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"ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )א, א(
ָכר ַהָּגדֹול ֶׁשל ָהָרִגיל ִלְקֹרא ְּבָכל ָׁשבּוַע  ִמָּפסּוק ֶזה ִנְמָצא ֶרֶמז ַלּשָׂ

ְוָׁשבּוַע ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום.

אֹוִתּיֹות ַהִּמִּלים "ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" ֵהם ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות:

ָנִעים  ְּבקֹול  ַּתְרּגּום  ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ְׁשַנִים  ַהֵּסֶדר  לֹוֵמד  ֲאֶׁשר  ְוָאָדם 
ָיִׁשיר, ִיְחֶיה ָׁשִנים ַרּבֹות ֲאֻרּכֹות ְלעֹוָלם.

)ַּבַעל ַהּטּוִרים מּוָבא ְּבֻחָּמִׁשים ְיָׁשִנים(

"ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה" )א, א(
ַהִּמָּלה  ַרק  ְּכתּוָבה  ָּכאן,  ַלָּפסּוק  ְוַעד  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּמְתִחַּלת  ָמָצאנּו, 
"ִמְצָרְיָמה" ְוֹלא "ִמְצַרִים", חּוץ ֵמַהָּפסּוק "ּוְבֵני ָחם ּכּוׁש ּוִמְצַרִים" 
ם ַהַּכָּוָנה ְלֵׁשם ֶׁשל ִאיׁש ְוֹלא ְלֵׁשם ֶׁשל ְמִדיָנה.  )ְּבֵראִׁשית י ו(, ֶׁשּׁשָ
ְוָהֵחל ֵמַהָּפסּוק "ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך" )ְלַהָּלן א 

יג( ְוֵאיָלְך, ֶנֱאַמר ַרק "ִמְצַרִים", ַמּדּוַע?

ְעּבּוד ָהְיָתה  ִנָּתן לֹוַמר ֶׁשַּטַעם ַהָּדָבר הּוא, ִמְּפֵני ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשִהְתִחיל ַהּׁשִ
ִמְּגבּולֹוֶתיָה,  ָלֵצאת  ֶׁשָהָיה רֹוֶצה  ָאָדם  ְוָכל  ְּפתּוָחה,  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ 
ְעּבּוד, ִנְסְּגרּו ְּגבּולֹות ֶאֶרץ  ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֵּכן. ַרק ְּכֶׁשֵהֵחל ַהּׁשִ
"י ְּבָפָרַׁשת ִיְתרֹו )ְׁשמֹות יח ט(: "ַעד ַעְכָׁשו  ִמְצַרִים, ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ַרּׁשִ
ֹלא ָהָיה ֶעֶבד ָיכֹול ִלְבֹרַח ִמִּמְצַרִים, ֶׁשָהְיָתה ָהָאֶרץ ְמֻסֶּגֶרת, ְוֵאּלּו 
ים ִרּבֹוא". ָּדָבר ֶזה ִנְרָמז ַּבִּמִּלים: ִמְצַרְיָמה,  )ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל( ָיְצאּו ִׁשּׁשִ

ִמְצַרִים. ֵּכיַצד?

ֵּתי ַהִּמִּלים "ִמְצַרְיָמה" ּו"ִמְצַרִים", ֶיְׁשָנן ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות  ְּבָכל ַאַחת ִמּׁשְ
ֵמ"ם, ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ַהְבֵּדל ֵּביֵניֶהן. ַּבִּמָּלה "ִמְצַרְיָמה" ַהֵּמ"ם ָהִראׁשֹוָנה 
ִנָּיה ִהיא ֵמ"ם ְּפתּוָחה - ְלהֹורֹות  ִהיא ֵמ"ם ְּפתּוָחה ,מ, ְוַגם ַהֵּמ"ם ַהּׁשְ
ּוְפתּוָחה  ַלִּנְכָנִסים  ְּפתּוָחה  ִצֶּדיָה,  ִּבְׁשֵני  ְּפתּוָחה  ָהְיָתה  ֶׁשִּמְצַרִים 
ָהִראׁשֹוָנה  ֵמ"ם  ָהאֹות  "ִמְצַרִים"  ַּבִּמָּלה  זֹאת,  ְלֻעַּמת  ַלּיֹוְצִאים. 
ֵמ"ם  ַהִּנְקֵראת  סֹוִפית,  ֵמ"ם  ִהיא  ֶׁשְּבסֹוָפּה  ַהֵּמ"ם  ְוִאּלּו  ְּפתּוָחה, 
ָהיּו  ְוֹלא  ַוֲחתּוָמה,  ְסתּוָמה  ִמְצַרִים  ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה  ְלהֹורֹות   - ְסתּוָמה 

ְיכֹוִלים ִלְבֹרַח ְוָלֵצאת ִמֶּמָּנה.

