
 

  ?מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו

ב  ר סה ו ר ג י  כ ד ר   מ

ְרעֹה ֹא ֶאל ּפַ   ּב

ּבֹא ֶאל "ה למשה רבנו בלשון "והנה פרשתנו נפתחת בציווי הקב, "לך" - שליחת שליח נאמרת בלשון הליכה , בדרך כלל
 ,רבי שמואל בורנשטיין ?"בא" בלשון ביטוימשמעות השליחות הבאה לידי את יש להבין , אם כן ,דכיצ. )א, י( "ַּפְרעֹה

הוא בעצם אומר לו צא ממקום זה בו , כאשר אדם שולח שליח ,ו הרבי מקוצקבשם סבמבאר הדבר  ובטשר מסוכ"האדמו
שהרי , ה"שמבקש הקב" שליחות"דבר זה אינו יכול להתקיים ב. ולך למקום אחר בו נמצא משוא שליחותך, אני נמצא

אומר , על כן .אין מאיפה ללכת '?מקום המ "ללכת"שייך ואם כן לא  ,"ניהלית אתר פנוי מי "ו ל מקוםוא נמצא בכה
  ".אל פרעה לך"ולא  "בא אל פרעה"ה למשה "הקב

 מסביר. 'מה" לכתל"משה כיצד במכת דם נשלח  לאור הדברים הקודמים יש להבין, "לך אל פרעה"מכת דם נאמר ב רק 
מסביר באמצעות מדרש י "רש .יאורה - מקום השליחות  לא סתם מדגישה התורה אתהרי ש , רבי שמואל פשר העניין

על מנת להסתיר את עובדת היותו ככל , כשנצרך לנקביו ליאורהמדרש מספר שפרעה יצא . ל מה רומזת הדגשה זו"חז
, משם הוא כביכול נעדר ,ה שלח את משה למקום עשיית צרכים"כיוון שהקבו . שהרי הוא טען שהוא אל, האדם

  ".לך"ון השליחות נאמרה בלש

  אבות לגעת במעשי

  :)יג-ג, יב( מכינות את עם ישראל ליציאת מצריםהתורה מתארת לנו את המצוות ה 

ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ... ַּדְּברּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶּבָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית ָאבֹת ֶׂשה ַלָּבִית
ְוָלְקחּו ִמן ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ְוַעל : ְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה ְוָׁשֲחטּו ֹאתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ָהַעְרָּבִיםאַ 

ַאל ֹּתאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל ַּבָּמִים ִּכי ִאם  ...ַהֶּזה ְוָאְכלּו ֶאת ַהָּבָׂשר ַּבַּלְיָלה: ַהַּמְׁשקֹוף ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ֹיאְכלּו ֹאתֹו ָּבֶהם
ְוָכָכה ֹּתאְכלּו ֹאתֹו ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם  :ְולֹא תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהֹּנָתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ָּבֵאׁש ִּתְׂשרֹפּו ...ְצִלי ֵאׁש

ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ : 'הְּבִחָּפזֹון ֶּפַסח הּוא  ְלֶכם ְּבֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶּתם ֹאתֹוְּבַרְגֵליֶכם ּוַמּקֶ 
ם ְלֹאת ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם ְוָהָיה ַהָּדם ָלכֶ  :'ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ה

  .ְוָרִאיִתי ֶאת ַהָּדם ּוָפַסְחִּתי ֲעֵלֶכם ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְׁשִחית ְּבַהּכִֹתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

ה "הקב האם -להישאל  השאלה הנצרכתו. 'כדי שיפסח עליהם ה ,אות על הבתיםנועד להוות הפסוקים מסבירים שהדם 
עזרה טכנית שלא מדובר ב  אפוא ובןמ "!תר פנוי מיניהלית א "ש ,ידוע לנוהיה והרי כבר הזכרנו את ש ? סימןוק ל זק
אלא  !הכל גלוי לפניו: "המסביר את העניין את המדרש זכירמ") וראיתי את הדם"ה "ד(י "רש. ה"של הקב "ראייתו"ל

