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  )א, י("                 כי אני הכבדתי את לבו"

. רבי� התקשו א� כ ניטלה הבחירה מפרעה
פ משל אודות "ע" חוות יאיר"מיישב בעל 

  .יהודי שעמד לדי
. בפני שופט גוי בסכסו� שהיה לו ע� גוי אחר

 חשש היהודי מתוצאות הדיו והקדי� ונת
רי תורתכ� שאל אותו השופט ה. שוחד לשופט

ענה לו היהודי במה , אוסרת לתת שוחד לשופט
דברי� אמורי� כאשר שני יהודי� לפניו ודעתו 

. אז השוחד יטה את דעתו לכיוו אחד, שקולה
א� כאשר גוי ויהודי באי� לפני שופט גוי הרי 
ברור מראש שדעתו של השופט נתונה לטובת 

ומ הראוי אפוא לתת לו מתת שוחד כדי , הגוי
 והנמשל הוא . את דעתו שישפוט צדקלאז

שפרעה לקה ביסורי� קשי� ואי אצלו בחירה 
שקולה שהרי היסורי� כמעט וכופי עליו 

ועל כ באה ההכבדה כדי , לשלוח את ישראל
להוות משקל נגד ליסורי� ולהחזירו למצב של 

  )בעל חוות יאיר(                    .  בחירה שקולה

  
          )ג, י("               יעד מתי מאנת לענת מפנ"
מ "ר רא"האדמו).י"רש" (כתרגומו לאתכנעא"

כי " השפת אמת"מגור אמר כי פע� אמר אביו 
הקהל חשב . יכולי� לפעול הכל" 'אנא ה"ב

ואני הבנתי , "הושיעה נא' אנא ה"שכוונתו על 
 –" כי אני עבד�' אנא ה" שכוונתו היתה על

  ) לקוטי יהודה(     . שבהכנעה יכולי� לפעול הכל
  
  "  מי ומי ההולכי� בנערינו ובזקנינו נל�"

  )ט�ח, י(                                         
: פרעה רצה שרק המבוגרי� ילכו כפי שאמר

ואילו משה טע שרק ". לא כ לכו נא הגברי�"
יכול ' מי שמתחזק מנעוריו ללכת בדר� ה

ז בפסוק ועל כ� רמ. ללכת בדר� זו א# בזקנותו
א� בנערינו נל� אז נזכה ללכת א# , שלפנינו

  )רבי משה מקוזני�(              .בזקנותינו

��������    
ילד יתו� : בש� הרב כהנמ מפוניבז אומרי�

  .  אי לו בני�–א� ע� יתו� . אי לו הורי�
  )עטורי תורה(                                       

  
   )כו, י(    " 'וגו' כי ממנו נקח לעבוד את ה"

, היינו למדי� גזל מנמלה, אלמלא נתנה תורה
) 'עירובי ק. (וצניעות מחתול, עריות מיונה
 מ הבהמות נקח –" כי ממנו נקח"וזהו הפרוש 

שעדי אי אנו יודעי� במה . 'לנו דר� עבודת ה
  )�"מלבי(             .עד בואנו שמה' לעבוד את ה

  
  
  
 
 

 
 
 
 
ת וישאלו איש מאת רעהו ואשה מא"

  )ב, יא("               רעותה כלי כס� וכלי זהב
יש לשאול שתי שאלות כא בצווי כתוב כלי 
כס# וכלי זהב ואילו במעשה כתוב כלי כס# 

  .וכלי זהב ושמלות
ועוד יש לשאול שכא כתוב איש ואשה וש� 

  .כתוב רק ובני ישראל עשו
בצווי . ואפשר לתר$ שאלה אחת בחברתה

שה אמר לה� לשאול שדיבר הכתוב לאיש ולא
כלי כס# וזהב ולא הזכיר שמלות לפי שאינו 
ראוי לנשי� להתקשט בשמלות של המצריות 

א� במעשה שכתוב , "המודה האחרונה"לפי 
אז לקחו א# מ , דהיינו הגברי�, בני ישראל

השמלות לפי שהבגדי� של הגברי� אי יכול 
 )תפארת ישראל(                   .לצאת מכ� קלקול

 
ולמע! תספר באזני בנ� וב! בנ� את אשר "

  )ב, י("                            התעללתי במצרי�
 למע "מדוע רק במכת הארבה נקט בלשו

  ?"'תספר באזני בנ� וגו
, "ואחריו לא יהיה כ"משו� שבמכה זו נאמר 

כ כיצד ידעו הדורות הבאי� טיבה של & א�
ב תספר באזני בנ� ו"ידי ש&רק על? מכה זו

  )רבי יחזקאל אברמסקי(          ".בנ�

  
וכסה את עי! האר� ולא יוכל לראות את "

�  )ה, י(                   "         האר
הלוא א� כסה את עי , ומדוע כפל הלשו

  ?האר$ ממילא אי אפשר לראותה
לפי המובא במדרש שהביא עליה� ארבה 

, משו� שה� אוכלי� יותר, סומי דוקא
, על הארבה" ל לראותולא יוכ"יתפרש 

  .שמחמת עורונו לא יוכל לראות האר$
  )ל דיסקי!"בש� מהרי                          (

  
  )א, יא("      כשלחו כלה גרש יגרש אתכ�"

