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לקראת שבת

יח

תוכן ענינים

פתח דבר

כ‡˘ר ר‡ינו ‡˙ ‰סכנ„‚‰ ‰ול˘ ,‰ל‡ נוכל ל‰ינˆל חליל ,‰עזבנו ‡˙ ‰מ˜לט ורˆנו לחפ˘
מחס ‰ב‡ח„ ˘‰ערים ˘ל ‰ב˙ים „‚‰ולים.
˙מונ˙ ‰רחוב ו‰בנינים ‰בועריםˆ ,ע˜ו˙י‰ם ˘ל ‰נ˘רפים ‡‰ומללים ו‡נ˘ים נפח„ים,
ביחו„ ˘ל ‰יל„ים‰ ,נ˘ים ו‰ז˜נים ‡ -ין ו‡י ‡פ˘ר ל˙‡ר.
‰‰פˆˆ‚ ‰בר ‰מר‚ע לר‚ע ,ל‰בו˙ כיסו ‡˙ ‰רחובו˙ ,ענני ע˘ן ˘חור יˆ‡ו מ‰ב˙ים ,ו‚‰ם
˘˘‰מ˘ זרח‡ ‰ך ‰עננים ˘‰חורים ‰ס˙ירו ‡˙ ‡ור ˘‰מ˘.
וכך במ˘ך כמ˘ ‰עו˙ רˆנו ממ˜ום למ˜ום˘ ,בורים ומפוח„ים ,כ„י למˆו‡ מחס ‰מפני
‰‰פˆˆ.‰

מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ו‡ר‡‰ ,ננו
מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰
ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

˙˘ס‚( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך
י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘
ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙
‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי

ב‡ח„ ‰מ˜לטים ‡˙‰ספו מ‡ו˙ ‡נ˘ים ,מחו‚ים ˘ונים‰ ,יו ˘ם י‰ו„ים בעלי לבו˘ים

‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם

‡רוכים ,ז˜ן ופי‡ו˙ וי‰ו„ים מ‚ולחים ,נ˘ים בפי‡ו˙ נכריו˙ ונ˘ים ˘„יברו ר˜ פולני˙ ,כולם

מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י

עמ„ו ˘בורים ומלי‡י י‡ו˘.

סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,
וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

˜‰בוˆ˘ ‰לנו˘ ,מנ˙‡ ‰ו˙י ,מ˘פח˙י וכמ ‰ע˘רו˙ מ˙למי„י י˘יב˙ "˙ומכי ˙מימים",

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

‡מר‰˙ ‰לים ,ופ˙‡ום˜...ול נפ„‡ ıיר זעזע ‡ו˙נו‰ ,י˙ ‰זו פˆˆ˘ ‰נפל ‰ב˜רב˙ מ˜ום .ובו

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

בר‚ע ˙‰פ˘טו מסביבנו נחלי ‡˘ וכל ‡ח„ מ‡˙נו ר‡‰ ˙‡ ‰מו˙ לנ‚„ עיניו.
זע˜„‡ ‰יר ‰פרˆ ‰ספונט‡ני˙ מפי כולם˘ :מע י˘ר‡ל ‰׳ ‡ל˜ינו ‰׳ ‡ח„ .כל ‡ח„ ‰י' בטוח
כי ‡ל‰ ‰ם ‰ר‚עים ‡‰חרונים לחייו.

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן
˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין

˜רי‡˙ "˘מע י˘ר‡ל״ כזו ‰ב‡ ‰בזע˜ ‰מעומ˜ ‰לב ,מפי ‡נ˘ים ˘ונים בעלי ˜˘‰פו˙

במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן

˘ונו˙  -ל‡ ˘מע˙י מעולם ,ו‡ני ב˜˘ ‰מ˘‰י"˙ ˘˜רי‡ ‰זו ˘ל ״˘מע י˘ר‡ל״ ˙י˘‡ר ח˜ו˜‰

‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו

בזכרוני לנˆח.

על ‡מי˙˙ „‰ברים.

בימי ‰מלחמ‰ ‰ללו ,מלב„ מ˘ ‰ר‡ינו ‚˘‰ח ‰פרטי˙ ו‡ל˜י˙ על כל ˆע„ ו˘על ,ר‡ינו ‚ם
ב‡ו˙ם ימים טרופים ‡˙ ‰לב ‰י‰ו„י ‰ספו‚ כולו ‡מונ ‰פ˘וט.‰
לר‡ו˙ מ„‚ ‰ול ‰ועמו˜‡‰ ‰מונ ‰ב‰וי׳ ‰מו˘ר˘˙ בלב ‰י‰ו„י ,ז‰ ‰טוב ˘למ„˙י מ‰רע.
‡ו˙˜ ‰רי‡˙ ״˘מע י˘ר‡ל״ ˘ב‡ ‰מ˙וך ‡מונ˙ ‰מימ ,‰פ˙ח ‰בפני מעיינו˙ ח„˘ים ˘ל
‡‰ב ‰ו„רך ‡ר ıכלפי בני ובנו˙ י˘ר‡ל ,י‰יו מי ˘י‰יו‰ .נני מ˘וכנע  -על יסו„ עוב„ו˙ -
˘לבו ˘ל י‰ו„י ער לכל „בר ˘ב˜„ו˘‡ ,‰ל‡ ˘במ˜ומו˙ ˘ונים ‰ו‡ במˆב ˘ל ˙‰עלפו˙,

מפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ מ˘מע ˘ב˘לו˘ ‰מכו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ל‡ ‰י' עניין
‰‰ב„ל ‰ו‰פ„ו˙ בין י˘ר‡ל למˆריים  /ונ˘‡ל˙ ‡˘‰ל‰ ‰עˆומ:‰
"‡ם ‰מכ‰ ‰י˙‚ ‰ם לי˘ר‡ל ,מ ‰ר‡י' י˘ ב ‰לפרע˘ ‰י˘לח ‡˙
י˘ר‡ל"? ו‚ם :מ„וע ב‡מ˙ פ‚עו מכו˙ ‡לו ‚ם בי˘ר‡ל?

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו

זעקה אדירה פרצה ספונטאנית מפי כולם

"ערוב" – לא בין ישראל לעמים!

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰
‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰
ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)ע"פ לקוטי שיחות חי"א עמ'  42ואילך(

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

מדוע זכו משה ואהרן להיות גואלי ישראל?
בין "שרקה" ו"השריצה" ל"מתזת"

)ע"פ לקו"ש חט"ז עמ'  58ואילך(

)ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ'  79ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
צפרדע השוברת את "קליפת מצרים"
מ„וע נפרע ˜‰ב" ‰מן ‰מˆרים „וו˜‡ על י„י ˆ‰פר„ע?  /במ ‰כפיר˙
פרע‰ ‰יי˙‚ ‰רוע ‰מכפיר˙ סנחריב?  /מ„וע ˆ‰פר„ע „וו˜‡ מס˙יר‰
על ‰בור‡ י˙"˘?  /וכיˆ„ נ˘בר˜ ‰ליפ˙ מˆרים? מ‰ו˙ כפיר˙
מˆרים ,ו˘ביר˙ ‰במכ˙ ˆפר„ע
)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ'  49ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י

"קשה עורף"  -בקדושה
"שמי ה' לא נודעתי" – גם עכשיו? )ע"פ ספר השיחות תשנ"ב ח"א עמ' (262
)ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ'  31ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בענין אישו משום חציו
יבי‡ בי‡ור ‰נמו˜"י „ח˘יב ˘‰‰יז˜ נע˘ ‰ב˘ע˙ „‰‰ל˜ ,‰ועפ"ז
י˜˘ ‰ס˙יר ‰מ„ברי ר' יוחנן ‚בי ˙עני˙ ˙"ב ,ו˘וב י˙ר ıע"פ
סבר˙ ‰נמו˜"י עˆמו  /י„ון עפ"ז ‡י ˘ייך לומר „‚‡ול˙ מˆרים ‰וי
˙‰חל˙ ‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰
)ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ'  125ואילך(

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
אל תכרוך עשייתך בזולתך )ב(

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
זעקה שגילתה אמונה

ו˙‰‰עוררו˙ מ‰עלפון ‰ו‡ בי„יים ˘ל ‰מעוררים‰ ,מחנכים ו‰מ„ריכים.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˜י ˘"˙'‰ ıעמ'  - 11-12ספר ˘‰יחו˙ ‰ ˘"˙'‰מ˙ור‚ם עמ' כ-כ‡(
ˆוו˙ ‰עריכ ‰ו‰ :‰‰‚‰‰רב לוי יˆח˜ ברו˜‰ ,רב מ˘‚ ‰ור‡רי'‰ ,רב מנחם מענ„ל „רו˜מן‰ ,רב ˆבי ‰יר˘ זלמנוב‰ ,רב ˘לום חריטונוב,
‰רב מנחם טייטלבוים‰ ,רב ‡בר‰ם מן‰ ,רב יˆח˜ נוב‰ ,רב מנחם מענ„ל רייˆס‰ ,רב ‡לי‰ו ˘וויכ‰
מכון '‡ור ‰חסי„ו˙' ,סניף ‡ר˜‰ ıו„˘ ˙ 2033 .„.כפר חב"„ ◇ 6084000 ,טל' מערכ˙orhachasidutil@gmail.com 03-3745979 :
Or Hachasidus - Head Office, 1469 President st. #BSMT, Brooklyn, NY 11213 - United States (718) 534 8673

המדור מודפס זכות

יז

הרה"ת משה וזוגתו
אה שיחיו בייטמאן
חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

שיחות ומכתבים בﬠניני ﬠבודת ה' מכ״ק אדמו״ר
חות
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ﬠ

ביאורים בפשוטו של מקרא

"ﬠרוב" – א בין ישרא ﬠמים!
מפשוטו של מקרא משמע שבשלוש המכות הראשונות לא הי' עניין ההבדלה והפדות בין ישראל למצריים /
ונשאלת השאלה העצומה" :אם המכה היתה גם לישראל ,מה ראי' יש בה לפרעה שישלח את ישראל"? וגם :מדוע
באמת פגעו מכות אלו גם בישראל?

ī
‡.

