ותשומת לב להרבה פרטים ושיקולים ,יש משמעות
לרמה המקצועית של הרופא ,וביטוי לחכמה ולאישיות שלו .רופא שעובד בקופת חולים
עוסק במקרים ש ל שיגרה ,העבודה חוזרת על עצמה שוב ושוב (מלבד אחוז קטן של
מחלות אחרות ,אותן הוא צריך לזהות ולאבחן מבחינה מקצועית ,ולשלוח למומחים).
רופא שעובד בבית חולים נדרש לרמה מקצועית הרבה יותר גבוהה ,אבל שעות העבודה
והמסגרת דורשות ממנו מסירות כמעט מעבר לכוחות אנוש .ניתן לומר שבקופת חולים
אין ביטוי למקצועיות שלו ,ובבית חולים אין לו זמן לחשוב על עצמו .והיכן האישיות
שלו ,היכן הפנימיות שלו עצמו  -בשבת קודש.
הראיתי את הרעיון הזה לעורך דין ,והוא הודה בפה מלא שגם במקצוע שלו זה כך.
למרות הצורך בפיקחות וערמומיות ,ולמרות הביטוי של התבונה האישית ,הוא לא
מרגיש ביטוי של האישיות שלו .בסופו של יום הוא מרגיש מבוזבז ,ומחפש סיפוק בדברים
אחרים .לדבריו ,הוא מוצא את עצמו בזמן שהוא זוכה ללמוד תורה (מדובר על בוגר
ישיבה).

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קד
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צורת הבריאה המקורית
בעצם עמל הפרנסה הוא קללת אדם הראשון (בראשית ג ,יט) .בשבת קודש ,יהא בעיניך
כאילו מלאכתך עשויה (רש"י שמות כ ,ט .משנ"ב שו ס"ק לט) ,בלי עול של פרנסה
וכלכלה ,אין הפרעות .כל השבוע אנחנו בתוך הצגה או משחק המסתיר מאיתנו את
החיים הרוחניים ,ובשבת מתעלים מעל הקללה הזו ,ונמצאים בתכלית ובצורה האמיתית
של הבריאה (ח"א למהר ש"א שבת י ,ב ד"ה בבית גנזי .לקראת שבת ג פרשת ויחי אות ג,
עמ' .)25
*
ד .להתרגל לרוחניות
כישורי למידה
יש מושג שנקרא 'כישורי למידה' .ילדים צריכים להתרגל לצורה ולמסגרת של לימודים.
בגן ילדים עושים ריכוז של רבע שעה ,יותר מזה הילדים לא מסוגלים לשבת .בגן חובה
יש כ בר ריכוז של שעה ,וגם הוא מלא בסיפורים .בכיתה א' כבר יושבים כל השיעור ,אבל
הצורה והסיגנון של השיעור מתאימה לרמה של הילדים ,המלמד צריך להחליף סיגנון
למידה כל רבע שעה ,הסבר ,שיר ,סיפור ,שאלות ותשובות .עד גיל מבוגר ,בו הילדים
מסוגלים לשבת כמה שעות בכיתה או בבית המדרש ,וללמוד ברצף.
כמו כן אנחנו צריכים להתרגל לחיים רוחניים ,מחוץ להצגה של צרכי העולם הזה,
להתעלות מהמשחקים שאנחנו חיים בתוכם .כך הקב"ה מכין אותנו לחיים של רוחניות,
כמו הרגלי למידה ,הקב"ה מרגיל אותנו מה עיקר ומה טפל בעולם .בשבת קודש ובשנת
השמיטה[ .תקופה של שנה יכולה להיות משמעותית יותר מאשר יום אחד ,אפילו שהוא
מגיע בתדירות של פעם בשבוע ,ושנת השמיטה רק פעם בשבע שנים].
האלף השביעי
אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב (סנהדרין צז ,א) .במבט שיטחי זה
נראה מפחיד ,סוף העולם .אבל הובטחה לנו טובה וברכה לעתיד לבוא ,ולא צריך לחשוש
מזה .ביאר העקידת יצחק ,אין הכוונה שהעולם יישבר ,רק המבט שלנו ישתנה ,נדע
להבחין בין עיקר לטפל .כמו שבשבת קודש יש לנו מבט רוחני מפני שכל מלאכתינו
עשויה  ,כך המבט על העולם הגשמי יהיה טפל והעיקר יהיה הרוחניות.
בעזרת ה' נגיע למצב של ַכי ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ֵד ָעה ֶאת ה' ַּכ ַּם ַים ַּלּיָם ְמ ַּכ ַןים (ישעיהו יא ,ט).
יהיה ברור מה עיקר ומה טפל  ,ואנשים לא ישקיעו בגשמיות רק ברוחניות .אמנם מתחלת
הז' והלאה בהימול השם לבבם (דברים ו ,ל) ,יהיה כל כוונתם לבנות את עצמם ולעזוב
זה העולם חרב ,רצוני שלא יקפדו עליו( ...עקידת יצחק בראשית סוף שער ד) .דבר דומה
כתב הרמב"ם ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד (הלכות מלכים פרק יב,
ה .לקראת שבת חלק ג שם).
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קה
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וחד חרוב
ש ָבת ַּלה' כנגד וחד
אולי זה טמון בדברי רבינו בחיי על דרך הקבלה ,ששנת השמיטה ַּ
חריב ,שהוא כלו שבת ומנוחה לחיי העולמים (רבינו בחיי ויקרא כה ,ב שם).
המציאות של שנת השמיטה היא כמו סגר הרמטי ,כמו שבת קודש ,המשק מושבת ואין
במה לעסוק רק ברוחניות  .אמנם אנחנו עדיין בתוך המסגרת של העולם הזה ,טרם מל ה'
את לבבנו ,אבל מתחילים להתכונן ולהרגיל את נפשותינו למצב הרוחני הזה ,הרגלי
למידה.
*
ה .המספר שבע
המימד השביעי
המהר"ל מסביר שלכל דבר יש שישה צדדים ,ארבע רוחות השמים ומעלה ומטה.
ובנוסף ,יש לו תוך ,מהות פנימית .המימד השביעי שונה במהותו מששת הצדדים ,תוכו
של הדבר ,הדבר בעצמו .והוא החלק הרוחני של הדבר.
וכבר ידוע כי הגשם יש לו ח ילופי צדדים שישה ,ועל ידם הגשם שלם ,והם המעלה
והמטה וארבעה צדדין שהם ארבע רוחות הידועים ...ויש עוד גבול נבדל לעצמו ,והוא
האמצעי ,אשר הוא נבדל לעצמו ,ואינו נוטה לא לימין ולא לשמאל ,לא לפנים ולא
לאחור ,רק עומד באמצע( ...תפארת ישראל פרק מ).
המהות הפנימית
ששת הצדדים הם מגבילים את הצורה של הגשם ,תוחמים אותו במקומו .הצד השביעי
שונה במהותו מששת הצדדים ,הוא לא מתייחס אל הגבולות ,הוא מדבר על המהות
הפנימית  .המהות הפנימית היא כבר מימד אחר ,מימד גבוה יותר ,הרוחניות של הדבר.
כי אין גשם שלם רק כאשר יש לו שישה צדדין .והצדדים האלו שייכים לגשם ,כי הגשם
הוא בעל רוחק ,שזהו גדר הגשם שהוא בעל רוחק ...ואין האמצעי הזה מתיחס לגשם כמו
שישה צדדים ,כי הצדדים השישה יש להם רוחק ,והרוחק הוא גדר הגשם .ולכך על
שישה הצדדין יאמר שהם צדדין גשמיים .אבל האמצעי ,מפני שאין לו רוחק ,לא יאמר
עליו שהוא גשמי בעצמו ,ומתיחס אל בלתי גשמי (תפארת ישראל שם).
הוא היכל הקודש המכוון באמצע  ,הנזכר בספרי המקובלים על המספר שבע (ביאור
הגר"א לס"י פ"א מ"א ,ר"י חכמוני שם פ"ד מ"א).
שבת קודש
והמהר"ל מבאר שמערכת זו קיימת גם בבריאת הזמן ,ששת ימי המעשה ושבת קודש.
שבת היא ה רוחניות של הזמן ,וגם שנת השמיטה היא הרוחניות שטמונה בבריאה הזו
ששמה זמן.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קו
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אכל ֶל ֶחם (בראשית ג,
יך ֹת ַּ
ֵעת ַּא ֶס ָ
העולם הזה נמצא תחת קללה של פרנסה וכלכלהְ ,בז ַּ
יט)  .הפנימיות והרוחניות של העולם נמצאת מחוץ למסגרת של השישה צדדים ,מחוץ
למסגרת החומר .יש בה גם מצב של מחוץ לקללת אדם הראשון ,בלי לעמול בפרנסה
וכלכלה .זאת רואים כל שבת ,ושוב רואים זאת בשנת השמיטה.
יש אדם ויש אדם
ישנם אנשים שכאשר יש להם זמן פנוי הם שבויים בידי תאוותיהם ,מחפשים לספק את
דרישות היצר הרע ,הולכים אחר שרירות ליבם .ויש אנשים שברגע שמגיעים לשעת
השקט  ,מקיימים את דברי החזון איש שכאשר האדם שעתו שעת השקט ,חפשי מרעבון
תאווני  ,הרי הוא חושב על בוראו (אמונה וביטחון פרק א סע' א עמ' ה .הבאתיו בלקראת
שבת א -4סעודת שבת אות ד ,עמ'  .)79כאשר אדם מתנתק מהריצה של החיים ,ממילא
הראש עסוק בעניינים רוחניים ,והוא חושב על הקב"ה.
שבת קודש ,וכן כל שנת השמיטה ,אמורים להרגיל אותנו לחשוב על בוראנו .וזה היכל
ש ָבת ַּלה'.
הקודש של השבת ושל השמיטה ַּ -

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קז

פניני תרגום יונתן  /מכתבי הרב מאיר שפריר ז"ל בעריכת הרב מאיר פרידמן
פניני תרגום יונתן פרשת וארא

פניני תרגום יונתן  /מכתבי הרב מאיר שפריר ז"ל
בעריכת הרב מאיר פרידמן
פניני תרגום יונתן פרשת וארא
אני ה' | מה משמעות אמירה זו?
א ַני ְיי:
אמר ֵאליו ֲ
ַּי ֶ
שה ו ֹ
א ֹל ַהים ֶאל ֹמ ֶ
ַּי ַּד ֵבר ֱ
(שמות ו ב) ו ְ
מה משמעות אמירה זו?
אנָא ְייָ:
ַּא ָמ ַרית ָל ְך ֲ
גו ַּס ְניָא ו ֲ
ע ָל ְך ְב ֹ
יתי ֲ
א ָנ א ְי ָי הוא ְד ַא ְת ְג ֵל ַ
ַּא ַּמר ֵליה ֲ
משה ו ֲ
ומ ֵליל ְי ָי ַעם ֶ
ַּ
[וידבר ה' עם משה ויאמר אליו אני הוא ה' שנגליתי עליך בתוך הסנה ואמרתי לך אני
ה'].
במפרשים עמדו על קושיא זו ופירשו בזה פירושים רבים ,לדעת ת"י יש כאן הצגת
המתגלה אליו והזדהותו עם הגילוי הראשון בסנה ,ותו לאמא .לא מצאתי בחז"ל פירוש
זה.
*
ומעבודה קשה | הכיצד לא שמעו את בשורת הגאולה?
ומ ֲע ֹבדה קשה:
רוח ֵ
ַּ
שה ַמ ֹף ֶצר
שה ֵכן ֶאל ְבנֵי ַי ְשר ֵאל ְו ֹלא ש ְמעו ֶאל ֹמ ֶ
ַּי ַּד ֵבר ֹמ ֶ
וְ
כיצד יתכן שבשורת הגאולה לא נשמעה מחמת העבודה הקשה? הלא אדרבה ידוע
שאדם בצרת העמל הקשה מטה אזנו לשמוע קולות גואלים אף שלא נשמעו( .עיין להלן
משל המכילתא).
נוכ ָר ָאה
סול ָח ָנא ְ
ומ ְ
רוחא ַ
ָ
משה ַמ ְק ַסידות
משה ְכ ֵדין ַעם ְבנֵי ַי ְש ָר ֵאל ְו ָלא ַּק ַבילו ַמן ֶ
ומ ֵליל ֶ
ַּ
יהון:
יד ֹ
ַּק ְשיָא ַדי ַב ֵ
[ודיבר משה כן עם בני ישראל ,ולא קבלו ממשה ,מקפידות רוח ומעבודה זרה קשה
שבידיהם].
מפירושו של ת"י מתבאר שלא העבודה הקשה בלבד יש בידה הכח לאטום אזנים
ולעצור בעד ציפית הגאולה לשמע בשורת גאולתם ,אלא מכיון שבשורת הגאולה כרוכה

מא לאפוקי מפירוש רש"י שפירש אני ה' – נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני בתמים .וכן ברמב"ן בספורנו ובאור
החיים פירשו בזה פירושים נוספים.
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היתה בתביעה המוכרת להם מתוכחותיו של

אהרןמב

 -לעזוב את עבודת האלילים

שבידם ,לכך התקשו לשמוע את הבשורהמג.
וענין זה שצוום משה לפרוש מע"ז שבידם מצינו בחז"ל:
ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה – ר' יהודה בן בתירא אומר ,וכי יש לך
אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח ...רבו מוציאו לחירות ואינו שמח ,א"כ למה
נ אמר ולא שמעו אל משה ,אלא שהוא קשה בעיניהם לפרוש מע"ז ,שנאמר "ואומר
אליכם שיקוצי עיניו השליכו ובגילולי מצרים לא תטמאו" (יחזקאל כ ,ז) .ואומר" :ומרו בי
(בית ישראל) ולא אבו לשמוע אלי" (שם כ ,ח) .הדא הוא דכתיב" :וידבר ה' אל משה ואל
אהרן ויצום אל בני ישראל" ,צוו ם לפרוש מע"ז( .מכילתא בא ,מסכתא דפסחא פרשה ה(
*
ושאול בן הכנענית | הקשר בן שאול לזמרי ,והטעם שנכתב בן הכנענית?
מואל ְוי ַמין ְו ֹא ַּהד ְוי ַכין ְו ֹצ ַּחר ְושאול ֶבן ַּה ְכ ַּנ ֲע ַנית ֵא ֶלה ַמ ְש ְס ֹחת
עון ְי ֵ
ובנֵי ַש ְמ ֹ
(שמות ו ,טו) ְ
עון:
ַש ְמ ֹ
מדוע רק אצל שאול מציין הכתוב מי היתה אמו – בן הכנענית ,בשונה משאר נכדי
יעקב שלא ציין הכתוב מי היתה אימם?
נותא
שיה ַל ְז ָ
שאול הוא ַז ְמ ַרי ְד ַּא ְש ַאיל ַּנ ְפ ֵ
צו ַּחרְ ,ו ָ
ָכין ְו ֹ
או ַּהד ְוי ַ
ָמין ְו ֹ
מואל ְוי ַ
עון ְי ֵ
נוי ְד ַש ְמ ֹ
וב ֹ
ְ
עון:
ֵיחוסין ְד ַש ְמ ֹ
ַ
ָאי ַא ֵלין י
ַּענ ֵ
ֵהי ַב ְכנ ֲ
[ובני שמעון ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר ושאול הוא זמרי שהשאיל נפשו לזנות
בכנענים ,אלה ייחוסי שמעון].
ת"י מפרש ששאול הוא זמרי בן סלוא נשיא שבט שמעון שקרב את המדינית לפני משה
ונדקר ע"י פנחס ,ונקרא גם שאול בן הכנענית מחמת שהשאיל עצמו לזנות עם הכנענים.
ואולם קשה הדבר שהרי שאול זה נמנה עם השבעים נפש שירדו מצרימהמד ,וכיצד חי
זמן כה רב עד מעשה זמרי בן סלוא? ואולי אין המכוון ששאול הינו זמרי כפשוטו ,אלא
שמזרעו יצא זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעונימה" ,והלך החבל אחר הדלי" היות

מב עיין ברש"י שמואל א (ב ,כז) "הנגלה נגליתי אל בית אביך" – מכאן שנתנבא אהרן במצרים ומה היא הנבואה,
הוא שנאמר (יחזקאל כ ,ז) "ואמר אליהם איש שיקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו" .הובא גם לעיל
(שמות ד ,י ברש"י שם) בטעם סירובו של משה לילך בשליחות ה' ,לפי שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו
שהיה גדול הימנו ונביא היה שנאמר הנגלה נגליתי וגו'.
מג
ובכך יישב האגרא דכלה את הק"ו שעשה משה להקב"ה" :הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה"
והלא בנ"י לא שמעו מחמת קוצר רוח ועבודה קשה ,וסיבות אלו לא קיימות אצל פרעה ומדוע שלא ישמע?
ולביאורו של ת"י מיושב כי אם בנ"י לא שמעו מחמת ע"ז שבידם ק"ו שפרעה לא ישמע...
מד
כמפורש בפרשת ויגש (בראשית מו ,י).
מה
ביאור זה מחודש הוא מפשטות דברי הת"י ומדברי חז"ל שהובאו לקמן ששאול הוא זמרי כפשוטו ,ובפרט שהיו
בדור ההוא כאלו שחיו אף יותר מכמאתים חמישים שנה( ,השנים שנצרכים לפירוש זה לשאול) .ואולם ביאור זה
מיישב קושיא אחרת הלא זמרי בנו שלא סלוא ושאול הוא בנו של לוי ,ולהנ"ל מיושב .ואולם יש במדרש (מדרש
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ודינה אמו של

שאולמו

נבעלה לכנעני – שכם בן חמור החיווי ,השפיע הדבר על צאצאה –

זמרי ,שאף הוא עשה מעשה כנענים.
ולכן ציין הכתוב רק את שם אמו של שאול ,לומר מהיכן יצא קלקול זה בצאצאו של
שאול  -זמרי בן סלוא ,מהכנענית שהיא דינה שנבעלה לכנעני.
מקור לכך ששאול הוא זמרי והטעם שנקרא בן הכנענית מצאנו בחז"ל:
א"ר יוחנן ה' שמות יש לו ,זמרי ,ובן סלוא ,ושאול ,ובן הכנענית ,ושלומיאל ,ובן
צורישדי וכו' ,שאול על שהשאיל את עצמו לדבר עבירה ,בן הכנענית על שעשה מעשה
כנען( .סנהדרין פ"ב):
ושאול בן הכנענית בן דינה שנבעלה לכנעני וכו' .ר' יהודה אומר שעשה כמעשה
כנענים .ר ' נחמיה אמר שנבעלה מחוי שהוא בכלל כנענים ,ורבנן אמרי נטלה שמעון
וקברה בארץ כנעןמז( .ב"ר פ).
*
יוכבד דדתו | כיצד נשא עמרם את אחות אביו?
ושנֵי ַּח ֵיי
שה ְ
ה ֹרן ְו ֶאת ֹמ ֶ
לו ֶאת ַּא ֲ
ַּת ֶלד ֹ
לו ְל ַאחה ו ֵ
תו ֹ
יו ֶכ ֶבד ֹדד ֹ
ַּי ַּףח ַּע ְמרם ֶאת ֹ
(שמות ו ,כ) ו ַ
ומ ַּאת שנה:
לשים ְ
וש ַ
ש ַּבע ְ
ַּע ְמרם ֶ
כיצד יתכן שעמרם 'חסידא' אבי משה ואהרן נשא אשה הקרובה אליו בקרבה האסורה
בכרת( ,דודתו  -אחות אביומח)?
יוי
ושנֵי ַּח ֹ
משה ְ
ֶ
הרן ְויַּת
ידת ֵליה יַּת ַּא ֲ
יל ַּ
תיה ֵליה ְל ַא ְנתו ַו ֵ
ח ַב ָב ֵ
יו ֶכ ֶבד ֲ
ונ ֵסיב ַּע ְמ ָרם יַּת ֹ
ְ
וש ַּבע ְש ַנין ַּחיָיא ַּעד ְד ָח ָמא יַּת ְבנֵי ְר ַּח ְביָא ַּבר ֵג ְרש ֹום ַּבר
ות ָל ַתין ְ
ידא ְמ ָאה ְ
ח ַס ָ
ְד ַּע ְמ ָרם ֲ
משה:
ֶ

רבה במדבר כא ,ג) שבן סלוא אינו שם אביו של זמרי ,אלא שם עצמי נוסף לזמרי עצמו ,ונקרא כך משום שהוא 'בן
שסילא עון משפחתו' ,וז"ל המדרש" :מה ראה הקב"ה ליחס פנחס אחר מעשה זה שבשעה שנדקר זמרי בן סלוא
אמרו חכמים ששה שמות יש לו לזמרי :זמרי ,ובן סלוא ,ושאול ,ובן כנענית ,ושלומיאל ,ובן צורישדי .זמרי שנעשה
על אותה מדינית כביצה המוזרת .בן סלוא בן שסילא עון משפחתו .שאול שהשאיל עצמו לעבירה .בן הכנענית
שעשה מעשה כנען .ומה שמו שלומיאל" ,עכ"ל ,וכן משמע מהגמ' בסנהדרין (פב ):שהובאה לקמן .וצ"ע.
מו
שנשאה שמעון ונולד להם שאול (עיין רש"י וחז"ל בבראשית מו ,י) וי"א ששאול זה נולד אף מטיפתו של שכם
במעשה דינה ולכך יצא קלקולו של זמרי מצאצאיו ,והטעם שהוא מיוחס לשבט שמעון היות ונולד אף משמעון.
(ראה 'קהלת יעקב' (ערך ז"מ ד"ה זמרי) ,וע"ע 'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל (בחלק מאמרי מדרשי רז"ל ד"ה ואח"כ
נשאה שמעון) ,וע"ע ב'שפתי כהן על התורה' (פרשת וישלח ד"ה ואפשר עוד לתת טעם) שתיבות שמו של 'זמרי בן
'ומ ְש ֶכם'.
סלוא' הן בגימטריא ַ
מז
ולכך נקראת 'כנענית' כי נקברה בארץ כנען ,ולפירוש זה אין הביטוי כנענית בא לבטאות פחיתות אלא לציין את
העובדה שדינה נקברה בארץ כנען.
מח
עיין ברש"י שכך פירש שהיא היתה אחות אביו ,בת לוי  -אחות קהת .וכן בתרגום אונקלוס ועוד .והנה להצד
שקודם מת"ת היה לבני ישראל דין 'בן נח' מיושב ,שאף שדודה היא אחת מהעריות שנאסרו לבן נח ,מ"מ רק דודה
מצד האם נאסרה ,אך מצד האב אין שום יחס לבן נח ,כמבואר בסנהדרין (נח ).ששאר אם אינו שאר ,וכמש"כ רש"י
שם" :דלא נאסר איסור אחוה בבני נח אלא מן האם ,דכתיב( :בראשית כ) "וגם אמנה אחותי בת אבי היא אך לא בת
אמי" ,אלמא בת האב שריא להו ובת האם לא שריא להו.
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[ויקח עמרם את יוכבד חביבתו לו לאשה ,וילדה לו את אהרן ואת משה ,ושני חיו של
עמרם החסיד מאה ושלושים ושבע שנים חי ,עד שראה את בני רחביה בן גרשום בן
משה].
ת"י מתרגם דודתו – חביבתו ,כלומר שאין הכוונה שיוכבד היתה דודתו בקורבה
משפחתית אלא דודתו מלשון חביבות ,כפי שמצינו הרבה בנ"ך ובפרט בשה"שמט .ובכך
מיושבים שאלות רבות ששאלו חז"ל ותרצו באופנים שונים.
ואולם לא נמצא שום מדרש או פירוש המזוהה עם פירוש זה של ת"ינ.
*
חיי לוי וקהת | הטעם שמנתה התורה את שנותם?
ש ַּבע
ושנֵי ַּחיֵי ֵל ַוי ֶ
ומר ַרי ְ
וקהת ְ
שון ְ
מות ְבנֵי ֵל ַוי ְל ֹת ְל ֹדתם ֵג ְר ֹ
(שמות ו ,טז) ְו ֵא ֶלה ְש ֹ
ומ ַּאת שנה:
וש ֹל ַשים ְ
ְ
ומ ַּאת
וש ֹל ַשים ְ
ושנֵי ַּחיֵי ְקהת ש ֹלש ְ
יאל ְ
ע ַז ֵ
רון ְו ֻ
ובנֵי ְקהת ַּע ְמרם ְו ַי ְצהר ְו ֶח ְב ֹ
(שמות ו ,יח) ְ
שנה:
ענין זה שהתורה מונה את שנותיו של לוי ושל קהת ובהמשך אף את של עמרם ,ולא
מונה את שנות ראובן ושמעון ושאר בני לוי ,אומר דרשני.
ברש"י נראה שיישב זאת עפ"י חז"ל" :למה נמנו שנותיו של לוי? להודיע כמה ימי
השיעבוד שכל זמן שאחד מן השבטים קיים לא היה שיעבוד ...ולוי האריך ימים על
כולם".
וכן קהת ממנין שנותיו יודעים אנו מאימתי מחשבים את שנות הגלות( ,והסיבה שדווקא
שנותיו של קהת מלמדות זאת ,כנראה שגם הוא האריך ימים על כולם ,או עפ"י ת"י היה
חסיד – אולי מכולם – תלמד על כך העובדה שהוא נבחר בנשיאת קודש הקדשים).
נמצא שלפירוש רש"י שרשרת זו של שנות לוי וקהת ,נותנת תחום של שנות הגלות
המשעבדת.
וש ַּבע
יוי ְד ֵל ַוי ְמ ָאה ו ְת ָל ַתין ְ
ושנֵי ַּח ֹ
ומ ָר ַרי ְ
וק ָהת ְ
שון ְ
יהון ֵג ְר ֹ
יחוס ֹ
ֵ
נוי ְד ֵל ַוי ְל ַי
ְו ַא ֵלין ְש ָמ ַּהת ְב ֹ
יקיָיא ְד ַי ְש ָר ֵאל:
הרן ְס ַר ַּ
משה ְויַּת ַּא ֲ
ְש ַנין ַּחיָיא ַּעד ְד ָח ָמא יַּת ֶ

מט

וענין החביבות יתכן היות ויוכבד היתה גרושתו שהלכה ונישאה לאיש אחר ובפרט לשיטת ת"י (במדבר יא ,כו)
שבזמן שגירשה עמרם נישאה לאליצפן בר פרנך והולידה את אלדד ומידד ,ולאחר מכן החזירה עמרם ונולד משה.
נ פירו ש זה צ"ב דהלא בתורה מפורש שיוכבד היתה בת לוי ,וא"כ היא אחות קהת והרי היא אחות אביו של עמרם,
וחוזרת הקושיא למקומה .עוד יש לפקפק בעצם הדקדוק בת"י דהרי בשפה הארמית דוד נקרא חביב ,ויתכן שאף ת"י
כוונתו לתרגם דודתו( .עיין עירובין יב :אמר לי חביבי ועוד בהרבה מקומות בש"ס) .אלא שיש לומר שאכן דקדוק זה
יש בו טעם היות ובת"י בפרשת העריות (ויקרא יח ,יד) שם מוזכר המושג דודה אינו מתרגם לשון חביבות כמו
בארמית ,אלא "אחבוך" ,ונראה שכאן ביקש לבטאות ענין אחר ,וצ"ע.
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ות ָל ַתין ו ְת ַּלת
ידא ְמ ָאה ְ
ח ַס ָ
יוי ַד ְק ָהת ֲ
ושנֵי ַּח ֹ
יאל ְ
רון ְו ֻע ַז ֵ
נוי ַד ְק ָהת ַּע ְמ ָרם ְו ַי ְצ ָהר ְו ֶח ְב ֹ
וב ֹ
ְ
לותא
ה ָנא ַּר ָבא ְד ָע ַתיד ְל ַמ ְש ַּת ְל ָחא ְל ָג ָ
ינ ָחס הוא ֵא ַליָהו ַּכ ֲ
ְש ַנין ַּחיָיא ַּעד ְד ָח ָמא יַּת ַס ְ
יו ַּמיָא:
סוף ֹ
ְד ַי ְש ָר ֵאל ְב ֹ
ת"י נוקט כאן שיטה אחרת לשושלת זו ,שהיא שולשלת הגואלים ,לוי שהוא ֶמ ַּלוֶה את
הקב"הנא  ,ממנו יוצאים הגואלים ,לוי לא נפטר מהעולם עד שלא קם הגואל הראשון –
משה .ובנו החסיד קהת לא נפטר עד שלא קם הגואל האחרון והוא פנחס ,שאח"כ
נתגלגל לאליהו ועתיד בעזרת השי"ת לגאלנו במהרה בימנו.
דרש יפה זה לא נמצא בחז"ל ,ואינו תואם את השנים (עכ"פ בין מותו של ללוי ועד
להולדת משה יש פער של כ 36שנים ,וצ"בנב).
אלא שעדין לא התבאר מדוע פרט הכתוב את שני חיי עמרם? על כך בקטע הבא.
*
חיי עמרם | מדוע נמנו שנותיו?
ושנֵי ַּח ֵיי
שה ְ
ה ֹרן ְו ֶאת ֹמ ֶ
לו ֶאת ַּא ֲ
ַּת ֶלד ֹ
לו ְל ַאחה ו ֵ
תו ֹ
יו ֶכ ֶבד ֹדד ֹ
ַּי ַּףח ַּע ְמרם ֶאת ֹ
(שמות ו ,כ) ו ַ
ומ ַּאת שנה:
לשים ְ
וש ַ
ש ַּבע ְ
ַּע ְמרם ֶ
מדוע פרט הכתוב את חיי עמרם?
וש ַּבע ְש ַנין ַּחיָיא ַּעד ְד ָח ָמא יַּת ְבנֵי ְר ַּח ְביָא ַּבר
ות ָל ַתין ְ
ידא ְמ ָאה ְ
ח ַס ָ
יוי ְד ַּע ְמ ָרם ֲ
ושנֵי ַּח ֹ
ְ
משה:
שום ַּבר ֶ
ֵג ְר ֹ
[ושני חיו של עמרם החסיד מאה ושלושים ושבע שנים חי ,עד שראה את בני רחביה בן
גרשום בן משה].
בעקבות חיי הקודמים (לוי וקהת) שחיו עד שזכו לראות ממשיכים בשושלת הבנים
הקדושים ,גם עמרם כביכול ,לא נפטר עד שלא ראה נינים למשה שחזרו בתשובה ושרתו
בבית ה' כבני לוי ,והיו ממונים כפקידים בממלכת שלמה המלךנג.
וידוע שבן גרשום הוא שבואל ששב ל"אל" -אחר שגרשום בן

מנשהנד

היה כהן לע"ז

(כמבואר בדבה"י) ודוד החזירו בתשובה והעלה אותו לגדולה.

נא

במדבר יח ,ב – "וילוו עליך וישרתוך".
נב
שהרי לוי היה בן מ"ד שני ם כשירד למצרים (סע"ר פ"ב ובמדרש לק"ט) ,ונפטר בן קל"ז שנים ,שהם צ"ד שנים
לגלות מצרים ,ואילו משה לא נולד אלא בשנת ק"ל לגלות מצרים .עיין באגרא דכלה שמיישב זאת ,שהתורה מנתה
את שנותיו רק מזמן לידת הבנים ,ולפ"ז משה היה בן שבע כשנפטר לוי.
נג
באגרא דכלה כתב לפי"ד ( שהובאו לעיל) ששנות לוי נמנו רק מזמן שנולדו לו בנים א"כ גם מנין שנותיו של עמרם
הוא רק מאז שנולדו בנים ,ונמצא שעמרם היה מבאי הארץ.
נד וכי בן מנשה הוא? והלא בן משה הוא ,דכתיב "בני משה גרשום ואליעזר" ,אלא מתוך שעשה מעשה מנשה תלאו
הכתוב במנשה (בבא בתרא קט.):
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עמוד קיב

פניני תרגום יונתן  /מכתבי הרב מאיר שפריר ז"ל בעריכת הרב מאיר פרידמן
פניני תרגום יונתן פרשת וארא

פלא הוא מדוע ת"י תלה ברחביה בן גרשום ולא בשבואל ,הלא רחביה הוא בן אליעזר
ולא בן גרשום כמפורש בדברי

הימים?נה

(עיין דבה"י א' כג ,יז; כד ,כא; כו ,כה;)

לא מצאתי בחז"ל מקור לתרגום זה.
*
דבר ה' אל משה | כיצד ידע אהרן את דבר ה' אל משה?
שה ְב ֶא ֶרץ ַמ ְצר ַים:
יום ַד ֶבר ְיי ֶאל ֹמ ֶ
ַּי ַהי ְב ֹ
(שמות ו ,כח) ו ְ
ול ַּמה שייך דבור זה ביחודו של משה?
למי ֶ
פרוט הבעיה :אֶ .ל ַּמה ולאיזה ענין שייך דיבור זה? (עיין ברש"י) .ב .האם הוא בא לציין
באופן כללי כיצד היה הדיבור של ה' ואל מי ,או מתיחס לדיבור זה בלבד? ג .הכיצד ידע
אהרן מה דבר ה' אל משה?
ש ַּמע ַּמה
אודנֵיה ְו ָ
ְ
הרן ָמ ַצית
הוָה ַּא ֲ
משה ְב ַּא ְר ָעא ְד ַמ ְצ ַּר ַים ֲ
ֶ
יו ָמא ְד ַּמ ֵליל ְי ָי ַעם
ַּהוָה ְב ֹ
וֲ
ְד ַּמ ֵליל ַע ֵמיה:
[ויהי ביום דיבר ה' אל משה בארץ מצרים ,היה אהרן מטה אזנו ושמע מה שדבר איתו]
לדעת ת"י דיבור זה הוא ציון כללי של אופן דיבור ה' אל משה ואל אהרן ,ומתיחס
לפרקים הקודמים" :הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו את בנ"י מארץ מצרים
וגו'" .הם המדברים אל פרעה" וגו' .הכיצד ידע אהרן מה לדבר לפרעה? ה' אמר להם
להוציא את בני ישראל מארץ מצרים ,כיצד באה הידיעה והדיבור אל אהרן אשר היה
שותף לביצוע? על כך בא פסוקנו להסדיר ענין זה שהקב"ה דיבר אל משה (בד"כ) ואהרן
מטה אזנו ושומע (בד"כ) .לא היה רואה מה שראה משה אלא היה שומע מה ששמע
משה.
בחז"ל דעות שונות ,ת"י בחר בשיטת המכילתא ,וכדלהלן:
במכילתא (בריש פרשת בא) איתא" :ויהי ביום דבר ה' אל משה ,למשה הוי קרי ולא
לאהרן ,אלא אהרן נוטה אוזן ושומע ...ובסגנון אחר מבואר במכילתא (מסכתא דפסחא
פ"ג) :כשהיה משה מדבר היה אהרן מטה אזנו לשמוע באימה ,ומעלה עליו הכתוב כאילו
שומע מפי הקב"ה.
מאידך מצאנו בחז"ל מקורות לכך שאהרן שמע את דבר ה' ממשה:

נה

ו אכן יש מן החומשים החדשים שגרסו בת"י רחביה בן אליעזר והמכוון הוא שזכה עמרם לראות המשך זרעו ,כי
לרחביה היו צאצאים רבים ,ואולם להאמור אם יש מקום לתקן בת"י הוא להחליף את רחביא בשבואל כי הענין
שלו זכה עמרם הוא לראות את בני בניו שבים בתשובה .ואולם יש מן מדרשים שהעתיקו את הפסוק בדברי הימים,
"ובני גרשום רחביה" ואולי כך היה לפני ת"י( .עיין בלק"ט בראשית מז ,ל; במדבר יד ,יב; דברים לג ,ב; ובשכ"ט
בראשית שם)
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דבר ה' אל משה בארץ מצרים – אמר ר' יהודה בן בתירא י"ג דברות נאמרו בתורה
למשה ולאהרן ,וכנגדן נאמרו י"ג מיעוטין ,ללמדך שלא לאהרן נאמרו ,אלא למשה
שאמר לאהרן ,ואלו הן ...וכו' "ויהי ביום דבר ה' אל משה בארץ מצרים"( .ספרא ריש
ויקרא)
 ...מיעט את אהרן מדברות מצרים וכו' ,מיעט את אהרן מדברות הר סיני וכו' ,מיעט את
אהרן מדברות אהל מועד( .שם ,ספרא ריש ויקרא)
*
המטה לתנין | מדוע נבחר דוקא מופת זה? ומהו התנין?
ה ֹרן ַּקח ֶאת ַּמ ְטך
מו ֵפת ְוא ַּמ ְרת ֶאל ַּא ֲ
אמר ְתנו ל ֶכם ֹ
א ֵל ֶכם ַּס ְר ֹעה ֵל ֹ
(שמות ז ,ט) ַכי ְי ַּד ֵבר ֲ
ְו ַּה ְש ֵל ְך ַל ְפנֵי ַּפ ְר ֹעה ְי ַהי ְל ַּת ַמין:
למה דוקא מופת זה ,מהו מסמל?
לוק
חוט ָר ְך ו ְט ֹ
ְ
הרן ַּסב יַּת
ימר ְל ַּא ֲ
ת ַּ
ימ ָהא ְו ֵ
כון ַת ְ
ימר ָהבו ְל ֹ
כון ַּס ְרעה ְל ֵמ ַּ
ארום ְי ַּמ ֵליל ַע ְמ ֹ
ֲ
הון
ָוח ְת ֹ
ירי ַּא ְר ָעא ְל ַמ ְש ַּמע ַּקל ְצו ַּ
ידין ָכל ַּד ְי ֵ
ע ַת ַ
ארום ֲ
חור ַּמן ֲ
ְ
יוי
ק ָדם ַּס ְרעה ְי ֵהי ְל ַח ַ
ָתיה ֳ
יֵ
ית ַּע ְר ַטיל ַמן
ָוחת ַח ְויָא ַּכד ַא ְ
ָיתא יַּת ַּקל ְצו ַּ
יכ ָמא ַד ְש ָמ ַּען ָכל ַב ְרי ָ
הון ֵה ְ
ַּת ֹ
רותי י ְ
ְד ַמ ְצ ַּר ַים ְב ַּת ְב ַ
שירויָא:
ֵ
[כי ידבר עמכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ,ותאמר לאהרן קח את מטך וזרוק אותו
לפני פרעה יהי לנחש צפעוני ,כי עתידים כל יושבי הארץ לשמע קול צעקת מצרים
בשברי אותם ,כמו ששמעו כל הבריות את קול צעקת הנחש כאשר נעשה ערום
בתחילה].
מת"י מתבארת התשובה :פרעה היה כתנין – כנחש הקדמוני ,גם סופו יהיה כנחש הזה
שישבר ויורה יראת ה' לא רק לעצמו ,אלא לעולם כולו כנחש בזמנו.
מקור לתרגום זה לא מצאתיו מרוכז אך על הנחש יש קטעי מדרש כנ"ל:
...וקצץ רגליו של נחש ,ואררו מכל החיה ומכל הבהמה ,ופקד עליו שיהיה מפשיט את
עורו פעם אחת לשבע שנים בעצבון גדול( .פרקי דר"א פי"ד)
...ששה קולן הולך מסוף העולם ועד סופו ואין קולן נשמע ,ואלו הן ...ובשעה שהנחש
מפשיט את עורו אין נשמע( ...פרקי דר"א פרק ל"ד)
כמו"כ מצאנו קשר בין עונשו של הנחש למכת מצרים ,וכדלהלן:
על גחונך תלך – בשעה שאמר לו הקב"ה על גחונך תלך ,ירדו מלאכי השרת וקצצו את
ידיו ורגליו ,והיה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו .בא נחש ללמד על מפלתה של מצרים
ונמצא למד ממנה ,שנאמר (ירמי'ה מ"ו) קולה כנחש ילך( ...בראשית רבה פרשה כ ,ח)
*
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המכשפים והחרטומים | מי הם מכשפים אלו? ומה היתה אחריתם?
יהם
ה ֵט ֶ
ט ֵםי ַמ ְצ ַּר ַים ְב ַּל ֲ
ַּעשו ַּגם ֵהם ַּח ְר ֻ
חכ ַמים ְו ַּל ְמ ַּכ ְח ַפים וַּי ֲ
ַּי ְקרא ַּגם ַּס ְר ֹעה ַּל ֲ
(שמות ז ,יא) ו ַ
ֵכן:
מי הם המכשפים והחרטומים הללו?
ֵניס ְו ַי ְמ ְב ֵריס ַּח ְר ַשין ַד ְב ַמ ְצ ַּר ַים
חוד ַהינון י ַ
ַּע ָבדו ְל ֹ
שיָא ו ֲ
ול ַּח ְר ַּ
ימיָא ְ
חוד ַּס ְרעה ְל ַּח ַכ ַּ
וק ָרא ְל ֹ
ְ
יכ ֵדין:
יהון ֵה ְ
קוס ֵמ ֹ
ְ
שי
חֵ
ְב ַּל ֲ
[וקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם יניס וימבריס בלהטי קסמיהם כן].
בת"י מתבאר שמכשפים אלו הם יניס וימבריס הידועים לחז"לנו ,ומצאנום בדבריהם
במקום אחר ,בזמן שנתקבצו לעשות העגל:
וירא העם כי בושש משה – בא שש שעות ,נתכנסו ארבעים אלף שעלו עם ישראל ,ושני
חרטומי מצרים עמהם ,ושמותם יניס וימבריס שהיו עושים לפני פרעה כל אותם כשפים,
כ מו שכתוב (שמות ז) ויעשו גם הם חרטומי מצרים( .תנחומא כי תשא יט)
ראה עוד אודתם כאן בהערה
*

