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 והצלתי מצרים סבלת מתחת אתכם והוצאתי ה' אני ישראל לבני אמר לכן

 ולקחתי :גדלים ובשפטים נטויה בזרוע אתכםוגאלתי מעבדתם אתכם
 (ו, ו ז) לאלקים וגו' לכם והייתי לעם לי אתכם

 רבי כוסות לארבעה מניין) "ב, סח דף - א"ה י"פ פסחים( ירושלמי בתלמוד
' ה אני ישראל לבני אמור לכן גאולות ארבע כנגד בנייה' ר בשם יוחנן

 וגאלתי והצלתי והוצאתי וגומר לעם לי אתכם ולקחתי' וגו אתכם והוצאתי
 ".ולקחתי

 ?אלו לשונות כנגד כוסות הארבע של העניין מה
 כתב') דוד ראש' בספרו א"החיד הרב מביא זה וכעין" (דוד פרדס" בספר

כדכ' , שנה ל"ת במצרים להשתעבד צריכים ישראל שהיו  ל"חז דברי י"עפ
 במצרים ישבו אשר ישראל בני (יב, מ) "ומושבשמות בפר' שמות ספר

 שכן, שנים ו"פ רק נשתעבדו שנה" ולמעשה מאות וארבע שנה שלשים
 פרק שמות שמעוניילקוט ראה( מרים משנולדה רק התחיל השעבוד קושי

 ובני, ו"פ פעמים' ה כמנין עולה ושלושים מאות ארבע והנה), רמא רמז יד
, כוסות ארבע שותים אנו זה כנגד. שנים ו"פ, חמישית רק עבדו ישראל
 בגימטרי' ס"שכו, במצרים נשתעבדנו שלא שנים ו"פ כנגדמכוון כוס שכל

 .ו"פ
 של כוס" וקרוי, אותו שותים ואין, חמישי כוס אף ליתן נוהגים אנו אמנם
 ?בו יש טעם ומה". הנביא אליהו
 אל עה"פ "ואראלבאר, בהקדם דברי ה"כתב סופר" בפרשתן  אפשר
 פירוש (עיין. להם" נודעתי לא' ה ושמי' וכו יעקב ואל יצחק אל אברהם

 תצא לא מאתו בוודאי כי, לפרש ד"ע ולפי. במדרש) בפנים ועיין, י"רש
 יודעואם. עונותיו למעט כדי או, ישועה להצמיח לאדם לטוב והכל הרע,
 כשאין כ"משא, הואלטוב כי ושמחה באהבה הכל מקבל, הוא כן כי האדם
 כן לא האבות אבל, ה"הקב של מדותיו על מתרעם לפעמים זה מכל יודע
 על התרעמו לא מ"מ, להם לטוב הוא כי ידעו ולא, היו שברע הגם כי, עשו

 י"רש כפירוש', וכו אברהם אל וארא והיינו. עמהם עשה אשר' ה מעשה
', וכו לקבור מקום לאברהם היה שהיו לאבות תלאות רבות דלא והמדרש

 וטוב רחמים הכל ובאמת רחמים הוא' ה כי דהיינו, להם נודעתי לא' ה ושמי
 ככה". להם הודעתי לא אני אבל', מה

, נשתעבדו שכן שנים ו"הפ על מרמז הרי החמישי עפי"ז, אפ"ל שהכוס 
 אמנם, מר כדבר הגלות לנו נראה שכעת כיוון, אותו שותים אין ולכן

 כעת אבל זה כוס ממלאים לכן, לטובה הכל הגלויות שכל אמו מאמינם
 שרק לעתיד יתגלה הטוב שבכך.. ממנו שותים איננו

 הסיפור בהקדם לבאר אפשר אליהו הנביא של שמו על שנקרא והטעם
 ): ב פרק( "מהישועה יפה" בספרו גאון ניסים רב שכתבו כפי, ל"הידוע מחז

 והנה. ל"ז אליהו את לו שיגלה', ה את וביקש ומתפלל צם היה יהושע רבי"
: לואמר]? אלי[ עניין לך יש האם], אליהו[ לו אמר. בדרך אחת פעם פגשו

 לו אמר. בעולם שתעשה הנפלאות את לראות כדי עמך ללכת אתאווה
 כדי אתך לטרוח ונצטרך, שתראה מעשי את לשאת תוכל לא אתה: אליהו

 ביותר עליך אטריח לא! רבי: לו אמר. מעשה אותו שחייב מהו להודיעך
. לא ותו - תעשה מה לחזות תאוותי אולם, בשאלות עליך אכביד ולא

. ממנו ייפרד מיד מעשיו סבות את לדעת שכשירצה] אליהו[ אתו התנה
 :אליהו של התמוהים מעשיו
 פרט, כלום לו שאין עני אדם אל ערב לעת שהגיעו עד] אליהו[ אתו הלך

 את העני ומשראה. אשתו עם יושב והאיש - בביתו העומדת אחת לפרה
 אכלו. שנמצא האוכל את להם והגיש, יפות פנים בסבר אותם קיבל השנים
, ל"ז אליהו קם הבוקר וכשבא. יכולתו לפי אותם כיבד והוא, השנים ושתו
 אין, בנפשו ואמר יהושע' ר השתומם. שניהם והלכו, הפרה את הרג

 לא האם, לו אמר?! פרתו שתמות כדי אלא כבדנו לא זה עני?! תגמול
 שתק? ממך שאפרד תרצה האם? תשתוק דבר שכשתראה, אתך התניתי
 . יהושע
 שעה לא זה. עשיר אדם אצל התארחו ובערב, היום כל שניהם הלכו

 בבוקר וכשהשכימו. לנפול שנטה, קיר לווהיה; דבר האכילם ולא אליהם

. שניהם הלכו מכן לאחר. הקיר] נבנה[ ונסמך' ה את ובקש ל"ז אליהו עמד
 . מלשאול ונמנע, זאת על יהושע' ר של תמהונו גדל
 כסאות שם מצאו. כנסת בית אל נכנסו. הלילה עד היום כל שניהם הלכו
 אנשים יכבד מי, האנשים אמרו. כסאועל יושב אדם וכל וכסף זהב של

 ולא, ומלח לחם מזונם - אלה אנשים, מהם אחד אמר? הלילה אלה עניים
' ה ישים, אליהו להם אמר וכשהשכימו, במקום השנים ישנו. אליהםשעו

 אנשים אצל התארחו. הלילה עד היום כל והלכו מהם פנו! ראשים כולכם
, יפות פנים בסבר אותם הקבילו השנים את וכשראו. מסכנים, עניים

 ולנו שניהם ושתו אכלו; רבים מאכלים להם והגישו יכולתם לפי כיבדום
 אחד ראש' ה עליכם ישים, אליהו להם אמר בבקר וכשהשכימו. בטוב
 מצערי נחמני, אדוני, לו אמר. כך על להתאפק יהושע' ר יכול ולא! בלבד

 . ממעשיך שחזיתי את לשאת ביכולתי אין, ממך ואפרד - זה
 צריכה היתה אשתו הרי, פרתושמתה זה לעני שנוגע מה, אליהו לו אמר
 שנוגע ומה, תמורתה הפרה שתמות' ה מאת וביקשתי, היום באותו למות
 בו מוצא היה, היסודות שיתגלו עד הנחתיו לו, קירו את שבניתי זה, לאיש
 ולא רב זמן לאחר יפול והוא בניתיו לכן. לכך ראוי היה לא והוא, גדול אוצר
 זה, ראשים כולםשיהיו עליהם שהתפללתי והאנשים. לעולם יבנה

, עליהם שהתפללתי ואלה. ייחרב מרובים שראשיו שמקום מפני; לרעתם
 אצווך כשנפרד, עתה, לו אמר כן אחר', וכו, יצליחו אחד ראש להם שיהיה

 - כך על תתפלא אל, ועושר בהצלחה רשע ראית אם, לך שיועיל דבר על
 הרי - בנסיונות מתנסה או במצוקה צדיק ראית אם וכן) א, יא. (לרעתו וזה
 אחרי. זה על הלב מספקות המנע לכן. מזו גדולה] צרה[ ממנו תוסר בזה
 ."והלך אותו הניח כן

חזינן מכאן שאליהו הנביא הוא מרמז על העניינים האלו שנראים כעת 
וי הכוס כהיפך הטוב ובבא הזמן מתבררים כתכלית הטוב, אשר על כן קר

החמישי: "כוסו של אליהו", שכוס זה כבר מזוג, אבל אין שותים אותו כי 
נם קוראים לו כוס של אליהו כי אנו עדיין לא ראינו את הטוב בנגלה, אמ

     יודעים ומאמינים כי בקרוב נראה גם בכך את ישועת ה'.
 (ציוני תורה) 

לוי  בני שמות ואלה', וגו שמעון ובני' וגו ראובן בני אבותם בית ראשי אלה
 טז)-(ו, טו

 ממה יותרלוי אצל 'שמות' תיבת אמר למה הקדוש: "קשה, ה"כתב השל
 דבר ידע ולוי. בגלות היו לא לוי שבט כי הוא הענין. ושמעון בראובן שאמר

 שם על לבניו שמות קרא, עשה מה, הצבור בצרת להשתתף ורצה זה
 'קהת' ושם, להם לא בארץ הם 'גרים' כי שם על 'גרשון' שם דהיינו, הגלות

 שאמר זהו, חייהם את 'וימררו' שם על 'מררי' ושם, 'קהות' שיניהם שם על
 פ"אע הציבור בצער להשתתף האדם ילמוד ומכאן. לוי בני שמות ואלה
     ."לו מגעת הצרה שאין

 (של"ה הק' דרך חיים תוכחת מוסר)
 (ו, יב) הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים.

 כפי מזולל יקר תוציאאם' הכתוב מן דרשו) א"ע ה"פ מ"ב( ל"חז דרשו הנה
 מדה כנגד מדה דוקא שזה נראה אבל. מקיים ה"והקב גוזר צדיק כי' תהיה

 ומבטלים, התורה חכמי של למשמעתם סרים שהם, קדוש עם לישראל
 כח גם יש לכן, יעשו מפיהם היוצא וככל, הקדושה תורה דעת נגד דעתם

 פיהם לאמרי ושומעים, ורעות קשות גזירותכל מישראל לבטל להצדיקים
 גם אז, הצדיקים לציווי מאזינים אינם ישראל בני ו"ח אם אבל. בשמים גם

 '.תהיה כפי' של הכח להם ואין, להם שומעין אין בשמים
 אינם ישראל בני ואם" אלי שמעו לא ישראל בני הן: "ה"משרע שאמר וזה

 מעליהם הגזירות לבטל אוכל שאיך" פרעה ישמעני ואיך" למשמעתי סרים
 על פי במאמר לפעול' תהיה כפי' של הכח לי אין שאז" שפתים ערל ואני"

  .והבן. מקיים ה"והקב גוזר צדיק דרך
 (שפע חיים) 

 (ז, יד) העם לשלח מאן פרעה לב כבד משהאל ה' ויאמר

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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 אחת פעם. המכס לגבות החמור שמינה שבחיות למלך משל חכמים אמרו
 להם ושאל החמור בא. בעיר עמו והשועל והזאב המלך שהוא הארי בא

 שהמלך יודע אינך החיות! מכל לך יש עזות כמההשועל: אמר לו. המכס
עצמו  אפי' המלך החמור, ל"א מכס?! לנו שואל ואתה עמו, ונחנו עמנו, בא
 לשועל, ונתנו וטרפו, המלך בא. למלך מס החמור ובקש בא ישלם מס! גם

 וכשבא. ואכלו יפה הלב וראה איבריו השועל סדר. איבריו לו לסדר וצוהו
 "וכי השועל אמר. לבו איה לשועל אמר לבו, ראה ולא איבריו וראה הארי
 . למלך"?.. מכס שואל היה לב לו היה אם
 ה:"הקב אמר. ה"הקב לו שעשה מה כל שכח. ושכחן נבזה הרשע פרעה כך

  . "פרעה לב - כבד" :דכתיב והיינו כבד נעשה לבו. לב לו אין זה שוטה
 (בעלי התוספות עה"ת)

 (ח, ח) :לפרעה שם אשר הצפרדעים דבר על ה' אל משה ויצעק
  .)ו"כ בפסוק( "ויעתר" כתיב ערובמכת בבמכת צפרדע כתיב "ויצעק, אבל 

 "תפלה) יד, א( דבגמ' סוכה כתב] ויצעק ה"ד וארא משה תורת[ סופר בחתם
 לא ובצפרדע, כן" תפלה אף התבואה מהפך עתר מה כעתר, נמשל צדיקים של

 הלכו בערוב אבל, ויצעק כתיב לכן הארץ, ותבאש מתו דהא לרחמים נהפך
 לגמרי לכן כתיב שם ויעתר.

 צריך והמתפלל, קול השמיעו דהצפרדעים אמר ל"ז ברודא אברהם רבי והגאון
וזהו ויצעק משה "על דבר" הצפרדעים,  .לצעוק הוצרך לאזניו קולו להשמיע

 טעם זה לפי אמר ל"ז חריף ליב' ר והגאון מחמת דיבור וצעקת הצפרדעים...
, אמנה מקטני הוא בתפלה קולו המשמיע.) ד"ב( דבברכות, פרעה לב הכבדת
בלחש.שומע' האיןכאלו] הריה"ד[י"ופרש

 (ע"פ פרדס יוסף)
 (ח, כא). ויקרא פרעה אל משה ולאהרן ויאמר לכו זבחו לאלקיכם בארץ

אחרי מכת ערוב קורא פרעה למשה ולאהרן ואומר להם שילכו לזבוח 
 לאלקיהם "בארץ".

בהתחלה אמר משה, שכדי לעבוד את ה' צריכים לצאת למדבר ואי והרי כבר 
 –אפשר לעשות זאת בארץ מצרים. ועתה, אחרי שפרעה קיבל מכות כואבות 

די, די, אני מסכים. לכו עבדו את ה'...  דם, צפרדע, כינים, ערוב, הוא אומר:
בארץ!? מה בארץ? אתה משוגע? מה ההוא אמינא לעבוד בארץ? הרי כל הזמן 

 ברים על עבודה במדבר!מד
 נתבונן מעט במה שארע במכת ערוב.–אומר ה"חתם סופר"  –כדי להבין זאת 

כתוב: "ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם את האדמה אשר הם עליה" (לעיל 
ח, ז). כל סוגי החיות שהיו בעולם, היו צריכים להגיע למצרים, וכל חיה צריכה, 

 ם, יער או קרח של הקוטב הצפוני.כדי לחיות, אזור אחר: מדבר או הרי
הדוב  –לכן במכת ערוב הביא הקב"ה גם "את האדמה אשר הם עליה" 

הארקטי הגיע עם הקרח הארקטי, הנמר הסיבירי הגיע עם השלג של סיביר, 
השימפנזות הגיעו עם עצי הג'ונגל, והחיפושית ממדבר סהרה הגיעה עם 

 ל בהתאם לחיות...אדמת המדבר הצחיחה. נהיה "מיש מאש" שלם, הכ
יתירה מזו, מסוגיית הגמרא בענין שור שנגח, עולה שחיה שנמצאת לא 

משנה את טבעה, היא כמו גר שלא מרגיש היימיש במקום שאליו  –במקומה 
הגיע. הקב"ה רצה שהחיות תתנהגנה כהרגלן, לכן עשה שכל חיה הביאה את 

יש ותזיק כפי האדמה אשר היא עליה אתה למצריים, כדי שהיא תרגיש היימ
 שהיא רגילה לעשות במקומה...

עתה נתאר לעצמנו איך נראתה מצריים לאחר שכל חיה הביאה איתה את סוג 
 האדמה שהיא מורגלת איליו: חול מהמדבר, שלג מהקוטב, בוץ, חצץ ועוד...

לא פלא, אפוא, שכל ארץ מצרים נחרבה, כמו שנאמר: "תשחת הארץ מפני 
מטע של מנגו, ולפתע נחת שם הדוב מהקוטב  הערוב". תארו לעצמכם שהיה

הצפוני ואתו הקרח הארקטי. אחרי שבוע חוסל כל המנגו. או בשטח שהיה 
מיועד לזריעת חיטה, הגיע נחש עם אדמת מדבר סהרה, האם במדבר אפשר 

 לזרוע?!... כך נשחתה כל ארץ מצרים!
לפי זה, מיושבת היטב השאלה שפתחנו בה. פרעה אומר למשה ולאהרן: "לכו 
זבחו לאלקיכם בארץ", שכן אחרי מכת ערוב כל ארץ מצרים הפכה למדבר, 
ואם כן, אמר להם פרעה: 'רציתם מדבר? הרי לכם מדבר כאן, במקום, ואינכם 

 צריכים לנדוד לשם כך דרך שלשת ימים במדבר!'...
צודק, גם ארץ מצרים היא כיום בגדר מדבר, אבל "הן נזבח ענה לו משה: אתה 

אנחנו צריכים מדבר שאין שם  –את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו?!" 
 מצרים!...     

 (יחי ראובן) 
 (ט, יב) משה אל ה' דבר כאשר אליהם שמע ולא פרעה לב את ה' ויחזק

 והרי פרעה לב חיזק ה"דהקב הא להבין יש הלוי" הקשה: לכאורה בספר "בית
 ת"השי כי אחרי פרעה חטא ומה) אג ז"ע( בריותיו עם בטרוניא בא ה"הקב אין
 . בזה רבים נתקשו וכבר. ישלח לבל לבו חזק

 המכה ורק, לשלחם לבל חפץ היה רצונו בעצם דפרעה בזה ומתרץ: והנכון
 וכמאמר, ממש בו אין בהכרח דנעשה ומה, רצונו נגד לעשות הכריחתו
 שנתן ולא, לבו את' ה חיזק ה"ומש, יגונה ולא ישובח לא ההכרח המפורסם

 ונשאר המכה יראת ממנו שיסור כדי עד לבו חיזק רק, לשלח ירצה שלא בלבו
 היה אם גם דהרי, עצמו מדעת לשלח רצה לא ושוב העצמי רצונו על כמקדם
 כ"שאה וזהו. למאומה נחשב ולא אנוסרק אינו המכה הכרח י"ע משלח

 המכה של הכרח י"ע שתשלח שמה פירוש, לשלח אתה מאן אם כי) י שמות(
 .לשלח העצמי ברצונך תרצה שלא זמן כל מעליך המכות להסיר לך יועיל לא

ובהקשר לזה, ידוע שפעם שאלו להמלבי"ם, על מה מסתמכים כשנותנים 
שוחד הוא, כיוון שצריך להיות שוחד לגוי? וענה שהטעם שאסור ליקח

"משפט צדק", והשוחד מטה את הדין, אבל אצל גוי, כיוון שבאים לפניו יהודי 
וגוי למשפט, הרי מטבעו נוטה יותר לטובת הגוי, לכן, כשהיהודי נותן לו שוחד 

הרי הוא מתקן את ה"משפט צדק" שיהיה שווה לב' הצדדים...
 יד): "אך תשובה ו"ח חלק ופרס חתם ת"ובאמת כתב כן מרן החת"ס (שו

 שכנגדו פעמים ורוב לפעמים ועוד, עמו שהדין בעצמו יודע הישראל לפעמים
 מיד חובו להוציא וקשה גוביינא שמחוסר אלא, לו שחייב ומבורר וידוע מודה
 וסובר, דתו בעל שהוא הארמאי על ומרחם ומתעצל מתרשל והשופט, הלוה

 בזה, עמו שהדין פ"אע ישראל עבור הארמאי לנגוש שלא בזה מצוה שעשה
 הישראל דאין מיבעיא ולא, צדק משפט לעשות להשופט שוחד ליתן מותר
 מטה השופט היה שלו שוחד דלולי, קעביד מצוה אדרבה, עור לפני על עובר

 .מזה" עיי"ש ניצולועכשיו, שלו מצות' ז על עובר והיה ישראל של משפטו
וזה מה שכתב בבית הלוי שהקב"ה חיזק את לב פרעה שיוכל להתנהג כפי 
טבעו, שהרי מחמת המכות היתה ניטלת בחירתו לבחור ברע, וע"י ה"ויחזק 

   .לבו" תהיה לו בחירה שווה לב' הצדדים
 מפרשים)(     

(ט, ועבדיו  הוא לבו ויכבד לחטא ויסף והקלת והברד המטר חדל כי פרעה וירא
 לד)

מפשטות הכתוב משמע שזה שהפסיק הברד זה עצמו גרם ל"ויכבד לבו", ויש 
 להבין מה גרם לו זאת.

מבאר בספר "בכורי ישראל", שהנה במכת ברד היו ג' דברים: מטר, קולות 
 ורב ה' אל וברד. פרעה רצה שיפסיקו רק הקולות והברד כמו שאמר: "העתירו

לעמוד" (ט, כח), אבל וסיפוןתולאאתכםואשלחהוברדאלקיםקולותמהיות
 אליו הגשם היה ברכה למצרים. ואכן משה נענה לבקשתו והבטיח לו: "ויאמר

 יהיה לא והברד יחדלון הקולות ה' אל כפי את אפרש העיר את כצאתי משה
 הארץ (ט, כט). לה' כי תדע למען עוד

 אתפרעה מעם משה אמנם, למעשה נפסקו כל ג' הדברים כדכתיב: "ויצא
(ט, לג).  ארצה נתך לא ומטר והברד הקולות ויחדלו ה' אל כפיו ויפרש העיר

כיוון שכך, אמר פרעה, זה וודאי לא מכח משה רבינו שהוא הרי הבטיח 
 והברד המטר חדל כי פרעה שייעצרו רק הברד והקולות, וזהו אומרו: "וירא

שמצינו ועבדיו". ובזה מובן מה  הוא לבו ויכבד לחטא "ויסף " לכןוהקולות
 משה ה' אל בתחילת פרשת בא שהקב"ה אמר למשה אריכות דברים "ויאמר

 אלה אתתי שתי למען עבדיו לב ואת לבו את הכבדתי אני כי פרעה אל בא
בקרבו" וגו', שהקב"ה אמר לו שאל ירע לבבו בכך שכביכול לא נתקיימה 

  הבטחתו, כי כל המטרה בזה היא בכדי להכביד את לב פרעה וכו'.
 י בכורי ישראל)(עפ"

 מאוצרות המגידים  
 (ח, ב) ותעל הצפרדע

. מיהרו נבהלו והכוה, והתיזה נחילים נחיליםכשהגיעה הצפרדע למצרים, 
הנחילים לעשות שליחותם. אצו רצו, קפצו ודלגו, טפסו במדרגות הארמון, 
ונכנסו בשעריו. אח, איזה פאר, איזה הדר! מלאו את הטרקלין המלכותי, 
השתרעו על השטיח האומנותי, התישבו על כורסאות הקטיפה, התפרקדו על 

דשו עד אפס הדומי הרגלים. עלו על כרכב האח, הסתדרו על אדני החלונות, ג
מקום, ועדיין ממשיכים לנהור. פלשו לחדר השינה, התכרבלו מתחת 
לשמיכה, על הכרים ומתחתם. אף מתחת למטה, על נעלי הבית ובתוכם. 
והלאה, למטבח, למזווה. וממשיכים ובאים. לחדרי האמבטיה, לאולם 
הכינוסים. זהו, הארמון פקוק, אבל באים עוד ועוד. מצטערים, חפשו לכם 

ם. זוזו מעט, אל תהיו אנוכיים. מקום שמור, אני מחכה לאחי. בעל כרחם מקו
ממשיכים, מחפשים מקום ואין. הכל מרבד ירוק, מתנועע ומקרקר. מקום 
אחד נשאר, בתנור הלוהט. אין בררה, צווי השם הוא, קופצים פנימה בתחושת 
הקרבה, מסירות נפש. גורלו של מאחר, שכולם הקדימוהו. תפסו את כל 

 מקומות הטובים, לקנא בהם. שליימזל היית ושליימזל תשאר. ה
  –ומה לבסוף 

"וימותו הצפרדעים מן הבתים ומן החצרות ומן השדות" (שמות ח, ט), אבל 
לא מן התנורים. לפי שמסרו נפשם למות על מצות הקדוש ברוך הוא, חזרו 

שנראו ליאור חיים (ילקוט שמעוני).ומה למדנו? שאין לחשב חשבונות! אלו 
בטובה ובשלוה, נערמו חמרים חמרים וברקבונם באשה הארץ. ואלו שנדמה 

 גם להם עצמם! שהם מוסרים נפשם דוקא הם, ורק הם, שרדו!  -היה 
כבר סיפרתי, בראש השנה שנת ת"ש הפציצו הגרמנים את  -ובי היה מעשה 

 ביאליסטוק, ובסוכות נמלטנו לוילנה, בירת ליטא החפשית. 
ר מכן השתלטו הרוסים על ליטא ואסרו על קיום הישיבות. כחצי שנה לאח

ישיבתנו ירדה למחתרת. בשבת קדש פרשת שלח נמסר לנו, שהרוסים 
עורכים מצוד אחר בני הישיבות, להגלותם לסיביר. חברי נפוצו לכל רוח, ואני 
אמרתי לחברותא: "אדם כי ימות, באהל" (במדבר יט, ד), אפילו בשעת מיתה 

מבית המדרש (שבת פג ע"ב). וכמו שדרשו (דברים רבה א, יט)  אל ימנע עצמו
שאם בא עליכם השונא "פנו לכם צפונה" (דברים ב, ג), הצפינו עצמכם בתורה 



 

ג 

שנאמר בה: "יצפון לישרים תושיה" (משלי ב, ז). ישבנו כל השבת, ולמדנו 
בהתמדה. במוצאי שבת שבנו לאכסניה, וכמו שארע בדוד המלך (שבת ל ע"ב) 

לאך המוות השיגו כשפסק לרגע מלימודו, התדפקו מלאכי החבלה של שמ
הבולשת על דלתנו. חברינו התפזרו, כאמור, ואותנו תפסו. הספקנו לקחת 
איתנו את התפילין וכמה ספרים, והסיעו אותנו אל הרכבת. מצאנו בה כמה 
מחברינו שנתפסו בכף, ורבים אחרים הצליחו להמלט. כשראו אותנו, לעגו: 

, יענקל'ה, קריניקער, אזא שליימזל ביסטו! הלא קטן קומה אתה, יכולת "איי
 להחבא בקלות!" 

הכלל, המצוד המשיך. השליימזליניקעס נתפסו, וברי המזל הצליחו להמלט 
מצפרני הבולשת. הסיעונו לסיביר, לעבודת פרך במחנה כפיה. כמה קנאנו 

 באותם ששפר חלקם והצליחו להחבא 
לליטא, עם האייזענץ גרופע, פלוגות המוות שלהם. אבל  ואז פלשו הגרמנים -

יות ששמענו האזרחים הליטאים עצמם ולא היתה להם עבודה רבה. כפי העד
 קמו וטבחו ביהודים הקדושים. 

פר לי הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל: בימי אברכותו היה רב בעירה זעירה, יס
יות, בין קומץ האיכרים קלם. היו שם מתי מעט משפחות יהוד ציטויאן שעל יד

הגויים. ידם לא הספיקה לכלכל את רבם בלחם לשבע, והוכרח להגר למדינת 
הים. במלחמה, סיפר, כרתו האיכרים הליטאים את ראשי שכיניהם היהודים 

 באבכות מעדר! חיות אדם! 
 כמעט איש מחברינו 'ברי המזל' לא שרד. ואילו אנו, ה'שליימזלניקעס', היתה

 לנו נפשנו לשלל! 
  –והלאה 

בעיצומה של המלחמה שוחררנו מהמחנה, בתנאי שנתגורר בישוב הסמוך 
בתנאים מגבילים. מצבנו הירוד, בצרוף תת תזונה חריפה, המיטו עלינו את 
מחלת הטיפוס. אושפזתי בבית החולים, ולידי שכב בחור ישיבה חסון שחלה 

ד. שכני, הוא שנפטר. לפני אף הוא במחלה. הכל נדו לי, צפו שלא אשרו
פטירתו אמר: "ראה יש לי כאן סכום כסף", היה זה סכום זעיר, אבל הציל את 

 חיי, "קחהו, שלך הוא". הוא נפטר, ואני החלמתי. 
שבתי לאכסניה, וסרבו לקבלני. חששו מהדבקות. ספרו ששרפו את חפצי. 

ת החולים. החלטתי לעקור משם. הרי לא עוקבים אחרי, סבורים שעודני בבי
שבועיים ימים הלכתי לאורך מסילת הברזל. התכלכלתי בלחם שקניתי 

 במעותיו של הנפטר. 
כעבור שבועיים הגעתי למרקה, וחפשתי בית עם מזוזה בפתחו. ממרום 
הנחוני לביתו של השוחט, הרב רוט, יהודי חם וטוב לב, שארחני בביתו. 

ולין, וילדיהם לומדים מצאתי שהגיעו לשם פליטים רבים מרוסיה, ליטא ופ
בבתי הספר הכפרניים. החלטתי שצריך לפתוח חדר, תלמוד תורה חרדי. 
הזהירוני, זו סכנת נפשות, לפתוח תלמוד תורה תחת עינה הפקוחה של 
הבולשת. אבל אני הרי נובהרדוקר. מצאתי מקום ללמד בו, ביתו רחב הידיים 

ת הכופרים של גוי מקומי, חניק שמו. ערבי אדוק בדתו, ששנא א
הקומוניסטים שנאה עזה, והיה מוכן להסתכן עבור כל דבר הקשור בדת, לא 

 משנה לו איזו. 
הלכתי לשכנע את ההורים שימסרו לידי את בניהם. השתמטו, באמרם 
שהרשויות נותנות הקצאת לחם רק למי ששולח ילדו לבתי הספר שלהם. 

 "הפתק הכחול" הוא בגדר פיקוח נפש עבורם.
לי ועל צוארי, אשיג לכם "פתק כחול". אמרתי: "ע

מהיכן? באותה עת פשטה השמועה שאלמונים פרצו למשרדי הרשויות וגנבו 
מלאי של פתקים כחולים. לא ידעתי מי עשה זאת, אבל ידעתי את מאמר 
הגמרא, ש'לא העכבר גנב אלא חורו' (גיטין מה ע"א, קידושין נו ע"ב). מצאתי 

סר בשוק השחור. עוררתי בו את הנקודה את ה'חור', יהודי משלנו, ספ
היהודית, תן ידך לחינוך טהור לילדי ישראל. הסכים למכור לי במחיר הקרן. 
אספתי תרומות, וקניתי. נו, דבר כזה קשה לשמור בסוד. הרשויות עלו על 
התלמוד תורה המחתרתי, ומצאו שההורים מקבלים הקצאת לחם בפתקים 

 כחולים שהגיעו אליהם ממני. 
אתי עצמי בבית הסוהר. ההאשמה: ספסרות בשוק השחור. העונש: מוות. מצ

זה לא צחוק, הייתי בתא הנידונים למוות, אבל משמים גזרו דיני לחיים, וכעבור 
חצי שנה שוחררתי. כמה קנאתי באלו שנותרו חפשים, בחוץ! אשרי 
 שנתפסתי על דברי תורה, אבל האם לא יכול הייתי לארגן את הענינים בצורה

 מתוחכמת יותר, שלא יעלו מיד על עקבותי? אח, יענקלה דער שליימזל! 
כששוחררתי מבית הכלא נודע לי, שהשלטונות הרוסים הגיעו להסכם עם 
ממשלת פולין הגולה שמושבה בלונדון, שכל האזרחים הפולניים שבשטחה 
יגוייסו למאמץ המלחמתי נגד הגרמנים. חברי נשלחו לחפור שוחות וחפירות 

ואז ישבתי שקט ושאנן בבית  -אש הגרמנים, ורבים מהם לא שבו  תחת
 הסוהר!...

(והגדת)
וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד את לבו, ולא שלח 

 (ט', ז') את העם
 קושיא שהיא תירוץ...

היתה מפני  -הנה מלשון הפסוק משמע שהסיבה ל"ויכבד לב פרעה" 
אחד". וכל הרואה תמה, וכי זו סיבה להכבדת ש"ממקנה ישראל לא מת עד 

זו היא סיבה  -לבו של פרעה? התינח במכת צפרדע, שראה כי היתה הרווחה 

גם זה מובן, אך  -מובנת להכבדת לבו, או כשעשו החרטומים בלהטיהם 
ש"ממקנה בני ישראל לא מת עד אחד" יהיה סיבה להכבדת הלב שלא לשלח 

 בן.את בני ישראל? זה ממש אינו מו
"ויעש ה' את הדבר עוד צריכים להבין, דהנה התורה מספרת (פסוקים ו', ז): 

הזה ממחרת, וימת כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. וישלח 
פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד לב פרעה ולא שלח את 

תבה כ-, הרי ששינתה התורה לשונה, שבתחילה, בסיפור עצם המכה העם"
, ואילו בסיפור השמועה ששמע פרעה "אחד"התורה שלא מת ממקנה ישראל 

 משלוחיו כותבת התורה לא מת ממקנה ישראל "עד אחד", ומה טעם השינוי?
אכל לכשנתבונן נמצא, שכאן חבוי הטעם להכבדת לב פרעה, ופה נעוץ יסוד 

 מוסרי נפלא.
שימות מקנה  -הנה שני דברים יצאו מפי הגבורה לפני מכת דבר. האחד 

שמקנה בנ"י לא ימות. וחז"ל מוסיפים במדרש (שמ"ר י"א, ד')  -מצרים, והשני 
אפילו בהמה חציה של ישראל  -"עד אחד", "מהו עד אחד? לדרוש מהמילים 

 לא מתה". -וחציה של מצרי 
שגם בהמת השותפים לא מתה,  ולכאורה מדוע התורה מדגישה את הריבוי

דוקא בפסוק בו התורה מתארת מה ראה והבין פרעה, ולא בתיאור עצם 
 הוי אומר שזהו הטעם ל"ויכבד לב פרעה"! -המכה? 

שאם תשאל, באיזה כח העמיד פרעה את לבו מול מכת הדבר, שהמיטה אסון 
על אלהי מצרים, על כלכלתם ועל מאכלם? הכיצד מכבידים לב מול אמת 

התשובה נעוצה בפסוק זה: "וישלח פרעה, והנה לא מת  -וקבת שכזו? נ
", וכפי שדרשו חז"ל שאפילו בהמה חציה של ישראל עד אחדממקנה ישראל 

 לא מתה. -וחציה של מצרי 
 ה על הקב"ה...-י-ש-ו-כי לפרעה היתה ק

אם דבר ה' אמת ולא יחטיא, איך אותה בהמה שחציה של מצרי לא מתה? כך 
עם האצבע, ועשה "פשעטל", ומצא לו "פירכא" על כל מכת סובב פרעה

ויכבד  -דבר... שהנה סוף סוף מצא הוא חצי בהמה של מצרי שלא מתה... ומיד 
 לב פרעה...

 מאזניים של רשע...
והנה, אפילו אם נניח שקושיתו של פרעה אכן קושיה חזקה היא, ובאמת אותן 

 -דברי משה, ומפני שלא מתו  בהמות שחציין של מצרי היו צריכות למות לפי
יש כאן סיבה להכבדת לבו כי לא נתקיימו דברי משה, עדיין כלום יש לו תירוץ 
על כל הבהמות שכן מתו?! אף אם "בהמות שותפים" אלו הן קושיא על האמת 

כלום מליוני הבהמות שנשמדו במכת דבר אינן מהוות קושיא על  -והאמונה 
 הכפירה?!

ניים שכאלו, המכריעות ע"י קושיא אחת כנגד מליוני היכן מצא לו פרעה מאז
 הראיות הניצחות ההפוכות?

ובאמת גם אצלינו בחיי היום יום, לפעמים מתעוררות אצל חלושי הדעת אי 
אלו תמיהות, ושואלים "שאלות" כביכול על הקב"ה, רח"ל: למה? מדוע? וכו' 

ינם שואלים על א -וכו', ואנו שואלים: למה אותם אלו ששואלים על האמונה 
 הכפירה...?!

נכון שאינם מבינים כמה דברים, אבל את כל השאלות על כפירה הם כבר 
תירצו? הם כבר תירצו את השאלת: "מי ברא אלה"? הם תירצו את הקושיא 
מי הוצאינו ממצרים וקרע לנו את הים ונתן לנו את התורה במעמד הר סיני? 

, חרף כל הרדיפות והרציחות בכל הם חקרו כבר מי מקיימנו בגלות אלפי שנים
 פינה בעולם?

וכי אין כל אלו שאלות של ממש על כפירה? וא"כ גם אם אין להם תירוץ על 
מדוע לא ישארו לכה"פ בספק? ובפרט שרוב השאלות  -השאלות באמונה 

הקשות דוקא מופנות על הכפירה... (הבה ונחשוב: את התורה, שהקב"ה נתן 
איננו משיגים בשכלנו הדל. ואת הבריאה, שלא  -לנו בשביל שנבין אותה 

בה אנו כבר רוצים  -ניתנה כלל להבנתנו, ואנו רק מתארחים בה לשבעים שנה 
 ת באמונה...?!)-ו-ל-א-להשיג הכל, עד שיש לנו ש

ואגב, ניתן להניח שכל אלו "השואלים שאלות", גם הם חשים בסתר לבם שכל 
", ומסתמא הרעק"א היה מצליח השאלות שלהם אינן בגדר "קושיות עצומות

מתוך  -ליישב אותן... אלא שבדרך כלל השאלות אינן באות מהראש 
 מ"בטן רשעים תחסר" החושקת בעוה"ז... -התבוננות, אלא מהבטן 
 תשובה לפרעה הרשע...

הנה  -ומכיון שבארנו שבדרך כלל ניתן למצוא תשובות ל"שאלות" באמונה 
 "שאלתו"... ננסה אנו הקטנים לענות לפרעה על

שימות מקנה  -הנה נתבאר לעיל, שבמכת דבר נגזרו שתי גזרות, האחת 
שמקנה ישראל לא ימות. ומעתה בבהמה משותפת, תמיד  -מצרים, והשניה 

הרי מת ממקנה  -תהיה סתירה לאחת משתי הגזירות. אם תמות הבהמה 
הרי  -ישראל, והקב"ה אמר שממקנה ישראל לא ימות אחד. ואם לא תמות 

חציה של המצרי נשאר חי, והרי זו סתירה לגזירה שכל מקנה מצרים ימות.
ואם כן מובן מאליו שאין כאן קושיא, כי בהכרח שאחת מן הגזירות לא תחול 
במקרה כזה. ונמצא שכל הספק הוא איזו גזירה להעדיף, אם להעדיף את 

 או את איבוד שתיהן, והעדיף -הצלת בהמת ישראל עם הצלת בהמת המצרי 
 -הקב"ה להציל את חציו של היהודי על אף קיומו המוכרח של החצי השני 

מאשר לעשות בהיפוך, וא"כ מה הקושיא? הרי כל צד שהיה נבחר היה משאיר 
 כבד לב פרעה...!! -לפרעה מקום לטענה... אך לפרעה פתרונים... 



 

ד 

אלו תהפוכות לב האבן העומד כסלע איתן, אשר אחר תאותו ימשיך לרדוף, 
הראיות השכליות לא יזיזוהו ממקומו כמלא נימא, אלא ימצא דחיה כל  וכל

 אע"פ שאינה אלא דחיה בקש... -שהיא 
אמנם באמת היה אפשר לקיים שניהם: שלא להפסיד את ממון ישראל, ושלא 

ע"י  -להותיר מבהמת מצרים, ושאעפ"כ לא תהיה קושיא על אחת מהגזרות 
כל השותפויות של בני ישראל עם שהקב"ה היה גורם שעוד לפני מכת דבר 

מצרים יתפרדו. אך כאן התעלל הקב"ה בפרעה, והניח לו מקום שתהיה לו 
 כדי ש"יחזק לבו"!!! -"קושיה" 

 לפתח חטאת רובץ
לב  -וכך אמר הרבי, ר' ליב חסמן זצ"ל: "לפתח חטאת רובץ" (בראשית ד', ז') 

ה", ו"השמים -האדם מלא וגדוש באמונה ויראה, שהרי "מבשרי אחזה אלו
כל הבריאה זועקת אמונה, ואת כל האמת והאמונה הלזו  -ל" -מספרים כבוד א
 מכיל לב האדם.

אבל תנאי אחד יש לקיום האמת בלב האדם, והוא שהלב אטום מכל צדדיו!! 
 -כי אם נפער סדק קל בלבו של האדם, ואפילו פתח כחודו של מחט, מיד 

ף נדחף שם ומצליח להחליש "חטאת רובץ", היצה"ר תיכ -"לפתח" הזה 
 באחת את כל מצבור האמונה האדיר שבקירות הלב פנימה!!!

ולו  -הלב המלא אמונה הרי הוא כשקית גדושה ומלאה במים, אשר די בחור 
בכדי שישפכו כל מימיה לארץ!! וכך הוא הדבר אף בליבו של  -הקטן ביותר 

בקושיא אחת,  די בליצנות אחת, -אדם, כי כנגד כל האמת הגדולה שבלב 
תוקף האמת וחוסנה פג והולך  -וכבר "לפתח חטאת רובץ"  -ברפיון ידים אחד 

 לו.
 כך היא מידת הלב באמונה, כך היא במידות, ובכל דבר!!

 וזכורני שפעם ביקרתי אצל גביר גדול אחד לצורך התרמתו לדבר מצוה חשוב.
ע ארעמאן), כי הגביר הנ"ל באמת יותר הולם היה לכנותו "עני מר" (א ביטער

אמנם כסף לא היה חסר לו, אלא שהוא היה עכברא דשכיב אדינרי... שאין לו 
כל יכולת להתרומם משכיבתו זו, ואין לו כל שליטה על ממונו, ואפילו על 
פרוטה אחת אינו בעה"ב להוציא מתחת ידו... וכי הלזה "גביר" יקרא?!... והלא 

 עני מר הוא...
על דינרים רבים תחתיו, התבקש על ידי לתרום עכ"פ אותו "עני מר" שרובץ

לענין נכבד, והוא אכן אפילו הסכים שצריך לתת עבור ענין חשוב זה, אלא 
שבסופו של דבר קמץ את לבו, שהרי אין הוא שולט אפילו על פרוטה אחת 

 ולא נתן מאומה. -מכל ממונו הרב 
 שונים... ת על הרבנים בענינים-ו-נ-ע-ומדוע לא נתן? משום שהיו לו ט

למה עושים כך, ולמה לא עושים כך, וכו' וכו'. נו... וכי משום כך סרה הסיבה 
לא! אבל כסף כבר לא ראינו "עד אחד"...  -לתרום לאותה מצוה המדוברת? 

 א...-י-ש-ו-ולמה? כי מצא איזה ק
 לפתח חטאת רובץ! -הוי 

קושייתו של ה"אינט"
דין בסוף ימיו של הח"ח זצ"ל, עוד זכורני מימי צעירותו, מעשה שהיה ברא

מעשה שהרעיש בשעתו את העולם היהודי כולו, והיה לשיחת היום, וממנו 
נלמד עוד מהו כוחן של תהפוכות ללב האדם, ואנה יכול הוא לבוא ע"י 

 "קושיותיו" ו"שאלותיו" הנובעות מלבו ותאוותיו...
התארגנו בעיירה ראדין היו קבוצת פורקי עול בשם "פועלי ציון". הללו 

והוציאו איזה כתב עת, בו הפיצו את דעותיהם הכוזבות.
קבוצה מבני הישיבה בראדין התארגנו כנגד וטכסו עצה להשיב מלחמה 
שערה, עד שפעם אחת הגו רעיון: באחת הפעמים שהיה העלון צריך להיות 
מופץ, הקדימו הבחורים בשעת לילה מאוחרת טרם הפצתו, קפצו דרך 

פוס, רוקנו מתוכו את כל החומר המודפס, והוליכוהו החלונות של בית הד
שם בעזרת כמה  -אחר כבוד אל התנור שבפאתי היכל הישיבה, ישיבת ראדין 

 גזרי עצים הבעירו את כל העלונים...
אלא שעם כל רצונם הטוב וכשרונם המבורך, לא זכרו הבחורים את הכלל 

ו אותם "פועלי הבסיסי שלא להשאיר עקבות... ולפיכך למחרת, כאשר רא
הישיבע  -ציון" את אשר חולל כבודם, רצו בזריזות אל הכתובת החשודה 

 בוחרים... ומשפתחו את התנור מצאו שיריים... אכן נודע הדבר...
תיכף ומיד החישו הפרחחים צעדיהם, ובאו לפרק את זעמם בבית הכהן הגדול 

 החפץ חיים זצוק"ל.
איזה חצוף אחד פתח ראשון את  והנה נכנסים המה קבוצה של מספר אנשים,
מיד  -תוך כדי חירופיו וגידופיו  -פיו בדברי חוצפה נגד מרן הח"ח, ובו ברגע 

נכנסה בו רוח שטות והשתגע לפתע לעיני כל, ובשגעונו יצא אל הבית, הרחיק 
לכת עד שפת הים, שם עלה אל אוניה כלשהיא, והטביע עצמו למוות, ותהום 

 כל העיר.
המעשה כמובן היה לשיחת היום בין הבריות, זה אומר בכה וזה אומר בכה, 
ואילו בכתב העת של הציונים היוצא בוורשא בשם "האינט" (אצל היראים היה 

שאלו  -נקרא אינט בחיריק תחת האלף... ומשמעותו באידיש "כלב נובח") 
 שאלה על החפץ חיים... הבה ונשמע את הקושיא של "האינט":

ץ חיים חיבר ספר על הלכות לשה"ר, והרי כולם יודעים שהח"ח הרי החפ
מעורר על הצורך באהבת איש את רעהו, וא"כ הכיצד זה קילל הח"ח את 

 האיש שישתגע וימות? שאלת תם... ממש כשאלתו של אחאב...