  :זליג מורגנשטר מסוקולוב&סח רבי יצחק
, כל מעשה ידידותי וטוב אינו הול� לאיבוד

ואהבה מביאה . אלא משריש זרעי אהבה בלב
מכא שאלמלי היו ישראל . התקשרותלידי 

, יוצאי� ממצרי� בשל רצונו הטוב של פרעה
  &היה נשאר בלב� רגש של הכרת

וכתוצאה ממנו היה מתפתח בנפש� זיק , טובה
  .של התקשרות וגעגועי� למצרי�

 –צור� שפרעה יגרש אות� דוקא , איפוא, היה
כדי לנתק את כל הקשרי� הנפשיי� , "כלה"

  ...ע� מצרי� ויושביה
  
" ולכל בני ישראל לא יחר� כלב לשונו"

  )ז, יא(                     
' מעשה ביהודי סוחר שנכנס אצל הרבי ר

  שלמרות כל , ל מפרימישלא והתאונ'מאיר
  
 

 
 
 
 

אי ההצלחה , התחכמויותיו ותחבולותיו
  .מאירה לו פני�

ולכל בני : "ל עצת אוהב'השיאו רבי מאיר
הודי� אי צור� לי, " לא יחר$–ישראל 

 , "כלב לשונו"בחריצות ובפיקחות יתירה אלא 
, חדל ל� מ הקנוניות, יהיו פי� ולב� שווי�

  ....ואז אני מבטיח� כי תשכיל ותצליח
  
  )יא, יב(              "ואכלת� אותו בחפזו!"

משו� . בספרי חסידות מבואר גור� החפזו
, ט שערי טומאה"שבני ישראל שקעו במ
, היו אבודי� כליל' נואלמלי שקעו ג� בשער ה

וא� היו ; ושוב לא היתה לה� תקומה
מתמהמהי אז באישו ליל פסח אפילו רגע 

 באמת עלולי� היו לשקוע בשער –אחד מיותר 
כדי לא , לפיכ� היתה יציאת� בחפזו גדול. זה

  .לאחר את הרגע האחרו שנותר להצלה
האפס ולא &ה עד שעת"מדוע חיכה הקב, בר�

 בעוד היו שקועי� רק גאל את בני ישראל
וממילא לא היו נאלצי� , ח"בשער המ

  ?להיחפז
  :שמואל מסלוני�' מבאר זאת הרבי ר

 כש� שכל צמיחה חדשה מותנית ברקבו
שא� , אבל לא רקבו מוחלט, הזרע שלה&גרעי

אלא , יזרעו חיטה רקובה באדמה לא תיקלט
כשנותרה עוד טיפת , רקבו כמעט מוחלט

 אפשר להצמיח & אי אחרת –חיי� בגרעי
יצירת� .  כ� ג� היתה גאולת ישראל–מאומה 

היתה מותנית בהגעת� עד ' ה& מחדש כע�
שלא , למצב של העדר או אי כמעט מוחלט

ניצו$ , בודדת" קוסטא דחיותא"תיוותר רק 
ובמצב כזה דרוש ', קדוש יחיד משער הנ

  ....בהכרח לפעול מתו� חפזו
 
  "�מי ומי ההולכי' ויאמר אליה� וגו"

  )ח, י(            
בנערינו ובזקנינו : "לאחר שמשה עונה לפרעה

לא כ לכו נא הגברי� : "אומר לו פרעה, "נל�
". כי אותה את� מבקשי�' ועבדו את ה

ונשאלת השאלה הרי בשו� מקו� לא נזכר 
שבקשת� אכ היתה רק עבור הגברי� ועל 

כי אותה את� "סמ� מה אמר פרעה 
פי השקפת פרעה של: ונראה לומר". מבקשי�

אי זה מקובל שפשוטי ע� יזבחו זבחי� 
עבודה זו היא מנת חלק� של . ויקריבו קרבנות
ומתו� זה שאת� מבקשי� . הכמרי� בלבד

הסיק פרעה שהבקשה מתייחסת ' לעבוד את ה
רק לגברי� ולנבחרי הע� ואילו לנשי� ולט# 

ז מגלה משה שיש הבדל "וע. אי מה ללכת
 האל אצל ישראל ובייסודי בי אופי עבודת



התורה דורשת עבודת . העבודה אצל העמי�
בנערינו "בכל זמ ובכל גיל . בכל מקו�' ה

  )קומ� המנחה(             .       "ובזקנינו נל�
 
   "...ג� אתה תת! בידינו זבחי� ועולות"

  ) כה, י(                
  ) כו, י     (           "וג� מקננו יל� עמנו"

 משה כבר אמר לפרעה שג� לכאורה א�
אתה תת בידינו זבחי� ועולות כונתו שחו$ 
ממה שבני ישראל יקחו את שלה� ג� פרעה 