זﬠקה שגיתה אמונה
ההפצצה גברה מרגע לרגע ,ים של להבות הקיף 'את הרובע ,ענני עשן שחור כיסו את פני השמים והסתירו את אור
השמש

ī

בפר˘˙נו מסופר על ‰מכו˙ ˘ב‡ו על מˆרים; ˘לו˘˙ ‰מכו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ‰יו„ :ם,

ˆפר„ע ,כנים – ול‡חרי‰ן ב‡˙‰‰ ‰ר‡ ‰על מכ˙ ערוב )ח ,טז–יט(:
"כ‡ ‰מר ˘ ,'‰לח עמי ויעב„וני .כי ‡ם ‡ינך מ˘לח ‡˙ עמי‰ ,נני מ˘ליח בך ובעב„יך
ובעמך ובב˙יך ‡˙ ‰ערוב ,ומל‡ו ב˙י מˆרים ‡˙ ‰ערוב ו‚ם „‡‰מ˘‡ ‰ר ‰ם עלי' .ו‰פלי˙י
ביום ‰‰ו‡ ‡˙ ‡ר‚ ıו˘ן˘‡ ,ר עמי עומ„ עלי' ,לבל˙י ‰יו˙ ˘ם ערוב ,למען ˙„ע כי ‡ני '‰
ב˜רב ‡‰ר .ıו˘מ˙י פ„ו˙ בין עמי ובין עמך ,למחר י‰י' ‡‰ו˙ ‰ז."‰
ו‰נ ,‰זו ‰י‡ ‰פעם ‰ר‡˘ונ‰˘ ‰כ˙וב מפר˘ ‡˙ ענין ‰‰ב„ל ‰ו‰פ„ו˙ בין י˘ר‡ל לבין
‰מˆרים – ˘‰מכ˙ ‰פ‚ע ר˜ ב‰מˆרים ול‡ בבני י˘ר‡ל; מ‡˘ ‰ין כן ב˘לו˘˙ ‰מכו˙ ˘לפנ"ז,
ל‡ נ˙פר˘ „בר ז ‰בכ˙וב.
ולפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" מ˘מע‡˘ ,כן ‰ב„ל ‰זו ˘בין מˆרים ובין י˘ר‡ל ‰י‡ חי„ו˘
˘נ˙ח„˘ לר‡˘ונ ‰במכ˙ ערוב; וב˘לו˘˙ ‰מכו˙ ˘לפנ"ז ל‡ ‰י˙‰ ‰ב„ל ‰זו‡ ,ל‡ ‰מכ‰
‰י˙ ‰לכל ‡˘ר ב‡ר ıמˆרים ,כולל בני י˘ר‡ל.

כל דבר מהווה הוראה בעבודת השם
‰בעל ˘ם טוב „˜‰ו˘ נ״ע ‡ומר :כל מ˘ ‰י‰ו„י ˘ומע ‡ו רו‡ ,‰י˘ בו מ˘ום ‰ור‡‰
בעבו„˙ ˘‰י״˙.
כלומר ,ל‡ ר˜ ˘כל ˜‰ור ‰עם „‡‰ם ‰ו‡ ב‚˘‰ח ‰פרטי˙‡ ,ל‡ ˘מכל ‡ירוע ,ו‡פילו מכל
„בר ‡ו ‡ימר˘ ‰י‰ו„י ˘ומע ‡ו רו‡ ,‰עליו ללמו„ ענין ב˙ור ‰ובעבו„.‰
בכל מ‡ורע ,טוב ‡ו רע ח"ו ,י˘ בו„‡י מ˘‰ו ˘יכול ל‰בי‡ ˙ועל˙ בעבו„˙ ‰בור‡ ברוך
‰ו‡.
„בר י„וע ומפורסם ˘‡ין טוב בל‡ רע ו‡ין רע בל‡ טוב ,בכל „בר י˘נ˙ ‰ערוב˙ רע ובכל
רע י˘נ˙ ‰ערוב˙ טוב.

]וכן כ˙ב ‡‰בן עזר‡ )פר˘˙נו ז ,כ„(" :רבים ‡ומרים כי ‰מים ‰יו בי„ ‰מˆרי ‡„ומים כ„ם
ונ˙לבנו בי„ ‰י˘ר‡לי – ‡ם כן ,למ ‰ל‡ נכ˙ב ‡ו˙ ז ‰ב˙ור !?‰ולפי „ע˙י ,כי מכ˙ „‰ם
וˆ‰פר„עים ו‰כנים ‰י˙ ‰כולל˙ ‰מˆרים ו‰עברים ,כי ‡חר ‰כ˙וב נר„וף – .ו‡ל˘‰ ‰לו˘
מעט ‰זי˜ו ,ר˜ מכ˙ ‰ערוב ˘‰י˙‰ '‰ ,‰˘˜ ‰פרי˘ בין ‰מˆרים ובין י˘ר‡ל"[.
וי˘ ל‰וסיף ול‰וכיח „בר ז ‰מל˘ון ‰כ˙וב במכ˙ כינים )ח ,י„(" :ו˙‰י ‰כינם ב‡„ם
ובב‰מ˘ – "‰נ‡מר כ‡ן "ב‡„ם" ס˙ם ,ל˘ון ‰מ˙‡ים לכל מי ˘חל עליו ˙ו‡ר "‡„ם"; ו‡ם
‰י˙‰ ‰כוונ ‰ר˜ ל‰מˆרים – בוו„‡י ‰י' ר˘"י )˘ענינו לפר˘ כל „בר  ‰˘˜‰ב"פ˘וטו ˘ל
מ˜ר‡"( מפרט ומפר˘ „בר ז ‰ול‡ מ˘‡ירו ס˙ום.

חיפוש אחר מחסה מפני ההפצצה
‡˙‰ריך י"ב ˙˘רי מ˙וך ימי ‰מלחמ] ‰מלח"‰ע ˘‰ני' ,ב˘‰ו˙ו בעיר ור˘‰ ‰מופ‚ז˙ ע"י
‚‰רמנים ימ"˘[ ,ר˘ום ‡ˆלי כ‡ח„ ‰ימים ˘˜‰ים ביו˙ר.
י"ב ˙˘רי ,ב˘ע 12 ‰בˆ‰רים יˆ‡נו כולנו מ‰בי˙ כ„י למˆו‡ מחס ‰במר˙ף עמו˜ ב‡„מ.‰
‡חרי מנח ,‰ב˘ע‡ ‰רבע ,זועזע ‰מר˙ף מ‰פˆˆ ‰כב„˘ ‰נערכ ‰ברחובו˙ ‰סמוכים,
˘ריפו˙ רבו˙ פרˆו ,ו‰רב ‰ב˙ים חרבו ו˜ברו ˙ח˙ם ‡˙ כל ‡ל˘ ‰נמˆ‡ו ב‰ם.

לקראת שבת

כתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום ייויום
מכתבי

‰

ב .וב‡מ˙ ˘מפר˘ים רבים ל‡ ‰סכימו לז‡˙ ,ול„ע˙ם ‚ם ‰מכו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ‰יו ר˜ במˆריים

אל תכרוך עשייתך בזולתך )ב(

ול‡ בבני י˘ר‡ל )ר‡ ‰מ˘ ‰לי˜ט ב"˙ור˘ ‰לימ "‰פר˘˙נו ז ,יז; ח ,י‚( .וב˙˘ובו˙ ‰ר„ב"ז

)ח"‡ סי'

˙˙י‚( מוכיח ˘יט˙ם מל˘ונו˙ ‰כ˙וב במכ˙ „ם ובמכ˙ ˆפר„ע; וז"ל:

טענות  -על אחרים או על עצמו?
...ועיקר העיקרים שאין כדאי לבלות הזמן
בטענות על אחרים כיון ששתי ספיקות בדבר:
א( אם צודק בטענותיו .ב( אם גם צודק הוא
אם יצליח בזה ,כי הבחירה ביד השני שלא
לשמוע בקולו.
מה שאין כן אם יתן זמן זה על הטענות
לעצמו לשפר מצבו הוא ,הרי ספיקות הנ"ל
מבוטלים כי:
א( הרשות והיכולת נתונה לכל אחד ואחד
לעשות חשבון צדק בנפשו ובמילא הרי יהיו
הטענות צודקות,
ב( על פי המבואר בתניא ונפסק גם כן
ברמב"ם הרשות והיכולת ביד כל אחד ואחד
למשול על עצמו ולציית...
)אגרות קודש ח"ז עמ' קלח(

לתקן הנדרש ,אך לא
לשחרר עצמו מפעילות
...בנוגע למה שכותב :היות שיש דברים
שונים בעולם שצריכים להיות באופן אחר
לפי הבנת האדם ,וגם אנשים שונים ישנם
שאינם מתנהגים כפי הצפוי מהם ,לכן לא רצה
עד עתה לקחת על עצמו כל מיני עיסוקים
שמזכיר ,עסקנות וכדומה.
אקוה שלא יקפיד באם אביע את דעתי
בגלוי ,והיא ,שהדבר דומה למי שצריך לשלם
שטר חוב ,והוא עונה ,שכיון שהוא ברוגז על
אנשים שונים ויחסם  -פוטר את עצמו מפרעון
החוב .הדמיון הוא בכך ,שכל אדם מבוגר קיבל
עזרה גדולה בתקופת גדילתו )גופנית ורוחנית(
מהוריו ,קרוביו ,סביבתו ובני-אדם בכלל.
ולכן מוטל עליו חוב לעזור לאנשים בסביבתו
במידה המירבית האפשרית .ובכך  -אין זה
מעשה צדקה וחסד ,אלא ,כמו במשל ,פרעון
חוב ,והלוואי במידה המלאה.
באם לא שבעים רצון מהיחס ומהאנשים
וכו׳  -יש לעשות בתיקון הדברים בדרך התורה,
אבל לא באופן שמשחרר עצמו מלהיות פעיל,
ובפרט בין יהודים ובעסקנות יהודית  -להאיר
באור התורה ,הקרוי׳ תורת חיים  -אשר ע"י
עיסוקים כאלה יכול כל אחד לפי אפשרויותיו
לעשות ]את סביבתו[ טהורה ומאירה יותר -
במקצת ,ופעמים רבות יותר ממקצת  -באם
רק רוצים באמת.
אקוה שמיותר להאריך בכזה ענין ברור
בעליל.
)תרגום מכתב מכ"ג סיון תשכ"ה(

