
 על ידי פרעהשביטול קיום מצות לויה הנושא: 

 בס"ד  

 

 עלון שבועי                   

  נחלת שדהנחלת שדה                  
 בדרך הדרוש חידושי תורה             

 על פרשת השבועוהאגדה 
 

 מאת מחבר סדרת הספרים "נחלת שדה" על התורה והמועדים
 

 536גליון  ב"ישנה  ג"פשת שלחבפרשת ערש"ק 
 ,050-4145482 –לתגובות/הערות/דרשות והרצאות ניתן לפנות לטלפון 

  
 
 

ֹלִקים ֶדֶרְך ֶאֶרץ -ַוְיִהי ְבַשַלח ַפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְוֹלא ָנָחם א  "

ֹלִקים ֶפן ִיָנֵחם ָהָעם ִבְרֹאָתם -ְפִלְשִתים ִכי ָקרֹוב הּוא ִכי ָאַמר א  

 ה".ִמְלָחָמה ְוָשבּו ִמְצָרְימ

נשי דבר זה מסורת בידינו מאהגמרא במגילה )י:( אומרת: 

כנסת הגדולה, כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער )כי 

במילה ויהי טמונה קריאת צער 'וי'. והגמרא הקשתה מכמה 

מקומות שכתוב "ויהי" והיתה שם שמחה גדולה כמו "ויהי ביום 

איכא הכי ואיכא הכי",  השמיני" וכדו' ולכן( אמר רב אשי כל ויהי

 א.עכ"ל הגמר

שאמר "וי" כשיצאו ישראל  נשאלת השאלה: מי שהוא

 ים? ממצר

שמובא במדרש רעה. וכפי בפשטות היא הכוונה היא לפ

י בשלח פרעה, הה"ד שלחיך פרדס רמונים. א"ר )שמו"ר כ, ה(: ויה

ורות )היתה משל לאחד שהיה לו שדה והיה בה גל של צר ,לוי

השדה מוזנחת מאוד ומלאה באבנים(, עמד ומכרה לאחר. עמד 

אותו האיש שקנאה והעביר אותו הגל מתוכה ומצא תחתיו מים 

חיים, נטעה גפנים, עשאה שורות שורות, נטע בה כל מיני 

בשמים, נטע בה רמונים, העמידה על קנים, בנה מגדל בתוכה 

ליה היה משבחה. עבר והושיב בתוכה שומר, כל מי שהיה עובר ע

עליה אותו האיש שמכרה, ראה אותה מליאה כל טוב, אמר אוי 

 י.לי שכך מכרתי אוי לך שכך הוצאתי מיד

כך היו ישראל במצרים גל של צרורות שנאמר 'גן נעול 

אחותי כלה גל נעול מעין חתום', כיון שיצאו נעשו פרדס רמונים 

ין, נעשו שורות שנאמר שלחיך פרדס רמונים וגו' נעשו כגפן הי

שורות, ראובן שמעון לוי ויהודה, וכן כולם, נטע בה כל מיני 

בשמים שנאמר נרד וכרכום קנה וקנמון, נטע בה תפוחים שנאמר 

תחת התפוח עוררתיך, סמכה על הקנים אלו קני המנורה, מצא 

בה מים חיים שנאמר מעין גנים באר מים חיים, בנה בה מגדל 

גם יקב חצב בו, הושיב בתוכה שומר שנאמר ויבן מגדל בתוכו ו

שנאמר ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך, כל הימים שהיו הבריות 

רואים את ישראל היו משבחין אותן. ומי היה משבחן בלעם 

, בלעם ראה "ה טובו אהליך יעקב כנחלים נטיור "מהרשע שנאמ

אותן ותמה, פרעה ראה אותם שורות שורות כהנים לוים 

דגלים התחיל צווח ואמר אוי לו לאותו האיש וישראלים דגלים 

 ה".ויהי בשלח פרע"שכך הוציא מתחת ידו לכן נאמר 

ונראה לבאר בדרך אחרת כי מילת "ויהי" מתפרשת על 

 צערם של ישראל. 

