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והקורא " 'ואלה שמות בני ישראל הבאים וכו"התורה הקדושה פותחת את פרשתנו במילים 

ובניו הקדושים  ה" אבינו עיעקב,  שנים מרובות דור הראשוניםיתקשה להבין הרי לפני
,  היגרו למצריםרק עכשיוכאילו  ,לכאורה, ת בני ישראלאהתורה עדיין רואה ו, ונפטר

  . לשון עברב "ושבא" ולא "הבאים מצרים" באומרה 
  

שלא שינו )  כה'מדרש תנחומא בלק סיב (ל" בהמשך למה שאמרו רז קושיא זולבארניתן 
, שלא שינו שמם. ולא נפרצו בעריות, ולא גילו מסתורין שלהם, ולא שינו לשונם, שמם

כדרך ששמות שבטי , "שלא שינו את שמם"' וכו, "שראובן ושמעון ירדו וראובן ושמעון עלו
כך . 'וכו'  שמע ה- " שמעון"',  ראה ה-" ראובן: "הגדרה מיוחדת היתה לכל אחד ואחד, ה- י

  .'צורישדי וכו, שלומיאל, שדי אור, אליצור: גם דורות אחרונים שמותיהם מוגדרים
  

ואחד שקראו לו , ימואחד שקראו לו אביו וא: ל קבעו ששלשה שמות לאדם"אף גם זאת רז
ֶמן טֹוב", טוב מכולם מה שקונה הוא לעצמו. בני אדם ואחד שקונה הוא לעצמו ם ִמׁשֶ  "ּטֹוב ׁשֵ

כי הוא המשל הדומה אליו ושמן טוב הוא : "פסוק זה  כך ופרש האברבנאל, )א, קהלת ז(
 שראוי לאדם שיעשה פעולות המעלה כדי שיקנה השם ףהפילוסו וכבר כתב ,המבושם

  .  כמו השמן שהוא צף ועולה מכל המשקים שבעולם."טוב
  

מה שאין כן אדם שאינו , מייחד את שמו על פעולותיו וזוכה לשם, אדם העומד ברשות עצמו
עם . הדבר נוגע ליחיד וגם לעם.  אינו זוכה שיצירותיו יקראו על שמו-עומד ברשות עצמו 

  .נקראיםהמצוי בגלות יצירותיו למען האחרים ועל שם האחרים הם 
  

גדלותם של ישראל קדושים שהיו בגלות מצרים שמרו על זהותם ועל מהותם והגם שבנו ערי 
 הצליחו לטשטש שאר האומות ולא המצריםלא ,  שמם נקרא על יצירתם-מסכנות לאחרים 

שחלוף , שנאה שמקורה בקנאה. ואולי גם היה מקור השנאה של פרעה וכל עבדיו. את שמם
  .ק" ודו."שמות בני ישראל הבאים"אלא ,  השםהשנים לא גרם לחליפת

   

  

עוד בהיותו .  ניכר היה בו משחר ילדותו כי לגדולות נוצר"ל "רבי יהונת� איבשי! זצ
, בשכלו השנו� והחרי�, ילד ר% הפליא את הסובבי� אותו בפקחות המופלאה

 . האדירוובזיכרונבתפיסתו המהירה 
שואלי� ילדי מדוע ! יקירי, אמור נא לי: "בהיותו ילד שאלו אביו בליל הסדר, פע�

כאשר רואי� כי , בחג הסוכות, ולא למשל, דוקא בחג הפסח" מה נשתנה"ישראל 
  ).ל"כמנהג חו ("?הכל עוזבי� את בתיה� ויוצאי� לגור בסוכות למש% שמונה ימי�

בחג הסוכות רואי� ילדי ישראל את בני עמ� יושבי� בסוכה : השיב הילד הפיקח
שכ� מעול� מורגל ע� ישראל בצרות , ולכ� אי� ה� מתפלאי� כלל וכלל, דלה

 יושבי� סביב שולח� ,כאשר הכל מסובי� כבני מלכי�, ובקשיי� ואילו בליל הסדר
מטעמי חג , פמוטות וגביעי כס� מפוארי�, לח� כלי� יקרי� ונוצצי�ועל הש, ערו%

מה זה קרה היו� לאחינו :  ואז מביטי� ילדי ישראל וחושבי�"עולי� עליו 
מה : "והשאלה מתפרצת מפיה�! ?המסכני� והרדופי�, היהודי� העניי�

  ".?נשתנה
, רבי יהונת� עלה על בימת בית הכנסת לדרוש את דרשתו, היה זה בשבת הגדול

, "יסלח נא לי הרב " . והנה אחריו עולה אחד מפשוטי הע�"כמנהגו מדי שנה 
  ".ברצוני לשאול שאלה", ביקש אותו אד�

 הרבה בענוותנותוא% הרב ? אול את רבי יהונת�וכי מה יוכל אד� זה לש, תמה הקהל
  !".ברצו� רב אענה א� רק אוכל! שאל, בבקשה: "כיבד את השואל ואמר לו

 ועד למקו� "עבדי� היינו"בהגדה של פסח מ, כנהוג, ו� קראתיהי: "והאיש שאל
וימררו את "מדוע מופיעי� על המילי� :  והנה קשה לי"שאומרי� בשבת הגדול 

� טעמי ניגו� של  והלא טעמי� אלו ה"קדמא ואזלא"מקרא שה� טעמי ה" חייה�
  "? את חיי אבותינוומירר ומה שמחה יש בכ% שהמצרי� "שמחה 

אשיב ל% על ! שאלה גדולה שאלת, בני: "כיבד רבי יהונת� את שאלתו והשיבו בנחת
 הבטיח שבני ישראל יהיו במצרי� ארבע מאות שנה וא� ה"שהקבידוע ": שאלת%

  ?אפוא נמשכה גלות� רק מאתי� ועשר שנהמדוע , כ�
במש% מאתי� ועשר שנה קבלו :  רבי� ואחד מה� הוא�תירוצי זה נאמרו �ענייעל 

בני ישראל את כל מנת הסבל שנגזרה עליה� ושוב לא היה טע� להארי% את 
בטעמי� " וימררו את חייה�"זוהי אפוא הסיבה להטעמת המלי� . גלות�

כי אכ� הקושי של השעבוד גר� " קדמא ואזלא "שה�, המסמני� נגו� של שמחה
  !!בעטיו התקצרה גלות� במאה ותשעי� שנה, שמחה לאבותינו

 דווקאמדוע מופיעי� על מלי� אלו :  נשאלת השאלה" המשי% הרב "א% לפי זה 
  . והלא יש טעמי� אחרי� המנוגני� בניגו� של שמחה"הטעמי� קדמא ואזלא 

נקבל את , 210" את שנות הגלות 400המספר א� נחסר מ: אלא שעל כ% יש להשיב
וזהו פרוש� של ! 190יא ימטריושתי המלי� קדמא ואזלא עולות בג190המספר 

 שהקדימו לצאת "שקדמו ואזלו " וימררו את חייה�" על המלי� "קדמא ואזלא"
וזוהי הסיבה , כמני� קדמא ואזלא, ממצרי� לפני המועד במאה ותשעי� שנה

  .� לכ% שמילי� אלו הוטעמו דוקא בטעמי� אלווזהו אפוא הטע. לשמחה
כל הנאספי� השתוממו לשמע חריפות תשובתו של רבי יהונת� אבשי! והנאת� 

  ).ג" סיפורי� על תרי613מתו% הספר ( .גדלה מאוד
 
 

 אוהבי רבנ� ותלמידהו�, רב פעלי� לתורה ולתעודה, ת להצלחת ידידינו היקרי�"ד
  העור�, ות לב� לטובה ולברכההחפצי� בעילו� ש� שיזכו לכל משאל

  

 ר לשבתסיפו -קומי אורי

 עטרת�פז



  

 
  

  

  

  

        
   

 
 
  

  

 

  

  

  

  

 
  

 
 

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
למר� , א"גמליאל הכה� רבינובי� שליט' ג ר"את פנייתו של ידידינו הרהלקוראנו הנכבדי� נצר� 

  .בשאלותיו לדיני שני� מקרא ואחד תרגו�, א" שליטעובדיה יוס�הגאו� רבנו 

  ?פרשה שני
 מקרא ואחד תרגו
ת כדי להעביר ה"הא
 מותר לאד
 להוציא ס  )א
 כשבעל ובקריאת התורה, פעמי
 מקרא' הא
 מותר לקרות לפני קריאת התורה ב  )ב

והוי כמקשיב , כיו� שזה פירוש המילה, אומר יחד עמו תרגו
, קורא אומר המקרא
 ?ולאו שפיר עביד, או כיו� שזה תיבה אחרת אי� שומע לבעל קורא, לבעל קורא

כתב שיש אומרי
 שאפשר להשלי
 השני
 מקרא ) 'רפה סעי� ד' סי(ח "ע או"בש  )ג
, הא
 עד יו
 רביעי בבוקר, הכוונהושאלתי מהו . כ"ע. ואחד תרגו
 עד רביעי בשבת

 ?או עד מוצאי יו
 שלישי
, יש שנוהגי� כשקורי� בתורה בפרשת התוכחה שהבעל קורא מנמי! קצת הקול  )ד

הא
 ג
 כשאומר שני
 מקרא ואחד תרגו
 בפרשה של תוכחה יש עני� , ושאלתי
 ?או אי� עני�, לומר בקול נמו!

