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ויהי בשלח פרעה את הע וגו' והמי לה חמה מימינ
ומשמאל )י''ד ,כ''ט( איתא במכילתא  מלת חמה חסר ,והוא
לרמז שנתמלא עליה חמה וביקש לטובע  ,דשר של מצרי טע 
הללו עובדי עבודה זרה ,והללו עובדי עבודה זרה .צ''ע למה הי'
מקטרג רק בשעת קריעת י סו ,ולא קטרג בשעה שנעשו הנסי
לבנ''י במצרי ,דהיינו כשהקב''ה הכה את המצריי בעשר מכות,
הי' עושה נסי לישראל שלא ישלטו המכות עליה ,וכמ''ש באבות
)ה' ,ה'( עשרה נסי נעשו לאבותינו במצרי.
ע''פ פשטות י''ל שיש חילוק גדול ביניה ,דהנסי שנעשו לישראל
במצרי היו מהבטחת הקב''ה לאברה אבינו ,וכמ''ש )בראשית,
ט''ו ,י''ד( וג את הגוי אשר יעבדו ד  ,דזה קאי על העשר מכות
שלקו המצריי במצרי כפרש''י ש ,משא''כ נס של קריעת י סו
הי' בזכות עצמ ,דהיינו הקב''ה לא הבטיח את אברה אבינו על
זה .ולפ''ז י''ל שמטע זה לא קיטרג שר של מצרי על הנסי
שנעשו לבנ''י במצרי ,דע''ז לא הי' מהני שו קיטרוג ,כיו שזה הי'
קיו הבטחת הקב''ה לאברה אבינו ,משא''כ נס של קריעת י סו
הי' מועיל קיטרוג ,כיו שהי' בזכות עצמ.
וי''ל באופ אחר ,הנה במצרי הי' בנ''י ערו וערי' בלי מצוות ,וא''כ
לא הי' כ''כ טענה עליה שהיו עובדי עבודה זרה ,משא''כ בקריעת
י סו שה כבר קיימו מצות קרב פסח ,וד מילה ,אז הי' טענה
עליה שהיו עובדי עבודה זרה .וי''ל עוד דאחר שזכו ליציאת
מצרי ,וראו השגחת ה' עליה ,הי' טענה עליה שהיו עובדי עבודה
זרה.
וי''ל עוד עפ''י דברי הרמב'' )סו בא( על הפסוק )שמות ,ח' ,י''ח(
והפליתי ביו ההוא את אר גוש וגו' למע תדע כי אני ה' בקרב
האר  שהאותות והמופתי באי להראות על השגחת הקב''ה,
שהוא שליט בכל ,וה עדי נאמני באמונת הבורא ובתורה כולה,
ובעבור שהקב''ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע וכופר,
יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרו ואות לאשר ראו עינינו ,ונעתיק
הדבר אל בנינו ,ובניה לבניה ,ובניה לדור אחרו  ,כדי שלא יהי'
פתחו פה לכופר להכחיש אמונת האלקי ,ומ הנסי הגדולי
המפורסמי אד מודה בנסי הנסתרי שה יסוד התורה כולה,
שאי לאד חלק בתורת משה עד שנאמי בכל דברינו ומקרינו
שכול נסי ,אי בה טבע ומנהגו של עול בי ברבי בי ביחיד,
אלא א יעשה המצוות יצליחנו שכרו ,וא יעבור עליה יכריתנו
ענשו ,הכל בגזירת עליו  .ולפ''ז י''ל דלא הי' שיי! לשר של מצרי
לקטרג עליה במצרי ,דאדרבה שמטע זה גופא הקב''ה עושה
לה נסי ש כדי לחזק באמונת בה' ,משא''כ בקריעת י סו,
שה כבר זכו לנסי ,וראו השגחת ה' עליה ,אז הי' שיי! לקטרג
עליה.
וי''ל באופ אחר ,עפ''י הפסוק )ח' ,ט''ו( ויאמר משה לא נכו
לעשות כ כי תועבת )עבודה זרה( מצרי נזבח לה' אלקינו וגו' דר!
שלשת ימי נל! במדבר וזבחנו לה' אלקינו כאשר יאמר אלינו –
דהיינו טע המכות הי' כדי שפרעה ית לה רשות ליל! למדבר כדי
שיכולי לסלק עצמ מעבודה זרה ,ולעבוד את ה' ,ולכ לא שיי!
