
 

 פ"תשבטבת  י"טאור לבס"ד 

 

 ראשי פרקים:

השעבוד   תחילה בפה רך ואחר כך בפרך  מעמד הסנה  ויקם מלך חדש  סגולת ימי השובבי"ם

 תיקון זוהמת חטא אדם הראשון -גלות מצרים   צדיקים שלא מתו  והגלות הם הבסיס והיסוד לגאולה

 לקבל תורה בסינירים כדי יציאת מצ  הבטחות ה' וגזירותיו תלויות במעשי האדם   אהיה שלחני

פסח ה' על   בחסד ובעוז  ת הישועהשתי דרכים להבא  המידות האלקיות אינן חלקיות  אליכם

  יצחק תובע רחמים בדין  שתי מדרגות בגאולתם של ישראל  על שתי המזוזות ועל המשקוף  הפתח

משה רצה   רמז לדברי יונתן בן עוזיאל  שלח נא ביד פינחס  הדין נשארת לנצחבמידת ישועה 

למה   הצרות רק מתחלפות  סופי תיבות 'שמאי' וראשי תיבות 'הילל'  שגאולת ישראל תהיה בדין

 המצוות הן מקור גאוותנו ותפארתנו  פשרה בין שני צדיקים  הרעתה לעם הזה

 

 סגולת ימי השובבי"ם

ת, שובבי"ם )שמושבת פרשת שמות פותחת את ימי ה

 בפרשת שמות מתחיל .שפטים(בשלח, יתרו, מוארא, בא, 

עבד מוזכרים דיני ובפרשת משפטים השעבוד במצרים 

 :האר"י הקדושבשם  1ה"באר היטב"מביא , וכך עברי

"וכתב האר"י ז"ל בפירוש התורה, שימים אלו מסוגלים לתקן 

ה להמתענים בהן, לכן מתחיל מפרשת עוון קרי יותר מכל השנ

, שנתקן הקרי דאדם הראשון, ונגמר שמות, שאז התחיל השעבוד

 בפרשת 'כי תקנה עבד עברי'".

ולתקן  להתחדש בעבודת ה',זמן מסוגל הם אלה שבועות 

יש נוהגים להתענות ולומר פה זו את עוון הברית. בתקו

בימי  ליםולקרוא תה התורהתאמץ יותר בעמל , להסליחות

 , וכל אחד ינהג כמנהגו.2חמישי

 

 ויקם מלך חדש

ה ובכך ספר בראשית מסתיים בירידת יעקב ובניו מצרימ

מות ממשיך את ספר שו נפתחת תקופת הגלות במצרים,

אותות עד שהושיעם ה' בסיפור הגלות והשעבוד, 

גדולים המגיעים לשיאם עם יציאת מצרים  מופתיםבו

 בהר סיני. ומתן תורה

ירת לאחר מותם של יוסף ואחיו ובני דורם, החלה גז

בברית בין הבתרים הודיע ה' לאברהם שלפני  השעבוד.

 3שיתן לזרעו את הארץ בפועל, יהיו גרים ב'ארץ לא להם'

ישובו שנה, ורק לאחר ארבע מאות שנה אלו ארבע מאות 

 לארץ ישראל וינחלוה.

                                                           
 באר היטב סימן תרפה, אות ב. 1

 ל אברהם שם.אשראה מגן אברהם סוף סימן תרפה ופרי מגדים  2

 בראשית טו, יג. 3

ופלג ומלכות חדשה קמה רבה באופן מעם ישראל הת

ם ֶמלֶ במצרים, " ׁש עַ ַויָּקָּ דָּ ַדע ֶאת ל ִמְצרָּ ְך חָּ ִים ֲאֶׁשר ֹלא יָּ

. לשון הכתוב אודות התחלפות המלוכה, אינו 4"יֹוֵסף

כי מצד אחד לא מפורש שהמלך מוכרע באופן ברור, 

או 'חדש'. לכן יש הראשון מת ומצד שני הכתוב קר

דש ממש', שלא ידע את יוסף מפרשים שמלך זה היה 'ח

נתחדשו גזרותיו' ושינה , ויש מפרשים 'שולא הכירו כלל

מטבע הדברים, מצופה היה  .5את הנהגתו כלפי ישראל

ב יחס אליהם ביחס מיוחד מתוך הכרת הטושפרעה יתי

רים מחרפת רעב. אך פרעה ברשעותו ליוסף שהציל את מצ

לה, התעלם מחובתו המוסרית ועשה את עצמו כאילו הגדו

 אינו זוכר את תרומתו העצומה של יוסף למצרים.

ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים בפסוקים הבאים מתואר השעבוד הקשה, "

ֵאל בְ  ֶרְךֶאת ְבֵני ִיְשרָּ ", בעבודה קשה המפרכת את הגוף פָּ

פרעה על ישראל גזירות  את הטילומלבד זואת הנפש. 

 קשות. 

מת  לאחר שנים רבות של שעבוד ועינוי תחת ידי המצרים

 מצורעהמת' כי נצטרע ונקרא 'חז"ל מבארים שו, פרעה

חשוב כמת, ולמה נאנחו ישראל על כך? לפי שביקש 

ט תינוקות ישראל ורוחץ להתרפאות מצרעתו, והיה שוח

והיו ישראל דואגים ומצטערים מפני המלך החדש  .6בדמם

שעתיד לקום אחריו, ומתוך דאגתם וצערם הגדול היו 

הם אל ה', "נאנחים וזועקי ֲעֹבדָּ ֵאל ִמן הָּ  ַוֵיָאְנחּו ְבֵני ִיְשרָּ

קּו ַוַתַעל  תָּ ַוִיְזעָּ ֱאֹלַׁשְועָּ הקִ ם ֶאל הָּ ֲעֹבדָּ  . 7"ים ִמן הָּ

 

 
                                                           

 שמות א, ח. 4

 ראה רש"י שמות א, ח; סוטה יא ע"א. 5

 ראה רש"י שמות ב, כג. 6

 שמות ב, כג. 7



 

 מעמד הסנה

באותה שעה היה משה רועה את צאנו של יתרו חותנו, 

הימים כאשר הוביל משה את הצאן אל הר חורב  ובאחד

אתו הראשונה, בה ראה שם את 'מראה הסנה' וזכה לנבו

שעבוד יאם מולהוצלהנהיג את ישראל  נקרא על ידי ה'

 לגאולה. 

לקבל על עצמו את האחריות האדירה ובפיו  סרבמ משה

 תמקד בשתי הטענות הראשונות:נ חמש טענות.

