
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו 
פרש"י  ואת לב עבדיו למען שתי אותותי אלה בקרבו. (י, א)

ז"ל: "בא אל פרעה והתרה בו". הנה, ישנן שתי בחינות באדם 
המוכיח את חבירו, האחת שמוכיחו בתורת עצה טובה, אמנם עדיין 

לשמוע לעצת המוכיח. ויש  הבחירה חפשית ברצון חבירו, אם
בחינה יותר נעלית, "כאשר הצדיק הדור הוא המוכיח, אז יש בכחו 
אשר הדיבורים ילכו אל חדרי הבטן לעומקא דליבא להפוך הרצון 
של חבירו, אשר בהכרח ידבק בטוב ויחזור בתשובה, ועל זה נאמר 
(משלי ב, יח): 'יש בוטה כמדקרות חרב', וכבר אמרו חז"ל (שבת 

הרי הוא כחלל', היינו שהדיבורים הולכים אל חללי  –'חרב  קא:)
 –לבו של חבירו, וזהו שכתוב (תהלים קמה, יט): 'רצון יראיו 

'יעשה', היינו שהיראים יש להם כח לעשות רצון להמקבלים 
וזה היה הענין של התראת העדים להחוטא, הגם  התוכחה.

פסקינן להלכה שהחוטא בעצמו יודע שהוא עבירה ויודע עונשה, כי 
וגם חבר צריך התראה (ראה  –דלא כר' יוסי בן יהודא (סנהדרין ח:) 

רמב"ם הל' סנהדרין פי"ב ה"ב), רק הענין הוא כי 'התראה' הוא 
מלשון 'מתיר אסורים' (תהלים קמו, ח), שהעדים היה להם כח 
בהדיבורים שלהם, להחזיר ולהתיר אותו מכבלי האסורים, שהוא 

ממשלת היצר הרע, ועל ידי התראתם התירו אסור בזיקים תחת 
אותו לצאת חפשי, על דרך הכתוב (תהלים קטז, מז): 'פתחת 

ולזה במכת ארבה, כאשר רצה  הקב"ה אשר פרעה ועבדיו  למוסרי'.
יתחילו לחזור בתשובה קצת, וכמו שהיה באמת שאמרו (י, ז): 'עד 

 –עה מתי יהיה זה לנו למוקש', אז אמר הקב"ה למשה: 'בא אל פר
והתרה בו', היינו להתירו מכבלי המוסרות היצר המקשה ערפו, 
וזהו: 'כי אני הכבדתי את לבו', היינו על ידי דיבורך תכניס ותלביש 
הקדושה שלי בתוך לבו, 'למען שתי אותותי אלה בקרבו, היינו לא 
כמו מוכיחים אחרים שהם רק כנותני עצה, אבל אתה תכניס עם 

דרי לבבו ובטנו להפכו לטובה, וזהו האותיות הדיבורים אל ח
 (אמרי נועם)        ייקא.ד'בקרבו' 

ויאמר ה' אל משה בא אל 
פרעה כי אני הכבדתי את 
לבו ואת לב עבדיו למען 
שתי אותתי אלה בקרבו. (י, 

תפילין נקרא אות כמו  )א
שכתוב (להלן יג, ט) "והיה 
לאות על ידך ולטוטפות בין 

חסר עיניך" (שבת קלב.), וכשנ
אות אחת מפרשיותיו, אפילו 
אות פ"א מ'פרעה' וכיוצא בו, 
הריהו פסול ואינו קרוי אות 
תפילין כלל (ראה טושו"ע או"ח 
סי' לב ס"ד). "והיינו על כרחך 

אות אורות צחות שיש בכל 

בשלימות כל האותיות שכתוב בהם,  –עליונים, וצריך להיות 
רעה כי אני וזהו שאמר הכתוב: "בא אל פ בלי שום חסרון".

הכבדתי את לבו", היינו, הגם שהיה די במכות הראשונות, אף 
על פי כן אני הכבדתי את לבו "למען שתי אותתי אלה בקרבו 

'יהיה אות של תפילין בשלימות, על פי סודות עליונים רמוזים ש
בהם בלי שום חסרון, והרי היה צריך ליכתב בהם: "ויהי כי 

וכן הוצרך להיכתב: "ויהרוג ה' הקשה פרעה לשלחנו" (יג, טו), 
כל בכור" וגו' (שם), ולכך הכבדתי את לבו, וזהו: "למען שתי 

שלם האות תפילין, יואותתי אלה בקרבו" דייקא, היינו שעל ידו 
שנעשה מתוך סיפור כל המאורע מאותיות שמו, והריהו שוה 
לשאר כל אותיות התורה, ואם נחסר אחת מהן אין התפילין 

  (דגל מחנה אפרים)                                     לל.'אות' כלל וכ
  הטרם תדע כי אבדה מצרים. (י, ז)

לכאורה כל התנהלותו של פרעה מול משה רבינו תמוהה ומוזרה. 
גם אם נאמר שהשי"ת הקשה את רוחו והכביד את לבו, עדיין צריך 

ולם להבין איזה היגיון הנחה אותו בעקשנותו זו. האם יש שוטה בע
שיהיה מוכן לסבול את כל הצרות והרעות שנתכו עליו, ויכניס את 
עצמו ואת עמו בסכנת נפשות, עד שיועציו יאמרו לו: "הטרם תדע 
כי אבדה מצרים"? מה עוד שמעולם לא התבקש לשחרר את 
ישראל לצמיתות, אלא רק לאפשר להם לצאת "דרך שלושת ימים" 

לומר כי דווקא בקשה ואם כן מה מנע ממנו להסכים לכך? ויש 
צנועה זו, לשחרר את ישראל לעבוד את אלקיהם "דרך שלושת 
ימים" ואחריה הם ישובו מצרימה, היא אשר גרמה לפרעה להקשות 
את לבו ולסרב לבקשה. וזאת על שום מה? כיוון שבשומעו בקשה 
זו מפי משה, הרהר פרעה בלבו מהי הכוונה האמיתית בבקשה זו. 

אלקיהם אלא להוציאם לשלושה ימים בלבד  האם באמת אין ברצון
ולאחר מכן להשיבם, או שמא רצונו להוציאם לצמיתות, אלא שאין 
ביכולתו ח"ו לעשות כן, ולכן הוא נוקט דרכי עורמה ומבקש 
לשחררם לשלושה ימים בלבד. 
אם אכן כך הדבר, הרי 
שאלקיהם של ישראל אינו כל 
יכול וכוחו מוגבל, ואין הוא 

את מצרים מסוגל לכפות 
לשחררם, ולכן כדאי לסבול את 
כל הצרות והמכות, כי בסופו 
של דבר יד מצרים תהיה על 
העליונה. ואכן, בכל המכות 
הקודמות דבק פרעה בעמדתו 
שאין בכוחו של אלקי ישראל 
ח"ו, להכריח את המצרים 
להוציאם. אמנם במכה 
השמינית נשבר לבם של 
חרטומי מצרים, באומרם לו 
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י אבדה מצרים", והם נטו להאמין כי אכן יש בכוחו "הטרם תדע כ
להוציא את ישראל בעל כרחם של המצרים, אלא שבאמת אין הוא 
חפץ בכך, וכל רצונו שיצאו לשלושה ימים בלבד. אלא שלשם כך 
ביקש פרעה לבחון את כוונותיו של משה רבינו: אם אכן הם רוצים 

מם גם את לצאת רק לשלושה ימים, אין כל היגיון להוציא ע
הנשים, הטף והמקנה. ואם הם מתכוננים לברוח ולכן הם רוצים 
להוציא עמם את כולם. ובכל זאת הם נוקטים בדרכי עורמה, הרי זו 
ראיה שאין בכוח אלקיהם להוציא את ישראל לגמרי. לכן התחכם 
פרעה ואמר "מי ומי ההולכים", וכאשר השיב לו "בנערינו ובזקנינו 

ת עבדי פרעה, שאין רצונו של אלקי ישראל נלך", שוב נסתרה דע
להוציאם אלא לשלושה ימים בלבד. מתשובתו זו של משה הוכיח 
פרעה ליועציו כי הוא צודק בדעתו, שכוונת ישראל לברוח, ומכאן 
שהסיבה שמשה נוקט דרכי עורמה אינה אלא רק בשל אי יכולתו 

  (אוה"ח הק')            לשחררם, ולכן הכביד את לבו גם בפעם הזאת. 
ויאמר אליהם לכו עבדו את ה' אלקיכם מי ומי ההולכים. 

יבואר, בהקדים  ט)-ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך. (י, ח
דברי קדשו של אדומו"רהרה"ק מו"ה יעקב יצחק זצלה"ה 
מלובלין, דהנה יש שני מיני צדיקים, הא' הוא העובד להש"י 

יב רבים מעון במדת יראה לבד וכו', אבל אינו רואה להש
ולהביאם לעבדותו ית"ש. אכן יש צדיק בבחינה אחרת, שעובד 
להש"י מאהבה, ולא יספיק לו להרבות עבדים למקום, וכל 
העולם יעבדוהו ואינו מקנא בשום אדם, רק אדרבה מוסיף 
שמחה בלבו, בראותו שאפילו הפחותים מערכו עובדים גם כן 

ם מפילים אותו להש"י בשלימות, ואינו מחשב בדעתו ח"ו שה
ממדריגתו ומבלבלים ממחשבתו, רק אדרבה הוא מקרבם בכל 
מיני קירבה ושמח מאד בעבודתם, כדרך האוהב נאמן למלך 
שחפץ ברבות עבדים למלך למען יתגדל כבודו ועל פי זה יבואר 
הכתוב: "מי ומי ההולכים", שבודאי בדור ההוא היו הצדיקים 

לצאת, כמ"ש "וחמושים  מועטים ורובן רשעים, שלא היו רוצים
עלו בני ישראל" אחד חמשה (מכילתא פר' בשלח), על כן היה 
כמצחק בעיני פרעה כשאמר לו משה רבינו ע"ה "דרך שלשה 
ימים נלך במדבר וזבחנו לה'", והשיב לו בדרך צחוק: "מי ומי 
ההולכים", כלומר מי לך מהם כמוך שיחזיק במעשיך להיות 

אדרבה הם יורידוך ממדריגתך.  בעצה אחד אתך לעבוד ה', רק
ולזה אמר לו משה רבע"ה: "בנערינו ובזקנינו נלך" הן אותם 
שהם במדריגת נערים, שצריכים להתחזק ולהתגבר על יצרם, 
והן אותם הזקנים, כלומר החכמים כמשארז"ל (קידושין לב:) 
זקן זה שקנה חכמה, עם כולן נלך, גם אותם שהם בבחי' נערים 

  (דעת משה)                          התגבר עמהם.   הם צריכים לנו ל
  

ויאמר ה' אל משה נטה ידך על ארץ מצרים בארבה וגו'. (י, 
יש לדקדק על הלשון "בארבה". ונראה לפרש, דהנה כתוב  )יב

טז): "כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך -לעיל במכת ברד (ט, טו
העמדתיך  ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ. ואולם בעבור זאת

וגו' בעבור הראותך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ", ויש 
אך הענין הוא, כי כל  להבין למה דוקא במכת ברד אמר לו זה.

המכות שבאו על פרעה, היה איזה זכות לישראל כנגדן, או 
שיהיה להם אחר כך, וכנגד אותו זכות באה מכה זו. והנה, מכת 

ומודים תמיד להשי"ת ברד היתה "בזכות הדבור, שמדברים 
ב"ה", וכיון שכן היה הדין נותן שכנגד זכות הדבור תהיה מכת 
דבר, שאותיותיה הן ממש אותיות הדבור, ואכן לכך אמר: "כי 
עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר" במקום מכת 

 –ברד, כי כך הדין נותן כאמור, אבל אז היו מתים כל המצרים 
יו יכולים לספר אחר כך את גבורות "ותכחד מן הארץ" ולא ה

הקב"ה, "ואולם בעבור זאת העמדתיך" לכן השארתי אותך 
"למען ספר שמי", הפכתי את  –והחלפתי המכה למכת ברד 

אותיות דבר, לאותיות ברד ולא לאותיות דבר. וזהו "בארבה" 

בשביל שאמרתי (בראשית כב, יז): "ארבה הרבה את זרעך" 
  (נועם אלימלך)                                                                    .  כנ"ל

  ויהי חושך אפלה. (י, כב)
יש להבין לשון של חושך ואפילה. גם בכתוב (תהלים קה, כח) 
"שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו", שגם כן אמר בכפל 
"חושך ויחשיך". גם סיים "ולא מרו" לשון רבים. ונראה על פי 

(שם קיב, ד) "זרח בחושך אור לישרים". כי אף שאנחנו מ"ש 
בגלות יושבי חושך תחת אוה"ע, ולולא רחמיו וחסדיו הגדולים 
לא היינו יכולים להתקיים אפילו רגע אחד, וכמ"ש ז"ל (ילק"ש 
רמז תתנו) הן הן גבורותיו ונוראותיו, ששה אחד בין שבעים 

לו בחשכות זאבים יוכל להתקיים. וז"ש: "זרח בחושך", אפי
הגדול בגלות, זורח אור לישרים ומאיר לעמו מאורו הטוב ית"ש, 
ומלמדם הדרך אשר נלך בה, ואיך נחזיק באמונתנו באמת ובלב 
שלם, ונשמור מצותיו למען לא נבוש לעולם ועד. אבל על 
המצריים "שלח חושך ויחשיך", בכפליים, דהיינו על המכה של 

א יהיה זורח שום אור חושך, עשה עוד יותר חשכות להם של
השכל, רק אדרבא הכביד לבם, וזהו: "שלח חושך ויחשיך, ולא 
מרו" על ב' עניני חשכות הנ"ל, "ולכל בני ישראל היה אור 

  (זרע קודש)                                                            במושבותם". 
ויט משה את ידו על השמים ויהי חשך אפלה בכל ארץ 

צרים וגו' לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו מ
יש לרמוז תוכחת מוסר... מי שרוצה לעמוד  כג)- וגו'. (י, כב

במעלה המובחרת, צריך לקיים בעצמו מה שכתוב (תהלים קיט, 
צט): 'מכל מלמדי השכלתי' וכמאמר (תענית ז.): הרבה למדתי 

בירו, יכול מרבותי ומתלמידי יותר מכולם, ובפרט איש מרעהו וח
ללמוד מדות טובות וכדומה מהמעלות. אמנם עתה בדור הזה 
רבים עמי הארץ אשר לא ידעו בין ימינם לשמאלם, ועם כל זה 
מתפרצים ומתפארים ליטול את השם והכבוד, וכל מה שיוכלו 
ליתן דופי באחרים, אזי מתכבדים בקלון חבריהם, ומזה נמשך 

רעהו חיים בלעו, ופערו בעונותינו הרבים שנאת חנם, ואיש את 
פיהם לבלי חק. וזהו הרמז: "ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים", 
כלומר בהעדר הדעת היה חשך אפלה ונפלו בבחינת מיצר ים 
החכמה, ומפרש הכתוב מה הוא החשך ואפלה: "לא ראו איש 
את אחיו", ראו משמעו לשון חשיבות, כמו: "רואה אני את 

א החשיבו בלבם איש את אחיו דבריך" (ר"ה כח.) כלומר, של
"ללמוד ממעשיהם הטובים, ואדרבה ממציאים תמיד חסרונות 
וקלון ודופי, ומיפים מעשה עצמם, ולכן הולכים בחשך ולא אור 
להם לילך תמיד ממדריגה למדריגה, וזהו: 'ולא קמו איש 
מתחתיו', כי אם המה תמיד במדריגה אחד, והוא רק בחינת 

יש הישראלי צריך להיות תמיד בחינת עומד ולא הולך, ובאמת א
  (אור המאיר)                                                        הולך.              