לקטרג עליה במצרי שה היו עובדי עבודה זרה ,דאדרבה היו
רוצי ליל! מש כדי לעבוד את ה' .ולפ''ז י''ל דבשעת קריעת י
סו כשאמרו )י''ד ,י''א ,י''ב( המבלי אי קברי במצרי וגו' כי טוב
לנו עבד את מצרי ממתנו במדבר ,דהיינו שרוצי לחזור למצרי,
ולכ הי' קיטרג עליה שהיו עובדי עבודה זרה ,דבודאי כשיחזרו
למצרי יחזרו לעבודה זרה רח''ל.
וי''ל באופ אחר ,עפ''י דברי המש! חכמה ,דכשהתבונ בדרכי
התורה נראה כי במצוות כמו ע''ז ועריות יש כרת וסקילה ,ושאר

מיתות ומלקות ,לא כ הוא במדות  מחלוקת ,לשו הרע ,רכילות,
וגזל אי מלקות דהוי לאו הנית לתשלומי  ,או דהוי לאו שאי בו
מעשה ,אבל זה דוקא ביחיד העושה ,אבל א הציבור נשחתי בזה
מצאנו להיפ! ,וכדאיתא בירושלמי )פאה( דורו של דוד כול צדיקי
היו ,ועי''ז שהיו בה דילוטורי היו נופלי במלחמה ,אבל דורו של
אחאב עובדי ע''ז היו ,וע''י שלא היו בה דילוטרי היו יורדי
למלחמה ומנצחי בו ,שא הצבור נשחתי בע''ז ועריות ,ע''ז נאמר 
השוכ את בתו! טומאת ,אבל במדות לשו הרע ומחלוקת ,ע''ז
נאמר  רומה על השמי  כביכול סלק שכינת! מה ,וגדולה מזו
אמרו שבמקדש ראשו היו ע''ז עריות ,ובמקדש שני היו עוסקי
בתורה ובמצות וכו' מפני שנאת חנ ,הרי דא הציבור נשחתי
במדות הוא גרוע יותר מא נשחתי במצוות ,ולכ מצינו בעגל שהי'
החטא ע''ז מחל הקב''ה לה ונתרצה לה ,אבל על המרגלי שהי'
לשו הרע וכפיות טובה לא מחל לה ונגזר במדבר הזה יתמו .ולפ''ז
י''ל דעל הנסי שנעשו לה במצרי לא קיטרג ,משו דהג דהיו
נשחחי במצוות כמו עבודה זרה ,והפרו בברית מילה ,אבל מאושרי
היו במדות שלא הי' בה לשו הרע ,והיו אוהבי זה את זה ,ולכ
בציבור הקב''ה עושה לה נסי ,אבל בקריעת י סו שנחלקו לד'
כתות ,ויש שאמרו נשוב מצרימה ,אז נידוני כיחידי ,וע''כ ה
נכרתי על עבודה זרה ,וא''כ קטרג עליה מדת הדי  ,אי! אתה
עושה לה נסי.
וי''ל באופ אחר ,עפ''י דברי הבית הלוי ,הנה יש חילוק גדול בי נסי
מצרי לנס קריעת י סו ,כי במצרי היו הנסי לענות המצריי,
ומה נצמחה ממילא ישועה לישראל ,כי היו הבנ''י עוד ערו וערי'
בלי מצוות ,ולא זכו עדיי להעשות לה ישועה רק ע''י מדת הדי
למצרי ,וע''כ הי' הצווי  ואת לא תצאו ,כי היו צריכי שמירה
נגד מדת הדי ששלטה במצרי ,אבל הנס בקריעת י סו הי'
להיפ! ,שהנס של שינוי הטבע נעשה לישראל שהשליט השי''ת את
הי סו לפניה ,אבל מה שנטבעו המצריי הוא בדר! הטבע
לטבוע בי סו ,כי אחר שקיימו שתי המצות  ד פסח ,וד מילה,
כבר זכו לנס לישועת ,וע''כ במצרי מפחד מדת הדי ששלטה
במצרי באו למדרגת היראה ,ובנס של קריעת י סו ששלטה מדת
הרחמי לישראל באו למדרגת אהבה ,והוא שלימות האמונה
ויאמינו בה' ,ולכ ביציאת מצרי נאמר מדת הדי – ולא נח
אלקי ,כי אמר אלקי ,ויסב אלקי ,ובקריעת י סו נאמר מדת
הרחמי – ויושע ה' ,את השירה הזאת לה' ,אשירה לה' כי גאה גאה.
