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 פרעה הרשע ואיש מצרי שהרגו משה היו גלגול הרע שבקין 

וֹּ ְוֶאת   ' ַוי ֹּאֶמר ה" ב  י ֶאת לִּ ְדת ִּ ְכב ַ י הִּ י ֲאנִּ ְרעֹּה כ ִּ ַ ֹּא ֶאל פ  ה ב  ֶ ֶאל מֹּש 

וֹּ  ְרב  קִּ ב ְ ה  ֶ ֵאל  ַתי  אֹּתֹּ י  תִּ ש ִּ ְלַמַען  ֲעָבָדיו  זה   להבין,יש  ו  ",ֵלב  מה 

וֹּ " ְרב  קִּ ב ְ ה  ֶ ֵאל  ַתי  אֹּתֹּ י  תִּ ה  ,"ש ִּ דווקא בקרבו של    יוהאם המכות 

כדי לענות     ?פרעהל  ולא רק הרי המכות היו לכל מצרים    ,פרעה

השאלה ז"ל  ר בדב   נלמד  ,על  האר"י  רבנו י  שבזה.  העומק  את 

בספרו  "אחידה לפי'  מביא  ק)  'דבש  ל  ' מערכת  דברי   , (ג "אות  את 

וכמו כן   קין,ז"ל שפרעה היה הגלגול של החלק הרע של    האר"י 

 אילוו .קיןהחלק הרע של ל  שהוא גלגול  ,  גם המצרי שהרג משה

  הפרעש  יוצא  ,בל(' הת  ' ששה  ' מ  -  ת"ר  מש"ה)  הבל,משה הוא גלגול של  

דרבי קי  ובפר   .קין  שלהרע  הם גלגול    (משה   ווכן המצרי שהרג )הרשע  

הפסוק, ע(כ"ב  רקפ)  אליעזר  ח(  ל  ד,  ֶדה "  :)בראשית  ָ ש   ב ַ ָתם  ְהיוֹּ ב ִּ י  ַוְיהִּ

יו ַוי ַַהְרֵגהו   ן ֶאל ֶהֶבל ָאחִּ המריבה של קין מסביר שהוא    ",ַוי ָָקם ַקיִּ

השניה  והבל התאומה  על  הבל,  היתה  נולדה    של  קין  עם  כי 

   ., ועם הבל נולדו שתי תאומותאחת תאומה

 האיש מצרי    כןו של הבל רצה את התאומה היתירה  קין 

ר  "  :)ויקרא כ, יז(  כתובוכל אחד מהם התחתן עם אחותו,   ֶ יש  ֲאש  ְואִּ

ח ֶאת ֲאחֹּתוֹּ  ק ַ זה אחותו  לוקח אתכשאדם  למה  - " הו אֶחֶסד  ...יִּ

שקין   'עשה ה 'חסד' :כתוב במדרש הרי זה עבירה! '?חסד 'נקרא 

זה היה קיום  שהוא נשא את אחותו כי רק ע"י   ,נשא את אחותו

וברש"י(  לעולם נח:  סנהדרין  הראשוניםאושהני    .)ע'    והיבעולם    ים 

אחותו  כל אחד  יםנושא  הבל  וגם  ןיקכש כתוב    התאומה.    את 

  והבל יוצא  עם התאומה שלו,  נולד  קין  אחת,בכרס    5שחווה ילדה  

כתוב  ה של    השניההתאומה    .עם שתי תאומות דר' בל  בפרקי 

 , מתקנאקין  עליה היה  ו  ,נשיםמכל ההייתה היפה  היא  שאליעזר  

אני נוטל ולכן  ור  כבאני ה   :בללהטען  קין  ש  ביניהם היה,והוויכוח  

כאן  ו  , שתיםפי   שיש  לוקח  שלושכיוון  אני  ואתה   שתים  בנות 

אחת, טוען  וה  לוקח  ולו,  בל  איתי  נולדה  היא  שתיהן הרי   לכן 

הזה  ו  .  לי  שייכות מעשהמהוויכוח  לידי  הגיע  י  "  ואז:   ,קין  ַוְיהִּ

ָתם   ְהיוֹּ ֶדהב ִּ ָּׂ ש   יו ַוי ַַהְרֵגהו    ,  ב ַּ ן ֶאל ֶהֶבל ָאחִּ  הזוהר   ומבאר     ,"ַוי ָָקם ַקיִּ

:   לו:(ף  ד )בראשית   כאן  איתתא  –"בשדה    שרמוז  כלומר ",  דא 

וכן   . של הבלהיתירה  התאומההאישה הוויכוח שלהם היה על ש

מקומות  מובא עולם'  מכונהאישה  ש  בש"ס  בכמה  עיין )  ,' קרקע 

ב.כתובות  ב   מובא   וכן,  : ג  כתובות  :ד ע   סנהדרין ל  חפהנסת  דף     ( האישה   גבי שדהו 

על    בגללו אותו   .הורג את הבל אחיו  קין  הזו,התאומה  הויכוח 

ה ִאיׁש ִעְבִרי  כתוב "  , ם המצריעגם כן  סיפור   ֶ כ  י ְַּרא ִאיׁש ִמְצִרי מַּ וַּ

יו בעלה של שלומית בת דברי היה, ונתן     "...   רש"י:  כותב    ",ֵמֶאחָּׂ

חזר ונכנס לבית    מצריעיניו בה, ובלילה הוציאו מביתו, וההמצרי  

סברה שהוא בעלה, וחזר האיש לביתו והרגיש וובא על אשתו,   

בדבר, וכשראה אותו מצרי שהרגיש בדבר, היה מכהו ורודהו כל 

ורואה את מה שעשהו  ."היום יוצא   : כתובו  ,המצרילו    אז משה 

מה עשה לו בבית    (ברוח הקודש)ראה  רש"י: "מסביר      ",וכה  ויפן כה"

משה בדק שלא יוצא ממנו שום זרע כשר   ",ומה עשה לו בשדה

גרים גר כי    "ל,חזבכמבואר    ,של  איזה  לצאת  עתיד  היה  אם 

בשם  משה רבנו הורג אותו  ו  .מהמצרי משה לא היה הורג אותו

  בגלל בל  ההרי קין נלחם עם    ,יוצא כאן דבר נפלאו      המפורש.  