כ מהי התוספת וג� מקננו "א, יוסי# לה�
  ?יל� עמנו

ומפרש האור החיי� שמשה רצה לשלול 
' שא� הולכי� לזבוח לה, טענה אחת והיא

אי צור� לקחת מהמקנה אלא מה שכשר 
גמלי� וחמורי� אפשר לזביחה אבל 

על זה אמר משה ג� . להשאיר במצרי�
ו שניקח "אתה תת בידינו זבחי� ועולות וק

" ג� מקננו"משלנו מה שכשר לזביחה אבל 
שאינו כשר לזביחה יל� עמנו כי ממנו נקח 

ממנו ' דהיינו שאולי יבקש ה' לעבוד את ה
זבחי� ועולות יותר ממה שהבאנו לכ נולי� 

חמורי� כדי שנוכל ג� את הגמלי� וה
  .'למכר� וליקח לעבוד את ה

 
  )כז, י("                      ולא אבה לשלח�"

יק בקשט על כס רבה של 'ר אהרצ"בשבת הג
ה 'נהגו תלמידי הישיבה דלומז, ה'לומז

להכנס אליו מידי ליל שבת לשמיעת שיחה 
  .מוסרית

פע� אחת שעה שנכנסו לביתו בשבת פרשת 
, דר הלו� וחזורראוהו מתהל� בח, בא

מה חשב פרעה שעה : ... ומדבר אל עצמו
... שראה את הנסי� הגדולי� במו עיניו

  .תמה בפליאה
: פנה אל הבחורי� ופשט, לפתע עמד מלכת

רק בהעדר מחשבה ! הוא לא חשב מאומה
מבלי , יכול אד� לעבור נסי� גלויי�

  . שישפיעו עליו אפילו משהו
  )מפי רבי אהר! בקשט(

  
זני הע� וישאלו איש מאת דבר נא בא"

רעהו ואשה מאת רעותה כלי כס� וכלי 
  )ב, יא("                                             זהב
, ה למשה"ל הקב"א, אי! נא אלא לשו! בקשה"

בבקשה , בבקשה ממ� ל� ואמור לה� לישראל
שלא , מכ� שאלו ממצרי� כלי כס� וכלי זהב

אות� קיי� ועבדו� ועינו , יאמר אותו צדיק
ואחרי כ! יצאו ברכוש גדול לא קיי� , בה�
  )י כא!"הובא ברש. א, ברכות ט". (בה�

כ� שישאלו מאת &צרי� לבקש כל, מדוע היה
  ?ולא הספיק לה� רמז גרידא, המצרי�

זאת ידעו ג� בני ישראל כי רכוש , אלא
ידי &שעל, מצרי� שיי� לה� על פי די

. שנשתעבדו בה� המצרי� עשו לה� הו רב
ה בטבע� של ישראל "הכיר הקב, ובכל זאת

לקחת , שאינ� מסוגלי� לעשות מעשה כזה
מנת שלא &ממישהו חפ$ בהשאלה על

שארית "כי . ואפילו א� הוא מצרי, להחזיר
לכ� ". ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב

, ה בבקשה מיוחדת"פנה אליה� הקב
למע , שיעשו מעשה ויטלו את המגיע לה�

  .   לאברה�קיו� הבטחתו
  )מפי רבי יהושע מהורודנה(         

��������  
היא הסיבה שנת , "שלא יאמר אותו צדיק"

והתמיהה על כ� , ה לביזת מצרי�"הקב
ה "הא� רק בשביל כ� צרי� הקב, ידועה

ואלמלא החשש שיאמר , לקיי� ההבטחה

הא� לא היה מקיי� הבטחתו , אברה�
  ?לישראל

שלכאורה כל ביזת מצרי� היתה , אלא
שהרי שהיו עתידי� לבוז על הי� , יותרתמ

ה על ביזה "ולש� מה ציוה הקב, הרבה יותר
ה שא# באות� ימי� "אלא רצה הקב. זו

ספורי� שעד לביזת הי� לא יהיה מקו� 
ה בי כה וכה "נמצא שהקב. לטענה שכזו

שלא "רק משו� , ביקש לקיי� הבטחתו
, ג� בימי� שבינתיי�" יאמר אותו צדיק

   .יזת מצרי�הוסי# ג� את ב
  )ד ראדי!"אב, בש� רבי מרדכי סנדר קופשטיי!(
  
  "למע! רבות מופתי באר� מצרי�"

  )ט, יא( 
ה "בגמרא אמרו כי לעתיד לבוא יעשה הקב

, נסי� עוד יותר מאשר מופתי מצרי�
כימי צאת� מאר$ מצרי� אראנו "שנאמר 
שהרי בפסוק נאמר , והדבר תמוה". נפלאות

