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 3משך חכמה שמות פרשת וארא פרק ו
)יג( ויצום אל בני ישראל ואל פרעה )מלך מצרים( להוציא את בני ישראל )מארץ מצרים( .ייתכן כי גם אז במצרים
היו גדולי האומה אשר היו שרים נכבדים ואפרתים ,והם היו משעבדים את בני ישראל לעבדים ,שמכרו המצרים
להם .ואולי היו המה השלושה שבטים  -ראובן ושמעון ולוי  -שהנהיגו שררה במצרים ,כמו שאיתא במדרש נשא
פרשה יג .לוי שלא היה בשעבוד מצרים ,ולכן לא נטל נחלה בארץ ,וכן ראובן לא נטל רק בעבר הירדן ,ושמעון
נתקיים עליו "אחלקם ביעקב" כמו שפירש הרמב"ן .ומהם היו בני חורין הרבה ושרים ,אשר היו משעבדים את
ישראל הנמכרים להם מהממשלה של פרעה .לכן ציוה השם יתברך שבני ישראל גם פרעה יוציאו את בני ישראל
מהשעבוד .ולכך סמך לזה יחוס השלושה שבטים ,ומסיים "הוא אהרון ומשה) ,אשר אמר ה' להם( הוציאו את בני
ישראל מארץ מצרים על צבאותם"  -שיהיו כל משפחה ושבט צבא בפני עצמו ,ולא ישתעבדו ישראל זה לזה.
וכנראה שלזה כיון הירושלמי ראש השנה פרק ג הלכה ה" :ויצום אל בני ישראל" ,מה ציוום?  -על פרשת שילוח
עבדים ]רצונם לומר ,שישלחו עבדיהם מישראל ששעבדו תחת ידם כמו שכתבתי[ והדא הוא דכתיב "כה אמר ה'
אנכי כרתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור ,מקץ שבע שנים תשלחו איש
את אחיו העברי )אשר ימכר לך ,ועבדתם שש שנים ושלחתו חפשי מעמך ולא שמעו אבותיכם אלי ולא היטו את
אזנם"( ,הנאמר בירמיה לג יעויין שם ודו"ק.
ויתכן לומר בדעת המדרש נשא ,ששלושה שבטים אלו הנהיגו שררה במצרים ,לפיכך נתיחסו כאן ,על פי דאמרו
במכילתא )מסכתא דפסחא בא פרשה ה( דבשביל ד' דברים נגאלו ,שלא שינו שמן לשונן )שלא נחשדו על העריות
ולא על לשון הרע( ,והיו מצוינים לגוי והחזיקו עצמן לגרים ,מפני שהיו מצפים לתשועת ה' ,שיעקב בירך אותם איש
איש כברכתו בחלוקת הארץ ,כמו שאמר "וירכתו על צידון וכו'" )בראשית מט ,יג( .אבל שלושה שבטים הללו,
שיעקב רחקן ,אילו היו משועבדים ככל אחיהם ,היו מתערבים במצרים ,והיו מדמין שאין להן חלק ונחלה בקרב
ישראל ,לפיכך מנעה השגחה מהשתעבד אותן בחומר ולבנים ודו"ק.
3

 4משך חכמה במדבר פרשת פינחס פרק כט
וחגותם חג לה' שבעת ימים .לא כתב כאן "בסוכות תשבו" כמו שכתב "מצות יאכל" )כח ,יז( בפסח ,ובראש השנה
)לעיל פסוק א( "יום תרועה יהיה לכם" .משום דבחג היו צריכים כולם להיראות לפני ה' בשילה או בבית העולמים.
וכי יעלו כולם ,אז פטורים מדין הולכי דרכים ,ומשום מצטער ,ופטורים מסוכה ,לכן לא הזכיר זה .ואולי מכאן סמכו
חכמים לזה .ויעויין רמב"ן על הפסוק )ויקרא כג ,מב( "כל האזרח בישראל )ישבו בסוכות"( דברי נועם.
ועוד יתכן דמשום הכי לא כתוב "בסוכות תשבו" ,משום שכולל בזה גם שמיני עצרת ,שאין בו מצות סוכה .ואי דאם
כן היה לו לאמר "שמונה ימים" ,מזה למד בפסחים דף ע ,ב דחגיגה אינה דוחה שבת .כן נראה דהדיוק מדלא כתב
"בסוכות תשבו" גביה כמו בפרשת אמור )ויקרא כג ,מב(.