  ולכל בני ישראל היה אור במושבותם (י, כג)
לכאורה הלשון במושבותם מיותר, ומה היה המקרא חסר אם 

נשמה היה כתוב ולכל בני ישראל היה אור. אמנם אין לך 
יהודית שלא יתנוצץ בה ניצוץ מאור העליון מאור הגנוז, אבל 
כמו אבנים טובות שאין אדם מכיר ערכן כשהן מונחות בתוך 
החול והעפר, ומה גם במקום רפש וטיט, אלא בזמן שהן 
משובצות בתכשיטי זהב וכסף, כך גם אדם מישראל אם תראה 

תו לכף חובה, שאורו חשוך, והברק היהודי שבו לקוי, אל תדון או
אלא התבונן על מקומו מצבו ומעמדו, ותראה שאין הוא במקום 
הראוי לו, אלא מונח או במדינה טמאה או בחברותא מושחתת, 
ואלו היה משובץ בין תלמידי חכמים ויראי ה' אנשי מעשה, בטח 
היה מתנהג באופן שהרואה אומר ברקאי. וזה כונת הכתוב ולכל 

ם, מעולם היו בני ישראל בני ישראל היה אור במושבות
מצויינים באור בהיר של אצילת רוח ועדינת נפש בתורה ויראת 
ה' טהורה, אמנם במושבותם, כשהיו יושבים במושבותם 

 ב



  (הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע)          .האמיתי והדרוש והראוי להם
ויאמר לכו עבדו את ה' רק צאנכם ובקרכם יוצג וגו'. ויאמר 

תן בידינו זבחים וגו'. וגם מקננו ילך עמנו משה גם אתה ת
וגו'. כי ממנו נקח לעבוד את ה' אלקינו ואנחנו לא נדע מה 

יש לפרש בדרך צחות, "דידוע,  כו)-נעבוד את ה' וגו'. (י, כד
העולם אומרים, כשאדם אינו יודע עצה איך לעשות, ישאל 
דעת בעל בית מהמון, וכפי שיאמר לו הבעל בית יעשה 

ואא"ז הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע אמר שהיא בהיפך", 
משנה מפורשת. דתנן: "המקדש את בתו סתם אין הבוגרת 
בכלל (קידושין סד:). והנה אם נשאל דעת בעה"ב, בוודאי 
יאמר בהיפך, אדרבה את הבוגרת דוקא קידש, כמובן, הרי 
שכפי דעת בעה"ב ונהפוך הוא, ודברי פי חכם חן".והנה, ידוע 

היא עצה ותושיה, אמנם בגלות מצרים היה עדיין שהתורה 
שער  חקודם מתן תורה. וגם הדעת היה בגלות כידוע (עי' פע"

חג המצות פ"א), אך זאת ידעו, שכפי אשר יאמר להם פרעה 
ומצרים, יעשו הם הכל בהיפך כנ"ל. כשאמר פרעה 'רק צאנכם 
ובקרכם יוצג', השיב משה בהיפך מקצה לקצה: "גם אתה 

וגם מקננו ילך, כי ממנו נקח לעבוד', פירוש, כי מזה תתן... 
וזהו  שאתה אומר לעשות כך, נקח עצה לעבוד ולעשות בהיפך.

שאמר: 'ואנחנו לא נדע מה נעבוד עד בואנו שמה', פירוש, 
ואנחנו לא נדע עצה מה לעבוד ולעשות עד בואנו שמה. היינו 

מר, למתן תורה, ולעת עתה העצה זו ידענו שכל מה שאתה או
  (דברי ישראל)                                .לעשות בהיפך מקצה לקצה

  ואנחנו לא נדע מה נעבד את ה' עד באנו שמה. (י, כו)
מדוע? שכן, מי שהתרחש לו נס חייב להביא קרבן תודה. אין אנו 
יודעים כמה ניסים עוד יתרחשו לנו וכמה קרבנות נחוב. רק 

גאולתנו, נדע בכמה קרבנות  בעת בואנו שמה, לאחר שתושלם
תודה נתחייבו ובמה נעבוד את ה'... זהו גם פירושו של הפסוק 
שלעיל: "גם אתה תתן בידינו עולות וזבחים". שכן, לפי מעשיך 
וקשיות ערפך נראה שעוד תגרום לנו להתחייב בהרבה קרבנות 

  (כתב סופר)                                         תודה.
משה וגו' כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה.  יאמר ה' אלו

 ב)-דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו וגו'. (יא, א
נראה לבאר סמיכות הפסוקים. כי אומות העולם הוציאו קול 
שהמצריים גרשו את ישראל ממצרים כי עם שפל ובזוי הוא, 
והקב"ה לא הוציאם כלל ממצרים (וכמש"כ ביוסיפון לרומים 

. אמנם בצאתם ברכוש גדול, וטוב מצרים )ו ימ"שנגד אפיאנ
בידם, אי אפשר לומר שגירשם, דאם כן איך לא נטלו מהם 
המצריים את שלהם, ועל כרחך יודו כולם שהקב"ה הוציאם 

שלחו כלה גרש יגרש כוזהו שאמר: " שלא בטובתן של מצרים.
אתכם מזה", היינו, שיש לחוש שיוציאו לעז שהמצריים גרשו 

מחמת גודל שנאתם אותם, על כן: "דבר נא באזני  את ישראל
כדי שיודו שהקב"ה  –העם וישאלו איש מאת רעהו" וגו' 

  (תפארת יהונתן)                 הוציאם שלא בטובתם של מצרים.   
  

  דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו וגו'. (יא, ב)
- כלל נקוט הוא שלשון 'שאלה' שייכת בדבר החוזר בעין (

לאפוקי מ"הלואה" דלהוצאה ניתנה.), ואם כן יש לדייק, למה 
אמר הכתוב "וישאלו איש מאת רעהו", והרי לא החזירו להם 

ונראה לפרש על זה הדרך, "דהנה איתא בספרי מוסר,  כלום.
דראוי ונכון לאדם שלא להחזיק הממון שחננו השי"ת בשביל 

בעיניה, דהדר  –הנאת עצמו, רק להחזיק הממון כדבר השאול 
אות', - כי באמת כתיב (חגי ב, ח) 'לי הכסף ולי הזהב נאום ה' צב

רק שרצה הקב"ה לזכות את ישראל במצות ומעשים טובים 
באמצעות הממון. ועל כן, כל איש המשכיל יראה לעשות עם 
הממון שחננו השי"ת, רצון השי"ת, לעשות צדקה וגמילות 

כי הממון חוזרת  –חסדים וכדומה, וזהו בחינת: הדרא בעיניה" 

והנה, כבר הביא רש"י את דברי חז"ל, שכל  בעינה אליו ית"ש.
כוונת השי"ת ב'שאלה' זו היתה "בשביל שלא יאמר אותו צדיק 
אברהם, 'ועבדום וענו אותם' קיים בהם, 'ואחרי כן יצאו ברכוש 
גדול' לא קיים בהם". הרי שתכלית השאלה זו לא היתה לשם 

ם רצונו ית"ש, ואם כן שפיר יש עצם הממון, אלא לשם קיו
וישאלו כיון שבקיום רצונו "הדרא  –לייחס כאן לשון שאלה 

  (אהבת שלום)                        בעיניה למריה דעלמא", כאמור.  
  

בר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו וגו' כלי כסף ד
אמרו חז"ל (ברכות ט, א) אין נא אלא לשון  (יא, ב) .וכלי זהב

קשה אמר לו הקב"ה למשה: בבקשה ממך לך ואמור להם ב
לישראל, בבקשה מכם שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב שלא 
יאמר אותו צדיק 'עבדום וענו אותם' (בראשית טו, יג) קיים 
בהם, 'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' (שם יד) לא קיים בהם. הקשו 
 המפרשים קושיא ידועה ומפורסמת: היתכן לומר שהקב"ה
חשש רק מפני מה שיאמר אברהם, ולא מצד עצם קיום 
הבטחתו? ויש לתרץ למעשה, לא היה מקום לתרעומת כלשהי 
מצידו של אברהם, שכן הבטחת "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" 
התקיימה בביזת הים, שאז הסתיימה פעולת היציאה, כאשר 
טבעו הרודפים בים ושוב לא היה חשש שיחזירו את ישראל 

ובכלל, הקב"ה לא חשש שאברהם יהרהר, חלילה, אחר  למצרים.
מידותיו, שהרי צדיק הוא! ובכל זאת, היה חשש שאברהם יאמר 
בלשון תמיהה: "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" לא קיים בהם? הן 
לא יתכן כדבר הזה! משום כך יסיק אברהם לעצמו כי מכיוון 

הגיע שלא התקיימה הבטחת הרכוש הגדול, בהכרח שעדיין לא 
זמן היציאה ממצרים, ואם כן בני ישראל יוצאים טרם זמנם, 
כמו בני אפרים, נושקי רומי קשת, ויהיה צער לאותו צדיק על 
שישראל יוצאים בטרם הגיע זמנם לצאת. ולכן, כדי למנוע את 
צערו של אותו צדיק, ביקש הקב"ה שכבר בעת היציאה ממצרים 

  )זי"ע(הגה"ק בעל החוות דעת                              .ייצאו ברכוש גדול
  

דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת 
פירש"י: "אין נא אלא לשון  רעותה כלי כסף וכלי זהב. (יא, ב)

בקשה, בבקשה ממך הזהירם על כך" וכו'. ומקורו בדברי חז"ל 
שאמרו (ברכות ט:) שלא רצו ישראל לקחת ממצרים כלי כסף 

ם ואמרו לו "ולואי שנצא בעצמנו". וקשה, בשלמא ושאר דברי
ישראל היו צריכים לבקשה, שהרי אמרו "ולואי שנצא בעצמנו", 
אך למה היה צריך משה רבע"ה לבקשה ופיוס; עוד יש לדקדק, 
למה לא הזכיר כאן 'שמלות', כמו שאמר לעיל (ג, כב): "ושאלה 

לא  אשה משכנתה וגו' כלי כסף וכלי זהב ושמלות", וכן שם
כתיב "איש מאת רעהו" כדכתיב כאן; גם דרשו חז"ל על 
הכתוב: "וישאלום" (לקמן יב, לו. הובא ברש"י שם) "אף מה 
שלא היו שואלים מהם היו נותנים להם, אתה אומר אחד טול 
שנים ולך", ולכאורה תמוה, מדוע הוסיפו המצריים לתת יותר 

מש ממה שבקשו ישראל. אך, הנה במהרי"ל לא התיר להשת
במשכון של נכרי, כי הוא גזל, מלבד בליל פסח (כמ"ש במג"א 
סי' תעב סק"ב). "ונראה דכלי סעודה של גוים שאינם ראויים 
לטבול כי לא קנאם ישראל, רק בתורת גזל משתמש בו, יש בו 
סכנה וטומאה עצומה של לחמם טמא. ועל כן כששאלו ישראל 

תר ממה ממצרים כלים, השאילום בשמחה ורצו להוסיף יו
מזלייהו, שר שלהם,  –שמבקשים, אע"ג דאינהו מצרים לא חזו 

חזו (עי' מגילה ג.) שזה יגרום טומאה לשונאי ישראל וזוהמא 
רבה, על כן 'וישאלום'. אך תגבורת הקדושה שהשפיע הקב"ה 
על ישראל בלילה ההוא (עי' זוה"ק בפרשתנו מ.) אע"פ שלא 

שלים רצון צדיק היו ראויים, מכל מקום הקב"ה עשה כך לה
אברהם אע"ה 'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' (בראשית טו, יד), 
ע"כ השפיע עליהם כל כך עד שנתבטלה הטומאה". ולכן מותר 
להשתמש בכל ליל פסח במשכון של נכרי, "כי אז מכח גודל 

 ג



התלהבות דסיפור יציאת מצרים, לא ישלוט בנו כח הטומאה, 
יב: "ושאלה אשה משכנתה לפיכך, לעיל כת אע"פ שלא נטבלו".

וגו' כלי כסף וכלי זהב ושמלות", דיבר שם בהבטחתו רק 
בכלים נאים שהמה תכשיטי נשים, דברים שאין בהם טומאה 
ואינם צריכים טבילה, וזה לא היה קשה למשה רבע"ה לומר 
לישראל, אמנם עתה בשעת מעשה, הוצרך הקב"ה לומר 

לו איש מאת למשה: בבקשה ממך "דבר נא באזני העם וישא
רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב", דיבר כאן בכלי 
סעודה, ועל כן הוסיף לומר איש מאת רעהו", כלומר שהם 
ישאלו כלי סעודה, ולא רק תכשיטי נשים, ולכן לא הזכיר כאן 

  חתם סופר)('שמלות', כי לשמלות לא היה צריך לבקשה, כאמור. 
  