 מידה ולא באותה, משמע, "כימי צאת�"
  ?יותר

& א�. ל אמרו שאי בעל הנס מכיר בנסו"חז
ג� במצרי� לא ראו בני ישראל את כל , כ

וכמו כ ג� בעתיד לא , הנסי� שנעשו עמ�
על , אמנ�. יכירו בכל הנסי� שיהיו עמ�

, "אראנו נפלאות"לעתיד לבוא אמר הכתוב 
משמע שמדבר רק על הנסי� שיצליחו 

ועל , ע לה�לראות מתו� כלל הנסי� שיאר
כימי צאת� מאר$ "אלה הוא אומר שיהיו 

לא כמספר הנסי� , הוי אומר, "מצרי�
כי א� כמספר , שראו בני ישראל במצרי�

. כל הנסי� שהיו ביציאת מצרי� בפועל
, נמצא שהנסי� שיתרחשו לעתיד לבוא

יהיו יותר מאשר מספר� הכולל , במציאות
  )י!'ה מוולוז'בש� רבי איצל( .ביציאת מצרי�

 
ולא ית! המשחית לבוא אל בתיכ� "

  )כד, יב(             "לנגו�
שמאחר שניתנה רשות למשחית אינו מבחי! בי! 

  )י"רש. (צדיק לרשע
  :'מנדל השני מליובאווי$&הקשה רבי מנח�

מה טע� היה צור� להיזהר מפני המשחית 
רק במכת בכורות ולא בשאר מכות שקדמו 

  ?"ניתנה רשות למשחית"הרי בכל מכה , לה
  :הוא מותיב והוא מפרק

כי אני "כל המכות היה לה יעוד להודיע 
בעוד שישראל לא היו חסרי� ידיעה , "'ה
ואול� מכת בכורות נועדה להשמיד את ; זו

לא להודיע אות� גדולתו של , הבכורי�
ה לכלות "במכה זו רצה הקב, מקו�

וממילא היה מקו� , הקוצי� מ הכר�
" לו מאלומה נשתנו א"לקטיגור שיקטרג 

  ...והוצרכו ישראל לאות מפני הנג#
 
  )ז, יא(                  "לא יחר� כלב לשונו"

אצל בני ישראל לא היה חרי$ בי לב� 
כמו , כי א� כפיה� כ לב� כלב. ולשונ�

ובזכות זו נגאלו שלא שינו . כלב כ לשונ�
   )רבי יצחק מוורקא(                  .. את לשונ�

  
  )כג, י(          "  ש את אחיוולא ראו אי"

משו� שלא ראו איש אחיו אלא כל אחד 
דאג לעצמו לפיכ� לא קמו איש מתחתיו לא 

  .התרומ� איש מה� משפל המדרגה
  )רבי הני� מאלכסנדר(

  
  "החדש הזה לכ� ראש חדשי�"

  )א, יב(
החודש הזה של ניס מורה ומגלה לכ� כי 
ראשו הוא לכ� לחדשי השנה כלומר 

וא ראשו לכל התחדשות ה ה"שהקב
  .  שבעול� וכל המתחדש הכל מאתו יתבר�

  )תורת אבות(                   
  
ובכל אלהי .. ועברתי באר� מצרי�"

  )יב, יב(              "מצרי� אעשה שפטי�
ה "משה רבינו היה תמה היא� יעבור הקב

בכבודו ובעצמו באר$ מצרי� המלאה 
ה שמסיבה זו לא היה יכול מש, גלולי�

ת "ועל כ� אמר לו השי. להתפלל בתוכה
? וא� תתמה היא�" ועברתי באר$ מצרי�"
כלומר " ובכל אלהי מצרי� אעשה שפטי�"

ז כי הכל "בשעה שאעבור לא תשאר כל ע
של ע$ נרקבת ושל "י "יוכרת וכמו שכתב רש

  )י מוולוזי!"הגר(". מתכת נמסת ונתכת לאר$
  
  )כא, יב(              "משכו וקחו לכ�"

ונראה לי משו� , ארבעה ימי� לפני החג
דלמצרי� היה יו� איד בכל שנה ביו� 
ארבעה עשר בניס למזל טלה ושלשה ימי� 
 לפני אידיה� אסור לשאת ולתת עמה� לכ
הוצרכו לקחת מה� ארבעה ימי� קוד� 

 .והיינו משכו ידיכ� מעבודה זרה
  )חת� סופר(

  
  ) כב, יב(              "והגעת� אל המשקו�"

אפילו כשאת� נתוני� בשפל המדרגה 
כאזוב הזה הרי א� מאוחדי� ומאוגדי� 
 את� ומוכני� להקריב את דמכ� למע

הרי עשויי� את� להגיע למעלות , היהדות
  ".והגעת� אל המשקו#"גבוהות 

  )רבי יחזקאל מקוזמיר (
  
  "חש�"

