
קובץ דרושים ערבים ומתוקים,
מרגליות זוהרות באור יקרות, מתורת רבינו
סיני ועוקר הרים, הפועל ישועות בקרב הארץ.
רבינו החיד”א וגדולי הדורות העידו עליו גדולות ונצורות.

המקובל האלקי החכם
רבי שמשון חיים נחמני זיע”א 
בן רבי נחמן מיכאל זיע”א

מחבר הספרים הקדושים
'תולדות שמשון' ו'זרע שמשון'  
אשר בירך והבטיח בני חיי ומזוני טבי ללומדים בתורתו’
ורבים נושעו בזכותו בכל מילי דמיטב.

ליקוט מהמחברים זי”ע אשר אמרו שהלימוד 
בספריהם פועל ישועות, ומהמחברים זי”ע 
שנפטרו ללא זש”ק וטמנו כוחם בספריהם, 

העוסקים בתורתם זוכים לישועות כמפורסם.

בסייעתא דשמיא

גליון ש”פ | פרשת בשלח תשפ”ג



שמשוןזרע יוסף עצמות לקיחת בענין

א

לקיחת יוסףבענין עצמות

כה חידוש קהלת מגילת

גומרה ע"ש נקרא המצוה שם אמנם למתחיל גם מעלה יש מצוה בדבר

מראׁש יתוֹ ''טֹוב דּ בר ח)אחרית ז, .(קהלת ֲִִֵֵַָָ

א')קׁש ה ׁש ל(קושיה לחכמתוֹ  לּ נוּ  דּ מה , ְְְֶֶַָָָָ

אלּ ה בּ כל ידע ֹלא וּ מי בּ זה, ְְִֵֵֶֶַָָֹׁש ֹלמה

יוֹ תר הוּ א ׁש לם והוּ א נגמר ׁש כּ בר הדּ בר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָׁש ּס וֹ ף

נׁש לם. וּ בלּת י חסר דּ בר ׁש הוּ א מהראׁש ית ְְִִִִֵֵֵֶָָָָָטוֹ ב

ב')ועוֹ ד דּ ברים(קושיה כּ ּמ ה ׁש יּ ׁש  , ְְִֵֶַָָ

כּ גוֹ ן מהאחרית, טוֹ ב יוֹ תר הוּ א ְֲִִֵֵֵֶַָָׁש הראׁש ית

ודּ אי ּפ ׁש יטא החּפ ה, ימי ׁש בעת ׁש ל ְִַַָָ	ְְְְִִֵֶַַָבּ שׂ מחה

החּפ ה, ׁש ל ראׁש וֹ ן בּ יוֹ ם הוּ א ה$מחה ָ	ְְִִִֶֶַַַָׁש עּק ר

לן קיימא הרגל ימי בּ שׂ מחת א)וכן ט, (חגיגה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

נינהוּ  דּ ראׁש וֹ ן ּת ׁש לוּ מי .אדּ כלּ הוּ  ְ	ְְְְִִֵַ
טוב הראשית גם מצוה שבדבר מלמד הפסוק

דּ וקא,ויׁש  מצוה בּ דבר מיירי ׁש הּפ סוּ ק לוֹ מר, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

לן דּ קיימא גּ ב על דּ אף להׁש מיענוּ  ְְְְְִֵַַַַָָָָוּ בא

הגּ וֹ מרּה  ׁש ם על אלּ א נקראת הּמ צוה (סוטהאין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ב) שׂ כר,יג, לוֹ  יׁש  בּ ּה  הּמ תחיל גּ ם מקוֹ ם מכּ ל ,ְִִֵַַַָָָָָ

מצוה דּ בר ׁש ל האחרית הכּ תוּ ב, מׁש מעוּ ת ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָוכ&

ׁש אף מכּ לל מהראׁש ית, טוֹ ב יוֹ תר ְִִֵֵֵֶַָָהוּ א

כּ & כּ ל ׁש אינוֹ  אלּ א טוֹ ב קצת הוּ א ְִֵֵֶֶָָָָָהראׁש ית

האחרית ב')כּ מוֹ  א', קו' .ב(תירוץ ְֲִַָ

בסוטה הגמרא ביאור

דּ סוֹ טהוּ בזה קּמ א בּ פרק רז"ל דּ ברי ,(שם)יוּ בנוּ  ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

יט)כּ תיב יג, יוֹ סף(שמות עצמוֹ ת את מׁש ה 'ויּ ּק ח ְְִִֵֶֶַַַֹ

וּ כתיבגעּמ וֹ ' לב), כד, יוֹ סף(יהושע עצמוֹ ת 'ואת ְְְִִֵֶַ

וכוּ ' מּמ צרים' ישׂ ראל בני העלוּ  אמרדאׁש ר , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

וֹלא דּ בר העוֹ שׂ ה כּ ל חנינא רבּ י בּ ן חמא ְֲִִִֶֶַַָָָָָָָרבּ י

על הכּ תוּ ב מעלה וּ גמרוֹ , אחר וּ בא ְְֲֵֶַַַַָָָָגּ מרוֹ 

עשׂ אוֹ  כּ אלּ וּ  .הׁש גּ מרוֹ  ְְֲִֶָָ
הגמרא בסברת מקשה

ג')וקׁש ה אינּה (קושיה ׁש זּ וֹ  נראה ׁש לּ כאוֹ רה , ְְְִִֵֶֶֶֶָָָ

טוֹ רח הראׁש וֹ ן ׁש לּ פעמים הדּ ין, ְִִִִִֵֶַַַָָמ(וּ רת

וגוֹ מרּה  ה(ני בּ א כּ & ואחר אחת בּ מצוה ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָהרבּ ה

ה(ני ׁש זּ ה אפׁש ר ואי& עמל, וּ בלי טרח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹבּ לי

ּת נן והא אתמהא, מ(לם, שׂ כרוֹ  פ"היקבּ ל (אבות ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ

לןמכ"ג) קיימא ועוֹ ד אגרא. צערא (קידושיןלפוּ ם ְְְְֲַַָָָָָ

א) דּ הינוּ מח, סוֹ ף, ועד מּת חלּ ה לשׂ כירוּ ת ְְְְְְִִִִֶַַָָיׁש נּה 

בּ ּמ כּ וֹ ׁש  האחרוֹ ן מכּ וֹ ׁש  ּפ עלּ ת ׁש וה ֲַַַַַָ	ְֶֶָָׁש כּ &

יׁש  הראׁש ית ׁש עוֹ שׂ ה מי גּ ם כּ ן ואם ְִִִִֵֵֵֶֶַָָהראׁש וֹ ן,

בּ ּה , חלק ד')ולּמ הלוֹ  על(קושיה כּ לּ ּה  נקראת ְְִֵֵֶָָָ	ַָ

דּ וקא הגּ וֹ מרּה  כּ תבוּ וׁש ם ׁש הרי ועוֹ ד . ְְְְֲֵֵֶַַָָָ

יט דּ ף זרה דּ עבוֹ דה קּמ א בּ פרק (ע"ב)הּת וֹ ספוֹ ת ְְֲֶֶַַַַָָָָ

לשׂ כירוּ ת דּ יׁש נּה  וכוּ ', יׁש נּה  קסבר אלּ מא ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָד"ה

אלּ א מׁש ּת לּ מת אינּה  אבל סוֹ ף ועד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָמּת חלּ ה

לחזר יכוֹ ל לחזר בּ א הּפ וֹ על ואם ְְֲֲִֵַַַַָָֹֹלבּס וֹ ף,

ׁש בּ ׁש עה (עשׂ ה, מה לפי שׂ כרוֹ  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָויׁש ּת לּ ם

שמשון פרי

דבריא. יבואר [ולהלן סופו בלי דבר לתחילת יש ערך שמה הדבר, גמר זה טוב שהכי הוא שברור האחת, קושיות. שתי והתחילה.מקשה הראשית היא בהם שהעיקר דברים כמה מצינו שאדרבה, השניה, גומרה]. שם על אלא נקראת המצוה שאין חז"ל
מצוהב. בדבר המתחיל שגם מלמד כאן והפסוק סופו. ללא דבר לתחילת ערך ואין הסוף, הוא העיקר ענין, בכל שאכן למסיים.מתורץ הוא המעלה שעיקר אף על טוב, לאמרג.הוא יׂשראל ּבני את הׁשּביע הׁשּבע ּכי עּמֹו יֹוסף עצמֹות את מׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹוּיּקח אּתכם. מּזה עצמתי את והעליתם אתכם אלקים יפקד האםד.ּפקד יוסף, עצמות את העלה מי סתירה, כאן יש שלכאורה קנהְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ אׁשר הּׂשדה ּבחלקת בׁשכם קברּו מּמצרים יׂשראל בני העלּו אׁשר יֹוסף עצמֹות ואת הפסוק: לשון וזה ישראל. בני או ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמשה לנחלה. יֹוסף לבני וּיהיּו קׂשיטה ּבמאה ׁשכם אבי חמֹור ּבני מאת עדה.יעקב ממצרים בפועל העלה שמשה אף על לכן ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ המצוה. גמרו שהם ישראל, שם על נקרא ישראל, מסויימת,ו.ארץ עבודה לו שיעשה פועל ששוכר שאדם אומרת, כשיטותהגמרא ודלא יום. בכל תשלום חיוב לו שיש מינה ונפקא ותפירה, תפירה כל על הוא לפועל, התשלום חיוב בגד, לו שיתפור תחילתכגון שגם מכאן, ומוכח לפועל. תשלום חיוב יש אז המלאכה נגמרת כאשר שרק לבסוף, רק היא הפועל ששכירות שכר.החולקים, מקבל אינו במצוה שמתחיל מי ומדוע בתשלום, מחייבת העבודה
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מי ׁש אף מינּ ּה , דּ ׁש מע עכ"ל. סוֹ ף, קרוּ י ְִִִֵֶֶַַַָׁש חוֹ זר

