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 :בלחיצה( )מהווה גם קישוריות למאמרים, תוכן העניינים

 ו ז"תשע בשבט ו"וט שירה שבת, בשלח לפרשת אספקלריא

' כהלכתה תפילה' 'הכשרות' ס"מח, א"שליט פוקס יעקב יצחק הרב/  החג הלכות

 ו .................................................................................... 'ישראל בת הליכות'

 ו ............................ ז"תשע לאילנות השנה ראש –" שירה" בשבת שחל בשבט ו"ט

 טז ................... קלאר אברהם ישראל/  הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 הלך שלא אשרי" לומר מספיק לא מדוע, להוסיף זו מלה באה מה –" האיש" אשרי

 טז ................................................................................................................ '"?וגו

 יח ........... 'י"רש במשנת' ס"מח, שיינברגר שלמה יעקב הרב/  החיים האור במשנת

 יח ................................................................ ?!למצרים או למים הכוונה' אדירים'

 כא ..................... שלום בריתי ת"שו ס"מח, שפירא פינחס הרב/  שפירתא הלכתא

 כא ............................................. חדשה חנוכייה להעדיף יש מתי – ואנוהו קלי הז

 כה........................................................................... נקי יהודה הרב/  הרגשים

 כה .......................................................................... 'חשוכא מגו אלא נהורא לית'

, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי, גנוט ברוך שמואל' ר ג"הרה/  שמואל ויאמר

 כח ...................................................................... ס"ושא' שמואל ויאמר' ס"מח

 כח ................................................................... ?השמיעה על מודים לא אנו מדוע

 כט ....................................... בו הפירות אכילת וטעם בשבט ו"ט של וגדרו מעלתו

, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו רב, א"שליט צברי י"ר ג"הרה/  יוסף ויצבור

 לא .................................................................................... ועוד מלכים שלחן

 לא ......................................................................................... במדבר ישראל נסיון

 לג .................................................. פישר זלמן/  פה שבעל ותורה המקרא טעמי

 לג ................................................................................. גדול-זקף הטעם מתפקידי

 לו...................................................... העריס מאיר ישראל הרב/  תורה של ימה

 לו ........................................................................ דליבא קאמעומ -' ה אל ויצעקו

 לח .......................................... המועדים לב ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 לח .....................................................שירה בשבת הציפורים לפני יםפירור נתינת

 מב ..............ומועדים ת"עה' לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/  לי ברא טהור לב

 מב ................. הכינו האחרון ברגע שרק או לדרך לצידה מראש מצות הכינו האם
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 מה ...... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 מה ............................................................... י'י פני'ל שר'א שלחן'ה ה'ז=  לי-א זה

 מז . כהלכתו והשולחן השבת וביום ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 מז ................................................................................ קטן ידי על תולעים בדיקת

 מז ............................................................................. לציפורים לחם פירורי נתינת

 מח ................................................... ליפשיץ י"בר שמואל הרב/  לימודים לשון

 מח ............................................................................... הים בשירת הפסוקים סדר

 וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני

 נ ................ ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור" מוסדות

 נ .................................................. האמת את משקף אינו התפעלות מתוך הנעשה 

' אודך אני גם' ס"מח, א"שליט רבינוביץ הכהן גמליאל' ר ג"הרה/  הכהונה מפרדס

 נג ...................................................... ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים ח"כ

 נג ................................................................................. לחם בשם המן נקרא למה

 נה .................... מ"חו על צדקך משפטי ח"בעמ טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 נה .............................................................................למצרים שישובו המטרה מה

 נח ........................ (מאנסי) בוים צבי ישראל הרב/  עדותיך פלאות – ן"בג מתהלך

 נראה' ה כבוד והנה המדבר אל ויפנו ישראל בני עדת כל אל אהרן כדבר ויהי

 נח .................................................................................................................. בענן

 סב ........................ הפשט עומק ח"בעהמ, לוי עקיבא' ר ג"הרה/  הלכה של עומקה

 סב .................................................................... משותף בבנין דיור יחידות הוספת

 סד ................................................... בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 סד .................................................................... במר מר להמתיק - בעולם רע אין

 סו ........ 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 סו ...................................................................................................... נאוה ומראך

 ס"ושא עולם מלא כבודו ס"מח, א"שליט טייטלבוים יואל' ר ח"הגה/  אותיות צירופי

 עא ........................................................................................ (וויליאמסבורג)

 עא ......................................................................... השבוע בפרשת צדיקים שמות

 עג ...................... 'סגולה עם' ס"מח, סילבר שהמ עקיבא' ר/  בפרשה הלכתי ת"שו

 עג ...................................................... לא או חלה גירותו שהתגייר עמלק בן האם
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 עה .................................... (גוטמן מוישה) הבית בפאתי

 עה ................................ גוטמן משה/  ישראל הבית רבינו במשנת – הבית בפאתי

כ   קות ִניתתָּ ַנת   עו ............................................................................................ ַהִהת 

 

 צב ..................................................................... חינוך

 צב .. חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 צב .................................................................................................... החיים שירת

 

 צה .................................................................... חידה

 ס"מח - לוי יהודה צבי בנימין הרב/  השבוע בפרשת לחידודא שאלות – חדוותא

 צה ......................................................... פ"הגש על משוררים וליל י"רש לקוטי

 צה ..................................................................................... בשלח בפרשת שאלות

 צה .............................................................................. הקודם' חדוותא'ל תשובות

 

 צח ................................................................... סיפור

 צח ........................................................................... קופלמן זאב הרב/  סיפור

 צח .............................................................................................. שכזו שירה שבת



 

 ועמ'  -אספקלריא 

 

 

 

 תשע"ז שלח, שבת שירה וט"ו בשבטבפרשת אספקלריא ל

א, "שליט פוקס יעקב יצחק הרב/  החג הלכות

מח"ס 'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת 

 ישראל'

 תשע"ז ראש השנה לאילנות –ט"ו בשבט שחל בשבת "שירה" 

השירה הזו לישראל אמרו חז"ל במדרש תנחומא ובילקוט שמעוני לפרשת בשלח: 

קיימת ועומדת לדורי דורות, שנאמר: "אז ישיר", ונאמר "ויאמרו לאמור" לשון הווה 

כאילו עתה אמרוה.  –נמשך, ולשון עתיד, ועל כן בכל עת שאומרים השירה 

ליונה שאין למעלה הימנה, שכל ובאותה שעה, התרוממו נפשות ישראל למדרגה ע

דברי תורה, הקב"ה מדבר וישראל שומעים, ופרשה זו, ישראל שרים והקב"ה וכל 

האומר שירת הים שבפסוקי דזמרה,  פמליה של מעלה שומעים למוצא פיהם.

מוחלים לו עוונותיו, ומובטח שיהיה  –כאילו עובר ביום זה בים סוף  בשמחה,

 יום )משנה ברורה נ"א, י"ז עפ"י הזוהר(.כל אותו ה –בשמחה ובטוב לבב 

כשנכנסו ישראל לים, נבקעו להם  – קשר בין שירת הים לבין ראש השנה לאילנות 

י"ב שבילים, כנאמר: "לגוזר ים סוף לגזרים וגו'", ובין שביל לשביל הצמיח להם 

הקב"ה אילנות עם פירות טעימים, ובמדרש רבה פרשה כ"א: "דרש רב נהוראי, 

או  ת ישראל עוברת בים , ובנה בידה ובוכה, ופושטת ידה ונוטלת תפוחהייתה ב

מה  –, שנאמר: ויוליכם בתהומות כמדבר)תהלים ק"ו, ט( רימון מתוך הים, ונותנת לו

 במדבר לא חסר כלום, אף בתהומות לא חסרו כלום"

 מנהגי "שבת שירה" 

פרשת המן  ביום שלישי לסדר בשלח השנה י"א בשבט, לקרוא יש נוהגים. 1

ובשולחן ערוך  פרק ט"ז בשמות, בשלח כסגולה לפרנסה )הרמ"מ מרימנוב זי"ע(

כדי שיאמין שכל " וכתב הט"ז: "טוב לומר פ' העקדה ופ' המןאו"ח א, ס"ה :"

וברבנו בחיי, בשלח: "קבלה בידי חכמים כי כל האומר  "מזונותיו באים בהשגחה
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ובתשב"ץ קטן  "ולם לידי חסרון מזונותמובטח לו שלא יבוא לעפרשת המן בכל יום, 

רב הפעלים הרה"ח ר' ישראל צבי )הערשל(  וידיד נפשי "ואני ערב בדבר"רנ"ו: 

והוא מלא  וקרא שמו "לחם מן השמים", קליין זצ"ל, חיבר ספר שלם על פרשת המן

 במי שהוא "הזן ומפרנס לכל". וגדוש, בכל ענייני האמונה והביטחון

שירה, הנהיג המהר"ל מפרג לאסוף כל דרדקי התשב"ר  –. ביום שבת קודש 2

לחצר בית הכנסת "אלטנוי" וצווה למלמדים לספר לתלמידים נסי ים סוף, ואיך 

שהציפורים ובעלי כנף היו שרות ומזמרות עם משה ובני ישראל, ונתנו בידם 

"קאשע" כוסמת, שהם יתנו לעופות ולציפורים, לזיכרון לפירות שקיבלו התינוקות 

 בים.

זכר למן, כמובא גם בב"ח  –מרן החתם סופר זי"ע נהג לאכול בשבת זו חיטים  .3

לסי' ר"ח. ובספר עוללות אפרים )חלק ג מאמר שע"ז( ובנחל קדומים, רמז לדבר: 

יטים, ועל שם הפסוק: חאכול לירה ששבת ב – בשל"ח"ויהי בשלח פרעה" ר"ת 

סו ישראל לים, עשה הקב"ה שכשנכנ –"השם גבולך שלום, חלב חיטים ישביעך" 

 גבול לים, ונעשה שלום לישראל, ואז חלב חיטים ישביעך.

. מנהג עתיק עפ"י המובא בילקוט שמעוני ובתרגום יונתן בן עוזיאל לבשלח, 4

כשנאמר לישראל "לקטו לחם משנה כי מחר לא תמצאוהו בשדה" פיזרו דתן 

כשיקומו ישראל בבוקר, את הלחם משנה, בליל שבת על פני המדבר, כדי ש ואבירם

יראו שחלילה, משה רבנו בדאי, וקודם שעלה השחר, זימן הקב"ה בעלי כנף שאכלו 

את כל שפיזרו הרשעים, וכשקמו בני ישראל והביטו על המדבר הנקי מכל, אמרו: 

" ונתחזקה האמונה בד' ובמשה עבדו בזכות הציפורים, על "משה אמת ותורתו אמת

 ירורי פת בשבת שירה.כן מפזרים להם זרעונים ופ

יש והנה כתב המג"א שכד, ז והובאו דבריו במשנ"ב , שו"ע הרב וקיצור שו"ע: "

עופות בשבת שירה, ואינו נכון, שהרי אין מזונותיהם  הנוהגים לתן חיטים לפני

 אם כן, זו טרחה שלא לצורך? עליך"

 כתבו הפוסקים כמה אפשרויות לקיום המנהג כהלכתו בשבת:
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"אפשר כיון שנהגו כן לשם מצוה, ולכן אין זה שלא  תוספות שבת", י"ז:בספר " א. 

: "לי נראה, שלא נאסר רק כשנותנים ב. ב"ממקור חיים" לבעל חוות יאיר לצורך"

 " ? שטורח לפניהם ממש, שניכר בשבילם, אבל כשמניח לפני החלון, מאי קעביד

בת, במקומו, ובשחרית ואכן, יש המכינים את הפרורים על גבי מגש מכוסה מלפני ש

לנער המפה . במהרש"ם ואשל אברהם )מבוטשאטש(: שאפשר ג .רק מסירים הכיסוי

לפזר , ואז אין זו טרחה שלא לצורך, וגם אפשר אחר סעודה של שבת למרפסת

 .)בדבר שגם לגדול אינו אסור אלא משום טרחה(בשבת על ידי קטן 

  

 המשמעות ההלכתית של ראש השנה לאילנות תשע"ז

יום זה קובע את המעבר משנה לשנה לגבי כל הפירות הצומחים על גבי אילנות,  

 לעניין חישוב המעשרות ולעניין יציאה משנות עורלה, כדלהלן: 

לרוב הדעות: נפילת הפרח,  – "חנטה"כל פירות האילן שהייתה בהם  .א

אחרי כניסת יום ט"ו בשבט, )השנה ליל שבת  –הפרי  חשבעקבותיו מתחיל להתפת

פרשת בשלח שבת "שירה"(, הפירות שיצמחו, שייכים לשנה הנוכחית  –ודש ק

ככל פרי השייך לשנה  "מעשר שני"פירות  -)תשע"ז( הינם כמו בשנה הקודמת 

השנייה לשמיטה, כזכור, שנות א ב ד ה )השנים: ראשונה, שניה, רביעית וחמישית 

"תרומה  נות:זאת כמובן, בנוסף לשאר המת "מעשר שני",לשמיטה( הם שנות 

הנוהגים בכל מחזור שש השנים שלקראת  תרומת מעשר"ו" "מעשר ראשון" גדולה"

, שנות "מעשר עני". כמובן, כאמור, בט"ו בשבט, ישנו מעבר ג, ושמיטה. והשנים 

משנה לשנה בנוגע לכל סוגי המעשרות, שאין מפרישים מפירות שנה זו על פירות 

 ט"ו בשבט אין לעשר מהם על פירות שחנטושנה אחרת, על כן, פירות שחנטו לפני 

 לאחר ט"ו בשבט, וכן להיפך.

 אגורות 7 –: ערך ה"כסף", ירד לאחרונה, על כן, שווי "שווה פרוטה" הערה חשובה

 פעמים(.  21 –)בשקל 

 עורלה .ב
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יום לפני ראש  44כל עץ שעברו עליו שלש שנות עורלה, )בשנה הראשונה די ב 

יעבור את יום ט"ו בשבט, ואז יוצאים פרותיו משנות השנה א' תשרי( צריך שגם כן 

והם כבר מותרים באכילה לאחר חילול קדושת  נטע רבעי.עורלה ונכנסים לשנת 

 נטע רבעי לתוך פרוטה בדומה למעשר שני.

 אכילת פירות האילן בט"ו בשבט  

המקור לאכילת פירות האילן בט"ו בשבט, בדברי הלבוש: לשולחן ערוך או"ח  .ג

ום טו בשבט, ר"ה לאילנות ואין אומרים בו תחנון ואין בו נפילת אפיים : "יקל"א

 שהוא יום שמחה".

 ונוהגים האשכנזים להרבות בו במיני פירות של אילנות".וכתב המגן אברהם שם: "

וכן נוהגים בספרד לכבוד היום, ועושים לימוד באותו ובכף החיים קל"א צ"ז:: 

ר המדבר על אותו פרי וכו' ויש ספר מסודר הלילה, דהיינו שלומדים משנה או זוה

 על זה "פרי עץ הדר", ומהדרין בפרי שעוד לא אכלוהו לברך עליו שהחיינו. 

"בני, הוי זהיר לברך ובצוואת רבי אליעזר הגדול מובאת ב "שבט מוסר" פרק ט"ז:  

 על הפירות בט"ו בשבט שמנהג ותיקין הוא"

 ט"ו – (15 – )י...ה ק'הי שבט ו שבטיםששם על: על הפסוק "רמז נאה הובא בספרים

. שביום זה מברכים על הפירות, ומודים לד' להודות לשם ד'עדות, לישראל  בשבט

 על החן והיופי שבפירות האילן.

בספר בני יששכר מאמרי שבט, מאמר ב' וכן הובא בספר "לשון חכמים של בן איש 

 :חי ח"א סי' לח

ט"ו בשבט על האתרוג, מפני שהוא יום  "קבלה ביד חכמי אשכנז ז"ל, לבקש ביום

תחילת צמיחת האילן, שיזמן לו הקב"ה ולכל ישראל, אתרוג כשר ומהודר לחג 

הסוכות הבעל"ט, ותפילתו תעשה פרי, ויש מצדיקי הדורות שאמרו ספר תהלים 

בעצם יום זה, ויש שהעידו, שכאשר סיימו כל הספר עד תומו, נמצא להם אתרוג נקי 

 ר"מכל רבב, ומהוד
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הערה: בקשה זו ניתן לומר גם בשבת קודש, כיון שהיא אינה בקשה אישית, אלא 

 נוסח שנקבע לכל אחד מעם ישראל, וזהו היום לבקשה,

  

 כללים בדיני אכילת פרי העץ 

 . עליו יוצאים מענפיו1 . גזעו בארץ2תלוי בשלשה תנאים: נקרא פרי העץ?  מהא. 

 . רב שנתי3

 "אדמה" –ננס ובננה א "העץ" –אבוקדו  על כן: 

 משיגיע לבשילות לרוב בני אדם.  -? מתי מגיע הפרי לברכתו הראויה. ב

ראוי קצת  לא מברכים. –ואם לא ראוי כלל  כחרבות לגוף )רמב"ם(, –בוסר 

כגון ברכתו "שהכל"  –תוקן ע"י בישול או סוכר  האדמה". "בורא פרי –)חמצמץ( 

 וכרות( . "בננה ציפס")מבננות קשות, מטוגנות ומס

. 

 3 כל פרי )או ירק( מברכים עליו "כדרך אכילתו" ג.

 ברכתם שהכל. –. כל שדרך אכילתם חיים )תמרים, תאנים, תפוזים( אם בישלום 1

כל שדרך אכילתם מבושלים )חבושים, קישואים, חצילים, סלק, בטטה( אכלום  .2

 ".ברכתם "שהכל –חיים 

יתים, צימוקים, תפוחים, אגסים גזר( . דרך אכילתם בין חיים בין מבושלים )ז3

 ברכתם בכל אופן "בורא פרי העץ" או "אדמה".

ברכתם  –נוספות: שום, בצל, כשהם חיים או מבושלים )איבדו חריפותם(  דוגמאות

בצל ושום המטוגנים בשמן או  שברכתו "אדמה". –פרט לבצל ירוק  "שהכל",

(. לימון )רגיל חמוץ( אפילו )שו"ת אגרות משה" ברכתם "אדמה"רק אז  –מרגרינה 

פרט ללימונים קטנים בתחמיץ שלדעת  ברכתו "שהכל", –מיתקוהו בסוכר ודבש 

 ברכתם "העץ". –הגר"ע יוסף זצ"ל 

 . 
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 קובע הברכה –מצב הפרי בשעת אכילתו  ד.

:כל הפירות שמיעכם וריסקם לגמרי עד שאין ניכרת צורתם כלל ריב, ז שולחן ערוך

  ברכתם "שהכל". –

  

ברכתם  –: פרוזן יוגורט, מרציפן, חלבה, רוטב טחינה, ממרח חומוס, לדר דוגמאות

דעת הגר"מ שטרנבוך שליט"א:  –לעניין קוגל פשטידת תפו"א, ו"לטקס"  "שהכל".

 ברכתם "שהכל". –נימוחו לגמרי  "אדמה" –אם רואים חוטים 

 "אדמה" –ים( סלט חצילים )כשרואים הגרעינ "העץ" –קוקוס טחון  עוד דוגמאות:

קרונפלקס  "אדמה". –פופקורן  "העץ". –ממרח אבוקדו )כשמזהים צורת הפרי( 

פירה תפוחי  "שהכל". –". ממרח תמרים )הנמכר כיום( "שהכל –)פתיתי תירס( 

אלישיב זצ"ל: תפו"א, אין  כהסבר הגרי"ש "שהכל" –פירה תפו"ע  "אדמה" –אדמה 

 –קון", ואחת הצורות בכל המדינות נאכלים חיים ובכל העולם עושים להם "תי

אבל תפוחי עץ מיליוני תפוחים נאכלים  פירה, על כן עכשיו הגיע לברכת "האדמה"

 ל"שהכל".חיים, על כן ריסוקם עד שאין ניכרת צורת הפרי, הופכם 

 

 סדר הקדימה באכילת פירות: ה.

 ן.. רימו5 .תאנה 4 .ענבים )צימוקים(, 3 .תמר,2 . זית,1: בשבעת המינים

. 3 חביב תמיד,.2 מצוה מן המובחר(, –שלם, ) .1:  פירות שלא משבעת המינים

 חביב עכשיו.

  

 אימתי לקיים מנהג אכילת פירות ט"ו בשבט כשחל בשבת

יש נוהגים להביא הפירות אחרי הקידוש לפני נטילת ידיים )כשם שיש מבני ספרד 

ברכות בשבת(, ויש הנוהגים כן בכל שבת, שמביאים אז "ברכות" כדי להרבות ב

המסתייגים מכך, כיון שאם אוכלים מפי "כזית", נכנסים לספק בצורך בברכה 



 

 יבעמ'  -אספקלריא 

 

 

ולכן עדיף להביאם לקינוח לפני ברכת המזון,  אחרונה, או שברכת המזון פוטרתם.

או, ואולי זה עדיף, להביאם לאחר ברכת המזון, ואז זוכים  ואז ברכת המזון תפטרם.

ץ שולחן ערוך הרב בכל שבת, לדחות ה"קומפוט" גם לברכה אחרונה, וכך ממלי

  )לפתן( לאחר ברכת המזון כדי להרבות בברכות בשבת.

 אכילת פירות במהלך סעודה: .ו

 -שאוכלים אחר אכילת המוציא כגון  – לפתוח התיאבוןפירות שנועדו  1

 אין מברכים עליהם. –אשכולית, זיתים ומיני כבושים או חריפים ל"תאבן" 

של פירות, כגון קוקטיל פירות, אבטיח, מילון: עדיף, לברך על מעט  ונהמנה ראש 2

מהפרי לפני נטילת ידיים ולכוון על מה שיאכלו בסעודה, או לאכול עם פת 

 )בהתחלה, באמצע ובסוף(.

)אפילו משבעת המינים: צימוקים על אורז, סלט וולדורף, תוספת למנה העיקרית  3

 .לא מברכים –צימע'ס 

, היינו, שמעונין לאכול פירות כחלק מהסעודה עודתו על הפירותהקובע ס .4

וטוב שכשמגיע לפרי יאכל ממנו, מעט עם  לא מברך עליהם. –לשובע, ולא לקינוח 

 לחם. וכך נהג מרו החזוו איש זצ"ל, כשאכל 

בצהרים, כדרכו בימות החול, פרוסת פת ובננה, אכל מן הבננה יחד עם הפת, 

 ח.להראות שאין היא לקינו

מברכים אפילו עמד על השולחן ב"המוציא", אלא אם כן  קינוח של פירות, .5

 אוכלים ביחד עם פת כל הזמן!!

 –, )העץ או אדמה(. ספק מה הרוב לפי הרובמברכים  –סלט פירות חתוכים קטן 

חתוכים הפירות בגדול ורק מוגשים יחד  מברכים הברכה הכוללת יותר )"אדמה"(

 ברכתו. לפי סדר הקדימה הנ"ל. על כל פרי מברכים –( בצלחת )לא כסלט פירות

: אם נאפתה בתנור עם הפירות, ויש שכבת בצק, אפילו דקה אך עוגת פירות 

בכמות שאכל מחלק  תלוי –"בורא מיני מזונות" בלבד. ברכה אחרונה  –טעימה 

מצטרף הבצק ל"נפשות" של המילוי )דעת הגרש"ז  –המזונות אין כזית במזונות 
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רבך זצ"ל בהקדמתו לספר "מקור הברכה" וכן דעת הגר"ע יוסף זצ"ל(. הוסיפו אויע

הפירות מחוץ לתנור כגון "טורט" של קיץ, שמניחים על המאפה מחוץ לתנור שכבת 

פאיי שמחזירים לתנור לאפיה  מברכים שתי ברכות ! –תות, משמש עם ג'לי וכדומה 

 "ל(מברכים שוב רק מזונות )שמענו מהגרי"י פישר זצ -

  בדיקת פירות מתולעים 

אבוקדו, אגוז פקאן )לא  נקיים לגמרי ואין צורך לבדקם מתולעים: פירות בחזקת

מקולף(, אגוז מקדמיה, אגוז ברזיל, אגס, אננס, אתרוג מסוכר, בננה צ'יפס, 

לדר)באריזה סגורה(, פפיה, מנגו, קוקוס, קיווי, קרמבולה )כוכבית(, תמר לח)קפוא(, 

וצימוקים בהירים מסוג "קליפורניה"  כר, תפוח עץ מיובש, שזיפיםתפוז סיני מסו

גויאבות, חבושים, חרובים, תאנים, פירות המוחזקים כנגועים:  בקופסאות פלסטיק

  תות שדה.

פירורים חומים דקים בין חצאי אגוזי הקשיו דברים שאין לחשוש מהם כלל 

המשמש )היה שם ביקור  )שאריות של קליפות שנשרפו בקלייה(. נקודות אדומות על

נקודות שחורות בבשר פרי האפרסמון או האבוקדו  של תולעת, שהחליטה לפרוש(.

חתיכות חומות קטנות בשומשום וסולת  )תגובה של צבע לריבוי ה"ברזל" שבפרי(.

קלויים )קליפות שנשרפו(. נקודות חומות בהירות בזית )מחמת ה"מכות" שקיבל 

 בקטיפתו מהעץ(.

  

 

 ירות בשבתהטיפול בפ

אסור להשרות בשבת, פירות או ירקות במים, מפני  . שטיפת פירות בשבת:1

בשבת )שולחן ערוך  בוררשהפסולת צפה או יורדת על ידי המים, ויש בכך איסור 

שיט, ח(. פירות או ירקות שמעורבת ביניהם פסולת שאין רוב בני אדם אוכלים כזה, 

הפסולת מן האוכל )משנה ברורה  אסור אף לשטפם תחת זרם מים, משום הפרדת

שם, כ"ט(. אמנם כשהפסולת דבוקה בפרי, )שאז זה רק כקילוף( או כשהפירות 
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הושרו כבר מערב שבת ובשבת רוצים לחזור ולשטפם משום נקיות, וכן בכל שטיפה 

תחת לזרם  מותר לשטפם, ועדיף –מפסולת שלא ניכרת לעין, כגון חומרי ריסוס 

ם )דעת מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל בשש"כ ג, כב קצוה"ש מים, ולא בהשרייתם במי

קכה, בבדה"ש טז שו"ת אגרות משה או"ח א, קכה חוט שני בשם החזו"א ב,כה 

 ושבט הלוי א,נב(.

קליפות פירות או ירקות שרוב בני אדם אוכלים אותן  . קילוף פירות בשבת:2

בת אפילו במקלף מותר להסירם בש –)תפוח עץ, אגס, אפרסק או עגבניה וכדומה( 

 ואפילו לצורך אכילת הפירות בסעודה אחרת )משנ"ב שכא, פד ואגלי טל בורר, ו(

 לקלפם בסכין ובסמוך לאכילה)ראה בשש"כ ג, לד(. מחמירים ויש

כדי לצאת ידי כל הדעות, יש לחתוך פירות וירקות בחיתוך  . חיתוך פירות בשבת:3

במנחת שלמה א, צא כשעדיין יש  )לדעת מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל שאינו דק דק

)למשנ"ב "משעה בסמוך לסעודה צורך ללעוס את הנחתך בשיניים הטוחנות( ורק 

, או לפני חצי שעה לפני האכילה -שיוצאים מבית הכנסת" ולדעת מרן החזון איש 

באור  –אפילו נמשכת כמה שעות, והפירות להגשה לקינוח  –הסעודה  תחילת

ם , אפשר להקדים לחצי שעה, והוא הדין כשרוצים הלכה( ואם יש הרבה מסובי

מותר  מוסיפים גם כן זמן זה לחצי שעה. –שישרו הפירות באיזה רוטב לפני האכילה 

כאשר החיתוך הוא רק לצד אחד  לחתוך פרי או ירק בפרוסות אפילו דקות כנייר,

בלבד ולא שתי וערב כדרך הטחינה )כגון שמניחים אבוקדו או מלפפון על קרש 

 חיתוך ופורסים רק לרוחבם בלא חיתוך לאורך)ראה ספר שש"כ ו, הערה י"ב(.

: מעין שלש, "על העץ ועל על פירות משבעת המיניםברכה אחרונה על הפירות: 

 יברך רק "מעין שלש". – משבעת המינים וכזית משאר פירות אכל כזית פרי העץ".

 ברך רק "בורא נפשות".מ – משאר פירות אכל חצי כזית משבעת המינים וחצי כזית

 לא יזכיר היין ! – וכן כזית מזונות וחצי רביעית יין

* 
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הלוואי ובמהרה יתקיים המתואר בדברי חז"ל: "רמי בר חמא ניקלע לבני ברק, 

וראה עיזים שרעו תחת התאנה, ונטף הדבש מן התאנים וניגר החלב מן העיזים 

 ש")גמרא כתובות קיא(.ונתערבו זה בזה, אמר: הרי זו היא ארץ זבת חלב ודב
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פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

 וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

מה באה מלה זו להוסיף, מדוע לא מספיק  – האיש"אשרי "

 לומר "אשרי שלא הלך וגו'"?

ריכות בדרשות על מזמור א', מזמור אשרי הגמרא )עבודה זרה יט.( עוסקת בא

 האיש, ובתוך אריכות הדברים מופיעה הדרשה הבאה: 

, אשרי איש ולא אשרי אשה? אמר רב עמרם אמר רב: "אשרי איש ירא את ה'"

אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש, רבי יהושע בן לוי אמר: אשרי מי שמתגבר 

 על יצרו כאיש. 

להדגיש שדווקא איש ולא אשה, אלא לדרשה באה  כלומר, 'אשרי איש' לא בא

 בנערותודהיינו כשהוא  ',כשהוא איש'אשרי מי שעושה תשובה מלה זו. ללמדנו כי 

 גיבור.כמו  ,אשרי מי שמתגבר על יצרו כ"איש"או לדרשה אחרת:  ובכוחו,

והנה הוקשה לתוספות, מדוע נאמרה דרשה זו בנוגע למזמור קי"ב ולא בנוגע 

  למזמור א'?

כוונת הקושיא היא בודאי כפי שהציג אותה ברבינו עזריה פיגו בספרו 'בינה 

  א(:"ט ג דף, א דרוש, משפט לעתים' )עת

 הלך לא אשר האיש אשרי פסוק הביאו זה מאמר קודם כי דקדוק, מקום בזה "ויש

 כ"בנו עליו ג לא שדרשו, אם כן למה מה בו ודרשו שבספר תהלים הראשון שהוא

אשה?" הרי הגמרא שם עוסקת לפני ואחרי מאמר זה  ולא רי האישאש זו שאלתם

מזמור א', ומדוע סטתה בפנייה חדה ודרשה כך  'אשרי האיש',בדרשות על מזמור 

, מזמור קי"ב? הלוא אותן דרשות מתאימות לכאורה 'אשרי איש'דווקא את מזמור 

 גם במזמור אל"ף?!
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 תירוץ התוספות על אתר

והפעם נראה את תירוץ  ,קודות מבט נאמרו בביאור הענייןתירוצים מכמה זוויות ונ

 למעוטי משמע ד'איש' הכי, דייק לא האיש אשרי גבי לעיל "אבל על אתר: תוספותה

 ,מ'האיש' הכתוב כאן לא דייקה הגמראאחר".  איש למעוטי משמע ו'האיש' אשה

וכל מפני שאפשר לדייק כך רק היכן שאין ה"א הידיעה, כי לגבי מלת "האיש" נ

 לומר שלא באה מלה זו למעט אשה אלא למעט איש אחר. 

בדברי התוספות יש להעמיק, למה 'איש' ימעט אשה ו'האיש' ימעט איש אחר? 

ובכלל מהו 'למעוטי איש אחר', הרי מעתה שוב יש מקום לדרוש 'אשרי האיש ולא 

 אשרי איש אחר'?... 