ויהי בשלח ': (שמו"ר כ, ג)מדרש וזאת בהקדם דברי ה

 ",ל מוציאם ממצרים"א, וכי פרעה שלחם? בלעם אמר 'פרעה

? אלא מלמד שהיה פרעה מלווה 'ויהי בשלח פרעה'וכאן כתיב 

גם " :התפללו ובקשו עלי רחמים, שנאמר מר להםאותם וא

, "צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם אותי

ואברהם הולך עמם ,ר רואין שלוח האמור כאן אלא לויה, שנאמ

 ם".לשלח

 שבשנים שיעקב, רי:(והנה מצינו בזוה"ק )פרשת ויגש דף 

אבינו חשב שבנו יוסף מת, הוא התאונן )בראשית לז לה(: 'ִכי 

ֵאֵרד ֶאל ְבִני ָאֵבל ְשֹאָלה', והסיבה לכך שהוא הרגיש אשם ולכן 

חשש שיענש על מיתתו של יוסף בירידה לגיהנום, משום שהוא 

לא ליווה אותו ושלחו לדרכו בלי דבר מאכל צידה לדרך, ומשכך 

 .הוא אשם במותו

ומבואר כי יעקב אבינו לא קיים מצות לויה כששלח את 

סיפרו לו שיוסף חי: יעקב כשאצל  שנאמר ך מצינו,. מאידיוסף

ִמין ָלֶהם', אולם אז: 'ַוְיַדְברּו ֵאָליו ֵאת ָכל ִדְבֵרי  'ַוָיָפג ִלבֹו ִכי ֹלא ֶהא 

יֹוֵסף ֲאֶשר ִדֶבר ֲאֵלֶהם ַוַיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶשר ָשַלח יֹוֵסף ָלֵשאת 

 .'ְתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהםֹאתֹו וַ 

רש"י עומד על כך מדוע בתחילה לא האמין וכאשר מסרו לו 

את דברי יוסף והוא ראה את העגלות, הוא שב והאמין לאחים? 

ופירש רש"י, שיוסף מסר לאביו סימן, הסוגיה האחרונה שבה 

זקני העיר הקרובה ובה עסקנו היא הסוגיה של עגלה ערופה, 

ָשְפכּו ֶאת ַהָדם ַהֶזה  צריכים להתוודות )דברים כא ז(: 'ָיֵדינּו ֹלא

ּו ֹלא ָראּו', במשנה )סוטה פ"ט מ"ו( מבואר שכוונת הווידוי ְוֵעיֵנינ

הוא שלא ראינו את האורח הזה ונתנו לו ללכת מהעיר בלי קיום 

מצות לויה, משום שאם כן ראו הדבר נחשב שהם שפכו את דמו 

של הנרצח, שהרי אילו היו מלווים אותו היה לו שמירה והוא 

 .היה ניצל מהרוצח

  



