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 ויהי בשלח פרעה את העם. 
במדרש יש כמה דעות מי צווח 'וי וי', על מה צעק פרעה וי. הפירוש הפשוט 
במדרש הוא שפרעה צווח על שיצא מוכה ומבוזה מכל צד, גם קיבל עשר 

 מכות, וגם שלח את העם. 
עוד ענין יש בנושא זה שכל נפש יש לה צורך של התייחסות למציאות 

שבחור מסתובב בישיבה כמה שנים ואין מסתכלים בו, ומרוב שלו, פעמים 
צער הוא מחליט להעלם מהישיבה לשבועיים, שיתחילו לחפש ולדאוג 
איפה הוא, אף שיצעקו ויגערו בו, מעדיף הוא בכך, מאשר להיות עצם 
בלתי מזוהה. וכן הילדים בבית אם אין מבינים איך לתת להם יחס הגון, הם 

ופן שלילי., כיון שלא נתנו לו יחס בכשרות. אף מבקשים תשומת לב בא
שאם יפיל את הכוס יצעקו עליו, הוא מעדיף צעקות מלהיות בלתי מזוהה. 

 שיכירו בקיומו כאן. זהו צורך אנושי שיש לכל אדם שהוא מוכרח
כך אומר המדרש על פרעה, אף שקיבל מכות קשות, צעק וי על שאין 

אל. וכן מבואר בהפטרת פ' וארא ופ' מתייחסים אליו, וירדוף אחר בני ישר
בא, שהפרעונים דאגו לזה כל הדורות, שיכו בהם, עיקר שיחשבו אליהם. 
והקב"ה שלח עליו את נבוכדראצר מלך בבל להענישו, כל זה כדי 
שיסתכלו בו. וכנודע שאמר האריז"ל שיש בכל אחד בחי' פרעה אותיות 

 דרך הכאה. הערף, הוא זה שדורש את הרגשת החשיבות אפילו ב
 (הגרמ"י רייזמן)

 (יג, יח)מצרים  מארץ י"בנ עלו וחמושים
מזוינים. יש להבין מה בא הפסוק ללמדנו בזה, מאי  וחמושים י כתב"ברש

נפק"מ אם עלו מזוינים או לא. עוד יש להבין, למה אכן לא השתמשו בכלי 
הזין שלהם בעמדם על הים, בכדי להילחם במצרים? והרי ידעינן שאין 

ב"ה עושה ניסים בחינם "לא עביד קוב"ה ניסא למגנא", ולשם מה קרע הק
 את הים וניער את פרעה, בעוד שיכלו ישראל להרגם בכלי זיינם?

אמנם מוסר גדול לימדנו הכתוב בזה. שאף שיש בידם כלי זיין, אינו מדרך 
 מיניה מיא דשתית המוסר שהם יהרגו את המצרים בעצמם, שכן "בירא

ואחרי  בור ששתית ממנו מים אל תשליך לשם אבן, - קלא", ביה תישדי לא
שהתגוררו במצרים כ"כ הרבה שנים, מצד הכרת הטוב, עדיף לשנות 
הטבע, ולקרוע את הים בשביל שלא ילחמו ישראל בעצמם במצרים. וכדי 
להשמיענו נקודת מוסר זה הדגיש הכתוב לאמור "וחמושים עלו ישראל", 

זיין, עדיף לשנות הטבע ושלא לפגוע שתדע שאעפ"כ שהיה להם כלי 
                                                      במיטיב לך.   

 (ע"פ 'תורת משה' לחת"ס)  
בספר 'ציוני תורה', הוסיף לבאר עפ"י הנ"ל את טעם המנהג הידוע לתת 
מזון לפני העופות בשבת שירה (עיין מג"א), וידוע בספרים כמה טעמים, 

שום שגם העופות אמרו שירה יחד עם ישראל, והנעימו בצפצופם את או מ
שירת ישראל, או כדאיתא שבעת אשר דתן ואבירם פיזרו את המן "ויצאו 

שלא יחשבו מן העם ללקוט ולא מצאו" שכן העופות אכלו את המן שפזרו 
 שכן ירד להם מן בשבת. 

היה רק בשביל לדברי החת"ס הנ"ל, יוצא שכל עניין קריעת ים סוף אמנם, 
עניין 'הכרת הטוב' שלולא זה לא נצרך כל הנס, לכן דווקא בשבת שירה 

 מחזרים אנו להחזיר טובה ולהכיר טובה לעופות.
ובזה מובן מש"כ בספר תוספת שבת להמליץ וליישב את המנהג להאכיל 

גם במשנ"ב  את הציפרים בשבת שירה ובמג"א (אור"ח שכד) אוסר ומובא
 יא רק משום הכרת הטוב ולא שביל להאכיל אותם.(שם) שכל המטרה ה

ויובן יותר בהקדם מה שמצינו שמשה רבינו לא הכה את היאור מפני הכרת 
הטוב, והשאלה מפורסמת מה ענין הכרת הטוב יש למי שאין בהם דעת? 
או לאדמה שג"כ אינה מכירה בטוב הנגמל לה? כן מובא ברא"ש שלא רצה 

מסוים כיוון שהוא נהנה מהבית מרחץ ויש לדון בדין תורה על בית מרחץ 
לו הכרת הטוב כלפיה! וגם כאן נשאלת השאלה מה טעם הכרת הטוב 
לדבר דומם שלא מבין? אלא שמידת הכרת הטוב הכרחית לעבודת השם, 
כפי שמאריך במנחת חינוך במצוות כיבוד או"א ובעוד הרבה מקומות, 

מידה הזאת של הכרת וחובה עלינו לסגל את נפשינו ולהשריש בנו את ה

הטוב, ולא בשביל השני אלא בשביל עצמנו, לכן, על אף שהמים אין בהם 
דעת וגם לא לאדמה מ"מ בשביל האדם גופו יש בזה את התועלת 

 שמשלים את נפשו במידה הזאת. 
אשר על כן, היות וכל ענינה של נתינת המזונות לעופות הינה משום הכרת 

בשביל עצמו ולא בשביל האכלתם, לכן הטוב, הרי שהאדם עושה זאת רק 
  ם נתינת מזונות לצורך בעלי החיים.שונה הוא מסת

 (ציוני תורה)  
 ) ז יד(' וגו בחור רכב מאות שש ויקח 

 ושנים אלף אחד ירדוף איכה" כתיב דהנה ל"וי? מאות שש דוקא ולמה
 לפי, רבוא ששים היה מצרים יוצאי ישראל בני מספר והנה" רבבה יניסו

 היו במצרים והנה, רכבים ועשרים מאה לרודפם כדי צריך פרעה היה, זה
 מחמשה אחד י"ופרש' ישראל בני עלו וחמושים'ד חמשה פי ישראל בני

 ולכן מזה ידע לא פרעה אבל. האפילה ימי בשלשת מתו חלקים דארבע
              .רכב מאות שש לחשבון ועולה חמישה פי רכב לקח

 רפופורט) חיים הכהן (הגה"ק רבי
 (יד, טז) ובקעהו הים על ידך את ונטה מטך את הרם ואתה
 שהוא א"צ שם לכווין צריכים הים היו את שלקרוע קבלה בספרי איתא
' ה דהנה, בפסוק כאן כ"ג דמרומז ל"ואפ דיך,'י ת'א ותח'פ ת"ר של השם
' ל' י' נ דהיינו' ך'ט'מ אחרי האותיות קח דהיינו' מטך את הרם' למשה אמר

' י' ג' ט דהיינו' ך'ד'י של האותיות לפני אותיות קח' פי' ידך' את ונטה) 90(=
) הוספה רק הוא בים' ה האות כי' (ם'י אחרי האותיות קח' פי' ים'ה על) 22(=

 נמצא לשנים תחלקנו' פי ובקעהו, ב"קפ תמצא וביחד) 70=' (נ' כ דהיינו
    . כאן המרומז א"צ השם והוא א"צ במדויק

 .)ע"זי אוסטראפאלע משוןש' ר ק"הרה(
 (טו, א)לה'  הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז

 בים טובעים ידי מעשי ה"הקב להם אמר שירה לומר השרת מלאכי "בקשו
 ') י מגילה( "?!שירה אומרים ואתם

 ואילו לבני שירה לומר רשות ניתנה לא השרת למלאכי מדוע לשאול יש
 שירה אמרו לא ישראל : בני"חמדה ליכ"ה מתרץ בעל? רשות ניתנה ישראל

 לי ויהי" שנאמר כמו עצמם. תשועת על אלא המצרים, של האסון על
 השירה שכל ונמצא במצרים, נשתעבדו לא המלאכים הרי אבל ."לישועה
  אחרים. של אסון כשיש גם שירה אומרים ואין אחרים על היתה שלהם

  זה השלחן)(  
 אזניהם פתח ה"שהקב סנחריב בחיל כתיב דהנה המפרשים מביאים עוד,

נשמתן, ואף כאן רצו המלאכים  ופרחו הקודש חיות של השירה ושמעו
 בעוט ידי מעשי ה,"הקב אמר להם להרוג את המצרים ע"י שישירו שירה,

 שירה? אומרים ואתם ליאור, שלכוושה התינוקות היינו'מעשי ידי'  - בים,
   בים. שיטבעו יןמוכרח לכן מדה' כנגד 'מדה להיות צריך הלא

 (מפרשים)      
 (טו, ב)וארוממנהו  אבי אלקי ואנוהו אלי זה לישועה לי ויהי יה וזמרת עזי

 לפניו עשה במצות לפניו התנאה ואנוהו אלי "זה קלג, ב) בגמרא (שבת
 דומה הוי ואנוהו אומר שאול אבא וכו', נאה ושופר נאה ולולב נאה סוכה

קמא (ט,  בבא ורחום". ובמסכת חנון היה אתה אף ורחום חנון הוא מה לו
במצוה". שיש להוסיף בהידור  שליש עד מצוה בהידור זירא' ר "אמר ב)

 מצוה עד שליש משווי כל המצווה.
יש להבין מה השייכות של 'הידור מצוה' לשירת הים, ועוד, מאי טעמא רק 

ב) כתב בזה  מאמר השבתות, עד שליש? בספה"ק "בני יששכר" (מאמרי
 "ויקח ז) יד, על הפסוק (שמות יונתן בתרגום דאיתא מה פי נפלא, על דבר
 על תליתאה "ומוליתא ותרגם כלו", על ושלשים בחור רכב מאות שש

 ח"(פ כלאים הירושלמי פי על לפרש ונראה מה כוונת התרגום?, כולהון"
 במדרשים הוא וכן ב)"מ ח"פ (כלאים למשניות ש"הר בפירוש הובא ב)"ה

שמנהג העולם היה תמיד לנסוע בעגלה המחוברת  והוא ז) א"פ (מכילתא
 ליסוע והנהיג יוסף, בימי שהיה פרעה שבא רק לסוס אחד בלבד. עד

 אחרי שרדף פרעה כך ("מרכבת המשנה"), ואחר, סוסים בשני במרכבתו

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ט˙˘ע" ˘לחבפר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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 "ושלישים הפירוש וזהו, מרכבה בכל סוסים שלשה אוסר היה בני ישראל,
 כ"ג יש על הסוסים, דהיינו סוס שלישי. וזהשהוא הוסיף של, כולו" על

 של מולייתות' כענין, סוס היינו( תליתאה" "מוליתא יונתן' ה'תרגום כוונת
 בעבירה, שליש פרעה 'הידור' הוסיף כן ואם), נב, א שבת בגמרא 'רבי בית

 בים רמה ורוכבו סוס נקם ממנו לקח ת"השי והנה, ישראל אחרי לרדוף
 אתנאה ואנוהו' אלי 'זה לפניו שוררו כן על, סוף בים טבעו שלשיו ומבחר
במצות, שלקחו ולמדו מההידור של פרעה שהיה הוספה של שליש  לפניו

 בעבירה, ולמדו ממנו להדר במצוות עד שליש.
ובספרו "אגרא דפרקא", (אות שע"ה), הוסיף לבאר עם זה את מאמר חז"ל 

ה שפלט את (פסחים קיח, ב, ערכין טו, א) שהקב"ה שילם לים על מ
המצרים, ושילם לו הקב"ה כנגד אחד ומחצה שבהם, שבמצרים היו שש 
מאות רכב ובסיסרא היו תשע מאות רכב",  ולמה הוסיף הקב"ה משש 
מאות לתשע מאות? אלא דהקב"ה הרי מקיים את התורה, ודייקא כאן על 
הים שנתחדש העניין של הידור מצוה עד שליש, כאמור, לכן שילם לו 

  ספת שליש על מעשהו.   הקב"ה תו
 (בני יששכר)                                              

בספר "פרדס יוסף", הביא לבאר את המחלוקת הנ"ל בפסוק "זה אלי 
ואנווהו" אם לומדים "התנאה לפניו במצוות" או לאבא שאול לומדים 

ולא ש'מה הוא רחום אף אתה רחום' וכו', שמר אמר חדא ומר אמר חדא 
פליגי. כלומר: דרך אנשים שבמצוות שבין אדם למקום הרי הם מדקדקים 
בקלה כבחמורה, ומוסיפים להדר עד שליש ויותר ואילו ב'בין אדם לחבירו' 
אינם מקפידים לצער זולתם. זה מה שאבא שאול בא להוסיף, שגם אם 
הנך מהדר במצוות "התנאה לפניו במצוות" תזכור גם כן להדר ב'בין אדם 

 חבירו' שכן מה הוא רחום אף אתה רחום".ל
והוסיף לבאר בזה באופן נפלא את מה שאמר דוד המלך בתהילים, "ואנכי 
תולעת ולא איש", שדוד המלך התאונן על רודפיו שמקפידים על מצוות 
שבין אדם למקום ואינם מקפידים על בין אדם לחבירו, וטען כך: הרי בכל 

שלא יהיו בו תולעים, אז אם הנכם דבר מאכל הנכם בודקים את המאכל 
מקפידים שלא לאכול תולעים, הקפידו גם כן שלא 'לאכול' אנשים, וזה 
שאמר "ואנכי תולעת ולא איש" החשיבו אותי לפחות כתולעת ואל תאכלו 

               אותי...  
 (פרדס יוסף)     

 דבשויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית ב
 (טז, לא)

 התורה הק' מספרת, שטעם המן היה כ"צפיחית בדבש", עוגת דבש.
נשאלת השאלה, בחז"ל מבואר שמתיקות הדבש היא אחד משישים 
שבמן. היינו, המן היה מתוק פי שישים יותר מהדבש. ובלשון הפסוק 

 משמע שהוא רק כצפיחית בדבש? דהיינו כמו הדבש עצמו?
 – "וטעמו""ל שאדרבה, הן הן דברי הכתוב שמעתי בשם הגאון מוילנא זצ

. אחד משישים של אחד משישיםה'נותן טעם' שלו. כמה הוא 'נותן טעם'? 
המן היה כמו צפיחית בדבש, כי המן עצמו מתוק פי שישים יותר. וכעת, א 

עד שישים עדיין טועמים ומרגישים  –חלק אחד שבמן, נכנס למאכל אחר 
 טעם כמו דבש.
       הפשט הזה אינו צפיחית בדבש?...אה, רבותי, וכי 

 (יחי ראובן)                         
 (טז, כא) וילקטו אותו ... איש כפי אכלו לקטו 

 הגאון הצדיק רבי אל'ה לופיאן זצ"ל, אומר חידוש נפלא, מבהיל על הרעיון:
הכתוב אומר: "זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנו איש לפי אכלו עומר 

ר נפשותיכם איש לאשר באהלו תקחו" (טז, טז). לאחר מכן לגלגולת מספ
(פסוק יט) מופיע הציווי: "איש אל יותר ממנו עד בוקר". ומיד אחר כך 
(פסוק כ') התורה מספרת: "ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד 

 בוקר וירום תולעים ויבאש ויקצוף עליהם משה".
תן ואבירם. ומה היה ה"חשבון" אנשים אלו, כפי שגילו לנו חז"ל, היו ד

שלהם להותיר מן המן למחר? הם אמרו לעצמם: "מי יודע מה יהיה מחר? 
מה נאכל מחר, אם, חלילה, לא ירד מן? מה שבטוח בטוח! נאכל היום רק 

 מחצית העומר שלקטנו ואת מחציתו השניה נאכל למחר! ליתר בטחון"!
בבוקר פותחים את  האמת היא שקשה לדמיין מצב שכזה... אנחנו קמים

 –הפריז'ידר ומוצאים בו, ברוך השם, אוכל מכל טוב. גם אם הוא ריק 
 –נגשים למכולת הסמוכה. ואם במכולת לא יהיה את שחשקה נפשינו 

ישנם סופרמרקטים ענקיים ששם יש הכל... דתן ואבירם חששו שעלול 
וכל להיות מצב בו הם יקומו בבוקר ולא יהיה כלל מה לאכול! אין שום א

במחנה כולו! זה מצב לא קל.. לכן, ל'יתר בטחון', השאירו חצי מהכמות 
 היומית למחר...

אי אי אי! לא היתה להם את מידת הבטחון בהשם יתברך שיתן להם את 
אכלם גם מחר! הם אכלו היום רק חצי עומר ושמרו את החצי השני 

 למחר...

בבוקר בבוקר  ומה אומר הפסוק שלאחר מכן? (פסוק כא) "וילקטו אותו
פרוש: כמה אכלתם אתמול? חצי עומר? מכאן והלאה  –איש כפי אכלו " 

תקבלו כל יום רק חצי עומר... "כפי אכלו"! כפי המידה שאכלתם אתמול, 
בעטיו של חוסר הבטחון שהיה לכם, כך תקבלו מכאן ולהבא מידי יום 

 ביומו במשך ארבעים שנה!
    מוראדיג!

 (יחי ראובן)    
 (טז, יח)עדיף המרבה, והממעיט לא החסיר" "ולא ה

לרב מבריסק זצ"ל היה כולל אברכים. כל ערב ראש חודש הוא היה משלם 
 –להם את המלגה, ויהי מה. אם ארע פעם שלא היה לו את הכסף במועד 

 הוא היה לווה אותו ובלבד שישלם לאברכים בזמן.
הוא גם לא והנה הגיע ערב ראש חודש אחד שלא היה לו כסף לשלם... 

מצא רעיון ממי ללוות... הוא ישב על מקומו תפוס בהרהוריו... עבר שם 
אחד המתפללים שהבחין במצוקתו של הרב, ואמר לו: "אה! כמה טוב היה 
המצב אם היה מגיע עכשיו עשיר מלונדון ותורםאלף דולר, סכום שיש בו 

 ...כדי להחזיק את הכולל למשך חצי שנה... אה! היה זה ממש א מחיה
נענה הרב מבריסק ואמר לו: "אם יבוא עכשיו עשיר מלונדון ויתן לי אלף 

אני לא לוקח! אני לא אחליף את המתיקות של הבטחון תמורת  –דולר 
אלף דולר! מידי חודש בחודשו אני נושא את עיני למרום ואומר: 'ריבונו 

ני של עולם! עיני נשואות אליך! אנא! בטובך הגדול! שלח לי את הכסף שא
צריך!' בצורה שכזאת אני 'חי עם הקב"ה' באופן קבוע! ואכן זוכה אני מידי 
חודש לראות בחוש את יד ה' המסיעת לי! אם יהיה לי בכיס אלף דולר 
להחזקת הכולל לכמה חדשים, הרי שאפסיד את מתיקות הבטחון הזו... 

 וכי משתלם למכור מתיקות שכזו באלף דולר?
ל ה' יהבך והוא יכלכלך" היתה צורת חיים רב "השלך ע –אצל הבריסקער 

  ישמע חכם ויוסיף לקח!    תמידית! הנהגה יום יומית!
 (יחי ראובן) 

 אמחה מחה כי יהושע באזני ושים בספר זכרון זאת כתוב משה אל' ה ויאמר
 )יד יז,( 'וגו עמלק זכר את
 מצות את תורה בספר שיכתוב למשה ת"השי ציוה שכבר כיון לדקדק, יש
 ודאי הלא כ?"ג פה בעל יהושע באזני לשום עוד הוצרך למה עמלק, ייתמח

 יעשה. וכן ת"בס שנכתב מה יהושע יראה
 את להכרית' צרוי בן יואב את המלך דוד שכששלח ידוע כי הוא הענין אך

 שאלו. בחיים הניח והנקבות עמלק, של הזכרים את רק והרג הלך עמלק,
. עמלק זכר את תמחה מחה) יט. הכ דברים( בתורה מפורש כתוב הלא דוד

 יואב השיבו, הנקבות החייתה ולמה, הנקבות והן הזכרים הן זכרו כל היינו
 שהוא אף ראינו זה לפי כ"א, הזכרים רק' פי עמלק ָזכר עמו למד שרבו
 עדיין מקום יש מ"מ עמלק זכר את תמחה מחה בתורה מפורש כתוב

 למשה ת"השי ציוה לכן,. ותנקוד ליכא ת"בהס כי ֵזכר ולא ָזכר רק לטעות
וכו'  זאת כתוב ש"וז ָזכר, ולא ֵזכר הוא שהנקודה ליהושע פה בעל שימסור

 בסגול עמלק זכר את אמחה מחה כי פה בעל לו מסור יהושע באזני ושים
          זכר. שום מאתו ישאר שלא

 (קול אליהו לגר"א)      

 מאוצרות המגידים  
נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב  ויהי בשלח פרעה את העם, ולא

 (י"ג, י"ז) הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה
הייתכן?! וכי בגלל קושי מלחמה ישנו חשש שיחזרו לגיא צלמוות?? אם 

הדבר היה מובן, שכן  -היה הכתוב אומר: פן תשבר רוחם בראותם מלחמה 
יש חשש שעוד מלחמה תשבור  -ל לאחר כל התלאות שעברו בני ישרא

 למקור הסבל והרדיפות?! -את רוחם. אבל אטו משום כך ישובו מצרימה 
אכן על כך באה התשובה בפסוק עצמו, המגלה לנו את חולשתו הגדולה 

 של האדם, באומרו: "כי קרוב הוא"!!
ואין כוונת הפסוק לומר שקרובה דרך ארץ פלישתים למצרים, אלא עדיין 

יציאתם של בני ישראל זה עתה ממצרים, וטבע האדם  קרובה מאוד
 להימשך ולהיגרר אחרי הרגליו הנושנים!!

וכאימרת העולם שעדיף לאדם להישאר עם הצרות שכבר הורגל אליהם 
גם אם החדשות יהיו קלות יותר, כך קושי  -מלהסתגל לצרות חדשות 

עדיף  יהיה -השיעבוד של מצרים שכבר הורגלו והושרשו בו בני ישראל 
 להם על פני מלחמה, שמשמעה: צרה חדשה!!

למחלה רעה זו קראו בעלי המוסר: "השרשה ראשונה", ואם בגשמיות כך, 
שנוח לו לאדם בצרות שהורגל בהם מלהתרגל בצרות חדשות קלות יותר, 

 ק"ו שברוחניות כך הוא הדבר! -וכפי שלמדנו בפסוק זה 
, להתקדם, לשוב שכאשר ירצה האדם לעזוב את הרגליו, להשתנות

 מאבק מר ישחר לפתחו על שנוי ההרגלים לכשעצמו! -בתשובה 
ת רעה היא וגורמת לו וכלומר: אף אם יחליט האדם בדעתו שדרך העוונ

עדיין עלול  -נזק והפסד, ואילו דרך הטוב תביא לו את האושר והסיפוק 



 

 ג 

 כי קרוב הוא! אם לא יאזור כגבר חלציו ויתנער בכח -הוא לשוב לכסלו 
עלול הוא להמשיך בדרכו הרעה והמזיקה משום  -ובאומץ מהרגליו 

 ההרגל שהורגל בה!!
ולכן כאשר מתנוצץ ניצוץ בלבו של אדם לשוב למוטב או להתעורר 

עליו להזדרז ללבותו מיד ככל האפשר, פן ישוב  -למעשה טוב כל שהוא 
ת וינחם על רצונו הטוב וכל רשפי התעוררותו יכבו וייעלמו במעבה חשכ

 כי קרוב הוא!! -החומר, עד שלבסוף ישאר בהרגליו הקודמים וישכח הכל 
 שמא לא תפנה

לאחר שהבנו את היסוד האמור נמחישו במעשה נורא אשר יואר ויובן 
היטב לאור האמור, ואף ישוב ויבהיר לנו באור יקרות את אשר למדנו כבר 

 מן הפסוק.
רבך זצוק"ל, וכן את המעשה שמעתי מגיסי הגאון ר' שלמה זלמן אויע

מחמותי הרבנית אויערבך, כפי אשר שח "חלוץ" אחד את כל פרטי 
 המעשה הנרגשים להגרש"ז, וכך היה המעשה:

ר' שלמה זלמן זצוק"ל היה אז בחור, ובית חמי זצ"ל בנסיבות התקופה 
שכונה  -אשר היתה עת מלחמה וקושי, עבר לגור ב"נחלת צדוק" 

נותרו עדיין  -גם זה בנסיבות העיתים בירושלים. שם, בדירתם החדשה, ו
כינוי לעולים באותה עת  -בא' מן החדרים "חלוץ" ואשתו לגור. ("חלוץ" 

 שהיו חניכי התרבות החילונית).
בהמשך הזמן כמובן שעברו למקום אחר, אולם בנתיים היה צורך להגיע 
עם החלוץ ואשתו להסדר על פרטים שונים באשר לחיים בשיתוף, שכן גם 

עדיין היו אי אלו תקלות.  -יו נכנסים ויוצאים בכניסה נפרדת כמובן אם ה
 בין היתר היה ענין שמירת השבת, שלגביה היתה רגישות מיוחדת.

נכנסה איפא חמותי ז"ל אל החלוץ ואשתו, ודיברה על לבם, עד שהגיעו 
להבנה בכל הענינים, וגם על שבת הבטיחו והתחייבו לא לחלל שבת. אלא 

קרובה התברר שבפועל הינם מחללים שבת, ולא מקיימים שכבר בשבת ה
 את הבטחתם.

התיישבה חמותי בדעתה, ושלחה את בנה ר' שלמה זלמן שבר חכים הוא 
לה, לעשות כחכמתו. ואכן העננה הוסרה במהירות כאשר בשיחה קצרה 

 -ועדינה התברר שלא ידעו בכלל מהו חילול שבת, ומשעמדו על הדברים 
 לפגוע בקדושת השבת.הבטיחו כמובן לא 

סביר להניח שאותו "חלוץ" ניחן בחושים חדים, כפי שאכן יתברר בהמשך 
בעודו  -המעשה, וכנראה שמשפטים קצרים ששח עמו ר' שלמה זלמן 

כבר הספיקו לשבות את לבו בקסם חכמתו של הגרש"ז, ומיד ניצל  -בחור 
 החלוץ את הענין והחל לגלגל שיחה עם הבחור שלמה זלמן.

פתח החלוץ את  -מים היו ימים טרום מלחמת העולם הראשונה" "הי
דבריו, לא לפני שביקש את ר' שלמה זלמן לצאת אל החורשה הסמוכה, 

"על יהדות לא ידעתי דבר, עם הורים רפורמים, וסבתא  -מקום נוח לשיחה 
מה כבר אפשר לדעת... ואפי' על עצם היותי  -שמדליקה נרות בליל שבת 

 עתי.יהודי בקושי יד
"ככה הייתי נראה אז, כמו היום, עם קשר אפסי לכל היהדות כולה, אלא 

קיומו של בורא משהו עבר עלי, נתוודעתי אל  -באמצע הדרך -שבנתיים 
 "ז אני היום כמו אז, נשארתי אותו הדבר".ובכ -ומנהיג לעולם 

 הבה ונאזין: -אמנם כן!! הכיצד?!  -הייתכן?! 
"הייתי  -ממשיך החלוץ בדבריו  -נה" "כשפרצה מלחמת העולם הראשו

כבר בחור בגיל הגיוס, נתגייסתי עם בני גילי לצבא, חלקם היו אפי' מוכרים 
לי מסביבות מגורי כיהודים ששמרו תורה ומצוות, מעשיהם היו אמנם 
תמיד נראים לי מוזרים ומשונים ועל כן לא היה לי כל קשר עמם, אבל בכל 

כשאתה מכיר כמה מהחברים בתוך זה עושה משהו טוב בלב  -זאת 
 הקרבות, ושהם יהודים כמוך.

 - ,""שם"נכנסנו לעובי המלחמה, ואט אט התקדמנו אל החזית עצמה. 
"אתה פשוט שוכב בתוך גומחות חול,  -פולט החלוץ אנחה כבדה מגרונו 

כשמטרים ספורים שוכבים חברים כמוך, באותה צורה, רוב חלקי גופך 
עיניך מבצבצות מבין המחילות כעטלף, הרובה  מכוסים עד כמה שאפשר,

גם הוא משתחל מבין החרכים כשקנהו מכוון לאי שם, ואתה עושה כל 
 יורה ויורה... -הזמן פעולה אחת 

, אצל האויב ינעשה מולך אי שם בצד השנ -"ובדיוק כמו שאתה עושה פה 
שכנגדך... "אויב" הכוונה לאיזה קיסר שהסתכסך אולי על רקע קטנוני 
בהחלט עם הקיסר שלנו, ולשם כך מעמידים הם כל אחד את חייליו 

 המשמשים כמטרה לחץ...
"כאילו שאיכפת לי שימות אי שם איזה חייל שאינני יודע עליו דבר... 
וכאילו שאיכפת לו שאני לא אשאר בחיים... אבל שנינו משתדלים לפגוע 

רף אחד על ועל כן אנו יורים ללא ה -כל אחד בדיוק בראשו של זולתו 
 ככה! זוהי התשובה המתסכלת כל אדם בר דעת. -השני. למה? מדוע? 

"אתה מזיע ומתייגע, מסתכן ומתאמץ, וסבל את -הוא ממשיך -"תבין" 
הפחד משריקות הכדורים שחולפים לא אחת ליד אוזנך ומניפים את 
שערות ראשך בחולפם על פניך, עם החברים זבי הדם שנופלים כזבובים 

יך, ואתה לא יכול להסביר לעצמך מדוע בכלל נקלעת אל התופת מכל עבר
הזו?! ועל מה ולמה אתה רועד ביום וער בלילה, סובל עייפות ורעב, את 
כאב השכיבה, ואת מאמץ המלחמה?! שאלות אלו הופכות אותך לכדור 

 אש של כאב צורה המלא מועקה עד אין סוף.
ת הנהוגות בשדה הקרב, "באחת ההפוגו -ממשיך החלוץ ומספר  -"והנה" 

בשעה שהייתי חסר מעש והתכנסתי יותר בתוך הכאב של עצמי, ראיתי 
לא הרחק ממני את אותם חברים יהודים שעליהם דיברתי קודם, והם 
מוציאים מכיסם איזה ספר קטן, לוחשים דבר מה בהתלהבות, ראשם נע 

עושה  הלוך ושוב, עיניהם שופעות דמע, וניכר בעליל על פניהם איך שזה
ממש כמים קרים על נפש עיפה... ממש כך!! לאחר כמה דקות  -להם טוב 

 כאילו זה עתה יצאו לקרב... -הם היו נראים כה רעננים וטובי לב 
"לא יכלתי להתאפק, ולאחר כמה ימים כשהיתה הפוגה ארוכה יותר 
נגשתי אל אחד מהם, וביקשתי לדעת: הכיצד אינו כאוב כמוני? ממה הוא 

 תעודד?מתנחם ומ
"לא כ"כ הבנתי את כל מה ששח עמי, אולם דבר אחד הבנתי באופן ברור: 

אצלו הכל מובן  -בעוד שאני סבור כי נקלעתי לכאן, וסתם אני יורה 
ומוסבר! הוא הסביר לי שמישהו הביא אותו לכאן עם מטרה מסוימת 
המופנית אליו באופן פרטי, הכל נעשה עמו באופן מושגח במיוחד, ולכל 

 יש מסלול ידוע מראש!! כדור
"הוא לימד אותי שאותו מישהו שמסובב את הכל נקרא "הקב"ה", שהוא 
זה שברא את הכל ומשגיח על הכל, ושכל יהודי יודע זאת ומתחנך על זה 

 ללא פקפוק וספק כלל.
"שמעתי את תוכן הדברים פחות או יותר, שבתי למקומי, הקרבות חזרו 

מעיקות ולבי נצבט שבעתיים. הרי גם  לשיאם, אני יורה ויורה, מחשבותי
אני יהודי!! הנה לחברי היהודים יש עולם מופלא ומענין, שגם אם אינני 

 אבל לא היתה לי הזדמנות לבחון אותו, ואולי זה נכון ואמיתי? -מאמין בו 
"כך הרהרתי נוגות במצבי המדוכדך, דמעות רותחות זלגו מעיני טיפה 

ול בכעס הרהרתי לעצמי: מדוע אבי לא אחר טיפה ללא הפוגה, ובכאב מה
לימדני יהדות? וכך נכנסתי למתקפת רגשות של רחמים עצמיים, וככל 

 כך זרם הדמעות הלך וגבר, ואני יורה ובוכה, בוכה ויורה... -שהדקות נקפו 
"כך המשכתי, עד שנוצר סדק קל בלב וניצוץ ראשון התנוצץ בלבי, וכה 

 נשאוני מחשבותי באותה עת:
"אני פונה אליך באם אכן הינך קיים: אם  -אמרתי בלבי  -של עולם"  "רבונו

אכן חברי היהודים צודקים בדבריהם ויש מישהו שרואה הכל ומשגיח על 
הרי שאתה שומע גם אותי, ואני פונה אליך בתחינה ובקשה: תראה  -הכל 

 לי שאתה קיים!!
: "וכך, ספק מהרהר ספק מדבר, המשכתי במחשבותי ואמרתי לעצמי

רבונו של עולם, הרי לא היתה לי אפשרות להכירך, ומדוע שלא אהיה זכאי 
 לדעת על קיומך?! א"כ מבקש אני ממך, רבש"ע תוכיח לי כעת את קיומך!!
"ובמה יוודע איפוא שאתה קיים? הנה אינני מעונין במלחמה חסרת הבנה, 

א וא"כ עזור לי שאצא מן הקרבות ע"י שיפגע בי כדור בדיוק באצבע, של
 אוכל יותר לירות וישחררו אותי מכאן, ובזה אדע שאתה קיים...