, ץ', דרוש נו, דף סג ט"א('עת קאכן, נאזין היטב לדרשתו של הרב בינה לעתים )

 כדבריו:  וכנראה כוונת התוספות

, כלומר: אלפי פשוטו " מובן גםוגו'בעצת רשעים אשר לא הלך "אשרי האיש 

, אבל "םהלך בעצתכן שאחר ולא איש שלא הלך בעצת רשעים וגו' אשרי מי "

לעומת זאת ב"אשרי איש" העדר ה"א הידיעה אינו מניח לנו לפרש כך, אלא 

וירא את השם  אשרי מי שהוא איש,נו לפרש ש'איש' זהו קריטריון נוסף: "מכריח

וגו'", ולכן היה מקום להניח שהקריטריון המוצג הוא 'איש ולא אשה', ובאו חז"ל 

  ב.ללמדנו שלא זו הכוונה אלא 'בנערותו' או 'כמו גיבור', והדברים מחוורים כשמלה

                                                
לפי דבריו נראה שהדרשה אינה בנויה על כך שבכלל נאמרה מלה איש או האיש, אלא יותר מכך, מדיוק בעצם  א

 הלשון.
ובאופן נוסף היה אפשר לכאורה לפרש את כוונת התוספות, שאולי כוונתו שמלת האיש יכולה להתפרש שבאה  ב

נו ולא איש אחר" )כדרשת חז"ל הסמוכה לדרשא זו, אשר לפיה "האיש" מדבר לגבי אברהם ללמדנו: "אברהם אבי

אבינו, או לחילופין, לדרשות חז"ל במקומות אחרים, על אדם, נח ועוד(, אבל משתי סיבות אין נראה כל כך לפרש כך 

נו במקום נוסף שאברהם לפי מדרש שוח"ט כאן מה ש"האיש" מדבר באברהם אבינו זה כי מצא א.בכוונת התוספות: 

ב. נקרא "האיש", בפסוק "ועתה השב אשת האיש", ואין מקום כלל לשאול מדוע נאמר "האיש", ואינו מיותר לדרשא. 

גם מדברי רבינו אלחנן שכתב את תירוץ התוספות מבלי להזכיר את עניין הדרשא על אברהם אבינו, ואחר כך כתב 

ם אבינו, שאם נדרש על אברהם אבינו אזי "האיש" אינו מיותר לדרשא, תירוץ אחר ששייכו בפירוש לדרשא על אברה

אם כאפשרות זו לכאורה יוצא שרבינו אלחנן כתב את אותו תירוץ  א.לפי דבריו נופלת אפשרות זו, משתי סיבות: 

 נו.מדבריו משמע שכוונתו בתירוץ הראשון אינה מיוסדת כלל על הדרשא על אברהם אבי ב.עצמו בשתי התנסחויות. 
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 שלמה יעקב הרב/  החיים האור במשנת

 'י"רש במשנת' ס"מח, שיינברגר

 מצרים?!למים או 'אדירים' הכוונה ל

עֹוֶפֶרת ָצֲללו ִים כַּ מַּ ִדיִרים בְּ  )טו, ג( אַּ

מר "צללו" וגו' פירוש מתו, ולא מתו תיכף ומיד אלא אור החיים הקדוש כתב: אב

צללו כעופרת במים אדירים, ואמרו ז"ל )מכילתא( שהיו המים מעלים אותם עד 

 ותם עד התהום והיו מתים באריכות זמן. לשמים ומורידים א

ויכוין לב' דברים, הא'. הוא השקיעות במים, והוא אומרו "צללו כעופרת", והב' 

הוא מניעתם מלמות תיכף ומיד, והוא אומרו "במים אדירים", והם כלומר, "המים 

 האדירים והחזקים" יעלום ממעל, וימנעום ממות תיכף ומיד עכ"ל.

שאדירים קאי המים, שהמים היו אדירים וחזקים עד כדי  משמע מדבריו הק',

 , וחוזר חלילה עד לתהום.שהעלו את המצרים לשמים

ולפ"ז הא דכתב הפרי מגדים )או"ח סי' נא, והו"ד במשנ"ב שם ס"ק יז( דיש להיזהר 

באמירת 'אז ישיר' בעת התפילה, להפסיק בין תיבת "במים" לבין תיבת "אדירים", 

המצרים, זהו לפי מה שפירשו מפרשים אחרים, שקאי על  עלשהאדירים קאי 

  המצרים.

אבל לפי דברי רבינו שאדירים קאי על המים, יש לצרף תיבות אלו ולאומרם יחד 

  ודו"ק.

 לא ע"י שליח...

אמר להם הקב"ה לישראל אם תזכו מו"ר כה, יב( איתא במדרש בפרשתנו )ש

ל המצות, ולא עוד אלא כל מה לשמור את השבת מעלה אני עליכם כאילו שמרתם כ

שאתה אוכל בעולם הזה אינו אלא מן הפירות אבל הקרן קיימת לך לעוה"ב שנאמר 

 "."והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דיבר)ישעיה נח, יד( 
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יעקב" שבעוה"ז  וצריך להבין מנין הוציא המדרש מהפסוק "והאכלתיך נחלת

 אוכלים מן פירות והקרן קיימת לעוה"ב. 

נו דקדק על הפסוק )טז, כב( "ויגידו למשה, ויאמר בפרשת אור החיים הקדושב

אליהם הוא אשר דיבר ה' שבתון שבת קודש לה' מחר" וגו', מכאן משמע שלא 

הודיעם קודם דבר ה', וקשה איך יכבוש חס ושלום נבואתו על שבת קודש, הרי 

 למדונו רבותינו )סנהדרין פט.( דין נביא הכובש נבואתו ח"ו.

ותירץ האוה"ח הק' וז"ל: "כי השכיל משה כי טעמו הוא שחפץ ה' לנטוע בהם ֶנַטע 

ַקת מצות שבת שתהיה קבלתה וידיעתה ממנו  דָּ ַהצ  ל עליון שלא על ידי -אאמונת ו 

שליח תחילה, אלא כשיצאו ללקוט כמנהגם כשיעור הרגיל ליומו וימודו וימצאו פי 

ושכליית כי ה' מצוה להם לבל יטרחו ביום שנים מהרגיל יום יום, יראו ראיה חושית 

שבת, ומזמין להם מיום ששי צורך יום ז', כדי שבזה תהיה מצוה זו אצלם מקובלת 

בתוספת קבלת הרצון ומורא גדול מעבור עליה לצד שמעלתה גדולה, וכמאמרם ז"ל 

)שמו"ר שם( שקול שבת כנגד כל התורה כולה, וימצאו בכפלים וידעו כי אין זה כי 

 מעשה אלקים עכ"ל.אם 

אומר הג"ר אפרים פישל פלדמן זצ"ל בספרו ידות אפרים )בפרשתינו( שבדבריו  

 -שרצה ה' שיקבלו מצות שמירת שבת על ידו ולא ע"י שליח  -הק' של האוה"ח 

 מונח רעיון עמוק ונפלא. 

דהנה ידוע מהספרים הק' דלכך שכר מצוה בהאי עלמא ליכא )קידושין לט:(, ואין 

ובר על בל תלין, משום דהתורה הק' ניתנה ע"י משה שליח ה' והשוכר הקב"ה ע

 פועל ע"י שליח אין כאן בל תלין.

ממנו ולא על ידי נמצא לפי דברי האור החיים הנ"ל שרצה ה' שתהיה ידיעתנו 

שליח, על כן בשכר שמירת שבת קודש אשר השיגו על ידו ית"ש תחילה, ה' משלם 

 שכר מצוה בהאי עלמא.

אש ונשובה לדברי המדרש שבריש דברינו, שלפי זה ניחא דברי המדרש: ניתנה ר

"כל מה שאתה אוכל בעולם הזה אינו אלא מן הפירות אבל הקרן קיימת לך 
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לעוה"ב" שעבור שמירת שבת, מן ההכרח לשלם גם בזה העולם והקרן קיימת 

  לעוה"ב משום בל תלין.

* 

וזהו שלומד המדרש מהפסוק "והאכלתיך נחלת יעקב אביך" גם בעולם הזה, 

ומפרש הטעם "כי פי ה' דיבר" בעצמו במצות שבת ולא ע"י שליח כנ"ל, ולכך 

 ההכרח ליהנות גם בעולם הזה, והפירות והקרן נצחיים עכ"ד ודפח"ח.
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 ס"מח, שפירא פינחס הרב/  שפירתא הלכתא

  שלום בריתי ת"שו

 מתי יש להעדיף חנוכייה חדשה –זה קלי ואנוהו 

ו הו ֱאלֹ ק  ֶזה  ... נְּ אַּ הוק  ִלי וְּ ֶמנְּ  ב( ,טו) י ָאִבי וֲַּאֹרמְּ

חנוכייה שהדליקו בה אביו או זקינו או רבו או ת"ח גדול, על פני  האם יש להעדיף

ומה הדין בחנוכייה של אבי זקינו )ואף רחוק מכך(  ?חנוכייה חדשה ומפוארת יותר

 ?אשר גורמת לו שמחה יתירה בקיום המצוה

הצדיק רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א, מח"ס 'פרדס יוסף  בס"ד, למע"כ הגאון

 החדש' על המועדים ו'גם אני אודך', אחר עלות השלום למעכת"ה.

ענוותנותו תרבני, אשר ביקש לשמוע חוות דעתי העניה בספק החד כתער 

להדליק נרות  שהסתפק בו, וז"ל 'הסתפקתי בשאלה מעניינת: אדם שיש לו אפשרות

מנורה ישנה שקיבל ירושה מאבותיו ורבותיו הקדושים, שחביב לו מאד, חנוכה, או ב

או במנורה חדשה ויפה, במה עדיף שידליק, והטעם', עכ"ל, ובאמת שאלה עצומה 

 שאל, ואשתדל לענות את מה שנלענ"ד בזה, ואקוה שישאו הדברים חן וחסד לפניו.

ואנוהו', וכדקי"ל  ראשית, וודאי שישנו דין להדר אחר מנורה יפה מדין 'זה אלי

 במ"ב בסי' תרע"ג )ס"ק כ"ח(.

וכמו"כ, פשוט שישנו דין לכבד את אבותיו או את רבותיו )ואפילו שאר תלמידי 

חכמים או צדיקי אמת שאינם רבותיו( ע"י שמדליק במנורה שהיו הם מדליקים בה, 

היתה 'מקלו של ר"מ  דהא אפילו לגבי חפצי חולין מצינו בירושלמי במו"ק )פ"ג ה"א(

בידו והיא היתה מלמדתו דעת', ואף שהכוונה שם בלשון מליצה כמ"ש הפני משה 

צדיקי הדורות,  שם, מ"מ משמעות איכא משם שהיו מחבבים אף חפצי חולין של

ועאכו"כ בחפצי מצוה או בחפצי הכשר מצוה, שדמי לענ"ד ממש למאי דאיתא 

רן אמר אפשר עברתי על 'כי מטא לח בסנהדרין )צ"ה ע"ב( וכן בחולין )צ"א ע"ב(

מקום שהתפללו בו אבותי ואני לא התפללתי בו, בעי למיהדר, כיון דהרהר בדעתיה 
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', הרי שרצה יעקב אבינו לעכב את למיהדר קפצה ליה ארעא, מיד ויפגע במקום

מנוסתו מלבן ע"מ לשוב להר המוריה ולהתפלל שם מן הטעם שאבותיו התפללו 

מדרש שיר השירים רבה  ס שליט"א הוסיף לי מדברישם. וידי"נ הגאון רבי הלל מאיר

)פ"א פרשה ב'( 'פעם אחת נכנס רבי יהושע לבית מדרשו של רבי אליעזר, התחיל 

מנשק את האבן, ואמר: האבן הזאת דומה להר סיני, וזה שישב עליה דומה לארון 

 הברית'.

 והטעם בכל זה לענ"ד הוא משום כיבוד הורים ותלמידי חכמים.

להסתפק איזה דין משניהם גובר, האם דין 'זה אלי ואנוהו' להרבות והשתא יש 

 בכבוד מצות ההדלקה עצמה, או הדין האחר של כבוד אבותיו ורבותיו.

וכמובן שאין לטעות ולחשוב שספק זה הוא דבר של מה בכך, מחמת שמעיקר הדין 

גמור יוצאים י"ח ההדלקה גם במנורה פשוטה וכמו"כ לא מצינו בשום דוכתא חיוב 

לחזר אחר חפצי מצוה של אבותיו ורבותיו, זה אינו, דהא פשוט הוא שכל מה שיכול 

האדם להוסיף נחת רוח לקונו ולהרבות במצוות ואינו עושה הרי הוא חוטא ממש 

בזה, וכך מפורש בתבואות שור )סימן כ"ח ס"ק י"ד( גבי מצוה בו יותר מבשלוחו, 

 ובוודאי דבריו כבר גלויים קמיה כתר"ה.

ושורש הספק בנדו"ד הוא האם תוספת ב'זה אלי ואנוהו' גובר על תוספת בכיבוד 

 אבותיו ורבותיו.

ולכאו' היה אפשר לאמר, דכיון שכיבוד הורים ותלמידי חכמים הוא דאורייתא 

ואילו הדלקת נר חנוכה היא דרבנן, לכן עדיף להרבות במצות כיבוד על פני הידור 

 בנוי נר חנוכה.

רא בשבת שלולא הטעם דשלום בית עדיפא היתה גוברת המצוה אכן, מצינו בגמ

של נר חנוכה על המצוה של נר שבת מטעם שפרסומי ניסא עדיפא, וא"כ לשיטת 

היראים שכבוד ועונג שבת הוא מן התורה הרי שלשיטתו מוכח מן הגמרא שמצוה 

 דרבנן שיש בה פרסומי ניסא עדיפה על מצוה דאורייתא !
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שכבוד אביו ואמו לאחר מותם הוא רק דרבנן, וא"כ אף לולא וגם הלא דעת הנוב"י 

שיטת היראים היה לנו לכאו' לחלק בין כבוד אבותיו לכבוד רבותיו )שמסתבר 

 שהוא דאורייתא גם לדעת הנוב"י, משום כבוד התורה שיש בזה(.

אך האמת יורה דרכו, שאעפי"כ בנדו"ד יש להעדיף להרבות בכבוד אביו ואבי אביו 

בותיו( על פני להרבות בכבוד המצוה שיש בה פרסומי ניסא בנדו"ד, דהנה )וכ"ש ר

ההידור במנורה חדשה ויפה אינו הידור בגוף המצוה עצמה כמו ההידור אחר שמן 

נקי ופתילות נאות, אלא הוא הידור רק ב'הכשר מצוה', ולעומת זאת התוספת 

דו במותו', ואינה רק בכיבוד הורים היא מגוף המצווה עצמה של 'מכבדו בחייו ומכב

 תוספת ב'הכשר מצוה'.

וכך מצאתי לבעל הבני יששכר בספרו שו"ת צבי לצדיק )סימן כ"ד(, שדן בעניין 

הרחבת עזרת הנשים בבית הכנסת בשני אופנים שונים, האחד על חשבון הקטנת 

העזרת גברים והשני בשטח החצר אך על חשבון המעטת אור השמש מן עזרת 

לה בתקיפות לאסור את האופן הראשון מן הטעם שעזרת הגברים, ואחר שהע

הגברים הוקדשה לקיום מצוות ע"י מצווים ועושים ולכך אין לשנותה לקיום מצוות 

עבור מי שאינם מצווים, הסיק שבאופן השני אין שום חשש כיון שהדין להרבות 

באור בית הכנסת אינו מגוף מצוות התפילה ובניית בית כנסת אלא מדין הכשר 

מצוה שעי"כ יתפללו יותר טוב, ולכן קיום מצוה ממש אף ע"י מי שאינו מצווה 

 ועושה עדיפה על פני הכשר מצוה למי שמצווה ועושה !

ועפי"ז ה"ה בנדו"ד, שוודאי שקיום מצוה בעצמה אף שאין בה פרסומי ניסא עדיפא 

 על פני נוי של הכשר מצוה אף שיש בה פרסומי ניסא.

הוא רק לענין הדלקה במנורה של אבי זקינו, שאין עליו ומה שנותר כעת לדון, 

מצוה לכבדו, וכן של זקינו עצמו אך לאחר פטירת אביו שאז אין עליו מצוה לכבד 

את אבי אביו, כמו שהביא בשו"ת הגרע"א )מהדו"ק סימן ס"ח( מספר לוית חן, 

פירש"י ודבריהם מוכרחים כדי ליישב את הפוסקים שמחוייב בכבוד זקינו מהגמרא ו

במכות )י"ב ע"א(, וכמ"ש היד אברהם )יו"ד סימן ר"מ סעיף כ"ד(. והטעם בזה הוא, 
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שהמצוה לכבד את זקינו הינה רק משום כיבוד אביו שלו, שמכבדו ע"י שמכבד גם 

את אביו, ולכן יש חילוק בין בחייו לבין לאחר מותו, האם גם בזה יש ענין, ואם 

 צוה ע"י מנורה יפה וחדשה.עומד ענין זה כנגד הידור בהכשר מ

ונראה לענ"ד, שאם המצב הוא כפי שכתב כתר"ה בשאלתו 'שחביב לו מאד', הרי 

שיש מקום להעדיף זאת על פני מנורה חדשה ויפה, וזאת עפ"י מה שייסד הנצי"ב 

מוולאז'ין בשו"ת משיב דבר )ח"א סו"ס ו'( שהמקיים מצוות בעצבות לא יצא י"ח, 

אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב', שלפי"ז ויליף לה מדכתיב 'תחת 

פשוט לענ"ד שככל שמרבה יותר בשמחת המצוה הרי שמקיים את המצוה יותר 

בשלימות ובהידור, וממילא אם אכן תיגרם לו עי"ז שמחה יתירה בזמן ההדלקה הרי 

שמהדר ע"י כך בגוף המצוה עצמה, ושוב עדיף טפי על פני הידור בנוי המנורה 

 היא רק הכשר מצוה. והכל לפי גודל השמחה שיש בזה.ש

  הנלענ"ד כתבתי, והי"ת יצילנו משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות, אכי"ר.

 ביקרא דאורייתא

 הצב"י פנחס שפירא

 shapirapinchas@gmail.com 21-5823257לתגובות: 
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 הרגשים / הרב יהודה נקי

 'לית נהורא אלא מגו חשוכא'

ותר של האור, והחשיבות לדעת לייקרה ולהנות לאורה בעת העוצמה הגדולה בי

הופעתה, היא דווקא שבאה לאחר חשכות ועלטה מוחלטת. אזי בהגיע עת נצנוץ 

אור ואפילו קלוש ככל שיהיה, ניכרת ציפיה וכמיהה לבוא האור שיושיע ויגאל 

 מתוככי המצב בו נחשב כחסר אונים.

נפגש בעיתים שחש הוא בעצמו כי יהודי בעת אשר ממלא את חובתו בעולמו, ו

נותר ערום וחסר כל, יובש וריקניות רוחנית תפסה לה מקום בליבו פנימה, החפיצה 

לשכון בקרבו באופן תדיר, ואט אט להורידו לשאול תחתיה, לנתקו מחוויות רוחניות 

ולהעבירם להנאות רגעיות חסרי כל ערך נעלה. הרי באם אינו משלים עם מצבו, 

אור שגנזו הקב"ה לצדיקים אינו יבוא לידו ברגעא חדא או בשעתא חדא ביודעו כי ה

ללא כל מאמץ והתמסרות כל שהיא למענה ועבורה. אלא הוא מגיע ומופיע ליהודי 

דווקא לאחר עמל ויגיעה רבה שהולך בחושך, נגד כל מחשבה הגיונית ומעשית, 

ף להשיגה וחותר באמת ובתמים להגיע ולהשיג את מבוקשו שהיא המטרה ששוא

 כל ימי חייו.

דֹולוהוא כעין מש"נ )ישעיה ט, א( " או אֹור גָּ ִכים ַבֹחֶשך  רָּ ם ַהֹהל  עָּ ", העם הָּ

שהולכים בזמן חשכות יחד ברוח של נאמנות וגבורה בכוחות נפש על טבעיים, 

כשמטרתם היא לבנות בלבבם משכן ומעון שיהיה ראוי להשראת השכינה הק'. 

גדול, שהוא אור של רוממות הנפש, חיים עילאים מנותקים זוכים הם לבסוף לאור 

 באופן כליל מהבלי העוה"ז ומשטויותיו.

האור הגדול הזה הוא הברכה הגדולה ביותר ושאיפת החיים שיש לכל יהודי 

באשר הוא, וכשזוכה לקבל זאת מאת השי"ת הרי מרגיש הוא כי אין חסד יותר גדול 

ִביִעיעל הכתוב: "בחייו יותר מכך. וכמו שדרשו חז"ל  ֶרך  ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהח  בָּ ", ַוי 
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. והיינו כי זוהי אכן הברכה הגדולה ביותר שהעניק 'אורה'במאי ברכו? ברכו ב

 הקב"ה לעמו ישראל באהבה ב'מתנה טובה' של יום השב"ק.

וזה מה שהתחולל בקרב עם ישראל לאחר שנות הגלות שעברו עליהם בהיותם 

המתינו וציפו לרגע שישתחררו מכבלי עול השיעבוד והגלות, בארץ מצרים, שכ"כ 

 תחת רצונו של מקום. –להיות לעצמם כבני חורין 

ואף לאחר שכבר היה נראה לעין כל בשר כי פרעה כבר התייאש והוכרח לשלח 

את עם ישראל לחירותם, ויצאו כבר מארץ מצרים בראש מורם, והשי"ת מעניק 

יום ועמוד האש להאיר לפניהם בלילה, שכ"ז הם להם עמוד ענן להנחותם הדרך ב

 -גילויים נפלאים שמעולם לא חוו זאת עם ישראל. אך לפתע נהפך הכל על פיו, 

ק ה" ַחזֵּ ל 'ַוי  אֵּ רָּ י ִיש  נֵּ י ב  ֹדף ַאֲחרֵּ ַרִים ַוִיר  ֹעה ֶמֶלך  ִמצ  ב ַסר  ַרִים  ...ֶאת לֵּ פו ִמצ  ד  ַוִיר 

יֶהם נוַמה זֹ ", באומרם: " ַאֲחרֵּ דֵּ ב  עָּ ל מֵּ אֵּ רָּ נו ֶאת ִיש  ִשינו ִכי ִשַלח  ". כל חיל מצרים את עָּ

רודפים אחרי עם ישראל, והיה נדמה כי הכל הולך לטמיון, כ"כ ציפו, יחלו וקיוו 

לרגע המיוחל שישתחררו לגמרי מעול השיעבוד, ועתה לאחר שסו"ס כבר מצליחים 

 כל המרץ.הם לצאת ממצרים, פרעה רודף אחרים לתופסם עם 

ַרִים ִכי ֲאִניכל זאת עשה הקב"ה לצורך: " אכן התורה מדגישה באומרה כי עו ִמצ  ד  יָּ  ו 

'", להראות למצרים את גודל חיבתם של ישראל ונאמנותם בכל עת ובכל מצב ה

י " –וכך באמת נאמר מיד עם הכתוב של 'ויחזק ה' את לב פרעה'  לפני בוראם. נֵּ וב 

ִאים ב   ל ֹיצ  אֵּ רָּ הִיש  מָּ ד רָּ ", ביודעם כי כעת הוא זמן שצריך לאחוז היטב כמי שמטפס יָּ

על קירות חלקים, כי כל חיותם תלויה באם יתגברו על החושך והקשיים הללו, זה 

מה שיכינם ויביאם לקראת מעמד הר סיני שבו יבחר הקב"ה בהם להיות לו לעם 

 סגולה.

להם ויראו עין בעין  ואחרי שעמדו בכל המצב הזה בתום לב וסמכו בה' שילחם

את ישועת ה', אזי זכו כל עם ישראל לגילויי אהבה מאת השי"ת שלא היה כמותם 

סוף לשנים ועוברים בתוך הים -בכל עת קיום הבריאה מדור דור, בקריעת ים
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כשהמים להם חומה מימינם ומשמאלם. וזכו עם ישראל לחוות את האור הגדול 

או הָּ " –הכולל כל הנעימות  ם ֶאת ַוִייר  דוֹ  יקוקַוַיֲאִמינו בַ  יקוקעָּ ֹמֶשה ַעב   ". וב 

ה' –ומיד לאחמ"כ כשעמדו על הים, ליבם עלה על גדותיו לומר שירה  אָּ ֹאה גָּ '... גָּ

הו' ֶמנ  ִבי ַוֲאֹרמ  י אָּ הו ֱאֹלהֵּ וֵּ ַאנ  ִלי ו  יש לנו את הזכות והיכולת להודות לה' כי  –' ֶזה אֵּ

ו בכל עת יציאת מצרים. וכמאמר מרן בעל דברי אכן שילמנו והקרבנו רבות עבור

שמואל זי"ע שפסוק זה הוא שאלה לכל יהודי באשר הוא: 'במה הוא שלי, מה הוא 

עלה לי, מה מסרתי עבורו במשך כל ימי חיי'. וכאן הם הרגישו כי השי"ת הוא 

 אלוקיהם מחמת שהקריבו רבות עבורו.

 'הפנימית( שנגלה לפניהם כי ' 'דערהערן' )הכרה-וכן בהמשך השירה ביטאו את ה

ה מָּ חָּ ', וכמו שפירש זאת מרן מקוברין זי"ע שהקב"ה נמצא עם איש יהודי ִאיש ִמל 

היוצא למלחמה. ומי שאכן מרגיש בעת היותו במלחמה בעתים והמצבים הקשים 

ביותר שה' נמצא עמו וחפץ לראות את נאמנותו וגבורת נפשו ועומד בכל זאת, אזי 

ות בטוב ה' בארץ החיים ולחוות במוחש את הטוב הצפון שיש זוכה לבסוף לרא

 'מה רב טובך אשר צפנת ליראך'. –בבריאה ובכל חיי האדם 
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/ הרה"ג ר' שמואל ברוך גנוט,  שמואלויאמר 

אלעד, מח"ס 'ויאמר  -מראשי ישיבת אור התורה 

 שמואל' ושא"ס 

 השמיעה? עלמדוע אנו לא מודים 

פר ברכות הודאה ושבח להקב"ה, על מאור העינים בברכות השחר אנו מברכים מס

)'פוקח עורים'(, לבישת הבגדים )'מלביש ערומים'(, מתיחת עצמותינו )כמש"כ 

בברכות ס, ב והאבודרהם בביאור ברכת 'מתיר אסורים'(, עמידתנו על הרגליים 

)כמש"כ בברכות שם בביאור ברכת 'זוקף כפופים'וברכת 'רוקע הארץ על המים'( 

 והתקשתי: מדוע אנו לא מברכים ברכה על כך שאנו שומעים באוזניים?וכו'. 

שאלתי שאלה זו את בני הישיבה והבה"ח אלון שרוי נ"י השיב שברכה זו כלולה 

בברכת 'הנותן לשכוי בינה', שאיתא בברכות ס, ב שחז"ל תיקנו ברכה זו כששומע 

ש להוסיף על את קול התרנגול. וא"כ בברכה זו נכללת הודאה על השמיעה. וי

ביאור נחמד ונכון זה שאף שלמנהגינו מברכים ברכה זו אף בלא שמיעת קול 

התרנגול, כגון בחרש או מי שנמצא במקום בו אין תרנגול, כמש"כ במשנ"ב )סי' מו 

סקכ"ח(, מ"מ הרי עצם הברכה נתקנה על שמיעה, שמיעת קול התרנגול. וכן נראה 

מברך ברוך ... הנותן לשכוי בינה  מלשון הרמב"ם: "כששומע קול התרנגולים

 להבחין בין יום ובין לילה".

והבה"ח יצחק בנימינוב נ"י תירץ שבעוד שיתר העניינים המובאים בברכות השחר, 

אינם מצויים באדם בשנתו, אך גם אדם הישן שומע, וגם קולות מעוררים אותו 

וכמשמעות ד' משנתו, ולכן אין לברך על השמיעה, שלא הופסקה ממנו גם בשנתו, 

הנאתו התחלת  הגמרא בברכות שם, שהברכות הללו נתקנו סמוך לקומו בשעת

 מדברים אלו.

ועוד נראה להוסיף בזה, דהנה הרמב"ם )תפילה ז, ד( כתב: "כשלובש בגדיו מברך 

ברוך.. מלביש ערומים, כשמניח סדינו על ראשו מברך ברוך ... עוטר ישראל 
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מברך פוקח עורים, כשישב על מטתו מברך מתיר בתפארה, כשמעביר ידיו על עיניו 

אסורים, כשמוריד רגליו מן המטה ומניחם על גבי קרקע מברך רוקע הארץ על 

המים, כשעומד מברך זוקף כפופים, כשנוטל ידיו מברך ... על נטילת ידים, כשרוחץ 

פניו מברך ... המעביר חבלי שינה", עכ"ל. והיינו שסדר הברכות ניתקנו ע"פ 

תיו וסדרי לבושו הנעשים בקומו ממיטתו, וא"כ על השמיעה, שאינה פעולה פעולו

הנפעלת ע"י האדם עצמו אלא באה ממילא, אין מברכים עליו. ולדברינו יובן גם 

  מדוע לא ניתקנה ברכה על חוש הריח ויתר החושים.

**** 

 מעלתו וגדרו של ט"ו בשבט וטעם אכילת הפירות בו

שלא ליפול על פניהם בט"ו באב, ולא בט"ו בשבט".  כתב השו"ע )קלא, ו(: "נהגו

ראש השנה לאילנות. ונוהגין האשכנזים להרבות במיני  -וכתב המג"א: בט"ו בשבט 

פירות של אילנות )תיקון יששכר דף ס"ב כ"ה(, עכ"ל. ויש להבין את הדבר. שהרי 

א( ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות הוא )מתני' ריש ר"ה(, וביאר הש"ס )ר"ה יד,

שהוא מפני ש"יצאו רוב גשמי שנה", ופירש רש"י: "שכבר עבר רוב ימות הגשמים 

שהוא זמן רביעה ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטין מעתה". וענין זה 

שייך אך ורק לדיני תרו"מ, ערלה ונטע רבעי שבארץ ישראל. וא"כ מהו הענין לאכול 

בבני יששכר להגרצ"א מדינוב ובלשון  מפירות האילן ולהתפלל על הפירות, )כמובא

חכמים להגאון הבן איש חי(, כאשר דין הפירות אינו אלא בחג השבועות, כבמתני' 

 בר"ה ט"ז א' )"בעצרת נידונים על האילן"( ?

והנה במרדכי )פ"ק דר"ה( כתב שאסור להתענות בט"ו בשבט, משום דהוי ר"ה 

תנן 'ד' ראשי שנים הם' בהדי לאילנות, דלא אשכחן תענית בראש השנה. וכיון ד

הדדי, כולם שוים זה לזה שאין מתענים בהם. וכ"כ בהגמה"י )שופר פ"א( בשם 

ריצב"א, ועי' שו"ע או"ח תקע"ב. ועי' עמק ברכה )תענית אות ד'( שהעיר שלפי"ז 

ייאסר להתענות בא' באלול, שהוא ר"ה למעשר בהמה, זאת מלבד היותו ר"ח. וכן 

ו( כ' שאין נופלים אפיים בט"ו בשבט, "שהוא ר"ה לאילנות, בביאור הגר"א )קלא, 
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וכמו כל ד' ראשי שנים שהם יו"ט", עכ"ל. הרי לנו סיבה חדשה וגדר במעלת ט"ו 

מתענים ואומרים  בשבט, שמעלתו היא מפני שהוא 'ראש השנה'. ומכיון שכך, אין

בתפילות על בו תחנון, ויתכן שמשום כך גם מציינים אותו בריבוי אכילת פירות ו

ואכן, בכל ספרי ההלכה שהזכירו את מנהג אכילת הפירות, לא הזכירו -הפירות. 

כלל שאוכלים דווקא מפירות א"י. כיון שההדגשה היא אינה על הלכות המצוות 

 התלויות בארץ העולות מיום זה, אלא על ה'ראש השנה' של פירות האילן.

ל דברי הפוסקים במנהג זה, ואכן ראה ראיתי בתיקון יששכר, אשר הוא מקור כ

שכתב וז"ל: "נוהגים האשכנזים יצ"ו להרבות בו במיני פירות של אילנות, לכבוד 

שמו של יום", עכ"ל. הרי לנו כמשנ"ת, שכל אכילת הפירות נועדה רק בגין שמו של 

היום, היינו ששמו 'ראש השנה לאילן'. והראוני שבס' הח"ן כתבו שכשם שט"ו 

ז, כן הוא ר"ה בעולמות העליונים, וביום זה משתלשל השפע בשבט הוי ר"ה בעוה"

 לאילנות כבר"ה וכו', ולכאו' הן הן הדברים. 