' ר? מהיכ היה אותו חש�: "המדרש שואל
ת רבה שמו" (נחמיה אומר מחש� של גיהנ�

מה , ותמוה). וילקוט שמעוני פרשת בא
ומה נפקא מניה מהיכ היה ? שאלה היא זו

  ?החש�
ל "צ רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"הגה

שיש כא לקח והוראה לכל , הטעי� במשל
  :ואלו דבריו. מאורעות החיי�

בחור נסע מעירו לעיר אחרת כדי ללמד 
הגאו , תורה בישיבה הגדולה מפי רב העיר

א� . � ששמעו הול� למרחוקהמפורס
כדי ללמוד : "ישיב, ישאלוהו מדוע בא

משו� , באתי: "אבל א� ישיב" תורה
 אי ספק שהוא –" שהרכבת הביאה אותי

, מדוע הרי אמת היא, אמתוב. חסר דעה
שאכ , והתשובה, הרכבת הביאה אותו

, היתה הרכבת האמצעי בשרות המטרה
, היא תהיה התשובה לשאלה החשובה פחות

 –אבל לשאלה מדוע הגיע . אי� הגיע לכא
  .יענה במטרה ובסיבה התכליתית

אבל הלואי . דבר זה נראה פשוט מאד
  .שהיינו זוכרי� אותו במקרינו היומיומיי�

אנו חוקרי� כיצד , למשל, בשעת מחלה
מה היו המאורעות , התפתחה המחלה

הא� יצא החולה מביתו , שהביאו אליה
 ואיננו שואלי� –כשהוא מזיע , ביו� קר

מהי סבתה , איזה חטא גר� למחלה
  !האמיתית

מהיכ היה : "ל בשאלת�"זאת למדונו חז
  !מה גר� לאותו חש� שיבוא". אותו חוש�



מעשיה� , " של גיהנ�מחש�: "תשובת�
  ! ה� שהביאוהו, האפלי� ויצריה� הרעי�

  )249מ "ע, ב"מכתב מאליהו ח( 
  
  " אני ולא מלא�"

  לא היה בכח מלא� לפעול התעלותנו
שמלא� לא היה יכול . ל"איתא בש� האריז

וביאר . להתקיי� בטומאת ערות מצרי�
שאי פירושו , ל"ג הלוי שארר זצ"הגר

שבוודאי , טלשהמלא� היה נטמא או מתב
אלא . אי המלא� שיי� לעול� הזה כלל

  הכוונה שהקדושה הנשפעת מ המלא� לא 
והרי תכלית . היתה יכולה להתקיי� ש�

בלילה הזה אני עובר "התגלות הקדושה ד
היתה כדי שבני ישראל יתעלו " בתו� מצרי�

ולפיכ� לא נשלח לה� , לקראת ההתגלות
ת כי לא היה די בקדושתו להדו# א, מלא�

ונצר� שההתגלות תהיה על ידי , הטומאה
אני "ואז נתקיי� . ה בכבודו ובעצמו"הקב

המלובש " אני"שה, "יוצא בתו� מצרי�
ומוסתר בלבושי הטבע בוקע ויוצא מכל 

ה "ומתגלה כבוד הקב, המסכי� וההסתרות
אני ולא "ועל כ היה . בכבודו ובעצמו

יכול היה להתגלות " אני"כי רק ה, "מלא�
בהגלות מלכנו אור של קדושה ולהשפיע 

ולא ", שיתעלו בני ישראל על ידה ולקראתה
שלא היה בכח קדושת מלא� לפעול , "מלא�

  )אור גדליה(           .כ
  
  " וירא ישראל את היד הגדולה"

שכאשר , למדנו" נשמת כל חי"מתפלת 
עליו , האד� מודה על הטובות הנעשות עמו

, �ה ג� על הנסי� הקודמי"להכיר טובה לקב
". מלפני� ממצרי� גאלתנו,: החל מבראשית

, כשאנו מודי� על האוכל. א# בברכת המזו
על שהנחלת לאבותינו : "שבי� אנו ומודי�

אר$ חמדה טובה ורחבה ועל שהוצאתנו 
  ".מאר$ מצרי�

ובאו , שעברו ביבשה בתו� הי�, א# ישראל
שבחו והודו , להודות על נסי יציאת מצרי�

 תחלת תהלי� החל מ הנס הראשו של
ממשית משה רבינו מ היאור על : הגאולה

כאשר שלחה , שכידוע. ידי בתיה בת פרעה
בתיה את זרועה לעבר התבה השתרבבה ידה 

: וזהו שנאמר. והתארכה עד שהגיעה לתבה
 התבוננו היהודי� וזכרו –" וירא ישראל"
ואת , של בתיה בת פרעה" את היד הגדולה"

' שה האשר ע", כל הנסי� שנעשו מאז
  ! ואמרו שירה על הכל, "במצרי�

  )סו� בשלח, עוד יוס� חי(
  
  " והגדת לבנ�"

באספת רבני� שנערכה בגרודנה בשלהי שנת 
ד העלתה השאלה כיצד על הרבני� "תרפ

היו . לנהוג בעני דרשות תוכחה והטפת מוסר
שגרסו כי רוחות הפרצי� של ההשכלה 
והתנועות המהפכניות שהתסיסו את הנער 

שאי בכח , הו משרשיו עזות כל כ�ועקרו
ויש לקי� את , המחאות המלוליות לעצר

כ� , כש� שמצוה לומר דבר הנשמע"הכלל 
יבמות " (מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע

  ).ב"ה ע"ס
הופנו כל העיני� , לאחר ויכוח ממוש� ולוהט

  .אל רב של ישראל
: ופתח בסיפור מעשה, ל"ק� החפ$ חיי� זצ

שנה נקלעתי לקיוב ביו� לפני כחמישי� "
, הכפור הצורב חת� באיברי�. חור# קר

וברחוב העיר עמדה יהודיה ישישה וסל של 
, "קנו יהודי�: "אגסי� מיובשי� בידה

אגסי� מיובשי� ", הכריזה על מרכולתה

ליטרה בשלוש , בשלש קופיקות הליטרה
  ...אגסי� מיובשי�, יהודי�, קנו! קופיקות

איש לא . ולשוא, התבוננתי כיצד קוראת היא
נכמרו רחמי על . איש לא קונה מאומה, סר

. האשה הקופאת בצינה וגרונה נחר לשוא
מה תועלת יש : "נגשתי אליה ושאלתיה

, ה רואה את שאי איש קונה, בקריאותי�
ולפחות , לכי לבית�? ומדוע תקפאי פה לחינ�

  !"לא תקפאי מקור
אבל . "ענתה האשה, "תודה על עצת�"

במקו� זה כבר ארבעי� שנה עומדת אני 
וג� לי נדמה שאי , ומכריזה על מרכולתי

א� מששבה אני לביתי נוכחת . קוני� לעול�
  "...אני לדעת שהסל  קל ויש מעות באמתחתי

.... והויכוח הוכרע על ידי אותה ישישה
  )ד"ב תקי"ח, החפ$ חיי� חייו ופעליו(
 
ולא ית! המשחית לבא אל בתיכ� "

  )כג, יב(                         " לנגו�
שנה " הגדה של פסח"הלא בעל ה, תמוה

ה "ידי הקב&ושילש שמכת בכורות היתה על
ועברתי באר$ מצרי� "וכמו שנאמר , עצמו

א� כ מה , "אני ולא מלא� וכו, בלילה הזה
  ?"משחית"מקו� יש כא ל

כיו שהיו אנשי� מבני ישראל שהגיע , אלא
שכדי , ה"אמר הקב, שעת� למות בערב זה

ולא לתת פתחו פה , להגדיל את הנס
. לא ימותו אותו לילה אפילו אלה, למצרי�

 הוא מלא� –ולא ית המשחית "זהו שנאמר 
  )א"בש� הגר(".  לבא אל בתיכ� לנגו#–המות 

  
  

  והלכות הליכות
  המש� מדיני מוקצה

כלי , פירושו. בסיס לדבר האסור: סוג נוס#
י שמשמש בסיס למוקצה א# על פי שהכל

עצמו אינו מוקצה א� כיו שמשמש למוקצה 
יוסר ולכ אפילו א� . נהפ� דינו כמו המוקצה

 עדיי ישאר האיסור במקומו על המוקצה
בכדי שיחול ). כגו מגש של פמוטי�(הבסיס 

צריכי� להתקיי� " בסיס"די מוקצה על ה
  :התנאי� הבאי�

שהניח בכוונה תחילה שיונח ש� בתור . א
א� שכח את המוקצה על אול� , בסיס לשבת

הבסיס או אפילו ש� בכוונה אלא שרצה 
, "בסיס" לסלקו לפני שבת ושכח אי בזה די

וכל זה כאשר .  יוסר המוקצה יהיה מותרוא�
 את ברשותוהניח בעל החפ$ או אחר 

המוקצה דאילו אד� אחר לא אוסר חפ$ 
  .שאינו שלו

כשהניח בכוונה שישאר ש� בשבת צרי� . ב
א� א� , ליו כל בי השמשותשיהיה מונח ע

כגו שולח שהניח (הניח לאחר בי השמשות 
עליו קליפות שאינ ראויות למאכל בהמה 

 יסלק וא�, אי בזה די בסיס) והניח� בשבת
את המוקצה באופ שמותר לסלקו יחזור 

  .השולח להיתרו הראשו
כ א� הניח פמוטי� על מגש ביו� שישי "וא

 בסיס לפמוטי� כיו שכוונתו שיהיה המגש
ולכ .נהפ� המגש למוקצה כמו הפמוטי�

 אפילו א� יוסרו הפמוטי� על ידי גוי או קט
 המגשאו ינער אות� מהמגש עדיי ישאר 

. מוקצה כמו שהיה כאשר היו עליו הפמוטי�
ב שרק המגש מוקצה אבל המפה "ומוסי# המ

 כיו שאי הפמוטי� צריכי� אינה מוקצה
המגש ע� הפמוטי� למפה וא� יוציא גוי את 

 עדיי נשאר  השולח מותרת אבל המפה
. מוקצה כיו שג� הוא שימש בסיס לפמוטי�

ודי המגש כדי הפמוטי� שהודלקו בערב 
 שבת שהוא מוקצה מחמת גופו ולכ אי
להזיז את המגש אפילו לצור� גופו או 