"ומ˘ ‰כ˙ב ‰ר‡ב"ע כי מכ˙ „‰ם וˆ‰פר„עים ו‰כנים ‰י˙ ‰למˆרים ולי˘ר‡ל – ‡סור
ל‡‰מין „בר ז .‰כל ˘כן ˘‰כ˙ובים מורים ל‰יפך' :ול‡ יכלו מˆרים ל˘˙ו˙ מן ‰י‡ור'' ,ויחפרו
מˆרים סביבו˙ ‰י‡ור' )ז ,כ‡–כ„( – מ˘מע‡ ,בל י˘ר‡ל ל‡ ‰יו ˆריכים לז ‰כי ‰יו ˘ו˙ים ממימי
‰י‡ור; ובˆפר„עים כ˙יב 'ובכ ‰ובעמך ו‚ו'' )ז ,כט( 'וסרו ˆ‰פר„עים ממך ומב˙יך ומעב„יך
ומעמך ו‚ו'' )ח ,ז( – מ˘מע ˘ל‡ ‰יו בי˘ר‡ל".
]ומסי˜" :וכן ‰כנים – וילמו„ ס˙ום מן ‰מפור˘"[.
‡ך כ„ „יי˜˙ ‡ין בל˘ונו˙ ‡לו ר‡י' מוכח˙ ˘מכו˙ „‰ם וˆ‰פר„ע ל‡ ‰יו בי˘ר‡ל‡„ ,פ˘ר
לומר בפ˘טו˙ ˘‰כ˙וב מ„‚י˘ ‡˙ "מˆרים" מ˘ום ˘ז‰ו ‰עי˜ר ב‰ב‡˙ ‰מכו˙‡ ,ף ˘בפועל
‰יו ‚ם בי˘ר‡ל.
]ור‡ ‰ב„ברי ‡‰בן עזר‡ )ח ,כט(‡" :מר יפ˙ ,בעבור ˘‰כ˙וב ‡מר 'ובכ ‰ובעמך' ,רמז כי
בו ובעמו יעלו בלב„ ,ול‡ בעם י˘ר‡ל; ו‡ין זו ר‡י' ,כי ‰זכיר ˘יעלו עליו ועל כל עמו ,ו‡ין
ˆורך ל‰זכיר י˘ר‡ל"[.
‡ך סו"ס ˆ"ב ב‰בנ˙ ‰ענין – וכ˜ו˘יי˙ ‰ר„ב"ז )˘ם(‡" :ם ‰מכ‰ ‰י˙‚ ‰ם לי˘ר‡ל ,מ‰
ר‡י' י˘ ב ‰לפרע˘ ‰י˘לח ‡˙ י˘ר‡ל"? ו‚ם :מ„וע ב‡מ˙ פ‚עו מכו˙ ‡לו ‚ם בי˘ר‡ל?

‚ .וי˘ לומר בז – ‰ב„רך ‰פ˘ט:
‡˙ ענינ˘ ‰ל ‰מכ‰ ‰ר‡˘ונ ,‰מכ˙ „ם ,פיר˘ ר˘"י )פר˘˙נו ז ,יז(:
"לפי ˘‡ין ‚˘מים יור„ים במˆרים ונילוס עול ‰ומ˘˜‡‰ ˙‡ ‰ר ,ıומˆרים עוב„ים לנילוס –
לפיכך ‰ל˜ ˙‡ ‰יר‡˙ם ו‡חר כך ‰ל˜‡ ‰ו˙ם".
ו‰יינו˘ ,ענינ˘ ‰ל מכ˙ „ם ‰י' ל‰ל˜ו˙ ‡˙ ‡ו˙ו „בר ˘‰י' נח˘ב בעיני ‰מˆרים ביו˙ר‰ ,יו
יר‡ים ממנו ועוב„ים לו – ‰נילוס.
ומבו‡ר במפר˘ים )ר‡˘ ‰פ˙י חכמים פר˘˙נו ח ,יז .ועו„(˘ ,ז‰ו ‚ם ענינ˘ ‰ל מכ˙ ˆפר„ע‰˘ ,רי
‚ם ˆ‰פר„עים ב‡ו מ‰נילוס – "ו˘ר‰ ıי‡ור ˆפר„עים" )ז ,כח( ,ומפור˘ בר˘"י )ז ,יט( ˘‚ם מכ˙
ˆפר„ע נח˘ב˙ כ"‰ל˜‡˘ "‰ל ‰י‡ור – ˘לכן מי ˘‰כ ‰ב„ם ובˆפר„ע ‰ו‡ „ו˜‡ ‡‰רן ול‡
מ˘ ,‰כי "לפי ˘‚‰ין ‰י‡ור על מ˘ . . ‰ל‡ ל˜ ‰על י„ו ל‡ ב„ם ול‡ בˆפר„עים"; ו‰יינו‚˘ ,ם
מכ˙ ˆפר„ע ב‡ ‰לבטל ‡˙ ח˘יבו˙ו ו˙ו˜פו ˘ל ‰נילוס ,יר‡˙ מˆרים

)ור‡ ‰ב‡רוכ˙' ‰ור˙ מנחם–

˙‰ווע„ויו˙' ˙˘„"מ ח"ב עמ'  824ו‡ילך ,ו‡כ"מ(.

ומע˙ ‰מובן ˘ז˘ ‰מכ˙ „ם וˆפר„ע ‰יו ‚ם בבני י˘ר‡ל – ‡ינו מפחי˙ מ‡‰ז‰ר˘ ‰ב„בר
כלפי פרע ,‰כי ‚ם כך ‰רי בז˘ ‰פרע ‰רו‡‰˘ ‰עבו„–‰זר˘ ‰לו לו˜ ‰מ˙˜יים בו "בז‡˙ ˙„ע
כי ‡ני ) "'‰וז˘ ‰בני י˘ר‡ל ‚ם סובלים מז‡ – ‰ינו מ˜טין ‡˙ ‰מכ˘ ‰בנילוס(.
המדור מודפס זכות ר' איהו ישרא בן אירית הצחה מופגה ו וכ משפחתו ,מתוך בריאות הנכונה ,ופרנסה בהרחבה גדוה
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טו

ו‡„רב :‰מטעם ז ‰עˆמו מוכרח ˘˙‰יינ ‰מכו˙ ‡לו בכל מימי מˆרים ,לל‡ יוˆ‡ מן ‰כלל –

˘כל ‰ל˘ונו˙ ]‡ף זו ‰חמי˘י˙[ נזכרו

˘˙ל ‰ל‰ם כחז˜י'‡ .בל ‡ם ‰בטיח על טוב‰

„‡ם ל‡ כן ,ע„יין יח˘וב פרע‡˘ ‰ו˙ו חל˜ ˘ל ‰נילוס )‰נמˆ‡ ב‡ר‚ ıו˘ן ,וכיו"ב( ˘ל‡ ל˜‰

כבר ב‚‡ול‰ ‰ר‡˘ונ ,‰מבו‡ר לנו „‚‡ול˙

ו‡מר ˘י‰י' כך וכך ול‡ ב‡‰ ‰טוב‡˘ ‰מר,

מˆרים ח˘וב ‰כבר ˙‰חל˙ כל ‡‚‰ולו˙

בי„וע ˘‰ו‡ נבי‡ ˘˜ר˘ ,כל „בר טוב‰

ע„ ˙ומם„ ,כיון ˘מובטחים ועומ„ים ‰מ‰

˘י‚זור -‡‰ל ‡פילו על ˙נ‡י ‡ינו חוזר‡‰ .

כל ‡‚‰ולו˙ מ‡ז  ‰"‰כמי ˘˙‰חילו כבר.

למ„˙˘ ,ב„ברי ‰טוב ‰בלב„ ייבחן ‰נבי‡.

וכמו ˘‰ו‡ במ„˙ פורענו˙ „‡˘ ˘‰כל

‰ו‡ ˘ירמי‰ו ‡ומר ב˙˘וב˙ו לחנני' בן עזור

נע˘ ‰מ˙חיל ,‰כ"˘ ב„בר טוב „מרוב‰

כ˘‰י' ירמי ‰מ˙נב‡ לרע ‰וחנני ‰לטוב‰

מ„ ‰טוב ‰ממ„ ‰פורעניו˙ )יומ‡ עו.(‡ ,

‡מר לו חנני' ‡ם ל‡ יעמ„ו „בריי ‡ין בז‰

)˘מו˙ רב ‰פ"ט ,י(

‡ולם לפי ‰מ˙ב‡ר לעיל ‰י' לנו ל„חו˙ כל

ר‡י' ˘‡ני נבי‡ ˘˜ר ‡בל ‡ם ל‡ יעמ„ו

˘‰מˆרים ‰יו ˆריכים ל˜נו˙ מים מי˘ר‡ל )˘‡ˆלם ל‡ ‰י˙‰ ‰מכ ,‰ל„ע˙ ‰מ„ר˘( – ˘‰רי

ז‰ ‡‰„ ,‰כ‡ עס˜ינן ב„בר ‰ב‡ מן ˘‰מים,

„בריך ייו„ע ˘‡˙ ‰נבי‡ ˘˜ר ˘נ‡מר "‡ך

)וכמבו‡ר כ"ז בל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 37–36

וכבר נ˙ב‡ר לנו „כלפי ˘מי‡ ‡ין ˘ייך לומר

˘מע נ‡ ‡˙ „‰בר ‰ז .""‰ע"כ .ו‡"כ מובן

˘נע˘„‰ ‰בר כבר כל זמן ˘ל‡ ב‡ בפועל

„ ‰"‰לנ„ו"„ ˘י„עינן בו„‡י ˘ל‡ י˘וב ח"ו

ממ˘ ,ו‡‰יך נוכל לומר ˘‰ו˙חלו ‡‚‰ולו˙

מ‰בטח˙ו" ,ל‡ ‡י˘ ‡-ל ויכזב ‰‰ . .ו‡ ‡מר

במ˘ ‰נזכרו ו‰ובטחו ‡ז.