נו מכשפים אלו היו בניו של בלעם הקוסם ,וכמבואר בילקו"ש (שמות קעו ,ה) "ויהי אחרי לכתם וישלח פרעה אל
בלעם הקוסם וינוס וימברוס בניו המכשפים וכל חרשי מצרים" ...וכן בת"י בפרשת בלק (במדבר כב  ,כב) על הפסוק
"ות ֵרין
ְ
םו :תרגם:
ושנֵי ְנעריו ַע ֹ
נו ְ
א ֹת ֹ
לו ְוהוא ֹר ֵכב ַּעל ֲ
ש ָטן ֹ
ַּעב ַּמ ְל ַּא ְך ְי ֹהוָה ַּב ֶד ֶר ְך ְל ָ
הו ֵל ְך הוא ו ַַּּי ְתי ֵ
א ֹל ַהים ַכי ֹ
"ו ַַּּי ַּחר ַּאף ֱ
מיה" :ומכשפים אלו התגיירו ויצאו ממצרים והיו שותפים בבנית העגל כמבואר בתנחומא
ֵמ ַריס ַע ֵ
ֵניס ְוי ְ
ימו י י ַ
עול ֹ
ֵ
הנ"ל.
תם ַּ -עם ֶא ָחד ָהיָה
"א ָלא ֵע ֶרב ַּרב ָע ָלה ַא ָ
ובפרוט יתר בזוה"ק על הפסוק "וגם ערב רב עלה אתם" (כי תשא קצא) ֶ
םי ַמ ְצ ַּר ַים.
ח ְר ֻט ֵ
הם ַּ
ַּעשו ַּגם ֵ
הם (שמות ז) וַּּי ֲ
ש ָכתוב ָב ֶ
יהם ָהיו ֵא ֶלהֶ ,
ח ְר ֻט ֵם ֶ
א ָבל ָכל ְמ ַּכ ְח ֵפי ַמ ְצ ַּר ַים ְו ָכל ַּ
שון ַּא ַּחתֲ ,
ְו ָל ֹ
מר
שהָ .א ַּ
שה ְב ַמ ְצ ַּר ַיםָ ,ח ְזרו ְל ֹמ ֶ
שה ֹמ ֶ
ש ָע ָ
ש ָראו ַּה ַמ ַןים ְו ַּה ַמ ְפ ָלאוֹת ֶ
רוך הואֵ .כיוָן ֶ
ע ֹמד ְכ ֶנגֶד ַנ ְפ ְלאוֹת ַּה ָףדוֹש ָב ְ
ש ָרצו ַּל ֲ
ֶ
יראו
בור ְת ְך ֵהם ר ֹו ַצים ְל ַה ְת ַּגּיֵרַ .י ְ
ש ָראו ְג ָ
עו ָלםֵ ,כיוָן ֶ
בון ָה ֹ
שהַ ,ר ֹ
מר ֹמ ֶ
או ָתםָ .א ַּ
שהַּ ,אל ְת ַּק ֵבל ֹ
רוך הוא ְל ֹמ ֶ
דוש ָב ְ
ַּה ָף ֹ
הם ֵע ֶרב ַּרב? ֶא ָלא ָכל ְמ ַּכ ְח ֵפי ַמ ְצ ַּר ַים
םה ָק ָרא ָל ֶ
שהָ .ל ָ
או ָתם ֹמ ֶ
יךְ .ו ַק ֵבל ֹ
לו ַּה ַמ ַּב ְל ָע ֶד ְ
א ֹ
אין ֱ
שֵ
ֵדעו ֶ
בור ְת ְך ְב ָכל י ֹוםְ ,וי ְ
ְג ָ
יו ַנים ָהיו ַמ ְס ַּת ְכ ַלים
יהם ָת ַמידְ .ו ָכל ַּה ְם ַּכ ְח ַפים ַּה ָללו ָה ֶע ְל ֹ
עו ַשים ַכ ְש ֵפ ֶ
עות ַּהּי ֹום ָהיו ֹ
וב ְש ֹ
נוס ְו ַי ְמ ְברוס ַ ,
יו ֹ
וב ֹראשם ֹ
ָהיוְ ,
ֹתם ְמ ַּכ ְח ַפים
ָדולָ .כל או ָ
ש ַּה ְינו ֵע ֶרב ַּהג ֹ
ָח ַציֶ ,
שע ו ֵ
אשית ֵת ַּ
ָח ַצי ַּעד ֵר ַ
שעוֹת ו ֵ
שש ָ
אשית ֵ
מ ֵר ַ
ח ֶמשֵ ,
נו ֶט ה ַּה ֶ
שר ֹ
אֶ
ַמ ַּכ ֲ
צות ַּה ַּל ְי ָלה...
ח ֹ
ָח ַצי ַּעד ֲ
שע ו ֵ
ְק ַּט ַמיםַ ,מ ְת ַח ַּלת ֵת ַּ
הם ָהיו
ַּדאי ֵ
עשוֹת ֵעגֶל? ֶא ָלא ו ַּ
ש ַעים ַּל ֲ
"ומה ָראו ָה ְר ָ
ָ
וע"ע בתיקוני זהר (קמב ).בטעם הדבר שעשו את העגל:
הם
ש ֹלא ָהיָה ָב ֶ
יהםְ ,ו ָראו ֶ
ח ְר ֻט ַםים ְב ָל ֵט ֶ
ַּעשו ֵכן ַּה ַּ
ֶא ַּמר ָב ֶהם וַּּי ֲ
שמ ֱ
ַּמ ְברוס ְבנֵי ַב ְלעם ֶ ,
נוס ְוי ְ
יו ֹ
של ַּס ְר ֹעהֹ ,
ַּה ְם ַּכ ְח ַפים ֶ
הם ַמגֶזַּע
שֵ
יו ֵד ַּע ָב ֶהם ֶ
ש ָהיָה ֹ
רותֶ ,
ת ֹ
לויות ְו ַנ ְס ָ
ּיו ֵד ַּע ְג ֹ
ש ֹ
רוך הוא ֶ
דוש ָב ְ
ילהְ ,ו ַּה ָף ֹ
שה ְו ַק ְבלו ְב ַרית ַמ ָ
ַּמ ָםשותְ ,ו ָח ְזרו ַעם ֹמ ֶ
ומחום
מר ַל ְפנֵי ָה ָעםַ ,
חנֵה ַי ְש ָר ֵאלְ ,ו ֹלא ָא ַּ
א ֹל ַהי''ם ַּה ֹה ֵל ְך ַל ְפנֵי ַּמ ֲ
ֶא ַּמר ָבה ו ַַּּי ַּןע ַּמ ְל ַּא ְך ָה ֱ
יו ֶר ֶדת ְש ַכינָה ,נ ֱ
תה ֹ
ש ָה ְי ָ
ַּרעְ ,כ ֶ
את
ומחום זֶה ָעשו ֶ
יכםַ ,
הו ֵל ְך ַל ְפ ֵנ ֶ
ש ָהיָה ֹ
מו ֶ
ֵלכו ְל ָפנֵינוְ ,כ ֹ
שר י ְ
אֶ
א ֹל ַהים ֲ
ֲשה ָלנו ֱ
ָטלו ַק ְנ ָאה ְב ַל ָבםְ ,ו ָא ְמרו קום ע ֵ
זֶה נ ְ
קונֵהו ְוכו'...",
ָדע ש ֹור ֹ
יהםְ ,וזֶהו י ַּ
ָה ֵעגֶל ְב ַכ ְש ֵפ ֶ

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קטו

פניני תרגום יונתן  /מכתבי הרב מאיר שפריר ז"ל בעריכת הרב מאיר פרידמן
פניני תרגום יונתן פרשת וארא

פרעה יצא המימה | מדוע יצא פרעה אל היאור?
אתו ַּעל ְש ַּפת ַּה ְי ֹאר ְו ַּה ַּם ֶטה
ֹ
(שמות ז ,טו) ֵל ְך ֶאל ַּס ְר ֹעה ַּב ֹב ֶקר ַהמֵה ֹי ֵצא ַּה ַּם ְימה ְו ַנ ַּע ְבת ַל ְקר
ֶה ַּס ְך ְלנחש ַת ַּףח ְבי ֶדך:
שר נ ְ
אֶ
ֲ
לשם מה יצא פרעה המימה?
שא ְו ַת ְת ַּע ַּתד
גו ָ
ילוֵי ַּמיָא ֵהי ְכ ַּא ְמ ֹ
קוס ַמין ַע ַּ
ְ
טור
ָפיק ְל ַמ ְנ ֹ
ַאיזֵיל ְלוַּת ַּס ְרעה ְב ַּצ ְפ ָרא ָהא נ ֵ
יד ְך:
יסב ַב ָ
יך ְל ַחי ֵוי ַת ֵ
ה ַפ ְ
הרן ְד ַא ְת ֲ
חוט ָרא ְד ַּא ֲ
ְ
וב ַּרם
ַּה ָרא ְ
מותיה ַּעל גֵיף נ ֲ
ְל ָק ָד ֵ
[לך אל פרעה בבוקר הנה יוצא לשמור קסמים על המים כמו מכשף ,ונצבת לקראתו,
ואת המטה של אהרן שנהפך לנחש תיקח בידך].
ת"י מבאר שפרעה מכשף היה וכנאמר בנביא (יחזקאל כט ,ג) שפרעה אמר שהוא ברא
תו ְך
דול ָה ֹר ֵבץ ְב ֹ
יך ַּס ְר ֹעה ֶמ ֶל ְך ַמ ְצ ַּר ַים ַּה ַּת ַמים ַּה ָג ֹ
"ה ְנ ַני ָע ֶל ָ
בכשפיו את עצמו ואת היאור ַ
ַּא ַני
שר ָא ַּמר ַלי ְי ֹא ַרי ו ֲ
אֶ
ְי ֹא ָריו ֲ

ית ַני"נז
ע ַש ַ
ֲ

לכן היה יוצא כל בוקר המימה לחזק היאור

שכביכול ברא בקסמיו.
מקור לכך מצאנו בחז"ל:
הנה יוצא המימה וגו' – אמר אביטל ספרא משמיה דרב ,פרעה שהיה בימי משה
אמגושי היה ,שנאמר" :הנה הוא יוצא המימה" וגו' (מועד קטן יח.).
*
ויפן פרעה | לאן פנה? ומדוע סיפרה לנו זאת התורה?
בו ַּגם ל ֹזאת:
יתו ְו ֹלא שת ַל ֹ
ַּי ֶפן ַּס ְר ֹעה וַּי ֹבא ֶאל ֵב ֹ
(שמות ז ,כג) ו ַ
מהו ויפן? ממה ולאן פנה (הלא נאמר 'ויבוא אל ביתו')?
חוד ְל ַּמ ְח ָתא ָדא:
שוֵי ַל ֵביה ְל ֹ
יתיה ְו ָלא ַּ
צו ְר ֵכיה ְו ָעאל ְל ֵב ֵ
ַּע ַּבד ַּס ְרעה ֹ
וֲ
[ועשה פרעה צרכיו ,ויבא אל ביתו ,ולא שם לבו גם למכה זאת]
בת"י מבואר שויפן זה לשון נקיה לעשיית צרכיו ,וכמש"כ רש"י לעיל (ז ,טו; והוא
מהתנחומא וארא יד) "הנה יוצא המימה לנקביו ,שהיה עושה עצמו אלוה ואמר שאינו
צריך לנקביו ,ומשכים ויוצא לנילוס ועושה שם צרכיו".
והטעם שסיפרה לנו התורה שפרעה עשה צרכיו ,ביאר האגרא דכלה שה' אמר למשה
שיצא לקראת פרעה ויתייצב שם באופן שלא יוכל פרעה לעשות צרכיו בפניו ,ומדבריו

נז

עיי"ש במ לבי"ם שביאר ענין זה" :המצרים היו מאמינים שהיאור – נילוס ,הוא קדוש ,ושהתנינים הגדולים שבו ,יש
בהם אלהות ,ושיש תנים אחד הגדול מכולם שהוא מושל על כולם והוא ברא את עצמו ואת היאור ,והמשיל אליו
את פרעה בכחו ,שהוא יש לו בארץ הכח עצמו שיש להתנים ביאור ,וע''כ קראו בשם התנים הגדול ,שהוא רובץ
בתוך יאוריו שהיאורים כולם ומה שבם שייך אליו ,והוא מתפאר שהיאור הוא שלו כי הוא בראו ,וכן שעשה את
עצמו ,עם היאור שבו תלוי אושר ארץ מצרים( :מלבי"ם באור הענין)

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קטז

פניני תרגום יונתן  /מכתב י הרב מאיר שפריר ז"ל בעריכת הרב מאיר פרידמן
פניני תרגום יונתן פרשת וארא

של משה החל הויכוח עם פרעה ,שבמהלכו נהפכו המים לדם ,ותהום כל מצרים,
ונתקבצו סביב פרעה החרטומים והמון רב ,ופרעה עודנו עומד שם והעמיד עצמו והשהה
את נקביו עד שלא היה יכול להתאפק זמן רב ,ועשה צרכיו בפני רבים ונתבזה ,וזהו
שאמר הכתוב "ולא שת לבו גם לזאת" כלומר מלבד לעצם מכת דם ,גם לביזיון שאירע לו
שם.
*
כל מגפותי אל לבך | איזה מכה נשלחה אל הלב?
וב ַּע ֶםך ַּב ֲעבור
וב ֲעב ֶדיך ְ
א ַני ֹש ֵל ַּח ֶאת כל ַּמ ֵג ֹפ ַּתי ֶאל ַל ְבך ַּ
(שמות ט ,יד) ַכי ַּב ַּס ַּעם ַּה ֹזאת ֲ
ֵת ַּדע ַכי ֵאין כ ֹמ ַני ְבכל הא ֶרץ:
מה הן המגפות שנשלחו אל הלב? לאיזו מכה הכוונה?
ח ַּתי ַד ְמ ַחי ָת ְך ְל ַל ָב ְך
תיב יַּת ָכל ַּמ ֲ
ש ַּלח ַּמ ְח ָתא ָל ְך ַמן ְש ַּמיָא ְו ָת ֵ
א ָנא ַּ
ימ ָנא ָה ָדא ֲ
ַּארו ם ְב ַז ְ
ארום
שא ְב ַגין ְד ַת ְנ ַּדע ֲ
יותא ַד ְבנֵי ְנ ָ
וב ַּע ָמ ְך ְד ַמן ֳק ָד ַּמי ַּהוָון ַמ ְש ַּת ְלחון ְו ָלא ַמן ַּח ְר ְש ָ
וב ַּע ְב ָד ְך ְ
ְ
ֵלית ְד ָד ַּמי ַלי ְב ָכל ַּא ְר ָעא:
[כי בזמן הזה אני שולח מכה אליך מן השמים ,ותשיב את כל מכותי אשר הראיתיך אל
לבך ובעבדיך ובעמך ,כי ממני היא משתלחת ולא מכשופי בני אדם ,למען תדע כי אין
דומה לי בכל הארץ].
בניגוד לרש"י שכתב שהרמז הוא למכת בכורות הרחוקהנח ,בת"י מתבאר שהמכה
המדוברת היא מכ ת ברד הבאה מן השמים [וכלשונו( :בפסוק יח) 'מאוצרות שמייא'] ,ולא
מן הארץ ששם שולטים גם מכשפים ,וכי היא כזו שלא היתה עדיין בעולם ,ובניגוד לכללי
הטבע מורכבת היא מאש ומים יחדיו( ,וע"פ תושבע"פ נוספו לה אף אבני אלגביש) ,מכה
זו תכניס ללבו של פרעה שגם המכות הקודמות מהקב"ה הם ולא ע"י מעשי בנ"א – משה
ואהרן.
לא מצאתי אסמכתא רחבה לפירוש זה בחז"ל:
את כל מגפותי – מגפתי כתוב שלא נידון אלא במקצת מכות ,אם כן מה ת"ל "את כל"
מלמד ששקולה מכת ברד כנגד עשר מכות( .מדרש הגדול הובא בתו"ש ל"ז ועיין בעמ'
קלד שם).
*

נח

עיין במהרש"א ובספרו של ר' ֶהעשל (חנוכת התורה) והחיד"א (נחל קדומים) שאומרים ,שברש"י היה כתוב מ.ב.
שקולה כנגד כל המכות ...והבחור הזעצר פתח את הר"ת למכת בכורות .ואולם במהר"ל ביא"ד רש"י שהאמור הוא
על מכת בכורות דוקא .ובכלי יקר ,והחזקוני ,והשפתי חכמים בשם ר"ת ,פירשו שהכוונה למכת ברד שפגעה בכל
מה שהבכיר וזה הכוונה מכת בכורות עם כ דגושה .והאברבנל גרס מכת בצורות – מכה שהביאה עליהם בצורת,
והיא מכת ברד.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קיז

פניני תרגום יונתן  /מכתבי הרב מאיר שפריר ז"ל בעריכת הרב מאיר פרידמן
פניני תרגום יונתן פרשת וארא

הירא את דבר ה' | האם זה אדם מסוים? ואם כן מיהו?
(שמות ט ,כ) ַּהי ֵרא ֶאת ְד ַּבר ְי ֹהוה ֵמ ַּע ְב ֵדי ַּס ְר ֹעה ֵה ַניס ֶאת ֲעבדיו ְו ֶאת ַמ ְקנֵהו ֶאל ַּהב ַתים:
הירא בלשון יחיד מורה על אדם מסוים ,מיהו הירא הזה?
יתא:
גו ֵב ָ
ֵיתוי ְל ֹ
דוי ְויַּת ג ֹ
דוי ְד ַּפ ְרעה ְכ ַּנש יַּת ַּע ְב ֹ
הוָה ָד ַחיל ַמ ַס ְת ָג ָמא ַּד ְי ָי ֵמ ַּע ְב ֹ
יוב ַּד ֲ
ַא ֹ
[איוב שהיה ירא מדבר ה' מעבדי פרעה הכניס את עבדיו ,ואת מקנהו לתוך הבית].
ע"פ מסורת חז"ל היה זה איוב שהיה ירא את ה' והניס את מקנהו לביתו .כמובן
שמסורת זו מתנגדת במידה מסוימת לאגדה המשיבה כיצד לפרעה נשארו סוסים
למרכ בות לרדוף אחר בנ"י כשיצאו ,הלא מתו כל הבהמות במכת דבר? אלא מהירא את
דבר ה' לקחם (עיי"ש שמות יד ,ז ברש"י) ובפשטות נראה שהיו הרבה סוסים מהרבה
יראים ,ואולי איוב היה עשיר והיו לו אורוות סוסים רבים ומשם לקחם פרעה( ,ומדוקדק
גם מדוע מתקן ת"י במקום "הבתים" – שפרושו הרבה – הבית).
הירא את דבר ה' – תני ר' ישמעאל איוב מעבדי פרעה היה ומגדולי פמליא שלו היה,
הדא הוא דכתיב הירא את דבר ה' וגו' וכתיב ביה (איוב א ,ח) "איש תם וישר ירא אלוקים
וסר מרע" (ירושלמי סוטה פ"ה ה"ו).
הירא את דבר ה' מעבדי פרעה  -זה היה איובנט( ...מד"ר וארא יב ב וכ"ה בזה"ק בא דף
לד .ובשלח דף נג).
*
ואשר לא שם לבו אל דבר ה' | מיהו אדם זה?
ַּע ֹזב ֶאת ֲעבדיו ְו ֶאת ַמ ְקנֵהו ַּבנ ֶדה:
בו ֶאל ְד ַּבר ְיי וַּי ֲ
שר ֹלא שם ַל ֹ
ַּא ֶ
(שמות ט ,כא) ו ֲ
ואשר לא ירא בלשון יחיד מורה על אדם מסוים ,מיהו אדם זה?
ֵיתוי ְב ַּח ְק ָלא:
דוי ְויַּת ג ֹ
וש ַּבק יַּת ַּע ְב ֹ
שוֵיה ַל ֵביה ְל ַפ ְת ָג ָמא ַּד ְי ָי ְ
וב ְל ָעם ְד ָלא ַּ
ַ
[ובלעם שלא שם לבו לדבר ה' הותיר את עבדיו ואת מקנהו בשדה].
כנתבאר לענין איוב שהיה ירא והכניס את מקנהו לתוך הבית ,בלעם לא שם לבו לדבר
ה'ס ,ושניהם כנראה היו עשירים עם הרבה סוסים ועבדים ,כי אחרת לא מסתבר שהמכה

נט ועיי"ש בעץ יוסף על המד"ר שכתב שלאו דוקא איוב לבדו ,אלא איוב וכל הנמשכים אחריו שהיה מורה להם
דרכי יראת ה' ,קרי להו איוב.
ס
אודות מעללי בלעם במצרים ראה בילקו"ש (פרשת שמות קסח) בשם 'דברי הימים דמשה' שבלעם הוא לבן שירד
למצרים ,והיה מיועצי פרעה בעצת השיעבוד בבנ"י( ,ב"ר פ"א ס"ט) ולאחר מיכן מלך בארץ קדם ,עד שכבשה משה
כשמלך בארץ כוש ,וחזר בלעם למצרים עם שני בניו והם ינוס וימברוס שלבסוף התגיירו ויצאו ממצרים ועשו את
העגל ,ולבסוף התלוו לבלעם אביהם בפרשת בלק .ראה לעיל אודתם בהרחבה.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קיח

פניני תרגום יונתן  /מכתבי הרב מאיר שפריר ז"ל בעריכת הרב מאיר פרידמן
פניני תרגום יונתן פרשת וארא

פגעה רק בבלעם כי אין זו מכה למצרים אם לא שהוא היה עשיר גדול ...ואין ידוע מקורו
של ת"יסא.
*
טרם תיראון | מהו טרם תיראון?
א ֹל ַהים:
יראון ַמ ְסנֵי ְיי ֱ
ַּעב ֶדיך י ַּד ְע ַתי ַכי ֶט ֶרם ַת ְ
(שמות ט ,ל) ְו ַּאתה ו ֲ
מהו טרם תיראון?
להים:
א ַ
ק ָדם ְי ָי ֱ
ח ַלין ַמן ֳ
הון ַּד ֲ
ארום ַּעד ָלא ַת ְפ ְטרון ַּע ָמא ְת ֹ
ימית ֲ
ְו ַּא ְנ ְת ְו ַּע ְב ָד ְך ַּח ַכ ַ
[ואתה ועבדיך ידעתי כי עד שלא תשלחו העם ,תהיו יראים מפני ה' אלוקים].
על ביאור המילה "טרם" בכלל ,ובפרט כאן ,יש חלוקי דעות י"א טרם – עדיין לא( ,רש"י)
י"א טרם  -קודם (ראב"ע) המשותף ביניהם שהיראה קימת עד סור המכה ואח"כ פגה
ואיננה ,והמטרה כביכול שיראת ה' תישאר בלבם גם בסור המכה ,וכן גם דעת חז"ל.
פרושו של ת"י מיוחד במינו ,אינו קושר "טרם" עם תיראון ,ואינו מבאר ש"טרם" בא
לשלול את "תיראון" דהיינו :עדיין לא "תיראון" ,או לחייב את "התיראון" ולהגבילו
בקודם ,דהיינו קודם תיראון ולא אח"כ .אלא ת"י מבאר :שטרם רומז על דבר שהמשכו
חסר :כי טרם – עד לא (עד ש') עד שתשלחו את העם ,אתם תחיו בפחד המכות מפני
אלוקים.
כלומר היראה אינה מטרה לעתיד מצרים ,וכביכול לא נדרש מהמצרים יראת אלוקים
בעתיד הרחוק ,אלא היראה היא אמצעי לשלח את ישראל ,ואם תשלחו תפטרו מכל
הפחד הזה ,ועד שלא תשלחו לא תצאו מהפחד הזה.
באור בחז"ל בכיוון זה לא מצאתי.

סא

ואכן במד"ר שפירש שהירא את דבר ה' זה איוב ,את המשך הפסוק – "ואשר לא שם לבו" פירש שזה פרעה ועמו.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קיט

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל ,מג"ש בכולל יד מרדכי
מתי התפילה נענית?

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל ,מג"ש
בכולל יד מרדכי
מתי התפילה נענית?
ַּה ְע ַתירו ֶאל ה' (ט ,כח)
הפסוק אומר " והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה( "בראשית כח
יד ).בפשטות רגילים ללמוד דהכתוב מדבר על הריבוי של בני ישראל שיהיו כעפר הארץ ,
ואז יפרצו לכל ד 'רוחות השמים .אולם הספורנו מפרש שבא לומר שלאחר שזרעך יהיה
כעפר הארץ ,כענין "ותשימי כארץ גויך וכחוץ לעוברים( "ישעיהו נא כג ),וזה כשיהיה
בתכלית השפלות ,אז תפרוץ בארץ אשר אתה שוכב עליה בכל צד ,ימה וקדמה וצפונה
ונגבה ,כי אמנם תשועת הא-ל העתידה תהיה אחר רוב שפלות ישראל.
וכעין זה מפרש גם הכלי יקר ,דאין התשועה באה לישראל ,כי אם בזמן שהם בתכלית
השפלות שנאמר "כי שחה לעפר נפשנו וגו 'קומה עזרתה לנו( "תהלים מד כז ).וטעמו של
דבר ,שכל זמן שאינן בתכלית השפלות ,אינם תולין בטחונן בה 'וחושבים תחבולות
להנצל מפח יקוש ע"י תחבולות אנושיות .על כן ריחק ה 'את האדם ורבה העזובה כי לא
בטחו בתשועת ה '.אך כשיראו כי אזלת יד השתדלותם ,ואין עוזר וסומך ,אז עיניהם
נשואות אל ה 'לקרוא אליו בעת הצר להם ,וה 'שומע ,ובאותו זמן התשועה באה דרך
בריחה מן הקצה אל הקצה .דהיינו מן תכלית השפלות אל תכלית המעלה ,שלפי הטבע
לא יאומן כי יסופר שיעלו משפל מצבם אל רום מעונה .וזה מה שכתוב "והיה זרעך כעפר
הארץ ",דבאותו זמן שיהיה 'שחה לעפר נפשם ',באותו זמן "ופרצת ",ר"ל יעלה הפורץ
לפניהם להעלותם לגרם המעלה.
ועל זה הדרך מפרש ב'אמת ליעקב 'את הפסוק (דברים לב ,לו) "ואפס עצור ועזוב ",
דהגמ( 'סנהדרין צז ) .אמרה דמקרא זה ילפינן דאין בן דוד בא עד שיתייאשו מהגאולה ,
כביכול אין סומך ועוזר .והנה מאמר זה טעון ביאור ,דהאם תנאי הוא שחס ושלום ישתכח
א 'מהשלש עשרה עיקרים ,והלא הרמב"ם מנה תקות הגאולה בין העיקרים .אבל הכוונה
בזה הוא שכל זמן שכלל ישראל מצפה לגאולה שתבוא באופן טבעי ,והיינו שירחמו עלינו
אומות העולם ויתנו לנו מקום לבנות לנו מולדת וכדומה ,ודאי לא תבוא הגאולה ,כי
"חסד לאומים חטאת( "משלי יד לד ).ובאמת שנואים אנחנו מכל יושבי תבל .ורק אם
נתייאש לגמרי מאשליות כאלו  ,ונבין כי אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים ,אז יבוא
בן דוד ויגאלנו גאולה אמיתית .
וזה גם הטעם שכשאמר הקב"ה למ שה לדרוש מפרעה שיוציא את בני ישראל ממצרים ,
מיד הכביד פרעה את עולו עליהם  ,עד כי לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה .
והיינו שרצה הקב"ה שיבינו בני ישראל כי לא פרעה הוא המשחררם ,וכאילו בטובו
וחסדו תלוי הדבר ,אלא אדרבה ,לאחר שראו שמשה ביקש מפרעה לשחררם והוא סירב
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קכ

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל ,מג"ש בכולל יד מרדכי
מתי התפילה נענית?

באמרו "מי ה 'אשר אשמע בקולו( "שמות ה ב ),מיד נתייאשו בני ישראל מלצפות שתבוא
הישועה באופן טבעי ,ושוב לא תלו תקותם בפרעה ,ולכן מיד אחר זה באה הגאולה
האמיתית .
הגמ( 'כתובות סב ) :מספרת על בנו של רבי שהלך ללמוד תורה י"ב שנה ,וכשחזר אשתו
נהייתה עקרה .שאל רבי היאך נעשה ,אם יגרשנה ,יאמרו האנשים עניה זו לשוא חכתה ,
ואם ישא בנו אשה אחרת ,יאמרו זו אשתו וזו זונתו ,בעי רחמי עלה והתרפאה .וקשה ,
מדוע רבי לא התפלל מיד לרפואתה ,אלא חשב קודם כל על כל מיני פתרונות אחרים -
גט או לקחת אשה אחרת.
הרשב"א בחידושי אגדות אומר על המבואר בגמ( 'ברכות י ).שצריך לעמוד בתפילת
לחש עם ב 'רגלים צמודות ,משום שצריך להרגיש שבלי הקב"ה איני יכול לזוז ,ומתוך רגש
זה צריך להתפלל .ולכן מצמיד רגליו ,להראות כאילו הוא כפות ברגליו ולא יכול לזוז.
הגמ( 'מגילה טו ):אומרת שאחד הטעמים שאסתר הזמינה את המן למשתה ,שלא יאמרו
אחות לנו בבית המלך  .ואין הפשט דחשבה שיפסיקו להתפלל ,ויסמכו עליה ,אלא ברור
שימשיכו להתפלל  ,אבל אם חושבים שיש משהו שאפשר לסמוך עליו חוץ מהתפילה ,זו
כבר לא אותה תפילה .רק אם אנו מבינים ,דהבט ימין וראה ואין לי מכיר ,אז התפילה
היא כמו שצריך ,והיא אחרת לגמרי.
אלקנה אומר לחנה" ,למה תבכי וכו 'הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים( "שמואל א ',א ח ).
ולכאורה קשה ,אשה עקרה שרוצה ילדים ,וכי זה מה שצריך לומר לה ,וכי אי אפשר
להבין את בכיותיה ,מה אם כן אלקנה רוצה ממנה ומדוע מדבר אליה בצורה כזו .ואולי
יש לבאר כך ,כל שנה הם עלו יחד למשכן ,וגם אלקנה התפלל ,והיא אולי סמכה על
תפילותיו ,ולכן לא התפללה בעצמה כמו שצריך .לכן כעת אמר לה מה שאמר ,שתרגיש
שאין לה על מי לסמוך ,וגם לא על התפילות של בעלה ,ורק אז תתפלל כראוי ותוושע.
ובזה נוכל אולי להבין את המעשה עם כלתו של רבי .רבי שמע מהבן שכלתו נהייתה
עקרה ,ומדוע לא התפלל עליה מיד .התשובה ,כי רבי רצה שכשיעמדו להתפלל ,ידעו
שאין שום פתרון אחר חוץ מהתפילה ,ואז התפילה תהיה אחרת לגמרי .ולכן אמר שאין
שום פתרון ,לא לתת גט ,ולא לקחת אשה אחרת .וזה גם הפשט בחוני המעגל ,שעשה
עיגול ואמר איני זז מכאן עד שהקב"ה יוריד גשם (תענית יט .),לומר שאין שום פתרון
אחר ,ואז התפילה תהיה אחרת.
*
יהודי שאל את רבנו החזון איש איזו מעלה צריך לבדוק בחתן שמציעים לבתו .אמנם
שמע שהוא תלמיד חכם ,אבל אינו יודע אם הוא ירא שמים ,וכיצד יברר זאת.
ענה החזון איש ,גש לישיבה בה הוא ל ומד ותראה איך הוא מתפלל ...אז תוכל להווכח
כמה יראת שמים יש לו.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קכא

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל ,מג"ש בכולל יד מרדכי
מתי התפילה נענית?

בתנא דבי אליהו רבא (פרק יח) מובא :מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר והיו
לו עשרה בנים ובנות ,ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומלחך בלשונו עפר כדי שלא
יבא אחד מהם לידי עבירה ולידי דבר מכוער .אמרו :לא יצאה אותה השנה עד שעלה
עזרא הסופר ואותו כהן עמו ,וראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ובני בניו עד
חמשים שנה .כוחה של תפילה!
כאשר בעל האמרי אש שיבח בפני החתם סופר את בנו הכתב סופר באומרו 'דלה לשוני
למלל גדולתו ועוצם גאונותו בתורה' ,שמח החתם סופר בהכירו אותו כאיש אמת,
והפטיר :אבל יאמין כבודו ששפכתי על זה נהרות דמעות!
כשהשיא החתם סופר את אחד מצאצאיו ,נתן שבח ותהילה לבורא יתברך שזכה לזרע
קודש ברך ה' ,כולם אהובים כולם ברורים ,כולם גבורים בתורה ,והוסיף :אבל בכל
תפילת עמידה שפכתי על זה דמעות כמים!
בערוב ימיו ,אמר החידושי הרי"ם זצ"ל למקורבו רבי הירש לייב מוורשא :לא פעלתי את
רצוני .קיויתי שיעלה בידי לקרב לבבות כל ישראל לאביהם שבשמים ולקרב הגאולה,
ולא הצלחתי...
ביקש רבי הירש לייב להפיס דעתו ואמר :אמת שלא עלה בידו לפעול על הכלל כרצונו,
אבל אם על הכלל לא פעל ,הרי על יחידים פעל ופעל! וכי מעטים התקרבו לבורא יתברך
על ידו?! הרי נכדו לייבל'ה (בעל השפת אמת) כלי מחזיק ברכה!
נהרו פני החידושי הרי"ם והסכים :אכן כדבריך כן הוא! דמעות הרבה שפכתי שיגדל
כרצוני ,וברוך ה' התקבלו עתירותיי!
הרבי רבי בונים מפרשיסחא זיע"א היה רגיל לבקר במעונו של הגאון רבי עזריאל הלוי
איש הורוויץ מלובלין זצוק"ל ,המכונה 'ראש הברזל' ,כדי לשוחח עמו בלימוד .פעם
כשהגיע רבי בונים ללובלין ,ביקש ממנו רבי עזריאל שיבאר לו מאמר מוקשה בזוהר
הקדוש על הפסוק (תהלים קמה יח) "קרוב ה' לכל קוראיו" .כותב הזוהר' :קרוב ה' לכל,
חסר וא"ו בגין דאיהו חד' .מה כוונת הדברים?
הסביר הרבי רבי בונים את הדברים שכן כל פסוקי "תהלה לדוד" מורכבים משני חלקים
דול ה'
'ג ֹ
ָעד' ,וכן ָ
עו ָלם ו ֶ
ַּא ַּה ְל ָלה ַש ְמ ָך ְל ֹ
ֲכ ָך' 'ו ֲ
א ָבר ֶ
יום ֲ
'ב ָכל ֹ
– רישא וסיפא ,לדוגמאְ :
תו ֵאין ֵח ֶקר'  ,וכן הלאה על זו הדרך .לפי זה גם בפסוק זה היה לו
'ו ַל ְג ֻד ָל ֹ
ה ָלל ְמ ֹאד' ְ
ומ ֻ
ְ
א ֶמת' .ומפני מה שונה פסוק זה משאר
אהו ֶב ֱ
שר ַי ְק ָר ֻ
אֶ
רוב ה' ְל ָכל ֹק ְר ָאיו' 'ו ְל ֹכל ֲ
לכתוב ' ָק ֹ
פסוקי הפרק?
על זה עונה הזוהר שהפסוק מסביר את עצמו ,כאומר – למי קרוב ה'? לאלו שקוראים
אליו באמת ,שהסיפ א מסבירה את הרישא ,ולכך נתכוון הזוהר 'בגין דאיהו חד' ,שפסוק
זה אינו מחולק באות וא"ו כשאר הפסוקים ,כיון שכאן כל הפסוק הוא מקשה אחת.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קכב

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל ,מג"ש בכולל יד מרדכי
מתי התפילה נענית?

