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

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

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

 ".ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי וגומר לעם לי
 ?אלו לשונות כנגד כוסות הארבע של העניין מה

  ל"חז דברי י"עפ כתב') דוד ראש' בספרו א"החיד הרב מביא זה וכעין" (דוד פרדס" בספר
(יב, מ)  שמות בפר' שמות ספרכדכ' , שנה ל"ת במצרים להשתעבד צריכים ישראל שהיו

 נשתעבדו שנה" ולמעשה מאות וארבע שנה שלשים במצרים ישבו אשר ישראל בני "ומושב
 שמות שמעוני ילקוט ראה( מרים משנולדה רק התחיל השעבוד קושי שכן, שנים ו"פ רק

 עבדו ישראל ובני, ו"פ פעמים' ה כמנין עולה ושלושים מאות ארבע והנה), רמא רמזיד פרק
 שנים ו"פ כנגד מכוון כוס שכל, כוסות ארבע שותים אנו זה כנגד. שנים ו"פ, חמישית רק

 .ו"פ בגימטרי' ס"שכו, במצרים נשתעבדנו שלא
 ומה". הנביא אליהו של כוס" וקרוי, אותו שותים ואין, חמישי כוס אףליתן נוהגים אנו אמנם
 ?בו יש טעם

 ואל יצחק אל אברהם אל עה"פ "ואראלבאר, בהקדם דברי ה"כתב סופר" בפרשתן  אפשר
 ד"ע ולפי. במדרש)בפנים ועיין, י"רש פירוש (עיין. להם" נודעתי לא' ה ושמי' וכו יעקב
 למעט כדי או, ישועה להצמיח לאדם לטוב והכל הרע, תצא לא מאתו בוודאי כי, לפרש
 כשאין כ"משא, הוא לטוב כי ושמחה באהבה הכל מקבל, הוא כן כי האדם יודע ואם. עונותיו

 שברע הגם כי, עשו כן לא האבות אבל, ה"הקב של מדותיו על מתרעם לפעמים זה מכל יודע
 והיינו. עמהם עשה אשר' ה מעשה על התרעמו לא מ"מ, להם לטוב הוא כי ידעו ולא, היו

 לאברהם היה שהיו לאבות תלאות רבות דלא והמדרש י"רש כפירוש', וכו אברהם אל וארא
 רחמים הכלובאמת רחמים הוא' ה כי דהיינו, להם נודעתי לא' הושמי', וכו לקבור מקום
 ככה". להם הודעתי לא אני אבל', מה וטוב

 שותים אין ולכן, נשתעבדו שכן שנים ו"הפ על מרמז הרי החמישי עפי"ז, אפ"ל שהכוס 
, לטובה הכל הגלויות שכלאמו מאמינם אמנם, מר כדבר הגלות לנו נראה שכעת כיוון, אותו
 שרק לעתיד יתגלה הטוב שבכך.. ממנו שותים איננו כעת אבל זה כוס ממלאים לכן

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

 אחת פעם פגשו והנה. ל"ז אליהו את לו שיגלה', ה את וביקש ומתפלל צם היה יהושע רבי"
 לראות כדי עמך ללכת אתאווה: לו אמר]? אלי[ עניין לך יש האם], אליהו[ לו אמר. בדרך
, שתראה מעשי את לשאת תוכל לא אתה: אליהו לו אמר. בעולם שתעשה הנפלאות את

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

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

 פנים בסבראותם קיבל השנים את העני ומשראה. אשתו עם יושב והאיש - בביתו העומדת
. יכולתו לפי אותם כיבד והוא, השנים ושתו אכלו. שנמצא האוכל את להם והגיש, יפות

 ואמר יהושע' ר השתומם. שניהם והלכו, הפרה את הרג, ל"ז אליהו קם הבוקר וכשבא
 התניתי לא האם, לו אמר?! פרתו שתמות כדי אלא כבדנו לא זה עני?! תגמול אין, בנפשו
 . יהושע שתק? ממך שאפרד תרצה האם? תשתוק דבר שכשתראה, אתך
 האכילם ולא אליהם שעה לא זה. עשיר אדם אצל התארחו ובערב, היום כל שניהם הלכו
 ונסמך' ה את ובקש ל"ז אליהועמד בבוקר וכשהשכימו. לנפול שנטה, קיר לו והיה; דבר

 . מלשאול ונמנע, זאת על יהושע' ר של תמהונו גדל. שניהם הלכו מכן לאחר. הקיר] נבנה[
 וכל וכסף זהב של כסאות שם מצאו. כנסת בית אל נכנסו. הלילה עד היום כל שניהם הלכו
, מהם אחד אמר? הלילה אלה עניים אנשים יכבד מי, האנשים אמרו. כסאו על יושב אדם

 אמר וכשהשכימו, במקום השנים ישנו. אליהם שעו ולא, ומלחלחםמזונם - אלה אנשים
 אצל התארחו. הלילה עד היום כל והלכו מהם פנו! ראשים כולכם' ה ישים, אליהו להם

 לפי כיבדום, יפות פנים בסבר אותם הקבילו השנים את וכשראו. מסכנים, עניים אנשים
 אמר בבקר וכשהשכימו. בטוב ולנו שניהם ושתו אכלו; רבים מאכלים להם והגישו יכולתם

, לו אמר. כך על להתאפק יהושע' ר יכול ולא! בלבד אחד ראש' ה עליכם ישים, אליהו להם
 . ממעשיך שחזיתי את לשאת ביכולתי אין, ממך ואפרד - זה מצערי נחמני, אדוני
, היום באותו למות צריכה היתה אשתו הרי, פרתו שמתה זה לעני שנוגע מה, אליהו לו אמר

 הנחתיו לו, קירו את שבניתי זה, לאיש שנוגע ומה, תמורתה הפרה שתמות' ה מאת וביקשתי
 יפול והוא בניתיו לכן. לכך ראוי היה לא והוא, גדול אוצר בו מוצא היה, היסודות שיתגלו עד

 זה, ראשים כולם שיהיו עליהם שהתפללתיוהאנשים. לעולם יבנה ולא רב זמן לאחר
 ראש להם שיהיה, עליהם שהתפללתי ואלה. ייחרב מרובים שראשיו שמקום מפני; לרעתם
 רשע ראית אם, לך שיועיל דבר על אצווך כשנפרד, עתה, לו אמר כן אחר', וכו, יצליחו אחד

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

חזינן מכאן שאליהו הנביא הוא מרמז על העניינים האלו שנראים כעת כהיפך הטוב ובבא 
וי הכוס החמישי: "כוסו של אליהו", שכוס זה הזמן מתבררים כתכלית הטוב, אשר על כן קר

נם קוראים לו כוס כבר מזוג, אבל אין שותים אותו כי עדיין לא ראינו את הטוב בנגלה, אמ
 (ציוני תורה)     של אליהו כי אנו יודעים ומאמינים כי בקרוב נראה גם בכך את ישועת ה'.

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

 בראובן שאמר ממה יותר לוי אצל 'שמות' תיבת אמר למה ,קשה: "הקדוש ה"השלכתב 
, הצבור בצרת להשתתף ורצה זה דבר ידע ולוי. בגלות היו לא לוי שבט כי הואהענין. ושמעון

 לא בארץ הם 'גרים' כי שם על 'גרשון' שם דהיינו, הגלות שם על לבניו שמות קרא, עשה מה
 שאמר זהו, חייהם את 'וימררו'שם על 'מררי' ושם, 'קהות' ניהםיש שם על 'קהת' ושם, להם
 מגעת הצרה שאין פ"אע הציבור בצער להשתתף האדם ילמוד ומכאן. לוי בני שמות ואלה

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

 צדיק כי' תהיה כפי מזולל יקר תוציא אם' הכתוב מן דרשו) א"ע ה"פ מ"ב( ל"חז דרשו הנה
 סרים שהם, קדוש עם לישראל מדה כנגד מדה דוקא שזה נראה אבל. מקיים ה"והקב גוזר

 מפיהם היוצא וככל, הקדושה תורה דעת נגד דעתם ומבטלים, התורה חכמי של למשמעתם
 לאמרי ושומעים, ורעות קשות גזירות כל מישראל לבטל להצדיקים כח גם יש לכן, יעשו
 אין בשמים גם אז, הצדיקים לציווי מאזינים אינם ישראל בני ו"ח אם אבל. בשמים גם פיהם

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

 לי אין שאז" שפתים ערל ואני" מעליהם הגזירות לבטל אוכל שאיך" פרעה ישמעני ואיך"
  .והבן. מקיים ה"והקב גוזר צדיק דרךעל פי במאמר לפעול' תהיה כפי' של הכח

 (שפע חיים) 
 (ז, יד) העםלשלח מאן פרעה לב כבד משה אל ה' ויאמר
 שהוא הארי בא אחת פעם. המכס לגבות החמור שמינה שבחיות למלך משל חכמים אמרו
 עזות כמה השועל: אמר לו. המכס להם ושאל החמור בא. בעיר עמו והשועל והזאב המלך

 ל"א מכס?! לנו שואל ואתה עמו, ונחנו עמנו, בא שהמלך יודע אינך החיות! מכל לך יש
 ונתנו וטרפו, המלך בא. למלך מס החמור ובקש בא ישלם מס! עצמו גם אפי' המלך החמור,
 הארי וכשבא. ואכלו יפה הלב וראה איבריו השועל סדר. איבריו לו לסדר וצוהו לשועל,
 שואל היה לב לו היה אם "וכי השועל אמר. לבואיה לשועל אמר לבו, ראה ולא איבריו וראה
 . למלך"?.. מכס
 לו אין זה שוטה ה:"הקב אמר. ה"הקב לו שעשה מה כל שכח. ושכחן נבזה הרשע פרעה כך
 (בעלי התוספות עה"ת) . "פרעה לב - כבד" :דכתיב והיינו כבד נעשה לבו. לב

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

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

 לגמרי לכן כתיב שם ויעתר. הלכו בערוב אבל, ויצעק כתיב לכן הארץ, ותבאש
 להשמיע צריך והמתפלל, קול השמיעו דהצפרדעים אמר ל"ז ברודא אברהם רבי והגאון
וזהו ויצעק משה "על דבר" הצפרדעים, מחמת דיבור וצעקת  .לצעוק הוצרך לאזניו קולו

.) ד"ב( דבברכות, פרעה לב הכבדת טעם זה לפי אמר ל"ז חריף ליב' ר והגאון הצפרדעים...
 בלחש. שומע' ה אין כאלו] הרי ה"ד[ י"ופרש, אמנה מקטני הוא בתפלה קולו המשמיע

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

 "בארץ".אחרי מכת ערוב קורא פרעה למשה ולאהרן ואומר להם שילכו לזבוח לאלקיהם 
והרי כבר בהתחלה אמר משה, שכדי לעבוד את ה' צריכים לצאת למדבר ואי אפשר לעשות 

דם, צפרדע, כינים, ערוב,  –זאת בארץ מצרים. ועתה, אחרי שפרעה קיבל מכות כואבות 
די, די, אני מסכים. לכו עבדו את ה'... בארץ!? מה בארץ? אתה משוגע? מה ההוא  הוא אומר:

 ץ? הרי כל הזמן מדברים על עבודה במדבר!אמינא לעבוד באר
 נתבונן מעט במה שארע במכת ערוב. –אומר ה"חתם סופר"  –כדי להבין זאת 

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

 מדבר או הרים, יער או קרח של הקוטב הצפוני.
הדוב הארקטי הגיע עם  –לכן במכת ערוב הביא הקב"ה גם "את האדמה אשר הם עליה" 

הקרח הארקטי, הנמר הסיבירי הגיע עם השלג של סיביר, השימפנזות הגיעו עם עצי 
"מיש מאש" הג'ונגל, והחיפושית ממדבר סהרה הגיעה עם אדמת המדבר הצחיחה. נהיה 

 שלם, הכל בהתאם לחיות...
משנה –יתירה מזו, מסוגיית הגמרא בענין שור שנגח, עולה שחיה שנמצאת לא במקומה 

את טבעה, היא כמו גר שלא מרגיש היימיש במקום שאליו הגיע. הקב"ה רצה שהחיות 
תתנהגנה כהרגלן, לכן עשה שכל חיה הביאה את האדמה אשר היא עליה אתה למצריים, 

 י שהיא תרגיש היימיש ותזיק כפי שהיא רגילה לעשות במקומה...כד
עתה נתאר לעצמנו איך נראתה מצריים לאחר שכל חיה הביאה איתה את סוג האדמה 

 שהיא מורגלת איליו: חול מהמדבר, שלג מהקוטב, בוץ, חצץ ועוד...
תארו  לא פלא, אפוא, שכל ארץ מצרים נחרבה, כמו שנאמר: "תשחת הארץ מפני הערוב".

לעצמכם שהיה מטע של מנגו, ולפתע נחת שם הדוב מהקוטב הצפוני ואתו הקרח הארקטי. 
אחרי שבוע חוסל כל המנגו. או בשטח שהיה מיועד לזריעת חיטה, הגיע נחש עם אדמת 
 מדבר סהרה, האם במדבר אפשר לזרוע?!... כך נשחתה כל ארץ מצרים!

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

 שלשת ימים במדבר!'...
ל "הן נזבח את תועבת ענה לו משה: אתה צודק, גם ארץ מצרים היא כיום בגדר מדבר, אב

 אנחנו צריכים מדבר שאין שם מצרים!...      (יחי ראובן) –מצרים לעיניהם ולא יסקלונו?!" 

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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 (ט, יב) משה אל ה' דבר כאשר אליהם שמע ולא פרעה לבאת ה' ויחזק
 בא ה"הקב אין והרי פרעה לב חיזק ה"דהקב הא להבין יש הלוי" הקשה: לכאורה בספר "בית

 נתקשו וכבר. ישלחלבל לבו חזק ת"השי כי אחרי פרעה חטא ומה) א ג ז"ע( בריותיו עם בטרוניא
 . בזה רבים

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

 י"ע משלח היה אם גם דהרי, עצמו מדעת לשלח רצה לא ושוב העצמי רצונו על כמקדם ונשאר
, לשלח אתהמאן אם כי) י שמות( כ"שאה וזהו. למאומהנחשב ולא אנוס רק אינו המכה הכרח
 תרצה שלא זמן כל מעליך המכות להסיר לך יועיל לא המכה של הכרח י"ע שתשלח שמה פירוש
 .לשלח העצמי ברצונך

ובהקשר לזה, ידוע שפעם שאלו להמלבי"ם, על מה מסתמכים כשנותנים שוחד לגוי? וענה 
שהטעם שאסור ליקח שוחד הוא, כיוון שצריך להיות "משפט צדק", והשוחד מטה את הדין, אבל 

לפניו יהודי וגוי למשפט, הרי מטבעו נוטה יותר לטובת הגוי, לכן, כשהיהודי אצל גוי, כיוון שבאים 
 נותן לו שוחד הרי הוא מתקן את ה"משפט צדק" שיהיה שווה לב' הצדדים...

 יודע הישראל לפעמים יד): "אך תשובה ו"ח חלק סופר חתם ת"ובאמת כתב כן מרן החת"ס (שו
 אלא, לו שחייב ומבורר וידוע מודה שכנגדו פעמים ורוב לפעמים ועוד, עמו שהדין בעצמו

 הארמאי על ומרחם ומתעצל מתרשל והשופט, הלוה מיד חובו להוציא וקשה גוביינא שמחוסר
, עמו שהדין פ"אע ישראל עבורהארמאי לנגוש שלא בזה מצוה שעשה וסובר, דתו בעל שהוא
 לפני עלעובר הישראל דאין מיבעיא ולא, צדק משפט לעשות להשופט שוחד ליתן מותר בזה
 על עובר והיה ישראל של משפטו מטה השופט היה שלו שוחד דלולי, קעביד מצוה אדרבה, עור
 .מזה" עיי"שניצול ועכשיו, שלו מצות' ז

וזה מה שכתב בבית הלוי שהקב"ה חיזק את לב פרעה שיוכל להתנהג כפי טבעו, שהרי מחמת 
 .ה"ויחזק לבו" תהיה לו בחירה שווה לב' הצדדיםהמכות היתה ניטלת בחירתו לבחור ברע, וע"י 

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

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

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

לעמוד" (ט, כח), אבל הגשם היה ברכה למצרים. ואכן משה נענה לבקשתו  תוסיפון ולא אתכם
 לא והברד יחדלון הקולות ה' אל כפי את אפרש העיר את כצאתי משה אליו והבטיח לו: "ויאמר

 הארץ (ט, כט). לה' כי תדע למען עוד יהיה
 אל כפיוויפרש העיר את פרעה מעם משה אמנם, למעשה נפסקו כל ג' הדברים כדכתיב: "ויצא

(ט, לג). כיוון שכך, אמר פרעה, זה וודאי לא מכח  ארצהנתך לא ומטר והברד הקולות ויחדלו ה'
 המטר חדל כי פרעה משה רבינו שהוא הרי הבטיח שייעצרו רק הברד והקולות, וזהו אומרו: "וירא

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

בקרבו" וגו', שהקב"ה אמר לו שאל ירע לבבו בכך שכביכול  אלה אתתי שתי למען עבדיו לב ואת
   לא נתקיימה הבטחתו, כי כל המטרה בזה היא בכדי להכביד את לב פרעה וכו'.

 (עפ"י בכורי ישראל) 

 מאוצרות המגידים  
נבהלו והכוה, והתיזה נחילים נחילים. מיהרו הנחילים לעשות כשהגיעה הצפרדע למצרים, 

שליחותם. אצו רצו, קפצו ודלגו, טפסו במדרגות הארמון, ונכנסו בשעריו. אח, איזה פאר, איזה 
דר! מלאו את הטרקלין המלכותי, השתרעו על השטיח האומנותי, התישבו על כורסאות ה

הקטיפה, התפרקדו על הדומי הרגלים. עלו על כרכב האח, הסתדרו על אדני החלונות, גדשו עד 
אפס מקום, ועדיין ממשיכים לנהור. פלשו לחדר השינה, התכרבלו מתחת לשמיכה, על הכרים 

על נעלי הבית ובתוכם. והלאה, למטבח, למזווה. וממשיכים ובאים. ומתחתם. אף מתחת למטה, 
לחדרי האמבטיה, לאולם הכינוסים. זהו, הארמון פקוק, אבל באים עוד ועוד. מצטערים, חפשו 
לכם מקום. זוזו מעט, אל תהיו אנוכיים. מקום שמור, אני מחכה לאחי. בעל כרחם ממשיכים, 

תנועע ומקרקר. מקום אחד נשאר, בתנור הלוהט. אין מחפשים מקום ואין. הכל מרבד ירוק, מ
בררה, צווי השם הוא, קופצים פנימה בתחושת הקרבה, מסירות נפש. גורלו של מאחר, שכולם 

 הקדימוהו. תפסו את כל המקומות הטובים, לקנא בהם. שליימזל היית ושליימזל תשאר. 
  –ומה לבסוף 

, אבל לא מן התנורים. לפי )שמות ח, ט(דות" "וימותו הצפרדעים מן הבתים ומן החצרות ומן הש
.ומה למדנו? )ילקוט שמעוני(שמסרו נפשם למות על מצות הקדוש ברוך הוא, חזרו ליאור חיים 

שאין לחשב חשבונות! אלו שנראו בטובה ובשלוה, נערמו חמרים חמרים וברקבונם באשה 
 ם, ורק הם, שרדו! גם להם עצמם! שהם מוסרים נפשם דוקא ה -הארץ. ואלו שנדמה היה 

כבר סיפרתי, בראש השנה שנת ת"ש הפציצו הגרמנים את ביאליסטוק, ובסוכות  -ובי היה מעשה 
 נמלטנו לוילנה, בירת ליטא החפשית. 

כחצי שנה לאחר מכן השתלטו הרוסים על ליטא ואסרו על קיום הישיבות. ישיבתנו ירדה 
ים מצוד אחר בני הישיבות, למחתרת. בשבת קדש פרשת שלח נמסר לנו, שהרוסים עורכ

במדבר (להגלותם לסיביר. חברי נפוצו לכל רוח, ואני אמרתי לחברותא: "אדם כי ימות, באהל" 
דברים (. וכמו שדרשו )שבת פג ע"ב(, אפילו בשעת מיתה אל ימנע עצמו מבית המדרש )יט, ד

צמכם בתורה שנאמר , הצפינו ע)דברים ב, ג(שאם בא עליכם השונא "פנו לכם צפונה"  )רבה א, יט
. ישבנו כל השבת, ולמדנו בהתמדה. במוצאי שבת שבנו )משלי ב, ז(בה: "יצפון לישרים תושיה" 

שמלאך המוות השיגו כשפסק לרגע מלימודו,  )שבת ל ע"ב(לאכסניה, וכמו שארע בדוד המלך 
פקנו התדפקו מלאכי החבלה של הבולשת על דלתנו. חברינו התפזרו, כאמור, ואותנו תפסו. הס

לקחת איתנו את התפילין וכמה ספרים, והסיעו אותנו אל הרכבת. מצאנו בה כמה מחברינו 
שנתפסו בכף, ורבים אחרים הצליחו להמלט. כשראו אותנו, לעגו: "איי, יענקל'ה, קריניקער, אזא 

 שליימזל ביסטו! הלא קטן קומה אתה, יכולת להחבא בקלות!" 
נתפסו, וברי המזל הצליחו להמלט מצפרני הבולשת. הכלל, המצוד המשיך. השליימזליניקעס 

 הסיעונו לסיביר, לעבודת פרך במחנה כפיה. כמה קנאנו באותם ששפר חלקם והצליחו להחבא 
ואז פלשו הגרמנים לליטא, עם האייזענץ גרופע, פלוגות המוות שלהם. אבל לא היתה להם  -

 ו וטבחו ביהודים הקדושים. עבודה רבה. כפי העדיות ששמענו האזרחים הליטאים עצמם קמ
 פר לי הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל: בימי אברכותו היה רב בעירה זעירה, ציטויאן שעל ידיס

קלם. היו שם מתי מעט משפחות יהודיות, בין קומץ האיכרים הגויים. ידם לא הספיקה לכלכל את 
רבם בלחם לשבע, והוכרח להגר למדינת הים. במלחמה, סיפר, כרתו האיכרים הליטאים את 

 יהודים באבכות מעדר! חיות אדם! ראשי שכיניהם ה
 כמעט איש מחברינו 'ברי המזל' לא שרד. ואילו אנו, ה'שליימזלניקעס', היתה לנו נפשנו לשלל! 

  –והלאה 
בעיצומה של המלחמה שוחררנו מהמחנה, בתנאי שנתגורר בישוב הסמוך בתנאים מגבילים. 

יפוס. אושפזתי בבית החולים, מצבנו הירוד, בצרוף תת תזונה חריפה, המיטו עלינו את מחלת הט
ולידי שכב בחור ישיבה חסון שחלה אף הוא במחלה. הכל נדו לי, צפו שלא אשרוד. שכני, הוא 
שנפטר. לפני פטירתו אמר: "ראה יש לי כאן סכום כסף", היה זה סכום זעיר, אבל הציל את חיי, 

 "קחהו, שלך הוא". הוא נפטר, ואני החלמתי. 

בלני. חששו מהדבקות. ספרו ששרפו את חפצי. החלטתי לעקור משם. שבתי לאכסניה, וסרבו לק
הרי לא עוקבים אחרי, סבורים שעודני בבית החולים. שבועיים ימים הלכתי לאורך מסילת הברזל. 

 התכלכלתי בלחם שקניתי במעותיו של הנפטר. 
ל השוחט, כעבור שבועיים הגעתי למרקה, וחפשתי בית עם מזוזה בפתחו. ממרום הנחוני לביתו ש

הרב רוט, יהודי חם וטוב לב, שארחני בביתו. מצאתי שהגיעו לשם פליטים רבים מרוסיה, ליטא 
ופולין, וילדיהם לומדים בבתי הספר הכפרניים. החלטתי שצריך לפתוח חדר, תלמוד תורה חרדי. 
הזהירוני, זו סכנת נפשות, לפתוח תלמוד תורה תחת עינה הפקוחה של הבולשת. אבל אני הרי

נובהרדוקר. מצאתי מקום ללמד בו, ביתו רחב הידיים של גוי מקומי, חניק שמו. ערבי אדוק בדתו, 
ששנא את הכופרים הקומוניסטים שנאה עזה, והיה מוכן להסתכן עבור כל דבר הקשור בדת, לא 

 משנה לו איזו. 
 הלכתי לשכנע את ההורים שימסרו לידי את בניהם. השתמטו, באמרם שהרשויות נותנות

הקצאת לחם רק למי ששולח ילדו לבתי הספר שלהם. "הפתק הכחול" הוא בגדר פיקוח נפש 
 עבורם.

 אמרתי: "עלי ועל צוארי, אשיג לכם "פתק כחול". 
מהיכן? באותה עת פשטה השמועה שאלמונים פרצו למשרדי הרשויות וגנבו מלאי של פתקים 

, ש'לא העכבר גנב אלא חורו' כחולים. לא ידעתי מי עשה זאת, אבל ידעתי את מאמר הגמרא
. מצאתי את ה'חור', יהודי משלנו, ספסר בשוק השחור. עוררתי )גיטין מה ע"א, קידושין נו ע"ב(

בו את הנקודה היהודית, תן ידך לחינוך טהור לילדי ישראל. הסכים למכור לי במחיר הקרן. אספתי 
על התלמוד תורה המחתרתי, תרומות, וקניתי. נו, דבר כזה קשה לשמור בסוד. הרשויות עלו 

 ומצאו שההורים מקבלים הקצאת לחם בפתקים כחולים שהגיעו אליהם ממני. 
מצאתי עצמי בבית הסוהר. ההאשמה: ספסרות בשוק השחור. העונש: מוות. זה לא צחוק, הייתי 
בתא הנידונים למוות, אבל משמים גזרו דיני לחיים, וכעבור חצי שנה שוחררתי. כמה קנאתי באלו 

נותרו חפשים, בחוץ! אשרי שנתפסתי על דברי תורה, אבל האם לא יכול הייתי לארגן את ש
 הענינים בצורה מתוחכמת יותר, שלא יעלו מיד על עקבותי? אח, יענקלה דער שליימזל! 

כששוחררתי מבית הכלא נודע לי, שהשלטונות הרוסים הגיעו להסכם עם ממשלת פולין הגולה 
חים הפולניים שבשטחה יגוייסו למאמץ המלחמתי נגד הגרמנים. שמושבה בלונדון, שכל האזר

ואז ישבתי שקט  -חברי נשלחו לחפור שוחות וחפירות תחת אש הגרמנים, ורבים מהם לא שבו 
 )והגדת(ושאנן בבית הסוהר!...

 (ט', ז') ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד את לבו, ולא שלח את העםוישלח פרעה, והנה לא מת 
 קושיא שהיא תירוץ...

היתה מפני ש"ממקנה ישראל לא מת -הנה מלשון הפסוק משמע שהסיבה ל"ויכבד לב פרעה" 
עד אחד". וכל הרואה תמה, וכי זו סיבה להכבדת לבו של פרעה? התינח במכת צפרדע, שראה כי 

גם זה מובן,  -א סיבה מובנת להכבדת לבו, או כשעשו החרטומים בלהטיהם זו הי -היתה הרווחה 
אך ש"ממקנה בני ישראל לא מת עד אחד" יהיה סיבה להכבדת הלב שלא לשלח את בני ישראל? 

 זה ממש אינו מובן.
"ויעש ה' את הדבר הזה ממחרת, וימת כל עוד צריכים להבין, דהנה התורה מספרת (פסוקים ו', ז): 

מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, מקנה 
, הרי ששינתה התורה לשונה, שבתחילה, בסיפור עצם המכה ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם"

, ואילו בסיפור השמועה ששמע פרעה משלוחיו "אחד"כתבה התורה שלא מת ממקנה ישראל  -
 ה ישראל "עד אחד", ומה טעם השינוי?כותבת התורה לא מת ממקנ

 אכל לכשנתבונן נמצא, שכאן חבוי הטעם להכבדת לב פרעה, ופה נעוץ יסוד מוסרי נפלא.
שמקנה  -שימות מקנה מצרים, והשני  -הנה שני דברים יצאו מפי הגבורה לפני מכת דבר. האחד 

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

ולכאורה מדוע התורה מדגישה את הריבוי שגם בהמת השותפים לא מתה, דוקא בפסוק בו 
הוי אומר שזהו הטעם ל"ויכבד  -התורה מתארת מה ראה והבין פרעה, ולא בתיאור עצם המכה? 

 לב פרעה"!
ה כח העמיד פרעה את לבו מול מכת הדבר, שהמיטה אסון על אלהי מצרים, שאם תשאל, באיז

התשובה נעוצה בפסוק  -על כלכלתם ועל מאכלם? הכיצד מכבידים לב מול אמת נוקבת שכזו? 
", וכפי שדרשו חז"ל שאפילו בהמה חציה עד אחדזה: "וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל 

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

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

 ויכבד לב פרעה... -בהמה של מצרי שלא מתה... ומיד 
 ...מאזניים של רשע

והנה, אפילו אם נניח שקושיתו של פרעה אכן קושיה חזקה היא, ובאמת אותן בהמות שחציין 
יש כאן סיבה להכבדת לבו כי לא  -של מצרי היו צריכות למות לפי דברי משה, ומפני שלא מתו 

נתקיימו דברי משה, עדיין כלום יש לו תירוץ על כל הבהמות שכן מתו?! אף אם "בהמות שותפים" 
כלום מליוני הבהמות שנשמדו במכת דבר אינן מהוות קושיא  -הן קושיא על האמת והאמונה אלו 

 על הכפירה?!
היכן מצא לו פרעה מאזניים שכאלו, המכריעות ע"י קושיא אחת כנגד מליוני הראיות הניצחות 

 ההפוכות?
ת, ובאמת גם אצלינו בחיי היום יום, לפעמים מתעוררות אצל חלושי הדעת אי אלו תמיהו

ושואלים "שאלות" כביכול על הקב"ה, רח"ל: למה? מדוע? וכו' וכו', ואנו שואלים: למה אותם אלו 
 אינם שואלים על הכפירה...?! -ששואלים על האמונה 

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

לנו את התורה במעמד הר סיני? הם חקרו כבר מי מקיימנו בגלות אלפי שנים, חרף כל הרדיפות 
 והרציחות בכל פינה בעולם?

 -וכי אין כל אלו שאלות של ממש על כפירה? וא"כ גם אם אין להם תירוץ על השאלות באמונה 
ספק? ובפרט שרוב השאלות הקשות דוקא מופנות על הכפירה... (הבה מדוע לא ישארו לכה"פ ב

איננו משיגים בשכלנו הדל. ואת  -ונחשוב: את התורה, שהקב"ה נתן לנו בשביל שנבין אותה 
בה אנו כבר רוצים  -הבריאה, שלא ניתנה כלל להבנתנו, ואנו רק מתארחים בה לשבעים שנה 

 נה...?!)ת באמו-ו-ל-א-להשיג הכל, עד שיש לנו ש
ואגב, ניתן להניח שכל אלו "השואלים שאלות", גם הם חשים בסתר לבם שכל השאלות שלהם 
אינן בגדר "קושיות עצומות", ומסתמא הרעק"א היה מצליח ליישב אותן... אלא שבדרך כלל 

מ"בטן רשעים תחסר" החושקת  -מתוך התבוננות, אלא מהבטן  -השאלות אינן באות מהראש 
 בעוה"ז...

 בה לפרעה הרשע...תשו
הנה ננסה אנו הקטנים  -ומכיון שבארנו שבדרך כלל ניתן למצוא תשובות ל"שאלות" באמונה 

 לענות לפרעה על "שאלתו"...
שמקנה  -שימות מקנה מצרים, והשניה  -הנה נתבאר לעיל, שבמכת דבר נגזרו שתי גזרות, האחת 

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

 הרי חציה של המצרי נשאר חי, והרי זו סתירה לגזירה שכל מקנה מצרים ימות. -
מצא ואם כן מובן מאליו שאין כאן קושיא, כי בהכרח שאחת מן הגזירות לא תחול במקרה כזה. ונ

שכל הספק הוא איזו גזירה להעדיף, אם להעדיף את הצלת בהמת ישראל עם הצלת בהמת 



 

ג 

או את איבוד שתיהן, והעדיף הקב"ה להציל את חציו של היהודי על אף קיומו המוכרח  -המצרי 
מאשר לעשות בהיפוך, וא"כ מה הקושיא? הרי כל צד שהיה נבחר היה משאיר  -של החצי השני 

 כבד לב פרעה...!! -ה... אך לפרעה פתרונים... לפרעה מקום לטענ
אלו תהפוכות לב האבן העומד כסלע איתן, אשר אחר תאותו ימשיך לרדוף, וכל הראיות 

אע"פ שאינה אלא דחיה  -השכליות לא יזיזוהו ממקומו כמלא נימא, אלא ימצא דחיה כל שהיא 
 בקש...

ממון ישראל, ושלא להותיר מבהמת אמנם באמת היה אפשר לקיים שניהם: שלא להפסיד את 
ע"י שהקב"ה היה גורם שעוד לפני מכת  -מצרים, ושאעפ"כ לא תהיה קושיא על אחת מהגזרות 

דבר כל השותפויות של בני ישראל עם מצרים יתפרדו. אך כאן התעלל הקב"ה בפרעה, והניח לו 
 כדי ש"יחזק לבו"!!! -מקום שתהיה לו "קושיה" 

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

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

ום מכל צדדיו!! כי אם נפער סדק אבל תנאי אחד יש לקיום האמת בלב האדם, והוא שהלב אט
"חטאת רובץ", היצה"ר  -"לפתח" הזה  -קל בלבו של האדם, ואפילו פתח כחודו של מחט, מיד 

 תיכף נדחף שם ומצליח להחליש באחת את כל מצבור האמונה האדיר שבקירות הלב פנימה!!!
בכדי  -טן ביותר ולו הק -הלב המלא אמונה הרי הוא כשקית גדושה ומלאה במים, אשר די בחור 

 -שישפכו כל מימיה לארץ!! וכך הוא הדבר אף בליבו של אדם, כי כנגד כל האמת הגדולה שבלב 
תוקף האמת  -וכבר "לפתח חטאת רובץ"  -די בליצנות אחת, בקושיא אחת, ברפיון ידים אחד 

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

 שפעם ביקרתי אצל גביר גדול אחד לצורך התרמתו לדבר מצוה חשוב. וזכורני
הגביר הנ"ל באמת יותר הולם היה לכנותו "עני מר" (א ביטערע ארעמאן), כי אמנם כסף לא היה 
חסר לו, אלא שהוא היה עכברא דשכיב אדינרי... שאין לו כל יכולת להתרומם משכיבתו זו, ואין 

ו על פרוטה אחת אינו בעה"ב להוציא מתחת ידו... וכי הלזה "גביר" לו כל שליטה על ממונו, ואפיל
 יקרא?!... והלא עני מר הוא...

עכ"פ אותו "עני מר" שרובץ על דינרים רבים תחתיו, התבקש על ידי לתרום לענין נכבד, והוא אכן 
 אפילו הסכים שצריך לתת עבור ענין חשוב זה, אלא שבסופו של דבר קמץ את לבו, שהרי אין

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

למה עושים כך, ולמה לא עושים כך, וכו' וכו'. נו... וכי משום כך סרה הסיבה לתרום לאותה מצוה 
 א...-י-ש-ו-... ולמה? כי מצא איזה קלא! אבל כסף כבר לא ראינו "עד אחד" -המדוברת? 

 לפתח חטאת רובץ! -הוי 
 קושייתו של ה"אינט"

עוד זכורני מימי צעירותו, מעשה שהיה בראדין בסוף ימיו של הח"ח זצ"ל, מעשה שהרעיש 
בשעתו את העולם היהודי כולו, והיה לשיחת היום, וממנו נלמד עוד מהו כוחן של תהפוכות ללב 

 א לבוא ע"י "קושיותיו" ו"שאלותיו" הנובעות מלבו ותאוותיו...האדם, ואנה יכול הו
בעיירה ראדין היו קבוצת פורקי עול בשם "פועלי ציון". הללו התארגנו והוציאו איזה כתב עת, בו 

 הפיצו את דעותיהם הכוזבות.
קבוצה מבני הישיבה בראדין התארגנו כנגד וטכסו עצה להשיב מלחמה שערה, עד שפעם אחת 
הגו רעיון: באחת הפעמים שהיה העלון צריך להיות מופץ, הקדימו הבחורים בשעת לילה 
מאוחרת טרם הפצתו, קפצו דרך החלונות של בית הדפוס, רוקנו מתוכו את כל החומר המודפס, 

שם בעזרת כמה גזרי עצים  -התנור שבפאתי היכל הישיבה, ישיבת ראדין  והוליכוהו אחר כבוד אל
 הבעירו את כל העלונים...