"עודני מדבר עם לבי בכנות ובפשטות, והכדור של האויב בא גם בא, ועמה 
האמונה שחדרה אלי לעצמות... בדיוק באצבע פגע בי רסיס, רק אצבעי 

הכל בדיוק כפי שרציתי...  -נפגעה ותו לא, וכמובן שיותר לא הייתי בקרב 
 ראיתי את הקב"ה כביכול עין בעין!! -שביקשתי כפי 

"הנה לך  -פתח החלוץ את ידו והראה באצבע "זה קלי ואנוהו"...  -"והנה" 
האגודל הפצוע שלי לאות ולמופת על הכרותי עם מנהיג העולם"!! ואנו 
 נסיים את מה שהוא לא ידע לסיים, ונכריז בשבילו: "אצבע אלוקים היא"!

"עומק השכנוע שלי בבורא  -לוץ בשטף דבריו ממשיך הח -"כמובן," 
העולם היה נורא ומבהיל, קשה לתאר עד כמה. גמרתי אומר שמיד כאשר 

 אלך ואלמד יהדות". -תסתיים המלחמה 
המשיך החלוץ ועבר אל  -וכאן, אחרי אתנחתא מלווה באנחה רוויית כאב 

 החלק השני של סיפורו. וכך המשיך לספר:
אתי ממנה בשלום, רגלי הוליכו אותי לבית "המלחמה נגמרה ב"ה ויצ

המדרש ללמוד יהדות כפי שהחלטתי, אלא שלא ידעתי את כוחות האדם 
 ונפלתי במלכודת... -

"מה היה? ובכן, לפני המלחמה כמעט השלמתי לימוד אגרונומיה 
(חקלאות), ונותרו לי רק כשלושה חודשים לסיום ולקבלת תואר. מעתה 

אין זה הגיוני, ובודאי שצריך  -ת את הכל סברתי בדעתי, שלהפסיד כע
פרנסה, וע"כ נתיישבתי איפוא בשכלי והחלטתי שקודם אסיים את 

 אלך ואלמד יהדות. -הלימוד, ומשאתפנה, ואהיה עם מקצוע ביד 
 ותחושות לב לחוד! -"אולם חשבון שכלי לחוד 

"את הסוד הזה לא ידעתי!! לא הבנתי שלרגשות האדם חוקים משלהם, 
גם הלב מרגיש!! לא ידעתי שבשעה שהלב -ל מה שהשכל מבין ולא כ

אין להחמיץ את ההזדמנות בשום פנים ואופן, כי אם  -עירני ורוצה לפעול 
 הכל ירד לטמיון!! -יתקרר הלב 



 

ד 

"וזה בדיוק מה שקרה אתי... סיימתי את לימודי כעבור כמה חודשים, 
לאבן מאשר ללב הוא יותר דומה  -ובנתיים הלב התקרר... וכשהלב קר 

 בשר...
"הופתעתי לגלות איך שבפועל אכן צעדתי לבית הכנסת לפגוש יהודים 

אולם לבי בל עמי!! השכל אומנם הוביל  -שידריכו אותי בלימוד יהדות 
אך עד מהרה נחנק... הלב הרוחני דמם... לא הרגשתי כל  -אותי בתחילה 

 טעם, ולא יכולתי להתקדם כלום!
ביום כיפור הקרוב לביהכנ"ס, אך לא הצלחתי  "זכורני שאפי' צעדתי

 לעשות מעבר לכך מאומה! מילה אחת לא הצליחה לצאת מפי!!
עכשיו כמו אז!! נשארתי במצב בו  -"וכך נשארתי כפי שעיניך הרואות 

אתם צריכים לסכם עמנו על שמירת שבת, ובסוף אנחנו לא יודעים אפי' 
 על מה בדיוק אתם מדברים...!"

וץ כשהוא עוצר בעד עיניו לבלתי יפרצו עליו פרץ, ואמר: כך סיים החל
הרי שבטח היום הייתי אני מלמד אותכם  -"אילו תפסתי אז את הרגע 

 ולא ההיפך... -שבת מהי 
כדי שתדע שה' מנהיג את  -"ולפיכך אני מספר לך כל זאת: דבר ראשון 

 -כדי שאתה ששומר מצוות הינך  -העולם, כפי שספרתי לך. ודבר שני 
תהיה זהיר לעשות עם הידיעה הזו משהו, ולא תאבד את עולמך כמוני!! 

אז הזמן לעשות, ולא להשען על הבנת השכל!!!",  -שתדע כשהלב חם 
 ובכך חתם את דבריו.

על זה ועל כיוצא בו אומרת התורה: "ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים 
מלחמה מאשר  שכן על אף שכל בר דעת מבין שעדיף קושי -כי קרוב הוא" 

 -והרגשה לחוד... ההרגשה בלב היא  -לחזור מצרימה, אבל הבנה לחוד 
 כי קרוב הוא... -והלב עדיין במצרים... ולמה 

צריך  -ומכאן יש לנו ללמוד בק"ו לרוחניות, שאם באים להשתנות 
"כי קרוב הוא"!! אם מתעוררים  -להתרחק הרבה, שמא ישוב הלב להרגליו 

חלילה מלאבד את חום הלב, וזה מה שלימדונו  -ות לעשות שנוי והתחדש
  שמא לא תפנה"!! -חז"ל (אבות ב', ד'): "ואל תאמר לכשאפנה אשנה 

 (לב שלום)     

 
 ויהי בשלח פרעה את העם.

ויהי בשלח פרעה את העם. במדרש יש כמה דעות מי צווח 'וי וי', י"א 
שישראל צווחו וי, י"א שהקב"ה צווח וי, וי"א שמשה רבינו צווח וי, י"א 

שפרעה צווח וי. על מה צעק פרעה וי. הפירוש הפשוט במדרש הוא 
שפרעה צווח על שיצא מוכה ומבוזה מכל צד, גם קיבל עשר מכות, וגם 

כמשל הנודע, גם אכל הדג המקולקל, וגם קיבל מכות, וגם [שלח את העם. 
טרם תדע לאחר מעשה היה פרעה אבוד לגמרי, כמ"ש 'ה ]נתגרש מן העיר

כי אבדה מצרים'. איך יקים את המדינה שלו מחדש, עם אנשים שנשארו 
חיים בקושי, ועין אחת חפורה ע"י הארבה וכו'. על זאת צווח וי, אם כבר 

 שלחתי אותם בסוף, מה היה לי לקבל מכות עליהם. 
עוד מבואר שם במדרש סיבה לצעקת פרעה וי, משל למלך ששלח את בנו 

מקום רחוק, מדי פעם בפעם היה המלך כותב לו אצל אוהבו שהיה ב
מכתבים ושואל בשלום בנו, לאחר זמן בא המלך והחזיר את בנו לביתו, 
החל האוהב לצעוק וי. שכל זמן שהיה בן המלך בביתו, היה המלך נזדקק 
לי. כך אמר פרעה, כל זמן שבני ישראל היו במצרים, היה הקב"ה שולח לו 

ת עמי, וכדרך האנשים שיש להם רשימת שלוחים, כה אמר הויה שלח א
'אנשי קשר', עם מי הוא מתכתב, לפני יו"ט או לפני חתונה הוא מזמין את 
כל אנשי הקשר. כך כביכול כל זמן שהיו ישראל במצרים, היה הקב"ה 
מ'אנשי הקשר' של פרעה, שהרי היה שולח אליו את שני בניו החשובים 

עורפו ולא שומע בקולו, מ"מ  ביותר, משה ואהרן. אף שתמיד היה מקשה
כבוד גדול הוא לו שהקב"ה שולח לו שלוחים, אך עתה שיצאו ישראל 

 מארצו, צעק ווי שהפסיד דבר גדול כזה. 
ולכאו' הוא מדרש פליאה, וכי קיבל אגרת שלומים מהקב"ה, הרי קיבל 
מכות נוראות, האיך היפך את המכות לאגרות שלום? ויש שאדם אומר 

 העיקר תדבר ממני.  תדבר עלי רעות
וראיתי בספר 'אור הצפון' להג"מ רבי נתן צבי פינקל הסבא מסלבודקה 
זצוק"ל, שכתב שיש כאן לימוד פנימי לכל אחד מאיתנו. כי הנה חז"ל אמרו 
'אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה', כשאדם יודע 

לו, זה בעצמו חיזוק שבשמים חשבו עליו דיברו עליו והחליטו מה לעשות 
גדול הוא לנפשו. כל מכה קטנה יכול אדם לקבל כעונש ולהתמרמר, או 

 כאגרת שלומים. 
שבטך ומשענתך המה ינחמוני, כמה חשוב הוא האדם שאף נקיפת אצבע 

 מכריזין עליו משמים, וצריך לשמוע את החביבות שבכל מכה ח"ו
ק משענתך בצד דוד המלך אומר 'שבטך ומשענתך המה ינחמוני', לא ר

 אלא אף שבטך מצד הגבורה, גם המה ינחמוני. החסד,

ידוע שבליטא היו שני אופנים איך לפרש את דרך המוסר של הג"מ רבי 
ישראל סלנטר זצוק"ל. בנובהרדוק עסקו בעיקר בשפלות האדם, 
ובסלבודקה עסקו בגדלות האדם. שניהם עמדו על זה המאמר חז"ל שאין 

ריזין עליו מלמעלה. בנובהרדוק פירשוהו, אהח אדם נוקף אצבעו עד שמכ
תראה כמה שפל הוא האדם שאפילו חתך באצבע אינו יכול לקבל לבדו, 
אא"כ מכריזין עליו מלמעלה... בשלמא מליון דולר אינו יכול לעשות לבד, 
אך הוא שפל ומושפל כ"כ, שאפילו חתך קטן אינו יכול לבד. ואילו 

ן כמה הוא גדלות האדם, שאפילו חתך בסלבודקה פירשוהו, עמוד והתבונ
באצבע שלו, הכריזו עליו מלמעלה פלוני בן פלוני יקבל חתך באצבע. 
וכדברי הרה"ק מקאצק זי"ע שזהו עונשו של הנחש שעפר לחמו, אמר לו 
הקב"ה לך ממני איני רוצה לראות פניך, קח את מזונך בכל מקום בעפר, 

 ולך מכאן. 
קשר' של השי"ת, הן כשנותן לו משענת כל יהודי הוא כביכול מ'אנשי 

החסדים, והן כשמכה בו בשבט הגבורות, תמיד הוא איתו בקשר חם. לכן 
צוה עלינו לבקש ממנו פרנסתנו ג' פעמים ביום, וכמ"ש חז"ל שלכן לא ירד 
המן אחת בשנה, כדי שיתלו עיניהם למרום לבקש מזונותיהם מדי יום 

 ביומו. 
צעק פרעה וי, הגם שקיבל רק מכתבים של להבדיל אלפי הבדלות, על כך 

מכות מהקב"ה, אך מ"מ עתה שהקב"ה הוציא את בניו ממצרים, הוא 
נמחק מרשימת אנשי קשר של הקב"ה. ולכן צעק מה זאת עשינו כי 
שילחנו את ישראל מעבדנו, וביקש לחזור להיות מאנשי קשר של הקב"ה, 

 מהקב"ה.  ואכן קיבל על הים עוד חמשים ומאתיים מכתבי מכות
וממנו נקח לעבוד את ה', שגם כשאדם מוכה, ישמע בפנימיות המכה 
שהקב"ה בחר בו להיות מאנשי הקשר שלו. וכן אמר הדברי חיים בפטירת 
בנו בחייו ר"ל, שכשמסתובב לראות מי נתן לו מכה בגב, הוא רואה שזה 
היה הקב"ה ושמח בכך, אף שזה כואב, הרי זה בחביבות. כמו כל טפיחה 

שכם, שפעמים שהיא כואבת, כשיודעים הידיד הקרוב הוא זה שהכה, ב
 שמחים בחביבות ההכאה. 

 (הגרמ"י רייזמן)

 
 "ולא נחם"

ה"חפץ חיים" זצ"ל היה אומר: "טרף נתן ליראיו, יזכר לעולם בריתו" 
(תהלים קיא, ה). הן לה' הארץ ומלואה, לו הכסף ולו הזהב. מדוע שוררת 

ורה, וראשי הישיבה נאלצים לקחת מקל נדודים כזו דחקות בהיכלי הת
ולגלות לארצות נכר, כדי שבעולם כולו יזכרו שיש תורה ולומדי תורה, 
ויטלו חלק בהחזקתה. וזהו שנאמר: "טרף", מלשון: "מי ישלו ומי יטרף". 
כלומר טלטולים ונדודים, "נתן ליראיו", הם ראשי הישיבות, כדי להזכיר 

ו התורה (נדרים לב ע"א), ככתוב: "אם לא בריתי לעולם כולו את בריתו, ז
 יומם ולילה, חקות שמים וארץ לא שמתי" (ירמיה לג, כה).

י ח הדדי. אני פועל לזכות אותם והם משתדלים לזכות אותי. אנואבל הרו
מכתת רגלי מארץ לארץ מעיר לעיר ומבית לבית ומנסה לעורר לבבות 
להחזקת מוסדות התורה. פוקד בתי חסידים, ליטאים, מכל הסוגים. 
ומתפתחת שיחה, אני מספר על מצוקת המוסדות והם מחזקים לבי 
באמונה ובטחון. וכבר אמרתי להם, שעל ידם הבנתי דברי הגמרא (חולין ז 

ים, יש רוצה [לתת] ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה". ע"ב): "ישראל קדוש
וכבר תמהו בתוספות, אם יש לו ואינו רוצה, מה קדושתו. אבל אילו היו 
שומעים את להט אמונתו, שגם זה לטובה, ויש לקבל יסורים באהבה, את 
יסורי הזולת כמובן, ולהתאזר בבטחון, ישועת ה' כהרף עין, היש קדוש 

 כמוהו!
עתי לבית חסידי ונתקבלתי בסבר פנים יפות, בעל הבית בר הכלל, נקל

 פתח את ידו, ואני פתחתי לפניו את סגור לבי. -אורין ובר אבהן 
ור, אמרתי: "אתם חסידים, אני חונכתי ב'חדר' ליטאי. הורי היו חסידי ג

ובאוויטש, כולם עובדים לקל אחד, וקבל יל חותני חסיד ברסלב, גיסי חסיד
. אומר לך מה ששמעתי מהמשגיח רבי יחזקאל האמת ממי שאמרה

לוינשטיין זצ"ל. יהודים הם רחמנים בישנים וגומלי חסדים (יבמות עט 
ע"א), שרשי כל המדות הטובות. אבל אסור לנו לשכוח שגם המידות 
הרעות מקננות בנו. והביא לכך ראיה מוכחת מדברי רבנו יונה בספרו 

אמר שאינו רק ספר מוסר, אלא "שערי תשובה", שרבי עקיבא איגר זצ"ל 
 ספר הלכה.

וכתב ("שערי תשובה" שער ג אות לד): נצטוינו "לבלתי רום לבבו מאחיו" 
(שברים יז, כ), והוזהרנו בזה להסיר מנפשנו מידת הגאוה. הרי שהי 

 -המקננת בנו 
ועוד (שם, אות לו): "לא תאמץ את לבבך", הוזהרנו להסיר מנפשנו מידת 

 טבענו אכזרים אנו.האכזריות. הרי שב
ועוד (שם, אות לט): "לא תשנא את אחיך בלבבך", הוזהרנו בזה להסיר 

 -מנפשנו מידת השנאה לזולת 



 

ה 

ואיך זה מסתדר עם היותנו רחמנים וגומלי חסדים? אין כאן סתירה, כי 
האדם מלא סתירות, ואור וחושך מתערבלים בנפשו. ועלינו להגביר את 

 האור ולדחות את החושך.
יף, שכיוצא בכך כל ישראל מאמינים בני מאמינים (שבת צז ע"א), והוס

האמונה נטועה בנו כמורשת האבות הקדושים וכולנו שמענו מפי עליון 
"אנכי ה' אלקיך" (שמות כ, ב), שכל נשמות ישראל עמדו בהר סיני (שבת 

 -קמו ע"א), ודיבורו של הקדוש ברוך הוא כמעשה (שבת קיט ע"ב) 
זה לעמת זה עשה האלקים" (קהלת ז, יד), וכשם שמקנן ועם זאת "גם את 

בנו אור האמונה כך מקנן בנו חושך הכפירה, וגם זה מפורש בכתוב: "ולא 
תתורו אחרי לבבכם" (במדבר טו, לט) זו מינות (רש"י, מברכות יב ע"ב). 
לכן, אמר, אין צורך להבהל כשמגיחה חלילה מחשבת מינות, הרהור 

רצונית של המידה החבויה, כשם שלפעמים מגיח ספקני. זו גיחה בלתי 
הרהור אכזריות או שנאה. זו עבודת האדם, להגביר את האור שבנפשו 

 ולמגר את החושך.
 -שמעתי את הדברים, ושאלתי את מהשגיח: איני מבין 

"וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" (בראשית א, לא). משמע, 
לו מקום ושעה. ואכן בגאוה יש בחינת שאין באדם כח רע לחלוטין, שאין 

"ויגבה לבו בדרכי ה'" (דברי הימים ב יז, ו). ושאול נענש שרחם על 
האכזרים (מדרש תהלים ז). ונאמר: "הלא משנאיך ה' אשנא" (תהלים 
קלט, כא), "אהבי ה' שנאו רע" (תהלים צז, י). הכלל, כבר אמר הסבא 

יש להשתמש בה במדה, מקלם זצ"ל, שלפיכך קרויה המדה "מדה", כי 
לצרכה ובשעתה. אבל מאחר ונתחדש כאן שגם הכפירה היא מדה, איך 
אפשר לומר גם עליה "והנה טוב מאד". האם יש לה מקום כלל, איזה שהוא 

 שמוש?!
וענה לי: אכן כן. כך אמרו בשם רבי ישראל מסלאנט זצ"ל, שלפיכך נבראה 

תחזק לבו בדבורי אמונה  גם מדה זו, די שכאשר יבוא לפניך עני נצרך, אל
ותאמר שישליך יהבו, אלא תתעלם לשעה מהבורא הזן ומפרנס לכל, ותתן 
לו בעין טובה וביד רחבה. באמונה ובטחון תשתמש בפרנסתך שלך, ולא 

 -עבור הזולת 
למרצם  תי גבירים שלצורך פרנסתם אין גבולוכאן, כשאני פוקד ב

הופכים הם לפתע  והשתדלותם, כשזה מגיע לתמיכה בלומדי התורה
 לבעלי אמונה ובטחון ללא סייג"...

שמע, ואמר: "ראשית, הצדק עמכם. ואימרה זו שאמרת בשם רבי ישראל 
מסלאנט זצ"ל, מפורסמת גם אצלנו בשם היהודי הקדוש מפשיסחא זצ"ל 

 -("בית יעקב", פרשת קדושים). ותרשו לי להסמיך לכך סיפור חסידי" 
שות: "לא המדרש עיקר, אלא המעשה" אח, סיפורים הם הדלק של הדר

 (אבות פ"א מ"ז), כידוע...
פתח וסיפר סיפור מהספר "שבחי הבעל שם טוב" (אות קכ): פעם הגיעו 
בני מז'יבוז' אל בעל שם טוב זצ"ל בשועה: מושל העיר הודיעם שגדוד 
צבא עומד לערוך אימונים בסביבה, וכל משפחה חייבת לארח חיל בביתה 

- 
 !חשכו העיניים

חיל גוי בבית יהודי, על התנהגותו ושפתו. והוא יפשוט יד במאכלים ויטריף 
 את כל המטבח. ובבית יש נערות, ופגיעתו רעה. איזו צרה!

פנה הבעל שם טוב לתלמידו ורעו הצדיק רבי נחמן מהורודונקא זצ"ל, 
 שיתפלל להעברת רוע הגזרה. שמע, והפטיר: "גם זו לטובה"!

"כמה יפה שלא היית בדורו של המן, שהיית אומר אמר לו הבעל שם טוב: 
 גם על גזרתו 'גם זו לטובה'!"...

כמה נהניתי, אבל המארח לא סיים עדיין. אמר: סיפור זה הביא ה"דברי 
ישראל" ממודז'יץ זצ"ל בספרו (בתחלת פרשת בשלח), וכתב: האמת 
 שהיתה זו אכן מדתו של נחום איש גמזו, שהיה אומר על כל דבר "גם זו

 -לטובה" (תענית כא ע"ב) 
בה מלאה באבנים טובות ומרגליות לקיסר והחליפום בדרך ישלחו על ידו ת

בעפר. בקש המלך להרגו ואמר: "גם זו לטובה". בא אליהו הנביא ואמר: 
"אולי זה החול הפלאי שבעזרתו נצח אברהם אבינו את המלכים". בדקו 

גליות, הועילו אפוא בתו באבנים טובות ומריומצאו שכן הוא, ומלאו ת
 אמונתו ובטחונו.

ואמר על כך הרבי ממודז'יץ: נחום איש גמזו רשאי היה להשתמש במדה 
זו, לגביו. אבל אין להשתמש בו לגבי הזולת: "ויהי בשלח פרעה את העם", 
כשמדובר על הכלל, "ולא נחם" (שמות יג, יז), אל תשתמשו במדתו של 

 נחום איש גמזו...
וגם  -ת דורשים לארח חיילים נכריים בבתי המשפחות וגם לא כשהשלטונו

 לא כשמוסדות התורה נאנקים תחת העול!...
 -ואספר 

הגעתי אל גביר אדיר, שברוך השם רואה את עולמו בחייו. חי חיים שהם 
מעין העולם הבא. למה הכוונה, לדברי הגמרא (בבא בתרא עה ע"ב): לא 

הבא. ירושלים של העולם  בירושלים של העולם הזה ירושלים של העולם

הזה כל הרוצה לעלות עולה, של העולם הבא אין עולים אלא המוזמנים 
 -לה 

גם לביתו, לטירתו, אין עולים אלא המוזמנים לו. יש לקבוע תורה, ולעבור 
שורת מחסומים ותשאולים. עד שיש לך הזכות להכנס מפרוזדור 

ני עד שאתה מגיע לטרקלין, שוב מעין עולם הבא, ולבוסס בשטיח הטובע
 אל היד המושטת ל"שלום עליכם" לבבי.

שקעתי בכסא ודברתי על צרתם של כמאתים האברכים שאינם מקבלים 
קצבתם מזה כחצי שנה. והוא, כל כולו הזדהות, מצטט את המשנה: "כך 
היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, 

. זה כבר הרגיז אותי. אמרתי: אמת, אבל מה איי איי איי" (אבות פ"ו מ"ד)
 כך! אתהעושה כן, אשריך וטוב לך!" תהיה  אתה"אם  -ההמשך 

על אברהם אבינו אומר המדרש (שיר השירים רבה א, נט) שהיה ממרר 
גם לערביים המשתחוים לאבק  -ומסגף עצמו ביסורים. אבל לאחרים 

 א מציעא פו ע"ב)!נתן לשונות בחרדל (בב -רגליהם (קדושין לב ע"ב) 
 ויר.והח

אמרתי לו: בוא ושמע, גביר אחד הגיע לימי הזקנה, ערך חשבון נפשו 
וחשכו עיניו. בשברון לב הלך אל רבו ופרט כל עוונותיו, ביקש תיקון 

 תשובה. מוכן הוא לצום, להסתגף, להתענות, מה שהרב יאמר!
 חקר הרבי: "ומה שאומר לך תעשה, בלי הרהור וערעור?!"

 הוא מבטיח!כן, 
אמר לו: "אם כן, תאכל כל יום ברבורים ושלו ודגים, ושתות יינות 

 מבוסמים!"
 חשכו עיניו. האם רומז הרב לתשובתו שנדחתה, ואין רוצים בה?!

"מדוע", ענה הרב, "זו התשובה הרצויה, "וחטאך, בצדקה פרוק. ועויתך, 
העניים  במחן ענין" (דניאל ד, כד)! אלא שאם אתה מסתגף, תחליט שגם

רשאים לצום, אבל אם תתענג בברבורים אבוסים, תתן להם לפחות לחם 
 -לשובע" 

 ורואה אני, שאצלך זה לא עזר...
 רונו העמיק.וחו

אמרתי: בוא ונלמד קטע בגמרא. הסיפור ידוע, אולי ישעמם אותך, אבל 
 אני מזכיר אותו כדי לשאול עליו שאלה.

הלך בדרך, והגיע למקום  הגמרא מספרת (ברכות ס ע"ב) שרבי עקיבא
ישוב, בקש מקום ללון, וסרבו. אמר: "כל דעביד רחמנא, לטב". מה שעושה 
הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. הלך ולן במדבר. היו עמו תרנגול, חמור, 
ונר. באה רוח וכבתה את הנר. בא חתול וטרף את התרנגול, בא אריה וטרף 

באותה שעה. ורבי עקיבא  לא הייתי מאחל לעצמי להיות שם -את החמור 
אמר: כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטובה. בבוקר ראה שגדוד פשט 
על הישוב ולקח את תושביו בשבי. ואילו היה הנר דולק, התרנגול קורא או 

 החמור נוער, היו שובים גם אותו.
 פור ידוע.יאישר: הס

 שאלתי: איך הדליק את הנר?
 ענה: כנראה שהיה עמו סוג של מצת.

 הסכמתי: מסתבר. אם כך, מדוע לא שב והדליק את הנר?
 השתאה: נכון, זו אכן שאלה.

אמרתי: אם הילד קורא במטתו באישון לילה, והאב בא וסוגר את האור, 
הילד לא ישוב וידליק! זו היתה השקפתו המוצקת של רבי עקיבא. ה' 
עושה הכל, ולטובה. ואם האב שלח רוח שתכבה את הנר, איך אעז 

 יקו!להדל
 כמה התפעל מהתשובה!

אמרתי: ורבי עקיבא, שידע שה' עושה הכל, היה גבאי צדקה, "יד עניים" 
(קדושין כז ע"א). וכשהיו תלמידיו זקוקים למעות לא אמר להם שכל מה 
שה' עושה לטובה והמקום ימלא חסרונם, אלא פנה לאותה מטרוניתה 

מאמינה לך. אמר לה: ולוה כסף רב, כשהוא ערב לפרעונו. [אמרה לו: איני 
מי את רוצה כערב. אמרה לו: מי שאמר והיה העולם, והים הגדול. כשהגיע 
זמן הפרעון חלה רבי עקיבא ולא בא. הלכה לשפת הים ואמרה: רבונו של 
עולם, גלוי וידוע לפניך שרבי עקיבא חולה ואין בידו לפרוע החוב. ראה, 

היום נשתטית בתו  שאתה ערב בדבר. מה עשה הקדוש ברוך הוא, באותו
של קיסר ונטלה ארגז מלא אבנים טובות ודינרי זהב וזרקה לים, והים 
הביאו למרגלות אותה מטרוניתא. לימים נתרפא רבי עקיבא ובא להחזיר 
חובו, אמרה לו: כבר פניתי לערב ושילם החוב, והא לך מה שפרע לי יותר. 

 -ותוספות) ומאותו עודף התעשר רבי עקיבא] (נדרים נ ע"א, ובר"ן 
אשריך, אמרתי לאותו עשיר, שאתה בעל בטחון כרבי עקיבא, ואומר 
 שהכל לטובה. אך כל זה לגביך. עבור הזולת, היה "יד עניים" כרבי עקיבא!

    והעניק, וביד רחבה!
(והגדת)

 



 

 ו 

 ברוך אומר, ועושה!
 שנינו (סוטה לו סוף ע"א): תניא, היה רבי מאר. כשעמדו ישראל על הים,
היו שבטים מתנצחים זה עם זה. זה אומר: אני יורד לים תחילה, וזה אומר 
אני יורד לים תחילה. קפץ שבטו של בנימים וירד לים תחילה. אמר לו רבי 
יהודה, לא כך היה מעשה, אלא זה אומר אין אני יורד לים תחילה וזה אומר 

 לה.אין אני יורד לים תחילה. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחי
וידוע, שבעניני אגדה אין מחלוקות, אלא אלו ואלו דברי אלקים חיים 
(ערובין יג ע"ב). ואף כאן, כתבו בעלי התוספות (שמות יד, טו) שנחשון 
קפץ תחילה, ושבט בנימין אחריו, לפני שבט יהודה ושאר השבטים. כך 

 שאלו ואלו דברי אלקים חיים.
הדעות, שהיו השבטים מתנצחים, אך זאת יש להבין, איך יכונו יחדיו שתי 

זה אומר אני יורד לים תחילה וזה אומר אני יורד לים תחילה, ורבי יהודה 
אומר לא כך היה מעשה, אלא זה אומר אין אני יורד תחילה וזה אומר אין 

 -אני יורד תחילה 
 ירד, ודי! -ועוד, מה יש להם להתנצח, זה אומר אני יורד תחילה 

כך היה, אבל הרעיון נוקב כל כך! שמעתי, שהיו איני אומר ש -ושמעתי 
מתנצחים זה עם זה וכל אחד אמר אני יורד תחילה. ורבי יהודה אומר שלא 
כך היה מעשה. כלומר, כשבא למעשה, תעשה, אל תדבר, הוברר שזה 

 אומר למעשה אין אני יורד תחילה, וזה אומר אין אני יורד תחילה...
כל החיים', ממש: "אחת שאלתי מאת ה', איי, כל בן ישיבה מוכן 'ללמוד 

אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי" (תהלים כז, ד), עד זבולא 
בתריתא, "אדם כי ימות באהל" (במדבר יט, יד), אפילו בשעת מיתה יעסוק 

 -בתורה (שבת פג ע"ב), לא ימוש מתוך האהל 
וללמוד הרי כל מה שהוא דורש 'סידור מלא', זה רק כדי שיוכל להמשיך 

 -בראש שקט 
כמה נפלא! אתה יודע מה? בוא לא נדבר על לימוד כל החיים. מה דעתך, 
רק על היום. אה? הגעת בזמן לסדר, לא פטפטת במהלכו, ולא חלמת על 

 הגמרא? אז את מי אתה מרמה, תלמד שבוע כדברי, ואחר כך תדבר...
חזקים, עד  אבל כך דרך העולם: "זה אומר אני יורד תחילה", בדיבורים הם

 -שזה מגיע למעשה. וכבר ספרתי 
זה היה באותם ימים בהם לא היו מים בברזים. בחצר היתה באר ממנה היו 
שואבים. באישון לילה, בעיצומו של החורף, הגשמים היכו על התריסים 
המוגפים. והרוח הרעידתם. הרעמים הרעימו והכל התחפרו 

ילדים, מי יביא לי כוס  בשמיכותיהם, ונשמע קולו של האב: "אני צמא!
 מים!"

אח, כזו מצוה, כבוד אב! "החמורה שבמצוות", קורא לה התלמוד 
 -הירושלמי (ריש פאה), השוה כבודו לכבוד המקום (קדושין ל ע"ב) 

 זו מצוה חשובה מכדי לעשותה כלאחר יד.
"שמעו", נשמע קולו של הבן הבכור בעלטה, "אבא צמא, ומבקש לשתות. 

 -נמכרנה לכל המרבה במחיר!  זו מצוה גדולה,
 עשרה שקלים, כוס מים לאבא!"

 "שנים עשר", אמר האח השני.
 "ארבעה עשר", אח שלישי.

 "עשרים", אח רביעי.
 "מה אתכם", התערב החמישי, "מצוה כה חשובה, עשרים שקלים בלבד?!"

 "ילדים, אנא, אני צמא!" נשמעה תחינתו של האב.
 ענה הבכור. ובכן, כמה אתה מציע?" "אבא, אנחנו מסדרים את הענין!"

 "חמישים!"
נשמעו מלמולי הערכה. הבן הבכור פתח: "חמישים שקלים, פעם ראשונה. 
חמישים, פעם שניה. מישהו מוסיף?! חמישים, פעם שלישית. זכה לו! 

 זכית במצוה!" בישר לו.
 -"יישר כח! כעת, אני מכבד בה את אבא!" 

   וכך זכה במצוה כפולה!...
 הגדת)(ו  

 
"וזדים טבעת"

"וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים" 
(שמות יד, כג). בשעתו, כשבקש פרעה לאבד את ישראל, נאמר: "הבה 
נתחכמה לו" (שמות א, י), ואמרו בגמרא (סוטה יא ע"א) שבקש להתחכם 

דה כנגד מידה למושיעם של ישראל, לקדוש ברוך הוא. ידע שמשפטיו במי
(סוטה ח ע"ב), ולפיכך גזר להטביע תינוקות ישראל ביאור, משום שכבר 

 -נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם (בראשית ט, יא) 
ולא הבין שהקדוש ברוך הוא לא צריך להביא עליו מבול להטביעו, אלא 

 הוא יכנס לים סוף מרצונו, ידהר לקראת אובדנו!
ם, שגביר אחד תמה באזני ה"חפץ חיים" זצ"ל: דוגמת מה שמספרי

"אומרים שהקדוש ברוך הוא יכול לרושש ולהעשיר ברגע אחד. אצלי, איני 

רואה כיצד: יש לי אחוזות ונחלאות, יש לי בתי חרושת ומניות, יש לי 
השקעות בחוץ לארץ ופקדונות בבנקים. בשלבים, שלא נפתח פה חלילה, 

 יתכן. אבל ברגע אחד, כיצד?"
חייך ה"חפץ חיים": "טוען אתה שבלתי אפשרי ליטול ממך כל הונך ברגע 

 -אחד, ניחא. אבל אפשר ליטול אותך מהונך ברגע אחד" 
 והגביר החויר. זה, לא עלה בדעתו...

