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 למען עבדיו לב ואת לבו את הכבדתי אני כי פרעה אל בא משה אל ה' ויאמר
 אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען :בקרבו אלה אותתי שתי

 (י, א ב)ה'  אני כי וידעתם בם שמתי אשר אותתי ואת במצרים התעללתי
המפרשים תמהים, מהיכן ידע משה לומר לפרעה על מכת ארבה, והרי 

 ב"ה לא אמר לו כלום על המכה. נביא כאן תירוצים אחדים:הק
 ש"עד ך"דצ המטה על חקוקות כתבו, שהיו בדעת זקנים לבעלי התוספות

 כ"שא ומקשה על זה, ב וראה שכעת מגיע מכה המתחילה עם א'."באח
 המכה משה דהבין ל"נ לכן שוב להודיעו? הוצרך אמאי האחרונות במכות
 הארבה, מכת על לספר הוא ודרך "תספר מעןול" למשה ה"הקב לו מדאמר
וב"רבי יוסף ספרו".  "לבניכם עליה כתיב דיואל הארבה במכת גם שהרי

ועוד, הרחיבו בזה שבכל המכות עד  בכור שור", וכן הוא ב"הגדת המהר"ל"
עתה היו מעל הטבע, ולכן שוב אין מקרה שבו ידברו מהמכה. אבל מכת 

ך האנשים שמשווים תמיד את מה ארבה הרי שכיחה בכל הזמנים, ודר
שעיניהם רואות, למקרים הקודמים. לכן מובן שכשאמר הקב"ה למשה 
שבמכה זו יתקיים "למען תספר" הבין שזו מכה שתמשיך להגיע וכל פעם 

  יאמרו שזה לא כמו שהיה במצרים, וזה דווקא במכת ארבה. 
 (דעת זקנים)

זה, [כפי שמובא  בחידושי הרד"ל (על מדרש רבה), הוסיף על רעיון
 עליהן יביא מכה מה למשה ה"הקב גלה בנך באזני תספר במדרש: "ולמען

 יואל( דתימא כמה ארבה מכת זו בנך באזני תספר ולמען ברמז משה וכתב
 בנך ובן בנך באזני תספר ולמעןספרו"] לפי מאמר הכתוב " לבניכם עליה) א

והנה בגמ'  " ו"התעללתי" הוא לשון שחוק,במצרים התעללתי אשר את
שבת  ספ"ט איתא ש"מצניעין את החגב לקטן לשחוק בו", הרי שדרך 
       הקטנים לשחק עם חגבים, ולכן דרך הבנים לספר  ממכת ארבה ביותר. 

 (חידושי הרד"ל על מדרש רבה)
אומרים (ומובא בחת"ס  ע"זי מאוסטרופולי שמשון רבי הגאון בשם

 ואותיות )השפתיים ותיותא" (בומף" אותיות כי ידוע שהנה, עה"ת)
 ואם. אחד הוא המבטא שמוצא לפי, בזו זו מתחלפות) הגרוניות" (אהחע"

 וזה", ארבה" האותיות יצא' א'ל' ע' ואת', ב'ל" פרעה" של" פ"ה את נחליף
 ובזה". פרעה" לתוך" בא" המלה את הכנס" פרעה" אל" בא" ה"הקב רמז

 הללו האותיות את תשית" בקרבו אלה אותתי שתי למען" ההמשך מבאר
 המכה היא כי", ארבה" לך ויצא' פרעה' אצל אותיות שתי במקום" בא" של

 מצרים.                                                            עתה להכות שעליך
 (הגה"ק ר"ש מאוסטרופלי זי"ע)

 אותתי ואת במצרים התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען
 ב) (י, ה' אני כי וידעתם בם שמתי אשר

תולדותיו של הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי  –" "שאול בחיר ה'בספר 
 ר"זצ"ל (ונכתב ע"י תלמידו הרה"ח ר' ישראל ארליך ז"ל) מספר כך: האדמו

 ד"תרנ בשנת מעלה של לישיבה נתבקש) י"כ"ק מהר( מבעלזא האמצעי
 שם ונתקבל, ברופאים דרושל לוינא נסע, חליו בהתגבר, בשבט ג"כ ביום
 ק"הגה( רבנו. לבעלזא והובילוהו בוינא נסתלק שידוע וכפי. החולים בבית
, בווינא נמצא מבעלזא ר"שהאדמו שמע) ל"זצ מקאשוי בראך שאול רבי
 ר"האדמו אל' בא פרשת' ק"לשב] כרב כיהן שם[ ממאגנדארף נסע

 .מבעלזא
, בווינא ר מבעלזא אז"מוהאד ק"כ אצל מביקורו הרבה לספר רגיל' הי רבנו
 סופר השבט בעל מפרשבורג שהגאון לי נודע ראשון ביום: "סיפר היתר בין
, מפרשבורג הרב את לבקר הלכתי, ברופאים לדרוש בווינא כ"ג נמצא ל"זצ

, כאן נמצא מבעלזא ר"האדמו ק"שכ לו עניתי, בווינא מעשי על שאלני הוא
 ונוסעים דרבים ת"ת מניחים האם: הרב שאלני זה על. ק"ש על אליו ובאתי

 בהתמדה למדו שבמאגנדארף ידע מפרשבורג שהרב הוסיף רבינו? רבי אל
 .כן ושאלניתמה כ"וע, גדולה
 אומרת הגמרא" מפרשבורג להרב אמרתי: "וכותב מקאשוי ק"הגה ממשיך

 מאיר לרבי דחזיתיה מחבראי דמחדדנא האי רבי אמר) יג עירובין(
 התבוננתי". מבעלזא ר"האדמו פני אל לתיזכיתי והסתכ אני, מאחוריו

 זאת בכל רציתי. דעתו נחה ולא, אותי הבין לא מפרשבורג שהרב וראיתי
 שחידש מה ממני לשמוע רוצה הנו אם אותו ושאלתי, דעתו להפיס
 ר"שהאדמו,  לו מסרתי הסכמתו אחרי, שלישית בסעודה ק"בש ר"האדמו
 כי וידעתם' וכו בנך אזניב תספר ולמען" פ"עה, בא' פ השבוע' בפ דקדק
: רבים בלשון וסיים, בנך באזני תספר ולמען: יחיד בלשון התחיל'" ה אני

 מצרים יציאת סיפור מצות הלא לכאורה דהנה, ותירץ'"? ה אני כי וידעתם"
, ממצרים כשיצאו, הראשונה בשנה מיד ישראל בני על חלה' לבנך והגדת'

יצאו  וכולם, שם היו כולם הלא אז ?זו מצוה לקיים' הי יכול ישראל מכל ומי
, מחוץ אז היו ובניו שאשתו היחידי רבנו משה רק שנשאר נמצא, ממצרים

 ומכיון, הראשונה בשנה גם" לבנך והגדת" ולקיים לבניו לספר יכול' הי הוא
 כל את הוא הוציא, ישראל כלל כל נשמות נכללו רבנו משה שבנשמת
 . זה במצוה ישראל
 ז"ועי", בנך באזני" דוקא אתה -" תספר ולמען" ,זה לפי מאד ויומתק

". ישראל כל את בזה יוציא הוא כי'" ה אני כי" כולכם -" וידעתם"
 מיד לך: "למשמשו ואמר מפרשבורג הרב פנה, "רבנו מספר" כשגמרתי"

 "מבעלזא ר"האדמו אל נוסעים אנו, כרכרה תזמין
 (שאול בחיר ה')

 חג כי נלך ובבקרנו בצאננו ובבנותנו ינובבנ נלך ובזקנינו בנערינו משה ויאמר
אפשר לבאר פסוק זה, בהקדם פירוש נפלא הנמצא ב"בית  (י, ט) לנו ה'

 ה' את ירא איש אשרי הלוי" (כת"י), עה"פ בתהילים (קיב, א ב) "הללויה
יברך", ובגמ' ע"ז (יז,  ישרים דור זרעו יהיה בארץ גבור :מאד חפץ במצותיו

מאוד ולא בשכר מצוותיו". ומה הכוונה בדרש ב)איתא: "במצוותיו חפץ 
זה? וביאר, דידוע שמידות טובות עוברות בירושה מאב לבן, אמנם 
לפעמים יתכן שיהיה אחד שדבוק בתורה או אוהב מצוות, ואעפ"כ לא 
יהיה ניכר בזרעו אחריו. הטעם לזה, מפני שהאב עשה את המצווה לשם 

כונות נפשו את החיבה לממון כבוד או ממון, כך שמוריש לבנו במידות ות
או לכבוד, והן אמנם שהאב בחר להגיע לדברים אלו ע"י התורה, אבל 
בחירתו זו, לא עוברת בירושה, רק החיבה לממון או לכבוד זה מה שמוריש 
לבנו. ויותר מזה, שאם האדם עושה את המצווה כיוון שהגיע למסקנה 

כן שכרה היא שההשקעה הטובה והמשתלמת ביותר היא עמל התורה, ש
נצחי, הרי, שעיקר הסיבה שלכן בחר בתורה היא משום ה"ריווחיות" 
שבדבר, זאת אומרת, שהוא "סוחר" טוב, אמנם בנו, אכן יירש ממנו את 
התכונה להיות "סוחר", אבל לא בהכרח שיגיע לאותה מסקנה אמתית 
שלהשקיע בתורה זהו ההשקעה הטובה ביותר, ואולי בעיניו ייטב להשקיע 

 דל"ן... בנ
אמנם, באם מקיים את המצוות אך ורק לשם שמים ולא לשום תכלית 

 אחרת הרי יומשך דבר זה לזרעו אחריו.
בזה יתבאר הפסוק הנ"ל: "אשרי איש ירא את ה' ובמצוותיו חפץ מאוד" 

ולא בשכר מצוותיו", לאיש כזה מובטח לו: "גבור בארץ  -ובגמ' "במצותיו 
 צרו, ו"דור ישרים יבורך".יהיה זרעו" כגבור הכובש את י

וזה מה שאמר משה רבנו, מתי נזכה ש"בנערינו ובזקננו נלך" "בבנינו 
"כי חג ה' לנו" זהו רק כשכל -דהיינו שיהיו זרענו יראי ד',  –ובבנותינו" 

"ד' לנו".  –שמחתנו מלשון "חג", שכל השמחה והמטרה בעבודת השי"ת 
    רק  לשם השם ולא לשום כוונה אחרת.

 וני תורה)(צי
 אלקינו ה' את לעבד נקח ממנו כי פרסה תשאר לא עמנו ילך מקננו וגם

 (י, כה) שמה באנו עד ה' את נעבד מה נדע לא ואנחנו
 לא אילמלא יוחנן רבי כתב המלבי"ם עפ"י דברי הגמ' (עירובין ק, ב) "אמר

 דרך מיונה ועריות מנמלה וגזל מחתול צניעות למידין היינו תורה ניתנה
מתרנגול", והוא ע"ד הכתוב (איוב לה, יא) מלפנו מבהמות ארץ,  ארץ

שהבהמות מאלפות אותנו דרך ארץ. וזה שאמר משה רבינו לפרעה, גם 
מקננו ילך עמנו, כי "ממנו נקח לעבוד אלוקינו", שנלמד מהבהמות הדרך 
האיך להתנהג, ואם תשאל מדוע  נזקקים אנו ללמוד מהבהמות, מפני 

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

  ט˙˘ע" ב‡פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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ה נעבוד את ה' עד בואנו שמה" כיון שעדיין לא ניתנה ש"ואנחנו לא נדע מ
       תורה.   

  (ארץ חמדה להמלבי"ם)
 כסף כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העם באזני נא דבר
 (יא, ב) זהב וכלי

 משכנתה אשה "ושאלה) כב (ג המפרשים שואלים שאלה. בפסוק כתוב
ה, בגדים של גויים?! כל ילד ושמלת"  מ זהב וכלי כסף כלי ביתה ומגרת

נגאלו ממצרים, ואיך  –יודע כי בזכות שלא שינו את שמם , לבושם ולשונם 
אך אם  אומרת התורה שהם שאלו מהשכנים הגויים ביגוד, אתמהה?!.

 תביטו שוב בפסוק, חייך הרב גלינסקי ואמר:
 על  -בפסוק כתוב "ושאלה אשה וכו' כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם 

בנתיכם". בגד של אשה מצרית קצר, ואכן, אשה יהודית  ועל יכםבנ
משליכה אותו לפח, אלא שלא הן עצמן לבשו את הבגדים, הן הלבישו את 
הילדים בבגדים של המבוגרים "ושמתם על בניכם ועל בנותיכם" להם, 
לילדים הקטנים, היה הבגד ארוך... "ובזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו 

                                   ממצרים".   
 (להגיד)

 כסף כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העם באזני נא דבר
 (יא, ב) זהב וכלי

הרי המצרים לא היו  –" רעותה...  רעהומה פירוש " – נשאלת השאלה
 רעים של עם ישראל?!

 אתמ איש וישאלוזו היתה הבקשה שבקש משה: " – גאון מוילנאאומר ה
", שיהיו בני ישראל משאילים אחד לשני, שיהיו עצמם עוסקים רעהו

שאם יתפעלו בני ישראל את מידת החסד למטה ( ביניהם בגמילות חסדים
מוסבת  רעהו; שכן תיבת )ובכך יגאלו! –הקב"ה יתפעל אותה גם למעלה  –

בבא קמא לז} ולפיכך נאמר:  –על רע מבני ישראל {"רעהו ולא של נכרי" 
" {אין 'נא' אלא בקשה}. שכן כדי שיהיו שואלים אצל העם באזני נא דבר"

המצרים לא היה צריך לבקשם ביותר. הבקשה היתה, שהם עצמם יהיו 
 בעיני העם חן את ה' ויתן} שם ג{ –גומלים חסדים ביניהם, ואז ובגלל כך 

. וזאת מעיר רש"י: משום ששמעו בני ישראל למשה "וישאלו איש מצרים
 "וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות".  –גמלו להם מאת רעהו",

 (ברוך שאמר)
 "והיתה צעקה גדלה בכל ארץ מצרים אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף"

 (יב, ל) "ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין שם מת"(יא, ו) 
אין ספק שגם אם לא היתה צעקה גדולה בכל המכות הראשונות, מ"מ 

 גדול לא היה במצרים מזה שנה שלימה בזמן המכות...  שקט
די לנו בדמיון קל כדי להבין שכשצפרדע קטנה מזנקת לתוך הפה, או 
שבשעשה שעקרת הבית מסיטה את החלון ובין רגע נשאבים על פניה 

שקט גדול לא שרר שם... וכן בכל  -נחילים של מעופפים במכת ארבה 
 המכות. 

תה צעקה גדולה יותר, והטעם: "כי אין בית הן אמת שבמכת בכורות הי
תמוה ההפרש הגדול בין  -אשר אין שם מת" (יב, ל), אך אם זהו הטעם 

מכת בכורות לשאר המכות, שלא מצינו שהזכירה התורה את ענין הצעקה 
 אלא במכת בכורות! 

וביותר, שהרי לא תיארה התורה כלל את פרטי הכאב בכל שאר המכות, 
בזה מכת  נשתנהים וכיצד הגיבו על המכות, ומדוע האיך התנהגו המצר

 בכורות בה הוזכר שתהיה "צעקה גדולה במצרים"?
 הדבר יבואר בע"ה בהקדמת שאלה נוספת. 

הכביד  -הרי לאחר חמש מכות שבהן לא נכנע פרעה ולא שילח את בנ"י 
ה' את לבו לבל ישלח. וא"כ צריך להבין איך הצליחה מכת בכורות להקהות 

 י הלב שנעשה משמים? את קוש
ואם נפשך לומר שמכת בכורות היתה קשה יותר משאר המכות במה 

הנה לנו במדרש שגם בשאר מכות היו  -ש"אין בית אשר אין שם מת" 
 אלא אפי' כמה מבית אחד!!  -מתים בהן המצרים, ולא רק בכור הבית 

ם אריות זאבים נמרי -שכן כך מתארים לנו חז"ל במדרש: "שלח בהן ערוב
ודובים ונשרים. היה למצרי חמשה בנים והיה נותנן לישראל להוציאן 

אחד,  -אחד, נמר  -נוטל אחד, דוב  -נוטל אחד, זאב  -לשוק בידו. בא ארי
אחד. היה נכנס לתוך ביתו של מצרי לבדו. אומר לו: היכן בני? הוא  -נשר 

אחד,  -אחד, הדוב  -נטל אחד, והזאב  -אומר לו: אעשה חשבון, בא הארי
 אחד" (תנחומא בא פ"ד)  -אחד, ונשר -ונמר 

הרי לנו שלא היה במכת בכורות בעצמה קושי הרבה יותר גדול משאר 
המכות, וא"כ איפוא שוב חוזרת השאלה: כיצד הקהתה מכת בכורות את 

 קושי הלב שמשמים? 
אלא שהשינוי והחידוש שבמכת בכורות היה שבמכה זו רצה ה' שיגיע 

כדי שישלח ויוציא את בנ"י -ר מפרעה את כבדות הלב הקץ, ולפיכך הסי
 בפועל!! 

הרי שכבר  -אילו הקב"ה היה מוריד מפרעה את קושי הלב במכת חושך 
 אז היה פרעה מוציא את בנ"י!! 

ויש להביא ראיה לזה, שהסיבה שהוציא רפעה את בנ"י במכת בכורות 
או בני היתה מפני שהסיר ה' את כבדות הלב ממנו, דהנה לאחר שיצ

ישראל ממצרים נאמר: "ויהפך לבב פרעה" (שמות יד, ה), כלומר: שלאחר 
 ועתה נהפך לבבו ושב ונתחזק ליבו.  -מכת בכורות סר ממנו חיזוק הלב 

וכן כתוב: "וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם" (שם ד') הרי דהיה ה' צריך 
הרי לחזק מחדש את לבו של פרעה על מנת שיוכל להינקם מהמצריים. 

לנו שאף אחר שראו והרגישו את מכת בכורות, ונכנעו ושלחו את ישראל 
 מ"מ אחר שחיזק ה' את לב פרעה חזר לרדוף אחריהם!!  -

כי מכת בכורות כשלעצמה לא הועילה כנגד הקשיות שהקשה ה' את לב 
ולפיכך שילח  -פרעה, אלא שה' הסיר מפרעה במכת בכורות את חוזק הלב 

 את ישראל!! 
לא נודע כי באו אל קירבם של מצרים כל  -זה כששב חוזק הלבומפני 

אלא שאף כשראו את  -המכות, הם יצאו לרדוף אחרי בנ"י, ולא זו בלבד 
 נכנסו לתוכו...  -הים נפער לפניהם 

ומכניס  -והרי הם ממש כמו חסר דעת שרואה את לוע הארי פתוח למולו 
 את ראשו לתוכו... 

 וטבעו בו...  -הם, נכנסו כך נכנסו המצרים לים שלפני
כי ה' ניהג את לבב פרעה וכל מצרים כזכוכית ביד הזגג, ברצותו מניח את 

 וברצותו מסירו...  -כובד הלב 
נמצא שהרי זה ממש כמו שאם תשים על האש זמן רב סיר מהודק היטב 

הכל יעוף בין רגע, כך נהג ה' עם  -(הנקרא סיר לחץ) ולפתע תסיר הפקק 
 פרעה... 

הכביד את לבו ולא הניח לו להכנע בכל המכות, וע"כ כאשר הסיר את ה' 
היה זה כמסיר מכסה הסיר, שלא רק את מכת  -כובד לבבו במכת בכורות 

אלא שאז הרגיש ולפתע את כל המכות  -בכורות הרגישו פרעה ועבדיו 
 יחד... פתאום צפו ועלו כל מכאוביהם ממעמקי לבם... 

וכו בבת אחת בדם, צפרדע, כינים, ערוב, כעת הרגישו המצרים כאילו ה
דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך, ובכורות... וממילא הצעקה שהיתה שם אף 

 -אלא צעקת דם, וצפרדע וכו'  -היא לא היתה צעקת מכת בכורות בלבד 
 כל עשרת המכות כאחד!! 

ומעתה אין כל קושי בטעם הזכרת הצעקה שבמכת בכורות, שכן צעקה זו 
עקת שאר המכות, אלא צעקה של כל המכות כולן!! לקיים לא היתה כצ

מה שנאמר: "והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהו לא נהיתה 
 וכמוהו לא תוסיף"!!...

 (לב שלום)
 (יב, יג) והיה הדם לכם לאות על הבתים

 כתב בשו"ת הרשב"א חלק ד סימן קפז, וזה לשונו הקדוש: 
רים אמרי אמת וכתוב יושר, ישר בעיני ללמד את בני יהודה, להשיב אמ

לכתוב לפניכם, על כי אמר באזני אחד נכבד עבר עליכם עתה מקרוב. כי 
דבר בתוך העדה ביום הקהל אחד מחכמי האומות ישמעלים ומלא אזנים 
בדבריו. ואמרתם לאמר לכם תשובה על דבריו. על כן ראיתי לכתוב בספר 

הדברים ויותר מהמה בדומה  את אשר נתווכח עמי אחד מחכמיהן באותן
 מה ששמעתם.  

[כותב באריכות את כל הויכוח, ובהמשך כתב:] חזר ובא עלי מצד אחר 
ואמר, הנה הכתוב אומר שאין בית אחר הבית השני, שכן כתוב (חגי ב, ט) 
גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. הנה שקראו אחרון, ואם 

 ון:יש אחר לאחריו לא יקרא לזה אחר
אמרתי, לא קראו אחרון אלא בהצטרף אל הראשון. וכמוהו (בראשית לג, 
ב) "וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה ואת לאה וילדיה אחרונים 
ואת רחל ואת יוסף אחרונים". הנה קראה ללאה וילדיה אחרונים אע"פ 
שרחל ויוסף אחרונים להם, אלא שקראם אחרונים בהצטרף אל השפחות 

 וילדיהן:
מר, זה בדיבור בני אדם שאינם יודעים ולא בידם האיחור. אבל בדברי א

אמרתי, יבא אפילו במה שיאמר לנביא מפי  הנביא שיודע האמת לא יבא:
ט) "והיה -הגבורה. שכן כתוב במה שאמר הוא יתעלה למשה (שמות ד, ח

אם לא יאמינו ולא ישמעו לקול האות הראשון והאמינו לקול האות 
אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, ולקחת (גם) ממימי האחרון. והיה 

 . הנה שקרא לאות השני אחרון אע"פ שבא אות המיםויהפך לדם היאור"
 . הדם -

על פי זה ידוע לפרש הפסוק: "והיה הדם לכם לאות על הבתים" והיה הדם 
מה שנאמר למשה לעשות אות למצרים אות עם הדם אם לא ישמעו  –

אות על בניית בתי המקדש השלישי  –"לאות על הבתים"  –לאות ה'אחרון' 
אחרי ה'אחרון' דהיינו הבית השני. 

 (ספרים)



 

 ג 

 שבעת את יאכל לה': מצות חג השביעי וביום מצת תאכל ימים שבעת
 (יג, ו ז)הימים 
? ימים שבעת מצה אכילת מצות נכפלה בפסוק זה: מדוע ל"זצ א"הגר דייק
 ועוד", יאכל" כתוב ובסופו" תאכל" כתוב הפסוק בתחילת מה מפני ועוד
 מצות כתוב השני ובפסוק) ו בלא" (מצת" כתוב ראשון בפסוק מדוע

 )? מלא(
 לצורך לעניים לחלקן חטים לקנות המנהג על לרמז בא שהפסוק, ופירש
 ש"וז בפסח מצה אכילת על ציווי הוא הראשון דהפסוק ל"י כ"וא, פסח

 מצות יאכל לעצמו אחד כל דהיינו ,"מצת תאכל ימים שבעת" הכתוב
) בצירי" (יאכל" שמצות להשתדל מחוייב אתה זאת ומלבד, ימים שבעת
 מובן ז"ועפי מצות לעניים שיהיה שידאג כלומר אחרים י"ע שיאכל היינו

 רשאי שלעצמו" מצת" כתוב מצה אכילת חיוב עליו שיש האדם שלגבי
 כאשר כ"משא. חסר כתוב ולכן, וכביצה כזית עד אכילתו ולצמצם לדקדק
 דהיינו מלא" מצות" כתוב ולכן לצמצם רשאי אינו לעניים לתת מדובר
 ".ושבעו בשעריך ואכלו" כ"כמש ממש שביעה כדי להם שיתן

 )הגר"א(
 (יג, יג)בבניך  אדם בכור וכל

 וגם. שליח ידי על לפדות יכול האב סימן שה סעיף י) "ואין (יו"ד הרמ"א פסק
". המפרשים מתקשים (ראה )א"קל' סי ש"ריב( האב בלא אותו פודין ד"ב אין

ש"ך וט"ז שם), מה הטעם שא"א לפדות ע"י שליח. מאי שנא מכל המצוות 
 כמילה וכדומ' שאפשר ע"י שליח?

(יור"ד רצד) כתב שהוא לפי שבמכת בכורות היה "אני ולא אחר"  בשו"ת חת"ס
 זכר לזה, האב בעצמו יש לו לפדות את בנו.

 יותר (יור"ד סימן קצט) ובתוספת נופך: "אך רי יציבבשו"ת דבכעין זה כתב 
 י''ע ולא בעצמך" תפדה בניך בכור וכל" למעט הכתוב שבא א''להרמ נראה
 מה לאמר מחר בנך ישאלך כי והיה" הכתוב בהמשך טעם בטוב ויבואר שליח
 יד בחוזק אליו ואמרת, "שליח י''ע מהני דלא זו מצוה נשחנה מה כלומר" זאת

 שרצה כיון שליח י''ע ולא מלאך י''ע לא ובעצמו בכבודו" ממצרים' ה הוציאנו
 לרע טוב בין מבחין אינו למשחיח רשות ומשניתן, ישראל בכורי על לפסוח
 .שליח" י''ע ולא בעצמך לעשות מצוך אנכי הבכורים בפדיית גם לזה וכזכר

ת כתב לפ"ד הרבינו בחיי דהטעם של פדיון הבן הוא על מכיר בספר ברכת יצחק
יוסף שנמכר בעשרים שקלים שהם ה' סלעים, וכיון ששם עשו בעצמם 
המכירה ועשו חרם שלא לשתף אחרים, לכן גם הפדיון מוכרח האב בעצמו 

 בלי לשתף אחרים.
. בבכוריהם מצרים כתב לבאר עפ"י דברי המדרש, "למכה בספר ציוני תורה

 נכנסו. ורבכ כל ומת הלילה כחצות, ל"א, בכורות מכת ה"הקב ששלח בשעה
 אין, עלינו הביא משה שאמר מה כל, להם ואמרו, אבותיהם אצל הבכורות כל

 אנו לאו ואם, מבינינו האלו העברים את והוציאו בואו שנחיה? מבקשים אתם
 מה. מכאן יוצאים אינן מתים המצרים כל אפילו, ואמרו להם השיבו. מתים
 בבקשה, ואומרים הלפרע מצווחין והיו פרעה אצל הבכורות כל נכנסו, עשו
, לעבדיו אמר. ועליך עלינו תבוא רעה שבשבילם הזה העם את הוציא ממך
 חרבו אחד כל ונטלו יצאו מיד, הבכורות עשו מה. אלו של שוקיהם וקפחו צאו
 כתיב אין מצרים בכורי למכה. בבכוריהם מצרים למכה, שנאמר, אביו את והרג
חזינן  .באבותיהם הבכורות הרגו רבוא ששים. בבכוריהם מצרים למכה אלא, כאן

 שמתו גם האבות במצרים.
 אפשר: כתב) יד דף ק"הזוה על( גאלאנטי א''למהר חמה והנה בספר בזהרי

, ישראל עם משטמה לס"מ לו נשאר מצרים בכורי הרג ה''שהקב משום הטעם
 בהם פודהו שהאדם סלעים בחמש כי' וכו סלעים' ה יהיה שהפדיון צריך ולכך
וא"כ היה תביעה לשטן אף על האבות, וכדי   ש''עיי' וכו המותמ פודהו ממש

   לתקן את חלק זה, קבעו שדייקא האב יפדהו ולא אחר.
 (ציוני תורה)

 מאוצרות המגידים  
 ’למען תספר באזני בנך את אשר התעללתי במצרים

ש תאומים בספרו אור התורה, בן אחיו של הפרי מגדים, תלמיד ”כתב הר
למען תספר באזני בנך את אשר ‘בא כתוב ’ על מה שבפ ,תלמידי המגיד

שחקתי, פשוט עשו מהם צחוק.  –י התעללתי ”פרש’, התעללתי במצרים
כשמכים אחד את העצמות שלו זה לא נקרא צחוק, חוזיק לשון בחוזק ’ לכאו

הנה ‘ ]ז, יז[יד, וצריך להראות איזה שחוק בכל מכה. לדוגמא מכת דם, כתוב 
’? ונהפכו‘מהו ’. אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדםאנכי מכה במטה 

מה שייך לומר על השתנות להתהפכות, ’, מר נהפך למתוק, רע נהפך לטוב
האם מים ודם הם הפוכים זה מזה כמר ומתוק, מהו לשון ונהפכו? הרי אי 

כי מים הם לא הפוך מצפרדע, גם שם במדרש ’ ונהפכו לצפרדעים‘אפשר לומר 
מקום שהיה טיפת דם במצרים נעשה מזה צפרדע, למה כאן כתוב  כתוב שבכל

לשון הפיכה. היאור היה נראה להם כמים, כשנגשו אליו לקחת מים נהפך לדם, 
 .וחוזר חלילה

וכתב שהגוי היה קם בבוקר והלך ליאור לשאוב מים, היה בא ורואה מים 
הסתכל עוד ביאור, לא דם, כיון שהגיע אל היאור ראה שזה דם, כשהלך משם ו

פעם ראה שזה מים, חזר אל היאור, והוא שוב דם. הסתובב שוב וראה שזה 

מים, וכך היה נעשה הנס מליארדים פעמים כל יום, ממש השתגעו מרוב 
תמהון לבב, הוא כבר התבייש מעצמו אחר חמש דקות הוא חוזר, והוא צמא, 

כמוני, זה רץ אל היאור וראה שזה מים, ושאל את החבר האם גם אתה משוגע 
לקח כמה שעות עד שהבינו שהשגעון תפס את כולם, עד שחשב אולי זה לא 

ונלאו ‘לשתותו, אך היה סרחון כזה, וזהו  כ יכולים”דם וזה באמת מים, וא
היו מתעייפים מלשתות מים? כי עשו שם ’, מצרים לשתות מים מן היאור

אפיסת כוחות הרבה ריצות הלוך חזור עד לאחר כמה שעות חזר הביתה ונפל ב
 מרוב שגעון, נרגע קצת ונצמא שוב למים, וחזר כמשוגע אל היאור. 

כי ’, ונלאו לבקש רפואה למי היאור שיהיו ראויים לשתיה‘י ”לשון רש’ ובזה פי
ראו שצריך איזה רפואה, אם היה דם היה פשוט שזה דם, ואי אפשר לרפאות. 

שהיה להט ’ נהפכו לדםו‘אך כשראו לרגע שזה מים, זה היה קללה בפני עצמה 
החרב המתהפכת דם מים מים דם דם מים מים דם, עד שנשתוללו אבירי לב 
כולם היו צריכים בית חולים לעצבים, אלא שלא התאבדו כדי לזכותם בעוד 

 תשעה מכות. 
גם לאחר מכת דם, מרוב תסכול וטראומה לא שתו מהיאור מים לעולם וזהו 

מהו ’ והקשה האור החיים הק’, מי היאורכי לא יכלו לשתות ממי‘דיוק הכתוב 
והלא הכל היה דם. ועוד למה חפרו השוטים סביבות היאור, ’ ממימי היאור‘

שזה לא לשבוע ’ הרי הרקיקה שלהם היה דם, מה להם לחפור עוד ועוד. ופי
של מכת דם, אלא לאחר השבוע של מכת דם, הרי אם אכניס לך לכוס כמה 

כ נוציא את הדגים המתים, האם תוכלו ”אחדגים מתים עם זבובים מתים, ו
לשתות מהכוס הזה. הם הוכו פסיכולוגית כמה חדשים שנכנס להם רושם 
ברעיונם שביאור הזה היה סרחון כזה, דגים מתים, לכן גם לאחר מכת דם לא 
היה יכול לשתות מזה. היו חולים פסיכולוגית מזה. ולכן חפרו כל מצרים 

לא יכלו לשתות ממימי היאור גם כשהיה מים,  סביבות היאור מים לשתות, כי
זה היה עד יציאת מצרים. וזהו התעללתי נורא, שיחקתי הן בשעת המכה והן 

 לאחר המכה, שחוק נורא ונפלא. 
ד ”במדרש רבה ובמכילתא מחלוקת, לרבי יהודה היה התראה בכל מכה כ’ אי

שבעה  ימים ובשבוע אחרון של החודש היה המכה. דעת רבי נחמיה הפוך,
שבועות היה המכה. והוכיחו כשיטת רבי יהודה שנאמר ’ ימים התרה בהם וג

ע איך יפרש רבי נחמיה זה ”את היאור. וצ’ וימלא שבעת ימים אחרי הכות ה
’ הפסוק. ועוד הרי אלו ואלו דברי אלקים חיים ואיך שניהם אמת, שבוע או ג

 שבועות? 
, כמה היה הגוי משלם והסטייפלער כתב בברכת פרץ וכן כתבו הקדמונים

בשביל כוס מים? היהודי לא היה אומר מחיר, הגוי היה משלם מאה דולר 
ונשאר דם, והיה מוסיף עוד ועוד עד שנהפכו הדם למים, כל גוי לפי רשעותו 
היה משלם ביוקר, כי כל המכות מדה כנגד מדה, גם בקריעת ים סוף נאמר 

ך העבידו את ישראל באופן כקש כאבן בעופרת, כל רשע סבל לפי רשעותו, כ
 מרושע מאד, כל אחד לפי ערכו שילם מחיר אחר. 

שהשבוע האחרון של החודש היה מכה שבוע אחת ’ ש תאומים פי”אך הר
ד לחודש, ”לכלל מצרים, כי הרשע הקטן היה לו עדיין מים מן היאור עד כ

המצרי השני קיבל את המכה קודם לדם, עד השבוע האחרון היה לכל מצרים 
ם. ונמצא שכל אחד שילם לפי מה שהוא, היה גוי שהיה צריך לקנות שבוע ד

שבועות דם. וכן היה מכת שחין, הרשע ’ אחד מים והיה גוי שהיה צריך לקנות ג
שבועות מכה. ומשה רבינו היה ממשיך ’ הגדול היה שבוע אחד התראה וג

לפי ד לחודש... כל אחד ”להתרות, מי שאין לו שחין עדיין יקבלנו עד כ
 הרשעות והאכזריות שלו, מדה כנגד מדה. 

ל שלא היה שייך במכת ”לגבי חושך למדנו לפני שנתיים מהדברי יואל זצוק
ש ”הדיבור של החודש הזה לכם היה לפני מכת חושך כמ חושך להאריך, שהרי

ד ”ימים לפני יציאת מצרים, כשאנו מדליקין אור לי’ ן, מכת חודש היה ו”הרמב
שו ישראל בבתי מצרים, ושבת הגדול היה הפסקה בין חושך נר לחפש, אז חיפ

 לחושך. 
גם בשאר המכות הרוויחו בני ישראל ממון רב במכת ערוב נכנסו חיות רעות, 
ביקש המצרי תעמוד לפני להגן עלי מהאריה, אמר לו היהודי תשלם ואני 
יעמוד, אם לא שילם זה לא עבד. כמו במכת דם לא עזר שהיהודי נותן בחינם 
לפני ששילם לא נהפך למים, וכך עשו כסף גם במכת ערוב. וכן בכל שאר 

 המכות עשו הרבה כסף קל. 
וזהו שנאמר והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי 

למצרים כששילמו ביוקר. אין לך התעללתי גדול מזה, ’ היות שם ערוב, אפי
ד ורועד מהדובים והתנינים, שאותו רשע שהיה מענה אותו כל השנים, עומ

והוא עומד לצדו ומקבל שלושים ושש אלף דולר לשעה. למען תספר באזני 
  בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים.

 (הגרמ"י רייזמן)
לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים ולכל בני ישראל היה 

 (י, כג) אור במושבתם
צוק"ל . היה לו בביתו חדר ששימש כבית הגאון הקדוש רבי מרדכי בנעט ז

 מדרש. שם למד עם התלמידים וענה תשובות.
כל יום שישי, לפני שבת, היתה הרעבעצין מכינה בחדר של בית המדרש נרות 
גדולים שיאירו שם בחדר כל הלילה. הנרות עליהם בירכה דלקו בחדר בו 

 אכלו, ובבית המדרש היו נרות נוספים, אותם הדליק השמש.



 

ד 

עם בליל שבת ישב רבי ברוך עם משפחתו לסעודת שבת. כשנגמרה הסעודה פ
נכנס לחדר ללמוד. כעבור מספר שניות יצא משם וקרא: "רעבעצין, שכחנו 

 להדליק נרות בבית המדרש!" צרה שכזו! חושך!
"כיצד יתכן הדבר", תמהה הרבנית, "והלא אני במיוחד נכנסתי לפני שבת 

וכנים להדלקה והכל בסדר. איך יכול להיות לחדר וראיתי שיש בו נרות מ
 שחשוך?"

 היא נכנסת פנימה ורואה שהחדר מואר. בכל ארבעת הצדדים יש נר!
נבהלה הרבנית: "מה קורה פה? למה הרב אומר שאין אור? הלא החדר מואר 

 כולו!" 
 "היכן יש אור?" שאל הרב, והרבנית משיבה לעומתו: "בא תראה".

ל: "היכן האור? הרי חושך מצרים כאן, לא רואים הוא נכנס שוב לחדר ושוא
כלום!"...

פחד גדול אחז ברבנית: שמא בעלה התעוור. אבל הרי הוא ישב בשולחן והכל 
 היה בסדר... נכנסה להיסטריה.

ראה הרב שהיא כל כך מבוהלת, פנה אליה ואמר:"רעבעצין הרגעי, תכף נברר 
 את הענין".

 ת, בזמן או אחרי הזמן?"שאל את השמש: "מתי הדלקת את הנרו
השמש הודה על האמת: "באמת אחרתי, אבל היה זה זמן שמותר עדיין 

 להדליק. בטוח שעוד היה יום".
אמר הרב בנעט: "דע לך שכשהדלקת את הנרות היה זה מאוחר מידי, וצריך 
הנך כפרה על חילול השבת. וזו הסיבה שאיני רואה את האור, כי כל דבר 

 אינני רואה! –ן שנעשה שלא על פי די
 ללמדנו כי אפשר שלאחד יהיה אור ולשני חושך. הכל תלוי במדרגתו!

 (יחי ראובן)           

 
 (י,ט) כי חג ה' לנו… ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו

במלים אלו משיב משה על הצעתו של פרעה: "לכו נא הגברים ועבדו את ה' 
ם יא), אשר הוצגה קודם לכן: "לכו עבדו את ה' כי אתה אתם  מבקשים" (ש

 אלקיכם מי ומי ההלכים" (שם ח).
לא היה ויכוח בעלמא, כי  -אומר הרב שלמה זאיד  -הויכוח בין משה לפרעה 

אם ויכוח עקרוני, שבו טען פרעה את טענותיו והציג את עמדתו, ומשה הסביר 
 ל דת אחרת.לו מהי עמדת היהדות בענינים הללו ובמה שונה היא מכ

פרעה מתיחס לעבודת ה' יתברך כאל עבודה ומשימה שיש בה קושי, ממש 
 כמו הבן הרשע מההגדה של פסח ששואל "מה העבודה הזאת לכם".

מדוע אי אפשר להנות ממנו  -טוען הבן הרשע  -פעם בשבוע יש יום חופש 
 אלא צריכים לקום להתפלל בבית הכנסת?

וכמה עבודת הכנה הוא  -יך בטענותיו הוא ממש -אחת לכמה חדשים יש חג 
בהכשרת  -דורש מכם? כמה צריך להתאמץ כדי לחג אותו כהלכתו: בפסח 

לשם  -הבית לפסח ובאפית מצות, בסכות, בבניית סכה וקנית ארבעה מינים 
 מה כל העבודה הזו?!

משום כך, טוען פרעה: "לכו נא הגברים ועבדו את ה'", עבודה קשה כזאת 
ולא לנשים ולילדים, ולכן אין טעם שתוציאו את כלם  מתאימה לגברים

 ממצרים!
לעומתו טוען משה רבנו: "בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו 
ובבקרנו נלך כי חג ה' לנו". כלומר, את מה שאתה רואה כעבודה, עול ומשא 

ם אנחנו רואים כחג, ומאחר ששמחה גדולה היא לנו, גם נשים, גם ילדי -כבד 
 וגם זקנים חוגגים ושותפים בשמחה.

 הוכחה לכך הביא הרב מרדכי חילו מהמשך הפסוקים:
פרעה 'נכנע' לבקשת משה והסכים לשלוח את הנשים והטף, אולם עדין 

 מתקשה לשלוח את הצאן, ומודע למשה: "רק צאנם ובקרכם יצג" (י, כד).
נמק את הסיבה משה משיב לו: "גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת" (שם כה), ומ

לכך: "ואנחנו לא נדע מה נעבד את ה' עד באנו שמה", ומפרש רש"י: "כמה 
 תכבד העבודה".

האם יעלה על הדעת שעבודת ה' היא ענין כבד, אשר משה מתבטא עליו 
מקשה הרב מרדכי חילו, ומתרץ כי כל זאת נאמר רק  -"תכבד העבודה"? 

עבודת ה' היא ענין כבד, בהתאמה לעמדת פרעה, ותו לא, לשיטתו של פרעה 
 ולכן השתמש משה בביטוי הזה.

כדי לדאוג שעבודת ה' תהפך להיות משהו שמח ולא כבד, נדרשת מכל אחד 
ואחד מאתנו עבודה אישית, שתגרום לנו להתיחס לכל מאמץ באופן חיובי 

 ולא לראות בו עול כבד.
 כאשר יש בבית לחץ עבודה לקראת החג, עלול הדבר לגרום להתפרצות

רגשות, אשר ממנו יכולים הילדים להבין שקשה לנו עם העבודה ועם העול.
בשנות העשרים של המאה הקודמת, עם הגירת היהודים מאירופה לחופי 
ארצות הברית, הם נאלצו להתמודד עם נסיון קשה בשמירת שבת, כשבכל 
עבודה שמצאו הם חויבו לעבוד גם ביום השבת, ואם לא עשו כך מצאו את 

 יום שני בבוקר מפוטרים וחסרי מקור פרנסה.עצמם ב
רבים מהם לא הצליחו לעמוד בנסיון, המצוקה הכלכלית היתה בלתי נסבלת 
והם נאלצו לחלל את השבת, ומכאן קצרה היתה הדרך להתדרדרות רוחנית 

חמורה ביותר.

אחד מן הספורים המופלאים שנותרו לעדות מאותם ימים, הוא ספורה של 
ת ילדים קטנים, אשר אביה התעקש בכל כוחו להמנע משפחה חרדית בעל

 מחלול שבת בכל מחיר.
מדי שבוע נאלץ לחפש עבודה חדשה, עד שהצליח למצוא עבודה שלא 

 והפך לשומר בנין. -תדרוש ממנו לחלל את השבת 
מתוקף תפקידו זכה לקבל את חדרון השמירה למגורים, ועובדה זו סיעה 

שהוא הביא את כל משפחתו להתגורר  לחסוך כמה פרוטות נוספות, משום
 ביחד אתו, ולא נאלץ לשלם מדי חודש סכום גדול כדמי שכירות.