ולפ''ז י''ל דהטע דלא קיטרג עליה במצרי ,הי' כיו דהמכות
בעיקר הי' עונש על המצרי ,ורק ממילא בנ''י זכו לישועה ,ועל דבר
שבא ממילא א''א לקטרג ,משא''כ קריעת י סו דהי' בעיקר ישועה
לישראל הי' שיי! לקטרג.
וי''ל באופ אחר ,דבאמת שר של מצרי הי' מקטרג עליה במצרי
 הללו עובדי עבודה זרה ,והללו עובדי עבודה זרה ,ואפשר מטע זה
מתו בג' ימי אפילה ארבעה חלקי מחמשה של בני ישראל ,וכמ''ש
)י''ג ,י''ח( וחמושי עלו בני ישראל מאר #מצרי ,דהיינו אלו מבני
ישראל שעבדו עבודה זרה במצרי ולא רצו לצאת מש ,מתו בג'
ימי אפילה מצד קיטרוגו ,משא''כ אלו שזכו לצאת ממצרי היו
במדריגה גדולה ,ולא עבדו עבודה זרה ש ,ואדרבה קוד שיצאו
ממצרי שחטו את השה שהי' עבודה זרה של מצרי לקרב פסח,
וא''כ צ''ע מה הי' הטענה של השר מצרי בשעת קריעת י סו ,מה
נשתנו אלו מאלו  הללו עובדי עבודה זרה ,והללו עובדי עבודה זרה,
הלא בנ''י שיצאו ממצרי לא עבדו עבודה זרה .וע''כ צ''ל ששר
מצרי לא הי' מקטרג על בנ''י רק על הע ,דהיינו הערב רב ,שהיו
עובדי עבודה זרה במצרי ,ובאמת זה הי' קיטרוג גדול עליה ,עד
כדי כ! שהוצר! הקב''ה כביכול לדחות השר של מצרי ,כמ''ש 
ויושע ה' ביו ההוא את ישראל מיד מצרי )שר של מצרי( וכמ''ש
זקני הרה''ק ר' צבי הירש זצ''ל אדמו''ר הראשו מזידיטשויב ,עפ''י

הפסוק )ט''ו ,ג'( ה' איש מלחמה ה' שמו ,דהיינו הוא לוח מלחמות
ע המקטריגי על ישראל ומזכיר זכות ,וכביכול משתיק
המקטריגי בדי  ,ומראה לה ששורת הדי הוא להטיב ע ישראל,
וכאשר ח''ו אי מקו לדחות טענות המקטרג ,הנה ה' שמו ר''ל הנה
הקב''ה אמר ה' שמי ,שאני מהווה כל הויות ורצוני להטיב ע
ישראל ,ומי ימחה בידי.
ומוכרח לפרש כ ,דא''א לומר שהקטרוג – הללו עובדי עבודה זרה
הי' על כול ,דבודאי שבט לוי לא עבדו עבודה זרה במצרי .וכ
נראה מהגמ' בסנהדרי )ק''ג( ועבר בי צרה והכה בי גלי –
פרש''י מיכה עשה פסל ,והביאו עמו כשעברו ישראל את הי.
המהרש''א פי' שחס עליו הקב''ה שעבר מיכה ע ישראל בי.
ולפ''ז י''ל שעיקר הטענה של שר מצרי הי' רק על מיכה ולא על
כול.
וי''ל עוד בדר! חידוש ,עפ''י דברי התרגו יונת עפ''י הפסוק
)י''ד ,ג'( ואמר פרעה לבנ''י נבכי ה באר – #ויאמר פרעה לדת
ואביר דאישתיירו בארעא דמצרי – דהיינו לבני ישראל ,ולא
כפרש''י  על בנ''י ,אלא כפשוטו  אל בני ישראל ,דהיינו דת
ואביר שנשתיירו במצרי שלא רצו לצאת יחד ע משה שהיו
שונאי אותו ומבקשי את נפשו כמבואר בדרשת חז''ל ,ורק לבסו
כשראו האי! פרעה וכל חילו נטבעו בי ,ה חזרו למשה ולבנ''י.