פרעה טען שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא עוד מבול מים לעולם, 
לדי ישראל ולכן מחוסן הוא מפני עונש במדיה כנגד מידה על הטבעת י

 ביאור.
 -ניחא, אבל אותך יכול להביא לתוך המים 

 על כך לא חשב...
אבל נשאלת השאלה: כיצד באמת נפתה להכנס בעינים פקוחות 
למלכודת. הלא ראה שהים נחצה לי"ב גזרים, והמים חומה, והקרקע 
מוצקה, ומעליהם תקרת מים קפואים. וכי סבר שזה נעשה לכבודו, שנכנס 

 ת סופו?!קוממיות לקרא
הרמב"ן (שמות יד, כא) ענה על כך: ה' השיב רוח קדים עזה כל הלילה, 
וסברו המצרים שהרוח העזה הפכה את הים לחרבה. "אף על פי שאין 

ם לזאת, ובאו אחריהם מרוב ח בוקעת הים לגזרים, לא שמו לבם גהרו
 תאותם להרע להם".

 -מה נאמר כאן, מה ארע 
 .שמעו סיפור ששמעתי בנובהרדוק

היה שיכור, התמכר לטיפה המרה. התגולל בשכרותו והמיט חרפה על 
משפחתו. אי אפשר היה לגמלו. "תפסת מועט, תפסת", דרשו שיתחייב 
שלא ישתה לבדו. ראשית, זה יגביל את שתיתו, לא תמיד ימצא עם מי 
לשתות. ושנית, יהיה מי שיפקח עליו, יתמוך בו, וביאו לביתו לפני 

 שיתמוטט ברחוב.
קף עליו הרצון לשתות, אבל זכר את הבטחתו. חיכה שיבוא אדם, יארח ת

 לחברה, ואיש לא בא. כולם עסוקים, מלבדו.
 ישב, והמתין, וקצרה רוחו.

אמר לנפשו: "הבטחתי שלא אשתה לבד, את הבטחתי אשמור. אבל 
 -כשיבוא החבר, שיהיה הכל מוכן ומזומן" 

ות הביא, והמתין, והחבר קם, והביא את הבקבוק לשולחן. וגם שתי כוס
 לא בא.

קצרה רוחו, החליט לקצר עוד יותר את ההמתנה. לכשיבוא, שיוכלו להגיד 
מיד. מילא את שתי הכוסות על גדותן. הניחוח גרה לבתי נשוא. אבל איש 
כבוד הוא, הבטיח הבטחה. המתין בדריכות, העביר מבטו מהחלון לפתח, 

 ולהמנע אינו מסוגל! ואין איש. מה עושים? לשתות אינו יכול,
לפתע אורו עיניו. נדרכו חושיו: זבוב טורדני זמזם, הסתובב במעופו. נחת 

 על שפת הכוס, שפשף רגליו.
 "לחיים", אמר לזבוב, והגיר את הכוס לגרונו.

 הזבוב נראה אדיש.
 לחש לו בחבה: "עד שאתה תתחיל לשתות, אגמור את הבקבוק"...

כוסו של הזבוב. אבל את תפקידו  בסופו של דבר, נאלץ לשתות גם את
 רח לו לשתיה.ומילא, א

האמנם סבר שעל כך התחייב, שזה נקרא שלא שתה לבדו? אין זו שאלה. 
הלא רצה לשתות, להט והשתוקק. מוכן היה אפוא להתלות בכל דבר. גם 

 בזבוב.
  ומה רוצים מפרעה, שנתלה ברוח הקדים...

 (והגדת)  

 
ל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה, זה אמרו חז"ל: "כשעמדו ישרא

אומר אני יורד לים תחילה וזה אומר אני יורד תחילה לים... קפץ נחשון בן 
 עמינדב וירד לים תחילה" (סוטה לז, א).

בחול המועד פסח נכנס אברך לבית הכנסת בין מנחה למעריב. הגבאים 
 ר.הבחינו בו ומיד פנו אליו שידרוש דרשה קצרה לפני הציבו

 "לא איש דברים אנוכי"... 
 הפצירו בו, והעלוהו לבמה. והוא פתח ואמר כך:

רבותי! עוד כמה ימים יחול שביעי של פסח בואו נתבונן מה קרה שם 
 בקריעת ים סוף.

כולם וודאי יודעים כמה נורא היה מצבם של עם ישראל באותה עת. מאות 
, מאחוריהם אלפי יהודים צועדים עם נשותיהם ועם ילדיהם הקטנים

 שועטים מליוני פרשים מצריים, ולפניהם ים סוף. אין לאן לברוח!
באותם רגעים נצרך מעשה של מסירות נפש שיציל את עם ישראל ויגרום 

 לא יכולים להינצל! –לכך שהים יבקע. ללא מעשה של מסירות נפש 
 בשם גרשון בן עמינדב... –ממשיך הדרשן  –היה שם יהודי אחד 



 

 ז 

יל ללחוש 'נחשון בן עמינדב', אבל מיודענו הדרשן עושה כל הקהל מתח
עצמו כאינו שומע וממשיך לתאר את התלבטויותיו של גרשון בן עמינדב, 
מה עליו לעשות בעת הזאת: מצד אחד נצרך מעשה של מסירות נפש 

מה יהיה על אשתו וילדיו הקטנים, מי ידאג להם  –לקפוץ למים, מצד שני 
ל פי כן החליט גרשון בן עמינדב, יש למסור נפש אם ימות בטביעה? ואף ע

 בלי להתחשב בשום שיקולים!
בנתיים ניגשים לגבאי כמה מתפללים זועמים והטיחו בו: "הרי היהודי אמר 

 שאינו איש דברים, למה לחצת עליו לעלות לדבר?!..."
"היה ברור שללא מסירות נפש לא יזוז דבר.  –המשיך הדרשן  –"ובכן" 

גרשון בן עמינדב שהוא קופץ לתוך המים. אלא שלהפתעתו החליט איפה 
המרובה, את מי הוא פוגש שם? את נחשון בן עמינדב שהקדימו בכמה 

 רגעים..."
עד היום היה נקרא הנס על שם  –אם לא היה נחשון מקדים את גרשון 

 גרשון!...
כך, מפסיד אדם זכות עולמית של קידוש השם בעקבות השתהות ותהיות  

 קפוץ ובצע אותו מיד!  –הדרשן. כשיש לך רעיון טוב  סיים –
 הגדש"פ דורש טוב) –(הר"ש לוינשטיין 

 הביטחוןמידת  – "וגם צדה לא עשו להם"
ראיתי דיבור יקר בספר 'באר משה' פרשת בשלח, להרה"ק מאוז'רוב זי"ע 
בשם אביו ה'ברכת ראש', שפעם אחת סיפר רבי דוד'ל לעלובער מעשה 

לחיות בדרך הזו ביהודי שהיה לומד בחובות הלבבות שער הבטחון, וביקש 
שהקב"ה לבדו זן ומפרנס לכל, ולא ההשתדלות. ולא עסק בשום מלאכה 
ואף לא ביקש משום אדם שיעזור לו. עברו יום ועוד יום ועוד יום ולא בא 
מזון לפיו עד שנפל בצדי הדרכים מאפיסת הכוחות. כששכב בצד הדרך, 

הלה עברה שם עגלה עם מחותנים שנסעו לחתונת בניהם, ושמע קול צ
מאחלים זה לזה 'לחיים לחיים'. אותו חסיד לא רצה לבקש מהם מאומה, 
כדרכו בקודש לבטוח רק על השי"ת לבדו. אך בהיותו שוכב כך מעולף 
החל מכחכח בגרונו שישמעו נוסעי העגלה שיהודי שוכב כאן, ואולי 
ירחמו ויתנו איזה מאכל להחיות את נפשו. יושבי העגלה שמעו את 

 ו, והחיוהו במאכל ומשקה, ותשב רוחו אליו. קולותיו, ועצר
והוסיף רבי דוד'ל 'חבל חבל, אילו לא היה מכחכח בגרונו להשתדל, היה 
זוכה באותה שעה לאכול מן מהשמים', כי כל אותה העגלה עם המחותנים 
עברו שם למען הנסיון לבחון אותו בשעה הקשה אם ישתדל או יסמוך 

יון שלא עמד בנסיון וכחכח בגרונו, הרי בבטחון חזק על השי"ת לבדו... וכ
שאינו אוחז במעלת הצדיקים, וא"כ עליו לשוב לביתו ולנהוג כרוב 
האנשים שנאמר בהם 'וברכתיך בכל אשר תעשה', ולהשתדל לפרנסתו. 
אילו היה זוכה למדרגה העליונה, לא היה משתדל גם בשעתו הקשה, והיו 

 נותנים לו מן משמים. 
 באמת, יאכל מן משמים כל מי שיבטח בהשי"ת

לרבינו בעל התולדות יעקב [והוסיף ה'באר משה' בשם ה'כתונת פסים' 
בפרשת שמיני, 'שמעתי שכתב הרמב"ם: 'אילו היו עכשיו בעלי  ]יוסף

אמונה ובטחון כמו דור המדבר שנאמר עליהם זכרתי לך חסד נעורייך 
ות הללו אהבת כלולותייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, היה בדור

היה במצה שהוציאו ממצרים  גם כן יורד מן'. ופי' בעל התולדות שכן
עשו להם', היה להם  שטעמו בהם טעם מן, זאת משום ש'גם צדה לא

אמונה ובטחון חזק בהשי"ת, עי"ז זכו לטעם מן. וכן בכל דור ודור, כשאדם 
סמוך ובוטח בהשי"ת באמת, יורד לו מן משמים. ולכן צוה הקב"ה לקחת 

 לא העומר מן ולהניחו למשמרת לדורותיכם, לזכור זאת לכל דור ודור. מ
וזה שאומרים בליל הסדר 'על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת 
למקום עלינו', 'אלו ספק צרכנו במדבר ארבעים שנה, ולא האכילנו את 
המן. דינו'. וצ"ע מהו סיפוק צרכינו אם לא היה מוריד לנו מן? פירש 

קב"ה סיפק צרכינו במדבר שהאכילנו בלב מלא אמונה התולדות שה
ובטחון, וממילא ירד לנו מן... תחילה אנו מודים ומהללים שנתן לנו אמונה 

 ובטחון, ואח"כ אנו מודים ומהללים על המן. 
 לא התכופף להרים דינר זהב, מרוב בטחונו בה'

וכתב הברכת ראש בפרשת מקץ שהרה"ק רבי מענדל'ע רימנובער זי"ע 
שהיה אומר כ"ב שנה תורה על פרשת המן, ופעם אחת נסע לרבי רבי 
אלימלך זי"ע, ובדרכו מצא דינר זהב על הארץ, רבי מנדל'ע התכופף להרים 
את הדינר זהב, אך תיכף נזדקף ולא לקח המטבע, ואמר 'אילו היה הקב"ה 
רוצה לתת לי את הדינר, היה נמצא בכיסי, אינני מתכופף להרים את 

 רבי מנדלע המשיך בדרכו ובא לליזענסק וישב בבית המדרש. המטבע'. 
יהודי אחר נסע באותה הדרך, וגם ראה את הדינר זהב על הארץ, התכופף 
ולקחו וזכה במציאה. בבואו לליזענסק נכנס לבית המדרש וראה את הרבי 
רבי מנדל'ע, נתן לו את הדינר זהב ואמר לו, רבי, הנה מצאתי את הדינר 

ן לו סימן והרי הוא שלי, אני ב"ה יש לי בשפע ואינו נצרך לי, הזה בדרך, אי
הא לכם את הדינר... כך ראה הרבי רבי מנדל'ע שכשהקב"ה רוצה לתת לו, 

 אפילו להתכופף אינו צריך. 

שאינו בדרגתו המופלגת של הרבי רבי  -אמנם מובן שאם איש אחר 
ש. לא לחינם היה נוהג כן, הרי הוא שוטה וטיפ -מנדל'ע במדת הבטחון 

 נתן לו הקב"ה למצוא את המציאה הזו. 
כל הבוטח באמת בהשי"ת, אינו מתפשר בדיעבד בפחות ממה שצריך, 

 אלא מתעקש בבטחונו ומקבל כל טוב וטב
ואמר הברכת ראש שעפ"ז יש לבאר הסתירה בגמ' כתובות דף סז שתי 

אמר ההוא דאתא לקמיה דרבי נחמיה ‘מעשיות סותרות הסמוכות זו לזו. 
ליה במה אתה סועד? אמר ליה בבשר שמן ויין ישן! רצונך שתגלגל עמי 
בעדשים? גלגל עמו בעדשים ומת. אמר אוי לו לזה שהרגו נחמיה. אדרבה 
אוי לו לנחמיה שהרגו לזה מיבעי ליה? אלא איהו הוא דלא איבעי ליה 

 לפנוקי נפשיה כולי האי. 
אמר לו בתרנגולת  ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר לו במה אתה סועד?

פטומה ויין ישן! אמר ליה ולא חיישת לדוחקא דציבורא? אמר ליה אטו 
מדרחמנא קאכילנא דתנינא עיני כל אליך ישברו ואתה  מדידהו קאכילנא

נותן להם את אכלם בעתו, בעתם לא נאמר אלא בעתו מלמד שכל אחד 
בא ואחד נותן הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעתו, אדהכי אתאי אחתיה דר

דלא חזיא ליה תליסרי שני ואתיא ליה תרנגולת פטומה ויין ישן, אמר מאי 
 ’. דקמא? אמר ליה נעניתי לך קום אכול

י נעניתי לך, דברתי יותר מדאי. הרי שרבא כביכול חזר בו על ”ופרש
ש מרבי נחמיה ”ע מ”שדקדק עמו על שאינו חושש לדוחקא דציבורא. וצ

 כ לפנק את עצמו? ”ו, כי לא היה צריך כשאותו עני מת, ואמרו עליו אוי ל
רוב, שהחילוק בין שני המעשיות הוא, ’ק הברכת ראש מאוז”וביאר הרה

שהעני השני עמד על שלו, ולא הסתפק במועט, התעקש ואמר שאינו 
ה לבדו שזן ומפרנס לכל, לכן באמת זכה ”אוכל משל בני אדם, אלא מהקב

בא תרנגולת פטומה ויין למעשה מופת שבאותו יום הביאה אחותו של ר
מ ”ישן ונתנם לו רבא. אך הראשון אף שהיה רגיל בבשר שמן ויין ישן, מ

כשאמר לו רבי נחמיה שיגלגל עמו בעדשים, גלגל עמו. ולא התעקש 
ת חזק. ולכן מת. כיון שאתה ”לעמוד על שלו, הרי שלא היה בטחונו בהשי

צדי הדרכים מסכים לגלגל בעדשים, הרי אתה כמו אותו חסיד ששכח ב
  וכחכח בגרונו שיתנו לו אוכל. שאינו באמת חזק בדרגת האמונה ובטחון.

לא מהג"מ רבי שמחה בונים אב"ד פרשבורג בן [כתוב בספר שבט סופר 
הכת"ס שהיה ספרו נקרא בתחילה 'שערי שמחה', והיה ספר אחר שנקרא 
בשם 'שבט סופר' והוא לנכדו של החת"ס בנו של הג"מ רבי דוד צבי 

ע"פ מש"כ בקהלת ה,יא:  ]הרנפלד, הג"מ רבי ישעיה אב"ד שוריין זצוק"לע
'מתוקה שנת העבד אם מעט ואם הרבה יאכל והשבע לעשיר איננו מניח 
לו לישון'. שיש חילוק בין מי שמלאכתו אצל אחרים, למי שהוא עצמו 
הסוחר והעוסק במשא ומתן להגדיל עושרו, שזה השני צריך תמיד לחשוב 

ך לעשות מאתיים ממנה, וגם בלילה איננו מניח לו לישון, מחשבות אי
משא"כ הראשון אף שצריך לעבוד יותר מהעשיר, אך מתוקה שנתו שאינו 
צריך לדאוג להכפיל עושרו, שהוא יודע מה משכורתו, ואף אין לו לדאוג 

בימינו הכל דואגים, שמא יפטרוהו [אם יהיה לבעל הבית מה לשלם. 
  ]מהעבודה וכדו'

שמתוקה שנת העובד, היינו שעובד לפרנסתו אצל אחרים, יש לו  וזהו
 מעלה שאין לו לדאוג כמו העשיר שאין יכול לישון מרוב דאגות. 

ונודע מש"כ הרה"ק רבי פינחס'ל קאריצער זי"ע שזה נס גדול ומופלא שמי 
שעובד אצל אחרים יש לו פרנסה לאכול וללבוש, בשלמא מי שעוסק 

עולמים וזורע, צריך תמיד להרים עיניו לבטוח במסחר או מאמין בחי ה
בהשי"ת שיעזור לו ויצליח בפרנסתו, ממילא ע"י שמרים עיניים להשי"ת 
בתקוה ובטחון, יש לו פרנסה, כדכתיב עיני כל אליך ישברו, ואז, ואתה נותן 
להם את אכלם בעתו. אך מי שהוא עובד אצל אחרים ומקבל משכורת 

נו צריך להרים עיניו לה' לפרנסתו, וא"כ איך חודשית קבועה, נדמה לו שאי
יש לו פרנסה?? אלא שזהו נס מיוחד מאת ה' שאף אלו יש להם פרנסה. 

 ] ובימינו צריך להרים עיניו להשי"ת גם כשהוא עובד אצל אחרים כנ"ל[
עכ"פ מצד שני מצאנו שהעובד יושן מתוק יותר, מחמת שאינו צריך לדאוג 

, משא"כ הסוחר והעוסק במלאכת כפיים, להביא השפע ממקום אחר אליו
 אינו מניח לו לישון. 

הוציאנו ממצרים, לשלול את ההשתעבדות לאחרים, ולהיות בני חורין 
 לעבודתו ית'

והנה במצרים היינו עבדים, ובפשטות היה לנו פרנסה ע"י עבדות הזו, 
ודכתיב 'זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם', כמו עבד שמקבל 

ת מאדונו. ואינו אומר לו 'עשה עמי ואיני זנך'. ובגמ' אמרו שלא יתכן מזונו
שקבלו משכורת לעבודתם, אם תבן לא ניתן להם, קל וחומר שלא שילמו 
להם משכורת. וזה שאמר הכתוב: 'ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם 

כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם  אלהים דרך ארץ פלשתים
שבו מצרימה'. בראותם את המלחמה על הפרנסה מדי בראתם מלחמה ו

יום ביומו, ושבו מצרימה, יעדיפו להיות עבד אצל אחרים ושנתם תהיה 
במתיקות. כי בני ישראל היו רגילים מכמה דורות שעובדים ומקבלים 
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משכורת, א"כ לא יוכלו לעמוד בקשרי המלחמה לעסוק במשא ומתן או 
 במלאכת כפיים להביא פרנסה. 

חת כמה וכמה כשבאים לקבל עול תורה ומצוות, קשה להיות עובד על א
אצל אחרים, שהבעל הבית אומר לו לבא בשעה פלונית, ועדיין לא התפלל 
שחרית, או שצריך להתפלל במרוצה וכדו', או שיש נסיונות בקדושה 
וטהרה במקום שבעל הבית אומר לו לעבוד וכדו'. ולכן עתה שבאים לקבל 

להם להיות עבדים אצל אחרים, אלא להכנס בקשרי  תורה מסיני, אין
המלחמה, זוהי מלחמת עולם הראשונה והאחרונה, להביא דולר הביתה. 
וזה שחשש הקב"ה שמא כשיראו את המלחמה ישובו מצרימה, 

 להשתעבד ולישון בשקט. וכעי"ז פי' הכלי יקר. 
מה עשה הקב"ה. ויסב אלקים את העם דרך ים סוף, הוציאם המדברה 

האכילם מן, עד שישכחו דרך העבדות. כי באמת כל מה שירדו לכתחילה ו
למצרים היה מחמת 'כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך', ומכרו את נפשם 

 להשתעבד עבור פת לחם לנפשו. 
כל יהודי נדרש שיבא לאמונה ובטחון כזה, שאף בעניותו יוכל להסב בחירות 

 בלי שום דאגה 
ו עני לא יאכל סעודתו בליל פסח עד שיסב, וחז"ל למדו מפסוק זה שאפיל

שישב בהסבה. וצריך להבין מה זה שייך לזה הפסוק ויסב אלקים את העם 
וגו'. וע"פ הנ"ל מיושב כי זה התכלית שהקב"ה רצה להוציאם מהמושג של 
עבדות והשתעבדות לאחרים, אלא להסב כבן חורין, מי שהוא מאמין 

, כבן חורין בלי דאגות. וכמבואר ובוטח בהשי"ת הוא תמיד יושב בהסבה
בשו"ע שבשעת ברכת המזון לא יחזיק ראשו בידו כמי שדואג. כך חז"ל 
דורשים שגם עני שבישראל יסב על המטה, כבן חורין, שזה היה התכלית 

וכמ"ש [שהקב"ה הסיבם לראות ניסים ונפלאות בקריעת ים סוף ובמן, 
. שאילו ישתעבדו וכל זאת כדי שהעני יוכל לשבת בהסבה ]במכילתא

 לאחרים, לא יוכלו לשבת בהסבה, שלא יבטחו בהשי"ת. 
וזהו פגם העבד נרצע, שמכר עצמו מפני דחקו, וקיבל אדון לעצמו, עבדי 
הם ולא עבדים לעבדים, זהו עיקר רצון ה' שיהודי יבטח בהשי"ת שהוא זן 

 ומפרנס לכל, ולא ידאג ולא ישעבד נפשו לאחרים. 
תעשיר ולא תוסף עצב עמה', וא"כ צ"ע איך אין  כתוב 'ברכת השם היא

העשיר יושן בלילה, ומרבה נכסים מרבה דאגה? אלא שהחילוק הוא אם 
הוא מחשב שע"י השתדלותו הוא מתפרנס, או שבוטח שהשי"ת מפרנסו. 

 במתיקות יותר משנת המשתעבד לאחרים. זה אינו יושן וזה יושן
 )י רייזמן"הגרמ(

 
 תא החמא החמ יכ עשהוי ינזאב יםשו רפסב ןרוכז אתז בתכ השמ לא ה' ראמיו
 .םימשה תחתמ קלמע רכז

 של דמן אחר שרץ זבוב ת''ר .באזני ושים בספר זכרון - כותב בעל הטורים
 .כזבוב ישראל

 תצא, אות ט):-(פרשת כיבעל הטורים מביא את זה, בשם מדרש תנחומא 
 בבוזל. המוד קלמע היה המל לשמ, רמא אתפלח רב ןעומש יבר םשב יול יבר
 .בלככ לארשי רחא קלמע טהלו היה ךכ, הכמה רחא טהלו היהש

באף מקום לא  – כל מי שקורא את הדברים האלה, שואל את עצמו שאלה
מצאנו, שעמלק נקרא זבוב... בכל מדרשי חז"ל, שמכנים את האומות לבעלי 

 כלב. –חיים, עמלק תמיד נקרא בפי חז"ל 

  יילר וון איזה כלב זה, אבל לפי הערכתי, מדובר ברוטלא מצוי
 רש"י מביא את זה פעמיים בפרשה:

 םידפרב לארשי םע םחליו קלמע אביו} ח{ ןיא םא נוברקב ה' שיה...{יז, ז} 
 ביניכם אני תמיד לומר, זה למקרא זו פרשה סמך' . וגו עמלק ויבא - אומר רש"י

 חייכם, אין אם בקרבנו' ה היש) ז פסוק( אומרים ואתם, צרכיכם לכל ומזמן
 לאדם משל .אני היכן ותדעון אלי צועקים ואתם אתכם ונושך בא שהכלב
 טול אבא, ואומר חפץ רואה הבן אותו היה, לדרך ויצא כתפו על בנו שהרכיב

 לו אמר, אחד באדם פגעו, שלישית וכן שניה וכן, לו נותן והוא, לי ותן זה חפץ
 ובא מעליו השליכו, אני היכן יודע אינך אביו לו אמר. אבא את ראית הבן אותו
 .ונשכו הכלב

מה פתאום חז"ל כאן,  –נשאלת השאלה אם ככה יוצא, שעמלק נקרא כלב... 
 ? זבובנותנים לו תואר 

השבוע... באחת הנסיעות, לקחתי איתי ספר, שיהודי הביא לי אותו מארה"ב, 
 לארשי ווטצנ תוצמ שלששנקרא צניף מלוכה, ששם הוא מדבר על מלכויות... 

 ולבנות עמלק של זרעו ולהכרית  מלך להם להעמיד ...ץראל ןתיסנכ תעשב
ספר נפלא, עם ליקוטים נפלאים... ... הבחירה בית להם

הדברים, מצאתי שם רעיון רבותי, שווה מיליון דולר ! העברתי את תוך כדי 

 הויזה... אבל לא עבר ... 
 תשמעו מה שהוא כותב:

 ולמה נמשלו עמלק לזבוב ? 
 רופ ...{בראשית ט, א} ומרת התורה הוא מביא גאון מוילנה (פרשת נח) ... א

-לכ לעו ץראה תיח-לכ לע היהיֽ  םכתחו םכארמוו} ב{: ץרֽא ה-תא אולמו בורו
  נוֽת נ םכדיב םיה יגד-לכבוֽ  המדאֽה  שמרת רשא לכב םימשה ףעו

 םיה יגד-לכבוֽ הוא שרץ הארץ.  המדאֽה  שמרת רשא לכב -אומר הגאון מוילנה 
 הוא שרץ המים... ושרץ העוף, לא מוזכר .

 מה זה שרץ העוף ?
 זבובים, יתושים, תיקנים ...לא מוזכרים. 

{א, אעפ"י שאצל אדם הראשון , זה כן מוזכר... שנאמר  – אאומר הגאון מוילנ
 לע שמרה שמרה לכבו ץראה לכבו המהבבו םימשה ףעובו םיה תגדב ודריוכו} 
 ץראה

 . לרבות שרץ העוף. ץראה לע שמרה שמרה לכבו - אומרים חז"ל
 למה אצל אדם הראשון זה מוזכר, ואצל נח לא ? – אשואל הגאון מוילנ

יש כאן שליטה של שולט על נשלט ... ואצל  – ודריואצל אדם הראשון נאמר 
מורא ופחד, זה לא בגלל שהוא מעריך במעלת  – םכתחו םכארמוונח נאמר 
 השולט . 

מכיר הנשלט במעלת השולט ... הוא מכיר, שיש כאן פאר היצירה, , ודריו -ב
 אדם הראשון. 

שרץ העוף פחד ממנו...  כל זמן שלא התקלל אדם הראשון, אז ממילא, גם כל
 .םכתחו םכארמוואבל באותו רגע שנתקלל אדם הראשון, נישאר רק 

א ותראה, כל השרצים כולם, פוחדים מבני האדם... היחידים שלא פוחדים ב
 מבני האדם, זה שרץ העוף !

הזבוב לא מפחד מבני האדם... הוא מגיע על האף של שר הביטחון ... אין לו 
.. הוא מגיע לאוזן של הרמטכ"ל... אין לו שום בעיה להיכנס פנימה... שום פחד.

יש להם אלצהיימר... הם לא זוכרים שלפני שתי דקות, כבר ניסו להרוג אותם... 

 והנה הם שוב מתקיפים... עוד פעם ועוד פעם, מצד ימין ומצד שמאל.... 
 םכתחו םכארומוהרי נאמר בתורה  ...איך יכל להיות – אשואל הגאון מוילנ

 ?! ץראה תיח-לכ לע היהיֽ 
 , כן... חוץ משרץ העוף ! ץראה תיח-לכ

 . אעד כאן דברי הגאון מוילנ
איך יכל להיות שכל העולם פוחד מעם ישראל...  – אומר הספר צניף מלוכה

 יילא םדוא יפולא לוהבנ זא} טו{: תשלפ יבשי זחא ילח  ןזוגרי יםמע עומש
... םידפרב לארשי םע םחליו קלמע אביו ...ןענכ יבשי לכ גומנ דער מוזאחי באמו

 איך יכל להיות ?!
 הוא זבוב... זבוב לא פוחד ! – אומרים חז"ל

 וורט של מיליון דולר !!! 
השומר... פחדתי -שר באוטובוס, כי זה היה ליד תלפחדתי לרקוד מאו

 שיאשפזו אותי 
 כך מביא הספר צניף מלוכה, להבין את הענין של הזבוב עם עמלק.

)ברוך שאמר(

 בדרך הדרוש  
 ארץ דרך אלהים נחם ולא העם את פרעה בשלח ויהי
 בראתם העם ינחם פן אלהים אמר כי הוא קרוב כי פלשתים
 וחמשים הכתוב המך את לבאר (יג, יז) :מצרימה ושבו מלחמה

 לאברהם שנאמר דמה במפרשים דאיתא מה פ"ע נראה', וכו עלו
 בני מספר סתם כן כי, רבוא' ס רק הנו אותם וענו ועבדום אבינו

' ס פעמים' ה במצרים היו ישראל בני אמנם, רבוא' ס הוא ישראל
, מצרים מארץ ישראל בני עלו וחמשים שכתוב כמו רבוא
, אפילה ימי בשלשת מתו חלקים' וד יצאו מחמשהאחד י"ופירש
 עשו שנים ל"בת עבודה לעשות רבוא' לס ראוי שהיה מה נמצא

 ל"ת עולה ו"פ פעמים' ה כי, שנים ו"בפ רבוא' ס פעמים' ה
. שנה ל"ת מצרים בארץ ישבו אשר ישראל בני שבומו ונתקים

 בראותם העם ינחם פן' וגו אלקים נחם ולא דקאמר ש"א כ"וא
 הוא בדין באמת הא תקשה שלא וכדי, מצרימה ושבו מלחמה
 ה"הקב שאמר הזמן הגיע לא דעדיין מאחר למצרים שישובו
 רבוא' דס ל"ר ישראל בני עלו וחמשים כמתרץ בא כ"ע, לאברהם

 במצרים שהיו נמצא חמישית חלק רק היה לא ממצרים שיצאו
 (בא ישועה ונחמה)  .הקץ נשלם וכבר רבוא' ס פעמים' ה

ויאמרו  לה' הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז
 ולא יאמרוה' במדרש תנחומא : אז ישיר משה, "לה (טו, א) לאמר
' תדיי בן אלעזר רבי לאמר מהו לאמר ויאמרו ודם וכו', לבשר
 אמר משה גאה גאה כי גומרין וישראל תחלה פתח משה אומר
 איש' ה אמר משה לישועה לי ויהי אומרים וישראל יה וזמרת עזי

שמו וכו'" יש להבין מה רצה בהא ' ה אומרים וישראל מלחמה
ואפשר לבאר ע"פ מה דאיתא בגמ' סוטה  ד"לה' יאמרוה", 

אמרו הפלוגתא האיך אמרו ישראל את השירה, ואיתא התם ש
כקטן שגדול מקרה לו את ההלל. והיינו מדין שומע כעונה. והנה  
כתבו האחרונים שדין "שומע כעונה" שייך רק בדברים שבין 
אדם למקום, כגון בתפילה ובברכות, אבל בדברים שבין אדם 
לחבירו, כגון מצוות תוכחה, שם לא שייך לומר שומע כעונה 

ן הפקר, הרי הוא שהרי נדרש כאן שמיעה ממש, וכן כלפי די
בעצמו צריך לומר בפיו. וי"ל, דזה היה קשה לו למדרש, שהאיך 

אמרו השירה ויצאו מדין "שומע כעונה"? אלא כיון ד"לה' 
 (ציוני תורה)  יאמרוה", שפיר אפשר לצאת ידי שומע כעונה.