המדרש (ילקוט שמעוני רות ,תרא) מספר :מעשה בחסיד אחד שקיבל עליו שלא יקבל
מכל אדם כלום ,והיה לו בגד אחד וסדין אחד .וכל הלילה היה בוכה וצועק ומתחנן ולא
זז ממית עצמו עד שנצרך לישב באשפה ובלו בגדיו שעליו .פעם אחת נגלה עליו אליהו
זכור לטוב בדמות ערבי ועמד כנגדו ,אמר לו רצונך שאלוה לך שני כספים ותהא נושא
ונותן בהם ותחיה ,אמר לו הן .ונטל שני כספים והלך וקנה חפצים ונשתכר בהם ,וכן ליום
שני וביום שלישי ,ולא יצאת השנה עד שהעשיר ושכח עונת חסידותו ושימוש תפלתו.
אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו ,חסיד אחד היה לי בעולמי ועכבתו עלי .הלך כנגדו
ומצאו במלאכה גדולה .אמר לו אני הוא שנתתי לך שני כספים ,חפש אחריהם ותנם לי
שאני מבקש שתחזירם לי .חיפש אחריהם ונתנם לו ולא יצא משם עד שירד מנכסיו ונכנס
אותו ממון לטמיון וחזר על האשפה והיה יושב ובוכה .חזר עליו אליהו זכור לטוב ,אמר
לו מה ההוא סבא עושה כעת ,אמר לו ווי לההוא גברא שהתהפך עליו הגלגל וירד
מנכסיו ,אמר לו [האם] נשבע אתה שאם אחזיר לך את אותם שני כספים ,שאתה משמר
עונת חסידותך ושימוש תפלתך? אמר לו הן ,ונתן לו שני כספים ונשא ונתן בהם והעשיר.
הרי לך כמה חשובה לפני ה' תפלתו של כל אדם.
כאשר אחאב בא לנחם את חיאל בית האלי על פטירת בנו האחרון [חיאל בית האלי
עבר על חרם יהושע האוסר לבנות את יריחו וכורך את הבונה בעונש האמור :בבכורו
ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה (יהושע ו ,כו) .עונש זה התקיים אצל חיאל] ,פגש שם את
אליהו הנביא .אמר אחאב איך ייתכן שדברי יהושע [האמורים בחרם יריחו] התקיימו,
ודברי משה רבו לא התקיימו ,שנאמר "וסרתם ועבדתם אלהים אחים והשתחויתם להם
וכו' ועצר את השמים ולא יהיה מטר" (דברים יא ,טז-יז) ,ואצלינו יש הרבה צלמים ורוב
העם עובדים עבודה זרה ,ויורדים גשמים כרגיל...
ענה אליהו ,מהיום לא יהיה טל מטר כי אם לפי דברי (מלכים א ,יז א)!
ואכן שלוש שנים היתה בצורת קשה בלי אף טיפת גשם .ואז בא ה' יתברך לאליהו
א ָד ָמה" (מלכים א ,יח א).
ואומר לוֵ " :ל ְך ֵה ָר ֵאה ֶאל ַּא ְח ָאב ְו ֶא ְתנָה ָמ ָטר ַּעל ְסנֵי ָה ֲ
קול
וש ֵתה ַכי ֹ
א ֹכל ְ
אמר ֵא ַלּיָהו ְל ַּא ְח ָאב ֲע ֵלה ֱ
ַּּי ֶ
אחרי סיפור ארוך ,נאמר שם (פסוק מא)" :ו ֹ
שם" .כבר שומעים שהעננים זזים...
מון ַּה ָג ֶ
ה ֹ
ֲ
אומר הרד"ק שאחאב היה שרוי בתענית ולכן הוצרך אליהו לומר לו שיאכל.
ָשם ָסנָיו
ַּּי ְג ַּהר ַּא ְר ָצה ַּוּי ֶ
אבל יש המשך .בפסוק מב נאמרְ " :ו ֵא ַלּיָהו ָע ָלה ֶאל ֹראש ַּה ַּכ ְר ֶמל ו ַ
ֵבין ַב ְר ָכיו" .אליהו מתפלל .שואל רבי צדוק הכהן מלובלין (בספרו צדקת הצדיק) למה
צריך אליהו להתפלל? הרי הוא הובטח על ידי ה' יתברך " ֵל ְך ֵה ָר ֵאה ֶאל ַּא ְח ָאב ְו ֶא ְת ָנה
א ָד ָמה"!
ָמ ָטר ַּעל ְסנֵי ָה ֲ
ומתרץ :תפילה נצרכת לכל דבר ,ואף שנגזר גזירה לטובה מאת ה' יתברך ,צריך תפילה
כדי להוריד אותה!
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קכג

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל ,מג"ש בכולל יד מרדכי
מתי התפילה נענית?

מכאן מוכיח הנצי"ב (הרחב דבר במדבר כג) שכך יסדה ההשגחה העליונה שעל כל דבר
צריך מקודם תפילה ,כדי לקבלו.
*
הרמ"ע מפאנו [בספרו משיבת נפש ,על תורת הגלגולים] כותב על דברי המדרש
שציטטנו מילקוט שמעוני על מגילת רות תוספת נפלאה עד מאוד.
יהונתן בן גרשום בן משה רבנו ע"ה ,היה מכהני פסל מיכה ,שנאמר (שופטים יח ,ל):
ש ֶבט ַּה ָד ַני
ה ַנים ְל ֵ
ובנָיו ָהיו ֹכ ֲ
ַּחה הוא ָ
ָתן ֶבן ֵג ְר ֹשם ֶבן ְמנ ֶ
יהו נ ָ
ָקימו ָל ֶהם ְבנֵי ָדן ֶאת ַּה ָס ֶסל ַו ֹ
ַּוּי ַ
א ֹל ַקים
יות ֵבית ָה ֱ
ה ֹ
שה ָכל ְי ֵמי ֱ
שר ָע ָ
אֶ
יכה ֲ
ָשימו ָל ֶהם ֶאת ֶס ֶסל ַמ ָ
לות ָה ָא ֶרץ ַּוּי ַ
יום ְג ֹ
ַּעד ֹ
ְב ַש ֹלה.
אומר שם רש"י :בן מנשה ,אמרו רבותינו זכרונם לברכה ( בבא בתרא קט ):שהוא משה,
ומפני כבודו נאמר 'מנשה' ,ותלו הנו''ן לדעת שאינה מן השם.
אכן בספר הנביא האות נו"ן של מנשה כתובה מעט מוגבהת מעל למילה.
ולמה נקרא שמו בן מנשה? אומרת הגמרא שם :וכי בן מנשה הוא והלא בן משה הוא
דכתיב (דברי הימים א ,כג טו) בני משה גרשם ואליעזר ,אלא מתוך שעשה מעשה מנשה
[המלך שעבד עבודה זרה] תלאו הכתוב במנשה.
הגמרא מספרת שכאשר נהיה מיכה כהן לפסל שאלוהו הרי אתה נכדו של משה רבנו
ולא יאה לך דבר כזה? ענה מיכה :כך מקובלני מבית אבי אבא ,לעולם ישכיר אדם עצמו
לע''ז ואל יצטרך לבריות .והוא סבר לע''ז ממש ,ולא היא ,אלא ע''ז  -עבודה שזרה לו,
כדאמר ליה רב לרב כהנא נטוש נבילתא בשוקא ושקול אגרא ולא תימא גברא רבא אנא
וזילא בי מילתא ,כיון שראה דוד שממון חביב עליו ביותר ,מינהו על האוצרות שנאמר
(דברי הימים א כו ,כד) ושבוא ל בן גרשם בן מנשה נגיד על האוצרות ,וכי שבואל שמו,
והלא יהונתן שמו ,א''ר יוחנן ששב לא-ל בכל לבו.
מתבאר אם כן שכאשר היה יהונתן עני ,נאלץ להיות כהן לפסל ,וכשהעשיר עבד את
ה'.
אומר הרמ"ע מפאנו ,החסיד מהילקוט שמעוני שהזכרנו היה גלגול שלו ותיקן מעשיו.
שכאשר היה ע שיר לא עבד את ה' ולא התפלל ,וכאשר העני ,עבד את ה' והתפלל אליו
בכל לבו [ההיפך מיונתן שכשהעני עבד עבודה זרה וכשהעשיר הפסיק].
שבת שלום ומבורך!
לתגובותblu.israel@gmail.com :

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קכד
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פרשה למעשה – בירור הלכתי בפרשת השבוע /
הרב יאיר רינמן ,מו"צ בבית הוראה 'נאות שמחה',
מודיעין עילית
בעניני שנת השמיטה :בירור הגבול הדרומי של ארץ
ישראל ,ודין הערבה (הצפונית)
בצירוף מפות ותרשימים
בירור גבולות הארץ חשוב לענין כל המצוות התלויות בארץ ,כגון הפרשת תרומות
ומעשרות ,אולם בשנת השמיטה הנושא מקבל משנה תוקף ,דמלבד קדושת השביעית
שיש בגדו לי הארץ והאיסורים מהתורה שיש בהם ,כגון סחורה ,הפסד וביעור ,הלא יש
בהם גם איסור 'ספיחין' ,ואף שאיסור זה הוא רק מדרבנן ,מ"מ הרי הוא איסור על
ה'חפצא'– שהפרי אסור

לאכילה.סב

והנה בגבולות ארץ ישראל כבר האריך חד מקמאי הלא הוא רבי אשתורי

הפרחיסג

בספרו כפתור ופרח ,שה קדיש לכך שבע שנים בריגול וחקירת הגבולות וזיהוי המקומות
בארצנו הקדושה ,וכבר הובאו דבריו בדברי רבותינו הראשונים הלא המה הבית יוסף
והמבי"ט ,אולם לא הרחיב בהסבר הגבול הדרומי של ארץ ישראל ,ומשכך רבו בו הדעות
בין הפוסקים.
ומצינו לשני החוקרים התורניים הלא המה הרב יוסף שוורץ בספרו 'תבואות
והרב יצחק גולדהבאר בספרו 'אדמת

קודש',סה

הארץ',סד

שחקרו וביררו את זהות האתרים

המבוארים בפסוקים ,ועפי"ז תיחמו לנו את חלקה הדרומי של

הארץ .סו

והנה כבר נחלקו הראשונים בהסבר המשנה בריש פרק ו' דשביעית מ"א ,בדין שלש
ארצות לשביעית ,ובדין המקו מות שנכבשו ע"י עולי מצרים ולא ע"י עולי בבל ,וכבר
הכריע החזו"א (בסי' כ"ו בסדר השביעית אות ד') כשיטת הרמב"ם ,דפירות הגדלים
באזורים אלו – יש בהם קדושת שביעית ,אלא שלא נוהג בהם איסור ספיחין .אולם גם
התבואות הארץ וגם האדמת קודש מסכימים שבגבול הדרומי אין שינוי בין כיבוש עולי
מצרים לכיבוש עולי בבלסז ,וא"כ אין חילוק בין קדושת שביעית ובין איסור ספיחין.

סב נתבאר בס"ד בסי' י"א.
סג
שחי בתחילת האלף השישי ,והיה תלמיד הרא"ש.
סד
נדפס ע"י המחבר בשנת תר"ה.
סה
נדפס ע"י המחבר בשנת תרע"א.
סו עי' בנספח המצורף ,שמבוארים כל המקומות המצוינים בכתובים – לפי שתי שיטות אלו.
סז
למעט בקצה הגבול הדרום – מערבי ,באיזור עזה ואשקלון.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קכה

פרשה למעשה – בירור הלכתי בפרשת השבוע  /הרב יאיר רינמן ,מו"צ בבית הוראה 'נאות שמחה' ,מודיעין עילית
בעניני שנת השמיטה :בירור הגבול הדרומי של ארץ ישראל ,ודין הערבה (הצפונית)

בפרשת מסעי (במדבר ל"ד) מבארת התורה בשלשה פסוקים (ג-ה) את הגבול הדרומי,
דום ְו ָהיָה ָל ֶכם ְגבול ֶנ ֶגב ַמ ְק ֵצה ָים ַּה ֶמ ַּלח ֵק ְד ָמה:
א ֹ
ְו ָהיָה ָל ֶכם ְס ַּאת ֶנ ֶגב ַמ ַם ְד ַּבר ַצן ַּעל ְי ֵדי ֱ
ָצא
ֵע ְוי ָ
תו ְצ ֹא ָתיו ַמ ֶנגֶב ְל ָק ֵדש ַּב ְרנ ַּ
ע ֵלה ַּע ְק ַּר ַבים ְו ָע ַּבר ַצנָה ְו ָהיו ֹ
ָסב ָל ֶכם ַּה ְגבול ַמ ֶנגֶב ְל ַּמ ֲ
ְונ ַּ
ָםה ,ומבואר
תו ְצ ֹא ָתיו ַּהּי ָ
ַּח ָלה ַמ ְצ ָר ַים ְו ָהיו ֹ
מון נ ְ
ָסב ַּה ְגבול ֵמ ַּע ְצ ֹ
ח ַּצר ַּא ָדר ְו ָע ַּבר ַּע ְצ ֹמנָהְ :ונ ַּ
ֲ
בזה דקצהו הגבול הדרום – מזרחי הינו ים המלח ,וקצהו הדרום – מערבי הינו נחל
מצרים הנשפך לים הגדול – ים התיכון .אלא שהגבול אינו הולך ממש בקו ישר מקצה ים
המלח אל הים התיכון ,אלא שפעמים שהוא מתרחב מעט לכיוון דרום ,וכדפירש רש"י
ָצא  ,מלמד שלא היה המיצר שוה ,אלא הולך ויוצא לחוץ,
ָסב או ְוי ָ
'כל מקום שנאמר ְונ ַּ
יוצא מהמיצר ועוקם לצד

צפונוסח

של עולם באלכסון למערב ,ועובר המיצר בדרומה של

מעלה עקרבים ,נמצא מעלה עקרבים לפנים מן המיצר'.
והנה אף שלגבי שאר המקומות המצוינים בכתובים – כבר דנו בהם הפוסקים ,ויש
שחששו לסמוך על זיהוי המקומות – לדינאסט ,אולם לגבי ים המלח וים התיכון – אין שום
ספק שהם אלו הקרויים כן כהיום ,וא"כ לכל הפחות קצות הגבול הדרומי מוסכמים.
אלא שאף בזה קמו עוררים שטענו – שכשם שרואים בעשרות שנים האחרונות שים
המלח נתקצר בדרומו והתייבש ,א"כ אפשר שבימי כיבוש בני ישראל את הארץ – היה
הים מתפשט הרבה דרומה ,ויש שאף מצאו לזה סימוכין מכיתובים עתיקים שנמצאו
באזור .ומנגד היו שהוכיחו שלא היה שינוי משמעותי בימים הקדומים – שא"כ היה הים
מכסה שטחים נרחבים לכיוון דרוםע.
כמו"כ נחלקו הדעות מהו 'נחל מצרים' ,שמדברי תרגום יהונתן בן עוזיאל ומרש"י
(במדבר לד-ה) מבואר שהוא הנילוס ,וכ"ה ברש"י יהושע טו-ד .ומנגד רבנו סעדיה גאון
(שם) תירגם דהוא 'ואדי אל עריש מאסר' ,וכ"כ הרדב"ז בפ"א מהל' תרומות ה"ז ,ובשו"ת
הרדב"ז ח"ה סי' ב"א ר"ו ,שטעות מפורסמת היא לומר שזה הנילוס ,וכ"ד הכפתור ופרח
פרק י"א ,דהוא 'ואדי אל-עריש' הנשפך לים התיכון.
והסכמת בעל התבואות הארץ והאדמת קודש ,שנחל מצרים הוא ואדי אל-עריש,
ושגבולות ים המלח לא השתנו מימות כיבוש עולי מצרים( ,עי' שו"ת משנת יוסף ח"א סי'
מ"ד ,וח"ב סי' מ"ז שהרחיב בזה).

סח עי' בגור אריה שנתקשה בדברי רש"י ,דאיפכא הול"ל 'ויוצא ועוקם לצד דרומו של עולם' ,וכתב בעל הלבוש
(בלבוש האורה) דבאומרו 'לצפונו של עולם' כוונתו שהגבול יוצא ועוקם [לדרום] ,ונכנס תוך הצפון של רוחב העולם
– שהוא בצד דרום ארץ ישראל.
והט"ז בפירוש דברי דוד כתב ליישב באופן אחר ,דכוונתו דיוצא המיצר [לדרום] ועוקם לצד צפונו של עולם ,ר"ל
חותך את השטח שהוא לדרום ארץ ישראל ועוקמהו לצד צפון ,היינו שמסיבו ומצרפו לצפון ועושהו כארץ ישראל.
וכ"כ ג"כ בפירוש דבק טוב בשם רבו הג"ר שלמה לוריא זצ"ל.
סט כדלהלן בשם החזו"א.
ע עיין בהרחבה בספר מנחת ירושלים ח"ב פרק ג' ענף ג'( ,מישור הערבה פרק ב' באריכות) ,ובשו"ת משנת יוסף ח"ד
סי' כ"ח אות ג' ,ובמאמרו של הרב זלמן מנחם קורן ,במוריה מנ"א שנת תשנ"ד.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קכו

פרשה למעשה – בירור הלכתי בפרשת השבוע  /הרב יאיר רינמן ,מו"צ בבית הוראה 'נאות שמחה' ,מודיעין עילית
בעניני שנת השמיטה :בי רור הגבול הדרומי של ארץ ישראל ,ודין הערבה (הצפונית)

והנה ראשון הדוברים – הלא הוא בעל תבואות הארץ ,שמזהה את 'מעלה עקרבים' עם
'ג'בל

חנזירי' עא

– שגובהו  1235מעל פני היםעב ,וזה הביאו להרחיב את הגבול כ 30-ק"מ

ע ֵלה ַּע ְק ַּר ַבים ,ומשם מתחיל גבול
ָסב ָל ֶכם ַּה ְגבול ַמ ֶנגֶב ְל ַּמ ֲ
מזרחה! וזהו פירוש הפסוק ְונ ַּ
הדרום.
משם ממשיך הגבול למערב (עם נטיה קלה לדרום) דרך ַצ ָנה – שהיא חורבות העיר
ל'ס ַפי' ,שגדלים בה הרבה עצי תמר חזקים.
'צוער' – הסמוכה ַּ
לאחמ"כ הגבול ממשיך לכיוון מערב עם נטיה קלה לדרום ,ועובר לדרומו של חלקו
הצפוני של מדבר מדבר צין – בתואי של נחל צין ,עד סוף נחל צין  -בסביבות 'שדה בקר'.
משם ממשיך הגבול בכיוון דרום-מערב עד 'עצמון  -קוסימה' ,כשבדרכו הוא עובר דרך
'קדש ברנע' – בסביבות 'שדה בוקר' ,וממשיך באותו כיוון עד 'נחל מצרים – ואדי אל
עריש' ,ומשם עולה לכיוון צפון  -מערב בתואי של ואדי אל עריש ,ומתחבר לים התיכון.
ואילו בעל האדמת קודש  ,מזהה את 'מעלה עקרבים' כחורבות העיר
לדימונה ,עד

הדרום -

ורנוב' עג
'כ ְ

הסמוכה

ולדבריו תחילת הגבול הדרומי הוא כפשטות לשון התורה – מקצה ים המלח

מזרחי ,עה

אך הוא ס"ל שהגבול מתרחב הרבה לכיוון דרום ,והכתוב ביחזקאל

ימ ָנה ַמ ָת ָמר ַּעד ֵמי ְמ ַריב ֹות
ת ָ
ופ ַּאת ֶנגֶב ֵ
הוא שהביאו לזה ,שהנביא אומר (יחזקאל מז-יט) ְ
יבות הוא 'עין מרדה' הסמוך לנחל הערבה,
דול ,ולדבריו ֵמי ְמ ַר ֹ
ַּח ָלה ֶאל ַּהּיָם ַּה ָג ֹ
ָק ֵדש נ ֲ
והוא בסביבות 'עין רחל' ,כ 7-ק"מ דרומית-מערבית ל'עין

יהב' ,עו

וא"כ לשיטתו קו הגבול

מתחיל בקצה ים המלח ,ויורד מעט לכיוון דרום מערב לעין תמר ,ומשם ממשיך לרדת
דרומה עם נטיה של ( 45°בלבד) למערב  -עד 'עין רחל'.
משם ממשיך הגבול לכיוון

דרום -מערב עז

ֵע  -שזהו 'חצרון – מצוקי
עד ַמ ֶנגֶב ְל ָק ֵדש ַּב ְרנ ַּ

לוץ  /הר המערה'.

עא שנמצא בשטחה של ממלכת ירדן.
עב
וכיון שאזור ים המלח הינו נמוך ב 390-מטר מפני הים ,ממילא נוצר פער גדול מגובה ההר למישור שמתחתיו,
ומובן מדוע נקרא 'מעלה עקרבים'.
עג והיום היא קרויה 'ממשית' ,לא רחוק מ'מעלה עקרבים' שכך שמו אף ה יום ,והוא מעלה הר תלול מאד העשוי
בצורת מדרגות.
עד וקו הגבול אינו עובר דרך מעלה עקרבים ,אלא מקיף אותו מכיוון דרום .ואכן בשו"ת משנת יוסף ח"א סי' מ"ד אות
ג' תמה על דבריו ,דהא הגבול מרוחק ממנו הרבה ,וא"כ מדוע מוזכר הוא בגבול הארץ.
עה עי' בשו"ת משנת יוסף ח"ב סי' מ"ז ,שמאריך לדון האם מדובר על קצהו הדרום-מערבי של ים המלח ,או על
קצהו הדרום-מזרחי של ים המלח.
עו
עי' בפירוש משנת יוסף (ליברמן) בפירושו למסכת שביעית פ"ו מ"א ,שפירש שהוא 'עין יהב' ,אך לאחמ"כ כתב
בשו"ת משנת יוסף ח"א סי' מ"ד אות ג' ,דהוא 'עין תמר' – מעט מערבה לעין יהב ,והנפק"מ היא לאותם ישובים
שעל גדות נחל הערבה – מקבילים לעין יהב.
אולם בספר 'מישור הערבה' (השלמות לספר מנחת ירושלים) פ"א ס"ח ,העלה שהוא 'עין שחק' – שהוא  12ק"מ
מצפון לעין יהב ,וא"כ הגבול נוטה בזוית מעט יותר חדה לכיוון מערב( ,וכך גם נראה בסרטוט שעל המפה המופיעה
בספר אדמת קודש).
עז
כ 60-ק"מ.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
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משם עולה הגבול בכיוון צפון (עם נטיה קלה למערב) ל'עצמון – ניצנה' ,כשבדרך הוא
עובר דרך 'חצר אדר – עין ג'ודירת' ,ומשם מתחבר לנחל אל-ערישעח ,ומשם מתחבר לים
התיכון.
והעולה מהדברים :דלפי קו הגבול של בעל תבואות הארץ – כל הישובים שעל שפת
נחל הערבה ,הינם מחוץ לגבולות ארץ ישראל ,ורק עין תמר ונאות הככר הינם (לכה"פ
ספק) ארץ ישראל .אולם לפי קו הגבול של האדמת קודש – הישוב 'חצבה' הינו ממש על
קו הגבול ,הישוב 'עין יהב' הינו מעט מזרחה (מחוץ) לקו הגבול ,והישוב 'נאות הככר'
הינו ממש מחוץ לקו

הגבול .עט

אולם לתרוויהו אין לחוש לישובים שמדרום לעין יהב ,כגון

ספיר ,צופר ,פארן ויהל.
אולם יש שכתבו לערער על גבולות התבואות הארץ והאדמת קודש ,מדברי החזו"א
בשביעית סי' ג' אות י"ח ,שכתב 'ועדיין אין אנו בטוחים אם אפשר לסמוך על מפת הארץ
שלא דקדקו בדברי חז"ל ,ושמות הערים ומקומותיהן נשתנו ,ויש שנמחקו זכרם ובנו על
אומדנות'.
דברים אלו הם מקור דברי הדרך אמונה פ"א מהל' תרומות ה"ז בביאוה"ל ד"ה
מאשקלון ,וז"ל 'ובעני ן גבול דרום בזמנינו ראיתי מש"כ בזה המלקטים האחרונים ,וראיתי
שכל דבריהם הם השערות נסמכות על שמות הערביים שקורין למקומות ההם ,וכמובן
שאין מזה ראיה נכונה לסמוך ע"ז'.
וע"כ יצא בעל הדרך אמונה ללמוד את קווי גבולות א"י בכללם ,ואת גבול הדרום בפרט
ֶה
כו ְננ ָ
רות ְי ֹ
ַּמים ְי ָס ָדה ְו ַּעל ְנ ָה ֹ
– מהגמ' בבבא בתרא דף ע"ד ע"ב' ,מאי דכתיב ַכי הוא ַּעל י ַ
– אלו ז' ימים וד' נהרות שמקיפין את ארץ ישראל ,'...עיי"ש בדרך אמונה שמבאר שבצד
מערב ישנו את הים הגדול – הים התיכון ,בצד מזרח יש את הירדן ,הכנרת וים המלח,
בצד צפון יש את הירמוך (ונהר פרפר).פ אלא דיש לעיין היאך הם מקיפים את א"י מצד
דרום – ששם אין לא ים ולא נהר .ויעוי"ש שמיישב זאת עפ"י הגמ' בבכורות דף נ"ה ע"א,
'ירדן יוצא ממערת פמייס ומהלך בימה של

סיבכי פא

ובימה של

טבריה פב

ובימה של

סדום פג

והולך ונופל בים הגדול' ,מבואר מזה דמי ים המלח נשפכים בסופם לים התיכון ! וס"ל
לדרך אמונה שהחיבור של ים המלח עם ים התיכון ,הוא דרך 'נחל צין' שנמשך מים

עח דרך 'נחל עזריק'.
עט
וכ"כ האור לציון שביעית פ"ו סי' א' ,שמעיקר הדין אין שביעית נוהגת בנאות הכיכר ,שכיון שברור שהגבול יצא
מים המלח – דרומית מערבית באלכסון ,ונאות הככר היא דרומית ממש לים המלח ,ומצוי מזרחית יותר לעין תמר
ושאר המקומות שהוזכרו בספר תבואות הארץ ובספר אדמת קודש שהם גבולות הארץ ,על כן ברור שמקום זה אינו
מארץ ישראל( ,כן נראה לי להלכה ,ואם יסכימו בזה גדולי ההוראה – יש מקום להתיר במקום זה דיני שביעית).
פ
ראה תרשים של ארץ ישראל ,המופיעה בדרך אמונה שם .ומצ"ב להלן בסוף הגליון.
פא
אגם החולה.
פב אגם הכנרת.
פג
ים המלח.
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המלח עד 'ואדי אל-עריש',

פד

ואע"ג דהנחל זורם ממערב למזרח ,מ"מ נחשב שמתגלגל

לים הגדול – כיון שמחובר אליו ,וכדכתיב ָכל ַּה ְנ ָח ַלים ֹה ְל ַכים ֶאל ַּהיָם .ומה שכתבה
התורה ערים בגבול דרום – ולא כתבה שהנחל הזה הוא הגבול ,הוא משום שנחל זה
מכזב ,ופעמים מתייבש בימות

הקיץ .פה

ובספר משמרת השביעית (בקונטרס הגבול הדרומי ושטח הערבה ,עמוד ל"ט) הביא
'ו ַש ַּל ְש ָת – שיהיו משולשין,
ראיה לדברי הדרך אמונה הנ"ל ,מהגמ' במכות דף ט' ע"ב ְ
שיהא מדרום לחברון כמחברון לשכם  ,'...ואכן המרחק בין נחל צין לחברון – הוא כ80-
ק"מ ,וזהו בערך המרחק שבין חברון לשכם.
והעולה מהדברים :שאף לדברי הדרך אמונה חציו

המזרחי פו

של הגבול הדרומי הוא

בסמוך לקו הגבול של תבואות הארץ .אלא שלדבריו כל הישובים הנ"ל הינם מחוץ
לשטחי ארץ ישראל ,ואף עין תמר ונאות הכיכר הסמוכים לים המלח – הינם חו"ל ,כיון
שהם נמצאים ממזרח לקו הגבול.
בחודש שבט של שנת השמטה תשל"ג התקיימה ישיבת הרבנים הגאונים של בד"ץ
'העדה החרדית ירושלים' בראשות הראב"ד בעל המנחת יצחק ,לדון בגבולות הארץ,
ועפ"י סקירה הלכתית של הרה"ג יוסף ליברמן

שליט"א פז

מדברי התבואות הארץ

והאדמת קודש הנ"ל  -הוחלט לנהוג סלסול לחומרא שלא ליטול יבול מהישוב 'חצבה'
שיושב על הגבול ,ואף לא מ'עין יהב' הסמוכה ממש לקו הגבול ,ואילו מ'נאות הככר' –
אפשר ליטול רק מהמטעים שממזרח ל'נאות הככר' ולא ממערבו .ויעוין בספר 'מנחת
ירושלים' ,שבמשך השנים הועברו המטעים של 'עין יהב' לכיוון מזרח (ואף מעבר לנחל
הערבה) ,ומשו"ה בשנת השמטה תשנ"ד הוחלט בבד"ץ עדה"ח ליטול אף מהמטעים של
'עין

יהב' .פח

אולם עי' בדרך אמונה שכתב על שולי המפה

הנ"ל ,פט

'שלחתי הדברים למו"ח שליט"א

וזה תשוב תו ,עברתי על מ"ש בענין הגבול הדרומי של א"י ,הן אמנם הדברים בנוים
ומיוסדים על מקורות נאמנים בבלי ,ירושלמי ,תוספתא ,ראשונים ואחרונים – עם כל זאת
עפ"ז הלכה למעשה הלכה ומורין כן – לע"ד אכתי מידי ספיקא לא נפיקי עד יבוא ויורה
צדק .בברכת התורה ובדריש"ת יוסף שלום אלישיב' ,מבואר שדעתו של הגרי"ש אלישיב,
שאין לנו לסמוך אף על יסודו של הדרך אמונה.

פד

חלקו המערבי קרוי היום 'נחל לבן' ו'נחל עזריק' .ואף שישנו הפסק בין נחל צין (במזרח) לנחל הלבן (שבמערב),
מ"מ נראה שזהו אותו נחל ,ויתכן שגם היום הוא מחובר במקום זה מתחת לאדמה.
פה ולפי"ד המושב מצפה רמון הוא חוץ לגבול.
פו
אולם חלקו המערבי של גבול דרום ,נמצא מצפון לקו הגבול של תבואות הארץ (ואצ"ל דנמצא מצפון לקו הגבול
של האדמת קודש).
פז מח"ס משנת יוסף על מסכת שביעית ושו"ת משנת יוסף.
פח וכ"כ בספר באר חיים (עדס) סי' כ'.
פט
עי' בישא יוסף ח"ה סי' ט"ז ,התכתבות בנושא בין הגרח"ק והגריש"א ,ודברים אלו הם סיכום דברי הגרי"ש.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קכט

פרשה למעשה – בירור הלכתי בפרשת השבוע  /הרב יאיר רינמן ,מו"צ בבית הוראה 'נאות שמחה' ,מודיעין עילית
בעניני שנת השמיטה :בירור הגבול הדרומי של ארץ ישראל ,ודין הערבה (הצפונית)

אלא שעדיין יש לברר עד היכן יש לחוש שנמשך גבול הארץ לכיוון דרום .ועי' בספר
ארץ ישראל להגרי"מ טיקוצינסקי זצ"ל (עמוד ל"ד) ,שחשש שארץ ישראל נמשכת עד
אילת ,וכן דעת ה'ציץ אליעזר' (ח"ג סימן כ"ג) .ויסוד דבריהם מדברי הרס"ג שתירגם
ע ֵלה ַּע ְק ַּר ַבים  -עקבה עקרבין' ,וס"ל דהיינו העיר 'עקבה' שבירדן – הסמוכה
'מ ֲ
ַּ

לאילת.צ

אולם כבר השיג עליהם הגרח"ז גרוסברג בספר 'המעשר והתרומה' (פרק ה' עמוד מ"ג),
דמלבד מש"כ האבן עזרא (בראשית ב-יא) שאין לסמוך על תרגום הגאון בקביעת שמות
המקומות ,הנה כוונת הרס"ג הוא דכמו שמעלה 'עקרבים' קרוי ע"ש נפתולי הדרך
הקשים והעקומים ,כן משמעות המילה הערבית 'עקבה' – שהיא מעבר הררי ,אך אין
כוונתו לעיר

'עקבה'.צא

אולם אף לפי"ד הגרימ"ט ,שארץ ישראל נמשכת בדרומה עד עקבה ,מ"מ מבואר בדבריו
שהעיר אילת ועקבה הינם רק מגבולות עולי מצרים  -אך לא נכבשו ע"י עולי בבל ,ולפי"ז
יש לאסור בהם רק עבודת קרקע וסחורהצב ,אך אינם אסורים באיסור 'ספיחין'צג.
אולם דעת החזו"א היתה ש'אילת' היא ודאי חו"ל ,וכן מבואר באורחות רבנו ח"ב עמוד
שס"ח ,וכ"ה באגרות הר"ב (הגר"ב מנדלסון זצ"ל) ,וז"ל באיגרת מ"ט' :ר' משה אמר לי
והדפיס שמרן החזו"א זצ"ל החליט שאילת לא היה בגבולים של כיבוש יהושע' .ויעוין
בספר מצוות הארץ (פרק מ"ב הערה כ"ג) שכתב הגר"ק כהנא זצ"ל ,שאין ספק על
סביבות העיר אילת – שאין זה בכלל כיבוש עולי בבל ,ומפי

השמועהצד

– דבריו אלו הם

בשם החזו"א ,והנידון היה על מושב 'באר אורה' המרוחק כ 15-ק"מ מצפון לאילת,
והחזו"א היקל כבר מאיזור 'יטבתה' כ 15-ק"מ מצפון לבאר אורה .וכ"כ באורחות רבנו
(שם) 'אמר לי הגרח"ק שליט"א ששמע בשם מרן החזו"א זצוק"ל ,דיטבתה הוא ודאי חו"ל
ע"כ'.
ומ"מ אין להוכיח מזה שדעתו היתה שאין להקל אף צפונית

ליטבתה,צה

משום שעד

שנת תשי"ט לא היה ישוב חקלאי בכל הערבה עד ים המלח – חוץ מיטבתה שהוקמה
בשנת

תשי"א ,צו

ומרן החזו"א הלא נלב"ע בשנת תשי"ד.

ודעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל (ישא יוסף חוברת ה' סימן ט"ו) ,דיש להקל אף מעט צפונית
ליטבתה – עד הישוב 'לוטן' ,ודבריו מיוסדים עפ"י דברי הרמב"ם פי"ח מהל' קידוש

צ ודברים אלו מתאימים יותר לשיטות שנחל מצרים הינו הנילוס – שהוא מדרום לאילת( ,עי' במפה המצורפת).
צא
עיי"ע במאמרו של הרב זלמן מנחם קורן ,במוריה מנ"א שנת תשנ"ד.
צב
וה"ה דאסורים מדין 'נעבד' ,למחמירים בזה  -וכמנהג ירושלים.
צג וכהכרעת החזו"א – הו"ד לעיל.
צד
ישא יוסף ח"ה סי' ט"ו ,בשם הרה"ג ר"ק כהנא זצ"ל.
צה
בישא יוסף ח"ה סי' ט"ז ,הביא את דברי הגר"ח קנייבסקי בזה ,וז"ל 'אין נכון שהחזו"א אמר שרק אילת ויטבתה
חו"ל ,אלא שנשאל על ערים אלו וענה שאלו ודאי חו"ל ,אמנם נכון שהיה מסופק במקום הגבולות ,ובסוף ימיו רצה
לברר בדיוק – אלא שנטרפה השעה בעו"ה'.
צו
כמבואר במנחת ירושלים ח"ב בהקדמה לפרק ג'.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קל

פרשה למעשה – בירור הלכתי בפרשת השבוע  /הרב יאיר רינמן ,מו"צ בבית הוראה 'נאות שמחה' ,מודיעין עילית
בעניני שנת השמיטה :בירור הגבול הדרומי של ארץ ישראל ,ודין הערבה (הצפונית)

החודש הט"ז ,שכותב שאם הירח נראה בארץ ישראל – אפשר שיראה גם במדינות
שממזרח לא"י ,ושם מגביל את א"י משלושים מעלות עד שלושים וחמש מעלות .ומבואר
בדבריו שהגבול הדרומי של א"י הינו המעלה

ה .30-צז

וכן מבואר בכפתור ופרח

פ"ט,צח

ובמור וקציעה או"ח סוס"י ש"ו (בדין ישוב ארץ ישראל) ,שהבינו שהגבול הדרומי של א"י
הינו המעלה ה .30-והמעלה ה 30-חוצה את הישוב 'לוטן' – כך שחלקו הדרומי הינו
חו"ל ,וחלקו הצפוני הינו בתוך

א"י .צט ק

בשמיטה הקודמת (תשע"ה) הועלה צד בכשרות 'מהדרין' של הגר"י אפרתי ,להקל
לקחת סחורה גם מהישוב 'יהל' ,ואף שהוא מעט למעלה מהמעלה ה ,30-זאת משום
שמסתבר שבקצה הדרומי מזרחי כבר נחשב חו"ל ,שהרי כל החשש שמביא אותנו לקו ה
ָסב ַּה ְגבול  ,ומכיון שכך מסתבר שהוא לא ירד בקו ישר מים המלח והסתובב
 - 30הוא ְונ ַּ
בחדות

מערבה ,קא

אלא נוטה לכה"פ מעט לכיוון מערב ,וא"כ הישוב 'יהל' הינו מחוץ

לגבולות הארץ ,אך כיון שסברא זו לא הוכרעה ,ע"כ לא הקלו בזה ,אך בשנת תשפ"ב
עשו כן

למעשה .קב

והעולה הלכה למעשה :שהבד"ץ עדה"ח ירושלים נהגו כהכרעת המנחת יצחק עפ"י
דברי המשנת יוסף ,ומקילים בכל שטח הערבה הצפונית ,ואף מהשטחים המזרחיים
הסמוכים לים המלח – באזור 'נאות הככר' ו'עין

יהב' .קג

אולם דעת הגרי"ש אלישיב דאין

להקל בכל שטח הערבה הצפונית ,ומותר רק מקו המעלה ה.30-
ועי' בספר 'משנת הגרי"ש' ח"ב פ"ב סעיף י"ג ,שדעת הגרי"ש אלישיב דעדיף ליטול יבול
נכרי מאשר יבול ישראל מהערבה הדרומית ,והוא עפ"י המובא בספר משמרת השביעית
(בסוף קונטרס 'הגבול הדרומי ושטח הערבה' הנדפס בסוף הספר) ,שדעת הגרי"ש אלישיב
שמצפון לקו המעלה ה 30-בודאי אסור ,ולדרום המעלה ה 30-יש להקל שכבר הורה זקן –

צז

כ 100-ק"מ דרומית לים המלח !
צח עיי"ש דמשמע מדבריו שהגבול הוא מעט צפונה למעלה ה ,30-שכתב ע"ד הרמב"ם 'שהעדיף על אלו השיעורים
בחקירתו השלמה ,ברוך מרחיב גבול' ,ודו"ק דלפי"ז יש מקום להקל אף בחלקו הדרומי של הישוב 'לוטן' ,ואולי אף
מהישוב 'יהל'.
צט
עיי"ע במאמרו של הרב זלמן מנחם קורן ,במוריה מנ"א שנת תשנ"ד.
ק עיי"ש בישא יוסף ,שדעת הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,שדברי הרמב"ם הללו הינם אך ורק לגבי הראות הירח ,אבל
אין כאן ראיה לגבי גבולות הארץ.
קא
דא"כ נקודת תחילת הגבול ,הינה הרבה דרומית לים המלח.
קב כך אישרו לי באופן אישי ,מבית ההוראה (ע"ש הרב רוזנברג) של הכשרות .עיי"ע בשו"ת ישא יוסף ח"ה סי' כ"א –
כ"ב ,ובהליכות שדה גליון  216במאמרו של הגר"י אפרתי ,שקולא זו היא מדברי הגר"ח קנייבסקי ,דמסתבר דאף
לדעת הגרי"ש אלישיב יש להקל בזה.
קג ישנה טעות נפוצה בציבור ,שמקשרים את דעת הבד"ץ עדה"ח בענין זה – עם דעתם בענין קדושת שביעית
בפירות נכרים ,וע"כ הנוהגים להקל בפירות נכרים ,לא מעלים בדעתם שעדין ישנו נידון נוסף של הערבה הצפונית,
שאינו קשור כלל ל'מנהג ירושלים' בפירות נכרים.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קלא

פרשה למעשה – בירור הלכתי בפרשת השבוע  /הרב יאיר רינמן ,מו"צ בבית הוראה 'נאות שמחה' ,מודיעין עילית
בעניני שנת השמיטה :בירור הגבול הדרומי של ארץ ישראל ,ודין הע רבה (הצפונית)

החזו"א ,אך ליחידים השואלים אמר שעל דרך הידור – אף למטה מהמעלה ה 30-יש
להעדיף פירות

נכרים .קד

יש לציין שמדברי החזו"א שביעית סי' ג' אות ל"ב ,מבואר שאף לגבי איסור 'ספיחין'
שעיקרו מדרבנן – אין להקל בעניני הגבולות .וכ"כ בספר באר חיים (עדס) סי' כ"ג ,שדעת
הגרי"ש אלישיב שאין להקל מדין ספק דרבנן' ,כיון דהוי ספק חסרון ידיעה ,וכתב שם
בשם תלמידי הגרי"ש אלישיב ,שיש להגעיל כלים שבושל בהם ירקות (ספיחין)
שמהערבה הצפונית.
ויעוי"ש במשמרת השביעית (שם) ,שדעתו של הגרש"ז אויערבך היתה ,שיש להקל בכל
הערבה ממקומות שמביאים בד"ץ עדה"ח  -כדין ספק דרבנן לקולא ,אך כשיש פירות
היתר כשל נכרים יש להעדיפם ,ובפרט כשהמדובר לגבי זריעת שביעית .ואילו בספר
'מנחת ירושלים' (בהערה שבתחילת הקונטרס בעניני גבולות הארץ) הביאו בשם הגר"י
נויבירט ,שדעת הגרש"ז אויערבך היתה להקל לכתחילה במקומות שהעדה"ח מקילים,
ואף לאלו שרצו להחמיר – אמר להם שיש להקל מצד ספק דרבנן לקולא.
ויעוי' בחוט שני פ"ד מהל' שמיטה הכ"ז  ,שג"כ דעתו נוטה כהוראת הבד"ץ עדה"ח,
שכתב שם 'ירוחם (מקבילה לקצה הדרומי של ים המלח)  -יש חשש שהיא חוץ

לארץ ,קה

ויותר נוטה לומר שהיא מארץ ישראל ,מצפה רמון (מעט דרומה מעין יהב) – יש ג"כ חשש
שהיא מארץ ישראל ,ויותר רחוק לומר שהיא מארץ ישראל.
*
טבלת עזר למיקומם של האתרים המופיעים בתורה (ובנביא)
לשיטות תבואות הארץ והאדמת קודש
הפסוק

מיקומו לשיטת תבואות
הארץ

פרשת מסעי
ְו ָהיָה

ָל ֶכם

ְס ַּאת

ֶנ ֶגב

דום
א ֹ
ַמ ַם ְד ַּבר ַצן ַּעל ְי ֵדי ֱ

קודש

חלקו הצפוני של מדבר

ְו ָהיָה

ָל ֶכם

ְגבול

ַמ ְק ֵצה יָם ַּה ֶמ ַּלח ֵק ְד ָמה

חלקו הדרומי של מדבר

צין הוא גבולו הדרומי של צין הוא גבולו הדרומי של
הארץ.

