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 מאת איש דוישאלו זו קושיא לתר� לאלקי מלי� יש עוד
 דרוש מצרי� בדר�( דרכי� הפרשת דברי פי על, רעהו

 עיי�), א"ע ז"צ ק"ב( עבדיה' נסתרי דלא ליה דניחא) חמשי
 היו, מקו� של רצונו עושי� היו דבא� דבריו ותוכ�. ש�

 מבטלי� שהיו הדי� מ� פעולה שכר לשל� המצרי� צריכי�
 של רצונו עושי� אי� בא� אבל, מקו� של מעבודתו אות�
, במצרי� שעובדי�' ית ליה איכפת לא אדרבה, מקו�
 שלא וכדי, לבטלה יל� ולא עבדיה' לסתרי דלא ליה דניחא
 כ� א�. דבריו כא� עד, הבורא חסד רק והיה כ� כל יחטאו
 א"ע שעובד דא
, רעהו מאת איש אמר רבותא בדר�

  (ישמח משה)                                :ודוק, כמותו

 ].ב�א, י' [וגו לבו את הכבדתי אני כי פרעה אל בא
 כי באמרו די והיה, יתר שפת" אני" אומרו לכאורה
 בראשית( פרעה שאמר למה שרמז לומר ואפשר. הכבדתי

', וגו הוא אני כתיב כי, גאות עני� שזה, פרעה אני) מד, מא
 על לומר שראוי שיסבור לבו את להכביד' מה ההי וזה

 הכבדתי אני שאמר במה דייקא" אני" כי וזה. אני עצמו
  (ייטב לב)                  :והב�', וגו תספר ולמע�' וגו לבו את

 אותיות יתגלו פרעה אל בוא� י"שע, פרעה אל בא ש"וז
 שהיא התורה והתחלת העול� לחידוש המרמזי�" בא"

 שיתגלה ל"ר, יהיבת נפשאי אנא ת"ר אני כי, י�משמ
 שתי למע� לבו את הכבדתי כ� על, באנכי פתח אשר התורה
 י"שע', ה אני כי וידעת�' וגו תספר ולמע�' וגו אותתי

 כי הכל יבינו ידעו)ו( מצרי� באר� ומופתי� האותות
 בהשגחתו במאמרו ומקיי� יתעלה ברצונו נברא העול�
 :בימינו במהרה עלינו מלכותו ודכב יגלה ת"והשי, תמיד

  (קדושת יו"ט)                               

בקשה, וברש"י אי� נא אלא לשו�  דבר נא וגו' וישאלו וגו'.
מכ�  אמר הקב"ה למשה אמור לה� לישראל, בבקשה

שישאלו ממצרי� כדי שלא יאמר אותו צדיק אברה� 
ועבדו� וענו אות� קיי� בה�, ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול 

יי� בה�, ונ"ל שכיו� שיצאו מאר� מצרי� לקבל את לא ק
התורה ה� לא ירצו לשאול את ממו� מצרי� מפני שאפשר 
לא יוכלו לעמוד בנסיו� העושר, שאפשר ע"י שישבעו מרוב 
טוב ינטו מדר� ה' וע"כ אמר ה' שיבקשו מה� שישאלו כלי 
כס
 וזהב ממצרי� להראות שיכולי� לעמוד ג� בנסיו� 

יאמר אאע"ה ועבדו� וענו אות� קיי�  העושר, כדי שלא
בה�, שבנסיו� העוני יכלו להתקיי� אבל בנסיו� העושר לא 
קיי� בה� לא יוכלו להתקיי�, ולכ� בקש הקב"ה שישאלו 
ממצרי� להראות שכשהעושר בא מאת ה' בדר� נס אי� 
לחשוש לרעה ח"ו, כי מאתו ית' לא תצא הרעה ח"ו. 

  (עצי חיי�)                   

וי"ל  ני הכבדתי את לבו וגו' למע� שיתי אותותי וגו'.כי א
עפמ"ש הרמב"� שהיה ביד� מסורת שיהיו ש� רד"ו שני�, 
ויתכ� דלכ� הוצר� הכבדת לבו שיתאר� הזמ� י"ב חודש 
שיושל� רד"ו שני� והיינו הכבדתי את לבו למע� שיתי 

  (דברי יואל)                            אותותי וגו', דהיינו רד"ו. 

שיצטערו  ת לבו וגו' וידעת� כי אני ה'.כי אני הכבדתי א
ישראל בגלות� יפלו תחנונינה� לפני הקב"ה לגאולת� 
ופדות נפש�, וע"כ יושרש בלב� כי אני ה', ושרק לה' בלבד 

  (בר� משה)                 קוינו לו ויושיענו מכל צרה וצוקה. 

 למע� שיתי אותותי אלה בקרבו וגו' וידעת� כי אני ה'.
אותותי קאי על אותיות התורה, אשר סגולתה  לקדש 
העיני�, ואז וידעת� כי אני ה' לחזות בנוע� ה' ולהתקרב 

  (שפתי צדק)                                                     אל הקב"ה. 

הקריאה מעורר את הזמ�, וע"י הקריאה באמת ובלב של� 
יכולי� להשפיע את אותו השפעות שהיה בזמ� ההוא, 

שראל בפרשת וירא מביא דברי� נחמדי� מזהב ובישמח י
ומפז דיעקב אבינו ע"ה כשהל� לבית לב� אמר עזרי מע� 
ה' אליעזר עבד אבי אבא כל טוב אדוניו בידו ואני אי� בידי 
וכו' ומסביר ש� דיעקב אבינו ע"ה רצה לעורר הזמ� ההוא 
כשהל� אליעזר לבי� בתואל לקחת מש� רבקה ולעורר את 

כ� ג� היו� אמר זאת ומסיי� ש�  כל ההשפעות ע"כ
הקריאה מעורר הזמ�, והקריאה היא המתקת הדיני� 
אפי' ביו� הדי�, ומהפ� הדיני� לרחמי�, והזמ� שרבי� 
מבני ישראל צריכי� רחמי� רבי� בגילוי, שלא יתנכרו 
ולא יתרחקו מאור פני מל� חיי�, נוכל להמשי� עליה� 

החסד בהקריאה חסדי� מגולי� בזכות אאע"ה שכל 
כ� מביא בפרשת חיי שרה על המדרש  מתגלגלי� על ידו.

ונחלת� לעול� תהי' כי אז היה זמ� שמסוגל לתשובה וע"י 
הקריאה נוכל לעורר ולהתעורר לתשובה שלימה וכ� ידוע 
מספרי רבוה"ק ומתלמידי בעש"ט הק' שהימי� של 
שובבי"� מסוגלי� מאוד לתשובה ורמז הדברי� כתיב 

ע"כ  מ� מצרימה ואנכי אעל� ג� עלה,אנכי ארד עבפסוק 
נצטמצ� במעט מאוד להביא כא� עניני סיפור יציאת 

הרבי מקאצק מצרי� בשילוב הפרשה. וכדבריו הק' של 

זי"ע יצאו כל צבאות ה' מאר� מצרי�. החי' הרי"מ זי"ע 
אמר בש� הרבי מקאצק זי"ע, שהאד� צרי� לייגע א"ע 

, ות עכלה"קבפרשת של יציאת מצרי� כמו בהלכה ותוספ
  ות� לחכ� ויחכ� עוד.

כבר דברו רז"ל (ברכות ד) בטע� אומרו  כחצות הלילה
"כחצות" בכ"
 ואולי שיכוי� עוד על דר� אומר� ז"ל (ב"ר 
מב ח מג ג) בפסוק ויחלק עליה� לילה כי ליל ט"ו בניס� 
היה, עוד אמרו ז"ל (ש�) כי הריגת ד' מלכי� שהרג 

ה מלחמה גדולה אברה� אבדה כמה אמונות, ג� הית
ועצומה ורשומה במלכי עול�, כי היו מלכי� תקיפי� 
ושלטו על ה' מלכי� גדולי� ותקיפי�, ואד� אחד הוא 
ועבדי ביתו נצחו�, לזה ציי� לו הזמ� ואמר לו כחצות 
הלילה הידוע בעול� שיצאתי לישע אברה� אביה�, כמו 

  (אוה"ח הק')                               כ� אני יוצא וגו':

פירוש הג� שיש לי כמה משרתי� א
 על פי  $ ו' וג אני יוצא
כ� אני בעצמי אצא בתו� מצרי�, והטע� לשתי סיבות, א' 
לחיבת הבני� שתהיה יציאת� על ידו בכבודו ובעצמו, ב' 
כי אי� מלא� מבחי� הבחנה הגדולה מי הוא שנוצר מטפה 
ראשונה של אד� שיקרא ג� כ� בכור הג� שהוא ב' וג' 

צר הוא הבורא ברו� הוא מכיר לבט�, זולת הוא היו
  (אוה"ח הק')                       הטיפות שצר מי ומי הבכור:

היות כשהקדוש ברו� הוא ברחמיו  ולמע� תספר באזני בנ�
עושה נ� לישראל פע� אחת ונוק� לה� מאויביה� אז 
נתעוררו הרחמי� ומועיל אפילו לעתיד בכל דור כשישראל 

ליה� להכביד� בעול צריכי� להנק� מאיזה שונא העומד ע
שררה או מל� אז הקדוש ברו� הוא עושה נקמה בו כיו� 
שכבר נתעוררו אות� הרחמי� בעני� כזה וזהו ולמע� תספר 
כו' אשר התעללתי במצרי� וכשתספרו זאת תעוררו אות� 
הרחמי� וינק� לכ� מאויביכ� לבל יוכלו היצר לכ� כלל 

  (נוע� אלימל�)                                                     והב�:

ובו יבואר הפסוק ושמרת�  '.החודש הזה לכ� ראש וכו
את השבת כי קודש היא לכ�. הכלל, הש� יתבר� עושה 
רצו� יראיו וכמו שישראל רוצי� שהש� יתבר� יתנהג בכל 
העולמות כ� כביכול הש� יתבר� מתנהג עצמו ע� כל 
העולמות בחסד וברחמי�. וזהו הרמז ושמרת� את השבת 

א לכ� כי קודש היא לכ�, כביכו"ל הש� יתבר� נקרא הו
כמו שאת� רוצי� כ� כביכו"ל מתנהג עצמו ע� כל 
העולמות וזהו לכ�, כרצונכ�. וזהו הרמז החודש הזה 
לכ�, כי בראש חודש ניס� מתחדש השפע על כל השנה 
ודבר החדש בנקל לעשות בו כרצונו. וזהו החודש, 
התחדשות השפע הוא לכ� כרצונכ� כ� יתקדש בכל 

  (קדושת לוי)                     העולמות:

, יראה עני� השאלה א� ההקרבה ודה הזאת לכ�מה העב
הוא קרב� תודה על אבידת מצרי� או על הצלת ישראל, 
ואמרת אליו זבח פסח הוא אשר פסח על בתי בנ"י בנגפו 
את מצרי� ואת בתינו הציל לא על פורעניו' מצרי� אלא 
על גאולתינו, ופדות נפשנו, מתו� הדברי' אתה למד לולי 

ה להאביד ע� המצריי� רק בחסדי האמונה הי' ראוי חליל
  (חת� סופר)                    ה' את בתינו הציל. [תקפ"ט]:

(דברי� טז, א). ר"ל ע"י המצות  ועשית פסח לד' אלהי�
פסח שתעשו למטה בכוונה תעוררו ג� למעלה דוגמתו 
שכביכול הקב"ה יעשה כמוכ� פסח וכ"כ מצות יאכל את 
שבעת הימי�. הלשו� יאכל מוסב שיהי' נפעל למעלה 
כמוהו וכ� ע"י סיפור יצי"מ בלילה זה שמשבחי� להש"י 
הנה ג"כ הקב"ה משתבח בשבחייהו דישראל כמבו' בזוהר 
הקדוש (ח"ב מ, ב) וזהו ועשית פסח פה ס"ח לד' אלהי� 

  (תפארת שלמה)                   כנ"ל כמבואר במ"א:

. הנה ידוע א� אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכ�
מספה"ק כי כמו שיש לגו
 תרי"ג אברי� כמו"כ ג� 
להנשמה, וכמו שאכילת מזו� הגשמי היא חיות וקיו� 
הגו
, וכ� יש קיו� התורה והמצוות ה� חיות וקי� לנפש, 
וידוע כי כל מה שאד� עוסק בעול� הזה לצור� גופו אינו 
נקרא שלו, כי לא עשהו לצור� עצמו אלא לצור� מלבושו 
הוא הגו
, משא"כ העוסק בצרכי הנפש בתורה ומעש"ט 
הוא הנקרא שלו שלוקח עמו לעול� שכולו טוב, וזשה"כ 
א� אשר יאכל לכל נפש, פי' דייקא אכילת הנפש היא קיו� 
התורה והמצוות הוא לבדו יעשה לכ�, פי' היא לבדו ראוי 

  (עטרת יהושע)                                          להקרא לכ�. 