 מה וינוס ראה הים במדרש (תהילים קיד) הים ראה וינוס
 במדרש דאיתא ונראה, והותמ ראה ישמעאל' דר ברייתא ראה

 ז"עע הללו ה"הקב לפני הים אמר שיקרע לים ה"הקב כשאמר
 עשו הללו ה"הקב אמר מאלו אלו נשתנו מה ז"ע עובדי והללו

 לא או נ"בב תשובה מועלת אם בפלוגתא' תלי וזה תשובה
 ז"ל דף( יומא' בגמ דאיתא נ"בב מועלת דתשובה מוכח ולכאורה

 בשמותם רקבון שיעלה קביר רשעים ושם דכתיב מה) א"ע
 וקשה רשע שם על דהיינו שמם על לאדם קוראין יהי שלא דהיינו
 והתירוץ רשע' הי ישמעאל הלא ישמעאל קוראין למה

 ז"לפ נ"בב גם מהני דתשובה מוכח ומזה תשובה עשה דישמעאל
 עשו דהם ותירץ' וכו הללו וקשה וינוס ראה הים המדרש שפיר

 ברייתא שפיר וזה ישמעאל חמכ תשובה דמהני ל"ומנ תשובה
 .(מדרש יונתן)                                        :ק"ודו ראה י"דר



 

 

- 

 ָּגלּותֶׁשל  עֹוד ֶרַגע
ִאיׁש ֶאל ָאִחיו  ׳ַוּיֹאְמרּו׳ֵרׁש ַהֶחְזקּוִני ְמָפ  ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר

, ְוֵיׁש ְלָהִבין זֹאת. יָרה ַהֹּזאת ְּבָכל יֹוםִּׁש ֶׁשּנֹאַמר ֶאת ַה  ׳ֵלאמֹר׳
ִמן ַהִּגּלּוִיים ַהְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר ֶׁשָחזּו ַעם  ִּבְקִריַעת ַים סּוף ֶׁשָהְיָתה

ֲאָבל ַמה ַהַּטַעם לֹוַמר זֹאת , מּוָבן ַמּדּוַע ָאְמרּו ִׁשיָרה, ִיְׂשָרֵאל
 .ַעִין ְּבַעִין ׳הֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו רֹוִאים ֶאת אֹור , ִּביֵמי ֶהְסֵּתר ָּפִנים

ֵמִביא ֶאת ַהָּפסּוק  'ָאז ָיִׁשיר ֹמֶׁשה'ַּבִּמְדָרׁש ַעל ַהָּפסּוק 
ַהר הּוא ּוְׁשמֹו ֲאָמָנה,  :ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה, ְוכֹוֵתב ַהִּמְדָרׁש

ְּכֶׁשַּיִּגיעּו , ַעד אֹותֹו ָהָהר ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִמֶּמּנּו ּוְלַהָּלן חּוָצה ָלָאֶרץ
 . ַהָּגֻלּיֹות ְלָׁשם ִיְהיּו אֹוְמִרים ִׁשיָרה

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְתַקְּבִצים ִמן ַהָּגלּות ּוָבִאים , ְוָצִרי ְלָהִבין
ַהִאם ֵאין ָנֶאה ְוָיֶאה יֹוֵתר ֶׁשִּיָּכְנסּו , ְוהֹוְלִכים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ֶזה ַעָּתה ָלָאֶרץ ְוִיְתַּכְנסּו ְּבַהר ַהַּבִית ַעל ַיד ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָּיַרד 
ָלָּמה , ְׁשֵלמּותְּברֹב יָרה ִּׁש ַה ֶאת רּו ְוָׁשם ֹיאְמ , ַמִיםָּׁש ִמן ַה ָּבֵאׁש 

 ?יָרה ִּבְגבּול ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלִּׁש אֹוְמִרים ֶאת ַה 
ֶׁשִּבְזַמן ַהְּגאּוָלה ֲהֵרי ַהֹּכל , ִמֶּבעְלְזא״ד ֶאָּלא ְמָבֵאר ַהַּמֲהִרי

ִיְהֶיה ְּבאֶֹפן ַנֲעֶלה ְּביֹוֵתר  ִכיָנהְּׁש ִּגּלּוי ַה , ֵלמּותְּׁש ִיְהֶיה ְּבַתְכִלית ַה 
, ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַיִּביטּו ַעל ֶהָעַבר, ׳ִצּיֹון ׳הִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב ׳ -

, ְּגֵזרֹות ּוְׁשָמדֹות, רֹות ְוִיּסּוִריםִנים ַהָּקִׁשים ָּבֶהם ָעְברּו ָצ ָּׁש ַעל ַה 
ּוְבָכל , ִהְתַחְּדׁשּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹורִנְסיֹונֹות ָקִׁשים ּוִפּתּוֵיי ַהֵּיֶצר ֶׁש 

 .׳הזֹאת ֶהֱחִזיקּו ַעְצָמם ָּבֱאמּוָנה ְוא ָעְזבּו ֶאת 
ִּיְראּו זֹאת ְוָיִבינּו ִּכי ֵמַעְכָׁשו ֶּתְחַסר ָלֶהם ֲעבֹוָדה ַנֲעָלה ֶּׁש ִמ 

ִיְתעֹוֵרר ָּבֶהם , ִמּתֹו ַהחֶֹׁש ְוַהִּיּסּוִריםה׳ ֶׁשל ֲעבֹוַדת , זֹו
ְולֹוַמר ִׁשיָרה עֹוד , עֹוד ְמַעט ָּגלּות ׳ַלֲחטֹוף׳ִהְׁשּתֹוְקקּות ַאִּדיָרה 

 .ֶטֶרם ִנְכְנסּו ָלָאֶרץ
ִּכי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהְרִּגיׁשּו , ּוָבֶזה ִיְתָּבֲארּו ַּגם ִדְבֵרי ַהֶחְזקּוִני

ִׁשיָר, יָרה ֶׁשָּלֶהםִּׁש הּו ָחֵסר ּבַ ֶּׁש ֶׁשַּמ  לֹוַמר ָחְכָמה ֶזה ה ֵאין
ָלֵכן ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו , ְּכֶׁשרֹוִאים ִּגּלּוי ְׁשִכיָנה ָּגדֹול ָכֶזה

 .ַאף ִּביֵמי חֶֹׁש ַוֲאֵפָלה, יָרה ַהּזֹאת ְּבָכל יֹוםִּׁש ֵלאמֹר ֶאת ַה 

 שירת הים בכל יום
 "אז ישיר"בסדר התפלה נתקן לומר שירת 

בכל יום בסוף פסוקי דזמרה. אך דא עקא 
שההרגל נעשה טבע, ולא שמים על לב גודל 
אמירת השבח הזה, על כן לכבוד 'שבת שירה' 

 נביא כאן כמה נקודות לחיזוק אמירת השירה. 

 לעתידיזכה לאמרה 
כתוב  )קלא, בח"ב  ,פרשת תרומה( בזוהר הקדוש

 כשאומריםבאותה שעה : "(מתורגם מלשון הזוהר)
שירת הים, מתעטרת כנסת ישראל באותו כתר 
שעתיד הקדוש ברוך הוא לעטר את מלך 
המשיח, ואותו כתר גלוף וחקוק בשמות 
קדושים, כמו שהתעטר הקדוש ברוך הוא אותו 

והטביע את כל  ,יום שעברו ישראל את הים
מחנות פרעה ופרשיו. ומשום כך צריך אדם 

בעולם  לשים רצונו בשירה הזו. וכל מי שזוכה לה
הזה, זוכה לראות את מלך המשיח בתקוני אותו 
הכתר ובחגירת כלי זינו, וזוכה לשבח שירה זו 

 ".שם

 בשמחה רבה
ון בשירת הים שאומרים בכל יום, ו"יכ

לאומרה בקול ובשמחה רבה, כאילו אותה שעה 
 .)(ספר חרדים פרק עג "יצא ממצרים

 כפרת עוונות
לוי גדול לשכינת עוזנו, ועל כן צריך י"והוא ע

ויצייר בדעתו לאומרה בשמחה רבה ובנעימה, 
כאילו עומד ביבשה בתוך הים והמצרים נטבעים 

 , והיא סגולה לכפרת עוונותיו כידוע"והוא ניצול

. "והוא שלמות הנפש )(צפורן שמיר סימן ב אות כד
 .)(סידור רבי שבתי מאוד"

  



 

 

ים ִק ָּפקֹד ִיְפקֹד ֱא ֵאל ֵלאמֹרִּכי ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביַע ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָר 
באמונה עד שהיו יוסף  .ֶאְתֶכם

 .זה לזה רגילים 
 (נועם אלימלך) 

 
שכל לומר הכביד לבם ה'  .ָלֶהם ְּבִמְצָרִיםִנְלָחם ה' ִּכי 

המכות שהיו במצרים היה דרך מקרה, ורדפו אחריהם. 
הוא  שראו הנסים שנעשו על הים, הודו ואמרו וכ
 )קול שמחה( בעשרת המכות. -ש

 
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנָפקּו בתרגום: '. ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יְֹצִאים ְּבָיד ָרָמה

', דאיתא בזוהר שבספר הזוהר יצאו בני ְּבֵריׁש ְגִלי
מהגלות ישראל מהגלות. וזה הרמז 

בי 'בריש גלי' כשיתגלה תורת 'בריש' ראשי תבות 
 וחאי.ר מעון 

גם ידוע שהבעל שם טוב שאל את משיח אימתי קאתי 
פוצו מעינותיך חוצה. וזה מרומז מר, אמר לו לכשי

ם אז עלשראלבי 'בריש גלי' כשיתגלה תורת 
 )דגל מחנה אפרים( יצאו מהגלות.

 
בגימטריא (עם הכולל). ְוַהַּמִים ָלֶהם חָֹמה

, שהאמונה והבטחון )75( בגימטריא , )101(
 )אמרי ברוך( ומגן. היו להם 

 
הגילוי לאחר  ם.ְוא ָיְכלּו ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵה 

בעלי  בעצמםהגדול של קריעת ים סוף, חשבו שהם 
לקבל ממשה רבנו. אינם צריכים השגה ו

 (לשון אמר מר)מהרבי שלהם   
 )מלובלין ביהר( בעצמם רבי'ס. הם  - ש חשבו

 
בזמן גדלות ימשיך על עצמו הכח גם לימי 

 קטנות
ֵאִלים  סּוק ֶזה 'ִמי "ל ֲחזַ  ה'.ִמי ָכֹמָכה ּבָ ְרׁשּו ּפָ ּדָ

ִמים  ִאּלְ בָּ ה'', ָכֹמָכה ּבָ ַהּקָ ַעת "ה ׁשֶ רֹוֶאה ֶאת ִרׁשְ
ם ַעל ֲאַתר ם ְוֵאיָנם ַמֲעִניׁשָ ִאּלֵ ה ַעְצמֹו ּכְ . ַהּגֹוִים ְועֹוׂשֶ

ו ו , ְוָצִריְך ְלָהִבין ַמּדּוַע ָאְמרּו ֹזאת ַעְכׁשָ ֲהלֹא ַעְכׁשָ
דֹוׁש  ל ַהּקָ ְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו ׁשֶ ֵעין ֶאת ּגֶֹדל ּתָ ָראּו ַעִין ּבְ

ִעים ְרׁשָ ֲעׂשֹותֹו ְנָקָמה ּבָ רּוְך הּוא ּבַ ת רֹוְדֵפיֶהם אֶ , ּבָ
ְתהֹומֹות  עְוֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם ּבִ ַבח , ִטּבַ יְָּך ׁשֶ ן ֵאין ׁשַ ְוִאם ּכֵ

ַמְדֵרָגה . ֶזה ְלָכאן ָהיּו ָאז ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ ְוֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ
דֹוָלה יכּו ַעל ַעְצָמם ָאז ֶאת ּגֶֹדל ַהּכַֹח , ּגְ ִהְמׁשִ

ירֹות  ֲאִמיַרת ׁשִ ּבַ חֹותׁשֶ ּבָ ר , ְוִתׁשְ ַעת ַהֶהְסּתֵ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשֶ
דֹוׁש  ל ַהּקָ ר לֹא ִיְראּו ִנְפְלאֹוָתיו ְונֹוְראֹוָתיו ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ

רּוְך הּוא יר ְלָפָניו ,ּבָ לֹו ְוָלׁשִ ם ָאז יּוְכלּו ְלַהּלְ  .ּגַ
 מבעלזא) רבי יהושעהרה"ק (מהר"י  

 
י  ≈„ יַע ֲעָנָו‰ ַעל י¿ ƒ‚ַּי‰‡ָ ר¿ ƒי  ל¿

תֹוְך ַהיָּם ה ּבְ ׁשָ יַּּבָ ָרֵאל ָהְלכּו ּבַ ִלְכאֹוָרה  .ּוְבֵני ִיׂשְ
. 'ְּבתֹו ַהָּים'א ָהיּו , 'ַּבַּיָּבָׁשה'ִאם ָהְלכּו ָקֶׁשה 

ֶאָּלא ָהִעְנָין הּוא ֶׁשְּכֵדי ָלֹבא ִלְבִחיַנת ִיְרָאה ָצִרי 
ֶׁשִּיְתּבֹונֵן ָהָאָדם ְוַיֲאִמין , ֹקֶדם ָלֹבא ִלְבִחיַנת ֲעָנָוה
ּוָמה ָאנּו , ֶנֶפׁש ָּכל ָחיה' ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ִּכי ְּבַיד 
ֵעיֵנינּו ֶׁשִּיֵּתן ה' ּוִבְלִּתי ֶאל , ֶמה ַחֵּיינּו ַמה ְּגבּוָרֵתנּו

ְוַכֲאֶׁשר ִמְתּבֹוֵנן , ָלנּו ַחִּיים ְוֹכל ֲאֶׁשר ָצִרי ָלנּו
ִמֵּמיָלא נֹוֶפֶלת ָעָליו , ל הּוא ֶּבֱאֶמתָּבֶזה ַּכָּמה ָׁשפָ 

ִלְבִחיָנה זֹו "ת. ֵאיָמה ְוִיְרָאה ּוַפַחד ִמְּגֻדַּלת ַהֵׁשי
ְּכֶׁשָראּו ָּכל , ִהִּגיעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּביִציַאת ִמְצַרִים

ְּכמֹו "ה, ָהאֹותֹות ְוַהּמֹוְפִתים ֶׁשָעָׂשה ָלֶהם ַהָּקּבָ 
" ה ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִיםַוה' ִהּכָ "ֶׁשֶּנֱאַמר 

ה' ֹזאת ִהָּכה , ִהיא ְּבִחיַנת ַּגּסּות ָהרּוחַ ' ְּבכֹור'ׁשֶ 
הּוא ַמִים  'ַהָּים'ְוִהֵּנה . ְוִהִּגיעּו ִלְבִחיַנת ֲעָנָוה

ָהרֹוֵמז ַלֲעָנָוה ֶׁשהֹוֵל ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה ְלָמקֹום 
ַּכֲאֶׁשר  כּו ַּבַּיָּבָׁשהְוֶזהּו ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהלְ , ָנמּו

ִּבְבִחיַנת  ֲעַדִין ָהיּו ַּבַּיָּבָׁשה ְּכָבר ָהיּו ְּבתֹו ַהָּים
ּוִבְזכּות ֶזה ִּבְּטלּו ָּכל ַהִּקְטרּוִגים ְוִנְקַרע , ֲעָנָוה

 .ָלֶהם ַהָּים

 
ָאז וגו'  ה' ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים ַוּיֹוַׁשע

המתינו בני העולם מקשים מדוע  .ָיִׁשיר מֶֹׁשה
לא אמרו ישראל שירה תיכף עכשיו, וישראל עד 

לומר דהנה איתא במסכת יש כשיצאו ממצרים. ו
צריך  עבד שש שניםקידושין דעבד שברח לפני ש

אבל אם מת האדון אינו  ,להשלים השש שנים
צריך להשלים. והנה ידוע שישראל יצאו ממצרים 

אם כן הוה  ,קודם הזמן של ארבע מאות שנים
 השלים שנותיושדינם כמו עבד שברח לפני 

אך כשראו שמתו המצריים אם  ,וצריכים להשלים
נשתחררו לגמרי. משום הכי לא ש דעוי כן אז

, כי חששו שעדיין אמרו שירה תיכף בשעת יציאה



 

 

וזהו לא יצאו לחרות עולם ויצטרכו להשלים.
את "דייקא  "ויושע ה' ביום ההוא"שאמר הכתוב 

ם הוא היתה ישועתיום ה", שבישראל מיד מצרים
ומפרש הכתוב במה היתה הישועה דוקא שלימה, 

וירא ישראל את מצרים "משום  ,היום ולא קודם
לכן  ,אם כן פטורים הם מלהשלים ,וגו' "מת

 ..אמרו שירה בשמחה רבהאז דייקא 
 )להרבי ר' העשיל מקראקא (חנוכת התורה 

להבין איך צריך  .ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל
שעשה לאחר כל האותות והמופתים והיד החזקה 

 עמלק להעלות על דעתםהתפתו ה' במצרים, 
כי הם ויש לומר . נגד ישראל שיצליחו במלחמה

שבכח משה רבינו וכח אבותיו נעשו  חשבו
אמנם נגד פרעה הצליח ו כי אמרהנסים, לכן 
שה מ'זכות "עמלק" יוכל לנצח את משה, אבל 

, אך הם עמל"קראשי תבות  -וי ל'הת ק'מרם ע'
 מית"ההוא שלהם לא הבחינו כי הסופי תבות 

שבזכות אלו יש לו כח להמיתם. וזהו מה שאמר 
"ראשית גוים עמלק" הם הסתכלו רק על בלעם 

"ואחריתו עדי הם לא ראו שהראשי תבות, אבל 
אובד" בסופי התבות מרומז האבדון שלהם.

 (מושב זקנים לבעלי התוספות) 

אֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְּכתֹב ֹזאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּבָאְזֵני ַוּיֹ
ויש לדקדק  .ְיהֹוֻׁשַע ִּכי ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק

למשה שיכתוב בספר  הקב"השכבר ציוה  מאחר
לשום באזני גם למה הוצרך  ,מצות מחיית עמלק

יהושע בעל פה, הלא ודאי יראה יהושע מה 
אך הענין הוא כי ידוע  .וכן יעשה תורהב בושכת

להכרית  הכששלח דוד המלך את יואב בן צרוי
את עמלק הלך והרג רק את הזכרים והנקבות 

ושאלו דוד הלא כתוב מפורש  ,הניח בחיים
היינו כל  ",מחה תמחה את ֵזֶכר עמלק"בתורה 

רֹו הן הזכרים והן הנקבות, ולמה החייתה ִזכְ 
 'ר עמלקכָ זָ 'למד עמו  הנקבות, השיבו יואב שרבו

"כתוב  :כתובה אמרשהו וז .רק הזכרים רושפי
מצות מחיית שבזה שיכתב  "זאת זכרון בספר

 יזכרון לדור עמלק בספר התורה כדי שיהיה
 אבל לא די בזאת כי יכולים לטעות, שהרידורות, 

מחה תמחה את זכר "אף שכתוב מפורש בתורה 
ר כָ זָ ולקרות יש עדיין מקום לטעות  ",עמלק

 , לכןנקודות אין ספר תורהב שהרי ,ֵזֶכרבמקום 
כי "בעל פה גם מסור לו  "ושים באזני יהושע"

"את ֵזֶכר עמלק"" שהמחיה היאמחה אמחה
.רכָ זָ תטעה לקרוא שלא ישאר מאתו שום זכר ולא 

   )להגאון מווילנא (קול אליהו 

יצא  ,למד חכמת הטבע והפילוסופיאיהודי אחד ש
בקע ילו שבאותה שעה שנבקע הים היה צריך לה

של הים, ואם כן מה זה הרעש מהנס  ועל פי טבע
זו הלך  עם קושיא .קריעת הים שאנו מאמיניםשל 
כאשר בא  .בוכה גדולה, ונסע להבעל שם טובבמ

ט לבית הכנסת "ם שאל הלך הבעשטר עוד שמה
וכך אמר: וציוה לקבץ את בני העיר ודרש לפניהם, 

יש שוטים בעולם ואפיקורסים שהוקשה להם ש וןכי
ים להם ולא י, אמנם עינים סוףמה הנס בקריעת 

אלהי"ם  ',יםקבראשית ברא אל'יראו כי כתיב 
הטבע עצמו גם ברא את שגימטריא הטב"ע, 

ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ּבֶֹקר , וזהו שדרשו חז"ל ב"ההק
עם הוא  "המלמד שהתנה הקב ,ֹואנָ ְת לִ  -ְלֵאיָתנֹו 

ב"ה , ומאז הטביע הקשיבקע היםמעשה בראשית 
אותה שעה, בבטבע הים שיבקע לפני בני ישראל 

וממילא הנס יותר גדול, כי בראשית בריאת העולם 
 -' בראשית'לצורך ישראל, ו הטבע ז הקב"העשה 

, ואם זהבשביל ישראל שנקראו ראשית נברא טבע 
ה "הקב לא היההיה צורך בזה לבני ישראל לא 

 .בים העושה טבע ז
 מ

שואל ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם על הפסוק 
, קריאת צער) וא כמו 'ווי'('ויהי' ההמדרש 'מי צווח ווי' 

פרעה ומביא כמה תשובות על זה, ואחד מהם: '
הרי פרעה רדף את  'משך חכמה'צווח ווי'. מבאר ה

שלא יתרבו, אם כן  בני ישראל ורצה לעשות הכל
למה צווח ווי כשיצאו. אלא כך דרכם של צוררי 
ישראל בכל הדורות, שבני ישראל נחוצים להם 
להשתמש בהם בתור שעיר לעזאזל לשכך חמת 

כל פעם ההמון מלהתקומם נגד הממשלה, 
שמתעורר משהו נגד המלוכה הם מסיתים את 
העם נגד היהודים ונותנים רשות למשחית רח"ל, 

וזהו שאמרו  רגיעים את רוחם נגד הממשלה.ובזה מ
חז"ל שנצטרע פרעה ושחט ילדי ישראל, רצה לומר 
צרעת המרד פרחה בממשלה ורצו לרפאות על ידי 

חשב בלבו על כן צווח פרעה ווי, ש .שחיטת ישראל
שיהיה שעיר לעזאזל ה בשלחו אתשלא טוב עשה 

 .  בעת מרדלו 



 

 

 ָהַאִחים ַהְּקדֹוִׁשים
 ְצַפת ַרָּבּה ֶׁשל ַהָּזֵקן אֹודֹות ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ַגַלאְנִטי 

 "אִזיַע ְוָאִחיו ַהְּמֻקָּבל ַרֵּבנּו ַאְבָרָהם ַגַלאְנִטי 

 ַהַחי"י ְּבֵצל ָהֲאִר 
ִהְתָקֵרב ַּגם ֶאל  ָהָאח ַהָּגדֹול ַרִּבי מֶֹׁשה ַגַלאְנִטי

  .ַהָּקדֹוׁש"י ָהֲאִר 
ִלְצַפת ָהַל ִעּמֹו "ל ְוִסֵּפר ֶׁשִּבְתִחַּלת ּבֹוא ָהֲאִריזַ 

ַּפַעם ַאַחת ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ֶקֶבר ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ִאְלָעִאי 
ְּבֵעין ֵזיִתים, ְּכֶׁשִהִּגיַע ִלְמקֹום ִאיָלֵני ַהֵּזיִתים ְוַהְּתֵאִנים 
ַהִּנְמָצִאים ָׁשם ָסמּו ַלֶּקֶבר, ָרָאה עֹוֵרב עֹוֵמד ַעל 

 ַרק ְקַרק... ְּבִלי ֶהְפֵסק. ַאַחת ָהִאיָלנֹות ְוקֹוֵרא ְק 
ה ָהיָ  ִהַּכְרָּת ֶאת ּגֹוֶבה ַהִּמִּסים ִּבְצַפת ֶׁשְּׁשמֹו'

: המֶֹׁש י ִּבְׁשֵאָלה, ָעָנה ַרִּב "ל ָּפָנה ֵאָליו ָהֲאִריזַ  'ַׁשְּבַתי?
ִהַּכְרִּתיו, ְוהּוא ָהָיה ָאָדם ַרע '

. ָאַמר לֹו ָהֲאִריַז"ל 'ְוַאְכָזר ָּגדֹול
ֻגְלֶּגֶלת ַעְכָׁשו ְּבאֹותֹו ִנְׁשָמתֹו ְמ '

עֹוֵרב, ִּבְקִריאֹוָתיו הּוא אֹוֵמר ִלי 
ֶׁשַּבֲעבּור ַאְכָזִרּיּותֹו ֶׁשָּנַהג ִעם 

ְלַהְפִׁשיט ֶאת ִּבְגֵדיֶהם  -ָהֲעִנִּיים 
ֵמֲעֵליֶהם, ְוָלַקַחת ֶאת 

ֶנֱעַנׁש  -ַהִּמְׁשָּכבֹות ִמַּתְחֵּתיֶהם 
ת ְמֻגְלָּגל ַּבַּצַער ַהָּגדֹול ַהֶּזה ִלְהיֹו

ְוַעָּתה הּוא ְמַבֵּקׁש  .1ְּבעֹוֵרב
 . 'ִמֶּמִּני ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו

ָרָׁשע! ' :ָאז ָּפָנה ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ֶאל ָהעֹוֵרב ְוָאַמר לֹו
ֵאיִני ִמְתַּפֵּלל ָעֶלי ,ְלַדְרְּכ ִמַּיד ָּפַרח ָהעֹוֵרב  '!ֵל

 .2ִמָּׁשם
ַּגם ְּבַׁשַער ַהַּכּוָנֹות ֵמִביא ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל ַמה 

ַמע ֵמַרּבֹו ָהֲאִריזַ ָּׁש ֶׁש   .3"לַמע ִמִּפי ַרִּבי מֶֹׁשה ֶׁשׁשָּ
ִעם ֱהיֹותֹו  ,ָהָאח ַהָּצִעיר ַרִּבי ַאְבָרָהם, ְלֻעַּמת זֹאת

ִנְמַנע ִמָּלֶלֶכת ִלְלמֹד ֵאֶצל "ק, ֻמְבָהק ְלָהַרַמ  ַּתְלִמיד
ֵּכיָון , ַהָּקדֹוׁש ַאף ְלַאַחר ְּפִטיַרת ַרּבֹו ַהָּקדֹוׁש"י ָהֲאִר 

ְוא ָיְדעּו ֶאת ֹעֶצם  ,ֶׁשַרִּבים ֲעַדִין א ִהִּכירּוהּו ָאז
 ם.ֲחָטִאיל ַע ם ִּתּקּוִנית ָלֵת  ּכֹחֹול ְוֹגֶד  ָחְכָמתֹו

 תַּתֲעִניל ֶׁשְּיַקּבֵ י ַהְקִדימּוהּו ִלְפנֵ 
 ִיְרצּום ִא י ּכִ ו ַהָּקדֹוׁש ְלַתְלִמיָדי"י ָהֲאִר ר ַּפַעם ָאַמ 

                                                      
ַּתְנחּוָמא1 ִמְדַרׁש ָּבָניוב) ֵעֶקב (ְרֵאה ַעל ֲאִפּלּו ַאְכָזִרי .ֶׁשָהעֹוֵרב
 ג.ִאְּגרֹות ַרִּבי ְׁשמֹה ְׁשלּוְמל ִאֶּגֶרת  2
ִלְדרּוֵׁשי3 ְּתׁשּוָבהר"ה, ַהְקָּדָמה ְיֵמי ֵמֲעֶׂשֶרת יֹום ֶׁשָּכל ּכֹוֵתב ָׁשם

י ִּבְתַנא ַאה, ִּבְסֻעָּד  ִעּמֹוד ְלִהְתַוֵע ר ָמָח  יּוְכלּו
ד ִלְסֹעא ֶׁשָּיבֹ י ַגאַלאְנִט ם ַאְבָרָה י ַרִּב ת ֶא  ֶׁשַּיְזִמינּו

ר ָאַמ ם. ֵה ם רֹוִצין ָאכֵ י ּכִ ם ַהַּתְלִמיִדי ָאְמרּום. ִעָּמֶה 
ל ֶא ת ָלֶלכֶ ם ֵה ם ְצִריִכין ּכֵ ם ִא י ּכִ  ַהָּקדֹוׁש"י ָהֲאִר ם ָלֶה 
ל ְלַקֵּב ה רֹוֶצ א הּוי ּכִ , לֹו ְלהֹוִדיַע ם ַהּיֹום ַאְבָרָה י ַרִּב 

 ר.ְלָמָח ת ַּתֲעִניו ָעָלי
י ַרִּב ל ֶא ם ַּתְלִמיִדיי ְׁשנֵ ד ְועֹול ִויָטאם ַחִּייי ַרִּב  ָהְלכּו

ל ָׁשַא ר, ָמָח ם ֶׁשִּתְתַקּיֵ ה ַלְּסעּוָד  ְלַהְזִמינֹום ַאְבָרָה 
ִסְּפרּו לֹו ַמה ר, ָמָח א ְום ַהּיֹום ָּבאֶת  ַמּדּוַע ם אֹוָת 

ִּכי ֵהם ְצִריִכים ְלַהְקִּדים ֶטֶרם "י ֶׁשִּגָּלה ָלֶהם ַרָּבם ָהֲאִר 
 .ְיַקֵּבל ָעָליו ַּתֲעִנית

, ּקֶֹדׁש ֶזהַא ַרִּבי ַאְבָרָהם א ִנְתָּפֵעל ִמִּגּלּוי רּוַח ַה 
ֵאין , ִאם ָּכל ְנבּוָאתֹו ֶׁשל ַרְּבֶכם הּוא ְּכמֹו ֶזה׳ְוָאַמר 

ְוִהְסִּכים , ֲאָבל ֵהם ִהְמִׁשיכּו ְלַהְפִציר ּבֹו׳. ָּבֶזה ְּכלּום
 .ָלבֹוא ָמָחר

ִעם ַהֶחְבַרָּיא ְלִצּיֹון ַרִּבי ְיהּוָדה "י ַלָּמֳחָרת ָיָצא ָהֲאִר 
ְוֶאת , ַּבר ִאְלָעִאי ְּבֵעין ֵזיִתים

ַרִּבי ַאְבָרָהם הֹוִׁשיב ְּברֹאׁש 
ִהְתִחיל . ַהֻּׁשְלָחן ְלַצד ְׂשמֹאלֹו

ַהֲחֵבִרים , לֹוַמר ְּדרּוׁש"י ָהֲאִר 
ַּכּמּוָבן ָׁשתּו ֶאת ְּדָבָריו ְּבָצָמא 

תֹוָרה ְוִקְּבלּו ֶאת ְּדָבָריו ּכְ 
ִּבְגַמר ַהְּדרּוׁש ָּפָנה . ִמִּסיַני

ֶאל ַרִּבי ַאְבָרָהם ְוָאַמר "י ָהֲאִר 
ָעַרב ְל ַהְּדרּוׁש , ֲאדִֹני: ׳לֹו

א ָּכל : ׳ָעָנה לֹו?׳ ֶׁשָאַמְרִּתי
ֵיׁש : ׳ֵהִׁשיב ַרִּבי ַאְבָרָהם"י. ָׁשַאל ָהֲאִר  -?׳ ַמּדּוַע ׳. ׳ָּכ

ְוִהְתִחיל ְלָפֵרט ֶאת ׳ ִּבְדָבָריו ִלי ָּכ ְוָכ ֻקְׁשיֹות
 . ַעל ַהְּדרּוׁשֻקְׁשיֹוָתיו 

ַהָּקדֹוׁש ְלָבֵאר ִעְנָין ְמֻסָּים "י ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָהֲאִר 
ּתֹו ְּכֵדי , ַרִּבי ַאְבָרָהם ִהְתִחיל ִלְדרֹׁש. ְּבתֹוַרת ַהּסֹוד

 ֶׁשָּכל ֻקְׁשיֹוָתיו ְּדָרָׁשתֹו ָׂשם ַרִּבי ַאְבָרָהם ֵלב ֵאי
 . ְמתָֹרִצים ַאַחת ַאַחת

"י ְּכֶׁשָּגַמר ְלַהְרצֹות ֶאת ְּדָבָריו ָאַמר לֹו ָהֲאִר 
ָאַמר !׳ ַעְכָׁשו יֹוִאיל ַמר ַלְחזֹר ַעל ֻקְׁשיֹוָתיו: ׳ַהָּקדֹוׁש

ַעד : ׳ְוהֹוִסיף׳ ָּכֵעת ֵאין ִלי ׁשּום ֻקְׁשָיא׳לֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם 
י ְמַחֵּׁשב ֵאת ְּכבֹוד ַמֲעַלְתֶכם ֲאִפּלּו ַעָּתה א ָהִייִת 

ֲאָבל ַעְכָׁשו ָרִאיִתי ֶׁשָאֵכן ִהְּנֶכם , ְלָקָטן ֶׁשְּבַתְלִמיַדי
 ׳.ִאְּתֶכםה׳ ִּכי רּוַח , ְראּוִים ִלְהיֹות ָּברֹאׁש

ַהָּׁשבּוַע ֶׁשל ַההּוא ַהּיֹום ֶאת ּוְלַכֵּפר ְלַתֵּקן ֶׁשל[ְמֻסָּגל ַהּיֹום ְּכגֹון
ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ֶׁשָחל ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ְּבַׁשָּבת ְמַתֵּקן ֶאת ָּכל ְיֵמי 

].ִמיִׁשיַהֲח 
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הכיפה מעל ציון רבי יהודה בר אלעאי בעין 
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 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב
משפ' שטרית           רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי     

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית

 מאיר בן שרית ואליהו        מיטל בת מלכה  
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 דגנית בת שושנה            נעמה בת יפה       
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה    

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 אליהו בן רחל        זהבה בת שושנה רייזל    
     נעימה בת שרה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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  םַהַּמְלָאִכית ִׁשירַ  -ְּבַׁשַּלח ָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי
 מבשרת ציוןחבר הרבנות המקומית 

 ואראפרשת  פניני עין חמד ה'תשע"ט טבת כ"ח

לעומת זאת בני ישראל אמרו שירה בבוקר, 
לאחר שהכל נגמר. זה היה הזמן המתאים 

 לומר שירה, ולכן שירתם התקבלה.
 

תירוץ נוסף אומר רבי שמעלקא 
מלאכי השרת הציעו לפני : "גמניקלשבור

 -הקב"ה להרוג את המצרים בדרך מיוחדת
כמו שנהרגו חיילי סנחריב כמבואר בגמרא 

 : (סנהדרין צה ע"ב)
 

אוזניים גילה להם '"רבי יצחק נפחא אמר: 
ושמעו שירה מפי חיות ומתו". היה זה כאשר 
עלה סנחריב עם מאות אלפי חייליו להילחם 

באוזנם,  'צינור' בירושלים, פתח להם הקב"ה
 כך שישמעו את שירת המלאכים. 

 

שירה קדושה דורשת מן האדם דרגה רוחנית 
גבוהה ביותר, ומי שאינו מצוי בדרגה זו, 

וכך בלילה  -מרוב התענוג נשמתו פורחת
 .אחד מתו כל חיילי סנחריב

 

שיאמרו שירה  ,אף כאן הציעו מלאכי השרת
לפני ה' וכך ימותו כולם. נענע הקב"ה ואמר 
להם: "מה פתאום? מעשה ידי טובעים בים, 

ואני אתן  -)(המצרים הטביעו את ילדי ישראל
ימותו . (שהיא מיתה קלה)להם למות בשירה? 

 בים מידה כנגד מידה!

אומר על פסוק זה:  (ילקוט שמעוני יד)המדרש 
ולא : '"אמר רבי שמואל בר נחמני מאי דכתיב

ביקשו מלאכי  'קרב זה אל זה כל הלילה?
השרת לומר שירה לפני הקב"ה, אמר להם 

מעשה ידי טובעים בים ואתם 'הקב"ה: 
 '."אומרים שירה לפני?

 

שירתם של המלאכים לא התקבלה, ועלינו 
מדוע בני ישראל לעומתם יכולים היו  -להבין

 לומר שירה?
 

על פי המשל  'מתוק האור'ביאר זאת בספר 
ראש עיר אחד היה רשע מרושע, אשר  הבא:

ויהי היום ואותו ראש . הציק ללא הרף לנתיניו
עולמו. אנשי העיר -קש לביתעיר התב

בשומעם את הבשורה ישבו לחגוג על כוסית 
 '. חיים'יין, תוך איחול ל

 

באותו יום הזדמן למקום תושב של עיר 
התיישב גם הוא  -אחרת, ובראותו את החגיגה

 "מפני מה אתה שותה?. "לשתות עימהם
"כולם יושבים ושותים, וגם אני  נשאל האורח.