 הטענה הראשונה: 

ֵאל , ִמי ָאֹנִכי ִכי ֵאֵלְך ֶאל ַפְרֹעה" ְוִכי אֹוִציא ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ

 .8ִים"ְצרָּ ִממִ 

 :רש"ימבאר 

 לכים.מה אני חשוב לדבר עם המ -מי אנכי "

ואף אם חשוב אני, מה זכו ישראל  -וכי אוציא את בני ישראל 

 ."ואוציאם ממצריםשתעשה להם נס 

 כלולות שתי טענות: הראשונהבטענה כלומר 

 איני ראוי לתפקיד. .א

 עם ישראל איננו זכאי לגאולה. .ב

רן, על ראשון ראשון ועל על טענות אלו משיב ה' לפי סד

א שמתוך היותו בלתי ן אחרון: על טענתו שהוא יראחרו

ראוי לדבר בפני המלך, לא יקבל פרעה דבריו, השיבו 

הקב"ה שיהיה עמו, ומתוך כך יהיה גדול בעיניהם ויתקבלו 

 דבריו.

ְבהֹוִציֲאָך ֶאת ועל השאלה מהי זכותם של ישראל, השיבו: "

ם ִממִ  עָּ ר ַהֶזהקִ ֱאֹלְבדּון ֶאת הָּ ְצַרִים ַתעַ הָּ הָּ  בתוך – 9"ים ַעל הָּ

חודשים ליציאתם ממצרים עתידים הם לקבל את שה שלו

 הם ראויים להיגאל.התורה על ההר הזה, ובזכות זו 

 הטענה השניה:

א ֶאל ְבֵני ִישְ " ֶהם ֱאֹלִהֵנה ָאֹנִכי בָּ ֵאל ְוָאַמְרִתי לָּ י קֵ רָּ

ַחִני ֲאֵליֶכם וְ  ה ֹאַמר ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשלָּ ָאְמרּו ִלי ַמה ְשמֹו מָּ

ַחִני  ...ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיהיב: ", וה' מש10"ֵלֶהםאֲ  ֶאְהֶיה ְׁשלָּ

 .11"ֲאֵליֶכם

 : דות גדולים ועמוקים, ובכל זאת נבקש לשאוליש כאן סו

לפי ההבנה הפשוטה, מה משמעות השאלה 'מה שמו?',  א.

ן ראינו הרי בני ישראל בודאי ידעו את שמו של הקב"ה שכ

 שהתפללו אל ה' ועלתה שוועתם לפניו?

                                                           
 שמות ג, יא. 8

 שמות ג, יב. 9

 שמות ג, יג. 10

 ת ג, יד.שמו 11

כיצד עליו להשיב לישראל אם  בקש לדעתכשמשה מ ב.

 ...ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיהישאלו לשמו של הקב"ה, ה' עונה לו: "

ַחִני אֲ   שם מבאר: רש"יו, 12"ֵליֶכםֶאְהֶיה ְׁשלָּ

עמם  'אשר אהיה'עמם בצרה זו  'אהיה' -אהיה אשר אהיה "

 לכיות. בשעבוד שאר מ

צרה אחרת בונו של עולם, מה אני מזכיר להם יר :אמר לפניו

  דיים בצרה זו.

 ".וגו' 'כה תאמר'יפה אמרת,  :אמר לו

לפי רש"י משמעות המילים 'אהיה אשר אהיה' היא, 

יהיה אתנו בצרת השעבוד ויושיענו כשם שיהיה שהקב"ה 

 אתנו בעתיד כשנשתעבד על ידי שאר המלכויות.

ם לא די להם בצרתם שה רבנו: כלועל כך שואל מ

ם צרות העתידות לבוא? דיה העכשוית, מדוע אזכיר לה

לו לומר לצרה בשעתה! ואכן קיבל ה' את דבריו ואמר 

ַחִני ֲאֵליכֶ לישראל רק  "   ".םֶאְהֶיה ְׁשלָּ

 ?בורווכי טעה ה' וחזר בו מדיכך קשה: על 

 

 תחילה בפה רך ואחר כך בפרך

, זכו ליחס של למצריםירדו בני ישראל בראשית הדרך, כש

 ו שלכבוד ואהדה בהיותם מקורבים למלכות, בני משפחת

יעקב אבינו זכה למשלוח אישי  המשנה למלך מצרים. יוסף

המאכלים  מיטב, עשרה חמורים נושאים משל עגלות

 המשובחים שבארץ מצרים, ועשר אתונות נושאות תבואה

מארץ כנען למצרים.  ודתיריבעת לדרך כצידה  ולחם ומזון

 מיחס של כבוד והערכה גדולה, נפלו מאגרא רמא, והנה

ף ולעינויי המשברת את הגו בודת פרךלבירא עמיקתא, לע

כיצד הגיעו מרום המעלה לתחתית ו נפש קשים מנשוא.

 המדרגה?

וכיצד הביא את ה ערמתו של פרעמתארים את  13לחז"

 :ישראל לידי שעבוד, וזו לשונם

ך לה בפה רי'ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך' )שם יג(, בתח"

נוטל  ]רואה פרעה[נטל סל ומגריפה, וכל מי שהיה  פרעה -

מיד הלכו ישראל  סל ומגריפה ועושה בלבנים, היה עושה,

חן, לפי שהיו בעלי וכל היום לפי כ בזריזות, ועשו אומנות עמו

ם, אמר להם בורים, כיון שהחשיך העמיד עליהם נוגשייח וגוכ

להם כזה אתם חישבו את הלבנים, מיד עמדו ומנו אותן, אמר 

 ".מעמידין לי בכל יום ויום

פרעה הכריז על גיוס מתנדבים, כשהוא בעצמו צועד 

"ערי מסכנות" ית ים, למען המטרה הלאומית של בנבראש

שבהן יאצר כל אוצרה של מצרים. בכך העמיד ערים  -

                                                           
 שמות ג, יד. 12

 .כג פרשת בהעלותך ישןמדרש תנחומא  13



 

למבחן את נאמנותם של בני ישראל לארצו, וגרם להם 

 לבוא לעבודת המלך מרצונם.

ם, מתוך לעסוק בעבודה זו מרצונ ני ישראלמשהחלו ב

, נקל היה לו לעבור אל הצעד ו של המלךהענות לקריאת

עליהם בכוח הזרוע, ולהפוך אותם להשתלט  -הבא 

 לעבדים.

 

 השעבוד והגלות הם הבסיס והיסוד לגאולה

ֶרְךֲעִבדַויַ נאמר: " ֵאל ְבפָּ . בפסוק זה, 14"ּו ִמְצַרִים ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ

, רמוז תאריך גאולתם של ישראל, 15ר"י הקדושאהאומר 

פרך' בשראל יני בת אשכן ראשי התיבות של המילים '

 הוא: אביב, לרמז ל'חודש האביב'.

השעבוד והגלות הם הבסיס והיסוד לגאולה, ולכן תקופת 

ראל רמוזה בפסוק המתאר את ה'אביב' שבה נגאלו יש

ל מה ת הפריחה והלבלוב שהאביב הוא עונ תחילת הגלות.