גלגול החלק    ואהמצרי שה  וכן  שהוא רצה,  (של הבל  )התאומה  אישה

שכנראה היה בה   )   דברית  את שלומית ב  רצהגם הוא    ,הרע שבקין

מה בכל גופה וביופיה כמו יהייתה שלש  (בל של ה   תאומהאת הניצוץ של ה

שהוא  ) מצריבהוא נוקם  ,בלהמשה שהוא ולכן  .ומתו של הבלאת

   .    משה הורג את המצריו ,של עצמו 'גואל הדם '  מדין (של קין   ער ה

 קין  אות ורש משום משה הוצרך להרוג את המצרי בשם המפ

  : י "שר  ומרא  ",גני אתה אומר "הלהר   כתוב    ?איך הוא הורג אותוו

ם " כתוב   כי    ?  שם המפורשבלמה  ו  ".  בשם המפורש  רגוהש" ַוי ָש ֶ

תה'   ן אוֹּ  אחת       "....במצחו  משמוחקק לו אות  "  :רש"י  פירש  ",ְלַקיִּ

מו של  בזכות האות משו ,ותיות של שם המפורש ניתנה לקיןאמ

  , צה להרוג את המצריושמשה רבנו ר כ  עתכ.  שמירהלקין    יש    ה',

 היתההוא צריך קודם לקחת חזרה את האות מהשם המפורש ש 

קין עושה    ,אצל  הוא  השם   זאת?  איך  את  מזכיר  שמשה  ע"י 

  , ע"י זה הוא שואב חזרה את האות ששם הקב"ה לקין  ,המפורש

   .'קין  של 'אותאת ההגנה  ן(קי ל שהוא גלגול ש) מצריל יותר  אין שובו

 אות קין?  אמהו השם המפורש שהשתמש בו משה, ומה הי

  "א חידה  ,יש כמה פירושים  ?לקין  קב"הנתן המהי אותה האות ש

פ )   ך'נא חומת  '  ובספר הלוי  רבי    בשםמביא    (א " חבקוק  שלמה 

הרמ )  אלקבץ שם שהאות    ( 'דודי'לכה    הפיוטמחבר  ו  "קתלמיד  שהקב"ה 

י ההיא    -לקין     בו איזה שם המפורש בייחוד השתמש  ב  .  'אות 

בכללות זה היה שם שכתוב  ?    משה רבנו כדי להרוג את המצרי

  ורה רתתיר צ   ימינךאנא בכוח גדולת  "שם של  ה  וזהש  .   ב"מ  -

מגלה לנו שזה   ז"ל  י"האר   ובכן,    מדובר?    איזה אותיותוב  '".  וכו

וכמובא  מרם",  ש בבת  כ  ךחודיורשי  דיבור  ג א  נ"פסוק  מה  שםה

  .  נג"ד  -   ר"ת  ' גיבור דורשיא  נ '    :זה בראשי תיבות   בסידורים  

שהשם שהזכיר משה  י  "ר אאומר ה  -  יכ"ש  -  מרםש בבת  כ  ךחודי

אסור לומר    –  יו"ד כ"ף שי"ן)  .  שאותיות יכ"היה  שהרג את המצרי  כרבנו  

משה   ...  זה נפלא  כעת    ?למה דווקא בשם יכ"ש    (אותו כמו שהוא נקרא 

את האות     כי הוא צריך לשאוב  ,דווקא בשם הזההורג את המצרי  

 שליט"א אליהו עטיה הרה"ג  /תשפ"א  ה' - ''באפרשת  

 'אחלק  ס"דמבוסס על ליקו"מ   - השליקוטי מוהר"ן בפר  

 שהיתה פרעה והמצרי גלגול של חלק הרע בקין  / אות קין 

   לעשר המכות /  התיקון של קין ביתרונהפכה שמירה ש
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המצרי  ו"די אצל  השם   וזה,  שנמצאת  את  אומר  שהוא  ע"י 

  ", שמרם  תבב יחודך כ"מילים  ב זה  ש!  נשים לבו.  יכ"ש  -  המפורש

כל באנחנו עושים את ההפסקה    ",  בכוח   אנ"אבאמת כשאומרים  

,מרםש בבת  כ  -  ךחודיורשי  ד  -  יבור גא  נ"  :    תיבות  שתי  "  

  שלוש כל  הכוונה    בר"ת,    שםאותיות הכשמכוונים ב  לעומת זאתו

כן השם שאמר  ואם    .   ב"מהאיברים של שם מ  אחד  וזהו  .   תיבות

עם   ,והכוונה  ",שמרם  תב ביחודך כ"   במילים:יוצא  משה רבנו  

ש ליח'   הםש  , יחודךם  הישראל  עליהם    -  דך'יחידה  תשמור 

 , מישראל  אחד-היכה ל  וכיוון שהמצרי     .כבבת עין  -  'תב כב'

ע"י שמשה   ",ייחודך כבבת שמרם"  :  הורג אותו דווקא בשםמשה  

  ,שמירהבתור  לקין    'נתן ה  השאות  ו"ד,שואב ממנו את האות י

  .הוא יכול להרוג אותו , אזעכשיו שהוא מוציא אותה ממנוו

    גומדוע פרעה כל כך מקפיד על משה עד שרוצה להור

כתוב כך  ְרעֹה"      :אחר  ַּ פ  ע  מַּ ׁשְ י ִ ה  ...וַּ ֹמׁשֶ ֶאת  ֲהרֹג  לַּ ׁש  ק ֵ ְיבַּ    ".וַּ