. שמקשי� מהיכ� ולא ית� המשחית לבוא אל בתיכ� לנגו!
הי' המשחית ובי' החי' הרי"מ זצ"ל שבמכות בכורות 
נתהוה האומה הישראלית, שעי"ז נקראי� בני בכורי 
ישראל, ומה שנצטוה לית� על פסחיה� ד� פסח וד� מילה 

מי� וד� לאות הוא שד� מילה הוא קבלת עול מלכות ש
פסח הוא קבלת עול המצות וכמו כ� הוא עתה שנתנו 
מזוזה על הפתח דבמזוזה פרשיות שהוא קבלת עומ"ש 
ופרשת והי' א� שמוע שהוא קבלת עול המצות מה שמציל 

מהמשחית כמו שאמר הה"ק מפרשיסחא זי"ע, מה שנא' 
דבפרשה ראשונה [כ'] ושננת� לבני� ובפרשה שני' ולמדת� 

פ' והי' א� שמוע שהוא קבלת מצות שיי� אות�, היינו שב
הלימוד אבל פרשה ראשונה שמע שהוא קבלת עול מלכות 
שמי� לא שיי� על זה לשו� לימוד רק לשו� שינו� בחרב 

   פיות להביא בתוכו עול מלכות שמי�:

פי' החי'  לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו
קעני�  הרי"מ זצ"ל מתו� זה שלא ראו איש את אחיו זייא

זי� נישט אנקיקע� באו לידי זה שלא קמו איש מתחתיו אז 
  זייא קעני� זי� אליי� נישט רירע�:

. שמעתי בש� החי' הרי"מ זי"ע קדש לי קדש לי כל בכור
כל בכור, כלומר בראשית כל זמ� יש לכל ישראל לקדש 

   ראשית הזמ� בקומו משנתו:

הה"ק מקאצק זי"ע, שאמר שהתוה"ק כתבה שלא  בש�
אכל חמ� בפסח, וכתיב ושמרת� את המצות שלא יבואו י

 �לידי חימו�. ולכאורה קשה דהא התורה החמירה בחמ
בב"י וב"י ואכילתה בכרת. הי' יותר טוב שלא יאכל מצה 
ג"כ. ואז בטח לא יבא לידי חימו�. ולמה חייבו התורה 
לאכול מצה ואמר. הנה שלא לאכול כלו� אי� עבודה כ"כ 

בודה לאכול ולשמור א"ע אצל האד� עיקר הע
  :מהאיסורי�. והב�

  שובבי"� ת"ת
ובו בני� וכו' יש לרמז במאמר רז"ל (חגיגה ט"ו ע"א) ש

חו� מאחר, עפימ"ש המקובלי� שע"י החטא לפעמי� 
נתחל
 נשמתו בלילה ונדבק בו נשמת עכו"� או עבד, 
הביאו המג"א להלכה (סי' מ"ו) שע"כ יכול ג� גר לבר� 
ברכת שלא עשני גוי, והכונה על יציאת נשמתו בלילה שלא 
נדבק בה נשמת עכו"� עיי"ש, והנה א� נתחל
 נשמתו 

חלק אלקי בנשמת עכו"� או עבד, אז קשה מאוד הטהורה 
לחזור בתשובה מפנימיות הלב, כי אותה הנשמה אינה 
מסוגלת להשפעת קדושה כזה, וע"כ צרי� האד� שיזדרז 
לחזור בתשובה טר� שיתהפ� לאיש איר בסיבת עונותיו, 
 
וז"פ שובו בני� שובבי� חו� מאחר, ר"ל קוד� שנתחל

וצרי� לשי� אל הלב  לאיש אחר ע"י התחלפות נשמה,
ולהרבות בתפילות ותחנוני� לפי הקב"ה, ובפרט בימי� 
 �הללו המסוגלי� לתיקו� חטא הידוע צרי� כ"א להתאמ
שלא יעברו בימי� הללו בלא תשובה ותיקו� המעשי� 

  (חידו"ת שמות)    שנזכה להתקרב לפני הבוכ"ע. 
  

  ברכת הנהני�
גודל ומעלת וסגולת המבר� ברכת הנהני� בכוונה וגודל 

  ו של המזלזל בה�פג� ועונש

 כידוע ש"כמע שדינו הא
'. לה הלולי� קדש) כד(
 כתכלית אינו זו מצוה של שתכליתו הכתוב ביאר מ"מכ
 וביארו' וגו ליראה תלמד למע� כתיב ש"דבמע. ש"מע
 בשביל אלא ש"מע נית� לא ראה פרשת בספרי ל"חז

 רבעי כ"משא' ה ברצות ש� שיבואר כמו ויראה תלמוד
' ה לפני'. ה את שיברכו היינו'. לה הלולי�' שיהי תכליתו

 להוסי
 לתועלת יהי וזה. הברכה מקור בירושלי�
 מוספת שהברכה מזה ולמדי�. והלאה מאז תבואתו
 ליהנות לא ל"חז למדו ומכא�. אר� בגידולי השפעה
. אר� בגידולי השפעה שיהא כדי ברכה בלי לעול�
 ל ה"דל דברכות אגדה מ�' ה' ב בבראשית כ"וכמש

' כו י"וכנ ה"הקב את גודל ברכה בלי ז"עוה מ� הנהנה
 הנהני� ברכת ל"חז שהסמיכו מה על בזה ועמדנו( ש"ע

. מ"כ פ"ר' כדאי רבעי בפירות ביחוד דכתיב המקרא מזה
 בזמ� תמידי� במקו� פעמי� שלש תפלה שהסמיכו דכמו
 היו תמידי� שהקריבו הבית בזמ� דג� והיינו. הבית

' בס כ"כמש הקרב� על מתפללי� המעמד ואנשי הכהני�
 הקהל וכל ד"פ תענית' הירו בש� ו"כ ד"כ בראשית

 תפלת מועלת אז והיה. ש"יע ישראל אלו משתחוי�
 הקרב� כשאי� ועתה. ישראל כל בשביל אלו יחידי�
 וכולי. ישראל כל תפלת הצריכו היחידי� תפלת להעלות

 על הנהני� ברכת מברכי� היו הבית בזמ� כ�. ואולי האי
 כשאי� ועתה. האר" על הע" ימי כל על מועיל' והי. רבעי
 הרי. אכילה הנאת כל על לבר� מזה הצריכו רבעי

 מבוארת מ"מכ. בכתוב מפורש שאינו א� זו אסמכתא
  )כד יט ויקרא על דבר העמק( ':):ה דעת שהיא יפה

  ניצוצות
ַרּכּות ְותֹוִעיל ְלָ	 יֹוֵתר  ֵלְ	 ּבְ ִע� ַהּזּוַלת ּתֵ
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מספרי דבי רב  אור הדברי�בי
  ספה"ק דברי יואל

חש� מדגיש בכתוב כדי שלא יראו למה דוקא במכת 
במפלת�, וכ� למה הביא הקב"ה מכת חש� שלא 
נראה לעי� כעדר� ניסיי דוגמת י� האוקיינוס שיכול 

  להיות ה' ימי� חש� ברציפות?
רי המד))ר (פר) י))ד סי) בי ז))ל מדש� וגו) פרש'חויהי 

ש� שהיו בישראל באותו הדור חיא עליה� בג)) ולמה ה
ג) ימי אפילה כדי שלא יראו מצרי� ברשעי� וכו) ומתו 

, יל'ד מדוע הקשה כ� במכת מש� דייקא 'במפלת� וכו
'ל נתנו טע� לכל המכות, רזלמה הביא� עליה�, ו

 ד.בל חש�בריני וקשיא לי) חאב) ליא חומדוע ני

ורתו ית) בואפ'ל דהנה תכלית המכות הי) להודיע� ג
תי את אתתי ואת מופתי באר� בי� והרבכתובכמפורש 

, וכ� הזכיר ו'מצרי� וגו) וידעו מצרי� כי אני ד) וג
� תדע כי אי� כד) וגומר, למע� עהמכות למ ברוב בהכתו

תדע כי אני ד) ועוד לשונות דוגמתו, והנה כל המכות 
ויעשו כ� חרטומי  ביתמכת הד� כבו היו דר� נסיי,

לטיה� ויחזק לב פרעה ולא שמע אליה�, במצרי� 
י� מעשה אהר� ב))ע ז'ל יש הפרש גדול בהרא בוכת

וכל מי� שהי)  ו'למעשיה�, כי אהר� הפ� כל היאור וכ
ול מצרי� שלא הי) רואה אות�, ועוד כי הפ� בבכל ג

רי� חמי� שאינ� עומדי� רק רצי� תמיד ומי� א
�, ועוד כי עמדה המכה ז) ימי�, והחרטומי� לא באי

הראו שהפכו רק מי� מועטי� עומדי� בכלי, וזה הי) 
שהכיר  
רגע א) עד ששב פרעה אל ביתו עכ'ל, הנה א

שאי� מעשיה� בער� מעשה אהר�, מ))מ לא שת  הפרע
 לבו אל מופת הד�, שכבר הי) לו פ'פ.

