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• זמנים לשב"ק •

   מגילה כט - מועד קטן ב, בחינה ביום א'  
 
שיעור השבוע )הבא( בהחבורות שע"י קהלתינו הק'  עירובין לו. - לח: 

זכות הוצאת הגליון בשבוע זו נתנדב ע"י
הרבני הנגיד רודף צדקה וחסד

מו"ה שמעון ישראל קליין הי"ו

לרגל נישואי בנו
הבה"ח מרדכי ני"ו

למען תספר באזני בנך, הנהגת הקב"ה בתוך ההסתר
לעולם,  פנים  הסתרת  וירדה  מארצם,  ישראל  גלו  מאז 
שנתקיים במילאו אזהרת הקב"ה "ואנכי הסתר אסתיר פני", 

הצלחת  רואין  שאנו  מה  הוא  שבכולם  הקשה  וההסתרה 

המה  וערב  צפר  יום  בכל  רואות  עינינו  וכאשר  הרשעים, 

תמה  וכבר  ומדולדלים,  סחופים  ישראל  ואביוני  מצליחים, 

ולכן  משה רעיא מהימנא קדישא מדוע דרך רשעים צלחה, 

בראשית  להם  העמיד  ישראל  עמו  את  הקב"ה  יסד  כאשר 

וצוה  ודרכו הנהגת עולמו,  צמיחת עם ישראל את השגחתו 

עלינו לספרם לבנינו ולבני בנינו שלא נתייאש בכובד הגלות 

ומחשכת הגלות.

וכבר התאונן ע"ז דוד המלך )תהלים עג(  שדיבר על שלות 
'ואני  המלבי"ם(  פי'  )עפ"י  צווח  וככה  הצדיקים,  ויסורי  הרעים 

כמעט נטוי רגלי כאין שפכו אשרי', ]כמעט אשר נטיו רגלי  

והחלותי להרהר ולדרוש ולחקור אחר הנהגת ה'[, 'הנה כאין 

שפכו אשורי' ]היה קרוב שישפכו אשורי מדרך האושר אל 

אראה,  רשעים  שלום  בהוללים  קנאתי  כי  ומינות[  כפירה 

ובריא  למותם  חרצבות  אין  כי  בעוה"ז[,  מצליחים  ]שהם 

אותם  חולשה שיוביל  וגופם  מזגם  נמצא בטבע  ]לא  אולם, 

אינמו  אנוש  בעמל  מאד[,  וחזק  בריא  הוא  וכחם  המות  אל 

ועם אדם לא ינגעו, ]שכל בני אדם מלאים עמל ויגון למצוא 

מחיתם וצרכיהם והם אינם צריכים לעמול למצוא פרנסתם 

שית  יעטף  גאוה  ענקתמו  לכן  עמל[  בלא  מתפרנסים  כי 

חמס למו, ]שע"י גאותם וגדולתם לא יגנו אותם על החמס 

מי  ]כי  לבב,  משכיות  עברו  עינמו  מחלב  יצא  שעושים[ 

יותר  משיגים  עיניהם  הם  אבל  מאתים  מבקש  מנה  שי"ל 

אבוא  עד  וגו',  מתאותם[  יותר  ישיגו  כי  חומד  שלבם  ממה 

בעיוני   - זאת, באתי  נבוך בשאלה  ]ובהיותי  אל מקדשי אל 

אל מקדשי אל - היינו שהשכלתי מקומות המקודשים לאל 

שבם תקבל הנפש גמולה ועונשה אחר המות, והשכלתי כי 

חיי העוה"ז אינם אחרית חיי האדם ומציאותו, כי עת תפשט 

הנפש שמלותיה החומריים בעת המות תבא אל מקדשי אל, 

ושם תחיה בחיים ערבים נצחיים טובים מחיים האלה[אבינה 

לאחריתם, ]ראיתי מה אחרית חיי הרשעים האלה שהצליחו 

גדול  היותר  הוא העונש  ראיתי שהצלחתם פה  אז  ברשעם, 

להם[ אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות, ]שזה דומה 

כמי שכרה בור ושחת ללכוד בה ציד חיה, והחליק את הדרך 

המוביל אל הבור ההוא, שהגם שהחיה בעת תלך על הדרך 

החלק ידמה לה שהיא לטובתה להקל מהלכה, בסוף יתגלה 

וההצלחה  השלוה  ע"י  כן  למשואות,  נפלה  החלקות  שע"י 

שהיה לו בעוה"ז ימות מיתת נצח ויפול לגיהנם[ ע"כ, ועיין 

במפרשים שכולם כתבו כעין דבריו, ישמע חכם ויוסיף לקח.

וככה דיבר בקדשו מרן החת"ס ז"ל בתורת משה )בפרשתן( 
התעללתי  אשר  בנך  ובן  בנך  באזני  תספר  "...למען  וזל"ק: 

במצרים ואת אותתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ד' פירש''י 

התעללתי שחקתי... אין מן התימה כי הרואה כי פנה השגחה 

עליונה מכל עסקיו להרים קרן פרעה ומצרים להריק עליהם 

ואח"כ  מדינה,  לשום  ולא  לבדם  להם  שובע  בשני  טוב  כל 
]המשך בעמוד ב[



 ב 
פרשת בא תשע"ואילני הפרדס גליון ט"ו )צ"ט(

 הרה"ח ר' דוד ארי' יאקאב הי"ו לרגל נישואי בתו עב"ג הבה"ח משה ארי' דייטש ני"ו

ולא  למצרים  וזהבם  כספם  כל  להזיל  המדינות  כל  הרעיב 

לו באין ישראל מבחר האבות  די בזה אלא פרי נחמד היה 

בזה  די  ולא  הוריד למצרים,  בניו  ואת  אותו  גם  יעקב אלא 

אלא שהטיל עול ברזל על צווארם, וראה איך השליכם ליאור 

ימעכם בבנין ושחטום ואין דורש ואין מבקש, ארך זה הענין 

מתחלת ימי השובע כמו ג׳ מאות ועשרים שנה, ומלכו בזה״ז 

כמה מלכים זה אחר זה כולם מוצלחים ומלכו בכיפה, וכמה 

דורות מישראל נולדו ברעה ומתו ברעה וטובה לא ראו, ע״כ 

האמינו כי אלהי מצרים הוא המנהיג העולם ח״ו.

אך לבסוף נודע עמקי מחשבות ה׳ כי היה כל זה להוסיף 
בהמצרים  מראה  והקב״ה  ישראל,  לכשיצאו  גדול  רכוש 

ויוציאו  עבדו  ובמשה  בה׳  ישראל  יאמינו  שעי"ז  אותותיו 

כל הרכוש ההוא שהכניסו מכל המדינות ונמצא כל השובע 

ישראל  בשביל  יקבץ  ושהוא  פרעה  להטעות  הי׳  והרעב 

אשר  הוא  וזה  בה׳,  אמונתם  ולגרום  לבסוף  להעשירם 

להעשירם  במצרים  לו(  משחקת  שעה  )לשון  ושחקתי  התעללתי 

ומעתה  לבסוף  בם  שמתי  אשר  אותותי  ואת  ולהגדילם, 

נמצא  ה'(.  דרכי  ותבינו  שתדעו  הבנה  לשון  )ידיעה  ה׳  אני  כי  וידעתם 

אבותינו במצרים כשוגגים שלא הבינו עמקי מחשבות ה׳ אך 

אנחנו עכשיו בגלות יש לנו להבין את זה וכשאין אנו מבינים 

ומאמינים הרי אנחנו מזידים ולא שוגגים, והיינו חטאנו עם 

ו׳( אך הם חטאו בשוגג אבל אנחנו העוינו  )תהלים ק״ו  אבותינו 

זכרו  ולא  מעולם  השכילו  לא  אבותינו  כי  במזיד  והרשענו 

אנחנו  אך  סוף,  בים  ים  על  וימרו  ע״כ  חסדיך  רוב  משעבר 

יש לנו לזכור רוב חסדיו משעבר וכה יעשה להבא, עכל"ק, 

...ולמען  וזל"ק:  )שנת תקצ"ג(  בחתם סופר עה"ת  וכפל הדברים 

תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי. פירש"י ורמב"ן 

רעים  חלאים  היו  המכות  והנה  והיתול,  לשחוק  שחקתי 

ונאמנים ולא שחוק והיתול, אבל הוא ענין נפלא למתבונן, כי 

זה כמו שתי מאות ועשרים שנה כל רואיהם יכירו כח שר של 

יוסף  ומזלם הגדול שהרי מיום חלום פרעה ופתרון  מצרים 

וממלכתו  פרעה  את  הגבי'  מרומים  מגבהי  כי  בעליל  נראה 

שובע  ולמצרים  רעב  הי'  הארצות  בכל  קרת  מרומי  גפי  על 

ולצבור ממונם  כל הארצות  לכלכל  כדי שיכלו  בשבע שנים 

איש א' גדול ומופלא הי'  וכל אשר להם ולשעבדם תחתיו, 

בעולם נאמן לנביא אלקים יעקב אבינו שמו וביתו וכל זרעו 

נתגלגלו למצרים עם כל עשרם ורכושם עד שברכו הנביא 

ועלה נילוס לרגליו ולבסוף נעשו בניו לו רומסי חומר וטיט 

מזלו  הצלחת  כח  רואה  כל  הלא  יעשה  מה  לו  יאמר  ומי 

ושפע שר שלו משך ר"כ שנים ומי הוא אשר לא יפתה לבבו 

יומו האחרון עת צאת  להאמין בע"ז של מצרים, אך בבוא 

ובים  במצרים  מכה  בכל  הוכו  והמצריים  ממצרים  ישראל 

ונשארו מלכות שפלה כי רוב מקניהם מתו בדבר וגבוריהם 

סוס ורכב נטבעו בים, והארבה והברד לא השאיר מחי' בכל 

המדינה וכל ממונם ועשרם נטלו ישראל וינצלו את מצרים 

וכל אוצרות שהכניסו בימי רעב הטביע בים ונטלו ישראל 

בבזת הים.

עושר  גם מאז  כי  יבין לאשורו למפרע  זה  את  הבוחן 
שמור לבעליו לרעתם ולא זכה לכל הטוב אלא כדי שיבואו 

ישראל ויטלו העושר ההוא והם יאבדו ע"ד שאמחז"ל )שבת ל' 

ע"ב( טוב כעס משחוק טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים 

משחוק שמשחק עם הרשעים בעה"ז. והיינו אשר התעללתי 

שמתי  אשר  אותותי  ואת  טובתם  בימי  במצרים  ושחקתי 

ואל יטעה איש ולא  וידעתם כי אני ה'  בם בימי פורענותם 

רשעים  אחרית  כי  לו  ורע  וצדיק  לו  וטוב  ברשע  יתפתה 

נכרתה, ואחרית לאיש שלום, עכל"ק.

ויסוד זה מבואר עוד בחת"ס )סוף פ' בראשית( וזל"ק: "...וישע 
נתן  בתחלת תורתינו הקדושה  וגו'.  ואל מנחתו  ה' אל הבל 

לנו מקום להורות דרכיו ית"ש, כי הנה שעה אל קרבנו של 

לימים אחדים  מזה  לו תכלית  היה  ונתבונן מה  ונראה  הבל, 

נהרג וזה אשר לא שעה ה' אל מנחתו הרגו ונמלט עד ז' דורות 

וראה בני בני בניו לאלפים ורבבות בוני עיירות ומדינות )עי' ש"ר 

ל"א י"ח(, והצדיק הזה הבל אשר שעה ה' אל מנחתו לא נשאר 

לו שם ושארית בעה"ז וא"כ מה היה לו מצדקתו וממנחתו, 

ודרך  והבליו  חיי העה"ז  אין תכלית האדם  כי  לנו  וזה מורה 

רשעים אשר צלחה אין ראי' כי חפץ ה' בם ובמעשיהם אלא 

ות"ר שנה  קין אחר אלף  בני  וכל  טובתם להאבידם עדי עד 

ולא נשאר להם שם ושארית, והבל אחר ק"ל  נאבדו במבול 

שנה נתגלגל בשת שממנו הושתת העולם, ואח"כ בנח בונה 

עולם השני אחר המבול ואח"כ במרע"ה שבשבילו נברא כל 

העולם כולו. עכל"ק.

בדורות  עייפה,  נפש  על  קרים  כמים  הם  אלו  ודברים 
הללו שאנו חיים, בעת ששורר הסתר פנים גדול, ויראי חטא 

ימאסו, וסר מרע משתולל, והרשעים השגו שלוי עולם, וכל 

חיוב  לכן  בכבוד,  תרום  וקרנו  ראש,  נעשה  לישראל  המיצר 

עלינו לנוע בלבינו ולספר לבנינו, שסוף כל סוף הקב"ה יגבה 

יגדע  רשעים  קרני  וכל  בעולם,  שמו  ויקדש  למעלה  קרנינו 

ותרוממנה קרנות צדיק.

מראי מקומות:

עיין דרשות הר"ן )הדרוש השמיני(, ישועות משיחו לאברבנל )חלק א 

פרק כט(, מאירי מסכת אבות )פרק ד משנה יט(, פנים יפות )פ' שופטים 

עה"פ תמים תהיה(, כתב סופר )פ' נח ד"ה ויאמר ה' לנח בא אתה(

]המשך מעמוד א[



 ג 
אילני הפרדס גליון ט"ו )צ"ט( פרשת בא תשע"ו

ענפי האילן
דרוש דורש

פלפול נחמד בענין אימתי היתה התקנה תפלה 
בלחש - ובענין קול באשה ערוה בדיבור בעלמא

בתי  וכוונת  בתפלות  הקול  רוממות  וכוונת 

וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני  הכנסיות 

אדם מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם 

אנחנווזו  בריותיך  לפניו  ויאמרו  זה  ויפרסמו 

ה"א(  פ"ב  תענית  )ירושלמי  ז"ל  שאמרו  במה  כוונתם 

)יונה ג ח(, מכאן אתה  ויקראו אל אלהים בחזקה 

למד שתפלה צריכה קול, חציפא נצח לבישה. 
)רמב"ן סוף פרשה זו(

לכבוד ידידי הרב המאה"ג וכו' מו"ה יצחק ווייס נ"י אבדק"ק 

קארלבורג יע"א 

בגמ'  הקשה  אשר  וע"ד  מכתבו,  יקרת  השגתי  אחדשת"ה 

קולו  להנביה  שאסור  מכאן  ישמע  לא  וקולה  ל"א.(  )דף  ברכות 

הגמ' ממה שחנה התפללה בלחש שאין  למד  דהאיך  בתפלתו, 

ערוה,  באשה  דקול  משום  שאני  חנה  דלמא  קולו,  להגביח 

וכמבואר בכל בו )סי' מ"ה( 

אסורות  דנשים  הטעם 

דקול  מגילה  במקרא 

באשה ערוה, ובאליה רבה 

)סי' ע"ה( מביא מבאר שכע 

דאף בקול דיבור בעלמא 

וא"כ  ליזהר  וצריך  אסור 

מה ראי' מחנה שהתפללה 

בלחש עכ"ד 

בו  הכל  מדברי  הנה 

לא קשה די"ל כיון דמגלה 

בניגון  לקרותה  צריך 

הטעם א"כ הוי כקול שיר 

קול  משום  לכ"ע  דאסור 

באשה ערוה, אולם מבאר 

דאף  מבואר  הנ"ל  שבע 

בלא  בעלמא  דיבור  קול 

שום זמר ג"כ אסור משום 

ערוה.