(עשׂ ה מה לפי מׁש ּת לּ ם ההתחלה .זׁש עוֹ שׂ ה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

הגמרא בראית מקשה

ה')קׁש הועוֹ ד ׁש הביאוּ (קושיה ׁש הראיה , ְְִֵֶֶֶָָָָ

דּ איברא מכרעת, (-שנכון)אינּה  ְְְִֵַַַָָ

העלוּ  אׁש ר יוֹ סף עצמוֹ ת 'ואת אוֹ מר ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָׁש הכּ תוּ ב

מכּ ל אבל בׁש כם', קברוּ  מּמ צרים ישׂ ראל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָבני

ׁש ל חלקוֹ  על ׁש ּמ עיד אחר כּ תוּ ב יׁש  ְִֵֵֵֶֶֶַַָָמקוֹ ם

עּמ וֹ ' יוֹ סף עצמוֹ ת את מׁש ה 'ויּ ּק ח (שמותמׁש ה ְִִֵֶֶֶַַַֹֹ

יט) הּמ צוהיג, ׁש אין מהכא למילף מצינן וֹלא ,ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

אלּ א דּ וקא, הגּ וֹ מרּה  ׁש ם על אלּ א כּ לּ ּה  ְְֵֶֶַַַָָָָָ	ְִֵנקראת

הגּ וֹ מרּה  ׁש ם על ו')ועוֹ ד.חאף דּ ֹלא(קושיה , ְְְֵַַַָ

כּ לל, ראיה ׁש אינּה  אלּ א מכרעת, ׁש אינּה  ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָדּ י

ללּמ דנוּ  אלּ א קרא איצּט רי& ֹלא ְְְְְְְִִִֵֶַָָָדּ דילמא

בּ אוֹ תּה  לעסק רוֹ צים היוּ  מּת חלּ ה אף ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁש יּ שׂ ראל

מ(וּ ם לעשׂ וֹ תּה  למׁש ה ׁש הנּ יחוּ  אלּ א ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹהּמ צוה,

גּ דוֹ ל, אדם בּ וֹ  ׁש יּ תעּס ק יוֹ סף ׁש ל ְְִֵֵֶֶַָָָכּ בוֹ דוֹ 

התם שם)כּ דאמרינן מיעסק(סוטה הוה ֹלא ואי ְְְֲֲִִִִַַָָָָ

וכוּ ', ישׂ ראל בּ וֹ  מתעּס קים היוּ  ֹלא מׁש ה ְְְְִִִֵֵֶַָָֹבּ יּה 

וכוּ ' בּ גדוֹ לים כּ בוֹ דוֹ  לוֹ  ׁש יּ &טהנּ יחוּ  וׁש ּפ יר , ְְְְִִִִַַַָ

לפי מּמ צרים', ישׂ ראל בני העלוּ  'אׁש ר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָלוֹ מר

וּ מה לעשׂ וֹ תּה , וּ מרצּ ים נכוֹ נים היוּ  הם ֲִַַָ	ְְִֵֶַָׁש גּ ם

וּ להדּ וּ ר ליפי היה אדּ רבּ א עשׂ אוּ ה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹ(ֹּלא

מּת חלּ ה חׁש ב ׁש ֹּלא מי בּ עלמא אבל ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָהּמ צוה,

מאן ׁש גּ מרּה  ּפ י על אף הּמ צוה אוֹ תּה  ְְֲִִֶַַַַַָָָָלעשׂ וֹ ת

על נקראת ׁש ּת היה כּ חוֹ  יפה ׁש יּ היה לן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלימא

לבד .יׁש מוֹ  ְְַ

לגומר רק הוא השם אמנם שכר, יש גם למתחיל

הּפ סוּ קאלּ א לנוּ  ׁש רמז כּ מוֹ  לוֹ מר צרי& ודּ אי ְִֶֶַַַַַָָָָָ

ׁש בּ ין וכוּ ', דּ בר אחרית טוֹ ב ְֲִֵֶַַַָָהנּ "ל

אחד לכל יׁש  הּמ צוה הּמ ׁש לים וּ בין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמ תחיל

הּמ צוה ׁש ם קריאת וענין טרחוֹ , לפי שׂ כר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמהם

דּ הינוּ  ּפ רטי. אחר ענין הוּ א הגּ וֹ מרּה  ׁש ם ְְְְְִִֵֵַַַַָָָעל

א)ׁש יּ דוּ ע רי, ח"ב קוֹ נה(זוהר הּמ צוה ׁש בּ עשׂ יּ ת ְֲִִֶֶֶַַַַָָ

לנׁש מתוֹ  מלבּ וּ ׁש ים כּ דכתיביאהאדם כט,, (איוב ְְְְְִִִִַָָָָ

ויּ לבּ ׁש ני'יד) לבׁש ּת י בּ וֹ ראיב'צדק נּמ י והכי . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עּמ וֹ  ׁש הוֹ ל& וּ מצוה מצוה כּ ל על אחד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָמלא&

כּ דכתיב וּ לׁש מרוֹ , יא)ללוּ וֹ תוֹ  צא, 'כּ י(תהלים ְְְְְִִִַָ

וכוּ ' לּ &' יצוּ ה ו)מלאכיו לב, וּ מ(וּ םיג(שמו"ר . ְְְִֶַַָָָ

על אף גּ וֹ מרּה  ואינוֹ  בּ מצוה ׁש ּמ תחיל מי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהכי

מקוֹ ם מכּ ל ׁש עשׂ ה, הּט רח לפי ׁש ּמ ׁש ּת לּ ם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּפ י

ׁש הכּ ל לפי הּמ לא&, וזה הּמ לבּ וּ ׁש  זה לוֹ  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹאין

אחר כּ דכתיבהוֹ ל& כה)החּת וּ ם, לא, (משלי ְְִִִֵַַַ

אחרוֹ ן' ליוֹ ם לּה יד'וּת שׂ חק יׁש  עצמּה  והּמ צוה , ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

שמשון פרי

מכלז. העבודה, בסוף רק הוא לפועל התשלום שחיוב לבסוף, אלא לשכירות שאינה הסוברת לשיטה שאף אומרים, התוספות
לשלם השוכרו ומחויב שסיים נחשב העבודה, את להמשיך רוצה שאינו באמצע, העבודה את וסיים הפסיק הפועל אם שכרו.מקום לקבל צריך לכאורה סיים, לא אם אף במצוה, המתחיל שגם לעניננו, ונמצא למתחילח.לו. שכר היה לא אם
הם ישראל שבני לכתוב רק והיה המצוה. למתחיל שכר אין שהרי יוסף', עצמות את משה 'ויקח לכתוב לפסוק היה לא שהעלו.המצוה, אותו.ט.אלו מעלים היו לא ישראל בני האם יוסף, בהעלאת מתעסק היה לא רבינו משה באם שואלת, הגמרא
שם במהרש"א [ועיין בו. יעסקו שגדולים שעדיף שאמרו משום אותו, העלו שלא הטעם רק אותו, מעלים היו שבודאי בביזה].ופושטת, עסקו זמן באותו אכן ממצרים, הוצאתו לגבי אמנם עצמותיו, העלאת על מדובר שזה לא), (ואי לכאורהי.ד"ה
שהיה מפני למשה שהניחו רק להעלותו, רצו שהם משום משה, את העלו שהם ישראל לבני שנחשב שמה ראיה, שום כאן אין

שעשאוה. להם נחשב ולכן בגמרא] שם כמובא ביעקב עסק שיוסף [וכמו משה בו שיעסוק ליוסף גדול יותר דפלניא,לשוןיא.כבוד לבושא איהו האי ומכריזי ביה רשימין וכלהו עלמא, בהאי דעבד טבין עובדין אינון כל אתרשימו לבושא בההוא הזוהר:
עלמא. דהאי דדיוקנא כגוונא דבגנתא דצדיקיא נשמתא ההיא ביה ואתלבשת לבושא לההוא נרשמוביאור:ונטלין לבוש ומתלבשתבאותו לבוש אותו ונוטלים פלוני, של לבושו הוא זה ומכריזים בו רשומים וכולם הזה, בעולם שעשה טובים מעשים אותם כל

הזה. העולם של הדיוקן כמו שבגן הצדיקים של נשמה אותה טוביםיב.בו המעשים רמב): (אות אפרים בעוללות כתב מחלצות'.כן אותך 'והלבש וכן לבנים', בגדיך יהיו עת 'בכל וכן וילבשני', לבשתי 'צדק שכתוב כמו הנפש, מעשה לבגד נמשלו
הקיג. מצות, שתי דרכיך'.עושה בכל לשמרך לך יצוה מלאכיו 'כי שנאמר לשמרו, מלאכים שני לו נותן הוא ברוך דוש
משהיד. על שנרמז נו), שער שמות יצחק בעקידת וכן תיז, רמז (פקודי שמעוני בילקוט [ועיין החתום. אחר הולך שהכל אליו.מכאן שבאו עד להקימו והחכמים האומנים יכלו שלא המשכן, הקמת שסיים רבינו
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ׁש ּמ ׁש לים מי ולכן וחסרה, ּפ גוּ מה להיוֹ ת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָצער

על נוֹ סף כּ בוֹ ד והוּ א ׁש לּ וֹ , נקראת ְְִֵֶַָָָאוֹ תּה 

טרחוֹ  שׂ כר ד')ּת ׁש לוּ ם ג', קו' .טו(תירוץ ְְְַַָ
משה ע"ש להקרא המצוה צריך היה כאן לכאורה