ול‡ יע˘ ‰ו„בר ול‡ י˜ימנ ,"‰ו‡ומר "ל‡

‰ו‡ יו˙ר ‚„ול ,ח"ו ,מ˜‰ב") ‰וכעין פר˘"י ב˘לח י„ ,ב( .ולכן ‰יו מכו˙ ‡לו בכל ˘טח ‰נילוס
˘‰ייך למˆרים ,ו‚ם בי˘ר‡ל.
]ול‡י„ך ‚יס‡ – ‰מים ˘בסביבו˙ ‰י‡ור˘ ,ל‡ ‰יו מ‰נילוס ,ל‡ נל˜ו ,כמו ˘כ˙וב "ויחפרו
כל מˆרים סביבו˙ ‰י‡ור מים ל˘˙ו˙ ,כי ל‡ יכלו ל˘˙ו˙ ממימי ‰י‡ור" )פר˘˙נו ז ,כ„(˘ ,פירו˘ו
ב„רך ‰פ˘ט ˘‰מים מחפירו˙ ‡לו ‰יו ר‡ויים ל˘˙י' ו˘˙ו ‡ו˙ם .ו‡„רב :‰כיון ˘‰מטר˘ ‰ל
‰מכ‰ ‰י˙ ‰ל‰ל˜ו˙ ‡˙ יר‡˙ם „ו˜‡‰ ,רי ‡ם יל˜ו מים נוספים ˘‡ינם חל˜ מיר‡˙ם ,ל‡ ˙‰י'
ברור ‰מטר˙ ‰מכ.‰
ובז ‰מ˙ב‡ר ‰יטב ‚ם ˘‡ין ל‰עמיס ב„רך ‰פ˘ט ‡˙ מ˘ ‰כ˙וב במ„ר˘
‰מˆרים יכולים ‰יו ל˘˙ו˙ מים מסביבו˙ ‰י‡ור
וב‰ערו˙([.

„ .וע„"ז במכ˙ כנים:

‡חלל ברי˙י ומוˆ‡ ˘פ˙י ל‡ ‡˘נ ."‰ולכך

ענינ˘ ‰ל מכ ‰זו ‰י' ל‰ר‡ו˙ בבירור ˘"‡ˆבע ‡לו˜ים ‰י‡" )ח ,טו( :במכו˙ ˜‰ו„מו˙ – „ם
וˆפר„ע – ˆ‰ליחו ‚ם ‰חרטומים לע˘ו˙ כמע˘י מ˘ ‰ו‡‰רן; ו‰חי„ו˘ במכ˙ כנים ‰י' ‡˘ר

‡יבר‡

„י"ל „ב‡מ˙ ˘פיר ‡פ"ל כנ"ל

נע˘„‰ ‰בר כבר מ˘ע‰˘ ‰ובטח‰„ ,וי ˘ו‰

„‚‡ול˙ מˆרים ‰וי ˙‰חל˙ ‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰

לזור˜ ח‡„ ıמרינן ˘כבר ‡ינו בי„ו ל˘‰יבו

]וז‰ו סו„ „‰ין „מזכירין יˆי‡˙ מˆרים ‡ף

ונע˘ ‰מזמן ‰זרי˜ ‰"‰ ,‰לענין ז˘ ‰כבר

לימו˙ ‰מ˘יח ,כמבו‡ר בסוף פ"‡ „ברכו˙[,

˜בעו מן ˘‰מים ˘בכל „בר טוב ל‡ י˘וב

וב„˜‰ים מ"˘ ‰רמב"ם ב‰ל' יסו˙"‰

‡חר ˘‰ובטח .ו‡ף ˘ו„‡י ‡ין ˘ייך ‰כרח

פ"י  „"‰לענין „יני נבו‡ ,‰וז"ל„" :ברי

כלפי ˘מי‡ ו‡ינו ˘ו ‰לזור˜ ח‡ ,ıמנם ז‰ו

‰פורענו˙ ˘‰נבי‡ ‡ומר ,כ‚ון ˘י‡מר פלוני

ל‚בי ‰עו˘ ‰עˆמו‡ ,בל לענין „‰בר ‰נע˘‰

ימו˙ ‡ו ˘נ ‰פלוני˙ ˘נ˙ רעב ‡ו מלחמ‰

˘וים „‰ברים„ ,כ˘ם ˘‰ח‰ ıי' מוכרח כבר

וכיוˆ‡ ב„ברים ‡לו‡ ,ם ל‡ עמ„ו „בריו

מ˙חיל ‰ל‰זר˜ ול‰זי˜ במ˜ום ˘‰זי˜ ‡חר

‡ין בז‰ ‰כח˘ ‰לנבו‡˙ו ו‡ין ‡ומרין ‰נ‰

זמן ‰"‰ ,לענין ‡‚‰ול ‰עˆמ˘ ‰מוכרח˙

וכ„י למנוע כל מ˜ום לבע"„ לחלו˜ – ‰י˙ ‰מכ˙ כנים ב‡ופן בל˙י מו‚בל‚ ,ם ב˜רב בני

„בר „יבר˙ ול‡ ב‡„˜‰˘ ,ו˘ ברוך ‰ו‡

‰י‡ ל˜˙‰יים ‡חר ˘‰ובטח ‰מן ˘‰מים

י˘ר‡ל; ור˜ במכ˙ ערוב˘ ,ב ‰כבר ל‡ ‰י' ‰כרח ז‡ – ‰ז נ˙ח„˘‰‰ ‰ב„ל ‰בין ‰מˆרים לבין

‡רך ‡פים ורב חס„ וניחם על ‰רע ,‰ו‡פ˘ר

ונ˜בע ‰כלל „„בר טוב‡ ‰פילו על ˙נ‡י ‡ינו

בני י˘ר‡ל.

˘ע˘ו ˙˘וב ‰ונסלח ל‰ם כ‡נ˘י נינו‡ ‰ו

חוזר.

"ויע˘ו כן ‰חרטומים בלטי‰ם ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰כנים ול‡ יכולו" ,ו‡ז ‰וˆרכו ל‰ו„ו˙ ˘"‡ˆבע
‡ל˜ים ‰י‡" – ˘ר˜ ‰ו‡ יכול לע˘ו˙ „בר ז) ‰ו‡ין ז" ‰על י„י כ˘פים" ,כמו ˘טענו במכו˙
˜‰ו„מו˙ )וכ„ברי ר˘"י ז ,כב((.
וז‰ו ‡יפו‡ ‰‰כרח ˘‰מכ‰˙ ‰י' בל˙י מו‚בל˙ – בכל ‡ר ıמˆרים:
‡ם מכ ‰זו ל‡ ‰י˙ ‰נו‚ע˙ בבני י˘ר‡ל‰ ,י' מ˜ום ל‰חרטומים ל‰מ˘יך ולטעון ˘‚ם מכ‰
זו נע˘י˙ על י„י ‡נ˘ים מו‚בלים ,מ˘ ‰ו‡‰רן‰˘ ,ם "חרטומים" )לטענ˙ם(; ו‡ף ˘חרטומי
מˆרים ל‡ ˆ‰ליחו ל‰עלו˙ ‰כנים – ‰רי ‚ם מ˘ ‰ו‡‰רן ל‡ יכלו ל‰עלו˙ן ‡ל‡ ר˜ על ˘טח
ו‡נ˘ים מסויימים!
ו‡ם כן‡ ,מנם ‰יו נ‡לˆים ל‰ו„ו˙ ˘כחם ˘ל מ˘ ‰ו‡‰רן ‚„ול יו˙ר )בפרט ז (‰מכח חרטומי
מˆרים – ‡בל ע„יין ל‡ ‰י' בז ‰ר‡י' מוכח˙ ˘"‡ˆבע ‡ל˜ים ‰י‡" ,ב‡ופן בל˙י מו‚בל.

פ

לקראת שבת

י„

„‡„לי˜  ‡˙˘‰בי„ים ח˘בינן לי' ‡ל‡ כמ‡ן

ר‚ע ‰זרי˜ ‰כבר ‡ינו בי„ו ל˘‰יבו ולמנוע

„‡„לי˜ מעי˜ר‡ מ˘ע˙ פ˘יע ‰ח˘בינן לי',

‰‰יז˜ ,ולכך ‡מרינן „ל‚בי ‰מ„לי˜ ב‰‰י‡

וכן „‰ין לענין ˘ב˙ „כי ‡˙חיל מערב ˘ב˙

˘ע˙‡ ˘ˆ‰י˙ כבר נע˘ ‰כל ‰‰יז˜ כיון

‡˙חיל וכמ‡ן „‡‚מרי' בי„ים ב‰‰ו‡ עי„נ‡

˘ל‡ח"ז כבר ‡י ‡פ˘ר לו למנוע ˘ל‡ יבו‡

„לי˙ בי' ‡יסור ח˘יב" .עכ"ל‰ .יינו‡„ ,ף

מז‰‰ ‰יז˜ .ומע˙ ‰מחוור ‰יטב „ ‡‰ל‡

˘ב˘ע˙ ‰‰יז˜ עˆמו ‡נוס ‰ו‡ )˘‡"‡ לו

˘ייך לומר כן לענין „‰לי˜˘˘ ‰רפ˙‡ ‰

לˆ‰יל( ל‡ו ‡‰‰י‡ ˘ע˙‡ מחייבינן לי' ,ר˜

‰יכלנו„ ,כלפי ˘מי‡ ו„‡י ‡ין ˘ייך לומר

‡˘ע˙ „‰ל˜˙  ˘‡‰ב˙חיל ‰כיון „ח˘יב
˘‡ז כבר נע˘ו ‰‰זי˜ו˙ ˘‰יו ‡ח"כ ,ו‰‰י‡
„‰ל˜ ‰ברˆון ‚מור ‰י‡.