צריך מעשה של שותפות מצד , כלומר". וסח אני עליכםופ ,נותן אני את עיני לראות שאתם עסוקים במצותי :ה"אמר הקב
 .עשה גם הוא מעשהו בתהליך הגאולהי אזי, וית ו במצו םה רואה את ישראל עסוקי"הקבכש . ראל לקראת הגאולהבני יש 

  ):מכילתא(נחלקו התנאים היכן מרחו את הדם 

ְוָרִאיִתי ֶאת "ִּתְלֹמד לֹוַמר ? אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ִמַּבחּוץ, ַאָּתה אֹוֵמר ִמִּבְפִנים. ִמִּבְפִנים, "ְוָנְתנּו ַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ְוַעל ַהַּמְׁשקֹוף"
אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא , ַאָּתה אֹוֵמר ִמִּבְפִנים. םִמִּבְפִני :רַרִּבי ָנָתן אֹומֵ  .לִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעא  .םְולֹא ַהִּנְרֶאה ַלֲאֵחִרי, ַהִּנְרֶאה ִלי, "ַהָּדם
ְּכֵדי ֶׁשְּיהּו  ,ץְלעֹוָלם ִמַּבחּו :רַרִּבי ִיְצָחק אֹומֵ  .תָלֶכם ְלאֹות ְולֹא ַלֲאֵחִרים ְלאֹו , "ְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלֹאת"ִּתְלֹמד לֹוַמר  ?ץּוִמַּבח 

  .ןַהִּמְצִרִּיים רֹוִאין ּוֵמֵעיֶהן ִמְתַחְּתִכי

את  ושחט ם ישראל ע. וראותושבים יכולים ל העובריםכל ש באופן , הדם נמרח על המשקוף מבחוץ, לשיטה הראשונה
 אפשרות אחרת .'פרסום לביטול האלילות וייחוד ה ,ופים בצורה בולטתהמשק מרחו את דמו עלו  ,הי מצריםואל

והיה " :)יג ,יב(י "רשוכפי שהזכיר  .באופן שהמצרים לא ראוהו, המוזכרת במדרש היא שהדם נמרח על המשקוף מבפנים
    ".לכם לאות ולא לאחרים לאות מכאן שלא נתנו הדם אלא מבפנים -הדם לכם לאת 

מר מתי חייב אדם לו "נתקשה בדברי המדרש האומר , שהיה נאמן מאד לאמת ,מנחם מנדל מורגנשטרן' ר, מקוצקבי הר 
 את! ?לאבותינו הקדושיםבמעשינו כיצד ניתן להידמות  ?הבנים יכולים לומר זאתאיך  ".יגיעו מעשי למעשי אבותי
דמיון למעשה כמעשה שיש בו  ,של מריחת הדם, ן המיוחד הזהבעניי "שם משמואל"בספרו פירושו למדרש הביא נכדו 

  :ידת יצחקעקב , אבות

ס ט אד "ב ב ש ש ת שת ף "ה ר אפ   ב



 

' שתהי מעשה לעשות צריכין אבות זכות לעורר רוצין אם ובכן, עליהם מתקיים אני כמעשיהם ועושה בדרכיהם הבוחר
 מתי לומר אדם חייב) ח"י' פ( א"דב התנא בדברי מקאצק ה"זצוקללה יניזק ק"כ שאמר וכדרך. במעשיהם נגיעה פ"עכ

 העקידה זכות לעורר רוצין אם ובכן. ק"עכתדה, אבות במעשה נגיעה פ"עכ להם' שתהי היינו, אבותי למעשי מעשי יגיעו
  .לעקידה בהתדמות' שיהי מעשה לעשות צריכין

דמה ישנ  .אבותה יפחות נגיעה במעשה  תהיה לנו לכלש  לשאוףעלינו המדרש מלמד אותנו ש , הרבי מקוצקהסביר  ,אם כן
ה לבני "הקבנתן בציווי מריחת הדם גם והנה , בעקידת יצחק באה לידי ביטוי מסירות הנפש של האבות. להם במשהו

