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 לעילוי נשמת
 יצחק בן זכיה, רבקה בת פלומבה

 עמר ןוחן מזרחי ב, יחיאל בן רבקה

 ואת לרפו
 .פיגא גיטל בן לייב יהודה אהרון הרב מרן

 חיים אוחנה בן רבקה

 בינה אוחנה בת אסתר
 

 

ואם לא עכשיו, אימתי?? 
 עורך מקצועיאצל  בשלבי סיום הספר ברוך ה' 

 ולצערי חסר עוד כסף להוצאות ההדפסה 
 

 של והסכמה חתומה זה קיבל את ברכתו החמה ספר זכור!!! 
 

  מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א
 

 שלח איימיללהנצחות לתרומות, ולקבלת עלונים 
  106855@gmail.com 

0527120333 

 **להיות בפנים!!!חייב אתה גם **
 **ומשפחות ,הצלת נפשות – תרמת**
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 ולא נחם דרך ארץ פלישתים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה
 

הרי בורא , מלחמהמ של היהודיםמה הפחד לתמוה  יש
פחד??? ל אין מקום וממילא, גלוייםעולם עשה להם ניסים 

שהרי היה  ,בחוש שבורא עולם איתם כל רגע שראו ובפרט
  הם.שזה הוכיח אהבת ה' ל עמוד הענן ועמוד האשלהם את 

 

מהרו משבט אפרים היו שחלק ש במדרשכתוב  והנה
הם כי  לפני זמן הגאולה, שנה 30לצאת משעבוד מצרים 

טעו וספרו את הארבע מאות שנה מזמן ברית בין הבתרים 
כעת  ולכן ם,תוהפלישתים הרגו א, ובמקום מלידת יצחק

רצח בני באים לנקום על  שהיהודיםיחשבו הפלישתים 
  לחם עם בני ישראל למנוע את הנקמה,אפרים, ויבואו להי

 

למה המדרש מסביר את המלחמה גם זה לא מובן,  אבל
הרי ממילא ילחמו בגלל נקמה, הפלישתים עם הצפויה 

  ארצם??את  בא לכבושישראל עם בגלל שאתם 
 

 קב"השה –" ולא נחם אלוקים"פסוק ב במדרשעוד  וכתוב
בני ורים, לא קיבל תנחומים על שהרגו פלישתים את בני אפ

עברו על השבועה שהשביעם משה שלא הם  אפרים מתו כי
הכוונה " כי קרוב הוא"וההמשך של הפסוק  ,לקרב הקץ

אם תשקור "השבועה שנשבע אברהם לאבימלך שאמר ש
  .ועדיין נכדו קיים "לי ולניני ולנכדי

 

הפלישתים לא פחדו שילחמו בהם לכבוש את הארץ,  ולכן
על בני אפרים מותר ליהודים  אלא הם יחשבו שבגלל נקמה

להילחם, אבל  יקדימולהילחם בהם, לכן הפלישתים 
אי אפשר לנקום בהם, ולכן הבורא גם נקמה עדיין באמת 

 לא קיבל תנחומים. 
 

היהודים שיצאו חמושים החשש של בורא עולם שש ויתכן
בכלי נשק יהיו כל כך להוטים לנקום את נקמת דם בני 

, מרוב תסכול ם עדיין לנקוםאסור להאפרים, וכשיראו 
יחזרו למצרים, מהמלחמה שנמנעה מהם הם והתמרמרות 

 כי הם יראו בזה השפלה מחרידה. 
 

שהנקמה בוערת  :כותב מסילת ישריםשהבעל  וכמו
מרגיעה היא רק בעצמות, והנקמה מתוקה מדבש, כי 

על הצורך ולהתגבר  ונותנת לנפש מנוחה ממכאובה,
בתי ב לאנשים הגריםלא ו, קל רק למלאכי השרת בנקמה

  !!חומר אשר בעפר יסודם
 

 !!שיש לנו, הוא פשוט יורד לחיים שלנו והורס לנו הכלביותר גדול ההיצר הרע הוא השונא ש - ונרגיששהלוואי , וחשבתי
 .את היראת שמים!! את המשפחה!! את הפרנסה!! את העתיד!! ומשפיל אותנו עד למטה ומוריד אותנו לשאול ולגיהינום

 

ונשתמש במידת הנקמה שבוערת בעצמות, ונשנא אותו ואת כל פיתויו באמת בשנאת מוות עד כדי גועל, ונשנא  והלוואי
לא נירגע אלא האש של הנקמה ביצר תבער שאותו וננקום בו בכך שנתעלה ברוחניות ונחזק גם אחרים ביחד אתנו, והלוואי 

אחרים, ובנקמה הזו אני  וביראת שמים ובכוחות לחזקבתורה ד מאוד להתחזק מאובנו, ותיתן לנו כוחות כמעט מעל הטבע 
 אמן ואמן. לנקמה הגדולה ובהצלחהזו, קדימה בוא ולהשתתף במסיבת נקמה מאמין שהרבה מלאכים ישמחו ל

 

 ויקח משה את עצמות יוסף עמו
 

", חכם לב יקח מצוותפעולת משה זו, אמרו חז"ל " על
צוות שמשה רבינו עשה וכי חסר מ ?ולמה דווקא על זו?

 ? ??בחייו, מה מיוחד במצווה זו
 

לקיים את מצוות אפשרות ה בפני משה יתשכאן הי אלא
שלא יאמר אותו זקן  - "בקש נא מאת העם"ככתוב הביזה, 

ואם כן  ורכוש גדול לא קיים, ,ועבדום וענו אתם קיים
 ,מצוות לבחור 2כשיש  אבלהיהודים בביזה קיימו מצוה, 

איזה מצווה לבחור מלמדת על חוכמת לב בהלב נטיית אזי 

כי עצמות יוסף, לקיחת משה בחר במצוות  ולכןאמתית, 
 צוות הביזה.מלשם שמים מאחוזים יותר  במצווה זו יש

 

משה רבינו היה ש במפרשיםבמצוות הביזה מצאנו  ואכן
יש ש אמורפי הכזה ו, מביזת היםבכוח צריך לנתק אותם 

ורב בזה הנאה גשמית שיש כי מע מצוות שנעים לעשות
קשה ש, ויש מצוות שיקיימו אותה לא רק לשם שמים

כי אין לאדם שום טובת הנאה מזה רק מאה אחוז  םלעשות
הפסיד  אפילושייתכן שמשה רבינו  ובפרטלשם שמים, 

 נטמא בטומאת מת. שהרימהתעסקות בעצמות יוסף 
 

מים יש בכל מצווה שאנחנו עושים, ולאיזה מצוה נרוץ ונבחר לדעת כמה לשם ש ,תמיד יהיה הפלס בידינו לנוכן גם  על
 .ואמן לשם שמים באמת אמןכמה שיותר ושכל מעשינו יהיו ונעדיף לעשות אותו ראשון, 

 

 חכם לב –המשך 
 

לתמוה למה בעצם היה למשה רבינו  זכות לקבל רכוש  יש
מהמצרים, הרי הוא וכל שבט לוי לא עונו, והרי מפורש 

שגם משה נשא חן  ואפילומורת העינוי?? שהרכוש זה ת
בעיני עבדי פרעה והמצרים שמחו לתת לו כסף וזהב אבל 
עדיין זה לא משווה אותו לעם ישראל שמגיע להם מכוח 

אצל  ואם ה' כפיצוי על העינוי?? מצוותההבטחה ומכוח 
אם כן ברור  לנצל את מצרים מצווהלו לא היה  אכןמשה 

שהיא התעסקות ה מולו שעמדשיתעסק במצווה היחידה 
 בעצמות יוסף!!

 

לקבל מהשלל  זכות ומצווהמשה היה ל שבוודאי, וייתכן
הוא עבר את העינוי הגדול מכולם, שניתקו  שהרי ,והרכוש

אותו מהבית מדרש של שבט לוי, וניתקו אותו מהעם שלו, 
ועשרות שנים הוא היה בגלות כי באו להרוג אותו על שדאג 

שלא יהיו מצרים שיטמאו  - םולקדושת הע לשלום העם
 כאותו מצרי שמשה טמנו בחול.בזנות את עם ישראל 

עדיין אפשר לטעון, שמשה לא סבל עינוי ועבודת פרך,  אבל
אלא ברח כמורד במלכות, ולכן עדיין לא מגיע לו רכוש כמו 

 לברריש  ובכלל כל היהודים שעבדו למצרים עבודת פרך??
ככל  שלל מצריםלקחת מ בכלל הציווישבט לוי  האם

עניין ב הוציאה אותם מהכלל, שהרי התורה לא השבטים
ואם אכן גם הם זכאים בשלל נשאלת השאלה במה  ??זה

 זכו הרי הם לא היו בשעבוד של פרעה??
 

ששבט לוי גם היו  הזוהר הקדושנראה לתרץ כדברי  לכן
רק הם המירו זאת לעמל  ,בגזירת העינוי ככל השבטים

 ה בהתמדה ובעומק הסוגיה, ולמרותויגיעה בלימוד התור
 בזמן בכל זאת פרעה, של השעבוד קודם עוד שהם התמידו

 בהתמדה יותר עוד ולמדוכביכול  נשמו לא גם הם השעבוד
גם לשבט לוי מגיע שלל כי לכאורה  ולכן, הכוחות כלות עד

גם הם עונו, ואפילו שלא עונו על ידי המצרים הרי גם שאר 
ודתם למצרים, כי הכל היה לא הועילו בעבשהשבטים 
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וברור שהשלל נהרס ולא מתקיים, רק עבודה לשם עינוי, 
היות וזה לא שימש כפיצוי וככפרה על מעשי המצרים, ולכן 

 היה במקום העינוי של מצרים, לכן מגיע להם.
 

למצרים לא היה חיבור וקשר לשבט לוי היות ו אומנם
 איש אלו"ויש את חלק הציווי כלפי הלוויםחסר ולכן היה 

שבט ואם כן יתכן שאכן  רעותה", מאת ואשה רעהו מאת
כל שבט לוי ממש בגלל זה גם  ואולי, שלל מצריםלוי לא קיבלו מ

לא חטאו בעגל, כי לא היה להם כסף וזהב בשפע שבורא עולם העיד 
שנאמר וכסף הרביתי להם וזהב   שזה גרם לעם ישראל לחטוא בעגל

שלמרות שהוא  משה רבינו דמלב ,גמרא ברכות לב' –עשו לבעל
לוי בכל זאת המצרים הכירו אותו ולכן גם הוא היה 

 בנשיאות חן של המצרים כפי שכתבה התורה.
 

עמד משה רבינו בפני דילמא קשה, שמצד אחד רק  וכאן
ואם הוא  נשיאות חן מהמצרים,הוא משבט לוי שהיה לו 

היה לוקח מהם כסף וזהב זה היה מייקר את לומדי 
עם ישראל ידע ששבט לוי לומדי תורה עינו את התורה, ש

עצמם בתורה כתחליף ראוי ומעודף מעינוי מצרים, ואם 
לעינוי מצרים מגיע שלל כל שכן לעינוי המועדף עינוי בעמל 
 התורה בוודאי ועל אחת כמה וכמה שמגיע להם שכר ושלל.

 

קיבל אסמכתא לטענה זו, כי הנה גם הוא למרות  ועוד
פרך בכל זאת הקב"ה נתן שימצא חן  שלא עונה בעבודת

בעיני עבדי פרעה, ואם הוא לא ינצל זאת הרי שזה בל 
 תשחית ממתנת הבורא שנתן לו נשיאות חן מיוחדת.