קּמ אוּ מעּת ה בּ פרק התם אמרינן מׁש ה לגבּ י ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

א)דּ סוֹ טה בּ רוּ &(יד, הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ׁש אמר , ְֶַַָָָָ

כּ די אלּ א לארץ לכּ נס מבּק ׁש  אּת ה כּ לוּ ם ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָהוּ א

מעלה וכוּ ', בּ ארץ הּת לוּ יוֹ ת הּמ צוֹ ת שׂ כר ְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹלּט ל

וּ לפי וכוּ '. עשׂ יתם כּ אלּ וּ  שׂ כר עלי, ְְְֲֲִִִִֶָָָָאני

ׁש ּת היה לכאוֹ רה הראוּ י מן היה זוֹ  ְְְִִִֶֶַָָָָָָָהבטחה

על כּ לּ ּה  יוֹ סף עצמוֹ ת ׁש ל הּמ צוה אוֹ תּה  ַָ	ְְְִִֵֵֶַַָָנקראת

מׁש ה ׁש ל להפ&,טזׁש מוֹ  רוֹ אים אנוּ  והרי , ְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ

עצמוֹ ת 'ואת יאמר ׁש הכּ תוּ ב דּ י היה ְְֲֶֶֶַַַַָָָֹׁש הֹלא

והכּ תוּ ב בׁש כם', ישׂ ראל בּ ני קברוּ  ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָיוֹ סף

ישׂ ראל בני העלוּ  'אׁש ר וכתב הארי& ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָאדּ רבּ א

כּ &.יזמּמ צרים' ולּמ ה , ְְִִִַָָָ
גומרה ע"ש נקראת שתמיד ללמד בבנ"י המצוה תלה הכתוב

הכּ תוּ באלּ א רצה ׁש ֹּלא לוֹ מר, צרי& ודּ אי ִֶֶַַַַָָָָָ

ּפ י על אף בּ מׁש ה, הּמ צוה את ְְְִִִֶֶַַַָֹלתלוֹ ת

ּת לה ואדּ רבּ א גּ מרּה , כּ אלּ וּ  שׂ כר לוֹ  ְְְְִֶַַָָָָָָָָָׁש היה

נּמ י דּ בעלמא לאׁש מוֹ עינן בּ ישׂ ראל, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּמ צוה

הגּ וֹ מרּה  ׁש ם על אלּ א נקראת הּמ צוה .יחאין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

את מׁש ה דּ 'ויּ ּק ח קרא ׁש ּפ יר אתי ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹוהׁש ּת א

יוֹ סף' ׁש ליטעצמוֹ ת הגּ דוֹ ל זכוּ ת ׁש לּ פי דּ הוֹ איל , ְְְְִִֵֶֶַַָ

מ(וּ ם עשׂ ה, (ֹּלא מּמ ה אף ה$כר קבּ ל ִִִֵֶֶַַַָָָָֹמׁש ה

כּ מוֹ  הּמ צוה ּת חלּ ת הכּ תוּ ב בּ וֹ  ּת לה ְְְִִֵַַַָָָָָהכי

עשׂ אּה  ו')ׁש בּ אמת ה', קו' .כ(תירוץ ֱֲֶֶֶָָ

גומר שאינו מי שנענש הגמרא ביאור

זהאלּ א דּ ר& התםכאדּ לפי דּ אמרינן מאי קׁש ה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ב)בּ סוֹ טה ואינוֹ (יג, בּ מצוה ׁש הּמ תחיל ְְְְְִִֵֶַַָָ

מזּ ה ׁש נּ ראה מגּ דלּ תוֹ , אוֹ תוֹ  מוֹ רידין ְִִֶֶֶָ	ְְִִִָגּ וֹ מרּה 

שׂ כר לוֹ  ׁש אין דּ י ֹלא מׁש לים ואינוֹ  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁש הּמ תחיל

לענׁש  ראוּ י אדּ רבּ א אלּ א ההתחלה .כבעל ְְְֶֶַַַַַָָָָָֹ

נענש גומר, ואינו לגמור שיכול זה דוקא

עלויׁש  שׂ כר לוֹ  ׁש יּ ׁש  אמרינן דּ כי לוֹ מר, ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ׁש אפׁש ר בּ מצוה דּ וקא הינוּ  ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָההתחלה,

אחרים וּ באוּ  אחרים ידי על גּ מר לידי ְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָֹלבא

על להתקיּ ם אפׁש ר ׁש אי מצוה אבל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָוּ גמרוּ ה,

ראוּ י גּ וֹ מרּה  ואינוֹ  בּ ּה  הּמ תחיל אז אחרים ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָידי

בּ הצּ לתכגלענׁש  ׁש התחיל דּ יהוּ דה כּ ההיא , ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

הוֹ רידוּ הוּ  הכי מ(וּ ם הּמ צוה, נגמרה וֹלא ְְְְִִִִֵֵַָָָיוֹ סף

התם כּ דאיתא ׁש נּ ענׁש ,כדמגּ דלּ תוֹ  ּפ י על ואף . ְִ	ְְֱִִִֶֶַַַָָָָ

שׂ כרוֹ  הוּ א בּ רוּ & הּק דוֹ ׁש  קּפ ח ֹלא מקוֹ ם ְִִַַָָָָָמכּ ל

(עשׂ ה מה כּ דכתיבכהעל ט), מט, 'מּט רף(בראשית ְְִִִֶֶֶַַָָ

וּ בּת רגּ וּ ם בּ רׁש "י ׁש ם ועיּ ן עלית' .כובּ ני ְְְְִִִֵַַַַָָָ

שמשון פרי

א,טו. מיוחדות. מעלות שתי בזה וכולל המצוה, לגומר רק הוא המצוה שם אמנם המצוה, למתחיל גם ישנה המצוה שכר אכן
ושומר. שמגין המצוה מלאך ב, לנשמתו. המצוה המצוה.טז.לבוש שעשה לו נחשב הקבורהיז.שהרי רק שלא

שהיתה ההעלאה עצם גם אלא שמו]. על תקרא בעצמו קבר לא שמשה הקבורה שגם סברה שיש [אף ישראל, בני שם על נקראה
ישראל. בני שם על נקראה היא גם משה, ידי על ואףיח.בפועל גמרה, כאילו לו נחשב לא המצוה, שעושה אדם כל

ועם שעשאה לו ונחשב המצוה, לעשות שחשב משום משה אצל רק שמו. על נקראת אינה אך המצוה, עצם על שכר שמקבל
שמו. על המצוה נקראת המצוה את הגומר שכל נלמד, ומכאן משה. את שהעלו אלו הם ישראל שבני הכתוב החשיב זאת כל

המצוה.יט. סיים שלא שמו.כ.אף על נקראה כן שהלקיחה 'ויקח' אצלו כתוב למתחילכא.לכן שגם לעיל, שנתבאר
שכר. גומר.כב.יש ולא שמתחיל מי שמקבל העונש מובן שכר, יש לגומר שרק דלעיל, בגמרא הפשוט הפשט לפי בשלמא

נענש. מדוע תמוה שכר, למתחיל יש שכן רבינו, דברי לפי שהתחילכג.אך מי נענש המצוה, את שיגמור מי ואין היות
גמר. אלעזרכד.ולא רבי וכו', וגמרו, אחר ובא גמרו ולא דבר העושה כל חנינא ברבי חמא א"ר ב): יג, (סוטה הגמרא לשון

יהודה'. וירד ההיא בעת 'ויהי א) לח, (בראשית דכתיב מגדולתו אותו מורידין אף (ב-ג),כה.אומר בקושיות שנתבאר כפי
שכר. יהיה למתחיל שגם אכלתהו',כו.שראוי רעה חיה יוסף טרף ב'טרף לג) לז (לעיל שחשדתיך ממה - מטרף רש"י: לשון

ובסופא בשירויא יהי שלטון ובתרגום: וגו'. בצע מה כו) (שם ואמרת עצמך, את סלקת - עלית בני לאריה. שנמשל יהודה וזהו
דתזעזעניה. מלכו ולית וכליתא כאריא בתקוף ישרי ינוח סליקתא נפשך ברי קטלא מדין ארי יהודה, מדבית מלכא :ביאוריתרבא

ואין וכלביאה כארי בחוזק ישרה ינוח העלית, עצמך ברי מיתה מדין כי יהודה, מבית מלך ימשח ובסוף בתחילה יהא שלטון
אותו. שתזעזע מלכות
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החידוש: ּדברסיכום אחרית 'טֹוב הפסוק האחריתֲִַָָנתבאר שרק הכוונה שאין בדברִֵֵמראׁשיתֹו', אמנם חולין. בדברי הוא שכך רקטובה, שנקראת ואף טובה, ההתחלה גם מקוםמצוה, מכל בהרחבה, וכדלהלן גומרה שם הפסוקעל אמר כך ועל למתחיל. גם שכר הראשיתיש שגם מראשיתו', וכו' אחרית טוב.'טוב יותר האחרית מקום ומכל טוב, הוא
*

לגבי ששואלת בסוטה, הגמרא פסוקים,ויבואר שני בזה שיש יוסף, וקבורת 'וּיּקחהעלאת אותו: העלה שמשה שכתוב אחד 'ואתִַַפסוק שני: ופסוק עּמֹו', יֹוסף עצמֹות את מּמצרים'.ְְִֵֶֶֶַֹמׁשה יׂשראל בני העלּו אׁשר יֹוסף ישְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָעצמֹות שאכן הנ"ל. פי על הגמרא תירוץ בפניםויבואר שהובא וכמו המצוה, למתחיל גם עצםשכר על שכר יש שבודאי הסברה שכירותבאריכות מדין והראיות המצוה, בקיום אםהצער ובפרט הגמרא, כדברי מתחילה כסיוםשישנה נחשב שבודאי מלאכתו סיים התוספות.הפועל כדברי מלאכה,
נקרא המצוה שם המצוה גומר מעלהאמנם מיוחדות. מעלות בזה ויש לעושהעליו מיוחד לבוש יש מצוה שבכל רקא, ויש הבא, בעולם לפניו ההולך לגומרהמצוה שייך והוא מצוה, לכל אחד לבוש