היה בה . אל מול המצרים מצד בני ישראל חוצפה ותעוזה גדולהדרשה  מריחת הדם .מסירות נפשישראל הזדמנות לבטא 
גם  אך, בחוץמ הייתה הדם תח יי הדעה שמרפ להיטב זה מתפרש  .האבות שהייתה בימיכפי ', הההתמסרות למצוות מן 

  .ויש בזה מסירות גדולה ,שהרי ראו את שחיטת השה, הוודאי שהמצרים היו מודעים ל ,מבפניםהייתה מריחה אם ה 

  קמאי הוו מסרי נפשייהו אקדושת השם

  :'את שם ה לקדש נורצו ו ',ה ותוודי למצההגדול של התמסרות הי ךכירה את הערמז  א, כת ברכות בדף כסהגמרא במ

 אי משום תנויי ?ומאי שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא ,מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא :אמר ליה רב פפא לאביי
האשה  ,הודה בעוקציןוכי הוה מטי רב י .ואנן קא מתנינן שיתא סדרי ;בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין הוה - 

ואנן קא  ;אמר הויות דרב ושמואל קא חזינא הכא -  ואמרי לה זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים ,שכובשת ירק בקדרה
ואנן קא מצערינן נפשין  ;אתי מטרא -  ואילו רב יהודה כי הוה שליף חד מסאניה .מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא

   !ולית דמשגח בן ,ומצוח קא צוחינן

הגמרא ? ואילו בדורנו לא מתרחשים נסים, מפני מה זכו דורות הראשונים שהתרחשו להם נסים, ב פפא את אביישאל ר 
בדורות הרי . מיד דוחה אפשרות זואך , בימיהםאשר שבדורות הראשונים למדו תורה יותר מ , תירוץ לדברמציעה 

כשהגיע רב , שבדורות הראשונים, ועוד. הואילו בדורם עסקו בכל שישה סדרי משנ, הראשונים למדו רק סדר נזיקין
. ואילו בדורם דרשו את המסכת הזו בשלוש עשרה דרכים שונות, יהודה למסכת עוקצין העיד עליה שהיא קשה במיוחד

יו ואילו בדורם אף שה, וכבר ירד גשםכיצד ייתכן שרב יהודה רק היה שולף מנעלו ? מהו החילוק בין הדורות, לפיכך
  :השיב לו אביי? לא היו נענים -חים מצערים עצמם וצוו

כי הא דרב אדא בר אהבה  .אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם ,קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם :אמר ליה
אגלאי מילתא דכותית  .קרעיה מינה ,קם .סבר דבת ישראל היא .חזייה לההיא כותית דהות לבישא כרבלתא בשוקא

  .אמתון מתון ארבע מאה זוזי שוי  :אמר לה .מתון :אמרה ליה ?מה שמך :ל"א .ישיימוה בארבע מאה זוז ,היא

ואילו ', היו מוסרים עצמם על קדושת השהם  זכו לנסים היא ניםהסיבה לכך שהדורות הראשו , עונה אביי לרב פפא
שראה אישה מסופר עליו . סיפור על רב אדא בר אהבהדגים את דבריו באמצעות אביי מ. אנחנו לא מוסרים עצמנו

 וא. בגדיהאת קרע ממנה  -וכמחאה על מעשיה , בת ישראלשאישה זו היא סבר הוא  .אופן לא צנוע בשוקלבשה בשהת 
כששאל אותה . על מעשהו נקנס רב אדא בר אהבה בארבע מאות זוזים. אלא כותית, אז התברר שהיא כלל לא יהודיה

שיש פה סמליות ששמה  י מסביר"רש ".ארבע מאה זוזי שויא ,מתון מתון: "אמר לה. סיפרה לו ששמה הוא מתון, לשמה
לשון היא " מתון"שהמילה , י מציע הסבר נוסף"רש .מתון ועוד מתון עלה לו ארבע מאות זוז, מזכיר את המילה מאתיים

