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  )א ,י(למען שתי אתתי אלה בקרבו 
צריכים להבין מדוע היה צריך הקב״ה להביא על מצרים כל כך , לכאורה

  ? ע״י מכות ספורות םוכי לא היה בידו של הקב״ה להביס, הרבה מכות
למכות הנפלאות  רמז גדול יש כאן ע"הגאון מוילנא זיסביר האלא 
  .על אומות העולם בגאולה הקרובה...) הוא כבר מטיל(יטיל ה "שהקב

 ."אראנו נפלאותי צאתך מארץ מצרים ״כימ): טו. ז ,מיכה(הכתוב אומר 
, לישראל ביציאת מצרים' כי כל הנפלאות שעשה ה, מפסוק זה אנו למדים

  . הוא יחזור ויעשה בגאולה העתידה
 נקראת, הגלות האחרונה, כידוע שהיא, הגלות בה אנו מצויים עתה, והנה

לפי , ובין עשיו לפרעה ישנו קשר הדוק, הוא עשיו" אדום"ו, גלות אדום
  :החשבון הבא

נמצא שהן עולות , אם נחשב רק את המילוי של האותיות ״פרעה״
  . בגימטריא לאותיות ״עשו״ בדיוק

המילוי של האותיות ״פ״ היא ״ה״  -״א ה״ין ע״יש ר״ה פ: וכך הם הדברים
מילויה של האות ״ר״ הן האותיות ״יש״ . העולה בגימטריא לחמש

האותיות ״ין״ את האות ״ע״ ממלאות , שבגימטריא הן שלוש מאות ועשר
ואילו המילוי של האות ״ה״ היא ״א״ . שסך הגימטריא שלהן שווה לשישים

וזהו בדיוק הגימטריא של  .376-למילוי מגיע סך כל ה. ובגימטריא אחד
  . 376 -עשו 

הסיבה שאני , כלומר, ״למען שתי אתתי אלה בקרבו״ :וזהו שאומר הכתוב
אלא גם עבור מי שנמצא , קא עבור המצריםותי אינה דוומרבה באות

  .שהגימטריא שלו נמצאת בקרב השם פרעה, הוא עשו, בקרבו של פרעה
סיבת ריבוי המכות היא מפני שהקב״ה עוד עתיד להכות בהן את , אם כן

  ... כשיבוא לגאול את בניו לעתיד לבוא, עשו
צרים ואת למען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במ

  )ב ,י(אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה׳ אותותי 
  ). רש״י(מלשון שחוק והיתול , שחקתי -התעללתי 

הלא , וכי שחוק והיתול היו המכות - זי״ע "חתם סופר"הגה״ק בעל השאל 
  ?היו חולאים רעים ונאמנים ממש

, ההיתול והשחוק במצרים היו בימי עושרם וטובתם: אלא ענה והשיב
בעוד  ,ומלך עולם ופרעה עשה עצמו אלוה שחוסנם לנצח כשהאמינו

וכל הטוב והעושר הנחילוהו  ,שלאמיתו של דבר היה עושרם שמור לרעתם
משמים רק בכדי שיבואו ישראל אחר כך ויטלוהו ככתוב ״וינצלו את 

  . מצרים״ ובביזת הים
דבר זה צריך  -״למען תספר באזני בנך ובן בנך״ : וזה שאומר הכתוב

   ":מוסר השכל"מדור לדור מאב לבן כ בורלע
שהיו סמוכים , בימי עושרם וגאונם -״את אשר התעללתי במצרים״ 

 -״ואת אותותי אשר שמתי בם״ . ובטוחים כי הכסף נשאר להם לעולם
  .הלכו ליהודים, איך שבסוף כל העושר שטרחו ועמלו, בימי פורענותם

ע וטוב לו צדיק פעם ב״רשחלילה לאיש להטעות ולהתפתות אף , לפיכך
  !...נאמן הגמולות, ״'״כי אני ה, תמיד, אלא ״וידעתם״ .ורע לו״

  

  

  

  

  

  

  

  

  

עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם ראו כי ' ויאמר אלהם יהי כן ה

  ) י, י(. רעה נגד פניכם
והוא , יש כוכב אחד ששמו רעה, שפרעה אמר, מדרש אגדה שמעתי, י"כתב רש

