
           
 
 

 

  
 

 
 
  

 שמות
 

 
 
 

א הו א ִהנ ֵּה ַמח ְוָרֲאךָ  ִלְקָראֶתךָ  ֹיצֵּ וֹ  ְוש ָ ִלב   :ב ְ
 

ְקָרא )שמות ג,ד(משה רבנו מתוודע לקב"ה במעמד הסנה,  ים ֵאָליו ... ַוי ִּ ֹוךְ  ֱאלֹהִּ ת  ֶנה מִּ  ַהס ְ

ה ַוי ֹאֶמר ֶ ה מֹש  ֶ י ַוי ֹאֶמר מֹש  נִּ נ ֵ של ישראל, ולמרות הגילוי משה רבנו נבחר להיות מושיען  :הִּ

ה ַוי ֹאֶמר {יא} ...(מסיבות שונות)ת לשליחות והמעמד של הסנה, משה רבנו לא שש לצא ֶ  ֶאל מֹש 

ים י ָהֱאלֹהִּ י מִּ י ָאנֹכִּ ְרעֹה ֶאל ֵאֵלךְ  כ ִּ ַ י פ  יא ְוכִּ ֵני ֶאת אֹוצִּ ָרֵאל ב ְ ש ְ ם יִּ ְצָריִּ מ ִּ  ובהמשך..  :מִּ

י ַוי ֹאֶמר {יג} ַלח ֲאדָֹני ב ִּ ְ ַיד אנָ  ש  ָלח ב ְ ְ ש   :ת ִּ
 

כאשר אדם מגיע לראיון עבודה והוא פוגש מועמדים נוספים שהוא לא מכיר, הוא מתחיל 
 "קטן עליו.."ומי  "מאיים עליו"המועמדים, ומקטלג אותם, מי נראה לו לסרוק את שאר 

 אחרי דקות ספורות של "היכרות", הוא מגיע למסקנות והערכות מצדו... 
 

 התמודדות בין אנשים שמכירים אחד את השני על אותו תפקיד ?!  ומה קורה כאשר יש
 .. ועוד... ועוד...לשון הרע, תככים, מזימות, עקיצות בלשון המעטה.. וואו.. ו

 

, אחת התכונות הנעלות ביותר שאדם יכול לפתח לעצמו, היא לשמוח בשמחת האחר
חשקת בו... אתה שתפקיד , גם כאשר הוא זכה בלו ישובמיוחד  גם כאשר לך אין את מה ש

 נדירה בכלל...  גם לצערנוזו תכונה נדירה ביופיה... ו
 

 את  הקב"ה לא מוותר למשה רבנו על השליחות, אבל מצרף לו לעזר                                
  אהרון אחיו. כאן הקב"ה מעיד על התכונה העילאית של אהרון, למרות                                
 שאהרון הוא האח גדול של משה, למרות שאהרון הוא זה שהיה                                 
 במצרים בין העברים בזמן שמשה גדל בארמון פרעה, והיה מלך בכוש...                                 
                                 

        מקנטר, למה משה קיבל את התפקיד ?! נהפוך הוא... נו אהרון אי                                
נ ֵה                                      ְקָראֶתךָ  יֵֹצא הו א הִּ ַמח ְוָרֲאךָ  לִּ וֹ  ְוש ָ ב  לִּ  שמחה שלמה ואמתית  – ב ְ

 מעומק הלב יש לאהרון בראותו שמשה אחיו נתמנה לתפקיד..                                
 
 

 
 הרב סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל    נעמה בת סאלם זנדני  ז"ל                                                                               

 לר' יחיא בן סעיד ודעי ז"ל           יורם בן יחיא ודעי ז"                             5:27       4:26                     
 

 ר' צדוק בן יצחק משה ז"ל           שיכה בת מוסא ז"ל                              5:26       4:10                     
                      

 עי ז"לז"ל             שלום בן יחיא וד משה בן עזרא שררה                            5:25       4:17                     
 ז"ל                 זכריה בן עיד'ה ימיני    ציונה ימיני ז"ל                                                                                             

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                           
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 העניבה משוכת
 אתר חב"ד

 

 לזיכוי שעות כמה שישי יום מדי להקדיש נהג, המרכזית ד"חב ישיבת תלמיד אז, חיים
 תלמידי כל כמו, לישיבה חבריו כל. חיים רק שלא, היא האמת. תפילין במצוות יהודים
 .כזו לפעילות שישי ימי של ייםהצהר-אחר שעות את מקדישים, כולו בעולם ד"חב ישיבות

  
 משרדים של בשורה בקביעות ביקרו שם, למנהטן לנסוע נהגו לצוות ועמיתיו חיים

 היה. עביר בלתי" קרחון"ב נתקלו אחד במקום אבל. יפה להיענות זכו, כלל בדרך. יוקרתיים
 אלו. םאליה שעו ולא עסוקים עצמם הראו שלרוב, עובדים עתיר, יהודי דין-עורכי משרד זה
 .המשרד מנהל מצד סימפטי לא מאוד ליחס זכו – תפילין להניח מעוניינים היו שכן
 .המשרד את לפקוד המשיכו הם שישי יום מדי, ונכנעו לא הבחורים אבל

  
 אל פנה, ליעדם אותם שתוביל התחתית לרכבת ממתינים וחבריו חיים בעוד, אחד שישי יום
  "נפלא עליך שתעמוד, שחורה עניבה לי יש ,אדוני: "טיפוסי מקסיקני, רוכל חיים

. המקסיקני התעקש!", לא! " לא עניבות אוהב לא אני. "קצרות חיים השיב "תודה, לא"
. הנחה לך אעשה, הנה. עניבה צריך כשלך לבנה חולצה עם חשוב אדם. עניבה צריך אתה"

 עוד טרידהמ שהרוכל, וחבריו חיים ראו ."בלבד בחמישה דולר שבעה ששווה עניבה קח
 אחד כל לנדב החליטו הם. עניבה ממנו יקנו לא אם, הבאה הרכבת על עמם לעלות מסוגל
 .ידיים החליפו והכסף והעניבה, למשימה שניים או דולר

  
", אדוני. "נגמר לא זה אבל. כך כל טורדני ביצור נתקל לא זמן הרבה. לרווחה נשם חיים
 זה! העניבה את ללבוש חייב באמת אתה. סתם לך מכרתי לא, "חיים אל המקסיקני קרב
 את מידיו שלף רוכל ואותו, מפיו הגה להוציא הספיק לא חיים ".טוב להיראות לך יגרום
 . צווארו סביב אותה לכרוך והחל העניבה

 

 הם. המהולל הדין-עורכי משרד – האחרון ליעדההקבוצה  הגיעהבימי שישי  שבוע כמדי
 שכן עובדים בידי יהודי עלון להותיר כדי לפחות, קבוה שיש המרוצף הקבלה לחדר נכנסו
 .שאלם?", רוצים אתם מה? אתם מי. "הבוס הופיע רגע בן אך. אליהם להתייחס מוכנים

 לראות באנו,  "בתמימות להשיב חיים החליט", מליובאוויטש הרבי של תלמידים אנחנו"
 .הגירוש-צו יעיג, שיער הוא, עכשיו". תפילין להניח שרוצים יהודים כאן יש אם

 

 בתוך". אחריי בוא, אתה: "ואמר חיים על הצביע, בדומייה רגע עליהם הביט המנהל אולם
 חלץ כאשר".  תפילין להניח רוצה אני" - האיש אליו פנה, הסגורה הדלת מאחורי, המשרד
  ?" לי קרה מה לדעת רוצה בטח אתה"אמר לחיים,  התפילין רצועות את מעליו הדין-עורך
. גדולים משפטים בכמה שלנו המשרד הפסיד לאחרונה. כך אז. "עמוקות נחנא האיש

 ולא לעזרה זקוק חשתי. ישע-חסר לגביהן שהרגשתי, אישיות בעיות אצלי נולדו, במקביל
 .ממני לו אכפת שבאמת מישהו חיפשתי. לפנות למי ידעתי

  
 מראה. ביהר של תמונתו עם, פה שהשארתם הכרטיסים אחד את לראות לי יצא אתמול"

 הכתובת היא דתית אישיות שאולי, לחשוב התחלתי. רושם עליי עשה ההדורות הפנים
 חייך הרבי .הרבי בחלומי הופיע ואז, מחשבות אחוז לישון נשכבתי, הביתה הגעתי, בשבילי
 לסייע יכול הוא אם, הרבי את שאלתי. מרוממת בתחושה מוצף חשתי ואני זוהר חיוך אליי
 ..."תפילין עם את תלמידיי  שישי יום כל לך שולח אני הרי: 'וענה לחייך המשיך, והרבי, לי

  
 מהם אחד אף. אותי דוחה שלהם המרושל הלבוש, 'להתפתל ניסיתי', רבי אבל. 'נבוכותי"

? עניבה רוצה אתה: 'לי אמר, פניו על מלטף חיוך אותו עם, הרבי!'.  עניבה לובש לא אפילו
 דמעה המנהל מחה", מבין אתה" .התעוררתי ואז'. בהעני עם מישהו יבוא הפעם. בסדר
 היה לא שזה הבנתי, עניבה עם לראשונה, אותך כשראיתי. "עינו בזווית שבצבצה סוררת
 "...למציאות היטב התחבר החלום. חלום סתם
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 השעבוד במצרים
או :  }א{ יש  ו ֵביתֹו ב ָ ְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעקֹב אִּ ים מִּ אִּ ָרֵאל ַהב ָ ש ְ ֵני יִּ מֹות ב ְ ְ ה ש  ֶ ְמעוֹ  }ב{ְוֵאל  ִּ י ְראו ֵבן ש  ן ֵלוִּ

יהו ָדה: ן:  }ג{ וִּ ְבְנָימִּ שָכר ְזבו ֻלן ו  ָ ש   ר:  }ד{יִּ ֵ ד ְוָאש  י ג ָ לִּ ָ ן ְוַנְפת  ל ֶנֶפש  יְֹצֵאי ֶיֶרְך ַיֲעקֹב  }ה{ד ָ י כ ָ ַוְיהִּ

ם: ְצָריִּ ים ָנֶפש  ְויֹוֵסף ָהָיה ְבמִּ ְבעִּ ִּ  ש 

  ? מדוע חוזר הכתוב ומונה אותם ? וכי לא ידוע שיוסף היה במצרים
ְצָרְיָמה ולמה בלשון הווה ים מִּ אִּ א  שַ אלא היה צריך לכתוב  ? ַהב ָ ְצָרְיָמה ו  ב ָ   …מִּ

 אע"פ שמנאן בחייהן בשמותם, חזר ומנאן במיתתן, להודיע חבתן )שלמה יצחקירבי ( –רש"י 
 שנמשלו לכוכבים, שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם, שנאמר המוציא במספר צבאם

 . לכולם בשם יקרא
טעם אומרו ואלה בתוספת וא''ו, ללמוד עליהם כי כולם  )רבי חיים בן משה אבן עטר(אור החיים 

מוסיף על הראשונים, מה ראשונים להם אברהם יצחק יעקב  -כאבותיהם. ואלה צדיקים 
 .צדיקים עליונים, כמעשה אבות עשו הבנים

 כי זמן הגלות התחיל מימי אברהם  (תנחומא שמות ד')עוד ירצה על דרך אומרם ז''ל 
  משנולד יצחק, והוא אומרו ואלה וגו' הבאים מצרימה מוסיף על הראשונים לומר לך שגם
 הראשונים בגלות היו ואלה עמהם.... עוד ירצה מה הראשונים ידעו והכירו בגלות וקבלו 