המצוה בשכר שבא שהמלאך ב, צערהמצוה. שיש מפני הגומרה, עם דוקא שמשליםהולך ידי ועל פגומה, להיות שמו.למצוה על המצוה נקראת המצוה
העלאת לגבי שאף מכך היא תיקראוהראיה שהמצוה לומר חזקה סברה יש שהרייוסף במצוה. שהתחיל משה שם על המצוות,רק לקיים כדי לארץ להכנס אתכשהתאוה עשה כאילו לו שיחשב הקב"ה, לו אמורהאמר לכאורה זו מצוה גם כן ואם סייםהמצוות. לא ובפועל היות אלא, שמו. על ישראל.להקרא שם על המצוה נקראת המצוה, דהיינואת ישראל' בני העלו 'אשר בפסוק כדיומודגש שמם, על נקראת היתה ההעלאה נקראתשגם שהמצוה מקומות, לשאר לנו גומרה.לגלות שם על

*
המצוה, גומר שאינו מי על שאמרו בכלומה מדבר אינו מגדולתו. אותו מישמורידין שאין המתחיל כשידע בדוקא אלא בידעומצוה, מתחיל הוא אם אמנם המצוה. ולאשיגמור להתחיל יכול כן אז שיסיים, מי אזשיש שיסיים, מי ואין שמתחיל מי רק אךנענש. במצוה, הצער על שכר יקבל אחד המצוה.מצד גמר שלא על יענש

��
בשלח יאפרשת חידוש

להשתעבד עדיין צריכים שישראל פרעה סברת על מרמז הר"ת

ׁש לל'ּפסּוק אחלּ ק א�יג ארדּ ף אוֹ יב 'אמר ¨ְֲִֵֵֶַַַָָָֹ

ט) טו, .(שמות

אלפי"ןיׁש  חמׁש  נרמזוּ  לּמ ה טעם, לתת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

הּת בוֹ ת. ְֵַֹבּ ראׁש 

אלקים מנין פעמים חמשה להתעכב ישראל לבני היה

לנוּ ונוֹ דע, היה מצרים ׁש ל בּ גּ לוּ ת כּ י ְְִִִֶַַָָָָָ

וּ ׁש ֹלׁש ים מאוֹ ת ארבּ ע ְְְְִִֵֵַַַלהתעכּ ב

'אֹלהים'אׁש נים ּפ עמים חמׁש  והּמ הבכּ מנין , ְְְְֱִִִִֵֵַָָָָ

ּפ סוּ קים בּ ׁש ֹלׁש  כג-כה)כּ תוּ בים ב 'ויהי(שמות ְְְְִִִַָ

שמשון פרי

מצרים.א. מארץ ה' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה הּיֹום ּבעצם ויהי ׁשנה מאֹות וארּבע ׁשנה ׁשלׁשים מּקץ ויהי מא) יב, (שמות שכתוב ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹכמו שם. ברמב"ן אלקיםב.ועיין אלקים. בשם הם והדינים בעולם, והיסורים הדינים כל שורש שהם עליונות גבורות חמש ת"ל.יש הם פ"ו פעמים וחמש פ"ו, בגימטריא



שמשוןזרע יא חידוש בשלח פרשת

ה

וכוּ ' ישׂ ראל' בני 'ויּ אנחוּ  וכוּ ' הרבּ ים' .גביּ מים ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

אלּ א ה(עבּ וּ ד קׁש י בּ מצרים להם היה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹוֹלא

עד מרים ׁש נּ וֹ לדה אחר ׁש נים וׁש ׁש  ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁש מוֹ נים

חלק אלּ א ׁש ם יׁש בוּ  ׁש ֹּלא ונמצא ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָׁש יּ צאוּ ,

להם. הראוּ י מן ֲִִִֶָָָחמ(י

במצרים גלו שלא מה להשלים באים הנוספים גלויות ד'

הנּ ׁש הוּ מ�וּ ם גּ יד בּ פרק חיים הּת וֹ רת כּ תב הכי ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

א)בּ חלּ ין עליהם(צב, נגזר זה ׁש כּ ׁש נּ גד , ְ	ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַ

החמׁש  אלּ וּ  לתׁש לוּ ם אחרוֹ ת גּ ליּ וֹ ת ְְֲֵֵֵֶַָ	ְַַָארבּ ע

כּ די הּפ עם בּ אוֹ תוֹ  להם ׁש וּ ּת ר אלּ א ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָענּ וּ יים,

ׁש ערי בּ מ"ט ׁש נּ כנסוּ  לפי למׁש כּ נן ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹלחזר

ולכן ׁש ם נטמעים היוּ  וׁש לוֹ ם וחס ְְְְְִִֵַָָָָָָ	טמאה

לקּמ ן הּט עם ׁש נּ פרׁש  וּ כמוֹ  בּ חּפ זוֹ ן, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָהוֹ ציאם

ראה בּ פרׁש ת ה' ח)בּ עזרת כּ י(חידוש ּפ סוּ ק על ְְְְִֵֶַַַָָָ

ׁש ם ועיּ ן וכוּ ' .דבחּפ זוֹ ן ְְְִֵַָָ

לצאת שמהרו השעבוד חלקי ד' כנגד מצה כזיתים ד'

זיתיםוּ כנגד ארבּ עה לאכל חוֹ בה לנוּ  יׁש  זה, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

מצוֹ ת ארבּ עה ׁש הם ּפ סח בּ ליל המצּ ה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

כּ וֹ ר& מצּ ה, ואכילת הּמ וֹ ציא ְְֲִִֵַַַַַָדּ הינוּ 

חלקים ארבּ עה הּק ץ ׁש ּמ הר ׁש כּ יון ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואפיקוֹ מן,

לארבּ עה רמז חתיכוֹ ת, ארבּ עה לאכל לנוּ  ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹיׁש 

ׁש ל בּ צקן הסּפ יק 'ׁש ֹּלא מהירוּ ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶָחלקי

הּק בּ "ה עליהם ׁש נּ גלה עד להחמיץ ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאבוֹ תינוּ 

.(הגדש"פ)וּ גאלם' ְָָ

א'לקים ד' כנגד שעבוד עוד להשלים שיצטרכו חשב

בּ לבּ וֹ ועּת ה אמר אחריהם, לרדּ ף רצה ׁש ּפ רעה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

אֹלהים, החמ(ה נׁש למוּ  ֹלא ְְֱֲֲִִִִַַָעדין

אלּ וּ  ׁש מוֹ ת לחמׁש  רוֹ מזים אלפין .ווהחמׁש  ְְְְִִֵֵֵֵַַָָ

החידוש: סיכום
אחּלקכתוב אּׂשיג ארּדף אֹויב ְֲִֵֵֶַַַָֹאמר

אחריׁשלל. פרעה שרדיפת הטעם ויובן ָָ
הפסוק, של תיבות בראשי מרומזת ישראל,
על מרמז שאל"ף אלפי"ם. חמשה בו שיש
שהיו ואמר הדין. מידת דהיינו אלקים תיבת
מאות ארבע במצרים להשתעבד צריכים
אלקים. פעמים חמש דהיינו שנים, ושלשים
- מזה חמישית רק היה השעבוד ועיקר
הסתיימה לא עדיין ולכן שנים. ושש שמונים

פעמים החמשה נשלמו לא שעוד הגלות,
ולהשתעבד, למצרים לחזור וצריכים אלקים,

אחריהם. רדף לכן
ארבע להשלים שצריכים שנתבאר, ומה
של מצות ארבע שיש הטעם זה גלויות,
על מרמזת שהמצה מצה, כזית אכילת
שיצטרכו והיינו ממצרים, יצאו שבו החפזון

גלויות. ארבע עוד להשלים כך משום
שמשון פרי

אלג. ׁשועתם וּתעל וּיזעקּו העבדה מן יׂשראל בני וּיאנחּו מצרים מל3 וּימת ההם הרּבים בּימים ויהי הפסוקים: מןהאלקיםלשון ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
וּיׁשמע וּיזּכראלקיםהעבדה, נאקתם וּיראאלקיםאת יעקב, ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו וּידעאלקיםאת יׂשראל ּבני את ְְְְְְְְְֱֱֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

הטומאה,ד..אלקים של החמישים בשער לשקוע עלולים שהיו מפני ממצרים, בחפזון יצאו שישראל הטעם דבריו: תוכן זה ֱִֹ
משער בעצמו להוציאם רצה לא שהקב"ה והטעם להוציאם. יכול היה לא בינה, שערי ותשע בארבעים רק שזכה רבינו ומשה
לאברהם הבטיח וכבר חטאיהם על בגיהנם להענש צריכים שהיו ונמצא גולים, היו לא שוב גואלם היה שאם מפני החמישים,
חוטאים היו אם בעצמו, גואלם הקב"ה היה ואם החמישים. בשער שישקעו לפני בחפזון יצאו לכן הגהינם, במקום הגלויות שיתן

הימים. התקצרו שהרי החיים, 'כל' מצרים יציאת לזכור זוכים היו לא ואז ימים, בקיצור מתים מצות,ה.היו ראשון: בדפוס
מּצֹות. שהניקוד כנגדו.ויתכן שעבוד, חלקי ארבע עוד להשלים שיצטרכו חשב ופרעה א'לקים. לתיבת מרמזת א' האות ַ