)ִׂשְפֵתי ֹּכֵהן(

"ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים" )ב, כג(
"י ְּבֵשם ֲחַז"ל ַמְסִּביר ֶׁשַּפְרֹעה ֹלא ֵמת, ֶאָּלא ִהְצָטַרע - ּוְמֹצָרע  ַרּׁשִ

ָחׁשּוב ְּכֵמת )ְנָדִרים סד ע"ב(.

וִמַּנִין ֶׁשַּפְרעֹה ֹלא ֵמת ַמָּמׁש?

ַעל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָּכתּוב: "ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ָדִוד ָלמּות" - ּוַמּדּוַע ֹלא ָּכתּוב 
"ַהֶּמֶלְך ָּדִוד"? ִמֵּכיָון ֶׁשֵאין ִׁשְלטֹון ְּביֹום ַהָּמֶות, ְוָלֵכן ֵאינֹו  ִנְקָרא 

יֹוֵתר ְּבֹתַאר '"ֶמֶלְך".

"י ֶׁשַּפְרעֹה ַרק ִהְצָטַרע,  ֶׁשַהּתֹוָרה ָּכְתָבה ָעָליו ֹּתַאר "ֶמֶלְך" ֵהִבין ַרּׁשִ
ְוֶנְחָׁשב ְּכֵמת, ַאְך ֹלא ֵמת ַמָּמׁש.

)ֲחֻנַּכת ַהּתֹוָרה(

ַהֵּתָבה  ֶאת  ַוֵּתֶרא  ַהְיֹאר...  ַעל  ִלְרֹחץ  ַּפְרֹעה  ַּבת  "ַוֵּתֶרד 
ָעָליו  ַוַּתְחֹמל  ַהֶּיֶלד...  ַוִּתְרֵאהּו ֶאת  "ַוִּתְפַּתח  ְּבתֹוְך ַהּסּוף" 

ַוֹּתאֶמר ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה" )ב, ה-ו(
ָאִביָה.  ֵּבית  ִמִּגּלּוֵלי  ִלְרֹחץ  ַלְיאֹור  ָיְרָדה  ַּפְרֹעה  ֶׁשַּבת  ֵּפְרׁשּו  ֲחַז"ל 

)ַמֶּסֶכת סֹוָטה יב ע"ב(

ַעל ִּפי ַמה ָּקְבעּו ֲחַז"ל ֶׁשָהְרִחיָצה ָהְיָתה ִהַּטֲהרּות ְלֵׁשם ֵּגרּות, ְוֹלא 
ָרֲחָצה ְּפׁשּוָטה?

ֲחַז"ל ָקְבעּו זֹאת ַעל ִּפי ַמֲעֵׂשה ַהֶחֶסד ֶׁשָעְׂשָתה ַּבת ַּפְרֹעה ְלַאַחר 
ִמֵּכן. ַּכֲאֶׁשר ָרֲאָתה ֶאת ַהֵּתָבה, ָּפְתָחה אֹוָתּה ְוָרֲאָתה "ֶאת ַהֶּיֶלד" - 
ְּבה' ַהְיִדיָעה, ַהֶּיֶלד ֶׁשִּבְגָללֹו ָּגַזר ָאִביָה ְלַהְׁשִליְך ֶאת ָּכל ַהִּתינֹוקֹות, 
 - ָמהּול  ֶׁשהּוא  ָרֲאָתה   - "ַוִּתְרֵאהּו"  ַלְיאֹור.  ְוַהִּמְצִרים,  ַהְּיהּוִדים 

ְיהּוִדי, ּוְׁשִכיָנה ִעּמֹו.

ַהִּתינֹוק  ַעל  ִרֲחָמה  ִהיא  ַּפְרֹעה,  ַּבת  ִהְּסָסה  ֹלא  זֹאת,  ָּכל  ַלְמרֹות 
ְוִהִּציָלה אֹותֹו.

