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ַוְיִהי ְבַשַלח : "י"ח(-פרשת השבוע פותחת כך )שמות י"ג, י"ז

ְוֹלא ָנָחם ֱאֹלִהים ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְפִלְשִתים ִכי ָקרֹוב  ָהָעם ַפְרֹעה ֶאת
ִבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָשבּו  ָהָעם ֱאֹלִהים ֶפן ִיָנֵחם הּוא ִכי ָאַמר

ֶדֶרְך ַהִמְדָבר ַים סּוף ַוֲחֻמִשים  ָהָעם ִמְצָרְיָמה. ַוַיֵסב ֱאֹלִהים ֶאת
 ם".ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִ  ְבֵני ִיְשָרֵאל ָעלּו

בולט בכתוב השינוי בין הכינוי "העם" ובין "בני ישראל". 
רבי יהודה : בתרגום( דף מה: בשלח) ומד על כך הזוה"קע

אמר: מדוע כשהיו ישראל במצרים, כתוב: "שלח את עמי", 
"כי אם מאן אתה לשלח את עמי", "בני בכורי ישראל", 
ובאותו זמן לא היו נימולים, ולא התקשרו בו כראוי, וכאן, 
שהיו נימולים ועשו פסח והתקשרו בו, קורא להם: "את 

 "?העם

משום אותו ערב רב שנדבקו בהם  אלא: ועונה הזוה"ק
והתערבו בהם קורא להם "את העם" סתם, כמו שנאמר: 
"ויגוף ה' את העם על אשר עשו את העגל", "ויקהל העם על 

בא וראה, אם לא היו ה". אהרן", "וירא העם כי בשש מש
אותם ערב רב שהתחברו בהם ישראל, לא נעשה אותו מעשה 

תם שמתו, ולא גרם )של העגל(, ולא מתו מישראל כל או
 ם...לישראל כל מה שגר

רבי יצחק ורבי יהודה היו : 'בהקשר זה מובא בזוה"ק סיפור
הולכים מאושא ללוד, והיה עמהם יוסי הסוחר, עם גמלים 
מקושרים ומשא על כתפיהם. בעוד שהיו הולכים מצא יוסי 
הסוחר אשה אחת מאומות העולם מלקטת עשבים בשדה, 

תמהו רבי יצחק ורבי יהודה, אמרו: . הלך אליהנשמט מהם ו
נשוב מהדרך הזו, שהרי הקב"ה רוצה להראות לנו שלא 
נתחבר עמו. שבו מהדרך. בדקו אחריו ומצאו שהוא בנה של 
בת אל נכר )גויה(, ואביו זרע פסול היה. אמרו: ברוך ה' 
שהציל אותנו. פתח רבי יצחק ואמר: "אל תתחר במרעים". מי 

חטאים' או 'רשעים', אלא מרעים הם המרעים, שלא כתוב '
הם שמרעים לעצמם ולמי שמתחבר עימם. רבי יהודה אמר: 
"מרעים", הרחק עצמך ממרעים, שלא תהיו רעים וחברים 

 '.כאחד, שלא יזיקו לך מעשיו ותתפס בחטאיו

מרעים" הוא גם לשון חברים, וגם לשון מעשים רעים. מכאן "
הערב רב יש ללמוד להיזהר מחברות רעה. כאלו היו 

שהצטרפו לעם ישראל, והשפיעו השפעה שלילית על ישראל. 
הם גרמו לאוירה שלילית בקרב ישראל, ורק מעטים הצליחו 

 .להשתחרר מהאוירה של הערב רב

סיפר רבי נתן ואכטפויגל ע"ה משגיח ישיבת לייקווד שביקר 
בראדין פעם אחת אצל החפץ חיים, והוא ראה את החפץ 

ר דקות עד שבירך ברכת "שלא עשאני חיים מתכונן במשך עש
 גוי". 

אח"כ הסביר החפץ חיים: "בדקתי את עצמי היטב אם אין בי 
 שום נקודה של גוי ורק אחר כך בירכתי את הברכה".  

 מה זה נוגע אלינו?

בתקופה הזו העולם כולו מטוקיו במזרח ועד הונלולו במערב 
ק כולם חווים את אותה צרה נוראה של סגרים, של ריחו

חברתי, בדיקות חיוביות ושליליות, עטיית מסיכה, בידוד וכו'. 
כל מה שהקורונה הנוראה הזה הביאה לעולם השלו שהיה 

 לנו והפכה אותו ברגע אחד. 