א'לקים. ד'

��



ישועותכוס בשלח פרשת

א

בשלח פרשת

כב) פרשה (רבה, אליהו דבי תנא

לו, אמר בן, התימני לאליפז לו היה
והעולם הזה העולם שיורש הוא מי בני עמלק
העולם יורשי ישראל לומר, [לו] היה הבא,
בורות להן חפור עכשיו הבא, והעולם הזה
תזכה כן עשית אם מה דרכים, להם והכן
לא והוא הבא, לעולם ותבוא ותנחל ותירש
דבר של רישומו לו שאמר כיון אלא כן, עשה
העולם כל את להחריב עמלק יצא מיד שתק,

שנאמר ישראלכולו, עם וילחם עמלק ויבא

ח)ברפידים יז, בשעה(שמות ידים, ברפויי ,
לבות בוחן והקב"ה המצוות. מן שנרפו
לא שבעולם, שוטה לו, אמר הוא וכליות
עכשיו לשונות, שבעים לאחר אני יצרתיך

ראש היה כל(פורענות)אתה לפני [לפורענות]
וגו' עמלק' את 'וירא שנאמר גיהינם, יורדי

כ) כד, וגו'(במדבר לך' אלהיך ה' בהניח 'והיה ,
יט) כה, וגו'(דברים אמחה' מחה 'כי ואומר (שמות,

יד) וגו'יז, יה' כס על יד כי 'ויאמר טז), .(שם

´

– הקדוש החיים זיע"אאור משה רבי בן חיים רבי

יז) (יג, וגו' הוּ א קרוֹ ב ּכ י ּפ לׁש ּת ים ארץ דּ ר� אֹלהים נחם וֹלא העם את ּפ רעה ּב ׁש ּל ח ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹויהי

פרעה כי ז"ל אומרם דרך על ירצה עוד
צער הכתוב יגיד זה ולפי לויה, לישראל עשה
לסיבת צער לשון ויהי ואמר מזה להם הנמשך
שכר שיטול להיות הדבר יצטרך כי פרעה שלח
אותו של פסיעות משכר ולמד וצא פסיעותיו.

נבוכדנצר א)רשע צו, שיקצוב(סנהדרין שכר וכל

ישראל, של לשונאיהם רעה גורם יהיה ה' לו
ממנו מצותו ובטל ה' נתחכם כן על אשר
הסתם שמן קרוב דרך הוליכם שלא ונתחכם
מחשבתו בטלה ובזה ללותם פרעה יערים לשם
הלכו שלא גרם מי נמצא אותם. ליוה לא כאילו

פרעה. של לווייתו קרוב דרך ישראל

´

- ישראל זיע"אשארית יוסף רבי בן בער דוב ישראל רבי

יה כס על יד טז)כי יז, שלם.(שמות השם אין
עמלק. של זרעו שימחה עד שלם הכסא ואין
דקליפה, כתר בחינת שהוא עמלק ענין ידוע והנה
נמשך וממנו עמלק', גוים 'ראשית שכתוב כמו

כך ואחר אחיו, מעל ואיש מעבודתו איש הפירוד
מוחו שמטמא חומד, ולב רואה עין בו נמשך
ונופל המה לה' לא אשר זרות במחשבות ולבו

ושלום. חס האסורים דברים בתאוות

´

– לאשרי זיע"אבן הכהן אנטשיל אשר רבי בן יצחק רבי

כ). (טו, וּ במחֹלת ּב תּפ ים אחריה הנּ ׁש ים כל וּת צאן וגו' אהרן אחוֹ ת הנּ ביאה מרים 
ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוּת ּק חְִִֹ

אהרן. יחסהאחות למה דקדקו המפרשים
רבינו דמשה לומר, ויש למשה. ולא לאהרן
ה' מפי אלא דבר שום דיבר ולא עשה לא ע"ה
שירה לומר מרים שנצטותה מצינו ולא וציוויו,

שאהרן שכמו אהרן, אחות קראה כן על לנשים,
מרים, למדה כן משה, מפי ששמע מה כל דבר
יכולה שירה אמרו ישראל ובני שמשה מאחר

יתברך. להשם לשורר כן גם הנשים עם היא



לימוד יומי מהספר הקדוש 
בס”ד

בקשת רבינו בצוואתו:
 בקשתי היא במאד מאד שיקבעו בו שעור למוד בכל יום, ומבטיח אני אותם שאהיה מליץ טוב בתמידות בעדם בעולם העליון,

מהאי גברא רבה ויקירא, מחצב סנפירא וכו', כמוהר"ר אלכסנדר זיסקינד בכמוהר"ר משה. 

פרשת בשלח

קבלת שבת 

)שער השמיני פרק שני(

לעת ערב לעת צאת ידי חובת תפלת מנחה, ויהי בעלות המנחה, שבת 
בעי הכנה להכין האדם עצמו לקראת שבת מלכתא, לומר המזמורים של 
קבלת שבת בשמחה עצומה עד מאוד. ובודאי באלו המזמורים התיבה 
מאוד,  עצומה  בשמחה  עושהו  אל  האדם  בלב  ההתלהבות  קולטתן, 
מבואר  וכן  גדול.  ובהתלהבות  כחו  בכל  ויקרא  מפיו  אותם  כשיוציא 
בזוהר הקדוש שצריך האדם לעבוד ליוצרו ובוראו יתברך שמו ויתעלה 
בכל כחו דווקא, וכבר בא זכרונו לטובה לשונו הקדוש בפסוקי דזמרה 

ועיין שם.

וכללו של דבר, מידי דבעי כונה, אל כל המקום אשר יבוא דבורו באהבת 
עצמו  על  במחשבתו  יקבל  לעד,  זכרו  ויתעלה  שמו  יתברך  אלהותו 
מסירת נפש, להראות את יופי אמיתת אהבתו לו יתברך שמו ויתעלה, 
כגון בתיבות הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו, גם במזמור שני 
בתיבות הבו לה' כבוד ועוז הבו לה' כבוד שמו, ובמזמור שלישי בתיבות 
וראו כל העמים כבודו, וביחוד בפסוק שמחו צדיקים בה' כו', ובמזמור 
רביעי בפסוק ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו, וכיוצא בהם, מה 

מאוד נעלה בהם מסירת נפש, ודי בהערה זו הקצרה.

מזמור הבו לה'. ויהי הוא טרם חלה לדבר מזמור זה, יכוין אדם לקבל 
מבואר  האריז"ל  בכתבי  הנה  האריז"ל.  כתבי  יתירה,  נפש  תוספות 
הקדושים  העליונים  בעולמות  הנעשים  והנוראים  הגדולים  התקונים 
לה'  הבו  השלשה  שבאמירת  שבת,  בקבלת  זה  מזמור  אמירת  ידי  על 
ובשבעה  העליונים,  בעולמות  עצמו  בפני  תקון  עושין  זה  שבמזמור 
שבמזמור  הויו"ת  ובי"ח  עצמו,  בפני  תקון  עושין  זה  שבמזמור  קולות 
זה, שכנגדם תקנו אנשי כנסת הגדולה י"ח ברכות בתפלת החול, ובי"ח 
הויו"ת אלו ע"ב אותיות כנגד שם ע"ב כמספר חסד, עושים תקון בפני 
עצמו, ובאחד עשר פסוקים שבמזמור זה כמספר ו"ה שבשם הוי"ה ברוך 
הוא עושים תיקון בפני עצמו, ובתשעים וא' תיבות שבמזמור זה כמספר 

שילוב הוי"ה ואדנ"י עושים תיקון בפני עצמו.

ובוודאי אשרי מי שיגיע ידי שכלו לכוין במזמור זה כוונת האריז"ל, אך 
לאו כל מוחא סובל דא, לכן יאמר אדם מזמור זה בכל עוצם כחו, ויאמר 
במחשבתו  כן  גם  ויכוין  ועצומה,  רבה  ובשמחה  גדול  במתון  התיבות 
שכוונתו באמירת מזמור זה לעשות תקונים גדולים בעולמות העליונים, 
בודאי  ואז  לעד,  זכרו  ויתעלה  שמו  יתברך  הבורא  רצון  בזה  ולעשות 

יחשב לו כאלו כיון בכל הכוונות, ורחמנא לבא בעי.

ואתה אנוש כערכי, הן ערוך אליך אגידה ואדברה פרטי כוניות פשטיות 
במזמור זה, ויכונו מחשבותיך בהם כאלו ידעת ספירות, וחשבת דרכיך 
במחשבת הקדש פנימה בקדש הקדשים כוונת האריז"ל, והן הנה לבני 

ישראל עם קדוש הכוונות פשטיות.

בתיבות הבו לה' בני אלים, יכניס האדם בלבו שמחה עצומה עד מאוד 
על זה שאנו נקראים בני אלים, בני אברהם יצחק ויעקב שנקראים אילי 
הארץ כפירוש רש"י. ואמר הפסוק, שעלינו עם קדוש בני אברהם יצחק 
ברוך  ובוראנו  יוצרנו  הגדול של  ועוז לשמו  כבוד  מוטל לתת  ויעקב, 
הוא וברוך שמו, כמו שאומר הפסוק להלן הבו לה' כבוד ועוז הבו לה' 
זה.  זה ישמח האדם שמחה עצומה מאוד שזכינו לכל  ועל  כבוד שמו, 
ובהבו לה' כבוד ועוז הבו לה' כבוד שמו, יקבל על עצמו מסירת נפש 
בציור איזה מיתה בשמחה עצומה עד מאוד, כי על ידי מסירת נפש גורם 
להבורא יתברך שמו ויתעלה כבוד גדול, ושמו הגדול מתקדש ומתעלה 
בכל העולמות כנ"ל כמה פעמים, ולא יהיה כדובר שקרים חס ושלום. 

