
 בס"ד 

ְזרֹוַע ְנטּויָה" י ֶאְתֶכם בִּ  "וְָגַאְלתִּ

 רחבת הכותל המערבי הדרומיב ת מו"ר ראש ישבת "הכתל", הרב ברוך וידר שליט"א,שיח

 בחול המועד פסח תשע"ח

 .1"אמונההלחם בפי חז"ל " מכונהמצה אף ה ".חג האמונה" חג הפסח, בעיצומו אנו מצויים, הינו

, תתבסס בנו האמונה בה' ונבחין בהשגחתו על כל צעד ושעלמצרים מתוך התבוננות ביציאת 

ם ִכי ֲאִני ה'":2כדברי הפסוק טבע, ה. ביציאת מצרים התגלה הקב"ה כמשדד מערכות "ִויַדְעתֶּ

לפיכך הקביל בעל ה"שפת  בו הייתה התגלות פנימית יותר של הנהגתו. ,קדמה למתן תורההכ

המכות ועשרת הדברות. אלו הם מעגלים שונים של התגלות בין עשרה המאמרות, עשרת  3אמת"

 עשרה המאמרות, הרומזים על ייעוד העולם המתוקן,מימוש פירוש הדברים ש אלוקית במציאות.

ֹמִני המתגלה במתן תורה, מתאפשר על ידי עשרת המכות, שמטרתם היא  ין כָּ ַדע ִכי אֵּ "ַבֲעבּור תֵּ

ץ" ָארֶּ ל הָּ   ה לגלות לפרעה, לנו ולעולם כולו את רבש"ע. . מטרת המכות היית4ְבכָּ

עלינו לרכוש לנו את "המשקפיים של יציאת מצרים", להתבונן במבט המבחין ביד ה' המנהיגה את 

נטויה.  ודהע "הזרוע הנטויה,"נמשכת שיציאת מצרים עודנה 5"אורות"בזצ"ל כותב הרב העולם. 

היא שיש הכוונה פועלים את אותו מפעל גאולה.  -הגואל הראשון והגואל האחרון  - משה ואליהו

 . לעתיד לבוא ועד סופהבמצרים מראשית הגאולה ממושך תהליך אחד 

התגלות זו נעשית על ידי עם ישראל, כדברי התגלות שם ה' בעולם.  הוא הגאולה הרי עניינה של

רּו": 6הנביא ִתי ְיַספֵּ ַצְרִתי ִלי ְתִהלָּ  . "ַעם זּו יָּ

 שלאחר שמילא את שליחותוהקב"ה משה טען לפני ב"ה למשה בראשית הדרך.לה הקגיאת זאת

ר :נהיה גרוע יותרהמצב  ל ַפְרֹעה ְלַדבֵּ אִתי אֶּ ָאז בָּ ִני. ּומֵּ ה ְשַלְחתָּ ה זֶּ ה לָּמָּ ם ַהזֶּ עָּ ה לָּ ֹעתָּ ה ֲהרֵּ מָּ "לָּ

ה ם ַהזֶּ עָּ ַרע לָּ ָך הֵּ ָך" ִבְשמֶּ ת ַעמֶּ ל ֹלא ִהַצְלתָּ אֶּ ם :8הקב"הלו . השיב 7ְוַהצֵּ ְתכֶּ אִתי אֶּ "ֲאִני ה' ְוהוֹצֵּ

ִטים ְגֹדלִ  ם ִבְזרוַֹע ְנטּויָּה ּוִבְשפָּ ְתכֶּ ַאְלִתי אֶּ ם, ְוגָּ תָּ ֲעֹבדָּ ם מֵּ ְתכֶּ ים. ִמַתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים, ְוִהַצְלִתי אֶּ

ם לֵּא כֶּ ִייִתי לָּ ם ְוהָּ ם ִלי ְלעָּ ְתכֶּ ַקְחִתי אֶּ ם ִכי והמטרה היא: –ֹלִקים"-ְולָּ -ֲאִני ה' א  "ִויַדְעתֶּ

ם" יכֶּ ץ",ועיקרה של ידיעה זו הינה בארץ ישראל, ועל כן: ֹלקֵּ ָארֶּ ל הָּ ם אֶּ ְתכֶּ אִתי אֶּ בֵּ  היזו .9"ְוהֵּ
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ניכר ומתגלה שכח  האשר יהי.. ת עשרת הדברות באמצעות עשר מכות כו'.גאולת מצרים נעשה מעשרה מאמרו
 '".לי יאורי כו':'ית' ולא יאמר פרעה פנימי וחיות הכל רק מעשרה מאמרות אשר לא תוכל הטבע להסתיר כחו

 שמות, פרק ט, פסוק יד 4
כֶׁת. : "ישראל ותחייתו, סעיף כח5 כֶׁת ִהיא וְּהֹולֶׁ שֶׁ ה נִמְּ ְצַריִּם ּוְגֻאַלת ְגֻאַלתַהגְֻּאלָּ יא ְפֻעָלה -מִּ יד ַהְשֵלָמה הִּ ֶהָעתִּ