  .מקומו
וכ א� יש לו כוס שעומדת להחזיק עטי� 

הונחו בכוונה שיהיו ועפרונות כיו שהעטי� 
בכוס אז אפילו ינער העטי� עדיי תשאר 

כא מותר לצור� (הכוס מוקצה כדי העט 
כיו שלעט יש , גופו כגו שרוצה לשתות בכוס

 לצור� גופו ומותרדי כלי שמלאכתו לאיסור 
  ).או מקומו

, כלומר די הבסיס הוא כמו המוקצה בעצמו
וכל מה שמותר במוקצה מותר בבסיס וכל 

ולכ . מה שאסור במוקצה אסור בבסיס
 של כלי עבודה היא מוקצה ואי המגירה
  .לפותחה

 א� יש בסיס :בסיס לאיסור ולהיתר
כגו מגירה , שמשמש ג� לאיסור וג� להיתר

במצב זה , � לאוכל"ובה כלי עבודה וג� סכו
� "א� הסכו. הקובע הוא הכלי החשוב יותר

יותר יקר מכלי העבודה אז הוא הקובע 
וא� כלי העבודה , מותר לפותחה ולסוגרהו

וכ בכל בסיס יש . יקרי� יותר אז אסור
לדעת מה חשוב יותר והוא יקבע את האיסור 

  .או ההיתר של הבסיס
 בזמ הקי$ יש שמקבלי� שבת לפני זמ

מ הזמ הקובע הוא בי "מ, השקיעה
השמשות ממש ולא קבלת שבת ודוקא כל 

 מובא בש� זמ בי השמשות ולא מקצתו וכ
). ספר שבות יצחק(א "הרב אלישיב שליט

ולכ א� הניח על שולח שהיה מונח עליו 
אפילו עשה כ , דבר היתר חשוב, חפ$ מוקצה

מ כיו שזה לפני " מ– שהדליקו נרות לאחר
השקיעה לא נהפ� השולח לבסיס לאיסור 

ושוב יהא תלוי דינו , בלבד אלא ג� להיתר
  .לפי מה שיותר חשוב

 א� הניח כס# בכיס בכוונה :ס# בכיסדיני כ
שישאר בשבת ורוצה ללבוש את הבגד בשבת 
הדי הוא שא� זה כיס שתפור על ידי תפירה 
בד על הבגד כ� שצידו הפנימי של הכיס זה 

) 'כמו שיש בכיס של חולצה וכו(הבגד עצמו 
  . כל הבגד נעשה בסיס ואסור בטלטול

 אבל כיס שרק תפור בשוליו לבגד והוא נפרד
אי הבגד , כמו כיסי המכנסיי�, בפני עצמו

 נעשה מוקצה כיו שהכיס טפל לבגד ולכ
מותר לו לנער את המוקצה מהכיס וללבוש 

  .את הבגד
וא� ירא לנערנו שמא יגנב הכס# יוכל ללכת 

כמוב לא (ע� זה למקו� שמור וש� ינער 
ברחוב שאי בו עירוב כי אז יש איסור 

אפילו באופ אבל ). הוצאה ובודאי שאסור
 את א� שכח, בכיס של חולצה, הראשו

הכס# ובדעתו היה להוציא אותו אז ג� ש� 
יוכל לנער את הכס# וללבוש את החולצה 

  .כיו שאי בזה די בסיס לדבר האסור
כל המדובר הינו לגבי טלטול בידו אבל בגופו 
כגו ברגל שזה שינוי דעת מר שמותר אפילו 

צא כס# על כגו א� מ. לצור� המוקצה
הריצפה מותר לדוחפו ברגלו לפינה שלא 

לאסור בזה " החזו איש"א� דעת ' יאבד וכדו
א� זה לצור� המוקצה אפילו א� דוחפו 

 .ברגלו
 

  



 
 

 

   מעשה חכמי�
מה הוא העניין הגדול בסעודת ראש 

  ?חודש לתלמידי חכמים
  )כ, יב( "החודש הזה לכ� ראש חדשי�"

סימ  ("כ# החיי�"י ב'כתב רבי חיי� פלאג
אשרי אד� שיש לו בראש ': ל"וז) ד כג"ל

ומי שחננו . חודש תלמידי חכמי� על שולחנו
ראוי דביו� ראש , והושיב ישיבה בביתו' ה

כפי השגת , חודש יהיה עור� שלח לפניה�
דהוא דבר גדול שיהיה לו הצלחה , ידו

  ".ובחנוני נא בזאת, והרווחה בכל החודש
שבסעודת מה העני הגדול , וצרי� ביאור

ואולי אפשר לומר שהרמז ? ח"ראש חודש לת
כי לחכמי ישראל , "החודש הזה לכ�'הוא ב

וכשה� אומרי� , יש שליטה על הטבע
וכ� ג� ,  חוזרי� הבתולי�–שהחודש מעובר 

והסמל לכ� הוא , בשאר עניני� כגו בטרפות
ח "לכ מהראוי לערו� שלח ת, ראשי חדשי�

מיני� להראות שאנו מא, בתחילת החודש
  .באמונה שלימה שהחודש הוא של החכמי�

ל שולטי� "ויש להוסי# ולומר שהסיבה שחז
משו� שה� מתעלי� מעל , היא, על הטבע

. כול� לרצו בורא�& ומוסרי� את כל, הטבע
. וישלוט על הטבע, יבוא מי שביטל את טיבעו

 )רא, ר' עלינו לשבח עמ(       
  
  