בחדר הקטן הזה היו, בנוסף למשפחה ולכל הילדים, גם  -אולם אליה וקוץ בה 
הפחמים שנועדו לחמום ולהסקה, ואט אט החל עורם של הילדים להתלכלך 

 והם נצבעו בשחור.
ברחוב, והנה הוא רואה תופעה מדהימה: שני ילדים באחד הימים עבר יהודי 

 כושים מדברים ביניהם ב...אידיש.
סימן שאלה גדול הצטייר מול עיניו, וגרם לו לסוב על  -אידיש אצל כושים? 

 עקבותיו ולבחון שוב את המראה הבלתי שגרתי.
לבסוף החליט לגשת אל הילדים ולברר את הענין מקרוב, הוא פתח בשיחה 

ם, והופתע לשמוע שהם כלל אינם כושים, אלא ילדים יהודים עם הילדי
 המתגוררים בלית ברירה במחסן פחמים.

לבו הרחום של אותו יהודי התכווץ למראה המצוקה הכלכלית הקשה שבה 
 הם שרויים, והוא בקש מהם לקרוא לאחד מן ההורים.

כשהגיעה האם הוא הוציא מכיסו חמשה שטרות בני מאה דולרים כל אחד: 
"קחי ומצאי לכם דירה אחרת", אמר בנדבנות, כשהסכום העצום, שהיה בו 

 כדי מחיה לחודשים רבים, מתנפנף בידיו.
עיניה המתעגלות מהפתעה היו בעיניו התודה הגדולה ביותר, אולם האם לא 
הסתפקה בכך, אלא החלה להמטיר על ראשו צרור ברכות על המחוה 

 המיוחדת.
 שה לברר ענין נוסף: "האם אתה שומר שבת?".רגע לפני שנטלה את הכסף, בק

 היהודי נענע ראשו לשלילה.
שבריר רגע של מבוכה עמד באויר, אולם לאחריו פסעה האם אחורנית, 
החזירה את ידה המושטת ואמרה: "אנחנו כאן, משום שאנחנו שומרי שבת, 

 ואינני רוצה לקחת כסף מיהודי שאינו שומר שבת".
 מבלי לומר מלה סב על עקבותיו והלך לו לביתו.הוא נד בראשו לסכלותה, ו

"מה דעתך על הטפשה שפגשתי היום?" שאל את אשתו, מיד בכניסתו 
 הביתה, וגולל באזניה את כל ספור המעשה.

 הוא לא היה מוכן כלל לתגובתה הסוערת.
"אנחנו כל כך נוראים, עד שאפילו הכסף שלנו אינו טוב?", התקצפה" "גויים 

לנו... הרי הבטחת לי, כשהתחלת לעבוד בשבת, שאתה עושה  לכל דבר... אוי
כמה שנים חלפו! התבססנו היטב ואנחנו  -זאת רק עד שנתבסס מעט, והנה 

נחשבים לאנשים אמידים אפילו, אבל את העבודה בשבת מעולם לא הפסקת! 
 אוי לנו... גויים שכמותנו!!...".

 ה!וכתוצאה מאותו מעשה, קם לו האיש ושב בתשובה שלמ
 מעשה מופלא נוסף מאותה תקופה:

בשכנותו של רבי משה פינשטיין זצ"ל התגוררו שתי משפחות ששמרו שבת 
במסירות נפש, ומדי יום ששי פוטרו האבות מעבודתם ונותרו ללא מקור 

שבמשפחה אחת יצאו כל הילדים שומרי תורה ומצוות, מחיה, אך בעוד 
 פרקו כולם את עול המצוות והפכו לחלוניים גמורים. -במשפחה השניה 

אביהם בא לפני רבי משה ושטח לפניו את כאבו: כיצד יתכן שכך ארע לי? הלא 
שמרתי שבת במסירות נפש, ממש כמו שכני... מדוע הוא זכה שכל ילדיו 

 ני נותרתי כך?...ימשיכו את דרכו, וא
 נענה רבי משה ואמר לו:

שכנך בא הביתה מדי יום ששי שמח ומאושר ואמר: "ילדים, ברוך ה', גם 
השבת זכינו למסור את נפשנו! הבה נעשה קדוש בשמחה ונודה לבורא עולם, 

 על שהסכים לקחת מאתנו את הקרבן שהקרבנו לו!"
משמע הדברים, הם נקל לשער את התרוממות הרוח שאותה חשו בני הבית ל

חשו כי השבת אינה אלא זכות עצומה, וכדאי להם לשמרה בדקדוק רב, אף 
 מתוך מסירות נפש והקרבה עצמית.

אבל אתה לעומת זאת חזרת הבית השבור ורצוץ, כתפיך שחוחות, ובשפל קול 
הודעת לילדיך: "מי יודע מה יהיה אתנו? בגלל שבת שוב אני מפוטר! אין לנו 

 לנו אוכל..."פרנסה... אין 
ילדיך אשר הבינו כי השבת היא מקור הבעיה, הרהרו בינם לבין עצמם: "מי 
צריך את השבת הזו?... אבא המסכן חונך כך, אבל אנחנו, למה שלא נותר על 
הכל?...", ואכן, בהזדמנות הראשונה השליכו אחרי גיוום את כל התורה כולה, 

על פני קשי העבודה בקיום  והפכו למחללי שבת ר"ל. הם העדיפו חיים קלים
 התורה והמצוות.

הרי לנו ששמחה בעבודת ה' והתיחסות לעול תורה ומצוות כאל "חג" היא 
    הבסיס לחינוך הדורות הבאים על אדני התורה והמצוות! 

 (ומתוק האור)  

 
 המצוה, ושכרה.



 

ה 

"בראשון [היינו בחודש ניסן, הראשון לחדשי השנה (שמות יב, ב)] בארבעה 
עשר יום לחדש בערב תאכלו מצת" (שמות יב, יח), הכתוב קבעו חובה 
(פסחים פב ע"א). וכן פסק הרמב"ם (הלכות מצה פ"י ה"א): "מצות עשה מן 
התורה לאכל מצה בליל חמשה עשר, שנאמר: בערב תאכלו מצות, ומשאכל 

 כזית יצא ידי חובתו".
"מחנה אברהם" ורב ספר לי הגאון רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל, ראש ישיבת 

חוג חתם סופר בבני ברק: יום אחד הופיע אצלו אחד מבני הקהילה, נרעש 
כולו. היה בפיו סיפור מרעיש, אבל רקעו התרחש כשלושים שנה לפני כן, 

 ת אושויץ.ובמחנה המו
יהודי הונגריה הגיעו לאושויץ בשלהי מלחמת העולם. ממש בשנה+ האחרונה. 

מפלה בשדה הקרב וממשלת הונגריה בקשה כשהצוררים נחלו מפלה אחרי 
לפרוק על הגרמנים שהפכוה לבת חסותם, השתלטו הגרמנים על הונגריה, 
תחמו את הגטאות ותוך כחודשים ימים שלחו כמליון יהודים להשמדה. ה' 
יקום דמם. אותו יהודי היה ביניהם. הפרידו בינו לבין אשתו ואת ילדיו שלחו 

על זרועו וחייו נתנו לו לשלל תמורת עבודת למשרפות. הטביעו מספר כחול 
פרך. התקיים על פרוסת לחם ופנכת מרק ליום. שכנו לדרגש היה 'בנן של 
קדושים' צאצא לגזע צדיקים, שושלת מפוארת עתירת יחס. חזקו בלא הרף 
באמונה ובטחון, ונצל כל שעת פנאי ללמוד תורה ואמרות צדיקים. יום אחד 

: חג הפסח מתקרב, 'מרור' יש בשפע, אובער אוו פנה אליו בהתרגשות עצורה
 נעמט מען א 'כזית' מצה, מאין ישיגו ולו כזית מצה?!

וברוך השם, אין מעצור לה' מהושיע, ברב או במעט. בעלות הברית הפציצו 
ממגורת מזון. היו שם שקי תבואה מבוקעים, אוצר בלום במחנה הריכוז, אבל 

ספר לחברו, שהמריצו למסור נפשו.  מי שינסה לשים בכליו מתחיב בנפשו.
החביא במקום מסתור כמה גרגרים. בהפסקה הקצרה שהיתה להם מדי יום 
שייף שתי אבנים וטחן באמצעותן את הגרגרים. לבן פיסת מתכת, ערב את 
הקמח במעט מים, נקב במסמר ואפה על טס המתכת המלובן. יצא רקיק עבה 

בו שני 'כזיתים', אחד עבורו ואחד ונוקשה, גדלו כפיסת יד. מחמת עביו היו 
 -עבור חברו. עכשיו צריך להגניבו למחנה. אם יתפס, אחת דתו 

הניח את הרקיק בין כותנתו לבשרו, הצמיד זרועו לגופו. עבר את הביקורת 
בשער המחנה, והמשיך אל הבלוק. בפתח הביתן עמד שומר גרמני שהבחין 

, נבח. משך את ידו, והרקיק בתנוחה המאולצת של ידו. "מה אתה מחביא שם"
 -נפל 

דרך עליו בעקב מגפו בחמת זעם, ואלו הצלפות הצליף בפרגולו! היהודי נפל 
מעולף, והזקיף מצא בנתיים קרבן חדש. בשארית כוחותיו אסף היהודי את 

 הפרורים שסביבו, שעבורם מסר נפשו. גרר עצמו לדרגשו, והתעלף.
לגרונו, השיב נפשו, פתח ידו, והראה  חברו עוררו, רחץ פניו במים, הגיר מעט

לחברו את האוצר. אלו היה בכף ידו חופן יהלומים, לא היה החבר מתרגש 
יותר. אח, הייליגע מצה, מצה קדושה בעמק הבכא, בגיא צלמות, קרן אור 

 בחשכה! אבל, כמה חבל, בכל הפרורים, אין יותר מכזית אחד!
', מימי לא עבר עלי ליל סדר התחנן החבר: "בבקשה ממך, תן לי את ה'כזית

 בלי 'כזית' מצה!"
ענהו: "מה פתאום, ה'כזית' שלי הוא. מסרתי עליו את נפשי, הוכיתי עליו מכות 

 נמרצות, לא אותר עליו!"
פה  אני יודע אותה בעל -לך את ההגדה  והלה מתחנן: "אנא ממך, אני אקריא

אומר, תאמר אחרי מ"הא לחמא עניא" עד "חד גדיא". גם את "שיר השירים"  -
 מילה במילה. רק את ה'כזית' תתן".

 והשני מסרב.
"את כל חלקי לעולם הבא אתן עבור ה'כזית'! ראה", התייפח, "את משפחתי 

 אבדתי, כל מה שהיה לי אבד. מה נשאר לי?! לפחות, 'כזית' מצה!"
 יפח לעומתו: "הלא כמוני כמוך, והמצה שלי היא!"יוחברו מת

פצרות והגיעו לפשרה: חברו יאמר את ההגדה, ויזכה סוף דבר, לא עמד בה
לפום צערא אגרא, וכמה הסתכן והצטער  -בשכרו למצה. אבל שכר המצוה 

בגינה, שייך לו. וכך היה. בערב לחש לו חברו את ההגדה, יחדו בכו ב"השתא 
עבדי, לשנה הבאה בני חורין", שוררו את ההלל וקראו "לשנה הבאה 

 כל החבר.בירושלים". את המצה, א
למחרת יצאו לעבודה. החבר התפלל בלחש, זמזם ב"הקל בתעצומות, עצם 
עיניו בקריאת שמע, גחן בכריעות תפילת העמידה, ובהגיעו להלל לא עצר כו 
להבליג. הזדקף ושאג את הברכה, ובאותו רגע השיגו כדור המרצחים ונפל 

 שדוד. השם יקום דמו.
צה ובנה את חייו מחדש. הקים חברו שרד, והגיע ליום השחרור. עלה אר

 משפחה לתפארת ונמנה על בני קהלת "חוג חתם סופר" בבני ברק.
 -כל זה סיפר בבואו, כהקדמה 

 כי הלילה הופע החבר בחלומו.
עטוי בגדי לבן, פניו מאירות כזהר הרקיע, ובקשה בפיו: "הזוכר אתה שנתת לי 

י זכר. "אז באתי את המצוה, בתנאי שאתה תקבל את שכר המצוה?" זכר, ודא
כל המצוות עשיתי, קבלתי עליהן שכר.  -לבקשך. אנא, ותר לי על שכר המצוה 

ך, הענק לי גם יד, עליו לא קבלתי שכר. אנא בטובחוץ ממצוה זו. המעשה היח
 את שכר המעשה!"

נדהם לבקשה. לעיוות שבה. הזכיר לחברו: "הלא המצה שלי היתה. אני סכנתי 
טחינתם ואפיתם, ובהגנבתם למחנה. אני הוכיתי נפשי בלקיחת הגרגרים, ב

עבורם, כמעט שלמתי בחיי. התחננת, בכית, ויתרתי על המצוה, לפחות, אזכה 
 בשכר!"

והחבר ידע והסכים, אבל הזכיר שהוא זה ששמר חשבון הלוח וסיפר שהלילה 
ליל החג, והוא זה שזרז להשיג המצה, והוא שהקריא את ההגדה, ומבקש 

המצוה. עבורו, ירד מהעולם העליון. עבורו התגלה, זה  בתמורה את שכר
 -חשוב עבורו כל כך 

 והחבר סרב. פני חברו הקדוש התכרכמו בפחי נפש, באכזבה עמוקה, ונעלם.
קם, והנה חלום. התפעמה רוחו. לא ידע האם טוב עשה. מצד אחד, "חייך 
ין קודמים". ואין שום הצדקה, ממש עזות מצדו. מצד שני, בכל זאת. א

 מתגרים בנשמה קדושה, ובקשתו של נפטר...
 "והגיע אלי", סיפר הרב אונגר. "ביקש אישור לסרובו, או הוראה לויתור.

אמרתי לו שאין זו שאלה עבור רב, זה ענין עבור רבי. שלחתי אותו לרבי 
 ממכנובקה, ובקשתי שיחזור ויספר מה אמר לו".

 "ומה אמר", הסתקרנתי.
 -הרב אונגר, "ובפיו סיפור מופלא" "הוא חזר למחרת", ספר 

בקוצר רוח חכה לערב, לשעות קבלת הקהל של הרבי. נכנס אל הקודש פנימה, 
 וספר את ספורו.

 שמע הרבי, והפטיר: על פי יושר, עליך לוותר"...
התקומם: על פי יושר?! על פי יושר ודאי אינו צריך לוותר! כל שאלתו, האם 

 לנהוג לפנים משורת הדין!
הרבי: "הלא תבין, חברך נפטר. מה שיש לו, יש לו. המצוות שסיגל  הסביר

עומדות לזכותו. יותר מהן, אינו יכול להשיג. מצוה אחת קים ולא קבל עליה 
 -שכר, והיא חסרה לו 

 אבל אתה חי!
אתה מניח תפילין, מתעטף בטלית, מתפלל שלוש תפילות ומברך מאה ברכות 

ספור! ובנים לך, ואתה מחנכם למצוות,  ליום. ושבתות, וחגים, ומצוות לאין
 -וכל מצוה שהם מקימים נזקפת גם לזכותך, לזכות החינוך שהענקת 

 האין זה מן היושר, שתוותר למענו על שכר מצוה אחת?!"
 -"טוב, אם הרבי אומר, אוותר" 

"לא כך. לותר צריך בלב שלם", פסק הרבי. הוציא מכיסו צרור מפתחות. 
מוך" אין שם איש עתה. תפתח את הדלת במפתח "הכנס לבית המדרש הס

הזה. תדליק את האורות, ותפתח את ארון הקודש, במפתח הזה. תכניס את 
הראש לארון הקודש, ותשפוך לבך לפני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
הכרותכם, על האחוה הנפלאה ששררה ביניכם, על החיזוק שקבלת ממנו. על 

ה. על ליל הסדר ההוא, בעלטה, על ההמרצה שהמריץ אותך לאפות את המצ
הדרגש. תחיה את הלילה ההוא, הלילה האחרון לחייו, ואז תאמר שאתה 
מותר לו בלב שלם על שכר המצוה, לעשות נחת רוח לנשמתו בעולם העליון 

- 
 אחר כך, תחזור אלי"...

עשה כן, והמראות והמאורעות שבו והציפוהו, הכל חי מחדש, והמעמד סחט 
וחותיו. בקושי גרר רגליו משם. סגר את ארון הקודש ונשק ממנו את כל כ

לפרוכת, כיבה את האור ונעל את בית הכנסת. החזיר את המפתחות לגבאי, 
לא היה לו כח להכנס אל הרבי. בקש מהגבאי להודיע שיבוא למחרת. התנהל 

 באפס כח לביתו, וקרס למיטתו.
 דות על היענותו לבקשתו.וחברו הופיע בחלומו. פניו מאירות וזוהרות, בא להו

בבוקר הלך להתפלל במנינו של הרבי. לאחר התפילה סיפר על ההתגלות 
 -השניה. הרבי לא הופתע, אבל פתח ואמר: "ראה נא 

חברך היה בנן של קדושים, גדל בבית מלא תורה ויראה. אין ספק, שסיגל 
עליו מצוות ומעשים טובים לאין שיעור. וזכה ומת על קידוש השם, ואם היו 

וחז"ל העידו  -תביעות ונמחקו בכך כליל. מצוות כה רבות ואפס עברות 
וכדאי  -בהרוגים אלו שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם בגן העדן העליון 

היה לו לעזוב את העידון הנפלא, ההנאה העילאית מזיו השכינה, ולרדת לכאן, 
 -צוה אחת כדי להתחנן ולהעתיר, ממש לפשוט יד, כדי לזכות בשכר מ

 כמה מצוות מתגלגלות למרגלותינו, ואין אנו גוחנים לאספן! -ואנו 
כל פרשה בתורה, כל משנה, כל עמוד גמרא. בכל שיעור תורה, כה הרבה 

 מצוות. ובאיזו קלות ראש אנו מבזבזים את השעות!
 -כל עזרה לזולת, כל עידוד ומחמאה. וכמה אנו אטומים, כמה מתעלמים 

 הוא!" איזה שיעור מוסר
 "חזר היהודי הוותרן לספר"... -סיים הרב אונגר זצ"ל  -"ואת כל זה" 

                                           אכן, איזה שיעור מוסר! 
 (והגדת)

 כח המעשה
בפרשתנו נאמר דיני קרבן הפסח, ובספר ה"חינוך" כתב בענינם כדרכו את 

א ובשל מבשל במים כי אם צלי אש" שרשי המצוות וטעמן: "אל תאכלו ממנו נ
(שמות יב, ט), לפי שכך דרך בני מלכים ושרים לאכול בשר צלי, לפי שהוא 
מאכל טוב ומוטעם, אבל שאר העם אינם יכולים לאכול מעט בשר שתשיג 
ידם כי אם מבושל, כדי למלא בטנם. ואנו, שאוכלים הפסח לזכרון שיצאנו 

ודאי ראוי לנו להתנהג באכילתו דרך  לחרות להיות ממלכת כהנים ועם קדוש,
 חרות ושרות (מצוה ז).



 

 ו 

"ולא תותירו ממנו עד בקר" (שמות יב, י). הענין הוא כדרך מלכים ושרים, 
שאינם צריכים להותיר תבשילים מיום אל יום, על כן נאמר, שאם יוותר ממנו, 
 שישרף כדבר שאין חפץ בו, כדרך מלכים. וכל ה לזכור ולקבוע בלב שבאותו
זמן גאלנו ה' יתברך מעבדות ונעשינו בני חורין וזכינו למלכות ולגדולה (מצוה 

 ח).
"לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה" (שמות יב, מו). מפני שנעשינו אדונים 

חבורה ולא נוציאנו לחוץ, כדרך הפסח נאכל במקום ה באה המצוה שיהא
העם בעת שיכינו ם שכל המוכן להם נאכל בהיכלם ברוב עם שלהם. ודלת יכמל

סעודה גדולה ישלחו ממנה מנות לחוץ לרעיהם, לפי שהיא חידוש אצלם 
 (מצוה טו).

ם לגרר העצמות יכשמות יב, מו), שאין כבוד לבני מל"ועצם לא תשברו בו" (
ולשברם ככלבים. לא יאות לעשות כן אלא לעניי העם הרעבים. על כן, 

כהנים ועם קדוש, ובכל שנה בתחילת בואנו להיות סגולת כל העמים, ממלכת 
ושנה באותו הזמן, ראוי לנו לעשות מעשים המראים לבנו המעלה הגדולה 
שעלינו לה באותה שעה. ומתוך המעשה והדימוי שאנו עושים, נקבע 

 בנפשותינו הדבר לעולם (מצוה טז).
ולמה יצוה ואתנו השם  אל תחשוב בני לתפוש על דברי ולומרוהמשיך וכתב: ו
כל אלה לזכרון אותו הנס, הלא בזכרון אחד יעלה הדבר  יתברך לעשות

במחשבתנו ולא ישכח מפי זרענו. דע, כי לא מחכמה תתפשני על זה, ומחשבת 
הנוער ישיאך לדבר כן. ועתה בני, בינה ושמעה זאת, והטה אזנך ושמע, 

 אלמדך להועיל בתורה ובמצוות.
תמיד אחר מעשיו דע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל מחשבותיו 

 שהוא עוסק בהם אם טוב ואם רע.
ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו 
וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמים, 

וב, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, ובכח מעשיו ימית היצר טמיד ינטה אל ה
 ולות נמשכים הלבבות.הרע, כי אחרי הפע

ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצוות, אם 
יעסוק תמיד בדברים של דופי, כאילו תאמר דרך משל שהכריחו המלך ומינהו 
באמונות רעה, באמת אם כל עסקו תמיד כל היום באותה אמנות, ישוב לזמן 

י ידוע הדבר ואמת שכל האדם מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור. כ
 נפעל כפי פעולותיו, כמו שאמרנו.

ועל כן אמרו חכמים ז"ל (מכות כג ע"ב) "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את 
ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות", כדי להתפיס בהן כל הפעולות 
הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים לחיי עד. ורמזו ז"ל על זה, באמרם 

נחות מג ע"ב) "כל מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו ותפילין בראשו, (מ
 מובטח לו שלא יחטא", לפי שאלו מצוות תמידיות, ונפעל בהן תמיד.

לכן אתה ראה גם ראה מה מלאכתך ועסקך, כי אחריהם תמשך ואתה לא 
תמשכם. ואל יבטיחך יצרך לומר אחרי היות לבי שלם ותמים באמונת אלקים, 

פסד יש כי אתענג לפעמים בתענוגי אנשים, לשבת בשווקים וברחובות, מה ה
להתלוצץ עם הלצים ולדבר צחות, וכיוצא באלו הדברים שאין מביאין עליהן 
אשמות וחטאות. הלא גם לי לבב כמו הם, קטני עבה ממתניהם, ומדוע 
ימשכוני הם אחריהם. אל בני, השמר מפניהם, פן תלכד ברשתם. רבים שתו 

כך כוס תרעלתם, ואתה את נפשך תציל. ואחר ידיעתך דבר זה, אל מתוך 
יקשה עליך מעתה רבוי המצוות בענין זכירת נסי מצרים, שהם עמוד גדול 

 בתורתנו. כי ברבות עסקינו בהם נתפעל אל הדבר, כמו שאמרנו.
 עד כאן דברי ספר ה"חינוך" היסודיים כל כך.

ים לקבלת התורה, ככתוב: נוסיף ונאמר, שהואיל וכל מטרת יציאת מצר
"בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה (שמות ג, יב), 
וכתב שם רש"י שאף על פי שאין בידם זכויות נגאלים הם הואיל ועתידים 
לקבל התורה, וכך פתח הקדוש ברוך הוא במתן תורה: "אנכי ה' אלקיך אשר 

ב), כדאית היא ההוצאה  הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" (שמות כ,
שתהיו משועבדים לי (רש"י, מהמכילתא). ושמא יתמהו מדוע הרבה להם 

 תורה ומצוות, לפיכך השמיעם עובר ליציאה את כח המעשה ופעולתו.
 רבנו ישראל סלאנטר זצ"ל למדנו את כח המעשה, במעשה שהיה.

עליו רגזו ת סיגריה, וקפץ פעם נסע מקובנה לוילנה, ובחר בקרון מעשנים. הצי
 צעיר שיש במולו. "חוצפה שכזו, להרעיל את כולם בעשן!" של אברך

 מיהר לבקש סליחתו, וכיבה את הסיגריה.
 רטן הלה: "מה הועיל, אם כבר הרעיל את האויר!"

 קם ופתח את החלון, לאורר את הקרון.
 "ולא אכפת לו שחודר קור מקפיא, וכולם יחלו בדלקת ראות", סינן האברך.

 גר את החלון.מיהר וס
"וכולם יחנקו בעשן שהשאיר אחריו", התרעם האברך. לא בלם פיו עד 

סעו חסר ושהרכבת עצרה ברציף. ואז קם בהפגנתיות, ונמלט מהקרון ומנ
ההתחשבות. ביקש לרדת מהרכבת, ונדהם. הרציף המה אדם. המוני יהודים 

 התגודדו ונשאו עינים צופיות. המתח ניכר בעליל.
 ם, תמה האברך.למי הם ממתיני

התשובה היתה מידית. אך נראתה דמותו של רבי ישראל, והכל נהרו לקבל 
 פניו.

 "מי הוא", חקר האברך את אחד הנדחפים.

 "אינך יודע? הצדיק הנערץ, רבי ישראל מסלאנט!"
 הוא?! אותו ציער, הכעיס והקניט כל הדרך?!

לפני המפתן. בא  עיניו חשכו. ברר באיזו אכסניה מתגורר הצדיק, וחלץ נעליו
לקבל נזיפה. להפתעתו, קיבל פניו כמכר ותיק. לבקש סליחה, על מה ולמה. 
אמנם נכשל, אבל מביע חרטה כנה, ואין אדם עומד על דברי תורה אל אם 

נכשל בהם (גיטין מג ע"א). ישב מר, מנין הוא, ומה מעשיו בעיר הגדולה.
ד מלאכת השחיטה לפרנס סח הלה ששנות מזונותיו על שולחן חותנו כלו, ולמ

משפחתו. השיג משרה באחת העיירות, אך תנאי הציבו: שישיג 'קבלה', 
הסמכה לשחיטה, מבית הדין בוילנה שנודע כסמכות הלכתית מקובלת, והרי 

 הוא כאן....
נהרו פני רבי ישראל: מי יודע, אולי כל התקרית לא ארעה אלא לשם כך! חתנו 

תן הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל), הוא אב בית הגאון רבי אליהו גרודזנסקי (חו
הדין! מיד התעטף באדרתו והלך עמו לבית הדין. ביקש מחתנו שיתהה על 

 קנקנו של האברך ויודיעו דבר.
 שבו אליו בפנים נפולות: הכשלון היה חרוץ!

"אך אשמתי היא", הגיב רבי ישראל. "עייף אתה מטורח הדרך, ודעתך פזורה 
אמרו, שהכועס חכמתו מסתלקת (פסחים סו ע"ב). מהכעס שכעסת. וכבר 

 -שב ותנוח כמה ימים ותזכר בתלמודך" 
וב, ולא הביא עמו מעות, חשב שביום האברך היה נבוך. קנה כרטיס הלוך וש

 -, יבחן, יתעטר ב'קבלה' וישוב מיד אחד
 "תנוח דעתך", השיבו רבי ישראל. "אורחי תהיה, על חשבוני".

 ניה, וארוחות כיד המלך.מיד הזמין לו חדר באכס
 רמז לו חתנו: זה לא יעזור, נעור וריק הוא, אינו יודע דבר!

הרגיעו רבי ישראל, כבר הביא זאת בחשבון. שאלו האם מכיר הוא אברך בקי 
 בהלכה ובהוראתה, שיאות ללמוד עם האברך דנן מהתחלה, ושכרו עליו!

נו ולמד על ישב האברך באכסניה, על חשבון רבי ישראל. אכל על חשבו
חשבונו, ורבי ישראל עוקב אחר התקדמותו ומשנן עמו את ההלכות. עמד 
למבחן, והתעטר ב'קבלה' נלהבת. אלא שאליה וקוץ בה: חושש הוא שבינתים 

 -נתפסה המשרה המובטחת 
לא היתה זו משרה הראויה למעלתו! העירה קטנה, והמשכורת  -"איי, בררתי 

שוב נכבד, המשכורת כפולה והדיור על זעומה. כבר השגתי עבורו משרה בי
 חשבון הקהילה!"

 ועץ באשתו ובחותנו.יוהאברך נבוך. אינו יודע, עליו לה
 רבי ישראל הרגיעו: כבר הודיעם.

 ושמחו?
 ממתינים הם לבואו!

 ליוהו בכבוד לבית הנתיבות ונפרד בלבביות לשלום.
נו, מנופפים הקטר צפר והרכבת יצאה לדרכה. על הרציף עמדו רבי ישראל וחת

לאברך המתרחק. רבי אליעזר פנה אל חותנו: "יודע מר, גבאי צדקה אני בעירי" 
- 

חיוך הבליח בעיני רבי ישראל, וחתנו המשיך: "עד כה לא הטרדתיך. חשבתי 
 שאין לך כסף. אבל עתה, מבקש אני תרומה לעניי וילנה"...

! מסרתי עצמי החיוך התרחב: "מה תדבר, הן יודע אתה שאין לי פרוטה משלי
לטובת הציבור, ויהודי עשיר התחייב לתת לי כל צרכי. איני נהנה מכספו אלא 

 כדי חיי: לחם לאכול, ובגד ללבוש!"
 -"ולהחזיק אברך זר באכסניה ברווחה, ולממן עבורו מורה פרטי" 

 -"ידעתי שלכך חותר אתה. הנני ואסביר לך 
רו פעמים שאין הקרבן שנינו במשנה (בבא מציעא פ"ו מ"ד) שהמרמה את חב

צוי, ואין לו עליו אלא תרעומת. וקשה, מה השמיעונו בכך. וכי לולא יזכאי לפ
המשנה לא היה הלה מתרעם. ועוד, בכמה מקומות תמהה הגמרא: מה 
המקום לתרעומת, סבר וקיבל! (בבא מציעא עו ע"א) ומה השאלה, למרות 

 הכל הפסיד, ומתרעם!
א ליהודי תרעומת על חברו. שהרי נצטוינו שתה והתשובה, שעל פי דין אסור

תר, יבאהבתו (ויקרא יט, יח), ושלא לשנאו (שם יז)! כדי שיתרעם זקוק הוא לה
 ואז ורק אז זכותו להתרעם.

ואם הביע חרטה ובקש מחילה, ונפגע מחל, אזי סבר וקיבל. מחל על זכותו 
 להתרעם, והתרעומת אסורה מצד הדין!

ע בי ברכבת. התנהגותו היתה מבישה, ועל פי דין מבין מר, אותו אברך אכן פג
י. אבל בא ובקש מחילה, ומחלתי. מותר היה לי להתרעם. הכעיסני, וכעסת

 משמחלתי, אבדתי את זכות התרעומת.ו
 ומה אעשה אם עדין חש אני הקפדה בלבי?

 יב אני למחותה!יאין בררה, ח
 -אך כיצד? 

: "רצונך לדבק באהבת חברך, הדרך אחת היא, מאמרם ז"ל (דרך ארץ זוטא, ב)
 -הרי נושא ונותן בטובתו"! 

 כח המעשה!
רה. השתמשתי בכסף שניתן לי לצרכי, כי אכן היה זה ילכן לא היתה לי כל בר

 ךכו. ונסחפתי באהבתו, ובהכרחי עבורי: לארחו, להתענין בו, להיטיב עמ
 מחיתי מלבי כל שמץ טינה והקפדה!"



 

 ז 

ל כל דיניו, כהקדמה למתן תורה וקבלת ועל כח המעשה מורה קרבן הפסח ע
  על מצוותיה.

 (והגדת)    

 
 מסע השכנוע

"ויאמר ה' אל משה ואהרן זאת חקת הפסח, כל בן נכר לא יאכל בו" (שמות 
יב, מג), שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים, ואחד נכרי ואחד ישראל מומר 

שחטא ישראל במשמע (רש"י). עברין, מותר לאכול בו. "ישראל אף על פי 
הוא" (סנהדרין מד ע"א), והבן הרשע הוא אחד המסובין בליל הסדר, שלא 

 -נדע. אבל המומר והנכרי, כרותים ומובדלים. ואספר 
בשלהי החורף תשכ"ז הגיע הטנדר שהביא את הירקות לישיבתנו בחדרה. 
הבחנתי שפני הנהג חורים, ועיגולים כהים מכתרים את עיניו הטרוטות. 

אלתי לשלומו, ומעין הדמעות נפרץ: אוי לו ואבוי לו, חייו אינם נבהלתי. ש
 חיים, טוב מותו מחייו.

 מה קרה, מה ארע?
 בתו ברחה עם צעיר ערבי לכפרו, בקא אל גרביא. מה יעשה, אנה ישא חרפתו!
רבי אלחנן פרלמוטר זצ"ל, ראש הישיבה מסתכל עלי ואני משיב לו מבט, 

 תה".ואומר לנהג: "אסע לשם, ואדבר א
 "איך תסע, זה כפר עוין, יסקלו אותך באבנים", נבהל הנהג.

 "איני פוחד מהם, אני פוחד רק מהשם", השבתי לו. נובהרדוקער או לא?!
בררתי מתי יוצא משם האוטובוס חזור, לכוון חדרה. והלוך? שנת תשכ"ז 
היתה השנה הראשונה שלאחר השמיטה. ירקות קנינו מאותו נהג. אבל בפרות 

עדין קדושת שביעית וקנינו מערבי שהביא מהמטע שלו, מאזור נהגה 
 המשולש. כשהגיע, אמרתי לו: "אני מצטרף אליך בדרך חזור".

 "אין בעיה", ענה ברוחב לב. "לאן?"
 רביא", עניתי.ג"לבקא אל 

 "לא, לשם לא! יהרגו אותך ויתנכלו גם לי!"
ריד אותי לפני התחלתי להבין לאיזו סכנה אני מכניס את עצמי. "טוב, תו

 שתכנס אל הכפר". לכך, הסכים.
 נסענו, ועצר. אמר: "מאחורי העיקול, נמצא הכפר".

ירדתי, והתחלתי ללכת, וכמו שאמר, מאחורי העיקול התעופפה האבן 
 הראשונה. פניתי אל הנער הזורק: "איפה גר כאן הקאדי", כהן הכפר המוסלמי.

הורותני, והסביר לכולם שאני אה, אל הקאדי מועדות פני? מיד התלוה אלי ל
 אורח של הקאדי, אין לפגוע בי. הגיע לבית אחד, ואמר: "כאן".

 הודיתי לו, ועליתי. התקבלתי בכבוד. כן, הוא דובר עברית. במה יוכל לעזור?
אמרתי: "אני רב, אצל היהודים הרבנים הם מסדרי הקידושין. האם גם אצל 

 הערבים כך?"
 פר.אישר. הוא מסדר הנשואין בכ

אמרתי: "אם יבוא לפני יהודי וירצה להנשא לנכריה, לא אסדר לו קידושין. 
 עליה להתגיר גרות אמת כדי להנשא ליהודי. האם גם אצל הערבים כך?"

 ענה: "גם האיסלאם אינו מכיר בנישואין מעורבים".
הזכרתי: "על הגרות להיות גרות אמת. אם חשקה נפשה ביהודי לא נגיירנה. 

 לפחות שנה!" התהליך אורך
 אמר: "אצלנו אין מדקדקים כל כך, אבל ברור שלא נשיא בלי המרת דת!"

"אני שמח לשמוע", אמרתי. אני מאחל לעצמי שמחות שמחות יותר. "יש כאן 
נערה יהודיה שחשקה בבחור ערבי. אני רוצה להודיעה שתבין, ששתי הדתות 

 שוללות נשואין מעורבים. עליה להתאסלם לשם כך".
ט", שתף פעולה. סר אתי לחלון והראה לי את בית הבחור. השבאב "בהחל

שנקהלו למטה ראנו ביחד, והצבעתי לעיניהם על הבית. "כן, זהו", אישר. 
נפרדנו בכבוד, ויצאתי. עיניהם ירקו משטמה, אבל לא פגעו בי לרעה. הקאדי 

 עמד בחלון וליוה אותי במבטו.
ישה. לא איתה רציתי לדבר. התדפקתי על דלת הבית, ופתחה לי ערביה קש

 -אמרתי: "עברית" 
עברית? הביאו את הנערה שתהיה מתורגמנית. התפלאה לראות דמות רבנית 

 בלוע הארי.
 "דרישת שלום מאביך. אמללת אותו. הוא עומד למות בגללך", בשרתי לה.

 -התפרצה: "הוא עומד למות? על מה?! במשך שנה היה לי חבר מעין שמר 
הסתובב בבית ואבי היה כה מרוצה. החבר הצהיר  -עיר קיבוץ השומר הצ

שאינו מאמין באלוקים, עפר לפיו, לא צם בכיפור, ולאבי לא היה אכפת. 
והבחור הזה בחור מאמין, למה שלא אנשא לו?! אתה רב, אתה תבין אותי. 

 תסביר לו: מה עדיף: להנשא לכופר, או למאמין?"
להבין את הנאמר.הערביה עמדה בצד, חשדנית ועוקבת, מנסה

אמרתי: "בואי ואסביר לך מה ההבדל. אם היד נקטעת, רחמנא לצלן. כל זמן 
ים לאחות. אמנם אינה מתפקדת, והיסור שהגידים מחוברים יש תקוה, אפשר

 -איומים, אבל יש תקוה, היא חלק מהגוף. כשנקטעה כליל, אין לה תקנה! 
ף אינו מאמין חלילה, 'ישראל בחור יהודי, גם אם חילוני, אינו שומר מצוות, א

אף על פי שחטא ישראל הוא' (סנהדרין מד ע"א). שייך הוא לעם ישראל, והוא 
או צאצאיו עוד ישובו בתשובה. אבל ערבי, גם אם מאמין בבורא עולם, בן נכר 

 הוא. והמצטרף אליו כורת עצמו מעם ישראל!"
 "לדעתי, אתה טועה", פסקה.

מעורר חשד, ועוד מעט יגיע האוטובוס שאני  אמרתי: "לא אוכל להתעכב. אני
חוזר איתו. אבל אם את רוצה הוכחה, דעי: כשתפרוץ מלחמה, אותו בחור 
מעין שמר יתגייס כדי להציל את אביך, והבחור הערבי יצחצח חרבו כדי 

 לשחוט אותו! חשבי על כך", והלכתי.
ילי לא שערתי שבתוך חדשיים יסגור נאצר את מצרי טיראן ויגרש את ח

האו"ם מרצועת עזה, הארץ תכנס ל'תקופת ההמתנה' הנודעת ומדינות ערב 
יערכו למלחמה כוללת. ואז, יום אחד, הגיע טנדר הירקות והנהג בישר 

 בשמחה: "היא חזרה!"
בהתרגשות סיפר שהקאדי סרב להשיא אותה לפני שתשהה שם תקופה 

ור בו ותכיר את אורחות האיסלאם. וכשהחלה המתיחות שמעה את הבח
 -בחרה מצהיר שכבר הכין את השאבריה לשחוט את כל היהודים 

נזכרה במה שאמר לה אותו רב אלמוני, ודמיינה לעצמה את בחיר ליבה משסף 
 את גרונו של אביה בעינים בורקות. הבינה לאן נקלעה, וברחה!

 (והגדת)         
 יפלה אשר תדעון למען בהמה ועד למאיש לשנו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל

 () ישראל. ובין מצרים בין ה'
יש כאן שתי בשורות: האח' בלילה הזה הכלבים לא ינבחו. והשני, תהיה 

 הבדלה בין ישראל למצרים. 
מה פירוש שתהיה הבדלה, הרי בכל מכות מצרים היתה  – שואלים המפרשים

 הבדלה בין ישראל למצרים?
מהי 'הבשורה הגדולה' של  תירוצים יש ברבותינו הראשונים, 15 – 10לפחות 

תירוצים, ומהם להיכנס  2-3'. אבל הייתי רוצה להביא לשנו כלב יחרץ לא'
 לעומק הדברים:

 .לעיר בא המות מלאך בוכים כלבים ר''ת – אומרת הגמרא {מסכת ב"ק ס, ב}
 .לעיר בא הנביא אליהו משחקים כלבים

להתארח בתל אשתי תל אביבית במקור. שבת ראשונה לאחר החתונה, נסענו 
אביב. הלכתי לישון בלילה, וכל שניה אני שומע מישהו אחר מתניע את הרכב; 

 –בבני ברק אם אתה שומע שמתניעים את הרכב, אתה יודע שזה יולדת 

, ולא רק אמרתי לעצמי: "בן פורת יוסף, כמה יולדות יש כאן בלילה אחד!" 
 כלב יחרץ לאפסוק 'המכוניות, אלא גם הכלבים; בבני ברק עד היום מקוים ה

 ', לעומת זאת שם בתל אביב, מכל בית נבח משהו אחר לשנו
בבוקר הלכתי עם חמי לבית הכנסת, ואז הוא שואל אותי: "נו, איך ישנת בלילה 

"??? 
 "יחסית לא רע. אבל תדע לך, במוצ"ש יהיו כאן הרבה לוויות!"

 "למה לוויות??"
 מלאך בוכים כלבים' –אומרת "תשמע, כל הלילה נבחו כלבים, והגמרא הרי 

 '"לעיר בא המות
הכלבים כאן  –אמר לי חמי: "לא לוויות... מלאך המוות פשוט גר במקום הזה 

 רגילים אליו" 
איך בכלל הגיע מלאך המוות למצרים, הרי על אותו הלילה נאמר  –לשאול  ויש

 ובכל .שרף ולא אני - בכור כל והכיתי. מלאך ולא אני - מצרים בארץ ועברתי"
אם  –" אחר ולא הוא אני - ה' אני. שליח ולא אני - שפטים אעשה מצרים אלהי

 ככה, מה עשה שם מלאך המוות ?!
 – שליט"א {סידור תפילה למשה} ר' חיים קנייבסקיכותב הגאון, שר התורה 

"כל" לאתויי בכור בהמה (כדכתיב בתורה). ומה שבתפילת  כל בכוריהם הרגת.
עברתו", (וכמו שבערבית אומרים 'המכה בעברתו'), כי שחרית אין אומרים "ב

אעפ"י  – כמו שאמרו בריש מסכת שמחותהמכה היתה בלילה והמיתה ביום, 
שהכה אותם מכת מות בחצי הלילה, היתה נפשם מפרפרת בהם עד הבוקר 

 וכו' כדי שיראו בני בשונאיהם", ורק ה"מכה" היתה בעברתו. 
אח"כ הגיע מלאך המוות עם  – אם ככה, הקב"ה הוא שנתן את המכה

 הטרנספורטר השחורה ו'לקח אותם' 
. ותימא, מה רבותא היא הוא הרבה לא יחרץ כלב לשנו – תוספות השלםכותב 

בני אדם הולכים ואין הכלבים חורצים לשונם, וי"ל דקאי אסיפיה דקרא 
 ולעולם כשכלבים רואים אדם ומקלו בידו, נובחים.  –'ומקלכם בידכם' 

מנגד, הכלבים  –ברקוביץ' חוגגת ליל הסדר בבית, עם המקלות ביד  משפחת
 נמצאים אצל מוסטפה השכן;

איך בדיוק ידעו הכלבים, שמשפחת ברקוביץ' מחזיקה  – נשאלת השאלה
 מקלות בידיים?!