מאוד  ואה ,בחול ונימטכששמע פרעה שמשה הרג את המצרי וה

  חביב ובן בית  היה  משה    ,ננסה לתאר.    ותוכועס ורוצה להרוג א

פרעהאצ בתיה  ,מאוד  ל  של  בנה  היה  אותופרעה    ,הוא   אוהב 

בשביל שהוא הרג איזה מצרי   וכי  אם כןו  , מינה אותו על ביתוו

את    ,מהעבדים שלו להרוג  כך התאמץ  כל  סיבה שפרעה  זה 

ו שכל האהבה הגדולה שהייתה ל   איך זה    ?משה בכעס כזה גדול

כזאת עצומה  אחדהתהפכה ברגע    כל השנים,למשה    , לשנאה 

 שהוא  להרוג את הנכד שלו זה   ?עד שהוא רוצה להרוג את משה

 , הרע של קיןפרעה היה החלק  שהיות    ,והתשובה היא  אוהב?  הכי  

 המצרי לא   ,שמשה הרג חלק ממנו  רגישפרעה מוכן גם המצרי,  

אלא יש בו את אותו חלק    ,שלואחד מהנוגשים  סתם עוד    היה

לכן פרעה  ו   שהוא גלגול חלק הרע של קין,  פרעהגם במה שנמצא  

הרג את החלק   משההוא רואה שש, כ לפחד ממשהכבר  מתחיל  

כי הוא    ,שלב הבא הוא הורג אותוב   ,במצרי  היהש  ןקישב  עהר 

ה בקי  שעכשיו  ל,ב נשמת  להקדים ול  ן,נוקם  פרעה  מנסה  כן 

 . ולהרוג את משה

 משה י' יותר מ לי' מכות, פרעה עולה על קין נהפכה גנה ות י' שהא

 אה במה היה פרעה מתג  ,דבר נפלא    אלקבץ  רבי שלמהאומר  

בזה?  מה ההסבר    ",ויישם לקין אות"שזה    ו"ד,באות י?  על משה

זה  ' בפרעה'   בכמה   .   345  זהגימטריה  ב משה  ו     .355גימטריה 

שהיא )    'אות י  הלפרעיש  כי     10-ב    ?ממשה רבנו  הרבה  פרעה יותר

מתגאה   ולכן    ,ממשהיותר    ,בחשבון הגימטריה  בשמו(לא כתובה  אמנם  

ופרעה מנסה בכוח האות   בכך שיש לו יותר יו"ד.  פרעה על משה  

 אותותי למען שתי  "  ?  מה אומר הקב"ה  .  להרוג את משה  ו"די

 אות   –יצא    פרק אותהנ  'אותותי'ניקח את המילה    -"  אלה בקרבו

בקרבו  (כפולה  )התי"ו  'י אותה  לתת  רוצה  לכה  אומר    ,אני  הבעל 

- הייתה ההגנה של פרעה  אשהי  'הקב"ה הופך את האות י  ,דודי

 . המכות  עשרת-והופך אותה ל  ,אות י'  "(ן אותקי ל   ' יישם ה)כמ"ש "ו  ,קין

יו"ד שאותה  ה   יוצא  לקין  שהייתה  בעצמה    -עה  לפר וגנה  היא 

חקוקים  )שבו היו  מטה  ע"י הה  כממשה  המכות שבהם    עשר ל  נהפכת

עשרכ פרעה  המכות(  ל  אתו.  את  נבין  לשאלה    כעת  התשובה 

של    -  "למען שתי אותותיי אלה בקרבו"למה כתוב    ,ששאלנו

באמת     ,התשובה    ?פרעה מקבל המכות  עשר  כי    זה    ,שהוא 

כעת ו   כשמירה,  -פרעה  ועתה בגלגול    -קין  שניתנה ל  'אות יהמ

   .המכותעשר ונעשה לו ממנה   היא בעצמה מתהפכת

הולכן   ַעְבֵדי "  כתוב:  רבהאהמכת    שלה  אהתר לאחר  ַוי ֹּאְמרו  

ים ְוַיַעְבדו    ח ֶאת ָהֲאָנש ִּ ל ַ ַ ֵקש  ש  ְהיֶה ֶזה ָלנו  ְלמוֹּ ַפְרעֹּה ֵאָליו ַעד ָמַתי יִּ

ם  ה'...  ֶאת   ְצָריִּ י ָאְבָדה מִּ ַדע כ ִּ ֵ עבדי פרעה    מה קשה,  ו  ,"ֲהֶטֶרם ת 

 , מכות על מכות  וקיבלכבר  הם    במכה השביעית,רק עכשיו  נזכרו  

ל'  הפרעה  מילא  ו לא  העבדים    למהאבל    ו,ביהכביד את  שלו 

או צפרדע,  שכבר היה בהם אבדון  מכת דם    אחרי  אמרו את זה

כשהם   -התשובה  ?"שלח את האנשים"היו אומרים לו:  למצרים,  

"שמעו   בקרבואת:  אלה  אותותי  שתי  שכל    "למען  הבינו  הם 

היא   'י -בגלל שה  ,כולם מגיעות מחמת פרעה בעצמו  -המכות  

וא"כ    ,בכל  אשם  פרעה  ,נובגלללא  הוא  זה  ההסיפור    ,זו שנהפכה

אומרים לו ו     -  בשביל פרעהסתם  אנחנו לא מסכימים לסבול  

 ".   תדע כי אבדה מצרים םהטר ... "

 ? פרעה והעבדים שלו ידעו כאלה סודות הקבלה איך 

תשאלו  :מוסגר הבמאמר  נאמר  ] כאלה ש  אם  אומרים  אנחנו 

 פרעה ועבדיו האם   וכי  ,והקבלה  "לז   י" ל פי האר עדרשות עמוקות  

  אמרנו לא  התשובה:    ?  ידעו את כל הדברים העמוקים האלה  הם

ידעו אותם כתוב    .הקב"ה מנהיג את האדםכך  שאלא    ,שהם 

לא יודע  עצמו  אדם     "  יז ח  יהמזל  ,לא חזי  יהוא: "  (מגילה ג.)בגמרא  

דבר  שלו  אבל  ,שום  המזל  את  לו  יש  אדם  הנשמה   תא  ,לכל 

המזל הוא גבוה  אותו    .  את החיות  אדם לשממנו יש    ,הנפש שלוו

הוא כן יודע   לשמור אותו,  ממונה על אותו אדםה מלאך  הו  ,מאוד

שומע את ההתראה    הואשכו  ,את כל החשבונות האלה בקבלה

בקרבו" אלה  אותותיי  שתי  ובהנהוא    ",למען   נסה ומ  ,דמפחל 

  [ "...קשלמועד מתי יש לנו  "  :אומרים לוזו  במכה  ו  .להגן על עצמו

כפי שהסברנו   .  מכת בכורות  זו  ?  ה שמכניעה את פרעהכמה המ

הוא  קין    הכל מובן היטב,,  חלק הרע של קיןשפרעה הוא גלגול  

 ה ה הזאת מגיעככשהמ  ,ור כב  היהפרעה  גם  ו  ,שנולד ראשון  בכור 

הגנה  'י-האת  בלקיחתה    מהמשליהיא    ,אליו לו   , שהייתה 

ורות הושלמה כ כי במכת ב  ,מכות בשלמות  10-ל   כההתהפ ו

י "ההחלפה של היו פחד   לכן נעשהו  ,המכה  'ד המגינה להיות 

על ש  "י פ עא  ,שגם הוא בעצמו ימות  פרעה במכת בכורותלגדול  

יךָ : "ת ט, טז()שמו  כתובמכות  ה ֶהֱעַמְדת ִּ זֹּאת  ֲעבו ר  ה לו תהיש   ",ב ַ
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הוא  כי  מכת בכורות  מבכל אופן הוא פחד    ה, איזה הגנה לפרע

  .מכות 10-גנה ל הה לד ש"ך היוופ הינשלם ו ,ור כעצמו ב 

 , ולכן נותן לו את צפורה בתו לאשה היה יתרו    החלק הטוב של קין

'יתרו   יא(כתוב  כמו ש  ',הקנינקרא  ד,  ְפָרד  "  )שופטים  נִּ י  ינִּ ַהק ֵ ְוֶחֶבר 

ה ֶ ֵני חָֹּבב חֵֹּתן מֹּש  ב ְ ן מִּ יִּ ק ַ יתרו היה החלק   '.  קין'אותיות    הז  -"  מִּ

של   תשובהוהוא     קין,הטוב  קין    טאשהח  אמרנו  .עושה  של 

מה עושה ו   ,  בלה בתאומה היתרה של    אינקזה שהוא  בהתחיל  

צ  ןנות  ?ור ית נותן את הוא  ש  הפשטמה    .יפורה בתו למשהאת 

היפה  יתרה ההתאומה  ו אתמשיב לו ,יפורה הוא חוזר בתשובהצ

לקח"כי    :מ"ש כ  ,ציפורה  שהיא  בנשים כושית  אומר   ",אישה 

 מחזיר יתרו  .   'יפת מראה'בגימטריה    (736)'  כושית'שה  א  :רש"י

  , בל הומתו של את  עםמתקן את החטא  משה ועל ידי זה ל  אותה

   .  בל שהייתה היפה בנשיםהגלגול של תאומתו של  צפורה כי

 ? המכות   10שעליו חקוקים     המטה של משה מהיכן הגיע

 , כשאדם הראשון גורש מגן עדן ,)פרקי דר' אליעזר מ'( במדרש מובא

, והמטה הזה התגלגל  )המטה שנברא בבין השמשות(  ו מטהתן להקב"ה נ

י"  :מות יז, ט( )ש   עד משה ולכן נקרא ָידִּ ים ב ְ ה ָהֱאלֹּהִּ ֵ זה המטה  ה  ",ו ַמט 