 ,גערו בו ?",ום"מה פתא השיב. -מצטרף"
"אנחנו שסבלנו ממנו כל השנים, יכולים 
לשתות ולחגוג, אבל אתה, לך להשתתף 

 ".בהלווייה שלו, מה לך ולחגיגות הללו?!
 

כיוצא בכך אמר הקב"ה למלאכים שפתחו 
מה פתאום שירה? "ואמרו לפניו שירה: 

מעשה ידי טובעים בים כעת! רק עם ישראל, 
 ".על כך!אשר סבלו מהם, יכולים לשיר 

 

ועוד, כאשר מלאכי השרת פתחו לומר שירה, 
, לפיכך אמר להם הקב"ה: היה זה בלילה

 ". לא אומרים שירה -באמצע הניתוח"
 

ֶהָעָנן וְַהחֶֹׁש וַָּיֶאר  וַָּיבֹא ֵּבין" ַמֲחֵנה ִמְצַריִם ּוֵבין ַמֲחֵנה יְִׂשָרֵאל וַיְִהי
א ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּליְלָ   (שמות יד, כ) ה"ֶאת ַהָּליְָלה וְ

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

  ציון בן צ'חלה לרפואה שלימה
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב והצלחת

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 



 

 

 
 האם מותר בשבת להכניס דברי מאפה האפויים כל צורכם לתוך סיר חמין העומד על הפלטה?

 
 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי,

 

 הערה: כשם שאין בישול אחר בישול, כך אין בישול אחר אפיה, או אחר צליה, או אחר קליה וטיגון אף בכלי ראשון.
ויש מתירין. אולם  ,האם יש בישול אחר אפיה. השו"ע (סימן שיח ס"ה) הביא את ב' הדעות וכתב: יש מי שאוסר ,נחלקו בו הראבי"ה והיראים

כל זמן שהיד סולדת בו. להלכה העלה הראש"ל בשו"ת  ,שלא לתת פת אפילו בכלי שני ,הרמ"א החמיר בזה וכתב שנהגו להיזהר לכתחילה
שאין בישול אחר אפיה. וכ"ה בשו"ת יחוה דעת ח"ב (סימן מד) ובספרו  ,מרן בי"א בתרא שהעיקר כדעת ,יביע אומר ח"ח (חאו"ח סימן לה)

 אולם יש מחמירים ומקלים רק בכלי שני. הליכות עולם ח"ד (עמוד מד). ובשו"ת אור לציון ח"ב (פ"ל אות ד) כתב להחמיר.
 

אחר אפייתו, לתוך סיר חמין העומד על גבי מותר מעיקר הדין בשבת להכניס דברי מאפה האפויים כל צורכם, כגון ג'חנון ל
לדעת הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל שהעיקר כדעת המקלים שאין בישול אחר אפיה כנז"ל. ולעניין איסור "מיחזי כמבשל",  הערה:הפלטה. 

 אין בפלטה לשיטתו.
 

 לטה שייך איסור "מיחזי כמבשל".היות ויש הסוברים שיש בישול לאחר אפיה. ויש אומרים שבפ הערה: והמחמיר תבוא עליו ברכה.
 

שאין בו איסור בישול. אך לדעת  ,מותר להערות מכלי שני ,אין להערות לתוך מנה חמה מים רותחים מכלי ראשון. אולם
המחמירים משום "קלי הבישול" יתנו מים חמים לתוך המנה חמה מכלי שלישי. ובאופן שבסוף ההכנה המנה תהפך לעיסה 

יש לחוש כאן לעירוי מכלי ראשון  ,אם הדבר לא מבושל לגמרי הערה:  כמו אבקת פירה וקוסקוס כדומה, הדבר אסור משום לש.
שמרכיבי המנה חמה מבושלים  ,כנפסק בשו"ע (או"ח סימן שיח ס"י). ובספר מעיין אומר ח"ב (עמוד קמה) הביא עדותשמבשל כדי קליפה 

 כל צורכם, רק שמייבשים אותם לאחר מכן.
 
 

 

שפוטר ממשרה  ,לפני כמה שנים פוטרתי ממשרתי, ניתן לתאר ולשער, כיצד נראה מצב רוחו של אב: "ח אחד"סיפר ת
מכן פוטרה אשתי, ונותרתי ממש בלא לחם לאכול ובגד ללבוש, כשבבית פעוטות  מכובדת, בנוסף לכך ימים אחדים לאחר

שפניך אינם כתמול  אני רואה: 'תלמיד חכם, ואמר לי ,יום אחד, לאחר תפילת שחרית, עצר אותי ידידי וילדים קטנים.
שנחתה עלי  ,הצרה ואז כמעט פרצתי בבכי, וסיפרתי לו על '. מה קרה?שלשום. הרי דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים

אבל סגולה לפרנסה, אני יכול  אין ביכולתי ,למצוא לך ולאשתך עבודה' לאחרונה. הוא שמע את הדברים, הביט בי ואמר:
 '. לתת לך

 

סעיף ה, כתב  'ושם בסימן א .'ברורה חלק א הכנסת, פתח שו"ע אורח חיים עם משנה-וכאן הוא ניגש לאחד המדפים בבית
 מה שהוא ,אלא שיתבונןואין די באמירה, ' :(ס"ק יג)והוסיף על כך המשנה ברורה '. טוב לומר... ופרשת המן'המחבר: 

 '. , ויכיר נפלאות ה' וכואומר
 

א וַָּימֹּדּו כמו שכתוב: ", מזונות האדם באים בהשגחה פרטית שכל ,כדי שיאמין - וטעם לאמירת פרשת המן ָבעֶֹמר וְ
א ֶהְחִסיר כדי להורות שאין ריבוי ההשתדלות מועיל ", (שמות טז, יח) ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו .ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה וְַהַּמְמִעיט 

 .'מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו -כל האומר פרשת המן : 'מאומה. וכן מובא בירושלמי, במסכת ברכות
 

שלא  ,פרשת המן, מובטח לו שכל מי שיאמרבטחה מפורשת מהירושלמי, וכן נפסק גם להלכה, אם כן, יש לנו כאן ה
ולהחדיר בעצמי בתוך כדי , בכוונההחלטתי להתחיל לומר פרשת המן  יתמעטו מזונותיו. נו, אז מה צריך יותר מזה?!

  מה שכרוך בכך. שכל מזונותיו של אדם באים בהשגחה פרטית, עם ,האמונה כך את
 

ומה אומר ומה אדבר? כבר באותו בוקר,  לפני תפילת שחרית של הבוקר הבא, אמרתי את פרשת המן בכוונה רבתי.
 הרבה יותר חשובה והרבה יותר רווחית מזו הראשונה, כמה ימים לאחר מכן ניגש אלי יהודי, והציע לי משרה תורנית,

  ".משכורת גבוהה יותר התקבלה גם אשתי ב"ה לעבודה מצויינת, במקום קבוע, יציב, ועם
 

 
 

רב נחמן בר יצחק  רב נחמן בר יצחק, והחל להתנועע ולדבר, בא אליו , שפעם התגלה מת בשטחו של'חופת אליהו'הובא ב
שלא  התרקב, מחמת שהיה נזהר בהם שגרמו שלא ,שאחד הדברים התרקב? השיב לו, ושאל אותו מהי הסיבה שלא

 (ספר קדושת בהכנ"ס ובהמ"ד עמוד כ"א) מדרשות. דיבר בבתי כנסיות ובתי
 
 
 
 

 עְּבֶׁשפַ ה ַּפְרָנסָ 
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הוריו עלו לארץ מהונגריה  -הצדיק הרב אליעזר שלמה שיק המכונה הצדיק מיבנאל זצ"ל
בארץ ישראל. שם המשפחה  )1940( כ"א אייר ה'ת"ש-נולד ב בתחילת מלחמת העולם השניה.

מצווה קיבל את ברכת -בבר. 'עץ חיים'ת "למד בת. דושקשראל ים ש הוא ר"ת שיק
האדמו"ר הרב אהרון רוקח מבעלזא אשר אמר עליו באפן נדיר כי "יהיה גדול בישראל". בגיל 

ב. למד חמש שנים בישיבת 'ערוגת הבושם' ולאחר מכן בישיבת "עבר עם משפחתו לארה 14
ומאז  'משיבת נפש', נתקל בספר 16, בהיותו כבן )1957( בחורף ה'תשי"ז'. תפארת ירושלים'

  התקרב לחסידות ברסלב.
 

החל להדפיס ולהפיץ את ספרי רבינו נחמן מברסלב זיע"א בכמויות  )1965(בשנת ה'תשכ"ה 
הקים בית מדרש בשדרה התשיעית  )1976(עצומות ובמחירי קרן. בתחילת שנת ה'תשל"ז 

 התיישב ביבנאל )1986(. בשנת ה'תשמ"ו 'חסידי ברסלב -היכל הקודש'בבורו פארק, בשם 
. בתי מדרש של חסידיו קיימים בירושלים, בני ברק, 'הצדיק מיבנאל'ומאז דבק בו הכינוי 

מלבד בית מדרשו המרכזי בבורו  אשדוד, בת ים, נתיבות, אשקלון, תל אביב ובאר שבע.
רבים פנו אליו ונושעו.  פארק, הקימו תלמידיו בתי מדרש במונרו, מונסי ווויליאמסבורג.

בחורה שצריכים למצוא את זיווגם, אם יאמרו את כל ספר התהילים הבטיח שכל בחור או 
גאון בנגלה  ישתדל בכל מה שיוכל שימצאו את זיווגם. -מהתחלה עד הסוף לזכותו

 30,000-שנים. ציונו ביבנאל. כ 75-). חי כ2015( נפטר ביום שישי, י"ז שבט ה'תשע"ה ובנסתר.
 איש השתתפו בהלוויה.

 

(בת  יחנא שפרה הרבנית אשתו:. הרבנית מלכה אימו:). ב"ד טוקאי(א מנחם זאב הרב אביו:
הרב משה  מרבותיו: נישא בשנת ה'תשכ"ב). -אשר ישעיה הלוי רוטנברג, האדמו"ר מקאסאן הרב

 '),אשר בנחל'ו 'שיחות מוהרא"ש' ס"מח(הרב יצחק שמואל אהרון לעזער  מתלמידיו: פיינשטיין.
, הרב הלל אמדדי )ב"ראש ישיבה בארה(הרב יואל ראטה , )גאב"ד יבנאל(הרב משה יעקב קורץ 

ועוד.  )יבניאל 'תפארת בנימין'ראש כולל (הרב גד סלומון  ),ביבניאל 'תפארת מוהרא"ש'ראש ישיבת (
הרב נחמן זושא אלכסנדר, הרב משה, הרבנית טוביה גולדמן, הרבנית פערל שטרן,  ילדיו:

 כרכים מכתבי חיזוק 150-סדרה של כ --לאשר בנח• מספריו: הרבנית דבורה אוסטרייכר.
כרכים  32 -אוצר הקונטרסים•כרכים. שו"ת בכל תחומי החיים  42 -בחסידות ברסלב ת"שו•

דרושים על  -זאת התורה• פירוש על ליקוטי מוהר"ן -שפת הנחל• קונטרסים 1000-המכילים כ
נהרי • מוהרא"שאמרי • כרכים על שיחות וסיפורים 16 -שיחות מוהרא"ש• פרשיות השבוע

עניין  -ארך אפיים•ש "שיחות על פ -תוך הנחל•פירושים שונים  22 -פרקי אבות• אפרסמון
ביאור על תיקוני  -להבות אש• על הזוהר -מראה אש• ניצול הזמן -אילן החיים• הסבלנות

על מגילת -גנזי המלך• על חנוכה -נר לצדיק•השגת השמחה  -מקור השמחה• הזוהר
פרקים מחיי  -רגעי מוהרא"ש•ש "על שיה -תוכו רצוף אהבה•על פסח  -זרועאור • אסתר
 ועוד. הצדיק

השעון הורה על שלוש "אברהם ברדוגו,  'יה זה מוצאי שבת קודש", מספר המשב"ק של הצדיק, רה"
לפנות בוקר. לאחר לילה ארוך ומתיש של קבלת קהל, אמר הצדיק: 'שבוע טוב', ובזה נחתם לילה נוסף 

ת קהל. רבינו בפרט בשנותיו האחרונות, היה מוסר את נפשו כדי לקבל קהל ומדובר במאות של קבל
אנשים בלילה אחד. גם לאדם צעיר ובריא בגופו קשה לקבל במשך שעות ארוכות מאות אנשים ולשמוע 
את הצרות של כל אחד באופן אישי, קל וחומר לצדיק שכבר היה מבוגר ולא היה בקו הבריאות. לא פלא 

  עתים היה מגיע עד לאפיסת כוחות מוחלטת.של
 

, אמרתי"מצטער"סגרתי את דלת חדרו והתכוננתי לצאת מהחדר. לפתע הגיעו זוג עם ילדה קטנה. 

 
 
 

שלי חולה במחלה הידועה ל"ע.... אני  תראה, הילדה הקטנה'אביה של הילדה, התחנן על נפשו ואמר: ". הצדיק סיים לקבל קהל"להם, 
'אני מתחנן...  ניסיתי להסביר להם. -'אבל אי אפשר' '. אותה תכניס לברכה אצל הצדיק... ואישתי ואני נחכה ונמתין בחוץמבקש רק 

אולי תבואו מחר בבוקר, אף שאין קבלת קהל, אנסה  '.שבוע טוב''אני לא יכול, הצדיק כבר אמר לי . זעק האב, 'תכניס רק את הילדה'', בבקשה
 לא יכולתי לעמוד בכך, לקחתי את הילדה הקטנה, וניגשתי לכיוון דלת חדר הצדיק. החל האב מתייפח בבכי קורע לב. -'בבקשה'. להכניס אתכם'

דלת החדר נפתחה ולנגד עיני התגלה '. רק רגע'נקשתי בדחילו ורחימו מספר נקישות קלילות ועדינות על הדלת. אני שומע את הצדיק אומר: 
הצדיק היו אדומות, דמעות חמות של בכי שטפו את פניו, ובידו החזיק דף... היה זה הדף עליו רשם את שמות  מחזה מרגש מאוד, פניו של

מחזה זה חיזק אצלי את הידיעה שאחרי שכולם הולכים לביתם, יושב הצדיק האנשים שבאו אליו במשך כל הלילה לבקש עצה וישועה. 
 .ובוכה על כל שם ושם ומבקש בעבורו רחמים

 

הצדיק בירך אותה וכעבור זמן קצר התבשרנו ל. "ר 'מחלה הידועה'את הילדה לחדר וביקשתי שיברך אותה, מאחר והיא חולה ב הכנסתי
"שלאחר שהסתיימה קבלת הקהל, הייתי חוזר כעבור שעתיים ורואה שעדיין  ,אברהם 'היו עוד מקרים", מספר ר"  שהיא הבריאה לחלוטין.

על כולם  .. כולם היו שווים אצלוהוא המשיך לבכות ולהתפלל על כל יהודי ויהודי שפנה אליוך לישון. האור דולק בחדרו... הצדיק לא הל
".     כזה היה הצדיק, האבא של כולנו. אשרינו שזכינוביקש והתחנן, לזה שלום בית, לזאת בריאות, לזה הצלחה בלימודים לזאת שידוך... , התפלל
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ֹ ר ֱאִליֶעזֶ ב ָהרַ ק ַהַּצִּדי -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים מ  "לזצ קִׁשיה ְׁש



 

 

  
 

 

תַהְּכֶנסֶ -תְּבֵביה ְׁשִתיקָ   

חשו לעזרתו והצליחו  אשר ,האברך פנה אל עסקני רפואה
מיוחד  בס"ד לסדר עבורו תוך מספר ימים בודדים ניתוח

  לאוזניים אצל פרופסור המוביל בתחומו.
 

החל לפתח תקווה שבעז"ה על ידי הניתוח תיפטר מיודענו 
או לכל הפחות הדבר יקל במעט את הסבל והכאבים,  בעייתו

התור לניתוח נקבע לאחר ראש . אשר הוא חש מדי יום ביומו
 השנה.

בינתיים, ביומיים של ראש השנה כאבו אוזניו, והאברך חש 
מקירות ליבו שירפא אותו   וזעק לבוראסבל נוראי באוזניו 

  .יושיע אותו במהרה מכאבים אלוו
 

הרהר האברך  רגעי השיא הגיעו בשעת התקיעות בו
קבלה נפלאה,  בתשובה, עשה חשבון נפש וקיבל על עצמו

 וכך אמר:
 

על  "ריבונו של עולם, אדון הכול אשר הכול בידו. אני מקבל
שלא לדבר כלל  – והיאעצמי קבלה חזקה לשנה החדשה 

 ". בשעת התפילה
 

בעבור שאני מקבל על עצמי , רא עולם, מתחנן אניואנא בו"
החור  אנא סתום לי אתפי בשעת התפילה,  לסתום את

 ".באוזניי ורפא אותי מהסבל הנורא
 

"סופו של הסיפור והקבלה של האברך", המשך מגיד 
 מישרים, הגאון ר' אלימלך בידרמן לספר, "הוא הגיע אליי

 : ואמר לי במילים אלו
 

אצל  השנה המרוממים, והלכתי לבדיקה ראש "תמו להם ימי
הרופא מכניס מכשירים לאוזניי,  הרופא לפני ביצוע הניתוח.

הרופא לערוך  מביט שוב ושוב. חולפים מספר דקות ומבקש
 . את בדיקה בפעם השניה

 

הבדיקה שוב, מביט באוזניי ולאחר מכן  הוא עורך את
ע לך אני לא יודע, אבל אירמסתכל עלי ואומר לי בתדהמה: "

 ". שאין לו אח ורע בעולם הרפואה! ,נס
 

אני מביט בפניו כשאיני מבין מהי כוונתו ואז הוא אומר לי: 
שהיה לך בצילומים , שום חור בעור התוף! החור אין לך"

לחלוטין. אתה בריא לגמרי, ואינך צריך  נסתם ,הקודמים
 ".!שום ניתוח

 

אני כיצד  ,יודע כל מי שמכיר אותיחתם האברך ואמר: "
אחד לא האמין למשמע הבשורה  סובל שנים מאוזניי, ואף

ללא  התרפאו לחלוטין, וכיום אני ב"ה שומע מצוין אוזניי –
הקבלה  –את הסוד  שום סבל וכאב, כשאני לעצמי יודע

  השנה לסתום פי מלדבר בבית הכנסת, שקיבלתי בראש
לסתום את החור  היא זו שעוררה עלי רחמים בשמיים

 )(מעובד מתוך 'באר הפרשה'". באוזניי

לדברי המדרש, שבכל יום עושה הקב"ה  מובא בהקדמה
"ראה את  פעמים שהשטן טוען כנגדו: מלחמה עם יצר הרע.

לך אצל : ", ובורא עולם משיבו"ישראל גנבים הםבניך, 
 ". פי כמה וכמהשהם גנבים , אומות העולם ותמצא

 

ממשיך השטן לטעון טענות נוספות, ושוב בורא עולם עונה 
כי אם יבדוק אצל אומות העולם, ימצא , לו על שאר העבירות

 שהם גרועים הרבה יותר מעם ישראל.
 

אולם בדבר אחד בורא עולם אינו משיב, שאם חלילה אנו 
מדברים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שיחת חולין האסורה 

והשטן מקטרג על מעשה זה, אין לכאורה לקב"ה מה שם, 
להשיבו, שהרי אצל אומות העולם לא שייך דבר זה, וגם 

 .בבית תפילתם אינם מדברים
 

דהיינו בורא עולם ילחם  -"ה' יִָּלֵחם ָלֶכםוזהו ביאור הפסוק, "
לכם עם השטן על טענותיו השונות ויסתום את פי המקטרג, 

 . (שמות יד, יד) "ֲחִרׁשּוןוְַאֶּתם ּתַ "אבל בתנאי אחד 
 

כנסיות ובבתי מדרשות אל תדברו שיחת חולין,  כלומר בבתי
 ...מפני שעל טענות מעין אלו, אין מה לענות לשטן המקטרג

 

"ישנו : סיפר הגה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א על עניין זה
שנים על גבי שנים,   אותו אני מכיר כבראברך יקר וחשוב, 
אשר בא אליי וסיפר לי את המעשה מאז שהיה נער, 

  המדהים הבא:
 

בעור התוף  שאותו אברך סובל ל"ע מ'חור' ,כבר שנים רבות
שבאוזניו. מי שאינו סובל מבעיה זו, אינו יכול להבין, מהו 

 הצער שאותו אדם חש.
 

נסתם, והדבר גורם לו לסבל וצער רב  יש לו חור גדול שלא
בנוסף . באוזניו בכך שאינו שומע טוב ,שנים רבות כבר

וכן תוקפים אותו זיהומים  ,שומע צלצולים באוזניים
 חוזרים ונשנים.

 

הרף, ובעיקר  מדובר בכאבים עזים באוזניו שחש הוא ללא
כי אם  .שיכנסו מים לאוזניו ,ואופן על כך שאסור בשום פנים

יוכפל סבלו פי שניים ושלוש שכן  - מים חלילה יכנסו לו
מדובר במקרה מעין זה יתפתח זיהום או דלקת באוזניו, 

 . בכאבים עזים וחזקים!
 

לו על  תשע"ה, הלך אל רבו בבכיות וסיפר'ה בערב יום הדין
שנים רבות ואינו  שסובל באוזניו כבר מזה ,הסבל האדיר

  יכול לשאת אותו יותר.
 

בפניו והורה לו כי אם הגיע שמע זאת רבו בכאב, הביט 
וזאת על  מידי, לפחי נפש שכזה, הרי שעליו לעבור ניתוח

 .אף הסכנות הטמונות בניתוח מעין זה
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  ""בשלחבשלח""פרשת פרשת  
  ].יג, יד ["אשר יעשה לכם היום' יצבו וראו את ישועת היויאמר משה אל העם אל תיראו הת"

  . כהרף עין–' ישועת ה
לא היה חוזר אלא נוסע וקרב וכאשר ראו ש, לתת בלב פרעה לשוב מאחוריהם' בתחילה צעקו אל ה: ן"כותב הרמב

מסוגלים אנו להבין , אכן, ונכנסה בליבם מחשבה רעה להרהר אחרי משה." לא נתקבלה תפילתנו: "אמרו, ליהםא
ואין הם רואים שום , וחיות מסביבם, סגר עליהם המדבר, כאשר הים לפניהם והמצרים מאחוריהם, פחדם

  .ות לפי שכלם להציל עצמםטבעיות הנראתוכניות החלו מתכננים , אפשרות טבעית להצלתם
ובכך הוא רוצה , ה צריך את עצותיו ורעיונותיו"לעיתים נדמה לו לאדם כי הקב" יושב בשמים ישחק"ואולם 

יכול ויכול להושיע גם באופן שאין האדם מעלה על - הוא הכול! הישועה' כי לה: על האדם לדעת. ה"להקב" לעזור"
  .דו עם ישראל במעמד קריעת ים סוףוזוהי מידת הביטחון האמיתי שלמ, דעתו כלל

כן יגדל ויתחזק ' ונה בהמככל שתגדל אצל האדם מידת הא. הוא פרי האמונה' ומחובתנו לזכור כי הביטחון בה
על מידת הביטחון יש לעמול רבות בחיזוק הצד . או בירושה, ביטחון אינו מגיע לאדם באופן פתאומי. הביטחון בו

" מבטחו' אשרי הגבר אשר שם ה"ש "הוא מבטחו כמ' תחזק במידה זו ידע שהוהאדם הרוצה לה, האמוני שבאדם
לא תמיד הם " ההגיוניים"הנה הגיעו מים עד נפש והפתרונות : כך ראינו בקריעת ים סוף). ה, תהילים מ(

 – ה ואם זו תהיה אמונתנו וכך יהיו מעשינו"על כן עלינו להבין שיש לנו לשים בטחוננו אך ורק בהקב. המועילים
  .הישועה לא תאחר לבוא

                   ', אברך צדיק וירא ה, זכיתי להינשא לבעל נפלא. תושבת ירושלים', מעשה מדהים מספרת הגברת מרים גבאי תחי
,  השנים חלפו בזו אחר זו–מלבד דבר אחד שהציק מאוד על ליבי , חיי היו מאושרים וטובים. עדין נפש ובעל רגישות נדירה

  .אך היא איחרה מלבוא, שכתי לחיות בשמחה מתוך תפילה ואמונה שהנה כבר תגיע הישועההמ .ועדיין לא זכינו לילדים
ליבי התנפץ לרסיסים ופרצתי בבכי קורע ". הינך עקרה ולעולם לא יהיו לך ילדים: "הלכנו לפרופסור בכיר שאמר במילים אלו

           ". לעולם לא יהיו לך ילדים: "שקבעו יחדיוהלכנו למומחים נוספים בארץ ובעולם . הרגשתי כי נגזרה עלי גזירת מוות. לב
, כשהאברך הצדיק שלי סעד את ליבו בארוחת הערב שהכנתי,  בלילה10השעה היתה . ערב אחד ישבתי עם בעלי בבית

  .ובסיומה ביקש לעלות לנוח במיטתו
. זוג ללא ילדים לעולםנישאר , ולדברי הרופאים,  הלילה הוא ליל נישואינו העשירי–ישבתי לי לבדי במטבח ופרצתי בבכי 

אלא תמיד , ובפרט על הבעל הנפלא שמעולם לא התלונן או רטן על המצב, והודתי לו על כל הטוב שיש לי בחיים' פניתי לה
  .עודד וחיזק שעוד תגיע הישועה

                     . ואז נשמעו דפיקות בדלת. התחננתי בבכי, "אני רוצה ילד שיקשקש על הקירות ויפזר את הצעצועים בבית', ה"
  .תה זו שכנתי שראתה אותי בוכההי

             : נצנץ בי רעיון נועז, בעודי שופכת את ליבי אליה, לפתע. היא ידעה מיד את הסיבה לכך וישבה לנחם אותי ולחזק אותי
  ".בואי ונזמין מונית ונלך לצדיק בירושלים ואבקש ממנו ברכה לישועה"

קח אותנו לרב הכי צדיק בירושלים שאתה : "י ממנוומיד הזמנתי נהג מונית חרדי שהכרתי ובקשת, היא הסכימה בשמחה
אל ביתו של הגאון הרב שלמה ', שערי חסד'עלינו למונית כשהנהג הוביל אותנו אל שכונת .  בלילה11השעה היתה ". מכיר

  .דפקתי בביתו של הצדיק בעדינות והמתנתי. ל"זלמן אויערבך זצ
, על שלום הבית הנפלא שלנו,  התחלתי לספר לרב על בעלי הצדיק"?מה אוכל לעזור: "הרב פתח את הדלת במאור פנים ושאל

תוך כדי ,  שנות נישואין ללא ילדים ועל הצהרת הרופאים כי אין סיכוי לזכות בילדים10בכי וסיפרתי על בואז פרצתי 
  . העשיריונשנחנקתי מבכי וסיפרתי כי הלילה הוא ליל נישואי

ה לא "דעי לך כי הקב", עצר הרב לרגע ואמר, ..."אבל, כואב לי מהצער שלך: "ואז אמר לי בחמלה, הרב חיכה שאירגע מעט
            : אך הרב המשיך ואמר ,הייתי בטוחה שהצדיק הרחמן ינחם אותי ויביא לי סגולה .הזדעזעתי". חייב לתת לך ילדים

לא פרנסה , לתת לנו בריאותלא חייב  ,לא חייב לתת לנו' אך עלינו לזכור כי ה, יתן לנו משהו' לפעמים אנו בוכים ורוצים שה"
  "!לא חייב כלום... או בית ומשפחה

שאם תעשי למען  ,דעי לך, אבל: "אך אז קרא לי הרב ואמר, ובאתי לשוב על עקבותיי, הבנתי מדברי הרב כי זו גזירה משמים
  !אז גם משמים יעשו איתך מה שלא חייבים לך, אנשים משהו שאת לא חייבת

: כשהחלטתי מיד לעשות כדברי הרב. עיניי האירו ורצתי לביתי בשמחה".  עליו מהשמיםכל המרחם על הבריות מרחמים"
" בשערי צדק"החלטתי כי מחר אלך לבית יולדות ". יעשה לך דבר שהוא לא חייב לך' גם ה, אם תעשי דבר שאת לא חייבת"

  .והתרגשו והודו לי על עזרתיהן כל כך שמחו . קניתי מתנות והפתעות והלכתי לשמח אותן. ואעזור ליולדות החלשות
, לכן, מפני שכאן הוא מקום של נשים מאושרות שזכו בילדים, אך אחר כמה שבועות הבנתי כי כאן לא ממש צריכים אותי

  ".אונקולוגיה.... "הכי... החלטתי לשנות את מסלולי וללכת למחלקה הכי
              , והתחלתי לעבור מאחת לאחתארזתי אותם בסלסלות מקושטות בצלופנים וסרטים ,  רבים ושוקולדיםקניתי ממתקים

אין לתאר את האושר שניכר בין דמעות עיניהם . תוך כדי שאני משמחת אותם ומעודדת אותם שבקרוב יתרפאו לחלוטין
  .הרגשתי כי כל חיוך שגרמתי להם הוא אוצר. השבורות

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"טומי רפאל בן אנה הי, ו" יקוט רבקה בת רחמה הי,ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו" הישמואל בן רונית, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



ולאחר ארבע שנים נוספות , נולד לנו בן בריא ומתוק... לאחר שנה בדיוק,  לי שאזכה בילדיםברכתי אותם ואף הם אחלו
                   –אני המשכתי עם החובה שאינני חייבת בה ? ומה איתי.  תאומות מקסימות וחמודות–מתנה נוספת ' קיבלנו מה

  .ולהמתיק את חייהם של אותם נשמות טהורות הנמצאות בקומה השביעית של בית החולים
תיו של ו עשרות ממתקים בחודש למען בניו ובנ–אני ובנותיי יוצאות בכל יום שני ומחלקות סלסלות מתוקות , עד היוםכש

  .מלך מלכי המלכים שדורש מאיתנו להיטיב עם הזולת אף ללא תמורה
, ב לתת לך ילדיםה לא חיי"הקב: "ל שינה את חיי"אני רואה כיצד דברי הרב אוירבך זצ,  שנה אחרי אותו ערב קשה22, כיום

  ".גם הוא יעשה בשבילך דבר שאינו חייב, אך אם תעשי בשבילו דבר שאת לא חייבת
  .ומכספי תרומות סלסלות וממתקים לשמח אנשים, עד היום אני ממשיכה לקנות מכספי

             . של רע כשיש את הביטחון שאתה עמדי לא תיתכן מציאות –"  כי אתה עמדי– לא אירא רע –גם כי אלך בגיא צלמוות "
וכדאי לשנן את  .ה רוצה להרע עמנו"ו שהקב"אך צריך ללמוד זאת להאמין בכך ולהתייחס לכל צרה ולכל קושי כניסיון ולא ח

  .)ויוציא עמו בששון, אור דניאל( ואין עוד מלבדו שיכול להושיע" כי אתה עמדי, כי אתה עמדי "–הסגולה הנפלאה 

ר שמתי במצרים לא כל המחלה אש' אלקיך והישר בעיניו תעשה וגו' ויאמר אם שמוע תשמע לקול הה"
  .רופאך' אני ה ].כו, טו ["רופאך' אשים עליך כי אני ה

, והוא מסדר לו תרופות ועשבים, מי שהוא חולה הרי מבקש הוא כי הרופא ירפאנו : הידוע מברצלונה–א "מפרש רבנו הרשב
בין את למרות שהחולה אינו מ, ואינו מהרהר אחר דבריו מאומה, "תורה מסיני"והחולה מקבל את דבריו של הרופא כ
  ...הוא סומך על הרופא שהוא מומחה, כאמור, אך, הסיבות לנתינת התרופות האלו בדווקא

              , הרופא האמיתי סידר לנו מצוותיו וחוקיו לרפואת נפשנו אף על פי שאין אנו מבינים טעמי המצוות ובפרט החוקים
          ? צוות שאיני יודע טעמן ובפרט החוקיםשאם תשאל איך אקיים מ, וזאת היא כוונת הכתוב. בוודאי אנו צריכים לשמוע לו

 כשם שאתה שומע לרופא אף שאינך יודע איך דבר זה מועיל או מזיק ואתה –"! רופאך' כי אני ה: "על זאת תבוא התשובה
  .ל הנאמן-הא, ה שהוא רופא הנפש" תשמע להקב– להבדיל -כך, סומך עליו

חולה מסוכן הוא ולבקש עצה למחלתו האנושה : א"י מנשכיז זיעק רבי מרדכ"מסופר כי חסיד אחד הסיח את צעדו לפני הרה
  !"אצלו בטוח תמצא מזור ותרופה למחלתך, תיסע אל הפרופסור מאניפולי: "השיבו הרבי .בא

וכי יש באניפולי  .כשהגיע לשם צחקו לו תושבי המקום. שמע החסיד בקול הרבי ומיד שכר סוס ועגלה ומיהר להגיע לאניפולי
  "?ומה אתם עצמכם עושים בפגוע בכם מחלה: "שאלם החסיד ...פולי עיירה קטנה היא שגם רופא אין בהאני? פרופסור

  .ענו לו תושבי המקום, "אין לנו להתפלל אלא לאבינו שבשמיים"
אך מה גדלה  ,מאוכזב ומלא מרירות חזר החסיד לרבו וסיפר לו על ששמע בקולו ונסע לאניפולי למצוא את הפרופסור הגדול

וכמה גדולה הייתה בושתו כשתושבי המקום לעגו לו כששמעו שבא לחפש , מתו כשנוכח לדעת שגם רופא פשוט אין שםתדה
  "?השאלת את היהודים שם מה הם עושים במקרה של מחלה: "שאלו הרבי "...הפרופסור מאניפולי"את 

  ."'הם אמרו לי שבלית ברירה הם נותנים ביטחונם בה, ודאי"
  !"אל הפרופסור הזה שלחתיך "–הרבי  אמר לו –!" שוטה"