 5משך חכמה שמות פרשת כי תשא פרק לב
ועל זה צווח משה ככרוכיא :האם תדמו כי אני ענין ואיזו קדושה בלתי מצות ה' ,עד כי בהעדר כבודי עשיתם לכם
עגל! חלילה ,גם אני איש כמוכם ,והתורה אינה תלויה בי ,ואף אם לא באתי היתה התורה במציאותה בלי שינוי
חלילה .והראיה ,כי ל"ח שנה שהיו נזופים במדבר לא היה הדיבור מתיחס למשה .ואל תדמו כי המקדש והמשכן
המה ענינים קדושים מעצמם ,חלילה! השם יתברך שורה בתוך בניו ,ואם "המה כאדם עברו ברית" )הושע ו ,ז(,
הוסר מהם כל קדושה ,והמה ככלי חול 'באו פריצים ויחללוה' .וטיטוס נכנס לקודש הקדשים וזונה עמו ולא ניזוק
)גיטין נו ,ב( ,כי הוסר קדושתו .ויותר מזה ,הלוחות " -מכתב אלקים"  -גם המה אינם קדושים בעצם רק בשבילכם,
וכאשר זנתה כלה בתוך חופתה המה נחשבים לנבלי חרש ואין בהם קדושה מצד עצמם ,רק בשבילכם שאתם
שומרים אותם .סוף דבר :אין שום ענין קדוש בעולם מיוחס לו העבודה והכניעה ,ורק השי"ת שמו הוא קדוש
במציאותו המחוייבת ,ולו נאוה תהילה ועבודה .וכל הקדושות המה מצד ציווי שצוה הבורא לבנות משכן לעשות בו
זבחים וקרבנות לשם יתברך בלבד .והכרובים ,חלילה ,אין להם עבודה ושום מחשבה וענין ,רק זהו כמו הקברניט
רוצה לדעת הרוח לאן נוטה ,עושה תורן ,כן עשה הבורא יתברך סימנים וציונים להודיע אם ישראל עושים רצונם
של מקום בזמן "שפניהם איש אל אחיו" וכו' ודו"ק .ולכן "אין בארון רק )שני( לוחות" )מלכים  -א ח ,ט( והספר תורה
)בבא בתרא יד ,א( ,והכרובים המה מבחוץ על הכפורת ,לא בארון ,רק שמורים למציאות המלאכים ,כמבואר
במורה חלק ג פרק מה.

 6משך חכמה בראשית פרשת ויגש  -ויחי פרק מז
)יט( קנה אותנו ואת אדמתנו וכו' .אולם יוסף שנא מאוד את קנין העבדות להיות שליט אדם באדם לרע לו ,לכן
אמר )פסוק כ( "ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה"  -אבל לא אותם לעבדים ,רק הארץ תהא קנויה לפרעה
והם היו קנויים לשעה להיות עובדים עבור לחמם ,ולהיות שכירי ימים לעבודת שדה .ולכן אמר יוסף )פסוק כג( "הן
קניתי אתכם היום"  -פירוש לזמן " -ואת אדמתכם"  -לעולם לפרעה .לכן העביר אותם בערים ,שבל יהיו כמחזיקים
באדמתם ,ובמה יוכר שקנה את אדמתם אם הם לא נמכרו ויושבים על נחלתם?! ודו"ק:

 7משך חכמה שמות פרשת בא פרק יב
והנה במצרים נטבעו בים סוף ביום שביעי של פסח )רש"י שמות יד ,ה( ,ואם היה אומר השם יתברך שיעשו
בשביעי מקרא קודש ,היה מדמה אדם שהשם צוה לעשות חג לשמוח במפלתם של רשעים .ובאמת הלא מצינו
שלא אמרו לפניו שירה ,שנאמר "ולא קרב זה אל זה" ,שאין הקב"ה שמח במפלתם של רשעים .ולכן אמר בארץ
מצרים שיעשו חג בשביעי ולהורות שאין החג מסיבת מפלת מצרים בים ,שצוה להם טרם שנטבעו בים ודו"ק .וכן
מפרש בילקוט רמז תרנ"ד ,שלכן לא כתב שמחה בפסח ,ואין אומרים הלל כל שבעה משום "בנפול אויבך אל
תשמח" .ולמה אמר )תהלים עא ,כב  -כה(" :גם אני אודך בכלי )נבל ,אמתך אלקי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל(
תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית"  -זה בהתגלות שפתי ירננו על פדיון נפשי" .גם לשוני"  -שהוא טמון
בפי " -כל היום )תהגה צדקתך( כי בושו כי חפרו מבקשי רעתי" ,על זה אהגה במטמנים ,כי מבקשי רעתי בושו
וחפרו:
 8משך חכמה שמות פרשת בא פרק יב
דכל זכות האב במכירה הוא מצד ענין זה שזן ומפרנס אותם בקטנם .ורא"ש ריש קידושין )תוס' הרא"ש ד"ה אבל(
'דקא מתזנא מנייהו' ,וכפירוש התוספות גיטין דהנהוג כן ,דרחמי האב על הבן ודרכו לזונו ,ואלו משום דהאב נתגייר
לא יזין בניו ובנותיו הקטנים שלא הטבילן!?
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 9משך חכמה בראשית פרשת נח פרק ט
)כ( )ויחל נח( איש האדמה במדרש פרשה ל"ו )סעיף ג'( אמר רב ברכיה :חביב משה מנח ,נח משנקרא "איש
צדיק" נקרא "איש האדמה" ,משה ,משנקרא "איש מצרי" )שמות ב ,יט( נקרא "איש אלקים" )דברים לג ,א( .הענין,
דיש שתי דרכים בעבודת השם יתברך ,דרך אחד מי שמייחד עצמו לעבודתו יתברך ומתבודד ,ויש מי שעוסק
בצרכי צבור ומבטל עצמו בשביל הכלל ומפקיר נפשו עבורם .אם כן ,צריך לומר לפי המושג ,שזה שמתבודד יעלה
מעלה מעלה ,וזה ירד ממדרגתו .וכן אמרו קהלת רבה" ,כי העושק יהולל חכם"  -רבי יהושע בן לקיש שכח פ'
הלכות בשביל שעסק בצרכי צבור .ובכל זאת מצאנו שנח התבודד ,ולא הוכיח את בני דורו ,לכן אמרו עליו ,שאף
הוא היה ראוי לכלייה ,ורק מתבודד לעצמו היה ,בכל זאת אחר שנקרא "איש צדיק" ירד ממדרגתו ונקרא "איש
האדמה" .ומשה נקרא "איש מצרי"  -שהוכרח לגלות ,שזה מורה פחיתות בנפש  -הואיל ומסר עצמו על ישראל
בהריגת המצרי נקרא "איש אלקים" ,שהגיע לתכלית השלמות מה שיוכל האדם להשיג ועיין מדרש רבה ברכה,
ודו"ק.

 10משך חכמה במדבר פרשת שלח פרק יג
)ל( ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה .הענין דהמה היו מתפחדים ,מפני ששמעו מ"אלדד ומידד
מתנבאים" )לעיל יא ,כח(  -משה מת ויהושע מכניס לארץ )סנהדרין יז ,א( .וראו כי משה לא מיחה בהם ולא גזר
עליהם .ואם כן ,להיכנס בארץ מבצר ולהילחם עם עמלק )פסוק כט( ,אשר כבר נכשלו בו )פרשת בשלח( ,ועם
ענקים )פסוק לג( ,בלא משה  -הלא יפלו כולם לפי חרב! ולכן השתיק כלב את העם ,במה שיחסו את כל המופתים
אל משה .כי אדרבא! גדולתו תלוי בכם! שכל זמן שהיו נזופים במדבר לא נתיחד הדיבור למשה .ולכן אמר" :עלה
נעלה"  -בעצמנו ,בלא משה ,כי אין משה סיבה אצל השם להנהגה הנסית ,רק האומה הישראלית בעצמה היא
ראויה להשגחה האלקית הפרטית .וזה" :כי יכול נוכל לה" .והוא שאמר "ויהס כלב את העם" במה שמיחסים הכל
"אל משה" .זה לא תדברו ולא יעלה על לבכם שרק במשה תלוי הנצחון והנסים ,לא כן! רק "עלה נעלה"! וזה שאמר
יהושע )פרק( ג )פסוק י(" :ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש" וכו' .פירוש ,שלא תדמו כי
משה היה בקרבכם והוא עשה את כל הגדולות .רק כי האלקים ,אשר הוא חי תמיד ,ולא משה שכבר מת .וה' חי
לעולמי עד ,ויכול להוריש מפניכם וכו' .ולכן ,עד יהושע לא היה מי שקראו "א  -ל חי".
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