 ומאיפה אנחנו יודעים ? –שגם ליהודים היו כלבים!  –התשובה היא 
 וירא ישראל את מצרים מת - "מ}כותב המדרש {ילקוט שמעוני, בשלח, רמז ר

היה כל אחד ואחד מישראל נוטל את כלבו, והולך ונותן את  ?מה היו עושין –
רגלו על צוארו של מצרי, והיה אומר לכלבו: אכול מן היד הזו שנשתעבדה בי, 
אכול מן הזורעים הללו שלא חסו עלי. תדע לך שכן הוא, שכן כתיב: למען 

מאויבים מנהו. אמרו ישראל: עשית לנו כל תמחץ רגלך בדם לשון כלביך 
 הניסים האלו, אף אנו לא נהיה כפויי טובה.

 .שירות ותשבחות וכו' אז ישיר משה ?ומה יש לנו לומר

 מכאן הייתי רוצה לעבור ל'ידיעה חשובה' לבעלי כלבים: 
אין מכין את הכלבים  – {שנה ראשונה, פר' צו אות ל"ט}בן איש חי כותב ה

 כלב יחרץ לאביום א' וביום ב' וכו כי בליל יציאת מצרים כתוב ' בפסח ובפרט



 

ח 

', ששמרו גזירתו יתברך באותו לילה דלכן אמרה תורה לכלב תשליכון לשנו
 אותו. 

, חי לפני כמה עשרות שנים. כיום כבר יש לכלבים הבן איש חיצריך לדעת ש
ובאים ברגע שמכים אותם, הם יודעים לצלצל מיד  –עמותה שמגינה עליהם 

להושיע אותם 
. תרין [מופיע לשנו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל – אגרא דכלהכותב הספר 

} יא, ז{ ,במושבתם אור היה ישראל בני {שמות י, כג} ולכל –פעמיים בתורה] 
, נלמדין זה מזה; במכת בכורים בלילה ולכל לשנו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל

{ח"ב לח ע"א} שהלילה היתה מאירה להם בני ישראל היה אור, כמ"ש בזהר 
כיום תקופת תמוז, ובזמן מכת חושך הנה הישראל חיפשו בבתי מצרים לראות 
כספם וזהבם וכליהם, כמו שאמרו רז"ל {שמו"ר פי"ד ג'}, והגויים לא ראו, 
והנה מדרך הגויים לגדל הכלבים, כי המה מרגישים גם באישון לילה וחושך 

ובח ויודע הבעל הבית שבא איש אל הבית. הנה באה בבוא אדם אל הבית ואז נ
 ".לשנו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל" –המסורה אשר גם במכת חושך 

 (ברוך שאמר)
ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים 

  )יב, יז( ושמרתם את היום הזה לדרתיכם חקת עולם
עומד יהודי על פי התנור עם מקל המצות בידו. במקום זה, חובה למהר! נצרכת 

ממהר אלא נעמד  שם מהירות מיוחדת כיון שהתנור פולט חום. והוא, לא
לעצמו בדבקות גדולה, המצות בידו, והוא צועק בתפילה, מתנדנד ומאריך 

 ת מצוה..." -צ-ם מ-ש-ביחודים: ל
עד שיחדת יחודים המצה כבר הפכה לחמץ  איזה לשם? איזו מצה ואיזו מצוה?

 גמור!... 
"רבי יאשיה  -הוא מה שרמוז כאן בפסוק וברש"י: "ושמרתם את המצות 

קורא 'את המצות' אלא את המצות, כדרך שאין מחמיצין את  אומר: אל תהי
המצה כך אין מחמיצין את המצוה, אלא אם באה לידך עשה אותה מיד", אין 
מחמיצין את המצוות. אין צורך בפעולה מיוחדת בשביל להחמיץ מצוה, כי 
כמו שמצות מחמיצות מאליהן כך מחמיצים מצוה בשב ואל תעשה, לא 

ה בורחת. מנמנמים וחלילה מאבדים זמן קריאת שמע שומרים אותה והמצו
 וכדומה.

 אני אוהב לספר סיפור שהיה, והלימוד מהמעשה הוא גיוואלדיג: 
יהודי נסע לארה"ב ונחת בשדה התעופה קנדי. ירד מהמטוס, המתין שתעבור 

שלא תדעו, [מונית לקחתו למחוז חפצו. בדרך כלל נהגו המוניות הם שחורים 
הערבים פה? משהו כזה, הצד השוה בהם שדרכם  את אבל אתם מכירים

. האיש עומד עם שתי מזודות וממתין, עד שעצרה ]להזיק ושמירתם עליך
מונית לידו. הוא ניגש. לא ידע היטב את השפה האנגלית, אבל עם מה שכן 

הצליח להסתדר. 'נשא ונתן' עם נהג המונית שנקב בתחילה במחיר  -ידע 
השווה, לפתע אמר לו הנהג איזו קללה באנגלית  מופקע. סוף סוף הגיעו לעמק

וברח מהמקום, נסע ונעלם. "בריה משונה, מה הוא ברוח אחרי שסיכמנו? 
 חשב לעצמו.  -צריך עכשיו לעצור נהג שני" 

אין חבילות! גנזו לו את -בינתיים הוא הסתובב ובדק מה עם החבילות שלו, ו
ילין! הארנק שהיה לו! שתי מזוודות, טלית ותפ -המזודות. בהלה גדולה 

התחיל לרוץ לכאן ולשם. בינתיים עבר שם יהודי, בעל חסד גדול. והאורח 
 סיפר לו את צערו הרב ועל מה שקרה לו. 

אמר לו היהודי האמריקני: "וכי אינך מודע לכך? זה היה מתוכנן מראש, כך 
מתנהגים השודדים הללו. הם שולחים נהג שיעמוד ויבלבל לך את המוח: 

גבוה, מחיר נמוך, בורו פארק, פלטבוש, לא מבין כן מבין... וכאשר אתה מחיר 
 עסוק אתו, מגיע מאחור גזלן, נוטל את החבילות ובורח..." 

את התפילין הוא מצא בסוף בדרך מעניינת, פלאי פלאים. בזכות שהוא מעולם 
 לא דיבר דברים בטלים עם תפילין. ואכמ"ל, אבל המזוודות נגנבו. 

את המצוות. אותו התכסיס, כי  -וב: "ושמרתם את המצות" זו כוונת הכת
 ממש אותה העצה יש ליצר הרע כיצד לגנב בערמה מהיהודי את המצוה: 

יהודי מתחיל לברך ברכת המזון ואומר: "ברוך אתה ה'" מיד מגיע 
ומכניס לו לראש: "לגמרי שכחת! אתה  ]היצר הרע -השחור  -[ה"שווארצער" 

הדחופה!" מיד הוא חושב מה יהיה בפתח האספה, צריך ללכת היום לאספה 
מה יאמרו בה, מה יגיד פלוני, באמצע 'ברכת המזון' חושב ומתכנן, ולפתע 
מוצא את עצמו ב"ובנה ירושלים"... הוא ממשיך לחשוב על האספה, עד 

היכן ברכת המזון שלי? גנבו לי אותה! הגיע  -שמסיים, ואז הוא אומר לעצמו 
י עם בורו פארק ופלטבוש, עם דולר וסנט, אסיפות היצר הרע ובלבל אות

 ודרשות, ובינתיים כשאני חשבתי הוא חטף לי את הברכה.
 שימו לב, תשמרו שלא יגנבו אתכם!  -"ושמרתם" 

חז"ל אומרים: "העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשרות רעות" 
 ."שומר מצוה לא ידע דבר רע" שנאמר

 מה הכוונה "כמאמרה"? 
"שנאמר שומר מצוה לא ידע דבר רע" אפשר להבין מה  -מר" מה "שנא -

 המשמעות של "כמאמרה".
 מה הכונה שומר מצוה? לכאורה היה לומר עושה מצוה. 

כדפרש (מלשון ממתין ומצפה  -ונראה לפרש כמו "ואביו שמר את הדבר" 
וגם כאן הכונה שומר וממתין מתי תבוא כבר השבת, מתי תגיע  )רש"י שם

אקיימנה? וזו דרגה גבוהה של חביבות למצוות, ולכן "אין המצוה לידי ו
 מבשרין אותו בשורות רעות". 

שומר  -אבל ב"מסילת ישרים" מפרש את הפסוק כפשוטו: שומר מצוה 
שהיצר הרע לא יקלקל לו את המצוה! וכפי שאמרנו, שהוא נזהר מהגנב 

 הכושי השחור שמסיח את דעתו, מקלקל לו את המצוה וגונב אותה. 
וגמא, יהודי מקיים מצוה רבתי, נתן צדקה בסכום גדול, מיד בא היצר הרע לד

ומבקש לקלקל: פרסומת בכל העיר, ועוד עם תמונה, הורס לו את המצוה. 
 ועוד כהנה וכהנה דוגמאות. 

שמור אותה! עשה את המצוה כמאמרה. תגן עליה  -ר' איד, יש לך מצוה 
 שתשאר בשלמות. 

רתי במשל נאה ששמעתי בשנים קודמות מרבי כיון שדיברנו על שודדים נזכ
 יעקב לנדא זצ"ל:

 יהודי הלך לו בדרכו ביערות פולין ובידו סכום כסף, ורכוש.
התנפל עליו שודד ואקדח בידו: "תן את הכסף!" היהודי הזה בטבעו היה גבור 
גדול, בעל כח רב, אבל מה יעשה מול הנשק? אין ברירה. נתן את הכסף. ואז 

ד: "אני מבקש ממך, תעשה עמי טובה גדולה. כיון שהכסף דואמר היהודי לש
 לא שלי, כאשר אבוא לבעל הבית ואספר לו שגנבו לי, הוא לא יאמין".

 זעם השודד.  -"אז מה אתה רוצה?" 
"תעשה לי טובה. יש לך אקדח, תירה על החליפה שלי, כדי שבעל הבית יראה 

 גוי יורה. שבאמת ירו". היהודי הוריד מיד את החליפה והניח. וה
"תהיה ברוך! האם אפשר גם פה למעלה, תעשה לי טובה, עוד כדור נוסף גם 
בחלק העליון של החליפה, כדי שבעל הבית יאמין לי שנאבקתי עם השודד, 

 אם יראה שבגדי מחוררים מרוב כדורים"
התנצל השודד. "אין לך? אם כן תן לי בחזרה את  -"אין לי, נגמרו לי הכדורים" 

לו ידים ורגליים, חטף  רכיבד' אותו במכות רצח נאמנות. שבו'הכסף!" מהר 
 את הכסף וברח.

 צעק השודד המוכה: "יהודי שקרן, רמאי! היהודים הרמאים"....
 אתם מבינים, הוא הרמאי... 

עד כאן המעשה היפה ששמעתי מהרב לנדא. הוא דיבר אז בדרשת מחאה על 
ים הם יהודים החיים את תעלולים של חילוניים במדינת ישראל, וסיים "מסכנ

ללא תורה, בלי מצוות, בלי אמונת חכמים רובם דרובם  -חייהם בחושך 
תינוקות שנשבו, חלקם מרמים אותנו ועודים צרות רבות, ואם אנחנו 
מצליחים מעט להמלט מהם ולהחכים על מזימותיהם, מיד עולה צעקתם 

ל התורה כולה, ונשמעת ברמה: החרדים מרמים, גונבים!"... הם עוברים על כ
ומאשימים אותנו שאנחנו מרמים אותם.  -כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש 

גואל צדק ו"כימי  -הקב"ה ירחם עליהם ועלינו ובמהרה ישלח משיח צדקנו 
 צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" במהרה בימינו.

 )יחי ראובן(

 בדרך הדרוש  
 מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העם באזני נא דבר
 (יא, ב) :זהב וכלי כסף כלי רעותה

 דבר )א"י שמות( הפסוק על') ז ברכות( ל"ידוע מאז
' . התמי'וכו צדיק אותו יאמר שלא' וכו בבקשה' וכו נא

 כ"ואח שהבטיח הבטחתו לקיים משום ל"ת מפורסמת
ובדרך אגב נבאר את מאמר בעל ההגדה  .גדול ברכוש יצאו
 ונראה דיינו". ממונם לנו נתן ולא בכוריהם את הרג "אילו
 אף ומשלם מת אין ל"קיי הא דרכים הפרשת הקשה דהנה
 את ה"הקב דן ולמה) ב"וע א"ע :ז"ע' (התוס ש"כמ נ"בב

 נמי, ל"קיי דהא ל"ונ, ש"ע בממון וגם במיתה גם המצרים
 ליה קם אמרינן כאחת באין ותשלומין מיתה אם דרק

 עצמו ד"הפר ש"לפמ נ"וה, מממון לפטרו מיניה בדרבה
 צאן על' הי גדול ברכוש יצאו דהבטחת הספרי בביאור
 על תשובה בהלכות ד"ראבה' ולתי, הענקה מדין, ובקר

 היה' ה גזירת הא המצרים לקו למה ם"הרמב קושיית
 סירובם על מיתה חייבין שהיו' ותי, ישראל את דישעבדו
 ', ד בציווי לשלחם

 בשעת רק בא מיתה החיוב דהרי, שפיר מיושב ז"ולפ
 הענקה מדין קודם נתחייבו כבר הממון חיוב אבל הסירוב
 והנה .ל"כנ בשניהם דונונ ושפיר, ה"הקב כהבטחת לעבד
 ולא ובקר בצאן הענקה דמצות מבואר דקידושין ק"בפ

 ברכוש ויצאו של ההבטחה דלקיום ש"א כ"וא, כספים
 ובקר בצאן נתקיים הענקה דין משום הוא דהחיוב, גדול
 אותו יתרעם שלא כדי רק הוא וזהב כסף כלי שאילת אבל
 בצאן סיו הענקה דין משום רק' שהי כוונתי ידע שלא צדיק
 בכלל ה''של וזהב כסף על ל"הדק כן אם אמנם. ל"כנ ובקר

 ל"וקיי, כאחד ותשלומים מיתה ל"הו כ''א, ההבטחה
 את לנו נתן ולא בכוריהם את הרג אילו ש"וז, מ"קלב

 הוא כפולה טובה הרי דיינו וזהב כסף ממון דייקא' ממונם'
  .כאחד ותשלומים במיתה שדנם

 (דברי מהרי"א)

(יב,  מצרים בארץ בכור כל הכה וה' לילהה בחצי ויהי
  כט)

 השמש שזרחה מלמד הלילה בחצי "ויהי במדרש:
 שם מזכירין אין' בגמ דאיתא נקדים ולתרץ, ת"וז כצהרים"

 קרא ולחושך יום לאור אלקים ויקרא דכתיב הקללה על
 ויהיבמדרש הפשט וזה לילה גבי אלקים כתיב ולא לילה
 הקללה על שם מזכירין אין אהל קשה' וכו' וד הלילה בחצי
                       :ק"ודו כצהרים השמש שזרחה מלמד המדרש מתרץ ולזה

 (מדרש יונתן)



 

 

- 

 ְּבָכל ִמְקֶרה ַאָּתה ַמְרָּגִלית
ֶל ָעׂשּוי הּוא ֻּכּלֹו ִמָּזָהב ָטהֹור, ֲאָבל ְלא ֶּכֶתר ַהֶּמ 

ָסֵפק ִעַּקר ָיְפיֹו ַוֲהָדרֹו הּוא ָּבֲאָבִנים טֹובֹות ְוַהַּמְרָּגִלּיֹות 
ֶנְחְצבּו ִּבְמקֹום ַהְּמֻׁשָּבִצים ּבֹו. ַמְרָּגִלּיֹות ֵאּלּו ַּכֲאֶׁשר 

ְלַאַחר ַהֵּמרּוק ָהיּו ְמֵלִאים ְּבִטיט ּוְבֶרֶפׁש, ֲאָבל ם ֶמְחָצָב
ְוַהִּזּכּו ַמְבִהיִקים ֵהם ִלְמאֹד, ְוַכֲאֶׁשר ְמַׁשְּבִצים אֹוָתם 

 ֵאיָנם ִנָּתִנים ְלֵתאּור.ָיְפָים ְּבֶכֶתר ַהָּזָהב, 
ְּבָגְדָלם ּוְבַמְרֵאיֶהם, ֶיְׁשָנם ׁשֹוִנים ֵהם ַהַּמְרָּגִלּיֹות 

ֶהם ׁשֹוִנים ֶזה ִמֶּזה, ַא ְּגדֹוִלים ְוֶיְׁשָנם ְקַטִּנים, ְוַגם ְּגָוֵני
ּלּוב ֶׁשל ִּׁש ַה  ,ֶׁשל ַהֶּכֶתרָיְפיֹו ַוֲהָדרֹו ַּדְוָקא ֶזה הּוא 

ֵהם ַהְּגדֹוִלים ְוַהְּקַטִּנים, ַהֶהְרֵּכב ֶׁשל ָּכל ַהְּגָוִנים ַיַחד, 
ִאם ֶיְחַסר ָּבּה , עֹוִׂשים ֶאת ַמְרֵאהּו ַהְּמֻיָחד ֶׁשל ַהֶּכֶתר

ְּקַטָּנה ֲהֵרי ִיְתַעְמֵעם ָיְפיֹו ֶׁשל ָּכל ַאף ַהַּמְרָּגִלית ַה 
 ַהֶּכֶתר.

 ָּכל ְיהּוִדי ַמְרָּגִלית ְוֶאֶבן ְיָקָרה הּוא ְּבֶכֶתר ַהֶּמֶל- 
ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאְמָנם ֶיְׁשָנם ְּגדֹוִלים ְוֶיְׁשָנם ְקַטִּנים, 

ָבל ָּכל ֵיׁש ִעם ָּגֶון ַמְבִהיק יֹוֵתר, ְוֵיׁש ַמְבִהיק ָּפחֹות, ֲא 
לֹו ְּבֶכֶתר ַּדְוָקא ֶאָחד ֵיׁש לֹו ֶאת ַהָּמקֹום ַהּמּוָכן ּוְמֻיָחד 

ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְוִאם ָהֶאֶבן ֶׁשּלֹו ֶיְחַסר ִמְּמקֹומֹו, ִיְהֶיה 
 ַהֶּכֶתר.ַּבַּמְרֶאה ַהְּכָלִלי ֶׁשל ֶחֶסר 

ְלַצְחֵצַח ַעל ָּכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי מּוָטל ְלַהְבִריק ּוְלָמֵרק ּו
ֶאת ַהַּמְרָּגִלית ֶׁשּלֹו ְּכִפי ְיָכְלּתֹו ְוכֹחֹו, ָּכל ִלּטּוׁש ָקָטן 
עֹוֶׂשה אֹוָתּה ֶׁשִּתְהֶיה ְראּוָיה יֹוֵתר ּוַמְתִאיָמה ָלֶׁשֶבת 

.ְּבֶכֶתר ַהֶּמֶל 
ּוָבֶזה ַמְסִּביר ָהַרַה״ק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרּוִז'ין ֶאת 

ְּכלֹוַמר ֵאין ְל  ִיְׂשָרֵאל ָהָיה אֹור ּוְלָכל ְּבֵניַהָּפסּוק: 
ַיֲהלֹום ֶׁשּלֹו, ָהאֹור ְנקּוַדת ֶאת לֹו ֶׁשֵאין ְּבִיְׂשָרֵאל ָאָדם

מֹוַׁשב  - ְּבמֹוְׁשבָֹתםֵמִאיר הּוא, ַא ִמַּתְפִקידֹו ִלְדאֹג 
ֶׁשִּיְהֶיה ַהַּמְרָּגִלית ֶׁשּלֹו ָּתם ּוֻמְׁשָלם ִלְהיֹות ָראּוי  ָּתם

ַהֶּמֶל ְּבֶכֶתר עֹוָלם.-ְלמֹוַׁשב ֶׁשל ַמְלּכֹו

 ארבה
 פלאות וחידושים במכת הארבה.

 צרות צרורות
הרבה נזקים הסבו הארבה למצרים: היה נופל על פני 

. וכל אילן (מדרש לקח טוב שמות י, ד)המצרי ומנקר את עיניו 
שהיה קוצץ לא היה יכול לצמוח שוב, והיו אוכלים את 
לבושיהם ותכשיטיהם, אף הנמצאים במסתרים ובחדרי 

 . (מדרש הגדול שמות י, טו)חדרים 

 הארבה לא ראו
ת ֹא יּוַכל ִלְראְֹולחידוש מצינו בכלי יקר, שהפסוק  "

ויחשיכו " מוסב על הארבה, כי הם יהיו רבים ץֶאת ָהָארֶ 
המטרה בזה היא  את עין הארץ, ממילא לא יוכלו לראות.

שהסומא אוכל ואינו  ב) ,(יומא עדעל פי מה שאמרו חז"ל 
שבע, ואמר אביי מי שיש לו רק סעודה אחת יאכל אותו 

כלו ארצה הקב"ה שהארבה יביום, כי בלילה לא ישבע. ו
 ו.את כל ירק ארץ מצרים, לכן עשה שלא יראו ולא ישבע

 נחו ביום שבת
בבעל הטורים כותב חידוש שביום שבת נחו הארבה, 

", םל ְּגבּול ִמְצָריִ ַֹוָּיַנח ְּבכולומד זאת מהפסוק כתוב כאן "
 .)1"וינח ביום השביעי"וכתוב 

  לצפת בדרכוהארבה 
נורא עם האר"י הקדוש, שפעם בדרך אגב נביא מעשה 

הם לפתע אמר ל, בשדה עם תלמידיו למד סתרי תורה
שימהרו לקבץ צדקה מביניהם, ושלח את תלמידו רבי 
 יצחק הכהן שילך לתתו לעני אחד. כשהלך אל אותו עני 
ספר לו כי עני ואביון הוא, ועכשיו נשברה לו חבית של 
מים ואין לו מעות לקנות אחר. נתן לו את המעות וברכו 

להם האריז"ל כי היה קטרוג העני. כשחזר ר' יצחק אמר 
בגלל בכיו של אותו עני. וישאו התלמידים את גדול 

עיניהם ויראו נחיל ארבה גדול פונה אל העיר ויבהלו מאד, 
אך האריז"ל הרגיעם ואמר להם שכעת בטלה הגזרה. ואכן 

 מיד באה רוח מזרחית ונשא את הארבה אל הים.
 

: "מלמד שנח כן משמע פשטות לשונו של הבעל הטורים )1
 שבת ירד ונחהרו שביום ואיביתכן שהארבה בשבת", אך 

 בגבול מצרים, כלומר שבו ביום התחילה המכה. הארבה



 

 

 . ַּפְרעֹה ֵל ֵמָעַלי ִהָּׁשֶמר ְל ַאל ּתֹוֶסף ְראֹות ָּפַניַוּיֹאֶמר לֹו
כשדבר משה עם פרעה הוציא ממנו ניצוצי הקדושה, 
ופרעה הרגיש שעוד מעט לא ישאר בו מעט חיות, לכן 

 (לב שמח) .הזהירו 
 

אותיות ממון, את ממונו ה'. ִּכי ִמֶּמּנּו ִנַּקח ַלֲעבֹד ֶאת 
 )הכין עזרא( צריך ליקח  לעבוד ממנו את ה'.
 
"י: 'נתקשה משה ברש. ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים

בנה במולד הלבנה'. משה רצה שבימיו יתוקן פגם הל
ויהיה אור הלבנה כאור החמה, ונתקשה לראות את 

 )קדושת לוי( הלבנה בפגימתה.
 

ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי 
, סופי תבות משה. ָּׁשָנהַה 

כי משה הוא זה שקבל ולמד  לל.ראשי תבות ה
קידוש החודש, והלל הוא זה  ני ישראל מצותאת ב

שקבעם לדורות בזמן שאין מקדשים על פי הראיה.
 (מהר"ש מבעלזא) 

 
רוצה לפתוח פתח ה. ָּכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל ֶרֶחםַקֶּדׁש ִלי 

בנפשו לקיים רמ"ח מצוות, אזי העיקר לקדש את 
קדש את המחשבה  -המחשבה. 

זה יהיה פתח ל -הנקראת 'בכור', ואז 
  )אהבת שלום(  רמ"ח מצוות עשה.

 
 -את הבכור  האדם צריך לקדש .ַקֶּדׁש ִלי ָּכל ְּבכֹור

 (חדושי הרי"מ) ראשית היום לה', ואז יהיה כולו קודש.

 
 הכשהאמונה שלימה אצלו הוא יכול להנחיל

 לאחרים
ְנָך ֵאת  ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ר ּוְלַמַען ּתְ ֲאׁשֶ

ִמְצַריִ  י ּבְ ְלּתִ י ֲאִני הם וגו' ִהְתַעּלַ ם ּכִ ֵיׁש  '.ִויַדְעּתֶ
ָלׁשֹון  ק ּבְ ם'ְלַדְקּדֵ ִנים ', ִויַדְעּתֶ ר ַעל ַהּבָ ֲהֵרי ְמַדּבֵ ׁשֶ

ּפּור  ַעל ְיֵדי ַהּסִ ב הם ׁשֶ ֵיְדעּו ְוִלְכאֹוָרה ָהָיה לֹו ִלְכּתֹ
י ֲאִני ' א ה''. ְוָיְדעּו ּכִ י ֶאּלָ א ְלהֹוִדיֵענּו ּכִ תּוב ּבָ ַהּכָ

ַבר  נֹו ּדְ ֵלב ֲחֵברֹו אֹו ּבְ ִריׁש ּבְ ר רֹוֶצה ֶאָחד ְלַהׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ָבר ל ּדָ ַעְצמֹו ְלַהֲאִמין , ֱאמּוָנה אֹו ּכָ ָצִריְך הּוא ּבְ

ָבר אֹותֹו ּדָ ֵלָמה ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ ְבִחיַנת , ּבֶ ְוָאז ִיְהיּו ּבִ
ָבִרים ַהיֹּוְצִאים ִמן' ב ּדְ ב ִנְכָנִסים ַלּלֵ ֲאָבל ', ַהּלֵ

יָעּה  ּפִ ֵלמּות לֹא יּוַכל ְלַהׁשְ ׁשְ ֱאמּוָנתֹו ֵאיָנּה ּבִ ׁשֶ ּכְ

סּוק. ַלֲאֵחִרים רּוׁש ַהּפָ בָּ  :ְוֶזהּו ּפֵ ֵאת "ה ַהּקָ אֹוֵמר ׂשְ
ה  ים הּוא עֹוׂשֶ ּסִ ְנךָ "ַהּנִ ְנָך ּוֶבן ּבִ ּבִ ָאְזֵני ר ּבְ ַסּפֵ " ְלַמַען ּתְ

י ַלה' ַהּכַֹח ְלַהׁשְ  ,ְוגֹו' ם ֶאת ָהֱאמּוָנה ּכִ ִלּבָ ִריׁש ּבְ
ְרצֹונוֹ  ֶהם ּכִ ֶעְליֹוִנים ַלֲעׂשֹות ּבָ ָלה ּבָ ְמׁשָ ֵדי , ְוַהּמֶ ַאְך ּכְ

ם ָצִריְך ֹקֶדם  ָבִרים ֶאל ִלּבָ ְנסוּ ַהּדְ ּכָ יִּ י ֲאִני "ׁשֶ ם ּכִ ִויַדְעּתֶ
ֶכם ה'"  ִלּבְ ְהֶיה ֲחקּוָקה ֵהיֵטב ּבְ ָהֱאמּוָנה ּתִ ׁשֶ

ֵלמּותבִּ  ִאים, ׁשְ .ְוָאז ּתּוְכלּו ְלַהֲעִביָרּה ַלּדֹורֹות ַהּבָ
 מבעלזא) רבי יהושעהרה"ק (מהר"י  

 
„≈ ל ַע  ָ‰יָ ‰ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב י י¿ ∆ י‰∆ ‰ ׁ̆ ינ≈ רוּ ם ּב≈ ¿ּ̂ ַ̃ ¿̇ ƒנ 

נו… ם ָל‰∆  ¿ ּבוּ ˙ ׁ̆ ע¿ ƒ ּׁ̆ ‰ַ„ 
ים  לֹׁשִ ִמְצָרִים ׁשְ בּו ּבְ ר ָיׁשְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ב ּבְ ּומֹוׁשַ

ָנה. ע ֵמאֹות ׁשָ ָנה ְוַאְרּבַ ָצִרי ְלָהִבין, ֲהֵרי ְּבסֹופֹו  ׁשָ
א ָיְׁשבּו ְּבִמְצַרִים ּכִ  י ִאם ָמאַתִים ָוֶעֶׂשר ֶׁשל ָּדָבר 

ָׁשִנים ְּכִמְנַין ְרד"ּו, ְוָלָּמה ִנְכַּתב ֶׁשָּיְׁשבּו ַאְרַּבע 
ִׁשים. ְוֵיׁש לֹוַמר, ִּכי ַאַחת ַהְּקֻדּׁשֹות  ֵמאֹות ּוְׁש
ֶׁשִהְמִׁשי יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ְּכֶׁשִהְקִּדים ִלְהיֹות 

ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ְּבִמְצַרִים הּוא ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ִמְצַות "
" ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ֵּביֵניֶהם. ְוָלֶזה ָּכתּוב  ָּכמֹו
"ַוְיִהי ָכל ֶנֶפׁש יֹוְצֵאי ֶיֶר ַיֲעֹקב ִׁשְבִעים ָנֶפׁש" 

ָלׁשֹון ָיִחיד ֶׁשָהיּו ְּבַאְחדּות ְּכֶנֶפׁש ֶאָחד,  -'ָנֶפׁש' 
ִים" ִלְפֵניֶהם, ְוֶזה ִּבְזכּות "ְויֹוֵסף ָהָיה ְּבִמְצַר 

ּוִבְגַלל ֶׁשָהָיה ָּבֶהם ְוִהְמִׁשי ָלֶהם ְקֻדָּׁשה זֹו. 
א ַרק ִׁשְעּבּוד  ,ַאְחדּות ָּכל ֶאָחד ָהָיה ָקֶׁשה לֹו 

ַעְצמֹו ֶאָּלא ַּגם ֶׁשל ֲחֵברֹו. ִאם ֵּכן יֹוֵצא ֶׁשִּמְנַין 
"ך ְרד"ּו ָׁשִנים ֶׁשָהיּו ְּבִמְצַרִים ִנְכַּפל ְוֶנְחַׁשב ְלת

ָׁשָנה. ְועֹוד ֶנְחַׁשב ָלֶהם ֵּתַׁשע ַהָּׁשִנים ֶׁשָהָיה יֹוֵסף 
ְמֻׁשְעָּבד ְלפֹוִטיַפר ְוַׂשר ֵּבית ַהֹּסַהר, ֲהֵרי תכ"ט 
ָׁשָנה. ְוֵכיָון ֶׁשּיֹוֵסף הּוא ָּגַרם ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון ַעל ְיֵדי 
 ָהַאֲחָוה ֶׁשִהְמִׁשי ָלֶהם, ָלֵכן ֶנְחַׁשב ַּגם הּוא ַעְצמוֹ 

ע ֶנְחַׁשב ַלִּמְנָין, ֲהֵרי ַס ַהֹּכל  ָנה ְוַאְרּבַ ים ׁשָ לֹׁשִ ׁשְ
ָנה  .ֵמאֹות ׁשָ

 
וקשה  .ד ְראֹות ָּפֶניַוֹּיאֶמר מֶֹׁשה ֵּכן ִּדַּבְרָּת א אִֹסף עֹו

איך אמר משה שלא יוסיף לראות פניו, הרי במכת 
בכורות הרי ראה אותו כשאמר לו פרעה "קומו 
צאו מתוך עמי". ויש לומר על פי מה שמצינו 
שפניו של אדם משתנים בעת צערו, כמו שמצינו 



 

 

שלאחר שהתפללה במשכן אמר לה שמואל יתן 
לא היו לה עוד",  , נאמר "ופניהֵׁשָלֵתאלקים את 

מכאן שבעת צערו  .וכן "מדוע מניך רעים", ועוד
ומכאובו של אדם יש לו פנים אחרות. וזה מה 
 שאמר משה לפרעה, עכשיו אתה בטוח בכסאך
ואינך ירא מאת ה', ובאופן זה "לא אוסיף עוד 
ראות פניך", את הפנים האלו לא אראה שוב, אבל 
בפעם הבא שאראה פניך כבר יהיה לך פנים 
אחרות מרוב פחד שמא תמות במכת בכורות.

 )להגאון רבי שלמה קלוגעראמרי שפר ( 

בתשובות מובא  .ְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלֹאת ַעל ַהָּבִּתים
כומר אחד על מה שכתוב א ששאל אותו הרשב"

ה כבוד הבית האחרון מן בחגי "גדול יהי
אם שהכונה לבית המקדש השני, והראשון", 

ישראל מצפים  מה נקרא אחרוןשני הבית ה
כי והשיב לו . ומקוים לבית השלישי שיבנה בב"א

א אחרון ממש אלא מאוחר אחרון אין משמעו דוק
א ם לה איהוראשון, והביא ראה מהפסוק "מן ה

ת ואל הוקל ינומאהן וואשרת הואל הוקל ינומאי
ת תוואי הנשם לג ינומאא ים לה איהו, ןרוחאה
 יוהר וואין הח מקר תשם אימה יוהו וגו'ה לאה
, הרי שאחרון אינו בסוף שהרי יש "תשבים בדל

אות אחריו. ובזה אפשר לבאר את הפסוק "והיה 
, יהיה אחרוןשבא אחר האות ההדם אות הדם" ש

י המקדש, בת -" ולסימן "על הבתים" לכם לאות"
 יש עוד בית אחריו.רון אחכתב הבית השאף שנ

 אמרי נועם) בשם(פנינים יקרים  

צריך להבין הלא איתא   .ְוכֹל ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶני ִּתְפֶּדה
במדרש שגם הנקבות הבכורות מתו, אם כן מדוע 

אפשר לומר על פי ולא נצטוו לפדות את הבנות. 
נפש שבעים ד ,יערות דבש מה שכתב בספר

 שרישבעים נגד למצרים, הם יעקב שירדו עם 
חוץ משר מצרים האומות, והם כולם מצד זכר 

, (כמובן שמדובר בבחינות רוחניות)נקבה שהוא מצד 
מלך ולכן ציוה נולדה יוכבד בין החומות. וכנגדו 

 ", כיון ששרו מצד נקבה.הבת תחיוןמצרים "כל 
נולד משה של מצרים, שהיתה נגד שרו  דומיוכב

ולכן מתו הנקבות את כח מצרים,  לבטל בינור
הנקבות רק אפשר דלפי זה ו , עד כאן.בכורותה
מצד שר מצרים של מצרים מתו, כנגד בכורות ה

שאר  י. אכן בכור"הבת תחיון כל"פך יה ,נקבה
, אומות שהיו במצרים לא מתו כי אם הזכריםה

הו שנאמר וזכמו השרים שלהם מצד זכר,
בתהלים "ויך כל בכור במצרים" היינו כל בכורי 
הזכרים שהיו במצרים משאר האומות, אבל 
"ראשית אונים" דהיינו כל הבכורות גם הנקבות 

אל שלא פי זה נמצא שבני ישרול. ""באהלי חם
היו מן המצרים היו כשאר אומות, ולא נגזר על 
הבכורות הנקבות, לכן לא היה להן הצלה 
מהגזרה ואינם צריכים פדיון, אבל הזכרים שגם 
בשאר האומות לקו ורק בני ישראל נצלו, חייבים 

 )להרחיד"א (פני דוד בפדיון.

מצאנז ה'דברי חיים'  -פעם הוכיח הרה"ק רבי חיים 
אדם אחד על שהסיג גבול רעהו, והלך וחכר את ל

רגיל לחכור. אמר האיש בית המזיגה שהיה חבירו 
לדברי חיים: הלא אותו איש פושע ישראל הוא 
ומצוה לקברו, אמר לו הדברי חיים: יש לי ראיה 

מן התורה שאין שום מצוה לקבור פושעי מפורשת 
המצרים ישראל, שהרי אמרו חז"ל שלפיכך לקו 

רשעי  במכת חושך, שבאותם ימי אפילה מתו
אל קוברים ישראל, כדי שלא יראו המצרים את ישר

ְוָהָיה מתיהם ויאמרו גם הם לוקים. והנה על הפסוק 
ולא היו בידם מצות ' :פירש רש"י ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת

להתעסק בהם כדי שיגאלו, ונתן להם שתי מצות, 
לקבור כדבריך שיש מצוה . ואם דם פסח ודם מילה

של קבורת  ותרב ותאת הרשע, הרי היה בידם מצו
הרשעים במכת חושך, אלא מכאן שאין בזה שום 

 מצוה...

 מ

הגאו רבי עקיבא אייגר נקלע לעיר ברעסלאו, שם 
[או הוקם על ידי המתחדשים 'בית מדרש לרבנים' 

, שהיה מיועד 'סעמינאר לרבנים' כפי שנקרא בלועזית]
ים הבקיאים בחכמות שונות ומשונות לגדל רבנ

של  'בנים-ער'[מבית המדרש זה יצאו ונתגדלו ה
. רבי עקיבא אייגר בדק אותם וראה הקונסרביטיבים]

כי דלים ידיעותיהם בש"ס ופוסקים, ושאל את 
אלו? ענה הלה 'רבנים' המנהל היכן ידיעותיהם של 

ואמר כי כאן הם מכינים עצמם טרם יכנסו ללימודי 
, אמר רבי עקיבא אייגר: זאת אומרת כי אלו הרבנות

[כמו 'ערב ֶעֶרב ַרב הלומדים כאן אינם רבנים אלא 
  ...]שהוא טרם כניסת השבת שבת'



 

 

 ָהַאִחים ַהְּקדֹוִׁשים
  ְצַפתַרָּבּה ֶׁשל ַהָּזֵקן ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ַגַלאְנִטי ַעל 

 "אִזיַע ְוָאִחיו ַהְּמֻקָּבל ַרֵּבנּו ַאְבָרָהם ַגַלאְנִטי 

ָהָאח ַהָּצִעיר ַרִּבי ַאְבָרָהם ַגַלאְנִטי נֹוַלד ְּכָבר ְּכִפי 
 . ִּבְתִחַּלת ְׁשנֹות ַהש', ַהִּנְרֶאה ִּבְצַפת

ַּיַעל ַאְבָרָהם  ַו
תֹו ַּבִּנְגֶלה ָקָנה ֵּבין ַהֲחָכִמים ֶׁשִּמְּלאּו ֶאת ֶאת ּתֹוָר 

ָאִחיו ַהָּגדֹול ַרִּבי מֶֹׁשה ְּכֶׁשַאף , ְצַפת ַּבּדֹור ַהִהיא
 .1ִׁשֵּמׁש לֹו ְּכַרב

ָהַל ְלַקֵּבל , ּופֹוְסִקים"ס ְלַאַחר ֶׁשִּמֵּלא ְּכֵרסֹו ְּבַׁש 
 - קֹוְרדֹוִבירֹוּתֹוָרה ֵמרֹאׁש ַהְּמֻקָּבִלים ַרֵּבנּו מֶֹׁשה 

ָׁשם , ִמֶּמּנּו ׁשֵֹאב ַמֵּלא ָחְפַנִיים ְּבתֹוַרת ַהּסֹוד, "קַמ ָהְר 
ִּדְבֵרי ַרּבֹו . ַעד ֶׁשָהָיה ִמְּבִחיֵרי ַּתְלִמיָדיוָעָלה ְוִנְתַעָּלה 

ְוֶאת ִחּבּורֹו ֶׁשִחֵּבר , לֹו ְיסֹוד ְוֶאֶבן ִּפָּנה ִלְסָפָריוִהּוּו 
 'אֹור ָיָקר'ַעל ִמְׁשַקל ֵסֶפר  'רָיֵרַח ָיָק 'ָקָרא  2ַעל ַהּזַֹהר
ו… : "ְוִנּמּוקֹו ִעּמֹו, ֶׁשל ַרּבֹו ׁ̆ רּו י ַרּבו… ּפ≈ ƒּכ ׁ̆ מ∆ ∆ ׁ̆ ּכַ

ר ָ̃ ר ָי ‰ּו‡ ‡ו… בּוָר˙ו… ו¿ ¿‚ ƒמו… ָיַרח  ,ּב ו… ּכ¿ ׁ̆ רּו ר ּפ≈ ּב≈ ƒּו‡ ח‰ ו¿
ָ‡ָר‰  ∆‰ ˙ ל∆ ּב∆ ַ̃ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ׁ̆ מ∆ ∆ ּׁ̆ ‰ַ ּ„ו… מ≈ ¿‚ ּנ…ַ‚ּ‰ נ∆ ƒֵׁשם ַהְּגדֹוִלים( "מ(. 

 ַאב ֲהמֹון
יֹוְׁשֵבי ְצַפת ָּגדֹול ְוִנְכָּבד ָהָיה ַרִּבי ַאְבָרָהם ְּבֵעיֵני 

ְמָתֵאר  ,3ֶרת ֶׁשָּכַתב ַרִּבי ְׁשמֹה ְׁשִליְמלְּבִאּגֶ . ַוֲחָכֶמיָה 
ָהַאְחָוה ְוֵרעּות ֶׁשָהָיה ֵּבין ְוֹגֶדל ַעְנְוָתנּוָתם עֶֹצם ֶאת 

ַמע ִמִּפי ַרִּבי ְמַנֵחם ָּׁש ְוהּוא ְמַסֵּפר ַמה ֶׁש  ,ַחְכֵמי ְצַפת
ָאִביו ַרִּבי ַּפַעם ַאַחת ָנָׂשא ֶׁש  ,ַגַלאְנִטי ְּבנֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו

ּוָבא ֵמֲאחֹוָריו  ,ּוק ַעל ְּכֵתפֹוּׁשַאְבָרָהם ַׂשק ֶקַמח ִמן ַה 
ְוָחַטף "ל, ַרִּבי ְׁשמֹה ַׂשאִגיס ַזַצ "ד ָהַרב ַהָּגדֹול ֲאַּב 

ְוִנְׁשַּבע ֶׁשֹּלא , ב ָעָליוֵּׁש ק ֵמַעל ְּכֵתפֹו ְוִהְתיַ ַּׂש ֶאת ַה 
ק ִעם ַהֶּקַמח ְלֵביתֹו ִּכי ִאם ַּׂש ָדם ֶזה ַה יֹוִלי ׁשּום ָא 

ֲהֵרי ֲאִני ֲעַדִין ַר ְּבָׁשִנים : ְוָאַמר לֹו ,הּוא ְּבַעְצמֹו ַּדְוָקא
ְוִהְפִציר ּבֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה  .ִמְּמ ְוָחָזק יֹוֵתר

ָהָיה ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה ַׂשאִגיס ִּכי ַרִּבי ְׁשמֹה , לֹו ָּכָכה

                                                      
י‡ו… ": ֶׁשָּכַתב ב, יח)איכה ( 'קֹול ּבֹוִכים'ְרֵאה ְּבִסְפרֹו 1 ƒב ¡‰ ו∆

ל  „ו… ָ‚ּ‰ַ ̇ פ∆ י י∆ ƒי ָ‡ח ƒר ָחָכם מו… ף נר"ו ‰∆ סו… ּ̇¿ 'ּב¿ ˙ ַ‰ּז…ַ‰רַמפ¿  'חו…
יס ƒּפ ¿„ ƒ‰ ∆ ׁ̆". 