כָּ ַאַחת ֶשֵאיָנּה פֹוֶסֶקת יהָּ בְּ ֻעלֹותֶׁ ת פְּ ת אֶׁ לֶׁ ַריִם וְִּהיא פֹועֶׁ ִמצְּ ה בְּ ר ֵהֵחלָּ ה וְַּהזְּרֹוַע ַהנְּטּויָּה, ֲאשֶׁ ֻעַלת ַהיָּד ַהֲחזָּקָּ ל , פְּ
ִסבֹות. הַ  ים הֵ מְּ ָיהּו גֹוֲאלִּ ְגֻאָלה ַאַחתמֶשה וְֵאלִּ ת ם לִּ ִאים אֶׁ ַמלְּ ִחיל וְַּהגֹוֵמר, ַהפֹוֵתַח וְַּהחֹוֵתם ֵהם יַַחד מְּ , ַהַמתְּ

ה.  בֹותַהֲחִטיבָּ ָכל ַהְמסִּ יב הּוא ֶאת קֹול ַהְתנּועֹות ֶשל ְפֻעלֹות ַהְגֻאָלה, ַההֹוְלכֹות מִּ ֹלא  וְרּוַח יְִּשָרֵאל ַמְקשִּ ַעד מְּ
ן ַהיְּשּו רֶׁ ִמיַחת קֶׁ ּהצְּ ּה וְּטּובָּ ִמלּואָּ ה בְּ  .  "עָּ
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ְך ַעל  :10, כלשון הנביאעולמית-כללמטרה  לֶּ יָּה ה' ְלמֶּ ל"ְוהָּ ץ" כָּ ָארֶּ , שתוגשם על ידי עם ישראל הָּ

 .לעתיד לבוא

ובאנו לארץ, אולם בעוונותינוגלינו ממנה. על ממצרים יצאנובמהלך הדורות: התהליך אכן נמשך 

שנה חוזרים  כלבנעים במעגל הזמן ונו סובבים סביבו.אנו חיי .על עומדו רותנ אף זאתחג הפסח

הרמח"ל  כדברי, אז שב ומאיר לנו מידי שנה אירשהאור ית בה נוצרנו.אותו אשונלאותה נקודה ר

 .11"דרך ה'"ב

כי  12.העיר ה"שפת אמת"יצאנו ממצריםעצמנו חיים בהרגשה זו שאנו אנו שמודגש בהגדה  לפיכך,

,הרי שבהמשך הדברים "הוא יצא ממצרים "כאילו :בתחילהלעומת הלשון בה נקט בעל ההגדה 

משם". הבחנה גדולה ישנה בין לשונות אלו לעניין האופן בו חשים את  אותנו הוציאו" מובא:

ל : 13צבי יהודה קוק זצ"ל מלשון הפסוקהעובר עלינו. כפי שהיה מדייק מו"ר הרב  אֵּ י ִיְשרָּ "ּוְבנֵּ

ה" ֹיְצִאים מָּ ד רָּ  הגר"אביאר גם כך . 14היציאה עודנה נמשכת בכל הדורות –הכתוב בלשון הווה  ְביָּ

שאף היא בלשון הווה, לפי שהקב"ה מוסיף ובונה את  ,"בונה ירושליםמטבע הברכה " את

 .15בכל המצבים תמידירושלים 

לאחר מלחמת ששת נמשך. עודנו חזרנו לירושלים לפני יובל שנים והתהליך זכינו ובחסדי ה' 

הרב צבי לבנות מקדש,  בהצעה י"ה קוק זצ"ליבל"ח למו"ר הרצ מו"ר הרב נבנצלהימים פנה 

 .16התהליך עודנו ארוךדרא.  לא איכשר :לויהודה השיב 

הצימאון שהצימאון לקודש גובר, שאכן, ניכר הכשרת העם.  הגאולה הואתהליך עיקרו של 

או בעשרת  ההמוניות הניםוכהת וברכליהודים עולים לירושלים  מאות אלפי מתחזק. לירושלים

רואה  ם ישראלעהכותל במנהרות כל השנה. ואף בסתם יום במהלך  ,חודש אלולב ימי תשובה או

סבלנות,  המצריך תהליךזהו . כוונתי למשקפות המיוחדותהשכינה לציון,  את שיבתלנוכח עיניו 

 . 17"קמעא קמעאהלוא דרכה של הגאולה היא "

יום ,כהייתה קטנה בעברש ,רחבת הכותל את רבבות המתפללים.צר מהכיל כבר הכותל  רוך ה',ב

שחלק  כלל אינו מתאים הרי , ומתוך הנסיבות שהתגלגלנו אליהן זכתה בהרחבה נוספת.הוכפלה

ודאי שצריך להרחיב עוד  מקום תפילה.כמוזיאון ולא כ משמש 18"שלא זזה ממנו שכינה"מהכותל 

 את מקום התפילה, עד הזמן בו נוכל לעלות להר ה', שעדיין אנו מנועים מלעלות בו.
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שכל תיקון שנתקן ואור גדול שהאיר בזמן מהזמנים בשוב תקופת הזמן ההוא יאיר חלק ד, פרק ז, סעיף ו: "11