ב והגאון האדר"ת ז"ל )סדר אליהו נפש דוד( כתב: "נראה לי שהראשונים קבעו 

יום זה ליום טוב שלא לומר בו תחנון, הוא להזכירנו מצות הפרשת מעשר אילנות, 

ק 'שתי ליבך למסילה דרך הלכת הציבי לך ציונים". וכן מצינו וכדברי חז"ל על הפסו

כעי"ז בס' טעמי המנגים )נפי"א קכ"ח( שכ' שישנם שביארו שתיקנו שלא לומר 

תחנון במנחה שקודם ר"ח, כדי שיזכרו שבמעריב אומרים 'יעלה ויבוא'. ולפי"ז י"ל 

נו שהיום מתחילה דאולי זהו ג"כ הענין לאכול פירות בט"ו בשבט, כדי להזכיר לעצמ

שנה חדשה לעניני תרו"מ ויתר הדינים הקשורים בכך. ואולם זה שאין אנו עושים 

בש"ס ובפוסקים  כל איזכור למעשר בהמה בא' באלול או בא' בתשרי )שנחלקו

קמאי אימתי ר"ה למעשר בהמה(, אפשר שהוא מפני שכיום הרי ביטלו מעשר 

 בכורות נ"ג ע"א.בהמה ועקרוהו חז"ל בשוא"ת משום תקלה, וכב
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ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י צברי שליט"א, רב 

ומו"צ בעיר אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים 

 ועוד

 נסיון ישראל במדבר

ל ֹמֶשה וַֹּיאֶמר ָלָםה ֶזה ֶהֱעִליָתנו ִמִם  ִים וַָּיֶלן ָהָעם עַּ םַּ ָמא ָשם ָהָעם לַּ ָהִמית וִַּיצְּ ִים לְּ רַּ צְּ

י ֶאת ָבנַּ ָעָמא  ֹאִתי וְּ י בַּ נַּ ֶאת ִמקְּ  יז, ג()וְּ

כתב האור החיים הקדוש: "ונראה כי ה' ניסה אותם להדריכם לשאת עיניהם 

ולהתפלל לפני ה', כי זה עיקר גדול באמונה ובהשלמת הנפש. ותמצא שנתחכם ה' 

על הדבר ולא נתן להם מן יום לחודש, אלא דבר יום ביומו. ואשר על כן מנע מהם 

 למול קונם וישמע צעקתם. הנס, עד שיתחננו 

ומודיע הכתוב, כי במקום שיצעקו לה' היו מריבין עם משה וכו'. וראיתי לתת לב 

איך עם ה' הרואים דברים המופלאים והנוראים במצרים ועל הים ובמדבר, יטעו 

בדבר ולא יצעקו אל ה', והלא הם המכירים תועלת הצעקה כי שמע את נאקתם 

שאין צורך לתפילה על הדבר, כל שה' ישנו בתוכם,  במצרים. ואולי כי דעתם היה

כי אחר שהביאם למדבר פשיטא שלא הביאם אלא לספק צורכם, שאם לא כן הלא 

המה אבודים ולא יצטרכו לתפלה, ואין זה אלא שאין ה' בקרבם, והוא הנסיון 

 שאמרו היש ה' בקרבנו וגו', עכ"ל.

ך להתפלל אל ה' מפני שבטוחים ודבריו צ"ב טובא, שהרי אם היו סבורים שאין צור

היו שיספק להם כל צרכיהם במדבר, א"כ מה היתה התביעה עליהם על כך שלא 

 התפללו, ומדוע נחשב הדבר כנסיון? 

ונראה לבאר, כי הקב"ה כאשר ברא הקב"ה את עולמו, השתית הוא את קיומו על 

ו ויתן כח התפילה, שעל ידי התפילה שמתפלל האדם לבוראו יעשה הוא את בקשת

לו את צרכיו. דבר זה נלמד לראשונה, מזמן בריאת העולם, שקודם שנברא האדם 

נאמר: "ואדם אין לעבוד את האדמה", שמכאן למדו כי קודם בריאת העולם לא ירד 
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גשם לאדמה, מחמת שלא היה אדם שיתפלל לה' ויבקש על ירידת הגשמים מחמת 

ום העולם, ללא קשר לידיעת שצריך להם. נמצינו למדים כי התפילה נצרכת לקי

  הקב"ה את צרכי האדם.

כח התפילה והבקשה הוא כ"כ גדול, עד שמי שאינו משתמש בו, יכול להיתבע על 

המבאר כי רחל כך. כדוגמא לכך יש לציין את דברי המדרש הגדול פרשת ויצא, 

נתבעה על שלא ציפתה שכל י"ב השבטים יצאו ממנה, וזה נלמד מדבריה שאמרה 

יוסיף לה בן אחר, דיש במשמעות דבריה שהיא מאמינה שרק עוד בן אחד שה' 

יוסיף לה ה' ולא יותר, ולפיכך נענשה, שאע"פ שהיתה היא לבד ראויה להוליד י"ב 

שבטים, ולא האמינה בכך, נתבעה על דבריה ולא זכתה לזה אלא רק לבנה בנימין 

יוסף ה' לי בן אחר. מאן  "ותקרא את שמו יוסף לאמר, ואלו דבריו: שנולד לה אח"כ,

, אלא שאמרה "יוסף ה' לי בן ראויה היתה רחל שתעמיד שנים עשר שבטיםדאמר 

 אחר" עכ"ל. 

ומבואר מכאן, שאף לאחר לידת רוב השבטים, עדין מן השמיים יכלו לזכות את 

רחל בי"ב שבטים שיצאו ממנה בנפרד. ומכיון שלא התפללה הפסידה מעלה גדולה 

מוד על כח התפילה, עד כמה יש להאמין ולהתפלל על כל דבר קטן זו, ומכאן יש לל

 כגדול.

מעתה יבואו דבריו הנפלאים של רבינו האוה"ח הקד' על נכון, במ"ש: "ואולי כי 

דעתם היה, שאין צורך לתפילה על כל דבר, כל שה' ישנו בתוכם", דהיינו שטעותם 

א כח התפילה, והרי היתה שלא הכירו הם במתנה הגדולה שנתן להם הקב"ה שהי

עצם יציאת מצרים שכעת זכו לצאת ממנה, לא היתה אלא מחמת התפילה, כפי 

שנאמר בפסוק: "ויזעקו בני ישראל אל ה', וישמע ה' את נאקתם". הרי שללא 

התפילה לא יכול לקרות דבר. מעתה, אף בעת הזאת שנמצאים הם ללא מים, היה 

מושיעם, ולא להתלונן מדוע אין הקב"ה עליהם לבקש ולזעוק זאת מה', ואז היה ה' 

  מושיעם ללא תפילה.
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 טעמי המקרא ותורה שבעל פה / זלמן פישר

והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז וכידוע 

 ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג ואות בתורה )הגר"ח ערלנגר(

 גדול-מתפקידי הטעם זקף

הָ  יפָ ִ֥רִ ׂשֶמר עֲ ֕עֹ וְּ  לו( )טז,א ּוה ה  ֖ית ָהא 

 כתוב במחזור ויטרי )הלכות פסח, סימן נג( דין שלש מצות: 

אבל אמרו חכמים הנזהר בראשונה תבא עליו ברכה: והשלש מצות שאמרנו. ר' 

הע': הכוונה לרש"י אומר שמברך באחת המוציא. ובאחת על אכילת מצה. 

הילל. וכן אמר לו רבו של רש"י ר' יעקב בר' ובציעה לאפיקומן. ואחת לכריכה כ

יקר הזקן משום אביו, הואיל ושלשתן באו לשם מצוה תיעשה מצוה בשלשתן. ... 

הע': בלילי פסח הראשונים לעשות שלש מצות למצוה ממדה אחת ומה שנהגו 

ונביא ג' מצות זכר הע': עמר. ...  . מפני ששלש מצות של תודה נעשות ממדהעמר

  שמביאין אותם הצריכין להודות. הע': ג' לחמי תודה מצה ת לחמי תודהלתרומ

... ואמרי' בהרואה ארבעה צריכין להודות. יוצא מבית האיסורין כו'. וכבר יצאנו 

 מבית האיסורין ממצרים.

שלוש המצות הן זכר לתרומת לחמי תודה לקב"ה מארבע הסיבות של מביאי קרבן 

 תודה: 

 על שהוציאנו ממצרים שהייתה כלא של עבדות )א( היוצא מבית כלא,

 )ב( וחולה שהבריא, כי במצרים היינו חולים בגוף וברוח, 

)ג( והעובר בים, כי קרע לנו את הים והעבירנו ביבשה בין גזרי ים שעמדו בחימה 

 עלינו, 

 )ד( והעובר במדבר, כי הוליך אותנו במדבר ונתן לנו מי באר, ומן ושלו.

* 
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עֹ  הָּ , כאן רמז לשלוש גגדול, שלוש נקודות, כפי ההשערות רומז ל'שלש'-קףז – ֶמר֕ו 

מצות תרומה ממצות לחמי תודה וסך מידתן עומר אחד, שתרמו מביאי התודה 

גדול עשוי לתאר שלוש -לכהנים, אחת חלה, אחת רבוכה, אחת רקיק. בנוסף זקף

  נקודות כאשר שתיים באופן אחד ונקודה אחת באופן אחר כמוסבר להלן:

שתי מצות עשויות עם  –)א( שתי נקודות באופן אחד ונקודה אחת באופן אחר 

שמן, מצה אחת חלה ללא שמן. וזה עשוי להיות מקור למובא ב)בית יוסף אורח 

תדע דאם אין לו לחם עוני כי אם כזית ויאכל אותו באחרונה  חיים סימן תע"ה(

 .ויברך המוציא על מצה עשירה פשיטא דתרתי שלמות בעינן

הנזהר במצה  –)ב( ועוד חלוקה שתי נקודות באופן אחד ונקודה אחת באופן אחר 

 הראשונה תבוא עליו הברכה.

)ג( ועוד חלוקה הובא בבית יוסף אם יש רק שלוש מצות,ישתמש בשתיים ללילה 

 הראשון, ומהפרוסה בלבד יאכל וגם יכרוך.

ה להיות שלימה )ד( ועוד חלוקה הובא בבית יוסף שהמצה האמצעית אינה צריכ

 כי בין כך בוצעים ממנה.

)ה(ועוד חלוקה ע"פ האלפ"ס הובא ב)טור אורח חיים סימן תע"ה( ב' מצות אחת 

פורסה לשנים ומברך על חציה המוציא ועל אכילת מצה וחציה הב' לאפיקומן 

 והשלימה לכריכה.

                                                
עֹ מלת  ג הָּ גדול שמשוער שכאן משמש בתפקיד של שלוש. דבר זה מתבסס על האוסף של -מוטעמת בטעם זקף – ֶמר֕ו 

פה שבהם במקום הופעת -גדול שבתורה שרשמתי עד עתה ע"פ דרשות התורה שבעל-( מהזקף517מתוך  236) 15.8%

שגם כאן מרמז למסורת חז"ל לדרוש קשר  גדול יש שלוש דרשות או דרשות הקשורות למספר שלוש, אפשר-טעם זקף

קטן -מהם מופיעים בתבנית זקף 124גדול שבתורה מטעימים את שרש "אמר", -מהזקף 35%-.בנוסף כ.למספר שלוש

קטן )בין -גדול ... זקף-מהם מופיעים בתבנית זקף 13-פסוק( ו-פסוק )סלוק( ובין אתנח או אתנח סוף-גדול )בין סוף-זקף

 ח וסלוק(. לתבניות אלו נמצא קשר לתורת הסוד בנוסף לענין ההלכתי.סלוק ואתנח או אתנ

 מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ; רבוי – ֢חמונ; מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק, ֑חהשערות: אתנהבקיצור נמרץ אלו סימני תמצית 

 רבוי, משמעות שנוי – א֖חרט=  א֖טפח; ממש לא, ממעט, מחלק – יר֛תב; מצרף – א֧דרג; רבוי, יך֤מאר=  א֤מרכ; מפשט

 יר֛תב א֤מרכ; לפרטיה שוה הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֧יתור לרבות, מכל מקום; דרג – א =֖טפח א֤מרכ; מתפשט

 -מקף; מפרטיה חלק על רק חלה שההלכה קבוצה - א֖טפח א֤מרכ יר֛תב; לפרטיה שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח

מוסיף  – ֒סגול ֘זרקא; נדרשים והחלק השלם, שנחלק סדור – ׀ פסק; נדרש אחד מצב כ"בד, המוטעם של מצב-רב

 בחצי ֔ןקט-זקף...  ֔ןקט-זקף; ... 4 – יע֗רב; 3 – ול֕גד-זקף; 1 – ֔ןקט-זקף; 2, פשוט – ֙מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא

 דרוש( מלמד – א֝ואזל א֨מקד; מהענין יוצא – ֞ים֞גרשי=  רש֝ג=  א֝אזל; קדימות סדר – א֨קדמ: )השלישיה; היקש – פסוק

 – לשא֠ת=  דולה֠ג-תלישא; מחיצה, שעור בפסוק דרוש – ֩תרסא=  ֩קטנה-' ישמעאל; תלישאדר מידות ג"י בכעין בפסוק

 .בהלכה אחר לנושא רעיון מהפסוק דרוש – ר֡פז; מחיצה, שעור ולפניו בפסוק דרוש



 

 להעמ'  -אספקלריא 

 

 

א )ו( ועוד חלוקה הובא בטור שמברך שתי ברכות על שלימה ופרוסה, והשלישית ל

 משותפת בברכות.

)ז( ועוד חלוקה הובא בטור מברכין על הראשונה המוציא ועל השניה על אכילת 

 מצה ומהשלישית כריכה לא משותפת בברכות.



 

 לועמ'  -אספקלריא 

 

 

 העריסימה של תורה / הרב ישראל מאיר 

 מעומקא דליבא -ויצעקו אל ה' 

ִה  יֶהם וְּ ינ  ל ֶאת ע  ָרא  י ִישְּ נ  או בְּ ִריב וִַּישְּ ֹעה ִהקְּ רְּ ֹא ופַּ או מְּ ִיירְּ יֶהם וַּ ֲחר  עַּ אַּ ִים ֹנס  רַּ ה ִמצְּ ד מ 

ל ֶאל  ָרא  י ִישְּ נ  ֲעקו בְּ  ה' )יד, י(וִַּיצְּ

ובמדרש שה"ש )פ"ב, ל'( "תנא דבי ר' ישמעאל, בשעה שיצאו ישראל ממצרים, 

למה היו דומין, ליונה שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע ומצאה שם נחש מקנן, 

ה יכולה להכנס שעדיין הנחש מקנן, תחזור לאחוריה לא ונכנסה לפנים ולא הית

תהי יכולה שהנץ עומד בחוץ, מה עשתה הינה, התחילה צווחת ומטפחת באגפיה 

 כדי שישמע לה בעל השובך ויבוא ויצילה.

כך היו ישראל דומים על הים, לירד לים לא היו יכולין שעדיין לא נקרע להם הים, 

יצעקו  -כבר פרעה הקריב, מה עשו, ויירא מאד לחזור לאחריהם לא היו יכולין ש

 ישראל אל ה', מיד, ויושע ה' ביום ההוא".

יש להתבונן מדוע לא התחילה היונה לצעוק בשעה שהנץ רדף אחריה? מה נוסף 

 בצעקתה מפני הפחד שנתמלאה בו מהנחש מלפנים והנץ מבחוץ?

אלא כאשר נגיע עוד יש להתבונן, וכי בא המדרש ללמדנו ח"ו לא לצעוק אל ה' 

 למצב שכביכול ניסינו את כל הדרכים להינצל בכחות עצמינו? אתמה.

 ההכרה באין עוד מלבדו -צעקה 

 ולביאור הדברים נראה להעמיק במהות הצעקה שבתפילה.

בזוה"ק )שמות דף כ'( איתא "ת"ר האי מאן דצלי ובכי וצעיק עד דלא יכיל למרחש 

 לבא ולעולם לא הדרא ריקניא".בשפוותיה, האי צלותא שלימתא, דהיא ב

היא התפילה השלימה שהיא באה מן הלב. ללא יכולת להביע את הצער,  -צעקה 

את הבקשה במילים בשפתותיו, זו הכרה שהאדם מכיר כי מצוי ונקלע למצב שאין 

 בידו להושיעו וכי נתון הוא בידי הרבש"ע בלבד.



 

 לזעמ'  -אספקלריא 

 

 

נוסע במכונית בדרך כשנמצאים במצב כעין זה, פשוט צועקים. וכמשל האדם ה

מישור ומגלה שהבלמים הפסיקו את פעולתם, הוא מנסה בכל הדרכים שברשותו 

 לעצור את המכונית, הוא מתקשר לחברו שידריך אותו מה ואיך לעשות.

אבל כשמגלה שהמכונית מתקרבת למדרון תלול, אז מכיר הוא כי אין לו את 

 ע ישראל"!הדרך איך לעצור והוא צועק וזועק מנהמת ליבו: "שמ

זו קריאה שבאה מעומק הלב, בהכרה שאין לו על מי לסמוך אלא על אביו 

 שבשמים.

 את צעקתך -"השמעיני את קולך" 

הוא מה שבא המדרש ללמדנו, ודאי שעם ישראל התפללו לה' בשעה שעמדו 

בשפת הים, אלא שתפילה זו היתה קריאת עזרה עם מילים, עדיין ישנו פתח מילוט 

 לשוב למצרים.

לא זו הבקשה של הקב"ה "השמעיני את קולך כי קולך ערב", הקב"ה לא רוצה 

 לשמוע את המילים, את הבקשה היוצאת דרך השפתיים.

 "כי קולך ערב"! -הקב"ה רוצה לשמוע את הקול 

 מה המיוחד בקול של עם ישראל?

הצעקה, היא הביטוי לצלותא שלימתא, כי היא באה מעומק הלב מתוך הכרה 

 לבדו.שאין עוד מ

ולצורך שמיעת הצעקה מעם ישראל, בכדי להביאם להכרה כי אין עוד מלבדו, 

מצרים אחריהם, להביא את ישראל לתפילה ללא מילים,  הוזקק הקב"ה להסיע את

 תפילה מעומקא דליבא.

יה"ר שנזכה לחיות את מסכת חיינו בהכרה כי אין עוד מלבדו על כל צעד ושעל 

 תפילה מעומקא דליבא.אף בזמנים של שלוה, ולהגיע ל

 שבת שלום ומבורך!

  YYSSHHTTOORRAA11@@GGMMAAIILL..CCOOMMלתגובות: לתגובות: 



 

 לחעמ'  -אספקלריא 

 

 

לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב 

 המועדים

 נתינת פירורים לפני הציפורים בשבת שירה

 הטעם למנהג לפזר פירורים לפני הציפורים בשבת שירה )מג"א שכד(

גלא בפי ההמון כתב בערוך השולחן )שכד ג( דמנהג ישראל תורה הוא, ומר

שהעופות אמרו שירה על הים, ולכן אנו מחזיקים להם טובה, והכוונה כדי לזכור 

 שמחת שירת הים. 

שזהו שכר לעופות, על שאכלו את המן שפיזרו דתן ואבירם בשבת  טעם אחר;

בבוקר, כדי להטעות את האנשים שירד מן מהשמים, כדי להכחיש את נבואת משה 

בה שייכת כלל לענין שבת שירה וקריעת ים סוף, אלא רבנו, ולטעם זה אין הסי

משום שקריאת התורה בשבת זו היא פרשת בשלח שנאמר בה פרשת המן )ספר 

 מטעמים ערך שבת אות ב(.

מהפסוק )שמות טז, כז( "ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא  מקור הדבר:

היה צריך לכתוב ולא  מצאו", ולכאורה לשון מציאה שייך בדבר שהיה ונאבד וא"כ

היה, ומבואר ע"פ מה שכתב בילקוט )לא נמצא הילקוט הזה( שדתן ואבירם רצו 

לעשות דבריו של משה פלסתר שאמר "ביום השביעי שבת לא יהיה בו" )שמות טז 

כו(, לכן הם פיזרו את המן שלקטו בערב שבת ואמרו לשכניהם, צאו וראו שאף 

של משה, וירדו עופות מן השמים ואכלו את בשבת יורד המן ואין ממשות בדבריו 

)מטעמים  המן, וזה מה שכתוב ולא "מצאו" שהכוונה לאותו מן שהניחו דתן ואבירם

 שם(.

להורות שהקב"ה המציא לישראל במדבר מזונותיהם בלא עמל ויגיעה,  טעם אחר;

 כציפורים ועופות שמוצאים מזונותיהם בכל מקום )אור פני משה לבעל החת"ס(.

 

 



 

 לטעמ'  -אספקלריא 

 

 

 ם המג"א שאוסרטע

)שכד ס"ק ז( כתב על מנהג זה שאינו נכון, והביאו במשנ"ב )שם ס"ק לא(,  המג"א

לפי שאין נותנים בשבת מזונות לבעלי חיים אם אין מזונותיהם עליו, ודבר  והטעם:

זה אסור משום טירחא שלא לצורך )משנ"ב שם ס"ק כט(. וכדבריו כתב ר' יעקב 

ש שבט פרשת בשלח( ומה שנוהגים להטיל חיטים עמדין בסידורו שער השמים )חוד

 לפני העופות מנהג שטות הוא ואסור. 

 יש שכתבו לישב המנהג

דכיון שנהגו כן לשם מצווה אין להקפיד בזה, )לבוש והא"ר שלו בשם מעדני יו"ט 

בשם השל"ה(, והוסיף בא"ר )שם( דכמו שנוהגים בשמחת תורה לפזר פירות 

ני הסלים, אף דהוי עובדא דחול )כמבואר שם( מ"מ והנערים מלקטים ונותנים לפ

מותר דכיון שעושים כן לשמחה לא הקפידו בכך וה"ה לענין זה כיון שעושים כן 

 משום מצווה שרי.

)שכד ג( כתב לישב המנהג לפי מה שפירש בטעם המנהג, שאין זה  הערוך השולחן

הביא שם  עודטירחא עבור העופות אלא בשבילנו, שנזכור שמחת שירת הים, 

 בספר נשמת שבתדכונתנו לשם מצווה וע"כ מותר, וכעין זה כתב  מהתוספת שבת

 )סימן ש( דמשום דהוי איסור קלוש לא גזרו עליו לצורך מצווה.

כיון שאין בכלל האיסור אם נותן לפניו שיירי אוכל שממילא עומד  טעם אחר:

ה היתר זה אינו להשליך לאשפה, ולכן מותר להשליכו לבהמות ולעופות ולכאור

 שייך רק לפרשת שירה אלא לכל ימות השנה )אשל אברהם בוטשאטש שכד יא(.

לפי שאיסור נתינת מזון לבהמה הוא רק כשנותן לפניהם דווקא, כיון  טעם אחר:

שניכר שטורח בשבילם, משא"כ אם מניח בחלונו אין בכך איסור, ולכאורה לפי 

ח בעבורם אין להניח אף בחלון )החוות דבריו במקום שיש הרבה עופות שניכר שטור

 יאיר בספרו מקור חיים סימן שכד כתב להתיר(.

על פי סברת העולת תמיד )הובא במחצית השקל שכד א( וכן דעת  טעם אחר:

הלבוש, שבימות החורף מותר לתת לכל העופות מזונות גם לאלו שאין מזונותיו 



 

 מעמ'  -אספקלריא 

 

 

בת סז, א בדפי הרי"ף( סובר עליו, לפי שאין מצוי להם בשדות וכתב שגם הר"ן )ש

 כן, ושבת שירה לעולם היא בחורף ע"כ י"ל "מנהג אבותינו בידינו". 

 עצה לצאת ידי חובת כל השיטות

כיצד שיניח הפירורים מערב שבת ויכסם בכלי,  להניח באופן שאין בו חשש איסור,

חשב ובשבת בבוקר יגלה הכלי כדי שיוכלו העופות להגיע אליהם ולאוכלם, ואינו נ

נותן מזונות לבעלי חיים מאחר שאין עושה מעשה במזונות עצמם אלא רק מסיר 

 המונע )ספר נשמת שבת סימן ש(.

: שיתן להם על ידי קטן, דאין איסור זה בגדר שבות גמור, ומכיון שכך עצה אחרת

 אין בזה קפידא אם נותן ע"י קטן )א"א בוטאשט קסז ס"ק ו ד"ה שם(.

י שבת שירה פרק י א( מביא מנהג ארץ ישראל שחששו )מנהג בספר נטעי גבריאל

לדברי המג"א ולכן היו אוכלים בשבת שירה אצל החלון או מעקה המרפסת, 

והפירורים נופלים כדרכם ואינם מלקטים אותם, וכשהולכים להם באות הציפורים 

 ואוכלות אותם.

מקום כדי לצאת מחשש איסור, שינער המפה עם הפירורים שעליה ב עצה אחרת:

שיש עירוב לחצר והציפורים תאכלנה מהם, לפי שעיקר טעם האיסור משום 

טירחא וטעם זה לא שייך הכא שאינו טורח אלא לעצמו לנקות המפה )שש"כ החדש 

 פרק כז כא(.

בספר אורחות רבנו )שבת רא( כתב משמיה דהחזו"א דאסור נתינה ביום ראשון: 

ק לא(, וכתב שם שרבו בעל הקהילות ליתן פירורים בשבת כדברי המשנ"ב )שכד ס"

יעקב היה נותן לציפורים את שיירי המאכלים שנשארו משבת ביום ראשון כדי 

לקיים את המנהג, וכן בספר דרך שיחה )ח"ב עמוד רעז( הביא מקור למנהג זה מספר 

 פרדס יוסף.

כוסמת שהם יתנו ויזרקו לעופות  -היה אומר לתת לילדים את החיטים  המהר"ל

ורים, לזכר מה שהילדים הקטנים האכילו את הציפורים בים, ולאחר מכן היה ולציפ

 מברך אותם ואת אביהם שיזכו להכניס את בניהם לתורה לחופה ולמעשים טובים.



 

 מאעמ'  -אספקלריא 

 

 

, שהמהר"ל מפראג קבע מנהג בשבת שירה, וצווה על בשם בעל שו"ע הגר"ז מובא

ה את כל הילדים כל מלמדי התינוקת ועל כל האבות והילדים לאסוף בשבת שיר

לחצר בית המדרש, ולומר היום הוא שבת שירה, והיה אומר למלמדים לספר לילדי 

התשב"ר סיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף, שהציפורים היו מזמרים ורקדו בשעה 

שמשה רבינו וכל ישראל אנשים נשים וטף אמרו שירה, והילדים הקטנים קטפו 

 ."ר ספ כט( והאכילו את הציפורים המזמריםפירות מהאילנות שבים )כמבואר בשמו



 

 מבעמ'  -אספקלריא 

 

 

/ הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר  לב טהור ברא לי

 לבנו' עה"ת ומועדים

האם הכינו מצות מראש לצידה לדרך או שרק ברגע האחרון 

 הכינו

ָכל  ֹעה ובְּ רְּ פַּ ָדה בְּ ִאָכבְּ יֶהם וְּ ֲחר  ָיֹבאו אַּ ִים וְּ רַּ ב ִמצְּ ז ק ֶאת ל  חַּ ִני מְּ בֹו וֲַּאִני ִהנְּ ִרכְּ ילֹו בְּ ח 

ָפָרָשיו  )יד, יז( ובְּ

 היה??עצמו לדעת אבד מוכי  –לים פרעה למה נכנס 

למה הוא נכנס לים???  ??החסר דעוכי הוא !! בהתנהגותו של פרעה להתבונן יש

מה הוא חשב לעצמו, שבורא עולם קרע את הים בכדי שהוא יעבור ויתפוס את וכי 

מכות, וראה בבירור שבורא עולם מפלה בין  22 ספגהוא כבר  והרי היהודים????

היהודים למצרים, שהמצרים סבלו והיהודים לא, אז ברור לכל אדם בעולם, שגם 

שכאן  ובפרט כאן גם נקרע הים להציל את היהודים ובוודאי לא לעזור למצרים???

לעשות נס להעניש את פרעה, אלא רק להפסיק את הנס של  לקב"הלא היה צורך 

 ???פרעה החליט להיכנסלמה פלא סוף וממילא פרעה טובע בים, אז קריעת ים 

 השתגעו?? האם מיטב מפקדיו וחייליו

שהוא השתגע או שתמיד היה משוגע, או שאחז אותו טירוף של  נניחוגם אם 

 -שנאה שלא חשב כלום חוץ משנאה כאחוז דיבוק, אבל מה קרה למבחר שלישיו 

  י כולם השתגעו?????הקצינים הבכירים ומיטב החיילים, וכ

 מה הקושי להקב"ה בקריעת ים סוף??

שידוכין קשה לבורא שאומרת קשה זיווגן של אדם,  סוטה ב'ועוד קשה שהגמרא 

קשים מזונותיו של אדם כתוב ש (פסחים קיח)בגמרא עולם קריעת ים סוף, וכן 

 ת ים סוף????עת ים סוף, וכי הקושי היה לבורא עולם בקריעכקרי

 

 



 

 מגעמ'  -אספקלריא 

 

 

 זה שכולם השתגעו –קריעת ים סוף עיקר נס 

השתלט על בורא עולם ש!! כפשוטו ,כולם השתגעו !!כןשאכן אלא התשובה היא, 

וקיבלו החלטה לא  כל חייליו הבכירים ואכן כולם השתגעושל השכל של פרעה ו

ואין " הרמב"ןכתב כך ראיתי ש וב"המשוגעים!! התנהגו כהגיונית להיכנס לים, אכן 

א הזה, וזה באמת שגעון להם, אבל סכל עצתם וחיזק את לבם בכל המופתים כפל

 ".להיכנס לים

לבורא עולם, כי בורא עולם נותן בחירה לאדם לשלוט בשכלו  "קשהכביכול "וזה 

בורא עולם חרג מהרגילות שקבע וטבע בעולמו, והתערב להם  וכאןולבחור, 

 בבחירה ובשכל והחליט במקומם, לכן זה קשה!!!

 קריעת ים סוףקושי בפרנסה כ

אל תאמר כי בכוחי ובעוצם ידי עשיתי וכך זה גם בפרנסה, שכתוב בחומש דברים, "

", והתרגום לי את החיל )עושר( הזה, כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל

זה הכוח שה' נותן ואכן , ה' נתן לך עצה לקנות נכסיםאונקלוס שינה מהרגלו, וכתב, 

 ה'אתה מחליט, אלא שהחלטה לקנות או למכור זה לא הלאדם בפרנסה, דהיינו 

על שהקב"ה השתלט נותן לך את ההחלטה, וזה בדיוק כמו בקריעת ים סוף, בכוחו 

 .האנושית ההחלטה

 קושי שידוכין כקריעת ים סוף

מספרת ששאלה  (ויקרא רבה ח, א)וגם בשידוכים זה אותו דבר, כפי המדרש 

א: מה עושה בורא עולם לאחר בריאת גבירה רומאית את רבי יוסי בן חלפת

עליו אותה גבירה, ואמרה לו  צחקה ,לה התנא, הקב"ה מזווג זיווגים ענההעולם??? 

עבדים  2222לבד, ולקחה לעשות זאת לזה לא צריך את בורא עולם אני יכולה 

שפחות שלה, וכמובן היא למען הניצחון בתחרות שיתפה  2222ושידכה אותם ל 

ועצים ופסיכולוגים שהבינו מי מתאים למי, וככה חגגה את י מערכת שלימה של

 חתונת האלף!!!



 

 מדעמ'  -אספקלריא 

 

 

 כי שלם, אבל באמצע הלילה נשמעה צעקה גדולה ברומי כי לא נשאר רהיט

המריבות בין בני הזוגות הטריים גרמו לרהיטים לזוז ולהתפרק, והזוגות הטריים 

אחד, ואפילו זוג  כל השידוכים שעשתה קרסו בלילה וכמובןהפכו לחבורות טריות, 

מה שרצה רבי יוסי בן חלפתא לחדד לה,  ובעצם ,לא נשאר כזוג 2222אחד מכל ה

שגם בשידוכים בורא עולם מתערב בהחלטה, כי דווקא מה שהיה נראה שאין סיכוי 

מדהים ומי היה שיסכימו דווקא זה הצליח, עד כדי כך שאנשים אומרים שזה פשוט 

 !!!מאמין

!! כי בורא עולם מתערב בהחלטות של הבחור והבחורה ככה זה בשידוכיםואכן 

 גם זה קשה כמו קריעת ים סוף. ולכןכן אנחנו מתאימים!!  :להחליט

זה הוא,  -כל מי שמתחזק, וקשה לו בפרנסה או בשידוכים, שיבין זה לא אני , ולכן

בורא עולם הוא מתערב בהחלטות שלך לפי מערך השיקולים שלו כלפיך, אבל רק 

ובת, לכן בכה לפניו ותתחנן לו כעני המתחנן בדלת, רק הוא הכתובת, אין הוא הכת

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

", עזרי מעם ה'ושמחתי מאוד שראיתי כתוב בספרו של רב חשוב מאוד מבלגיה "

)ששמע את חידושי  סלבודקא ישיבת ראש ל"זצ רוזנברג ברוך' ר שמורי ורבי הגאון

ולחזק אנשים,  לומר רגילשנה ומאוד מאוד נהנה מזה(, היה  12בעניין זה לפני כ 

 דרך למצוא מסוגלים עצמם את  ראו בפרנסה, ולא הצליחו בפרט לאנשים שלא

 ולזכור להתחזק עליהם אלא, יתייאשו חלילה שלא, לצאת ממעגל העוני והחובות

 השמים מן להתעוררות ותלזכ יכולים העת ובבוא, ועצה דעת החונן  הוא ה"שהקב

  .ההצלחה  דרך את להם שתפתח והחלטה עסקית נכונה נכונה עצה של



 

 מהעמ'  -אספקלריא 

 

 

לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 לי = ז'ה ה'שלחן א'שר ל'פני י'י-זה א

ו הו-ֶזה א   נְּ אַּ  )טו, ב( ִלי וְּ

 ל"י-ז"ה אפרשת אמור כ"ג, י"ח( מצינו ראשי תיבות נפלא בחת"ס )תורת משה ב

וע"ש מה שביאר ע"פ דרכו דבר נורא. ואולי  -' ה'פני ל'שר א'שולחן ה'ה זר"ת 

 נבארה באופן פשוט.