צד יתכן לומר כי יעקב ויוסף עסקו לאור הדברים הללו כי

בדיוק בסוגיה זו שממנה נלמד חומר הענין ללוות את הזולת 

 ?בדרכו, ויעקב אבינו לא קיים מצוה זו

ומתרץ  )פני דוד ויגש אות ג(על שאלה זו עומד החיד"א 

יעקב אבינו ליווה את על , הדרוש שמואל )פרשת בשלח(בשם 

דעת שילך לשכם, ובפועל יוסף לא מצא את אחיו בשכם והמלאך 

ל אמר לו שהם נסעו לדותן, ויוסף הלך בעקבותיהם, ושם גבריא

א רק עד שכם, ישל הליווי ה שמירההת סגולהיתה מכירת יוסף, ו

 .שמירה זועוד ה לו תלדותן לא הי והלך אולם כשיוסף שינה

בשם משחת קודש )ספרו ם( )שהחיד"א ובדרך אחרת אומר 

של בעל המעבר יבק שלצערנו נשאר בכתב יד(, המביא את סדר 

הליווי שיעקב ליווה את יוסף, והוסיף המעבר יבק שבזכות סדר 

 .זה ניצל מאחיו, והם לא הצליחו להורגו

ח יוסף ליעקב שהוא עדיין חי החיד"א אף מוסיף שבכך הוכי

ע"י הסימן של עגלה ערופה, לא היה זה רק סימן טכני שאני זוכר 

עמוק יותר, יוסף  מידע שרק אני אמור לדעת, היה כאן משהו

שלח לאביו את המסר, כיצד חושב הנך שנהרגתי, והרי אתה הוא 

שלמדת אותי בפרשת עגלה ערופה שאם אדם מלווה את חברו 

ושמירה ולא יכול לקרות לו רעה בדרך, ואכן לכן יש לו סגולה 

 .ואני מלך במצרים המחכה לבואך –ניצלתי 

קד:( מבאר שהשמירה דף וירא פרשת )הקדוש הזוהר כמו כן 

עובדת בכך שאדם המלוה את חברו בדרך גורם לכך שהשכינה 

 .הקדושה מתחברת לחברו, ומגינה אליו

לפי זה יש לומר, כשיהודי מלוה את חבירו מביא עמו את 

הרי  –גן ותשמור עליו. אולם כשגוי טמא מלווה השכינה שת

ששולח מלאך טמא שמזיק. ואם כן, כאשר פרעה ליוה את 

ישראל בשלחם, הרי בזה חיבר אותם אל מלאך טמא ומזיק, ולכן 

 לשון צער.  –צעקו ישראל "ויהי" 

ומשום כך "ולא נחם אלקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב 

"ַוִיָקֵחם ַוַיֲעִבֵרם ( עה"פ ע דף מה.פר' תזרי)בזוה"ק כי מצינו הוא", 

מדוע דו" שהקשה: ויוותר יעקב לב ֶאת ַהָנַחל ַוַיֲעֵבר ֶאת ֲאֶשר לוֹ 

רצה יעקב להעבירם בנחל בלילה, אלא ראה את המקטרג הולך 

בין המחנות שלו, אמר אעביר אותם לצד השני של הנהר אולי 

ֶהֶטת, הֹוֶלֶכת ראה שלהבת אש לוֹ  ?מה ראהא. לא יימצא ערבובי

ָאַמר ַיֲעֹקב, מּוָטב ִלְנֹסַע ִמָכאן, ְוַהָנָהר ַמְפִסיק ו. ְוָטָסה ֵבין ַמֲחנֹוָתי

  .ֵביֵנינּו, ְוֹלא ִתָמֵצא ִעְרבּוְבָיה

מצינו בזוהר הקדוש )פרשת ויקהל דף קצו:( שמביא, וכן 

שבשעה שמוציאים את המת מביתו לבית הקברות, מלאך המות 

ים, כי כך דרכו מיום שפיתה את חוהש בשבילה נמצא בין הנש

נגרם מיתה לעולם. ולכן יש לו רשות להמית את האנשים קודם 

 זמנם.  

וכתב בספר דמשק אליעזר, מטעם זה יש למנוע מנשים 

 ללכת ללוות את המת.

עד שרבי אלעזר אומר לאביו רבי שמעון, שאולי עדיף 

 פשו?להימנע ולא ללוות את המת כדי שלא יתחייב בנ

השיב לו רבי שמעון: לא, כי האדם ששומר את עצמו זוכה 

 לאריכות ימים וכל שכן שיזכה לעלמא דאתי.

וכתב בשולחן ערוך הרב )הלכות שמירת הגוף סעיף י'(. ואם 

פגע מה תקנתו? ידלג ממקומו ארבע אמות, ואם יש נהר 

 יעבירנו.

ומבואר, שכאשר עובר מעל נהר, אין בכח מלאך המות 

יחד עמו וניצל. ויש להביא מקור לזה מדברי הזוהר לעבור 

 הקדוש בעניינו של יעקב אבינו שעבר מטעם זה את הנהר. 