ובז' קולות שבמזמור זה, דהיינו מפסוק קול ה' על המים כו', יכוין האדם 
פירוש רש"י בכל פסוק, וישמח שמחה עצומה עד מאוד בגודל אלהותו 
יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד. ובוודאי מעוצם גודל תשוקתו ואהבתו 
באלהותו יתברך שמו, יבא מעצמו אל קבלת מסירת נפש בכמה מקומות 
במזמור זה, והן די ביאור עולה הערה בכוונה כוללת הזאת לכל פרט 
ופרט בפני עצמו. ובפסוק קול ה' חוצב להבות אש יכוין גם כן פירוש 
ולא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה, דבר פרטי שישמח  רש"י, 
ישראל בעושיו, שזכו עם קדוש אומה הישראלית כל העם רואים את 
הקולות, קול ה' חוצב להבות אש חרות על הלוחות בשעת מתן תורה, 
ומובטחים עוד מאתו יתברך שמו להשמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי 
לשמוע בקול דברו הנפלאים והנוראים ההם בעת ביאת משיח צדקנו 
ומשתוקקים  מתאוים  ואנו  עלינו  ערבים  דודים  ואותן  בימינו,  במהרה 
על  השירים  בשיר  רש"י  כפירוש  הראשון,  כמנהג  עמנו  נוהג  להיותו 
פסוק ישקני מנשיקות פיהו, ומגודל תשוקה זו יקבל על עצמו מסירת 
נפש בציור איזה מיתה, להראות תשוקתו העצומה באלהותו יתברך שמו 

ויתעלה זכרו לעד.
ויזהר האדם בדקדוק התיבות היטיב, כאשר בא בארוכה ביאורו למעלה 
בשער הב', כי רופא דרובא יבא במזמור זה אות א' אחר נח נראה, כי 
כל הז' קולות בא אחריהם אות א' קול אדני, ואם לא ישים ריוח ופירוד 
ביניהם יאמר קו לדני, ולא יאמר כלל לא תיבת קול ולא השם ברוך הוא, 

וכיוצא בשאר תיבות, ודי בזה.

מאוד  ויזהר  קול,  בנעימת  בכח  אנא  תפלת  יאמר  זה  מזמור  ואחר 
בכוונתה, ובתקונים )תיקון כ"א מז, ב( מבואר איך מרומז במזמור זה 
השם של מ"ב דאנא בכח, ועיין שם. פזמון לכה דודי. ראיתי בספרים 
הפלאות  קץ  על  ואנו מתפללים  הקב"ה,  הוא  דודי  וזהו,  פירושו  קצת 
כו',  קומי  מעפר  התנערי  אליה  ויאמר  כלה,  הנקראת  לשכינה  שינחם 
לא תבושי ולא תכלמי כו', ולפי שבשבת קודש מתרומם למעלה כמו 
לעתיד, לכן אומרים לכה דודי בשבת, עד כאן. ואציגה גא עמך אנוש 
לקראת  הקב"ה,  זה  דודי  לכה  הוא,  וזה  פשוטה  כוונה  קיצור  כערכי 
כלה היא השכינה הקדושה, והוא סוד קודשא ב"ה ושכינתיה, וכל ימות 
בשבת  ועתה  בשבילנו,  התחתונים  בעולמות  הקדושה  השכינה  החול 
קדש עולה לעולמות העליונים בשביל קדושת שבת הרמה, ואנו בניה 
הקדושים חיוב גדול עלינו לשמוח עמה בעלייתה שמחה עצומה, ואנו 
אומרים לכה דודי לקראת כלה, שהיא עולה עתה לעולמות העליונים, 
צא לקראתה לקבלה, וגם אנו בניה הקדושים אומרים פני שבת נקבלה, 
הקדוש.  בזוהר  כנזכר  שבת  כן  גם  שנקראת  הקדושה  השכינה  שהיא 
וראוי לאדם לשמוח במללו פני שבת נקבלה שמחה עצומה, עד שמרוב 

התשוקה והחדוה יקבל על עצמו מסירות נפש, ודי בזה.

כי  מאוד,  עד  עצומה  בשמחה  האדם  יאמר  זה  חרוז  כו'.  בשלום  בואי 
קוראים  ואנו  קדש,  שבת  דליל  יתירה  נפש  האדם  מקבל  זה  בחרוז 
לשכינה הקדושה בואי בשלום עטרת בעלה כו' תוך אמוני עם סגולה, 
פירוש שתשרה עלינו עם קדוש הישראלי שנקראים עם סגולה, בסוד 
בלחש,  יאמר  כלה  בואי  ג'  ופעם  כלה,  בואי  כלה  בואי  יתירה.  נפש 
על  וימשיך  מלכתא,  שבת  יאמר  כלה  בואי  פעמים  ג'  ואחר  האריז"ל. 
עצמו במחשבתו גם כן בזה הלשון בשמחה עצומה הריני ממשיך עלי 
ועל כל ישראל נפש יתירה קדישא של ליל שבת. ודבר זה שנוי בזוהר 
הקדוש, שצריך אדם דוקא להכין עצמו לזה להמשיך עליו נר"ן יתירה 
של שבת קדש, ויבא לפנינו העתקת מאמרו הקדוש בעזרת ה' בברכת 

הפורס סוכת שלום בקבלת נשמה יתירה.



ברכה משולשת
 מתוך ספרי הגה"צ רבי יצחק הכהן 

ב"ר אשר אנטשיל זי"ע - הצדיק הרב הוברמן מרעננה 

עורך: הרב עוזיאל אדרי
רב המרכז הרפואי סורוקה

‘ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים 
כי קרוב הוא כי אמר אלקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו 
‘ויהי’  ח(,  פ”כ,  )שמות  רבה  במדרש  כתב  יז(,  מצרימה’ )יג, 
‘וואי’, משל לאחד שנעשה שושבין לבת  מלמד שמשה צווח 
עמה  בא  שאינו  במזלות  וראה  להוציאה,  טורח  והיה  המלך 
אתה  מה  מפני  לו  אמרו  בוכה  התחיל  לחופתה,  החתן  לבית 
בוכה, אמר להם בוכה אני שנתייגעתי להוציאה ואיני בא עמה 
את  להוציא  שנתייגעתי  אני  צועק  משה  אמר  כך  לחופתה, 

ישראל ממצרים ואיני נכנס עמהן לארץ ישראל. 

ואיתימא  לוי  רבי  אמר  ב(,  )י,  מגילה  במסכת  ז”ל  כאומרם 
כל  הגדולה  כנסת  בידינו מאנשי  מסורת  זה  דבר  יונתן  רבי 
מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער. “ויהי בשלח” אומר 
את  שילח  שפרעה  זה  על  ‘וואי’  צעק  שמשה  מלמד  המדרש 
העם, שהתוצאה מזה הייתה שמשה לא הכניס את בני ישראל 
לארץ ישראל. ותמוה מה תלוי זה בזה שמשה לא הכניס את 

בני ישראל לארץ ישראל בגלל השילוח של פרעה. 

ונראה לומר בהקדם דהנה כתב רש”י על פסוק )להלן יד, ה( 
‘ויוגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל 
העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעבדנו’, 
שקבעו  ימים  לשלשת  שהגיעו  וכיון  עמהם  שלח  איקטורין 
לילך ולשוב וראו שאינן חוזרין למצרים באו והגידו לפרעה. 

והקשו המפרשים והלא פרעה שיחרר את בני ישראל לגמרי 
כמו שכתב במדרש ילקוט שמעוני )בא, רמז רח(, ‘קומו צאו’. 
מלמד שהיה פרעה דופק על פתחן של משה ואהרן ואומר להם 
גנבים  וכי  יוצאין  לו הא שוטה בלילה אנו  קומו צאו, אמרו 
כל  הרי מתו  להם  בבוקר, אמר  אלא  יוצאין  אנו  אין  אנחנו, 
מצרים, שנאמר ‘כי אמרו כולנו מתים’. אמרו לו מבקש אתה 
הרי  ברשותכם  אתם  הרי  אמור  ממך,  הזו  המכה  את  לכלות 
הייתם  לשעבר  צווח  פרעה  התחיל  הקב”ה.  של  עבדיו  אתם 
חורין הרי אתם ברשותכם.  בני  עבדי אבל עכשיו הרי אתם 
ואם כן למה היה צריך פרעה לשלוח עם בני ישראל מרגלים 
שיגידו לו האם ברח העם, והלא פרעה צעק בפה מלא שהוא 
משחרר את בני ישראל, ולאיזה צורך שלח עימהם איקטורין. 

)כאן(,  במכילתא  שכתב  מה  פי  על  לומר  נראה  אלא 
שהאיקטורין המרגלים שיצאו עם בני ישראל היה עמלק ימח 
שמו והוא זה שהגיד לפרעה ‘כי ברח העם’, ונרמז בתיבות “כי 
ברח” גימטריה “עמלק”. וצריך להבין למה היה איכפת לעמלק 
להגיד לפרעה שברח העם, מה היה כל כך חשוב לו שפרעה 

ימשיך להשתעבד בעם ישראל. 

עוד נקדים מה שכתב רש”י בפסוק )לקמן לב, ד(, ‘ויעשהו עגל 
מסכה ויאמרו אלה אלקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים’ 
כיון שהשליכו לאור בכור של זהב באו מכשפי ערב רב שעלו 

עמהם ממצרים ועשאוהו בכשפים. 