ֵמעֹוָלםֶׁשֲעַדִין 2 ִנְדַּפס ְוא ָיד ְּבֵׁשם, ִּבְכַתב ִמֶּמּנּו ִקּצּור ַרק ְוָיָצא
 .'ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם'ֲאזּוַלאי ַּבַעל ֶׁשִּסְדרּו ַרִּבי ַאְבָרָהם , 'ַחָּמהָזֳהֵרי '

ְּבַעְצמֹו ַאְבָרָהם ַרִּבי ִהְדִּפיסֹו ְּבֵראִׁשית ַעל ַהֵחֶלק ַאַחר ָּכ , ֶאת
ֵחֶלק ִמִּכְתֵבי  יָנאֶוואִּׁש ִמ ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְׁשַרָגא "ק ִנְתַּגְלֵּגל ִליֵדי ָהַרהַ 

ַאְבָרָהם ְׁשמֹות'ָזֳהֵרי ַחָּמה'ְוִהְדִּפיס, ַרִּבי ַעל רּות, ַּגם ְמִגַּלת

ִלְׁשמֹוַע ְוהּוא , ְּבֹעֶׁשר ּוֻמְפָלג ְוא ָרָצה ַרִּבי ְׁשמֹה
 .ק ְלֵביתֹוַּׂש הֹוִביל ֶאת ַה 

ֶׁשַרִּבי ַאְבָרָהם ָחַזר ִמִּמירֹון ִמִּלּמּוד , ׁשּוב ַּפַעם ָהָיה
ְוָקָנה ָׁשם ַּכד ֶאָחד , ֵזיִתיםֵעין ְוָעַבר ֶּדֶר ְּכַפר , ַהּזַֹהר

ֶׁשֵהם  ,ֶׁשַּבְּכָפרַמִים ְמתּוִקים ִמן ַהְּבֵאר אֹותֹו ּוִמֵּלא 
ָּפַגע ּבֹו ַרִּבי ְׁשמֹה ִהּלּוכֹו ּוְבֶדֶר , ַמִים ֲחׁשּוִבים ְמאֹד

ִמַּיד  ,ִהָּטה ֶאת ַהַּכד ְלַהְׁשקֹותֹוְוַרִּבי ַאְבָרָהם  ,ַׂשאִגיס
ע ָלַקח ַרִּבי ְׁשמֹה ֶאת ַהַּכד ֵמַעל ִׁשְכמֹו ְוִנְׁשַּב 

 .4ְלהֹוִליכֹו ְלֵביתֹו

 .ַדִין א ִנְדַּפסָאר ֲע ְּׁש ַה , ּוְמִגַּלת ֶאְסֵּתר
אגרת זו לא נדפסה עם שאר אגרותיו שהתפרסמו, ופורסם  3

ע"י ש. אסף תחת הכותרת "אגרת נוספת מארץ הקדושה". 
ְוז(פרק טו) ' ַהָּיָׁשרַקב 'ְּבֵסֶפר ָ‰‡": "לָּכַתב י ƒּכ‡‰ָ ַלח ¿ ׁ̆ ƒנ ¿„

ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ ּב¿ ∆ ׁ̆  ‡ ָ ׁ̆ י ƒ„ּ ַ̃  ‡ ָ̇ רּו ַחב¿ ‡ מ≈ ָ̇ יּל¿ ƒמ , ‡ ָ̇ רּו ַחב¿ ל¿
‡ ָ ׁ̆ י ƒ„ּ לַ̃ ָבב∆ ּב¿ ∆ ׁ̆ı ָלָ‡ר∆ ıחּו ֶמה ֶׁשּלֹו ָׁשם ּדֹוְוַהַהְעָּתָקה, "ּוב¿

  .ִלְלׁשֹון ָהִאֶּגֶרת ּכֹוֵלל ֶאת ַהְּמֻסָּפר ָּכאן
ַהַּנ4 ַהָּיָׁשר ְּבַקב ָּכאן"ל ְרֵאה ֵמַהִּנְכָּתב ֵׁשמֹות ִׁשּנּוֵיי .ַּכָּמה

 alyayin.tsfas@gmail.com  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת
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 ליקוטים נפלאים 
 פרשת בא

 
"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני 

 הכבדתי את לבו וגו" (י, א)
 ?ב לך אל פרעה ומה הוא בא אל פרעהקשה שהיה צריך לכתו

טעם כי אני הכבדתי את ליבו, הרי זה סיבה הועוד קשה נתינת 
  ?מה לו לילך וה' הכביד את ליבושלא ילך אליו, כי 

אלא מבאר בעל "זרע קודש" שהרי כתוב שאסור להסתכל בפני 
כי הרשע משפיע טומאה סביבו ואסור להתקרב  ,אדם רשע

אליו, ומשה רבינו לא רצה ללכת אל פרעה שלא יסתאב 
ביחד  עמימקרבתו, ואמר לו הקב"ה בא אל פרעה היינו בא 

בתוך ליבו של פרעה, וזה נתינת שאינך הולך לבד כי אני נמצא 
 טעם כי אני הכבדתי את ליבו ולכן אין לך לחשוש ללכת אליו. ה

כדי שיתקדש שם , הוא ומה שהקב"ה הכביד את ליבו של פרעה
והנפלאות שעשה ה'  מהנסיםשמים וכל ישראל ישמעו ויראו 

במצרים ויקחו מוסר ויתנו אל ליבם גדולת ה' ורוממותו, ולמרות 
ן הקב"ה רוצה לשרות במקום טומאה כליבו של שוודאי אי

פרעה, אבל למען אהבת ישראל ולהראותם את גדולתו עשה כן, 
וזה מוסר לכל אחד שכדי ללמד ולהדריך אחרים ירד מדרגתו 
ומעמדו ויתמסר לשני, ולכן ממשיך הכתוב "ולמען תספר באזני 

מהנהגתי תלמד איך לספר באוזני בנך שתשפיל ותכניע  -בנך" 
מך לקטנים כדי ללמדם תורת ה' כשם שהקב"ה ירד לתוך עצ

 מצרים לליבו של פרעה כדי להראותך ניסים ונפלאות. 
 

 "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו" (י, א)
והתרה בו. דקדק הרשב"ם: מדוע  –רש"י כותב: בא אל פרעה 

בשאר המכות לא הודיע ה' יתברך למשה שחזק את לב פרעה, 
 ון לעשות זאת?ורק כאן מצא לנכ

בספר "דברי התענוגים" (הובאו דבריו ב"ילקוט האורים") כתב 
ליישב את הקושיה על פי דברי בעל הטורים, ש"בא" בגימטריא 
שלש, כי כאן רמז הקב"ה למשה שיתרה בפרעה בפעם אחת על 

ארבה חשך ובכורות. והנה לקמן  –ג' המכות העתידות לבוא 
הם הקב"ה משום שני פרש רש"י, שאת מכת חשך הביא עלי

 טעמים, ושניהם לטובת ישראל:
א. משום הרשעים שהיו בישראל, שמתו בשלושת ימי האפלה, 

 ולא רצה הקב"ה שיראו זאת המצרים. 
ב. כדי שיוכלו ישראל להתבונן ברכוש המצרים, ולאחר מכן 

 ביציאתם לשאלו מהם. 
רחה ין מוכי, כי גם אם יחליט פרעה לשלח את ישראל, עדברור

 לבוא מכת חשך כי היא נעשתה לטובתם ולצרכם של ישראל. 
על כן הקשה למשה להתרות בפרעה על שלש המכות, ובתוכן 
מכת חשך, בשעה שידע שההתראה היא בתנאי שלא ישלח את 
ישראל, והלא יתכן שיחליט לשלח את ישראל, ובכל זאת תבוא 

 המכה. 
בשל כך הוצרך כאן הקב"ה 

הכבדתי לומר למשה: "כי אני 
את לבו" וברור שהוא לא 
ישחרר אותם, והנך יכול 

 להתרות בו בלב שקט. 

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני 
 הכבדתי את לבו וכו'" (י, א)

בהסבר פסוק זה יש לומר, דהנה משה רבינו ע"ה היה מפחד, 
שובה ויעזוב את דרכו הרעה ואז יהפכו כל ישוב בתשאולי פרעה 

והזדונות לזכויות, ובאמת אף מצינו שאמר פרעה קודם העבירות 
כז) ולכך ירא משה  ,ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים וכו' (ט –לכן 

שדבר זה יתהפך לזכות לפרעה, אבל בשביל דבר זה אמר הקב"ה 
חז"ל דהקב"ה מהפך  "כי אני הכבדתי את לבו", דהנה מה שאמרו

עצמו ואח"כ רק לאדם שעשה עבירות מ א, הויותעבירות לזכו
עשה על עבירות אלו תשובה, וע"ז אמר הקב"ה שמהפך את 

, אבל כשאינו עושה מעצמו את העבירה אזי יותהזדונות לזכו
לזכות, וזה מה שאמר הקב"ה  ךייהפאפי' אם יעשה תשובה לא 

וא"כ זהו זכות לפרעה אבל למשה דאף שפרעה אמר "ה' הצדיק" 
ו דפרעה לא עשה את "אני הכבדתי את לבו" והיינ תובכיון שכ

העבירה ע"י בחירתו רק הקב"ה חיזק את לבו, א"כ לא יועיל לו 
 השכר על זה שיעשה תשובה. 

 (כתב סופר)
 

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה, כי אני 
 הכבדתי את לבו" (י, א)

כמה מגדולי ישראל תמהים על לשון הכתוב שלפנינו: מדוע 
ולא "לך אל פרעה"? בעניין זה כותב  -נאמר כאן "בוא אל פרעה" 

רבי חנוך צבי מבנדין, חתנו של רבי יהודה ליב מגור (בעל "שפת 
אמת"), בספרו "יכהן פאר": זוגתי, הרבנית פייגא, אומרת כך: 

ואינו אומר לו "לך אל מדוע אומר ה" למשה "בוא אל פרעה", 
פרעה"? שהשם יתברך, כביכול, מרגיע את משה לקראת 
השליחות הקשה אל מלך מצרים ואומר לו: בוא אתי, ושנינו יחד 

 נלך אל פרעה... 
הצדיק רבי מנחם מנדל מקוצק העיר על לשון הכתוב בפתח 

הוא אומר למשה: "לך אל פרעה", כי -ברוך-הפרשה: אין הקדוש
שים ממחיצתו של ה" יתברך, ואי אפשר לו לאדם לעולם אין פור

”, להתרחק מן הבורא, שהרי "מלוא כל הארץ כבודו" (ישעיה ו
למשה: בוא אתי אל פרעה, והנני אתך ” משום כך קורא כאן ה”). ג

 בכל אשר תלך!
 

וידעתם כי  בנך... "ולמען תספר באזני בנך ובן
 אני ה" (י, ב)

המסורה: בשני מקומות בתורה מצינו את אומרים כאן חכמי 
המלה "ולמען". בתחילת פרשת "וארא" נאמר: "ולמען תספר 

בנך"; ובפרשת "עקב" נאמר: "ולמען תאריכו ימים -באזני בנך ובן
על האדמה" (דברים י"א, 

לומר לך, שכל המטפל ”). ט
 -בניו -כראוי בחינוך בניו ובני

זוכה לאריכות ימים על 
 לעמו. 'האדמה, שהבטיח ה

 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 ליקוטים נפלאים 
 פרשת בא

 
"ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים 

תיך מיום ותיך ואבות אבואשר לא ראו אב
 היותם על האדמה עד היום הזה" (י, ו)

תיך", היה לו לומר וויש לדקדק, שאת המלים "אשר לא ראו אב
 "הנני מביא ארבה בגבולך אשר לא ראו אבותיך".  –למעלה 

יך ובתי כל עבדיך... אשר לא מהי אפוא כוונת הכתוב "ומלאו בת
 תיך"? מה בדיוק הם לא ראו?וראו אב

הרב צבי הירש פרבר, בספרו "כרם הצבי", באר זאת על דרך 
צחות: דרך העולם, שכאשר מתמנה מלך חדש, ראשית הוא 
קובע פגישות עם אצילי העם ורוזני הארץ בבתיהם ובבתי 

ה, המשפט והמועצה, כדי להכיר את אלו שהם בעלי ההשפע
 מנהיגי הקבוצות השונות ועשירי המדינה. 

אך זה ברור כי לא יכנס לבתי דלת העם שבשכונות הפחים, כי 
בעל גאווה הוא, והכניסה לבתי העניים תחשב עבורו פחיתות 

 גדולה לכבודו הרם. 
אמר, אפוא, משה רבנו לפרעה, כי הארבה שעתיד לבוא עליו ועל 

גדול ושפלות, ולא ידלג על שום בית, מה הבענוועמו יתנהג 
את כולם יכבד בביקוריו.  ,שבגדולים עד הפחות שבפחותים

"ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו 
", אפילו אותם בתים אשר לא ראו את פניך ופני אבותיך ךאבותי

גם בהם  –ואבות אבותיך, מלכי מצרים הנכבדים והגאוותנים 
 יכנס הארבה... 

 

 "כי אני הכבדתי את לבו" (י, יא)
מבאר ה"חתם סופר" זצ"ל שהסיבה של הכבדת הלב הוא צריך 
לגרום לא ללכת לפרעה, ולמה אמר הקב"ה למשה ללכת, אלא 

ה שאמר הקב"ה 'כי אני הכבדתי' אם אני עשיתי אז אתה הסיב
 יכול ללכת כי הכל תלוי בי.

 

"וגם מקננו ילך עמנו... כי ממנו ניקח לעבוד.." 
 (י, כו)

מרצונן  הטוב,  שכן   אתנום זצ"ל: בהמותינו תלכנה "כתב המלבי
יהיו  משתוקקות  לעלות קרבן לפני השם יתברך, כפי שאמרו 

קריב אליהו הנביא, כי רץ בשמחה אל חכמינו על הפר שה
המזבח, בעוד שהפר השני שהקריבו נביאי השקר סירב ללכת 

 למזבח, ומזה גופא נלמד לקח כיצד לעבוד את השם יתברך. 
אם בהמה זו,  שאין  בה  דעת,  משתוקקת  להיות  קרבן 
לאלוקים,  על  אחת  כמה  וכמה  צריכים  בני אדם שהם בני דעת 

 דת השם.להשתוקק לעבו
 

 "כי ממנו ניקח לעבוד את ה' אלוקינו"... (י, כו)
 "ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך"

כה טמאה, עד   ההייתמצרים    תשאווירכתבו  המקובלים,  
שאילו היה מלאך יורד 
אליה היה נטמא! נכון 
שהרחוב כאן איננו כמו 

טומאת מצרים, אבל גם אנחנו איננו מלאכים... כמה יש לנו 
 (מעיין השבוע) הדיר ולשמור אותנו מאוירת הרחוב! ל
 

"גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לד׳ 
 אלוקינו" (י, כח)

כשאנו מתבוננים באיזה חשק וגבורה אתה עושה את מעשיך 
הרעים, למדים אנו באיזה התלהבות וחשק עלינו לקיים את 

 המצוות, כך שאתה תתן בידנו דרך לעבדות השם. 
 )תפארת שלמה(
 

 "כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים" (יא, ד)
צטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי ולא אמר בחצות שמא יטעו א

 הוא. 
שעת מכת  ,א תהום הכפירה ועצום הוא כוחה של רשעהוה עמוק

לא היה בית אשר אין בו מת, וכנאמר , אותה שעה ההייתבכורות 
שר כמוהו לא נהייתה 'והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים א

וכמוהו לא תוסיף', בשעה כזאת עוד היו רשעים שהתבוננו על 
שעוניהם לראות האם אמנם השעה שעת חצות, או שמא רגע 

 ושניים קודם לכן. 
אינם חוזרים בתשובה  םגיהינושל  ורשעים אפילו על פתח

 יט.).  ןעירובי(
 

 "החדש הזה לכם ראש חדשים" (יב, ב)
בשעה שבא משה ואמר לישראל: בחודש הזה אתם נגאלים, 
אמרו לו: רבנו משה, היאך אנו נגאלים ואין בידינו מעשים 
טובים? אמר להם: הואיל והקב"ה חפץ בגאולתכם, אינו מביט 
 במעשיכם הרעים. במי הוא מביט? בצדיקים שבכם ובמעשיהם. 

 (שיר השירים רבה ב, ח)
 

היה כי ישאלך "וכל בכור אדם בבניך תפדה ו
בנך למחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחוזק 
  יד הוציאנו ה' ממצרים על כן אני זובח לה'" 

 טו)-(יג, יד
הנה בכל מצוות התורה רשאי אדם ליקח שליח בשליחותו, אבל 

 בפדיון הבן אינו יכול לפדות ע"י שליח.
שפדיון הבן הוא זכר למכה זו,  ,והטעם, מאחר שבמכת בכורות

"ה בעצמו ולא ע"י שרף ושליח, על כן מן הדין שגם הזכר בא הקב
 שקבעו לזה יהיה ע"י האדם בעצמו.

וז"ש, "וכל בכור אדם בבניך תפדה", היינו אתה בעצמך, ולא ע"י 
שליח, "והיה כי ישאלך בנך למחר לאמור מה זאת", היינו מאי 

לקיימו  שיכוליםטעמא נשתנה המצוה הזאת דייקא מכל מצוה 
"ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים", הוא  ע"י שליח,

 בעצמו, "על כן אני זובח לה'" ולא ע"י שליח, מדה כנגד מדה...
  (חתם סופר)

ן
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 סיפורים נפלאים 
 פרשת בא

 
 "למען תספר" (י, ב)

לכל מצוה יש את הסגולה שלה: מצות ציצית סגולתה "ולא 
 '.ותתורו אחרי לבבכם" וכד

סגולתה של מצוות אמונה היא ע"י סיפור יציאת מצרים. 
 "וידעתם כי אני ה".כשמקיימים "למען תספר", ניתן להגיע לידי 

לכן נאמר בלוחות הברית "אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא 
"אשר בראתיך", כי סיפור יציאת מצרים מחדיר את האמונה וזה 

 שורש התורה.
אבל צריך לחיות את הפרשה ולא סתם לדפדף: התרגום אומר 

 .)הדגמה חיהחיות, וויה, לשון ח(ותחוי לבנך"  -"והגדת לבנך 
ו רתגביר שהיה צריך לנסוע וביקש ממשפץ חיים סיפר שהיה הח

מקומו בזמן שייעדר. הוא נתן לו רשימת מטלות:  את מלאל
וביקש ממנו  ...להשקות את העציצים ,להאכיל את חיות הבית

 כל יום יעבור על רשימת התזכורות לבל ישכח.בש
שואל הוא את הממונה,  הגביר ממסעו ופוגש בביתו חורבן!חוזר 

 ?יהוראותיה קרה?! האם פעלת על פי מ
 , "כל בוקר הייתי קורא את דף ההוראות"."בוודאי" השיב

"שוטה שכמותך", נזף הגביר, "לא די לקרוא את הדף, צריך 
 להכניס ללב בכדי שתוכל ליישם.

יום אחד נכנס תלמידו של בעל התניא לכתה בה למדו, "שנים 
מר אני מצאתיה, זה אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה או

 אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי".
פנה הרב אל התלמידים ושאל: מדוע בסידור בתפילת הלל 
כשכתוב אותו פסוק פעמיים, נכתב הפסוק הראשון באותיות 

, כתובים תיות קטנות. ואילו כאן במשנהגדולות והשני באו
 שניהם באותו גודל של אותיות?

 תלמידים.שאלתו העלתה חיוך בעיני ה
כשיש שנים שאוחזין בטלית, כל אחד  אבל הרב הסביר להם:

 ת וזועק ממעמקי ליבו "כולה שלי"!אוחז בטלי
היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו", לעומת זאת כשאומרים "זה 

כבר אומרים  ההשנייבפעם הראשונה עוד צועקים, אבל בפעם 
זועק כשאדם מחובר לדבר אז הוא  זאת במהירות וללא מחשבה.

  בכל הלהט וזה לא הופך לדבר שבשגרה.
 

 "וידעתם כי אני ד'" (י, ב)
 הידיעה כי אני ד' פוטרת את כל המצבים וכל הזמנים.

המגיד מדובנא נשא משלו לשלושה רעים שעמדו ושוחחו 
ביניהם, תוך כדי שיחתם השקיף אחד מהם במשקפת שהיתה 
בידו, וראה שבמרחק מרחקים יש התקהלות גדולה של אנשים, 

 וסיפר זאת לחבריו. 
ברשות אחד מהם היה כלי רכב ועלו כולם על רכבו ומיהרו ליסע 

 אל מקום קיבוץ האנשים. 
בהגיעם לאותו מקום ראו 
שהקהל עומדים בחצרו של 
המלך, שם שוכבת בתו 
היחידה על ערש דווי, 
כשעדת הרופאים העומדים 
בסמוך למיטתה אומרים 

 שלא נותרו לה כי אם דקות ספורות לחיות. 
ישי שבחברים שהיה רופא מומחה נתן לה כמה מיד התקרב השל

מסמי המרפא שלו וראה זה פלא, הבת התעוררה וחייה ניצלו.
בשובה לבריאותה האיתנה, פנה המלך אל השלושה והודה להם 
עמוקות על כך שבזכותם נרפאה בתו, והוסיף ואמר שהרי הוא 

 נותן את בתו לאשה למי שהציל את חייה. 
אחד טען שלו יאתה תהילה להיות פרצה תגרה ביניהם כשכל 

 חתנא דבי מלכא.
הראשון עמד ונימק, שלולא המשקפת שלו לא היו רואים כלל 

 את ההתקהלות, וכלל לא היו מגיעים הנה. 
לעומתו טען השני ואמר, לולא שהבאתי ברכבי את כולנו אל 
 המקום הזה, היינו נמצאים עד עתה באותו המקום שעמדנו עליו. 

 ענה כי הוא זה אשר ריפא אותה בפועל. עמד השלישי ונ
בראות המלך שכל אחד טוען שהכתר שלו, שלח להחיש את בתו 

 וביקש ממנה שתחליט למי רוצה להינשא. 
השיבה הבת שאכן כולם שווים לטובה, ולכולם חלק ונחלה 
בהצלת חייה, אמנם, בכל זאת ברצוני להינשא לרופא, וכל זאת 

ים נטלו חלק ברפואתי, מכל למה, כי אף שאלו השניים האחר
מקום אם חלילה שוב אחלה לא יהא בידם לרפאותי, משא"כ אם 

 הרופא יהיה עמדי הרי יהא בידו שוב לרפאני. 
על פי זה אמר המגיד מדובנא, כי הנה אמרו חז"ל (קידושין ל:) 
שלושה שותפין הן באדם, הקב"ה, אביו ואמו, והנה אף שאת כל 

ו שהם הביאוהו לעולם, אך אדם אשר חייו חייב האדם לאביו ואמ
יש לו דעה בינה והשכל הרי הוא בוחר בהקב"ה להיות קרוב אליו 
בכל מקום, כי הרי הקב"ה הוא כל יכול, והוא אשר בידו תמיד 

 להושיעו מכל צרה וצוקה.
 

והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר "
(יא, ו) "כמוהו לא נהיתה וכמוהו לא תוסיף

באוצר המדרשים מובא כי בשעה שאמר משה רבינו: "והיתה 
צעקה גדולה בכל ארץ מצרים", יצאה זקנה מצרית אחת וצעקה 
לעומתו של משה ואמרה: נביא של שקר אתה. מדוע אתה אומר 
"בכל ארץ מצרים" והנה אני זקנה גלמודה שאין לה לא אב ולא 

 אח לא בן ולא בת, על מי אצעק. 
ן, תה זקנה היה בן שמת שנים רבות לפני כחז"ל מספרים שלאו

כאשר הגיע זמן מכת בכורות , ועשתה הזקנה עוגת בצק בדמותו
שאמרה בליבה שלא גזר  ןמכיווהעלתה את דמות בנה אל הגג 

משה אלא על מה שבבתים. באותו הלילה באו כלבים ואכלו את 
אותה זקנה בוכה וצועקת והיה קול צעקתה  ההייתעוגת הבצק. 

 בכל ארץ מצרים.  נשמע
 

 (יא, ט) "למען רבות מופתי בארץ מצרים"
פעם כשחזר רבי ישראל 
סלנטר מנסיעה לעיר מגוריו 
ממל, הוא סר למלונו ונוכח 
לראות שבעל האכסניה שינה 
את טעמו ביחס ליהדות, 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 



 

 ~2 ~ 
  

 סיפורים נפלאים 
 פרשת בא

 
 תורה ומצוות.  יבעניינוהחל לזלזל 

כששאל אותו רבי ישראל לסיבת הדבר, סיפר הלה שלפני ימים 
שהכחיש בפניו את עניני שכר אחדים התאכסן אצלו כופר אחד 

שלח לקנות נקניק טריפה, , כדי להצדיק את דבריוו ,ועונש
והכריז שאם יש השגחה ושכר ועונש שיכנס האיסור לגרונו 

. הכופר אכל את הטריפה לעיניו ולא אירע לו מאומה. מאז קוייחנ
 נכנסו ספיקות ללבו, ואמונתו נתרופפה. 

לאחר שעות  ,אל לא השיב לו מאומה ונכנס לחדרושררבי י
ובישרה בשמחה  לימודיהמספר חזרה בתו של בעל האכסניה מ

 בחשבון ובנגינה.  ,שקיבלה תעודת גמר עם שתי הצטיינויות
רבי ישראל קרא לילדה וביקשה לנגן לפניו כדי להוכיח לו שהיא 

 באמת ראויה להצטיינות. 
רבי ישראל שלח לקרוא לאב ואמר לו שבתו , והילדה סירבה

 אינה מחוננת במידות טובות. 
כששאל האב את בתו לפשר הדבר, השיבה לו שהיא חושבת 
שהדבר הוא בלתי נימוסי ובלתי הגיוני לנגן לפני בני אדם לא 

האם  ,בזמן המיועד ולא במקום המיועד כדי להוכיח את כשרונה
מתקבל על הדעת שבפני כל איש שלא יאמין לה, היא תהיה 

הרי לשם כך הגישו ? לעמוד ולהראות את כשרונה בנגינהנאלצת 
 לה את תעודת ההצטיינות. 

רבי ישראל פנה לאביה ואמר שתשובת בתו יכולה לשמש 
הלא ד' כבר הוכיח לעיני כל  ,יני השגחהיבענ ולתימהונתשובה 

טית על ידי הניסים הגלויים ביציאת העמים את השגחתו הפר
מצרים, ויש לנו תעודה המוכיחה על כך, היא התורה שניתנה לנו. 

 הקב"ההאם יש הגיון בדבר שכל אדם שיבוא ויגיד שאינו מאמין, 
ישנה את סדרי בראשית ואת הליכות הטבע, כדי להזכיר לו שיש 

ל מי שרוצה לדעת את ד', אמר רבי ישראל, יכו ?דין ויש דיין
להיווכח מהתעודה הנצחית שלנו, שאושרה לעיני כל העולם ואין 

 צורך בהוכחות נוספות. 
והם הם דברי הרמב"ן בסוף פרשת בא שכתב אודות האמונה 

מחדשו וידוע  ה-בד', "כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלו
. ובעבור כי הקב"ה לא יעשה אות ומופת בכל דור ..ומשגיח ויכול 

ואות  ןזיכרואותנו שנעשה תמיד  היצוואו כופר, לעיני כל רשע 
לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובנינו לבניהם לדור 

 אחרון". 
בכוחה של מסורת הדורות להעביר את ההתרשמות ואת 

' בעבר ולהחדיר זאת ללבם ההוודאות מהנסים הגדולים שעשה 
 של בני כל הדורות כולם.

 

 " (יא, יב)"דבר נא באזני העם וישאלו
שאל: מאחר שהובטחנו על הרכוש הגדול, מדוע  המגיד מלובלין

זו רק  ההייתל מנת להחזיר, ואם לשאול מן המצרים ע ונצטווינ
 שלמ :לה לזמן קצוב, מדוע לא החזרנוה כמובטח, והשיבשא

כעבור  ,עמד והשכירה לשנה, אדם שקנה דירה לצרכי השקעהל
 חדשים מספר הזדמן לו קונה ברוח נאה, ומכר לו את הדירה. 

ולהתגורר בדירה, אבל תוקף השכירות  סלהיכנביקש הקונה 
בא וניהל משא ומתן עם השוכר, כמה כסף יבקש עדיין לא פג. 

 כדי לפנות את הדירה. 

כל הרואה את השנים יתרשם, שהשוכר הוא בעל הבית, 
ישכיר לו את הדירה... והאמת הפוכה והמבקש עומד ומעתיר כי 

היא, אבל עד תום תקופת השכירות אין הבעלים יכולים לממש 
 את בעלותם, והיא ביד השוכר. 

היה הרכוש הגדול  לו היו ישראל בזמן הקצוב, ,נוינהוא הדין בעני
שיצאו קודם זמנם, היה עליהם לשאול  ןמכיוו, מגיע להם בדין

ך שיהיה בידם בהשאלה עד את הרכוש הגדול מן המצרים, כ
 (חסד לאברהם)ואז יהפכו לבעליו.  –לבוא המועד 

 

בח לה' כל פטר רחם הזכרים וכל ו"על כן אני ז
בכור בני אפדה והיה לאות על ידכה ולטוטפת 
    בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים" 

 טז)-(יג, טו
 מצות קידוש בכורות בארץ ישראל לזכר מכת בכורות המכה

ה את גב הגמל ושילח פרעה את בני ישראל רהאחרונה ששב
 לחופשי. 

דמעות ותחנונים שפכו בני זוג לפני ריבון העולמים שיזכם 
ויברכם בילדים. זה שבע עשרה שנה שהם נשואים; את טובי 
הרופאים פקדו, כל סגולות אפשריות שניתנו להם על ידי נשים 

חלו לנס שישנה את צדקניות ניסו, אך ללא הועיל. הם ציפו וי
 מזלם ויולד להם ילד. 

ושפכו לפניו את לבם  ובביץ'במר נפשם עליהם נסעו אל הרבי מל
 והתחננו שיברכם בילדים. 

האדמו"ר שמע את צרתם ולאחר הרהור קל פנה אל הבעל 
 ושאלו: "מתי לאחרונה בדקת את התפילין שלך?" 

 כדי נדהם האיש לשאלת האדמו"ר, והתחיל לאמץ את מוחו
בעודו חושב, שמע את האדמו"ר , ולהיזכר מתי בדק את התפילין

 ושע!" יומצוה עליו: "לך לבדוק את התפילין! ות
לא הבינו בני הזוג את תשובת האדמו"ר, אך מיהרו לעשות את 

נטל האיש את נרתיק התפילין ושם פעמיו למגיה מצות רבם. 
 התפילין שהיה גר בעירם. 

כשמסר האיש את התפילין לבדיקה, נשאר עומד ליד הסופר 
בעודו מאיץ בו לסיים את המלאכה. המגיה לא הבין את 

אך כששמע שזה מצות רבם לא התמהמה,  ןשבענייהדחיפות 
 והחל במלאכתו. 

דממה עמוקה שררה בחדר, ובני הזוג עוקבים בדריכות רבה אחר 
ו וקרא עבודת הקודש. לאחר זמן מה קפץ המגיה מכסא

?!" בואו וראו, הרי חסרה פה מילה עיני בהתרגשות: "מה רואות
צמרמורת חלפה בגופו של הבעל והוא  שלמה, מילה שלמה!

התקרב לראות במו עיניו, ואכן ראה גם הוא, כי המלה "רחם" 
 בפסוק: "כל פטר רחם" חסרה!

על  הציוועתה נתבאר לו פשר היותו חשוך בנים. חיש מהר 
המגיה להכין לו במקום פרשיות חדשות ובתפילין אלו החל 

מה ברכתו של האדמו"ר ילהתפלל יום יום. לא עברה שנה והתקי
 ולזוג נולד בן! -שעו ושבזכות התפילין יו
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. "ּוְלֹכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלֹׁשנֹו" 

(ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְנֵטה ָיְדָך ַעל ַהָּׁשַמִים ִויִהי חֶֹׁשְך ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש 
. חֶֹׁשְך( 

:

:  

. "ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים" 

.
 ,

. (ַוה' ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם ְּבֵעיֵני ִמְצַרִים ַוַּיְׁשִאלּום( 
:  
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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 

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  ישראל בןמאיר 

 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

  זוהרה רחל בת    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   

 ת דגטורונית בת סבריה                   קסנש ב
 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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הִמּדָ ד ְּכנֶגֶ ה ִמּדָ  - אּבֹ ָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 באפרשת  פניני עין חמד ה'תשע"ט שבט ו'

מהמצרים כלי כסף וכלי זהב, ואחר כך נאמר 
 להם לבל ישיבו את הכלים.

 

ֶׁשת  כמו כן אמר משה לפרעה "נְֵלָכה ּנָא ֶּדֶר ְׁש
, כדי שפרעה ועמו ירדפו ג, יח) (שמות "יִָמים

אחריהם ויבואו אל הים. וידוע מה שמובא 
שכשבא פרעה לים עשה  (לקח טוב), במדרש

הקב"ה שהים יראה לו כיבשה, ולא היה ניכר כלל 
מקום הים, ופרעה היה סבור שארץ אחרת היא, 
ורדף אחריהם אל מקום הים, ואז החזיר הקב"ה 

 עליו את הים והטביעו.
 

 (ברכות ט ע"ב):וזה מה שאומרת הגמרא 
מלמד : 'אמר רבי אמי" :(שמות יב, לו) "וַּיְַׁשִאלּום"

. איכא דאמרי, בעל 'שהשאילום בעל כורחם
כורחם דמצרים. ואיכא דאמרי בעל כורחם 

דבעל כורחם של  -דישראל". וביארו בגמרא
ולכאורה דבר תימה . ישראל הוא משום משוי

 משא האוצרות!הוא שלא רצו לשאת את 
 

למה לנו "על פי האמור מובן, ישראל אמרו: 
לשאול כל כך הרבה כלים מהמצרים ולשאת 
עלינו את המשא הכבד, הלא המצרים יבואו 

 ?". בעצמם אל הים ויביאו איתם את האוצרות
 

אכן כל זה נצרך, רק כדי שלא יאמר אותו צדיק: 
קיים בהם. ואחרי כן יצאו  -ועבדום ועינו אותם"

, ולשם כך נצרך "לא קיים בהם -כוש גדולבר
שהיציאה עצמה תהיה ברכוש גדול, אבל באמת 
לא היה הכרח בזה, כי המצרים היו אמורים 

להביא בעצמם את אוצרותיהם אל הים.

אין נא אלא לשון בקשה, " פירש רש"י הקדוש:
בבקשה ממך הזהירם על כך, שלא יאמר אותו 

 -(בראשית טו, יג) 'וֲַעָבדּום וְִעּנּו אָֹתם'צדיק אברהם: 
(בראשית טו,  'וְַאֲחֵרי ֵכן יְֵצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול'קיים בהם, 

 ".לא קיים בהם -יד)
 

קצת קשה, ואם לא יאמר : "הגאון מווילנה כתב
ואחרי כן יצאו 'אותו צדיק? הרי הקב"ה הבטיח 

ועוד צריך להבין מדוע היציאה '?". ברכוש גדול
מארץ מצרים הייתה בדרך רמאות, שאמר משה 

ֶׁשת יִָמים"  (שמות ג, יח) לפרעה "נְֵלָכה ּנָא ֶּדֶר ְׁש
 בעוד שהיה בדעתם שלא לחזור כלל?

 

זאת שילם הקב"ה וביאר הגר"א, שברמאות 
לפרעה מידה כנגד מידה, שהרי בתחילת 
השיעבוד כשהתחילו מצרים להעביד את ישראל, 

 (רבה טו, כ):הכל נעשה ברמאות, כמבואר במדרש 
אם  -בתחילה הלך גם פרעה עצמו לעבודה. ואמרו

 המלך עובד כל שכן עבדיו. 
 

אח"כ היה משלם להם בכסף טוב על מלאכתם, 
נים יותר מהראוי לעשות. ועבדו ועשו הרבה לב

אם היה ביכולתכם לעשות  -ואחרי כן אמר להם
הרבה לבנים בעד ממון, כעת מוכרחים אתם 

 לעשות סך לבנים זה ללא תשלום.
 

רמאות גדולה הייתה גם כשאמר: "ָּכל ַהֵּבן ַהּיִּלֹוד 
הוא הורה למילדות  .(שמות א, כב) "ַּתְׁשִליֻכהּו ַהיְאָֹרה

ן כאילו באונס אתן עושות, עשו עצמכ -העבריות
ותשליכוהו ליאור, ואחרי כן כשיבואו היהודים לפני 
לדון על כך, אני אמעט בחומרת הדבר, ואצדיק 
אתכן, וכשתעשו כך פעם אחר פעם, שוב לא יבואו 

 אלי כלל לדין על עניין זה.
 

 -אם זכר הוא ,כשאתן מילדות -עוד אמר להן
ין תחנקו את הוולד בשעת מעשה, בלי שתבח

היולדת בנעשה. על כן, אף הקב"ה להבדיל אלף 
אלפי הבדלות, נהג עימו ברמאות, כנגד הרמאות 

בתחילה נצטוו ישראל לשאול  שנהג עם ישראל.

 (שמות יא, ב) "ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם וְיְִׁשֲאלּו"

 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 להניח תבשיל לח על פלטה שעתידה להידלק

 
 

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

 

רוטב מבושל כל צורכו, על גבי פלטה חשמלית המחוברת מותר להניח בערב שבת תבשיל לח או תבשיל יבש עם הרבה 
  בזמן שהפלטה תפעל על ידי שעון שבת. ,בזמן שאינה מופעלת וכעת כבויה, כדי שהתבשיל יתחמם ,לשעון שבת

 שו"ת אור לציון ח"ב (עמוד רמ). מקורות:
  

היות ונתינת תבשיל ע"ג  הערה: שעתידה להידלק במהלך השבת. ,ויש מי שמתיר להניח אף בשבת על גבי פלטה כבויה
שאין בישול אחר בישול  ,הפלטה שהיא כבויה, חשובה כגרם בישול דאינה אסורה אלא מדרבנן, ובכהאי גוונא אפשר להקל כדעת הרמב"ם

שיש  היות, שמיעוטו רוטב יש להקל גם לדעת האוסרים ,בדבר לח, כן העלה הראש"ל בשו"ת יביע אומר ח"י (חאו"ח סימן כו). ובתבשיל
אומרים שדינו כיבש. ראה כף החיים (סימן שיח אות סב). אולם בשו"ת תפילה למשה ח"ב (סימן כג אות ה) להגר"מ לוי זצ"ל אסר להניח 

 שעתידה להידלק. ,בשבת על פלטה
 

כאשר יש בסיר תבשיל שאינו מבושל כל צורכו, או אפילו ספק מבושל והקדירה מונחת על גבי הפלטה, לאחר שהרים את 
כמבואר בשו"ע (סימן רנד ס"ד, רנז  מקורות: המכסה מהסיר אסור לסוגרו, שכן בסגירתה יש הוספת חום וזירוז של הבישול.

ס"ד). וע"ע להרמ"א (סו"ס רנט) וכ"כ במשנה ברורה (סימן שיח סק"נ) וע"ע בביאור הלכה (סימן שיח ד"ה שייך בו). וכאשר המאכל מבושל 
וספת החום תרכך את העצמות, כתב בספר ילקוט יוסף (שבת ג עמוד רמו) בשם אביו הראש"ל זצ"ל שאם כל צרכו ויש בו עצמות עוף ות

באופן  ,לגאב"ד אנטוורפן ח"א (סימן פב) העלה להתיר סגירת מכסה -אינו חושב ואינו רגיל לאכול את העצמות מותר. ובשו"ת מגדנות אליהו
מלכא (עמוד ריג) היות והוי גרמא בפסיק רישא בלח שנצטנן. וגם נחשב  -ליכות שבתשהתבשיל לא התבשל כל צרכו. ע"ש. וכן פסק בספר ה

 לשינוי, שהרי אין דרך לחמם כך.
 

חום התבשיל מצטברת זיעה על גבי המכסה מבפנים, וכאשר מרים את המכסה מעט טיפות הנמצאות עליו נוטפות  מחמת
כן העלה בספר הליכות שבת (עמוד רב) אולם אם אי  קורות:מ ובפרט כשאי אפשר להימנע מכך. ,בחזרה לסיר, הדבר מותר

אפשר להיזהר אין צריך להחמיר. כיון שהמים הנוטפים בחזרה לסיר עודם רותחים. ועוד דהוי פסיק רישא דלא ניחא ליה. ובצירוף דעת 
 יפות, אין לחוש בזה משום בישולם.הרמב"ם שאין בישול אחר בישול בלח. וכן הביא בספר מעשה השבת (עמוד יט) דאפילו אם נתקררו הט

 
 

 

לפני הנישואין נכנס אל רבו האדמו"ר הגאון רבי שלום נח  .שבשנת ה'תשנ"א זכה להשיא את בתו ,סיפר יהודי חשוב
 ה', דרך חסידות וכו')סדרת הספרים על התורה, ענייני שבת, מועדים, תשובה, עבודת  -(מח"ס 'נתיבות שלום' ברזובסקי מסלונים זי"ע

 ?".שאף הורי החתן והכלה מתענים ביום החופה ,האם לנהוג כמנהג רבים: "ושאלו
 

 ,מוטב שתקבל על עצמךהביט בו רבינו ואמר: "התענית קשה עליך, וחושש אני שמא עלול אתה להיכשל בגינה בכעס. 
סבר הלה והסכים  ".על מי שלא יטריח את עצמו להשתתף בשמחת הנישואין ,שלא לשמור אפילו טינה קטנה בלב

לדברי רבינו. הימים היו ימי מלחמת המפרץ, בעת שתושבי ארץ ישראל פחדו ללכת בלילות ברחובה של עיר, ועל כן ערכו 
 מהחופה ועד גמר ה'מצווה טאנץ'., מרישא ועד גמירא, שבאותה תקופה מבעוד יום ,את החתונות

 

שלא עלתה בידם להשתתף בשמחת החתונה  ,י ממחרת החתונה, החל מיודענו לקבל התנצלויות רבות ממכריו וידידיוויה
כמה  ,"מה אומר ומה אדבר", סיפר אותו יהודי, "בכל טלפון וטלפון היה עולה לנגד עיניי של בתו בימים טרופים אלו.

 ". תהתאמצתי אני להשתתף בשמחתו של אותו יהודי המדבר איתי כע
 

שאני טרחתי לבוא ולהשתתף עמי  ,ושאלתי את עצמי: 'מדוע לא הטריח אף הוא את עצמו על כל פנים במקצת מהטרחה
מאשר לקבל  ,עד שכבר יותר קל היה לי להתענות. ועל כל אחד ואחד הצטרכתי למצוא לימוד זכות על מעשיו, 'בשמחתי

  (מעובד מתוך 'באר הפרשה')". !על עצמי קבלה שכזאת
 

 
 

 למרות ביקוריו התכופים כבוד הרב מלקחת עימו מגבת למקווה מדוע נמנע: "אהרנוביץ זצ"ל כשנשאל הגאון רבי אברהם
 לא אמצא אותה. ומאחר ,במקום שמא אשכח שם את המגבת, ומריבוי המבקרים ,השיב: "חוששני -?"והממושכים שם

אגרום חלילה  ובלבד שלא ,לא לקחת מגבת לכן מעדיף אניבגין זה עוגמת נפש.  לאשתישמצבנו דחוק, עלול להיגרם 
 "לצער אותה
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באליג שליד אגדיר  )1935( נולד בשנת ה'תרצ"ה -המקובל הרב ניסים מויאל זצ"ל
במרקש, הוא  'תומכי תמימים ליובאוויטש'בצעירותו למד בסניף של ישיבת . שבמרוקו

רפאל בירדוגו זצוק"ל אב"ד מקודש. בין ע"י הגאון הגדול הרב  נסמך לרבנות במרוקו
היתר קיבל גם היתר לעסוק בשחיטה, שבה עסק לפרנסתו במקביל ללימודיו התורניים 

אירגן קבוצה של יהודים לעלייה  )1961(תשכ"א 'בשנת ה. בתורת הנגלה ובתורת הסוד
 לארץ ישראל, ובעקבות חתירה לעליה לא חוקית נכלא ולאחר תקופה קצרה השתחרר

) עלה לארץ עם אשתו ובתו הבכורה. זמן מה התגוררו 1962נת ה'תשכ"ב (ובש
קיבל .באשקלון ולאחר מכן השתקעו בקריית גת, מקום מגורי חלק ממשפחת אשתו

 סמיכה לשחיטה ממרן הגאון ר' עובדיה יוסף זצ"ל.
 