גם האיש משה גדול מאד ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים 
   בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. (יא, ג)

כאורה יש להקשות מדוע נקט כאן הכתוב לשון העם, הרי ל
איתא במדרש רבה (במדבר כ, כג) כל מקום שנאמר העם לשון 
גנאי הוא, וכל מקום שנאמר ישראל לשון שבח הוא. וא"כ אמאי 

י ולא לשון ישראל שהוא נקט כאן לשון העם שהוא לשון גנא
לשון שבח. גם צ"ב סוף הפסוק גם האיש משה גדול, דמה ענין 
זה שייך לתחילת הפסוק שהקב"ה נתן את חן העם בעיני 
המצרים. ונראה לבאר ע"פ הגמרא בחולין, דלויים פטורים 
מליתן לכהן זרוע לחיים וקיבה, משום שנאמר וזה יהיה משפט 

בכלל העם, והנה כששאלו  הכהנים מאת העם, ולויים אינם
ישראל מהמצרים כלי זהב וכסף, מבואר בחז"ל שהיה זה בשכר 
העבודה שעבדו למצרים, ולפ"ז שבט לוי שלא היו בכלל 
השיעבוד לא לקחו מהמצרים כלים, ולפ"ז גם לא נשאו חן 
בעיני המצרים, שהרי כל מה שניתן חן העם הוא רק בשביל 

ששבט לוי לא שאלו כלים  שישאילו להם כלי זהב וכסף, וכיון
גם לא נשאו חן בעיני מצרים אלא דלפ"ז יש להקשות במה 
שהכתוב משבח את משה שהתעסק בעצמות יוסף ולא בביזה, 
והרי משה לא היה זכאי לביזת מצרים שהרי לא היה בשיעבוד, 
ומהו השבח שהתעסק בעצמות יוסף ולא בביזה. וי"ל דלכך נקט 

ט לוי לא היו בכלל מה שנאמר הכתוב לשון העם, להורות ששב
ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים, שהרי מבואר הגמרא חולין 
שהלויים אינם בכלל העם, ואם תאמר דא"כ מה מעלתו של 
משה שנתעסק בעצמות יוסף ולא בביזה, הרי הוא מכלל שבט 
לוי שלא נשתתפו בביזה, לכן אמר הכתוב גם האיש משה גדול 

שכן אם היה רוצה היה יכול לשאול  מאד בעיני מצרים, וכיון
כלים מהמצרים, שהרי נשא חן בעיניהם למרות שלא היה 
בשיעבוד, וכיון שאעפ"כ נתעסק בעצמות יוסף לכן שבחו 

  (פרשת דרכים)                                                         . הכתוב
ר ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו וכו' למען תדעון אש

ראוי לעמוד כאן על  )יפלה ה' בין מצרים ובין ישראל (יא, ז
שינוי הלשון בין מכת ערוב שההפלאה האמורה שם, היא בין 
ארץ גושן  לארץ מצרים "והפלתי ביום ההוא את ארץ גושן 
אשר עמי עומד עליה", וכן במכת הברד נאמר "רק בארץ גושן 

ורות לא אשר שם בני ישראל לא היה ברד", ואילו במכת בכ
נאמרה הבדלה בין הארצות, אלא בין האנשים "ולכל בני ישראל 

אך נראה לבאר בדרך פשוטה דהנה אמרו  לא יחרץ כלב לשונו".
חז"ל שמכיון שניתנה רשות למשחית להשחית אינו מבחין בין 
צדיק לרשע (הובא ברש"י יב, כב), וודאי שכל שלוחי המקום 

ן הברד, נכללים במאמר זה, להזיק, כמו צפרדע, כינים, ערוב, וכ
ואינם מבחינים בהזיקם ובהשחיתם בין צדיק לרשע. לפ"ז יובן, 
מדוע בכל המכות שנעשו ע"י מזיקים שלוחי המקום היה צורך 
להפלות בין ארץ ישראל לארץ, דאילו באותה ארץ א"א 
להפלות בין האנשים, דהמזיק אינו מבחין ביניהם, לכן נשלחו 

משא"כ במכת  צרים, ולא לארץ גושן.המזיקים רק לארצות המ

בכורות, שכתוב בה "ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכתי כל 
בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים אעשה 
שפטים אני ה'", ואמרו חז"ל "ועברתי בארץ מצרים" אני ולא 
מלאך, "והכתי כל בכור" אני ולא שרף וגו', ומטעם זה נצטוו 

ל המשקוף ועל שתי המזוזות כדי שיבחין הקב"ה לשים דם ע
במצוות הפסח ויפסח עליהם, במכה זו שפיר נאמר בה שיפלה 

  (אמרי שפר)                        .    הקב"ה בין בני ישראל למצרים
  החדש הזה לכם. (יב, ב)

עזר בן ערך רצה לקרות "החדש יבשבת קמ"ז, ב איתא שרבי אל
יה לבם", ובפשטות הכוונה מכיון הזה לכם" וקרא "החרש ה

שנעקר ממנו חכמת התורה, ושכח כמה פרטים בהלכות קידוש 
החדש, קרא על עצמו המליצה החרש היה לבם, דהיינו שנסגר 
לבו ונסתמו מעיינותיו. אמנם בשם הגה"ק רבי שמשון 
מאוסטרופלא זי"ע מבואר ששר השכחה שמו "ריב" ושר הממונה 

כח השכחה נתהפך לו אותיות "דזך" על הזכרון שמו "דזך", ומ
ל"ריב" והיינו באותיות השניות "החדש הזה לכם הם דז"ך ונתהפך 
לו ב"רי"ב" החרש היה לבם. והוסיף החתם סופר שטומאת מצרים 
היה שם "קפא" (כמו שאמרו בפסחים קט"ו, ב שמרור צריך 
למתקו בחרוסת משום "קפא") וכשתוסיף מספר "קפא" על "דזך" 

ב" שהוא שר השכחה, וכשנגאלו מטומאת מצרים והסיר עולה "רי
מהם השכחה נשאר הזכרון, וזהו החדש הזה לכם, שהוא שם של 

  שמשון מאוסטרופלא זי"ע)האלוקי רבי (הגה"ק                          .זכרון
החודש הזה לכם ראש חדשים וגו'. ויקחו להם איש שה 

הפסיק והתחיל  יש לדקדק למה ג)-לבית אבות וגו'. (יב, ב
פרשת קרבן פסח, עם הפסוק "החודש הזה לכם" וגו', שהוא מצוה 

וי"ל בדרך רמז, כי במצות  אחרת לגמרי, מצות קידוש החודש.
קרבן פסח נצטוו ישראל לראשונה על מצות שחיטה, כדכתיב 
(פסוק ו): "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל", ולכן הקדים הכתוב 

לים בשחיטה, שהרי כל טבח שאינו יודע שידעו עיקרי הדינים הפוס
הלכות שחיטה אסור לאכול משחיטתו, ואלו הן הלכות שחיטה: 

וזהו הרמז:  שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור" (חולין ט.)
"החודש הזה לכם" נוטריקון: ש'הייה ד'רסה ח'לדה ה'גרמה ו'עיקור. 

ה לרמז שקודם מסר להם דיני שחיטה כהלכה, ורק לאחר מכן צו
  ) זי"ע(הרה"ק ר' צבי אלימלך שפירא מבלאזוב   להם על שחיטת הפסח

בעשור לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה 
אמרו חז"ל, שפסח שיצאו בו ישראל ממצרים,  לבית. (יב, ג)

אותו היום חמישי בשבת היה (שבת פז, ב). בזה נתן הטור (סי' 
דול, שנמצא תל) טעם למה נקרא שבת שלפני הפסח שבת הג

שעשירי בחדש היה בשבת, ולקחו להם כל אחד שה לפסחו 
וקשר אותו בכרעי מטתו, ושאלו המצרים למה זה לכם, והשיבו 
לשחטו לשם פסח במצות ה' עלינו, והיו שיניהם קהות על 
ששוחטין את אלהיהן, ולא היו רשאין לומר להם דבר. על שם 

"חק יעקב", אם  אותו נס קורין אותו שבת הגדול. והקשה בספר
היה פסח ביום חמישי, הרי יפול חג השבועות שהוא ביום נ"א 

היום שיפול בו יום ב' של  –לפסח ביום ששי (לפי הסימן ב"ש 
פסח, בו יחול לעולם חג השבועות), והלא באותה הסוגיא אמרו 
שם למעלה, כי לדברי הכל ניתנה תורה לישראל בשבת, ואיך 

חמישי, ושבועות בשבת. וי"ל  פסח ביום –נפרנס את שניהם 
שבני ישראל בצאתם ממצרים היה להם דין בני נח, ובבני נח 
הלילה הולך אחר היום, כמו שכתוב "יום ולילה לא ישבותו". 
כשנצטוו ישראל להתחיל לספור מ"ט יום, ושתהא תחלת 
הספירה מלילו השני של פסח, החלו הם לספור בלילה שלגבי 

שמה שאצלנו הוא מוצאי יו"ט של פסח, דידם היה השני, והיינו, 
נחשב אצלם ללילו של החג. היום השני, שהחל מהבוקר, 
נסתיים בבקר שלמחרתו, ואותו הלילה ואותו הלילה שאחרי 
היום השני, הוא שהחלו בו בספירה. לגבי דידן, לאחר שניתנה 

 ד



תורה ונתחדשה הלכה שהיום הולך אחר הלילה, הרי זה כבר 
השני. אלא שהלכה זו נתחדשה רק במתן  הלילה השלישי, ולא

תורה, נמצא שעד יום מתן תורה היו סופרים כדרך שהיה נקוט 
בידם שהלילה הולך אחר היום. כשהגיע יום החמשים, אם היתה 
ניתנת התורה באותו יום, היתה צריכה להתחדש ההלכה שהיום 
הולך אחר הלילה, ולא היה ליום זה לילו עמו, שהרי בלילה היה 

ן שנמשך אחר היום שלפניו, ומנו אותו בארבעים ותשעה. הדי
לכן באותו יום ששי לא ניתנה תורה, כי אם למחרתו ביום ש"ק, 
ולילו של אותו יום ש"ק היה ליל החמשים לפי המנין שהיה 
נקוט בידם מקדמת דנא, ובבקר ניתנה תורה ונתחדשה הלכה 

  (פנים יפות)                            שהיום הולך אחר הלילה.
מבואר שקרבן פסח  מן הכבשים ומן העזים תקחו. (יב, ח)

היה אפשר להביא או מן הכבשים או מן העזים. ובני ישראל 
לקחו שה כבשים. לפי"ז יש לבאר כמין חומר דברי המדרש, 
מפני מה קורין את השבת לפני הפסח שבת הגדול, על הנס 

והם היו  הגדול שהיה לישראל, שהמצרים היו עובדין לשה
קושרין אותו השה לכרעי המטה לפסח, והיו המצרים רואין כל 
אלה ושותקים, והיה נס גדול. ודברי המדרש תמוהין בתרתי. א. 
הרי פסח מקחו בעשור, והיה הנס כל הארבעה ימים קודם 
הפסח עד השחיטה, א"כ למה נחשב הנס רק על שבת הגדול, 

שראל עשו על פי צווי הרי כל ארבעה ימים היה נס. ב. הרי בני י
ה', וא"כ מאי שייך בזה נס, ששמעו לקול ה'. אלא למעשה היו 
יכולים לקחת "מן העזים" שבזה לא היה עבודת המצרים, א"כ 
מצד צווי השי"ת לא היו צריכים לנס, רק מעצמם לקחו "שה 
כבשים", ממילא נחשב לנס גדול מה שהמצרים שתקו. אך 

הרי קרבן פסח צריך ביקור בשאר ימים כבר לא נחשב לנס, ש
ארבעה ימים, הרי לאחר שלקחו את השה כבשים, כבר לא יכלו 
למחר להחליפו בשה עזים, שהרי צריך ביקור ד' ימים, נמצא 
ששאר ימים כבר נעשה ע"פ צווי ה' וזה לא נקרא נס, לכך רק 

  רג)ע(הגה"ק רבי חיים הכהן ראפאפורט זי"ע אב"ד לעמב יום הראשון חשיב נס.

ום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה ובי
וצ"ב דבפסח מצרים לא נהג איסור חמץ אלא יום  (יב, טז) .לכם

אחד בלבד, ולא שבעה ימים כמו פסח דורות. גם איסור מלאכת 
עבודה, איסור הנובע מקדושת יום טוב, לא נהג כלל בפסח 

ות מצרים. א"כ מפני מה, איפוא, הצטוו בני ישראל על מצו
הנוהגות בפסח דורות כבר עתה, עוד בהיותם במצרים? ונראה 
דלמדנו כאן יסוד גדול ועיקר חשוב במצוותיו של הקב"ה, יסוד 
אשר ממנו פינה ויתד לכל חגי ומועדי עם ישראל, דאורייתא 
ודרבנן. כל העמים חוגגים את ימי נצחונותיהם ביום מפלת 

ה לשמחתם האויבים. לדידם עצם מפלת האויב מהווה סיב
ולחגותיהם. אך לא כן עם ישראל, אשר איננו שמח בעצם מפלת 
אויביו, וכמו שאמר הכתוב: בנפול אויבך אל תשמח" (משלי כב, 
יז), כי אם בנצחונו שלו ובהצלחתו שלו. לא מצאנו בתורה 
שנצטווינו לעשות חג המצות 'כי בו עשה ה' במצרים שפטים' 

ב"ה את בני ישראל וכדומה, אלא רק משום שבו הוציא הק
ממצרים. אילו היו מצטווים בני ישראל על שביתת הפסח רק 
לשנה הבאה, היה הטועה יכול לטעות ולחשוב, כאילו נקבע החג 
על מפלתם של הרשעים, ומשום כך חוגגים הם ביום הראשון, 
יום צאתם, וביום השביעי, יום טביעתם של המצרים. מחשבה זו 

ו כי מנע הקב"ה את מלאכי השרת בטעות יסודה, ואדרבה, מצאנ
מלומר לפניו שירה ביום שבו טבעו המצרים, שכן אין הקב"ה 
שמח במפלתם של רשעים (מגילה י:), ומטעם זה גם אין 
אומרים הלל כל שבעה. משום כך ציוה הקב"ה על קדושת יו"ט 
של יום השביעי עוד טרם טבעו המצרים בים סוף, להורות כי אין 

ואין החג אלא מפני שבו יצאו ישראל  טביעתם סיבת החג,
  (משך חכמה)                      .ממצרים

  

  אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. (יב, טז)
הנה, מדרך האוכלים למלאות תאוותם, בעת שממלאים 
תאוותם כרצונם, הנה המה מלאים גיאות, שהוא כעובד ע"ז 

ל ושבע ודשן (סוטה ד:), כמאמר הכתוב (דברים לא, ב) 'ואכ
 –ופנה אל אלוהים אחרים' וגו', לא כן הצדיקים, כל אכילתם 

אך להחיות נפש החיוני שבו, לתורה ולעבודה, הנה מבררים על 
ידי זה ניצוצות הקדושות שבתוך המאכל ההוא, ומעלים 
ניצוצות הקדושות אשר היו בהסתר במלבושים, דומם צומח, חי 

ה כזו, המה באים למקום הקודש והצדיקים על ידי אכיל
לדביקות נפלא, כמאמר הכתוב (שם ח, י) 'ואכלת ושבעת 
וברכת', וברכת מלשון 'המבריך את הגפן' (כלאים פ"ז מ"א), 
היינו בדביקות, 'את ה' אלקיך'. ואי אפשר לאדם לבוא לידי 
דביקות אמיתי, כי אם על ידי הכנעה וענוה, היפך מהמתגאים 

אך הוא מיעוט  –אשר יאכל"  על ידי האכילה כנ"ל".וזהו: "אך
(פסחים ה.) היינו שעל ידי אכילתם, ממעטין עצמם לפניו ית"ש, 
וזהו: "לכל נפש" כנ"ל, על ידי זה במדה כנגד מדה, כמו שהמה 
מעלים ניצוצות הקדושות, ממקום ההסתר מלמטה למעלה, כן 
יקבלו ממקום ההסתר מלמעלה למטה, וזהו: "הוא לבדו", 

  (צמח דוד)                        "יעשה לכם".     היושב בסתר עליון 
  ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. (יב, כב)

תאני רב יוסף מאי דכתיב ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד 
בוקר, כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים 
לרשעים וכו', אמר רב יהודה אמר רב לעולם יכנס אדם בכי טוב 

יצא בכי בכי טוב שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד ו
בוקר (ב"ק דף ס.). ויש להקשות דלמא שאני התם שניתן רשות 
למשחית על ידי מכת בכורות ואינו מבחין כדאמר רב יוסף, אבל 

ונראה ליישב דע"כ  בשאר לילות לעולם אימא דליכא סכנתא.
לאו משום  הא דתני רב יוסף כיון שניתן רשות למשחית נמי

מכת בכורות איירי, שהיא לא היתה ע"י שום משחית אלא ע"י 
הקב"ה בכבודו ובעצמו כדדרשינן ועברתי אני ולא מלאך, וא"כ 
לא שייך לומר אינו מבחין. אלא הא דקאמר כיון שניתן רשות 
למשחית היינו משום דסתם לילה הוא רשות למשחיתים, וכן 

דלעולם יכנס בכי טוב.  פרש"י להדיא כאן, וא"כ ילפינן שפיר
ואין להקשות א"כ מאי ענין האי קרא ללילה של מכת בכורות 
ומה נשתנה מכל הלילות, כבר פרשו היטב הרא"ם דהתם הוצרך 
להזהירם טפי, שאם א' מהם היה ניזוק היו המצריים אומרים 
שמכת בכורות גופא היא ששלטה בהם, והוי חילול השם בדבר 

וכו' למען תדעון אשר יפלה ה' בין  שמשה אמר ולכל בני ישראל
  (פני יהושע)                                          מצרים ובין ישראל וק"ל.