אלא שעם כל רצונם הטוב וכשרונם המבורך, לא זכרו הבחורים את הכלל הבסיסי שלא להשאיר 
עקבות... ולפיכך למחרת, כאשר ראו אותם "פועלי ציון" את אשר חולל כבודם, רצו בזריזות אל 

 הישיבע בוחרים... ומשפתחו את התנור מצאו שיריים... אכן נודע הדבר... -בת החשודה הכתו
תיכף ומיד החישו הפרחחים צעדיהם, ובאו לפרק את זעמם בבית הכהן הגדול החפץ חיים 

 זצוק"ל.
והנה נכנסים המה קבוצה של מספר אנשים, איזה חצוף אחד פתח ראשון את פיו בדברי חוצפה 

מיד נכנסה בו רוח שטות והשתגע לפתע  -תוך כדי חירופיו וגידופיו  -ובו ברגע נגד מרן הח"ח, 
לעיני כל, ובשגעונו יצא אל הבית, הרחיק לכת עד שפת הים, שם עלה אל אוניה כלשהיא, והטביע 

 עצמו למוות, ותהום כל העיר.
כתב העת של המעשה כמובן היה לשיחת היום בין הבריות, זה אומר בכה וזה אומר בכה, ואילו ב

הציונים היוצא בוורשא בשם "האינט" (אצל היראים היה נקרא אינט בחיריק תחת האלף... 
שאלו שאלה על החפץ חיים... הבה ונשמע את הקושיא של  -ומשמעותו באידיש "כלב נובח") 

 "האינט":
הבת הרי החפץ חיים חיבר ספר על הלכות לשה"ר, והרי כולם יודעים שהח"ח מעורר על הצורך בא

איש את רעהו, וא"כ הכיצד זה קילל הח"ח את האיש שישתגע וימות? שאלת תם... ממש 
 כשאלתו של אחאב...

הח"ח קילל את האיש, ומחמתו השתגע  -הרי מודים המה שלפי הסיפור שהם בעצמם סיפרו 
ומת, והיאך עשה זאת הח"ח? אלא ודאי יודעים הם שהקב"ה שמע את דבריו, וקיימם, ועל כרחך 

בריו חשובים מאוד בשמים. וא"כ הכיצד זה שואלים על איש כזה, ועל מעשה כזה, בו קיבל שד
הסכמה פרטית מהשמים? איך מדפיסים כזו שאלה ברצינות תהומית, ומפיצים אותה בכל מקום 

 ללא כל בושה עצמית? איך?
ת כל כנראה שהיו להם מלמדים טובים לשיטת ה"שאלות המופרכות מיניה וביה", שיטה ההופכ

 אחאב ופרעה... -שאלה להגיונית אם נועדה היא בכדי לנגח את התורה... ומי הם? 
סופו של מעשה שכבר אינו נוגע לעניננו היה, שהח"ח שמע את שאלתם, וענה להם תשובה, 
ומכיון שהיה כבר זקן, ציוה לאברך אחד לכתוב מילה במילה, והוא ז"ל חתם מלמטה, וכה נכתב 

 תפוצות ישראל בארץ ובגולה:במכתב שהתפרסם אז ב
זה שקר! מימי לא קללתי יהודי!! אבל סוף המעשה שהשתגע,  -"מה שהם אומרים שקללתי אותו 

זה אכן אמת ויציב!! וזאת למען ישמעו ויראו, שעם ישיבע בוחרים אסור  -ואח"כ נאבד מן העולם 
       יניה.                                                                                                   להתחיל!!" עכ"ד מרן הח"ח זצוק"ל, וכמה הילכתא גבירתא איכא למילף מ

 (לב שלום)

 
 "יהי לתנין"

אני זוכר, בשעתו, היתה בפולין מבוכה רבה. לבני הישיבות, ברוך השם, לא נגעה, אבל בין 
לשווקים המוני שטרות מזויפים של מאה זלוטי.  הסוחרים שררה עצבנות רבה: כנופיה החדירה

אלמונים רכשו סחורות ברבבות זלוטים ושלמו במזומנים, בשטרות מרשרשים. המוני סוחרים 
תמימים נפלו בפח. בני הישיבות, כאמור, לא נפגעו. מעטים מהם ראו שטר של מאה זלוטי, גם 

ה אנושה, והחשדנות היתה רבה. לא עשרה זלוטי היו הון רב עבורנו. אבל המסחר הגדול ספג מכ
אחת הוזעקה המשטרה לעצור קונה תמים ששלף חפיסת שטרות מקוריים, לא אחת נעצר סוחר 
אומלל שבא לבנק להפקיד את פדיונו והתברר שנעשק. המשטרה גייסה את כל מודיעיה, 

עקבות  ההצפה אימה על הכלכלה. חברו פיסת מידע לרעותה, ועלו על-הבולשת נכנסה לפעולה. 
החבורה. חשפו את בית הדפוס, החרימו את הגלופות, ואסרו את הזייפנים, העמידום למשפט. 
הסוחרים נשמו לרווחה, וסננו במשטמה: "הלואי וידונו למאסר עולם ולא יראו אור יום!" נזקים 

 רבים גרמו, וצלקות רבות הותירו.

תאר בציוריות את העוול והעושק.  עורך דין ממולח נשכר ליצגם. כסף, הרי לא חסר להם. התובע
איך סוחרים תמימים נפלו בפח, וכשבאו עם הפדיון לבנק הודיעום שהכסף נטול ערך, שוה לצור 
על פי צלוחיתם. איזה מפח נפש, איזה שברון לב, איזה הפסד! בהמשך, הבטיח, יעלה כמה 

שהפסידו כל רכושם סוחרים לדוכן העדים. כאלו שנאלצו לפשוט רגל בעקבות מעללי הכנופיה, 
 שמכרו סחורה משובחת תמורת פיסות ניר חסרות ערך!

קם הסנגור, ושאל: "מי אמר שהשטרות מזויפים? אולי היו אלו שטרות מקוריים?!"
השאלה עוררה תרעומת וביקורת: "מה פרוש, הבנק קבע!"

 והוא בשלו: "לפי מה קבע הבנק, אולי טעה?"
היה מושלם. היה עיוות בדיוקנו של קאזימיר, וחסרו כמה  "למזלנו", הסביר התובע, "הזיוף לא

קוים עדינים בכנפי הנשר הפולני בפינה השמאלית העליונה. סקירה חדת עין, חשפה את הזיוף 
 מיד!"

 "מלבד שינויים זעירים אלו, היה הזיוף מוצלח?!" חקר הסנגור.
וחותיו, זה ענינו: "אכן התובע קד בלעג. אם הסנגור מבקש להדק את טבעת החנק על צוואר לק

כן, עמל רב הושקע בו", החמיא. "הזיפנים השיגו ניר זהה, וצבעים תואמים, ושקדו על הגלופות 
 באמנות רבה. אבל, מה לעשות, לשלמות לא הגיעו!"

"אומר לך מדוע", הפתיע הסנגור. "משום שהם אנשים ישרים, ולא רצו לרמות. לכן לא חיקו 
. ואם הסוחרים לא עיינו ולא חשפו, ענינם הוא. הם האשמים בשלמות, כדי לאפשר לזהות

באסונם! החוק אוסר לזיף זיוף מושלם, מוליך שולל. הם לא עברו אפוא על החוק, ואני דורש 
 מבית המשפט לשחררם!"

 איזו סערה פרצה באולם בית הדין!
 איזו חוצפה, איזו עזות פנים!

 -ומדוע? 
דיקים ותמידים. היתה זו חבורת זיפנים שבקשו לעשות הון כי הכל יודעים שלא היה זו חבורת צ

בתרמית, וחתרו ליצור זיוף מושלם. כמה מאמצים השקיעו במציאת גליונות הניר המתאימים, 
 -במציאת הצבעים התואמים, בחריטת הגלופות. ניסו בכל כוחם ליצור זיוף מושלם 

 וכשלו, לאסונם!
 -מעשה שהיה הוא 
 ומכאן, לפרשתנו.

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

 לע מטה אהרן את מטתם".ידוע: "ויב
"כשראה פרעה כן, תמה ואמר: ומה אם יאמר למטה: בלע לפרעה ולכסאו?! עכשו הוא בולע 

 אותו!"
 ומה אמרו החרטומים? פנו להזמין שרביטים חדשים...

 -ומה זה אומר לנו 
אלו דברי רבי ירוחם ממיר זצ"ל ("דעת חכמה ומוסר" ח"ג מאמר מה): "בכל הבריאה, נראה 

מהלך בכל דבר. וכמה בתי חכמה ובתי ספר נבנים, וכאילו אנו מבינים אותם ומוצאים אנו  לכאורה
 -בה טעם 

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

 ומהלך!"
זה מה שרצה הבורא יתברך להשמיענו באות הניתן לפרעה. שהנה, גם החכמים המצרים 
מתימרים לעשות כן. אבל אינם מסוגלים אלא לפסוע הצעד הראשון. לכאורה הינו הך, כמוהם 
כמשה וכאהרן, והם לועגים ומקניטים. אבל בהמשך מתגלה אפסותם, ובעל כרחם יודו וימליכו 

 יא"!ויאמרו: "אצבע אלקים ה
 -ואני נזכר 

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

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

 התפתחות המדע!
תמהתי: מה הקשר בין השנים. השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם. וכי חסרים מדענים 

 דגולים שומרי תורה ומצוות?!
אמר לי: המדע מציג שאלות, והדת מציגה תשובות. ובכך, חוסמת היא את התפתחות המדע. כי 

ושואלים את  -עפר לפיו  -ו מתיחסים לתשובות כשיש תשובות אין שאלות. אבל אנחנו איננ
 השאלות, ומגיעים אל התשובות "האמתיות"!

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

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

 באיזו תרועת נצחון אמר זאת, איך נצצו עיניו!
 אמרתי: כמה נפלא! אז אולי תשתף גם אותי בממצאיך, איך נוצר העולם מאליו?!

אה, ובכך, זה היה כך: בתחילה היה העולם מוצף במים טעוני חמרים כימיקליים. החוקרים 
סערת ברקים, וברק אחד שיפד כמה וכמה משתמשים במושג "מרק כימיקאלים". ואז התחוללה 

כימיקאלים בכח חשמלי עז ואיחד אותם, וכך נוצר, באקראי, התא החי הראשון. מכאן ואילך, זו 
 -רק שאלה של התפתחות 

הבטתי בו וחייכתי, והוא חש שלא בנוח. אמר: כמובן, זה רק 'על רגל אחת', יש בענין הזה ספרות 
 -שלמה 

טוב, פרופסור. אתה מצפה שאשאל אותך מה אחוז ההסתברות שברק  אין לי ספק בכך. אמרתי:
ישפד חמרי גלם ויצור מהם תא חי, ומה סיכויי השרידות של התא. ואיך השתכפל והתחלק, ואיך 
התמזגו שני התאים וחלקו ביניהם תפקידים. ובכן, לא אביך אותך בכך. אבל תענה לי רק על 

 -תוללה על פני, איך קראת לזה, מרק כימיקלים שאלה אחת. הכל התחיל בסופת ברקים שהש
 כן, אישר.

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

 א גילעכטער, איזו בדיחה!
אז גם אתם מודים בבריאה! בכדי שלא להודות בבריאה יש מאין בששת ימי בראשית, החלטתם 

והיום הם מרחיקים עוד יותר,  -רק כימיקלים' דמיוני להרחיק מליארדי שנים, ולהתחיל באיזה 'מ
אבל ככלות הכל, מישהו יצר את החומרים, והכין את התנאים,  -ומתחילים מאיזה מפץ גדול 

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

 ך באות המטה שנהפך לנחש.וזאת הורה הבורא יתבר
מדוע בחר באות שגם החרטומים יכלו לעשותו, ורק לאחר מכן, כשהתנין הפך למטה ובלע את 

 -תניניהם, חפו פניהם והודו באזלת ידם 
כי כך דרכם מאז ומעולם, בורחים מהאמת ומתימרים להבין מסברתם, ומרחיקים שלוש וארבע 

 (והגדת)             והם כה נלעגים!  פסיעות, ודרכם נחסמת. ובעל כרחם מודים,
 "יהי לתנין"



 

ד 

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

וידי, ונצלתי זאת. יהודים אוימו שאם לא ישלחו בניהם ספר. המפא"י'ניק הזה אחז עצמו כמכר 
לחינוך 'שלהם' לא תרכוש 'תנובה' את תוצרתם החקלאית, ולא ימצאו מקום עבודה. הייתי 

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

רוצה לשמוע, "מהיום דרכינו נפרדות", כאילו עד היום היתה דרכנו משותפת. "לך ל'חזון הוא לא 
 איש' שלך". זה באמת מומלץ, שלכל אחד יהיה איזה 'חזון איש' פרטי כזה, משלו.

על מה יצא הקצף? ובכן, היה זה זמן קצר לאחר פגישת בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, עם 
ועמו  -חוקקה חוק גיוס חובה ושרות לאומי לבנות, וה"חזון איש"  ה"חזון איש" זצ"ל. הממשלה

פסקו שזה ב'יהרג ועל יעבור'. הארץ רעשה וגעשה, וראש הממשלה החליט  -כל גדולי ישראל 
להפגש עם ה"חזון איש". כשנוכח בנחרצותו, הוקפא ביצוע החוק. כשחזר בן גוריון מהפגישה, 

איש" ועל פקחותו העצומה, אבל התרעם על משפט  סיפר בהתפעלות על אישיותו של ה"חזון
 אחד ששמע מפיו.

ה"חזון איש" צטט באזניו הלכה מן הגמרא (סנהדרין לב ע"ב): שתי ספינות עוברות בנהר [במצר 
צר] ופגעו זה בזה, אם עוברות שתיהן, שתיהן טובעות, בזה אחר זה, שתיהן עוברות [והשאלה 

ים שהיו עולים במעלה בית חורון [מקום צר, שעוברים בו אחד למי מהן זכות קדימה]. וכן שני גמל
 -אחד] ופגעו זה בזה, אם יעלה שניהם, שניהם נופלים. בזה אחר זה, שניהם עולים 

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

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

ש"ס בבלי וירושלמי, מכילתא ותוספתא, זוהר ומדרשים,  -טוענים אתם שספינתכם מלאה 
 -תנאים ואמוראים וגאונים, ראשונים ואחרונים, בבקשה. אבל למה לומר שספינתנו ריקה 

 מר."ומה יש לכם, במחילה", העזתי לו
 -"אוהו, יל"ל ויל"ג, ומאפו וברדיצ'בסקי, וביאליק וטשרניחובסקי" 

 "נו, באמת".
 השתתק, נבוך.

אברהם יצחק ויעקב, משה  -להבדיל  -גם הוא הבין שלשים את ביאליק וטשרניחובסקי מול 
מול הלל ושמאי, רבן יוחנן בן זכאי ושושלתא דרבן גמליאל, רבי עקיבא  -ואהרן, דוד ושלמה 

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

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

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

הייתי יכול לענות לו, שאם יתקלו במעלות בית חורון שתי עגלות, האחת טעונה אוצר המלך 
זכיר שהקש שורץ נחשים ועקרבים, אין ספר איזו תדחה מפני והשניה קש וגבבא, שלא לה

 רעותה. אבל, כבר אמרתי: הייתי זקוק לו, לעשות טובה ליהודי.
 אמרתי לו: "הרי למדת ב'חדר'. תרשה לי להזכיר לך משהו".

 אמרתי, פעם עוד היה עם מי לדבר. היתה להם 'גרסא דינקותא'.
בני ישראל. אמר פרעה: "מי ה' אשר אשמע בקלו. משה ואהרן באו אל פרעה, ודרשו לשלח את 

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

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

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

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

ובדיה ספורנו (שמות ז, יב): "וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם", על תבנית ותמונת פירש רבינו ע
תנינים, אבל לא בתנועתם. "ויבלע מטה אהרן את מטתם", שיראו שהאל לבדו הוא הנותן נשמה 

 ורוח. ולא היה כח בחרטומיהם לתת תנועה בתנינים.
לא בין מעשיו  -החילוק וההבדל ומדוע בחר הקדוש ברוך הוא באות זה, כי רצה להעמידנו על 

למעשה החרטומים בלבד, אלא על התהום הפעורה בין השקפה ודת, לבין היהדות, דת האמת. 
וכבר עמדו על כך הרמב"ם (באגרת תימן) וה"כוזרי" (מאמר ג אות ט), שבהשקפה ראשונה עלול 

ך במבט שני, מיד אדם לטעות בין אדם חי לבובת שעוה. לכאורה, בחיצוניותם, נראים כזהים. א
רואים: השער פאה נכרית והעינים כדורי זכוכית, הפנים טיחת שעוה והמילוי קש. ובאדם, מוח 
ולב, וראות וכליות, וכבד וטחול, לבלב ובני מעיים, בשר ודם, רקמות ועצמות, פנימיות חיה 

 ופועמת. ועל הכל, נשמה בת שמים, חלק אלוק ממעל!
ש מטהו והפכו דמויי תנינים. האם היו להם קרבים ובני מעים, ולעניננו, החרטומים השליכו אי

והאם היתה בהם חיות ותנועה? פוחלצים היו, תניני דמה. ואילו תנין אהרן תנין ממש היה, על כל 
איבריו וגידיו, חי ומתנועע, אוכל ובולע!

כמה כך כל חכמתם ותרבותם. מה הדמיון לדבר אחד מדברי תורה, ולכל מצוותיה של תורה. 
 -פנימיות יש בהם, כמה עומק והשכלה והבנה 

השל"ה הקדוש באר ענינים העומדים ברומו של עולם בכונת המצוות, והזהיר (בהקדמת ספרו) 
"שלא יעלה במחשבתכם שירדתי לעומק הענין, כי אינו אפילו כערך טיפה בערך הים הגדול. כי 

לא יעלה ויגיע להבנת מצוה אחת עד  לסודות ההם אין סוף וקץ. אדם אם יחיה אלף שנים פעמים
 עמקה ושרשה ושרש שרשה!"

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

"ז), ו"מרבה תורה מרבה חיים" (אבות פ"ב מ"ז). "ושמרתם בעולם הזה ולעולם הבא" (אבות פ"ו מ
את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם" (דברים כט, ח), כאלו עשיתם עצמכם (סנהדרין צט ע"ב), 

 -יצרתם אישיות חדשה, נעלה ומרוממת 

 ומה, האם יתכן להשוות בובת שעוה לאדם?
 האם לא צודק לומר, שהאדם 'מלא' ובובת השעוה 'ריקה'?!

 "טוב", ענה לי, "בוא לא נתוכח על עניני השקפה".
 "נו, סוף סוף. אבל יש כאן יהודי שמאימים להשבית פרנסתו אם לא יוציא ילדיו מחינוך חרדי!"

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

יש גמרא, איך לומר תמוהה. מי חכם, ויבינה. משה ואהרן באם לפני פרעה ודורשים לשלח את 
ישראל. פרעה דוש מהם מופת. משליך אהרן את מטהו, והופך לתנין. משליכים החרטומים 
מטותיהם, והופכים לתנינים. תיקו. "ויבלע מטה אהרן את מטתם" (שמות ז, יב). אה, על זה לא 

ניני דמה, בלי רוח חיים. והמטה של אהרן הפך לתנין חי, רוחש ואוכל, תנין אמת, חשבו. הם יצרו ת
מעשה אלקינו ונפלאותיו. ונס בתוך נס, קודם שב והפל מטה, ואז בלע תניניהם (שבת צז ע"א). 

 ונס שלישי, שלא העבה (שמות רבה ט, ז). מה אמרו החרטומים, שזו אצבע אלקים? איפה!
[ראשי המכשפים של מצרים (רש"י)] למשה: תבן אתה מכניס לעפרים "אמרו לו יוחנא וממרא 

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

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

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

 -האלקים, איך העזו לומר דבר  בחטף במטה
 העזו גם העזו. ברש"י (שמות ז, כב) משמע שאמרו כן לאחר שמטותיהם נבלעו!

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

 !מישהו מבין?
אור המאמר, שלפעמים אי אפשר לענות למתנצח בדברי הגיון. ימקובלנו מהסבא מקלם זצ"ל בב

כי אז נצבות שתי דעות שוות כביכול, אתה אומר כך והוא אומר כך. עליך לענות לו לשיטתו, כי 
 שיבין עד כמה הוא נלעג!

 -ואספר, בענין זה 
ענין נחוץ. הזמין מונית ומסר את הכתובת. ועץ במרן הרב שך זצ"ל בואחד מרבני רמת גן הוצרך לה

בדרך סיפר לנהג אל מי הוא נוסע: רב גדול. לא, לא מקובל, אבל גאון אדיר. לא, אינו מחלק 
סגולות. ברכות, כן, בודאי. הן פועלות? בלי ספק, הלא הגמרא אומרת (בבא מציעא פה ע"א) 

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

 ועץ ובענינו.וראשון. הרב ישאר אחריו, לה
התקבלו מאור פנים, והנהג רכן לנשק ידי הרב. ברגש עז, קרוב לדמעות, בקש ברכה לכלבתו 

 -המשפחה. וכעת, אללי, חלתה  החולה, נפשו קשורה בנפשה, אהובת
הרב התפלץ בשמעו, אבל הרב שך, ממש "זקן מלא רחמים", נטל את הסידור ודפדף ל"מי שברך 

י כן עלינו לדעת מה נפים, שיבריאו בסיעתא דשמיא, אבל ללחולה": "יש לנו תפילה מיוחדת לחול
 -שם החולה" 

 "לסי", ענה בהתרגשות.
 בות: "ושם האמא?"הרב שך הביט בו מבעד למשקפיו הע

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

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

ית כשפים, אז נאמר יבעשוכך, על דרך זו, ענה משה רבינו לחרטומים: אתם מאשימים אותנו 
 צנות גרידא...ישאתם צודקים. ואז, הרי אתם עצמכם יודעים שאין זו אלא ל

מסופר, שהרב לימד: "שנים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי וזה אומר אני 
 מצאתיה וכולה שלי, יחלוקו" (בבא מציעא ב ע"א).
 בקריאת שמע צריך לאחוז בארבע הציציות!"תמה אחד השומעים: "מה יעשה בחצי טלית, הלא 

 "אה", ענה הרב, "בשביל 'ברוך שאמר' די בשתי ציציות"...
 -וכבר ספרתי 

בשעתו, נקלע בחור מקבוץ "עין שמר" של "השומר הצעיר" לבני ברק. שוטט בעיר, והגיע לישיבת 
יתא. "במה אתם תחא דאוריפוניבז'. תמה לראות מאות בחורים בני גילו שוקדים על תלמודם בר

עוסקים" שאל. ענו לו: "בסוגיות התלמוד". לא ידע מהו תלמוד, ולא מהי סוגיא. אמרו לו: "בוא 
פה והתאימו לו חברותא. אורו עיניו, ונשאר בישיבה! קבל יותחוה שעה של לימוד". הציעו לו כ

 עול תורה ומצוות, והיה לבן תורה.
ספר שהקבוץ אינו משחרר את נירותיו של הבחור, יום אחד נקראתי של מרן ה"חזון איש" זצ"ל. 

ויזדקק ותעודת זהוי לדחית גיוסו לצבא. בקש שאסע עמו לחיפה ואסדיר זאת במשרדי הרשויות. 
 הם יערימו קשיים, אבל נובהרדוקער מסתדר בכל מקום...

ן נסענו צפונה ברכבת, ובתחנת "בית יהושע" עלה קבוצניק שהכיר את הבחור, שנראה עכשיו כב
ישיבה לכל דבר. נדהם, וקרא: "מה אתך, עברת את הנחשלים הנבערים האלה? כלום אינך יודע 

 שחסר להם בורג בראש, מה אתה עושה שם?!"
בסך הכל כמה  -נדרכתי. הבנתי שעומדת להתחולל כאן מלחמת תרבות, ומה הבחור הזה 

 -ומו ידע לענות. אולי משום כך נשלחתי אתו, שאענה במק -שבועות בישיבה 
ואז שמעתי שהבחור עונה: "עזוב, דוד. הנח לי להיות מטומטם כמו ה"חזון איש", ואתה תשאר 

 פקח כמו יוסקה"...
 הלה נבוך בעליל, גרר רגלים ועבר לקרון הסמוך.

 שאלתי: "מי זה יוסקה?"
 וענה: "אה, הוא מחלק את התערובת לתרנגולים".

 (והגדת)  ם, כמה נלעגים הם!ואז הבנתי, שכך צריך לענות. רק כך מבינים ה

 בדרך הדרוש  
 ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל בניהן לאמר ה' לפני משה וידבר

וברש"י, זה אחד מעשרה ק"ו שבתורה. ויש  (ו, יב)שפתים  ערל ואני פרעה
וי"ל, ונקדים  שפתים" אין שייכים לכאן ומיותרים.לדקדק דתיבות "ואני ערל 

דלכאורה יש להקשות על הק"ו שאמר משה הן בני ישראל לא שמעו אלי 
דמשה אמר לישראל ונתתי אותה לכם מורשה ואיתא בגמ' ב"ב קי"ט דלשון 

 תיבת אבל מזה צער לישראל להם' והי, מורשה משמע מורישין ואינם יורשין
 שמעו לא שישראל דמה ו"ק מופרך כ"וא, יורש בעצמו שהוא משמע ירושה

 דמשה ידוע אמנם. מזה צער להם' והי מורשה לשון להם דאמר מחמת הוא לו
 לומר יכול היה ולא השפתים ממוצא הוא ף"בומ ואותיות, שפתים ערל היה

ממהלשנותמוכרח' והיירושהתיבתלומרמוכרח' היכ"ועמורשהתיבת
 ובזה .ירושה אומר היה והוא מורשה לכם אותה ונתתי ת"השי לו שאמר
 ו"הק הלא ת"וא, פרעה ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל בני הן, מיושב
 יכולתי ולא שפתים ערל ואני א"עז, צער להם' הי מורשה ל"דא דכיון פריכא

 זה י"פירש ושפיר ירושה לכם אותה ונתתי אמרתי כ"וע מורשה תיבת לומר
 אורות)(טללי  .ו"ק' מי אחד

 בעבור ובעמך ובעבדיך לבך אל מגפתי כל את שלחאני הזאת בפעם כי
 אני הזאת בפעם כי הפסוק על י"ברש (ט, יד) :הארץ בכל כמני אין כי תדע

 שקולה בכורות שמכת למדנומכאן י"רש פירש'. וגו מגפותי כל את שולח
 מיירי כאן הלא שמיה דכר מאן בכורות מכת העולם ומקשים. כולן כנגד

 מאן אם הפסוק על שמות בפרשת י"ברש איתא דהנה לתרץ ויש. ברד ממכת
בכורותומכתי"רשפירשבכורךבנךאתהורגאנכיהנהעמיאתלשלחאתה
 קשה שהיא ללמדך אלא תחלה להפחידם בה פתח ולמה באחרונה באה

 מכולם קשה בכורות שמכת מוכח כן גם מכאן והנה . שם עיין ביחד מכולם
 כן אם מכולן קשה שהיא ללמד מגפותי כל את כתיב ברד גבי כאן דהא ביחד
 על אלא. ככולם שקולה היא דהא מתחלה ברד במכת להפחידם לו היה קשה

 משום ברד מכת כנגד אף מכולן קשה היה בכורות דמכת לומר צריכין כרחך
 ל"ז י"רש דברי יובנו זה לפי. ברד במכת ולא תחלה בכורות במכת התחיל הכי
 קשה כן אם כולם כנגד שקולה ברד שמכת להורות מגפותי כל את דכתיב כאן

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

' וכו שקולה שהיתה ברד מכת על זאת ל"ז י"רש פירש דבאמת יאמר או
ב"מתיבותבראשיברדמכתי"ברשכתובשהיהבדפוסנפלשטעותרק

  :בכורות מכת שהוא המדפיסים וסברו

 התורה)  (חנוכת

. והאשה החשובה מרת חיה בלומא בת ר' גדלי' הכהן ע"הנלב"ע י"ד טבת תשע"ז לעילוי נשמת האשה החשובה מרת יהודית בת ר' שלום צבי ע"ה



 

  

- 

י ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ִמידת ״ּבַ ְמקֹומֹו ּתָ עֹוֵמד ּבִ ב ׁשֶ , ֵאין ַמּצָ
עֹוְבִרים ָעָליו ים ׁשֹוִנים ׁשֶ י . ְלָכל ֶאָחד ְזַמּנִ ָנם ְזַמּנֵ ֶיׁשְ

יׁש ָהָאָדם ִהְתַעּלּות ְוִהְתעֹוְררּות ְלָכל  ֶהם ַמְרּגִ ֲעִלּיָה ּבָ
ְקֻד  ּבִ ָבר ׁשֶ ָ ּדָ קַהּתְ , הׁשּ ִהְתַלֲהבּות ּוְבֵחׁשֶ ה ּבְ ְוהּוא , ִפּלָ

תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ִרי ּבְ ה ּפֶ ָנם  .ַמְצִליַח ְועֹוׂשֶ ת זֹאת ֶיׁשְ ְלֻעּמַ
י ְיִריָדה ק ִלְלמֹד, ְזַמּנֵ ים חֶֹסר ֵחׁשֶ יׁשִ ְרּגִ ּמַ ִלי , ׁשֶ ה ּבְ ִפּלָ ַהּתְ
ְקֻד , ִהְתַלֲהבּות ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ָ ּכָ ֲעַצְלּתַ ׁשּ  .ִיםה הֹוֵלְך ּבַ

ב טֹוב ַמּצָ ר ָהָאָדם ִנְמָצא ּבְ ֲאׁשֶ הּוא ָסמּוְך ּוָבטּוַח , ּכַ
ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ה ַנַחת רּוַח ְלָאִביו ׁשֶ אֹוָתּה ֵעת הּוא עֹוׂשֶ ּבְ , ׁשֶ

ָכל ָהעֹוָלמֹות ים ַעל ָידֹו ּבְ דֹוִלים ַנֲעׂשִ ַאְך . ְוִתּקּוִנים ּגְ
הּוא רֹוצֶ  מֹו ׁשֶ ּלֹא הֹוֵלְך לֹו ּכְ ְזַמן ׁשֶ ִמְתעֹוְרִרים  ,הּבִ

בֹות הָ  ַהִאם ִמזֹּאת ֵיׁש ַלּבֹוֵרא : ׳ֲעָנָוה׳ֶאְצלֹו ַמְחׁשְ
ַרךְ  ָבר יֹוֵתר טֹוב לֹא ַלֲעׂשֹות ?! ַנַחת רּוחַ  ִיְתּבָ אּוַלי ּכְ

ָמה ּוְבִרְפיֹון ַתְרּדֵ ר ַלֲעׂשֹות ּבְ ְכַלל ֵמֲאׁשֶ  .ּבִ
ית ִלּבֹו ָלזֹאת ׂשֹות ָעָליו ַלעֲ , ַאְך ַאל לֹו ָלָאָדם ָלׁשִ

ל ָעָליו ּטָ חֶֹסר ַלֲהַבת ֵאׁש קֶֹדׁש , ֶאת ַהּמֻ , ַאף ִאם ֶזה ּבְ
ְכַלל ק ּבִ ִלי ֵחׁשֶ יו ִיְהיּו ְרצּוִיים , ְוַגם ּבְ ּוְבָכל זֹאת ַמֲעׂשָ

רּוְך הּוא ִלים ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא ּבָ  .ּוְמֻקּבָ
מּוֵאל׳ְוָכְך ּכֹוֵתב בְּ  ְ ם ִמׁשּ ם ָאִביו הָ  ׳ׁשֵ ׁשֵ ׳ רַאְבֵני ֵנזֶ ׳ּבְ
סּוק ֵבאּור ַהּפָ י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם: ּבְ ְכאֹוָרה , ְוָלַקְחּתִ ּלִ ׁשֶ

ה ֲהֵרי ָאְמרּו ֲחזַ  ַנאי הּוא׳ ָעם׳ׁשֶ ל ״ָקׁשֶ ְוָכאן , ְלׁשֹון ּגְ
ַלת ַהּתֹוָרה ר ָלֶהם ַעל ַקּבָ ה לֹא , ֲהלֹא ְמַבׂשֵ ן ָלּמָ ִאם ּכֵ

ָלׁשֹון  ָרֵאל׳ָקְרָאם ּבְ ֵני ִיׂשְ י ׳ּבְ ֶרְך ֲחׁשִ ׁשֹון , בּותּדֶ ּלָ א ּבַ ֶאּלָ
 . ָעם

א  רּוׁשֹו  ָעםֶאּלָ ּפֵ ׁשֹון ֶגָחִלים עֹוְממֹות ׁשֶ הּוא ִמּלְ
בּויֹות ׁשֶ, ּכְ ֵדנּו ְלַלּמְ ִליּוָבא ֶאְתֶכם י ְהיּו-ָלַקְחּתִ ּתִ ׁשֶ

ה ּוְפִרי ְלַמְעָלה יֶכם ַיֲעׂשּו ׁשֶֹרׁש ְלַמּטָ , ְרצּוִיים ִלי ּוַמֲעׂשֵ
ְהיּו בַּ  ּתִ ׁשֶ ל ַאף ּכְ ב ׁשֶ ּצָ ִלי ׁשּום כְּ  - ָעםּמַ ים ּבְ בּוִים ִויֵבׁשִ

.ִהְתַלֲהבּות

 לא שינו לשונם
.ִיְהֶיה ְנִביֶא ִהים ְלַפְרעֹה ְוַאֲהרֹן ָאִחיֱא איתא  ְרֵאה ְנַתִּתי

שאמר לו הקב"ה אתה דבר  (מכילתא דרשב"י)במדרש 
 בלשון מצרי. ואהרן אחיך ידבר ,)1בלשון הקודש

אמרו שבזכות ד' דברים  )שהש"ר ד, יב א(הנה חז"ל 
 שלא שינו לשונם.נגאלו ממצרים, ואחד מהם 

 לשון דברו בני ישראל במצרים? באיזה
 לשון הקודש

(שמות כתיב במדרש למדו שלא שינו לשונם מד
" (שדברו בלשון י ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּוֵק ֱא" ה, ג)

: (בראשית מה, יב)וכתיב , הקודש)העברים שהוא לשון 
 .דשובלשון הק, "ִּכי ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם"

 לשון ארמיגם 
התורה ניתנה בלשון : (מגילה ג, ב)המהרש"א כותב 
, עברי מאבותינו מעבר הנהר הקודש היא לשון

, כיון י היה תרגום שהוא לשון ארמיתנפירושה מסיו
 .)2מילבן האר םאבי אמ ביתמורגלים בו מ ושהי

 לשון נקיה וטהורה
כתב לבאר שעיקר  (רמזי פסח)במאור ושמש 

הכוונה "שלא שינו לשונם" ששמרו על קדושת 
וטהרת דיבורם, וזה נקרא "לשון הקודש" שלשונם 
היה בקדושה. כי המדבר לשון הרע ורכילות ליצנות 
ושקרים, אף שהוא מדבר בשפת לשון הקודש, אין 

את השומר פיו זה נקרא לשון קודש, ולעומת ז
ולשונו בקדושה אף כשהוא מדבר בשפה אחרת זה 

 נקרא לשון הקודש.
_____________ 

ראה במהרש"א  )2 " שתהיה כמלאך.אלהיםוזהו "נתתיך   )1
סנהדרין (כא, ב) שלכן קבלו את התורה בכתב עברי הנקרא 
כתב 'ליבונאה' על שם לבן כי לזה הכתב היו מורגלים מבית 

אין לו כתב לעצמו), אבל לשון התורה היא לבן (ולשון קודש 
בלשון הקודש כיון שהיו מורגלים בהם מיעקב אבינו 
[ולכאורה הכונה כי בשתי הלשונות היו מורגלים לשה"ק 
וארמית, וקבלו ביאור התורה בארמית כדי שיהיה מפורש 
היטיב (וראה ב'אוצר פלאות התורה' דרך אחרת ליישב את 

   לי פשוט)] דברי המהרש"א אך זה נראה 



 

 

מדת הדין  ה'.ַוְיַדֵּבר ֱאִקים ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני 
מדת הרחמים,  - אמר למשה  , -עצמו 

 (באר משה) רחמים.שגם הדין של הקב"ה הוא מתוך 
  

 על ידי  .ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה' ...ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם 
התורה, את שתקבלו  ש

, כי אור השכינהוהשגה ביהיה לכם ידיעה  - 
 (קדושת לוי) י התורה יכול להשיג אור השכינה."רק ע

  
הגלות הקשה  .ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות ִמְצַרִים

מצפים ואין  אותהביותר היא שמתרגלים לסבול 
מזה  גאולה, לכן אמר ל

 )העניך מאלכסנדררבי ( .שאתם יכולים לסבול את הגלות
  

כשבני  ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל א ָׁשְמעּו ֵאַלי ְוֵאי ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה.
ישראל אינם מאמינים בגאולה אינם יכולים להמשיך 

אם כן  ואם אותה, 
 (אור יצחק) .