והנה מכת המש� לא הי) עני� נסיי כלל כמ'ש 
ב'� והאב� עזרא זלה))ה, וז))ל הראב'ע הנה בי� הרמ

אוקינוס יבא חש� עב שלא יוכל אד� להפריש בי� יו� 
ימי� ואני הייתי ש�  ה' מי�עובי� לילה ויעמוד זה לפ

לומר איד עב כפעמי� רבות, והרמב'� כתב חש� אפילה 
 "ימאוד שירד מ� השמי� וכו) עיי'ש, ע'כ הקשה לרש

, א� לא הי) בדר� נסיי הרי ש� למה הביא עליה�חז))ל 
יאו בו ית) ומ))ט התידו להודות בגבור לא הכירו על

ויאמרו  �מפלתבא המצריי�. לש כדי ה� ומתר�עלי
לוקי� כמונו ואי� זה לכבוד שמי� וכבוד� של  �א
 ה

וכשיצאו  כליה�, תישראל, ועוד שחפשו ישראל וראו א
ומר והיו שואלי� מה� והיו אומרי� אי� בידינו כלו�, א

� ובמקו� פלוני הוא, ומזה נצמח תלו אני ראיתיו בבי
ראל עד סו
 כל שכבוד שמי� גדול וטובה גדולה לי

נסיונ� במכת החוש�, דהנה בהדורות, על שעמדו 
 בליש ול� ככפותי� העומד אינו יכולהמצריי� היו כ

וש�, והי) חוהיושב אינו יכול לעמוד מחמת כפילת ה
פ� וזהב� ולצאת אפשר לה� לישראל ליקח כל כס

מארצ� באי� מפריע, ומ'ט המתינו עד שישאלו מה� 
וא))ל אני ראיתיו בבית� ועי'ז נתרצו לית� לה�, אמנ� 

פ"י כי א� ע ר ד) שלא לצאת מעצמ�,בבנ'י שמרו ד
ובעת יבא זמ� פקודת�, ולא להקדי� א
 רגע א)  משה,

לפני זמנו, ג� קיימו מצות השי'ת ליקח רכוש� בדר� 
משה וישאלו ר א, כמאמה))כ ובנ'י עשו כדבשאלה דייק

 ולא נטלו בזרוע בימי אפילה.וגו' � כלי כס
 ריממצ

והזכות הזה עמדה לישראל בכל הדורות וא
 לעתיד 
) זכרתי ל� חסד נעורי� 'בעת הגאולה, כמשה'כ (ירמי) ב

ית),  דותווגו) לכת� אחרי במדבר ר))ל אחרי דייקא פק
ד) ולא שינו דבר,  עצמ� כ'א כאשר צו) על דעת ולא

זכות� ב) שא
 אחרי� יזכו בע' ק"י ואמרז'ל (סנהדרי�
 ראו ולכל בני ישראל הי'זה יל'פ הפסוק בלעוה))ב, ו

ות�, ולכאורה הרי אמרז))ל (קידושי� ל'ז ע))א) במושב
ה, בשכל מקו� שנא) מושב אינו אלא לאחר ירושה וישי

�ל ארבא עשבי� משמיושאת�  כ"מ וא
 למ))ד מושב 
יישבו נתות� שלא בראוי ליקרא מוש אינו רי� ודאימצ

לא לה�, ולדרכנו הכוונה על  ר�בה כ'א גרי� היו בא
ש�, זכו לאור חהעתיד שע))י שעמדו בנסיונ� בימי ה

� ויזכו בזכותו גרבביאת הא �מושבותבית)  ושכינת� 
בביאה דלעתיד וזה ירמוז ולכל בנ'י הי) אור במושבות�, 

ויל'פ בזה  נסיונ�.ב'י שעמדו מכת החש� עבזכו לזה ו
המדרש הי� ראה וינוס ראה רכוש מצרי� ביד�,  דברי

 מ�דהנה שר של י� הי))ל טענה שעדיי� לא השלימו ז
וא'כ אי� לו לקרוע  גלות� הנגזר עליה� ת) שנה,

בפניה�, אמנ� ממה שראה רכוש מצרי� ביד� ר))ל 
ברשות�, שלא לקחוהו בגזל כ))א עפ'י ציווי השי'ת 

מנא אפקעא מרשות�, ומזה ראי) ג� על יציאת� ורח
ב זמנ� מאתו ית), ולכ� וינוס צשהי) עפ'י ה) וכ� הוק

  שז) $ (דברי יואל שו  מפניה�.
  

  במשנתו של רבינו הק'דורינו  מצב
  בספרי דבי רב "דברי יואל"

מי שחושב שניסי� שנעשה לרשעי� הוא מצד 
  הקדושה הרי מי� ואפיקורס

� שיתי אותותי אלה עמעוד אפ))ל במאמה))כ ל
אשר  תקד� מ))ש האלשי� הק) עה))בהו, בבקר

ה קרא מ))ב לקתי, וצחללתי במצרי� פרש'י שעהת
וק היל'ל אשר הכיתי במצרי�, וביאר חהמכה ש

ומא פ) וארא סי) ט'ז) כי אפילות חפי))ד המדרש (תנע
שה לה� שלא לקו, ולכאורה עהנה פלאי פלאות נ

הי) לבלתי השאיר לה� והלא טוב  סשה לה� נענ עמדו
כמרח�  וומנהל על הרשעק חדבר, אמנ� הוא ית) מש

תו עח ודר� לקבל כדי רשכתו לתת בו עליו, והוא לרע
ל עכי הנה גזרה חכמתו ית) להביא  במספר ובמשקל,

ושה פלאי ע, וא� לא הי) 'המצריי� י) מכות וכו
ה והכוסמת, במה תחול מכת טפלאות להשאיר הח

מה שהי) הוא ית) כמשיב  הארבה, א� המצריי�
ת�, הי) סיבת חוזק לב� בראות� עליה� לרעומרח� 

כי היתה הרוחה, והוא ית) משחק בה� מראה לה� 
ה, והוא לתת מקו� לחול אותיותיו, וזהו אשר רוחה

י))כ את אותותי עדי שכללתי שחקתי במצרי�, עהת
ו� לשו� אות� ב� �, כי לא הי) מקבאשר שמתי 

ל המצרי� ישכילו ישראל עומהבא , 'אלא בדר� זו וכו
זה בו וונ))כ מקצת לשע ו'וזהו וידעת� כי אני ד) וכ

נ� ב� ב� ובנ� תספר באזני עפירשנו מ))ש הכתוב למ
רר ונתגלה בה דייקא שבמכה זו נתבמכת הארב ו'וג

ת� ולהטעות�, וכדי עי� א� לרעשה נסי� לרשעשנ
וד פורעניות, ודבר זה עליה� עלתת מקו� שיחול 

לו עינו שלא יטעו ולא יתפבני בנינו ובנו להודיע לעלינ
ר הי) לעולמי� כ� אצל בי�, שכעמהניסי� שנעשו לרש

דו� (עיי� בה והמצרי� וסופ� מרה ותכלית� אעפר
דרוש הקדו�) וז'פ למע� שיתי אותותי אלה בדברנו ב
ז זלה))ה, היינו "ני ישראל כדברי קבו וקאי על בקרב

ותי אלה, תאו פנימות�ב� ובקרבשימה  'שתהי
 הרשעי�. יסיבנוילמדו וישכילו מה� שלא לטעות 

 בנסא!  י�דורנו השפל טועי� ומטעבובעוה/ר 
שלא נעשה לה� נס כלל,  !מרומה וסמיות עמי�, וא

סיה� שאי� בו בנ� ומזייפי� להתפאר ימררק שמ
ממשות של כלו�, יספיק לה� לחזק כח המינות 

� ושיטת� 00א לדעתבנואפיקורסות עי/ז, ולהטעות 
הכוזבת שיש בו ממש, והראי0 לדבריה� שהרי 

, ואי� ל� סושה לה� נעהקב00ה פוזר� ומציל� ו
 עשוב שהקב00ה כביכול יסייחמינות גדולה מזו ל

 חובאמת כ/ז כ "לות ריני� והמעלחזק ידי הרש
00א, ולא נדע מה יולד יו� ואפשר בנות עהסט00א להט

פ/כ עוא י�,עשי� ג/כ נסי� גמורי� לרשעשיהי0 נ
ל וכלל זה יהי0 שמור בידנו שדר� עלא נחוש ולא נתפ

וה/ק, ומה שמנגד לדר� תהאמת הוא רק דר� ה
התוה/ק זהו מינות ואפקורסות, וכבר פירשתי מ00ש 

/� ב/ד מ00ש הרמע אפס בלת� גואלנו לימות המשיח,
 סמלת אפ ו'� וגעז העכי  סה/פ אפעשלח)  'פבז/ל (
ני� עשו� באד� שא00א מ� ה ונמנער אפס בל דעמורה 

לת� ב סכ/ל וז00ש אפעכלשו� האפס לנצח חסדו 
ני� גאולה בלת�, ורק הבוית00ש עגואלנו שא00א בשו� 

ול לצייר כזאת בדורות כיגאלנו לימות המשיח, ומי י
הקודמי� שימצאו ג� שומרי תורה ומצות שישטו 
עצמ� בדבר. פשוט כזה, והסתה זו גרמה שמד 

פי� של אלפי� ורבבות ואבדו� נפשות וג� הגו
 מישראל בעוה/ר, ומי יודע מה יהי0 עוד ה0 ישמרנו.

  (דברי יואל רנה)
  

  שובבי"�
))ל במדרש (ילקוט ראובני) שטע� שר של רזוהנה אמ

'ז, י� אלו לאלו הללו עובדי ע'ז והללו עועבי� מה 
))ה הללו בלו הק בהללו מגלי עריות והללו, והשי

רשי� ז'ל דהרי רצו�, והקשו המפבאונס והללו ב
ור, ג� ביהרג ואל יעבע))ז ליתא, וה))ה בטענת אונס 

ר פרשו ישראל עצמ� מע))ז לפני יציאת� בהרי כ
ש רז'ל (במד))ר פ) ט'ז סי) ג)) משכו "ממצרי�, וכמ

ז וקחו לכ� צא� למצוה, ג� מה שקיטרג "ידיכ� מע
הללו והללו מגלי עריות אינו אמת, דהרי כל ישראל 

ב סי) צרי� כאמרז))ל (ויק'ר פ) ל'נשמרו מעריות במ
, וא'כ טענתו בה)) אחת היתה ופירסמה הכתו

מעיקרא ליתא, ומה צור� להצטדקות דאנוסי� היו, 
א
 שנשמרו דר, וואפשר שהקטרוג הי) על חטא ההרה

ישראל מעריות בפועל, מ'מ להיות� מסובבי� 
הור בזוהמת מצרי� זמ� רב, לא נטהרו מחטא ההר

))ה מצרפה למעשה, ברעה אי� הק לגמרי וא
 ומחשבה
אבל מ'מ הי) זה טענה בפי המקטרג, והרהור ה'ה 

ובפרט בע))ז  "לי מעשה רדעריות ומביא לידה דתול
(קדושי�  ))לרזרשו דשמענישי� א
 על ההרהור כמו ש

) למע� תפוש את בית דל))ט ע))ב) מהכתוב (יחזקאל י))
אל זכות על ישר דישראל בלב� עיי))ש, והבוי))ת לימ

עת דוטירו
 ה דהשעבודהללו באונס והללו ברצו�, 
יי� המה הגורמי� וראויי� גר� לה� כל זה, והמצר

 על חטא� של ישראל. �שילקו ג

בשעת יציאת� ממצרי� א
 ד'פ מבואר כוע
מצרי�, לא נטהרו לגמרי שהופרשו מטומאת 

מת� תורה, כמ))ש ברעיא מהימנא  דמזוהמת� ע
ספרת� לכ� ממחרת ר צ'ז ע))א) ו(זוה'ק פ) אמו

ורזא  ו'א לספור ספירת העומר וכדא ד, פקו'ת וגובהש

פסחא ונפקו  דכו למעבדאתדא, ישראל אע))ג ד
, ו'קא חזי וכדכיי� כדו, לא הוו שלמי� ובממסא

פקא מתמ� ולהלאה דנכאתתא ונפקא ממסאבו, וכיו� 
וספרה לה, או
 הכא ישראל וכו) עיי'ש, ובמת� תורה 