ֶנ ֶגב

מיקומו לשיטת האדמת

הארץ.

הקצה המזרחי של גבול
דרום ,הינו ים המלח.

הקצה המזרחי של גבול
דרום ,הינו ים המלח.
(א)

()3

קד דו"ק בדברי הגר"ח קנייבסקי בהע'  ,34שמיטבתה ודרומה – הוי ודאי חו"ל.
קה
כסברתו של הדרך אמונה ,שקו הגבול עובר בנחל צין – מעט לדרום ירוחם.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קלב

פרשה למעשה – בירור הלכתי בפרשת השבוע  /הרב יאיר רינמן ,מו"צ בבית הוראה 'נאות שמחה' ,מודיעין עילית
בעניני שנת השמיטה :בירור הגבול הדרומי של ארץ ישראל ,ודין הערבה (הצפונית)

ָסב ָל ֶכם ַּה ְגבול ַמ ֶנ ֶגב
ְונ ַּ
ע ֵלה ַּע ְק ַּר ַבים
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אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קלג

רגע חושבים  /הרב בנימין טאובה ,קרית ספר
מי שאמר לעולם די ,יאמר די לצרותינו

רגע חושבים  /הרב בנימין טאובה ,קרית ספר
מי שאמר לעולם די ,יאמר די לצרותינו
בתחילת הפרשה נא' שהקב"ה נגלה אל האבות בשמות קל ושקי ,ולמשה הוא נודע
בשם ה' .רש"י פירש שבשם שקי הקב"ה הבטיח ולא קיים ,ובשם ה' שהוא נגלה למשה,
הוא קיים את ההבטחות.
והנה רש"י פירש בסו"פ לך לך (י"ז ,א') את השם שקי ,אני הוא שיש די באלוקותי לכל
בריה ,ולפיכך התהלך לפני ואהיה לך לאלוק ופטרון .וכן בכל מקום שהוא במקרא פירושו
כך -די שלו ,והכל לפי הענין.והדברים מתבארים יותר ברש"י סו"פ מקץ עה"פ (מ"ג ,י"ד)
וקל שקי יתן לכם רחמים לפני האיש ,וביאר רש"י שדי בנתינת רחמיו ,וכדי היכולת בידו
ליתן ,יתן לכם רחמים ,זה פשוטו .ומדרשו ,מי שאמר לעולם די יאמר די לצרותי ,שלא
שקטתי מנעורי וכו' .וא"כ אנו רואים בדרש זה ששם שקי ענינו עצירה ואמירת די לעולם.
והפשט שכתב כאן הוא מתאים למש"כ בפר' לך לך שיש די באלוקותי לכל בריה .ואכתי
צ"ב בכ"ז.
מקור הדרש נמצא בתנחומא מקץ שם ,וענין האמירה לעולם די מבוארת יותר בחגיגה
י"ב .שם איתא שהעולם נברא בעשרה דברים ,ואחת מהם בגערה ,שנא' (איוב כ"ו ,י"א)
עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו ,ופירש רש"י שהדבר מתבאר בהמשך הגמ' שם
שאומרת אמר ר' יהודה אמר רב בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך
כשתי פקעיות של שתי ,עד שגער בו הקב"ה והעמידו שנא' עמודי שמים ירופפו ויתהמו
מגערתו .והיינו דאמר ר"ל מאי דכתיב אני קל שקי ,אני הוא שאמרתי לעולם די .ויש
לעיין מהו ההתרחבות הזאת שהיה מ רחיב העולם והולך ,ומדוע היה צריך הקב"ה לגעור
בהם.
והדברים מפורשים בדעת תבונות סי' כ"ו שכתב שהקב"ה לא ברא את העולם מושלם
לפי ערכו ,כלומר רוחני לגמרי ,ואפי' הוא לא ברא את העולם בשלימות ביחס אל העולם
עצמו ,כלומר שיהיה נברא שלם ,כיוון שאם היה בורא את העולם בשלימות לא היה
מקום לרע ,ולא הייתה אפשרות לבחירה ,ולכן כאילו עיכב את מידת שלימותו ,וברא את
העולם בצרה שיהיה מקום לרע ,ותהיה אפשרות לבחירה.
וממשיך הדע"ת שזהו מה שאמרו חז"ל אני הוא שאמרתי לעולם די ,ושהיה העולם
מרחיב והולך וכו' ,לפי שבהתחלה אמר הקב"ה והיה העולם והתחיל העולם להתרחב
עוד ועוד כיוון שראוי שבריאתו של ה' תהיה בשלמות .ואז יצר הקב"ה בריה חדשה
שנקראת שקי שבזה הוא מגביל את העולם ,כדי שיווצר מקום לבחירה .ועי' מהרש"א
חגיגה י"ב( .בסו"ד) שביאר ממש כעי"ז.
אך לפי"ז קשה ,אם שם שקי הוא הנותן את האפשרות לרע ,למה זו הסיבה שיעקב
התפלל מי שאמר לעולם די יאמר די לצרותי ,הרי שם הזה הוא סיבת בריאת הרע ,ולמה
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קלד

רגע חושבים  /הרב בנימין טאובה ,קרית ספר
מי שאמר לעולם די ,יאמר די לצרותינו

הוא יהיה גם הסיבה להפסקת הצרות .ועוד צ"ב במש"כ רש"י בפשוטו של מקרא (בסו"פ
לך לך) אני הוא שיש די באלוקותי לכל בריה וגם זה קשה כנ"ל הרי שם שקי הוא מקטין
את ההשפעה ,ולא נותן מספיק השפעה לכל אחד.
אבל הדבר מבואר ,ששם שקי אינו רע סתם בלי סיבה ובלי הגבלה ,אלא הוא נתינת
מקום לרע מידה ובמשורה כדי שיהיה אפשרות לבחירה ,לא פחות ,אך וודאי שלא יותר,
שהרי אם יהיה רע לגמרי בוודאי לא תהיה אפשרות לבחירה .ולכן בשם שקי טמון גם
האפשרות לרע ,וגם שיש די באלוקותו לכל בריה כדי שתהיה הבחירה כראוי .וזמש"כ גם
בפשט בפר' מקץ שדי בנתינת רחמיו ,וכדי היכולת בידו ליתן .כלומר שהוא השאיר
בעולם מספיק רחמים ויכולת כדי שאנו נוכל לשרוד ולהמשיך לבחור בטוב.
ובזה מבואר גם הדרש שם שאמר לעולם די יאמר די לצרותי ,משום שאין הצרות באות
במקרה אלא בשביל שתהיה בחירה במצב הזה ,שהקב"ה נותן לאדם צרות ר"ל ,כדי
לראות אם הוא מקבל את הייסורין בשתיקה ,ומכיר ברחמיו בכל עת צרה וצוקה ,ובוטח
בישועה ,ומתפלל ומתקרב לה' .ולפיכך קיווה יעקב אבינו שניסיון זה מתקרב לקיצו,
ויתחלף בניסיון העושר והנחת ,כמו שאכן קרה באותם שבע עשרה שנה שיעקב חי בארץ
מצרים מעין עולם הבא.
וזה גם הביאור ברש"י דבפרשתינו ,שבשם קל שקי הוא הבטיח ולא קיים ,שהרי בזמן
שהוא מקיים את הבטחותיו ונגלה בשם הויה בניסים גלויים,הרי אין מקום לבחירה.
ואולי אפשר לחבר לזה גם את דברי הרמב"ן (בפר' ואירא ולך לך) שאומר ששם שקי
מורה על כח וגבורה ,מלשון שודד ,וזה ההנהגה של הניסים הנסתרים שהצדיק מצליח
בזכות מצוותיו ,כלומר שיש הנהגה שנראית באופן שטחי כטבעית ,אך המתבונן יראה
שהצדיק הוא המאושר ושבע נחת ,וחיי הרשע מלאים ברוגז ולחץ ,אכזבות ומהומה .וזה
נותן את האפשרות לרשע להמשיך להיות שטחי ולהוסיף ברשעו ,ונותנת גם לצדיק את
המשען והמבטח כדי שיהיה לו כח להמשיך בעבודתו .ושם הויה הוא הנהגת כל הניסים
הגלויים שכולם רואים את המורא הגדול זו גילוי השכינה ,שנזכה בעז"ה לראותו שוב
בקרוב הרבה יותר כמ"ש כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.
לתגובותbztaube@gmail.com :

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קלה

שבט מישראל  /הרב ישראל פרידמן ,רב קהילת טשארטקוב ,מח"ס 'שבט מישראל' ,מאנשעסטער
להכריח איש האמת להגיד דבר שקר הוי אצלו בבחינת מיתה

שבט מישראל  /הרב ישראל פרידמן ,רב קהילת
טשארטקוב ,מח"ס 'שבט מישראל' ,מאנשעסטער
להכריח איש האמת להגיד דבר שקר הוי אצלו בבחינת
מיתה
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א ֹ
וב ַמ ְש ֲ
מוריך ְ
וב ַּת ֶ
יתך ְ ...
ְוש ַּרץ ַּה ְי ֹאר ְצ ַּפ ְר ְד ַעים" ְועלו ובאו ְב ֵב ֶ
ואיתא על זה בגמרא בפסחים (נג" ):דרש תודוס איש רומי מה ראו חנניה מישאל ועזריה
שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש (וברש"י "מה ראו שלא דרשו וחי בהן ולא
שימות בהן") ,נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת
השם כתיב בהו ובאו ועלו בביתך וגו' ובתנוריך ובמשארותיך ,אימתי משארות מצויות
אצל תנור הוי אומר בשעה שהתנור חם ,אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה
וכמה".
והנה בתוס' שם הקשו למה הוצרכו חנניה מישאל ועזריה ללמוד הלכה זו מק"ו
מהצפרדעים ,הלא דינא היא דבפהרסיא חייב למסור עצמו אפילו אמצוה קלה ,וכתב
תוס' בשם רבינו תם שלא היו חנניה מישאל ועזריה מחוייבים למסור עצמן למיתה
"דצלם זה שעשה נבוכדנצר לאו ע"ז הוה אלא אינדרטא שעשה לכבוד עצמו ולכך קאמר
מה ראו".
מאי הראיה מצפרדעים שלא נצטוו על וחי בהם
והקשה המהרש"א" ,ומיהו האי ק"ו פריכא הוא דהצפרדעים גם שלא היו מצווין על
קידוש השם מ"מ קדשו השם כיון דלא נצטוו על וחי בהם וגו' אבל חנניה וחביריו גם
שהיו מצווין על קדוש השם בפרהסיא מכל מקום הכא בצנעא דלא היו מצווין על קידוש
השם לא הוה להן למסור עצמן כיון דנצטוו על וחי בהן" עיי"ש.
ובספר דגל יהודה (פר' וארא) מהגה"ח ר' יהודה קמינר (חותנו של בעל השפת אמת)
הביא יסוד נפלא שלמד הרה"ק ר' בונם מפרשיסחא זצ"ל מגמרא זו .והיינו שתוספות
בעבודה זרה (כ"ז ):כתב ,דרשאי האדם למסור את עצמו למיתה אף בשאר עבירות
ובצנ עא ,למי שרוצה להחמיר על עצמו .וגם כאן צריך ביאור ,דהא כתיב 'וחי בהם' ואיך
מותר לאדם למסור עצמו למיתה שלא על פי דין?
איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמים אפילו שעה אחת
וכתב דיש לומר על הא דאיתא (ברכות טז" ,).חתן אם רוצה לקרות ק"ש קורא ,רשב"ג
אומר ,לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול" .ובמשנה דלעיל איתא" ,חתן פטור
מק"ש כו' ,מעשה ברבן גמליאל שקרא בלילה הראשון שנשא ,אמרו לו תלמידיו ,לימדתנו
רבינו 'חתן פטור מק"ש'? אמר להם ,איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמים אפילו
שעה אחת".
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קלו

שבט מישראל  /הרב ישראל פרידמן ,רב קהילת טשארטקוב ,מח"ס 'שבט מישראל' ,מאנשעסטער
להכריח איש האמת להגיד דבר שקר הוי אצלו בבחינת מיתה

ואמר על זה הרה"ק מוהרש"ב מפשיסחא זצ"ל ,דרבי שמעון בן גמליאל איירי ,במי
שרוצה להחמיר על עצמו לקרות ק"ש ועל זה אמר להם" ,לא כל הרוצה ליטול את השם
יבוא ויטול" ,דצריך לידע בנפשו אם הוא ראוי והגון לזה .ואיך יודע האדם אם הוא ראוי
לזה ,על זה השיב להם רבן גמליאל" ,איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמים אפילו
שעה אחת" ,כמו שאומר ,דמי שהגיע למדריגה זאת שאין אצלו שום אפשרות שיעלה על
רעיונו שלא לקרות ק"ש ,ולבטל ממנו מלכות שמים אפילו שעה אחת .מי שהוא מרגיש
זאת בעצמו ,שאין שום אפשרות ומציאות בעולם אצלו כלל שלא לקרות ק"ש  -ממילא
שהוא מותר לקרות ,ואין צריך לשער בעצמו אם הוא ראוי והגון לזה .אפילו שהוא עצמו
בתכלית הענוה ,כיון שהוא מרגיש בעצמו שאי אפשר לו שלא לקרות ק"ש.
מדריגת צדיק דאם ח"ו יעבור עבירה ,אין חיותו נחשבת אצלו לכלום
והנה בסברא זו ,יש לומר על כל עניני מסירות נפש ,אפילו באופן שהוא פטור על פי
הדין ,והתורה אמרה "וחי בהם" ,אולם ,אם אדם מרגיש בעצמו שאי אפשר לו בשום
אופן ,אפשר לו שלא לקרות ק"ש .והנה בסברא זו ,יש לומר על כל עניני מסירות נפש,
אפילו באופן שהוא פטור על פי הדין ,והתורה אמרה "וחי בהם" ,אולם ,אם אדם מרגיש
בעצמו שאי אפשר לו בשום אופן לעבור ח"ו על עבירה  -ממילא שאין לומר נגד זה "וחי
בהם" ,דהא איש כזה אינו מרגיש בעצמו שום חיות זולת בקיום המצות ,ואם ח"ו יעבור
עבירה  -אין חיותו נחשבת אצלו לכלום  .וממילא מותר למסור עצמו אף בצנעא ובשאר
עבירות ,חוץ מג' המבוארות.
ויסוד זה היה פשוט וברור אצל חנניה מישאל ועזריה .אך על ענין זה ,בודאי גם כן צריך
לימוד מן התורה .ועל זה קאמר ,דנשאו קל וחומר מהצפרדעים ,דהגם שלא נצטוו על
קידוש השם ,ובטבעם להיות תמיד במים היפוך האש ,אף על פי כן ,בכדי שיתקדש השם
על ידם ,היה רצון השמים שתתהווה בהם ובטבעם חיות כזו שילכו למקום האש
ולהשרף.
מזה למדו חנניה מישאל ועזריה בקל וחומר ,שיש ממש בדבר ,והוא על פי התורה.
כשאדם מרגיש בעצמו שאין לו שום חיות אחרת זולת בקיום המצוות ,ואם יתרמי שעל
ידי כך יהיה מוכרח להטיל עצמו לאש  -אין זה כמוסר עצמו למיתה בדבר שהוא פטור
ממנו ,אלא אדרבא ,זה הוא עיקר חיותו ,ולא סגי ליה בלאו הכי .ע"כ מדברי ספר דגל
יהודה הנ"ל:
*
למה רבי עקיבא סיכן חייו לנטילת ידים
ובדבריו יש להבין דברי הגמרא בעירובין (כא" ):תנו רבנן מעשה ברבי עקיבא שהיה
חבוש בבית האסורין והיה רבי יהושע הגרסי משרתו ,בכל יום ויום היו מכניסין לו מים
במדה ,יום אחד מצאו שומר בית האסורין אמר לו היום מימך מרובין שמא לחתור בית
האסורין אתה צריך ,שפך חציין ונתן לו חציין.
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כשבא אצל רבי עקיבא אמר לו ,יהושע אין אתה יודע שזקן אני וחיי תלויין בחייך ,סח
לו כל אותו המאורע ,אמר לו תן לי מים שאטול ידי ,אמר לו לשתות אין מגיעין ליטול
ידיך מגיע ין .אמר לו מה אעשה שחייבים עליהן מיתה ,מוטב אמות מיתת עצמי ולא
אעבור על דעת חבירי א מרו לא טעם כלום עד שהביא לו מים ונטל ידיו .כששמעו חכמים
בדבר אמרו מה בזקנותו כך בילדותו על אחת כמה וכמה ומה בבית האסורין כך שלא
בבית האסורין על אחת כמה וכמה".
וקשה להבין מה היה תשובת רבי עקיבא לר' יהושע הגרסי ,הא אין נטילת ידים דוחה
פיקוח נפש( ,ע' בזה בפתחי תשובה יו"ד סימן קנ"ז סק"ג) אלא כוונת רבי עקיבא היה כנ"ל
"מוטב אמות מיתת עצמי" שאצלו היה יותר טוב המות מלעבור על דבר אחד מדרבנן
ואם כן היה מותר לו להשתמש במים הגם שהיה כרוך בפיקוח נפש ,והיה מותר לו
למסור נפשו ולא לעבור על דבר אחד מדרבנן מכיון שנגע כל כך בנפשו ,דהא אצל רבי
עקיבא " אינו מרגיש בעצמו שום חיות זולת בקיום המצות ,ואם ח"ו יעבור עבירה  -אין
חיותו נחשבת אצלו לכלום".
*
סיפור מהבעש"ט אם חלילה אעבור על דבריהם ז"ל איני חפץ לחיות
וכזה סיפר הרה"ק רבי אברהם דוב מחמלניק זצ"ל (הובא בספר אור יקרות ח"א עמ' פח)
ששמע מחותנו הרה"ק בעל תולדות יעקב יוסף זצ"ל כיצד הוא נתקרב להיות תלמיד
מובהק של הבעל שם טוב הק' זצ"ל .הוא כבר ראה אצל הבעל שם טוב איך הוא פעל
דברים גדולים ונוראים ועשה ניסים גלויים ,אבל כל זה לא השפיע עליו להיות מתלמידיו,
ולא משום זה הכניע את עצמו לפניו.
"רק בשעה שהרגשנו בו מסירות נפש כפשוטה לקיום מצוה דרבנן ,היה זה כאשר באחת
מנסיעותיו לא עלה בידו ליטול ידיו לתפלה מאחר שלא היה מים במקום ,וכשראה
שבלית ברירה יהיה עליו להתפלל ללא נט"י ,נשתטח ארצה וזעק 'אם חלילה אעבור על
דבריהם ז"ל איני חפץ לחיות'  ,באותה שעה ביטלנו עצמנו לפניו וגמרנו אומר להשמע
לכל היוצא מפיו".
וכן מסופר בגמרא ברכות (יא" ).תנן אמר רבי טרפון אני הייתי בא בדרך והטתי לקרות
כדברי בית שמאי וסכנתי בעצמי מפני הלסטים ,אמרו לו כדאי היית לחוב בעצמך
שעברת על דברי בית הלל" .ומדברי הגמ' נראה שהיה כדאי לחוב בעצמו רק משום
שהחמיר כשיטת בית שמאי מה שאין הלכה כמותו ,אבל אם היה ההלכה כשיטת בית
שמאי לא היה טענה על התנהגות רבי טרפון.
וזהו מה שכתב השערי תשובה (שער א אות י) "והנה הבורא נפח באפי נשמת חיים
חכמת לב וטובת שכל להכירו וליראה מלפניו ולמשול בגוף וכל תולדותיו וכו' ואחרי
אשר בעבור זאת נבראתי ויהי בי הפך מזה למה לי חיים" .והיינו כדברי הרה"ק
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מפרשסיחא הנ"ל דמיירי " באיש כזה שאינו מרגיש בעצמו שום חיות זולת בקיום המצות,
ואם ח"ו יעבור עבירה  -אין חיותו נחשבת אצלו לכלום".
*
ונתחייבנו על גדרי האמת כי היא מיסודי הנפש
וכזה שמעתי מת"ח אחד ,שבא פעם לפני אאמו"ר הרה"צ ר' דוד משה פרידמן זצ"ל
בבקשה שיעזור לו לגייס כספים לטובת ישיבתו ,ואמר לאאמו"ר שלטובת הענין יועיל אם
יגזים קצת מספר הבחורים הלומדים בישיבה זה .כששמע אאמו"ר את בקשתו נבהל מאד
והשיב לו בחרדה "טוב לי יותר להפיל את עצמי ממגדל אייפל ,מלהוציא מפי דבר שאינו
אמת"  .ואיש הנ"ל שסיפר לי המעשה כעשרים או שלושים שנים אחרי כן ,אמר לי שאינו
יכול לשכוח איך אאמו"ר הגיב ככה עם תקיפות וחדרה עד שאינו יכול לשכוח המראה,
והיה משוכנע ,כי זו היתה אמירה שאאמו"ר עמד מאחוריה בכל רמ"ח איבריו ושס"ה
גידיו.
וסיפרתי דבר זה למרן אדמו"ר זצ"ל מסאדיגורא בעל עקבי אבירים ,ושאל לי ,והלא
מדבר שקר תרחק אינה מן הג' עבירות חמורות שדינה יהרג ואל יעבור? והשיב הרבי
זצ"ל שהסבר הדבר הוא דאצל איש האמת שכל מהותו והוייתו אמת ,להגיד דבר שקר
הוי בבחינת מיתה ( ,וכלשון השערי תשובה שער ג ,ס' קפד "ונתחייבנו על גדרי האמת כי
היא מיסודי הנפש ") שלומר דבר שיודע בעצמו שאינו אמת הוי בבחינת "מאבד עצמו
לדעת" ,שמעביר את עצמו מדעתו שהוא עצם האדם ,ולכן התבטא אאמו"ר ככה.
ועל דרך זה איתא בתפארת שלמה (פר' פנחס ד.ה .הנה אנכי) "תיבת יצחק ק"ץ ח"י,
פירוש שהיה קץ בחייו כאשר ראה ענין המכעיסים הבורא ב"ה כמ"ש (בראשית כז ,א)
'ותכהין עיניו מראות' .ח"ו לא מחמת שהיה בו מום בעיניו רק שכהו עיניו שלא היה יכול
לסבול ברעת המכעיס ים ועוברי רצונו בעשנן של אלו לע"ג .ולזה תקנו ברכת מחיה מתים
נגד יצחק שלא מצא מרגוע לנפשו והשליך כל ימי חייו מנגדו רק היה מצפה שיהיה
תחיית המתים בימיו ולהעביר גלולים מן הארץ .וגם ברבקה כתיב (שם מו) 'קצתי בחיי
כו' למה לי חיים' .וזה הענין בכל הדורות בחינות צדיקים כאלו בבחינת יצחק ורבקה
ההולכים במסירות נפש כזה .וזה ג"כ פינח"ס גימטריא יצחק .ק"ץ ח"י כאשר ראה מעשה
זמרי".
*
הוכחת הגמרא שתודוס איש רומי גברא רבה הוה
והנה ממירא הנ"ל של תודוס איש רומי הביא הגמרא כדי להוכיח מזה צדקת וגדלות
תודוס איש רומי ,דאיתא בגמ' שם "אמר רבי יוסי תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי
לאכול גדיים מקולסין בלילי פסחים ,שלחו לו אלמלא תודוס אתה גזרנו עליך נדוי שאתה
מאכיל את ישראל קדשים בחוץ קדשים סלקא דעתך אלא אימא קרוב להאכיל את
ישראל קדשים בחוץ .איבעיא להו תודוס איש רומי גברא רבה הוה או בעל אגרופין הוה,
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תא שמע עוד זו דרש תודוס איש רומי מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על
קדושת השם לכבשן האש" וכו'.
הרי שהגמרא הוכיח ממימרא זו שדרש אודות הצפרדעים ששמע מינה שהיה "חכם
גדול ונכבד " (לשון רש"י בביצה כג ,).ולפי הנ"ל מבואר שמדרשת תודוס איש רומי נראה
שהיה חי במדריגה כזה "שאינו מרגיש בעצמו שום חיות זולת בקיום המצות ,ואם ח"ו
יעבור עבירה  -אין חיותו נחשבת אצלו לכלום" ,ומחמת כן הנהיג את בני רומי לאכול
גדיים מקולסין בלילי פסחים ,משום שרצה להלהיב ולעורר את בני רומי לחביבות מצות
אכילת פסח ,ומחמת תשוקתו הגדולה לקיים אכילת פסח בבית המקדש הגדיל תשוקת
בני קהילתו לאכילת הפסח בבית המקדש שידעו ויבינו מה חסר להם ,ולא משום שח"ו
היה קל בעיניו דיני אכילת קדשים.
והישמח משה הרחיב בזה בספרו (פר' כי תשא) לבאר באופן נפלא הק"ו מהצפרדעים
וז"ל בקיצור "יש לדקדק האיך מוכח מכאן (מהק"ו) שהיה תודוס גברא רבה דבעי הגמרא
למפשט מהכא.
והנה מבואר (בדרכי משה יו"ד ס' קנז ס'ב ובש"ך סק"ב) דאם הוא אדם גדול חסיד וירא
שמים ,כולי עלמא מודי דרשאי למסור עצמו על קידוש השם אפילו על מצוה קלה.
ולכאורה יש להפליא הכי בשביל שהוא חסיד וירא שמים ישתנה דינו ,הלא כתיב וחי
בהם .ונראה דהאי וחי בהם יש לפרש על שני פנים ,א' כפירוש רז"ל ולא שימות בהם
כנ"ל .ב' שכל חיותו יהיה בהם ,דהיינו שכל עשיותיו ותנועותיו ועסקיו יהיה רק בתורה
ומצות ,וזולתן לא יהיו לו שום חיות בעולם ,וכל כך יהיה דבוק ונתעצם עם התורה
והעבודה והמצות ,עד אם ירצו להעבירהו על אחת ממצות ה' ,יפסק חיותו .ואם כן לפי
זה הוא להיפך דרשאי למסור עצמו ,ואדרבה מצווה על כך.
אמנם כן אצל הצדיקים הדבקים תמיד בו ית"ש ,וכל עסקם ועניניהם סובבים הולכים
בתורתו ועבודתו ,ופורקים מעליהם לגמרי עסקי העולם השפל ,ומשתוקקים לתכלית
ה אמיתי באהבה עזה ונפלאה ,עד שעיקר חיותם היא רק בתורה הק' ,באלו יתכן הפירוש
של הפסוק וחי בהם כפירוש הב' הנ"ל ,וממילא מחויבים למסור נפשם על כל עבירות
ומצות הקלות ,לאשר כי הן המה חיותם ממש כנ"ל.
והנה לכאורה יש לדקדק בגמרא הנ"ל דמאי קל וחומר הוא זה מצפרדעים ,דבשלמא
הצפרדעים לא נתהוו אלא בשביל כך שימסרו עצמן על זה כידוע מדברי רז"ל (פסחים
נ"ג ,):אבל הם לא נצטוו על כך ,וקל וחומר פריכא הוא .אמנם על דרך שביארנו דאם הוא
חסיד ופרוש ,עד שכל עצמו וחיותו דבק רק בתורה ובמצות כנ"ל ,מחויב למסור עצמו על
קידוש השם גם בכל עבירות ,ניחא .והיינו דדייקא לומר נשאו קל וחומר בעצמן ,ר"ל במה
שהן עצמן וחיותן היה דבק בה' ,ועל פי בחינתם נשאו שפיר קל וחומר ,והבן".
*
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מעשה של תודוס היה בזמן שביהמ"ק היה קיים
ועוד יש לפרש הוכחת הגמרא דתודוס היה גברא רבה ממה דדרש ק"ו מצפרדעים
באופן אחרת ,ומקודם אקדים הנחה אחת ,דהגם דמפשטות המעשה נראה שתודוס היה
חי אחר חורבן בית המקדש ,וכדביאר רש"י (ברכות יט ).שלכן הנהיג כן תודוס לאכול גדי
מקולס "בלילי פסחים זכר לפסח שצולהו שלם" הרי שעשה כן לזכר המקדש והיינו שחי
אחר החורבן ,אבל מסיפור הדברים נראה שמעשה זו היה בזמן שבית המקדש היה קיים
וכדמורה לשון הגמרא בברכות (יט ).ששם הגירסא "תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי
להאכילן גדיים מקולסין בלילי פסחים שלח ליה שמעון בן שטח אלמלא תודוס אתה
גוזרני עליך נדוי שאתה מאכיל את ישראל קדשים בחוץ" .הרי שמעשה זו היה בחיי
שמעון בן שטח וה וא היה בזמן המקדש וכדאיתא בגמ' חגיגה (טז ):ששמעון בן שטח היה
דן דיני נפשות ,וגם היה גיסו של ינאי המלך ממלכי החשמונאים כדאיתא בגמ' סוטה
(מז.).
ואם כן הקושיא נשאלת מאליו ,דאם היה תודוס איש רומי משתוקק כל כך להקריב
הפסח במועדו ,למה לא עלה לארץ ישראל להקריב הפסח בבית המקדש וכראוי למי
שהוא אדם גדול ,ולזה הסתפקו חז"ל "תודוס איש רומי גברא רבה הוה או בעל אגרופין
הוה"  ,דמזה שלא עלה הו"א שלא היה אדם גדול אלא בעל אגרופין ,ולזה הביא הגמרא
"עוד זאת דרש תודוס איש רומי" והיינו דמתוך דרשותיו לבני קהילתו אנו רואים שהיה
"חכם גדול ונכבד" שהיה דורש להם על עניני קידוש ה' דגם במצב שאינם מחוייבים מן
הדין עכ"ז רצוי הדבר שימסרו עצמם למיתה על קידוש ה'.
ומתוך דרשותיו שהיה דורש לבני קהילתו אנו גם מבינים הסיבה למה הוא לא עלה,
שזה לא היה מחמת עצלות ח"ו ,אלא שהיה אנוס שא"א היה לו לעזוב את רומי שלא
נתנו לו ולבני קהילתו רשות לעלות שהיו תחת ממשלת זדון הקיסר והגם שבית המקדש
היה עומד בתפארתו ,הם היו אנוסים מלעלות ,ומחמת צערו הגדול הנהיג שיאכלו גדי
מקולס זכר למקדש שלא יסיחו דעתם מן המקדש.
*
תודוס מסר נפשו להישאר עם בני קהילתו
ובזה נבין לאשורו מה רצה תודוס להגיד לבני קהילתו בדרשתו ומה היה טמון בדבריו,
והוא מבואר בהקדם שאלת שו"ת שבות יעקב (ח"ב ס' קו) וז"ל בקיצור שאלה .עיר אחת
שגזרו עליהם גזירה להעברת דת שמחויבים להרוג ואל יעבור ומקצתם יכולין לברוח אי
מחויבין לברוח כדי להציל נפשם דלא יהא כמאבד עצמם לדעת ,או נימא דאל יפרשו מן
הציבור שמחויבים למסור נפשם על קדוש השם:
תשובה .הנה לכאורה נראה פשוט דאין להם לברוח וראיה ברורה לזה מסוגיא דש"ס
דפסחים דף נ"ג ותוספת שם ע"ב על הא דקאמר שם מה ראו חנניא משאל ועזריה
שמסרו עצמן לתוך כבשן האש נשאו ק"ו בעצמם ,ופירש הקונטרס 'מה ראו שלא דרשו
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קמא

שבט מישראל  /הרב ישראל פרידמן ,רב קהילת טשארטקוב ,מח"ס 'שבט מישראל' ,מאנשעסטער
להכריח איש האמת להגיד דבר שקר הוי אצלו בבחינת מיתה

וחי בהם ולא שימות בהם' ,וקשה דהא בפרהסיא הוי דלכ"ע מחויב למסור עצמו ומפר"ת
וכו' ור"י מפרש מה ראו שלא ברחו שהרי קודם המעשה היו יכולין לברוח כמו שעשה
דניאל כדאמר בחלק ג' היו באותה עצה עכ"ל וכ"כ הר"ן ע"ש:
הרי להדיא דאפילו היו יכולין להמל ט על נפשם אין לברוח ומחויבים למסור נפשם על
קידוש השם מק"ו דצפרדעים ואין ראיה לסתור מדניאל שברח היינו כדקאמר הש"ס
טעמא שג' היה באותו עצה וכדאיתא שם וא"כ מאת ה' היתה זאת שיזל דניאל ויברח
להמלט על נפשו ואף לר"ת שתירץ תירץ אחר על קושית התוספת מ"מ אינו מוכרח
שחולק על ר"י לדינא דאין לברוח ,איברא כד מעיינן שפיר תראה שכל זה אינו ,דודאי
האיך דאפשר לקיים שניהם שלא לעבור על המצוה ולקיים וחי בהם מבואר בסוגיא בש"ס
בכמה דוכתא דעדיף ,וה"נ אפשר לקיים שניהם שלא לעבור על המצוה ולקיים וחי בהם
כי עירוקן מסייע וכדמצינו ברשב"י ו ר"א בשבת דף ל"ג שברחו והטמינו במערה
וכדאמרינן בב"מ שברח רבה בר אבהו אגב שמדא.
וכדי לתרץ דעת ר"י בלא"ה צריכין אנו לפרש דבריו דלפי פירושו מה ק"ו הוא זה דשאני
צפרדעים שגזר עליהם על פי גזירת השם שיבאו באש משא"כ חנניה מישאל ועזריה שלא
נצטוו על כך כיון שאפשר להם לברוח ,אלא צ"ל דס"ל לר"י שגם חנניה מישאל ועזריה
נצטוו על כך כדאי' בסוט' דף י' ע"ב שיצאה בת קול 'אתה הצלת תמר ושני בניה מן
האור חייך שאני מציל שלשה בניך מן האור מאן נינהו חנניה מישאל ועזריה לכך לא
ברחו להמלט על נפשם ואין למדין מהם למקום אחר דודאי גדול הצלות נפשות אם
יכולין לברוח ,אבל מ"מ אם רוצה להחמיר על עצמו ולמסור נפשו לקדש השם ברבים
שממנו ילמדו אחריו לעשות זכור לטוב ודאי לא מקרי מאבד עצמו לדעת ,וכדאיתא בפ"ק
דע"ז דף י"ח גבי רבי חנינא בן תרדיון יע"ש ועיין בי"ד סימ' קנ"ז כנ"ל .הקטן יעקב" :עכ"ל
השבות יעקב.
הרי שהדרשה שדרש תודוס איש רומי היה שהגם שהיה בידו לברוח ולהציל את נפשו,
לא עשה כן ,ומסתמא ידע שאם יברח לארץ ישראל הם ינקום על שאר היהודים שהיו
שם ,ולכן מסר נפשו להישאר שם ,ומחמת כן הנהיג לעשות זכר למקדש לעורר תשוקתם
לבוא בחזרה לבית המקדש ולאכול שם מן הפסחים ומן הזבחים.
*
יישוב קושית התוס' יו"ט
ובזה יש לתרץ תמיהת התוס' יו"ט על דברי הרע"ב על המשנה (פסחים פר' ד משנה ד)
"מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלין ,מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלין"
וכתב שם הרע"ב "מקום שנהגו שלא לאכול שנראה כאוכל פסחים בחוצה לארץ" ,וכן
הוא לשון הר"ן.
והקשה שם התוס' יו"ט " ולא ידענא מאי קאמרי ,דהא מקום אכילת פסחים בכל העיר
ולא בכל הארץ כדתנן בסוף פרק איזהו מקומן ,ולשון רש"י כאוכל פסח בחוץ ,ומיהו
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קמב

שבט מישראל  /הרב ישראל פרידמן ,רב קהילת טשארטקוב ,מח"ס 'שבט מישראל' ,מאנשעסטער
להכריח איש האמת להגיד דבר שקר הוי אצלו בבחינת מיתה

בריש פרק כיצד צולין (ע"ד ).דמייתי למתניתין שם בסוגיא שם כתב ג"כ רש"י בחוצה
לארץ ,ונ"ל שמאיזה תלמיד טועה הוגה כן ואין צ"ל אלא בחוץ" עכ"ל התוס 'יו"ט:
ובספר תורה שלימה מהגרמ"מ כשר זצ"ל (שמות פרק יב אות תע) הביא השגת התוי"ט,
והעיר על דבריו "מצאתי בגמ' פסחים כתב יד על קלף הגירסא בגמ' פסחים קטז :נראה
כאוכל קדשים בחוץ לארץ וכן הוא בסדר רב עמרם גאון ובלק "ט יג ,ח ,ובשכ"ט דף קכט,
וכן על הגליון בהגדה נוסח תימן .גם במאירי פסחים נג .ושם עד' .שאסור לאכול גדי
מקולס בחוצה לארץ שלא יראה כאוכל קדשים בחוץ' ,וזה צ"ע שהרי הוא לאו דוקא
בחו"ל אלא אפילו בא"י ,ומבואר שכן היתה גירסת הראשונים בגמ' והלשון בחוץ לארץ
לאו דווקא .עכ"ל התורה שלימה.
ולפי דברינו יש לומר שלכן נקטו חז"ל הלשון "שאסור לאכול גדי מקולס בחוצה לארץ
שלא יראה כאוכל קדשים בחוץ" ,משום שמעשה שהיה כך היה ,דתודוס איש רומי היה
בחוצה לארץ ומחמת כן נקטו הלשון "חוצה לארץ" אע"ג שהיא לאו דוקא.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קמג

שימו לב אל הנשמה  /הרב נפתלי שמואל רייך ,משפיע דישיבת 'תורת דוד' ,מונסי ניו יורק
איך להתמודד עם צפרדע ענק ומכוער שצמח פתאום בחצר ביתנו