  
שפתחו של פרעה היתה נמוכה  לפי .ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַּפְרֹעה

כדי שיצטרכו להשתחוות לפסל שהיה שם, לכן אמר 
 - , אלא וצטרך לכוף ראשישלא  הקב"ה למשה
 (אלשיך הקדוש) בקומה זקופה.

  
ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה'  ...ְוִהְפֵליִתי ַבּיֹום ַההּוא ֶאת ֶאֶרץ ֹּגֶׁשן 

יהיה דין למצרים  היהמעשה שי ואותש ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ.
 ידעו ובזאת רחמים לישראל, 

 (תשואות חן) על הכל בהשגחה פרטית.המשגיח 

 
התשובה בעת צרה היא "למה הייתי צריך 

 להגיע לזאת" 
ר  ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ֶאת ַנֲאַקת ּבְ ַמְעּתִ ְוַגם ֲאִני ׁשָ

ֵעת  ָתם.ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים א ֹ ָהָאָדם הּוא ּבְ ׁשֶ ִהּנֵה ּכְ ּדְ
ְתׁשּוָבה ְוצֹוֵעק ֶאל , ָצָרה ִמְתעֹוֵרר הּוא ַעל ְיֵדי ֶזה ּבִ
י ה',  ְנּתִ ה ִהְמּתַ ְך הּוא ִמְתָחֵרט ַעל ֶזה ָלּמָ ְוַאַחר ּכָ

ָרה א ֵעת ַהּצָ ּבָ ׁשּוָבה ַעד ׁשֶ ֲעׂשֹות ּתְ מּוָטב ָהָיה ִלי , ִמּלַ
ֵעת  ׁשּוָבה ּבְ ׁשּוָבה זֹו . ְרָוָחההָ ַלֲעׂשֹות ַהּתְ ֶרְך ּתְ ּדֶ

ְוַעל ְיֵדי ֲחָרָטה זֹו ב"ה. ֲחׁשּוָבה ְמֹאד ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא 
רּוְך הּוא ְמַרֵחם ָעָליו דֹוׁש ּבָ ָרתוֹ , ַהּקָ . ּופֹוֶדה אֹותֹו ִמּצָ

י ֶאת ַנאֲ ְוֶזהּו  ַמְעּתִ ָרֵאל"ְוַגם ֲאִני ׁשָ ֵני ִיׂשְ ַעל , "ַקת ּבְ

ב , ַמה ָהָיה ַנֲאָקָתם ְכָלל ְלַמּצָ יעּו ּבִ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ַעל
ְצַרִים"שֶׁ  ִאיּלּו ֲהלֹא מּוָטב ָהָיה , "ַמֲעִבִדים ֹאָתם ּמִ

יִעים ָלֶזה בּו קֶֹדם ְולֹא ָהיּו ַמּגִ ְוַעל ֶזה אֹוֶמֶרת . ׁשָ
ְזכּות ֲחָרָטה זֹו  ""ָלֵכןַהּתֹוָרה  ָרֵאל ּבִ "ֱאֹמר ִלְבֵני ִיׂשְ

ַחת ִסְבלֹת ִמְצַר ְוגֹו'   ."ִיםְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמּתַ
 בשם הרה"ק מאפטא)ישכר בער מזלאטשוב הרה"ק רבי (מבשר צדק  

ָר‰ ו… ּ̇ י ַ‰ ≈„ ַמַע˙ ַעל י¿ ¿ ׁ̆ ƒנ ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ 
ה ַויֹּאֶמר ֵאָליו ֲאִני  ר ֱאלִֹקים ֶאל ֹמׁשֶ ה'.ַוְיַדּבֵ

, ּתֹוָרה ִנְקֵראת ָׁשַמִים ּוְתִפָּלה ִנְקֵראת ֶאֶרץ
ַעל ֵּכן ְּכֵדי . ְמַקֶּבֶלת ֶׁשַפע ִמְּבִחיַנת ּתֹוָרהְוַהְּתִפָּלה 

ֶׁשַּתֲעֶלה ְּתִפָּלתֹו ַהָּׁשַמְיָמה ָצִרי ֶׁשִּיְקַּבע ִעִּתים 
ָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ָטַען  .ַלּתֹוָרה ְוָיִאיר ּבֹו אֹור ַהּתֹוָרה

ָלָּמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶּזה ְוגֹו' ְוַהֵּצל : "ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו
ִקים"ה "ָאַמר לֹו ַהָּקּבָ " ְלּתָ א ִהּצַ  " ַוְיַדֵּבר ֱא

ֶׁשִּדֵּבר ִאּתֹו ַעל ְּבִחיַנת ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּנְקֵראת 
ִקים" ְוָאַמר לֹו ֶׁשֵּמֲחַמת ֶׁשֵאין ָלֶהם ְּבִחיַנת " ֱא

ָלֵכן ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהְמִׁשי ֶאת , ְּתִפָּלה ִּבְׁשֵלמּות
ֶׁשָאַמר לֹו ַהַּטַעם ה'" ָליו ֲאִני ַוֹּיאֶמר אֵ . "ַהְּגאּוָלה

ִּכי ָחֵסר ָלֶהם ְּבִחיַנת , ַמּדּוַע ֵאין ַהְּתִפָּלה ִּבְׁשֵלמּות
: ּוְמָפֵרׁש ַהָּכתּוב ְואֹוֵמר .ֶׁשִהיא ַהּתֹוָרה"ה" ֲהָויָ "
ֵּפרּוׁש " ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב"

ָׁשה ֶּבֱאֶמת ָהִייִתי ִמְתָרֶאה ֲאלֵ  יֶהם ַעל ְיֵדי ַהְּׁש
א ה' ּוְׁשִמי "ֲאָבל , ְּתִפּלֹות ֶׁשִּתְּקנּו ָהָאבֹות

ֵּכיָון ֶׁשֵאין ָלֶהם ּתֹוָרה ְּבִחיַנת ֵׁשם ", נֹוַדְעִּתי ָלֶהם
 .ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתָראֹות ָלֶהם ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה"ה ֲהָויָ 

א ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ִמֹּקצֶ "ְוֶזהּו  ר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ְו
, ֶׁשָהיּו יֹוְדִעים ְּבַעְצָמם ֶׁשֵאין ָלֶהם ְּבִחיַנת "ָקָׁשה

ְּתִפָּלה ֶׁשִּנְקֵראת ֲעבֹוָדה, ֶׁשַהְּתִפָּלה ָקָׁשה ָלֶהם 
א ָהָיה ָלֶהם ְּבִחיַנת ּתֹוָרה, ְוָלֵכן  ְמֹאד, ֵמֲחַמת ֶׁש

י ְּבִחיַנת ָיְדעּו ְּבַעְצָמם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלֶהם ְלַהְמִׁש 
א ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ֶׁשִּבֵּׂשר ָלֶהם  ְּגאּוָלה, ְוָלֵכן 

  ַהְּגאּוָלה.

פירש"י 'למופת המטה  .ְוא ָׁשת ִלּבֹו ַּגם ְלֹזאת
. וצריך להבין הרי 'שנהפך לתנין ולא לזה של דם

" ולא ויחזק לב פרעה" במופת המטהכתב נכבר 



 

 

שלא האמין גם שוב הזכיר צריך למדוע .האמין
ויש לומר על פי שכתוב בזוהר  .למופת המטה

בלע מטה אהרן את שהק' שכשראו החרטומים 
על ידי כישוף היה זה לפלא בעיניהם, כי  מטותם

שדבר שאין בו רוח חיים יבלע  אי אפשר לעשות
דבר אחר. ואם כן צריך להבין מדוע לא הודו כאן 

מכת כמו שהודו ב "אצבע אלקים הוא"ואמרו 
כינים, אלא הם לא האמינו שהמטה היה 

 מטהמתחילתו עץ אלא סברו שלקח תנין ועשאו 
לבלוע את המטות.  על ידי כישוף, לכן היה בכוחו

ואיתא בגמרא שכל דבר שנעשה על ידי כישוף, 
כשהוא מגיע למים הוא חוזר לקדמותו, והנה 
כשהכה אהרן על היאור לעשות את מכת הדם, 

המים צריך לבטל את הכישוף לפי שיטתם היה 
צריך לחזור ולהיות תנין, מהמטה והוא היה 

נתחזק המופת  ,ועכשיו כשראו שנשאר מטה
מטה אהרן בלע מטותם, וזה החידוש הראשון ש

למופת פרעה לא האמין גם עכשיו זאת עם כל ש
 המטה שנהפך לתנין.

  )בשם הגה"ק רבי איציקל מהאמבורג(פרדס יוסף  

איתא במדרש שכונת  .ַהַּצִּדיק ַוֲאִני ְוַעִּמי ָהְרָׁשִעיםה' 
פרעה היתה לומר "ה' הצדיק" וגם "אני" צדיק, 

להבין מה היתה רק "ועמי" הם "הרשעים". 
פרעה לא עשה מעשה  דהנהסברת פרעה בזאת, 

רשעותו בגלוי, אלא עשה עצמו כאילו יועציו הם 
אלו שאמרו לו לענות את ישראל בסבלותם, לכן 
טען ואמר שהוא צדיק ורק עמו רשעים. אבל 
משה אמר אין זה כדבריך, אלא "ואתה ועבדיך 
ידעתי כי טרם תיראון מפני ה' אלקים", אתה שוה 

 לעבדיך. ברשעות
 )ופרסם] החת[משה  הגה"קל (תורת משה 

ְוַאָּתה ַוֲעָבֶדי  ְוַהָּבָרד א ִיְהֶיה עֹוד ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי לה' ָהָאֶרץ
ְוַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת  וגו' ָיַדְעִּתי ִּכי ֶטֶרם ִּתיְראּון ִמְּפֵני ה' ֱאִהים

: כמה דקדוקיםבזה יש לדקדק . א ֻנּכּו ִּכי ֲאִפית ֵהָּנה
הצדיק ואני ועמי ה' אמר "ודה ווהתהרי פרעה  א'

"כי טרם תיראון נין ידע משה הרשעים" אם כן מ
מר "כי טרם תיראון" אם אב' מפני ה' אלקים". 

מה הכוונה במה שאמר לו "והברד לא יהיה עוד 
"והחטה למה כתב מען תדע כי לה' הארץ". ג' ל

היה לו לפני תפילת משה, והכוסמת לא נוכו" 
לכתוב שמשה התפלל ואחר כך לספר מה עשה 

 יודע ה'נסות אם הברד. ויש לומר שפרעה רצה ל

שכל וידויו אינה אלא מן השפה ומכיר תומחשב
 "הברד לא יהיה עוד"שאמר לו משה לכן ולחוץ, 

והסבה שיפסיק הברד הוא , בגלל הוידוי שלךלא 
, והוא יודע "רק "למען תדע כי לה' הארץ

רוצה אלא , "כי טרם תיראון מפני ה'" תומחשב
ת לא מסווהראיה ש"החטה והכלתת לך עוד מכה 

שלא ו בהם פלאות " שנעשכי אפילות הנה נוכו
 .ת הארבהמכנוכו, כדי להשאירם ל

 להגה"ק רבי דוד שלמה  ערבי נחל(
 )[מנו"כ בצפת]מסוראקא אייבשיץ 

כשישבו בני הרה"ק רבי שלום מבעלזא זצוק"ל 
שבעה על פטירת אביהם, נענה אחד המנחמים 
ובירכם שיזכו ללכת בדרכי אביהם ולהתנהג כמוהו. 

רבי יהושע מבעלזא  ענה לו צעיר הבנים הרה"ק
ואמר: אבינו היה גדול מאד אבל 'נאכמאן טויג נישט' 
(לחקות אין זה ראוי). הנוכחים התפלאו למשמע 

עבד כי מצינו שאברהם דבריו, אך המהר"י הסביר 
את ה' במדת החסד, ישמעאל בנו לא בדק לראות 
באיזה כוחות שלו עצמו ללכת אלא בחר לחקות דרכי 

של צד הטומאה. כמו כן יצחק אביו, ומזה יצא חסד 
עבד את ה' במדת היראה ובנו עשיו חיקה אותו וגם 
הלך בגבורה אבל גבורה של טומאה. לעומת זאת 
יצחק בחר לו דרכו בעבודת ה' שלא כמדת אביו, וכמו 
כן יעקב הלך במדת התפארת שלא כדרך אביו, הרי 
שכל אחד צריך לעבוד את ה' לפי הכוחות והתכונות 

 חקות מעשי אחרים.שלו ולא ל
ָוֵאָרא ֶאל בזה פירש מה שכתב רש"י על הפסוק 

וארא אל , ופירש "ַאְבָרָהם ְוֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב
" שלכאורה מה רצה רש"י בזאת, וכי לא ידענו האבות

שאלו היו האבות. אלא שלכך נקראו אבות, שכל אחד 
 סלל את דרכו בעבודת ה' לפי הכוחות והמידות שלו.

 מ

ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמם ֶאל ַּפְרעֹה  במכת כינים
ואמרו כך מדוע לאחר שהודו , ֶאְצַּבע ֱאִקים הּוא

חסידים על פי דברי זאת הוכו שוב במכות. תירצו 
אין זה שכתב שהחרטומים אמרו כי התרגום יונתן 

מכח משה ואהרן אלא מכה נשתלחה מאת ה', 
אמונת כיחשו באף שהודו בה' נמצא שהחרטומים 

עוד מכות.ועל זה הם צריכים לקבל צדיקים, 



 

 

 ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ
 קֹורֹות ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה ַהְּׁשִנָּיה ִּבְצַפת 

 ִניֵסי ַהָּצָלה
ֲעַדת ַמְנִהיג ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמְׁשְקלֹוב ְּבִאֶּגֶרת 

י ָ‰ַרב " :הּוא ּכֹוֵתב ְּפרּוִׁשיםַה  ƒ ׁ̆ י„ ַנפ¿ ƒ„ ם י¿ י ּ‚ַ ƒרּו ּכ ¿ׂ̆ בּו י¿
ב ‰‰"‚ כמ‰ר"ר  ָרָ‰ם „ו… ָ‰ַרב , )ֵמַאְווִריְטׁש(ַ‡ב¿ ו¿

י כמ‰ר"ר  ƒַרּב ˙ ּיו… ƒל ָ‚ּ ן ַמר¿ ו… ׁ̆ ר¿ ְוֹראׁש  'ר ֶצֶדקֵּׂש ְמַב 'ֲחַתן ַה (ּ‚≈

ים נר"ו )ּכֹוְללֹות ַהֲחִסיִדים ƒַחּי ֲ‡רּו ל¿ ¿ ׁ̆ ƒנ."  
ֶׁשּלֹו  ָיאר־ַצייט( "לַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶהעִליר ַזַצ "ק ַהָגַה ַּגם 

ְּבֵבית ִהְתַּפֵּלל ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה  .ְּבֶדֶר ֵנסִנַּצל , )ֵטֵבתכ"ב 
ּוְבֵעת ָהַרַעׁש ִהְתמֹוֵטט ֵּבית , ָהַאְׁשְּכַנִּזי"י ְּכֶנֶסת ָהֲאִר 

ְׁשמּוֵאל ִנְׁשָאר ָׁשם ָּכל ַהַּלְיָלה ֵּבין ַּגֵּלי ְוַרִּבי , ַהְּכֶנֶסת
ּוְבַחְסֵדי ָׁשַמִים ָעָליו ִנְׁשֲאָרה , ָהֲאָבִנים ַעד חֹוְטמֹו

ַרק ַּבּבֶֹקר ָּבאּו ֲאָנִׁשים ְלַפֵּקַח ֵמָעָליו , ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו
ְוהֹוִציאּוהּו , ֶאת ַּגֵּלי ָהֲאָבִנים

א ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵתת ָּדם ּוָמלֵ 
ְוַכֲחִצי ָׁשָנה , ֶּפַצע ְוַחּבּוָרה

ְוָיד ַאַחת , ָׁשַכב ַעל ֶעֶרׂש ְּדַוי
  .ִנְׁשֲאָרה לֹו ְׁשבּוָרה

ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַעְצמֹו ִסֵּפר 
ַאַחר ָּכ ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִהְרִּגיׁש ִּכי 
ָהֲאִויר הֹוֵל ְואֹוֵזל ְוִכְמַעט 

ָׁשַפ ַנְפׁשֹו , ֶׁשֹּלא ֶנְחָנק
, ָּלה ִלְפֵני קֹונֹו ְלַהִּצילֹוִּבְתִפ 

ם ְּבָׁשלֹום ִיְלַמד ָּׁש ְוִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמ 
ְוָהֲאָבִנים ֵנס ּוִמַּיד ַנֲעֶׂשה לֹו  ,ּתֹוָרה ִמּתֹו ְיִגיָעה ַרָּבה

, ְוֶהָעָפר ֶׁשִּכּסּו ֶאת רֹאׁשֹו ִהְתַּגְלְּגלּו ֵמָעָליו ַלְּצָדִדים
 . ִלְרָוָחהְוָנַׁשם 

ְמַסֵּפר ְּבִאַּגְרּתֹו ַעל  ִמְׁשְקלֹובַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 
ילּון ": ַהִּנּצֹוִלים ƒכ ל…‡ י¿ ים ו¿ ƒים ַרּב ƒּס ƒנ לּו ּב¿ ¿ּ̂ ƒר נ ∆ ׁ̆ ַוֲ‡
 ˙ ּלו… ƒ‚ ׁ̆ מ¿ ָפר≈ לּו , ל¿ ¿ּ̂ ƒנ ׁ̆ ּכּוָב י≈ ƒע ַח˙ ם ּב¿ ַּ̇  ‰ ּבָ ֻחר¿ ּב¿

 ‰ ּפָ ƒיַכ˙ ּכ ƒ̇ ף )ַּגג(=ֲח ˜ו… ¿ ׁ̆ ֲ‡ָר‰ ‡ו… ַמ ¿ ׁ̆ ƒּנ ∆ ָפם , ׁ̆ ָר„¿ ׁ̆ ּב¿ י≈ ו¿
‰ ָ̂ ָ‰יוּ , ַ‰חּו ∆ ׁ̆  ׁ̆ י≈ ים ַע„ ו¿ ƒָימ ‰ ּמָ ‡ָרם  ּכַ ּוָ י ַ̂ ַ‚ּל≈ ּב¿
ים ƒכ, ֲ‡ָבנ ים "‚ ּוב¿ ƒָעָר‰ זּו‚  )ְלַאַחר ָהַרַעׁש-(ָימ מ¿ ƒּו ּב‡ ¿̂ ָמ

ים ƒָבנ‡ֲ ים מ≈ ƒֻכּס ָ‰יּו מ¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒים ַחּי ƒ„ָפַר ּס¿ ƒמ , ‡ ָ̂ מ¿ ƒַר˜ נ
ם ָ̂ מ¿ ֻ̂ ל מ¿ כ∆ ם ‡… ם ֈ ָל‰∆ ס≈ ר¿ ּפַ ¿̇ ƒנ ˙ ˙ ַרּבו… ָל‡ו… ּפ¿

ָח˙ו… ּב¿  ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ָל‰ַ‰ „ו… ָר‰ ַ‰ּ‚¿ ָ̂ ך¿   ."˙ו…

                                                      
ְּבאֹותֹו ָמקֹום ֶיְׁשָנם ַאְרָּבָעה ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת ֶׁשֵהם ֵחֶלק ִמֵּבית ְּכֶנֶסת  1

ֶנֶע, ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ַהָּגדֹול ֶהָחָדׁשַהִּמְסֵּפד ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ְרָכה

 ַהְּנָזִקים ְּבֶנֶפׁש
ֶׁשֵּכן , ְּבִמְסָּפר ְמֻדָּיק ֶׁשל ַהֲהרּוִגיםָקֶׁשה ִלְנקֹב 

, ְּבאֹותֹו ְזַמן א ָהיּו ְרִׁשימֹות ְמֻסָּדרֹות ֶׁשל ַהּתֹוָׁשִבים
ְוָכל ֶאָחד ֵמַהּכֹוְתִבים ַעל ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה ֵמִביא 

ְוַגם , קֶֹדם ָהַרַעׁשַהּתֹוָׁשִבים ִמְנָין ַאֵחר ְלַגֵּבי ִמְסָּפר 
ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמְׁשְקלֹוב ּכֹוֵתב ִּכי . ְלַגֵּבי ְסכּום ַהֲהרּוִגים

ּוב" ּ̇ ַפ˙  ¿̂ ƒּו ּב‚ ר¿ ∆‰ ל נ∆ ין ַ‰ּכ… ים "ב ּב≈ ƒי ֲ‡ָלפ נ≈ ¿ ׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈
˙ ו¿  ו… ׁ̆ ָפ רנ¿ ≈̇   ."ּיו…

, ָהְיָתה ְמֻחֶּלֶקת ָאז ִלְׁשלֹוָׁשה ְקִהּלֹותְצַפת 
ּכֹוֵלל ַהְּסָפַרִּדים ּכֹוֵלל ַהֲחִסיִדים  :'ּכֹוְלִלים'ֶׁשִּנְקְראּו 

ְוַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ְמַסֵּפר ִּכי ִמְנָין . ְוכֹוֵלל ַהְּפרּוִׁשים
, יַע ְלָמאַתִיםַהֲחָלִלים ִמּכֹוֵלל ַהְּפרּוִׁשים ִּבְלַבד ִהּגִ 

ר " ≈̇ ים יו… ƒינּו ָ‰ַרּב ≈̇ נו… ֲעו… ‚ּו ּבַ ר¿ ∆‰ ים נ∆ ƒ„י ƒֲחס ל ל≈ ּכו… ƒּומ
ר ≈̇ יו… ˙ , ו¿ ו… ׁ̆ ָפ ים נ¿ ƒ ּׁ̆ ƒַוֲחמ ‰‡ָ ׁ̆ מ≈ ים י≈ ƒַחּי ים ל¿ ƒר‡ָ ¿ ׁ̆ ƒּנ‰ַ ו¿

ין ƒי מּומ ים ּוַבֲעל≈ ƒל, ֻמּכ ∆‚ ר∆ י ָי„ ו¿ ר≈ ים . ַחס¿ ƒ„ָפַר ל ס¿ ל≈ ּכו… ƒּומ
 ≈̇ נו… ֲעו… ם ּבַ ‚ּו ֻרּבָ ר¿ ∆‰ יםנ∆ ƒינּו ָ‰ַרּב". 

ַהֶהְסֵּבר ְלָכ ֶׁשִּלְקַהל ַהְּפרּוִׁשים ָהיּו ָּפחֹות ִנְפָּגִעים 
ֶׁשְּמקֹום ְמגּוָרם ִמְּפֵני  ,הּוא

ּוִמַּיד ִעם , ִּבְקֵצה ָהִעירָהָיה 
ַהְתָחַלת ָהַרַעׁש ָיְכלּו ֵאּלּו 
ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר  ִלְברַֹח

ֶׁשֶחְלָקם ְּכָבר  ְוַגם, ּוְלִהָּנֵצל
ָעְקרּו ִלירּוָׁשַלִים ְלָהִקים ָׁשם 

ַּגם ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל (ְקִהָּלה נֹוֶסֶפת 

 .)ִמְׁשְקלֹוב ַעְצמֹו ָהָיה ָׁשם
ְלֻעַּמת זֹאת ְמקֹום ְמגּוֵרי 

ָנְפלּו , ַהְּסָפַרִּדים ָהָיה ְּבמֹוַרד ָהִעיר ַוֲעֵליֶהם
 .ַהַּמּפֹולֹות ֵמַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ָהִעיר

ּכֹוֵתב , רּוִגים ֵמֲעַדת ַהֲחִסיִדיםְלַגֵּבי ִמְסַּפר ַהֲה 
ִּכי ֵמתּו ָקרֹוב ְלֶאֶלף , ֵמרּוִז'ין"ק ַרֵּבנּו ְּבִאֶּגֶרת ְלָהַרַה 

 .ֶנֶפׁש
 ְּבִכי ּוִמְסֵּפד

ַהָּקָׁשה ַעל ִעם ַהִּגיַע ֶאל ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּבׂשֹוָרה 
ַהּקֶֹדׁש ְצַפת –ֶׁשל ָהִעיר ְוָהֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל ֻחְרָּבָנּה  , ִעיר

ֵׂשאת ְנִהי ְוִקיָנה ַעל ִהְתַקְּבצּו ְקרֹוִבים ּוְרחֹוִקים לָ 
 .ה'ַעם ֶבר ֲאֶׁשר ָּפַקד ֶאת ֶּׁש ַה 

ְוָכל ַהָּקָהל , ִּבירּוָׁשַלִים ֻהְכַרז ַעל ִּבּטּול ְמָלאָכה
ִהְתַּכְּנסּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּסָפַרִּדי , ַאְׁשְּכַנִּזים ּוְסָפַרִדים

ְוָעְרכּו ָׁשם ִמְסֵּפד ָּכֵבד ְּבֶמֶׁש , 1'ְקַהל ִצּיֹון'ַהָּגדֹול 
 .ְׁשֵני ָיִמים

ַהְּכֶנֶסת ָהיּו ְמֵלִאים ָאָדם , ְוַהָּגדֹול ִמֵּביֵניֶהם ְוָכל ַאְרַּבַעת ָּבֵּתי
אגרת רבי ישראל משקלוב לר' צבי הירש לעהרן).(
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 "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל" (ו, ה)

ולכאורה מהו וגם אלא הקב"ה אמר למשה אם בני ישראל 
 ישמעו אחד את השני אני גם ישמע אותם.

 

 "ויאמר אליו אני ה'" (ו, ב)
מבאר רש"י: "אני ה', "נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני". 

אין די שכר לשלם תמורת  –אמר "החפץ חיים"  –בעולם הזה 
מצוה, כפי שאומרים חז"ל (משנה באבות ד, יז): "יפה שעה אחת 
של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה". ונשאלת 

עולם השאלה, מפני מה מקבלים הרשעים שכר מצוותיהם ב
הזה? הסביר "החפץ חיים" לפי דרכו בפשטות: חז"ל אומרים 
(מדרש רבה רות) יהודי, בשעה שהוא מקיים מצוה, מקבל שטר 
חוב כתוב בכתב ידו של אליהו נביא וחתום בחותמו של הקב"ה. 

: מסוימותמשום כך פעמים רבות נכתב בתורה לאחר מצוות 
כביכול, "נאמן לשלם שכר", שמשמש כחתימתו  –"אני ה' 

שמבטיח שכר בשביל מעשים טובים. וכמו הנוהג שבעולם שכדי 
לפרוע המחאה על סכום גדול, שנושאת חתימה וחותם מלכותי, 
נזקקים לפנות אל הבנק הממלכתי בעיר הבירה, שהרי בנק של 
עיירה קטנה אין די בידו לפרוע המחאה בעלת ערך רב. כך גם 

דיק, ומשום כך אינה מצוותו של הרשע אינה חשובה די כשל הצ
נושאת את חתימתו של הקב"ה, לפיכך ניתן שכרו להשתלם גם 
בעולמנו הקטן, ואלו המצוה שהצדיק מקיים, שהיא בשלמות, 
וכדי לקבל את שכרה העצום יש להמתין לתשלומו ב"בנק 

 (חפץ חיים על התורה)  בעולם הבא.-הממלכתי"
 

"וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם 
 בלות מצרים״ (ו, ז)מתחת ס

כאן הבטיח השם יתברך הבטחה, כי לא זו בלבד שבני ישראל 
יגאלו ממצרים, אלא גם יכירו וידעו, כי השם יתברך גאל אותם. 
והגאולה תגביר ותעמיק בהם את ההכרה והאמונה באלוקים, 
שכן זוהי התכלית של הגאולות והישועות, להכיר ולדעת על ידן 

 (שפת אמת) י.את הגואל והמושיע האמת
 

 "קוצר רוח" (ו, ט)
מתוך שלא היו עוסקים בתורה לא היה להם לב לקבל דברי משה 
רבינו האור החיים הקדוש מבאר כי לצד שלא היו בני תורה לא 
שמעו, ולזה יקרא "קוצר רוח", כי התורה מרחבת לבו של אדם. 
ובהמשך דבריו מיישב על פי זה הקל וחומר שדרש משה לפני 

עני פרעה ואני הקב"ה "הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמ
ערל שפתים" ומקשים העולם והלא יש לפרוך הקל וחומר, כי 
חילוק גדול יש בין בני ישראל שלא שמעו מקוצר רוח ומעבודה 
קשה, אבל פרעה לא היה שייך בו טעם זה, (וראיתי מי שתירץ 
שגם פרעה היה טרוד כל כך לשעבד את ישראל, לא פחות 

שלכך לא ישמעהו,  מטרדתם של ישראל ועל זה נתכוון משה
ודפח"ח), אך לאור האמור מיושב, שכיון שלא היו בני ישראל 

עוסקים בתורה, ממילא לא שמעהו פרעה, והיינו שאין להם זכות 
 תורה שפרעה ישמעהו.

 

 "מקוצר רוח ומעבודה קשה" (ו, ט) 
כותב הרב יוסף צבי הלוי דינר בספרו ״מקדש הלוי": מהנהגתו 

לים ללמוד לקח חשוב שנוגע אלינו של פרעה, דומה שאנו יכו
דבר יום ביומו. שכן מה בעצם פרעה ביקש? הוא רצה למנוע את 
בני ישראל מלחשוב, למנוע מהם מלהתקומם ולנסות לחולל 
מהפך במצבם העגום. לשם כך הוא הכביד עליהם את עול 
העבודה, על מנת שהעיסוק הבלתי פוסק, ימנע מהם אפילו רגע 

ע פרעה מסמל את היצר הרע. הדמיון בין אחד של הרהור, כידו
שניהם, בא לידי ביטוי גם בנקודה הזו: גם היצר הרע, בדיוק כמו 
פרעה, מפחד מפני הרגע בו האדם יתעשת, יבין את שפלות 
מצבו, וינסה לקום מעפר. לפיכך הוא דואג להעסיק אותו 
בהבלים כאלו ואחרים, בכדי לוודא שלא תהיה לו אפילו דקה 

רהור של תשובה, להתעוררות רוחנית... לבל יוכל פנויה לה
 להגיע לידי מצב של יש קונה עולמו בשעה אחת.

לשם כך, הוא מעסיק אותו בפרנסה, טורד אותו בצער גידול 
 שלא יקום ויעשה מעשה... -בנים, מייגע אותו בזוטות, העיקר 

אדם אחד נאשם בעברה שעבר נגד המלך, ונכלא בבית הכלא עד 
טו. כאשר הגיע זמן המשפט הוצא האיש מן הכלא למועד משפ

 על ידי שומר שהובילו אל אולם בית המשפט.
השומר שחשש כי האסיר ינסה להימלט, הוציא מכיסו זוג 

אזיק אחד הצמיד לידו של האסיר, ואזיק שני שם על  -אזיקים 
 ידו שלו, וכך צעדו הם ברחובות העיר.

מחזה ולעגו לאסיר. בצדי הדרך התאספו עוברים ושבים שחזו ב
נעלב, ״לא הוא המוביל אותי, אלא ש״טועים אתם״, אמר האסיר 

 אני הוא זה המוביל אותו... אני הוא זה שנעלתי את ידו באזיקים״.
״אם כך״, אמר חכם אחד מתוך הקהל, ״פתח נא את האזיק שעל 
 ידך וניווכח שאמת בפיך! אם תנתקו סימן הוא שאתה שולט בו״!

הרדוק שסיפור זה הוא משל ליצר הרע שכובל אמר הסבא מנוב
את האדם בתאוות והרגלים רעים, ואם רוצה האדם לבדוק מי 
 שולט במי, ינסה להתנתק מתאוותיו ויראה אם הוא מסוגל לכך.
כך היצר הרע מסמא את עינינו, כל אחד בדרגתו הוא: אם זה 
אדם שרץ כל ימיו אחר הפרנסה ואחר עסוק במרוץ ולא מתבונן, 

 (אמונה שלמה)ם זה אדם שעסוק בחומריות ובהבלי הזמן. וא
 

 "מעבודה קשה״ (ו, ט) 
בוקר אחד התעורר וגילה ש שרון אדירמעשה בבחור בעל כ

ייפלער״, פרץ בבכי וביקש עזבו אותו. הוא רץ ל״סט וכשרונותיש
ם לעמל דכרונו יחזור לו. נענה הסטייפלר ואמר: ״אברכה שז

שיברכו, נענה ואמר: ״אני לא יכול  יולד״ (איוב ב) בקש הבחור
זה עיקר השכר שאדם  לקלל אדם, הברכה בעולם זה עמל״.

 מקבל בעולם. 
ת ציירו איש נתמל ענלקחו ש ארבעה צייריםבמאמר הידוע 

, שלושה עבדו וציירו, והרביעי כילה את זמנו בהבל קירות המלך
 . הביא מראה והניחה מול ציוריהם וףלבסוריק. 

עמותת "חינוך וסיוע באהבה" בסיוע ליהב בן מריםאה רפאל לרפואת
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המלך הגיע לביקורו ונעמד מול הכתלים. הוא נהנה מהציור על 
הקיר הראשון, התפעל מהציור על הקיר השני, ושיבח מאוד את 
הקיר השלישי. אך הרביעי, הכיל את כל הטובות של כולם. מה 

זהב, ובקיר  םדינריעשה המלך? ציווה שיתלו על כל קיר שק מלא 
זהו השכר של  הרביעי יניחו מראה שתשקף את שאר השקים...

 (מפי הרב אלימלך בידרמן שליט״א) עבודה בלי יגיעה.
 

"ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 
 קשה" (ו, ט)

האור החיים הקד' מפרש: "אולי לצד שלא היו בני תורה לא 
בת דעתו שמעו. ולזה יקרא קוצר רוח כי התורה הקדושה מרח

 של אדם". 
שואל הגרי"ש אלישיב זצ"ל מדוע כאשר בא משה בתחילה 
לבשר על הגאולה נאמר "ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' את 

 בנ"י", ז"א שהם האמינו מיד וכאן לא?
"והוצאתי אתכם  -והוא משיב: כאן יחד עם בשורת הגאולה 

מוסיף משה "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי  -מסבלות מצרים" 
לכם לאלוקים וידעתם כי אני ה". זאת אומרת שדורשים 
ותובעים מהם להשיג את מטרת הגאולה, להיות עם המקבל את 
התורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, את זה כבר היה קשה לבנ"י 

 לקבל במצבם השפל ולכן "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח".
אבל כאשר רק מבשרים על הגאולה העתידה ולא מציגים 

 נלווית, לזאת הייתה דעתם נוחה לשמוע ולהאמין. תביעה
 

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

ואפשר לפרש שמשה היה מתיירא פן ישמע אליו פרעה גם 
אחרי היותו ערל שפתיים, וזה יגרום ח"ו קצף על עדת בני 

ל שפתיים ישראל, אם פרעה מלך מצרים ישמע לדברי ה' מער
והם בני אברהם יצחק ויעקב לא שמעו אל נביאות ה' בדבר 
הגאולה, (דוגמתו מצינו ביונה הנביא שאמרו חז"ל שלא רצה 

שהם גויים וזה  הנינוופן ישובו אנשי  אמתייר, כי היה הלנינוולילך 
יפורש הפסוק "ואיך  זולפי"יגרום חלילה קצף על בני ישראל) 

תיבת "איך" לתיבת "ישמעני", ישמעני פרעה" עם הפסק בין 
ורצונו לומר "ואיך", כלומר ואיך יפול הדבר אם ישמעני פרעה 
אע"פ שאני ערל שפתיים, "והן בני ישראל לא שמעו אלי", ועל 
זה השיבו הקב"ה "ויצום על פרעה" שבתורת ציווי ישלחם 
פרעה, ולא מרצונו הטוב, ולכן משה היה בטוח שלא ישמע אליו 

 החתם סופר זי"ע)(מרן  פרעה. 
 

