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 שתי למען עבדיו לב ואת לבו את הכבדתי אני כי פרעה אל בא משה אל ה' ויאמר

 ואת במצרים התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען :בקרבו אלה אותתי
 )י, א ב( ה' אני כי וידעתם בם שמתי אשר אותתי

המפרשים תמהים, מהיכן ידע משה לומר לפרעה על מכת ארבה, והרי הקב"ה 
 לא אמר לו כלום על המכה. נביא כאן תירוצים אחדים:

ב "באח ש"עד ך"דצ המטה על חקוקות כתבו, שהיו בדעת זקנים לבעלי התוספות
 האחרונות במכות כ"שא ומקשה על זה, וראה שכעת מגיע מכה המתחילה עם א'.

 למשה ה"הקב לו מדאמר המכה משה דהבין ל"נ לכן שוב להודיעו? הוצרך אמאי
 כתיב דיואל הארבה במכת גם שהרי הארבה, מכת על לספר הוא ודרך "תספר ולמען"

ועוד, הרחיבו  וב"רבי יוסף בכור שור", וכן הוא ב"הגדת המהר"ל"ספרו".  "לבניכם עליה
בזה שבכל המכות עד עתה היו מעל הטבע, ולכן שוב אין מקרה שבו ידברו מהמכה. 
אבל מכת ארבה הרי שכיחה בכל הזמנים, ודרך האנשים שמשווים תמיד את מה 
שעיניהם רואות, למקרים הקודמים. לכן מובן שכשאמר הקב"ה למשה שבמכה זו 

להגיע וכל פעם יאמרו שזה לא כמו  יתקיים "למען תספר" הבין שזו מכה שתמשיך
  שהיה במצרים, וזה דווקא במכת ארבה.

 דעת זקנים()
בחידושי הרד"ל )על מדרש רבה(, הוסיף על רעיון זה, ]כפי שמובא במדרש: 

 ברמז משה וכתב עליהן יביא מכה מה למשה ה"הקב גלה בנך באזני תספר "ולמען
ספרו"[ לפי  לבניכם עליה( א יואל) דתימא כמה ארבה מכת זו בנך באזני תספר ולמען

" במצרים התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמעןמאמר הכתוב "
ו"התעללתי" הוא לשון שחוק, והנה בגמ' שבת  ספ"ט איתא ש"מצניעין את החגב 

לקטן לשחוק בו", הרי שדרך הקטנים לשחק עם חגבים, ולכן דרך הבנים לספר  
          ממכת ארבה ביותר.

 )חידושי הרד"ל על מדרש רבה(
, אומרים )ומובא בחת"ס עה"ת( ע"זי מאוסטרופולי שמשון רבי הגאון בשם

( הגרוניות" )אהחע" ואותיות (השפתיים אותיות" )בומף" אותיות כי ידוע שהנה
" פרעה" של" פ"ה את נחליף ואם. אחד הוא המבטא שמוצא לפי, בזו זו מתחלפות

 את הכנס" פרעה" אל" בא" ה"הקב רמז וזה", ארבה" האותיות יצא' א'ל' ע' ואת', ב'ל
" בקרבו אלה אותתי שתי למען" ההמשך מבאר ובזה". פרעה" לתוך" בא" המלה
 לך ויצא' פרעה' אצל אותיות שתי במקום" בא" של הללו האותיות את תשית

 מצרים.                                                                 עתה להכות שעליך המכה היא כי", ארבה"
 )הגה"ק ר"ש מאוסטרופלי זי"ע(

 אשר אותתי ואת במצרים התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען
 ב( )י, ה' אני כי וידעתם בם שמתי

זצ"ל  תולדותיו של הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי –" "שאול בחיר ה'בספר 
 האמצעי ר")ונכתב ע"י תלמידו הרה"ח ר' ישראל ארליך ז"ל( מספר כך: האדמו

, בשבט ג"כ ביום ד"תרנ בשנת מעלה של לישיבה נתבקש( י"כ"ק מהר) מבעלזא
 שידוע וכפי. החולים בבית שם ונתקבל, ברופאים לדרוש וינאל נסע, חליו בהתגבר
 שמע( ל"זצ מקאשוי בראך שאול רבי ק"הגה) רבנו. לבעלזא והובילוהו וינאב נסתלק

 פרשת' ק"בשל[ כרב כיהן שם] ממאגנדארף נסע, בווינא נמצא מבעלזא ר"שהאדמו
 .מבעלזא ר"האדמו אל' בא

 בין, בווינא אזמבעלזא  ר"האדמו ק"כ אצל מביקורו הרבה לספר רגיל' הי רבנו
 נמצא ל"זצ סופר השבט בעל מפרשבורג שהגאון לי נודע ראשון ביום: "סיפר היתר

 מעשי על שאלני הוא, מפרשבורג הרב את לבקר הלכתי, ברופאים לדרוש בווינא כ"ג
 זה על. ק"ש על אליו ובאתי, כאן נמצא מבעלזא ר"האדמו ק"שכ לו עניתי, בווינא
 שהרב הוסיף רבינו? רבי אל ונוסעים דרבים ת"ת מניחים האם: הרב שאלני

 .כן ושאלני תמה כ"וע, גדולה בהתמדה למדו שבמאגנדארף ידע מפרשבורג
 אומרת הגמרא" מפרשבורג להרב אמרתי: "וכותב מקאשוי ק"הגה ממשיך

 אני, מאחוריו מאיר לרבי דחזיתיה מחבראי דמחדדנא האי רבי אמר( יג עירובין)
 לא מפרשבורג שהרב וראיתי התבוננתי". מבעלזא ר"האדמו פני אל הסתכלתיזכיתי ו

 רוצה הנו אם אותו ושאלתי, דעתו להפיס זאת בכל רציתי. דעתו הנח ולא, אותי הבין
 מסרתי הסכמתו אחרי, שלישית בסעודה ק"בש ר"האדמו שחידש מה ממני לשמוע

 וידעתם' וכו בנך באזני תספר ולמען" פ"עה, בא' פ השבוע' בפ דקדק ר"שהאדמו,  לו
 וידעתם: "רבים בלשון וסיים, בנך באזני תספר ולמען: יחיד בלשון התחיל'" ה אני כי
 חלה' לבנך והגדת' מצרים יציאת סיפור מצות הלא לכאורה דהנה, ותירץ'"? ה אני כי

' הי יכול ישראל מכל ומי, ממצרים כשיצאו, הראשונה בשנה מיד ישראל בני על
 משה רק שנשאר נמצא, יצאו ממצרים וכולם, שם היו כולם הלא אז? זו מצוה לקיים

 והגדת" ולקיים לבניו לספר יכול' הי הוא, מחוץ אז היו ובניו שאשתו היחידי רבנו
, ישראל כלל כל נשמות נכללו רבנו משה שבנשמת ומכיון, הראשונה בשנה גם" לבנך

 . זה במצוה ישראל כל את הוא הוציא
 -" וידעתם" ז"ועי", בנך באזני" דוקא אתה -" תספר ולמען, "זה לפי מאד ויומתק

 פנה, "רבנו מספר" כשגמרתי". "ישראל כל את בזה יוציא הוא כי'" ה אני כי" כולכם

 ר"האדמו אל נוסעים אנו, כרכרה תזמין מיד לך: "למשמשו ואמר מפרשבורג הרב
 "".מבעלזא

 )שאול בחיר ה'(
 לנו ה' חג כי נלך ובבקרנו בצאננו ובבנותנו בבנינו נלך ובזקנינו בנערינו משה ויאמר

 )י, ט(
פירוש נפלא הנמצא ב"בית הלוי" )כת"י(, עה"פ אפשר לבאר פסוק זה, בהקדם 

 בארץ גבור :מאד חפץ במצותיו ה' את ירא איש אשרי בתהילים )קיב, א ב( "הללויה
יברך", ובגמ' ע"ז )יז, ב(איתא: "במצוותיו חפץ מאוד ולא בשכר  ישרים דור זרעו יהיה

בירושה מאב מצוותיו". ומה הכוונה בדרש זה? וביאר, דידוע שמידות טובות עוברות 
לבן, אמנם לפעמים יתכן שיהיה אחד שדבוק בתורה או אוהב מצוות, ואעפ"כ לא 
יהיה ניכר בזרעו אחריו. הטעם לזה, מפני שהאב עשה את המצווה לשם כבוד או 
ממון, כך שמוריש לבנו במידות ותכונות נפשו את החיבה לממון או לכבוד, והן אמנם 