  נעשו בו האותות ומכות ובו    ,מאוד מיוחד   וןיינ סנפיר עשוי מהיה  

ם מאד  ,התגלגל בין הדורות  הזה  המטה,  מצרים והניסים במדבר 

וריש  ה אותו בתיבה ו  לקחונח    ,מתושלח  עד  וכו'  לחנוך  הראשון

  , יעקבוליצחק  ל  ,עד שמגיע לאברהם  ,שם לעבר מ  .אותו לשם

הירדן", את  עברתי  במקלי  "כי  יעקב:  כשיורדים ו  וכמו שאמר 

ומוריש    ,למצרים  המטהאת    ותיעקב לוקח א  ,ישראל למצרים

  , את ביתו של יוסף  יםזזובמצרים  הכשנפטר יוסף    .יוסףבנו  ל  אותו

       . שמגיע לאוצר של פרעה  הזה,  בזזו את המטה  שאר הדברים  ביןו

יועצים שהם השרים    שלוש  היו  שלפרעה    :( סוטה יא )    כתוב בגמרא

האם לגזור  איתם  תייעץ  ה  פרעהו  .  ואיוב  ,בלעם  ,יתרו  :שלו והם

אף    ,אל  תיגע בהם  ו:יתרו יעץ ל  על התינוקות שיושלכו ליאור,

לא אוהב את   פרעה  .לא כדאי לך  ,ישראל   בני  את   ניצחלא    אחד

הזאתהעצ כ  ,ה  בלעם  צעועשה  היאורה  "ת  הילוד  הבן  כל 

שעכשיו גם   ופחד  יתרו ראה שעצתו לא התקבלה     הו",תשליכו

כשהוא ברח הוא לקח  ו  ,לכן הוא ברח למדין  ,בו  פרעהיתנקם  

תו  יזה הוא לוקח א  תות של פרעה ואר וצאמה  איתו את המטה

אז לא  מו    .אותו בגינה שלונטע  הוא    ןכשהוא הגיע למדי  ,למדין

להוציא ו רצה  ר ית.  רוית  הגינה שלהצליחו לעקור את המטה מ 

גיבור שהפרסם    ?מה עשה  .חזרה את המטה שתקוע בגינה שלו

הייתה  ש  ויקבל את ציפורה בת  ,שיוכל לשלוף את המטה מהגינה

את    ר כל גיבורי מדין ניסו לעקושכתוב במדרש    .נשיםכל הביפה  

אחר   .כמובן לא הצליח  אחדואף    ,המטה בשביל לזכות בציפורה

בֹּאָנה  "...  כתוב:  כך ָ ַות  ת  נוֹּ ב ָ ַבע  ֶ ש  ְדָין  מִּ צֹּאן    ... ו ְלכֵֹּהן  ת  קוֹּ ְלַהש ְ

יֶהן: ו ם ֲאבִּ ים ַוְיָגְרש  ָען  ,ַוי ָבֹּאו  ָהרֹּעִּ ש ִּ ה ַוי וֹּ ֶ ְק ֶאת צֹּאָנם:    ,ַוי ָָקם מֹּש  ַוי ַש ְ

יֶהן ֲאבִּ ְרעו ֵאל  ֶאל  בֹּאָנה  ָ ם  , ַות  ַהי וֹּ ֹּא  ב  ן  ֶ ַהְרת  מִּ ו ַע  ַמד     ַוי ֹּאֶמר 

אַמְרן" ֹּ יש    ָ ַות  ים  אִּ י ַד ָהרֹּעִּ יָלנו  מִּ צ ִּ י הִּ ְצרִּ נָֹּתיו ְוַאי וֹּ     ...מִּ   ?ַוי ֹּאֶמר ֶאל ב ְ

ְרֶאן לוֹּ ְויֹּאַכל ָלֶחם יש  קִּ ן ֶאת ָהאִּ ֶ ה ז ֶה ֲעַזְבת  ָ י ֹוֶאל:  ָלמ  ה לָ   וַּ ֶ ֶבת  מֹּש  ֶ ש 