לו כמלאכי השרת, ואיתא רו ונתענזדככו ונטה
הנבחר לא ראו  דו במעמדר'א שכל אות� שעמדבפ

� השי))ת ממצרי� ע))ש קרי מימיה�, ומעיקרא הוציא
, וקמי שמיא גליא שיטהרו לגמרי בתיקו� דזכות העתי

בשלימות בשעת מ))ת, ואפשר שנרמז זה  דת היסודמ
) דברי הזוה'ק הנ'ל, ופסח ד) על הפתח, ופסח דב

, אבל על הפתח זה פתח הגו
, ואי 'ליעי) בעליכ� מ
ה זו, דמיבזהו זו מילה א
 שלא השלימו התיקו� 

ואר להל�, בכמו שי סר� נבדשמי� נשתמרו מ� ה
 .די� השי))ת גאולת� ע))ש העתידוהק

רש'י ז))ל שמורי� לכל בני ישראל  בדבריואפ'ל 
א מ� המזיקי�, כעני� שנא) ולא ברות�, משומר ודול

, ולכאורה הרי 'תיכ� וגובאל וא בית� המשחית ל
רשו רז'ל אני דו ו'לילה הזה וגבאמ))צ ברתי בוע בכתי

ולא מלא� אני ולא השליח, וא'כ ליתא לחששא וכיו� 
, ומהו ו'חי� וכבשנית� רשות למשחית אינו מ

מכילתא איתא בשאמה'כ ולא ית� המשחית וגו), ו
 שכל ישראל צריכי� דני ישראל מגיבשמורי� לכל 

ת המשנה בהכוונה, ובמרכ בעכ'ל וצ)) ובלהשתמר 
אותה הלילה נאמר ואת� אל תצאו במפרש הואיל ו

ורות שצריכי� דעה סכנה זו לביתו, הוקבאיש מפתח 
י� דשישראל עתי דרש מגידמב דו, עובלהשתמר 
ינו אפ'ל הכוונה, דרכת, ולבהמרכ דעכ' בולהשתמר 

ות הטומאה וחרו עליה� כבליל יציאת� התגבמפני ש
שפי) ד החטיא� ר'ל ולמנוע עי))ז גאולת�, וע))ל דמאו

רי�, שהי) פוהכ �יובהתויו'ט ולא אירע קרי לכה'ג 
ו בלהחטיאו לפי ש דולה מאודרות היצה))ר גבהתג

תלוי כפרת� של כל ישראל, ולזה הי) צור� לנס שימלט 
ליל היציאה הוצרכו ברות� עיי))ש, וכמו'כ במהתג

� דשר ובכח בר� נס, כי אי� בדישראל לשמירה זו 
וי'ת בטיח הברות קשה כ'כ, ולזה הבהתג דנג דלעמו

תיכ� וגו), ירמוז על בוא אל בלה� ולא ית� המשחית ל
חטא השחתה ר))ל, ושמה בנוקבי) וס'מ המחטיא 

 כש� העבירה, משחית ע))ש ההשחתה.

רות�, משומר דוי ל"רש'י ז'ל שמורי� לכל בנ וז'ש
המשחית וגו), ובא מ� המזיקי� כעני� שנא) ולא ית� 

רות� שיהיו נשמרי� מחטא הנורא שהוא דווירמוז ל
ורות דפג� הברית ר))ל, וה'ז הבטחה על שמירת ה

י�, כי דרות העתידונרמז בזה הבטחה ל �ג))כ, ג
גאולה העתידה תהי) ג'כ בליל פסח, ובכל ליל פסח 
נתעורר כח הגאולה, וע'כ כל ישראל צריכי� להשתמר 

אה כנ'ל, והבטיח הבוי))ת בו מהתגברות כוחות הטומ
למרות� שינצלו מהתגברות� כנ'ל,  "ישמורי� לכל בנ

זוה))ק והשומר ברית שריא עלי) ש� בוהנה איתא 
רית הס'מ שורה עליו ר))ל, באינו שומר הבשמי�, ו

� קרוי ברש'י ז'ל הנ'ל הקר בדבריואפשר לרמוז 
) ד, וכעני� שנא) ופסח ו'לוג והפסיחה וכדפסח ע))ש ה

תיכ� וגו), בח ולא ית� המשחית לבוא אל על הפת
גופא כמ))ש בזוה'ק ונשתמרו דוירמוז על פתחא 

יציאה, ולזה סיי� בליל ה דושת היסודקבישראל 
ש דותיו לש� שמי�, להתקבודואת� עשו כל ע

ולהשרות עליכ� ש�  דשת היסודוקבולהתטהר 
 שמי� זכר לשמו שקרוי פסח.

  

וי פסח ע))ש � קרבי ז))ל הקר"רש בדבריאו אפ))ל 
'ה וקפ� על בילג הקדלוג והפסיחה ירמוז על שדה

גאולת� של ישראל, שהי) הגזירה על ת)  בהזמ� לקר
חודש ה' פייט לפבגאלו לסו
 רד'ו שנה, וכמ))ש ונה נש

טס  ת,רבו עשותזמ� קפ�  'וכרגעה ו דילג פע� וזאת 
על הזמ� לקרב � שינה, שקפ� ודילג הקב))ה וידע ועיד

לעשות זכר לשמו שקרוי פסח  וצטויננכ "ועגלות, 
בר דו אמונה זו, שבלבע'ש הדילוג והקפיצה, לקבוע 

לוג וקפיצה הוא רק דזה למהר ולקרב הגאולה בדר� 
 חו וכמו שהי) במצרי�, ואי� בכדביד הבוי))ת לב

עשות שו� לאנושי לעשות שו� פעולה לזה, ואסור לנו 
� ע'י פעולה בעני� דחיקת הק�, רק לעורר רצו� העליו
לוג דמעשה המצות, ובכח מצות הפסח שהוא ע'ש ה

והפסיחה יתעורר רצו� העליו� ית))ש להחיש גאולתנו 
 ו'ה וכחוג והפסידלוז'ש הקרב� קרוי פסח ע'ש ה

ל עבודותיו לש� שמי�, לעורר רצו� כעשו  $ואת�
העליו� ב))ה למהר גאולתנו, זכר לשמו שקרוי פסח, 

לקבוע בלבנו אמונה  ידונצטווינו לעשות זכר לשמו, כ
כ'ל, וז'ש ליל שמורי� הוא לד) להוציא� מאר� עכזו 

מצרי�, פרש'י שהי) הקב))ה שומר ומצפה לו לקיי� 
 �הבטחתו להוציא� מאר� מצרי�, ולטע� זה קפ

ילג על הזמ� לקרב גאולת�, שמורי� לכל בני דו
משומר ובא מ� המזיקי�, שכל ישראל  לדורת�ישראל 

הק� שה�  דוחקיזיקי�, היינו צריכי� שמירה מ� המ
רות, וקשי� דוהמה גרמו חורב� ואביו� לישראל בכל ה

ישמרנו  י� ר))ל, הבוי))תדרוחות וש יותר מ� המזיקי�
  יט) $יח  –שיז  –(דברי יואל ויצילנו מה� ומהמונ�. 



  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
 

 "די ביטערע לאגע פו� די ילדי תימ�"

 דערציילט זיי� ביטערע וואנדערונגע� ביז...: זכריה יחיא אקצערבי או� קורצ� פו� פריער: 
 געשעמט א� די בארד או� פיאות!,,... �/אי� האב זי

רט פו� לאנד צו לאנד. ער ר) זכריה יחיא אקצע האט צענדליגער יארע� געוואנדע
איז געווע� אי� יאפא�, סיביר, אינדיע, צפו� אפריקע, אי� די זיד אמעריקאנער 
שטאטע� בראזיל או� פאראגוואי, או� אי� אייראפע. או� ענדלי� איז ער אנגעקומע� 
אוי� קיי� אר� ישראל. דארט האט ער מיטגעמאכט אלע צרות או� גלגולי� וואס די 

אידע�. ער איז געווארע� באשעפטיגט ביי שווערער ארבעט. או� הג�  אנדערע תימנ)ער
מע� האט אי� באשטימט אי� דער 'מועצת הפועלי�' האט ער זי� נישט געקענט 
דערשלאגע� צו קיי� דירה. די קינדער זענע� ביי אי� אוועקגענומע� געווארע� צו� 

פו� זיי� אמאליגע�  או� מיליטער. ער אליי� האט געמוזט אפשניידע� בארד או� פיאות,
נא� לאנגע וואנדערונגע� איז  פרומע� לעבענס שטייגער איז מער קיי� זכר נישט געווע�.

ר) זכריה יחיא אקצע אנגעקומע� קיי� אמעריקע פאר ראש השנה תשי'ח. אוי� דא 
' האט אי� נישט געוואלט סהאט ער מיטגעמאכט פארשידענע צרות. דער 'הייא

ז אוועק פו� מדינת ישראל. ער האט געזוכט איינצוגלידער� זי� שטיצע� ווייל ער אי
צווישע� ספרדי� או� תימני�, וועלכע האבע� געהאט א� אייגענע� קרייז אי� 
פלעטבוש, ברוקלי�, אבער אוי� זיי האבע� זי� אפגעקערט פו� אי�. ענדלי� האט אי� 

, צו די 'סאטמארער', עמיצער אנגעוויזע� או� גע)עצה)ט צו גיי� קיי� וויליאמסבורג
העלפע� או� וואו ער וועט ווייטער זי� פירע� ווי א פרומער  סוואו מע� וועט אי� געווי

 עט אומעטו� אנגעשטויסע� אי� נישטאיד. אוי
 זיי� וואנדער וועג האט ער זי� כמ
רעליגיעזע אידע�. דעריבער איז ער שטארק נתפעל געווארע� ווע� ער איז 

אטמארער בית המדרש או� געזע� אז ער געפינט זי� צווישע� א� אריינגעקומע� אי� ס
 עדה פו� חרדישע אידע�, נאכדע� ווי ער האט ארומגעוואנדערט אי� פופצע� מדינות.