ה הפך את "אולם הקב .ו"וכ. ו"וזהו סימן דם והריגה לעם ישראל ח, עולה נגדכם
  . שיהושע בן נון מל את ישראל, לדם ברית מילה, הדם

  .א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כשמעתי מאת  נפלאה פנינה
בעת שנלחם דוד המלך עם ) ד"רס עה סימןדרה הובא בפרישה יו(במדרש מובא 

, של גלית לזורקן על מצחו כדיבקי אבנים דוד חמישה חל לקח, גלית הפלישתי
 אבנים איןהטבע  ובדרך, כובע של מתכת על מצחו שלבגלית הפלישתי אולם 

 ,תמתכאת המלאך הממונה על ה ,דוד המלךלכן ביקש , תמתכ ורשביכולים ל
יצליחו כך ו, ת לפני כוח האבניםאת כוח המתכיחליש ו, שיעבור על מדתו וטבעו

 ,למתכת דוד המלךבטיח עבור זה הב. האבנים לחדור את שריונו של גלית
כמו  ,ולא באבן ,מילה בסכין של ברזל ברית שמהיום והלאה יקיימו מצות :מתנה

   .שהיו נוהגים עד אז
  .ין באבנים והיום מלין בכלי מתכותהיו מל ,בימים הקדמוניםוזהו הטעם ש
בשעה :) מנחות מג(ל "את מאמר חז, א"ר שליט"מרן אדמוביאר ועל פי זה 

כיון שנזכר , אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוות, שנכנס דוד לבית המרחץ
אוי לי "מהו הלשון , ולכאורה קשה .במצוות מילה שבבשרו נתיישבה דעתו

אוי לי שאני עומד "היה צריך לומר , בלשון עתיד" שאעמוד ערום בלי מצוות
שכניסת דוד  )לךלך ' פר( 'ט הק"הבעשוביאר ? בלשון הווה" ערום בלי מצוות

לבדוק את  -אלא הכוונה שנכנס למרחץ , אינה הכוונה למרחץ גשמי ,למרחץ
מצוותיו ולעיין בהם אם  ולבדוק ,מעשיו ולרחוץ את עצמו ממה שנראה לו עונות

לפני בורא  היינו ,בלשון עתיד -" אוי לי שאעמוד" לכן  אמר. הם נעשו בשלימות
  .ש"ועי. שלימותשנעשו ב א מצוותלל  ,לעולם הבא - עולם

 :ל"ל הנ"את מאמר חז ,באופן מתוק ונפלא א"ר שליט"מרן אדמולפי זה ביאר ו
נכנס  ,שהרג את גלית בחמש אבנים קטניםהמלך לדוד גדול שלאחר שנעשה נס 

 ,"ותבעולם הבא בלי מצ שאעמודאוי לי "אמר  ,דוד למרחץ לבדוק את מעשיו
ואם , "מזכיותיוזאת מנכין לו  ,נס לאדם כשעושין.) "שבת לב(ל "שהרי אמרו חז

זאת ניכה , כי הנס שנעשה לו, חלילה עכשיו אין לו הרבה זכויות, לכאורה ,כן
את  ,מתכתשהוא נתן במתנה ל, מצוות מילהבאולם לאחר שנזכר  .מזכויותיו

נתיישבה  ,ל"מדרש הנכדברי הבסכין של מתכת  ומולהזכות שעם ישראל י
 כי , ולא ינכו לו בעבור זה מזכויותיו לא נעשה לו נס בחינםש תבררנכי  ,דעתו

החזיר  ודוד המלך, ר לתוכו לטובת דודשהמתכת נתן לאבן לחדו, יפיןהיה חלזה 
    .אין מנכין לו מזכיותיומקרה כזה וב ,לו את מצוות מילה בסכין

שמיד בתחילת הברית  –והוסיף א "ר שליט"ק אדמו"כהמשיך  –וזהו אף הטעם 
אומר אבי , לקיים את המצוה בידועם הסכין מוכן עומד כבר איך שהמוהל , מילה
  !"אחד' אלוקינו ה' שמע ישראל ה" :הבן

היה , דוד בהכותו את גליתשכאשר  ,)ב"ג דף רע"ח( 'בזהר הק ,מכיון שמובא
' שמע ישראל ה"התיבות חמשת את  אמרשאך מיד כ ,חמשה אבני הקלע בידו