יש   רואה את המטה ו   ,נכנס דרך הגינה  משהשכבדרך      .  "ֶאת ָהאִּ

הרמז שמשה  מה  )  "חזרה אבדה לבעליה"ו  , שולף אותוווציא  הוא מ

נכנס לבית    משהאיך ש  ('מטה'  גימטריא  -  עם הכולל'ויואל' המטה?    עם  נכנס

משהאת    ראה  יתרוו של  בידיים  מאוד הוא    ,המטה  מתפעל 

הוא    ,שמי שיצליח לשלוף את המטה הזההבטיח    הואומספר לו ש

ן ֶאת "כמו שכתוב:    זה מה שעשה יתרו:ו  ,ציפורה   וזכה בבתי ֵ ת  ַוי ִּ

ה ֶ וֹּ ְלמֹּש  ת  ָֹּרה בִּ פ    ".   צִּ

 בחינה של מטה וגם הבחינה של נחש ה במטה היה 

ש קיןהיוצא  של  הטוב  בחלק  נמצא  של   ,מטה  התפקיד  ומה 

הר   ,מטהה מהחלק  שהוא   ?  איךו  ן,בקיש  עלהיפרע  משה  ע"י 

ששומר על הוא    -  יתרו  -החלק הטוב שבקין  ו  ,לבה גלגול של  

וכל זה בשביל    ,בלהמידיו מגיע  המטה אל משה שהוא  ו  ,המטה

לכן המטה הזה היה ו ,ןהחלק הרע שבקי  ואשה ,להיפרע מפרעה

יכול  מטה הזה  ה  כלומר     .נחשובאותה בחינה של מטה   בעצמו 

לנחשולהפ  שכי    ,ך  הרע  החלק  העו    ן.  יקבזה   בדבר?   מקומה 

 , המכות  עשר   שלתות  והא  בו  יםחקוקשעל המטה הזה היו    אמרנו

י',נגד  כאותיות    עשר   ןשה    -  ב"ש באח"דע  "ךצד  :שהן  האות 

  קין אות, לשם נתן  שה ההצלה    אחדהיא מצד  שד  ו"של הי  עניןהו

 , המכות  עשר   ו  להיות ל  פרעהשמתהפכת ל  "דומצד שני היא היו

במטה יש בו את י  כ  ",אשר נהפך לנחש תיקח בידךהמטה  ו"  ו:וזה

של   שוב   ,הצלהה  של  היו"דהבחינה  מתהפכת  בעצמה  והיא 

למטה ה  תלעו בו  ,מנחש  מטות  ל   חרטומים,את  היות  והופכת 

 אחד. עניין  הכול ,הקדושה תורהביופי הזה  .עונש למצריםל

    , סיבת הצמצום הקליפה קודמת לפרי, סודות הארבה 

מב  מו  רארבנו  ס"ד)  ן" רהבליקוטי  מכת  ב   (ח"א   תורה  של  זה  ענין 

הבריאהאה סודות  כל  את  הראשון  ,רבה  רנו אמ  . מהצמצום 

נולדו  ,הם בכוריםקין  וגם  שפרעה   מסביר    ?בלהלפני    למה קין 

ולכן כדי    ,שהסיבה היא בגלל שהנחש הטיל זוהמה בחווה  ,הזוהר

קודם    לכן  ,לפריקודמת  הקליפה    , שהיאשתצא הזוהמה הזאת

הר  החלק  קין  עיוצא  נד.(הזוהר  ש  ,שזה  בלשון   )בראשית  לו     קורא 

הטומאה(",  דמסאבותא  אינק" נמצאת     )קן  הרוע  הצטברות  כל 

לפריו  ן,בקי שקודמת  הקליפה  אנחנו    .זו  דבר    מוצאים אותו 

  , וזה יעקב   לפנייוצא    ועשיו  ,  יצחק  לפני  יוצא קודםשישמעאל  ב

הזוהמה את  לנקות  גו    .  כדי  הסזו  דורש ים  שרבנו  כפי  בה 

של   העניין  שזה  בבריאה  -  דיןה שהצמצום  הראשון  הדבר    .זה 

ב ברא  "  :קופסכתוב  כתוב    ",אלוקיםבראשית   ברא "...לא 

 למה   ?ה "ראוי להתחיל את התורה בשם הוויהיה  לכאורה  ו  י"ה" הו

ם "  :  )בראשית ב, ד(  רק אחר כך כתובו  ',אלוקים'  בשם  מתחיל   יוֹּ ב ְ
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ָמיִּם ים ֶאֶרץ ְוש ָ ת ה' ֱאלֹּהִּ וֹּ רק אז נזכר שיתוף של שם הוויה    ",ֲעש 

)בראשית    מדרשואומר ה  .   ם שם אלוקיםע  ,רחמיםשל    םשהוא ש

טו( יב,  במידת   א אתלברוהקב"ה  ביקש  שבתחילה    :רבה  העולם 

ראה הקב"ה שהעולם לא יכול לעמוד בדין עמד ושיתף ו    ,הדין

ים ""  :וזה פירוש הפסוק  ,מידת הרחמים  ועימ ת ה' ֱאלֹּהִּ וֹּ ם ֲעש  יוֹּ ב ְ

ם ָמיִּ ָ דווקא  לברוא  בה שהקב"ה מתחיל  ימה הס, אבל  "ֶאֶרץ ְוש 

וכמו    .  כדי לעשות את הצמצום  ,התשובה היא  ?עם מידת הדין

מסביר  את  "  :שרבנו  ברא  רחמנותו  מחמת  יתברך  השם  כי 

שכשרצה   ,הייתה בעיה  ךא  ",כי רצה לגלות רחמנותו  ,העולם

שהכול היה   מפני  ,אותו  אלא היה מקום לברו,  העולם  הקב"ה את

לא היה   ,כלהסוף היה ממלא  ן  ור איהאהיות ש,  כלומר   .אין סוף

ן ואור האי  ,צריך להיות גשמיכי העולם    ,עולם  אאפשרות לברו

רוחני הוא  מיד מתבטלו  ,סוף  היה  נברא  דבר שהיה  וחוזר   ,כל 

סוף  לאור חזרה   עשה  .  אין  העשה    הקב"ה?מה    . צמצוםאת 

אור    כילכך,    והסיבה  ,אינו כפשוטו  הזה הואשהצמצום  בוודאי  ו

"ו  אם חו  ,הדבר שאין לו גבול ומיד  ז"א  ,סוף נקרא אינסופין  האי

לומר שיש   ,גדולהכפירה  זו    ,כפשוטולהסביר שהצמצום    טעהנ

חלל ב במקום של הצמצום ששמה  ש   ,הקב"הל גבול  כביכול  ח"ו  

סוף  ',סוףן  אי'הלשון    יצדק  לא  א"כ  ,אלוקותאין  פנוי  ה יש    כי 

מקום    ח"ו,  גבולו הסוףכי  לכאורה  הוא  ברור   ,הצמצום  לכן 

כפשוטו לא  הוא  הש  כלומר,  .   שהצמצום  כלפי    י"ת,שבאמת 

הבריאה הבריאהו  ,קודם  דבר   -  אחר  אותו   בפסוק   "שכמ  ,זה 

  לפני  , אין בי שום שינויה'  אני    -  "לא שניתי   ה'אני  "  במלאכי:

הבריאהוהבריאה   דבר   , לאחר  אותו  הנבראים    ,אני  כלפי  רק 

כביכול   הרגשה  מכאן  ה'הייתה  של ו  ,הסתלק  בחינה  היה  זה 

  כתוב באמת  ו  .  כאילו אין ה' כאן  ים מרגישיםהנבראש  ,הצמצום

כל הנקודה של צמצום    ".  דיבר ערכנו  אמר מאיר ב"   ',עץ חייםב'