רש"י  עפ"ד  ונ''ל 

בחומש פ' וירא עה"פ אי' 

שרה אשתך, ופירש"י למדנו שישאל אדם באכסניא שלו לאיש 

על האשה ולאשה על האיש, והקשה בהר"א מזרחי הא אמרי' 

בברכות דף כ"ד קול באשה ערוה וא"כ אין לשאול לאשה על 

האיש, וכתב בגור ארי' וז"ל: ודבר זה אין קושי' כלל דוקא כי 

מכוון להשמעת קול אז אסור אבל היכי דלא מכוון להשמעת 

קול וכן האשה אין מכוונה להשמעת קול אין איסור כלל, והא 

דאמרי' בקידושין דף ע' דקאמר רב נחמן לרב יהודא נשדר לי' 

ערוה,  באשה  קול  אמר שמואל  הכי  ר"י  ואמר  לילתא,  שלמא 

צריך  במקום שאין  האשה  עם  ידבר  דירחק שלא  פירושו  הכי 

לו, אבל במקום שהוא מהראוי לעשות, כגון זה בשלום האיש 

אינו אסור עכ"ל, ומבואר דדוקא בדיבור שאין לו לצורך אסור, 

ולפ"ז מיושב שפיר, דבתפלה הא אינה מכוונת להשמעת קול, 

וגם היתה צריכה להתפלל, וא"כ לא שייך האיסור משום קול 

באשה ערוה, ומוכח שפיר בגמ' מהא דחנה דאסור להגביה קולו 

בתפלתו.

והנה בא''ר שם מביא בשם הב"ש שהפליא לתמוה דפירשו 

מבואר  יוחסין  עשרה  בפ'  שהרי  כשמזמרת,  ערוה  באשה  קול 

מי  וסיים  מזמרת,  כשאינה  אפי'  ערוה  באשה  קול  דלשמוע 

ולדברי הגו"א  וישא ברכה עכ"ל,  יתרץ  שדעתו רחבה מדעתו 

דהתם  שפיר,  יתורץ 

צורך  הי'  שלא  בקידושין 

ולכן  בשלו'  לה  לישדר 

כשהיא  אבל  איסור,  הוי 

שום  ליכא  לדבר  צריכה 

דרק  פירשו  וע"כ  איסור, 

משום  שייך  כשמזמרת 

ועי'  ערוה,  באשה  קול 

ביש"ש בקידושין.

מקום  יש  מ"מ  אבל 

דאסור  מנ"ל  להקשות 

דילמא רק  להגביה קולו, 

רשות ואם ירצה להתפלל 

בין בלחש בין בקול רשאי, 

להתפלל  דמותר  וא"כ 

שייך  שוב  ממילא  בלחש 

כמו  באשה,  קול  משום 

דמוכח בקידושין דבמקום 

וא"כ  אסור,  צורך  דליכא 

י"ל דחנה התפללה בלחש 

להגביה  מותר  איש  אבל 

קולו.

השתמש בשתי חושים
ממנו  לשאול  לפניו  באו  כאשר  כי  לפלא  היתה  זאת  גם 
העט  היה  אלקים  בדבר  איש  ישאל  כאשר  ותושי'  עצתה 
והקולמוס בידו האחת וכתב בה פרי עשתונותיו בפלפול וסברא, 
ובידו השני הראה במחוג את חוות דעתו הזכה והטהורה בדבר 
שנשאל ממנו, ולהראוה היה נראה כאילו משתמש בני חושים, 
שפתותיו  היה  בשני  ובחוש  תורה,  בדברי  השיב  האחד  בחוש 
עבודתו  ועבד  עליו,  שנשאל  העצה  דבר  עד  מללו  ברור 
ובאותו  שעה,  בחיי  אדם  בני  נגד  בו  לחוסים  פעל  בכופליים 
השעה עבד ג"כ עבודתו ועשה לנשמתו אשר חנן ד' אותו בחיי 
עולם, והיום נחשב לו לשני ימים, וכמו שנרמז דבר זה במקרא 
)ישעי' נא( ואותו יום יום ידרשון ודעת דרכי יחפצון, כלומר שת"ח 

החפצים ומשתוקקים לעבודתו ית' באמת ואין מסיחים דעתם 
בתורה ועבודה, וגם בעסקם בעניני העולם בצרכי גופם מעיינים 
בתורת ד' תמימה אז עושים הם ביום אחד כמו שאר בני אדם 
בשני ימים, ועליהם נאמר ואותי יום יום ידרשון שכל יום לשני 

ימים יחשב להם.
)הקדמת ספר שו"ת עצי חיים אשר כתבו בנו ממלא מקומו 
הגה"צ רבי יקתיאל יהודא זללה"ה הי"ד(

המדור הזה
נתנדב בשבוע זו ע"י

הרה"ח ר' חיים הערש 
הירש הי"ו

לרגל נישואי בתו
עב"ג הבה"ח אלכנדר זושא 

יודא הכהן רובין נ"י

מיוחד לרגל הילולא קדישא של מרן העצי חיים זי"ע



 ד 
פרשת בא תשע"ואילני הפרדס גליון ט"ו )צ"ט(

אמנם י"ל דמצד עיקר הדין יותר מסתברא להתפלל בקול, 

ז"ל  שאמרו  במה  כוונתם  דזו  וז"ל:  בא  פ'  סוף  ברמב"ן  ועי' 

ויקרא אל א' בהזקה מכאן אתה למד שתפלה צריכה קול עכ"ל, 

והא דאסור להנביה קולו בתפלה הוא מדרבנן, וכמבואר מתוך 

הלשון בגמ' סוטה דף ל"ב אמר ר"י משום ר"ש בן יוחי מפני מה 

תיקנו תפלה בלחש כדי שלא לבייש את עוברי עבירה, ופירש"י 

המתוודים בתפלתם על עבירות שבידם ע"ש, ומשמע דתפלה 

צריכים  הי'  התקנה  קדדם  מעיקרא  אבל  הוא,  תקנה  בלחש 

להתפלל בקול, ושפיר מוכח מחנה דצריך להתפלל בלחש, וי"ל 

דהיינו משום תקנה שלא לבייש את ע"ע, דהא מצד הדין צריך 

להתפלל בקול, ותפלת חנה זהו התקנה, וכמבואר בסמוך.

מעשי'  כל  שחנה  כיון  המהרש"א  קושי'  ליישב  יש  ובזה 

בתפלה הזאה היתה הלכתא גברוותא, מה עלתה על דעת עלי 

לחשבה לשיכורה, ורש"י בשמואל כתב שחשבה לשיכורה לפי 

והמהרש"א  בלחש,  להתפלל  דרכם  הי'  ולא  בלחש  שהתפללה 

הקשה ע"ז וכי דרכם הי' לעשות שלא כהוגן, שהרי באמת יש 

להתפלל בלחש ע"ש, ולהנ"ל יש ליישב כיון דמעיקר הדין יש 

והנה  ע"ע,  את  לבייש  מפני התקנה שלא  ורק  בקול  להתפלל 

עבירות  על  להתודות  צריך  שהי'  מי  התקנה  קודם  גם  בודאי 

בברכות  והנה  עצמו,  לבייש  שלא  בלחש  מתפלל  הי'  שבידו 

דף כ"ט ע"ב אמרי' לא תרוי ולא תחטא ופירש"י לא תרוי לא 

תשתכר ביין, וע"כ י"ל דמשו"ה חשבה עלי לשיכורה, כיון דעד 

התקנה רק בעל עבירה הי' מתפלל בלחש וע"כ חשבה לשיכורה 

ובזה באתה לידי חטא והוצרכה להתפלל בלחש, ואמר לה עלי 

הסירי את יינך שלא תרוי ולא תחטי, ומיושב קושי' המהרש"א 

על פירש"י דשפיר לא הי' דרכם להתפלל בלחש עד חנה, ובעת 

כיון  ועד התם לא עשאו שלא כהוגן  הי' תחלת התקנה  ההוא 

שהי' קודם התקנה אבל חנה התפללה בלחש כדי שלא לבייש את 

ע"ע, וזהו התקנה של התפלה שתהי' בלחש כנ"ל.

)שו"ת עצי חיים או"ח סי' ז'( 

רמז

והיה לך לאות על ידך כי בחוזק 
יד הוציאנו ה' ממצרים.

נענש  למה  המפרשים  הקשו  דהנה  רמז,  בדרך  לומר  יש 

פרעה, הלא הקב"ה הכביד את לבו, וכמ"ש כי אני הכבדתי את 

ונלאה  המכות  גברו  דכאשר  וארא(  )פ'  הרמב"ן  וביאר  וגו',  לבו 

לסבול אותם אזי רך לבו והיה נמלך לשלחם מחמת כובד המכות, 

אבל לא מחמת שרצה לעשות רצון הקב"ה, ותחת אשר יראה 

מהמכות שהקב"ה שליט בעליונים ויכנע תחתיו וישלח את בני 

ישראל מחמת ציוו הקב"ה, עדיין היה לבו ערל ולא רצה לשלחם 

רוחו  את  הקב"ה  הקשה  ולכן  מסבלו,  עליו  שיוקל  כדי  אלא 

להעמידו על קו הבחירה, אולי ישיב וישלחם מרצונו ע"י שיבחר 

בטוב, אבל הוא עמד ברשעו ובקשיות ערפו ולכן נענש, עכ"ד, 

הרי מבואר מזה דאף אם האדם עושה כפי המצווה עליו, אמנם 

אי אינו מכוון בעשייתו לשם מצות לשם ה' ורק עושהו בהכרח, 

אזי אינו נחשב כמצוה, וראי' ממה שנענשו המצריים.

וז"ש 'והיה לאות על ידכה', ודרשו ז"ל )מנחות לז.( ידכה יד 

כהה, שהיא יד שמאל, שהוא נגד הלב, והכוונה לשעבד בזה את 

לבו לה' שיכוון בכל מצוותיו לשם ה' לעשות נחת רוח ליוצרו 

ולא לטובת עצמו כלל, ולזה המשיך הכ' 'כי בחוזק הוציאנו ה' 

ממצרים', היינו שלכן הכביד ה' את לב פרעה כדי שישלח את 

ישראל מרצונו הטוב לעשות נחת רוח ולא שיוקל מסבלו ולכן 

נענשו המצריים, והבן.
)מרן בעל עצי חיים זי"ע - מכתבי תלמידו הג"ר מרדכי וויליגער ז"ל(

דבר אגדה

ויקחו להם איש שה לבית אבות.
היחיד,  על  הפסח  את  שוחטין  אין  צא.(  )דף  פסחים  במס' 

זלה"ה  א"ז  עפי"ד  דאמרינן  הא  אגדה  דרך  על  לפרש  ואפשר 

לעבוד  צריך  שהאדם  וידוע  גלוי  כי  ותו"ד  יתרו(  )פ'  לב  בייטב 

את בוראו בכל עת ובכל זמן ואפילו בשעת אכילה יהיה כוונתו 

לחם  אמנם  הקשות,  מעבודות  אחת  וזו  שמים  לשם  מקודש 

לאכלו  בניקל  היה  בביהמ"ק  הטהור  שלחן  על  הנערך  הקדוש 

בקדושה לשם ה' ולא למלאות תאותו, ונמצא בעת אכלו היה 

)שמות כה ל( לחם פנים  וז"ש  ורוחני,  פנים גשמי  ב'  לאותו לחם 

אכילה,  בעת  אפילו  תמיד  לפני  תהיה  כי  פנים,  ב'  לו  שיהיה 

ולא היה רשאים לאכל אלא  ומה"ט נאסר בשר תאוה במדבר 

שלמים, ע"ש, והנה מבואר במס' פסחים )דף סד:( דאין לך פסח 

שלא נמנה עליו פחות מעשרה וכל בי' עשרה שכינתא שריא, 

וא"כ עשרה שאכלו את הפסח ביחד והיה שכינה שרוי' ביניהם 

בניקל היה להם לכוין באכילתם בלתי לה' לבדו כמו לחם הפנים, 

ולכן הפסח אינו נאכל על היחיד כי אם באוכלים מרובים כדי 

ביניהם  שרוי'  כשהשכינה  כוונתם  ע"י  הפסח  חובת  ידי  לצאת 

בכוונה לשמו יתברך.
)עצי חיים לשבה"ג אות יא(

מעשי צדיקים

מליצה ישרה שהקב"ה יעריך את ישראל נגד האומות
זללה"ה  חיים  עצי  בעל  מרן  הגה"ק  א"ז  מתלמידי  שמעתי 

גבולות  נתחלפו  אשר  בעת  הראשונה  העולם  מלחמת  שבסוף 

והמהומות על בני  ורבו הצרות  המדינה מאונגארין לרומעניא, 

ישראל, אז פתח ואמר דברות קודש ומילין לצד עילאה ימלל 

דברי תורה המבואר בקיצור בספרו עצי חיים )פ' שמות( על הכתוב 

ויאמר ה' ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם 

שמעתי מפני נוגשיו, כי ידעתי את מכאוביו, וביאר עפ"י דברי 

ה'  רק באבותיך חשק  )פ' עקב( לפרש הפסוק  האלשיך הקדוש 
]המשך בעמוד ו[



 ה 
אילני הפרדס גליון ט"ו )צ"ט( פרשת בא תשע"ו

בדורות הללו עיקר העבודה הוא אמונה
היום אתם יוצאים בחודש האביב.

עמו  שיתעלו  לראות  צריך  נשמתו,  המעלה  האדם  כי  נ"ל 

נפש  תיקון  היה  הראשונים  בדורות  והנה  ישראל,  נשמות  כל 

שלהם ע"י סיגופים, כדי לשבר את הקליפות ולהבדיל המסכים 

צדקינו  למשיח  הקרוב  הדור  עתה  אבל  מהנשמה,  המבדילים 

אמונה  ע"י  הוא  ותיקונם  לסיגופים,  צריכים  ואינם  קל  תיקונם 

אתם  היום  וזפ"ה  יחיו.  ובאמונתם  עולם,  באלהי  שמאמינים 

יוצאים, פירוש שהנשמות שלכם יצאו מעומק הקליפות לעלות 

הזה  החודש  כמו  כשר,  לתיקון  רומז  האביב  בחודש  לשורשם, 

שהוא בכשרותו )במ"ר ג, ו(.
)אור לשמים(

אם פיו ולבו שוין יכולין להמתיק כל הדינים
ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו.

ויכול  נקודות  בלא  ניתנה  שהתורה  הנ"ל  לדרכנו  לומר  ויש   

לדרוש בכל ניקוד שיעלה לענין הדרוש, ויש לומר הרמז בזה כי 

כל הצרות הבאים על האדם ח"ו הוא מחמת שנטבע בשקר ואינו 

דבוק באמת ואין פיו ולבו שוין, אבל מי שדבוק באמת ופיו ולבו 

שוים אז נמתקים הגבורות, 'פה עם הכולל' מספר 'אלקים' )פ"ו(, 

ובטל  בשורשן  הדינים  נמתקים  ושם  לבא,  בינה  כי  הלב  ידי  על 

כל הצרות רחמנא ליצלן, אבל כשנטבע בשקר ומדבר אחת בפה 

ואחת בלב שהפה אינו דבוק ללב ואדרבה הוא חלוק מן הלב ולכך 

לא נמתקו הגבורות ומשם נתעורר כל הצרות.