וכן כתב בזהר הקדוש )ח"ב קצא, א. ח"ג קצד, א( מכשפי הערב 
של  בניו  בני  וימברוס  ינוס  הרשע  בלעם  של  בניו  שני  רב 
לבן הארמי, שעשו את העגל בכישופיהם, היו חכמים גדולים 
בבית  המורים  היו  והם  השדים,  והשבעת  הכישוף  בחכמת 
בלעם  מאביהם  זו  חכמה  שקיבלו  שבמצרים,  לכישוף  הספר 
הרשע ומסבם לבן הארמי, והם הם הערב רב שעלה עם בני 
ישראל ביציאת מצרים, והם אלו שהכשילו את ישראל ועשו 
את חטא העגל, שבתחילה ביציאת מצרים באו והתגיירו כל 
והנפלאות  הניסים  את  ראו  כי  מצרים,  וחרטומי  המכשפים 
שעשה משה במצרים, אמר לו הקב”ה למשה לא תקבל אותם, 
הגבורות  שראו  כיון  עולם  של  ריבונו  להקב”ה  משה  אמר 
והפלאות שלך הם באו להתגייר יראו גבורתך בכל יום וידעו 
שאין אלקים זולתך, וקיבלם משה, אך ינוס וימברוס הרשעים 
והחטאים הצטרפו ועלו יחד איתם, בכה רבי שמעון בר יוחאי 
יודע  היה  לא  ה’,  משיח  הכהן  כאהרן  קדוש  חסיד  אי  ואמר 
להישמר בחטא העגל משני הרשעים שהיו ראשי הערב רב, 
ונתיעצו יחדיו להפיל את ישראל בחטא העגל, שהמרידו כנגד 
אהרן הכהן את הערב רב שהם היו המכשפים והחרטומים של 
‘קום עשה לנו אלקים’, מלמד שקשים גרים  מצרים לשעבר 
שלא  רב  הערב  אלו  שכן  כל  החי,  בבשר  כספחת  לישראל 
כמו  ויתפרקו  מהו  העם’  כל  ‘ויתפרקו  מיד  כראוי,  גרים  היו 
שנאמר ‘מפרק הרים משבר סלעים’ מלמד שהערב רב פירקו 
ותלשו בכוח את נזמי הזהב וחיבלו ושברו את אוזניהם, וינוס 
וימברוס חילקו את הזהב בין שניהם וכישפו בלהטיהם שבפה, 
שור  של  צורה  שהיה  העגל  את  הזהב  מגוש  בכשפים  ועשו 

וחמור.

ישראל  בני  עם  ויצאו  קמו  למה  רב  הערב  בשלמא  ותמוה 
ממצרים כי היה בדעתם להתגייר ועל כן הלכו עם בני ישראל, 
וימברוס בני בלעם הרשע בודאי לא היה בדעתם  ינוס  אבל 

להתגייר ולמה יצאו עם בני ישראל למדבר. 

עמהם  יצאו  רב  הערב  גם  אמת,  ששניהם  לומר  נראה  כן  על 
עמם  שיצאו  רש”י  שכתב  ומה  ולהתגייר,  ה'  אל  להתקרב  כדי 
יצאו איתם,  כן הם  בני בלעם שגם  רב הכונה על  מכשפי הערב 
והם היו האיקטורין מצד פרעה, אף על פי שפרעה שיחרר את 
אתם  הרי  בכורות  במכת  כשצעק  מיתה  מפחד  ישראל  בני 

המשך בעמוד הבא <

פרשת
בשלח

שנת ה’תשפ”ג

משה רבינו והמכשפים ינוס וימברוס
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ברכה משולשת
 מתוך ספרי הגה”צ רבי יצחק הכהן 

ב”ר אשר אנטשיל זי”ע - הצדיק הרב הוברמן מרעננה 

הבטיח בהקדמת ספריו: כל הלומד ויגיד בשמי דברי תורה, 
אני מתפלל עליו תפילה קבועה בכל יום ואמליץ טובה עליו 
לישועות מכל צרה, לשפע בכל טוב של קדושה והצלחה 
ברוחניות ובגשמיות בעוה"ז ובעוה"ב, ושיתעורר ליבו ברוח 
טהרה ויראת שמים לעבודת ה' באמת ובלבב שלם.

איקטורין  שלח  הוא  אבל  ברשותכם,  אתם  הרי  חורין  בני 
שאם  כדי  רב,  הערב  מכשפי  בלעם  בני  וימברוס  ינוס  את 
לילך  ישראל ממשיכים  בני  ימים  יראו שלאחר שלשת  הם 
ויחזירום  יוכלו להכריחם בכשפיהם  במדבר ואינם חוזרים, 

בעל כרחם. 

אך בראותם ינוס וימברוס בני בלעם מכשפי הערב רב ניסים 
ונפלאות שנעשו לבני ישראל על הים. ולא יכלו להזיק לישראל 
אולי  המדברה,  אחריהם  ללכת  ברשעותם  הסכימו  בכשפיהם, 

שם יוכלו להם, והם היו פליטי הענן שהיו בתוך הערב רב. 

היות ומסורת הייתה בידי עמלק שקיבל מזקינו עשו, ששטר 
החוב של ברית בין הבתרים על השעבוד במצרים הוא על 
במצרים  היו  לא  ישראל  ובני  שנה,  ושלושים  מאות  ארבע 
אלא חצי מהזמן רד"ו שנים, ועמלק חשש שמא יפול עליו 
שהוא יצטרך להשלים את החצי השני של השעבוד, מחמת 
היותם גם כן בני אברהם ויצחק. על כן התאמץ עמלק לבוא 
שעדיין  שהשעבוד  פחד  כי  העם',  ברח  'כי  לפרעה  ולהגיד 
לא נשלם יפול עליו על בני עשו, ועל כן היו מוכנים לסייע 
שבני  למצרים,  להחזירם  ישראל  בני  עם  להילחם  לפרעה 

ישראל ישלימו את השיעבוד.

ובאמת משה רבינו ע”ה במראה הסנה שאל זאת, הרי עדיין 
הקב”ה,  והשיבו  השנה.  ושלושים  מאות  ארבע  נשלמו  לא 
פי  על  שאף  כלומר  הזה’,  ההר  על  האלקים  את  ‘תעבדון 
שנשאר עוד חוב של השעבוד, שהרי עבדו רק רד”ו שנה, 
על  הנה  התורה,  את  לקבל  ישראל  בני  יזכו  כאשר  אבל 
שנאמר  קדוש,  לעם  ישראל  בני  ויעשו  יהפכו  התורה  ידי 
הדברים  אלה  קדוש  וגוי  כהנים  ממלכת  לי  תהיו  ‘ואתם 
אשר תדבר אל בני ישראל’ )יט, ו(, והרי הדין הוא שהקדש 
רב  אמר  ב(,  )מה,  יבמות  במסכת  כדאיתא  משעבוד  מפקיע 
חמא בר גוריא אמר רב הלוקח עבד מן העובד כוכבים וקדם 
העבד וטבל לשם בן חורין קנה העבד את עצמו בן חורין, 
כיון שקדם וטבל לשם בן חורין והתחייב במצוות אפקעיה 

לשעבודיה כדרבא דאמר רבא הקדש מפקיע מידי שעבוד. 

וכאומרם ז”ל במסכת עירובין )נד, א(, אמר רב אחא בר יעקב 
אין כל אומה ולשון שולטת בהן שנאמר ‘חרות על הלוחות’ 
שבאמת  חירות.  אלא  חרות  תיקרי  אל  טז(,  לב,  )שמות 
כשקיבלו ישראל את התורה את לוחות הברית בהר סיני זכו 

לחירות ממלכיות לגמרי, 

ועל פי כל זה יובן מה הקשר ומדוע משה רבינו ע”ה צווח 
‘וואי’, כי ראה שלא יכנס לארץ ישראל בגלל ש’ויהי בשלח 
פרעה את העם’, שמשה היה מצפה להכניס את בני ישראל 
לארץ ישראל, וכשראה שפרעה שלח מרגלים עם בני ישראל. 

את  שלח  שפרעה  העם’  את  פרעה  בשלח  ‘ויהי  לפרש  ויש 
אותן “העם” שהם המכשפים של הערב רב ינוס וימברוס בני 
בלעם. וראה שהן עתידים להחטיאן בעגל, ויחזור השעבוד 

מלכויות למקומו. 

וממילא אז לא יהיה אפשר שהוא משה רבינו ע”ה יכניס את 
הקדוש  החיים  האור  שכתב  כמו  ישראל,  לארץ  ישראל  בני 
)דברים א, לז. ג, כה( שלאחר חטא העגל חזרה זהומתן של 
קיומן  בשביל  עתה  ומוכרח  תורה,  מתן  לפני  כמו  ישראל 
של ישראל שמשה לא יכנס לארץ ישראל, כי אם היה משה 
רבינו ע”ה נכנס לארץ ישראל ובונה בית המקדש, לא הייתה 
בריה יכולה לשלוט בו ולהחריבו, כדאיתא במסכת סוטה )ט, 
א(, במה ששלטה ידו של משה לא נחרב לעולם. ויש לו קיום 

נצחי, ובחטוא בני ישראל היה ח”ו כליון חרוץ. 