  ושמרתם את הדבר הזה לחק לך ולבניך עד עולם. (יב, כד)
ידוע שיש ל"ו עונשי כריתות בתורה (כריתות ב.), וכולם הם על 

שיש כרת בהן עבירות לא תעשה, חוץ ממצוות פסח ומילה, 
שו"ע יו"ד סי' רסז ס"ט) (בביטול העשה. והנה, קיי"ל להלכה 

שהלוקה עבד מן הגוי, אין הגוף קנוי לו עד שיטבילנו לשם 
עבדות, הלכך אם קדם וטבל לשם בן חורין, הרי הוא בן חורין. 
לפיכך צריך להטיל עליו איזו עבודה בעודו במים, כדי שיהא 

 אני טובל לשם בן חורין. ע"כ. נראה כעבד, שלא יקדים ויאמר
"והנה, כביכול השי"ת מקיים תורתו, והנה אנחנו עבדים היינו 
לפרעה במצרים מגזירת 'כי גר יהיה זרעך וכו' ועבדום' וכו' 
(בראשית טו, יג), יהיה להם שעבוד עבדות עלינו עד שאמרו 

שהוצרך ליתן שטר שחרור. והנה בו  –רז"ל: 'ויהי בשלח פרעה' 
צאנו לחירות מעבדות פרעה ונעשינו עבדים לו ית"ש, בלילה י

ואם כן היה מקום עפ"י התורה לטבול לשם חירות, וח"ו היינו 
יוצאים מעבדות השי"ת גם כן, שהוא כביכול הרב שקנה אותנו 
מיד פרעה. על כן השי"ת העמיס עלינו עבודתו בחצי לילה 

ו ית"ש הראשון במצות פסח ומילה, ועל ידי כן נעשינו עבדים ל
 ה



לעבדו בכל מצותיו וחוקותיו. אם כן אלו הב' מצות הן המה 
לסיבה לקיום כל מצותיו ית"ש, כי עי"ז נתחייבנו לו ית"ש 

 –בעבודה".וזהו שאמר הכתוב: "ושמרתם את הדבר הזה לחק" 
על ידי המצוה הזאת תימשך לך התחייבות החוקים "לך ולבניך 

ת אלו ח"ו, הרי הוא עד עולם", ואם כן מי שעובר על שתי מצוו
רוצה להעביר מעליו כל חוקי התורה, כי רע בעיניו העול 
שקבלנו על עצמנו להיות לעבדים ית"ש, ולכן דוקא על שתי 
מצוות עשה אלו יש עונש כרת, "תחת אשר הוטב בעיניו 
להכרית ולהפריד את עצמו מעבודתו ית"ש ונכרתה הנפש ההיא 

  (אגרא דכלה)                 ח"ו לא תהא כזאת בישראל".   
והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם וגו' 

כתב רש"י ז"ל ויקוד העם: על בשורת  כז)-ויקוד העם (יב, כו
הבנים. פלא גדול איזו בשורה טובה היא זו, והרי שאלת מה 
העבודה וגו' היא שאלת בן הרשע? ועוד מהי הבשורה הטובה? 

תם שלא יהיו להם ח"ו בנים לדורות וכי העלו בני ישראל על דע
עולם? אולם מה שהוקשה להם היה הלשון "והיה" שנאמר כאן 
בפסוק, שכן "והיה" הוא לשון שמחה (ויקרא רבה יא, ז), 

הלא "מה העבודה הזאת לכם" היא  –ולשמחה מה זו עושה 
שאלת הבן הרשע? אלא, ביאור העניין הוא על פי מה שאמר 

ות נג.): "שיננא, לא תיהוי בעבורי שמואל לרב יהודה (כתוב
אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבא, דלא ידיעה מאי זרעא 
נפיק מיניה" (כלומר: אל תעיד על העברת נחלה מבן אחד לבן 
שני, ואפילו מבן רע לבן טוב, שהרי אינך יודע איזה בנים יוולדו 
 לאותם בנים, ואפשר שבני הבן הרע יהיו צדיקים ולהיפך). והנה,

במקום תשובה מקהים את שיניו של הבן הרשע ואומרים לו 
"אילו היה שם לא היה נגאל", אולם לכאורה הנה עובדה שהוא 
בתוכנו והוא רשע הרי שנגאל?! אלא על כרחך שיש בו איזה 
ניצוץ קדוש, ועל ידי זה עתידים לצאת ממנו צאצאים טובים! 

מחה תהיה לשון שמחה, והיינו: ש –ולכן אמרה התורה "והיה" 
לך אפילו משאלת "מה העבודה הזאת", שהיא שאלתו של בן 
רשע, כי מכל מקום כיוון שבפועל ישנו בינינו, על כרחך שיש בו 
ניצוץ קדוש וייצא ממנו זרע טוב. זו הבשורה הטובה שהתבשרו 

  (בני יששכר)                         ישראל כאן.                           
  פסח הוא לה'. (יב, כז) אמרתם זבח ו

והנה יש להבין שאנו קורין אותו יום טוב המכונה בתורה "חג 
המצות", אנו קורין אותו "פסח", והיכן רמוז זה בתורה לקרוא 
יו"ט זה בשם "פסח", הלא בכל התורה נקרא יו"ט זה בשם "חג 
המצות". והנה כתיב "אני לדודי ודודי לי", היינו שאנו מספרים 

ב"ה והקב"ה מספר שבח ישראל. וכן הוא, שאנו שבחו של הק
מניחין תפילין וכתיב בהן שבח של הקב"ה, והקב"ה מניח תפילין 
שכתוב בהן שבח ישראל. ובזה מובן מה שכתוב בתנא דבי אליהו 
דמצוה לספר שבחן של ישראל, ויש להשי"ת נחת רוח מזה 
שמספר בשבחן של ישראל. ונראה הטעם משום דאסור להסיח 

מתפילין, ומצוה על כל אדם לעסוק תמיד בתפילין, דהיינו דעת 
או לספר השבח של ישראל דהיינו תפילין דמארי עלמא... או 
לספר בשבח של הקב"ה דהוא תפילין של ישראל והנה "חג 
המצות" נקרא על שבח ישראל. ועי' ברש"י על פסוק "ויאפו את 

חג המצות" הבצק כו' עגות מצות כו' וגם צדה"... ונמצא נקרא "
על שם ישראל שאפו את הבצק עוגות מצות, ולזה בתורה נקרא 
יו"ט זה בשם "חג המצות", כביכול השי"ת מספר שבחן של 
ישראל. אנו קורין היו"ט בשם "פסח", על שם שבח הש"י, 
"ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח" כו' שהוא שבח הש"י, 

  (קדושת לוי)                          על דרך הפסוק "אני לדודי ודודי לי".
וילכו ויעשו  בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואהרן כן 

תמוה מה החידוש שעשו כדבר משה, הרי ידעו  (יב, כח) .עשו
שהוא הגואל, וממילא  קיימו כל דבריו. אלא כך הוא הביאור: 

משה רבינו ע"ה ציווה את ישראל לתת את הדם תחילה על 
' המזוזות, מאחר והמשקוף מרמז על המשקוף ואח"כ על ב

השי"ת, והמזוזות על משה ואהרן, ולכן קודם על המשקוף ואח"כ  
על המזוזות, ואילו בציווי השי"ת למשה כתוב קודם על המזוזות 
ואח"כ על המשקוף, ומשה שינה מפני כבוד שמים, והנה ישראל 
השיגו ברוה"ק איך נצטווה משה מפי הגבורה, ולא עשו כסדר 

  (בנין אריאל)    .ר להם משה אלא כסדר שנצטוה וזהו שבחםשאמ
  ויהי בחצי הלילה וה' היכה כל בכור בארץ מצרים. (יב, כט)

בזוהר הקדוש מצינו שאותו הלילה שבו יצאו בני ישראל 
ממצרים, התחיל להאיר כבר בחצי הלילה. ונראה בדברי הזוהר 

הפסח  ליישב את שיטת רבי אלעזר בן עזריה, הסובר שאכילת
היא רק עד חצות. והקשו התוספות (ברכות ט. בד"ה ר' אלעזר), 
שהרי במפורש אמר הכתוב (שמות יב, י) "לא תותירו ממנו 
עד בוקר", ואם כן משמע שעד הבוקר אפשר לאוכלו? (ועיין 
במה שתירצו). אולם לדברי הזוהר תוסר קושייתם, שהרי 

כבר  פסוק זה נאמר לגבי פסח מצרים, ואז החל הבוקר
מחצות הלילה? עוד יש לבאר לפי זה את מה שאמר משה 
לפרעה "כחצות הלילה" ולא "בחצות" שכן לפי האמת לא 
היה אז חצות הלילה, אלא סוף הלילה, שהרי אז החל להאיר, 
אלא כחצות הלילה שלפניו או הלילה שלאחריו. עוד מבואר 

ה' לפי זה מה שאמר הכתוב (יב, נא): "בעצם היום הזה הוציא 
את בני ישראל מארץ מצרים", והכוונה היא שאף שהאיר היום 
כבר בחצי הלילה, מכל מקום לא יצאו אז אלא בעיצומו של 

  (הגה"ק רבי יהושיע מקוטנא זי"ע)                                           יום.
  (יב, לט) .ולא יכלו להתמהמה

ו, ובשפלות איש ישראל חייב להתבונן בגדלות הבורא יתברך שמ
עצמו. והנה שני הדברים הם בבחינת "מה", שהרי שפלות עצמו 

ה), ואילו גדלות  'מה אנוש כי תזכרנו' (תהילים ח, נרמז בכתוב:
הבורא ית"ש נרמז בכתוב: 'מה ה' אלוקיך שואל ממך כי אם 
ליראה את ה' אלוקיך' (דברים י,יב), אך מאחר שישראל היו 

ב' הבחינות : ולא יכלו  במצרים בשפל המצב, נמנעו מהם
להתמהמה היינו שנבצר מהם להתבונן בשתי התבוננות הללו, מה 

  (אמרי יוסף)                            ה' אלוקיך וגו' ומה אנוש כי תזכרנו.
קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי 

"קדש לי", אם תרצה לקדש את עצמך לי, שני הוא. (יג, ב) 
תנאים בדבר: "כל בכור" שכל אחד מישראל יהיה חשוב בעיניך 
בבחינת בכור, ואתה תהיה טפל אליו. "פטר כל" התחלת כל 
דבר בעבודת ה', "רחם" שתחוס ותרחם על כל אחד ואחד 
מישראל. "באדם ובבהמה" מה שתרצה להפלות בין בני אדם, 
ולהגביל את רחמיך רק על אלו שהם בבחינת אדם ובר דעת, 

למנעם מזולתם, "לי הוא" אני הוא המבחין ולא אתה, ועליך ו
לרחם על כל אחדואחד מישראל. "באדם ובבהמה" מה שתרצה 
להפלות בין בני אדם, ולהגביל את רחמיך רק על אלו שהם 
בבחינת אדם ובר דעת, ולמנעם מזולתם, "לי הוא" אני הוא 
המבחין ולא אתה, ועליך לרחם על כל אחד ואחד בלי שום 

  (הרה"ק מאפטא זי"ע)                         הבדל.
קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי 

"לי הוא  לעצמי קניתים, על ידי שהיכיתי בכורי  (יג, ב) .הוא
ולכאורה קשה למה קדשו רק הבכורים מאם,  מצרים" (רש"י)

ן שהם "פטר רחם", ולא קדשו אף הבכורים מאב, והרי מכיוו
שטעם קדושת הבכורים הוא מחמת שניצלו בנס ממכת 
בכורות, אף הבכורים מאב היו צריכים להתקדש, שאף הם 

אזי מת הבכור  –ניצלו, שהרי כאשר לא היה בבית בכור מאם 
מאב שהיה הגדול בבית? ותירץ הגאון הנ"ל, לאחר שהקדים 
קושיא נוספת: לכאורה, כיוון שהקב"ה בכבודו ובעצמו ירד 

  את בכורי מצרים, כפי שנאמר "אני ולא מלאך ולא  להכות
 ו



שרף וכו'", אם כן לשם מה היה צורך לתת דם על המשקוף ועל 
המזוזות? ועוד: מדוע נאסר עליהם לצאת מפתח ביתם בנימוק 

והלא  –ש"כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין טוב לרע" 
הוא בודאי הקב"ה בכבודו ובעצמו הוא שהיכה את בכורי מצרים, ו

יודע להבחין!? אלא, בהכרח עלינו לומר שמכת בכורות התחלקה 
לשני חלקים: לגבי הבכורים מן האב, זהו דבר שאינו גלוי וידוע 
לכל ורק הקב"ה יכול להבחין בין טיפה של בכור לטיפה שאינה 

   –של בכור (בבא מציעא סא:) ויודע אם הוא בכור לאביו או לא 
  

כבודו ובעצמו והיכה את אלו שאכן היו ב ומשום כך ירד הקב"ה
בכורים מאב, לעומת זאת, בכל הנוגע לבכורים מן האם, דבר זה 
ניכר ומבורר לכל ואין צורך בהבחנה מיוחדת, ומשום כך די היה 
בכך שהמשחית יעשה את שליחותו, משום כך, כיוון שלצורך 
הכאת הבכורים מאם ירד המשחית , היה צורך לשים את הדם על 

קוף, ולכן נאסר עליהם לצאת מפתח בתיהם עד הבוקר, כי המש
שוב  –להכות את הבכורים מאם  –כיון שניתנה רשות למשחית 

אינו מבחין בין טוב לרע. מעתה יובן היטב מדוע לא התקדשו 
כיון שהבכורים מאב שבמצרים הוכו על ידי  הבכורים מאב. כי

הקב"ה בכבודו ובעצמו, לא שייך לומר שנעשה להם נס (ומכוחו 
יתקדשו), כי הקב"ה יודע ומבחין ואין זה נס. הנס היה רק לגבי 
הבכורים מאם, שעמיתיהם המצרים הוכו על ידי משחית שבדרך 

מאם  ובכל זאת ניצלו הבכורים –כלל אינו מבחין בין טוב לרע 

הישראלים על ידי נס, לכן לא קדשו אלא הבכורים מאם, "פטר 
  )זי"ע(הגה"ק רבי עקיבא איגר                   .כל רחם בבני ישראל

זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים וגו'. והיה לך לאות 
על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך וגו'. 