אבן לחדור את  ואות וכך הצליח ,אחד אבןל "אחד"ו להם נהפכ" 'אלוקינו ה
, המוהל עם הסכין העשויה ממתכת ךולכן לפני שחות .שריונו של גלית ולהורגו

בגלל הנס , את הסיבה לכך שלוקחים סכין ממתכת ולא אבן, אבי הבןמסביר 
שמע ישראל "ה לאבן לחדור בעת שאמר דוד המלך י שהמתכת נתנ"שנעשה ע

 !"אחד' אלוקינו ה' ה
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ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה ויאמר אליהם לכו עבדו את 
ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך . אלקיכם מי ומי ההולכיםה׳ 

  )ט- ח ,י(בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה׳ לנו 
: בשאלתו, פרעה מלך מצרים :מגור זי״ע "לב שמחה"הרה״ק בעל ההסביר 

  : הציע למשה רבנו פשרה, ״מי ומי ההולכים״
חצי מהעם יצאו ומחציתם : לאמור, 50שוב  -ו׳מי׳  50בגימטריה  -, ׳מי

  . ישארו במצרים
לגבי קדושתם של עם ישראל איני : אך משה רבינו משיבו חד משמעית

  ! מוכן להגיע כלל לפשרות
היינו ההליכה תהיה , 100׳נלך׳ בגימטריה  -״בנערינו ובזקנינו נלך״ 

ות על חשבון קדושתם של עם לא עושים פשר! במלוא מאת האחוזים
  !...כולם יוצאים ממצרים מקור הטומאה -ישראל 

ויאמר אליהם יהי כן ה׳ עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם 
בדו את ה׳ כי לא כן לכו נא הגברים וע. ראו כי רעה נגד פניכם

  )יא-י ,י(אותה אתם מבקשים 
אמר להם . כוכב אחד יש ששמו רעה, ומדרש אגדה שמעתי: רש״ימסביר 
, נינות שלי אותו כוכב עולה לקראתכם במדבררואה אני באצטג: פרעה

  .והוא סימן דם והריגה
, ״כי רעה נגד פניכם״: מצד אחד מזהיר אותם פרעה: לכאורה יש להבין

  . ויחד עם זאת מביע הוא נכונות לשלוח את הגברים
  !?האם רק כשהילדים הולכים תהיה רעה

על פי מה שאמרו חז״ל  :״ראשי בשמים״אלא ביאור נחמד הובא בספר 
  והיינו שעם ישראל נמצא מעל לגלגל , ש״אין מזל לישראל״) שבת קנו ע״א(

  .המזלות ואינו נשלט על ידו
״כי גדול מעל שמים חסדך : כתוב אחד אומר:) פסחים נ(מקשה הגמרא 

״כי גדול עד שמים : וכתוב אחד אומר, )ה. תהילים קח(ועד שחקים אמתך״ 
האם חסדו של הקב״ה הוא ״מעל״ , )יא. שם נז(״ חסדך ועד שחקים אמתך

  ?השמים או רק ״עד״ השמים
, בעושים לשמה) מה שנאמר ״מעל שמים״(כאן , לא קשיא: עונה הגמרא

אלו העושים . בעושים שלא לשמה) מה שנאמר ״עד שמים חסדך״(וכאן 
הם נמצאים ״מעל שמים״ ואינם נשלטים . להם ״אין מזל״ -מצוות לשמה 

הם נמצאים תחת  -אבל אלו העושים שלא לשמה . לגל המזלותעל ידי ג
״הקהל את העם האנשים : במצות ״הקהל״ נאמר, והנה.שליטת המזל

מילא אנשים , .)חגיגה ג(ושואלת הגמרא  ,)יב. דברים לא(והנשים והטף״ 
? אבל ילדים לשם מה הם באים, נשים באות כדי לשמוע, באים כדי ללמוד

אין המצוה נעשית , כאמוראבל אז . למביאיהם כדי לתת שכר: ומתרצת
   .לשם שמים

הרי יהיה זה כדי , םאם גם הטף ילך עמכ: לכן אמר פרעה למשה ואהרן
״ראו כי רעה נגד  -ואם כך , כלומר לא לשם שמים, הםימביאללתת שכר 

  . 'רעה'יש לכם א״כ מה לפחד מהמזלות ומאותו כוכב ששמו  -פניכם״ 
, ״ לשם שמים'״לכו נא הגברים ועבדו את ה: יתהולכן הצעתו של פרעה ה