ממילא נשלח עמהם מלאך וומכיון שפרעה ליוה את ישראל, 

ללכת לכיוון ים סוף ישראל הוצרכו לכן זיקם, הלטמא היכול 

 .ולעבור את הים לבל יעבור עמם
 

 

 

ט(: "ויקח משה את עצמות יוסף עמו "ג, י"י) הפרשבנאמר 

ושנינו )סוטה ט:(: "מי לנו  .כי השבע השביע את בני ישראל"

גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה, משה זכה בעצמות יוסף 

ראל גדול ממנו, שנאמר 'ויקח משה את עצמות יוסף ואין ביש

עמו", וכן אמרו ז"ל )שם כ:; נזיר מה.(: "תניא, טמא מת מותר 

ליכנס למחנה לויה, ולא טמא מת בלבד אמרו אלא אפילו מת 

עמו  -עצמו, שנאמר 'ויקח משה את עצמות יוסף עמו' 

 משה רבינו כהן היה,ש . והנה יש שיטה בזבחים )קב.(במחיצתו"

היאך נתעסק בו, ואם כן , עד יום מותו ולא נפסקה ממנו כהונה

הלא נטמא במגע, וכן איך היה במחיצתו, שבוודאי היה בזה 

 .משום טומאת אהל

פר ס, בשם החיד"א זי"ע בספרו 'פני דוד' )בשלח אהקשה 

, וז"ל: "ואם תאמר, איך לא היו ('אמרי נועם' עה"ת מבעלי התוס'

  ?ים[ מטמאין]עצמות השבט

וי"ל, שצדיקים אינם והביא בזה ב' תירוצים. האחד: 

 א(. "אות כ 'א רכתמטמאין במיתתן" )מובא גם ב'דבש לפי' מע

צדיקים אינם מטמאים במיתתם, הוא שיטת יסוד זה ש

רבינו חיים כהן המובא בתוס' )כתובות קג: ד"ה אותו(. והחיד"א 

האריך בזה )שם( והעיר דאם כן היאך הוכיחו בגמרא שטמא מת 

חנה לויה ממה שנאמר "ויקח משה את עצמות מותר ליכנס למ

"עמו במחיצתו", והא אם עצמות יוסף אינם  -יוסף עמו" 

 מטמאים ומה שייך ללמוד מזה לשאר טמא מת. 

וכתב, שעיקר ההוכחה הוא ממה שהשמיענו התורה: "עמו 

מאחר  –במחיצתו", וכלפי עצמות יוסף אין בזה שום רבותא 

להשמיענו  –לזה תנהו ענין שאינם מטמאים, ואם אינו ענין 

 .בשאר טמא מת שמותר להכנס למחנה לויה

ישנה תמיהה נוספת בזה, כלפי יוסף הצדיק עצמו, כי מצינו 

שהזכירו רבותינו ז"ל דין טומאה בעצמות יוסף, כדאיתא )סוכה 

לנפש אדם' וגו' כה.(: "תניא, 'ויהי אנשים אשר היו טמאים 

)במדבר ט, ו(, אותם אנשים מי היו, נושאי ארונו של יוסף היו, 

דברי רבי יוסי הגלילי...", מפורש יוצא שהיה דין טומאה על 

 .סףעצמות יו

וז"ל: "אי נמי, שמשה לא לקחם, אלא, תירץ החיד"א:  עוד

כל המסייע חבירו לדבר מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה 

חיד"א בדבריו, כי בפשטות נראה מלשון הפסוק בעצמו". ]ודן ה

 ף[.שמשה רבינו בעצמו לקח את עצמות יוס

בספר 'לב אריה' )עה"ת פר' ואתחנן אות יח( כתב בזה, 

אל ביזת פנו כל ישראל כי שיוסף הצדיק היה בגדר מת מצוה, 

: "בא וראה כמה חביבות מצות י חז"ל )סוטה יג.(דברמצרים, וכ

על משה רבינו, שכל ישראל כולן נתעסקו בביזה והוא נתעסק 

במצוות", ולכן שפיר היה יכול להתעסק בארונו של יוסף, כי גם 

 .טמא למת מצוהיכהן גדול מותר להל

 כיצד משה הכהן נטמא ליוסף?