 .עליהם ועל זרעם כמו כן אלה

ֹור ַההו א:וַ  }ו{ ָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוכֹל ַהד  יות יוסף היה צריך לחפרקי דרבי אליעזר ב מבואר י ָ
"עבדך  של התרגום( 5מפי האחים +  5)פעמים  10שנה אבל בגלל ששמע את אחיו אומרים   120

 .שנים מימיו 10אבינו" ולא מיחה בהם נתקצרו 

ֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם: }ז{ ָ מ  ְמאֹד ְמאֹד ַות ִּ ַעְצמו  ב ִּ ו  ַוי ַ ְרב  ְרצו  ַוי ִּ ְ ש  רו  ַוי ִּ ָ ָרֵאל פ  ש ְ ְבֵני יִּ  ו 

 פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד. ששה לשונות הן כנגדר( רבי יעקב בן אש(טורים בעל ה
 :ששה שהיו יולדות בכרס אחד

 ואחר שמתו כל שבעים נפש נטו לדרכי שרצים, שרצים לבאר  )רבי עובדיה ספורנו(ספורנו 
 .שחת

 ונוכל לפרש עוד לשון וישרצו, שאחר שמת יוסף וכל  )רבי שלמה אפרים מלונטשיץ(הכלי יקר 
 אחיו וכל הדור ההוא הצדיקים שהיו מגינים עליהם, מאז נעשו שפלים כשרצים זוחלי עפר

קיים כאן יסוד עתיק יומין בהיסטוריית עמינו, בכל פעם   .בעיני המצריים לכך נאמר וישרצו

ְתָעְרבו   לה(תהילים קו,( ..שמתחילים להתערבב בתוך הגויים, מתחילות הצרות ְלְמדו   ַוי ִּ ם ַוי ִּ ֹויִּ ַבג 

יֶהם:   ַמֲעש ֵ

צְ  }ח{ ָקם ֶמֶלְך ָחָדש  ַעל מִּ ר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף: ַוי ָ ֶ ם ֲאש  ָרֵאל  }ט{ָריִּ ש ְ ֵני יִּ ה ַעם ב ְ נ ֵ ֹו הִּ ַוי ֹאֶמר ֶאל ַעמ 

ו :  נ  ֶ מ  ם הו א ַעל  }י{ַרב ְוָעצו ם מִּ ְלָחָמה ְונֹוַסף ג ַ ְקֶראָנה מִּ י תִּ ה ְוָהָיה כ ִּ ֶ ְרב  ן יִּ ֶ ָמה לֹו פ  ְתַחכ ְ ָהָבה נִּ

לְ  ְֹנֵאינו  ְונִּ ן ָהָאֶרץ:ש  נו  ְוָעָלה מִּ ָ   ַחם ב 

ָמה לוֹ  -פרעה, למה יש צורך ב ְתַחכ ְ  !!! ךמלך במצרים תקבע מה שבא לאתה הלא ה?!  ָהָבה נִּ

ָמה לוֹ מה המשמעות ו ְתַחכ ְ ָמה לָ  - אמרת למה לאלמי ? ?!  נִּ ְתַחכ ְ            ם ?הֶ ָהָבה נִּ
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, הּוא ִהְתִחיל ְבֵעָצה ְתִחָלה ְלָכְך ָלָקה ְתִחָלה, הּוא  אות ט( שמות רבה, פרשה א(  אֶמר ֶאל ַעּמוֹּ ַויֹּ
ֹו,ִהְתִחיל ְבֵעָצה ְתִחָלה, ִדְכִתיב:  ו ְבָך  :)שמות ז, כט(ְוהּוא ָלָקה ְתִחָלה, ִדְכִתיב  ַוי ֹאֶמר ֶאל ַעמ 

ָך ו ְבָכל ֲעָבֶדיָך. , ָאַמר ַרִבי ָחָמא ֶבן ַרִבי ֲחִניָנא,  ו ְבַעמ ְ , ָלֶהם ֹלא ֶנֱאַמר ֶאָלא לוֹּ ָהָבה ִנְתַחְכָמה לוֹּ

אּו ְוִנְתַחְכמּו לֵ  ל  :)ישעיה סו, טז(אֹלֵהיֶהם ֶשל ֵאלּו, ְנדּוֵנם ְבֶחֶרב, ְכָבר ְכִתיב ָאַמר בוֹּ ֹו ֶאת כ ָ ו ְבַחְרב 

ר.ב ָ  ָלם,  ש ָ ָתם ֶאָלא ְבַמִים, ֶשָכְך ִנְשַבע ַהָקדוֹּש ָברּוְך הּוא ֶשֵאין ֵמִביא ַמבּול ָלעוֹּ ֹלא ָנדּון אוֹּ

י ֵמֲעבֹר ֵמי נַֹח עֹוד ַעל ָהָאֶרץ. :)ישעיה נד, ט(ֶשֶנֱאַמר  ְעת ִּ ַ ב  ְ ש  ר נִּ ֶ ְדִעים ֶשַעל  ֲאש  ָכל ְוֵהם ֵאיָנם יוֹּ
ְפִלים  ָּמה ַאַחת ֵמִביא, ַוֲעֵליֶהם ֵאינוֹּ ֵמִביא ֲאָבל ֵהם ָבִאים ְונוֹּ ָלם כֻּלוֹּ ֵאינוֹּ ֵמִביא ֲאָבל ַעל אֻּ ָהעוֹּ

ָכן, ֶשֶנֱאַמר  ְהיו . :)תהלים סג, יא(ְלתוֹּ ים יִּ ָעלִּ ֻ יֻרהו  ַעל ְיֵדי ָחֶרב ְמָנת ש  ָבר  :)שמות יח, יא( ַיג ִּ י ַבד ָ כ ִּ

ר ָזדו   ֶ ָתּה  וגו', ֲאש  ן, ְשלָשה ָהיּו ְבאוֹּ ַבְקֵדָרה ֶשִבְשלּו, ָבּה ִנְתַבְשלּו, ָאַמר ַרִבי ִחָייא ָאַמר ַרִבי ִסימוֹּ
ב  . ִבְלָעם ֶשָיַעץ, ֶנֱהַרג. ִאיוֹּ ב, ְוִיְתרוֹּ ן ְבִיּסּוִרין. ִיְתרוֹּ ֶשָבַרח, ָזכּו ֵעָצה, ִבְלָעם, ְוִאיוֹּ ֶשָשַתק, ִנדוֹּ

צמיח מהן מהקב"ה ו בני ישראלעל גזירות גוזר בשלבים פרעה  ..ָבָניו ְוָיְשבּו ְבִלְשַכת ַהָגִזית
 :הדבריםהשתלשלות את  הרב אליהו כי טובמבאר , ישועה לישראל

 הגזירה הראשונה:
גשים שיהיו דוחקים בעם והנ עללהרבות על עם ישראל את העבודה, לכן ציווה פרעה ביקש 

ימו   {יא} -לבתיהם כדי שלא יוכלו לעסוק בפריה ורביה, שנאמר  וכך שהם לא יחזר ש ִּ  ָעָליו ַוי ָ

ֵרי ים ש ָ ס ִּ ֹ  ְלַמַען מִּ ְבלָֹתם תוֹ ַענ  סִּ ֶבן ב ְ נֹות ָעֵרי ַוי ִּ ְסכ ְ ֹתם ֶאת ְלַפְרעֹה מִּ ִּ   :ַרַעְמֵסס ְוֶאת פ 
 

י )בראשית כב,יז(אמר הקב"ה, אני הבטחתי לאברהם וכנגד זה  ה ֲאָבֶרְכךָ  ָבֵרךְ  כ ִּ  ְוַהְרב ָ

ה ֶ כֹוְכֵבי ַזְרֲעךָ  ֶאת ַאְרב  ם כ ְ ַמיִּ ָ ר ְוַכחֹול ַהש   ֶ ַפת ַעל ֲאש  ם ש ְ ַר  ַהי ָ ַער ֵאת ַזְרֲעךָ  ש  ְויִּ ַ  :אְֹיָביו ש 

ר {יב}נאמר מיד   ?!  ואתה פרעה מנסה הפוך ֶ ו   ְוַכֲאש  ן אֹתוֹ  ְיַענ  ֵ ה כ  ֶ ְרב  ְפרֹץ ְוֵכן יִּ ֻקצו   יִּ ֵני ַוי ָ ְ פ   מִּ

ֵני ָרֵאל ב ְ ש ְ  ?התרבו בני ישראל כיצד ו - : יִּ
 

 הדור באותו שהיו צדקניות נשים בשכר - עוירא רב דרש )מסכת סוטה יא/ב(מספרת הגמרא 
 דגים להם מזמן ה''הקב ,מים לשאוב שהולכות בשעה איך ?(ו), ממצרים ישראל נגאלו

 של אחת ,קדירות שתי ושופתות ובאות .דגים ומחצה מים מחצה ,ושואבות בכדיהן קטנים
 ם,אות וסכות ם,אות ומרחיצות לשדה בעליהן אצל ומוליכות ,דגים של ואחת חמין

)מצודת ציון  שפתים בין )אישה לבעלה(ם לה ונזקקות םאות תומשקו םאות ומאכילות

( יד-סח תהילים) שנאמר  הסיר( שפות כמו הקדרות ומושב עריכת מקום הואשפתיים,  –מבאר 

ם ן אִּ בו  כ ְ ְ ש  ין ת ִּ ֵ ם ב  יִּ ָ ַפת  ְ  שנאמר מצרים לביזת ישראל זכו ,שפתים בין תשכבון כרבש ש 

ְנֵפי )בהמשך אותו פסוק( ַ הנֶ  יֹוָנה כ  ָ ֶסף ְחפ  ֶ יַרְקַרק ְוֶאְברֹוֶתיהָ  ַבכ   שמתעברות כיוןו ָחרו ץ, ב ִּ
  שנאמר ,התפוח תחת בשדה ויולדות הולכות מולדיהן זמן שמגיע וכיון ,לבתיהם באות

ַחת (ה-ח השירים שיר) ַ ו חַ  ת  פ  ַ יךָ  ַהת   מי ,מרום משמי )מלאך( שולח ה''והקבוגו'  עֹוַרְרת ִּ
 שנאמר ,הולד את שמשפרת זו כחיהומנקה את היולדות(  שמטפל) אותן ומשפיר שמנקיר

י  (ד-טז חזקאל)י עִּ ְ ש  ם לֹא ֻרַחְצת ְ ְלמִּ ְך ו ְבַמיִּ ר ֵ ָ ת ש  ֶדת אָֹתְך לֹא ָכר ַ ֶ יֹום הו ל  ְך ב ְ ו מֹוְלדֹוַתיִּ

ְלת ְ  ָ ל לֹא ֻחת  ֵ  שדב של ואחד שמן של אחד ,עגולין שני להן ומלקט ְוָהְמֵלַח לֹא ֻהְמַלַחת ְ ְוָהְחת 

ֵבהו    (יג-לב דברים) שנאמר ֳמֵתי ַעל ַיְרכ ִּ ָ נו בֹת ַוי ֹאַכל ָאֶרץ ב  ָדי ת ְ ֵקהו   ש ָ נִּ ַלע ְדַבש   ַוי ֵ ֶ ס  ֶמן מִּ ֶ  ְוש 