וזה יש לפרש שרימז הפסוק כאן ולבני ישראל לא יחרץ שלא 

היה מזיק להם שום דבר והטעם 'ְכֵלב לשונו' היינו לשונו היה כמו 

לבו שהיה פיו ולבו שויםא, שהיו דבוקים באמת ואזי נמתקו כל 

הדינים והבן.
)דגל מחנה אפרים(

א(  ועיין בקדושת יום טוב )פרשת אמור( וז"ל: לפרש הפסוק בפרשת ויגש )מה 

יב( והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם, ואמרו במדרש 

)ב"ר פצ"ג י( וכן ברש"י שם, בלשון הקודש. ולכאורה מאי ראיה מזה שמדבר 

בלשון הקודש. נראה לי לכוין בדבריהם הקדושים, דהנה בנוהג שבעולם אדם 

שיבקש בלבו איזה דבר מחבירו, או שירצה לומר לו איזה דבר להוכיחו וכדומה, 

ישיב  הוא  וחבירו אף  וכה תעשה,  וכה  רצוני  הוא  וכך  כך  בפה מלא  לו  יאמר 

אמריו על המבוקש, וכן היא המדה, אכן עתה בזמנינו חדשים מקרוב באו אשר 

ינוסס  ורוח אחרת  ידברו ומחשבותם בל אתם  זר ישתמשו, בפיהם  בלשונות 

בהם, ואם ירצה לומר לחבירו איזה דבר או להוכיחו, לא יאמר לו בפירוש כך וכך 

אני רוצה וכן הוא בלבי עליך, רק בלב ולב ידברו יכחש תחת לשונו מחשבתו, 

בפיו ידבר דברים אחרים וחבירו יבין על מה ירמזון אלין מיליא, וכמו כן גם הוא 

ישוב אמריו לו בדומה בדברי זרות קרובים לדבריו, כדי שגם הוא יבין מתוכם 

שער  הלבבות  )חובת  אמרו  הנה  פאליטיק(,  בלשונם  הנקרא  )וזה  המזמתה  דעתו 

מכת ארבה בחר משה מעצמו 
והקב"ה קיים גזירתו

ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו וגו'. 

פירש"י ז"ל והתרה בו, וצ"ב.

ויסר מעלי רק את  ב( כן יש לדקדק דבבקשת פרעה ממשה 

המות הזה, למה קרא דוקא מכה זו בשם מות ובשארי מכות לא 

נאמרה בהם זאת כעין מכות צפרדעים וברד וכדומה.

ג( ועוד יש לדקדק שלכאורה מה הי' הרעש הגדול במכה זו, 

צרות  רק  לו  היה  לא  כזו, שבכולם  נכבדה  לו מכה  היה  לא  הלא 

ויגון ומזו היה לו עכ"פ הנאת אכילה כידוע דברי חז"ל שהמלוחים 

למלאות  מטעמים  עשו  המכה  ששרה  ובעת  מהם,  אח"כ  פרחו 

בטנם.

והנה לפע"ד יש לתרץ דהנה ידוע שכח הצדיקים גדול מאוד 

ישראל  נביאי  בין  גדול  הבדל  והנה  ויקם.  אומר  ותגזור  שנאמר 

שהגם  אוה"ע,  לנביאי  לטהרה  טומאה  בין  אאא"ה  להבדיל 

זה,  לעומת  זה  והי'  הרשע  בלעם  ג"כ  ביניהם  העמיד  שהקב"ה 

אמנם לא היה בכוחו לעשות מאומה, וכל אשר שם ה' דבר בפיו 

היה כפות ומוכרח לדבר מבלי לנטות ימין ושמאל, אבל להבדיל 

בני ישראל עם קרובו זרע אברהם יצחק ויעקב, ומהם אשר בחר 

לעורר בתפילתם  ורב מאוד  גדול  כוחם  וצדיקים,  טובים  נביאים 

כל אשר יחפצו.

והנה חיבת הקודש הזה רצה הקב"ה להראות ולהודיע לפרעה 

ועבדיו מה יקרו עליו נביאיו הקדושים דהיינו להראות שיש בכח 

של משה לגזור ביאת מכה אשר עדיין לא שמע מהקב"ה וכמו 

שיגזור כן יקום, ועד מכת ארבה לא היה בנגלה כ"כ גדלות משה 

הבחינה פ"ה, ובשל"ה שער האותיות אות ל' בשם רבותינו ז"ל( הלשון קולמוס הלב, 

לומר שלזה ניתן כח הדיבור באדם יותר מכל הנבראים תחת השמים, כדי שעל 

ידי כח הדיבור יוכל להפיק זממו ומחשבתו, ולא שיהיה אחת בפה ואחת בלב 

ודיבורו יהיה רק משפה ולחוץ מבלי משים לה כוונת לבו כלל, וצריך שיהיה 

דיבורו ומחשבתו  יהיה  פיו לדבר  יפתח  נצרה על דל שפתו, שבכל עת אשר 

אגודים יחד וקשורים, מבלי שיצטרך לילך בשקרים וכזבים בדמיונות ומשלים 

של הבל ורעות רוח, כדי שע"י יכיר חבירו בשקרא מה צפון וטמון בלבו, וע"ז 

אשתבח אישבוחיה קרא באחי יוסף, ולא יכלו דברו לשלום )וישב לז ד וברש"י 

שם(, שלא דברו אחת בפה ואחת בלב, וזהו הנקרא לשון הקודש, שאינו מעורב 

בחול, שעל ידי כן ניתן כח הדיבור והלשון באדם כנ"ל, והנה יוסף צדיקא כאשר 

התודע לאחיו רמז להם באומרו, והנה עיניכם רואות כי פי המדבר אליכם, ר"ל 

לזרעיה  ליה  בלב, חס  ואחת  בפה  אחי אל תחשבו שאני מדבר אליכם אחת 

דאבא, תתן אמת ליעקב )מיכה ז כ(, רק תראו ותבינו שאני מדבר כפי מחשבתי 

ותוכן לבי, כי פי מדבר אליכם בלשון הקודש, שלשוני ודיבורי קודש הם, אמת 

יהגה חכי, ואשמרה לפי מחסום מבלי להוציא דבר שאינו לפי מחשבתי ולבי, 

ולשוני לא תהלך לשוט ככל חיות הארץ מבלי שתמצא לה מקום בלבי, אלא 

מחשבתי ולבי ככל הגה אשר יצא מפי, עכ"ל עיי"ש.

המדור הזה
נתנדב בשבוע זו ע"י

הרב ר' שלמה לייב 
וויינבערגער שליט"א
לרגל נישואי בתו

עב"ג הבה"ח אברהם וואלף 

וויינבערגער נ"י



 ו 
פרשת בא תשע"ואילני הפרדס גליון ט"ו )צ"ט(

כי קודם שמע מהקב"ה מה שמביא עליהם, ולכן כאשר בא העת 

קרוב לסיום כל המכות רצה הקב"ה לגלות זאת להם, ולכן נכון מאוד 

בלבד,  מכחך  בו  תתרה  שאתה  דהיינו  בו,  והתרה  ז"ל  רש"י  שפי' 

ואיזה מכה שתגיד לו אנכי אקייםב, ואיתא כך בפירוש בספר נועם 

דיבורך תמשוך  בו כלומר שע"י  ז"ל והתרה  ז"ל על רש"י  אלימלך 

עליו האותיות.

עליו  גזר  בלבד מכחו  זאת שמשה  הרגישו  ועבדיו  והנה פרעה 

כוחו  גודל  את  ראו  ובזה  כידוע,  וחרטומים  חכמים  היו  כי  זו  מכה 

כנ"ל, וזה היה להם לפוקה גדולה, כי הרשעים אינם נוחים בראיית 

גדולת הצדיקים כידוע, וכאשר נתקיים דיבורו של מה ובא הארבה 

כאשר אמר ונתקדש השם מאוד בכפלים הן במכה גופא, ובהתגלות 

כח צדקתו של משה מחמת זו לא היה עדיין צרה גדולה לפרעה כמו 

זאת, שהגם שגוף המכה לא היה כל כך קשה עליו כמו הקודמים 

כי היה בה הנאת אכילה, אך ההפסד הגדול הזה שנתגדל שמו של 

וימהר  שנאמר  במה  מאוד  נכון  ולכן  כמות,  להם  קשה  היה  משה 

פרעה כי לא יכול עוד להתאפק ולעצור ברוחו מלסבול גודל קידוש 

השם שנתגלה מכוחו של משה, וכל רגע ורגע משליטת מכה זו לזמן 

רב יחשב לו, והיה לו מיתה משינה מזו, וממילא נכון מאוד תיבת 

רק ותיבת המוה הזה, להסיר ממנו, ולא שת לבו לעיין בגוף המכה 

אם היא רעה בתכליתה או אם יש לו ממנה איזה הנאה שלא היה 

לו עדיין משארי מכות, וכן לא חש שלא יבא עליו מכות אחרות, אך 

רק על המות הזה היה דואג והוא ברשעתו חשב כאשר יעבוד ממנו 

מכה זו יהיה נשקט מעט את קדושת השם כי קשה עליו כמות כנ"ל.
)משנה למלך - להרה"ק רבי אלעזר מרישא זי"ע( )עיי"ש באריכות גדול(

היצר הרע אינו ברשותו של אדם 
ועשאן הכתיב כאילו ברשותו

והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי.

שמו  גדול  בישראל  המפורסם  הקדוש  הצדיק  הרב  חתני  ומפי 

מהו' משה הורוויץ נ"י אבד"ק ראזוואדאב בהיותו בימי נעוריו סביב 

)ו ע"ב(  לשלחני שמעתי שפירש על פי דאיתא פרק קמא דפסחים 

חמץ לאחר זמן איסורו לאו ברשותו קיימא דלבטליה, פירש רש"י 

אדם  של  ברשותו  אינן  דברים  שני  אלעזר  רבי  דאמר  שלו,  אינו 

ועשאן הכתוב כאלו הן ברשותו, כלומר שלו לעבור בבל יראה ובל 

ימצא.

וזהו שאמר הכתוב )יג, ז( לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור 

וגו', שדרשו חכמים )שם ה ע"ב( שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה 

של אחרים וכו', ושלא ישאלך בנך הלא כל חמץ לאחר זמן איסורו 

אינו שלו ואם כן איך עובר עליו, על זה אמר והגדת לבנך ביום ההוא 

לאמר בעבור זה עשה ה' לי, כלומר בשביל זה עשה ה' כאלו הוא 

שלי, לעבור עליו בבל יראה ובל ימצא, ע"כ דבריו ודפח"ח:
)ייטב לב(

)פרשת זו  משנת תקצ"א( וזל"ק: בא אל  בחתם סופר  ב(  וממש כרעיון זה נמצא 

פרעה וגו' למען תספר באזני בנך, לולי דמסתפינא הו"א דהקב"ה לא אמר למשה 

שום מכה מה יכה את פרעה אלא נתן רשות למרע"ה בפעם הזאת לומר לו מה 

שירצה והקב"ה ימלא רצון עבדיו ועצתו ישלים, למען תספר אתה משה לבנך 

ולבן בנך כי השלמתי עצתך ורצונך כתגזר אומר ויקם לך, על"ק.

ה' לאהבה  לגודל קדושת האבות חשק  פי'  אותם,  לאהבה 

אותם מצד עצמם, אבל מה שרצה בכם לא מצד עצמיכם 

אתם כדאים, רק ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכ"ל העמי"ם, 

כלומר מכח שהעריך אתכם נגד העמים וראה אשר בערכם 

אתם טובים מהם, עכ"ד, וזה ביאור הכתוב ראה ראיתי העני 

עמי אשר במצרים, ר"ל ראה ראיתי את עם בני ישראל כמו 

ואת  מהם,  טובים  הם  המצרים  ובערך  המצרים,  נגד  שהם 

נוגשיו, ועל כן  ידי  נוגשיו, ר"ל על  צעקתם שמעתי מפני 

נדחה  מי  עליהם  להתבונן  לב  שמתי  מכאוביו,  את  ידעתי 

מפני מי, ואם כן הגאולה ממצרים בזכות עצמם, כיון שהם 

ישראל  היו  לא  במצרים  ואף  המצרים,  נגד  עכ"פ  כדאי 

ראויים  ונבזים  נגד המצריים שפלים  לגאולה, אבל  ראויים 

היו לגאולה, שיש להבחין מי נדחה מפני מי, וכמו כן בימינו 

אלה שנסתלקו הצדיקים מצוקי ארץ, ואנו מצדינו אין אנו 

ראוים להנצל מצוררי ישראל, מכל מקום בהעריך הפחות 

גדול,  וערך  שויות  בו  יש  בוודאי  האוה"ע,  נגד  שבישראל 

שהרי אם פעם אחת יחטא פעמים אחרות עושה רצונו ית"ש, 

אך הגוים עובדי כוכבים תמיד הם מכעיסי רצונו, ועל כן 

ראויים אנו לישועה עכתוד"ק.
)מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א ליל התקדש החג תשס"ה(

צאו לך בעקבי הצאן

החיוב לציית להמרא דאתרא
וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואהרן 

כן עשו.

שני  כי  זללה"ה  משה  ברך  בעל  הגה"ק  רבינו  סיפר 

עמדו  וכנהוג  מונקאטש  לעיר  נתחתנו  מסיגוט  בחורים 

לקבוע את דירתם במונקאטש מקום מגורי נשותיהם, ויהי 

לפני יום חתונתם כאשר באו להתברך ולהיפרד מרבם מרן 

הלא  חיים  העצי  מרן  להם  ואמר  זי"ע,  חיים  העצי  הגה"ק 

הרבה  יש  מונקאטש  בעיר  אשר  בוודאי  ושמעתם  ידעתם 

אלעזר  המנחת  בעל  הגה"ק  דאתרא  המרא  נגד  מחלוקת 

רב  תחת  עצמיכם  להכניע  והשמרו  הזהרו  ובכן  זללה"ה, 
העיר, והריני עומד ומזהירכם כי באם תכניעו עצמיכם תחת 

המרא דאתרא תזכו לבנים טובים והגונים ומכלל הן אתה 

שומע לאו, וסיפר רבינו הברך משה זי"ע שהוא הכיר את 

שניהם האחד ציית ושמע לקול רבו העצי חיים וזכה לראות 

דור ישרים מבורך ת"ח יראים ושלמים והשני לא נזהר ולא 

ועוד  ממונקאטש  הרב  ממתנגדי  והיה  העצ"ח  לקול  שמע 

יוצאים לתרבות רעה  בניו  עיניו מראות את  נחשכו  בחייו 

והיו מחללי שבתות רח"ל.
)אלה מסעי(

ענפי האילן
]המשך מעמוד ד[



 ז 
אילני הפרדס גליון ט"ו )צ"ט( פרשת בא תשע"ו

לספר לבניו שהגאולה בא בזכות שדברו 
במצרים להבנים דברי אמונה

והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי.

יש לפרש, כי ידוע שכאן צותה תורה מצות עשה לספר 
לא  אפילו  לבנים  ולהודיע  בניסן  ט"ו  בליל  מצרים  ביציאת 
ומצה פ"ז  )חמץ  והגדת לבנך, כמבואר ברמב"ם  שאלו, שנאמר 
ה"ב( ובשלחן ערוך )או"ח סי' תעג ס"ז(. וזה שנאמר לאמר, נראה 

יאמרו  הם  שגם  ללמדם  לבניו  להגיד  שהמצוה  לפרש  לי 
האמונה  להשריש  דור  אחר  דור  אחריהם  לבניהם  ויספרו 
בלבם, כדכתיב )לעיל י' ב( למען תספר וגו' וידעתם כי אני ה', 
גאולה שלימה,  לגאול אתכם שנית  נאמן בהבטחתי  כלומר 
נאמן  ה',  אני  על  ו(  ו,  )שם  וארא  כמו שפירש רש"י בפרשת 

בהבטחתי, עיי"ש.