ן ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקבלו. והנה על פי זה נצטוינו בחג בכל הענינים אור מעין האור הראשו
שבשוב תקופת  הוקבע וינו לזכר יציאת מצרים כי בהיות התיקון ההוא תיקון גדול מאד שנתקנו בו וכמש"לושנצט

הזמן ההוא יאיר עלינו אור מעין האור שהאיר אז ותחודש בנו תולדת אותו התיקון ועל כן נתחייב באותם 
 ".לםונים כיהעני

. ונראה 'ואותנו הוציא:'ואח"כ אמר ,כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כו'בפסח, שנת תרל"א, ד"ה בכל: "12
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 .רוצים להתקרב אל הקודשאף הם חלקים בעם ישראל ש נםיש –עוד דבר בזהירות אוסיף 

יכולים להגיע  אינםהם ודורשת את שלה.אולם, מסיבות שונות  הנקודה הישראלית שבתוכם חיה

זצ"ל הרב הסברו של  ,כעיןלא חיובית צותראל הכותל כפי שכולם באים אליו,ומכך נוצרת התפ

יהפוך  מתוך כל זאת לקותא לשם תיקון. שהיא,של עקבתא דמשיחאהחוצפה  אודות 19"אורות"ב

 למקום תפילה.  ,בעזרת ה' מקום זה,

של פגעים  קרבן ושיר הכוללהליך שלם יש צורך בכדי להרחיב את ירושלים אומרת ש 20הגמרא

 כיבוש.כאן כעין מאבק של יש  עתא דשמיא מפגעים שונים, שהרייועוד. אף כאן אנו זקוקים לסי

 תהליך של גילוי ה'.אשר אף זהו  ,מרחיבות את אחיזת הקדושה בירושלים ברחבה זונו יתפילות

 מאבקים של אור וחושך אבל נםישאכן, מדינה ושם ה' הולך וגדל עלינו. קום המשנה  חלפו שבעים

ליוני יהודים ימ. כיום, עליית הקדושהאת ת התורה בארץ ישראל ויחרואים את צמ יחד עם זאת

חג הפסח נזהר ב מחקרים מורים שרובו הגדול של עם ישראללדוגמא,  .מחוברים אל הקודש

 מעם ישראל.הגדול, חלק ך חלק מהתהליו את היות  מבטא וא, ובזה החמץ מלאכול

, ומנקודת אנו פועלים לאטאף אם להאמין שעלינו פזון. יהמצה שאנו אוכלים מסמלת את הח

"ּוִפְתֹאם : אפשרי צריך להאמין שגם תהליך פתאומיאבל  מעא,מבטנו התהליך מתקדם קמעא ק

ָאדוֹן" לוֹ הָּ יכָּ ל הֵּ בוֹא אֶּ יָּה  םיקוי , ואז21יָּ ץ""ְוהָּ ָארֶּ ל הָּ ְך ַעל כָּ לֶּ  ,ונהרו כל הגויים אל ירושלים ה' ְלמֶּ

 .23וכתפילת שלמה המלך 22כדברי הנביא ישעיהו

של אומות העולם הכרה  היזו .ירושליםעוברת ל ארצות הבריתשגרירות , לנגד עינינו, נתייםיב

כך . ַבּיוֹם ַההּוא""ְוִנְשַגב ה' ְלַבּדוֹ : 24המשך הנבואה אשר בהמשכו יכלול את גאולה,בתהליך ה

זהו המשכה של  –למדנו מדברי הרב שקישר את תהליך הגאולה העולמי כתהליך אחד ארוך 

 בעולמו. המשך התגלות ה'יציאת מצרים, 

לאחר שאמרתי לו את  .ראש ישיבה חשוב בלונדוןשליט"א, הרב הרטמן טלפון עם שוחחתי ב

שבשיאן:  ,שבע מדרגות רתנו" מפורטותבברכת "אתה בחש הוסיף על דבריהוא הרעיון האמור, 

שמו הולך ומתגלה כדבר ש ובודאי ,ן ששמו קרוי עלינווכיו ."ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת"

היא אשר  ,עליה קרויששם ה'  ,נצח ישראל ונצח מדינת ישראליותר ויותר ממילא מתגלה  ,הנבואה

 ."יסוד כסא ה' בעולם" :25כדברי הרב זצ"ל

יישר כוח לכל הבאים להתפלל עימנו כאן. נחזק את המקום, נבוא להתפלל  בו ונגלה את רצוננו 

בהרחבת גבולות הקודש. בעזרת ה', מתוך כך נזכה לגילוי התרחבות והתגדלות מקום תפילת עם 

 ישראל אצל הכותל אשר שכינה לא זזה ממנו. 

 

                                                           
 עיין אורות התחיה, סעיף לט19
 שבועות, דף טו20
 מלאכי, פרק ג, פסוק א21
 ישעיהו, פרק ב, פסוק ב22
 מג-מלאכים א, פרק ח, פסוקים מא23
 ישעיהו, שם, פסוק יז24
 אורות ישראל, פרק ו, סעיף ז25