ה' אותם כן  הציוו"ויעש משה ואהרן כאשר 
עשו ומשה בן שמונים שנה ואהרן בן שלש 

 ז)-ושמונים שנה" (ז, ו
 ולכאורה קשה, מה ענין סיפור מספר שנותם לכאן? 

וי"ל דקרא מעיד על משה ואהרן שקיימו את שליחותם רק מפני 
ם ללכת, ולא ושהשי"ת ציו

 ולה ולהתנשאות שהם שלוחי ה'.ח"ו לגד םכוונת השהיית
והנה על משה רבינו אנו יודעים שלא לכבודו עשה, דהא סירב 
בשליחות כמה פעמים ובעל כרחו הלך, אבל אהרן אולי לכבודו 
עשה, לכן מספרת לנו התורה "ומשה בן שמונים ואהרן בן שלש 
ושמונים שנה", וא"כ היתה שליחות זו לאהרן לפחיתות כבוד, 

לשם  שהתכווןה ולמתורגמן לאחיו הצעיר, ולולי שיהיה הוא לפ
שמים לא היה הולך לשליחות זו, ומזה שהלך מוכח שכוונתו 

  היתה אך ורק לקיים ציווי ה'.
 (כתב סופר)

 

 "ותבאש הארץ" (ח, י)
רגילים אנו לחשוב שהנס היה בבוא המכות כדבר ה' ביד משה: 

רבינו דם וצפרדע, כינים דבר ושחין. אבל רבינו אברהם בן 
הרמב"ם ז"ל השמיענו חידוש גדול מזה, וכתב עליו שהוא דרוש 
מתוק: לאחר שהמוני הצפרדעים מתו וגדשו את הרחובות 
החצרות והבתים, נרקבו והתעפשו והריחו, הלא היה זה נס שלא 
באו מיד כל המכות הבאות, שמיד לא שרצה מצרים רימה 

לא כל מכה וכינים, לא הוכתה במכת דבר ולא פשה בה שחין, א
 נדחתה עד שהגיע תורה!... 

 

"ושמתי פדות בין עמי ובין עמך למחר יהיה 
 האות הזה" (ח, יט)

פירש הרב מבארנוב שבזה יהא ניכר ההבדל וחילוק בין גוי 
האם הוא חי שמחר יהיה האות הזה. היינו, כי היהודי אינו  -ליהודי

זה לא  מאבד שלוות נפשו בעת צרה, שהרי יודע אל נכון כי מצבו
נעשה מאליו ח"ו, אלא הוא עומד ותלוי בידי שמים, ואף אם היום 
נחתה עליו צרה וצוקה, הרי שלמחר יסיר הבורא מאתו את 
הצרה. כמו כך להיפך כשטובה באה לו אינו מתגאה בזה, ואינו 
מרגיש כי הוא ואפסו עוד, אלא יודע אל נכון שהבורא נתן לו את 

נו, משא"כ הנכרי, בבוא אליו עת הטובה, וברצונו יכול לקחתו ממ
צרה הינו מצווח ובוכה בייאוש שלא מדעת, וישקע עמוק בצרתו 
מחוסר אמונתו שיש מנהיג לבירה, ואילו בשעה שהטובה באה 

כי מי ישווה לו ומי יערוך לו. וזהו פדות בין  -עליו הרי הוא מתגאה
עמי ובין עמך, ש'עמך' חייהם מרים, ואילו עמי חיים בשלוות 

 מנוחת הנפש, אחר שהם מבינים להתבונן גם על יום 'מחר'.ו
זצ"ל  מספרים על הגאון החסיד הנודע רבי שמואל מונקיס

מגדולי חסידיו של הרה"ק בעל התניא זי"ע, שפעם אחת פרצה 
שריפה בביתו וכילתה את כל רכושו עד שנותר בעירום ובחוסר 
כל, ורק בקבוק 'משקה' הצליח להציל, תיכף רץ אל בית המדרש 
לשתיית לחיים, ובתוך כך פתח בריקוד בשירה ובזמרה 'שלא 

ו אליו מיד בחשש שמא עשני גוי... שלא עשני גוי', ידידיו חש
השתבשה דעתו מגודל צער השריפה, נענה אליהם רבי שמואל 
ואמר, הן אילו הייתי מגויי הארצות שהמה משתחווים להבל וריק 
לאלילים, אזי גם 'אלוהי' היה 'נשרף' בשריפה זו, אך עתה שיהודי 
אני ואלוקי הגדול חי וקיים, על זה בלבד ראוי להודות בכל לב, 

  'שלא עשני גוי'... -מפזז ומכרכר ולכן הנני 
 (באר הפרשה)

א 
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 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 (ו, ב)’" "ויאמר אליו אני ה
 נאמן לשלם שכר (רש"י).

היה זה בזמן שבית המקדש היה קיים, באחת השנים עלו 
יהודים לרגל בחג הסוכות. מכל קצות הארץ באו לירושלים, 

 ’.להתפלל בבית המקדש ולשמוח לפני ה
באותם ימים היו מי הגשמים נאגרים בבורות, ומתוכם שאבו 

לשאר הצרכים. חג הסוכות הוא, כידוע, אותם, שתו והשתמשו 
בתקופת סוף הקיץ, ועל כן הבורות היו כמעט ריקים, שכן גשם 

 עדין לא ירד באותה שנה.
צמאו עולי הרגל למים, צמאו הזקנים והילדים הרכים, צמאו 
בהמות שעליהן רכבו העולים, צמאו גם הבהמות שהובאו 

 להקרבה בבית המקדש. הכל צמאים ומים אין!
עשיר ונכבד גר בימים ההם בירושלים, ושמו נקדימון בן  איש

גוריון, כמו כולם, ראה נקדימון את צערם ומצוקתם של עולי 
הרגל, ביקש נקדימון לעזור לאחיו הסובלים. חשב וחשב עד 

 אשר מצא עצה.
הוא נזכר לפתע כי לשר רומאי אחד, אשר גר אז בירושלים, יש 

מן ההרים. ידע נקדימון בן שנים עשר מעינות של מים הנובעים 
הללו מים  תגוריון, כי גם בעונה זו של השנה נובעים מהמעיינו

 רבים ומתוקים.
הלך נקדימון אל השר הרומאי וביקש: "הלווה נא לי את שנים 

שלך, כדי שישתו ממימיהם עולי הרגל  תעשר המעיינו
אשיב לך בעוד זמן מה ’ הצמאים. מבטיח אני לך כי בעזרת ה

  מים שישתו!"את כל ה
"וכיצד תשיב לי את כל המים?" לא יכול הרומאי להסתיר את 

 צחוקו.
השיב נקדימון בן גוריון: "בחג הסוכות מתפללים אנחנו על 

שיוריד גשם רב, לכשירד הגשם ’ הגשמים. בשנה זו נבקש מה
ותקבל בחזרה את כל המים שתתן לנו  ךיתמלאו מעיינותי

 עכשיו".
גשמים?" הקשה הרומאי. "כיצד תשיב "ומה יהיה אם לא ירדו 

לי אז מים כה רבים?" גם לזאת היתה תשובה בפי נקדימון: "אם 
לא ירדו גשמים עד יום פלוני", אמר, "אשלם לך שתים עשרה 

 ככרות כסף בעבור מים. ככר כנגד כל מעיין".
אפוא השר  השתים עשרה ככרות של כסף היו הון עתק. קיוו

ו גשמים ואז צפוי לו רווח עצום. "אני הרומאי בליבו, כי לא ירד
מסכים להצעה", אמר ובעיניו נדלקה תאוות הבצע. לאחר 
שסיכמו ביניהם כיצד ומתי יתן לו נקדימון את הכסף אם לא 

 לרשותו של נקדימון. תעברו המעיינו -ירדו גשמים 
, והחג עבר עליהם בשמחה העולי הרגל הצמאים שתו לרווי

 רבה.
לי הרגל לבתיהם. הימים עברו, שבועות עם תום החג שבו עו

חלפו, בא הסתיו, ובשמים 
אין אף עננה קלה. חלף עוד 
זמן מה וגשם אין. יבשה 
הארץ, יבשו הבורות, יבשו 

ומים כמעט  תגם המעיינו
 ואין.

בין כך ובין בך, התקרב היום בו חייב היה נקדימון בן גוריון 
מח בלבו להשיב את המים או את הכסף לשר הרומאי. השר ש

לא התמלאו במים, ועל כן  ועל שאין יורדים גשמים. מעיינותי
 ישלשל לאוצרו שתים עשרה ככרות של כסף.

בבוקרו של היום המיועד שיגר השר שליח אל נקדימון בן גוריון, 
לאמור: "שלח לי את המים או את הכסף!" "עוד גדול היום!" 

 ’.בה ןהשיב נקדימון בשלוה ובביטחו
הגיעה, ועמה הגיע בשנית שליחו של השר אל שעת הצהריים 

 הבית נקדימון בן גוריון. "שלח לי את המים או את הכסף!" ציוו
 השר.

 "הן רק שעת צהריים עתה", השיב נקדימון, "יש עדין זמן רב".
לפנות ערב בא השליח השלישי ובפיו דברי השר: "שלח לי מיד 

 את המים או את הכסף!"
נקדימון, "יש זמן". לעג השר הרומאי  "עדין לא כלה היום", ענה

לתשובותיו של נקדימון: "עד היום הזה לא ירדו גשמים ודווקא 
עכשיו ירדו?? בוודאי שלא! בטוח אני, כי שתים עשרה ככרות 
הכסף שלי יהיו אזמין אפוא את רעי להשתתף בסעודה חגיגית 

 לרגל המאורע המשמח!"
שובחת, והוא עצמו על משרתיו להכין סעודה מ הוכך עשה: ציוו

 פנה לבית המרחץ.
כשראה נקדימון כי עבר רובו של יום, וגשם אין היה עצוב מאוד, 
מאין יבוא עזרו? הלך לבית המקדש, התעטף בטלית והתפלל: 

ולכבוד "רבונו של עולם! גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי 
משפחתי עשיתי זאת, רק לכבודך למען יהיו מים לעולי הרגל 
הצמאים, אשר באו להתפלל בבית המקדש ולשמוח בחג כפי 
שציווית בתורתך, באין מים לא היו העולים לרגל שמחים ולא 
היו מקדשים את שמך. ועתה, מנין אקח מים להחזיר לשר 

 הרומאי?"
ני השמים כוסו אך סיים נקדימון את תפילתו בקשתו, ופ

בעננים כבדים. עוד רגע קט וגשם עז ניתך ארצה. בתוך זמן 
 במים ואפילו עלו על גדותיהם. תקצר מלאו הבורות והמעיינו

בדיוק באותן דקות שהה השר הרומאי בבית המרחץ. ובצאתו 
מה קרה פה, לפתע פתאום? כיצד החלו  ןשפשף עיניו בתימהו

 יורדים הגשמים החזקים?
ותוהה למראה עיניו, ונקדימון בן גוריון יצא מבית  עודנו עומד

המקדש. ובדרכו פגש ברחוב את השר הרומאי רטוב מבולבל 
וגם כועס. שמח וטוב לב פנה אליו נקדימון: "אדוני השר, 

 השבתי לך יותר ממה שנתת לי, מגיע לי אפוא עודף!"
עשה את הנס  ךהטיח בו הרומאי ברוגזה: "יודע אני שאלוקי

לך. אך שמחתך מוקדמת היא. את הכסף נתון תיתן לי הזה בגל
כי כבר שקעה השמש, והגשם לא ירד בו ביום שאמור היית 

 להחזיר לי את מימי!"
אכן, הרחוב היה חשוך, השמש כבר שקעה. פנה נקדימון 
בשנית אל בית המקדש 
התעטף בטליתו ופתח 
בתפילה: "רבונו של עולם! 
הראה נא לכל העולם שאוהב 

עמך ישראל! עשה אתה את 
 נא לנו נס נוסף!"
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ברגע זה באה רוח חזקה, פיזרה את העננים, ונתגלו קרני 
השמש. או אז נוכח השר הרומאי כי בעצם היום ירד הגשם 
(מסכת תענית) (יודגש: בגמרא נכתב ש"בוני" שמו, ועל שם 
אותו מעשה ש"נקדה חמה בעבורו" נקרא שמו לדורות 

 "נקדימון"). 
 וות שהקב"ה לא מקפח שכר של שום בריה.זה שכרם של מצ

 

 "ושמי ד' לא נודעתי להם" (ו, ג)
בסנהדרין (קיא.) איתא אמר לו הקב"ה חבל על דאבדין ולא 
משתכחין, חבל על אלה שמתו ולא נשאר מהם זכר. לכאורה מי 
נקרא חי וקיים ומי נקרא מת וקבור. ויש להבין על פי המעשה 

בה מעט מאוד בני תורה ורצו שהיה בראשי קהילה גדולה שהיו 
למנות גאון גדול בתור רב לקהילתם. התפארו לפניו שגדולי 
ישראל כמו הטורי זהב, והמגן אברהם, ורבי עקיבא איגר 
קבורים בעירם כדי להראות לו חשיבותה של העיר. לימים 
נתבאר לגאון הזה שכל מה שסיפרו לו ראשי העיר היה שקר 

ג, המגן אברהם בקליש, ורבי גמור, הטורי זהב נקבר בלמבר
עקיבא איגר בפוזן. פנה אותו הגאון אל ראשי הקהילה ושאל 
אותם למה רימו אותו. על זה השיבו לו. בלמברג, קליש, ופוזן, 
יש לומדי תורה והטורי זהב, והמגן אברהם ור' עקיבא איגר 
חיים וקיימים גם כעת שם, אבל אצלנו אין איש שלומד 

ן הם באמת מתים וקבורים, וזה פירושו בספרים שלהם ובכך כא
של המאמר 'חבל על דאבדין' אם אין המשך בדורות, ילדים 
תלמידים וכו' שממשיכים בדרך רבם והוריהם אז חבל על 
דאבדין, דבאמת מתו ולא קיימים, ולא משתכחין, אבל אם יש 
המשך עם ילדים ותלמידים בני תורה, אף שכבר עזבו אותנו 

 חיים וקיימים בינינו.  ממשיכים הם להיות
(שער בת רבים)

 

 "ואזכור את בריתי" (ו, ה) 
הקב"ה חישב את ארבע מאות השנים של גלות מצרים מיום 

 לידת יצחק רבינו. 
שאל המגיד מדובנא זצ"ל: אם מצבו של יצחק אבינו וחייו של 
יעקב אבינו, נחשבו אף הם לגלות וגרות, מדוע הכביד הקב"ה 

למצרים, ולהורידם שם מדיוטא לדיוטא, על בניהם לרדת 
 .לעבודה בחומר ובלבנים ולשעבוד רע ומר
צומה של סופת שלג יותרץ במשל, אב ובנו הלכו בדרך בע

נוראה. הקור חדר לעצמות, איבריהם קפאו, אצבעותיהם 
הכחילו וכל גופם רעד. הבן בקש לרבוץ תחתיו, לנוח. האב ידע, 

הדרך הייתה בקתה נטושה. שאם ינוח כאן לא יקום עוד. בצד 
אמר האב: "אזור כח, ונגיע לבקתה. שם נמצא מחסה מפני 
הרוח הנוראה!" הגיעו שניהם בשארית כוחם אל הבקתה, 
ולשמחתם, מצאו בה מיטת נסרים מצופה קש. צנח עליה 

חם  –הילד, ועצם את עיניו בלא כח. אבל האב ידע, שאדם ישן 
למות. "אל תירדם", אמר גופו יורד, ובכפור הנורא יקפא בנו 

לבנו, "עד שאדליק כאן מדורה ואבעיר אש". אבל הבן לא יכול 

היה להשאיר את עיניו פקוחות. סלק האב את הקש מהמיטה. 
נאנק הבן מהשכיבה על הקרשים הקשים, והאב חיפש בינתיים 
זרדים. אבל כעבור כמה דקות התרגל הבן אל הקרשים ושקע 

והורה לו לרדת מן המיטה ולשכב בשינה. האב מיהר להעירו, 
לארץ. הבן ציית לאביו ושכב על גבשושיות הקרקע. התהפך 
מצד לצד, עד שמצא את התנוחה הנכונה ונרדם. התחיל האב 
לטלטלו, לצעוק עליו ולגעור בו, ולא נתנו להירדם כי בנפשו 

 הוא. 
והנמשל טיבו של אדם, שהוא מתרגל לכל מצב. כאשר הקב"ה 

כדי שנחוש את עול הגלות, די היה בתחילה,  ביקש לייסרנו,
בימי האבות, בסבל מועט. אבל מה שנחשב כסבל ליצחק, לא 
נחשב כבר כגרות ליעקב אבינו, והוא נאלץ לשהות עשרים שנה 
בבית לבן ולסבול את צרת יוסף. כשהתרגלו לכך, נאלצו לרדת 
למצרים. כשהתרגלו לחיים שם, התחיל עול השעבוד, והלך 

נמצא, שכל ארבע מאות השנים היו רצף אחד של  והכביד.
גירות וצרות, שאם לא היו הולכות וקשות, היינו מתרגלים 
אליהן ו"ישנים", ולא היינו זועקים להושע, וממילא לא היינו 

 נגאלים.
 

 "אצבע אלוקים היא" (ח, טו) 
אמר המגיד מדובנא זצ"ל: משל לאדם שנצרך לאחד מעשירי 
העיר. מעולם לא ראהו ולא פגש בו, רק שמע את שמעו, את 
רוב עושרו וכבודו. הלך למעונו של העשיר ונפעם ממראה עיניו. 
החומה והשער הענק, גינת החמד וערוגות הפרחים. שדרה 

הללו רחבת ידיים הובילה אל מדרגות הארמון החצובות שיש, ו
הוליכו אל הטירה הענקית. ביד רועדת נקש על דלת האלון 
הכבדה. הדלת נפתחה אל טרקלין רחב ידיים, מואר בנברשת 
ענק שהאירה את התמונות היקרות שעל הקירות ואת השטיח 
הססגוני היקר. דמות הדורה ניצבה לפניו ושאלה לרצונו. "אני... 

רגשות. "אני רציתי לשוחח עם בעל הבית, בבקשה", אמר בהת
הוא בעל הבית", ענהו הלה ביהירות "מה מבוקשך". לפתע 
פתאום נשלחה יד מאחור, לפתה את צוואר האיש שבטרקלין, 
וקול לועג נשמע: "האתה הוא בעל הבית?!"... והאיש כאילו 
התגמד, הצטמק. התמזער. עיניו התגלגלו בחוריהן והוא גמגם: 

ז יצא האלמוני מבין "סליחה, אדוני, אך לצון חמדתי..." וא
הצללים ואמר: "אל תשים אליו לב, אינו אלא אחד מהשרתים. 

ללשכתי, ואשמע את אשר בפיך"... כך, כאותו  עמיבוא נא 
משרת מתייהר, נהג פרעה מלך מצרים בהציגו עצמו כאלוה, 
התפאר לאמור: "לי יאורי ואני עשיתיני". אני ואפסי עוד, ומי ה' 

פתה יד אדירה את צווארו, אשר אשמע בקולו. לפתע ל
הנחית עליו את  -בעל הבית של העולם  -והקדוש ברוך הוא 

המכות בזו אחר זו, עד שידע שאינו יכל לעמוד בפני אצבע 
אלוקים ויד ה', והודה ואמר: "ה' הצדיק, ואני ועמי הרשעים"... 

 (המגיד מדובנא)
 



.

)
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  ּקֶֹצר רּוחַ  –א וֵָארָ ת ָּפָרׁשַ 

 

 

 672 יֹוןִּגּלָ ד                                                                                                       "בס 

 ח"תשע| א ָוֵארָ ָּפָרַׁשת  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

, איך הוא מנהיג את 'מלכותא דרקיע'מ
על סודות  באריכותאיתו ודיבר העולם, 

עם יגאל את  הגאולה וכיצד ה' יתברך
 שהיא ארבעישראל גאולה אחת 

 .)"יוְָלַקְחּתִ ", "יוְָגַאְלּתִ ", "יוְִהַּצְלּתִ ", "יוְהֹוֵצאתִ "(
 

עבודת שלא היה נתון ב, רבינו משהולכן, 
לעומת זאת,  .הבין היטב את דברי ה'פרך, 

ונתונים  עבודת פרך יםהעובד בני ישראל
לשמוע רק  והי יםמסוגל -במצור ובמצוק
  .ופשוטים דברים קצרים

 

ה ומ .שגאולתם קרובהעים שומאכן הם 
כמו רק לפי שעה, הוא  ,צבם הורעשמ

 שהחושך גובר לפני עלות השחר. 
 

בפירוט  אבל משה מסר להם את דברי ה'
וַיְַדֵּבר : "מפי ה' יתברך , כמו שנאמרו לורב

ההסברים עם כל  -"(שמות ו, ט) ןמֶֹׁשה ּכֵ 
הרוחניים המורכבים כיצד הבורא מנהיג את 

ריכות של ארבע לשונות ועם כל האהעולם 
 של גאולה.

 

ֶאל ְּבֵני " .כמו ששמע מפי הגבורה -"ֵּכן"
א ָׁשְמעּו ֶאל " -השבורים ורצוצים -"ליְִׂשָראֵ  וְ

", (שמות ו, ט) המֶֹׁשה ִמּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקׁשָ 
לא היו מסוגלים במצבם ש ווןיוזאת מכ

סודות עליונים לשמוע אריכות דברים ו
 .על ידי הבורא לםבהנהגת העו

 

זלמן רב גאון האת פירושו של הי ראית
ין יסורוצקין זצ"ל על התורה שביאר את הענ

 :כך
 

 -(שמות ו, ט) ל"וַיְַדֵּבר מֶֹׁשה ֵּכן ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָראֵ "
 תויכאיש אשר שפתו א ,בריד בדרך נס
  .)על אף שהיה ערל שפתיים (ולא גמגם

 

בורא  " והיינו מהבטחתֵּכןה וַיְַדֵּבר מֹׁשֶ "
(שמות  וְָאנִֹכי ֶאְהיֶה ִעם ִּפי: "רךהעולם יתב

א ָׁשְמעּו ֶאל "", ואף על פי כן ד, יב) וְ
גמגם מו : לא מפני שהוא כבד פה"המֹׁשֶ 

ִמּקֶֹצר רּוַח " -בשל מצבם, אלא בדיבורו
 ".(שמות ו, ט) הּוֵמֲעבָֹדה ָקׁשָ 

 

קטים על ואנשים שבעים ושכאשר 
ת באריכום ִעָּמהֶ אפשר לדבר  -שמריהם

וזאת מאחר , דברים שוניםם בפניהר באול
כי הם הם מסוגלים לשמוע ולהבין, ו

 במנוחת הנפש. 
 

אנשים רעבים גם כאשר מדובר באבל 
צמאים, אשר נפשם בהם תתעטף מרוב 
עבודה ומעוצר רעה ויגון, שאין להם זמן 
לאכול ואפילו לנוח בלילה והם שקועים 

  -מר ובלבניםובח
 

בר עם אנשים כאלה אי אפשר לד
להם להסביר קשה מיוחד , ובארוכות

לבאר להם דברים רוחניים מורכבים כגון: 
 הנהגת העולם על ידי הבורא יתברך.את 

 

הקב"ה גילה למשה בפרשה זו סודות 

א ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה ִמּקֶֹצר רּוַח  ,וַיְַדֵּבר מֶֹׁשה ֵּכן ֶאל ְּבֵני יְִׂשָרֵאל" וְ
 (שמות ו, ט) ה"ּוֵמֲעבָֹדה ָקׁשָ 

ח"תשע כ"ו טבת 13/01/2018  

ואראפרשת   
  יחזקאל כ"ח -"כה אמר :הפטרה

 

ת"ר כניסה יציאה    

ם"י 16:20 17:33 18:05  

א"ת 16:37 17:30 18:00  

 חיפה 16:36 17:29 18:00

ש"ב 16:40 17:33 18:05  

 ב"לרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"לרפואת כל חולי ע

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ובריאות

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת 

 מרים בת שרה ע"ה

 

 העלון מוקדש להצלחת  
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 חיים בן בכוריושטרית                           משפ'

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב

 ארז בן שושנה       יהודה אריה בן רחל ברכה
 רונן אברהם וב"מ        עינת בת רחל ברכה    

"ב     ארז מזרחי וב   רחל ברכה בת פדילה דליה
 חי הפקות ואירועים   נעם יצחק בן רחל ברכה

 בשפעויוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות 
 אריה ושרה לוי וב"ב     וב"ב שלמה ודנה דוד

 קסירר אפרים וב"ב            כולל ברסלב אילת
 אקבלי יוסף חיים בן נסכה          י.מ.י.ש כדורי

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

 זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי      

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 בן יהודית אסף בן סופיה             דוד עומרי

 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

 זרע קודש בר קיימא   
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה   

   שמואל אימן בן אסתר זריאילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב              משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

 רפואה שלמה       
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            

 סימי בת סוליקה       אסתר בת סוליקה
 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              

 ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה
     נעמי בת רחל       רכה     נעם יצחק בן רחל ב

 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
תמר פורטונה בת מיסה   רפאל משה בן רחל      

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

 יהשלו בן מזל פחימה                 אליהו בן מא
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   -יפה בת שרה

מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה     
 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 

רינת רחל בת עפרה                יצחק בן פנינה     
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     

 ת בת סבריה                    קסנש בת דגטורוני
 יצחק בן חנון                      ר' אליעזר בן עטיה

   
 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
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  ?בעיית בשר וחלבמבאילו מקרים יש להיזהר  
 

 :'הכשרות למעשה'מפי ר' אליהו חיים פנחסי, מתוך ספרו סיכום ההלכה  להלן
 

 

י של הסוכר במקומות ציבוריים [בתי כנסת, כוללים וכדו'] מצוי מאד שבשעה שמכינים קפה נמס מתערב קצת חלב בתוך הכל
חלב], ואחר הצהריים כשנמצאים תוך שש שעות מאכילת בשר רוצים להכין כוס קצת בה יש כף שעם [מחמת שנוטלים סוכר 
שו"ת שבט הקהתי ח"א (סימן רכ) וטעמו, אם יש בסוכר עצמו שישים נגד  מקורות:לכתחילה. אף סוכר אותו תה, מותר להשתמש ב

בסוכר אפילו מיד לאחר אכילת בשר. ואפילו כשאין בסוכר עצמו שישים נגד החלב, ורק לאחר שיערבו החלב, וודאי שאין שום חשש להשתמש 
של חלב ממש, אלא מים מעורב  ןהסוכר עם כוס התה יהיה בו שישים נגד החלב, מותר להשתמש. ויצויין שעפ"י רוב טיפות החלב כפית אינ

ואין בזה ביטול איסור לכתחילה כשמכניס הסוכר לתוך כוס התה ומבטל החלב שבו, בחלב, ולכן די בשישים כנגד החלב הנמצא בטיפות אלו. 
 בשר, אלא רק שותה החלב לאחר שמתבטל בשישים תוך שש שעות מאכילת בשר. השהרי אינו מערב החלב לתוך 

 

ל אין החלב ניכר בסוכר. ושוב ראיתי חלבי המעורב במאכל פרווה ואינו ניכר, מותר לאוכלו תוך שש שעות מאכילת בשר, ובדרך כלשועוד, י"א 
בספר קנין יורה דעה (עמוד שא) שהעלה כן להלכה. וכתב אף לדעת הגרע"א (יו"ד סימן צט ס"ק יב), מאחר והחלב כבר מעורב בסוכר וכבר 

 ושוב ראיתי לידידי בשו"ת אבני דרך חי"א (סימן קטז) שהעלה להקל.נתבטל בו, מותר.
 

 פית חלבית נקיה.וכן מותר לבחוש את התה בכ
 

ן שיש וכיו הערה: בהם הנוזלים שהיו על הכפית, מותר להשתמש בסוכר. וגם אם יש בסוכר גושים שניכר שנעשו על ידי שנספג
הכפית לסוכר לפני שנתנו את את רק ספק אם גושים אלו ספוגים בחלב שהרי הרבה אנשים שותים רק תה או קפה ללא חלב, או שתוחבים 

ימ"ל ספק אם יש כאן איסור, ויש עוד צירוף [כגון שהחלב לא ניכר], מותר לבטלו לכתחילה. כמבואר בשו"ע (יו"ד סימן פד החלב בקפה, וקי
 סי"ד).

 
 
 
  
 

 .סובבים אותוכלפי הכיצד יתנהג ו, כיצד הוא יתנהג כשיגדל של הילד אין ספק, כי למחנכים יש משקל נכבד בעצוב דמותו
ְּכֵׁשם אינם מודעים עד כמה. על כך אמר ר' ישראל מסלנט: "לעיתים חנכים הינה עצומה וי המפהאחריות המוטלת על כת

א ִּיָּזֵהרָעלּו ַהְמַחֵּנ וְָכֶׁשַהִּנָּגר ּדֹוֵר ָּכל ַהּיֹום ַעל ְׁשָבֵבי ֵעץ, ָּכ ַהַּזָּגג ּדֹוֵר ָּכל ַהּיֹום ַעל ְזגּוִגיֹות  ֹ ַעל  -ל, ִאם  ִלְדר
  ". יֶהם ֶׁשל ַהיְָלִדיםִנְׁשמֹוֵת

 

ששימש כראש אולפנת כפר  ,בהר"ןאברהם הכהן סיפר הרב ' אותו עולם אורו של'ספר המעובד מתוך ה ,להלן מעשה נפלא
ם, ישבלב העיר. בצהרי 'החיים עץ'כרב ילדי ירושלים, התחנכתי בתלמוד תורה " :מחנך דגול היהפינס ואולפנת הרב בהר"ן ו

, שאותה ה העיקריתהארוח ֵמִאָּתנּוהייתה זו לרבים  במצב הכלכלי הקשה דאז, .של המוסד 'מסעדה'בהיינו אוכלים ארוחה
 מתוק! י של אותם ימים: פודינגֲאִמּתִ הקינוח, היה מעדן  ביום אכלנו באותו היום.

 

חיש  'נגמרה' נייהמנה נוספת. לצערי, גם המנה השמטבע הדברים קשתי יוב ל את מנת הפודינג שלי,ויום אחד הזדרזתי לאכ
של פודינג, לא יישאר  'סיבוב שני' ל יקבלוועד שהכ ,וחשבתי במהירות, שאם אמתין ישבתי .כי באה אל קרבי ,מהר, ולא נודע
 קשתי מנה שלישית.יגשתי אפוא ובינ ,המתוק הזה עוד מן האדום

 

, וישנם רבים, שקיבלו רק הית פעם שניבלילא, אתה כבר ק: "התבוננה בי ואמרה הטבחיתאולם כאן נכונה לי אכזבה קשה. 
 ברגע של כעסעם ההכרעה הקשה של הטבחית.  לא יכלתי להשליםובאותה עת היו הממתקים מעטים . "פעם אחת

והפכתי את הסיר על פניו! מיד קמה מהומת עולמים: ילד השתגע ושפך את כל  ,החלטתי: "גם לי גם לך לא יהיה"
 הפודינג!

 

רך ווכי יש צ ר' אריה לוין. ', הצדיקמשגיח'להתייצב בחדרו של ה ייקר עלושמחר בב ,ה, ונאמר לינלקחתי אחר כבוד להנהל
 ,במוחי העונשים כל הלילה עברו כשישאל איך עשיתי דבר נורא כזה?! ,מה אענה לולומר, שלא ישנתי כל הלילה? 

, שהיה ממוקם מתחת 'משגיח'טן של הם, לקיטון הקינכנסתי בדחילו ורחימו ובפיק ברכי .למחרת ההנהלה ישתטיל עלי
  .המדרגות לגרם

 

ששמעתי בקשר אליך?" הרכנתי ראשי, ואמרתי בקול נמוך:  ,ר לי, האם נכונה השמועהו"אמ ישבתי מולו והוא פנה ושאל:
"אם  שר את דבריו בשתי תנועות נמרצות.יא ,ראשי הקטן .נך אוהב מאד פודינג?"ימסיפור זה, שה ,אפוא ,"מבין אני -""כן
באותו רגע, התעלה . "ל להנאתך!וקח ואכ ,הנה הבאתי לך פודינג", דה והרים צלחת אל השולחןישלח ר' אריה ידו הצ ,כך"
אם יזכני ה', אגדל "נצנצה בי שאיפה:  אז, לראשונה בחיי, .ק הרבה יותר מפודינגמתו הינו י,ֲאִמּתִ שחינוך  ,בי הקטן להביןיל

 ."ר' אריהבישראל! מחנך כמו  ואהיה מחנך
  

 
 

ק ג'ֵחלֶ  -בוְָחלָ ר ָּבׂשָ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון  ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא ִלְפנֹות ָלַרבלשאלות לשאלות 
  ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסיֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסי

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

  , , ןןִזּוּוג ָהגּוִזּוּוג ָהגּו, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמהִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, , ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתְלִעּלּוי ִנְׁשַמת    ִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹוןִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹון
  77665522008844--005522  ""בטלבטלָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור ָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור   --""וכווכוֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה 

  90769269076926ִמּקּוד ִמּקּוד . . ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹוןְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַהּבֶֹׂשם ַהּבֶֹׂשם , רח' , רח' ֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹוןֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹון: : ְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכתְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--ּבַ ּבַ   ְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנםְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנם
::תֹוְבֶת ֶאלתֹוְבֶת ֶאלְׁשַלח ֶאת ּכְ ְׁשַלח ֶאת ּכְ ,  ,  ִמיֵדי ָׁשבּועַ ִמיֵדי ָׁשבּועַ 

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

?ְלַחֵּנ יֵׁש דֵּכיצַ   
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בטרם נולד רבינו הוריו  –המקובל הרב משה תורג'מן זצ"ל המכונה בבא סי בן יוסף  
ן בערב יוה"כ. לאחר ההלוויה ניגש חכם בבא חזן ואמר להוריו שעליהם לצאת שכלו ב

ובעז"ה יזכו לבן שיאיר את עם ישראל  (שכן הרגל מבטל שבעה ויוה"כ בכללם)מהאבלות 
שנולד בתאפילאלת ומעת החל לדבר  ,בחוכמתו ובמעשיו, ואכן שנה לאחר מכן זכו ברבינו

 ,המדרש-שלחו אותו ללמוד בביתשנים, שש  ןבהיותו ב .הרגילוהו רק בדברים שבקדושה
שאינן  ,בקדושה יתרה ובמדרגות רמותהיה מתנהג ניו. יעעל ומאז ועד יומו האחרון שמר 

 .אשתו אפילושה וימעולם לא הביט בפני אלו בקרב נקיי הדעת. ימצויות אפ
 

ה'בבא  .שקיבל עליו בשל חומרות השחיטה חומרות וסייגים. לא אכל בשרבהחמיר על עצמו 
ועד  )1909(. משנת ה'תרס"ט (אביר יעקב)' איש אלוקים קדוש הוא'-סאלי' תיאר את רבו כ

דוד עטרת ראשנו  'רהמקובלים הצדיקים , הסתגר רבינו עם )1914(סופה של שנת ה'תרע"ד 
אליהו הכהן בעליית גג ביתו, שם התבודדו, עשו תעניות וסיגופים ולמדו יומם ולילה  'וחמיו ר
כיהן כראש ישיבת . כל יוםבואף מקובל שזכו לגילוי אליהו הנסתר גם עסקו בתורת תורה, ו

אביחצירא זצ"ל וכן כאב"ד. ענוותן מופלא  'אביר יעקב'מיסודו של מרן  מרוקו)ב(תאפיללת 
שנה בה צדיקים רבים מסרו  -1936(כ"ז טבת ה'תרצ"ז -ושפל ברך. ידע את יום פטירתו. נפטר ב

 את גזרת השמד).  הקטיןכדי ל השואהת תחיללפני את נשמתם, 
 

המקובל  מרבותיו:מרת חנה לבית ליחאני.  אשתו: (עליזה)מרת עזיזה  אמו: ר' יוסף. ביו:א
(בנו בכורו של רבי יעקב אביחצירא זצ"ל ואביהם של ה'בבא סאלי' ו'הבבא ר' מסעוד אביחצירא 

  ,)'בבא סאלי'(הצירא ישראל אביח ר' :הרבנים הגאונים המקובלים מתלמידיו חאקי').
ר' מאיר , 'יפה שעה', 'מכל יופי') (ראב"ד מרקש. מח"ס 'קהילות יעקב',מכלוף אביחצירא ר' 

(רב באלגי'ר , ר' שלום אביחצירא (ה'בבא חקי')ר' יצחק אביחצירא , (ה'בבא מאיר')אביחצירא 
שלום  ר' לשים חברותא (לימ, ר' יעקב בן חמו ת 'פרחי כהונה')"שו בר(מח, ר' מסעוד הכהן ובצרפת)

מרת מסעודה, מרת עזיזה, מרת אסתר,  ילדיו:, ר' מכלוף שטרית ועוד רבים. משאש זצ"ל)
נמסרו עם פטירתו ל'בבא שס "רבינו כתב חידושים על דרך הפרד מספריו: מרת רוחמה.