והטעם לזה אמר בעבור זה וגו', יבואר על פי דכתיב )שם 
ג, טז-יח( לך ואספת וגו' לאמר פקד פקדתי אתכם וגו' ושמעו 

ויוסף  מיעקב  בידם  מסור  זה  שסימן  רש"י  פירש  לקולך, 
שבלשון זה הם נגאלים, יעקב אמר )בראשית נ, כד( ואלהים פקד 
יפקד, ויוסף אמר להם )שם, כה( פקד יפקד אלהים אתכם. וכן 
כתיב להלן )לעיל ד, לא( ויאמן העם וישמעו כי פקד וגו', כלומר 
אמונתם  שיסוד  הרי  פקד,  לשון  ששמעו  ידי  על  שהאמינו 
נגאלו  לא  פ"ו(  בשלח  )מכילתא  חז"ל  שאמרו  )כמו  נגאלו  זה  שבזכות 
ישראל אלא בזכות האמונה( היה על ידי יעקב ויוסף, שמסרו 
לבניהם ובניהם לבניהם עד דור יוצאי מצרים לשון הגאולה, 
והם האמינו בזה במה שקבלו מאבותיהן, כי אלו לא האמינו 
בזה היה מילתא דלא רמיא עלייהו ולא מדכרי, וממה שהיה 
זה מסור בידם ובלבם על כרחך שהאמינו שבזה יהיו נגאלים.

וזהו שאמר טעם על אומרו והגדת לבנך וגו' לאמר דור 
אחר דור, כי בעבור זה מה שסיפרו לנו אבותינו והם לבניהם 
דור אחר דור עשה ה' לי לגאלני בצאתי ממצרים, מזה תדע 
דור, למען להשריש האמונה  דור אחר  ותשכיל כח הספור 

בלבם שעתידין כמו כן להגאל ובזכות האמונה יגאלנו.

וזהו שנאמר והיה לך וגו' למען תהיה )מדבר לנוכח האדם, למען 
תהיה אתה נקרא( תורת ה' בפיך, על ידי פיך שבו תלמד תורה 

האיש  יכונה  כי  וגו',  הוציאך  חזקה  ביד  כי  האמונה,  יסודי 
תולדות  פרשת  הרמב"ן  שפירש  כמו  לתדירותו,  במעשהו 

)בראשית כה, כח( אומרו )תהלים קט, ד( ואני תפלה, עיי"ש.

)ייטב לב(

מהקרבנות ילמדו השתעבדות פחות לנכבד
וגם מקנינו ילך עמנו וגו' כי ממנו נקח לעבוד את ה'.

)פ'  זללה"ה בישמח משה  ויתבאר על פי מה שכתב א"ז 

מה  בהמה  חטא  אדם  אם  דלכאורה  הקרבנות,  בטעם  ויקרא( 

חטאה, אכן העיקר שעל ידי הקרבן ישים החוטא אל לבו, מה 
זה שבשביל שחטאתי ישחט תמורתי בעל חי שלא חטא ואין 
עול בכפה, בודאי אין זה כי אם שצריך הפחות להשתעבד 
ללמוד  יתעורר  אזי  לבו  על  זאת  יעלה  ואם  ממנו,  לנכבד 
גמלו כל  ולא  לנגד האדם שלא בראו  ומה החי  וחומר,  קל 
טוב יאבד מן העולם עבורו, על אחת כמה וכמה מלך מלכי 
המלכים הקב"ה שהוא נגדו כאפס וכאין, ועוד שגמלני כל 
וזנני ופרנסני, ובכל עת ובכל רגע משגיח עלי  טוב בראני 
הפחות  האדם  שישתעבד  ראוי  בודאי  חיים,  שפע  לי  ונותן 
לשמו הנכבד. וזהו ביאור מאמרם ז"ל )ברכות נה( שלחנו של 
ועופות  בהמות  ששוחט  ידי  על  דגם  למזבח,  דומה  אדם 
למאכלו ע"כ מטעם השתעבדות הפחות לנכבד, א"כ גם מזה 
הבורא  לרוממות  להשתעבד  לעצמו  וחומר  קל  ליקח  יוכל 

יתעלה, עכ"ד.

ובזה יתבאר הכ' וגם מקנינו ילך עמנו וגו' כי ממנו נקח 
לעבוד את ה', ר"ל שמקנינו ילך עמנו לזבוח לה', ומזה נקח 
האיך לעבוד את ה' על ידי השתעבדות פחות לנכבד במה 
שבעלי חיים משועבד לנו לשחטו, מכל שכן שראוי לשום אל 
לב שהאדם צריך לשעבד גופו ומחשבתו לאבינו שבשמים.. 

)עצי חיים פ' קרחא( 

חכמי ישראל פליגי עם חכמי 
אוה"ע בזמן חצות הלילה

כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. ובגמ' ברכות )דף ד.( 
וכיון דמשה הוה ידע אימתי חצות למה ליה למימר כחצות, 
משה קסבר שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי 
הוא עיי"ש, ולכאורה יפלא האם בשעת שיהיו טרודים לקבור 

בכוריהם האם יהיו להם דעת לומר דמשה בדאי הוא.

ואפ"ל דהנה ידוע שיטת ר"ת )שבת ל"ה.( דיש ב' שקיעות, 
עיי"ש,  הרקיע  בעובי  חמה  שנכנסה  אחר  השני  והשקיעה 
והקשה עליו המהר"ם אלשקר זלל"ה ממ"ש ז"ל )פסחים צ"ד:( 
חכמי ישראל אומרים בלילה חמה מהלכת למעלה מן הרקיע 
וכו' וחכמי אומה"ע אומרים בלילה חמה מהלכת למטה מן 
הקרקע, אמר רבי ונראין דבריהן מדברנו, הרי שאין החמה 
דישנם  זה  על  יעיד  החוש  גם  כלל,  הרקיע  בעובי  נכנסת 
והובא  בלילה,  ביום  החמה  שנראית  הארץ  בכדור  מקומות 
בזוה"ק )ויקרא י' ע"א(ב ואית אתר דכוליה יממא, ולא אשתכח 

א(  וכ"כ בדברי יואל )פרשת קרח עמוד דש(.

מתגלגלא  ישובא  כל  דהא  יתיר,  פריש  סבא  המנונא  דרב  ובספרא  וז"ל:  ב(  
בחזווייהו,  משניין  בריין  אינון  וכל  לעילא,  ואלין  לתתא  אלין  ככדור,  בעיגולא 
משינויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא, ועל 

המדור הזה
נתנדב בשבוע זו ע"י

הרה"ג ר' הערש לייב 
בערנשטיין שליט"א

מו"ץ בקהל יטב לב

לרגל אירוסי בנו
הבה"ח יואל נ"י

מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ד



 ח 
פרשת בא תשע"ואילני הפרדס גליון ט"ו )צ"ט(

ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא עיי"ש, א"כ כל זה יסתור 
בעובי הרקיע  נכנסת  להדיא דהחמה  ר"ת דמבואר  לשיטת 

בשעת שקיעתהג.

לעילא  רקיעין  ז'  ע"ב(  ט'  )ויקרא  בזוה"ק  מ"ש  עפ"י  ואפ"ל 
ובכל חד וחד כוכבים ומזלות ושמשים דמשמשין בכל רקיעא 
ורקיעא עיי"ש, באריכות, וכן מבואר בתיקונים שחמה ולבנה 
בעולם העשי' מתנונעת ומושפעת כפי תנועת החמה ולבנה 
ד',  מעשי  הקדוש  בספר  בזה  והאריך  העליונים  בעולמות 
למעלה  דוגמתה  יש  העשי  בעולם  למטה  שנמצא  מה  דכל 
בעולמות העליונים שממנה נשפע הכח לדוגמא שלה למטה, 
ומעתה יובן שיטת הר"ת דכוונתו על החמה העליונה שיש 
ואין  הרקיע,  בעובי  נכנסת  ובשני  שקיעות  ב'  שיעור  בה 
קושיא ממה שנראית לנו בחוש בחמה שלמטה שאינה נכנסת 
העליונים  בעולמות  דלפי שבשרשה למעלה  בעובי הרקיע, 

דא אית אתר בישובא, כד נהיר לאלין חשיך לאלין, לאלין יממא ולאלין ליליא 
עכ"ד, ועיין בערוך לנר )ראש השנה כ' ע"ב( מכאן אנו רואין שלפני חכמי ישראל כבר 
נתגלה להם דהעולם ככדור, ויש  ישוב בחלק האחר שהעולם, ואלפי שנים לפני 
שידעו זאת חכמי אומות העולם. וכן איתא בירושלמי )עבודה זרה דף י"ח:( שהעולם 
עשוי ככדור, )הובא בתוס' ע"ז דף מ ע"ב ד"ה ככדור(, וכן הוא במדרש רבה )במדבר פי"ג 
יד( מזרק א' כסף כנגד העולם שהוא עשוי ככדור, עיי"ש, והוזכר ברמז ברמב"ן 

)ריש פ' בראשית(.

יש שיעור ב' שקיעות, לכן לענין כל שיעורי הזמן של תורה 
ראוי לנו להתנהג בזמן השקיעה כפי שרשה למעלה, וא"ש 
בעובי  נכנסת  חמה  שבלילה  ישראל  חכמי  דעת  דצדקו 
וכוונתם על חמה דלעילא, אלא שלא נצחו לחכמי  הרקיע, 
יודו בה כידוע דכל  יושג ולא  האומה"ע בזה, דענין זה לא 

השגתם אינה במשמשים ובמזלות של רקיע התחתון.

היוצא לנו מדברינו דלדעת חכמי אומות העולם אין כאן 
השקיעה  תחילת  והיינו  אחת  שקיעה  אם  כי  שקיעות  שתי 
ולדבריהם  האופק,  תחת  ליכנס  להסתר  השמש  כשמתחיל 
תיכף אחר השקיעה הוי לילה, אמנם למאמינים שדעת חכמי 
זה  ולפי  שקיעות,  שני  יש  והאמיתית  הנכינה  היא  ישראל 
נמצא דלפי דעת חכמי אוה"ע הלילה מתחילה זמן רב קודם 
לפי''ז  ונמצא  ישראל,  חכמי  לדעת  הלילה  תחלת  הזמן של 
דלשיטתם גם חצות הלילה הוא קודם כמיבן עפ"י החשבון, 
משה  מ"ש  יובן  ובזה 
בחצות,  אמר  ולא  כחצות 
שיטת  לפי  דבאמת 
כדעת  שהוא  המצריים 
הלילה  זמן  אוה"ע  חכמי 
מוקדם מזמן חכמי ישראל 
זמן  גם  מוקדם  זמנם  ולפי 
חצות הלילה, וא"כ כשיגיע 
זמן חצות לפי שיטת ועדיין 
יהיה המכה אזי יאמרו  לא 
שמשה בדאי הוא, כי עדיין 
יהיה זמן רב לפני שימיתו 

הבכורים, והבן.
)הגדה של פסח מהר"י ט"ב 
אות ה'(ד

לדברי  ציין  ז"ל  רבינו  ומרן  ג(  
השיטה מקובצת )כתובות דף יג:( וז"ל: 
וכן שמעתי משמו של ר"ת ז"ל שהיה 
דחכמי  דאמרינן  הא  על  כן  אומר 
ומזלות  קבוע  גלגל  אומרים  ישראל 
חוזרים וחכמי אומות העולם אומרים 
תשובה  ר'  אמר  התם  ואמרינן  וכו' 
לדבריהם כו', ואמר ר"ת ז"ל דאע"ג 
לחכמי  העולם  אומות  חכמי  דנצחו 
אבל  בטענות  נצחון  היינו  ישראל 
והיינו  ישראל,  כחכמי  הוא  האמת 
רקיע  חלוני  ובוקע  בתפלה  דאמרינן 
עכ"ד, הרי לנו דהרבינו תם בעצמו 
דהיינו  ומ"ש  זו,  בקושיא  הרגיש 
דאמרינן בתפלה ובוקע חלוני רקיע, 
היינו כמ"ש מרן ז"ל דקאי על חמה 
)ובאמת  ולבנה שבעולמות העליונים, 
הש"ס  בגליון  להשטמ"ק  ציין  שכבר  כבר 

בפסחים שם(, וע"ע בשו"ת בנין שלמה 

)ח"ב סי' ט"ו(.

ד(  וכ"כ בחידושי תורה )לפסח ע' מ.(, 
ע'  תולדות  )פ'  יואל  בדברי  בזה  וע"ע 

תק"ע., תזריע ע' של"ו:(.
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דברי הזוהר הקדוש
להעתיק  יש  וראשונה  בראש 

דברי הזה"ק )שמות, ז', סוע"ב( שמאריך 

אי'  ובתוה"ד  הגאולה  בפרטי  שם 

שם וזל"ק: כדין יתחשך כל עלמא 

מעמא  וסגיאין  יומין  עשרה  חמש 

דישראל יהון מתין בההוא חשוכא 

]אז יחשך כל העולם חמש עשרה 

ימותו  ישראל  מעם  והרבה  יום 

רבים  שיהיו  דהיינו  ההוא[.  בחשך 

קודם  וימותו  להגאולה  יזכו  שלא 

לפי  בדבש  הרחיד"א  כתב  וכן  לה. 

)מע' ח, י( ובמדבר קדמות )מע' ח ', ג'(.

ובכתבי הקודש נאמר
וכן כתבו בזה בשארי ספרים הק', ונעתיק את דברי הספה"ק אור 

יצחק )פ' וארא( שכתב וזל"ק "אוי לנו שאין לנו אמונת אמת, הם המתערים 

הגואל צדק, כמו במצרים שמתו  עוד שיבא  רוצים  אינם  רענן  כאזרח 

כן,  יהי' כמו  ג"כ  ימי אפילה, אך החומש עלו ממצרים, כעת  בשלשת 

אבל אם יסכימו כולם ויאמינו באמת, בודאי יבא תיכף במהרה בימינו" 

עכל"ק.

עתה אתה הראת לדעת אשר דבר זה כתוב בזוהר הק' ושנוי בספרי 

הקדמונים ומשולש בספרי חסידות, אשר לא כל ישראל יזכו להגאל, 

וירושלים  ציון  יזכו לראות בנחמת  ולא  ימותו מקודם  גדול  אלא חלק 

בשוב ה' לציון ברחמים רבים.

משה רבינו רוצה להמתין
אולם לעומת כל הנ"ל כתב בספר "אהל שלמה" תולדות ועובדות 

ושיחות קודש מהרה"ק בעל תפארת שלמה מראדאמסק זי"ע )עמ' מז( 

ההיפוך מזה וז"ל "שמעתי מכאאמו"ר זצלה"ה ]הרה"ק התפא"ש זי"ע[ 

ביום ז' אדר הטעם של אריכת הגלות בזמננו זה יותר מי"ח מאות שנה 

מחורבן בית מקדשינו בעו"ה, הוא לפי שבאמת השכינה הקדושה רצונה 

מהגלות  יצאו  הצדיקים  שרק  במצרים  שהי'  כמו  לגלות  קץ  לעשות 

רבינו  משה  אך  במצרים,  שהי'  כמו  אפילה  ימי  בג'  ימותו  והרשעים 

ע"ה ומשיח בן דוד מנחמין אותה שתמתין עוד עד שישובו כל ישראל 

בגלות" עיי"ש ההמשך.