ורה, אבל בחירתו זו, לא עוברת בירושה, רק שהאב בחר להגיע לדברים אלו ע"י הת
החיבה לממון או לכבוד זה מה שמוריש לבנו. ויותר מזה, שאם האדם עושה את 
המצווה כיוון שהגיע למסקנה שההשקעה הטובה והמשתלמת ביותר היא עמל 
התורה, שכן שכרה היא נצחי, הרי, שעיקר הסיבה שלכן בחר בתורה היא משום 

יירש ממנו את  אכן בנו, אמנםזאת אומרת, שהוא "סוחר" טוב,  ה"ריווחיות" שבדבר,
התכונה להיות "סוחר", אבל לא בהכרח שיגיע לאותה מסקנה אמתית שלהשקיע 

 בתורה זהו ההשקעה הטובה ביותר, ואולי בעיניו ייטב להשקיע בנדל"ן... 
אמנם, באם מקיים את המצוות אך ורק לשם שמים ולא לשום תכלית אחרת הרי 

 משך דבר זה לזרעו אחריו.יו
בזה יתבאר הפסוק הנ"ל: "אשרי איש ירא את ה' ובמצוותיו חפץ מאוד" ובגמ' 

ולא בשכר מצוותיו", לאיש כזה מובטח לו: "גבור בארץ יהיה זרעו" כגבור  -במצותיו "
 הכובש את יצרו, ו"דור ישרים יבורך".

 –וזה מה שאמר משה רבנו, מתי נזכה ש"בנערינו ובזקננו נלך" "בבנינו ובבנותינו" 
"כי חג ה' לנו" זהו רק כשכל שמחתנו מלשון "חג", שכל -דהיינו שיהיו זרענו יראי ד', 

     "ד' לנו". רק  לשם השם ולא לשום כוונה אחרת. –השמחה והמטרה בעבודת השי"ת 
 )ציוני תורה(

 לא ואנחנו אלקינו ה' את לעבד נקח ממנו כי פרסה תשאר לא מנוע ילך מקננו וגם
 )י, כה( שמה באנו עד ה' את נעבד מה נדע

 ניתנה לא אילמלא יוחנן רבי כתב המלבי"ם עפ"י דברי הגמ' )עירובין ק, ב( "אמר
מתרנגול",  ארץ דרך מיונה ועריות מנמלה וגזל מחתול צניעות למידין היינו תורה

והוא ע"ד הכתוב )איוב לה, יא( מלפנו מבהמות ארץ, שהבהמות מאלפות אותנו דרך 
ארץ. וזה שאמר משה רבינו לפרעה, גם מקננו ילך עמנו, כי "ממנו נקח לעבוד 
אלוקינו", שנלמד מהבהמות הדרך האיך להתנהג, ואם תשאל מדוע  נזקקים אנו 

ה נעבוד את ה' עד בואנו שמה" כיון ללמוד מהבהמות, מפני ש"ואנחנו לא נדע מ
         שעדיין לא ניתנה תורה.

  )ארץ חמדה להמלבי"ם(
 זהב וכלי כסף כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העם באזני נא דבר

 )יא, ב(
 ומגרת משכנתה אשה "ושאלה( כב )ג המפרשים שואלים שאלה. בפסוק כתוב

ושמלת"  מה, בגדים של גויים?! כל ילד יודע כי בזכות שלא  זהב וכלי כסף כלי ביתה
נגאלו ממצרים, ואיך אומרת התורה שהם שאלו  –שינו את שמם , לבושם ולשונם 

 מהשכנים הגויים ביגוד, אתמהה?!.
 אך אם תביטו שוב בפסוק, חייך הרב גלינסקי ואמר:

 בניכם על  -וכו' כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם  בפסוק כתוב "ושאלה אשה
בנתיכם". בגד של אשה מצרית קצר, ואכן, אשה יהודית משליכה אותו לפח,  ועל

אלא שלא הן עצמן לבשו את הבגדים, הן הלבישו את הילדים בבגדים של המבוגרים 
בזכות "ושמתם על בניכם ועל בנותיכם" להם, לילדים הקטנים, היה הבגד ארוך... "ו

                                                                                                נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים".
 )להגיד( 

)יג, ו  הימים שבעת את יאכל לה': מצות חג השביעי וביום מצת תאכל ימים שבעת
 ז(

 ועוד? ימים שבעת מצה אכילת מצות נכפלה בפסוק זה: מדוע ל"זצ א"הגר דייק
 בפסוק מדוע ועוד", יאכל" כתוב ובסופו" תאכל" כתוב הפסוק בתחילת מה מפני

 (? מלא) מצות כתוב השני ובפסוק( ו בלא" )מצת" כתוב ראשון
, פסח לצורך לעניים לחלקן חטים לקנות המנהג על לרמז בא שהפסוק, ופירש

 שבעת" הכתוב ש"וז בפסח מצה אכילת על ציווי הוא הראשון דהפסוק ל"י כ"וא
 אתה זאת ומלבד, ימים שבעת מצות יאכל לעצמו אחד כל דהיינו ,"מצת תאכל ימים

 שידאג כלומר אחרים י"ע שיאכל היינו( בצירי" )יאכל" שמצות להשתדל מחוייב
 כתוב מצה אכילת חיוב עליו שיש האדם שלגבי מובן ז"ועפי מצות לעניים שיהיה

. חסר כתוב ולכן, וכביצה כזית עד אכילתו ולצמצם לדקדק רשאי שלעצמו" מצת"

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"ל:בס"ד, 
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 דהיינו מלא" מצות" כתוב ולכן לצמצם רשאי אינו לעניים לתת מדובר כאשר כ"משא
 (הגר"א)                        ".ושבעו בשעריך ואכלו" כ"כמש ממש שביעה כדי להם שיתן

 )יג, יג( בבניך אדם בכור וכל
 אין וגם. שליח ידי על לפדות יכול האב סימן שה סעיף י( "ואין )יו"ד הרמ"א פסק

וט"ז  ". המפרשים מתקשים )ראה ש"ך(א"קל' סי ש"ריב) האב בלא אותו פודין ד"ב
שם(, מה הטעם שא"א לפדות ע"י שליח. מאי שנא מכל המצוות כמילה וכדומ' 

 שאפשר ע"י שליח?
)יור"ד רצד( כתב שהוא לפי שבמכת בכורות היה "אני ולא אחר"  בשו"ת חת"ס

 זכר לזה, האב בעצמו יש לו לפדות את בנו.
 נראה יותר )יור"ד סימן קצט( ובתוספת נופך: "אך בשו"ת דברי יציבכעין זה כתב 

 ויבואר שליח י''ע ולא בעצמך" תפדה בניך בכור וכל" למעט הכתוב שבא א''להרמ
 מה כלומר" זאת מה לאמר מחר בנך ישאלך כי והיה" הכתוב בהמשך טעם בטוב

" ממצרים' ה הוציאנו יד בחוזק אליו ואמרת, "שליח י''ע מהני דלא זו מצוה נשחנה
, ישראל בכורי על לפסוח שרצה כיון שליח י''ע ולא מלאך י''ע לא ובעצמו בכבודו

 הבכורים בפדיית גם לזה וכזכר לרע טוב בין מבחין אינו למשחיח רשות ומשניתן
 .שליח" י''ע ולא בעצמך לעשות מצוך אנכי

של פדיון הבן הוא על מכירת  כתב לפ"ד הרבינו בחיי דהטעם בספר ברכת יצחק
יוסף שנמכר בעשרים שקלים שהם ה' סלעים, וכיון ששם עשו בעצמם המכירה ועשו 

 חרם שלא לשתף אחרים, לכן גם הפדיון מוכרח האב בעצמו בלי לשתף אחרים.
. בבכוריהם מצרים כתב לבאר עפ"י דברי המדרש, "למכה בספר ציוני תורה

 כל נכנסו. בכור כל ומת הלילה כחצות, ל"א, בכורות מכת ה"הקב ששלח בשעה
 אתם אין, עלינו הביא משה שאמר מה כל, להם ואמרו, אבותיהם אצל הבכורות
. מתים אנו לאו ואם, מבינינו האלו העברים את והוציאו בואו שנחיה? מבקשים