לי, אשר ראתה שפחה על הים מה שלא ראה -והנה ידועים דברי חז"ל עה"פ זה א

ובכל  לי!-א -יחזקאל בו בוזי! מדריגות גדולות ונפלאות נכללים בהביטוי של "זה" 

את כאשר פותחים אנו בתור ראשי תיבות כסדרן )!( מוצאים אנו המילים של 

כי כם המקיים פסוק זה בשעת אכילתו, מתקדש  -הפסוק "זה השלחן אשר לפני ה'" 

בקדושה של מעלה! ועדיין צ"ב כי הרי למעשה מתעסק הוא בעניני גשמי, מעשה 

 אכילה.

ניח על כל שלחן מלח קודם שיבצע, כי והנה כתב הרמ"א )או"ח קס"ז, ה'( מצוה לה

 השלחן דומה למזבח והאכילה כקרבן, ונאמר: על כל קרבנך תקריב מלח!

ויש לציין ג"כ למש"כ הנועם אלימלך )ליקוטי שושנה( וז"ל "דעיקר כללות התורה 

הם שנים, מצוות עשה ולא תעשה, והכללות משניהם הוא הדביקות בבורא יתברך 

, דמצינו במלאכים אצל אברהם הדביקות נקרא בשם אכילהושמו על ידי מצותיו, 

נאמר בהם ויאכלו, וקשה וכי שייך אכילה אצל המלאכים, אלא שזה קאי על 

הדביקות, דהיינו אברהם אבינו עליו השלום בקדושתו הגדולה היה מסדר לפניהם 

השולחן הטהור בקדושה רבה ובדביקות גדול ודבקו המלאכים ונהנו מדביקות זה 

אברהם אבינו עליו השלום שהוא דבר רוחני וזה היה אכילתם, ונמצא לפי זה של 

 אכילה נקרא דביקות וכו'. עכ"ל.



 

 מועמ'  -אספקלריא 

 

 

ואחרי כל זה אולי יבין ביותר מש"כ בצעטעל קטן לצייר ציורים של מסירות נפש 

 .דג' -בשעת האכילה, ע"ש אותיות א' 

שמשון פינקוס בביאור הדבר באופן פשוט ממש, הנה ראיתי בשיחות הרה"צ ר' 

אשר האכילה הוא שעה של דביקות נפלא בבורא על עולמים. כי הרי אי אפשר 

לאדם החי בהאי עלמא לחיות בלי לאכול. ולכן, כאשר האדם יושב אצל שלחנו, 

ומתבונן מעט, הרי יכיר ויבין שבשעה זו של אכילה, הרי הוא מקבל חיות ממנו 

שוטה והברורה, יתקדש כל שעת יתברך ע"י זאת האכילה. והרי ע"י ההכרה הפ

 אכילתו לעילא לעילא! ויתפרש מעצמו למה הדביקות והאכילה שייכים זה לזה!

ואולי נבין עוד מה שידוע לנו מהלכות תפלה אשר חייבים לפרט בדיוק גדול אודות 

מי מתפללים, השם ושם האם, והרי בסוף ברכת המזון ב"הרחמן" מספיקים אנו 

י.. וכל המסובין כאן וכו' בלי להזכיר שום שם" )לאלו לומר "אשתי.. אבי.. אמ

שנמצאים אצלו יש להבין עפמש"כ הרמ"א הלכות ביקור חולים, וע"ש בביאור 

הגר"א, אבל לא כל פעם נמצאת אשתו והוריו עמו, ובכל זאת א"צ להזכירם בשמם( 

ולא כמו שעומד  -ואולי להנ"ל יבואר כי שעץ האכילה הוא שער קורבא מאד  -

תפלה, כעבדא קמי מרא )כעבד לפני אדונו(, אלא כמו בן אצל אביו, ולכן הכללים ב

  שונים לגמרי, ומספיק להזכיר כל מיני בקשות בלי הדקדוקים הרגילים.

                                                
 צעטיל קטן מרבי אלימלך מליזענסק  -ספר הנהגות צדיקים  ד

בכל עת ורגע שהוא פנוי מן התורה ובפרט שהוא יושב בטל לבדו בחדר או שוכב על מטתו ואינו יכול לישן יהיה  א.

מהרהר במצות עשה זו של ונקדשתי בתוך בני ישראל וידמה בנפשו ויצייר במחשבתו כאלו אש גדול ונורא בוער 

ע להאש על קידוש הש"י ומחשבה טובה לפניו עד לב השמים והוא בשביל קדושת הש"י שובר את טבעו ומפיל א"

 הקב"ה מצרפה למעשה ונמצא שאינו שוכב ויושב בטל רק מקיים מצות עשה דאורייתא:

ב. בפסוק א' של ק"ש וברכה ראשונה של שמונה עשרה יהרהר כנ"ל ועוד יכוין אם יענו אותו כל או"ה בכל עינוים 

היסורים ולא יודה להם ח"ו ויצייר בדעתו ומחשבתו כאלו קשים ויפשטו עורו מבשרו להכחיש ח"ו ביחודו יסבול כל 

 עושין לו כנ"ל ובזה יצא ידי חיוב ק"ש ותפלה כדין:

ג. גם בשעת אכילה וזיווג יכיון כנ"ל וכשיתחיל להרגיש תענוג גשמי יצייר במחשבתו כנ"ל ותיכף ומיד יאמר בפיו 

אופן הנ"ל מהרגשת תענוג גשמי הזה שהוא ובלבבו שיותר הי' לו תענוג ושמחה בעשיית מ"ע של ונקדשתי ב

מהצרעת משכא דחויא וכך יאמר וראיה לדבר שיותר הי' לו תענוג ושמחה בעשיית מ"ע של ונקדשתי באופן הנ"ל 

שאפילו היו חוטפין אותו רוצחים באמצע אכילה וזיווג לעשות לו העינוים קשים הייתי משמח א"ע על קידוש הש"י 

ך יזהר שיהי' דובר אמת בלבבו ושיהי' אז בשעת מעשה תקוע על לוח לבו בתוכיות יותר מתענוג גשמי הזה. א

 ובפנימיות הלב באמת גמור ולא ישטה א"ע להיות כגונב דעת עליונה ח"ו:

 



 

 מזעמ'  -אספקלריא 

 

 

למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס 

 וביום השבת והשולחן כהלכתו 

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 עים על ידי קטןבדיקת תול

 האם קטן נאמן לבדוק תולעים לעצמו ולגדולים?

. ולגבי פירות ההוא יכול לבדוק גם לעצמו וגם לגדולים ונאמן על כךתשובה: 

 שכמעט תמיד יש בהם תולעים כמו תאנים, עיין בהערה.

* 

 שאלות בענייני שבת

 נתינת פירורי לחם לציפורים

 שבת?האם מותר לתת פירורי לחם לציפורים ב

, אבל אפשר לת את הפירורים זמן קצר ובשבת עצמה אסור לתת להםתשובה: 

 , ומתקיים בזה המנהג לכתחילה.זלפני שבת והם יאכלו אותם בשבת

                                                
הארכנו להוכיח שקטן נאמן על דבר שאין בו חזקת היתר ולא חזקת איסור כאשר הסברא נותנת  8-בגליון מאיר דרך ה

 הרשב"א בתחילת תורת הבית דף ח וכן נפסק להלכה. להאמין לו, וכמש"כ

אמנם העירוני מהמבואר בסי' תל"ז, ד' וסקי"ח לגבי בדיקת חמץ שלכתחילה לא נותנים לנשים ולקטנים לבדוק חמץ 

 משום שיש בזה טירחה ויש לחוש שלא יבדקו מספיק ולכן רק בדיעבד אפשר לסמוך עליהם.

איך נשים בודקות תולעים מפירות וירקות ומקטניות, והרי יש לחוש שלא ובאמת, שאלה זו קשה גם על נשים, 

יתאמצו מספיק בבדיקה כמו בבדיקת חמץ. וכבר הקשה כן הש"ך ביו"ד סי' פ"ד סקל"ה, ותירץ שבתולעים אין 

איתחזק איסורא, כלומר, כאשר הנשים והקטנים באים רק לברר דבר שאין בו חזקת איסור הם נאמנים גם כשיש 

 חה. ומשום כך, גם הקטנים יכולים לכתחילה לבדוק ועי' שו"ת בית שלמה יו"ד סי' קנ"ו.טיר

אמנם בפירות שמוחזקים בתולעים, צ"ע איך נשים וקטנים יכולים לבדוק לכתחילה, ובעבר כשקנו חסה מגידול רגיל 

 היו הנשים בודקות את העלים וסמכו על בדיקתם.
יו עליך, ולכן כתב המשנ"ב סי' שכ"ד סקל"א שאסור ליתן מאכל לציפורים אסור להאכיל בעל חי שאין מזונות ו

 בשבת שירה. 
אין איסור להתחיל מלאכה בער"ש כשהיא תיעשה בשבת מלבד כלים המשמיעים קול ושהיה על אש גלויה כמבו'  ז

יפורים בשבת, בסי' רנ"ב. ולמעשה, הנותן את הפירורים סמוך לשבת, הם נשארים עד שבת ונאכלים על ידי הצ

 ומתקיים המנהג לכתחילה בלי חשש איסור.



 

 מחעמ'  -אספקלריא 

 

 

 לשון לימודים / הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 סדר הפסוקים בשירת הים

מֹו כַּ  ל  ָך ֹיאכְּ ח ֲחֹרנְּ לַּ שַּ ֲהֹרס ָקֶמיָך תְּ ָך תַּ אֹונְּ ֹרב גְּ בובְּ ִים ִנעְּ מו מַּ ֶסיָך ֶנֶערְּ רוחַּ אַּ ש. ובְּ ו ףַּ

ק ָשָלל ִתמְּ  ל  ִניג ֲאחַּ ֹדף אַּ ר אֹוי ב ֶארְּ ֶלב ָים. ָאמַּ ֹהֹמת בְּ או תְּ ִלים ָקפְּ ד ֹנזְּ מֹו נ  מֹו כְּ ָלא 

עֹופֶ  רוֲחָך ִכָןמֹו ָים ָצֲללו כַּ ָת בְּ פְּ מֹו ָיִדי. ָנשַּ ִבי תֹוִריש  רְּ ִשי ָאִריק חַּ פְּ ִדיִרים. נַּ ִים אַּ מַּ ֶרת בְּ

 י(-)טו, ז

אחרי ההצלה הגדולה בה נושעו בני ישראל מיד מצרים, אמרו את השירה לה' על 

הנסים שעשה עמהם. מן הפסוקים שלפני השירה נראה שכך היה סדר מעשה 

קריעת ים סוף: בני ישראל היו במדבר ופרעה וחיל מצרים רדפו אחריהם, ולא היה 

עד שקרע ה' את הים ונסו בני ישראל לתוכו, וכאשר המשיכו לישראל מקום לברוח 

 המצרים לרדוף אחריהם אל תוך הים, נהפכו עליהם המים והטביעו אותם.

ךָּ ַתֲהֹרס  אֹונ  ֹרב ג  אלא שבשירה נאמר מעשה הנס בסדר הפוך, תחילה כתוב 'וב 

מֹו ַכַףש' שנטבעו המצרים ב לֵּ ךָּ ֹיאכ  ַשַלח ֲחֹרנ  ֶמיךָּ ת  רוַח קָּ ים, אחר כך הפסוק 'וב 

ם' בו נאמר שנקרע הים ֶלב יָּ ֹהֹמת ב  או ת  פ  ִלים קָּ ד ֹנז  מֹו נֵּ בו כ  מו ַמִים ִנע  . רק ַאֶסיךָּ ֶנֶער 

ֹדף ַאִניג ֲאַחלֵּ  ב ֶאר  ַמר אֹויֵּ ק לאחר מזה נאמר על מצרים שרדפו את בני ישראל: 'אָּ

בִ  ִריק ַחר  ִשי אָּ מֹו ַנפ  אֵּ לָּ ל ִתמ  לָּ ִדי'.שָּ מֹו יָּ  י תֹוִרישֵּ

וצריך ביאור, שהרי רדיפת המצרים קדמה לקריעת הים וקריעת הים היתה קודמת 

 לטביעה.

 להטעות את פרעה -קריעת הים 

(. כי מעשה קריעת הים לא היה כדי חתשובה לדבר, על פי דברי הרמב"ן )פסוק ט

ת להשמיד את להציל את בני ישראל מיד מצרים שיוכלו לברוח מהם, אלא על מנ

כל סוס פרעה ורכבו ופרשיו בים. כפי שאמר ה' למשה )בתחילת הפרשה( שישובו 

                                                
 הרמב"ן דן שם בשי' רש"י ואח"כ מפרש את פירושו. ח
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מדרכם ויחנו כל הים, ובכך יתחזק לב פרעה וירדוף אחריהם וישיגם, וכאשר ישיגם 

 יתכבד כבודו של ה' בפרעה ובכל חילו, על ידי נס שיעשה.

בו לא יוכלו לברוח נמצינו למדים כי כל עמידת בני ישראל לפני הים במקום 

נסתבב מאת ה' כדי שיבואו מצרים אל תוך הים ויטבעו בו. דבר זה מפורש בשירה 

 בפסוקים אלו, כפי שיתבאר.

 כניסת פרעה אל תוך הים

בתחילת השירה הקדימו בני ישראל להודות ולשבח על ההצלה שעשה להם ה' 

השירה מסתיים שפדאם מיד מצרים, ונלחם עבורם, והרג את שונאים. חלק זה של 

מֹו ַכַףש. ששלח ה' את לֵּ ךָּ ֹיאכ  ַשַלח ֲחֹרנ  ֶמיךָּ ת  ךָּ ַתֲהֹרס קָּ אֹונ  ֹרב ג  חרונו  בפסוק: וב 

 ל'אכול' את אויביהם ולנצחם.

היה הנס וספרו, שקרע ה' את הים, וכאשר ראה  כיצדאחר כך המשיכו לבאר 

שם  -אל תוך הים  פרעה את הים נקרע, לא עצר בדרכו והמשיך לרדוף אחריהם

 שבו המים וכסו את המצרים, והשמידום.

ֹדף ַאִניג וכו'' נאמר שפרעה רדף אחרי בני ישראל מן היבש ב ֶאר  ַמר אֹויֵּ ה בפסוק 'אָּ

אל תוך הים, הוא לא נעצר גם אחר שראה את הנס הגדול הזה שנהפך הים ליבשה, 

', ולא שב למקומו. עדיין המשיך ברשעותו כי רבה ובשעה זו אמר 'ארדוף אשיג

סכלות גדולה כזו נעשתה רק על ידי הנס שחיזק ה' את לבו לרדוף את בני ישראל 

 גם על פתח מפלתו.

יב( מהווים חלק בפני עצמם, תיאור הנס שנעשה על ידי -חמשה פסוקים אלו )ח

משיכת פרעה אל תוך הים וכך טבע. חלק זה של השירה מתחיל וממשיך בשבח ה' 

מו ַמִים' להיות חומה, רוח ה'בעל הנס שנעשה  רוַח ַאֶסיךָּ ֶנֶער  , בתחילה אמר 'וב 

תָּ  ַשפ  רוֲחךָ וממשיך לספר על מעשי רוח ה' 'נָּ ם'. בְּ מֹו יָּ  ִכןָּ

ֹףֶדש נוֹ  ָדר בַּ ִלם ה' ִמי ָכֹמָכה ֶנאְּ ָרא פסוקים אלו מסתיימים בהכרזה: 'ִמי ָכֹמָכה ָבא 

ה ֶפֶלא'. פרעה ו ִהֹלת ֹעש  ךְּ ה' דֹוֶחה' תְּ אַּ לְּ י רוחַּ ומַּ נ  ֹמץ ִלפְּ יו כְּ חילו ירדו בים, 'ִיהְּ

 )תהלים לה, ה(
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מעדני מלך / הרה"ג ר' מרדכי מלכא שליט"א, 

הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות 

"אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי 

 מרדכי ועוד

 הנעשה מתוך התפעלות אינו משקף את האמת 

ִתים ִכי ָקרֹוב הוַּיְּ  ִלשְּ ֹלא ָנָחם ֱאֹלִקים ֶדֶרךְּ ֶאֶרץ סְּ ֹעה ֶאת ָהָעם וְּ רְּ ח סַּ לַּ שַּ ר ִהי בְּ וא ִכי ָאמַּ

ב ֱאֹלִקים ֶאת ָהעָ  ָמה: וַּיַּן  ָריְּ ָשבו ִמצְּ ָחָמה וְּ ֹאָתם ִמלְּ ם ָהָעם ִברְּ ם ֶדֶרךְּ ֱאֹלִקים ֶסן ִיָמח 

ָבר יַּם סוף וֲַּחֻמִשים ָעל ִםדְּ ָרִים: )יג, יזהַּ ֶאֶרץ ִמצְּ ל מ  ָרא  י ִישְּ נ   יח(-ו בְּ

הקשה הח"ח מדוע הקב"ה לא קיצר הדרך מארץ פלשתים אשר הוא מקום ישוב 

 ולא יצטרך לכלכל ששים ריבוא במדבר שמם? עוד יש לשאול בדומה לכך אנו

כב וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים וכו' וילונו -מוצאים בפ' השבוע פט"ו

התלוננו על הלחם.  ב וילנו כל עדת בנ"י וכו'–התלוננו על המים, אח"כ פט"זהעם 

ולכאורה כיצד יתכן תלונות כאלו אחרי שהקב"ה עשה את נסים ונפלאות במצרים 

וקריעת י"ס? ועוד יותר קשה שחז"ל אמרו זה אל"י ואנוהו שהראו באצבע על 

ומר הגיעו לדרגת השכינה וראתה שפחה על הים יותר מיחזקאל בן בוזי הוי א

 נבואה גבוהה ביותר וכיצד יתכן אח"כ תלונות כאלו?

 זעזוע רגעי

 בדרך כלל כאשר רואים או שומעים אירוע מזעזע מעורר ומלהיב הדבר משפיע

עליו באותן רגעים עדי עוברות במחשבותיו החלטות ומסקנות אשר הסיק לעצמו 

באותן רגעים ליבו נרגש מאותו אירוע, כגון אדם נקלע לתאונה קשה קורעת לב, 

 ומזדעזע מהנעשה עדי שעולות מחשבות בליבו עד כמה יש סכנה בנסיעה ברכב

 וכדומה.

אולם כאשר נתבונן מה בפועל נעשה בשטח אחר כמה ימים כבר חלף הלך לו 

אותו רושם ואותה התעוררות והכל חוזר לאיתנו הראשון, וכך הדבר בכל מראות 
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א דברים מעוררים אך למרות ההתלהבות שהדבר שהאדם רואה או שומע מוסר נפל

 חולל אצלו אין הדבר מחזיק מעמד,

 התעוררות מראיית נס אינה קניין נפשי

דבר זה התורה מלמדת אתנו כאן, שעל האדם להכיר את יכולותיו ולדעת את 

תכונותיו שהוא עשוי וקרוץ עפר מהאדמה אשר מאפיל על רצונותיו ולא ישלה את 

הוא יכול לחולל שינוי בקרבו, בהיות וההתפעלות היא רגעית אך עצמו שבנקל הוא 

לא עובר זמן רב עד שהגוף מחזירו להרגליו, ולכן על האדם לנצל את ההתעוררות 

וההתפעלות להסיק מסקנות לחשיבה נכונה ולקבל על עצמו דברים שביכולתו לתקן 

ות אינו נעשה בהן עד שהופכים לקניין בנפשו, ומה שיעשה ברגע ההתפעל ולהתמיד

 משיקול הדעת ולא מתוך שקנה הדבר בנפשו.

ובזה יובן מדוע הקב"ה האריך את הדרך לארץ ישראל דרך המדבר למרות שהדבר 

כרוך בקושי עצום לפרנס ולכלכל עם שלם במדבר שאין בו לא מים ולא צומח 

ה ולחולל נסים יום יום, ולא דרך פלשתים מקום מיושב עם מים ומזון, מאחר והקב"

רוצה ללמדנו דרך בעבוה"י שהיות והיו במצרים עד שנשקעו בשער מ"ט של טומאה 

אפילו שיצאו ממצרים ע"י ניסים ונפלאות דבר שעורר השתאות בלב כל ישראל, 

וגם עברו קריעת ים סוף עד שראתה שפחה יותר ממה שראה יחזקאל בן בוזי עד 

גיעו לדרגת אדם הראשון שהראו באצבע זה אלי ואנוהו, ומעמד הר סיני שעלו וה

לפני החטא עד שפסקה זוהמת הנחש, למרות כל זאת עדיין אינו הופך לקנין עצמי 

ובקלות הם יכולים לחזור לסורם, והראיה שהם התלוננו על המים למרות הכל, 

מאחר ואותה התעוררות והתפעלות חולפת ונשאר האדם בדרגתו, וכמאמר הכתוב 

עם בראותם מלחמה ושבו מצרימה, הוי אומר ולא נחם דרך פלשתים פן ינחם ה

שעדיין יהיה קשה להם לעמוד בכל נסיון והכישלון יכול לבא בקלות, ולכן הוצרך 

לסובבן דרך המדבר שלא יעמדו בנסיון עד שיקנו את האמונה והביטחון בשם בקנין 

 עצמי ויוכלו לעמוד בנסיון.
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דבריהם שדקדקו בלשונם כמו כן כתב הגר"ח מבריסק שחז"ל רמזו לנו יסוד זה ב

לומר ראתה שפחה ולא נביאה, כיון שאפילו יגיע האדם לדרגת נבואה יתכן שישאר 

בדרגת שפחה ולא תקבל תואר נביאה, בהיות שזה רק השפעת המעמד ולא קניין 

נפשי, לזאת החכמה לאמץ לעצמו דברים שיכול לעמוד בהם ויצליח לעלות לאט 

 ך אותה התלהבות אינה ערובה להמשך.לאט בעבוה"י ושיהיה לזה המשך, א

 החותם בברכת שבת שלום ומבורך

 בידידות ואהבה

 מרדכי מלכא
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מפרדס הכהונה / הרה"ג ר' גמליאל הכהן 

רבינוביץ שליט"א, מח"ס 'גם אני אודך' כ"ח 

 כרכים, 'פרדס יוסף החדש' ג"כ, ועוד

 למה נקרא המן בשם לחם

טִ  מְּ ִני מַּ ר יֹום 'ֶלֶחם'יר ָלֶכם וַֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ִהנְּ בַּ טו דְּ ָלקְּ ָיָצא ָהָעם וְּ ָחָמִים וְּ  ִמן הַּ

תֹוָרִתי ִאם ֹלא  ךְּ בְּ ֶןמו ֲהי ל  ן ֲאנַּ עַּ מַּ יֹומֹו לְּ  טז, ד()בְּ

 ומצאנו כמה דרכים במפרשים לבאר למה נקרא "המן" בשם "לחם":

 כל דבר מאכל קרוי לחם

וזה לשונו: "ומילת 'לחם' הראב"ע מפרש: "לחם מן השמים" במובן של מאכל,  (א

מאכל. תמצא )תיבת לחם( על הלחם כמשמעו. גם על הבשר, כמו "לחם אשה" 

)ויקרא ג', י"ג(, גם על פרי כמו "נשחיתה עץ בלחמו" )ירמיהו י"א, י"ט(, וכדבריו 

כתב גם הספורנו: "מזון". וראה עוד ברש"י בראשית )ל"א, נ"ד(: "כל דבר מאכל קרוי 

 לחם..."

 רא לחםכל פת יק

הרמב"ן ורבנו בחיי מפרשים: לחם על שם שעושים ממנו לחם, כמו שכתוב על  (ב

המן )במדבר י"א, ח'(: "ועשו ממנו עוגות", ומוסיף הרמב"ן: "כי כל פת יקרא לחם, 

 לא בהיותו מן החיטה או מן השעורים בלבד".

 לחם גם על השליו

יתכן שיאמר הרמב"ן מוסיף עוד: שלדעת המפרשים שכל מאכל קרוי לחם, י (ג

'הנני ממטיר לכם לחם' על המן ועל השליו, כי יתכן ששאלו לחם ובשר, ומשה רבנו 

 ענה להם שיהיה הבשר בערב לאכול, והלחם בבוקר לשבוע, כדרך כל הארץ.
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 שלש דרגות: לחם, עוגות, טחנו

ד( בש"ס יומא )ע"ה ע"א( אמרו חז"ל: "כתיב 'לחם' )משמע אפוי. רש"י(, וכתיב  

לחם, בינונים  -' )משמע קודם אפייה. רש"י(, וכתיב 'וטחנו'. הא כיצד צדיקים 'עוגות

טחנו בריחיים. וראה שם עוד דברים שהיו במן בהם היתה ניכרת  -עוגות, רשעים  -

 מידת צדקותו של האדם.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 מה המטרה שישובו למצרים

ר  ב  נ  דַּ ָים ִלפְּ ין הַּ ֹדל וב  ין ִמגְּ ִחיֹרת ב  י ִסי הַּ נ  יֲַּחנו ִלפְּ ָיֻשבו וְּ ל וְּ ָרא  י ִישְּ נ  ֹפן ֶאל בְּ ל צְּ עַּ י בַּ

ל  ֲחנו עַּ חֹו תַּ ָיםִנכְּ   )יד, ב( הַּ

יש להתבונן מהי המטרה שישובו ויחנו לפני פי החירות האם לנסות את ישראל או 

רדוף אחריהם וע"י זה יבקע הים ויפלו לבלבל את פרעה או יותר מכך למשכו שי

 כולם לתוכו.

והנה רש"י כאן מפרש שהלשון וישובו מורה שיחזרו לאחוריהם לצד מצרים והיו 

מקרבין כל יום השלישי כדי להטעות את פרעה שיאמר תועים הם בדרך, כמו 

ומטרת החזרה לפי"ז הוא להטעות  שנאמר )פסוק ג( ואמר פרעה לבני ישראל וגו'

רים שיחשבו שהם תועים במדבר, ולכאורה מה ההוכחה שרוצים להטעותו את מצ

אולי הולכים לקיים את דבריהם שביקשו ללכת דרך שלושת ימים ואח"כ יחזרו 

 וא"כ זה סיבת חזרתם, 

דע וראיתי בפירוש הברטנורא שהתקשה בשאלה זו וכתב צריך ליישב אם כן מנין י

אח"כ כיון שראו שאינן חוזרין באו והגידו פרעה שלא היו חוזרין למצרים שפי' רש"י 

לפרעה כי ברח העם, ומה ההוכחה לכך אולי לא ברחו אלא מקיימים את דבריהם. 

וי"ל שלא היו הולכין בדרך הישרה לחזור למצרים וכסבורין האיקטורין שאין דעתן 

לשוב אלא שטעו, ביאור דבריו שלא שבו על עקבותיהם לחזור באותו דרך שיצאו 

סובבים את מצרים ונראה שלא הולכים בכוונה לחזור למצרים, אלא  בה אלא

 שנבוכים הם בארץ, ולא יודעים להיכן ללכת.

פירוש דומה נראה מד' ה'אבן עזרא' ולפי דעתי בעבור שאמר משה לפרעה דרך 

שלשת ימים נלך במדבר )שמות ח, כג(, נראה לפרעה מדבריו, כי ידע משה הדרך 

אשר יזבחו שם. וכאשר שמע פרעה שישראל החלו ללכת אשר ילכו בה אל המקום 
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דרך המדבר, ואחר שהרחיקו שבו אחורנית ללכת דרך אחרת, אז חשב פרעה, כי כל 

מה שדבר משה בערמה היה, כי אין דעתו לזבוח, כי אם לברוח, כי הבורח ישתבש 

וא"כ המטרה היא להטעות את פרעה ולכאורה עליו הדרך ולא ידע איזה דרך ילך. 

 .כדי שירדוף אחריהם

להגיד שבחן ששמעו לקול משה, ולא אמרו  - ויעשו כןאולם מהמשך שכתב רש"י 

היאך נתקרב אל רודפינו, אנו צריכים לברוח, אלא אמרו אין לנו אלא דברי בן 

עמרם. נראה שהיה כאן נסיון לבני ישראל האם יהרהרו אחרי דבריו של משה או 

 שיקבלו דבריו.

 

 מתק מר במרדרכו של הקב"ה ל

ונראה שהכל אמת היה כאן נסיון לבני ישראל ולכן נכנסו למצב של נבוכים הם 

בארץ סגר עליהם המדבר, והיה רצון העליון לאבד את המצרים ועשה כן בדרך 

 תחבולה בכדי לאבדם וגם בכדי להעמיד את ישראל בנסיון.

ת כי מרים וכמו שמצינו להלן בפרשה במרה שבאו למרה ולא היה מים לעם לשתו

המה, והקב"ה יכל להביא מים נקיים ממקום אחר, והנס הגיע מהדבר הכי לא 

למתק שיגרתי שהניחו עץ מר והוא מיתק את המים המרים מפני שדרכו של הקב"ה 

 .מר במר

 

 וידעו מצרים

האם מצרים הבינו בשלב מסוים שהקב"ה שלח אותם לתוך מלכודת וכעת אין 

 צחונם עד הרגע האחרון, ורצו אל מותם דרך חזור או שהיו בטוחים בנ

יֶהם נראה מכך  ֹבאו ַאֲחרֵּ יָּ ַרִים ו  ב ִמצ  ק ֶאת לֵּ ַחזֵּ ִני מ  מלשון הפסוק )יז( ַוֲאִני ִהנ 

שהוצרך לחזקם כי מעצמם לא היו רודפים ולכך הוצרך לחזקם ואולם מד' 

י ֹבאו ַאֲחרֵּ ַרִים ַויָּ פו ִמצ  ד  בֹו הפסיקתא זוטרתא להלן )כג( ַוִיר  ֹעה ִרכ  ֶהם ֹכל סוס ַסר 
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ם לא היו יודעין אנה הולכים, כסבורין הן שעל היבשה הולכין,  יו ֶאל תֹוך  ַהיָּ שָּ רָּ ופָּ

 והם היו בתוך הים. מבואר שלא ידעו שבעצם הם נכנסים למלכודת. 

ואכן המלבי"ם בפסוק יז כותב שה' הוסיף עוד נסים לבל ירגישו המצרים כלל 

מקום ים ומי תהום רבה, כמו שיתבאר אחר זה כי חשבו שהולכים  שמקום זה הוא

ביבשה, וירדפו אחריהם, וע"י כך ואכבדה בפרעה שיראו איך נפרע ה' ממנו מדה 

 כנגד מדה בדבר אשר זדו עליהם וזה כבוד השי"ת.
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עדותיך / הרב ישראל צבי  פלאות –מתהלך בג"ן 

 בוים )מאנסי(

ויהי כדבר אהרן אל כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר 

 והנה כבוד ה' נראה בענן

בֹוד ה ִהמ ה כְּ ָבר וְּ ִםדְּ נו ֶאל הַּ ל וִַּיפְּ ָרא  י ִישְּ נ  ת בְּ ֲהֹרן ֶאל ָכל ֲעדַּ ר אַּ ב  דַּ ִהי כְּ ָאה ֶבָעָנן וַּיְּ ' ִנרְּ

 )טז, י(

 .כמה ענינים נפלאים בפסוק זה, מלוקטים זעיר פה זעיר שם

. בספר גימטריאות לרבי יהודה החסיד א( טעם שהחודש השני נקרא זיו ואייר

פרשת בשלח אות יב כתב: 'באייר נראה ענן לישראל, לכך נקרא חודש זיו, שראו 

פני שכינה'. וכן הוא גם בפירוש הרוקח על התורה, והוא כמבואר לעיל בפרשה 

אשר בין אילים ובין סיני  'ויסעו מאילים ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין

 לצאתם מארץ מצרים'. לחודש השניבחמשה עשר יום 

החפץ לרבי זכריה בן שלמה הרופא פרשת בא בפסוק החודש הזה לכם, ובמדרש 

שנתן להן המן בפנים מאירות, שנאמר ויפנו אל  'איירבביאור שמות החדשים כתב: 

 '. אורכבוד ה' להם, מלשון המדבר והנה כבוד ה' נראה בענן, וזה הוא תחילת גלוי 

 

: במכילתא )מסכתא דויסע בני ישראל ביקשו לרגום אז באבנים את משה ואהרן ב(

פרשה ב(: 'כל זמן שישראל מבקשין לרגום את משה ואת אהרן, מיד וכבוד ה' נראה 

בענן, ולהלן הוא אומר ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים )במדבר יד, י( וכאן 

ה' נראה בענן, וכל כך למה אמר הקדוש ברוך הוא מוטב שילקה  מהו אומר וכבוד

עמוד הענן ואל יסקל משה ואהרן'. ופירש בזה ינחמנו, שאף שאינו מפורש בקרא 

 שביקשו לרגמם באבנים ילפינן לה ממאי דכתיב והנה כבוד ה' נראה בענן.