ר  הנבראיםהיא  בערכנו  כביכול  ש  , ק  לנו  כאן נראה  שאין 

שיש ו  .  אלוקות יחשבו  שהנבראים  דבר  כזה  להיות  יכול  איך 

 ,זה נעשה ע"י גילוי מידת הדין  -?  לא נמצא  י"תשהש  ,צמצום

רחמןה'   הוא  הנהגה לכאורה  ואנחנו    ,יתברך  לפעמים  רואים 

דין  ,הפוכה של  מתאימה  ש   ,הנהגה  תופסים  ללא  שאנחנו  איך 

ברגע   , זה עצמו הצמצוםו  ,שהוא כולו רחמים  י"תבדעתנו את הש

בעולם דין  התגלות  להבין    אנוש  ,שיש  יכולים  לא  הנבראים 

נראה  ו   , שהוא כולו טוב ממנו יבוא דין  י"ת תכן שהשאיך י  ,בשכל

הוא לא נמצא ו  ,צמצם את עצמו מכאןי"ת  יכול שהשכב  לטעות

בראשית "  :פירוש הפסוק  וזהו  .   ןדיל ה זה ההנהגה שח"ו,  כאן  

 ,את הבריאה בצורה של גילוי דין  התחיל הקב"ה    ,ברא אלוקים

כולו  שהנבראים אומרים אנחנו לא רואים את הקב"ה   וכיון שכן,

טוב  ,רחמים שפע  והה  ,כולו  ההסתר  עצמו   שהיא  ,למהעוזה 

 , כך מתאכזר לעם ישראלשכל    עהשיש פר  זה  .בעצמה הצמצום

בבוקר   150שוחט  ו בערב  150  תינוקות  בגלל שהוא   ,תינוקות 

בדמם לרחוץ  ורוצה   וזו  ,צמצוםה  עצמוזה    ולהתרפא,  מצורע 

זה המקום    ,פרעה זה חלל פנוי"  :  לכן אומר רבנו  ,דיןשב  ההסתר ה

שאנו רואים הנהגה של   , זההנקודה של צמצום  כי  ,של הצמצום

שכל    ךתבר ם יאיך ייתכן שזה בא מהש  מביניםולא    ,דין בעולם

דין קודם  וכן ה  ,שהקליפה קודמת לפריוכמו    .כולו רחמים גמורים

הדיז"א    .סדחל לגילוי    ןההנהגה של  והחסדים הקודמת  רחמים 

ישמעאל קודם ליצחק  ו  ,בלהלכן קין קודם לו  יגיעו.  שאחר כך  

  -   'בראשית ברא אלוקים'  תבחינקודם כל    -  קודם ליעקב  ועשיו

 " אלוקים  'ביום עשות ה"  :ורק אחר כך  ,הצמצוםשם הדין שזה  

צריך תמיד קודם  ו   .שזה השיתוף של מידת הרחמים במידת הדין

ה  היהשי הטובאת  ייראה  שמתוכו  כדי  הרע  וחלק  אלמלא  , 

 .  מרגישים את הטוב שיש באור ומכירים היינו החושך לא 

 ותר גאולה יש קושי השעבוד הקשר ביכל קודם  

  , גם הנקודה שעכשיו אנחנו נמצאים בה  בעקבות המשיח  יהוזו

 , דין הכי קשהה  תוקףהיש את    הזהיודע שדווקא בזמן    אחד  וכל

איילת השחר "  :כמו שכתוב על  לפני    ",למנצח  גאולה הדווקא 

השחר   בחינת א ' יש    איילת  ְפרָּׂ ְדצַּ א  ְדרו תָּׂ הבוקר )   'קַּ של    , ( השחור 

החושך אז    -  קודם הזריחהש  בזמן  הוא  החושך הכי חזק בלילה

  , כל הדורותבזה    ךכ  ,שים לב נולצערנו אם    .הכי חזק מתגבר

ו  "  :מצרים כתובב ֲעש  ָלנו   ים  אְֹּמרִּ ים  ו ְלֵבנִּ ַלֲעָבֶדיָך  ן  ָ ת  נִּ ֵאין  ֶבן  ֶ ת 

ךָ  ֶ ַעמ  ְוָחָטאת  ים  ֻמכ ִּ ֲעָבֶדיָך  ֵה  נ  רגע  היה  ש  קושי השעבודזהו    ",ְוהִּ

הגאולה בבלוכן    .לפני  גלות  בסיום  דבר   היא מסתיימת  ,אותו 

המן ולאבד  "  בגזירת  להרוג  היהודים  תאלהשמיד  ביום    ...כל 

בית בניית  שמגיע לפני  הגאולה  של  הגלות  קושי  גם זה    אחד",

שזה בחינת הקושי של   -של השואה האיומה  העניין  וכן גם    .שני

הגלותהש מכל  קשה  הכי  שהיה  להרוג ש  ,עבוד  להשמיד  היה 

קשה   הכי  בצורה  התחיל    ,איומהוולאבד  הקב"ה  משם  ודווקא 

ואנחנו  .ל זכו לעלות לארץ ישראלעם ישרא  אזש ,פנים הארתב

 , עבוד שיש לפני הגאולהקושי השמאוד מקווים שכבר סיימנו את  

השעבוד  כי   קושי  סיום  בין  שנים  כמה  לוקח  לפעמים  עד וזה 

הרי יצאנו ממצרים ואחר כך לקח    ,מצרים   בגאולתכמו    ,הגאולה

  שלקח   וכן בזמן שלמה  ,ארץ ישראללכנס  זכו להישנה עד ש  40

אנחנו מאחלים לעצמנו ו    המ"ק,שנה עד שבנה שלמה את בי  480

 .  שזה יהיה הרבה  מהר מהזמן הזה

היסוד את  רואים  אנחנו  פנים  כל  לפני    -   ועל  גאולה  שדווקא 

השעבוד    מתגבר  מאודונעשה  קושי  ה  ,חמור  זה    א עקבת 'אבל 

ה  דמשיחא', ל  ההיריון  לשבכיולדת  וכמו  כאב  ברגעים ו  ה,לא 

הלידה   לה  שלפני  לה צירים  יש  עוזרים  שהם  וכאבים,  חזקים 

ו   ללדת, גם  הלידה את    מביאהוא  של הגלות  דווקא הקושי  כך 

גם עכשיו העניין הזה    ולכן   של משיח צדקנו והגאולה השלמה,

הגלות הלידהתהיהשואה    ,של  שלפני  הצירים  שהיה   ,ה  כמו 
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עד שיהיה הגילוי   השנ  ארבעים  ההלידה לקחשבגאולת מצרים  

ישראלשל   קשים  ו  ,ארץ  דברים  כמה  גם  כמו  בדרך,  רואים 

  : המשךבו  –"  בשלח פרעה את העםהי  י"וכתוב  ביציאת מצרים  

ואת  " רכבו  את  עימועויאסור  לקח  בני   ...מו  אחרי  וירדוף 

ואומרים למשה    ,עם ישראל היו בצרה מאוד גדולהו  ",  ישראל

עם ישראל   "?ות במדבר למ  נוקברים במצרים לקחתאין  מבלי  "ה

בפחד  הם  ו  ,סים שהיה להם במצריםניפתאום שוכחים  את כל ה

מצרים וכבר יש איזה מגם כשיוצאים  נמצא,    .גדול מפרעה  "ככ

  בזמן כמו שהיה כאן  , וקשים מאודעדיין יש זמנים    ,אור של גאולה

כיפור  יום  גדולה    ,מלחמת  צעקה  של  קשים  רגעים  ממש  היה 

ארץ  מחשבו שעוד פעם חוזרים לגלות ומסתלקים  כבר  הקב"ה,  ל

ש  ,ישראל השהיה  אף  קושי  השואה אחרי  של  הנורא  עבוד 

הגאולה,  כשיש הארת  , שגם  רואים את הדבר הזההאיומה. והנה  

כי באמת כל העניין  עדיין פה ושם יש רסיסים של צרות בדרך.  