 כל נכנסו, עשו מה. מכאן יוצאים אינן מתים המצרים כל אפילו, ואמרו להם השיבו
 העם את הוציא ממך בבקשה, ואומרים לפרעה מצווחין והיו פרעה אצל הבכורות

. אלו של שוקיהם וקפחו צאו, לעבדיו אמר. ועליך עלינו תבוא רעה שבשבילם הזה
 מצרים למכה, שנאמר, אביו את והרג חרבו אחד כל ונטלו יצאו מיד, הבכורות עשו מה

 ששים. בבכוריהם מצרים למכה אלא, כאן כתיב אין מצרים בכורי למכה. בבכוריהם
 חזינן שמתו גם האבות במצרים. .באבותיהם הבכורות הרגו רבוא

 הטעם אפשר: כתב( יד דף ק"הזוה על) גאלאנטי א''למהר חמה והנה בספר בזהרי
 צריך ולכך, ישראל עם משטמה מ"לס לו נשאר מצרים בכורי הרג ה''שהקב משום

 פודהו ממש בהם פודהו שהאדם סלעים בחמש כי' וכו סלעים' ה יהיה שהפדיון
וא"כ היה תביעה לשטן אף על האבות, וכדי לתקן את חלק זה,   ש''עיי' וכו מהמות

 (ציוני תורה)   קבעו שדייקא האב יפדהו ולא אחר.

  מאוצרות המגידים 
 )י,ט( כי חג ה' לנו… ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו

במלים אלו משיב משה על הצעתו של פרעה: "לכו נא הגברים ועבדו את ה' כי אתה 
אתם  מבקשים" )שם יא(, אשר הוצגה קודם לכן: "לכו עבדו את ה' אלקיכם מי ומי 

 ההלכים" )שם ח(.
לא היה ויכוח בעלמא, כי אם  -אומר הרב שלמה זאיד  -הויכוח בין משה לפרעה 
את טענותיו והציג את עמדתו, ומשה הסביר לו מהי עמדת ויכוח עקרוני, שבו טען פרעה 

 היהדות בענינים הללו ובמה שונה היא מכל דת אחרת.
פרעה מתיחס לעבודת ה' יתברך כאל עבודה ומשימה שיש בה קושי, ממש כמו הבן 

 הרשע מההגדה של פסח ששואל "מה העבודה הזאת לכם".
ע אי אפשר להנות ממנו אלא מדו -טוען הבן הרשע  -פעם בשבוע יש יום חופש 

 צריכים לקום להתפלל בבית הכנסת?
וכמה עבודת הכנה הוא דורש  -הוא ממשיך בטענותיו  -אחת לכמה חדשים יש חג 

בהכשרת הבית לפסח ובאפית  -מכם? כמה צריך להתאמץ כדי לחג אותו כהלכתו: בפסח 
 העבודה הזו?!לשם מה כל  -מצות, בסכות, בבניית סכה וקנית ארבעה מינים 

משום כך, טוען פרעה: "לכו נא הגברים ועבדו את ה'", עבודה קשה כזאת מתאימה 
 לגברים ולא לנשים ולילדים, ולכן אין טעם שתוציאו את כלם ממצרים!

לעומתו טוען משה רבנו: "בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי 
אנחנו רואים כחג,  -ה רואה כעבודה, עול ומשא כבד חג ה' לנו". כלומר, את מה שאת

 ומאחר ששמחה גדולה היא לנו, גם נשים, גם ילדים וגם זקנים חוגגים ושותפים בשמחה.
 הוכחה לכך הביא הרב מרדכי חילו מהמשך הפסוקים:

פרעה 'נכנע' לבקשת משה והסכים לשלוח את הנשים והטף, אולם עדין מתקשה 
 למשה: "רק צאנם ובקרכם יצג" )י, כד(.לשלוח את הצאן, ומודע 

משה משיב לו: "גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת" )שם כה(, ומנמק את הסיבה לכך: 
 "ואנחנו לא נדע מה נעבד את ה' עד באנו שמה", ומפרש רש"י: "כמה תכבד העבודה".

האם יעלה על הדעת שעבודת ה' היא ענין כבד, אשר משה מתבטא עליו "תכבד 
מקשה הרב מרדכי חילו, ומתרץ כי כל זאת נאמר רק בהתאמה לעמדת  - העבודה"?

פרעה, ותו לא, לשיטתו של פרעה עבודת ה' היא ענין כבד, ולכן השתמש משה בביטוי 
 הזה.

כדי לדאוג שעבודת ה' תהפך להיות משהו שמח ולא כבד, נדרשת מכל אחד ואחד 
לכל מאמץ באופן חיובי ולא לראות בו עול  מאתנו עבודה אישית, שתגרום לנו להתיחס

 כבד.
כאשר יש בבית לחץ עבודה לקראת החג, עלול הדבר לגרום להתפרצות רגשות, אשר 

 ממנו יכולים הילדים להבין שקשה לנו עם העבודה ועם העול.
בשנות העשרים של המאה הקודמת, עם הגירת היהודים מאירופה לחופי ארצות 

ד עם נסיון קשה בשמירת שבת, כשבכל עבודה שמצאו הם הברית, הם נאלצו להתמוד
חויבו לעבוד גם ביום השבת, ואם לא עשו כך מצאו את עצמם ביום שני בבוקר מפוטרים 

 וחסרי מקור פרנסה.
רבים מהם לא הצליחו לעמוד בנסיון, המצוקה הכלכלית היתה בלתי נסבלת והם 

 דרות רוחנית חמורה ביותר.נאלצו לחלל את השבת, ומכאן קצרה היתה הדרך להתדר
אחד מן הספורים המופלאים שנותרו לעדות מאותם ימים, הוא ספורה של משפחה 

 חרדית בעלת ילדים קטנים, אשר אביה התעקש בכל כוחו להמנע מחלול שבת בכל מחיר.
מדי שבוע נאלץ לחפש עבודה חדשה, עד שהצליח למצוא עבודה שלא תדרוש ממנו 

 שומר בנין.והפך ל -לחלל את השבת 
מתוקף תפקידו זכה לקבל את חדרון השמירה למגורים, ועובדה זו סיעה לחסוך כמה 

פרוטות נוספות, משום שהוא הביא את כל משפחתו להתגורר ביחד אתו, ולא נאלץ 
 לשלם מדי חודש סכום גדול כדמי שכירות.

ם בחדר הקטן הזה היו, בנוסף למשפחה ולכל הילדים, ג -אולם אליה וקוץ בה 
הפחמים שנועדו לחמום ולהסקה, ואט אט החל עורם של הילדים להתלכלך והם נצבעו 

 בשחור.
באחד הימים עבר יהודי ברחוב, והנה הוא רואה תופעה מדהימה: שני ילדים כושים 

 מדברים ביניהם ב...אידיש.
סימן שאלה גדול הצטייר מול עיניו, וגרם לו לסוב על עקבותיו  -אידיש אצל כושים? 

 בחון שוב את המראה הבלתי שגרתי.ול
לבסוף החליט לגשת אל הילדים ולברר את הענין מקרוב, הוא פתח בשיחה עם 
הילדים, והופתע לשמוע שהם כלל אינם כושים, אלא ילדים יהודים המתגוררים בלית 

 ברירה במחסן פחמים.
לבו הרחום של אותו יהודי התכווץ למראה המצוקה הכלכלית הקשה שבה הם 

 יים, והוא בקש מהם לקרוא לאחד מן ההורים.שרו
כשהגיעה האם הוא הוציא מכיסו חמשה שטרות בני מאה דולרים כל אחד: "קחי 
ומצאי לכם דירה אחרת", אמר בנדבנות, כשהסכום העצום, שהיה בו כדי מחיה לחודשים 

 רבים, מתנפנף בידיו.
ולם האם לא עיניה המתעגלות מהפתעה היו בעיניו התודה הגדולה ביותר, א

 הסתפקה בכך, אלא החלה להמטיר על ראשו צרור ברכות על המחוה המיוחדת.
 רגע לפני שנטלה את הכסף, בקשה לברר ענין נוסף: "האם אתה שומר שבת?".