אבל המחשבה של היהודי שעוטה את המסכה או של היהודי 
שנכנס לבידוד היא שונה ממחשבתו של הגוי, הגוי מחשבתו 

ני שומר על עצמי, אם אשים היא רק אני ועצמי, במה א
אז אשים מסיכה. לעומת זאת היהודי שם  -מסיכה לא אפגע 

מסיכה כדי לא להזיק לשני. היהודי נכנס לבידוד כדי לא 
 להזיק לשני. 

כמו שאמר רבי חיים ברים זצ"ל שניים פותחים מכולת, 
האחד הוא נדיב לב, היה מעניק את כל סחורתו בחינם, אבל 

ידו לקנות מצרכים למחר, מוכרח הוא מכיון שלא יהיה ב
לקחת כסף. השני הוא קמצן חסר לב, ברצונו היה לוקח כסף 
גם בלי לתת כלום, אבל מכיון שאף אחד לא יכנס לחנותו, 
מוכרח הוא לתת לקונים את סחורתו. נמצא ששני אנשים 
אלה עושים אותו דבר ממש, שניהם מוכרים ושניהם 

רחוקים זה מזה כרחוק מבקשים אותו תשלום, ובכל זאת 
 שמים מארץ. 

בספה"ק 'שם משמואל' מבאר את הגמרא במסכת שבת )פח:( 
מביאה את הדו שיח שהיה למלאכים עם הקב"ה ועם משה 
רבינו כדי שהקב"ה יתן את התורה להם "תנה הודך על 

 :אמר לו הקדוש ברוך הוא למשההשמים" ולא לעם ישראל. 
מתיירא אני  ,ונו של עולםביר :אמר לפניו .החזיר להן תשובה

אחוז בכסא כבודי  :אמר לו .שמא ישרפוני בהבל שבפיהם
רבונו של עולם תורה שאתה  :אמר לפניו ...וחזור להן תשובה

אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ "נותן לי מה כתיב בה 
 ?לפרעה השתעבדתם ?אמר להן למצרים ירדתם ",מצרים

לא יהיה לך אלהים " שוב מה כתיב בה ?תורה למה תהא לכם
שוב  .עבודת גלולים בין עמים אתם שרויין שעובדין "אחרים

כלום אתם עושים  ",זכור את יום השבת לקדשו"מה כתיב בה 
 "לא תשא"שוב מה כתיב בה  ?מלאכה שאתם צריכין שבות

כבד את אביך ואת "שוב מה כתיב בה  ?משא ומתן יש ביניכם
לא " "לא תרצח"בה שוב מה כתיב  ?אב ואם יש לכם "אמך
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 ?יצר הרע יש ביניכם ?קנאה יש ביניכם "לא תגנוב" "תנאף
ה' אדונינו מה אדיר "מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר 

 .ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב "שמך וגו'

 ,הרי גם המלאכים ידעו את טענותיו של משה ,השאלה היא
אי שכוונתם ודאז למה הם בכל זאת ביקשו את התורה? אלא 

בכל אות הגנוזים בה סודות לפנימיות של התורה, היתה ל
 ובכל תג, אז אם כן חוזרת השאלה מה ענה להם משה רבינו?

אלא מסביר השם משמואל: "לגודל מעלת התורה אין לשום 
נברא אחיזה בה, רק במה שהוא בורח מדבר שכנגדה". בכדי 

ים שהם לזכות לתורה צריך להתנתק מטומאת הגויים. מדבר
 היפך התורה. 

וכך טעם משה רבינו למלאכים: הרי אתם אין לכם יצר הרע 
אין לכם קנאה, ממילא אין לכם על מה להתגבר, אין לכם 

 נסיונות ממילא אינכם יכולים להתחבר אל התורה.

וכך מתפרש "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" ככל 
 שמובדלים יותר מהגויים, כך זוכים "להיות לי".  

הרבה אנשים נמצאים כעת בקושי גדול, אם זה מבחינה 
בריאותית פיזית, אם זה מבחינה נפשית, אם זה מבחינה 

קום שפונים שומעים רק מכלכלית, צרה רודפת צרה, וכל 
 סבל וצער. 