פגש נדיב שתרם את בית הקרקע שלו ברחוב אלישע בקריית  )1981(בשנת ה'תשמ"א 
הקמת ישיבה וכולל אברכים. הוא העמיד ראש כולל וקיבל אברכים ללימודים.  גת לצורך

למען שמו באהבה'. רבים פנו לרבינו כדי לקבל ממנו  -המוסד נקרא בשם 'כרם שלמה 
עצה וברכה. לצורך אחזקת הכולל לעיתים נסע ברחבי הארץ. נהג שלא לקבל כסף 

 . יית גתמסר נפשו להקמת מוסדות לתפארה בעיר קר. מהמדינה
 

ברבות הזמן התפתחה סביב המוסדות קהילה גדולה של חוזרים בתשובה מבני העיר 
ומחוצה לה, ורבינו הקים מסגרת נוספת מיוחדת לחוזרים בתשובה וכולל אברכים, 
בהשפעתו ולאורו הקים חתנו, המרצה הרב ישראל נח ברגר מוסדות נוספים מלבד 

יבל הקצאת קרקע בקריית גת והוא גייס ק )1998(בשנת ה'תשנ"ח  חיזוק הקיימים.
תורמים ובנה במתחם בית כנסת גדול ושלושה כוללי אברכים. העמיד דורות של 

. )2018( ו' שבט ה'תשע"ח-תלמידי חכמים ויראי ה' שהפריחו את שממת הדרום. נפטר ב
 שנים. ציונו בקריית גת. 83-חי כ

 

 גדול ומפורסם ונרצח בשנת ה'תרס"ה היה מקובל( המקובל ר' מסעוד הי"ד (מצד האב):סבא 

בתו היתומה של ר' ניסים (מרת סימי  אשתו: מרת רחל. אמו:ר' שלמה.  אביו: ).1905
 -ביניהםלרבינו שמונה ילדים.  מילדיו: ).1958 -תשי"ח'בוגנים הי"ד שנרצח. נישא בשנת ה

ישמח 'מוסדות  ראש(ר' ישראל נח ברגר  חתניו: ').אור שלמה'ראש מוסדות (ר' שמעון  ::בנו
(ראש הכוללים, נשוי למרת ר' שמעון בן אבו  משה ומרגלית' בקרית גת. נשוי למרת רבקה),

 על פרקי אבות -מלא העומר מן• סדרת ספרים על התנ"ך -מנחת עני• :מספריו ).לימור
למאור• הש"ס-שמן על .חידושים

 
 
 

ל לגאון המנוח, שאביו "העמוקה והמיוחדת של אביו הגאון רבי רפאל זצ הערכהא (המשמש כדיין) על "יפר הגאון רבי דוד בירדוגו שליטס
וכמעט שלא הוציא הגה מפיו מלחץ של גדולי  היה בין הבוחנים וכאשר ראה לפניו את הבחור ר' ניסים ראה שהוא נבוך מהבחינה ה"זלה

רפאל שמדובר בכלי מחזיק  אחרים ותוך כדי כך הבין רבילהרגיעו במילים רכות ושוחח עימו בעניינים  הדור שבחנו אותו, החל רבי רפאל
לארחו בביתו ולהלבישו לפי כבודו, בביגוד חדש בצורה מכובדת ויאה  ברכה שידיעותיו עצומות, והחל לדאוג לו ברוחניות ובגשמיות, ודאג

 של תורה, הראויה לתלמיד חכם. לכבודה

על בתו שבהיותה כבת שלושה חודשים הגיעה ל"ע עד  רבים, סיפר סיפור מדהיםא, מגדולי מזכי ה"ג ר' ישראל נח ברגר שליט"תנו הרהח
הסתבך בעקבות טעות אנוש. כך סיפר הרב ברגר, "בכל פעם ששאלתי את הרופאים מה מצבה הבריאותי של  שערי מוות, מצבה הרפואי

מיטתה זמן רב והם התייעצו ביניהם, העידה הבת, הם התחמקו מלהשיב לי תשובה ברורה. אולם עצם העובדה שמספר רופאים היו סביב 
'. אתה רבי, תתפלל לרפואתה'': השיב לי הרופא כשפניתי לאחד מהרופאים וביקשתי שיאמרו לי מה מצבה הבריאותי, על מצבה החמור.

ויכולתו להציל חיים, לה' והוא אינו סומך על ידיעותיו הרפואיות  באותו הרגע הבנתי, שאם רופא שלמד רפואה במשך שנים אומר לי להתפלל
  אות היא כי המצב חמור ביותר".

 

 ?".מה קרה" ל, שאל אותו:"הרב ניסים מויאל זצ צ"כשראה אותו חותנו, רבינו הגה. הרב ברגר הלך לביתו ופתח בתפילות ובכיות נוראיות
ואכן, במוצאי השבת  הרפואה במוצאי שבת. כשסיפר לו הרב ברגר על מצב הבת (נכדתו של רבינו), אמר לו הצדיק כי יגיע אליה בעז"ה לבית

הגיע רבינו ובכה רבות ליד מיטתה על שלומה ורפואתה של הילדה. הרב ברגר בראותו כל זאת פנה אליו ואמר: "אתה מפחיד אותי". לאחר 
הרי  בליבו אמונה . כשתהה הרב ברגר לפשר הקביעה נענה כי אם יש"מכן פנה רבינו ואמר: "אל תדאג, בעז"ה הילדה תהיה בסדר גמור

 שהילדה בריאה. 
 

רבינו  זיע"א). 'בן איש חי'הצדיק הרב מויאל סיפר שבלילה בכה והתפלל והנה רואה הוא את מרן חכם רבינו יוסף חיים זצוק"ל (בעל ה
ת תהיה בריאה ואכן זכה להבטחה שכזו. בשעה שמונה בבוקר קראו לרב ברגר בבי נישק את ידו וביקש ממנו להבטיח שהילדה

הילדה. בשעה שלוש בצוהריים באותו היום כבר קיבלו  הרפואה ואמרו שהם לא יודעים מה קרה אבל יש שמונים אחוז שיפור במצב
 .הרפואה מכתב שחרור מבית

ל, היה במשך שנים מקורב לרבינו, בשנים האחרונות הוא חלה ל"ע במחלה הארורה, והרופאים לא הותירו לו הרבה "בי משה ברזילי זר
כך שרד רבי ". כל עוד אני חי, גם אתה תחיה"לעיני התלמידים אמר הרב:  .רבי משה ניגש למורו ורבו הרב מויאל וביקש את ברכתו ויים.סיכ

 .רבי משה לעולמו, כפי שהבטיח הצדיק הלך, עולמו-ל כמעט שנתיים את המחלה הארורה. לאחר פחות מיממה שרבינו התבקש לבית"משה ז

 "לזצל מֹויָאם ִנִּסיב ָהרַ ל ַהְּמֻקּבָ  -ְּכַמְלָאִכיםִאם ִראׁשֹוִנים 



 

 

  
 

 

 ןַהְּתִפִּלית ְזכּו

הבן התקשר מיד לאביו כדי לארגן תפילין של ראש. בשל קוצר 
מן התפילין אותו ארגנו עבור הילד היה בצורתו הגולמית, הז

השכן תפס בידו את 'האוצר היקר' . ללא עיבוד וצבע סופיים
הרפואה. כשהגיע למקום, התקשר -ונסע במהירות אל בית

 . לאביו של הילד וביקש ממנו שיצא מיחידת הטיפול נמרץ
 

שעליהן  ,תפילין האבא יצא, והשכן הגיש לו שקית ובתוכה
נרשם לרפואת הילד. הוא הסביר לאב, שהיה אצל רבינו, 

 והצדיק אמר לו, שזוהי סגולה לרפואת הבן.
 

הימים הללו לא היו קלים כלל ועיקר. מצד אחד היה על האב 
לספוג את חוות הדעת הקודרת של הרופאים, ומאידך גיסא, 

וברצונו  -עליו להאמין בבורא העולם, אשר הוא מנהיג הבירה 
 וך את הטבע לנס ולשֵדד כל מערכות תבל.יכול להפ

 

למראשותיו של הבן.  האב הניח את השקית הקדושה
הפרופסור הביט באב והניד את ראשו בייאוש, כשהוא מסביר 

ומאחר שהבן נותר בתרדמת, קלושים  -לאב, שהזמן שחלף 
 הסיכויים, שיתעורר בכלל.

 

 אמר לפרופסור שעומד הוא לראות האב, שהיה חדור אמונה
מול עיניו את הנס הגדול שבעז"ה יתרחש. הרופא היה פסימי, 

 והאב אמר: 'ימים יגידו!'.
 

, רגליו ללא כל פגיעה שבוע לאחר מכן, הבן כבר עמד על
כשהוא מתפקד כאחד האדם. הצוות הרפואי מחו דמעה 

שאכן חוץ מנס שום דבר אחר לא יכול להסביר  ,והרופא הודה
 המהפך הדרמטי.  את

 

וסמי ההרדמה הפסיקו להשפיע,  ,ם אחרי שהתעוררמספר ימי
כבר הבן החל להתפלפל עם אביו על השיעור האחרון בגמרא 

התחולל  ו'החזיק ראש' בכל המתרחש, בלי זכר לכך שמשהו
  בראשו.

 

שרק כמה ימים קודם לכן האבחנה הרפואת  ,קשה היה להאמין
תותיר את  דיברה על פגיעה מוחית קשה ביותר, שבכל מצב

שמיה. הילד תיפקד כאחד האדם וזכרונו היה בשיאו. היה ר
 אבל רבינו ביקש לא לפרסם את, לנס להם ברור בזכות מה זכו

 . הסיפור עד לסוף ימיו
 

 ובני משפחה. הגאון מרן רבי ,הסיפור היה ידוע רק למקורבים
חיים קניבסקי, ששמע מהאב את הסיפור, הגיב באותם ימים 

בראתי ראש אלא בשביל תפילין' בציטוט דברי המדרש: 'לא 
 והוסיף: 'אם יש תפילין, יש סיבה שיהיה ראש'. 

 

מאוחר יותר התברר, שבני המשפחה לא היו מיחידי הסגולה, 
שמרן זצוק"ל מסר להם את הסגולה המיוחדת. היו עוד שלושה 

 שהסגולה הזאת הועילה להם! פגועי ראשילדים 

מופלא ביותר, שהותר לפרסום רק אחר פטירתו להלן סיפור 
אלישיב זצוק"ל, שסופר  של מרן הגאון הצדיק הרב יוסף שלום

 .מפי אביו של הילד, שניצל מגזירה נוראה וקשה
 

האב, אברך יר"ש מאלעד, מספר על המופת הגדול והנדיר, 
לפני מספר שנים, נסעו בני המשפחה ולפתע ביציאה  שאירע

במשאית השועטת לקראתם. התאונה מאלעד מבחינים הם 
 הייתה בלתי נמנעת.

 

כתוצאה מכך, כל בני המשפחה נפצעו ל"ע בדרגות שונות 
אולם בנם הבכור, שהיה . לחייהם וב"ה לא נשקפה סכנה

באותו הזמן כבן תשע וחצי, נפצע אנושות והיה שרוי בין חיים 
 . למוות ל"ע

 

היה הראשון האמבולנסים הגיעו, מטבע הדברים הבן הבכור 
הרפואה. בעודם בדרך, דיווח הפרמדיק על מצבו -שהובל לבית

 והצוות הרפואי כבר המתין לו ומיד הוא הועבר לחדר ניתוח.
 

הבן הועבר , אחרי ניתוח ראש מורכב שארך מספר שעות
מחוסר הכרה, למחלקת טיפול נמרץ עם תחזית  כשהוא עדיין

 פסימית לחלוטין. 
 

לא נפגע מהתאונה והוא נאלץ אב המשפחה היה היחיד ש
להסתובב בין ילדיו שהיו מאושפזים בדרגות פציעה שונות. 

 ותעקבבשניתח את הבן הבכור פנה לאב והסביר כי  'הפרופ
הפגיעה הקטלנית הם לא נותנים סיכויים רבים, שהבן יחזור 

 לאיתנו. 
 

כשראה, שהאב אינו יורד לסוף דעתו, אמר מפורשות, שאם 
נס, סביר להניח שהילד לא יתעורר לחלוטין  חלילה לא יתרחש

או במקרה ה'יותר טוב' ישאר נכה לכל החיים בנוסף לפגיעה 
 מוחית בלתי הפיכה.

 

האב, לאחר שהבין את חומרת המצב, החל להתרוצץ ללא 
כשהוא מספר בעיניים דומעות, מה , הרף בין גדולי ישראל

לביטול אירע ומתחנן בפניהם, ש'יקרעו את השמים' בתפילתם 
 הגזירה הקשה על בנו. 

 

אחד משכניו, התנדב לגשת בעבורו ולבקש את ברכת מרן 
אלישיב זצוק"ל מאחר והיו לו  הגאון הצדיק הרב יוסף שלום

נודע בבתי  קשרים עם הרב כיוון שאביו המתגורר ברמות
התפילין המהודרים שהוא מכין, ורבינו היה מזמין ממנו דרך 

 קבע בתי תפילין.
 

הצליח בחסדי שמים להיכנס לרבינו, סיפר לצדיק את לאחר ש
אותו  מה שאירע וביקש מהצדיק שיתפלל עבור הילד ויברך

, התפלא לשמוע את הוראתו של רבינו ברפואה שלימה. מה
 תפילין של ראש.  אשר ביקש ממנו מיידית לארגן לילד הפגוע

 

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"לזצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
   יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל     הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                

גאולה בת טובה ע"ה               שרה בת נרקיס ע"ה                         אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"לאסתר בת בלה ע"ה                                
עמירם בן דבורה ז"ל               אביגדור בן ג'ולי ז"ל                           אברהם בן יונה ז"ל                                                             נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל

יצחק בן חביבה ז"ל                    ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל   מסעוד בן יקוט ז"ל         ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל        מזל בת שמעון                                          נעימה בת גורג'יה ע"ה ן חזלה ז"ל                          צדיק חכם ב

ז"ל יוסף בן מרים נוסרתחי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                דוד בר חסיבה ז"ל        ע"ה שני בת אסתר ע"ה   
ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה  ז"ל                              סוליקה בת עישה יוסף בן סעדה                                                                מסודי בת חביבה ע"ה                            רפאל בן אסתר ז"ל

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 יונה בן סעדה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל 
ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל     לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל     מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                       ברכה בת 

זילפה בת רנדה ע"ה        ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל     יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה                                                            
אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהישא אסתר בת זהרה ע"ה                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ

ינה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמות עם ישראלז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                           אברהם בן דאלון בן סעדה 

 לע"נ

 תנצב"ה

 גלאט?"-אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדריןעושה 
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
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  ""באבא""פרשת פרשת  
  ].ב, י[ "התעללתי"

             ומכאן לגבי יחסים . על ידי שרשרת פעולות', את כוחו וכו, המשמש כחומר, להפגין במישהו, כלומר": -להתעלל ב"
 ).ר הירש"רש(כשאין נזהרים בכבוד האדם , לפעול בזדון לב: בין אדם לחברו
  . של הזולתוהן ברגישותו המיוחדת לכבודו , נודע הן בגאונותו העצומה בתורה, ל"הגאון האדיר רבי אברהם גניחובסקי זצ

פנה אלי אבא , כשיצא התלמיד חכם מהבית. באחד הימים הגיע תלמיד חכם צעיר לדבר עם אבא בלימוד: א"סיפר בנו שליט
. על אף גילו הצעיר, מדהים להיווכח כיצד מגלה בקיאות בכל מקצועות התורה! י מלא התפעלות מהאברך הזהאנ: "ואמר

  ..."וניחון במידות נאצלות להפליא, וגם הוא נעים הליכות, ס"אפשר לדבר עמו בכל מקום בש
              . סיפרתי לאבא ,"ביופלוני אלמוני הוא א. "והוא השיב בשלילה, שאלתי את אבא אם הוא מכיר את אביו של האברך

אדע כיצד לשבחו , כשאפגוש את האב"; שהרי על ידה יוכל לקיים חסד, ושמח מאוד על הידיעה, אבא הכיר היטב את האיש
  ".  ולפרגן לו על שזכה לכזה בן מוצלח ומופלג

האיש הגיע בליווי  .ומבקש להיכנס לחדרו את אבא, ח הצעיר מגיע אלינו הביתה"והנה אביו של הת, לא חולפים מספר ימים
שאלתי את אבא אם זכר , משסיימו את השיחה ויצאו מהבית. והשניים התייעצו עם אבא אודות עניין מסוים, יהודי נוסף

  . השיב, "בוודאי שזכרתי. "שמדובר באביו של האברך המופלג ההוא
  . אומה אודות בנו של האישהוא לא דיבר מ. אבא השיב בשלילה...". אבא מן הסתם נתן לו קומפלימנטים כהוגן"

  !".?כפי שאבא הביע את רצונו לפני כמה ימים, מדוע אבא לא שיבח את הבן באוזני האב: "תמהתי בפני אבי
וזה הפרט , נכנס עמו יהודי נוסף, הרי הוא לא שהה אצלי לבד, כיצד יכול הייתי לשבחו: "ואמר לי, הרצינו פניו של אבא, וכאן

שהבן של ,  תתאר לעצמך.וגם לא שמעתי מהם מאומה, ת בניו של אותו יהודי איני מכיר כללהלוא א; שמשנה את התמונה
  !?איך הוא ירגיש בשעה שאני אחמיא לחבירו על הבן שלו... ואולי אף פחות מכך', לא כל כך מוצלח'אותו יהודי הוא 

דע אבל בתוך ליבו הוא  , ואולי אף יחייך, אומהשעל פניו לא יראו מ, לא מן הנמנע! הרי יתכן שהלב שלו יכאב בלי שאף אחד יֵ
איך יעלה על הדעת לשבח את האחד על , ואם כן! ?... למה הבן שלי לא-ואולי אף צביטה חזקה וכואבת , עלול לחוש צריבה

  !..."?ברגע לצבוט את ליבו של השני-ובו, שזכה לבן מופלג ומיוחד
                    ,  אבל מספק,הוא גם הם טובים ומצליחים במקומותיהםבאמת באמת ילדיו של האיש ה, ואולי: "אבא הוסיף ואמר

  ! לנהוג בשב ואל תעשה ,צריך לחדול ולהימנע, נוחות-או אולי רק אי, אם רק חשש שאדם במעשיו יגרום צער לאחרים
ן יש להקפיד שלא יהיה זה על חשבו, אך יחד עם זאת, לחשוב תמיד כיצד ניתן להיטיב לזולת, מוטל עלינו להיות רודפי חסד

  . )ופריו מתוק( ..."פגיעה באחרים

                   ולקחת אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם "
  .כוחם של מזוזות ].חכ, יב[ ..."אשר בסף

  .גבעול הוא הקנה האמצעי שהזרע בראשו, ירק הוא שיש לו גבעוליןמין : י" כותב רש–" אזוב"
בכוחה לשמור על הבתים ולא לתת " המזוזה"כך גם , שמר על הבתים ולא נתן למשחית להשחית" קרבן פסח"כשם שדם 

  ".שומר דלתות ישראל: " שעל המזוזות פירושו–" שדי"למשחית להשחית ושם 
יחוד השם שמו יוכל זמן שיכנס ויצא יפגע ב, מפני שהוא חובת הכל תמיד, זהר במזוזהחייב אדם להי: "ם"וידוע דברי הרמב

למי עולמים אלא ידיעת צור ווידע שאין דבר העומד לעולם ולע, ויעור משנתו ושגיותיו בהבלי הזמן, ויזכור אהבתו, ה"של הקב
  .ומיד הוא חוזר והולך בדרכי מישרים, העולם

 ".האחים חדד"בשם  ,שוכנת לה חנות לייצור כלי כסף ותשמישי קדושה, "קוקה קולה"ת מול חבר, בכניסה לעיר בני ברק
החנות הגדולה והיוקרתית הנמצאת  .בלשון המעטה". לא מרנין"רואה בעל החברה כי המצב בחנות ,  שנים6לפני , והנה

 במשך רוב שעות היום לייצר העובדים עמלים במרץ ובעמל .נשארת ריקה ושוממת ברוב שעות היממה" 100השומר "ברחוב 
אלא שכמעט ואין לקוחות או אנשים שמתעניינים בכלי הכסף ותשמישי , עם השקעה וכישרון רב, כלי כסף מהטובים שבעולם

בעל החברה החליט לצאת ולפתוח בפרסומי ענק ובהנחות משמעותיות  .המקום ממש שומם וחסר חיות. הקדושה שבחברה
  .שום דבר לא זז... אך למרבה הצער, ירסם ברחבי העיר ובעיתונים המקומיים מבצעים מיוחדיםואכן פ, על מנת למשוך קונים

הרי עשיתי כל תרגיל מסחרי ושיווקי  ?מדוע לא נכנסים אנשים לקנות בחנות", שואל בעל החברה את עצמו" ?מה קורה פה"
      , והעובדים עושים הכל בדיוק רב, מצויינתהרי החנות נראית ... ?ומדוע לא השתנה הדבר במאומה, על מנת למשוך קונים

  "?מדוע לא נכנס אף אדם לחנות ואינו מתעניין בה, ואם כן, ואף מיקומה של החנות נמצא במקום מצויין ומושך של בני ברק
 –וחשש עד למאוד מהבאות , עובדים עקב חוסר עבודהפיטר בעל המקום כמה מה, בצר לו. היתה זו תעלומה מיוחדת במינה

  .סת החברהמקרי
והנה הוא רואה את אחד העובדים היושב לו במקומו כשהוא , הסתובב מנהל החנות בין העובדים, בשעת בוקר אחת, והנה

  .שאל אותו בהפתעה, "?מה אתה עושה? מה זה. "מעיין ובודק בכמה קלפי מזוזות המונחים לפניו
והרי שבינתיים אני בודק כמה תפילין ומזוזות , ללקוחותאך כיוון שהמקום ריק ואני ממתין ", השיב העובד, "סליחה אדוני"

או אז  .מנהל החברה נעמד במקומו והיה נראה כתוהה ומנסה להבין מהי מצוות מזוזה". של כמה חברים שביקשו ממני זאת
: תובככ, 'קריאת שמע' בתורה להעמיד בכל פתח של בית או חדר קלף הכתוב בו את פרשת' ציוונו ה: "השיב לו העובד ואמר

ה לשמור את האדם ובני ביתו מן המזיקים ואף "ובזכות מצוות מזוזה מבטיח הקב, "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"
  ".שומר דלתות ישראל: "שהם ראשי תיבות, "שדי"על כן כותבים על המזוזה את השם , לברך את הבית והמקום בברכתו

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"ת רחמה הי יקוט רבקה ב,ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו" הישמואל בן רונית, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



מי יודע אולי בזכות כך ? י תוכל לבדוק את המזוזות של המפעל שלנואז אול: "והוא שאל בהתלהבות, פניו של הבעלים אורו
העובד לקח את . העובד הסכים בשמחה וכבר באותו היום נשלפו ממקומם כל המזוזות בחברה"! תחזור הברכה למפעל

ריקה . ..המזוזה הראשית של הכניסה למפעל היתה... ולאחר בדיקה קצרה התגלה הבלתי יאומן, המזוזות לבדיקה מוסמכת
בעוד השאר דרושות תיקון , ואם זה לא מספיק כמחצית מהמזוזות במפעל היו פסולות. לא היה כתוב בה מאומה !לחלוטין
  .ובפרט לכניסה הראשית של החנות, מיד כששמע זאת בעל החברה הוא הורה מיד לרכוש מזוזות חדשות לכל המפעל. רציני

בזה אחר , מעידים העובדים... ונחשו מה קרה מאז, שר נקבעו ברוב פאר והדרלאחר ימים בודדים הגיעו צי שלם של מזוזות א
לקוחות רבים  .כי כבר מאותו יום שנקבעו המזוזות החדשות החלו נהירה רבה ובלתי מוסברת אל החנות באורח פלאי, זה

תו יום ואילך נרשמה מאו. שכמעט אין רגע פנוי בחנות ללא הזמנות ובקשות, ביררו מחירים ורכשו כלי כסף יוקרתיים
  .)ויוציא עמו בששון( ולהביא ברכה אל המקום בו נקבעו, הרי לנו עד כמה כוחם של מזוזות להשפיע. הכנסות שלא היו בעבר

  ].מח, יב ["וכי יגור אתך גרר"
      .שלא לשפוך דמים) ג .'שלא לקלל את ה) ב. שלא לעבוד עבודה זרה) א: ואלו הם, שבע מצוות נצטוו בהם כל אומות העולם

 , ושאר כל המצוות אינם מחוייבים בהם. למנות דיינים) ז. שלא לאכול אבר מן החי) ו. שלא לגזול) ה. איסור גילוי עריות) ד
הרי שעליו לעבור , וברצונו להתעלות ולהפוך להיות יהודי לכל דבר, אך גוי שהגיע להכרה כי העם היהודי הוא העם הנבחר

  :שמותנה בשלשה תנאים, תהליך גיור
  .צוות התורהמדין לקיים את כל -  עצמו בפני ביתלקבל על  )א
 לעשות ברית מילה  )ב
 .)היה עליו להביא גם קרבן, ובזמן שבית המקדש היה קיים(, לטבול במקווה טהרה  )ג

  .לאחר תהליך הגיור הרי הוא יהודי לכל דבר ומחויב בכל מצוות התורה בלא יוצא מן הכלל
         , יהודי שנולד יהודי, תו לעולםזה דבר שלא ניתן לעשו, שיהודי יהפך לגוי ויפקיע מעצמו עול תורה ומצוות, אך להיפך

אלא הוא מושג , אינו מושג הקשור להסכמת בני אדם" יהודי"המושג  .ואינו יכול להפוך להיות גוי, הרי הוא יהודי לעולם
 אם בתעודת זהות יכתב על בעל ,או בכוחו של מסמך כלשהו לשנותו, טבעי שאין בכוחה של החלטה משפטית זו או אחרת

  !?יו כחולות התהפכנה עיניו לכחולותעיניים חומות שעינ
  .הבדיחה העממית מספרת על יהודי שבא לכומר ושאל אותו כמה ישלם לו אם יתנצר

שאנו הנוצרים נוהגים לא לאכול דג ",  אמר הכומר–" אבל עלי להזהירך" .והיהודי הסכים. היתה התשובה"  דולר10,000"
נטל הכומר מעט ... ? מה לא עושים בשביל פרנסה–סכים מחוסר ברירה היהודי ה ".עליך לוותר על הדג של שבת, בליל שבת

  ".בזאת הפכת לנוצרי" :היזה עליו ואמר, מים
עד החלון ולהפתעתו הציץ הכומר ב. והכומר בא לבדוק האם היהודי המנוצר שנוסף למנזר עומד בדיבורו, ליל שבת הגיע

פרץ הכומר אל ! דג של שבת ...ואל השולחן מוגש טס ועליו, כדרכוהטרי שלו יושב ליד שולחן שבת " נוצרי"רואה הוא את ה
  . ענה היהודי בשלוות נפש–" זה עוף" .צרח בהצביעו אל הדג" מה זה. "תוך הבית בכעס רב

  !"הן כל אחד רואה שזה דג", רתח הכומר הנדהם" ?כיצד מעז אתה לשקר במצח נחושה"
  ".אבל לא ראית מה עשיתי לפני כן במטבח"די היתמם היהו, "אתה רואה את החתיכה שבצלחת, אה"
  !"בזאת הפכת לעוף: "היזיתי על הדג והודעתי לו חגיגית, לקחתי מעט מים, במטבח" . שאל הכומר–" ?ומה עשית במטבח"

      , כשם שאי אפשר להפוך דג לעוף, ..י..ד..ו..ה..יהודי לעולם נשאר י, אך טומן הוא בחובו מסר לדורות, אמנם סיפור מצחיק
  .יהודי לעולם נשאר יהודי, כך לא ניתן להפוך יהודי לנוצרי
במקום שיעבדו לבעל המפעל , אך העובדים, ומשלם להם משכורת מלאה מידי חודש בחודשו, בעל מפעל מעסיק מאות עובדים

  ...הרי הם הולכים ועובדים לבעל קיוסק זוטר, שמשלם להם משכורת
יתכן מאוד  ?מה היינו עונים לו, יתנו עצה מה לעשות עם העובדים האלהנתאר לעצמינו שבעל המפעל היה בא לבקש מא

                  , האמת, היינו מציעים לו לפטר את העובדים הקיימים ולהביא עובדים חדשים, שהיינו מציעים לו להחליף אותם
ם והן בין הן בין אדם למקו ,כי בימי הושע הנביא בני ישראל היו בשפל המדרגה, ה"שזאת העצה שיעץ הושע הנביא להקב

                     . והיו מתרחקים מהדרך הטובה ,דברי התוכחות שנאמרו על ידי הנביאים לא נתקבלו באוזניהם .אדם לחברו
  ".חטאו ישראל: "ה להושע"אמר לו הקב

  !"החליפם באומה אחרת, הלא כל העולם כולו שלך הוא! ?מה הבעיה! ריבונו של עולם: "ה"והושע השיב להקב
, החליפם בפועלים אחרים, אתה מעסיק פועלים שאינו עובדים כראוי,  שכל אדם היה משיבזו התשובה הטבעית וההגיונית

  :ה להושע הנביא"הבה נראה מה השיב הקב, ה התשובה שונה"אך אצל הקב
בעיסוק הלך הושע הנביא ומצא את גומר בת דבלים הידועה באותם הימים  ".לך ותחפש אחר אשה זונה ותישא אותה לאשה"

גרש את אשתך ותסלק : "ה ואמר לו"ואז נגלה אליו הקב, חלפו השנים והיא הביאה לו שלשה ילדים. תה לאשהונשא או, שלה
וכי הם איזה חפץ שאפשר להחליף כך ? מה פירוש לגרש את אשתי ולסלק את בניי", הושע לא ידע את נפשו ".את ילדיך
  .ואז החל הושע לבקש עליהם רחמים להשאירם אצלו! ?"בקלות

          ,ובכל זאת אתה חפץ בהם, ובניך לא בטוח שהם שלך, הלא אשתך אינה מיוחדת לך, אני לא מבין אותך: "ה"הקבאמר לו 
  !?"אתה אומר לי לשלחם, אחד מהקניינים שקניתי בעולמי, בני אברהם יצחק ויעקב, בני ישראל, אז עמי

  .מיד הבין הושע הנביא שטעה בדבריו וביקש עליהם רחמים
אז בוודאי שהיינו מציעים לו להחליפם ,  בעל מפעל שמעסיק פועלים שאינם משרתים את רצונותיואם היינו מדברים על

, עושים את מה שאתה מבקשוגם כשאינם , גם כשהם סטו מן הדרך, בילדים שלך, אך כשמדובר בבנים שלך, בפועלים אחרים
הוא בחר בנו , בחר בנו שנהיה הפועלים שלוהוא לא , ה"כך גם הקשר שלנו עם הקב, אי אפשר להחליף אותם בילדים אחרים

  .ובנים לעולם לא מחליפים, שנהיה הבנים שלו
האם גם אנחנו " :וכאן אנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הבאה, ה אוהב אותנו"מכל האמור אנו למדים כמה הקב

:  הלא כל יום ויום אנו קוראים שמע ישראל והפסוק הראשון פותח במילים"?ה אוהב אותנו"ה כמו שהקב"אוהבים את הקב
הגיע הזמן לעורר את ! ?כמה אנו מודעים למילים היוצאות מפינו, "אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך' ואהבת את ה"

  !האהבה לבורא עולם
פסוק זה מסכם את כל , "יה-הלל יה הללוכל הנשמה ת"וזה הטעם שספר התהילים מסיים בפסוק קטן הכמות ורב האיכות 

  .)דבש וחלב(חסדיו וטובותיו ומעשיו ונפלאותיו על ' שעל כל נשימה ונשימה של רוח חיים נהלל את ה, ספר התהילים
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: ה תהיה לעילוי נשמותזכות הלימוד בעלון ז

  ,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 מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ אלון בן דינה ז" 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 פרי נ"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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 ('מחנה אפרים')  הרב אפרים שרבני שליט"א –אין כמו בבית 

 
ושאלו אותו היאך  הגאון ר' שלמה זלמן אוירבאך זצ"לכשניגשו כמה יועצי נישואין אל 

הם צריכים לגשת למקצוע הזה שקוראים לו שלום בית, הוא ענה להם, ניגשים לתחום 
הזה כמו שניגשים לחלל שבת על פיקוח נפש, כי שלום בית זה דיני נפשות, אם זה ח"ו 
לא צולח, אם השידוך הזה ח"ו לא עולה יפה הוא יגרור סבל להרבה אנשים, יש הרבה 

הם את הטעם בחיים, הבעל, האישה, הילדים, ההורים שלו, אנשים שהוא יקח ל
 ההורים שלה. אם לא יהיה שם שלום כל הרשימה הזאת הולכת לסבול, לכן תזכרו! 

אם עזרתם לזוג הזה הרבה אנשים יחזרו לחיות בזכותכם, אם הצלחתם לעשות להם 
.שלום, דעו לכם, זה כמו לצאת מחדר ניתוח בשלום

אנחנו צריכים להשקיע במקצוע הזה שקוראים לו שלום בית, לכל יהודים יקרים, כמה 
יש לנו זמן רק לא לבית שלנו. אם רק היינו מבינים כמה היהדות השקיעה בזה, מהרגע 

כבר בברית המילה מברכים אותו: "כשם שנכנס , הראשון שהיהודי יוצא לאוויר העולם
 ם' ". למצוות, לחופה ו'למעשים טובי, לברית, כך ייכנס לתורה

 
מעשים טובים' נמצאת ברשימה רק אחרי 'וכבר שאלו החכמים, מדוע הברכה של 

החופה? וכי אין מעשים טובים קודם החופה? עונים רבותינו, דע לך, עיקר המעשים 
הטובים של האדם נבחנים רק לאחר שנכנס לחופה, לדעת אם אתה 'בן אדם', אם יש 

 דעת רק אחרי החתונה. סובלנות ואכפתיות, את זה אפשר ל, לך לב
 

כשהיית רווק ברוך השם היית נחמד, עכשיו כשיש זמנים שאתה לא יכול לעשות שבת 
בסביבה הטבעית שלך, אלא אצל ההורים שלה ולפעמים צריך ללכת לבית ואי אפשר 

כמה לב יש לך, זו הברכה , ללכת לחברים, שם רוצים לדעת אותך, כמה סובלנות פיתחת
לכל ילד בברית, יה"ר שתזכה להיות בעל מעשים טובים גם אחרי החתונה שלך, זו 

 .טוב' גם אחרי החופה'הברכה שיש לנו לברך אותך, שתישאר 
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יסוד של שלום בית היא שימת לב תמידית, לשים לב, להתעניין בה, להתעניין בבית, 

"כי טבע האישה להתענג על חינה בעיניו ואליו החזון איש: להיות חלק, כמו שהסביר 
וגם אם זה (תדע לך בעל יקר, אשתך רוצה רק את חוות הדעת שלך  -עיניה נשואות"

, רק את תשומת הלב שלך היא )כתובת אחתלא נראה, דע לך שבתוך תוכה יש לה רק 
 מבקשת.

 
והמנהג הוא, שהבעל קונה לארוסתו  ומספרים על בחור מישיבת 'קול תורה' שהתארס.

שעון. אמר האבא של הכלה לחתן העתידי שהתחבב עליו מאוד: "תראה, זה יהיה לך 
אני קצת מסובך למצוא שעון יפה ומכובד כמו שהיא רוצה. אני סוחר בדברים האלו 

כבר אביא לה את השעון שהיא רוצה". הבחור כמובן שמח מאוד והעריך את נדבות 
 הלב הגדולה של חמיו לעתיד. 

 
הוא ביקש הגאון ר' שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל,  כשסיפרו את המעשה הזה לראש הישיבה

שיקראו לחתן. כשנכנס החתן, אמר לו הרב: "מה שחמיך לעתיד הציע לך זו הצעה יפה 
ומפתה, אך אם אתה רוצה להקשיב לי, תדע שכשהכלה תפגוש את החברות שלה והיא 
לא תוכל להראות להן את השעון שקנה לה בעלה, היא תרגיש צביטה, כי לא את השעון 

עומד מאחורי השעון". לא צריך לארגן לאשה יום היא רוצה להראות כמו את הבעל ש
הולדת כדי שהיא תדע שיש לה בעל, אשה מוצאת קורת רוח מבעלה בדברים הקטנים 

 .ביותר
 

בעצמו שבאחד הימים שאלו אותו שאלה בהלכה על  וכמו שמסופר על הרב אוירבך
מקלף של גזר חדשני האם מותר להשתמש בו בשבת. באותו היום הוא ישב לדון 

בהלכה, אך בערב הוא כבר היה בחנות לקנות לאשתו את המקלף. הוא אמר שזה יקל 
מעליה קצת. זה בעל, הוא לומד הלכה והראש שלו עם אשתו במטבח. אדם במקלף של 

גזר, בכמה שקלים, יכול להנחיל שלום בבית וכל כך הרבה יש שמבזבזים אין ספור 
המקלף ולא הכסף, היא רוצה לדעת  כספים, אך את השלום אין הם משיגים. כי זה לא

שאתה שם איתה, שגם כשאתה בעבודה, או בכולל, הראש שלך בגברת שנמצאת שם 
בבית. שלום בית לא צריך צעדים גדולים, שלום בית עומד על הדברים הקטנים, 

 .הפעוטים, שנראים שוליים, שם הוא נמצא
 

יה אוכל היה שר שירי שבת. , שכשהעל מרן פאר הדור, רבינו עובדיה יוסף זצ"ל סיפרו
וכששאלה אותו אשתו: "למה אתה שר שירי שבת, לא שבת היום?". הוא השיב לה: 

"האוכל שלך כל כך טעים שאני מרגיש כאילו שבת היום". כמה הם ידעו שלום בית, 
כמה הם הכירו טבעים של אשה, הם השכילו שבעבור כמה מילים קטנות יהיה לה כוח 

בח ולחתל את הילדים, כי היא רק רוצה לדעת שיש לה בעל לעמוד עוד שבוע במט
 .פה', שהוא תמיד איתה'ש'משקיף', שהוא 

 
ְרָיה"" ֵאָנה ֹיאַכל ּפִ מדבר על  , שהפסוק הזההיה אומר המשגיח בישיבת סלונים -ֹנֵצר ּתְ

תאכל מהפירות. אין לך  אתה תשמור עליה, אתה תדאג לה, אתה גם -אשתו של האדם
בבית אשה שמחה, אשה עם מאור  מבעל שיש לו נחת מאשתו, שיש לו נחת רוח יותר

ְרָיה פנים, אשה שדואגת, אנשים ימכרו הכל ֵאָנה ֹיאַכל ּפִ  ".כדי לקבל בית כזה, "ֹנֵצר ּתְ
 

צריך לחסוך  יש גם בעלים שלא יודעים לדבר, לתקשר, וחבל שדווקא במקומות שלא
הוא לא מבין שיכול להיות  ,זה עולה לוהוא חוסך והוא לא יודע כמה החוסר תקשורת ה

זה נוגע באווירה בבית, כמה זה משפיע  שכל השלום בקן שלו תלוי במילים שלו, כמה
 .על הכל
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שהגיעו אצלו לבית הדין בעל  מסופר על הרב ר' רפאל לוין זצ"ל, בנו של הצדיק ר' אריה לוין,

ואשה שגמרו בדעתם להתגרש. הרב שמע את טענות הבעל והאשה והבחין בחכמתו 
 הגדולה ורגישותו לבריות, שחוסר התקשורת ביניהם הוא המעכב את שלום הבית. 

זוג שלא למדו לדבר, זוג שמרגישים שאין להם כתף תומכת. הרב קבע להם דיון לשם נתינת 
 וקרא את הבעל אצלו.גט לחודש הבא 

 
"בבקשה תקשיב לי, אני שנים משמש בתור דיין ויש לי סגולה נפלאה  אמר הרב לבעל:

לשלום בית". אמר הבעל לרב: "מחילה מהרב, אך אני כבר את כל הסגולות ניסיתי". השיב 
הרב: "את שלי לא ניסית. אתה תוסיף לה שם, ברגע שתוסיף לה שם תוך חודש ימים השם 

ס והמזל שלכם יעלה. אך דע לך, כדי לגרום שהשם ייתפס כמות שצריך, אתה שלה ייתפ
שרה חנה בוקר טוב', 'שרה חנה צהריים טובים', 'שרה , 'תצטרך לקרוא בשמה כמה שיותר

חנה איך היה היום שלך', כמה שיותר תזכיר את שמה, השם שלה החדש יתפס והמזל שלכם 
 יעלה, בדוק ומנוסה". 

 
שהרב יגיד". נישק את ידו של הרב וחזר הבעל לביתו. לאחר חודש הוא  "מה הבעל הסכים:

חזר לבית הדין יחד עם אשתו בצירוף זר פרחים: "הרב תודה רבה, אתה לא יודע לאיזה בית 
פעם השיחה הייתה נגמרת לאחר , חזרתי, אנחנו זוג אחר, יש כימיה, היא פתאום מתקשרת

, אני רוצה להגיד לך, מהיום שנוסף לה השם הזה כבוד הרב'. כמה רגעים היום השיחה 'חיה
 !".יש לי אשה חדשה בבית, חבל שלפני עשרים שנה לא החלפתי לה את השם

 
אני באמת רוצה לבקש מהרבה זוגות, שבמקום לזרוק כספים על יועצי נישואין למיניהם, 

זור ישוח "שיאמר לה לאן הוא הולך וכשיח , וכמו שכותב החזון איש:תזרקו מילים, תדברו
, ". ומספרים על הרב יהודה אשלג, מחבר 'בעל הסולם' על הזוהרעמה איפה היה ומה עשה

שקודם פטירתו קרא לאשתו ואמר לה: "אני מעולם לא יצאתי מהבית בלי לומר לך לאן אני 
רק שנדע באמת במה להשקיע והיכן ". הולך גם עכשיו אני רוצה לומר לך שאני צריך ללכת

מרץ והכוח. ויה"ר שישכין הקב"ה שלום אמיתי בכל בתי בית ישראל, למסור את רוב ה
 !אכי"ר

 
אני הבחנתי בכמה פעמים שמסרתי שיעורים בשלום בית, שהשיעור  רק עוד מילה אחת.