 היהודי נענע ראשו לשלילה.
שבריר רגע של מבוכה עמד באויר, אולם לאחריו פסעה האם אחורנית, החזירה את 

אנחנו כאן, משום שאנחנו שומרי שבת, ואינני רוצה לקחת כסף ידה המושטת ואמרה: "
 מיהודי שאינו שומר שבת".

 הוא נד בראשו לסכלותה, ומבלי לומר מלה סב על עקבותיו והלך לו לביתו.
"מה דעתך על הטפשה שפגשתי היום?" שאל את אשתו, מיד בכניסתו הביתה, וגולל 

 באזניה את כל ספור המעשה.
 כלל לתגובתה הסוערת.הוא לא היה מוכן 

"אנחנו כל כך נוראים, עד שאפילו הכסף שלנו אינו טוב?", התקצפה" "גויים לכל 
דבר... אוי לנו... הרי הבטחת לי, כשהתחלת לעבוד בשבת, שאתה עושה זאת רק עד 

כמה שנים חלפו! התבססנו היטב ואנחנו נחשבים לאנשים אמידים  -שנתבסס מעט, והנה 
 ודה בשבת מעולם לא הפסקת! אוי לנו... גויים שכמותנו!!...".אפילו, אבל את העב

 וכתוצאה מאותו מעשה, קם לו האיש ושב בתשובה שלמה!
 מעשה מופלא נוסף מאותה תקופה:

זצ"ל התגוררו שתי משפחות ששמרו שבת במסירות  בשכנותו של רבי משה פינשטיין
נפש, ומדי יום ששי פוטרו האבות מעבודתם ונותרו ללא מקור מחיה, אך בעוד 

פרקו כולם  -שבמשפחה אחת יצאו כל הילדים שומרי תורה ומצוות, במשפחה השניה 
 את עול המצוות והפכו לחלוניים גמורים.

אבו: כיצד יתכן שכך ארע לי? הלא אביהם בא לפני רבי משה ושטח לפניו את כ
שמרתי שבת במסירות נפש, ממש כמו שכני... מדוע הוא זכה שכל ילדיו ימשיכו את 

 דרכו, ואני נותרתי כך?...
 נענה רבי משה ואמר לו:

שכנך בא הביתה מדי יום ששי שמח ומאושר ואמר: "ילדים, ברוך ה', גם השבת זכינו 
מחה ונודה לבורא עולם, על שהסכים לקחת למסור את נפשנו! הבה נעשה קדוש בש

 מאתנו את הקרבן שהקרבנו לו!"
נקל לשער את התרוממות הרוח שאותה חשו בני הבית למשמע הדברים, הם חשו כי 
השבת אינה אלא זכות עצומה, וכדאי להם לשמרה בדקדוק רב, אף מתוך מסירות נפש 

 והקרבה עצמית.
צוץ, כתפיך שחוחות, ובשפל קול הודעת אבל אתה לעומת זאת חזרת הבית השבור ור

לילדיך: "מי יודע מה יהיה אתנו? בגלל שבת שוב אני מפוטר! אין לנו פרנסה... אין לנו 
 אוכל..."

ילדיך אשר הבינו כי השבת היא מקור הבעיה, הרהרו בינם לבין עצמם: "מי צריך את 
הכל?...", ואכן,  השבת הזו?... אבא המסכן חונך כך, אבל אנחנו, למה שלא נותר על

בהזדמנות הראשונה השליכו אחרי גיוום את כל התורה כולה, והפכו למחללי שבת ר"ל. 
 הם העדיפו חיים קלים על פני קשי העבודה בקיום התורה והמצוות.

לעול תורה ומצוות כאל "חג" היא הבסיס  הרי לנו ששמחה בעבודת ה' והתיחסות
 )ומתוק האור(     לחינוך הדורות הבאים על אדני התורה והמצוות!

 
 המצוה, ושכרה.

, ב([ בארבעה עשר יום ן ]היינו בחודש ניסן, הראשון לחדשי השנה )שמות יבו"בראש
לחדש בערב תאכלו מצת" )שמות יב, יח(, הכתוב קבעו חובה )פסחים פב ע"א(. וכן פסק 
הרמב"ם )הלכות מצה פ"י ה"א(: "מצות עשה מן התורה לאכל מצה בליל חמשה עשר, 

 שנאמר: בערב תאכלו מצות, ומשאכל כזית יצא ידי חובתו".
ל, ראש ישיבת "מחנה אברהם" ורב חוג ספר לי הגאון רבי יצחק שלמה אונגר זצ"

חתם סופר בבני ברק: יום אחד הופיע אצלו אחד מבני הקהילה, נרעש כולו. היה בפיו 
 סיפור מרעיש, אבל רקעו התרחש כשלושים שנה לפני כן, במחנה המות אושויץ.

בשלהי מלחמת העולם. ממש בשנה+ האחרונה.  יהודי הונגריה הגיעו לאושויץ
כשהצוררים נחלו מפלה אחרי מפלה בשדה הקרב וממשלת הונגריה בקשה לפרוק על 
הגרמנים שהפכוה לבת חסותם, השתלטו הגרמנים על הונגריה, תחמו את הגטאות ותוך 
 כחודשים ימים שלחו כמליון יהודים להשמדה. ה' יקום דמם. אותו יהודי היה ביניהם.

הפרידו בינו לבין אשתו ואת ילדיו שלחו למשרפות. הטביעו מספר כחול על זרועו וחייו 
ים על פרוסת לחם ופנכת מרק ליום. שכנו לדרגש ינתנו לו לשלל תמורת עבודת פרך. התק

היה 'בנן של קדושים' צאצא לגזע צדיקים, שושלת מפוארת עתירת יחס. חזקו בלא הרף 
ת פנאי ללמוד תורה ואמרות צדיקים. יום אחד פנה אליו באמונה ובטחון, ונצל כל שע

בהתרגשות עצורה: חג הפסח מתקרב, 'מרור' יש בשפע, אובער אוו נעמט מען א 'כזית' 
 מצה, מאין ישיגו ולו כזית מצה?!

ושיע, ברב או במעט. בעלות הברית הפציצו ממגורת הוברוך השם, אין מעצור לה' מ
ים, אוצר בלום במחנה הריכוז, אבל מי שינסה לשים מזון. היו שם שקי תבואה מבוקע

בכליו מתחיב בנפשו. ספר לחברו, שהמריצו למסור נפשו. החביא במקום מסתור כמה 
ף שתי אבנים וטחן באמצעותן את יגרגרים. בהפסקה הקצרה שהיתה להם מדי יום שי

המתכת סת מתכת, ערב את הקמח במעט מים, נקב במסמר ואפה על טס יהגרגרים. לבן פ
סת יד. מחמת עביו היו בו שני 'כזיתים', אחד יהמלובן. יצא רקיק עבה ונוקשה, גדלו כפ



 

 ג 

 -עבורו ואחד עבור חברו. עכשיו צריך להגניבו למחנה. אם יתפס, אחת דתו 
צמיד זרועו לגופו. עבר את הביקורת בשער ותנתו לבשרו, ההניח את הרקיק בין כ

ן עמד שומר גרמני שהבחין בתנוחה המאולצת המחנה, והמשיך אל הבלוק. בפתח הבית
 -של ידו. "מה אתה מחביא שם", נבח. משך את ידו, והרקיק נפל 

דרך עליו בעקב מגפו בחמת זעם, ואלו הצלפות הצליף בפרגולו! היהודי נפל מעולף, 
קרבן חדש. בשארית כוחותיו אסף היהודי את הפרורים שסביבו,  בנתיים והזקיף מצא

 שו. גרר עצמו לדרגשו, והתעלף.שעבורם מסר נפ
חברו עוררו, רחץ פניו במים, הגיר מעט לגרונו, השיב נפשו, פתח ידו, והראה לחברו 
את האוצר. אלו היה בכף ידו חופן יהלומים, לא היה החבר מתרגש יותר. אח, הייליגע 
מצה, מצה קדושה בעמק הבכא, בגיא צלמות, קרן אור בחשכה! אבל, כמה חבל, בכל 

 רים, אין יותר מכזית אחד!הפרו
התחנן החבר: "בבקשה ממך, תן לי את ה'כזית', מימי לא עבר עלי ליל סדר בלי 'כזית' 

 מצה!"
ענהו: "מה פתאום, ה'כזית' שלי הוא. מסרתי עליו את נפשי, הוכיתי עליו מכות 

 נמרצות, לא אותר עליו!"
מ"הא  -אותה בלע פה  אני יודע -והלה מתחנן: "אנא ממך, אני אקריא לך את ההגדה 

לחמא עניא" עד "חד גדיא". גם את "שיר השירים" אומר, תאמר אחרי מילה במילה. רק 
 את ה'כזית' תתן".
 והשני מסרב.