תמ"ה תמ"ה אקרא
זה  ג', כד( הרבה לתמוה על  )מהדורה  והנה בספר הקדוש דברי תורה 

וזהו מקצת לשון קדשו "שם בספר הנז' האחרון ]אהל שלמה[ הכביד 

לבב כל ירא ה' ומאמין באמת ירגז 

ויחרד על דבריו בשם הרה"ק בעל 

של  הטעם  זצ"ל  שלמה  תפארת 

ישתקעו  בזמנינו...  הגלות  אריכות 

להאמין  וח"ו  יאמרו  ולא  הדברים 

הכהן  צדיק  אותו  מפי  כזה  שיצא 

תפארת  בעל  הה"ק  מאחיו  הגדול 

שלמה זי"ע רק השומע שמע וטעה 

)כאשר קרה לכמה דברים כאלו העומדים ברומו 

מזלזלים  החסידים[  ]גם  אדם  ובני  עולם,  של 

בהם, וע"י הסיפורים והגדות.. נתקלקלו, כאשר 

הורקו מכלי אל כלי, וע"ז נאמר באבות חכמים 

כי דברים  וכו' כמ"ש להלן מזה(  וכו'  הזהרו 

י"ג  של  האמונה  נגד  המה  כאלו 

עיקרים אחכה לו בכל יום שיבא, ואם נאמר ח"ו שזהו עיכוב הגאולה 

כנז'  והרשעים  גמורים  הפושעים  גם  היינו  ישראל"  "כל  שישובו  עד 

הרי הוא נגד מקרא מלא כל באי' לא ישובון, שנאמר ברוה"ק ובנבואה 

לשלמה המלך החכם מכל אדם וכיון שהכופרים האלו לא ישיבו קודם 

בגאולה  המאמינים  גם  ויתייאשו  יכפרו  כזו  מימרא  ע"י  א"כ  הגאולה, 

כיון שהוא דבר שאי אפשר כנזכר .... ובפרט ח"ו להוציא לעז על משה 

רבינו ומשיח צדקינו בהיותם בשמי שמים למה יעכבו הגאולה ח"ו )בעת 

וגם משיח צדקינו אשר כל הספרים הקדושים  כנז'(....  רוצה  שהשכינה הק' 

מלאים מזה האיך להתעורר להגיע להיכלא דקן ציפור אשר שם משכן 

משיח צדקינו להביאו לגאלנו ב"ב, אשר שם התעוררות ויללה על גלות 

השכינה וישראל וחורבן ביהמ"ק, ואיך יאמרו בשמו להיפך, וכי הוא יעכב 

הגאולה...

והן אמת שהרמב"ם )בהל' תשובה( כתב כי אין ישראל נגאלין אלא ע"י 

ומאמינים  לבינונים  היינו  נגאלין,  מיד  וכיון שעושין תשובה  התשובה, 

נהי'  שלא  כדי  שלימה  בתשובה  ולשוב  להתעורר  ראוי  כערכינו(  )אנשים 

בכלל רשעים מעכבי הגאולה ח"ו וע"י התשובה נזכה לגאולה שלימה 

ב"ב, אבל לא להמתין על כל ישראל כולו, היינו גם הפושעים הכופרים 

ובפרט בערי הגוים הרחוקים כמובן. ומקרא מלא דיבר הכתוב "וירא כי 

ויגאלנו ב"ב, וכן  אין עוזר וכו' ותושע לו ימינו" כביכול יאמר כן ית"ש 

מקראות כאלו רבים כהנה וכהנה בתנ"ך ובפרט בדניאל, כמ"ש יתבררו 

וגו', והרי באינם מאמינים נאמר כל באי' לא  ורבים לא יאמינו  ויצרפו 

ישובון, וכשיצטרכו לשוב כל ישראל כולם והרבים לא יאמינו א"כ לא 

יגאלנו ח"ו ואיך יהי' זה סמוך להגאולה, וכן כל דחז"ל בסוף סוטה ובפ' 

חלק וכן בסוף כתובות מה שיהי' בדור שבא בן דוד... )אלא ודאי כי הדברים 

הנ"ל הם הבל וריק וכזב ולא יצאו ח"ו מפי הצדיק הנ"ל(...

ואל תשיבני ממשאחז"ל חד מ"ד כי בן דוד בא רק בדור שכולו זכאי 

מערכה: מקבץ נדחי עמו ישראל

גאולת  והשתלשלות  סדר  מבואר  בפרשתן  מבוא: 

מתו  בה  אפילה,  ימי  שלשת  לה  קדמו  ואשר  מצרים, 

הרשעים אשר לא חפצו בגאולת השי"ת.

אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  "וכימי  דכתיב  מאי  וידוע 

מעין  היתה  מצרים  גאולת  אשר  דהיינו  נפלאות" 

הגאולה העתידה ב"ב, ועל כן עלינו להתבונן מפי ספרים 

יהי' בעת גאולת כל ישראל, עם הרשעים  וסופרים מה 

ימי אפילה אשר בה  ג'  יהיו  והאפיקורסים, האם גם אז 

זה  דבר  כולם?  שישובו  עד  ימתינו  דילמא  או  ימותו, 

תליא באשלי רברבי, ונשתדל להעתיק בזה ככל האפשר 

להנאת הקוראים.



 י 
פרשת בא תשע"ואילני הפרדס גליון ט"ו )צ"ט(

)ותאמר כנ"ל, והרי מבואר שם( או שכולו חייב )א"כ הוא להיפוך, אלא ודאי(, דהכונה שם 

באופן אחר, וכמ"ש בשם הגה"ק מברדיטשוב זי"ע שאמר מליצה בעד 

כלל ישראל קודם תקיעת שופר: אם תמתין רבש"ע בהגאולה כמ"ד 

עד שיהי' כולו זכאי או שכולו חייב, זהו אי אפשר, כי אם כולו זכאי אי 

)במדינות שהזכיר  ונשבע אני שהרשעים הכופרים  ידי  אפשר, כי הרימותי 

אז( לא ישובו מכפירתם, ואם שיהי' כולו חייב ג"כ לא אפשר, כי אנחנו 

גזרים,  לגזרי  יחתכו אותנו  גם אם  ית"ש  נסור מאמונתך  מאמינים לא 

עכד"ק של המליץ האמיתי הקדוש מברדיטשוב זי"ע, ומה לי להאריך 

כ"כ בדברים פשוטים ונודעים בדחז"ל ועוד מקודם בנביאים ובכל ספרי 

קודש ונקבעים בחותם קודש בלב כל ישראל המאמינים בני מאמינים 

בעה"י לא יזיזו ממקומם...

על כן אהובי אחיי הקוראים השמרו והזהרו ולא תאמינו לשמועות 

רעות ואגדות מבהילות ומתהפכות כאלו.... וכבר ביארתי באורך שאין 

לסמוך על מעשיות כאלו, וז"ש חכז"ל שאין למדין הלכה מפי מעשה 

וכ"ש במעשיות מעורבים בהרבה כזבים כאשר הוא בדורנו בעוה"ר... 

אלו המעשיות שנק' אגדה המסורה מפה לאוזן האמורה מפי צדיקים 

קדושי עליון, אך נאמרו בדרך משתעי מילי דחכמתא וכו' וצריכין לימוד 

היטב ואיש בער לא ידע זאת, ומי שמספרם ומפרסמם היינו מדפיסם 

וכאשר  וכו'  ולגלות להמון  נפה מה ראוי לספר  בי"ג  ינפה אותם  טרם 

צווחו קמאי אבותינו הק' זי"ע על כאלו, ומי שמכשיל לפעמים בדברים 

כאלו הגורמים העדר האמונה והירוס הדת ח"ו ה"ז בכלל אין לו חלק וכו', 

ה' יצילנו וזכות הצדיקים יגן עלינו להושיענו מצרותינו ולהחזיק באמונת 

תורתינו ובמהרה דידן יגאלנו" עכל"ק.

כיסוי האוהל
ובספר דבר צבי )ווייטצען, מע' גאולה, א'( יצא להגן על דברי האוהל שלמה 

ונעתיק את דבריו בקצרה.

א( עמ"ש בד"ת דלא יתכן לומר דמשה רבינו מעכב מלגאול ח"ו, 

הנה כזה כבר מצינו באוהחה"ק )פ' תצוה( דטעם אריכות הגלות הוא משום 

שמשה רבינו יהי' הגואל, ומשה רבינו אינו חפץ לגאול עם בטלנין מן 

התורה.

משום  שישובו  לומר  שייך  לא  הפושעים  דעל  בד"ת  ומ"ש  ב( 

שנאמר כל באי' לא ישובון, ע"ז י"ל דאין כונת האוהל שלמה שימתינו 

בכלל  שאינן  והרשעים  הבינונים  על  רק  והאפיקורסים,  הפושעים  על 

אפיקורסים )אלא דלפי"ז אין נפק"מ בינו לבין דברי הסה"ק דברי תורה(.

ורוצה לחדש עוד שם דבאמת אכן שייך שגם המינים והאפיקורסים 

יעשו תשובה ומסיים ע"ז "כן י"ל בדרך אפשר ועדיין יש לעיין בכ"ז, אך 

אין לנו עסק בנסתרות מענין ביאת משיח צדקינו".

דעת רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע
ובאמת מצינו גם בדברי רבה"ק הדברי יואל זי"ע מש"כ בספרו הק' 

גאולה  לפני  ישראל תשובה  יעשו  בוודאי  "והנה  וזל"ק:  )בשלח עמ' תכ"ז( 

השלימה, כמ"ש הרמב"ם ז"ל )ה' תשובה פ"ז ה"ה( אין ישראל נגאלים אלא 

בסוף  תשובה  לעשות  ישראל  שסוף  תורה  הבטיחה  וכבר  בתשובה, 

גלותן ומיד הן נגאלים שנאמר והי' כי יבאו עליך כל הדברים וגו' ושבת 

עד ה' אלקיך ושב ה' אלקיך וגו' עכ"ל, א"כ מי שיזכה אל הגאולה בוודאי 

חכז"ל  במדרשי  ומבואר  לזה,  יזכה  אם  יודע  מי  אבל  תשובה,  יעשה 

שלפני הגאולה יהיו ג' ימי אפילה כמו שהי' במצרים ורשעי הדור ימותו 

ויכרתו"... עכל"ק.

סיפור וביאור נפלא
ולסיום הענין יש להעתיק דברים נפלאים מענין זה מהספר "אדיר 

במרום" )סקאליע, עמ' י"ח( שכ' וז"ל: מסופר שבזמן המגיד מקאזניץ זצוק"ל, 

היתה אשה אחת אשר בנה יחידה נתפס על ידי שלוחי המלוכה, לשרת 

בעל כרחו בצבא המלך. אמו לא ידעה לשית עצות, ובכן שפכה שיח 

לפני המגיד הקדוש מקאזניץ זצוק"ל שיראה לפעול דבר ישועה ורחמים 

בעד ה"מיילעך" שלה, כי כך היה שם הבן, באותה שעה העמידו לפני 

המגיד לשתות ה"קאווע" שלו, אמר המגיד, רבונו של עולם אינני שותה 

למשמע  נבהלו  החסידים  לעירנו.  "מיילעך",  שיחזור  עד  הקאווע שלי 

יגיע  ובכן העמיד שומרים סביב העיר, שיודיעו תיכף כש"מיילעך"  זו, 

בחזרה העיירה, שהו זמן רב, עד שנתקררה ה"קאווע" של המגיד. ורק 

שהגיע  להמגיד  כשהודיעו  בחור,  עוד  עם  חוזר  "מיילעך"  את  ראו  אז 

"מיילעך", צוה המגיד שיביאו אותו לפניו. אמר המגיד "מיילעך, האסט 

מיר געמאכט ווארטן ביז די קאווע איז קאלט געווארן?!".

סיפר "מיילעך" להחסידים דהכי הוה מעשה, כשלקחו אותו הנכרים, 

רדף אחרי העגלה איש אחד, וזה היה דבר חוץ לדרך הטבע, אשר אדם 

אליו  פנה  כאשר  מהירים.  סוסים  ידי  על  המשוכה  עגלה  אחר  ירוץ 

"מיילעך", אמר לו האיש שהוא אליהו הנביא, ונשלח מן השמים להציל 

עוד בחור, לא  כיון שנתפס עם מיילעך  את מיילעך מידי הנכרים, אך 

הסכים מיילעך לעזוב את חבירו, והוא לא ילך אם לא שגם חבירו ינצל 

אתו. אליהו הנביא אמר שאין לו רשות כי אם להציל את מיילעך, אך 

מיילעך התעקש עד שהוכרח אליהו הנביא לחזור לשמים, ולבקש רשות 

גם בעד חבירו, נפסק בשמים, שבזכות מסירת נפשו של מיילעך, גם 

הבחור השני ינצל, וזה הוכיוח היא שגרמה אריכות הזמן.

וגדולים מעשי הצדיקים, ושיחת חולין שלהם צריכים לימוד. ובכן 

נראה שהאשה מרמז להשכינה הקדושה, רחל מבכה על בניה בגלות, 

ומאנה להנחם, הויכוח בין "מיילעך" ואליהו הנביא היא ויכוח ישנה של 

משה רבינו ואליהו הנביא. משה רבינו הוציא גם הערב רב ממצרים, אף 

ואליהו  לגאולה.  ראוים  אינם  הם  כי  לקחתם,  שלא  הזהירו  שהקב"ה 

הנביא הוא שקינא לאלקיו, להרוג את זמרי בן סלוא, כיון שהוא אינו 

ו'(  ב'  )שמו"ר  במדרש  שנקרא  רבינו  משה  ה'.  עם  על  נמנע  להיות  ראוי 

מלך ישראל, אמר שהוא אינו מסכים ליגאל אם לא שיגאלו גם חביריו 

שאינם ראויים לגאולה, ואליהו טוען שאין לו רשות לגאול אלא הראוים, 

וכשעולה אליהו לשמים, נפסק שמחמת מסירות נפשו של משה, גם מי 

שאינו ראוי יזכה לגאולה, אך זה הוכיוח מאריך זמן הגלות, ולכן אומר 

שאריכות  ישראל,  לכנסת  ומרמז  ישראל,  שמו  אשר  הקדוש,  המגיד 

הויכוח הזאת גורמת שיתקרר ה"קאווע", היינו ה"קוה" אל ה' שיש לבני 

ישראל בגלות.

חילו  וברב  לתשועה  הסוס  שקר  י"ז(  ל"ג  )תהלים  הכתוב  כווונת  וזה 

לא ימלט, רמז לאותו הסוס שהיה רוצה למלט מאליהו הנביא, אך לא 

הועיל, הנה ה' אל יראיו למיחלים לחסדו, אלו שמצפים שהקב"ה יגאל 

יהי  כל ישראל, ורק אז מסכימים להציל ממות נפשם, ובכן בקשתינו 

חסדך ה' עלינו כאשר יחלנו לך, בגאולת עולם.



 יא 
אילני הפרדס גליון ט"ו )צ"ט( פרשת בא תשע"ו

 הרה"ח ר' ליפא רובין הי"ו לרגל נישואי בנו הבה"ח אלכנדר זושא יודא ני"ו

ואלה תולדות 
רבינו נולד ביום י"א טבת שנת תמ"ר לאביו 

מרן הגה"ק הקדושת יו"ט זצ"ל ולאמו הרבנית 

הצדיקת חנה בת הרה"ק ר' יואל אשכנזי אב"ד 

זלאטשוב זצ"ל בעיר טעטש ששם כיהן אביו 

הרבנית  את  נשא  לפרקו  כשהגיע  לאב"ד, 

הצדיקת מרת ברכה סימא ע"ה בת הגה"ק ר' 

שלום אליעזר מראצפערט זצ"ל הי"ד )בן הגה"ק 

ה'  ביום  טארנא  בעיר  הי'  החתונה  זצ"ל(  מצאנז 

בהשתתפות  סיון שנת תרנ"ו  טו"ב  בהעלותך 

אחר  הכלה,  דוד  זצ"ל  משינאווא  הגה"ק 

זמן מה אצל חותנו בעיר טורנא  החתונה דר 

ואח"כ חזר לסיגוט ובשנת תרס"ד כשנסתלקה 

אביו הק' מילא את מקומו כאב"ד סיגוט, בניו 

מקומו  ממלא  הי"ד  יודא  יקתואל  הרה"ק  היו 

זי"ע,  בסיגוט, מרן רבינו הקוה"ט הברך משה 

הרבנית הצ' רויזא בלומא הי"ד אשת הרה"ק ר' 

יחזקאל שרגא הלבערשטאם אב"ד ציעשנוב, 

הרבנית הצ' פעסיל הי"ד, הרבנית הצ' דבורה 

אייזיק  יצחק  חיים  ר'  ע"ה אשת הרה"ק  לאה 

וכשנפטרה  סלאטפינא  אב"ד  הלבערשטאם 

העסא  הצ'  הרבנית  אחותו  את  נשא  אשתו 

אשת  הי"ד  רבקה  יוכבד  הצ'  הרבנית  הי"ד, 

הרה"ק ר' יוחנן טווערסקי אב"ד מוזשאי, הב' 

הי"ד  מיכל  יחיאל  הב'  הי"ד  זוסיא  משולם 

יחיאל  ר'  הרבנית הצ' חנה ע"ה אשת הרה"ק 

יהודה איזייקסאהן אב"ד אחוזה ואח"כ בלאס 

החריף  הילד  ע"ה  יואל  הילד  אנדזשעלעס. 