יש    ,להורגן באין )היו המצרים יודעים שהנשים יולדות( מצרים בהן שמכירין וכיון  :צו ר ֵמַחְלמִּ
 גבן על וחורשין שוורים )המצרים( ןומביאי . בקרקע ונבלעין נס )לתינוקות( להם ונעשה
יָתם (ג-קכט תהילים) שנאמר יכו  ְלַמֲענִּ ים ֶהֱארִּ ִּ ו  חְֹרש  י ָחְרש  ב ִּ שהלכו כ) שהולכין לאחר .ַעל ג ַ

ְרָבָבה  (ז-טז יחזקאל) שנאמר, השדה כעשב ויוצאין )התינוקות( מבצבצין היוהמצרים( 

יךְ  ֶדה ְנַתת ִּ ָ ֶצַמח ַהש    עדרים םבאי (היו קמים ו.. )וכשגדלו התינוקות ליןשמתגד וכיון, וגו' כ ְ

י )בהמשך הפסוק( שנאמר לבתיהן עדרים ְרב ִּ י ַות ִּ לִּ ְגד ְ י ַות ִּ בֹאִּ ָ י ַות  ֲעדִּ ַ ים ב  )אל  תקרי אל ֲעָדיִּ

י תאמר( ֲעדִּ ַ ים ב   על ה''הקב וכשנגלה )לכן כאשר..(  עדרים בעדרי)אמור כך..(  אלא ֲעָדיִּ

:זֶ  (ב-טו שמות) שנאמר ,תחלה הכירוהו הם - הים י ַוֲארְֹמֶמְנהו  י ְוַאְנֵוהו  ֱאלֵֹהי ָאבִּ  ה ֵאלִּ
4  
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 הגזירה השניה:
 

ָמה ָהָבה {י}אם נתבונן בפסוקים הקודמים נראה שהכתוב מדבר בהם בלשון יחיד.  ְתַחכ ְ  נִּ

ן לוֹ  ֶ ה פ  ֶ ְרב  י ְוָהָיה יִּ ְקֶראָנה כ ִּ ְלָחָמה תִּ ם ְונֹוַסף מִּ ְֹנֵאינו   ַעל הו א ג ַ ְלַחםוְ  ש  נו   נִּ ָ ן ְוָעָלה ב   מִּ

ימו   {יא}: ָהָאֶרץ ש ִּ ֵרי ָעָליו ַוי ָ ים ש ָ ס ִּ ֹתוֹ  ְלַמַען מִּ ְבלָֹתם ַענ  סִּ ֶבן ב ְ נֹות ָעֵרי ַוי ִּ ְסכ ְ  ֶאת ְלַפְרעֹה מִּ

ֹתם ִּ ר {יב}: ַרַעְמֵסס ְוֶאת פ  ֶ ו   ְוַכֲאש  ן אֹתוֹ  ְיַענ  ֵ ה כ  ֶ ְרב  ְפרֹץ ְוֵכן יִּ ֻקצו   יִּ ֵנימִּ  ַוי ָ ְ ֵני פ  ָרֵאל ב ְ ש ְ  :יִּ
 

דו  { יג} -בשלב הבא אנו רואים  שהפסוקים מתחילים לדבר בלשון רבים  ֲעבִּ ם ַוי ַ ְצַריִּ  ֶאת מִּ

ֵני ָרֵאל ב ְ ש ְ ָפֶרךְ  יִּ יֶהם ֶאת ַוְיָמְררו   {יד}: ב ְ ֲעבָֹדה ַחי ֵ ַ ה ב  ָ חֶֹמר ָקש  ים ב ְ ְלֵבנִּ  ֲעבָֹדה ו ְבָכל ו בִּ

ֶדה ָ ש   ַ ל ֵאת ב  ר ָתםֲעבָֹד  כ ָ ֶ ָפֶרךְ  ָבֶהם ָעְבדו   ֲאש   :ב ְ
 

העניין הוא, שעד השלב הזה  אמרו המצרים אנחנו ניתן לבני ישראל שהם ימנו אחראים 
משלהם על ביצוע העבודות וככה גם ייגרם שיהיו סכסוכים ומחלוקות בניהם. אבל, בני 

שאו של ישראל היו מאוחדים ולא רק שלא רבו אחד עם השני אלא שהיו אחד מקל על מ
 לכן נקראו בלשון יחיד. –חברו 

 

ואמר אם כך, נמנה עליהם מצריים שיהיו אחראים עליהם, ולא יהיו  ראה זאת פרעה
 סייםמאוגדים כקבוצה אחת. ונעשו ישראל הפקר למצרים, שכל מצרי שהיה רואה ישראל ש

וזהו   עבודות פרטיות אצלו בביתכל מיני , היה לוקח אותו ללכותהמ אצל את מלאכתו 
ֶדה ֲעבָֹדה ו ְבָכל - שנאמר ָ ש   ַ     .ב 

 

 באותה תקופה נולדה מרים אחות אהרון ומשה, ולכן נקרא שמה מרים על שם המרירות
יֶהם ֶאת ַוְיָמְררו   -שהייתה בבני ישראל על הכבדת העבודה  ֲעבָֹדה ַחי ֵ ַ ה ב  ָ  ..ָקש 

 

 הגזירה השלישית:
 

והנה  ,"בירת הכישוף העולמי"ע מצרים הייתה פרעה וחרטומיו היו מכשפים גדולים, וכידו
לילה אחד חולם פרעה ששתי כפות מאזניים לפניו, בכף אחת נמצאת כל ארץ מצרים ובכף 

 השניה טלה, והכף של הטלה הקטן מכריע את כל מצרים. 
 

לישיבה דחופה ושואל לפשר החלום. והוא  "מועצת המכשפים"בבוקר מכנס פרעה את 
 שיושיע אותם מהשעבוד.עתיד להיוולד בן לבני ישראל  –ית מקבל תשובה חד משמע

 להרוג את כל ילדי העברים !!!מיד מתקבלת ההחלטה הגורפת 
 

דֹת  }טו{פרעה מכנס את כל המיילדות,  ואיך עושים זאת ? ם ַלְמַיל ְ ְצַריִּ ַוי ֹאֶמר ֶמֶלְך מִּ

י ֹת ְברִּ  לכאורה זה נראה "נחמד" לא כל יום זוכים לישיבת צוות בארמון המלך..., ָהעִּ

ו ָעה:  -בשמותן  ואז הוא קורא לשתיים  ית פ  נִּ ֵ ם ַהש   ֵ ְפָרה ְוש  ִּ ם ָהַאַחת ש  ֵ ר ש  ֶ  ֲאש 

= לשון  ַוי ֹאֶמר{ טז}ת כדי להחניף להן ואז הוא מדבר אליהן אישית מול כל המיילדו

ְדֶכן אמירה שהיא לשון רכה,  ֶ ַיל  י ֹות ֶאת ב ְ ְברִּ יֶתן ָהעִּ ְראִּ ם ַעל ו  ,  עוד בין ברכי האם ָהָאְבָניִּ

ם  לפני שהוולד יוצא, שברכי האם קשות כמו אבנים בשעת הלידה, ן אִּ ֵ ן הו א ב  ֶ ת   אֹתוֹ  ַוֲהמִּ

ם ת ְואִּ ַ יא ב    :ָוָחָיה הִּ
 

כאן נתן ך בדיוק יידעו המיילדות אם התינוק הוא זכר או נקבה אם עדיין גופו לא יצא ? ואי
 זכר. –זו נקבה, ואם פניו כלפי מטה  –פרעה סימן למיילדות, אם הוא יוצא ופניו כלפי מעלה 

היא מסתכלת לכיוון הצלע משם הבת פניה כלפי מעלה כי )?!(  אמר להם פרעה  ולמה ? 
  כלפי מטה כי הוא מסתכל לכיוון האדמה משם נוצר. נבראה, והבן פניו

 

הלא איש אחד יכול  מה אתה משאיר את הבנות ?  -רשע טיפש  אבל יש להקשות על פרעה,
 אלא שהמצריים היו שטופי זימהר הרבה נשים, הרוג את הנשים ואין לך יותר בנים !!!  ב  עַ ל  

ים ַאךְ  פרק יט, יא( )  הנביא  ישעיהורצו את בנות ישראל, על זה אומר  לִּ ֵרי ֱאוִּ  ַחְכֵמי צַֹען ש ָ

ְבָעָרה ֵעָצה ַפְרעֹה יֲֹעֵצי ֹאְמרו   ֵאיךְ  נִּ ְרעֹה ֶאל ת  ַ ן פ  ֶ ים ב  י ֲחָכמִּ ן ֲאנִּ ֶ   :ֶקֶדם ַמְלֵכי ב 
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 שה יראת ה' היא תתהללא
 

 למרות מוראה של מלכות, למרות הציווי של פרעה, המיילדות שהן יוכבד ומרים אומרות
ממה צריך לפחד, מפרעה מלך בשר ודם שהיום הוא כאן ומחר הוא איננו, או מהקב"ה מלך 

יֶראן {יז}מלכי המלכים ?! וכמובן..    דֹת ַָות ִּ ים ֶאת ַהְמַיל ְ ו   ְולֹא ָהֱאלֹהִּ ר ָעש  ֶ ֲאש  ר כ ַ ֶ ב   ֲאֵליֶהן ד ִּ

ם ֶמֶלךְ  ְצָריִּ ין מִּ ַחי ֶ ים ֶאתָ ַות ְ   :ַהְיָלדִּ
 

לא הרגו את הבנים, אלא הן היו שוקדות יתר על המידה שהילד לא ויתרה מזאת, לא רק ש
ייפגע בזמן הלידה, היו מתפללות לפני הקב"ה על הצלחת הלידה, שלא יהיו סיבוכים ויצאו 

ין -בעלי מומין וזהו שנאמר  ַחי ֶ ים ֶאתָ ַות ְ  יתר על המידה...  :ַהְיָלדִּ
 

ו עַ   )יח( –פרעה קורא למיילדות ושואל  ָבר יֶתןֲעש ִּ  ַמד  ה ַהד ָ ין ַהז ֶ ַחי ֶ ים ֶאתָ ַות ְ  ? ַהְיָלדִּ
 מאנתם לא כשצויתי הנה כי, בי שבגדתן. עשיתן מדוע ()רבי עובדיה ספורנופורנו הסשואל 

 די ולא. הילדים את ותחיין: נכזבה ותוחלתי, הילדים שתמיתו בכן ובטחתי, מצותי לעשות
  :תםלהחיו עצות נתתם גם כי להמיתן מצותי עשיתן שלא

 

ֹאַמְרן {יט} דֹת ַָות  ְרעֹה ֶאל ַהְמַיל ְ ַ י פ  ים לֹא כ ִּ ִּ ש  י ֹת ַכנ ָ ְצרִּ י ֹת ַהמ ִּ ְברִּ י ָהעִּ ה ָחיֹות כ ִּ ֶטֶרם ֵהנ ָ  ב ְ

בֹוא ָ ֶדת ֲאֵלֶהן ת  ֶ  תרגום, כמילדות בקיאות )רבי שלמה יצחקי( – רש"י מבאר :ְוָיָלדו   ַהְמַיל 
 צריכות שאינן השדה לחיות משולות הן ריה:( יא סוטה, )דרשו ורבותינו. חיתא מילדות
 שלא ומי, שלוחה אילה, שורו בכור, יטרף זאב, אריה גור?  לחיות משולות והיכן, מילדות

 .לביאה אמך מה כתיב ועוד אותם ויברך, כללן הכתוב הרי, בו נכתב
 

וידוע לכל אדם שהולך בדרך הנכונה, כי גם כאשר קשה בסופו של דבר זו הדרך הנכונה 
 כרה יהיה בצידה שהרי הקב"ה אינו מקפח שכר של כל בריה ובריה, ואכן גם המיילדותוש

ים ַוי ֵיֶטב {כ}זכו לשכר שנאמר  דֹת ֱאלֹהִּ ֶרב ַלְמַיל ְ ַעְצמו   ָהָעם ַוי ִּ היטיב הקב"ה עם  :ְמאֹד ַוי ַ
 המיילדות כדי שהם יוכלו להיטיב גם עם היולדות שהיו מספקות להן מים ומזון. 