 עד אשר ימצאו. םסאלי' אשר אמר כי כתבי  היד של רבינו נמצאים בארץ וצריך לחפש
זיע"א  'בבא סיה'שהתרחשה בבית המדרש בתאפילאלת, מרן  ,זיע"א סיפר עובדה 'סאלי בבאה'רן מ

בכל יום, לאחר תפילת מנחה, לדרוש מדי יום בין מנחה לערבית בפני תלמידי הישיבה ובעלי הבתים. נהג 
מתכנסות, היו דברי תורה שהתאוו לשמוע  הצדקניות יוצאים מבית המדרש ונשות המקום היו תלמידיו

 כחצי שעה. יה דורש לפניהן דברי מוסרוה
 

את המחזה שאל  בראותו הגאון רבי דוד נגרין זצ"ל. 'בית אל'שליח כולל  תאפילאלתאחד הימים נקלע לב
התחלחל רבי משה . חסידותך וקדושתך דורש אתה לפני נשים?!" : "רבי משה, בגודלרבינו בפליאהאת 

"הכיצד, הן בכל יום לאחר מנחה  מה רבי דוד ואמר:ת ."דרשתי לפני נשים! נשים?! מימי לאוקרא: "
 "לא, בפני תלמידי הישיבה אני דורש" אתה לפני נשות המקום!" ורבי משה בשלו: דורש

 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 אך לא פחות מקדושתו ופרישותו תורה! ה שלמהנשים, כי שקוע היה בעול באוב לא הרגיש כלל בצאת הבחוריםרבינו ברר, שתוה
עד  הגה, ונכנסו בדממה, ושמרו על שתיקה, לת. שלא השמיעואת תאפילצניעותן של נשו של רבי משה, נמצאנו למדים מסיפור זה על

(מעובד   שמנען משמיעת דברי המוסר... ,על רבי דוד מאותה עת אסר עליהן לבוא, והיו קובלות שלא הבחין בחילופי המשמרות... ברם,
 ')מעיין השבועמתוך סיפוריו של נינו ר' שלמה סבג ו'

 ושאל. יושב ודואג 'בבא סאליה' רבינו את תלמידובאחד מן הימים ראה  ., עד שנפקד'בבא סאלי'ם ללא היו ילדי ים!ארבע עשרה שנכ
 :ואמרשאין מה לדאוג , הבטיחרבינו  .מספר פעמיםכבר כפי שקרה חלילה אשתו שדואג שלא תפיל  ,השיב - "מדוע הנך דואג?" רבינו:

וולד יהיה גדול יצדיק גדול והבין שהילד ש בחלומו 'בבא סאלי'ה לקראת הלידה ראה. "הילד הזה יתקיים וירביץ תורה ברבים"
הצדיק פנה שוב  .לא אמר את שמו, הצדיק , אולם מלבד מראה הוד דמותומוהצדיק שראה בחלו ל שםעלו א ובישראל, ורצה לקר

לאחר  .'בבא מאירכ'סם , וכך נקרא הבן שלימים התפר"סתם משנה רבי מאיר" רבינו:ור את פשר החלום, אמר תכדי שיפ ינו,לרב
כל " להם: אמר ".איך הרבנים בארץ הקודש?: "חזר למרוקו, שאלו המשפחהכש, בפעם הראשונה עלה לארץ לבדו 'בבא סאליה'ש

יקותיאל  '(הרה"צ ר ", אין בנמצאבנימאיר  'אך כמו רהצדיקים בארץ צדיקים גדולים, חכמים ונבונים, אנשי אמת ובעלי בינה יתירה, 
 שליט"א).

אשתו של ר' משה, הרבנית חנה הייתה מבוגרת, כשביקשו לעלות לארץ ממרוקו. היה זה לאחר פטירת  יפר לנו ר' שלמה סבג:ס
בא בחלום  בינולעלות אך ורק צעירים, שיכולים לתרום לפיתוח הארץ. רורצו יה סירבו להעלותה בשל גילה יהצדיק. אולם אנשי העל

אותה. הרבנית הסכימו להעלות . בעקבות זאת בחלום ואף חנק אותםלעלות רעייתו שלא ימנעו מה והזהירם, ילאותם האחראים על העלי
עלתה לסיפון וזרקה לים הרבנית ים שגעש ורעש. בציון הצדיק כדי להעלותו לארץ. באחד הימים הספינה היטלטלה שליד לקחה מהעפר 

 .לשקוטמאותו עפר, ומאותו הרגע הים החל להירגע ו
בהזדמנויות שונות ובלי שום  ,רבי דוד שטרית וגם בן דודתו רבי דוד אבוקרט זצ"ל , יישמעתי מפי שני דוד" ר' שלמה סבג:יפר לנו וד סע
ידע את יום פטירתו מהעולם ובטרם ימסור את נשמתו לבוראה ביקש הצדיק  :. וכך סיפרורבינואופן פטירתו של  עלניהם יאום בית

הנמצאים לעזוב את החדר ולא להיות  כלביקש מהם וממכן ולאחר  צריך להכין,מה שאת  ,הכיןצריך ולמה שמהחברה קדישא לקרוא את 
את אשר לאחר מכן ים ובעד החלונות וכולם סיפרו כהציצו בין החר כריםניהם שני דודיי הנזיוב ,בזמן יציאת הנשמה. אך חלק מהאנשים

  ."נשמתומנורה מהשמיים בתוך שובל של אש ובה מסר הצדיק את ירדה . ורא

זצ"ל ןמָ 'ֻּתְרּגְ ה מֹׁשֶ ב ָהרַ ק ַהַּצִּדיל ַהְּמֻקּבָ  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  
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הֻמְפָלָאה ַהְׁשָּגחָ   

עייף מאוד, החל באוטובוס, ו 'נוסע ותיק'אני כבר ש  ,ניסיתי לומר לו
השתיקה, למרות  במידתגם במקרה זה בחרתי  גם הוא לצעוק...

 האיצו בי לא לשתוק... ,ההנעש ,רבים שראו בעוול שנוסעים
 

עייפות הרגשתי שעוד רגע  שראיתי שאין לי מקום לשבת, ומרובכ
על ה...מדרגות, בדלת  להתיישבבלית ברירה אני מתמוטט, הלכתי 

-בין כך ובין כך, עלה לאוטובוס מבקר האמצעית של האוטובוס.
. והנה, הנסיעהאם כל הנוסעים שילמו על  ,הבודק כרטיסים
לי תת אל האדם הראשון שתפס שני מושבים, ולא רצה ל כשהגיע
 ...עבור נסיעתו שהאיש כלל לא שילם ,התבררלשבת, 

 

החלטתי לעשות  המבקר עמד להורידו מן האוטובוס, אבל אני
כל . האיש ההוא עבורם שלוביקשתי ל ,הנהג מעשה, וניגשתי אל

די שלא נתן לך  ... לאשפוי הנוסעים הסתכלו עליי כעל אדם לא
 שלם עליו?! רוצה ללשבת, אלא אתה עוד 

 

והצגתי בפני  ,עבורושילמתי  בדבריהם, גם הפעם לא התחשבתי 
 לנפשו. אני חזרתי לשבת על עזבו והלה המבקר את הכרטיס

 המדרגות...
 

 הרצפה, ולפתע הבחנתי במכשיר נגן אלו הינן בגובה של מדרגות
. הרמתי את הנגן, למישהו הסתם אבד המונח על הרצפה, ומן

לאחד מהם, אבל  האם הוא שייך ,בין הנוסעים ושאלתי עברתי
  שליליות. התשובות היו

 

ל ידי , ואולי ענגןלדברים המוקלטים ב ון שכך, החלטתי להאזיןוכי
 הנגן, ומתפלא לשמוע את... אני פותח את. אדע מי הבעליםכך 

הדרשות שהשמעתי, ימים  תה זו אחתי. היבדרשה זאיד הרב חיים
  לפני כן, בשכונת רמות. ספורים

 

בין  כדי שיברר ,המארגן, התקשרתי אליו ון שידעתי את שמו שלוכי"
 הנגן. ואכן, בתוך דקות הוא חזר אליילמי אבד הדרשה ההיא באי 

שהתעוררה  ,לאחר מכן אמר לי המארגן בעליו. שאיתר את ,ובישר
 להציגה בפניי.  לו שאלה בהלכה, וביקשאצ

 

 'אהל יעקב' שעתיים עבר בבית הכנסת-שעה הוא מספר שלפני
למסור  , והחליטעליה שם וכתובת ושלא הי שקית תפיליןומצא... 

לשם,  בתקווה שגם בעל התפילין יפנה אבדות, ח"את האבדה לגמ
 האבדה.ואז תושב לו 

 

מחויב  ואשאלה הלכתית האם ה והמארגן אומר שהתעוררה לו
 ח, או שיכול להשאירם אצלו,"דווקא לאותו גמ למסור את התפילין

  ולהמתין עד שמישהו יתקשר אליו.
 

שהתפילין הם שלי, ואני הוא  ,אני, כמעט שצרחתי לתוך השפופרת
 ,ב, סיים הר"והנה לפנינו" ".בבית הכנסתאותם ששכחתי  זה

עד כמה כדאי לשתוק  ,דופן-בצורה יוצאת סיפור מופלא הממחיש"
 . "מהנעלבים ואינם עולבים ולהבליג, ולהיות

 

במריבה עם האנשים הרב  רק מפני שלא פתחאם נתבונן, שכן, 
לשבת על  ךהאוטובוס, הוצר סאות שלי, שתפסו את הכללוה

 ול ולשוחח עם המארגן, שסיפר לגלות את הנגן,יכל המדרגות, ו
 .שלו מציאת התפילין דבר על של בסופו

 

להלן סיפור מופלא, שהתרחש עם הרב חיים זאיד ויש בו כדי 
ק לבלום את פיו גם כאשר הוא צודצריך ללמדנו עד כמה האדם 

 וכיצד בורא העולם משגיח על כל דבר ועניין. וכך סיפר הרב:
 

בבני ברק.  'בית יוסף'במכון  והוהמצ-הזמנתי תפילין לבני בר"
הייתי צריך למסור  .לקחת אותם כשהתפילין היו מוכנות, באתי

לא הספקתי ולכן דרשה בשכונת רמות בירושלים,  באותו ערב
בידיי התפילין את עם התפילין, אלא לקחתי  לחזור לביתי

 לירושלים.
 

ון וומכי בלילה, עשריתה אמורה להתחיל בשעה יהדרשה ה
באחד מבתי  שהגעתי למקום כשעה לפני הזמן, נכנסתי ללמוד

לפני השעה  דקות חמש. 'אהל יעקב' הנקראהמדרש באזור 
כבר מאוחרת. קמתי  הצצתי בשעוני, ואז הבחנתי שהשעה עשר

 למקום בוהלכתי הספרים, ו לארון מיד, החזרתי את הגמרא
 אמסור את הדרשה.

 

לבני...  פזון שכחתי את התפילין היקרות שהזמנתיימרוב ח
השולחן,  שגם מי שהיה מוצא את התפילין על ,תהיהבעיה הי

אפשרות לעשות  יתה לויוהיה רוצה להשיבם לבעליהם, לא ה
עדיין לא היה רקום השם, ולא  התפיליןשקית שעל כיוון זאת, 
 בת של בעליהם...הכתו

 

שהשארתי את  שאני עצמי לא זכרתי כלל ,יתהיבעיה נוספת ה
אחת שהסתיימה ב מיד לאחר הדרשה, הכנסת.-תהתפילין בבי

  ברק... בדרכי לבני 422בלילה, עליתי על קו  עשרה
 

בלילה  ון שגםועייפות רבה, כיחשתי בלאוטובוס  כשעליתי
נות של הקט הקודם מסרתי דרשה בצפת אל תוך השעות

 תסא שאוכל לשביכ הלילה, ועדיין לא הספקתי לנוח. חיפשתי
 .פנויאחד כסא הנסיעה, והיה רק  במהלך ישוןעליו ול

 

, ה' שלא היה שומר מצוות(שהאדם  ,סא, וראיתייהתקרבתי אל הכ
  הצמוד סאישישב בכ, מה)ייחזיר את כל עם ישראל בתשובה של

מנו באדיבות להרים סא השני. ביקשתי מיעל הכ והניח את חפצי
אני : "ואמר ל לצעוקיחתה הוא, כדי שאוכל לנוח, אבל וחפצי את

  , ולא הסכים לפנותו."סא הזהיהכ תפסתי את
 

אפשרויות. האחת, לפתוח במריבה  ? יש שתיניתן לעשותמה 
סא, אחרת ישיפנה מיד את הכ ,ולומר לו ולצעוק על האיש
 ."ןילהתערב בעני המשטרה תצטרך

 

ואינם  להיות מהנעלבים לשתוק!!! - יה, היאיהשנוהאפשרות 
ל, "חדש זצ מאיר 'עולבים!!! וכך חינך אותנו המשגיח מרן ר

 בהיותנו בישיבת חברון. 
 

המשגיח, צריכים ללמוד את אומנות  לאורך כל החיים, אמר
החלטתי לשתוק, ולא לריב  שאין לך דבר טוב הימנה. השתיקה.

, אמרו לנעשהשהיו עדים  למרות שכל האנשים עם האדם הזה,
 ...?"אתה שותק לו למה" :לי

 

כבר  למזלי הטוב, אחד הנוסעים ירד באמצע הדרך, ואני
נוסף, ולפני  סאו. והנה, בתחנה זו עלה נוסעיכבהתכוננתי לשבת 

סא, וכאשר ישהצלחתי להתיישב, הניח את חבילותיו על הכ
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  ""ואראוארא""פרשת פרשת  
  .והתייצב]. טז, ח ["צב לפני פרעהיאל משה השכם בבקר והתי' ויאמר ה"

, כל העולם מתעסק בתוצאות. הוא מיד מייצר חדשות, כששגריר מביע באופן ספונטני את מה שהוא חושב
. עליך להנמיך קומה? אתה בא לכאן בשליחות של עם אחר. כי המדובר בהתנהגות חריגה לכל הדעות. ובמשמעויות

ואם חשוב לך להעביר את המסר של שלום בין הארצות , עליך להבין כי אתה נמצא במדינה אחרת. להצטמק קמעא
תפנים שאתה במגרש , ואילו כאן. הוא שתשמור את דעותיך העצמיות בליבך, רוב לבבות התנאי הראשוני לקי–

  .אחר ותכבד את החוקים הנהוגים כאן
טוב של כבוד לאומה אשר ראיך לגלות יותר מקו. בכל הקורסים של סגלי הדיפלומטים לומדים איך להתמקצע

 –ילו לעמעם במקצת את השוני שבין העמים אפ. חשוב להעריך את התרבות השונה. בתוכה אתה מייצג את ארצך
  .זו תרבות העמים. כדי לשמור על קשרי אחווה

זו ההדרכה שנותן הבורא יתברך למשה ! צב לפני פרעהיהתי: ה למשה"בפרשה זו אומר הקב .'ת ה לא הוראאבל
אור פנים לכל אדם  אף על פי שתכונה זו של ממבאר האור החיים הקדוש. רבינו ולכל בני ישראל מקבלי תורת משה

.  בתקיפות ללא פחד וללא מורא–" התייצב"מצווה עליו הבורא , וגילוי אחווה היתה תכונתו הברורה של משה
 –צבות של משה יההתי !להיפך. ללא כפיפות או שחיחות קומה. עמידה יציבה. טחון ברורי פרושה ב–התייצבות 

מחסום המכריח את כל מי שרוצה להיכנס . ל פרעהמחסום טבעי קיים בביתו ש, שכן. היא הוראה לא פשוטה
  .להתכופף: פנימה אל הטרקלין

. בכוונה נבנה כך.  נמוך היה מכפי מידת אדם–פתח כניסתו של הטרקלין בו ישב פרעה : אומר האלשיך הקדוש
וכריעה וכך בתנועה המזכירה השתחוות . יצטרך לכוף ראשו ולכופף ברכיו, כדי שכל מי שנכנס אל הטרקלין? למה

   .יכנס פנימה וישתחווה לפרעה שישב שם ממול
שלא יהיה נדמה לאיש כי שליח הבורא נכנע חלילה לרוחות השטות . ללא חת. בזקיפות קומה –' התייצב'מצווה ' ה

זה לא ענינו הוא את שלו עושה ? איך יכנס מבעד לפתח הנמוך, ומשה רבינו הולך לפרעה בזקיפות קומה! והשקר
, נעשה הפתח גבוה עד מאוד! ה הגביה לו הפתח"ז כשמגיע משה רבינו לפתח מתרחש הנס הקבוא ...בשלמות

                   , כי הבטיח לו הבורא למשה רבינו. ומשה ואהרן נכנסו שמה ביציבות קומה. כגובהו העצום של משה
  .את הבטחת היציבות, וגם לנו הדורות הבאים אחריו

למה צריך היה . ודעים שבבחירה טבעית לא היו מתפתים להםהם י. אמנם מנסים הגויים לכפות עלינו את מעשיהם
  .משום שידע שמתוך בחירה בוודאי לא היו מתכופפים אליו? פרעה להנמיך את הפתח

הבטחה זו מאפיינת את הישרדותו של העם . לא יזדקק להתכופף, א ויתייצבומבטיח למשה כי כאשר יב' האבל 
ה מבטיח שכל מי שמתייצב ביהדותו מול "הקב. פשוט מאוד .אבל הוא מתחיל במצרים. היהודי בכל הדורות

  .שהגוי לא יכול להם, ניסיים,  מתרחב וגודל למימדים חדשים–אפילו פתח צר ודחוק , הגויים
ים מול אותו סטרא אחרא שכולם מכירים אותו ומזהים בו לא רק כשעומד,  היא בעצם המסר שלנו–' יצבותיהת'ה

, שבתוכנו' גויים'היא המסר לסגנון המאבק שצריך להיות לנו גם עם עצמנו כשה, ההתייצבות. את הלוחם ביהודים
  .קדושתנומנסים לערוך מלחמה על , בתוך לב כל אחד מאיתנו

,  דשמיא של הרחבת הפתח הצראהסייעתחה לנו את  מבטי–מול כל קושי במאבק רוחני , גאווה יהודית, התייצבות
  .'הבהיכלו של המלך ' שאו שערים ראשיכם'כך שנוכל לפסוע בבטחה של , של הגדלה המקום באופן ניסי

ד הפועל בנמל התעופה בלוד "נוהג לפקוד מדי פעם בפעם את בית חב, ספק מזון בחברת תעופה ידועה, חיים קלדרון
הוא מגיע לבית , אך אם הדבר לא מסתייע בידו, לל הוא מניח תפילין קודם צאתו מביתובדרך כ. ולהניח שם תפילין

  ".זה החינוך שקיבלתי מאבי", הוא אומר ומטעים, "לא יעבור עליו יום בלי תפילין. "ד"חב
  :הנה הסיפור". ויש מאחורי זה גם סיפור, נכון מאוד: "מאשר, יהודי כבן שבעים, יוסף קלדרון, אביו של חיים

לאחר מכן השתלטו . תחילה כבשו רק את דרום המדינה. ארץ הולדתו, כבן חמש היה יוסף כשפלשו הנאצים ליוון
, חיים קלדרון, אבי המשפחה. העיר המרכזית במחוז תסאליה, משפחת קלדרון התגוררה בלאריסה. על יוון כולה

גם הוא לא האמין שהגרמנים , אחריםכרבים  .בבית הכנסת הסמוך לביתו, וגם חזן לעת מצוא, היה תלמיד חכם
אסף חיים את רעייתו ושישה , כשטפחה המציאות המרה על פניו והגרמנים החלו מתקרבים ללאריסה. יגיעו ליוון

  .לעבר ההרים, משמונת ילדיו ונמלט צפונה
                  ,  שמוניסים, בן נוסף. קיבל אחריות לעצמו, שכבר היה נשוי ואף ניהל עסק קטן משלו, גבריאל, בנו הגדול

  .שהסתתרו ביערות ונאבקו משם בגרמנים, נפרד מהמשפחה והצטרף לפרטיזנים
החלו הנאצים לרכז את , לאריסה ויאנינה, דוגמת סלוניקי, בערים שבהן התקיימו ריכוזים יהודיים גדולים

הוצאו לפי רשימות שמיות . הכל התרחש במהירות. עסקיהם וכל רכושם הוחרמו, בתי היהודים. היהודים בגטאות
לאחר כמה ימים החלו לצאת המשלוחים . יהודים מבתיהם שבגטו והועברו למחנות שהוקמו בקרבת תחנת הרכבת

  .טרבלינקה ולמחנות מוות נוספים, בירקנאו, למחנות אושוויץ

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"יקוט רבקה בת רחמה הי, ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו"אורה בת מלכה הי, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"ה בת מוזלי היחביב, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



                    שבאמצעותם עקב אחר , בעוד אבי המשפחה קשוב לשידורי הרדיו, משפחת קלדרון נעה מעיר לעיר ומכפר לכפר
חיים היה משוכנע כי הוא . על פסגת הר גבוה, בשלב מסויים הגיע עם משפחתו לבקתת עץ בכפר קטן ונידח. מניםתנועת הגר

  .וכי במקום הנידח הזה איש לא ימצאם, ומשפחתו מוגנים
!" ראוס! ראוס".  אס שחורי מדים–מהאופנועים ירדו ארבעה קציני אס . בוקר אחד החרידם נהם של שני אופנועים כבדים

הורו לו , "הוצא את משפחתך החוצה. "חיים קלדרון התייצב מולם ושאלם לרצונם. קראו הקצינים, !)החוצה! וצההח(
הקור היה מקפיא והילדים היו . שלג כיסה את ההר .כעבור שניות העלו את הבקתה באש". אתם באים איתנו", הקצינים

הספיקה בקושי להציל מהבקתה העולה באש , חנה קלדרון ,האם. מקצתם אף היו יחפים. עדיין לבושים בבגדי השינה שלהם
והוכנסה לחדר שהוקצעה לה , משפחת קלדרון הובלה למקום יישוב לא הרחק משם. כדי לעטוף בהן את ילדיה, שתי שמיכות
אמר להם חיים " חכו בסבלנות. "הם ביקשו לקחת את חיים לחקירה. למחרת בבוקר הופיעו הקצינים שנית .בבניין כלשהו

מול עיניהם המשתאות של הגרמנים הוציא את הטלית והתפילין ". כעת בוקר ועדיין לא התפללתי תפילת שחרית. "בקור רוח
  ".!?אתה יודע עם מי יש לך עסק", התפרץ עליו בכיר הקצינים, !"?מה אתה חושב שאתה עושה. "שלו

. 'חצוף'ל לשלוף את רובהו ולחסל את היהודי הבכל שנייה היה יכו. קומתו של הקצין הבכיר התנשאה לגובה כשני מטרים
ומהאיום שלך אני לא מפחד רק מהבורא , אני הולך לקיים את מצוות בוראי: "ואמר. אבל חיים לא איבד את שלוות רוחו

ואני עצמי ראיתי אין ספור פעמים את המוות מול , חברים מתו לי בידיים, הנה תראה לחמתי בחזית במלחמה הקודמת, עולם
  .ענה, "שום דבר כבר לא יכול להבהיל אותי, ייעינ

בהוראת הקצין הבכיר המתינו הגרמנים לחיים עד שיסיים . התעטף בה ולאחר מכן הניח את התפילין, הוא הוציא את הטלית
  .לקראת ערב שוחרר ושב למשפחתו. לאחר מכן הובילו אותו למעצר. את תפילתו

באותה שעה עסק חיים בגלגול נייר עם טבק . ת חדרה של משפחת קלדרוןלמחרת שב קצין האס אס הבכיר והתדפק על דל
         , "נהגת אתמול באומץ לב רב. "שטויירמןשהציג עצמו בשם המשפחה , הושיט סיגריה מגולגלת לקציןהוא . לסיגריה

   .אמר שטויירמן לחיים בהערכה
אתם תועמדו לדין , הוא ינחל תבוסה. "אללא שמץ מור, אמר לו חיים" הפיהרר שלכם מטורף. "בין השניים התפתחה שיחה

  ".עליך לעשות הכל כדי להישאר בחיים ולחזור בשלום ליקיריך. את המחירומשפחותיכם ישלמו 
כעבור רגע הוסיף כממתיק . אמר, "קיבלתי את עצתך לא להסתכן בשביל הפיהרר. "לילה אחד בא שטויירמן לפגוש את חיים

באותו יום אנא דאג שכל בני משפחתך יהיו בתוך הבית ושאיש מהם לא ישוטט . מחרתיים עם שחר אנחנו עוזבים: "סוד
  ".בחוץ

קודם עזיבתם של הגרמנים הם העלו באש את כל הבתים ופוצצו את כל הגשרים : כעבור יומיים הבין חיים את הבקשה
              , "?אתם מבינים" .לםשטויירמן החליט להצי.  הבית שבו שהתה משפחת קלדרון–רק בית אחד נותר על תילו . באזור

              !". התפילין הצילו אותי ואת כל משפחתי ממוות", את סיפורו, הזוכר היטב את פניו של שטויירמן, חותם יוסף קלדרון
  .)ניצוצות (גיבור הסיפור, הנושא את שם סבו, מוסיף בחיוך בנו חיים, "זו גם הסיבה שלא יעבור עלי יום בלי תפילין

  ].כא, ו[ "ובני יצהר קרח ונפג וזכריי"
                  : והציע לו,  ערביהודי בעל קול, ופנה אל ראובן, ל"שעמד לעזוב את העולם כשהוא ערירי רח, מעשה בזבולון הישיש

ובתמורה יקבל סך של , לעילוי נשמתי, ישמש מידי יום ביומו כשליח ציבור,  שבשנה הראשונה לפטירתיםדאני מחפש אחר א"
  ..."? חפץ בעסקהוהאם כבוד.  אלף דולר20

            , ביום פקודת שנתי. כעבור שנה מהפטירה: "השיב זבולון". ?מתי אקבל את התשלום: "ובירר, ראובן הסכים בחפץ לב
  ".והוא יתן לך את שכרך, מיניתי כמנהל העיזבון שליאותו , תפנה אל ידידנו שמעון
  .והנה הגיעה הידיעה אודות פטירת זבולון, לא חלפו ימים רבים
במשך הימים . את העמוד לעצמו' לתפוס'כדי , וניצב ליד עמוד השליח ציבור, ראובן נכנס לבית הכנסת, כבר מהיום הראשון
  . בדבר תפיסתו של האיש את העמוד מידי יום, שותהתלקחו בבית הכנסת מחלוקות ק, והשבועות הבאים

כי ידע שהדבר תלוי בתשלום (אך ראובן לא וויתר בשום אופן , ורדרשו לשמש כשליחי ציב, שמחות-יארצייט ובעלי-בעלי
דיח ולסלק  הצליח לה,ובסיכומה של שנה, גבאי שהתקרב אליו כדי לבקש ממנו לעזוב את העמוד נלחם בכל ראובן. ...)שכרו

לא עמד כך ש(, מחמת קולו הערב,  שמח שראובן ישמש כחזןכי הציבור, יצויין...  ברביםלאחר ששפך את דמם, שלושה גבאים
  ).'רצון הציבור'להתפלל כנגד 

  .ודורש לקבל לידיו את שכרו, ראובן פונה אפוא לשמעון.  יום פקודת שנתו של זבולון-והנה הגיע היום המיוחל 
  !"הרב...אך רק לאחר שתמציא לי על כך אישור מ, אתן לך בשמחה "-? ומה משיב לו שמעון

  !"?כרי באישור כזה וכי זבולון התנה את קבלת ש-אובן  הזדעק ר-! ?אישור מהרב"
את הגבאי פלוני זרקת מבית הכנסת ; היו כרוכות בעימותים ומחלוקות נוראיות,  המצוות שקיימת- הסביר שמעון -ראה נא "

  ..."?אני מסופק אם מגיע לך השכר, וככזה', קורח'נהגת ממש כ, ובקיצור... 'וכו' וכו, יזית ברביםואת האחר ב, בבוז
אך אין זה שייך לעצם , זה נוגע לחשבונות השמיים שלי בלבד, מה שעשיתי מחלוקת עם הגבאים: "לעומתו טוען ראובן

  ..."ולכן מגיע לי שכר פעולתי, מצוה שקיימתי במסירות ושלימותה
האם יקבל ראובן את השכר המובטח לו מאת : א ושואלים"שליטהגאון יצחק זילברשטיין ר " באים השניים אל מו,ובכן

  ?הגביר זבולוןהעזבון של 
, ורואה שישנם כאלו שאינם רוצים בו, אם רוצה אדם לשמש כשליח ציבור: "'ערוך השולחן'כתב ה :א"ר שליט"מוהשיב 

  ".! אינה מצוה-וכל מצוה שהיא במחלוקת !  יברח מהעמוד- יש בו יראת שמים אזי אם , אפילו אם הם יחידים
    , ומשכך, לירידת נשמה, אלא רק להיפך, בוודאי אינה יכולה לגרום לעליית נשמה, מצוה כזו שבאה עם מחלוקת, וממילא

ולא , לא הועיל לעצמו, שכל מי שאומר קדיש שמגיע לחבירו, עוד יש לציין לדברי החתם סופר .אין ליתן לראובן את הכסף
  . שהרי קמיה שמיא גליא למי באמת הקדיש שייך, שמכל מקום עולה הקדיש לנשמת מי ששייך לו, הפסיד לחבירו

לעילוי הרי שהקדיש למעשה עלה לעילוי נשמת אותו פלוני ולא ,  אם חטף ראובן האלים את הקדיש של פלוני-וגם בענייננו 
מאותו פלוני את השכר אלא ילך ויבקש , אין לו לדרוש מכספו של זבולון, אם דורש ראובן תשלום, וממילא, נשמת זבולון

  ...שהתפלל לעילוי נשמתו
  .)ופריו מתוק(! אין ליתן לראובן כלום מכספי העיזבון :לסיכום

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"אני זנ מנחם בן פ" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע
  

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון 
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ָך ְוַהְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ה'ַויֹּאֶמר  ה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהֹרן ְנֵטה ֶאת ַמּטְ  (ח,יב) ֶאל ֹמׁשֶ

שהגין עליו כשהרג את המצרי וברש"י: "לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה, לפי 
 ? ולכאורה מה הועיל לו העפר, הרי מיד למחרת נודע הדבר". ויטמנהו בחול

נמצאנו למדים שגם הרגשה טובה של יום אחד, בהיותו מדמה לעצמו שניצל מחרב 
גם על הרגשה מועטת זו נתחייב משה רבנו  –פרעה על ידי הטמנת המצרי בחול 

במצרים! ועל אחת כמה וכמה שאנחנו מחויבים בהכרת בהכרת הטוב לחול ולעפר אשר 
הטוב על מעשה הטבה של ממש, וביותר אם הטבה זו נמשכת שנים רבות, כמו אצל בני 
זוג, או ההטבה של הורים לילדיהם, היש גבול להכרת הטוב שמחויבים על מקרים כגון 

סיפר  דא זצ"ל,הגאון רבי שמחה זיסל ברויאחד ממקורביו של ראש ישיבת חברון, ! אלה
מעשה שהתרחש בשנותיו האחרונות של ראש הישיבה: יום אחד באתי לביתו כדי 

לקחתו להיכל הישיבה. היה זה כבר בתקופה שבה קשתה עליו ההליכה, והטיפוס 
במדרגות בכפל כפלים. ראש הישיבה יצא מביתו, ירד לאיטו במדרגות, וכשהגענו כבר 

שאלתי את הגרש"ז. והגאון, רמז בידיו  –רה?" אל המדרכה ברחוב, נעצר לפתע. "מה ק
 ולא ידעתי פשר הדבר, מספר המקורב., שהוא צריך לעלות שוב לביתו. התפלאתי

ראש ישיבת חברון עולה שוב במדרגות, וכשהוא מתנשם ומתנשף, פותח את דלת 
הבית, ניגש אל המטבח, ואומר לרעיתו הרבנית: "כשיצאתי מהבית, שכחתי לומר לך 

ויצא את הבית. אה, , אמר שלום בחינניות מרובה, לכן אני עושה זאת עכשיו"שלום, 
ואם כך לעקרת הבית, על אחת כמה וכמה כפולה ! כמה הכרת הטוב חייב האדם לאשתו

ומכופלת היא חובתנו להכיר טובה לבוראנו יתברך ויתעלה, המיטיב עמנו בכל רגע 
י", נגיע למצב שכל עצמותינו ורגע. וכאשר אנחנו אומרים את תפילת "נשמת כל ח

 (הגש"פ חשוקי חמוד)תאמרנה "ה' מי כמוך"! 
 

י ֶאל  ּפַ ֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפֹרׂש ֶאת ּכַ ָרד לֹא ִיְהֶיה עֹוד ה'ּכְ לוּן ְוַהּבָ  (ט,כט) ַהּקֹלֹות ֶיְחּדָ
מן העיר, אבל בתוך העיר לא התפלל לפי שהיתה מלאה גלולים  –כצאתי את העיר 

: אר ה'חנכת התורה'יבומדוע בכל המכות שהיו עד כה התפלל משה בתוך העיר?  .(רש"י)
המצרים הלא עבדו לטלה, והטלה נמצא תמיד מחוץ לעיר במרעה, לכן לא היתה בעיה 

במכת ברד, "הירא את דבר ה' הכניס את מקנהו לבתים",  ,להתפלל בתוך העיר. אבל עתה
 .לא היה יכול משה רבנו להתפלל שםא"כ כל העיר היתה מלאה בעבודה זרה, ושוב 
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ָך ְוַהְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ה'ַויֹּאֶמר  ה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהֹרן ְנֵטה ֶאת ַמּטְ  (ח,יב) ֶאל ֹמׁשֶ

כשהיה בחור בגיל שש עשרה נכנס לישיבת  מסופר על הרה"צ רבי אריה לוין זצ"ל,
הבחור אריה לוין עלה והתעלה  הברכת שמואל זיע"א,מרן בעל הלוסק, שבראשה עמד 

בלימודו, ואחר זמן כבר ידע כל סדר נשים עם רש"י ותוס', כשעמד ראש הישיבה על 
שקידתו ועמלו של הבחור, ניגש אליו והודיעו כי ברצונו לקבוע איתו סדר לימוד 

ידעה  בחברותא את כל מסכת עירובין, כמובן שהתרגשותו של הבחור אריה לוין לא
 גבולות, לזכות ללמוד מסכת כה קשה בחברותא עם גאון הדור ר' ברוך בער?! 