החורף, ובדומה לזה תכלית השעבוד היא שנזרע בתקופת 

יבואו לגלות את זרע ישראל ואת פירותיו המתוקים ש

 .אחר כך

 

 צדיקים שלא מתו

שלא  מבואר כיצד נותרו צדיקים 16ב"מדרש תלפיות"

 :נקנסה עליהם מיתה, וכך כתוב שם

על הצדיקים שלא מתו, כגון  לתת טעם מכח הסבראתי ראי"

סו חיים בגן נו לא מת, משה לא מת, וכן אותם שנכניעקב אבי

עדן, כגון רבי יהושע בן לוי וכו', דלמה צדיקים כמותם לא זכו 

 לזה?

ונראה כדרבותינו ז"ל, שכל הנשמות הם תלויים בגופו של אדם 

 שאר אבריו... מהן בראש, מהם בשערות, וכן בכל -הראשון 

ה האדם בתחיית עוד מרבותינו ז"ל, שמעצם הלוז מתהוווידוע 

ה"ה, שהטעם הוא משום שכל האברים המתים. וכתב האר"י זל

נהנים מאכילה שאדם אוכל בכל ימי השבוע ועצם הלוז אינו 

 נהנה כי אם מאכילת ליל ראשון ]במוצאי שבת[.

שבת, לא נמצא בזה, כשאכל אדם הראשון מפרי הממית בערב 

יים בקבר ז מאותה אכילה ולכן עצם הלוז נשאר קנהנה עצם הלו

ולכן נראה שאפשר שכל אותם  ואין שולט בו ריקבון. ע"כ.

צדיקים שלא מתו, הוא מסיבה שנשמותיהם היו תלויות בעצם 

הלוז באדם הראשון, וכיון שזה הטעם לא טעם מאכילת הפרי 

 .בו" ויותלאינו מן הדין שימותו הנשמות שהיו ת

                                                           
 שמות א, יג. 14

 ד"ה את בני ישראל. ליקוטי תורה פרשת שמות 15

 מדרש תלפיות אות י ענף יעקב. 16

עצם הלוז של אדם הראשון לא נהנתה מהאכילה האסורה 

והיא העצם שממנה ייבנה הגוף לא נקנסה עליה מיתה, ו

כשאכל אדם הראשון מעץ . 17מחדש בתחיית המתים

לא רק בגופו אלא בכל נשמות ישראל ה מההדעת הטיל ז

שאותם  ,מבואר ב"מדרש תלפיות"האצורות בגופו, ו

יתה צדיקים שנאמר עליהם ש"לא מתו" על אף שנקנסה מ

שמותיהם מכוונות על העולם, טעם הדבר הוא מפני שנ

 של אדם הראשון שלא נקנסה עליה מיתה.כנגד עצם הלוז 

מיתה היא למעשה תיקון לחטא, שכן על ידי המיתה ה

 נפרדת הנשמה מן הגוף, והגוף נותר ללא 'עץ הדעת'.

, אך עדיין 18תכפר לאדם על ידי תשובתו וסליחתוואמנם נ

כך  ועל ידיהוצרך להוציא מגופו את מה שעבר על רצון ה', 

 , ונולדה בו משיכה לעשות מעשים שהםגופו איסור בלע

 .נגד רצון ה'

 

 זוהמת חטא אדם הראשוןתיקון  -גלות מצרים 

, שעיקר הסיבה לגלות מצרים מבואר 19באלשיך הקדוש

היא למרק את זוהמת חטא אדם הראשון מישראל ולזככם 

, וזו ולצרפם ולהכשירם להשראת שכינתו יתברך עליהם

 לשונו:

ברים, כי מה' יצא הדבר להגלותם מצרימה, למען הד כלל"

ענותם להתיך חלאת זוהמת נחש, כהיתוך כסף בתוך כור והגו 

 ."סיגים מכסף

 

 יציאת מצרים כדי לקבל תורה בסיני

, שיב ה'ה ,שאין ישראל זכאים לגאולה ,משה על טענת

לפי מצבם, אך עתידים הם לקבל שאמנם אינם ראויים 

ה: אם קשות זו הם ראויים. על כך בזכ, ותורה על הר סיני

 ה' מחשיבים לאדם זכויות על פי העתיד, מדוע לא הוציא

 ?ממצרים לפני צרת השעבוד ישראל בני את

בפשטות צריך לומר, שאמנם עושה ה' חסד עם בניו 

שהם עתידים לעשות, אבל  ם הטוביםומתחשב במעשי

י לעבור את ייסורעליהם לכפר על מעשיהם  מנת עדיין על

 הגלות.
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 תיו תלויות במעשי האדםור' וגזיות ההבטח

מה משמעות השאלה 'מה שמו?', הרי בני ישראל שאלנו: 

בודאי ידעו את שמו של הקב"ה שכן ראינו שהתפללו אל 

 ה' ועלתה שוועתם לפניו?

 רבי יעקב אבוחצירא זצוק"לסביר מ 20ב"פתוחי חותם"

וכה , ולםהסבר נפלא המעמידנו על יסודות הנהגת ה' בע

  דבריו:

מה זו שאלה שאל משה 'ואמרו לי מה שמו', וכי  :יש להקשות"

 ?ישראל אינם יודעים שמו של הקב"ה

ן הבתרים אמר לאברהם ואפשר לרמוז, דהנה הקב"ה בגזירת בי

בדום וענו אתם ארבע מאות שנה' )בראשית טו, אבינו ע"ה 'וע

שועבדים יג(, וכך היתה קבלה גמורה ביד בני ישראל שיהיו מ

. וכשנגלה הקב"ה למשה בסנה ואמר במצרים ארבע מאות שנה

לו שהגיע עת גאולתם, תמה משה ואמר, איך אפשר שהקב"ה 

ום, והרי הוא אמת וחותמו אמת, אמר הדיבור וחוזר בו, חס ושל

 ולא שייך שיחל דברו?

ו של עולם, כשאומר לבני ישראל שהגיע נוזהו שאמר לו: ריבו

הקב"ה, ה' אמת שיאמרו לי 'מה שמו' של  הקץ לא יאמינו לי,

וחותמו אמת, והיכי שייך שהוציא מפיו שנהיה משועבדים ארבע 

 מאות שנה ומבטל דבריו?!

'. הכוונה כמו שידוע ד'אהיה' אשר אהיה ...והשיבו הקב"ה 'אהיה

ים 'אהיה' גימטריא 'אמת', וזה להודיע דכל גזירותיו פעמ

ל תנאי, אם היה האדם והבטחותיו של הקב"ה אינם כי אם ע

וגזר הקב"ה לעשות לו רעה, אותה הגזירה אינה כי אם על  רשע

תנאי אם יעמוד האיש ברשעו ולא ישוב, אבל אם שב בתשובה 

זירה. וזהו המובן 'אהיה אשר אהיה', דהיינו, 'אהיה' מתבטלת הג

עם האדם הזה ברעה, ואם חזר בו, 'אשר אהיה' עמו בטובה, 

 ."יפךוהוא הדין בה

ברהם אבינו שיהיו בניו רית בית הבתרים נאמר לאבב

במצרים ארבע מאות שנה, ובפרשתנו אומר ה' למשה 

 לגאול את בני ישראל אף על פי שעברו רק מאתים ועשר

לכן חושש משה שבני ישראל  שנים מזמן שירדו למצרים.