  .זות זופסיד ארבע מאמ יה ממתין מעט לא היה אם הש  ,המתנה

הוא היה . שמתבזה לכבוד השכינהו', אדיש לחילול ההיה לא  רב אדא בר אהבהה כדוגמא לכך ש סיפור זביאה ה הגמרא 
אם היא שהרי , אלא שיש להבין מהי ההתמסרות כאן. וכבוד ישראל' למען כבוד ה מוכן לעשות פעולות של התמסרות

 ןהגאו בשם) ה - עדר' ע( איגרי מרפסין בספר וכתב !והוא לא היה מתחייב בתשלום היה עליו לנהוגאכן כך , בת ישראל
 חישבו לא הם', ה רצון נגד שנעשה דבר בראותם, הראשונים שדורות, היא אביי כוונתש  ל"זצ סולוביציק משה' ר

. 'ה מצוות על עובר מישראל אדםלראות  אופן בשום יכלו לא כי', ה קינאת קינאו מיד אלא, לתוצאות באשר חשבונות
  . "השם אקדושת נפשייהו מסרי קא הוו קמאי: "הכוונה זאת

  ב עולה על גדותיוהל

 מיידי מבלי לבחוןלהיות מתון ולא לפעול מתוך רגש עליו  שהיההיא , י שהזכרנו"רא לפי פירוש רשוודאי שמסקנת הגמ 
הגענו לעולם על מנת כיון ש הגמרא מלמדת אותנו ש , ובזהירות אבל למרות הצורך במתינות .האפשריות את התוצאות

רגש של חום הלב ומוכנות יש לחיות עם . זדהות פנימית עם ערכי המצוותאנו נדרשים לה ,ה"קבהלהיות שליחים של 
היה רוגש על כבוד לא פחות ממה שהלב  ,'לדבר היאלי הוא לב רוגש המצב האיד. להתמסר להשכנת שכינה בעולם

 הצוררק ב ולהשתמש בו ,להיות מתוןו יש לשוב, הרגש הבריאהתעוררות לאחר , אכןו  .אשתוב שיא הורים או כבוד 
  .שכל ובדקדוק וםׂשב  נהנכו 



 

ישנה עבודה '; ת האומר שיש שני סוגים של עבודהרב ). לה, ג"ברכות פ(בעין איה ל "זצהרב דברים מעין אלה כותב 
מזדהה הוא כה  .'ה תלעבודיו רגשות שהאדם מכשיר את כל , ל התעוררות רגשיתעבודה ש נהויש  ,שכלית קרה ומחושבת

מדקדק , "אמתון מתון ארבע מאה זוזי שוי ", מדברי רב אדא בר אהבה בגמרא .א טבעיתהתעוררותו הי עד ש  ,עם המצוות
לעומת  .הא ותו לו. ..זוזים ער וחוסר מתינות היא בסך הכל ארבע מאותלב עבודה מסרון של י הח ,שאדרבה ,ל"זצ הרב
  :וכך כותב הרב. צדדים החיוביים של לב רוגש וחם הם רבים לאין ערוךה  ,זאת

כאומר  .מאה זוזי שויא' מתון מתון ד, ישראל פרצה גדרות המוסר שחשב שאשת, הכרבלתא' בקרעו בקנאתו לד, ואמר
אבל  .בהשלמתו וטהרתו על הכח השכלי המלא חשבונות קרות הנה הזדמן איזה מכשול מהשלטת כח המדמה אפילו

, ל המגרעות הבאות לרגלי קרירות הלבאב. שויין מאה זוזי' ונערך רק ד, הוא מוגבל, במתינות' היתרון שהי
ולעומת זה המעלות . כי גדול הוא מאד, כלל באומד אינו נערך, חשבון בשכל אנושי לכל דבר שהוא טוב נשגב וחיפוש

לא נתנה להספר , הציורים הקדושים בלב בכל עוזם  והמוסריות הנעלה מהשלטת, הבאות מהעבודה התמה והיתרונות
  ".ורחבה מני יםארוכה מארץ מדה " ,במספר

שראת ה  ציאות שלהזדהות כזו שהלב עולה על גדותיו בפוגשו מ. 'בר ההות עם ד זדבדורות הראשונים בלט הרצון לה
  . גדולהנסית השגחה נהג בהם בה "הקבלכן  .'חילול ה ות לעבור בשתיקה עלמסוגלומצד שני חוסר , שכינה בעולם