נפלא חנני' יו"ט ליפא ע"ה הילד יחזקאל שרגא 

בימי  נפטר  ע"ה.  יהודית  גיטל  הילדה  ע"ה, 

על  שם  ששהה  קליינווארדיין  בעיר  עילומיו 

שב"ק פר' וארא ביום ב' נחלה וביום ה' ו' שבט 

תרפ"ו נסתלק בהיותו בן מ"ו שנה, ומנו"כ בעיר 

סיגוט באוהל אבותיו, זי"ע ועכי"א.

בשב"ק זו - ו' שבט חל היומדהל"ק של

הרה"ק מרן רבינו ר' חיים צבי בן הרה"ק רבי חנני' יו"ט טייטלבוים זצוקללה"ה
מסיגוט העצי חיים

ויקרא שמו בישראל
חשוך  ל"ע  הי'  יו"ט  הקדושת  מרן 

זצ"ל  מצאנז  הגה"ק  אצל  והלך  בנים 

ונתן את ברכת קדשו ואכן נולד לו בן 

הגאון  זקינו  אחר  שם  לו  ליתן  ורצה 

מצאנז  הגה"ק  ובא  זצ"ל  צבי  החכם 

יו"ט  הקדושת  למרן  הלילה  בחלום 

נולד  שהילד  שהיות  ממנו  וביקש 

לו  נתן  ע"כ  אחריו  שם  יתן  מברכתו 

מאורות  השני  אחר  צבי'  'חיים  השם 

הגדולים.

האיש מקדש
בת  עם  נתחתן  ילד  רבינו  כשהי' 

בן  זצ"ל  מבארדיוב  משה  ר'  הרה"ק 

הגה"ק  בן  זצ"ל  מגארליץ  הרה"ק 

הכלה  נפטרה  זמן  ואחר  זצ"ל  מצאנז 

י"ד  בן  בערך  כשהי'  וכשנתגדל  ל"ע, 

הקדושת  מרן  לאביו  הציעו  שנה 

מרת  הצדיקת  הרבנית,  את  יו"ט 

מראצפערט  הגה"ק  בת  סימא  ברכה 

יו"ט  הקדושת  והסכים  הי"ד  זצ"ל 

ונסתפק  מיד,  יהי'  שהחתונה  בתנאי 

הכלה  כי  מראצפערט  הגה"ק  בזה 

חותנו  את  שאל  לימים,  צעירה  היתה 

הגה"ק ר' מרדכי דוב מהארנאסטייפל 

לו חותנו  זצ"ל כדת מה לעשות, ענה 

שירא  זה  ועל  השידוך  שיעשה 

האבן  נישט  זי  'וועט  צעירה  שהכלה 

יאר',  פאר  ערשטע  די  קינדער  קיין 

והדברים אלו היו כשגגה שיצאו מפה 

קדוש, ולמעשה עברו כמה שנים אחר 

הציעו  בזש"ק,  נושעו  ולא  החתונה 

קרעניץ  לעיר  לנסוע  להרבנית  אחד 

שם  ומצאה  לרפואה,  ידוע  שהי' 

והזכיר  משינאווא  הגה"ק  דודה  את 

לה  וציוה  משינאווא  להגה"ק  עצמה 

והיא  שלו,  החגורה  את  שילבישה 

כך  ואחר  החגורה  עם  עצמה  הלביש 

החגורה  את  שתניח  הגה"ק  לה  אמר 

לביתה  בחזרה  וכשבא  השלחן,  על 

יקותיאל  ר'  הרה"ק  הבכור  לה  נולד 

יהודה אב"ד סיגוט הי"ד, ואח"כ אמרה 

שהעולם אומרים שבקרעניץ נושעים 

ואני אומר כשהגה"ק משינאווא נמצא 

הוא  ואם  בקרעניץ  נושעים  בקרעניץ 

בשינאווא נושעים בשינאווא.

על כס הרבנות
רבינו התיישב אחר החתונה בעיר 

טורנא מקום מגורת חותנו אבל אביו  

זמן  לאחר  ביקש  יו"ט  הקדושת  מרן 

שיחזור לסיגוט ואז חזר לסיגוט וישב 

הימים  ובאותן  ועבודה,  עה"ת  שם 

עניני  כמה  על  אביו  העמידו  כבר 

כמה  לו  ציוה  וגם  והישיבה,  הקהילה 

במקומו,  השולחנות  לערוך  פעמים 

וגם לכתוב תשובות בשמו, ומסופר כי 

האחרונה  שבת  בערב  תרס"ד  בשנת 

אדמות  עלי  יו"ט  הקדושת  מרן  של 

אשר  בחליו  דוי  ערש  על  אז  כששכב 

טו  הערש  'חיים  לרבינו  אמר  בו  מת 

אן דעם טלית און גיי אין בית המדרש 

ואכן  רב'.  ביסט  דו  מנחה,  דאווענען 

אחר פטירת אביו הק' ביום כ"ט שבט 

במקומו,  רב  להיות  נתקבל  תרס"ד 

רמה,  ביד  והקהילה  הישיבה  והנהיג 

ורוחב  אורך  לכל  מפורסם  והי' 

מן  והי'  ובקדושתו,  בגדולתו  אונגארן 

אונגארן,  ברבני  ראשונה  היושבים 



 יב 
פרשת בא תשע"ואילני הפרדס גליון ט"ו )צ"ט(

פירצות  נגד  ובתעצומות  עוז  בכל  ולחם 

כוחותיו  ובכל  דת  אש  ובמלחמת  הדור 

לחם נגד קליפת הציונות בכל שם וכינוי 

והי'  העריצו  דורו  גדולי  וכל  לי',  דאית 

נחשב בעיניהם כחד מקדמאי, והשפעתו 

הי' הולך בכל המדינות.

ותרע"ד הארץ
פרצה  תרע"ד  שנת  באב  בט' 

מלחמת עולם הראשונה, וביוה"כ 

החיילים  הגיעו  תרע"ה  שנת 

בעיר  והכריזו  סיגוט,  לעיר 

שמותר  רבינו  בשם  סיגוט 

הוא  כי  ביוה"ק  לברוח 

רבינו  אבל  נפש,  פיקוח 

יום  מוצאי  עד  המתין 

הקדוש, ואז ברח מסיגוט, 

הרה"ק  את  מצא  ובדרך 

שהי'  זצ"ל  לדוד  הקרן 

בווישעוועס  רב  אז 

לסיגוט,  סמוך  שהוא 

הגיעו  סוכות  ובערב 

שניהם לכפר אחד סמוך 

קליינווארדיין,  לעיר 

פנאי  להם  שאין  וראו 

החליטו  העיר  עד  לנסוע 

על  בהכפר  לישאר 

של  הראשונים  הימים 

אחר  לחפש  והתחילו  חג, 

כשרה,  סוכה  עם  יהודי 

אחד  כפרי  שם  ומצאו 

סוכה  לו  יש  אם  ושאלו 

והראה להם  לו,  וענה שיש 

הסוכה  אל  כשבאו  סוכתו, 

לדוד  להקרן  רבינו  אמר 

סוכה  די  רב,  'ווישעווער 

הקרן  שאל  פסול',  איז 

לדוד אמאי הוא אמר כך, 

אמר לו כי כשבנה הסוכה 

כך  ואחר  הסכך  עשה 

הדביק בו דפנות וסוכה 

ולא  צריך שיהא תעשה 

הקרן  שאל  העשוי,  מן 

הבית  הבעל  את  לדוד 

הוא  כן  כי  וענה  זה  על 

הסכך  בתחילה  שעשה 

ואח"כ הדביק דפנות, והפליא הרה"ק את 

זאת ושאל את רבינו מהיכן הוא ידע, ענה 

רבינו שאין זה רוח הקודש 'נאר איך האב 

אנגעקוקט די סוכה האב איך געזעהן אז 

עס איז אזוי צוזאם געשטעלט געווארן'. 

כידוע  קדושתו,  את  רבינו  הצניע  וכך 

שרבינו הי' נוהג את עצמו בהצנע לכת.

אז  נסע  ע"ה  א"ח  הצ'  הרבנית 

בעיר  שהה  ורבינו  לאביה,  לראצפערט 

שנולד   בעת  כי  ומסופר  נירעדהאז, 

זי"ע,  משה  הברך  הקוה"ט  רבינו  מרן 

רבינו  בא  תרע"ה  שנת  חשון  כ"ג  ביום 

שם  ונשאר  לשבת  בראצפערט  לחותנו 

שהה  ההוא  ובזמן  הברית,  אחר  עד 

דוב  ישכר  ר'  הגה"ק  בראצפערט 

מעירו  ג"כ  שברח  זצ"ל  מבעלזא 

וכשבא  המלחמה,  מפני  בעלזא 

שליח  שלח  לראצפערט  רבינו 

שרוצה  מבעלזא  להגה"ק 

בהיכלא  לבקר  לילך 

השליח  וכשבא  דמלכא, 

מבעלזא  הגה"ק  לפני 

ושאל לו באיזה זמן שיוכל 

לבא אליו, הקפיד הגה"ק על 

השליח ואמר לו 'על אדם 

גדול כזה אתה שואל מתי 

שתעלה  עת  בכל  שיבוא, 

ברצונו לבא, דלתי פתוחה 

למענו'.

לבשר  וכשהגיע 

שרבינו  מבעלזא  להגה"ק 

הכנה  לעשות  התחיל  בא, 

בסידור  ועסק  דרבה 

שלא  בחדרו  הכסאות 

מדוע  וכששאלו  כדרכו, 

'דער  זאת ענה  הוא עושה 

א  דאך  איז  רב  סיגוטער 

לכסות  ציוה  וגם  לייב', 

לבן  במפה  השלחן  את 

כמו בשב"ק ואמר כי רבינו 

הוא  הרי  ות"ח  ת"ח,  הוא 

בבחינת שבת.

כי  החסידים  ומספרים 

רבינו  כשהי'  ההוא  בשבת 

רבינו  הי'  בראצפערט 

אמו  אחר  אבילות  בשנת 

חנה  הצדיקת  הרבנית 

יואל  ר'  הרה"ק  בת  ע"ה 

זלאטשוב  אב"ד  אשכנזי 

מהר"י  שו"ת  בעל  זצ"ל 

ז'  אשכנזי, שנפטרה ביום 

וביום  תרע"ד,  שנת  ניסן 



 יג 
אילני הפרדס גליון ט"ו )צ"ט( פרשת בא תשע"ו

שב"ק שאל הגה"ק מבעלזא את רבינו אם 

חודשי  בי"ב  אף  קורא  הבעל  הוא  בביתו 

קורא,  בעל  שהוא  רבינו  וענה  האבילות, 

תקראו  א"כ  מבעלזא  הגה"ק  לו  אמר 

בתורה גם אצלינו כי ליכא עדיף מיני'.

עם  מבעלזא  הגה"ק  את  כיבד  רבינו 

הגה"ק  ולבש  הברית  אצל  סנדקאות 

וגם  הברית,  לכבוד  שטריימעל  מבעלזא 

שילבשו  והחסידים  היושבים  לכל  צוה 

שנולד  ואמר  להברית,  השטריימעל  את 

מנהיג ישראל.

איש אלקים קדוש
נגד  כבידה  מלחמה  נהג  כידוע  רבינו 

תלמידיו  את  הזהיר  וגם  נכרית  פאה 

שסיפר  וכמו  בצניעות,  תלבשו  שהנשים 

שאחד  שליט"א  הגה"ק  רבינו  מרן  כ"ק 

מחסידי רבינו הי' חשוך בנים ל"ע, ותמיד 

בזש"ק,  אותו  שיברך  רבינו  אצל  הפציר 

יפעול  הוא  באם  כי  רבינו  לו  אמר  פע"א 

נכרית  הפאה  את  שתפשוט  באשתו 

ותלבש כבנות ישראל הצנועות אז תפקד 

אבל  מסכים,  שהוא  האיש  וענה  בזש"ק, 

את  לשאול  הביתה  שיסע  לו  ציוה  רבינו 

אז  הסכמתה,  תתן  היא  גם  ואם  אשתו 

האיש  בזש"ק,  שיוושע  לו  מבטיח  הוא 

לכך,  הסכימה  שאשתו  ואמר  בחזרה  בא 

ואכן  והבטחתו  ברכתו  את  נתן  ורבינו 

לתקופת השנה נולדה להם בת.

פרצה  שנים  כמה  עברו  כאשר  ויהי 

את  בחזרה  ולבשה  גדרה  את  האשה 

נפש  עגמת  לרבינו  והי'  נכרית,  הפאה 

כששמע את זאת ואמר 'מהאט עס נישט 

געטארט טוהן, טשעפען מיט א לבוש איז 

א גרויסע סכנה', ולא עברו ימים מועטים 

והנערה שחל"ח ל"ע, ככלות ימי השבעה 

שאשתו  ואמר  רבינו  לפני  האיש  בא 

הפאה  את  לפשוט  עצמה  על  מקבלה 

נכרית לעולם ומבקש שרבינו יבטיח עוד 

הפעם לזש"ק, אמר רבינו 'איין מאל האב 

איך געקענט, צוויי מאל נישט'.

לכת  בהצנע  הי'  בקודש  דרכו  אבל 

ופעם  מדרגותיו  כל  רבינו  והצניע  מאוד 

סיפר מרן רבינו הקוה"ט הברך משה זי"ע 

שפעם בליל א' דסוכות ראה איך שרבינו 

השלחן  אחר  המטה,  שעל  קרי"ש  קורא 

את  לסתום  רבינו  יכול  לא  ושם  הטהור, 

מדרגותיו ובער כאש בעת שקרא קרי"ש 

וכשהגיע לה' אלקיכם אמת, הי' כבר אחר 

רבינו לטבול במקוה  ורץ  העלות השחר, 

ולקיים מצות נטילת לולב.

הברך  הקוה"ט  רבינו  מרן  סיפר  וגם 

קרא  ילד  כשהי'  פעם  כי  זי"ע  משה 

כי  לו  ואמר  הלימוד,  באמצע  אביו  אותו 

לו,  להראות  ורוצה  חשוב  אורח  לו  יש 

ר'  הרה"ק  את  שם  ראה  לביתו  וכשבא 

)חותנו  וואלאווע  אב"ד  טייטלבוים  אהרן 

'געב  לו  ואמר  בזוו"ש(  משה  הברך  רבינו  מרן  של 

רב',  וואלאווער  דער  איז  דאס  שלום, 

הוא  זה  אמר  מוואלאווע  להרה"ק  וגם 

כי  בעיניו,  מאוד  פלא  והי'  משה'לע,  בני 

מעולם לא קרא אותו אביו אפי' לאורחים 

המלחמה  אחר  אבל  ביותר,  חשובים 

לאה  פעסיל  הצ'  הרבנית  את  כשנשא 

שע"ז  הבין  מוואלאווע  הרה"ק  בת  ע"ה 

כיון רבינו, ואמר רבינו הברך משה שראה 

את חותנו רק פעם אחת בחייו וזה היתה 

באותו זמן.