הח"ח קילל את האיש, -הרי מודים המה שלפי הסיפור שהם בעצמם סיפרו 
שה זאת הח"ח? אלא ודאי יודעים הם ומחמתו השתגע ומת, והיאך ע

שהקב"ה שמע את דבריו, וקיימם, ועל כרחך שדבריו חשובים מאוד בשמים. 
וא"כ הכיצד זה שואלים על איש כזה, ועל מעשה כזה, בו קיבל הסכמה פרטית 
מהשמים? איך מדפיסים כזו שאלה ברצינות תהומית, ומפיצים אותה בכל 

 מקום ללא כל בושה עצמית? איך?
ראה שהיו להם מלמדים טובים לשיטת ה"שאלות המופרכות מיניה וביה", כנ

שיטה ההופכת כל שאלה להגיונית אם נועדה היא בכדי לנגח את התורה... 
 אחאב ופרעה... -ומי הם? 

סופו של מעשה שכבר אינו נוגע לעניננו היה, שהח"ח שמע את שאלתם, וענה 
רך אחד לכתוב מילה במילה, להם תשובה, ומכיון שהיה כבר זקן, ציוה לאב

והוא ז"ל חתם מלמטה, וכה נכתב במכתב שהתפרסם אז בתפוצות ישראל 
 בארץ ובגולה:

זה שקר! מימי לא קללתי יהודי!! אבל סוף  -"מה שהם אומרים שקללתי אותו 
זה אכן אמת ויציב!! וזאת למען  -המעשה שהשתגע, ואח"כ נאבד מן העולם 

רים אסור להתחיל!!" עכ"ד מרן הח"ח זצוק"ל, ישמעו ויראו, שעם ישיבע בוח
 וכמה הילכתא גבירתא איכא למילף מיניה.

 (לב שלום)                                                                                                          

 
 "יהי לתנין"

ישיבות, ברוך השם, לא אני זוכר, בשעתו, היתה בפולין מבוכה רבה. לבני ה
נגעה, אבל בין הסוחרים שררה עצבנות רבה: כנופיה החדירה לשווקים המוני 
שטרות מזויפים של מאה זלוטי. אלמונים רכשו סחורות ברבבות זלוטים 
ושלמו במזומנים, בשטרות מרשרשים. המוני סוחרים תמימים נפלו בפח. בני 

שטר של מאה זלוטי, גם עשרה הישיבות, כאמור, לא נפגעו. מעטים מהם ראו 
זלוטי היו הון רב עבורנו. אבל המסחר הגדול ספג מכה אנושה, והחשדנות 
היתה רבה. לא אחת הוזעקה המשטרה לעצור קונה תמים ששלף חפיסת 
שטרות מקוריים, לא אחת נעצר סוחר אומלל שבא לבנק להפקיד את פדיונו 

בולשת נכנסה לפעולה. והתברר שנעשק. המשטרה גייסה את כל מודיעיה, ה
ההצפה אימה על הכלכלה. חברו פיסת מידע לרעותה, ועלו על עקבות -

החבורה. חשפו את בית הדפוס, החרימו את הגלופות, ואסרו את הזייפנים, 
העמידום למשפט. הסוחרים נשמו לרווחה, וסננו במשטמה: "הלואי וידונו 

 וצלקות רבות הותירו.למאסר עולם ולא יראו אור יום!" נזקים רבים גרמו, 
עורך דין ממולח נשכר ליצגם. כסף, הרי לא חסר להם. התובע תאר בציוריות 
את העוול והעושק. איך סוחרים תמימים נפלו בפח, וכשבאו עם הפדיון לבנק 
הודיעום שהכסף נטול ערך, שוה לצור על פי צלוחיתם. איזה מפח נפש, איזה 

יעלה כמה סוחרים לדוכן העדים. שברון לב, איזה הפסד! בהמשך, הבטיח, 
כאלו שנאלצו לפשוט רגל בעקבות מעללי הכנופיה, שהפסידו כל רכושם 

 שמכרו סחורה משובחת תמורת פיסות ניר חסרות ערך!
קם הסנגור, ושאל: "מי אמר שהשטרות מזויפים? אולי היו אלו שטרות 

מקוריים?!"
 השאלה עוררה תרעומת וביקורת: "מה פרוש, הבנק קבע!"

 והוא בשלו: "לפי מה קבע הבנק, אולי טעה?"
"למזלנו", הסביר התובע, "הזיוף לא היה מושלם. היה עיוות בדיוקנו של 
קאזימיר, וחסרו כמה קוים עדינים בכנפי הנשר הפולני בפינה השמאלית 

 העליונה. סקירה חדת עין, חשפה את הזיוף מיד!"
 מוצלח?!" חקר הסנגור."מלבד שינויים זעירים אלו, היה הזיוף 

התובע קד בלעג. אם הסנגור מבקש להדק את טבעת החנק על צוואר 
לקוחותיו, זה ענינו: "אכן כן, עמל רב הושקע בו", החמיא. "הזיפנים השיגו ניר 
זהה, וצבעים תואמים, ושקדו על הגלופות באמנות רבה. אבל, מה לעשות, 

 לשלמות לא הגיעו!"
סנגור. "משום שהם אנשים ישרים, ולא רצו "אומר לך מדוע", הפתיע ה

לרמות. לכן לא חיקו בשלמות, כדי לאפשר לזהות. ואם הסוחרים לא עיינו 
ולא חשפו, ענינם הוא. הם האשמים באסונם! החוק אוסר לזיף זיוף מושלם, 
מוליך שולל. הם לא עברו אפוא על החוק, ואני דורש מבית המשפט 

 לשחררם!"
 בית הדין! איזו סערה פרצה באולם

 איזו חוצפה, איזו עזות פנים!
 -ומדוע? 

כי הכל יודעים שלא היה זו חבורת צדיקים ותמידים. היתה זו חבורת זיפנים 
שבקשו לעשות הון בתרמית, וחתרו ליצור זיוף מושלם. כמה מאמצים 
השקיעו במציאת גליונות הניר המתאימים, במציאת הצבעים התואמים, 

 -בכל כוחם ליצור זיוף מושלם בחריטת הגלופות. ניסו 
 וכשלו, לאסונם!

 -מעשה שהיה הוא 
 ומכאן, לפרשתנו.

, תנו לכם מופת" (שמות ז, ט), יבקש הוכחה שהם "כי ידבר אלכם פרעה לאמר
באים בשם בורא עולם, "ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה, יהי 
לתנין" (שם). וההמשך, ידוע: פרעה צחק ולעג, קרא לחכמים ולמכשפים ועשו 



 

ה 

כן, "וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם". והסוף גם הוא ידוע: "ויבלע מטה אהרן 
 ".את מטתם

"כשראה פרעה כן, תמה ואמר: ומה אם יאמר למטה: בלע לפרעה ולכסאו?! 
 עכשו הוא בולע אותו!"

 ומה אמרו החרטומים? פנו להזמין שרביטים חדשים...
 -ומה זה אומר לנו 

אלו דברי רבי ירוחם ממיר זצ"ל ("דעת חכמה ומוסר" ח"ג מאמר מה): "בכל 
בתי חכמה ובתי ספר נבנים,  הבריאה, נראה לכאורה מהלך בכל דבר. וכמה
 -וכאילו אנו מבינים אותם ומוצאים אנו בה טעם 

אכן המשכיל יבין כי ההבנה הולכת רק שלוש וארבע פסיעות, ואחר כך כבר 
נאבדות ההבנות. וחכמי הרופאים, אחרי כל התחכמותם בחכמת הרפואה, 

 הודו כי לבסוף אינם מבינים שום דרך ומהלך!"
תברך להשמיענו באות הניתן לפרעה. שהנה, גם זה מה שרצה הבורא י

החכמים המצרים מתימרים לעשות כן. אבל אינם מסוגלים אלא לפסוע הצעד 
הראשון. לכאורה הינו הך, כמוהם כמשה וכאהרן, והם לועגים ומקניטים. אבל 
בהמשך מתגלה אפסותם, ובעל כרחם יודו וימליכו ויאמרו: "אצבע אלקים 

 היא"!
 -ואני נזכר 

ם אחד באתי לפני הרב שך זצ"ל, והיתה דעתו בדוחה בדוחה עליו. אמר לי: יו
 -"רבי יעקב, הסכת ושמע 

שהיתי בבית החולים, ונוצר קשר ביני ובין הפרופסור. באמת, נהג בכבוד. ופעם 
אמר: כבוד הרב, יש לי רספקט לדת. יחס של כבוד והערכה. אבל, יחד עם 

 תחות המדע!זאת, צריך שידע: הדת מעכבת את התפ
תמהתי: מה הקשר בין השנים. השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם. וכי 

 חסרים מדענים דגולים שומרי תורה ומצוות?!
אמר לי: המדע מציג שאלות, והדת מציגה תשובות. ובכך, חוסמת היא את 
התפתחות המדע. כי כשיש תשובות אין שאלות. אבל אנחנו איננו מתיחסים 

ושואלים את השאלות, ומגיעים אל התשובות  -ר לפיו עפ -לתשובות 
 "האמתיות"!

 לא הבנתי: חידות לי דבריך. אולי תואיל לפרט?
 אה, לכך חיכה!

הנה, אתם יודעים שהעולם נברא על ידי הבורא יש מאין בששה ימים. אבל 
המדע אומר: נניח שהעולם נוצר מאליו, כיצד נוצר אפוא? וחוקרים, ומגיעים 

 לתשובה!
 באיזו תרועת נצחון אמר זאת, איך נצצו עיניו!

אמרתי: כמה נפלא! אז אולי תשתף גם אותי בממצאיך, איך נוצר העולם 
 מאליו?!

אה, ובכך, זה היה כך: בתחילה היה העולם מוצף במים טעוני חמרים 
כימיקליים. החוקרים משתמשים במושג "מרק כימיקאלים". ואז התחוללה 

שיפד כמה וכמה כימיקאלים בכח חשמלי עז ואיחד סערת ברקים, וברק אחד 
אותם, וכך נוצר, באקראי, התא החי הראשון. מכאן ואילך, זו רק שאלה של 

 -התפתחות 
הבטתי בו וחייכתי, והוא חש שלא בנוח. אמר: כמובן, זה רק 'על רגל אחת', 

 -יש בענין הזה ספרות שלמה 
פה שאשאל אותך מה אחוז אין לי ספק בכך. אמרתי: טוב, פרופסור. אתה מצ

ההסתברות שברק ישפד חמרי גלם ויצור מהם תא חי, ומה סיכויי השרידות 
של התא. ואיך השתכפל והתחלק, ואיך התמזגו שני התאים וחלקו ביניהם 
תפקידים. ובכן, לא אביך אותך בכך. אבל תענה לי רק על שאלה אחת. הכל 

 -ת לזה, מרק כימיקלים התחיל בסופת ברקים שהשתוללה על פני, איך קרא
כן, אישר.

 ובכן, מי יצר את מרק הכימיקלים?!
 אה, הפטיר, זאת אין אנו שואלים!

 א גילעכטער, איזו בדיחה!
אז גם אתם מודים בבריאה! בכדי שלא להודות בבריאה יש מאין בששת ימי 
בראשית, החלטתם להרחיק מליארדי שנים, ולהתחיל באיזה 'מרק כימיקלים' 

אבל  -והיום הם מרחיקים עוד יותר, ומתחילים מאיזה מפץ גדול  -דמיוני 
ככלות הכל, מישהו יצר את החומרים, והכין את התנאים, וארגן את הארועים 

אז ככלות הכל, בעל כרחכם, תגיעו לבורא, אז מדוע כל ההתפתלות, הודו בו  -
 מים, שבו ללמוד חומש!

 ש.וזאת הורה הבורא יתברך באות המטה שנהפך לנח
מדוע בחר באות שגם החרטומים יכלו לעשותו, ורק לאחר מכן, כשהתנין הפך 

 -למטה ובלע את תניניהם, חפו פניהם והודו באזלת ידם 
כי כך דרכם מאז ומעולם, בורחים מהאמת ומתימרים להבין מסברתם, 

ומרחיקים שלוש וארבע פסיעות, ודרכם נחסמת. ובעל כרחם מודים, והם 
            כה נלעגים! 

 (והגדת)  
 "יהי לתנין"

פעם, עוד היה עם מי לדבר. אחד מראשי מפא"י [מפלגת פועלי ארץ ישראל], 
מפלגת השלטון באותם ימים, היה מעירי, קריניק. סבו היה שכנם של הורי. 
אני עוד זוכר אותו, יהודי נכבד, יודע ספר. המפא"י'ניק הזה אחז עצמו כמכר 

זאת. יהודים אוימו שאם לא ישלחו בניהם לחינוך 'שלהם' לא  וידי, ונצלתי
תרכוש 'תנובה' את תוצרתם החקלאית, ולא ימצאו מקום עבודה. הייתי 

 מתקשר אליו, והענין היה מסודר.
יום אחד פניתי, בקשתי להסדיר ענינו של יהודי שלא היה בעל 'פנקס אדום', 

יום דרכינו נפרדות", כאילו איזו 'שטיפה' קבלתי: הוא לא רוצה לשמוע, "מה
עד היום היתה דרכנו משותפת. "לך ל'חזון איש' שלך". זה באמת מומלץ, 

שלכל אחד יהיה איזה 'חזון איש' פרטי כזה, משלו.
על מה יצא הקצף? ובכן, היה זה זמן קצר לאחר פגישת בן גוריון, ראש 

חובה  הממשלה הראשון, עם ה"חזון איש" זצ"ל. הממשלה חוקקה חוק גיוס
פסקו שזה  -ועמו כל גדולי ישראל  -ושרות לאומי לבנות, וה"חזון איש" 

ב'יהרג ועל יעבור'. הארץ רעשה וגעשה, וראש הממשלה החליט להפגש עם 
ה"חזון איש". כשנוכח בנחרצותו, הוקפא ביצוע החוק. כשחזר בן גוריון 
ו מהפגישה, סיפר בהתפעלות על אישיותו של ה"חזון איש" ועל פקחות

 העצומה, אבל התרעם על משפט אחד ששמע מפיו.
ה"חזון איש" צטט באזניו הלכה מן הגמרא (סנהדרין לב ע"ב): שתי ספינות 
עוברות בנהר [במצר צר] ופגעו זה בזה, אם עוברות שתיהן, שתיהן טובעות, 
בזה אחר זה, שתיהן עוברות [והשאלה למי מהן זכות קדימה]. וכן שני גמלים 

מעלה בית חורון [מקום צר, שעוברים בו אחד אחד] ופגעו זה שהיו עולים ב
 -בזה, אם יעלה שניהם, שניהם נופלים. בזה אחר זה, שניהם עולים 

 טעונה ושאינה טעונה, תדחה שאינה טעונה מפני טעונה.
 -אמר ה"חזון איש": "ספינתנו טעונה, ספינתכם ריקה 

 פנו את הדרך!"
את כשחזר, וזה הרתיח את איש שיחי: "איזו בן גוריון נדהם. לא נרגע. סיפר ז

ש"ס בבלי וירושלמי,  -עזות, איזו השמצה! טוענים אתם שספינתכם מלאה 
מכילתא ותוספתא, זוהר ומדרשים, תנאים ואמוראים וגאונים, ראשונים 

-ואחרונים, בבקשה. אבל למה לומר שספינתנו ריקה 
 "ומה יש לכם, במחילה", העזתי לומר.

 -ויל"ג, ומאפו וברדיצ'בסקי, וביאליק וטשרניחובסקי"  "אוהו, יל"ל
 "נו, באמת".

 השתתק, נבוך.
אברהם  -להבדיל  -גם הוא הבין שלשים את ביאליק וטשרניחובסקי מול 

מול הלל ושמאי, רבן יוחנן בן זכאי  -יצחק ויעקב, משה ואהרן, דוד ושלמה 
אביי ורבא, רבינא ושושלתא דרבן גמליאל, רבי עקיבא וחבריו, רב ושמואל, 

רש"י ורבנו תם, הרמב"ם והראב"ד,  -רב סעדיה גאון ורב האי גאון -ורב אשי 
מול ה"בית יוסף" והרמ"א, הש"ך והט"ז  -הרמב"ן והרשב"א, הריטב"א והר"ן 

מול ה"קצות" וה"נתיבות", רבי עקיבא איגר והגאון, זה לא  -וה"מגן אברהם" 
 הריקה, שגם בספינתו כמה גרגרי חול. רציני. זה כאילו טען קברניט הספינה

התעשת: "אבל אנו פתוחים לתרבות המערבית. והיא, הרי תודה, טעונה 
 -וגדושה: סופרים, מחזאים, משוררים, הוגים" 

הייתי יכול לענות לו, שאם יתקלו במעלות בית חורון שתי עגלות, האחת 
נחשים טעונה אוצר המלך והשניה קש וגבבא, שלא להזכיר שהקש שורץ 

ועקרבים, אין ספר איזו תדחה מפני רעותה. אבל, כבר אמרתי: הייתי זקוק לו, 
 לעשות טובה ליהודי.

 אמרתי לו: "הרי למדת ב'חדר'. תרשה לי להזכיר לך משהו".
אמרתי, פעם עוד היה עם מי לדבר. היתה להם 'גרסא דינקותא'.
פרעה: "מי ה' משה ואהרן באו אל פרעה, ודרשו לשלח את בני ישראל. אמר 

אשר אשמע בקלו. לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח" (שמות ה, ב). 
היה עליהם להוכיח, שבאים הם בשם בורא העולם. "ויאמר ה' אל משה ואל 
אהרן לאמר, כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרן קח 

. עשו כן, ועוררו פרץ ט)-את מטך והשלך לפני פרעה, ויהי לתנין" (שמות ז, ח
צחוק: "ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים, ויעשו גם הם חרטמי מצרים 

 -בלהטיהם כן, וישליכו אי מטהו ויהיו לתנינים" 
 זה מה שישכנע אותם?! כל דרדק, שולית קוסמים, עושה זאת!

 "ויבלע מטה אהרן את מטתם".
 -זה, מה ששכנע! וכיצד 

מות ז, יב): "וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם", פירש רבינו עובדיה ספורנו (ש
על תבנית ותמונת תנינים, אבל לא בתנועתם. "ויבלע מטה אהרן את מטתם", 
שיראו שהאל לבדו הוא הנותן נשמה ורוח. ולא היה כח בחרטומיהם לתת 

 תנועה בתנינים.
ומדוע בחר הקדוש ברוך הוא באות זה, כי רצה להעמידנו על החילוק וההבדל 

לא בין מעשיו למעשה החרטומים בלבד, אלא על התהום הפעורה בין  -
השקפה ודת, לבין היהדות, דת האמת. וכבר עמדו על כך הרמב"ם (באגרת 
תימן) וה"כוזרי" (מאמר ג אות ט), שבהשקפה ראשונה עלול אדם לטעות בין 
אדם חי לבובת שעוה. לכאורה, בחיצוניותם, נראים כזהים. אך במבט שני, מיד
רואים: השער פאה נכרית והעינים כדורי זכוכית, הפנים טיחת שעוה והמילוי 
קש. ובאדם, מוח ולב, וראות וכליות, וכבד וטחול, לבלב ובני מעיים, בשר ודם, 
רקמות ועצמות, פנימיות חיה ופועמת. ועל הכל, נשמה בת שמים, חלק אלוק 

 ממעל!



 

 ו 

ויי תנינים. האם היו להם ולעניננו, החרטומים השליכו איש מטהו והפכו דמ
קרבים ובני מעים, והאם היתה בהם חיות ותנועה? פוחלצים היו, תניני דמה. 
 ואילו תנין אהרן תנין ממש היה, על כל איבריו וגידיו, חי ומתנועע, אוכל ובולע!
כך כל חכמתם ותרבותם. מה הדמיון לדבר אחד מדברי תורה, ולכל מצוותיה 

 -בהם, כמה עומק והשכלה והבנה של תורה. כמה פנימיות יש 
השל"ה הקדוש באר ענינים העומדים ברומו של עולם בכונת המצוות, והזהיר 
(בהקדמת ספרו) "שלא יעלה במחשבתכם שירדתי לעומק הענין, כי אינו 
אפילו כערך טיפה בערך הים הגדול. כי לסודות ההם אין סוף וקץ. אדם אם 

להבנת מצוה אחת עד עמקה ושרשה יחיה אלף שנים פעמים לא יעלה ויגיע 
 ושרש שרשה!"

והעולה על כולם, כי מלבד העומק וההבנה והכונות, יש כאן "רוח חיים", 
"גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ולעולם הבא (אבות פ"ו 
מ"ז), ו"מרבה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ולעולם הבא" (אבות פ"ו 

ה מרבה חיים" (אבות פ"ב מ"ז). "ושמרתם את דברי הברית מ"ז), ו"מרבה תור
הזאת ועשיתם אתם" (דברים כט, ח), כאלו עשיתם עצמכם (סנהדרין צט 

 -ע"ב), יצרתם אישיות חדשה, נעלה ומרוממת 
 ומה, האם יתכן להשוות בובת שעוה לאדם?

 האם לא צודק לומר, שהאדם 'מלא' ובובת השעוה 'ריקה'?!
 בוא לא נתוכח על עניני השקפה"."טוב", ענה לי, "

"נו, סוף סוף. אבל יש כאן יהודי שמאימים להשבית פרנסתו אם לא יוציא 
 ילדיו מחינוך חרדי!"

  "נסדר את זה", הפטיר, "אבל שתדע: לא יפה לדבר כך אל ראש הממשלה"...
 (והגדת)

 "ענה כסיל כאולתו"
יש גמרא, איך לומר תמוהה. מי חכם, ויבינה. משה ואהרן באם לפני פרעה 
ודורשים לשלח את ישראל. פרעה דוש מהם מופת. משליך אהרן את מטהו, 
והופך לתנין. משליכים החרטומים מטותיהם, והופכים לתנינים. תיקו. "ויבלע 

ניני דמה, מטה אהרן את מטתם" (שמות ז, יב). אה, על זה לא חשבו. הם יצרו ת
בלי רוח חיים. והמטה של אהרן הפך לתנין חי, רוחש ואוכל, תנין אמת, מעשה 
אלקינו ונפלאותיו. ונס בתוך נס, קודם שב והפל מטה, ואז בלע תניניהם (שבת 
צז ע"א). ונס שלישי, שלא העבה (שמות רבה ט, ז). מה אמרו החרטומים, שזו 

 אצבע אלקים? איפה!
[ראשי המכשפים של מצרים (רש"י)] למשה: תבן "אמרו לו יוחנא וממרא 

אתה מכניס לעפרים [שהוא מקום הרבה תבואה, אתה מביא לשם תבואה 
למכור, בתמיה. כך, ארץ מצרים שהיא מלאה כשפים, אתה בא לשם לעסוק 
בכשפים? (רש"י)] אמר להם: פתגם שגור הוא, למתא ירקא, ירקא שקול [לעיר 

לך למכור, לפי שמתקבצים שם הכל לקנות שגדל שם ירק הרבה, הבא ירק ש
 (רש"י)] (מנחות פה ע"א, ובמדרש שם).

 לא מובן.
מתי אמרו לו כן? אם כשהשליך מטהו, ודאי סברו שעשה כן בכשפים. אך מה 
היה לו לענות להם, מיד יראו שפעולת הבורא היא. ואם לאחר שנוכחו בכך, 

האלקים, איך העזו לומר  כשנותרו בלי מטות כי "תניניהם" נבלעו בחטף במטה
 -דבר 

העזו גם העזו. ברש"י (שמות ז, כב) משמע שאמרו כן לאחר שמטותיהם 
נבלעו!

אבל משה, מה ענה להם! היה לו לומר שעיניהם הרואות שאין אלו כשפים, 
ושלוחי הבורא הם! כתב רש"י (מנחות, שם): הם אמרו לו דברי לצנות, והוא 

 השיב להם בענינם.
 !מישהו מבין?

אור המאמר, שלפעמים אי אפשר לענות ימקובלנו מהסבא מקלם זצ"ל בב
למתנצח בדברי הגיון. כי אז נצבות שתי דעות שוות כביכול, אתה אומר כך 

 והוא אומר כך. עליך לענות לו לשיטתו, כי שיבין עד כמה הוא נלעג!
 -ואספר, בענין זה 

ענין נחוץ. הזמין מונית ועץ במרן הרב שך זצ"ל בואחד מרבני רמת גן הוצרך לה
ומסר את הכתובת. בדרך סיפר לנהג אל מי הוא נוסע: רב גדול. לא, לא מקובל, 
אבל גאון אדיר. לא, אינו מחלק סגולות. ברכות, כן, בודאי. הן פועלות? בלי 
ספק, הלא הגמרא אומרת (בבא מציעא פה ע"א) שברכת מזכה הרבים כמוה 

ו, והנהג הוציא כפה לבנה, מקופלת, כברכת הקדוש ברוך הוא! טוב, הגיע
מהתא לימינו, חבשה לראשו. הוא יכול להצטרף? מבקש הוא ברכה לחולה. 

 ועץ ובענינו.וודאי, יכנס ראשון. הרב ישאר אחריו, לה
התקבלו מאור פנים, והנהג רכן לנשק ידי הרב. ברגש עז, קרוב לדמעות, בקש 

המשפחה. וכעת, אללי,  ברכה לכלבתו החולה, נפשו קשורה בנפשה, אהובת
-חלתה 

הרב התפלץ בשמעו, אבל הרב שך, ממש "זקן מלא רחמים", נטל את הסידור 
ים, שיבריאו ודפדף ל"מי שברך לחולה": "יש לנו תפילה מיוחדת לחול

 -י כן עלינו לדעת מה שם החולה" נפבסיעתא דשמיא, אבל ל
 "לסי", ענה בהתרגשות.

 בות: "ושם האמא?"הרב שך הביט בו מבעד למשקפיו הע
 "אה... לא יודע"...

 "חבל", נאנח הרב שך וסגר את הסדור, "אז אי אפשר לעשות 'מי שברך'"...

שבקשתו מופקעת, ואין  -ה הבין אם הל -לא היתה זו התחמקות. כך הבהיר לו 
 ים "מי שברך" לכלבים...עוש

ית ישוכך, על דרך זו, ענה משה רבינו לחרטומים: אתם מאשימים אותנו בע
כשפים, אז נאמר שאתם צודקים. ואז, הרי אתם עצמכם יודעים שאין זו אלא 

 צנות גרידא...יל
מסופר, שהרב לימד: "שנים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי 

וזה אומר אני מצאתיה וכולה שלי, יחלוקו" (בבא מציעא ב ע"א).
בקריאת שמע צריך לאחוז תמה אחד השומעים: "מה יעשה בחצי טלית, הלא 

בארבע הציציות!"
 "אה", ענה הרב, "בשביל 'ברוך שאמר' די בשתי ציציות"...

 -וכבר ספרתי 
בשעתו, נקלע בחור מקבוץ "עין שמר" של "השומר הצעיר" לבני ברק. שוטט 
בעיר, והגיע לישיבת פוניבז'. תמה לראות מאות בחורים בני גילו שוקדים על 

יתא. "במה אתם עוסקים" שאל. ענו לו: "בסוגיות תחא דאוריתלמודם בר
התלמוד". לא ידע מהו תלמוד, ולא מהי סוגיא. אמרו לו: "בוא ותחוה שעה 

פה והתאימו לו חברותא. אורו עיניו, ונשאר בישיבה! ישל לימוד". הציעו לו כ
 קבל עול תורה ומצוות, והיה לבן תורה.

ספר שהקבוץ אינו משחרר את יום אחד נקראתי של מרן ה"חזון איש" זצ"ל. 
נירותיו של הבחור, ויזדקק ותעודת זהוי לדחית גיוסו לצבא. בקש שאסע עמו 
לחיפה ואסדיר זאת במשרדי הרשויות. הם יערימו קשיים, אבל נובהרדוקער 

 מסתדר בכל מקום...
נסענו צפונה ברכבת, ובתחנת "בית יהושע" עלה קבוצניק שהכיר את הבחור, 

ן ישיבה לכל דבר. נדהם, וקרא: "מה אתך, עברת את שנראה עכשיו כב
הנחשלים הנבערים האלה? כלום אינך יודע שחסר להם בורג בראש, מה אתה 

 עושה שם?!"
-נדרכתי. הבנתי שעומדת להתחולל כאן מלחמת תרבות, ומה הבחור הזה 

ידע לענות. אולי משום כך נשלחתי אתו,  -בסך הכל כמה שבועות בישיבה 
 -ומו שאענה במק

ואז שמעתי שהבחור עונה: "עזוב, דוד. הנח לי להיות מטומטם כמו ה"חזון 
 איש", ואתה תשאר פקח כמו יוסקה"...

 הלה נבוך בעליל, גרר רגלים ועבר לקרון הסמוך.
 שאלתי: "מי זה יוסקה?"

 וענה: "אה, הוא מחלק את התערובת לתרנגולים".
  הם, כמה נלעגים הם!ואז הבנתי, שכך צריך לענות. רק כך מבינים 

 (והגדת) 
גושן אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב למען תדע  והפליתי את ארץ
 הארץ כי אני השם בקרב

 והפליתי את ארץ‘פ ”ל עה”ק מספינקא זצוק”ק אמרי יוסף להרה”כתוב בספה
גושן אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב למען תדע כי אני השם 

חגיגה ’ ל על דברי הגמ”ש זצוק”ם א”פ מה ששמע מרבו מהר”ע’. הארץ בקרב
ח קללות קלל ישעיה הנביא ולא נתקררה דעתו ”אתא רב דימי אמר י כי‘דף יד 

ישעיה הנביא היו זורקים עליו ’. ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד עד שאמר
להם הנבואה האמיתית, וכל הקללות הללו היו מדברי  אבנים על שאמר

למצב שהנער לא יכבד הזקן, והאדם הבזוי יבזה  נבואה עד שאמר שיגיעוה
ולא ‘הורים ומורים. וצריך להבין מהו הלשון את האיש הנכבד. שיבואו לזלזל

ו, אלא קיבל הכל בנבואה? ועוד, ”ח שהרי לא קילל מעצמו’ נתקררה דעתו
האם  ע”מישראל כנפשו. וכן צ שהרי ישעיה הנביא בודאי היה אוהב כל אחד

 החוצפה היא הקללה הגדולה ביותר מכל הקללות? 
’ אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי’ ‘פ דברי הגמ”ש ע”ם א”וביאר מהר

ע שאם צריך ”והרי צ’. אין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב‘א כתוב ”ובמ
ע כיצד יתקיימו שניהם כאחד. ”זכויות להגאל, איך יבא בדור שכולו חייב, וכן צ

שעד דורו של משיח יהיו יהודים כשרים מצד מה שהם מתפעלים אלא 
מקהילה ששומרת עליהם שלא לסטות מהדרך. כשיש חיי קהילה הרי אם לא 

פעמים ביום להתפלל בבית המדרש, ישאלו אותו היכן היית? ולכן הוא ’ יבא ג
פ שההנהגה שלו כולו זכאי, אינו כולו זכאי, אלא שיש לו ”בא להתפלל. ואע

ה, ”ות, יש לו בעיה מהראש הקהל, והרבי, וחמיו, וחביריו. או תורה לשמתערוב
איך יהיה נקרא כולו ’, לשם האשה, או לשמו של אביו שמשלם לו שכירות וכו

פ שמצד ההנהגה אין בו רעותא אך מחשבתו מבולבלת ועושה ”זכאי, אע
 דברים רבים מפני הבושה שמתבייש מאנשים. 

יש מי שמסתובב בין חברים לא טובים, ’. חייביםכולם ‘אינם ’ חייבים’וכן ה
ועושה דברים נלוזים לא מפני שהוא רוצה בהם אלא שאם לא ינהג בדרכם 

כולו ‘הנלוזה, יצחקו וילגלגו עליו. ונמצא שמצד מעשיו הוא חייב, אך אינו 
ל נכנס לבית המדרש מפני חמיו וחבריו, וזה השני נכנס ”הראשון הנ’. חייב

ם שהאדם נמשך אחר ”ש הרמב”מפני חמיו וחבריו. וכמלמקומות אחרים 
 הסביבה. 

אך משיח צדקנו ’. כולו חייב’והן ב’ כולו זכאי’נמצא שיש חסרון מהותי הן ב
יבא בדור שזה הבלבול יתבטל, הזכאי יהיה זכאי בפני עצמו לא בגלל חשבונות 
של אנשים אחרים, והחייב יהיה חייב בפני עצמו וגם לא מצד חשבונות 

 נשים. א



 

 ז 

וזה שאמר ישעיה באהבתו את ישראל, שבעקבא דמשיחא ירהבו הנער בזקן 
והנבזה בנכבד. היינו שאם אתה איש כשר, לא יהיה משום התפעלות מראש 

בפרט בדורינו ’. מי אתה שתאמר לי מה לעשות‘הקהל או מרב הקהילה, 
י שיהיה אברך כולל שיושב בבית המדרש כל היום, ובביתו יש לו כל ששייך

ת לבדו, שזהו בירור בינו לבין קונו, לא משום ”יודע מזה רק השי טרף ואין
חשבונות אנשים  אחרים כלל, נמצא שבאמת הגענו למצב או שאתה כולך 

ת לבדו.  ”ל. כי אין מי שיודע רק השי”או כולו  חייב רח’, זכאי לכבוד ה
ע  ”ד זי”יע התאנח אנחה קשה בהלויית אביו מהר”א מבעלזא זי”וכנודע שמהר

כ קל לעזוב ”טאטע, באיזה דור עזבת אותי? נעביך נעביך יהודי בימינו נהיה כ‘
ליסוע ללמברג ולקנות ’... דרך  התורה שהוא נוסע ללמברג וקונה ספרי כפירה

ספרון,  זה לא דבר קל, אם הוא יהודי נכבד ומסתובב בלמברג ישאלו אותו, 
כולו זכאי, כי עדיין יש בו  כ אינו”מה לך עם  שטריימל במדרחוב יפו. א

ה בדור אחרון שיש לאדם ”מחשבות מעורבות  מפני אנשים. ולכן עשה הקב
את כל המדרחוב של  פאריז ולונדון בתוך כיסו וביתו, ויוכל לבחור בכל מיני 
רעים מאוסים ומרים מבלי  שיראה איש במעשיו. ואם הוא בוחר בטוב שלא 

 לעשות כן, הרי הוא כולו זכאי.  
ה תיקנו בהקהילות לשמור על האברכים לעקוב אם הכלים ”מה שב’ אפיו

כשרים,  ואם לאו לא יוכלו בניו ובנותיו ללמוד במוסדות הקהילה. אך גם אני 
חבר באחד  מהוועדות בבעלזא, ואני מעיד שאחרי ככלות הכל, אחרי כל 
השמירות והחומות,  זה רק עשרים אחוז משמירה אמיתית. שהרי הכלים 

כ, יכול אדם לקנות  כלי כשר אחד להראות לקהילה שהוא בסדר ”ים כזול
גמור, ובצד השני השקט, שם הוא  נבחן אם הוא זכאי לשמור על נפשו 

ת במסירות נפש, או לרדת לעבר פי  שחת מבלי שידע איש במעשיו. ”להשי
אף אחד לא שומר עליך, לא הקהילה ולא הרב  ולא השומר, אתה בעצמך יודע 

שומר על קדושת היהדות או לא. ואם  בדורות קודמים היתה האשה אם אתה
צריכה להתוודע מזה שבעלה נסע ללמברג, בימינו  אפילו האשה אינה יודעת 

 מה מצב בעלה.  
ע שפעם אחת ”ק מרודניק זי”ר מקלויזנבערג בשם אביו הרה”סיפר האדמו

עות שליש נכנסה  אשה אלמנה בוכיה לבית הדברי חיים מצאנז, ובכתה בדמ
ולא היתה  יכול להוציא מפיה לומר מה כואב לה. ואמרה שהיא מתביישת 

ח שתספר לו צרתה. ואמרה ”לספר לרב גודל  כאבה, עד שהרגיע אותה הדב
לו שלפני זמן קצר  השיאה את בתה היתומה לחתן תלמיד חכם, ומכרה כל 

ירד  ח. והם גרים בביתה. והנה בתקופה אחרונה”רכושה להשקיע בחתן  ת
האברך מדחי אל דחי, עד כדי  כך שאינה יכולה להוציא מפיה לאיזה טנופת 
קשה נפל חתנה הצעיר. בזמנם לא  היה אינטרנט. הדברי חיים הפציר שתספר 
לו מה נעשה עם האברך, כדי לתקנו  ולהוכיחו. עד שהסכימה האלמנה לספר 

עבודה ‘וץ שזה כמה שבועות שהאברך יושב עם  ספר גדול שכתוב עליו מבח
וכל היום וכל הלילה הוא רכון על  הספר ומסתכל בו, אינו יכול להפרד ’ זרה

בבלי... הדברי חיים הסביר  ממנו. זו היתה מסכתא עבודה זרה של תלמוד
 לאלמנה איזה חתן חשוב זכתה להכניס לביתה. 

המצב שלנו שהכלי הטמא כלול משני בחינות העבודה זרה, יש שם כל התורה 
ז ”נף אצבע, ומאידך יש שם עבודות זרות ממש רחמנא לשזבן, כל העכולה בה

ד נמצאים על המסך. ותיכף שאשתו נכנסת לחדרו הוא לוחץ לחיצה ”ע שפ”ג
ז הרעה למסכת עבודה זרה תלמוד בבלי, ”קטנה על העכברון והחליף מע

ת ”שהיא תראה שהוא עוסק בגמרא. בזה אין מי שישמור על האדם, רק השי
 לבדו. 

י לנו שכבר הגענו לדור שכולו זכאי וכולו חייב, כי במצב שלנו השטריימל הר
לא שומר על האדם מלרדת שחת. ויחד עם זאת שהחוצפה גודלת מדור לדור 

מי אתה שתאמר לי מה ’ ‘מי שמך לראש‘וממש ירהבו הנער בזקן לומר 
י החוצפה הזאת, נשארנו בתוך ”וזו ברכה גדולה מאד, שדווקא ע’. לעשות

ומי לבעל, אין כבר בלבולים מאנשים אחרים, כל אחד ’ רור אמיתי מי להבי
 ל. ”מחליט בעצמו האם אני כולו זכאי או כולו חייב רח

ל, והוסיף ”ש כנ”ם א”כ היגל יעקב בשם רבו האמרי יוסף שאמר בשם מהר”וכ
כי הרבה יותר בנקל ’, חציו זכאי וחציו חייב’יותר מ’ כולו חייב’שתועלת יש ב

א בהלכות ”ש הרמ”בתשובה שכולו חייב, מבמצב התערובת. וכמלשוב 
ת שיותר צריך תשובה על ספק עבירה מודאי עבירה. כי אם נדמה שהוא ”עשי

מתנהג הכל בסדר, וכל זה רק בשביל אנשים אחרים, הרי אין עולה על דעתו 
מי ‘שצריך לשוב בתשובה על זאת. אך כשהגענו לדור משיח שכל אחד אומר 

אם לא תכניס את הילדים שלי בחידר, ’ ואפי’. מר לי מה לעשותשאתה שתא
 ל. ”הוא קונה שני מכשירים אחד כשר לחוץ והשני לפני ולפנים רח

דישעיה, כי הוא ידע שביאת המשיח תלוי בבירור ’ לא נתקררה דעתו‘וזהו 
אמיתי, לא בדברים מעורבים שנמשכים מחטא עץ הדעת, כששמע ישעיה 

הבין שברוך השם יש כבר דרך להגיע לתיקון השלם, כי  שירהבו הנער בזקן,
ז מבאר ”פ האמת. ולפי”ה מגלה את מדרגת היהודי ע”ז הקב”זהו האמצעי שעי
וכתב המדרש שהכונה על ’, והפליתי ביום ההוא‘ל הפסוק ”האמרי יוסף זצוק

את ארץ גושן ’, ‘ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד‘דור ביאת המשיח 
  אין הכונה על תל אביב אלא על יהודים כשרים’ עליה אשר עמי עומד

 ארץ גושן, קריה חרדית, שם יהיה פלא גדול, כי’ שמקבלים פני משיח, בחי
בקרקא וורשא לא היה בירור אמיתי, שלא נסע ללמברג לקנות ספר טרף, 

לא ’, לבלתי היות שם ערוב‘מה יאמרו הבריות, אך לפני ביאת המשיח  משום

תערובות סיבות מסיבות שונות. כי יהיה או דור שכולו זכאי, או כולו  יהיה שם
 להיות מהזכאים ונזכה בקרוב לקבל פני משיח צדקנו אמן. ’חייב, יזכנו ה

 (הגרמ"י רייזמן)
 פרשת וארא

 מאבותינו עבודה בטלה ה''בר - אומרת הגמרא {מסכת ראש השנה יא, א}
חודשים, מהרגע שפסקה העבודה, ועד ... מה עשינו שם, שישה וחצי במצרים

שיצאנו ממצרים ?
שישה וחצי חודשים, היו עבורנו סמינר באמונה... המכות האלו, לא היו עבור 

 פרעה !
... בפרעה ונקמה נסים לנו העושה -אנחנו אומרים את זה, בתפילת ערבית 

הניסים היו לנו, הם לא היו לפרעה ! לפרעה, זה היה נקמה. כל הניסים שראינו 
במצרים... הדם והצפרדע וכינים ודבר וערוב , וכל מה שראינו שם, זה היה 

 נקמה בפרעה, אבל ניסים עבורנו. 
מה למדנו באותם שישה וחצי חודשים ? מה למדנו מאותם עשר מכות, שהיו 

 במצרים ?
{י, יג}  –במכת הדם, והקב"ה שליט באוויר  –ב"ה שליט במים למדנו, שהק

שהעפר התמלא כינים.  –, והקב"ה שליט ביבשה  הארבה את נשא הקדים ורוח
במכת הברד, והקב"ה שליט במאורות השמים  –האוויר -והקב"ה שליט במזג

מכת צפרדע, והקב"ה  –במכת חושך, והקב"ה שולח בבעלי החיים שבים  –
מכת  ערוב,  –מכת דבר, ובבעלי החיים שביערות  –ות שבישוב שליט על החי

הכבדת לב פרעה, ושולט  –מכת שחין , והוא שולט בנפש  –והוא שולט בגוף 
 מכת בכורות. –בחיי האדם 

נמצאנו למדים, שהקב"ה עשה את האותות ומופתים במצרים, עבור עם 
ים, עם עשר יסודות האמונה, שאיתם יצאנו ממצר –ישראל, והלימוד היה 

טוב, שכל יהודי, ימצא תשובות לכל שאלה , -מכות... כמו שכותב הבעל שם
שתעלה לו במהלך החיים, יוכל למצוא את המענה, בעשרת המכות שהיו 

 במצרים.
 לפני שניכנס לענין, עוד הקדמה קצרה מאוד:

פתחנו ואמרנו , שהמהר"ל מחלק את המכות , לכמה סדרות... הוא כותב, 
חמש' ... יש שמחלקים את המכות -ים את המכות ל'חמששיש המחלק

שבע' {שבע בפרשת השבוע שלנו, ושלוש בפרשת בא} ... ויש –ל'שלוש 
 רבישלוש', זה מה שאנחנו מכירים -שלוש-שמחלקים את המכות ל'שלוש

 . ב''באח. ש''עד. ך''דצ: סימנים בהם נותן היה יהודה
בשביל מה צריך לחלק את זה ?  – כל אחד שקורא את זה, שואל את עצמו

קשה לך לזכור עשר מכות ?! כל מספר פלאפון, יש לו עשרה ספרות... אז מה 
 הבעיה לזכור עשר מכות ?!