ולפ''ז ע''כ צ''ל שה זכו לקריעת י סו מיוחדת לה )וכ איתא
במדרש( .ולפ''ז י''ל דזה דשר של מצרי קטרג – הללו עובדי עבודה
זרה קאי רק על דת ואביר ,דהיינו כשהי קרע מיוחד לה ,הי'
מקטרג שה היו עובדי עבודה זרה .ולפ''ז מדויק הפסוקי )י''ד,
ב'( דבר אל בנ''י וגו' לפני בעל צפו – פרש''י הוא נשאר מכל אלהי
מצרי ,כדי להטעות שיאמרו קשה יראת  .ומיד אח''כ נאמר –
ואמר פרעה לבנ''י נבכי ה באר – #דהיינו פרעה אמר לדת
ואברי ,דזה שבנ''י היו נבכי באר ,#הי' מפני הכח של עבודה זרה
– בעל צפו  ,וה הסכימו לו ,והלכו עמו ,ורדפו אחרי בנ''י ,הרי
מבואר שדת ואביר היו עובדי עבודה זרה.
וי''ל באופ אחר ,עפ''י דברי חז''ל – לא יהל! אד במקו סכנה
שמא לא יעשו לו נס ,וא עושי לו נס מנכי לו מזכיותיו .ולפ''ז
י''ל דהטע דשר של מצרי לא קטרג עליה במצרי ,כיו שידע
דזה שנעשו לה נסי במצרי הי' ג''כ חסרו לה דעי''ז הי' מנכי
מזכיותיה ,וחשב שמטע זה לא יזכו לצאת ממצרי בזמ
דאחישנה – רד''ו שנה ,ויהיו צריכי להיות ש עד ארבע מאות שנה
כמו שנגזר בברית בי הבתרי.
וי''ל באופ אחר ,עפ''י דברי דו''ז הפני יפות ,דזה מה שאמר
משה לבנ''י – אל תיראו כי אשר ראית וגו' לא תוספו ,א שאח''כ
ראו אות ,כמ''ש  וירא ישראל את מצרי מת על שפת הי ,דרק

כשהישועה הוא בשביל בטחו האד בהשי''ת ,הוא זוכה לראות
במפלת שונאיו ,כמ''ש  ה' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי ,וזהו כוונת
הפסוקי בתהלי )קי''ב ,ז' ,ח'( משמועה רעה לא יירא נכו לבו
בטוח בה' ,סמו! לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו ,דהיינו
כשהבטחו חזק כ''כ עד שזוכה ורואה במפלת שונאיו ,וכיו שמשה
ראה שאי בטחונ כ''כ חזק ויראי ממצרי ,סבר שא שינצלו
ויאבדו מצרי ,מ''מ כיו שיראי ואינ בוטחי לא יזכו לראות
במפלת שונאיה ,אבל באמת חזרו והאמינו בה' בבטחו חזק
בראות ניסי הגדולות שעשה השי''ת בי ,ולכ זכו לבסו לראות
במפלת שונאיה.
ולפ''ז י''ל דזה דשר של מצרי קיטרג עליה ,ואמר שה דומי
למצרי  ומה נשתנו אלו מאלו ,לא הי' טענה אלימתא ,דבודאי
א''א לדמות ,וכמ''ש בתהלי )קי''ד ,א'( בצאת ישראל ממצרי
בית יעקב מע לועז ,דהיינו אע''פ שבנ''י גרו במצרי כ''כ שני ,לא
הושפעו מה )שלא שינו לשונ שמ ומלבוש( והי' ניכר החילוק
ביניה עד כדי כ! שנחשבו שיצאו מע לועז .וע''כ צ''ל שקיטרוגו
הי' דכיו שאי לה כ''כ בטחו חזק בה' עד שה דומי לעובדי
עבודה זרה ,ולכ לא יזכו לראות במפלת שונאיה .ולפ''ז מוב
הטע שלא קיטרג עליה במצרי ,דבאמת ש במצרי בנ''י לא
זכו לראות במפלת ,דהא במכת בכורות הי' אסור לה לצאת
מבית ,וכמ''ש )י''ב ,כ''ב( ואת לא תצאו איש מפתח ביתו עד
בוקר.
וי''ל באופ אחר )בדר! חידוש( עפ''י הפסוק )י''ד ,ב'( דבר אל בני
ישראל וישבו ויחנו וגו' לפני בעל צפו – פרש''י הוא נשאר מכל אלהי
מצרי כדי להטעות שיאמרו קשה עליו יראת  ,ועליו פירש איוב
)י''ב ,כ''ג( משגיא לגוי ויאבד .ולפ''ז י''ל כמו שהמצריי טעו
בזה ,כמו''כ שר שלה טעה בזה ,וחשב שהטע שבנ''י חנו לפני בעל
צפו  ,הוא כדי לעבוד עבודה זרה רח''ל ,ולכ הי' מקטרג  מה נשתנו
אלו מאלו.