בס"ד פעל את פעולתו והבעל הפנים ועשה חושבים עם עצמו, אך דא עקא, לצערי פעמים 
שהאישה כביכול הרשתה לעצמה להכות על , שבצד השני השיעור פעל פעולה הפוכה

קודקודו של הבעל. גם מהשיחה הזו חששתי שלא אבוא לתקן ואמצא את עצמי מקלקל, 
לכן יש לה, לעקרת הבית, לידע שלכל מטבע יש שני צדדים ואני התעסקתי רק עם הצד 
שה האחד ותמיד יהיו לנגד עיניה דברי חז"ל: "אין לך אישה כשירה בנשים אלא אישה שעו
 רצון בעלה". האישה הכי כשירה בעולם, זו אישה שהיא טובה לבעלה. אשריכם ישראל! 

 .שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבני
 

 (י,כח) ַויֹּאֶמר לֹו ַפְרֹעה ֵלְך ֵמָעָלי
ולמד עם  )יום השנה לפטירתו בז' בשבט( הרה"ק ר' דוד מלעלוב זיע"אפעם אחת ישב 

היה זה באחד מלילות החורף ובחוץ שרר קור עז. לפתע  ,ר' יצחק מווארקא זיע"אתלמידו 
הוא נכנס לחדר החמים והם , דפק על הדלת גוי ערל וביקש שיכניסוהו כי הוא קופא מקור

המשיכו ללמוד. לאחר כמה דקות הוא ביקש לצאת ולא עבר זמן מועט והוא ביקש שוב 
יצחק והוא שאל את רבו להיכנס וכך נשנה הדבר מספר פעמים. הדבר היה תמוה בעיני ר' 

לפשר העניין המוזר. אמר לו ר' דוד היות ואנו מדברים דברים שבקדושה שורה עמנו 
והגוי בהיותו טמא לא יכול לסבול את הקדושה הזו ולכן הוא מוכן לצאת , השכינה הקדושה

לקור המקפיא למרות שהדבר עולה בנפשו וכשהוא לא יכול לסבול את הקור הוא מבקש 
 .יכנסלחזור ולה
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 , עדן בת גילה.רחל
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 זה.עזי
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 
רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה 

ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  "ל.דבורה בת מרים ז ,ז"ל
שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות 

"ל, אברהם בן חנה זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל.

 
 

 
 )201('אפריון שלמה' גיליון מה זה בטחון בה' 

 
פעם אחת הגיע איזה יהודי לבכות לרב, פלוני פתח חנות מול החנות שלו, ומקפח את 

 .היהודילא", ענה ?", "אמר לו הרב: "ראית פעם איך סוס שותה מים מהאגם... פרנסתו
ואתה יודע למה הוא בועט...?", "... "אמר לו הרב: "הוא שותה ותוך כדי הוא בועט במים

והוא חושב שגם הסוס השני בא , המשיך הרב, "הוא רואה עוד סוס בהשתקפות מי האגם
אמר לו הרב: "איזה סוס... אפילו אם "... לשתות, ומי יודע אולי הוא יגמור לו את כל המים

לשתות, נראה לך שהוא יכול לגמור את כל המים?! ובכלל מה הוא הרוויח מכל  יגיע עוד סוס
 "...הדבר היחיד שהוא הרוויח זה שהוא הצליח ללכלך את המים?... הבעיטות הללו

 
יום אחד נפתח . פעם היה בבני ברק רק בית דפוס אחד בבעלות יהודי ששמו ר' שלמה כהן

שלמה כהן ראה כך, אז הוא ניגש לדפוס  ר' ... ממש מעבר לכביש, בית דפוס מתחרה
 ...בעל הבית פחד לפתוח, מי יודע מה הוא הולך לעשות לו... המתחרה ודפק לו על הדלת

אחרי שהוא פתח, נכנס ר' שלמה כהן לדפוס ואמר לבעל הבית: אני רואה שיש לך מכונות 
, יחסוך לך נייר בדיוק כמו שלי... תשמע לי, במכונה הזאת כדאי לך לעוד בצורה כזאת, זה

וכך הוא נתן לבעל הבית טיפים  ... ובמכונה ההיא כדאי לך לעשות כך, כי אז זה יותר יעיל
איך להצליח, ועוד בטרם עזב, פנה לבעל הבית ואמר לו: יש לי הרבה תבניות של דפוס, אם 

 ...יהיה חסר לך, תבוא אלי ואני אתן לך
 

לעשות דבר כזה?! לא מספיק שעצם זה בבית של ר' שלמה כהן מאוד כעסו, איך אפשר 
אמר להם האב: תראו, ?! שהוא פתח חנות מתחרה ממולך זו חוצפה! אז עוד ללכת ולעזור לו

פרנסתו של אדם קצובה לו מראש השנה ועד ראש השנה, אין שום אדם בעולם שיכול 
כשיש ועכשיו , שעות ביום 8לקחת לי שקל!... רק מה, עד עכשיו אני הייתי צריך לעבוד 

 שעות ביום...  4מתחרה, אז בטח חצי מהלקוחות ילכו אליו ואז אני אצטרך לעבוד רק 
שעות נוספות ללמוד  4וכל זה מבלי שהוא יכול לקחת לי שקל! אז יוצא שכל יום יש לי 
 ?!... תורה, והכל רק בזכות היהודי הזה, אז לא מגיעה לו הכרת הטוב

 
כתב עליו בספרו אמונה ובטחון, "וכמה אור וקדושה וכשהחזון איש שמע מהסיפור הזה, הוא 

 !".מוסיף בעולם... אשריו ואשרי דורו



 

 
 שבת שלום  

 
 
 

  
 

 

  דבר העורך
כל  מצרים.משלב האחרון של הגאולה בפרשתנו עוסקת 

"אני מאמין יהודי חייב להאמין בביאת משיח צדקנו, 
באמונה שלימה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל 

 .)לפרק חלקהרמב"ם  הקדמתב( ,זה אחכה לו בכל יום ֶׁשָּיֹבא"
מאבני  תאח נההי ,העתידה ובגאולה המשיח בביאת האמונה
 יהדותנו. מושתתתעליה היסוד ש

אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם : (שבת לא.)אומרת הגמרא ו
 - בית דין של מעלהמשפט בהעוד לפני לאחר שנפטר (לדין 
 , אומרים לו: )שאלון כניסה'ין 'מע
האם לא היה בעסקיך שום (האם נשאת ונתת באמונה?  א.

   ללמוד תורה? )ניםמז( האם קבעת עתים ב.). גזל ומרמה?
  ?ציפית לישועה האם ד. האם עסקת בפריה ורביה? .ג

 מהברכות האמצעיות,  12-הבברכה  ת שמונה עשרהבתפיל
 צריך לכוון( "וציפינו כל היום כי לישועתך קיוינו" אנו אומרים:

אם יתמהמה ) ג ,(חבקוק ב  ואמר חבקוק הנביא. )לישועה קוותל
 . ):(סנהדרין צז ספק וםחכה לו, כי בוא יבוא בלי ש

כמה  וליד וישבמסופר על רבי איצל'ה פטרבורגר זצ"ל, ש
גבירים, והנה פונה אליו אחד מהם ואומר לו: "כבוד הרב 

! "אתה מאמין שגם ""ודאי ?"אתה מאמין בביאת המשיח
! "כבוד הרב, אני אומר "? "ודאי וודאי"היום הוא יכול לבוא

: ).(סנהדרין צזרא אומרת א! שהרי הגמלך שהיום הוא לא יבו
'אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס'. כבוד הרב, 
הקבוצה שיושבת פה לידך, יתכן ותכלה להם פרוטה מן 

לנו יותר מדי כסף בשביל שביום הכיס, אבל לא היום... יש 
 ! "אחד הכל יגמר

רבי איצל'ה: "אני מאמין באמונה שלימה בכל יום  וענה
שהיום המשיח לא יכול  ,דא נביא ויגיוגם אם יבו שיבוא,

לבוא, אומר שהוא נביא שקר, ואם תשאל אותי ממאמר 
ה בכבודו ובעצמו: 'ועבדום ועינו "חז"ל, הרי מאמר של הקב

שנים.  210ות שנה', ואף על פי כן יצאו אחר אותם ארבע מא
ואת הקושיות, תרצו הגאונים. וגם פה, משיח יבוא! וכל 

 ים ויתרצו! יבואו הגאוניות? שוהק
שיתכן שהמשיח חי וקיים בינינו,  ,ה'חתם סופר' כותב

ואפילו הוא לא יודע שהוא אמור להיות משיח, וכשיגיע 
רי כך היה עם הזמן יצווה אותו ה' לגאול את ישראל. שה

לא ידע כלל שהוא המשיח,  ,עד גיל שמונים - משה רבינו
ה את -הקדוש ברוך הוא  וכשהגיע הזמן לגאולה, אמר לו

 , ע"כ.הגואל
מה בביאת המשיח, ואף י: "אני מאמין באמונה שלאמונהה

על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא", 
די נאמן. ל כל יהוכוונות שההפכה במרוצת הדורות להצהרת 

והיא גם  יהודים בהכרה זוהדבקו  ,ברגעים הקשים ביותר
  ם.קומ דור ובכל פות בכלורדי צרות בעת נוחישלה אות
 ברורה, תובנה בליבם תקבענהאומות העולם  ,לעתיד לבוא

 כפי שאומר הנביא ישראל,  עםשאת האמת ניתן למצוא רק ב
ה'  ַהר ֵּבית ָּיִמים ָנכֹון ִיְהֶיהְוָהָיה ְּבַאֲחִרית הַ " :ג)-ב(ישעיה ב, 

ְוָהְלכּו  : ְּבֹראׁש ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא ִמְּגָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכל ַהּגֹוִים
אלוקי  ֶאל ֵּביתה',  ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ַעִּמים ַרִּבים

א תֹוָרה ּיֹון ֵּתצֵ ִּכי ִמּצִ  ,ְוֹיֵרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבֹאְרֹחָתיו ,ַיֲעֹקב
ם 'הּוְדַבר    ".ִמירּוָׁשָלִ
ת ינחם ציון ועמנו וישלח לנו משיחו במהרה, ותשועת "והשי

: (מיכה ז, טו)דברי הנביא  שיקוים בנוויהי רצון עין.  ה' כהרף
  .ר, אכי""ִּכיֵמי ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות"

 
 
 
 
 
 

 המשך המכות שהביא הקב"ה על ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים: .א
 .כ)-(י', אההתראה והמכה  -ארבה     

 .כט)-(י', כאהמכה  - חושך    
 משה דברי סיוםו, התראה על מכת בכורות - בכורות    

  .י)-(יא, א לפרעה רבינו
 מצרים: למשה בארץ מצוות ציווי התחילת  .ב

 ד הלבנה.ואהרן את מול הראה ה' למשה ,בא' ניסן .א
 ציווי קידוש החדשים והשנים ע"י הסנהדרין. .ב
  ה לקרבן פסח.י' ניסן ׂש-בלקחת  :מצריםמצות פסח  .ג
לסמן את ו ,וטחום י"ד בניסן "ֵּבין ָהַעְרַּבִים" לשויב .ד

 את בשרו לולאכ ט"וובליל  ,פתחי בתיהם בדם הֶׂשה
שהם מוכנים  בעוד עם מצות ומרור, ,הצלוי באש

לא לצאת מביתם במשך כל מצווים מאידך ו ליציאה
  הלילה.

באיסור     (ט"ו ניסן) ָלֹחג את היום  דורות:ל פסחמצוות  .ה
     לא ֵיָאֵכלושה' שבעת ימים, ות לקרבנ - חגו, המלאכ

  .ִיָּמֵצא חמץ בבתי בני ישראל שלאו
, הפסח תווישראל קיבל על עצמו לקיים את מצום ע .ג

[הגדה של פסח, פרשת  הצלתם ע"י ה' ת סיפורמצוַ לקיים ו
 .ציצית, ברכות אמת ויציב, ואמת ואמונה]

ה' עובר בכל  השימורים, ליל ט"ו ניסן,בליל  מכת בכורות: .ד
, ולאחר שפרעה עצמו מתו בכורי מצרים וכל ארץ מצרים
ואף נתנו  ,לעם ישראל שיצאו מתחננים - והמצרים

וק בדי ,הזה" עצם היום"-ב -לישראל כסף זהב ושמלות 
 ממצרים.עם ישראל  יוצא -שנה מברית בין הבתרים  430

: כדרך מלכים, בחבורה אחת, אסור קרבן פסחאכילת דיני  .ה
ולישראל רבן, ואסור לגוי, ר עצם, ואין להותיר מהקלשבו
 לאכול ממנו. -ערל או מומר 

אדם, בכור  הקדשת בכור דיני: פרשת 'קדש לי כל בכור' .ו
 ,זכר למכת בכורות -החמור  )רו(בכ שור ושה, ופדיון פטר
  . של ראשמצות תפילין של יד ו

זכרון יציאת מצרים,  מצותפרשת 'והיה כי יביאך':  .ז
, והגדה בליל אכילת מצה, איסור חמץ -פסח ומצוות 

ומצוות תפילין של יד ושל הסדר, ומצות קדושת בכורות, 
 .)(יגמצרים ת ר ליציאראש, זכ

 

  
 

, בקובץ מאמרי הגאון ר' אלחנן בונם וסרמן זצ"ל הי"ד
תקדם של כלב לה דרכוש ,כתב (עמ' קכח)עקבתא דמשיחא 

ץ לפני בעל הבית: לכאורה נדמה, כאילו הכלב מתהלך ולרו
רצון כלבו. כל  לו כאות נפשו והאדון נגרר אחריו ומכבד את

נהפוך הוא: בעל  יבאמת יודעים אנו ככי לכאורה,  רק זאת
הבית ילך אל אשר ירצה והכלב רץ לפניו ונשמע לפקודתו. 

תובב אף וון אחר, מיד הכלב מסיאם רק יבחר בעל הבית בכ
וון החדש. בשנים כתיקונן, עת יו בכיפני אדונהוא ומתקדם ל

הלא הם  -הדור היהודים נשמעו להוראות התורה, הורו פני
דור צעד ללכת וה ןאהם קבעו ל .את הדרך -גדולי ישראל 

שלטון התורה, הדור  ישברבעקבותיהם. בעקבתא דמשיחא 
לפני  ,זו יבחר את הדרך כראות עיניו ופני הדור ירוצו בדרך

. (בשם הגאון ר' ישראל סלנטר זצ"ל) נואדוההמון ככלב לפני 

 דבס"

 טשע"ת שבט  א'                                                                                                                 שנה   396עלון מס'   

 ב' וםערך בינש 509 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2 רוצקה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל ןאדלשטיי יעקב רבי

 אּבֹ 



 

 

מתו  ותהבכור
  ביום ולא בחצי הלילה  

בתפילת שחרית,  א. :רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל שההק
אומרים: "ממצרים גאלתנו  ,סמוך לתפילת שמונה עשרה

תחילה יציאת  -תנו, כל בכוריהם הרגת" ומבית עבדים פדי
ומאידך, בתפילת ים, ורק לאחר מכן "בכוריהם הרגת". מצר

י מצרים, ויוצא את ערבית אומרים: "המכה בעברתו כל בכור
 המובא הרי וה:אל מתוכם לחרות עולם". ותמעמו ישר
תחילה היתה מכת  - הנכון הסדר אהו ערבית בתפילת

מצרים, ואילו בתפילת  בכורות, ורק לאחר מכן יציאת
ומדוע? והמתבונן יראה,  -את הסדר  חז"ל שחרית הפכו

  .שבתפילת ערבית כתוב "המכה", ובשחרית כתוב "הרגת"
ילו ינוח "הכאה" ואע במקום אחד המויש להבין, מדו

 במשנהו המינוח "הריגה"? 
לאחר שפרעה קם  ,בפסוק מפורש שלאחר חצות הלילה .ב

סוף מצא פרעה -סוף .ה"עקה גדול"ותהי צ - באמצע הלילה
את משה ואהרן והתחנן: "קומו צאו מתוך עמי". ואז "ותחזק 
מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ, כי אמרו כולנו 

ף עבר לו, ומי שמת חצות הלילה חל ם", ותמוה: הלאמתי
הרי רואים שחיים הם? מתרץ  -מת, ומה יש לחיים לדאוג 

שבכורי מצרים  ,ם העולםרבי שלמה זלמן אויערבך: חושבי
! הבכורים מתו ביוםמתו בחצי הלילה, אך זו טעות. 

דבפתיחה למסכת שמחות הקשו: "ויהי בחצי הלילה וה' 
כתוב: "כי לי כל  )ברבחומש במד(דך הכה כל בכור", ומאי

מתי הוכו בכורי מצרים,  -בכור וכו' ביום הכותי כל בכור" 
הכה אותם מכת בלילה או ביום? אמר רבי יוחנן: הקב"ה 

מתו!  מוות בחצי הלילה, ולא מתו! אלא גססו, ורק בבוקר
יתה בלילה, ובשחרית בתפילת ערבית מודים על ההכאה שה

רים ה' את בכורי מצם, ומדוע עינה על המיתה שהייתה ביו
? אמר רבי יוחנן: הנותן מתנה לילד, עד היום לילההחצי מ

ם ישראל שנתן מתנה לע ,צריך להודיע לאמו. כך הקב"ה
 רצה שיראו המכה ויבחינו במתנה. , בכורי שונאיהםוהרג 

מה עשה? היתה נפשם של בכורי מצרים מפרפרת עד 
 הז לפי מתים. בבוקר את שונאיהם ישראל הבוקר, וראו בני
 מה בתפילת שחרית מודים להקב"ה על :יתבארו הקושיות

ולכן, תחילה מדגישים שיצאנו ממצרים בנץ  ,שארע בבוקר
כי באמת מתו רק , , ואח"כ "כל בכוריהם הרגת"החמה

בתפילת ערבית אנו  ,לעומת זאת .בבוקר, לאחר שיצאנו
ולכן תחילה מזכירים מכת  .מודים על הנס שארע בלילה

בחצות הייתה רק ההכאה ד ,כיר מיתהלא להזורות בבכ
ורק אח"כ מוסיפים  ",ל בכורי מצריםכ"המכה בעברתו 

אן מובן מדוע חשבו המצרים "ויוצא את עמו ישראל". ומכ
ן שלא מתו בחצות, אלא גססו! ולכן כיו -"כולנו מתים" 

חשבו שיש מגיפה, והם גוססים, ואולי גם הבריאים יגססו! 
 אירעה יוצא שמכת בכורות בנ"י. שלח אתוממילא מהרו ל
ויצאו ישראל ממצרים, ואז  ,וגססו עד הבוקר ,בחצות הלילה

 ]תורת חסד[     לשון בתפילה!מתו בכורי המצרים. ומדוקדק ה
 

 
 

  כי אם בתורת ה' חפצו -  
ב"ה עושה לו חפצו, שנאמר "כי אם רה, הקסק בתומי שעו

בתורת ה' חפצו". ר' אליעזר אומר: אמרו ישראל לפני 
ו רוצים להיות יגעים בתורה הקב"ה, ריבונו של עולם, אנ

יומם ולילה, אבל אין לנו פנאי. אמר להם הקב"ה: קיימו 
כם כאילו אתם יגעים לילה מצוות תפילין, ומעלה אני עלי

  ]מדרש תהלים פ"א י"ז[                                                        .ויום

 

 ?רבים את הגאולהמק איך
ר זצ"ל, הלא "מעולם לא מצאו איי, ההתמדה של הסטייפל

 . ).(סוכה כח! "אדם יושב ודומם, אלא יושב ושונה
ת צחוק: אמר בב משניות.פעם באתי, ומצאתיו מעיין ב

"לעת זקנותי נהייתי יהודי של משניות... הלא תבין, אנשים 
בין גברא באים ואנשים יוצאים, עוד זה מדבר וזה בא, ו

קשה. אבל  -לגברא אפשר לחטוף משהו. לעיין בסוגיא 
סדרי  אפשר ללמוד משנה"... אני זוכר בביאליסטוק, היו לו

והתאונן,  יו בחורבא לפנ ופעם -שעות רצופות  36לימוד של 
שקשה לו ללמוד... "קשה?! זה הדבר הכי מתוק בעולם, הכי 

וכו הכובש: ! פעם נכנסתי אליו, ואמר לי בחי"מושך בעולם
כת התורה אינה ברכת המצוות בלבד, "ר' יעקב, התדע?! בר
! איך אפשר להבין בחור שאין לו "אלא גם ברכת הנהנין

שלא  ובוודאי א התפלא,ר לטעם בלימוד?! אבל הסטייפל
? "גער. ברחימאיות התעניין: "חמש דקות אתה יכול ללמוד

ה אוצר! "חמש דקות, כן". כמה שמח, איך אורו פניו: "הרי ז
ותחזור,  -תלמד חמש דקות, ותעשה הפסקה. תקום, תלך 

לעוד חמש דקות, עוד אוצר. 'איש לפי אכלו', כל אחד 
 -רה י בני תומדבר לפנ!... ופעם אמר לי: "הרי אתה "ויכלתו

יש הסבורים, שההצלחה היא להיות בין הראשונים בשיעור, 
ש"י, אם לא בישיבה כולה. תאמר להם, שכל דף גמרא, כל ר

  !!!"זו הצלחה - כל הבנה של תוספות
ר זצ"ל, ואמר לי: "בוא ואספר לך סיפור נכנסתי אל הסטייפל

ק לפרסמו ברבים. 'תמכור' אותו בכל מקום ותפי שתוכל
 ואני איני מבקש אחוזים"...  רווחים,ממנו 
השל"ה הקדוש זצ"ל הסתבך בעלילת שקר סיפר, "וכה 

נדר, שאם יחלץ הוא  שנרקמה סביבו והיה בסכנה גדולה.
ממנה יעלה לארץ ישראל. באותם ימים לא היה זה פשוט. 
רבות היו סכנות הדרכים וקשים טלטולי המסע, והארץ 

קרה. עזר ה' בה יחיה עצמה הייתה חרבה ובזוזה, והמ
וניצול, ופנה לקיים את נדרו. "באו בני פרנקפורט עירו 

, למסור שרצונם להיות שותפים עמו בקיום נדרו ,והודיעו
מו בארץ הקדש. הודיעם בידו כסף להוצאות הדרך ולקיו

שיש בידו כסף ככל הדרוש, והריהו מעלה עליהם כאילו נתנו 
 ". חלקם, ויתפלל עליהם להצלחתם ורווחתם

ר סיים את סיפורו, והמתין לתגובתי. חיכה הסטייפל
להתפעלותי מהסיפור הנפלא. והאמת, כמדומני, שיש 

 ר ויפים יותר ובעלי לקח רב יותר. סיפורים מרתקים יות
לא בדיוק הבנתי איזו מציאה מצא כן, מה יש לדרוש פה 
ברבים ולהפיק רווחים? נענה ואמר: "הלא תבין, היו להם 

דר, ואין לו כסף לשלם נדרו, והם רב נאם המושגים! ש
וכשהקדוש  -יממנו נסיעתו, יהיו שותפים במימוש הנדר 

ואין לו יכולת להביאה כי  ברוך הוא נדר להביא הגאולה,
דינו, אנו צריכים להמציא תורה ומצוות, תפילה ה'מימון' בי

ותשובה...". הרי שכל יהודי שלומד תורה, שמקיים מצוה, 
מקרב בכך את הגאולה, נהיה ה, ותשובשמתפלל ושב ב

  ]מתוך הגדה של פסח 'והגדת'[       לשותף בה! האין זו מציאה?! 
 

 
 

 
: ַאל ִּתְקָרא ֵכן, ֶאָּלא (מכילתא דפסחא בא) ַרִּבי ֹיאִׁשָּיה אֹוֵמר

ְחִמיִצין ֶאת ַהַּמָּצה, ָּכ ין מַ אֵ 'ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהִּמְצוֹות'. ְּכֶדֶר ׁשֶ 
ה , ֲעׂשֵ ֵאין ַמְחִמיִצין ֶאת ַהִּמְצָוה, ֶאָּלא ִאם ָּבָאה ִמְצָוה ְלָיָד

 מצוה הבאה לידך אל "תחמיצנה", ועל זה נאמר:! ּה ִמָּידאֹותָ 
כאילו כפאך  ,כלומר אל תעשינה בפנים "חמוצות "ובלי רצון

ות. ומובא בשם להבבהתשד, אלא תקיימנה מרצון, בשמחה ו
מובטח לו שלא יחטא  ,הנזהר במשהו חמץ בפסחז"ל: האר"י 

אזי  - ת""ושמרתם את המצו - על כן אם קיימתם כל השנה,
]אמרי חן[                   ".יתקיים בכם "ושמרתם את המצוות



 

 

 ע"פ רבותינו שךת חוביאור מכ  
חושך מצרים הייתה בריאה מכת כתב, ש בספר הברית

הרגיל שהוא אפיסת אור וכשתעדר  - חדשה, ולא כחושך
 יבוא החושך במקומה.  ,השמש

 (שמות י, כא) כתב והקבלהה בספר מופיע ,כדברים האלה
 בשם הגר"א מוילנא זי"ע. 

 

ור אכתב, שחושך מצרים היה  שיח השדהלעומת כן, בספר 
הסתנוורו המצריים ולא יכלו  ,גדול מאוד, שמרוב חזקו

מן העטלף, שאף הוא אינו  לראות מאומה. והביא לכך דוגמא
 כי אם בחשכת לילה. ,יכול לראות באור יום

 

, שבמכת חושך לא שלט דבר פלא כתב בספר תורה תמימה
לא בעיני כל איש מצרי בלבד. החושך בארץ מצרים, א

בלול ['שעורה' בלע"ז] בעובי דינר על תדהיינו, שנמתח כמין 
 מופיעפי שאישון עיני המצריים ויכלו למששו בידיים, כ

(שמו"ר יד, א. וראה להלן ביאור נוסף במדרש  "ֹחֶׁש ְוָיֵמׁשבפסוק "
 . והוא חידוש גדול... בדברי המדרש)

בפרשתנו  זרע שמשוןבספה"ק  תבשכה יש לפרש מ הז ולפי
ה, כמו שפרש"י על פסוק ויחי שמדד להם מדה כנגד מד"

הם נסתמו עיני ,שכיון שמת יעקב אבינו (בראשית מז, כח)יעקב 
ולבם של ישראל מצרת השעבוד וכו', ולפי שהם סתמו עיני 

לפיכך גם הקב"ה סתם עיניהם בחשך", והיינו  ,ישראל
 שסתם עיניהם ממש ע"י אותו תבלול.

 

ו, עבה כדינר מובא ש"רבותינו אמר(פי"ד, אות א)  במדרש רבה
 , שהיה בו ממש". ֹחֶׁש ְוָיֵמׁשהיה, שנאמר 

ביאר כוונת המדרש: "נראה (ס"ק א)  ובחידושי הרש"ש
שנפרס  ,לדבריהם ז"ל, שסיבת החושך אשר היה שם הוא

כמו יריעה חשוכה מתחת לרקיע אשר שמה המאורות 
וחצצה בינם לאויר מצרים, שלא תינצץ שום זהרורי אורה 

נר", הייתה עוביה כדי ,"ואותה היריעה החשוכה יהם" וכו'.על
 והדברים נפלאים. עכ"ל

 

 שת הימים הראשונים של מכת חושך? מה עשה פרעה בשל
: "בג' ימים ראשונים (שמות ח, ד) דושהקיים חר הכתב האו

היה [פרעה] מדליק עששיות ופנסיות גדולות ויאר את 
 החושך".

 
 

הקשר שבין מכת חושך לבין פורים
, 'באדר' טריה =מבג אור, שהנה רבינו אפריםלא כתב דבר פ
 - "ּוְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהָיה אֹור ְּבמֹוְׁשֹבָתם" כתובשה כי מ

ם בחודש אדר היה. וכמו שאז היה אור לכל בני ישראל, כך ג
תה אורה ליהודים הי" :(אסתר ח, טז)ב ון הרשע כתבמפלת המ

שלא מבנ"י ם אותש. ועוד כתב להלן, "ושמחה וששון ויקר
המן אף י"ג באדר, ותאריך מתו ב ,מצריםהאמינו שיצאו מ

מתענים בי"ג  ןכל י"ג באדר, ע -באותו התאריך גזר לאבדם 
ויש לציין שעל עצם הקשר בין יציאת מצרים למפלת המן,  באדר.

; (ילקו"ש שמות פי"ב, רמז קצאמצא מפורש כתוב במדרש ר נכב
(ערך ניסים ובא ג"כ בילקוט חדש וה ילקו"ש יהושע פ"ד, רמז טו)

 :, שאכילת פסח עמדה להם בימי המן, דכתיבונפלאות, אות כט)
 :(אסתר ו, א), וכתיב " (שמות יב, ח)ואכלו את הבשר בלילה הזה"
מה  'ספר כסף נבחר'ב יין. ויעו"בלילה ההוא נדדה שנת המלך"

 .המדרש ברידל שביאר בזה ע
הפסח) שזה רמז למותו של המן ממחרת (וישבות  - כתובבספה"ק 

 .המן למחרת יו"ט ראשון של פסח

–
ת הצי ניודליקת ענק פרצה בלב ים, על סיפונה של א

לות, עד שמסוקי ההצלה י. הלהבות היו כל כך גדואהאמריק
לא יכלו להתקרב לאנייה למטרת חילוץ, מחמת החום 

 תנספו מעל שלוש ,באותה דליקה .רחקיםהעצום שנפלט למ
 ...חיילים של הציפים אל

שר הסיפור אירע מספר שנים אחרי השואה, בליל שבת, כא
אזרחים ראו מרחוק את הלהבות המשתוללות. ר' ישראל 

ח של 'בית מדרש עליון' שגיהיה המ ,חיים קפלן זצ"ל
את שיחתו בפני  והגיע לסעודה שלישית למסור, בארה"ב
האם שמעו על  ,שיחתו פתח בשאלה לבחורים . אתהבחורים

 .ה? הבחורים השיבו בחיובניואב הדליקה שפרצה
, שאל הרב ?"על השריפה מה עשיתם מרגע ששמעתם"

וכי מה יש ": לא איחרה לבוא ותשובתם של הבחורים
הרב הזדעזע ואמר: "... לנו דרך לעזור הלוא איןת? לעשו
ל הלילה לא עצמתי כ, לכם מה אני עשיתי!!! ובכן "אומר
א יש שם שמ יושבבח, בכיתי ואמרתי תהלים בתחנונים! עין

ניצל אותו  ,התחנונים שלי אחד, ומי יודע אם בזכות יהודי
, והילד שלו יחזור ייוולד לו בןוהניצול הזה יתחתן  יהודי

בה, ומהילד הזה יצאו דורות שלמים עובדי ה', זרע תשוב
 '...".ברך ה

התחבר לו יחדיו, כאשר סבי מצד אבי  הסיפור על כל קצותיו
ל אבי, עם קרוב משפחה ש בע ברכותשוחח בשמחת הש

כי הוא אוד  ,מצד אמי (כלתו). בין הדברים סיפר לו סבי
 יה, ואף זכה לאות גבורה מכיווןנומוצל מאש מאותה א

חזר אל הזירה המסוכנת  ,אשר ניצל ויצא מכלל סכנהשכ
שהיה אף  -את אחיו  שבודדים ניצלו ממנה כאמור, והציל

פחה לברר המש ובקר ה בוערת... תיכף החלניוהוא באותה א
יה, שהתבררה ללא ספק כאותה דליקה נופרטים אודות הא

אז אחזתו התרגשות עצומה וביקש את רשות -מליל שבת, או
פר לקהל את הסיפור כולו כאשר הוא מעיד וסיהדיבור, 

גש על כח ששמע במו אוזניו את שיחתו של המשגיח... בד
 ...התפילה של יהודי, שלא תמיד יודע מה פעל וכיצד

הסיפור מאבי  שנים רבות אני, הנכד, שמעתי את עבורכ
מהסיפור וגמלתי בליבי  לפי תומו... התרגשתי ְּכֵמִׂשיחַ מורי 

הבא שייתן לי ה', אקרא על שמו  ילודן הבאותו רגע, שהב
 שבעדות ר' ישראל חיים, שכן מדין הכרת הטוב של המשגיח

 מפורשת, זכו תפילותיו וזכה סבי להינצל. 
ום הברית הגיע והתלבטות קשה עמדה ין, לי בד נול והנה
 מכיוון שר' חיים שמואלביץ זצ"ל הינו רבו המובהקי, בפני

   של  יוק ביום היארצייטבד של אבי מורי, ויום הברית חל
יש דין הכרת  ר' חיים, שהינו אור לרגלי המשפחה, ומאידך

 טוב. ה
על שמו של ר' חיים שמולביץ  שעתה אקרא ,לרגע חשבתי

ה' בילד הבא אקרא על שם הרב קפלן,  רתובעזבקש, מתכ
לי  מאד שמתי לב ששניהם קרואים 'חיים', כך שאין אך מהר

 ...יהםשנ את האפשרות לקרוא על שם
הרב קפלן,  בסופו של דבר הכרעתי לקרוא על שמו של

קמו להם דורות ישרים  ל שבתשבזכות תפילותיו באותו לי
 ומבורכים... 
ה, והשבתי לו שחשבתי כי אילו ההכרער שאל לפש אבי מורי

הייתי שואל את ר' חיים שמואלביץ, היה משיב על אתר 
 שהכרת הטוב קודמת לכל. 

   רגשות ואמר: "זה בדיוק מה שהיה הת אבי פרץ בבכי של
 ]'טיב הפרשה' וארא תשע"ז מתוך[                       "!!!ר' חיים אומר



 

 

רבי אליהו לופיאן זצק"ל על קיום המצוות וזהירות 
בכבודו של כל אחד
 תה.שמצוות נדחות אחת מפני רעו ,פעמים רבות מצאנו

במצוות הנוגעות  -ה". כל זה למשל "עשה" דוחה "לא תעש
 -המצוות מוטלות לפניו  אל העושה בלבד; או אז כששתי

 רתה. ומאחת יכולה לדחות את השניה מפני ח
אולם, אם על הפרק ניצבת מצוה חשובה וחמורה ולעומתה 

הכלל משתנה! כי מצוות  -ניצבים כבודו או צערו של הזולת 
אן אין הוא ות לבוא על חשבון הזולת. ככולאינן י,האדם
 הבית בכדי לדחות זו מול זו! -בעל

 הואלי(תלמידו של רבי  שהסיק רבי שלום שבדרוןרעיון זה 
עשה הממאחת פרשיות התורה, קיבל תימוכין מ לאפיאן)

"נלוויתי לרבנו על פי בקשתו. הלכנו  ,סיפר בא: "פעם"ה
מה, וצירופי  דברעל מנת להוכיחו על  ,יחדיו לאיש פלוני

 ן היה נצרך. ילעני
תנו תו את הדלת, הכניסה אופתחה לנו אש ,בבואנו לביתו

אל החדר וקראה לבעלה. אך מכיון שלא בכל יום מזדמן לה 
חדר להאזין פתח הב נעמדה אף היא -בביתה ביקור שכזה 

לשיחה. רבנו שאל בשלומו של בעל הבית, התעניין במצבו 
ויצא  -שעה, בירכו לשלום  רבעושוחח כך עם בעל הבית כ

שר הנהגתו זו: "היות לדרכו". בדרכנו הסביר רבינו את פ
אשתו של אותו בעל בית ניצבה כל העת בפתח החדר, לכן ש

 עה לוגיהיתה מ -על אף שבאמת מחמת חומרת מעשיו 
ההערה ומגיע לו הביזיון אפילו מול אשתו, אבל מה שנוגע 

וכיון שההערה  עה.הרי היא לא חטאה ולא פש -לאשתו 
צות לבעלה תפגע גם בה, אם כן היאך נעשה ונקיים מ

ו עוברים על 'בין אדם לחברו' בעלבונה תוכחה באיש, בעודנ
 ...?!"של אשתו

  עד כמה יש לטרוח
יחים בישיבות התכנסו אחת המשג ליתקופה היתה, שבה גדו

לחודש, בביתו של רבי צבי שרגא גרוסברד. אחד האורחים 
וס זה היה רבנו, ששימש אז כמשגיח דישיבת כינהקבועים ב

וחולשתו,  שעים!)(למעלה מתגילו המבוגר כפר חסידים. מפאת 
לא שב רבינו לכפר חסידים בתום הכינוס, אלא נשאר ללון 

ר עשה את דרכו חזרה. כאן בבוק רתבבית המארח, ורק למח
שגם בימים עברו בעודו בליטא, נהג רבינו להתארח  ,ןיצוי

 הרן זאב גרוסברד, אביו של רבי צבי שרגא. י אבבית רב
פחת גרוסברד כינוסים, הגיע לבית משפעם עם תום אחד ה

יהודי, שטען שהוא קרובו של רבנו. בטענה זו בא לרבנו 
 וביקשו שיבוא ללון אצלו. 

נו לא היתה נוחה מכך, יתכן מהסיבה שכך למדנו עת רבד
 . שאין אדם משנה מאכסניה שלו -מאברהם אבינו 

אבל אותו קרוב משפחה החליט לעשות מעשה, ונטל עמו 
ה את הטלית והתפילין מזוודתו של רבנו, שכלללביתו את 

 וכל חפציו. כך קיווה לקבוע עובדות בשטח. 
חו הקבוע. אף את ת מארבינשאר רבנו ללון ב ,למרות זאת

 תפילת השחרית התפלל בתפילין של מארחו. 
הו שיחלוף, מבלי כלשאך לא איש כרבנו יניח למאורע 

הקפיד להפיק ממנו את הלקח הנדרש: בשנה שלאחר מכן 
חסידים, -יד בתום הכינוס הוא חוזר לכפרלהודיע מראש שמ

כי מהי טרחה של  -גם אם יסתיים בשעת לילה מאוחרת 
לעומת בושה  -מעלה מתשעים שנה ותשוש כח בן ל דייהו

 כלשהי שעלולה להיגרם למישהו...

 יש ובלבד שלא לבי
עובדה נוספת לפנינו, המעידה על גודל זהירותו של רבנו 

ה שבמוצאי שבתות היו באים ש את הזולת: בנוהג הימלביי
לביתו של רבנו קבוצת תלמידים חשובים, וביניהם רבי 

פלאי, והיו מספרים סיפורים על  הירש בישלום שבדרון ור
 צדיקי הדורות הקודמים. 

ר הלכה למעשה. מוסמכל סיפור והנהגה למדה חבורת ה
אבל לא באחת ההזדמנויות רצה רבנו לספר סיפור כלשהו, 

יה אז עוד צעיר לימים, ישמע את הסיפור. רצה שנכדו, שה
מאידך, גם לא רצה לבקש ממנו שיעזוב את החדר שמא זה 

יישו. מה עשה? עבר עם כל הקבוצה לחדר אחר. ול לבעל
פגיעה של וכל זאת, כדי שלא יעבור חלילה על נדנוד קל 

 אדם לחבירו. ןבבי
 מעשה בחמין מלוח 

רבנית פינסקי, נו בבית משפחת בתו השהה רב ,לעת זקנותו
בשכונת בית וגן בירושלים, והיא זכתה לשמש את אביה 

 במסירות רבה. 
ש בביתה, עת חילקה הרבנית את ת קודשבומעשה שקרה ב

האוכל לבני הבית. בהגיע תור החמין המהביל להגיע -מנות
ן, רבנו קיבל את מנת החמין, אכל אותה וסיים את ולחלש

ה ממנת החמין, פערה הרבנית לשולחן וטעמ כולה. כשהגיעה
את פיה בתמהון בשאלה: "אבא, הכיצד סיימת מנה זו של 

ענה  -"אכן, צדקת בתי"  -?! "חלוחמין, הרי החמין כה מ
"החמין יצא הפעם כשהוא  -רבנו, בקול מלא רוך ואהבה 

יל, והיה קשה לאוכלו. אבל קשה פי כמה היה הרגמלוח מן 
  זיע"א. "...לידי חשש שאת תפגעי שלא לאוכלו, ולהגיע

 ]מתוך הספר ר' אל'ה[                          
 

  
 

 

          
 ברינה             רון     

 ], א[משלי טז "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"
 

 קמו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדו לעילוי נשמת               
 סרח בת שמחה ויוסף    -ת אימי: שרהמר               
 מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף : דינה בת שרה               

 נפתלי בן רוזה : סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה                
 : יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה נהאברהם בן ח               
 סאלם : חיים בן אסתרחבו ודוד : יעקב בן סלמן בן                
 יזהעזו יעקבבן רוני אשר מסעוד בן זוהרה: רחמים בן חאורו אברהם :                

 : סמי בן חנה  אפרים בן ציון ורבקה : עופר בן יחיא                
 יצחק : חנינה בת כמיסה : מאיר בן שמחה       אירמשה אהרן בן מ

 נעימה : ג'וליה חיה בת גריסה : יפה נדרה בתמינה בת מרדכי שמואל 
 בת טובה ובה: אה מרים בת עזיזה : נוראני בת מרים ורבי : כתון בת חביבה

 יוסף : רחל בת חנה חיה בת רח :שמחה בת ס
 

   טוזהבה בת אִ  -זיווג: אריה (לאון) בן מלכה : להצלחה
        
   
 
 
 
 
 
 

 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 םמצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבי 
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: צ'ק לכתובת ניתן לשלוח 

 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 
 : לילך בת מרגלית הודיה זהבה בת :פאולה בת דינה

      לה בת ציפורה  מרים קרן בת רבקה : אי
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 : גלית בת רות רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

  
 ל קימא:לזרע ש

 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים
 נפתלי שלמה בן לאה

 מינה שושנה רייזל בת
 : ליאת בת ויקטוריה מיטל בת לולו

 בן זכר)(ילה : חן בת דלשמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה ובל בן שלומיתי
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 אכי״ר עלינו  זכותו תגן זצ״ל ה״בבא סאלי״בנו רבנו הרב המקובל הצדיק העלון לכבוד

 החל לאסוף למועדון של הקהילה היהודית במקום, , הקיבוצניק הדתי, נחת שם במדינה האירופאית הצוננת, ו25עוזי מרחבי,                  
  אחר כך דיבר איתם עוזי על תפילין, על טלית, על תפילה. הם היו מרותקים.   שלו  ת, את בני הנוער. והם באו, בנים ובנות, 

אחר פחות משנה גמלה החלטה בליבה,   היא החלה לשאול שאלה ועוד שאלה. והוא ענה.גם רבקה היתה נפעמת מגילוי יהדותה. כנערה שגדלה בבית אמיד, אבא יהלומן חובק עולם, 
דרך אחד ממכריהם  –בשלב מסויים הציע לה עוזי   היא רוצה להיות דתיה. עוזי מאד שמח. הסביר לה כיצד לברך על הדלקת הנרות, כיצד מתפללים, דיני כשרות. זה קסם לה.