  ! אל תחמיצנה -הבאה לידך  מצווה

הקיים ל התעוררו לקושי "חז. )יז, יב" (ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות: "מחימוץ המצות מצווים ישראל לשמור אתבהמשך הפרשה 
? מה שייך לשמור על המצות. שלא יבוא לכדי חימוץ, "הבצק ושמרתם את"רה נכון יותר היה לומר לכאו. בביטוי הזה

  :ל"י במקום מביא את דברי חז"רש! אין עוד מה לשמור - ואם אלה כבר מצות , אין כאן מצות  -אם לא שמרו על הבצק 

 את מחמיצין אין כך, המצה את מחמיצין שאין כדרך ;"המצוות את" אלא "ֶאת ַהַּמּצֹות" קורא תהי אל: אומר יאשיה רבי
  .מיד אותה עשה לידך באה אם אלא. המצווה

המתנה כל , במצה הזריזות הכרחית ?מצוותל מה השייכות של זריזות  ,י"מקשה על רש" גור אריה"בפירושו  ל"המהר
 למה, ועוד קשה? ובמתינות לאט נעשתהבמצווה ש אבל מה החיסרון . ובעצם למצה לא כשרה, עשויה להביא לחמץ

?כפי שהעיד על עצמו, והרי הוא פשטן, י מצא לנכון להפלפל ולהביא את המדרש הזה"רש
1

אומר , לאור שאלות אלה  
  :ישנו סוד חבוי המשותף למצוה ולמצווהש )ב יזגור אריה שמות י (ל "רה המ

 ומאחר). פסח של הגדה( להחמיץ עסתם הספיק ולא, הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך שנגלה מפני היה זה וענין
 שאין ציווה ולכך. ..עיכוב כאן שאין עד גדול ובכח במהירות מעשיו כי, עיכוב כאן אין כיםמלך מלכי המל  עליהם שנגלה

 אל לידך הבא', 'ה דבר שהיא, להים- א מצות ואף. ללזמן כ בלי יתברך השם פעולת כי להודיע המצה את מחמיצין
 אבל, נתונים הזמן תחת שהם גשמים שהם חול של דברים כמו לא, זמן בלי לעשות עליו מוטל הוא' ה דבר כי, 'תחמיצנה

 דבר היתה כאילו המצוה את פוגם המצוה את יץמחמ הוא ואם ....מיד אותם לעשות וצריך, הזמן תחת אינם דברים אלו
  . דברים באלו זמן ענין שם שאין, הוא אחד ענין המצוה ואת המצה את מחמיצין שאין מה כי תבין ומזה. הזמן תחת שהוא

ה יורד "הקב. תלהית מיוחד-דוגמא להנהגה אא ו ה ,גאולה בחיפזון המבטא, האופן שבו צוו ישראל לאפות את המצות
בריך הוא היא  של קודשאהתגלותו . ככל סדרי העולםינו מתנהל א דבר זה ו ,עם ישראלעל  תושכינ רות לעולם להש 
זה הסוד של אכילת . מעל הזמןהיא , המציאות הרגילה יררה בישראל היא דבר שמעל סד השו הקדושה. מעל הטבע

  . האור הגדול יר עלינו אתה שמא "לקב, גבוהה מכל סדרי החיים לדרגהשייכותנו  המגלה את, המצה

, לוהיים השייכים לנצח- צריכה להיעשות בצורה שמתאימה למעשים הא, להי-עשיית הרצון הא, גם קיום המצוות
מתבקש  על כן הוא .הוא ניגש לעשייה השייכת לנצח המגלה בעולם הזה, כשיהודי מקיים מצווה. לסדרים שמעל הטבע

הוא מוריד , ללא התלהבות וזריזות ,ייםת בעצלמצווה  מקייםאדם אם . מימד הזמןבאופן שמתרומם מעל , בזריזותלפעול 
כשם שבצק שהמתינו באפייתו זמן רב הפך  .מצווה ברמה אחרתבזריזות זו המתקיימת צווה מ. הת דרג מצווה ממאת ה 