 

יוַ  {כא} י ְיהִּ דֹת ָיְראו   כ ִּ ים ֶאת ַהְמַיל ְ ַעש   ָהֱאלֹהִּ ים ָלֶהם ַוי ַ ת ִּ ָ המיילדות שזכו להציל את עם  :ב 
וזכו ישראל, זכו לשמור את בתי בני ישראל בחיותם, קיבלו מידה כנגד מידה מהקב"ה 

   לבתים של כהונה ולוויה. 
 

ראינו כי נולד מושיען של באותו היום שנולד משה רבנו באו איצטגניני פרעה ואמרו לו, 
 ישראל, ואין אנו יודעים אם הוא מצרי או עברי...

  
ְרעֹה ַוְיַצו {כב -פרעה מהלחץ  מצווה  ַ וֹ  ְלָכל פ  ל ֵלאמֹר ַעמ  ן כ ָ ֵ ֹוד ַהב  ל  יֻכהו   ַהְיאָֹרה ַהי ִּ לִּ ְ ש  ַ  ת 

ת ְוָכל ַ ן ַהב  ַחי ו  ילדים, גם את עכשיו כבר פרעה לא לוקח סיכון ומצווה להרוג את כל ה  :ת ְ

וֹ  ְלָכל )רבי שלמה יצחקי( – רש"יילדי המצרים, ומבאר   יום )על המצריים( גזר עליהם אף ַעמ 
 ואין, מושיען נולד היום )האסטרולוגים, החוזים בכוכבים( אצטגניניו לו אמרו משה שנולד

 היום אותו גזר לפיכך .במים ללקות שסופו אנו ורואין, מישראל אם ממצרים אם יודעים אנו
 שסופו יודעים היו לא והם, לעברים הילוד נאמר ולא, הילוד הבן כל שנאמר, המצרים על אף

 :מריבה מי על ללקות
 

יש ללמוד שגם לצד הטומאה והכישוף יש כוח לראות דברים ואין לזלזל בכוחו של מכאן 
לנו  פרעה וחרטומיו, אלא, שבזמן שמדובר בכוחות שליליים, פירוש הדברים מתעוות ואסור

לדבוק בדברים אלו. פרעה מוכן להרוג את כל הזכרים במדינתו גם של בני ישראל וגם של 
שנאמר... כפי המצריים, רק כדי לשמור על כסאו, שלא יהיה סיכוי קטן לאבד את התפקיד 

: ָ ך  ֶ מ  ל מִּ א ֶאְגד ַ ֵ ס     ַרק ַהכ ִּ
 

די להחיות את בתי בני ולהבדיל, אלף אלפי הבדלות, הצדקניות יוכבד ומרים, עושות הכל כ
   עיקר הבית !!!הן עקרות הבית =  –ישראל, שהרי הנשים 
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 העונשים שנגזרו על עם ישראל

 בתפילת המוסף אנו אומרים "מפני חטאינו גלינו מארצנו " כלומר לכל גלות יש חטא 
 מה הסיבה שעם ישראל  )רבי משה אלשיך(האלשיך הקדוש שהוביל אותנו לשם. שואל 

?   ומדוע העונשים שהוטלו עליהם היו כל כך קשים  יורדים למצרים ? בעבור איזה חטא ?
  .שהוא יעשה דין בלא סיבהח"ו הרי ידוע שהקב"ה אינו חשוד 

 נפש צדיקים  70יורדים לשמה  ? מה עניינה של גלות מצרים ,שואלהאדמו"ר מסלונים 
 במ"ט שערי טומאה, שברגע גברים( שקועים  600,000ריבוא  ) 60ם וטהורים, ויוצאים מש
 בטומאת מצרים בלי שאפשר יהיה להוציאם ? מה העניין של  שוקעיםהאחרון לפני שהיו 
 כור"תשובה כללית היא שכאן מתחיל תהליך קיומו של עם ישראל ההירידה למצרים ? 

 .ששיאו במתן תורה "ההיתוך

י  }ז{ הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו  )בראשית טו(בפרשת וילך  יָך  ה'ַוי ֹאֶמר ֵאָליו ֲאנִּ ר הֹוֵצאתִּ ֶ ֲאש 

 : ה  ָ ת  ְ ש  ים ָלֶתת ְלָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהז ֹאת ְלרִּ ד ִּ ש ְ ֹ  }ח{ואברהם אבינו מבקש.. ֵמאו ר כ ַ  ה'אַמר ֲאדָֹני ַוי 

ה נ ָ ֶ יָרש  י אִּ ה ֵאַדע כ ִּ מ ָ ַ  אמר הקב"ה לאברהם עד עכשיו לא ביקשת ?  ב 

ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם  דע לך...ממני כל סימן להבטחות ועכשיו אתה מבקש ?  ְהֶיה ַזְרֲעָך ב ְ י ֵגר יִּ כ ִּ

ָנה: ָ ע ֵמאֹות ש  ַ ו  אָֹתם ַאְרב  נ    ַוֲעָבדו ם ְועִּ

כבית דין שלמטה ובא לדון את אנשי סדום, אברהם אבינו  כאשר הקב"ה משתף את אברהם
מנסה למצוא מפלט לגזר הדין, ולא חושש לבקש שש פעמים מהקב"ה פתח הצלה לאנשי 

ובברית בין הבתרים  צדיקים בתוך העיר...(   10, 20, 30, 40, 45, 50 אולי יש, )סדום הרשעים
אברהם אבינו לא מבקש שום  ,וייםעבודת פרך ועינב שנות גלות 400כאשר נגזר על זרעו 

   !? הכיצד –הקלה לזרעו

היה  ( נשמה ,רוח ,נפש)  דרגת נר"ןלעד אברהם אבינו מי שזכה ש על פי הסוד היאתשובה ה
אן מבקש אברהם אבינו שדרגת הנר"ן תועבר בירושה לזרעו באופן . כמי שעבד את הקב"ה

 . הקב"ה מסכיםו ... "אוטומטי"

הו ברהם אבינא  שואל נ ָ ֶ יָרש  י אִּ ה ֵאַדע כ ִּ מ ָ ַ נה כזו גדולה בוודאי לא תבוא בחינם, ואז מת?  ב 

ע ֵמאֹות עונה לו הקב"ה, המחיר הוא  ַ ו  אָֹתם ַאְרב  נ  ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדו ם ְועִּ ְהֶיה ַזְרֲעָך ב ְ י ֵגר יִּ כ ִּ

ָנה: ָ צריך לזכך את אותן נשמות ואברהם אבינו לא מתווכח מסיבה פשוטה, הוא יודע ש : ש 
 !!! משתלםמחויב  והמחיר  -לצורך כך יש לרדת לכור ההיתוך למצרים ולכן 

 ,פרעה עצמו גוזר על עם ישראל עונשים קשים ומשונים, אם הוא רוצה להרוג בעם ישראל
  ? באותם עונשיםנתן לו הקב"ה את הדעה לבחור למה דווקא 

ו ָעה:  }טו{ ית פ  נִּ ֵ ם ַהש   ֵ ְפָרה ְוש  ִּ ם ָהַאַחת ש  ֵ ר ש  ֶ י ֹת ֲאש  ְברִּ דֹת ָהעִּ ם ַלְמַיל ְ ְצַריִּ ַוי ֹאֶמר  }טז{ַוי ֹאֶמר ֶמֶלְך מִּ

ם ב ַ  ן אֹתֹו ְואִּ ֶ ת  ן הו א ַוֲהמִּ ֵ ם ב  ם אִּ יֶתן ַעל ָהָאְבָניִּ י ֹות ו ְראִּ ְברִּ ְדֶכן ֶאת ָהעִּ ֶ ַיל  יא ָוָחָיה:ב ְ  ת הִּ

 אמר פרעה למיילדות שהן יוכבד ומרים, מיד עם יציאת הראש של הילד עוד 
םת = שהוא בין ברכי היולד  תראו   )שברכי היולדת קשים כמו אבן בשעת הלידה( ַעל ָהָאְבָניִּ

שהיולדת תחשוב שהילד מת בלידה  ? למה ,אם הוא בן, ותהרגו אותו עוד לפני שהוא בוכה
  .בכם, ככה תוכלו להמשיך וליילד את הנשיםולא תחשוד 

 ?ידעו המיילדות אם זה בן או בת שרק ראש התינוק מבצבץ בדיוק יואיך 
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ן אֹתוֹ (  מסכת סוטה יא/ב) מבארת  הגמרא ֶ ת  ן הו א ַוֲהמִּ ֵ ם ב  א''ר חנינא סימן גדול מסר להן בן  אִּ

מסתכל למקום ממנו הוא פרעה אומר למיילדות כל מי שנולד ה. פניו למטה בת פניה למעל
האדמה / עפר, הבת  נוצר, ולכן, הבן נולד שפניו כלפי האדמה מהסיבה שהזכר נוצר מן

 לעומת זאת נולדת כשפניה כלפי מעלה, משום שנוצרה מהצלע של האדם. 