וי''ל עוד הנה האב עזרא הקשה על פרש''י הנ''ל ,האי! הקב''ה
מטעה את הבריות .וי''ל עפ''י דברי הימי יוס ,דבאמת כא היתה
כוונת הקב''ה לדבר אחר ,רק פרעה בעצמו טעה ,והוא דידוע כי ג
בנ''י הי' עובדי עבודה זרה במצרי ,ובאמת השר של מצרי קיטרג
עליה באמרו  הללו עובדי עבודה זרה ,והללו עובדי עבודה זרה,
והנה עיקרה של תשובה הוא באותו מקו ובאותו פרק ,וזה הי'
כוונת הקב''ה וישבו ויחנו  היינו שישובו בתשובה שלימה ,ויחנו
לפני בעל צפו  ,אבל לא להטעות ,אלא פרעה בעצמו טעה .ולפ''ז י''ל
כדברינו הנ''ל ,דג שר של מצרי טעה ,וחשב ששבי אצל בעל
צפו כדי לעבוד עבודה זרה ,ולכ קיטרג  הללו עובדי עבודה זרה.

גליו זו מוקדשת לזכר נשמת ר' ישראל אהר ב הרב עזרא הלוי זיסס זצ''ל ,נלב''ע י''ט טבת תשפ''ב ,השאיר אחריו דורות
ישרי ומבורכי ,יהי זכרו ברו! ,תנצב''ה.
כי אני ה' רופא!  פע אחת הי' להרבנית של הרה''ק מנעסכיזש זצ''ל ,כאב שיני באופ נורא ,ולאחר שיספר מזה לבעלה
הרה''ק זצ''ל איזה פעמי ,ולא הועיל לה להסיר לה כאבה הגדול ,נכנס לחדרו בתרעמות לאמר ,הלא אלי! באי ע''ד עניני
גדולי ,וג ע''ד חולי מסוכני ממש ,ואשר הגיעו לשערי מות ר''ל ,ועכ''ז תפלתי! לה' תושיע לה ,וא''כ למה לא תבקש
ותתפלל לה' ג עבורי להסיר מאתי כאב הזה .השיב לה – פע אחת במעמקי מחשבותי דמיתי שאני למעלה בשמי ,ובזמ זה
ראיתי שהובא בר מינ לפני הב''ד של מעלה ,לדונו ומכריזי לפניו ,פנו דר! ,והייתי משתוקק מאד לראות האי! דני שמה,
וראיתי שראש ב''ד של מעלה הכריז – מי שיודע בנידו הזה איזה זכות ודבר טוב שעשה יבוא לכא ,וכעבור איזה זמ ולא בא
שו מלא! מלי טוב בעדו )כי הי' בעל עבירה רח''ל( אז הכריז שנית – מי שיודע חובה בנידו זה יבוא ויעיד ,אז ראיתי כמה
וכמה מלאכי שחורי ,וביד כל אחד ואחד חבילה ,אשר הניחו על כ המאזני לפני הב''ד של מעלה ,וכמוב ירד כ מאזני זה
למטה הרבה ,כי לעומתה בכ הב' לא הונח מאומה ,וקוד שבאו לפסוק לחובה ,הכריז הראש ב''ד ,להביט לרחוק ,אולי הול!
עוד מי שהוא היודע מה שעני זה ,ואז השיב מלא! אחד ,משקי שעומד על ראש הפסגה להביט בזה ,שהנהו רואה מרחוק
למלא! אחד בעל מו שהול! לאט לאט וחבילה בידו ,והמטינו עד שהגיע ,והניח חבולתו על כ המאזני השני ,וראיתי שפעל
בחבילה זו להכריע מעט המאזני לכ זכות הג שבכ הב' הונחו חבילות רבות ,וסיי הרה''ק – דבודאי אי נפק''מ עתה נידו
פסק ב''ד של מעלה ועונשו רח''ל של הנידו הזה ,ה' ישמרנו ,אול הייתי משתוקק לידע מה הי' בתו! החבילה הקטנה זאת
שנרגש בשקל המאזני בגללה ,ואמרו לי שזה הי' חבילות יסורי שסבל האיש הזה בעול הזה ,וא''כ את רואה עד כמה
מגיעי לעול הבא מעלת יסורי האיש הזה בעול הזה ,וע''כ א תרצי להסיר ממ! יסורי כאב! של שמי ,ברגע זאת יסורי
ממ! .השיבה לו  א''כ מקבלת אות באהבה.
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