י ה' : 'ויפנו אל המדבר' להזכיר ברמז זכותם שהלכו אחרלהזכיר זכות מדבר ג(

במדבר בארץ לא זרועה, וזה יהיה להם לכפרה על מה שחטאו והתלוננו על ה' 
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ואמרו מי יתן מותנו ביד ה' בארץ מצרים וגו'. וזאת על פי המבואר מהאר"י הקדוש 

שבעת צרה טוב להזכיר זכיותיו, וכתב רבינו החיד"א ז"ל בספר חומת אנך שזה טוב 

ברודא, וכן כתב  –ר אשי ישראל לטמון ברמז למען לא ישמע למקטרגים. )ספ

בחכמת התורה להגאון ר' שלמה קלוגר עמ' תרלה(. ובמכילתא הנ"ל איתא שפנו 

אל המדבר להזכיר זכות אבות, וזה לשון המכילתא: 'לא הפנו אלא על מעשה 

אבות, שנאמר המדבר, מה מדבר אין בו כלום אף אבות הראשונים אין בהם לא עון 

 ולא חטאת' 

. והנה באבן עזרא בפירוש הקצר כתב: 'וטעם אל ר על אהלו של משהענן היה קשו

כי אהל משה חוץ למחנה היה, ונקרא אהל מועד כי שם יוועדו אליו כל  -המדבר 

הנשיאים', ולפום ריהטא קשה לי שהרי מפורש בפרשת כי תשא: 'ומשה יקח את 

ת לג, ז(. האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אהל מועד' )שמו

הרי שרק אחר חטא העגל נטה משה אהלו חוץ למחנה. ואמנם לפי דבריו של האבן 

עזרא שפנו אל אהל משה, יש לפרש בזה המשך הכתוב והנה כבוד ה' נראה בענן, 

והוא על פי מה שכתב בבעל הטורים פרשת יתרו )שמות יח, ה(: 'שלא הוצרך יתרו 

יו ובזה הכירו'. וראה אריכות בענין לשאול על אהל משה, אלא ראה ענן קשור על

זה בספר ענני הכבוד סימן לח. וזהו שנראה כבוד ה' בענן, היינו באותו ענן שהיה על 

 אהל משה. 

 

. בבעל הטורים כאן: 'ויהי כדבר אהרן. ולא משה, כי ענני הכבוד בזכות אהרן ד(

ן'. ובתוספות בזכות אהרן היו העננים )תענית ט.( לכך סמך והנה כבוד ה' נראה בענ

השלם כאן: 'נראה בענן, למה אהרן ולא משה כי בזכותו העננים. אהרן שמשים 

 שלום בישראל, עננים שלום לישראל'. 

ויש להסמיך לזה המובא בספרים שחוקר אחד שאל את הרה"ק מרוזין זי"ע למה 

היו ענני כבוד בזכות אהרן דווקא, ולמה נקראים ענני הכבוד. והשיב כי ידוע אצל 

החוקרים כי שני אנשים האוהבים זה את זה באמת אזי ההבל וההד היוצאים 
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מפיהם יתאחדו ויהיו לאחד, והנה אהרן בהיותו אוהב שלום ורודף שלום הביא על 

ידי פעולותיו לאהבה ואחדות שלימה בעם ישראל, ולכך האדים שיצאו מפי שישים 

ננים גדולים, והם הענני רבוא ישראל שהיו שרוים באהבה ואחדות זה עם זה יצרו ע

כבוד שסיבבו את ישראל במדבר על ידי פעולת אהרן, וזה היה כבוד גדול עבורם 

שהיו אז באחדות שלימה ומשום כך נקראים ענני כבוד. וראה בילקוט שיר השירים 

הבל היוצא שהם יושבים ועוסקים בהלכה וכו' אפילו  חבריםרמז תתקפא: 'שני 

רוך הוא משיקות )מלשון תשוקה( הם עלי'. ויורמז זה וכו', אמר הקדוש ב מפיהם

ויפנו אל המדבר והנה כבוד ה'  אל כל עדת בני ישראלבפסוק ויהי כדבר אהרן 

 נראה בענן, והבן.

ומענין לענין, איתא בחתם סופר )דרשות חתם סופר ח"ב דף שעו.( 'ידוע שהגשמים 

לם, והיות כן החוש מתהווים בטבע מאידים העולים מהארץ והבל פה אנשי העו

והשכל יעיד כי אם בני אדם וההבל והאידים העולים מהם הוא מהבל פה דובר 

נבלה ולשון הרע ורכילות, הגשמים המתהווים מזה המה מלוכלכים מזוהמת קליפת 

עוונות ופשעים ההמה, והמאכלים המהווים מזה מטמאים אוכליהם ביתר שאת, 

יותר משל אשתקד, ועל ידי זה גשמי  באופן שיהיה הבל פיהם של שנה הבאה רע

שנה הבאה ותבואתה רע וגורם טומאה ומרי יותר ומגדל אנשים רעים וחטאים יותר 

 וכו'', עיי"ש.

ולסיים בדבר טוב נעתיק מה שכתב בספר אגדות אליהו לרבי אליהו הכהן 

מאיזמיר )יומא פ"ב ה"ב(: 'שקיבלתי שהאדם שהולך לעשות מצוה, הרגש ההליכה 

אבריו והנענוע שמנענע גופו למעשה המצוה והבל היוצא מפיו כל זה בוקע  ותנועת

באויר העולם להפריד הקליפות שבאויר וכו', ומטהר ומזכך האויר ונשאר פנוי בלי 

דבר מעכב שום תפילה וכו', ועל ידי כך נמצא העולם מלא כל טוב מרבוי שפע הבא 

ד, וכל שכן וקל וחומר מלמעלה כי רב הוא יען אין דבר באויר מעכבו מליר

כשהמצוה נעשית עם רבים על דרך בבית אלקים נהלך ברגש שאז יש הרגש בפומבי 

שפועל בכפלי כפלים לפעולה הנזכרת לפי שמתרבה התנועה וההבל היוצא מפיהם 

ומטהר האויר ביתר שאת וכו'. שכן זהו הטעם שהיו מרבים ההכנסה והיציאה 
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ול לעשותו בפעם ראשונה שהכהן נכנס, וכן בדישון ובהקטרה, אף על פי שהיה יכ

מרבים בענין הפייס ליכנס ארבע פעמים ביום, והוא כדי להרבות תנועת הגופים 

ונענועם וההבל היוצא מפיהם בהליכתם בענין המצוה להרבות בזיכוך האויר לבסם 

 העולם לפתוח צינורי השפע', עיי"ש.

הו במלי דאורייתא איהו עשן ובזוה"ק )פרשת צו דף כח:(: 'ועשן דסליק מפומיי

המערכה וכו', ובעשן המערכה וענן הקטורת דאורייתא עשן דילה יתער מלבא לגבי 

 חכמתא דאיהו כמוחא, כגוונא דעננא דאתערותא דעננא מלבא, הדא הוא דכתיב

 ואד יעלה מן הארץ'. 
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של הלכה / הרה"ג ר' עקיבא לוי,  עומקה

 בעהמ"ח עומק הפשט

 ין משותףבבנהוספת יחידות דיור 

 חדר מדרגות

נחלקו פוסקי זמננו איך להגדיר את החדר המדרגות שמצוי כיום, האם דינו כמבוי 

 שאין בו טענת ריבוי בדיורין, או כחצר שיש בו טענת ריבוי דיורין. 

 ה"תשס ח"י' לוי מבית'קובץ ) שליט''אאחד מחשובי הדיינים לדעת  המתירים:

ד(,  הערה 675 עמוד צדק משפטשליט''א )וים הגר''נ נוסב, וכן דעת (ד"ר עמוד

בזמננו מותר , (ו"פ עמוד ד"תשס ה"נ' יעקב פעמי'שליט''א ) והג''ר שמואל דוד גרוס

 רקשכן . חצרמשותף, גם לדעת הראשונים שאוסרים ב בבנייןמגורים  דירות לפצל

 שמרבה במי למחות היה ניתן והראשונים הגמרא בזמן קיימים שהיו בחצרות

 ובישול וכדומה כביסה כגון ביתיים לצרכים בחצר משתמשים שהיו כיון, ןדיורי

, כמפורש הללו לתשמישים הפריע הדיירים וריבוי, )ב''ב דך ב.( ברש''יכמבואר 

 ריבוי'ש בשם הרשב''ם( בעל העיטור, וכן כתב שמרבה ה"ד .ס)ב''ב  ם"רשבב

 לצרכי משתמשים אל בזמננו מדרגות בחדר אבל. בצניעות פגיעה משמעותו' הדרך

ומעבר עוד  .בדיורין ריבוי טענתבו  איןש, למבוי יותר דומים הם ולכן, צניעות

 מספר אנשים מועט בבנין אינו מזיק כל כך, שכמעט אינו מורגש לדיירים. 

זצ''ל )פתחי חושן נזיקין פרק ט''ו  הג''ר יעקב ישעיה בלוימאידך לדעת  האוסרים:

 ספר בשם שם' יעקב פעמי)' שליט''א''ר שלום סגל הגסוף הערה נ''ו(, וכן נוקט 

 עמוד ה"תשס ח"י' לוי מבית'קובץ ) בתי דינים בבני ברקוכן מנהג  ,(שלום משכן

 ריבוי של זה לעניין, חצרל מדרגות חדר ביןבמציאות  הבדל, למרות שיש (ד"ר

 יעהלפג מוגבל אינו הדרך ריבויכן ש .למבוי ולא לחצר דומה מדרגות חדר, בדיורין

 ם"הרשב דבריכפי שמשמע ב. בשכנים כוללת לפגיעה אלא צנועים בתשמישים

 בחצר דיורין הוסיף')ב''ב דף נט:(,  והרשב''א (,יפתחנה לא ה"ד ב"ע נט בתרא בבא)
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ועוד שבערב פסח הדרך לאכול  '.הרגל דריסת עליהן שמרבה החצר בני על ומטריח

 בחדר מדרגות )נ.א.(.

 דינים העולים

''ע והרמ''א האם הלכה כהרשב''ם או כהרמב''ם, ומספק רשאים ''ע והרמ''א האם הלכה כהרשב''ם או כהרמב''ם, ומספק רשאים נחלקו השונחלקו השו

  הדירההדירה  אתאת  למכורלמכור  אואו  ולהשכירולהשכיר))  דירותדירות  לשתילשתי  אחתאחת  דירהדירההשכנים לעכב שלא יפצל השכנים לעכב שלא יפצל 

נחלקו הפוסקים, האם מספיק נחלקו הפוסקים, האם מספיק   ..מראש מדיירי הבנייןמראש מדיירי הבניין  אישוראישור  קיבלקיבל  ככ""אאאא  (,(,לאחריםלאחרים

  הסכמה של רוב השכנים כפי החוק, או צריך הסכמה של כל השכנים.הסכמה של רוב השכנים כפי החוק, או צריך הסכמה של כל השכנים.

ואין הבדל אם ואין הבדל אם , , המדרגותהמדרגות  לחדרלחדר  חדשחדש  פתחפתח  פותחפותחריבוי דיורין, הוא גם אינו ריבוי דיורין, הוא גם אינו   איסוראיסור

פתח ישירות לחדר מדרגות, או שעשה מסדרון בתוך ביתו ושם פתח שני דלתות, פתח ישירות לחדר מדרגות, או שעשה מסדרון בתוך ביתו ושם פתח שני דלתות, 

ך   ..בבנייןבבניין  הדייריםהדיירים  יתרבויתרבו  זוזו  השכרההשכרה  אואו  מכירהמכירה  יי""עע  אםאם ך ורק אם הוא פתוח לתו ורק אם הוא פתוח לתו

דרגות או חצר דרגות או חצר הדירה הראשונה מותר. אם הפתח החדש הוא לרחוב ולא לחדר מהדירה הראשונה מותר. אם הפתח החדש הוא לרחוב ולא לחדר מ

  פרטית, אין יכול לעכב מצד מרבה בדיורין.פרטית, אין יכול לעכב מצד מרבה בדיורין.

נחלקו הפוסקים האם חדר מדרגות בזמננו דינו כחצר או לא, ולכן מנהג בתי נחלקו הפוסקים האם חדר מדרגות בזמננו דינו כחצר או לא, ולכן מנהג בתי 

הדינים לאשר תוספת יחידות דיור אם אין הפרעה משמעותית לשכנים, וזכות הדינים לאשר תוספת יחידות דיור אם אין הפרעה משמעותית לשכנים, וזכות 

  ..להם הפרעה משמעותיתלהם הפרעה משמעותית  תתהשכנים להתנגד לפיצול, רק כאשר נוצרהשכנים להתנגד לפיצול, רק כאשר נוצר

ת  ל ב ק ו ת  ו ב ו ג ת אגל ל מ ן  ו י ל  gmail.com@5047867: י
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 להמתיק מר במר -אין רע בעולם 

ֹלֶשת יָ  כו שְּ ר שור וַּי לְּ בַּ או ֶאל ִמדְּ ל ִמיַּם סוף וַּי צְּ ָרא  ע ֹמֶשה ֶאת ִישְּ ֹלא וַּיַּןַּ ָבר וְּ ִםדְּ ִמים בַּ

או ָמִים ֹלא  ָמצְּ ן ָקָרא שְּ וַָּיֹבאו ָמָרָתה וְּ ל כ  ם עַּ ִים ִמָםָרה ִכי ָמִרים ה  ֹתת מַּ לו ִלשְּ ָמה ָיכְּ

ֶתה ָמָרה ה ִמשְּ אֹמר מַּ ל ֹמֶשה ל  ךְּ ֶאל הַּ  וִַּיֹלנו ָהָעם עַּ ל  ץ וַּיַּשְּ הו ה' ע  ק ֶאל ה' וַּיֹור  עַּ ִים וִַּיצְּ םַּ

ָםִים קו הַּ תְּ  כה(-)טו, כב וִַּימְּ

וך הוא מצוה את משה להשליך אל המים עץ, יש מים, אך הם מרים. הקדוש בר

 וכך יתמתקו המים. הציפייה היתה שמדובר בעץ מתוק.

אבל חכמינו )מכילתא טו, כה( מלמדים כי גם העץ עצמו היה מר מאוד, ואלו 

דבריהם: רבי יהושע אומר, זה עץ של ערבה. רבי אלעזר המודעי אומר, זה עץ של 

 שע בן קרחה אומר, זה עץ של הרדופני.זית שאין לך מר יותר מזית. רבי יהו

מה הרעיון המסתתר מאחורי הדברים? לא מסתבר שהתורה באה סתם לספר 

סיפור... בפשטות היה נראה שכל החידוש כאן לומר שהקדוש ברוך הוא יכול 

 להמתיק מר במר. אך המתבונן יראה כאן נפלאות!

 לא סתם התורה אומרת כאן "ויורהו". יש כאן הוראה!

 על הרעה כשם שמברך על הטובה, כיצד? מברך

כאן בא ה' יתברך ללמד אותנו איך להתייחס למאורעות קשים ומרים, ולכל 

הנסיונות, הקשיים וההתמודדויות. ה' יתברך מלמד אותנו שהדברים נראים לעינינו 

 מרים, אך לא כן הוא!

ונו רק רק לנו הדבר נראה מר. לאמיתו של דבר הקדוש ברוך הוא כולו טוב, ורצ

להיטיב. גם אם לעתים אנו מרגישים קושי ונסיונות, הכל רק לטובתנו. אין דבר 

 שהוא באמת מר!
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 אין רע! –יש רק טוב 

וזו מהות העבודה על מידת הכרת הטוב ליוצרנו ובוראנו יתברך שמו! להמתיק מר 

במהותו הוא  –במר! עלינו לדעת בבירור, או לכל הפחות להאמין, שגם הדבר המר 

 תוק, אף שלא תמיד ניתן להבחין בכך.מ

למשימה רוחנית! כך הוא ממתיק  –הדבר בידינו! האדם צריך להפוך את הקושי 

 אותו...

 בצר הרחבת לי

תָּ ִלידוד המלך אומר )תהלים ד, ב(: " ַחב  ר ִהר  ִקי ַבעָּ י ִצד  ִני ֱאֹלקֵּ ִאי ֲענֵּ ר  קָּ ". כאן ב 

טב, יגלה שגם במצב של "צר", מכל כאשר יתבונן האדם הי –מבואר סוד העבודה 

 מקום כבר אז הרחבת לי! אפילו בתוך הצרה עצמה!

מלבד מה שאנו מצפים שה' יושיענו מן הצרה, עלינו לייחל להגיע למצב בו נכיר 

 שהצרה איננה צרה, אלא היא גופה מצב של "הרחבת לי". 

עולם הבא, אמר רבי אחא בר חנינא, לא כעולם הזה ההגמרא )פסחים נ.( אומרת: 

על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב, ועל בשורות רעות אומר  -העולם הזה 

 ברוך דיין האמת, לעולם הבא כולו הטוב והמטיב.

ביאור הענין, כי לעתיד לבא יכיר כל אחד שלא היה לו כל רע! הכל היה לטובה! 

 לכן על הכל נברך הטוב והמטיב.

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comישראל חיים בלומנטל לתגובות: הרב 
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פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים, 

 בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

 ומראך נאוה

יֶהם ֲחר  עַּ אַּ ִים ֹנס  רַּ ה ִמצְּ ִהמ  יֶהם וְּ ינ  ל ֶאת ע  ָרא  י ִישְּ נ  או בְּ ִריב וִַּישְּ ֹעה ִהקְּ רְּ ֹאד  ופַּ או מְּ ִיירְּ וַּ

י יִ  נ  ֲעקו בְּ ֹקָוקוִַּיצְּ ל ֶאל יְּ ָרא  ר ֶאל בְּ : )טו( שְּ ב  ָלי דַּ ק א  עַּ ה ִתצְּ ֹקָוק ֶאל ֹמֶשה מַּ י וַֹּיאֶמר יְּ נ 

ִיָןעו ל וְּ ָרא   י( ,)יד :ִישְּ

ובביאור פסוק ט"ו עולה מדברי חז"ל, שנצטוו ישראל לנסוע אל תוך הים. "רבי 

בלבד, יהושע אומר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אין להם לישראל אלא ליסע 

ויסעו יסיעו רגליהם מן היבשה לים, ואתה רואה נסים שאעשה להם". זהו מה 

שאמרו שקפצו שרי בנימין לים, ונחשון בן עמינדב לים, והגיעו מים עד נפש, ואז 

 נבקע הים. 

ויש לשאול שאלה גדולה. על מה ולמה, סיבב הקב"ה הענין באופן כזה. דהיינו, זה 

ורה של נבוכים במדבר, בשביל לגרום לפרעה ברור שהוליך ה' את ישראל בצ

להכנס לים ולקיים בו 'בדבר אשר זדו עליהם'. אלא שלא נתבאר מדוע היה על 

ישראל לעבור רגעים קשים כאלה, של פחד נורא, וכלשון חז"ל במכילתא "רבי 

אליעזר אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בני שרויין בצרה, וים סוגר, ושונא 

תה עומד ומרבה בתפלה לפני, מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו". רודף, וא

 אלא שזה גופא תמוה, אדרבה יקרע את הים ויסעו?

 לעמוד בנסיון

אַ  ִאיִני ֶאת ַמר  ה ַהר  גָּ רֵּ ֶתר ַהַםד  סֵּ י ַהֶןַלע ב  וֵּ ַחג  ִתי ב  ִיך  הנה עה"פ )שה"ש ב, יד( יֹונָּ

ך  ִכי קֹולֵּ  ִמיִעיִני ֶאת קֹולֵּ אֶוה: ביאר הגר"א )פירוש א(: "יונתי ַהש  יך  נָּ אֵּ ב וַמר  רֵּ ך  עָּ

בחגוי הסלע, פי' כשבאו אצל הים, אז ישראל היו דומין ליונה הבורחת מן הנץ 

שרודפה, וברחה לנקיקי הסלע, ובא נחש לקראתה, ואז היא בצרה גדולה. כך היו 

, והלכו לים ישראל אצל הים כמ"ש במדרש. והיינו, שהיו מצרים רודפים אחריהם
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והמו גלי הים לקראתם, וכו'. ואז אמר הקב"ה הראיני את מראיך, פי' הראיני עוד 

נסיון כמו שראיתי כבר ממך, והיינו דבר אל בני ישראל ויסעו לתוך הים, כמו 

שראיתי שאמרתי וישובו לפני פי החירות והם עשו כן ולא שאלו איך נעבור לשוב 

הים וכל ישראל אחריו, עד שבאו מים עד פיהם, לרודפינו. ומיד קפץ נחשון לתוך 

ואז אמרו הושיעני כו' כי באו מים עד נפש, ואמר הקב"ה למשה הרם מטך על הים 

 ובקעהו. 

מבואר שאכן היה מטרה גדולה בזה, להעמידם בנסיון. אלא שלא נודע מה מטרת 

 העמידה בנסיון זה. 

 אעשה שפטים

ה ַהֶזה והנה, בציווי קרבן פסח נאמר )שמות יב  לָּ ַרִים ַבַלי  ֶאֶרץ ִמצ  ִתי ב  ַבר  עָּ יב( ו 

ל כָּ ה וב  מָּ הֵּ ַעד ב  ם ו  דָּ אָּ ַרִים מֵּ ֶאֶרץ ִמצ  כֹור ב  ל ב  יִתי כָּ ִהכֵּ פָּ  ו  ַרִים ֶאֱעֶשה ש  י ִמצ  ִטים ֱאֹלהֵּ

ק: ומבואר במכילתא, שכל אלילי מצרים התבטלו בלילה זה, חלקם נמוחו  ֹקוָּ ֲאִני י 

 נו שמלבד עצם מכת בכורות, היה כאן מכה בכל אלהי מצרים. וחלקם נמסו, והיי

ועל בעל צפון שנשתייר, אמרו חז"ל )מכילתא( "בעל צפון נשתייר מכל הייראות 

שלהן, בשביל לפתות לבן של מצרים, ועליו הוא אומר, משגיא לגוים ויאבדם וגו' 

להם כח לרדוף.  )איוב יב כח(". היינו שיחשבו שיש בו ממש, ולכן יחשבו שעדיין יש

 כאילו הוא חזק עדיין מאלקי ישראל. 

ונראה שאין כאן שני דברים, אלא שחדא תליא בחברתא. שכאשר עם ישראל 

קיבלו עליהם עול מלכותו ברצון, מכח זה נתבטלו אלילי מצרים. שנתגבר כח 

הקדושה מחד גיסא, ומאידך כבר לא היה טעם להשאירם שהרי עמדו בנסיון ואין 

. לכן כאשר קבלו עליהם לעשות פסח )ומילה(, להקריב קרבנות לה' אלקי צורך בהם

ישראל, מכח זה גופא נתגבר כח הקדושה לבטל את כח הרע ואת אלילי מצרים 

בפרט. שכל מה שהיה כח באלילי מצרים היה מצד שעם ישראל נכנעו ועבדו להם, 

להי מצרים אולם משעה שסרו מעבודתם בטל כחם. לכן על ידי קרבן פסח בכל א

 אעשה שפטים. 
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הנה ביארו חז"ל במצות 'משכו וקחו לכם', שמלבד המשיכה מעבודה זרה, היה 

ענין גדול שיראו המצרים את יראתם נמשכת לשם קרבן, ולמרות הטענה 'הן נזבח 

את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו', עם ישראל יתגבר במסירות נפש, ובכח 

האמונה הברורה בה' אלקי ישראל, שאנו מקיימים מסירות נפש זו, המוכיחה את 

מצותיו בכל מצב שהוא, ולמרות שהיו שקועים באלילי מצרים, הם מבטלים את 

טעותם ועתה הם נכנסים לעבודת ה', מכח זה גופא ניתן כח בקרבן פסח להצילם 

ולהוציאם ממצרים, ושיעשה בכל אלהי מצרים שפטים לבטלם. אולם ענין זה תלוי 

שמשעה שהם מתגברים ומגבירים כח הקדושה, ומבטלים כח הע"ז,  בישראל,

 מאותה שעה היא מתבטלת ואז עושה בה שפטים. 

אמור מעתה, שרשעי ישראל שמתו בג' ימי אפילה, הם אלה שלא משכו ולקחו 

להם שה לבית אבות. שמאחר שלא האמינו בה' אלקי ישראל, לא ניתן להם הכח 

 להגאל, שהא בהא תליא. 

 פןבעל צ

והנה, בעל צפן היה האליל המשמר את העבדים לבל יברחו )עיין דן ידין מאמר ו', 

מג"ע בא(, וממנו נתייראו ישראל ביותר. ואמרו במכילתא שפי החירות היינו פיתום. 

נמצא, שיציאתם עצמה לא נתייראו ממנה, שהרי נתנו להם רשות ללכת דרך ג' 

שמאז הם בבחינת 'ברח העם'. מכאן ימים. אולם הנידון היה מג' ימים והלאה, 

ואילך הם עבדים בורחים, והמצרים האלילו את בעל צפן שהוא אינו מניח לעבדים 

לברוח, והיה להם לישראל להתרחק מאד מבעל צפן. אולם ה' אומר להם לשוב 

ולחנות לפני בעל צפן, והנה מצרים רודף אחריהם, וכאילו רואים בחוש שצדקו 

 שהנה בעל צפן כאילו אינו נותן להם לברוח. המצרים באלילות זו, 

אולם בהתגברותם על אמונה ואלילות זו, אז נתבטל כח המצרים, וחיל פרעה וכל 

 זרעו ירדו כאבן במצולה. 

ולפי דבריהם היה מקום להבין, שמקום השלכת הבנים ליאור, היה גם שם, והיה 

 כאילו נותנים את הילדים לבעל צפון. 
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שמות א, כב( שכל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, היתה על ועיין אוה"ח הק' )

ישראל. שהם זרקו בניהם ליאור. משמע שהאמינו באלילות זו, ולכן השליכו בניהם 

ליאור. לכן עתה נדרש מהם מסירות נפש של עצמם, שהם יקפצו למים, ולא יאמינו 

 באלילות בעל צפן כלל וכלל. 

'. כמו שהם רימו את ישראל כאילו בעל לכן כאן נקם בהם 'בדבר אשר זדו עליהם

צפן מצוה להשליך הבנים ליאור, ולעבדו בכך, כאן 'נערמו מים', שהערימו עליהם 

 והכניסו אותם לים בערמה ורמאות, וכאן נקם בהם. 

 ג' אבות

והיה מקום לומר, שהלא היו להם ג' נסיונות במצרים. א' מילה, ב' פסח, ג' להכנס 

יצחק, ונערך תמורו איל, ולכן היה כאן מסירות נפש דומה,  לים. הנה פסח הוא כנגד

 ואין קרבן פסח בא מן הבקר רק מן הצאן, זכר ליצחק. 

אולם בכניסה לים נחלקו במכילתא האם זה בזכות אברהם, שנאמר בו ויקבע עצי 

עולה, וכאן ויבקעו המים, או בזכות יעקב שנאמר בו ופרצת ימה. כי מחד גיסא לפי 

, הנה מילה נצטוה עליה אברהם, וזה היה הנסיון הראשון, והשני סדר הדברים

שהוא קרבן פסח כנגד יצחק, והשלישי להכנס לים, כנגד יעקב שעמד במלחמה עם 

עשו ולבן ויכל להם, וכאן ה' ילחם לכם. אולם מצד שני, ידוע שעד אחר קרי"ס לא 

כן דן אנכי, שרק כאן נתקיים היציאה הגמורה, ולכן לא נתקיים עדיין ברכוש גדול, ו

דן אותם בדבר אשר זדו עליהם. הנה המילה כנגד יעקב, שלא ראה קרי עד פ"ד 

שנים, ומכח קדושתו וקדושת יוסף נתקיימו במצרים, ולא נטמאו שם בעריות. מצד 

יצחק עשו קרבן פסח, ועתה בים בא נסיון אברהם לבטל ע"ז ומשום כך הטילוהו 

ים במסירות נפש לבטל עבודה זרה, ומכח זה זכו לכבשן האש, ועם ישראל נכנסו ל

 לנס הגדול. 

לפי"ז נבאר, שבעבור 'מלכותו ברצון קבלו עליהם', לכן זכו 'משה ובני ישראל לך 

 ענו שירה בשמחה רבה'. 
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 עבר ים

ונסיים ברמז. שהנה עם ישראל נקראו בפי המצרים בשם 'עברים', וביארו במדרש 

ל צפן' בגימטריא 'עברים'. דהיינו, שהם שעבדו את שהוא מלשון 'עבר ים'. והנה 'בע

ישראל במצרים באמרם שהם גרים בארץ, והם עברים מעבר לים, ובעל צפן מונע 

מהם יציאתם ומתאנה להם. עתה נתברר שאכן בכח עבר ים, בכח שנכנסו למים 

 ביטלו את כח בעל צפון ונשתנה שם עברים לעבר ים. 
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ל טייטלבוים צירופי אותיות / הגה"ח ר' יוא

שליט"א, מח"ס כבודו מלא עולם ושא"ס 

 )וויליאמסבורג(

 שמות צדיקים בפרשת השבוע

ךְּ ָהֱאלֹ  אַּ לְּ ע מַּ ֲחריהםקִ וִַּיןַּ אַּ ל וַּי ֶלךְּ מ  ָרא  ה ִישְּ ֲחנ  י מַּ נ  ךְּ ִלפְּ ֹהל   )שמות יד( ים הַּ

ים ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם )שמות יד יט( פרש"י קויסע מלאך האל

וז"ל וילך מאחריהם להבדיל בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ולקבל חצים ז"ל 

 ובליסטראות של מצרים ע"כ.

ים שבפסוק זה הוא לבחי' פדיון השבוים מצרתן קהרי דבחינת מלאך האל

 ורודפיהם.

ים הזה נרשם הרה"ק רבי משה ליב מסאסוב זי"ע שעסק כל ימיו קובמלאך האל

וכו' בשביל ישראל הקדושים וכן בעולם העליון  לפדות השבויים ונכנס לסכנות

להוציא מגיהנם, וכמבואר בספר ספרן של צדיקים בערכו יעו"ש, בחי' מוטב יכנס 

 החץ בי. 