ישאלוהו 'מה שמו' של ה', כלומר בשעה שיבוא לגאלם 

של הקב"ה אמת וחותמו  יפקפקו בנאמנותו, שכן שמו

, ואם בברית בין הבתרים גזר ה' ארבע מאות שנה, 21תאמ

 בוודאי יקיים דבריו ולא ישנה.

חששו של משה לא היה שמא אמונתם בה' תיפגע, אלא 

 אכן שליח ה'.נאמנותו שלו שהוא שמא תיפגע 
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ים ֱאֶמת" )ירמיה י, י(, שמו של הקב"ה הוא 'אמת', כמו שנאמר: "ַוה' ֱאֹלק   21

כי רק ה' יתברך יכול לאמת דבריו, אבל בשר ודם חפץ לעשות, אך חפצו זה 

תלוי בעתידו ובכוחו, אולי ימות או ירד מנכסיו ואולי יתוש כוחו ולא יהיה בידו 

ו אמת, שכן 'אמת' יש בה שלוש אותיות, אל"ף הראשונה חותמלקיים. וגם 

י ַאֲחרֹון שבאותיות, מ"ם האמצעית, ותי" אׁשֹון ַוֲאנ  י ר  ו האחרונה, לומר "ֲאנ 

ים" )ישעיה מד, ו(. ַבְלָעַדי ֵאין ֱאֹלק   ּומ 

'אהיה' בגימטריא ". ֶיהֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאהְ על כך השיבו ה': "

, לרמז "א עולה תמ"א, כמנין 'אמת'ם כעמיכ"א, וכ"א פ

כשאדם  -הבטחות ה' וגזירותיו תלויות במעשי האדם ש

עמו בטובה ומבטיח להיטיב עושה מעשים טובים ה' נוהג 

לו, וכשאדם חוטא ה' נוהג עמו ברעה ומתבטלת ההבטחה. 

, וכך זמןהנהגת ה' עם האדם משתנה לפי מעשיו באותו ה

 'אמת'. -מתגלה שמו וחותמו 

וזהו 'אהיה אשר אהיה', מתהפך לפי דרך בני האדם. וזהו "

האמת המאומת, שאם גזר על האדם רעה ואותו האדם היטיב 

דרכיו ביותר, לא שייך שהקב"ה יעשה לו אותה רעה שגזר עליו, 

וגזירתו שגזר וחזר בה לא מקרי חזרה, שהרי מתחילת הגזירה כך 

 נאי, וזהו חותם האמת.היה הת

ים אשר אהיה', לרמוז לו ד'אהיה' פעמאהיה ולפיכך אמר לו '

'אהיה' גימטריא 'אמת', והאמת תלוי באמת שיהיה, אם האדם 

ברשעו והגיעה אליו הרעה שגזר עליו ה', כך הוא האמת, נשאר 

ואם חזר בו ועשה תשובה מתבטלת עליו הגזירה, וכך הוא 

 ."יה' כדפרישיתהאמת, וזהו 'אהיה אשר אה

מדבריו, מו אמת ואינו חוזר בו שמו של הקב"ה אמת וחות

אך מכיוון שמתחילה היתה הגזירה על תנאי, אין זו חזרה 

 הכך מקיים ה' את התנאי שהתנמדבריו, מכיוון שב

 בתשובה תתבטל הגזירה.האדם מתחילה, שאם ישוב 

והנה, בגזירת בין הבתרים גזר הקב"ה בשעבוד ארבע מאות "

תר מדי, היו נה, אבל המצריים הכבידו עליהם העול יוש

דים אותם ביום ובלילה בעבודה רבה. זאת ועוד, בני משעב

כראוי, ולפיכך נהפך  ישראל עמדו באמונתם ושמרו ברית קודש

 להם השם מדין לרחמים...".

, ודרך העולם 22ל בני ישראל 'ועבדום וענו אותם'נגזר ע

ם שעבדו את בני ריהיא לעבוד בשעות היום, אך המצ

לכן  ו את חייהם בעבודה קשה.מרר, ו23ישראל גם בלילות

 התקצרו שנות שעבודם.

 

 אהיה שלחני אליכם

 שיתוחי חותם", "פב רבי יעקבר דבריו הנפלאים של חלא

 להסביר את המשך הדו שיח בין משה רבנו לקב"ה. 

ֶאְהֶיה "ר מַ אוֹ אל: מדוע מע את דברי ה' ושמשה רבנו ש

לבוא? דיה אזכיר להם צרות העתידות בכך ו "ֶיהֲאֶׁשר ֶאהְ 

ני ישראל שקועים בצרת השעבוד ואינם לצרה בשעתה! ב

ואכן קיבל מסוגלים לשמוע על כך שתבאנה צרות נוספות. 

ַחִני " ה' את דבריו ואמר לו לומר לישראל רק ֶאְהֶיה ְׁשלָּ

 ".ֲאֵליֶכם
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מדבריו הראשונים, ה' במבט ראשון נראה כאילו חזר בו 

, שה' 25מדרשמבאר על פי דברי חז"ל ב 24המהרש"אאך 

השיב למשה כך: לא הבנת את דברי, לא התכוונתי לגלות 

את דרכי ההשגחה ולומר לבני ישראל שאהיה עמהם גם 

בצרה אחרת. לך הודעתי ולהם איני מודיע, אלא כך תאמר 

ַחִני ֲאֵליֶכם", ואל תזלבני ישראל: "ֶאהְ  כיר להם צרה ֶיה ְׁשלָּ

 אחרת.

 

 המידות האלקיות אינן חלקיות

דרכי השגחת הבורא הוא, שכשה' גוזר ת יסודואחד מ

גזירה על ברואיו, איננו מסתלק מן הגזירה אלא מלווה 

אותה עד תום לראות אם עדיין היא עומדת בתוקפה, או 

 שמא ראוי לבטלה.

האמת האלקית מתגלה בכל רגע ורגע מחדש בהתאם 

ן "אי, וממילא לתנאים החדשים בכפוף לתנודות שבבריאה

הוא למעלה איננו תלוי במזל, עם ישראל  .26מזל לישראל"

 ולשנות את מה שנגזר עלימזה, הוא ביד ה', ולכן ביכולתו 

 בנקל, על ידי שיעשה רצונו של מקום.

, רופא מרדיםתפקידו של ניתן לדמות זאת, להבדיל, ל

שבתחילת הטיפול, אלא  הרדמההשאיננו מסתיים בזריקת 

ולעקוב אחרי  לאורך כל הטיפול עליו לבדוק את המדדים

 רמת השפעתה.טיב ההרדמה ו

  

 שתי דרכים להבאת הישועה

אבקש להציע דרך אחרת בהסבר הדו שיח שבין משה רבנו 

שעם ישראל איננו  ,משהבטענתו הראשונה טען לקב"ה. 