באהלי צדיקים
פעם הי' רבינו אצל הגה"ק משינאווא 

זצ"ל )כנראה הי' זה כשהלך רבינו לקרעניץ לרפואה כמו 

שסיפר לעיל( והגה"ק משינאווא הכביד אותו 

הקדושת  מרן  אביו  כי  לו  ואמר  במאוד 

יו"ט עבר תלאות הרבה עד שפקד בזש"ק 

לבנים  זכה  שמים  לשם  שכיון  ולפי 

קדושים כאלו.

משינאווא  הגה"ק  ציוה  זמן  באותו 

שיתנו  אצלו  להזכיר  שבאו  אנשים  לכל 

הפתקאות והפדיונות לרבינו.

מבעלזא  דוב  ישכר  ר'  הגה"ק  וגם 

רבינו  וכשהי'  מאוד  אותו  קירב  זצ"ל 

אמר  לעיל(  שמסופר  )כמו  בראצפערט  אצלו 

לפני  אצלו  שיבוא  מבעלזא  הגה"ק  לו 

הי'  אצלו  רבינו  וכשבא  הטהור,  השלחן 

רבינו מלובש עם רעזשוואלקע ושאל לו 

כי  הטילע"פ  את  לבש  לא  מדוע  הגה"ק 

צריך הוא לשמור על בריאותו.

המשב"ק  הוא  מי  רבינו  את  שאל  וגם 

הראה  השלחן  עריכת  בעת  בביתו  אצלו 

הגה"ק  וציוה  גבאי,  אשר  ר'  על  רבינו 

יהושע  אהרן  ר'  משמשו  את  מבעלזא 

לשמש  אשר  ר'  את  זו  בשב"ק  שיניח 

הגה"ק  וישבו  השלחן,  אצל  בקודש 

השלחן  את  וערכו  רבינו  עם  מבעלזא 

ומשמש,  עליהם  עמד  אשר  ור'  ביחד, 

מבעלזא  הגה"ק   ערבב  מאכל  כל  ואחר 

את השיריים שלו עם השיריים של רבינו 

וחלקם כך להחסידים.

קטירא איתקטר ביה
רבינו שהה בשבת האחרון עלי אדמות 

קליינווארדיין,  בעיר  וארא  פר'  שב"ק 

משה  ר'  הגאון  משם  הדיין  בא  ב'  וביום 

מלכים,  שולחן  מח"ס  זצ"ל  לאנדא  צבי 

בית  בהלכות  שאלה  מרבינו  לשאול 

הכנסת ורבינו ענה לו שהוא מגן אברהם 

בס"ק ו' וכשעיין הגאון ר' משה צבי ראה 

מאוד  פחד  לרבינו  וכשאמר  סק"ז  שהוא 

נפלא  זכרון  לרבינו  הי'  )כידוע  טוב.  שאינו  ואמר 

בשו"ע(.  קטן  בסעיף  אפי'  טעה  לא  ומעולם  למאוד  עד 

ואחר כמה דקות הגיע לו בלו"ט שטור"ץ 

וכשבא  למשכב,  ונפל  ל"ע  )סטראו"ק( 

וראה  לבקרו  מראצפערט  הגה"ק  חותנו 

מדבר  ולא  מיטתו  על  שוכב  חותנו  איך 

מאומה, ציוה למרן רבינו הקוה"ט הדברי 

יואל זי"ע שגם הי' שם, שיעשה בי"ד של 

שצריכין  תורתם  בכוח  ויפסוק  עשרה 

את רבינו עוד בעלמא הדין, ואכן הושיב 

שם  ובאו  ה',  ויראי  ת"ח  עשרה  של  בי"ד 

הי'  שרבינו  וטענו  ויתומים  אלמנות 

מקור מחייתם, ואם יסתלק יפסקו מקור 

מחייתם, היללות והבכיות בקעו רקיעים, 

התחיל  יואל  הדברי  הקוה"ט  רבינו  ומרן 

וצריכים  רכים  הילדים  כי  וטען  לדבר, 

להתגדל על ברכיו ואלו הצאן מה חטאו, 

ובאמצע הדברים פרץ בבכי, וכל הנוחכים 

דין,  הפסק  כתבו  וכך  לבכות,  התחילו 

ונצחו  שמים  שערי  ננעלו  בעוה"ר  אבל 

המאורות  וחשכו  המצוקים  את  אראלים 

תרפ"ו  שנת  שבט  ו'  בא  פר'  ה'  ביום 

לפ"ק ומטעם הממשלה נעשה אז ביטול 

מקום  עד  גדול  בכבוד  וליווהו  מלאכה, 

מנוחת אבותיו הק' בעיר סיגוט בהאוהל 

הק' ושם מנו"כ. 

עלינו  יגן  הגדול  שזכותו  ויה"ר 

ובכל  ורחמים  ישועה  בדבר  להושע 

לקבל  נזכה  עדי  לטובה  לבנו  משאלות 

פני משיח צדקנו ומלכנו כ"ק מרן רבינו 

הגה"ק שליט"א בראשינו, בב"א.



 יד 
פרשת בא תשע"ואילני הפרדס גליון ט"ו )צ"ט(

יציאת מצרים

ם  ע ה  ח י ש ך  ו ת מ

הגאון רבי מלכיאל קאטלער שליט"א
ראש ישיבה לעיקוואד 

ביצי"מ מוכח דקיי"ל כמ"ד תפוס לשון אחרון

רבינו: די משנה זאגט )אבות פ"ג מי"ז( אם אין קמח אין תורה אם 

וועלכעס  די מפרשים רעדן ארום מיט  אין תורה אין קמח, 

)כן מתאמרא משמיה דהרה"ק הרבי ר'  הייבט זיך עס אן?א נאר מ'זאגט 

רבי  צווישן  ס'איז דאך דא א מחלוקת  אז  ז"ל(  מאיר מפרעמישלאן 

אדער  ראשון  לשון  תפוס  צי  כו.(  דף  )נדרים  יוסי  רבי  און  מאיר 

תפוס לשון אחרון, און דאס וואס די משנה זאגט קודם אם 

אין קמח אין תורה, און נאכדעם אם אין תורה אין קמח, איז 
עס א מחלוקת פון תנאים.ב

זכר  קודש  למקראי  'תחילה  געטייטשט  אמאל  כ'האב 

זענען ארויס  די אידן  אז  זאגן  די מפרשים  ליציאת מצרים' 

א[  פסוק  ג  פרק  ובמשלי  ו'  פסוק  ד  פרק  תהלים  ]על  באלשיך  עיין  א( 

שהקשה כן, וביאר שזה תלוי בוויכוח בין כביכול וכלל ישראל, וזהו תלוי 

וכלל ישראל טוענין  בהוויכוח שכביכול טוען שובו אלי ואשובה אליכם, 

השיבנו ה' אליך ואח"כ ונשובה, עיי"ש.

ועי' בספר עטרת ישועה )פרשת וירא( וזלש"ק: כי כבר נודע בהא דאמרו 

משנה  ג  פרק  ]אבות  קמח  אין  תורה  אין  אם  תורה  אין  קמח  אין  אם  ז"ל 

יז[, והקשה באלשי"ך איזה מהן נקדים, ותירץ דזה הוא הויכוח בין הקב"ה 

לישראל, כי הקב"ה אומר אם אין תורה אין קמח, ואנו אומרים אם אין קמח 

אין תורה, שמקודם ישפיע לנו הקב"ה פרנסה וכל הצטרכות כדי שנוכל 

לישב על התורה מתוך הרחבת הדעת. ועל דרך זה פירשו בספרים הפסוק 

טוב לחסות בד' מבטוח באדם ]תהלים קיחח ח[, היינו, שהדרך היותר טוב 

הוא אשר האדם יבטח ב', היינו, שילמוד מקודם ויבטח על ד' שישפיע לו 

מקודם  לו  להשפיע  באדם  הקב"ה  שיבטח  ממה  באדם  מבטוח  פרנסה, 

ויצא בד"ה הנה..[.  רב טוב ואח"כ ילמוד תורה ]עיין באמרי נועם פרשת 

אמנם באמת עתה מחמת כובד הגלות ועמל הפרנסה א"א לאדם לישב על 

התורה בלתי יקדים לו השי"ת כל מיני טובות הגשמיות. עכלש"ק.

ויש לציין שבספה"ק עטרת ישועה מביא הרבה פעמים דברי האלשי"ך 

הנ"ל, עיין שם.

ב( ויש לציין דברי האור החיים הקדוש בפרשת בחוקותי )פי' ל'( וזלש"ק: 

עוד ירצה אם בחקתי על דרך אומרם )אבות פ"ג מי"ז( אם אין קמח אין תורה 

וכו', ופרשתיהו במקומו, שירצה לומר אם אין קמח אם אתה רואה שעצר 

ה' השמים ואין קמח, הטעם הוא משום אין תורה כאומרו )דברים לב ב( יערוף 

כמטר לקחי, פירוש כשיעור המוכן הבא מן הגשמים יהיה לקחי, וכשאין 

לקח יעצור ה' השמים, ואומרם אם אין תורה אין קמח, פירוש כשאין תורה 

בודאי שלא יהיה קמח כי יעצור ה' שמיו, עיי"ש.

פון מצרים, נאך צוויי הונדערט און צען יאר, ווייל די קושי 

יאר,  הונדערט  פיר  די  צו  געווען  משלים  האט  השיעבוד 

די  ביי  מ'זעהט  אז  זאגן,  קמ"ג(  אות  דוד  )עיר  מפרשים  די  אבער 

טו,  )בראשית  געזאגט  פון שיעבוד האט דער באשעפער  גזירה 

הגוי  את  וגם  שטייט  שפעטער  און  אותם,  ועינו  ועבדום  יג( 

איז  עינוי,  געווארן  דערמאנט  נישט  איז  דא  יעבודו,  אשר 

אויב זאגט מען תפוס לשון ראשון, איז די גזירה אויך געווען 

קישוי  אז  און  אותם',  ועינו  'ועבדום  השיעבוד,  קושי  אויף 

השיעבוד איז אין די כלל פון די גזירה, איז נישט שייך צו זאגן 

אז עס האט משלים געווען צום זמן, אבער אויב האלט איך 

תפוס לשון אחרון, איז געווען די גזירה נאר 'אשר יעבודו' און 

נישט 'ועינו' ממילא האט די קושי השיעבוד משלים געווען 

למקראי  'תחילה  איז  דאס  שנה,  מאות  ארבע  פון  גזירה  די 

קודש' אז א מענטש דארף קודם אנהייבן מיט לערנען תורה 

און עוסק זיין אין דברי קדושה, ווייל תפוס לשון אחרון, אם 

ליציאת  'זכר  דאס?  איך  ווייס  וואו  פון  קמח,  אין  תורה  אין 

מצרים', אז מ'איז ארויס פאר די צייט, ווייל די קושי השיעבוד 

האט משלים געווען, ווייל איך זאג תפוס לשון אחרון און אין 

די גזירה איז נישט געווען אריינגערעכנט קישוי השיעבוד, 

פון דעם ווייס איך אז תחילה למקראי קודש.

ם  ע ה  ח י ש ך  ו ת מ

האדמו"ר מסקולען שליט"א
הד' כנפות רומזים נגד הד' לשונות של הגאולה, 

גזירת המן הזכירו בנ"י יצי"מ וכך נושעו, ועוד

הזכיר האדמו"ר מסקולען מגדולת 
פרשיות אלו של יציאת מצרים

בא  פרשת  אז  לובלין,  פון  רבי'ן  פונעם  נאך  מ'זאגט  רבינו: 

איז אזוי ווי די ערשטע טעג פון פסח, בשלח איז די צווייטע 

טעג )שביעי ואחרון של פסח(, און יתרו איז שבועות.ג איז טייטש אז 

יעצט וארא איז ערב פסח.

נודע  וז"ל:  ויצא(,  )פ'  ז"ל  ממונקאטש  מהגה"ק  ושלום  חיים  בס'  כ"כ  ג( 

ומקובל בשם רבינו הקדוש החוזה מלובלין זי"ע שאמר ברמז על הפרשיות, 

בא ]הוא ימים הראשונים של פסח[, בשלח, ]הוא ימים האחרונים ז' וח' של 

ויום  ]הוא ראש השנה  יתרו ]מתן תורה, הוא שבועות[, משפטים  פסח[, 

המשכן,  אהל  שהוא  לסוכות  רמז  ]הוא  תרומה  המשפט[,  ימי  הכיפורים 



 טו 
אילני הפרדס גליון ט"ו )צ"ט( פרשת בא תשע"ו

איז  וארא  געזאגט,  האט  זידיטשויב  פון  צבי  עטרת  דער 

ראשי תיבות א'ני ר'אשון ו'אני א'חרון. )ועיין בס' אמרי נועם פר' וארא 

שג"כ כתב כן(.

דעמאלטס  דאך  מען  האט  פסח,  ערב  ס'איז  אז  מבניו:  א' 

געבאקן מצות, און מצות איז א מיכלא דאסוותא.

רבינו: יא, א רפואה.

כנפי  על  אתכם  ואשא  עה"פ  ב'  יט,  )שמות  דאך  זאגט  יונתן  תרגום  דער 

כבוד  ענני  די  מיט  געגאנגען  מען  איז  פסח  ערב  אז  נשרים( 

צום מקום המקדש, און דאס וואס ס'שטייט 'והבאתי אתכם 

אל הארץ' ברענגט אראפ דער טאטע ז"ל )ברך משה פ' וארא( אז 
ס'מיינט דער תרגום יונתן.ד

דער בעלזער רב )הגה"ק מהרי"ד ז"ל( טייטש מיט דעם אין פרשת 

בלק )במדבר כג, כב( קל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו, זאגט 

רש"י כתועפת ראם, מלשון ועוף יעופף, אז עס מיינט פליען, 

ווייל בלק האט געזאגט הנה עם יצא ממצרים, זיי זענען פון 

זיך אליינס ארויס פון מצרים, האט ער געזאגט קל מוציאם 

ממצרים, זיי זענען נישט אליינס ארויס געגאנגען, והראיה 

געפלויגן  מ'איז  אז  יעופף,  ועוף  מלשון  לו  ראם  כתועפת 

קיין  נישט  ס'איז  אז  סימן  א  איז  דאס  הכבוד,  ענני  די  מיט 

נאטורליכע זאך, נאר קל מוציאם ממצרים )מרן רבינו ז"ל מביא דבר 

זה בספרו הק' ברך משה ומציין ששמעו מפי גיסו הגה"צ רבי יוחנן האבדק"ק מוזשאי ז"ל 

הי"ד, בשם זקינו הגה"ק מהרי"ד מבעלזא ז"ל(.

האדמו"ר מסקולען: ס'איז דאך דא ארבע לשונות של גאולה.

רבינו: אין חתם סופר )פ' שלח עמ' ע"ד( איז דא א מורא'דיג ווארט, 

ער זאגט אויף רש"י וואס זאגט אז די ד' כנפות פון ציצית איז 

אקעגן די ד' לשונות של גאולה, דריי כנפות איז פסול, פינעף 

איז אויך פסול, וואס איז דער טעם, ווייל דער פערטע לשון 

איז ולקחתי, און די פינפטע איז והבאתי, זאגט ער אזוי, ווער 

ס'האט פיר כנפות ווייזט ער אז פון די ד' לשונות של גאולה 

איז די חשוב'סטע 'ולקחתי אתכם לי לעם', ווער ס'האט פינף 

הארץ',  אל  אתכם  'והבאתי  עיקר  די  איז  אים  ביי  אז  ווייזט 

און ווער ס'האט דריי ווייזט ער אז דער עיקר איז והוצאתי 

פיר  דעם  וועגן  התורה,  קבלת  נישט  און  וגאלתי,  והצלתי 

ווייזן אז דער עיקר איז קבלת  כנפות איז חייב בציצית, צו 

התורה, און נישט די גאולה פון מצרים אליינס, און נישט די 

והבאתי.