תירוץ שמובא בשו"ת 'יד חנוך' )סי' נא(, ישנו לזה, בדומה 

ינו בעצמות יוסף הוא משום שיוסף שמה שהתעסק משה רב

הצדיק היה לו דין נשיא, ונשיא שמת דינו כמת מצוה, כמו 

שהאריך הרמב"ן ב'תורת האדם' )אות לה( בדיני מת מצוה, 

שכשמצאו מת בדרך הריהו מת מצוה ואסור לכהן להניחו, ואם 

יש ישראלים קרובים למקום ההוא, קורא אותם והם עונין לו 

זה מת מצוה, ואם עדיין צריכים לו מטמא  ובאין לקברו ואין

הכהן עמהם, ואם מת זה היה אדם חשוב ביותר, כגון הנשיא 

וכיו"ב אדם גדול, שאין לו שיעור בקבורה וכבודו בכל אדם 

 .שיטמאו לו הכל, מטמא לו הכהן עם כולם

בספר 'אש דת' להגר"ח אלפאנדרי זצ"ל )פר' חקת( כתב 

שמשה רבינו כהן היה, אך כיון שהיה קודם לתרץ, כי אם אמנם 

מתן תורה, עדיין לא החמיר על עצמו בדין זה, והגם שבוודאי 

היה מקיים כל התורה כולה קודם שניתנה, כמו האבות 

הקדושים, אכן בדין זה ודאי לא החמיר על עצמו, שהרי בלי 

ארונו של יוסף לא היו בני ישראל יכולים לצאת ממצרים, כמו 

מדרש )דב"ר יא, ז( בארוכה: "בשעה שירד למצרים שמסופר ב

והגיע גאולתן של ישראל, כל ישראל היו עסוקים בכסף וזהב 

ומשה היה מסבב את העיר ויגע שלשה ימים ושלשה לילות 

למצוא ארונו של יוסף, שלא היו יכולים לצאת ממצרים חוץ 

מיוסף, למה, שכך נשבע להן בשבועה לפני מותו... וכן אמרו 

ה רצונך שלא תצא אומה זו מכאן לעולם העצמות של לפרע

יוסף, אם לא ימצאו אותן עד עולם אינם יכולים לצאת, מיד עמד 

משה על שפת הנחל ואמר יוסף יוסף אתה ידעת היאך נשבעת 

לישראל )בראשית נ, כה( 'פקוד יפקוד אלקים' אתכם תן כבוד 

יה משה לאלקי ישראל ואל תעכב גאולתן של ישראל...", ואילו ה

רבינו מחמיר על עצמו לקיים מצוה זו קודם שניתנה, הרי זו 

חומרא דאתי לידי קולא, כי בכח חומרתו היה נמנע יציאת 

 .מצרים וקבלת שאר כל התורה כולה, ולכן לא החמיר על עצמו

בתוס' שאנץ ונראה לתרץ שאלה זו, על פי מה שהקשה 

דרכו של מת להלך עם השכינה? וכתב: בשם  וכי :)סוטה יג.(

המדרש ששמו עצמות יוסף בתוך עור של כבש ונכנסה בו באותו 

 ."ב( "נוהג כצאן יוסף עור רוח חיים, והיינו דכתיב )תהלים פ,

וכ"כ בפירוש בעלי התוספות, "שכרך משה עצמות יוסף 

בעור של גדי וכתב עליו שם המפורש והיה מהלך בעצמו, והיינו 

יב 'נוהג כצאן יוסף', ובארון של יוסף מונחים כל עצמות דכת

 ."השבטים

נ', י"ג( "ואין להקשות איך נשא משה  ויחיוכ"כ החזקוני )

ארונו של יוסף, שהרי הוא נשא את עצמו כדכתיב 'נוהג כצאן 

 ו".יוסף' ולא שמשה נשא

לפי זה מתורצת השאלה, משה רבינו היה כהן אולם הוא לא 

הוא כלל לא נגע בו, כיון שיוסף הלך לבדו בדרך נטמא מיוסף, כי 

ניסית. אולם עצמותיהם של שאר השבטים שגם הם היו בארונו 

של יוסף, לא היה בהם נס זה, וכשנשאו את ארונו של יוסף 

נטמאו מעצמות השבטים. ולכן מצינו במסכת סוכה שנושאי 

 ארונו של יוסף היו טמאי מתים ולא יכלו לקיים מצות הפסח. 