מנצל זאת פרעה הרשע  ,ובמקום לראות בזה את גדולתו של הקב"הוראו מהי דרכו של רשע, 
ת כמובן שלא מילאו אחרי הוראות פרעה, ויותר מכך חששו המיילדות המיילדו ד, והולך נג

שלא ימות להם תינוק בעת הלידה ולכן התפללו על כך, ואומר המדרש שאם יצא תינוק מת 
יֶראָ  }יז{  התפללו עליו וחי וזהו שנאמר ר ֲאֵליֶהן  ןַות ִּ ֶ ב  ר ד ִּ ֶ ֲאש  ו  כ ַ ים ְולֹא ָעש  דֹת ֶאת ָהֱאלֹהִּ ַהְמַיל ְ

ים: ין ֶאת ַהְיָלדִּ ַחי ֶ ם ַות ְ ְצָריִּ   ֶמֶלְך מִּ

 בשלב מאוחר יותר סיפרו החרטומים לפרעה כי הם חוזים שעתיד להיוולד מושיעם של 
ְרעֹה ְלָכל  }כב{מיד אמרו לו ילקה במים,  ?  ישראל. שאל אותם פרעה במה הוא ילקה ַ ַוְיַצו פ 

ן: ַחי ו  ת ת ְ ַ יֻכהו  ְוָכל ַהב  לִּ ְ ש  ַ ֹוד ַהְיאָֹרה ת  ל  ן ַהי ִּ ֵ ל ַהב  ֹו ֵלאמֹר כ ָ  ,ל הבנים גם המצרייםכ ַעמ 

ַעל ( דברים לב, נא( ילקה בגלל עסקי מיםרבנו למעשה צדקו חרטומי פרעה, רק לא ידעו שמשה 

ר ְמַעְלת ֶ  ֶ תֹוְך ֲאש  י ב ְ ם אֹותִּ ֶ ת  ְ ש  ד ַ ר לֹא קִּ ֶ ן ַעל ֲאש  ר צִּ ַ ְדב  יַבת ָקֵדש  מִּ ֵמי ְמרִּ ָרֵאל ב ְ ש ְ ֵני יִּ תֹוְך ב ְ י ב ְ ם ב ִּ

ָרֵאל: ש ְ ֵני יִּ  ב ְ

ה ֶאל  ב(שמות ה,כ(בסוף הפרשה כאשר יוצא משה מפרעה נאמר  ֶ ב מֹש  ָ ש  ַוי ֹאַמר ֲאדָֹני ָלָמה  ה'ַוי ָ

י: נִּ ָ ַלְחת  ְ ה ש  ה ז ֶ ה ָלמ ָ ָתּה ָשָעה ָבא )פרשה ה אות כב(  שמות רבה מבואר במדרש ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהז ֶ ְבאוֹּ

 : ה ֲהֵרעָֹתהמֶשה ְוֵהִשיב ְדָבִרים ִלְפֵני ַהָקדוֹּש ָברּוְך הּוא ָאַמר לוֹּ ָתה ָלמ ָ ?  וגו', ַמהּו ה' ָלָמה ֲהֵרעֹּ
ֵעס ָעָליו, ּומֶשה ָאַמר  ֶשה ֵכן, הּוא כוֹּ ֵמר ַלֲחֵברוֹּ ָלָמה ַאָתה עוֹּ ָלם, ָבָשר ָוָדם ָהאוֹּ ַהג ֶשָבעוֹּ ְבנֹּ

ָתה ָלָעם ַהֶזה   ?! ִלְפֵני ַהָקדוֹּש ָברּוְך הּוא: ָלָמה ֲהֵרעֹּ

ֵראִשית ְוָקָראִתי בוֹּ ְוָרִאיִתי ַמֲעֵשיֶהן ֶשל ֶאָלא ָכְך ָאַמר ִלְפֵני ַהָקדוֹּש ָברּוְך הּוא, ָנַטְלִתי ֵסֶפר בְ 
נּו, ִמִיים ֵהיַאְך ִנדוֹּ ר ַהְפָלָגה ְוֶשל ְסדוֹּ נּו, ִמַדת ַהִדין ָהְיָתה, ּוַמֲעֵשה דוֹּ ר ַהַּמבּול ֵהיַאְך ִנדוֹּ ּוִמַדת  דוֹּ

ת ֶשָעְברּוַהִדין ָהְיָתה. ָהָעם ַהֶזה ֶמה ָעשּו ֶשִנְשַתְעְבדּו ִמָכל  רוֹּ ְוִאם ִבְשִביל ֶשָאַמר ַאְבָרָהם  ? ַהדוֹּ
ה ֵאַדע  :)בראשית טו, ח(ָאִבינּו  ֶ מ  ַ הב  נ ָ ֶ יָרש  י אִּ ְהֶיה  :)בראשית טו, יג(, ְוָאַמְרָת לוֹּ כ ִּ י ֵגר יִּ ַדע כ ִּ ֵ ָידַֹע ת 

ן ֲהֵרי ֵעָשו ְוִיְשָמֵעאל ִמָבָניו, ְוֵהן ְצִריִכין ְלִהְשַתְעֵבד ְכמוֹּ ֵהם, ַוֲאִפלּו ֵכן ָהָיה לוֹּ ִאם כֵ  ַזְרֲעָך,
ִרי.  ב, ֹלא ָלָעם ַהֶזה ֶשהּוא ְבדוֹּ רוֹּ ֶשל ַיֲעקֹּ רוֹּ ֶשל ִיְצָחק, אוֹּ דוֹּ  ְלִהְשַתְעֵבד דוֹּ

אַמר ָמה ִאְכַפת ִלי, ִאם ֵכן לָ  ֶמָך ֵהַרע ? ָמה ֶזה ְשַלְחָתִניְוִאם תֹּ ְ ש  ר ב ִּ ֵ ְרעֹה ְלַדב  ַ י ֶאל פ  אתִּ  ו ֵמָאז ב ָ
ָלם כֻּלוֹּ  ָרא הּוא ְוָכל ָהעוֹּ ר ְונוֹּ ל ִגבוֹּ ֵהן ֶבן ָחָמא ָאַמר ְלָפָניו ִשְמָך ַהָגדוֹּ  וגו', ָאַמר ַרִבי ִפְנָחס ַהכֹּ

ה ָהָרָשע ָשַמע  ְלת ָ ִשְמֲעָך ְוֵהִזיד. ַמהּו ִמְתָיְרִאין ִמֶּמנּו, ּוַפְרעֹּ צ ַ ל לֹא הִּ ֵמר: ְוַהצ ֵ , ַרִבי ִיְשָמֵעאל אוֹּ
ֵדַע ֲאִני ֶשַאָתה ָעִתיד ְלַהִציָלם,  ? ְוַהֵצל ֹלא ִהַצְלתָ  ֵמר יוֹּ ֶאָלא ָמה ִאְכַפת ָלְך ַוַדאי. ַרִבי ֲעִקיָבא אוֹּ

ָתן ַהְנתּוִנים ַתַחת ַהִבְנָין.  ַע ְבמֶשה, ְוֵכיָון ֶשָרָאה ַהָקדוֹּש ְבאוֹּ ָתּה ָשָעה ִבְקָשה ִמַדת ַהִדין ִלְפגֹּ ְבאוֹּ
ֵמר, ֹלא ָפְגָעה בוֹּ ִמַדת ַהִדין.  ָברּוְך הּוא ֶשִבְשִביל ִיְשָרֵאל הּוא אוֹּ

 ם ישראל שועבד ועונה במצרים, בשלב מאוחר יותר מי שלא עמד במכסת הלבנים שלו ע
 את בנו בתוך הקיר, אכזריות שאין לתאר אותה, אכזריות שמעצימה את השאלה  הטביעו

 ? למה דווקא עונשים אלו נגזרו על אבותינו במצרים
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 אנוש, מבול, פלגה וסדום –תיקון הדורות 

 בפרשת ואתחנן מביא את הרעיון הבא על גלות מגלה עמוקות בספרו רבי נתן שפירא 
יַע  (בראשית כח, יב(מצרים. יעקב אבינו בחלום הסולם  ֹו ַמג ִּ ב ַאְרָצה ְורֹאש  ם ֻמצ ָ ָ ה ֻסל  נ ֵ ֲחלֹם ְוהִּ ַוי ַ

ֹו: ים ב  ים ְויְֹרדִּ ים עֹלִּ ה ַמְלֲאֵכי ֱאלֹהִּ נ ֵ ָמְיָמה ְוהִּ ָ  ַהש  

ההִּ וְ שפירא: רבי נתן אומר  םסֻ ה,  פלגהכנגד דור  - נ ֵ ָ   ,דוםסכנגד אנשי  - ל 

במֻ                                       .נושאכנגד דור  - ְרָצהאַ ל,  בומנגד דור הכ - צ ָ
 שארבעת הדורות האלו לא השלימו את תיקונם ונתגלגלו ובאו למצרים כדי להשלים את 

 .תיקונם

 .השלימו תיקונם על ידי שהושלכו ליאור - לדור המבו

ֵרָפה  (בראשית יא,ג(שאמרו  - דור הפלגה ש ְ ְרָפה לִּ ש ְ ים ְונִּ ָנה ְלֵבנִּ ְלב ְ יש  ֶאל ֵרֵעהו  ָהָבה נִּ ַוי ֹאְמרו  אִּ

ֵבָנה ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר ָהָיה ָלֶהם ַלחֶֹמר: י ָלֶהם ַהל ְ הִּ  כלומר הם רצו לבנות לבנים  : ַות ְ
באותם ילדים ששיקעו  משלהם ולא להשתמש באבנים מהטבע ממה שברא הקב"ה, נתגלגלו

 .אותם המצרים בתוך הקיר לאחר שאביהם לא הספיק לקיים את מכסת יומו

ְלאו    )בראשית יט,יא( – אנשי סדום דֹול ַוי ִּ טֹן ְוַעד ג ָ ק ָ ים מִּ ְנֵורִּ ַ ס  ַ ו  ב  כ  ת הִּ יִּ ַ ַתח ַהב  ֶ ר פ  ֶ ים ֲאש  ִּ ְוֶאת ָהֲאָנש 

ַתח: ָ ְמצֹא ַהפ  נתגלגלו באותם אנשים ח, עדיין למצוא את הפתלמרות שהוכו בסנוורים ניסו  לִּ
 .שמתו בשלושת ימי החושך

 שהחלו לעבוד עבודה זרה, באו לתיקונם כאשר בקריעת ים סוף היו אלה   - דור אנוש
י ַוֲארְֹמֶמְנהו :( שמות טו,ב(שהצביעו בידיהם ואמרו  י ְוַאְנֵוהו  ֱאלֵֹהי ָאבִּ את זה הסביר  ֶזה ֵאלִּ

ָמה  ( בראשית טו,יב(הקב"ה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שנאמר  ֶמש  ָלבֹוא ְוַתְרד ֵ ֶ י ַהש   ַוְיהִּ

ָכה ְגדָֹלה נֶֹפֶלת ָעָליו: ֵ ה ֵאיָמה ֲחש  נ ֵ ש,  כנגד דור אנו - ֵאיָמה  ,על פי הסדר ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם ְוהִּ

ָכה ֵ  כנגד אנשי סדום.   - נֶֹפֶלת  ,דור הפלגה כנגד - ְגדָֹלהל, נגד דור המבוכ - ֲחש 

י ( שמות פרק ו,ו(ובסופו של דבר  ָרֵאל ֲאנִּ ש ְ ְבֵני יִּ ם  ה'ָלֵכן ֱאמֹר לִּ ְצַריִּ ְבלֹת מִּ ַחת סִּ ַ ת  י ֶאְתֶכם מִּ ְוהֹוֵצאתִּ

ים: דֹלִּ ים ג ְ ָפטִּ ְ ש  ְזרֹוַע ְנטו ָיה ו בִּ י ֶאְתֶכם ב ִּ י ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם ְוָגַאְלת ִּ ְלת ִּ צ ַ  ְוהִּ

יה ַחתמִּ ש,  נואדור  - ְתֶכםאֶ ה, פלגהדור  - ֹוֵצאתִּ ַ  ם.דוסאנשי  - ְבלֹתסִּ  ,בולמור הד -  ת 

י   -ת בתפילתו על תיקון הדורו  )תהילים ו,ז(דוד המלך  תִּ ָ ט  ֶחה ְבָכל ַלְיָלה מִּ י ַאש ְ ַאְנָחתִּ י ב ְ ָיַגְעת ִּ

י ַאְמֶסה: י ַעְרש ִּ ְמָעתִּ דִּ  .הפלגה-ה ם, סדו–ֶס  ל, מבו–ְמ  ש, אנו–ַא המגלה עמוקות  מבאר ב ְ

עכשיו תבין למה אברהם אבינו לא ביקש לצמצם את הגזירה של רבי נתן שפירא  מבאר
 !!! יש כאן תיקון ולא עונשהשעבוד כי 