פח, "את משפחתי אבדתי, י"את כל חלקי לעולם הבא אתן עבור ה'כזית'! ראה", התי
 כל מה שהיה לי אבד. מה נשאר לי?! לפחות, 'כזית' מצה!"

 יפח לעומתו: "הלא כמוני כמוך, והמצה שלי היא!"וחברו מת
סוף דבר, לא עמד בהפצרות והגיעו לפשרה: חברו יאמר את ההגדה, ויזכה בשכרו 

לפום צערא אגרא, וכמה הסתכן והצטער בגינה, שייך לו. וכך  -למצה. אבל שכר המצוה 
ני חורין", היה. בערב לחש לו חברו את ההגדה, יחדו בכו ב"השתא עבדי, לשנה הבאה ב

 שוררו את ההלל וקראו "לשנה הבאה בירושלים". את המצה, אכל החבר.
למחרת יצאו לעבודה. החבר התפלל בלחש, זמזם ב"הקל בתעצומות, עצם עיניו 
בקריאת שמע, גחן בכריעות תפילת העמידה, ובהגיעו להלל לא עצר כו להבליג. הזדקף 

 ים ונפל שדוד. השם יקום דמו.ושאג את הברכה, ובאותו רגע השיגו כדור המרצח
חברו שרד, והגיע ליום השחרור. עלה ארצה ובנה את חייו מחדש. הקים משפחה 

 לתפארת ונמנה על בני קהלת "חוג חתם סופר" בבני ברק.
 -פר בבואו, כהקדמה יכל זה ס

 כי הלילה הופע החבר בחלומו.
עטוי בגדי לבן, פניו מאירות כזהר הרקיע, ובקשה בפיו: "הזוכר אתה שנתת לי את 
המצוה, בתנאי שאתה תקבל את שכר המצוה?" זכר, ודאי זכר. "אז באתי לבקשך. אנא, 

כל המצוות עשיתי, קבלתי עליהן שכר. חוץ ממצוה זו. המעשה  -ותר לי על שכר המצוה 
 בוך, הענק לי גם את שכר המעשה!"היחיד, עליו לא קבלתי שכר. אנא בטו

ות שבה. הזכיר לחברו: "הלא המצה שלי היתה. אני סכנתי נפשי יונדהם לבקשה. לע
בלקיחת הגרגרים, בטחינתם ואפיתם, ובהגנבתם למחנה. אני הוכיתי עבורם, כמעט 

 תרתי על המצוה, לפחות, אזכה בשכר!"ישלמתי בחיי. התחננת, בכית, ו
ל הזכיר שהוא זה ששמר חשבון הלוח וסיפר שהלילה ליל והחבר ידע והסכים, אב

החג, והוא זה שזרז להשיג המצה, והוא שהקריא את ההגדה, ומבקש בתמורה את שכר 
 -המצוה. עבורו, ירד מהעולם העליון. עבורו התגלה, זה חשוב עבורו כל כך 

 והחבר סרב. פני חברו הקדוש התכרכמו בפחי נפש, באכזבה עמוקה, ונעלם.
, והנה חלום. התפעמה רוחו. לא ידע האם טוב עשה. מצד אחד, "חייך קודמים". קם

ואין שום הצדקה, ממש עזות מצדו. מצד שני, בכל זאת. אין מתגרים בנשמה קדושה, 
 ובקשתו של נפטר...

 קש אישור לסרובו, או הוראה לויתור.י"והגיע אלי", סיפר הרב אונגר. "ב
, זה ענין עבור רבי. שלחתי אותו לרבי ממכנובקה, אמרתי לו שאין זו שאלה עבור רב

 ובקשתי שיחזור ויספר מה אמר לו".
 "ומה אמר", הסתקרנתי.

 -"הוא חזר למחרת", ספר הרב אונגר, "ובפיו סיפור מופלא" 
בקוצר רוח חכה לערב, לשעות קבלת הקהל של הרבי. נכנס אל הקודש פנימה, וספר 

 את ספורו.
 פי יושר, עליך לוותר"...שמע הרבי, והפטיר: על 

ותר! כל שאלתו, האם לנהוג לוהתקומם: על פי יושר?! על פי יושר ודאי אינו צריך 
 לפנים משורת הדין!

הסביר הרבי: "הלא תבין, חברך נפטר. מה שיש לו, יש לו. המצוות שסיגל עומדות 
 -יא חסרה לו לזכותו. יותר מהן, אינו יכול להשיג. מצוה אחת קים ולא קבל עליה שכר, וה

 אבל אתה חי!
אתה מניח תפילין, מתעטף בטלית, מתפלל שלוש תפילות ומברך מאה ברכות ליום. 
ושבתות, וחגים, ומצוות לאין ספור! ובנים לך, ואתה מחנכם למצוות, וכל מצוה שהם 

 -מקימים נזקפת גם לזכותך, לזכות החינוך שהענקת 
 וה אחת?!"ותר למענו על שכר מצוהאין זה מן היושר, שת

 -ותר" ו"טוב, אם הרבי אומר, א
"לא כך. לותר צריך בלב שלם", פסק הרבי. הוציא מכיסו צרור מפתחות. "הכנס לבית 
המדרש הסמוך" אין שם איש עתה. תפתח את הדלת במפתח הזה. תדליק את האורות, 

י ותפתח את ארון הקודש, במפתח הזה. תכניס את הראש לארון הקודש, ותשפוך לבך לפנ
הקדוש ברוך הוא. תספר על הכרותכם, על האחוה הנפלאה ששררה ביניכם, על החיזוק 
שקבלת ממנו. על ההמרצה שהמריץ אותך לאפות את המצה. על ליל הסדר ההוא, 
בעלטה, על הדרגש. תחיה את הלילה ההוא, הלילה האחרון לחייו, ואז תאמר שאתה 

 -לנשמתו בעולם העליון  מותר לו בלב שלם על שכר המצוה, לעשות נחת רוח
 אחר כך, תחזור אלי"...

עשה כן, והמראות והמאורעות שבו והציפוהו, הכל חי מחדש, והמעמד סחט ממנו 
את כל כוחותיו. בקושי גרר רגליו משם. סגר את ארון הקודש ונשק לפרוכת, כיבה את 

אל הרבי. האור ונעל את בית הכנסת. החזיר את המפתחות לגבאי, לא היה לו כח להכנס 
 בקש מהגבאי להודיע שיבוא למחרת. התנהל באפס כח לביתו, וקרס למיטתו.

 ענותו לבקשתו.יוחברו הופיע בחלומו. פניו מאירות וזוהרות, בא להודות על ה
בבוקר הלך להתפלל במנינו של הרבי. לאחר התפילה סיפר על ההתגלות השניה. 

 -הרבי לא הופתע, אבל פתח ואמר: "ראה נא 
חברך היה בנן של קדושים, גדל בבית מלא תורה ויראה. אין ספק, שסיגל מצוות 
ומעשים טובים לאין שיעור. וזכה ומת על קידוש השם, ואם היו עליו תביעות ונמחקו בכך 

וחז"ל העידו בהרוגים אלו שאין כל בריה יכולה  -כליל. מצוות כה רבות ואפס עברות 
היה לו לעזוב את העידון הנפלא, ההנאה  וכדאי -במחיצתם בגן העדן העליון לעמוד 

העילאית מזיו השכינה, ולרדת לכאן, כדי להתחנן ולהעתיר, ממש לפשוט יד, כדי לזכות 
 -בשכר מצוה אחת 

 כמה מצוות מתגלגלות למרגלותינו, ואין אנו גוחנים לאספן! -ואנו 
בה מצוות. כל פרשה בתורה, כל משנה, כל עמוד גמרא. בכל שיעור תורה, כה הר

 ובאיזו קלות ראש אנו מבזבזים את השעות!
 -כל עזרה לזולת, כל עידוד ומחמאה. וכמה אנו אטומים, כמה מתעלמים 

 איזה שיעור מוסר הוא!"
 לספר"... היהודי הוותרן "חזר -ם הרב אונגר זצ"ל יסי -"ואת כל זה" 

 (והגדת)                                           אכן, איזה שיעור מוסר!