שימו לב אל הנשמה  /הרב נפתלי שמואל רייך,
משפיע דישיבת 'תורת דוד' ,מונסי ניו יורק
איך להתמודד עם צפרדע ענק ומכוער שצמח פתאום בחצר
ביתנו
מסופר על הסבא קדישא ,מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל ,שפעם ראוהו צוחק באמצע שלמד
את פרשת השבוע .ניגשו אליו ושמעו אותו אומר בהתרגשות" :א זשאבע! ...א זשאבע!"...
ַּת ַּכס ֶאת
ַּת ַּעל ַּה ְע ַּפ ְר ֵד ַּע ו ְ
( -צפרדע! ...צפרדע! .)...הסתבר שלמד אז דברי רש"י על הפסוק ו ַּ
ֶא ֶרץ ַמ ְצר ַים (ח ,ב) .שלכאורה יש לשאול ,שהיה צריך לומר 'הצפרדעים' בלשון רבים,
למה נאמר 'צפרדע' בלשון יחיד? ומביא רש"י על פי המדרש ליישב זאת" :צפרדע אחת
היתה ,והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים".
לימודו של החפץ החיים בתורה הקדושה לא היה קריאת סיפור דברים בעלמא .הוא
נשאב לעולמה של הפרשה וראה באופן מוחשי את המאורעות המתוארים בה .מובן
שהמחזה הזה ,איך המצריים מכים בצפרדע הענק ,ועם כל מכה פולט הצפרדע נחילים
של צפרדעים ,עורר אצלו שחוק...
*
אכן מחזה משעשע .אמנם ,קשה להבין – מה חשבו המצריים?! הרי הם רואים שעם כל
מכה הצרה רק גדלה ומתנפחת ,עד לממדים אדירים ,ולמה המשיכו להכות? למה לא
עזבו את הצפרדע הענק לנפשו וכך היו חוסכים לפחות חלק מהתפשטותה של המכה
הנוראית בכל ארץ מצרים?
אבל אם נתבונן קצת ,הרי סיפור זה של המצריים המתוסכלים ,אובדי העצות ,שמכים
בחוזקה את הצפרדע הענק ובכך מגבירים לעצמם את צרתם – משקף כל כך במדויק את
האופי האנושי ,את דפוס ההתנהגות של כולנו...
במהלך החיים נתקלים אנו בכל מיני סיטואציות ומצבים מאכזבים ,בהם העניינים אינם
מתנהלים לשביעות רוחנו ורצוננו .לפעמים מדובר בדברים של מה בכך ,אבל לפעמים
המציאות שטופחת על פנינו הינה קשה במיוחד ואולי אף מביכה .אנו מרגישים כאילו
צמח לנו פתאום צפרדע ענק ומכוער בחצר ביתנו ,ואין לנו מושג מה לעשות – איך
להתמודד אתו?
לפעמים – אנחנו האשמים במצב ,במו ידינו יצרנו את הבעיה ,ולפעמים – תנאי חיים
שאינם בשליטתנו יצרו אותה .אבל איך שלא יהיה ,אנחנו מוצאים את עצמנו מול
מציאות קשה ,בה נדרשים אנו להתמודד עם בעיה שמצטיירת בעינינו כמו מפלצת
ענקית שנחתה עלינו באמצע החיים ,ואיננו יודעים כיצד להתפטר ממנה.
כיצד נוהגים אנו בזמנים כאלו? מהי התגובה הטבעית שלנו?
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קמד

שימו לב אל הנשמה  /הרב נפתלי שמואל רייך ,משפיע דישיבת 'תורת דוד' ,מונסי ניו יורק
איך להתמודד עם צפרדע ענק ומכוער שצמח פתאום בחצר ביתנו

לתת מכות!
במקום לנסות להתמודד עם הבעיה ,להכיר במציאות וללמוד את הדרך לחיות עמה
בצורה הטובה והבריאה ביותר ,מתאמצים אנו בכל הכח לשנות אותה בעל כורחה...
אמנם ,אנו נוכחים לראות כי אי אפשר לשנות את המציאות בכח ,וכי הבעיה רק
מתעצמת ומכה שורשים עמוקים יותר כתוצאה מכל המכות שלנו .אבל אנחנו ממשיכים
להכות...
ולמה? כי זה הטבע שלנו .אנחנו צריכים להרגיש 'שליטה' ,כאילו אנחנו מנהלים את
העניינים .הטבע שלנו אינו מניח לנו להשלים עם העובדה שישנם דברים שאינם בגבול
השליטה שלנו.
לכשתמצי לומר :הרבה יותר משקשה לאדם עצם הקושי של הצרה שהוא עובר ,קשה
לו תחושת חוסר-האונים שהוא מרגיש כתוצאה ממנה...
אבל זהו התפקיד שלנו ,להתמודד עם הבעיה במקום להתעמת אתה...
זה ובדיוק מה שקרה אצל המצריים .הם ראו איך פתאום צומח להם מהיאור צפרדע
ענקי ומאיים ,והם לא היו מסוגלים לעמוד מנגד ,לא יכלו להתאפק מלהנחית עליו
מהלומות .ולמה? כי אנחנו חייבים לעשות משהו! אנחנו חייבים לטפל בבעיה!
לא שינתה זאת העובדה שראו בחוש איך מכל מכה נוצרים עוד אלפי צפרדעים
שממלאים את כל מצרים .אף על פי כן ניסו שוב ושוב ,אולי הפעם זה יצליח ...עוד מכה
אחת ודי...
אך כמובן שהבעיה רק הלכה והתעצמה ,עד שהצפרדעים מילאו את כל מצרים,
מוריך
וב ַּת ֶ
וב ַּע ֶםך ְ
וב ֵבית ֲעב ֶדיך ְ
ח ַּדר ַמ ְשכ ְבך ְו ַּעל ַמט ֶתך ְ
וב ֲ
יתך ַּ
'ועלו ובאו ְב ֵב ֶ
והתקיים בהם ְ
ובכל ֲעב ֶדיך ( '..ז ,כח-כט).
וב ַּע ְםך ְ
ובכה ְ
רו ֶתיךְ .
א ֹ
וב ַמ ְש ֲ
ְ
*
לא בכדי למדים אנו ממכת צפרדע את המסר החשוב הזה :כמה קשה ומזיק הוא הרצון
שלנו לשלוט ולהרגיש כאילו אנחנו המנהלים את העניינים ,ואלו השלכות קשות יש
לדבר ,עלינו ועל הסביבה כולה.
הצפרדע הוא אולי מהשרצים הדחויי ם ביותר ,מראהו הירקרק וקולו המקרקר מעוררים
סלידה אצל אנשים .אבל אם נעיין קצת בדברי חז"ל בעניינו של הצפרדע ,נגלה בו ממד
עמוק מאוד .מסתבר כי יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד מיצור זה.
לא לחינם כינוהו "צפור דעה" (עיין תדא"ר פ"ז ,ובכוונות האריז"ל על ענין דם צפרדע),
כ י אכן ,מדובר ביצור שמלמד אותנו דעת ,כפי שנראה בהמשך הדברים.
מובא בילקוט שמעוני (סוף תהלים ,מצוטט בהקדמה לפרק שירה):

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קמה
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תו עליוְ ,וא ַּמר ַל ְפ ֵני
ש ַןיֵם ֵס ֶפר ְת ַה ַלים ,זחה ַּד ְע ֹ
לוםְ ,בשעה ֶ
ד ַוד ֶמ ֶל ְך ַי ְשר ֵאל עליו ַּהח ֹ
חות
או ֶמ ֶרת ַשיר ֹות ְו ַת ְשב ֹ
ש ֹ
עול ְמך ֶ
שבראת ְב ֹ
עולם יֵש ְב ַריה ֶ
של ֹ
נו ֶ
בו ֹ
"ר ֹ
רוך הואַ :
דוש ב ְ
ַּהף ֹ
יו ֵתר ַמ ֶם ַמי?".
ֹ
א ַני
שֲ
זוח ַּד ְע ְתך ע ֶליךֶ ,
לו" :ד ַודַּ ,אל ת ַּ
לו ְצ ַּפ ְר ֵד ַּע ַּא ַּחתְ ,וא ְמרה ֹ
אותה שעה ַנ ְז ַּד ְםנה ֹ
ְב ֹ
[א ַני]
ש ֶלת ֲ
או ֶמ ֶרתַּ ,מ ְמ ֶ
א ַני ֹ
שֲ
עוד ֶאלא כל ַשירה ֶ
יו ֵתר ַמ ֶםךְ ,ו ֹלא ֹ
חות ֹ
ירות ְו ַת ְשב ֹ
או ֶמ ֶר ת ַש ֹ
ֹ
ח ַמחה וא ֶלף'
ירו ֲ
ַּי ַהי ַש ֹ
אל ַפים משל ו ְ
שת ֲ
ַּי ַּד ֵבר ְש ֹל ֶ
ֶא ַּמר 'ו ְ
שמ ֱ
אל ַפים ְמש ַליםֶ ,
שת ֲ
ע ֶליה ְש ֹל ֶ
עו ֶס ֶקת
א ַני ֹ
שֲ
דולהְ ,וזו ַהיא ַּה ַם ְצוה ֶ
עו ֶס ֶקת ְב ַמ ְצוה ְג ֹ
א ַני ֹ
שֲ
עודֶ ,אלא ֶ
(מלכים א ה ,יב)ְ .ו ֹל א ֹ
בה:
נו ְט ֵל ַני
שהוא ר ֵעב ֹ
ובשעה ֶ
תו ַכי ַאם ַמן ַּה ַּם ַיםְ ,
ש ֵאין ַּס ְרנס ֹ
יֵש ַב ְש ַּפת ַּהים ַמין ֶאחד ֶ
ילהו ל ֶחם ְו ַאם צ ֵמא ַּה ְש ֵקהו מ ַיםַ ,כי ֶגח ַלים
א ַכ ֵ
אך ַּה ֲ
'א ם ר ֵעב ֹש ַּנ ֲ
ֶא ַּמר ַ
שמ ֱ
או ְכ ֵל ַניְ ,ל ַּקיֵם ַּמה ֶ
ְו ֹ
יממו
ַּש ַל ֶ
ש ֶלם ל ְך ֶאלא י ְ
ש ֶלם ל ְך' (משלי כה ,כא-כב)ַּ ,אל ַת ְק ֵרי ְי ַּ
אשו וַּה' ְי ַּ
ֹ
ַּאתה ֹח ֶתה ַּעל ֹר
ל ְך.
והנה תגובת הצפרדע לדוד המלך טעונה ביאור .בשלמא מה שמתפאר כי השירה שלו
עולה על של דוד המלך ,תשובתו הינה כענין .שהרי דוד שאל "יש בריה שאומרת שירות
ותשבחות יותר ממני?" ,ועל כך עונה לו הצפרדע" :כן ,אני אומר יותר!" .אבל מה שהוא
מתפאר בהנהגתו הטובה שהוא מוסר את נפשו להאכיל את שונאו ,לכאורה אינו מובן.
אמנם זהו מעשה נ אצל מאוד ,שאף מעורר השתוממות והערכה עצומה ,אבל כיצד הדבר
משתייך לכאן? הרי דוד המלך לא התפאר במעשיו טובים ,אלא בשירותיו ותשבחותיו?!
*
נראה לבאר בזה ,על פי מאמר נפלא ששמעתי מאחי הגדול הגאון רבי אורן שליט"א:
ידועים דברי המדרש ,כי משה רבינו עליו השלום התפלל תקט"ו תפילות כמנין
ואתחנ"ן ,כדי שיכנס לארץ ,ואלמלי היה מתפלל תפילה אחת נוספת – היה נענה .לכן
עוד ַּבדבר ַּהזֶה" (דברים ג,
תו ֶסף ַּד ֵבר ֵא ַּלי ֹ
הוצרך הקדוש ברוך הוא לומר לו " ַּרב ל ְך ַּאל ֹ
כו).
לכאורה ,מה היתה משנה עוד תפילה אחת?
לביאור הדבר נקדים ,שבעל הט ורים מציין כי 'ואתחנן' עולה בגימטריא 'שירה' .והנה,
אם נוסיף עוד תפילה אחת ,הרי שהגימטריא תעלה כמנין 'אשירה'.
מהו ההבדל בין 'שירה' ל'אשירה'?
כתוב בתהלים :א ַשירה ַּלה' ְב ַּחיי (קד ,לג)" .בחיי" היינו במסירות נפש!
יש תפילה שהאדם מבקש בה בקשה ,זוהי 'שירה' .אבל יש תפילה שהיא 'בחיי'!
שהאדם מוכן למסור את נפשו בתפילתו! זהו 'אשירה'! כאשר התפילה היא בצורה כזאת
– אין שום מחסומים בפניה ,אין דבר שיכול לעמוד נגדה!

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קמו
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וזה מה שאמר הקב"ה למשה רבינו ,שאם יוסיף עוד תפילה אחת ,היינו שאת התפילה
שלו הוא יהפוך מ'שירה' ל'אשירה' ,שיהיה מוכן למסור את נפשו עליה ,או אז יהיה חייב
למלא את מבוקשו!
הגמרא במסכת פסחים מספרת (נג ,ב) :דרש תודוס איש רומי :מה ראו חנניה מישאל
ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש? נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים.
ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם ,כתיב בהו 'ועלו ובאו בביתך [וגו'] ובתנוריך
ובמשארותיך' (שמות ז ,כח)  .אימתי משארות מצויות אצל תנור? הוי אומר בשעה
שהתנור חם! אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה!
הצפרדעים לא רק שרים לה' ,אלא אף מוסרים לו את נפשם! ולא רק באופן חד-פעמי,
בעת שקפצו לתוך תנוריהם של המצרי ים ,אלא מדי יום מקיימים הם "אם רעב שונאך
האכילהו לחם" ,ומוסרים את עצמם למיתה.
על כן אומר הצפרדע לדוד המלך "ולא עוד אלא שאני עוסקת במצוה גדולה ...לקיים
מה שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחם" .כלומר ,השירה שלי אינה דומה לשאר
השירות והתשבחות ,כי אני מקיים "אשירה לה' בחיי!" ,אני שר מסירות נפש! זאת שירה
מסוג אחר לגמרי ,שירה ברמה אחרת!
*
והנה אם אמנם למדנו כמה הלכתא גבירתא מהצפרדע ,הרי שעדיין לא נגענו בשיא
עומקו.
הבאנו לעיל מדברי חז"ל שכינו את הצפרדע "צפור דעה" ,והדבר צריך ביאור ,במה
נחשב הצפרדע לכזה בר-דעת? אמנם הוא מוסר את נפשו ברצון ,שזה דבר גדול מאוד,
אבל איפה טמונה ה'דעת' שלו?
כמו כן צריך ביאור בדברי הילקוט שהבאנו לעיל ,שהצפרדע מציין לדרשת חז"ל על
הפסוק "אם רעב שונאך"" :אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו לך" .שלכאורה ,מה רצה
הצפרדע לומר בזה ,למה היה חשוב לו לציין כאן את שכרו? וכן ,איך באמת מגיע האדם
לשלמות מכך שהוא מאכיל את שונאו?
וכמעשהו בראשונה ,גם את אלו נבאר על פי מאמר מבעל הטורים .על הפסוק ְו ַּה ַּעל ֶאת
ַּה ְצ ַּפ ְר ְד ַעים ַּעל ֶא ֶרץ ַמ ְצר ַים (ח ,א) כותב בעל הטורים :והעל .ב' במסורה :דין ,ואידך
"והעל אותם הר ההר" .הפסוק " ְו ַּה ַּעל ֹאתם ֹהר ההר" (במדבר כ ,כה) נאמר בהקשר
לפטירת אהרן הכהן .הקב"ה מצווה את משה לקחת את אהרן יחד עם אלעזר בנו,
ולעלות אתו אל 'הר ההר' ,שם ייאסף אהרן.
בעל הטורים ביאר את הקשר בין שני הפסוקים באופן מסוים ,אכן שבעים פנים לתורה,
ונבאר אפוא את המסורה בעוד אופן בעזהשי"ת.
*
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קמז

שימו לב אל הנשמה  /הרב נפתלי שמואל רייך ,משפיע דישיבת 'תורת דוד' ,מונסי ניו יורק
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החיים נמשלו להר .כל עמל האדם משך כל ימי חייו הינו להגיע לפסגת ההר .אבל רוב
בני האדם חיים באחיזת עיניים – ההר שהם רואים אינו ההר האמתי!
נדמה לאדם שאם יעלה מפה או יטפס משם ,או אז יגיע אל הפסגה ,הוא עמל קשות
לבצע זאת – אבל מה הוא מגלה בסופו של דבר ,כאשר מצליח סוף סוף להשיג את
מבוקשו ולהעפיל לראש ההר? או אז נוכח הוא לראות כי אין זו פסגה כלל! הדבר לא
הביא לו שום סיפוק או תועלת ,ואין ערך אמתי למה שהשיג.
מהו אם כן ההר האמתי? זהו "הר ההר"! ההר שמסתתר מאחורי ההר ,ההר הרוחני
שנעלם מהעיניים.
כי באמת ההר הגשמי הוא רק משל ל"הר ההר" ,ההר הרוחני .וזו צריכה להיות
השאיפה שלנו בטיפוס על הר החיים :לטפס על ההר האמתי ,לכבוש את פסגת הר ההר!
אהרן הכהן ,טיפס במשך כל ימי חייו על הר ההר ,ועד שהגיע זמנו ,שאז הגיע אל
הפסגה – "והעל להר ההר".
איך מגיעים לטפס על הר ההר? לזכות להגיע לאיזו שהיא תכלית בעמלנו עלי אדמות?
הכל תלוי באיזה עולם אנו חיים!
רו ֵדף
לום ְו ֹ
או ֵהב ש ֹ
המשנה באבות (פ"א מי"ג) מתארת את תלמידיו של אהרן הכהןֹ :
תורה .אהבת בריות כזו – לאהוב את כל אחד ,לראות
ומק ְרבן ַּל ֹ
יות ְ
או ֵהב ֶאת ַּה ְב ַר ֹ
לוםֹ ,
ש ֹ
את הצד החיובי שבכל אחד ולהאיר לכל אחד – שייכת רק אצל אדם שחי בעולם גבוה,
עולם שהוא למעלה מה'אנוכי' שלו .כאשר אדם מתנתק מה'אני' שלו ,אז מקבל הוא את
היכולת להתחבר עם הממד הרוחני של העולם ,לחיות בהר ההר .משם רואים רק טוב
בכל אחד ,ורוצים רק להיטיב תמיד איש עם זולתו.
*
רמז לחיים אלו רואים אנו גם אצל הצפרדע .הצפרדעים שמציעים את עצמם להוות
מאכל לפיהם של שונאיהם ,ומוכנים לקפוץ אל תוך התנור הלוהט בשביל לקדש שם
שמים – הרי הם פועלים בניגוד גמור לטבע שטבע הקב"ה בבריאה.
הרצון הכי עמוק של כל יציר נברא ,הוא רצון החיים .זהו אינסטינקט טבעי שקיים אצל
כל בעל חי .כאשר יציר נברא מוצא את עצמו במצב של סכנה ,בלי לחשוב על כך אפילו,
באופן אוטומטי ,הוא יעשה את כל מה שבידו על מנת לשמור על החיים שלו .לעומת
זאת כאן אנו רואים מציאות הפוכה ,הצפרדעים קופצים מעצמם לתוך התנור הבוער! הם
מציעים את ע צמם כארוחה דשנה לשונאם הגדול! למי שרוצה לבלוע אותם חיים! איך
ייתכן כדבר הזה?
היכולת לעשות זאת מלמדת על ביטול ה'יש' בדרגה גבוהה ביותר ,עד כדי צעידה נגד
היסוד העמוק ביותר שקיים בנפש החי .לכן נקרא הצפרדע "ציפור דעה" ,כי מסוגלותו

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קמח
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להתעלות מעל טבעו באופן מבהיל שכזה ,מלמדת אותנו מה זה 'דעת עליון' ,מהי
התעלות מעל ל'אנוכי' וחיים בעולם של הר ההר!
ולכן נאמר בעניינו של הצפרדע "והעל" ,במקביל ללשון שנאמרה בתורה בעניין "הר
ההר" – כי גם הוא חי בעולם של הר ההר ,במובן מסוים.
*
והנה כאשר מספר הצפרדע לדוד המלך על המצוה הגדולה שהוא עוסק בה ,מצטט הוא
את דרשת חז"ל על הפסוק "אם רעב שונאך האכילהו לחם  ...וה' ישלם לך" ,ומפרש "אל
תקרי ישלם לך אלא ישלימנו לך".
שאלנו למה מזכיר זאת? והתשובה לכך ,כי דרשה זו מהווה השלמה הכרחית להבין
לאשורה את המצוה הגדולה שעושה הצפרדע ,ויש בה כל כך הרבה עומק!
יש מי שמיטיב עם השונאים שלו כדי להרגיע אותם ולפייסם .יש מי שנחמד גם לאנשים
שהוא לא ממש 'מסמפת' ,כי הוא רוצה לדעת להסתדר עם כולם .יש גם מי שמתיידד עם
אנשים שהם שונים ממנו ,אבל המטרה שלו היא בכדי לזכות בעוד חברים ולהגדיל את
כח ההשפעה שלו .רבות הן ה'פניות ' שיכולות להסתתר מאחורי הפרצוף הנחמד שלנו
בעת שאנחנו עסוקים 'במצוה' לעזור לאחרים.
אבל הצפרדע מיטיב עם שונאו ,לא בגלל רווח כלשהו שיהיה לו מזה ,שהרי במעשהו
מקרב הוא את קצו ,אלא מפני שהוא מבין שזה מה שמביא אותו לשלמות ,ל"ישלימנו
לך!".
רק כשההטבה נעשית באופן כזה ,היא אכן מביאה אותנו לשלמות.
*
זה לא פשוט .האדם טרוד כל הזמן למתג את עצמו .הוא דואג על המעמד והכבוד שלו,
מעסיק אותו תדיר מה חושבים עליו ואיך מסתכלים עליו .פעמים רבות ,המחשבות האלו
הן הן שורש הכח המניע שמדרבן אותו למעשים הטובים שהוא עושה.
אבל מי הוא זה ש חושב קצת על השלמות הפנימית שלו? להיות אדם טוב ב'עצם'? זה
רק מי שמוכן גם לקפוץ לתוך התנור! זה שביטל את כל ה'אני' שלו .הוא מסוגל אפילו
להאכיל את שונאו מעצמו ומבשרו ,פשוט כי זה הדבר הנכון לעשות!
אדם כזה זוכה ל"וה' ישלם לך" – הוא מגיע לשלמות אמתית!
*
אכן ,יש ל נו הרבה מה ללמוד מהצפרדע .כן ,דוקא הצפרדע המאוס ,שכל כך דוחה
ומרתיע אנשים ,עד שהמצריים לא היו מסוגלים להתעלם ממנו וניסו בכל הכוח להרוג
אותו – הוא ה'צפור-דעה' שמלמדת אותנו דעת .להביננו ,כי אל לנו להיבהל מהאתגרים
הקשים שניצבים לפנינו ,ומה'צפרדעים' הבלתי רצויים שנוחתים בחצרנו.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קמט

שימו לב אל הנשמה  /הרב נפתלי שמואל רייך ,משפ יע דישיבת 'תורת דוד' ,מונסי ניו יורק
איך להתמודד עם צפרדע ענק ומכוער שצמח פתאום בחצר ביתנו

במקום להכות באתגר ,במקום להתעמת עם הקושי ,עלינו להיכנע למציאות שהציב
לפנינו הקב"ה ולחבק אותה ,לקבל אותה באהבה .או אז ,נגלה בכל אתגר ואתגר
הזדמנות להגיע לשלמות!
*
המצריים טעו בגדול .הם ראו צפרדע ענק ומכוער ,ולא יכלו לשאת את הצרה ,הרגישו
ד חף לעשות משהו .אבל לפי האמת 'יופי' הינו דבר אינדיבידואלי ,התלוי בטעמו של כל
אדם ,ובהגדרת מושג ה'יופי' בלקסיקון של אותו אדם.
לו היו המצריים מקבלים את המציאות כעובדה ולא מתעמתים איתה ,אילו היו קובעים
בדעתם ובלבם כי מראהו של הצפרדע כלל אינו מפריע להם ,אלא רואים הם בו דווקא
חיית מחמד נעימה ומתוקה ,או אז לא היו מכים בו ,והיו חוסכים לעצמם הרבה צער
ועגמת נפש.
כן הוא הדבר בחיי היום-יום שלנו .אם נשכיל שכל הצפרדעים שמקרקרים לנו באוזן –
כל הדמויות הבלתי-רצויות שבהשגחה העליונה הם חלק מפסיפס החיים שלנו ,כל
האתגרים הקשים והלא-יפים איתם עלינו להתמודד – הם כולם חלק מהייעוד שלנו
להשיג את השלמות ,והם הם הגרעינים שמצמיחים לנו את הדרכון לחיים הנצחיים
ומעלים אותנו ל'הר ההר' – או אז ,כבר לא נשמע מהם קולות קרקור אלא שירות
ותשבחות .לא עוד נראה בהם מפלצת ענקית ומאיימת ,אלא נוף מרהיב של חסד ה'
שאינו פוסק לרגע.
*
הכל תלוי במידת הביטול שלנו .כפי המידה שאנו נכנעים לרצון ה' ומחבקים את
המציאות שלנו כמתנה משמים – כך יכולים אנו לשמוח בה' ,והאתגרים שלנו הופכים
לנדבכים שמובילים אותנו אל השלמות.
'וה' ישלם לך' – ישלימנו לך!
*
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תבונות שורש – הארות בפרשה על פי שורשי
התיבות  /הרב אשר זאב שרייבר ,מח"ס תבונות
כפיו ,תבונות מועד
גילוי היכולות לאהוב את ה' | ביאור שורשי :גרש ,קהה,
מרר
ומר ַרי' (ו ,טז)
וקהת ְ
שון ְ
מות ְבנֵי ֵל ַוי ְל ֹת ְל ֹדתם ' ֵג ְר ֹ
ְו ֵא ֶלה ְש ֹ
פרשת השבוע מלאה וגדושה בגילוי כבוד ה' בעולם ,אני ה' ,אני ה' בקרב הארץ ,אין
כמוני בכל הארץ ,המכות שבפרשה נלחמים עם הקושי וכבדות הלב של פרעה ...אלא
שבדרך אגב מספרת התורה על תולדות שבטי ראובן שמעון לוי ,והכל בכדי שנדע מי הם
'משה ואהרן אשר אמר ה' להם הוציאו את בני ישראל' .ובמאמר שלפנינו נעסוק בעזרת
ה' בענין הלכאורה-צדדי הלזה.
בגליון הקודם עסקנו בענין המרירות של 'וימררו את חייהם' ,ובפרשה הבאה נקרא
בעז"ה על המצוה של 'על מצות ומרורים יאכלוהו' ,והנה גם בפרשה שלפנינו מצינו את
ענין המרירות בשמות בני לוי – גרשון קהת ומררי ,הלא דבר הוא!
מעלות שבט לוי בעבר בהוה ובעתיד
ונקדים להעתיק שלשה קטעים מדברי הרמב"ם:
בתחילת הלכות ע"ז (א ,ג) כתב..." :ויעקב אבינו למד בניו כולם ,והבדיל לוי ומינהו
ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהם ,וצוה את בניו שלא יפסיקו
מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד ,והיה הדבר הולך ומתגבר בבני
יעקב ובנלוים עליהם ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה' ,עד שארכו הימים
לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד
במצות אבות ,ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים ,וכמעט קט היה העיקר ששתל
אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטע ות העולם ותעיותן ,ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את
השבועה לאברהם אבינו עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים ושלחו...
ובסוף הלכות שמיטה ויובל כתב" :ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם
אחיו מפני שהובדל לעבוד את ה' לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים
לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ,לפיכך הובדלו מדרכי העולם ...ולא
שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו
להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו האלקים
ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
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קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעולם-הזה דבר המספיק
לו כמו שזכה לכהנים ללוים"...
ובסוף הלכות מלכים כתב" :לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח ,לא כדי
שישלטו על כל העולם ,ולא כדי שירדו בעכו"ם ,ולא כדי שינשאו אותם העמים ,ולא כדי
לאכול ולשתות ולשמוח ,אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה ,ולא יהיה להם נוגש
ומבטל ,כדי שיזכו לחיי העולם הבא ,כמו שביארנו בהלכות תשובה .ובאותו הזמן לא
יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ,ולא קנאה ותחרות ,שהטובה תהיה מושפעת הרבה ,וכל
המעדנים מצו יין כעפר ,ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד ,ולפיכך יהיו
ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם,
שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".
*
והנה בדברי הרמב"ם הראשונים מבואר ששבט לוי היה נבדל ללמד דרך ה' ולשמור
מצ ות אברהם ,והם מילאו את תפקידם הזה גם בחשכת גלות מצרים ,ולא נגררו אחר
גילולי מצרים.
ובקטע השני מבואר שיכולת ההתבדלות הזו של שבט לוי ,אינה מוגבלת רק לשבט זה,
אלא כל יהודי מזומן להתבדל לדעה את ה' ולהתקדש קודש קדשים.
ובקטע השלישי מבואר שבימות המשיח לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה'
בלבד ,ונמצא שאז יהיו כולם בדרגה של שבט לוי.
מתי אעשה גם אנכי לביתי
כאשר יהודי עוצר להביט על הרעיון של 'שבט לוי' ושואל את עצמו למה אני לא
מתבדל להיות כמו שבט לוי ,יתכן שימצא שלשה תירוצים ,כל תירוץ הוא מחמת שמבין
את השאלה בצורה אחרת.
אם יתרץ שאני טרוד על המחיה ועל הכלכלה ,ובהשגת שאיפות חיים ,וחינוך הבנים
וכו' – הרי זה מפני שמרגיש כמו בני ישראל במצרים ,טרודים ומעונים ונגררים ,מרוחקים
מקירבת ה' ,אין להם זמן להתפנות ולהידחק לתוככי שאיפות מרוממות שכאלו ...אבל
בקטע הראשון שהעתקנו מהרמב"ם מבואר ששבט לוי בהיותם במצרים לא נכנעו למצב
הזה ,וזה מה שנרמז בשם 'גרשון' – שאפילו שהרגישו מגורשים בכל זאת היו 'בני לוי' –
נלווים אל ה'.
ואם יתרץ לעצמו שהוא חלש ונרפה ,אינו מוצא בתוך עצמו כנפי רוח והתלהבות לבצע
את ההתבדלות הזו ,הרי זה מפני שמרגיש את חולשת הדעת שהורגלו בה באי עולם בכל
התקופות של 'ירידת הדורות' ,עסוקים בנחלתם והשתדלותם ומשום מה לא מאירה להם
האמונה של 'לא שבט לוי בלבד' ,של 'ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי' .אבל בקטע
השני מהרמב"ם מבואר ששבט לוי היה להם כח של 'קהת' שהוא דומה לפסוק 'ולו יקהת
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קנב
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עמים ' ופירש הרמב"ן שהוא לשון חולשה כמו 'אם קהה הברזל' ,כי גם במצבים של
חולשה ורפיון ,שלא מרגישים התעוררות מיוחדת להלוות אל ה' ,גם כן רואים את
האמת ונדחקים לתוכה ,נלווים אל ה'.
ואם יתרץ לעצמו ,שאני באמת חושב על הרעיון הזה ,ומקווה להזדמנות שבה אעשה
את המהפך הזה .. .הרי זה מפני שמרגיש שעוד יזכה למצב הנפלא הזה ,אלא שסבור
שהוא צריך להגיע על מגש של כסף ,מעין העתיד לבא ,לא כאשר צריך לסבול מרירות
של התנתקות ...אבל שבט לוי כנראה ראו בבהירות את מה שאומר הרמב"ם בקטע
השלישי ,וידעו שבמילא יעבור העולם את מרירות ההתנתקות הזו ,ואם כן למה לא
לעשותה כבר עכשיו ,וזהו הכח של 'מררי' ,מוכנים לסבול רגעים מרירים מתוך אמונה
במתיקות שתגיע אחר כך.
קיבוץ ההרגשות
אולם נראה שיש תידרוך מהרמב"ם כיצד עושים את ההתבדלות הזו באופן של המתקת
המרירות ,וזה נמצא בפרק י' מהלכות תשובה שמתאר שם איך שיהודי עוזב את כל
מחשבות עולם-הזה מרוב ששקוע באהבת ה' ,אך מדגיש ש"כשמלמדין את הקטנים ואת
הנשים וכלל עמי הארץ אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר ,עד
שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה מגלים להם רז זה מעט מעט ומרגילין אותן לענין זה
בנחת עד שישיגוהו וידעוהו ויע בדוהו מאהבה" ,מבואר שהמעבר הזה נעשה לאט ובנחת,
וזה על ידי שעוסק בלימודי חכמות ותבונות המודיעים לו את קונו כמבואר שם בהמשך
דבריו.
ויש לומר שהיסוד הזה נרמז גם כן בשם 'קהת' כי לדעת כמה מפרשים הענין של 'יקהת'
אינו חולשה אלא 'קיבוץ ומשמעת' (הזכרנו את זה בפרשת קרח) ,והיינו שיהודי צריך
להקשיב לתוככי נפשו ו'לשמוע' את תחושות ההנאה שיש לו מעסק התורה והמצוות
וממבט על האמונה וה' ,וכך 'יקבץ' במדעו כל מיני הרגשים וחוויות של 'קירבת ה' לי
טוב' ושל 'טעמו וראו כי טוב ה''.
ואפשר לרמז כמה סוגי הרגשים שכאלו בתולדות קהת:
עמרם ,הוא 'עם-רם' – ההרגשה של 'ורוממתנו מכל הלשונות'.
יצהר ,מלשון צהר המזריח קרן אור – ההרגשה של 'ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת'.
חברון ,מלשון חיבור ו'צוותא' ,זהו הזכות להיות 'מצווה ועושה' – 'וקדשתנו במצותיך'.
עוזיאל ,כנגד העוז שנותן הא-ל לעמוד בנסיונות היצר – 'וקרבתנו מלכנו לעבודתך'.
אהרן ,הוא הנבחר לעמוד לשרת את ה' ,וגם אנו זכינו ל'אתה בחרתנו מכל העמים'.
משה ,זכה לתכלית אהבה 'פה אל פה אדבר בו וגו'' ,וכל יהודי זוכה לעסוק בתורה
שהיא נשיקות פיהו של המלמד תורה לעמו ישראל ,וזהו 'אהבת אותנו'.
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יוכבד ומרים הכירו במעלה המ יוחדת של כל יהודי פרטי ,דאגו להרבות את העם ,כי
הרגישו שה' רוצה עוד יהודי ועוד יהודי ,זהו 'ורצית בנו'.
רמזי המכות
ואם כבר נגררנו לתורת הרמז ,נמשיך ששבע המכות הנזכרות בפרשה הינם מכות
למצרים על שהפריעו לשבעה המעלות הנזכרים.
דם – על שפיכת דם יהודי ,ה' צריך כל יהודי.
צפרדע – רעש וטירדה על שהשתיקו והפריעו לקול התורה.
כנים – לא יכולים להימנע מגירודים ,כי הפריעו להעיז כנגד הנסיונות.
ערוב – התחברות של כל מיני חיות כי הפריעו לחיבור דרך המצוות.
דבר – הרכוש והאלהות שרוממו אותם אבדו ,כי הפריעו להרגיש את הרוממות.
שחין – לא יכלו לעמוד ,כי הפריעו 'לעמוד לשרת'.
ברד – קולות ואש מהשמים ,כי הסתירו לראות את 'שמך הגדול והקדוש'.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קנד

תובנות  /הרב נחמן דרקסלר
לענוים יתן חן

תובנות  /הרב נחמן דרקסלר
לענוים יתן חן
ַּא ַני ֲע ַּרל
יך ַי ְשמ ֵע ַני ַּפ ְר ֹעה ו ֲ
אמר ֵהן ְבנֵי ַי ְשר ֵאל ֹלא ש ְמעו ֵא ַּלי ְו ֵא ְ
שה ַל ְפנֵי ה' ֵל ֹ
ַּי ַּד ֵבר ֹמ ֶ
וְ
ְשפת ַים (ו ,יד)
הנה התורה הק' מרחיבה וכותבת כמה וכמה פסוקים המעידים על סירובו של משה
רבינו אדון הנביאים ,ללכת אל פרעה ולבצע את השליחות ההרואית להוציא את עם
ישראל ממצרים.
לכאורה קשה מאוד הדברים להבין את הדברים כדבעי ,ולכלי מוחנו הדלים אין את
האפש רות לרדת לסוף דעתו של משה רבינו ,ואף לא לתחילת דעתו של אבי הנביאים
שלא קם כמותו אשר ידע את ה' ,אך להבין רוצים אנו ,מדוע כה עמד בסירובו לקיים את
השליחות לאחר שה' ית' בעצמו מצווה לו על כך ,הרי יודע ה' שהוא כבד לשון ,ואין
נסתר מנגד עיניו ,ועם כל זאת ציווה עליו ,מדוע סירב.
ומעניין לעניין ,בסיבת הדבר שמשה רבינו היה ערל שפתיים ,מביא בספר ירח האיתנים
בשם הר"ן" :דהנה הר"ן ז"ל [בדרוש ה] הקשה הביאו השל"ה [פ' וארא תורה אור] הלא
משה רבינו ע"ה אדון כל הנביאים ונבואתו היתה למעלה מהטבע לכל האותות אשר
עשה איך היה בו מום ער ל שפתים ,אין לך מום גדול מזה .והפליג בקושיא זו ומביא
ראיות מהגמ' שהקפיד על מום קטן שהיה קולו כנער א"כ עשית למשה רבינו ע"ה בעל
מום ע"ש .וא"כ איך יתכן שהיה בו מום גדול כזה והא אין הנבואה שורה אלא א"כ הוא
גבור חכם ועשיר וכל המעלות [נדרים לח ע"א] ומכ"ש על בעל מום ,ועוד סברות רבות
להחזיק הקושיא ע"ש .ותירץ הוא ז"ל שהוצרך להיות ערל שפתים מאחר שהתורה ניתנה
על ידו ואילו היה לו לשון צח לא היתה מעלת התורה ניכרת כל כך לשומעיהם ,כי נודע
לכל טבע העולה שלפעמים אומר אדם דבר אחד אף על פי שהדבר בעצמו אינו טוב
בתכלית הטוב ,מ" מ מפני שהוא בעל לשון וממתיק בצחות לשונו הוא ערב מאוד
לשומעים מחמת המתקת דבריו ,וא"כ אם היה משה רבינו ע"ה בעל לשון צח היו
הישראל אומרים חלילה שעל כן דברי התורה מתוקים לשומעיהם ,כי משה רבינו ע"ה
ממתיק בצחות לשונו ,ומטעם זה אפשר לומר היה צריך משה רבינו ע"ה להיות ערל
שפתים ועם כל זאת הדברי תורה מתוקים מדבש ונופת צופים ,א"כ נראה מעלות
התורה ,ע"כ דברי הר"ן ז"ל ודברי פי חכם חן.
*
ונחזור לענייננו לבאר סירובו .שהנה ידוע עד כמה חכמנו ז"ל השביחו מידת הענווה עד
שאמרו שענווה גדולה מכולם – מכל המעלות המובאות בברייתא של ר"פ בן יאיר.
וכשהתורה משבחת את משה רבינו עומדת דווקא על עניין זה שהאיש משה עניו מאוד
מכל האדם אשר על פני האדמה.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קנה