  :עשרה-בתפילת שמונה" רפאנו"על סידור התפילה מובא פירוש נפלא על ברכת " מערבי לב"בספר 
דהרי בוודאי אין שום תרופה , ה מרפא גם את כל החולים בעולם"הרי הקב? "רופא חולי עמו ישראל"מה פירוש המילים 

  ".רופא כל בשר "–" אשר יצר"שאומרים בחתימת ברכת וכמו , לבדו' לשום בריה בעולם כי מאת ה
שאצל הגויים לא יתרפא חולה , והוא. אלא ברכה זו באה להורות לנו את ההבדל שבין ישראל לאומות העולם בעניין הרפואה

  . עודאין לו תקווה, אבל כאשר נגזר עליו חולי שימות בו, ה את המחלה רק לזמן קצוב"מחוליו אלא אם כן הביא עליו הקב
, .)ברכות י(וכמו שהיה אצל חזקיה , תפילה קורעת את גזר דינו, מה שאין כן אדם מישראל אפילו נחתם גזר דינו למוות

  .)ברכת דוד( ולמרות הכל הועילה לו תפילתו" כי מת אתה"שהודיע לו הנביא 

ויצר הרע מקנטר עליהם מה , חוקים הם דברים שאינם אלא גזירת מלך בלא שום טעם ].כו, טו[ "ושמרת כל חוקיו"
  ).י"רש(כגון לבישת כלאים ואכילת חזיר , למה נאסרו, איסור באלו

בעבר הייתי רגיל , בעוונותיי הרבים: וסיפר, א"פנה אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט, בעל תשובה שעלה מרוסיה
, כמובן שאני מקפיד מאד על אכילת מזון בכשרות מהודרת, ומאז שזכיתי לחזור בתשובה, דהיינו חזיר', דבר אחר'באכילת 

כי בעזרת תרכובות שונים , כעת נודע לי על ידי אנשי מדע. מאד קשה עליאך ההתמודדות עם הפרישה מאכילת בשר החזיר 
  ?האם יש רשות להכין בשר שכזה ולאכלו: וברצוני לשאול! שטעמו ממש כטעם החזיר, ניתן לייצר בשר כשר למהדרין

 לנו הרי כל שאסרה: אמרה לבעלה', ילתא'ששמה היה , אשתו של רב נחמן:): ט"ק(מסופר במסכת חולין  :ר"מוהשיבו 
, שכולו דם קרוש (אך מותר לנו לאכול כבד, כמו שלמשל נאסר עלינו הדם, התירה לנו כנגדו דבר כשר בטעם זהה, התורה

, אם כן... שטעמו כטעם החזיר, ומותרת לנו אכילת מוחו של הדג שיבוטא, וכן אסור לנו לאכול חזיר, )וטעמו כטעם דם
העטין של הפרה -(' כחל'צלו לה את ה: אמר רב נחמן לטבחים! בחלב-בשרברצוני לאכול מאכל שטעמו כטעם : ביקשה ילתא

  ).שממנו חולבים את החלב
שטעמו היה משתנה לטעם המאכל בו האדם (ן מעשה בגביר נכבד שחקר בענין המ: )פתח עיניים שם(א "וסיפר רבינו החיד

,  האם נחשב הדבר שעשה איסור- את טעמו במן וטעם, כגון חזיר, מה יהיה אילו יחשוב האדם לאכול מאכל אסור): היה חפץ
  ? או לא

מכיון שבפועל האדם האוכל יודע שמה ,  שמותר היה לחשוב על מאכל אסור כשאוכל את המן-א " ממשיך החיד-השבתי לו 
ורב נחמן דאג לספק , בחלב- שאמרה שחפצה לאכול בשר, ל של ילתא"והראיה לכך היא מהמעשה הנ. שאוכל הוא מאכל מותר

  !ה כזה מאכלל
                - הגם שטעמו כטעם חזיר , שהיות והמאכל שאוכל הינו כשר, לכאורה נוכל להשיב לבעל התשובה היקר, לאור הדברים

  .מותר לייצר אותו ולאוכלו
יש להימנע : נענה מרן והשיב, ל"ש אלישיב זצ"א הציג את השאלה בפני מרן הגרי"י זילברשטיין שליט"כאשר הגר, אולם

ואין דומה הדבר למוח השיבוטא או . כי עלינו להתרחק מהכיעור ומן הדומה לו, בו טעם חזיר וכדומהמאכילת דבר שיש 
                 , אבל לנו אין לחתור ולמצוא טעמים של חזיר, והם כשרים בתכלית, יתברך בעולמו' שאותם יצר ה, לכחל הבהמה

  .)אחת שאלתי( !וגם עלינו לתעבו, שהרי הבורא תיעב אותו
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז שוורמרת מנסורה בת כ נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"בן דינה זנ אלון " לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע

  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  
  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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 מן אז והיום -לדורותיכם"  -"צנצנת המן 
 

לת פטומה ויין ישן. ותרנג-שבא לפני רבא לבקש מזונות מעשה בעני
  '?אינך חושש לדחוק את הציבור עם ההרגל היקר שלך' :אמר לו רבא

 

 ,וכי אני אוכל מן הציבור?! הלא משל הקב"ה אני אוכל" :השיבו העני
 ".עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו" שהרי כתוב

ה "מלמד שכל אחד ואחד נותן הקב ,'בעתו'בעתם לא נאמר אלא 
 "!פרנסתו בעתו

 

עשרה  אותו שלששלא ראתה  ,בינתים באה לביקור אחותו של רבא
אמר לו  ... תרנגולת פטומה ויין ישן ,מיוחדת לו מתנהשנה והביאה 

 (כתובות סז:)                                                         ' אכול!ל שב -צדקת ' :רבא
 

אע"פ שלא הגיע לעני לקבל  ביאר מרן הגאון רבי חיים שמואלביץ:
את מעדניו מקופת הצדקה, מכל מקום בזכות בטחונו הגמור בה' 

וגם רבא זכה לקבל את  .שיספק לו כל צרכיו קיבל את סעודתו
 תשל"ב ל') "שיחות מוסר"(                          סעודתו המיוחדת בזכותו של העני!

 
 

 אהבת ה'בפלפל ממולא 
 

אחיין שלי היה מאושפז ' הבא סיפר ידידי:מעשה המופלא האת 
לא רצתה שהילד  בת צדיקים. אמו "תל השומר"בשבוע שעבר ב

 .לא סמכה על כשרותומכיון ש, יאכל מהאוכל של בית החולים
אלא שהילד סירב  הביאה לו אוכל בחמגשיות, מנות קרב...

 . ''זה לא טעים, לא רוצה, זה קר :לאכול
 

תרצה לאכול, מה יערב כן : 'חמוד שלי, מה אמו שאלה אותו
 '...'אני רוצה פלפל ממולא :אמר הילד לחיכך?'

 

לא עברו עשר דקות ובמחלקה עבר מתנדב של אחד מארגוני 
 שאלה האם. האיש 'להציע לנו?לך מה יש 'החסד לחלק אוכל. 

בו שני פלפלים ממולאים באורז חם רו ותנפתח את המגש והנה 
 ("נר לשולחן שבת" מהרה"ג י"א)                                                   ומהביל.

 

היו ישראל  .זה המן שירד לישראל בעין יפה –"ופריו מתוק לחכי" 
 (יל"ש שיה"ש תתקפ"ו)                           טועמים בו תקמ"ו טעמים, כמנין מתוק!

 
 נראה לרמוז "מן הוא" אותיות אמונה.פרשת המן עיקרה אמונה בה', על כן 

 

, דאותיות מן במילוי הם מם ונון, והנה שתי עוד נראה לרמוז בתיבה 'מן'
אותיות אלו שוות, שאותיות הפנימיות זהות לאותיות החיצוניות, ללמד 

 שאדם צריך להיות שלם באמונתו, מבית ומחוץ.
 

, כמציאה וירושהבלי שיטרח בו מממון הבא לו  - כמו שבנסתר ,עוד ירמוז
פרנסתו -בגלוי, שהרי לא פעל כלום, כך בלבדהוא  ה'מאת אדם מבין ש

הביא הוא שתו, הכל ממנו, ולא פועל ידיו עבודשל אדם הבאה לו על ידי 
 ידידי הרה"ג ע"כ)מ("נר"             וח, אלא חובת השתדלות גרידא היא.ולו את הר

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 (י"ד כ"א) ".את הים ברוח קדים עזה 'ויולך ה"

 

 בעקבות החורף והרוחות העזות
 

, כתב השו"ע: ועל רוחות שנשבו בזעף מברך 'עושה מעשה בראשית'
 (או"ח רכ"ז א')                         ואם ירצה יאמר 'שכוחו וגבורתו מלא עולם'.

 

אם הוא רוח  ,שאם הרוח שלא בזעף (שם ד') כתב ה"משנה ברורה"
...  'שכוחו וגבורתו'ברך יולא  'עושה מעשה בראשית'גדול יברך 

עושה מעשה 'לברך תמיד על רוח סערה שאינה מצויה וטוב 
  בראשית', שבזה בוודאי יוצא, כי אין אנו בקיאים כל כך מהו בזעף.

  

 ,מונקטשכנסת ו, רב שכונות בתי ברוידא, זצ"ל משה פישרהגאון רבי 
אל  -לשאלת ידידי שליט"א בפרטי הלכה זו יצא עמו לחצר 

כזה ראה  ,כאן, לבסוף פסקלוהרוח הירושלמית, דן לכאן והחורף 
או את  ,על רוחות חזקות שיכולות להעיף את המטריה: וברך

זה כבר  - 'עושה מעשה בראשית'אפשר לברך עליהם  ,הכובע
 'רוח סערה שאינה מצויה'!הגדרת ב

 

עוד הוסיף הרב פישר, כי ברכה זו מברכים פעם ביום, תדירות 
 "מ)יתלמידו הרה"ג מ("נר לשולחן שבת"             ם.מיורע יםברקעל הברכה כמו 

 
 רבי עובדיה מברטנורא של  ומתוך איגרתובאותו ענין... 

 

'אני לקחתי בית בירושלים. ועלי לתת תודה לה', שלא חליתי 
ככל האנשים אשר באו עמי, כי רוב האנשים הבאים מארץ 
רחוקה לירושלים נופלים על המיטה לסיבת התחלפות האויר, 
השינוי מקור לחום ומחום לקור, שכל הרוחות שבעולם באות 

המקום  ונושבות בירושלים... ואומרים כי כל רוח בטרם תלך אל
אשר תרצה שמה הרוח ללכת, באה להשתחוות לה' בירושלים... 

         אגרות א"י) -שנת רמ"ח (וברוך יודע האמת...'                                        

 
ח' בשבט והנה רוח סערה באה ונשברו שני  ,ויהי בחצי הלילה'

המלחים  ויראו .תרני הספינה ולא נשאר כי אם תורן אחד רעוע
יראה גדולה ויטילו הכלים אשר באוניה להקל וישליכו 'בומברדי' 

כי היו  ,ואין קול ואין עונה ,שישלחו ספינה להצילנו ,לקרוא לחוף
 לא היה אפשר להתקרב אלינו. גם , טרודים להציל את עצמם

 

ה בוהאוניה חיש ,ויולך אותנו הולך וסחוב והים הולך וסוער
ב לעשרים וארבע וקר .ממטה ולמעלה מיםגלי ובאו בה  ,להשבר
 סלעים.  מלאהמקום היה ש ,תובכל רגע ראינו את המו ,שעות

נו היינו יביד כל אחד היה כלי להריק את המים ובדמעות עינ
 .סערה ההיאהונמלטנו מן רוח חם ה' יעד ר ,ממלאים איש כליו

 

 אוניהמן ה נוהפטרוני להוציא חשל ,כאשר הים עמד מזעפו
ובחרנו  ,ליםולהפליג לא היה רוח לצאת ש אלא ,ונכנסנו בדוגית

 אל היבשהבמים רדודים ירדנו  ,אנו היהודים להמלט על נפשנו
              (שם)       '... דריה עייפים ויגעים בי"ד בשבטנוהגענו אל אלכס ...
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  בשלחפרשת  
 תשע"ט-636גליון 

 
 לע"נ מרת בתיה

 אהרן ע"הב"ר 
 ח"י שבט תנצב"ה 

 

 

  בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
 ניתן לקבל את העלון

gmail.com@ner4499 

© 



 ? בפרשת השבוע -ונזכר בהם  אלו הלכות שכח משה
 

באו נשיאי העדה ויגידו למשה שלקטו היום לחם משנה. ' - הלכות שבת
שעה נזכר משה בפרשת השבת שאמר לו הקב"ה שיאמר לישראל  באותה

"שם שם חוק  - ושכח אותה. והיכן אמר לו הקב"ה הלכות שבת? במרה
 )מדוע משה שכח... ויק"ר י"גועיין  (מדרש "והזהיר" בשלח            .'חוק זה שבת -ומשפט" 

 
הגאון רבי  אמר תורה ודעת כפשוטו! (ט"ז ה')". שייוהיה ביום הש

 'והיה'אין  השישי","והיה ביום נאמר " :הר לבחור בישיבוגדליה ש
שגם ההכנות לשבת קודש צריכות ללמדנו אלא לשון שמחה, 

 "ניצוצי התורה") -בשלח ("מגדל אור"                                          !"להיות בשמחה

 
 ערב שבת בעיירה וולוז'ין

 

 כשרונו העצום של הגאון רבי זליג ראובן בנגיס

 

היה  ,היה עניהיה זה בעת היותו בחור בישיבת וולוז'ין. כיון שהוא 
 בעל פה ואומר לפניו ,בא בכל ערב שבת אצל העשיר של העיירה

והיה  מתחילה ועד סוף ומהסוף להתחלה. "שיר השירים"את 
 :(סיפר הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ!  מקבל על זה כמה מטבעות למחיה

 )ה"להקדמה ל"אמרי דעת" הל' שמי .'על הרב'ה של הרב'ה'שמעתי מאחד ממקורבי הגאון האדיר 

 
מצוה זו מוטלת  - רכי שבתומצוה להכין צ". "והכינו את אשר יביאו

ולא יאמר 'כי  על כל אדם, גם אם יש לו משרתים, יכין הוא בעצמו.
  (רמב"ם הל' שבת ו')     . שזה הוא כבודו, שמכבד את השבת -אפגום כבודי' 

 

מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך שלדעתו לא די ושמעתי מ
רק אם  ,אחת לכבוד שבת, שהרי מצוה בו יותר מבשלוחו בהכנה

 . די בפעולה אחת ,טרוד במלאכתושהוא או  ,רוצה ללמוד תורה
 ) והוא הדין ביום טוב - מ"ב הערה קצ"ה "שמירת שבת כהלכתה"(                                               

 

   (ערוה"ש נ"ר ג') ואצלנו נשותינו עושות ומכינות לכבוד שבת, ואשתו כגופו.

 
 (או"ח רס"ב א') מצוה לנקות את הבית ולסדרו מבעוד יום. -לכבוד שבת 

 

, האם צריך לכבד הבית ואינם שובתים בבית כאשר נוסעים לשבת
אם אף , שלכבוד השבת? השיב מרן הגאון רבי חיים קניבסקי

 לא נשאר שם וסוגרים הבית, אין צריך לנקות את הבית.                                                                    אחד
 הל' שבת)ח"א "אשיחה"  מתוך ספרו - (תשובתו לידידי הרה"ג רבי זאב שטיגליץ                        

 
ברך את חברו ימי שעדיין לא רוצה לקבל שבת, האם ראוי שלא 

השבת. את ב"שבת שלום", שהרי בזה מראה שרצונו לקבל 
 (שם): 'אם מכוון שלא לקבל שבת אין לחוש'.     השיבו רבי חיים

 
האם יש ענין להחמיר שלא לכתוב חידושי תורה מחצות היום 

 (שם)                תשובת מרן: 'לא שמענו חומרה כזו'.  של ערב שבת.

 
"פעם אחת הייתי בשבת קודש  חמיה אלתר:סיפר הרה"צ רבי נ

 . "שפתי צדיק"ה - אצל הצדיק רבי פנחס מנחם מפילץ
 

סח לי הרבה  ,באתי לביתו ביום חמישי לעת ערב. לאחר ארוחת ערב שאכלנו יחד
 והיה שרוי בשמחה רבה.  ,שיחות קדושות

 

בחדר הולך אנה ואנה רבי פינטשי  תכשהלכתי לישון שמעתי א
"ריבונו של עולם, שיעלה יפה הקוגל של שבת  ומתפלל:הסמוך 

 קודש ויהיה טעים, כי יש לי אורח יקר מאד לשבת".
 

אחר כך אמר: "כשהשבת תכנס, ריבונו של עולם אני מבקש 
ממך, שתכנס קדושת השבת בגופי ובביתי, ובמאכלים של שבת 

 זמן רב בתפילה". שיהיה בהם טעם של קדושת שבת. כך הפציר
 נכדו של חידושי הרי"ם)   , היהגאון וצדיק ומתמיד גדול ,הרבי מפילץ - בשלח ים"("סיפורי חסיד

 
 (פסחים קיח.) "קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף".

 

ביאור נפלא:  בשם הרבי בונים מפשיסחא הביא "שפתי צדיק"ב
מן הסתם התחכמו בני ישראל בכל מיני עצות איך להנצל מן 

 לא עלתה על דעתם... ,שיקרע להם היםם דרך זו לאו ,המצרים
 

ובסוף , ם שונותידרכוכן הוא בפרנסה, האדם מחפש עצות 
הקב"ה מכלכלו בדרך חדשה, שלא עלתה על דעתו כלל! 

 (חג הפסח ע"ו)"ודברי פי חכם חן".                                        ומסיים

 ,פאלאג'י רבי חייםהגאון  השבוע יחול יום הזכרון לפאר ישראל

 ח"ז שבט תרכ", י"רב הכולל"ראש הרבנים לטורקיה, 
 

 ניצוצות מתורתו
 

 א)"ג כ"(י בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה"."

 עמוד אש פרטי! לבנותכל אחד יכול 
 

כל מצוה שאדם מקיים נברא מלאך, ובמצוות הצדקה המלאך מ
ואותו מלאך יורה לו דרך  ,"צדק לפניו יהלך" שנאמר ,הולך לפניו

למי שאבדה , ו ראינו פעמים רבותנ. ובעיני.למצוא את אבדתו.
 קו נריתיכף ומיד צדקה לעניים, וידל אמרתי שיתנו להם אבידה,

מוצאים שלעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, והיה בדוק ומנוסה 
 )אלף תשנ"ג"מעיל צדקה" י דברי ה"עפ "נפש חיים" מערכת י'(     !אבידתם באופן זה

 

 מהו הדבר הכי טוב שהוציאו ממצרים?
 

וישאלו כלי כסף וכלי זהב "וכפי שכתוב בפסוק:  !שמלות
י שהשמלות היו ", וכדברי רשאחרון אחרון חביב - "ושמלות

 )מכילתא פי"ג י"עפ שמות י"ב ל"ה(                חשובות להם יותר מכסף וזהב...
 

פעמים רבות במקרא מצאנו הרי  תמה רבי חיים פאלאג'י:
יהודה , "חיטה ושעורה" -יותר, דוגמת  הראשון בפסוק חשובש

 ועוד?  "בקרבנות הנשיאים"
 

כדוגמת  המוקדם הוא חביב, ,בדבר הנוגע למצוהוחידש, כי 
       האחרון הוא החביב. ,בעסקי העולם הזה ךא ,"זריזין מקדימין"

 ז: דרך התגרין)"ג י"י במדבר י"ש, ועיין רש"עיי"נפש חיים" מערכת א' (                                      
 

 על דרך החידוד את שאלתו זו של רבי חיים פאלאג'י: ישבלי לי נראהה
 ביזת הים היתה שכר האנשים,כי שכתב  ,על פי הש"ךלבאר 

 ."וזהו "שאלה אשה משכנתה ,ביזת מצרים היתה שכר הנשיםו
               ...כי זו היתה ביזת הנשים ,היו חשובות יותר 'השמלות'אולי לכן 

 )"נר לשולחן שבת"(                                                                                                                 

 
 (שבת קלג:) ."התנאה לפניו במצוות" ו ב')"(ט ".לי ואנוהו-"זה א

 

כמו בשאר המצוות התלויות  לי ואנווהו"-אין במקוואות "זה א
הכל תלוי  הלולב נאה, אבל במקוו ,בראיית האדם, כמו טלית נאה

בטהרה, וכשאדם טובל נהיה טהור, ולא איכפת לנו באיזה מקוה 
 אין במקוואות זה נאה מזה.על כן  טבל,

 ובדין זה ישנה אריכות רבה באחרונים) "משבית מלחמות" חיים" מערכת ז' בשם"נפש (             

  
   א)"ד י"(י "המבלי אין קברים במצרים..."

 אכן כן, אין קברים במצרים!!!
 

לא רק יוסף והשבטים הגיעו לבסוף לקבורה בארץ ישראל, אלא 
גם בני ישראל שמתו ונקברו במצרים, התגלגלו ועלו לקבורה 

"להוציא את בני ישראל  -בפסוקים  וזו הסמיכותבארץ ישראל, 
  ואלה הם ,הקבורים בה ,, שהם בארץ מצרים ממש"מארץ מצרים

 .)י"ד-י"ג (ו'בכר"  בני ראובן ,"ראשי בית אבותם
 

, עשה גם במתי מצרים ה' עשה שפטיםשכשם  :טעם הדבר
 )מערכת י' (שם           ניסים במתי ישראל, והעלה אותם לארץ ישראל!

 
 (הגדה של פסח) ".ח"כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משוב

 

אסור ש (ק"י) עוד נראה לפרש על פי מה שכתב ב"ספר חסידים"
וכיוצא  ,שמתואנשים שמצטער בהם, כגון  דברים לספר בשבת

דפשוט  וכתבתי בספרי הקטן "רוח חיים" .ממקרים רעיםבזה 
  שהוא הדין ביום טוב, כיון דמחוייב לשמוח.

 

יש לדלג  ואם כן אל יקחך ליבך לומר שבסיפור יציאת מצרים,
מאה  : הרגולא לספר את כל צרות השעבוד שהמצרים היו עושים

שמתו במכת חושך,  ארבע חמישיות יום,חמישים ילדים מדי ו
היית אומר לקצר בפרטים אלו, מה עוד ש, ו'בני אפרים וכמות 

 שהילדים הקטנים מפחדים וסובלים בשומעם סיפורים כאלה...
 

, אפילו באלו הדברים -' כל המרבה לספרלזה אומר בעל ההגדה: '
הכל הוא שכיון  -' הרי זה משובח' –בסיפור תלאות השעבוד 

 אחדאפילו היסורים הללו אינם ודות לה' ולברכו, וכל הצער להו
                                   מאלפי אלפים מהנפלאות אשר עשה ה' לעמו במצרים.

 או"ח תקכ"ט ב') "רוח חיים", ג' ה("חיים לראש" פסק                                                               
 



 

 

  
  
 

 
 
 

 

  העורךדבר 
גם  נקראתהשבת בה קוראים בתורה את פרשת בשלח, 

 . המוזכרת בפרשהעל שם שירת הים " שבת שירה"
 בתורה בשבט חל בדרך כלל בשבוע שבו קוראים ו"ט,והנה

עוסקת ביציאת בני ישראל ממצרים האת פרשת "בשלח" 
 וגאולתם מעבדות לחירות. 

 .נטיעהן יבמוד על הקשר בין הגאולה לנע
ָּתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ  ִּכי: "(קדושים, ח) תנחומאמובא במדרש 

ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל, ַאף ַעל ִּפי  -" ּוְנַטְעֶּתם
א ִנַּטע,  א ֹּתאְמרּו ֵנֵׁשב ְו ֶׁשִּתְמְצאּו אֹוָתּה ְמֵלָאה ָּכל טּוב, 

. "ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל ּוְנַטְעֶּתם", ֶׁשֶּנֱאַמר: ֹות ְזִהיִרין ִּבְנִטיעֱהוּוֶאָּלא 
ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְכַנְסֶּתם ּוְמָצאֶתם ְנִטיעֹות ֶׁשָּנְטעּו ֲאֵחִרים, ַאף ַאֶּתם 
א ֹיאַמר ָאָדם, ֲאִני ָזֵקן, ַּכָּמה ָׁשִנים  ֱהיּו נֹוְטִעים ְלָבֵניֶכם. ֶׁש

ת. ָאַמר ים, ְלָמָחר ֲאִני מֵ ד ִמְתַיֵּגַע ַלֲאֵחִר ֲאִני ַחי, ָמה ֲאִני עֹומֵ 
ֹמה,   "ֶאת ַהֹּכל ָעָׂשה ָיֶפה ְּבִעּתֹו ַּגם ֶאת ָהעֹוָלם ָנַתן ְּבִלָּבם"ְׁש

. (מדוע?) ְּכִתיב, ָחֵסר ָוא''ו. ַמהּו ֵכן 'ָהֹעָלם', (קהלת ג, יא)
ל ָאָדם ֶאת ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶהֱעִלים ִמִּלּבֹו ׁשֶ  אִאּלּולֵ 
א ָהָיה ָאָדם ּבַהִּמיתָ  א נֹוֵטַע, ֶׁשָהָיה אֹוֵמר, ְלָמָחר ה,  ֹוֶנה ְו

ֲאִני ֵמת, ָלָּמה ֲאִני עֹוֵמד ּוִמְתַיֵּגַע ַלֲאֵחִרים. ְלִפיָכ ֶהֱעִלים 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמִּלּבֹות ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם ֶאת יֹום ַהִּמיָתה, 

א ָזָכה, ַלאֲ  ֹוֶנה. ָזָכה, ִיְהֶיהֶׁשְּיֵהא ָאָדם ּב  ֵחִרים.לֹו. 
, עֹוד יֹוִסיף ְוִיַּטע, ֲאִפּלּו ִיְהֶיה ָזֵקן. (נטיעות) ֶאָּלא ְּכֵׁשם ֶׁשָּמָצא

 ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל, ִלְמדּו ִמֶּמִּני, ִּכְבָיכֹול
ים ק: ַוִּיַּטע ה' ֱאח)(בראשית ב,  ֶׁשֶּנֱאַמר ?ֲאִני ָצִרי(לנטיעות) 

 .(עבור האדם הראשון עוד בטרם יצירתו) ַּגן ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם
למצבו יש בו חינוך לאדם להתרומם מעבר  ,מעשה הנטיעה

ואף בזה הוא הבאים. לדורות  ולהכין לצפות, אלא חייב כעת
 לנבראים -מהלך אחר מידותיו של הקב"ה, שמכין כל לזולת 

באה  ,הבאים תהחשיבה על הדורו ,. אם כןהעתידים להיוולד
 לידי ביטוי בנטיעות.

השנה לאילנות.  ראש והוא בשבט ביום ב', ט"ו יחול השנה
פי -בט"ו בשבט אנו נושאים את עינינו אל עולם הצומח, על

 הפסוק: "כי האדם עץ השדה". 
. אילן והגדילההמאפיין את הצומח הוא תכונת הצמיחה 

לפי  למדוד את שנותיו של עץ שרוי בגדילה מתמדת. נהוג
שנה הוא מוסיף שכבה חדשה. צמיחה  שכבות גזעו, שכן בכל

בחיינו  גם צריכה לבוא לידי ביטוי ,מתמדת מעין זו
הרוחניים. לעולם אין אדם רשאי לומר: כבר אין לי מה 
לשפר. כל עוד רוח חיים באפו, יש לו הכוח, וממילא גם 

שתפר. תמיד מוטלת עליו החובה, להוסיף ולהתקדם ולה
-אין היא ובים, כי התורהסיף בתורה ובמעשים טואפשר לה

סופית ולטוב אין גבול. אם אדם מקפיא את התקדמותו 
ונשאר באותו מצב, אין הוא מנצל, למעשה, את הימים 
והשנים שהעניק לו הקב"ה. הוא מזמין כנגדו טענה: לשם 
מה ניתנו לך עוד שנים, אם לדעתך כבר הגעת מכבר אל 

מעניקה תוכן מחודש לכל  ,תמות? ההתעלות המתמדהשל
ולכל שנה חדשה. האדם מוכיח שהוא זקוק לימים  ,יום חדש

 כדי להשיג יעדים חדשים בחייו הרוחניים. ,ולשנים האלה
ימצא שיש לו תמיד  ,כשיתבונן בפנימיותו בכנותלכל אדם 

במה להשתפר, אם זה להוסיף עוד שעת לימוד, אם זה 
נה שות חסד ועד כהעליהודי, ואם ללעשות עוד משהו טוב 

 במהלך חייו. זו הצמיחה הנדרשת מיהודיוכהנה, 
ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ַּפְלֵגי ָמִים " :(תהלים א) ונזכה שיתקיים בנו

א ִיּבֹול ְוֹכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ַיְצִליחַ   ".ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו 

 
 
 
 
 
 

 -במדבר ע"פ ה'  תםוהליכ ממצרים, ת בני ישראליציא .א
 בלילה.  -ביום ועמוד האש  -עמוד הענן 

 :קריעת ים סוף .ב
 ציווי ה' שבני ישראל ישובו ויחנו לפני פי החירות. .א
עם  -המצרים רודפים אחרי בני ישראל וקרבים אליהם  .ב

 יד).-יד, א( ישראל מפחד ומשה מתפלל, ומחזקם לבטוח בה'

 .יח)-(יד, טולמשה שבני ישראל ילכו בתוך הים  אמר ה' .ג
בני ישראל עוברים בשלום ים סוף נבקע לשניים ו .ד

והמצרים רצים על החול הרותח בתוך הים, כו בתו
 המים מכים בהם והם טובעים בים.

 כא).-(טו, אשירת הים: שירת ההודיה לה'  -"אז ישיר משה"  .ה

 סוף: קורות בני ישראל בדרכם מים .ג
 ה'. חוקי וקבלת מר, בעץ המרים מיםה המתקת סנ במרה: .א
 השבת וכבודה.  וקדושת בה', בטחון - והשלו המן פרשת .ב
 . ז)-(יז, אנס הוצאת המים מן הסלע  .ג
 ה' ושבועת נלחם, ויהושע משה, תפילת - עמלקמלחמת  .ד

 .אָלבֹ לעתיד  על מחייתו של עמלק

 

תולדות מרן הרב ש"ך זצוק"ל מובא (מדברי מרן זצ"ל)  פרבס
שכשנולד נקרא שמו בישראל "אלעזר מן", ובני המשפחה 

שנקרא כן מרן זצ"ל  5[עי"ש עמ' כינוהו בחיבה "אלעזר מנ'ע", 
 .]ןזקנו הנקרא כ "אלעזר מן" ע"ש אבי

התברר לו מתוך עיונו בספרי ההלכה  ,בימי בחרותו ,לימים
באופן כתיבת השמות בגיטין, שהשם "מן" הינו  םהעוסקי

"מנחם דמתקרי מן", ולפיכך הוסיף  -כינוי לשם "מנחם" 
 .לשמו גם את השם מנחם

כ' "מנחם  (אבן העזר שמות אנשים אות מ)וז"ל הבית שמואל 
הוא שם הקודש ן" בלא אל"ף מאם כותבין "דמתקרי מן וכו', 

 .מן מנחם -על שם "ויקרא שמו מן", או שהוא "מן" 
 )(על ענין ירידת המן לר' אליהו פלאי שליט"אובס' דגן שמים 

שמבואר דניתן שם "מן" לאדם על שם המן שירד לישראל, 
 .משום דהמן צריך להיות משמרת לדורות, כצנצנת המן

 
 

יש אדם הבוכה תמיד על מעשיו ואינו יכול לעזוב הרגליו, 
מה התועלת בצעקה  -" תצעק אלי"ועל כגון זה נאמר מה 

יסעו ויטו מדרכיהם  -" דבר אל בני ישראל ויסעו"לחוד, 
 ]וניםלס[האדמו"ר מ                                           .הקודמים

 

  

 בס"ד

 טשע"ת ח'    שבט             זצ"ל לע"נ  מו"ר  הרב  יעקב  בן  מרים   העלון מוקדש         'טשנה   397עלון מס'  

 ב' וםערך בינש 510 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2 רקוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

 שבת שלום

ח ּלַ ׁשַ   ּבְ
 ט"ו בשבט 

שבת שירה



 

 

 

 קריעת ים סוףנס עובדות על לקט         
, הם היו מוקפים מצד ישראל כשהגיע פרעה מאחורי בני 

מצד אחד במצרים ומצד שלישי היה מדבר. אחד בים, 
לא יברחו ישראל כדי שבני  ,והקב"ה הביא למדבר חיות טרף

 .]ה, שמו"ר כ"א[ לשם
 
 

באיסוף  אלריש כשהגיע פרעה לים סוף, היו עסוקים בני 
שמות  יאלוזען בנתן וי[שהגיעו מגן עדן  ,אבנים טובות ומרגליות

 .]ט ,יד
 
 

רצתה  .ברצתה ליפול לים  .אד' כיתות היו על הים:  
אמרה  .דרצתה להילחם עם המצרים  .גלחזור למצרים 

 .]יג ,יד יאלוזען בנתן תרגום יו[ שיצווחו נגד המצרים להבהילם
 
 

, והיום (במכת חושך)צרים מששה ימים של חושך היו ב 
 .]ג, שמו"ר יד[היה בים סוף  (כמו כל מכה שהיתה ז' ימים)השביעי 

 

היה כמו בג' ימים  ,החושך בלילה שלפני קריעת ים סוף 
 .]כ מכילתא שמות יד,[השניים של מכת חושך במצרים 

 

השליכו חיצים  המצרים היו באפלה וראו שליהודים אור. 
 .]כ ,מכילתא יד[לאך הגנו עליהם מואבנים, אך עמוד הענן וה

 

 רצתה לקחת ממונם  א.המצרים היו על הים ג' כיתות:  
 .]י-ט ,מכילתא טו[להורגם וליטול ממונם  ג.רצתה להורגם  ב.