כמ”ש במדרש רבה )איכה ד, יד( מזמור לאסף אלוקים באו 
גוים בנחלתך )תהלים ע”ט(, לא הוי קרא למימר, אלא בכי 
לאסף,  מזמור  קאמר  ומאי  לאסף.  קינה  לאסף,  נהי  לאסף, 
וכיידה  וסיידה  לבנו  חופה  בית  שעשה  למלך  משל  אלא 
וציירה, ויצא בנו לתרבות רעה. מיד עלה המלך לחופה וקרע 
את הוילאות ושיבר את הקנים. ונטל פדגוג שלו איבוב של 
קנים והיה מזמר. אמרו לו המלך הפך חופתו של בנו ואתה 
יושב ומזמר, אמר להם מזמר אני שהפך חופתו של בנו ולא 
שפך חמתו על בנו. כך אמרו לאסף הקדוש ברוך הוא החריב 
היכל ומקדש ואתה יושב ומזמר, אמר להם מזמר אני ששפך 
הקב”ה חמתו על העצים ועל האבנים, ולא שפך חמתו על 
ישראל  של  משונאיהם  נשתייר  לא  כך  שאלמלא  ישראל, 

שריד וכן הוא אומר כלה ה’ את חמתו ויצת אש בציון. 

)ואתחנן  ילקוט שמעוני  במדרש  שכתב  כן  גם  הביאור  וזהו 
רמז תתכא(, ‘אעברה נא ואראה את הארץ הטובה’ )ג, כה(, 
איך  ותמוה  נא.  סלח  את  בטל  רוצה,  אתה  נא  אעברה  אם 
תלוי זה בזה. ונראה לומר על פי דברי המדרש רבה )במדבר 
פי”ט, יג( משה רבינו ע”ה לא נכנס לארץ ישראל, כי הוא 
ערב לדור המדבר, כדי שבזכותו הם יבואו יחד איתו בתחיית 
משה  ולולי  צדקנו.  משיח  בביאת  ישראל  לארץ  המתים 
ישראל,  לארץ  בעתיד  לבוא  זוכים  היו  לא  הם  ע”ה  רבינו 
לג, כא(  )דברים  ‘ויתא ראשי עם’  כמו שפירש רש”י כתיב 
ע”ה  רבינו  שמשה  כלומר  עם”.  “ראשי  עם  משה,  “ויתא”, 
מוכרח למות במדבר לטובת דור המדבר, כדי לבוא עמהם 

עם “ראשי העם” שמתו במדבר בתחיית המתים. 

כו(,  )ג,  למענכם’  בי  ה’  ‘ויתעבר  להלן  להם  אמר  כן  ועל 
היינו כמו “לטובתכם”, כמו שכתב המדרש תנחומא )ואתחנן 
ראשין”,  בב’  החבל  תופש  למשה אתה  הקב”ה  לו  “אמר  ו( 
דהיינו “אם סלח נא אתה מבקש” נמצא שאתה רוצה וחפץ 
בטובתן של דור המדבר, ומהי טובה זו הרי בלעדיך הם לא 
יראו את הארץ הטובה לעולם,  יקומו בתחיית המתים ולא 
ועל כרחך בהכרח שאתה צריך להשאר עימהם ולבטל את 
“אעברה נא”, ואז הטובה תהיה מושלמת לדור המדבר שהם 
יבואו לעתיד בגאולה השלימה בתחיית המתים יחד איתך, 
‘וואי’ עתה כשראה שבשלח  צווח  ע”ה  רבינו  כן משה  ועל 
פרעה את “העם” כלומר את ינוס וימברוס בני בלעם הרשע 

שנקראים “העם”.
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שם שם לו חוק ומשפט ושם נסהו. )שמות טו כח(
תורה,  של  פרשיות  מקצת  להם  נתן  במרה, 
ודינין.  אדומה  ופרה  שבת  בהם.  שיתעסקו 

)רש"י(

בפרשת חוקת )במדבר יט כב(, מביא רש"י משמו 
אדומה  פרה  מצוות  כי  הדרשן,  משה  רבי  של 
ניתנה לישראל, כתיקון וכפרה על חטא העגל. אך 
הדבר אומר דרשני. כי הלא בהיותם במרה, עדיין 

לא חטאו בעגל.

והנה מצאנו במדרש )שמות רבה ג ב(, שאמר ה' 
למשה רבינו, 'ראה ראיתי את עני עמי - אתה רואה 
ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות. אתה רואה אותן, 
באין להר סיני ומקבלים תורתי. ואני עוד רואה 
אותם, ששומטים אחד ממטרומולין של המרכבה 
שלי, )- היינו דמות שור שבמרכבה(, כשאני אבא 
נמצינו  )- בעשיית העגל('.  ומכעיסים אותי  שם, 
ישראל  שעתידים  ידע,  רבינו  משה  כי  למדים, 
משועבדים  בהיותם  עוד  במדבר,  בעגל  לחטוא 
פרה  מצוות  לו  ניתנה  כאשר  וממילא,  במצרים. 

אדומה במרה, כבר ידע את טעמה.

דברי  את  מחודשת,  בדרך  לפרש  נוכל  זה,  לפי 
המדרש )במדבר רבה יט ו(, 'לך אני מגלה טעמי 
וידע  רבינו, אחר  כי משה  חוקה'.  ולאחרים  פרה 
בעגל,  בחטא  להיכשל  ישראל  בני  שעתידים 
ידע  אזי בשעה שניתנה מצוות פרה במרה, כבר 
קצת מטעמה, שבאה לכפר על חטא העגל. אולם 
עדיין  ידעו  לא  אשר  ישראל,  בני  לכל  לאחרים, 
אדומה  פרה  מצוות  היתה  עבורם  העגל,  מחטא 

במרה, חוקה ללא שום טעם.

)זרע שמשון פרשת חוקת, מאמר ג(

~~~

אשים  לא  במצרים  שמתי  אשר  המחלה  כל 
עליך כי אני ה' רופאך. )שמות טו כו(

לסיפא.  מרישא  כסותרים  נראים  הפסוק,  דברי 
שכן, תפקידו של הרופא, הלא הוא לרפא את מי 
שחלה. נשאלת אם כן השאלה, אם לא ישים ה' על 
ישראל את מחלות מצרים, בשביל מה זקוקים הם 

לרפואתו.

ויש לפרש, על פי מה שפסק ב'שולחן ערוך' )חושן 
משפט סימן תכ סעיף כא(, 'אם אמר לו המזיק, אני 
ארפא אותך, אין שומעין לו. אלא מביא רופא אומן 
ומרפאהו בשכר'. זהו שאמר הפסוק, 'כל המחלה 
'כי  אשר שמתי במצרים לא אשים עליך', מדוע, 
אני ה' רופאך'. כלומר, בגלל היותי הרופא שלך, 
איני יכול מלכתחילה לחבול בך, משום שאחר כך 

לא יהיה באפשרותי לרפא אותך.

בין  מהותי,  חילוק  ישנו  הנה  כי  לפרש,  יש  עוד 
שמביא  הייסורים  לבין  מצרים,  שהוכו  המכות 
חוטאים  הם  אם  ישראל,  על  הוא  ברוך  הקדוש 
ונקמה.  חלילה. מכות מצרים, היו בבחינת עונש 
ככתוב )תהלים קמט ז( 'לעשות נקמה בגויים'. וכן 
כתוב במכות מצרים )לעיל יד יח(, 'וידעו מצרים 

כי אני ה' בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו'.

שאינם  ישראל,  על  הבאים  הייסורים  הם  שונים 
אלא כדי לרפאם מחטאיהם, שיחזרו בתשובה ולא 
ישובו לכסלה עוד. זהו שאמר הפסוק, 'כל המחלה 
אשים  'לא  ונקמה,  עונש  לשם  במצרים',  אשר 
עליך'. 'כי אני ה' רופאך'. שכן, גם בייסרי אותך, 

אין מטרתי אלא כדי לרפא את חטאיך.

)זרע שמשון פרשת בשלח, מאמר יד(

מוקדש לרפואת וכן נא להתפלל עבור אברהם בן רבקה בתושח"י



לז"נ הגאון המקובל חסידא קדישא
רבי שמשון חיים בן רבי נחמן מיכאל נחמני זי"ע

◆  להוושע ◆  להתענג   ללמוד  

עריכת והפצת הגליונות לזכות:
אברהם ישעיהו בן לאה, מיכאל בן 
דבורה, יעקב יואל בן סימא שמחה, 
ישראל בן חיה אהובה וזוג' מלכה 
שושנה בת שירה לאה, הדסה בת 

ליבי, יצחק פנחס בן ביילא, רחמים בן 
חנה ברכה, ניסים בן מרסל, חיים מאיר 

בן עלקא, שמעון בן תמר, יעקב בן 
תמו ומסעודה מרסל בת פרחה,

לרפואה שלמה
שירה לאה בת דבורה רות

הדסה בת ליבי, מכלוף בן ימנה

לעילוי נשמת:
דבורה רות בת לייבל לואיס,

יצחק בן עיישה, שלום פרץ בן חיים, 
מרדכי בן שושנה, קלודין מזל בת סול

לזיווג הגון בנקל בקרוב, ובני חיי ומזוני:
יצחק חי בן טובה, חוה לאה בת 

פלורה, 

קול הישועות 
פנינים ומוסרי השכל בפרשת השבוע 

מתורת הזרע שמשון זי"ע

0733-454-554
לפרטים, הערות והארות, הקדשות 

והנצחות: 05276-97791
לקבלת הגליון במייל:

z0772027554@gmail.com

הפעילות בחסות מידעדרום:
08-9979095

כל הזכויות שמורות ניתן להדפיס לצורך 
אישי בלבד

נא הצטרפו לתורמים הרבים
ותראו ישועות

~ עמדות נדרים פלוס <
תולדות שמשון

~ קול הישועות 0733-454-554
~ הפקדה בבנק:  20-489-411390

על שם תולדות שמשון

יישר כח עצום
לכל התורמים 

והמסייעים
תתברכו בכל ברכות 

המחבר
הרב שמשון חיים 

בן הרב נחמן מיכאל 
זי”ע

וכל הצדיקים זי”ע
בני חיי ומזוני טבי