� געשעמט דערוי
 וואס ער האט זיר) זכריה יחיא אקצע דערציילט, וויאזוי ער האט 
'אי� קוק מי� ארו�  �:מער נישט געהאט קיי� בארד או� פיאות או� קיי� צל� אלקי

או� אי� זע, אז אי� געפי� זי� צווישע� א חרדישע קהלה, אלע גייע� זיי מיט בערד או� 
פיאות, פו� קליי� ביז גרויס, או� אי� בי� דער איינציגער וואס אי� דריי זי� ארו� א� 

י� א בארד. אי� שע� זי� או� אי� עס זי� אוי
 פו� צער. פו� מיי� יונגע� עלטער האב א
געטראגע� א בארד, ביז אי� בי� נישט אנגעקומע� קיי� אר� ישראל, וואס דארט בי� 
אי� אריינגעפאלע� אי� א חברותא, וואס אלע זענע� געווע� משחיתי זק�, או� נאר אי� 

תימנ)ער, האט געטראגע� א בארד. זיי האבע� פו� מיר חוזק געמאכט או�  אליי�, דער
אפגעשפאט. טאג או� נאכט האבע� זיי געלאכט פו� מיר. אוועקגיי� פו� דארט האב 
אי� נישט געקענט, או� זיי האבע� מי� געמאכט ללעג ולקלס. ביז אי� האב זי� 

'אבער אפילו דעמאלט  ות.אונטערגעגעבע�, אי� האב אראפגענומע� די בארד או� פיא
האב אי� איבערגעלאזט דע� שארית השפה, או� שטענדיג האב אי� מתחרט געווע� 
דערוי
 או� געזאגט צו זי�: הלואי זאל מיר השי'ת נא� געבע� אז אי� זאל קענע� 
ווידער לאזע� וואקסע� די בארד או� פירע� זי� ווי אי� האב זי� געפירט אמאל מיט 

'כ)האב שטענדיג דערוי
 משתוקק געווע� או� נישט געקענט  צוריק.צענדליגער יארע� 
מקיי� זיי� מיי� הבטחה. אבער איצט, אז אי� זע אז אי� געפי� זי� צווישע� פרומע 
אידע�, אלע מיט בארד או� פיאות, האב אי� געזאגט צו זי�: איצט איז געקומע� די 

ואקסע� מיי� בארד'. ער פירט צייט אז אי� האב די זכיה, אי� קע� ווייטער לאזע� ו
אויס: 'ועתה אני מתמצא בי� קהלה חרדית אשר כול� מגדלי זק� ופיאות, שמחתי 
ואמרתי הגיעה השעה והזמ� אשר חשבתי לזכות לגדל את הזק� לאחרי עשרות 
בשני�, ואשוב לגדל את הזק� ואת הפיאות, ויראי הש� יראוני וישמחו בלב�. והקהל 

רפתי לאחד מה�, ולפי מנהג� אני נוהג וזריז בלימודי�. התרשמו ממני. אני הצט
עכשיו אני ממשי� רק להתפלל בבית מדרש ייטב לב מדי יו� ביומו, אבל קוד� 

דאס איז די געשיכטע  התפלה והלימוד, רחיצה וטבילה ואחר כ� מתחיל בתפילות'.
כרי) יחיא האט דערציילט דער טייערער או� תמימות)דיגער תימנ)ער איד ר) ז סוואס ע

אקצע ע'ה, וועלכער האט געגעבע� שבח והודיה פאר הש� יתבר� וואס ער האט זוכה 
געוע� אי� זיינע לעצטע יארע� צו זיי� צווישע� ערליכע או� חסידישע אידע� בתוככי 

 קהילת סאטמאר אי� וויליאמסבורג.

 ט פו� תימ� קיי� מדינת ישראלרגעפיריבערקלענערע גרופעס א

ער 'עליה' ביי דער גרינדונג פו� דער מדינה, ווע� די מדינה האט נא� דער גרויס
גערופענע�  געברענגט צענדליגער טויזענטער תימנ)ער אידע� מיט דער 'עליה' פו� אזוי

'מרבד הקסמי�', או� מ)האט איינגערעדט פאר די תמימות)דיגע אידע� פו� תימ� אז 
רפירע� קיי� אר� ישראל 'על כנפי די גאולה איז שוי� דא או� אז מע� גייט זיי אריבע

נשרי�', זענע� אבער נא� אל� פארבליבע� אי� תימ� א באדייטענדע צאל אידישע 
משפחות, וואס האט זי� געשאצט אי� ארו� צע� טויזענט. אבער אי� פארלוי
 פו� די 
שפעטערע יארע� האבע� טייל תימנ)ער אידע� אויסגעוואנדערט קיי� מדינת ישראל 

י� אנדערע מדינות. או� אי� תשנ'א זענע� נישט פארבליבע� אי� תימ� נאר או� אוי� א
צווישע� צוויי או� דריי טויזענט. תימ� האט מער נישט געלאזט  $ עטליכע טויזענט. 

אויסוואנדער� אידע� דירעקט קיי� מדינת ישראל. אויב זענע� ארויסגעלאזט געווארע� 
אס געווע� בתנאי צו פארע� אי� אנדערע איינצעלנע אידישע משפחות פו� תימ�, איז ד

די אינסטאנצע� אי� מדינת ישראל האבע�  מדינות, אבער נישט קיי� מדינת ישראל.
זי� אלע יארע� געשארפט די ציי� אריבערצוברענגע� קיי� מדינת ישראל אוי� דאס 

איז אבער נישט געגאנגע�.  סביסל תימנ)ער אידע� וואס זענע� נאר דארט געבליבע�. ע
די תימנ)ער רעגירונג האט מער נישט ארויסגעלאזט אידע� אויסצואוואנדער� פו� 

מדינת ישראל.  י�דארט. או� אודאי האט תימ� מער נישט ארויסגעלאזט אידע� קי
 סטרא� דע� אלע� האבע� די ציוניסטישע אינסטאנצע� געפינע� פארשידענע טריק

אבער דאס איז געטא�  ינת ישראל.ארויסצופיר� אידע� פו� תימ� או� ברענגע� קיי� מד
געווארע� אוי
 א געהיימע� אופ�. אזוי אז אי� פארלוי
 פו� די יארע� זענע� 

אי�  אריינגעברענגט געווארע� אי� דער מדינה א באדייטענדע צאל תימנ)ער אידע�.
יאר תשנ'א איז די אידישע וועלט געוואויר געווארע� וועגע� א פרישער העברה על 

נדליגער תימנ)ער אידע� וואס זענע� דעמאלט געברענגט געווארע� אוי
 א הדת פו� צע
שטילע� אופ� קיי� מדינת ישראל, או� אי� די קליטה צענטער� וואו מע� האט זיי 
געברענגט זענע� געמאכט געווארע� אלע תחבולות מעביר צו זיי� די תימנ)ער פרומע 

ליטה' או� די רעגירונגס דער 'משרד העליה והק משפחות על דת� ועל אמונת�.
 סאינסטאנצע� האבע� זי� באמיט צו האלטע� בסודי סודות דע� עצ� פאקט אז ע

ווערע� געברענגט פו� תימ� פרישע 'עולי�'. אי� דער פרעסע אי� מדינת ישראל איז 
דערפו� בכלל נישט געווע� געמאלדע�. וויאזוי דע� איז מע� געוואויר געווארע� אז 

פחות זענע� געקומע� קיי� מדינת ישראל? די ידיעה איז פרישע תימנ)ער מש
ערשיינט אי� לאנדא�. דארט איז  וואסדור� א מוסולמענישע צייטונג  �'אויסגערונע

 
געווע� באשריבע�, אז שליחי� פו� מדינת ישראל האבע� ארויסגעפירט פו� תימ� אוי
)ער אינסטאנצע�. א געהיימע� אופ� אידישע משפחות, אונטער דער נאז פו� די תימנ

אבער אי� מדינת ישראל גופא איז די זא� געהאלטע� געווארע� בסוד. או� אזוי ארו� 
איז מע� געוואויר געווארע� וועגע� דער העברה על הדת פו� די פרישע תימנ)ער אידע� 

  פארזעצונג קומט אי"ה                 וואס זענע� געברענגט געווארע� קיי� מדינת ישראל.

  כטיגע או� גאלדענע קינדער יאר� פו� הייליג� חת� סופר זיע"אדי לע

, יע"אחת� סופר זהייליג� � 'אינטערעסאנטע באלערנדע דערציילונגע� פונגאר א רייכע או� 
  יע"אאלס קינד או� אלס בחור, זייענדיג משמש זיי� הייליג� רבי�0 רבי נת� אדלער ז

האט נישט געטארט האב� זילבער מיט גאלד  שווערע צייט� איז געווע� אי� באסקאוויט" מע�
מע� האט פארמסר'ט רבי נת� אי� די  מע� האט דאס געדארפט איבער געב� פאר� די רעגירונג...

  פאליציי איז געקומע� אונטערזוכ�...
יט תירוצי�, נא� מפארענטפער� זי�  סרבי נת� האט זי� שוי� געגרייט עפע

גרעסטע  סי� לעדל, אבער צו רבי נת�)שליסל פונ סבעפאר ער דערלאנגט זיי דא
לעדל געווע� אפ�, או� די פאליז� שטייע� שוי� פאר א  ספארוואונדערונג איז דא

איבערראשונג איז געווע�  סרבי נת�) איז... ליידע אי� גאנצ�. סאפענע� לעדל וועלכע
, זעענדיג דאס ליידיגע לעדל. אבער ער האט פארשטאנע� אז איצט איז סזייער גרוי

ל סדי באהערדע לייט האב� זי� נא� געדרייט א בי געזונטער נישט צורעד� א ווארט.
זיי  סשע
 אנטשולדיגט פאר� רב ווא אהער או� אהי�. דערנא� האט זי� דער פאליציי

האב� אי� אומזיסט מאלעסטירט. או� זיי זענע� זי� אוועקגעגאנגע�. ווי רבי נת� איז 
שרעק וואט ער האט מיטגעמאכט, זאגט ער צו  א ביסל בארואיגט געוואר� פו� דע�

צו  סזאגסטו עפע� צו דע� אפענע� ליידיג� לעדל? אי� ווייס נישט ווא סווא �:'משה
ס)איז נישט  :נת� רבי זאגט, קלער� ביסל א נא�. געענטפערט משה האט —זאג� 

רט אנדערש נאר די 'כלי קודש" זאכ� זענע� געגנב)עט געוואר�. כ)האב די נאכט געהע
ז'ל זאג� 'כל מה דעביד רחמנא חא רידעריי מיט א קלאפעריי אינ)� בית המדרש. די 

או� דער אויבערשטער דער אויבערשטער טוט איז צו גוט�.  סווא לטב עביד' אלעס
יפ)� גנב, ער זאל די גניבה צוריק וס)זאל פאל� א פחד או� א אימה א סקע� העלפ� דא

רבי שמואל קעלל�, ער האט אי� איבערגעגעב�  משה האט זי� געזע� מיט אפברענגע�.
רבי שמואל  סדי גאנצע זא� וואס איז פארגעקומע�, או� זיי האב� זי� אפגערעדט דא

וועט קומע� מיט די 'כלי קודש' נא� האלבע נאכט צוריקצוברענגע�. אזוי איז טאקע 
 אמערק�.געווע�. משה האט געזע� צומאנעוויריר� אזוי דאס ס)זאל קיינער גארנישט ב

דע� אנדער� טאג אינדערפרי, ס)איז געווע� דאנערשטאג א טאג פו� 'קריאת התורה', 
די ספר תורה, משה גייט ווי אינסטיקטיוו צו צו� לעדל או� עפנט  סמ)נעמט ארוי

איבערראשונג זענע� אלע 'כלי קודש' זאכ� צוריק אויפ)� פלא�, או�  ס, צו אלעמנסדא
, ליג� אוי� סיימ)חנע� אראפגעריס� געוואר� פו� די ע� זע סדי גאלדענע קנעפלע� ווא

ס)איז נישט אנדערש  אלע דארט אינ)� לעדל מיט די איבריגע גאלד או� זילבער זאכ�.
 די האט ער או� גנב דע� אוי
 פחד א געפאל� ס)איז נאר — געזאגט אלע האב� —

 נת� רבי טהא —האב אי� דיר געזאגט ?  וואספגעברענגט די זאכ�. צוריקא נאכט
 סדא .גניבה די ברענגע� צוריק גנב דער וועט באשערט ס)איז אז — משה צו געזאגט

התנגדות צו רבי נת� אי� באסקאוויט� האט זי� געשטארקט אל� מער פו� טאג צו 
טאג. מ)האט געקענט זע� קלאר אז דאס עס איז עני� 'מ� השמי�', ס)איז נישט 

משה האט אל�  סווא א רבנות במנוחה. 
באשערט פאר רבי נת�)ע� צו זיצ� אוי
גרויסקייט, מסביר זיי� זיי� הייליג� דר�, אויסגלעט�  סגעטא�, צו ערקלער� דע� רב)

האט נישט געהאלפ� צו  סאלע סרענצ� צוויש� קהל או� דע� רב, דאדי דיפע
מ)רעדט שוי� נישט פו� די  דערנענטער� די הערצער פו� די בעלי בתי� צו� רב.