תובנות  /הרב נחמן דרקסלר
לענוים יתן חן

בנועם אלימלך להרה"ק מוהר"א מליז'נסק זי"ע הרחיב בעניין הענווה שהיא הייתה
הגורם לסירובו של משה לבצע השליחות" :והנה משה רבינו עליו השלום תלה חסרון
השמיעה שלא שמעו בני ישראל אליו תלה בעצמו מחמת שהוא אינו ראוי' לכך שאינו
צדיק גמור ולכן אמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ,מאחר שדברי לא
נכנסו באזני ישראל ואיך יכנסו דברי באזני פרעה .וזהו ויאמר לפני ה' דייקא ,דהנה
לפעמים יאמר האדם שתולה החסרון בעצמו ובאמת לבו אינו נכון כל כך באמת גמור
שכן הוא שהחסרון בו אבל משה רבינו עליו השלום היה צדיק גדול וזה הדבר שתלה
החסרון בעצמו היה אומר לפני ה' ממש שהיה לבו נכון באמת לפי דעתו שהוא הגורם
החסרון השמיעה  .ויאמר משה הן אני ערל שפתים .לכאורה היה לו לומר הן אני ערל
שפה ,אך הענין הוא ,דהנה היה תולה שני חסרונות בעצמו .אחד ,היה תולה שאינו צדיק
גמור ולכן לא שמעו בני ישראל אליו .והשני ,תלה בעצמו שפרעה לא ישמע מחמת
שהוא ערל שפה דלפעמים אם ידבר אדם לפני שלטון בלשון צח אזי דבריו נושאין חן
בעיניו ומשה אמר שפרעה לא ישמע לו מ חמת שהוא ערל שפה וזהו ערל שפתים ,כפול
בערלות שפתים ,וקל להבין".
וכבר היה מעשה בהרה"ק רבי נח מלכוביץ' זי"ע בנו וממשיך דרכו בקודש של אביו
ראש וראשון הסבא קדישא מלכוביץ' זי"ע ,שאחד הצדיקים אמר עליו שישנם הרבה
צדיקי עולם שאומרים על עצמם שהם הגרועים ביותר אבל הרבי מלכוביץ' זי"ע מוכן
להישבע על כך כשספר תורה בידו...
וכך היו רבים שנהגו בענווה יתירה וכפי המעשה המובא בגמ' בתענית (כג( ):מצוטט
בשילוב הפירוש) "בוא וראה את ענוותנותם של אלו שנחשבים כתקיפי דארעא דישראל,
כגון רבי יונה אבוה דרבי מני .שכך היה מנהגם :כי הוה מצטריך עלמא למיטרא [כאשר
הוצרך העולם למטר] ,הוה עייל לביתיה [היה נכנס רבי יונה לביתו] ,ואמר להו :הבו לי
גואלקי ,ואיזיל ואייתי לי בזוזא עיבורא [ואמר לבני הבית :תנו לי שק ,ואלך ואביא דגן
בשווי זוז] .כך אמר לבני ביתו .כי רצה להסתיר אפילו מהם שהגשם בא על ידי תפילתו.
כי הוה נפיק לברא [לאחר שיצא מחוץ לביתו] ,לא היה הולך לשוק כפי שאמר לבני
הבית ,אלא אזיל וקאי בדוכתא עמיקתא [הלך ועמד במקום נמוך ועמוק] ,שהוא מקום
ראוי יותר לתפילה ,דכתיב" :ממעמקים קראתיך ה'" וקאי בדוכתא צניעא ,והוי מכסי
בשקא ,ובעי רחמי ,ואתי מיטרא [והיה עומד במקום צנוע ,כדי שלא יראוהו ,ומתכסה
באותו שק שנטל עמו ומבקש רחמים ,והיה יורד מטר] .כי הוה אתי לביתיה [כאשר היה
חוזר לביתו] ,אמרי ליה [שאלוהו בני הבית] :אייתי לן מר עיבורא [האם הבאת לנו את
הדגן שהלכת לקנות]? ושוב לא גילה להם רבי יונה שבא הגשם מחמת תפילתו ,אלא רק
אמר להו :אמינא [אמרתי בליבי] ,הואיל ואתא מיטרא ,השתא רווח עלמא [הואיל ובא
גשם ,יהיה עתה שפע בעולם] ,ויוזלו הפירות .ולכן לא כדאי לקנות עתה תבואה.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קנו

תובנות  /הרב נחמן דרקסלר
לענוים יתן חן

התורה מלמדת לנו אורחות חיים ,התורה היא מלשון 'הוראה' ,ומוסר התורה משה
רבינו ע"ה העמיד את המידה של ענווה בראש ,ונהג כך כדי ללמד לעמו אורחות חיים,
ללמד לכל הדורות הבאים עד כמה יש לנהוג בעניוות מופלגת ,אע"פ שה' ציווה עליו,
והבקשה והתשובה הם הם תורת חיים ,לנו ולבני בנינו עד עולם.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קנז

פינת ההלכה  /מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ,בעל ילקוט יוסף .נמסר ע"י הרב ונערך ע"י הרב יצחק
קורלנסקי
ש מ ַל י
ח ְ
יח ֵ -כ ַל ים ַּ
מ ַד ַּ
ֵ

פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

פינת ההלכה  /מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק
יוסף שליט"א ,בעל ילקוט יוסף .נמסר ע"י הרב
ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי
יחֵ -כ ַלים ַּח ְשמ ַלי
ֵמ ַד ַּ
האם יש לחוש לאיסור בישול בשר בחלב בשימוש במדיח -כלים אחד לכלי בשר וכלי
חלב? | מהו ההבדל בין מדיח -כלים ביתי למדיח-כלי בבתי -מלון ובמסעדות? | כיצד פועל
תהליך השטיפה במכונה? | האם סבון וחומרי ניקוי פוגמים טעם המאכל? | האם מותר
להדיח כלי בשר וכלי חלב בכיור אחד?
*
שאלה :בעקבות המצב כיום ,רבים חדלו מלהשתמש בכלי חד-פעמי ,ומשתמשים בכלי
זכוכית וכדו' .האם מותר להשתמש במדיח-כלים חשמלי ,להדחת כלים אלו ,כאשר ביום
מ דיחים בו כלי בשר ובערב מדיחים בו כלי חלב .בבת אחת או בזה אחר זה?
כיוצא בזה יש לדון ,במטבח שיש בו רק כיור אחד ,כמצוי בבתים הישנים – ובבתים
החדשים של החרדים לדבר ה' בונים מלכתחילה שני כיורים  -האם מותר להדיח בכיור
זה כלי בשר ביום ולאחר מכן כלי חלב ,או שיש לייחד שני כיורים מעיקר הדין?
בין מדיח -כלים ביתי למוסדי
תשובה :ראשית יש להבהיר ,כי כל הנידון הוא רק לענין מדיח-כלים ביתי .אבל מדיחי-
כלים המצויים בבתי מלון ובמסעדות ,שקשה להשמר בזה ,אין כל שאלה ויש להצריך
לייחד מדיח כלים גדול לכלי בשר ,ובמקום אחר לגמרי מייחדים מדיח-כלים גדול לכלי
חלב ,ומקפידים שלא יתערבו הכלים ,ואין להשתמש במדיח כלים אחד לכל הכלים ,אלא
כל דבר בנפרד .ורק במדיח כלים ביתי ,שקל להפריד הכלים ,יש להסתפק האם מותר
להשתמש במכונה זו להדיח בה כלי בשר ואחר כך כלי חלב ,וכן להיפך ,או לא.
אופן פעולת המדיח-כלים?
בטרם נדון בדבר מבחינת ההלכה ,נבאר את דרך פעולת מדיח הכלים .מדיח כלים ביתי
פועל בדרך זו ,שלאחר ניקוי הכלים מכל לכלוך ,במיוחד גושים העלולים לגרום לסתימה
במדיח ,מניחים את הכלים במדיח על גבי מגש העשוי מרשת המאפשר ריווח בין כלי
לכלי ,ועם סגירת דלת המדיח והפע לתו נכנסים מים למדיח ,ועל ידי פעולת שאיבה הם
ניתזים בכח בכל חלל המדיח.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קנח

פינת ההלכה  /מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ,בעל ילקוט יוסף .נמסר ע"י הרב ונערך ע"י הרב יצחק
קורלנסקי
ש מ ַל י
ח ְ
יח ֵ -כ ַל ים ַּ
מ ַד ַּ
ֵ

בו בזמן ,נמסה במים אבקת סבון חריפה ,ומי הסבון הללו שוטפים את הכלים
המלוכלכים משיירי אוכל ומהשומן הדבוק בהם .לאחר הצטברות די מים במדיח ,מתחיל
גוף חימום הקבוע בתחתית המדיח לחמם את מי הסבון עד לדרגת חום של כשבעים
מעלות ,מה שגורם לכלים לבלוע מחום המים .פעולת ההתזה בחום זה נמשכת כעשרים
דקות .ולאחר מכן המדיח מתרוקן מהמים המלוכלכים ,וכל השומן והלכלוך הדק נשטף
החוצה .אם הצטבר לכלוך עבה יותר ,הוא נעצר על גבי מסננת הנמצאת בתחתית
המדיח ,בפתח היציאה של המים ,ונותר שם מבלי יכולת לעלות חזרה לחלל המדיח.
לאחר מכן נשטפים הכלים כמה וכמה פעמים במים נקיים ,וכל שאריות מי הסבון יוצאות
מהמכונה .והשטיפה האחרונה נעשית שוב במים חמים המתחממים על ידי הגוף חימום
שבתחתית המדיח ,ולכן בפתיחת הדלת בתום השטיפה נמצאים הכלים נקיים ויבשים.
ארבעה נידונים
יש לדון אם מותר להשתמש במדיח כלים להדחת כלי בשר וחלב.
א .האם יש לחוש כאן לאיסור בישול בשר וחלב ,אחר ששיירי אוכל ושומן מצטברים
על המסננת שבתחתית המדיח .ולכאורה המדיח נחשב ככלי ראשון ,שהרי גוף החימום
נמצא בתוך המדיח[ - ,ויש מדיח כלים שהגוף חימום נמצא גלוי בחלל המדיח ,ויש כאלה
שהגוף חימום מכוסה בתחתית המדיח ,ואם נחשב כעירוי מכלי ראשון ,אין בזה משום
בישול בשר וחלב] .ואמנם יש לדון בזה אחר שהבישול נעשה בתערובת חומרי ניקוי ,ואין
דרך בישול לבשל באופן כזה .ודומה למבשל בשר וחלב ושניהם פגומים מאכילה,
שמעיקרא הבישול נעשה בטעם לפגם ,דמסתבר שאין בזה איסור בישול בשר וחלב ,שאין
זה בשר ואין זה חלב ,אחר שנפגמו מאכילה .ואיסור בישול בשר בחלב הוא כאשר הם
ראויים לאכילה.
ב .יש לדון על המדיח עצמו ,משעה שניתזים מים חמים ,לכאורה הוא בולע מהכלים
ומשיירי ה מאכל שבתוכו ,וממילא בעת שמדיח בו כלי בשר ,מכונת המדיח נעשית
לבשרי ,ואם כן לכאורה לא יהיה ניתן להדיח כלי חלב לאחר מכן במכונת המדיח כלים.
ג .ועוד יש לדון מצד השטיפה הראשונה הנעשית עם חומרי ניקוי הפוגמים טעם המים,
האם די בחומרים אלה כדי שהתערובת תהיה בכלל 'נותן טעם לפגם' ,והאם חומרים
אלה יכולים גם לפגום את שיירי המאכל שעל גבי המסננת ובכלים השונים המצויים
במכונה.
ד .ועוד יש לדון על השטיפה השניה הנעשית במים חמים נקיים ,כאשר מכונת המדיח
והכלים שבתוכו כבר בלעו טעם פגום בשטיפה הראשונה ,אם השטיפה השניה אוסרת
בכל זאת ,או לא.
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האם סבון פוגם טעם המאכל?
מרן בשולחן ערוך (יו"ד סי' צה ס"ג) כתב :קערות בשריות שהודחו בקדירה חלבית,
בחמין שהיד סולדת בהם ,אפילו שניהם בני-יומן מותר ,משום שהוא 'נותן טעם בר נותן
טעם' דהיתרא ,והוא שברור לו שלא היה שום שומן דבוק בהם( ,והרמ"א הגיה שיש
אוסרים אפילו אין שומן) .וטעם ההיתר כשאין שומן דבוק בקדרות ,שהוא 'נותן טעם בר
נותן טעם' דהיתרא ,שהבשר נתן טעם בכלי ,והכלי נותן טעם בקדרה החלבית ,ואין
איסור בעין .ולפי זה במדיח-כלים שיש שמנונית על גבי הצלחות ,ואי אפשר שתמיד יהיה
שישים במים כנגד השמנונית ,לכאורה היה מקום לאסור להדיח בו כלי בשר וכלי חלב.
אמנם דברי מרן בשו"ע אמורים כשמדיח הכלים במים רותחים ,ואין שם חומרי ניקוי
הפוגמים את המים ,וכמבואר בשולחן ערוך (שם ס"ד) שאם נתנו אפר במים חמים
שבקדירה החלבית ,אף על פי שהשומן דבוק בהם ,מותר להדיח בה קערות בשריות ,כי
על ידי האפר הוא 'נותן טעם לפגם' במים .ומה שאסר אם השומן דבוק ,הוא במים נקיים,
ואין שם אפר .ולפי זה אף בנידון דידן יש להקל ,שהרי המים החמים הזורמים במכונה על
גבי הכלים ,מעורב בהם אבקת סבון ושאר חומרי ניקוי חריפים ,ונותנים טעם לפגם במים
ובכלים ,ולכן אף אם יש שומן דבוק בהם ,מותר להדיח כלי בשר וכלי חלב.
החולקים והמצדדים
ואמנם הש"ך (שם ס"ק כא) כתב שאין הסבון פוגם אף שיש בו אפר .וגם הט"ז שם כתב
להוכיח מדברי מהרי"ל ,הביאו מהרש"ל בים של שלמה (פרק כל הבשר סי' צד) .וכן פסק
הגאון בעל שאגת אריה (בפסקיו שהובאו בספ ר מדי חודש בחדשו ,ח"ב עמ' צג ,ונדפסו
בסוף שו"ת שאגת אריה הנדמ"ח) ועוד ,שאין הסבון פוגם.
אולם בשו"ת צמח צדק (סי' צא) כתב לדחות דברי הט"ז וסיים שאין לזוז מפסק השלחן
ערוך שהאיר עינינו בפסקיו אשר נתפשטו בכל תפוצות ישראל ,ויש להורות להתיר
כדבריו משום 'נותן טעם לפגם' .גם בשו"ת חכם צבי (סי' קא) דחה דברי הש"ך ופסק
הלכה למעשה כדברי השולחן ערוך שהאפר והסבון פוגמים ,ואף על פי שנמצא להיפך
בדברי מהרי"ל ,אין שומעים לו ,כי האמת מכחישתו .וכן הפרי חדש (סי' צה ס"ק יט) כתב
שהעיקר כדברי השו"ע שהאפר פוגם .וכן פסק רבינו חיים בן עטר בפרי תואר (סי' צה
סק"ו) כהשו"ע .וכן המנחת יעקב (סי' נח ס"ק כו) כתב שהעיקר בזה כדברי השו"ע אשר
באורו נראה אור .וכן פסק בשו"ת כנסת יחזקאל (סי' כח) שאין לזוז מדברי השולחן ערוך,
ושכן הסכימו כל בעלי הוראה .והכנסת הגדולה (סי' צה הגב"י אות מו) העיד שכן פשט
המ נהג להקל בשטיפת כלים בחומרי ניקוי .וכן כתב בשו"ת בית דוד (יו"ד סי' מא),
ובשו"ת דבר משה (ח"א יו"ד סי' י) .וכן כתב הגאון מהר"י עייאש (מטה יהודה סי' תנב
סק"ה ,שו"ת בית יהודה ח"א קיד ע"ד) שנוהגים כדברי מרן השו"ע בדין האפר.
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חומרת 'נותן טעם לפגם'
מה שאסרו חכמים לכתחילה אף ב'נותן טעם לפגם' (ע"ז עו ע"א) ,והצריכו להגעיל כלי
שאינו בן יומו ,אף שטעמו פגום ,היינו דוקא שבתחילת בליעת האיסור ,דהיינו בשר
בחלב ,בלע טעם איסור משובח ,ולאחר שעבר יום נפגם הטעם הבלוע ,ולכן הצריכו
הכשר .אבל אם כבר מתחילת הבליעה היה הטעם פגום ,לא נאסר הכלי מעולם ,ואינו
זקוק להכשרה .וכן במדיח כלים שתחילת הבליעה מהשומן היה עם חומרי ניקוי ,מותר.
וכ"כ בשו"ת זבחי צדק (ח"א בסוף הספר עמ' תמח).
ועל כן להלכה מותר להדיח יחדיו כלי בשר וכלי חלב במדיח-כלים חשמלי ,באופן
שמתחילת השטיפה במים חמים בהם מדיחים הכלים ,מעורב בהם אבקת סבון ושאר
חומרי ניקוי חריפים ,ונותנים טעם לפגם במים ובכלים .אלא שאחר הדחת כלי הבשר,
ינקה את שיירי המאכלים שנותרו במסננת ,ושוב יוכל אף באותו יום להדיח בו כלי חלב.
וכאמור ,כל זה במדיח-כלים ביתי ,שניתן להקפיד על הפרדה מוחלטת ,אך מדיח-כלי
בבתי-מלון ובמסעדות אין להקל.
הדחת כלי בשר וכלי חלב בכיור אחד
ולענין הדחת כלי בשר וכלי חלב בבית שיש בו כיור אחד ,ומשרים הכלים הבשריים
במים חמים להוצאת השומן ,לכאורה הכיור עצמו שהוא חרס שבלע מכלי בשר ,נעשה
בשרי ,ולאחר ריקון הכיור כאשר בא בערב להדיח כלי החלב במים חמים ,ונבלע בדפנות
הכיור ,לכאורה יש כאן איסור בשר בחלב .מכל מקום אם ממלא את הכיור במים
רותחים קודם שמכניס לתוכן את כלי החלב ,הרי הוא 'נותן טעם בר נותן טעם' דהיתרא,
דהיינו ,שטעם הבשר בכיור ,והכיור במים הרותחים שמדיחים בהם את כלי החלב ,ועדיין
המים מותרים ,וממילא אינם אוסרים את כלי החלב.
עירוי מים חמים
וכל זה כששורה הכלים בכיור ,אך בשטיפה על ידי עירוי המים ,יש להקל יותר .ומכל
שכן שהרי בדרך כלל נזהרים שלא לערות מים רותחים ממש על הכלים ,אלא מוזגים
אותם בצוננים עד שיהיו המים פושרים ,כדי שלא תכוינה ידיו בהם ,ומים פושרים אינם
בולעים ואינם מבליעים .ואף אם לפעמים מערים רותחים בטעות ,מיד מוזגים אותם
בצוננים ,ובכל כלי הולכים בו אחר רוב בליעתו ,וכאן רוב הבליעה אינה מעירוי מכלי
ראשון .ועוד ,שדין עירוי אינו מוסכם שמבשל כדי קליפה ,ונודע שדעת הרשב"ם שעירוי
הרי הוא ככלי שני .וכתב הריטב"א (שבת מב ע"ב) שכן דעת הרמב"ן .ובחידושי הר"ן
(שם) כתב שכן דעת הרא"ה .ובתורת הבית להרשב"א (דיני מליחה) כתב שכן דעת בעל
העיטור .ולכל הפחות יש להתיר בזה אחר זה.
*
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הלכה למעשה
סוף דבר ,העיקר להתיר להדיח כלי בשר בתוך כיור ,למרות שמילאוהו מים חמים,
ול ערב שוב חוזר להדיח בו כלי חלב .ומכל שכן אם מדיח בברז ואינו ממלא הכיור מים.
ולכן מי שמתארח או ששכר דירה שאין בה שני כיורים ,מותר להשתמש באותו כיור
בצהריים לכלי בשר ,ולערב ינקה הכיור שלא יוותרו בו שיירי מאכלים בשריים ,ויוכל
להדיח בתוכו כלי חלב ,אפילו במים חמ ים ,ובפרט שמשתמשים בחומרי ניקוי כסבון
וכדו'.
אך באופן כללי ,המנהג מלכתחילה לייחד כיור אחד לבשר ,ואחר לחלב .וחכם עיניו
בראשו שתהיה לו דירה עם שני כיורים ומרחק ביניהם ,אך בדיעבד ניתן לסמוך על
הסברות האמורות להקל.
*
דברי מרן הראש"ל שליט"א נאמרים מדי יום שישי ,ערב שבת קודש ,ונערכים ע"י הרב
יצחק קורלנסקי .לתגובות8033050@gmail.com :
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חינוך

חינוך בפרשה  /הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ',
מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי
מלטשי נשמות
גאון ישראל רבינו יוסף ראזין ,ה'רוגוצ'ובר' ,היה ילד פעלתן ותזזיתי ,והמלמדים שאביו
שכר התקשו מאוד ללמדו .מלמדים רבים עזבו אותו ,ואביו התאמץ למצוא אדם שיצליח
ללמדו .ארע ויוסל'ה הצעיר קם וברח מחדר הלימוד ,החוצה אל השדות .המלמד דולק
אחריו כשהגמרא תחת בית-שחיו .הילד בורח ממנו ,עד שטיפס על עץ גבוה .המלמד
המבוגר ,נושם ומתנשף ,מוצא את הילד יושב בצמרת העץ ,בין הענפים העבותים.
המלמד פותח את הגמרא הגדולה ומשעינה על גזע העץ ,ומתחיל להקריא! הוא מלמד
בקול  -ולילד אין לאן לברוח ...העיד על עצמו הגאון ששיעור זה חדר לקרבו .ממקום
מושבו הגבוה  -האזין .זה היה מעניין .מאז אהב גמרא יותר מהכל ,וההמשך ידוע...
סיפור מדהים .מלמד סובלני זה סייע להעניק לעולם את אחד המופלאים שבגאונים,
בעל ה'צפנת פענח' ,שהתורה כולה פרושה לפניו ,וחידושיו המקוריים והמהפכניים
נלמדים בעיון ע"י טובי בעלי הכישרונות  .סיפור זה ייחודי  -אך לא יחיד .מחנכים שאינם
מוותרים ומתייאשים .נענים לקריאת הקב"ה' :נעשה אדם' .ביחד ,אני ואתה ,שותפים.
נדמיין את המלמדים שר' פישל ראזין שכר ללמוד עם יוסל'ה בנו .הוא חריף וקופצני.
אינו קשוב ,אינו ממושמע ,אינו מרוכז" .הוא לא רציני בלימוד ,לא מחונך" .המלמדים
עוזבים אותו .הם רוצים ללמד גמר א ,והילד אינו לומד! ומה בינם לבין המלמד האחרון?
בעוד המלמדים הראשונים באו ללמד גמרא ,מלמד זה בא ללמד תלמיד .הרי לא המדרש
העיקר אלא המעשה .וכשצריך לצאת לשדה וללמד מתחת לעץ ,כך יעשה .אפשר אמנם
ללמד זכות על הראשונים ,אך מוקירים ומעריכים את האחרון .הבה נגדיר את התפקיד:
'טכנאי' לימוד גמרא ,או מלטשי נשמות...
ַּי ַּצוֵם ֶאל ְבנֵי ַי ְשר ֵאל וגו' .רש"י הק' מביא
ה ֹרן ו ְ
שה ְו ֶאל ַּא ֲ
ַּי ַּד ֵבר ה' ֶאל ֹמ ֶ
בפרשתנו נאמר ו ְ
דרשת חז"ל "צוה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם" .ואילו רבינו בחיי מרחיב וכותב
"שישאו טרחם ומשאם ושלא יכעסו עליהם ושלא יקללו אותם" .זה התפקיד! לסבול
אותם גם כשהם בלתי נסבלים .שלא יכעסו עליהם גם כשהם מ-ע-צ-ב-נ-י-ם!
באסיפת הורים כללית שהתקיימה בבית ספר ,קם אחד ההורים והתחיל לרטון ברבים
על הרמה הלימודית שאינה גבוהה מספיק ,ועל שאין ענישה והרתעה מול תלמידים
בעייתיים  .המנהל לא איבד עשתונותיו ושאל את האב במה עוסק" .יש לי נגריה".
"ואצלך הכל מצוין?" שאל המנהל .סיפר האב כי זכה לשם-טוב ותוצרתו יוקרתית
ומיוחדת .המנהל שאל "ואם תקבל משלוח של קרשים עקומים?" "מה זאת אומרת?
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
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אשלחו מיד בחזרה!" .המנהל מגיב "אני מקבל גם את העקומים ,את השונים ,וחושב איך
לשלב בכל זאת אותם' ...כשלוחו שם מקום' אינני בז לאף משלוח!
ר"מ בישיבה סיפר לרבינו החזון איש כי מנוי וגמור אצלו להרחיק תלמיד מישיבתו.
"הבחור מפריע לכולם בלימוד ,ואני חש אחריות על השכר לימוד שהם משלמים ללמוד
אצלי!" .הרב הרהר והגיב "ב'די ני ממונות' דנים בשלשה דיינים ,ואף אפשר ב'יחיד
מומחה' .אני פוסק לך ,כ'יחיד מומחה' ,שאין כאן חשש ממוני!" והחזו"א המשיך ואמר
"אך אני תמה עליך ,איך אתה 'פוסק' להרחיק תלמיד מהישיבה? זה כמו להורגו! הרי
'דיני נפשות בעשרים ושלשה'!
צריך סבלנות במהלך השיעור ,סבלנות  -לרדת לעולמו של ילד ,סבלנות  -מול אב
מתוסכל ואם רגישה' .להנהיגם בנחת' גם כשאתה עייף וטרוד' ,בנחת' גם כשהם לא
רגועים' ,בנחת' – כי אי אפשר לחנך באופן אחר! נחת וסבלנות הם כלי אומנותו של
המחנך! אמר החכם" :מי שאין לו זרוע  -פטור מתפילין ,מי שאין לו סבלנות  -לא יכול
לחנך!"
סיפרה לי רבנית נכבדה "הכנסנו את נכדנו בן השלש לחיידר ,עטוף בטלית ,וכולו קדוש
וטהור .הטכס המסורתי התנהל ברגש .בסוף ,לקראת חלוקת 'הפעקל'ך' (שקיות
הממתקים) התעכב המלמד מעט ,כי עמל להתיר את הקשר שסגר את האשפתון הגדול
בו הבאנו את הפעקל'ך .הערתי לו בנימוס "אפשר לקרוע את השקית" .חייך הרב'ה
בעדינות והשיב "אם לא תהיה לי סבלנות להתיר קשר בשקית ניילון ,איך אהיה סובלני
ללמד ילדים בני שלש?"...
אנחנו לא שולטים על הקשיים סביבנו ,ולא ניתן להם לשלוט בנו...
בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ'
123ymm@gmail.com

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קסד

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ
שא לות בפרשת וארא

חידות

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב
בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל
משוררים על הגש"פ
שאלות בפרשת וארא
א.

איזו פעולה עשו משה ואהרן בפרשה ,הכהן הגדול ביום הכיפורים ,והמלאך

גבריאל בספר יחזקאל (י ,ב)?

ב.

מהו המשותף בין מטה אהרן (שבת צז ,).מכת ברד (רש"י בפרשה) ,מי מרה (רש"י

פסחים לט ,).הצלת חנניה מישאל ועזריה (פסחים קיח ,):מי יריחו בימי אלישע (רש"י
מלכים~ב ב ,כב) והדובים שהרגו שם (סוטה מז?).

ג.

היכן מצאנו לשון "מסילה"? ולשון "שבח"? לשון "עדיין לא" (עי' רש"י שמואל~א ג,

ז)? ולשון "מחשבה" (עי' רש"י סנהדרין כו :דה אלו)?

ד.

מנין שהיה פרעה "אמגושי" (מועד קטן יח ?).והיכן נרמזה מפלת סנחריב (סנהדרין

צה?):

ה.

איזה מדיני מנחת העומר נלמד מפסוק בפרשה (מנחות פד?).

חדוותא דאפטרתא וארא (יחזקאל כח-כט)
ו.

היכן נרמזה ברכת "ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה" (בראשית כח)?

ז.

היכן מצאנו לשון "בזיון"? ולשון "הפצה" (עי' רש"י במדבר יא ,לא)?

תגובות ופתרונות (לכל השאלות או חלקן) נא לשלוח לכתובת7628366@okmail.co.il .
*

תשובות לפרשת שמות
א.

היכן נרמז בפרשה שעתידין ישראל לחטוא בעגל (עי' רש"י בשופטים ג ,י וכן

בתהילים פ ,ג)?
שר ְב ַמ ְצ ָר ַים וכו'.
אֶ
ע ַני ַּע ַםי ֲ
יתי ֶאת ֳ
אמר ה' ָר ֹאה ָר ַא ַ
ַּּי ֶ
(ג ,ז) ו ֹ
א ַחי
יאל ֶבן ְק ַּנז ֲ
יעם ֵאת ָע ְת ַנ ֵ
ַּּיו ַש ֵ
יע ַל ְבנֵי ַי ְש ָר ֵאל ו ֹ
מו ַש ַּ
ָקם ה' ֹ
ועל הכתוב (שופטים ט -י) ַּוּי ֶ
רוח ה' וכו' פירש"י ותהי עליו רוח ה' .דרש רבי תנחומא
ַּ
ַּת ַהי ָע ָליו
ָכ ֵלב ַּה ָף ֹטן ַמ ֶםמו :ו ְ
(מדרש תנחומא שמות כ) נסתכל בהם ,שאמר הקדוש ברוך הוא למשה במצרים (שמות
ג ,ז) ראה ראיתי את עני עמי ,מה הן שתי ראיות הללו ,אמר לו :רואה אני שעתידין

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קסה

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ
תשובות לפרשת שמות

לטעות בעגל ,ואף על פי כן 'ראיתי את עני עמי' .זו דרש עתניאל ,אמר :בין זכים בין
חייבים ,עליו להושיעם:
וכן כתב רש"י בתהילים (פ ,ג) לפני אפרים ובנימן ומנשה  .כשיהיו צריכים לתשועתך
אע"פ שהם רשעים ואינם כדי עוררה גבורתך להם ולמה כי לכה לישועתה לנו לך נאה
ועליך להושיע בין חייבים ובין זכאים כמו שנאמר למשה במצרים ( שמות ג' ) ראה
ראיתי את עני עמי שתי ראיות הללו למה רואה אני שהם עתידים להכעיסני ואעפ"כ
ראיתי את ענים מפני השבועה שנשבעתי לאברהם:

ב.

מהו המשותף בין הקב"ה ,משה רבינו ,התורה ,וישראל (מנחות נג?):

שבכולם נאמר הלשון "טוב".
ואמרו חז"ל (מנחות נג" ):יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים יבא טוב זה משה דכתיב
(שמות ב ,ב) ותרא אותו כי טוב הוא ויקבל טוב זו תורה דכתיב (משלי ד ,ב) כי לקח טוב
נתתי לכם מטוב זה הקב"ה דכתיב (תהילים קמה ,ט) טוב ה' לכל לטובים אלו ישראל
דכתיב (תהילים קכה ,ד) הטיבה ה' לטובים".

ג.

היכן מצאנו לשון "זריזות"?

ָלד :ופירש"י ותלך
ַּת ְק ָרא ֶאת ֵאם ַּהּי ֶ
ַּת ֶל ְך ה ַּע ְלמה ו ַ
אמ ר ָלה ַּבת ַּס ְר ֹעה ֵל ַכי ו ֵ
ַּת ֶ
(ב ,ח) ו ֹ
העלמה .הלכה בזריזות ועלמות כעלם:
ולשון "יער" (עי' רש"י בשיר השירים ה ,א)?
שם ָבה ֶאת
ַּת ֶ
וב ָז ֶפת ו ָ
ַּת ְח ְמ ָרה ַּב ֵח ָמר ַּ
לו ֵת ַּבת ֹג ֶמא ו ַּ
ַּת ַּףח ֹ
ינו ו ַ
עוד ַּה ְע ַפ ֹ
ָכ ָלה ֹ
(ב ,ג) ְו ֹלא י ְ
ַּה ָרא:
ַּערא ַּעל ֵכיף נ ֲ
יתה ְבי ֲ
ש ַו ַּ
שם ַּבןוף ַּעל ְש ַּפת ַּה ְי ֹאר :ותרגם אונקלוס ְו ַּ
ַּת ֶ
ֶלד ו ָ
ַּהּי ֶ
וכתב רש"י (שיר השירים ה ,א) "אכלתי יערי עם דבשי יש דבש שהוא גדל בקנים כענין
שנאמר (שמואל ה ,ו) ביערת הדבש ויערת היא לשון קנה כמו (שמות ב) ותשם בסוף
ושויתיה ביערא".
לשון "קוץ"?
קצו ַמ ְסנֵי ְבנֵי ַי ְש ָר ֵאל :ופירש"י ויקצו .קצו
תו ֵכן ַי ְר ֶבה ְו ֵכן ַי ְפ ֹרץ וַּי ֻ
שר ְי ַּעמו ֹא ֹ
אֶ
(א ,יב) ְו ַּכ ֲ
בחייהם .ורבותינו דרשו ,כקוצים היו בעיניהם:
ולשון "בעל"?
ח ַּתן ָד ַמים ַּא ָתה
אמר ַכי ֲ
ַּת ֶ
ַּת ַּגע ְל ַּר ְג ָליו ו ֹ
ַּת ְכ ֹרת ֶאת ָע ְר ַּלת ְבנָה ו ַּ
ַּת ַּףח ַצ ֹס ָרה ֹצר ו ַ
(ד ,כה) ו ַ
ַלי :ופירש"י כי חתן דמים אתה לי .אתה היית גורם להיות החתן שלי נרצח עליך .הורג
אישי אתה לי:

ד.

מנין שחלב בהמה טהורה מותר בשתיה?

שאמרו חז"ל (בכורות ו ):וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי וכו' ואיבעית אימא מהכא
(שמות ג ,ח) ארץ זבת חלב ודבש ואי לא דשרי משתבח לן קרא במידי דלא חזי".
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קסו

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ
חדוותא דאפטרתא שמות לאשכנזים (ישעיה כז  -כח)

ה.

מנין ש"הרבנות מקברת את בעליה" (רש"י ביומא פו?):

שאמרו חז"ל "והרשות מקברת את בעליה ערום נכנס לה וערום יצא ממנה ולואי
שתהא יציאה כביאה".
ופירש"י והרשות .הרבנות :מקברת בעליה .שנאמר (שמות א) וימת יוסף תחילה ואח"כ
כל אחיו:

חדוותא דאפטרתא שמות לאשכנזים (ישעיה כז-כח)
ו.

איזה פסוק בהפטרה נדרש על משה רבינו (סוטה יב?):

"ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות ומאי שנא
מעבריות מלמד שהחזירוהו למשה על כל ה מצריות כולן ולא ינק אמר פה שעתיד לדבר
יו ֶרה ֵדעה ְו ֶאת ַמי י ַבין
עם השכינה יינק דבר טמא והיינו דכתיב ( ישעיה כח ,ט) ֶאת ַמי ֹ
ח ָד ַים] למי יורה דעה ולמי יבין שמועה לגמולי מחלב
יקי ַמ ָ
מולי ֵמ ָח ָלב ַּע ַת ֵ
[ג ֵ
ְשמועה ְ
ולעתיקי משדים".

ז.

מנין שהגאולה עתידה להיות (לדעה אחת) בחודש תשרי (ר"ה יא?):

"בתשרי עתידין ליגאל אתיא שופר שופר כתיב הכא תקעו בחדש שופר וכתיב התם
(ישעיה כז-יג) ביום ההוא יתקע בשופר גדול"

חדוותא דאפטרתא שמות לעדות המזרח (ירמיה א)
ח.

מנין שדור המדבר יש לו חלק (לדעה אחת) לעוה"ב (סנהדרין קי?):

"אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן שבקה ר"ע לחסידותיה שנאמר (ירמיה ב-ב) הלוך
וקראת באזני ירושלים לאמר זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר
בארץ לא זרועה ומה אחרים באים בזכותם הם עצמן לא כל שכן".

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קסז

כתב חידה  /הרב אשר קופולוביץ
כתב חידה לפרשת וארא

כתב חידה  /הרב אשר קופולוביץ
כתב חידה לפרשת וארא
פו ְת ֵרי ַּה ְם ַליצה
לום ְל ֹ
לום ש ֹ
ש ֹ
ח ֵפצה
ְב ַד ְמעה ֶאת ֵמ ַשיב ַּנ ְפ ַשי ֲ
נו ְצצה
ַחידה זו ַכ ְפ ַנינה ֹ
שת ַּח ַיל ַמי ַי ְמצא?
רון ְב ֵא ֶ
ופ ְת ֹ
ַ
*
שא ֵעינ ַים ַּעל ב ַנים ְל ַהיק ְבצה
ש ֶקר ְל ַש ְמצה
ְו ַהז ֵהר ַמ ַדבור ֶ
ֶפש ַמ ַעמה ,נ ַּתן ֵעצה-
מור נ ֶ
ְש ֹ
ש ֶאת ַּה ַּט ַּעם ֹלא מצא
ַּה ֶם ֶל ְך ֶ
*
ומ ַציצה
שו ֶמ ֶרת ְ
חות ֹ
ינוק א ֹ
ַּעל ַת ֹ
לו כל ְמ ַּב ֶףש יצא
ה ֹ
ש ֵאליו ְוא ֳ
ֶ
לו ַנ ְת ַּרעה
יותֶ ,מ ֶל ְך ֹ
ְב ַּה ְגבלהֵ ,מ ַּח ֹ
וב ֶד ֶר ְך ַנ ְמצא
הלכה ,ט ֵמא ְ
וב ֵףש ֲ
ַ
*
פו ַני ְל ַציה מוצא
ֶחזֶה ַּב ְע ֹ
ֶלע ַתיד נ ֱ
ומאוס ַּא ְר ַּבע ַּת ְח ְצצה
ַמ ְס ַחי ַ
הופצה
ש ְ
יום ַּעל ְשמועה ֶ
יבת ֹ
ְי ַש ַּ
טוב א ַחיך ַּא ְך ש ֵכן ְמצא
ֹ
*
תורה ֶסה ֹלא סצה
ְב ַּקב ַּלת ֹ
ע ַּמ ְדנו ְל ַּבל ַת ְהיֶה ַס ְרצה
חכ ַמים ֵמ ֲע ֵברה ְת ַּח ְלצה
ֵירת ֲ
ְגז ַּ
ותשובה ֹלא ַּבח ַּמ ַים ַת ְמצא
ְ
*

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קסח

מלה צפונה  /הרב יוסף שפר
חידה לפרשת וארא

מלה צפונה  /הרב יוסף שפר
חידה לפרשת וארא
אפרוש דברי למביני חידות
לחפש בעצמם עשרים יחידות
יחלקו לארבע קבוצות נפרדות
בקשרים נכפפות ועומדות
*
תבנית צורתן כיתדות
דיבור לא הגון מנידות
כולן ישמשו למדידות
ובענק מחרף נתרבו בידות
*
יתורן בעוף יכשיר לסעודות
והן למלחמה מלומדות
נקיפתן בהכרזה מוגדות
וזקיפתן ברבינו בעת פרידות
*
בהכאה שינה מנדדות
ובקימה מור מורידות
בטבילה בדם בכדי להדות
ובכתיבה של לוחות המעידות
*
כשאל שמים עינים נועדות
וכשכופרים נאלצו להודות
בברכה נישאות פרודות
ולהראות במחול עתידות
*

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קסט

מלה צפונה  /הרב יוסף שפר
פתרון חידת 'מלה צפונה'

פתרון חידת 'מלה צפונה'
הפתרון :אצבע
אפרוש דברי למביני חידות
לחפש בעצמם עשרים יחידות -עשרים אצבעות
יחלקו לארבע קבוצות נפרדות -בידיים וברגליים
בקשרים נכפפות ועומדות-קשרי אצבעות
*
תבנית צורתן כיתדות-מפני מה אצבעותיו של אדם דומות ליתדות...
דיבור לא הגון מנידות-שאם ישמע אדם דבר שלא הגון יניח אצבעותיו באזניו (כתובות
ה,א')
כולן ישמשו למדידות -כל חד וחדא למילתיה עבידא (עי' כתובות ה,ב)
ובענק מחרף נתרבו בידות -בגלית הפלישתי שישה שישה אצבעות
*
יתרון בעוף יכשיר לסעודות -בסימני עוף טהור אצבע יתירה
והן למלחמה מלומדות -המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה
נקיפתן בהכרזה מוגדות – אין אדם נוקף אצבעו מלמטה...
וזקיפתן ברבינו בעת פרידות -בשעת פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה
*
בהכאה שינה מנדדות-פרחי כהונה מכים לפניו באצבע צרדא (יומא)
ובקימה מור מורידות -קמתי אני לפתוח לדודי ...ואצבעותי מור עובר
בטבילה בדם בכדי להדות-וטבל הכהן את אצבעו בדם והיזה...
ובכתיבה של לוחות המעידות -שני לוחות העדות – לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים
*
כשאל שמים עינים נועדות -כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך
וכשכופרים נאלצו להודות -ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלוקים היא
בברכה נישאות פרודות-בברכת כהנים
ולהראות במחול עתידות -עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים ...וכל אחד ואחד מראה
באצבעו..