ָהְרָאָיה   ִמָּכְך  ֹזאת?  ַּתֲעֶׂשה  ָהָרָׁשע  ַּפְרֹעה  ֶׁשל  ֶׁשַהַּבת  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד 
ֶׁשִהיא ָעְזָבה ֶאת ִּגּלּוֵלי ֵּבית ָאִביָה ְוִהְתַגְּיָרה.

)ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה(



ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
כד' ֵטֵבת תקע"ג

ַּבַעל ַהַּתְנָיא
רּוְסָיה,  ְּבַרֲחֵבי  ִמְּנִסיעֹוֵתיֶהם  ְּבַאַחת 
ִמֶּמעְזִריְטׁש  ַהַּמִּגיד  ַּפַעם  ִנְקְלעּו 
ְוַתְלִמיָדיו ַהְּקרֹוִבים ִלְכָפר ִנָּדח, ְוֵהם 
ֶׁשָהָיה  ַהְּמקֹוִמי  ַּבֻּפְנָּדק  ָללּון  ִנְׁשֲארּו 
ְּבַבֲעלּות ְיהּוִדי ִמּתֹוָׁשֵבי ַהְּכָפר. ְּבֵעת 
ָלאֹוֵרַח  ַהֻּפְנָּדק  ַּבַעל  ָּפָנה  ָׁשהּוָתם, 
ֶאת  ּוִבֵּקׁש  ֶאְצלֹו,  ֶׁשִהְתָאֵרַח  ַהַּצִּדיק 
ֶאת  ַהַּמְחִּכיר לֹו  ַהּגֹוי  ַהָּפִריץ  ֲעָצתֹו: 
ְמִחיר  ֶאת  ָלַאֲחרֹוָנה  ֶהֱעָלה  ַהֻּפְנָּדק, 
ְוִכְמַעט ֶׁשֵאין ִּביָכְלּתֹו  ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה, 
ְּבָחְדׁשֹו  ֹחֶדׁש  ִמֵּדי  חֹובֹו  ֶאת  ִלְפרַֹע 
ֵמֵעֶבר  ִהֵּנה  ַהֶּבַצע.  ְּתֵאב  ַלָּפִריץ 
ּובֹו  ַאֵחר,  ֻּפְנָּדק  ֶיְׁשנֹו  ַהָּקרֹוב  ַלָּנָהר 
ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה זֹוִלים יֹוֵתר, ַהִאם ְּכַדאי 
ְלטֹוַבת  ֶזה  ֻּפְנָּדק  ִנהּול  ֶאת  ַלֲעֹזב 

ָהַאֵחר? 

ַנֲעָנה ַהַּמִּגיד, ְּכֶׁשהּוא ַמֲחֶוה ְּבֶאְצָּבעֹו 
ַזְלָמן,  ְׁשֵניאֹור  ַרִּבי  ַּתְלִמידֹו,  ְלִכּוּון 
הּוא  אֹותֹו,  "ְׁשַאל  ְלִצּדֹו:  ֶׁשָּיַׁשב 

ַּתְלִמיד ָחָכם..." 

ַמע ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ֶאת ְּפָרֵטי  ּׁשָ ִמּׁשֶ
ָהַאְכַסְנָיה  ְלַבַעל  ִהְמִליץ  ֵאָלה,  ַהּׁשְ
ַלָּנָהר,  ֵמֵעֶבר  ֻּפְנָּדק  ְלאֹותֹו  ַלֲעֹבר 

ּוֵבְרכֹו ְּבֹחם ֶׁשָּתחּול ָעָליו ִאְמַרת ֲחַז"ל - "ְמַׁשֶּנה ָמקֹום ְמַׁשֶּנה ַמָּזל 
- ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה". ַּבַעל ַהֻּפְנָּדק ִקֵּבל ְלֹלא עֹוְרִרין ֶאת ֲעָצתֹו ֶׁשל 
ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן, ּוְכָבר ְלָמֳחַרת ַהּיֹום, ְּבֹלא ְלִהְתַמְהֵמַּה, ָאַרז ֶאת 
ָּכל ֲחָפָציו ּוִמַּטְלְטָליו, ְוִהְתַּכֵּון ַלֲחצֹות ֶאת ַהָּנָהר. ִלְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו 
ֶׁשָּתהּו ַעל ָמה ְוָלָּמה ַהִחָּפזֹון, ּוַמּדּוַע הּוא ֹּכה ּדֹוֵחק ָּבֶהם ַלֲעֹזב ֶאת 

ַהָּמקֹום, ָעָנה: "ֶאת ֲעַצת ַהַּצִּדיק ֵיׁש ְלַקֵּים ִמָּיד, ּוְלֹלא ִּדחּוי". 