ל זה נבואות הכ   אלא  היסטוריהר  פ סזה לא    -  של ספר התנ"ך

שלנו לימים  שאומרים  ו  ,ששייכות  על 'כמו  חוזרת  ההיסטוריה 

  א דף רעו:( צת)כי  הזוהר    מאיפה לומד  ,ה שהוא הוא שיהיהמ  ,'עצמה

יה מה שה  :ראשי תיבות  זה  'משה '  -ן  שמשה הוא גם הגואל אחרו

אותו סיפור של הגאולה הראשונה זה גם כן הסיפור  ו  ,הוא שיהיה

האחרונהל  ש מזהו    .  הגאולה  את   ,יותר  ללמוד  יכולים  אנחנו 

 .הגאולה האחרונה מהגאולה הראשונה

 ורסות ורדיפת הדת בול האפיקקושי השעבוד בסוף הגלות הוא מ

או פעמיםורבנו  כמה  הגלות  ,מר  שתתגבר   וזה  ,שסוף  הזמן 

הזו:  לשון  באמר    כבר ועל הדור שלו הוא    ,האפיקורסות בעולם

לעולם" אפיקורסות  של  מבול  ל"ה(.    ",שיירד  הר"ן  ורבנו    )שיחות 

מי שיזכה להיות יהודי כשר בימים האלה שלנו שיש אשרי  אמר  

אפיקורסות   הדתוכזאת  של   ,שנאת  דבר  מכל  ליצנות  כזו 

מכאלו שקוראים לעצמם  נרדפים    אנו וממי    .רדיפה  וכז  ,קדושה

)או    של יהודים  אלא שלטון  ,אותנו  פיםרוד  םגויהכבר לא    יהודים,

וזה מגיע מהמבול   ,הקושי הכי גדול  וזהו  רב רב אי אפשר לדעת(של ע 

צמצום  ה  שאותוכמו שאמרנו מה    מסביר רבנו  ו  ות,אפיקורסהשל  

לא נמצא   יתברךזו האפיקורסות שאנחנו טועים וחושבים שהשם  

בתוך    עצמוזה    ,כאן רק  כי  הצמצום  את  צריך  ולמה  צמצום 

את   אהוא יכול לברו ו  ,הצמצום הקב"ה יכול לגלות את רחמנותו

  , האפיקורסות שמתגלה והצמצומים שאנחנו רואים היום    .העולם

הדת  ו יהודיםרדיפת  שלנו  ע"י  הז  ,אחים  זהוהבזמן    עצמו ב   , 

ידי היצירה הזאת   ,הצמצום שיוצר את החלל הפנוי ודווקא על 

שבתוך הצמצום    ,לגאולה  גדולה  זו ההכנה הכי  ,פנוישל החלל ה

  .  השלמה הגאולה בנהת הזה בעצמו 

שז  ורבנו   הס  ומסביר  תורה  יגם  חידושי  שכל  הש"ס ובה  כל 

נבנה מו דבר  ו  .  מחלוקתה המשניות הכל  פירושו של  מחלוקת 

יש מי   ,צמצום המוחין''  -  שהתורה היא אינה ברורה  -'צמצום'  

שאומר    טמאשאומר   מי  ח  טהור,ויש  אסור  זכאי,  מותר  ייב 

אבל זה   ,'אלו ואלו דברי אלוקים חיים'  ודאי   בפנימיותאמנם  ו

זה על פי פשט  ש    (כ"ד  אותן  " רה חיי מו)מר  ורבנו א  באמתומים כי  צמצ

 זה  ,אומר חייב זהאומר פטור ו זההרי  ,איך זה וזה אמת לא מובן

יכולים להתיישב לא    ודברים אל  ,ר ואומר אס  זה  ,אומר מותר 

פי פשט אי אפשר להבין ששניהם צודקיםכי  ,  ביחד עכ"פ   .על 

היא זו שעושה את חידושי   ,לםעההו צמצום  דווקא המחלוקת שזה  

   .תורהה

   ,הסתר פניםלפעמים  להיבהל שיש    צריך  שלא  נו למדים,אנמצ

אלא   , יש כל מיני ההסתרות ו  ,קושי בפרנסהו  ,יש לפעמים חושךו

חלל והע"י הצמצום  ו  ,הבנייהלקחת את זה כצמצום לפני  צריך  

רק ככה    ,אין סוף לא נמצא כאן  ור אשה ע"י שנראה כאילו    ,הפנוי

  ור כי אחרי הכול שפע רוחני של הא  ,אפשר להשפיע שפע גשמי

סוף   לכאנו    -אין  יכולים  לא  גשמיים  אותויכהנבראים  לא   ,ל 

למכולת זה  עם  ללכת  צר ,  יכולים  כן  שיהיה  יאנחנו  משהו  כים 

 , יכים צמצום וסילוק אור האינסוף שאינו כפשוטוצר אנחנו    ,גשמי

ב העולם  בניית  את  להרגיש  כדי  נמצאים   שאנו   ניהמהמקום 

  אחד ו   אחדכל    ,לכן צריך להיות איזה צמצוםו   ,גשמית של העולם

לו מייחד  כך   עצמווזה    ,ברמה שהקב"ה  לו אחר  בשביל לתת 

ברכה ובגשמיות  ,שפע  ברוחניות  יוכל   כדי  ,וטובה  הוא  שגם 

ואנחנו צריכים שפע גשמי כדי שנבראים גשמיים   ,יהנות ממנהל

נוכל ליהנות מהם בעזרת השם שנזכה כבר שהצמצומים  כמונו 

ושאר  הזאת  מבלבלת  הקורונה  כמו  בהם  נמצאים  שאנחנו 

יש  וכבר  ענק  פנוי  חלל  יש  שכבר  כנראה  שייגמרו  הצמצומים 

 . לבוא במהרה בימינו אמן השלמהמקום לכל הגאולה 

 

ושא  על נ  הרב דיבר , הצילום ]הערה: בתחילת השיעור, עד שהגיע 

 די לא להפסיד את הזמן, והבאנו אותו כאן[. ר כאח

 ? לחתן וכלה ושלום בית  -'כתיבה וחתימה טובה'  כיצד יש לקשר

של הגאון החסיד ר'   רעיוןמבוסס על    יפה  חידושאמר איזה  נ

שליט"א גינזבורג  טובה' .  יצחק  וחתימה  ברכה   -'  כתיבה 

אז  שימים נוראים  וזמן של ראש השנה  השמגיע  כ   ששייכת

ל  אחל  ייךשאבל באמת    ',כתיבה וחתימה טובה'מאחלים  

ה וכלה  הזו    ברכהאת  חתן  להם    ,לכל  כתיבה  '  - לאחל 

  השייכות והעניין מה     ,אלא שצריך להבין'.   וחתימה טובה 

בחתונה   ?להכן ולחת  'כתיבה וחתימה טובה'  ברכת  של

דברים שני  נותנים טבעת .  2  ,כתובה  נותנים  .  1:   עושים 

  ', כתיבה'שומע שזה מלשון    אחדכתובה כל  ב   .  לקידושין

מהכתיבה יש גם כן  וחוץ    .כתובה טובההשתהיה  ומברכים  
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חתימה זו 'טבעת',   -  ה חתימה טובההי שת   ',חתימה'את ה

  בא בגמרא כמו )  ,בדורות הקודמים כולם היו חותמים עם הטבעת

 , הטבעת מרמזת על החתימה   ולכן     ,(טבעת שיש עליה חותם   עלשבת  

טבעתוכ ונותן  אשתו  את  מקדש  מברכים   ,שאדם    אנחנו 

ו  אותם בברכת ועל   –'  חתימה טובה'כתיבה  על הכתובה 

על העניין מרמז כתיבה וחתימה טובה  הטבעת.      ואם כן,

 , שיש בהם את שני החלקים האלה  ,קידושיןחופה והשל ה

שהיא   -'  נתינת הטבעת'ו  ,שהיא כנגד הכתובה  -'  כתיבה'

לטובה   כנגד שניהם  שיהיו  מתפללים  ואנחנו  החתימה, 

 בעזרת ה'.