 משהכש הרקע לטענה זו מובא קודם לכן. .זכאי לגאולה

שני אנשים עברים אה רבנו יצא לראות בסבלות אחיו ור

המר לרשע: "אהוא ם, נצי מָּ שיב לו , וה27"ֵרֶעָך ַתֶכה לָּ

ְמָך ִמי ַוֹיאֶמרהרשע: " ֵלינּו ְוֹׁשֵפט ַשר ְלִאיׁש שָּ ְרֵגִני עָּ  ַהְלהָּ

ה ַרְגתָּ  ַכֲאֶׁשר ֹאֵמר ַאתָּ אגיב: "". ומשה הַהִמְצִרי ֶאת הָּ  ַוִיירָּ

ר נֹוַדע ָאֵכן ַוֹיאַמר ֹמֶׁשה בָּ   ".ַהדָּ

 : מבארשם  רש"י

, דלטורין רשעים בישראל שראה על לו דאג... - משה יראיו"

 .להגאל ראויין אינם שמא מעתה אמר
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 שבת קנו ע"א. 26
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 חטאו מה, עליו תמה שהייתי הדבר לי נודע... - הדבר נודע אכן

 אבל, פרך בעבודת נרדים להיות אומות שבעים מכל ישראל

 ".לכך ראויים שהם אני רואה

ולא הבין במשך תקופה ארוכה משה רבנו היה תמה כלומר 

 ורקעל מה ולמה נשתעבדו ישראל בעבודת פרך נוראה, 

רע בישראל, הבין על מה הם כשראה שפשה נגע לשון ה

דים מה גדולה חומרת עוון לשון מכאן אנו למ נענשים.

אך ה' יתברך מצווה את משה לגאול את ישראל  הרע.

למרות חטאם, כי עתידים הם לקבל את התורה על הר 

 ל.יני, ובזכות זו ראויים הם להיגאס

על ידי תשובה  - שתי דרכים הן להבאת הישועה: האחת

מדת תכנית מסודרת ידי העעל  - והשניה .ומעשים טובים

  תיקון המעשים.המלמדת על כוונה אמיתית ל

על אף שבני ישראל עבדו עבודה זרה והיו שקועים במ"ט 

בידם זכות , ולפי מצבם באותה עת לא היתה שערי טומאה

ם העתידים  - , היתה תכניתשמכוחה היו ראויים להיגאל

ל ידי כך , ועלקבל תורה מסיני בעוד שלושה חודשים

 .נתקצרה גלותם

 

 בחסד ובעוז

ִחיתָּ בשירת הים נאמר: " ָאְלתָּ ֵנַהְלתָּ  ְבַחְסְדָךנָּ ְזָך ַעם זּו גָּ ְבעָּ

ְדֶׁשָך חסד  -בפסוק זה מוזכרות שתי מידות  .28"ֶאל ְנֵוה קָּ

ודין. כך סולל ה' את נתיבי הגאולה, בשתי המידות גם 

 :האלשיך הקדוש שםכדברי יחד, 

בצאתנו ממצרים והיה הזכות קל, הוצרכנו אל חסדו יתברך. וזהו "

נחית בחסדך. אך אחר קבלת תורה ומצות נחלת בעזך כו'. כי גם 

 ".מדת הדין היה לנו לטובה

סד וברחמים, ולאחר מתן לפני מתן תורה גאלנו ה' בח

 תף מידת הדין.תורה שי

 

 פסח ה' על הפתח

אומרים:  29חז"לם היו בני ישראל שקועים בחטא. במצרי

פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט ואני "

כדי  ".וקרניות נכנסות בופותח לכם פתחים שיהיו עגלות 

כחודו של  ,לפתוח פתח קטן עליו ,שאדם יחזור בתשובה

צעד ה .הקב"ה פותח לו פתח כפתחו של אולם כברו ,מחט

לבוא מהאדם,  יםצריכ ,ההשתדלות הראשונה ,הראשון

הרב ומובא בשם  .הוא זוכה לקרבת ה' גדולה ולאחר מכן

"ה לא ביציאת מצרים הקב, ש30הקדוש רבי ברוך ממזיבוז
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כי אם  ,של מחט" החכה שבני ישראל "יפתחו פתח כחוד

היו נכנסים לשער אחד  עוד רגעהיו נשארים במצרים 

לכן "פסח ים עוד לצאת, לויכהיו טומאה ולא בהחמישים 

של מחט",  הויתר על "פתחו לי פתח כחודוה' על הפתח" 

 .ממצריםוגאלם 

 

 ועל המשקוףות זעל שתי המזו

על מזוזות נתינת הדם על למשה  'בציווי הבפרשת בא, 

ולאחר  31"זּוֹזתְתנּו ַעל ְׁשֵתי ַהמְ ְונָּ " :נאמר ,הבתים והמשקוף

את בני  מצווהמשה רבנו ", אך כאשר מכן "ַעל ַהַמְׁשקֹוף

מקדים את המשקוף והסדר  משה את, משנה 32ישראל

ם ֲאֶׁשר ַבַסף ּוְלַקְחֶתם ֲאגַֻדת ֵאזֹוב " ,למזוזות ּוְטַבְלֶתם ַבדָּ

שנה מדוע משה מ ."קֹוף ְוֶאל ְׁשֵתי ַהְמזּוֹזתְוִהַגְעֶתם ֶאל ַהַמׁשְ 

 ממה שנצטווה?

ההיכר בין בתי ישראל לבתי המצרים, נועד להראות את 

 זכאותם של ישראל לגאולה.

וה על נתינת הדם על המזוזות תחילה, כדי יצהקב"ה 

ותא דלתתא של ישראל ותעורר אתערותא שתבוא אתער

דלעילא, אך ישראל היו שקועים בשערי טומאה, ולכן 

סדר ומבקש כשמשה רבנו מצווה, הוא משנה את ה

להושיע את ישראל באתערותא דלעילא מריבונו של עולם 

 .33תחילה, ומתוך כך יבואו לאתערותא דלתתא

 

 בגאולתם של ישראלשתי מדרגות 

ם ִכי נאמר בישעיה: " ֶתם ְוֹלא ְבֶכֶסף ִנְמַכְר ֹכה ָאַמר ה' ִחנָּ

ֵאלּו שגאולת ישראל לא תהיה מבאר,  35האר"ירבנו . 34"ִתגָּ

ומז למידת הרחמים אלא ב'זהב' הרומז למידת ב'כסף' הר

וון העגל, ומתוך כך תהיה גאולה בת עהדין ומזכיר את 

 עומדת לנצח.קיימא, 

ישנה שתי מדרגות הן בגאולתם של ישראל: למעשה 

מדרגה של "שירה חדשה שבחו גאולים" וישנה מדרגה של 

ׁש ִׁשיר' ַלה ִׁשירּו" דָּ  ונוישבלשון נקבה  'שירה' נהיש, 36"חָּ

, ' בלשון זכר. אצל הנקבה יש ייסורים של הריון ולידהשיר'

 התוספותולעומתה אצל הזכר אין כל כאב, וכדברי 

 : 37במסכת פסחים
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 כלומר ,זכר דלשון דלעתיד משירה חוץ נקבה לשון השירות "כל

 חוץ ,צער אחריהם יש הנסים כל אף ,לידה צער לה יש שהנקבה

 צער". אחריה שאין מלעתיד

אולה מלווה בחבלי לידה ומהול בצער תהליך הג

והתמודדות, כך היא גאולתם של ישראל, אך סופה של 

הגאולה, מובטח לנו שתהיה בתכלית השלמות, ללא צער 

וכאב, בבחינת 'שיר חדש', כזכר החובק בן ואיננו סובל 

 את צער ההריון והלידה.