 
 כח המעשה
וך" כתב בענינם כדרכו את שרשי נאמר דיני קרבן הפסח, ובספר ה"חינבפרשתנו 

, ט(, המצוות וטעמן: "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש" )שמות יב
לפי שכך דרך בני מלכים ושרים לאכול בשר צלי, לפי שהוא מאכל טוב ומוטעם, אבל שאר 
העם אינם יכולים לאכול מעט בשר שתשיג ידם כי אם מבושל, כדי למלא בטנם. ואנו, 
שאוכלים הפסח לזכרון שיצאנו לחרות להיות ממלכת כהנים ועם קדוש, ודאי ראוי לנו 

 ושרות )מצוה ז(.להתנהג באכילתו דרך חרות 
"ולא תותירו ממנו עד בקר" )שמות יב, י(. הענין הוא כדרך מלכים ושרים, שאינם 

כדבר שאין  צריכים להותיר תבשילים מיום אל יום, על כן נאמר, שאם יוותר ממנו, שישרף
חפץ בו, כדרך מלכים. וכל ה לזכור ולקבוע בלב שבאותו זמן גאלנו ה' יתברך מעבדות 

 ונעשינו בני חורין וזכינו למלכות ולגדולה )מצוה ח(.
"לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה" )שמות יב, מו(. מפני שנעשינו אדונים באה 

וץ, כדרך מליכם שכל המוכן המצוה שיה אהפסח נאכל במקום החבורה ולא נוציאנו לח
להם נאכל בהיכלם ברוב עם שלהם. ודלת העם בעת שיכינו סעודה גדולה ישלחו ממנה 

 מנות לחוץ לרעיהם, לפי שהיא חידוש אצלם )מצוה טו(.
"ועצם לא תשברו בו" )שמות יב, מו(, שאין כבוד לבני מליכם לגרר העצמות ולשברם 

העם הרעבים. על כן, בתחילת בואנו להיות סגולת ככלבים. לא יאות לעשות כן אלא לעניי 
כל העמים, ממלכת כהנים ועם קדוש, ובכל שנה ושנה באותו הזמן, ראוי לנו לעשות 
מעשים המראים לבנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה. ומתוך המעשה והדימוי 

 שאנו עושים, נקבע בנפשותינו הדבר לעולם )מצוה טז(.
ולמה יצוה ואתנו השם  חשוב בני לתפוש על דברי ולומרףוהמשיך וכתב: ואל ת

יתברך לעשות כל אלה לזכרון אותו הנס, הלא בזכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא 
ישכח מפי זרענו. דע, כי לא מחכמה תתפשני על זה, ומחשבת הנוער ישיאך לדבר כן. 

 רה ובמצוות.ועתה בני, בינה ושמעה זאת, והטה אזנך ושמע, אלמדך להועיל בתו
דע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק 

 בהם אם טוב ואם רע.
ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים 
השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמים, מיד ינטה אל הוב, 

מתוך שלא לשמה בא לשמה, ובכח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים ו
 הלבבות.

ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצוות, אם יעסוק 
תמיד בדברים של דופי, כאילו תאמר דרך משל שהכריחו המלך ומינהו באמונות רעה, 

באותה אמנות, ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת לבו באמת אם כל עסקו תמיד כל היום 
 להיות רשע גמור. כי ידוע הדבר ואמת שכל האדם נפעל כפי פעולותיו, כמו שאמרנו.

ועל כן אמרו חכמים ז"ל )מכות כג ע"ב( "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל 
נפעלים לפיכך הרבה להם תורה ומצוות", כדי להתפיס בהן כל הפעולות הטובות אנחנו 

להיות טובים וזוכים לחיי עד. ורמזו ז"ל על זה, באמרם )מנחות מג ע"ב( "כל מי שיש לו 
מזוזה בפתחו וציצית בבגדו ותפילין בראשו, מובטח לו שלא יחטא", לפי שאלו מצוות 

 תמידיות, ונפעל בהן תמיד.
לכן אתה ראה גם ראה מה מלאכתך ועסקך, כי אחריהם תמשך ואתה לא תמשכם. 

אחרי היות לבי שלם ותמים באמונת אלקים, מה הפסד יש כי  יבטיחך יצרך לומר ואל
אתענג לפעמים בתענוגי אנשים, לשבת בשווקים וברחובות, להתלוצץ עם הלצים ולדבר 
צחות, וכיוצא באלו הדברים שאין מביאין עליהן אשמות וחטאות. הלא גם לי לבב כמו 

ם אחריהם. אל בני, השמר מפניהם, פן תלכד משכוני היהם, קטני עבה ממתניהם, ומדוע 
תך דבר זה, עדיעלתם, ואתה את נפשך תציל. ואחר יברשתם. רבים שתו מתוך כך כוס תר

אל יקשה עליך מעתה רבוי המצוות בענין זכירת נסי מצרים, שהם עמוד גדול בתורתנו. כי 
 ברבות עסקינו בהם נתפעל אל הדבר, כמו שאמרנו.

 ינוך" היסודיים כל כך.עד כאן דברי ספר ה"ח
נוסיף ונאמר, שהואיל וכל מטרת יציאת מצרים לקבלת התורה, ככתוב: "בהוציאך את 
העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה )שמות ג, יב(, וכתב שם רש"י שאף על פי 
שאין בידם זכויות נגאלים הם הואיל ועתידים לקבל התורה, וכך פתח הקדוש ברוך הוא 

: "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" )שמות כ, ב(, במתן תורה
כדאית היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי )רש"י, מהמכילתא(. ושמא יתמהו מדוע הרבה 

 להם תורה ומצוות, לפיכך השמיעם עובר ליציאה את כח המעשה ופעולתו.
 רבנו ישראל סלאנטר זצ"ל למדנו את כח המעשה, במעשה שהיה.

פעם נסע מקובנה לוילנה, ובחר בקרון מעשנים. הצית סיגריה, וקפץ עליו רגזו של 
 אברץ צעיר שיש במולו. "חוצפה שכזו, להרעיל את כולם בעשן!"

 מיהר לבקש סליחתו, וכיבה את הסיגריה.
 רטן הלה: "מה הועיל, אם כבר הרעיל את האויר!"

 קם ופתח את החלון, לאורר את הקרון.
 שחודר קור מקפיא, וכולם יחלו בדלקת ראות", סינן האברך."ולא אכפת לו 

 מיהר וסגר את החלון.
"וכולם יחנקו בעשן שהשאיר אחריו", התרעם האברך. לא בלם פיו עד שהרכבת 
עצרה ברציף. ואז קם בהפגנתיות, ונמלט מהקרון ומנסועו חסר ההתחשבות. ביקש לרדת 

ם התגודדו ונשאו עינים צופיות. המתח מהרכבת, ונדהם. הרציף המה אדם. המוני יהודי
 ניכר בעליל.

 למי הם ממתינים, תמה האברך.
 התשובה היתה מידית. אך נראתה דמותו של רבי ישראל, והכל נהרו לקבל פניו.

 "מי הוא", חקר האברך את אחד הנדחפים.
 "אינך יודע? הצדיק הנערץ, רבי ישראל מסלאנט!"



 

 ד 

 הדרך?!הוא?! אותו ציער, הכעיס והקניט כל 
עיניו חשכו. ברר באיזו אכסניה מתגורר הצדיק, וחלץ נעליו לפני המפתן. בא לקבל 
נזיפה. להפתעתו, קיבל פניו כמכר ותיק. לבקש סליחה, על מה ולמה. אמנם נכשל, אבל 
מביע חרטה כנה, ואין אדם עומד על דברי תורה אל אם נכשל בהם )גיטין מג ע"א(. ישב 

 ו בעיר הגדולה.מר, מנין הוא, ומה מעשי
סח הלה ששנות מזונותיו על שולחן חותנו כלו, ולמד מלאכת השחיטה לפרנס 

ירות, אך תנאי הציבו: שישיג 'קבלה', הסמכה לשחיטה, ימשפחתו. השיג משרה באחת הע
 מבית הדין בוילנה שנודע כסמכות הלכתית מקובלת, והרי הוא כאן....