 

, בא המלאך ישראל כשרצה הקב"ה לקרוע את הים לבני 
שעד עכשיו הם  -וקיטרג  מ"ס

, ומדוע הם זכאים רהזודה בעבדו ע
קב"ה את איוב, הלנס זה. מסר לו 

ים קרע שיתעסק איתו, ובינתי
 .]שמו"ר כא, ז[הקב"ה את הים 

 
 

המצרים לא ראו שהים נקרע,  
וכשנכנסו לא ראו את חומות 
המים משני הצדדים, לכך נכנסו 

 .]מלבי"ם[בלי פחד 
 

בתחילה נטל הקב"ה את שר  
ותו, ואח"כ טבעו כל מצרים ששמו מצרים, והטביע א

 .]ה ,שמו"ר כא[המצרים 
 

נבקעו כל מימות שבעולם, ואף  ,בשעת קריעת ים סוף 
, אומר חזרו כל המים שבעולם -אלו שבכלים, וכשחזר הים 

הסיבה שכל מימות שבעולם נבקעו, היא  קניבסקיהגר"ח 
בשביל שהמצרים לא יחשבו שיש כאן נס מיוחד ליהודים, 

מקרי הטבע, וממילא הם ירדפו אלא יחשבו שזהו מקרה מ
 .]טעמא דקרא פר' בשלח[לתוך הים  אלריש אחרי בני

 

הים והיבשה רבו ביניהם, וכל אחד לא רצה לבלוע את  
המצרים. היבשה אמרה לים שיקח את מי שהוא הרג, והים 
אמר ליבשה שתיקח את האנשים שנבראו ממנה. הטעם 

שהיא שהיבשה לא רצתה הוא בגלל שקילל אותה הקב"ה כ
 לו לעם, והבטיחובלעה את קין. עד שאמר הקב"ה לים לב

 .ב]י טו, וזיאלען בנתן תרגום יו[שלא יענש 
 

הם טענו שכמו שהם עולים  ,מהיםישראל כשעלו בני  
מצד זה, כך המצרים עולים מהצד השני. אמר הקב"ה לים 
שיפלוט את המצרים המתים, כדי שיראו היהודים שמתו 

 .]ערכין טו.[המצרים 
 

. משה רבינו קמהים, בא אליהם עמל ישראלבני שיצאו כ  
 .]פי' הרא"ש דברים כ"ה[השם המפורש, והוא נבהל  הזכיר את

 

הים לא רצה לשמוע למשה רבינו  - מתי וכיצד נקרע הים 
יותר, שהרי הוא  חשובולהיבקע, מכיון שהוא טען שהוא 

יחד  אחז במטה הקב"ה. עד שבבריאת העולם נברא לפניו
 .], ושמו"ר כא[עם משה רבינו 

 

כיון שהשר של הים  לא רצה להיבקע, ףהסיבה שים סו 
הבין שהקב"ה התנה לבקוע את ים פלישתים שנמצא בין 

 .]כג ,שמות יד הקדוש אלשיך[ר' א"י למצרים, ולא אותו 
 

המים הגבוהים בים נבקעו והמים העמוקים נהפכו  
לא יצטרכו לרדת למעמקים  ישראל ליבשה, כדי שבני
אבירם נבקע לולדתן ו .כא) ,יד ייםהחר (או ולהתייגע בהליכה
 . ישראל בניהים בנפרד מכל 

 

המים בים קפאו ועלו לגובה ג' מאות מיל. ובקריעת ים  
 ]וזיאלען בנתן יו[סוף נקרע הים לי"ב קרעים כנגד י"ב השבטים 

 

בים, פשטו ידיהם ונטלו פירות  ישראל בניכשעברו  
 .]י ,שמו"ר כא[דרך הים  ביאור למד"ר) -(מהיבשה 

 

בין השבטים היו חלונות, והיו בנ"י ש םיות הבחומ 
  .]כט, דעת זקנים מבעלי התוס' שמות יד[מדברים אחד עם השני 

 כיון שראו ישראל שר של מצרים נופל, התחילו אומרים" 
 .]ישעיה רמז תי"ח מעונישקוט יל[שבח" 

ה רגליו של יעקב אבינו והעמידן על הים "נטל הקב" 
יסי שאני עושה עם נ הו, רא, ואמר לקריעת ים סוף) (בשעת

(ב"ר  "אבות העמיד על הים(שאר ה)בניך... אף רגליהם של 
 .צב, ב)

יחזקאל רמז  מעונישקוט (יל "ביזת הים גדולה מביזת מצרים" 
קוט יל[ "ו"משהיו ישראל בים נתאוו לבית המקדש. שנ"ה)

 .  ]תהילים רמז תתל"ג מעוניש
בים סוף  'ות הראו את התגלישראל י בנ 
יותר ממה שראה יחזקאל  - ההוגה גבבדר

עוברים שבמעי אימם ראו  לוהנביא. ואפי
"שירת הים היתה . ו):(זוה"ק פר' בשלח נהזאת 

שפת אמת פר' [ הכנה לקבלת התורה שבכתב"
 .]חוקת תרמ"א

הכנה וה היא השורש ,קריעת ים סוף 
, כגון להיקרעות העתידין כל המימ תעילבק

 .]ז'ניץוקגיד משראל למעבודת י[ דועו הירדן
ניצלו  מה נקרע הים ובזכות מהזכות ב 

 "הים לא נקרע אלא בזכות יוסףדעות שונות מצינו: " - י"בנ
 ]ב"ר פ"ר, ה[

בשכר ביקוע עצי עולה של אברהם אבינו, נבקע הים  
 .]ב"ר נה, ח / שמו"ר כא, ח[לפני בניו 

 .    ]שמו"ר כא, ו[ בזכות יעקב אבינו נקרע הים 
 .]מכילתא שמות יד, טו[ם יהנקרע  השבטיםבזכות  
היתה  - שנאת האחים ליוסף שהגיעה עקב כתונת הפסים 

, כדי שיעמוד יוסף בנסיון אשת פוטיפר במצרים, 'מאת ה
 -ב"ר פ"ד, ח' [ובזכות זה יבקע להם הים ביציאתם ממצרים 

 .]ע"פ הביאור שם
נקרע  - ה"בהקב ישראל בזכות האמונה שהאמינו בני 

בזכות המילה נבקע  - נקרע הים - יםלרושת יזכוב, להם הים
 .]מכילתא שמות יד, טו[הים 

(לצורך עקידת שעשה אברהם אבינו  מאכלת)-(חרב יד  
 .(ב''ר נה, ח) של פרעה "אריק חרבי"עמדה להגן כנגד  ,יצחק)

, ואמר למים ישראל המלאך גבריאל ירד לים עם בני 
 הל התור, כי הם עתידים לקבישראל בניזהר על שמימין לה

 בנישיזהרו על  אמר של הקב"ה, ולמים שמשמאל מימינו
כי הם מניחים תפילין ביד שמאל. למים שלפניהם  ישראל
חותם ברית קודש, ולמים  ישראל בנישיזהרו כי יש לאמר 

עתידים  ישראל בניש משום שיזהרו אמר אחוריהםמש
 .]"ש רל"דקויל[ להראות קשר תפילין וכנף ציצית מאחוריהם

נם בזכות מצות מזוזה, ומן שמימיהמים  ןצלו מיני "בנ 
 .]מכילתא שמות יד, כב[המים שמשמאלם בזכות מצות תפילין 

 "ּוִמְּׂשמֹאָלםְוַהַּמִים ָלֶהם ֹחָמה ִמיִמיָנם "



 

 

   
 ישראל של פרעה לבני ליווימעשה  ובא:מ(ח"א פב.) בזוהר 

לו כשכר על שפרעה (הראשון) שלח  , באיאת מצריםביצ
 ".עליו פרעה אנשים "ויצו - נוירהם אבאנשים ללוות את אב

כדי שלא יקרב אדם להרע  -שלח עמו אנשים ללוותו?  מדוע
ליוו אותו בכל ארץ מצרים, להודיע  - להם. 'וישלחו אותו'

כבוד. אמר הקב"ה אלא  ,בזיון -שליחתו מהם שלא היתה 
 כך אתה עתיד לעשות לבניו, שתלווה אותם מארצך. :לפרעה

שכר שליווה פרעה ם, היה במצריבדם עבווש "ירידת בניגם 
פסיעות ד' סוטה אמרו: "בשביל  ראגמבואת אברהם. 

. לדברי "שנה 400נשתעבד בבניו , שליווה פרעה לאברהם
 עלשנגזר שעבוד על זרע אברהם  יפל עף המהרש"א, א

שעשה אנגריא בתלמידי חכמים, או משום ששאל 'במה 
ת ד' זכובו ,דיםלא נתפרש אצל מי יהיו משועבמ"מ  ,אדע'

הרמב"ם . והנה אצלו שתעבדוזכה פרעה שי - ותפסיעה
אף על  - טעם שנענש פרעה על שעבוד מצריםה מפרש
וכיון  .אבל לא נגזר שפרעה ישעבדםכי תה זו גזירה, ישהי

נענש על כך.  -עצמו ב בני ישראל שעבוד אתשהוא נטל
ה שפרעה זכ ,עולה ראגמ: מהמקשה )ב"פתח עיניים"(חיד"א וה

זכה גם שהשעבוד יהיה  "כבגלל ד' פסיעות, ואד ובשעב
זה ודאי ששכר הלוויה תלוי ועומד משעה  :יישבמו אצלו.

היה  ישראל שליוום, ואם לא היה נוטל שכרו בשעבוד בני
וכשרצה לשעבדם נקבע זה לשכרו, ונענש  ,זוכה לשכר אחר

 .החר בשכר זבעל ש
 זצ"ל מעשה באורח שהתארח בבית רבי יוסף חיים זוננפלד

יים הסדר כשעה לאחר חצות, קם כשהסתובליל הפסח, 
האורח לחזור למלונו ברחוב יפו. רבי יוסף חיים הבחין 

הוא חושש ללכת לבדו דהאורח מהסס מעט, והבין ש
בסמטאות העיר העתיקה. אחז רבי יוסף חיים בזרועו ואמר 

מורים", ילשאוף אויר צח בליל ש חדיו"בוא ונטייל מעט י
 ן מרחק רב מביתו.האורח עד לבית המלון ששכוליווה את 

טיול" ומיהר להתפלל תפילת "רק לפנות בוקר חזר מה
ותיקין. לאחר מכן פנה לנכדו ואמר מתוך שמחה: ע"י אורח 

  !זה קיימתי הלילה מצות הכנסת אורחים בשלמות
י מובא: כשהגיעו לרבי יעקב קמינצק בספר "רבי יעקב"

ר עמדו לעזוב. פעם אחת לביתו אורחים, ליווה אותם כאש
ביע אחד האורחים את מבוכתו שרבי יעקב מטריח עצמו ה

אולם רבי יעקב דחה את תרעומתו  ,ופוסע עמו אל מכוניתו
רשאי לוותר  ,כי אין האדם היוצא לדרך ולמר במחי יד, וא

א לדרך עם על מצות לוויה, כי הגמרא קובעת שאדם היוצ
הרב קמינצקי בשבץ, אחר שלקה לליווי, נשמר מכל נזק. גם 

ממנו ללוות בגופו את אורחיו בצאתם מביתו, היה ונמנע 
עוד מסופר, כי פעם  נעמד ליד החלון ומלווה אותם במבטו.

כאשר שהה הרב קמינצקי בפלורידה, התעקש ללוות את 
יתה ממוקמת במרחק שלשה יאורחו לתחנת האוטובוס שה

נים רבות גושי בנינים מביתו. האורח מחה, כי הוא צעיר בש
 .אך כל זה לא הועיל, ימצא את דרכו בנקלמרבי יעקב, וכי 

אמר הרב  - ""יש מצות לוויה גם כאשר מדובר בצעיר
לאורחו. ובהיותך שוהה תקופה קצרה בפלורידה, עלול אתה 

         בקלות לאבד את דרכך.
מבריסק היה משמיע שיעור רבי יהושע לייב  בדומה לכך,

 מהם,אחד  גם אנשים פשוטי עם. השתתפו ובמוצאי שבת, ב
קושיות  שאילתע"י  סנדלר במקצועו, מרבה היה להטריד

גיחוך, אולם הרב דבריו  עוררולפעמים  .סרק בשיעור
היה ו ,התייחס לדבריו בכבוד, זהיר היה מלבטל קושיותיו

שנשמעה ד , ערקושיית הסנדל על חוזר לפני השומעים
 ,ו, אותו סנדלרפעם האריך הרב בשיעור קושיה של טעם.כ

קם ויצא ללכת  ,להמשיך להקשיבמנלאה  ,ופלגשהיה זקן מ
הרב קם באמצע השיעור, התלווה אליו  ,והנה .לביתו

. והוליכו בידו דרך המדרגות היורדות למטה, עד שער החצר
הצטדק הרב מבריסק "אין לתת לזקן  ,להפתעת הישיש

 ]וד אש" פ"ט"עמ[                   .ו לרדת יחידי באישון לילה"כמות

כח ברכתו של  - 
 הצדיק ודעתו של הסטייפלר בענין

אישה אחת : בספר "תולדות יעקב" אודות הסטייפלר זצ"ל
שסבלה ממחושים שונים בלבה, והרופאים פסקו לה שעליה 

 לעבור ניתוח לב. 
היותה המתינה האישה לתור לניתוח. ב ,במשך מחצית השנה

בעלה, בקש הבעל מן  יובדרך לבית החולים במונית בלו
הנהג לעבור דרך רחוב רשב"ם, כדי שירד להתברך מפי 

 הסטייפלר. 
כששמע הסטייפלר את בקשתו הגיב: "מה פתאום ניתוח? 

 "!אין בכך שום צורך! אפשר להאריך ימים בלי ניתוח
במונית למטה ממתינה  -המום לא ידע את נפשו הבעל ה

כבר מוכנה נפשית לניתוח, וכיצד זה יוכל  ו, אשראשת
ן כולו בטל ומבוטל?! נכד ילהודיע לה לפתע פתאום כי העני

 ,לאשתו לו לומר יעץ במבוכתו, שהבחין הסטייפלר

שהסטייפלר שלח להיוועץ ברב שך, וכך תעכל האישה 
מצא חן בעיני הבעל, והוא במתינות את המהפך. הרעיון 

נו", הגיב . "וספר את סיפורושך זצ"ל עלה גם לביתו של הרב 
הרב שך, "הסטייפלר יודע מה נעשה בשמים, ואם אמר שאין 

 ".הרי שבאמת אין בו צורך - צורך בניתוח
והם סבו  - ההכרעה הכפולה התקבלה על ליבם של בני הזוג

לא חלף  -פלא  על עקבותיהם וביטלו את הניתוח. וראה זה
למו כליל, נע ,האישהשל  ְּבִלָּבּהזמן רב והמחושים שהיו 

והיא שבה לתפקוד מלא כאחד האדם! שנים מאוחר יותר 
שה מחושיה וכאביה. שוב נפטר הסטייפלר, ומאז שבו אל הא

חזר הרשרוש בלב, שוב שבה המחלה לתקוף אותה, ושוב 
חיים כעת פנה הבעל אל ר'  .המליצו לה הרופאים על ניתוח

נענה . ריםהדב קניבסקי שליט"א וסיפר את כל השתלשלות
 (ספרי יעקב סי' לא)ר' חיים ואמר: "יש מחלוקת תנאים במדרש 

חיותו בלבד, או שהיא  אם ברכה של צדיק מוגבלת לתקופת
תקפה גם מעבר לה. המחלוקת היא מהי מידת קידוש ה' 

כשהתנאים דנים האם גם  - שבקיומה של ברכת הצדיק
ה במקר. ר פטירתו ניכר קדוש השם שבקיום ברכתולאח

ם רבי חיים, "הכל מודים שגם לאחר הפטירה שלנו", סיי
יהיה ניכר קידוש ה', שהרי רבנו ברכה שתאריך ימים, ואם 
חלילה, לא תאריך ימים תצא ברכתו לבטלה! כאן הכל יודו 

 "!שהמחלה לא תשוב עוד
 !והאישה הבריאה בשנית

פלר זצ"ל על הגישה יהתרעם הסטי ,לא פעם ,עם כל זאת
למהר לרוץ לבקש ברכת ב בני התורה, קרשהתפשטה גם ב

צדיק בכל ענין קטן כגדול, תוך בזבוז זמן יקר של לימוד 
"יש עניין לבקש  -הסביר  - תורה וקיום מצוות. "אמנם"

ברכות, אך על ידי כך שוכחים את העיקר, הלוא הוא 
ם אליו. תפילה זו התפילה של החולה עצמו וכל הקרובי

לפני הקב"ה  וכנה ומקובלת יתחשובה ביותר, שכן היא אמית
 "!יותר מכל דבר אחר

כאשר נערכת תפילה על חולה במחלה  - נהגו לומר - לא פעם
 אך .ישנה הרגשה כאילו התפילות אינן פועלותש ,קשה רח"ל

מפני כמה וכמה  ,תחושה זו בטעות יסודה צריך לדעת כי
בכל זאת מועילה  - ם במקרה שנגזרה גזירהראשית, ג. סיבות
 - ת, לא פעםלהקל על יסוריו של החולה. שני לההתפי

מועילה התפילה להארכת חייו, ואפילו במקצת, וכל רגע מן 
 !החיים הוא יקר מפנינים ואין בכוחנו להעריך את ערכו

 מצות לוויה -פרעה זכה בליווי ישראל 



 

 

  
ש ככור היתוך למידותיו של כיון שידענו שהבית היהודי משמ

ביטחון והסבלנות, הרי שעיקרה של ה האדם, ובפרט למידת
עבודה זו נעשית בתוך הבית פנימה. בעניין זה סיפר הגאון 

ה'תולדות',  בעל רבי יהודה סילמן מעשה שהיה אצל הגה"ק
יום אחד הגיע אליו יהודי : רבי יעקב יוסף מפולנאה

עומד להכניס את בנו  המתגורר בכפר קטן, בישר לו שהוא
ביקש מהצדיק שיגיע אל הכפר ו בבריתו של אברהם אבינו,

כסנדק. לא היתה דעתו של בעל ה'תולדות' נוחה כדי לשמש 
מהזמנה שכזו, שכן הדבר היה אמור לגזול ממנו זמן רב, אבל 

השמחה ריקם, ביקש -כיוון שלא רצה להשיב פניו של בעל
ה יהיה כבר הכל מוכן ממנו לקבוע שעה מדוייקת לברית, שב

 .תעכב ולו דקה מיותרתלהומזומן, כדי שלא יצטרך 
כמובן לקיים את דברי התנאי, ובלבד הבן הסכים -אבי

 .שהצדיק הנשגב יהיה הסנדק
ברם, כאשר הגיעה השעה היעודה, ובעל ה'תולדות' כבר היה 

 5-6במקום, עדיין לא הצליחו לאסוף מניין יהודים. רק 
סבלנות. -יק החל לגלות סימנים של איאנשים נאספו, והצד

היה לו עובר, והסנדק מאבד את סבלנותו. אכפת -ףהזמן חול
על הזמן המתבזבז. אמנם בינתיים הצליחו לאסוף עוד יהודי 

 9ועוד יהודי, אבל גם לאחר שעבר זמן מרובה, היו רק 
 .' היה חסרעשיריאנשים. ה'

דקות בשלב מסוים קם בעל ה'תולדות', ואמר שאם בתוך 
קומו, ושיחפשו למ, הוא חוזר 10-ספורות לא יגיע היהודי ה
נראה מרחוק אדם זקן מהלך  סנדק אחר. ברגע האחרון

 לאיטו, ולפי מראה פניו נראה היה שהוא יהודי. 
רץ לקראתו, והודיע לו על הברית -בעל השמחה אץ

המתקיימת בכפר, וביקש שיצטרף להשלים מניין. שמע 
נם התכוונתי ללכת בדרך אחרת, אבל היהודי כך ואמר: "אמ

לעבור  שיהיה ככה, ואני מוכן -לי על הברית  תםכיון שהודע
 ".דרך הכפר ולהשתתף בשמחה

מה, וגם -לאחר הברית, ביקשו מהזקן שישתה ויטעם דבר
הפעם הגיב בסגנון זהה: "אני אמנם ממהר מאוד לדרכי, 

 "...אבל שיהיה ככה
שיהיה "עשות, אמר וכך על כל דבר ודבר שהציעו לו ל

 "...ככה
האלמוני הלזה, שאלוהו הנוכחים  קןלכשבאו להיפרד מהז

 '?שיהיה ככה'ר התגובה שמעו ממנו כל העת: מה פש
ויען להם הזקן, שאת הנהגתו זו שאב מתוך הפסוק: "אשרי 

' לו, אשרי מי ככהה"אשרי העם ש' -העם שככה לו", ופירש 
, דהיינו היה ככה''שישמגיב על כל דבר שקורה לו בחיים, 

מביא עליו  ברךיתם השש שיש לו סבלנות לקבל כל דבר
 ".יודעו שזה הוא הטוב האמתי שלובצורה נינוחה, ב

כשמוע בעל ה'תולדות' את הדברים, אמר שמן הסתם היה 
זה אליהו הנביא, המגיע לכל ברית מילה, ומן השמים גלגלו 

' ככהכך שגם הוא, ה'תולדות', ישמע את ה"אשרי העם ש'
, ואם עהלו", "כדי שאשכיל להבין לא ללחוץ את הש

י שבוודאי הקב"ה רוצה התגלגלתי לברית המילה ההיא, הר
 "...תכך לצא-שאהיה כאן, ולא אמהר כל

ואת העיקר הזה חייבים לשנן בבית היהודי, כי רק באימוץ 
חיים שכזו, תהיה לנו אפשרות לוותר לזולתנו. רק מי -דרך

'שיהיה ככה', ואינו דואג  -ל דבר שיודע לומר על כ
אדם  י צפויה, כי באמת הכל צפוי וידוע, רקלתמהתרחשות ב

מנוחות, על רוגע אמתי, גם -כזה יוכל לנהל את ביתו על מי
יצא לעולם כשינסו להרגיז אותו ולהרתיח את דמו, הוא לא 

מכליו, ביודעו שלא הם המרגיזים, אלא השי"ת ציווה עליהם 
ילא עדיף ש'יהיה ככה', שהרי זה הוא רצונו לעשות כך, וממ

 ]בעריכתו של הרב צורןמתוך "שמחה בבית" [ .      עולם-בוראהשל 

   .י הקרוב יחול ט"ו בשבטנשביום  
שו"ע סי' תקעב (יום ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות  .א

 .)שו"ע סי' קלא ס"ו( ואין אומרים בו תחנון )ס"ג
ל ט"ו בשבט, ולומדים בו יש נוהגים לעשות לימוד בלי .ב

בספר "פרי עץ (ין הפירות ים בענימשניות או זוהר העוסק
בהבנה ככל האפשר ובפרט יש ללמוד את ההלכות  )הדר"

השייכות לדיני ט"ו בשבט כגון: ענייני ערלה, תרומות 
 .ד)שו"ע סי' תקעב ס"(ומעשרות 

נוהגים להרבות באכילת מיני פירות של אילנות בליל  .ג
לאילנות  להראות בזה שהוא ראש השנהט"ו בשבט, 
ה את הברכות הראויות להם, ומנהג זה יפ םולברך עליה

. במיוחד מפירות שבעת ]ילקו"י ח"ה עמ' רמח ס"ד[הוא 
שדי יער פ"ב [המינים אשר נשתבחה בהם ארץ ישראל 

 .ןורימו השהם: חיטה, שעורה, זית, תמר, ענב, תאנ ]ס"ג
ט"ו בשבט -לבקש ולהתפלל ב ,יש קבלה בידינו .ד

נאה ומהודר לפי  אתרוג ,ן לו בסוכות הבאשהשי"ת יזמ
  .]שדי יער פ"ב ס"ג[ת האילן שביום זה נידונים פירו

 

 
 

דת לא תועיל, שהרי מי עתה תפילה לבדה - "מה תצעק אלי"
אל בני  דבר". רהזבודה הדין טוענת אלו ואלו עובדי ע

 (של נחשון בן עמינדב) נפש ובזכות מסירות -" ישראל ויסעו
 'ייםהחר ואעל פי '[  .תגבר מידת הרחמים וייבקע לפניהם הים

   ]רבי חיים בן עטר -הקדוש 
 

 
          

 ברינה                ן רוֹ              
 

 : יעקב בן רחל וצדוק מו"ר אבי לעילוי נשמת                
 סרח בת שמחה ויוסף    -מרת אימי: שרה                        
 מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף : דינה בת שרה                        
 חה נפתלי בן רוזה : סמי בן שמחה : גורג'י בן שמ                        
 וסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: י אברהם בן חנה                        

 סלמן בן חבו ודוד : יעקב בן סאלם : חיים בן אסתר                        
 יעקב בן  ירונאשר מסעוד בן זוהרה: רחמים בן חאורו אברהם :                         
  : סמי בן חנה ים בן ציון ורבקה : עופר בן יחיאאפר                         

             : אהובה בת טובה מיסה : מאיר בן שמחהמשה אהרן בן מאיר יצחק : חנינה בת כ
 מינה בת מרדכי שמואל : יפה נדרה בת נעימה : ג'וליה חיה בת גריסה

 מרים בת עזיזה : נוראני בת מרים ורבי : כתון בת חביבה
 נהשמחה בת סרח : חיה בת יוסף : רחל בת ח

 
   טוה בת אִ זהב -זיווג: אריה (לאון) בן מלכה : להצלחה

        
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים 
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 ט"ו בשבט סיפור  - שיהיה 'ככה'"

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 : ליאת בת ויקטוריה מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה צביה בת רחלשמחה 

 : אושר בת אורנה ומיתיובל בן של
 : רחל בת חיה הודיה בת ציפורה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 זוליט בת חנה: ויקטוריה בת שרה: גליתטל בת אור

 בן שלומיתחיים איתן : עליזהדוד בן שמחה : מנחם בן 
 ך בת מרגלית: ליל יההוד הבה בתז :בת דינהולה פא
       לה בת ציפורה  רים קרן בת רבקה : אימ

 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ
  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 

 : גלית בת רות רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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והצלחת  לברכת  ן  ו שמים                  העל יראת  ו  תורה 

     היה היה  פעם   מישהו סיפר לכם כבר שמעבודה אף אחד עדיין לא התעשר ?                           
 היו  לו רגלים שנהג לעבור מבית  לבית  ולקבל  עליו  עבודות  תפירה למינהם  לרוע  מזלו                                  

קרסול " –שטוחה ועקומה  וקרסוליים  גדולים  ועבים .ומכריו נהגו לקרוא לו בכינוי לגלגני "מיסטר עב  כף רגלמכוערות 
באותם הימים כאשר היה מגיע בעל המקצוע לבית מסוים  נהוג היה לאסוף את כל השכנים והשכנות  שיביאו לשם את כל 

ועובד. כאשר כל אלו שבאו למסור לו עבודה יושבים יחד התיקונים והעבודות  שרצו שיבצע .  וככה היה יושב שם כל היום 
איתו בבית המארח. וממתינים לקבל את חפציהם המתוקנים. באחד מימי העבודה הארוכים הללו. כאשר ישב החייט אל שולחן 

חש כי ושלח אותה קדימה. גופו כמעט התאבן מישיבה ארוכה כל כך. והוא  , העבודה ותפר זוג מכנסיים,
  עליו לשנות את התנוחה. כשנתגלתה כף רגלו המכוערת.

 

. אמר להם: "אל תצחקו כל כך, . פרצו כל הנוכחים בחדר בצחוק ולכל אחד מהם היה מה להעיר על צורתה. 
ת רגליה של זו, ולא כי בטחו שבחדר הזה יש כף רגל מכוערת אף יותר מזו!" כל האנשים החלו לבדוק זה את רגליו של זה וזו א

נראה היה להם שום מראה חריג אצל אף אחד מהם. "לא יתכן!" אמרה לו המארחת. "לא יכול להיות כף רגל מכוערת יותר מזו. 
 זה המראה המחריד ביותר של כף רגל שראיתי בימי חיי!" והחייט התעקש: "יתכן ועוד איך!

כף רגל מכוערת מזו, מי מוכן להתערב?" הסתבר שכולם היו מוכנים עם מי שרוצה שיש כאן, בחדר הזה,  
להתערב, כל כך בטוחים היו שלא קיימת כף רגל מכוערת מזו, ברור היה להם שינצחו בהתערבות, כל אחד מהנוכחים שם את 

גה לראווה מתחת לשולחן והצי ט מיטב כספו, שהצטברה ערימה מכובדת של כסף במרכז החדר משך החייט
בפני כל הנוכחים. כולם נדהמו לראות שרגלו השנייה הייתה מגעילה עוד יותר מהראשונה ונאלצו להודות כי אכן הוא צדק והם 
הפסידו בהתערבות. החייט סיים את עבודתו גרף את כל כספי ההתערבות והלך לו לדרכו שהוא חושב בשמחה שהנה סוף סוף 

 וערות.יצא לו גם משהוא טוב מרגליו המכ
     (העורך)ולהתקדם קדימה  ך אדם נמצא בכל מיני מצבים בחיים, החכמה להפוך

מופלג ירד מנכסיו והתרושש. לא  עשירר
יצאו ימים אחדים עד שכל ידידיו הפנו לו 
עורף והשאירוהו בודד לנפשו. נאנח ואמר 

למאן דאמר:"איוב  :במר ליבו: 
 לא היה ולא נברא אלא משל היה". 

 

 כי איך יתכן במציאות, שאדם אשר ירד
, מנכסיו ואיבד את כל רכושו, 

 לו שלושה אוהבים... 

 גם למי אינו משיב שלום לומר שלוםם
שח זקן אחד שיחי' שבהיותו צעיר, היה 

אחד כזה שהתקשה להשיב שלום לכל אחד 
בן ציון אבא שאול  ואף שרבנו

ו לשלום לא היה משיב לו שלום, זצ"ל קדמ
ובלא טעם! ורבנו יום יום היה אומר לו 
שלום. וכשנשאל רבנו, אדם זה שאתה 

לך שלום,  ם אומר לו שלום
 מדוע אתה רודף לומר לו שלום? 

 

לא ענה תשובה, סתם ולא פירש והמשיך 
באמירת שלום, עד שביום מן הימים אחר 

, חודשים ארוכים מאוד, נשבר,
 של רבנו זצ"ל. 

 , הזה העולם אחר הרודף כל
  דבר להשיג רודף

הכי גדולה  ר אם זכית לקום בבוקר 
 ונוס"בעולם, השאר זה "ב

זצ"ל היו כולם  הבבא  סאלי שבת של אדמו"ר בגדיי
לבנים, מכף רגל ועד ראש, שלא כבגדי החול שלו, שהעליונים 
שבהם, היו בדרך כלל שחורים ואפורים. האדמו"ר הקפיד על 

 לבושו, שיהיה כמו בזמן אבותינו, 
ו לו שמונה עשרה בגדים, כמו שמוזכר בגמרא בשבת, פרק והי

ת כל כתבי דף ק"כ ע"ה. רבי יוסי מפרט שם את
שנהגו ללבוש, שכללו את האיצטלא דרבנן, מחשיא, , 

 קמיזא, חגורות וסודר לכסות את הראש, וכו', 
 

גם , א האדמו"ר הקפיד תמיד על בגדיו שלא
 מקום בו סגנון הלבוש היה שונה לחלוטין.בעלותו ארצה, 

 אינה האדם נשמת
 של מצב סובלת
 .ריקנות של, העדר

 כל של להשפעות נועדה הבריאה
 בכך לזלזל לאדם ואל ויחיד יחיד

יהודה לספר לגאון רביבאוו
זצ"ל כי מישהו מדבר  צדקה

 בו סרה. 
השיב הרב: "מחול לו, גם על 

מה שדבר עלי בעבר גם על מה 
, שידבר עלי מכאן והלאה

כלל מי  ןא התענייול 
 הוא המדבר ומה היו דבריו...

 מצוות עיקר" כתב טל אגלי בהקדמתת
 ומתענג ושמח שש להיות התורה לימוד
 עיקר" מהראשונים אחד קדמו וכבר" בלימודו
 תוליהנו ולהתענג האמת ליצר כדי הוא הצווי

 ' וכו ושיכלו לבבו לשמח במדע
 במה ותענוג ההנאה היא מצוותו שעיקר

 "בלימודו ןוהבי שהסיג
"" החיים באור כתב כבר

 במתיקות מרגישין אדם בני היו שאם 
 ומתלהטין משתגעין היו תורה טוב וערבות
 כסף העולם מלא בעיניהם יחשב ולא אחריה

 ".למאומה וזהב

 דבוקתו שמחמת מסופרזצ"ל  יהושע הפני עלל
 הבאה עובדה ותעיד סביבו בנעשה הרגיש לא בתורה
  התלמידים באו שלא ה היה חורף ביום

 ובתפילין בטלית טרומע י"הפנ ישב,לשיעור
  ולמד מהתפילה

 הקור מעט והוחם השמש מעט שזרחהכ היום בחצות
 כפוף ויושב מעוטר ומצאוהו ס"לביהכנ תלמידיו בוא

  "" העין בעומק הספר על
 לווסיפרו באו לא למה אותם וישאל" השולחן אל

ובראותוהנורארמהקו
  – גדול שהקור מינהשמע"  אמר

 ". עתה עד בזה הרגיש ולא

 ביר בשביל חוקו לחם היתה התורה עסקק
 לומד היה הוא זצ"ל גראסמן מאיר
 עם בלילה לישון הלך ואף .יום בכל הרבה

 .וטהור קדוש היה הוא .ביד גמרא
 

א הוא כי-מקורבו סיפר -ראיתיבאנגליה
 יושב אלא ,כלל 

 שהוא עד דולומ למחצה שרוע גמרא עם
 .העליון והכובע הגרטל עם ,נרדם

  -זאת לעשות יםחייב שיהיה מה יהיה
 בעקשנות היא ותההתגדל שדרך

 -לאחרים  ךמצא דרך 
 זה יוסיף משמעות לחייך 

 
 

 ע״טתשה שבט ׳יגשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 18:11 17:37 16:45 ם-י

 18:06 17:34 16:42ת״א

 18:06 17:34 16:42חיפה

 18:10 17:37 16:45ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " ותשר דבורה"



 

החליט לטייל בעולם ונסע לספארי באפריקה. באחד  כלב אחדד
מימי הטיול הוא הלך לאיבוד, ובדרך הוא ראה נמר שרץ לכיוונו 
כדי לטרוף אותו. הוא חשב מה לעשות, ראה על האדמה עצמות, 

ב אמר התיישב לידן עם הגב לנמר, תפס עצם בפה, ושהנמר התקר
בקול:"זה היה נמר ממש טעים, מענין אם יש עוד כאלה נמרים 

כששמע הנמר את הכלב, הוא עצר, הביט בו …" טעימים באזור
 באימה וחשב לעצמו: "זה היה קרוב. 