 

, העדיף מצווה שאין לו בה חכם לב יקח מצוותמשה  אבל
טובת הנאה גשמית, בפרט שעצם זה שמשה משבט לוי 

י פרעה, זה כבר נבחר לגואל למרות ששבט לוי לא היו בעינו
הוכיח שעינוי הלווים בעמל התורה היה תחליף מושלם 
וראוי במקום העינוי של פרעה, והיות ומשה בעצמותו 

כגואל כבר חיזק את לומדי התורה, לכן משה בחר שנבחר 
 בקבורת יוסף שהיא מצווה שכולה חסד של אמת.

 

שיש כאן הכרעות דקות במשקל המצוות להחליט  ומחמת
רת יוסף עדיפה ממצוות השלל שיש בו גם שמצוות קבו

צריך  לזהבעקיפין עוד חיזוק לחשיבות לומדי התורה, 
להיות חכם לב גדול כמו משה, לדעת שמצווה שכולה לשם 
שמים עדיפה ממצווה חשובה מאוד מאוד אבל שיש בה 

 אחוזי הנאה וטובת הנאה עצמית.
 

 

 עמו ויקח משה את עצמות יוסף  עלו בני ישראל,וחמושים 
 

 את לקח שמשה מוזכר זו בפרשה דווקא למהעיון  צריך
 שעם כתוב בפרשה דווקא למה וגם ??עמו יוסף עצמות
 בפרשת השלל בלקיחת בנשק, הרי חמושים יצאו ישראל

 פירוט להיות צריך היה  שםלכאורה  ממצרים כשיצאו בא
 ??יצאו הםעוד  מה עם

 

 ושלל רכושיציאה ב על נכתב מצרים ביציאתש ונראה
 ישראל עםאכן ו ,והגנה נשק על מדברים בפרשתנו ואילו
 את כהגנה לקחרבינו  משה מלחמה, ואילו וכלי נשק לקח

 כלי עזר לא, מבחן בשעתצדיק, אומנם ה יוסף עצמות
 עזר לזהשהרי  האויב חצי מולשלקחו היהודים  המלחמה

 אלא הנשק כלי עזרו לא פרעה מרכבות הענן, ומול עמוד
 ארונו עזר סוף ים קריעת של הגדול הנס ליצירתהים, ו גלי
 ארונו?? ראה מה וינוס ראה הים שכתוב כמו יוסף!!! של
 מדרש תנחומא !!!וינוס ראה יוסף של

 

 הכלי ולא והקדושה המצוות זה האמתי שהנשק ,ללמדנו
כתוב גם שבזכות  שהרי, עומק יותר כאן יש אבלמלחמה, 

 זה העיטב כדי עדבמסירות נפש  למים קפץ חשוןמה שנ
 של התפקיד בדיוק מה כן ואם, סוטה לז' הים שיקרע גרם

 ???יוסף של ארונו
 

 ארונו שראה בזכות נפש למסור כוח היה לנחשון וייתכן
 קדוש להיות יוסף של נפש במסירות ונזכר יוסף של

 ברגעו ,הפיתויים כל למרות בזנות לחטוא ולא במצרים
 של נפש המסירות זכות את עורר הוא נפש מסר שנחשון

על  שהתעוררה יוסף ו שלמזכות וברח ראה היםלכן ו ,יוסף
 .ידי נחשון

 

 את לקח שמשה מפרטת שהתורה, להוסיף נראה זה ולפי
 "ישראל בני את השביע השבע" יוסף כי יוסף עצמות
 כפילות יש למה ולכאורה, איתם עצמותיו את שיקחו
יוסף גם  ולמה ??השביע כי כתוב שיהיה, השביע השבע

 !!!כפילות שובלמה ?? "יפקוד פקד" התבטא
 

 כמו, על עצמו חוזרש כוח כאן שיש לנו גילה יוסף אלא
, ומהגלות מהצרות אותנו ויפקוד פוקד פקד ברוך שהקדוש

 חיוב זה אתנו אותו ושניקח יוסף את שנזכור השבועה כך
 להשתמש חייב יהודי שכל :דהיינו ,ושוב שוב שחוזר וכוח
 וימאןשה, ושוב ושוב שוב, יוסף של נפש המסירות בכוח
 תמיד, מקום בכל אותנו ילווה וינוס יוסף החוצה" יוסף
חס  !!!עבירה", יוסף וימאןןןןןןןןןןן" נפש מסירות נזכור

 !החוצה"! וינוס יוסף" !!!מצב איןוחס!!!  חלילהושלום!!! 

 וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים
 

ם יצאו ממצרים כי רוב אחד מחמישה יהודירש"י " כתב
שרשעים כתב:  בפרשת באו", עם ישראל מתו במכת חושך

 היו ולא רצו לצאת ממצרים ולהיות עבדי ה' לכן מתו.
 

רבים המקשים והתמהים איך ייתכן שרוב עם  וכמובן
ישראל למרות שראו את רוב המכות שהם נפלאות הבורא 

ל על והוכחה לשלטונו בעולם, ובכל זאת רובם לא רצו  לקב
 עצמם עול מלכות שמים!!! 

 

שלא  שהגיעה למצב???? וכי העדיפו עבודת פרך הייתכן
יכלו לשמוע למשה מקוצר רוח ומעבודה קשה?? וכי זה 

 עדיף מתענוג לחיות בעמלה של תורה???
 

ללמד קצת לימוד זכות עליהם, שהיות והיה  וחשבתי
התחיל ש ,להם חופש מהעבודה לפרעה כמה חודשים

ה עד מכת חושך שהיה לפני פסח, לכן הם כבר מראש השנ
טעמו טעם של חופש לכן הם פחדו לחזור לעבודה אפילו 

בלי ושחרור שקט מנוחה ולעבודת ה' יתברך, פשוט הם רצו 
 סבלו.שהם עול אחרי כל מה שום 

   

זה מובן מדוע משה רבינו בא בשיא קושי העבודה  ולפי
ממצרים  ואומר לעם ישראל שבורא עולם יוציא אותם

בפרשת ויקח אותם לארץ ישראל ושיהיו עם ה', וכבר כתבנו 
שכאשר אדם סובל מאוד בכאב עצום, דבר יחיד שהוא  וארא

רוצה לשמוע זה מתי הכאב והסבל הנוראי יפסק, ובאמת 
ובעצם בורא עולם  פלא שמשה רבינו לא הבין זאת???

 ציווה אותו לדבר כך עם בני ישראל!!!!
 

להציל את רצה בשליחות הקב"ה רבינו ייתכן שמשה  אלא
שבשיא הסבל והשעבוד לפרעה הם יסכימו  ,כל עם ישראל

ויקבלו עליהם בקלות את ההחלפה מעבדות פרך אכזרית 
לפרעה עד כדי קוצר רוח, ולהחליפו לעבודת ה' הקלה יותר 

שיש להם סיפוק  נפשיתגם מבחינה מבחינה גופנית ו
ם על סבלם , ואם היו עם ישראל מתעלימעבודתם
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היה בשלימות כל עם ישראל  אזימשה, דברי ומקשיבים ל
 .אחוז מעם ישראל 2או  יוצא ממצרים ולא רק חמישית

בנקל  סבלםבשיא  -לפני שטעמו טעם החופש היהודים  כי
 למשה.שמעו לא , אבל טוב מחליפים שעבוד בשעבודהיו 

 

וזה ! מוחץ של עם ישראל מתו כרשעים!רוב לכן נו, ומשה רבידברי פעם אחת לא הקשיבו להנה , מבהיליםוהדברים 
ולכן חשוב  !!אוי לנו אם נזלזל בדבר אחד שאולי בדיוק זה הדבר שישנה אותנו מרשע לצדיקוגם אנחנו , מבהיל על הרעיון

תמיד ללמוד מוסר גם כשאתה במצב של נפילות בעבירות ונופל ונופל ושוב נופל!! כי פתאום תמצא נפשך את המשפט 
 עוצמה ורצון והחלטה לחזור בתשובה ולהחזיק בה לאורך ימים ושנים אמן ואמן.יתן לך הרעיון הנכון מהחיזוק והמוסר שו

  

 ""וישבו לפני בעל צפן ואמר פרעה נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר
 

יקר אברך ואמתי, יום שישי עצר לי רכב באשדוד,  סיפור
 עניתי ??בטרמפשואל אותי אם רצוני הרב שכטר שליט"א 

, אתה חיזקת אותי :הוא אומר לי ובדרך !!לו כן בשמחה
סיפר לי שזה מלפני חייך ו הואמתי???  אותו שאלתי

הוא לקח לפני שנתיים ש ,הזכיר לי נשכחותוכשנתיים, 
אותי טרמפ ברכבו, והוא עצר ליד בית כנסת, ואני אומר לו 

לי,  הוא בתמיהה עונהואני צריך לרחוב רשב"י,  !!סליחה
 !!!כן, אבל אני צריך פה

  

רשב"י, רחוב אבל אני צריך ב !!!אומר לו שוב, סליחה ואני
, התחיל לכעוס ממש הוא !!מחכה לי שםכבר אשתי כי 

וכמעט  !!אני צריך פה?? לי תגיד לי אתה לא מבין ואמר
והוא חושב על גודל חוצפתי כי רבה היא, מרכבו זרק אותי 

  "!!!יש לו דרישותאיך ו"לעצמו: אני עושה לו טובה 
 

שהמתווך שהיה  תבררהו, צלצללפתע הטלפון שלי  ואז
אמור לקחת אותי לרשב"י הגיע דקה אחרי שעליתי על 

שנינו  כמובןהטרמפ, ואני הייתי בטוח שזה המתווך, 
 .התגלגלנו מצחוק, על הטעות המשעשעת

  

זה לימד אותו לקח לחיים, עד , ואכן לומדים  ומטעויות
את הסיפור לאחרים,  העבירך ללמד זכות, והוא כמה צרי

הוא פגש אותי להגיד תודה, על המוסר  ולאחר שנתיים
זה קורה כשלאדם ככה  ובעצם ,מבנינובטעות שיצא  השכל

לכן יש אי  ,תמונהה חצירק ויש לו אין את כל התמונה 
 .ומסקנות הפוכות מהמציאות האמתיתות הבנ

  

הקדוש  שהריפרעה,  זה השתמש בורא עולם כנגד ובכלי
ברוך הוא אומר למשה רבינו לחזור מקצה המדבר חזרה 

בכדי שפרעה יטעה ויחשוב שבורא  ??ולמהלכיוון מצרים, 
עולם לא יכול להוציא אותם ממצרים בגלל הכישוף הגדול 

 של פי החירות.
 

לא ידעו את כל מערך השיקולים של בורא  והיהודים
 שהריוחזרו אחורנית, בקול משה  בכל זאת הקשיבועולם, ו

 ולהגידאם ידעו שהכל הטעייה הם לא היו פוחדים מפרעה, 
שבחן של ישראל שלא שאלו שאלות אלא הלכו בתמימות 

הקדוש ברוך משבח  ולכןאחרי משה בדבר האלוקים, 
פרעה ראה רק חלק מהתמונה  אומנם", ויעשו כןאותם "

הסיק  שהיהודים תקועים בגלל הכישוף, ולכןנפל בפח 
 סקנות מוטעות, כי לא היה לו את התמונה השלימה.מ
 

, פעם עליתי לבקר הורה של סיפור נוסףמזכיר לי  וזה
, דלת ביתו יתלמידתלמיד שלי, וכשהתקרבתי לקומה של 

רואה את ידו הגדולה והרחבה  ואניהייתה פתוחה לרווחה, 
של אביו מפליקה סטירה אימתנית על לחיו של בנו, 

רציתי לברוח  אניסלון לקצה השני, ומעיפה אותו מקצה ה
, אבל אז אני שומע את האבא יוצא פחדתימהשטח, 

ידי צמודות כשנכנסתי והיססתי  אנילמדרגות וקורא לי, 
 ואמרהאב התפוצץ בצחוק,  אךלראשי כמוכנות להגנתי, 

נראה לך שאתה יודע מה באמת קרה, שאני אבא אלים  :לי
 רווחה וכו'.שירותי ומסוכן, שחייבים לערב משטרה 

  

, בני קרא ולמד בדיוק הפוך ממה שראיתהאמת היא  אבל
לניסוי כל  השקעהכניס ברזל לתוך  ולכןבעניין חשמל, 

שהוא, וברגע האחרון העפתי אותו שלא יתחשמל למוות, 
התברר זה , ואכן מציל חיים אבאאני  לא אבא אליםאז אני 

 .אמתכ
 

ולכן כשאנחנו לא , להיות עם משמעות הפוכה לחלוטין מהתמונה השלימהלקח חד בחיים, חצי תמונה יכולה  ולמדתי
לא להיבהל, זה רק חצי  או כל מיני שאלות בחיים, למה?? ??מבינים למה כשאנחנו מתחזקים פתאום קשה לנו יותר

ן מרעיתו, אז אם היינו רואים תמונה שלימה היינו רוקדים ברחובות, כי בורא עולם אוהב אותנו ואנחנו עמו וצא !!תמונה
 ר.ערעכמו עם ישראל שחזרו אחורנית כבקשת משה בלי ל ,נסמוך עליו בעיניים עצומות

 

 ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם סגר אליהם המדבר
 

לדתן ואבירם שנשארו אמר פרעה אומר ש אגדה המדרש
, לרדוף אחר בני ישראל אתופרעה לקח אותם ו במצרים

פרעה ולכן לה עם האויב, לפי הנראה הם היו משתפי פעו
ועידוד לעשות  דרבוןהתייעץ איתם ואולי הם אפילו נתנו 

וזה מדהים שההיסטוריה חוזרת על עצמה , את המרדף
פלא ו, שיש יהודים משתפי פעולה ומעודדים את האויב

 !!בכל זאת הם ניצלו במכת חושךש
 

בעצם ברגע שהם עודדו את פרעה  והנה כך למה??? וכל
לרדוף זה בעצם  אתוני ישראל ואפילו באו לרדוף אחרי ב

בגלל זה הקב"ה הצילם  ואולי, שיהיה קריעת ים סוף גרם
 .ממכת חושך בכדי שהם יקרבו את נס קריעת ים סוף

 

כי בגלל , ככתוב במדרש עבורם נקרע הים אישית וגם
וגם קרו עוד , רשעותם עם ישראל התחזק באמונת חכמים

כגון התולעים שהיו  םניסים מיוחדים להוכיח על טעות
וכן בפתיחת פה  ,במן שנשאר רק בימי חול ולא בשבת

כתבתי הסבר נוסף  שמות ובפרשת, האדמה שבלעה אותם
אכן נודע על כך שהם נשארו בכדי להוכיח למשה שאמר 

שיש בעם ישראל מחלוקת ולשון הרע ולכן הם  - הדבר
סובלים בגלות מצרים, שמשה טעה וזה לא עם ישראל 

אנשים שכל הזמן  2במחלוקת ולשון הרע אלא רק  שנגוע
הוכיחו למשה שהם מחפשים רע, ולכן השאירם הקב"ה 
במיוחד!! לחדד שעם ישראל שונה לחלוטין מהשניים 

 .קיבלו בסופו של דברכאמור את עונשם  אבל הללו!!!
 

ניסים ונפלאות ואתה לפעמים רשעים מצליחים ואנחנו משתוממים למה??? ועוד רואים שקורים להם ש ללמדנוו
תלך בדרך הישר ואל ואל תתבלבל אתה רק  ,חלק מתהליך של בורא עולםוזה כן, זה במטרה עמוקה  משתומם הייתכן??

 !!, כי זה חלק מהניסיון, ולפי הצער כך השכרהמצליחהתתפתה מדרך רשעים 
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 המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר
 

שמצד אחד המצרים  ישראל היו לחוצים ומפוחדים עם
רודפים אחריהם ומצד שני הם חסומים בים סוף, ולכן 

למה משה  ויש לתמוהככתוב בפסוק, מתוך פחד התלוננו 
יכל לספר  הרילא הרגיע את היהודים, שידע את האמת 

תוכנית מכוונת מבורא עולם שיחזרו רק  זהשהכל להם 
 למה ??בכדי להטעות את המצרים?רק מהמדבר לים סוף 

 עודו ??"השם ילחם לכם" -בלי לפרט  ום זה אמר להםבמק
", מילא הם ויצעק משה אל השם" כתוב למהקשה 

 ??את האמת, למה צעק? שידעאבל משה  מפוחדים
 

", הייתה המבלי אין קברים במצריםבמשפט " והנה
עדיף היה לנו למות שהנפילה הגדולה של ישראל, כי אמרו 

 כי ,למות במדברשמתו במכת חושך, מאשר עם היהודים 
והתחרטו מהתלהבות  העדיפו למות כרשעים,הם בעצם 

, מהחסד נעורייך לכתך אחריובבורא עולם שהייתה להם 
למות יחד עם הרשעים שלא רצו לעבוד את בורא  ורצו

זה על ", ואשר המרו על סוףזה אומר רש"י "על עולם, ו
 ".מול סוף" בחומש דברים רימז משה בתוכחתו

 

והעדיפו  שהתחרטו מלכך אחרי במדבראו והם חט והיות
 ולא סיפרלא הרגיע אותם רבינו משה  לכןלמות כרשעים, 

אתם  ואמר סתם דבריו אלא ,האמת על התוכנית את
 ".השם ילחם לכם" -באמונה חייבים לתקן ולהתחזק 

 

עליו היה להתאמץ בתפילה שהיה , "ויצעק משה" ולכן
עליהם  שלא יכעס לה', והתחנן שחטאו מחמת החטא

שהעדיפו למות על ויהרגם על שחזרו בהם מהיציאה, ו
, ואין זה כי אין דנים את האדם בשעת צערוכרשעים, 

זה , אלא לה' םאהבתמ, וכלולותייךאהבת מ אמתיתחרטה 
 מתוך לחץ וחרדה עמוקה.שהגיעו  י שטויות והבליםדיבור

 

מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל " למשה עונה וה'
 !!חיזוק תצריכים פעול - תפילה מספיק, שלא "ויסעו

למרות  ויכנסו לים בקולך ישמעושעם ישראל  ברגעש
 .תקןיזה רק שיחשבו שהם ימותו בים כעונש על חטאם, 

 

העניש שה' , חוץ ממה חושך הם ראו שתוך כדי מכה שהרי
 ולכןאת הגויים הוא גם הרג את רוב רובו של עם ישראל, 

 וחזרו להיות רשעים ה'לחזרו בהם מאהבתם גם עכשיו ש
 חזרוהם לא  ואםמגיע למות כמו הרשעים במכת חושך, 

להרוג את  - הם לא היו מעיזים להיכנס ליםבתשובה  
עצמם בידיים בטביעה שהיא מיתה אכזרית ויותר מחרב 

אחרי שהים נקרע בנס גם היה להם לפחד  ואפילוהמצרים, 
ת כפי שהרג את הרשעים במכ םשתוך כדי נס ה' יטביע

 .למרות כל הניסים שנעשו להם במכות הקודמות חושך
  

, סימן שהם לים סוף נכנסוכל עם ישראל בכל אופן  ואם
וסמכו  ,השטות שאמרו בזמן הלחץ יחזרו בתשובה על דבר

אמונה , והתחזקו בשהשם ילחם לכםעל דברי משה 
כדי כך הם חזרו בתשובה שהם לא חששו ועד ביטחון, וב

 .ימותו בטביעה כעונשבסוף הם ם אפילו א להיכנס לים
 

מורי ורבותי, זכרו גם בעת לחץ וחרדה או בזמן ניסיון קשה ומר, לא לשבור את הכלים לגמרי חלילה, כי קשה אחר כך  לכן
ה להם הזכירבכל זאת  ומסרו עצמם למות בטביעה אכזרית, לתקן זאת, וגם לבני ישראל שחזרו מיד בתשובה על זה

גם אם נפלת מחמת הקושי לא להתייאש אפשר לתקן, בורא עולם יודע את צרת נפשך ולעולם אבל  ,הזאחר כך עוון התורה 
 ידו פשוטה לקבל שבים.תמיד , והאוש, תמיד הדלת פתוחיאל י

 

 לפני בעל צפן נכחו תחנו על הים
 

נשאר מכל שהע"ז בעל צפון רש"י  )מהמכילתא(  כתב
שהוא חזק אלהי מצרים כדי להטעות את מצרים שיאמרו 
)איוב יב(  ובכוחו לעצור את עם ישראל, ועליו פירש איוב

 ."משגיא לגוים ויאבדם"
 

שדווקא עבודה זרה זו נשארה, כי צפון בכלי יקר  וראיתי
ב"ב בגמרא  וכן"מצפון זהב יאתה"  זה צד של הכסף ככתוב

ופרעה חשב שהיות יצפין",  - "הרוצה שיעשיר כה'
וזהב ושמלות על דעת  והמצרים השאילו ליהודים כסף

לא גם ימים במדבר, והיהודים לא חזרו ו 3שיחזרו לאחר 
היה בדעתם להחזיר את הכסף, לכן טעו המצרים שעבודה 

את יהודים שהם רעים וגנבים  הזרה האחראית לכסף עצר
 וכשיש אי צדק אז גם עבודת זרה יותר חזקה מה'. 

   

הרבה  שעשה פושע או אפילומזכיר לי שיש תלמיד  וזה
על בצדק צעקו עליו פעמים  100 למרות שאם  ,עבירות
על דבר יצעקו בטעות פעם אחת מספיק ש ,שעשה עבירה

שהוא באמת לא עשה, הוא ירים את הראש ויצעק שהכל 
שקר והוא צדיק ורק מחפשים אותו מתוך שנאה ורשעות, 

 הופך קערה על פיה, מנאשם הוא הפך למאשים.הוא ובכך 
 

ופירש  "הוו מתונים בדין" אבות א' א'ה כתוב במשנ ואכן
לא תאמר  ויותר, פעמיםשאם בא דין לפניך פעם  הרע"ב

דין זה כבר בא לפני ושניתי ושלשתי בו, אלא הוו מתונים 
להרחיב  וחשבתי כלומר ממתינים קודם שתפסקו הדין,

את ההסבר, שאפילו אם אדם זה בדיוק נידון בבית דין 
תו מקרה, למרות שבית אועל בדיוק פעמים  100הזה 

יודעים בוודאות שיש לו חזקה לרעה, בכל זאת עליהם 
 .הפעם הראשונה זאתי כל מקרה כאילו לבדוק יסוד

 
שלא צדק, דווקא  100 למרות האם חלילה בדיוק הפעם  כי

א בדקו תהיה הפעם היחידה שהוא צודק ובגלל שלפעם זו 
כל ה גרום שהוא שיגיד שיטוב התחייבו אותו בטעות, זה 

שחייבו אותו גם זה טעות ושקר, כי שונאים פעמים  100
 אותו וסתם מחייבו אותו.

 
 1000אצל מצרים, דבר אחד מתוך גם היה זה  ככה
להם יות שעשו ליהודים מצאו דבר אחד שלא נראה ורשע

כיושר אצל היהודים, למרות שעל פי הדין היה מגיע 
 בכל ,פרךפיצויים על עבודת ה -יותר כסף  ליהודים הרבה

זאת היות והם מצאו שבדרך אל הכסף היהודים כאילו 
שיקרו, לכן המצרים הרימו ראש והחליטו בכוח הצדק 

ת צדקתם לתפוס הוכיח אכביכול והעבודה זרה בעל צפון ש
 את כספם. למצרים חזרה ולהחזיר ם את היהודים ולהרג

 

ים בנקודת צדק שלהם מול נקודת אי צדק כביכול של היום אנחנו רואים עד כמה המושחתים הגדולים ביותר נאחז ועד
 הצדיקים, ומכוח נקודה מזערית זו כביכול הם נלחמים ומגדפים ומתעבים את הצדיקים, והם מצדיקים את דרכם הרעה.

 

 המשך -משגיא לגוים ויאבדם)איוב יב( ועליו פירש איוב 
 

שנה, דווקא בתקופה שעם  80חי במצרים לפחות  איוב
שב במצרים, והוא היה אחד מהיועצים של ישראל שי

", והנה הירא את דבר השםפרעה, ועליו כתוב במכת ברד "
הוא גם מסכם את מה שקרה לפרעה ולמצרים בקריעת ים 



 בשלח -וטהר לבנו 

5 

סוף, ובהבנה ברורה הוא רואה את כל התמונה ומסביר את 
האמת, שהקב"ה מטעה את פרעה בכל מיני דרכים עד 

  תחבר לעם ישראל???ופלא למה הוא לא השמאבד אותם, 
 

שבורא עולם והשטן ב"ב טו' בגמרא אדם שכתוב עליו  למה
התווכחו מי האיש הצדיק שאין כמוהו בצדקות בכל 

, ובכל זאת הוא העולם האם הוא איוב או אברהם אבינו
כל כך קרוב להתעלות עם שבט לוי שהתמידו בארץ שהיה 

זאת  להצטרף עם הערב רב לעם ישראל ובכלגם יכל ו ,גושן
 ???למהזה לא קרה, 

 

שאכן גם צדיק כה גדול פחד להתחייב לקיים את  וייתכן
כל התורה כיהודי, וממילא זה מלמד על עם ישראל לימוד 

להבין את רוב עם ישראל שלא רצו זכות שאין כדוגמתו 
להתחייב להיות עבדי ה' במדבר, כי ראו איך איוב לא רצה 

זה מראה את  שניומצד להתחבר לשבט לוי ולעם ישראל, 
שלמרות מעלת הצדיקים אוהבי ה' דור יוצאי מצרים 

שלא  שראו את איוב במצרים שהוא ירא שמים וצדיק גמור

 לחיות כמוהולא הסתפקו הם , בכל זאת להתחייב רצה
אלא רצו ללכת אחרי בורא עולם במדבר ולהתחייב לקיים 

מנו לחשוש מלהתחייב לא למדו מו את כל התורה!!!!
 יהודי.לחיות כ

  

כשמשה שלח את המרגלים הוא ביקש מהם לבדוק  והנה
" ומפרש רש"י הכוונה לאיוב הצדיק שמגן היש בה עץ"

 וייתכן ,ניין שהוא פתאום נמצא בארץ ישראלכעץ, ומע
שנה במדבר והעדיף לחכות  40שהוא לא רצה להיות 

ולהצטרף לעם ישראל בארץ ישראל כאשר הם הגיעו אל 
אבל הוא מת לפני שבאו, כי לעבוד  המנוחה ואל הנחלה,

 את הקב"ה צריכים גם כשלא נוח, גם כשמאוד קשה!!!
 

לא היה שאיוב  ב"ב טו'זה מובן למה יש שיטה בגמרא  ולפי
דעה זו לא הסכימה שייתכן  כיאלא משל היה,  ולא נברא

שאדם יקרא צדיק גמור אם זמין לו ובידו להגיע ליותר 
ם שבט לוי כל שנות גלות קדושה ולהצטרף ללימוד תורה ע

 מצרים ולא עשה זאת!!! 
 

לא ייתכן שאדם יקרא צדיק גמור בלי תורה כשיש לו אפשרות שלדעתם !!! כזהשדבר  יש דעות בגמרא שלא יתכן כי
 אין דבר כזהואין דבר כזה אדם צדיק גמור שיכול להצטרף לקבוצה שמתעלת יותר והוא יושב מהצד!! ולהתחבר לתורה!! 

  !!צדיק גמור כשרואה אנשים מתחייבים לקיים מצוות והא לא רוצה להתחייבשיחשב כ
 

 ואני מחזק לב מצרים, ויבאו אחריהם, ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו
 

?? למה וכי הוא משוגע!! בהתנהגותו של פרעה להתבונן יש
מה הוא חשב לעצמו, שבורא עולם וכי הוא נכנס לים??? 
 שהוא יעבור ויתפוס את היהודים???? קרע את הים בכדי

מכות, וראה בבירור שבורא עולם  10הוא כבר חטף  והרי
מפלה בין היהודים למצרים, שהמצרים סבלו והיהודים 
לא, אז ברור לכל אדם בעולם, שגם כאן גם נקרע הים 

 ובפרט להציל את היהודים ובוודאי לא לעזור למצרים???
נס להעניש את פרעה, לעשות  לקב"השכאן לא היה צורך 

אלא רק להפסיק את הנס של קריעת ים סוף וממילא פרעה 
 ???פרעה החליט להיכנסלמה פלא טובע בים, אז 

 

שהוא השתגע או שתמיד הוא היה משוגע, או  נניחאם  וגם
שאחז אותו טירוף של שנאה שלא חשב כלום חוץ משנאה 

הקצינים  -כאחוז דיבוק, אבל מה קרה למבחר שלישיו 
  בכירים ומיטב החיילים, וכי כולם השתגעו?????ה
 

אומרת קשה זיווגן של אדם,  סוטה ב'שהגמרא  קשה ועוד
בגמרא שידוכין קשה לבורא עולם קריעת ים סוף, וכן ש

קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים כתוב ש פסחים קיח'
 סוף, וכי מה הקושי היה לבורא עולם בקריאת ים סוף????

 

!! כפשוטו ,כולם השתגעו !!כןשאכן , התשובה היא אלא
כל חייליו של השתלט על השכל של פרעה ובורא עולם ש

וקיבלו החלטה לא הגיונית  הבכירים ואכן כולם השתגעו
כך ראיתי ש וב"המשוגעים!! התנהגו כלהיכנס לים, אכן 

ואין בכל המופתים כפלא הזה, וזה באמת " הרמב"ןכתב 
 ".את לבם להיכנס לים שגעון להם, אבל סכל עצתם וחיזק

 

 ם, כי בורא עולם נותן בחירה לאדםקשה לבורא עול וזה
בורא עולם חרג מהרגילות  וכאןלשלוט בשכלו ולבחור, 

שקבע וטבע בעולמו, והתערב להם בבחירה ובשכל והחליט 
 במקומם, לכן זה קשה!!!

 

אל תאמר כי זה גם בפרנסה, שכתוב בחומש דברים, " וכך
עשיתי לי את החיל )עושר( הזה, כי  בכוחי ובעוצם ידי

", והתרגום השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל
ה' נתן לך עצה לקנות אונקלוס שינה מהרגלו, וכתב, 

זה הכוח שה' נותן לאדם בפרנסה, דהיינו ואכן , נכסים
 ה'אתה מחליט, אלא שהחלטה לקנות או למכור זה לא ה

וק כמו בקריעת ים נותן לך את ההחלטה, וזה בדיבכוחו 
 .האנושית על ההחלטהשהקב"ה השתלט סוף, 

 

 ויקרא רבה ח, אבשידוכים זה אותו דבר, כפי המדרש  וגם
מספרת ששאלה גבירה רומאית את רבי יוסי בן חלפתא: 

לה  ענהמה עושה בורא עולם לאחר בריאת העולם??? 
עליו אותה גבירה,  צחקה ,התנא, הקב"ה מזווג זיווגים

לעשות לזה לא צריך את בורא עולם אני יכולה ואמרה לו 
 1000עבדים ושידכה אותם ל  1000לבד, ולקחה זאת 

שפחות שלה, וכמובן היא למען הניצחון בתחרות שיתפה 
מערכת שלימה של  יועצים ופסיכולוגים שהבינו מי 

 מתאים למי, וככה חגגה את חתונת האלף!!!
 

כי לא  עקה גדולה ברומיבאמצע הלילה נשמעה צ אבל
המריבות בין בני הזוגות הטריים  כי שלם, נשאר רהיט

גרמו לרהיטים לזוז ולהתפרק, והזוגות הטריים הפכו 
כל השידוכים שעשתה קרסו  וכמובןלחבורות טריות, 

 ,לא נשאר כזוג 1000זוג אחד מכל ה בלילה אחד, ואפילו
מה שרצה רבי יוסי בן חלפתא לחדד לה, שגם  ובעצם

עולם מתערב בהחלטה, כי דווקא מה בשידוכים בורא 
שהיה נראה שאין סיכוי שיסכימו דווקא זה הצליח, עד כדי 

 !!!מדהים ומי היה מאמיןכך שאנשים אומרים שזה פשוט 
 

!! כי בורא עולם מתערב בהחלטות זה בשידוכיםככה ואכן 
 ולכןכן אנחנו מתאימים!!  :של הבחור והבחורה להחליט
 וף.גם זה קשה כמו קריעת ים ס

מתערב בהחלטות שלך זה הוא, בורא עולם הוא  -כל מי שמתחזק, וקשה לו בפרנסה או בשידוכים, שיבין זה לא אני , ולכן
לפי מערך השיקולים שלו כלפיך, אבל רק הוא הכתובת, לכן בכה לפניו ותתחנן לו כעני המתחנן בדלת, רק הוא הכתובת, 

 אין עוד מלבדו, ובעזרת ה' תראה ישועות גדולות אמן ואמן.
 

מאוד שראיתי כתוב בספרו של רב חשוב מאוד  ושמחתי
 ברוך' ר י הגאוןשמורי ורב", עזרי מעם ה'מבלגיה "

)ששמע את חידושי  סלבודקא ישיבת ראש ל"זצ רוזנברג

 רגילשנה ומאוד מאוד נהנה מזה(, היה  20בעניין זה לפני כ 
בפרנסה,  הצליחו ולחזק אנשים, בפרט לאנשים שלא לומר

לצאת ממעגל  דרך למצוא מסוגלים עצמם את ראו ולא
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 עליהם אלא, יתייאשו חלילה שלא, העוני והחובות
 ובבוא, ועצה דעת החונן הוא ה"שהקב ולזכור להתחזק

 נכונה עצה של השמים מן להתעוררות לזכות יכולים העת
 .ההצלחה דרך את להם שתפתח והחלטה עסקית נכונה

 

 ישראל לעם יבשה והיה הים ונקרע חזקה חזקה רוח הלילה כל
 

 יכנסלכן ו שהכל היה מדרך הטבע יחשוב שפרעהבכדי ה שכל זה הי ונראה, ??הנס קרה באופן כזה שנראה ממש כטבעי למה
 ליהודים למהו ??והאש ענן העמוד מה אם כן תופעת טבעי הכל םזה היה טעות מיסודה, כי היה על פרעה לחשוב שא אבל ,לים

 כל טבע!!ויטען ה ויטעה יבוא הרוצה כלזה ככה ש היהוגם , יטבעשהכל  בדמיון נאחזפרעה  אבל ???טיט ולמצרים יבשה אדמה
 

 ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת, ויאמר מצרים השם נלחם להם במצרים
 

בכבדות, כי המרכבות שלהם נהרסו, והמצרים  וינהגהו
שזה מדה  ומפרש רש"יקיבלו מכות וזעזועים וחבטות, 

קיבלו הם " ויכבד לבו הוא ועבדיוכנגד מידה, שכנגד "
ש מקום לעיין בקשר ", ולכאורה עדיין יוינהגהו בכבדות"

 "?? ויכבד לב פרעהבין החבטות והנסיעה המקרטעת, ל"
  

כי ה' "שמה שאמרו , האבן עזראהפסוק מבאר  ובהמשך
וידעו כהבטחת הבורא "היה זה ", נלחם להם במצרים
לא  בזה וגםזה רגע לפני מותם, היה " ומצרים כי אני השם

גע אם הכירו בכוח השם רהרי זכיתי להבין מה המטרה, 
לפני מותם אז הם חזרו בתשובה, אז למה העונש, או שזה 
לא נחשב לחזרה בתשובה, אז בשביל מה צריך שיכירו את 

כבר אמרו במכה הם כוח השם לפני מותם??? שהרי 
השלישית אצבע אלוקים היא, וגם בדקו וראו שהפלה 
 השם בין מקנה ישראל למצרים, וגם אמרו ה' הצדיק וכו'??

 

רא עולם נתן לצרים את עשרת המכות, זה  נראה, שבו אלא
לא היה בכדי לנקום בהם, אלא שיהיה להם זעזוע בחיים 
ויכירו בכוחו של בורא עולם, ויגיעו לשלב ב' שהוא חזרה 

למרות שהם הגיעו  אבלבתשובה וקבלת עול מלכות שמים, 
לשלב א' שהזעזועים גרמו להם להכיר בכוח השם, בכל 

ולא רצו להיכנס לדרגה השנייה, זאת הם הכבידו את ליבם 
 כי לא רצו לחזור בתשובה.

 

מידה כנגד מידה, מיד כשהגיעו לפני מותם לזעזועים  ולכן
במרכבה וראו שערי מוות, והגיעו שוב לשלב א' שהכירו 

בכוח השם, אבל כמו שאז הם הכבידו ליבם ולא באו לשלב 
, ברגע האמת שבאמת מידה כנגד מידה לכןב' של תשובה, 

כבר גם הם רצו להיכנס לשלב ב' של תשובה, לא נתן כש
של עולם את ההזדמנות, ומיד אמר למשה  ריבונולהם 

נטה את ידך על הים וישבו המים על מצרים על עכשיו, "
 ", שימותו כשהם רשעים בלי תשובה.רכבו ועל פרשיו

 

היא שלא רק בגויים עסקינן, שהרי רוב רובו של  והאמת
חושך כי גם הם הכירו בשלב א' העם היהודי מת במכת 

לא שיש בורא לעולם ובכל זאת גם הם הכבידו את ליבם ו
 , ולכן הם מתו רח"ל.ה' רצו לחזור בתשובה ולהיות עבדי

 

השלבים שבורא עולם עשה עם  2שכל המהלך של  וייתכן
המצרים, זה היה בשביל עם ישראל, כי אם המצרים היו 

אל היו מתקדמים השלבים כל שכן עם ישר 2מתקדמים ב 
באמונה והיו חוזרים בתשובה, אבל היות והמצרים לא 
חזרו בתשובה לכן רוב עם ישראל לא התקדם לחזרה 

 בתשובה ומתו כרשעים במכת חושך.
 

אנחנו עם ישראל, אם אנחנו מקבלים איתותים  ולכן
", חלילה לנו להכביד את ליבנו, אני השםורואים שיש "

ומר אחטא ואשוב אין ולא להיכנס לשלב ב', כי הא
באמת מדבר על אדם שומספקים בידו לחזור בתשובה, 

רוצה לשוב בתשובה כי מכיר באמת ובבורא עולם, אבל 
דוחה את שלב ב' של החזרה בתשובה, ולכן הוא נענש ומת 

 בלי תשובה רחמנא ליצלן.
 

 תחיל להיות נקי, נשוב מעכשיו, ובהצלחה.שוב יום אחד לפני מותך, וכי אתה יודע מתי תמות??? אז מהיום ננזכור!!  לכן
 

 וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים
 

שהים פלט את גופות המצרים לשפת הים,  כתב רש"י
כדי שלא יאמרו ישראל כמו שאנחנו עולים מצד זה כך 

 .וירדפו אחרינו, רחוק מאתנוהמצרים עולים מצד אחר 
 

ו לתוך על המצרים שנכנס שהריכאן תמיהה גדולה,  ויש
הים כבר התקשו המפרשים כפי שהארכתי קודם, איך 

 ה'וכי מה חשבו המצרים, שייתכן שהעזו לסכן את עצמם, 
  קרע את הים בכדי שהם יעברו ויתפסו את היהודים????

 

מכות, וראו בבירור שבורא עולם  10הם כבר חטפו  והרי
מפלה בין היהודים למצרים, שהמצרים סבלו והיהודים 

לכל אדם בעולם, שגם כאן גם נקרע הים  לא, אז ברור
 ובפרט להציל את היהודים ובוודאי לא לעזור למצרים???

שכאן לא היה צורך לבורא עולם לעשות נס מיוחד להעניש 
את המצרים, אלא רק להפסיק את הנס של קריעת ים סוף 

 וממילא פרעה וחייליו טובעים בים, אז למה נכנסו???
  

המצודת ש כמה תירוצים בעניין, כניסת המצרים לים י ועל
שלמצרים היה חושך ולכן הם נכנסו  כתביהושע כד' ז'  –דוד 

לים כי לא ראו שהיה כאן נס, וכשגילו זאת היה כבר 
מתרץ שהקב"ה לקח להם את  הרמב"ן אומנםמאוחר, 

בספר  ורש"יהשכל והשפיות ולכן מתוך שנאה נכנסו לים, 
להיכנס בא גל שאם היה מצרי שפחד  מוסיףיהושע שם 

 ומשך אותו פנימה לים.

אם ידעו או  גםעל היהודים לא מובן למה הם פחדו??  אבל
 היה ברור הדברליהודים ראו שהמצרים נכנסו לים הרי 

שזה התאבדות מצד מצרים, ואין סיבה שהמצרים יצאו 
הקדוש כותב על הפסוק  שהאור החיים ובפרטחיים??? 

כבדה ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבאו אחריהם וא"
" שבורא עולם ברחמיו בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו

סיפר לעם ישראל שהוא בכוונה גורר את מצרים לים 
למה בכל זאת היהודים פחדו, הרי  אזשיטבעו בים, 

 ליהודים הקב"ה בוודאי לא לקח את השכל??
 

 מדרש שכל טוב )בובר( שמות ידלתרץ, על פי המדרש  ונראה

הכוונה לדתן ולאבירם  "ואמר פרעה לבני ישראל"
שנשארו במצרים, ובאו עם פרעה לרדוף אחרי בני ישראל 
ואח"כ כשראו את הים נבקע לבני ישראל מיד  תהו בלבם 

ויש מדרש דומה, שבעת קריאת  והצטרפו עם בני ישראל,
ים סוף לא היו שם דתן ואבירם, כי הם היו מאלה שאמרו 

לכלל  ואחרי ששמעו כי הים נקרע "נשובה מצרימה",
 ישראל, אז חזרו ונקרע הים שוב פעם שנית במיוחד עבורם.

 

, שאיך ייתכן שדתן ואבירם ישראל ראו בזה פלא ועם
רשע "שהתורה כינתה אותם רשעים כשמשה אמר להם 

, וגם הם הלשינו על משה עד כדי שנמסר "למה תכה רעך
משה להריגה בחרב פרעה, ולא רק שלא מתו כרוב עם 

 אלא הים גם נקרע מיוחד עבורם???ישראל במכת חושך, 
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, שבורא עולם רצה שדתן ואבירם יהיו אתגר קשה ויתכן
למשה רבינו וניסיון לעם ישראל להיצמד להנהגת משה 
רבינו ולא למרוד בו כדתן ואבירם, ולכן בורא עולם לא הרג 

 ולכן, ושך, ולכן הים נקרע במיוחד עבורםאותם במכת ח
ם בורא עולם יציל את חיל פרעה עם ישראל חשב אולי ג

בכדי שיפחיד את עם ישראל וכך עם ישראל יצטרך כל 
הזמן להתחזק ביראת שמים, בכדי לנצח את חיל פרעה 

שעם גם מדויק בלשונו של רש"י " וכךהרודף אחריהם, 
שלא יאמרו -ישראל ראה את מצרים מת על שפת הים 

 וירדפו, וגם "שלא יפחדו ישראל" ולא כתוב ישראל
, כי הם לא פחדו ממוות ויהרגו אותנו" ולא כתוב אחרינו

יציל אותם בכדי להפחיד את  השמהמצרים, אלא שחשבו 
, עם ישראל שכך עם ישראל יתחזקו תמיד ביראת שמים

 .    פנימית ולא חיצוניתה' חפץ ביראה ש האמת אבל
 

, שיראת שמים אמתית צריכה להיות פנימית בלב פנימה, ולא רק מתוך פחד מגורם חיצוני, יראה טהורה שאני ללמדנו
 א מסוגל לצער את אבא שבשמים, ובעזרת השם נתעלה ביראת שמים אמתית אמן ואמן.ל

 

 וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו
ן אזצ"ל, טען שכ רבי אליהו לאפיאןהצדיק   המשגיח

היה תהליך הפוך מהרגיל, שבדרך כלל אחרי שיש אמונה 
יראת שמים, ואילו כאן קודם היה לעם יראת  מגיעאז רק 

 ורק אחרי זה הם הגיעו לאמונה.שמים 
 

עומק העניין, נראה שזה כפי מה שכתבנו קודם,  ובביאור
לא רצה שה' הבינו  אזשעם ישראל ראה שהמצרים מתו, 

להשאיר את המצרים שישמשו כשוט להפחיד את עם 
השמידם, כי בורא  ה'ישראל ולהביאם ליראת שמים, אלא 

בעצמו יפחד ש ,ית של בן אדםעולם חפץ ביראת שמים פנימ
 .חיצוני שוטעל רצונו של בורא עולם ולא בגלל לעבור 

 

, כאשר עם ישראל הגיעו להבנה כזו של יראת שמים ולכן
לא מחפש  שה'פנימית, הם קיבלו גם הבנה חדשה באמונה, 

רוצה  ה"הקב אדרבאלהעניש ולהעביד אותנו כעבדים, 
שיותר  כמהואליו יותר חזק,  נתחברעבודת ה' שעל ידי 

עד יותר חוטים מחברים אותנו אליו כביכול מצוות כך 
 .ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום שנגיע ל

 

, שעבודת ה' מצד אחד זה מחייב לחיות כל רגע בחיים תחת משמר ומעצורים והשקעה במצוות המלוות אותנו כל ללמדנו
התורה זה כאן שום סתירה, כי החיים על פי  ואין  ,ן אלא מי שעוסק ועמל בתלמוד תורהמצד שני אין לך בן חוריורגע, 

לגוף ואולי עבדות לגוף, אבל הנפש פורחת ושמחה כי היא מרגישה שהיא משוחררת מהטומאה וצומחת בעונג רוחני  קושי
והאדם מלא בסיפוק שהוא זכה למלאות ולהשלים את מטרת חייו, ולא לחיות סתם בעולם ולסבול את לחצי החיים 

 נצחי.ויה את הרגע באמת, כי ניתן לכל רגע בחיים תוכן רוחני אדרבא נח ולכןוייסוריי החיים ובסוף למות בלי תכלית, 
 

 ויאמינו בה' ובמשה עבדו
 

כותב, שחלילה לנו להשוות את האמונה עזרא  האבן
הכוונה שכשם שהקב"ה לא  אלאבמשה לאמונה באלוקים, 

משקר וכל דבריו אמת, כך עם ישראל האמין שכל דברי 
 ,ווי הקב"הכל דבריו הם מצישמשה הם אמת בלי שקר, 

 , מה ראו עם ישראל דווקא כאן ובזמן הזהתמוה וקצת
להאמין  על שפת היםמתים שראו את גופות המצרים 

 שמשה רבינו לא משקר???
 

, שהיות והמצרים מתו מובנים הדבריםהנכתב לעיל  ולפי
ולא נשארו לאתגר ולנסות את ישראל, ואילו דתן ואבירם 

והמקררים והמסיתים להיות המתנגדים ונשארו לחיות 

אן באו עם ישראל ואמרו דווקא כ לכן ,נגד משה רבינו
למרות שדתן ואבירן המתנגדים למשה ניצלו וחיים ש

בנינו, בכל זאת אנחנו מתחייבים להאמין למשה רבינו שכל 
 דבריו ישרים ונאמנים שהם דברי בורא עולם.

 

אמונת חכמים בשלימות למרות להתחייבות  ואחרי
המקטרגים יש מקום לשירה, שאפילו שהקב"ה אמר 

 די טובעים בים, ואתם אומרים שירה??למלאכים מעשי י
באמונת חכמים  מתחזקיםכשהם ישראל  עם אבל

עם שזו סיבה חשובה יראת שמים פנימית מושלמת ו
 .טובעים בים. ה'מעשי ידי כשגם  שירהיאמרו ישראל 

 

 "אז ישיר משה"
 

כשראה את הניסים, עלה מפרש רש"י שהכוונה " - "אז
", ולכאורה קשה, שהרי משה ידע מכל בלבו לשיר שירה

עם ישראל יחזרו התוכנית שהרי הקב"ה גילה לו ש
 מהמצרים לנקוםלהטעות ואחורנית לכיוון מצרים בכדי 

למה אז לא עלה בדעתו לשיר?? נכון, שאין טעם לשיר  אז
, אבל לפחות שאז ומפוחדיםממש כשעם ישראל צועקים 

 לאחר מדוע יש לתמוהובכלל לשיר ולשבח???  יעלה בליבו
 לא שר שירה???משה מכת בכורות 

על נס קריעת ים סוף, רבינו שר שירה לא  שמשה ויתכן
, וכל עוד שזה לא "ויאמינו בהשם ובמשה עבדו"אלא על 

מה שווה מופתים , כי בנס לא הרגיש שלימותמשה קרה 
ברגע שעם ישראל  אבל ,וניסים, אם אין מזה חיזוק אמתי

ראה את מצרים מת על שפת הים, וראו סופית את נקמת 
אז  רק ,נביאובמשה ו בה' שלימהלאמונה והם הגיעו  השם,

לומר שירה בשמחה כושר השעת רבינו שהגיע משה הרגיש 
 ובהתלהבות.

 

שהשמחה האמתית היא כשיש חיזוק והתקרבות לבורא עולם, וזה שווה יותר מכל הניסים והנפלאות, כי אין ללמדנו 
רצון שנזכה לאמונה שלימה על ידי ניסך שבכל יום עמנו, ונתחזק מזה חיזוק גדול  שמחה יותר מהרגשת השלימות, ויהי

 ודת השם ועל כל התעלות והתחזקות נודה ונהלל לבורא יתברך אמן.מאוד לעב
 

 המשך –ה' ימלוך לעולם ועד 
 

, ששירה שאז ישיר משהת"ח שאל אותי איך יתכן  ידיד
, וכי בביאת המשיחזו משה ישיר בעת הגאולה השלימה 

 ???מה עניין מרכבות פרעה וחילו ירה בים לזמן הגאולה
 

ה' ימלוך לעולם ף השירה, "כתוב בסו שהנהלו,  ועניתי
", ולכאורה לא ועד, כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים

מובן מה הקשר בין הפסוקים, שבגלל שבא סוס פרעה 
 לתוך הים, לכן השם ימלוך לעולם ועד???

 

", דהיינו שה' השתלט כי בא סוס פרעה" -היא  והתשובה
 ה' ימלוך לעולםעל השכל שלהם, לכן זה מחזק אותנו ש"

", שזה מוכיח שלאחר בריאת העולם בורא עולם מולך ועד
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בעולם בזה שהוא משתלט על דעתם של אנשים בשידוכים 
 .וכאמור קודם ,ולב מלכים ושרים ביד ה'ובפרנסה, 

 

בתפילת ערבית אנחנו אומרים, שהתוצאה של  ואכן
ומלכותו ברצון הייתה "  שראו בניו גבורותיוקריעת ים 

ה' ימלוך  :כו ואמרויחד כולם הודו והמלי - קיבלו עליהם
", שהבינו שבורא עולם שולט על השכל ועל לעולם ועד

 הדעת ועל הבחירה של בן האדם.
 

כי פדה ה' את יעקב, , שאומרים "הוקשה לי בהמשך אבל
וכי " ולא הבנתי מי חזק מאתנו?? וגאלו מיד חזק ממנו

חזקים מהמצרים רק ?? מי החליט אולי אנחנו המצרים
 ??מאתנוחזק היינו בגלות?? אז מי זה שנגזרה גזירה וה

" חזק ממנו"ש כדי תפילה מבורא עולם התחדש לי, ותוך
אומרת  קידושין ל', כי על היצר הרע הגמרא היצר הרעזה 

ואם אין הקדוש ברוך יצרו של אדם כל יום מתגבר עליו 
 .מאתנוחזק  שהואמפורש  הנה –" אין יכול לו" עוזרו

 

, לחדד את העניין בכך, על פי מה שחידש לי ידידי ואפשר
שרוב רובו של עם ישראל מלבד החמישית או אחד 
מחמישים לא יצאו ממצרים ומתו במכת חושך, כי פחדו 

הם חששו שלא יוכלו להשתלט על היצר כי מהיצר הרע, 
 וזאתכי הם היו שקועים במט' שערי טומאה,  בפרטהרע 

למרות שראו את הניסים הגדולים והאמינו בבורא עולם, 
 .זק הוא ממנופחדו מהיצר הרע, כי חאבל 

 

ראו עם ישראל שבורא עולם כבקריעת ים סוף,  זהולפי 
בשמחה רבה קבלו את מלכותו משתלט על השכל, לכן 

, כי אמרו לבורא עולם אנחנו נשדל להיות יראי יתברך
פתחים ליצר את כל הונסגור  נברח מניסיונותכי שמים, 

הרע, וכשהיצר הרע בכל אופן ירצה להשתלט עלינו, אנחנו 
ה' ימלוך " - אבא תשתלט לי על השכללם, נבקש מבורא עו

לטת על פרעה וחילו והחלטת תששהכמו  ,"לעולם ועד
על שכלו של אתה לעולם ועד משתלט כמו שבמקומם, ו

גם בשידוכים ובפרנסה ועל לב מלכים ושרים, אז אדם 
  .תגאל אותנו מיצר הרעתשתלט על דעתנו ו

 

זה לא רק כי כל לילה ובכל שחרית מזכירים את זה,  ולכן
זה דלק ואנרגיה  הזכרת יציאת מצרים בלילה וביום, אלא

שה' גאל  את יעקב וגואלו לעולם מהיצר עצומה לחיזוק, 
 .הרע החזק ממנו

 

, שאז לעתיד לבואאת השירה הזאת משה  "אז ישיר" ולכן
מלאה הארץ דעה את ה' ויטו שכם אחד וגם יהיה "

אז ה' ישחט את היצר הרע, ויהיה שליטה ש", לעובדך
ונזכיר שראינו והכרנו  מלאה של בורא עולם בשכל שלנו,

כוח זה של בורא עולם  בקריעת ים סוף, שמזה למדנו איך 
לנצח את היצר הרע, שהשלטנו את בורא עולם על שכלנו, 

שבורא עולם  וכך ובזכות זה זכינו להגיע לגאולה השלימה
 ".שכם אחד לעובדך" -באופן מוחלט ולגמרי עלינו השתלט 

 

מלפניך, ותקננו בעצה טובה מוסיפים בהשכיבנו " ולכן
'" כי זה הכוח שעלינו להשתמש יום יום גם והסר שטן וכו

שנה מקריעת ים סוף, וזה חיזוק  3500אחרי שעברו כ 
  .אמתי לחיי היום יום לנצח את היצר הרע הבוער בקרבנו

 

, דומהן משתמש להפיל באופהיצר הרע גם  ובעצם
ם כן אלא א עובר עבירהאין אדם "סוטה ג' כמאמר הגמרא 

לפעול כנגדו להקדים וולכן חייבים , "נכנסה בו רוח שטות
 .ולא היצר. ה ישתלט על דעתנו"בכוח נגדי שהקב

 

 

, שיש עוד עצה טובה לנצח את היצר הרע, פשוט כאשר אנחנו מרגישים שמאבדים שליטה ליצר הרע, נתפלל ללמדנו
אין עוד באמת ונשתגע אחריו ונצעק נמסור לבורא עולם את השליטה על רצוננו, ואם באמת ניתן לבורא עולם את השליטה ו

אכן נצליח להתגבר על היצר הרע, אבל אם כאילו נמסור אבל אנחנו באמת נחליט וניגרר לרע אז חטאנו וגם פשענו מלבדו, 
 .האשמנו את בוראנו בנפילתנו רח"לבאי לקיחת האחריות על עצמנו וגרוע מזה עוד 

   

 ב ארדוף אחלק שללאמר אוי
 

כותב שפרעה חשב לעשות לישראל כנוהג  הכלי יקר
העולם, שמי שרוצה להפיל את חברו אזי כמה שיותר 

משמים ארץ " )איכה ב א(יגביהו כך תגדל נפילתו,  כמ"ש 
, דהיינו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא "תפארת ישראל

במלך אחד שמרד בו איכר פשוט ונבזה, מה  משל והביא
לך העשירו והגדילו מאוד מאוד, ועבדי המלך עשה המ

תמהו על זה, ולאחר כמה שנים שהכפרי היה אדם חשוב 
עשה בו המלך נקמה שהרג אותו ואת  אזעשיר ומפורסם, 

כל משפחתו ולקח את כל רכושו ולא השאיר לו שריד 
ופליט, וזה נקמה כואבת ומפורסמת הרבה יותר מאשר 

 כר.היה הורג אותו כשהוא שפל ולא מו
 

אמר פרעה לעמו: מה שווה הנקמה שאתנקם מעבדים  כך
", וידל ישראל מאדהעסוקים בחומר ולבנים ככתוב "

אדרבה אחלק להם שלל משלי ומשל עמי ע"י שישאילום 
הכוונה  וזה ,וזהב ושמלות וככה ירגישו חשובים כלי כסף

בהתחלה  אבלאותם כי יבא יומם,  אמר אויב ארדוף ואשיג
" שימלא תמלאנו נפשישלי, וכאשר "אחלק להם שלל מ

ממני ומרכושי, וכשהם  -ליבם של ישראל כל טוב מנפשי 
" אני אריק חרבי ותורישמו ידי" אזיהיו שקטים ושאננים, 

, כדי שתהיה גלויה ומפורסמת הנקמה שאעשה בםינקום 
 בהם על שמרדו בי והביאו את עשר המכות על מצרים.

 

תוב פעמיים בתורה לגבי הרי כשעל הסברו הנפלא,  וקשה
ויתן השם את חן העם בעיני הרכוש שלקחו ממצרים, "

", הרי שזה היה מתוך נשיאת חן, ולא מתוך כוונות מצרים
 זדוניות ורעות, וחלק מתוכנית של נקמה???

הנשיאות חן שה' נתן ליהודים אצל שזה בדיוק היה  ויתכן
 המחשבה הזדונית והמרושעתוהתוכנית  - , והיאהמצרים

כאילו יש כאן  לנקמה, שהלבישו אותה בחיוך נופת צופים
ולכן יש מדרשים רגע של התחשבות וידידות עם היהודים, 

נבהלו  הםשהמצרים השאילו בעל כורחן של היהודים, כי 
שהציקו להם מגילוי החיבה והחיוכים של המצרים 

ברשעות ובעבודת פרך ולכן חשדו שיש עוד רשעות 
לקחת  ה"הקבהחיוך, ובלי ציווי של המסתתרת מאחורי 

 מהמצרים היהודים לא היו מסכימים לקחת.
 

כתוב שזה דרבן את המצרים לרדוף אחרי היהודים  ולכן
שחשבו  ולמרותשיחזירו את מה שהשאילו ליהודים, 

 3ימים והיהודים לא חזרו לאחר  3שיהודים השאילו רק ל 
ומתו מכות  10אחרי שהמצרים חטפו  בכל זאתימים, 

היה להם לוותר על הכסף העיקר הבנים הבכורים שלהם, 
בכל זאת  למהשלא יחטפו עוד מכות,  להתפטר מהיהודים

 רדפו להחזיר את הכסף??
 

זה מובן, שלא הפסד הכסף גרם למצרים לרדוף  וכאמור
חלק מתוכנית שכל נתינת הכסף היה  אלאאחרי היהודים, 

ה חלק זה גם הי שני מצדאבל , נקמה מרושעת ביהודים
עולם להכשיל את המצרים שירצו  ה"הקבמהחשבון של 

לנקום ביהודים ולרדוף אחריהם גם אחרי שיצאו 
נתן למצרים תחושה טובה שהנה הם  ה' ואדרבאממצרים, 

הפך  ה"הקבמצליחים להתקדם בתוכנית הנקמה ובסוף 
קערה על פיה, שנכשלה התוכנית הזדונית של המצרים, 

 רכוש גדול מכל המהלך. עודהודים הרוויחו ואדרבא הי
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מה שאמרו חז"ל כל  הכלי יקרפי רעיון זה ביאר  ועל
לראש  , כי בורא מגדיל אותו המיצר לישראל נעשה ראש
"איש פסוק ב מפורשגם  וזה ,כדי להגדיל אח"כ את נפילתו

בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת בפרוח רשעים כמו 
 .מדם עדי עד"עשב ויציצו כל פועלי און להש

כפי שכתוב משתמש בזה גם להיפך,  עולםבורא  אומנם
אבן מאסו הבונים " אודך כי עניתני ותהי לי לישועה"

שבורא ", "מאשפות ירים אביוןו", הייתה לראש פינה
הכי ום מקהכי נמוך להמקום מאנשים להרים  עולם אוהב

 .הכי עוצמתית בחדות, כך מורגש העלייה למעלהגבוה 
 

ו הכי חזק לנו, הוא מפנק אותנו בכל דרך, בכדי שאחרי זה יפיל אותנעושה  היצר הרע האויב הגדולגם פרעה הרשע כך  וכמו
 מהמקום שהכי גבוה.הוא גם נותן לנו כביכול להתעלות ברוחניות בכדי שאחרי זה יפיל אותנו הכי נמוך לפעמים לכן שיש, ו

 

עלינו להתלכד, ולהתחזק בחבורה, שלא ניתן ליצר את זממו, ולא ניתן לו מהחיזוק למעלה להפיל אותנו הכי למטה  ולכן
לעודד, לא ליפול להחזיק מעמד, ואם חלילה נפלת אל תיפול הכי למטה כשאיפת ולייאש אותנו, כי זה כוחו של חבורה, 

האויב, וגם אם נפלת הכי למטה, אל תתייאש כרצונו הזדוני והמרושע של האויב היצר הרע, אלא למרות התסכול הנורא על 
 אש אלא ביחד נקום ונתעודד.הנפילה החדה מרוחניות וקדושה לתהומות של טומאה, אוי כמה כואב, אבל אל תפרגן לו ותתיי

 

הכלכלי או בעניין אחר, אל תיבהל ואל תתייאש!! כי יתכן שבורא  ךאם תראה שאתה יורד למטה ועוד למטה במצב כן וכמו
עולם רוצה להרים אותך הכי גבוה והכי למעלה, ולכן הוא הוריד ומוריד אותך, בכדי שהעלייה תהיה הכי מוחשית והכי 

 ואמן. ה' נקווה שנזכה לראות בישועת השם כהרף עין, ונעלה מעלה מעלה ברוחניות ובגשמיות אמןבולטת לטובה, ובעזרת 
 

 כל חיל פרעה בים לא נשאר בהם עד אחד
 

דהיינו פרעה,  נשאר אחדעל התורה כותב: אבל  תוספות
שבא גבריאל והחזיק פרעה בתהום של הים  והביא מדרש

קולו חמישים יום, כנגד שאמר מי ה' אשר אשמע ב
 )שכמניין מ"י היה בתהום של ים(.

 

וכן הבעל הטורים מביא מפרקי דרבי תהלים קו' במדרש  והנה
מובא מחלוקת תנאים, רבי יהודה אומר אפילו  פ' מ"ג אליעזר

", ורבי נחמיה חולק אחד מהם לא נותרפרעה מת, שנאמר "
, ואכן פרעה היחידי שנותר, כמו ולא עד בכלל" עדכי "

 ".ואולם בעבור זאת העמדתיך" טז( )שמות ט,שנאמר 
  

קו, מקשים על רבי נחמיה מלשון הפסוק תהלים  וראיתי
וכאן משמע ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר" " יא:

 ומרן שלא נשאר זכר מהמצרים ואף אחד לא שרד??
תירץ  עמוד מו' טעמא דקראבספרו  הגר"ח קנייבסקי

חזיר אותו גם פרעה טבע, ולאחר מכן הקב"ה ה א'שבשלב 
לחיים כדי שיספר את ניסי הבורא, ודייק כן מלשון הפרקי 

 ".שהחייהו הקב"ה מבין המתיםדרבי אליעזר "
  

שפרעה ניצל, כתוב במדרש: שפרעה נהיה מלך  ואחרי
בנינווה, וכשבא יונה הנביא והזהיר אותם שאם לא יחזרו 
בתשובה נינווה מתהפכת, מיד נזכר פרעה במכות מצרים, 

 בתשובה.והחזירם 
 

פלא עצום, הרי כל המצרים שטבעו ומתו כבר הכירו  וזה
בכוח השם, ואמרו שהשם נלחם בהם, אבל בורא עולם לא 
רצה שיחזרו בתשובה לכן מיד הטביע אותם, אז למה 
דווקא הרשע העיקרי דווקא הוא שרד, ואפילו שהחזיר 
בתשובה עיר שלימה למה זה עדיף מלהחזיר את כל 

שיו ומיד, מאשר פרעה שחזר והחזיר המצרים בתשובה עכ

שמשך את יהוא בתשובה רק אחרי מאות שנים, בתקופת יונה 
 ככתוב ברש"י???למלך 

 

, איך יתכן שאחרי כל מה שעבר במכות ובים, פלא ועוד
ובחמישים יום בתהום!!! בכל זאת הוא שכח ולא חזר 
בתשובה מאות שנים, רק עד שיונה הזכיר לו??? ובכלל הוא 

 ה לאריכות ימים מופלגת, ובכל זאת הוא נשאר רשע???זכ
 

!!! ומאות שנים אחרי קריאת רשע נשאר רשעבאמת  אלא
המוסר שראה  אבלים סוף הוא לא התקרב לבורא עולם, 

שהתעורר אפילו שזה  וברגעישב כל הזמן על פתחי ליבו, 
המוסר שראה בזמנו היה לאחר מאות שנים, בכל זאת 

 .ליט לחזור ולהחזיר בתשובהוהח, התעורר בו בעוז
 

שלא רצה למרות שבתחילה היה טוב מצד עצמו  ובאמת
חודשים  3הורידו אותו ממלכותו ולגזור רע על עם ישראל 

 השכרמגיע לו את לא עדיין בר והסכים להם, שעד שנ
, אבל כי בסוף הוא הרשיע יותר מהם הגדול לחזור בתשובה

שווה להמתין , היה היות והוא החזיר עיר שלימה בתשובה
נינווה  ויושבי ,לו למרות חטאיו האיומים והמחרידים

עדיפים על המצרים, כי לנינווה היה זו פעם ראשונה 
ה ומיד חזרו בתשובה בלב שהעירו אותם לחזרה בתשוב

הרבה מהלכות תשובה לומדים מנינווה, כי שלם, ואכן 
 .פרעה הרשע לימד אותם מה זה תשובה

 

לימד אותם מבשרו, שחזרה בתשובה  דווקא  פרעה ובעצם
ה' הצדיק צריכה להיות מהלב, הנה הוא כבר אמר למשה "

", אבל משה ביטל דבריו, ואמר אני ואני ועמי הרשעים
שלם, וברגע שיגמר הצרה אתה שוב יודע שזה לא מלב 

 תחזור לסורך, וכך היה משך מאות שנים.
 

מאוד שהוא שרד ללמדנו, א. שתשובה צריכה להיות מכל הלב, ולא רק זמני. ב. שאפילו רשע מרושע שווה לבורא  ויתכן
ילו אם מאות שנים עולם להשאיר אותו מאות שנים, בשביל להחזיר ציבור שלם בתשובה. ג. לעולם אל תזלזל במוסר, אפ

 חוזר בתשובה שלימה. והבן אדםזה לא עזר, אבל יום אחד הלב נפתח סוף סוף, והבן אדם נזכר, ואז הכל צף, 
 

 ,מלכינו השיבנו בתשובה שלימה לפניך, ותן בידינו זכות להשיב רבים מעוון, כי עדיין אינני גרוע מפרעה הרשע אבינו
גדול עד כמה שידי משגת, לחזרה בתשובה שלימה ונצחית מתוך שמחה אני לחזק את עצמי יחד עם אחרים ציבור  מתאמץ

 וטוב לבב אמן ואמן.
 

 "ויבאו בני ישראל בטו' לחודש השני לצאתם מארץ מצרים, וילונו כל העם"
 

מה כתבנו בעניין זה בהרחבה בסוף פרשת בא, בעניין המצות שהכינו לשבוע ובנס החזיק לחודש ימים, וזה נגמר להם  ראה
 חודש שיצאו ממצרים. אחרל בדיוק

 

 וילנו מי יתן מותנו ביד השם באכלנו לחם לשבע
 

עצום בצימאון למים רק אחרי שלושה ימים התלוננו,  פלא
וגם רק אחרי האכזבה האיומה שסוף סוף הגיעו למים 

זאת הם לא כפרו לטעון מי יתן  ולמרותוהמים היו מרים, 
 ואילות, מותנו במכת חושך כמו הרשעים שלא רצו לצא
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 מתנו הלוואי בלחם כבר ביום הראשון שנגמר כבר התלוננו
, והרי צמא יותר מסוכן ויותר מציק מאשר שךבמכת חו

 ??תלונתם הקשהלא מופיע שנענשו על ש פלאגם ורעב? 
זה  אוליוביקשו כהוגן?? ם הכתוב ברש"י שלחם ש ומדהים

יום הראשון שחסר ב כבר למהפלא אכן ויחסית לבשר!! כהוגן 
 ??במכת חושך -" מי יתן מותנובכפירה, " דברו מידלחם 

 

, פרשת באסוף על פי היסוד שכתבתי ב לתרץ ונראה
שברגע שהם טעמו את המצווה בתוך גופם מצת מצוה, אז 
בער בהם אש קודש, לעשות עוד מצות שיהיה להם לכל 

שהיה להם ביטחון בה' שידאג  ולמרותשבעת ימי הפסח, 
לכל צרכיהם , אבל הם רצו מצות חבורה שהן עשו לבד 

היה ש במכילתאכתוב ולשם מצוה ולא לחם מן השמים, 
 נס והבצק הזה הספיק לחודש, דהיינו במקום לשבוע.

ברגע שהסתיים הנס ונגמר להם המצות, מיד הם  אומנם
התלוננו, א. כי הרגישו מיד חוסר בהשתוקקות למצווה 

בת כלולותיך, והנפילה אה מתוךשטעמו במצות שהכינו 
להם לייאוש,  ב. הם נבהלו מאוד שהפסיק  מההרוחנית גר

וחשבו אולי מאס בהם השם, ולכן התייאשו ונפלו  הנס,
לא היה נס שלכדי כפירה מי יתן מותנו, אבל במים 

 בהתחלה, לכן התאפקו במסירות נפש לישועת השם.
 

ניסיון רק האמת גם בלחם שהפסיק הנס, זה היה  אבל
לא ועליהם היה מגיבים בנפילה  עם ישראללראות איך 

בורא עולם רצה לשדרג אותם  ובעצםחלילה,  להתייאש
לחם אבירים  של מלאכי השרת, , מיוחדחני לחם רו -מן ל

נענשו על זה ולא  לחם זה נחשב שביקשו כהוגןכלפי ה ולכן
 .חלילה ניסיון רוחני ולא סתם תאווהכי זה היה 

 

עלינו להתחזק בעיקר בתפר שבין עליה ועליה רוחנית, ולא ליפול עם סיום עליה אחת, כי הסיום לא אומר שבורא  לכן
גבוהה יותר, ועל כל רוחנית ותנו לעליה ברמה עולם מאס בעלייתנו, אלא יתכן שלהיפך בורא עולם רוצה עכשיו לשדרג א
 ובעזרת ,ת הבורא גם בסיום התלהבות העלייהפנים לא להתייאש כי יתכן שזה ניסיון לראות האם באמת אנחנו אוהבים א

גמר לנו העלייה, אלא תתחדש כל יום בעבודת השם, ככה לא נשכל יום יהיו בעיניך כחדשים, את הציווי שבנקיים השם 
 ו באהבה ובשמחה, "שובו אלי ואשובה אליכם".הפרוסות לנה "של הקבלמעלה למעלה לידיו  נטפס

 

 ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך
 

אומרת שלא כמידת הקב"ה מידת בשר  ברכות מ' הגמרא
כלי ודם, אצל בשר ודם כלי ריק מקבל ומתמלא, ואילו 

אדם שהוא  אצל בורא עולם ואילועוד,  מלא לא יכול לקבל
לא מתמלא ו רחוק מרוחניות לא מקבלכלי ריק שהוא 

מלא  שהוא -שהוא ככלי מלא אדם ברוחניות, ואילו 
יותר ויותר, וכמה  ברוחניות דווקא כן ממשיך להתמלאות
 שהוא יותר מלא כך הוא מתמלא יותר.

 

דהיינו אם אדם הוא  –" אם שמועכוונת הפסוק " וזה
" תמשיך תשמערוחני ששומע בקול הקב"ה, אזי "

מלא ברוחניות להתעלות ולקבל עוד רוחניות, כי אדם 
 מתמלא ברוחניות.

 

כנגד זה ברא אלוקים, גם בטומאה זה כך, מי שמלא  וזה
בטומאה מתמלא עוד יותר כי המשביעו רעב ומחפש עוד 

 טומאה ומטמא את עצמו בלי סוף ועדיין לא שבע.
 

אדם שנקי מטומאה אזי לא  - כלי ריק מטומאה ואילו
 מקבל טומאה, הוא נשאר ריק מטומאה כמו אדם שבע

 מאוד שלא מסוגל לאכול אפילו עוד פירור.
 

מלא ברוחניות שנוכל לקבל עוד שפע קודש, ושנישאר או נתרוקן ונהיה כלי בורא עולם, שנהיה כלי מלא וכלי ריק,  יעזרנו
כלום ליצר  לתתלא את הכלל לא נתמלא מהטומאה המשתוללת בכל פינה ומקום, ונזכור שושחלילה כלי ריק מטומאה 

!! כך נישאר קדושים וטהורים, אמן ואמן.   הרע!! שום אחיזה!! נרעיב אותו
 

 ויהי ביום השישי לקטו לחם משנה
 

שיש לבצוע ולברך פסק  או"ח סימן רע"דערוך בשלחן 
לחמים שלמים  2 -המוציא בסעודות שבת על לחם משנה 

, וזה זכר לנס המן שירד לעם ישראל ביום השישי בסעודה
 יףומוס ," שיהיה להם גם אוכל לשבתלחם משנה"
 וכתבשולחן ערוך שבליל שבת יבצע מהחלה התחתונה, ה

שזה דווקא בליל שבת אבל ביום שבת עליו לבצוע  הרמ"א
 וסיים הרמ"א שהטעם הוא על פי הקבלה.מהעליונה, 

 

הרה"ג ירחמיאל שהותי בשבת במונסי חידש לי  ובעת
חידוש נפלא על דרך הפשט לגלות את הניג שליט"א 

 ם שבת.ההבדל בין ליל שבת ליו
 

", לחם משנהביום שישי עם ישראל קיבלו במן " שהנה
דהיינו מלבד המן הבודד שהיה מגיע מידי בוקר נוסף מעליו 

 עוד מן עבור יום שבת.
 

 2 –מן אחד הספיק לארוחת בוקר וארוחת ערב  והנה
סעודות, אם כן יוצא שבליל שבת עדיין אכלו חצי מן של 

שבת מהלחם  מובן שיש לבצוע בליל ולכןיום שישי, 
התחתון שזה ממש זכר ללקיטת המן, שהתחתון שהגיע 

את המן השני  ואילועבור יום שישי חציו נשאר לליל שבת, 
העליון הנוסף כולו נשאר ליום שבת, לכן ביום השבת 
בוצעים מהעליון שזה זכר למן באופן מושלם, עד כאן 

 חידושו הנפלא מתוק מדבש.
 

 המשנה ברורהה שהנ לי להוסיף על דבריו, והתחדש
שאיך בליל שבת בוצע  קושיית הב"חמביא את 

" דהיינו להעביר על המצוותמהתחתונה הרי אסור "
שחייבים לבצוע מהעליונה כי היא מצוה זמינה וקרובה 

 יותר אליך???
 

שאת החלה התחתונה יקרב חלקו אליו  תיקן הט"ז ולכן
יותר מהעליונה כך שהתחתונה קרובה וזמינה לו וממילא 

 נו נחשב כמעביר על המצוות.אי
   

ברגע שמקרבים רק חצי חלה תחתונה קרוב יותר  ובעצם
לבוצע, יוצא שזה ממש כמו שהיה במן שרק חצי נשאר 
מהלחם של יום שישי לסעודת ליל שבת, וכך יוצא 
שמבליטים בלחם משנה רק חצי מהחלה התחתונה וזה 

 ממש כזכר למן.
 

ה לנו רמ"א מפורש שטוען שהטעם על פי קבלה, בכל זאת בורא עולם נותן ליהודי , שכל יהודי יש חלק בתורה, הנללמדך
לחדש באופן נפלא ממש שממתק את ההלכה באופן נפלא ביותר, ולכן ר' ירחמיאל הצדיק יקר שביקרים עובד ה' באמת 

 גם אתה יהודי יקר אל תאמר כי התורה רחוקה היא ממך, שקר!! כי בפיך ובלבבך לעשותו!!! לכן גם אתה תתמסר לתורה
באהבה רבה ואמיתית וגם לך יתגלו צפונות התורה באופן מדהים ומעורר התפעלות, רק חזק ואמץ האמן בעצמך ותשקיע 

 ותראה הצלחה גדולה אמן ואמן.



חידושים וחיזוקים עצומים "וטהר לבנו"   בספר הקדושיכול להשתתף ולתרום הנצחה ביחד, גם אתה/ם 

 שגדולי ישראל העידו שזה הצלת הדור מסכנות הדור
 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
לרפואת הרב יפת בן מרים שליט"א ומרת  בראשית

 ברכה בת מרים תליט"א
הגאון רבי מאיר מוגרבי שליט"א 

ראש הישיבה הגדולה "כנסת 
 אשדוד-ישראל

   בחוקתי

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
 ביטון ומשפחתוברוך 

טז'  –רבי אליהו ביטון בר חנה  –לע"נ  בהעלותך
 סיוון תשס"א

הרבנית אסתר אלבז 
 תחי'

 לע"נ אברהם ביטון בן עליה  חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
 ברוך ביטון ומשפחתו

   שלח

ו'  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 כסליו התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

הרב אברהם יצחק בן הרב דוד  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז –אלפער 

הרב שלמה אלפער 
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל  –לע"נ  פנחס   וישב
כה'  –בן הרב אהן צבי נודל שיבלט"א 

 תמוז

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ הגאון הצדיק ראש הישיבה רבי שמעון  מקץ
ה' טבת  -  תחי'הכהן זצ"ל בן עישה עליזה 

 תשע"ד

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל  –לע"נ  מטות 
כה'  –בן הרב אהן צבי נודל שיבלט"א 

 תמוז

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה סולומון  ויגש
 זצ"ל 

 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

 חסיבהאליהו ושמואל מלכא בן לע"נ ר'  דברים תלמיד חכם בעילום שם להצלחתו ולהצלחת משפחתו  ויחי
 ז"ל 

 .נ.צ.ב.ה.ו' באב תש"ן ת -נפטר ב

 ונכדובנו 
 אמלכואדם ר' דניאל 

לע"נ ש"ב הרב יצחק בן הרב שלום  ואתחנן   שמות
 יח' אב –ריינר 

נכדו הרב שלמה 
 פרידמן מונסי ארה"ב

   עקב בעלום שם בקרוב לבנו  לזיווג הגון להצלחת התורם ו וארא

הכהן בר  ש"ב: הרב שמריהו זונדל –לע"נ  בא
 ח' שבט -הרב פייטל זעליג שר )שאער( 

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

ש"ב: געלא רעכא אקרמן בת  –ל"נ  ראה
 -הרב שמריהו זונדל הכהן שר )שאער( 

 ג' אלול

משפחת יאלס 
 שליט"א

 נ.י   ארה"ב

 –בשלח 
 שבת שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

 משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים
 מונסי

 ארה"ב

   כי תבוא

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

חיה פראדל בת הרב אברהם  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי –יעקב ע"ה 

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

  

 הגדה   פיקודי
 של פסח

להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח ריינער 
 שליט"א

 
הרה"ח ר' יונה בן הר"ר  –זקינו לע"נ 

 יא' טבת תשס"ג –שרגא צבי ריינער 
 

ריזל בת הרב ר' אברהם   -ולע"נ זוגתו 
 ח' טבת תשע"ג –סופר ז"ל 

 פ ח.הרה"ח רב 
 ריינער שליט"א

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן הרב פסח   -לע"נ 
 יוסף אקרמן  נפטר כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 משפחת גרניק ה' ניסן -לע"נ אליהו זאב בן ר' דוד יעקב תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   ראש השנה

לעילוי כל הנשמות  בעילום שם יום כיפור   מצורע
הם יעל שלא נאמר

 קדיש

   סוכות   אחרי מות

  –מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
 תשס"חל' ניסן 

   חנוכה הרבנית אסתר אלבז

   פורים   אמור

      בהר

 >>> עמודים כל אחד 500כרכים כ  2בעזרת ה' הספר יצא ב <<< 
 

 מחיר בפאונד מחיר בשקל מחיר בדולר מהות מספר

 1647 ₪ 8400 $ 2400 חומש שלם 2

 נתרם נתרם נתרם הגדה של פסח 3

 140 ₪ 720 $ 180 פרשה 4

 28 ₪ 144 $ 36 דף 5

 14 ₪ 72 $ 18 עמוד 6

 gmail.com@106855או באימייל    0527120333 יוחנן ריינר

 תורמים נוספים
    ₪ 180ש"ב הרב דוד וטובה קלמן דף ₪      72עמוד  – י"קהרב ₪,  100ראש ישיבה חשוב בבני ברק 

  ₪ 2000יהודי יקר מאוד משדרות  ₪  300 באשדוד ראש ישיבה חשוב  ₪ 200שלמה ביטון הרב   ₪ 200שמעון שנקר הרב 
 ₪  7000יהודי יקר מאוד מעפולה שה' ייתן לו בריאות איתנה ורפואה שלימה 

mailto:106855@gmail.com