 י).-מימים ימימה (יג, גושמרת את החקה הזאת למועדה 
משמע שכל התורה תלויה ביציאת מצרים, כמו שהיה אז שהקדים 
הקב"ה יציאת מצרים לקבלת התורה, כן הוא לעולם, שבכח יציאת 

מזמן לזמן. ודרשו  –מצרים זוכין לתורה. 'ושמרת כו' מימים ימימה' 
חז"ל על חקת הפסח ועל חקת תפילין, והכל ענין אחד, כי הזמן 

מסתיר. ויש בכל שנה גאולה חדשה בפסח, והוא הכנה ליום  והטבע
מתן תורה בשבועות, וכמו כן בכל יום יש הסתר מיוחד מצד הזמן, 
וצריכין גאולה, ובכח יציאת מצרים זוכין להאור היום, ולכן מקדימין 
[פרשת] יציאת מצרים בתפילין קודם קר"ש וגאולה ותפלה. 'ושמרת' 

(בראשית לז, יא), שצריכין להשתוקק הוא מלשון 'שמר את הדבר' 
בכל יום לבחינת גאולה וחירות ולצאת ממאסר הגוף והטבע, ואז 

ולכן בשבת אין צריך תפילין. שיום השבת  התפילין מסייעין לגאולה.
אינו מסתיר לבני ישראל, כי הוא בעצמו זכר ליציאת מצרים ואין בו 

יאת מצרים הסתר מצד הטבע. ולכן זכו בני ישראל לשבת אחר יצ
(שבת פז:), כיון שנתעלו לבחינת חירות למעלה מן הזמן והטבע, לכן 
מוכנים אל השבת שיש בו הארה למעלה מן הטבע, וששת ימי 

  )הה' שבט תרס" (שפת אמת  המעשה הם בזמן וטבע, והשבת למעלה מזה.

  
  שלח עמי ויעבדוני (י, ג) 

עמי, יש לדקדק על השינויים שבכאן, שמשה אמר שלח את 
ועבדי פרעה אמרו שלח את האנשים, ופרעה אמר לכו נא 
הגברים ואמאי שינו כל אחד לשונם. ונל"פ כי עבדי פרעה אמרו 
שלח את האנשים ומיעוט אנשים שנים, והרמז כי ב' פעמים 
אנ"ש בגי' שב"ת, כי אמרו רק שומרי שבת לבד ילכו ויעבדו את 

רים ומיעוט ה', אבל לא כל העם, ופרעה אמר: לכו נא הגב
גברים  שנים ב' פעמים גב"ר בגי' קדו"ש, כי פרעה ברשעותו לא 
רצה שכל שומרי שבת ילכו אלא הקדושים שבהם, אבל משה 
ואהרן אמרו: שלח עמי ויעבדוני, ועמ"י הוא מל' עוממין ע"ד 
שמצינו (פסחים כז.) גחלים עוממות, והיינו שגם אנשים רקנים 

ת בקדושה, גם כן ילכו אתנו מן המצות והם רק כגחלים עוממו
לעבוד את ה', ואמר בנעורינו ובזקננו נלך וגו' כי חג ה' לנו וכלנו 

  (כ"ק מרן מהר"ש זי"ע)                             צריכים לעבוד את ה'.
ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בצאננו ובבקרנו נלך כי 

ח אתכם חג ה' לנו. ויאמר אלהם יהי כן ה' עמכם כאשר אשל
אמר אבי כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע בהא  י)-ואת טפכם וגו'. (י, ט

איתא בתוספות (קידושין לז, ב ד"ה הואיל), שכל ארבעים שנה ד
שהיו בני ישראל במדבר לא היו חייבים להקריב קרבן פסח, לפי 
שלא נתחייבו בכך רק בביאתם לארץ (עיי"ש), ומה שנצטוו לעשות 

ת לצאתם מארץ מצרים, כדכתיב קרבן פסח במדבר בשנה השני
  בפרשת בהעלותך, היתה הוראת שעה לאותה שנה. 

אין ליתן טעמים על מה שכתוב בתורה, מכל מקום בדרך רמז אמנם 
מותר לומר, הענין בזה שנצטוו בני ישראל בשנה השנית דייקא 
לעשות קרבן פסח, דהנה מבואר בגמרא (פסחים קטז, ב), דלרב 

ה שבזמן הזה, שאין קרבן פסח, מצות אחא בר יעקב דסבירא לי
אכילת מצה היא רק מדרבנן, ממילא גם מצות סיפור יציאת מצרים 
היא רק מדרבנן, כי חיוב סיפור יציאת מצרים הוא רק "בשעה שיש 
מצה ומרור מונחים לפניך", וכיון שלשיטתו כשאין קרבן פסח, גם 

ה הקב"ה מצוות מצה וסיפור יציאת מצרים אינם מן התורה, לכך צו
הוראת שעה להקריב קרבן פסח בשנה השנית לצאתם ממצרים, כדי 
שתהיה נוהגת מצות סיפור יציאת מצרים, ועל ידי שמשה רבינו ע"ה 

יקיים את מצות סיפור יציאת מצרים בליל פסח בשלמות, יעשה בכך 
הכנה לכל הדורות העתידים לבוא, כשהאבות יקיימו מצות סיפור 

, יהא בכחם להשפיע קדושה בלב הבנים, יציאת מצרים בליל פסח
ולהשריש בהם אמונת הבורא ית"ש, עד עולם.    (ע"כ דבריו 

  הקדושים)
מה דכתיב בפרשתנו: ויאמר משה בנערינו  ועל דרך זה יש לבאר

ובזקנינו נלך בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה' לנו וגו'. ופירש רש"י: "אף 
ם", והיינו שגם אם כי אשלח גם את הצאן ואת הבקר כאשר אמרת

כבר אסכים לשלוח את טפכם, אך את הצאן ואת הבקר בודאי לא 
אשלח (עי' רא"ם; שפתי חכמים"), וכדכתיב (י, כד): "ויקרא פרעה אל 

צג גם טפכם ילך משה ויאמר לכו עבדו את ה' רק צאנכם ובקרכם יֻ 
עמכם". ויש לומר הענין בזה שהיה קשה לפרעה לשלוח את הצאן 

ר מאשר הטף, שהוא לכאורה נגד ההגיון, שכן כאשר והבקר יות
ישארו הטף, מובטח יותר שיחזרו האבות למצרים, אלא שרשע זה 
התחכם שלא יעשה משה רבינו הכנה לדורות להשרשת האמונה 
בלבות בני ישראל, ולכן לא רצה לשלוח את הצאן, בכדי שלא יהיה 

היה נוהגת לבני ישראל צאן לשחוט את הפסח במדבר, וממילא לא ת
שם מצות סיפור יציאת מצרים, ומשום כך אמר לו משה רבינו: 
"בצאננו ובבקרנו נלך", כי כאשר גם הצאן ילך עמהם, יוכלו לשחוט 
את הפסח במדבר ולקיים מצות סיפור יציאת מצרים, ויעשה בכך 
הכנה ראויה לכל הדורות, שעל ידי מצות סיפור יציאת מצרים יוכלו 

ה בלב בניהם, ולהשריש בהם אמונת הבורא האבות להכניס קדוש
  (כ"ק מרן מהר"א זי"ע)                                     ית"ש עד עולם.     

  

ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אלהם משכו וקחו לכם 
ובמדרש (שמו"ר טז,  צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. (יב, כא)

'בישישים חכמה ואורך  א) אמרו: "הדא הוא דכתיב (איוב יב, יב)
ימים תבונה', למה זכו הזקנים שיגאלו ישראל על ידיהן, אלא בשעה 
שנגלה הקב"ה למשה בסנה, אמר לו 'לך ואספת את זקני ישראל' 
(שמות ג, טז), כיון שבא משה, מיד 'וילך משה ואהרן ויאספו את כל 

"ה, זקני ישראל' (שם ד, כט), ואומר (שם, לא) 'ויאמן העם'. אמר הקב
הריני פורע לזקנים על שעשו את ישראל להאמין בשמי, בשעה 
שאמר משה 'ואמרתי להם אלקי אבותיכם שלחני אליכם', אילו לא 
קבלו הזקנים את דבריו של משה, אף כל ישראל לא היו מקבלים 

 ז



אלא הזקנים קבלו תחלה, ומשכו כל ישראל אחריהם, ועשו אותן 
אף אני עושה להם כבוד, להאמין לשמו של הקב"ה. אמר הקב"ה, 

ויהיה גאולת ישראל על ידיהן, שיהיו שוחטין פסחיהם על ידיהן של 
זקנים, שנאמר 'ויקרא משה לכל זקני ישראל', לפיכך הכתוב משבחן 

, כענין שמצינו בגמרא ויש לפרש כונת המדרש 'בישישים חכמה'".
(סוכה מד, א) לגבי זקיפת ערבות בצדי המזבח בחג הסוכות, 

ו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי "חד אמר, ערבה יסוד נביאים, שנחלק
וחד אמר, ערבה מנהג נביאים", ומפרש הריטב"א שם: "מנהג נביאים, 
פירוש שלא יסדו ולא תקנו בזה כלום, אלא שנהגו הנביאים כן, ונהגו 

  העם כמותם מאליהם".
 היה גם מצות הפסח, והיינו שמשה רבינו ע"ה אמר פרטיכענין הזה 

מצוה זו לזקנים בלבד, ובני ישראל יתבוננו במעשיהם של הזקנים 
ויקיימו את המצוה כמותם בכל פרטיה ודקדוקיה (עי' באברבנאל 
כעין זה). וטעם הדבר, שלא נאמרו פרטי מצוה זו דייקא לכל ישראל, 
יש לומר, לפי שמצוה זו היתה מצוה ראשונה שנצטוו בה כל בני 

שה רבינו לזקנים בלבד, שבני ישראל ישראל, על כן נאמרה מפי מ
יעשו אחריהם כמותם, בכדי להשריש ולקבוע בלבות בני ישראל 
עיקר זה של אמונת חכמים, שעלינו להתבונן תמיד ולראות בצדיקי 
וחכמי הדור איך הם מקיימים את מצוות השי"ת, ומהם נראה וכן 

  (כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע)                                         נעשה גם אנחנו.   
והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. 
ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל 

 ואת בתינו הציל ויקוד העםבמצרים בנגפו את מצרים 
הנה כפי שמבאר בעל ההגדה, שאלה זו היא  כז)-וישתחוו. (יב, כו

ה בשאלות שאר הבנים כתבה שאלת הבן הרשע, ויש להבין מפני מ
תורה שיאמרו את התשובה אליו, כדכתיב בבן חכם (ואתחנן ו, כא): 
"ואמרת אליו עבדים היינו", וכן בתשובה לבן תם כתיב (בא יג, יד): 
"ואמרת אליו בחוזק יד" וגו', ובבן שאינו יודע לשאול כתיב (שם, 

ע לא ח): "והגדת לבנך", ואילו בפסוק זה, שהיא תשובה לבן רש
   כתיב: ואמרתם אליו, אלא: "ואמרתם זבח פסח הוא לה'".

  

הענין בזה, לפי שהתורה ירדה לסוף דעתו של הרשע,  ויש לומר
שאין רצונו בתשובה כלל, אלא כל כונתו היא להתוכח בשאלות 
וחקירות, עד שיעמיד את עמדתו ושיטתו שלא כדת, וכדכתיב 

אם בהתגלות לבו", ולכן  (משלי יח, ב): "לא יחפוץ כסיל בתבונה כי
מן הראוי היה שלא להשיב לו כלל, כמו שנאמר (שם כו, ד): "אל 
תען כסיל כאולתו", אבל מאחר שיש לחוש מפני הרואים, שיאמרו 
שאין אנו עונים מפני שאין לנו מה להשיב, וגם שיתפאר הרשע 
בעצמו שניצח אותנו בדבריו, שעל כך כתיב בפסוק שלאחריו 

: "ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו", לכך (עיי"ש ברש"י)
כתבה תורה את התשובה בלשון זה: "ואמרתם זבח פסח הוא לה'", 
לומר שהתשובה אינה מכוונת אליו, אלא להשומעים את דבריו, 
ולכן הטעם על תיבת "ואמרתם", הוא פזר, שהיא נגינה גבוהה 

בח פסח ורמה, לרמז שיש לומר בקול רם בכדי שישמעו כולם: "ז
הוא לה'", והיינו שאנו עושים את הפסח לפי שכך צונו השי"ת, בעת 
"אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים", ואמנם בכל מצוה ומצוה 
ישנם טעמים נגלים ונסתרים, גבוה מעל גבוה, אך אנו צריכים 
לקיים את כל המצוות באמונה פשוטה, בבחינת "כל מצותיך 

  (כ"ק מרן מהר"י זי"ע)                                אמונה" (תהלים קיט, פו).

מעשה מהרה"ק רבי דוד  )י, כח(ויאמר לו פרעה לך מעלי 
שישב בקרעטשמע  )ז' שבט תקע"ד - תק"ו(מלעלוב זי"ע 

בצוותא עם תלמידו הרה"ק רבי יצחק מוורקא זי"ע, ודיבר עמו 
ור בעניני חסידות, והיה זה באחד מלילות החורף ובחוץ היה ק

עז, והגיע ערל ודפק בחזקה בדלת וביקש שירחמו עליו כי הקור 
חודר לעצמותיו ורוצה להכנס להתחמם, והכניסוהו, וישב זמן 
מועט וביקש לצאת, ופתחו לו, ולא עבר זמן מועט ושוב דפק 
וביקש שיכניסוהו כי קר לו, וכך חזר הדבר ונשנה כמה פעמים, 

, ושאל לרביה"ק על והיה הדבר תמוה בעיני הרה"ק מווארקא
הפליאה הזאת מילא זה שרוצה להיכנס מפני שקר לו בחוץ, 
אבל מה זה שרוצה אח"כ לצאת, ואמר לו רביה"ק כי היות ואנו 
מדברים בענינים קדושים ונשגבים, שורה פה עמנו השכינה 
הקדושה, ואין הערל הטמא הזה יכול לסבול את הקדושה הזו, 

הדבר עולה בנפשו ורק אחר ולכך הוא מוכרח  לצאת אפילו ש

שוב פעם אחת  שנמצא בחוץ וקר לו, הוא חוזר ומבקש להיכנס.
ישבו הגה"ק היהודי הקדוש מפרשיסחא זי"ע עם הרה"ק רבי 
דוד מלעלוב זי"ע, במוצאי ש"ק לאכול סעודת מלוה מלכה, 
וסיפרו סיפורי צדיקים, בתוך כך נכנס לשם ערל אחד וישכב 

בע שעה הקיץ פתאום משנתו וצווח שם ויירדם, לאחר שישן כר
ויצא מן הבית החוצה, שם שהה כעשרה רגעים, אך לרגל הקור 
הגדול נאלץ ליכנס שוב שנית הביתה פנימה, לאחר זמן מה 
שוב התחיל לצווח ורץ החוצה, כאשר שאלוהו על מה הנהו 
צווח, אמר שכאשר התחילו הצדיקים לספר, היה נדמה לו 

אשו, והשני על רגלו, ואחד שוחטו, כאילו אחד מהם יושב על ר
נענה הרה"ק מלעלוב ואמר: הדין עמו, כי אם מספרים מקדושת 
הצדיקים, אזי מסירים ועוקרים מרכבת הטומאה ממקומה, ואם 
כן עוקרים את הערל משורשו, כי יש לו אחיזה ושורש בטומאה, 