 . ואכן מיד הם התחילו בלימוד החברותא, והיה הדבר לשיחה בפי כל
אלא שאז קרה דבר מופלא! אחרי זמן קצר ניגש הבחור אריה לרבו ראש הישיבה 

 וד שם?! וביקש ממנו כתב המלצה לישיבת וואלוז'ין שברצונו לילך ללמ
הדבר היה לפלא גדול, אחר שזכה לקרבה כה גדולה מרבו, ואף לקביעת חברותא קבועה 

 ה? ה הביאו לבחור אריה לעשות צעד כזדבר שזכו לו מועטים, מ
 

לימים אמר לקרובים אליו הרה"צ ר' אריה זצ"ל, שהדבר ברור לו שמה שסבל כמה וכמה 
פגע אז ברבו הגדול, ואז שאלוהו מדוע מיני ייסורים במשך חייו, היה מחמת הפגיעה ש

 באמת עזב את הישיבה אחר שזכה ללמוד בצוותא עם ר' ברוך בער זצ"ל, 
שאר בישיבה, משום שבעל הבית במקום יאריה, שהיה בלתי אפשרי בשבילו לה 'וענה ר

 והשתדל מאוד להרחיקו מבית, היה מהמשכילים )מקום לינה שלו('הסטאנציע' 
ל יום שילך לאחת האוניברסיטאות ושלא ישאר בישיבה, ואז המדרש, והפציר בו כ

   ...הרגשתי שהנה מרוב שכנועים והפצרות, מי יודע אולי הוא עוד יצליח להשפיע עלי
 ה! ומיד החלטתי שאני עוזב את הישיב

 
שאלוהו מקורביו את ר' אריה, שמאחר שהיתה לך סיבה כה טובה וחמורה, מדוע לא 

 זיבתך הרי בוודאי היה נותן לך רשות, אמרת לרבך את הסיבה לע
כי ידעתי שאילו אומר לר' ברוך , וענה להם ר' אריה, גם זה היה בלתי אפשרי מבחינתי

בער את הסיבה המאלצת אותי לעזוב את הישיבה, היה מקפיד על בעל ה'סטאנציע' 
ומפני , איני יכול שיגרם על ידי, מאחר שנתן לי מיטה לישון ולחם לאכול שלי, ודבר זה

חובת 'הכרת הטוב' אסור לי להרע לו באיזה עניין ואופן, אע"פ שידעתי כבר אז 
 ב'! הכרת הטו'רירה הייתי אנוס על פי שקפידת מורי ורבי תהיה עלי, אבל לא היתה לי ב

 !!!הפגיעה ברגשי 'הכרת הטוב' היתה חמורה אצל הגה"צ ר' אריה לוין יותר מכל
 
 

ר ניתוח לב בהצלחה, שאל מרן את אחד ממקורביו, עב כשמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל
כיצד אומרים תודה בשפה האנגלית, כי הוא רוצה להודות לרופא המנתח שהיה ממוצא 
אמריקאי. כשאמרו למרן שאין צורך בזה, כי הם יעבירו את תודתו אליו, אמר להם מרן: 

 !" "לא ולא! חובת הכרת הטוב מחייבת שאני בעצמי אודה לרופא
 

, הביא ראיה לכך את חזרת הש"ץ שנתקנה על מנת שהש"ץ יוציא ידי חובה את כדרכו
ודי בזה, משא"כ בתפילת 'מודים', שהיא  'אמן'הציבור. בכל ברכה וברכה הצבור עונים 

', 'מודים אנחנו לך', תקנו חז"ל תפילת 'מודים דרבנן -תפילה של הכרת הטוב להקב"ה 
 וא?! שכל אחד ואחד יאמר בעצמו, והלא דבר ה

!? מה נשתנתה ברכה זו משאר חזרת הש"ץ, שדי במה שאומר הש"ץ והציבור עונים אמן
וביאר שהעניין הוא, שמאחר שתפילת 'מודים' היא הכרת הטוב לבורא עולם על כל 
נשימה ונשימה, ועל כל חסדיו שעושה עמנו בכל רגע ורגע, על כל אחד לומר אותה 

 זק למתבונן! בפה מלא בעצמו ולא על ידי שליח!! מח
 )אהל משה(
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את כוחו וגדולתו של המכיר טובה לשני, ניתן ללמוד מן הסיפור הבא, המובא בספר "בדידי הוי 

מעשה שהיה בבחור צעיר כבן שלוש עשרה, שלמד בישיבה לבחורים מצוינים ". עובדא
 באירופה. בחור זה היה הצעיר שבחבורה. בני הישיבה למדו בבית כנסת ישן בעיר, 

גו להזמינם לסעוד על שולחנם. מידי יום סעדו הבחורים ואכלו אצל בעלי בתים, אשר נה
 . במקום אחר. לעיתים, לא הוזמנו הבחורים לשום בית ונותרו רעבים

הבחורים הותיקים "תפסו" להם מקום לינה על הספסלים, . מקום הלינה היה בבית הכנסת
 סבל, בקיץ עוד היה הדבר נ. ואילו הנער הצעיר נאלץ לישון על הרצפה, מחוסר מקום

אולם בלילות החורף, כשהקור היה עז וסופות שלגים השתוללו בחוץ, המצב היה קשה מאד, 
ממש בלתי נסבל. אף במשך היום סבל הבחור, היות וכמעט כל הלילה נדדה שנתו מעיניו, 

 . התקשה להישאר ערני במשך שעות לימודו ביום
 

דודו ביקש להזמינו לבוא  .גריום אחד, קיבל הנער מכתב מדודו, אחי אמו, שהיה נפח ומס
אליו וללמוד מקצוע. מאחר ולא היו לדוד ילדים, הבטיח לאחיינו כי אם ילמד את המקצוע 

כל רכושו יוענק לו לאחר מותו. מלחמה פנימית קשה התחוללה בנפש הנער,  –ויכנס לעסקיו 
רק אך החליט כי יעשה זאת  ולבסוף החליט לקבל את הצעת דודו ולעזוב את הישיבה,

 . "זה יהיה הלילה האחרון בו אלון על הרצפה הקפואה", חשב הבחור בליבו למחרת היום.
  .שה בפתח בית הכנסתיויהי בחצות הלילה, הופיעה לפתע א

 
 רדם. יהבחור היחיד שנותר ער באותו לילה, היה הנער הצעיר שכאמור התקשה לה

האישה ניגשה אל הבחור וסיפרה: "זה עתה קמתי מהשבעה על בעלי, נותרתי לבדי גלמודה, 
 בלי ילדים, בעלי היה בעל בית חרושת לשמיכות, והואיל ונשארו מספר שמיכות בביתנו, 

מאז", סיפר אותו בחור, "השינה הפסיקה להיות ה".. "ני מעוניינת לתת אותן לבחור ישיבא
  ..., הוא המשיך ללמוד ולהתעלות בישיבה בזכות אותה שמיכהסיבה להפרעה בלימודי"

 
לימים, הפך אותו בחור לגדול הדור, שרבים יונקים מתורתו, הלא הוא מרן הגאון רבי אלעזר 

 אותה גברת אלמונית חשבה כי אינה נותנת לבחור אלא שמיכה בלבד, . מנחם מן שך זצ"ל
  ה"!!!תור ותה שמיכה שימשה כ"מעיל לספראך האמת היא שא

 
 כשהקור היה גדול, , בשנת תשל"ו, ביום חורפי וגשום במיוחד הסיפור טרם הסתיים.

 פנה הרב שך זצ"ל לנכדו שיזמין ידיד עם רכב עבורו ללוויה "בבית החיים" הישן בחיפה.
 . שיום זה לא נוח ליציאה מבחינת מזג האויר עלו בתוהו, סיונות לשכנעויכל הנ

ודאי מדובר בלוויה של אדם גדול , שאם כבוד הרב כה הטריח עצמונכדו של הרב ציפה, 
להפתעתו, הלוויה הייתה של אלמנה גלמודה ובודדה. את מיטתה ליוו . ויהיה שם קהל רב

הרב שך עמד בגשם משך כל זמן הלוויה, ולאחר סתימת הגולל אמר . בקושי כמניין אנשים
שאר על עומדו, בעוד הגשם יורד בשטף "קדיש". בחזרתם לעבר המכונית, עצר הרב מלכת ונ

לאחר דקות . לא הועילו כל שכנועי הנכד להזיזו ממקומו והרוח הקרה מנשבת בכל עוז.
 . ארוכות המשיך הרב לכיוון הרכב, ונכנס לרכב כשכולו ספוג ונוטף מים

 
 במשך כל הנסיעה חזרה לבני ברק, שמר הרב על שתיקה ולא ענה לשאלות הנכד. 

הרב, ולאחר שהחליף את בגדיו הרטובים וחימם עצמו, נענה לבקשת הנכד  בהגיעם לבית
 היתה זו האישה שהצילה את חיי, בזכותה נותרתי בישיבה... : "והסביר את מעשיו

". משך שנים עקבתי אחריה, וכשנודע לי על פטירתה הרגשתי חובה גדולה ללכת ללווייתה
השוטף דקות ארוכות, השיב הרב:  לשאלת הנכד, מדוע לאחר הלוויה השתהה הרב בגשם

"רציתי להרגיש ולזכור את הקור והסבל הנורא, שהיו מנת חלקי באותם ימים קשים, כדי 
  "!שאוכל להעריך את הכרת הטוב אשר חב אני לאשה זו
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ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים  (ז,יט) ְוָהָיה ָדם ּבְ
ש"ממכת דם העשירו ישראל, כשהיה המצרי לוקח  )ישמו"ר ט,(מסופר במדרש 

וקשה, לשם מה היה צורך  ."מישראל בדמים היה שותה מים, מכאן העשירו ישראל
 ?שיעשירו עתה, הלא הקב"ה הבטיחם שביציאת מצרים הם יצאו ברכוש גדול

"דרש רבי פנחס בן חמא, קשה עניות בתוך ביתו של  ):ב"ב קטז(אלא שמבואר בגמ' 
מחמשים מכות", והוכיח זאת מאיוב שהתאונן בפני רעיו שקיבל יסורים אדם יותר 

ורעיו השיבו לו ) כמובא בהגדה של פסח(חמישים מכות  -כמו שקבלו המצרים 
לפיכך, אילו כל זמן מכות מצרים . שיש אנשים שצר להם יותר ממנו, אלו העניים

ם, אדרבה, עם היו ישראל שרויים בעוני, לא היה ניכר הבדל בין ישראל למצרי
ישראל היו שרויים בצער גדול יותר ממצרים מפני שהעניות קשה יותר מחמישים 

סובב הקב"ה שיעשירו  -במכת דם  -מכות מצרים. על כן כבר בתחילת המכות 
 .ישראל, כדי שיהיה ניכר שרק המצרים שרויים בצער

 
ֵני ֶהָעֹרב ֵחת ָהָאֶרץ ִמּפְ ָ ׁשּ  )(ח,כ ּתִ

שמה של מכת הערוב אינו מסמל, לכאורה את עיקרה של המכה, כמו דם, צפרדע, 
החיות שהגיעו  כינים וכו'. 'ערוב' מבטא רק את עניינו של העירוב שהיה במשלחת

קראת המכה על עצם בואן של החיות, והנזקים שהסבו למצרים. מדוע לא נ
ויש לומר, שעיקרו של הנס הגדול במכה זו, מצא אכן את ביטויו בעירוב, ? למצרים

בערבוביה, בבלבול ובאנדרלמוסיה, שהתעוררו בארץ מצרים עם בואן של החיות. 
אוויר  -שהרי כפי שאמרו חז"ל בתיאורה של מכה זו, יש חיות המתקיימות רק במזג

חום -וויר חם, ובזמניקר מאוד, ולעומתן יש כאלו שאינן מתקיימות אלא במזג א
חזקים במיוחד, ואילו כאן במכת הערוב נזדמנו כל החיות לפונדק אחד, אף שהיו 

עוד אמרו חז"ל, שכשהביא הקב"ה את . הוא עיקרו של נס -ממינים מנוגדים, והוא
האדמה -הביא איתן גם את מזג האויר ותכונת, החיות מכל המינים השונים

ן, כשעברה ברחובות מצרים חיה הזקוקה למזג הדרושים לכל חיה לפי תכונתה. לכ
כמו דב מהקוטב הצפוני, לבשו כל הרחובות אוויר קר, וכשעברו שם , אוויר קר

מאידך, כשחלפה . דובים לאלפים, נוצר קור עז ברחובות, בדיוק כמו בקוטב הצפוני
באותם רחובות חיה שהיתה זקוקה לאויר חם, היה נוצר מסביבה חמסין וכך 

האוויר מדי כמה רגעים. וזה שאמר הכתוב (לעיל, פ"ח פסוק י"ז) "וגם  התהפך מזג
דהיינו שהגיעו עם האדמה וכל יתר הפרטים שהם גדלים ", האדמה אשר הם עליה

ולכן נאמר בפסוקנו "תשחת הארץ מפני הערוב", היינו שהתמורות הרבות  .עליהם
אוויר,  -רכו למצנניבמזג האוויר, כשבמקום אחד הדליקו תנורים, ובמקום שני הוצ

גרמו לחולאים של ממש, ועל ידי כך נשחתה הארץ. לזה יקרא "ערוב", וזה היה 
 (ברכי נפשי)אפוא עיקרו של הנס. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון הגון:בע"ה זיווג 

 חוה, חמוטל בת ויקטוריה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל.
 מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
 לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

 
ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה,  שי בן רחל,
 יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת עזיזה. אילן בן מסעודה,

 
בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בן רבקה ז"ל, אהרון רפאל  לעילוי נשמת:

בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, 
 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל

בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן  ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי
מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת 

זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 
 ז"ל. אברהם בן חנה וזבולון הכהןומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, 



 

 
 שבת שלום  

  
 
 

 
  

 

  דבר העורך
אל  ויצום' אל משה ואל אהרן הוידבר : ")יג(ו,  כתוב בפרשה

  .י מארץ מצרים""להוציא את בנ ,ואל פרעה מלך מצרים י"בנ
. ואל להנהיגם בנחת ולסבול אותם"צוה עליהם : וברש"י

 ."לחלוק לו כבוד בדבריהםפרעה מלך מצרים, ציום עליו 
בפסוק זה. שלכאורה אין  צטוו משה ואהרןיי ציווים נשנ

וציווי לנהוג בכבוד  ,ביניהם שום קשר, ציווי להנהיג בנחת
מלכות, מה אם כן פשר האיחוד במילים "ויצום", כאילו זה 

משגיח (זצ"ל  רבי משה שוואבביאר הגה"צ ציווי אחד?
על יתר בני  ו של אדםדרכו של עולם שמבט )ישיבת גייטסהד

יקים ויש רשעים. לפי הרגל יש צד - הוא שחור ולבן ,האדם
זה, מי שלא מקבל על עצמו לעשות מעשה פלוני, נחשב 

מחשבתנו למופקע מכל קשר אלינו ועלינו לרחקו  יניבעי
למעלה  ואעבור כך. אין בידינו יחס נכון לנקודה הטובה 

אשר למרות מגרעותיו קיימת גם  -ככל שתהא  המסויימת
 ,למצוא את הטעםאין אנו מתבוננים  ,באדם זה. ומשום כך

שאנחנו חושבים כנכון  מדוע באמת אינו מקבל עליו דבר זה
שמא מעיק עליו  ,דבר. שמא חסר לו ומוכרח לעשות וכד'

כי  ,תופסת ההנחה ,איזה ענין. ואת מקומה של התבוננות זו
פלוני זה מנותק הוא. רשע הוא. וגם מוצאים ראיות 

בט האמיתי, כדי להבין את המ לדונו לכף חובה...שצריכים 
של אדם. הנה  תוהבה ונראה את התייחסות התורה למעל

פרעה הרשע המרושע שהצר לישראל, והרג בהם. המושחת 
אשר לא ידע את יוסף". אותו " -הגדול והאכזר, כפוי הטובה 

פרעה שעשרת המכות שהביא עליו הקב"ה לא שברו את לבו 
 בו גכלפיו נתחייבו והוזהרו משה ואהרן לנהוודוקא הקשה, 

כבוד. מדוע? כי יש להעריך מעלת המלכות שבו. כי מי שזכה 
הוא בעל מעלה של מלכות. וכמו שאומרים בנוסח  ,למלכות

, הברכה של ראיית מלך עכו"ם, "שנתן מכבודו לבשר ודם"
 ההיפך.כן דהיינו הקב"ה הוא ממליך מלכים שרים ורוזנים ו

ם, שמלכות היא מתנה הניתנת מן השמי ,מזה אנו למדים
ואף על פי שמעלה זו לא קיבל פרעה עבור איזה זכות, דיה 

כדי לנהוג כבוד בפרעה. כי בהעדר הנהגת  ,במעלה זו לעצמה
נעדרת גם ההרגשה בערכה של מלכות. וכדי  ,כבוד למלכות

יד אדם את ההערכה הנדרשת למעלה זו, עליו סשלא יפ
 .כבוד - אפילו אם ע"י כך יקבל רשע כפרעה ,לנהוג בה כבוד

 ,דבר שהערכת ,רבותינולימדונו ) ויגש ג'(ובמדרש תנחומא 
אינה אמורה רק בנוגע לאדם. גם המעלה של בעל חי 

ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן : "כך כתוב במדרשמחייבת הערכה. ו
ִהְׁשַּבְעִּתי  א ַחָּלׁש, ֶמֶל ִאי לֹו: ְוָאַמר ָהֲאִרי ֶאתֶׁשָרָאה, ּדֹוָסא
א  ֵתָרֶאה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ִמָּיד ָּבַרח. ָרץ ַאֲחָריו ַרִּבי ֲחִניָנא, ֶׁש

ֶׁשְּקָראִתי ַחָּלׁש, ּוִמי  (לשון בקשת סליחה) ָאַמר לֹו: ַנֲעֵניִתי ְל
  ".ַלִיׁש ִּגּבֹור ַּבְּבֵהָמה: ")משלי ל'( ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשְּבָרֲא ְקָרֲא ִּגּבֹור

, אם כלפי רשע כפרעה וכלפי כלפי מה הדברים אמורים
ק"ו לכל יהודי ויהודי ולא בהמה נתחייבנו לחלוק כבוד, 

כל שכן באדם משנה מהו צבע עורו ומוצאו ומלבושו, ו
 בתורה. סקוועשיושב בן תורה,  - שעובד לתקן את מידותיו

מבין קהל  אדם ניתנת הזכות להגיד דברי תורהלכש ,ובנוסף
ל שאו להיות מנהיג  י רבים,הוא מצליח בזיכוש, או מתפלליו

רצון הבורא  מכח קהילה ועוד כהנה וכהנה, אין זה כי אם
כשבאים לדון אדם על מעשה שעשה, נביט מתוך ו יתברך!

רבי כפי שכתב ו ,לדון לכף זכותמבט זה שלימדונו חז"ל 
 אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחדזי"ע:  אלימלך מליז'נסק

יעלה בליבנו שום שנאה ואל  ...מעלת חברינו ולא חסרונם
מאחד על חברו, חלילה, ותחזק אותנו באהבה אליך, כאשר 

 כי"ר.גלוי וידוע לפניך, שיהא הכול נחת רוח אליך... א

 
 
 
 
 
 

 הבטחת ה' על גאולת ישראל בארבעה לשונות גאולה. .א
 .משה ואהרן ויחוס ולוי, שמעון ראובן, בשבטי האבות ראשי .ב
 כל התנינים. את בלע אהרן ומטה פרעה, לפני התנין מופת .ג
 שבעת מכה, התראה :כל המים נהפכים לדם - דם מכת .ד

 . החרטומים ונסיון, ימים
, התראה :מצרים בכל ומקרקרות שורצות צפרדעים - צפרדע .ה

 .הארץ ותבאש הצפרדעים מתו,, משה תפילת, מכה
 את עפר אהרן הכה :כל עפר מצרים נהפך לכינים - כינים .ו

משה, ותהי הכנם, וכשלון החרטומים  מצרים בציווי
 .לברוא כינים בעצמם

התראה בבוקר תשחת הארץ, חוץ  :חיות בתערובת - ערוב .ז
מושב בני ישראל. ופרעה אמר: "זבחו לה'  -מארץ ֹגשן 

  בארץ", ומשה התפלל וסר הערוב, ויכבד לבו של פרעה. 
מצרים,  התראה, מות כל מקנה :הבהמות מתות - דבר .ח

 וממקנה ישראל לא מת אחד. 
משה (דרך נס) זרק פיח כבשן,  :פריחה בעור הגוף - שחין .ט

והתפזר בכל מצרים, ויהי שחין באדם ובבהמה, ולא יכלו 
 החרטומים לעמוד לפני משה מפני השחין.

התראה,  :גושי קרח ובתוכם אש יורדים מהשמים - ברד .י
 ברד כבד מאד אשר לא היה כמוהו במצרים, אש

, שלח פרעה וקולות מהשמים מתלקחת בתוך הברד
 למשה שיתפלל, וכשיצא להתפלל מיד הפסיק הברד.

  
 

 

ר : "קשה, למה אמ)דרך חיים תוכחת מוסר( הקדוש השל"הכתב 
? תיבת 'שמות' אצל לוי יותר ממה שאמר בראובן ושמעון

ולוי ידע דבר  .(שעבוד) לא היו בגלות ,הענין הוא כי שבט לוי
קרא שמות לבניו  מה עשה, זה ורצה להשתתף בצרת הצבור,

שם 'גרשון' על שם כי 'גרים' הם  ;דהיינו על שם הגלות,
 ושם ושם 'קהת' על שם שיניהם 'קהות', בארץ לא להם,

ואלה שמות "זהו שאמר  'מררי' על שם 'וימררו' את חייהם,
ל עף ד האדם להשתתף בצער הציבור אומכאן ילמ ."בני לוי

 .שאין הצרה מגעת לו" יפ

 
 

בנו בחיי": מדוע כתוב "מורשה" ולא ירושה? מתרץ "ר
אלא בניהם.  ,הקב"ה ידע שיוצאי מצרים לא יכנסו לארץ

דור שמורישים לדור הבא, וכן בתורה  -וע"כ הוא "מורשה" 
וה לנו משה מורשה"... כי אינו ירושה רק יכתוב "תורה צ

לאותו הדור שקיבלוה בלבד, אלא צריך להורישה לבניהם, 
לגבי  דכתיב "ושננתם לבניך". וב"ילקוט החדש" מיישב:

וה לנו משה מורשה י"תורה צ ד) ,(דברים לגהתורה גם כתוב 
והתורה קשורים זה בזה. יש לנו  שראלירץ אקהילת יעקב". 

  ]עטרת רש"י[    .בתנאי שנשמור את התורה שראלירץ אקיום ב

 בס"ד

 ָוֵאָרא
 חע"תשכ"א  טבת     וק"לאבוחצירא זצרבי יעקב ל, ומשה בן מימוןרבי  – הרמב"םהעלון מוקדש לע"נ    'חשנה   344עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 464 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב ירב



 

 

 מכת הצפרדע והקשר לכעס
ְצַפְרֵּדַע  ,ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: (וארא יד) מאודרש תנחבמכתוב 

ַאַחת ָהְיָתה, ְוָהיּו ַהִּמְצִרים ַמִּכין אֹוָתּה ּוַמֶּתֶזת ְצַפְרְּדִעים 
צפרדע אחת היתה, והיו מכין אותה והיא ", וברש"י: ַהְרֵּבה

 .מתזת נחילים נחילים
ן "הרגז :צ"לז רבי נתן צבי פינקללעל כך התבטא הגאון 

על העוולה שעשה  - מעניש את עצמו, ופוגע בבריאותו
זולתו". דוגמא מאלפת כתובה בפרשתנו במכת צפרדע, 
הממחישה היטב את התוצאות השליליות הנובעות ממעשה 

ַוֵּיט ַאֲהֹרן ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים " :(ח, ב)שנאמר  ,של כעס
  ."ַוְּתַכס ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַוַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדעַ 

"ברכת  בספרו זצ"ל רבי יעקב ישראל קנייבסקיהגאון  ושאל
"לכאורה יפלא הדבר! כשראו המצרים שעל ידי  פרץ":

המכות מתרבים הצפרדעים, הלא מן השכל וההיגיון היו 
צריכים הם להפסיק מיד מלהכותה, כדי שלא יתרבו 

 ם:בערותב ואמרו בהם בערה הכעס שמידת אלא הצפרדעים,
כיון שמוסיפה להשריץ, נתנקם בה יותר"! וכך יצא שככל 

יץ צפרדעים, הוסיפו הם לכעוס ולהכות, שהוסיפה להשר
 עד כי "ותכס את ארץ מצרים". ,וכעסם עלה ובער בהם 

האריכו בגנות מידת הכעס וחוסר הסבלנות, ובגודל  חז"ל
עד שאמרו בגמרא , הנזק וההפסד הנובעים ממידת הכעס

   "הממהרים לכעוס, חייהם אינם חיים". :)פסחים קיג:(
 כל הכועס שוכח את לימודו". " :)נדרים כב.(רז"ל  ואמרו

 "רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו"! :).קידושין מא( רז"לאעוד ו
"כעס  על הפסוק: ' כתבספר חסידים'ב רבי יהודה החסיד

"הכעס רע מאד, ועל כן צריך : )ט, קהלת ז(בחיק כסילים ינוח" 
להתרחק ממנו עד הקצה האחרון... ולא יכעס כלל אפילו על 

חייהם אינם חיים וגם  - עוס עליו. ובעלי כעסדבר שראוי לכ
  .מתים קודם זמנם"

פעם כאשר "זצ"ל לתלמידיו:  רבי ירוחם ליבוביץסח הגה"צ 
ולמד תורה, התפרצו כמה צעירים שובבים  'חפץ חיים'ישב ה

תורה, חזר ה לומדילחדר. לאחר שגער בהם על ההפרעה ל
 ר.  ללימודו רגוע ושליו לחלוטין, כאילו לא אירע דב

יכול הרב "כיצד  רבי ירוחם שנכח במקום, הרהיב עוז ושאלו:
 :'חפץ חיים'הענהו א להשתנות מקצה לקצה ברגע אחד"? הו

, יש לו מטרה. מדוע אם כן מעורר ב"ה"כל מה שברא הק
משום שהכעס  אותנו הרמב"ם להימנע מן הכעס בכל מחיר?

בתלמידים ולחנכם. משום  כדי להשריש יראת כבוד ,נוצר
כך, כל מי שאינו מסוגל לחזור מיד לשלוותו הרגילה, אסור 

(ע"פ מצב רוחו". ט בלו להשתמש בכעס, שכן אין הוא שול
 .)מאיר עיני ישראל

, "ויקרא משה לכל זקני ישראל": יב, כא)שמות ( ועל הפסוק
"והזקנים, כל אחד מהם ידבר  הקדוש: 'אור החייםה'מבאר 

בני משפחתו, כדי בנחת, ובדרך המתקבלת על ליבם של 
 שיהא נוח להם לעשות כדבריו". 

"וישלח  על הפסוק: )בתוכחת מוסר(הקדוש  השל"הכתב 
אין ראוי לאדם " :)ד, בראשית לא(יעקב ויקרא לרחל וללאה..." 

להכריח את בני ביתו שיעשו כדבריו, גם אם יש בכוחו 
לאלצם לעשות כפי דעתו, אלא מוטלת עליו החובה לרצותם 

צדקת דבריו וממילא ישמחו הם לעשות את ולשכנעם ב
 רצונו, ורק בדרך זאת ירווה הוא נחת מהם.  

כדי  ,צא וראה כמה ִהרבה יעקב אבינו לדבר עם רחל ולאה
ציוה  ב"השיתרצו בטוב לב ויסכימו לדעתו, ואף על פי שהק
אלא  ,ליהןעליו שישוב לביתו, בכל זאת לא כפה את דעתו ע

 כ. "ע שיכנען שיסכימו לדבריו",

ואף שלפעמים צריך להראות 'פנים של כעס' בתוך ביתו, 
 וכדומה, יעשה זאת רק כלפי חוץ, ואילו לצורך הטלת מרות

: שאלו )מגילה כח.( לא יכעס. וכמובא בגמרא ,בפנימיותו
איזו זכות גרמה לך להאריך ימים? , תלמידיו את רבי זירא

 ."בתוך ביתיאמר להם: מעולם לא כעסתי 
", היינו בתוך ביתי" :)כו, דברים ז(ב "באר מים חיים" ופירש הר

בפנימיותי. מעולם לא באתי לידי כעס מן השפה ולפנים, אם 
יש לפעמים צורך להראות כעס למען  ,כי מן השפה ולחוץ

 כבוד שמים. 
הרוצה שדבריו יתקבלו על בני ביתו ויעשו  - כללו של דבר

ם בסבלנות בשמחה ובטוב לבב, ידבר הוא אליה - כדבריו
 ובנחת, בנועם ולשון רכה, ולא בכעס והקפדה. 

הנה סיפור שימחיש כיצד עלינו  במה דברים אמורים?עד ו
בערב "שבת חנוכה", אחר שטרח קיצון: לנהוג גם במצב 

זצ"ל את  יאודה צדקה הגדולוהכין ראש הישיבה הגאון 
הנרות והדליקן בברכה על פתח ביתו מבחוץ, פנה והלך הוא 

 לקבל את פני שבת מלכתא.       ,כנסתלבית ה
ילדים סמוך לחצר ביתו, ואחד שחקו להם  באותה העת,

הפיל את החנוכיה, השמן נשפך והנרות כבו.  מהילדים
ד שהפילו את יכשחזר ראש הישיבה מבית הכנסת, הבחין מי

החנוכיה, אך לא הוציא מילה מפיו. נכנס כדרכו בשלווה 
ת סעודת שבת קודש בשקט לביתו והתכונן לקדש ולערוך א

 ובשלווה, כאילו לא אירע מאומה. 
על מעשהו של  ,השובבאותו הילד כאשר נודע לאביו של 

כדי שיבקש ממנו  ,בנו, הביא את בנו אל ראש הישיבה
הרב ליטף בנועם את  ,והנה, להפתעת האב ובנומחילה. 

על נס  ,ראש הילד והאיר לו פנים. סיפר לו בשפה קלה
ם מה מדליקים נרות. אחר כיבד אותו חנוכה ועל שו

מאד  ושחשש והאב בממתקים והרעיף עליו מברכותיו. הילד
כליל מן החום והאהבה  ו, הופתעבנו שמא יכעס הרב

, ומאז נקשרה נפשו של הילד בנפש הרב כל בנו שהורעפו על
 בעיקר על נפש הילד. ,דבר שהשפיע ברבות בימיםהימים, 

ים של הרב שלמה וולבה זצ"ל נסיים מאמרנו זה בדבריו החד
"הורה או מורה הפוגעים בנפש  :)חלק ב'(בספרו "עלי שור" 

הילד פגיעה העלולה לגרום לירידה רוחנית, כמוה כפסק דין 
 !!   !מוות ממש"

  מוצלחים ובני עליה.וה' יתברך יצילנו משגיאות ויהיו בנינו 
 

 
 

 
יש להבין איך מבטיח משה להוציאם ממצרים אחר מאתיים 

 יג) ,(בראשית טוועשר שנות שעבוד, הלא לאברהם נאמר 
 "ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה"? 

": חז"ל נותנים ב' טעמים לגאולה פרדס יוסףמיישב ה"
. בנ"י הגיעו למ"ט שערי טומאה, אשנים:  רד"וחר מוקדמת א

היו נטמאים כליל בין  רגע,ואילו היו מתעכבים עוד 
פרעה כה הכביד השעבוד במשך מאתיים ועשר  ב.המצרים. 

השנים, עד שסבלו כבשעבוד ארבע מאות שנה. לאלו שלא 
 האמינו לבשורת הגאולה המוקדמת נתן שני טעמים אלו: 

מחוסר כוחות  -עכשיו 'מקוצר רוח' אתם נגאלים כבר  א.
 רוחניים. 

מעבודה קשה מהשעבוד האכזרי של פרעה. אבל בנ"י לא  ב.
קבלו דברי משה, לא שמעו לו ולא האמינו כי יגאלם כבר 

 [עטרת רש"י]              .עכשיו בגלל 'קוצר רוח' 'ועבודה קשה'



 

 

   

 בפסוקים אלו מתחילה פרשת ההשתדלות להוציא את בני
מארץ מצרים, והקב"ה מצוה את משה ואהרן ללכת  ישראל

אל פרעה ולהתרות בו, ושוב פרעה חוזר בו, וחוזר חלילה. 
אלישיב זצ"ל: וכל זה תמוה, לשם מה  לוםשוסף אמר רבי י

"ומשה בן שמונים שנה ואהרן בן  -ואהרן להטריח את משה 
, אנשים ז), (שמות זשלוש ושמונים שנה בדברם אל פרעה" 

זקנים שיכולים היו לפעול בזמנם היקר גדולות, ועכשיו הם 
צריכים לבלות בארמונו של פרעה, היד ה' תקצר להכות את 
פרעה מכה אחת רבה, ומיד יוציא פרעה את ישראל מארצו? 

כי גר היית  ,ה התורה "לא תתעב מצריאולם כבר הזהיר
פי שזרקו זכוריכם ל עף ופירש"י: "א ,(דברים כג, ח)בארצו" 

 ליאור, מה טעם, שהיו לכם אכסניא בשעת הדחק". 
רואים אנו כאן את גדלות השקפת התורה, להכיר בטובה 

פי שהוא אינו ראוי לזה. וא"כ ל עף ולשלם לבעל הטובה, א
לו סתם מכות של עונש ונקמה, כל פרשת המכות, לא היו א

ניתנה לפרעה הזדמנות  ,אלא "שיעורי דעת". בכל מכה
להחכים ולהשכיל בכך שיש מנהל לבריאה. יבין פרעה, שאם 
זרק ילדי ישראל ליאור, אל יחשוב אין דין ואין דיין, אלא 

בא דם  -"והיה דם בכל ארץ מצרים"  -יעברו שמונים שנה 
והתוצאות: בכל עת שקיבל מכה,   הילדים וטפח על פניו.

.. ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים. העתירו .צעק פרעה "חטאתי
אל ה'... ואשלחה אתכם" אבל כש"וירא פרעה כי חדל 

 ... ויוסף לחטוא".המטר
, שכגודל עושרו, כך הייתה קמצנותו. מספרים על עשיר

כשהגיעו רגעיו האחרונים להיפרד מהעולם, וכנהוג, הדליקו 
תו נרות שיאירו בעת יציאת נשמתו, פתאום אנשי בי

, התאמץ הגוסס ופתח עיניו ורואה כי הבית מלא אורה
התאמץ להרים את קולו החנוק שיכבו את הנרות, והוסיף, 
כי לדעתו הגסיסה תמשך עוד שעה בוודאי, ולמה להוציא 

 חינם הנרות... 
זוהי תכונת האיש שחי כל ימיו בדרך הקלוקלת, שאף ברגעיו 

אף פרעה צריך להרגיש כי  .ונים איננו משתנה לטובההאחר
כבר ראה ו, רבות אלו רגעיו האחרונים! כבר עברו עליו מכות

לא יוכל שהוא יודע  התקיימו, התראותיוכל ו שמשה אמת
 ישראל סוף יוכרח להוציא את בני-, וסוףזמן רב להחזיק
עוד  ישראל התאמץ להחזיק את בני ולמרות זאת -מארצו 
ים. אמנם, יש לנו ללמוד מפרשיות אלו, שאל נהיה כמה רגע

שמשה רבינו התרה לעם  ,כפרעה! גם לנו יש התראות
ם וכל ימי קיומו של ע -ישראל, פרשיות שלמות בתורה 

הכל התקיים  - 'משה אמת ותורתו אמת'כי התברר  שראלי
שהוזהרנו! ואוי לנו אם נטעה ב"וירא כי הייתה  כפיבדיוק 

    ".הרווחה ויכבד לבו
 

 

 

מדוע כשפגעו הנחשים השרפים בבנ"י במדבר בעוון לשון 
, לא פעל משה בתפילתו להסיר פגע זה ה) ,(במדבר כאהרע 

במינה "עשה  מיוחדת מישראל, אלא נצטווה לעשות פעולה
לך שרף ושים אותו על נס"? מתרץ ה"חפץ חיים": לכל צרה 

, שאין לו תקנה. כי עהרון מועילה תפילה, חוץ מחטא לש
הדן חבירו לכף זכות, בשמים דנים גם אותו לכף זכות. 

של  יןד-תמדקדקים עמו בבי - עהרון והיפוכו בדובר לש
 ]עטרת רש"י[            .        מעלה, שאין לך עבירה גדולה מזו

עת בה נסעו הרב משה , 23:00 ע, בשעה"ג באלול התש"בכ
ו ורעייתו לביתם שבמושב מעלה אפרים. מכונית "מורנו הי

שנסעה אחריהם באורות גבוהים ובה ארבעה נוסעים 
כדי לתת  ,הפריעה למהלך נסיעתם ולפיכך החל הרב להאט

הירותו ועקף. הרכב אכן הגביר מ .למכונית שתעקוף אותו
אך לפתע עצר כדי לחסום את רכבו של הרב. מאז הכל 
התרחש במהירות עצומה; מחבל חמוש ברובה ירד מהרכב 

החל לירות על רכבם של  ,החוסם ומטווח של שני מטרים
כדורים נורו מטווח קצר ורק אחד פגע  17הרב ורעייתו. 