בערקוי אז� זיינע חברי� וכדומה. נאר צו� באדויער� צוויש� די  ,סגראביאנע
בער�  , האט זי� אוי� געשפינט התנגדות צו� רב אל� מער אי� מער.סאיידילערע קלא

טש� פו� די חשוב)ע בעלי בתי�, עשירי�, האב� געמאכט 'יד אחת' נא צוועל
 מע
� האט זייער 'פאר משה טיט וואס זיי האב� נאר געקענמספעציעל צו רוד
)� דע� רב, 

ע נהאר�, צוקוקנדיג ווי די דאזיגע רייכע אגגעשטאפטע גבירי� שיי סוויי געטא� דא
אמאל האט משה געזאגט צו  ת�.נאיד� אי� די קהילה, רוד
)� זיי� הייליג� רבי)� רבי 

 הקדושה' 'כח אייער מיט —ט נרבי, אי� ווייס דא� זיכער, דאס איר קע זיי� רבי)�:
 זי� לאזט או�, רבי דער שווייגט ספארווא. זיי� מכניע שונאי� ייערעא אלע —

�(
רבי  ?!התורה כבוד דער אזוי סדא איז? מעניש נישט זיי איר זענט ספארווא? רוד
ט, די אלע רודפי� סזע מיי� קינד, פרעג נישט קיי� קשיות! נת� האט אי� געענטפערט:

ר גדולה, זיי וועל� קומע� 'עד ככר לח�', ע, זיי וועל� נא� אלע אראפגיי� פו� זייענמיי
אבער  ט זיי עפעס ארויסהעלפ�.סקומע� צו דיר בעט� א טובה זאל �או� אלע וועל� נא

 איצט, דאר
 אזוי זיי�, אי� דאר
 לייד� או� מקבל זיי� באהבה.

שפעטער מיט צענדליגע יאר� ווע� רבינו משה סופר  סווערט דערציילט, דא סע
רב אי� פרעסבורג. איז אמאל געקומע� צו אי� א ארימער איד א איז שוי� געווע� 

א טובה טא�. דער רב האט אי�  סבעטלער, ער האט געבעט� דער רב זאל אי� עפע
אויפגענומע� זייער פריינטלי� מיט א שטארק� 'סבר פני� יפות', מ)האט דערקענט 

א שטיק  אז דער רב פרייט זי� מיט אי� שטארק, ער האט פארברענגט מיט אי�
א 'כתב  ווהאט ער אי� געגעב� א שיינע סומע, או� אוי� א ברי דערנא�צייט, 

די תלמידי� האב� זי� אוי
 דע� זייער פארוואונדערט,  לייט. המלצה' צו די שטאטס
אויפנעמע� דע� אורח איז נישט ווי אלעמאל, ס)איז  י'סזיי האב� געזע� אז דע� רב

ו משה סופר נהאט זיי רבי גט אוי
 דע� דע� רב.עפעס א� אויסנא�. האב� זיי געפרע
� אז מיי� רבי רבי נת� אדלער, האט מיר אמאל געזאגט סויואיר זאלט  געענטפערט:

מצער וועל� אראפ 'עד ככר  �זענע� אי וואסאי� באסקאוויט�, אז אלע זיינע רודפי� 
צו מיר בעט� א  לח�', זיי וועל� גיי� איבער די הייזער, או� זיי וועל� אלע נא� קומע�

דאר
, או� סאי� בי� א רב, נא� אי� דרעזני�, מאטער סאיבער דער צייט ווא טובה.
וי� אלע געווע� ביי מיר נא� א טובה. נאר איינער האט שאיצט אי� פרעסבורג, זענע� 

אי� האב אי� גוט געדענקט, ער איז געווע� א שארפער יונגערמא�,  סנא� געפעלט, ווא
עבונטעוועט קעג� רבי)� מיט פארשידענע נארישקייט�, או� נישט א גביר, ער האט ג

ווייניג עגמת נפש גור� געווע�. דער איינער האט נא� געפעלט, ער איז נא� ביי מיר 
דע�  סא� מאל אומווילנדיג דערקוטשעט א געדאנק, דאסנישט געווע�. האט מי� א 

� דע� געדאנק האב אי� ווערטער זענע� נישט מקויי� געוואר� בשלימות. פו סרבי)נ
איצט אז אי� האב געזע� דע� אורח אריינקומע�,  .סא� מאל פארדרוסגעהאט א 


אפגעריס� אפגעשליס�, או� ער האט געבעט� פו� מיר א טובה, האב אי� אי� תיכ 
קאוויט�. האב אי� פו� דע� געהאט סאיז יענער יונגערמא� פו� בא סדערקענט, אז דא

ווערטער זענע� ענדלי� מקוי� געוואר� אי� גאנצ�,  ס� רבי)נמיי סע שמחה וואסא גרוי
או� דער געדאנק וועט מי� שוי� מער נישט דערקוטש�. דאריבער האב אי� 

ערע עושר דער איז סגעוויז� אזא פרייד צו אי�. או� דערמאנענדיג זי� וואסארוי
קומע�, אי� אוי� רחמנות בא 
געווע�, געפירט א מלכות)דיגע שטוב, האב אי� אוי

מ)זאל אי�  סדערפאר האב אי� אי� געגעב� א שיינע נתינה או� א 'מכתב מליצה' דא
'והרשעי� כי� נגרש, השקט לא יוכל' די רשעי� ווי א ברויזעגדיגער י�,  העלפ�.

בערקוי או� זיינע חברי� האב�  .סקענע� נישט איינזיצ� נישט צו טא� קיי� שלעכט
האט מע� ביי�  ס)זעט אויסז זיי נישט געלונגע�, ווי די מסירה אויפ)� רב אי סגעזע� דא

דע האט זיי נישט רבאהאלט�, אזוי אז די באהע סרב די 'כלי קודש' באצייטינ
 געפונע�, האב� זיי אבער געהאט א ידיעה אז תיכ
 דערנא� ביי די ערשטע געלעגנהייט

איז  ו� מענטש�.לי קודש' געזע� געוואר� פכיסנעמע� די ספר תורה, זענע� די 'פו� ארו
אמאל מסר)� או� איבערגעב� כזיי וועל� נא סזיי איינגעפאל� א רשעות)דיגער פלא�, דא

פינקטלי� די צייט פו� מאנטאג אדער דאנערשטאג אינדערפרי ביי� זמ� התפלה, ווע� 
ס)איז די גענויעצייט פו� קריאת התורה, לאמיר אננעמע� בער� פו� צוויש� אכט או� 

וועל� די 'כלי קודש' זיכער באציר� די ספר תורה, די צוויי  סעמאלדרייסיג, ד $ טכא
 �� די גאלדענע ו, או� דער גרויסער זילבערנער טס אס)מייחקרוינע� אוי
 די ע

אי� די צייט זאל די באהערדע אריינפאל� פלוצי� אי� בית  סקנעפלע� א.א.וו. דאמאל
  פארזעצונג קומט אי"ה                                                המדרש וועל� זיי אלעס געפונע�.



  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
 

  סיפורי צדיקי�
אחר חייט אחד ותפר לעצמו מלבושי� מבארדיטשוב זיע"א ביו� א) שלח הרב ר) ליבער 

אוסטריי� במקו�  ר�בזויי� מ� פשת� העליו� והתחתו� ושכר עגלה לנסוע לבראדי ומש� יל� בא
א שבת הראשו� לבראדי ביו� ועש'ק בבוקר ש� הי) המנהג אשר כל אורח שאי� מכירי� אותו וב

החודש והוא נת� לו פתקא אצל מי לאכול והרב ר) ליבער הל� ג� כ� להפרנס חודש  סהל� להפרנ
ולא הוטב בעיני הפרנס חודש ואמר לו איש כזה צרי� לחזור על הפתחי� יל� לחטוב עצי� 

והשומר לא הי)  הקברות הרב הל� לשומר הקברות ולשאוב מי� עכ'ז נת� לו פתקא לשומר
בביתו כי הי) מנהגו בכל עש'ק ליל� בכל העיר לקב� מעות וזה היתה השכירות שלו וכשנת� 
הקוויטעל לזוגתו אמרה לו לחטוב לה עצי� ועמד לחטוב עצי� ונפל חתיכה ע� לתו� החלו� 

מתיראה מפני בעלה ואמר לה ושבר את החלו� והתחילה לקלל אותו ולבזות אותו ואמרה אשר 
הרב כמה צרי� לית� בעד תיקו� החלו� ואני אשל� ולמה לכ� להיות בכעס ונת� לה שני זהובי� 

בתו� כ� הביא גוי אחד דג גדול הנקרא העכט למכור וביקש עבורו שלש זהובי�  ונחה דעתה.
לבשלו והוא ואמרה שאי� לה מעות ואמר לה הרב אשר הוא ישל� בעד הדג רק שתת� לו עצי� 

יבשלו בעצמו בחו� ואמרה ראו עני כזה אשר על דגי� גדולי� יש לו מעות ובא אצלי העניה 
לאכול שבת מה שאי� לי בעצמי ממה להתפרנס והפציר אותה אשר לכבוד שבת יבשל הדגי� 
 �וביגיעות גדולות הבטיחה לית� לו עצי� לבשל הדגי� ושל� להגוי בעד הדג ובקע עצי� בחו

ועמד הדגי� על האש להתבשל וכאשר היו קרובי� להתבשל הל� לבקש ממנה מעט  וער� האש
והנה התחילה עוד לבזותו  ר�מלח ופלפלי� בתו� כ� נתהפכה הקדירה והדגי� נפלו על הא

את הדגי� בכלי והעמידה על התנור לבשל� לעת ערב הל� הרב  ר�ולקללו ולקחה בעצמה מ� הא
בא הבעל הבית השומר הנ'ל מהעיר וסיפרה לו זוגתו  קרוב להב'ע להתפלל ש� ואחר התפלה

עליו והרב הי) עדיי� מתפלל והל� הבעל הבית וקרא אותו משוגע ל� לאכול  סמהאורח והי) בכע
והל� הרב להבית ותיכ
 ומיד התחיל הבעל הבית לקלל אותו ואמר לו מזוה� אתה צרי� לחזור 

פה בראדי תוכל להרויח שני רו))ב בכל  על הפתחי� אינ� יכול להיות טרעגער או לשאוב מי�
אחר כ� עשה הבעל הבית קידוש על החלות ואמר אשר הוציא ג� אותו בקידוש והתחיל  שבוע.