ו‰נ,‰

לכ‡ור ‰מˆינו ס˙יר ‰מפור˘˙

לז ‰מ„ברי ר' יוחנן עˆמו ב˘"ס ,ו‰ו‡ ב‡‰
„‡י˙‡ ב˙עני˙ לענין ˙˘ע ‰ב‡ב )כט:(‡ ,
"˙ני‡  . .ב˘בע) ‰ב‡ב( נכנסו נכרים ל‰יכל
ו‡כלו ו˜ל˜לו בו˘ ,ביעי ˘מיני ו˙˘יעי סמוך
לח˘כˆ‰ ‰י˙ו בו ‡˙ ‡‰ור ו‰י' „ול˜ ו‰ולך
כל ‰יום כולו ˘נ‡מר ‡וי לנו כי פנ‰ ‰יום
כי ינטו ˆללי ערב ,ו‰יינו „‡מר רבי יוחנן
‡למלי ‰יי˙י ב‡ו˙ו „‰ור ל‡ ˜בע˙יו ‡ל‡
בע˘ירי מפני ˘רובו ˘ל ‰יכל בו נ˘רף".
ול˘יט˙ ר' יוחנן עˆמו‰„ ,מ„לי˜ ‡˘ כבר
נע˘ו ב‰‰י‡ ˘ע˙‡ כל ‰‰זי˜ו˙ ˘ב‡ו מן
˙ – ˘‡‰ימ„‚ ‰ול ‰מ‡˘ ‰מר בעˆמו לענין
˙"ב „‰י' ר‡וי ל˜בוע ˙‰עני˙ בע˘ירי ב‡ב
˘בו נ˘רף רוב ‰‰יכל ‡‰ ,מ"מ ב˙˘יעי
ˆ‰י˙ו נכרים ‡˙ ‡‰ור ,ול˘יט˙ ר"י ח˘יב
‰חורבן כ‡ילו כבר נע˘ ‰כולו ב˙˘יעי?!

‡יבר‡

„לכ˘נ„יי˜ ‰יטב ב‚וף סבר˙

„‰ין „ר"י לענין ‰מזי˜ ב‡˘˘ ˘"‡ ,יט˙ו

„‡חר ר‚ע ‰ר‡˘ון ‡י ‡פ˘ר למנוע ‰‰יז˜
מלבו‡ .עיי' ר˘"י „ברים לב ,מ‡˘‡" :יב
נ˜ם ו‚ו' ,למ„ו רבו˙ינו ב‡‚„ ‰מ˙וך ל˘ון
‰מ˜ר‡ ˘‡מר ו˙‡חז במ˘פט י„י ל‡ כמ„˙

מדוע זכו משה ואהרן
להיות גואלי ישראל?
הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו את בני
ישראל
אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לעמרם
)ו ,כו .רש"י(

לכאורה תמוה ,מה מוסיף רש"י בפירושו,
וכי היינו חושבים שאין אלו אותם ש"הוזכרו
למעלה"?!
ויש לומר הביאור בזה:

ב"ו מ„˙ ˜‰ב" ,‰מ„˙ ב"ו זור˜ ח ıו‡ינו

לרש"י הוקשה מדוע נאמר כתוב זה כלל,
הרי ברור שכל הכתובים מדברים על אותם
"אהרן ומשה" ,והם אלו ש"הוציאו את בני
ישראל" ,וכל הכתוב מיותר הוא לכאורה.

י„י כו'" .ו‰יינו „בכל ר‚ע ע„ ˘יבו‡ ‰‰יז˜

ועל זה מתרץ ,שבא הכתוב ללמדנו הטעם
לזה שבחר הקב"ה באהרן ומשה שהם יהיו אלו
שיוציאו את בני ישראל ממצרים ,שהוא בזכות
זה "שילדה יוכבד לעמרם" .ביאור הדברים:

יכול ל˘‰יבו ו˜‰ב" ‰זור˜ חˆיו וי˘ בי„ו
ל˘‰יבם כ‡ילו ‡וחזן בי„ו ˘‰רי בר˜ ‰ו‡
חˆו ˘נ‡מר כ‡ן בר˜ חרבי ו˙‡חז במ˘פט
עˆמו ע„יין ל‡ נע˘˘ ‰ום „בר כלפי ˘מי‡,
ויכול „‰בר ˘ל‡ י‰י' כלל .וז‰ו ˘‡מר ר"י
לענין ˙"ב ˘‰י' ר‡וי ל‰יו˙ בע˘ירי ˘בו
נ˘רף ‰‰יכל בפועל‡„ ,ף ˘‰וˆ˙ ב‡˘
ב˙˘יעי ,ל‡ נע˘‰ ‰חורבן ˘‰י' מן ˘‰מים
ע„ ע˘ירי.

וע"פ

בי‡ור ז ‰י˘ לפלפל ב„רך „‰רו˘

לענין „' ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול˘ ‰ברי˘ פר˘˙נו.
„‰נ ,‰י„וע „„' ל˘ונו˙ ‰ללו ירמזון לנ‚„
„' ‚‡ולו˙ מ‚לו˙ מˆרים ו˘‡ר ‚לויו˙
]ו‡"כ י˙ב‡ר„ ,ל˘ון ‰חמי˘י "ו‰ב‡˙י"
˘נזכר בכ˙וב ‡חר  '„‰ל˘ונו˙ ‰ו‡ לנ‚„
עו„ עלי' מיוח„˙ ˘˙‰י' ‡חר זמן מ‚‡ול˙נו

לענין ˙"ב .וב„˜‰ים „‰נ‡„ ‡‰ ,‰מרינן

‰ע˙י„ ,‰וכי„וע בענין ˙‰חל˜ו˙ ˜˙‰ופו˙

„„‰ל˜˙ ˘ ˘‡‰ו ‰לזרי˜˙ ‰ח‰˘) ıנז˜

„ימו˙ ‰מ˘יח וח„ חרוב כו'

‰ב‡ ‰ו‡ מכח ‰זור˜ עˆמו( ‰ו‡ מחמ˙

רמב"ן ע ˙"‰בר‡˘י˙ ב .‚ ,ל˜ו"˘ ח"ז ע'  193ו‡ילך.

˘„‰ל˜˙  ˘‡‰כמו ‰כזרי˜˙ ‰ח ıבז‰

חכ"ז ע'  198ו‡ילך .ו˘"נ([‰„ .נ ‰לפום רי‰ט‡

˘‡חר ר‚ע „‰‰ל˜ ‰כבר יˆ‡ ממנו ו˘וב

‰י' ‡פ˘ר לומר „כ˘ם ˘לענין ‡ב נז˜ין

‡ינו יכול עו„ ל‰חזיר „‰בר ל˜„מו˙ו

„‡˘ ‡מרינן „ב˘ע˙ „‰ל˜ ‰כבר נע˘‰

ולמנוע ‰‰זי˜ו˙ ˘יבו‡ו ,כזור˜ ח‡˘ ıחר

‰‰יז˜ ˘ל‡חר זמן ,כ" ‰בנ„ו"„„ ,ממ‰

)עיין ר" ‰ל‡.‡ ,

על יוכבד נאמר לעיל
ובפרש"י( שלא קיימה גזירת פרעה "כל הבן
הילוד" ,ויתירה מזו ש"מספקות להם מים
ומזון" )פרש"י שם א ,יז( ,שהשתדלה ועשתה כל
אשר ביכולתה לבטל גזירת פרעה ועוד עשתה
הפוך מגזירתו .וכן על עמרם מצינו שלמרות
גזירתו של פרעה "החזירה ועשה בה ליקוחים
שניים" )פרש"י שם ב ,א(.

)שמות א ,טו ואילך

וזהו מה שבא הכתוב לבאר כאן ,שהטעם
לזה שזכו אהרן ומשה להיבחר להיות גואלי
ישראל הוא מטעם זה ש"הוא אהרן ומשה"
שהם "אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד
לעמרם" ,ובזכות מעלת אביהם ואמם שעסקו
בקיום עם ישראל במצרים זכו להיות אלו
ש"אמר ה' להם הוציאו את בני ישראל".

בין "שרקה" ו"השריצה"
ל"מתזת"
ויט אהרן את ידו גו' ותעל הצפרדע
צפרדע אחת היתה והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים
)ח ,ב .רש"י(

בגמ'
פ"י ,ד( הובאו שני פירושים על "ותעל
הצפרדע" ,דעת ר"א ורע"ק ש"צפרדע אחת
היתה ,השריצה ומלאה כל ארץ מצרים",
ודעת ראב"ע ש"צפרדע אחת היתה ,שרקה
להם והם באו" .וצ"ע מדוע בחר רש"י בפירוש
שלישי ,ש"היו מכין אותה והיא מתזת נחילים"
ולא פירש כפירושים שהובאו בגמ' .ובפרט
שהפירוש שהביא רחוק יותר מדרכי הטבע.

)סנהדרין סז ,סע"ב .וכ"ה בשמו"ר פרשתנו

ויש לומר הביאור בזה:
לרש"י הוקשה ,הרי בציווי השי"ת לאהרן
על מכת צפרדע נאמר "נטה את ידך גו'
והעל את הצפרדעים" )ח ,א( ,והיינו ,שאהרן
נצטווה להעלות "צפרדעים" לשון רבים על
מצרים ,אך לפועל עלתה "הצפרדע" – לשון
יחיד ,וא"כ איך קיים אהרן ציווי הקב"ה?
וקושיא זו אינה מתורצת באופני מכת צפרדע
שהובאו בגמ' ,שהרי באופנים אלו לא העלה
אהרן את הצפרדעים אלא באו כתוצאה מזה
ש"שרקה" הצפרדע ובאו צפרדעים אחרים ,או
ש"השריצה" ועי"ז נוצרו צפרדעים חדשים.
ולכן פירש רש"י ש"היו מכין אותה והיא
מתזת נחילים נחילים" ,כי באופן זה הגם
שהעלה אהרן צפרדע אחת ,אך צפרדע זו
היתה מיוחדת בזה ש"מתזת נחילים נחילים",
שפירוש "מתזת" הוא כמו שכשמכים על מים
לא נבראים מים חדשים ,אלא המים עצמם
ניתזין ,כן היתה צפרדע זו ,שכאשר הכו אותה
ניתזו ממנה "נחילים נחילים" .ובזה א"ש
שבצפרדע אחת שהעלה אהרן קיים ציווי ה'
"והעל את הצפרדעים" ,כי מ"צפרדע" זו גופא
"ניתזו" נחילים של צפרדעים .וק"ל.

