
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  

 
  

  
  
  
  
  
 

אם עשו כנגזר עליהם או הוסיפו להרע ,  שאביא אותם במשפט"אנכי

 וזה מה שאומר .מה שנגזר לכך יענשווכיון שהוסיפו יותר ויותר מ, להם

הנביא זכריה   "  וקצף גדול אני קוצף על הגויים אשר

 זהשן " הרמבביארו, "השאננים אשר אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה

כי הזדון , "כי בדבר אשר זדו עליהם " מה שאמר יתרו גם

כי ידעת כי " וכן ,העולם מן והוא שהביא עליהם העונש הגדול שאבד

  .  ד"הראבוכן תירץ .  "הזידו עליהם
  

 המדרש  בשםן" הרמבוכתב עוד  משל לאדון שאמר לבנו 

אף על פי שעשה עמו חנם לא , הלך ועשה, "יעשה עם פלוני ולא יצערנו"

כך . על מצעריו הריגהכשנתרצה האדון לבנו גזר . הניח שלא היה מצערו

עמדו עליהם ושעבדום , ה שיהיו ישראל משועבדין במצרים"גזר הקב

אני ", ם כעבדים ויעשו צרכיכםהה היה לכם לנהוג ב"אמר הקב. בחוזק

  .  "קצפתי מעט והמה עזרו לרעה
  

השלכת בניהם ליאור אינה בכלל שדבר ברור הוא  שן"הרמבומסיים 

 "הבה נתחכמה לו פן ירבה"לה י וכן מה שאמרו תח,"ועבדום וענו אותם"

  ,נוי עצמוימלבד מה שהוסיפו בע, נוייאינו בכלל עבדות וע ,

 והוא מה שאמר הכתוב . "וימררו את חייהם בעבודה קשה"

  ".וירא את עניינו ואת עמלינו ואת לחצנו"
  

רים על כל מה שנשתעבדו ויש להוסיף עוד שמטעם זה נתבעו ונענשו המצ

ההפלאה על פי מה שכתב , גם על עיקר השעיבוד, בישראל  

 שכל מעשה הנעשה באונס אם היה עושה המעשה לולי והאחרונים

 הטעם שאמרו  ההפלאהז ביאר "ועפ, אינו פטור מדין אונס, האונס

ל "שב בחו נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה ויוביבמות 

, פ שסוף סוף לא ילדה"שאע. ל גורם"יוציא ויתן כתובה דלמא ישיבת חו

וכך גם כאן . ל מחוייב ליתן כתובה"כיון שזהו גם לרצונו שמתיישב בחו

כיון שהוסיפו להשתעבד ולייסר את ישראל גילו דעתם שחפצים ושמחים 

נשו לכך נע', ולא עושים זאת מחמת רצון ה, בכל מעשה השעיבוד בישראל

  ]."וגם"יש מי שכתב שזה מרומז במה שנאמר כאן  [.על הכל
  

יישוב ד  '  
  נענשו מפני ששמחו והתענגו להשתעבד בישראל 

  

, "מי הקדימני ואשלם "ל במדרש "מפורסמים דברי רבותינו ז

ימני שהתחיל הוא את המצוה אשלם ואהיה חייב לו שכר מן מי הקד

מי מל לפני עד שלא נתתי לו , ? לפני עד שלא נתתי בו נשמהלסמי קי. הדין

 מי עשה לפני ,!?פני ציצית עד שלא נתתי לו טליתמי עשה ל, !?בן זכר

  .!?מי עשה מזוזה עד שלא נתתי לו בית, !?מעקה עד שלא נתתי לו גג

  נעשה   ונצליח'                  בשם   ה ה שמים וארץ  עוש' עזרי מעם ה
  
  
  
  
  
  
  

  

  שבועשבועהה חידושים נפלאים ועונג שבת בפרשת  חידושים נפלאים ועונג שבת בפרשת 
  
  

  

  "כרם יוסף"ס "א מחה" שליטיוסף חי סימן טובי רבי "מאת הצב
  ו" ליומי דפגרא לצעירים מצטיינים ירושלים ת"אור התורה"ראש ישיבת המתמידים 

  " וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי"
  

ה יעניש "למה הקבנים מקשים הראשו
, את מצרים מפני שישתעבדו בישראל

כי "שנאמר ' והלא היה זה ציווי ומצות ה
גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועינו 

  ?"ע מאות שנהאותם ארב
  

יישוב א  '  
  לכל היה מצרי בחירה שלא להרע לישראל

  