הרב לבקש אותו שית� לו צנצנת כי הכי� לו יי� לקידוש ולא הי) בביתו צנצנת ומצא קדירה קטנה 
את היי� ואמר למי שמחזיר  ולקח מ� השק שלו את היי� לעשות קידוש וחט
 הבעל הבית ממנו

רבה והחזיר לו היי� ונת� לו את  על הפתחי� צרי� יי� והפציר הרב אותו עד מאוד בבקשה
הקדירה קטנה ושפ� בעל הבית יי� לתו� הקדירה והמותר שהי) בהבקבוק שתה הבעל הבית ע� 

ש יי� יקר זוגתו ואמר לזוגתו ראה יי� כזה לא שתיתי מעול�, הגבירי� מפה אי� לה� על קידו
כזה, הא ל� עני מצוה גדולה לית� לו שבת, הלואי הי) נשאר הלח� לזרענו על אחר השבת הי) 

וידחה אותי  סאפשר יספר אחר שבת להפרנ סמצוה יותר א� מה אעשה אני מתירא מהפרנ
מפרנסתי ורח� לאכילה ואמר לחרב משיגינער ל� רח� לאכול ורח� לאכילה והבעל הבית עשה 

ח� משנה ונת� להרב חתיכה המוציא מלח� שחור כקדירה ישינה וזוגתו נתנה המוציא על ל
הדגי� והיו מלאי� רפש וטיט ומעול� לא בשלו דגי� והתחיל הבעל הבית להכות את זוגתו 
וזוגתו התחילה לקלל את הרב כי אמרה שהוא חייב שהפ� את הקדירה ע� הדגי� והתחיל 

אחר כ� כשהניח מכעסו קרא אותו לאכול ואחר  הבעל הבית לקלל את הרב ודח
 אותו מביתו
ברכת המזו� אמר להרב שישו� בחו� כי מתירא שלא יגנוב אותו בלילה והי) אז לילה קרה עד 

בבוקר השכ� הל� הרב לעיר להתפלל לבית הכנסת  לישו�. חו�מאוד אעפ'כ הי) מוכרח ליל� ב
כ� צבי ז'ל ועמד ש� תחת שהי) מתפלל ש� הרב הקדוש ר) אפרי� ז'ל ב� הגאו� הקדוש הח

והכיר את הרב ר)  ו�תנור החור
 להתפלל קור� הקריאת התורה הל� הרב ר) אפרי� הנ'ל לח
ליבער כי שמע הכרוז בשמי� אשר הוא סובל גלות ואמר להגבאי של בית הכנסת לית� להרב ר) 

וזר עליו ליבער מקו� במזרח ולא רצה ליל� והל� אצלו הרב ר) אפרי� ז'ל בעצמו ואמר אשר ג
בגזירת הרב מרא דאתרא ולקח אותו בידו והעמיד אותו בכותל מזרח וצוה לקרוא אותו שלישי 

אחר התפלה ביקש הרב ר) אפרי� להרב ר) ליבער שיל� עמו   כי בש� שלישי יותר גדול משישי.
לאכול ולא רצה ואמר לו הרב ר) אפרי� אשר הוא יודע מה שנעשה עמו בשמי� ע'ז אשר זה 

זאת הל� עמו לאכול ובעת שלש סעודות ביקש  חשב לשנה תמימה ולא האמי� לו ובכלהשבת נ
הרב ר) ליבער להרב ר) אפרי� שמח את עצמו ע� הברכת המזו� כי אי� רשאי ללו� בבראדי וצרי� 
לסבול גלות בתו� כ� בא אליהו הנביא זכור לטוב ואמר לו אשר יו� לשנה נחשב ושבת זה נחשב 

לביתו לשלו� וביו� א) שכר הרב ר) אפרי� ז'ל עגלה נכבדה ושלח אותו  למעלה לשנה ויחזור
  )צרור החיי�( לבארדיטשוב לשלו� זי'ע ועכי'א.

  עניני פרשת המ�
  האד� צרי� לאכול כפי שצרי� לא פחות ולא יותר, לא כפי שנוהגי� כהיו� העול� וד"ל

זה הדבר אשר צוה ה' לקטו איש לפי אכלו. דרשו חז"ל (מכילתא בשלח ברבינו בחיי איתא 
ד) אמר לה� משה אל תאמרו שמא יבוא נחשו� ב� עמינדב וכל הגבורי� וילקטו הרבה  ויסע

ויבוא עני שבישראל וילקט קמעא, לכ� נאמר איש לפי אכלו. וכמה היה לפי אכלו, עומר 
לגולגולת שא� יאכל כשיעור זה הוא בריא, פחות מכא� הרי זה מקולקל במעיו יתר על כ� הרי 

  זה הוא רעבת�:

  .סה תלוי בשני עניני�ני� הפרנע
ודע כי הכתוב הזה כולל שני עניני� גדולי� שכל אחד מה� כולל העליוני� ומסיי� ש� 

והתחתוני�, ואלו ה� האותיות והפרנסה שאי� ל� דבר בעול� שלא יהא נכלל בצורות עשרי� 
ושתי� אותיות, וג� אי� ל� דבר נמצא בעול� בי� העליוני� בי� התחתוני� שלא יהא צרי� 

רנסה שכל מי שצרי� קיו� מזולתו הרי זה פרנסתו, וכבר ביארו לנו חז"ל (ברכות ד ע"ב) פ
לדוד שהאומרו שלש פעמי� בכל יו� מובטח לו שהוא ב� העול� הבא,  תהלהמעלת המזמור 

וגילו לנו עיקר הטע� בהיותו כולל האותיות והפרנסה, האותיות הוא מסודר באלפ"א בית"א 
י� קמה, טז) פותח את יד� וגו', והנה הכתוב הזה יכלול את שניה� והפרנסה שכתוב בו (תהל

כי עשרי� ושתי� אותיות התורה רשומות בו והוא מדבר בעני� הפרנסה, ומזה דרשו חז"ל 
(מכילתא בשלח ויסע ב) לא ניתנה התורה אלא לאוכלי המ�, וקבלה ביד חכמי� כי כל האומר 

  � לידי חסרו� מזונות:פרשת המ� בכל יו� מובטח לו שלא יבוא לעול

  החיוב לעסוק בתורה.
אמרו ז"ל (תוספתא יומא ב', י"ג) שלפני� מ� הפרוכת היה הארו� בש"� עה"ת כו לה איתא 

וצנצנת המ� וצלוחית של שמ� המשחה ומקלו של אהר� ובגדיו של כה� גדול והכל הוא לרמוז 
רמז צנצנת המ� כמו  שתלמיד חכ� הוא רמז לארו� שמזונותיו מונחי� לפני הקב"ה, לזה

שכתבנו פרשת בשלח. וצלוחית של שמ� המשחה הוא לומר כמו ששמ� המשחה נעשו בו נסי 
נסי� כמו שאמר רבי יהודה לסו� בו את הסממני� לא היה מספיק וממנו נמשח המשכ� וכל 
כליו וכל כלי המזבח והכיור וכנו, וממנו נמשחו אהר� ובניו, וממנו נמשחו כהני� גדולי� 

י�, וכולו קיי� לעתיד לבוא שנאמר יהיה (הוריות י"א ע"ב), כל זה לרמוז לתלמיד חכ� ומלכ
שיהיה נגד ה' תמיד, ומקלו של אהר� הוא לומר שמביא עליו יסורי� א� לא יעסוק בתורה, כמו 
שאמרו ז"ל (ברכות ה'.) על פסוק (תהלי� ל"ט, ג') נאלמתי דומיה, כל מי שאינו עוסק בתורה 

ליו יסורי� ועוכרי� אותו, ובגדי כה� גדול הוא לרמוז כמו כ� שכסותו של תלמיד הקב"ה מביא ע
חכ� ג� כ� הוא מונח לפני הקב"ה, והוא חשוב לפניו ככה� גדול, שכל העוסק בתורה הוא כה� 

  שנאמר (שמות י"ט, ו') ואת� תהיו לי ממלכת כהני�, וזה נאמר על קבלת התורה:

  � לו בהשגחהע"י פרשת המ� יודע שמזנותיו באי
ופרשת המ�. ז"ל מורי בירושלמי דברכות איתא כל האומר בפרישה או"ח סי' א' סקי"ד, 

לו שלא יתמעטו מזונותיו וכו' ומפרש עד עשירית האיפה עכ"ל  מובטחפרשת המ� בכל יו� 
  וכתב בית יוס
 כדי שיאמי� שכל מזונותיו באי� לו בהשגחה:

  עליו כל הטובה שהיה לישראל במדבר ע"י שמאמי� באמת שהוא ז� ומפרנס ממשי�
וזהו למע� יראו את הלח�, כלומר שיהיו תמיד דבוקי� בחכמה באורח לחיי� פ' בשלח, 

שהוא נקרא ראיה, וימתינו ש�, ויצפו לתשועת ה' שיביא לה� מזונ� מהעול� אשר הוא 
שת למעלה מ� חכמה, ובראות� את הלח� אשר ירד לה� מ� השמי�, או שיאמרו בכל יו� פר

המ�, בזה ימשיכו את הטובה שעשה הש� יתבר� במדבר בכל יו� ויו�, רק שיאמינו באמת 
  שהוא ז� ומפרנס לכל, ומכי� מזו� לכל בריותיו, מ� העול� אשר הוא למעלה משכלו:

  עיקר אמירת פרשת המ� הוא לצר! האמונה
לוק גדול אמר בעני� המ� שאפילו כשירד המ� בחוש היה חיבאמרי פנחס בליקוטי� מובא 

בי� בני מהימנותא ובי� דלאו וכו' כמ"ש בזהר בשלח, ולכ� עכשיו שאומרי� פרשת המ� 
מובטח לו שלא יחסר לו מזונא, אבל עיקר צרי� לצר
 לזה האמונה ולכ� כתיב בב"י ובט"ז 

מזונותיו באי� בהשגחה כי עיקר אמירת פ' המ� הוא אמונה כי  שכלבש"ע או"ח להאמי� 
  גופא הי' חילוק וכו': אפילו בירידת המ�

אמר הוא נ"י בש� הרב ר' נחו� זצ"ל שהמ� יורד ג� עכשיו רק הוא מלובש עוד ש�, 

במלבושי� דהיינו כל אד� יש לו איזה סיבה לפרנסתו ובסיבה זו מלובש בחינת המ� והראה 
הוא נ"י בסידור דפוס לבוב כוונות של מוריד הטל עיי"ש והראה אות� הכוונות עצמ� בזוהר 

שלח על המ� כמעט על לשו� אחד ממש עיי"ש (והוא ראיה לדברי ר' נחו� זצ"ל הנ"ל) והראה ב
בסידור הנ"ל קוד� התפילה שבכל בוקר יורד האור ההוא ואמר הוא נ"י שלכ� היה המ� יורד 
רק מבוקר לבוקר ולא היו רשאי� להותיר עד בוקר רק מעל"ע יאכלוהו כי האור הנ"ל יורד 

הציבור ולכ� המ� היה שוהה על האר� ד' שעות דכתיב וח� השמש ונמס  בכל בוקר בעת תפלת
ואיתא בגמרא וח� השמש היינו ד' שעות וכ� זמ� התפילה הוא ג"כ ד' שעות דהיינו שליש 

  היו� ודו"ק ולכ� אות� המאחרי� התפילה אינ� מקבלי� מהאור ההוא. (כת"י):

  עני� וכוונת האמירה היא כדי לעורר את לבו בבטחו�
כאשר רמזתי במאמר�, כל האומר אור המאיר פר' בהעלות� בתוד"ה ואנו מצינו וזל"ק ב

פרשת המ� בכל יו� מובטח לו שלא יחסרו מזונותיו, והכוונה בהאמירה, לעורר לבו בקרבו 
בבטחו� לדעת ולהבי� שג� עתה לא נפסק המ� כמבואר, וממילא צרי� להיות לבו בטוח 