עד אותו בוקר, בו פגשה את ידידתה  אין. רבקה היתה מאושרת, כמה נפלא. סוף סוף אזכה להקים בית יהודי, דיפדפו ביומן למצוא תאריךלבוא עמו בברית הנישו –המשותפים 
 רה. הקרובה חווהל'ה. חברתה היתה מרוגשת ונסערת, "אל תשאלי" היא סיפרה לרבקה "חזרתי אתמול מסמינר ליהדות שאירגנו רבנים מישראל בעיר הבי

 

הממ..." היססה חווהל'ה "שלא ."מה פרוש עד הסוף?"  מומה. התורה היא אמת, היא ניתנה מן השמים ויש הוכחות לדבר., בקיצור אני החלטתי לחזור בתשובה עד הסוף".אני ה
. "אם אתה שותף אמיתי שלי,  למת שאפשרתשמע עוזי, החלטתי לקבל עול מצוות בצורה הכי מוש תתפלאי אם תגלי שהפכתי לאשה חרדית, כמו אותן במאה שערים בירושלים"

רבקה עלתה .  . עוזי הסכים. הסכים? אולי, הם נפרדו. יותר נכון,  תקבל את זה. נשמור ביחד על כל כללי הצניעות... ונקנה לילדינו את החינוך הטהור והאמיתי
שנות נישואין עקרים.  17השנים חלפו שנה ועוד שנה. אין זרע של קיימא. אין דור המשך.  בתשובה, ארצה ואחרי שנה שידכו לה את מוטי. אקדמאי צעיר, איש מחשבים שחזר 

שנה, ברכני הרב בזרע של קיימא. מדוע אני חשוכת  17היא הצליחה להגיע אליו "כבוד הרב, אני נשואה , בציון הרשב"י בל"ג בעומר היא הבחינה באחד מגדולי הדור ,שברון לב ענק 
עיניה התמלאו דמעות. כן, יתכן מאד שעוזי מקפיד. מי יודע. היא חייבת   , האם אי פעם היה לך שידוך שהתבטל ושמא הבחור מקפיד?". "הצדיק אמר "בנים?". 

 השליחים שלה מצאו אותו. לא יאומן, עוזי אף הוא התחרד, והיה לאביהם של שבעה תינוקות של בית רבן.   לאתר אותו..
 

. אני מתפלל שהקב"ה יזכה אותה בזרע ה לו, שזה לא משחק, הוא חייב לגשת לבית הדין הגדול של העיר, שם ישבו זקני הדיינים, ולהודיע להם שהוא מוחל לה  הסבירו
 הם ענו "אמן".שנה אחר כך חבקו מוטי ורבקה בן וקראו לו "שמעון". של קיימא. אם זה תלוי בי אז אנא תענו אמן".

 

)העורך(לאנשים ואפילו בלי ידיעה.ר כמה צריך להיזהר להקפיד, לא לפגוע, להגיע לשיא תיקון המידות שבין אדם לחבירו.לא 

להשתדל לקרב כל יהודי, גם מי  יש
שהוא 'ערום' מן המצוות, ולתת לו 

 ' להתעסק בהן. בגאולה העתידה'מצוות
ולכן  ,

חובתנו להשתדל שלכל יהודי תהיה 
לפחות מצווה אחת, כדי שלא יהיה 

  גאולת כלל ישראל. ,'ערום', 

 רבישיעורי תורה אצל מי שלמד
זצ"ל, למד שכל  מרדכי אליהו

דבר נמדד אצלו  עפ"י ההלכה. אפילו 
דברים פשוטים של מה בכך. אם הרב 
פותח את הדלת לאנשים בלי חליפה 
ומגבעת, יש לזה משמעות הילכתית 

שהרב הסביר אותה בשיעור, משמעות 
 שקשורה לברכת מזון. 

בוש מכובד" ההגדרה ההילכתית ל"ל
שנדרש לברכת מזון תלויה 

מול אנשים  
זרים. וכיוון שהרב היה מברך 

 ברכהמ"ז רק עם חולצה וכיפה, 
הוא היה מקפיד לקבל אנשים באותה 
צורה ממש לבטא את ההגדרה של 

 "לבוש מכובד" אצלו בכל מצב.
כל סיפור, כל המצאה, כל דיון היה 

. אם ד מגיע אצלו מיד 
 היה אתה אוכל עוגה בראש השנה, כבר

חושב על פסח. שלא יפלו פירורים על 
 הספה שאתה אוכל בה. 

תנקה. הוא סיפר על מישהו  -ואם נפלו 
ששמע את דבריו ואמר שפרור אינו 

לא  -חשוב, וגם אם ימצא לאחר זמן 
וד באותו שיעור "תפס" הרב יאכל. ע

אדם רגע לפני שהתכוון  ואת אות
םלפיו מבלי משים להכניס 

 שהיה בספר.  
 

ל

מצרים הייתה בחיפזון, משום  יציאת
שהרע שבנפשות ישראל עדיין היה 

 בתוקפו באותה עת, כי לא פסקה זוהמתם
  

 

ולפיכך היו צריכים לברוח מן הרע. אבל 
לעתיד לבוא יעביר הקב"ה את רוח 

, ע הטומאה מן הארץ והרע 
 ולכן בגאולה העתידה 
 "לא בחיפזון תצאו". 

 אין אם גם -לטובה הכל
  תעלה היא נראית הטובה

 זמן לאחר ותצמח

נכשלתי, רק מצאתי  לא 
בהם  1 10,000
 לא פעל ןהניסיו

בעניין  בחלפו והתלמיד המעור עשרים שנה
שיחקו להם התלמידים שרק  לא ישכחוהו לעולם.

עתה נכנסו לישיבה קטנה שיעור א' מהצעירים 
שבחבורה, בחצר הישיבה. 

 

קום וקרש שהעיף מעבר בזצ"ל  משה לוי רבי
ל הרב! רבנו המשיך אחד מהם, פגע בפניו ש

התלמיד שהעיף  בדרכו כאילו לא קרה כלום...
משה  רביורץ ל , את הקרש בשגגה, 

בלי להפנות לוי וביקש מחילה. רבנו ענה לו, 
נזהר והמשיך זה בסדר"  ,ראשו: "לא קרה כלום

 שלא לראות מיהו התלמיד כדי שלא לביישו.

אחד הימים, עשה שליט''א: ב יצחק מוריסא הרה''ג רבי סיפר
את דרכו לאשדוד עם אחדים מחבריו מישיבת "פורת יוסף". נהג 

המונית בא עמם בדברים על יעד נסיעתם והיטה אוזן לשמע פרשת 
זצ"ל.מאיר אבוחציראגדולתו של רבנו

הלה התקשה לקבל את הדברים כפשטן והכריז:"מוכן אני לשוב 
ו ליובתשובה שלימה אם אראה שהצדיק שאתם נוסעים א

בנסיעה...ארצה גם שיכבד אותי בקוסקוס ממעשה  
ידיה של הרבנית" הוסיף הנהג ללעג ברוב בערותו המגושמת. 

הגיעו בני החבורה לאשדוד ועלו עם הנהג לבית רבינו. נדחף הנהג 
שיקדימו וילחשו לרבנו את דבר תנאו הכפול  , ם, לפניהם

  אשר הציב לחזרתו בתשובה.
כשאך ניכנס אל החדר, האיר לו רבנו פנים ואמר:"אני יודע כל מה 

שדיברתם בנסיעה , וגם הורתי לרבנית שתכין בשבילך 
ועד , ש קוסקוס"...לא עברו ימים רבים והאיש

 היום הזה הוא מקפיד על מצוות קלה כבחמורה.

היה בך  ין גם כשאין 
 מכל כי יש צופה נסתרות זהיר
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  הפטרה
 " הדבר אשר"



 

לאחר שהעובד  שבועייםם
החדש התחיל לעבוד פונה אליו 
מנהל משאבי אנוש ושואל :  

"מה ההתחכמות הזאת? 
בשאלון הקבלה לעבודה כתבת 

שיש לך חמש שנות ניסיון, 
ובינתיים התברר לנו שאתה 

 חסר ניסיון לחלוטין". 
עונה העובד, "אבל אל נכון", 

 תשכח שבמודעה 
 

 ביקשתם עובד 
." 

של מפעל גדול החליט  בעליוו
יום אחד לרדת לאולמות הייצור 
 ולראות את הפועלים בעבודתם.

הוא עבר כמה מחלקות ואולמות 
ייצור כשלפתע ראה בחור צעיר 
עומד ונשען על אחד העמודים 

הוא התעצבן, ניגש  בחוסר מעש.
 לבחור ושאל אותו :  

"תגיד, כמה אתה מרוויח 
"בערך שלושת אלפים  בחודש?"

  שקלים" ענה הבחור.
 

בעל המפעל הוציא מכיסו חבילת 
שטרות, ולפני כל העובדים ספר 

לבחור שלושת אלפים שקל ואמר 
לו :  "הנה המשכורת שלך, קח 
 אותה ואל תחזור אלינו אף פעם!"

את הכסף והלך. הבחור לקח 
לאחר מכן פנה בעל המפעל אל 

מנהל העבודה ושאל אותו :  "איך 
קיבלנו בחור כזה עצלן לעבודה 

"האמת..." ענה מנהל  אצלנו?"
העבודה, "הוא בכלל לא עובד 

אצלנו, הוא 
" 

 בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו
להתבונן ולהבין, מדוע הקב"ה אומר אל משה "בא אל פרעה ", משמע  

שהיה כאן דין ודברים בין הקב"ה למשה, אחרת מדוע התורה כותבת "כי 
הכבדתי את לבו" הרי זה נתינת טעם שהקב"ה נותן לטענה של משה, אם כן יש 

נתו של משה? ונראה לבאר זאת כך: שהרי הקב"ה אמר לברר מה היתה טע
 למשה: "בא אל פרעה" 

והתרה בו.אך משה רבינו השיב: הרי פרעה קיבל מכות שאין יכולת בן אנוש 
 לסבול אותן, ועם כל זאת לא שילח את בני ישראל מארצו. 
ישראל -כפי שראינו שפרעה מקבל מכה אחר מכה, מבטיח לשלוח את בני

ת לה המכה, ופרעה חוזר לסורו... וכך חוזר חלילה... "ככלב ממצרים, חולפ
 –השב על קיאו" 

הכסיל שב באולתו... אם כל זאת, אומר משה: מה הטעם שאני  
אלך? מה תועיל ההתראה לפרעה? הרי אני מכיר אותו, "יודע צדיק נפש 

-בני בהמתו..." (משלי יב, י), משה יודע את נפש פרעה, שלא ירצה לשלח את
ישראל ממצרים אז למה לי לגשת אליו?! וצריך להתבונן ולהבין, מדוע הקב"ה 
אומר אל משה "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו", משמע שהיה כאן דין 
ודברים בין הקב"ה למשה, אחרת מדוע התורה כותבת "כי הכבדתי את לבו" 

רר מה היתה הרי זה נתינת טעם שהקב"ה נותן לטענה של משה, אם כן יש לב
 טענתו של משה?

 לבאר זאת כך: שהרי הקב"ה אמר למשה:  
"בא אל פרעה" והתרה בו.אך משה רבינו השיב: הרי פרעה קיבל מכות שאין 
 יכולת בן אנוש לסבול אותן, ועם כל זאת לא שילח את בני ישראל מארצו. 

 ישראל-כפי שראינו שפרעה מקבל מכה אחר מכה, מבטיח לשלוח את בני
 ממצרים, חולפת לה המכה, ופרעה חוזר לסורו... וכך חוזר חלילה... 

כך פרעה הכסיל שב באולתו... אם כל זאת, אומר  –"ככלב השב על קיאו" 
משה: מה הטעם שאני אלך? מה תועיל ההתראה לפרעה? הרי אני מכיר אותו, 

 "יודע צדיק נפש בהמתו..." (משלי יב, י), משה יודע את נפש פרעה, 
 ישראל ממצרים אז למה לי לגשת אליו?!-לא ירצה לשלח את בניש

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

מרן אצל פעם שנכנס אחדד
 אזשתה ל''ז ומרן ,זצ"ל א''החוז

 עד מידו הכוס הניח ובפתע קפה כוס
 בה הפתאומיות מרוב נבהל שהלה
 האם ולשאלתו, הכוס את הניח
 באותו נראה היהכי לרופא יקרא

 , קרה שמשהו רגע
 

 וכיצורך שאין ואמר א''החזו ענהו
ר רוהסבי ,בטוב מרגיש הוא

לתוךנותןשהואדברשכל
 ומוחו שראשו עד יתנו לא, גופו
 לתוכו נותנו הוא למה לגופו יסבירו

 תוך ועתה ],קיומו צורך כדי דהיינו[
 להסביר ראשו חדל השתייה כדי

 ...הנחתיה ולכן,השתייה פשר

ת''ש עמדו הגרמנים סמוך למצרים, קרובים  בשנתת
מאד לשערי ארץ ישראל. החרדה גברה מאד.ובעצם 

לוה הרב  הימים האלה,כשאיש לא היה בטוח בחייו,
מאות לירות וקנה מגרש בבני ברק זצ"ל  מפוניב'ז

עבור הקמת ישיבה. הסביר הרב, כי ירמיהו הנביא 
אשר שמע קנה שדה בדבר ד' מאת חנמאל, דוקא כ

 נופלת בידי הכשדים. 
שאל ירמיהו כיצד יקנה שדה בעת כזאת? נענה לו 
הקב''ה: כי נפלא כל דבר....כה אמר ד'... אל העיר 
הזאת אשר אתם אומרים נתנה ביד המלך ..הנני 

מקבצם מכל הארצות אשר הדחתים שם... 
והשיבותים אל המקום הזה... ונקנה בארץ הזאת... 

 כי אשיב את שבותם נאם ד'. שדות בכסף יקנו... 
 
 

ואז  ,ה הקב''ה אומר,
ם הרב:"גם אם תעמד לימים ייקבצם לארצם. סי

ים במקום יאחדים בלבד, בזכות זה שוב תשוב להתק
 הזה לעד!"ונתקימו דבריו.

 ל''זצ שך מ''הגרא מרן נאלץ,הרבנית אשתו של מחלתה בתקופתת
 שכאשרלפעמים קרה .השכונתית המכולת בחנות קניותיו את בגפו לעשות
 לחנות נכנס רוכאש ,ילדים של גדול תור היה, הבוקר בשעות לחנות הגיע
אבל ,הילדים לפני חפצו את הישיבה לראש ולתת להקדימו המוכר ביקש
 .בתור לפניו שהיו הילדים את להקדים רוצה שאינו באומרו ,סירב הוא

 

 ראש אבל ,התור על מוותרים שהם הם גם אמרו ,הילדים זאת שמעו כאשר
 "...:ש:ש הגיב הישיבה

 עד בתור בסבלנות והמתין ,הילדים את להקדים בסירובו קףתו בכול ועמד
 .קניותיו את סיים הילדיםשאחרון

 של חדרו בפתח המתינו רבים אנשיםם
 ראלת מאיר יצחק רבי ק''הרה
 כדי, מגור'' ם''הרי חידושי'' ה בעל, א''זיע

 על פקח המשמש. פנימה לקדשלהכנס
 לפני להכנס התעקש אחד  אדם אך, הסדר
 לו סטר,  השמש ממנו מנע כאשר. תורו
,  ארע אשר את הרבי שמע. פניו על

 הוא כי  הרבי הבין,  המכהנכנס וכאשר
  וספר האיש בכה .ש האיש
 הרבי אל  ובא,הוא ניםב חשוך כי לו

 רק יקבלו כי, הרבי לו אמר. שיברכו
  השמששל  מחילתו את שיבקש לאחר

 

 לרבי האיש עם נכנסהמשמש שמע.
 בתנאי לו למחול אני מוכן רבנו:ואמר

 .בישועה האיש את  יברך שהרב
 זכה השנה  ולתקופת ברכו ,הרב נענה

 .התקימה הרב וברכת

רבי ישראל בעל שם טוב נולד בי"ח באלול  -ט) "(בעש הבעל שם טוב
ואמו שרה, בעיר אוקופ שליד קמיניץ שבפודוליה.  אליעזררבי  -תנ"ח לאביו 

ו והוא נתחנך בקשיים רבים. נהג להתבודד ביערות הוריו נפטרו בילדות
 שבסביבות העיר.  

אין שבח שלא נשתבח בו הבעש"ט. אין גבול ליכולתו ואין מעצור לכחו הרב 
מעיד עליו ש"ידע בכל חודש ניסן  המגיד ממזריטשבעליונים ובתחתונים. 

 איזה ממונים ממונים על העולם בכדי לדעת איך להתנהג עמם ועל ידם" 
מנחם מענדל "הוא ידע שיחת עופות ושיחות דקלים".  העיד רבי ו

, שהכיר את הבעש"ט בימי ילדותו: "היה היה דבר ה' בידי הבעל מויטבסק
אחריו לעפר  -השם טוב ויגזור אומר ויקם. אחד היה, ומהקדמונים לא קם כמוהו 

למו. תק"כ  נסתלק הבעש"ט לבית עומי יקום".  ביום רביעי א' של חג השבועות

 ל''זצ וב'מרוגאצ הגאון של בביתו שהה פעם
 בר'הרוגאצ לבית בא ,משם שיצא לפני. אורח
 אל מבתו האורח את להסיע שהזמין יהודי עגלון

 אם ושאל ההזדמנות את העגלון נצל. הרכבת
 שנוטה ך בדרך לו מותר
 העגלון הספיק לא? בדוינסק הקברות בית מעל

 בדש הגאון אותו תפס ברוכ ,שאלתו את לסיים
 עגלון עומד מולו כי לגמרי שוכח כשהוא,בגדו
 אינך איך" :לו ואמר ,מופלג חכם תלמיד ולא
 ועין ...במסכת ? ?יודע

 ויש ...ם''ברמב ברורה הלכה ויש...שם בתוספות
 וכך..."ב רמז גם ויש "...משנה כסף"ב לעיין

 .המתגבר כמעיין דבריו זרמו
 

 הרי ,רבי" :קרא ,להפסיקו ורצה העגלון וךנב
 חיך,הגאון נעצר ..."הרכבת את יאחר האורח

 ..."לשלום יסע,נו:"ואמר כמתנצל

של קרבן פסח לדורות היא, שיהודי צריך להאמין  המשמעותת
בהשגחה פרטית. גם כאשר נמצאים במצבים הקשים ביותר, 

, , צריך שיהיה ביטחון אמיתי בה', 
כמו שנאמר "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל". 

 

 למעלה מהטבע.כי הנהגת הקב"ה עם ישראל היא 

 קרבן פסח, שהיה הכנה 
 לגאולת מצרים, בא מן הצאן דווקא, 

 

ז כי בתיבה זו נרמז 
מלשון  , שכן "צאן" הוא
 "צֶאינה ורֶאינה". 

לשווא נתבע מזולתנו 
להאמין לנו כל עוד איננו 

 מאמינים לעצמנו

אין חפצים בתמימות דעים 
 כי אם בכיבוש הדעת

שהאמונה האמיתית לא  נתבארר
תבוא ואינה יכולה לבוא מעצמה, בלי 
דרכי העבודה והעיון להשיגה, כאשר 
האדם חי בהרגליו וטבעיו, אזי הם  

המושלים וכחם רב להקנות ללב 
הרגשה והתיחסות למה שהעין רואה 

לא, ואיך יעמדו ידיעות אמונה ותו 
 , קלוטות בדרך ארעי נגד רוחות אלה

 

על  
יסודות ולהתמיד מחשבה על זה, 
 ולהרחיק את המפריעים ולבטלם.

חיא בן ישמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן  נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד  לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, 

, יעקב יוסף בן מרגליתהרב , דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, יחזקאל בן שמחה  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב ומרים אלבז, 
שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אי רחל רשל בת קלרה       אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכ
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  (יב, ב) לחדשי השנהלכם ראשון הוא ראש חדשים החדש הזה לכם 
שישראל חייבים למנות לפי מספר חדשי ישראל  ם סופר"החתהגה"ק מרנא אומר 

הוא  ינוארולא כמו הגוים שאומרים ניסן ולא לפי מספר חדשי הגויים, כי ראשון הוא 
 .ראשון הוא לכםהראשון, שנאמר 

 

 (יב, לה) וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות
 אצל היהודים עם דייןתלה מצִרים באו אחת שפעם מספרת.) צא( בסנהדרין הגמרא

כסף וכלי זהב וישאלו ממצרים כלי : אומר הכתוב: המצרים טענו. מוקדון אלכסנדר
 . מאיתנו שנטלתם הזהב ואת הכסף את לנו להחזיר שעליכם מכאן, ושמלות
 ואמר; למצרים להשיב כדי מוקדון אלכסנדר לפני להתייצב פסיסא בן גביהא התנדב

, פשוט איש, הדיוט להם אמרו, ינצחוני אם, עמהם ואדון ואלך רשות לי תנו: לחכמים
 לו נתנו. אתכם ניצחה רבנו משה תורת להם אמרו, אותם אנצח אני ואם; ניצחתם

 . עמהם ודן והלך רשות
 לא אני אף: להם אמר. התורה מן: לו אמרו? ראייה מביאים אתם מהיכן: להם אמר

ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים : שנאמר, התורה מן אלא ראייה לכם אביא
 אותנו ששעבדתם ריבוא ששים של שכר לנו תן), מ, יב( שלשים שנה וארבע מאות שנה

 . שנה 430 במשך במצרים
 נתן. ימים שלשה זמן לנו תנו: לו אמרו .תשובה לו החזירו: מוקדון אלכסנדר להם אמר
, וכרמיהם זרועות כשהן, שדותיהם הניחו מיד. תשובה מצאו ולא בדקו. שהות להם

 .ברחו...ו נטועים כשהם
 

ממצרים כתוב בתפלה בעזרת אבותינו,  ,שואל ר' שלמה זלמן אויירבאך זצ"ל הגאון
כל היה צריך לומר הפוך מקודם לכאורה  ,כל בכוריהם הרגת, ואח"כ כתוב גאלתנו

 המכה בעברתו, ובתפלת מעריב כתוב מקודם ממצרים גאלתנוואח"כ  בכוריהם הרגת
, ובעזרת המכה, אבל בתפלת מעריב כתוב הלשון ויוצא את עמו ישראל ואח"כ

  .הרגתתוב הלשון כאבותינו 
ויהי בא שת כתוב בפר ,מס' שמחות תחילתלפני  נמצאתרץ על פי אגדת חז"ל שוומת

אם כן מכת  ביום הכותי כל בכורובחומש במדבר כתוב  בחצי הלילה וה' הכה כל בכור,
כל  ,ה ביוםתה בחצי הלילה והמיתה היתאמר רבי יוחנן המכה הי ,ה ביוםתבכורות הי

אמונה וקטע אמת מרים בועד הבוקר, זה שא יםירוש גוססהלילה היו מפרפרים פ
שבבוקר  הרגת, ובעזרת כתוב המכהמפני שבחצי הלילה היה  המכהבמעריב לשון 

 ה ההריגה לגמרי.תהי
 

אדם מודה בנסים  ,: מן הנסים הגדולים המפורסמיםהרמב"ן בסוף פרשת בא
הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין 
בכל דברינו ומקרינו, שכולם נסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין 

 ביחיד הכל בגזירת עליון.
, ועל שאר המכות לא מדגישים מכתהמילה  מכת בכורותלמה מדגישים דווקא על 

וכו' זה  צפרדע דםוכו', מפני שכל אחד מבין ש צפרדע דם, רק אומרים מכתה המיל
לא מבינים מה לא טוב בזה, מפני זה מדגישים את המילה  בכורותדבר לא טוב, אבל 

 . מכת בכורות
 

 
 

  

 

 
 
 

מדבר על חובות האדם (פ"ד מכ"ב) אבות מסכת התנא ב
יבטיחך ואל אין עצה ואין תבונה נגד ה', ו, שכלפי בורא

יצרך שהשאול בית מנוס לך, שעל כרחך אתה נוצר וכו', 
ועל כרחך אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי 

 .המלכים הקדוש ברוך הוא
ה' יתברך מצווה את משה שיאמר לעם ישראל בטרם 

-כלי נא באזני העם וישאלו...-דברצאת מארץ מצרים, 
 נאאין  (ט.), על פסוק דרשו בגמרא ברכות זהב כסף וכלי

. אמר לו הקב"ה למשה: בבקשה ממך, בקשהאלא לשון 
לך ואמור להם לישראל: בבקשה מכם, שאלו ממצרים 

 (אברהם אבינו ע"ה)צדיק ! שלא יאמר אותו כלי כסף וכלי זהב

כן יצאו  ואחרי םקיים בה(בראשית טו, יג)  ועבדום ועינו אותם
 לא קיים בהם. (שם, יד) ברכוש גדול

האם רק בשל טענה זו של ומר דרשני, מדרש זה א
, אז ה' צריך לבקש מבני ישראל לקיים אברהם אבינו

ברכוש גדול? ואילולא השמיע  מאמרו ואחרי כן יצאו
אברהם טענה זו, כלום אפשר להעלות על הדעת, 
שהקב"ה לא יקיים הבטחתו המפורשת לישראל בברית 

ן חרות ורצול ואפיםשה ניתן לבאר שאותם בין הבתרים?
, םלהינתק מכבלי השעבוד במצרים היו כה חזקים בקרב

על אותו ונפש חפצה בלב שלם  רעד שהיו מוכנים לוות
, 'מן המצרים, שהובטח להם בשעתו מפי ה רכוש גדול

ובלבד שלא להתעכב אפילו שעה נוספת אחת בארץ 
 השעבוד. 

: נא-דברבאמצעות משה לעם במלים  ה'משום כך פנה 
בקש מהם שישאלו מן המצרים כלי כסף וכלי זהב! כשם 

כרחם, -שגזירת הגלות והשעבוד הוטלה על ישראל בעל
צריכה להתקיים , כן יצאו ברכוש גדול ואחריגם ההבטחה 

, וכאן צריכים כרכם, אפילו אין ישראל רוצים בכך-בעל
 לשאול מה מנע מישראל ליטול המגיע להם?

על כרחך אתה נולד, ועל נחזור למשנה באבות דלעיל, 
  .כרחך אתה חי, ועל כרחך אתה מת

לעם  הפוך אותוה' יתברך רצה בהגלותו את עם ישראל, ל
הנבחר, אשר בחר בנו, ולא חלילה להפוך אותו לשבר כלי 
הבורח מהמציאות העכשווית והיא מצרים, ה' יתברך 

והיא התורה שיקבלו בחיים, חפץ שעם ישראל יבחרו 
 יום מיציאתם ממצרים.  םחמשיאותה בתום 

 ה' ברחמיו חפץ שעם ישראל יהפוך את חייו לבחירה,
, ויסיר מתוכו יתברך ה' ל פישהוא יברור את דרכו, דוקא ע

ליזום ולא להיות רק  את הרוע ובכך לחזק את הטוב,
יחודו של האדם הוא בכח הבחירה  מושפעים ומגיבים.

מה שאין , שלו, המבדיל אותו מן הבהמה החיה חיי הכרח
האדם המתעלה על עצמו, בזכות קיום המצוות שבזה  כן

 .נבחרנו מכל העמים
 !העורך שבת שלום

  

 מאמר עורך –פז  עטרת ביאורים לפרשה –כתם פז 

 נר אלוקים נשמת אדם
 זי"ע בן איסטרילה יהושע מאמאןרבנו הגה"צ 

 בן רחל זי"ענסים מויאל הגה"צ רבנו 

הי"ו להצלחתם גניש  העלון יוצא באדיבות משפחת
 ולרפואת ולחיי משפחתם, אכי"ר



 

 

 הזקן הכשרלעילוי נשמת 
 ז"ל אהרן כהן בן לאה רבי

 'ת'נ'צ'ב'ה

  
 
 
 

 

 נוהגיןבתי כנסיות אין  ר"ת )דף כח.( מגילהברייתא במסכת שנינו 
ם בהן קלות ראש, אין אוכלין בהם ואין שותין בהן ואין נאותין בה

 הכנסת, בבית שיחהלא הוזכר עניין  להנ" בברייתא ..מטיליןואין 
אלא הוזכרו דוגמאות לקלות ראש, אבל בדברי הראשונים 

שציטטנו  ראש לקלותל נוספת דוגמאוהאחרונים, נוספה גם 
נוהגין בהן קלות ראש  אין :םאת פסק הרמב" ונצייןמהברייתא, 

 'סי(לשון פסק הטור  ובאותה ..בטלהיחה כגון שחוק והיתול וש
, כאמור, בדבריו את דעת הביא. וגם כן מרן בשלחנו הטהור )קנא

את התיבה והטור, והשאלה איך הראשונים הוסיפו  םהרמב"
שזה  דשלא הוזכר, לכאורה, בגמרא, ונראה לענ" דבר שיחה

בבברייתא במגילה כח.  י"רש יעפ" וזאת  ,ראש קלותלכהמשך 
דכולהו פירושא  בהןבהם כו', ולא גרסינן ואין אוכלין אוכלין  אין"

 דקלות ראש הן. לשון קלות שמקילין אותה". 
, יראש הינה הגדרה כוללת לפי דעת רש" שקלותנמצאנו למדים 

וכן . ראש קלותהיא ש, ההלכה, לפסקי שיחהולכך נוספה גם 
ורבן דאין נוהגין קלות ראש בבנין ולא בח ,)ואעפ"כד"ה (בתוספות שם  

שהרי מותר, דאכילה ושתיה הינם קלות ראש ואסור אבל 
חשבונות שנראה שאינם קלות ראש אולי נתיר בא להשמעינו 

גם וכן היא שלא, ואף חשבונות לא התירו לעשות בבית הכנסת. 
בבית  ושתוותירצו שאכלו  )קא.(שיית התוס' שם מפסחים וק

ביאר : ם אברה ובמגן הכנסת, היינו בחדר הסמוכה לבית הכנסת.
 "וח" םלבית עכו" סתהבית הכנובעון זה נהפכין  ראש קלות
 גאע" כ"בביהויש לגעור במי שמשיח שיחת חולין  כתב ג"והפמ

 כנסתבבית ה, שרילצורך פרנסה דבחוץ  כו' שאין שיחה בטילה
  אסור.

ר הקדוש פרשת ויקהל בדין שיחת חולין הזוה דברילכל  וידועים
, שכתב המדבר דברים בטלים בבית הכנסת אין לו בבית הכנסת

ובמגילה כח: נאמר: בית הכנסת שמחשבין  . חלק באלוקי ישראל
בו חשבונות לסוף ילינו בו מת מצווה ופירש רש"י שם: שימותו 

 בעיר מתים שאין להם קרובין. 
כי וז"ל: קלות ראש  דכתב בענין) א"קנא סק(סי' משנה ברורה עיין ב

הם נקראים מקדש מעט כמו דכתיב ואהי להם למקדש מעט. 
ובמקדש כתיב ואת מקדשי תיראו שיהא מוראו של השוכן בה 
עליו וכתב בסמ"ק שבעון קלות ראש בביהכ"נ נהפכין לבית ע"ג 

 .)גם ישעג ד"ה  'או"ח א' סי( ר צביהעיין בשו"ת  ח"ו:
הקב"ה ברחמיו וחסדיו רשותיו ח"ב דף שט) (בד ם סופרחת"כן הובא בו

השאיר לנו מקדש מעט, בתי כנסיות ובתי מדרש, ואם אנו נוהגים 
בהם קודש אז הם עתיקים לקבוע בארץ ישראל ויש להם גם עתה 
קדושת ישראל והתפילות נשתלחות לשערי השמים, אך אם ח"ו 

 .בלאנו נוהגין בהם בזיון ח"ו, ומדברים בהם דברים בטלים, והה
בבית הכנסת,  ללדבר דברי חו" והרגיל רוקחבשם ה הובאכן,  גם

ארבעים יום וילקה בכל יום  שיתענה -כתבו לו תיקון תשובה
 י"האררבנו ו .סתבבית הכנויקבל על עצמו שלא לדבר כלל 

שלא לדבר אפילו דברי מוסר  נזהרהיה כאמור ברישא,  ל"הלז
 בבית הכנסת, שלא ימשך מהם דיבור של חול 

רבי חייא בר אשי אמר רב, כל  אמר ).הס(עירובין בגמ' גם  ועיין
, שנאמר בצר אל יורה משוםשאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל, 

, מתפללהיה  לאומספרת הגמ' על רבי חנינא שבזמן שהיה כועס 
וכן מסופר על אביו של שמואל, שלא היה מתפלל ג' ימים מאחר 

רך, ושמואל עצמו, לא היה מתפלל הד מטורחוהיה צריך לנוח 
וכן מסופר  .היטב לכווןבבית שיש בו שיכר, מכיון שלא היה יכול 

. על רב פפא שלא היה מתפלל בבית שיש בו ריחות של דגים.
 ע"כ. נראה מכאן, דצריכין אנו להתפלל כאשר דעתנו מיושבת.

כל מי שהולך שחרית ומנחה וערבית (ברכות ח.) ועוד אמרו חז"ל 
ת הכנסת או לבית המדרש בזמן הראוי ומתאחר שם כראוי, לבי

אשרי ומתנהג שם בקדושה, זוכה לאריכות ימים שכתוב במשלי 
וכתוב  אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתח

 .כי מצאי מצא חיים, אחרי
 (אריג פז)

 ודשסיפור לשבת ק – קומי אורי  מורא מקדש – הליכות מלכי

 לעלוי נשמת 
 בן פירלה שתחי' ז"להרב דוד אזולאי 

 ת'נ'צ'ב'ה'

  
 
 

בנו של צ"ל ז נחום זאב דסלרבתקופת ימי מלחמת העולם השנייה, זכה רבי 
כ"ד בטבת  נלב"ע( וק"לזצ דסלראלעזר  אליהורבי הגה"צ פוניבז' ישיבת דהמשגיח 

צלמוות, ולאחר תלאות ההריגה ולהינצל ברחמי שמים מגיא  ,)תשי"דה
חלפו שנים אחדות, מלחמת  לאמריקה. בחסדי ה' להגיע  -וטלטולים 

 ביהגה"צ רארץ ישראל לאמריקה, יתה אפשרות לצאת מוה העולם שככה,
, אחר שנים ויחידו ת עם בנו אהובולהתראובכדי לאמריקה  נסע דסלראליהו 

רבי נחום זאב בפני  בנו במהלך שיחתם, גולל ארוכות שלא התראה עמו. 
אביו, את הקורות אותו בתקופת המלחמה, תוך שהוא מציין בפניו את אותם 

רבי נחום  הבן גדולי תורה שעמדו לימינו במשך אותן שנים, ועל כולם הפליג
רבי הגאון עונו של זאב בשבחה של הכנסת האורחים הנפלאה לה זכה במ

  , רבה של סינסינטי. זצ"ל אליעזר סילבר
רבי אליעזר  הגאוןדסלר על פעלו של יהו אלהרב של המשגיח מיד בשמוע 

מקרב לב על כיבוד האורחים שערך לבנו  סילבר, אמר שברצונו להודות לו
  . פן אישיומבקש לעשות זאת באו

רבי נחום זאב הבין, כי בדעתו של אביו להודות לו באמצעות שיחת טלפון, 
 ומיד הוציא מכיסו פנקס כתובות כדי לאתר מספר הטלפון שלו. אך הרב

אין די בהודיה טלפונית, וביקש מבנו להתלוות אליו  דסלר, אמר כי אליהו
רבי נחום חשש, שמא  לנסיעה ברכבת לסינסינטי, עירו של הרב סילבר. 

הנסיעה הארוכה לסינסינטי, אינה לפי כוחותיו של אביו. לכן הציע לו 
להודות לרב סילבר באמצעות מכתב או שיחת טלפון. אך הרב דסלר עמד 

 על שלו.
ארוכה בת תשע שעות, הגיע הרב דסלר בליווי בנו לסינסינטי.  לאחר נסיעה

הם זירזו צעדיהם לבית הרב סילבר. משם יצאו שלושתם לבית 
בתום התפילה, הזמין הרב סילבר את אורחיו החשובים לביתו  הכנסת. 

לסעוד עמו ארוחת בוקר, כשתוך כדי כך התפתחה ביניהם שיחה בדברי 
במשך שעה ארוכה השתעשעו הרב  ים. כדרכם של תלמידי חכמ -תורה 

סילבר ואורחיו בדברי תורה, עד אשר פנה הרב סילבר אל הרב דסלר 
? טבעי היה לו לרב סילבר, כי סיבת ובכן, מה הביאכם לסינסינטיבשאלה 

הפתיע הרב דסלר  - באתיטרחתו של הרב דסלר עד לביתו, לא הייתה בכדי. 
רבים  . על כל החסד אשר גמלת עם בנילהביע הערכתי העמוקה  -בתשובתו 

וטובים פקדו את מעונו כשבפיהם בקשות שונות , ולפיכך סבר, כי גם הרב 
דסלר בא לשם כך. המענה לא סיפק את הרב סילבר. ענוותנותו לא הניחה לו 
לחשוב, כי מעשיו זכאים למידה מופלגת שכזו של הערכה. ומשחלפו להן 

? לגודל ו... מה באמת מביאכם לסינסינטינ -דקות אחדות שב ושאל שנית 
אין סיבה אחרת לבואי לכאן. מטרת פליאת מארחו חזר שוב הרב דסלר: 

  .להביע הכרת הטוב באופן אישי -בואי אחת היא 
בשלישית על דבריו, נכנע הרב סילבר  דסלראליהו רק כאשר חזר הרב 

 .כרת הטובכעת מבין אני עד כמה חשובה הלדברים, תוך שהוא מחייך ואומר 
 

 (י, כג) ולא קמו איש מתחתיו

 הגר"ע יוסףאסיפת דיירים בבנין שבו היה גר מרן רבנו באחד הימים נערכה 
נפקד שכן היה שקוע  מרן זצ"לין, אך מקומו של י, כדי לדון בענייני הבנזי"ע

 כל כולו בתורה. 
יושבת ראש ועד הבית לא הסכימה לפתוח את הדיון עד שגם מרן  ,אולם

 יבוא בכבודו ובעצמו לאסיפה, הסבירו לה הדיירים והשכנים כי לא נאה
להטריח את מרן ולהפריעו מלימודו, ובפרט שמרן זצ"ל שלח את הנהג שלו 

יהיה מקובל  -שיהיה נציג שלו באסיפה, ומה שיוחלט על דעת רוב הדיירים
גם עליו. אך אשה זו ברוב טיפשותה התעקשה ועמדה בתוקף שמרן יבוא 
בעצמו. כאיש של שלום, לא רצה מרן שתתעורר מחלוקת חלילה, על כן 

ברירה סגר את ספריו וירד להשתתף באסיפת הדיירים, והנה, לאחר בלית 
שנסתיימה אסיפת הדיירים והוחלט מה שהוחלט, פנו דיירי הבנין והלכו 

 סיפה.אתום הב לדרכם,
 ! לא הצליחה לזוז ממקומה... שיתוק אחז ברגליהאולם אותה אשה 

הבינה האשה כי עונש הוא משמים על שפגעה במרן והפסיקה אותו 
ה, שלחה את השכנים שיקראו למרן, כי רוצה היא לבקש מלימודו.. בצר ל

את סליחתו, ירד מרן ובא לפניה ובירך אותה ברפואה שלמה, והזהיר אותה 
הנהנה האשה בראשה שמכאו ואילך תיזהר בכבודם של תלמידי חכמים! 

 ושב ורפא לה..

 ודש סיפור לשבת ק – קומי אורי



 

 

 

  

ִמצְ   י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ְנָך ֵאת ֲאׁשֶ ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ר ּוְלַמַען ּתְ ַרִים ְוֶאת ֹאֹתַתי ֲאׁשֶ
י ֲאִני ה': יש לשאול וכי מן הצדק הוא להתעלל במצרים,  ם ּכִ י ָבם ִויַדְעּתֶ ְמּתִ ׂשַ
כדי שיהיה מה לספר לבנינו אחרינו?וביאר המגיד מדובנא על פי משל. עשיר 
גדול נולד לו בן לאחר זמן רב, ושכר לו מינקת. לאחר כשלושה חודשים חלה 

רת, האב שאל ברופאים ואמרו לו שהילד לקה בהרעלת הילד במחלה ממא
קיבה חריפה מאד, ועליו לתת לו תרופות שונות כדי שיקיא וירוח לו, אבל 
כיון שהילד נחלש מאד ואי אפשר לתת לו את התרופות הללו בשום אופן, 
יעצו הרופאים שהמינקת תשתה את הרפואה המרה כלענה וזה ישפיע על 

ד מהחלב ישפיע החלב לרפאותו ממחלתו. אולם החלב שלה, וכשיינק היל
כשנתבקשה המינקת לשתות את הסמים המרים סירבה בכל תוקף, בטענה כי 
שכרוה להניק ולא בכדי לשתות תרופות שאינם שייכים לה, ומה גם כי עלולה 
התרופה להזיק לה.כשראה כך העשיר ניגש לבית משפט, כדי שיצוו עליה 

י להציל את נפש בנו יחידו. השופט שאל את ויאלצוה לשתות את הסמים כד
הרופאים: הלא התינוק הזה מעולם לא אכל דבר, זולת החלב אשר ינק מן 
המינקת, ואם כן מאין קיבל את המחלה של הרעלת קיבה? ענו הרופאים: אין 
ספק כי המינקת עצמה אכלה דברים המזיקים והרעים לחלב, וגרמה על ידי 

שמע השופט את דברי הרופאים, חרץ את כך הרעלת קיבה לתינוק. כש
המשפט שבעל כרחה צריכה היא לשתות את הסמים המרים, כי אשמת המחלה 
בראשה, היא שהביאה את המחלה והיא צריכה להסיר את המחלה.והנמשל 
הוא, עם ישראל נחלשו באמונה מתוצאה של המצרים כמו שאומרים בהבאת 

בא) כלומר שעשו אותנו רעים ביכורים ״וירעו אותנו המצרים״(פרשת כי ת
כלפי הקדוש ברוך הוא על ידי שקלקלונו באמונה. וכשהיו רודים אותנו היו 
אומרים: מדוע אלוקיכם לא מושיעכם? כך שבמשך הזמן נחלשה האמונה בעם 
ישראל. ואם כן מכיון שהחלישות באמונה נעשתה על ידי המצרים אמר הקדוש 

רופה של עם ישראל על מצרים, ברוך הוא שהתרופה היא לתת את סם הת
היות והם האכילום כוס התרעלה נמצא כי ההתעללות במצרים אינה בכדי 
לספר לבנינו אלא כדי להוודע ולהודיע שהסיבה האמתית שעם ישראל 

 (לבוש יוסף) .הדרדרו הינה בגלל המצרים בלבד

 
ְרֹעה ְוֹלא ָאָבה  ָחם:כשישב רבי אהרון בקשט זצ"ל על ַוְיַחּזֵק ה' ֶאת ֵלב ּפַ ּלְ ְלׁשַ

כס רבה של לומז׳ה, נהגו תלמידי הישיבה דלומז׳ה להכנס אליו מידי ליל 
שבת לשמיעת שיחה מוסרית. פעם אחת שעה שנכנסו לביתו בשבת פרשת 
בא, ראוהו מתהלך בחדר הלוך וחזור, ומדבר אל עצמו:... מה חשב פרעה 

ו עיניו... תמה בפליאה.לפתע עמד מלכת, שעה שראה את הנסים הגדולים במ
פנה אל הבחורים ופשט: הוא לא חשב מאומה! רק בהעדר מחשבה יכול אדם 

 (פנינים משולחן גבוה)לעבור נסים גלויים, מבלי שישפיעו עליו אפילו משהו.
 