 

 יצחק תובע רחמים בדין

ל לעתיד מתארת דו שיח שעתיד להתנה 38בשבתהגמרא 

לעתיד לבא  ת הקדושים.לבוא בין ריבונו של עולם לאבו

ואברהם : בניך חטאו לי! אבינו לאברהם ה"יאמר הקב

יש לנהוג ימחו על קדושת שמך!  ,בונו של עולםירישיב: 

יתקדש רק כך וה',  עוברים על דברכנגד ה במידת הדין

 ך.שמ

צער  והואם אפנה ליעקב שחאמר הקדוש ברוך הוא: וי

 םרחמי שבחייו, אולי יעמוד בתפילה ויבקל בנים גידו

ימחו על קדושת , בונו של עולםי: ריעקב ישיבאך  ,םעליה

 שמך!

 דהיינו באברהם, ,לא בסבי"הקדוש ברוך הוא:  אמרואז י

 ."עצהתמצא דהיינו יעקב,  ,, ולא בדרדקיםטע ימצא דבר

 הגמרא:ממשיכה 

ונו של עולם, בני בי"אמר לו ליצחק: בניך חטאו לי. אמר לפניו: ר

ימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם: 'בני ולא בניך? בשעה שהקד

 כב(, עכשיו בני ולא בניך?  ,בכורי' )שמות ד

שבעים שנה. דל  -כמה חטאו? כמה שנותיו של אדם  :ועוד

פשו להו חמשין. דל עשרין וחמשה  -עשרין דלא ענשת עלייהו 

סרי ופלגא, דצלויי  פשו להו עשרין וחמשה. דל תרתי -דלילותא 

פשו להו תרתי סרי ופלגא. אם אתה סובל  -ומיכל ודבית הכסא 

 .פלגא עלי ופלגא עליך" -ב, ואם לאו מוט -את כולם 

 שתי טענות מכריעות טוען יצחק לפני ריבונו של עולם: 

ה' על  נעשה לנשמע, קרא להם ישראלבשעה שהקדימו  א.

על  'בנינקראים ' עכשיו הםמדוע ו. "בני בכורי" שם העתיד

 !?על שם העתיד 'בניך'ולא שם ההווה 

של ישראל, אם נערוך חשבון כמותי של ימי החטא ב. 

נגלה שמספר הימים שבהם חטאו הוא מועט ביותר, וכך 

. מתוכם יש שנותיו של אדם שבעים שנההוא החשבון: 
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להפחית את עשרים השנים הראשונות שממילא אין 

בדור המדבר שמתו רק מבן  כמו שמצינונענשים עליהן, 

אם נוריד את  .השנ םשיינותרו חמ עלה.עשרים שנה ומ

יוותרו עשרים  ,אדם ישןבהם ממילא הששעות הלילה 

כל ובית האותפילה, ה וחמש שנה. ואם נוריד גם את זמני

, יוותרו רק שתים עשרה וחצי שנים של חטא. אם הכסא

ו, אז זה מספיק כדי לוותר על העונש, אומר יצחק אבינ

חצי  -נעשה חצי חצי מצוין! ואם זה עדיין לא מספיק, 

 ונות ישראל עלי וחצי עליך, ריבונו של עולם.מעו

את הדין שהיה מתוח על  נמצא, שהיחיד שהצליח לבטל

דווקא יצחק שמידתו דין, הוא זה  ., זה יצחק אבינוישראל

שמלמד זכות ומשיב את חרון אף ה', כי גם את לימוד 

אם יצחק תובע בדין: אלו בניו של הקב"ה, והזכות שלו, 

רק מידת הדין צריך להשיב אותם.  הם נכשלו ונפלו בחטא

 .יכולה לתבוע את הרחמים בדין

 

 ישועה במידת הדין נשארת לנצח

הקִ ֱאֹלעל הפסוק " נּו ֶסלָּ יו ִאתָּ נָּ ֵאר פָּ ְרֵכנּו יָּ ֵננּו ִויבָּ  39"ים ְיחָּ

 :האלשיך הקדושכותב 

דת הדין יים היא תטיב, ולפעמים גם מדת הרחמילפעמים מ"

דת הרחמים ישמתהפכת לרחמים, וההפרש כי בהיות על ידי מ

דת הדין, אך בהיות שגם יכי אפשר תקטרג מ ,בלבד לא יתמיד

וזה יאמר אשר נבקש  .תתמיד בעצם הטובה ,דת הדין מסכמתימ

, ועל 'ברכנוי'וגם  'יחננו'דת הדין ידת אלקים שהוא מיהוא, כי מ

 '".יאר פניו אתנו סלה'ן תתמיד הטובה כי ידי כ

היא 'אלקים יחננו', כשהישועה באה על ידי מידת הדין, 

וכשהיא באה על ידי 'יאר פניו אתנו סלה'. , נשארת לנצח

 מידת הרחמים, מידת הדין עלולה לקטרג.

 

 שלח נא ביד פינחס

מבקש משה להעביר את במעמד הסנה, בטענתו האחרונה 

א ְבַיד " יו הגדול, באמרו:האחריות לאהרן אח ְׁשַלח נָּ

ח ושו השני כתב, כך מסביר רש"י שם, ובפיר. 40"ִתְׁשלָּ

כי ידוע לו שלא יזכה להשלים את השליחות שמשה טען 

ולהכניס את בני ישראל לארץ ישראל, אלא אדם אחר, 

חים ראויים ממנו. לפיכך ביקש משה ומוכח שישנם שלו

מפרש, שמשה  ן עוזיאליונתן בושה' ישלח ביד אחד מהם, 

בן אלעזר הכהן פינחס רבנו ביקש להעביר את השליחות ל

                                                           
 תהלים סז, ב. 39

 יג. שמות ד, 40

 .41, שכן "פינחס הוא אליהו"שלח בסוף הימיםילה ידעתש

ַוִיַחר ַאף ה' ְבֹמֶׁשה ַוֹיאֶמר ֲהֹלא ה' השיב למשה בכעס, "ו

ַדְעִתי ִכי ַדֵבר ְיַדֵבר הּוא ְוַגם ִהֵנה ַאֲהֹרן ָאִחיָך הּוא  ַהֵלִוי יָּ

אתֶ  ַמח ְבִלבוֹ ֹיֵצא ִלְקרָּ ֲאָך ְושָּ  .42"ָך ְורָּ

 