  מתרץ זאת על פי מה שמצינו שנאמרבהלכות תשובה ם "הרמב

הרי גזר ולכאורה קשה ש, "וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ"

   ? ולמה נפרע מהןעבודה זרהעל ישראל לעבוד ה "הקב
  

הוא יעבוד עבודה  שמסויימםל איש פלוני  שלא גזר עאלא התירוץ הוא

,  אילו לא רצה לעבוד לא היה עובדהחוטאים אלא כל אחד ואחד מ,זרה

  . ולא הודיעו הבורא אלא מנהגו של עולם
  

 דומה לאומר העם הזה יהיה בהן צדיקים  שדבר זהם"הרמבסיים מו

כבר נגזר עליו שיהיה רשע שלא מפני זה יאמר הרשע שודאי , ורשעים

 אלא דכך הוא מנהגו של ,י שהודיע למשה שיהיו רשעים בישראלמפנ

 כענין שנאמר כי לא יחדל אביון ,עולם שבכל עם יש צדיקים ויש רשעים

  . שבכל עם יש עניים ויש עשירים,מקרב הארץ
  

ה על אדם מסויים שישעבד את עם "שלא גזר הקב, וכך גם מיושב כאן

ים לישראל אילו לא רצה וכל אחד ואחד מאותן המצרים והמרע, ישראל

  .שלא גזר על איש ידוע, ולהרע להם הרשות ביד
  

יישוב ב  '  
  נענשו על שלא שלחו את ישראל בעת שנצטוו על זה

  

אילו ד ,למכות ההם  רשעים היו וראוייםהמצרים מתרץ ש ד"הראב

 ,לה ושלחו את ישראל לא היו לוקים ולא טבעו ביםישמעו למשה בתח

   .רעה ובזותו את הבורא יתברך לפני שלוחו הוא גרם לואבל זדונו של פ
  

יישוב ג  '  
  המצרים הוסיפו להרע לבני ישראל

  

השליכו בניהם שמצרים הוסיפו להרע  מתרץ שמפני ש ן"רמבה

דן "זה טעם , למחות שמם וימררו את חייהם וחשבו,  והמיתוםליאור
 

  

  

  

 

  

  "חברון"י "א ר"שליט דוד כהן והגאון הגדול רבי" פורת יוסף"י "א ר" שליטמשה צדקההגאון הגדול רבי , בברכת מרנן ורבנן רבותינו הגאונים ראשי הישיבות

  

  שבת שלום 
  !ומבורך

  

  
  

  לך לך   
       

   ד"תשעה  63גליון        

   )'וירמיהו ( עלינו השודד יבוא כי פתאום תמרורים מספד לך באפר אבל יחיד עשי פלשיחיגרי שק והת מיע בת

  ה"ל זצוקעובדיה יוסף ל רבינו"ר מרן פוסק הדור הראש"של מורנו ורבינו ועטמוקדש לעילוי נשמתו הטהורה 

   ה" של רבינו הגדול זצוקלפטירתוימי האבל על בימים הקרובים יופיע גליון מיוחד לרגל 

     "חברון"א ראש ישיבת " ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דוד כהן שליטמאת מורנומיוחדת ומופלאה ואיגרת הספד וחיזוק 
    



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ל לזיכוי הרבים"יו "אשכול יוסף" ןגיליו

  ל"לעילוי נשמת חנבאבא בן אסתר ודוד ז
  .ה. ב. צ. נ. ת

__________________________________________________  

  ה"עלרפואת פרוך בת מונור 
  ו"ולרפואת הודיה בת עופרה הי

__________________________________________________  

  ו"ב הי"להצלחת ידידנו כמר בועז בן פרוך וב
  

  "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"

תי לו מי הפריש פאה עד שלא נת, !?עשה לפני סוכה עד שלא נתתי לו מקוםמי 

מי הפריש בכורות , !?מי הפריש תרומה ומעשר עד שלא נתתי לו גורן, !?שדה

על כן אין מגיע השכר מן הדין אלא רק !?ומעשרות וקרבן עד שלא נתתי לו בהמה

חסד כי אתה ' ולך ה "ה בתהלים "וכמו שאמר דוד המלך ע, בתורת חסד

  ". תשלם לאיש כמעשהו
  

ה לזכות "שרצה הקב,  המעלה בקיום המצוות כולםוהקשו המפרשים אם כן מה

והלא כל השכר ממה נפשך הוא , את ישראל ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות

ומתרצים המפרשים שעיקר השכר שהאדם מקבל לעתיד לבוא הוא ? בתורת חסד

ובזה . דבזה לא שייך הטעם של מי הקדימני ואשלם, על קיום המצוות בשמחה

 שסיבת הקללות כולם ה שמצינו בתורה מבארים המפרשים את מ

  ".אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל' תחת אשר לא עבדת את ה"
  

שגם אם נניח שהם היו צריכים , וכך יש לומר כאן בהיפוך לעניין המצרים

מכל מקום היו צריכים , להשתעבד בעם ישראל מחמת גזירת ועבדו ועינו אותם

ה מצטער בצערם "שהרי אף הקב', נורא על שעיבוד עם הלעשות זאת מתוך צער 

של ישראל וכמו שנאמר   " ומצינו עוד שאומר " עימו אנכי בצרה

ה "הקב אך המצרים ששו ושמחו לייסר .  אני והוא הושיעא נא

לכן נענשו , ולהשתעבד בישראל וכל מעשה ומעשה עשו להנאתם בשמחה ובחדוה

  .  מוריםבעונשים ח
  

יישוב ה  '  
  ה שמי שישתעבד יענש"מתחילה התנה הקב

  

מ כיון שכבר " השיב דלקל " זצ רבי ראובן בנגיסהגאון

ה הכריז ואמר ועבדום וענו אותם וגם את הגוי אשר יעבודו דן "מתחילה הקב

וכן תירץ ,  את עונשווהיינו שמי שישתעבד בעם ישראל יקבל על עצמו גם, אנכי

אך יש קצת להעיר דממה נפשך אם לא יכלו המצרים [,חושב מחשבותבספר 

ואם לאו אם כן זה , עצמם להמלט מלשעבד את ישראל אם כן עדיין למה יענשו

  ]. שכל אחד ואחד ששעיבד יכול היה להמלט מזהם" הרמבכמו שתירץ
  

יישוב ו  '  
  ם על שבט לוי מימאיין שביטלו את ישראל מן התורה והיו כיו

  

לכך היו , שמא יש לומר שכיון שהמצרים ביטלו את ישראל מן התורה והמצוות

ה שיבטלו המצרים "כי מסתבר שלא גזר הקב, ראויים לכל העונש והמכות שנחלו

אך המצרים מנעו את , את ישראל מן התורה והמצוות אלא רק ישתעבדו בהם

ל שמתחילה היה משה רבינו "חזישראל מלעסוק בתורה כפי שידוע ממדרשי 

ופרעה מנע זאת ואסר על ישראל לעסוק , מקהיל קהילות ברבים בשבת במצרים

ועוד יש להוסיף שנענשו על שהיה פרעה מאיים על שבט . בתורה ובמצוות בשבת

  .לוי שיפסיקם מתלמודם
  

 הטעם ששופכים יין בעשרת המכות כי נמשלה התורה ליין  מי שפירשויש

 לכך שופכים יין באמירת המכות לרמוז שהמצרים לקו במכות אלו משום 

  .וזה היה חטאם בשעיבוד מצרים, שביטלו תורה מישראל
  

למה לקו :  בשמות רבה המדרשל מביא בשם" זצהגאון מוילנאומצאתי כעת ש

בשביל שביטלו את ישראל מלעסוק בתורה כמו הצפרדע ? מצרים בצפרדעים

כך גם תלמידי חכמים אינם פוסקים מלימודם , יום ולילהשאינו מפסיק מלקרקר 

  .  יומם ולילה
  

  "כרם יוסף"י מכון "שע" אשכול יוסף"מערכת 
   בישראל"אור התורה"ומוסדות 

  il.co.okmail@keremyosef :ל"דוא
  
 

 יתן לקבל את העלון ישירות למיילנ ,  
  ל של המערכת"שלח בקשה לדוא

  ]א"י שליט"י גדול"המאושר ע[
 השירות ללא תשלום לזיכוי הרבים   

  : משמחתבשורה
      

לאור בקשת רבים מעתה ניתן לשלוח 

  :שמספרו, מכתבים למערכת גם בפקס

153-2-5373570   
הארות והערות ומכתבים למערכת 

  ! יתקבלו בשמחה רבה

יישוב ז  '  
   מפני המצרים שהחטיאו את ישראלנגזר על ישראל להשתעבד

  