 להתבונן בגואל ולהבין את הגלות

  ,אומר שהגלויות נבראו לפני שנברא יצור אחד בעולםמכתב מאליהו בספרו הרב דסלר 
ֵני ְתהֹום  ב(בראשית א,(ולמדים זאת מהפסוק השני בתורה  ְ ְך ַעל פ  ֶ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו  ָובֹהו  ְוחֹש 

ם: יִּ ָ ֵני ַהמ  ְ ים ְמַרֶחֶפת ַעל פ   ְורו ַח ֱאלֹהִּ
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ךְ וְ זו מדי,  – בֹהו  ל,  זו בב -ֹתהו    ֶ  ,)שרצתה להחשיך עיניהם של ישראל מהתורה(יוון,  זו  - חֹש 

ֵני ְ   ו...(שגלות אדום ארוכה לאין ערוך עד לימינ(ו מלכות אדום ז - ְתהֹום ַעל פ 

יִּ   ָ ֵני ַהמ  ְ ים ְמַרֶחֶפת ַעל פ   )במהרה בימינו אכי"ר(ה דור המשיח ז -ם ְורו ַח ֱאלֹהִּ

  ? מדוע– כלומר כל עניין הגלויות הינו כבר מלכתחילה, הקב"ה הכין את ארבעת הגלויות

 מביא דוגמא, אדם נוסע במהירות גבוהה, ונתפס פעם אחר פעם ולא הרב ברוך רוזנבלום 
 מפסיק. מה הפתרון, לעצור אותו? לשים אותו בכלא עם עבריינים זה לא פתרון, הוא עוד 
 יכול להתדרדר מהחיבור עם העבריינים. העצה הטובה ביותר היא לתת לו עבודות שירות 

 .ל תאונות הדרכים, אולי זה ישפיע עליובבית לוינשטיין, שיפגוש מקרוב את התוצאות ש
  ,אומרים שאם תיקח שיכור ותראה לו את ביזיונו של שיכור אחר, זה לא יעצור אותוחז"ל 

 "? "מאיפה קנית שיכר כזה משובח –להיפך, הוא יתכופף לשיכור וישאל אותו 

ויות אומר שלכל גלות יש תפקיד לתקן משהו בעם ישראל. ולכן לכל אחת מהגלהרב דסלר 
יש גואל. אם תתבונן בגואל תבין את הגלות, זה לא סתם במקרה שאותו גואל נבחר לאותה 

- חשמונאי כהן גדול ובניו, גלות מדי -חנניה מישאל ועזריה, גלות יוון  -הגלות. גלות בבל 
מרדכי ואסתר. הגואל שנבחר להוציא ממצרים זה משה רבנו. אם נבין מי זה משה רבנו נבין 

 .ים ולמה ירדנו לשמהמה זה מצר

 לידתו של משה רבינו

י:א( שמות ב,( ת ֵלוִּ ַ ח ֶאת ב  ק ַ י ַוי ִּ ית ֵלוִּ ֵ ב  יש  מִּ ֶלְך אִּ  ַוי ֵ

חכ ואח" ַוי ֵֶלךְ  מה המשמעות של השימוש בלשונות  ק ַ  ? ַוי ִּ

 אמר רב יהודה בר זבינא, שהלך  ?להיכן הלך וילך איש מבית לוי במסכת סוטה יב/א הגמרא 
 בעצת בתו. תנא, עמרם גדול הדור היה, כיון שראה שאמר פרעה הרשע, כל הבן הילוד 

 היאורה תשליכוהו, אמר, לשוא אנו עמלין. עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן וגירשו את 
 נשותיהן. אמרה לו בתו: אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על 

 על הנקיבות. פרעה לא גזר אלא בעוה''ז, ואתה בעוה''ז הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ו
 ולעוה''ב, פרעה הרשע ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק בודאי 

ָרֶכיָך ָנַגה  אֹור:ח{  כ-איוב כב{שגזירתך מתקיימת שנאמר  ְגַזר אֹוֶמר ְוָיָקם ָלְך ְוַעל ד ְ עמד    ְותִּ
 .ירו את נשותיהןעמדו כולן והחז ,והחזיר את אשתו

 ? אז למה התורה מעלימה את שמותם ,למשה רבנו יש הורים, עמרם ויוכבד
 מתאר שהאדם מת רק בגלל (תנו רבנן ארבעה מתו בעטיו של נחש בבא בתרא יז/א הגמרא 

 )שנגזרה מיתה בעולם בחטא אדם הראשון שמצד עצמו הינו צדיק מושלם ואינו חייב מיתה

  .ועמרם אבי משה וישי אבי דוד וכלאב בן דוד ואלו הן, בנימין בן יעקב
 א''ר יהודה בר זבינא במסכת סוטה יב/א הגמרא מספרת על החתונה השניה של עמרם ויוכבד 

 שעשה לו מעשה ליקוחין, הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה, ומלאכי השרת 
אפשר בת מאה ושלשים שנה הויא , את בת לוי, אם הבנים שמחה }ט-תהילים קיג{אמרו 

דא''ר חמא בר' חנינא זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות, ת ? וקרי לה ב)הייתה( 
ר ָיְלָדה אָֹתה  ט{ נ-במדבר כו{ שנאמר ֶ ם ֲאש  ְצָריִּ מִּ י ב ְ לידתה במצרים ואין הורתה במצרים.  ,ְלֵלוִּ

ןב{  -שמות ב{''ר יהודה שנולדו בה סימני נערות א ֵ ֶלד ב  ֵ ה ַות  ָ ש   ַהר ָהאִּ ַ והא הות מיעברא ביה   ַות 
א''ר יהודה בר זבינא מקיש לידתה להורתה,  ) נולד לשישה חודשים ויום אחד)א תלתא ירחי מעיקר

בפיתקה של  מה הורתה שלא בצער אף לידתה שלא בצער מכאן לנשים צדקניות שלא היו
 .חוה
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שנה פורסם הדבר כנס גדול, והנה יוכבד  90מדברי הגמרא עולה השאלה, שרה שילדה בגיל 
  ? למה – שנה והנס הזה לא פורסם 130יולדת לגיל 

 עונה על כך כדרכו במשל על שני קבצנים שמספרים אחד  )רבי יעקב קראנץ(המגיד מדובנא 
 לשני על אנשי עיר מסוימת. הקבצן הראשון משבח את אנשי העיר, ואילו הקבצן השני 

קמצנותם, איך זה יכול להיות ? התשובה, שהקבצן הראשון בא לעיר בפורים ואז מתלונן על 
האווירה היא של "מתנות לעניים" ולכן זכה ליד רחבה, בשונה מהקבצן השני שהגיע סתם 

 ...כך בימות השנה
 אותו עניין ששרה נולדה היה זה פלא גדול, אבל במצרים היו כל כך הרבה ניסים בעניין 

  .נס של יוכבד לא בלט כמו אצל שרה אימנוהלידות ולכן ה

אמו יוכבד  ,"מת בעטיו של נחש" עמרם אביו של משה רבנו היה צדיק מושלם וגדול הדור
היא ביתו של לוי וצדקת הייתה שנעסו לה ניסים, אם כן נתונים אלו רק מעצימים את 

 ? מדוע העלימה התורה את זהותם של עמרם ויוכבד - השאלה

 א !!!שאנשים לא יחשבו שבגלל גדולתו של משה רבנו שמדובר במלאך, להתשובה היא, ו
 אם לי היה אבא כעמרם "מדובר בילוד אישה. וגם על מנת שלא יבוא אדם ויאמר 

  וזהו מה שכתוב "משה –ואמא כיוכבד אז גם אני יכולתי להיות 

 אל יעבור  :בבספר המדע, הלכות תשובה, פרק חמישי, הלכה  )רבי משה בן מיימון(ברמב"ם 
במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקב''ה גוזר על 
האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק 

או שוע  )קמצן/נוכל(כמשה רבינו, או רשע כירבעם, או חכם או סכל או רחמן או אכזרי או ילי 
 .וכן שאר כל הדעות )דיבנ(

 שנשמת משה רבנו מראש הייתה מיועדת לצאת  )רבי יהודה ליווא בן בצלאל(המהר"ל מפראג 
י: -ללי משבט לוי בלבד ולכן נאמר באופן כ ת ֵלוִּ ַ ח ֶאת ב  ק ַ י ַוי ִּ ית ֵלוִּ ֵ ב  יש  מִּ ֶלְך אִּ  ַוי ֵ

 משום ששבט לוי הוא השבט המקודש ביותר בעם ישראל ולכן  ? ולמה דווקא משבט לוי
 .משה רבנו חייב לצאת ממנו

ֶוה(  בראשית כט,לד(שנאמר  ? ומהיכן לומדים זאת ָ ל  ַעם יִּ ַ ה ַהפ  ֹאֶמר ַעת ָ ן ַות  ֵ ֶלד ב  ֵ ַהר עֹוד ַות  ַ  ַות 

י: מֹו ֵלוִּ ְ ן ָקָרא ש  ֵ ים ַעל כ  ה ָבנִּ ָ לֹש  ְ י לֹו ש  י ָיַלְדת ִּ י ֵאַלי כ ִּ ִּ יש   )רבי שלמה יצחקי( –רש"י  אומר אִּ

מדרש אגדה באלה  , וזה כתב בו קרא, ויש(שהיא קראה)בכולם כתיב ותקרא,  ,במקום
מתנות הדברים רבה, ששלח הקב"ה גבריאל והביאו לפניו, וקרא לו שם זה, ונתן לו כ"ד 

 :כהונה, ועל שם שלוהו במתנות קראו לוי

י טֹוב )שמות ב,ב( ד משה רבנו נולד לשישה חודשים ויום אח ֶרא אֹתֹו כ ִּ ֵ ן ַות  ֵ ֶלד ב  ֵ ה ַות  ָ ש   ַהר ָהאִּ ַ ַות 

ים: ה ְיָרחִּ ָ לֹש  ְ ֵנהו  ש  ְ ְצפ  יוכבד יכלה להצפין את משה במשך שלושה חודשים משום   הו א ַות ִּ

י טֹוב הו אמר חודשים לפני הזמן, אבל למה נאשמשה נולד שלשה  ֶרא אֹתֹו כ ִּ ֵ  ? ַות 

 ? ואם הוא היה מכוער אז היא הייתה זורקת אותו
י טֹוב הו א : במסכת סוטה יב/אהגמרא  ֶרא אֹתֹו כ ִּ ֵ  תניא, רבי מאיר אומר טוב שמו, ר' יהודה , ַות 

 ,אומרים נולד כשהוא מהולאומר טוביה שמו, רבי נחמיה אומר הגון לנביאות, אחרים 
י טֹוב  :וחכמים אומרים בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור כתיב הכא  ֶרא אֹתֹו כ ִּ ֵ ַות 

 .וירא אלהים את האור כי טוב }ד-בראשית א{וכתיב התם ,הו א
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ה ַוי ֵֵצא ֶאל ֶאָחיו  }יא{,ושלשה סיפורים מספרת הפרשה על משה רבנ ֶ ל מֹש  ְגד ַ ים ָהֵהם ַוי ִּ מִּ י ָ ַ י ב  ַוְיהִּ

ְרא  ְבלָֹתם ַוי ַ סִּ ְרא ב ְ י ֵמֶאָחיו: ַוי ַ ְברִּ יש  עִּ ה אִּ י ַמכ ֶ ְצרִּ יש  מִּ ְך ֶאת  }יב{אִּ יש  ַוי ַ י ֵאין אִּ ֹה ָוכֹה ַוי ְַרא כ ִּ ֶפן כ  ַוי ִּ