ברגלו של הרב. קליע נוסף פגע בכרית הראש של מושב 
המחסנית התרוקנה והמחבל  .פגעו ברכבכל השאר ו. הנהג

אץ לרכבו להביא מחסנית נוספת. הרב ורעייתו ניצלו את 
כי  ,ההפסקה למנוסה מרכבם. היה זה הימור על חייהם

יש נשק ותחמושת ולהם אין כל דבר  ,למחבלים שברכב
דחק ברעייתו  ,הרב בסייעתא דשמיא ובקור רוח... להגנתם

 - יתה לצד הכביש. פירושו של דבר זהלהידרדר לתהום שהי
 ,הוא אמר לרעייתו מטרים! 30-להידרדר לעומק של יותר מ

הם יהיו חשופים למחבלים  ,שאם יתמהמהו עוד רגע אחד
ויחוסלו בוודאי. הם החלו בירידה תלולה ורצופת מכשולים 
בתהום החשוכה לחלוטין. הם הספיקו להבחין בשלושה 

וידוא "ב שלהם כדי לבצע מחבלים חמושים שחוזרים לרכ
הזוג החל להתגלגל במורד התהום כשהרב מורנו "... הריגה

מאבד דם רב מרגלו הפצועה והאישה סובלת מהלם 
 ,כשהגיעו שניהם לתחתית המדרון. ופציעות מסלעים חדים

הם שלפו את מכשיר הטלפון הנייד, שלמזלם היה בידה של 
הם  ,וןכשנמלטה עימו מהרכב. וממעמקי המדר ,רעייתו

הגיע כוח חילוץ כדי  ,תוך דקות. הזעיקו את כוחות הביטחון
להוציאם מהתהום, כשבמקביל הצבא החל במצוד אחר 

הפלא הגדול אותו לא יכלו לפענח אנשי הצבא  .המחבלים
כיצד הצליחו בני הזוג להתקשר מעומק התהום,  ,והמשטרה

כשאפילו על הכביש הקליטה היא גרועה מאוד, אם לא היו 
לחים להתקשר משם, מי יודע כמה שעות כואבות הם מצ

היו נשארים שם, כשהם מאבדים דם וזקוקים לטיפול 
 ,ש נתפסו והודו בחקירתם", המחבלים ימלבסוף ...רפואי
 ...כדי לקבור את קורבנותיהם ולהעלימם חפרו קבריםשהם 

בסעודת הודיה שנערכה כחצי שנה לאחר האירוע, אמר אחד 
של  'יש קליטה'לפתור את תעלומת ה שיש בידו ,הרבנים

 ,א"הרב מורנו שליטשנים  10 לפני: "הטלפון הנייד בתהום
קיבל על עצמו שהוא לא נכנס לבית המדרש עם טלפון נייד 

פשוט ומוחלט: הטלפון הנייד  .כלל, אפילו אם הוא כבוי
הוא לא נכנע מול  ,בנושא זה .ד"הושאר מחוץ לתחום ביהמ

ד יהיה כבוי. הוא טען שאם כל הניסיונות לשכנעו שהניי
בקלות אפשר  ,ד עם נייד כבוי"מתחילים להיכנס לביהמ

להידרדר לטלפון במצב רוטט. וכדאי שלא לעמוד בניסיון. 
שהוא אינו רוצה שתורתו תיעשה  ,הוא טען שוב ושוב

תופרע מאיזה רטט או לא קרעים ואף שתפלתו -קרעים
שמע קולנו... "הרב מורנו אף אמר, שאי אפשר לומר  "...צליל

", חוס ורחם עלינו... וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו
על  'אוטומטית'כשלפתע הטלפון מזמזם ברטט, היד לוחצת 

כפתור והעין מרפרפת על הצג לראות מי התקשר... ברגעים 
יש היסח הדעת והחמור  ,ספורים אלה שבאמצע התפילה

בין את מכאן נ '!ממתינה'ה ב..."מכל שאנו מניחים את הקב
פשר החיבור שנעשה במעמקים. כאשר הרב מורנו ניתק 
עצמו כליל מהנייד והוא כולו היה בקשר ישיר בלימוד 

ה בלבד, אזי בעת צרה, ברגע הנכון "ובתפילה עם הקב
 - ה לרשת הקליטה של הנייד"והקריטי, חיבר אותו הקב

  "!במקום שעל פי טבע כולם מנותקים
כביכול בעת  'ממתינה'ב כן, מדוע שנשאיר את הקב"ה אם

כשהטלפון אפילו שהוא במצב  הלימוד או בעת התפילה,
רוטט הרי הוא המכשיר מחובר, קבל על עצמך לכבות 

, ואז אתה בזמן התפילה והלימודלחלוטין את הסלולרי 
יענה לך בעת צרה ויחבר אותך גם במקום ו ,ה"לקבמחובר 

 ]בראשית ,תעדן באהבתךלה[ע"פ                     שאין בו קליטה...

 מדהים  סיפור - 'החיבור במעמקים'



 

 

  

". אם  הירא את דבר ה'"התורה מכנה את המצרים בתואר 
 נראה כי היא טבעית והגיונית ,נתבונן ביראתם של המצרים

יבלו מהקב"ה ואחר שראו שאזהרותיו לאחר כמה מכות שק -
הם  .של משה כלפי העלול לקרות אותם אכן מתגשמות

הבינו שכדאי להיזהר מפני מכת הברד. שש המכות 
שהדברים אינם מתרחשים  ,הראשונות הוכיחו להם

ברד הם  ,מאליהם, אלא יש יד מכוונת וכאשר מגיעה מכת
ירוחם בספר "דעת תורה" לגאון  חוששים לחייהם ונמלטים.

לייבוביץ ממיר זצ"ל, מבואר אודות מידת יראתם של 
המצרים אשר ראו ולקחו מוסר, לפי שראו את יד ה' 
וההשגחה העליונה במתרחש איתם, הם יודעים שמכה 
נוספת אמורה להגיע אליהם ולכן הם יראים וחוששים. ואת 
מי הם יראים? את ה'. אנחנו מה נענה, אנו רואים צרה 

אנו מקשרים מה קורה אתנו, אלא רודפת צרה ואין 
  מתייחסים לכל אירוע בתור "מקרה".

על עניין יראת השמים  סלנטמרבי ישראל   כתבוכבר 
שבאדם, ותמה במשלו הידוע, שאם ימצא אדם כוס של 
מים, ורבים מן האנשים יאמרו לו שהמים זכים ובריאים 
ואיש אחד יתרה בו ויזהירו שבכוס המים יש סם מוות, תיכף 

דל האדם מלגעת בכוס, למרות שרבים מן האנשים יח
אומרים היפך הדברים. ואף אם יבטיחו לו שהם שתו מן 
המים, בכל זאת החשש יקנן בו, ולמה לו להיכנס לסכנת 

מכך ר' ישראל מסלנט: איך לומד  ספק חיים ספק מיתה.
האדם הולך בעולמו בריא ובטוח, אינו חושש, אינו ירא 

. והרי ישנם אנשים המתרים בו ואינו דואג על אחריתו
כי לעתיד ענוש ייענש ורע ומר יהיה לו על  ,ואומרים לו

עוברו פי ה'. ואפילו אם הדברים אינם ברורים לו במאה 
אחוז, אפילו בחמישים אחוז, ואפילו בעשרה אחוזים, 
ואומרים לו שרע ומר תהיה אחריתו ומוכיחים אותו, אינם 

הוא נותר  קוםמכל מ ,ה' סתם אנשים, כי אם צדיקים ויראי
בשלו ועובר על עבירות חמורות, ואינו מרגיש שהוא שותה 

המצרים חששו לחייהם בעולם הזה, הזהירו  מסם המוות.
אותם מפני העלול לקרות. ומיד אחזתם חיל ורעדה. והכתוב 

" דבר המורה על יראת  מזכירם במילים "הירא את דבר ה'
 בהם.  השמים שהית

ים צריכה לבוא מתוך התבוננות במתרחש יראת שמללמדנו, 
 מן האנשים "מסתכלים אך לא רואים".סביב. לצערנו, רבים 

 

 
 

: פעם אחת נכנס סיפורבספר "וקראת לשבת עונג" מובא 
פר, אחד מגדולי הסוחרים בעיר ובקש לחדרו של החת"ם סו

סוחר  ,פתח העשיר ואמר ,את עזרת הרב. כפי הידוע לרב
גדול אני, אולם כעת נקלעו עסקי לצרות, ומבקש אני 
ממעלת כבוד הרב שיברך אותי ואצא מן המצר. אכן, ידוע לי 

אולם עוד יודע אני, שאחיך עני  ,אמר הרב ,שמצבך קשה
נסתו, ואילו אתה מתעלם ואביון וצריך הוא עזרה בפר

מלמל העשיר  ,מלהושיט לו עזרה. יסלח לי כבוד הרב
אבל כרגע עסקי אינם מרשים לי לעזור, אולם אם  ,במבוכה

 ...אצא מן המצר בוודאי שאעזור לו
אני שמעתי את  וגםאומר הקב"ה: " נובפרשת הרב לואמר 

", וכי מי עוד שמע וגםלה "ינאקת בני ישראל" מה פירוש המ
נאקתם? אלא, בשעה שבני ישראל נאנקו ונאנחו תחת את 

עול מצרים, שמע כל אחד מהם גם את אנקת אחיו... למרות 
בכל  - השעבוד, השתדל כל אחד להקל מעל סבלו של רעהו

שמע גם הקב"ה את אנחתם  ,יכולתו, ובשכר שמיעה זו
ובוודאי  ,סיים הרב ,עזור אף אתה לאחרים והושיעם...

 ותיך!יושיעך ה' מכל צר

  
(בנו של מרן הרב עובדיה יוסף על הצדיק רבי יעקב יוסף מסופר 

 למדן להיות הוא שעוד בימי ינקותו, הכירו בו כי עתיד ,זצ"ל)
המלמד שלו עם חבר ילדים  לפני כשישב אחת ופעם חריף,

י גילו וחזרו על פרשת השבוע פרשת וארא, הגיעו אל בנ
 התינוקות קראו ,"כצאתי את העיר אפרוש את כפי"הפסוק 

 לא העיר בתוך אבל" שכתב: שם י"רש דברי את רבם, לפני
 ."גילולים מלאה תהשהי לפי התפלל,

והנה פנה הילד יעקב יוסף אל מלמדו בשאלה: הלא גם 
אהרן מעם פרעה ויצעק ויצא משה ו"במכת צפרדעים נאמר: 

ויאמר ". גם במכת ערוב כתוב: "אל ה' על דבר הצפרדעים
משה הנה אנכי יוצא מעמך והעתרתי אל ה' וסר הערוב 

, ולא נאמר שם שיצא מן העיר, ולמה דווקא במכת "מפרעה
ברד חשש משה מפני גילולי מצרים ולא יכול היה להתפלל 

של מקרא, מלמד התינוקות שידע רק פשוטו  בתוך העיר?
הרהר, חשב, קמטים נראו במצחו ולא ידע מה להשיב על 

פנה אל הילד  ,ל אי ידיעתועקושיה זו, אבל כדי לכסות 
ואמר לו מתוך חיבה: יוסלה, אולי אתה בעצמך לתרץ את 

לפני כמה  הלא :ענה יוסלה הפעוט .רבי ,כן קושייתך?
, ושם כתוב: שבחומש בראשית למדנו פרשת ויגש ,שבועות

י שם, שהצאן ", ופירש רש"תועבת מצרים כל רועה צאן כי"
אליליהם של  - היו להם למצרים לאלוהות. ומכיוון שהצאן

נמצאות תמיד בשדה, לכן יכול היה משה להתפלל  - מצרים
הירא את דבר ה' "בתוך העיר, אבל במכת ברד הלא נאמר: 
, ונמצאו אפוא "הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים

כצאתי את " י מצרים בתוך העיר, לכן אמר משה:הצאן גילול
, אבל בתוך העיר לא התפלל לפי "העיר אפרוש את כפי
 ]תורת הפרשהע"פ [                          שהיתה מלאה גלולים...

 

 

          
 ברינה                ן רוֹ              

 

 [משלי טז, א] "ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף         

 : גורג'י בן שמחה נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה  :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 : לע"נ סמי בן חנה     עופר בן יחיא"נ : לע ציון ורבקה לע"נ: אפרים בן                

 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ          
 כתון בת חביבה :: לע"נ : נוראני בת מרים ורבימרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ          
 רחל בת חנה -לע"ננזימה בת טובה :  -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ          

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה   
 : מתנאל בן איריס : יצחק (אייזיק) בן זהבהזיווג הגון  

        
   ֹ  עם עול תורה ומצוותברכת מזל טוב שלוחה למש' היימן עם כניסת בנם לנ
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 
 הרבים מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי

 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לזרע של קימא:
 וסף בן רחל מריםיהודה יחזקאל י

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   טל בת גליתאור

 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

    מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 









a0533185209@gmail.com
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  'ישמח לב מבקשי ה

  בסייעתא דשמייא הננו להודיע כי

  יצא לאור ספר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הספרי�בחנויות  אלו ושאר ספרי רבינו נית� להשיג ספרי�

  ספר טיב הפטרות

  מותשחומש על 

  

  בתוכו כולל

  , ההפטרה פסוקי על ומשולב קצר ביאור

  בהפטרות הנקראי� והכתובי� הנביאי� דברי את להבי� לקורא המסייע

   עבודה דרכי, שמי� ויראת מוסר עניני של מרובה בתוספת

  ההפטרה מפסוקי הנלמדי� ,ואמונה חיזוק ומאמרי

  

  - ויקראבראשית טיב הפטרות השיג עדיי
לכ נשאר "כמו-



              
    

וארא •  168  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (ז, ב) ואני אקשה את לב פרעהה
מכות...  10באמת כמה מכות המצרים קיבלו??? אז כמובן... יש אמנם 

 250מכות... ויש אומרים גם  50אבל בים זה כבר מחלוקת... זה אומר 
שמבחינה מסוימת המצרים קיבלו מכה  אבל האמת היא!!!!מכות.. 

 תנחש איזה מכה??? שהיה כבד לב פרעה!!!!אחת בלבד!!! 
ד לב פרעה... הוא הרי היה משלח את וההההראיה: הרי אם לא היה כב

מכות על  250ישראל לאלתר.. ולא היו לא עשר מכות במצרים ולא 
הים... נו... ולמה כן!!!! למה כן היו מכות??? כי כן היה כבד לב 
פרעה!!!! זאת אומרת: אם מצרים היו רוצים לנגוע בנקודה ולשאול 

  !!!!! מה הייתה המכה הכי גדולה שלנו?? זה הכבד לב פרעה
  יש בזה מוסר השכל גדול בשבילנו:

בפרשת כי תבא יש תשעים ושמונה קללות והכל על מה??? 'תחת 
אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל...' זאת 
אומרת: אליבא דאמת המכה הגדולה ביותר זה לעזוב את עבודת 
ה'... בן אדם יכול לעבור כ"כ הרבה קללות בחיים... והכל על מה?? 

שהאסון הגדול ביותר זה  וצא א"כ:על זה שהוא לא הבין עניין!!! י
לא להבין עניין!!!! והברכה הגדולה ביותר זה כן להבין ענין!!! 
מה הפלא שלא מצינו ברכה כ"כ משפכת כמו אהבה רבה שבשחרית: 
אבינו!!! אב הרחמן!! המרחם!! רחם עלינו!!!! ותן בליבנו בינה 
להבין!!! רחמנות!!!! שנבין עניין... לא חבל עלינו... כמה נסבול 

  (אז נדברו)עוד...???   

   )ב"כ ,ז( הםלטיבי מצרים מרטח כןעשו יו
והנה לעיל בפסוק י"א בהפיכת  ,פסוק זה נאמר על הפיכת המים לדם

 ,כתיב ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם כן ,המטה לתנין
 ,ן ס"ז אמר רבי אייבו בר נגרי אמר רבי חייא בר אבאירואיתא בסנהד

דהיינו  ,אלו מעשה כשפים -בלהטיהם  ,שדיםאלו מעשה  -בלטיהם 
ואלו  ,שאת הפיכת המטה לתנין עשו החרטומים ע"י מעשה כשפים

במכת  )ג ,ח(וכן להלן  ,את הפיכת המים לדם ע"י מעשה שדים
הצפרדעים כתיב ויעשו כו החרטומים בלטיהם ויעלו את הצפרדעים 

  .דהיינו ע"י מעשה שדים
מופת הראשון של הפיכת המטה ויש להבין מדוע נתן הקב"ה את ה

ואילו את  ,לתנין ע"י דבר שיש אפשרות לחכותו ע"י מעשה כישוף
ע"י מופתים שאי אפשר לחכותם ע"י מעשה  ,המופתים דם וצפרדע

  .כשפים אלא רק ע"י מעשה שדים
בני נח נצטוו על  :וי"ל דאליבא דרבי שמעון ורב יוסף בסנהדרין נ"ו

ולכן במופת הראשון  ,אך לא מצינו דנצטוו על מעשה שדים ,הכישוף
עשה הקב"ה מופת אשר המצריים יכולים היו לעשותו הן ע"י מעשה 

וכיון  ,שדים והן ע"י כישוף האסור עליהם מדין שבע מצוות בני נח
שאפשר היה לעשותו בשני אופנים לכן לא היה בזה לפני עור לא תתן 

והיתה להם  ,ו ע"י מעשה כשפיםדלא היו חייבים לעשות ,מכשול
ולכן  ,בחירה חופשית לעשותו ע"י מעשה שדים שלא נאסר עליהם

אך משבחרו החרטומים לעשות את  ,לא הוי כתרי עברי דנהרא
המופת ע"י מעשה כשפים אף שיכולים היו לעשותו בהיתר ע"י 

א"כ היה ודאי שגם את  ,מעשה שדים ושבקו היתרא ועבדו איסורא
 ,ים ינסו לעשות ע"י מעשה כשפים האסור עליהםהמופתים האחר

 וא"כ י"ל דכדי שלא יהיה ,ולא ע"י מעשה שדים שלא נצטוו עליו
עשה הקב"ה בדם ובצפרדע מופתים שאי אפשר לעשותם  ,לפני עור

  )משן חכמה(  .בלטיהם –כלל ע"י כישוף אלא רק ע"י מעשה שדים 

  
  )(ח, ה משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך...יאמר ו

  )ח, ו(ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי אין כה' אלוקינו 

  )ח, ח(ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה 

 הגאון רבי משה יהודה לייב מקוטנא בעל שו"ת "זית רענן" הקשה:
למה לא אמר  ,מדוע פרעה ביקש ממשה רבינו על הצפרדעים למחר

להיפטר מיד מן הצפרדעים המקרקרין וכי לא השתוקק  ,לו "היום"
  ובמיטתו? בתוך מעיו בביתו

זאת ועוד למה משה רבינו אומר לפרעה "כדברך למען תדע כי אין 
אלוקינו" וכי אם יסיר ממנו את המכה היום לא יהיה זה נס  כה'

  כי אין כה' אלוקינו. שיוכיח לפרעה
  בספר "ויען שמואל" הוסיף להקשות:

"ויצעק" מה שלא נאמר בשאר המכות כי למה במכת צפרדע נאמר 
  "ויעתר". אם

  ועוד צ"ב למה נאמר "רק ביאור תשארנה".
  שני נביאים הנ"ל התנבאו בסגנון אחד ותרצו כך:

לכל דבר הנעשה בכשוף יש זמן מוגבל שבו יתקיים ולאחר שמגיע 
  מסתלק ומתבטל מעצמו. הזמן הוא

שהחרטומים גם  על ידי כישוף מפני פרעה חשב כי גם מכת צפרדע
 משה רבינו ואמר לו הצפרדעים, לכן כאשר בא אליו כן העלו את

 פרעה לעצמו: מן הסתם יודע עלי למתי אעתיר לך" חשב "התפאר
שאני  להסתיים היום והוא משער משה כי כישוף זה עומד ממילא

שכאמור יודע  המכה הזאת עכשיו והוא יאמר לו הסר מעלי את
בפני כי תפילתו היא  יוכל להתפאר –עומדת לחלוף  שממילא המכה

   את הצפרדעים. שסילקה
של  משום כך אמר פרעה למשה "למחר" כי האמין שגם בלא תפילתו

 ועל כך השיב לו משה "כדברך למען משה תיפסק המכה כבר היום.
  .ידו ולא על ידי כישוף תדע כי אין כה' אלוקינו" והכל פועל על
ות וכל מכה היתה משמשת לפי זה כתב בספר "ויען שמואל" הי

שבעה ימים באותו זמן שמשה הגיע לפרעה כבר נשלם זמן מכת 
הצפרדעים לכן הוצרך משה רבינו לצעוק שלא תסור המכה עד למחר 

  ".  ויצעקהגם שנגמר זמנה ולכן במכה זו כתיב "
 כת צפרדע נאמר "רק ביאור תשארנה"לפי היסוד הזה מובן מדוע במ

 כישופים לא שולטים על מים )בסנהדריןע"פ הגמ' (שכידוע  משום
והיות ופרעה  נוגע במים חיים מיד הוא מתבטל. חיים ואם כישוף

"רק  חשב שמכת צפרדע היתה ע"י כישוף משה רבינו אומר לפרעה
 –ולמה? כדי ש"למען תדע כי אין כה' אלוקינו"  ביאור תשארנה"

  (להתעדן באהבתך)  ידי כישוף. ולא על

מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו הירא את דבר ה' 
  (ט, כ) אל הבתים

ברש"י (לעיל פסוק י) כתוב, שגם במכת דבר מי שהכניס את 
בהמותיו הביתה לא פגעה בהם המכה, כמו במכת ברד. מדוע אם כן 
במכת דבר לא אמר משה 'הירא את דבר ה' יכניס את בהמותיו אל 

לא אמר זאת, כי  הבתים'? עונים המפרשים: במכת דבר משה רבנו
אם כולם יכניסו את בהמותיהם לא תהיה מכה, ונמצא משה בדאי. 

עדיין תראה  –משא"כ במכת ברד, גם אם יכניסו כולם את הבהמות 
   (לאור הנר)  לעיל כל פגיעת המכה בעצים ובעשב השדה.

  
  

  חיו מספר זהה של שנים?איזה סבא ונכד 
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש  חידה        



 סיפור השבוע    
  דבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה'"וי""

  נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני.... - פרש"י: אני ה'
ונתו בקב"ה שהוא זן מעשה ביהודי בעל משפחה מרובת ילדים בשם יוסף (שם בדוי) שהיה עמל לפרנסתו, ההכנסה הייתה דלה אך אמ

  יתה ענקית. הומפרנס לכל 

מקומות שישמש אותו להסעת ילדיו, אך כיון שאחזקת רכב כזה היא יקרה החליט מיודעינו  10בשלב מסוים החליט יוסף לקנות רכב של 

הביטוח של רכב כזה היא גבוהה,  להגדיל את הכנסתו ע"י ביצוע שירות הסעות מזדמנות. הוא קנה רכב ישן אך במצב טוב ומכיוון שעלות

לאחר מספר ימים הבחין יוסף בכך שהנעילה המרכזית לא פועלת,  ביטוח צד ג' בלבד שלא מכסה במקרה של גניבת הרכב ח"ו.הוא רכש 

הוא הלך לחשמלאי רכב שבדק את הרכב והודיע לו כי ברכב שלו לא הותקנה כלל מערכת נעילה מרכזית. 'כמה תעלה התקנת מערכת 

יוסף המשיך להשתמש  טוב, תודה רבה אך איני יכול בשלב זה להרשות לעצמי הוצאה כזו'.ענה החשמלאי, '₪'  3000כזו?' שאל יוסף '

ברכב, הוא היה די מרוצה מהרכב למעט העובדה שבכל עזיבה של הרכב היה עליו לטרוח ולסגור ידנית את כל הדלתות. ואז הגיע ה'טסט', 

ם את האגרה, ופנה למכון הטסטים. הוא המתין בסבלנות, הרכב עבר אותו מבחן שנתי לצורך חידוש רישיון הרכב לשנה נוספת, יוסף שיל

את מסלול הבדיקה ובסיומו פנה אליו הבוחן ואמר 'תקשיב צדיק, הכל בסדר יש לך רכב מצוין חוץ מדבר קטן, פנסי הערפל של הרכב 

ל? חוץ מזה שהם כלל לא מקוריים'. 'לא שייך' מאחור לא פועלים'. 'נכון' עניתי, 'אבל למיטב ידיעתי במודל הזה אין צורך בפנסי ערפל כל

הם צריכים לדלוק'. ידעתי שהבוחן לא צודק, אבל לא הייתה לי ברירה ולמרות הצער והטרחה פניתי  ענה הבוחן, 'אם הם קיימים

' ענה 'מה הייתה הבעיה?' שאלתי, 'היה קצר בחיבורי הארקה של הפנסים ₪. 50לחשמלאי רכב שבדק ותיקן את הפנסים וביקש 

החשמלאי, 'טוב, תודה רבה!' שילמתי את הסכום, חזרתי למכון הטסטים וקיבלתי את המדבקה המיוחלת המעידה כי הרכב כשיר לשנת 

נהיגה נוספת. והנה בחזרתי הביתה, אני מחנה את הרכב, נועל את דלת הנהג ולפתע אני שומע 'קלאק' מכיוון דלתות הרכב, אני בודק 

ילה המרכזית פועלת מצוין. מאוחר יותר חזרתי שוב לחשמלאי, הוא בדק והסביר לי כי ככל הנראה תיקון הקצר ומגלה לתדהמתי כי הנע

בפנסי הערפל גרם לתיקון הנעילה המרכזית. ואז הבנתי למעשה שכל ההתעקשות המיותרת לכאורה של הבוחן הייתה בהשגחה פרטית 

ואז ₪.  3,000מערכת נעילה מרכזית. מה עוד שחסכתי לעצמי עלות תיקון של  לטובתי, כי לולי כן לעולם לא הייתי יודע שיש ברכבי

הרמתי עיני לשמים וקראתי 'תודה רבה לך אבא'לה יקר שבשמים, תודה על כל התקלה שזימנת לי בפנסי הערפל, תודה על כך שהבוחן 

  מן כי הכל ממך וכל מה שאתה עושה זה הכל לטובה'.התעקש ולא היה מוכן לוותר לי... וסליחה!!!, כן סליחה אבא שלא האמנתי באותו הז

וזהו אחים יקרים לקח הפרשה: משה רבנו פנה לקב"ה וזעק 'למה הרעת לעם הזה? למה שלחתני?' בעיניים של משה ההתעקשות של 

ו' וזה באמת נורא... אבל פרעה הייתה הדבר הנורא ביותר... ובאמת פרעה הגביר את עבודת הפרך וגזר 'תבן לא יינתן לכן ותוכן לבנים תתנ

האמת היא שדווקא ההתעקשות של פרעה שהכביד את העבודה של העם, היא זו שהחישה את גאולת אבותינו ממצרים. וזהו שנאמר 

'וידבר אלוקים (מידת הדין) אל משה ויאמר אליו אני ה'...' כלומר תדע לך שדווקא מידת הדין הנוראה היא עצמה מידת הרחמים לעם 

  כל אחד מאתנו עובר ניסיונות בחיים, אבל חובה עלינו להאמין באמונה שלימה שהכל מאת ה' והכל לטובה. ישראל. 

  עצם האמונה הזו בכוחה להחיש את הישועה שלה אנו מייחלים כל אחד בעניינו הפרטי כמו שנאמר: 

  (הרב ברוך בוקרה, מעובד מתוך פניני עין חמד)                                  חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה'...'                                                                           

  
  

 במים רותחים לפני השימוש בהם. ויש להסתפק האם מותר מוצץ ובקבוק של קטן צריכים הרתחה [עיקור]: שאלה                      
  הרתחה זו בשבת, או שיש לחוש לתיקון מנא .לעשות 
 רבי שמאי גרוס שליט"א דאין לעשות פעולה זו בשבת מחשש תיקון מנא. ואילו הגאון : הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א החמירתשובה

 ים לעין כלל. והאריך הגרי"מ שטרןהקלקול והתיקון ניכר שליט"א פסקו דאין לחוש בזה לתיקון מנא מכיון שאין והגאון רבי יעקב מאיר שטרן
אותו בידים  ש"ב ס"ה) שכתב: חלוק לאחר כביסה הוא מתקשה ומשפשפים "ע (סימןבר, וביניהם הביא ראיה מדברי השולהביא ראיות לד

 בהרתחת ומסתבר דהוא הדין לרככו, ע"כ. הרי שפעולת הריכוך אינה נחשבת תיקון מנא, לרככו, מותר לעשותו בשבת שאינו מתכוין אלא
 להשמיד שצריך –לברר מהי מטרת ההרתחה, דאם היא משום היגיינה  ואילו הגאון רבי שלמה זלמן אולמן שליט"א אמר שצריך הבקבוק .

חשיב תיקון מנא  ,]המציצה הפלסטיק ולהכשיר אותו למציצה [שלא יפלוט חומר בשעת חיידקים וכדו', אין לאסור בשבת, ואם צריך לרכך את
 ישמע משה)(ו   .ואסור

                            

לא  דניא מהבית והלך לטייל. הוא ראה עץ שיש בו תפוחים, אבל יצ דני                  
  כמה תפוחים היו על העץ? , אבל לא נשארו תפוחים.קטף תפוחים

  נ״י דפלשימי זוננשם הזוכה:     .מטריה השבועית: תשובה לחידה   תשובה לחידה ההלכתית: חמור (רש"י ד,כ).         
  

  משפחת כהן להכנס הבן לעול תורה ומצוות        לעול תורה ומצוות    הנכד להכנס הבן  ניכטבורג-ות גרשונימשפח   :מרכז העיר

  משפחת וליס לאירוסי הבת     לנשואי הבת    משפחת בירינצוויג     משפחות סלושץ לנשואי הבת הנכדה : גני הדר  משפחת בן זאב לנשואי הבת

         לאירוסי הבת הנכדה לפידות- להולדת הבת     משפחת גלויברמן להכנס הבן לעול תורה ומצוות        משפחת ברקוביץ משפחת שקלנובסקי

  בטיסט להולדת הבן הנכד- משפחת גודינגר וייס להולדת הבן הנכד      - קינסבורסקי להולדת הבת הנכדה      משפחות מונק- משפחות פרידמן

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
ובקשה אשה לפניו באה, קראקא בעיר לכהן סופר״ ה״כתב בעל הגיע כאשר

את לאשורו הבין לא ההונגרי במבטא מורגל שהיה הרב, החולה בנה עבור שיתפלל
, לתיתם רגיל היה ולא, וסגולה תרופה מבקשת שהיא חשב כן על, הפולני המבטא

אותם תחלטי, חרוב עלי לילד ״תני לה אמר, להפציר שהרבתה אחרי, הגיב ולא
, הבריא והילד כדבריו עשתה. יזיק לא יועיל לא אם בחושבו לשתותם״ לו ותני,במים
לפני אדם בא, שבועות מספר כעבור! מופתים מחולל החדש הרב: העיר כל ותהום
דמי לשלם לו ואין, מהפריץ שחכר מפונדק היתה פרנסתו כל: צערו להשיח הרב

זאת כל, בא הוא ואנא, החוצה יושלך החודש סוף עד חובו יפרע לא ואם,החכירה
, עליו התרגשה שצרה זאת רק אלא הבין לא והרב, מילים ובבליעת בגניחות השיח
אורו. חרוב״ עלי חליטת ״שתה, הרב לו אמר, סגולה לבקש ובא בביתו חולה ודאי
ומעיו העיר לרחוב יצא. המשקה את ושתה חרוב עלי חלט, לביתו והלך האיש עיני

בא השעה באותה בדיוק, בעילפון ארצה וקרס, תקפו חריף מעיים כאב, חמרמרו
אזנו על וקרא התכופף, התעלף שמפחדו והבין, וקורס מחויר ראהו. לקראתו הפריץ
סופר עקיבא רבי הגאון בנו סיפר זה סיפור ״!החוב על אני מוותר, התעודד ״קום
באמונה שהמאמין בחוש ראיתי אבל, דבר לכל מאמין פתי איני: בהוסיפו זצ״ל

 )סופר החתם הגדת( השמים מן נעזר, פשוטה

 
מגיע היכן עד המלמדת, מאלפת עובדה וסיפר בהזדמנות ל"זצ שך הרב מרן סח

בצעירותו רבינו שמע - המעשה את. בתורה הבנה על הלב ממעמקי תפילה של כוחה
נודע פוסק, שבדור הרבנים מגדולי אחד אודות עמו שוחח כאשר, אחד מזקן

שלעז הירש רבי הגאון של בישיבתו למדתי, בצעירותי:"זקן אותו סיפר וכך. לתהילה
אבל, בתורה חשקה שנפשו אחד נער היה ושם', קיוב' שבפלך' קראסון' בעיר ל"זצ

, הישיבה בני כל את מייגע היה זה נער. במיוחד אטית ותפיסתו היה אטום מוחו
עד, תשובה ובכל שאלה בכל, סוגיא בכל פשט לו יסבירו כי ומבקש שב היה הוא

הסבל. לשאלותיו והשבתי, עליו ריחמתי אני רק. לו מלהשיב נלאו כבר שכולם
מגיעה היתה - אחת שורה הבין סוף סוף שכאשר משום, נשוא ללא היו והטירחה

המשיך -" סבלנותי פקעה הימים באחד..."להבין מבקש היה אותה נוספת שורה מיד
והלך פנה הנער. לנפשי שיניחני ביקשתי, ושוב שוב לשאול וכשבא" - לספר הזקן
סקרן הייתי, המתרחקת דמותו אחרי הבטתי... יסרוני כליותי - אני ואילו, נפש בפחי
כל אצל מזלו את ניסה שכבר - הסתבר אך, עתה יפנה ולמי יעשה מה לדעת

, לפנות מי אל לו היה לא שוב, מעתה... שדחהו האחרון הייתי ואני, הבחורים
התקרבתי."כלשהו ספר גבי על רכן שם, המדרש בית לפינת לו והלך פנה ולפיכך
והנה, לומד הוא מה לגלות ביקשתי, עצמו בתוך הנער התכנס בה הפינה אל בלאט

מתייפח ושמעתיו', רבה אהבה' בברכת הפתוח סידור גבי על רוכן להפתעתי מצאתיו
לא כי ומפציר מבקש כשהוא', ולהשכיל להבין בלבנו ותן: 'במילים ומתחנן בבכי
רחמי נכמרו, כן כי משראיתי..."תורתו במאור עיניו את יפקח' וד לבריות עוד יצטרך

, בדעתו שיעלה כל לשאול רשאי הינו כי לו והודעתי לצידי אותו הושבתי, הנער על
יותר מבין הבחור החל - הפלא לגודל, מהרה עד, והנה."שיחפוץ אימת כל וזאת
שברבות עד, הסוגיא לפשט הנוגעות שאלות לשאול הוצרך ולא שכמעט עד, ויותר
הוא" - סיפורו את הזקן סיים -" זה נער! שבחבורה מהאריות לאחד נעשה הימים
! לפתחו משחרים ורבים הדור מגדולי כאחד לפניו הולך שמו אשר, פלוני פוסק הוא
להיות צריכה כיצד, לנו הרי.סיפורו את הזקן סיים -?" הוא והיכן אני היכן, נא ראה

אבא של הקדושה תורתו בלימוד ההצלחה על, בתורה ההבנה על תפילתנו
אינו אושרנו כל כי ידיעה מתוך, שליש בדמעות, כך נתפלל אמנם אם. שבשמים

אדון לפני לרצון תתקבל שתפילתנו בכך ספק אין - זו משאלתנו במילוי אלא תלוי
  חיים אורחות(–! בוריה על בהבנתה עינינו את ויאיר תורתו את לנו ילמד אשר, כל
 

יודעת הייתה לא' הזבח ברכת' בעל קאידינובר שמואל אהרן רבי הגאון של אמו
שבני רצון יהי: רוסיה בלשון מתפללת היתה נרות הדלקת בשעת רק, כלום להתפלל
 )שיחתי היא(. חכם תלמיד יהיה שמואל

 
 התרגש, הצדקת אמו של הישן התהילים ספר את" חיים חפץ"ה לפני כשהביאו

 עם ה"הקב לפני הצדקת אימי שפכה דמעות כמה אתם היודעים: "בבכיה ואמר
 )תורה של שימושה(, כשר יהודי יהיה שבנה כשביקשה זה ספר

 

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ר ה ֶאל ֱאלֹקים ַוְיַדּבֵ  לשלם נאמן', "ה אני: "י"רש מבאר':ה ֲאִני ֵאָליו ַויֹּאֶמר מׁשֶ
 שכר די אין –" חיים החפץ" אמר – הזה בעולם". לפני למתהלכים טוב שכר

ָעה ָיָפה): "יז,ד באבות משנה( ל"חז שאומרים כפי, מצוה תמורת לשלם  ַאַחת ׁשָ
ל עֹוָלם רוּחַ  קֹוַרת ׁשֶ א ּבָ ל, ַהּבָ  מהמפני, השאלה ונשאלת". ַהזֶּה ָהעֹוָלם ַחיֵּי ִמּכָ

 דרכולפי" חיים החפץ" הסביר? הזה בעולם מצוותיהם שכר הרשעים מקבלים
, מצוה מקיים שהוא בשעה, יהודי) רות רבה מדרש( אומרים ל"חז: בפשטות