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קע

פולמוס  /הרב שמואל דוד בערקאוויטש – לייקווד ניו ג'רסי ,ורבני ולומדי אספקלריא
מדוע רק אם יגזלו שוה פרוטה תתקלקל הצביעה?

פולמוס

פולמוס  /הרב שמואל דוד בערקאוויטש – לייקווד
ניו ג'רסי ,ורבני ולומדי אספקלריא
שאלת הרב שמואל דוד בערקאוויטש:

מדוע רק אם יגזלו שוה פרוטה תתקלקל הצביעה?
רש״י מגילה ו .ד״ה שם יזבחו זבחי צדק  -כאשר אסור גזל בעולה כך לא יגזלו ממך
כלום ,שאם יטול שוה פרוטה בלא דמים תתקלקל הצביעה והחול ולא יועיל כלום
קשה ,הרי גם על פחות משו״פ יש איסור גזילה ומדוע כתב רש״י שוה פרוטה?
החותם בכבוד רב,
שמואל דוד בערקאוויטש
*
תשובות ותגובות:
תגובה א.
הרב יצחק פרץ ,מכסיקו
לכאורה כי אי אפשר לדון בשוה פרוטה.
*
תגובה ב.
הרב נח גדליה קזצקוב
אמנם יש איסור ,אבל הסיבה שאין חיוב השבה בישראל לפחות משוה פרוטה ,כי בני
ישראל שאינם ערלי לב מוחלים על פחות משוה פרוטה [ראה סנהדרין נט ,א וביד רמה
שם ,ובנימוק"י ע"ז עא ,א ,ובמחנ"א גזילה א'] ,וכיון שנמחל שוב הוא בידו בהיתר ולכן
תועיל לו הצביעה.
*
תגובה ג.
הרב אליהו מאיר נחמני ,מו"צ בבית הוראה 'תכלת מרדכי'
על פמשו"פ יש מחילה
וקמ"ל דאף על כל שו"פ תקלקל הכל אף על החלק ששילמו
*

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קעא

פולמוס  /הרב שמואל דוד בערקאוויטש – לייקווד ניו ג'רסי ,ורבני ולומדי אספקלריא
מדוע רק אם יגזלו שוה פרוטה תתקלקל הצביעה?

תגובה ד.
הרב משה ויין
עיין גם בתוס' שכנראה שהיה לו גירסא כזו בגמ' ,אלא שבדפוסים שלנו הקיפו את
'פרוטה' בסוגריים .ובאמת זו קושיא טובה מאוד ,הא מבואר ברמב"ם דפחות משוה
פרוטה הוא איסור תורה ,עיין ריש הלכות גזילה פ"א ה"ב וה"ו .אלא דרש"י דימה דין
תכלת גזולה ,לדין גזל בעול ה .והיינו דמה דהצביעה תתקלקל אינו מחמת האיסור גזילה,
אלא מחמת המצוה הבאה בעבירה ,כמו עולה הבאה מממון גזול .ואפשר דס"ל לרש"י
ותוס' ,דבדין מצוה הבאה בעבירה בעינן פרוטה שלימה ,ולא חצי פרוטה.
*
תגובה ה.
הרב מיכאל ויצמן
בב"מ נה ע"א למדנו מקראי גבי גוזל הקדש לרבות פחות משוה פרוטה להישבון ,וש"מ
דגבי הדיוט אינו צריך השבה ,וטעמא דסתם בני אדם מוחלין זה לזה על פחות משוה
פרוטה ,דלא אקרי ממון לענין גזל ,כן כתב הסמ"ע (סק"א) ,וכתב שער המלך דבגזול דהוה
מצוה הבאה בעבירה הוא משום דחייב בהשבה ,ובפחות משוה פרוטה דלא שייך השבה
לא נפסל משום מצוה הבאה בעבירה.
וא"כ הגמ' הרי הקישה את נכסיו של זבולון לשונא גזל בעולה ,וכמו ששם לא נפסל
אלא בשוה פרוטה ,ובפחות משו"פ אין בו מצוה הבב"ע ,כן הוא נמי שלא יקחו ממנו בלי
דמים ,מה שהוא שוה פרוטה.
*
תגובה ו.
הרב בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ
לכאורה הכוונה לרבותא שאם יטול אפי' הרבה יותר משוה פרוטה ,אלא שעל שוה
פרוטה מתוך מה שנטל לא שילם ,אזי תתקלקל הצביעה כולה אע"פ ששילם על השאר
*
תגובה ז.
הרב שלמה שמואל טרייטל
רבי נתן גשטטנר בספרו נתן פריו ,ורבי חיים קנייבסקי בספר שיח התורה ,שניהם לדבר
אחד נתכוונו ,שבאמת איסור יש בפחות משוה פרוטה ,אמנם היות ואיכא מחילה בפחות
משוה פרוטה ,א"כ לא תתקלקל הצביעה
*
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קעב

פולמוס  /הרב שמואל דוד בערקאוויטש – לייקווד ניו ג'רסי ,ורבני ולומדי אספקלריא
מדוע רק אם יגזלו שוה פרוטה תתקלקל הצביעה?

תגובה ח.
הרב דוד אריה הילדסהיים ,מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב
בנוגע לשאלה על דברי רש"י במגילה ,בפשוטו נראה שיהודי מוחל על פחות משוה
פרוטה.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קעג

אספקלריא לדף היומי – הארות במסכת הנלמדת
הרב אריה גלינסקי ,מח"ס בירורים וביאורים

אספקלריא לדף היומי

אספקלריא לדף היומי – הארות במסכת הנלמדת
הרב אריה גלינסקי ,מח"ס בירורים וביאורים
דף ה.
רש"י ד"ה אבל זמן עצי כהנים 'אם חל להיות בשבת  -מאחרין ליום מחר ,וכן תשעה
באב שחל להיות בשבת ,והוא הדין לשבעה עשר בתמוז ,ולעשרה בטבת' ,בדברי רש"י
האלו מבואר בהדיא שגם עשרה בטבת שחל בשבת דוחין אותו ליום ראשון ,ולא כדברי
האבודרהם שסבי"ל דעשרה בטבת אם חל בשבת אינו נדחה[ ,כן העיר ידידי ר' אהרן
הורביץ ,שו"ר שכן הוא בהדיא בב"י בסי' תקנ שהביא דברי רש"י האלו וכן את דברי
הרמב"ם ששניהם הם לא כהאבודרהם].
*
דף ו.
בגמ' ' אלא אמר רבא חמת זו חמי גרר רקת זו טבריא כינרת זו גינוסר ,ולמה נקרא שמה
רקת שאפילו ריקנין שבה מלאין מצות כרמון ,רבי ירמיה אמר רקת שמה ולמה נקרא
שמה טבריא שיושבת בטבורה של ארץ ישראל ,רבה אמר רקת שמה ולמה נקרא שמה
טבריא שטובה ראייתה ' ,לכאו' צ"ב מהו שאפילו ריקנין שבה מלאים מצוות כרימון ,הרי
על כל ישראל אמרו שאפילו ריקנין שבהם מלאים מצוות [וכמובא בברכות נז ע"א וחגיגה
כז ע"א] ,ושמעתי לפרש [כמדומה מהגר"צ חשין] שהכוונה שבטבריה היה הארה
מיוחדת שהרגישו עניין זה שאפילו הריקנין מלאים מצ וות ,ועל פי זה י"ל פי' נוסף במה
שאמרו שטובה ראייתה שנדחקו בזה רש"י ותו' ,ועל פי הנ"ל יש לפרש דהיינו ששם יש
כח לראות את הטוב שבכל אחד ,ועי"ז רואים שכולם מלאים מצוות כרימון ,וזהו שטובה
ראייתה ,היינו ששם רואים את הטוב שבכל אחד וק"ל.
*
דף ז.
בגמ' 'תניא רבי אלי עזר אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר ויאמר המן בלבו רבי
עקיבא אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל ראיה
רבי מאיר אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר ויודע הדבר למרדכי רבי יוסי בן
דורמסקית אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר ובבזה לא שלחו את ידם אמר
שמואל אי הואי התם הוה אמינא מלתא דעדיפא מכולהו שנאמר קימו וקבלו קימו
למעלה מה שקיבלו למטה ' ,לכאו' ראיות אלו צ"ב שהרי אין כאן ראיה ש"המגילה"
נאמרה ברוח הקודש ,רק למרדכי ואסתר היה רוח הקודש ,אבל מנ"ל שהמגילה נאמרה
ברוח הקודש ,וצ"ע ,ולכאו' צ"ל שפשיט "ל לגמ' שאם אכן היה להם רוח הקודש פשוט
מסברא שהמגילה נאמרה ברוח הקודש ,ואכתי צ"ע ,אבל עדיין יש לתמוה מאוד שהרי
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קעד

אספקלריא לדף היומי – הארות במסכת הנלמדת
הערות במסכת מגילה

מבואר בתחילת הסוגיא שייתכן שנאמרה ברוח הקודש לקרוא ולא לכתוב ,והיינו שזה
שעצם הדברים נאמרו ברוח הקודש עדיין אינו מחייב שיהיה לזה דין כתבי הקודש ,דע"ז
צריך צווי מיוחד שיכתב ככתבי הקודש ,וזה אין ראיה מכל אלו ,וביותר יקשה על שמואל
שהוא עצמו סובר לעיל שנאמרה לקרוא ולא לכתוב וא"כ מהו הראיה שמביא כאן,
ודוחק לומר שאה"נ כוונת הגמ' רק שעצם המגילה נאמרה ברוח הקודש ולא לעניין
שתיחשב ככתבי הקודש ,דלפו"ר כל סוג יא זו הוא המשך לקודם ששם נקטו לשון זה של
ברוח הקודש נאמרה כלפי זה שהיא ככתבי הקודש ,וצ"ע [ואולי אדרבא ממה ששמואל
גם הביא ראיה בזה ,והוא סובר שלא נאמרה לכתוב ,א"כ אולי באמת כל הראיות האלו
הם על עצם הדבר שהיה בזה רוה"ק ולא שנאמרה לכתוב וא"כ ניחא ,ואכתי צ"ע].
*
דף ח.
תוספות ד"ה עד שיכתוב אשורית ועל הספר ובדיו 'לקמן מוקי לה במגילה וקשיא דהא
אמרינן בפרק שני (דף יח ).גיפטית לגיפטים עילמית לעילמים יצא ,ומיירי ודאי שכתוב
באותו לשון שקורא דאם לא כן הוי קורא על פה ולא יצא ואם כן קשיא אמאי לא
מטמאה את הידים כיון שנתנה לקרות וליכתב בכל לשון שמכירין בה ,ויש לומר דכיון
שאינה כשרה לקרות אלא למכירים בה דין הוא שלא תטמא את הידים אבל היכא
דכתיבה אשורית כשירה אף לשאינן מכירין ומשום הכי דין הוא שתטמאה את הידים',
הדבר צ"ב לכאו' דאם אפשר לקרוא בזה את המגילה ,א"כ הרי מבואר ששם מגילה עלה,
ומה בכך שמי שאינו מבין הלשון אינו יוצא בזה ,הרי י"ל שאין זה חסרון בדין מגילה שבו,
אלא חסרון בגברא שצריך לשמוע בלשון שמבין ,או בלשון הקודש שקדוש בעצם ,אבל
המגילה לכאו' היא מגילה בכל אופן ,ולכאו' משמע קצת מדברי התו' שבאמת אין זה
מגילה ,אלא שאינו מעכב לקרוא ממגילה רק שלא יהיה בעל פה ,וזה לא נחשב בעל פה,
אבל מגילה באמת אין כאן ,אבל לכאו' אי אפשר לומר כן שא"כ היה צריך להועיל כל
שקרא ממגילה בכתב גם כשאינו כתוב בה כל המגילה ,שהרי סוף סוף לא קרא על פה,
ומבואר בהדיא לקמן [דף יח ע"ב] שכשכותב את המגילה וקורא ממנה יוצא רק אם קורא
ממגילה שכתוב בה כולה ,ומבואר שאין די במה שאינו על פה ,אלא צריך לקרוא
ממגילה ,וא"כ לכאו' עצם הדברשהוא כשר לקריאה למי שמבין מכריח ששם מגילה
עלה ,וצ"ע.
*

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קעה

אספקלריא לדף היומי – הארות במסכת הנלמדת
הערות במסכת מגילה

הערות במסכת מגילה
מאת ה"ה יצחק עטיה זצ"ל מח"ס רוב דגן על מסכת מגילה ,מאת ה"ה יעקב חזן
שמהדיר את החידושים
בס"ד
דף ה ע"ב תוס' בד"ה ממעטין במשא ומתן פירוש של שמחה וכו' עד סופו ,כוונתם
פשוטה דהכי קאמר דהאי איסור ד'ממעטין' דווקא בעניין השמחה דומיא דבנין דבסמוך
שאמר כגון הבונה בית חתנות לבנו ,אבל שאר משא ומתן דעלמא שאינו צורך חתנות
שרי אף שה וא מרויח בו ושמח בריוח ,וכי תימא דאי בענין קניין צורך חתנות זה לא
חשיבא משא ומתן ,לזה אמר דקושטא קאי דאין מו"מ גדול מזה ,כיון שסוף סוף הוא קונה
בגדים או מידי דמיכל ואף שאין בו רויח כיון שיש בו שמחה גדולה הוא שש בהם כמוצא
שלל רב ,להכי לא שרו ליה רבנן והוי ד ומייא דבניין ,ועיין בפסקי התוס'

שם קו

שמורה

להאי פירוש בכוונתם.
דף י ע"ב גמ' והכתיב "ויהי ביום השמיני" וכו' ע"כ ,נכתב בצידו עיין למוהר"ח בן עטר
בספר אור החיים בפרשת

שמיני קז

מה שהקשה על זה ,ועיין בספרי הקטן ויקרא יצחק שם

מה שישבנו בס"ד.
דף יב ע"א גמ' א"כ של שושן יהרגו וכו' ע"כ ,נכתב בצידו קצת קשה דאמאי לא הקשה
להו וכי משוא פנים יש בדבר? וכמו שהקשו הם על דעת רשב"י? ונראה משום שהוא
גופיה השיב להם 'הם לא עשו אלא לפנים' וכו' ,א"כ לדידיה אי מהא לא אירייא מידי,
ומעיקרא לק"מ להכי לא הקשה להם אלא האי קושיה עצומה שאין עליה תשובהקח .שוב
ראיתי להרב ישרש יעקב שדיקדק כן ותירץ בשם מהראנ"ח ע"ש ,ולע"ד כפי מ"ש אתי
שפיר ,ועוד י"ל משום דלדידהו יש ב קושיות ,חדא הא דמשוא פנים ,ואידך הא דבשושן
יהרגו וזה עדיפא מינהקט ,ומשום הכי הקשה להם האי קושיה ושבק לאידך ,אבל לדידיה

קו

באות יז  -שבת שחל בו ט' באב ממעטין לקנות צורכי חופה ובנין שמחה ,אבל שאר בניינים ונטיעות ואפילו
אירוסין שרו.
קז
המקשה היקשה מ"ויהי ביום השמיני" שבו מתו נדב ואביהוא והעלים עין מהעובדה שלמדו את הפסוק "ויהי ביום
השמיני" מפסוק "ויהי ערב ויהי בוקר" מלמד שאותו יום (השמיני) היתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו
שמים וארץ .ואפשר להסביר שהמקשן הראשון רצה להקשות גם מ"ויהי ביום השמיני" וגם מ"ויהי ערב" כדי
להגדיל את הקושיה ,ולכן ענו לו רק לגבי "ויהי ביום השמיני" .ועוד קשה למה לא נתן לב רבי לוי מעצמו לכתובים
שמוכיחים שיש "ויהי" שהוא שמחה ,והיה לו לחלק מעצמו .ולכן נראה כי כוונת רבי לוי ג"כ היתה כדברי רב אשי
(ולכן לא אמר 'אלא אמר רב אשי' שיהיה נשמע שסותר דברים הראשונים) .אבל המקשה סבר כי לכל "ויהי" הוא
אומר ,ונתחכם להקשות מ"ויהי ביום השמיני" כי אין הבדל בין "ויהי בימי" ל"ויהי ביום" ,ורצה לסתור את הכלל
אפילו במקום שיאמר "ויהי בימי" ,והמתרץ תירץ כי שם מ תו נדב ואביהו .כי לא רצה לחלק בין "ויהי בימי" ל"ויהי
ביום" כי אין הפרש .והאור חיים מביא פסוק נוסף שלא מובא בגמרא "ויהי ביום השלישי" (שמות יט ,טז) גם שם
לשון צער ,שהרי פרחה נשמתם של כל ישראל כאומרם בשבת (דף פח ע"ב).
קח מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה ?
קט
הקשיה של 'הא בשושן יהרגו' יותר חזקה.
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משום שהשתחוו לצלם וזה היה ע"כ של

ישראל קי

ולא שייך להקשות הא דבשושן יהרגו,

להכי לא הקשה אלא הא דמשוא פנים בלבד ומכח מ"ש.
דף יב ע"א בחצר גינת ביתן רב ושמואל וכו' במתניתא תנא וכו' ע"כ ,נכתב בצידו הנה
צריכים אנו למודעי דבמאי פליגי

ג' קיא

המה מטיבי .ומר מאי טעמא לא אמר כמר .ונראה

דחד אמר בתרא והמתניתא מאי דלא נראה להםקיב .פירוש דחד אמר קמא לפי שלפירושו
קשה א"כ קנאה אתה מטיל בסעודה ,וכהי גוונא אמר לקמן על פירוש "מטות זהב וכסף"
הראוי לכסף לכסף א"ל ר' נחמיה א"כ קנאה אתה מטיל בסעודה ,אלא הן של כסף
ורגליהם של זהב ע"כ .וה"נ הכא נראה דמחמת האי קושיה דהקנאה הוצרכו ח"א בתרא
והמתניתא לפרש פירושים אחרים .ומאי דנייד המתניתא מפירוש חד אמר בתרא לפי
דגם לפירושו קשה דא"כ שישיבתן היתה בביתן והחזיקתן ,למה ליה לקרא להזכיר
"בחצר גינת"? הוי ליה למימר 'בביתן המלך' דוקא ומינה ידעינן שהיו רבים מדהושיבן
בביתן דדרך הוא להיות הביתן גדול משאר המקומות ביתר שאת .ועוד דבלאו הכי ידעינן
זה מתחילת הכתוב שאמר "לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן" לכן
פירש דהאמת הושיבן בחצר ופתח להם ב' פתחין לראות עושר כבוד מלכותו וכולם
שוים לטובה .וראיתי להתוס' ז"ל בד"ה קנאה אתה מטיל שכתב וז"ל וא"ת למ"ד לעיל
הראוי לגינה לגינה וכו' ,א"כ קנאה אתה מטיל בסעודה י"ל דסבירא ליה דכיון שלא היו
רואים זה את זה ליכא קנאה עכ"ל .והנה לפירושם קשה דא"כ אמאי נייד א"ר בתרא
מקמא כיון דליכא קנאה .ועוד ר"י דדרש גבי הראוי לכסף וכו' מה יתרץ לקושיה שהקשה
לו ר' נחמיה .גם אעיקרא דמילתא קצת קשה דהא אפילו שאינם רואים זה את זה
בישיבה מ"מ שייך קנאה היכא דבאו ב' יחד ואחד מכניסו לגינה ואידך מניחו בחצר ,אבל
לפי האמור דהיא גופה קא ק"ל לחד אמר בתרא דנייד מפי' חבירו אתי שפיר ולא הוצרך
לפרש האי קושיה וטעם פלוגתייהו משו ם דילפינן לה מהא דלקמן מדברי ר' נחמיה .וחד
אמר קמא לא משמע ליה כלומר לא סבירא ליה האי קושיה דסבר דבכה"ג לא שייך
קנאה כיון דכל אחד מכיר את מקומו ויודע שאין כבודו עם הגדולים כי כל אחד בלאו
הכי אין מעלותיהם שוים .דבשלמא אם היו בני חבורה שהם במדרגה אחת ועשו לאחד
כבוד יותר מחבירו ,שייך קנאה שפיר דמה נשתנה מאידך ,אבל השתא הכא שאין כולם
במדרגה אחת משום הכי עשו חילוק ביניהם ,והניחו הגדולים והשרים בביתן ולמטה
מהם הבינוניים בגינה ,והקטנים בחצר ,דלא בשופטני עסקינן ,שאחד קטן ושפל ירצה
לישב עם השרים והסגנים וגדולי העיר ויתקנא מהם דכולם מתקנא ,אלא חכם בחכם,
גיבור כגיבור ,עשיר בעשיר והיינו בשוים דווקא .ונראה דכן יתרץ ר"י למה שהקשה לו ר'

קי

עברה של כל ישראל.
קיא ג' פירושים :הראשון (חד אמר) ' -הראוי לחצר בחצר' וכו'  ,השני (חד אמר בתרא) ' -הושיבן בחצר לא החזיקתן'
וכו' ,השלישי (המתניתא) 'תנא הושיבן בחצר ופתח להם שני פתחים' וכו'.
קיב
רבינו רוצה להסביר לנו מדוע ג' הפירושים חולקים זה על זה.
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נחמיה וכמ"ש ,אבל לא ידענא למה לא תירץ לו הכי בהידייא .ועדיין צריכים אנו
למודע"י לפי דברי התוס' הנזכרים דא"כ גם במיטות זהב וכסף אפשר לעשות תיקון זה
דמה שמניחם במקום מעולה יניחם ג"כ במטות זהב ,והיושבים במקום פחות יניחם על
מיטות כסף ואינם רואים זה את זה ,ומאי קא פריך ליה אתה מטיל קנאה .וראיתי אחר
רואי להרי"ף בעין יעקב שהרגיש במה שדיקדקתי ותירץ לפי שגינה וביתן הם ב' מקומות
ומי שיש כאן אינו רואה ליושבים במקום אחר ,אבל מיטות זהב היה במקום סעודה עכ"ל,
ו לע"ד דאכתי לא הונח לן עדיין י"ל דמקום הסעודה גופה נחלק לב' ולג' מקומות דוודאי
כולם בכאחד לא החוזקו במקום אחד ,וכל אחד מקום הראוי לו ומטה הראויה לו ,ולאו
כל אפייא שווים ואינם רואים זה את זה ,והדרה קושיה לדוכתהקיג.
דף יב ע"א רש"י בד"ה הראוי לכסף וכו' מטות זהב וכסף קא דריש ,שר הראוי לזהב
לזהב ,והראוי לכסף עכ"ל ,נכתב בצידו לכאורה י"ל דמה חידש בזה? דפשיטא דקרא קא
דריש .ועוד י"ל נקט בתחילה בלישניה ודרש הראוי לכסף ואח"כ הזהב ,ורש"י נקט הזהב
תחילה .גם י"ל דלמא ל א פירש זה ג"כ לעיל גבי מ"ש 'הראוי לחצר לחצר' דבחצר גינת
ביתן קא דריש וכמו שפירש הכא .ונראה דחדא מתרצה לחברתה לפי דר' יהודה שינה
סדר

המקרא קיד

דהל"ל קודם הראוי לזהב וכו' וכמו שדרשו אידך

קרא קטו

על הסדר הראוי

לחצר וכו' ,ולכן הוכרח רש"י לפרש דקושטא קאי דאקרא קא דריש שר הראוי לזהב וכו'
שכן דרך לומר החשוב ברישא ומשום הכי קאמר זהב וכסף ,ור' יהודה לאו דוקא נקט
לומר הסדר .ומאי דנקט באידך קרא איפכא לפי שכן דרך הכניסה דקודם נכנסים לחצר
ואח"כ לגינה והדר לביתן .ואפשר דהיא גופה בא רש"י ללמד בזה וכאמור.
דף יב ע"א וכלים מכלים שונים ,משונים מיבעי ליה אמר רבא וכו' ע"כ ,נכתב בצידו לפי
מכלים
האי דרשא נראה שמשמע ליה בפירוש הכתוב הכי וכלים הללו שהם כלי ה' הן ַּ
להמשתמש בהם .והאמרו כמו מחמתם ואתם שונים בהם ,ודריש מילה 'מכלים' לשון
כיליון ומיתה ,ומילה 'שונים' לשון ויאמר שנו .ולכאורה קצת ק שה דמנא לן לדרוש מילה
'מכלים' הכי ,כיון דאיצטריך לגופה ,וא"ת דהיא יתירה דהני מילי למימר 'כלים משונים'
א"כ הוי ליה להזכיר בקושיה וליפרוך תרתי והתירוץ מועיל לב' כאחד .ש"ר למהרש"א
בחידושי אגדה שכתב כן דלפי האי דרשא דריש כפל

'מכלים' קטז

לשון כיליון ע"ש .אבל

לא כת ב דיקדוק זה דה"ל להמקשה למימר כמו ששאל משונים מנא ליה .וצ"ל שסמך על
המעיין וזה הוצרך להאריך דממילא יובן.

קיג

קשה על הרי"ף בעין יעקב.
קיד
"מטות זהב וכסף".
קטו
"חצר גנת ביתן המלך".
קטז דרש הכפל "כלים מכלים"  ,חד מתפרש מלשון כיליון ,והשני כפשוטו שכלי אחשורוש היו משונים מכלי המקדש,
דומים לאבר כנגדם.
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דף יב ע"א אין אונס מלמד שכל אחד ואחד השקהו מיין מדינתו ע"כ ,נכתב בצידו עיין
מה שפירש

הרי"ף קיז

על עין יעקב אמאי הוצרכו בש"ס לזה .ולע"ד קצת קשה אמאי לא

פיר ש בש"ס האי 'אונס' על עיקר השתייה כדת של תורה ,דאין אונס דמאן דבעי ורגיל
לשתות היה משקהו כדת של תורה ,דמאן דלא בעי ואינו רגיל לא היה משקהו לא מינה
ולא מקצתה ,ואתי שפיר או' ע"י 'אין אונס' .גם בלאו הכי קצת קשה על מה שפירש
בש"ס מאי כדת ,כדת של תורה ,אכילה מרובה משתיה ,דאמאי לא פירש שלא השקה
אותם יין נסך ודבר שאסור ,אלא השתייה היתה כדת של תורה מידי דהיתירא ,ולכאורה
היה נראה לתרץ לזה משום שאמר לעיל מפני שנהנו מסעודת של אותו רשע ומזה משמע
דהשתייה והאכילה היה במידי של איסור ומשום הכי נתחייבו וכו' ,אבל אכתי קשה
שהרי פריך עלה בש"ס א"כ שבשושן יהרגו ,והמסקנא משום שהשתחוו לצלם וכו' וא"כ
הדרא הקושיה לדוכתה.

קיז פירש אע"פ שבשיעור השתיה ש הוא רגיל לא עשו כרצונו ,מ"מ באיכות היין שהוא רוצה ממדינתו אין אונס
להשקותו מיין של מדינה אחרת.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קעט

אחרי במדבר  /הרב נח גדליה קזצקוב
אנשי חיל יראי אלוקים

סיפור

אחרי במדבר  /הרב נח גדליה קזצקוב
אנשי חיל יראי אלוקים
מה שמפליא בכל מה שאומר יתרו ,תהה צפניהו באזני זבדיהו ידידו .הוא טוען לכאורה
דבר פשוט הנוהג בכל אומה ולשון  .אין מקום בעולם שבו כל דיון קטנטן בין שני אנשים
מתגלגל לפתחו של המנהגי העליון והשופט הראשי .העצה שלו היא לכאורה הגיון צרוף,
כך כל מערכת בעולם עובדת ,דברים פשוטים נעשים על ידי האנשים שבתחתית
הפירמידה ,וככל שהדברים עמוקים ומסובכים יותר כך הם מגיעים לדיון במושב גבוה
יותר .כיצד אם כן לא חשב משה בעצמו עד עתה על הפתרון הזה?...
אומר לך ,אמר זבדיהו ,מה התחושה שלי בנושא הזה .משה גם יודע את כל מה שיתרו
אומר ,הוא גם תכנן להקים מערכת משפטית מסודרת שתטפל בכל נושא לפי עמקו .אבל
לאנשים אין סבלנות ,כל אחד רוצה שיטפלו בבעיה ובסכסוך האישי שיש לו עם חבירו
כאן כעת ועכשיו ,ללא כל שהיות .להקים מערכת כזו בעם ישראל ,זה לא דבר פשוט כמו
בכל אומה .כי מלבד מה שהדרישות המוסריות מדיין בעם ישראל ,הם גבוהות בהרבה
מהנדרש אצל אומות העולם ,גם הידע הנדרש ממנו לצבור הוא עצום ורב .שמעתי
שבהר סי ני נקבל פרשה שלמה הנקראת 'משפטים' ,כשכל כמה פסוקים ממנה מפרנסים
פרקים שלמים במסכתות שיהיו לנו בתורה שבעל פה .תהיה מסכת 'בבא קמא' העוסקת
בנזקי האדם וממונו .תהיה מסכת העוסקת בהלכות של מכירה הלוואה וטענה איש נגד
רעהו ותקרא 'בבא מציעא' .ותהיה מסכת שלמה לדיני שכנים ירושות ונחלות שתקרא
'בבא בתרא' ,כשללמוד רק את ראשי הפרקים שלהם זה לוקח זמן רב של שנים וחדשים.
משה אמר לעצמו ,כל עוד ולא אוכל ללמד את הדיינים שאבחר בדקדוק רב על פי
אמות המידה המוסריות שלהם ,את כל החומר העצום הזה ,אי אפשר להקים את
מערכת הדינים בעמנו .ועד שזה יקרה צריך הוא בעצמו לספק שירותי דין ומשפט לכל
העם הצובא על דלתו .בא יתרו ואמר לו ,זה לא יקרה כל כך מהר .מה שיקרה עוד לפני
שר ַע ְםך' ,אני לא רואה אפשרות לשרוד עם
אֶ
בול ַּגם ַּאתה ַּגם העם ַּה ֶזה ֲ
בול ַת ֹ
כן ' -נ ֹ
המצב הזה אפילו עוד כמה ימים ובודאי לא כמה שנים.
מה שצריך לעשות ,זה פשוט להודיע לעם את התכנית .דעו ,מתחילה תכנית רבת
שלבים של לימוד אינטנסיבי של הלכות ממונות לקבוצה נבחרת מן העם .בתחילה יהיה
שו ְנ ֵאי
א ֶמת וְ ֹ
שי ֱ
א ֹל ַהים ַּא ְנ ֵ
שי ח ַיל ַי ְר ֵאי ֱ
ח ֶזה ַמכל העם ַּא ְנ ֵ
תהליך סינון מהירְ ' ,ו ַּאתה ֶת ֱ
ֶב ַּצע' ...לאחר הסינון הראשוני ,נכשירו שרי עשרות לרוב ,הם ילמדו את הדברים
הבסיסיים ויוכלו להתחיל ולדון בהם באופן מיידי .כאשר לבינתיים יוכשרו גם שרי
המאות בעוד תקופה של לימוד ואימון .עד שלבסוף יהיו גם שרי אלפים .ברגע שהציבור
ידע שהנושא בטיפול עם ת כנית מסודרת ,הוא יסכים לעשות הפסקה בכל הדיונים,
להמתין עם הסכסוכים והמריבות ,לתת למשה להתחיל בביצוע התכנית עד שתתחיל
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קפ

אחרי במדבר  /הרב נח גדליה קזצקוב
על מקומו יבא בשלום!

האפשרות המעשית לערוך דיונים .אין כאן רעיון מהפכני בעצמותו ,אלא צריך אישור מן
השמים לעכב את הדיונים כולם ולהעבירם לעמדת ההמתנה עד שיפתחו בתי הדין
המסודרים .זה הכל ,סיים זבדיהו את התיאוריה שלו (חתם סופר).
בתחילה יערך הסינון ,על משה יהיה לבחור אנשים מושלמים שלא יעברו על שום
שי ח ַיל',
עבירה בגלל רקע לא מתאים .המשיך צפניהו .לדוגמא ,הוא יצטרך לבחור ' ַּא ְנ ֵ
אנשים חסרי פחד מאיש ,אמיצים וחזקי אופי ,כי אם לא כן הם לא יוכלו לקיים את
הציווי היסודי לכל דיין ' ֹלא תגורו ַמ ְס ֵני ַאיש'  .הוא יצטרך לבחור כמובן אנשים חכמים
א ֶמת' ,אחרת כל אחד קצת מפולפל וחלק
שי ֱ
היודעים להבחין בין אמת לשקר ,שהם ' ַּא ְנ ֵ
לשון יוכל לסובב אותם בכחש ומרמה בלי שיבחינו .יהיה עליו לראות מי ירא שמים
א ֹל ַהים'  ,אחרת הוא מסוגל להתחנף לרשע בדין כדי להרויח ממנו משהו
אמיתיַ ' ,י ְר ֵאי ֱ
ולא להבין את משמעות תפקידו .ובודאי שהוא לא יכול להיות עני המחזר לכל מטבע
שו ְנ ֵאי ֶב ַּצע'  ,אחרת הוא לא יוכל לעמוד בפני הפיתוי
כסף ,אלא על הנבחרים להיות ' ֹ
לקחת שוחד (ע"פ ספר המגיד לפמ"ג).
כיצד ניתן להבחין באדם איזה תכונות יש לו ,תמה זבדיהו .אתה כנראה לא מכיר עדיין
את כל סגולותיו של משה ,השיב צפניהו .משה הוא יחיד הדור בחכמה הנקראת 'חכמת
הפרצוף' ,הוא יודע להסתכל על פני האדם ,תוי פניו ,עיניו ,גבותיו ,מצחו וזקנו ,ויודע את
כל תכונותיו הפנימיות והנסתרות ביותר לפי ההבטה בפניו בלבד (רבינו בחיי .וראה
תיקו"ז תיקון ע') .במידה מסויימת ,הוסיף צפניהו ,זה יקל על משה מאוד .כי עד היום,
משה היה פוסק על ידי חכמת הפרצוף שידע ,כאשר היה מתבונן על פני המתדיינים
וקובע מי חייב ומי זכאי .כעת  ,הוא יוכל לבחור בעזרת חכמה זו פעם אחת ויחידה את
האנשים המתאימים לדון על פי השכל והתורה בעזרת תכונותיהם אותם הוא מזהה על
פניהם ,ובכך זו תהיה הפעם האחרונה שהוא יצטרך להשתמש בחכמה זו .מעתה,
הדיונים יערכו רק על פי התורה וחוקיה בלי צורך בחכמות רוחניות הקשורות לרוח
הקודש .רק כאשר יסגרו דלתות החכמה הרגילה בפני הדינים והם לא יצליחו להכריע
שה'  ,כאן יאלצו לחזור ולהשתמש בדרך הותיקה
דול ְי ַביאון ֶאל ֹמ ֶ
את הדיןֶ ' ,את ַּהדבר ַּהג ֹ
של זיהוי האמת על פי חכמת הפרצוף ורוח הקודש ולא באמצעים המקובלים (דברי
שאול).
*

על מקומו יבא בשלום!
למול פניהם נראה רבי אלצפן כשפניו מאירות באור של שמחה והתרת הספיקות .מה
אירע? שאלוהו צפניהו וזבדיהו .נראה שרבינו שמח מאוד מדבר מה שהתחדש לו
בעבודת השם .אולי נוכל גם אנו להנות מאורו.
אכן ,השיב רבי אלצפן .מאז ומעולם הציקו לי התורות מעבר לדלתו של משה .הכרתי
את עובדי ה' שבין הממתינים ,ושיערתי שהם אינם באים לצורך איזה סכסוך או ריב.
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קפא

אחרי במדבר  /הרב נח גדליה קזצקוב
על מקומו יבא בשלום!

ודאי הם באים כדי לקבל עצה והדרכה בעבודת השם ולסלול לעצמם נתיבות באהבת ה'
ויראתו .את רוב הממתינים לא הכרתי ,וכאב לי כיצד יתכן שעמנו הקדוש שיצא
ממצרים ,יש לו מביזת הים כלי כ סף וכלי זהב לאין מספר ,שמלתנו אינה בלה על גופנו,
לא חסר לנו מזון כי יורד לנו ָמ ן מן השמים ,לא ידוע על צורך בחיי מסחר לצורכי חיינו
החמריים .הוקשה לי תמיד ,כיצד יש כה הרבה סכסוכים כספיים בין בני אדם? כיצד
יתכן שהבאים לדון דיני ממונות ולא הגיעו ביניהם לפשרה משתרכים לאורך כל הרחוב
יומם ולילה? על מה יש לכל כך הרבה אנשים לריב?...
היום בזכות שאלה אחרת שהוקשתה לי ,תורצה לי השאלה העתיקה הזו .שמעתי
שמשה רבינו קיבל את העצה של יתרו ואכן הוא הולך למנות דיינים שיטפלו בבעיות
ַּעש כל
נו וַּי ַּ
חו ְת ֹ
קול ֹ
שה ְל ֹ
הפעוטות ,כאשר הדבר הקשה והמורכב יביאו אליו ַּ ' -ו ַי ְש ַּמע ֹמ ֶ
שר אמר'  .ההחלטה הזו היתה נראית לי כסותרת לטבעו העניו של משה שתמיד שגור
אֶ
ֲ
על לשונו המשפט ' ְו ַּנ ְחנו מה' ...הוא אינו רואה עצמו כמשהו .הוא ה'עניו ְמ ֹאד ַמכל
אדמה' .כיצד ה וא מסכים להצהרה הזו האומרת שרק הוא המסוגל
שר ַּעל ְס ֵני ה ֲ
אֶ
האדם ֲ
לשפוט את הדבר הקשה מה שלא יכולים לעשות כולם .זו לא נראית ענוה ...כך היה
קשה לי.
החלטתי להתחיל לבדוק את הדברים מן השורש .עמדתי היום ליד התור הארוך ,סיננתי
בתחילה את הצדיקים ועובדי ה' שהכרת פניהם ענתה בם שלא באו הנה על עסקי ריב
ומדון כספיים .החילותי לפנות לכל השאר ולנסות לקשור עמהם שיחת בירור ,מי הם,
לאיזה שבט הם מתייחסים ומדוע באו אל משה .גיליתי דבר מפתיע .אכן מכל אלו לא
היה אחד המיוחס לשבטי ישראל ,שכפי שאמרתי לא חסר להם דבר ,הם אינם רבים
ואינם מתוכחים ,טוב להם בחלקם שהוא רב ועצום ממילא ,והם פנויים לעסוק בתורה
ועבודת השם .כל העומדים בתור ההוא היו שייכים לערב-רב שנספחו עמנו בעלייתנו
ממצרים .והקוטב עליו סבבו כל ויכוחיהם היה ,חפצים שהם השאילו לבני ישראל לפני
היציאה ממצרים ,והם זיהו אותם בידי יהודים מבני עמנו ותבעו אותם בחזרה לעצמם.
וכאן התעוררה כפי הנראה בעיה ,כל ישראל כולל חכמיהם ודייניהם קיימו את הוראת
משה לשאול כלי כסף וכלי זהב מן המצרים ,לכן הם נוגעים בעדות זו ואינם יכולים לדון
בה .משה הוא היחיד שהיה עסוק בעצמות יוסף בעת היציאה ממצרים ולא השתתף
לות' ...לכן נאלץ משה לומר שכל
ושמ ֹ
באותה ַּה ְש ָא ָלה המונית של ' ְכ ֵלי ֶכ ֶסף ְכ ֵלי זהב ְ
הדבר הקשה ,לא מחמת עצמו ,אלא מחמת המעורבים בו שהם נוגעים בדבר ואינם
יכולים לדון עליו .אין ברירה ,אותו יביאו אליו .אבל כל סכסוך אחר שיהיה בהמשך בין
איש לרעהו ,זה כבר לא יהיה בתחום אחריותו .אכן משה הוא העניו מכל אדם!
נפלא! באמת מאיר עיניים .אמרו צפניהו וזבדיהו בסיפוק( ...דברי חיים מצאנז וחתנו;
לום' ,כי רק 'העם' שהם הערב רב
מו ְבש ֹ
קו ֹ
בנין אריאל) עכשיו באמת 'כל העם י ֹבא ַּעל ְמ ֹ
לא בשלום .כל שאר העם יושב בשלום גם כעת ...הרהרו לעצמם.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קפב

אחרי במדבר  /הרב נח גדליה קזצקוב
על מקומו יבא בשלום!