המדור מודפס ﬠיוי נשמת ר' ﬠזריא צבי ב"ר מרדכי ﬠ"ה

ח

י‚

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

בﬠנין אישו משום חציו
צפרדﬠ השוברת את
"קיפת מצרים"
מדוע נפרע הקב"ה מן המצרים דווקא על ידי הצפרדע?  /במה כפירת פרעה הייתה גרועה מכפירת סנחריב?
 /מדוע הצפרדע דווקא מסתירה על הבורא ית"ש?  /וכיצד נשברה קליפת מצרים?
מהות כפירת מצרים ,ושבירתה במכת צפרדע

ī
‡ו„ו˙ מכ˙ ˆפר„ע ,נ‡מר במ„ר˘ )˘מו"ר פ"י ב˙חיל˙‰˘ (‰יי˙ ‰ל ‰ח˘יבו˙ עˆומ ‰בעונ˘
˘‰עני˘ ˘‰י"˙ ‡˙ ‰מˆרים .וע„ כ„י כך ‰יי˙ ‰ח˘יבו˙ למכ˙ ˆפר„ע‡˘ ,מרו ˘ם במ„ר˘
˘"‡ילולי ˆ‰פר„ע‰ ,י‡ך ‰י' פורע מן ‰מˆרים"?
ולכ‡ור„‰ ,‰בר ˙מו ‰ביו˙ר:
‰ל‡ "‰רב˘ ‰לוחים למ˜ום" ,ו˘‰י"˙ ‰י' יכול ל‰יפרע מן ‰מˆרים ב„רכים רבו˙ ,ו‡יך
˘ייך לומר ˘לול‡ ˆ‰פר„ע ל‡ ‰י' יכול ל‰עני˘ ‡˙ ‰מˆרים?
י˙ר על כן˜‰ :ב"‰ ‰בי‡ על ‰מˆרים ע˘ר מכו˙ ,וˆפר„ע ‰יי˙ ‰ר˜ ‡ח˙ מ‰ן .נמˆ‡ ‡פו‡,
˘˜‰ב" ‰נפרע מן ‰מˆרים על י„י כמ ‰וכמ ‰מכו˙ ,ומ„וע נ‡מר במ„ר˘ ˘עונ˘ם ˘ל ‰מˆרים
ב‡ „וו˜‡ על י„י ˆ‰פר„עים?
וי˘ לב‡ר ˙וכן עניין ר˘ע˙ו ˘ל פרע ‰ומרי„˙ו ב˘‰י"˙ ,ומ˙וך כך י˙ב‡ר מ„וע „וו˜‡ על
י„י ˆ‰פר„ע נ˘בר˜" ‰ליפ˙ מˆרים" ,ונו„ע "כי ‡ני ."'‰

יביא ביאור הנמוק"י דחשיב שההיזק נעשה בשעת ההדלקה ,ועפ"ז יקשה סתירה מדברי ר' יוחנן גבי תענית ת"ב,
ושוב יתרץ ע"פ סברת הנמוק"י עצמו  /ידון עפ"ז אי שייך לומר דגאולת מצרים הוי התחלת גאולה העתידה

ī
‡י˙‡

בב"˜ כב ע"‡ לענין ‡ב נזי˜ין

„‡˘ ˘חייב˙ ‰ור ‰ב˙˘לומין˙‡" :מר,

ל„‰לי˜ ‡˙ ‰נרו˙ ו„‰ל˜˙‰ ‰ולכ˙ ונ‚מר˙
ב˘ב˙ וכן מ‡חיזין ‡˙ ‡‰ור במ„ור‰

)חייבו ‰כ˙וב

ו‰ולכ˙ ונ‚מר˙ „‰ל˜˙ ‰ב˘ב˙ ולפי ז‰

„‡י‰ו ˜עבי„ „‰וי כזור˜ ח .ıר˘"י( ,ורי˘ ל˜י˘

‰רי ‰ו‡ כ‡ילו ‰בעיר‰ ‰ו‡ בעˆמו ב˘ב˙

‡מר מ˘ום ממונו )כ˘ורו ובורו ˘‰זי˜ו .ר˘"י(".

וכל ˘כן ‰ו‡ „‡ילו ‰כ‡ ל‡ נ˙כוין ל‰בעיר

פירו˘„ ,לר"י ‰וי כמזי˜ בעˆמו כיון ˘‰ו‡

‚„י˘ ˘ל חבירו כלל ו‰כ‡ עי˜ר כוונ˙ו ‰י‡

מכוחו )ו‰מזי˜ בכוחו ובחˆיו כמזי˜ בי„ו(,

˘˙„ל˜ ו˙לך ב˘ב˙ ועם כל ז˙ ‰נן

ר' יוחנן ‡מר ‡˘ו מ˘ום חˆיו

)˘ב˙ יט,

)"„‡˘ מ‡לי' ‰ולכ˙

ב( מ˘ל˘לין ‡˙ ‰פסח ל˙נור עם ח˘יכ‰

ו„ול˜˙ למרחו˜" – ר˘"י ˘ם( ר˜ ‰ו‡ כממונו

ומ‡חיזין ‡˙ ‡‰ור במ„ור˙ בי˙ ‰מו˜„

˘‰לך ו‰זי˜ לב„ו כ˘ור ובור.

ומע˘ים בכל יום וכ„‡מרן ,כי נעיין במיל˙‡

ולר"ל ל‡ ח˘יב מכוחו

˘פיר ל‡ ˜˘י‡ לן ˘‰רי חיובו מ˘ום חˆיו

ו‰מורם,

„ל˘יט˙

ר'

יוחנן

מי„

כ˘מבעיר  ˘‡‰מ˙חייב ב‰זי˜ו˙ ˘ב‡ו מז‰

כזור˜ ח˘ ıב˘ע˘ ‰יˆ‡ ‰ח ıמ˙ח˙ י„ו
ב‡ו˙˘ ‰ע ‰נע˘‰ ‰כל ול‡ ח˘בינן לי'

‡חר זמן ,וכזור˜ ח˘ ıבר‚ע ‰זרי˜ ‰יוˆ‡

מע˘„ ‰מכ‡ן ול‰ב‡‡„ ,י ח˘בינן לי' ‰ו‰

מי„ו ומ˙חייב כבר ע˙ ‰ב‰זי˜ו˙ ˘ב‡ו

לן למפטרי' „‡נוס ‰ו‡ )ב˘ע˙ ‰‰יז˜ עˆמו(

‡ח"כ )מ˘‡"כ לר"ל „ר˜ ב˘ע˘ ‰יזי˜ יחול

˘‡ין בי„ו ל‰חזיר ,‰ו‰כי נמי ‡ילו מ˙ ˜ו„ם

‰חיוב „ר˜ בז‰ ‰ר‚ע מזי˜ ממונו( .וכמבו‡ר

˘‰ספי˜ ל„‰לי˜ „‚‰י˘ ו„‡י מ˘˙לם ניז˜

‰יטב ב„ברי ‰נמו˜י יוסף ‰י„ועים ‡˘יט˙

מ‡חריו˙ נכסים „י„י' „˜ ‡‰רי כ‡ן כי ˙ˆ‡

ר"י )י ‡ ,מ„פי ‰רי"ף(˘‡" :ו מ˘ום חˆיו,

‡˘ ˘לם י˘לם )מ˘פטים כב (‰ ,ו‡מ‡י מחייב

כ‡ילו בי„ו ‰בעירו )ל„‰בר ˘ניז˜( כ„‡מרן,

‰רי מ˙ )ב˘ע˙ ‰‰יז˜ עˆמו( ומ˙ ל‡ו בר

ו‡י ˜˘י‡ לך ‡"כ ‰יכי ˘רינן עם ח˘יכ‰

חיוב‡ ‰ו‡ ‡ל‡ ל‡ו ˘"מ „ל‡ו כמ‡ן

לקראת שבת

דרוש ואגדה
וביאורים
עיונים

"קשה עורף"  -בקדושה
ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה
כבד – תרגומו יקיר ,ולא אתיקיר
)ז ,יד .רש"י(

יש לבאר זה בעבודת האדם לקונו:
כבדות הלב בפשטות ענינה  -עקשות הלב,
שאינו מתפעל משום דבר ,וגם כששכלו מורה לו
שצריך להתנהג באופן הפכי ,וגם הרגש שבלבו
נוטה לצד אחר  -הרי הוא מתעקש שלא לשנות
את הנהגתו .וזהו ענינה של "קליפת" פרעה  -פרעה
אותיות 'הערף' )ל"ת ושער הפסוקים להאריז"ל פ' וישב
)מ ,א( ובכ"מ( ,המורה על עקשות" ,קשה עורף".
ומוסיף רש"י "יקיר ולא אתיקיר" ,כי עקשות
יכולה להיות בשני אופנים :א .ההנהגה באופן
של עקשנות .ב .שהאדם הוא עקש בעצם .היינו,
שאין זה רק שמתנהג בעקשנות ,אלא שהוא אדם
עקשן ,ובדרך ממילא כל ענין אצלו הוא באופן
של עקשות .וזהו מה שפירש רש"י "יקיר ולא
אתיקר" ,כי אצל פרעה ,לא הי' רק הנהגה של
עקשות "אתיקיר" ,ולא הי' צריך להתגבר על עצמו
כדי להתעקש כנגד הקב"ה ,אלא הוא הי' "כבד"
)עקשן( בעצם.
והנה ,כדי לבטל עקשות ו"כבדות" זו של פרעה,
צריך להשתמש בענין ה"כבדות" שבקדושה ,שהרי
ידוע שכדי לבטל מדה רעה וכיו"ב הרי זה ע"י
"מינה ודוגמתה"  -במדה דוגמתה בצד הקדושה
)ראה תניא פל"א( .וענין ה"כבד" בקדושה ,הוא
קבלת עול מלכות שמים .והיינו ,עבודת האדם
באופן שאינו מייסד את עבודתו את ה' על שכלו
ורגשותיו ,אלא עובד את ה' מתוך קבלת עול
מלכות שמים ,גם כשזה נגד שכלו ומדותיו .וזהו
"עקשות" ו"כבדות" דקדושה.
והנה ,גם בקבלת עול ישנן שתי מדריגות :א.
אדם שאין לו חשק ורצון בעבודתו ית' ,ומ"מ
כופה את עצמו לקיים רצון ה' היפך רצונו וטבעו.
ב .קבלת עול שלמעלה מכל כחות נפשו ,והיינו
שאין עבודתו את ה' מדודה לפי ערך מדת הבנתו
והשגתו בגדלות הא-ל או מדת אהבתו ויראתו לה',
אלא הוא מוסר את עצמו לה' מכל וכל ,בלי מדידה
והגבלה ,ולמעלה מטעם ודעת.