  ולכן הוא צווח

  
  איחר לשלם למטפלת, ומקדים לשלם על כמה חדשים

: אברך שאשתו עובדת מחוץ לבית, לוקח מטפלת עבור אלהש
הילדים לכמה שעות ביום. תאריך הפרעון למטפלת הוא בסוף כל 
חודש, אולם האברך וכן אשתו אינם פוגשים את המטפלת והילדים 
חוזרים לביתם לבד, ולכן עד שפוגש את המטפלת כדי לשלם לה, 

משך חודשיים, לוקח כמה ימים. פעם אחת התאחר ולא שילם לה 
אחר שפגש את המטפלת ושילם לה על החודשיים שעברו, רצה 
להקדים ולשלם לה לעוד כמה חדשים, כדי שלא יצטרך לחפש 

  אותה בסוף כל חודש. האם יש בזה איסור רבית.
מותר, ונכון שיפרש לה שמקדים לשלם מפני שאינו מוצא  תשובה:

  אותה.
וף כל חודש, מאחר שההסכם הוא שמשלם בס סברת הדברים:

נמצא שאם מקדים לשלם לה לפני הזמן, הרי הוא מלוה לה כסף, 
שהרי עדיין אינו מחויב לשלם לה, וכשמשלם לפני הזמן הרי מלוה 
לה כסף עד זמן שמחויב לשלם, ונמצא שהוא איחר לשלם בזמן 
שהיה צריך לשלם והיה לו חוב לשלם, ובתמורה לזה הוא חוזר 

  ם. ומלוה לה כסף לעוד חודשיי
מביא שני דיעות האם יש איסור  (סי' קס סעי' ט) והנה הרמ"א

להלוות לחבירו כסף וחבירו חוזר ומלוה לו, וכל זה כשחבירו חוזר 
ומלוה לו אותו סכום שהוא הלוה לחבירו, אבל אם חוזר ומלוה לו 
סכום יותר גדול או לזמן יותר גדול, אסור לכו"ע. והכרעת הפוסקים 

  אפשר לסמוך על המקילים. הוא דבאיסור דרבנן 
אין חשש רבית מן התורה אלא מדרבנן, דהרי לא  והנה, במעשה זו

סיכמו מראש שיאחר לשלם חודשיים, בתנאי שאח"כ יקדים לשלם 
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מראש, וא"כ אינו קצוצה, ואין בה אלא איסור דרבנן, וכן הרי מעשה 
זו הוא הלואה דרך שכירות שאינה אסורה מן התורה אלא מדרבנן, 

  פשר להקל לחזור ולהלוות אותה סכום. וא
אם מקדמים לשלם לה על יותר משני חדשים, נמצא שחוזר  ברם,

ונותן לה הלואה יותר גדולה שהוא איחר לשלם רק חודשיים וחוזר 
ומלוה סכום יותר גדול, ויש בזה איסור לכו"ע, ואין להקל אפי' 

יחר בדרבנן, ולכן במעשה זו שנותן הלוואה ליותר זמן שהוא א
ואף  בחודשיים ומקדים לשלם ליותר זמן, ויש בזה איסור לכו"ע.

דמבואר בשו"ע (סי' קעו סעיף ו) דאין רבית בשכירות קרקע ומותר 
לבקש יותר אם משלם לאחר זמן, אין זה אלא כשקובע כן 
לכתחילה שיש לו שני ברירות באיזה זמן לשלם, אבל אם בתחילה 

שלם מזמן זה, אסור להוסיף קבעו זמן לתשלום השכירות ומאחר ל
יותר ובפרט שמפרש להדיא שזה בגלל האיחור דבודאי יש להחמיר 

כשמקדים לשלם בגלל האיחור שאיחר עד  ברם, כל זה אמור בזה.
עכשיו, אבל במעשה זו הרי כל הסיבה שמקדים לשלם הוא משום 
שקשה למצוא אותה, ועכשיו כשיש לו הזדמנות לשלם הוא רוצה 

  חדשים, וכיון שאינו בגלל ההלואה אין בזה איסור.לשלם על כמה 
ואף דמבואר בשו"ע הרב (סעי' ז) דבשעת פרעון אסור להוסיף יותר 
אף כשאין ההוספה בגלל ההלואה, דמחזי כרבית, וא"כ בשעה 
שמשלם את החוב על החודשים שעברו, אסור להוסיף יותר אף 

מפרש  משום סיבות אחרות, כבר כתבנו בח"א (תשובה עח) דאם
להדיא שמוסיף משום סיבה אחרת אין בזה איסור, והכי נמי יפרש 
להדיא שמקדים לשלם רק משום שאינו מוצא אותה, וכמו כן כבר 
כתבנו שם (תשובה פז) דבהלואה דרך מקח אין צריך להחמיר על 
חומרת שו"ע הרב, וא"כ גם במעשה זו שהוא הלואה דרך מקח א"צ 

  על כמה חדשים הבאים. להחמיר, ומותר להקדים ולשלם 

 
  הגה"ק רבי חיים צאנזער מבראד זי"ע ו' שבט תקמ"ג

נולד בשנת ת"פ  הגה"ק רבי חיים זי"ע
בעיר צאנז, לאביו הגה"ק רבי מנחם נחום 
ולאמו הצדקנית ע"ה שהיתה בת הגה"ק רבי 
שמואל שמעלקא הלוי איש הורוויץ 
מטארנא (אביו של הגה"ק מהר"ם טיקטין 

של הגה"ק רבי אלעזר  נו ודודוחותו(זי"ע), 
בן הגה"ק רבי [ )רוקח הרוקח זי"ע בעל מעש

"רבי יהושע - יהושע הלוי אבד"ק פשעמישל [
בן הגה"ק רבי יעקב הורוויץ מוינה  ]הארוך"

 זי"ע] זי"ע בן הגה"ק רבי ישעיה הלוי הורוויץ
- וחתן הגה"ק רבי משה פו"מ [ )(השל"ה הק'

לה פרנס ומנהיג] ודומ"ץ בקראקא למע
(שהיה אבי אמו של הגה"ק מארבעים שנה 

בנו של הגה"ק רבי  –בעל מעשה רוקח זי"ע)
יהושע מקראקא בעל ה'מגיני שלמה', וע"ש 
עיר הולדתו נקרא בשם "רבי חיים צאנזער", 
וכך היה חותם שמו באגרות והסכמות: הק' 

  חיים מצאנז.
בנה את ביתו עם  כשהגיע לפרקו

רבי יוסף מחברתו הטהורה ע"ה בת הגה"ק 
אבי הגה"ק רבי ישראל - היילפרין מבראד (

היילפרין, מגדולי חכמי הקלויז דשם, שנודע 
בשם "ר' ישראל קעסליס"), והשתקע 
בבראד, בה נכנס ללמוד בהיכלא קדישא, 

  הקלויז המפורסם, 
היתה ברודי מהחשובות  שנים רבות

והמפוארות ביותר בקהילות ישראל. 
אין הבעש"ט הק' זי"ע אמר עליה ש

לחיצונים שליטה בה, באשר בשעריה תלויים 
שני כיסים: אחד של צדקה ואחד של 
גמילות חסדים. היו בה בזמנו כשמונים בתי 
כנסת ובתי מדרש מלאים מזן אל זן תלמידי 
חכמים מופלגים ידועי שם, שצרכיהם סופקו 
ביד נדיבה על ידי נגידי העיר ופרנסיה. 

שבהם ארבעה בתי דינים היו קבועים בה, 
נתבררו ענינים והלכות לאמיתה של תורה. 
רבי יעקב'קא לנדא כותב על ברודי 
בהקדמתו לשו"ת "נודע ביהודה": "בעת 
ההיא היתה העיר הזאת כלילת יופי מלאה 
חכמים וסופרים ממנה יצאה הוראה לכל 
ישראל, ומאות גאוני ארץ מבית המדרש 

דפה יצאו ומלאה הארץ דעה. עיר צדק ילין 
התנוסס בכתרה ה"קלויז"  ן חןכאבבה".

דברודי שהפך לאגדה בפי העם. הגה"ק רבי 
יחזקאל לנדא ה"נודע ביהודה", שעשה 
בקלויז את ימי נעוריו, כותב על תקופת 
לימודיו שם: "נתחברתי עם חברים, יראי 
השם הטהורים, בנינו לנו מדרש, מובדל 
מעדה ומופרש, וששה ימי המעשה, שם טמון 

  ומכוסה". 
עלה ונתעלה עד רום המעלות,  ז זהבקלוי

ונערץ ונקדש בפי כל. עד מהרה היה לאחד 
מראשי המדברים ומגדולי המשפיעים 
שבקלויז, למרות שלא נשא שום התמנות 
על שכמו שהיה גבוה ומעלה בשגב 
המדרגות ובהדר הגאונות. יומם ולילה הגה 
בתורת הנגלה, וכשהגיע העת החל בד בבד 

ר, עד שעמד עמה לעסוק בחכמת הנסת
בראש החברייא קדישא שבין חכמי הקלויז 
שעסקה בלימוד הקבלה. חבורה מופלאה זו 
קיימה מנין ב'שטיבל' מיוחד לצד הקלויז, 
ולמניינם הותר להצטרף רק אלו שכבר 
מלאה להם שלשים שנה, והם "מלאים תורה 
הנגלית גמרא ופוסקים, ויש להם יד ושם 

נים בסתרי הקבלה ומתפללים כבר כמה ש
כפי שנכתב  –מתוך סידור האר"י ז"ל..." 

בתקנות שבפנקס הקלויז. בשבתות ובימים 
טובים היו רשאים ללבוש בגדי לבן, כדרך 

  המקובלים.
בית הגדול אשר השכינה היתה שורה 

כפי שהעיד מרן הבעל שם טוב הק'  –עליו 
זי"ע נמנה גם תלמידו הגה"ק רבי משה 

על שיר  אוסטרער זי"ע בעל 'ערוגת הבושם'
השירים, מראשי אותה חבורתא קדישתא, 
אשר שמה בלבד מעלה רטט של קדושה 

  בלב כל בר בי רב.
ישבה כידוע חבורה קדושה,  בקלויז זה

גאוני עולם אשר שם כל אחד מהם מוזכר 
בסילודין, שעסקה בתורה בקדושה וטהרה, 
והאירה פני תבל. בני החבורה, לא פסיק 

עד נשגבות, פומייהו מלימודם, כפי שהו
שהיה מוסכם ביניהם שקול התורה לא 

יופסק מבין כתלי בי מדרשא במשך כל 
שעות היממה, ו"כשזה לומד, חבירו מותר לו 
לישן, וכן כולם, ועבור זה היתה השכינה 
הקדושה שרויה שם תמיד", ונוראות סופר 
על כך מפי הרה"ק רבי יצחק אייזיק 
מקאמרנא זי"ע (הביאו בנו הרה"ק רבי 

יעזר צבי זי"ע בספרו 'בן ביתי' פר' וירא, אל
  משפטים, תרומה, יעו"ש).

הנודעים לשם עולם,  בין חכמי הקלויז
נמנו הגאונים הקדושים: רבי אלעזר רוקח 

אביו של כ"ק מרן ה'שר שלום' - זי"ע (
מבעלזא זי"ע), רבי חיים לאנדא אבד"ק 

שזכה לשתי שלחנות, ובהונו  –פודקאמין 
לויז", ודאג לצורכי תמך ונשא בעול ה"ק

החבריא (על שמו נקרא נכדו הגה"ק בעל 
'דברי חיים' מצאנז, שאביו הגה"ק רבי ארי' 
ליבוש מטארניגראד היה נכד חתנו הגה"ק 

  רבי ישעי' הורוויץ, זי"ע).
 אחד המיוחד מראשי חבורה קדושה זו

היה הגה"ק המקובל האלוקי הגה"ק רבי 
ברייא חיים צאנזער זי"ע, אשר רבים מבין הח

נחשבים כתלמידיו המובהקים, הן בתורת 
הנגלה והן בחכמת הנסתר, ביצקם מים על 

  ידו בין כותלי 'קלויז' קדוש זה.
 מרן הבעל שם טוב הק' לא בכדי התאווה

לקרבו אל דרך החסידות אשר סלל  זי"ע
ולהכניסו בצל קדשו, למרות שבראשית 
דרכו נמנה הגה"ק רבי חיים על המתנגדים 

  אך כידוע לא איסתעייא מילתא. לדרך זו, 
: זי"ע הגאון רבי יוסף לעווינשטייןסיפר 

בעת החל להתפרסם  סעראצק אב"ד
הבעש"ט הק' זי"ע, התנגדו עליו חכמי 

הקדוש רבי הגאון בראד, ובראשם בהקלויז 
חיים צאנזער זי"ע, עם כל זה שלח הגה"ק 
רבי חיים צאנזער לתהות על קנקנו, את 

שה אוסטרער בעמח"ס תלמידו הגה"ק רבי מ
ערוגת הבושם, וישב שם זמן רב עד 
שנתקרב אליו מאוד. ובעת נסיעתו משם 
קיבל רשות הפרידה, ואמר לו הבעש"ט הק' 
זי"ע, שאני גוזר עליך שכל אשר לא יהיה 
הנראה בעיניך תספר לו לרבך, ומעט מה 
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שנראה לך אל תספר. ואמר לו, כי הגה"ק 
דור, מנשמת רבי חיים הוא מגדולי וצדיקי ה

רבי יוחנן, ומעודו לא היה שוחק כמימרא 
דרבי יוחנן (ברכות ל"א ע"א) "אסור לאדם 

שחוק פיו בעולם הזה" והגמ' מוסיפה  למלא
"מימיו לא מילא שחוק פיו בעוה"ז  לשר"

אמר: ו והוסיףרבי יוחנן רביה". ממכי שמעיה 
"מי שיעשה לו נחת רוח שישחוק, יקנה לו 

תדבר עלי תמלא רצונו עולם הבא". אולי כש
ונחת רוח לשחוק, ואז נעשה יותר למתנגד. 
לימים התבטא על כך המגיד הק' 

כי  –ממעזריטש ואמר: "מה תתפלאו על זה 
  היה לו צורת רבי יוחנן ממש".