חֹול: ַ ְטְמֵנהו  ב  י ַוי ִּ ְצרִּ ה  }יג{ ו.. למחרת שוב יוצא משה לסיבוב בחוץ ַהמ ִּ נ ֵ י ְוהִּ נִּ ֵ י ֹום ַהש   ַ ֵני ַוי ֵֵצא ב  ְ ש 

ים  צ ִּ ים נִּ ְברִּ ים עִּ ִּ ה ֵרֶעָך:ֲאָנש  ה ַתכ ֶ ע ָלמ ָ ָ ְדָין  }טז{לאחר שהוא מגיע למדיין  ַוי ֹאֶמר ָלָרש  ו ְלכֵֹהן מִּ

י קֹות צֹאן ֲאבִּ ְ ים ְלַהש  אָנה ֶאת ָהְרָהטִּ ֶ ַמל  ְדֶלָנה ַות ְ בֹאָנה ַות ִּ נֹות ַות ָ ָ ַבע ב  ֶ בֹאו   }יז{ֶהן: ש  ים ַוי ָ ָהרֹעִּ

ָען  ִּ ה ַוי ֹוש  ֶ ָקם מֹש  ו ם ַוי ָ ְק ֶאת צֹאָנם:ַוְיָגְרש  ְ  ַוי ַש 

 משה רבנו כל הזמן "מתערב", מה קורה כאן ? בהתחלה משה מציל איש עברי מיד איש 
 מצרי, למחרת מתערב בין שני עברים ניצים הם דתן ואבירם, במדיין מתערב בין הרועים 

 הגויים לבנות יתרו הגויות. בשלמא, לשני המקרים הראשונים ברור למה התערב, כי מדובר
  ? ב של גויים, מה יש לך להתערבאבל בין ריבאחיו העבריים, 

אנוֹּ ֶשל ב( פרשה ב אות (רבה  שמותב ֶעה צֹּ ֵתינּו, ְכֶשָהָיה מֶשה ַרֵבינּו ָעָליו ַהָשלוֹּם רוֹּ ָאְמרּו ַרבוֹּ
ַלֲחִסית, ִנְזַדְּמָנה לוֹּ ִיְתרוֹּ ַבִּמְדָבר, ָבַרח ִמֶּמנּו ְגִדי, ְוָרץ ַאֲחָריו ַעד ֶשִהִגיַע ַלֲחִסית, ֵכיָון ֶשִהִגיַע 

ֵדַע ֶשָרץ  , ָאַמר ֲאִני ֹלא ָהִייִתי יוֹּ ת, ֵכיָון ֶשִהִגיַע מֶשה ֶאְצלוֹּ ְבֵרָכה ֶשל ַמִים, ְוָעַמד ַהְגִדי ִלְשתוֹּ
ּוְך הּוא, ֵיש ְלָך ָהִייָת ִמְפֵני ָצָמא, ָעֵיף ַאָתה, ִהְרִכיבוֹּ ַעל ְכֵתפוֹּ ְוָהָיה ְמַהֵלְך. ָאַמר ַהָקדוֹּש ָבר

ֶעה. אִני ִיְשָרֵאל, ֱהֵוי: ּומֶשה ָהָיה רוֹּ אנוֹּ ֶשל ָבָשר ָוָדם ָכְך ַחֶייָך ַאָתה ִתְרֶעה צֹּ ג צֹּ  ַרֲחִמים ִלְנהֹּ

שכאן בדיוק טמונה אחת מהתכונות העילאיות של משה רבנו שהובילו אותו התשובה היא 
לראות אי צדק !!! ואין זה משנה אם מדובר להנהיג את עם ישראל. משה רבינו לא מסוגל 

או אפילו בין גויים, כאשר הוא רואה אי צדק הוא חייב , בין שני עבריים, בין מצרי ועברי
עד ל, רועה רעיא מהימנא, הרועה הנאמן של עם ישרא –כן נקרא משה רבנו ן, ללגשת ולתק

ָ ( שמות לב,לב(להקרבה עצמית, שאמר לקב"ה  ש   ם ת ִּ ה אִּ ְפְרָך ְוַעת ָ ס ִּ י ָנא מִּ ן ְמֵחנִּ ם ַאיִּ אָתם ְואִּ א ַחט ָ

: ָ ָתְבת  ר כ ָ ֶ  ֲאש 

ְגֶליָך ל רַׁ ל ְנָעֶליָך ֵמעַׁ  שַׁ

ל ְנָעֶליָך ה( שמות ג,(כאשר משה רואה את הסנה צווה עליו הקב"ה  ַ ְקַרב ֲהלֹם ש  ַוי ֹאֶמר ַאל ת ִּ

ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדש  הו א: ר ַאת ָ ֶ קֹום ֲאש  י ַהמ ָ  ? בנעליים מה העניין ֵמַעל ַרְגֶליָך כ ִּ

בשעה שאדם נועל נעלים מברך ברוך שעשה לי כל צרכי. ס(  מסכת ברכות דף)גמרא מבארת ה
 ? למה הנעליים נקראים כל צרכי .ברכה זו היא על הנעליים

 מביא בשם רבושער השמים בסידורו  )רבי ישעיהו ב"ר אברהם הלוי הורוביץ(השל"ה הקדוש 
ה ַתַחת ַרְגָליו:  }ז{ח( תהילים (את הפסוק המהרש"ל  ת ָ ַ ֹל ש  י ָיֶדיָך כ  ַמֲעש ֵ יֵלהו  ב ְ ִּ ְמש  ַ צֶֹנה  }ח{ת 

ָדי: ֲהמֹות ש ָ ַ ם ְוַגם ב  ָ ל  ֻ ים כ   ם:טמון הרעיון של הנעליי שבו ַוֲאָלפִּ

והנעליים מוכיחות זאת  –החי, הצומח, והדומם -האדם "החי המדבר" הוא מעל כל השאר 
ה, ר הבהמה שניזונה מן הצומח ובהם האדם דורך על האדמעל ידי כך שהנעליים הם מעו

 .השלטון של האדם על הבריאה –כלומר זה מוכיח את העליונות של האדם 
לכן כאשר משה רבנו מגיע לסנה הוא מצווה להוריד את הנעליים, משום שכאשר אדם נמצא 

צב של "מרידה מיתגאה ויגיע להוא לא שולט על כלום שלא  .. מי הוא האדם ?לפני השכינה
גם שבט לוי כאשר נשאו את הארון היו הולכים בלי נעליים משום ששכינה הייתה  ת".במלכו

בֹאו   }ו{ו(  שמואל ב,( נאמר כאשר דוד המלך מעלה את הארון בפעם הראשונה ן.שרויה בארו ַוי ָ

ָקר:  ָ ְמטו  ַהב  ָ י ש  ֹו כ ִּ ים ַוי ֹאֶחז ב  א ֶאל ֲארֹון ָהֱאלֹהִּ ַלח ֻעז ָ ְ ש  ֶֹרן ָנכֹון ַוי ִּ ַחר ַאף  }ז{ַעד ג  הו   ה'ַוי ִּ כ ֵ ה ַוי ַ ֻעז ָ ב ְ

ם ָ ים: ש  ם ֲארֹון ָהֱאלֹהִּ ם עִּ ָ ָמת ש  ל ַוי ָ ַ ים ַעל ַהש     ָהֱאלֹהִּ
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ל -של שמעות מדוע עונש שכזה נגזר על עוזא ? ומהי המ ַ  ? ַעל ַהש  

 מדברת על הארון שנשא את הכהנים כאשר חצו את הירדן עם  –מסכת סוטה לה/א גמרא ה
 }יח-יהושע ד{וכיון שעלה האחרון שבישראל מן הירדן חזרו מים למקומן שנאמר  ,יהושע

י ית ַוְיהִּ רִּ ֵאי ֲארֹון ב ְ ים נֹש ְ ֲֹהנִּ ֲעלֹות ַהכ  בו   ה' כ ַ ֻ ש  ים ֶאל ֶהָחָרָבה ַוי ָ ֲֹהנִּ ֹות ַרְגֵלי ַהכ  פ  קו  כ ַ ת ְ ן נִּ ְרד ֵ ֹוְך ַהי ַ ת  מִּ

דֹוָתיו: ל ג ְ ֹום ַעל כ ָ ְלש  ִּ ְתמֹול ש  ְלכו  כִּ ְמקֹוָמם ַוי ֵ ן לִּ ְרד ֵ ונושאיו וכהנים מצד אחד,  מצא ארוןנ ֵמי ַהי ַ

ל ָהָעם  א{ד,ייהושע {וישראל מצד אחד. נשא ארון את נושאיו ועבר, שנאמר  ם כ ָ ַ ר ת  ֶ ֲאש  י כ ַ ַוְיהִּ

ְפֵני ָהָעם: ה'ַלֲעבֹור ַוי ֲַעבֹר ֲארֹון  ים לִּ ֲֹהנִּ -דברי הימים א יג{ועל דבר זה נענש עוזא שנאמר  ְוַהכ 

ָקר: ט{ ָ ְמטו  ַהב  ָ י ש  א ֶאת ָידֹו ֶלֱאחֹז ֶאת ָהָארֹון כ ִּ ַלח ֻעז ָ ְ ש  ידֹן ַוי ִּ ֶֹרן כ ִּ בֹאו  ַעד ג  הקב''ה מר לו א ַוי ָ

ַחר ַאף  ז{-שמואל ב ו{ ?! עצמו לא כל שכן ,נושאיו נשא ,עוזא ים ַעל  ה'ַוי ִּ ם ָהֱאלֹהִּ ָ הו  ש  כ ֵ ה ַוי ַ ֻעז ָ ב ְ

ים: ם ֲארֹון ָהֱאלֹהִּ ם עִּ ָ ָמת ש  ל ַוי ָ ַ רבי יוחנן ור''א חד אמר על עסקי שלו וחד אמר שעשה  ַהש  

 .צרכיו בפניו

 הם כפשוטם ? האם עוזא עשה ח"ו שעשה צרכיו בפניו וכי יעלה על הדעת שדברי הגמרא 
 ? את צרכיו לפני ארון הקודש ועוד בפורום של דוד המלך וישראל שמלווים את הארון

  ?שעשה צרכיו בפניו מה כוונת הגמרא  ? אלא מאי !!! בוודאי שלא

 בכל בוקר בשעה שאדם נועל נעלים מברך  )'מסכת ברכות דף ס(אמרנו לעיל  ,התשובה היא 
 עכשיו תבין, אם הנעליים הם בגדר  .ברוך שעשה לי כל צרכי, וברכה זו היא על הנעליים

עם נעליים  אללמדך שהיה עוז "עשה צרכיו בפניו"ונאמר בגמרא שעוזא  "שעשה לי כל צרכי"
יםכאשר נגע בארון. ונאמר  ם ָהֱאלֹהִּ ָ הו  ש  כ ֵ ל ַוי ַ ַ ל. מה פירוש המושג ַעל ַהש   ַ על שלא  ? ַעל ַהש  

ל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליךָ קיים עוזא את הפסוק  ַ  השכינה שורה ששם הארון לפני שבא דהיינו, ש 
 מקום לפני מגיע כשאדם אבל ,בבריאה האדם שלטון על מעידות ונעליים ,נעליים עם