ָקם ְרֹעה ַויָּ  מה, בזה רש״י משמיענו מה לכאורה)  רש״י( ממיטתו: ַלְיָלה ּפַ
 רש״י בא גדול דבר אמנם? ממטתו או מכסאו קם אם בדבר יש חשיבות
 שוא אך אולם, הם אפיקורסים כימתפארים שבימינו המשכילים. להודיענו

 או תהלים ואמירת בתפילהירבו מיד בראשם יחושו רק אם כי, לשונם יהגה
 ולא עול פורקי אלא אינם למעשה. ואובות מכשפים אל להבדיל יפנו

 עיניו במו. אמיתי אפיקורס היה הוא רק, מצרים מלך פרעה כן לא. אפקורסים
. נעדרה לא אחת, באו, עליהןהזהיר רבנו שמשה המכות כל כי., לדעת נוכח
 פרעה מבכור מצרים בארץ בכור כל ״ומת: משה שוב התרה ביום בו והנה

 והיתה בהמה בכור וכל הרחים אחר אשר השפחה בכור עד כסאו על היושב
 פרעה תוסיף״ לא וכמוהו נחיתה לא כמוהו אשר מצרים ארץ בכל גדולה צעקה
 ו ת ט מ על שקט בלב בלילה בו לעלות הסס לא זאת ובכל היה בכור עצמו
 ישן עליה ,ממטתו קם מצרים בכל שהדהד, הוודאות הצעקות למשמע ורק

 ),   ישרים עיני (מאירישרים.  שנת מקודם
 

: לפני כעשרים שנה חלה אחד מילדי הקטנים. זצ"ל רבי שלום שבדרון סיפר
כיון שחששתי שהילדים האחרים ידבקו חלילה, החלטתי לשכנם בבית אימי, 

 קמתי בבוקר התפללתי ואח"כ יצאתי מביתי עם הילדים. צעדתיליום יומיים.
ברחוב היוצא משכונת שערי חסד לכיוון שכונת בית ישראל הרחוקה, שם 

בדרך פגשתי ברבי אייזיק שר זצ"ל. עמדתי בדרך ארץ התגוררה אימי.
בוקר טוב ר'  -ר' שלום  והרכנתי ראש לשלום. והוא השיב לי בפה מלא: "

תי לו על סיפר"להיכן הולכים?" שאל ר' אייזיק.שלום". החזרתי לו שלום.
שתיקה קצרה עמדה הילד החולה, ושאני בדרך עם הילדים לבית אימי.

לא הבנתי מה "נו, אז מה?"בינינו. רבי אייזיק הפר את השתיקה בשאלה:
רצונו, מה כוונתו במילים "אז מה". לא ידעתי מה להשיב לו. למעשה, הוא 

י לקחת מה הדחף הפנימי של -התכוון לשאול אותי על תוכן הפעולה שלי 
את הילדים לבית אימי. עמדתי נבוך ואמרתי "אז אני חושש שהם לא ידבקו, 

התרעמתי הוסיף ושאל בסגנון אחר. -"ולמה ובגלל מה" לכן אני לוקח אותם".
קצת כביכול, וחזרתי על התשובה שכבר השבתי בתחילה: "הילד חולה 

נה נותרה שתיקה מתוובעקבות זה, אני לוקח את הילדים לבית הסבתא..."
"זאת אומרת שהבהמה בינינו. שקט. ואז, נעץ בי ר' אייזיק את מבטו באומרו:

נדהמתי מתגובתו ולא הגבתי הגדולה לוקחת ומובילה את הבהמה הקטנה"...
אתה הולך  -רק מה?!:  מאומה. הוא הבין לליבי, ומיהר להסביר את עצמו:

הדברים רה הוא גם הילד שלך...לעשות גמילות חסדים עם ילד יהודי שבמק
נפרדנו לשלום. וכשפסעתי כמה צעדים רוחי החלה לסעור בקרבי יצאו מפיו.

האם הבנתם, איזו מתנה "אה, אה, אלו מילים יקרות שמעתי!" התרגשתי.
באותו בוקר "הולכים לעשות חסד"... -הוא העניק לי במשפט קצר זה?, 

כששבתי לשערי חסד, ראיתי ממרחק את רעייתי הולכת מולי, כשהיא 
נושאת שני דליי מים מהבאר, (אז עוד שאבנו מהבאר) הזדרזתי לעברה 

שבמקרה ומלמלתי בלחש "הנני מוכן ומזומן לעשות חסד עם אשה יהודיה 
ה אח"כ הלכתי יד למעשה, חצי שנזה אשתי"... נטלתי מידיה את הדליים...

ביד עם משפטו זה של ר' אייזיק, עד כדי כך, שאמרתי עשרות פעמים בפה 
מלא "הנני מוכן ומזומן לעשות חסד" כך בהתנהגותי עם הרעיה , עם הילדים 

)להגיד(ובכל מעשה. בכל אורחותי פעלתי לאור דבריו.

ביתו של המהרש״א, רבי שמואל אליעזר אידלש, באוסטרא היה פתוח 
א נתן לכל עובר אורח ועני לחם לאכול ומקום ללון. על משקוף לרווחה. הו

איוב לא, ביתו היה חרוט הפסוק: ״בחוץ לא ילין גר, דלתי לאורח אפתח״(

). בית זה עם השלט היה מתנוסס עד שנת תרמ״ט. באותה שנה נשרף לב
 סידרת תיקון המידות) -” עולם חסד יבנה(".הבית

אבות. -שהתגורר בביתזצ"ל קרוב משפחה זקן היה לרבי חיים שמואלביץ 
 ולשוחח עמו מפעם לפעםלבקרו  חכם ור׳ חיים הקפיד-יה תלמידההאיש 
תורה. בין ביקור לביקור היה גם שולח לו מכתבים. באחד הימים -בדברי

את המכתב. הלה נטל את המכתב ביקש מבן־ביתו שישלח עבורו 
ולהפתעתו, הבחין בכך, שעל צידה השני של המעטפה רשם ר׳ חיים את 

הדבר עורר פליאה בעיניו. הוא ידע היטב כי שמו: "הרב ח. שמואלביץ...״
ר׳ חיים הקפיד שלא להתהדר בתוארים כלשהם, הוא לא התאפק ושאל 

ות בודאי שאינו זוכה ״האיש הוא תלמיד חכם וזקן ובבית־האבלפשר הדבר.
הלב הראויים לו. מי יודע? אולי כשיראה מישהו, שהוא -לכבוד ולתשומת

  .בשל כך...״ יכבדו, הוא "רב"מקבל מכתב מ

 )זצ"ל ספר זכרון לרבי חיים שמואלביץ -מח ולב״  (״
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" הזה המוות את רק מעלי ויסר" פרעה אומר הארבה במכת רק מדוע להבין יש
" הטורים בעל" שכתב מה להתבונן ויש? פחות לא כואבות היו המכות שאר הרי
 בשבת נח שהארבה משם שלומדים" מצרים גבול בכל וינח) "יד,י( הפסוק על

 כל שאת לומר יש ל"הנ ולפי" השביעי ביום וינח" כתוב בשבת שגם כיוון
 ונח" חרדית" בצורה שהתנהג הארבה מכת את אך לסבול פרעה יכל המכות
  נסבלת בלתי הייתה כזו יהודית תכונה, השבת ביום

 ).ל"זצ יודלביץ שבתאי' ר-הירושלמי המגיד(

 
לפי  "ישתבח"ולבסוף ה פסוקי דזמרברוך שאמר״ קודם " ם שאומריםעט

כמובא במדרש אמר ר' יוסי יהא חלקי עם גומרי  "הלל"שהמזמורים נקראים 
ועל כן כמו בהלל יש ברכה לפניה  הוזה נאמר בפסוקי דזמר ,הלל בכל יום

 )קטללי הושב(ם כאן ברכה לפניה וברכה לאחריה. וברכה לאחריה כן תיקנו ג

 
 

ק זצ"ל מה שרשם חינוך ההרגשים והמידות" מרבי חיים זייצי"קונטרס מתוך 
 את בוילל ולהביא ערנלהת ביום פעם) א :בימי צעירותו בישיבת נובהרדוק

 מתנת מהכרת הנובעת והנעלה הפשוטה החדוה את" החיים הרגשות" שמחת
 אדירה בקריאה. עצמותם בעצם, החיים" והוא ממרומים לו המוענקת חינם

 )ב...אנכי חי הלא הידד הידד ויצהיר יכריז הגופנית הווייתו מכל הבוקעת
 וחכמים גדולים מנהיגים ישנם בדורנו שגם זכינו אשר על עצומה שמחה לשמוח
 לשפוך בפעם פעם ומידי. חיים אנו ומפיהם מתהלכים אנו שלאורם' ד עובדי
 מבית המדרש צאתך טרם )ג .ושנותיהם ימיהם שיאריך ולבקש' ד לפני שיח

 ויעביר רגעים שהילחמ המחשבות בריכוז מוצנע במקום ותעמוד ותשוב תחזור
 הרע את ולסלק הטוב את לחזק היום במשך שהתרחש מה כל שכלו עין תחת

 התפילה אחר )ד .המדרש מבית צאתך לפני הרגעים אלה מאד תייקר. מקרבך
 יאסף. בתפילתו לו שהתנוצצו ההרגשים את בזכרונו ויעלה ואנה אנה יתהלך

 שפעם שמעתי) ה .המחשבה באוצר לגנוזה בפנקסו וירשמם רשימותיו כל את
 בהשגת להתחזק היאך מקעלם זיסל שמחה רבי את ממיר ירוחם רבי שאל

. יתורץ הכל זה ומתוך י"רש עם חומש  יום בכל שילמדלו ענה על זה, האמונה
 משרתו קבלו וטרם הראשונה מהמלחמה מרוסיה שובו שאחר ירוחם' ר וסיפר

 המפרשים כל עם י"רש חומש ללימוד והקדיש בידו שעותיו היו מיר בישיבת
 לו נחשבת החומש לימוד של זו שתקופה והוסיף. ויום יום בכל הצעיר בנו עם

 חיזוק אודות כששאלוהו חים החפץ גם כן. בחיו ביותר והיקרה למזהירה
. י"פרש עם השבוע פרשת לימוד היא ביותר הטובה שהתרופה ענה האמונה

ערב  בכל )ז.חברו במעלת שגילה התצפיות כל את לעצמו שירשום טוב מה) ו
 המוסר דרך על ולהתפלל מוסר ללמוד הבקר באשמורת יקום שבת קודש
 הפחות לכל דבר כל ללמוד טוב ההעמקה חוכ את להשיג בכדי) ח .בהתלהבות

 המאמר חוזר היה ל"זצ) ולדשיין( שרשווער יצחק' שר וידעתי, פעמים שושל
 בשנת אצלו בהיותי חיים החפץ לי אמר וכן, חבורות חמש בפני פעמים חמש
  ל"כנ ללמוד האיץו צ"תר
 

של  ידהמ יותר הומועיל פהעדי היהת אחר של שידו יתכן איך:  שאלה:
 ?האדם עצמו

 הם והיד שהראש כיון, מועיל לא מגולה בראש ראשו על ידו להניח תשובה:
  .אחר של ידו כן שאין מה, עצמו את לכסות יכול הגוף ואין אחד גוף

 )החידות ספר( ).צ״א סי׳ ש״ע(
 
 

ָך ָאִני י ִאּתְ י ַיֲעֹקב ְנֻאם ה' ּכִ יָרא ַעְבּדִ ה ַאל ּתִ הסיפור דלהלן, משתייך  :ַאּתָ
לחיזוק באמונה והשגחה. כפי שסיפר בעל המעשה.המדובר בילדה בת ארבע 
שהתגלה גידול בראשה רח״ל, לאחר התיעצויות שונות, על פי עצת גדולים 

סוע לארה״ב לבית חולים מסוים, בו נמצא פרופסור בעל שם עולמי הוחלט לנ
שהינו מומחה מיוחד לביצוע הניתוח הנדרש. למרות הקשיים הכספיים, 
ובפרט הקושי להשאיר את המשפחה,משפחה ברוכת ילדים, לתקופה בלתי 
נודעת, היה ברור שנוסעים, ובסייעתא דשמיא,הכל יבוא על מקומו 

היתה קשה, כדי לחסוך ימי אשפוז העולים הון עתק. בשלום.הגלות בארה״ב 
התאכסנו אצל אנשי חסד, כשהבדיקות הדרושות כהכנה לניתוח נעשות 
במרפאות חוץ. והנה הגיע ערב הניתוח, הילדה אושפזה בתקוה שלמחרת 
יוערך הניתוח בשעטו״מ.יום הניתוח הגיע, זמן מה קודם השעה המיועדת, 

ר ראש המחלקה, שם לאחר התנצלויות קבלתי הודעה דחופה לגשת לחד
רבות נמסר לי שמכיון שהסכין המיועדת לנתוח נפגמה, לכן הניתוח נדחה! 
לתומי חשבתי שמדובר בכמה שעות, אולם מיד נתנו לי להבין שאני טועה, 
המדובר הוא בסכין מיוחדת ונדירה, כך שנדרש לכל הפחות שבוע ימים עד 

להסביר מה גדולה היתה עגמת הנפש, שייבאו סכין כזו מגרמניה. מיותר 
מכל־ הבחינות, נפשית, גופנית ופיננסית, ועוד הרבה גורמים וענינים התלויים 
ומסתעפים מכל זה, אך יהודים אנחנו ומאמינים שיש מנהיג לעולם, וגם זו 
לטובה.באותה שעה היו שם בביה״ח כושים שגם הם הוזמנו לתאריך זה, 

צאתי מחדרו של ראש המחלקה נקראו אף הם לצורך ביצוע נתוח, ולאחר שי
לקבלת מידע זה. אולם לא ארכו רגעים ספורים ובית החולים הפך לפוגרום, 
שולחנות הפוכים, מכשירים שבורים, האלימות גברה וניצחה.מיד הובטח להם 
שעתה ישלחו שליח מיוחד לגרמניה בטיסה מיוחדת להבאת הסכין המיועדת, 

...אין כל ספק -יתקיים הנתוח, ואכן כך היה, כשתוך עשרים וארבע שעות 
כי גלגול ענין הכושים ליום זה לבית חולים היה כולו למעננו, אומר בעל 
המעשה, אך הספור לא הסתיים.לאחר גמר הניתוח יוצאים הרופאים, 
וכמנהגם מוסרים דו״ח על שביעות רצונם בהצלחת הנתוח. כאן היתה עגמת 

דובר שמבצע הניתוח יהיה הפרופסור, נפש נוספת, לפי ההסכם היה מ
שבעבורו היה כל טורח הנסיעה והוצאותיה, והנה הופתענו לשמוע שהניתוח 
נערך ע״י סגנו, והפרופסור היה רק נוכח שם. אך שוב את הנעשה אין 
להשיב והתחזקנו ש״גם זו לטובה״.עשר שנים עברו, ול״ע הוצרכה שוב 

מעשהו השני, כשיעד הנסיעה הילדה לטוס לארה״ב, כמעשהו הראשון כן 
הוא לאותו בית חולים, המתמחה בענין זה במיוחד.ההוצאות עצומות, עלות 
הניתוח והאשפוז אמורים להסתכם בהון עתק, אבל כמובן עושים הכל למען 
הצלת נפש מישראל.אך כאן נכונה לנו הפתעה, נתגלתה לעינינו שוב יד 

תה שעה ראש מחלקה ההשגחה העליונה, הפרופסור המומחה שהיה באו
התפטר במשך השנים, ובמקומו עלה סגנו לכהן כראש מחלקה, זה שבאותה 
תקופה לפני עשר שנים ביצע את הניתוח,ומכיון שהוא ביצע את הניתוח 

תוח חוזר, לכן כמעט ולא יהראשון הוא מתעתד עתה לבצע זאת שנית, כנ
ובסייעתא לקח תמורה על הנתוח הנוכחי, ועשרות אלפי דולר נחסכו לנו 

דשמיא הנתוח עבר בהצלחה.האמונה בדברים אלו ברורה היא לכל יהודי, 
באותה שעה שנמצאים בצרה רח״ל והכל בגדר ״נעלם״, הדאגות מכרסמות 
ופתאום מתבוננים וחשים במוחש את ״לטיפתו ונשיקת פיו״ של ה׳ יתברך, 
י דבר הנוסך כוחות חדשים ורעננים להמשיך בנטל, בתחושה כי כל מצעד

גבר מתוכננים מה׳, וכבר לפני עשר שנים דאגו לכל העתיד, ובכשהעבר 
ההוה והעתיד הכל יחידה אחת. נוצר תמונה נפלאה,ה׳ ישמור צאתך ובואך 

 (נוטרי אמן)מעתה ועד עולם. 

פרפראות "פרפראות" " 

ן של טעם "ענין של טעם" "  ןענ

 "

מרב והמידות" שים

כתבם "מפי כתבם"  מפ

קמקום לשאלה "מקום לשאלה" " 

 שם טוב הוא יקר מכל הון.( רש״י סוטה ל״ו ) 

                                                שאין בלבו קנאה על שום אדם (רבינו בחיי)לב טוב 
 איך להזהר בדבר שהוא בעצמו שוגה ואינו נזהר בו. (חזון נחום)יש אדם שמלמד את בניו 
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בבנשיאות הרב אייל עמרמי 
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 סיפור לשבת:
 האיש שנתן צדקה למתים

 .2 -עמ'

 חודה של פרשה:   
 .4 -עמ'. חידה נושאת פרסים 

  :ָעִין ֲעֵלי
 מאחורי הקלעים

                .של צמח האזוב 
 .3 -עמ'

   :פניני אוה"ח      
 

 .איך להלחם ביצה"ר
 .3 -עמ'

 (

  גם המבוגרים מוזמנים.

 

באפשרותך להקדיש את הלימוד להצלחתך, או להבדיל לע"נ יקירך,

 . 052-7100-955חייג עכשיו:                           

 ב"ה

1. 

  מסוגל? או לא?
אנו עדים לדרמה של ממש  ןהאחרו שבועב
עם עשרת המכות שהנחית מצרים בהתחוללה ש 

הקב"ה על המצרים, ובפרשה היא מגיעה לשיא 
שמתו הבכורות בין מאב של ממש במכת בכורות 

מת גדול הבית,  ,ה בו בכורובין מאם ובית שלא הי
וכשראה זאת פרעה שהיה בעצמו בכור פחד על 

שמא יתעורר כאוס רציני בעם ועל מלכותו (נפשו  
כמו שרואים בשנים  ,שיביא למהפכת משטרו

עד כדי כך שמביא רבנו הרמב"ן , )האחרונות
לחפש את משה ואהרון  פרעה הלךמכילתא ש 

זרת מלך, שיצאו גווה עליהם בבאמצע הלילה וצי
באמצע הלילה ולא הסכים להם לחכות עד מייד 

 אנחנו גנבים וכיהבוקר אלא שמשה אמר לו "
 כל לעיני רמה ביד אלא נצא לא, בלילה שנצא

  אבותינו להם יצאו וכך .א י"ג)(מכילתא פסח" מצרים
בעצומו של  חורין כבני זקופה קומה עם, רמה ביד

 יום ט"ו בניסן.
בענין זה אם היה כ"כ חשוב לקב"ה  וצריך להבין

שבני ישראל יצאו ממצרים בצורה מכובדת כבני 
חורין ולא יראו כגנבים וכו' למה הוא אומר למשה 
רבנו לבקש מפרעה לשחרר את בני ישראל 

ואח"כ הוצרכו בני ישראל לשלושה ימים בלבד, 
שהיו כאלה שהתחרטו על כך לפחד מהמצרים עד 

הרי עם המכות שהביא על פרעה  שיצאו ממצרים?
היה יכול להכניע אותו ולחייב אותו להוציא את בני 
ישראל לחפשי לגמרי, וכך גם הדרישה הצודקת 

דון א לעבדים מ ישראל בני לא קנה את שהרי הוא
כל שהוא אלא השתעבד בהם מדעתו בכפיות טובה 

 את שהציל הצדיק יוסף של מעשיו לכל נוראית
 .דורות כמה לפני רעב מחרפת המצרית האמפריה

, ולא מיםי' לג רק לצאת משה ביקש מדוע כ"וא
 לחפשי לגמרי.

 יםחלקיקשרואים אנו כאן  א בדברי רבותינוובומ
תו המופלאה של בורא העולם עם בני גהנהמ

 לחיינו הפרטיים. כיל מכךש ואף אנו נוכל לה האדם

 
 
 

בהחלט יכל הקב"ה להכריח  מציאותבמבחן ה
יא את בני ישראל צאת פרעה לשבר את דעתו ולהו

היה זה ו בניגוד לרצונו המוחלטלחופשי לגמרי 
כפי שכתבנו קודם, אך לא רצה גיבוי הצדק אפילו ב

ן הקב"ה להכריח את פרעה לעשות דבר שאי
ל ג מסו , מי הנפשי לעשות, שהרי אחרי הכל בכוחו

על עם שלם של עבדים שמנינם היה יותר לוותר 
של בכוחו הנפשי  שלא היה , וודאי משישים רבוא

פרעה וכל מצרים את היכולת לוותר על דבר זה 
ציווה אפילו כשהיו רואים את כולם מתים וכו' ולכן 

עם עליו לשחרר את בני ישראל למספר ימים ש
 מציאות זו יכל פרעה להשלים.

, "אל תהיה צודק תהיה חכם" היום קוראים לזה
ומכאן אנו רואים דוגמא לחיים,  שאין זה אומר 

את  שלבקש ולדרו לאתמיד  להיות צודק זה  לאש
לפעמים צריך מה שאנו צריכים ורוצים, אלא 

השני את מה שאנו רוצים, לבקש מ איךלדעת 
ואפשר לחשוב איך לומר לו זאת בצורה שהוא 

למלאת את בקשתינו, ואפשר  ואף ירצהיסכים 
העבר לפני הבקשה ת ע"י מחמאה על לעשות זא

הכל לפי  וכו' ,, או להפשיט את צורת העשיהוכדו'
 העושה והמעשה.

יתמלאו כל בקשותינו לטובה, מידו המלאה  שנזכה
 ל הקב"ה אמן.שוהפתוחה 

 להשכיל נוכל אנו ואף ''
 ,,הפרטיים לחיינו מכך

ה אמן. הקב
 ,ומבורך שבת שלום

 לכל בית ישראל.
 . 052-7100-955: פרטיםל . יקירכם נ"לע להבדיל או, לרפואתכם, להצלחתכם זו פינה להקדיש באפשרותכם



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא לאבד תקווה

 שמלאכתו כלי הוא הרי, מותרים לדברים ששימושו חפץ כל
 אם גם אלא, מותרים לדברים רק מיוחד שיהיה צריך ואין. להיתר

 שימושו רוב ואפילו, היתר ולמלאכות איסור למלאכות מיועד הוא
 כלי הוא הרי, היתר למלאכות גם שמיועד כיון, איסור למלאכות
 ) נא ג שבת. קצט ג ע''ה. (להיתר שמלאכתו
, בקבוק, ם''סכו, שולחן, כסא - להיתר שמלאכתם לכלים דוגמאות

 יקרים כלים, תכשיטים, ניילון כובע, סבון, בגדים, סיפולוקס, פקק
 שעון, טרמוס, מטאטא, משקפת, מניפה, מפתח, פסח כלי, לקישוט

 )צ, מט, מו, מב, לט, לו, לד, ח ג שבת. (סטנדר, קיר שעון, יד
 .052-7100-955באפשרותכם להקדיש פינה זו להצלחתכם, לרפואתכם, או להבדיל לע"נ יקירכם, לפרטים חיגו: 

ל ל
 :סיפור לשבת

 
ל ל
:סיפור לשבת

 אליו שנכנס מי לכל צדקה לתת נוהג היה שלא, עשיר אדם היה היה
 שהתייאש למי רק צדקה יתן הוא כי, בפיו שגור היה פתגם. לבקשכדי

 .בחיים פעם-אי להצליח שיוכל לגביו תקווה כל ואפסה לחלוטין
 האם: "אותו שואל היה הוא צדקה ממנו מבקש היה שמישהו פעם בכל

 "?למרחב פעם-אי לצאת התקווה על ויתרת
 ".להתייאש אסור לעולם. "משיב העני היה" חלילה" –
 ובכך" נדבה לך לתת יכול אני אין, "העשיר אומר היה" כךאם" –

 .העניין הסתיים
 כל על כבר וויתר אכן הוא כי שהשיב עני היה בלבד רחוקות לעתים
 .ביותר נדירות לעתים צדקה נותן העשיר היה וממילא תקווה

 איבד וודאי זה הנה. "באשפה מוטל עני וראה בדרך הלך הוא אחת פעם
 שהוא תוך מטבע לו והושיט אליו ניגש, בלבו הגביר חשב –" תקווה כל

 .יאוש לאחר שמצבו רואה הוא כי לו אומר
, יהודי רבי, אתה אולם" – העני לו אמר –" לקוות למה דווקא יש לי"

 מופתע כשהוא, העשיר בו הסתכל". לחלוטין מיואש לי נראה
 חלילה"?! "אותי מקלל עוד ואתה, צדקה לך נותן אני: "ואמר ומשתומם

 יש באמת לי כי היא האמת" – העני השיב –!" איש מקלל אני אין, וחס
, דל מעפר מקימי" בתהלים אמר ישראל מלך דוד הרי כי, תקווה

 ".האשפה מן גם אביון להקים יכול העולם בורא". אביון ירים מאשפות
 .העשיר אותו שאל –?" תקווה חסר שבאמת, זה הוא ומי"
 כבר אין למתים רק" – העני השיב –" תקווה לו יש, חי שאדם זמן כל"

 ".הזה בעולם תקווה שום
  הוא. התמהוני העשיר אמר –" למתים צדקה ואילך מכאן אתן, כך אם"

 לסידור: כמו, צורך לכל לטלטלו מותר, להיתר שמלאכתו כלי
 שום ללא אבל, וכיוצא יגנב שלא, יתקלקל שלא לצל מחמה, הבית
 שום ללא, וכיוצא מפתח, כסא להזיז אין, כן על. אסור, כלל צורך
ארחות, ך''הרמ, המאירי, ז''ריא, ן''הר, א''הרשב, י''רש, ם''הרמב: פסקו (כן. צורך
. שיסמוכו מה על להם אין שהמתירים משנה המגיד וכתב .ועוד) חיים
(וכן , א''הרמ דעת וכן), ד סעיף שח סימן( ערוך בשלחן מרן פסק וכך

 תפארת, ה''השל, ץ''היעב, ז''הגר, א''הגר, רוקח מעשה, הלבוש, דעת הזכרונות
, אלישע גדולות, שיטים עצי שלחן, חי איש בן, אדם חיי, מרדכי מאמר, ישראל
 שבת שמירתוהובא ב, החיים כף, השלחן קצות, הטהורה המנורה, שבת מנחת

 יוסף שהבית בדבר להקל יבוא ומי, השלחן בערוך וכתב. ועוד) כהלכתה
 )א ג שבת. (עליו שחולק מי ואין, להחמיר פסק

 השולחן שעל בכלים להתעסק אין הסעודה בשעת, האמור לאור 
 בכפות ומשחק, עסקניות שידיו מי אולם. כלל לצורך שלא ולהזיזם
 )ז ג שבת(.לסמוך מה על לו יש, שלו העצבים את להשקיט כדי ומזלגות

 שבת שלום ומבורך

 :שבת כהלכתה
 הלכות שבת.

ק
 לע"נ:

 מורנו ורבנו הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה.

 יהודה בן אסתר.

 ברוך פרג' בן יצחק ומרים.

 אסתר עזת בת מרים.

 בוריה בוריס בן ספירה.

 יהודה אריה בן ר' צבי דוד ומינה.

 אברהם בבר חי בן שמחה אבלין.

 יוסף בן משה וליאה.
 ת.נ.צ.ב.ה

 
 

 דוד ראובן בן נלי נעכא 
 רבקה אפרת בת שרה.

 ,אברהם בן דליה
 יוסף אברהם בן טובה.

 יעל בת בתיה.
 הגון לזיווג -, פורטונה מזל בת נועה

 .ק"וזש, ש"לרפוא -, יעל בת אסתר. מרים בן דניאל

 להיתרכלי שמלאכתו 

 המתים עבור, ניכר כסף סכום שם וקבר העלמין לבית ומיד תיכף הלך
 ...תקווה כל איבדו שכבר
, שלם סיבוב עשה המסתובב והגלגל מוזר מקרה אותו מאז שנים עברו

, תקווה כל איבד כבר הוא. מרוד עני ונהיה מנכסיו ירד שהעשיר עד
 ישעדיין כי, בשעתו ואמר באשפה מוטל שהיה עני באותו נזכר כאשר

 גדול כסף סכום קבר הוא בשעתו כי נזכר גם הוא. הזה בעולם תקווה לו
 ".פקדון"ה את למצוא כדי לשם מיהר הוא ועתה, הקברות בבית
 בית שומר אותו תפס. הכסף אל להגיע שהספיק לפני עוד, אולם

 ניסה זה קבצן, השופט כבוד הנה. "שופט בפני הובא והוא העלמין
 על מאשימה באצבע והראה השומר התלונן"! הקברים את לשדוד

 ביקש לבסוף, המעשה סיפור את לשופט סיפר הלה. לשעבר-העשיר
 שקבר הכסף סכום את משם ולהוציא העלמין לבית ללכת רשות

 ".למתים צדקה" בתור, בשעתו
 זוכרהוא אם אותו שאל מכן ולאחר, לב-בתשומת לו האזין השופט

 אותו הוא הוא כי, השופט לו סיפר השלילית התשובה למשמע. אותו
 תקווה עוד לו שאין, דאז הגביר חשב ושלגביו באשפה מוטל שהיה עני

, התקווה את לאבד אסור לעולם, "השופט לו אמר" רואה אתה. "בחיים
 ".לסמוך לעולם אסור והכסף הרכוש ועל
 צריך כך לא: "לו ואמר העלמין מבית הכסף את להוציא לו הרשה הוא

" ומשפט צדקה" המושגים כרוכים היהודים אצל. צדקה לתת יהודי
 צריך הצדקה את שנותן שמי היינו, המשפט עם יחד באה צדקה. ביחד

 לי שיש, היחסן אני זה מדוע: לאמר, עצמו את ולשפוט עצמו את לבחון
 ולא הנותן הוא אני מדוע? אין ולאחרים צדקה לתת ואפשרות כסף

 עליו צדקה נותן כשהיהודי. להיפך גם להיות היה יכול זה הרי? המקבל
 "...מקבל הוא, נותן שהוא ממה יותר כי לדעת

 הסתובב ושוב, שם הקבור כספו את ומצא הקברות לבית הלך הקבצן
-חסרי" מקרים חיפש לא כבר הוא הפעם אך, התעשר והוא הגלגל לו

 שיהודי כפי, צדקה נתן כבר הוא הפעם. צדקה להם לתת כדי" ישע
 (בית חב"ד)                                                                ...לתת צריך

2. 

 לבריאות והצלחה:

.

הגוןלזיווג-,
.ק"וזש,ש"לרפוא-,יעלבת

 אסתר הדסה בת אילנה.

 נועה בת אסתר הדסה.
 שירלי בת דינה.   

 ליאון בן אסתר.



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

:ָעִין ֲעֵלי ּפֹוָרת ֵּבן
 .בזוית יהודיתעין הרע 

:ָעִיןֲעלֵליּפֹוָרתֵּבן
יהודיתעין הרע  .בזוית

 מיני כל נגד סגולה על נדבר' ה בעזרת השבת. יקרים אחים שלום שבת
 . הזעתר שהוא" האזוב" והיא הרע עיןכנגד  וכמובן בישין מרעין
 אזוב אגודת ולקחתם" בכורות מכת לפני ישראל לעם אומר רבינו משה

 לבא המשחית יתן ולא' "וכו  המשקוף על שימרחו" בסף אשר בדם וטבלתם
 במילה האזוב ידי על המיתה לביטול רמז גם פה יש" (לנגוף בתיכם אל

 ) מת ובטל -אותיות שזה' וטבלתם'
 מובא וכן' וכו רעות רוחות לגרש האזוב של שסגולתו הקדוש בזוהר ומובא
 בן'ה וכן. האזוב בחליטת פניו לרחוץ שבת בערב טובה שסגולה י"האר בשם
 . בבית השולחן על שיהיה שטוב אומר' חי איש

? ועוזר מציל כך שכל הזה בעשב מיוחד מה הפשט דרך על להבין ננסה
 מערכת את מנקה שהוא חליטה ממנו לעשות בריא מאוד גם אגב ודרך(

 ')וכו מחיידקים המעיים
 את מסמל שהאזוב מצורע בפרשת חכמינו דברי פי על זאת להבין ניתן 

 על שמשפיע ענווה של מלאך מתלווה ולאזוב, מלאך יש עשב לכל. הענווה
 ניצול הענווה מדת את בתוכו מטמיע האדם וכאשר ענוותן להיות האדם

 רבןעם שהיה מעשה על.) קכא יבמות( בתלמוד שמובא פיכ פגע מיני מכל
 רבן. מצטער והיה שנשברה עקיבא רבי של הספינה את שראה גמליאל
 המדרש בבית אותו פגש זמן לאחר אך טבע עקיבא שרבי שחשב גמליאל

 לי נזדמן ספינה של דף? עקיבא רבי לו אומר ומה.? ניצלת איך אותו ושאל
 אמרו מכאן: הגמרא אומרת זה ועל. ראשי לו  נענעתי עלי שבא וגל גל וכל

 מפני ידחה: פירוש. בראשו להם  ינענע האדם על רשעים יבואו אם חכמים
 את הוריד", האזוב" בסגולת השתמש עקיבא רבי. בהם יתגרה ולא השעה
 . עליה לצורך ירידה היה זה אך הראש
 ואף לענות רוצה והוא באדם מזלזלים שלפעמים שאף מפה אנו למדים

 ואוהביו" ל זוכה בזה -פיו בולם והוא' וכו צודק והוא לענות מה לו שיש
                             . יתברך מהבורא מיוחדת ולהגנה" בגבורתו השמש כצאת

 .ישראל עם לכל שלוםשבת 

להוצאת עיה"ר בעופרת, ויעוץ בעיניני החיים, ע"י רבני הארגון, 
 ..9955--77100--0052חייגו: 

ים דברי המשנה (עדויות ה' ז') "מעשיך יקרבוך נרמז בפסוק זה
קרבוך יעשיך מ  -" מי ומיומעשיך ירחקוך" בר"ת של המילים "

הם מוליכים את האדם להגיע  –"ההולכים"  – רחקוךיעשיך ומ
להשגים טובים בחיים כשהולך בדרך ה' או ח"ו לכישלון כשהולך 

 בעצת היצר.

 )ובחרת בחיים(                                                                        

 
 "ִמְצָרִים ְּבתֹו יֹוֵצא ֲאִני ַהַּלְיָלה ַּכֲחֹצת ...ָאַמר ֹּכה "

 ).י"א פס' ד'(פרק 

 

ני אמובא בשם הרה"ג ר' מאיר מזוז שליט"א שבר"ת של המילים: "
נרמזים ארבעת הגלויות של עם  איב"מצרים" == מתוך בוצא י

 די.מבל בון ידום אישראל שהם 

 ף.אכפה יסתר בתן מובר"ת אלו נרמז ם הדרך לצאת מהגלות: 

ואהבת הזולת אנו מקרבים את הגאולה ומביאים  שע"י מתן בסתר
 את הגלות לקיצה.

 (שערי ניסים)

1

פניני אור החיים:
 מתורתו של רבנו הק'
 ר' חיים בן עטר זיע"א

111111

 ְלכּו ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר "
 "ַהֹהְלִכים ָוִמי ִמי ... ִעְבדּו

 ).ח'פס'  י'(פרק 

מכלנגדסגולהעלנדבר'הבעזרתהשבתיקריםאחיםשלוםבת

 האזוב מאחורי הקלעים של 

:בקיצע'ר
 .רעיון קצר לשולחן השבת

3. 

 

 .פחית שתיה ןסוס נכנס למסעדה ומזמי
 עם קש? -שואל אותו המלצר

 עונה הסוס: בטח! הרבה קש.
 

 למה עציץ משרת במוסד?
 כי הוא שתול.-

לרפואתכם, או להבדיל לע"נ יקירכם. באפשרותכם להקדיש פינה זו להצלחתכם, 
 . 052-7100-955להקדשה חייגו: 

ך ים דברי המשנה (עדויות ה' ז') "מעשיך יקרבוךנרמזבפסוק זה
" המילים של בר"ת ירחקוך" ומיומעשיך ךקרבוךיעשיךמ-"מי

ְלכּוֲאֵלֶהםַוּיֹאֶמר"
"ַהֹהְלִכיםָוִמיִמי...ִעְבדּו

).ח'פס' י'(פרק 

:בקיצע'ר
.רעיון קצר לשולחן השבת

לרפואתכם, או להבדיל לע"נ יקירכם. באפשרותכם להקדיש פינה זו להצלחתכם, 
.052-7100-955להקדשה חייגו: 

 'ִמִּמְצָרִים ְּבֵצאִתי ִלי ְיֹהָוה ָעָׂשה ֶזה ַּבֲעבּור ֵלאֹמר ַההּוא ַּבּיֹום ְלִבְנ ְוִהַּגְדּתָ '
 סיפור והרי' ההוא ביום' כתוב מדוע, הקדוש החיים האור רבינו מקשה
 ???ביום ולא בלילה הוא מצרים יציאת

 שהאיר ממצרים שיצאו הלילה באותו נס שהיה מרמז שהפסוק ומתרץ
 מואר באמת היה הוא כי' יום' זה לילה נקרא בצדק ולכן, יום כמו לישראל

 '.יום'כמוומאיר
, הסדר בליל לספר מיוחדת מצוה שיש, מרמז שהפסוק, הקדוש רבינו ומוסיף

 הכוונה וזה' יאיר כיום לילה' היה ממצרים שיצאו הלילה שאותו הנס את גם
 לילה' שאותו, לבנך ולהגיד לספר מצווה שיש' ההוא ביום לבנך והגדת'

 '.יום נעשה
 מֹות ַנְפִׁשי ָּתֹמת' בלעם שאמר מה לפרש, הקדוש רבינו כתב בלק ובפרשת

 . בתשובה לחיות ולא, תשובה מתוך למות רצה שבלעם', ְיָׁשִרים
 כי, בפירוש לי שאמרו רשעים ראיתי: 'קודשו לשון וזה ומספר רבינו ומוסיף

 אלא, תשובה עושים היו, ימותו ותיכף בתשובה שיחזרו יודעים היו אם
 וכסיל זקן מלך דבר כי, ארוך זמן בתשובה לעמוד יכולים שאינם שיודעים

 .קודשו לשון כאן עד'. ליצלן רחמנא עליהם
 היצר, בתשובה לחזור רוצה כשהאדם, הרע היצר של מהדרכים אחד, כלומר

 ועדיף, מעמד תחזיק שלא עצמך את מכיר כבר הרי אתה, לו אומר  הרע
 העצה ולכן, הרע ליצר לשמוע ואסור, תיפול מחר ממילא כי תתחיל שלא
 על לחשוב כעת צריך אני ואין, טוב אהיה היום שלפחות להחליט, היא

 . המחר
 4המשך בעמ' 

1
  - כיום האיר מצרים יציאת ליל

 מזה הנלמד מיוחד וחיזוק
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פתח שהכוונה ל -( ""צהרר""בהיפוך אותיות יוצא  ""צרהה""

  תוך הצרות שהקב"ה מביא על האדם, בש  ),ואור
 .אדם ישועה כפי עניניושולח הוא ל

 

 )ע"פ שערי ניסים(

 אורין שליט"א, ומוגשות באדיבותו. החידות נערכו ע"י הרב ישראל בר

4. 

 העלון יוצא לאור ע"יב"ה               
 (ע"ר). 580646396דדית" הערבות למרכז ה"

 . ירושלים.1רח' חנה 
 .077-971-1233./052-7100-955: טלפון
 HLA580646396@gmail.com: מייל

 .155024, מ"ח:64סניף: 11-דיסקונט בנק :לתרומות

 .שלישיפתרונות ניתן לשלוח עד ליום 
 .077-971-1233 או בטלפון:ALONHLH@gmail.com  במייל:

"

:חודה של פרשה
 .לפרשה עפ"י רש"י והפסוקים חידה

:חחודה שלל פרשה
.לפרשה עפ"י רש"י והפסוקיםחידה  ערך אחרי ותשב, החמש ערך בעלת ותבא

 .העשרים

 .תשים היכן, הקדושים משני אחד את ללמדך

 ולא, השניה בפעם נעשה המעשה זה
 .בראשונה

 לפתרון וכעת, ללמד כדי אחת בפעם די כי
 .החידה

  שמות:פתרון החידה לפרשת  בהצלחה!!!
הוזנח כי השכינה היתה עימו. הזוכה משה רבנו הונח לבדו בתיבה ביאור, אך לא 

 והמזכה שזו בתיה חוותה שני ניסים שהתארכה ידה ונרפאה מהצרעת.

 ם-י –. ח.כהן שלום :וארא) פ'ל (בהגרלת הבונוס  הזוכה

 

 כובע דונאטו, 
 מבית ברון כובעים.

רמת הכובע ותדירות ההגרלה 
 ם.פותריתיקבע  ע"פ  כמות ה

 

 הגרלה על: שבועות (שמות, וארא, בא)  3אחת לכ בין הפותרים נכונה תערך 

      ב"ה
 

 זיכוי הרבים
 בכוס 

 
 

לצורך הרחבת תפוצת העלון אנו  קוראים יקרים:
זקוקים לעזרתכם, בהיות שגם במצב הנוכחי נצברו 
חובות לבית הדפוס, ואנו קוראים לכם לבוא ולקחת 

 חלק בהדפסת העלון.
 ש"ח 5לב בתרומה סמלית מצידכם של שימו 

בשבוע (עלות סטנדרטית לכוס איס קפה) אנו נוכל 
משפחות וזכות  20להגיע לשולחן השבת של עוד כ 

 זו תעמוד לכם לנצח נצחים.
  .052-7100-955חיגו עכשיו:

 

 ,ושמכם יוזכר לברכה בעלון
 ויועבר לתפילה בכולל מוצ"ש. 

              כמו"כ ניתן לקחת חסות פרסומית בעלון.
 תזכו למצוות.

 שבת שלום.
 

 ב"ה

 יהודי יקר נא הקדש דקה מזמנך
 :תינוקהואמור פרק תהילים לרפואת 

 הי"ו מיטל בןאליה שאול 
 .שצריך לעבור בימים אלו ניתוח לב

 וכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים
 תזכו למצוות .

.

וה

במי
תרון

ב

 
 3המשך פינת אוה"ח הק'  מעמ' 

 

, למעלה המובאים הקדוש רבינו דברי את ומשלים מסביר וזה
 באותו שהיו ניסים משאר יותר זה נס ונתעלה נשתנה מה שלכאורה

 המיוחדת החשיבות ומהו, לספרו התורה מן מיוחד ציווי שיש, הלילה
 ???לושיש
, ליאוש האדם את מכניס הרע היצר לפעמים: היא לכך התשובה אלא

, משם לצאת אפשרות לו שאין בעבירות כך כל כבר שקוע שהוא
 אמנם, הטוב של השני לקצה ולהתעלות להשתנות יוכל שלא ובוודאי

 במצב נמצא כשהאדם גם, נכון זה שאין אותנו מלמד מצרים יציאת ליל
 כמו להאיר לילה אותו אחד ברגע יכול', ורוע עוונות' המסמל' לילה' של

 '.וטוב קדושה' המסמל' יום'
 יהיה מה לחשוב לאדם שאין' ההוא ביום לבנך והגדת' ההדגשה גם וזה

, העבר על לחשוב אין וגם ארוך זמן בתשובה לעמוד יוכל ואם לעתיד
 .עכשיו מצבו מה' ההוא ביום' הוא והעיקר

 

 ]י פסוק כג פרק בלק; ח פסוק, יג פרק בא החיים אור[
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רשת הספרים המשתלמת ביותר

 30  | 03-9082233 57  
 02-9669140 40  | 02-5731985 24  | 02-5702970
 |  08-6294599  5   |  08-9491940  30  |
08-8563931  7  03-9454510  19  
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