 :ותא חזי

ךְּ ָהֱאלֹ  ַוִיַןעיט   אַּ לְּ יֶהם ַוִיַןע ַעם יםקִ מַּ ַאֲחרֵּ ֶלך  מֵּ ל ַויֵּ אֵּ ה ִיֹש רָּ י ַמֲחנֵּ נֵּ ך  ִלפ  ן ַהֹהלֵּ נָּ וד ֶהעָּ

יֶהםִמס   ַאֲחרֵּ יֶהם ַוַיֲעֹמד מֵּ ִהי הֶ כ : נֵּ ל ַוי  אֵּ ה ִיֹש רָּ ין ַמֲחנֵּ ַרִים ובֵּ ה ִמצ  ין ַמֲחנֵּ ֹבא בֵּ ן ַויָּ נָּ עָּ

ה לָּ י  ל ַהלָּ ַרב ֶזה ֶאל ֶזה כָּ ֹלא קָּ ה ו  לָּ י  ֶאר ֶאת ַהלָּ ַהחֶשך  ַויָּ ם  :ו  דֹו ַעל ַהיָּ ט מֶשה ֶאת יָּ ַויֵּ

רוַח קָּ ' ַויֹוֶלך  יי ם ב  ם ֶלחָּ ֶאת ַהיָּ ֹשֶם ֶאת ַהיָּ ה ַויָּ לָּ ל ַהַלי  ה כָּ ָםיִ ִדים ַעזָּ עו הַּ : םָרָבה וִַּיָבקְּ

ם וִמֹש ֹמאכב  ה ִמיִמינָּ ֶהם חֹומָּ ַהַםִים לָּ ה ו  שָּ ם ַבַיבָּ תֹוך  ַהיָּ ל ב  אֵּ י ִיֹש רָּ נֵּ ֹבאו ב  םַויָּ כג : לָּ

יֶהם ֹכל סוס ַסר   ֹבאו ַאֲחרֵּ ַרִים ַויָּ פו ִמצ  ד  םַוִיר  יו ֶאל תֹוך  ַהיָּ שָּ רָּ בֹו ופָּ ִהי כד : ֹעה ִרכ  ַוי 

ף יי קֵּ ֹמֶרת ַהֹבֶקר ַוַיש  ַאש  ם' ב  הָּ ן ַויָּ נָּ עָּ ש ו  ַעםוד אֵּ ַרִים ב  ה ִמצ  ת מַּ  ֶאל ַמֲחנֵּ ִיםא  רָּ ה ִמצ  : ֲחנֵּ

ַרִים אָּ כה  ֻדת ַוֹיאֶמר ִמצ  בֵּ הו ִבכ  ַנֲהגֵּ יו ַוי  ֹבתָּ כ  ת ֹאַפן ַמר  ַסר אֵּ ל ִכי ייַויָּ אֵּ י ִיֹש רָּ נֵּ ה ִמס  ' נוסָּ

ִים רָּ ִמצ  ֶהם ב  ם לָּ חָּ ֻשבו ַהַםִים' ַוֹיאֶמר ייכו : ִנל  יָּ ם ו  ךָּ ַעל ַהיָּ ד  ה ֶאת יָּ טֵּ ַעל  ֶאל מֶשה נ 
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ַעל פרשיו  בֹו ו  ַרִים ַעל ִרכ  ם וַ כז ִמצ  דֹו ַעל ַהיָּ ט מֶשה ֶאת יָּ ָים לִ ַויֵּ נֹות ֹבֶקר 2ָיָשב הַּ פ 

יתָּ  אֵּ ר ייל  ַנעֵּ אתֹו ַוי  רָּ ִסים ִלק  ַרִים נָּ ם' נֹו וִמצ  תֹוך  ַהיָּ ַרִים ב  כַ כח : ֶאת ִמצ  ֻשבו ַהַםִים ַוי  ןו ַויָּ

ַאר ם ֹלא ִנש  יֶהם ַביָּ ִאים ַאֲחרֵּ ֹעה ַהבָּ יל ַסר  ֹכל חֵּ ִשים ל  רָּ ֶאת ַהסָּ ֶרֶכב ו  ֶהם ַעד  ֶאת הָּ בָּ

ד כו בַ כט : ֶאחָּ ל  ל הָּ אֵּ י ִיֹש רָּ נֵּ ם וִמֹש ֹמ וב  ה ִמיִמינָּ ֶהם ֹחמָּ ַהַםִים לָּ ם ו  תֹוך  ַהיָּ ה ב  שָּ םַיבָּ : אלָּ

ת עַ ' ַויֹוַשע ייל  ַרִים מֵּ ל ֶאת ִמצ  אֵּ א ִיֹש רָּ ִים ַוַיר  רָּ ל ִמַיד ִמצ  אֵּ ל ֹש ַפת ַביֹום ַההוא ֶאת ִיֹש רָּ

ם ֹשָּהלא : ַהיָּ ה ֲאֶשר עָּ ֹדלָּ ד ַהג  ל ֶאת ַהיָּ אֵּ א ִיֹש רָּ ם ֶאת יי' יי ַוַיר  עָּ או הָּ ַרִים ַוִייר  ִמצ  ' ב 

דוֹ ' ַוַיֲאִמינו ַביי מֶשה ַעב  ה ַהֹזאת לַ א  :וב  ל ֶאת ַהִחירָּ אֵּ י ִיֹש רָּ נֵּ ִשיר מֶשה וב  ז יָּ ' ייאָּ

ה ַליי ִשירָּ אֹמר אָּ רו לֵּ ם' ַוֹיאמ  ה ַביָּ מָּ בֹו רָּ ֹרכ  ה סוס ו  אָּ ֹאה גָּ ת יָּ ב : ִכי גָּ רָּ ִזמ  ִזי ו  ִהי ִלי עָּ ה ַוי 

הו ִבי ַוֲאֹרֲמֶמנ  י אָּ הו ֱאֹלהֵּ וֵּ ַאנ  ִלי ו  ה ֶזה אֵּ ה יי שמו ' ייג : ִלישועָּ מָּ חָּ ֹבת ד ִאיש ִמל  כ  ַמר 

ַים סוף עו ב  יו ֻטב  ִלשָּ ַחר שָּ ם וִמב  ה ַביָּ רָּ ילֹו יָּ חֵּ ֹעה ו  צֹוֹלת ה : ַסר  דו ִבמ  ר  ֻימו יָּ ַכס  ֹהֹמת י  ת 

מוֹ  ֶבן כְּ ִמ ו : אָּ ךָּ ייי  ךָּ יי' ינ  ִמינ  ִרי ַבֹכַח י  דָּ ב' ֶנא  ַעץ אֹויֵּ ֶמיךָּ ז : ִתר  ךָּ ַתֲהֹרס קָּ אֹונ  ֹרב ג  וב 

מֹו ַכַףש לֵּ ךָּ ֹיאכ  ַשַלח ֲחֹרנ  או ח : ת  פ  ִלים קָּ ד ֹנז  מֹו נֵּ בו כ  מו ַמִים ִנע  רוַח ַאֶסיךָּ ֶנֶער  וב 

ם ֶלב יָּ ֹהֹמת ב  דֹ ט : ת  ב ֶאר  ַמר אֹויֵּ ִריק ַחר  אָּ ִשי אָּ מֹו ַנפ  אֵּ לָּ ל ִתמ  לָּ ק שָּ ִבי ף ַאֹשִיג ֲאַחלֵּ

ִדי מֹו יָּ ַמִים ַאִדיִריםי : תֹוִרישֵּ ֲללו ַכעֹוֶפֶרת ב  ם צָּ מֹו יָּ רוֲחךָּ ִכןָּ תָּ ב  ַשפ  ה יא : נָּ ֹמכָּ ִמי כָּ

ִלם יי אֵּ ִהֹלת ֹעֹשֵּה ֶפֶלא' בָּ א ת  ר ַבֹףֶדש נֹורָּ דָּ ה ֶנא  ֹמכָּ מֹו  יב: ִמי כָּ עֵּ לָּ ךָּ ִתב  ִמינ  ִטיתָּ י  נָּ

ֶרץ ֶשךָּ יג : אָּ ד  ה קָּ וֵּ ךָּ ֶאל נ  ז  עָּ תָּ ב  ַהל  תָּ נֵּ ל  אָּ ךָּ ַעם זו גָּ ד  ַחס  ִחיתָּ ב  זון יד : נָּ גָּ עו ַעִםים ִיר  מ  שָּ

ֶשת לָּ י ס  בֵּ ַחז יש  ֹמגוטו : ִחיל אָּ ַעד נָּ מֹו רָּ ב ֹיאֲחזֵּ י מֹואָּ ילֵּ י ֱאדֹום אֵּ ֲהלו ַאלופֵּ ז ִנב  ֹכל  אָּ

ַען נָּ י כ  בֵּ ֶבן ַעד ַיֲעֹבר עַ טז : יש  אָּ מו כָּ רֹוֲעךָּ ִיד  ֹדל ז  ַפַחד ִבג  ה וָּ תָּ ימָּ יֶהם אֵּ ךָּ ייִתֹסל ֲעלֵּ ַעד ' ם 

תָּ יייז  ַיֲעֹבר ַעם זו קנית ַעל  ךָּ סָּ ת  ִשב  כֹון ל  ךָּ מָּ ת  ַהר ַנֲחלָּ מֹו ב  עֵּ ִתטָּ מֹו ו  ִבאֵּ י' ת  ש ֲאֹדנָּ דָּ  ִמף 

ֶעד' יייח : ֶדיךָּ כֹוֲננו יָּ  ם וָּ ֹעלָּ ֹלך  ל  ֶש 1ָבא סוס ִכייט : ִימ  ם ַויָּ יו ַביָּ שָּ רָּ פָּ בֹו וב  ִרכ  ֹעה ב  ' ב ייַסר 

ם תֹוך  ַהיָּ ה ב  שָּ כו ַבַיבָּ ל  ל הָּ אֵּ י ִיֹש רָּ נֵּ ם וב  י ַהיָּ ֶהם ֶאת מֵּ   :ֲעלֵּ

בר  - ( משה לייב557ים )בדילוג מספר קמלאך האל -כמו  -סאסוב  -משה לייב 

  מספר הפדיון כידוע(. 262)בדילוג מספר  אמת -יעקוב יקוק 

 שבת שלום ומבורך



 

 עגעמ'  -אספקלריא 

 

 

בפרשה / ר' עקיבא משה סילבר,  הלכתישו"ת 

 מח"ס 'עם סגולה'

  בן עמלק שהתגייר גירותו חלה או לא האם

ָחָמִים )יז, יד( ת הַּ חַּ ק ִמתַּ ֶחה ֶאת ז ֶכר ֲעָמל   ִכי ָמֹחה ֶאמְּ

ין מקבלים גרים מזרע עמלק, ויש לשאול, האם בן עמלק שאלה: ידוע הדין שא

 שהתגייר גירותו חלה או לא.

רתשובה: נאמר במכילתא )סוף בשלח(  ִעי אֹומֵּ ר ַהםֹודָּ זָּ עָּ בַ , ַרִבי ֶאל  דֹושע ִנש   ַהףָּ

רוך   אוֹ  הוא בָּ ִכס  ֹבאו, ב  ל ֻאםֹות ֶשִאם יָּ עֹולָּ  ִמכָּ לום הָּ ַקב  ר י  ַגיֵּ ִהת  למֵּ  ל  אֵּ רָּ , ֶהם ִיש 

לו ַקב  ק ֹלא י  לֵּ ֲעמָּ ל ומֵּ אֵּ רָּ ֶהם ִיש  י ִמ , מֵּ ִוד ֶאל ַהַמַער ַהַםִגיד לֹו אֵּ  ֶזהֶשֶמֱאַמר ַוֹיאֶמר דָּ

ֹנִכי )ש"ב א יג( ִקי אָּ לֵּ ר ֲעמָּ ה ַוֹיאֶמר ֶבן ִאיש גֵּ תָּ ה. אָּ אֹותָּ ִוד מַ  ב  ַכר דָּ ה ִנז  עָּ  לוֹ ר ֶנֱאמַ ה שָּ

ֹמֶשה ַרבוֹ  ֹבאו, ל  לו ֶשִאם יָּ ַקב  ר י  ַגיֵּ ִהת  ם ל  עֹולָּ ל ֻאםֹות הָּ הֶ  ִמכָּ לם מֵּ אֵּ רָּ ק ֹלא , ִיש  לֵּ ֲעמָּ ומֵּ

לו ַקב  הֶ  י  לם מֵּ אֵּ רָּ ךָּ ר ֶשֶמֱאמַ , ִיש  ה ב  נָּ ךָּ ַעל ֹראֶשךָּ ִכי ִפיךָּ עָּ מ  ִוד דָּ יו דָּ לָּ ר  ַוֹיאֶמר אֵּ גֹומֵּ ו 

תא שגם אחר הגיור לא הועילה להם . עד כאן. מבואר כאן מדברי המכיל)שם טז(

הגרות ועדיין יש חיוב למחות את עמלק, ולכך הרגו דוד אף על פי שאביו כבר 

 נתגייר.

וצריך עיון שהרי נאמר במסכת גיטין )נז ב( "מבני בניו של המן למדו תורה בבני 

ברק", ובגירסת העין יעקב שם נוסף, "ומנו ר' שמואל בר שילת", והחינוך )מצוה 

, וא"כ מוכח שאחר הגירות כבר לא טהנדפס מחדש( גרס "ומנו רבי עקיבא" תכה

 משנה מה שהיה אביו עמלקי, וכידוע שגר שנתגייר כקטן שנולד. 

וגם אם נאמר שדין מחיית עמלק אינו נוהג, מכל מקום קשה איך נתגדל בתורה כל 

יתכן  כך אם מצד הדין היה מחוייב מחייה, שהרי עמלק הוא זוהמא כידוע, ולא

שנתגדל כל כך בתורה ובקדושה אם היה לו בדינו דין עמלק, וגם אם לא היה נוהג 

                                                
וכן כתב בספר פנים מאירות על הירושלמי יבמות פרק ח הלכה ב, שמצאנו בסנהדרין לב ב שלמד בבני ברק, אכן  ט

בניו של סיסרא, וכן כתב רב ניסים גאון ברכות כז  עיין מנורת המאור נר ה כלל ג חלק ב פרק ג שרבי עקיבא היה מבני

ב, וכן הוא ברמ"ע מפאנו עשרה מאמרות חקור דין חלק ה פרק י ופרק ג, ואריז"ל שער הגלגולים הקדמה לו לח לט, 

 ושל"ה מסכת שבועות קצד עמוד ב, ומהרש"א יבמות טז ב, וס' יוחסין מערכת רבי עקיבא.



 

 עדעמ'  -אספקלריא 

 

 

בעלי הגמרא דרבי יהושע במכילתא חולק על דעת  דין מחיית עמלק, ושמא סברו

רבי אלעזר המודעי הנ"ל, ועל כל פנים לאחר גירות, שדורש המקרא לענין אחר 

ניסא" )וייס( על פורים שנסתייעתי ראה שם במכילתא, )וראה עוד בספר "פרסומי 

 . יבו(

 s0527155401@gmail.comות: תגובל

                                                
עין זוכר להחיד"א מערכת ג ס"ק א, יעיר אוזן להחיד"א מערכת גרים, שו"ת שואל  ועיין עיון יעקב סנהדרין צו, י

ומשיב מהדו"ד ח"ג סו"ס רט"ו, אבנ"ז או"ח סי' תק"ח, מהרש"ם ח"ג סי' רע"ב, חזו"א יו"ד סימן קנ"ז, הגרי"פ על ספר 

ה שאמו מישראל היתה, המצות לרס"ג ח"ב דף רעט, ועוד רבים, והנה בספר יוחסין שם יעויין שם דמבואר לכאור

והעירו בבית המדרש שלפי זה יש לומר שגם אם היה מזרע עמלק מכל מקום יש לומר דגם לדעה זו היתה אמו 

 מישראל, וא"כ בזה בודאי שלא יהא חייב מיתה דאפילו קודם גירות קי"ל הולד כשר.



 

 עהעמ'  -אספקלריא 

 

 

 

 בפאתי הבית )מוישה גוטמן(

הבית ישראל /  רבינובמשנת  –בפאתי הבית 

 משה גוטמן

 

 



 

 עועמ'  -אספקלריא 

 

 

קות תְּ נַּ ִהתְּ ִנית הַּ  ָתכְּ

מדוע מומטר לו לחם ? * בני ישראל זקוקים  -משה רבינו אינו זקוק לאכילה  *

 -מדוע אינם מקבלים לחם מן הארץ? * קומץ זעום יוצא ללקוט מן בשבת  -לאכילה 

כנסת השבת לתוך פרנסת ירידת המן? * מה מדוע ננזף משה רבינו? * איך ולמה נ

 היא ההכנה המתאימה ביותר לקבלת תורה ולהתקשרות אליה? *

> > > וגם: כיצד מתקשרת דווקא חתימת ברכת 'אשר יצר' לפלא שיצרה אכילת 

 המן? < < < 

 

ֶכֶכת * אין קשר * שכר שבת * למוטב ב זַּ ִשיָמה * הכנה מְּ גְּ ִתי מַּ ִמיות ִבלְּ שְּ לבד * * גַּ

 תיקונים בעם *

 

ִשיָמה גְּ ִתי מַּ ִמיות ִבלְּ שְּ  גַּ

 ניסים אינם מתרחשים בכל יום.

 ניסים החורגים מדרך הטבע אינם מתרחשים בכל יום או בכל בוקר.

ששים ריבוא רגלי הגברים יוצאים מארץ ניכר ונבוכים הם לתוך המדבר הגדול, 

זן ומפרנס ומכלכל ברוב מקום רעב ושממת צמא. מסתבר לכאורה כי הקב"ה ה

רחמיו וחסדיו את כל בריותיו יפרנסם ויכלכלם ויזונם בדרך הטבע ויוציא להם לחם 

 . יאמן הארץ

איזו סיבה בעולם יכולה להצדיק שינוי טבע ושידוד מערכות יומיומי על פני 

 ארבעים שנה? 

 סיבה אחת מצדיקה שינוי טבע בכל בוקר מחדש.

 סיבה ושמה: קבלת התורה.

                                                
 תשי"ז קטע ב'. יא



 

 עזעמ'  -אספקלריא 

 

 

שישים ריבוא גאולים ששרו שירה חדשה וראו על הים מה שלא ראה  אותם

יחזקאל הנביא בגילוי שכינה מפעים, נדרשים להכין את עצמם בהכנה תואמת 

נה שאותה הם מתעתדים לקבל. מתנה אלוקית שאינה יכולה  לשגב רוחניות ַהַמתָּ

מתנה להתכייל בכלי שאינו מוכן, שלא יכילה כלי גשמי ומגושם מדי. אותה 

 שבשבילה הוצאו ממצרים ונגאלו מכור ההיתוך המשעבד.

מה עושים? איך מכשירים אותם ואת תרכובת אישיותם ונפשותיהם לקבלת מתנה 

שכל כולה רוחניות אם בני אדם המה ומקושרים הם בגשמיות מטיב טבעם ומעצם 

 ברייתם?

 מנתקים אותם מהגשמיות.

 הכיצד ניתן לנתק אדם גשמי מן הגשמיות?

ִחיִנים את גשמיותם ברוחניות ומעדנים את גשמיותם שלא תהא מגושמת, שלא מַ  ר 

 תקשור אותם אליה, שלא תעכיר את צלילות רוחניותם. גשמיות כדי הצורך ודי.

 ואכילה מה יהיה עליה?

 ושתיה איך תתבצע?

לאלוקים פתרונים: יאכלו רוחניות, ישתו רוחניות, ויתעדנו. יאכלו מן בזכות צדיק 

יתעדנו. תתעדן גשמיותם ותשרת את  -, ישתו מים מבארה של הצדקנית הדור

 הרוחניות. תיהפך טפלה אליה.

~~~ 

זֶַּכֶכת  הכנה מְּ

ָחָמִיםֶאל ֹמֶשה ד' ַוֹיאֶמר כתוב בפרשתנו:  ִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן הַּ מְּ ִני מַּ ם  ִהנְּ עָּ א הָּ צָּ יָּ ו 

ַמַען ֲאַנֶןמו יֹומֹו ל  ַבר יֹום ב  טו ד  ק  לָּ ִתי ִאם ֹלא ו  תֹורָּ ך  ב  לֵּ שהוא חידוש  ,ענין המן .יבֲהיֵּ

, יגלהפוך את הטבע שבסתם הוא מוציא לחם מן הארץ וכאן ירד לחם מן השמים

                                                
 שמות טז ד. יב

 על פי תשי"ז קטע ב. יג



 

 עחעמ'  -אספקלריא 

 

 

 נועד ונולד כך כדי שמאכל שמימי זה שאותו יאכלו בני ישראל דבר יום ביומו יהיה

 לת התורה. הכנה לקב

ַוֹיאֶמר ִכי : ידע"ה בסנהמטרת גאולתם ממצרים, נאמרה מהקב"ה למשה רבינו 

ִתיךָּ  ַלח  ֹנִכי ש  אֹות ִכי אָּ ךָּ הָּ ֶזה ל  ך  ו  ֶיה ִעםָּ הֹוִציֲאָך ֶאה  ַרִים  כו'בְּ ם ִמִםצ  עָּ דון ֶאת הָּ בְּ עַּ תַּ

ר ַהֶזה. יםקִ ֶאת ָהֱאלֹ  הָּ זאת אפוא המטרה שלשמה יצאו ונגאלו בני ישראל  ַעל הָּ

 ממצרים. 

הזאת הוצרכו בני ישראל להתנתק מן לשם השגת המטרה הנעלה והמרוממת 

הגשמיות ולהכין את עצמם לקבלת התורה שהיא רוחנית. ההתנתקות מהגשמיות 

 התגשמה על ידי שינוי האכילה והשתייה.

אכילה ושתיה מוסרות של גשמיות הן ועבותות של חומריות וקושרות את האדם 

תפלל אדם עד שי בתנא דבי אליהו תאכדאיבתלות מלאה ומוחלטת לגשמיות, 

לא זכה אדם שיבקש רחמים על דברי תורה שייכנסו לתוך טוכו'. ברי תורה שיכנס ד

 טזמעיו, יבקש אדם רחמים על אכילה ושתייה יתירה שלא תיכנס לתוך מעיו, שנאמר

כור ֹעִני. ִתיךָּ ב  ַחר  ֶסף ב  כָּ ֹלא ב  ִתיךָּ ו  ַרפ  מה כור זה אפילו אתה נותן בו כל העצים  צ 

ה שורפן ומפסידן, כך גרונו של אדם אפילו אתה נותן בו כל אכילות שבעולם הרי ז

 :יפות שבעולם הוא בולען ומפסידן. מעשה ברבי יהודה הנשיא שאמר בשעת מיתתו

עמלתי בתורה בכל עשר אצבעותי ולא אכלתי דוש ברוך הוא שגלוי וידוע לפני הק

לא אמרתי אלך ולא נהניתי בעולם הזה אפילו באחד מאצבעותי הקטנים ומעולם 

ואוכל ואשתה ואהנה מן עולם הזה ואלך אחר כך מתוך תענוגי עולם הזה ואפטר 

י מן העולם הזה לעולם הבא,  ד כ ק  ר ה  י ת ש ו ה  ל י כ א י  ל י  ת י ש ע א  ל א  ל א

, י י ח י  מ י ל  כ ה  ר ו ת ב י  ת ק ס ע ו י  ת ו י   .יזלכן עכשיו תן לי מנוחה בבית עולמי ח

                                                
 שמות ג יב. יד

 ו רבה פרשה כד.אליה טו
 ישעיהו מח י. טז

תנא דבי אליהו: אם רוצה אתה ללמוד וחפץ אתה בדברי תורה צא למד מראשו של ענין תחילת ועוד מעניין זה ב יז

מעשים כולם. כשעמדו אבותינו על הר סיני לקבל עליהם תורה מסיני, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אל העם 

היו נכונים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה וגו' וכי מאשה בלבד אמר להם? וקדשתם וגו'. בא משה ואמר להם, 

אלא כך אמר להם: בדלו עצמכם מעבירה ומגזל ומדבר מכוער כדי שתהיו כולכם טהורים בשעה שתעמדו על הר 

 סיני. )אליהו רבה פרשה יח(.



 

 עטעמ'  -אספקלריא 

 

 

לחקוק אותה בתוך וכדי לקבל את התורה שהיא רוחנית לתוך גופם הגשמי ו

לפני קבלת  ,נצרך מקודם הוהי תוכיותם היה על בני ישראל להזדכך מן הגשמיות

מטרת אכילתם  ה. וזה היוכדומה העניני גשמיות אכילה ושתיכל להזדכך ב התורה,

לחם שמלאכי  יטנו רבנן לחם אבירים אכל איש: תיחשעליו נאמר בגמרא, המן את

 . כבי עקיבאאותו דברי ר םהשרת אוכלי

זה הטעם שנשתנה הטבע והלחם לא הוצא מן הארץ אלא ירד מן השמיים. הטבע 

השתנה דבר יום ביומו כדי לשנות את טבעם של בני ישראל דבר יום ביומו. לזככו, 

מכאן היה רבי שמעון בן : "כאלעדנו ולקדשו, כהכנה הכרחית לקבלת התורה. ככתוב

 מן".יוחאי אומר לא נתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי ה

~~~ 

 אין קשר

שלשה פרנסין  יוסי אומר : רביכב, ביחס למאכל אבירים זה אומר המדרשואיתא

ובזכותן נתנו להם שלוש מתנות  ומרים. ואהרן משה טובים עמדו לישראל ואלו הן:

בזכות אהרן  הבאר בזכות מרים. .מן בזכות משהה וענני כבוד. המן, טובות: הבאר,

זרה וחָּ  ,: לא מקום זרע ותאנהםהבאר והיו אומרימתה מרים ופסקה  ענני הכבוד.

ויראו כל  כגבזכות משה ואהרן. מת אהרן נסתלקו ענני הכבוד, הדא הוא דכתיב

העדה כי גוע אהרן, אל תקרי ויראו אלא וייראו, וחזרו שניהם בזכות משה. מת 

 משה נסתלקו שלושתן ושוב לא חזרו.

                                                                                                                                                                            
מוצא אזהרה. בשמע ישראל  ילקוט שמעוני: והיה אם שכח תשכח, כל מקום שאתה מוצא אכילה ושביעה שם אתה

כתיב ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם, וכן במקום אחר, ואכלת ושבעת השמר לך פן תשכח, אף כאן מה 

 כתיב למעלה מן הענין פן תאכל ושבעת וגו', ורם לבבך ושכחת. )דברים ח תתנא(.
 יומא עה ב. יח
 תהילים עח כה. יט

רים לפני רבי ישמעאל אמר להם צאו ואמרו לו לעקיבא עקיבא טעית וכי המשך דברי הגמרא: "... וכשנאמרו דב כ

מלאכי השרת אוכלין לחם והלא כבר נאמר )דברים ט, ט( לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי אלא מה אני מקיים 

 אבירים לחם שנבלע במאתים וארבעים ושמונה אברים".
 ילקוט שמעוני שמות יג סוף סעיף רכו. כא
 פרשה ד. שיר השירים רבה כב

 במדבר כ א. כג



 

 פעמ'  -אספקלריא 

 

 

ר מאשור לפרשתנו, כדלהלן: נאמר רעיון דומה בתוספת היבט נוסף הק כדבגמרא

יפתח  כומטר בשביל יחיד דכתיב .פרנסה בשביל רבים כהיוחנן מטר בשביל יחידרבי 

ך  'ד  הנני ממטיר כזפרנסה בשביל רבים דכתיב .את אוצרו הטוב לתת מטר ארצךל

ם  כ שלשה פרנסים טובים עמדו  :יהודה אומר בייוסי בר ביר ,מיתיבי .לחםל

מתנות טובות ניתנו על ידם ואלו הן באר שלוש מרים ולישראל אלו הן משה ואהרן ו

מתה מרים  .מן בזכות משה .עמוד ענן בזכות אהרן .באר בזכות מרים .וענן ומן

וחזרה  .ותמת שם מרים וכתיב בתריה ולא היה מים לעדה כחנסתלק הבאר שנאמר

וישמע הכנעני מלך ערד מה  כטמת אהרן נסתלקו ענני כבוד שנאמר .בזכות שניהן

לחם ישמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה לו רשות לה ?ועה שמעשמ

אבהו אל תקרי ויראו  ביויראו כל העדה כי גוע אהרן אמר ר לבישראל והיינו דכתיב

כי משמש בארבע לשונות אי ריש לקיש  רמדאיש לקיש אלא וייראו כדדריש ר

 לאשנאמר .כולן מת משה נסתלקו .חזרו שניהם בזכות משה .דלמא אלא דהא

והלא מרים מתה בניסן  ?וכי בירח אחד מתו .ואכחיד את שלשת הרועים בירח אחד

תנו על ידן ימתנות טובות שנשלוש אלא מלמד שנתבטלו  !ואהרן באב ומשה באדר

מתרצת הגמרא:  ?אלמא אשכחן פרנסה בשביל יחיד .ונסתלקו כולן בירח אחד

י ע ב א  ו ה ם  י ב ר ל ד ן  ו י כ ה  ש מ י  נ א ם  ,ש י ב ר יכ מ  .ד

מבארת אם כן הגמרא שפרנסתו של משה אינה פרנסת היחיד אלא פרנסת הרבים 

 היא. ולראיה: המן שירד בזכותו. 

הטמון במן, הכח הזה  לבני ישראל את ,נתן להםה רבינו עליו השלום הרמז שמש

שניתן לאכלו מבלי להתגשם, ומכוח אכילת המן ובזכותו של משה רבינו ע"ה 
                                                

 תענית ח א. כד
שאם אין צריך מטר אלא לאדם אחד, כגון שזרע אחר זמן זריעת בני אדם, או שדר  -מסביר רש"י: מטר בשביל יחיד  כה

בעיר שכולה נכרים וצריך למטר, בא בזכותו. ופרנסה, שפע טובה ומחיה לכל העולם, אינו בא לעולם בזכות אחד 

בים צריכים שובע שתשלח ברכה בתבואה הקדוש ברוך הוא עושה אם זכו, אבל יחיד אלא בשביל רבים, שאם ר

הצריך שיתברכו תבואותיו אין הקדוש ברוך הוא משנה בעבורו דין השנה אלא כפי ברכותיה. ואף על פי שמוריד 

 בשביל יחיד מטר זה להשביח תבואותיו שלא יהו גרועות משל אחרים, אבל לעשות שדהו כשדה שובע לא.
 דברים כח יב. כו
 שמות טז ד. כז

 במדבר כ א. כח
 במדבר כא א. כט

 במדבר כ כט. ל
 זכריה יא ח. לא



 

 פאעמ'  -אספקלריא 

 

 

ולא היה צריך כלל לאכול  לבלו מופרש מכל תלות בגשמיותשמצד עצמו היה כל כו

וממילא אכילתו לא השפיעה עליו השפעה גשמית כי לא נוצרה תלות שלו 

תלות בגשמיות גם -בגשמיות, מכוחו נספגה גם בבני ישראל יכולת זאת של אי

לגשמיות אחרת ולאכילות אחרות, שעל אף שיזדקקו מצד טבעם לגשמיות עדיין 

שלא יזיק להם סגולת היכולת הפלאית שלא להתגשם מהגשמיות, ותבעבע בהם 

בזכות אותה יכולת , לקיים את התורה םגלקבל ו גםיכלו ממילא עניני גשמיות ו

 שקיבלו בכוחו של משה רבינו.

ַמר  ה רבינו עליו השלום:מש על לגבמדרש רבה תאדאי ה, אָּ כָּ רָּ ֹזאת ַהב  ר ו  ר ַאחֵּ בָּ דָּ

א חומָּ ה ִאישִאם  :ַרִבי ַתנ  םָּ ה ֱאֹלִהים ?ֱאֹלִהים לָּ םָּ ִאם ִאיש לָּ ה  ?ו  יָּ ה ֶשהָּ עָּ שָּ א ב  ֶאלָּ

ַרִים אֹור ֶשל ִמצ  ַלך  ַלי  ם .ִאיש ,ֻהש  דָּ ַסך  ל  ה ֶשֶמה  עָּ שָּ ֱאֹלִהים ,וב  ר; הָּ ר ַאחֵּ בָּ ה  דָּ עָּ שָּ ב 

עוֹ  ה ֶשִחף  עָּ שָּ ֹעה ִאיש, וב  י ַסר  נֵּ ַרח ִמִלפ  קִ ; יםֱאֹלִה  ,ֶשבָּ רָּ ה לָּ לָּ ה ֶשעָּ עָּ שָּ ר ב  ר ַאחֵּ בָּ יַע דָּ

ִקי רָּ ַרד ִמן הָּ ה ֶשיָּ עָּ שָּ ש. וב  ן אֵּ ִכים ֶשֻכלָּ אָּ י ַהַםל  נֵּ ַע ֱאֹלִהים, ִמַמִין, ִאיש, וַמהו ִאיש, ִלפ 

יו לָּ או ִמֶגֶשת אֵּ תוב ַוִייר  ִקיַע ֱאֹלִהים ; ֶשכָּ רָּ ה לָּ לָּ ה ֶשעָּ עָּ שָּ ר ב  ר ַאחֵּ בָּ ן כ  דָּ י אֵּ ֶש ם  שֵּ

ה ֶת ֹו ש א  ֹל ו  ל  כֵּ ֹו א א  ֹל א  ו ה ף  ַא ן  י ִת ֹו ש ו  ן  י ִל כ  ֹו א ם  י ִכ אָּ ל  ַם ִמַמִין  ַה

ם ִעם ה' וגו'לדֶשֶמֱאַמר ִהי שָּ ֱאֹלִהים ;: ַוי  ר ַמהו ִאיש הָּ ר ַאחֵּ בָּ ִבין מֵּ  ?דָּ ַמר ַרב אָּ יוֹ אָּ  ֶחצְּ

ה  ַמטָּ יוֹ מֵּ ו ִאיש,ול  ה הָּ  ֶחצְּ לָּ ַמע  צריך לאכילה  הולא הי משה רבינום. שנתקדש ִקיֱאלֹ ול 

ִרית ֲאֶשר כָּ  :להכדכתיב הושתי ִנים לוֹחת ַהב  ֲאבָּ ַקַחת לוֹחת הָּ ה לָּ רָּ הָּ ד' ַרת ַבֲעֹלִתי הָּ

ה  לָּ ִעים ַלי  בָּ ַאר  ִעים יֹום ו  בָּ ר ַאר  הָּ ב בָּ שֵּ אֵּ ֶכם וָּ ִת ִעםָּ לְּ ִתיִתי.י כו' ֶלֶחם ֹלא ָאכַּ  וַמִים ֹלא שָּ

למרות שלא היה  -רבינו בשהותו כאן על הארץ  וכל מה שאכל ושתה משה

מֹותן  לא אכל  -מקושר לא לאכילה גשמית ולא לשתייה גשמית ולא נזקק להן ולכ 

כדי שהם יזדככו על ידי אכילתו  לוולא שתה אלא כדי להיות נכלל עם כלל ישראל

ותעלה גם אכילתם כלפי מעלה ולא תגשימם וכדי לטעת בבני ישראל יכולת 

                                                
 ראה בדברי רבינו להלן. לב

 דברים רבה יא )פרשת וזאת הברכה(. לג
 שמות לד כח. לד

 דברים ט ט. לה
 תשי"ז קטע ב. לו



 

 פבעמ'  -אספקלריא 

 

 

אפשר להצטרך לגשמיות מבלי להצטרף אליה או להתקשר בה בקשר ש לזמופלאה

 שאינו נחוץ. 