הא
 ] ת יתרו ובפרשת ואתחנ�בפרש[ בעת קריאת עשרת הדברות ודהנוהגי
 לעמ  )ה
 
  ?כשקוראי
 התרגו
 על עשרה הדברותצריכי
 לעמוד ג

  
  א"וזו תשובת מרן פאר הדור הגאון רבנו עובדיה יוסף שליט

    הההה""""מ פסח תשסמ פסח תשסמ פסח תשסמ פסח תשס""""חוהחוהחוהחוה' ' ' ' יום ביום ביום ביום ב

  לכבוד ידידנו היקר דעסיק באורייתא תדירא
  א" שליטגמליאל הכה� רבינובי!ג רבי "הרה

  
  : ותיו בקצרהלרוב טרדות אשיב על קצת חקיר

א� הוא רק , ת מ� ההיכל כדי לקרוא שני� מקרא ואחד תרגו�"מותר לאד� להוציא ס  .א
וכ� . א"ב ע"ש בשער הכוונות ד� ס"כמ, ל"י ז"וכ� נהג האר. קורא בנקודות ובטעמי�

  ). רפה' סי(אחרו� ' ובמחזיק ברכה בקונט. תקכט' ג סי"ז בתשובה ח"פסק הרידב

ש "מ לסמו% כמ"יש לו ע, צ בשבת"שקורא הש,  התורההקורא תרגו� ביחד ע� קריאת  .ב
וטוב שיקרא בלחש פסוקי . ת"ת בשעת קרה"קמו שמותר לקרוא שמו' ע בסי"מר� הש

כ יקרא את "ויקרא עוד הפע� את הפרשה ואח, ויעלה לו לפע� אחת, צ"הפרשה ע� הש
 . התרגו�

נו עד סו� יו� הי, ת עד יו� רביעי"א שאפשר להשלי� שמו"ע בש� י"פירוש דברי הש  .ג
מבדיל והול% עד יו� , ש"מי שלא הבדיל במוצ.) קו(כעי� מה שאמרו בפסחי� , שלישי

רביעי , ושני� ושלשה אחר השבת, זירא לעני� גטי� אחד בשבת' רביעי בשבת כדאמר ר
 .ש"ע. חמישי וששי קוד� השבת

ת בצבור שהוא מרי� קולו להשמיע לכל הצבור מנמי% קולו בפרשת "הקורא בס  .ד
 . צ להנמי% קולו"ת לעצמו א"כ יחיד הקורא שמו"משא, תוכחהה

ויש ) 'תצד אות ל' כ� החיי� סי(המנהג לא לעמוד בעת קריאת עשרת הדברות כמבואר   .ה
יחוה ' הביאותיו בס, �"ש בתשובת הרמב"כמ. קפידא על זה משו� תרעומת המיני�

 . ש"ע). כט' סי(א "דעת ח
  

  ,תויהי רצו� שיעלה מעלה לגאו� ולתפאר

   

 
  

 )יד, שמות א(וימררו את חייה� בעבודה קשה בחומר ובלבני� וכל עבודה בשדה 
  

והצער הגדול ביותר . כגו� חרישה וזריעה והוצאת הזבל וחפירת בארות ושאר עבודות קשות
ואת מלאכת הנשי� מסרו , היה שה� שינו את המלאכה של האנשי� ונתנו אות� לנשי�

דהיינו הוא ציוה על הגברי� לבשל . ד ברציפות ביו� ובלילהוהטילו עליה� לעבו. לאנשי�
ועל הנשי� ציוה לחרוש השדות ולקצ  , האוכל וללוש הלח� ולכבס הבגדי� ולנקות הסירי�

וג� אדמת מצרי� אי אפשר לגבלה וללוש אותה יפה ולכ� סבלו . אילנות היער ולסייע בבני�
כי אי�  . רו ועשו אות� וכ� לא יכלו לנוחוחז, כי אחרי שעשו את הלבני� ה� נתפוררו. מאוד

אל כל עבודת� אשר עבדו : וכדי לרמוז על כ� אמר הכתוב. אדמת מצרי� כשאר האדמות
ועוד יותר גזרו . שהמציאו מלאכות קשות המפוררות את הגו" ושוברות אותו. בה� בפר�

ואו מ� עד שתב: עליה� שהאנשי� ילינו בלילה בשדות והנשי� בעיר בטענה שאמרו לה�
שעות מ� היו� וכ� תל� לאיבוד העבודה ולא תוכלו להשלי� המכסה ’ וג’ הבית יעברו ב

ולכ� רוצי� אנו כי תבלו הלילות בשדות כדי שבתחילת . שאת� צריכי� להשלי� בכל יו�
 מנוחה ליל�  ישראלהיו� תתחילו במלאכה וכ� תגמרו מהר ואפילו בלילה לא היתה לבני

אומרי� לה� היו ,  אחרי שכל אחד מה� השלי� את מכסת הלבני�כי. לישו� ולהניח הראש
והכונה שלה� היתה , ובכל לילה חיפשו סוג אחר של מלאכה להעבידו בה, לבקע עצי�

ה� השגיחו על בעליה� והיו . אבל נשותיה� היו צדקניות וחסידות. למעט� מפריה ורביה
והיו . והיו מסעדות אות� במילי� רכות, והיו מכיני� לה� לאכול, מבשלות לה� משהו ח�

כי יש לנו הבטחה מאת , כי לא כל חיינו נהיה עבדי� לשפלי� אלו, טערואל תצ, אומרות לה�
  . ומפני שכונת� היתה לש� שמי�, ת שהוא ירח� עלינו"השי

  

 היינו הפני� של ,"ויקוצו מפני בני ישראל"ראל היה מתועב בעני המצרי� נאמר ב שע� ישומר
 לא צנועותה בשתי נשי� מעש: כמובא במדרש איכה, יהודי היו מוקצי� בעיניה� של המצרי�

אמרה לה , לאחר שנתפיסו, פני� כפני יהודיה, ואמרה אחת לחברה, שהיו רבות זו ע� זו
 אינני ל כ�מלבד על מה שאמרת לי שפני כפני יהודיה ע, על הכל אני מוחלת ל�, חברתה

  .)"מאמרי ח�"מתו� הספר . (המצרי� ראו את פני יהודי� לחרפה ובוז בעיניה�, מוחלת ל�
  

��נס�הפריון
מדוע כששרה ילדה בת תשעי� התורה הזכירה ) כג, בפרשת ויגש מו( אב� עזרא בנוהקשה ר

על א" , ולעומת זאת כשיוכבד ילדה בת מאה ושלושי� הכתוב לא הזכיר פלא זה, נס ופלא זה
  ?שהוא נס יותר גדול מהנס שנעשה לשרה

 
חזו� (דה של פסח א בהג"יט שלוס"י ע"ר הגל"מר� הראשנראה לבאר בהקדי� את מה שהביא 

פ משל לשני עניי� ארחי פרחי שהלכו פע� אחת " המגיד מדובנא עבש�) עובדיה ד" רלב
כי פע� , שהוא נדיב גדול מאי� כמוהו, ישעיה’ והחל אחד מה� לשבח את הנדיב ר, בדר�

ב אלא רבי משה הוא הנדי, לא כי, ויע� השני ויאמר. בגשתו אליו נת� לו בבת אחת מאה דולר
ויצחק עליו רעהו . כי פע� ניגש אליו והעניק לו חמישי� דולר, הגדול שאי� כמוהו בעול�

אמר נא לי מתי , ויע� חבירו ויאמר! הלא מאה דולר ה� יותר מחמישי� דולר: באמרו, הראשו�
הלא כה דברי שאי� : אז ענה אותו לאמר, בפורי�: ויאמר, ישעיה’ קבלת את הזהובי� מאת ר

ומצוה לית� מתנות לאביוני� , כי פורי� הוא עת משתה ושמחה, ותר מרבי משהבעול� נדיב י
אבל אני הייתי אצל . וא� כטוב לבו ביי� נת� ל� מאה דולר אי� בזה כל חידוש, לכל הפושט ידו

  .זוהי ראיה נכונה על עוצ� נדיבותו, פ כ� נת� לי חמישי� דולר"רבי משה בחודש תמוז ואע
  

שכל הנשי� , כמו בפורי�, סי�שאז היה דור המלומד בנ,  במצרי�הוהנמשל הנה יוכבד ילד
  ."ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד"ילדו ששה בכרס אחד וכמו שנאמר 

  ח"בטבת התשמ' ע כא" נלבל" בן גזלא זיעקב הכהן'  ר, המדוכא ביסוריים, ק"מוזנ "לע

  

        רשה אור מהפ––––    כתם פז
 

 הליכות מלכי
 שנים מקרא ואחד תרגום  -ת"שמו