, בזריזות ובלהט, עלינו לתפוס את המצוות כמו שמטפלים במצה .להיות לחם ברמה פחותה מפוטנציאל המצה החבוי בו
  .מתוך הבנה שבידינו דבר שהוא מעל שאר חלקי העולם

  

  

 

 

1
  . "אופניו על דבור דבר המקרא דברי המישבת ולאגדה מקרא של לפשוטו אלא באתי לא ואני ...רבים אגדה מדרשי יש: ")ח ,ג( בראשית על י"רש ,לדוגמא 



 

ִיְך  ֵני ְמַעּנַ חֹוַח ּבְ   ְוָהְלכוּ ֵאַלִיְך ׁשְ

ה אותנו במבט שיש בו ראייה "כך גם עלינו להתבונן בהנהגת הקב, צריך להיות מתוך תודעת נצח, כשם שקיום המצוות
לנגד עינינו  .דברי הנביאים בדורות שלנוהתגשמות לשים לב לו, למה שקורה סביבנו יםעריות מוטל עלינו לה. של הנצח

  ):טו- יד, ס( שעיהוראינו השבוע את התגשמות נבואת י

ֱהיֹוֵתְך  ַּתַחת: ִצּיֹון ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל 'הְוָהְלכּו ֵאַלִיְך ְׁשחֹוַח ְּבֵני ְמַעַּנִיְך ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַעל ַּכּפֹות ַרְגַלִיְך ָּכל ְמַנֲאָצִיְך ְוָקְראּו ָלְך ִעיר 
  .רֲעזּוָבה ּוְׂשנּוָאה ְוֵאין עֹוֵבר ְוַׂשְמִּתיְך ִלְגאֹון עֹוָלם ְמׂשֹוׂש ּדֹור ָודֹו

עצמם  םמעניאם ה . יביעו חרטה, נו ויתנצלומעני  מתי יבואו בני. דברי הנבואה הללו תתקיימו לה ציפינו הרבה שנים 
לנגד עיניו ראינו . הם החשבון הוא שונהבניעם אבל , יהםעשעל מ הם שבעתיים להיה ראוי שנשיב , היו באים לפהש "ימ

ירושלים בירת מדינת ישראל לחלוק מנהיגי העולם הגיעו למ רבים. ם מכךהתפעול רגשעלינו להת, מתקדש' את שם ה
, רעבו ללחם ונרצחו במיתות שונות ומשונותהויהודים  בזמן שילדים, שנה 75מי היה חולם לפני  .כבוד לעם היהודי

שולח להיטיב עמנו לתת  'תי ' עלינו להתפעל מהשליחים שה. נצלבני המרצחים עתידים להתשרות שנים בודדות עוד ע ש 
מיני ומתפללים על להיות ערים , יחד עם זאתו ,לנו גב בין לאומי להחלת ריבונות על מרחבים אהובים של ארץ ישראל

   .הת אדממרגבי ה על כל רגב ורהשכינה שש הקדושה שלנו ארץ שלימות העל המאיימים גזרות ו רעיונות 

ְּבֵצאת " :מתוארת יצאת מצרים )ד- א( קידבמזמור . מזמורים שמדברים על הניסים של יציאת מצריםאנו אומרים בהלל 
  שאלהבמזמור נשאלת ה ". ןֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹא : ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור ...ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים

ִמִּלְפֵני ָאדֹון : "דוד המלךמשיב ? מדוע איתני הטבע נסים ובורחים? "ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור": )ה' פס(
   ".םִיַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו מָ : בלֹוַּה ַיֲעקֹ - חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני אֱ 

ישראל " - " קדשוליהודה " ;"מעם לועז" -" ממצרים"; "בית יעקב" -" ישראל. "בכפילותכל ה מזמור הזה מתאר ה 
ויש לו את הנקודה הייחודית , מסביר שלכל עם יש את הצד הכללי שלו )פרק סב( 'ל בגבורות ה"המהר ."ממשלותיו