על ידי משה רבינו ע"ה ועל ידי אכילת המן שהוא מאכל רוחני שהושפע  ,ועל ידו

להגיע ליכולת מופלאה ויכלו לקבל התורה, ולהזדכך ישראל נזדככו בני  בזכותו,

ן השורה שאינו חציו אלוקים ככל אדם מ ,נצרכים לעניני גשמיות ואף שיהיכזאת ש

לא יהיו מקושרים ואינו כמשה רבינו, בכל זאת למרות ועם ההצטרכות לגשמיות 

 .ומתגשמים בזה

 וחותמים במילים מה שמברכים בחתימת ברכת אשר יצרעל  לחברמ"א תאכדאי

שקושר בהסברת פלא בריאת האדם על ידי הקדוש ברוך הוא,  ,ומפליא לעשות

מור: שגם בעת ההצטרכות לגשמיות, מתחולל פלא מפליא לא .גשמיות ברוחניות

 שהמצטרך לגשמיות יוכל להיאחז ברוח, ברוחניות.

כאמור, במן הרוחני שירד לעם ישראל בזכות משה ישראל,  וניתן הכח הזה לבני

המפרנס של כלל ישראל, שהוא עצמו לא היה זקוק לגשמיות והשתמש בגשמיות 

שראל כדי לסייע להם להתנתק מן התלות רק כדי לכלול את עצמו עם כלל י

 .בגשמיות

~~~ 

 שכר שבת

פרשת המן משולבת עם שמירת שבת וירידתו ארצה נעוץ בשבת, הן בשבת קודש 

 לא ירד המן ארצה. 

נשאלת שאלה: הרי מדובר במאכל רוחני נטול מעשי ידי אדם ומדוע זה לא ירד 

ורדים ממרומים בשבת, מאכל שמימי זה גם בשבת קודש? שמא גשמי ברכה אינם י

הלא על הפסוק 'ונתתי גשמיכם בעתם' דרשו חז"ל כי עת גשמים רצויה היא בלילי 
                                                

 ראה להלן אודות הפלא. לז
האדם דומה לנוד מלא רוח, ואם יעשה אדם בנוד נקב כחודה מפני ש -שולחן ערוך אורח חיים ו א: ומפליא לעשות  לח

של מחט, הרוח יוצא. והאדם מלא נקבים ורוחו משתמרת בתוכו, הרי זה פלא. ועוד יש לפרש, על שם שבורר טוב 

המאכל ודוחה הפסולת. הגה: ועוד יש לפרש שמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם בקרבו, וקושר דבר רוחני 

ל הוא על ידי שהוא רופא כל בשר, כי אז האדם בקו הבריאות ונשמתו משתמרת בקרבו )דברי בדבר גשמי, והכ

 עצמו(.



 

 פגעמ'  -אספקלריא 

 

 

: לטשבתות ומדוע נשתנה המן, המאכל הרוחני, שנבצר מקומו בשבת כליל כנאמר

ִשיאֵּ  ל נ  ֹבאו כָּ ד ַויָּ ֶאחָּ ֹעֶמר לָּ י הָּ נֵּ ֶנה ש  טו ֶלֶחם ִמש  ק  ִהי ַביֹום ַהִחִחי לָּ ה ַוַיִגידו ַוי  דָּ עֵּ י הָּ

ֶהם הוא ֲאֶשר ִדֶבר  ֹמֶשה: ַוֹיאֶמר ֲאלֵּ תֹון ַשַבת ֹקֶדש לַ  ד'ל  ת ֲאֶשר ֹתאפו ד'ַשבָּ ר אֵּ חָּ  מָּ

ֶמֶרת ַעד ִמש  ֶכם ל  ף ַהִמיחו לָּ ֹעדֵּ ל הָּ ת כָּ אֵּ לו ו  לו ַבחֵּ ַבח  ת ֲאֶשר ת  אֵּ פו ו  ַהֹבֶקר: ַוַיִמיחו  אֵּ

ה בֹו:ֹאתֹו עַ  תָּ י  ה ֹלא הָּ ִרםָּ ִאיש ו  ֹלא ִהב  ה ֹמֶשה ו  ֻלה ד ַהֹבֶקר ַכֲאֶשר ִצוָּ ו ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ִאכ 

ת ַהיֹום לַ  ֻטהו ובַ ד' ַהיֹום ִכי ַשבָּ ק  ִמים ִתל  ֶשת יָּ ֶדה: שֵּ ֻאהו ַבנָּ צָּ יֹום ַהיֹום ֹלא ִתמ 

ֶיה בֹו: ַוי   ת ֹלא ִיה  ִביִעי ַשבָּ או: ַויֹ ַהח  צָּ ֹלא מָּ ֹקט ו  ם ִלל  עָּ או ִמן הָּ צ  ִביִעי יָּ אֶמר ִהי ַביֹום ַהח 

או ִכי  ד' י: ר  תֹוֹרתָּ ֹוַתי ו  ֹמר ִמצ  ֶתם ִלש  ַאנ  ה מֵּ נָּ ת ַעל כֵּ  ד'ֶאל ֹמֶשה ַעד אָּ ֶכם ַהַחבָּ ַתן לָּ ן נָּ

בו ִאיש  ִים ש  ֶכם ַביֹום ַהִחִחי ֶלֶחם יֹומָּ ן לָּ ֹקמֹו ַביֹוםהוא ֹנתֵּ א ִאיש ִמם  צֵּ יו ַאל יֵּ תָּ  ַתח 

ִבִעי ם ַביֹום ַהח  עָּ תו הָּ ב  ִביִעי: ַוִיש   .ַהח 

מדוע? משום שבשבת יש את השבת בעצמה. את כוח  -המן אינו יורד בשבת 

ולכן נסמך השבת לנתק את הגשמיות מן האדם, כוח הדומה להפליא לכוח המן, 

ומצוֶוה האדם לענג את  בשבת יש מצות עונג שבת כי, המן רשתהשבת לפ רשתפ

מעיסוקו אין האדם מתגשם  ,כח השבתל ידי ועהשבת באכילה ובשתייה גשמיֹות, 

לא זו בלבד שאינו מתגשם בשבת מדברי גשמיות, ובגשמיות שהוא עיסוק של מצוה 

נותן הכח לימי החול שלא אלא אף זו יוצא הוא נשכר שעיסוקו בגשמיות בשבת 

 .מם האדםיתגש

למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי דוש ברוך הוא אמר לו הק: מאלגבי שבת למדנו

 . ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם

במתנת חלקו כי עבד נאמן  מבבתפילת שחרית של שבת אנו מתפללים: ישמח משה

אבנים קראת לו כליל תפארת בראשו נתת לו בעמדו לפניך על הר סיני ושני לוחות 

 בידו וכתוב בהם שמירת שבת וכן כתוב בתורתך. 

                                                
 ל.-שמות טז כב לט

רמז לדבר: לשון הטור והשולחן ערוך )או"ח שו(: משום עונג שבת מצוה שלא יחשב בהם כלל וזהו שכתב ששת  מ

בשבוע אחד אלא יראה אדם בכל שבת כאילו ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ואין אדם יכול לעשות כל מלאכתו 

 כל מלאכתו עשויה ואין לך עונג גדול מזה. עכ"ל. והבן.
 שבת י ב. מא
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לרמז על ענין הזה שה רבינו עליו השלום, ואולי על זה רמזו שהשבת מתנתו של מ

שאותה יכולת אי־תלות בגשמיות שהושרשה במן שירד לבני ישראל בזכותו של  -

שלא יתגשמו  -משה הושרשה גם בשבת שהיא מתנתו של משה שנתן לבני ישראל 

וזיככם כך שלא  בזכות משה הכעין המן שהי בעונג השבת הגשמיי ישראל בנ

 יתגשמו בענייני גשמיות ויהיו מוכנים לקבלת וקליטת התורה שהיא רוחנית.

~~~ 

 למוטב בלבד

ב"ה ראש חודש ניסן תרי"ב, עלה בלבי אודות פרשת המן:  מגלשון ספר הזכות

ת המן וממילא הפרנסה מחשבה שיזכני השי"ת לחדש בכל יום ויום דבר בפרש

: פרנסה בכל יום מדכמו שאמרו רז"ל .שיזמין לי השי"ת תהיה מהתורה הקדושה

ברוך ה' יום יום,  מווכן אמר הילל .הרועה אותי מעודי כו' עד היום הזה מהשנאמר

חדשים לבקרים כו' ולכל אדם כפי הצורך לו  מזשכל יום יש התחדשות שנאמר

 .מחלעבודתו את השי"ת

ם לחם מן השמים ולכאורה לכם מיותר, אולם לפי שאין רשאין הנני ממטיר לכ

, לכך נאמר לכם. והטעם דבריש פרק כיצד מטלהנות ממעשה ניסים כמבואר בגמרא

                                                                                                                                                                            
כותב אבודרהם בטעם הזכרת שמו של משה בתפילה על השבת: ככתוב במדרש בשעה שיצא משה וראה בסבלות  מב

לים. אחיו במצרים ... הלך אצל פרעה ואמר לו אדוני המלך ... מתוך שאתה משתע בד בהם תמיד בלא מנוחה הם כָּ

תן להם יום אחד בשבוע שינוחו בו  ויסבלו  עול  השעבוד ... מיד  נתן  להם יום  ששולט בו שבתאי והיו נוחין בו בכל 

שבוע. וכשיצאו ישראל ממצרים נתן להם הקדוש ברוך הוא את השבת ביום ששולט בו שבתאי כיון שראה משה 

 שמח שמחה רבה. לכך תקנו ישמח משה. שהסכימה דעתו לדעת יוצרו
 נכתב בכתב יד קודשו של בעל החידושי הרי"ם ז"ל. מג

ה בראשית רבה כ ט. מד דָּ ַלִים ַכלֵּ ה ִכפ  סָּ נָּ ה ִהיא ַהַסר  שָּ י קָּ סֵּ ַמר ַרב אָּ ה )בראשית ג יז(, אָּ ֶלמָּ בֹון ֹתאכ  ִעעָּ ִתיב  .ב  ה כ  דָּ ַבלֵּ

נָּ  ִנים וַבַסר  ִדי בָּ ל  ֶעֶצב תֵּ ַמר הֵּ ב  ן. ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אָּ מָּ ל ַבר ַנח  מואֵּ ַרִבי ש  ה. ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ו  ֶלמָּ בֹון ֹתאכ  ִעעָּ ִתיב: ב  ה כ  ה סָּ ֻאלָּ ִקיש ג 

ל כָּ ן ֶלֶחם ל  יה ֹנתֵּ ִמיך  לֵּ סָּ ינו, ו  רֵּ נו ִמעָּ קֵּ ר  ה, ֶשֶמֱאַמר )תהלים קלו(: ַוִיפ  ֻאלָּ ה ִלג  סָּ נָּ ה וַפר  סָּ נָּ ַפר  ה  ל  ֻאלָּ ר, ַמה ג  שָּ  ם  י ִא  לָּ  ס   בָּ

ה  סָּ נָּ ה  ם י ִא  לָּ  ס   ַאף ַסר  ֻאלָּ ה ִמן ַהג  דֹולָּ ַמר וג  ן אָּ מָּ ל ַבר ַנח  מואֵּ ל יֹום. ַרִבי ש  כָּ ה ב  ֻאלָּ ל יֹום ַאף ג  כָּ ה ב  סָּ נָּ ה ַמה ַסר  ֻאלָּ , ֶשַהג 

דוֹ  י ַהףָּ דֵּ ה ַעל י  סָּ נָּ ַהַסר  ך  ו  אָּ י ַמל  דֵּ אָּ ַעל י  ך  ִמַמִין, ֶשֶמֱאַמר )בראשית מח, טז(: ַהַםל  אָּ י ַמל  דֵּ ה ַעל י  ֻאלָּ רוך  הוא. ג  ל ש בָּ ך  ַהֹגאֵּ

ִבי ֶדךָּ וַמש  ַח ֶאת יָּ רוך  הוא, ֶשֶמֱאַמר )תהלים קמה, טז(: סֹותֵּ דֹוש בָּ י ַהףָּ דֵּ ה ַעל י  סָּ נָּ ע. ַסר  ל רָּ צֹון. ַרבִ ֹאִתי ִמכָּ ל ַחי רָּ כָּ י ַע ל 

אֹומֵּ  זִָּרים, ו  ר ַים סוף ִלג  ֹגזֵּ ִריַעת ַים סוף, ֶשֶמֱאַמר )תהלים קלו, יג(: ל  ה ִמף  דֹולָּ ַמר ג  ִוי אָּ הֹוֻשַע ֶבן לֵּ ן י  ר )תהלים קלו, כה(: ֹנתֵּ

ר וגו'. שָּ ל בָּ כָּ  ֶלֶחם ל 
 בראשית מח טו. מה

 ביצה טז א. מו
 איכה ג כג. מז

 שי הרי"ם זיע"א למאמר דלקמן.עד כאן הקדמה בכתי"ק של בעל החידו מח
 תענית כד ב. מט
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השמים כו' לה' והארץ כו' לבני אדם. כאן קודם  נבוכתיב נאלה' הארץ כו' נמברכין

, נגמצוותוברכה כו' דבלא ברכה מעל, ככל קודש שהכל לה', ועל ידי הברכה נעשה 

שהוא להכיר טובות ה' ולהודות לו, יודע שהשי"ת נתן לו, ובזה ניתן לאדם, וכתיב 

באיסורו  נדמשמים משמים באיסורו הארץ נתן, וכתיב השמים לה', וממילא הלחם

עומד, ומהאי טעמא אסור ליהנות ממעשה ניסים, אולם זה ניתן להם לאכילה, 

 . נהוהוצרך לכם לחם כו', לכל צרכיכם

מי שאמר לשמן כו' יאמר לחומץ כו' ולא  נום, כמו שאמר רבי חנינא בן דוסאוהטע

אסור ליהנות, וכן לא נקרא שמטריח, לפי שהוא אדם שהאמונה מאירה אצלו, שאין 

 חילוק בין הטבע ובין הנפלאות, 

, ועל ידו היו ישראל נזומהאי טעמא מן בזכות משה, שראה באספקלריא המאירה

 . ת ו א ל פ נ יבמצב שכל הנהגתם על יד

לכם דגבי יום טוב,  נחגם יש לפרש לכם ולא לנכרים ולא לכלבים כמו שאמרו חז"ל

ממילא גם לצד זר וכלב שבגופו לא היה מזין כלל, רק לסיטרא דקדושה שבכל אחד, 

שלא היה לחם רק לכם. ממטיר מלשון  נטולכך לא הוצרך בירור להוציא פסולת

 .שיורה רק למקום המכוון סמטרה לחץ

                                                
 ברכות לה א. נ

 תהילים כד א. נא
 תהילים קטו טז. נב

מעילה בקודשים היא רק לפני שנעשתה מצוותו. אחרי שנעשתה מצוותו של הקודש אין בו משום מעילה. רבינו  נג

י הברכה על המזון אין משווה כאן את דיני המעילה בקודשים למעילה של אכילה בלא ברכה ומבאר מדוע אחר

 באכילתו משום מעילה.
היות ואינו לחם מן הארץ ולא נאמר עליו ההיתר של 'והארץ נתן לבני אדם', היה לחם המן אסור, אילולא אמר  נד

 הכתוב 'לכם' להתירו.
טוב,  לעניין מלאכת אוכל נפש ביוםב בהמה, לעניין ערי מקלט של הלווים, לֶ לעניין היתר הנאה בחֵּ בחז"ל נאמר  נה

 עוד.ו
אמרה  ?בתי למאי עציבת :אמר לה .חד בי שמשי חזייה לברתיה דהוות עציבארבי חנינא בן דוסא  תענית כה א. נו

מי שאמר  ?בתי מאי איכפת לך :אמר לה .כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן והדלקתי ממנו אור לשבת :ליה

 .הולך כל היום כולו עד שהביאו ממנו אור להבדלהתנא היה דולק ו! לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק
 יבמות מט. נז

אי טעמא מ .רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש .אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפשמגילה ז ב:  ביצה כ ב. נח

כם ל ?ואידך נמי הכתיב לכם .כם לכם לכל צורכיכםל יהודה אמר קרא ביור .אמר קרא הוא ולא מכשיריונא קמא? דת

 .לכם ולא לכלבים, ולא לנכרים
 יומא עה ב, שיטת רבי ישמעאל, הובאה לעיל בהע"ש. נט

 איכה ג יב. ס
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בפרשת  לחדש בכל יוםשעלה בלבו מחשבה הזכות פר וזה ענין החידוש שכתוב בס

המן, כלומר, שבזכות המן שירד דבר יום ביומו וסיגל בבני ישראל את היכולת 

להפליא לעשות בגשמיות בלי להיות קשורים בו, ניתן לקחת מפרשת המן צידה 

וזאת , מגושם ה, שלא יהיהשיתגבר האדם על יצרו בענין אכילה ושתילדרך לכל יום 

הפרנסה שמושפעת מפרשת המן בכל יום ומתחדשת מחדש בכל יום ויום, פרנסה 

שמת, בלתי מגשימה,  של ניתוק מגשמיות, פרנסה של גשמיות תלושה, בלתי ַמג 

ולא  ,על לכם ולא לגוים בספר הזכותכאשר מביא שם  גשמיות שעיקרה רוחניות,

פרנסה והשפעה תופנינה רק לגשמיות  שאותן רק לצורך הקדושה. ,לכלבים

מקודשת, לגשמיות בשירות הרוחניות, ולא תוסטנה להזנת גשמיות שמנתבת את 

 ההשפעות למקורות אחרים, להני כלבין דחציפין, לקליפת נגה, לסיטרא אחרא.

ֶכם ֶלֶחם ִמן ַהחָּ בתחילת פרשת המן כתוב:  ִטיר לָּ ִני ַממ  יִ ַוֹיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ִהנ  ם מָּ

ִתי ִאם ֹלא תֹורָּ ך  ב  לֵּ ַמַען ֲאַנֶןמו ֲהיֵּ יֹומֹו ל  ַבר יֹום ב  טו ד  ק  לָּ ם ו  עָּ א הָּ צָּ יָּ  .ו 

מילת 'לכם' מיותרת לכאורה. הלא לא ביקש משה לעצמו כל לחם. מה גם שמשה 

לא היה זקוק כלל ללחם. בספר הזכות מטעין את תיבת 'לכם' בשתי משמעויות של 

 שתי קצוות. 

המן, כמוהו כמעשה ניסים האסור בהנאה, על כן כותב הכתוב 'לכם'  מצד אחד,

שמצאנו במקום אחר בחז"ל ש'לכם' בא להתיר בהנאה. מצד שני, 'לכם', בא גם 

לֱאסֹור, כמו ששנינו במלאכת יום טוב שהותרה לאוכל נפש ודורשים ממנה דווקא 

 לכם הותרה, ולא לנכרים, ולא לכלבים. 

וכל פרנסתם של גשמיות וכל השפעה  -ני ישראל שהמן כאן באה 'לכם' לומר לב

 תנותבנה על ידם אך ורק למטרות של רוחניות.  -היורדת אליהם מן השמיים 

כי אכן זאת ניתן לחדש כל יום בפרשת המן מפני שהיא עדכנית ושייכת לכל דור 

, כל כוח, כל סאודור, כי לא רק המן, אלא כל פרנסה המושפעת לו לאדם מן השמיים

אנרגיה, כל הצטרכות גשמית, עליה להיות 'לכם' ולא לסטות למטרות אחרות. כפי 

                                                
 )תש"ל א(." וזאת היה לחם מן השמים ומזה נשאר הכח לעובדי השם לאכול בקדושה ולא יתגשמו" סא
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שלמדו בני ישראל על ידי אכילת המן והשכילו להזדכך לדעת ולהרגיש כי הגשמיות 

אינה אלא משרתת הרוחניות ולא נועדה ולא נולדה ולא נוצרה על מנת להתקשר 

  בה.

בכל יום, כי יצרו של אדם  על כן כתב ספר הזכות כי יש לחדש בפרשת המן

לא להיכרך אחרי הפרנסה הגשמית וזה עבודת האדם בכל יום  מתגבר עליו בכל יום

  ולהישאר דבוק בפרנסה הרוחנית.

ת ככתוב בזוהר: , סבובעיקר בשבת שנותן שפע לכל ימי החול כֹור ֶאת יֹום ַהַחבָּ זָּ

ַמר ק אָּ חָּ שֹו. ַרִבי ִיצ  ַקד  ֶרך   :ל  בָּ ִתיב ַוי  ֶש  כ  ן שֵּ ִתיב ַבםָּ ִביִעי וכ  ִמים ֱאלִהים ֶאת יֹום ַהח  ת יָּ

ֻטהו ובַ  ק  י מַ ִתל  זֹונֵּ יה מ  ַכח בֵּ ת  א ִמש  לָּ ן ד  יוָּ ֶיה בֹו. כֵּ ת ֹלא ִיה  ִביִעי ַשבָּ א יֹום ַהח  תָּ כ  ה ִבר 

תַ  א ו  ילָּ עֵּ אן ִדל  כָּ ל ִבר  א, כָּ אנָּ ִכי תָּ א הָּ יה? ֶאלָּ ַכח בֵּ ת  ין. ִאש  יָּ ה ַתל  אָּ ִביעָּ א ש  יֹומָּ א, ב  תָּ

א, ִמת   ַההוא יֹומָּ ה? ִמחום ד  אָּ ִביעָּ א ש  יֹומָּ א ב  מָּ ַכח מָּ ת  א ִאש  א, ֲאַמאי לָּ אנָּ תָּ אן ו  כָּ ר  בָּ

                                                
א דִ וממשיך שם: חלק ב, יתרו, פח א(:  סב גָּ ַדר  ִאיהו ב  , ַמאן ד  י ַכך  ִגינֵּ א וב  נָּ ק  ַאת  א, ול  תֹורָּ א סָּ רָּ ַסד  י ל  עֵּ א, בָּ נותָּ ימָּ הֵּ מ 

ַההוא ִזמ   א ב  הָּ א יֹוִמין, ד  ל ִאימון ִשיתָּ יה, כָּ תֹורֵּ ך  סָּ רֵּ בָּ ִית  ִגין ד  א, ב  תָּ ַשב  א ד  יָּ יל  לֵּ א ב  תָּ עודָּ לס  א כָּ כָּ ר  בָּ ִאת  ה, ל  כָּ רָּ ַמן ב  דָּ א, ִאז   נָּ

ַשב   א יֹוִמין ד  תָּ ִשיתָּ ַשב  א ד  יָּ יל  לֵּ יה ב  תֹורֵּ א סָּ רָּ ַסד  י ל  עֵּ , בָּ ַעל ַכך  א. ו  ַניָּ יקָּ א רֵּ תֹורָּ פָּ ַכח ב  ת  א ִאש  א לָּ תָּ כָּ א, וִבר  י תָּ ַנֲהמֵּ א, ב 

י.  זֹונֵּ  וִבמ 

גָּ  ַענ  ִאת  י ל  עֵּ ַמר, בָּ ה אָּ הודָּ י. ַרִבי י  מֵּ א נָּ תָּ ַשב  א ד  יֹומָּ ַמר, ֲאִפילו ב  ק אָּ חָּ תָּ ַרִבי ִיצ  ַשב  י ב  תֵּ עודָּ ַלת ס  יַכל ת  מֵּ א, ול  ַהאי יֹומָּ א, א ב 

א.  מָּ ל  עָּ א ב  ַהאי יֹומָּ א ב  ִעמוגָּ א ו  עָּ ב  ַכח שָּ ת  ִיש  ִגין ד   ב 

ַהאי י א. ו  ַהאי יֹומָּ אן מֵּ כָּ ר  בָּ ִמת  א, ד  ילָּ עֵּ ִאימון יֹוִמין ִדל  א ב  תָּ כ  א ִבר  נָּ ַדם  ִאז  ַמר, ל  א אָּ ִסיַרִבי ַאבָּ יר ַאנ  עֵּ יה ִדז  ישֵּ א רֵּ יָּ א, ַמל  ן, ֹומָּ

י,  נֵּ ַלת ִזמ  ַתסוִחין ַקִדיִשין, ת  א ד  לָּ ַחק  ִטיל ל  אָּ א, ו  ֹכלָּ א ד  ִתימָּ א ס  א ַקִדישָּ ַעִתיקָּ ִחית מֵּ נָּ א ד  כוִמַטלָּ ר  בָּ ִית  א, ד  תָּ ִיִיל ַשב  ן ִמַכד עָּ

א.  הו ַכֲחדָּ  ֻכל 

י בַ  עֵּ א בָּ ַעל דָּ א, וו  א ַקִדישָּ ַעִתיקָּ א, ב  ילָּ עֵּ א ִדל  נותָּ ימָּ הֵּ א מ  יָּ א ַתל  הָּ א ב  הָּ ין, ד  ִנין ִאלֵּ ַלת ִזמ  א ת  גָּ ַענ  ִאת  ש, ל  יר ַאִסין, ר נָּ עֵּ ִבז 

תָּ  עודָּ ַרע ס  גָּ הו. וַמאן ד  י ב  חדֵּ מֵּ הו, ול  א ב  גָּ ַענ  ִאת  ש ל  י ַבר נָּ עֵּ ַתסוִחין. ובָּ א ד  לָּ ַחק  א וב  ילָּ עֵּ א ל  ִגימותָּ י ס  זֵּ יהו, ַאח  א ִמַני 

ִיִיל ַשב   י, ִמַכד עָּ נֵּ ַלת ִזמ  יה, ת  תֹורֵּ א סָּ רָּ ַסד  י ל  עֵּ , בָּ י ַכך  ִגינֵּ ש ַסִגי. ב  ַההוא ַבר נָּ יה ד  שֵּ עֹונ  ַניָּ ו  יקָּ יה רֵּ תֹורֵּ ַכח סָּ ת  א ִיש  לָּ א, ו  א, תָּ

ל  יה, כָּ א ֲעלֵּ תָּ כ  י ִבר  רֵּ ִתש  א.ו  ילָּ עֵּ א ל  נותָּ ימָּ הֵּ י מ  לֵּ תָּ זֵּי, ו  ה, ַאח  ַהאי ִמלָּ א. וב  תָּ ַשב  י ד  ַאר יֹומֵּ  ש 

* 

ֻטהתרגום:  ק  ִמים ִתל  ֶשת יָּ ן )שמות טז( שֵּ תוב ַבםָּ כָּ ִביִעי, ו  ֶרך  ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהח  בָּ תוב ַוי  ַמר, כָּ ק אָּ חָּ ִביִעיַרִבי ִיצ   ו וַביֹום ַהח 

ת לֹ  את בֹו?ַשבָּ צֵּ ה ִנמ  כָּ רָּ יזֹו ב  זֹונֹות, אֵּ א בֹו מ  צָּ ן ֶשֹלא ִנמ  יוָּ ֶיה בֹו. כֵּ ֶש  א ִיה  ה ו  לָּ ַמע  כֹות ֶשל  רָּ ל ַהב  ִנינו, כָּ ך  שָּ א כָּ ה ֶאלָּ ַמטָּ ל 

ִביִעי? ִמח ן ַביֹום ַהח  א מָּ צָּ ה ֹלא ִנמ  םָּ ִנינו, לָּ שָּ ִביִעי. ו  לויֹות ַביֹום ַהח  ִמים ת  ֶשת ַהיָּ ל שֵּ ִכים כָּ ר  בָּ אֹותֹו יֹום ִמת  ום ֶשםֵּ

ִכים ַבי ר  בָּ ה ֶשִםת  כָּ רָּ ה ב  אֹותָּ יֹומֹו, מֵּ ד ב  ל ֶאחָּ ה, כָּ ַמטָּ זֹונֹו ל  ן מ  ד נֹותֵּ ֶאחָּ ד ו  ל ֶאחָּ כָּ יֹוִנים, ו  ֶעל  ִביִעי.הָּ , ִמי  ֹום ַהח  ך  וִמחום כָּ

ה,  ֱאמונָּ ַגת הָּ ַדר  ם ִש ֶשהוא ב  ל אֹותָּ נֹו כָּ חָּ ך  ֻשל  רֵּ בָּ י ֶשִית  דֵּ ת כ  יל ַשבָּ לֵּ ה ב  עודָּ ן ס  ַתףֵּ ן ול  חָּ ר ֻשל  ַסדֵּ ִריך  ל  יצָּ ִמים, ֶשֲהרֵּ ה יָּ  חָּ

חָּ  ֻשל  את ב  צֵּ ה ֹלא ִנמ  כָּ רָּ ַהב  ת, ו  י ַהַחבָּ מֵּ ֶשת י  ל שֵּ ך  כָּ רֵּ בָּ ִהת  ה ל  כָּ רָּ ַדֶםֶנת ַהב  ַמן ִמז  אֹותֹו ז  חָּ ב  ר ֻשל  ַסדֵּ ִריך  ל  ך  צָּ ַעל כָּ יק, ו  נֹו ן רֵּ

זֹונֹות. ִמים ומ  חָּ ת ִבל  ֶעֶרב ַשבָּ  ב 

ֶלֱאֹכל ג ַביֹום ַהֶזה ו  ַעמֵּ ִהת  ִריך  ל  ַמר, צָּ ה אָּ הודָּ ת ַגם. ַרִבי י  יֹום ַהַחבָּ ַמר, ֲאִפלו ב  ק אָּ חָּ י  ַרִבי ִיצ  דֵּ ת, כ  ַשבָּ עודֹות ב  ֹלש ס  שָּ

ם.ֶש  עֹולָּ ֹעֶנג ַביֹום ַהֶזה בָּ או חַבע ו  צ   ִיםָּ

ִכים ִמן ַהיֹום ַהֶזה, וַביֹום ַהזֶ  ר  בָּ ה ֶשִםת  לָּ ַמע  ִמים ֶשל  ם יָּ אֹותָּ ה ב  כָּ רָּ ִמין ב  ַהז  ַמר, ל  א אָּ ִסיַרִבי ַאבָּ יר ַאנ  עֵּ א ֹראשֹו ֶשל ז  לֵּ ן ה מָּ

דֹוש ַעִתיק ַהףָּ הָּ ת מֵּ ִמים ִמֶחִמכ   ִמַטל ֶשמֹוחֵּ עָּ ֹלש ס  דֹוִשים שָּ ה ַהַתסוִחים ַהף  דֵּ ר ֶשל ַהֹכל, וַמִטיל ִלש  תָּ ת, ֶשכֻ ַהִמס  ם ֶנֶסת ַשבָּ לָּ

ד. ֶאחָּ כו כ  ר  בָּ ה  ִית  ֱאמונָּ ה הָּ לויָּ ֶזה ת  י בָּ לו, ֶשֲהרֵּ ִמים ַהלָּ עָּ ֹלש ַהס  ג ש  ַעמֵּ ִהת  ם ל  דָּ ִריך  אָּ ַעל ֶזה צָּ ה ו  יֹונָּ ֶעל  דֹוש,  -הָּ ַעִתיק ַהףָּ בָּ