 ק מרן מהר"י מבעלזא זי"ע סיפרכ"
שהבעש"ט הק' זי"ע התבטא פעם על הגה"ק 

ל רבי חיים צאנזער זי"ע, ואמר, שבאמירת "ע
חטא" [ובנו"א באמירת אשמנו בגדנו וכו'] 
הוא דובר שקרים... כי מעולם לא טעם טעמו 
של חטא! וסיים באנחה "אבער איך ליידער 

  געפין מיך אין יעדער על חטא".
וסודות הקבלה  כן היה עוסק ברזי התורה

 –ביחד עם ריעו הגה"ק רבי יחזקאל לנדא 
ו בעל ה'נודע ביהודה', כפי שכותב על כך בנ

רבי יעקבקא (בהקדמה הנזכרת) בספרו 
משבחי אביו הגאון בזה"ל: "... כאשר באמנה 
שמעתי פה קדוש יאמר זה קדוש ד' מכובד 
גאון וחסיד המפורסם מקובל האלקי מו"ה 
חיים סאנציר ז"ל, אשר ידענו כי הוא היה לו 
לחבר טוב בלמודי ד' הנסתרות, הוא היה 

ש של על הנוב"י) כי כל כתבי קוד- אומר (
האר"י ז"ל ויתר ספרי קבלה המקובלים 
במדינה זו, גם המו"נ, כל אלה חוברו לו 

  יחדיו והיו טמונים בסתר כנפיו סלה...".
שהעניקו שניהם יחד על  גם בהסכמה

פירוש על ספר 'משנת  –ספר 'מגיד משנה' 
שחיבר חברם  –חסידים' (זאלקווא, תק"ה) 

הגה"ק רבי משה מדראגטשין זי"ע, מעידים 
המה בזה"ל: "משה עלה למרום ותמונת ד' 
יביט דין גליא רזיא... ואיש משה ישב אתנו 
כמה שבועות בבית מדרשינו ספרו כאן 
וזייני' עליו, ידיו רב לו למטרח ואסוקי 
שמעתתא בנגלה ובנסתר, ופומי' מסהיד 
עלי' כאשר שמענו מפיו כמה וכמה דברים 
חריפים נחמדים בנגלה... ובנסתר גם כן 

ו חכמים עליו, והחברים אשר אתנו שקד
  בבית מדרשינו נתנו עדיהן...

נשאו ונתנו הרבה  גם בדבר ה' זו הלכה
ביניהם, ומן הענין לציין כאן תשובתו 
הארוכה של בעל ה'נודע ביהודה', בה אינו 
נושא פנים לשני מאורי הדור, הגה"ק רבי 
איציק'ל מהאמבורג ורבינו חיים צאנזער, 

ביהם אליו (שו"ת ולאחר שמעתיק מכת
מה) כותב הוא - נוב"י, מהדו"ק, יו"ד סי' מד

(שם סי' מו): "ויען שהאנשים האלה אהובים 
ביותר, וכל דבריהם דברי תורה ובשפה 
ברורה, על כן רציתי לעמוד על כל פרט 
מפרטי דבריהם. ועם כל זה האמת אהוב 
אצלי ביותר, ואותו אשמע וממנו לא 

הוא כותב: "הנה אסור...". ואחר אריכות רבה 
הארכתי בפרט הזה אף שאין בו נפקותא 
לנדון דידן, רק לאהבתי של הרב מהורר"ח 
למען אשתעשע בדבריו הנעימים... ואם כי 

בשורש הדין נטיתי מדבריו, כך היא דרכה 
של תורה, זה אוסר וזה מתיר ואת והב 
בסופה, והאמת יורה דרכו והוא האהוב 

.ואומר אני על לשנינו...". ולבסוף כותב: "..
ידידי מוהרר"ח כדרך שאמר הרא"ש על 
הראב"ד ז"ל: אם אדם חשוב מרוב 
ענוותנותו ופרישותו אינו רוצה לסמוך על 
עצמו לעשות מעשה ינהוג מנהג פרישותו 
לעצמו, אבל לא ניתן לכתוב להורות בו 
לאחרים... עכ"ל הרא"ש ז"ל. באופן שאומר 

נר"ו אני אם לא כדברי הרב החסיד מוהרר"ח 
  שהפריז על מידותיו להחמיר יותר מדאי...".

התיצב לימינו של הגה"ק רבי יעקב 
בריבו עם הגה"ק רבי יהונתן  עמדין זי"ע

אייבשיץ זי"ע, וחלק על רבני פרנקפורט 
בפרשת ה"גט מקליווא". עסק הרבה 
בתעניות ובסיגופים, ותפלתו היתה בדבקות 
רבה. היה מקובל מפורסם, והוא שנתן 

את הכיוון הנוטה לקבלה. מחותנו  לקלויז
בעל ה"תולדות יעקב יוסף" מביא בשמו 
כמה דברי תורה, הוא נזכר בתשובות נודע 
ביהודה קמא, יו"ד, סי' מ"ה, ה"דברי חיים" 
מצאנז זי"ע מצטט תשובה זו בדברי חיים, 
ח"א, יו"ד, סי' ל"ז וכותב: "הגאון החסיד 

  מהר"ח זי"ע. 
בתורת  מלבד עוצם גדולתו ורב חילו

הנגלה והנסתר הפליא מאוד במדת הצדקה, 
כשפיזר נתן לאביונים ועמד מוכן לימינם 
בכל עת, כמו שהזכיר אפס מעט מכך 
תלמידו הגה"ק רבי דוד טעביל בספרו 'נפש 
דוד' בהספדו על ארבעה גדולים, ובתוכו על 
רבו: "... והשני לארץ חיים הוא הרב החסיד 

זער המקובל האלקי מוהר"ר חיים צאנ
מקהלתינו, שיצקתי על ידו בימי חורפי בטור 
ח"מ, הוא היה עמוד התורה ועבודה שבלב, 
לילה ליום ישים וקרוב הי' לכל נשברי לב 
ואת דכא רוח יושיע, וכל מגמותיו היה 
להחיות לב נדכאים, וגם בחליו דרש את 
האלקים ואת הרופאים לרפא לנשברי לב 

דם בעיני פקיחא עליהם, ומימיו לא לן א
מאביוני קהלותינו בלא פרנסת לינה, ועד כי 
גוע לא הסיר תומתו. ועמוד התורה והעבודה 

  זו תפלה עד שיתפקקו חוליות שבשדרה".
שאומרים  סיפר הגה"ק מנאסאד זי"ע

בשם הבעש"ט הק' שבית מדרשו של הגה"ק 
  הר"ח מכוון כנגד שער התפילה. 

 זי"ע הגה"ק רבי הירש'לי מטשארטקוב
ה"ק מהר"ם מטיקטין זי"ע [בנו של הג

ואביהם של הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג 
היה בלוצק אצל חותנו ] ובעל הפלאה זי"ע

הגה"ק מרדכי אבד"ק דשם זי"ע, ולא היה לו 
בנים ל"ע משך חמש עשרה שנים, ונסע כמה 
פעמים להבעש"ט הק' עבור זה, ונעשה 
מתלמידיו. ופעם אחת הזכיר עצמו, אמר לו 

וא דבר קשה, ועצתי שתלך הבעש"ט הק': ה
אולי  לש"ב הגה"ק רבי חיים זי"ע לבראד,

יברכך הגה"ק רבי חיים צאנזער זי"ע, אזי 
יהיה קל לי. הוא בא ערב שבת קודש סמוך 
לקבלת שבת לבראד, ולקח שלום אצל 
הגה"ק רבי חיים זי"ע, ושאל אותו רבי חיים 
אם אינו מחברת החסידים ומטרדת קדושתו 

לל עמו תיכף אחר צאת לא השיבו. והתפ

הכוכבים. ולמחרתו עשה רבי הירש'לי הכנות 
לתפלתו, והגה"ק רבי חיים זי"ע התפלל 

עלות השחר עם מנין שלו, ואחר התפלה ב
ר יהוצרך להמתין על הרבי ר' הירש'לי, והעב

הסדרה שנים מקרא ואחד תרגום. ואחר את 
שגמר הרבי ר' הירש'לי תפלתו הבין שהוא 

עליו: "התוכל לבקש  מהחסידים, וצעק
שאמתין עליך". ובתוך החירוף אמר לו: 
"ארבעה מאורות יהיו לך". ולא פסק 

מצעקתו עליו עד שברח מביתו מפחדו,  
וחזר להבעש"ט הק' זי"ע, וסיפר לו הפחד 
והחירופין שסבל. שאלו הבעש"ט הק' זי"ע: 
"ולא אמר לך מאומה בנידון בנים". השיבו: 

א היה עת, רק "לא הזכרתי לפניו, כי ל
שבתוך צעקותיו נזרקו מאתו הדברים ד' 
מאורות". השיבו: "אם כן ברכך". וכן היה לו 
ד' מאורות". הגה"ק רבי נחום אב"ד 
פראסקרוב זי"ע והגה"ק רבי שמואל 
שמעלקא מניקלשבורג זי"ע והגה"ק בעל 
ההפלאה זי"ע והגה"ק רבי יהושע הישל הלוי 

  זי"ע. 
צל הרב שאירע א ונזכיר ענין נפלא

החסיד מו"ה אליעזר זכר צדיק לברכה, כי 
פ"א עת שהלך לשאוב מים מן באר פתוח 
ונטה מעל לבאר, נשמטו רגליו ונפל לתוכו 
וראשו מכוסה במים והי' המקום צר מאוד 
מבלי שיוכל לזוז ואז נפל בדעתו מה 
שמקובל אצלינו שהגה"ק ר' חיים צאנזער 

ו זי"ע אמר כי עד שבע דורות כל מי מזרע
שימצא במצוקה ויזכיר שמו יבוא לעזרתו, 
ואז הרגיש כמו תבנית יד אוחזת בו ומהפכו 

  ומעמידו על רגליו וכה ניצל בעז"ה. 
סיפר הרה"ק רבי אברהם שמחה 

כי בעת היות הגה"ק רבי חיים מבארנוב זי"ע 
צאנזער זי"ע בעיר בראד, ועמו חבירו הגה"ק 
רבי משה ראפאפארט, אשר להם קראו 

ויז, יען כי תמיד ישבו בהקלויז על חכמי קל
התורה, הם וחבריהם. פעם אחת היה נצרך 
להם מעות על הכנסת כלה, ונגמר בדעתם 
לסובב בעיר בראד, לקבץ נדבות מעשירי 
העיר. ויבואו אל בית עשיר אחד, ואף כי היה 
איש קל במנהגי ודתי ישראל, עם כל זה 
חרד לקראתם, ויקבלם בכבוד, ויספרו לו 

חפצם, וישאל להם העשיר, כמה כסף מטרת 
עוד חסר להם להשלים כל צרכי החתונה? 
ויאמרו לו, כי חסר להם מעות על טלית 
ושטריימיל, ויאמר להם העשיר, כי קשה לו 
ביטול תורתם וטירדתם, ויתן להם כל הכסף 
אשר חסר להם, והצדיקים נתנו לו תודתם, 
וילכו לביתם. והגה"ק רבי חיים שם אל לבו, 

לם להעשיר תשלום גמולו. וכאשר לש
העשיר הזה בימי חייו לא הוצרך לשום טובה 
מרבי חיים זי"ע, ויהי היום כאשר קרבו ימי 
העשיר, וחלה ונטה למות, ונודע הדבר לרבי 
חיים, צוהל המשמש, שיודיעו בעת שיוליכו 
אותו לבית עולמו, וכן עשה המשמש. וילך 

צוה הגה"ק רבי חיים אחר מטת המת. ובדרך 
הגה"ק רבי חיים לעמוד עם המטה, ויקרב 
אל המטה, ויט בידו אנה ואנה, וכן עשה פעם 
שנית, ובעת בואם עם המטה אל חצר בית 
החיים, קרב הגה"ק רבי חיים אל המטה, 
וינופף ידיו ויפרוש כפיו, למעלה ולארבע 

 י



הרוחות, ואחר כך הלך לביתו, וכל העם 
ראו כן תמהו, כי היה הדבר לפלא 

ניהם, כי לא הוסכן הגה"ק הרב רבי בעי
חיים לבטל מלימודו, לילך ללוות אחר 
איש, אשר לא היה מפורסם לירא אלקים, 
ובפרט לאיש הזה אשר סנאי שומעני'. 
ואיש אחד הרהיב וישאל את הרב, מה 
זאת ראה על ככה, בכל מעשים אשר עשה 
בענין ההלוי'. ויספר לו הגה"ק רבי חיים 

עשיר בדבר נתינת זי"ע, את אשר עשה ה
הכסף, על הטלית ושטריימיל להכנסת 
כלה, ועבור זאת החזיק לו טובה, לילך 
אחר מטתו, אבל כאשר הלך כברת ארץ 
אחר המטה, ראה והנה מחנה מלאכי 
חבלה, הקיפו וסבבו את המטה, ורצו 
לחטוף את המת, אבל בהגיעם אל חצר 
בית החיים, חזרו וסבבו, ובשום אופן לא 

מקומם, אז הוכרח לסכך עליו רצו למוש מ
בכפיו, עם זכות הטלית אשר נתן להכנסת 

  כלה, ופטר אותו לעולמו לשלום. 
ביקש  אחד מעשירי ושועי העיר

מהגה"ק רבי חיים צאנזער זי"ע שיאמר 
עליו קדיש בשנה הראשונה לאחר 
פטירתו, ויתן לו אלף זהובים בשכרו, ואמר 
לו הגה"ק אני רוצה כסכום הזה עבור כל 

הנה סך כל  –חודש, ואמר לו העשיר 
אתן  –רכושי הוא שלושת אלפים זהובים 

לכם את כל ממוני ותאמרו עלי קדיש 
כמה זמן שתרצו, ונתרצה לו. כשנפטר 
הגביר אמר עליו הגה"ק קדיש אחד, 
ותיכף נתגלה אליו הנפטר בחלום, וביקש 
שיפסיק מלומר עליו עוד קדיש, כי כבר 

אותו למקום  באמירתו קדיש אחד, העלה
  גבוה מאוד שאין בכחו לסבול עוד. 

ישב והרביץ תורה עד אחרית ימיו 
בבראד, ושם נסתלקה נשמתו לגנזי 
מרומים ביום ו' שבט שנת תקמ"ג ובה 

  מנוחתו כבוד.
בספה"ק 'נועם מגדים' להרה"ק רבי 
אליעזר הלוי הורוויץ מטארניגראד זי"ע, 
בדרוש לראש השנה (בסוה"ס, עמ' קנב) 

נן בתוך הדברים על פטירת צדיקי מתאו
הדור באותה שנה בזה"ל: "וכמו כן לנו 
עתה, כי בעת שיש בינינו חכמים דיודעי 
רזי דאורייתא אזי יש לנו השופר כלי זיין 
להלחם נגד אויבינו, אבל כשנאספו מנו 

נאבדו כלי מלחמה. ונזכיר  –בחטאינו 
בשנה הזאת הצדיקים שהלכו למנוחות 

ולנאע, וגם נודע לנו הרב ר"ח והרב מפ
מהרב מסאמבור מנוחת כבודו בא"י ונבכה 
עליהם כי גם זה מכפר, הבוכה על אדם 
כשר מוחלין לו...". ידוע שהגה"ק רבי 
אלעזר רוקח, היה תלמיד מובהק להגה"ק 
רבי חיים צאנזער [וכן חותנו, הגה"ק רבי 

  יהודה זונדל רמר"ז]. 
ואמר  פעם פנה כ"ק מרן מהר"ש זי"ע

כ"ק מרן מהר"י זי"ע: "תא ואשמיעך,  לבנו,
מה מקור הדברים שאומרים עלי שיש בי 
נשמת רבי חיים צאנזער, ראש הקלויז 
דבראדי". וכך סיפר: על ערש דווי היה 
מוטל הגה"ק רבי חיים צאנזער זי"ע. 
אראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש, 

אלו מתאמצים להותירו בהאי עלמא 
גדול, ואלו למען יוסיף להאיר באורו ה

שמנגד נאבקים לקחתו לעולם הבא, 
להשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה וקונה. 
ליד מיטתו ישב תלמידו הנאמן רבי 

ובראותו כי עוד מעט  זי"ע אלעזר רוקח
ייאסף הצדיק הקדוש אל עמיו לא עצר 
כח ופרץ בבכי תמרורים. כשניסה רבי 
חיים צאנזער זי"ע להרגיעו, התייפח רבי 

: "וכי איך לא אבכה, כשהנני אלעזר ואמר
רואה את רבי בכך". אזר ראש המקובלים 
את שארית כוחותיו ויאמר: "אל תבכה 

כ"ק בני, כי בקרוב אהיה בביתך"... והפטיר 
מרן: "נסתלק רבי חיים צאנזער לעלמא 
דקשוט ומיד לאחר מכן נולדתי אני, ומכך 
הבינו שזו היתה כוונתו שנשמתו הקדושה 

נם, ביום ו' לחודש שבט תתעבר בי". ואמ
תקמ"ג, גברה ידם של אראלים וארון 
הקודש נלקח בסערה השמימה, ויבכו כל 
בית ישראל את השרפה אשר שרף ה'. 
ימים מעטים לאחר מכן נולד לתלמידו 
הנאמן, רבי אלעזר, בנו השלישי כ"ק מרן, 
ויקרא שמו בישראל 'שלום'. לפי גירסא 

טירתו מהימנה זו, נולד מרן שבוע לאחר פ
  של רבי חיים צאנזער זי"ע. 