וזהו מה שמפרש רש"י "כבד  -תרגומו יקיר
ולא אתיקר" ,שגם כאשר "מתרגמים" ומפרשים
את ענין ה"כבדות" בקדושה ,שענינו העבודה
דקבלת עול ,הנה בזה עצמו צריך להיות "יקיר
ולא אתיקר" .כי ,כדי לבטל כבדות דפרעה ,שהוא
עקשן בעצם ,לא מספיקה עבודת ה' בקבלת עול
ב"פועל" ,הפעולה דקב"ע – "אתיקיר" ,אלא צ"ל
עבודת ה' מתוך קבלת עול עצמית" ,יקיר".

"שמי ה' לא נודעתי"
– גם עכשיו?

ט

כמה אופנים בכפירת אומות העולם
˘לו˘ „ר‚ו˙ י˘נן ב‡ומו˙ ‰עולם ˘כופרים ב˘‰י"˙ ,זו למט ‰מזו

)ר‡˙ ‰ני‡ פכ"„‡ .ור ˙‰ור‰

נ"ך ח"ב עמ' ˙˘סז ו‡ילך; וב‰מ˘ך ‰מ‡מר עמ' ˙˘פ ו‡ילך(:
‡( י˘נם ‚ויים ‰מ‡מינים ב˘‰י"˙ ,ו"יו„עים ומ˘י‚ים ˘‰ו‡ חיו˙ם ו˜יומם" .ומכיוון
˘מכירים בכך ˘˜‰ב" ‰מחי' ‡ו˙ם בכל ר‚ע ור‚ע‰ ,רי ‡ינם כופרים במˆי‡ו˙ו י˙'‡ .ל‡
˘יח„ עם ז‡˙‰ ,ם מ‡מינים ˘י˘ עו„ מˆי‡ו˙ מלב„ו י˙' ,ולטעו˙ם˘‰ ,י"˙ נ˙ן לנבר‡ים
מסוימים כח ויכול˙ ל‰נ‰י‚ ‡˙ ‰עולם ח"ו .ועל כן "˜רו לי' ‡ל‡„ ‡‰ל‰י‡" )סוף מנחו˙(‰ ,ם
טועים ומ‡מינים ב˜יומם ˘ל כוחו˙ מלב„ ˘‰י"˙‡ ,ך ע„יין מ‡מינים ˘˜‰ב"‰ ‰ו‡ ‰מˆי‡ו˙
‰עליונ ‰ביו˙ר.
ומכיוון ˘‰ם מ‡מינים ב˘‰י"˙‰ ,ם נז‰רים ˘ל‡ ל‰מרו˙ ‡˙ רˆונו ,וכפי ˘‡מר בלעם "ל‡

וארא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב בא-ל שד-י ושמי
ה' לא נודעתי להם
)ו ,ג(

מבואר בספרי חסידות ש"שמי ה'" ,שהוא
בחינת האלקות שלמעלה מירידה והמשכה בעולם,
נתגלה אל ישראל בזמן מתן תורה ,אך האבות
שהיו לפני מתן תורה ,לא זכו לגילוי בחינה זו )ראה
תו"א פרשתנו נו ,א ואילך ,ובכ"מ( .והנה ,התורה היא
נצחית ,וא"כ יש לשאול ,מכיון שכבר עברו אלפי
שנים מאז שנתגלה "שמי ה'" במתן תורה ,איך ענין
"שמי ה' לא נודעתי" נצחי גם בזמן הזה?

‡וכל לעבור ‡˙ פי ) "'‰בל˜ כב ,יח(.
ב( י˘נם ‚וים ‚רועים יו˙ר‰˘ ,ם ‡ינם מ‡מינים בכך ˘˜‰ב" ‰מ‰וו ‰ומחי' ‡ו˙ם בכל ר‚ע
ור‚ע‰ .ם ‡מנם מו„ים במˆי‡ו˙ ˜‰ב" ,‰ו‡ף מחזי˜ים ‡ו˙ו כ"‡ל‡„ ‡‰ל‰י‡" ,ו‰יינו ˘‰ו‡
בעל ‰כוח ‰חז˜ ביו˙ר; ‡ך יח„ עם ז‡˙‰ ,ם טוענים ˘‰ו‡ ‡ינו ˜˘ור ‡לי‰ם ,ו‡ינו מ‰וו‰
‡ו˙ם ח"ו‰ .ם סוברים ב„ע˙ם ˘‰פל˘ ‰מˆי‡ו˙ם ˜יימ˙ מעˆמ ‰ו‡ינ˙ ‰לוי' ב˘‰י"˙ ,וכפי
˘טען פרע" ‰לי י‡ורי ו‡ני ע˘י˙יני" )יחז˜‡ל כט ,(‚ ,רח"ל.
‚( לעומ˙ ˘ני ‰סו‚ים ‰ר‡˘ונים˘ ,מ‡מינים במˆי‡ו˙ ˘‰י"˙ ו˜ור‡ים לו "‡ל‡„ ‡‰ל‰י‡",
י˘ סו‚ ˘לי˘י ˘מכחי˘ים ל‚מרי ‡˙ מˆי‡ו˙ ˘‰י"˙ רח"ל .וכמו סנחריב ˘חירף ו‚י„ף,
ו‰כחי˘ ‡˙ עˆם מˆי‡ו˙ ‰בור‡ י˙"˘.

ויש לומר הביאור בזה:
כתיב "והי' ה' לי לאלקים" )ויצא כח ,כא( ,ומבואר
בספרי חסידות )תו"א שמות נ ,רע"ג( שפירוש כתוב
זה הוא ש"לעתיד לבוא  . .יהי' גילוי ממקום עליון
יותר ,עד דשם הוי' יהי' חשוב רק כאלקים" ובזמן
ההוא יתגלה שם הוי' נעלה יותר שהוא "עיקר
גילוי שמו הגדול" .והיינו ,שבימות המשיח תתגלה
בחינה גבוהה יותר מהבחינה שנתגלתה במתן
תורה ,וגילוי בחינה זו דוקא הוא "עיקר גילוי שמו
הגדול".
וזהו שגם עכשיו קיים ענין "שמי ה' לא נודעתי
להם" ,כי "שמי ה'" כפי שיתגלה לעתיד לבוא – "לא
נודעתי" עדיין .ורק כשיהי' חידוש בכללות הענין
דמתן תורה ,ו"תורה חדשה מאתי תצא" )ע"פ ישעי'
א ,ד .ויק"ר פי"ג ,ג( ,אזי יתגלה "עיקר שמו הגדול",
במהרה בימינו.

קליפת מצרים  -הנחותה מכולם
כ‡˘ר מ˙בוננים ב˘לו˘ ‰סו‚י כפירו˙ ‡לו ,נר‡ ‰לכ‡ור˘‡ ‰ר ‰סו‚ ˘‰לי˘י ‰ו‡ ‰נחו˙
ביו˙ר ,כי ‡ו˙ם ‚ויים מכחי˘ים ל‚מרי ‡˙ מˆי‡ו˙ ˜‰ב"‡ .‰ך ל‡מי˙ם ˘ל „ברים‰ ,נ ‰י˘
בסו‚ ˘‰ני ‚ריעו˙‡ ˘‡ין בסו‚ים ‡‰חרים .בטענ˙ פרע" ‰לי י‡ורי ו‡ני ע˘י˙יני" ,י˘ כפיר‰
חמור ‰יו˙ר מ‡ו˙ם ˘מכחי˘ים ל‚מרי מˆי‡ו˙ ˘‰י"˙.
סנחריב ו„ומיו‰˘ ,כחי˘ו ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰בור‡ י˙"˘ ,ביט‡ו בכך ‡˙ ‰עוב„˘ ‰מˆי‡ו˙
‰בור‡ נו‚ע˙ ל‰ם‰ .ם מכירים במˆי‡ו˙ו י˙'‡ ,ל‡ ˘‰ם מנ‚„ים ומחˆיפים פני‰ם וכופרים
בו .עˆם מ‰˘ ‰ם עוס˜ים ב‰כח˘ ‰ו˙‰נ‚„ו˙ ,מור ‰על כך ˘‡‰לו˜ו˙ חו„ר˙ ב‰ם במ„ר‚˙ם
˘‰פל ,‰ולכן ‰ם מחפ˘ים ל˙‰נ‚„ ‡לי'.
‡בל פרע ‰מלך מˆרים ‰י' ‚‰רוע מכולם‰ .ו‡ ‰כיר בעˆם מˆי‡ו˙ ‰בור‡‡ ,ך ‰כר ‰זו ל‡
נ‚ע‡ ‰ליו כלל‰ .ו‡ ‰ר‚י˘ ‡˙ עˆמו למˆי‡ו˙ נפר„˙ רח"ל ˘‡ינו ˜˘ור ‰כלל עם ˜‰ב",‰
ול‡ ‰ר‚י˘ ‡פילו ˆורך לנ‚„ ‡ליו י˙' .וממיל‡ ‡ˆל פרע ‰ל‡ ‰ור‚˘ ‰כלל מˆי‡ו˙ו ˘ל
‰בור‡ י˙'‰˘ ,רי ל‡ ˜יים ‡˙ רˆונו י˙' ,ומ‡י„ך ‚ם ל‡ ˙‰נ‚„ ‡ליו.

לקראת שבת

י

ו‡ם כן ,ב"˜ליפ˙ מˆרים" י˘ פרט ˘‚רוע יו˙ר מ˘‡ר סו‚י ‰כפירו˙˜ .ליפ ‰זו ,מר‚י˘˙‡ ‰
עˆמ ‰למˆי‡ו˙ נפר„˙ ל‚מרי ,ו‡ין "נו‚ע˙" ‡לי' כלל מˆי‡ו˙ו י˙'.