 

הכלב הזה כמעט אכל אותי", אחר כך הסתובב והלך משם בזחילה. 
הקוף שישב על העץ מעל וראה הכל, החליט שזו הזדמנות טובה 
בשבילו לתפוס יחסים טובים עם הנמר. הוא רדף אחרי הנמר 

 וסיפר לו שהכלב עשה ממנו צחוק. 
הנמר התעצבן ואמר לקוף: "שב על הגב שלי ובוא תראה איך אני 
עושה מהכלב הזה קציצות!!!" הכלב, שעוד לא הספיק להירגע, 
שוב ראה מרחוק את הנמר רץ לכיוונו עם הקוף על גבו. במקום 

הכלב החליט שוב להתישב עם הגב כלפי תוקפיו. שניה לברוח, 
 לפני שהנמר הגיע אליו, 

! הזה?!  עצלןה אמר הכלב בקול: "איפה הקוף     

 ,הלך למגדת עתידות 
והמגדת עתידות אמרה :  "אני 

ר אומר אז העיוו ".רואה, אני רואה
"..."" לה : 

לטיול,  מתכנת ובנו הולכים 
לפתע שואל הבן :  "אבא, מדוע 
השמש זורחת במזרח ושוקעת 

  "במערב?" האב :  "
!" 

 

בא לבנו בערב החתונה ואומר  
אני מבטיח  לו :  "מזל טוב בני, 

שבעתיד תראה את היום הזה כיום 
הבן עונה  המאושר בחייך." 

בפליאה :  "אבל אני מתחתן רק 
משיב האב :  "אני יודע,  מחר." 

". 

ְרעֹה ֶאת ָהָעם" ח ּפַ ּלַ ׁשַ  "ַוְיִהי ּבְ
 "ויהי" שנאמר מקום כל: הגדולה כנסת שימאנ בידינו מסורת זה דבררבותינו: " 

אם כן, יש  ).י מגילה. וכל מקום שנאמר "והיה" הוא לשון שמחה". (צער לשון אלא אינו
אדרבה, פה היה צריך בתחילת הפרשה "ויהי", שהוא לשון צער? מדוע נאמר להבין אז 

 ,עם ישראל שהיו עבדים בארץ מצרים ?! הרישמחהשל לשון  לומר "והיה" שהוא
 ויש כאן שמחה גדולה,  ,לחרותויצאו השתחררו מהעבדות 

היה הצער הזה ש :יש מבארים בשלח פרעה את העם"? ויהי"לשון צער  אז מדוע כאן נאמר
היה הצער ששלח את עצמו  , לפרעה"בשלח פרעה את העם ויהי" ,לפרעה ולא לישראל

ישראל בני צמתם של ופרעה לא הכיר את עוי.. הי..!  "ויהי"ישראל, הוא צעק את הבני 
דברים פעוטים ופשוטים ולא העריך את השכל לעשות בהיותם בארצו, הוא נתן להם 

הוא שם אותם כעבדים פשוטים נרצעים . היהודי, את הכישורים של האומה היהודית
יום יום. זו היתה עבודת עם ישראל בארץ אותם תום ורעמסס ולהרוס ילבנות את פ

 מצרים. 

ישראל יצאו  אך כאשר .המצריתבר שיש ממנו הנאה, אפילו לאומה איזה ד 
. איזה עם בעל הזאתשל האומה היהודית  המארץ מצרים, אז הכיר פרעה מה היתה גדולת

חבל שלא ניצלתי אותם כשהיו פה 'כישורים, איזה עם בעל עוצמה, איזה עם בעל אחדות. 
ששלח את עם כר גדול לפרעה, , היה צע". אז "ויהי בשלח פרעה את העם'בארץ מצרים

 עיניים להם ולא יראו...!.של פרעהישראל, אז הצער הוא 
 

הצער הוא , מה כוונת הפסוק?ביאור יותר עמוק, "ויהי בשלח פרעה את העם" 
 ", וכמו שנאמר:פרעה, פרעה גירש אותנו" '?ותנו"מי שלח א: "חושביםהעם ישראל יש מש

לכאורה ותחזק מצרים לשלחם כי אמרו כולנו מתים", אז ... "קומו צאו מתוך עמי גם אתם
  ?ישראל מארץ מצריםבני מי הוציא את המחשבה היא: 

ויהי בשלח פרעה " ...וזהו ביאור הפסוק:הוא גירש אותם מארץ מצרים ...פרעה ,הוי אומר
ולא מסתכלים ולא מתבוננים  ..שהעם חושבים שפרעה הוציא אותם. -" את העם

 , ידי רצונו של פרעה ולא על רצון השם יתברך,רץ מצרים היתה על ידי אתם מאיציש
 לשון צער! –ולכן "ויהי" 

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 רבי ק''הרה לפני חסיד באא
 מרימנוב מנדל מנחם
 שיתפללובקש א''זיע
 נוח את ה''הקב שיתנהו,עליו
שיסכים עד,אחד שר לפני

 השיב.כסף לו להלוות
 שתקבל :":"הרבי

 הוא זהדבר כי, מגוי הלוואה
  :שבתורה התוכחות מן

 

 רק יכול אני' ילוך הוא'
 זקוק ל להתפלל

 ...בכלל להלוואה

   

אמר  ן רבנו הזקן
עליו  לאחד מחסידיו, שעמד לקבל

משרת רבנות: עליך להשגיח 
ולהורות בכל הדינים וההנהגות 

ערוך, -השולחן שבארבעת חלקי
בכל מקצועות החיים של אנשי 

 .הקהילה. 
טובות ורעות,  וחטאיה, במידות

הכול  -ובהנהגות טובות ורעות 
 תולים ברב העיר. 
וממנו  םעליו יביטו בשבע עיניי

 .ילמדו להיטיב או להרע

 ח''הגר בשם כמדומה-ואמר א''החזו התבטא שפעם דכירנאא
 כמו תשובות כאלה לכתוב יכול היה הוא וגם שיתכן-ל''זצ ין'מוולאז

 בתשובותיו א''הגרע לפעמים כתב אותם תיבות' ג זולת אולם א''הגרע
 תשובה לכתוב נתיישב ומיד ],אתמול או[" ""

 .מהשגתי קצרה זאת. ביום בו עוד כזו וערוכה גאונית
 משום כזו גדולה דשמייא לסייעתא זכה , א, א''החוז והוסיף

 .הנאצלות ומידותיו ענוונותו גודל

  ק''הרה אמר, ההבדלה לאחר, פעםהכל מבקשש
 שתשוב רצון יהי:"א''זיע מקוריץ  פנחס רבי

 כוונת מה הבינו ולא התלמידים השתאו"? העוזרת
 . כאן אמר תורה סתרי אולי כי, חשבו. הרבי

: להם והשיב בעצמו הרבי את התלמידים אחדשאל
    למשכב נפלה הרבנית, כמשמעו פשוטו"

 . בית התנור את שיסיק מי ואין, 
 לקניית אגורה  גם-הכול מאביו מבקש שילד וכשם

 '...מד מבקש אני אף, כעך

 הקדוש ט''הבעש האר פעםם
 אחת על נגזרה קשה גזרה כי א''זיע

 נסה.כליה גזרת ,היהודיות מהעיירות
 לדעת ונוכח הגזרה את לבטל
דרך שום שאין, העליונים בעולמות
 העליון שבעולם אחד בהיכל. לבטלה
  .הדבר לפשר ושאל גדול אור ראה

 

ו שזהו, לו ענו
 פעמים חמש יום בכל המסיים,

 ט''הבעש נסע .התהלים ספר כל את
 האם" :ושאלו הכפרי אל הקדוש

 הבא העולם כל את לתת מוכן תהיה
 מגזרה היהודים את להציל כדי שלך

 לי יש אם" :היהודי השיב" ?קשה
", שלם בלב מוסרו אני, ב''עוה

 .הגזרה ונתבטלה

בזעקהא''זיעמטשורטקובישראלרביק''הרהאליהודיבאא
 יותר תחיה לא,לא ואם, להנתח אשתו על כי הורה הפרופסור :מרה

 ימים שלוש שאחיה הבטיח לא איש הרי:הרב אמר .חדשים משלשה
 .ה אמרה התורה? שיםחוד שלושה הרופאמבטיח וכיצד
 רק רשאיהרופא .לרפאות לרופא רשות שניתנה מכאן ל"חז ואמרו

 וליאש דינים לחרוץ רשות כל לו אין אבל ,לרפא

 האדם חובת כל
  להשיג כדי בעולמו
 האמת דרך את

ז"ל אמרו : "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא". כלומר,  חכמינוו
 –השבת מביאה רפואה. זהו שרמז הכתוב : "רק שבתו ייתן ורפא ירפא" 

 באה רפואה לעולם. –ידי שמירת שבת מגיעים ל"ורפא ירפא" -על
, הבאות כדרך מנהגו של שיש  -שני סוגים יש במחלות 

 , שאינן ממנהגו של עולם. שלם, ויש עו
 

 -על הסוג השני נאמר (שמות טו,כו): "כל המחלה... לא אשים עליך" 
טבעיות -הקב"ה מבטיח שמלכתחילה לא יביא עלינו את המחלות העל

האלו. ואילו על הסוג הראשון נאמר : "והסירותי מחלה  מקרבך". 
 בטיח שיסירן מאיתנו.המחלות עלולות לבוא, אבל הקב"ה מ

"כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני ה' רופאך" . 
כן ישועה -שאין-, מה

ידי שליח. הקב"ה מודיע, שהואיל ו"אני ה' רופאך", הרפואה -הבאה על
  היא נצחית.

ת טובה, ולא מצרים אמר לרמב"ם, רופאו: כל ימיי הנני בבריאו סולטןן
 ניתנה לי ההזדמנות לבחון את יכולתך ברפואה. 

היא יותר  א השיבו הרמב"ם: גדולתו של רופא 
"כל המחלה אשר  –מברפואתה. כפי שנאמר אצל גדול הרופאים, הקב"ה 

 שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך".

 דין חומר
 הוא שמים
, מאוד נורא

 כל שמחשב
 הסיבות
 י"ע הנולדות

 

 על והעמידה העבודה ללא
" מלבדו עוד אין"ש זה יסוד

 לאמונה להגיע קשה

 אינה האדם בחירת
שבו במצב כלל תלויה

 נמצא הוא
  בית בירושליםם

" ישמח משה"הרה"ק בעל ה
ן זיע"א לא הסיח את דעתו מן

אפילו לרגע אחד. בכל פעם,  
כשהיה שומע רעש מן הרחוב, היה 

 נו, האם משיח בא?"  שואל:
 

פעם בא אליו אחד מחסידיו והציע לו 
של הרבי  .לרכוש בית. 

מרוב צער והשיב לו: "וכי מדוע עלי 
לקנות בית בארץ נכר, הרי עוד מעט 

ואז אקנה לי בית  
הקו עיר דש!"בירושלים

במסכת אבות (פרק ב' משנה א')  המשנהה
למדת אותנו לחשב "הפסד מצווה כנגד שכרה, מ

 ושכר בירה כנגד הפסדה." 
מי שמבקש לעלות ולהתעלות, יחשב את 
המצוות ואת העבירות שלו יחסית לשכר 

יקבל עליהם, ולא יחסית למצוות  
ת ולעבירות 

האדם בכל 
ענייניו 

הגשמיים 
הוא רק 
כשליח 
הממלא 
 שליחות!

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, ישמחה בת לולו, 
יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, בת שרה. פנחס 

, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלוםיעקב יוסף בן מרגליתהרב בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 
 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  יהודה יאיר, בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה       

רשימת תפוצה 
or.net@gmail.comhama 

hamaor.netכל העלונים: 
אבות ובניםו -המאור שבתורה 
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                                                                                          בס"ד

 

 כוונה בתפלה
 

יש להבין מה שייך ענין אמונה בידים, הרי אדם מאמין  –וידי משה כבדים ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש 
 במוח ובלב על ידי ידיעה והכרה, כפי שאנו אומרים ב'עלינו לשבח': 'וידעת היום והשבות אל לבבך'? 

ללמדנו  .היה משה רבנו עומד ומתפלל וידיו פרוסות לשמים -וס מתרגם "והוה ידוהי פריסן בצלו" אונקל
זהו דבר המסוגל לזכות לאמונה שלימה. כשאדם מבין ומרגיש את מה שמבקש שהתחזקות בכוונה בתפלה, 

וכבר מובא ב"שערי תשובה"  דבר ניכר עליו בשעת עמידתו בתפלה, הרי שהגיע לאמונה שלימה.ומתפלל, וה
 (א"ח סי' ס"ו ס"ק י"ג) וז"ל: "כתבו בשם תלמידי האר"י ז"ל כשיאמר עוזר דלים, ישים בלבו שהוא עני ומבקש על
פתח. ואפילו הוא עשיר גדול, ישים בדעתו שהוא עני מתורה ומצוות, ובזה התפלה שלו עולה למדרגה גבוהה 

 .'תפלה לעני כי יעטוף'של 
והנה משה רבנו איש האלוקים שהיה מדבר עם הקב"ה, מדוע בתפלה זו היה עליו להתאמץ יותר ולהתחזק 

במלחמה עם עמלק שכל מלחמתו  ,אל פנים כביכול? אלאבאמונה, הרי כל הזמן הוא היה מדבר עם הקב"ה פנים 
כבר בתחילת המלחמה נתפס ו .לקרר את ישראל בתורה ובקדושה, אין מספיק אמונה רגילה -היא רוחנית 

בשביל שנתעצל במצוה ומינה אחר תחתיו, " :כתב רש"יה כבדים" ש"וידי מעל הפסוק  , שכןמשה רבנו על זה
שכיון שלא הזדרז באותו יום להילחם ודחה המלחמה מבואר ליונתן בן עוזיאל  , ובתרגום המיוחסנתרפו ידיו"

 למחר, בגלל זה היו ידיו כבדים.
בא לבקר בישיבת "כפר חסידים", והתפעל מהתפלה והרגש של שמסופר על יהודי שהיה רחוק מתורה ומצוות, 

מה  חנונים. שאל את התלמידים:ומדבר בתזקן עומד לפני הקיר  יהודיהתלמידים, אבל ראה שם דבר מיוחד: 
הוא חש את  ,שכאשר הוא מתפלל ,זהו המשגיח של הישיבה רבי אליהו לאפייאן :אמרו לו ?עושה האיש הלזה

 הקב"ה, ומדבר אליו כפי שאדם עומד ומבקש מהמלך.
 

 ְבָרָאהּ  ֹתהוּ  לֹא עצה טובה
לא כדאי להציע מחיר עד שיאמר 

מרן ראש ( המוכר בעצמו.
שליט"א בחידושיו על הישיבה 

(הובא  התורה בראשית כג, ט"ז
, למד כן בעלון "בית נאמן")

מהמשא ומתן של אברהם עם 
וד הוסיף שלומדים ועעפרון. 

מאברהם לא לקחת בחנם, כי אז 
תמיד יטעון הנותן שעשה לך 
טובה. וכמו שאומרים בשם 
הרבנית ליפשא (בתו של הגרי"ז 
מבריסק זצ"ל) שלקבל בחנם 

 יותר מלשלם כסף מלא).הוא יקר 

 הכתם העיור
הוא אזור קטן בתוך העין שאין בו קולטי אור, כך ששדה הראיה 

להצביע  חוקרים כופרים נוהגיםשל כל עין מוגבל בחלק קטן מאוד. 
תכנון, ומראים שכתם זה אינו מצוי -על כתם זה כעל ראיה לחוסר

 אך האמת שישנה בעינו של התמנון, שגם לו עין דומה לאדם.
ולא בתמנון. החיבורים  ור באדםסיבה להימצאותו של הכתם העי

של הרשתית בעין האנושית מגינה על הרשתית מפני קרינה 
ר. בעינו של התמנון אין "כתם נמצאת באויהאולטרה סגולית 

ר" מכיון שהוא חי בים, והמים מגנים על עינו של התמנון מפני עיו
רני האור מבלי להינזק. קרינה זו, כך עינו יכולה לקלוט את כל ק

 מתעוור תוך זמן קצרהיה בשה, הוא התמנון חי ביהיה אילו ואכן, 
 (הרב דניאל בלס הי"ו). .בגלל עודף הקרינה שיש באויר

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

"אשרי אדם השם נפשו בכפו ויודע על מה נשלח ובא לעולם הזה, ויזמין כל צרכיו בעודו בכוחו 
במתניו, ולא יניח עד ימי הזקנה כאשר כבר תשש כוחו ולא יוכל לקיים המצוות כתיקונן, וכל שכן 

 אם לא נתעורר כלל לתקן מעשיו וכלעומת שבא כן ישוב לעולם הבא". 
 א')("מגיד חדשות", ח"ח דרוש 
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 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
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 טהתשע" כ'שנה 



 
 

 פנינים ופרפראות
 

יש לדקדק מה שייך כאן לשון "ויהי", המורה על צער, הרי באותה שעה יצאו  -ויהי בשלח פרעה את העם 
מעבדות לחירות? ואפשר שחוזר על "העם" המרמז על הערב רב, שלאלו היה צער מיציאת מצרים, ורצו לשוב 

לשוב למצרים. עוד ראיתי מפרשים באופן אחר  לארץ מצרים, וכפי שטענו לכל אורך הדרך במדבר שרצונם
 (חן בשפתותיך, כת"י). שהיה לעם ישראל צער מכך שהצטרפו אליהם הערב רב ולא נותרו במצרים.

 
עיין בפרשת וישלח מה שביארתי בס"ד על הפסוק ועמו ארבע מאות  -ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו 

איש, שמלת "עמו" היא רמז לשרו של עשו. עש"ב. וראיתי כאן בזוה"ק (דף נ"א ע"א) שכתב וזו לשונו: "ותנא 
בההיא שעתא אתא רברבא שולטנא דממנא על מצראי וכנש שית מאה רבוון רתיכין מקטרגין, ועל כל רתיכא 

אה שלטונין ממנן קטיגורין. הדא הוא דכתיב ויקח שש מאות רכב בחור וגו', וכי שש מאות רכב ורתיכא שית מ
בחור לא הוו רכבי מצרים? מאי טעמא וכל רכב מצרים (שכתוב אח"כ, משמע שרכב בחור שנזכר לפני כן לא 

דא הוא דכתיב היו ממצרים). אלא הכי תאנא הוא ס"מ אוזיף ליה שית מאה רתיכין מקטרגין לסייעא ליה. ה
ויקח שש מאות רכב בחור. אימתי אשלים ליה קודשא בריך הוא לס"מ? בקרבא דסיסרא דעקר קודשא בריך הוא 
לכל אינון רתיכין ואתמסרו בידא דמטרוניתא. הה"ד נחל קישון גרפם נחל קדומים וכו'. עכ"ל הטהור. נמצינו 

ראל. ובספר גלילי זהב (פרשת כי תבא) מצאתי למדים שהס"מ שלח את חילותיו יחד עם צבא מצרים להזיק ליש
שכתב משם הזוה"ק ששרו של עשו הוא עמלק הוא ס"מ הוא השטן המקטרג על ישראל בשביל ירושת הארץ. 
ומצאתי ראיה לזה בזוה"ק (בשלח, דף ס"ה ע"ב) וז"ל: ויאמר משה אל יהושע, אמאי ליהושע ולא לאחרא, והא 

וכמה הוו בישראל תקיפין מיניה. אלא משה בחכמתיה  נער,בן נון בההוא זמנא רביא הוה דכתיב יהושע 
אסתכל וידע מאי חמא. חמא לסמא"ל דהוא נחית מסתרא דלעילא לסייעא לעמלק לתתא. עכ"ל. ונראה לי בס"ד 

וידוע דהוא השטן הוא עמלק הוא ס"מ, אשר בא שטן. עולה במספר קטן כמנין  עמולרמוז לזה, שהנה מלת 
 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל). שע, וכנזכר לעיל.לסייע לפרעה הר

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 עוקף הגיוןנשק  -הליצנות 
 
 
 
 

בו השתמשו שהמרכזי  הליצנות הינה הכלי
לזלזל בבואם  לדורותיהם עולהפורקי  ומשתמשים

 ,בתקופת המשכילים באירופה ובמחזיקיה. תורהב
כתיבת מאמרי  עיקר מלחמתם היתה על ידיידוע ש

 לעם ישראל. והיקר נגד כל הקדושומחזאות צנות יל
 

משכילי בריסק העלו פעם הצגה לעגנית מסופר ש
מאות שחקנים  ל פי התורה"."מלחמה עבנושא 

מי "שהוצגו כחיילים עלו על הבמה. כשהודיעו: 
האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב 

אחרי  עזבו חלק מהחיילים את הבמה. ",לביתו
מי ", ו"מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו"ההכרזות 

ילך וישב לביתו"  -האיש אשר ארש אשה ולא לקחה 
 עזבו עוד חיילים.

 
כשהגיעה ההכרזה האחרונה "מי האיש הירא ורך 

קמו כל החיילים שנותרו  ,ילך וישוב לביתו" - הלבב
שני שחקנים שהתחזו ועזבו. על הבמה נותרו רק  -

שעונים על מקלותיהם ותלמודם ים, ליהודים זקנ
הגאון מוילנא והשאגת , וגילמו בדמותם את בידם

 אריה.
 

, נפגעו קשות מההצגה העוקצנית החרדים של בריסק
  .זצ"ל חיים מבריסקק  רבייגאון סיפרו את הדברים לו

נבהל מהמערכון אלא שהרב מבריסק כלל לא 
. "אכן, כך בדיוק צריכה להיראות יציאת הסאטירי

יהודים למלחמה" הפתיע הרב בתגובתו, והוסיף 
 בחיוך: "רק שהיה על המשכילים להראות את סופה

: הגאון מוילנא והשאגת אריה, אכן נותרו ההצגה של
כיחידים הראויים לצאת למלחמה. הם גם באמת יצאו 

 ".וניצחו....אליה שעונים על מקלות ועם גמרא ביד, 
 

ורת רוצה גם בדורנו אנו עדים לכך שכאשר התקש
לפגוע בקדשי ישראל, היא משתמשת בסאטירה 

 ובלעג.
 

(מרצה בכיר ב'ערכים') נשאל  שליט"א הרב אהרן לויי
העושה  מסוימת בתקשורתבהרצאה אודות תכנית פעם 

כשהיינו ילדים נהגו " נענה הרב:. צחוק מקדשי ישראל
לומר לנו כי ילד המרים יד על חברו מעיד בכך על 

בטחונו בצדקת דרכו ועל חוסר חולשתו, על חוסר 
כלל יהא  ,יכולתו להסביר את עמדתו. ובכן חברים

 בתורה היאלהלחם שלהם נקוט בידכם! אם הדרך 
אם את נשק  !אשרינו מה טוב חלקנו ,ליצנותב

אין ואות היא שריקה עגלתם  ,הליצנות שולפים מולנו
.. הליצנות היא נשק כדורים נוספים. םבמחסנית

להתמודד  תיכול ןבמקום שאירק  שמשתמשים בו
 ."בצורה הגיונית

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 ביקורת עם פתרון

 
 

 
 

 זה לא צחוק!  
יהודי אחד היה טוען שהוא 'מעל הזמן', בתפלותיו הוא שקוע בעולמות העליונים ואין הוא יכול להיות 

תלוי במגבלות של זמן. ממילא זמני התפלות היו אצלו בגדר המלצה בלבד: את תפלת מנחה היה מתפלל 
 החמה וכן על זה הדרך.שעה אחר צאת הכוכבים, וערבית היה מתפלל עם הנץ 

בידו וממהר להדליק  האש אוחז את לפיד ולראות חבריוהופתעו  ,עומרלבליל ל"ג סיפרו עליו ששנה אחת 
 לכבוד רשב"י, מיד עם רדת הלילה. המדורהאת 

 ...א: כל חמירא וחמיעבדביקות לחשמו השמעו אצלו,שהתקרבו מ
 

   צחוק צחוק אבל... 
 

התפלות ובדקדוקי  לא נזהרים בזמני גבולות, והם בקיום המצוות פורצתשחשקם והתלהבותם יש כאלה 
אמר על כך פעם מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א שמעבודת הכהנים למדים שעם כל  .ההלכות

 בטל קרבנו" -עבודתם הגדולה והנשגבה, הקפידו לעשות הכל לפי זמנים מדויקים, שהרי "עבר זמנו 
 . א)ע"ו "(ברכות כ
 

לימודי ציור חמש שנים ארוכות של בחור צעיר סיים 
והחליט לבחון את יכולותיו ַּבתחום בדרך מקורית 

והניחו על ַּכן ציור  ,הוא צייר ציור מושקע מאוד משלו.
 באחד ממרכזי הקניות.

 
, ולידו הציב שלט קטן שבו עט שחור ליד הַּכן הניח

אשמח לקבל ביקורת על  ,אני צייר מתחיל" :כתב כך
הציור שלי. כל מי שרואה כאן בעיה, טעות 

 –בפרופורציה או במשחק הצבעים או כל פגם אחר 
שיקח בבקשה את העט השחור שהשארתי ליד הכן 

 ."יסמן איקס שחור על המקום הבעייתי לטעמוו
 

עיניו ו, למחרת הגיע הצייר המתלמד למרכז הקניות
חשכו. הציור שהניח אמש היה מלא איקסים, כמעט 

ברור היה כי לא יד אחת היתה בדבר, עד אפס מקום. 
שכן איקסים בגדלים ובצבעים שונים מילאו את הציור 

ם הביקורתי עד לאפס מקום, מעידים בדממה על חותמ
 .של אנשים רבים

 
הוא הביט במבוכה לצדדים ובבושת פנים הוריד את 

" חלפה כנראה שאין לי עתיד גדול כצייר" .ציורו
 .מחשבה מייאשת בלבו

 
סר הצייר הצעיר לבית מורהו, סיפר לו את שבור ורצוץ 

: 'זהו, אני כשלון סיכםהסיפור ובעינים דומעות 
 .מוחלט, תראה...'

 
ח ילצייר ציור זהה לציור שהנ וביקשוה חייך ראבל המו

 במרכז הקניות.

כעבור שלושה ימים הוא הניח על שולחנו של המורה 
 עותק מושלם של ציורו הקודם.

 
הצייר והמורה לקחו את הציור החדש, הניחו אותו 

את נוסח השלט אך  ,על כן ציור במרכז קניות אחר
 פתיח:הציע המורה לתקן מעט. הפתיח היה אותו 

אני צייר מתחיל, אשמח לקבל ביקורת על הציור "
מי שרואה פה " הסיומת היתה מעט שונה: ."שלי

בעיה כלשהי, ירגיש בבקשה חופשי לתקן ולשפר. 
 ...".השארתי סט של צבעים ומכחולים לשימושכם

 
למחרת הגיע הצייר למרכז הקניות ונוכח לראות 

אף אחד נגע בציור. גם שבוע לאחר מכן לא שאף 
 אחד לא תיקן כלום. חודש חלף ושום תיקון לא בוצע.

 
זה בדיוק " כשסיפר זאת למורה, אמר לו זה בחיוך:

כולם יודעים, אבל –להגיד מה לא בסדר ההבדל. 
התשובה שיש  .יכול אינוכמעט אף אחד  –לתקן 

בשמחה רבה, "להשיב לכל המבקרים למיניהם היא: 
 "....בוא נראה אותך עושה את זה טוב יותר

 
מותחים ביקורת על מנהיגים,  שיםפעמים רבות אנ

, ועלינו לזכור, שקל ובפרט על בן הזוגמורים והורים, 
מאוד לסמן איקסים על מעשיהם של אחרים, אך 

מה אתה מציע לעשות, האם "כשנשאל את המבקר: 
 שפתיו נאלמות. - "יש לך פתרון?

 
בבואנו לבקר את זולתנו, נבוא עם הצעה מעשית 

 לפתרון.



 

 

 
  

 ה"ק צפת ת"ועי חסידי בעלזאמנין שעל ידי  "קדוש היכלך" מופץ על ידי חברת

שומרים  .פסיק את העניותזה הזמן לה

לפרנסה , וזוכים את הפה בעת התפילה

 .בשפע ובהרחבה רבה

ָקאא ֲעִנּיּותת ֵּפרּוִריןן ִּדְמָפֵררר ַמאןן ַהאיי :)טו ז״תיקו(ַהר  ִֹאיָתא ַּבּז
 ,ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ֶׁשּפֹוֵגם ִמי ֲאֶׁשר ְורֹוֵמז ,ַאַּבְתֵרּה יףִדרָ  

 .ֲעִנּיּות ְלַעְצמוֹ  ֹוֵרםּג ,ִּבְמקֹומוֹ  אֶֹׁשּל ְוִׁשְפעוֹ  חוֹ ֹּכ ֶׁשְּמַפֵּזרר
 ,ַהָּלׁשֹון ְּבִרית ְלַתֵּקן ֵהָּמה ַהּׁשֹוָבִבי״ם ְיֵמי ְוִהֵּנהה

 .א ַכָּדתַֹמה ֶׁשִּפֵּזר ִּדּבּוֵרי ִּפיו ֲאֶׁשר ל

 )פרשת בא עטרת ישועהעפ״י (



 מאגר קבצים ישנים|   mbelz.tsfas@gmail.com  אפשר להצטרף לרשימת התפוצה ולשלוח סיפורים אישיים ורעיונות במייל:

 

 

פיצה...איכלו : האחרונההצוואה
מוכי הלם עמדו הבנים ליד מיטת אביהם, 
אינם יודעים אם התכוון ברצינות או אין זה 

 אלא מהתלה. 

ר' זונדל שוכב על ערש דוי, על פי הצפוי 
לא זמן רב נשאר לו בעולם הזה, בניו 

ילים, עומדים סביב מיטתו ואומרים תה
"אני לפתע פונה אליהם ר' זונדל ואומר: 

מבקש ממכם שלא תאמרו אחרי קדיש ואל 
תיגשו לעמוד, אלא תאכלו פיצה עם הרבה 

בנים לא ידעו איך לעכל את ה -רוטב" 
 הצוואה.

לאחר כמה דקות שעמדו בהלם, אמר 
בקול חלוש: "בעוד שעות  להם ר' זונדל

ספורות אני עתיד לעמוד לפני בית דין של 
מעלה ולתת דין וחשבון על מה שעשיתי 
בעולם, יש לי מספיק דברים שעבורם יכו 
אותי מכות הגונות, כשתאמרו קדיש או 

תפללו לפני העמוד, רק יעלה זכרוני שלא ת
לטובה, כמה שהייתי מזלזל בזה, כמה 

הקדיש, כמה דברי  שיחות חולין שחתי בעת
הבל דיברתי בעת חזרת הש"ץ, ובמקום 
שהקדיש תציל אותי מייסורי שאול, עוד 

 יוסיפו מכה רבה על מכותי.

על כן בקשתי האחרונה היא שאל תאמרו 
קדיש ואל תתפללו בעמוד, אם תאכלו 

 הרבה פיצה לפחות לא אסבול בגלל זה".

* 
הוזמן לבית  הרב מאיר מיכאל גרינוואלד

מדרש בבורו פארק לשאת את דבריו, 
התפללו שם מנחה, ואזניו שמעו איך שאחד 
אומר לחבירו: 'יענקל, שמעת ש...', היה זה 

  !!!לא פחות ולא יותר מאשר באמצע קדושה

לאחר התפילה ניגש ר' מאיר מיכאל אל 

הרב, ההלם ממה ששמעו אזניו לא פגה 
חדת עדיין, וביקש רשות לדבר בשפה מיו

שירתיע את השומעים, אם לא ינתן לו רשות 
 אין לו מה לדבר.

אמר לו הרב: הרי הוזמנת כאן לדבר על 
 חשוב זה, טול את השופר ודבר כרצונך.

פתח ר' מאיר מיכאל את דרשתו בתיאור 
זה שפתחנו בו, וסיים ואמר: רבותי! מי 
שרוצה להמשיך במנהג נלוז זה, שיזכור 

אוסר באיסור גמור לכתוב בצוואתו כי הוא 
 לומר אחריו קדיש!

הדברים פעלו את פעולתם, וכמובן 
שבתפילת ערבית שבאה אחריה לא נשמע 

 כל הגה.

לאחר התפילה ניגש הרב אל ר' מאיר 
מיכאל וברכו במאור פנים, פניו קרנו מנחת 
ואמר: "עכשיו אפשר לקרוא לר' לייב שיבוא 
לבית הכנסת". והסביר, מתפלל זקן היה כאן 

מו ר' לייב, פעם נזקק לטיפולי וש
שברחוב הזה פיזיותרפיה, אמר לו המטפל 

 ..אין בית שאין בו חולה.

המטפל שהוא יהודי שומר תורה ומצוות, 
והראה לו שכאשר יש דבר הוציא גמרא 

בעיר, מלאך המות מפקיד את כליו בבית 
הכנסת. ואמר לו מה שכתוב בספרים 

נסת שכאשר מדברים דיבורי חולין בבית הכ
 ה'דיבור' נהפך ל'דבר' ר"ל.

מיני אז הפסיק ר' לייב לבוא לבית 
הכנסת, סוף סוף מי רוצה מפגש עם מלאך 
המוות. אבל עכשיו אפשר לקרוא לו 
שיחזור, כי בעזרת ה' יפנה מלאך המוות את 

  ציודו מכאן.
 )עפ"י קונטרס 'כבוד בית ה''(
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