 טתלשלה מנסהאבל בכל זאת עלינו להתגבר על היאוש ה
 עלינו ולהאמין כי קרובה ישועתנו לבוא. 

)הובא בספר הח"ח חייו ועלינו לזכור את דברי החפץ חיים 
"בתחילת דרכו לומד ילד יהודי  :ופועלו ח"ג עמוד תתתי"ב(

בפרשת בראשית את הפסוק "והארץ היתה תהו ובהו וחושך 
על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים". ללמד אותו 

והו ולחנך אותו, שאף במקום זמן ומצב, הנראה לו כתוהו וב
 וחושך, ידע בבירור שרוח אלקים מרחפת שם תמיד". 

)בא, תרל"א( על הפסוק בדומה לזה אמר השפת אמת 
הכבדתי את לבו",  אניבתחילת פרשת בא: "בא אל פרעה כי 

שאתה רואה זמנים קשים של הסתר פנים, אתה צריך לדעת 
הכבדתי את לבו" הכל זה מאיתו יתברך. ומה שמגיע  אני"כי 

 שלא אין להם רשות לפגוע ולהזיק. תקבל ומה 

ידועה הגמרא במסכת תענית )כג.( על חוני המעגל שישן 
שבעים שנה וכשהתעורר אף אחד לא הכירו ולא היו לו 
חברים ואז הוא התבטא "או חברותא או מיתותא", אבל 
בתלמוד הירושלמי )תענית טז:( מובא הסיפור בצורה אחרת 

 לגמרי.

חוני המעגל סבא של התנא חוני דעת הירושלמי שמדובר על 
שמוזכר במשנה, הוא חי עוד בתקופת הבית הראשון סמוך 
לחורבנו. פעם הלך לראות את פועליו שעבדו בשביל ליד 
ההר. פתאום התחיל לרדת גשם וחוני המעגל מצא לו מחסה 

 במערה. הוא נרדם שם ושקע בשינה זו במשך שבעים שנה.

ם. המקדש הראשון במשך תקופה ההיא התהפכו סדרי עול
נחרב, ישראל גלו לבבל במצב איום רווי דם ודמע, שנחקק על 
מגילת איכה. הם השתכנו בבבל עד שמלכה מלכות פרס אחרי 

 שבעים שנות גלות ונבנה בית המקדש מחדש. 

כשכבר עמד בית המקדש השני על מכונו, התעורר חוני 
המעגל שכל אותה התקופה עברה עליו בשינה, מיד בצאתו 
מן המערה הבחין שהעולם נשתנה לגמרי, כרמים שהכיר 
נטעו בהם זיתים, מקום שהיו בו בתים התרוקנו והם מגרשים 
רקים, הכל שונה בתכלית. ואז פנה לאנשים ואמר להם שהוא 

 חוני המעגל מזמן בית ראשון. 

אמרו לו אנשי העיר: שמענו אמנם שהיה פעם צדיק כזה בימי 
אל בית המקדש, היתה כל  הבית הראשון וכשהיה נכנס

העזרה מאירה מכבודו והודו... אם אתה אכן הוא חוני 
 המעגל, נראה אם זה יקרה שוב. "עאל ונהרית".

נכנס חוני המעגל לבית המקדש השני ושוב האירה העזרה... 
אז קרה חוני המעגל על עצמו: "בשוב ה' את שיבת ציון היינו 

 כחולמים".

חוני המעגל שבעים שנה,  הסיבה לכך שמשמים הרדימו את
מסביר ה'יפה מראה' על הירושלמי, שמן השמים לא רצו 

 שיצטער, או שמנעו ממנו שיתפלל על המקדש שלא ייחרב. 

עלינו לדעת ולהאמין שכל צער שמגיע ליהודי בגלל שמשמים 
נגזר עליו אותו צער, ומי שלא נגזר עליו הצער לא יצטער. 

שון, שאין יהודי שלא וכשם שבזמן חורבן בית המקדש הרא
חווה על בשרו את גודל צער החורבן וגלות ישראל, בכל זאת 
חוני המעגל נגזר עליו שלא יצטער, הרי שבורא עולם הפיל 
עליו תרדמה במשך שבעים שנה והקימו רק אחרי הקמת בית 

רגיש את צער החורבן ההמקדש השני, וכך הוא כלל לא 
    והגלות.  