"אשמנו, בגדנו, גזלנו"... יהיה לך -אם אתה רוצה לקצר, יותר טוב לקצר ב

 פחות לדפוק 
 ...ב''באח .ש''עד. ך''דצ -אז כל אחד מבין, שאם ר' יהודה קיצר אותם, ל 

 יש כוונת מכוון, למה הוא עשה את זה...  
נעשה  ב''באח. ש''עד. ך''דצ -אז ראיתי פעם בדרך צחות, שאחד אומר, ש

בקיצור, כי ר' יהודה היה ראש המדברים בכל מקום . בכל מקום היו מכבדים 

 ... קצראת ר' יהודה לדבר 
 , אז הוא שאלעוד שמעתי פעם בשבע ברכות, שאחד רצה לשמח חתן וכלה 

 אתה יודע למה ר' יהודה היה נותן בהם סימנים ? –

  תלמד, הוא אמר לחתן, שמכות בלי סימנים זה לא מכות 
. ך''דצ, הוא מביא שהחלוקה הזאת של בדעת זקנים מבעלי התוספותראיתי 

 היא לאפוקי ממה שדוד המלך כותב בתהילים ... ב, ''באח. ש''עד
 כות בתהילים... למשל :דוד המלך הופך את עשרת המ

 ויאכלם ערב בהם {עח, מה} ישלחהוא מקדים את מכת ערוב, לפני צפרדע 
 למרות שצפרדע, קדמה למכת ערוב. ותשחיֽתם וצפרדע

 מקדים את הערוב לכנים ... גבולם בכל כנים ערב ויבא {קה, לא} אמר
, למה הוא מקדים את הערוב לפני הצפרדע ... יש לו מגיד מדובנהיש על זה 

 משל מאוד יפה:
כך -היה פעם עשיר גדול, שר במלוכה, שעשה פעם חתונה לבתו ... היו לו כל

 הרבה מוזמנים, שלא נכנסו באולם אחד... מה עשה ? 
 החליט לחלק את החתונה לשלושה ימים...

עודת עניים... הזמין את ס –ביום הראשון, הוא עשה מה שנקרא אצלנו היום 
 כל העניים ..

ביום השני, הוא הזמין את כל המשפחה שלו ... את כל הקרובים שלו ושל 
 אשתו .

 ביום השלישי, הוא הזמין את כל שרי המלוכה...
כל אחד, קיבל הזמנה בצבע אחר... מי שהוזמן ביום הראשון קיבל צבע 

כזה... ובתחתית ההזמנה  כזה...ביום השני, צבע כזה... ביום השלישי, צבע
נכתב, שכל מוזמן ביום הזה, אסור לו להגיע פעם נוספת. לכל אחד מותר לבוא 

 רק פעם אחת.
 מינה שומרים שישמרו, שלא יבואו אנשים פעמיים...

שקיות, כדי להעמיס אספקה לכמה  מגיע עני ביום הראשון ... הביא איתו

 שבועות... בכל זאת, לא כל יום יש כזאת חתונה 



 

ח 

למחרת נודע לו, שאשתו קרובת משפחה, של אשתו של בעל השמחה... אז 
גם ביום השני הוא בא... אבל אז, הוא כבר התלבש בצורה מכובדת יותר... שם 
 עניבה... מכנס יפה... בכל זאת, קרוב משפחה...

אתה היית  –הוא ניכנס לאכל... איך שהוא ניכנס, תופס אותו אחד השומרים 
 פה כבר אתמול !

 תופס אותו בגרון, וגורר אותו החוצה...
"מה אתה עושה ..?!??" 

 היית פה אתמול, נכון ???

 "כן.. הייתי..." 
 אז למה באת לכאן גם היום ???

 ""אתמול באתי בתור שנורר... היום בתור משפחה ...
או שנורר או משפחה ! ... תופס  –אבל כתבו בהזמנה שלא באים פעמיים 

 אותו, ובא לזרוק אותו החוצה...
 הבעל הבית רואה מכות... רץ מהר לברר  מה קרה... 

 "למה אתה תופס אותו ככה ? "
הוא היה כאן כבר אתמול ... אכל...אכל...אכל... ראיתי אותו יוצא עם שקיות... 

 וד פעם !והיום הוא בא ע
 "למה באת גם היום ???"

 מה זה "למה באת גם היום"... אשתי היא דודה שלישית של אשתך !
 "אה.. קרובי משפחה... טוב תשאיר אותו..."

זה מה שהיה בכל מכות מצרים... הגיעה מכת ערוב,  –אומר המגיד מדובנה
יינו באו כל החיות מכל העולם... אמרו הכנים "מה עושים עכשיו ? אנחנו ה

 אתמול... מותר לבוא עוד פעם או אסור ? "
 גבולם בכל כנים ערב ויבא {קה, לא} אמרכאן היה להם ספק... אומר דוד המלך 

 יאלה, כנים גם משפחה, תכניס גם אותם... –
אותו דבר גם הצפרדע... היו קודם, ולא ידעו אם מותר להם לבוא... אמר דוד 

פעם קודמת,  – ותשחיֽתם וצפרדע ויאכלם ערב בהם {עח, מה} ישלחהמלך 
 הצפרדע באה סולו... עכשיו היא באה בתור המשפחה... שתבוא גם. 

 עד כאן, דברי המגיד מדובנה.
 ...ב''באח. ש''עד. ך''דצאם כן, יצאנו למדים... יש לנו 

שלושת הסדרות של המכות האלה, בא ללמד אותנו,  – כותב המהר"ל
שלישית בלי, ולכן ר' יהודה, חילק את , וההתראהשהשנים הראשונים היו ב

 . התראה. כנים בלי  התראהצפרדע, -זה לשלוש סדרות. דהיינו, דם
 . התראה... שחין ללא התראהערוב ודבר עם 

 .התראה... חושך ללא התראהברד וארבה, עם 
 הרג אנכי {ד, כג} הנהמכת בכורות, הוא כבר התרע בו על ההתחלה, שנאמר 

 .בכרך בנך את
...ללמדך, ששנים ראשונים היו ב''באח. ש''עד. ך''דצזאת החלוקה, של 

 והשלישי בלי.  התראהב
בא כאן הכלי יקר, ואומר כאן יסוד נפלא, בשם האברבנאל , והוא מרחיב מאוד 
לבאר את הדברים... נדבר על זה ממש בקצרה, כיון שזה לא הנושא המרכזי, 

 שאנחנו רוצים לעסוק בו:
במצרים, היו שלוש סוגים של כופרים. היו כאלה, שנקראים  – כותב הכלי יקר

אין אלוקים...  –לא מאמינים בשום דבר. אלה אמרו  –בשפה שלנו אתאיסטים 
 .אשלח לא ישראל את וגם ה' את ידעתי {ה, ב} לאכמו שאמר פרעה 
יש אלוקים, אבל האלוקים ברא את העולם, ואינו משגיח  –היו כאלה שאמרו 

על שפלים... כלומר הוא ברא את העולם, ולאחר מכן, הוא לא משגיח על מה 
 שקורה בו. 

יש אלוקים, משגיח על שפלים, אבל אינו יכל לשנות את  –היו כאלה שאמרו 
 איתני הטבע. 

יותר את פירוש הדבר, שלאחר שהוא ברא את העולם, הוא לא משנה 
הבריאה... כלומר, השמש זורחת במזרח, ושוקעת במערב ... ויש עונות 
השמים, לכל עונה יש את הזמנים שלה... לכל דבר יש מסלול קבוע, ולא ניתן 

 לשנות זאת.
נתן הקב"ה שלושה  – כותב האברבנאלכנגד שלושת הסקטורים האלה, 

 .ב''באח. ש''עד. ך''דצסקטורים של מכות, וזה 

, היתה כנגד האנשים ך''דצהסדרה הראשונה שנקראת  – הכלי יקרכותב 
 אין אלוקים. נתן להם הקב"ה שלוש מכות.  –שאמרו 

 .הארץ בקרב ה' אני כי תדע {ח, יח} למעןבמכה הראשונה, מכת דם, נאמר 
 .אלקינו כה' אין כי תדע {ח, ו} למעןהמכה השניה, מכת צפרדע, נאמר 

ח, טו} ילו חרטומי מצרים הודו, שנאמר {במכה השלישית, מכת כנים, אפ
 אלקים הוא. אצבע פרעה אל החרטמים ויאמרו

היו קבוצה שניה, אומר האברבנאל, שאמרו שיש אלוקים, אבל הוא לא 
משגיח על שפלים... אחרי שהוא ברא את העולם, לא אכפת לו, מה נעשה כאן 

 למטה... מה עשה הקב"ה ?
 משגיח, על כל אחד ואחד מן הנבראים...נתן שלוש מכות, להוכיח שהוא 

בין מצרים  –הראיה , שהקב"ה מזהיר קודם , שהוא מבדיל בין ישראל למצרים 
 לארץ גושן... למה ?

 להראות שהוא משגיח בכל אחד ואחד, שנמצא למטה. 
 תדע {ח, יח} למעןבערוב, מזהיר הקב"ה  -  כותב הכלי יקר, בשם האברבנאל

 . איפה זה בא לידי ביטוי ?..הארץ בקרב ה' אני כי
 שם היות לבלתי עליה עמדעמי אשר גשן ארץ את ההוא ביום והפליתי} יח{

 ... הקב"ה מזהיר מראש !ערב
 גם בדם היה הבדל בין ישראל למצרים, אבל הקב"ה לא הודיע את זה מראש.

 מצרים מקנה ובין ישראל מקנה בין ה' {ט, ד} והפלהבמכת דבר, אומרת התורה 
מבדיל הקב"ה, בין מקנה ישראל , למקנה  דבר ישראל לבני מכל ימות ולא

 מצרים... עובדים שתי בהמות, אחת מתה ואחת לא...
ובמכת שחין , הבדיל הקב"ה, בין ישראל למצרים... המכה הזאת באה רק על 
המצרים ... ללמדך, שהקב"ה משגיח על שפלים... על כל דבר ודבר, שנמצא 

כאן למטה.
והקבוצה האחרונה, היא אלה שאמרו , שהקב"ה ברא את  – יקר כותב הכלי

העולם, משגיח על שפלים, אבל לא יכל לשנות, את מה שהוא ברא בטבע... 
 באו המכות האלה, והראו שהקב"ה כן יכל לערוך שינויים ...
 הביא הקב"ה את מכת הברד, שחיבר בה הקב"ה, אש ומים ביחד.

 הארץ כל עין את {י, טו} ויכסהארץ במכת הארבה, כיסה הקב"ה את עין 
...כיסה את השמש, שהיו מאמינים בה... ובמכת חושך, הראה הארץותחשך

הקב"ה שבעה ימים של חושך... "אתם אומרים שאני לא יכל לשנות את הטבע 
 ?!" ... הראה להם הקב"ה, כיצד הוא משנה את הטבע, בכל פרט ופרט...

שלושה סוגים של כופרים, שהיו  – האברבנאלאם ככה, כותב הכלי יקר, בשם 
, ך''דצבמצרים, כל אחד קיבל את המענה שלו. הסדרה הראשונה, שנקראת 

, כנגד אלו ש''עדכנגד אלו שאמרו שאין אלוקים...הסדרה השניה שנקראת 
שאמרו שיש אלוקים, אבל אינו משגיח על שפלים... והסדרה השלישית 

שיש אלוקים, הוא משגיח על שפלים, אבל , כנגד אלו שאמרו ב''באחשנקראת 
 הוא לא יכל לשנות את הטבע.

לאחר ההקדמה הזאת, הייתי היום רוצה לעסוק בנושא מכה אחת , מתוך 
 עשרת המכות, שהאורגינלית שלה, נמצאת עד עצם היום הזה...

 איזה מכה, קיימת עד עצם היום הזה, האורגינל ??? –אני אשאל את הציבור 
שך... ולא כנים... ולא צפרדע.... לאיזה מכה אנחנו מחכים עד רבותי, לא חו

 עצם היום הזה ???
 ברד !

לאיזה מכה אנחנו -מקודם הייתי בשיעור... שאלתי את השאלה הזאת 

 ביזת מצרים ! –מחכים עד עצם היום הזה , אז מישהו אומר לי 
 למה מחכים למכת ברד ?

ומגוג , זה הברד האורגינל שהיה כי במלחמת גוג ומגוג, הדבר שירד על גוג 
 במצרים !

אנחנו אומרים את זה, בהפטרה של חול המועד סוכות...שם אנחנו מביאים 
את הענין של אבני אלגביש , שירדו במלחמת גוג ומגוג... זאת אומרת, שהם 

שנה... עומדים באותו מקום, ומחכים להוראה  3300תקועים בשמים, כמעט 
 של הקב"ה.

 (ברוך שאמר)

בדרך הדרוש 
 ואיך אלי שמעו לא ישראל בני הן לאמר ה' לפני משה וידבר

וברש"י, זה אחד מעשרה  (ו, יב)שפתים  ערל ואני פרעה ישמעני
"ואני ערל שפתים" אין  ק"ו שבתורה. ויש לדקדק דתיבות

וי"ל, ונקדים דלכאורה יש להקשות על  שייכים לכאן ומיותרים.
הק"ו שאמר משה הן בני ישראל לא שמעו אלי דמשה אמר 
לישראל ונתתי אותה לכם מורשה ואיתא בגמ' ב"ב קי"ט דלשון 

 צער לישראל להם' והי, מורשה משמע מורישין ואינם יורשין
 מופרך כ"וא, יורש בעצמו שהואמשמע ירושה תיבת אבל מזה
 לשון להם דאמר מחמת הוא לו שמעו לא שישראל דמה ו"ק

, שפתיםערלהיהדמשהידועאמנם. מזהצערלהם' והימורשה
 תיבת לומר יכול היה ולא השפתים ממוצא הוא ף"בומ ואותיות
 לשנות מוכרח' והי ירושה תיבת לומר מוכרח' הי כ"ועמורשה
 אומר היה והוא מורשה לכם אותה ונתתי ת"השי לו שאמר ממה

 ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל בני הן, מיושב ובזה .ירושה

, צער להם' הי מורשה ל"דא דכיון פריכא ו"הק הלא ת"וא, פרעה
 כ"וע מורשה תיבת לומר יכולתי ולא שפתים ערל ואני א"עז

 .ו"ק' מי אחד זהי"פירש ושפיר ירושה לכם אותה ונתתי אמרתי
 (טללי אורות)

 ובעבדיך לבך אל מגפתי כל את שלח אני הזאת בפעם כי
 על י"ברש (ט, יד) :הארץ בכל כמני אין כי תדע בעבור ובעמך
 י"רש פירש'. וגו מגפותי כל את שולח אני הזאת בפעם כי הפסוק
 העולם ומקשים. כולן כנגד שקולה בכורות שמכת למדנו מכאן
 ויש. ברד ממכת מיירי כאן הלא שמיה דכר מאן בכורותמכת
 מאן אם הפסוק על שמות בפרשת י"ברש איתא דהנה לתרץ
 י"רש פירש בכורך בנךאת הורג אנכי הנה עמי את לשלחאתה
 תחלה להפחידםבה פתח ולמה באחרונה באה בכורות ומכת
 גם מכאן והנה . שם עיין ביחד מכולם קשה שהיא ללמדך אלא
 ברד גבי כאן דהא ביחד מכולם קשה בכורות שמכת מוכח כן

 היה קשה כן אם מכולן קשה שהיא ללמד מגפותי כל את כתיב
 אלא. ככולם שקולה היא דהא מתחלה ברד במכת להפחידם לו
 כנגד אף מכולן קשה היה בכורות דמכת לומר צריכין כרחך על

 במכת ולא תחלה בכורות במכת התחיל הכי משום ברד מכת
מגפותיכלאתדכתיבכאןל"זי"רשדברייובנוזהלפי. ברד

 הנזכר קושיא קשה כן אם כולם כנגד שקולה ברד שמכת להורות
 שמכת למדין דמכאן מתרץ לכך תחלה בה פתח לא למה לעיל

 פתח לכך ברד מכת כנגד וגם כולם כנגד שקולה היתה בכורות
 :בכורות במכת תחלה להתרות

 שהיתה ברד מכת על זאת ל"ז י"רש פירש דבאמת יאמר או
 ברד מכת י"ברש כתוב שהיה בדפוס נפל שטעות רק' וכו שקולה
  :בכורות מכת שהוא המדפיסים וסברו ב"מ תיבות בראשי

 התורה)  (חנוכת
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 נפלאים  ליקוטים
 פרשת וארא

 
 "ויאמר אליו אני ה׳" (ו, ב)

מבאר רש״י: ״אני ה׳, ״נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני״. 
אין די שכר לשלם תמורת בעולם הזה אמר ״החפץ חיים״ 

ות, כפי שאומרים חז"ל (משנה באבות ד, יז): ״יפה שעה המצו
אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה״. ונשאלת 

ולם השאלה, מפני מה מקבלים הרשעים שכר מצוותיהם בע
הזה? הסביר ״החפץ חיים״ לפי דרכו בפשטות: חז״ל אומרים 
(מדרש רבה רות) יהודי, בשעה שהוא מקיים מצוה, מקבל שטר 

נביא וחתום בחותמו של הקב״ה. החוב כתוב בכתב ידו של אליהו 
משום כך פעמים רבות נכתב בתורה לאחר מצוות מסויימות: 

כביכול,  ״נאמן לשלם שכר״, שמשמש כחתימתו -״אני ה׳ 
ולם שכדי עשמבטיח שכר בשביל מעשים טובים. וכמו הנוהג שב

לפרוע המחאה על סכום גדול, שנושאת חתימה וחותם מלכותי, 
נזקקים לפנות אל הבנק הממלכתי בעיר הבירה, שהרי בנק של 

 עעיירה קטנה אין די בידו לפרו
המחאה בעלת ערך רב, כך גם 
מצוותו של הרשע אינה חשובה די 

צדיק, ומשום כך אינה כשל ה
נושאת את חתימתו של הקב״ה, 
לפיכך ניתן שכרו להשתלם גם 
בעולמנו הקטן, ואלו המצוה 
שהצדיק מקיים, שהיא בשלמות, 
כדי לקבל את שכרה העצום יש 
להמתין לתשלומו ב"בנק 

 ־בעולם הבא. הממלכתי"
 (חפץ חיים על התרה)

 

 אשר ישראל בני נאקת"
" אותם מעבידים מצרים

 )ד, ו(
 רצון מתוך' ה את לעבוד יש לעולם

 בעת רק ולא, שמחה ומתוך טוב
 שהניעם העיקרי הגורם פרעה היה במצרים ואולם, וצער צרה

 אשר ישראל בני נאקת" ביותר: הצטערו זה ועל ,'ה לעבודת
 הם המצרים אשר על הייתה נאקתם" אותם מעבידים מצרים

 '. ה לעבודת אותם המניעים אלו והם אותם, המעבידים
 )מקוברין משה' ר(

 

"והוצאתי אתכם והצלתי אתכם וגאלתי אתכם 
 ולקחתי אתכם" (ו, ו)

יות שבידם, שלא וכנגד ד' זכ
שנו את לשונם, ולא החליפו את 
שמלותם, ולא גלו את סודם, 
ולא בטלו ברית מילה (פסיקתא 

 ו)  זוטרתא שמות ו,

אחד מהדברים שבזכותם גאל הקב״ה את ישראל ממצרים הוא, 
 שלא שינו את מלבושם. 

בהגדה של פסח "שרפי קדש" מסופר: יהודי 'מודרני', שהחליף 
את לבושו היהודי בלבוש גויי מובהק, בא לפני רבי שמחה בונים 
מפשיסחא זצ״ל, ושאלו בדרך קנטור: איזה בגדים לבש אברהם 

ה לומר: גם אתה, הרבי, אינך לובש בגדים כוונתו הית ?...אבינו
 בדיוק כמו אברהם אבינו, ואם אתה שינית גם לי מותר לשנות.

אמר לו הרבי : אינני יודע איזה בגד בדיוק לבש אברהם אבינו, 
אבל זאת יודע אני בברור, שהוא ראה אלו בגדים לובשים הגויים 

 ולבש הפוך מהם. -
 

ישמעני "הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך 
 (ו, יב) פרעה ואני ערל שפתים״

, הרי זה שלא שמעו לו בני ישראל, היה מקוצר רוח לכאורה קשה
היא ומעבודה קשה, ומה ראיה 

 שלא ישמע פרעה.
לטובת  ונראה כי כוונת משה היתה

ישראל, כאשר קרה ליונה בנינווה 
שברח וסירב ללכת להוכיח את 
נינווה, שידע שיעשו תשובה ובכך 
יתעורר חס ושלום קטרוג על עם 
ישראל ויהיה רוגזו של הקב״ה על 
ישראל שפעמים שמקשים עורפם 

 ולא שבים בתשובה. 
זהו שאמר משה רבינו ע״ה: ״הן בני 
ישראל לא שמעו אלי״, אם בני 

ראל לא שומעים אלי יכולני יש
״ואיך אולם ללמד עליהם זכות, 

ישמעני פרעה״ כלומר איך יהיה 
כאשר ישמעני פרעה, אזי יתעורר 
קטרוג על ישראל חס ושלום, ״ואני 
ערל שפתים״, שלא יהיה לי פתחון 
פה ללמד זכות עליהם, מאחר 
שפרעה יטה אוזן לשמוע והם לא היטו אוזנם, ועל כן היה משה 

להימנע ולא ללכת אל פרעה כלל כדי שלא יתעורר חס מבקש 
 ושלום קטרוג על ישראל.

 (תפארת יונתן)
 

   "קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין" 
 (ז, ט)

בידוע שהסביבה משפיעה הרבה על האדם, אם לטוב ואם לרע. 
אפילו אדם נעלה ונאצל עשוי 
להתקלקל בסביבה של אנשי־

שחת. וכן להיפך: אדם רשע 
משתפר וחוזר למוטב בסביבת 

 אנשים כשרים ובני־עליה. 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

יותר שווה בשוק היהלומים יהלום נקי 
מיהלום מלוכלך, אבל המלטש בעצמו מרוויח 

מצליח ללטש ולנקות  אשרהרבה יותר כ
 יהלום נקי... ליטוששר יהלום מלוכלך מא

, נתן קב"ה ברוב רחמיואלו שזיכה אותם ה
להם הזדמנויות רבות להתחברות לקשר עם 
בורא העולם, העניק להם מאוצרו הטוב 
תקופות ומעברים קשים ומרים, מנסים 

שבע ונופלים, קמים ונכשלים, בבחינת "
 " יפול צדיק וקם...
מאיתו לא תצא הרעות אל לנו לשכוח, "

, הקב"ה נתן ונותן לנו יהלומים! "והטוב
 !!!תםותם ונעבד איד אונעב

 ספינקא) -(נקודות של אור 
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קים אשר שם־ואפילו מטה האל ,הרמז במטה שנהפך לנחש וזה

לפני פרעה, בסביבה  המפורש חקוק קליו, אם תשליך אותו
ם אותו נחש אוליהיה לתנין, לחיה טורפת.  -פושעת ומזוהמת 

ארסי יתהפך שוב למטה האלוקים, אם ידיו של משה מחזיקות 
 (רבי מאיר שפירא מלובלין זצ״ל) בו.... 

 

"ויט אהרן את ידו על מימי מצרים ותעל 
 הצפררע" (ח, ב)

יא מתזת נחילים וברש״י צפרדע אחת היתה, והיו מכין אותה וה
 נחילים. 

 לכאורה, מדוע אם כן המשיכו המצרים להכות את הצפרדע?
״ל: מכאן כשמידת הכעס והנקמה בוערת צאומר הסטייפלר ז

מאויביו, אינו יכול לשלוט על זעמו, ואף  באדם, כשרוצה להינקם
כשרואה כשהוא מחזיר לחבירו הוא רק מפסיד מכך, אין הוא 

 יכול להפסיק, מגודל הנקמה שבוערת בו.
 

 )ד, ח" (בעדי העתירו"
 שרק, העולם אומות מלכי כל וכן רשע מלך אותו של דמות זהו

 ."בעדי" העתירו ביקש ז"וע, לפניהם עמד טובתם
 מה כלל לו איכפת היה לא אבל, בעדו רק שיבקשוביקש  פרעה
 נכנסין תמיד גדולי ישראלו ישראל מלכי כ"משא, עמו עם יהיה

   .שלהם טובתם קודם העם לטובת ודאגתם בעם ויוצאין
  )ודעת טעם(

 

"ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי אין 
 כה׳ אלקינו" (ח, ו)

שהצפרדעים המצערים מקשין העולם, למה לא שאל פרעה 
 אותו כל כך יעזבוהו תיכף ומיד אלא הרחיב הזמן עד למחר?

עוד יש לדקדק במה שאמר משה רבינו ״למען תדע כי אין כה׳״, 
 היאך יראה ע״י הסרת הצפרדעים כי אין כה׳?

ונראה שדבר זה עצמו שפרעה יאמר שיסורו הצפרדעים למחר 
של פרעה היה מסור ולא היום, זה גופא היה מן השמים, ודיבור 

ביד הקב״ה ולא היה ברשות עצמו. וזהו שאמר לו משה: 
מדבריך, שהרי באמת אתה רוצה  ה״כדברך״, היינו שתקח לך ראי

שהיום כבר ילכו הצפרדעים, ומ״מ אף שאתה הוגה כך בלבך לא 
תוכל להוציא דבר זה מפיך, רק אמרת למחר, וא״כ מזה תקח 

את העולם,  גנו״, כי הוא מנהימוסר ״למען תדע כי אין כה׳ אלקי
 (בארת המים) וממנו מענה לשון...

 

"ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל 
 ה׳ על דבר הצפרדעים" (ח, ח)

יש להבין מאי טעמא במכת צפרדע נאמר ׳ויצעק׳ מה שלא 
 ?נמצא בשאר מכות שנאמר בהן ׳ויעתר׳

 וי״ל עפ״י שפירש בישמח
משה דבר נחמד, כי פרעה 

רצה מאד שלא יצא קידוש השם בעיני העולם כשיראו שסר 
שמשה יתפלל שיסורו למחר, המכה ע״י תפלת משה, ולכן בקש 

כי באופן זה יהיו סבורים העולם שפרעה ודאי רצה להכריתם מיד 
שלא ישהה המכה אצלו כלל, אלא שלא עלה בידי משה לעשות 

 אליו.מזה כרצונו ומה שהוסרו למחר 
לפי זה אם היה רוצה משה לעשות קידוש השם בעיני העולם היה 

ד רצון פרעה, אבל אז לא היה גיכול להתפלל שיכרתו מיד נ
קידוש השם בעיני פרעה והוא רצה בעיקר שיהיה קידוש השם 
בעיניו, על כן ״ויאמר כדבריך״, פי׳ שאתפלל על למחר כדברך, 

עיקר אצלי שאתה תדע שה׳ אלקינו״ שה '״למען תדע כי אין כה
 הוא האלקים, עכדפח״ח.

ועפ״י דבריו יש להוסיף כי עכ״ז רצה משה רבינו ע״ה שיהיה 
קידוש השם גם בעיני העולם, ולכן כשיצא מאת פרעה ״ויצעק״ 
בקול גדול כדי שישמעו כולם שמתפלל שימותו למחר, ועי״ז 

  יהיה קידוש השם בעיני כולם...
 (בית פנחס)

 

 ת בין עמי ובין עמך״ (ח, יט)״ושמתי פדו
ים כישראל, גאני אפדה את עמי ישראל, ״בין עמי״ בין אם מתנה

ים כמצריים ח״ו, בכל אופן אגאל ג״ובין עמך״ בין אם מתנה
 (אוהב שלום) אותם...

 

 )ו, ט( "אחד מת לא ישראל בני וממקנה"
 כדי, מתו לא למות ועומדות וחולות חלשות שהיו אלו אפילו
 . דבר היה לישראל שגם המצריים יאמרו שלא

 )כהן שפתי(
 

"וימותו הצפרדעים מן הבתים מן החצרות ומן 
 השדות" (ט, ח)

כתוב בדעת זקנים עה״ת שהצפרדעים שנכנסו לתנורים לא 
והטעם כי מסרו נפשם לעשות רצון ה' ונכנסו לתנורים  ,מתו

למרות שיכלו לעשות רצון ה' באופן אחר, ולהיכנס לבתיהם 
', ובכל זאת נכנסו על מנת להישרף, נתן להם ה' וולאוכל וכד

 .שכרם, שלא מתו כשאר הצפרדעים
ומקשים העולם מדוע אצל הכלבים שסתמו את פיהם ולא נבחו 

צרים, קיבלו שכרם שכל נבלה וטריפה כשבני ישראל יצאו ממ
שכר עד סוף כל הדורות, שייוולדו מן ו לכלב תשליכון אותו, וזה

הכלבים האלו, וכאן בצפרדעים קיבלו רק הם שכרם ולא זרעם, 
אלא מכאן חזינן שלסגור את הפה זה עבודה קשה יותר מאשר 
להיכנס לתנור בוער, ולכן הכלבים שסתמו פיהם קיבלו גם 

 שכר זה, משא"כ הצפרדעים. דורותיהם
קל וחומר אנו שנתאמץ לשמור על פינו ונסגור אותו בשעת 

 (חכמי המוסר) הצורך.

ח 
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 "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב" (ו, ג)

אל האבות. כך אנו אומרים גם בתפילת  רש"י מבאר: וארא
להגיד  -שמונה עשרה: אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב 

 שלכל אחד הייתה השגחה מיוחדת בפני עצמו. 
 ,שואלים אותם אם הם שומרי תורה ומצוותכשישנם אנשים ש

הם משיבים: אתה יודע מי היה סבא שלי?!... הוא היה רב גדול... 
ים שיש להם זכות אבות, אבל האמת האנשים הללו חושב

 הפוכה, הבן מזכה את האבא, ולא האבא מזכה הבן...
עם למקום חפצו משל למה הדבר דומה: קמצן רצה להגיע 

. אך כובד ולא לשלם עבור הסעה מזוודות אך החליט ללכת ברגל
המזוודות עצר בעדו... עצר נהג מונית ושאל כמה יעלה לו להגיע 

דיבות: שלושים שקלים. "והמזוודות"? ענה באהנהג לביתו. 
דענו על המציאה והשיב לו הנהג: "המזוודות בחינם". קפץ מי

ואמר לנהג: "מעולה, אז תיקח רק את המזוודות". השיב לו נהג 
המונית בקור רוח: "אני מוכן לקחת אותן בחינם, בתנאי שתשלם 

 על הנסיעה"... 
לו גם זכות כן הוא הנמשל: כשאדם שומר תורה ומצוות ויש 

אבות, זו מעלה גדולה 
שזכות אבות היא תוספת 

 על העיקר. 
דוגמה טובה לזה היא 

"אחד מי יודע"  פזמוןב
בהגדה של פסח: כשם 
שבפסח אומרים שלשה 

שלשה אבות.  -אני יודע! 
מתי השלושה אבות הם 
דווקא שלי הרי הם גם של 
ישמעאל ועשיו? כשאני 
מאמין באחד אלוקינו, 

וחות הברית, ומקיים שני ל
אזי שלושה אבות הם 

 הזכות שלי דווקא...
 

 אשר ישראל בני נאקת את שמעתי אני וגם"
 )ה ,ו" (אותם מעבידים מצרים
 אחד, ע"זי סופר החתם של לחדרו נכנס אחת שפעם מסופר
 לרב הידוע כפי: "הרב עזרת את ובקש בעיר הסוחרים מגדולי
 אני ומבקש, לצרות עסקי נקלעו כעת אולם, אני גדול סוחר

 עצה לי שיתן הרבה ובחכמתו אותי שיברך הרב כבוד ממעלת
 ".המצר מן לצאת איך

, אני יודע עוד אולם" – הרב אמר -" הקשה מצבך לי ידוע, אכן"
 הוא וצריך ואביון עני שאחיך
 אתה ואילו, בפרנסתו עזרה

". עזרה לו מלהושיט מתעלם
 מלמל –" הרב כבוד לי יסלח"

 כרגע אבל" – במבוכה העשיר
, לעזור לי מרשים אינם עסקי

 ".לו שאעזור בוודאי, המצר מן אצא אם אולם
 אני וגם: "ה"הקב אומר – השבוע בפרשת" – ס"החת לו אמר

 מי וכי" וגם" המלה הפירוש מה, "ישראל בני נאקת את שמעתי
 ?נאקתם את שמע עוד
 שמע, מצרים עול תחת ונאנחו נאנקו ישראל שבני בשעה, אלא
 כל השתדל, השעבוד למרות, אחיו אנחת את גם מהם אחד כל

 זו שמיעה ובשכר, יכולתו בכל רעהו של סבלו מעל להקל אחד
 אתה גם עזור, כ"א. והושיעם אנחתם את ה"הקב גם שמע

 מכל' ה יושיעך ובוודאי – טוב הלא מצבך למרות לאחרים
 !צרותיך

 

"ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים" 
 (ו, ז)

מהאניפולי זיע״א שיצא פעם  שאמעשה בהרה״ק רבי משולם זו
בראש השנה קודם התקיעות מבית המדרש, וראה תינוק 
מישראל מבני עניים, לבוש קרעים ופניו רעים, שאל אותו רבי 
זושא, בני! האם אינך 
מתקנא בבני הערלים 
האוכלים משמנים 

ים ממתקים ושות
ולובשים מלבושי כבוד? 
השיב התינוק, לא, אין אני 
מתקנא בהם כלל, שלי 
גדול משלהם, ישראל אני 

 קי ישראל. וומאמין באל
חזר רבי זושא לבית 

בון יהמדרש ואמר: ר
העולמים, הבט משמים 
וראה מי כעמך ישראל עם 
סגולה, תינוק מישראל 

מא צאפילו כשהוא רעב ו
 ובלואים, מקבל הכל באהבה ובלבד שישראל הוא.ולבוש קרעים 

 

 "ואני אכביד את ליבו" (ז, ג)
הוא בעצם אשם? מדוע לכאורה אם ה' הכביד את ליבו של פרעה 

אלא, ה' רצה שפרעה יחזור בתשובה, לא בגלל המכות אלא 
מתוך הכרה שה' הוא האלוקים. לצורך זה הקב"ה יצר איזון כדי 

הרי לאחר כל מכה , ואמיתי וכנהששיקול הדעת של פרעה יהיה 
מהפחד של מכה נוספת... וכדי שהמכה לא בו כל פרעה לחזור וי

 את ליבו. ’ ההכביד  -תשפיע 
משל למה הדבר דומה: יהודי שהיה לו דין ודברים עם גוי, גילה 
שהשופט הוא חברו הטוב של יריבו ואף הוא גוי. מה עשה? לילה 
קודם המשפט הוא התדפק על 

השופט ומסר לו דלתו של 
מעטפה מלאה במזומנים... 
למחרת כששני הניצים עומדים 

במקומותיהם שואל השופט 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 "את אשר יאהב ה' יוכיח"
הטרדות והמניעות מגיעות כי הקב"ה רוצה לדבר הכאבים, 

איתנו ואוהב אותנו, מדוע אם כך כביכול הקב"ה מכאיב לנו, 
 כאבים!?ללא הרי יכול הוא לדבר איתנו גם 

לזכור שהכאב הוא רק כמו מעבר מחדר אנו תשובה: צריכים 
העיניים כואבות אבל אתה יודע שהגעת חשוך לחדר מואר, 

 לאור!
 ספינקא) -(נקודות של אור 
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את היהודי: "האם הנך מבקש משפט צדק"? "בוודאי!" ענה 
היהודי בביטחון. ואז הגיע שאלה שהוא כלל לא ציפה לה... 
המשיך השופט להקשות: "אם כן מדוע הגעת אמש לביתי ונתת 

כדי דיבור השופט מוציא מכיסו את  לי שוחד?!" ותוך
 המעטפה... 

ענה לשאלת השופט: "כבוד השופט, הלא היהודי ומיד התעשת 
זה ברור! ידעתי שאתה חברו הטוב של התובע ומשראיתי שאינך 

רציתי שיהיה איזון... על מנת  ,פוסל את עצמך לשפוט בינינו
השוחד שלי שתשפוט בצורה הוגנת נתתי לך שוחד... כעת אני ו

 עומדים בקו אחד אל מול החברות שלך עם יריבי"... 
כן הוא הנמשל: ה' הכביד את לב פרעה על מנת ליצור איזון 

להבין  מספיק עבורובשיקול הדעת של פרעה... ואם זה עדיין לא 
מי מנהיג את העולם, מסרב להכיר בה' ולשלח את בני ישראל 

 בדין הוא שייענש...
 

 )טז, ז" (עמי את שלח"
 תושבי ליהודים זכויות ויוןוש העניק אוסטריה מלך כאשר
 ועד מגדולם, גדולה בשמחה שרויים ישראל כל היו, מדינתו
 אותה. זכו לו, הגדול המאורע לכבוד וזימרו ריננו, חגגו קטנם
 זולגות דמעות כי, ל"זצ סופר החתם של תלמידיו הבחינו שעה
 רבינו יהא זה מדוע, משתוממים וישאלוהו, הגדול רבם מעיני
 השיבם, שמח כה כולו העם כאשר, זו גדולה בשעה בצער שרוי

 . תתמהו לא ושוב, משל לכם אמשול, ואמר סופר החתם
 היה, בכיפה שלט אשר, וחזק אדיר מלך, העמים ממלכי לאחד
 חטא לימים. מאד עד והוקירו חיבבו שהמלך, ונכבד חשוב שר

 רחום המלך שהיה מכיון אלא, למלכות ראשו ונתחייב שר אותו
 החליט, ביותר אליו מקורב היה אשר, שרו כלפי וביותר, וחנון
 עם ויחד, מוגבל בלתי לזמן במאסר ולהמירו בעונשו להקל המלך
 עשה והמלך. לחופשי יוציאנו דבר של בסופו כי, הבטיח זאת

 של למרותו נתון היה שם, הכלא בור אל נשלח השר, אמר כאשר
 הכניסו הוא, מאד עד אליו התאכזר אשר, הסוהר בית מפקד
 פורתא נחמה זה כל עם אולם, וצינה טחב מלא, וחשוך אפל לתא
 יבוא בוא כי, בתקוה התחזק והוא, אומלל אסיר לאותו, לו היתה
 והנה. לחופשי וישלחנו זה מעיק ממצב ישחררנו והמלך, היום

 ותכונה שאון קול הכלוא השר של לאוזניו הגיע הימים באחד
 לבו את מילאה רבה ושמחה, כלאו חדר סביב המתרחשת, רבה

 מה אולם, לתומו סבר, לשחררני באים סוף סוף הנה. הרצוץ
 הגיעו תאו את ולנקות לסדר כדיש, נוכח כאשר, אכזבתו גדלה
 החדר לאוורור שישמש, חלון בו לקבוע ואף, המלך שלוחי
 נדהמו, מפיו התפרץ אשר, הנורא בכיו לשמע. ולתאורתו הטחוב

 בעת, עתה קאודו זו בכייה של מקומה מה, ושאלוהו השליחים
 ?זה אפל במקום תנאיך את אנו מיטיבים כה כאשר, בשורה
 אכן, לשואליו להסביר האסיר התאמץ מדמע חנוק בקול

 ביחס היא הקלה שאכן, זו הקלה אך, מצבי את לשפר ביקשתם
 ישבתי עוד כל, הכללי למצבי ביחס היא הכבדה, הנוכחי למצבי
 כי, ליבי את מילאה איתנה תקוה, והחשוך המעופש בכלאי נמק

 אולם, לחופשי לשלחני הוויצו מצוקתי את יזכור והמלך, יום יבוא
, רבים ימים עוד זה צר בבור לשבת עלי יהא כי, לי משברור, עתה
 .מבכיי לחדול אוכל כיצד, מתי עד יודע ומי

 סופר החתם סיים, זו לעת בכיי על ודאי תתפלאו לא שוב עתה
, דור ראית אם). צח סנהדרין( ל"חז לנו שאמרו גם מה, דבריו את

 זכויות לנו העניקו אם. לו חכה, כנהר עליו באות רבות שצרות
 לשרת עלינו נגזר עוד זמן כמה, יודע מי, זו מרה בגלות אזרח
 )אהרן אור. (זו קשה בגלות

 

 "ושמתי פדות בין עמי ובין עמך" (ח, יט) 
מסופר שבאותן השנים בהם הלכו יחדיו האחים הקדושים 
הרה"ק הרבי רבי אלימלך זי׳׳ע והרה"ק הרבי רבי זושא זי׳׳ע לגו 
גלותא, תפסו אותם פעם כמה רשעים וכלאו אותם בתוככי חדר 
קטן בו היה מונח עביט של שופכין. הרבי רבי אלימלך הצטער 

 דושה.מאד על כך שאינם יכולים לומר שם שום דבר שבק
פנה אליו הרבי רבי זושא ואמר לו, אחי היקר מה לך עצב, הלא 
הקב׳׳ה הוא הכניסנו למקום זה, והוא הזמין עתה בפנינו מצווה 

מצווה שלא לעסוק בתורה, מצווה שלא להתפלל, מה  -נדירה 
טוב ומה נעים שנצא בריקוד ומחול לכבודה של מצווה נדירה... 

א מאת ה' הייתה זאת היא ויצאו במחול סביבות העביט ש״הל
 נפלאת בעינינו".

שומר הפתח שהקשיב לקול רינתם נכנס מיהר לשאלם לשמחה 
מה זו עושה, אך הם לא ענוהו אלא המשיכו בריקודם, בראות 
השומר שהם מרקדים סביבות העביט, אמר להם וכי דבר זה הוא 
הגורם לכם שמחה, אקחנו וארחיקנו ממכם, לקחו השומר 

אל מחוץ לחדרם, ושוב יכלו האחים הקדושים לעביט וזרקו 
 להתפלל ולעסוק בדברים שבקדושה...(באר הפרשה)

 

 "ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד" (ט, כד)
הברד לא כיבה את האש  -במכת ברד התרחש נס בתוך נס! 

והאש לא המיסה את הברד, אלא, היו הולכים שניהם יחד ומכים 
 את המצרים. 

מלך אחד היו לו שני גדודי חיילים אמיצים  המשיל ר' אחא משל:
מאד, כל אחד מהגדודים השתדל יותר במלחמה, כדי למצוא חן 
בעיני המלך. התחרות הזו הביאה לכך שרבו ביניהם ונעשו 
שונאים זה את זה. לימים עמדה לפרוץ מלחמה חזקה מאד 
באותה ארץ. כינס המלך את שני מפקדי הגדודים ואמר להם: 

ניכם אמיצים, גיבורים ונאמנים למלך. בכל פעם אני רואה שש
הייתי שולח רק גדוד אחד למלחמה, אולם הפעם, מלחמה גדולה 
עומדת לפרוץ, וצריך אני לעזרת שני הגדודים, אולם מה אעשה 
ששונאים אתם זה את זה? עשו שלום ביניכם וצאו יחדיו 

 למלחמה, וכך ננצח.
ינם יכולים לחיות כך גם הוא הנמשל: במכת הברד, אש וברד א

בשלום ביניהם, כי טבע האש להמיס את הברד, וטבע הברד 
לכבות את האש. אולם כאן עשה הקב"ה שלום ביניהם והיכו יחד 

 במצרים...

 
 com. LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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"ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב... ְוַגם ֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאָּתם 
ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען וגו' ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל... 

. ָוֶאְזּכֹר ֶאת ְּבִריִתי" 

 
300

:

. "ְוהֹוֵצאִתי... ְוִהַּצְלִּתי... ְוָגַאְלִּתי... ְוָלַקְחִּתי" 
:

 

"ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָׁשְמעּו ֵאַלי ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני ַפְרֹעה ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים" 
.

. "ַוַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדַע ַוְּתַכס ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים" 
 

ִמִּמְקֵנה  ֵמת  ֹלא  ְוִהֵּנה  ֶאָחד...  ֵמת  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  "ּוִמִּמְקֵנה 
. ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶאָחד" 

368
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  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 רנְִזּכָ ה ַאּתָ  ְלע רַ  - אָוֵאָר ָּפָרַׁשת 

 "פה'תש טבת חכ"

 הצלחה בגו"ר
 טובה               חגי חיים וב"ביצחק אריאל בן 

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

 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

בת פדילה דליה       משפ' שטרית     רחל ברכה
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 חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי     

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית

 בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהומיטל 
 טליה עדן אסתר בת שולמית   

 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
שאול בן סילביה                    משה בן נזימה     

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

אליהו בן רחל                       נעימה בת שרה    
    אלן אסתר בת שרלוטבן ברכה            בנימין 

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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 שלא ישמע את קולות הזמר והשמחה".
 