לקראת שבת

י‡

ב .נבר‡ים ‰מזי˜ים
לעומ˙ם ,י˘ נבר‡ים "כ‚ון נח˘ים וע˜רבים" ˘ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ב‰ם ˙ועל˙‡ ,ל‡ ˘‰ם
מזי˜ים ומ˜ל˜לים ‡˙ ‰ברי‡ .‰ו‡ף עלי‰ם ‡מרו ˘ם במ„ר˘ ˘‚ם "‰ן ‰יו בכלל בריי˙ו ˘ל

התועלת שבנברא מוכיחה על האומן שבראו
ו‰נ‚ ,‰ם בנבר‡ים ˘בעולם מˆינו מעין ˘לו˘ ‰חילו˜ים ‡לו:
‡מרו חז"ל" ,כל מ˘ ‰בר‡ ˜‰ב" ‰בעולמו ל‡ בר‡ו ‡ל‡ לכבו„ו" )‡בו˙ סוף פ"ו( .ו‰יינו,
˘מטר˙ ברי‡˙ כל ‰נבר‡ים ‰י‡ ל‚לו˙ ‡˙ ‡לו˜ו˙ו י˙'.
ו„‰רך ˘ב‰ ‰נבר‡ים מ‚לים ‡˙ ‡לו˜ו˙ו י˙'‰ ,י‡ על י„י ˘ניכר˙ ˙‰ועל˙ ˘ב‰ם‡ .ין ‡ומן
עו˘ ‰כלי‡ ,ל‡ ‡ם כן י˘ ˙ועל˙ ומטר ‰ביˆיר˙ו ,וכ‡˘ר ניכר˙ ‡ו˙˙ ‰ועל˙ ‰רי ז ‰מוכיח
על ‡‰ומן ˘ע˘‡ו .ועל „רך ז ‰בנבר‡ים ˘בעולם˘ ,כ‡˘ר ניכר˙ ב‰ם ˙ועל˙ ו˙כלי˙‰ ,רי ‰ם
זוע˜ים ומוכיחים על כך ˘י˘ "‡ומן" ˘בר‡ם וע˘‡ם ל˘ם ‡ו˙˙ ‰כלי˙.

עולם" ,וי˘ ב‰ם ˙ועל˙ .ולמרו˙ ˘ב‚לוי ‰ם ‡ינם מועילים ‡ל‡ מזי˜ים‰ ,רי ז‚ ‰ופ‡ מור ‰על
‡"‰ומן" ˘בר‡ם .ו‡ף ˘‰‰יז˜ ‰ו‡ מנ‚„ ל‡ומן ˘בר‡ ‡˙ ‰עולם‰ ,רי ,כ‡מור‚ ,ם ˙‰‰נ‚„ו˙
מור ‰על מˆי‡ו˙ זו ˘מ˙נ‚„ים ‡לי' .וממיל‡ ,נח˘ים וע˜רבים מוכיחים ‡ף ‰ם ‡˙ מˆי‡ו˙
‰בור‡ י˙' )ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ˘מפר˘ ‡˙ ˘‰‰וו‡ ‰במ„ר˘ ˘ם בין ‰מזי˜ים לנבי‡ים(.
‚ˆ‰ .פר„ע ˘‡ין ב ‰ל‡ ˙ועל˙ ול‡ ‰יז˜
ו‰ברי' ‰מעלמ˙ ביו˙ר על מˆי‡ו˙ ‰בור‡‰ ,י‡ ˆ‰פר„ע .בˆפר„ע ‡ין ניכר˙ ˘ום ˙ועל˙
לברי‡ ,‰ו‰י‡ ‡פילו ‡ינ ‰מזי˜ .‰וממיל‡‡ ,ין ב˘ ‰ום ‚ילוי על ‡‰ומן ˘בר‡ ,‰ל‡ לחיוב ול‡
ל˘ליל .‰וכ‡˘ר מביטים על ˆ‰פר„ע‰ ,רי ‰י‡ מעלימ ‰ל‚מרי על מˆי‡ו˙ ‰בור‡ י˙"˘ .ומעין
מ˘ ‰נ˙ב‡ר למעל ‰על ˜ליפ˙ מˆרים˘ ,מ˙עלמ˙ ל‚מרי ממˆי‡ו˙ ˘‰י"˙ רח"ל.

˙ועל˙ זו ,י˘נ ‰בכל נבר‡ ונבר‡ ,וכפי ˘‡מרו חז"ל )˘ב˙ עז ,ב( ˘˜‰ב"" ‰ל‡ בר‡ „בר
‡ח„ לבטל‡ ."‰מנם‡ ,ם ‰יו רו‡ים בכל נבר‡ ממ˘ ‡˙ ˙כלי˙ו ומטר˙ו‰ ,י' ניכר ב‡ופן ברור

איך נשברה קליפת מצרים?

˘י˘ בעל ‰בי˙ לביר ‰זו .ו‡זי‰ ,י' „‡‰ם מוכרח ל‰כיר במˆי‡ו˙ ‰בור‡ ול‡ ‰יי˙ ‰לו כל כך
‰בחיר ‰בין טוב לרע.

וכ‡˘ר ב‡ˆ‰ ‰פר„ע ,ומיל‡˘ ‰ליחו˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰ל‰כו˙ ‡˙ ‰מˆרים‰ ,רי בז˙‰ ‰בט‡‰

ומכיוון ˘˜‰ב" ‰חפ ıבעבו„˙ „‡‰ם בכוח עˆמו ,ול˘ם כך נ˙ן לו ‡˙ כח ‰בחיר‰ ‰חופ˘י˙
לבחור בין טוב לרע ,על כן בר‡ חל˜ מ‰נבר‡ים ב‡ופן ˘ל‡ ניכר˙ ב‰ם ב‡ופן ‚לוי ˘י˘ ב‰ם
מטר ‰ו˙כלי˙ .וממיל‡ ,י˘ מ˜ום לטעו˙ ˘‡ין "‡ומן" ˘ע˘‡ ˙‡ ‰ו˙ם „‰ברים רח"ל.
וז‰ו ˙פ˜י„ „‡‰ם ,ל˙‰בונן ול„ע˙ ‡˙ ˙‰ועל˙ ˘ב‡‚ ‰ם על י„י ‡ו˙ם ‰נבר‡ים .ול‚לו˙
‡˘ר "כל מ˘ ‰בר‡ ˜‰ב" ‰בעולמו ל‡ בר‡ „בר ‡ח„ לבטל ,"‰ו‡זי ימˆ‡ ˘‚ם ‡ו˙ם ‰נבר‡ים
מ‚לים ‡˙ מˆי‡ו˙ ‡"‰ומן"‰ ,ו‡ ˘‰י"˙ ˘בר‡ם .וב‡ופן ז ,‰ב‡‡‰ ‰מונ ‰על י„י בחיר˙ו
‰חופ˘י˙ ,בעבו„˙ו ‰עˆמי˙.

˘ביר˙ "˜ליפ˙ מˆרים":
ˆ‰פר„ע ‰יי˙ ‰נר‡י˙ כמי ˘‡ינ ‰מור ‰על מˆי‡ו˙ ‰בור‡ כלל ,ומכל מ˜ום בע˙ מכ˙
ˆפר„ע ,ב‡ ‰וע˘˙˘ ˙‡ ‰ליחו˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰ל‰עני˘ ‡˙ מˆרים .ובז ‰נ˙‚ל˘‡ ,‰ר ‡פילו
ברי' ˘מעלימ ‰ל‚מרי על ˜‰ב"‚ ,‰ם ‰י‡ נבר‡ ‰על י„יו ו‚ם ב ‰י˘ ˙ועל˙ ו˙כלי˙ ,וממיל‡
‰י‡ מ‚ל‚ ‰ם כן על מˆי‡ו˙ ˘‰י"˙.
וממיל‡ ˆ‰פר„ע ‰כריז ‰ו‰ו„יע˘‡ ,‰ר ‚ם פרע ‰ומˆרים ˘מר‚י˘ים עˆמם למˆי‡ו˙ נפר„˙
רח"ל ,ע„ ˘טוענים "לי י‡ורי ו‡ני ע˘י˙יני"‰ ,רי ‚ם מˆי‡ו˙ם ˘‰פל ‰ו‰פחו˙ ‰מ˙‰וו‰
ומ˙˜יימ˙ על י„י ˜‰ב".‰

הצפרדע מעלימה על ה"אומן" שבראה
ו‰נ ,‰ב„ברי ‰מ„ר˘ ˘‰וב‡ למעל˘) ‰מו˙ רב ‰רי˘ פ"י( ,נ˙פרטו ˘לו˘ ‰סו‚י נבר‡ים˘ ,ל‡
ניכר˙ ב‰ם ˙כלי˙ ,וחז"ל ‰ורו ˘ם ‡˙ ˙‰כלי˙ ו‰מטר˘ ‰ל ברי‡˙ם:
‡ .נבר‡ים ˘נר‡ים כמיו˙רים‡ ,ך י˘ ב‰ם ˙ועל˙ נס˙ר˙
‡מרו חז"ל ˘ם‡"˘ ,פילו „ברים ˘‡˙ ‰רו‡‡ ‰ו˙ן כ‡ילו ‰ן מיו˙רין בעולם ,כ‚ון זבובים
ופרעו˘ים וי˙ו˘ין‰ ,ן ‰יו בכלל בריי˙ו ˘ל עולם" ,וי˘ ב‰ם ˙ועל˙ .ו‰וכיחו ז‡˙ מ‰פסו˜
"ויר‡ ‡ל˜ים ‡˙ כל ‡˘ר ע˘ ‰ו‰נ ‰טוב מ‡„" )בר‡˘י˙ ‡ ,ל‡( .ו‡כן ,כ‡˘ר מ˙בוננים ב‰ם
‡פ˘ר ל‚לו˙ ˙ועל˙ם ,וכפי ˘‰בי‡ו ב‚מר‡ )˘ב˙ עז ,ב( מיני רפו‡ו˙ מזבוב וי˙ו˘" :בר‡ זבוב
לˆירע ,‰י˙ו˘ לנח˘" וכו'.

ולכן ‚„‰י˘ במ„ר˘ ˘˜‰ב" ‰נפרע מן ‰מˆרים „וו˜‡ על י„י ˆ‰פר„ע .כי „וו˜‡ במכ ‰זו
נפעל˘ ‰ביר˙ ˜ליפ˙ מˆרים .ו‡זי ,נפעל "וי„עו מˆרים כי ‡ני ) "'‰ו‡ר‡ ז˘ – (‰ ,נו„ע ונ˙‚ל‰
˘‚ם מˆי‡ו˙ם ˘ל מˆרים ‰י‡ מ˘ם .'‰