בפנקס ה"קלויז  שתי עובדות מסופרות
רבתי" דבראדי, ונביאם כלשונם:"בשנת 
תק"מ, היה חולאת מהלכת בכל התבל 
הנקראת בשם עופש, והיתה מגיפה גדולה 
והלכה מעיר לעיר, וכאשר החולאת הזאת 
נתקרבה קרוב לעיר בראדי הלכו כל חכמי 

ערב ובוקר, מחוץ  הקלויז בכל יום ויום,
לעיר, ואמרו קטורת. ובשמחת תורה בעת 
ההקפות הלך הגה"ק רבי משה אוסטרר 
הנ"ל ליקח ספר מארון הקודש, ונפל 
הגה"ק רבי משה על הרצפה מחלשות, וכל 
חכמי הקלויז לא נגעו בו, ושכב כן בערך 

ואחר זה קם על רגליו, ואמר  –חצי שעה 
 לחבריו שביטל כל החולאת ולא תוסיף

עוד להיות על העולם, ואח"כ לקח הס"ת 
מארון הקודש וששו בשמחת תורה 

  כדבעיה".
"בשכנות של הגה"ק רבי  ועוד מסופר

חיים צאנזער מבראד היה בעל כלי זמר 
הנקרא רבי חיים וואליס, ובכל לילה היה 
מנגן על הכינור חצות, וכל האנשים היו 
עומדים ובוכים בשמעם החצות. פעם 

ק ר' חיים צאנזער זי"ע, אחת היה הגה"
וראה את האנשים עומדים, ושאל אותם 
מדוע? וענו לו ששומעים חצות. ועמד ר' 
חיים גם כן לשמוע. ותיכף הגידו באזני 
הבעל כלי זמר שהר' חיים עומד בחוץ 
לשמוע וביקש ממנו לכנוס הביתה 
ולשמוע. מרוב התפעלות אמר רבי חיים: 

עדן עם מי יתן אחר פטירתי ללוות לי בגן 
כנורך. ואחרי זה נפטר הגה"ק ר' חיים. 
לסוף השבעה נפטר גם הבעל כלי זמר ר' 
חיים וואליס. ויהי היום בבוקר רצו 
להתפלל תפלת שחרית בקלויז רבתי, 
ושלחו לקרוא לרבי משה אוסטרר 
והמתינו עד בואו. השמש מהקלויז הלך 
להרב משה לקראו עוד הפעם, רק 

השמש במקלו  החלונות היו סגורים, וחבט
בחלון של רבי משה, וענה לו תיכף אבוא 
להקלויז. וכשבא אמר להשמש: לא 
אמחול לך כי הפסקת אותי משמוע הניגון 
איך ר' חיים וואליס הוביל לרבי חיים 

  צאנזער לגן עדן בכלי זמר".
הגה"ק  זרעו אחריו הידועים המה, בניו:

רבי שמואל אהרן אבד"ק מאציוב שבפלך 
שהיה חתן בעל  –ה"ק רבי צבי וואהלין, והג

זוגתו נפטרה ה'תולדות יעקב יוסף. 
בצעירותה, ובתה נתגדלה בבית זקנה, 
בעל ה'תולדות', וכשהגיע לפרקה השיאה 
להגה"ק רבי אברהם דוב אויערבאך זי"ע 
מחמעלניק. חתנו היה הגה"ק רבי נפתלי 
הירץ אבד"ק זעלחוב וק"ק ווישניצא, 

יקת מרת שבזיוו"ש נשא את הרבנית הצד
  העניא בת רבינו חיים צאנזער.

השאיר אחריו ברכה,  רבינו חיים
כתבים חידושי תורה ותשובות בהלכה, 
ובתוכם הגהות על ארבעה חלקי הטורים 
והשו"ע. חלק קטן מהם נדפסו כהגהות על 
שו"ע או"ח, "וחלק גדול מהם היו נמצאים 
בעליית הגג של הקלויז דבראד, אולם לא 

  מפני יראת המקום".נתנו לנגוע בהם 
על  ועל כולם חיבורו 'נאדר בקודש'

פרקי אבות, שהיה מונח בכתב יד קדשו 
בבית עקד ספריו של הגה"ק רבי אפרים 
זלמן מרגליות מבראד, ונדפס לראשונה 
בשנת תבר"ך, עם הסכמת הגאונים הק' 
בעל ה'דברי חיים' מצאנז, רבי יוסף שאול 

אל מלבוב בעל ה'שואל  ומשיב' ורבי יחי
  מיכל אבד"ק בראדי, זכיע"א.

  מאמרותיו הק'              
מובא בכתונת פסים להרה"ק רבי יעקב 
יוסף מפולנאה זי"ע בעל ה'תולדות יעקב 

(פר' תזריע, דף יב. וכ"ה שם בסו"פ  יוסף'
צו) שמעתי בשם המנוח החסיד מוהר"ר 
צבי מבראד קושיא שהקשה הזוהר וכו', 

מחשבה  וביאר כי יעלה לפעמים איזה
לאדם שסובר שהוא מצוה לעשות הדבר 
ההוא, אל יעשנה במהירות, רק תחילה 
יפיל גורל במאזני שכלו אם הוא לד' אם 
הוא לעזאזל, כי כך דרכו של יצה"ר 
להוסיף מצות ובאמת הוא גורע שהוא 
עבירה... וכן שמעתי בשם מחו' הרב 
החסיד מוהר"ר חיים צאנזער, כמו שרוצה 

ם ברחוב העיר, אמור לומר דעה לשם שמי
לו לך בחדרך להתבודד ואח"כ תראה אם 
הוא לשם שמים אם לאו, ודפח"ח". 
מרגלא בפומיה של הגה"ק רבי חיים 
צאנזער מבראדי זי"ע: משום כך מתחילות 
המסכתות שבש"ס בדף ב' ולא בדף א' 
לאמר לך, אף על פי שהגית בתורה יומם 
ולילה, אל תחזיק טובה לעצמך, שהרי 

  לא למדת אפילו את הא'. עדיין 
מובא בתולדות יעקב יוסף (פר' מקץ 

וכ"ה בהקדמה  אות ב ד"ה איש אמונות.
לספרו 'בן פורת יוסף') "שמעתי בשם 
מחו' מוהר"ח לתרץ קושיית התוס' בפ"ק 
דסנהדרין (ז. ד"ה אלא): א"ר המנונא אין 
תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה 

נן בפ"ב וכו'. והקשו התוס', דהא אמרי
 יא



  הק'   בעמ"ח "אגורה באהלך" אב"ד דקהילתינוזצ"ל  יוסף ניימןהג"ר זצ"ל  בן  יעקב יצחק ניימןהגאון הצדיק המפורסם מוה"ר רבי  לעלוי נשמת
 שליט"אזאב קליין הונצח ע"י הרה"ח ר'   נלב"ע ז' שבט תשס"ז זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמןמחזיקי הדת (מונטריאל) 

דשבת (לא.) דשואלין תחלה 'נשאת ונתת 
באמונה', ואח"כ 'קבעת עתים לתורה'. 

וביאר על  ומשני התוס' ב' תירוצים, יעו"ש.
כי טענת היצר הרע באדם, כי  דרך הלצה,

לעינים, תאוות עולם הזה  –תאוה היא 

מזומן מיד, מה שאין כן עולם הבא היא 
ן בהקפה והאמנה, ויותר יש לבחור במזומ

מן הקפה והאמנה, שהיא עסק התורה 
שהיא לעתיד. לכך שואלין תחלה: "נשאת 
ונתת באמונה' רצ"ל, סחורה נשאת ונתת 

בהקפה ואמונה, אם כן למה לא 'קבעת 
עתים לתורה' שהיא גם כן בהקפה 

  והאמנה בעסק עוה"ב, ודפח"ח". 
  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

  

 
  שליט"א  שלמה ישראל ברוך שיףלהרה"ח ר' מזלא טבא וגדיא יאה 

  ונכד-לרגל נשואי בנו שליט"אמנחם מנדל שיף  הרה"ח ר'ולאביו החשוב 
  תחי'  הכלה החשובה  ני"ו עב"ג שמואלהבה"ח המצוין  

   ולסבים החשובים שליט"א יחיאל הירש ר' הרה"ח העסקןבת 

  שליט"א  אברהם יצחק הרשטיק והרה"ח ר' שליט"א זאב וואלף פרסטר העסקן הרה"ח ר'
יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד ותרוו מהם 

  שלישי  [החתונה תתקיים אי"ה ביום          אמן  ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה לאוריוש"ט 
 קרית בעלזא ירושלים] 6רח' דובר שלום  "נחלת יהודה"פ' בשלח אור לי' שבט באולם 

   שליט"א אליהו בענדיקטר'  להרה"ח מזלא טבא וגדיא יאה

  שליט"א  בענדיקט יצחק הרה"ח ר' ולאביו החשוב

  ני"ו אהרן תחי' עב"ג הבה"ח המצוין הכלה החשובה  ונכדת-לרגל נשואי בתו

  שליט"א יואל פרידמאןהרה"ח ר'  ולסבים החשוביםשליט"א   בנימין פרידמאן בן הרה"ח ר'

זיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות יה"ר שיעלה השליט"א  נתנאל פרידוהרה"ח ר' 

  ישרים מבורכים בבנין עדי עד ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה לאוריוש"ט אמן 

  שליט"א  שלמה קופרשטיין להרה"ח ר'מזלא טבא וגדיא יאה 
   שליט"אברוך מרדכי קופרשטיין  הרה"ח ר'ולאביו החשוב 

  תחי'  הכלה החשובה  ני"ו עב"ג דודהבה"ח המצוין נכדם -לרגל ארוסי בנו

   ולסבים החשובים "אשליט ירמי' יחזקאל דמן בת העסקן הרה"ח ר'
  שליט"א  מאיר ארי' דמן והרה"ח ר' שליט"א פסח רינגל הרה"ח ר'

יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד ותרוו מהם 
  אמן ט"מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאוריוש ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה

   שליט"א שמואל וונגרלהרה"ח ר' מזלא טבא וגדיא יאה 
  תחי'  הכלה החשובה ינונכדת-לרגל ארוסי בתו

  דקהילותינו הק' מו"צ שליט"א  פתחי' קלייןר'  גני"ו בן הרה" יהושע עב"ג הבה"ח המצוין

  שליט"א  דוד דן רייזהרה"ח  ר'  לסבים החשוביםו

  שליט"א  חיים וונגרוהרה"ח ר'  שליט"א אביגדור קליין ר'ח הרה"העסקן ו
  יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד 

  "ט אמן   ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאוריוש
 שטראוסחת משפמהמברכים ההורים והגיסים 

  שליט"א  אליאסאהרן  להרה"ח ר'מזלא טבא וגדיא יאה 
  נכדם-לרגל נשואי בנו שליט"אשלמה אליאס  הרה"ח ר'ולאביו החשוב 

  תחי'  הכלה החשובה  ני"ו עב"ג משה אשר שמאיהבה"ח המצוין  

   ולסבים החשובים שליט"א מרדכי יוסף דמן בת הרה"ח ר'

  שליט"א  מאיר ארי' דמן והרה"ח ר' שליט"א רןמשולם קו הרה"ח ר'
  יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד 

 ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה לאוריושט"א 

  ולאביו החשוב  שליט"א אברם דוד לנגסאםלהרה"ח ר' מזלא טבא וגדיא יאה 

  תחי' נכדתם הכלה החשובה -לרגל ארוסי בתו שליט"איוסף לנגסאם הרה"ח ר' 

  שליט"א   דוד יעקב הרשטיקני"ו בן הרה"ח ר' שלמה זאב  המצוין עב"ג הבה"ח
  דקהילותינו הק' מו"צ  שליט"א שלום וידערהרה"ג ר'  ולסבים החשובים

יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה שליט"א  נחום גרינוואלדוהרה"ח ר' 

  דקדושה לאוריוש"ט אמן   דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת 

  ז"ל בנימין זאב הכהן ז"ל בן הרב אברהם הכהן מילר לע"נ הרה"ח ר' 
  מגענף שווייץ נלב"ע י"א שבט תשמ"ז 

  שליט"א גדלי' יוסף הכהן מילרר' הרב הונצח ע"י בנו 

ז"ל  יחיאל מיכלז"ל בן הרה"ח ר' אפרים דוב  לאנגנער   הרה"ח ר' לע"נ
  נלב"ע ו' שבט תשס"ז 

 שליט"איחיאל מיכל הונצח ע"י  בנו הרה"ח ר' 

  ז"ל ארי' יהודהבת הרה"ח ר'  ע"הזלצר  חוהמרת  האשה החשובה לע"נ
  ה שבט תשע" ח'נפטרה 

  שליט"א ארי' זלצרהרה"ח ר'  בנה יהונצחה ע"
  נלב"ע כ"ז שבט   ז"ל מאירבן הרה"ח ר'  ז"ליוסף  חייםהרה"ח ר' לע"נ 
   "לזאליהו אהרן בת הרה"ח ר'   ע"ה פערלמרת  ה החשובההאשוזוגתו 
    ז"ל יצחק צבי וויסבן הרה"ח ר'   ז"ל דודהרה"ח ר' ולע"נ   ,שבטח' נפטרה 

 שליט"א יודא ארי' שטיינברגחתנו הרה"ח ר' -נלב"ע ו שבט הונצחו ע"י בנם

  הרה"ח המפו' ר' אברהם קרויס ז"ל בן הרה"ח  ר' מאיר ז"ל  לעלוי נשמת
  נלב"ע ח' שבט תשע"ד 

 חתנו הרב ר' שמואל משה גאלד שליט"אהונצח ע"י 

ז"ל  יהודה זונדל מרדכיע"ה בת הרה"ח ר'  יהודיתהאשה החשובה מרת  לע"נ
 שנ"ז הונצחה ע"י בנה הרה"ח ר' ישראל חיים שפירא  שליט"א  נפטרה ט' שבט ת