ִמֵּכן, ְּכֶׁשעֹוד  ְלַאַחר  ַהְּיהּוִדי ִקְּבלּו ִסּמּוִכין ָׁשָעה ַקָּלה  ְּדָבָריו ֶׁשל 
ְּבָעְבָרם ֶאת ַהָּנָהר, ָראּו ְלֶפַתע ֵמָרחֹוק ֶאת ֵּבית ַהֻּפְנָּדק אֹותֹו ָעְזבּו 
ִלְפֵני ָׁשָעה ַקָּלה, עֹוֶלה ְּבַלֲהבֹות ֵאׁש ְּגדֹולֹות. ָאֵכן, ֲעָצתֹו ַהּטֹוָבה 
ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִהִּציָלה ֶאת ַהֻּפְנְּדַקאי ּוְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ִמֵּנֶזק 

ָּכֵבד.

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
הרצופים  הפסוקים  חמשת  מהם 
באותה  מתחילים  אשר  זו  בפרשה 

מילה?
 לתגובות, הערות וכל עניני הגליון 

ניתן לפנות לרב יעקב הופקוביץ: 0527113332

ְמַיֵּסד  ִמָּלאִדי,  ַזְלָמן  ְׁשֵניאֹור  ַרִּבי 
ִחֵּבר  ְליּוַּבאִוויְטׁש,  ַחַּב"ד  ִׁשיַטת 
ֵּביֵניֶהם  ֲחׁשּוִבים,  ִחּבּוִרים  ִמְסַּפר 
ָהַרב".  ָערּוְך  "ֻׁשְלָחן  ֶאת  ִלְמנֹות  ִנָּתן 
ַרּבֹו,  ִלְכֹּתב  לֹו  הֹוָרה  ֶזה,  ִחּבּור 
ָעַסק  ִּבְמקֹורֹו  ִמֶּמעְזִריְטׁש.  ַהַּמִּגיד 
ְלָחן  ַהּׁשֻ ֶחְלֵקי  ַאְרַּבַעת  ְּבָכל  ַהִחּבּור 
ָּבִעיר  ֶׁשָּפְרָצה  ִּבְׂשֵרָפה  ַאְך  ָערּוְך. 
ְׁשֵניאֹור  ַרִּבי  ֶׁשל  ֶׁשל  ִעירֹו  ָלאִדי, 
ָידֹו  ִּכְתֵבי  ָּכל  ְּבֶלָהבֹות  ָעלּו  ַזְלָמן, 
ְׁשִליׁש  ַרק  ִלְדפּוס.  ָעלּו  ְּבֶטֶרם  עֹוד 
ַּתְלִמיָדיו  ֶהְעִּתיקּו  אֹותֹו  ֵמַהִחּבּור, 
ִמְּבעֹוד מֹוֵעד, ִנַּצל, ָרָאה אֹור, ְוָהָיה 
ִחּבּור  ַהֲהָלָכה.  ְּבעֹוַלם  ְיסֹוד  ְלֵסֶפר 
ַזְלָמן,  נֹוָסף ְוָחׁשּוב ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֵניאֹור 
ֶזה  ֵסֶפר  ַה"ַּתְנָיא".  ֵסֶפר  הּוא  ֲהֹלא 
ְּבתֹוַרת  ַהְיסֹוד  ִמִּסְפֵרי  ֶאָחד  הּוא 
ַעל  ֻּכָּלּה.  ַהֲחִסידּות  ּוְבתֹוַרת  ַחַּב"ד 
ְׁשמֹו ָקרּוי ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ְּבִפי ֹּכל: 

"ַּבַעל ַהַּתְנָיא".

ִמְסַּפר  ִהְלִחין  ַאף  ַזְלָמן  ְׁשֵניאֹור  ַרִּבי 
ַאַחד  ְוֶרֶגׁש.  ְּדֵבקּות  ְמעֹוְרֵרי  ִנּגּוִנים 
ֶׁשִחֵּבר  ַלַחן  ִהּנֹו  ַהְידּוִעים,  ַהִּנּגּוִנים 
ַעל ַהִּמִּלים "ֵקִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך". ִנּגּון ְמֻפְרָסם נֹוָסף, הּוא ִנּגּון ַה"ד' 

ָּבבֹות".