סוכת דירת עראי[, תצוה ]חנוכה, שמן זית זך[, תשא ]פורים, וכמו שאמרו 

חז"ל במגילה )יג:( הקדמתי שקליכם לשקליו של המן[, עכדה"ק.

ד( דהנה באוה"ח הק' דקדק וזלש"ק: ...הלא דברי אל עליון דברו טהור, 

נכנסו  ולא  במדבר  פגריהם  נפלו  מצרים  יוצאי  כי  היה,  שכן  מצינו  ולא 

משה  בברך  ז"ל  רבינו  מרן  כתב  הנ"ל  יונתן  התרגום  פי  על  אמנם  לארץ, 

אל  שיביאם  הארץ,  אל  אתכם  והבאתי  הכתוב  רמז  זה  דבר  שעל  לתרץ 

הארץ בליל פסח על ידי העננים, עיי"ש עוד.

האדמו"ר מסקולען: דער בעל הטורים זאגט די וואך אז די ד' 

לשונות זענען אקעגן די פיר גלות'ן, און די פערטע איז גלות 

שווערסטע  די  ווייל  ולקחתי,  שטייט  דעם  אויף  און  אדום, 

ולקחתי,  נישט  שטייט  פריערדיגע  די  ביי  זיי,  ביי  איז  גלות 

נאר ביי אדום, ווייל מ'וועט זיי דארפן אנכאפן מ'זאל נישט 

ביי  דא  ולקחתי  שוין  שטייט  דעם  וועגן  און  פאלן,  אוועק 

די  געווארן  נכלל  שוין  איז  מצרים  יציאת  אין  ווייל  מצרים, 

גאולה העתידה, און די גאולה העתידה וועט זיין די השלמה 

פון יציאת מצרים.

רבינו: אלע גלות'ן און אלע גאולות זענען תלוי אין מצרים.

האדמו"ר מסקולען: דער בעל הטורים זאגט אין פרשת בא, 

ליל שמורים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים הוא הליחלה 

הזה לה' שמורים לכל בני ישראל לדורותם, אין דעם פסוק 

אליין שטייט צוויי מאל שמורים, ליל שמורים הוא לה' און 

נאכט  די  אז  ער  זאגט  לדורותם,  ישראל  בני  לכל  שמורים 

פון פסח איז צוטיילט געווארן אין צוויי נעכט, צו די גאולת 

מצרים און צו די גאולה העתידה, ווייל אין גאולת מצרים איז 

נכלל די גאולה העתידה.

ער  דכלה,  אגרא  אין  ווארט  מורא'דיג  א  דא  ס'איז  רבינו: 

טייטשט אויס א מדרש )אסת"ר ט, ב( ווען מ'האט אויספלאנירט 

זיי  מיט מרדכי, האבן  טוהן  מ'זאל  וואס  אין שטוב  ביי המן 

געטראכט, זאל מען אים אריינווארפן אין פייער, קען נישט 

זיין, ווייל אידן זענען שוין ניצול געווארן פון פייער, זאל מען 

אים אריינווארפן אין וואסער, זענען זיי שוין געראטעוועט 

געווארן ווען מ'איז ארויס פון מצרים, אזוי רעכנט אויס דער 

מדרש אלע זאכן וואס מ'איז שוין ניצול געווארן, נאר מ'וועט 

מאכן א נייע זאך די תליה, וואס אזא גזירה האט נאך קיינער 
נישט געהאט, דאס איז זייער א גוטער פלאן.ה

וואס האט  פרעגט ער א שטארקע קשיא, דער באשעפער 

פון  זיין  מציל  געקענט  און  פייער  פון  זיין  מציל  געקענט 

תליה?  די  פון  זיין  מציל  קענען  נישט  דען  וועט  וואסער, 

זענען דען זיי געווען אזעלכע טפשים? נאר זאגט דער אגרא 

דכלה אז מ'וויל ממשיך זיין א ישועה דארף מען פארציילן א 

מעשה פון די ישועה, אויב מ'וועט מאכן א גזירה אז מ'וועט 

ער  וועט  פייער,  אין  אריינווארפן  דורך  הרג'ענען  מרדכי 

אם  עליו  שואל  שאתה  זה  אדם  אשתו  לו  אמרה  )שם(:  המדרש  וז"ל  ה( 

מזרע היהודים הוא לא תוכל לו אם לא תבא עליו בחכמה במה שלא ניסה 

אחד מבני אומתו שאם תפילו לכבשן האש כבר הוצלו חנניה וחביריו ואם 

לגוב אריות כבר עלה דניאל מתוכו ואם תאסרהו בבית האסורים כבר יצא 

יוסף מתוכו ואם במולי תסיק תחתיו כבר התחנן מנשה ונעתר לו הקב"ה 

וכמה  במדבר  אבותיו  ורבו  פרו  כבר  תגלוניה..  במדברא  ואם  מיניה  ונפק 

דקטל  שמשון  הרי  תעוור  עיניו  ואם  וניצלו  עמדו  ובכולן  נתנסו  נסיונות 

יתיה על צליבא דלא  עויר אלא צלוב  נפשתא מפלשתאי עד  וכמה  כמה 

ויעש  המן  לפני  הדבר  וייטב  מיד  מניה  דאשתזיב  עמוי  מן  חד  אשכחינן 

העץ, עכ"ד המדרש.
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און חנניה מישאל  פון אברהם אבינו  די מעשה  פארציילן 

ער  וועט  במילא  געווארן,  ניצול  זענען  וואס  עזריה  און 

פון  גזירה  א  זיין  גוזר  אים  אויף  מען  וועט  ווערן,  ניצול 

פון  ישועה  א  פון  מעשה  א  פארציילן  ער  וועט  וואסער, 

מיר  וועלן  דעם  וועגן  ווערן,  ניצול  וועט  ער  און  וואסער, 

אויסטראכטן א זאך וואס איז נאך קיינמאל נישט געווען, 

נישט  ער  וועט  דערציילן,  צו  וואס  האבן  נישט  ער  וועט 

און   - דכלה  אגרא  דער  זאגט  אזוי   - ווערן  ניצול  קענען 

סיפור  פארציילן  מ'זאל   - ער  זאגט   - עצה  די  איז  וואס 

יציאת מצרים וואס איז א סגולה אויף אלעמען, אז מ'וועט 
דאס דערמאנען וועט מען ניצול ווערן.ו

הגה"צ ר' יעקב אלי' אונסדארפער שליט"א רב ור"מ דקהל 

מסקולען(:  האדמו"ר  כ"ק  של  )מחותנו  במאנטריאל:  חכמה  ראשית 

כ'האב געזעהן מיט דעם טייטשן וואס מ'זאגט )בנוסח הסליחות( 

יעננו, דערמאנט  הוא  והחסידים  לכל הצדיקים  מי שענה 

מען  דערמאנט  פארוואס  צדיקים,  אלע  שוין  דאך  מען 

מישאל  חנניה  און  האסורים,  מבית  יוסף  עקסטער 

ועזריה מכבשן האש, נאר מ'וויל יעדער ישועה עקסטער 

זאל  ישועה  א  עפעס  דארפן  ס'וועט  ווער  אז  דערמאנען, 

דאס דערמאנען.

דעם  ברענגט  לב  ייטב  דער  ווי  הירש:  מאיר  ר'  הרה"ח 
טייטש אויף 'ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה'...ז

רבינו: דער בני יששכר אין אגרא דכלה טייטש דארט דעם 

כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה איכה  יז(  ז  )דברים  פסוק 

אוכל להורישם, די עצה איז זכור תזכור את כל אשר עשה 

ו( מן הנכון לציין לשון קדשו של הספה"ק נועם אלימלך )פר' בא(: ולמען 

תספר באזני בנך היות כשהקדוש ברוך הוא ברחמיו עושה נס לישראל 

אפילו  ומועיל  הרחמים  נתעוררו  אז  מאויביהם  להם  ונוקם  אחת  פעם 

לעתיד בכל דור כשישראל צריכין להנקם מאיזה שונא העומד עליהם 

להכבידם בעול שררה או מלך אז הקדוש ברוך הוא עושה נקמה בו כיון 

אשר  כו'  תספר  ולמען  וזהו  כזה  בענין  הרחמים  אותן  נתעוררו  שכבר 

התעללתי במצרים וכשתספרו זאת תעוררו אותם הרחמים וינקם לכם 

מאויביכם לבל יוכלו היצר לכם כלל והבן. עכלשה"ק.

ז( עי' בייטב לב )פ' תולדות( שכתב לבאר מאמר הגמרא )יבמות סד.( מפני 

מה היו אבותינו עקורים, מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים. 

ואני אענה. אכן  יקראו  והיה טרם  יקוים בהם  ולכאורה קשה מדוע לא 

איתא בזוה"ק )תולדות דף קלז.( עשרין שנין אשתהי יצחק עם אתתיה ולא 

ויתוסף רבות קודשא לכל מאן  אולידת עד דצלי צלותיה, בגין דיתרבי 

דאצטריך בצלותהון דצדיקיא. והענין כמו שכתבו המפרשים )אוהל יעקב 

פ' לך( על הפסוק )ישעיה יב ג( ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה, משל 

למלך שהיה צמא למים במדבר שמם, ורצו עבדיו להביא לו מים מרחוק, 

אמר להם הן לי יש סיפק בידי להביא מים ממרחק שיש לי כמה עבדים 

ורוכבי סוסים, אבל אדם אחר שילך בדרך הזה ויצמא למים יסתכן, על 

כן צוה שיכרו לו מעיין באר מים חיים, כדי שיהיו מים מצויים לכל עובר, 

וכמו כן ישועת צדיקים הוא כמו מעין הנובע ישועה מיד ולדורות. ולכן 

הקב"ה מתאוה לתפלתן, כדי שעל ידי תפלתן יפתח הצינור והמעיין לכל 

מי שצריך לאותו דבר, עכ"ד.

ה' לפרעה ולכל מצרים, אזוי וועסטו אויך ניצול ווערן ווייל 
דאס איז אלעס, ס'איז אין פרשת עקב.ח

האדמו"ר מסקולען: מרדכי'ס ישועה איז דאך געווען פסח 

ההוא  בלילה  עה"פ  ובתרגום  טו.(,  )מגילה  בגמ'  )כמבואר  ביינאכט 

נדדה שנת המלך(.

בניסן  יא.(  )ר"ה  זאגן  חז"ל  אפילו  שיבוא,  יום  בכל  לו  אחכה 

נגאלו ובניסן עתידין להגאל, דאך אחכה לו בכל יום שיבוא, 

אזוי ווי ס'שטייט )ישעי' ס, יב( אני ה' בעתה אחישנה, זאגן חז"ל 

)סנהדרין צח.( זכו אחישנה, לא זכו בעתה, דער זמן איז טאקע 

אזוי, בניסן נגאלו, די נאכט פון פסח איז דאך דער זמן, דאס 

איז טייטש לא זכו, אבער ביי זכו איז דאך נישט שייך קיין 

זמן, נאר מ'איז למעלה מן הזמן, וועגן דעם אחכה לו בכל 

יום שיבוא, טאקע והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי דאס 

אידן  די  אויב  אבער  העתידה,  גאולה  די  פון  זמן  דער  איז 

וועלן זיין זכו, האט דאס נישט קיין זמן, נאר כל יום זמנו.

נועם  )עיין  הקדושים  רבותינו  כתבו  "הנה  )שם(:  דכלה  באגרא  וז"ל  ח( 

אלימלך פ' בא( צדיקי דורותינו בקבלה מבעלי רוח הקודש, כאשר יצטרך 

ים מבלי  ולעבור במצילות  ולהצלחה  כגון לרפואה  ישועה  לאיזה  אדם 

מכשול, אזי יזכור במו פיו מעין אותן הנסים בכיוצא בזה שנעשו לצדיקי 

בידך  יהיה  בכאן בסגולה הגם שלא  גם  וז"ש  ליחיד.  או  לרבים  הדורות 

זכות כל כך, זכור תזכור את אשר עשה ה' אלקיך לפרעה ולכל מצרים, 

ובהתעוררות סיפורי הניסים כביכול יתגבר כח חסד עליון עליך", עיי"ש 

כ"ט( בשם הרה"ק  אות  והדר  )הוד  פנים  בייטב  ]ועמ"ש  בדבריו הנחמדים. 

רבי אורי מסטרעליסק זי"ע, ועי' מש"כ בזה בעצ"ח בסו"פ בא, ובדברי 

יואל פ' בא )דף רנ([.

ובזה פי' רבינו שליט"א )פורים תשס"ד לפ"ק( המדרש )ילקוט בא רמז קצא( 

אכילת הפסח עמדה להן בימי המן, ואכלו את הבשר בלילה הזה )שמות 

יב ח..(, בלילה.. שנדדה שנת המלך. דהנה כתב בעצי חיים )סו"פ בא( לפרש 

הטעם מה שאנו קורין לחג המצות בשם פסח, היינו כיון דהמצות אינם 

זכר להנס שנעשה לישראל, רק שכן היה המעשה שלא הספיק בצקם 

להחמיץ, ועל כן אם קורין חג המצות, אין עוד זכר להנס כדי שעל ידי 

זה ימשוך לנו גם עתה נסים הללו, לכן אנחנו קורין בשם פסח והוא זכר 

על שם שפסח ה' על בתי בני ישראל, ובזה הזכירה יגרום לנו גם עתה 

להצילנו מכף כל אויבנו. וזהו ביאור הכתוב והיה כי יאמרו אליכם בניכם 

לנו  להמשיך  נוכל  היאך  ר"ל  לעצמיכם,  היינו  לכם,  הזאת  העבודה  מה 

מאותן הנסים אשר נעשו לאבותינו בימים ההם גם על זמן הזה, ואמר 

הכתוב דהעצה לזה ואמרתם זבח פסח הוא לה' וגו', היינו במה שנאמר 

הנסים בפה, באותו זכירה תגרום גם היום להתעורר עלינו הנסים בכל 

דור ודור. עכ"ד.

ימים  וגזר תענית שלשת  כי בעת ההוא שעבר מרדכי  לומר  יש  ובכן 

וביטל מהם את היום טוב, ולא היה בידם לא מצה ולא מרור, מכל מקום 

קיימו מצות סיפור יציאת מצרים, )דלא מסתבר לומר שמי שאין לו מצה ומרור 

יפטר גם ממצות סיפור יציאת מצרים(, ובזכות זה שהיו קוראין את החג בשם 

פסח, והיו עוסקין בהלכות קרבן פסח נחשב להם כאילו קיימם, ועל ידי 

זכירת הנסים שנעשו אז בליל יציאת מצרים, ופסח ה' על בתי ישראל 

ביאור  וזהו  לישועה,  הם  גם  זכו  הציל,  בתינו  ואת  מצרים  את  בנגפו 

המדרש בזכות ואכלו את הבשר בלילה הזה, ולאו דווקא אכילה ממש, 

אלא על דרך שאמרו )מנחות קי.( כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב 

מצרים,  יציאת  ובסיפור  הפסח  בהלכות  אז  עוסקים  היו  ואם  עולה, 

סיפור  בזכות  לישועה  וזכו  המלך,  שנת  נדה  ההוא  בלילה  זה  ובזכות 

יציאת מצרים, עכ"ד.