נהרו פני רבי ישראל: מי יודע, אולי כל התקרית לא ארעה אלא לשם כך! חתנו הגאון 
רבי אליהו גרודזנסקי )חותן הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל(, הוא אב בית הדין! מיד התעטף 

 באדרתו והלך עמו לבית הדין. ביקש מחתנו שיתהה על קנקנו של האברך ויודיעו דבר.
 לון היה חרוץ!שבו אליו בפנים נפולות: הכש

"אך אשמתי היא", הגיב רבי ישראל. "עייף אתה מטורח הדרך, ודעתך פזורה מהכעס 
שכעסת. וכבר אמרו, שהכועס חכמתו מסתלקת )פסחים סו ע"ב(. שב ותנוח כמה ימים 

 -ותזכר בתלמודך" 
האברך היה נבוך. קנה כרטיס הלוך ושוב, ולא הביא עמו מעות, חשב שביוא, יבחן, 

 -קבלה' וישוב מיד יתעטר ב'
 "תנוח דעתך", השיבו רבי ישראל. "אורחי תהיה, על חשבוני".

 מיד הזמין לו חדר באכסניה, וארוחות כיד המלך.
 רמז לו חתנו: זה לא יעזור, נעור וריק הוא, אינו יודע דבר!

הרגיעו רבי ישראל, כבר הביא זאת בחשבון. שאלו האם מכיר הוא אברך בקי בהלכה 
 יאות ללמוד עם האברך דנן מהתחלה, ושכרו עליו!ובהוראתה, ש

ישב האברך באכסניה, על חשבון רבי ישראל. אכל על חשבונו ולמד על חשבונו, ורבי 
ישראל עוקב אחר התקדמותו ומשנן עמו את ההלכות. עמד למבחן, והתעטר ב'קבלה' 

 -נלהבת. אלא שאליה וקוץ בה: חושש הוא שבינתים נתפסה המשרה המובטחת 
לא היתה זו משרה הראויה למעלתו! העירה קטנה, והמשכורת זעומה.  -יי, בררתי "א

 כבר השגתי עבורו משרה בישוב נכבד, המשכורת כפולה והדיור על חשבון הקהילה!"
 האברך נבוך. אינו יודע, עליו להועץ באשתו ובחותנו.

 רבי ישראל הרגיעו: כבר הודיעם.
 ושמחו?

 ממתינים הם לבואו!
 וד לבית הנתיבות ונפרד בלבביות לשלום.ליוהו בכב

הקטר צפר והרכבת יצאה לדרכה. על הרציף עמדו רבי ישראל וחתנו, מנופפים לאברך 
 -המתרחק. רבי אליעזר פנה אל חותנו: "יודע מר, גבאי צדקה אני בעירי" 

חיוך הבליח בעיני רבי ישראל, וחתנו המשיך: "עד כה לא הטרדתיך. חשבתי שאין לך 
 בל עתה, מבקש אני תרומה לעניי וילנה"...כסף. א

החיוך התרחב: "מה תדבר, הן יודע אתה שאין לי פרוטה משלי! מסרתי עצמי לטובת 
הציבור, ויהודי עשיר התחייב לתת לי כל צרכי. איני נהנה מכספו אלא כדי חיי: לחם 

 לאכול, ובגד ללבוש!"
 -פרטי"  "ולהחזיק אברך זר באכסניה ברווחה, ולממן עבורו מורה

 -"ידעתי שלכך חותר אתה. הנני ואסביר לך 
שנינו במשנה )בבא מציעא פ"ו מ"ד( שהמרמה את חברו פעמים שאין הקרבן זכאי 
לפצוי, ואין לו עליו אלא תרעומת. וקשה, מה השמיעונו בכך. וכי לולא המשנה לא היה 

וקיבל!  הלה מתרעם. ועוד, בכמה מקומות תמהה הגמרא: מה המקום לתרעומת, סבר
 )בבא מציעא עו ע"א( ומה השאלה, למרות הכל הפסיד, ומתרעם!

והתשובה, שעל פי דין אסו רשתהא ליהודי תרעומת על חברו. שהרי נצטוינו באהבתו 
)ויקרא יט, יח(, ושלא לשנאו )שם יז(! כדי שיתרעם זקוק הוא להתר, ואז ורק אז זכותו 

 להתרעם.
חל, אזי סבר וקיבל. מחל על זכותו להתרעם, ואם הביע חרטה ובקש מחילה, ונפגע מ

 והתרעומת אסורה מצד הדין!
מבין מר, אותו אברך אכן פגע בי ברכבת. התנהגותו היתה מבישה, ועל פי דין מותר 
היה לי להתרעם. הכעיסני, וכעסתי. אבל בא ובקש מחילה, ומחלתי. וכמשמחלתי, אבדתי 

 את זכות התרעומת.
 הקפדה בלבי?ומה אעשה אם עדין חש אני 
 אין בררה, חיב אני למחותה!

 -אך כיצד? 
הדרך אחת היא, מאמרם ז"ל )דרך ארץ זוטא, ב(: "רצונך לדבק באהבת חברך, הרי 

 -נושא ונותן בטובתו"! 
 כח המעשה!

לכן לא היתה לי כל בררה. השתמשתי בכסף שניתן לי לצרכי, כי אכן היה זה הכרחי 
בו, להיטיב עמו. ונסחפתי באהבתו, ובךכ מחיתי מלבי כל שמץ  עבורי: לארחו, להתענין

 טינה והקפדה!"
ועל כח המעשה מורה קרבן הפסח על כל דיניו, כהקדמה למתן תורה וקבלת על 

 (והגדת)      מצוותיה.

 
 מסע השכנוע

"ויאמר ה' אל משה ואהרן זאת חקת הפסח, כל בן נכר לא יאכל בו" )שמות יב, מג(, 
מעשיו לאביו שבשמים, ואחד נכרי ואחד ישראל מומר במשמע )רש"י(. עברין,  שנתנכרו

מותר לאכול בו. "ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא" )סנהדרין מד ע"א(, והבן הרשע 
הוא אחד המסובין בליל הסדר, שלא נדע. אבל המומר והנכרי, כרותים ומובדלים. ואספר 

- 

את הירקות לישיבתנו בחדרה. הבחנתי  בשלהי החורף תשכ"ז הגיע הטנדר שהביא
שפני הנהג חורים, ועיגולים כהים מכתרים את עיניו הטרוטות. נבהלתי. שאלתי לשלומו, 

 ומעין הדמעות נפרץ: אוי לו ואבוי לו, חייו אינם חיים, טוב מותו מחייו.
 מה קרה, מה ארע?

 חרפתו!בתו ברחה עם צעיר ערבי לכפרו, בקא אל גרביא. מה יעשה, אנה ישא 
רבי אלחנן פרלמוטר זצ"ל, ראש הישיבה מסתכל עלי ואני משיב לו מבט, ואומר לנהג: 

 "אסע לשם, ואדבר אתה".
 "איך תסע, זה כפר עוין, יסקלו אותך באבנים", נבהל הנהג.

 "איני פוחד מהם, אני פוחד רק מהשם", השבתי לו. נובהרדוקער או לא?!
לכוון חדרה. והלוך? שנת תשכ"ז היתה השנה בררתי מתי יוצא משם האוטובוס חזור, 

הראשונה שלאחר השמיטה. ירקות קנינו מאותו נהג. אבל בפרות נהגה עדין קדושת 
שביעית וקנינו מערבי שהביא מהמטע שלו, מאזור המשולש. כשהגיע, אמרתי לו: "אני 

 מצטרף אליך בדרך חזור".
 "אין בעיה", ענה ברוחב לב. "לאן?"

 עניתי. "לבקא אל קרביא",
 "לא, לשם לא! יהרגו אותך ויתנכלו גם לי!"

התחלתי להבין לאיזו סכנה אני מכניס את עצמי. "טוב, תוריד אותי לפני שתכנס אל 
 הכפר". לכך, הסכים.

 נסענו, ועצר. אמר: "מאחורי העיקול, נמצא הכפר".
ירדתי, והתחלתי ללכת, וכמו שאמר, מאחורי העיקול התעופפה האבן הראשונה. 

 ניתי אל הנער הזורק: "איפה גר כאן הקאדי", כהן הכפר המוסלמי.פ
אה, אל הקאדי מועדות פני? מיד התלוה אלי להורותני, והסביר לכולם שאני אורח 

 של הקאדי, אין לפגוע בי. הגיע לבית אחד, ואמר: "כאן".
 הודיתי לו, ועליתי. התקבלתי בכבוד. כן, הוא דובר עברית. במה יוכל לעזור?