ואז , את סוג העבודה הזה שהוא לשם שמים -תה אתם מבקשים״ ו״כי א
  ...נגד פניכם' רעה'לא תהיה 

, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים' ויאמר משה כה אמר ה

ולכל בני ישראל לא יחרץ , והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים

  )ז- ד ,יא(כלב לשונו 
לאי חרצם   –מה הקשר בין מיתת הבכורות  ע"זי' הק "אור החיים"השואל 

, )מישראל(הם ואם זה בא לומר שלא ימות אדם מ? של הכלבים את לשונם
  ? היה לו לומר בפירוש ולא ימות מבני ישראל

ד "שנתכוין בסדר הדיבור ע –וכותב ' ממשיך האור החיים הק - אלא
לזה , "מלאך המות בא בעיר) בוכים(כלבים צועקים :) "ק ס"ב(ל "אומרם ז

שלא יחרץ , כדי שתדע שלא ימות מהם אדם' אמר ולכל בני ישראל וגו
  ...כלב לשונו שם

  

כחצות "דהנה על הפסוק : הסביר ע"ק רבי יונתן אייבשיץ זי"הגהאילו ו
שמשמעו סמוך , רבותינו דרשו שאמר משה כחצות - י"אומר רש "הלילה

שלא יטעו אצטגניני פרעה , ולא אמר בחצות, או לפניו או לאחריו, לו
  ). שקרן(ויאמרו משה בדאי הוא 

לוש משמרות הוא ש) ג. ברכות(ולכאורה הרי יש להקשות מן הגמרא 
שלישית תינוק יונק , בשנייה כלבים צועקים, ראשונה חמור נוער: הלילה

באמצע האשמורת " חצות"היה להם סימן מובהק ל, אם כן. 'משדי אמו וכו
  ? עם צעקת הכלבים, השנייה

ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב : "לכן ממשיכה התורה ואומרת לנו, אלא
  ... הכלבים שבאותו לילה לא צעקו, "לשונו

  

  

  

  
  )ז ,יא( לא יחרץ כלב לשונו

פרצה יום אחד  ,בעיר בריסקהיה מבריסק זי״ע  דב סףהגה״ק רבי יוכאשר 
  . וכרגיל נתגבשו וקמו שני צדדים ונלחמו זה בזה, מחלוקת בציבור

ופנה אל מספר בעלי בתים בעלי השפעה , רבה של העיר, בא רבי יושע בער
שני הצדדים וישימו קץ למחלוקת שנתלקחה שיבואו בדברים עם , וביקש מהם

והם מעדיפים להישאר , שאין הם רוצים להתערב בדבר, אבל הללו טענו. והלכה
  ...ניטראליים

  ! בדרך ״ניטראלית״ זו כבר נקטו לפנים כלבי מצרים: אמר להם הרב בהקפדה
כלבים . מלאך המוות בא לעיר -״כלבים בוכים :) בבא קמא ס(שכן חז״ל אומרים 

ומכיוון שבמצרים נמצאו אז גם מלאך . אליהו הנביא בא לעיר״ -וחקים ש
 -שבא לגאול את בני ישראל , וגם אליהו הנביא, שבא להכות בבכורים, המוות

ולפיכך ״ולכל בני ישראל לא ? לבכות או לצחוק: לא ידעו הכלבים מה לעשות
א שלא לפצות פה ול, החליטו להישאר ניטראליים״, יחרץ כלב לשונו״

  !... להתערב
   .!..ומיד החלו לפעול', רמז'יותר לציין שהם הבינו את המ

  )ז ,יא( לא יחרץ כלב לשונו
הסביר את הטעם שלא חרצו הכלבים את הגה״ק רבי מרדכי באנעט זי״ע 

על הפסוק ״אכן , איתא) שמות א(כי במדרש רבה : כך, לשונם ביציאת מצרים
היה משה מהרהר בלבו ואומר מה חטאו ישראל שנשתעבדו מכל : נודע הדבר״

כיוון ששמע דבריו ״הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי״ ? האומות
ולא היו יכולים להיגאל עד ? גאלהייהיו ראויין לאיך ו, ניהןילשון הרע יש ב: אמר