"בין החוגגים היה גם קבצן אחד שהיטיב 
לנגן בכינור. במהלך החתונה ניגש הקבצן 
אל בעל השמחה ואמר לו: 'אם תכבד אותי 
ביין טוב אביא לך את אחיך וארקיד אותו 

 לבוש בבגדי שינה'." לפניך
 

"נהנה האח מן ההצעה המעניינת, והקבצן 
מהר לקיים את הבטחתו. הוא נכנס לחדרו 
של האח הישן, והחל לפרוט על הכינור את 

 מיטב המנגינות". 
 

"הלה התעורר מן השינה, קפץ ממיטתו 
והחל לרקוד לקצב המנגינות הסוערות. אט 
אט, יצא הקבצן מן החדר, וכך הצעיד אותו 
לאולם השמחה, בעודו אינו מבחין כלל שהוא 

 לא לבוש בבגדים ראויים!".
 

"לבסוף חדל הקבצן מנגינתו וקרא לעברו: 
מושקה מושקה, מוטב אילו לא היית ברוגז '

עם אחיך, כי אז היית רוקד לפניו עם 
 '." בגדים ראויים

 

שתק הרבי והחסיד אשר הבין יפה את 
היה אכן מוטב כוונתו, השפיל את מבטו. 

לבוא אל הרבי ולבקש את ברכותיו 
כשכיסיו מלאים, מאשר לעמוד כעת ריקן 

 מכל דבר, בדיוק באותו מצב.
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 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
 משה בן גורג'יה ז"ל

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 ואראפרשת  חמד פניני עין

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

בכל פעם שהסיר הקב"ה את המכה מעל 
מצרים, נרגע פרעה והכביד עוד יותר את ליבו 
כשאינו מסכים לשלח את ישראל, ואילו 
בשעת הקושי והמצוקה הוא 'נזכר' לחפש 

ובלבד  -אחרי משה ולהבטיח לו עולם ומלואו
 שיקל מעליו.

 

בוראו  הנהגה כזו, שבה שוכח האדם את
 -בשעת השפע ונזכר בו רק בשעת הקושי

 היא לצערינו נחלתם של בני אדם רבים.
 

כמה נואלו אותם בני אדם! וכי לא מוטב  
להם לזכור את בוראם ולהודות לו על 
טובותיו. ולא להזדקק לתזכורת כואבת 
בדמות צרה או אסון חלילה המתרגשת 

 ובאה עליהם?
 

ר רבי משל נאה בעניין זה המשיל האדמו"
ישראל פרידמן מרוז'ין זצ"ל לחסיד אשר היה 
נוהג לבוא אליו תדיר, אולם מחמת ריבוי 

 עסקיו חדל מנסיעותיו לאדמו"ר.
 

והנה לא חלפו ימים רבים והתהפך מזלו של 
אותו חסיד, עסקיו לא עלו יפה והוא הפך 
להיות עני. בצר לו מיהר החסיד אל רבו 

 סקיו.וביקש ממנו להתפלל עליו שיצליח בע
 

פנה אליו הרבי ואמר לו: "מעשה היה בשני 
אחים שהתגוררו בבית אחד באחווה ובשלום. 

שוב לא דיברו  -לימים היה ביניהם ויכוח, ומאז
 איש עם רעהו".

 

"באחד הימים השיא אחד מן האחים את בנו, 
ובליל הנישואין ערך סעודת חתונה גדולה 
מלווה בכלי זמר ומחולות. האח המסוכסך 

כמובן לא הסכים להשתתף באירוע, ולכן  איתו
נכנס למיטתו והתכסה עד מעל ראשו, כדי 

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

 (שמות ח, יא) "עֹה ִּכי ָהיְָתה ָהְרוָָחה וְַהְכֵּבד ֶאת ִלּבֹווַַּיְרא ַּפרְ "

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ל הצדיק ר' חייםלע"נ 



 

 

 
 מה דין שאריות אוכל של פירות שביעית? 

 

 :'הכשרות למעשה'מספרו  רבנות מקומית מבשרת ציון אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

מאכלים, שמעורבים בהם פירות שביעית, שאריות אוכל הנותרים מהם: אם נשאר בצלחת או בקדירה שיעור ניכר של פירות 
וירקות הראויים למאכל אדם, אסור לזרוק אותם לאשפה, אלא כורך אותם בנייר או בשקית ניילון ומניח בפח האשפה. אבל, 

מכיוון שהשלכת פירות שביעית  :הערהית, ואפשר להשליכם לאשפה. אם אינם ראויים למאכל אדם, בטלה מהם קדושת שביע
שביעית (סימן יד אות י), מנחת שלמה ח"א (סימן נא אות  -למקום מאוס כגון פח אשפה נחשבת כהפסד פירות שביעית בידיים. ראה חזון אי"ש

נם נמאסים. כן דעת הראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל בספר כג), משפטי ארץ (פכ"א הערה ה). ועוד, עצם הזריקה לפח מבזה את הפירות, גם אם אי
קטיף (שביעית פס"ג הערה ז), וכ"כ הגר"מ שטרנבוך בספר שביעית כהלכתה (פ"ג ה"ג), והגר"מ גרוס (שיעורי שביעית פי"ז עמוד קי). אולם 

 .בספר ערוך השולחן (פכ"ד אות יד) כתב, שאין איסור לבזות פירות שביעית, אלא רק אסור להפסידם
 

שאריות מתבשילי פירות שביעית הדבוקים בדופני הסירים או בדופני הצלחות ואין רגילים להסירם לפני השטיפה, מותר 
וכן אם גירד פירות שביעית בפומפיה מותר לו לשטוף את הפומפיה  לרחוץ כדרכן, מכיוון שבכל השנים כך הדרך לשוטפן.

 דרך אמונה (פ"ה משמיטה ציון ההלכה אות כד) בשם החזון אי"ש. וכ"ה בספר משפטי ארץ (פכ"ג ה"י). מקורות:לאחר הגירוד. 
 

 אסור לתת את שאריות הפירות הקדושים לבעלי חיים, אולם מותר להניחם ליד חיות או בהמות, והן תאכלנה מעצמן. 
אין מאכילין אותם לבהמה לחיה ולעופות. אולם,  -רות שביעית מבואר בתוספתא (שביעית ה, יג) וכן פסק הרמב"ם (פ"ה ה"ה) פי מקורות:

אין צריך למנוע מהם. ולדעת החזון אי"ש (פי"ד משביעית ה"ד) אין מונעים מהם, כאשר מדובר ביבול מחובר,  -כאשר בעלי חיים אוכלים מעצמם
יל בעלי חיים בשאריות אלו. וכתב הרב טיקוצ'ינסקי להגר"נ קרליץ (עמוד רלא) שאין להאכ -אולם לאחר שנקטף אסור. וכתב בספר חוט שני 

בספר ארץ ישראל (ח"ב עמוד קכו) בשם הרב שמואל סלנט, שאומנם אין להאכיל בהמת כהן בתרומה טהורה באופן ישיר, אולם ניתן להניחה, 
י"ש הנ"ל לא דיברו בשאריות, שבני במקום שישנן שם בהמות ששייכות לכהן, והם ניגשות מעצמן ואוכלות אותה. ונראה, שאף דברי החזון א

 אדם לא יאכלו יותר.
 

יש שנהגו להניח בבית פח נוסף, חוץ מהפח הרגיל שמשתמשים בו לאשפה. וכאשר נשאר לו מאכל שאסור לאבד בידיים, 
פה רגיל. מכניסו לשקית ניילון, ומניחו בפח שמיטה עד שיירקב, ולאחר מכן כיוון שאינו ראוי למאכל אדם ניתן לזרוק לפח אש

שמיטה כהלכתה (פ"ג ס"ג). וראוי לפני כל ארוחה שמשתמשים בפירות וירקות בקדושת שביעית להניח נייר סופג וכדו', שיפריד בין  מקורות:
השאריות הישנות ובין החדשות, כדי שלא תהיה פעולה זו נחשבת כהנחה במקום מאוס על ידי זריקת השאריות הראויות אל תוך השאריות 

שביעית (עמוד מ), משפטי ארץ (שביעית עמוד קעג), וכן הורה הגרש"ז אוירבך זצ"ל. ומה שמניחים  -ות. וכן העלה בספר אור לציון המקולקל
 את הקליפות ,עד שיירקבו, אינו אלא גרמא בהפסד פירות שביעית ומותר.

 

ישנם  הערה:אם יש פח המיועד לשאריות מתכלות, הנקרא 'קומפוסט', עדיף להשליך את השקית ובה השאריות לפח זה. 
אנשים שבכל השנים, במקום לזרוק שאריות אורגניות לפח, מניחים את שאריות הפירות והירקות בתוך כלי, עד שנוצר ממנו דשן לשימוש 

 .שעליו מניחים את שאריות הפירות והירקות. במשך הזמן שאריות אלו מרקיבות, ונוצר מהן דשןבגינה. בתחתית המיכל ישנו גזם מסויים, 
 

 

מצווה התגלה הבן כחולה בחצבת. אביו פנה לאחד ממקורבי מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי -יומיים לפני הבר
המשתתפים?". מרן השיב חד משמעית: שליט"א בשאלה: "האם לבטל את האולם? הרי החתן עלול חלילה להדביק את 

מצווה קם הילד, כשכל גופו צח ונקי, ואין סימן -מצווה הוא יבריא אי"ה!". ואכן ביום הבר-"חלילה מלבטל את השמחה. עד הבר
לחצבת על גופו שלא כדרך הטבע. ההורים מיהרו עם הילד לרופא ,ששאל בפליאה, אם זה אותו הילד שהיתה לו חצבת, 

 לא נפל דבר מדבריו, והשמחה התקיימה במועדה ללא כל חשש. -ד זה אין שום חצבת, וכדברי רבינו כך היהמכיוון שליל
 
 

זצ"ל אמר לתלמידיו, שלא ימסור שיעור בישיבה, אלא בביתו.  (מרן הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי) יום אחד הסטייפלר
התלמידים רצו מיד לבית הרב וראו אותו שוכב במיטה תחת הסדינים, וכך הרב מסר את השיעור מתוך חשק ואהבה. 
ב כשסיים, ברכו אותו התלמידים ברפואה שלימה. אמר להם הרב: "אני לא חולה". תמהו תלמידיו: "אם כן, מדוע הרב שוכ

לצערי, נקרעו לי המכנסיים היחידות שיש לי, אך אמרתי תחת הסדינים? למה הרב לא הגיע לישיבה?". ענה הרב: "
 ".לאשתי, שזה לא מה שיגרום לי להפסיק את התורה, אם צריך, אני אמסור שיעור גם בלי מכנסיים מתחת לסדין!
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בפולין. החל  )1889( ו' טבת ה'תר"ן-נולד ב -האדמו"ר הרב משה יחיאל הלוי אפשטיין זצ"ל
מגיל שלוש, נהג אביו להכניסו לחדר מלא ספרי קודש ולסגור בעדו את הדלת, וכך התרגל 
ללמוד ללא הפסקה. לעיתים קרובות נהג ללמוד כעשרים שעות ברציפות גמרא ומפרשים. 
בגיל עשרים החל ללמוד קבלה. בגיל עשרים ושתיים התמנה כאדמו"ר מאוז'רוב חנצ'ין. כדי 

(בן האדמו"ר שור השלטונות למד את שפת המדינה, עם ר' יחזקאל הולשטוק לקבל את אי
ביקש ממנו סבו להגר לאמריקה, ואמר, שהתגלה לו, ) 1925(בשנת ה'תרפ"ו  מאוסטרובצה).

שאחד מנכדיו חייב לעבור לשם. רבינו עשה כדבריו ועבר לניו יורק, למרות החשש לחינוך 
 הילדים באמריקה. 

 

עלה לארץ, והתגורר בסמוך לבית ה'חזון אי"ש' בבני ברק. חודשים  )1953( בשנת ה'תשי"ג
נבחר  )1967ח (אביב. בשנת ה'תשכ"-ספורים לאחר מכן נפטר החזון אי"ש והוא עבר לתל

. נלחם נגד (כמחליפו של ר' זלמן סורוצקין שנפטר) כחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל
קיבל את  )1967(היאבק עבור השבת. בשנת ה'תשכ"ח חילולי השבת ועודד אנשים להפגין ול

קיבל את פרס הרב קוק. ענוותן מופלא.  )1958(פרס ישראל לספרות תורנית ובשנת ה'תשי"ט 
גאון בנגלה ובנסתר. אהב כל אדם והשתדל לסנגר על ישראל. הקפיד למצוא בכל דבר את 

-חי כ).1971(א' שבט ה'תשל"א -הטוב והדגיש, כי גם מתוך עינוי וייסורים צומח טוב. נפטר ב
 ברק.-שנים. ציונו בבית העלמין שומרי שבת בבני 82

 

האדמו"ר ר' חיים שמואל  (מצד אמו):סבא  (לייבוש).האדמו"ר ר' אריה לייב  (מצד אביו):סבא 
סבו, ר' אריה  מרבותיו: מרת רייצא מירל. אימו:האדמו"ר ר' אברהם שלמה.  אביו:מחנצ'ין. 

. בת ר' 17נישא בהיותו בגיל  -(זיווג ראשוןמרת חנה  נשותיו:אביו, ר' אברהם שלמה.  .(לייבוש)לייב 
שנים ממגפה  29עמנואל וולטפרייד, האדמו"ר מפאבניץ ראספשה. נפטרה בשנת ה'תרע"ט כשהייתה בת 

 (זיווגמרת שינדל יוכבד  בת ר' מנחם מנדל טננבוים), -(זיווג שנימרת קיילא  בעת שטיפלה בחולים),
(בן ושתי בנות נפטרו מרת חיה  בתו:ר' אלתר אברהם שלמה.  בנו: בת ר' משה דוד לנדאו). -שלישי

כרכים. מבוסס גם  11(על אהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל  -אש דת• מספריו:על פניו). 
רוב ספריו עוד לא הודפסו  (שישה כרכים).על התורה והנביאים  -באר משה• על תורת הקבלה)

 וקיימים עדיין רק בכתב יד. 
ל רבינו נכנס יהודי נכבד מוותיקי התושבים בשכונה וממקימי בית הכנסת המפואר, בו השקיע משאבים א

ומאמצים רבים. כעת מספר, כי ברוך ה', בביה"כ המהודר התגבשה קהילה נאה, ויש רב חשוב ושיעורי 
 בלתי מעורער. תורה, והוא הנשיא המוכתר וה

 

אלא שלאחרונה הצטרפו מתפללים חדשים, המבקשים לשנות סדרים, והם העמידו מועמד מתחרה כנגדו. 
הם פתחו במסע טענות וקובלנות. הטילו דופי ביושרו וזלזלו במסירותו. לדבריו, הם מבקשים לגמול רעה 

השתקף בעיניו של הרבי, מבין הוא תחת טובה וגורמים לו עוגמת נפש שלא תשוער... הרבי נאנח עימו, צער 
 לליבו ומשתתף בצרתו.

 

"סליחה רבי?!" האיש לא הבין.  -הרבי התכנס בעצמו, ולאחר רגע שאל: "מה אני עושה כאן באמריקה?"
 הרבי הגביה את קולו: "האם אתה יודע, מה אני עושה כאן?" והצדיק הסביר את שאלתו: "הגעתי לכאן זמן

בה הייתה היהדות בשפל המדרגה. כמעט  לאמריקה, רב לפני מלחמת העולם. הגעתי מפולין, שבה תססה היהדות במלוא חומה ועוזה. הגעתי  
 ולא היו ישיבות, לא מוסדות חינוך תורניים לבנות, לא חצרות חסידיות... 

 

מדוע היגרתי לכאן? סבי היה הרבי השלישי בשושלת אוז'רוב ואבי היה רב בעיירה. כשסבי נפטר, אבי התמנה לאדמו"ר, לרבם של החסידים, 
ארגנתי שיעורי תורה. הייתה זו תקופת זוהר, מעט לפני מלחמת העולם הראשונה. פעילותי הנמרצת עשתה לה ואותי מינו לרב. פתחתי ישיבה, 

 שם. הציעו לי את רבנות ראדום בהיותי בן עשרים וארבע. הוצע לי להיות רבה של פינטשוב, אב בית דין בלודז', ולא הסכמתי!
 

רוב עברה מיד ליד ככדור משחק. כל כובש התעמר, התעלל הטיל גזירות ועט על מלחמת העולם הראשונה פרצה, הייתה זו ממש שואה. אוז'
הביזה. בסופו של דבר, הגלו הרוסים את כל יושבי העיירה, אנשים נשים וטף, זקנים וחולים, כל אחד נשא את הצרור הדל, שהותר לו לקחת... 

את בתינו... עודנו הולכים ובוכים, ומן העיירה עלו תימרות עשן, שריפה  בדרכנו ראינו את האיכרים נוהרים מן הכפרים אל העיר, ממהרים לרוקן
 כנסת. -פשטה בה וכילתה את כל בתיה... הרוסים נסוגו מן העיירה החרבה, ואנו חזרנו לעיירה בלי בית

 

המסד, אך מכת דבר פשטה  התושבים בכו על החורבן, ואני התחלתי בשיקום. אירגנתי מגביות, דחקתי באנשים לבנות את ביתם. התחלנו מן
בינינו, איבדתי בה את אישתי ושלושה מילדיי. באותה שנה נפטרו גם הוריי. לא אדע, מאין נטלתי את הכוחות אבל אוז'רוב שבה ונבנתה. בית 

 המדרש הוקם, המקווה והישיבה שבו ונוסדו, ובנוסף לרבנות העיירה הוטלה עלי גם האדמו"רות.
 

הגלידו. בניתי את ביתי מחדש, הדרך לאוז'רוב המתה חסידים כבעבר. באוז'רוב התגורר דוד קשיש, קרוב המלחמה הסתיימה, הפצעים 
משפחה, ונקבצו סביבו כמה נרגנים שטענו, שהרבנות והאדמו"רות ראויה לו. הם היו מיעוט מבוטל. הרי הוכתרתי לרב בידי אבי והוכרתי 

אבל מיד ו"ר, ואני אהבתים כבני ואהבתי את העיירה, ששיקמתי בעמל בל יתואר. רשמית ע"י השלטונות, כל החסידים הכתירוני כאדמ
 ". שהמשלחות לא ישיגוני, שהתחנונים לא יפתוני. עד לאמריקה ברחתי כשהרחתי ריח מחלוקת, עזבתי הכול וברחתי על נפשי!

 

הוציאו נכלו ליהודיה, העמידום כצופים משני עברי הרחוב. "והיום", הוסיף בקול חנוק, "אוז'רוב שוב חרבה... הנאצים פלשו לעיירה. לפני שהת
, והעמיסו המדרש-תהם עקרו את ארון הקודש על ספרי התורה שבו מכותל בי. אותו קרוב, שהפתה והסכים למלוך. את הרב הישיש מביתו

שמע לקולי, ! הקודש... ה' ינקום דמואותו על שכמו של הרב הישיש... הריצו אותו בלעג ובשחוק, עד שכרע, כשל ונפל, ונקבר תחת ארון 
למחרת הגיש הנשיא את התפטרותו.". שוב לביתך וחשוב על הסיפור. אם תרצה, תשוב מחר ונדון במצוקתך
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הרופא ביצע סדרת בדיקות מקיפה, ובסיומן התיישב על 
 כיסאו מול השניים בארשת פנים חמורה.

 

"ראו", אמר בטון קודר, "יש בפי בשורות, שלא ישמחו אתכם. 
לת מבעיה פיזיולוגית חמורה, שמשמעותה, כי האישה סוב

 לעולם לא תוכל להרות. עליכם להשלים עם המציאות".
 

הדברים הקשים נפלו על ראשם כרעם ביום בהיר. הם יצאו 
מהרופא שבורים ורצוצים. הבעל ניסה לעודד את רעייתו: 
"האיש הזה איננו הרופא היחיד בעיר. נלך לרופא אחר, 

 ה". דעת שניי-לקבלת חוות
 

מיהרו השניים וקבעו תור אצל רופא בכיר אחר, אולם גם הוא 
אישש את ממצאי קודמו. "אין שום דבר שאפשר לעשות 

 בעניינכם", הוסיף ואמר לזוג האומלל.
 

מיד עם חזרתם לביתם מיהר משולם וייס להתקשר למזכירו 
של הרבי, הרב גרונר. "אנא מסור את דברי הרופאים לרבי 

בעבורנו", אמר למזכיר. המזכיר הבטיח  ובקש את ברכתו
 לעשות זאת מיד.

 

כעבור חודש נפקדה האישה, ובחלוף תשעה חודשים ילדה 
את בנה הבכור, מרדכי. המיילד לא היה אלא הרופא השני, 

 שתמך בממצאי הבדיקה של הראשון. 
 

עשר -אותו רופא יילד במרוצת השנים את כל חמישה
 הילדים של משפחת וייס...

 

יתה הרבנית וייס באמצע שנות הארבעים לחייה הלכה כשהי
לסדרת בדיקות מקיפה אצל מומחה לבריאות האישה. הוא 

 עשה את הבדיקות, ואז אמר בטון רך: 
 

"ודאי את חשה אכזבה רבה"... "אכזבה?", תהתה הרבנית 
וייס, "ממה?". "וכי אינך יהודיה אורתודוקסית?", תהה 

 ישה.הרופא הבכיר. "אכן", אישרה הא
 

אורתודוקסי הרצון -"אני יודע", אמר הרופא, "שבציבור היהודי
ללדת ילדים חזק מאוד. בבדיקה אני מוצא, שאת סובלת 
מבעיה רפואית שמשמעותה, כי מעולם לא זכית לפרי בטן. זו 

כך -ודאי אכזבה עצומה בעבורך להיות נשואה שנים רבות כל
 בלי ילדים".

 

הרבנית וייס חייכה לעצמה ולא הגיבה. כשיצאה החוצה, אל 
בעלה, פרצה בצחוק. היא שיתפה את בעלה בדברי הרופא 
ושניהם צחקו. "איך אתה מסביר את זה?", שאלה האישה 

 את בעלה. 
 

הרי הרבי העניק לך ברכה לפני "פשוט מאוד", השיב לה. "
כל  חתונתך, שהקב"ה יברכך בילדים רבים, ולכן ילדת את

בזכות ברכתו של  –הילדים האלה למעלה מדרך הטבע 
 ".הרבי!

הֻמְפָלָאה יְׁשּועָ   

זה היה זה בשנת ה'תשי"ז, החתן והכלה עמדו ערב 
חתונתם כאשר הם זכו לפגישה אישית עם הרבי 

שאיפותיו של  מליובאוויטש, 'יחידות', היא תמיד פסגת
חסיד. הרב משולם וייס, כיום שליח חב"ד במיאמי, 

 פלורידה, וכלתו, איליין, נכנסו ברעד אל החדר.
 

עם כניסתם הגיש משולם לרבי את פתק בקשת הברכה. 
הרבי עיין בו, הרים את עיניו ושאל: "אתם מבינים יידיש?". 
משולם השיב בחיוב, ואילו הכלה השיבה, שהיא מתקשה 

שפה זו ומיטיבה להתבטא באנגלית. "אם כן", הגיב לדבר ב
 הרבי, "אשוחח עם החתן ביידיש, ועם הכלה באנגלית".

 

חלפו כמה שניות, ולפתע פרצה הכלה בבכי. היא אמרה: 
"האם הרבי יוכל לבקש מהחתן לעזוב את החדר? רצוני 
לשוחח עם הרבי שלא בנוכחותו". משולם נדהם. הרבי נתן 

 מהחדר. בו מבט, והוא יצא 
 

כעשרים דקות המתין החתן בחוץ. לאחר מכן יצאה הכלה 
ואמרה, כי הרבי ביקש שיחזור. הוא נכנס אל החדר והרבי 

 העניק להם ברכות לנישואיהם.
 

כשיצאו מה'יחידות' נפרדו החתן והכלה ולא התראו עד 
החתונה. מיד אחרי החופה, כאשר החתן והכלה נכנסו 

ות, שאמר החתן לכלתו היו: לחדר הייחוד, המילים הראשונ
 ".על מה דיברת עם הרבי במשך עשרים דקות?"
 

אמרתי לרבי השיבה הכלה: "אני מקווה שלא תכעס עלי... 
". "לבטל את החתונה?!", שאל שרצוני לבטל את החתונה

 החתן הנדהם.
 

"אמרתי לרבי, שאני בעלת מזג נורא ואיום. חסרת סבלנות 
בחנת בכך, אך ברור לי, ומתרגזת בקלות. עד עכשיו לא ה

שאחרי החתונה לא יעבור זמן רב, ואתה תבין, שטעית 
  "טעות גדולה והתחתנת עם 'מכשפה'.

 

החלטתי, הנישואין יעלו על שרטון ויסתיימו בגירושין. "
שאני מעדיפה שלא להתחתן מלהיקלע ל'הרפתקה' 

 ".כזאת
 

"ומה אמר הרבי?", שאל החתן ההמום. "הרבי חייך", 
הקב"ה יברך אותך בילדים הכלה, "ואמר לי: 'השיבה 

רבים, והם ילמדו אותך את מידת הסבלנות. לכן אינך 
  צריכה לבטל את החתונה".

 

"ועד שייוולד הילד הראשון, לכי להתנדב במרכז רפואי, ומה 
טוב בבית רפואה לילדים. ההתנדבות תסייע לך ללמוד 

ור להתייחס לאנשים בסבלנות, וכך המזג שלך לא ייצ
 בעיה".

 

החודשים חלפו, ובני הזוג טרם נפקדו. האישה התחילה 
לדאוג והלכה עם בעלה לבדיקה אצל רופא מומחה במיאמי. 
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  ""ואראוארא""פרשת פרשת  
והקפסולהוהקפסולה הכדור  הכדור ��יםיםיציאת מצריציאת מצר
היתכן שאדם : אבל יועיל לגירוי המחשבה, הרי זה דבר שלא יוכל להיות, מובן שאין זו ממש שאלה. נפתח בשאלה

, ואפילו אל רבי שמעון בר יוחאי, י הקדוש"אל האר, אמרמוטב שנ, או, יפנה אל הבאבא סלי,  חשוך בנים– נאמר –
היתכן שאדם זה יאמר ".  ותפקד–פלוני בתהלים מזמור , במשך שנה, תאמר בכל יום: "והוא יאמר לו, להיוושע

שהרי צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא . נודה שאין זה מתקבל על הדעת? שנה תמימה את המזמור ויישאר ערירי
שכל דבריו אמת  "–ואם הקדוש ברוך הוא בעצמו  ...על אחת כמה וכמה, בינו בעצמו יאמרואם משה ר !מקיים
כי אם עשה , כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב ריקם "–" ודיבר ולא יקימנה, ההוא אמר ולא יעשה "–" וצדק

  !בלא כל ספק, ודאי. ודאי תפעל פעולתה, לעשות פעולה מסויימתאם יורהו !" אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו
           , נצטווינו מן התורה לקרוא פעמיים ביום קריאת שמע. אל העיקר, לענייננו, ועכשיו. עד כאן ההקדמה

, שיש להזכיר גם מכת בכורות, יתר על כן אמרו בתלמוד הירושלמי. ולהזכיר בה יציאת מצרים, בבוקר ובערב
  .ת הגאולה שלאחר קריאת שמעכפי שאנו מרחיבים את הדברים בברכ, ושירת הים, וקריעת ים סוף

יש סוג מזון שמספיקה כמות קטנה . המצוות הן מזונו הרוחני של האדם: ל אומר על כך"והיה הסבא מקלם זצ
כך יש מצוות אשר די . ויש פחמימות וחלבונים שהם יסוד הגוף ונצרכים בכמויות, סוגי ויטמינים מסויימים. ממנו

יש הנצרכות אחת . כפסח וסוכות, יש מצוות של שבוע בשנה.  השנהכיום הכפורים וראש, בעשייתן אחת בשנה
קריאת שמע והזכרת : נצרכות בתדירות לבניין הרוחני, ויש שהן כארוחת בוקר וערב, כשבתות, לשבעה ימים
  !יציאת מצרים

                   , פסח וסוכות ואף שבת, יום הכיפורים, בראש השנה: אך כאן נשאלת השאלה, נפלאים הדברים
: עם היד על הלב, ועתה". הבדלה"מהן לימי החול מציין הוא זאת ב" נופל"כשהוא . לה במידת מהחש האדם שהתע

  ? האם חש הוא שהתעלה–בבוקר ובערב , כשאדם מזכיר את יציאת מצרים בכל יום
. טעוני כוח, שבעים, לאחר הארוחה חשים אנו מלאים:  אך מה רב ההבדל–המשלנו מצווה זו לארוחת בוקר וערב 

                  ? חלילה, היתכן שסגולתו של הבורא אינה פועלת עלינו: ונשאל ! מאומה– הזכרת יציאת מצרים ולאחר
  !הרי זו עובדה? למה נרמה את עצמנו, ובכל זאת! יתכןלא , לא! ?שנשארים אנו ערירים מהשפעתה
                  , שואל הרופא, "מה לך. "אדם בא אל הרופא. ונסביר זאת במשל קצר. הקדמנו ואמרנו שאין זו שאלה

גרונו דלוק כשלהבת ,  הוא לחלוטיןדצרו, אבל לא נשמע כל קול, שפתיו של החולה דובבות. ך אינו מקבל תשובהא
              . הוא מוסיף, "הם גם טעימים", רושם הוא כדורים לגרון. יש בידיו תרופת פלאים, הרופא אינו מתרגש. ארגמן

  .בואבעוד שלושה ימים ת, מחרתיים שיפור, מחר תרגיש הקלה. אחד בכל שעה
                   , בא לבקש עוד כדורים, משמיע ציוץ רפה ומעורר רחמים, מניע שפתיו כדג, ביום השלישי הלה מופיע

                   ? לא היתה הטבה, לא חל שום שיפור! מקרה כזה עוד לא היה, שמע: "מתפלא הרופא .חידוש המרשם
  !"?לקחת את כל הכדורים! לא יכול להיות

  !"כל כך קשה היה לי לבלוע אותם! דוקטור, במסירות נפש: "בקושי שמע את התשובה המצטייצת
  !"...כדורים לגרון יש למצוץ! ?מה פתאום לבלוע", מזדעזע הרופא!" ?לבלוע"

אומרים אנו בחצי ! לכן אין היא פועלת את פעולתה, את הזכרת יציאת מצרים" בולעים"אנו ! הנה התשובה, אהה
 –היא פועלת כל טובה . ים אינה פועלת כלחש קסמיםהזכרת יציאת מצר ?ואיך נושפע, במלמול אדיש, בחטף, פה

 אם מודעים –תמצית של כל יסודות הדת , וגאולה ונבואה, ושכר ועונש' יד ה, והשגחה, לקחי אמונה
                    –אותם " בולע"אבל מי ש". ככדור מציצה"אם הם , אם מעיינים בהם וממצים אותם, למשמעויותיה

 הרי הוא כאילו בלע –ה וכמה מי שממלמל אותם בלא מחשבה כלל על אחת כמ.  ייחל להיות מושפע על ידםךאי
                    .לדעת מה אומרים, לשון זכירה, "מזכירין. "אומרת המשנה, "מזכירין יציאת מצרים" ...אותם בקפסולה

עלינו להעמיק בהם , בהן קוראים אנו על תהליך יציאת מצרים וניסיו, ובשבועות אלו !...רק כך תפעל פעולתה
  .)מעיין השבוע( !להפיק את ליקחם ולהשריש בלבנו, מעותםוללמוד את מש

  ].כג- כב, ה ["...הרע לעם הזהבשמך  ומאז באתי אל פרעה לדבר.... ת לעם הזהולמה הרע"
לאבי הנביאים נאמן , לאיש האלקים, מפי בורא עולם למבחר האנושות, ואף תוכחה עקיפה, פרשתנו פותחת בנימת ביקורת

שום שכאשר משה רבינו התייצב לפני פרעה ודרש מ? על מה ולמה! ובמידת הדין, דיבור קשה". וידבר אלקים אל משה: "ביתו
                  , תבן לא ינתן לעם הזה: "אלא אף הכביד עליהם את עול השעבוד,  לא זו בלבד שלא שילחם–ממנו לשלח את העם 
ומאז באתי אל פרעה ... למה הרעות לעם הזה: "התפרץ בכאב, אוהב ישראל רחום וחנון, ומשה רבינו, "ומכסת הלבנים תתנו

  !"והצל לא הצלת את עמך, הרע לעם הזהלדבר בשמך 
ובכל זאת נכתבו הדברים בתורה , הקדוש ברוך הוא הוכיחו, כי מלאכי השרת ביקשו לפגוע בו על דבריו, ל מגלים לנו"חז

, ואנו אומרים זאת במורא  –ויתכן . כי יש בדבריו הדרכה מאירת עיניים לדורות יבואו. שכל דבריה הוראה והדרכה, הקדושה
נזכור כי לפני כשלוש מאות חמישים שנה חזו , כדי להבין את מבטו של משה רבינו עליו השלום . אף לתקופתנו–חרדה בחיל ו

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" הייצחק בן ליבה, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"הי שלמה אחיה בן הלן, ו"הי בת טאוסמהרנגיז לרפואת 



יבוא ) ח"זאת בגימטריא ת(בזאת "על הפסוק , מצאו לכך סימוכין בזוהר הקדוש. ח"שהגאולה תבוא בשנת ת, דורשי רשומות
  ."אהרן אל הקודש

אבל יש אפשרות להחשת ! זהו אחד מעיקרי היהדות. ואם לא היום אז מחר, וא בכל יוםשאנו מחכים לגאולה שתב, נזכיר כאן
בהן נמחו מאות קהילות , התחוללו פרעות איומות? ומה אירע. ח"חשבו שהוא בשנת ת. ויש את זמנה הקבוע מראש, הגאולה

  ? לפרעות ומרחץ דמים–ה כיצד נהפך הגלגל מגאול, מה קרה. ט" ת–ח "פרעות ת: ד"הי, קודש ונספו רבבות אלפים
ש להוביל את "היתה זו השנה בה החלו הנאצים ימ. ש כשנת פקידה"היו מגדולי הדור הקודם שהצביעו על שנת ת, כיוצא בכך

  ?הכיצד. ד"הי, ששת המיליונים למשרפות
                . גאולהל" זמנים מסוגלים", יש תחנות בהיסטוריה. שמועד הגאולה הקרובה אינו חד משמעי, כאן עלינו להזכיר

               . שיש לו כמה אפשרויות פתרון, הרי זה כתשבץ. בכוונה תחילה, התאריך נכתב בספר דניאל במלים סתומות ומעורפלות
נערך בשמים קרב של  ,כשמתקרב מועד כזה. ש"כך היה בשנת ת, ח"כך היה בשנת ת. יכולה להיות הנכונה, וכל אפשרות

שבעת , האבות הקדושים. קליטים שנעשו ממצוותינו מסנגרים עלינוכל הפר, מיכאל שר ישראל מביא את זכויותיהם: ממש
  .כי בא מועד, אבותינו מכל הדורות מפילים תחינה לפני כסא הכבוד כי עת לחננה, מוראיםאהנביאים והתנאים וה, הרועים
, רבינו בחטאינוכל החשיכה שה, נגעי בני אדם, כל המקטרגים שנבראו בעוונותינו, מ את כל חילותיו"מגייס הס, ולעומתם

  .וגדול הקיטרוג למאד
אבל אם הדור שוקע . ונעזור להם לנצח, נרבה בתורה ובמצוות. והמון הסנגורים עומדים ומצפים שנגיש להם תגבורת

, ולא זו בלבד שתאריך זה עובר בלא שהגאולה באה,  וגבר האויב– ומכל שכן אם מוסיף הוא עוונות רחמנא ליצלן –באדישות 
  ... ואז טובע עם ישראל בדם ואש ותימרות עשן– העז עורר את מידת הדין אלא שהקטרוג

או , מברית בין הבתרים. אבל היו כמה אפשרויות חישובים, נקצבו לה ארבע מאות שנה. גם בגלות מצרים, למעשה, כך היה
               , הנה... עבודישאז החל הש, יוסף או האחרון מבני אותו דור, מפטירת יעקב, מרדת ישראל למצרים. מלידת יצחק

שהצליחו לצאת , והראיה, "זמן מסוגל"היה זה , ואמנם. ובני אפרים התעוררו לצאת ממצרים, הגיע הראשון בתאריכים אלו
  ...והם ניגפו במדבר, הקטרוג גבר, לא היתה התעוררות רבתי, אבל העם לא התפלל. מבית עבדים

אבל לפתע , משה רבינו נשלח להושיעם. נוסף" זמן מסוגל",  ארבע מאות שנה מלידת יצחק–קרב ובא המועד השני , עתה
 התעורר כנגדה –שדווקא מפני שמירת הרחמים התעוררה לשלחו לגאולה , חשב. ונחרד, בהכבדת העול, נתקל הוא בנסיגה

  !אלמועד הב, חלילה, והגאולה תדחה, והקטרוג גבר, ט שערי טומאה"של מ, "אלו ואלו עובדי עבודה זרה"של , קטרוג עז
הן עין בעין רואים אנו !  וכמה יש לנו לחרוד מפניו–כדי ללמדנו עיקרון זה . אבל תלונה נכתבה בתורה, במקרה זה לא צדק

 מלווה גם ה ועלינו לדעת שכל ז–של הארת פנים נפלאה , של קימום מרכזי התורה, בדורנו ניצנים של שיבת העם לארצו
             !תהליך ימשיך עד לאור הגאולההו, נגוריםיכדי שיגבר כח הס, עורי תורהכמה עלינו להרבות במצוות ובשי. בקטרוג עז

  .)מעיין השבוע(

  ].יט, ז ["אל משה אמור אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים' ויאמר הה"
לא במכת דם ) לבל יהא כפוי טובה למי שהיטיב עמו(לפיכך לא לקה על ידו , לפי שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו

 .)י"רש(ולקה על ידי אהרן , ולא בצפרדעים
וביקשתי מהנהג להסיע אותי , בשעת ערב מאוחרת עצרתי מונית :לפנינו שאלה מרתקת שאירעה אצל יהודי יקר שכה סיפר

לפתע הנהג עצר , כעבור עשר דקות של נסיעה .והנהג פתח בנסיעה לעבר היעד, משך הנסיעה המשוער הינו כחצי שעה. לביתי
קיבלתי התקף של , ראייתי נעשית מטושטשת: "ופנה אלי בקול שבור, השכיב את מושבו, ]ירוניבכביש בין ע[בצד הדרך 

אני חייב לטעום מנת , מכיון שחלה אצלי ירידה ברמת הסוכר בדם... ממנה אני סובל' סוכרת'מחמת מחלת ה', היפוגליקמיה'
  ". ?אולי יש לך ממתק המכיל סוכר או משקה ממותק; סוכר

  . והחלטתי שעלי לעשות מעשה על מנת להציל את הנהג שהחל לפרכס ועמד לפני איבוד הכרתו, אכל שכזהלא היה ברשותי מ
פתאום הפכתי מנוסע היושב . ועבר לשכב במושב הסמוך, כמובן שהסכים. הצעתי לו" יש לי רישיון, תן לי לנהוג במקומך"

  ... את החולה המיוסר ששוכב לצידועל מנת להצילטירוף הנוסע במהירות ו' נהג הצלה'ל, בשלווה במונית
           , ולבסוף החלטתי שהיעד היותר קרוב הוא ביתי, לבית החולים או לביתי, התחלתי לעשות חשבון להיכן כדאי לי לנסוע

  .להחיש ליהודי מזור וישע' שם אוכל בעזרת ה
                      .ד"חו אליו בסתוך כמה רגעים שבה רו. ומיד הגשתי לנהג את כל המאכלים והמשקים הנצרכים, הגענו לביתי

לפתע פונה אלי האיש במשפט שגרם לי , כשעמדנו להיפרד... האיש חיבק אותי והרעיף עלי ברכות ומילות תודה נרגשות
  ...".שכחת לשלם לי עבור הנסיעה, במחילה, ידידי היקר: "לתדהמה עצומה

  !".?כיצד עולה על דעתך לדרוש תשלוםו,  הרי הצלתי את חייך בנסיעה זו-  זקפתי למולו זוג עיניים תמהות- !?לשלם לך"
למעשה המונית שלי הובילה ; אבל אין זה נוגע לתשלום עבור הנסיעה, בוודאי מגיע לך יישר כוח גדול, על מה שהצלת אותי "-

  ?עם מי הדין ..!".ולכן עליך לשלם את שכרי, אותך ליעד המבוקש
  :משני נימוקים, נראה לפטור לגמרי את הנוסע מתשלום :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

                     , והוציא האחד הוצאות על מנת להשתחרר, שניים שנאסרו בכלא: )ד"ד ס"רס' מ סי"בחו(א "כתב הרמ) א
וכעת בא הראשון ותובע מחבירו ליתן לו את מחצית מהממון אותו , שיחררו מהמאסר אף את השני, והודות להשתדלותו

 לשם פדיית עצמו לבדו היה גםכי ,  השנישאם לא הוצרך להרבות בהוצאות בשביל, הדין בזה הוא, הוציא לצורך השחרור
  . שזה נהנה וזה אינו חסר פטור,  השני אינו חייב ליתן לו כלום- צריך לכל ההוצאה הזו

ומה שגם לנוסע יש הנאה , לשם הצלת נפשו,  הרי הנהג ממילא היה צריך לנסוע לאותו יעד- וכעין זה נראה לטעון גם בענייננו
  ".זה נהנה וזה אינו חסר"שהרי זה בגדר , יבו בתשלוםאין זה מחי, מכך
 כשכולו אחוז שכן נסע, בנסיעה שכזו" הנאה"כי מסתבר שלא היתה לו , "נהנה"קשה לטעון שיש לחייב את הנוסע מדין ) ב

 תקף כי הביטוח אינו, ובפרט שיתכן שנהיגתו היתה כרוכה בסיכון(,  מחשש לחייו של החולה שפרכס לצידו,בהלה ופאניקה
  . בשלווה ורוגע, ובוודאי שהיה מעדיף לשבת במונית כנוסע, )עבורו

             ,אם אכן היתה לו תועלת בכך[, לפני התקף העלפון של הנהג, אמנם עדיין יש לדון לחייב את הנוסע בחלק הנסיעה הראשון
רשאי הנוסע לטעון , ם זהשביחס לתשלו, אלא .]כי התקרב ליעדו ומכאן יכול היה למצוא מונית אחרת שתוביל אותו לביתו

            ,כך שכל הנסיעה אינה נסיעת מונית רגילה, הרי התברר למפרע שגם תחילת הנסיעה קרבה אותך להצלתך: כלפי הנהג
   ...גם אני טרחתי והסעתי אותך, כנגד מה שאתה טרחת והסעת אותי, ובנוסף. 'נסיעת הצלה'אלא 

  .)אחת שאלתי( הנוסע פטור לגמרי מתשלום לנהג המונית :לסיכום
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אור בת יפה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז  בת כשוורמרת מנסורה נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
   ,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זאליהו בן כשוורנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זזינט בת מריםנ "לע, ל"נ מוריס מורטזה בן שרה ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זחיים בן לונהנ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן סולטנהנ "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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ר ֱאלֹ  ה ים ֶאל מֹ ִק ַוְיַדּבֵ                             ׁשֶ
  )ו, ב( ה'ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני 

  )רש"י( לכים לפנין לשלם שכר טוב למתהנאמ -אני ה' 

ה"ב מיד, שהוא גם ידיד, בעיש לי תל"מספר רב שכונה: 
 תורה שאני מוסר ישיעורה משתתף בשנ כבר עשריםש, טוב

 .הוא ממש יד ימיניו ,בשעות הערב בבית הכנסת השכונתי
עסק בנדל"ן והרוויח והוא  קיאהרל'ה ברדינס הוא שמו

סכומים נכבדים, הוא התגורר לו עם משפחתו הקטנה 
חדרים, נסע במכונית ענקית שאינני זוכר  7 בדירת ענק בת
וליבו פתוחים ונדיבים. מדי חודש הוא היה  את שמה, וכיסו

רושם צ'ק עב כרס לפקודת כולל האברכים שלי, ומעת לעת 
עיקר בחגים, דאג למוצרי מזון למשפחות בני תורה. ב -

טיפוס מבוסס עם עין טובה, ואכן ככל שהתחזק אהרל'ה 
  .ת שמים, עסקיו הניבו פירות טוביםבירא

חד אהרל'ה יום א אחרי עשר שנים מוצלחות מגלהוהנה, 
לנשל אותו מכל נכסיו... מה  שלנו, שהבנקים מאיימים

בשיתוף פעולה עם  שלו 'החשבון רואהש' ,שמתברר הוא
ה שנקרא בלשון מ -שו לו ע ,עוד כמה גורמים עסקיים

תירו אותו , הם פשוט בלעו את כל הונו והו'קץעו' -הרחוב 
עם חובות עצומים, דירה מעוקלת, לב מרוסק ומשפחה 

  שבורה. 