אמרתי: "אני רב, אצל היהודים הרבנים הם מסדרי הקידושין. האם גם אצל הערבים 
 כך?"

 אישר. הוא מסדר הנשואין בכפר.
אמרתי: "אם יבוא לפני יהודי וירצה להנשא לנכריה, לא אסדר לו קידושין. עליה 

 להתגיר גרות אמת כדי להנשא ליהודי. האם גם אצל הערבים כך?"
 מכיר בנישואין מעורבים". ענה: "גם האיסלאם אינו

הזכרתי: "על הגרות להיות גרות אמת. אם חשקה נפשה ביהודי לא נגיירנה. התהליך 
 אורך לפחות שנה!"

 אמר: "אצלנו אין מדקדקים כל כך, אבל ברור שלא נשיא בלי המרת דת!"
"אני שמח לשמוע", אמרתי. אני מאחל לעצמי שמחות שמחות יותר. "יש כאן נערה 

עה שתבין, ששתי הדתות שוללות נשואין יחשקה בבחור ערבי. אני רוצה להודיהודיה ש
 מעורבים. עליה להתאסלם לשם כך".

"בהחלט", שתף פעולה. סר אתי לחלון והראה לי את בית הבחור. השבאב שנקהלו 
למטה ראנו ביחד, והצבעתי לעיניהם על הבית. "כן, זהו", אישר. נפרדנו בכבוד, ויצאתי. 

 ה. הקאדי עמד בחלון וליוה אותי במבטו.עו משטמה, אבל לא פגעו בי לרעיניהם ירק
התדפקתי על דלת הבית, ופתחה לי ערביה קשישה. לא איתה רציתי לדבר. אמרתי: 

 -"עברית" 
עברית? הביאו את הנערה שתהיה מתורגמנית. התפלאה לראות דמות רבנית בלוע 

 הארי.
 ד למות בגללך", בשרתי לה."דרישת שלום מאביך. אמללת אותו. הוא עומ

קיבוץ  -התפרצה: "הוא עומד למות? על מה?! במשך שנה היה לי חבר מעין שמר 
הסתובב בבית ואבי היה כה מרוצה. החבר הצהיר שאינו מאמין  -השומר הצעיר 

באלוקים, עפר לפיו, לא צם בכיפור, ולאבי לא היה אכפת. והבחור הזה בחור מאמין, למה 
תה רב, אתה תבין אותי. תסביר לו: מה עדיף: להנשא לכופר, או שלא אנשא לו?! א

 למאמין?"
 הערביה עמדה בצד, חשדנית ועוקבת, מנסה להבין את הנאמר.

אמרתי: "בואי ואסביר לך מה ההבדל. אם היד נקטעת, רחמנא לצלן. כל זמן שהגידים 
אבל יש  מתפקדת, והיסודים איומים, מחוברים יש תקוה, אפשר לאחות. אמנם אינה

 -תקוה, היא חלק מהגוף. כשנקטעה כליל, אין לה תקנה! 
ין חלילה, 'ישראל אף על מבחור יהודי, גם אם חילוני, אינו שומר מצוות, אף אינו מא

פי שחטא ישראל הוא' )סנהדרין מד ע"א(. שייך הוא לעם ישראל, והוא או צאצאיו עוד 
הוא. והמצטרף אליו כורת  ם, בן נכר, גם אם מאמין בבורא עולישובו בתשובה. אבל ערבי

 עצמו מעם ישראל!"
 "לדעתי, אתה טועה", פסקה.

אמרתי: "לא אוכל להתעכב. אני מעורר חשד, ועוד מעט יגיע האוטובוס שאני חוזר 
איתו. אבל אם את רוצה הוכחה, דעי: כשתפרוץ מלחמה, אותו בחור מעין שמר יתגייס 

צח חרבו כדי לשחוט אותו! חשבי על כך", כדי להציל את אביך, והבחור הערבי יצח
 והלכתי.

ם "ם יסגור נאצר את מצרי טיראן ויגרש את חילי האוילא שערתי שבתוך חדשי
מרצועת עזה, הארץ תכנס ל'תקופת ההמתנה' הנודעת ומדינות ערב יערכו למלחמה 

 שר בשמחה: "היא חזרה!"יכוללת. ואז, יום אחד, הגיע טנדר הירקות והנהג ב
ות סיפר שהקאדי סרב להשיא אותה לפני שתשהה שם תקופה ותכיר את בהתרגש

אורחות האיסלאם. וכשהחלה המתיחות שמעה את הבחור בו בחרה מצהיר שכבר הכין 
 -בריה לשחוט את כל היהודים אאת הש

ינה לעצמה את בחיר ליבה משסף את ינזכרה במה שאמר לה אותו רב אלמוני, ודמ
 )והגדת(         ות. הבינה לאן נקלעה, וברחה!גרונו של אביה בעינים בורק

  בדרך הדרוש 
 כסף כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העם באזני נא דבר

 )יא, ב( :זהב וכלי

 בבקשה' וכו נא דבר( א"י שמות) הפסוק על'( ז ברכות) ל"ידוע מאז
 לקיים משום ל"ת מפורסמת' . התמי'וכו צדיק אותו יאמר שלא' וכו

ובדרך אגב נבאר את מאמר  .גדול ברכוש יצאו כ"ואח שהבטיח הבטחתו
 דיינו". ממונם לנו נתן ולא בכוריהם את הרג בעל ההגדה "אילו

 נ"בב אף ומשלם מת אין ל"קיי הא דרכים הפרשת הקשה דהנה ונראה
 וגם במיתה גם המצרים את ה"הקב דן ולמה( ב"וע א"ע :ז"ע' )התוס ש"כמ

 כאחת באין ותשלומין מיתה אם דרק נמי, ל"קיי דהא ל"ונ, ש"ע בממון
 עצמו ד"הפר ש"לפמ נ"וה, מממון לפטרו מיניה בדרבה ליה קם אמרינן

, הענקה מדין, ובקר צאן על' הי גדול ברכוש יצאו דהבטחת הספרי בביאור
 הא המצרים לקו למה ם"הרמב קושיית על תשובה בהלכות ד"הראב' ולתי

 סירובם על מיתה חייבין שהיו' ותי, ישראל את דישעבדו היה' ה גזירת
 בשעת רק בא מיתה החיוב דהרי, שפיר מיושב ז"ולפ', ד בציווי לשלחם
 כהבטחת לעבד הענקה מדין קודם נתחייבו כבר הממון חיוב אבל הסירוב

 דמצות מבואר דקידושין ק"בפ והנה .ל"כנ בשניהם נדונו ושפיר, ה"הקב
 ויצאו של ההבטחה דלקיום ש"א כ"וא, כספים ולא ובקר בצאן הענקה
 שאילת אבל ובקר בצאן נתקיים הענקה דין משום הוא דהחיוב, גדול ברכוש

 רק' שהי כוונתי ידע שלא צדיק אותו יתרעם שלא כדי רק הוא וזהב כסף כלי
 וזהב כסף על ל"הדק כן אם אמנם. ל"כנ ובקר בצאן וסי הענקה דין משום

, מ"קלב ל"וקיי, כאחד ותשלומים מיתה ל"הו כ''א, ההבטחה בכלל ה''של

 וזהב כסף ממון דייקא' ממונם' את לנו נתן ולא בכוריהם את הרג אילו ש"וז
 .כאחד ותשלומים במיתה שדנם הוא כפולה טובה הרי דיינו

 )דברי מהרי"א(

 )יב, כט( מצרים בארץ בכור כל הכה וה' הלילה בחצי ויהי

, ת"וז כצהרים" השמש שזרחה מלמד הלילה בחצי "ויהי במדרש:
 אלקים ויקרא דכתיב הקללה על שם מזכירין אין' בגמ דאיתא נקדים ולתרץ

 במדרש הפשט וזה לילה גבי אלקים כתיב ולא לילה קרא ולחושך יום לאור
 מתרץ ולזה הקללה על שם מזכירין אין הלא קשה' וכו' וד הלילה בחצי ויהי

                             :ק"ודו כצהרים השמש שזרחה מלמד המדרש

 ()מדרש יונתן                  