גלות  ".עם לועז" -  הטומאה ששררה בה, צריםהמֵ ת את אבל היא גם מסמל, מצרים היא גם האומה המצרית. שמאירה בו
הכולל את  ,הצד הקדוש והעליון של עם ישראל ,"יהודה" .הצדדים שיש בעם ישראל שניבמצרים הייתה כנגד ישראל 

את  בנו ההגאולה מאיר. מצריםטומאת תחת , עם לועזשניהם היו משועבדים ל. הצד הכללי - ראלש וי ;מלכות בית דוד
יהודה הופך להיות " הייתה יהודה לקדשו. "שורה בושהשכינה , מנהל את העולם דרך ישראל ה"הקב. ונל הקדושה ש

וגורם , בוקע את איתני העולם כששואלים מה. עולם דרך ישראלמושל ב ' ה -  "ישראל ממשלותיו! "הקדושה של העולם
יש  -" בלֹוַּה ַיֲעקֹ -ִמִּלְפֵני אֱ "; אדון שמחולל את הארץיש  -" ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ" :לטבע לצאת מסדרו התשובה היא

וממנה , ת ומתגלה בעולם ביציאת מצריםמתחדש מיוחדת ה קדושה ישנה עם ישראל ב  .ו על יעקבתם שמשרה שכינ להי-א
  . נפעלהטבע משתנה ו 

  בימים ההם בזמן הזה -משנה תורה 

ֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ֶאל ָּכל אֵ ): ג-א, דברים א( ורהבת זה מוזכרראש חודש ו, הם ימים גדולים טשבימי חודש 
 'הָרֵאל ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיׂשְ ְּבַעְׁשֵּתי ָעָׂשר חֶֹדׁש ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַוְיִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה  ...ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן

 העבספר התוד. ח שבט"התחילו בר ימים שבהם משה רבינו נושא את משנה תורהה שלושים וששהתחילת  ".ֹאתֹו ֲאֵלֶהם
דרך לימוד ' לקירבת ה, להתעלות, שבועות שבו ניתנה התורה הוא יום מיוחד ללימוד תורהמובא שכפי שב  )פרק יג(

  : ראל משנה תורהש יביום זה ניתן לכיוון ש, מעיינות חדשים של תורהכך באחד בשבט נפתחים בליבות ישראל , תורה

בכל , בששי בסיון ִנתנה תורה לישראל ואותו היום מסוגל לקבלת עול תורה ומצוות. משול אחד בשבט כיום מתן תורה
וכל , כיון שבו ביום ִנתן לישראל משנה תורה, אף באחד בשבט נפתחים בלבות ישראל מעינות חדשים של תורה, שנה

  .מסוגלים לזכות בהם לכח התחדשות בעסק התורה והמצוה, באדר' בט לזהאלה שבין אחד בש הימים

ככל הוא מסביר ש . נאמרו מיד אחרי כיבוש הארץ, משנה תורה, מדגיש את העובדה שדברי משה) נ"תר(השפת אמת 
 של משה לחזור אפשרותה .עוד ועוד מעיינות התורההיפתח אליהם ככה יכלו ל, שעם ישראל כבש עוד ועוד את הארץ

יהי רצון שנזכה . בזכות כיבוש עבר הירדן מגיעה, שנתגלה רק בספר דברים' אהבת המיוחד של פן ה ה עם  ורההתעל 
, הי מצרים לעיניהםלות א א ששחטו במצרים כמו עם ישראל ' למצוות ה להתמסר שנזכה. קדושה מהימים האלהלספוג 

נפעל לחבר את מעשינו . יתהל- קת מהחיות האכך גם אנו נתעלה למוסס את הדמיונות המשווים לעולם ישות מנות 
  .לתת להן לחמוק מידינו מבלי, המצוות ולהיות זריזים בעשיית ,בעולם' להופעת הלב ער נזכה ל. 'לחיים על פי רצון ה

  

  .'תורה ועבודת ה חיזוק בלימוד, העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם ,שיחה כללית" ישיבת הגולן"ד של "מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ

  ,ועניינה בהדרכות רוחניות, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים

  .ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו, הנגזרות מן המבט האמוני
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