ע ַע ס  ֶהם. וִמי ֶשגֹורֵּ ֹמַח בָּ ִלש  ֶהם ו  ג בָּ ַעמֵּ ִהת  ם ל  דָּ ִריך  אָּ צָּ ה ַהַתסוִחים. ו  דֵּ ִסין, וִבש  יר ַאנ  עֵּ ה, וִבז  לָּ ַמע  ם ל  גָּ ֶאה ס  ֶהם, ַמר  ה מֵּ ודָּ

דֹול. ם ַההוא גָּ דָּ אָּ שֹו ֶשל הָּ נ  עָּ ך   ו  א שֻ  ִמחום כָּ צֵּ ֹלא ִיםָּ ת, ו  ֶנֶסת ַשבָּ ִמים ִמֶחִמכ  עָּ ֹלש ס  נֹו שָּ חָּ ר ֻשל  ַסדֵּ ִריך  ל  יק, צָּ נֹו רֵּ חָּ ל 

ה. יֹונָּ ֶעל  ה הָּ ֱאמונָּ תֹוֶלה ֶאת הָּ ֶאה ו  ר ַהֶזה ַמר  בָּ ת, וַבדָּ מֹות ַהַחבָּ ר י  אָּ ל ש  ה כָּ כָּ רָּ יו ַהב  לָּ ֶרה עָּ ִתש   ו 
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יֹומֹוי ל ַחד ב  א, כָּ ַתתָּ יה ל  זֹונֵּ ִהיב מ  ַחד יָּ ל ַחד ו  כָּ ִאין, ו  א יֹוִמין ִעלָּ ל ִשיתָּ יה כָּ ַהִה ִמימֵּ יא , מֵּ

ה. אָּ ִביעָּ א ש  יֹומָּ אן ב  כָּ ר  בָּ ִמת  ה ד  כָּ רָּ  ב 

תי המאופיין בהתנתקות מן הגשמיות,  כל ששת ימי החול ניזונים מאותו שפע ַשבָּ

שפע המגיע ממקור הברכה העליונה, מקור הרוחניות, ואם זוכה האדם לקשר את 

כל  פרנסת ימי החול לשפע של השבת אשר מיניה מתברכין כל שתא יומא, תהא

פרנסתו, כל גשמיותו, מקודשת בנועם קדושת השבת המנותקת מן הגשמיות 

 המגשמת והמגשימה.

~~~ 

 תיקונים בעם

או. בפרשתנו:  ואיתא צָּ ֹלא מָּ ֹקט ו  ם ִלל  עָּ או ִמן הָּ צ  ִביִעי יָּ ִהי ַביֹום ַהח   ֶאלד'  ַוֹיאֶמרַוי 

ד ֹמֶשה ֶתם ָאָנה עַּ נְּ אַּ ֹמר מ  ו ִלש  תוֹ  ַֹתי ִמצ  יו  או. ֹרתָּ ַתן ד' ִכי ר  ֶכם נָּ ת לָּ ן ַעל ַהַחבָּ  הוא כֵּ

ן ֶכם ֹנתֵּ ֹקמֹו ַביֹוםיוֹ  ֶלֶחם ַהִחִחי ַביֹום לָּ א ִאיש ִמם  צֵּ יו ַאל יֵּ תָּ בו ִאיש ַתח  ִים ש   מָּ

ִביִעי.   ַהח 

שואל הלומד: מדוע 'ננזף' משה רבינו בגלל אותם מועטים שבמועטים מן העם 

קוט ולא מצאו? מדוע כללֹו הקדוש ברוך הוא עמם ואמר לו בלשון רבים שיצאו לל

כביכול בין הממאנים חס  ליו השלוםעשה רבינו שנכלל מיחד עמם 'מאנתם' 

 ושלום?

מנא הא מילתא דאמרי אינשי  :אמר ליה רבא לרבה בר מרי :סגמשיבה הגמרא

פשעתם בי נאם  םכֶ ל  למה תריבו אלי כֻ  סדדכתיבמר ליה א ?בהדי הוצא לקי כרבא

ו :אמר ליה .ה' ֹמר ִמצ  ֶתם ִלש  ַאנ  ה מֵּ נָּ  ַֹתי את אמרת מהתם ואנא אמינא מהכא ַעד אָּ

י תֹוֹרתָּ   .ו 

קוץ הגדל אצל הכרוב כשבא לעקרו פעמים : בהדי הוצא לקי כרבאמסביר רש"י: 

 .עמו םכלומר שכני רשע לוקי ,שנעקר הכרוב עמו ונמצא לוקה בשבילו

                                                
 בבא קמא צב א. סג

 כט.ירמיהו ב  סד
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זאת לעקור את הכרוב יחד עם הקוץ יכולה להתרחש אצל אמנם כן 'טעות' שכ

בשר ודם לא אצל הקדוש ברוך הוא, אם כן למה זה נכלל משה רבינו עם 

 הממאנים?

במקרה דנן לקה הכרוב עם הקוץ כדי לתקן את . ואולי נכלל עמהם לתקן אותם

 הקוץ ולהקהות את קוץ עוקצו. הרי כל ירידת המן הייתה בזכות משה על אף שהוא

לחם'  ל כ ם עצמו לא היה זקוק כלל למאכל. כל שאכל וכל שנאמר לו 'הנני ממטיר

היה כדי שבזכות אכילתו ומכוח כוחו יאכלו גם בני ישראל אכילה רוחנית המזככת 

 אותם ותולשת אותם מהתקשרות לגשמיות.

עתה אמר לו הקדוש ברוך הוא 'מאנתם' כדי לכללו לא רק עם כלל בני ישראל 

אותם מן העם שיצאו ללקוט, כדי שבזכות ההכללה יהא לו לצדיק  אלא גם עם

הדור קשר גם אליהם ויוכל אפוא לתקן גם אותם כי פרנסת העם על ידי הצדיק 

 קושרת את העם לצדיק למען יוכל הצדיק לתקן את הנזונים בזכותו.

בין ים וִ לָּ רב יהודה משתכח ליה בי דני )לרב יהודה היו נמצאים ש  : סהואיתא בגמרא

יו(. רבא צָּ בין עֵּ לאכילתו ים וִ לָּ ש  מצא (. רב חסדא משתכח ליה בי ציבי )יוחביות

ו  מייתי ליה אריסיה כל יומא )אריסו לָּ בכל יום(. יומא חד לא אייתי )יום צד לו ש 

ו אחד לא הביא אריסו לָּ (, אמר )רבא(: מאי האי )מה נשתנה היום הזה(? סליק ש 

(: סואת הפסוק לינוקא דקאמר )שמע תינוק שאמרלאיגרא )עלה רבא לגג( שמעיה 

בדיל רבה אכיל : שמע מניה נח נפשיה דרב חסדא ו)רבא( שמעתי ותרגז בטני. אמר

בזכות הרב, רב חסדא שהיה רבו וחמיו של רבא, אכל תלמידו ומשום )תלמידא 

 .סזלתלמיד(פסקה השפעת הפרנסה  נפטרש

אריס על מה ולמה לא צד בהיקטע שפע הפרנסה מאת רבא לא הלך לברר אצל ה

שליו. רבא יודע כי אם נקטעה הפרנסה ונגדעה אין האשם תולה בצוואר האריס 

 שאינו אלא שליח גרידא. רבא מבין כי הצדיק אבד ואין משפיע בעדו.

                                                
 יומא עה ב. סה

 חבקוק ג. סו
חמוה דרבא הוה ורבו  -היו נמצאות לו בין חביותיו שהיו ממציאין לו מן השמים: רב חסדא  -רש"י: משתכח ליה  סז

 בזכות הרב היה אוכל התלמיד: -הוה: ובדיל רבה 
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הן באמירת הנני עמהם משה רבינו ולכן נכלל כי פרנסת התלמיד מהרב נמשכת 

מ א נ ת ם , כדי שיתקשר  מתי לחם מן השמים והן בתוכחת עד ל כ ם ממטיר

  זכות משה. מה שכתוב על המן שהושפע על ידילתקן אותם וזה  אליהם

זכות משה הוא אותו זיכוך והזדככות שזיכך משה רבינו את בני ישראל באמצעות 

השפעת המן שלא יתגשמו מהגשמיות המצטרכת להם ויישארו בלתי תלויים בה, 

שרותם לשבת, בזכות סעודות השבת בזכות התקשרותם לצדיק, בזכות התק

 .סחהסועדות את האמונה

וגם אם יצא האדם מן העם ולא שמע אל משה ואל צו השבת הניתן מפי הגבורה, 

 נכלל עמו משה רבינו, צדיק הדור, לתקנו ולהעלותו.

 שנזכה.

  

** 

 תמצית הדברים

זכך פרנסת בני ישראל בלחם מן השמיים בניגוד לדרך הטבע הייתה הכרחית כדי ל

אותם לקבלת התורה. הזיכוך היה שלא יהיו מקושרים בגשמיות גם אם יצטרכו 

לגשמיות. יכולת מופלאה זאת הוטמעה בהם בזכות משה רבינו שהיה חציו בחינת 

 אלוקים ולא הוזקק כלל לגשמיות אך נכלל עמם במן כדי לזככם. 

גשמיות כוח זה שהיה במן קיים גם בעונג שבת המזכך את האדם לא להתקשר ב

אפילו בששת ימי המעשה, המתברכים מן השפע של שבת. על כן גם המן ירד 

בזכות משה רבינו וגם שבת נחשבת למתנתו של משה רבינו, כי בשניהם יש את 

 סגולת ההתנתקות מהגשמיות וניתוק הקשר בין האדם לגשמיות. 

ינו זאת עבודה יומיומית של האדם. וגם אם חלילה נכשל וחטא, נכלל משה רב

עמו, כדי לתקן גם את אלו המצויים בבחינת ממאנים שגם אותם מתקן משה רבינו 

 על ידי השפעת שפע וקשירתם אליו.

                                                
 הרחבה בעניין זה.ל ,תש"ל קטע א ע"ע: סח
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* 

 הערה חשובה: הדברים נכתבו על דעת הכותב בלבד. 

נכתבו בס"ד עשר בשבט ואופי הזמן וסגולתו -דברי רבינו על מעלת חמשה

 ב"בפאתי הבית" פרשת וארא.
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 חינוך

רשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', חינוך בפ

 מחנך, מנהל ת"ת, ומרצה חינוכי

 שירת החיים 

'שבת שירה' היא תחנה חשובה במרוץ החיים, לעצור ולהתבונן בחשיבות ההודיה 

ובמעלת הדיבור הרצוי והמועיל. קבוצה מבני ישראל ניצבת על שפת ים סוף 

ַרִים ִמצ  ִרים ב  בָּ ין ק  ִלי אֵּ ִשיתָּ לָּ ומתלוננת, ַהִמב  ר? ַמה ֹזאת עָּ בָּ מות ַבִםד  נו לָּ תָּ ַקח  נו ? ל 

ִים?! איך אנו מרגישים מול פסוקים אלה? וכי כך מדברים לאחר  רָּ נו ִמִםצ  הֹוִציאָּ ל 

שראו גבורת ה' וידו הגדולה בעשר המכות? אנו מצטמררים מעצם הניסיון להבין 

 .סגנון בוטה זה! זה נראה לנו קשה, מכעיס ומגונה

, או שומעים אחרים מדברים בצורה על אחריםנוח לנו להצטמרר כשקוראים זאת 

בלתי הולמת. חשוב לכולנו, ובפרט כמחנכים, לסגל סגנון דיבור המזמין את הזולת, 

ולא חלילה דיבור מרחיק ומדחיק. פנייה ראויה מחוללת תקשורת בונה. גם 

ון דיבור מזמין לעומת סגנון תלמידינו זקוקים להנחיה ולהוראה בתחום, לתרגל סגנ

 דבר חוסם. 

או מָּ  צ  ֹלא מָּ ר ו  בָּ ִמים ַבִםד  ֹלֶשת יָּ כו ש  ל  ִים. בפרשתנו לומדים אחרי קריעת ים סוף ַויֵּ

ם...  ִרים הֵּ ֹתת ַמִים... ִכי מָּ לו ִלש  כ  ֹלא יָּ ה ו  תָּ רָּ ֹבאו מָּ ֶתהַויָּ ה ִמשְּ . משה וִַּיֹלנו ָהָעם... מַּ

ם לֹו ֹחקמתפלל לה'.  ם שָּ ִים, שָּ קו ַהםָּ ת  ך  ֶאל ַהַםִים ַוִימ  לֵּ ץ ַוַיש  הו ה' עֵּ ט  ַויֹורֵּ סָּ וִמש 

ָשם ִנָןהו ָשם ִנָןהו. מהו הניסיון? רש"י מסביר וְּ לעם, וראה קשי עורפם שלא נמלכו  "וְּ

ש עלינו רחמים שיהי' לנו מים לשתות', אלא  בלשון יפהבמשה  ". אמת, ונתלוננ'ַבףֵּ

! אין הצדקה בלשון יפהצמאים היו. חייבים מים. אך למרות הקושי חייבים לדבר 

 לדיבור קשה המפסיד! שם נכשלנו בניסיון, ויש ללמוד לעמוד בו.
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משתלם לפנות בצורה נעימה, זו המזמינה את הזולת ומקרבתו לתמימות דעים 

תחים בסגנון "מה שכאשר פונים אל האחר בשאלה, כשפו למדתי מאיש חכםעמנו. 

דעתך..." או "ברצוני להתייעץ אתך..." נפשו נוטה אלינו ולבבו נפתח לעברנו. הוא 

נעשה 'שותף בכיר' בהליך, ורצוננו נעשה אף לרצונו. אבל, כשאנו קובעים לאחר, 

סימן פונים בפקודה ובציווי, נחסמת הזרימה בינינו ובכך אנו 'מזמינים' סירוב. 

וא מעין ֶקֶרס חיבור, אנקול מושך, כי השאלה, כצורתו, שה ?שאלה נכתב בצורת 

סימן קריאה נכתב יוצרת חיבור פנימי והתקרבות בין השואל לבין הנשאל. ואילו 

ה בשאלה  !בצורת  נֵּ ה, ַנבוט, כי הוא מרחיק ומאיים! ס  תָּ  –המזכירה מקל, ַאלָּ ַרב  קֵּ

ה   אתה מרחיקו. –את האחר. ַצוֵּ

עם אביו בין הרים גבוהים. המסע היה מייגע, ביום חם מסופר על ילד המטייל 

ומעיק. התיק על גב הילד החל להכביד. לפתע הוא נתקל באבן והשתטח ארצה. 

"אחחח" קרא בתסכול. לפתע הוא שמע קול שעונה לו "אחחח"! הוא הסתכל סביבו 

וקרא בקול "מי לועג לי?" הדמות הבלתי נראית משיבה לעומתו "לועג לי". הילד 

קם, ניער את האבק שדבק בבגדיו, והכריז בייאוש "אוי, נמאס לי!" והדמות אמרה 

גם היא "נמאס לי!". אביו הבחין במתרחש, וניגש לבנו. הילד מתוסכל, "אבא, יש 

כאן מישהו שחוזר אחרי, הוא אומר כל מה שאני אומר!". האב מחייך, ואמר לבנו 

וא רשע מרושע!". אבי הילד "מה דעתך על האיש הזה?" הילד משיב בכאב "שה

הניח יד על כתף בנו, ואמר "הקשב מה יגיד האיש עכשיו". הוא הצמיד את כפות 

ךָּ  ידיו אל פיו וקרא "אתה מקסים!" והלה עונה "מקסים". הוסיף האב וקורא "תודה ל 

ךָּ על הכל!". הילד מסתכל על אביו בפליאה ושאלו  על הכל!" ושומעים בחזרה "ל 

יש כה נחמד?" האב התיישב על אבן בצד הדרך, הושיב את בנו "מדוע כלפיך הא

צמוד אליו, מחבקו קלות ומסביר "אני פשוט למדתי להכיר אותו". "באמת?!" 

את בנו פרק חשוב  התפלא הילד "מיהו? איך קוראים לו?" וכאן מלמד האב

דאישית "אנשים קוראים לו -בתקשורת בין " הסביר האב "אבל אני קורא לו ה 

 ". םהחיי
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, עונים בהתאם לבקשתנו. עלינו להפנים תובנה זו, בדרכנומשיבים לנו  'החיים'

ואף להנחילו לבנינו ולתלמידינו. במקום לתמוה על שנענים בשלילה ובסרוב, נתקן 

ִדים מול  שלנואת סגנון הפנייה  ונגלה שערים נפתחים מולנו. כת המשוררים שֹור 

ת הנרגנים והרוטנים. העולם מאיר פנים, ולמרות גלי משברי החיים, שלא כמו כ

. באמצעות דיבור נח נחסוך תסכול וכאב, ונצמצם אי הבנות. כמים הפנים לפנים

רש"י הנ"ל מלמד אותנו שגם כשצודקים, צמאים או כואבים, הקב"ה מנסה אתנו, 

ה! ודורש "לבקש בלשון יפה" כי מָּ ִשיב חֵּ  ַמֲעֶנה רַַך  יָּ

  בהצלחה בעבודת הקודש!

  חבר –מרצה  -מנהל  -מחנך . אל מיכל מונדרוביץ'יחי

213ymm@gmail.com 
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 חידה

שאלות לחידודא בפרשת השבוע /  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י  -הרב בנימין צבי יהודה לוי 

 וליל משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת בשלח

היכן יש דמיון בין פעולה שעשה פרעה, לבין מה שלהבדיל עשה ד'  .א

 ?בפרשתינו

היכן יש דמיון בין מה שעשו המצרים בפרשתינו לבין מה שעשו ישראל  .ב

 בקבלת התורה?

 כמה פעמים נרמזו דתן ואבירם בפרשה? .ג

איזה פסוק בפרשתינו נאמר בכל יום מן התורה, פעם בשבוע )לבני אשכנז( מן  .ד

 הנביאים, ופעם בחודש מן הכתובים?

 נו?היכן בפרשתינו מצאנו משל כעין אוי לרשע ואוי לשכ .ה

   okmail.co.il@7628366  ( נא לשלוח לכתובת:גם חלקיתגובות ופתרונות )

 םקודהתשובות ל'חדוותא' 

 נבואת משה האם נתנבא ביום או בלילה, ומנין? .א

ֶכם ֹראש דווקא ביום התשובה היא , כן כתב רש"י עה"פ )יב, ב( ַהֹחֶדש ַהֶזה )לָּ

ִשים(. נתקשה משה על מולד הלבנה, באיזו  שעור תראה ותהיה ראויה לקדש, ֳחדָּ

והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע, ואמר לו כזה ראה וקדש. וכיצד הראהו, והלא 

צוותו ביום  דבר ה' )לעיל ז, כח(,ביום  שנאמר ויהי ביום, לא היה מדבר עמו אלא

אשר צוה ה' והלאה )במדבר טו, כג(, אלא סמוך לשקיעת היום  )ויקרא ז, לח(, מן

 לו פרשה זו, והראהו עם חשכה. עכ"ל.החמה נאמרה 
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ֹותוֹ )והפסוק השלישי )ויקרא ז', לח(  יֹום צַּ ל  בְּ אֵּ רָּ י ִיש  נֵּ יֶהםֶאת ב  נ  בְּ ִריב ֶאת ָקרְּ קְּ הַּ  לְּ

וכו' נדרש בזבחים צח. שאין מקריבין קרבנות אלא ביום. וצ"ב. ובנותן טעם לציין, 

אר "ולזה הלך בזמן שהאוה"ח עה"פ )בראשית כב, ג( וישכם אברהם בבוקר, בי

שהוא כשר להקריב שאם יזדמן לו המקום לא יהיה חסר זמן" והוא ממשיך שם 

 "והגם שהנבואה גם כן היתה ביום וכו'" ולא כתב מנין לו כן.(

אין רוח ולכאו' טעם הדבר כמבואר ברש"י )במדבר כב, ח'( עה"פ לינו פה הלילה. 

, וכן לבן בחלום הלילה, ות העולםהקדש שורה עליו אלא בלילה, וכן לכל נביאי אומ

שנאמר ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה )בראשית לא, כד(, כאדם ההולך 

 אצל פלגשו בהחבא:

 .דווקא ביום ומכלל לאו אתה שומע הן, שמכבודו של משה רבינו שיתגלה ד' אליו

 באיזה ב' מקומות בפרשה המשמעות של "על" היא "כמות שהוא"? .ב

ש )שמות י"ב, ט ִלי אֵּ ִים ִכי ִאם צ  ל ַבםָּ ֻבחָּ ל מ  שֵּ א ובָּ לו ִמֶםמו נָּ ל ( ַאל ֹתאכ  ֹראשֹו עַּ

בֹו: ל ִקרְּ עַּ ָרָעיו וְּ עם ראשו ועם כרעיו ועם קרבו, ובני  כולו כאחדוברש"י שם: צולהו  כְּ

מעיו נותן לתוכו אחר הדחתן. ולשון על כרעיו ועל קרבו, כלשון על צבאותם )שמות 

 , כל בשרו משלם:אף זה כמות שהוא (, כמו בצבאותם כמות שהן,ו, כו

ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה  ִהי ב  והלשון "על צבאותם" הוזכר גם בפרשתינו, )שמות יב, נא( ַוי 

ַרִים ֶאֶרץ ִמצ  ל מֵּ אֵּ רָּ י ִיש  נֵּ יָּ ֶאת ב  ֹאָתם: הֹוִציא י  ל ִצבְּ  עַּ

לו ֶאת ַהבָּ  כ  אָּ ש ולכאורה יש מקום שלישי, )שם ח( ו  ִלי אֵּ ה ַהֶזה צ  לָּ ר ַבַלי  עֹות שָּ ומַּ

ֹרִרים ל מְּ ֻלהו: וכן ביאר ברמב"ן )שם( ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש,  עַּ ֹיאכ 

יאכלוהו, וכן על מצות ומרורים )במדבר ט יא(, כמו עם, וכמוהו  ובמצות עם מרורים

 קרבו ויבאו האנשים על הנשים )להלן לה כב(, וכן ראשו על כרעיו ועל

אבל דבר זה לכאורה שנוי במחלוקת הלל וחכמים בפסחים )קטו.(, שחלקו אם 

 אוכלים את הפסח בכריכה או שאפשר לאכול כל מין בפני עצמו.

מנין שפרעה חשד בבנ"י שאינם מתכוונים ללכת דרך שלשת ימים אלא לצאת  .ג

 לגמרי?



 

 צזעמ'  -אספקלריא 

 

 

או ִכי  יֶכםנאמר בפסוק )י', י( ר  נ  י : ואונקָרָעה ֶנֶגד סְּ תון לוס תירגם ֲחזֹו ֲארֵּ אַּ ִביָשא דְּ

ִביִרין ד סְּ בַּ ֶמעְּ א: ראו  לְּ רָּ ַתחָּ ִאס  יכֹון ל  ל ַאסֵּ ֳקבֵּ תשוב  הרעה שאתם חושבים לעשותלָּ

 על פניכם.

כלומר, שהבין ממה שמבקשים ללכת עם הטף שאין דרכו לזבוח שאין רצונם 

 לזבוח אלא לברוח.

 בקריעת ים סוף?היכן בפרשתינו מבואר כמה "מופתים" היו  .ד

יָּ  הלא המה קריעת הים וניעור המצרים, שנא' )יא, ט( שנים,התשובה היא  ַוֹיאֶמר י 

ִים: וברש"י רָּ ֶאֶרץ ִמצ  ַתי ב  בֹות מֹופ  ַמַען ר  ֹעה ל  יֶכם ַסר  ַמע ֲאלֵּ שם,  ֶאל ֹמֶשה ֹלא ִיש 

 מופתי שנים, רבות שלשה, מכת בכורות, וקריעת ים סוף, ולנער את מצרים:

ואע"פ שבדברי רש"י עצמו מצאנו ניסים רבים שנעשו בקריעת ים סוף, מ"מ לא כל 

ֶכםמופתנס נקרא  נו לָּ אֹמר ת  ֹעה לֵּ ֶכם ַסר  ר ֲאלֵּ ַדבֵּ  , וכפירש"י עה"פ )שמות ז ט( ִכי י 

ת . "אות, להודיע שיש צורך במי ששולח אתכם". וכלומר שמופת הוא נס מֹופ 

 הנעשה כדי להראות סימן. 

ַקַחת לֹו גֹוי  אמנם בֹוא לָּ ה ֱאֹלִהים לָּ במקום אחר )דברים ד', לד( פירש"י "אֹו ֲהִנןָּ

ֹאֹתת  ַמֹןת ב  ִתיםִמֶףֶרב גֹוי ב  מֹופְּ . הם נפלאות, שהביא עליהם מכות מופלאות". ובְּ

 ואולי שם משה רבינו מלמד את בנ"י גדלות ד' ושם לא בא להראות סימן.

עליו בנבואה שיהיה קודם שהיה, כמו שהיה בפרעה, ואולי הכוונה מופת, שנאמר 

ֶליךָּ אֹות אֹו  ַתן אֵּ נָּ ִביא וכו' ו  ךָּ נָּ ב  ִקר  קום ב  ת:וכמו )דברים יג, ב( ִכי יָּ ולפי ביאור זה  מֹופ 

מתפרש היטב, שלא נאמרו כל ניסי הים בנבואה למשה אלא רק שהים יבקע 

 ושיכבד במצרים שיבואו אחריהם.

 יתן היה להבחין בין יום ללילה?במכת חושך, האם נ .ה

ד   ה יָּ טֵּ יָּ ֶאל ֹמֶשה נ  ךָּ לדעה אחת ברש"י היה ניתן שכתב על הפסוק )י', כא( ַוֹיאֶמר י 

ִים רָּ ַמִים ִויִהי ֹחֶשך  ַעל ֶאֶרץ ִמצ  . ַעל ַהחָּ ש ֹחֶשךְּ ָימ  וכתב רש"י ויחשיך עליהם חשך  וְּ

, ומשמע לכאו' בדבריו ך עודוחשך של לילה יאמיש ויחשייותר מחשכו של לילה, 

 שחשכו של לילה היה יותר משל יום.
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 סיפור

 קופלמן זאב הרב/  סיפור

 שבת שירה שכזו

היה זה ליל שבת שירה תש"ד בירושלים עיר הקודש, בשעה שימי השואה קרבו 

לקיצם, רחובותיה של מקדש מלך עיר מלוכה המו מאדם, הן גונבה השמועה 

כי הצדיק הקדוש רבי אהרן מבעלזא רבם הנערץ של  לאוזניהם של בני ירושלים,

אלפי חסידים מושבעים בה ארצה כמעט בגפו, הם אמנם אינם יודעים בדיוק מה 

מצבם של אחינו בית ישראל שבארצות אירופה, ועד כמה מגיע היקפה של הגזירה, 

ברם, מרסיסי המידע שהגיעו לאוזניהם על אודות שחיטות ושריפות ברבריות לאור 

ום באין פוצה פה ומצפצף, מבינים הם גם מבינים, כי זו גזירה קשה ונוראה הי

ואיומה מכל איום, ש"על דא קא בכינא", וכשצדיק הדור ניצל בעור שיניו על ידי שני 

מלאכי הרחמים שכדבריו עמדו לימינו של כל יהודי שניצל מגיא הצלמוות, 

-מצה, אשר הבינו בתתמהמצוד המיוחד שערכו אחריו רבי הטבחים הנודעים לש

הכרתם ב'דעת תחתון' שלהם, שאין מלכותם שלימה כל זמן שגדולי האומה 

מאצילים מקרני הודם על פני העם, אזי שמחה גדולה היא זו בכל העולמות, ואסור 

להחמיץ את הטיש הראשון בארץ הקודש, אשר עתיד אי"ה להיחקק לדורות 

 באותיות של דם.

ש היה קורע לב, הצדיק בעל הצורה הקורנת הוד המחזה שנגלה לעיני באי הטי

מאחר שבשעת המנוסה הכריע  –ותפארת דקדושה ישב על כסאו נטול חתימת זקן 

מראהו  –בדעתו הרחבה, כי מטעמי פיקוח נפש יש לוותר על ה'דיקנא קדישא', 

מאוים, כשגווילי פניו המזוככים עטויי זיו השכינה השחירו כשולי קדירה ואיבדו 

והרם התמידי בשל צרות ישראל שהיכו בליבו של אותו אוהב ישראל הכה מעט מז

ופצוע, ומעיניו הקדושות עיני בדולח הרואות למרחקים נשקף צער עמוק כים על 

כבודם של הקב"ה וכבודם של ישראל שנוטלו, בשעה ששכינתא בגלותא וניתנה 
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יכה קרמו הרשות למשחית להשחית והוא אינו מבחין בין צדיק לרשע, פסוקי א

 אפוא עור וגידים לנגד עיניהם, וקיבלו משמעות נוקבת קודרת ונואשת.

הצדיק כשלעצמו ישב מצונף על כסאו אפוף שרעפי קודש בתנוחה האומרת כולה 

ביטול ויראה עילאה, כשדמוי הגוף הצנום של הצדיק אשר נאכל כולו על ידי 

, בבחינת: "מקום ארון סיגופים ותעניות כמו אינו תופס מקום בעולמו של הקב"ה

אינו מן המידה", כעבד נאמן לבוראו אין הוא מהרהר ח"ו אחר מידותיו של הקב"ה, 

וחרף העובדה שבנו הקדוש מרחם רבי מוישל'ה הי"ד הושלך חי לתוך בית כנסת 

שעלה בלהבות, הרי שכאשר נתברך על ידי אחד האדמורי"ם כנהוג: "ה' יעזור שלא 

לה בכל גופו הקדוש למשמע דברים אלו שנדמו בעיניו תדעו עוד צער", אחזה חלח

כדברי כפירה ומינות, ומצא לנכון למחות מחאה נמרצת: "ח"ו הקב"ה מעולם לא 

הראני כל צער", ובשעה ששמע את השמועה על הבן הנעקד שעלה בסערה 

השמימה יחד עם כתלי בית המדרש ששימשו כעדים נאמנים למעשה הנבלה, אמר 

 ידוק הדין משמשים בה בערבוביא: "ב"ה שזכיתי להקריב קרבן".בארשת ששמחה וצ

כדרכו של מעמד עילאי בו נראית נוכחותו של 'דער בעלזר רב' בכבודו ובעצמו, 

אזי שמתח רוחני עז מילא את חלל הבית מדרש עד שניתן היה לנסרו באזמל 

בו מנתחים, הציבור בכלליותו שבור היה עד לדכדוכה של נפש, הן מעצם המצב 

חרבו של מלאך המוות שלופה בידו נטויה על הגולה, והן מראית פני הצדיק 

המתייסר בצרותיהם של ישראל בשעה קשה זו, וכולם ציפו בקוצר רוח לשעה בה 

יפתח הצדיק את פיו בחכמה, יאמר דברי תורה מעניין השעה, ויזליף טללי חיזוק על 

 רוחם המנוקבת ככברה.

עשו אוזניהם כאפרכסת לשמוע את הקול הקדוש בבוא עת אמירת התורה הכול 

קול רך השופע מעיינות  –של אותו פה קדוש צדיק הדור, והנה נשמע קולו של הרבי 

של אהבה לכלל ולפרט האומר: "אז ישיר" מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה, 

ניתן לפרש זאת על פי הפסוק "חמושים עלו בני ישראל מארץ מצריים" כשחלקים 

מעם ישראל לא זכו לראות בעיניהם את הגאולה הנכספת וקריאת ים סוף,  גדולים

ונשאלת השאלה, כיצד ניתן לומר שירה בשעה שכזו בה האבל עדיין טרי ו'חם 



 

 קעמ'  -אספקלריא 

 

 

כביום הלקחו', ורק שכאשר מאמינים בתחיית המתים ויודעים שהנספים במצריים 

כוחות להתעלם עתידים לקום לתחייה ביום מן הימים, הרי שעצם הידיעה נוסכת 

מן הצער ולומר שירה מתוך שמחה וטוב לבב על הניסים והנפלאות שעשה ה' 

 עימם".

כאן הגביה הרבי את קולו ואמר בריגשה: "אנו נמצאים כאן בשבת שירה בארץ 

ישראל ורוצים לומר שירה על נס ההצלה, ברם גם כאן כשליבנו קרוע לגזרים כמו 

תוככי השבילים שבים הקרוע לגזרים, ליבם של בני ישראל ביציאת מצריים ב

מזדקרת לנגד העין השאלה הנ"ל במלוא חומרתה: כיצד ניתן לומר שירה בשעה 

שדם ישראל נשפך כמים, והדם הקדוש של קהילות הקודש שמסרו נפשם על קידוש 

ה' עדיין 'רתח וסליק' כדמו של זכריה, אלא שכאשר מאמינים בתחיית המתים 

  ..."למרות הכול ובגלל הכולת להמשיך הלאה האמונה נותנת את הכוחו

 