הפך לצל של עצמו. נרדף, מעוקל,  אהרל'ה ברדינסקי
שמחפש דירה קטנה להשכרה וחי מהיד לפה. וזה קורה 
תוך שנה. לילה אחד הוא מגיע אלי שבר כלי ושופך את 

י טוב, כשהייתי אמיד חילקתי המון, ליבו: "כבוד הרב יודע הכ
 ,החזקתי תורה, נתתי ביד רחבה. למה נפלתי לאשפתות

  .מה הקב"ה רוצה ממני?"

כך הוא שאל, ואז הבזיקה בראשי תשובה מעניינת למדי. 
אהרל'ה, נכון, עמדת בנסיון העושר, אני עד " :אמרתי לו

נאמן לכך, ועכשיו הקב"ה רוצה להעמיד אותך בנסיון 
  העוני".

"כבוד הרב אני לא מסוגל להיות : אהרל'ה מירר בבכי
אהרל'ה " שמים הכניסו לפי את המשפט הבא:ואז מ  .".עני..

עלב ממני, אבל האם מאז שחזרת בתשובה הקפדת יאל ת
   .על כשרות מהודרת?"

"לא תמיד, בחו"ל לפעמים  :הוא נדהם מהשאלה אבל הודה
ייתי מבקר נכנסתי למסעדות עלובות בכשרותן, וגם בארץ ה

  .במלונות לא הכי הכי..."

הגביר לשעבר היה נבוך, והייתי צריך לתת לו הנחיה 
כלשהי, שיתרומם, שיתחזק שיקבל אויר לריאותיו וימשיך 

"כרגע, אהרל'ה, כרגע זה  :הלאה. ושוב צץ במוחי רעיון
מצבך, וצריך תעצומות נפש להתמודד מול הנושים 

ו אתה צריך להיות אולם ליבי אומר לי שמעכשי ,והבנקים
שכיר, ולהביא לחם הביתה בצורה מכובדת. אני ממליץ לך 

ית ללמוד קורס מקוצר בכשרות, ולהיות משגיח כשרות בב
תשובת המשקל שלך...  "ימלון, והקב"ה יביא לך ישועה ע

ותדאג שמזון הכי כשר  'רביםהמזכה 'שעכשיו אתה תהיה 
  והכי מהודר יונח בצלחתם של יהודים".

קיבל עליו את הדין באהבה, עשה קורס משגיחים  אהרל'ה
ושקד בלילות על הלכות בשר וחלב, מליחה, ועוד, והתקבל 
לעבודה כמשגיח כשרות בבית מלון יוקרתי. הוא טיפוס 
מאיר פנים, והטבחים וכל אנשי הצוות פעלו בשמחה עפ"י 

באותו מלון הרקיעה שחקים, עד  ורמת הכשרות ,הנחיותיו
ים גם הציבור החרדי פקד את המקום בשלב מסוישכך כדי 

  לרגל שמחותיו. 

סכום די בית המשפט עליו השית  'לפושט רג'כ ,בינתיים
נכבד להשיב מדי חודש לנושיו, אך עפ"י אומדן חובותיו 

רבעים א-זיר אותם בשלושיםהאדירים הוא היה צריך להח
קיבלתי את עצתך, אני  "כבוד הרב, ... הוא פנה אלי:גלגולים

ם הביתה, אבל אנא ברך אותי שאזכה להחזיר את מביא לח
  קוף"., אלא בראש ז'רגל-פושט'כל חובותי לנושים. לא כ

ר, הדבר נראה רכתי אותי ועודדתי אותו, אם כי בשכל ישיב
   .בלתי אפשרי לחלוטין

חד במשך חמש שנים אהרל'ה עבד כמשגיח, והנה ערב א
אתה יהודי אהרל'ה ידידי, " :קורא לו מנהל המלון ומודיע לו

 דתי ויקר, ויש לי עבורך משימה קטנה, היום הגיע למלון
וא יתגורר כאן אם ירצה השם עד , והשמוניםיהודי דתי כבן 
. הוא קצת מתקשה ללכת, ולכן אני מבקש מאה ועשרים

שתקבל על עצמך משימה לבקר אצלו פעמיים שלוש ביום, 
שו אהרל'ה מסר נפ  לדאוג לו לארוחות".ולהנעים את זמנו, 

על האיש, הוריו נפטרו עליו בצעירותו, והישיש היה לו כמו 



  
רח אותו יאב. הוא האכילו, השקהו, שמח עמו, ומדי פעם א

  בביתו. 

נכנסה לדירה במלון אשה מכובדת  ,יום אחד בעודם ישובים
"שלום, שמי ראומה גילון, אני בתו של  :והציגה את עצמה

י להביע מוריס, שמעתי שאתה מאד דואג לאבא שלי ובאת
  את הערכתי ותודתי הגדולה לך".

יושבים השלושה על המרפסת הצופה לים, ואז בין לבין 
שואלת הגב' ראומה את אהרל'ה, כמה שנים הוא משגיח 
כשרות. הוא מספר לה במילים קצרות שהוא נקלע לכאן 

. הגב' גילון לא 'עקיצה'אחרי פשיטת רגל בענף הנדל"ן עקב 
אהרל'ה מספר לה על פרויקטים מאמינה למשמע אוזניה. 

  גדולים שבנה ויזם בארץ, ועל הנפילה הגדולה. 

רל'ה אני צריכה "אדון אה :ואז היא מסכמת את השיחה
רוב עסקי בחו"ל, אבל עכשיו אני הולכת  .יהודי כמוך לצידי

, ואני צריכה כאן בישראל להשקיע בפרויקט תיירותי ענק
שנה שלימה שאני מחפשת אדם ירא  .וגם שותף כ"למנ

ישראל את בכאן ידע בנדל"ן ובינוי שינהל  שמים ואמין עם
  סקי?".נדיראדון ב ,את התפקידעסקי. מה דעתך לקבל 

אהרל'ה שלנו מקבל תפקיד של מנכ"ל בעסקים של הגב' 
גילון, וכאות הוקרה על הטיפול המסור באביה היא מעניקה 

בלי להשקיע אגורה ממניות החברה בישראל, מ 18%לו 
אחת. אחרי חמש שנות עבודה מאומצת עם הישגים נדירים, 
אהרל'ה שילם את כל חובותיו, וחזר כמעט למצבו הכלכלי 

   ..הקודם.

נפטר לא מכבר,  -אביה של גב' גילון  - זאת ועוד, מוריס
והותיר לו סכום נכבד בצוואה. אבל הדבר הכי חשוב, 

רא בשכונה והוא אהרל'ה ממשיך לפקוד את שיעורי הגמ
מקפיד על כשרות עד קוצו של יוד, וכמובן, הוא מברך אותי 

ובכך  ,ה שנתתי לו לעסוק כמשגיח כשרותצכל הזמן על הע
  ...".למעמדו ול שהשיבה אותלעשות את תשובת המשק

  ]מתוך ספרי ר' יעקב (קובי) לוי[

 שליט"א, מעשה יעקב שישסיפר מגיד המישרים הרב 
ישירות מפיו של ראש ישיבה חשוב בבני מדהים אותו שמע 

ברק, בעל המעשה: באחד הימים נכנס תלמיד וביקש לדבר 
ביחידות עם ראש הישיבה. כשנסגרה הדלת פרץ הבחור 

שי רב שפך את מר לבו: השבוע הגיעו תשובות ובבכי, ובק
כי הוא חולה במחלה  מבדיקות שערך אביו, והתברר

החמישים לחייו,  צעיר, בסך הכל בשנות דיהנוראה. יהו
בחור היה שבור, וביקש שראש המלא ילדים.  -והבית 

  הישיבה יחזק אותו. 

זק אותו באמונה, ולאחר שמע אותו רבו, נתן לו לבכות וחי
הבה נעשה מעשה. השבת יש בישיבה שבת "מכן אמר: 

חופשית וכל הבחורים נוסעים. נקרא לעוד שמונה בחורים, 
הסעה לכותל המערבי, ונעשה וביחד אתנו נהיה מנין. נשכור 

לה תהיה שם: נגמור בל"נ את כל ילה, ולא סתם תפישם תפ
ובעזרת ה׳ לים, נאמר י״ג מידות, נבקע רקיעים, יספר התה

  . "עוד נראה נסים ונפלאות

הרעיון השיב את נפשו של הבחור, והוא התגייס במהירות 
שרה בלילה בליל שישי ע-לאסוף עוד שמונה בחורים. באחת

ראש הישיבה והבחורים ליד הטנדר, אלא שאז  התאספו
התברר כי העשירי לא הגיע. בתחילה חיכו לו, אך כשחלף 
הזמן החלו להפנים שהוא לא יבוא. מה עושים? אין מנין, ואי 

ן רגע עוד אחד, שהרי לא מדובר בסיפור יאפשר לגייס ב
קצר, אלא בעניין שאמור להתמשך על פני שעתיים וחצי לכל 

  כולל הנסיעה. הפחות, לא 

תוך כדי המתנה ונסיון נואש לצור קשר עם הבחור החסר, 
חלף במקום אחד מבחורי הישיבה, בשם אהרון, כשתרמילו 

הו, "שיבה קיבל את פניו בשמחה גלויה: על שכמו. ראש הי
אהרון, אתה בדיוק האדם המתאים במקום המתאים. אנחנו 

בוא עלם לנו, אולי תוכל לבדרך לכותל, ובחור אחד נ
   ".במקומו?

אך אהרן מנענע ראשו לשלילה: צר לו, אבל הוא בדרך 
הוא מוכרח לנסוע  ,ו באופקים. יש לו טרמפ שממתין לולבית

דאי והביתה. ראש הישיבה החליט לשתף אותו בסיפור, שבו
ימן לו שיבוא לפינה צדדית יניע מיתר בליבו. יצא מהטנדר, ס

קב בשמו, זקוק אחד מן הבחורים בטנדר שאיני נו"ואמר: 
ין לנו מנין! לתפילה חמה עבור אביו החולה. אנא ממך, א

   ".דחה את הנסיעה שלך!

  . "אני בדרך לאופקים" ־ השיב אהרון  - "אני לא יכול"

  אש הישיבה ממש הפציר בו. ר - "אולי בכל אופן"

רוצה אני לומר לראש "אהרן אמר פתאום בגילוי לב: אז ו
רציתי לומר זאת, לא נעים לי  הישיבה משהו. עד עכשיו לא

אני מספר. לפני  -לגלות, אך כדי שתבינו את פשר סירובי 
כשנתיים, נפלט אבי ממעגל העבודה, ומאז אין לנו שום 

ת יש הרבה מקור הכנסה. אמי גם היא אינה עובדת, ובבי
פרוטה לפורטה. אנחנו חיים מכספי ילדים. להוריי אין 

ם משכורת מסודרת. כעת הגיע קות וכספי צדקה, בלי שווחל
בר ' עריכת שמחתאחי לגיל בר מצוה. אף אחד לא דיבר על 

דאי אינו יכול ו! מי שאין לו כסף ללחם, בובאולם 'מצוה
להרשות לעצמו מעבר לכך, אבל מה אומרים לילד קטן 
ומסכן שכל כך מחכה ליום הגדול הזה? איך אומרים שאין 

. אתמול התקשרה אליי כסף ולכן לא יעשו לו שום אירוע?..
אהרן, בר מצוה אין באפשרותנו לעשות לו, 'אמי ואמרה: 

במיוחד. נזמין את  'שבת חגיגית'בל לכל הפחות נעשה לו א
ה שבת בר מצוה, שלא כל הנשואים ואת כל הדודים, נעש

. הסכמתי, אבל ידעתי שגם שבת כזו עולה 'יצא בלי כלום
נתי מדוע הרבה כסף, ואין לנו. אבל במשפט הבא הב

התקשרה אמא אליי. היא ספרה ששמעה על מקום 
שי יבאופקים שבו נערכת חלוקה למשפחות מדי יום ש

בבקר. כל מיני חנויות מביאות פירות וירקות, מוצרים 



  
ר מן הישיבה ווכיוצא בכך. אמא ביקשה שאחזקפואים 

לה ימוקדם, בבוקר אקום בהנץ החמה, ומיד לאחר התפ
ותי להשיג. מה שאצליח להביא אלך ואשיג כל מה שבאפשר

לא יהיה. ראש  -זה מה שנאכל בשבת, ומה שלא יהיה  -
מישיר אהרן את מבטו המושפל  - הישיבה מבין אותי כעת?"

   ".יך יכול אני לא לנסוע כעת הביתה?א" -

יודע מה  איני"קות, ולבסוף אמר: וראש הישיבה נאנח עמ
  . "לומר, אולי אתה צודק

ין מנין. החליטו להמתין עוד רבע שעה אהרן הלך, ועדיין א
לניסיון אחרון, ואם לא ־ יתפזר כל אחד לביתו. חולפת רבע 
שעה כאשר לפתע נראית דמותו של אהרון מתקרבת, והוא 
נכנס פנימה בלי אומר ודברים. ראש הישיבה הופתע 

ר לו מה קרה לחלוטין. קרא לאהרון הצידה וביקש שיסבי
ומחשבה לכיוון הטרמפ שלי,  הלכתי"פתאום. ואהרן השיב: 

ה רוצה ממני? מה עלי "מה הקב -ותי אחת ממלאת א
לעשות ברגע זה? מצד אחד יש כאן מצות כיבוד אם ושמחת 
בר מצוה לאחי, שני עניינים חשובים מאד, ומצד שני מוטלים 
על המאזניים חיי יהודי, אבא לעשרה ילדים, שקיבל את 

 'עזרה שלי. מה רצון הבנו זקוקים להמחלה הנוראה, והוא ו
נה יתר על שושאעשה עכשיו? לבסוף החלטתי שאני מוכן לו

בלילה הזה. אלך כעת לכותל, ומשם אנסה להגיע במהירות 
ודי כזה, שחייו ליה 'לא'האפשרית לאופקים. אי אפשר לומר 

   ".תלויים על בלימה!

תוך רגעים ספורים החל הטנדר את הנסיעה. הבחורים 
ש ובאמירת תהלים נרגשת. בשעה שלהגיעו לכותל והחלו 

ג מידות "לים ואמירת יילפנות בוקר סיימו את כל ספר התה
של רחמים, בתקוה גדולה לישועת ה'. בשלב זה התקבצו 

, מה נוירב" ביב ראש הישיבה, וכמה מהם אמרו:הבחורים ס
נו רעבים ואנו צריכים עם אוכל? עמדנו והתפללנו שעות, נהיי

  . "לאכול משהו

יבה הסכים איתם, אכן צודקים. הוא הציע לנסוע ראש היש
אבל ליל שישי "ג׳ל ולקנות לחמניות ומעט רוגעלאך. לאנ

בליל ואין מנהג הישיבות לאכול ״ -ענו הבחורים ט - "עכשיו
 ..אפשר לעשות נגד המנהג.אי  לבד...לחמניות שישי 

  . "טוב 'ולנטטש'צריכים משהו חם, 

אבל מהיכן אביא " -ים ראש הישיבה הסכ - "תכםיהצדק א"
   ".בשלוש לפנות בוקר בכותל המערבי? לכם טשולנט

במאה שערים יש קייטרינג "לאחד הבחורים היה רעיון: 
רסם של הרב חשין. בנו הוא בוגר הישיבה, והוא מכיר ומפ

את הנפשות הפועלות. הרב חשין, מן הסתם, אינו ישן כעת, 
   ".שבת. הבה נתקשר אליו!אלא עסוק בהכנת האוכל ל

הם מחליטים לנסות. הרב חשין מברר בדאגה אם הכל 
ראש  .בסדר, מה פשר הטלפון הזה בשלוש לפנות בוקר?

הוא בכותל  - ד מבטיח שהכל כשורה מלבד דבר אחהישיבה 

כה, וכולם ולה אריכעת עם תשעה בחורים שסיימו כעת תפ
  זקוקים לטשולנט. רק הוא יכול להושיע כעת!... 

הרב חשין מזמין אותם ברוחב לבו למאה שערים, ומבטיח 
לארגן הכל. הטנדר מוביל אותם הישר לשם. הרב חשין 
פותח להם שולחן כסעודת שלמה בשעתו, מכל הלב. היה 
אוכל בשפע, לחמניות וכל טוב, וכמובן טשולנט ראוי לשמו. 
כשסיימו לברך ברכת המזון, בא ראש הישיבה להודות לרב 

גדול שלו. הרב חשין ע את התפעלותו מן הלב החשין והבי
   "....בגלל הלב הזה אני סובל" , והגיב:החניק אנחה

יבה. במקום לענות הוביל תהה ראש היש - "מה הפשט?"
מגשים הפנימיים, והראה לו  אותו הרב חשין לאחד החדרים

  בדגים, בסלטים ובכל טוב. מלאים בבשר, 

  מר ראש הישיבה. א - "כאןהזמנה רצינית יש "

רצינית מאד. יש כאן מאה ושישים מנות. "הרב חשין הגיב: 
ביום ראשון קבלתי הזמנה לשבת שבע ברכות. הכנתי הכל, 
ופתאום אני שם לב שאף אחד לא מתקשר לתאם את 
המקום. לפני שעה הצלחתי להשיג אותם ולשאול מה קורה. 

מנה ההזהם התפלאו לשמוע אותי ואמרו: 'ביטלנו את 
הכל דמיון! ההזמנה ' -אמרתי  -  'לא ביטלתם!''. הזאת!

רשומה אצלי שחור על גבי לבן!'. כמה שיחות לכאן ולשם, 
והעניין מתברר: הבעל חשב שהאשה ביטלה, והיא היתה 

הענין נפל בין הכיסאות. כשראיתי  ..בטוחה שהוא ביטל.
בית שם, נסוגותי ה- שזה מסבך באופן רציני את השלום

ו, גמרנו, אני אספוג את הנזק טוב, תעזב'אמרתי: אחור. 
. ועכשיו אני כאן, תקוע עם מאה ושישים מנות שאין לי 'הזה

 ,מדבר על ההפסד העצום של הכסף מה לעשות אתן. איני
לכל הפחות שלא יהיה כאן בל ישלים את החסר! אבל  'ה

  . "תשחית

? רבי חיים, אולי לכן הגעת לכאן"פתאום נדלק זיק בעיניו: 
אתן לך את כל האוכל  אולי הקב"ה שלח לי מלאך משמיים?

   ".הזה לישיבה!

שבת בישיבה יש כעת "ראש הישיבה מיהר לענות: 
הוא מספר לו את סיפורו  "....חופשית, אבל יש לי רעיון אחר

של אהרן, אין בר מצוה... אין כסף... הרב חשין התרגש מן 
ה "הקבאם "ו במקום שלף מאתיים שקלים ואמר: הספור. ב

. הוא נתן "את המצוה הזו, שתהיה מצוה מושלמתזימן לי 
לנהג הטנדר מאתיים שקלים, העמיס עליו את כל מגשי 
האוכל, והורה לו להוריד את הבחורים בבני ברק, ולאחר 
מכן להמשיך לאופקים עם אהרון, ביחד עם כל האוכל... 

   מאה שישים מנות מלאות כל טוב הגיעו אל ביתו של אהרן!

ביום ראשון בבוקר, התקשרה אמו של חתן הבר מצוה 
פרה כי ינרגשת כולה. היא הודתה נרגשות לרב חשין, וס

מזה שנתיים בעלה מפוטר, והם אינם אוכלים שום סעודה 
ראויה לשמה בשבת. לפעמים אכלו רק ירקות, לפעמים רק 
עופות, הכל בהתאם לחלוקה השבועית... השבת נכנס אור 



  
יפה להרעיף על ראשו ברכות גדולות הביתה. היא הוס

  וסיימה את השיחה בהתרגשות גדולה. 

ימים. בבני ברק התקיימה הכנסת ספר תורה  מספרחלפו 
הסיפור המופלא  וראש הישיבה דרש וסיפר לציבור אודות

את דורשיו: בחור מתלבט ה אינו עוזב "המעיד על כך שהקב
והוא ותל מערבי או כיבוד אם, כ -שיעשה  'מה רצון ה

מתגבר על רצונותיו וענייניו האישיים, וטורח להגיע 
ה כך שיגיעו מאה "תפלל למען השני. והנה, מסובב הקבולה

ושישים מנות לשבת, טרמפ ישיר לתוך הבית, ממש כאוכלי 
  המן. 

 איני מאמין"שומעים התפעל מן הסיפור, והעיר: אחד ה
ם עד כדי כך שלא מסוגלישבימינו יש בית עם עוני כזה, 

עריכת  סף בשביללערוך בר מצוה לילד! איך יתכן שאין כ
   ".מינימלית ופשוטה? שמחה

יש אנשים " -שיב לו ראש הישיבה ה - "עיניך רואות שיש"
  . "שמצבם הכלכלי קשה ביותר

הוא יצא מהורהר, ובסיום הכנסת ספר התורה ביקש מראש 
. כשהגיע ראש הישיבה שיסור אליו למוסך שבבעלותו

ילד לא יכולתי לשמוע על "ואמר:  ק,'נתן בידו צהישיבה, 
רוצה לשלם  מחוסר כסף. אנישמפסיד את הבר מצוה שלו 

ת הצלם, את האולם רת, אוזמתאת כל הבר מצוה, את ה
  . "דה כולהוואת הסע

וכך, במקום אירוע מצומצם בשבת לילדים הנשואים, קיבל 
חתן הבר מצוה שבת מפוארת ושמחה, וגם אירוע מושלם 

  ם כניסתו למצוות. ביו

 ]בועותש- מתוך 'דורש טוב'[      'דורשי ה' לא יחסרו כל טוב!'

ַכס ֶאת  ַע ַוּתְ ַפְרּדֵ ַעל ַהּצְ                       ַוּתַ
  )ח, ב( ֶאֶרץ ִמְצָרִים

והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים  ,צפרדע אחת היתה
 )רש"י( נחילים

שככל שהם חוזרים ומכים את  המצרים שראו אחרלאורה לכ
יוצאים עוד ועוד צפרדעים, מדוע לא הפסיקו  הצפרדע

  .מלהכותה?

 ,'ברכת פרץ'זצ"ל בספרו  הסטייפלר מרן קושיא זו מביא
שכיון שראו שהצפרדע מוסיפה להתיז נחילים עוד תירץ, ו

ל רצונם ועוד והם לא מצליחים להורגה, גבר כעסם עליה וכ
ולהכותה ככל האפשר, ואף ה במעתה היה רק להתנקם 

התיז נחילי צפרדעים, זה כבר לא מנע שראו שממשיכה ל
הם חמת הנקמה והכעס, וככל מהם לעצור, כי בערה ב

הוסיפו לכעוס וחמתם בערה בם,  נחילים להתיז השהוסיפ
ותכס את ארץ ' -למצב של  ושהגיעעד חוזר חלילה, ו

   .'מצרים

שכשאדם , לחייםל וחשוב מוסר השכל גדו אנו מכאן למדים
דברים אפילו הוא לעשות מצב של כעס, מסוגל ל מגיע

ומאבד  עצמו, כי הכעס מסמא את העינייםשיזיקו בעיקר ל
מריבה ויכוח או עת בש ובאמת, .הדעת הבסיסישיקול את 

, כי ע"י 'שתיקה' רק באמצעותמנע מכעס היא יהדרך לה
  כעס.התלהטות הבקלות להגיע לידי  יםדיבורים יכול

על זהירותם הנוראה של גדולי ישראל ממידת הכעס, אפשר 
ג שהתכנסה רה שהתרחש בשלהי ועידת פטרבוללמוד ממ

אר בדרישת הממשלה בחודש אדר שנת תר"ע, לדון בין הש
כל נושאי המשרות הרבניות להשתלם  תהרוסית לחייב א

גדולי ישראל באותה בשפה הרוסית ובלימודיים כללים. 
דבר שאפשר להתקיים זה חלקם ראו ב - תקופה נחלקו בזה

שהיה  דוד קרלינר , ר''אור שמח'האיתו, וביניהם היו 
י . ומצד שנר'ציביאיצלה פונ, ור' חיים עוזרמגאוני הדור, ר' 

חפץ 'ה, חיים מבריסק 'לחמו בכל כוחם כנגד גזירה זו ר
  . 'הרש"ב מלובביץו 'חיים

שהיה אמור להגיע לועידה, שלח במקומו את  'חפץ חיים'ה
קש ממנו שאם י, ורק בהגר"מ לנדינסקיראש ישיבת ראדין 

על העליונה תהיה ויד המתירים  יראה כי כלתה הרעה
ה, בכמה ימי הועידה היה נראה וא מיד. וכך הוושיקרא לו ויב

סקי שלח נר"מ לנדיגכי יד המתירים על העליונה, וה
הגיע לאחר כמה  א, ואכן הח"חוטלגרמה דחופה לח"ח שיב

התחיל למסור כמה וכמה נאומים כשהגיע  , ומידימים
עתו נרגשים שהתחילו להשפיע על הרבנים לקבל את ד

  שהיא דעת המתנגדים. 

לנדינסקי, עם ר' משה  'חפץ חיים'באותם ימים נכנס ה
שהיה בראש  - 'אור שמח'ה בעל לשוחח עם ר' מאיר שמחה

לומר לח"ח דברים חריפים על  מיד התחיל .ריםהמתי
 דרכופי השיב לו גם ל 'חפץ חיים'התנגדותו וחששו, ומנגד ה

ויצא מהחדר  'אור שמח'והנה לפתע קם ה .באופן חד וברור
שהסיבה שעזב תברר הלאחר מכן  .ח הגורליבאמצע הויכו

פחד שהויכוח יחריף ויחמיר ורצה ש מחמתהיתה את החדר 
ובדרכו  ,יצא עם ר' משה מהחדר 'חפץ חיים'מנע מזה. הילה

 .מתפעל ממידותיו של ר' מאיר שמחה אני"אמר לר' משה: 
הוא הרי כהן, וכהנים קפדנים הם, והרגיש שעלול לבא לידי 
הקפדה וכעס, וקם ועזב, אף שהיה חשוב לו ביותר הבהרת 

  . "כל התוקףדעתו ב

 יסיפר נכדו, כי שמע מאחד מתלמיד 'חפץ חיים'גם על ה
ליל לבית הולך בחצות  'חפץ חיים'את הראדין שראה 

בונו של יר" :תח את ארון הקודש, ומתחיל לבכותהמדרש ופו
עולם, ישראל מאיר כהן הוא, וכהן עלול לבא בנקל לידי 

        . "כ עזרני ה' שאוכל להתגבר על הכעסכעס, א"

גדולי ישראל שלא לבא לידי כעס, וכשראו  עד כמה התחכמו
הימנע רבה ויש ל סכנתוו שתקרב, ברחו, כי ידעכי הכעס מ

  .בכל דרך ממנו

  ]הרב בנימין גולד- קראת שבת מלכתא'למתוך '[
   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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ָך ְלָמָחר ִיְהֶיה ָהֹאת ַהזֶּה י וֵּבין ַעּמֶ ין ַעּמִ י ְפֻדת ּבֵ ְמּתִ  (ח,יט) ְוׂשַ

י ְפֻדת)  ג,שמו"ר יא (במדרש  ְמּתִ , מלמד שאף ישראל היו ראויים ללקות במכה זו.  ְוׂשַ
 ?.  וקא במכה זו של הערוב היו ישראל ראויים ללקותוולכאורה זה תימא מפני מה ד 

 
ופרשו המפרשים הטעם משום שהיו בבני ישראל הרבה שעבדו עבודה זרה, ואיתא  

דאף בזמן שאין בי"ד שיכולים ליתן עונש סקילה מכל מקום לא    ):סוטה ח(בגמרא 
תבטל דין ארבע מיתות, ומי שנתחייב סקילה חיה גוררתו. וא"כ היות שבני ישראל  נ

עבדו ע"ז שעונשו סקילה, היו ראויים שיבואו החיות גם עליהם דהוי כסקילה, אולם  
 . הקדוש ברוך הוא הצילם 

 
ונראה לבאר הטעם שהצילם הקב"ה מעונש זה עפ"י מה שכתבו המפרשים בשם הזוה"ק  

 שהעשר מכות הם כנגד עשרת הדברות.   ) המור ד"ה העתירו  עיין בספר צרור(
נמצא שמכת ערוב שהיא הרביעית היא כנגד מצות שמירת שבת שהוא הדיבור הרביעי  

כל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד ע"ז  ): שבת קיח(ואמרו בגמרא   ,שבעשרת הדברות 
צרים וכמו  והיות שבני ישראל שמרו את מצות השבת אף במ . כדור אנוש מוחלין לו

ואף  (בזכות השבת ניצלו ממכת הערוב שהיא כנגד השבת.  ),סימן רפ"א(שכתב הטור 
שלא נתכוונו לשם מצוה ולא היו מצויים עדיין על מצות השבת, אפילו הכי השבת  

 )אות יב ואראזרע שמשון' () הגינה עליהם
 

ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ם ּבְ ּתֹות ַמִים ִמן ַהְיֹאר ַוְיִהי ַהּדָ יתֹו  .. ְולֹא ָיְכלוּ ִמְצַרִים ִלׁשְ ֹבא ֶאל ּבֵ ְרֹעה ַויָּ ֶפן ּפַ ַויִּ
ם ָלֹזאת ת ִלּבֹו ּגַ  כג)-(ז,כא ְולֹא ׁשָ

ולו  , פרעה לא שת לבו לנעשה בארצו במכת דם משום שבביתו לא נהפכו המים לדם
כי מכת דם היתה כזו מכה  ? ומדוע באמת לא לקה בדם  .היו מים בשפעולבני ביתו  

 היו לו מים.   -ליהודים כסף  שבתשלום היו יכולים להתגבר עליה. מי ששילם 
פרעה עצמו כבר שילם הרבה כסף לעם היהודי. הוא גידל בביתו במשך עשרים שנה  

רב, לכן לא הוצרך במכת  [ויש אומרים ארבעים שנה] את משה רבינו והוציא עליו ממון 
 (יחי ראובן). דם להוציא כסף עבור רכישת מים מהיהודים
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ב ִלְפֵני ַפְרֹעה ה'ַויֹּאֶמר  ּבֶֹקר ְוִהְתַיּצֵ ם ּבַ ּכֵ ה ַהׁשְ  (ח,טז)  ֶאל ֹמׁשֶ

נמוך היה מכפי מידת    –פתח כניסתו של הטרקלין בו ישב פרעה  אומר האלשיך הקדוש:
למה? כדי שכל מי שנכנס אל הטרקלין, יצטרך לכוף ראשו  , אדם. בכוונה נבנה כך

ולכופף ברכיו. וכך בתנועה המזכירה השתחוות וכריעה יכנס פנימה וישתחווה לפרעה  
שלא יהיה נדמה לאיש   בזקיפות קומה. ללא חת. –ה' מצווה 'התייצב' . שישב שם ממול

כי שליח הבורא נכנע חלילה לרוחות השטות והשקר! ומשה רבינו הולך לפרעה בזקיפות  
 קומה, איך יכנס מבעד לפתח הנמוך? זה לא ענינו הוא את שלו עושה בשלמות...  

ואז כשמגיע משה רבינו לפתח מתרחש הנס הקב"ה הגביה לו הפתח! נעשה הפתח גבוה  
צום של משה. ומשה ואהרן נכנסו שמה ביציבות קומה. כי הבטיח  כגובהו הע ,עד מאוד

 .וגם לנו הדורות הבאים אחריו, את הבטחת היציבות,  לו הבורא למשה רבינו 
 
לנו את הסייעתא    מובטח –גאווה יהודית, מול כל קושי במאבק רוחני  היא התייצבות,  ה

נוכל לפסוע  של הגדלה המקום באופן ניסי, כך ש, דשמיא של הרחבת הפתח הצר
 '.  בבטחה של 'שאו שערים ראשיכם' בהיכלו של המלך ה

 
חיים קלדרון, ספק מזון בחברת תעופה ידועה, נוהג לפקוד מדי פעם בפעם את בית  

חב"ד הפועל בנמל התעופה בלוד ולהניח שם תפילין. בדרך כלל הוא מניח תפילין קודם  
מגיע לבית חב"ד. "לא יעבור עליו  צאתו מביתו, אך אם הדבר לא מסתייע בידו, הוא 

אביו של חיים, יוסף  ". יום בלי תפילין", הוא אומר ומטעים, "זה החינוך שקיבלתי מאבי
 קלדרון, יהודי כבן שבעים, מאשר: "נכון מאוד, ויש מאחורי זה גם סיפור". 

 
כבן חמש היה יוסף כשפלשו הנאצים ליוון, ארץ הולדתו. תחילה כבשו רק   :הנה הסיפור

  את דרום המדינה. לאחר מכן השתלטו על יוון כולה. משפחת קלדרון התגוררה 
היה תלמיד  ,  בלאריסה, העיר המרכזית במחוז תסאליה. אבי המשפחה, חיים קלדרון

חכם, וגם חזן לעת מצוא, בבית הכנסת הסמוך לביתו. כרבים אחרים, גם הוא לא  
על פניו והגרמנים החלו  האמין שהגרמנים יגיעו ליוון. כשטפחה המציאות המרה 

מתקרבים ללאריסה, אסף חיים את רעייתו ושישה משמונת ילדיו ונמלט צפונה, לעבר  
 .  ההרים

 
 בנו הגדול, גבריאל, שכבר היה נשוי ואף ניהל עסק קטן משלו, קיבל אחריות לעצמו. 

נפרד מהמשפחה והצטרף לפרטיזנים, שהסתתרו ביערות ונאבקו  , בן נוסף, ניסים שמו 
בערים שבהן התקיימו ריכוזים יהודיים גדולים, דוגמת סלוניקי,   .בגרמניםמשם 

לאריסה ויאנינה, החלו הנאצים לרכז את היהודים בגטאות. בתי היהודים, עסקיהם וכל  
התרחש במהירות. לפי רשימות שמיות הוצאו יהודים מבתיהם   רכושם הוחרמו. הכל 

שבגטו והועברו למחנות שהוקמו בקרבת תחנת הרכבת. לאחר כמה ימים החלו לצאת  
 .המשלוחים למחנות אושוויץ, בירקנאו, טרבלינקה ולמחנות מוות נוספים

 
משפחת קלדרון נעה מעיר לעיר ומכפר לכפר, בעוד אבי המשפחה קשוב לשידורי  

הרדיו, שבאמצעותם עקב אחר תנועת הגרמנים. בשלב מסויים הגיע עם משפחתו  
לבקתת עץ בכפר קטן ונידח, על פסגת הר גבוה. חיים היה משוכנע כי הוא ומשפחתו  

בוקר אחד החרידם נהם של שני  .  מוגנים, וכי במקום הנידח הזה איש לא ימצאם
אס שחורי מדים. "ראוס!   –אופנועים כבדים. מהאופנועים ירדו ארבעה קציני אס  

(החוצה! החוצה!), קראו הקצינים. חיים קלדרון התייצב מולם ושאלם לרצונם.   !"ראוס
"הוצא את משפחתך החוצה", הורו לו הקצינים, "אתם באים איתנו". כעבור שניות העלו  

את הבקתה באש. שלג כיסה את ההר. הקור היה מקפיא והילדים היו עדיין לבושים  
 . נה שלהם. מקצתם אף היו יחפיםבבגדי השי
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האם, חנה קלדרון, הספיקה בקושי להציל מהבקתה העולה באש שתי שמיכות, כדי לעטוף  
בהן את ילדיה. משפחת קלדרון הובלה למקום יישוב לא הרחק משם, והוכנסה לחדר  

שהוקצעה לה בבניין כלשהו. למחרת בבוקר הופיעו הקצינים שנית. הם ביקשו לקחת את  
חיים בקור רוח. "כעת בוקר ועדיין לא התפללתי  חיים לחקירה. "חכו בסבלנות" אמר להם  

 תפילת שחרית". מול עיניהם המשתאות של הגרמנים הוציא את הטלית והתפילין שלו.  
 

"מה אתה חושב שאתה עושה?!", התפרץ עליו בכיר הקצינים, "אתה יודע עם מי יש לך  
היה יכול לשלוף  קומתו של הקצין הבכיר התנשאה לגובה כשני מטרים. בכל שנייה ?!". עסק 

אבל חיים לא איבד את שלוות רוחו. ואמר: "אני הולך  '.  את רובהו ולחסל את היהודי ה'חצוף
לקיים את מצוות בוראי, ומהאיום שלך אני לא מפחד רק מהבורא עולם, הנה תראה לחמתי  

בחזית במלחמה הקודמת, חברים מתו לי בידיים, ואני עצמי ראיתי אין ספור פעמים את  
הוא הוציא את הטלית, התעטף  . מול עיניי, שום דבר כבר לא יכול להבהיל אותי", ענההמוות 

בה ולאחר מכן הניח את התפילין. בהוראת הקצין הבכיר המתינו הגרמנים לחיים עד  
 .  שיסיים את תפילתו. לאחר מכן הובילו אותו למעצר. לקראת ערב שוחרר ושב למשפחתו

 
דפק על דלת חדרה של משפחת קלדרון. באותה שעה  למחרת שב קצין האס אס הבכיר והת

עסק חיים בגלגול נייר עם טבק לסיגריה. הוא הושיט סיגריה מגולגלת לקצין, שהציג עצמו  
 . אמר שטויירמן לחיים בהערכה", בשם המשפחה שטויירמן. "נהגת אתמול באומץ לב רב 

א שמץ מורא. "הוא  בין השניים התפתחה שיחה. "הפיהרר שלכם מטורף" אמר לו חיים, לל
ינחל תבוסה, אתם תועמדו לדין ומשפחותיכם ישלמו את המחיר. עליך לעשות הכל כדי  

 ". להישאר בחיים ולחזור בשלום ליקיריך 
 

לילה אחד בא שטויירמן לפגוש את חיים. "קיבלתי את עצתך לא להסתכן בשביל הפיהרר",  
חנו עוזבים. באותו יום אנא  אמר. כעבור רגע הוסיף כממתיק סוד: "מחרתיים עם שחר אנ

כעבור יומיים הבין  ".  דאג שכל בני משפחתך יהיו בתוך הבית ושאיש מהם לא ישוטט בחוץ 
חיים את הבקשה: קודם עזיבתם של הגרמנים הם העלו באש את כל הבתים ופוצצו את כל  

הבית שבו שהתה משפחת קלדרון. שטויירמן    –הגשרים באזור. רק בית אחד נותר על תילו  
חותם יוסף קלדרון, הזוכר היטב את פניו של שטויירמן,   ,"?החליט להצילם. "אתם מבינים

זו גם הסיבה שלא יעבור עלי  !". את סיפורו, "התפילין הצילו אותי ואת כל משפחתי ממוות
ט מעלון  קלו(יום בלי תפילין", מוסיף בחיוך בנו חיים, הנושא את שם סבו, גיבור הסיפור 

 .)'ניצוצותהפרשה' ספר ''אוצרות 
 

 הסוד של פרעה! (מתוך העלון טוב לחסות בה') 
 

ה' יתברך, באהבתו ובחמלתו לעם ישראל, שולח את משה ואהרון לצוות את פרעה שישחרר  
בפסוק בו שולח ה' את משה ואהרון אל פרעה ישנה תמיהה   אך הנה, דוקא. את עם ישראל

ר  "  ):שמות ו,יג(אומר הפסוק  -גדולה  ָרֵאל ְוֶאל   ה'ַוְיַדּבֵ ֵני ִיׂשְ ם ֶאל ּבְ ה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַוְיַצּוֵ ֶאל מֹׁשֶ
ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים". מסביר רש"י  מה ציוה אותם לגבי פרעה? "ציום עליו לחלוק לו כבוד   –ּפַ

יהם". כלומר, הקב"ה מצוה את משה ואהרון כי בשעה שיגיעו אל פרעה לא יזלזלו בו  בדבר
"סליחה?! מדוע לחלוק    תמה החת"ם סופר הקדוש ושואל:. ולא יבזו אותו אלא יחלקו לו כבוד

תינוקות של ישראל ורוחץ בדמם, ולא עוד    300כבוד לרשע הזה אשר היה שוחט מידי יום  
עונה החת"ם סופר  . אלא שעינה הוא את כל ישראל. האם עוד כבוד מגיע לו?!..". שאלה חזקה

"נראה דרצה להזהירם שלא יבוזו למלך פרעה, כי על ידי   בתשובה מבהילה עוד יותר ואומר:
כי   מגלה החת"ם סופר בהיל! כך יתכפרו כל עוונותיו, ובכך לא יקבל הוא את עשרת המכות". מ 

ועל ידי כך  , אם היו משה ואהרון מזלזלים בפרעה בפני שריו ועבדיו, מיד היה הוא מתבייש
   !.היו מתכפרים כל עוונותיו ובכך לא היה מקבל הוא את עשרת המכות. נורא ואיום

ה  למרות כל הצער והסבל שגרם לישראל שנים רבות, כה גדול ועצום כוחו של ביזיון וכוח
 !.של בושה שמכפרת על כל העוונות ופוטרת אותו מכל הייסורים
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כי יום אחד אסף הוא את כל    מספרים על הרבי הקדוש, ר' מנחם מענדל מפרמישלאן זצ"ל,
הכל התאספו  . חסידיו ואנשי ביתו והודיע להם כי הוא עורך הערב סעודת הודיה ברוב עם

האם ניצל הרבי מאיזו סכנה? או שמא   – לקראת הסעודה הגדולה, אך לא הבינו מה פשרה 
את תמיהת חסידיו ובשעת הסעודה גילה    זכה הוא בזכיה גדולה?... ראה הרבי מפרמישלאן

להם ואמר: "דעו לכם רבותיי, כי יש בידי קבלה מאבותיי הקדושים, מדור דור, שאם נגזר  
משמיים על האדם חולי מסוכן או צרה גדולה, אזי מחפשים בשמיים אם יש לו איזו זכות  

ו את הצרה  ממירים ל  –במידה ונמצא שיש לו זכות אבות  . של אחד מאבותיו שתגן עליו
והחולי לביזיונות ובושות, ושולחים לו אדם שיבייש אותו ויבזה אותו לעיני כל, ובכך  

על כן, אם באתם לשאול מדוע ערכתי הלילה מסיבת  . מתבטלת ממנו גזירת החולי והצרה
 הודיה והרי לא נולד לי בן ולא ניצלתי ממאומה?... 

 
וים ברחוב שהחל לבזות אותי לעיני הכל  בואו ואגלה לכם כי היום בבוקר, נתקלתי באדם מס

 התביישתי כל כך, והרגשתי איום ונורא עד עומקי נשמתי.  . בביזיונות קשים ונוראים 
לאחר שנרגעתי, נזכרתי בקבלה מאבותיי והבנתי כי באותה שעה ביטלו לי מהשמיים גזירת  

המיר לי את האסון  חולי וצרה, ועל כן, עליי לערוך סעודת הודיה ולהודות לה' שריחם עליי ו 
 ".  הנורא אשר היה אמור לבוא עליי בביזיונות ובושת חולפים

 
כלומר, כי הרופא הטוב    ),קידושין פב(: "הטוב שברופאים לגיהנום" על כך דרשו חז"ל ואמרו

ביותר הוא הרופא הגורם לבטל ממך את החולי והאסון בטרם יגיע אליך. ועל כן, אותו אדם  
, הוא גרם לך לבטל מעליך את החולי, לכן 'הטוב שברופאים', הלא  שבייש אותך וביזה אותך
'לגיהנום', שאם כל החסד שעשה עימך ופדה אותך מהצרה, הרי   -הוא אותו אדם המבייש 

זהו סוד נורא  . שעתיד הוא ליתן את הדין על שציער אותי וצריך להתנקות בשל כך בגיהנום
ערוב... כולם היו מתבטלים מעל פרעה, אם  כל עשרת המכות: דם, צפרדע, כינים,  –ואיום 

בשעה שהיה מגיעים משה ואהרון לפניו היו מלגלגים לו ומזלזלים בו: "היי גמדצ'יק כדאי  
המילים הללו   –או שאנחנו ננמיך ונשפיל אותך עוד יותר!"  ,לך מהר לשחרר את עם ישראל

מכות שהיו אמורים לבוא  היו מביישות אותו לעיני כל, ובכך היה מתבטל מעליו כל הצרות וה
 . ועליו ועל עמ 

 
כעת, הגע בעצמך, כי בשעה שחברך או בן משפחתך מבזה ומשפיל אותך לעיני כל  

מיד באותו רגע נפדית מכל מיני חולאים וגזירות קשות אשר היו אמורות לבוא   –הנוכחים 
הבורא    אליך בזמן הקרוב. אין זה דרשות יפות, אלא מציאות חיה וקיימת אותה מגלה לנו

 ')מתוך 'באר הפרשה(יתברך בפרשתנו אנו!. 

 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
יעל, קרן בת בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל, עדן שירה בת גילה. 
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.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:

דה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יחזקאל בן אי שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן 

רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה  
בן רפאל ז"ל, חנה בת   ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי  ז"ל. דבורה בת מרים ,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 

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה   ז"ל, 
 אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר בן אסתר ז"ל.וזבולון הכהן ז"ל, 

 



 

 

  שבת שלום  

  
 
 

  
 

 

   דבר העורך
לכשנתבונן נראה, שמידה זו של הכרת הטוב משמשת אבן 
יסוד בגאולת מצרים, שמצינו בה כמה וכמה פעמים את 
  החשיבות הגדולה למידת הכרת הטוב, הן בנטילת רשות 

כפי שנאמר:  ם שהלך משה לגאול את ישראלמיתרו קוד
 ב) ,ד"פ רבהשמות (במדרש ו " וילך משה וישב אל יתר חותנו "

בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא [למשה] ועתה לכה  כתוב:
איני יכול, מפני  בון העולם, יואשלחך אל פרעה, אמר לו ר

לי ביתו ואני עמו כבן, ומי שהוא פותח  שקבלני יתרו ופתח 
  ע"כ.  ,פתחו לחבירו נפשו חייב לו 

והן בעצם עשרת המכות שהקפיד הקב"ה שלא יהיה בהם  
ה, כמו שאמרו חז"ל בפרשתנו שלכך לא סרך של כפיות טוב

אדמה, וגם ביציאת הכה משה בעצמו את היאור ואת ה
מצרים עצמה הזהירה תורה לגמול טובה לכלבים שלא חרצו  

נשאו את ולחמורים ש [להשליך להם נבלות]את לשונם 
וגם עיקר יציאת מצרים  .[לפדות כל פטר חמור]משאם 

ת הטוב, וכמו מחייבת אותנו להיות עבדי ה' מצד הכר
אנוכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך "שאמרו חז"ל על הכתוב 

 ."מארץ מצרים
מבואר  א תכלית וגמר גאולת מצרים, גם קריעת ים סוף, שהי

וכמו שכתב ה'כתב סופר'  שבאה מכוח מידת הכרת הטוב,
, מה "הים ראה וינוס"בפרשת בשלח על מה שאמרו במדרש 
דכתיב  פני הנס ס מ ינו ראה, ארונו של יוסף, אמר הקב"ה 

הים ראה וינוס', שבפשטות דברי המדרש סתומים, וביאר 
זרא למה לא נלחמו בהקדם קושיית האבן ע 'תב סופרכ'ה

ישראל על הים עם פרעה וחילו והרי עלו חמושים ממצרים, 
משום שלא עצרו  וכפי שלחמו אח"כ עם עמלק, והפירוש 

הטיבו  לחם מול המצרים אשר י כוח להיות כפויי טובה ולה 
לא תתעב מצרי כי גר "ב וכתפי שוכ ארצם,להם להכניסם ל 

ו  בשעת הדחק, ובחינה ז  השהיו לך אכסני -" היית בארצו
וינח בגדו אצלה וינס "ב וכתכפי שממש מצאנו גם ביוסף 

, שכבר תמה הרמב"ן למה לא עמד כנגדה "ויצא החוצה
כי לא היה זה מדרך  רחה, וכתב וליטול בגדו מידה בעל כ

בחזקה אחר שהטיב לו בדחקו  שיעמוד נגד אשת אדוניו  ארץ  
ולכן נס וינח בגדו בידה. וזהו שאמרו במדרש 'הים ראה 

אמר הקב"ה ינוס הים מפני הנס' כי בעצם  ארונו של יוסף,
לחם יקרע שהרי ישראל יכולים היו להילא היה הים צריך לה

בעצמם, אך כיון שראה הים את ארונו של יוסף שלא לחם 
הכרת הטוב, מזה הבין הטעם  שוםעם גבירתו מבעצמו 

לחם בעצמם כנגד המצרים מפני ישאין ישראל יכולים לה 
רע ויכניסו המצרים את קיהכרת הטוב אלא צריך הים לה

 . ד"כע ,עצמם לתוכו
הגיע  ה בקב" הכפירה של פרעה חז"ל אומרים ששורש 

  -" אשר לא ידע את יוסף " מר:שנא ממידת כפיות טובה 
ומזה הגיע לכפור בטובתו של מקום  ו של יוסף שכפר בטובת

שמו"ר ( מדרש, וכמו שאמרו חז"ל ב"' לא ידעתי את ה"ולומר 
עתיד לומר 'היום אשר לא ידע את יוסף למחר הוא  : )ח ,פ"א

מפני  כתוב: ) פרשה ז(במשנת רבי אליעזר ולא ידעתי את ה'. 
מה ענש הכתוב ביותר לכפויי טובה. מפני שהוא כעניין  

 קב"ה. אף הכופר בהקב"ה כופר טוב הוא.  בה כפירה
כופה טובתו של חבירו, למחר הוא כופה   יוםהאדם הזה ה

טובתו של קונו. וכן הוא אומר בפרעה, אשר לא ידע את 
עין חסדו של יוסף, אלא והלא עד היום הזה מצרים יודיוסף. 

שהיה יודע ולא השגיח עליו, וכפה טובתו, ולבסוף כפה  
הוא, שאמר לא ידעתי את ה', הא  ברוךטובתו של הקדוש 

  למדת שכפיית הטובה הוקשה לכפירה בעיקר.

 
 
 
 
 
 

 

   דבר העורךהמשך  
 ", יךקאנכי ה' אל"וכן הקדוש ברוך הוא אומר להן לישראל 

, אמר להן, הזהרו שלא "אשר הוצאתיך" שך וע כתוב בהמדמ
 . שכפוי טובה אינו יכול לקבל מלכות שמים, תכפו טובה

נעשתה ע"י מידת הכרת גאולת ישראל ם שעיקר הטע וזהו
שכשאדם הטוב, כיון שהיא היסוד והבסיס לאמונה בה', 

אינו מתכחש לכך שהוא מקבל ללא גבול מהוריו ורבותיו  
וחבריו וכו', מזה הוא מגיע גם להכרה בחסדיו וטובותיו של 

, ואז מתחזקת אצלו  הקב"ה ששלח לו שלוחים מטיבים כאלו
  בה ואומר "תודה" לבורא עולם.טור יזכשמחהאמונה 

 
 

 עה לשונות גאולה. ולת ישראל בארבה' על גאת טחבה . א
 משה ואהרן.  ויחוס ולוי, שמעון ן,ראוב בשבטי האבות ראשי . ב 
 כל התנינים. את בלע אהרן ומטה פרעה, לפני התנין מופת . ג
 עתבש מכה, כל המים נהפכים לדם: התראה - דם מכת  . ד

 . החרטומים  ונסיון, ימים
 בכל  ול ברעש גד ומקרקרות שורצות צפרדעים  - דע רצפ  . ה 

 הצפרדעים מתו,, משה תפילת, מכה, התראה מצרים:
 .הארץ ותבאש

 פר מצרים נהפך לכינים: אהרן הכה את עפר כל ע - כינים . ו 
משה, ותהי הכנם, וכשלון החרטומים  מצרים בציווי

 .לברוא כינים בעצמם
חוץ  ,ה בבוקר תשחת הארץובת: התראבתערחיות  - ערוב . ז 

לה'  : "זבחואמרעה מושב בני ישראל. ופר -מארץ ֹגשן 
   בארץ", ומשה התפלל וסר הערוב, ויכבד לבו של פרעה. 

בהמות מתות: התראה, מות כל מקנה מצרים, ה - דבר . ח
 וממקנה ישראל לא מת אחד. 

פריחה בעור הגוף: משה (דרך נס) זרק פיח כבשן,  - שחין  . ט
ם ובבהמה, ולא יכלו  דזר בכל מצרים, ויהי שחין באוהתפ

 שחין. מפני ה משהני החרטומים לעמוד לפ
גושי קרח ובתוכם אש יורדים מהשמים: התראה,  - ברד  . י 

אד אשר לא היה כמוהו במצרים, אש  ברד כבד מ
מתלקחת בתוך הברד וקולות מהשמים, שלח פרעה 

 למשה שיתפלל, וכשיצא להתפלל מיד הפסיק הברד.

  

  
: שלפני כמה מאות שנה הביא אות לח)(בספר 'דברי יוסף' 

אותו   , בית כנסת שכינו)מצרים(שבהיה מחוץ לעיר צוען 
', וגם הישמעאלים היו מכנין 'בית הכנסת של משה רבינו

ר שכשהיה אומ םשהיה מקובל אצל סא',ה 'כניסת מואות
ש את כפי", הלך  "כצאתי את העיר אפרו : משה רבינו לפרעה

הזה, וכשהיה מתפלל שם היה תוקע   כנסתהת להתפלל בבי
את מטהו במקום אחד בתוך האדמה, ובאותו מקום צמח 
שם אילן גדול, ויוצא פרח ויצץ ציץ, ומנהגי יהודי מצרים 

, וכן כתב בסדר הדורות ועותשעולים וחוגגים שם בחג השב
בית בנימין', שבמצרים יש מסעות בשם ה' אלפים שעא)(ב' 

 ] אוצר פלאות התורה[                           .של משה רבינוכנסת 

 דבס"

 "פ שת טבת כ"ג              בן גורג'יה זצ"ל עובדיה יוסף מרן הרב לע"נ שעלון מוקדה                 'ינה  ש 450עלון מס' 

 'ב וםבי ערךנש 563 עורשינעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ובברחן השרורמת ב

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו נה"ברי במדרשת
 ."לזצ אדלשטיין  יעקב רבי

ָוֵאָרא  



 

 

       
עה  ַות ַּפְר ִמלְ ֲהרן ֶׁשה ְוַאּוְנַפק מ: "וס ויונתןלובתרגום אונק

   .)פרעה והתפלל לפני ה' םֵמעִ  משהיצא ו (תרגום: " ְוַצֵלי
 ות של התפילה.צעקה היא אחת מלשונ

אמר ר' יוחנן: עשרה לשונות " ,ב')דברים רבה ( כתוב במדרש
, נאקה, רינה, פגיעה,  צעקהנקראת תפילה, ואלו הן: שוועה, 

  - עקהשוועה, צ ונים. ביצור, קריאה, ניפול, פילול ותחנ
  - אקה שנאמר: 'ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו'. נ

דכתיב:   -ופגיעה  רינה דכתיב 'וישמע אלקים את נאקתם'. 
ואל תשא בעדם רינה ותפילה  'אל תתפלל בעד העם הזה 

'.  דכתיב: 'בצר לי אקרא ה' - ביצור וקריאה ואל תפגע בי'. 
ויעמוד ב: 'דכתי - פילול . ' דכתיב: 'ואתנפל לפני ה' - ניפול
  .'דכתיב: 'ואתחנן אל ה - ותחנונים ויפלל'.  פנחס

: איך מותר היה  ('בית אלוקים' שער התפלה פ"ו)תמה 'המביט' 
  (או"ח ס' ק"א) למשה רבינו להתפלל בקול רם, הרי קיימא לן 

ת צרה, לה בעיתפ א. לתו. ותירץ: יאסור להגביה קולו בתפ
 ן הגביה קולו.  להתפלל בלחש, ולכ פשראי א
אסור להרים קול,   שרה,עונה שמ -תפילת הלחש רק ב ב.

  (או"ח ס' ק"א)לה, כן משמע ב"משנה ברורה" יולא בשאר התפ
כתב: ואפילו בפסוקי דזמרה טוב שלא להרים, משמע ש

 מותר.   שמעיקר הדין
, ה'שפתי חכמים' שמשה צעק רק במכת צפרדעים יפל ע ג. 
א ים לל הרעש מהצפרדעיש הלכה להשמיע לאזנו, ובשש

 ]מעדני אשר[                                  . היה לשמוע, לכן צעקיכול 
 

 
 

 תפילה כאש בוערת בעצמותיך
בתי כנסיות אירע פעם שבאמצע התפילה ניגש  מבאחת 

יהודי אחד לשליח ציבור, והעיר לו אודות תיבה מסוימת 
וד נכונה בנוסח התפילה שלפי דעתו הוא לא הגה את הניק 

ברחמים וברצון את תפילתנו"    בתפילת "וקבלהדקדוק [ללי כפי כ
  -מים' את נקודת תיבת 'ברחמים', הגה השליח ציבור 'ברחְ  -

תה שלפי כללי הדקדוק יש לומר  שו"א, ודעת המעורר הי  בניקוד
, השליח ציבור לא ענה לו  בהדגשת החט"ף פת"ח] -מים' 'ברחֲ 

 התפילה.צע באמכי היה הוא (לאותו מעורר) 
לאותו יהודי ואמר לו  גש השליח ציבור פילה ניתר הלאח

. וכה סיפר לו: בכפר אחד השהוא רוצה לספר לו איזה עובד
פרצה פעם אחת אש גדולה בבית שילד קטן היה דר שם, 

נבהל מאוד, ונס החוצה,   -בראותו את האש שפרצה  -הילד 
 ש!אש! א והתחיל לזעוק לעזרה בקול רעש גדול: הצילו! 

ם איש אחד, וכששמע ועק לעזרה, עבר שלד זתוך כדי שהי
ניגש אליו ואמר לו: ילדי היקר, לא אומרים את זעקת הילד 

אלא "פייער"... הילד כששמע את דבריו   אש)  -FIRE ( "פיר"
האוויליים שלא במקומם, צעק לעברו ואמר לו: שוטה 

גיבובי דברים שכמותך, למה אתה מבלבל עכשיו את ראשי ב
וכי אינך רואה  -או "פייער"  יר""פ רך לדבר, אם לומאי

הרי האש גדלה מרגע לרגע ולשונותיה  ושהאש בוערת כאן?! 
מאיימות לכלות כל חלקה טובה מבלי להשאיר שריד ופליט 

 למי יש זמן לחשוב איך לדבר!... -רח"ל! כשהאש בוערת 
לאותו מעורר: כשאוחזים באמצע   אמר השליח ציבורואז, 

(תהלים ר דוד המלך ע"ה שאמ וכמוהרי בוער אש!  התפילה,
 ",ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש ִּדַּבְרִּתי ִּבְלׁשֹוִני - ַחם ִלִּבי ְּבִקְרִּבי": )ט, דל

כשיהודי עומד בעת התפילה לפני קונו כעבד לפני המלך, 
   הרי אז בעת התפילה בוער אש גדולה ועצומה!

ן  א הזמאם אז הווער אש הכשב -ואם כן אני שואל אותך 
 ...על הדיבורים שיהיו כפי הכללים?! כון לחשובהנ

הנ"ל אפשר להוסיף ולומר, שאם אמנם יהודי   הלעובד
, אז גם אינו טרוד בעת מתפלל בהתעוררות ובלהבת אש

בוער בקרבו, אז התפילה להציץ בשעונו. כשעומד ומתפלל ו
 ולא אל השעון...   ברךתים מתפללים אל הש
צת בתפילתו, אריך קמ חדשאין מתרגזים כוכמובן שאז א

 דקות!... 5דקות ואפילו בעוד   2והתפילה מתארכת בעוד 
 ם ויוסיף לקח. כחוישמע ה

 
 

 

  שוויה של תפילה
אחד מדמויות ההוד שבירושלים עיר הקודש בדור הקודם, 

מבני עליה ונקיי הדעת צדיק היה ורבי אליהו רוט זצ"ל, היה 
 שלמה מזוויהל י רבשו הנאמן של שבירושלים, תלמידו ומשמ

 ."לזצ
לאברך צעיר, שעמד  ו רוטהאלי רביפעם עם שחר ניגש 

המקופלת על כתפו, בהכנה בפינת בית הכנסת עם הטלית 
 להנחת טלית ותפילין ולהתפלל תפילת שחרית. 

, יש לי הצעה טובה  התקרב אליו ושאלו: אברך יקר הרב
 ם אתעזוב נא היו -ט... עבורך! שתוכל גם להרוויח בה מע

התפילין, תוותר עליהם ליום אחד, ותמורת זאת ית והטל
האברך נדהם, ולא האמין למשמע אשלם לך חמישים דולר! 

! קרא בהתרגשות, מה קורה עמכם, וכיצד הואלי רביאוזניו, 
  הו אלי רביעלתה על דעתך, שלא אניח היום תפילין! אך 

 ויותר, דולר 500לו , ואפידולר 100ממשיך בשלו: אתן לך 
 שתסכים לוותר היום על הנחת הטלית ותפילין שלך!בד ובל
האברך שאין דבריו ברורים ונחרצים דיים, הוא הרים  ראה

! איני יודע מה רצונכם הואלי רבי אפוא את קולו, וזעק: 
ממני היום, גם אם תניחו לי כאן ועכשיו על השולחן מיליון  

דקי  מבטיח אני לך בהן צ ואף הרבה מיליונים רבים, דולר! 
בר בא בחשבון  א אוותר על הנחת טלית ותפילין, ואין הדשל

 כלל וכלל!!!
פשטה נהרה על פניו, ואמר: עתה   הו אלי רבי כששמע זאת 

הנה מצהיר אתה בפה אסביר לך כוונתי ומה רציתי ממך. 
מיליון דולר בשביל  מלא שהנך מוכן בחפץ לב לוותר על 

אים ן רו כן תמה אני מדוע איהנחת הטלית ותפילין! אם 
ח הטלית והתפילין שמחה גדולה  כעת להני  ניגש ךעליך כשהנ

לכל הפחות כאותה שמחה שהיית שמח לו הרווחת כעת 
מוסר ה את  הו אלי רביסיים  -מיליון דולר! אתמהה... 

 ]טיב המעשיות ע"פ[                                              המאלף!
 

 

      
מבאר הזוהר, שבקולי קולות היו מקרקרות במעיהם, ויצאו  
מהיאור ליבשה והרימו קולות נוראים עד שנפלו מצרים 
מתים בבתיהם, וקולות הצפרדעים הטילו עליהם אימה  
ופחד, וזהו "על דבר הצפרדעים", שבקולותיהן הפחידו  

מובא שצעקו בקרבם  תפווסעד שמתו. ובבעלי התהמצרים 
וקעים כריסם ונכנסין דרך חורים, ונענשו  ומסרסין אותם וב

, לפי שמיהרו את ישראל לעבודה ולא  ה כנגד מידהדימ בכך
נתנו להם לעשות צרכיהם. 



 

 

, מידות ובעל מוכשר בבחור אירע, ומרגש מיוחד מעשה
  עדיין ו, 28 לגיל הגיע כבר חורבה.  בר זמן שידוך בוכעמ שהיה

 את מצאו כבר מסביב החברים לכ. זיווגו את למצוא זכה לא
  ואילו  םצאצאי לראות ואף, ביתם את להקים וזכו', אבידה'ה

 .זוגו בת את למצוא  מצליח ואינו לבד נותר הוא
 אני, "המבוגר האח לו אמר, לפרקו הגיע הצעיר כשאחיו
 מוכן  איני. אותי' וףלעק'מ כלל תחשוש שלא,ממך דורש
  אותך  ואברך... יבגלל מועט לזמן ולו שתתעכב אופן בשום
 זמן בחלוף, ואכן". ביתך את מהרה לבנות שתזכה, שלם בלב
 .האירוסין בברית בא הצעיר האח  - קרה  זה קצר

 בכל הצעיר אחיו את ליווה , האירוסין  תקופת כל במשך
 רגל סתדרי הענקת ללא, ואיןשלני  הקשורים הפרטים פרטי

 את שמכלות  רעות מידות ושאר התחרות, הקנאה למידת
 כבר ומיודענו, שנה ועוד שנה עוד חולפת. חי בעודו דםהא
 .מתמיד שבור  היה וליבו , באופק נראה לא השידוך .30 בגיל

  משום , הצעיר אחיו אל להתקשר החליט, הימים באחד
, השיחה בתחילת כבר. עימו שוחח לא שבועותכמה שכבר

 צער  כשאנחת השיב הלה, הצעיר אחיו לשלום שאלשכ
 ". יעזור'  ה, יעזור 'ה: "בקולו נשמעת

  .אחיו אצל קורה שמשהו  להבחין היה  קשה לא המבוגר לאח
 שיספר בו  להפציר  שהרבה ולאחר עליו  עובר  מה לברר ניסה
 לא  כלכלי למצב נקלענו: "סיפר הצעיר האח, האמת את לו

  שום  לנו אין. רילגמ ריק והבית שבת ברע מחר. פשוט
 "...שבת צרכי לרכושאפשרות

  מיהר  הוא. נחמץ וליבו הדברים את מעשו המבוגר האח
  עירו  לעבר, ברק ימבנ פעמיו ושם, לשלום מאחיו להיפרד

 שקלים  אלפי כמה עימו שלקח לפני לא, האח של הדרומית
  מי ומק מרקט לסופר נכנס, לעיר כשהגיע .מחסכונותיו שנטל
, וירקות פירות, הנצרכים המוצרים בכל תעגלו כמה ומילא
 חומרי, בישול מצרכי, חלב מוצרי, םודגי בשר, ושתיה חלות
 בדלת איפוא דפק .ואחי לדירת לנסוע  ומיהר', וכו ניקוי 
 ראו כאשר, הזוג בני  של הפתעתם היתה  רבה  ומה, הבית
, כל מכל בכל המלאות, הרבות השקיות  כל את ביתם בפתח

 .ממושך לזמן להם  יקשתספ כזו מותכב
  אחיו  אך , הגדולה המתנה את לקבל לסרב ניסה הצעיר  האח

 לא המקום  את במהירות ועזב לשלום בירכו, חיבקו המבוגר
. שקלים 2000 בה  שהונחו מעטפה אחיו ליד תחבש לפני

 .נגמר לא עדיין והסיפור
  לחתונתה הצעיר האח אשת הוזמנה, ממש ערב באותו  הנה
 לאור, הירוד רוחה מצב מפאת ךא, מחברותיה תחא של

 הערב בתחילת לבעלה אמרה, הריק בביתם העגוםהמצב
 בכל התמלא שהבית לאחר עתה אבל. לחתונה תלך שלא
 וכעת, הבית בעלת  של רוחה  מצב על גם השפיע  דברה, טוב
 מציעא בבבא במבואר ויעויין(... החתונה אל לצאת מחליטה היא
 בעלת של רוחה למצב, תבבי יהומח תבואה ןרוחס בין קשר שיש. נט

 ובסיעתא, ותהשמח לאולם האשה איפוא מיהרה .)הבית
 .  לחופה להגיע הצליחה דשמיא
  פוסק  אינו שפיה  לצידה ומדתשע בבחורה מבחינה היא והנה

  החופה ...כמים דמעות זולגות ומעיניה ובקשה  מתפילה
 עמדתי, "בחורה אותה אל לפנות מחליטה והאשה  הסתיימה

 תספרי  אם אשמח, מלבכות פסקו לא עינייך ש  איתיור לצידך
 להצטרף או  לעזור אוכל ואולי, ליבך על אשר את לי

 "...לתפילותיך
  פשוט, "הבחורה סיפרה", רב זמן כבר שידוך מעוכבת אני"

  שיעזור   ובקשתי, הבורא אל החופה של הרצון בעת התחננתי
 רקצ בירור לאחר ".תורה של בית ולבנות טוב בעל למצוא לי

  הצעה  לי  יש: "האשה  לה אמרה, הבחורה של  פרטיה תאודו
 כליל ממש, במידותיו מתוקן, לב טהור בחור, ילךבשב  מעולה

! השידוך מעוכב גיסה, כמובן, היה ברהמדו הבחור "!המעלות
 .טוב בכי נגמר קצר  זמן ותוך , הפועל אל יצא  השידוך, ובכן

 גרםש הוא, האח של המופלא החסד שמעשה איפוא התברר
, מיוחדת בחורה  עבורו  למצוא ושם, לחתונה ללכת יסתולג

, בוראה לפני לב שברון מתוך נפשה שפכה געיםר שבאותם
  של  מסירותו  את וראה, חנוניהת  את שמע יתברך  והבורא
 את הצמיח, הערב באותו ועוד, צדקה לעשיית הבחור

 ]"מתוק יוופר"[מתוך  !   הנאמן ביתם  ובניית השניים של  ישועתם

  

 אז תעזור קודם אתה ?רוצה עזרה
 אחד, ע"זי סופר החתם של לחדרו נכנס אחת שפעם מסופר
  הידוע  כפי: "הרב עזרת את ובקש בעיר הסוחרים מגדולי

  ומבקש , לצרות עסקי ונקלע תכע אולם, אני גדול וחרס לרב
  לי  שיתן בהרה ובחכמתו אותי שיברך הרב כבוד ממעלת אני
", הקשה מצבך  לי ידוע, אכן" ".המיצר מן לצאת איך  עצה
  וצריך  ואביון עני שאחיך, אני יודע עוד אולם, "הרב אמר
  לו  מלהושיט מתעלם אתה ואילו, בפרנסתו עזרה הוא
 אבל, " במבוכה העשיר מלמל", הרב כבוד לי לחיס" ".עזרה
  מן  אצא אם  אולם, לעזור לי מרשים אינם  עסקי כרגע

 בפרשת" ופר,סם החת לו אמר ".לו שאעזור בודאי, יצרמה
  בני  נאקת  את שמעתי אני וגם: " ה"הקב אומר השבוע 
 את שמע  עוד מי וכי" וגם"  המילה  פירוש מה", ישראל
  עול  תחת אנחוונ נאנקו ישראל ישבנ בשעה אלא ?נאקתם

 למרות, אחיו אנחת את גם מהם אחד כל שמע, צריםמ
 ככל רעהו של סבלו מעל להקל אחד כל השתדל עבודהש

 אנחתם את ה"הקב גם שמע זו  שמיעה ובשכר, יכולתו
 הלא מצבך למרות לאחרים אתה גם עזור , ןכם א. והושיעם

!מצרותיך' ה  יושיעך ובודאי, טוב

 

  
אין אנו  מדוע כתב: מנעורי תמהתי  ) סע"א(ו"ת 'באר שבע' בש

ם למעלה כמו שנהגו אבותינו  יידי נוהגים להתפלל בזקיפת 
ם ותרג -קל עליון" כמו שנאמר "הרמותי ידי אל ה'  ,מעולם

חיי  שתרבה פר( ובמדרש .ארימית ידי בצלו קדם ה' :אונקלוס
 ,"ת יצחק"ותשא רבקה את עיניה ותרא א פסוק הל ע )שרה

אמרה  ,בתפלה ה אמר רב הונא שראתה שידו שטוח :איתא
   עליו.שאלה ודאי אדם גדול הוא, לכך 

לל כך בזקיפת ידיים  להתפ נוהגים אומות העולםמאחר ש
 ן אמרו לכן אין אנו נוהגים עכשיו להתפלל כך, וכ למעלה,

שהייתה   אע"פ - מצבה אשר שנא ה' אלוקיך" "לא תקים לך 
דעשאוה   ,, עכשיו שנאההאבות ה בימיה לפני הקב"אהוב

 ) בסידורו סולם בית אל אות ה'(הריב"ץ ב.  ."זק לעוכנעניים ח
"ותשא רבקה את  :)חיי שרה שתפררבה (ע"פ המדרש  תירץ

  ה אמר רב הונא שראתה שידו שטוח - עיניה ותרא את יצחק"
אדם גדול לרק שבתפלה, אמרה ודאי אדם גדול הוא, רואים 

 היום.   כךין נוהגים להתפלל לכן אהתפלל כך, מותר ל
כי הפורש כפיו צריך  מתרץ  )"מקור חיים"ב( ה"חוות יאיר"ג. 
אינו בר הכי   נים נפלאים וסודות עמוקים, ואםין עני ולכו

. ואנו לא יכולים כל )כמבואר בזוהר( נענש -ועושה כן בחנם 
 ים.  , לכן אין מתפללים בזקיפת ידי ןאחד לכוו

הפורש כפו צריך שידע   כתב כי פ"ט)ח ס' או"(ב'פתח הדביר' ד. 
אדרבה   -ואם לאו  ,לה וגניבהגז  ,חשש אבקנקיות מ שהן
]מעדני אשרע"פ [           .לכן אין נוהגים כן .רים עוונותיומזכי

    רוסיפ -ך החסד באה הישועה מתו



 

 

  
ד? ממכת דם העשירו ישראל, כיצ :י"אמר ר' אבין הלוי ברב

המצרי וישראל בבית אחד, והגיגית מלאה מים, ומצרי הלך  
מוציאה מלאה דם, וישראל שותה   -תוכה למלאות הקיתון מ

תן לי בידך מעט מים, ומר לו: מים מתוך הגיגית, והמצרי א
רה אחת, נשתה אני ואתה מקע "ל:ונעשו דם, וא -ונותן לו 

 המצרי דם, וכשהיה לוקח מישראלו  -ה מים וישראל שות 
היה שותה מים,  - (ובתנחומא כתוב בדמים יקרים)בדמים 

  .י') ,ט הבררש (מד מכאן העשירו ישראל"
י למה להם לבנ תיאור הדבר כפשוטו אינו מצטייר בשכלנו.

אף שהיה זה ביוקר והתעשרו   -למכור מים למצרים ישראל 
מים כלל, וכך יף שלא למכור להם כלום לא היה עד ,מכך

צריך לומר שכפו המצרים  ןכל וע בצמא? המצריםכל ימותו 
הסכימו  מה הסיבה לכך שו את ישראל למכור להם מים.

המצרים לשלם "דמים יקרים" עד שנתעשרו ישראל מכך? 
גם על המחיר,  את ישראללכפות  המצריםהיו  יכוליםוהרי 

י ודאווהרי ב ה אחת!ולחייבם למכור להם גיגית מים בפרוט
ת לישראל עבור המים לא הסכימו המצרים מרצונם לת

תעשרו  ה ישראל יואם כתוב שבנ !!!ךכל "דמים יקרים" כ
שלא יכלו המצרים לכפות את ישראל  ךכל ע -ממכת דם 

 למכור להם מים בזול, ונמצא שבני ישראל נצלו את מצרים
ואת העובדה שאין המצרים יכולים לסרב למחיר המופקע  

  וכך התעשרו על חשבון מצוקת  שו עבור המים,שהם דר
   שואה כלכלית על מצרים. ת ודאי המיומצרים, דבר שבה
"פעם אחת באו  :צ"א)סנהדרין ( ראגמהיש להקשות מ ךכם א

בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו 
נתן את חן העם בעיני מצרים  'וה" לו: הרי הוא אומר: 

אמר גביהא   נטלתם ממנו!הב שו כסף וז , תנו לנ"וישאילום
ואלך ואדון עמהן לפני  , סא לחכמים: תנו לי רשותבן פסי

: מהיכן אתם מביאין  אלכסנדרוס. הלך ודן עמהן, אמר להן
מהתורה. אמר להן: אף אני לא אביא לכם  : ראיה? אמרו לו

מושב בני ישראל אשר ישבו  ו"ראייה אלא מהתורה, שנאמר: 
, תנו לנו שכר "הות שנוארבע מאשים שנה ובמצרים של

שים שנה  ועבדתם במצרים שלים ריבוא ששעבודה של שש
   וארבע מאות שנה".

המצרים מישראל גם את ה"דמים ולכאורה, מדוע לא תבעו 
יקרים" שגבו מהם ללא הצדקה עבור המים שמכרו להם 

 במה דברים אמורים בימי מכת דם, תוך ניצול מצוקתם?
התירוץ שבכך שלמו שייך  לזה  -לגבי "וינצלו את מצרים" 

בודה, אבל אם היו תובעים המצרים את ור העהמצרים עב
היה   מה ניתן -ישראל על הניצול שנצלו אותם במכת דם 

ועוד יש לחקור, מה היה אם לאחר  להשיב על תביעה זו? 
שקנה המצרי את המים מהיהודי היה לוקח את כספו 

ת  שוויו מהיהודי בחזקה, והיה משאיר ביד הישראל רק דמי
עוד יש להסתפק, האם ? רגיל כפי מחיר שוק ,של כוס מים

מצרי יכול היה ליהנות ממים שקנה חברו המצרי מיד 
הנה מבואר במדרש שכל המכות שים הדברים, ונרא ישראל?

שבאו על המצרים היו מידה כנגד מידה על מה שציערו  
נראה שתיכף במכה  ובשל כך,המצרים את ישראל. 

ווסף עוד חלק במכה, שלא רק  ת ה -ם הראשונה במכת ד
שהמצרים יסבלו מהדם, אלא שגם ישלמו לישראל דמי צער 

רי נענש ושילם לפי ומעתה נראה, שכל מצ טבין ותקילין...
עניין   ,כאמור ,ואם גודל רשעותו וכפי מה שציער לישראל.

התשלום שבמכת דם בא כמעין תשלומי צער ועגמת נפש, 
  -רי זה שציער קצת הרי מצהרי שורת הדין נותנת שלא 

 -ר שציער הרבה, ולפי גודל רשעותו של כל אחד כמצרי אח
ואולי זימן   . והסכום שיצטרך לשלם ליהודי ,נקבע עונשוכך 

שאותם ה' שיקנה כל מצרי את מימיו בדיוק מאותם יהודים 
נמצא על כל פנים, שלא  , ובכך ישלם להם דמי צער.ציער

ישראל, שכן לא היה  צרים מהיה "מחיר שוק" למים שקנו המ
תה חלק יאלא בהשגחה פרטית שהי ,עסקים"מדובר ב"

  -ממכת דם, והיא זאת שקבעה את גובה התשלום הראוי 
  מידה כנגד מידה.

שמא תאמר, איך העז היהודי פניו ולא היה ירא לנפשו  
לנקוב במחיר גבוה שלא יעלה כלל על הדעת? התירוץ הוא, 

ובעוד שדרכו  המצרי...  אלא -שלא היהודי נקב את המחיר 
והלוקח  -ולם שהמוכר מעלה דמי המקח כפי כוחו של ע

היה   ,המוכר שהוא ,היהודי ;מוריד כפי כוחו, כאן נהפוך הוא
מחכה למוצא פיו של הקונה, והוא היה מעלה את המחיר עד 
כדי תשלום דמי צער הראויים, ורק אז, משהציע המצרי את 

והרי   ים, פלא נפלא!!למ היה הדם נהפך -הסכום המתאים 
, שכשם שהמצרים התעללו 'מידה כנגד מידה'ל הזה מכל

אשר כך בבואם לשלם את דמי המים  -והשפילו את ישראל 
 .התשלום התבצע תוך כדי השפלת המצרי -הם דמי הצער 

והנה תיאור המקח: המצרי דופק בעזות ובגסות אצל שכנו 
מים. הבה  יש "שאצלכם  -אומר המצרי  -היהודי. "שמעתי" 
די, מבוהל כולו, מגיש לו תיכף ומיד כוס לי כוס מים". היהו

 נהפכים -ס לידיו של המצרי מים, אך מיד כשמגיעה הכו
המים לדם. המצרי רותח מעלבון, ושואל את היהודי: "כלום  

והיהודי משיב: "אין מה   ?"לצון? מה קורה כאן יהנך חומד ל
יהפכו  לאים ושארו מיהמים י -לעשות, רק אם תשלם 

נותן המצרי פרוטה לישראל כסוחר לדם". בלית ברירה 
ללא  ,כי למה לו לתת יותר? אך הדם נותר בעינווממולח, 

שואל המצרי, והיהודי משיב: "כנראה  - ?""מה עכשיו י.שינו
לא שילמת מספיק". המצרי מעלה את המחיר, מוסיף עוד  

פך  נה לאהכוס עומדת במריה והדם  אך -כמה פרוטות 
מגביה המצרי את קולו.   - !""נקוב את המחיר הנכון מים.ל

אומר היהודי. אבל שוב דם... המצרי   -"טוב, תביא דינר..." 
וכך   להתחנן, ומעלה המחיר עוד קצת... ועוד קצת...  מתחיל

עומד המצרי ומתבזה, עד שלבסוף נצרך הוא לתת ליהודי  
 .  תשלום נכבד, ורק אז חוזר הדם להיות מים

  -כך נקבע התשלום ובהיות ש עשירו ישראל"...ה דם "ממכת
לא תבעו המצרים בימי אלכסנדר מוקדון שישיבו היהודים 

 את אלו שהעלו המצרים הם  שהרי הכסף שקבלו במכת דם,
 המחיר הגבוה... את יקח יהמחיר, ואף התחננו בפני היהודי ש

 ]"לב שלום"ע"פ [
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הפרשה מאוצרות

פר"ש חידה           פר"ש  חידה         
  אני דודו של משה, ויש עיר כשמי בארץ ישראל?                   

 (ח,יב)ך את עפר הארץ והמר אל אהרן נטה את מטך א
במכת כינים נצטוה משה לומר לאהרן להכות את עפר הארץ, כי,
כדברי רש"י: "לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה, לפי שהגן

 עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול". 
והנה אם נתבונן גם בענין זה, מה הועיל לו העפר, הרי מיד למחרת

 נודע הדבר? 
נמצאנו למדים שגם הרגשה טובה של יום אחד, בהיותו מדמה

גם על –לעצמו שניצל מחרב פרעה על ידי הטמנת המצרי בחול 
הרגשה מועטת זו נתחייב משה רבנו בהכרת הטוב לחול ולעפר
אשר במצרים! ועל אחת כמה וכמה שאנחנו מחויבים בהכרת

כתה זו נמשהטוב על מעשה הטבה של ממש, וביותר אם הטב
בני זוג, או ההטבה של הורים לילדיהם, היש שנים רבות, כמו אצל

 גבול להכרת הטוב שמחויבים על מקרים כגון אלה!
אחד ממקורביו של ראש ישיבת חברון, הגאון רבי שמחה זיסל
ברוידא זצ"ל סיפר לי מעשה שהתרחש בשנותיו האחרונות של

ל הישיבה.ראש הישיבה: יום אחד באתי לביתו כדי לקחתו להיכ
היה זה כבר בתקופה שבה קשתה עליו ההליכה, והטפוס במדרגות
בכפל כפלים. ראש הישיבה יצא מביתו, ירד לאיטו במדרגות,

–וכשהגענו כבר אל המדרכה ברחוב, נעצר לפתע. "מה קרה"? 
שאלתי את הגרש"ז. והגאון, רמז בידיו שהוא צריך לעלות שוב

הדבר, מספר המקורב. ראשלביתו. התפלאתי, ולא ידעתי פשר 
ישיבת חברון עולה שוב במדרגות, וכשהוא מתנשם ומתנשף, פותח
את דלת הבית, ניגש אל המטבח, ואומר לרעיתו הרבנית:
"כשיצאתי מהבית, שכחתי לומר לך שלום, לכן אני עושה זאת

אמר שלום בחינניות מרובה, ויצא את הבית. אה, כמה - - -עכשיו" 
האדם לאשתו! ואם כך לעקרת הבית, על אחתהכרת הטוב חייב 

כמה וכמה כפולה ומכופלת היא חובתנו להכיר טובה לבוראנו
 יתברך ויתעלה, המיטיב עמנו בכל רגע ורגע. 

וכאשר אנחנו אומרים את תפלת "נשמת כל חי", נגיע למצב שכל
 (הגש"פ חשוקי חמד)   עצמותינו תאמרנה "ה' מי כמוך"!

(ט,יג) בבקר והתיצב לפני פרעה ויאמר ה' אל משה השם
"מדוע אמר ה' למשה דוקא בלשון "והתיצב" ולא "ובא"? במדרש
כתוב שפתח ארמונו של פרעה היה נמוך, ומולו עמד פסל, וכך כל
הנכנס לפרעה היה חייב להתכופף ובכך השתחוה לפסל. אך היו
שלשה אנשים שלמענם נעשה נס, והפתח התרומם בפניהם. ומי

"ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמדהו לפני –אבינו  הם? יעקב
"והתיצב –פרעה" (בראשית מז, ז) בעמידה ישרה. משה ואהרן 

ני פרעה כשהם נצבים ועומדים, בלילפני פרעה". שלשתם נכנסו לפ
 (אלשיך)  לכופף את ראשם.

הירא את דבר ה' מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת
 (ט, כ) מקנהו אל הבתים

, וכי צריך להיות ירא שמים בשביל כך, והלא כבר ראויש להעיר
כמה וכמה פעמים שהמכות שהזהיר משה התקיימו בהם, וכי אדם
לא בהול על ממונו, לחשוש אולי הפעם יעלה בידו, הרי לפחות
לחוש צריך?! נראה לתרץ, הנה בחידושי הגרי"ז ביאר הכתוב

למה פירטם "ויהי ברד בכל ארץ מצרים על האדם ועל הבהמה..."
הכתוב, הלא פשוט שברד שיורד פוגע בכל מה שימצא?! אלא כך
היתה הנבואה שאם יהיו בבית לא ירד עליהם הברד ולא יזיקם.
עיי"ש. לפי זה נמצא שמה שהבית הציל מהברד אין זה בגלל שגג
הבית היה מסתור מהברד, אלא כיון שנאמר שבבית לא היה ברד

 על בתים לא ירד ברד! לא היה כלל ברד על מקום זה!
הרי יש להבין איך יכלו המצרים לכנוס –עתה נסביר הכל להפליא 

את כל צאנם ורכושם תחת ביתם, איך זה אפשרי?! ובוודאי באותם
ימים אחרי אזהרת משה על הברד, איך יכלו לבנות בזמן כה קצר
הרבה רפתות ובתים להגנה מפני הברד? אלא למבואר יכלו לעשות

ת, הרי מספיק אם יבנו מבנה שבהלכה יש לו שם "בית"זאת בקלו
על ידי דיני לבוד, גוד אחית ושאר הלכות. דבר כזה יתכן לעשות
במהירות ובנקל. עכשיו מובן היטב שהמצרים לא האמינו כי בית
כזה המפולש מכל צדדיו יוכל להגן עליהם מהברד... רק הירא את

ת המלך" לרבי שמעון משה דיסקין)משא-("אהל יהושע  ה' האמין שהדבר יתכן.

 

 (ט, כז) וישלח פרעה
בכל המכות כתוב 'ויקרא למשה ואהרן' חוץ ממכת ברד  דכתיב
וישלח פרעה. והיינו משום שבכל המכות קרא להם על ידי עבדיו
ויד עבד כיד רבו, ולכך כתיב ויקרא, אבל בברד ששום מצרי לא

ידי ישראל שהיוהיה יכול לצאת החוצה מוכרח היה לשלוח על 
 אצלו, כי להם לא הזיק הברד.

  
וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקלת ויסף לחטא

 (ט, לד) ויכבד לבו הוא ועבדיו
זה עצמו גרם ל"ויכבד מפשטות הכתוב משמע שזה שהפסיק הברד

 לבו", ויש להבין מה גרם לו זאת.
מבאר בספר "בכורי ישראל", שהנה במכת ברד היו ג' דברים: מטר,
קולות וברד. פרעה רצה שיפסיקו רק הקולות והברד כמו שאמר:

ואשלחה אתכם ולא וברדאלקים  קולות"העתירו אל ה' ורב מהיות 
תוסיפון לעמוד" (ט, כח), אבל הגשם היה ברכה למצרים. ואכן

מר אליו משה כצאתי אתמשה נענה לבקשתו והבטיח לו: "ויא
לא יהיה עודוהברד יחדלון  הקולותהעיר אפרש את כפי אל ה' 

 למען תדע כי לה' הארץ (ט, כט).
אמנם, למעשה נפסקו כל הג' דברים כדכתיב: "ויצא משה מעם

הקולות והברד ומטר לא פרעה את העיר ויפרש כפיו אל ה' ויחדלו 
ה וודאי לא מכח משה(ט, לג). כיון שכך, אמר פרעה, ז נתך ארצה

רבינו שהוא הרי הבטיח שייעצרו רק הברד והקולות, וזהו אומרו:
" לכן "ויסף לחטאהמטר והברד והקולות"וירא פרעה כי חדל 

ויכבד לבו הוא ועבדיו". ובזה מובן מה שמצינו בתחילת פרשת בא
שהקב"ה אמר למשה אריכות דברים "ויאמר ה' אל משה בא אל
פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה
בקרבו" וגו', שהקב"ה אמר לו שאל ירע לבבו בכך שכביכול לא

י כל המטרה בזה היא בכדי להכביד את לבנתקיימה הבטחתו, כ
 (עפ"י בכורי ישראל, הובא בעלון אגעדאנק)פרעה וכו'.  



 שני מעשים נפלאים שאירעו לאחרונה המלמדים על גודל שכרם של גומלי חסדים       סיפור השבוע    
סיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א: בערב שבת חול המועד סוכות בשנת תש"פ, נסתלקה לעולם שכולו טוב הרבנית 

בבעלות הרבנית היתה דירה גדולה בעי"ת בני ברק  החשובה אלמנת הרה"ג רבי נחמן צוקער זצ"ל, ומעשה פלא נקשר בה.
מקומה), שהייתה מושכרת דרך קבע לאשה בודדה שדרה שם יחד עם צאצאיה. מחיר (מחמת צנעת הפרט לא נפרט איה 

שקלים, וכך נשאר המחיר ביניהם, על אף שברבות השנים עלה מחיר השוק לדירה כזאת לסך  3,000-השכירות נקבע בשעתו ל
שירחמו עליה, הואיל שקלים. וזאת לאחר שבכל שנה כשבאו לחדש את החוזה שביניהם, היתה האשה מבקשת מחדש  5,000

 שקלים לשכירות הבית. 3,000-וכל הכנסותיה מה'מזונות' אינם מספקים לה יותר מ
חתנה של הרבנית הממונה על טיפול הדירה, לא אבה לקבל בקשתה, אבל כשבא לשאול את פי בעלת הבית, ה"ה חמותו 

 …המחיר הישןהרבנית, היתה היא מוותרת משלה, ומצווה על חתנה לרחם עליה ולהמשיך עם 
(על אף שתשלומיה נמוכים בהרבה ולא עוד, אלא שכל תיקון חלון וכיו"ב היתה האשה דורשת מבעלי הבית לתקן על חשבונם 

 וגם על זה היתה הרבנית מצווה לוותר ולהמשיך הלאה בסדר היום.שקלים),  2,000מהרגיל, וכביכול קיבלה בכל חודש מתנה בשווי 
נה כשהזקינה בעלת הבית, היה חתנה מגלה את אוזנה של האשה הדרה בדירה, שעליה להתפלל בכל עת ועונה, בפרט לאחרו

היטב על בעלת הבית שתאריך ימים ושנים, כי ברגע שהדירה עוברת לבעלות הבנים מיד הם יעלו את מחיר השכירות כפי 
ה תש"פ הודיעה האשה ברוב וראה זה פלא, בערב ראש השנ כי הם אינם ותרנים כאותה צדקת.… המחיר המקובל בשוק

שמחה על שזכתה לבוא שוב בקשרי אירוסין ובקרוב היא עוזבת את הדירה ומעתקת את מגוריה לדירת בעלה החדש. לא ארכו 
 …הימים והרבנית שבקה חיים לכל חי

החזיקה את  וראו הכל בעליל, כי בעוד שעד עתה היה נראה שהרבנית היא הוותרנית לאותה אשה, הרי שאדרבה, אותה שוכרת
שהצדקה והחסד מאריכים (עי' מסכת שבת קנו:) הוא היה כל זכות קיומה בחיים, וכמבואר הרבה בדברי חז"ל  –הרבנית בין החיים, כי הוויתור 

 פמ"מ, ה"ה הרה"ג רבי יעקב שיש שליט"א).(שמעתי מ'מגיד מישרים', דורש טוב לעמו, ימיו ושנותיו של האדם. ונמצא גדול חסדה עם הרבנית, פי כמה וכמה מחסדיה של הרבנית עמה 

עוד אספרה מעשה שאירע זה עתה ממש, על שכרם הטוב של גומלי חסדים: איש יהודי היושב בקריית צאנז יצ"ו שבנתניה קבע 
בערב, והזמין את כל בניו ויוצאי חלציו, וביניהם  8:00לעשות 'מסיבת חנוכה' לכל משפחתו בביתו בליל נר א' דחנוכה בשעה 

הזמין גם את נכדו הגדול שנישא לפני כמה חודשים, ומתגורר בשכונת רמת שלמה בעיה"ק ירושלים. וכמובן, 'איש בל יעדר' 
 …ממסיבה רבתית זו

והנה לקראת חנוכה פנה השווער של נכד זה, ושמו ר' דוד דרוק שליט"א (והוא שסיפר לי מעשה זה), ואמר לו: הנה גיסך (חתני) 
ה יעקב' שבירושלים, שוהה עתה בשווייץ, וכבר היה אמור לחזור, אלא שמכורח הנסיבות נאלץ להתעכב המתגורר בשכונת 'נו

 שם, ובבית יושבת האי איתתא עם ארבעת ילדיה. עשה מצוה ותיכנס לשמחם 'ולהעלות את האור' בלבם בליל ראשון של חנוכה.
על כן הדליק  –כיצד יספיק גם את המסיבה בבית הסבא ואכן הסכים האברך הצעיר לעשות 'ששון ושמחה' בבית גיסתו, ברם, 

את נר החנוכה בביתו מיד עם תחילת זמן ההדלקה, ומשם מיהר לשכונת נוה יעקב, כשבדעתו לשהות שם זמן מה, ולנסוע משם 
 בערב (הנוסע מירושלים לחיפה דרך כמה ערים וביניהן גם בנתניה). 6:15בשעה  947לנתניה בקו 

החל לרקוד עם הילדים ולשמחם, ואכן נעשה שם 'אורה ושמחה'. כעבור שהות זמן אמרה לו ב"ב שעליהם  כשהגיע לבית גיסו
לצאת ולמהר כדי שלא להפסיד את האוטובוס שיוליכם לנתניה, אבל הילדים הקטנים הפצירו בו לבל יעזוב אותם. נכמרו רחמיו 

נו, לעומת זאת כאן זקוקים לנו, מוטב שנישאר כאן. ואכן ויתרו והוא אמר לב"ב: הנה בנתניה יוכלו לעבור את המסיבה גם בלעדי
והנה כידוע אירעה תאונה לאותו אוטובוס שהיו אמורים לנסוע בו בהיותו בדרך (על יד לוד), כשהנהג איבד את  ולא נסעו.

וסעים ועוד רבים השליטה, סטה מדרכו ונכנס בחזקה בתחנה שעמדה שם והיא עשויה מבטון, ול"ע נהרגו ארבעה יהודים מהנ
וראו אותם בעלי חסד את גודל ההשגחה העליונה אשר מילטה אותם לארץ החיים בזכות החסד אשר עשו באותה  נפצעו רח"ל.

 (באר הפרשה, ויחי תש"פ) שעה ממש, וכיצד הזמין הקב"ה לידו מצוה רבתית זו להצילו ממוות לחיים.
  

 ובנים' מותרת בשבת? חלוקת קלפים ב'אבות     
לדון דבחלק  ישו וכדו']. י קלפים [כגון תרי"ג,כרטיסים של כל מינלים וכיוצ"ב,  לחלק בשבת מקובל ב'אבות ובנים', חברות תהי :שאלה

שדינו נות חבילות נוספות/ לתקליטור/ נופש/ ועוד..  וא"כ הקלף נחשב כזיכוי קניה בחלכוי ימהחבילות שמחלקים ישנם קלפים שיש בהם ז
המעטפה שנמצאים בה הקלפים נידונים כבסיס לדבר האסור שאסור לטלטלו כמבואר בש"ט סעי' ד', והגם  ממילאכמוקצה מחמת גופו, ו

שיש בחבילה קלפים נוספים (וא"כ הו"ל בסיס לדבר האסור והמותר דלא נידון כבסיס כמבואר שם סעי' ג') מ"מ כיון שקלף הזכיה יותר 
ספק היא ואפי' שכל מעטפה בפ"ע  אסור וכיצד מותר לטלטל את המעטפה?חשוב משאר הקלפים שנמצאים בחבילה הו"ל בסיס לדבר ה

וגם להצד שהילד יקח בעצמו מהחבילה ולא ניתן לו, עדיין הוה  וכמבואר במשנ"ב בסי' תצ"ז סק"ז.  ,הלא קיי"ל דספק מוקצה אסור ,בסיס
 ספיה לקטן שפסק השו"ע בסי' שמ"ג לאסור וכמש"כ שם הבה"ל בד"ה מדברי סופרים.

 ודאי שלכתחילה לא מן הראוי לחלק את זה בשבת.   ::השיב דומ"צ בבי"ד זכרון מאיר גאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"אה
לגבי הקלפים, לא בטוח שאצל ילד יש לו חשיבות בכרטיס הגרלה או בזיכוי, יותר מבתמונות, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א השיב: 

 ולכן אין המעטפה בסיס.
 

            איזו תפילה (לא קידוש ולא ברכה אלא תפילה) לעולם לא אומרים בבית הכנסת?                      
נ"י  דניאל אויערבך שם הזוכה:פרה.             :תשובה לחידה השבועית              "מילה" ברית.תשובה לחידה פר"ש:                                          

        משפחת חקק לבר מצוה      גליק להולדת הבן הנכד -משפחות לנדסמן    משפחת הרב ארנטורי לאירוסי הבתהנכד     שוורץ להולדת הבן –משפחות רובינשטיין  :מרכז העיר                                                      
 משפחת גינזבורג לבר מצוה          משפחת ברוק לנשואי הבת       משפחת מלובני לנשואי הבת           רוטשטיין להולדת הבן הנכד –מנדלבוים משפחת : הדר גני     גינת להולדת הבת הנכדה -משפחות ארז       

 
משפחת גינזבורג לבר מצוה          משפחת ברוק לנשואי הבת       משפחת מלובני לנשואי הבת           רוטשטיין להולדת הבן הנכד–מנדלבוים משפחת :הדרגני    

למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

הגאון רבי יצחק זילברשטיין
המעטפה בסיס. אין ולכן

 חידה שבועית      

              

מ
ארז הנכדה-משפחות הבת להולדת גינת  גינת להולדת הבת הנכדה-משפחות ארז       

שבועית       חידה

 מזל טוב         

וראו אותם בענפצעו רח"ל.
שעה ממש, וכיצד הזמין הק

ובנים:שאלה ב'אבות מקובל

 פינת ההלכה       
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 מי באמת מכוון את התנועה??

 הרבה שאלות ותשובה מפתיעה אחת

 אבל מי מושך בחוטים?? –תיאטרון הבובות של פרעה 

פרשת
 וארא

מדווח:  ׳גלי רעמסס׳הכתב בשטח של  
 תופעת טבע מוזרה...

 נא לשמור על קדושת הגליון. אין לקרוא בשעת התפילה או קריאת התורה              16:45מרכז:  16:25ם: -כניסת השבת: י

 



המטרה: להוציא את המצריות מבני ישראל, ולא את בני 
 ישראל ממצרים...

 יראת שמים? תגיע כשתבין שהכל משמים

 במצרים נהנו מההצגה אבל לא הבינו את התרגום...

 לא נבחרו, ומה הפעם? 80%בבחירות ההם 

 תומר צ'רנה ונוות ביתו וכל בית משפחתולהצלחת ידידי היקר 

 לעילוי נשמת מכלוף בן פרחה

 לעילוי נשמת דוד בן מירה

     052-7680962וכן לחלוקה באזור המגורים: לקבלת העלון במייל לתרומות, הקדשות, 



  !!!מראשתודה 

כל שותפות  
שלכם מחזקת 

...את ידינו

1



  2

  !!!תמצא מלוכה... תפסיק לחפש אתונות!!! בחור יקרר

הנביא מעיד עליו ... בפירוש... כן!!! שלא היה כמוהו... משכמו ולמעלה... היה פעם בחור אחד מיוחד מאוד
וכאן מגיע הפתגם ... ולאותו בחור נאבדו אתונות והוא הלך לחפש אותם... שלא היה כמוהו בכל ישראל

הוא מגיע לשמואל ... ו לאביושאול יצא לחפש את האתונות שאבד !!!חיפש אתונות ומצא מלוכה: המפורסם

ולאתונות האובדות לך היום שלושת הימים ... עזוב אתונות... עזוב: ושמואל הנביא אומר לו... הנביא
 :בקיצור ..."ולמי כל חמדת ישראל הלא לך ולכל בית אביך ,אל תשם את לבך להם כי נמצאו

מצאת ?? חפשת אתונות... אתה מלך... מה אתה מדבר על אתונות... עזוב  :שמואל הנביא אומר לשאול
  ...לבזבז את הזמן על אתונות לך חבל ...כל חמדת ישראל לך ולבית אביך ...מלוכה

  ... לא הולך לחפש אתונות... מי שיש לו מושגים של מלך ...בפשטות זו ההבנה בפסוק הזה
   !!!שנוגעת אלינו נקודה הרבה יותר עמוקה עוד טמונה פה!!!! אבל לא

והנה יום אחד מר ונמהר אבא ... בבית שלנו היו שני חדרי ילדים.. כשהייתי ילד :את זה במשל אני אסביר
... אל תשאל... אוה... ואמא החליטו מאיזשהו סיבה להעביר את הכוננית מהחדר ילדים שלנו לחדר השני

הכוננית  מאבק על... מלחמת אחים פרצה... הכרזנו הפגנה... הכוננית נלקחה מאיתנו... איזה בכיות
ואז אני .. והתיישבנו כל המשפחה לארוחת ערב... ס נרגעו הרוחות"סו... ואז בסופו של קרב מתיש... העשוקה

  !!!!!! את הכוננית איבדנו: סיכמתי את התוצאות העגומות של אותו ערב והכרזתי בקול נוגה ומתאבל
אתה !!! אבל אנחנו לא איבדנו... תרק אתה איבד ...אתה לא צודק!!! לא... אבא שלי הסתכל עלי ואמר לי

וממילא !! כאילו זה היחידת דיור שלך!!! כאילו רק בחדר הזה אתה גר... החלטת להינעל בתוך החדר שלך
כי היא נלקחה מהיחידת דיור שלך והיא !!!! הכוננית אבדהאז מבחינתך ... ברגע שהכוננית יצאה מהחדר שלך

תרצה אתה מוזמן בחפץ לב להתגורר  כי אם רק !יב להיות ככהאבל זה לא חי... נמצאת במקום אחר לגמרי
גם החדר שלך וגם ... ולהבין שכל הבית כולו משותף לכל המשפחה .בחווה המשותפת של המשפחה שלנו

כ העברנו את הכוננית "אלא בסה ...אבידהוממילא אין פה שום !!! שניהם בית אחד של כולנו... החדר השני
    .לא בדיוק?? דבריו והסכמתי איתוהבנתי את בשעתו ש להגיד לך... מחדר לחדר

 לאביו!! הצעיר באלפי ישראל!!! שאול בשלב זה היה אזרח פשוט !!!פ זה בדיוק הסיפור עם שאול"אבל עכ
והלכו ... ו הם נאבדו מהשדה שלהם... של אביו נאבדו והאתונות... נחלת בנימיןקטנה ב יש אחוזה של שאול

 : מגיע שמואל הנביא ואומר לשאול  ??נכון ...אבידהזה נקרא  ...הם אינם אז!!!! לא פה אם הם ...אחרלמקום 
כי הכל שייך  !!!אבד לךיכול להי אז שום דבר לאואם אתה מלך !!! אתה מלך על כל עם ישראל!!!! אתה מלך

   ...רשות שלךתוך האיפה שהם נמצאים זה ב... מצאיםמה זה משנה איפה האתונות נ!!! לך
אז הם  לא פה האתונותאם ו... את האחוזה הפרטית שלו שיש לו!!! אדם פרטי? כול לאבד אתונותמי י

אז לא שייך אצלך ... לך ברגע שמתברר שכל ארץ ישראל שייכת??? שאתה מלךאבל ברגע  ...נאבדו
ריכה להעביר כשהמדינה צ: רק בתור דוגמא( ..ךשל זה נמצא בגבול ישראל זה תחת הטריטוריהכי איפה ש!!!! אבידה
כל זמן שהכסף  ...מ לאיפה הכסף הולך"למדינה עצמה אין שום נפ ברמת העקרון ...היא צריכה לחלק את הכסף בין כל הגופים... תקציב
 רשות איפה שהכסף נמצא הוא בתוך... אם הוא נמצא אצל העשירון העליון או אצל מעמד הביניים לא משנה אז בתוך המדינה נמצא

אצלי או אבוד ממני כי  האם הכסף נמצא... הגדול אצלו מתחיל ההבדל !!!שהוא אדם פרטי ...לאזרח הקטן ?משנה כן זהלמי !!! המדינה
   )??את הרעיון הבנת!! אבל למדינה שום דבר לא נאבד ...נמצא אצל השניהוא 

ע שמצאת ברג!!! חיפשת אתונות מצאת מלוכה: )ל"אין לו מקור רשמי בחז: שאגב( זה העומק שטמון בפתגם
  ?הבנת. הם ברשותךכי איפה שהם  .נמצאותכל האבידות  אוטומטית .מלוכה

 ---  
  ???כלפי מה הדברים אמורים

התפללת הרבה זמן על מישהו ... יש תפילות נאבדות!!!! יש לנו כל מיני דברים שנראים כאילו נאבדים
כל אתה מרגיש שו נכשלת פתאום... יש מאמצים גדולים שהתאמצת להתגבר וטראח... ופתאום הוא נפטר

וכאן ... ו... ו... יש כל מיני דברים שאנחנו משקיעים בהם ומתברר שהכל היה לחינם ...המאמץ הלך לאיבוד
מה זה המשפט הזה ששום דבר לא  !!!!לא נאבד' ששום דבר בעבודת המגיע החינוך הקנאי שחינכו אותנו 

מד מאחורי הקנאות הזו שאצל יהודי שום דבר לא מה עו... אולי כן נאבד? מי אמר שלא ...בעצם ??נאבד
  ??? נאבד

כאן בהחלט יש פרק שלם במסכת בבא ... אזרח פרטי במדינה... כל זמן שאתה סתם בן אדם :העניין הוא כך
שאם משהו נאבד משם והלך למקום ... יש לך את הרשות הנקודתית שלך... כן!!! מציעא שמדבר על אבידות

  !!!!!לאש ז זהוא!!! א נאבדהו... אז איננו... אחר
ה מנהל את כל כל כל "הקב!!!!! בן של מלך אתה!! מלך אתה.. אתה לא אזרח פרטי: יהודי יקר

כי איפה שזה נמצא זה ברשות  ...ממך ממילא שום דבר לא יכול להיאבד... הכל שייך לו!! העולם
ואנחנו יוצאים  ...נעלמושאתונות לכל אחד מאיתנו יש כל מיני יתכן ש... כן ...של אביך שבשמים

ואז מגיע שמואל הנביא וטופח לנו על ... אנחנו מדוכדכים על כל מיני אבדות שאינם... לחפש אותם
!!! תהיה גבוה )'ט' שמואל א(אתה גבוה מכל העם ... אתה משכמך ולמעלה!!! בחור יקר: השכם

שום דבר לא ... ה"ואם אתה בן של הקב... תקלוט שאתה בן מלך!!! תתרומם משכמך ולמעלה
ואיפה שזה נמצא זה בידיים טובות ... מקסימום עבר מחדר לחדר... ה".כי הכל שייך לקב... נאבד

מה הנחמה הכי גדולה ... שמטפח ושומר על זה ואתה תפגוש את זה בבא היום... ה"של הקב
שניהם ... גם העולם הזה וגם עולם הנשמות... אל דאגה?? ...שאפשר לומר לאבלים על האבידה

ה זה כמו כוננית שעברה "אבל אצל הקב... רק כאן זה נראה אבידה... ה"חדרים בבית של הקב
שאצלנו לא שייך ... אנחנו זוכים להיות המשפחה של אבא שבשמים.. ואנחנו יהודים... מחדר לחדר

התפילה מקסימום ... הוא מקסימום עובר מחדר לחדר!!! כי כל מעשה הכי קטן קיים!!! אבדות
היא אף פעם לא ' המלחמת עולם שאתה נלחם בשביל לעשות רצון ה... ורה לתקופה אחרתשמ

... ה רוצה לקשט חדר אחר בקישוט הזה"הקב... בחדר הזה... יתכן שהיא לא נשארת כאן... נאבדת
אז תן ... ה הרבה חדרים לאבזר בבית המשותף שלנו"יש לקב... י עולמות"ס לכל צדיק יש ש"סו
ואל תדוש בכל מיני ... אל תתמרמר: שמואל הנביא תופס אותך בכל הכח וקורא לך... רבחור יק!!! לו

מתוך אמונה תמימה שהעסק תמיד ... 'תמשיך הלאה לעבוד את ה... אתונות שנעלמו לך
ולא נותר לנו .. הכל שייך לאבינו שבשמים... שום דבר לא יכול להיאבד כי אין לו לאן... בשליטה

  ...'נחנו יכולים כאן להרבות כבודו יתאלא לעשות כל מה שא

יחס של המצריים לעם ישראל מה היה ה
בחצי שנה הראשונה של עשרת 

  ???המכות

שבראש השנה בטלה עבודה : ה אומרת"בר' הגמ
אמנם עשרת המכות : כלומר!!! מאבותינו במצרים

 אבל עם ישראל... התחילו כבר חצי שנה לפני כן
ורק אחרי כמה וכמה מכות  ...יכו לעבוד בפרךהמש

 ...רק אז פסקה עבודה מאבותנו... שהמצריים קבלו
  :ולכאורה זה מאוד מאוד תמוה

והם  !!!!איך יכול להיות שהמצרים מקבלים מכות
ה מכה אותם על זה שהם העבידו "מבינים שהקב

הם עדיין ממשיכים את ישראל בפרך ולמרות זאת 
איך אתה מסביר ???  בפרך להעביד את עם ישראל

על המכה הראשונה ... הרי כבר במכת דם ??את זה
כבר אז היה : זאת אומרת ...כתוב שהעשירו ישראל

במו  תראול נוכחו המצריםש מפגן ברור ובהיר
ה באופן מגמתי מכה אותם ולא "עיניהם איך שהקב

 !!!!אצלם זה דם ואצל היהודי זה מים !!!את היהודים
צרים עומדת בתור אצל ילד  שכונה שלימה במ

אז איך יכול ... יהודי לקנות ממנו מים בכסף מלא
להיות שהמכה עוברת והמצרי ממשיך להעביד את 

הרי אתמול ראית ???? היהודי כאילו לא היה כלום
ה "במו עיניך שהיהודי הזה הוא בנו בכורו של הקב

וזה עובד רק תמורת  ורק הוא יכול להביא לך מים
אז איך אתה מעיז להמשיך להעביד  ...תשלום מלא

מה היה קורה אם : על דרך המליצה הסתפקתי: אגב( ??אותו
אבל הוא היה .. על כל כוס מים המצרי היה אמנם משלם ליהודי

 יהודי הרי יש ול... וןעל המחיר תמקח עם היהודימ מנסה קצת
את זה  והוא היה מוכן לתת למצרי... ומה אכפת לו... לב טוב
כוס מים ולא מאתיים על כל  רק שלושים שקל..." קיעס"במחיר 

 יתכן מאוד שזה היה ממשיך להישאר ??מה היה קורה?? ...שקל
והוא היה מתעקש על !!! ה היה עושה מחיר לצרכן"כי הקב !!!דם

ולא נותן למצרים לשחק עם  ...הרווחים שמגיע לישראל
. ..ה מפרגן שממכת דם יעשירו ישראל"המחירים ההגונים שהקב

זה לא ... זה... זה... כשהמצרי היה משלם פחות מידי כסף... כן

כ עוברים שלוש "אח  )...אבל זה במאמר המוסגר .היה עובד
... צפרדעים מקרקרים אצל המצרים... שבועות ושוב

ואתה רואה את זה במו ... ואילו אצל היהודים שקט
?? ...עיניך ואתה ממשיך להעביד את היהודי בפרך

איך אתה מסביר את החצי ??? ל להיותיכו זה איך
 שלמרות שהיו... המכות עשרת שנה הראשונה של

... ארבע או חמש מכות במשך החצי שנה הזו כבר
ה מפלה "שכל המצרים ראו במו עיניהם איך שהקב

בכל זאת העבודה לא ... לטובה את בניו אהוביו
  ???איך אתה מסביר את זה??? הפסיקה

 ---  

על דעת הכותב  ,בגיליון זה 6מר דף פנימיות העניין במא
ניתן להעיר להאיר לחלוק ולסתור, בלבד

וימאן
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בקרוב ממש

  
השאלה המנומסת הזו בדרך כלל מצטיירת אצלינו עלינו 

... או אפילו נחמד... או טאקטי גרידא כמשהו נימוסי
ל ובפרט "עיין בדברי חזאבל אם קצת ת 
וכח תיו ...ברכות שהרבה יהודים התחילובתחילת מסכת 

יש ... שא הזה ממש בכובד ראשל התייחסו לנו"לראות שחז
מותר להפסיק בברכות  באיזה מקומות' בגמ סוגיה שלימה

... לכל אדם שלום או  מפני הכבוד ש כדי "ק
גם לא ושאני לא מפחד ... אדם הכי פשוט בעולם ואפילו

יוצר המאורות  אם הוא שאל בשלומי בין... צריך לכבד אותו
מותר לי להשיב לו  מעיקר הדין... לברכת אהבה רבה

אבל  ב אומר שהיום לא נהגו"מלמעשה ה( ??אתה קולט !!!שלום

ברכות ( :מוסיפה ואומרת יותר מזה גם' והגמ )...ברמת העקרון

לו   ודע בחבירו שרגיל לומר לו שלוםכל שי: :)ו
: כתוב כאן ... שלום

לא מתחשק לי להיות נחמד דורש בשלומי ושאם מישהו 
 !!! אין כזה דבר.. או אין לי סבלנות אליו... אליו

לכל אדם שדורש  ולענות להתייחס ומחויב אני מוכרח... כן
  !!! בשלומי

 
קר התקשורת הבין אנושית היא יום עיהרי כ 

... שהו מתקשר אלי לדרוש בשלומי ווהנה מי.... פלאפוןב
... ולא מתחשק לי לענות לו... ו

 ח"שאלתי כמה ת ...לענות על השאלה הזו לא יודע
 לכם נשאיר את זה בא ...והתשובות היו די מפתיעות

 ...ועל פני ...לכאורה(.. תתמודדו עם זה... קוראים יקרים
ולמה ... לא חייב שבפלאפון אדם לי ברור די במושכל ראשון

לא  מעולם !!אני אדם ישר  ??? לא
יום אחד  ...והנה ..ולא נגעתי במה שלא שייך לי גנבתי ולא גזלתי
 !!!אבל לא סתם ...לשאול בשלומי והתחיל אדם זר הופיע
כי אם לא .. לי שלום ה חייב להשיבאת... תזהר לך 

מה ?? לקחתי לך משהו? אני חייב לך משהו: סליחה!!! אתה גזלן
ש ורדבגלל שאתה וכי ?? אני אשם שאתה החלטת לדרוש בשלומי

שלי שלא  לתוך הפה אתה יכול להכניס לי בכח גזילה ...בשלומי
זה לא !!! לא  ???מה ההיגיון בזה?? ענה לך שלום

לא יכול לחייב אותי לענות  אותו אדם שדורש בשבילו הוא !!!אהו
אני אדם ו היות  ?אלא מי !!לו שלום

להשתתף  מ"אז כמו שאני מחויב חו... בין אנשיםחי  ...מן הישוב
 נורמלייםככה אני מחויב ליחסי אנוש . ..העיר צרכי בהוצאות של

ול להסתובב בין אנשים שבאופן נורמלי אני לא יכ !!!בין אנשיםש
מבזה אותם ולא עונה להם ... ר"דורשים בשלומי ואני כמו בור ברה

מחיובי  לכן אני מחויב לענות שלום!!! זה מפגע תבאורתי... במופגן
!!! רשות הרבים

תכנס . ..תברח למדבר אבל ...אתה לא חייב 
אף שם  ..שם זה רשות היחיד ...הבייתה ותנעל את עצמך מבפנים

שאתה  אחד לא יכול להכריח אותך לענות שלום או לעשות משהו
... אני מחויב לסביבה... כשאני מסתובב ברחוב: כלומר ..לא רוצה

להגיד שאני מחויב לענות לכל חיוג שחודר לרשות הפרטית אבל 
 לקבוע לי את הסדר יום יכוליםלהגיד שאנשים מבחוץ ?? שלי

אני כבר  ...להתקשר ואם מישהו החליט... ולהכריח אותי לענות
אבל  ?? מחויב לבזבז את זמני בשבילו

ואני ... שיאני אומר את זה נטו משיקול דעת אי... אל תסמוך עלי
 רק זה גם אם אני צודק פ"עכ... אחרת יודע שיש כאלו שטוענים

יש חיוב גמור לענות  !!! בפלאפון
ואם הוא רגיל !! וזה ממש מדינא!!! שלום ליהודי שדורש בשלומך

 אז אתה מחויב גם להשכים לפתוח .. לדרוש בשלומך
  ... לדרוש בשלומו

' ב בסי"המ !!!כ יודעים אותה"שלא כ יש עוד הנהגה: עכשיו
הגין ליטול רשות מהגדולים ומתברכים נו): "ח"סקכ(י "ק

כי הוו מפטרי רבנן " וראסוף פרק היה קכך רואים ב( " כשהולכים בדרך

שבחור ישיבה ... מן הראוי: בקיצור )..."'וכו מבי רב אסי הוו אמרי
אני (... לפני שהוא יוצא לשבת הבייתה שיטול שלום מרבו

אני ? ליטול רשות ממי... שתהיה בריא ...יודע שיש בחורים שמחייכים
... אף אחד לא יודע זו היא שיבה זו היא ביאה... בחורים 1000בישיבה של 

 אתה מוכרח למצא איזה רב שכן ידע 
אם אתה נמצא במקום שדוגל במשטר עצמי ואין לך ... שהלכת וחזרת

ך מישהו אתה תקח לעצמ...  אז אדרבה... משגיח שעומד לך על הראש
שיעמיד אותך " שמעי בן גרא"קח לעצמך ... שתעמיד אותו על הראש שלך

זה בגרות שאני מעצמי ... משטר עצמי זה לא הפקרות עצמית... במקום
  ........)ל"ואכמ... מעמיד אדם גדול עלי



”  

 

  ...אולי גם אנחנו בסיווג הזה!!! נוער בסיכוןן

בבת  הוא קלט !!!!חייו שוק הוא קיבל את... זהו... ממכת דם ואילך... איברהים מצד עצמו
העבד הנרצע ... כן ...ומאז הוא התחיל לכבד את חצרון העבד... עסק עם מי יש לו אחת
ד בהיר המצרי קלט שעומד ביום אח... אותו השפיל אותו וביזה המצרי שעד היום... הזה

שאלוקים מוכן לשדד את כל העולם בשבילו ולא נותר לי ... ה"פניו בנו יחידו של הקבל
 ..המצריים מצד עצמם שיזכור אותי במכת בכורות... לו ברך ולהתחנן לפניולכרוע  אלא

    ...ישראל הפסיקו להעביד את ממכת דם ואילך
  ? ? ? ? ם מ צ ע ב עם ישראל !!!! אבל

 ופחדו להפסיקהם אלו שלקחו עשר צעדים אחורה  !!!הסתייגו מהמהלך החדש הם!!!! םה
... י מצידו מתחיל לכבד אותךהמצר... המצרי מצידו משחרר אותך הרגע... להיות עבדים

ההסתייגות  !!!מסתייגש זה אני!!! אבל כעת אני היהודי... מה שאתה רוצה... קח ..בא
החדשה שנפלה עלי  ובמפה במציאות להכיר ולהודות אני מפחד... ממני דווקא מגיעה

כשאנחנו קוראים בתורה על משה רבינו ... כיום :אני אסביר לך למה??? למה ...פתאום
 אנחנו בעיני רוחנו מרגישים ...אנחנו מסתכלים על זה בשעשוע... שנותן מכות למצריים

שישחררו ... שיסבלו קצת... פייו ...מגיע להם ...כן בני מיעוטיםבעיני רוחנו תחושה של מרד 
ה הזו המכ... כה את המצרייםמשה רבינו היכשאל תשכח ש !!!!אבל זה לא נכון ...אותנו

   !!!!!בעצמם עם ישראל לא פחות כלפיהייתה מכוונת 
זה היה  ??של המכה את המשמעותאבל ... המצרים היו מקבלים עצמה את המכהאמנם 

 ורשים בתורה שחוזרים על עצמם כמה וכמה פעמיםוזה פסוקים מפ!!! מכוון לעם ישראל
  !!!'ידעתם כי אני ה--- ו... את אשר התעללתי במצרים... ולמען תספר ...בפרשיות האלו
אבל המשמעות של ... שאת המכה עצמה אני אמנם אתן למצרים??? מה כתוב כאן

שאתם !! !'עיקר המטרה של המכה זה וידעתם כי אני ה !!!אליכם היא מכוונת??? המכה
  ...תפנימו שאני קורא לכם לקבל אותי

 .לכוננות ספיגה של המכה הבאה... והמשיך הלאה... איי צעק... כאב לו... המצרי קיבל מכה
... היהודי קיבל פה מסר מאבא שבשמים ..הודי שראה את המכה שהמצרי קיבלאבל הי

... בא... י בבוץשעד היום היית ח הזמן שתפניםהגיע !!! בני היקר: שאומר אוהב מסר
והמסר הזה ... תתכונן ללכת אחרי בארץ לא זרועה... ט שערי טומאה"תתכונן לצאת ממ
אמנם עדיין יש לו צפצופים ... המצרי עוד איכשהו ...אוהו קשה!!!!! הוא תובעני וקשה

אני מרגיש שמשהו ... לי יש צפצופים בלב??? אבל אני היהודי... באוזניים מהצפרדעים
אני פתאום קולט שאבא שבשמים רוצה ... שלי המקובעות רער במוסכמותמתחיל להתע

הייתי ... ד איכשהופעם עו ...ד מכל מיני דברים שאני דבוק וכרוך אחריהם ככלבשאני אפר
 כל הזמן אבל במצרים עושים.. שערי טומאה א"ברמה של כ מחובר לרשת של מצרים

עוד  מכורו בבוץ אתה טובע יותרפת שאתה שקוע נוס כל תקופה.. של טומאה "שטייגן"
ואני כל הזמן שוקע ... ח שערי טומאה"אני כבר אוחז בל וכעת ...לרשת של מצרים יותר

... בפנים עמוק כ"כשאני כ !!!ובדיוק עכשיו... לי יותר ויותרזה רק מעמיק אצו.. בזה יותר
  !קשהנורא  !!!זה קשה.. ה פונה אלי ומסמן לי את הדרך החוצה"ו הקבבדיוק עכשי

הכל !! שום דבר??? ואני היהודי... סובלים... המצריים מתגרדים!!! מגיעה מכת כינים ואז 
לא ... לא מהתגרדות... לא ...מתהפך במיטה אני כל הלילה... אבל איפה... הכל יפה!! טוב

עוד אפליקציה ל האחרונים נחשפתיבימים כי רק  ...מגרד לי בנשמה... מגרד לי בראש
 אותי מושך בדיוק עכשיו ה"הקבו ...ג שערי טומאה"אותי כבר למחדשה שהכניסה 

מפלה אתה רואה איך שאני ... יענקלה שלי: קורא ליפונה אלי וו מהכיוון ההפוך לגמרי
הם אני ל ???תה רואה איך אני עושה הפרדה הרמטית בינך למצרייםא ???אותך לטובה

לא  בשלב הזה אני ...לא רוצה... ולא .. .תתנתק מזה ...בא אלי אז... נו !!!נותן מכות ולך לא
 !!!עת אותי מבפניםעעקורה "הפניה הזו מצידו של הקב ...רוצה להיות שונה מהמצריים

 אחד ויחיד עביר לעם ישראל מסרה ה"עשרת המכות הקבלאורך כל  :רוצה שתבין אני
יש ביניהם !!! יש לחלק בין המצרי ליהודי !!!!!!שיש הפרדההמסר הוא ... לאורך כל הדרך

... בזה שלמצרי יש כינים ולי לא לא מתחיל ונגמרהמסר הזה אתה מבין לבד שו!!! הבדל
זה אומר משהו הרבה !!!! לא... בזה שלמצרי יש צפרדעים ולי לא זה לא מתחיל ונגמר

ני ילו אוא... ו... יכול להמשיך לנבור כמו צפרדע ברפשזה אומר שהמצרי  !!!יותר משמעותי
של  ואני הוא בנו הנסיך.... המצרי יכול להמשיך לחיות בביוב ... ן מלךצריך להיות ב

ה "הקב... לא תבין לא נכוןש עכשיו !!!וקשה לי לקבל את הפניה התובענית הזו... ה"הקב
את  לי הוא מגיש... שיכולה להיות ואוהבת מעביר לי את המסר הזה בצורה הכי מתוקה

אני דוחה את האהבה  בשלב הזה אבל... ון אהבההמ הוא מפגין כלפי.. עם המון פרגון זה
  ... ממנה אני חושש... בשתי ידיים הזו

אחד מהמאפיינים ? "נוער בסיכון"המושג של מכיר את  טיפ טיפה האם אתה. אוי אוי אוי
 שאכפת לו והוא ס מגיע אדם טוב"כשסו... של נוער בסיכון שהוא דוחה חום ואהבה

התגובה ... כ חסרים לו מהילדות"כ כ"חום ואהבה שכ באמת לדאוג לו ורוצה להעניק לו
 ...עזוב אותי! !לא רוצה!! לא! מפוחדת בשני ידיים הראשונה של הנוער בסיכון היא דחייה

... חויבויות של קשר נפשיערכת של מאל תכניס אותי למ... תן לי להישאר ככה ...לך מפה
זה כמובן מאוד ו... סר גבולותאני רוצה להישאר ח... אל תכניס אותי למסגרת של טאקט

 וזה לא סתירה... לחום ואהבה תמשווענפש פצועה ש ...אומלל כי יש פה נער !!!!מטעה
ואפשר להבין ... הוא מפחד מהאהבה הזו!!!! הוא דוחה אותה בחרדתיות שבשלב הראשוני

ואהבה  ה מתחיל להרעיף חום"כשהקב )כ מורכב הזה"אין כאן המקום להיכנס לנושא הכ(... אותו
עם ישראל בהתחלה לא מגיבים ... על עם ישראל באמצעות מכות שהוא נותן למצריים

ולא להפסיק הם מתעקשים להמשיך עסקים כרגיל  !!!ובדחיה הם מגיבים בבהלה !!!יפה
המצרי כבר קלט על בשרו מה ... כבר לא מעיז להעביד את היהודי מצידו המצרי ...לעבוד

בהכחשה  מתעקש להמשיך לעבוד את המצרי ודי בעצמוהיהאבל ... זה כח של יהודי
מה אתה ... כן... אני ממשיך להיות עבד שלך... לא היה כלום ...קבל ביטול ...לא.. מוחלטת

רק אל  ...אל תכבד אותירק ... מה שתרצה תקבל... עבודה בשדה... לבנים... חומר??? צריך
עבדא בהפקירא ניחא ... לא... ה"קבשאני בן של ה עד כמה... עד כמה שאני חשוב תגיד לי

   ??אתה קולט את זה .ה אוהב אותי יותר ממך"שהקב אל תגיד לי ...ליה
---  

  !!! היה סוג של חיבוט הקבר זה עשרת המכות 
אחד מהעונשים  כולנו יודעים שחיבוט הקבר זה??? אתה יודע מה זה חיבוט הקבר

... זה בכלל לא עונשאבל אליבא דאמת  ...הקשים שאדם עובר אחרי פטירתו
היות והנשמה הטהורה הייתה  !!!!פעולה של הפרדהכ "חיבוט הקבר זה בסה

צריך  כעת אז... ס להיגאל מהגוף"וכעת הגיע הזמן שלה סו... דבוקה לגוף העכור
 הלא אמור הפעולה הזו... מהגוף צריך לנסר את הנשמה !!!פשוט להפריד ביניהם

 בכל זאת אז למה... נו.. ל הנשמה זה גאולהבשבי... אדרבה!!! להיות משהו קשה
ס במשך השנים "כי סו... כי.. .כי ???בשביל הנשמה כ נוראי"חיבוט הקבר זה דבר כ

כעת באמת מחוברת לגוף בלב  והיא ...והיא הושפעה ממנו... הנשמה נדבקה בגוף
... חיבוט הקבר זה לא עונש ... באמת קשה לה להתנתק מהגוף וממילא כעת. ונפש

תתנתקי .. תפרדי ...בואי אלי... קריאה אוהבת מאבא שבשמים לנשמה כ"ה בסהז
זה ה הצעד אבל לנשמה... תהיי צרורה בצרור החיים... בואי תתאחדי איתי ...מהגוף

וכי אם מישהו יציע לך הרגע  ...זה הדבר הכי מובן בעולם ...אין צורך להסביר את זה( ..קקקקשהק
 הנה לך... גם הנשמה שלך לא מסכימה ...כי אני מחובר לחיים... כי ??לא למה?? ...אתה מסכים ...למות

  !!!!על אותו משקל ביציאת מצרים  )...חיבוט הקבר בחינה של
מפריד ... מפריד... ה מנער את המצרי מהיהודי"הקב עשרת המכותכל אחד מב

די לא אתה והיהו!!! לא... ה מתעלל במצרי כדי לנסר אותו מהיהודי"הקב... ביניהם
... אתה תקבל חושך וליהודי יהיה אור... אתה תקבל מכות והיהודי לא... קשורים

תעזוב את  ...בא אלי... בני היקר... בא... פונה ליהודי בכל מכה כזו אבא שבשמים
מפגן הכי עוצמתי של גילויי  פניה הזו נעשית תוך כדיה... תתאחד איתיו המצרי

  ... ה"חיבה מצד הקב
... אל תשכח שאני עבד! !זה חיבוט הקבר!!! זה קשה... בה שבזהאבל עם כל החי

וכל מכה ... אני מחובר למצרים בכל נימי נפשי... ט שערי טומאה"אני שקוע במ
להפריד אותי  עוד פעם ומנסה הוא כאילו חובט בי... ה חובט במצרים"שהקב
 ומנסה ותיוחאני נאחז בשארית כ ...קשה לי לקבל את ההפרדה הזוו... ו... מהגוי

מחוסר  ...לכן עד ראש השנה עדיין לא התבטלה העבודה... להיצמד למצריים
כאן כבר יש את הפרקי דרבי אליעזר שאומר  ??ה"אז מה קרה בר( ...שיתוף פעולה מצידנו

גם אם תרצה לעבוד אין ... וממילא כבר לא היה מה לעבוד... שהחומר והלבנים ניזוקו פיזית מהכינים
   )..לך מה

---  
להבין  מוכרחים אנחנו... מה שבטוח... לא יודע ??האם המהלך הזה הוא נכון או לא

הוא !!! הוא תהליך שקשור אלינושהתהליך שעם ישראל עברו ביציאת מצרים 
תורה לא הייתה כי אם זה לא אקטואלי אז ה !!!אקטואלי בשבילנו לעכשיו

חפשת להחזיר מהתורה לא  .מידי בוקר וערב את זה מטריחה אותנו להזכיר
ואת זה אנחנו !!!! שכוחה אם זה לא רלוונטי בשבילנו להיוםאותנו להיסטוריה 

  !!! חייבים להפנים
לכל אחד ... כן... למושגים שלנויציאת מצרים אנחנו מוכרחים להתחיל לתרגם את 

את הסיפוקים הנמוכים והשפלים שהוא התמכר ... מאיתנו יש את המצרים שלו
בת או ... ואז מגיע משה רבינו... ותםוהוא מתקשה לעזוב א אליהם ונדבק אליהם

לך מתאים לך ... בני היקר: זןלך באו תלוחששנכנסת ישר לתוך הלב ו קול משמים
מרגיש  אני... אז אתה נבהל עד עמקי נשמתךו !!!אתה יכול יותר!! להיות פה

ו אתה דוחה את המחשבות האל... שמישהו פה רוצה להפריד אותי ממקור חיי
אבא שבשמים מציע לך לא פעם לצאת ... כן... בקנאות ובורח מהם כנשוך נחש

ואתה דוחה אותו ... והוא מציע לך את זה עם כל הלב... מהעבדות הפרטית שלך
    !!!לא רוצה לשמוע!!! לא!!! בחרדה

אם אני !! באמת זה אבא שבשמים שמבין אותך היחיד!!!! היחיד: שיהיה לך ברורו
אם ... או מכל דבר שלילי אחר תנתק מהאינטרנטשת כיח אותךואו יךלע אצעק

אני אסמן אותך .. .את הילדים שלך מהמוסדות אני אזרוק.. לא תגיב יפה אתה
אבל אבא שבשמים לא ככה רואה ... חדש שלא קשור אלינו חרדי כמו עוד איזה

 רק הוא יתברך יודע כמה... אבא שבשמים יודע מה עובר עליך !!!את הדברים
מה שששזה חלק מהנש רק אבא שבשמים יודע כמה... קשה לך תהליך הזהה

הוא ... ואף אחד לא יודע שאף אחד לא שומע עמוק והוא פונה אליך בתדר... שלך
יכול  ואתהני מכיר אותך א!!! בני היקר: פונה אליך ישר לתוך הלב ואומר לך

הו או!!!! וקשה לך... יאני רוצה שתהיה אית... אני רוצה שתסתכל לי בעיניים !!!יותר
מצליחים לעשות את שמונים אחוז לא ... כן... טבעי ואם לא תצליח זה... קשה לך

ה לא "הקב... ממילא אם אתה לא תצליח... לצאת ממצרים -הצעד הקשה הזה
אבל באותה מידה אתה  ...הוא רק יבכה על בנו יחידו שנשאר שם... במיוחד יופתע

נכון : ע ואת עצמך ולהחליט"יע את הרבששאתה הולך להפת יכול להחליט
יה מהעשרים אחוז שמקבלים את אבל אני אה... ששמונים אחוז נשארים שם

 אבל מי שהכי הכי... אתה אמנם תרויח בגדול!!!! ה והולכים על זה"מהקב ההזמנה
הוא קיבל את שהמו מעיו עליך והנה  זה אבא שבשמים ...עוד יותר ממך... ירויח

כי ... ה"הקבאת  להפתיעיש לך את האפשרות .. כן... הבייתה אליו חזרה בנו האובד
הוא יודע בדיוק על איזה  ...יודע כמה קשה לצאת ממצרים ה"הקב... הוא ידע יצרנו

רק ... ה בארץ לא זרועה"ומתנתק מהכל והולך אחרי הקב אפשרויות אתה מוותר
 קריצה וקוד זו ...להערכה אל תצפה ממני !!!ה יבין את זה ויעריך את זה"הקב
  ... זר לא יבין... שאר לנצח בינך לבין אבא שבשמיםשי אישי

 ל אומר שלקראת התיקון השלם הניסיונות יהיו מהסוג של אדם הראשון"הרמח
ע עומדים אחד מול השני הטוב והר!! מה שנקרא בחירה חופשית... לפני החטא

מצד ... לאן פניך מועדו תקבל החלטה ...וקדימה !!!לפניך ושניהם! בשיוויון גמור
ומצד שני ... תקועים בבוץ של עצמם  ...אחד אתה רואה את המצרים במכת חושך

אתה : וכעת תקבל החלטה סופית... אתה רואה אור הגנוז במושבותם של ישראל
את  ה מחדד לפנינו"הקב מיום ליום !!כאן אנחנו נמצאים???? רוצה לצאת או לא
תחליט וכעת  ...יודע בדיוק מה טוב ומה רע יתנוכל אחד מא ...הבדלי הטוב והרע
או לכתך אחרי ... האם אתה רוצה להמשיך להישאר במצרים... לאן פניך מועדות

קפוץ על הברכיים של אבא שבשמים ותסמוך ... רוץ ...במדבר בארץ לא זרועה
...סמוך עליו... עליו שהוא לא ישאיר אותך מסכן
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 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
 "וותאימת מ" ג"ירק פ

ם ויורד מטה מבחינה לימודית ואנושית, ן עצומאבד את אביו מחנכו באופן פתאומי לנגד עיניו, הוא שוקע בדיכאו מאמשינובתקציר: חיים שלום עילוי נדיר 
צילו, הוא קובע עמו חברותא יחד עם בנו בן גילו ידיד אביו שמחליט להתגייס בכל כוחו לה מןזיף הולעזרתו נחלץ יהודי חם וטוב לב בשם רב משה יוס

כפי שהיה בעבר, רב משה יוסף מחליט לארס את בתו למוד ה ומתחיל לה באופן מדהים חיים שלום משתחרר מהמצב הקשאפרים זלמן, החברותא מצליח
לארץ הוא מחליט לעזוב  .את פולין ר ימ"ש יכבושלטבעניין כי הוא מרגיש שבקרוב היממהר  יוסף ב משהלום למרות התנגדות אשתו, רהבכורה עם חיים ש

ההפלגה  עדומהזמן קצר ועוד מעט  ,אם החתן מתלבטת מאד ואינה ממהרת להגיבך משפחתו יחד עם משפחת החתן, אישראל ורוצה לקחת את 
למו במלאכת הארס וההרס הם חזרו תשוה ו לגרמניהענס שני בנים ,באמשינובה משפחה אנטישמית גרמנית שגרה תלבטות פתרההאת . מאיטליה

ורו, היא שלא צבתן השכיל לראות את המון כי המחאסתר פינקלשטיי גב'ולהבים והפליאו את מכותיהם בתושבים האומללים, מראה זה הבהיר למש
   ה' ירחם...ד מעט ושואלת בעצת האדמו"ר הקדוש והלה מכריע שעליה להצטרף למשפחת הויזמן כי ע

 תרצ"ט.אייר 

ה לסוסים הייתה מותמרכבה רבאם היו יוצאים  ,בימים של אז ג אדירשיהיה זה ה ,אסטהירה ימים הגיעו אל טשולאחר של
עת עתה עליהם לגה ולני ההפיומיים לפ , עתה הגיעונסיעה מתמשכת זמן רב מאד וספק רב אם היו מספיקים את ההפלגהה
תגורר מיהודי חרד ש ואהשיגו מלון זול יחסית שבעליו ה הם ,שפרעכער יה אחראי ר' בערלגם לזה האימה, תמיה יבאכסנ כןתשלה

 כך לא הייתה להם בעיה של כשרות. ,בקרבת מקום

 ,מה אדםהוענק ום דמה לשוק מקה ,טיןולבל לחלובמי שלא רגיל בזה היה יוצא מזור הנמל, פחות לאפלגה יצאו שתי המשביום הה
שהתעסקו עינה אנשי צוות פריקה וטמאות ממורכב שיל אנושי בלי "עברקע  וענשמנוספות ות שפבלקית וירים באיטרעשים אד
פי אל וסעים שנועדו להוביל אתאבל לא חסרו גם אוניות נ ,משא רובן היו אוניות ,עגנו בנמלאוניות הרבות שהת עינבפריקת וט

בנקל  ,כיום מצויפי שכרים מסוד )יאה(שערי כניסה ויצ לא היו גייטים ,הבלבול היה עצום ת שטח הנמל.כעת אשו דגם שהנוסעי
מעודכן מיד איש המעש שתהוא היה  ,דאגאבל רב משה יוסף לא  ,גדולהאבד את הידיים והרגליים בתוך כל התכונה הניתן היה ל

שפות לט בשנים (הוא שך השמשרכש ה די סביראיטלקית אנגלית ובתדר להס ו דבר ידעל רעד לפרטים הקטנים ביותר ואם חס
אל המקום בו חנתה רים שהדריך אותו הוא דיבר עם אחד הסוואיטלקית ברמה סבירה למדי) לדבר ידע ו לניתופואנגלית גרמנית 

  .בה היו אמורים להפליג "יגיאוס ג'יונא"ניה והא

 הכשדשים רפני כמה חואך ל ,ידה רצינילהובלת משאות בקנה מה בנויור הייתה קמב ,המוצקולה וגד יתה נראית יחסיתהאוניה הי
לשאת יכולה הייתה ש ,ית מפעילים משוכללתיאותה לאונ ודמים והסבמידי בעליה הקכמה שותפים  םיחד עבעכער רב בערל שפר

  סעים.נו 450-כ

" הולילנד"ל בטיישבאו ללא מעט גויים יהם נהיו ביאך  ,מילאה את המקום יהם הייתה יהודיתזות פנשל נוסעים שחשיירה ענקית 
הוצמד כבש קטן אל האוניה  ,ולא יוכלו לעשות שוב טיולים ברחבי העולםדוע לזמן בלתי ישערים יסגרו שה לפני ץ הקדושה)אר(ה

ם שדיברו לקיפקידים איט מספרשם  ישובים היווגדול היה דוכן  ,לכבשהעליה  בטרם .שהעלה את הנוסעים אל הסיפון התחתון
וחסך את כל יחד לשתי המשפחות  , רב משה יוסף דאגפלגההה כונים ואת כרטיסית הדרשו אוביקית אנגלת ובלקיאיטהקהל באל 

תחוש יחד מאמץ אפילו הקל ביותר כדי שחוסך  המיוחד שלא ינקלשטיין שחשה אסירת תודה למחותןהטרדות המינימליות מגב' פ
ים את הצעדלכלכל כל תושכדי ה עמנטלה ההון שם וטישישל התכ חדתת התיבה המיווח. הוא נטל גם אעם משפחתה בנ

 הקודש. הראשונים שלה בעיר 

הוא  ,נראה שמישהו חורש עליו רעותאחריו,  שלטושות ים רעותירב משה יוסף בעינ תוך שהוא מעלה את הדברים אל הסיפון חש
כל  ,הא הצלחלל אך ,ריואת העוקב אחיח לקלוט יצלאולי  ,לראותפנות לאחוריו לה הוא ניסבכל גופו, ט שוחש קור וחום שפ

אולי עצביו נחלשו והוא מדמיין  ,ספק נכנס ללבו של ר' משה יוסף, נוסעים שהמתינו בתורם לעלות לסיפון יוה אחורמשים האנ
 הביא לכלם ליכולישעבר ם ך הלחצים האחרוני, אבמציאותהיה קלט בחושיו מה ש ,לא בגדו בוהחדים בדרך כלל חושיו  דברים,

 מדיחס ילהתילא  ,א החליטוה .דמיוןשחורש כנגדו רעות או שזה רק ינה בספאדם אם יש ה ,ליטע להחיד לא ןכל ,מיני תוצאות
 מדי. ל נירלהיות עבחשדנות, אבל 

משה רב  ,לתה הון רביטה נוחה למדי שעין בתוך סווקלשטיבצד ימין של האוניה שכנה משפחת פינ ,הוא סידר את התאים הנוחים
. את משפחתו שיכן בצדה בזמן הנכונה את ההחלטהתנתו לקבל מחוכדי להקל על  ,ותגדול מההוצאק חללקח על עצמו  יוסף
ליון מתי כל אחד יעלה לסיפון הע ,דאג לעשות תיאום, הוא חתןה תשפחמכדי שלא יהיה שום קשר ושייכות עם  ,י של האוניההשנ
למרות גשו פלא נחיים שלום וצארטיל ( ת זוה אוהכלה זראו החתן  המסע לאמשך ב וכךות ה בשיא הצניעוף אויר, הכל נעשלשא

 . )ולא ידעו זה מזו כללהיו מאורסים חודשים ארוכים 
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מספר  צייד את עצמו עם , הואהמשפחתי של משפחת פינקלשטיין תאב שלום ואפרים זלמןעם חיים ללמוד קבע רב משה יוסף 
ד ע ,ימים עשרהרק זמן הנסיעה אמור היה להיות כפ, מתורהלים חס מתבטלילה וו חכדי שלא יהי ,הק'ח "הואומשים וחוגמרות 

ה קבע עמם שיעור כל . מלבד זכמה פעמיםזור עליה חול מסכת חגיגהאת  למודגיעו לנמל חיפה. בפרק זמן זה קבעו לעצמם לשי
  ר.ימאז היותו נער צעתו יבן לווי וש שהיההקדה"ח ם האון עלימוד הפרשה בעיוובשבת  מועדהל' "ח יום באו

לשבת על הסיפון גע קט ראפילו משה יוסף לא התפתה רב  ,במקוםשכנו שהרבים הדברים עקב  א מעט מחניקה להי בתאאף ש
ים אנשהסיפון גדוש בשעות היום היה רוב את זמלבד  ,וכו' יםצנועלא  מחזות לראות לאכדי ש ,ר צח בשפעבו היה אוי חוהמרו

לפיכך העדיף שילמדו בתוך התא, הם בחרו מקום  ,תרכז בלימודלה שה היהקו לםעל המצב ברחבי העו ערניותת שיחו והלניש
כאשר היה ות רחבשעות המאו ,ם. אבל על סדר אחד לא ויתרו ללמוד בסיפוןחו עמקגרסו יחד את הגמ' שלשבו ווח ויקצת נ
את השטח בו היו יר אחד הא סקרק לון שכ ,ם עולים לסיפון ללמוד כמעט בחשיכהולש ף וחייםה יוסרב משהיו  ,ן שקטהסיפו

לעמוד  שקשה יות הקשותגוד את הסים היה לשבת ללמולילה שהייתה מקררת אותם ונערוח קרגעים נהנו מ ישובים, באותם
  .המחניק בחדרעליהם 

 "מחלת הים"את  להחתהכמעט בהוא קיבל  ,םליש יגרוא הכי  תגלהראשון המהרגע ה ,כל המסע ללמוד איתםנמנע אפרים זלמן מ
 כול היה ללמוד למד לעצמו בתאו.וכשי ,לא כוחותלבמיטתו כב שו

נפצו על גבי שהת חזקיםי דקלושה, באותם רגעים היו גלים  יתה מאד, הראיה הים על גבי הסיפוןלשהות שלישיהילה היה זה בל
הלילה כי  העיריוסף  השמ ', רעל הסיפון רדתהחל לוטורדני וגשם קל  שבונת ות חזקורוח ,ם על הסיפוןה וחלקם התיזו מיהספינ
פתע עברה ל בצעדים איטיים, ופנה לחדרומיו לעתיד חיים שלום נפרד מח, לישון להקדיםהיום י דוכ ,עיוני מתאים ללימודאינו 
בידו כי ין הבחהוא  ,תאםאל מתכונן לפרוץ  רנששהב נראה, היטווהסליד דלת  תנמות מסתורית גוחגופו, הוא ראה דחלה בחל

הוא לא ידע מה זה  ,חפץ מוארךהברנש בידו השניה אחז  .את המנעול לפרוץללא לאות סה מוארך ומנבמברג  החז הלואהאחת 
  .ריותהב שלא נועד להיטיב עםמוחו אמר לו שזה כלי משחית אבל  ,בדיוק

 ה במוחו. חידעברה מחשבה מפ "?ת בני משפחתיה להרוג אא רוצאולי הו ?עשותפץ למה הוא חמי יודע "

אדורך ט ריבאאון פר ,א'מערדעררויבער 'א באנדיט'אדאה ט עהעס שט ,וועטעאידן ראט" :מפיו צעקה נוראה צה פרצהבלי שיר
סה שמנ וצחורסטים לין אכעומד  ,הצילו " (יהודיםטפעש זייןועט יא ופאר ווען ס ,אונזעוועט ראט ,ינונגואאונזער וו עכן צוםבר
 .חר"ני שיהיה מאולפ ילוצה ,יתנוור לבלחד

ריע לו במעשהו, הוא קלט הוא הסתובב לראות מי מפ ,במלאכתוהיטב ע היה ששקוסתורי מות הבהילו את השודד העקהצ
התנגד ם שלו , חייםהסוערם ליולהטילו פסו לתו במטרהמהירות ב מד קפוא מרוב פחד, הוא רץ אליוושע בחשכה את חיים שלום

היה בשבילו  ,ע לא נבהל הוא הרימו אל עלאבל הברנש המרושם יצרח צרחות אימהוא  ,דיולהיחלץ מייו חותווהתפתל בכל כ
מוות הוא ראה את ה נשמתו,ם שלום היה מבוהל עד עמקי חיי .לים וק את הבחורהים מכין עצמו לזר אלהוא גחן  ,ח צעיראפרו

צריך רק להרפות את  לנבתו וא ,ייםבח חזיקוהיס היחיד שהבסאת  ורק ידיו של הרשע היו וןפימחוץ לס כבר היהגופו כל  לנגד עיניו
אמצע לה עד ללשתרוכה שהשתיו את רעמת שערותיו האארית כוחוחיים שלום תפס בש .וצפיםשהם הוא נופל למיו תוזיאח
 הקרבן לה שאת אחיזתו האיתנ לסלקו בכל כוחניסה הוא  ,ביםנאק מכא וצחרה .עתה ו לעתלה שלה את קש ההצוזה היו חזהו

מותו הוא ראה את  ,כי סופו קרוב בטוח היה, חיים שלום ה לו לרועץאת שפעת שערו שעמדיטלקית אבבשערו, באותו רגע קילל 
 ינו ה'שמע ישראל ה' אלו" ילותאת מ ושייםנעל א בקולות ו, הוא החל לזעוקראל שאמר אביו בטרם מותשמע ישונזכר ב לנגד עיניו

 וברגע אחד יטבע בים הסוער. םידוניהז יוטל למים שניהעוד  ,עט מהשערות המגינותה מתו רפתזיאח "אחד

 זכרברגע זה נ, שמע לפתע את הזעקות הנוראות של חתנו חיים שלוםהשני של האוניה מרוחק בדרכו לצדה שהיה  וסףי שהרב מ
ע מעשה צתב, מי יודע אם כעת לא מןיטית פינקלששל משפח כשיטיםת התקופסבגבו בעת שהלך עם  טשולשנ ם הרעותנייעיב

גבוה ורחב לנגד עיניו נראה אדם  .פינקלשטייןא המשפחתי של משפחת תהוא רץ טרוף נשימה אל ו. ב בו חתנרושמע שוד אכזרי
 ,סער בקרבומו ד, ליםו תוק ארוזרוצה ללה הנראה ש ,י המיםמוטה כלפהיה הוא  ,דיובימבוהלת תרנגולת בחתנו שמפרפר כ מחזיק
 במים רח"ל.  ד שניה חתנו כברבעו

 יו אל היםמיד םלא נשמט חיים שלובניסי ניסים  ,הטה אותו כלפי הסיפוןנושי א עלח ועל אותו גוי ובכ מהיר רתפנהוא זינק כ
 וית עלפתאומיתקפה המהההיה המום  ון, הבריוןהסיפגבי על ם שלום יחיפל נ וכשרפתה יד, התוקף בשערבשל אחיזתו הרועש 

היה זריז הלה  ךא ,מנסה לתקוף את רב משה יוסף מו מעל הסיפוןעצת ם אהריהוא  ,התאושש במהרהפו החזק וגאך  ,ונפל ארצה
ז לזוז אם תע :ואיטלקית ו של הגוי, הוא צעק אליו באנגליתוכיון אותו אל ראש אקדחהציא מידו את ליח להוהוא הצ ,ממנו

רגע ב ות אותיכולה להמי לחיצה אחת ,פר כדוריםסמבשהאקדח טעון ידע הוא  ,במקומוהבריון קפא  וות.למאני יורה בך  ממקומך
יתכן  ,מהיר כברקיהיה המוות  ,מצד לצד ותגלליפצח את גהכדור שיפגע בו  ,ואי אפשר לפספס אותוביותר צר , הטווח היה קקט

 .לחלוטין שאפילו לא יחוש בכאב המכה כי כבר יהיה מת
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ז דאה ועט סאיאטור" ותזעק בקולי קולווחלטת יה מיסטרבההיה הוא  ,תאומישינוי הפלמרות ה לרגעלום לא עמד בשקט חיים ש
אותנו" הצעקות חסל מנסה לזרי אכת חיים רוצח צילו יש כאן סכנה "מערדער וויל אונז דערפאטערןגרויזאמער 'א ,'לעבנס געפארא
יהיה מאורע סוער. עד  ספינה זוהאמין שב ה, איש לאקורבבהלה לראות מה  והעירו אנשים רבים שיצאובחשכת הלילה הדו הד
, עתה יצאו שלווים נוסעיםשמנסה להתנכל ל רוצח אכזרימסתובב  מי ציפה שבאוניה ,ימים בשקט הוששלעליהם  ברוה עתע

רצו אל הנוסעים מבין ושה על, שלאל שידיו מורמות גברתן מולו עומד אדם וכולם וראו את ר' משה יוסף עומד עם אקדח שלוף 
ור ו, ר' משה יוסף היה חיררתחשינסה להשלא חזקים חבלים ו בוכפתו אות ההרצפ אלותו חשוד ואחזו בו בחוזקה, הם הטילו אה

רק לאחר מספר רגעים עמד וסיפר על  ,ממוות לחיים טלטלה אותוהעצומה המהירות  ,ין היה קשה לו להגיע אל עצמועדי ,כסיד
 היהלאחר ש ,ופטר ממנישכמעט הוטבע על ידי אותו רשע שניסה לה לום התלמיד שלושקרה עם חיים ש אלפנס ההצלה המו

הקהל היה נרעש מהסיפור והיו שחששו שיש עוד נוסעים  .חת פינקלשטייןפהראשון שהפריע לו בפעולתו לשדוד את מש
יודע  מי .האוניה רניטקבעם מספר פעמים יחד אותו אחד ממלחי האוניה, הוא ראה כהשודד את  יההזמהנוסעים סוכנים, אחד מ

 .ל עד דעת עצמוהוא היה דעת יחיד, רובם אחזו שאותו מלח פעאך  .תהה בקול ?דיםדית שויאם לא נפלנו בידי אונ

ולהרוג את אחד  רצה לשדודלקלוט שאחד מהמלחים המצטיינים שלו לו היה  שה, קשהיה בחדרו ברניטהשודד הובהל אל הק
וציין  שהעל האירוע הקעים . לאחר מיכן התנצל בפני הנוסמקרים קשיםעד לא מיוחד שנוכלא את המלח בת סעים, הואהנו

בשם  אקרנלח שמה, שלהראשונה שכ פעםה י זושנים ועד לנסיעה זו לא היה סיפור פליל 25-כבפניהם שהוא עובד על האוניה 
 עים (הוא לא צייןהנוסו תקלה עם אחד תה ללא היי עשר שנים, מעולםמשך  מלח רברת באוניה כשיוהיה בעל עבר נקי יוני 'ג

 .ולא שימשה כלל נוסעים) שאמ יתאוניתה עד עתה הישכמעט 

התעוררה מהרעש משפחת פינקלשטיין , גב' פינקלשטיין למרות שיטה של ולסובסמוך  נשים על הסיפוןו אדדכה התגוורשעה א
דיה לצאת לימ מנעהה, היא ניעותה הרבאה לחוץ מפני צלא יצ ןעל גבי הסיפוים רוע לא נעאי כי ישקלטה והגדול שמחוץ לתאה 

טלה את התהילים נ תיכף. לה וחס דבר לא טובחליו בחדר ופחדה שמא אירע לו נהבחינה כי חיים שלום בנה אינתוך כדי , פוןסיל
  .ח"ו ם תקלה ומכשולשוקרה לו חיים שלום בנה שלא ילבורא עולם שישמור על  נההתחנולוויתה הקבוע  בן

היה זה גבר כחוש  ,מוכר לאלפתע ניגש אליו אדם , טיןע לחלונרגלאחר שחתנו חיים שלום לתאו  אתת ורצה ללוף וסי הרב מש
 , מצחובהששנ קההחז רוחה בשלדים צדלהתפזרו הן  ,צדעיומתפלו השדלילות  אותפ שתי ,דלילושחור זקן  בעל ,קומהה וגב

 . הביע בפניו את התפעלותול ר' משה יוסףלניגש  ואה אד,חכם מ כי הואהגבוה העיד 

בראווער מוטיגער 'אז דוא ביסט א זטיוויבא , דאסןוואס צוטהאהן ביים צייט ואסטואסט גע, העלד'אנדוא ביסט ן ארמיונגע"
ידעת מה  ,אתה גיבורברך א( ויא דוא"ינען וערשוע פעכס גענומען אזליאלק וואס האט ארו, גיבענטשט דיא אידישע פמענטש

 .)ם היהודי שהוציאו כאלו אנשים כמוךאדם אמיץ מאד, מבורך הע האתש זה מעיד לכולנולעשות בזמן הנכון, 

כל יהודי באשר  ,אין כאן מעשה מיוחד": הוא מחה כנגדום שיצא מגדרו להחמיא לו, אותו אדעל מהון בתיכל תסמשה יוסף הר' 
יים את חייו בים, מי וס ורון הצעיר שכמעטהסכנה הנוראה שריחפה על הבח אתה, כשרואים ת את הצעד הזא היה אמור לעשוהו
ודות , על זה צריכים להי ממות בטוחלהגיע בזמן ולהציל את הבחור שלדולה יא גתה לי סייעתא דשמ? הייעומד מנגד היה
סתכלות של יהודי מאמין צריכה להיות ההכך  ה' ירחם.אסון כבד ביותר נה שליוותה אותנו, למנוע מההשגחה העליופעל תולה
  ."ברחר בקדם שהיום כאן ומרת בשר וגבום, ולא להלל שמי וירא

ד מגברתן איום ונורא אינו פוח, אלא שנדהמתי לראות איך יהודי לה וחס לרגע לא חשבתי אחרתחלי"ך אותו יהודי ואמר לו: נבו
 ם,פש מיוחדיכוחות נתי בזה אות שיש לך אני ראי יד במשחית כזה,"ש כשהוא מצוכמה אנשים, לא כשרק בידיו יכול היה לחסל 

מאד, למה  יטה, דבר זה מתסכל אותיר לשחפושטים את צווארם הישתופעות של כבשים שרגיל רק ל תי זאת מאד, כי אניכוהער
 .(מסכנים) "נעבאכס"אנחנו צריכים להיות כאלו 

ה למרק דנועהנפש, כל הגלות  כדי לחיות בשלוות ו מארצנוא גלינ, לגלותבו קשיינכך את  דע שהקב"ה סיבבכיהודי מאמין אני יו"
ה ראויים לגאולה האמיתית עד שלא נהי פי הבורא ולפיכך אנו כבר אלפיים שנה נרדפים על צווארנו,ם שלנו כלאת העוונות הרבי

כניות זוועה לכל ותכשבאמתחתו  ,"שימ היטלררוצח וארכי  אידא אשמרח"ל עומד שטן איום ונורלא תהיה לנו תקומה, הנה כעת 
בו, הרי כל אחד  לחםיתיו הרעות? האם תאמר שעלינו להתחמש ולצאת להלמנוע ממנו את מחשבו נודייבהיהודי, וכי יש בני העם 
עד היחיד ם, זה הצהל לידילנוס בזמן ממקום הסכנה ולא לחכות ליפו ,שטויות והבלים, הדבר היחיד שצריכים לעשות אלומבין ש
לא בחיל ולא בכוח מנצחים , יבל האונו ונשקנו מוכוחזה הצומות והזעקות שבד חלק התפילה והבקשות ומל ,כולים לעשותשאנו י

    .זו' משה יוסף בעהשיב לו ר ."ילהבכוח התורה והתפ רק ,אנו את אויבנו

 ,בריךבכל דצודק שאתה  דאיבו :סביר את עצמו, על כן מיהר להידיו על ראשוהרגיש אותו יהודי שעומד הוא לצאת מהסיפור כש
, ח"ו לים או הציונים הרשעיםמן המשכיחלילה חשוד בי כי אני לא תש ,של תורהאהלה שב ביוהאנשי הישוב הישן אחד מף אני א

א תלמודי ומעולם למברכות ועד נידה, ב"ה שוקד אני על  ,יכול אני כעת לדבר איתך בכל נושא בש"ס ,אם אתה קצת מבין בלימוד
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וכך זכית להציל בחור  ונותתאבד את העשא מהמוות ולא מפחד מדם שלתי לראות ארק שמאד התפעל אחזתי ידי בחרב וחנית.
 ."ות בטוחצעיר ממ

מה  ,מותר לשאול אותך האם". ע ההשכלהבנג עוגשנאיש שיחו המוזר, שלרגע חשדו כאחד מעתה הסתקרן ר' משה יוסף מאד 
 ל?רח" ורתני שיעלה עליה הכבעור שיניו לפ שכעת נמלטרצנו ? האם אינך מאנשי פולין אאנשי הישוב הישןפירוש שאתה מ

, אבי סבי עלה לארץ מליטא עם קבוצה קטנה של פרושים ,דור שלישי בארץ ,תושב ירושלים עיה"ק אני ,איני איש פולין ,כןכן "א
של  צאצאאני  ,ןת עצמי בשמי המלא, שמי משה כהאציג א עתה,עד  ב"ה זכיתי לשבת וללמודכל ימי גדלתי בירושלים עיה"ק ו

  .ר בהר הזיתיםובוקקובנא בשנת תרמ"ו סבער זצ"ל עלה מסו אבא הכהן זקיני רב ,להן מהמבורג זצוק"בי רפאל הכרהגה"ק 

יים נים גוצליי קבוצתעוד הספינה מכילה רק יהודים שבורחים מפולין ו ,יודעאני זו? עד כמה שבאוניה  אם כן מה הנך עושה"
 ."לתור את ארץ ישראל שבאים

 ,ות מעט לביתילעשגליציה ורוסיה , הלכתי לפולין הרובניות מררת עשו ך היות ובירושליםובכן אומר ל שאלה טובה מאד,שאלת "
ה והצלחתי בס"ד לאסוף משך למעלה משנבתי בפולין רוסיה וגליציה , שהירח לא יגונהכוהה "שנור"צוע לא נעים הנקרא יש מק

 "מנוחת הדעת מתוך עבודהכדי שאוכל לשבת על התורה וה ,ם זהאני חוזר ע עתה ,סכום מכובד

ואינך בסכנת חיים כמונו שנאלצים לחמוק מעיני ושיני האנגלים  ינך מעפילהרי א ,לנסוע באוניה יותר מוזלת מזולת ויכ לא"
 "ה כל כך?קרהי אוניהל ה הביאךמלאשמדאי העמלקי בדרך אחרת, אף הם אחים הרשעים ש

שתיקה  .לבסוף אפור מאדווב צהל"כ אחשהפך ארגמני ם לוהט אדו ,ו על פניומראות עברקשת  ,מאד שתנוב משה כהן הפני ר
איש אבל לא רצה לפגוע ב ,לעומק ענייניולא אהב את השאלה החטטנית שנכנסה כהן ה שמר' אותו , כעוסה ליוותה את המעמד

חד היה א ,רבותשנים לפני זכורני פעם ( ?מה זה עניינו ונובוכי הוא חי על חש ....לא את פיו מיםהוא מי ,הסקרן וחסר הטקטשיחו 
לחשבוני כל ראש חודש בדר צ'ק אמרתי לו שברגע שיכניס לי כס !והיתכן? ,עשיתי כך ולא כךלדעת למה  ,בענייני מאדשחיטט 

    ק)וידמ בוןלתת לו דין וחש ני חייבילחנו, אוי סמוך על שוד אינאבל כל ע ,אענה לו על כל שאלה

דיבור  ,לתחום לא צפוי עבר, הוא אדם חיובי מאד שנראה יחורצה לפגוע באיש שבנקודה רגישה ולא  רב משה יוסף קלט שנגע
כח משם היפך שמותא פסתווי ירושלמי מדברה קששמו "מוסך השבת"בעל דברי מנ"ח חמורה מאד הוא הביא לו קושיא בלימוד, 

וא ענה יטב, הה חברי המנ"ד כיר אתץ כל כפתור, הוא היית המתים, נראה היה שרק צריכים ללחותחהן התעורר לכ דבריו. רב משה
י רעהו החדש למדן בסדר גודל שלא מכיר, ע את רב משה יוסף והוכיחו לו כלו שני תירוצים מבריקים בזה אחר זה. המהלך הפתי

, בנוסח הלימוד הפולנימד לוכיון שהיה עד עתה  ,הכירך נוסח שלא כל כ ,בנוסח ליטא רייד עאת כל הישיביש נראה שהוא מכיר
ף את כל תקהוא  ,עיניו נוצצות, מוחו התעורר לתחיהמסתורי בעיניו, חיים שלום עמד מהצד כשהודי ו יעלה קרנו של אות עתה

 .עשה ממנו גל של אבניםהמהלך של רב משה כהן ו

עה ר יהיה כזה גברא רבה בלימוד, עתה שניהם שכחו את השצעי כהון רוחפה כי ב, הוא לא ציופתע לחלוטיןמ ההי כהןרב משה 
ה מנוסה יותר ממנו בכל לבסוף גברה יד רב משה כהן שהי ,הם הסתערו זה על זה ,הקפוא בחוץ האוירזג המאוחרת ואת מ

 שלוםאת חיים  רא הכיפה, הו, לכזה נחת לא ציהמהטושות מתדניו להלכים המפותלים, רב משה יוסף עמד מהצד כשעיהמ
 לדבר כזה לא ציפה. ,בכזו חדות ומהירותם ועליה יתושמעולם לא דיבר אעוד מהלכים בסוגיות  בתחומים שלמדו, אבל שיהיו לו

 הכריז רב משה יוסף בהתרגשות. "אתה להיות בלי עין הרע אחד מגדולי הדור הבא חיים שלום עתיד"

                 חתנו המבויש. ענה "אמן ואמן"

 תם באקראי.גילה אולים שגדועם שני הלמדנים הפלגה חברותא גש מאד, וביקש לקבוע במשך כל ימי הההן התררב משה כ 

גיות בכל ערב ישבו שלושתם על הסיפון לדבר בלימוד ולעיין בכל מיני סורב משה יוסף וחיים שלום ענו בחיוב, וכך נקבע שממחר 
 למוד.י התחבקשות בר

 לרגע.  שעמםה מעתה לא יהי ,הפלגהבכל הכזו חברותא, סבור היה כי יהיה בודד באוניה ציפה למאושר, הוא לא  שה כהן היהרב מ

עם חיים שלום ובהמשך עם אפרים זלמן שהצטרף להיות תלמיד,  צעירירושלמי  ךראבקשר הראשוני בין רב משה כהן ה כך התחיל
הזו תימשך, כי החברותא משאלה כמוסה שהייתה בלב כל אחד אבל  ,טווח לאחר הגעתם לארץ ותכניות ארוכוו תעדיין לא הי

גלו עד עתה לים אף שהיו כאלו, כי לא הוריבה מסודרת בירוששם ביקוה בעצם מלא היים דייולאפרים זלמן החסלחיים שלום 
             לחשוב איך יוכלו עתה להיכנס למסגרת כזו.היה לכולם כזו, קשה למסגרת 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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גליון

פ"א  אות  אין  למה  (ף) בברכת המזון לפי שכל "מצאתי  ומזונותיו שולט בו לא חרון אף ולא שצף ולא מי שבירך ברכת המזון בכוונה, אין סופית  אגף  ולא  אנף  ולא  מצויין לו ברווח ובכבוד על ימיו".קצף, 
ספר הרוקח סימן של�ז)המזון סימן קפ"ה אות א' - (�באר היטב" או"ח הלכות ברכת 

גליון
נ'
שבט
תש"פ

מטרתו לעורר את גודל מעלת אמירת ברכת המזון בכוונה

מרבותי  אני  מקובל  כך 

שכל הזהיר בברכת  ישמרם א-ל 

בכבוד  לו  מצויין  מזונותיו  המזון 
כל ימיו

(ספר החינוך מצוה ת�ל)

אדם  זקנים  העטרת  כותב 

המברך ברכת המזון מתוך הכתב 

מעצמו  מסלק  ובכוונה  בדקדוק 

צרות רבות ואסונות ל"ע.

תקציר חלק ראשון: רבי נחום הינו אברך 
פרנסה  מקור  לעצמו  לחפש  שצריך  חשוב 
ורוצה מאוד להישאר עם משרה תורנית. הוא 
רואה השגחה פרטית גלויה כשבזכות הקפדתו 
החזקה על 'ברכת המזון' בתוך הסידור דייקא, 
כ'רב'  לשמש  החשוב  תפקיד  מקבל  הוא 
הראשונה  דרשתו  בשעת  קדושה.  בקהילה 
שהוא  פרטית  השגחה  על  החדש  הרב  מדבר 
הקהילה  בני  כל  את  מאוד  ומחזק  בחוש,  ראה 
על  הקפדה  של  זה  גדול  ענין  עצמם  על  לקבל 
הכי  הסגולה  ושזהו  בפנים,  המזון  ברכת  מצות 

טובה לפרנסה ולכל שאר דברים טובים.

כעת המשיכו לקרות:

בתפקידו  ה'  ברוך  מאוד  הצליח  נחום  ר' 
בני  כל  על  ותורתו  מהודו  והשפיע  החדש, 
במשך  דבריו.  את  בצמא  השותים  הקהילה 
הזמן הוא המשיך לשמוע תגובות חמות מבני 
הראשונה,  דרשתו  בעת  דבריו  לגבי  הקהילה 
השפיעו  דבריו  כמה  ועד  המזון,  ברכת  בענין 
על השומעים, כשהרבה מהם קיבלו על עצמם 

להתחזק מאוד בענין הקדוש הזה.

נחום  לר'  מתקשר  הימים,  מן  באחד 
מבחין  מיד  הקהילה,  מבני  אחד  בטעלעפאן 
הרב שהאיש אינו יכול להירגע מרוב התרגשות. 
האיש אומר להרב שהיה לו כעת סיפור מיוחד 
שצריך  הראשון  הוא  שהרב  מרגיש  והוא 

לשמוע את זה, והנה מה שהאיש מספר.

ירוד  פרנסתי  שמצב  שנים  כמה  "כבר 
מאוד ואני מתקשה מאוד להביא טרף לביתי. 
נישואי  של  לתקופה  מגיע  כשאני  בפרט 
הענק  עול  לשאת  יכול  איני  שיחיו,  צאצאיי 

ץ  ב ו ר חוגג ה שאני  חתונה  כל  שכמי.  על 
רק  החובות  הר  במעוני, 
מעלה  וגדל  הולך 
מעלה, ואיני יודע 

איך לשות עצה בנפשי.

כשהגעתי לשידוכים לילדי השישי, הייתי 
יקר  בן  בתור  לי  יש  הנה  עצות,  אובד  ממש 
וירא שמים ובעל  ונחמד, בחור מצוין, מתמיד 
לו  למצוא  יכול  הייתי  הטבע  ובדרך  מידות, 
שידוך יפה מאוד. הבעיה המעיקה היא, שאין 
כלום! התביישתי  כלום להוצאות החתונה,  לי 
פרוטה  אפילו  לי  שאין  לאנשים  להגיד  מאוד 
ירצה  ומי  החתונה,  להוצאות  לשלם  אחת 
להשתדך עם 'מחותן' שאין לו מאיפוא לשלם 

להוצאות החתונה.

האיש  ממשיך   - תקופה  באותה  בדיוק 
הגעתם   - הרב  באוזני  סיפורו  את  להשמיע 
הקהילה,  כרב  לשמש  והוכתרתם  לקהילתנו 
והקשבתי לדרשתכם הנלהבה על הענין הנשגב 
של ברכת המזון והסגולה הטמונה בה להביא 
ישועה למעלה מדרך הטבע. החלטתי אז שאין 
שמהיום  עצמי  על  וקיבלתי  להפסיד  מה  לי 
יום  בכל  לסעודה  ידיי  ליטול  אקפיד  והלאה 
הלב  מכל  קיוויתי  בכוונה.  המזון  ברכת  ולברך 
שזה יהיה סגולה עבורי שמצב פרנסתי ישתפר 
זיווג  בני עם  ובפרט שאזכה לשדך את  בכלל, 
טוב והגון, בלי שאצטרך לעבור חבילת בושות 

וביזיונות, חס ושלום.

מקבל  ואני  מועטים,  ימים  עברו  לא 
נמצא  הקו  על  מפתיע.  קאל'  'טעלעפאן 
'שדכן', הוא מציע עבור בני שידוך יפה מאוד, 
יראת  בעלת  וחסודה  צנועה  היא  המדוברת 
שמים, ומדי דברו אני מתחיל לחשוב 'אוי, הלא 
השדכן אינו מדבר 'הלכה למעשה', כי אין מי 
שירצה להשתדך עמי במצבי העכשווית, ואין 
לגמרי'.  ריק  שכיסי  לשדכן  להגיד  המילים  לי 
של  הרבות  מעלות  לתאר  המשיך  השדכן 
הצעתו, ולהפתעתי הוא מספר לי בתוך דבריו 
עשירה,  בבית  נתגדלה  המדוברת  שהבתולה 
הוריה בעלי יכולת מכבדים מאוד לומדי תורה, 
הם רוצים מאוד ליקח לבתם חתן תלמיד חכם 

היושב באהלה של תורה. השדכן מוסיף, שהם 
שמעו שיש לי קשיים כלכליים ולא רק שהם 
זה, אלא הם  אינם רוצים להשתדך עמי בגלל 
'כל'  כיסוי  עצמם  על  לקחת  מוכנים  אפילו 
גם  אף  אלא  בלבד,  זו  ולא  החתונה,  הוצאות 
החובות  כל  'לסלק'  מוכן  המדוברת  אבי  זאת, 
ילדיי  של  החתונות  מעריכת  עלי  הרובצות 

הקודמים!

לא יכולתי להאמין למה שאוזניי שומעות, 
אחרי שנרגעתי,  חלום מתוק.  כבתוך  הרגשתי 
שאעיין  לי  ואמרתי  לשדכן  עמוקות  הודיתי 
מעמיקים  בירורים  לערוך  התחלתי  בדבר. 
המדוברת,  הבת  ועל  המשפחה  על  ומקיפים 
ומיוחדות.  טובות  דרישות  שמענו  ה'  וברוך 

הבענו הסכמתנו להמשיך בביצוע השידוך.

בערב  אתמול  אדבר?  ומה  אומר  מה 
'מסיבת  והתקיימה  טוב  בכי  השידוך  גמרנו 
ומוצלחת.  טובה  ובשעה  טוב  למזל  לחיים' 
אין לי אפילו צל של ספק שזה היה רק הודות 
ל'קבלה' שקיבלתי על עצמי לברך ברכת המזון 
מתקשר  אני  לרב,  הטוב  הכרת  בתור  בכוונה. 

כעת ראשונה לספר לרב את כל הסיפור".

*

הסיפור המיוחד הזה, שהגיע לידינו על ידי 
בעל המעשה בעצמו, מראה שוב ושוב הן על 
הכוח הנשגב הטמון במצוה קדושה זו של ברכת 
חכמינו  דברי  אמיתות  לנו  מוכיח  וגם  המזון, 
ז"ל, 'מגלגלין זכות על ידי זכאי', השי"ת מנהיג 
את עולמו שאחד מתעורר על ידי השני, והשני 
שרשת  מתמשכת  בכך  השלישי.  את  מעורר 
של ישועות ורפואות למעלה מדרך הטבע. כן 

יעזור השי"ת הלאה לכל אחינו בני ישראל 
ישועה  לדבר  הנזקקים 

ורחמים.

AlHamuzoin@gmail.com
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מטאמטאמטאהש זי זי�ע רלירל בןן צ מרררדררדכרדכי בי מי מי מי מי מי פיישיישייששיייישישייש בן בןןבןבן בן בן רברבררברברברבי מי פם פם פם פם משולשוללשולשולשולשולםם פם מי מי רברב רברב רבי מי - "- "- "- חחץ חייםםייםיים הללל הל הל ה'חפ הל עע בעל הל עי"ע עעעי ישראל מאיר בן ר' אריה זאב ז - ר- רבביבי בלב בברבי נחחחמןחמן בן שמחה בן פייגא זי"ע מברס

לצ�ללצ�לצ�ל זב ב זב זב זצצצצ זב זב ב זב זב זב אאאא זא זא זאזזא זא זאב חםחםםחםחםחםחםםנחםם ב�בב�בבב�ב�רר מ בירבירבי אליעזיעזר שר שלמהלמהמההמה -- זיי"זי"זי"זי"עעעעע מע מששאץשאץ ססוסוסוסוסיוסףף מף מף מף משהששששהששה - רבי שלום ב"ר ממממרמרמרמרדכי  טסיטסיטסיטיריריר עערעערעע מממש מש זה זה זה זי�עי�עי�ע מקמק רב�ר רב  הה הרבי ר� ישעי� בב
אלאללאלאלאלאלאלפפפפפייפפיפייה זה זצ"לצ"לצ"ל ווקקקק וק ושרהשרהרהרהרהשרהשרה צחיצחיצחיצחצחיצח רבייביבי ררן בןןןן רן בל בל בל בל בל בל רפארפארפרפאל ישרשרישרישראאאלאל םיםים חי חיחי בעקבב רבי  י
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