 במדרשאיתא     "בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם ' בה

אמרו נהיה , מדך כשמת יוסף הפרו ברית מילהלל, " חודש את חלקיהם

ה האהבה שהיו המצריים אוהבין אותן "וכיון שעשו כן הפך הקב, כמצרים

שנאמר , לשנאה  "ו וכתב". הפך לבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו

מ "ולפי זה לק, שכל זה היה בעטים של המצרים שהחטיאו את ישראלהמפרשים 

עם ישראל שישתעבדו היינו משום שהמצרים החטיאו דאדרבה כל מה שנגזר על 

לכך ראוי , לפי שהם החטיאום, ולכך גם נגזר שהמצרים ישתעבדו בישראל, אותם

  .  שיענשו גם על העונש שגרמו במה שהחטיאום וגם פעלו במה ששעיבדום
  

יישוב ח  '  
  להעבירים מחוקי התורה  מפני שחטאו אלאהמצרים לא הרעו

  

חייבין ליענש על כל עינוי וצער כולן האומות  מתרץ שוש  הקדאור החייםה

הבדלתנו מהם וקיום המצות מפני הוא האומות טעם אשר יענונו ה כי ,רעו לנוהש

וצא ולמד אם היו ישראל עובדים לטלה והיו לעם אחד במצרים , שאנו מקיימים

בכל אומה וכן ,  כאחיהם המצריםינו והינולא היו המצריים משתעבדים בהרי 

  . הטעם הוא לצד היותנו נחלת שדי, לנוישראל ותריע את ואומה אשר תשעבד 
  

ד יישוב מבהיל "ל התיישב לי כעת בס"זצק "האוהעל פי דבריו הקדושים של 

 שנבוזראדן דהנה מצינו במסכת גיטין . לדבר שאני תמיה בו כבר כמה שנים

ם הרג תשעים וארבע רבוא רב טבחים הרג מאתים ואחת עשרה רבוא ובירושלי

ומספרת הגמרא שנבוזראדן . על אבן אחת עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה

, פנה אל עם ישראל ושאל אותם על זה, מצא את דמו של זכריה רותח ועולה

כי זהו דמו של זכריה , ובתחילה ניסו להעלים ממנו האמת עד שהוכרחו להודות

אמר .  שכבר ומה שנים שדמו אינו נחשהרגוהו על שהיה מוכיחם בדברי שמים

, הביא סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה והרגם על דמו, להם נבוזראדן אני אפייסו

הביא תינוקות של בית רבנן , הביא בחורים ונערות והרגם ולא נח, ועדיין לא נח

וכי אותה רוצה שהאבד , טובים שבהן איבדתים, זכריה, אמר לו. והרגם ולא נח

  . ד נח דמו של זכריהמי! ?את כולם
  

הוא , אמר ומה אם על נפש אחת כך, באותה שעה נבוזראדן הרהר תשובה בליבו

, ברח ושלח שטר צוואה על נכסיו! ?עצמו שהרג כל אלו נשמות על אחת כמה וכמה

  . שנבוזראדן היה גר צדק'  ומסיימת הגמ. והתגייר
  

ראל כמים זכה ובודאי יש להקשות היאך נבוזראדן אחרי שהרג ושפך דם יש

, ולהשיג השגה גדולה כזו לעזוב כל גדולתו לברוח ולהתגייר, להרהור תשובה כזה

  ?ועוד שהגמרא מעידה עליו שהיה גר צדק
  

ל אולי יש לומר דאדרבה כיון שכל כוונתו של "ק זצ"אך לאור דברי האוה

וח כדי שינ, נבוזראדן בהריגת סנהדרי גדולה וקטנה וכיוצא בזה על דמו של זכריה

', וכביכול כדי שיתכפר להם מה שחטאו בהריגת זכריה נביא ה, דמו של זכריה

אלא , ל שדמו של זכריה לא נח לא מחמת קפידתו של זכריה"וכמו שביאר המהר

, ושמא לא עירב במעשה זה עוד איזה כוונה אחרת. ה ביקש לנקום נקמתו"שהקב

ושמא , לו כל זה לעווןלכך לא היה נחשב , וכפי שמשמע בגמרא שזו היתה כוונתו

אלא , יש לומר עוד דאדרבה נחשב לו למעלה ולזכות מה שלא עירב כוונה אחרת

לכך זכה להרהר בדעתו בתשובה על מה שהרג וחמס עתה ', עשה ממש שליחות ה

  .   לברוח ולהתגייר, וקיבל בזה כח לעזוב הכל, ולפני כן

        