 יונתן בן עוזיאלרמז לדברי 

, 43בני יששכר"ה"למדנו בעל מיונתן בן עוזיאל רמז לדברי 

 וזו לשונו:

שלח נא ביד 'ומעין זה הוא בתרגום המיוחס ליונתן בפסוק "

ביד פינחס אליהו דאנת עתיד למישלח  (,יג ,שמות ד) 'תשלח

כי  ה'וירא 'ומייא, והנה אין מזה רמז בכתוב, אבל נרמז בסוף י

שה מ .ב' פעמים עי"ן טריהס"ר בגימ -( ד ,ג מותש) 'סר לראות

הסתכל שהב' החדשים לא יתוקנו ויאירו לגמרי עד הגאולה 

ב' פעמים עי"ן, על  טריההאחרונה שיבוא פינח"ס אליה"ו בגימ

 ."נ"לוכדברי המתרגם ה ,וכו' 'שלח נא'כן ביקש משה 

ה"בני יששכר" מוצא רמז לכך שמשה ביקש לשלוח את 

ות מושיעם של ישראל ולא היתה כוונתו פינחס להי

ר ִלְראֹותַוַיְרא ה' כִ לאהרן אחיו, בפסוק "   , כדלהלן:44"י סָּ

. 130+130 -, ב' פעמים עי"ן 260המילה 'סר' בגימטריה 

חודשי השנה הם כנגד אברי האדם, והחודשים אב ותמוז, 

ם כנגד שתי עיניו של אדם. משה רבנו הביט בחודשים ה

וחורבן, וראה בהם שלא יתוקנו  אב ותמוז שהם ימי אבל

ולא יאירו באור הגאולה והישועה עד הגאולה האחרונה, 

שבה יבוא פינחס הוא אליהו, ו'פינחס אליהו' בגימטריה 

, ב' פעמים עי"ן, לכן ביקש משה שתבוא ישועה 260

נחס שבכוחו לתקן ולהאיר את ימי לישראל על ידי פי

 האבל והחורבן.

 

 שה רצה שגאולת ישראל תהיה בדיןמ

שטענת משה רבנו בשעה שסרב ניתן לומר,  האמורלאור 

שראל היתה, שמידתו חסד ואין רצונו להיות גואלם של י

שישראל יגאלו בחסד וברחמים אלא בדין, כי רק מעשה 

אפשר לשוב  שנעשה על פי הדין, יש לו קיום נצחי ואי

 ממנו.
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קש שפינחס יקבל את יב, משה רבנו יונתן בן עוזיאללפי 

פינחס קנה במעשה קנאותו את מידת . שליחות ההנהגה

מכיוון שהוסיפו לפינחס הדין ונעשה כיצחק שמידתו דין, ו

, בגימטריא ר"ח 'פינחס'אות יו"ד לאחר שנתכהן, נעשה 

 .45'יצחק'כמו  מאתיים ושמונה,

 

 מאי' וראשי תיבות 'הילל'תיבות 'ש סופי

, שבתשובת החידושי הרי"םמבאר בעל  46ב"ספר הזכות"

ִרי ׁשִאי אֹלמשה לה' " סופי התיבות הן: שמאי,  47"יָאֹנכִ  םְדבָּ

, ראשי 48ֶפה"לְ ָך לְ ְהֶיה יִ ּוא הואילו בתשובת ה' למשה: "

שלעתיד  ,50י הקדוש"ארהמובא בשם ו .49התיבות הן: הילל

כי בעולם הזה משתף ה' רחמים  ,בוא הלכה כבית שמאיל

נתעלה למדרגה שבה יוכל העולם בדין, אבל בעולם הבא 

  להתקיים בדין.

תשתנה התורה ותוכרע הלכה לעתיד לבוא ש אין הכוונה

זה נגד העיקר התשיעי מי"ג עיקרי  שכן, כבית שמאי

, אלא שניהם אמרו אמת ,בית שמאי ובית הלל .האמונה

ידעו , בית הלל ר לדורשדברי בית הלל מתאימים יות

ולכן נפסקה הלכה כמותם.  את הקשיים של הדור לזהות

ל שהמציאות תשתנה, גם ההלכה לעתיד לבוא, בגל

תשתנה ותהיה מוכרעת כבית שמאי, אבל התורה לעולם 

 לא תשתנה.

 

 הצרות רק מתחלפות

משה רבנו חפץ לגאול את ישראל בדין ולהביא אותם אל 

לויות נוספות, אומר משה גתהיינה הגאולה השלמה. אם 

ימי הגלות כבר עתה ולבא , מוטב להשלים את רבנו

גאולה, ולא להתאמץ בשביל 'חצי אל המוכנים ושלמים 

 גאולה'.

עמם בצרה  'אהיה'" ,51"ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה"על כך משיב ה': 

כך היא  ."מלכיותעמם בשעבוד שאר  'אשר אהיה'זו 

. לכות, הן רק מתחלפותהצרות לא הו - הנהגת ה' בעולמו
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 כות לחמשה עשר בשבט.ספר הז 46

 .שמות ד, י 47

 .שמות ד, טז 48

שם הילל, יש מי שאומר " כח שכתב:, סימן קכט ז"העשולחן ערוך אראה  49

, אף על פי שיש לכותבו מלא ביו"ד. הגה: וכן יש לכתוב בכל כיוצא בזה

 ."שדינו לכתוב חסר, אינו מזיק אם כתבו מלא

פרשת קרח ד"ה בקר א; ושם בד"ה ובקשתם; בני  ראה אגרא דכלה 50

 יששכר מאמרי חודש סיון מאמר ו, א; ועוד.

 שמות ג, יד. 51

ל בשאלה כיצד יוכרק מי שמשקיע את מחשבתו ומעשיו 

להתחמק מן הצרה שבאה עליו, לא יועיל לו הדבר, אלא 

 עד מהרה יפגוש צרה חדשה.

למה הדבר דומה, לאדם הרודף אחר הכבוד, ובכל מקום 

שהוא מגיע הוא חש שהכבוד בורח ממנו. הוא מחליט 

ת כנסת אחר, כי לא לעזוב בית כנסת אחד וללכת לבי

מהרה הוא  ראשון, ועדכיבדו אותו מספיק בבית הכנסת ה

מגלה שגם בבית הכנסת השני הוא לא זוכה למידת הכבוד 

מנסה הוא עובר מבית כנסת לבית כנסת וכך הראויה לו. 

והערכה, אך הבעיה אינה אצל  לזכות סוף סוף בכבוד

יו המתפללים שסביבו אלא בו עצמו. אם יתקן את מידות

 יזכה להערכה וכבוד, ולא ירדוף אחריהם.