ַלְיִׁשיָבה אֹוָתּה ֵהִקים ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן, ִהְתַקְּבלּו ַאְך ְוַרק ַאְבֵרִכים 
ְמֻצָּיִנים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַאְך ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ָּדַאג ְלָכל ְיהּוִדי. 
ְּגָמָרא ַמִהי, ָהיּו ֲחרּוִתים  ָיְדעּו צּוַרת  ְוַגם ַהְּפׁשּוִטים ְּביֹוֵתר ֶׁשֹּלא 
ַעל לּוַח ִלּבֹו. הּוא ָׁשַלח ָלֶהם ִסּיּוַע ַּכְסִּפי, ְוָדַאג ִלְמַלְּמִדים ֶׁשְּיַלְּמדּו 

ֶאת ַיְלֵדיֶהם ּתֹוָרה ְוִיְרָאה.

ַרִּבי  ְּבנֹו  ְּבֵטֵבת תקע"ג.  ַׁשָּבת כ"ד  ְּבמֹוָצֵאי  ִנְפַטר  ַהַּתְנָיא"  "ַּבַעל 
ֹּדב ֶּבער ַהְמֻכֶּנה "ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי" ִהְמִׁשיְך ֶאת ַּדְרּכֹו ְּבַהְנָהַגת 

ֲחִסיֵדי ַחַּב"ד ְליּוַּבאִוויְטׁש. 

ציורים: מוטי הלר
© כל הזכויות שמורות  

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנֹכָּנה 
יָך"  יּוְגְרלּו ִסְפֵרי "ְוִשַנְנָּתם ְלָבנֵֶ

ׁשּובֹות ִנַּתן ִלְׁשֹלח: תְּ
אֹו ְלַפְקס: 15325382688

jhopko@gmail.com :ֵמייל אֹו בְּ

ֶֹשַבח ַהֲחָכִמים ְוַהַצִדיִקים,  "ָידּוַע ַהָדָבר ִּכי ִמן ַהִמדֹות ַהָנאֹות ְלַסֵּפר בְּ
ֹשּוָבה ג, רכו( ְּכמֹו ְשֶנֱאַמר )ִמְשֵלי כה, כז(: "ְוֶחֶקר ְּכבֹוָדם ָּכבֹוד" )ַשֲעֵרי תְּ

ִסְדַרת ְסָפִרים "אֹור עֹוָלם" 5 ְּכָרִכים
ִהְזַּדְּמנּות ִנְפָלָאה ָלַדַעת ּוְלַהִּכיר ֶאת ְּגּדֹוִלי ּוְמאֹוֵרי ַהּדֹורֹות

ֶּכֶרְך 1
המהרי"ל ִּדיְסִקין

ַהַּמֲהַר"ל ִמְּפַרג
ַהַּסָּבא ַמֶקֶלם

ַה"ְּקָצֹות ַהֹחֶׁשן"
ַהִחיָד"א

ַרִּבי ִאיַצֶלה ִמּפֹוִניֶבז'

ֶּכֶרְך 2
"המאור עיניים" 

מטשרנוביל 
הסבא קדישא 

מראדושיץ
ה"תולדות יעקב 
יוסף" מפולנאה

רבי שלמה 
הלברשטאם 

מבאבוב
השרף מסטרליסק 

רבי לייב שרה'ס
רבי יעקב דוד 

מאמשינוב

ֶּכֶרְך 3
ַרִּבי ָׁשלֹום ַׁשְרַעִּבי

ַּדי ָחַמד" ַה"ּׁשַ
"ַאִּביר ַיֲעֹקב"

ַה"ֵּבן ִאיׁש ַחי"
ַרִּבי ַעְּבַדאַללה סֹוֵמְך
ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ֱאִליֶעְזר 

אלפנדרי
ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף

ֶּכֶרְך 4
רבי אלימלך 

מליזענסק
בעל התניא

רבי מאיר מפרמישלן
ה"דברי חיים" מצאנז

המגיד מקוזניץ
ה"אהבת שלום"

רבי אברהם מסוכצ'וב

ֶּכֶרְך 5
ַרִּבי ֲעִקיָבא 

ַאיֶגר
ַהַּמְלִּבי"ם

ַהְּנִצי"ב ִמוֹולֹוִז'ין
ַהַרָמ"א

ַרִּבי ֹמֶׁשה 
פיינשטין

ַהַּמַהְרָׁש"א
ַרִּבי ִיְצָחק 

ֶאְלָחָנן