 

 

  ".ויקח שש מאות רכב בחור"

בכתבי ה'מהר"ם שיף' נמצא כתוב: "ויקח שש, מאות רכב, 
 בחור"!

בים לפענח את כוונתו של עמלו בני ביתו ותלמידי חכמים ר
גאון ישראל, ולא עלתה בידם, עד שלבסוף נכנסו אל הרב 

 ו.ושאלוהו מה כוונת

 -מאות ש, אם נפחית את הסכום ש -הסביר הרב: ויקח שש 
ת שש פחו  222,כלומר  222מהמילה 'רכב', שהיא בגימטריא 

 !216יישאר בחו"ר גימטריא 

 שבת שירה:

כתב בספר רמתיים צופים )על תנא דבי אליהו, כז, א( והועד 
על בעל חידושי הרי"ם: שהיה רוקד ממש בקבלת שבת זו 

 בשמחה רבה, מה שלא היה דרכו בכל השנה.  

כתב הרה"ק מטריסק בספרו מגן אברהם, בעת קריאת 
השירה, מתעטר המלך בכתר מלכות ממלא משאלות בני 
ישראל לטובה: פתח ואמר, שבת זו נקרא 'שבת שירה' ע"ש 

בינה. לבי גל עריח אשקוראין בו שירת הים. והשירה נכתבת 
שראשי תיבות מזה גימטריא ק"ד, וקו"ף דל"ת מלא 

ר, שעל ידי השירה נתגלה כתר מלכותו בגימטריא כמנין כת
יתברך בעולם, שאז בעת השירה עלה ונתעלה עד הכתר 

 העליון. 

וכמו כן בכל שנה ושנה, בעת שקוראים השירה, נתגלה 
הכתר מלכות, וכשהמלך מעטר עצמו בכתר מלכותו, הוא 
נותן הנחה למדינות, ובפרט במלך מלכי המלכים הקב"ה 

בודאי יתן הנחה לישראל,  שכשמעטר עצמו בכתר מלכותו,
וימלא משאלות בני ישראל בכל השפעות טובות והברכות 
בכלליות ובפרטיות, ברוחניות ובגשמיות, בני חיי ומזוני 

 ורפואה בקרב בני ישראל אמן.               

 

  ם".י ישראל מארץ מצריוחמושים עלו בנ"

 וחמושים מזוינים.  :רש"יפירש 

להבין מה בא הפסוק ללמדנו בזה, מאי איכפת לן אם  ויש
עוד יש להבין, למה אכן א? עלו מצויידים בכלי נשק או ל

לא השתמשו בכלי החימוש שלהם בעמדם על הים, בכדי 
להילחם במצרים, והרי ידעינן שאין הקב"ה עושה ניסים 

מה קרע את הים וניער את פרעה, בעוד  בחינם, ולשם
 ה?שיכלו ישראל להרגם בדרך מלחמ

ומר החתם סופר, מוסר גדול לימדנו הכתוב בזה, שאף א
 שבידיהם, אינו מדרך המוסר שלכאורה יכלו לנצחם בכלים

שהם יהרגו את המצרים בעצמם, שכן "בירא דשתית מיא 
אל ששתית ממנו מים  בור -מיניה לא תישדי ביה קלא", 

ואחרי שהתגוררו במצרים כ"כ הרבה  ,תשליך לשם אבן
הטבע, ולקרוע את דיף לשנות ע ב,שנים, מצד הכרת הטו

 ם.יאת הים בשביל שלא ילחמו ישראל בעצמם במצרי

הדגיש הכתוב "וחמושים  וכדי להשמיענו נקודת מוסר ז
ה, עלו ישראל", שתדע שאע"פ שעלו חמושים בכלי מלחמ

 .וע במיטיב לךהטבע ושלא לפגאת דיף לשנות ע

ואם נשים לב בכל ההיסטוריה היהודית, עם ישראל נלחמו 
רק בהיותם בארץ ישראל בימי היוונים שכבשו את ארץ 
 ךישראל, אבל לא בבל ולא בפרס, כי מדין הכרת הטוב אינ

יכול להילחם במי שנותן לך חלקת אדמה, גם אם הוא 
 פוגע בך.