   כן חתימה טובה לפני כתיבה טובה כיצד ית

 ' כתיבה וחתימה טובה'ברכת  שב ,ש כאן נקודה מעניינתוי

 , ואחר כך החתימה   ,אנו מקדימים את הכתיבההסדר    לפי

שטרכתמיד    וגם כך  כל  קודם    ,שכותבים  ואחר  כותבים 

לה  ,חותמים  זה  בקידושין  טבעת   ,פך יואילו  נותנים  קודם 

שזה  'כתיבה ה'ואחר כך עושים את  ,שמרמזת על החתימה

 '. כתיבה וחתימה טובה' ברכתלא כפי סדר  וזה  ,הכתובה

כך,ו העניין  לחתן תמיד  ,  החתונה  בעניין   ביאור  אומרים 

זכות לוכדי    ,שיהיה להם שלום בית ביניהם לה שהעיקר  כוה

ל  אשת חי: ")יב, א(בספר משלי  שלמה המלך    אומר  ,לשלום

חי  -"  עטרת בעלה  אדם   ,היא הכתר של הבעל  לאשת 

כתר על   נותן אותהו  שם את אשתו  -שיש לו שלום בית  

' כתר לראשי'  כפשוטו ממש  '(י ראס  א על' שאומרים בערבית    )כמו  ראשו

 .זוכה לשלום בית על הראש שלי -

 סיפור על הרב מרדכי אליהו בתיקון עזרת הנשים 

סיפור  ונ איזה  הגאון  מה ספר  לציון  מרדכי   רבינוראשון 

מרדכי אליהו   הרב  .  שנוגע לנקודה הזאת  זצוק"ל,  אליהו

בחוץ לקהילות  נוסע  פעם  מדי  ל  ,לארץ-היה  ת קהילכמו 

היה נוסע לחזק  ו  בעולם,  ולעוד קהילות   החלבים בארה"ב,

וכשהוא    ,כנסתהבתי  מ  אחדהוא הגיע ל  אחתפעם         .אותם

לש ש  ,םבא  רואה  הכנסת  הוא  בבית  כמו שם  עשו 

  דהיינו   ,נשים מאחורי הגברים השמו את עזרת    ',מודרניים'ה

נשים ההגברים ישבו בשורות הראשונות של בית הכנסת ו 

אחד  מרדכי אליהו  ורבי     .בלי הפרדה  מאחור בסוף  ישבו  

הפיקח שבפיקחים,    ,היה פיקח עצום שבו    יםהמיוחדהדברים  

בצורה  ותמיד   הפתרון  את  ביותרהמצא    הוא ו     .  חכמה 

ואמר שבירושלים ובכל ארץ   ,בבית הכנסת  התחיל לדרוש

אנחנו שמים את   ,ישראל אנחנו מאוד  מכבדים את הנשים

 נמצאבית הכנסת כלומר ש ,שלי( על הראש  )  'ראסי ה  ל'עהנשים 

ראשים של  הבקומה העליונה מעל  נשים    עזרתוה     רקע,בק

זה נעשה בשביל לכבד  "  :מר הרב מרדכי אליהוואו  .הגברים

הנשים שלכםאבל    ,את  הכנסת  לבית  כשבאתי  אני    , פה 

אתם שמים   ,רואה שאתם לא מכבדים מספיק את הנשים

בהאת   הגברים  'זנב'נשים  הגברים  ,של  איפה   ,מאחורי 

רב אליהו את  ככה התחיל ה  ?!  איפה כבוד האישה  ?!הכבוד

לבית אני עכשיו עושה התרמה  "  להם  הוא אמרהשיעור ואז  

שלכם,   כיבדו  הכנסת  לא  שהגברים  כיוון  מספיק  אבל 

אותם ככתר   שמולא    ',ראסי  אל'עלא שמו אותם  ו  ,הנשים

נשים אני מסכים שיתרמו בשביל העזרת  ללכן רק    ,לראשם

רבבות ותוך כמה דקות נאספו שם כמה אלפי  כך  ו  .נשים

את         ...כמו שצריךמכובדת  דולרים כדי לבנות עזרת נשים  

ממו  שמעתי  הזה  אבי"הסיפור  מרדכי   שיחיה,  ר  שהרב 

מר או   ,לשם שנה אחר כךעוד פעם  בא  אליהו סיפר לו שהוא  

שצריךש כמו  נשים  עזרת  הייתה  הייתה ,  כבר  כבר  היא 

   .וכמו בתי כנסיות של עם ישראל מעל,בקומה 

הסברנו שיש קשר בין ברכת 'כתיבה וחתימה טובה' לעניין  

וכלה חתן  ושאלנושל  לפני 'כתיבה'  הבברכה  ש  .   היא 

)שהיא רומזת    מקדימים את הטבעת  בחתונהה'חתימה', ואילו  

ל'כתיבה'(ש ) '  כתובה'-ל   (' חתימה' ל   ן,תבוננכש  אכן   ?רומזת 

אנא  . "לאישה  עלבהעיקר ההתחייבויות של    יאהכתובה ה

התחייבות של כל זה    -  וכו'"  פרנסאזון ו ואאוקיר  ו  ח,פלא

 . זה הטבעת  לבעל  ההתחייבות של האישהו  .אישהלהבעל  

  ? מהו לשון קידושין "  ,)דף ב:(  גמרא בקידושיןה  כמו שאומרת

אוסר   בעלה  בקידושין  ',כהקדש  אעלמ  ילוכאלה  דאסר  

הקדשעל    אותה כמו  כולו  העולם  עכשיו   כי  ,כל  האישה 

שלה  ו ז,  לי  רק  מיוחדתולי    רק  מקודשת  . קידושין  נקודה 

על ההתחייבות של האישה כלפי   תיוצא שהטבעת מרמז 

כלפי ואילו    ,בעלה הבעל  של  התחייבות  זה  הכתובה 

 ונה בהתחייבות( היא ראש ש )  'ראסי  אעל'   -של    וזו הנקודה  ,האישה 

נתינת    והישזלבעל  שמקדימים את ההתחייבות של האישה  

הוא כי    טעםוה  ,לפני ההתחייבות של הבעל  , והיאהטבעת 

כאן העיקרית  היא  האישה  של  ש  ,ההתחייבות  היא  מה 

 .להיות מיוחדת רק לבעלה ,מקדשת את עצמה בקדושה

אשת "  –  הוא  'שלום בית 'לבעל שעיקר העניין של  ורומזים  

בעלה עטרת  ו  -"  חיל  לראשך,  כתר  אותה  לכן  שתשים 

הקידושין  וומצאת  עושים  ומקדימים  ובאים  אנחנו    - ת 

התחייבות  שהיא  'כתובה'ה לפניהטבעת   ונותנים'חתימה', 

יבות של האשה מקדימים את ההתחי    .של הבעל לאישה

   ".עטרת בעלה לאשת חי"בחינת ב -לשל הבעל 

 שבת שלום ומבורך.         עריכה: ליאור גבע 
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