
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 פנינים לפרשה
  
  "'ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל ה"

  )כז, ה(                   
" ויעתר"כתיב ) יח, לקמן י(וגבי ארבה , הכא

מה שלא . י"לשון הרבות תפלה כמו שפירש
  .כתב לשון זה בשאר המכות

) תעית כה(' משום דאמרין בגמ, ל הטעם"י
, כלומר, גמירי מיהב יהבי משקל לא שקלי

, שמים אין וטלים שום דבר מבי אדםשמן ה
, ומשה היה חפץ שלא ישאר אפילו אחד מהם

כדי שלא יהו מעורות הערוב ובחגבים 
  ).ד"תחומא י(המלוחים 

שיטול . כ"לכך הוצרך להרבות בתפלה ע
ולא הוצרך לזה בשאר , ה מה שתן להם"הקב

  )ם"הרע(                                         .  מכות

 
וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אי "
  )ב, ו(                  "                         'ה

על ' ואילו שם ה' דין'מורה על ' אלקים'שם 
ה בא בזה להשיב "הקב. כידוע', רחמים'

גם הדיים ,  כלומר–" 'אי ה", למשה
ולטובתו הם , והיסורים הים רחמים גמורים

  .בהסתראלא שהם בהעלם ו, באים
קרייא ) (הסטייפלער, רבי יעקב ישראל קיבסקי(

                )  דאגרתא

�� 
משה : ח זופלד"בדומה לזה הובא בשם הגרי

רבו כרועה אמן לעמו תמלא רחמים על 
למה "ותמה , ישראל ולא יכל לראות בצרתם

אי "ה "לכך השיבו הקב". הרעות לעם הזה
ם אם רחמים ה, הרחמים שלי הם, "'ה

  .  אי הוא בעל הרחמים, צריכים
  )בשם רבי יוסף חיים זופלד(      

  
 "'אל משה ויאמר אליו אי ה' וידבר א"

  )ב, ו(                                                  
הפסוק הראשון בפרשתו הוא תשובה לטעת 

שבסוף הפרשה הקודמת " למה הרעות"משה 
" ע לו רשע טוב לוצדיק ור" טעת משה היתה –

 שאי אפשר להבין את –" 'אי ה"ז עה "וע
וראית את אחריו "ההגותי אלא רק בבחית 

 דהייו שאפשר להבין את –" ופי לא יראו
 את –מהסוף אל ההתחלה , למפרע' ההגות ה

בשר .  ופי לא יראו–אבל בשעת מעשה , אחורי
ה אמר "ורק אצל הקב, ודם איו יכול להבים

 בשעת –"  אלקים את כל אשר עשהוירא"
  )אמרי ישראל(  ".והה טוב מאוד"עשייה ממש 

  
  
  

  )ג, ו(      "ל שדי-בא' וארא אל אברהם וגו"
) בפרשת לך לך" (ברית מילה"גם בצווי על 

לומר ולרמז שמטרה אחת , י"זכר שם זה שד
היא להראות " מילה"כי תכלית ה. לשיהם

האדם ישלים את עצמו ת הוא ש"שרצון השי
וגם מטרת . ולכן לא ולד האדם מהול

י השעבוד ישלימו ישראל "היא שע" גלות"ה
את עצמם והגלות תשמש להם כהכה לקבלת 

  )תפארת יהותן(                                .התורה

 
"    וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב"

  )ג, ו(                            
חבל על דאבדין ולא , ה למשה"ל הקב"א"

הרבה פעמים גליתי לאברהם ליצחק , משתכחין
' די ולא הודעתי להם כי שמי ה"ל ש-ויעקב בא

 ... ולא הרהרו אחר מידותי, כשם שאמרתי לך
תחילת שליחותי אמרת לי מה שמו ולבסוף , ואתה

  )ד"מ". ('אמרת ומאז באתי אל פרעה וכו
כי דומה ו, לכאורה קשה מה הקובלא על משה

, עיו לעין האבות שלא הרהרו על מידותיו
הלא שם מדובר בההגותיו עמהם בחייהם 

ואילו משה התאון על סבלות העם , שלהם
וכי לא כך ראוי למהיג להתריע ולזעוק , כולו

  .על צרת אשיו
למה "שעה שצעק משה אחר חטא העגל , ברם

אכן לא מציו שהתרעם על " יחרה אפך בעמך
משום שבאמת כך יאה למהיג , ה"כך הקב

גם כאן לא היתה טעה . שיצעק ויבטל גזירות
רק הביטוי , על עצם מרירות הלב על צרת עמו

שמשמעו , "למה הרעותה לעם הזה"בלשון 
הוא שהיה , ה רעה לישראל"כאילו עשה הקב

ה אתה מהרהר אחר "ל הקב"א. בעוכריו
האבות הביו כי כיון שכל מה דעביד . מידותי

ה "כ במידותיו של הקב"א, מא לטב עבידרח
למה "אין כל רע ואילו אתה מטיח כלפי 

  ".הרעותה
וידבר אלוקים "זהו שאמר לו בפסוק הקודם 

 אלוקים זו מידת –" למשה ויאמר אליו אי ה
.. שאצלי , והייו, זו מידת הרחמים' ה, הדין

   .מידת הדין אף היא ממידת רחמים היא
  )רבי יעקב יימן(  

  
  )ג, ו(        "        לא ודעתי להם' ושמי ה"

כי מה , מפאו כותב) ע"הרמ(עזריה -רבי מחם
שבראשית ברא אלקים עלה במחשבתו לברוא 

,  תקיים בצדיקים–הדין - העולם במידת
, באבות הקדושים ובמשה רביו ודומיהם

  .ה מדקדק בדים אפילו כחוט השערה"שהקב
  :ע"רי הרמסופר על יסוד דב- ואומר החתם
לא , "'לא ודעתי להם' ושמי ה"זהו שכתוב 

 ואף . שם החסד, ה"התוודעתי אליהם בשם הוי
 
 
 
  

מבקש אכי להעלותכם , ישראל-בי, אתכם
ולקחתי אתכם לי ", למדרגה רמה וישאה זו

אתהג , פירוש, "לעם והייתי לכם לאלקים
, "אלקים"הרמזת בשם , אתכם במידת הדין
עמו על מדותי ותקבלו הכל ובכל זאת לא תתר

" כי ידעתיו"מלשון (וידעתם  "–באהבה 
  ".אלקיכם' כי אי ה) שאמר באברהם

במכת ערוב כתוב . והעולם איו קדמון, חדשים
במכות ". בקרב הארץ' למען תדע כי אי ה"

ה מבדיל בן גושן ומצרים ובין בי "אלו הקב
במכת . 'וזאת היא השגחת ה. ישראל והמצרים

בעבור תדע כי אין כמוי בכל "וב ברד כת
את כחו הבלתי מוגבל ' שבהם הראה ה" הארץ

  )מאמר מרדכי(                  .'ללמד את יכולת ה

 
והבאתי  אתכם אל הארץ אשר שאתי "

את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק 
  "'וליעקב ותתי אותה לכם מורשה אי ה

  )ח, ו(                                               
פעם  כאן על , "מורשה"פעמיים אמר בתורה 

ג "דברים ל(ופעם שיה על התורה , ארץ ישראל
 עיין בעל - "  תורה צוה לו משה מורשה) "'ד

  .הטורים
אי , קשורים זה בזה, י ותורה"א, כי שי אלו

אפשר לרשת את הארץ שתהיה לו מורשת 
שיהם יחד מהוים , י התורה"עולם אם לא ע

" מורשה"התורה היא ,  לעם ישראלמורשת
לעם ישראל שאין להחליפה בשום אופן 

י היא מורשה לעם ישראל "וכן א, שבעולם
אמם . שאין להחליפה בשום מקום שבעולם

, זה בלי זה אי אפשר, שי אלה קשורים יחד
ועם ישראל צריך לשמור על קדושת הארץ 

תהלים (כאמרו , ויחד עם זה שמירת התורה
 להם ארצות גויים ועמל לאומים ויתן) "ה"ק

   ".בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו יצורו, ירשו
  )קול יהודה(

 
תו לכם : כי ידבר אלכם פרעה לאמר"

 "והשלך לפי פרעה יהי לתין.. מופת
    )ט, ו(                                          

השלכת המטה לפי פרעה והפיכתו לחש 
ילו השלכתו לפי בי וא. קראת מופת) תין(

" ויעש האתת לעיי העם"ישראל קראת אות 
  ?מדוע) ל, ד(

מבאר הספורו כי פרעה הסתפק בגדולת 
ולזה " שאשמע בקולו' מי ה"המשלח ואמר 

, המוכיח על גדולת המשלח" מופת" דרש
' כ בי ישראל שלא סתפקו בגדולת ה"משא

אלא אם אכן משה הוא השליח ולזה דרש רק 
 מצא איפוא כי דבר אחד יכול לשמש ,"אות"

לאחד הוא מופת ולשי הוא , לשתי מטרות
  )ספורו(                                             .אות



  )יא, ו(                          "ואי ערל שפתים"
כדי שלא יגידו , ה משה ערל שפתים'לפיכך הי

ה בעל לשון חריפה 'משה הי: הדורות הבאים
י בדבריו במדה כזו שיאותו " בוהקסים את

ללמדו . ה כבד פה'לכן הי. לקבל את התורה
שהתורה עצמה מצאה חן בעיי ישראל ולא 

  )ן"דרשות הר(                                . דברי משה

  

 
לאמר הן בי ' וידבר משה לפי ה"

ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעי 
  )יב, ו(                                      "   פרעה

הן הלא כתוב מפורש הוא ,  הואדבר זה תמוה
ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה "

שסיבת הקוצר רוח והעבודה , כלומר, "קשה
כן - אם, קשה היא שגרמה שלא שמעו אליו

ואיך ישמעי "וחומר הוא לגבי פרעה -מה קל
הרי לפרעה לא היתה הסיבה ההיא , "פרעה

  ?למועו מן השמיעה
דם מה אלא שבי ישראל מסורת היתה בי

ועבדום ועיו אותם "ה לאברהם "שאמר הקב
וכיון שעברו רק מאתיים , "ארבע מאות שה

בא . ועשר שים סרבו להאמין שבא הקץ
' א. משה והשיבם כי שתי תשובות בדבר

דהייו מקוצר הרוחיות , "מקוצר רוח"
ט שערי "אשר שתקעו כבר במ, שלהם

ואם אים גאלים הרי שוב לא יוכלו , טומאה
שקושי , כלומר, "מעבודה קשה"' ב. הגאלל

השעבוד הוא שהשלים להם את השים 
ולא "זהו שאמר הכתוב . החסרות לגאולה

, "שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה
הייו שלא קבלו טעתו שבא לקצר הארבע 
מאות שה מחמת הקוצר רוח והעבודה 

הן בי "וחומר - לכך יפה טען משה בקל. קשה
 בטעה שלא שלמו –עו אלי ישראל לא שמ

   ואיך –עדיין ארבע מאות שה לשעבוד 
 באותה טעה עצמה שעדיין –" ישמעי פרעה

  . לא הגיעה העת לשחררם מתחת עול מצרים
 )ד יפו"אב, רבי יוסף צבי הלוי( 

  
הן בי , לאמר' וידבר משה לפי ד"

ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעי 
 )יב, ו(          "      ואי ערל שפתים, פרעה

באותה שעה זדעזעו כל  – ואי ערל שפתים
משה שעתיד לדבר , אמרו, הבריות שבעולם

עם השכיה ולבאר כל דבר וכל אות שבתורה 
ה ואי "הוא אומר לפי הקב, בשבעים לשון

ובשביל . או על אחת כמה וכמה, ערל שפתים
זכה לבסוף לומר , שאמר ואי ערל שפתיים

  )ע"אותיות דר(        .ובייכם'  דאכי עומד בין

�� 
  

לי פה סתום ' יהי –ואי ערל שפתיים 
להמליץ על ישראל לפי פרעה אחרי שגם בי 

  )ישמח משה (                   .ישראל לא שמעו אלי
  
ויצום אל , אל משה ואל אהרן' וידבר ד"

, בי ישראל ואל פרעה מלך מצרים
 "להוציא את בי ישראל מארץ מצרים

 )יג, ו(                         
שיסבלו הן את קוצר  – ויצום אל בי ישראל

שבכל מכה ומכה ביקשו להיגאל תיכף , רוחם
, ה אמר להם שלא הגיע הזמן"ומשה רבו ע

כיון שהם , וכן את חוסר אמותם לסבול
  . בצער

לחלוק לו כבוד ואף . ואל פרעה מלך מצרים
כי מלך הוא וצריך , על פי שלא שמע לדבריו

 )ל דיסקין"מהרי(                               .בדולכ

 

  )יד, ו("               אלה ראשי בית אבותם"
מה ראה הכתוב לחזור ולפרט במקום הזה 

  . מוצאם של משה ואהרן–את יחוסם 
 על פי –והיה רבי שמשון רפאל הירש אומר 

 מטבעם של הבריות לכבד –" חזקוי"ה
, בעלי המופת, ולהעריץ את המהיגים

עד ששוכחים לבסוף את , ה כה רבהבהערצ
. מוצאם האושי ועד שמייחסים להם אלהות

כדי למוע מישראל תהייה והייה אחרי 
, שכיוצא בה טעו הגויים למייהם, טעות כזו

חזרה התורה והקדימה לפי סיפור גאולת 
פרשת תולדתם ומוצאם של , מצרים

שהם , הם משה ואהרן', שליחי ה, הגואלים
הם המדברים אל פרעה , כבדבי עמרם ויו

  )על התורה(               .אלוקי ישראל' בשם ה

 
', אלה ראשי בית אבותם בי ראובן וגו"

ואלה שמות בי לוי ', ובי שמעון וגו
  )טז, טו, יד, ו(                                  "  'וגו

אצל לוי יותר " שמות"למה אמר תיבת , קשה
  .ןממה שאמר בראובן ושמעו

ולוי , כי שבט לוי לא היה בגלות, העין הוא
, ידע דבר זה ורצה להשתתף בצרת הציבור

, ש הגלות"קרא שמות לביו ע, מה עשה
ש כי גרים הם בארץ לא "שם גרשון ע, דהייו

ושם , ש שייהם קהות"ושם קהת ע, להם
זהו שאמר , "וימררו את חייהם"ש "מררי ע
   ".'ואלה שמות בי לוי וגו"הכתוב 

ומכאן ילמוד האדם להשתתף בצער הציבור 
  )'ה הק"של(       . פ שאין הצרה מגעת לו"אע

 
  
ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה )א

  ).כ, ו (           ותלד לו את אהרן ואת משה

.. אחות..  ויקח אהרן את אלישבע בת)ב
  )כג, ו (          ...לו לאשה ותלד לו את דב

לקח לו מבות  ואליעזר בן אהרן )ג
  פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פחס
  )כה, ו (

עוד , אומרת דרשי" לו"החזרה על המילה 
, משמע כאילו יש קשר בין לקיחת האשה לו

והדברים צריכים , לבין הולדת לו הבים
 כבר עמדו המפרשים על כך שהאבות -ביאור  

כ היה "קיימו את התורה קודם שיתה ואפ
קום שהביו או שראו מותר להם לטות במ

בבואה שיש תועלת רוחית בשיוי מההגת 
ק כי "וכן כאן ראה עמרם ברוה, התורה

ורק אם הוא ישאה , יוכבד  מיוחדת דוקא לו
  .תלד לו בים גדולים כאלו

ואילו אהרן בדק ביחוס משפחת אשתו כדי 
כ משה "משא, שתלד לו בים צדיקים

לא זכה לבים , שלאשתו לא היה יחוס
  .כאהרן

אמם אלעזר בן אהרן לא חשש לקחת אשה 
בלי יחס מבות פוטיאל לפי שהכיר בה שהיא 
תתבטל אליו ותהיה לו לעזר להיות איש 
המעלה ואכן זכתה בשביל זה ללדת כראוי 

ג שהיתה "כ ציפורה אשת משה אע"משא, לו
   .צדקית אבל לא הועילה לגדולת משה כלל

 )העמק דבר(                  
  
  )יח, ז(       "     והדגה אשר ביאור תמות"

  ?למה אמר אשר ביאור
שהפסוק בא ללמדו , ל"ובי ז'אמר הרגצ

שדוקא היאורות הפכו לדם אבל לא 
כיון שהיאור חפרו , והסבר הדבר. המעייות

לא ) ק פא"כ' תוס. (ה זה שלהם'הרי הי, הם
  .כן במעין של רבים שאיו שלהם

  

  )יט, ז(         " יםוטה ידך על מימי מצר"
האבן עזרא מביא בשם הגאון שכל מקום 

  .שאמר מימי הכוה למים המתוקים
? ה לומר בזה'סעדי' לכאורה מה בא הגאון ר

והרי , שלכאורה יש לשאול: והביאור כך
ימים ואם כן כיצד היו ' המכה ארכה ז

המצריים יכולים לישאר בחיים בלי לשתות 
מים מלקין אותו י' והרי הודר ממים ג. מים

אלא . שעבר על בל יחל דברו, ושותה לאלתר
יש לפרש שרק המים המתוקים של היאור 
הפכו לדם והם שתו מים מלוחים שאים 

כן מובא בספר קדמון בשם , ה'ראוים לשתי
  )ספרים     (                                        .ם גאון"ר

�� 
, ה שמימי מצייים מים מתוקים'והראי

ובמי ים . שאמר ובירך את לחמך ואת מימך
וכן מי , עליהם את מי הים' אמר וישב ד

  .המבול
  
  )ז, ח(    " וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך"

כאן הועילה תפלת משה רביו להסיר 
ובפרשת חוקת , הצפרדעים מפרעה ומעבדיו

במעשה החשים השרפים ) א"במדבר כ(
לתו לא הועילה תפ, כשהתפלל משה בעד העם

אלא תן לו , להסיר את החשים הממיתים
והשוכים , ה עצה לשים שרף על ס"הקב

ל ראש השה "וכדרשת חז, יסתכלו בו ויחיו
  .ט"כ

כי לכל יש תרופה חוץ מלשון , אבל העין הוא
ר אי אפשר "והמקטרג הברא מלשוה, הרע

וכמו שהמספר , להסירו כי עומד ומקטרג
קטרג הברא כן הוא המ, ר מספר בפיו"לשוה

, א להשתיקו"מדבר במו פיו וא, מהחטא הזה
, ר"ומכיון שעוש השרפים בא על עון לשוה

לכן לא , בשביל שדבר העם באלקים ובמשה
, הועילה תפלתו של משה להסירם לגמרי

ה עצה איך לרפא את "אלא תן לו הקב
ועיין עוד מזה באורך בפרשת (, השוך מהחש

").ם ובמשהוידבר העם באלקי"הכ "חוקת ע
                )ת"חפץ חיים עה(              

�� 
, "ויצעק"ט בצפרדע כתיב "מ, מקשים

) ח"י, לקמן י,  וכן בארבה–ה "א(ובערוב 
  ".ויעתר "–ו " לקמן פסוק כ–כתיב 

למה .) ד"דף י(ק דסוכה "ל בפ"דאחז, ל"וי
מה עתר , משלה תפלתן של צדיקים לעתר

ל צדיקים אף תפלתן ש, מהפך את התבואה
והה בצפרדע לא . מהפך מדת הדין לרחמים

שהרי מתו הצפרדעים , הפך לרחמים גמורים
לכן , "ותבאש הארץ"והיה להם למוקש 

 וכן –ה "א(כ בערוב "משא, "ויצעק"כתיב 
 ,"ויעתר"כתיב , שהלכו להם לגמרי) בארבה
  )חתם סופר(                 . ה"ד כון בע"כלפע

 
ויעזוב את ' אל דבר הואשר לא שם לבו "

  )כא, ט("             עבדיו ואת מקהו בשדה
בפסוק : ח שמואלביץ"מרגלא בפומיה דהגר

מעבדי פרעה ' הירא את דבר ה"קודם אמר 
, "היס את עבדיו ואת מקהו אל הבתים

כי מי היו אלה שלא הכיסו , במשמע לכאורה
הללו , אל הבתים והפסידו את ממום ופשם

רק הם מזלזלים ומואסים ' י השאים ירא
  -בא מקרא שלו ואומר . בפועל בדרך הטוב

ויעזוב את ' ואשר לא שם לבו אל דבר ה"
אף אם , הוי אומר, "עבדיו ואת מקהו בשדה

, רק הוא אדיש ולא שם לב, איו מואס בפועל
הוא כבר יורד לדיוטא תחתוה להפקיר כל 

. אשר לו אל מול הסכה הצפויה מן הברד
  )מפי רבי חיים שמואלביץ(               



 

  

הצדיק ואי ועמי ' חטאתי הפעם ה"
  )כז, ט(                            "הרשעים

כך -ומיד אחר" הצדיק' ה"כאן הוא אומר 
  ?"ויוסף לחטוא ויכבד לבו הוא ועבדיו"

אף , אלא אדם שדוחה את יצרו ואיו מבטלו
ק אין זה אלא כדוח, שלפי שעה התגבר עליו

אשר כמה שידחוק יותר יתגד הקפיץ , קפיץ
פרעה לא חזר . וישיג מטרה הפוכה, עוד יותר

בתשובה רק דחק את יצרו לרגע והודה על 
לפיכך חזרה אליו רשעותו ביתר , האמת

  . וברוב עקשותו הכביד את לבו, שאת
  )רבי אליהו אליעזר דסלר(

  

  ם"דברי חיזוק לימי השובבי
  שבט מוסר

איך תתהג עם בה כשהוא , הגם בעיי האש
לא תשיר לו שירי עגבים : קטן מוטל בעריסה

דמהבל תפילות יוצא , )רלח' ספר חסידים סי(
ח שער "ר' ע(כודע , ה ברא שטן'מפי

ומצא שאותו רוח , )אות לה, פרק י, האהבה
אלא . ה שורה על בה'רעה שתהוה בדברי

תשיר לו שירים המספרים מאורעות 
עדן וגיהם והדין - יי גןמע, המוסרים
תרגילהו , וכשמתחיל התיוק לדבר. והחשבון

) ד, דברים לג(כגון ) א, סוכה מב(בפסוקים 
כמו שכתב , וכדומה" תורה צוה לו"

ותגיד לו ). ו"א ה"ת פ"ת' הל(ל "ם ז"הרמב
והוא בראו ויצרו , ה בעולם'אימו שיש אלו

והוא אדון הכל , והוציאו מאפלה לאורה
והוא שולט בעליוים , באיםבורא כל ה

והוא המחיה והממית ועתיד , ובתחתוים
עשר - ותרגיל בפיהו שלשה. להחיות מתים
עדן - מעין גןותספר לו , עיקרי התורה

ושכל העוסק בתורה יצל מגיהום , וגיהום
עדן - ותדמה בפיו עין גן. ווחל גן עדן

, וגיהום בעין שיוכל דעת התיוק לסבול
גיהום דברים המפחידים את לו מותאמר 

וערב . כדי שירשום בליבו פחד אלקים, הלב
ובקר וצהרים תרגילהו שיאמר אמן קודם 

כדי להרגילו ליתן הודאה , שיאכל וישתה
וכשיגדל . לבוראו קודם אכילתו ושתיתו

אשר 'ידים ו- תרגילהו בברכת טילת, יותר
ה 'ותמיד תהי, וברכת הפרות וכדומה' יצר

וגם . ידים-א יאכל בלי טילתה של'גד עיי
תדקדק עמו שלא יוציא מפיו דבר שאיו 

, ותכהו על כל זה ולא תחוש על בכיתו, הגון
שכיון שירגיל ! ולא תאמר עדין קטן הוא

וכל הטורח : עוד לא יסור ממו, בקטותו
משמחים , שתטריח עצמה עכשיו בקטותו

שתשמח עמו בעולם הזה , לה באחרוה
חס ושלום תרגילהו , ואם. ובעולם הבא

 עשה לו הרגל –בקטותו הפך ממה שכתבו 
משלי (' גם כי יזקין לא יסור ממו, 'טבע שי

וישחיר פי אביו ואמו בעולם הזה , )ו, כב
לא , וכשירצו ליסרו כשמתגדל, ובעולם הבא
לכן יהי שבטו עליו תמיד ולא . יוכלו ליסרו
כמאמר שלמה המלך עליו , ירחם עליו

חושך שבטו שוא ): "כד, שלי יגמ(השלום 
, וכל הדברים אלו בעוד שהבן קטן". בו

כי האב , כי היא עימו בבית, מוטל על אימו
  )שבט מוסר פרק כד(        .הולך לבקש מזוות

  
  ישרארחות 

זכרוו לברכה לחיי , ואדוי אבי מורי ורבי
ה מיעץ ללמוד עם ילדים 'הי, העולם הבא

, מש דקות בכל יוםאפילו ח, מגיל שבע מוסר
כדי שידעו שהעולם איו הפקר ואדם אין חי 

ויש ללמוד . 'ויש גן עדן וגיהם וכו, לעולם
כגון , שגם ילדים יביו, איתם בספר קל

ובמשך הזמן , וכהאי גוא" ארחות צדיקים"
ידבק בהם יראת שמים ויראו תועלת 

, יהיה הכל טוב, ה בהן יראת שמים'וכשיהי
 )62' חיוך עמ(                          .בעזרת השם

  
שהבורא , ובזמן שאדם מאמין מעומק הלב

, יקיים כל הכתוב בתורתו להעיש לחוטא
, ומביא שכר טוב למי שקיים תורתו, והוא עד

 .אז הוא שומר את התורה
  ) פרק יב-ראשית חכמה ( 

  
  

 שולחן ערוך

  א-אבן העזר כג  
ועון זה . ור להוציא שכבת זרע לבטלהאס

 ולפיכך לא יהיה, חמור מכל עבירות שבתורה
 אדם דש מבפים וזורה מבחוץ

  
בזמא דייתי משיחא כל איון דטרו אות "

שיבוא  בזמן"ברית ישזיב יתהון ממותא
המשיח כל אלו ששמרו אות ברית יציל אותם 

  )ב,ד(א "תיקוי זוהר כ.                   ממיתה

 
בעון בלות פה צרות רבות וגזירות קשות 

 ,ובחורי שואי ישראל מתים, מתחדשות
 ואין עין… יתומים ואלמות צועקין 

 )א"שבת לג ע(

  
 דין של גזר כל המבל פיו אפילו חותמין עליו

  הופכין עליו לרעה-שבעים שה לטובה 
 )א"שבת לג ע( 

  
כל : אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא

  מעמיקין לו גיהם- המבל את פיו 
 אף שומע ושותק: בר יצחק אמר רב חמן

 )א"שבת לג ע( 

 
 
  

  הליכות והלכות
  המשך מדיני אמירה לגוי

מותר למסור מכוית : וימסירת עבודה לג
למוסך גוי לפי שבת וכן בגדים למכבסת גוי 

 שלא יאמר לגוי שצריך את הרכב בתאי
במוצאי שבת אלא שהגוי מעצמו  יקבע את 
זמן התיקון ולכן אפילו יתקן בשבת אין כאן 

וכמובן שיעשה את זה במוסך של הגוי . בעיה
ואם יכר על הרכב , ולא בביתו של ישראל

 ליהודי כגון שיש פירסומת על שזה שייך
הרכב יאמר לגוי שלא יסע בה בשבת מפי 

  .מראית העין
אבל עבודה בביתו של ישראל אסור ואפילו 
זה בקבלות והגוי עושה על דעת עצמו כיון 

. שזה בביתו של ישראל אסור בשביל ישראל
ומי שיש לו משרתת גויה ועושה בביתו 

ר או מלאכות לצורך עצמה כגון לתפור כפתו
מתקת מותר בשבת כיון שלא עושה בשביל 

 את האוכל לצורך עצמהאו מבשלת , ישראל
בעל  ולא משל משלהבתאי שהמוצרים יהיו 

  !הבית
בחולה בשבת : רך חולהואמירה לכרי לצ

  : סוגים3חילקו חכמים 

פרושו שלא מרגיש ,  מיחוש בעלמא- סוג אחד
טוב אבל זה לא כאב בכל גופו ולא פל 

 כגון כאב ראש או כאב שייים קל ,למשכב
  .אזי אסור לו לקחת תרופה בשבת

אדם שפל ,  חולה שאין בו סכה-סוג שי 
למשכב מחמת חוליו או ראוי לשכב כגון חום 
גבוה או כאבים שחלש כל גופו כגון מיגרה 

 שחלש וחלה חשב 10-9או ילד קטן עד גיל 
רו לקחת תרופות יבחולים אלו הת, כחולה
ואם יש פעולה שצריכה להעשות בכדי בשבת 

לחלל שבת עבורה ואין דרך אחרת בהיתר 
שיעשה אפילו במלאכה  מותר לאמר לגוי

דאוריתא שבמקום חולי לא אסרו אמירה 
לגוי ולכן מותר לרופא יהודי לבקר חולה 

ולעשות . י סיעה עם הג גוי"שאין בו סכה ע
י הגוי לבשל אוכל או "כל הפעולות לריפוי ע

  .'דליק חימום או מזגן וכדולה
אדם שסובל מכאב שייים ומצטער כל גופו 
מכאבים מותר לומר לרופא גוי לעקור לו את 

  .השן
מחללים ,  חולה שיש בו סכה- סוג שלישי

 י גוי"ולא עי גדולי ישראל "י יהודי וע"שבת ע
וסכה פרושו שיש . וכל הזריז הרי זה משובח

ים שהם מ דבר"ומ, סכה לחייו של החולה
צרכי החולה המסוכן אבל עשייתם איה 

י "צריכה מידית לזה הרגע אם אפשר יעשו ע
גוי כגון לחמם את הבית לצורך החולה או 
אם רוצה החולה לישון והאור מפריע לו 

על מותר לתת סחורה לגוי . י הגוי"מותר ע
 שימכרה והגוי מקבל שכר על המכירה מת

אז ובלבד שלא יקבע לו שימכור בשבת ו
ואם יום . אפילו מוכר בשבת אין פה שאלה

זה אסור כיון , רק בשבתהשוק או המכירות 
  .שכאלו אמר לו בפרוש למכור בשבת

אם תן לגוי כסף לקות לו סחורה אם לא 
קבע לו שיקה בשבת ואפשר לקות גם ביום 
אחר חוץ משבת אז אפילו יקה הגוי בשבת 

  .זה מותר

  

  מעשה חכמים
 על פניו של רבי  על פניו של רבי  על פניו של רבי  על פניו של רבי בת צחוק התפשטהבת צחוק התפשטהבת צחוק התפשטהבת צחוק התפשטה

אברהם בזכרונו את חלומו על אברהם בזכרונו את חלומו על אברהם בזכרונו את חלומו על אברהם בזכרונו את חלומו על - - - - קלמןקלמןקלמןקלמן
        ............דבר הלחם הלבןדבר הלחם הלבןדבר הלחם הלבןדבר הלחם הלבן

  )יד, ב(הלהרגי אתה אומר 
ק רבי "לא ידוע על סיפורים רבים שהגה

, ד אמר שמצווה לפרסמם"אלחן וסרמן הי
בסופה 'המובא בספר , כמו סיפר הס שלפיו

המביא את תולדות של הגאון רבי ' ובסערה
  .שמואל וייטרוב

ידי ובהרדוק פעלו במסירות פש כדי תלמ
להשפיע על בי העורים שפשם עמדה 

ולהביאם אל בית , ה רוחית'בסכת כלי
קרוב לאלפיים בחורים התקרבו . המדרש

  .ושקעו בעמלה של תורה, בזכותם לתורה
יטומיר הוקמה ישיבה בראשות 'גם בעיירה ז

זה בתקופה שקלגטיו של ' הי. רבי דוד בודיק
, ש השתוללו בחוצות"טרליורה ימהרשע פ

  .וערכו פרעות בכל אשר מצאו תחת ידם
לא שהה רבי , באותו שבוע שוב התחולל הס

יחד , ורבי קלמן אברהם גולדברג, דוד במקום
מילאו את מקום ראש , עם בחירי התלמידים

  .הישיבה
ביום שבת קודש לא הספיק רבי קלמן 

ויהי , ורדם, אברהם לאכול סעודה שלישית
ורואה חלת , בשתו והה הוא חולם חלום

במצא כלל ' מאכל שלא הי, לחם לבה
בי הישיבות . בשל העוי הגדול, באותם ימים
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' הי. לא הכיסו לפיהם כי אם פת לחם הרבה
  .החלום אפוא לפלא

  
  לפתע שמעו דפיקות בחלון

תלמידי הישיבה המשיכו בלימודם גם לאחר 
 מוסר ולמדו, שהעריב היום בשבת קודש

  .בחושך
וכך פסק גם , מו וגמרו, לאחר תפלת ערבית

שעל אף הפחד מן , רבי קלמן אברהם
ובלבד שלא לבטל , הפורעים יש להדליק ר

, כי ודאי זכות התורה תעמוד להם, תורה
  .ותצילם מכל צרה וצוקה

כך המשיכו תלמידי הישיבה בלימודם עד 
בשעה זו הגישו . השעה עשר בלא שאירע דבר

מלוה "לחם ומים חמים לסעודת להם 
והה , לפתע שמעו דפיקות בחלון". מלכה

  .חייליו של פטרליורה יראים שם
בתוקף תפקידו של רבי קלמן אברהם כראש 

והחל להתחן , יגש הוא אל הפתח, הישיבה
שבהם , בפי הפורעים על פשם של הבחורים

 רבי שמחה –ימו גם בו של רבי אלחן 
 – רבי איסר זלמן מלצר בו של, וסרמן

 –ורבי ישראל שפירא , מ ברחובות"לימים ר
  .לימים המשגיח בישיבת מזריטש

הוא הסביר לקצין שעמד בראש הפורעים 
אבל , אלא לומדים תורה, שאין הם מורדים

רבי קלמן אברהם לא אמר . דבריו לא הועילו
אם תהרגו 'והמשיך ואמר לקצין ש, ואש

  .'ל להשם יתברךלכם חטא גדו' יהי, אותו
  לא ע ולא זע

, שוטה שכמותך': הקצין פרץ בצחוק ואמר
אם ארצה , הכל תלוי בדעתי, מי יגיד לי דעה

  .' אירע בך עכשיו–
וכבר כיוון את אקדחו לעבר פיו , עודו מדבר

  .של רבי קלמן אברהם
-מראה. ורבי קלמן לא ע ולא זע ממקומו

ותמהון כל , פיו לא השתה במאומה
ובשלוה שלא , ם השיב לחייל במתיותהרואי

  :מעלמא הדין
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ה לא "אם הקב; אתה רק חושב שהיך יכול"
  ".לא תוכל לירות בי, ירצה

החייל שמע את הדברים יוצאים מפי רבי 
הוא השיב את האקדח . והזדעזע, קלמן

, אבל לא היח לפשם של החבורים, לרתיקו
בלים וציווה לאשיו להוציא את כולם ולהו

  .ושם להרוג אותם, אל היער הסמוך
בראותם את השלוה שהיתה , גם הבחורים

לא חרדו למשמע הידיעה , סוכה על פי רבם
וביקשו מהקצין שייתן , שמתכוים להורגם

  .להם רשות להתפלל קודם מותם
עמדו , משהביע הקצין את הסכמתו לכך
תפילה , הבחורים להתפלל בדביקות רבה

ומיד לאחר מכן , ה בחייהםשחשבוה לאחרו
  .יצאו אל היער

. ושומר ישראל שמר את שארית ישראל
ובמקום להגיע אל , החיילים תעו בדרכם

, המקום ביער בו הגו להרוג את קרובותיהם
והגיעו היישר אל הארמון , פו למקום אחר

  . ולדימיר בוגארסקי–בו התגורר מהיגם 
  שהו במרתף שלשה ימים 

אצל החיילים מי זו הקבוצה המהיג התעיין 
וכשאלה השיבו שיהודים , המובלת על ידיהם

עה המהיג ואמר שייחו , מורדים הם
  ...והוא כבר יטפל בהם, אותם אצלו

בוגארסקי ציווה להוריד את היהודים אל 
  .המרתף

ירד בוגארסקי , כשהחיילים עזבום במרתף
אי יודע שאיכם : "ואמר לבחורים, להם

, זדמות הקרובה אשחרר אתכםובה, בוגדים
אתם תשהו . אבל עכשיו אין הזמן מסוגל לכך

כאן כמה ימים עד שאראה מתי אוכל 
  ".לשחררכם

, בי הישיבה שהו במרתף במשך שלשה ימים
  .וגם אוכל הוגש להם, וחזרו ללמוד ולהתפלל

. לחם לבן.. באחד הימים הביאו להם, והה
בת צחוק התפשטה על פיו של רבי קלמן 

רו את חלומו על דבר הלחם אברהם בזוכ
  , אפילו מים לטילת ידים היו בשפע... הלבן

  
  
  
  
  
  
  
,  
  
  

  .גם כרים וכסתות
ותן , ביום הרביעי כס בוגארסקי לשחררם

המעיק רשיון , לכל אחד כרטיס כחול
  .ה'להסתובב בכל רוסי

כשביקר רבי אלחן וסרמן באמריקה ביקש 
 את הסיפור מרבי קלמן אברהם שיספר לו

ולמרות ששמעו כבר כמה פעמים , לפרטיו
ואמר שיש בכך , ביקש לשמוע שוב ושוב

  ".שיחו בכל פלאותיו"משום 
  ) פה-פג ' ברכי פשי עמ(

  
  
  

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 תהעלון לעילוי נשמ
   בןל"זצוקישראל מאיר 

  לחיים טובים וארוכיםתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת
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