אב וסבל משתוללים בכל העולם כאשר צער כבימינו, כך 
כולו, אולם מי שלא נגזר עליו שיצטער, הרי שבורא עולם 

 .   והרגשת פחד יצילו לא רק מכל פגע, אלא גם מכל צער

החפץ חיים זצוק"ל בין כל עשרות הספרים שהוא חיבר יש לו 
ספר מיוחד עבור חיילים שגוייסו לצבא הרוסי והפולני, הספר 

ל", בספר זה החפץ חיים תימצת נקרא בשם "מחנה ישרא
בקיצור את עיקרי היהדות הנחוצים לחיילים לדעת בהיותם 

 בנכר.

בספר זה יש שני פרקים על תקוות הגאולה, וכך הוא כותב 
שם: "ואל יפלא בעיני האדם לחשוב, איך יכול להיות שאנחנו 
אומה ישראלית, אשר כעת הם השפלים והמבוזים לעיני הכל, 

לתפארת לעיני הכל, היפלא מה' דבר? מתי יתרוממו לאות ו
זכה יעקב לי"ב שבטים, שבטי קה, להתעשר בהון רב וגם 
להילחם עם מלאך ה' ולנצחו? אחר שפגשו אליפז בדרך ורצה 
להרגו והוכרח ליתן לו כל אשר לו, ורק במקלו עבר את הירדן 

 והתגורר בבית לבן ושרתו ביום ובלילה". 

המדרש: "מי היה מחכה ליעקב את  פץ חייםועל זה הביא הח
שעבר במקלו את הירדן, שיפרוץ ויעשיר? מי היה מחכה 
לגלויות שיהיו לשם ולתהילה? מי היה מחכה לסוכת דוד 

 הנופלת שיקימנה הקב"ה?

וכמו שקרה בעבר, שקם דבר ה' מבלי שיעלה על הדעת 
מציאות כזאת, אפשרות רחוקה כזאת, כמו כן יהיה בעתיד, 

, אב ץנדחי ישראל יקב ,הגיוןכל ל, נגד נגד השכל המוגב
את סוכת דוד הנופלת, והעיקר גואל צדק לנו הרחמן יקים 

 בוא יבוא.        

ואומר החפץ חיים: "אף אנו לא נתייאש חס ושלום ונדע 
 שבודאי דבר אלוקינו יקום לעולם".

ומוסיף החפץ חיים: "וכתוב בספרים, שלא דוקא על הגאולה 
לא על מין צרה שלא תבוא צריך לצפות בלבד צריך לצפות א

לישועת ה'. וכבר כתבו בשם האר"י ז"ל, שבכל יום כשאומר 
'כי לישועתך קיוינו וציפינו כל היום', יכוין שמצפה לישועה 

 על כל צרה הנמצא בו והוא מסוגל מאוד להצלה". ע"כ.  

ספר מצוות קטן שחיברו רבי יצחק מקורביל שהיה  –הסמ"ק 
ספות שהמאמר הראשון של הקב"ה בעשרת אחד מבעלי התו

הדברות היה "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים", 
וביאורו: "כשם שאני רוצה שתאמינו בי שאני הוצאתי אתכם, 
כך אני רוצה שתאמינו בי שאני ה' אלקיכם ואני עתיד לקבץ 

 אתכם ולהושיעכם".

ת כותב השפת אמת )חנוכה תרל"ט(: "תקוותינו רבה בהשי"
אשר בבוא עת הגאולה במהרה בימינו אמן, ברגע אחד נוכל 

 לבוא אל השלימות בעזהשי"ת". 

)שמות תרמ"ב(: "וכמו כן יש  ת אמתובמקום אחר אומר השפ
לנו לקוות בגלות המר הזה שלא להיות נואש ח"ו בראות 
שפלותינו מלבר ומלגאו... כי כשיתן השי"ת ויגאלנו, יתעורר 

ות נהפכים כרגע לעלות למדריגות הפנימיות שיש בנו להי
 עליונות כבשנים הקדמוניות, השי"ת ימהר גאולתינו בב"א".

הרי לנו כי קרובה ישועתנו לבוא, ובפרט שכבר נכנסנו לתוך 
שלושים יום לימי הפורים ימים המסוגלים לנסים ולישועות 
גדולות, ונזכה בקרוב ממשה לקבל פני שמיח צדקנו בחסד 

 לם אמן.וברחמים לגאולת עו

 