  המש� פניני� לפרשה 
"      'ישראל כאשר צוה הוילכו ויעשו בני "

  )כח, יב(              
, וכי כבר עשו והלא מראש חודש נאמר לה�"

אלא מכיו! שקבלו עליה� מעלה עליה� הכתוב 
  )י בש� מכילתא"רש". (כאילו עשו

מעלה עליה� הכתוב "א� עוד לא עשו מדוע 
  ? "כאילו עשו

אי " מעלה עליה� הכתוב"אלא שגדר 
אלא , "אילו עשוכ"משמעו לעני קבלת שכר 

שכיו שקבלו עליה� הרי כבר , לעני המדרגה
  . מעתה עולי� ה� במדרגת� כאילו עשו

א� קיבל אד� על עצמו להגיע , צא ולמד
לגדולות ונצורות בתורה ולעמול בתורה ככל 

הרי תיכ# ומיד זוכה הוא בשל כ� , יכולתו
וא� . לסייעתא דשמיא המסייעתו בלמודו

 הזו על ידי מתעצמת ומתחזקת הקבלה
הרי , ביושבו ללמוד באמת, הוכחה בפועל

והוא עולה , שוב גוברת ג� השגתו בתורה
  .מחיל אל חיל במעלות התורה
  )רבי אהר! קוטלר(

  
  "                                          רבינו בחיי"והא ל� לשו! "
 ואמר –" צא אתה וכל הע� אשר ברגלי�"

עד , ות�אי אני וישראל יוצאי� מרש
ותצוה אותנו בכ� , שתשלחנו אתה בעצמ�

והנה בכא נשתלחו ישראל ". ואחרי כ אצא"
ועל כ יוצא מ , והותרו ממאסר� בכח עליו

הכתוב הזה הש� הידוע לאשה המקשה 
 וכוחו עצו� לפתוח מוסרות הולד ,ללדת

להוציאו , שהוא אסור בבית האסורי�
י כ, ממסגר לאויר העול� כדי שיזכה לתורה

כש� שישראל , האד� לעמל התורה יולד
. יצאו ממאסר� לקבל התורה בחדש השלישי

והש� הזה ידוע הוא לבעלי השמות ומפורס� 
ה "# זה הקב"עקיבא קו' ואמר ר, בניקודו
  . והב זה

  
  "סגולה ללידה"

נכנס , ח רבי פנחס אליעזר הכה פקשר"הרה
א וכולו "יואל טייטלבוי� זיע' פע� אל מר ר

היות ואשה אחת ממשפחתו , עראומר צ
והרופאי� מודאגי� אותה שעה , מקשה לילד

ישב מר ועבר על פרשת השבוע שני� מקרא 
פנחס ' ר) היתה זו פרשת בא(ואחד תרגו� 

אבל מר לא , אליעזר הגיש את הקוויטל
ורב , הפסיק וקרא הלאה בפרשת השבוע

  .פנחס אליעזר ניצב ללא סבלנות
צא אתה וכל ) " ח,יא(הגיע מר אל הפסוק 

נשא עינו , הרי� את קולו, "הע� אשר ברגלי�

צא "פנחס אליעזר וחזר ואמר לעומתו ' אל ר
בהדגשה " אתה וכל הע� אשר ברגלי�

פנחס אליעזר כי מר מצווה ' חש בר, מיוחדת
והנה בו ברגע , ויק� ויל�, עליו לצאת לדרכו

ממש יצא הולד לאויר העול� ושלו� לא� 
  . ולילד

צ רבי "פנחס אליעזר עובדא זו להגה' סיפר ר
אמר לו , $"חבר הבד, ישראל יצחק רייזמ

רבינו "ל� נא ראה ב: הגאו רבי ישראל יצחק
ואז תבי מה ', פסוק הנז, פרשת בא" בחיי

  )עולמות שחרבו(                          . היה כא

  
                                          )יג, יג("        וכל בכור אד� בבני� תפדה"

יתבר� לזכותינו ' שרצה ה, משרשי מצוה זו
למע דעת כי , לעשות מצוה בראשית פריו

ואי לו לאד� דבר בעול� רק מה , הכל שלו
  .ת בחסדיו"שיחלק לו השי

כי אחר שיגע האד� כמה , ויבי זה בראותו
והגיע , יגיעות וטרח כמה טרחי� בעולמו

 עליו ראשית פריו לזמ שעשה פרי וחביב
ה ומתרוק "כבבת עי מיד נותנו להקב

  .רשותו ממנו ומכניסו לרשות בוראו
ת "לזכור הנס הגדול שעשה לנו השי, ועוד

  . בבכורי מצרי� שהרג� והצילנו מיד�
  )ח" מצוה י–החינו� (      
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 נשמת לעילוי העלון
  הצדקנית הרבנית היקרה   

  ה"ע רחל בת שרה יג!
  ה.ב.צ.נ.ת