 ה"הקב במלכות מרידה זה שהרי השולט שהוא לחשוב ולא עצמו להמעיט חייב השכינה
ים -ה מית חייב ולכן ם ֲארֹון ָהֱאלֹהִּ ם עִּ ָ ָמת ש   ...ַוי ָ

 גוף = נעליים
 

 חוץ לאנשים חפציו את לחלק אפשר העולם מן מת אדם שכאשר חסידים בספר כתוב
 שאומרת דעה ישנה .מהזבל אותן יוציא לא שעני כדי לחתיכות אותן לגזור וצריך ,מהנעליים

 את ולזרוק לחתוך צריך ,שקיבלם לפני ונפטר מהסנדלר חדשות נעליים אדם הזמין אם שגם
 .הנעליים

 

ם מעול לביקור בלילה מת אליו שמגיע חולם אדם אם שאומרת ברכות במסכת גמרא ישנה
 הנפטר אם ...אבל , מהבית דברים מוציא בחלום הנפטר אם גם ,מכך לפחד מה אין ,האמת
 ...לעולמו להסתלק עומד הבית מאנשי אחד כי לך דע הגמרא אומרת ,מהבית נעליים מוציא

 

 ? הנעליים עניין מה
 

 של קטן חלק רק זהו לעולם יורדת נשמה כאשר :אדיר יסוד מביא מוולוזין חיים רבי
 .הנשמה חלקי שני בין החוצץ הוא והגוף ,למעלה נשאר הנשמה עיקר ,הנשמה

 כך ,הנשמה את מחזיק שהגוף מוכש משום הנשמה" של הנעל"ם בש הגוף את מכנים ל"חז
 .האדם גוף את מחזיקה הנעל

 

 עומד האנשים אחד של שגוף רמז בזה יש ,נעל ולוקח בחלום בא נפטר אדם כאשר ולכן
 ם מורישי לא ולכן הפרטיים צרכיו ,"צרכי כל לי שעשה" מברך אדם הנעליים על .להילקח
 .מת של נעליים
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 םמצרי גלות של הגואל רבנו משה
 

 וחטאו .םבעול חטאים החלו זאת ובעקבות לעולם הנחש זוהמת ירדה ,הראשון אדם בחטא
 .מצרים בגלות לתיקונם ירדו אלו ונשמות ם, סדו נשיה ואהפלג דור ,המבול דור ,אנוש דור
 .ך"ההיתו כור" לתוך להכניסם כדי למצרים ישראל/יעקב בני את מוריד ה"הקב

 

 במעמד הקדושה התורה את לקבל תידהעם שעבכור ההיתוך מזדככות נשמות עם ישראל 
 .העולם בריאת מלפני דורות ד"תתקע שקיימת התורה תי, אסינ הר

 

 לוי משבט לצאת יועדה שמראש רבנו משה נשמת זוכה עם ישראל לשלב בו מגיעה לעולם
 הגאולה מטה מראש  לה מוכן ר"אדה בריאת לפני שעוד נשמה ל, ישרא עם את ולגאול

 שנברא בין השמשות.
 

י   )שמות ב,ב( נשמה מושלמת עליה נאמר ֶרא אֹתֹו כ ִּ ֵ ן ַות  ֵ ֶלד ב  ֵ ה ַות  ָ ש   ַהר ָהאִּ ַ , משה  הו א טֹובַות 
   רע וטוב.טבע האדם הוא להיות מעורבב רבנו הוא רק טוב אין בו שום חלק רע למרות ש

 

 עומדת ישראל של מושיען של גדולה נשמה שאותה לו מגליםניו יואיצטגנ פרעה חרטומי
ַחי ו ן: וגוזר מכך מפחד כל כך הוא ,לעולם לרדת ת ת ְ ַ יֻכהו  ְוָכל ַהב  לִּ ְ ש  ַ ֹוד ַהְיאָֹרה ת  ל  ן ַהי ִּ ֵ ל ַהב   כ ָ

 .המצריים והן העבריים הן הזכרים כל פרעה על גזרמהפחד 

יש  ַוֲעַצת  )משלי יט,כא(ך המל שלמה שאמר וכמו ֶלב אִּ בֹות ב ְ ָ ֹות ַמֲחש  יא ָתקו ם:ה' ַרב   הִּ
 רק לאולמרות זאת   ,משה את להרוג בשביל רק הזכרים כל את להרוג מוכן שהיה פרעה
 ו.ברכי על גידלו אלא משה את להרוגפרעה  הצליח שלא

 

 בסנה למשה מתגלה ה"הקב. מלכות לגינוני רגיל שיהיה כדיה ? פרע בבית משה גדל ולמה 
ה ה( שמות ג,( לו ואומר הבוער ר ַאת ָ ֶ קֹום ֲאש  י ַהמ ָ ל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך כ ִּ ַ ְקַרב ֲהלֹם ש  ַוי ֹאֶמר ַאל ת ִּ

 ,נעליים עם נכנס לא האדם ,השכינה שורה שבו במקום דהיינו עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדש  הו א:
 .המקדש בבית שהיה וכמו הקודש ארון עם הלויים כמו

 
 אתה רוצה רבנו למשה ה"הקב אמר ם, האד גוף=נעל ל"חז כדברי ,יותר עמוק בהיבט
ל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליךָ   ה ?בשכינ להידבק ַ  ותזכה הגוף של החומריות התאוות מן התנתק , ש 
 גבוהה מאוד.  לרוחניות

 

לֹא ֵכן   )במדבר יב,ז(ה, כפי שנאמר השכינ פני לקבלת רגע בכל זמין להיות שצריך משה רבנו 

י ֶנֱאָמן הו א יתִּ ֵ ָכל ב  ה ב ְ ֶ י מֹש   גדול היה רבנו משה ואכן ר,החומ מן מזוכך להיות צריך, ַעְבד ִּ
ֵני  )דברים לג,א(התורה  מעידה עליו הנביאים ים ֶאת ב ְ יש  ָהֱאלֹהִּ ה אִּ ֶ ַרְך מֹש  ֵ ר ב  ֶ ָרָכה ֲאש  ְוזֹאת ַהב ְ

ְפֵני מֹותֹו: ָרֵאל לִּ ש ְ יא עֹוד   )דברים לד,י( )שהיה מחציו ומטה אדם ומחציו ומעלה מלאך(  יִּ ְולֹא ָקם ָנבִּ

ר ְיָדעֹו  ֶ ה ֲאש  ֶ מֹש  ָרֵאל כ ְ ש ְ יִּ ים: ה'ב ְ נִּ ָ ים ֶאל פ  נִּ ָ  פ 
 

עד המעיט מעצמו ש האדם ,שלו החומריות מן להתנתק שזכה אדםרק  ו,רבנ משה רק לכן
  "מכור ההיתוך"ם ממצרי נשמות אותן את לגאול יכול הוא רק "ונחנו מה ?"לדרגה בה אמר 

 שערי טומאה, לאיגרא רמה של המעמד הנשגב, 49תא של קימבירא עמ אותם ולהעלות
 מעמד מתן תורה.

 

 מן מזוכך היה רבנו משה ת, הגלו משמעות את תבין הגואל לפי  –את המושג סכם נ גם כאן
 למעמד מוכנות שיהיו כדי הנשמות אותן כל את לזכך תפקידה מצרים גלות ולכן ר, החומ
  .תורה מתןשל  הנשגב

 

כל אחד מבני ישראל היה בדרגת נבואה, שמע את הקב"ה מעמד  ... אם רק נחשוב על זה
 מדבר... זה פשוט בלתי נתפס בדור שלנו..
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ֵתיֶכם ֶאְרָפה שֹוָבִבים ָבִנים שּובּו  ְמשּוב ֹֽ
 שפטיםמ  תרוי   שלחב    אב   אראו   מותש

 
ידוע שתקופת פרשיות אלו נקראות בשם "שובבים" על פי ראשי התיבות שלהם. אבל אין 

 יין סתמי של ראשי תיבות אלא תקופה מיוחדת לתיקון עוונות.  כאן ענ
 

 על פרשת השבוע,  הרב יוסף שני שליט"אלמורי ורבי  "שפתי שני"מובא בספר 
 עוון על בהם להתענות מלמד שימים אלו מסוגלים )רבי יצחק לוריא אשכנזי( הקדוש האר"יש

 מאדם שיצא הקרי ענין לתקן כדי יתהיה מצרים גלות כי ולמה ?. השנה מכל יותר הקרי
 . מחוה שפרש השנים 130 - ב הראשון

 

ה )שמות א,א(כאשר ירדו בני ישראל למצרים נאמר  ֶ מֹות ְוֵאל  ְ ֵני ש  ָרֵאל ב ְ ש ְ ים יִּ אִּ ְצָרְיָמה ַהב ָ  מִּ

יש   ַיֲעקֹב ֵאת או   ו ֵביתוֹ  אִּ שבני ישראל שירדו למצרים ובאו לתקן את חטא אדם ללמד  :ב ָ

יהראשון,  או   ו ֵביתוֹ  ש  אִּ שנה מחווה אשתו. וכאשר  130לתקן את פרידת אדם הראשון  – ב ָ
נכנסו בני ישראל למצרים נולדה יוכבד ללוי בן החומות, ויוכבד ילדה את משה רבנו מושיען 

 בשלשלאות למצרים לרדת יעקב ראוי היהעוד שושנה !!!   130של ישראל כאשר הייתה בת 
בזכות בנו יוסף שעמד בניסיון של אשת פוטיפר  אבל, הראשוןם אד פגם לתקןכדי  ברזל של
 למצרים. בכבודיעקב אבינו  ירד

 

כאשר אדם חוטא בעניין של זרע לבטלה, נצוצות הקודש שנופלים על ידי חטאים אלו 
 ."שובבים"נתפסים על ידי כוחות הטומאה / חיצונים והם נקראים בשם 

 

ה -ורמז יש בפסוק  ֶ מֹות ְוֵאל  ְ ָרֵאל ֵניב ְ  ש  ש ְ  שבמקום מישראל אדם של זרעוהם טיפות  ,יִּ

ים  ,האשה בגוף הנכון למקומם להגיע אִּ ְצָרְיָמה ַהב ָ צאו יירדו למצרים אל הקליפות כי   מִּ

ולכן   = נשמה נ -נעקרה מהן  ה, נשמות –לבטלה, ובמקום שאותן טיפות יהפכו להיות 

מֹותנשארו  ְ ֵני ש  ָרֵאל ב ְ ש ְ ְ נִּ   במקום  יִּ ֵני מֹותש  ָרֵאל ב ְ ש ְ  .  יִּ
 

ו בו    )ירמיה ג,כב(את הפסוק  המצודת דודמבאר  ים ש  נִּ ָ ים ב  ֹוָבבִּ ה ש  ָ ו בֵֹתיֶכם ֶאְרפ  ְננו   ְמש   הִּ

י ָלךְ  ָאָתנו   ה כ ִּ ָ  על ואסלח ארפא למען  - אלי שובו ,מורדים בנים ,אתם: ֱאלֵֹהינו   ה' ַאת 
 : אלהינו' ה מעולם אתה כי ובהבתש אליך באנו הננו ואמרו בי שמרדתם המרידה

 
 

 יזכנו הקב"ה לחזור בתשובה שלימה מלפניו, ולתקן את אשר חטאנו מלפניו
 אכי"ר –ובכך נזכה לראות בביאת משיח צדקנו 
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