 

 למה הרעתה לעם הזה

פני פרעה ו ויעמוד ללשליחות ילךשכש חשבמשה רבנו 

שראל, יי ח את בנלשל יטליחפרעה בשליחות אלקית, 

ִתְכַבד והנה לא רק שאין הקלה בעבודה אלא להיפך, "

ה ֲעֹבדָּ אם עד עכשיו הם קיבלו תבן ללבון לבנים, מכאן  ",הָּ

אילך עליהם לכתת את רגליהם כדי לקושש תבן, ויחד עם ו

 זאת אין מקילים אתם בנוגע למכסה היומית.

ל טענתם הקשה שהביאה לנוראה של השעבוד ההכבדה ה

 : 52דתן ואבירם -שני אנשים מישראל 

ם ֵמֵאת  ם ְבֵצאתָּ אתָּ ִבים ִלְקרָּ "ַוִיְפְגעּו ֶאת ֹמֶׁשה ְוֶאת ַאֲהֹרן ִנצָּ

אְמרּו ֲאֵלֶהם: ֵיֶרא ה' ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשֹפט ֲאֶׁשר ַפְרֹעה. ַויֹ 

ֶתת ֶחֶרב  יו לָּ דָּ ִהְבַאְׁשֶתם ֶאת ֵריֵחנּו ְבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ֲעבָּ

ְרֵגנּו" ם ְלהָּ דָּ  .53ְביָּ

את דבריהם הוא  - שומע את טענתם ואינו משיבמשה 

 : 'מביא לפני ה

ב ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹיאַמר: ֲאדֹ  ם ַהֶזה, "ַויָּׁשָּ עָּ ה לָּ ה ֲהֵרֹעתָּ מָּ י, לָּ נָּ

אִתי ֶאל ַפְרֹעה ְלַדֵבר ִבְׁשֶמָך, ֵהַרע  ִני? ּוֵמָאז בָּ ה ֶזה ְׁשַלְחתָּ מָּ לָּ

ם ַהֶזה, ְוַהֵצל ֹלא ִהַצְלתָּ ֶאת  עָּ  .54ַעֶמָך"לָּ

 ותשובת ה': 

ה ִתְרֶאה ֲאֶׁשר ֶאֱעֶשה ְלַפְרֹעה, ִכי  "ַוֹיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה: ַעתָּ

ְרֵׁשם ֵמַאְרצֹו" ה ְיגָּ קָּ ד ֲחזָּ ה ְיַׁשְלֵחם ּוְביָּ קָּ ד ֲחזָּ  .55ְביָּ

כשמשה רבנו רואה שכבדה העבודה, הוא תמה כיצד קרה 

שנשלח בשליחות אלקית ושליחותו לא צלחה, לא זו 

ד שלא הקלה שליחותו על ישראל את העבודה אלא בלב

תפקידן של הצרות אף הכבידה. וריבונו של עולם משיב: 

                                                           
 .ראה רש"י שמות ה, כ 52

 כא.-שמות ה, כ 53

 שמות ה, כב. 54

 שמות ו, א. 55



 

העמיד את עם ישראל במבחן, האם הם פונים לה' ל הוא

או מנסים לברוח מה' ח"ו, ואם יתברר שהם פונים לה', 

להכביד את , ובמקום שינוישיחול  מהר מאוד תראה

העבודה יכניס ה' בלב פרעה פחד ויזדרז לגרש את ישראל 

 מארצו.

שראל עומד לפני ה' בתפילה ומרגיש את כל עוד אדם מי

נו ובין ריבונו של עולם, אין צורך הקשר והחיבור שבי

. להעמידו במבחני אמונה, וממילא הוא זוכה לטובה וברכה

בין ריבונו של עולם נחלש, ה' שולח לו ואם הקשר בינו ו

 תזכורות.

   

 פשרה בין שני צדיקים

שהקב"ה עשה פשרה בין שני צדיקים, בין מספרים,  56חז"ל

בישעיהו אם  חזקיהו לישעיהו. חזקיהו היה צריך להיוועץ

שא אישה, וישעיהו היה צריך נהג כשורה בכך שלא נ

להוכיחו על כך, אלא שכל אחד חיכה לרעהו, כל אחד טען 

שהשני הוא זה שצריך לטרוח ולבוא אליו והוכיח זאת 

מפסוקים בנביא. ביקש הקב"ה לפשר ביניהם, על כן הביא 

יסורים וחולי על חזקיהו ואמר לישעיהו ללכת לבקר את 

 לה מדין מצוות ביקור חולים.החו

שני צדיקים מעשה זה מלמדנו מהי הנהגת ה' בעולם. 

ואינם  , כאשר כל אחד הוכחותיו עמועומדים על דעתם

וה' מפשר ביניהם. כיצד? הביא יסורים , מגיעים להכרעה

באופן  ,ו ללכת לבקר את החולהעל חזקיהו ואמר לישעיה

ישעיהו הנביא הלך  - םששני הצדדים שילמו מחיר מסוי
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לקיים מצוות ביקור כבודו וויתר על  ךאל חזקיהו המל

 .תייסרהסבל מכאוב והמלך הו חזקיו ,חולים

ישעיהו ולהבדיל מ לעבודת ה' הפרטית שלנו, לפום דרגתנו

, נוכל ללמוד, שכשאדם וחזקיהו שהיו צדיקים גדולים

, בענייני שידוכים או עומד על שלו ומתעקש על דבר

כל דבר אחר, יכול להיות שרצונו בסוף בבתפילה או 

על ידי מכאוב וייסורים. יבוא  יכול להיות שזהיתקיים, אך 

לא מתוך ו מתוך ענוה גדולה לשאת תפילה ולבקשעלינו 

 ולם,על שונו ביר: "ומה רעמחשבה שאנו יודעים מה טוב 

 ותן נחת רוח ליראיך מתחת, עשה רצונך בשמים ממעל,

 ."והטוב בעיניך עשה

 

 ותפארתנו מקור גאוותנוהמצוות הן 

כמצוות  בעבודת ה' אין מספיק לקיים את מצוות התורה

ה . עלינו להרגיש את החיות שבכל מצואנשים מלומדה

כל מצוה.  על ידיקב"ה ששר והחיבור לאת הקולחוש 

לזכור באמצעותה את ת הוא מכוון כשיהודי מתעטף בטלי

שש מאות, ועוד חמישה  ה'ציצית' בגימטרי כל מצוות ה'.

 .57קשרים ושמונה חוטים, הרי שש מאות ושלוש עשרה

ראשו ועל זרועו, הוא חש וכשהוא מניח תפילין על 

ש שבין ישראל התפילין הן אות לקשר המיוחד והמקודש

 .םלאביהם שבשמי

מדים . ותפארתנו מצוות התורה הן מקור גאוותנו

מי שזוכה להרגיש  לנו, מדים של בני מלכים. הןמיוחדים 

ל להגיע לעבודת ה' ת המצוות ורוממותן, יכוקדושאת 

 בדרגה עליונה.
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