   .שלא שירשו מהם עבירת לשון הרע ומלשינות
ון ש״לא יחרץ מכיו ?למה זכו ישראל להיגאל -יודע אתה : וזה שמדגיש הכתוב

 כי חז״ל. שאר בהם שמץ מן המידה הרעה של לשון הרעשלא נ -כלב לשונו״ 
  "...ראוי להשליכו לכלבים, אמרו ״כל המספר לשון הרע

  )ז ,יא( לא יחרץ כלב לשונו
אפשר להבין עוד הסבר מה קשורים הכלבים ליציאתם של אולי : אמר הכותב

המגיד הירושלמי הנודע  אותו היה מספר –מן הסיפור הבא  – ישראל ממצרים

  רבי בן ציון ידלר זי״ע
 -ריכה להיות שחלק מהיכולת של רב ודיין צ, היה אומר תמידרבי בן ציון 

הגה״ק מהרי״ל דיסקין  : ולהמחשת דבריו היה מספר! דבר וךהבנת דבר מת

בעיצומו של , לפתע. גט פיטורין בין איש לאשתו ת דינוערך פעם בבי, זי״ע
כתיבת הגט הפסיק את מלאכת הסופר והחליט להניח את המשך הכתיבה ליום 

  . המחרת
, רר שוב את פרטי המתגרשתהוא רק ביקש לב, הגאון לא הסביר את מניעיו

  . ולדחות את נתינת הגט למחרת
, התפלאו על החלטת הרב, הדיינים שהיו מעורבים והכירו את הנושא מקרוב

  . אלא שאין מערערים אחר המלך
. כי האשה מקבלת הגט שקרנית, לחרדת כולם, בעקבות הבירורים נודע, למחרת

צמו כבעלה ולקבל על ידו שהציג את ע, להביא איש אחר -היא החכימה לעשות 
  . בעיצומו של כתיבת הגט זמן קצר לפני מסירתו, הענין התגלה כאמור. גט

, הרי הרב אינו מאמין במופתים: בני הבית שאלוהו, כאשר שב המהרי״ל לביתו
  ?וכי יש מופת גדול מזה

שנתן הקב״ה לבני אדם , חכמה היא זו ?וכי מופת הוא זה: אמר להם הרב
   !דבר מתוך דברלהשכיל ולהבין 

הביאו איתם כלב קטן כדרך , אותו זוג: על השקר 'עליתי'בואו ואומר לכם איך 
עד היום הם לא באו יחד , ...)לשונו של רבי בן ציון(המודרניים באותם ימים 

והנה בשעת כתיבת הגט  .היום לקראת נתינת הגט באו שניהם, לבית הדין
. הלוך וחזור כמה פעמים -ה הבחנתי כי הכלב הלך ממנה אליו וממנו אלי

והרי בוודאי קודם , איך הכלב רגיל עם שניהם, התפלאתי כיצד מתרחש דבר כזה
וא״כ . מחמת המריבות ביניהם וכפי שסיפרו בבית הדין, הגט הם נפרדו זה מזה

   ?ואיך זה שהוא פונה מאחד לרעהו, הכלב צריך להיות או אצלו או אצלה
 -ולכן אין מריבה ביניהם , בעלהבאמת נו ואי -מכאן הבנתי שדבריהם שקר 

  .הכלב רגיל עם שניהם
מלכתוב את הגט עד שאברר שוב את הדבר ואכן התגלתה כ "אחדלתי 
  ... התרמית

תורה שזו גם הסיבה שבעת יציאת מצרים מציינת לנו ה ואולי על פי זה נבין
ע הדברים כאשר בני ישראל שהו בַ כי מטֶ . שהכלבים לא חרצו את לשונם

והעבודה וחיו יחד עם כל טומאת מצרים כולל הכלבים , במצרים כ״כ הרבה שנים
היה יכול להיווצר מצב שגם כאשר יצאו ממצרים הכלבים היו , שלהםזרה 

אבל כאן מציינת , כדרך הכלבים שנאמנים לאדוניהם ,רודפים ונובחים אחריהם
הם ניתקו את עצמם , עו את פעמי הגאולהלנו התורה שברגע שעם ישראל שמ

, עד כדי כך שגם הכלבים הרגישו שאין להם מה לחרוץ וללכת אחריהם, מכל וכל
  !...יותר לא יהיה, וכי מה שהיה עד היום
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