בני מהימנותא אז בדור המדבר, ובהיות כ�, מובטח לו  באלהי� מראש עד עקב, כאשר בטחו
שבודאי לא יחסרו לו מזונותיו כל הימי�, כי מדר� הטוב להטיב לנבראיו, ויותר ממה שהעגל 
רוצה לינק, הפרה רוצה להניק (פסחי� קיב, א), והחסרו� מפאת המקבלי� דור לא הכי� לב� 

ב, ולכ� משתנה ג� כ� בחינת המ�, היינו בבטחו� אליו יתבר�, ואינ� כלי מוכ� לקבל רוב טו
סיבת� העומד לה� להבאות טרפ� ומזונ�, בטעמי� שוני� זה מזה, וג� בטרחות רבי�, 

  והכל בעבור שהמה חסורי מהימנותא:

ולזה כיוונו חז"ל במאמר� (ר' פרישה או"ח סי' א' בש� הירושלמי) כל האומר עוד ש�, 
מזונותיו לעול�, ולכאורה יש לתמוה, עינינו  פרשת המ� בכל יו�, מובטח לו שלא יחסרו

פיה� לבלי חק לומר פרשת המ� בכל יו�, ועל הרוב בית�  פוערי�רואות רבי� וכ� שלמי�, 
ריק� וחסרי� ואפילו מזו� סעודה אחת, ומוכרח לומר שלא באמירה לגבוה לבד תליא 

אי� לח� יורד מ� מילתא, כי א� לכוו� האמור לחזק בעצמו בחינת בטחונו, לבלתי יאמר ש
השמי�, ועל כ� רוד
 הוא כקורא בהרי� יומ� ולילה לא ישבות, ובביתו לא ישכינו רגליו, 
פע� בחו� פע� ברחוב, ומאת ה' שכוח לוח לבו, להשיב אמריו אל לבו מתי אעשה ג� אנכי 
לביתי מתורה ועבודה, כי זה כל אד� רק לעבוד עבודת בוראו בתורה ותפלה ומעשה המצות, 

ה לא ית� החי אל לבו, וכי בשביל זה טרח ופעל בורא עול� ונפח באפו נשמת חיי�, וחננו ולמ
בינה ודעת, רק לפרנסת אשתו ובניו וכדומה מצרכי גופניות עול� הזה, הלא בודאי מי הוא 
פתי וחסר לב לומר ככה, וכבהמה נחשב באומר כדברי� האלה, ועיננו רואות ע� כל זה רבות 

ות עיניה� מהשכיל לבות�, ומטרדי� את נפש� יומ� ולילה רק עבור בני עמנו, טח מרא
צרכיות� הגשמי, ומאת ה' שכוח לוח לב�, ואוי לאותה בושה וכלימה, מה תהיה ביו� 
אחרית�, אנה יוליכו חרפת� ובהאי� אנפי� יקומו קד� מלכ�, ולזה תיקנו לנו לומר פרשת 

בר היה לעולמי� שירד לה� לח� המ� בכל יו�, בכדי לחזק הבטחו�, בש� על הלב שכ
  .משמי�, וג� עתה אל יטריח נפשו רק ללח�, כי אי� מעצור לה' להושיע

כאשר מאז אוכלי המ� היה ג' סוגי אנשי�, אות� האנשי� שלב� של� ש� בפר' בשלח, 
בבטחו� בהורדת המ�, זכו ונפל המ� אצל� בלי שו� טרחא, ובינוני� בתו� המחנה, כפי ער� 

לעצמ� קצת טרחא להטרד להביא טרפ� לבית�, וחסורי מהימנותא הרחק בטחונ� גרמו 
מהמחנה להטריד� בטרחא יתירה, והכל לער� בטחונ� וככה ראוי לכל בר דעת לברור לו חלק 
יפה להחזיק בעצמו מדות הבטחו�, והיינו באמירה לגבוה פרשת המ� באופ� המבואר, ולהיות 

  .ומוכ� לקבל ויבטח שלא יחסרו מזונותיו לעול� שמתחזק אצלו הבטחו�, אז נעשה כלי מוכשר
  הכלל היא שמה שאומרי� פר' המ� כסגולה לפרנסה היא א� ורק בבטחו� ובאמונה פשוטה.

  

  הילולא דצדיקיא
   זיע"א חיי� צבי ט"ברבי הגה"ק 

  זיע"א מר� העצי חיי�
לפ"ק, לאביו הק' מר� הקדושת יו"ט זי"ע מילא את מקו� אביו הק', נולד בשנת תמ"ר 
ואלו שרצו להכניס בעיר סיגעט והגלילות את השקפת�  המתחדשי�לח� בכל כוחו נגד 

הטמאה למיניה�, היה מפורס� לגאו� עצו� לא שכח מאומה ממה שלמד כבור סיד שאינו 
  ר סיגעט.מאבד טיפה, נסתלק על א� הדר� בדמי ימיו, ומנו"כ בעי

בימי בחרותו נסע העצי חיי� לקבל הורמנא ממר� בעל הבית יצחק, וכשנסע שלח אביו הק' 
מר� הקדיו"ט זי"ע אתו את ר' אשר גבאי זצ"ל וכשהגיעו לבית מר� הבית יצחק ביקש העצי 
חיי� מר' אשר גבאי שישאר בחו� שהוא רוצה שהבית יצחק יעמוד אותו על כור המבח� 

מסיגעט, ואכ� נכנס לבד אל הבית יצחק וכשהבית יצחק  הרבא בנו של כראוי, על א
 שהו
שאלו על שמו אמר חיי� צבי ט"ב הבית יצחק בח� אותו והתפעל מרוב גאונותו וכתב לו 
התרת הוראה, ויהי כארש יצא העצי חיי� וליווה אותו הבית יצחק ראה את ר' אשר גבאי 

גבאי של הבחור, ותמה מאוד ע"ז הבית יושב בחו� ושאלו על מה מבוקשו ענה לו שהוא ה
יצחק ושאלו מי הוא הבחור, ענה לו שהוא הב� של הרב מסיגעט, נשתומ� הבית יצחק, 
וביקש מהעצי חיי� חזרה את כתב ההורמנא ורצה לשנות את הנוסח כיאות לב� הרב 

לה מסיגעט ומיא� העצי חיי� וטענו בפיו כי בא לקחת הורמנא בשבילו ולא בשביל אביו. (א
  מסעי)

התמדתו בתורה הי' למופלא כאשר העידו אחד מגדולי תלמידיו שכאשר היה באי� לפניו 
להזכיר בדבר ישועה ורחמי� הי' בו בזמ� ער� תשובות לאלו אשר שאלו אותו בדבר הלכה. כ� 

ר' יחזקאל ווצ"ב ע"ה שפע� קיבל על הבי דואר מכתב העיד עוד תלמיד מהעצ"ח הרה"ח 
שאלה נחוצה ותיכ
 ומיד התחיל רבינו לערו� את התשובה ועסק בו כמה שעות עד אשר 
התעורר מלימודו כבר הי' השעה אחד ומחצה אחה"צ. וכ� מסופר שכאשר במלחמת העול� 

יתה בעיר אחרת, הי' בעיר נירדהאז והרבנית ה אלאהראשונה לא הי' העצי חיי� בביתו 
והעצי חיי� ישב ש� ולמד בהתמדה גדולה, וביו� אחד הגיעה אליו הרבנית ונכנסה לחדרו 
שישב ולמד ש�, ולא הרגיש בכניסתה, וכאשר הרגיש בה לאחר זמ� שאל אותה מה הוא 
מבקשת, אמרה כ� וכ� מעות, ושאל לאיזה דבר, וענתה לו ותמ"י ישב עצמו בחזרה ללמוד 

  בהתמדה.

שזכרונו הבהיר של העצי חיי� לא ידעו גבולות כ� העיד רבינו הק' זיע"א שאחיו  כידוע
העצי חיי� לא שכח שו� דבר מלימודו, ופע� אמר רבינו הק' שהחילוק בינו לבי� אחיו, שא� 
הוא [רבינו הק'] רוצה להכיר במידותיו של אד� ולעמוד על טבעו צרי� לדבר אתו מקוד� 

להכיר איש בהבטה בעלמא. וכמסופר שפע� התקיי� אסיפת  כוליקצת, אבל אחי העצ"ח הי' 
הרבני� ונסעו ע� המסילות ברזל, והנסיעה הי' שעות ארוכות, ולא טעמו כלו� שלא הי' לה� 
מי� לרחו� ידיה�, ובאחד המקומות שעמדו לפוש והפסיקו מהנסיעה, באו גוי� ונכריות 

נטל ידיה� ואכלו, ואח"כ ראו שהעצי  איזה פרוטות וכל אחד בעד�והביאו לה� מי� ושילמו 
חיי� אינו אוכל ואינו רוח� ידיו, שאלו אותו הא לא אכל מר כל היו� ועכשיו יש כא� מי� 
ומדוע אינו נוטל ידיו ואוכל, אמר לה� הא יש פסק מהטו"ז שא� נכרי' מביאה מי� אי� 

מדברי הטו"ז  לרחו� מה� הידי�, וכאשר שמעו זאת תמהו עצמ� הרבני� הא ג� ה� יודעי�
  וכאשר באו לקיי� פסקו שכחו מזה.

פע� אחת הגיע אל העצי חיי� אחד מחסידיו והזכיר בפניו שאשתו מקשה לילד והרופא 
אמר שסכנה גדולה הוא להולד שאפשר שלא יחי' ח"ו, וכשבא להרה"ק וסיפר לו את צרתו 

אוי
 די בערזא" על הבערזא, שאל אותו הרה"ק "וואס הערט זי�  מסחרווהאיש הנ"ל הי' 
היא מקשה  שאשתווהאיש ענה לו שאי� דעתו מיושבת עליו כעת מפני שהוא בצרה גדולה 

לילד, ושאל אותו הרה"ק עוה"פ וואס הערט זי� אוי
 די בערזא, וענה לו כנ"ל שכעת אי� 
דעתו מיושבת עליו לדבר ממסחריו, ושאל אותו הרה"ק שו� כנ"ל, והאיש השיב לו כנ"ל, 

בלבו שא� ישאל אותו הרה"ק כזה עוד הפע� אזי יצא לדרכו, ובעוד� מדברי�  והרהר האיש
נכנס הרבנית בהחדר שהי' ש� הרה"ק ע� האיש, ואמר לה הרה"ק שתל� ותביא לעקע� 

  ויי"ש שצריכי� לית� להאיש הזה ברכת מז"ט שנולד אצלו ב� זכר.

ו� ב' שלאחריו קוד� לימי חיי רבינו שהה בעיר קליינווארדיי� יצ"ו ובי האחרו�שב"ק 
הכנותיו לתפלת מנחה באו ושאלו אותו מהלכות בית הכנסת וענה התשובה ואמר שמובא 

עצמו שמובא בסעי
 אחר, ונאנח ואמר שזה סימ� לא טוב ונחלש  הזכירבסעי
 זה וזה, ואח"כ 
בקרבי', וקוד� תפלת מנחה התעל
 ונפל למשכב והגיע לו בלוט שטור�, וחותנו הרה"ק רש"א 

אצפערט זי"ע בא לבקרו והוא הי' שוכב על מיטתו ולא הי' מדבר מאומה רק בכל עת מר
העביר את ידו הקדושה על פניו ואח"כ על הדיוקנא קדישא, וחותנו הרה"ק בא ועמד אצל 

  מטת החולה וזלגו עיניו דמעות.
  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל


