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 פנינים לפרשה
  
ויהי בשלח פרעה את העם ולא חם ""

, אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא
כי אמר אלקים פן יחם העם בראותם 

 )יז, יג(                 "   מלחמה ושבו מצרימה
 פן ייחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה

שמא לא יוכלו ,  מדבר במלחמה ביצר הרע–
ובו לקליפת לעמוד בקשרי המלחמה ויש

ואמרו במכילתא שהוליכם במדבר . מצרים
ארבעים שה שיאכלו מן וישתו מי באר 

והרי במדבר היו בחטא , והתורה בללת בגופם
די ' אלא שאלולי המרגלים הי, המרגלים

וארבעים , בארבעים יום של קבלת התורה
ועל ידי שיאכלו , אמצעיים וארבעים אחרוים

מלחמה גד יצר אכילה בקדושה יוכלו לעמוד ב
 )צ הכהן"ר(   .   הרע ולא ישובו לקליפת מצרים

  
 לפי שיצאו ישראל – ויהי בשלח פרעה 

ברשותו של פרעה ולא בעל כרחו חשבו 
, המצרים שהם יכולים לרדוף אחרי בי ישראל

שלא יצאו , והתקיים בהם משגיא לגויים
שטבעו בים , דםויאב, ישראל אלא בהסכמתם

 .ולכן היו גם הפלשתים לחמים בישראל. סוף
  )מגיד חדש(                  

  
קרוב החסד שעשו הכעים עם  –כי קרוב הוא 

שאמר וירא יושב הארץ הכעי את , יעקב
א קרובה פורעותם של מצרים "ד', האבל וכו

וכאמר . הואכי קרוב . ה מהם"שיפרע הקב
ולכן עשה עמם סים (לבי ישראל עם קרובו 

  )כ"פסיקתא דר(                    )  שלא כדרך הארץ

  
... ולא חם אלוקים... ויהי בשלח פרעה"

בראותם מלחמה ושבו ...פן יחם העם 
  )יז, יג('                                           מצרימה

בשלח "יתה דוקא משום שהיציאה ממצרים ה
התעורר , ברשותו ובהסכמתו, דהייו, "פרעה

חשש שבעת מלחמה יבואו להרהר שמא היה 
והא ראיה שהוצרכו , ממש בפרעה ובדעותיו

  .ואו אז יחליטו לשוב למצרים, לקבל רשותו
אילו היו בורחים ויוצאים בעל , זאת ועוד

כי אז , ודאי היו יראים לשוב אל פרעה, כרחו
  .דו בו ללכת בלא רשותוהיה מעישם על שמר

פן "יש לחשוש , אבל כיון שתן רשות ליציאתם
 .יחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה

")  חלת דוד"בעל (             
                

ולא חם אלקים דרך ארץ פלשתים כי "
קרוב הוא כי אמר אלקים פן יחם העם 

  )יז, יג(   "   בראותם מלחמה ושבו מצרימה

הלא הר סיי בחר כבר קודם , והלכאורה תמ
תעבדון "ה "וכמאמר הקב, לכן לתית התורה

-אם, )יב, שמות ג" (את האלקים על ההר הזה
כן מה שייך לומר כי אך משום שלא חם 
להביאם דרך ארץ פלישתים העבירם בדרך 

  .הזאת
ומשום שהוצרך " פן יחם"ושמא מפי החשש 

ה לכך בחר מלכתחיל, להסיבם דרך המדבר
ולולא זאת היתה התורה יתת להם , הר סיי

  )חזון איש(                                     .בארץ ישראל

  
פן יחם העם בראותם מלחמה ושבו "

  )יז, יג(                                         " מצרימה
ל מדוע לא "שואל הרב משה פיישטיין זצ

פלישתים ה את ישראל דרך ארץ "העביר הקב
ויעשה להם ס למוע מהפלשתים להלחם 

  .בהם
ה עושה "אין הקב, הוא שואל והוא משיב

יסים למוע ממישהוא את הבחירה החופשית 
ה למוע מהפלישתים את "ולכן לא רצה הקב

ואז שאל מדוע לא . רצום להלחם בישראל
יעשה ס לישראל לסייעם במלחמה עם 

. אה סאתםפלישתים יש לומר שעדיין לא תמל
אם ישראל היו בדרגה גבוהה של , ואמם

ה שיסייע "בטחון והיו משליכים יהבם על הקב
היו עוברים מיד דרך , בידם גד הפלישתים

וצחים וכסים , לחמים בהם, ארץ פלישתים
אולם מאחר והפסוק מעיד . תיכף לארץ ישראל

שאין הם בעלי בטחון במידה הראויה ותיכף 
ם באים לקראתם יפו כשיראו את הפלישתי
ה "על כן העדיף הקב, עורף לשוב מצרימה
ה "ואף שם מצאו שהקב. לסובבם דרך המדבר

עשה לישראל יסים רבים כאשר המצרים 
כגון הען שקלט את החיצים , רדפו אחריהם

ה לא עשה "אולם הקב. מאבי הבליסטראות
ס למוע מהמצרים את הבחירה ולדאוג לכך 

,  ירדפו אחרי ישראלשישארו במצרים ולא
ה לעשות יסים גלויים כמו "דעדיף להקב

שעשו על הים מאשר לעשות ס השולל את 
  )דרש משה(                .       הבחירה החופשית

 
, וחמושים עלו בי ישראל מארץ מצרים"

  )יט-יח, יג("      ויקח משה את עצמות יוסף
כל עיקר חימושם של ישראל לא היה אלא 

שכן במדרש ".  משה את עצמות יוסףויקח"
? מה ראה", "הים ראה ויוס"הובא על הפסוק 

הה ). ג"ילקוט תהלים תתע" (ארוו של יוסף
זין -עצמות יוסף שטל משה הן הן הכלי, כי כן

  ) ירושלים-רבי יוסף דב מבריסק (. שהיו לישראל

  
ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים "

 מארץ וחמושים עלו בי ישראל. סוף
  )יח, יג("                                            מצרים

ודע כל  – ויסב אלקים את העם דרך המדבר
כדי , סיון גמור' עייי ישראל במדבר הי

, שיעלו במעלות הבטחון שהוא שורש האמוה
ולסיבה . כדי שיהיו ראויים לקבל את התורה

ולא , זו קרע להם את הים מדי עברם בתוכו
ובמרה עשו המים המתוקים מרים . בבת אחת

וכל זה , לפי שעה ועל ידי העץ חזרו ומתקו
ולא , גם ירידת המן דבר יום ביומו. סיון גמור

ואחר שרפו . סיון גמור' הכל הי, לימים רבים
ידיהם מן התורה שקיבלו במרה בא עמלק 

כי בעוון ביטול תורה הצרות , ולחם בהם
  )בחיי' ר(                               .         באות לעולם

  
כי , ויקח משה את עצמות יוסף עמו"

השבע השביע את בי ישראל לאמור פקוד 
והעליתם את , יפקוד אלקים אתכם

 )יט, יג("                        עצמותי מזה אתכם
 משה רבו – ויקח משה את עצמות יוסף עמו

זם ה זן את ישראל ברוחיות ויוסף "ע
ה את ישראל "בגופיות שהוציא משה רבו ע

ממצרים לקח לעצמו גם את בחית יוסף לזום 
את עצמיותו , את עצמות יוסף, גם בגשמיות

  )הרבי מקוסוב                     (     .של יוסף

  
 כתיב חכם לב יקח – ויקח משה את עצמות יוסף

 עסקו בכלי כסף וכלי זהב שכל ישראל, מצוות
והרי גם . ה עסק בעצמות יוסף"ומשה רבו ע

שהרי צטוו ויקחו איש מאת , זאת היתה מצוה
מצוה שהאתה עמה ....אלא שזאת , רעהו

לאלתר וחכם לב יקח מצוה שאין האתה עמה 
  )וב'הרבי מוכצ                                       (   .  לאלתר

  
לא לקחם קודם  – ויקח משה את עצמות יוסף

) ל"לע(הפסח מפי שטמא אסור לאכול הפסח 
ויקח משה את עצמות . אלא שביציאתם לקחם

, בי אפרים יצאו בלי עצמות  יוסף, אמר. יוסף
ולכן תחבר יהושע אל משה . והרגו, השביעם

  .לפי שהיו עצמות יוסף זקו במחיצתו של משה
  )הרוקח(          

  
כל  – ויקח משה את עצמות יוסף עמו

, השבטים לקחו כל אחד ארון ראש שבטו
והיות ובי , והיות ויוסף חלק לשי שבטים

חשש משה , ישראל היו עמוסים בביזת מצרים
ה שמא יאמרו שבט לחברו שהם יקחו "רבו ע

לכן ,  של יוסףואין זה לכבודו, עצמות יוסף
.ה את עצמות יוסף עמו"לקח משה רבו ע

  )ל דיסקין"מהרי(                                  
  
  )יט, יג("והעליתם את עצמותי מזה אתכם"
למדו שאף עצמות כל השבטים , לאחיו השביע כן"

  )י"רש" (שאמר אתכם, העלו עמהם
העלאת עצמות השבטים היתה בחיה של 

  שכן כבר הבטיח . ר מיתתןיציאת מצרים אח



אכי ארד "ה בטרם רדתם מן הארץ "הקב
כמו ". עמך מצרימה ואכי אעלך גם עלה

ומימרי יעליך " שפירש התרגום יותן שם
, "מתמן' ית בך'לתמן אוף אסקא אסיק 

' ביו'ה הבטיח ליעקב שיעלו "שהקב, כלומר
הם בראש ובראשוה ביו ' ביו'ו, ממצרים

כיון , לא כן יוסף. שבטיםדהייו ה, ממש
שירד למצרים לבדו ולא כלל בהבטחת 

לפיכך הוא עצמו השביע את אחיו , ה"הקב
, "והעליתם את עצמותי מזה אתכם"
כדי שתהיה עלייתו ממצרים , דיקא" אתכם"

וכח ההבטחה , ידי צירופו לעצמותיהם- על
להחשיבו כמי שעלה , שלהם תחול גם עליו

  .ממצרים
  
 ועבדיו אל העם ויהפך לבב פרעה"

ויאמרו מה זאת עשיו כי שילחו את 
  )ה, יד(               "      ישראל

וכי מעצמם ומרצום הטוב שילחו את 
כמו , הלא אך מכח המכות כעו, ישראל

כולו "שאמרו , שהיה אחר מכת בכורות
  ?ורצו אחריהם לשלחם לחרות" מתים

האמת היא שכוות פרעה בהעבידו את , ברם
כי אם , ך לא היתה לשם תועלתישראל בפר

ולהשכיחם תורת " למען עותו בסבלותם"
לבל יתשאו על המצרים באמותם ', ה

היא הותת שעם כל הרווח הכספי . העלה
לא בחלו בהטלת , שהיה להם מעבודתם

ושמו עליהם שרי מסים , מסים גבוהים
והחל , אמם שעה שבא משה לגאלם. לעותם

קצו בהם , מותוהעם להתעורר ולהתחזק בא
במחשבתם כי אם , המצרים וגרשום מעליהם

לא הצליחו עד עתה לדכא את אמותם שוב 
  .לא יוכלו להם

והחלו להבין , לפיכך משחלפו ימים אחדים
כי מלבד קאת הדת הרי בי ישראל היו 

תמהו אפוא על , עבורם מקור הכסה חשוב
מה זאת עשיו כי שילחו את ישראל "עצמם 
 )  בית הלוי(                       ". מעבדו

  
  )כב, יג(        " לא ימיש עמוד הען יומם"

הוא . עמוד הען הוא סמל הפרס בישראל
סופג לתוכו את כל החצים שהיו מכווים 

גם המהיג צריך לקבל באהבה את ... אליהם
  וכשם שהען . כל החצים המכווים אל העם

צריך  כן –השווה את כל ההרים והבקעות 
לדל . הפרס להראות יחס שוה לקטן ולגדול

  )עוללות אפרים(                   . ולעשיר

  
דבר אל בי ישראל וישובו ויחו לפי "

פי החירות בין מגדול ובין הים לפי בעל 
  )ב, יד("              יכחו תחו על הים, צפון

 עשו שלושה דברים בשביל –וישובו ויחו 
שיחשוב , לכו יומם ולילהה, לחזק לב פרעה

ויאמר , וישובו ויחו, פרעה שהם בורחים
, פרעה שהם בוכים בארץ ועל כן הם חוזרים

' שהי, והשלישי שיקבעו מחה לפי בעל צפון
ז כמו בעל פעור וכמו בעל זבוב אלהי "ע

כדי להטעותו לפרעה שיאמר סגר , עקרון
 .בעל צפון סגר עליהם, עליהם המדבר

  )בחיי' ר(                       
ואמר פרעה לבי ישראל בוכים הם "

  )ג, יד(         "   סגר עליהם המדבר, בארץ
 תירגם יותן – ואמר פרעה לבי ישראל

שאמר פרעה לדתן ואבירם שמשאתם למשה 
ה שארו במצרים ואמר להם פרעה "רבו ע

שילכו ויסיתו את בי ישראל כגד משה רבו 
יתה ראש ושובה והם שאמרו , ה"ע

ומפי שהיו מן השוטרים שהוכו על . מצרימה
ידי הוגשים עמדה להם זכות זו ולא מתו 

, בעת מכת החושך כשאר רשעי ישראל
    .ובקריעת ים סוף חזרו בתשובה לפי שעה

  )ל דיסקין"מהרי(                 
  
, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם"

, וייהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם
ויאמרו מה זאת עשיו כי שילחו את 

  )ה, יד(               "  ישראל מעבדו
 ברח –ויוגד למלך מצרים כי ברח העם 

הוגד , )כמין רדו(בגימטריא מאתיים ועשר 
, בברית בין הבתרים, לו שגזר על ישראל

גלות של ארבע מאות שה ולא של מאתיים 
  )מדרש(   .ולכן רדף אחריהם להחזירם, ועשר

  
  )ז, יד(                           "וכל רכב מצרים"

מהיכן היו הבהמות האלו מהירא את דברי  
  ).י"רש(' ד

או רואים מה ערך ליראתם של שואי 
לרגע ' כשרואים העוש הם יראי ד. ישראל

מיד , וכששמש ההצלחה מאירה להם פים
הופכים עורם והרי הם בין הרודפים את 

  )שבילי חיים(                                 .      ישראל
 
  )ח, יד(                  "את לב פרעה' ויחזק ד"

או רואים מן הפרשיות האלו שלאחר כל 
האותות והמופתים שעל ידיהם הודו 

. הצדיק' המצרים כי אצבע אלקים היא וד
סימן . חזרו ורדפו אחרי בי ישראל

אותות , "ממכות אין אדם עשה מאמין"ש
, ומופתים מועילים רק למי שרוצה לקלוט

  .אבל למקשה ערפו לא יועילו כל סי מצרים
שים שותים , והרי מכת דם היתה מופת גדול

וגם היום . ולזה דם ולזה מים, בכוס אחד
וזה טועם בה , שים אוכלים בקערה אחת"

אלא שאין זה , "לפי מעשיו וזה לפי מעשיו
  )איסר הכהן' ר(           .                         מספיק

  
את לב פרעה מלך מצרים ' ויחזק ד"

ובי ישראל . וירדוף אחרי בי ישראל
  )ח,יד ("                           יוצאים ביד רמה

 וגם כששמעו –ובי ישראל יוצאים ביד רמה 
כי חשבו , שפרעה רודף אחריהם לא חששו

הם הערב רב , שהוא רודף אחרי הבורחים
רק משהקריב , שו רשותו לצאתשלא ביק

פרעה וראו שהוא רודף אחריהם אז וייראו 
  .    ולא הלכו ביד רמה כבתחילה, מאד

  )עץ הדעת טוב(  
  
וישאו בי ישראל את . ופרעה הקריב"

, עייהם והה מצרים וסע אחריהם
  " 'ויצעקו בי ישראל אל ד, וייראו מאד

  ) י,יד(                                    
וישאו . לפי מחה מצרים – ופרעה הקריב

זה השר . בי ישראל את עייהם והה מצרים
. וייראו מאד. של מצרים שהלך יחד עם פרעה

ה עשה "והקב. שהה מלאך בא להלחם בהם
לעורר את ישראל , זאת לשתי סיבות

שאמר , לתשובה ולהרוג השר של מצרים
 ,זה השר של מצרים, וירא ישראל את מצרים

  )ח"אוה(                           .מת על שפת הים
הקריב את בי ישראל  –ופרעה הקריב 

משראו שפרעה רודף אחריהם , לתשובה
אחרי עשרת המכות שקיבל הביו שאין עצה 

ה שיכיע "גד יצר הרע אלא לבקש מהקב
  )בית אברהם(                                    .הלב הרע

 
, ל העם אל תיראוויאמר משה א"

אשר יעשה ' התיצבו וראו את ישועת ד

כי אשר ראיתם את מצרים , לכם היום
   "היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם

  )יג, יד(                                    
'  ולמה הי– ויאמר משה אל העם אל תיראו

, להם לירא והרי היו שישים ריבוא וחמושים
שפלים וכעים לפי אלא שהורגלו להיות 

וכן במלחמת עמלק צריכים היו . המצרים
לתפילתו של משה ורק אחרי שמתו יוצאי 
מצרים וקמו ביהם תחתם לחם משה 

  )ע"ראב(.       במלכי כען, בסיחון ועוג ויהושע
  

 בזמן שישראל – 'התיצבו וראו את ישועת ד
חשבו על כל מיי ' על ים סוף ציפו לישועת ד

ה "לא העלו על דעתם שהקבדרכים אבל 
, וכן גם לעין פרסה. יקרע להם את הים

וזהו שאמרו קשין מזוותיו של אדם כקריעת 
ה זן ומפרס את האדם "הקב, ים סוף

    )ר בוים"הר(.  ממקום שלא העלה כלל בדעתו

  
 יעשה – אשר יעשה לכם היום' את ישועת ד

ום יראה לכם כל הישועות הי, לשון עתיד
ואמרו כל הביאים לא תבאו , העתידות

אלא לימות המשיח אבל לעתיד לבוא עין לא 
  .ועל הים ראו מה שלא ראו ביאים, ראתה

  )א"שפ(                               

 
"             אל משה מה תצעק אלי' ויאמר ד"
  )טו, יד(

, ל תפילה לבדה לא תועי– מה תצעק אלי
. ז"שהרי מידת הדין טועת אלו ואלו עובדי ע

ובזכות מסירות . דבר אל בי ישראל ויסעו
פשם תגבר מידת הרחמים וייבקע לפיהם 

  )ח"אוה(.                                                   הים
  
ואתה הרם את מטך וטה את ידך על " 

ויבואו בי ישראל בתוך , הים ובקעהו
  )טז, יד(              "   שההים ביב

 תחילה חומה ואחר כך –והמים להם חומה 
מציו ביחיד עושי מות וכרת ומלקות , חימה

על עבירות ולא מציו ביחיד עושים אלה על 
, ובצבור להיפך, לשון הרע מחלוקת וגזל

שהיו צדיקים אך בעלי לשון , בדורו של שאול
, היו ופלים במלחמות ובדורו של אחאב, עהר

היו , שהיו רשעים אך זהרו מלשון הרע
וכן בבית ראשון שעברו על עבירות . מצחים

חמורות שבתורה היתה גלותם קצרה ובבית 
    .ארכה גלותו, שי שחטאו בלשון הרע בלבד

כל עוד היו , וכך גם בי ישראל על הים
ולהפוך השטן לקטרג ' מאוחדים לא יכול הי

  )משך חכמה(            .               החומה לחימה
  
  )כא, יד(                              "ויבקעו המים"

קשים מזוותיו של אדם : ל"אמרו חז
  .כקריעת יום סוף

  ?למה משלה פרסה דוקא לקריעת ים סוף
ישראל עברו את : ל"כי אמרו חז: התשובה

כלומר ). ין טוערכ" (כחצי גורן עגולה"הים 
. ה וסע אחרי חבירו בחצי עיגול'כל שבט הי

. והצורה היתה חצי עיגול אחרי חצי עיגול
אחד היה צריך להרבות בהליכה כדי : כלומר

וכן . ה ממעט'להגיע למחוז חפצו ואחד הי
 )וב'אייזיק מזידיצ', ר(          .    הדבר בפרסה

  
   "והמים להם חומה מימים ומשמאלם"

  )כט, יד(                                                  
ו כי "ל שלכך אמר חמה חסר ו"אמרו חז

הים תמלא עליהם חמה עבור פסל מיכה 
  .שעבר עמם

ב חומה "למה אמר בפסוק כ: ולכאורה קשה
למה אז לא תמלאו עליהם הים , ו"מלא וי

  ?חמה



 

  

 –אז שהמצרים עדיין היו בחיים : התשובה
שכן , הים יכול לכעוס על ישראלה 'לא הי

ורק לאחר שלא ... המצרים היו יותר גרועים
שהרי לא היו . כעס הים, שאר בהם אחד

  )אפריון(                                     . גרועים מהם

 
 "לאמר' אז ישיר משה ובי ישראל וגו"
  ) א,טו(                                                       

אמר להם , בקשו מלאכי השרת לומר שירה
מעשי ידי טובעים בים ואתם : ה"הקב

  ).ל"חז(? אומרים שירה
למה לא יתן למלאכי השרת : ויש לשאול

לומר שירה ולבי ישראל יתה רשות לומר 
  ?שירה

בי ישראל לא אמרו שירה על : התשובה
, האסון של המצרים אלא על תשועת עצמם

אבל המלאכים . לי לישועהויהי : כמו שאמר
מצא שכל השירה , לא שתעבדו במצרים

ואין אומרים , שלהם היתה על אסון אחרים
  )כלי חמדה(            .שירה על אסון של אחרים

  
  )יא, טו(   "  תבאמו ותטעמו בהר חלתך"
כי בא סוס .... תבאמו ותטעמו בהר חלתך"

 כשם שבשעת –" פרעה ברכבו ובפרשיו בים
הללו : ה שר של ים טוען'ת ים סוף היקריע

, עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה
בגאולה העתידה יטען , אף לעתיד לבוא

, ישראל אים שוים מן הגויים: המקטרג
פ "וזהו תביאמו ותטעמו אע. כ ייגאלו"ואעפ

  .שסוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים
  )ארוו של יוסף( 

  
  "ותקח מרים הביאה אחות אהרן"

  )כ, טו(
כמה טעמים אמרו למה זכרה כאחות 

כיון שמדת אהרן , ויש לומר עוד טעם. אהרן
שהיתה , וגם מרים כן, היתה מדת החסד

בתחלה . מרחמת על ישראל בימי גלותן
שימשה מילדת שחייתה את הילדים כגד 

כ עמדה להציל את משה "ואח. ציווי פרעה
ואף כי משה רביו . י אמו בסוף"כשהושם ע

אבל עיקר שבחו , ה מקור של חסד וטובה'הי
ולכן תייחסה כאן . המיוחד היתה הבואה

  .לאהרן
  
  )כב, טו(          "    ויסע משה את ישראל"

שעטרו מצריים את , הסיען בעל כרחן
. סוסיהם תכשיטי זהב וכסף ואבים טובות

וגדולה היתה . והיו ישראל מוצאין אותם בים
  ").רש(ביזת הים מביזת מצרים 

ל ויצלו את "כיון שאמרו חז: ותמהו רבים
 שעשאוה כמצולה שאין בה דגים –מצרים 

מהיכן טלו את כל הזהב לעטר , )ב, ברכות ט(
  ?הסוסים

. זה טיבו של עושר הגוים: ז כך"משיב הט
הם עשירים מבפים ומבחוץ אים מגלים 

כלום אפשר באמת . משל למצולה זו. אותו
, אין זה כך? גיםלרוקן את התהום מכל הד

אלא הם מתחבאים למטה ואין רואים אותם 
  .למעלה

 
  )ח, יז("                                 'ויבא עמלק"

ידוע שבמלחמה כל צד צריך לידע איה מצא 
אולי יוכל , מקור כוחו של הצד שכגדו

וגם אחו צריכים לידע במה , להחלישו שם
פשר ובאיזה אופן א, כוחו של עמלק גדול

  .להחלישו
) ח, יז(ודבר זה גילתה לו תורה בכתוב 

ל "ופירשו רז". וילחם עם ישראל ברפידים"

מפי מה היה , שרמז לו בזה) ו"סהדרין ק(
שרפו ידיהם , כח בעמלק להלחם עם ישראל

  .מדברי תורה
כי סיבת כוחו ועיזוזו של עמלק , ולמדו מזה

כ כל מה "וא, הוא ברפיוו בלימוד התורה
ת מתגבר כוחו "שמתגבר אצלו הרפיון בד

אם תחזק בלימוד , ולהיפוך, של עמלק
כ עליו "וא. התורה יחלש כוחו של עמלק

, להתאמץ בכל עוז להפיץ לימוד התורה
ת ולהחזיק בידי "ללמוד לעצמו ולגדל ביו לת

  .וזהו חיצי מות לעמלק, אחרים הלומדים
וכל אדם מישראל הלומד תורה הוא 

חליש במדה ידועה כוחו של מ, מחזיקה
 ויש לו איזה חלק במצות מחיית, עמלק
  )קובץ מאמרים(                              .  עמלק

  

  

  הליכות והלכות
  ו בשבט"לקראת ט

ו בשבט מהפירות בהן "הגו לאכול בט
ולפי המקובלים . שתבחה ארץ ישראל

 על ה"לשבח הקב,  מיי פירות30הקפידו על 
. לו במיי הפירות השויםהטובות שגמל 

והיות שאין עושים מצוה עם עבירה צריך 
, לבדוק הפירות היטב שלא יכילו תולעים

וכן . (מכיון שפירות יבשים עלולים להתליע
  ).ישם פירות טריים הטעוים בדיקה

 שבהן הבדיקה תאיםוביחוד יש להקפיד על 
קשה מכיון שהתולעים שיו את צבעם לצבע 

 יש לפתוח ולבדוק תמרים! התאה עצמה
כי אז התמר וטה להיות , בכל פרי מול האור

  .שקוף וקל יותר להבחין באם יש תולעים
השה שחל בשבת כתבו הפוסקים שהדרך 

לאחר הטובה ביותר להביא את הפירות 
 ואפשר אפילו לאחר ברכת המזון הארוחה

כגון שעל (שרק יוכל לברך על כל המיים 
) ך בתוך הסעודההעוגות יש ספק אם לבר

 להביא את לא מומלץכתב הפוסקים ש
הפירות לאחר הקידוש לפי ברכת המוציא 

  .מחמת ספקות של ברכות
  :כדלקמן סדר הברכות

ויברך , ראשית  יקח מין מזוות כגון עוגה
כ יקח "אח, )שזו חיטה" (בורא מיי מזוות"

ישתה בירה בלי , "בורא פרי הגפן"יין ויברך 
שזו (ר כל  המשקים ברכה שהיין פוט

לאחר מכן יקח ראשון מהפירות לפי ). שעורה
כמובן . (תאים, עבים, תמר, הסדר הבא זית

רימוים לברך ). לאחר שבדקו מתולעים
ויכוון על כל מה שיש לו " בורא פרי העץ"

בורא פרי "כ יקח פרי האדמה ויברך "אח
  . ויאכל "האדמה

  דיי ברכה אחרוה
תה רביעית יין ואכל אם אכל כזית עוגה וש

על :  "כזית פירות משבעת המיים אזי יברך
, על הגפן ועל פרי הגפן, המחיה ועל הכלכלה

על העץ ועל פרי העץ ויפטור את כל פירות 
אפילו פירות שאים משבעת (העץ שאכל 

כמו כן פוטר כל ) המיים פוטרים בברכה זו
  .משקה בין מברכה ראשוה ובין מאחרוה

ט פירות שכולל פירות עץ אם יש לו סל
ופירות אדמה חתוכים בגודל קטן ואוכל כמה 

, ב ט"ח" (אור לציון"כתב . מהם בבת אחת
שיברך על החשוב שבפירות ואם שווים ) כט

. בחשיבותם יברך על המין המהוה את הרוב
ויש חולקים וסוברים שאם כל חתיכה יכרת 
בפי עצמה יברך גם ברכת העץ וגם ברכת 

  .האדמה

אם ' שהכל'יברך ) ריבה( מרקחת פירות על
אך אם ישן , הפירות מרוסקים לגמרי

  .חתיכות של פרי יברך ברכת הפרי בהתאם
כגון רסק תפוחי עץ וכן על , על רסק פירות

וכן על משמש ) פירה(מחית תפוחי אדמה 
ויש .) אור לציון" (שהכל"יברך ) לדר(מעוך 

  ".בורא פרי האדמה"והגים לברך על פירה 
: קדימה בברכות מסודרות על פי הסימן

, "מזוות", "המוציא"שפירושו " ע אש"המג"
האוכל עוגת , "שהכל, "אדמה", "עץ", "גפן"

בצק ממולא בתפוחי (גביה או עוגת שטרודל 
בורקס : כגון(או כל מיי עוגות ממולאות ) עץ

, "מזוות"יברך ברכה ראשוה ) תפוחי אדמה
על "ת בצק יברך אם אכל כזי, וברכה אחרוה

ואם אכל פחות מכזית בצק אך סך ". המחיה
בורא "הכל אכל כזית מאכל אזי יברך 

  ".פשות
וחיוב ברכה אחרוה קיים לאחר אכילת 

אבל את ).  גרם30-שהוא כ(' כזית'שיעור 
. שיעור הכזית יש לאכול תוך כדי אכילת פרס
 –למעשה אם אוכל אדם שיעור פחות מכזית 

חייב , אם אכל כזית. הפטור מברכה אחרו
- דקות ובדיעבד גם ב4דווקא אם אכל בתוך 

  ).אור לציון. ( דקות יכול לברך6
אולם אם אכל כזית בזמן ארוך מזה פטור 

  .מברכה אחרוה
)  גרם86-ב(לגבי משקין צריך לשתות רביעית 

אך , תוך שתיה אחת שזה זמן שתית רביעית
כגון בשתי לגימות , ביותר מזה לא יברך

לפיכך לא הגו ). אור לציון. (ותר לא יברךוי
על תה או " בורא פשות"הספרדים לברך 

קפה חם כיון שאין שותים אותם בלגימה 
  .אחת

והוא הדין ביחס למשקה קר בחורף ששותים 
ודעת המשה ברורה שזה שוי . אותו לאט

הג העולם לא לברך כל "במחלוקת ולכן מ
לסוף אבל יש מחמירין ומשאירים רביעית 

ורק כך מברכין ברכה אחרוה ששותים בבת 
ויש מהאשכזים ). כמובן על תה וקפה(אחת 

המברכים על משקה אם שתהו כשאר אכילת 
  .פרס כמו אוכל כאמור למעלה בדי אוכל

כל האוכלים מצטרפים לכזית וכל המשקין 
אם , מצטרפים לרביעית לגבי ברכה אחרוה

אזי , כגון לחם ועוגה, ברכותיהם שוות
  ,:הדיים הם כדלקמן

אכל חצי , לכן. בקל ובחמור וטים על פי הקל
יברך על "' כזית לחם וחצי כזית עוגה'

כזית עוגה 'כזית פירות וחצי 'חצי ". המחיה
' כזית'אם אכל חצי ". בורא פשות"יברך 

' בורא פשות'עבים יברך ' כזית'עוגה וחצי 
  .וכך יהג בכל המקרים

  )וכף החייםקיצור שולחן ערוך (
 

ויש פוסקים שחולקים וסוברין שחצי כזית 
מזוות עם חצי כזית פת או חצי משבעת 
המיים וחצי מפרות אחרים לא מצטרפין 
לברכה אחרוה ולכן לא יגיע למצב זה ויאכל 
מסוג אחד שעור שלם ואם אין לו אפשרות 

פ שיש "אז לא יברך כלל בברכה אחרוה אע
  )דעת יביע אומר(                       .בסך הכל כזית

הפוסקים דים לגבי אכילת פירות לא 
על "משבעת המיים עם מזוות שיש חיוב 

מה יברך ראשון אם " פשות"וגם " ה'המחי
אכל דבר שאין גידולו מן הארץ כגון בשר או 

ה 'ביצה לכל הדעות יברך קודם על המחי
הספק לגבי פירות כגון תפוח ועוגה שיש 

ה מופיע המשפט 'וך על המחיטועים שבת
שזה יכול לכלול כל " ועל תובת השדה"

גדולי קרקע ולכן במקרה זה יברך קודם 
  .ה'פשות ורק אחר כך על המחי
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  הערה תיקון טעות דפוס
בשבוע שעבר חלה טעות בהלכות הודפס לגבי 

: ריח שאין לו עיקר כגון בקבוק בושם ריק
ההלכה שאין לברך שום ברכה על זה ולא 

  .מו שכתב שיש לברךכ
  

  מעשה חכמים 
הרופאים יצאו מחדר הניתוח הרופאים יצאו מחדר הניתוח הרופאים יצאו מחדר הניתוח הרופאים יצאו מחדר הניתוח 

שאירוע שאירוע שאירוע שאירוע ' ' ' ' וניכר היוניכר היוניכר היוניכר הי, , , , מבוהלים ודחופיםמבוהלים ודחופיםמבוהלים ודחופיםמבוהלים ודחופים
        יוצא דופן מתרחש בפנים החדריוצא דופן מתרחש בפנים החדריוצא דופן מתרחש בפנים החדריוצא דופן מתרחש בפנים החדר

        ))))לאלאלאלא, , , , ידידידיד((((וירא ישראל את היד הגדולה וירא ישראל את היד הגדולה וירא ישראל את היד הגדולה וירא ישראל את היד הגדולה 
  בי המשפחה חרדו

וכך מתגלגלים הדברים בכל עיייו של 
אף פעם אין ביכולתו . האדם עלי אדמות

איזו , ליך ובהתהוותובראשית התה, לדעת
ומתי זכה לראות גם , טובה תמצח לו מכך

  .ת"של השי' היד הגדולה'אחו את 
אבל חובה עליו להאמין שכך הם פי 

ובסופו של דבר תתגלה ותשתקף , הדברים
ת בעין "כל כוותו הטובה של השי- לעין

ובכל העייים האחרים החופפים , ההוא
  .עליו בחייו
מעשה מופלא שהתרחש לגד ח "סיפר לו ת

והמוכיח את כוותם של הדברים , עייו
יתוח' הי' אבי שיחי. ל"ה צרך לעבור ,

ובהגיע השעה היעודה הגעתי איתו ליד חדר 
בהמתה להוראת הרופאים להכיסו , היתוח
  .ליתוח

יוצאים כמה רופאים , בעודי יושב וממתין
, כשהם מבוהלים ודחופים, מחדר היתוח

שאירוע ' יכר הי. עיקים רופאים וספיםומז
סמוך אליי , יוצא דופן מתרחש בפים החדר
בתוך חדר ' ישבו בי המשפחה שיקירם הי

כשראו את הבהלה של , והם, היתוח
  .חרדו לפשם, הרופאים

כעבור כמה דקות הזדמן לי לשמוע את 
' ומעשה שהי. ח"מספר הת, המקרה לאשורו

  'כך הי
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
הגיע המותח , בשעות הבוקר, ו יוםבאות
לרופא שייים כדי לעבור , 75כבן , ההוא

. האיש הגיע בליווי שיים מילדיו. השתלת שן
הזיז הרופא את ידו , במהלך הטיפול, והה

והשן פלה היישר אל , שלא במקום הכון
  .תוך גרוו של המטופל

' והי, הקשיש החל להשתעל בצורה מבהילה
ה החדות של השן 'יותיפ, במצב של סכה

  .יכולות היו לפצוע את גרוו
הכיס , רופא השייים יצא מן החדר בבהלה

ופתח בדהרה לעבר בית , את האיש למכויתו
לא לפי שילדיו של המטופל , החולים

', עוד פגש'מאיימים עליו ואומרים לו 
ברומזם שהם מתכווים להגיש גדו תביעה 

  .משפטית שתרוקן את כיסיו
  100%כויי הצלחה סי

, הקשיש הוכס במהירות לחדר היתוח
, ובתוך זמן קצר הורגשה תכוה במקום
, כשהרופאים יוצאים וכסים במהירות

' הגעתי עם אבי שיחי, ח"מספר הת, בשלב זה
עייי בתכוה -וחזיתי במו, אל המקום

  .המוזרה
  ?ומה התברר

בוצע לחולה , במהלך היתוח להוצאת השן
ובעת הצפייה בצילום ראו , צילום רטגן

היה זה ס . גידול בגרון... הרופאים שיש לו
, ה כל כך קטן'כיון שהגידול הי, משמים

, ה להוציאו מיידית מהגרון'שאפשר הי
ד של "והרופאים תו לו סיכויי הצלחה בס

  .מאה אחוזים
התכוה סביב חדר היתוח היתה עקב הצורך 

ע להזעיק למקום רופא אוקולוגי שיבצ
וכך אכן . מיידית את היתוח להסרת הגידול

   .והכל בא על מקומו בשלום', הי
אם ; לכם ס שהגידול התגלה עכשיו' הי'

יתכן , הייו ממתיים רק עוד כמה ימים
הביעו הרופאים את , מאוחר מדי' שכבר הי

  .דעתם
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .ועימה יחד גם הגידול, השן הוצאה מהגרון
רחמיו המרובים ה מגלגל ב"אז איך הקב

את ידו ' מזיז'הוא ? שהגידול יתגלה עכשיו
ואז וצר , המחדיר את השן לגרון, של הרופא

ובמהלך , הצורך הדחוף לתח את הקשיש
והכל בא על מקומו , היתוח מתגלה הגידול

  .בשלום
, הזו' היד הגדולה'אפשר לעמוד על ' האם הי

דהייו בעת שהיו עדיין , כבר בתחילת האירוע
  .בודאי שלא?  רופא השיייםאצל

כבר התכוו , מצידם, וילדיו של המטופל
ולהאשימו , לתבוע את הרופא לבית המשפט

ולתובעו בסכומי , בגרימת זק לאביהם
  ...עתק

ורופא , הכל יתגלגל לטובה- אילו ידעו שהכל
המציל בפועל ' יהי, הוא ולא אחר, השייים

דוקא על ידי שהחדיר את , של חיי אביהם
  .ולא היו מאיימים כל כך מהר, ן אל גרווהש
היראית בחייו של כל ' של ד' היד הגדולה'וזו 

  )רח, ברכי פשי עמוד רז(!              אחד ואחד
  
  

 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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