ע כשיו עולה בדעתי ,אמר זבדיהו .שזה ההבדל בין מה שהציע יתרו למה שעושה בסוף
משה .יתרו הוא גר ,וכגר הוא אוהב את הגרים שהם הערב-רב שעומדים בתור .הוא
הכיר את הבעיה ורצה למצוא לה פתרון ,לכן הוא הציע שימנו דיינים מכל העם ,דהיינו
שיכללו בתוכם גם דיינים מהערב-רב עצמם שהם יוכלו לדון בדין שאסור לבני ישראל
דול ְי ַביאון ֵא ֶליך' ,כשיבא
לדון בו הואיל והם נוגעים בדבר .לכן הוא אמר 'כל ַּהדבר ַּהג ֹ
דין של אדם גדול מפחיד או חשוב ,שיש חשש שהערב לא ידעו איך להתמודד עם
האיסור שלא להעדיף אותו הדין ,אז יגישו את הדין אל משה .אבל משה שינה את
הדברים ,ואמר כל הדבר הקשה יביאון אל משה .אני לא מתכוין לקחת כלל דיינים מן
שה' ,דבר
שה ְי ַביאון ֶאל ֹמ ֶ
הערב-רב ,הם פסולים לדון בכל דין שהוא ,לכן רק ' ַּהדבר ַּהף ֶ
שקשה גם לדיינים כשרים להתמודד אתו (תפארת יהונתן).
אומר לך עוד דבר ,הוסיף זבד יהו .הרי מה טען יתרו ,הוא חשש לשלומו של משה ,הוא
אמר 'נ ֹבל ַתבוֹל'  ,יש חשש שתתמוטט מרוב עבודה ולא תוכל לעמוד בה .בהסתכלות
אנושית של בשר ודם רגילל שבא מן החוץ ,זה באמת נראה דבר לא ישים לשפוט עם
שלם מן הבוקר עד הערב בלי מנוחה .אבל משה ,שיודע שהוא אמור להיות ארבעים יום
וארבעים לילה בלי לאכול ולשתות על הר סיני ,אין אצלו את המגבלות הללו של
העייפות שאנו מכירים ,נשמתו היא מרוממת מכל המגבלות הללו .לכן הוא היה צריך
הנ ְראות שלה בציבור,
להתייעץ עם הקב"ה ,האם להסכים לעצתו של יתרו רק בכלל ַ
מדין דרך ארץ קדמה לתורה ,יש ענין ללכת לפי הכללים של העולם הזה ,כי באמת אין
קול
שה ְל ֹ
ַּי ְש ַּמע ֹמ ֶ
לו בכך כל צורך ,הוא יכול לעמוד בכל מעמסה בלי כל קושי .לכן 'ו ַ
שר אמר' ,כי הקב"ה אמר לו לעשות כן וללכת לפי הלך הרוח
אֶ
ַּעש ְככל ֲ
נו ,וַּי ַּ
חו ְת ֹ
ֹ
המקובל בעולם (הגרי"מ פיינשטיין).

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קפג

"מתוך ההפיכה" – סיפור היסטורי מפעים ,מהעבר הלא רחוק  /הרב חנוך חיים וינשטוק
פרק צ"ג "טובתן של רשעים"

"מתוך ההפיכה" – סיפור היסטורי מפעים ,מהעבר
הלא רחוק  /הרב חנוך חיים וינשטוק
[נ.ב .נסמכתי על ספר שמחברו כתב את הספר בארה"ב בשנת תשנ"ז וקיבל הסכמות
רחבות מגדולי הרבנים באמריקה .זה נכתב לבני ולבנות הנעורים החסידיים בשפה
האידית ועשיתי לזה עיבוד ספרותי רחב מאד .אני לא אחראי לתוכן]

פרק צ"ג "טובתן של רשעים"
סקירה קצרה של המרדף אחרי חיים שלום:
מרדף צמוד מתנהל אחר חיים שלום (מולי פלד) מאז נודע לקצין העיר על ידי אליהו
ברוכין שהוא נמצא בבני ברק הוצמדה לו חוליית בלשים מטובי האנשים של המשטרה
הצבאית ,בראשם עמד מאור לוי ,ירושלמי לשעבר שהכיר את כל המנטליות של תושבי
מאה שערים .בתחילה הם מנסים את מזלם בבית משפחת דיסנצ'יק שם אמור היה מולי
פלד לשהות ,אבל הם נוחלים אכזבה מרה  ,עידו התכונן לכך מראש והוא הסתיר את
מולי במחסן שלו ,לילה אחר מיכן דאג שיצא מבני ברק בעזרת רכב שהשיג מחבר ,מאור
שהוא לא טירון התכונן למהלך כזה ,הוא ערך מעקב ליד בית עידו וכשראה את עידו
יוצא כשמאחוריו משתרך איזה ירושלמי חשד שזהו מולי ,הוא ערך מעקב אחריו יחד עם
חברו אריק שגיא ,בדרך הם ניהלו מרדף צמוד ,חיים שלום תפס שיש אחריו מעקב ,הוא
נמלט למושב בית מאיר ומחליף את תלבושתו לעני קבצן ,הוא מחביא את הרכב בתוך
מטע זיתים ולאחר מיכן יוצא עם אוטובוס של אגד לירושלים.
העוקבים מוצאים את הרכב וחושבים שהוא מסתתר בבית מאיר ,בכך הם מאבדים זמן
רב ,כשהם תופסים את הטעות פספסו אותו לחלוטין ,מאז ידו של חיים שלום על
העליונה ,הוא מסת תר בישיבת מיר תחת מעטה של בחור ישיבה אמריקאי בשם פסח
הירשוביץ .סביבו מתאגדת חבורה שלימה כשבראשם בחור עליז ונמרץ בשם אליעזר
שטיינבאק ,כעבור כמה שבועות מגיע חנוכה ואז מבקש אליעזר שהוא מאד חסידי מחברו
החדש ללכת עמו לטיש של חסידי תולדות אהרן ,חיים שלום מביע התנגדות יש לו פחד
עמוק מטיש של זאת חנוכה עקב משקע בעבר עוד מימי אמשינוב כשהיה בחור בר מצוה
כשאביו ר' שלמה זלמן נהרג לנגד עיניו באמצע הטיש.
אליעזר שלא יודע על הפחדים של חברו מפעיל עליו לחץ כבד ולבסוף הוא נכנע,
כשהם מגיעים לטיש הם מגלים קהל רב שאפוף התלהבות עצומה הם מנותקים מכל
הבלי העולם הזה ונמצאים באטמוספרה גבוהה של קדושה ,אבל את חיים שלום המצב
הזה לא סוחף ,הוא שקוע בתוך הפחדים שלו ,חשש כבד מנקר בלבו שמא יפגוש את
חמיו לשעבר רב משה יוסף הויזמן .הוא לא מפסיק לעקוב אחרי הציבור במטרה לגלות
אותו ,את חמיו לשעבר הוא לא פוגש אבל הפתעה מאד לא נעימה מזומנת לו ,הוא פוגש
במקום את אליהו ברוכין שמגיע יחד עם אביו למקום ,חיים שלום עושה את טעות חייו
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קפד

"מתוך ההפיכה" – סיפור היסטורי מפעים ,מהעבר הלא רחוק  /הרב חנוך חיים וינשטוק
פרק צ"ג "טובתן של רשעים"

הוא לא מפסיק מלעקוב אחריו בחרדה ,אליהו מרגיש במעקב וקולט כי העוקב אחריו
אינו אחר מהעריק המפורסם מולי פלד שמצוה להסגירו לידי המשטרה הצבאית חיים
שלום נמלט בבהלה.
אבל הבריחה לא עוזרת ,אליהו מוצא דרכו אל חברו אליעזר שטיינבאק ובעורמה הוא
מוציא ממנו את הפרטים של הבחור האמריקאי ,כך יודע הוא שחיים שלום מסתתר
בישיבת מיר ,הוא מוסר לפקידה של קצין העיר אל"מ מרקוס את כל הפרטים ,צמד
בלשים מגיעים לישיבה אבל חיים שלום מקדים אותם בצעד ,הוא נמלט מהישיבה
בתחפושת קבצן ומאז הוא מסתובב בשכונת מאה שערים ,יחד עם חמולת הקבצנים ,הוא
מאד לא אוהב את מקצועו החדש ומקבץ רק לצורך מחייתו היומית ,הוא מחפש לעצמו
מקום מסתור להניח את ראשו ,בתחילה הוא ישן בבתי כנסת שונים אבל מגורש מכולם,
איש לא אוהב את התופעה הזאת.
לבסוף הוא מוצא מחסן מוזנח בפאתי מאה שערים ומתנחל שם ,אבל אינו יודע שבזה
עשה את המשגה הכי גדול ,הוא נכנס למחסן הישן של יונטי וזה יסגיר אותו לידיו כששב
לגור בירושלים לאחר שגילה את הסוד הלא מפתיע ...שהחילונים לא אוהבים את
החוזרים בשאלה רק מעודדים לעזוב את הדת אבל להושיט עזרה לא יושיטו אפילו כדי
אצבעה קטנה ,החוזרים הטיפשים שורפים גשרים ולא בונים חדשים ,כך הם יוצאים
קרחים לחלוטין.
הוא חוזר לאזור מאה שערים בתחפושת חרדית ,הוא בונה לעצמו תדמית של ניצול
שואה שמחפש את מז לו הטוב בירושלים ,הוא פוגש בשדכן המיתולוגי ר' בורך עקשטיין
שמנסה להצמיד לו את בת דודתו הרחוקה לבית משפחת שפילמן מחיפה ,הוא מבקש
ממנו להתאים את עצמו למלבוש יותר אירופאי ,יונטי שלבוש חסידי מדי מחפש מקום בו
יוכל להחליף את תחפושתו לתלבושת יותר מתאימה ,הוא נזכר במחסן הישן שהיה
ברשותו ,הוא מגיע למקום ומוצא מנעול חדש שחוסם את דרכו .הוא מסיק מזה שיש לו
פולש במקום ומחליט לעשות סדר אחרי שיסגור את השידוך ,אבל תלבושתו היפה אינה
מועילה לו ,גם לא עושרו הרב ,המשפחה מסירה את המכסה ולנגד עיניהם נחשף כי
הב(ח)ור ריק לגמרי ורק נחשים ועקרבים מצויים בו בשפע .השדכן ננזף על ההעזה שלו
להציע שידוך כזה ...ור' בורך מחזיר זאת בדואר חוזר ליונטי.
יונטי שזועם על מזלו הרע מחליט לפרוק את כל זעמו על הפולש המסתורי ,באישון
לילה הוא מגיע למקום ומנסה לפרוץ למחסן אבל הדלת נעולה היטב מבפנים ,הוא חוזר
לביתו ומנסה את מזלו למחרת ,הוא פוגש את חיים שלום יוצא מהמחסן כשהוא קפוא
כולו ,לילה קשה פקד אותו הוא הצטנן מהגשמים הזועפים שהרטיבו אותו ,הטחב במחסן
תרם גם הוא את חלקו והוא חלה בדלקת ריאות חריפה ביותר בשני הצדדים ,בשארית
כוחותיו הוא מבקש ללכת לביקור חולים .יונטי תופס אותו בחוזקה וצועק על הפלישה.
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ברגע הראשון לא יודע יונטי שהמדובר בשונאו חיים שלום ,אבל כשהלה מתחיל
להתחנן על נפשו ,הוא תופס שזה קולו של חיים שלום .הוא זועם כנגדו על הפלישה
ומבקש ממנו לשלם לו סכומי עתק עבור השכירות של מחסנו ,חיים שלום מבקש ממנו
ש יניח לו כרגע כי הוא בסכנת חיים ,יונטי מרחם עליו ומבטיח לו עזרה ,הוא הולך לחפש
רכב שיקח אותו לבית החולים אבל גשם סוחף צולף בפניו ומונע ממנו לעמוד במקום,
הוא חוזר למחסן ומוצא את חיים שלום שוכב מחוסר הכרה לחלוטין .הוא מנסה לעורר
אותו אבל הדבר לא עולה בידו ,הוא מבין שחיים שלום נמצא ברגעים האחרונים לחייו,
הוא מחליט לעשות את הכל כדי לאשפז את חיים שלום ואולי בזכות זאת משמים יעריפו
עליו גשמי ברכה והשידוך שהוא כה מצפה לו יגיע במהרה.
*
יונטי ניסה את מזלו בשניה ,הוא יצא לחוץ לבדוק אולי ימצא איזה רכב ,הפעם האיר לו
המזל ,הגשם פסק לחלוטין ,היה יותר קל לעמוד ברחוב ולחכות עד שימצא איזה רכב
מזדמן ,המתנה זו השתלמה ,אחרי מחצית השעה הצליח למצוא אדם טוב לב שהסכים
לקחת את חיים שלום המעולף על גבי הטרנטה שלו.
לא היה זה מבצע פשוט להכניס אדם חסר הכרה למכונית כזו ,מאמצים רבים נדרשו
כדי להכניסו לרכב הקטן בלי לשבור את אחד מאבריו ,רק לאחר מספר תמרונים הצליחו
להכניסו במצב של ישיבה ,הם נאלצו לקשור אותו היטב ,שלא ישמט ארצה ויחבט בכל
חלקי גופו מתנודות הרכב המיושן שנאלץ לתמרן במומחיות בסמטאותיה הצרות של
מאה שערים ,ליונטי לא נותר מקום ראוי לשמו לשבת ,כדי שאף הוא יוכל להיכנס
למכונית ,היה עליו לעבור מסכת מירוק נוראה ,הוא חש את גבו האצילי תפוס לחלוטין,
בשל הצפיפות הנוראה .הבחור המפונק שלא סבל מעולם ממיחושים עבר מסכת מירוק,
כשעשה לראשונה טובה עבור יצור אנוש.
אוח אוח איך לייד געפערליך פון פיין ,אני סובל מאד מיסורים נאק יונטי כשפניו
מביעות את יסוריו הקשים.
"מצוה שנקנית ביסורים מכפרת על הרבה עוונות" הפטיר הנהג שהציג את עצמו בשם
מנחם שלוסברג תוך שהוא מנסה להגיע לרחוב הנביאים בו שוכן בית החולים ,הכבישים
היו מוצפים וקשה היה לנוע בהם.
"איפה מצאת את האמלל? התעניין מתוך סקרנות ,החולה שלך נראה כמעט מת
לחלוטין ,אני מקוה שנגיע בדקה הנכונה לבית החולים ,כזה חולה צריך להעביר ברכב
יותר נאות מהסוס שלי ,הוא זקוק לאלונקה וטיפול החייאה ,יש לי מעט ידע ברפואה ואני
אומר לך שיש לו דלקת ריאות חריפה ,יתכן אפילו בשני צדדים ,אני לא נותן לו יותר
מיממה אולי שתיים ,לא מעבר לזה".
"אל תאמר לי דברים כאלו ,נבהל יונטי ,אני לא מסוגל לטפל במת מצווה ,זה למעלה
מכוחותיי להיות אחראי לקבורה של אדם ,מעדיף להתעסק עם אנשים חיים".
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
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"אנחנו לא בוחרים לעצמנו מצוות ,קודם מנסים להציל חיים ,אם תצליח בכך ,קנית את
העולם הבא שלך ,כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ,אבל אם חלילה
וחס הלה לא יעמוד מחוליו ,גם אז תקיים מצוה גדולה ,אתה יודע מה שכרו של מי
שמתעסק במת מצווה? אין לך כל מושג בזה! כי אם היית יודע ,היית מתפלל שבכל יום
יזדמנו לך חמישה כאלו .חס ושלום.
ברגע שאדם מת אין דבר חשוב יותר בשבילו ,רק להגיע לקבר ישראל מה שיותר מהר,
אם ניתן היה צריכים היו לקוברו עוד באותו רגע כשגופו עדיין חם ,מרגע שנקבע המוות
בלי כל ספק ,צריכים ישר לטהרו ולקוברו ,אבל אי אפשר ,צריכים לארגן לוויה נכבדה
כדי לחלוק כבוד למת וגם לזכות את האנשים שיוכלו להיפרד מהמנוח שהיה קרוב חבר
וידיד כל החיים ,אבל מת מצוה אין לו את הפריווילגיה הזו ,אז מי שגומל עם הנפטר
האלמוני את החסד ומביאו במהירות לקבר ישראל קונה לעצמו פרקליט גדול שימליץ
עליו לעולם הבא ,אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא.
יונטי רעד בכל גופו למשמע הבשורה המכובדת בו הוא עומד להיות מתעסק בקבורת
מת ועוד של מי.
"יונגערמאן (אברך) למה אתה מפחד? אני אישית קברתי כבר שלושה מתי מצווה ושמח
בכך מאד ,אבל אם אתה מפחד מגודל המשימה ,אהיה אני זה שאקח את המצוה על
כתפי בשמחה רבה .אבל ראשית צריכים לדעת בכלל אם הוא מועמד להיות מת מצווה,
אולי יש לו קרוב או גואל ומצווה ליידע את משפחתו שתטפל בו".
יונטי נרעד ,הוא לא אהב את הדרישה וחקירה של הנהג האלמוני ,הוא מעדיף מה
שפחות להתעסק עם פרטים .שניה לאחר מיכן התעשת ובדה לו סיפור ,בהתרגשות
מעושה.
"עברתי במקום וראיתי איזה גבר שוכב מחוסר הכרה ליד המחסן הזה ,כנראה שהוא
מצא במקום מקום מסתור מהגשמים ,ניסיתי לעורר אבל לא הצלחתי ,הבנתי שאם לא
אעשה מעשה הוא עלול למות בידי ,לבי הרחום לא נתן לו למות ,לכן יצאתי בגשם סוער
לחפש איזה רכב שיעביר אותו לבית החולים ,אתה לא יודע כמה זמן עמדתי בחוץ עד
שהגשמים פסקו ,נס שהגעת ברגע האחרון ,אחרת היו לך כאן שני מתי מצוה ,יכולת
להגדיל את הצל"ש שלך"
"חח אתה בדחן מעולה ,אבל לא צריך להגזים ,לא מתים מהגשם הירושלמי כל כך
מהר ,אתה לא נראה לי אחוז כפן כמסכן הזה ,אתה לבוש היטב ומוגן מהקור הצורב ,אף
שהנך רטוב לחלוטין עדיין אינך בסכנה ,אבל הבה לא נפחית מהמעשה הטוב שעשית,
אתה בעל מסירות נפש עצומה כאחד מקמאי וזה ממש ראוי לציון ,עליך צריך לומר
בשבת...וכל העוסקים באמונה הקב"ה ישלם שכרם ,בעזרת השי"ת ימלאו כל משאלות
לבך לטובה אמן סלה".
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יונטי שמח מאש על הברכה ,למרות שכבר היה רחוק מדת ,כרחוק מזרח למערב ,אבל
האמין בברכות ,שריד מבית אבא ,יש לו עד שמעיד עליו שהוא עשה מעשה חסד עצום
במסירות נפש שלא תאומן ושכרו לא יקופח.
הרכב הגיע לבית החולים "ביקור חולים" המכונית עצרה לא הרחק מפתח בית החולים,
הנהג הלך להזעיק צוות אחים שיעזרו לו להעביר את חיים שלום בצורה מקצועית.
כעבור שתי דקות הגיעו שני אחים גברתניים מצוידים באלונקה ,הם העבירו בזהירות את
חיים שלום ששכב כל אותה העת חסר הכרה ,הם הביאו אותו לחדר המיון ,רופא הוזעק
בדחיפות יחד עם עוד שני אסיסטנטים (מתמחים) שהיו זמינים ,תיכף ומיד החלו לבצע
החייאה בחולה.
ברגעים הראשונים היה נראה המצב נואש לחלוטין ,הגוף כמעט ולא הגיב ,הדופק היה
חלוש ביותר כמעט לא הורגש ,הוא לא הגיב לכל העיסויים ,דומה שכבר נפח את נשמתו
העלובה בלי שאיש ירגיש בכך .יונטי שעמד בצד חשב שבעוד כמה דקות יודיעו לו על
מותו של חיים שלום האומלל.
אני לא מתכונן לשלם על קבורתו ,גמלה בבלו ההחלטה ,יש כבר מתנדב אחד שיטפל
בכל העניין ,הוא לא הרפה מבט ממנחם שלוסברג ,שלא יברח לו באמצע ויניח לו
להתמודד לבד עם הקבורה.
אך אחרי כעשרים דקות החל גופו של חיים להגיב ,סימני חיות ראשוניים החלו
להיראות ,הצוות המשיך בטיפול במגמה לייצב את מצבו ,הם העבירוהו לחדר טיפול
נמרץ ,נלחמים על חייו ,יונטי היה בחוץ בכל אותה עת מתוח כוסס את ציפורניו,
לראשונה היה אכפת לו ממצבו של חיים שלום ,הוא הדחיק את כל רגשותיו השליליים
שהיו לו כלפיו ,הוא חשב לעצמו ,הוא יותר אומלל ממני ,לו אין סיכוי גם אם יחיה ,עליך
לשמוח שאתה לא נמצא מתחת לסכינו של מלאך המוות וגם יש לך כסף בשפע.
אחרי שעה יצא הרופא עם חיוך על פניו ,הוא טפח על שכמו של יונטי ואמר לו" :תדע
לך שבזכותך הבחור נמצא בעולם ,אם היית מאחר מעט יותר ,יתכן שלא היה נותר רק
לקבוע את מותו של האומלל ,הבחור נמצא במצב של "תת תזונה" הוא לא אכל אוכל
ראוי תקופה ארוכה מאד ,כמו כן שתי ריאותיו מודלקות ,הוא גם סובל מקדחת שמוצצת
את כל החיוניות שבגופו ,נראה ששהה ברחוב או באיזה חדר מדרגות תקופה ארוכה,
גופו הופקר לפגעי הזמן וכעת זה מתפרץ החוצה.
מצבו כרגע קשה אבל יציב ,יש לו כנראה איזה מלאך או מליץ יושר בשמים ששומר
עליו ,חשתי איך אני נאבק עם מלאך המוות ,הוא אחז בו בכל כוחו ,כמעט וראיתי את
נשמתו נפרדת מגופו ,אבל בס"ד מלאכי רחמים המליצו עליו והוא מתחיל להתאושש
מעט ,הוא עדיין חסר הכרה ,אבל אני מאמין שבעזהי"ת יצא מכלל סכנה".

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
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יונטי הרגיש סיפוק רב ,הוא עשה משהו אלטרואיסטי (התנדבות שנובעת מאהבת
הזולת) לראשונה בחייו עשה פעולת חסד למען אחרים ,במסירות נפש ממש ,עתה עליו
לקצור את הפירות.
כשעמד לצאת לביתו ,עצר אותו פקיד המיון ,יקה ממושקף עם זקן צהבהב וביקשו
למסור פרטים על החולה.
"מה זה חשוב לך כל כך? אני בלי נדר אחראי על החולה ,אם צריכים לשלם על הטיפול
אני הכתובת" השיב יונטי קצר רוח.
"אין כזה דבר ,אין חולה שמגיע לאשפוז בלי שיש לנו עליו פרטים מינימליים ,אתן לך
משל ,אם חלילה וחס הבחור יפח את נשמתו הוא פשוט יהיה מת מצוה ,איש לא ידע מי
הוא היה ,הוא עלול לעגן אשה רח"ל ,יתכן שיש גם ילדים ,גם עליהם רחמנות עצומה,
הם לא ידעו כלל על אביהם ולא יהיה מי שיגדל אותם ,לכאב היתמות יתוסף כאב מיותר
שהבעל והאבא נעלם ואיננו.
היה לנו לא מזמן אדם כזה שהגיע לבית חולים בכוחות עצמו ,הוא סיפר לנו שאכל
אוכל מקולקל ויש לו הרגשה שקיבתו מורעלת כי תיכף לזה התחיל לחוש כאבים איומים
בבטנו ,הוא חושש מאד לחייו ,הוא מבקש שיעשו לו שטיפת קיבה מהירה כדי להציל את
חייו .עוד לפני שהספיק למסור לנו את פרטיו האישיים התמוטט לנגד עינינו ומת.
לצערנו הרב לא היו עליו שום פרטים מזהים ,פניו לא היו מוכרים לאיש ,הבאנו את כל
מי שרק יכולנו בניסיון לזהות את הנפטר ,תלינו בבתי כנסיות הגדולים פתקים ניסינו
לתת תיאורים מדויקים על המת ,ביקשנו מהציבור שיבוא לעשות זיהוי ,אבל כל
מאמצינו כשלו ,איש לא נעתר ,המת הוא מת מצווה לכל הדעות ,מה עלינו לעשות עמו?
אולי ישנם אשה וילדים באיזו פינה רחוקה ,חשבנו שאם יש כאלו ודאי הם מחפשים
אחריו ,יתכן שישאלו בכל בתי החולים שבירושלים.
כדי שפניו לא יושחתו ושלא יאכל גופו היינו צריכים להכניס אותו למקפיא ,יש
ברשותנו שני מקפיאים קטנים ואין בהם מקום רק לאירוח זמני .עוברים להם יומיים
שלושה ואין תגובה כאילו היהודי הזה בא מהירח ,לא היה את מי להזעיק ,האומלל שכב
אצלנו במקפיא כחודשיים וחצי ,אני באופן אישי הפכתי עולמות בגלל צער הנשמה
שסובלת כל עוד לא הגיעה לקבר ישראל ,בסוף מחוסר ברירה פנינו לרב יצחק כהן בנו
של רב יוסף כהן מיסד בית החולים ,רב יצחק הוא גאון עצום בתורה ומשמש לנו כפוסק,
הוא החליט כי פרק זמן זה אומר שאם עד עתה לא בא אדם לשאול אודותיו ,אין לחוש
שיבוא מישהו לשאול עליו .לקחתי את הנפטר יחד עם חבר והבאתי אותו למנוחת
עולמים בחלקת מתי מצוה.
לא מזמן הגיע לפתע אדם שסיפר שבא מארה"ב ,הוא לבקר את אחיו שהוא גלמוד
לגמרי ,הוא בא לביתו ומצאו נעול ,הוא התגורר באחרונה בבית חד קומתי בלי שכנים,
כך שלא יכול היה לשאול איש מהם מתי ראוהו לאחרונה ,הוא הלך לשאול עליו בבית
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קפט
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הכנסת בו היה מתפלל ,הם סיפרו שכבר שנתיים שלא דרך בבית הכנסת בשל איזה
עלבון שספג מהגבאים ,הוא היה אדם תימהוני בלי כל משפחה ,לא היה לו קשר עם אף
אחד ,לכן לא תמה איש על היעלמו.
לפי התיאורים שנתן לי הבנתי שמדובר באותו נפטר אומלל ,שמו היה רב משה כהן ז"ל
לפי תיאורי האח ,היה אותו רב משה גאון עולם ,הוא ידע את כל התורה בעומק ,הוא גם
היה מקובל עצום ,בשנותיו האחרונות היה עסוק בחלומות לבנות את בית המקדש ,כל
ראשו היה בגאולת ישראל מידי הסטרא אחרא שאחזה בו.
הלכתי עם האח בסמוך לבית הקברות ,בשל היותו כהן ,הוא צויד עם משקפת חזקה
דרכה הראיתי לו את חלקת הנפטר שהייתה בלי ציון ,מה שהיה כתוב עליה ,פ"נ מת
מצוה ז"ל .האח בכה בכי מר ומיד ציווה להקים מצבה מכובדת בו יכתב ,פ"נ הגאון
המובהק מארי דכולא תלמודא ,ציס"ע ,עבד את קונו מתוך מסירות נפש ,רבי משה ב"ר
אהרן כהן זי"ע מגזע אראלים ותרשישים ,נלב"ע י' חשון תשי"ג.
עכשיו אתה מבין עד כמה חשוב לדעת פרטים ,כדי שלא תחזור סצנה שניה שילך לנו
כאן אדם בלא שום פרטים עליו".
יונטי חשב מספר דקות ,מה הוא עושה במקרה כזה ,אי אפשר לצאת בלי פרטים ,מה
עלי למסור עליו ,לפתע בלי אפילו שיכול היה לשלוט על עצמו אמר :ובכן ..יש לכם כאן
עסק עם אדם לא פשוט ,לכאורה נראה לך שהוא הומלס מושלם ,אבל לא כן ,יש לו
משפחה שמתגוררת לא הרחק במאה שערים ,אלא שהוא ניתק קשר מהם ולכן חי כמו
הומלס".
סקרנותו של אותו פקיד ששמו היה ברוך נויוירטה ניצתה באחת ,הוא אוהב סיפורים
מעניינים.
"הבה נשמע את הסיפור ,אני אוהב סיפורים ,בפרט אם הם מסתוריים מאד ,אשמח
לשמוע הבהרות".
"ובכן שמו המקורי הוא חיים שלום פינקלשטיין ,בצעירותו יצא שמו למרחקים כעילוי
גדול מאד ,כל ירושלים רעשה לשמעו ,אבל לאחר זמן עזב את המחנה ונהיה קצין בצבא,
הוא טיפס מעלה ,עד שנהיה מקורבו של הרמטכ"ל יגאל ידין ,חשבו עליו שהוא עוד יהיה
הרמטכ"ל העתידי ,אלא שבשל איזו עלילה שנארגה סביבו נמלט מהצבא ונעשה עריק
מהצבא ,המשטרה מנהלת אחריו מרדף אימים כבר זמן ארוך ,הוא הצליח לתעתע בהם,
בשל כך נעשה הומלס ועתה כמעט שילם בחייו".
"מה אתה אומר? זה סיפור מדהים ביותר ,אני חייב לעדכן את הנתונים בתיקיה ,במידה
וחלילה יקרה לו משהו ,עליך לתת לי את כתובת משפחתו ,כדי שנוכל לעדכן אותם במה
שקורה לו.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
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"האמא היא אלמנה זה שנים רבות ,קוראים לה מרת אסתר פינקלשטיין ,היא מתגוררת
בשכונת מאה שערים ,כרגע לא עולה לי בזיכרון הכתובת המדויקת ,אברר לך זאת
בהקדם ,מחר מוחרתיים אבוא לבקר ואכנס למשרדך לעדכן אותך בכל הפרטים.
ברוך הממושקף עדכן את כל הפרטים בתיק החולה ,הוא לא ידע שבכך הסגיר את חיים
שלום לידי המשטרה הצבאית .עוד באותו יום עברה מאיה הרבסט פקידה דקדקנית על
כל הפרטים ,היא נבהלה לראות שחור על גבי לבן כי בטיפול נמרץ נמצא עריק של צה"ל
בשם חיים שלום פינקלשטיין ,מצפונה התעורר ,חייבת ליידע את אחי שלום על העריק.
עוד באותו ערב התקשרה להודיע לאחיה שלום שהיה בכיר במשטרה הצבאית כי
במחלקת טיפול נמרץ נמצא חולה בשם חיים שלום פינקלשטיין עריק מהצבא כרגע הוא
במצב קשה מאד ,אבל כשיבריא עליהם לדאוג שימצו עמו את הדין.
"מאיה את בטוחה במה שאת אומרת ,יש לי את רשימת כל העריקים שנמלטו מהצבא
בשנים האחרונות ואין ביניהם כזה שם? קימט אחיה את מצחו .נראה לי שיש לך כאן
טעות .אבל לא אזלזל בהתראה אני אעביר על הפיקוד מעלי את המידע באם יש בהם
ממש תקבלי צל"ש מהצבא.
הוא לא התרשל בתפקידו והעביר את הדיווח לפיקוד שמעליו ,התשובה שהגיעה אליו
כעבור מספר ימים :לא היה מעולם חייל בצבא בשם חיים שלום פינקלשטיין ,אבל
במקביל יש לנו עריק שכבר נעדר מספר חודשים ,שמו הוא מולי פלד קצין בדרגת סגן ,יש
לברר עם החולה כשיתאושש ,האם יש קשר ביניהם?
שוטר צבאי הגיע לבקר את החולה אך לא ניתנה לו כניסה ,מדובר כעת באדם חסר
הכרה לחלוטין ומצבו אנוש ,אי אפשר כרגע להטרידנו בכך .הלה דיווח למפקדים
שמעליו ,הוא קיבל הוראה לשוב לבסיס ,אך תחתיו התקבלה החלטה לשלוח קצין
בלבוש אזרחי שישגיח מרחוק שהחשוד לא יעלם מהעין.
אך בבית החולים לא אהבו נוכחות של הבחור שהסתובב בלי הסבר משביע רצון ,בית
חולים ביקור חולים הוא קטנטן מדי ,אין מקום לאנשים מיותרים ,הבחור לא היה מספיק
חכם כדי להחביא את נוכחותו ,לאחר יומיים של נוכחות מדי מאסיבית ניגש אליו אחד
מצוות בית החולים וביקש לברר פשר מעשיו במקום ,הוא לא נראה כמבקר סטנדרטי,
הבחור ניסה לתרץ את עצמו באיזה שקר עלוב ,אבל איש הצוות היה אדם קשוח מאד,
הוא קיבל משכורת טובה בשביל לסלק כל מיני טרדנים לא רצויים שמפריעים לשלוות
החולים ,הוא ביקש את המבקר התימהוני לעזוב את תחום בית החולים.
הלה הבין את הרמז ,הוא עזב את בית החולים ודיווח לממונים עליו שהמקום אינו נוח
למעקב.
האם הסכנה חלפה לה או שתתגבר יותר את זה נדע רק בהמשך.

אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קצא

סיפור  /מ תוך מדור 'לוית ח"ן'
הנאצים שהגנו על הספינה עמוסת היהודים

סיפור  /מתוך מדור 'לוית ח"ן'
הנאצים שהגנו על הספינה עמוסת היהודים
בשיחות של רבי שמשון פינקוס לחנוכה (עמוד מ"ח) ,מביא מעשה נורא:
קבוצה של ארבע מאות יהודים ,שהיו אזרחים גרמניים ונתגלגלו בשנות המלחמה
לאנגליה .הבריטים לא יכלו להחזיק בתוכם פליטים גרמנים ,החשודים כמרגלים בזמן
מלחמה ,ולכן אספו את כל הקבוצה ושלחו אותם באנית מסחר לגירוש באוסטרליה .הם
שחררו אסירים ופושעים מבתי כלא ,כדי ש ישמשו כמלחים על האניה .אך יצאה האניה
מהנמל באנגליה התחילו המלחים להתעלל בקבוצת היהודים .גנבו מהם את מזוודותיהם
ובזזו לעצמם כרצונם ,את הנותר השליכו באכזריות אל תוך הים .הצער ועגמת הנפש על
איבוד החפצים המזכרות והמכתבים האישיים היו גדולים מאד" .מה זה עשה ה' לנו?"
כך הגיעו הפליטים ,בעירום ובחוסר כל והתאקלמו באוסטרליה.
לפני שנים מספר ,עשרות בשנים לאחר הגירוש ההוא ,מצא יהודי אחד יומן של קצין
גרמני ששרת בשנות המלחמה בצוללת (-כלי שיט תת ימי" ,סובמארין" באנגלית) .באחד
הפרקים המתארים את שנות המלחמה הוא כתב על אותה אנית מסחר בריטית שנקלטה
בראדר של הצוללת .הפלגה ללא ליווי צבאי היתה בימים ההם כהתאבדות .ניתנה
הוראה לירות על האניה ,אך לא היה ברור אם אכן היריות פגעו במטרה .כיוון שנקלט
בראדר שמזוורות וחפצים פזורים סביבות האניה ,נשלחה סירה למשות אותם מן המים.
בבדיקה גילו מכתב ים בגרמנית של אזרחים גרמניים .רושם הוא" :שמחנו שלא פגענו
באניה עם גרמנים כמותנו .בהוראה שקיבלנו מהפירר בעצמו (היטלר ימ"ש) ,הופקדנו
ללוות את האניה עד לאוסטרליה בכדי להגן עליה מפני תוקפים בריטים אפשריים".
לאחר שנוסעי האניה ירדו והיא חזרה לאנגליה ,זיהו הגרמנים שהיא שייכת לאנגלים
ופוצצו אותה.
נתבונן בעומק המעשה ,ארבעים שנה יהודים בכו והצטערו על אובדן המזכרות
והמכתבים האישיים .אולי אפילו התמרמרו על מדת הדין שפגעה בהם .והנה מתברר
למפרע גודל החסד שעשה עמם השי"ת ,ובנס ממש איפשר להם להגיע בשלום לחוף
מבטחים .מתוך מצב של חוסר סיכוי להנצל ,זימן להם ה' מלחים באניה ,פושעים
ואכזריים ,שזרקו את חפציהם למים ובכך ניצלו חייהם .עכ"ד הגה"צ ר' שמשון זצוק"ל.
*
קישור לפרשה:
תכלית יציאת מצרים היתה ללמד אותנו אמונה ובטחון בבורא כל עולמים כמו
שמאריך הרמב"ן בסוף פרשת בא ,וגם בכדי להרגיל אותנו להיות עבדים למקום וכמש"כ
בספר "שמן המור" בשם הראשונים ,כי כל כבדות עבודה שהיתה לישראל במצרים סבב
יתברך בעבור התכלית הטוב שיקבלו אח"כ התורה ,כמש"כ "בהוציאך את העם ממצרים
אספקלריא לפרשת וארא תשפ"ב
עמוד קצב
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תעבדון את האלקים וגו' ,כלומר "אחר צאתם משעבוד קשה כזה יעבדו בטח את
האלקים ,כי כב ר שורש ההכנעה בלבם" .ולכן אף שבשעת מעשה לכאו' לא הבינו כלל
ישראל גודל התועלת שיש להם מהעבודה קשה ,מ"מ הכל היה הכנה לטובה גדולה.
(מתוך אספקלריא לפרשת שמות תשפ"ב)
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