. ה"הקב של בחותמו וחתום נביא אליהו של ידו בכתב כתוב חוב שטר מקבל
 נאמן" –' ה אני: "מסויימות מצוות לאחר בתורה נכתב רבות פעמים כך משום
. טובים מעשים בשביל שכר שמבטיח, כביכול כחתימתו שמשמש", שכר לשלם
 חתימה שנושאת, גדול סכום על המחאה לפרוע שכדי שבעולם הנוהג וכמו

 של בנק שהרי, הבירה בעיר הממלכתי הבנק אל לפנות נזקקים, מלכותי וחותם
 של מצוותו גם כך. רב ערך בעלת המחאה לפרוע בידו די אין קטנה עיירה
 של חתימתו את נושאת אינה כך ומשום, הצדיק כשל די חשובה אינה הרשע
 שהצדיק המצוה ואלו, הקטן בעולמנו גם להשתלם שכרו ניתן לפיכך, ה"הקב

 לתשלומו להמתין יש העצום שכרה את לקבל וכדי, בשלמות שהיא, מקיים
 )    התורה על חיים חפץ.(הבא בעולם-"הממלכתי בנק"ב
 

י ֲאִני ְוַגם ַמְעּתִ ֵני ַנֲאַקת ֶאת ׁשָ ָרֵאל ּבְ ר ִיׂשְ  ֶאת ָוֶאְזּכֹר ֹאָתם ַמֲעִבִדים ִמְצַרִים ֲאׁשֶ
ִריִתי  מגדולי אחד, ע"זי סופר החתם של לחדרו נכנס אחת שפעם מסופר:ּבְ

 - נקלעו כעת אולם, אני גדול סוחר לרב הידוע כפי. "בקשה ובפיו הסוחרים
 יתן הרבה ובחכמתו אותי שיברך הרב כבוד ממעלת אני ומבקש, לצרות עסקי

 יודע עוד אולם, הקשה מצבך לי ידוע, אכן". "המיצר מן לצאת איך עצה לי
 מלהושיט מתעלם אתה ואילו, בפרנסתו עזרה הוא וצריך ואביון עני שאחיך, אני
 עסקי כרגע אבל" – במבוכה העשיר מלמל –" הרב כבוד לי יסלח". "עזרה לו

 לו אמר. לו שאעזור בוודאי, המיצר מן אצא אם אולם". לעזור לי מרשים אינם
 בני נאקת את שמעתי אני וגם: "ה"הקב אומר – השבוע בפרשת" – הרב

 בשעה,אלא? נאקתם את שמע עוד מי וכי" וגם" המלה הפירוש מה", ישראל
 אנחת את גם מהם אחד כל שמע, מצרים עול תחת ונאנחו נאנקו ישראל שבני
 בכל רעהו של סבלו מעל להקל אחד כל השתדל, השעבוד למרות... אחיו

 אתה גם עזור... והושיעם אנחתם את ה"הקב גם שמע זו שמיעה ובשכר, יכולתו
 !צרותיך מכל' ה יושיעך ובוודאי – טוב הלא מצבך למרות לאחרים

 
ָפָתִים"  ֵהן ָמֵעִני ַפְרֹעה ַוֲאִני ֲעַרל ׂשְ ְמעּו ֵאַלי ְוֵאיְך ִיׁשְ ָרֵאל לֹא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ּבְ

 ,קשה ומעבודה ח ור מקוצר היה ,ישראל בני לו שמעו שלא זה הרי ,מקשים
 ,ישראל לטובתה הית משה נתכו כי אהרונ פרעה ישמע שלא איהר זו ומה

וסירב ללכת להוכיח את נינוה, שידע  רחשב בנינוה יונה עשה כאשר
שיעשו תשובה ובכך יתעורר חס ושלום קטרוג על עם ישראל ויהיה 
רוגזו של הקב"ה על ישראל שפעמים שמקשים עורפם ולא שבים 

ֵני ִישְׂ  ְמעּו בתשובה. והנה זהו שאמר משה רבינו ע"ה: "ֵהן ּבְ ָרֵאל לֹא ׁשָ
זכות, "ְוֵאיְך  עליהם ללמד יכולני אלי שומעים לא בני ישראל ֵאַלי", אם

ָמֵעִני ַפְרֹעה"  כלומר איך יהיה כאשר ישמעני פרעה, אזי יתעורר  -ִיׁשְ
ָפָתִים", שלא יהיה לי פתחון  קטרוג על ישראל חס ושלום, "ַוֲאִני ֲעַרל ׂשְ
פה ללמד זכות עליהם, מאחר שַפְרעֹה יטה אוזן לשמוע והם לא היטו 

ת אל ַפְרֹעה כלל כדי אוזנם, ועל כן היה משה מבקש להימנע ולא ללכ
 (תפארת יונתן).שלא יתעורר חס ושלום קטרוג על ישראל

 
 

ַעל ִמְצָרִים ֵמיֵמי ַעל ָידוֹ  ֶאת ַאֲהרֹן ַויֵּט עַ  ַוּתַ ַפְרּדֵ , היתה אחת צפרדע י"וברש ַהּצְ
 המשיכו כן אם מדוע, לכאורה. נחילים נחילים מתזת והיא אותה מכין והיו

 הכעס כשמידת מכאן: ל"זצ הסטייפעלער אומר? הצפרדע את להכות המצרים
, עצמו על לשלוט יכול אינו, מאויביו להינקם כשרוצה, באדם בוערת והנקמה

, להפסיק יכול הוא אין, מכך מפסיד רק הוא לחבירו מחזיר כשהוא כשרואה ואף
 .בו שבוערת הנקמה מגודל

 

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                       

 בס"ד  
 וארא

 217:מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                                

            ) עזרא אבן(  לגוף כמאכל, לנשמה החוכמה                                
              )יונה רבינו.(בעיניך יקרה איננה אם החוכמה בלימוד תצליח לא              

 )שרר' אייזיק (.נימוסים אלא חסד זה אין, חסד מעשה לשם מתכוון ואינו חברו עם חסד הגומלל

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 ל"זצ שך מ"הגרא אחד יום כשעלה, גשמים עצירת בה יושה אחת בשנה
 עדיין אוחזים שהבחורים וראה, קמא בבא מסכת אז למדו, כדרכו לישיבה
 עליו והתריע, רוחו למורת כידוע שהיה דבר, המסכת של הראשונים בדפים
 ואמר, סביבו שהתקבצו לתלמידים, שך מ"הגרא פנה ואז.פה ובעל בכתב תמיד

 בדף רק אוחזים אתם הלא, גשמים עצירת שישנה הפלא מה:"לשונו בצחות
, עולם סדרי משנים אתם, חשוון חודש בתחילת מיד ללמוד שצריכים דפים', ד

 "...גשמים זמן אינו שעדיין ועושים

 

ַהְרֵרי ִצְדָקתךָ : בשבת פסוקים ג׳ אלו לומר תקנו למה טעם ֶטיךָ , ֵאל ּכְ ּפָ הֹום ִמׁשְ  ּתְ
ה יעַ  וְּבֵהָמה ָאָדם. ַרּבָ ר, ָמרֹום ַעד ֱאלֹוקים ְוִצְדָקתךָ ': ה תֹוׁשִ יתָ  ֲאׁשֶ . ְגדֹלֹות ָעׂשִ

 סדר אשכנז בנוסח( ֱאֶמת ְותֹוָרתךָ , ְלעֹוָלם ֶצֶדק ִצְדָקְתךָ : ָכמֹוךָ  ִמי, ֱאלֹקים
ִצְדָקתךָ ... ֱאלֹוקים ְוִצְדָקתךָ ... ֶצֶדק ִצְדָקְתךָ : קודם הוא שאומרים הפסוקים

ַהְרֵרי . הדין צידוק של פסוקים ג׳ אלו קבעו בשבת תורה שנתנה לפי...) ּכְ
 כנגד אותיות ארבעים ובשני הדברות עשרת כנגד תיבות עשרה יש בראשון
 חמשה כנגד תיבות ה׳ ובשלישי. הלוחות לקבל בהר משה שעמד ימים ארבעים
 ואומר הדין צדוק מעין שהם לפי פסוקים ג׳ אלה לומר ונהגו. ע״כ תורה חומשי
  .המנחה בשעת שנפטר ע״ה רבינו משה לכבוד המנחה בשעת אותם

 )נתן ה״ר בשם בו כל(

 
 

 האיש זה הלא"? בנביאים שאול הגם" ויאמרו, עלי יתלחשו כי ידעתי הנה
 ותורתו, שנים ו"מט יותר ולייפציג לפרנקפורט ארץ מסוחרי שהיה בו ידענו
לא מצויה שאינה -" היא לים מעבר לא" העידה והתורה? נעשית אימת

 עושר לקבץ היה לא למרחקים נסיעתי כי, אחי לך דע; בסחרנים ולא בתגרנים
 לימוד כי, אחי לך ודע. ביתי בני לפרנס רק, הכל אדון עלי יעיד - חלילה
 אין שאם האשה על ל"חז שאמרו וכמו, ותולדותיו הנפש פעולת היא התורה
 להנשא דעתה ואם. עוד תלד לא - בעל בלא שנים עשר וישבה להינשא דעתה
 הלידה כח נשאר אף על פי כן – בעל בלא הרבה שנים שישבה אף, לאיש

 ומתייאש התורה את יעזוב אם. הישראלי האיש כך.תלד וכשתנשא, בנפשה
 אבל. הלידה כח עוד בנפשו נשאר ולא ממנו מתרחקת התורה גם אז, ממנה
 חס- בה ולדבוק ללמוד לו אפשר אי אונס מחמת רק, לעזבה דעתו אין אם

 ונשאר, אליו עוד להנשא ומצפה באלמנותה שתשב רק, ממנו שתתרחק ושלום
 אף, סוחר והייתי למרחקים שנסעתי הגם: עצמי על אני אומר כך. בנפש הכח

 או פירוש בהרהור, התורה על דעתי לדרך בנסיעתי כי. לי עמדה חכמתי
 בעצמי וקיימתי', א כלל" אדם חיי"ב שכתבתי עשה מצוות בשש ובפרט, קושיא

 )לספרו בהקדמתו' אדם חכמת'ה( .ותצרך אהבה ותשמרך, תעזבה אל

 
 

איך יתכן אדם ששבר כלי של חבירו ויהיה פטור על הנזק שגרם  שאלה:
 לכלי?

ואין על הארץ דבר שימנע  לארץ הנג מראש כלי זרק שאחד כגון תשובה:
 הכלי לארץ שהגיע וכדומה וקודםאת השבירה של הכלי כמו כרים וכסתות 

שנחשב כשובר כלי  משום הדין הוא שהוא פטור הכלי את במקל ושבר זה בא
 תבירא שבור כיון שאם הכלי יגיע לארץ בודאי שישבר וכלשון הגמרא "דמנא

 וכן ע״ב כ״ו דף קמא ,בבא רבה בגמרא כדאמר תבר"(כלי שבור הוא שבר) 
 מ״ע עשין ובםמ״ג י״ב הלכה ומזיק חובל ז׳ מהלכות פרק ברמב״ם הדין גפסק

 (שערי שלום) .ד׳ סעיף שפ״ו סימן ובש״ע ח״מ ע׳

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

י   ּתִ ׁשְ בוּ  ַהּגֹוִים ְלֵעיֵני ָבם ְוִנְקּדַ ר ַאְדָמָתם ַעל ְוָיׁשְ י ֲאׁשֶ י ָנַתּתִ  :ְלַיֲעֹקב ְלַעְבּדִ

 מלווה כמה עד להיווכח אפשר ממנו, ובטחון אמונה בענייני מדהים סיפור לפנינו
 הרב של מפיו שמענו הסיפור! אי. ושעל צעד בכל היהודי את הפרטית ההשגחה
 שמח״ ״אור ישיבת מתלמידי אחד אל הגיע ומדהים מרתק מכתב.תהילה עמנואל
 אחד כאשר נפרדה שדרכם ותיקים ידידים בשני המדובר. בחו״ל המתגורר מחבירו

 עד ונדד חילוני נשאר והשני, בתשובה חזר, שמח״ ב״אור כיום הלומד זה, מהם
 החבר מספר כך, היום ויהי.המסוכנות הכתות בין שם ונטמע הרחוק המזרח למדינות
 לאפגניסטן ונשלחתי הייתי בה במדינה הגויים של לצבא התגייסתי, מחו״ל במכתבו

 במקום. ארוכה לחנייה נערכנו המבוקש היעד אל בהגיענו. חיילים חטיבת עם יחד
 בין בודד יהודי הייתי. באיזור שנותרו אחרונים מורדים כיסי לחסל צריכים היינו זה

 ההרריות לגבעות בינות לטייל הלכתי, לחניה החטיבה נערכה וכאשר, גויים מאות
 לנגד שנתגלה החדש בנוף רב ענין מצאתי טבע חוקר ובהיותי, ביופיין נדירות שהיו
 בנחש לפתע נתקל, ההררי השטח עומק בתוך שבהימצאו לספר ממשיך החבר.עיני
 שאפשר ידע, והטבע החיות בחקר המומחים כאחד. מעולם ראה לא שכמותו ענק

 עם לשחק אפשרות ועד אליו מוחשית התקרבות כדי עד, הנחש עם קשר ליצור
 לעבר לזרוק והחל מזלו את לנסות החליט הוא פרידה ברכת.וידידים כחברים הנחש
 קצת הבחור התקרב מספר דקות ולאחר, במהירות בלעם הנחש. וזרדים עלים הנחש
 ל״ידידו״ ונעשה אמונו את רכש הזמן במשך וכך, משהו עוד לו והשליך הנחש לעבר
 וותיק ״חבר״ עם להתרועע מגיע היה, לשטח היציאה לפני, בבוקרו בוקר מדי. הטוב
 כך.בוקר מדי היהודי חברם נעלם לאן ידע לא מהחיילים אחד אף. לחטיבתו וחוזר
-לבסיס ולשוב מהמקום לזוז פקודה החטיבה מקבלת, היום ויהי,חדשים שלשה עברו
 אותו יראה לא הרי. מהנחש פרידה״ ״ברכת לקחת הבזק במהירות רץ מיודענו. האם
 ימימה וכמימים, הנחש מאורת נמצאת בו קרחת־היער אל מגיע הוא והנה... יותר

 דבר אירע ולפתע דקותיים-דקה ׳משחקים׳ הם. יפות׳ פנים ׳בסבר הנחש מקבלו
 נתקלים שכאשר ראשון כמושכל יודע טבע-חובב כל.מזדקף הנחש.לחלוטין צפוי בלתי
 הנחש. ממש של נפש כפיקוח כמוה, תזוזה כל. מהמקום לזוז אסור, מזדקף בנחש
 בלי עמדו על היהודי החייל עמד, ברירה בלית זז לא הנחש.ברגע-בו להכישך עלול
 רב זמן עובר כך. בשני אחד מביטים שניהם. מולו, עומד והנחש עומד הוא. נוע

 קוצים״ ״על העומד מיודענו את ולשחרר למקומו לשוב חושב אינו והנחש, מאוד
 שירד לאחר. מאוד והתרחקה ממקומה זזה כבר הסתם שמץ לחטיבתו לשוב ורוצה
 הלוחמים את להשיג וניסה בו נפשו עוד כל החייל רץ, הממושכת מהזדקפותו הנחש

 סימני לפי״רצתי: שמח״ ״אור לישיבת שהגיע במכתבו כותב הוא וכך. האחרים
, ורץ רץ אני. הבאה החניה את לאתר וניסיתי, והטנקים הנגמ״שים של הגלגלים
, גבוהים הריםשני בין צר לעמק שהגעתי עד, רצופות שעות שלש כמעט במשך

. דם נחלי ־ מסביבם. הטנקים למרגלות שחוטים חברי כל את מגלה אני ולתדהמתי
 על, הזה המראה.בחיים״ מהם איש נישאר לא קרב ולאחר אותם השיגו אוייביהם

 אחד אף ״הרי. מזעזע רושם עליו עשה, לו שהתרחשו הניסים כל ועל בו הכרוך כל
 מלהמשיך בעדי ויעכב זמן הרבה כך כל במשך שיעמוד לנחש לגרום מסוגל היה לא
 הוא רק! והארץ השמים אלוקי רק ־ בטוח ממוות אנצל זה שבזכות כדי חבריי עם
 ארצה בקרוב לשוב מתכנן שהוא והודיע במכתבו החבר כתב, זאת״ לעשות יכול היה

 )יביעו טובך.(בתשובה חזרה בהליכי ולהתחיל

רַאְדָמָתםַעלְוָיְשבּו ְלַעבָנַתִּתיֲאׁשֶ

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממ גגממִמּפִ

  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

אחדיוםכשעלה,גשמיםרתעצירבהואאדמתםעלויׁשבּוהּגֹוים

"

כשעלגשמיםרת

"תת"ת"פרפראות"

הגפסק
ובשע׳

תאתאאאתיתררררראאאאאוואוממי
תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים

ָ ְ ִ ָתְתרראאאִֵ

ונקדׁש



1



  2



  3



  

  

4



  

   



”  



K S H A B AT @ I N N . C O . I L  

.052-7620219

318

"ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אָֹתּה" 
.

"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַוְיַצֵּום ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל ַּפְרעֹה 
. ֶמֶלְך ִמְצָרִים" 

. "ְוֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ָלַקח לֹו ִמְּבנֹות ּפּוִטיֵאל לֹו ְלִאָּׁשה" 

 

. "ִהֵּנה ָאנִֹכי נֵֹגף ֶאת ָּכל ְּגבּוְלָך ַּבְצַפְרְּדִעים" 
 

 

. ”ַוַּיְחְּדלּו ַהֹּקלֹות ְוַהָּבָרד ּוָמָטר ֹלא ִנַּתְך“ 



שאלה: מה הביאור במאמר חז"ל 'כל החלומות הולכים אחר הפה'?

שאלה: ממה היה עשוי הלב של פרעה? .

   

 

   

050-6688011

מרן זצוק“ל קבע לקבור את הנפטר בבני ברק
 ‘

:

30

4

מויתור לעולם לא מפסידים!

5

חי על מנת לשלם

סיבת השפע בעולם – מכח מי?

 במלאות ה'שלושים' לפטירת רבן של כל בני הגולה מרן ראש הישיבה רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל
לפניכם ארבעה סיפורים מופלאים שיבטאו במקצת את גדלותו המיוחדת.
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"" " 

 בעיר קושטא לפני שעלה הסולטן מג'יד למלוכה, היה אדם אחד שהיה ירא שמים בתכלית           
 גויים, כי שם היה בית תבשיל של ישראל., וביום מותו קברוהו קרוב לשכונת ה                                         

 משם את התכריכים של מתי ישראל.  ך ובאותו זמן היה גוי אחד, שבכל לילה אחר חצות היה הולך  
 ובאותה לילה הלך הגוי לגנוב גם את התכריכים של האדם הזה, והנה עוד לא הספיק לעשות כלום הוציא פתאום הנפטר את ידו 

 קבר, ותפס את הגוי בצווארו והפך את רגליו למעלה, ולא הרפה ממנו.מתוך ה
 

קר קמו הגוים השכנים, וראו את הפלא הזה שמתוך הקבר יוצאת יד ותופסת אדם אחד בצווארו ורגליו של האדם הזה ובאשמורת הב
טרם שיגיעו אנשי החברה קדישא למקום, נמצאים כלפי מעלה, כיון שלא ידעו שזה ישמעאלי, הלכו והודיעו את הענין לחברה קדישא, וב

והתחילו לרוץ כל אנשי העיר מקטנם ועד גדולם לבית הקברות כדי לראות את הפלא, איך שהרגליים  רנעשה כבר 
את  והחברה קדישא הודיעו את הענין לרבנים, והלכו גם ישראל לראות את הפלא. ובינתיים הישמעאלים הודיעו מתנענעים כלפי מעלה.

וכאשר הגיע המלך, אמר לרבנים רצוני שתבקשו מהנפטר  הנעשה גם למלך, ותיכף קרא המלך למשנה, והלכו גם הם לראות את הפלא.
שיעשה כדבר המלך,  , הזה שימסור בידי את הנתפס, ואני אערוך לו את המשפט. תיכף נגשו חכמי ישראל ליד הקבר, 

 והנה פתאום נעלמה היד, והגוי נפל על הארץ כמעט חצי מת.כדי שיתקדש שם שמים ברבים, 
 

נתפזרו כל ההמון שנאסף לבית הקברות, ואת הגוי לקחו לפי פקודת המלך אצל רופא בית המלך, והשגיחו עליו שומרי המלך עד שנתרפא. 
ך לעשות שם, ויאמר הגוי למלך את לאחר שנתרפא הביאוהו לפני המלך ושאל אותו המלך ויאמר לו שיאמר לו את כל האמת, מה הוא הל

האמת, שהוא רצה לגנוב את התכריכים, וזו היא מלאכתו מימים ימימה, ומזה הוא מתפרנס, אבל הלילה ההיא קרה לו דבר מוזר מאד, בזה 
 .,שיצאה יד הנפטר מן הקבר ותפסתו, ויצא דינו לתליה ותלו אותו בפומבי, 

 אלא מחמת שהיה ''שומר את השבת כהלכתה'' בכל נפשו ובכל מאודו, הן במלבושים מיוחדים, האדם הזה לא זכה לזה 
 , שזכה לעשות מלבושים לנפשו.י והן ע''י 

 (העורך) כוחו של השומר שבת כהלכתו, ושהשומר שבת כהלכתו מתקן בזה ''תיקונים הרבה''. 

 הייתה אומרת:  הרבנית
זצ"ל חוזר  בן ציון אבא שאול"כשהרב 

מהישיבה הביתה, אין לו כח לאכול, אין לו כח 
לדבר, ללכת, הרגליים שלו רועדות, הוא הולך 

 ".א כשהוא 
כז במשך שעות סביב נקודה לפעמים היה מרו

מרכזית אחת מבלי להסיח דעת לרגע, וכמה 
הסוגיה עד  א פעמים אמר שהוא 

 שחש בראשו ואינו יכול יותר.

 שיהא שלום בבית,  כדי
,כדי שהשכינה תכנס הביתה, 

 , כדי שגם אתה לא תסבול, 
, , צרכים לפעמים לחזור קצת אחורה, 
 ואזי נעשה נחת רוח לבוראנו.

"ואהבת לרעך כמוך אני ה'"  בשעה ששני 
, אזי "אני ה'", ם אדם -בני

 

שכן פעמיים "אהבה" עולה בגימטרייה 
 ה.-, כמניין שם הוי

 זצ״ל        זכותם תגן עלינו ב הרב       זצ״ל ב זצ״ל      הרב ב העלון לעילוי נשמת:          הרב 

 ירושלים רבי איש
 ישראל גליס

שליט"א מעיד: זוכר 
אני משנים קודמות 

עת אשר הייתי רואה 
 יוחנן ג'וניאן את רבי

זצ"ל (כך  הפרסי
 היה נקרא בפי יהודים
רבים) עורך תיקון 

חצות בציון הרשב"י, 
 

היה לוקח לו לאומרו 
 

תמימות תוך בכיות 
 והשתפכות הנפש, 

 אשרי עין 
 אתה זאת!ר

 

זצ"ל מתוניס, מחבר הספר  יעקב כהן רבי חי הצדיק הגאון כל ימיו
"זרע יעקב", בצניעות רבה. למרות מצבו הדחוק, היה מקיים את מצות 
הצדקה בהדור רב. פעם שמע שבית כנסת אחד זקוק לתרומה כספית 

לרב . טענה הרבנית הצדקת ת גדולה, והוא נדב את
חסד יסובבנו". יום  אך הרב אמר: "הבוטח בד' פת לחם. הגיעו עדכבר ש

 אחד,  כשהלך לבית המדרש לעסוק בתורה, נתקלה רגלו בחפץ, והנה
 של מטבעות זהב.  

 

הבין כי זמנו לו מן השמים כסף, שיוכלו לעסוק בתורה מתוך רוחה 
 ולהמשיך לתת צדקה, ומאז הגדיל ונתן סכומי כסף עצומים 

 תולא פסק מלהזכיר לבני ביתו, שרק הודות 
 זכה לסיעתא דשמיא כזאת.

לאור הספר 'בן איש חי' הלכות,  שיצאאכ
זיע"א ספר זה  יוסף חיים חילק רבינו

לחכמים ולתלמידי הישיבה בחינם, ונתן ספר 
זצ"ל  עזרא רחמים יחזקאל אחד לחכם

בעה"מ ספר 'עצי היער', שהיה חריף גדול. 
לאחר כמה שבועות בא אל רבינו, וביקש 

לשאול שאלה מעם רבינו, א"ל רבינו שאל. 
שבפרשה פלונית יש שם הלכה שיש  והתאונן

 . ם בה ארבעה פוסקים
 

 השיב לו רבינו, אני יודע. ועל אתר הביא לו
כמוהו, ושאלו רבינו, רוצה  

 עוד. אמר לו מספיק....

 הבת קלרה   העלון לע"נ 

בעיני הבשר שלנו ובשכלנו 
 המצומצם קולטים אנחנו  
 ם  רק את ההיבטים החיצוניי

 של הארועים סביבנו.

 תורה 
 על פה שב

הוא חוסן 
 ישועות.

אם שמעת פעם בדרשה קטע מרשים 
 שנקלט בעצמותיך, 

לך לחשוב שכל הדרשה נועדה  מותר
 להיות סיבה מן השמים לעוררך.

זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף, היה מסתפק במועט ומעט מאד באכילתו.  עזרא עטיה רבי הגאון
 שתו דבר מאכל, כגון פרוסת אבטיח. לעתים היה מבקש מא

מיהרה אשתו להגיש לפניו פרוסה נאה, והוא אכל חתיכה קטנה והפסיק. אנשים לא הבינו את מעשהו, 
? אחרים הבינו שנהג לפי "תענית הראב"ד", א שהרי אם  הוא חפץ באבטיח, מדוע הוא

כוס  , תענית. ואכן,שאם אדם אוהב מאד מאכל מסוים ומפסיק אכילתו, נחשב לו כ
 משקה או את ארוחת הצהרים  שלו. אכל מעט ולא גמר.

 ענין המחלוקת דבר חמור מאד 
 שאפילו שמקיים הרבה מצוות

 לכלי נקוב  

 רפואה שלמה     איילה בת שושנה



 

:או יקירי יש לי בשורה האישהה
אחת טובה ואחת רעה במה אתה 

:נו  רוצה שאני אתחיל? הבעל
 טוב,תתחילי בטובה. 

 
 טוב הבשורה הטובה היא, האישה:

!

hamaor.netכל העלונים: 

פָ  ָ יה ַהׂשּ פַ  -ת ָהֲאִמּתִ  הַהּתֹורָ ת ׂשְ
ֵאל ַיֲעקֹב ְוֶאל ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ָוֵאָרא י ּבְ ּדָ ִמי ׁשַ י לֹא' ה ּוׁשְ  ג) ָלֶהם (ו, נֹוַדְעּתִ

 

"י ֵרׁש ַרׁשִ בָ ה ְוִלְכאֹורָ ת". ָהָאבוֹ  לאֶ  -א ָוֵארָ " :ּפֵ מּוהַּ ר ַהּדָ לוּ , ּתָ ֵאּלּו ָהָאבֹות לֹא ָידַ ם ּכְ ְענּו ׁשֶ
ים דֹוׁשִ בָ י ֲהרֵ ? ַהּקְ ְמֹפָרשׁ ר ֻמְזכָּ ר ַהּדָ ךְ בְּ  ּבִ סוּ  ֶהְמׁשֵ אק! ַהּפָ ֹרֶ  ,ֶאּלָ ׁשּ בַ ש ׁשֶ  אהוּ  "ָאבֹותת "ּתֵ

ׁשֹון  פִ  ,"ָרצֹון"ִמּלְ ֱאמַ י ּכְ ּנֶ ָחם" ( ָאָבה "ְולֹא ר:ׁשֶ ּלְ מוֹ ְלׁשַ ִחיתֶ ' ה ָאָבה "לֹא, י, כז) תׁשְ ָך" ַהׁשְ
ָבִרי( ִניעַ  ַהּכֹחַ א ָהָרצֹון הוּ י).  ם י,ּדְ ּוְלַקּיֵם ֶאת ִמְצוֹות ם ָהעֹולָ י ַהְבלֵ ת אֶ ב ַלֲעזֹם ָהָאדָ ת אֶ  ַהּמֵ

עֵ ָהָרצֹון ָהעַ . ה' ּפִ לֵ ם ז ׁשֶ ים, הוּ ב ּבְ דֹוׁשִ ִהְנִחיל ֶאת ַהּכַֹח ִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם אָהָאבֹות ַהּקְ  ׁשֶ
אִ ת ַהּדֹורוֹ ל ּוְלכָ  ֲענּוגוֹ ל עַ ר ְלַותֵּ ם יַהּבָ ִמְצווֹ ק ְוִלְדּבֹם ָהעֹולָ ת ּתַ  .הַהּתֹורָ ת ּבְ

 

ִליְנְסִקי בַיֲעקֹי ַרבִּ  ָבִרית אֶ  ִהְמִחישׁ "ל ַזצַ  ּגַ ֶאְמָצעוּ ם ַהּדְ יהּוִדיה ַמֲעשֶׂ א: ִנְפלָ ל ָמשָׁ ת ּבְ  בּתֹושַׁ  ּבִ
ׁש ְלַהגֵּ  ,ָמרֹוקוֹ  ּקֵ ּבִ ִרית צוֹ ְר אַ לְ  רׁשֶ ַדְרכּ  ת.ַהּבְ יַניִ ת ְנִחיתַ ת ִלְנחֹ  וָעָליה ָהיָ ה, ֹו ְלָאֵמִריקָ ּבְ  םּבֵ

הֹות בָּ  ָצְרַפת, ִלׁשְ ְך שְׁ  הּ ּבְ ֶמׁשֶ ִרית צוֹ ְר אַ ָלטּוס לְ  ןִמכֵּ ר ּוְלַאחַ  ,םיִ בּועַ ּבְ   ת.ַהּבְ
ִלּבוֹ  ָ בַּ ת ַאחַ ה יֹוֵדַע ִמלָּ י ֵאינִ י ֲהרֵ  ,ְלָצְרַפת סֵאיְך ָאטוּ ' :ָאַמר אֹותֹו ָאָדם ּבְ ְרָפִתי הפָ ׂשּ ת, ַהּצָ

יצַ  דֵּ ל כַ אוּ ד ּכֵ  '?םקוֹ ּמָ בַּ ר ְלִהְסּתַ
כַ  ָרטִ  ר ָהִאישׁ ׂשָ דֹו אֶ מֹוֶרה ּפְ ַלּמְ ּיְ פָ י ָרזֵ ת י ׁשֶ ָ ְרָפִתיתה ַהׂשּ ךְ  .ַהּצָ ֶמׁשֶ קּופָ  ּבְ ב ה כָּ ֲארֻ ה ּתְ ָיׁשַ
ֶטרֶ  דמַ ד ְולָ מַ ְולָ  ָהִאישׁ  יוֹ ד עַ . ְלַדְרּכוֹ  ם ֵיֵצאּבְ ּבְ ךָ ה ֹורֶ קּ ה מַ " ו:ֵרָעי אֹותוֹ  לוּ אֲ שָׁ ד ֶאחָ ם ׁשֶ , ִאּתְ

בָ א יֹוצֵ א לֹ ה ַאתָּ ה ּמָ לָ  י" ?"ֶרךְ ַלדֶּ ר ּכְ פָ ת אֶ ת ָלַדעַ י ָעלַ ל ּכֹת ֵראׁשִ ָ ְרָפִתיתה ַהׂשּ ְרָיּה, בֻּ ל עַ  ַהּצָ
הוֹ ד ֲאִני עֹומֵ י ֲהרֵ  ָצְרפַ  תִלׁשְ ךְ ת ּבְ ֶמׁשֶ בָ ְוַאְנְגִלי. "ָהִאישׁ ה ָענָ ם!" ְרצּוִפים יִ בּועַ שְׁ  ּבְ ה ּכְ ר ת ַאּתָ

ִדיִדימְ תָּ  !"יֹוֵדַע? ּלֹא ןמּובָ ם. "הּו ַהּיְ י!" ׁשֶ  .ָהִאישׁ ב ֵהׁשִ
 

עֹולָ  ׁשֹוֶטה" ּבָ בּועַ  ךְ רֶ ְלצֹם, "ַהְיִדיִדי ָזֲעקוּ ם!" ׁשֶ ְ הֶ ם ַהּבֹוְדִדים יִ ַהׁשּ ּבָ הֶ ם ׁשֶ ׁשְ ָצְרפַ ה ּתִ ה ַאתָּ ת, ּבְ
פָ י ִמְכַמנֵּ ל כָּ ת אֶ ד ִלְלמֹ טֹוֵרחַ  ָ ְרָפִתיהַ ה ַהׂשּ ֲעבוּ  ַאךְ ת. ּצָ ִניר ּבַ ָ הֶ ת ּבוֹ רַ הָ ם ַהׁשּ ּבָ ה ַאתָּ ם ׁשֶ
ִרית צוֹ ְר אַ בְּ ר ְלִהְתּגֹורֵ ד ִמְתַעתֵּ  ָ בַּ ת ַאחַ ה ִמלָּ  ְולוּ ד ִלְלמֹּתָ חְ רַ טָ א לֹ ת, ַהּבְ  ת?!"ָהַאְנְגִליה פָ ׂשּ
ְמשָׁ  יַע לָ ל: ְוַהּנִ הָאָדם ַמּגִ ִעי אוֹ ם מֹוִנישְׁ ל שֶׁ ר ָקצָ ן ְזמַ ק רֶ ְלפֶ  עֹוָלם ַהּזֶ ׁשְ נָ ם ּתִ ךְ ם ּוְלשֵׁ ה, ׁשָ  ּכָ

פַ  אתטֹוֵרַח ְולֹוֵמד א הוּ  ִהי, ָהעֹוָלם תׂשְ פַ א ׁשֶ ַחר, ָהֲעָסִקים ְוַכּדֹומֶ  תׂשְ ם עִ ד ֲאָבל ַיחַ  ה.ַהּסַ
ית,ץ ִמְתַאּמֵ  ֵאינוֹ ת זֹא ָפה ָהֲאִמּתִ ָ דוֹ  ִלְלמֹד ֶאת ַהׂשּ ַפת ַהּתֹוָרה ַהּקְ הׂשְ הּ  ,ׁשָ ּבָ רִיְצטָ  ׁשֶ  ֵרְך ְלַדּבֵ

עֹולָ  ךְ  ן,ָהֶעְליוֹ ם ּבָ ֶמׁשֶ ה עַ  לֹא ּבְ ּמָ ִניםת רוֹ שְׂ ּכַ א ְלעֹוְלמֵ  ,ׁשָ  !ּוְלֵנַצח ְנָצִחיםד עַ י ֶאּלָ
 

רשימת תפוצה  לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
hamaor.net@gmail.com

עם צדיק אחד שהיתה שנת בצורת והוא שלח שהיה  מעשהה
את תלמידיו לעיר מסויימת שיחפשו את איש פלוני כדי 

שיתפלל שירד גשם. כאשר הם הגיעו לעיר שאלו על אותו 
וכל היום רק שותה וישן.  ם איש ונודע להם

ושאלו את אשתו אם הוא נמצא, ואמרה שהוא והלכו לביתו 
ישן ותחכו לו שיתעורר, נכנסו אליו ולקחו את הבקבוק שהיה 
ליד מיטתו והנה שכשהתעורר הושיט ידו לקחת את הבקבוק 

ורואה שאין בקבוק ורואה אנשים יושבים לידו ולא מבין 
אמרו לו תתפלל שירד גשם ונשיב לך את הבקבוק. כששמע 

 .  ר כך אמר
 

 מיד נשבה רוח חזקה והביאה איתה עננים כבדים 
וירדו גשמי ברכה ונתנו לו את הבקבוק וחזרו לרבם לשאול 

אותו איך זה יכול להיות? אמר להם היהודי הזה בגלגול 
, אלא שחטא קטן היה לו ה הקודם היה

שהיה מתחיל את התפילה מהודו, ומדלג על הקורבנות והוא 
יום מגיע לבית הכנסת קורא עד הודו וחוזר לשתות ולישון. כ

 ולכן תפילתו לא שבה ריקם. 

החל  שעמד להמריא מטוסס
לשדר מצוקה והטיסה נדחתה 

אחרי ההמראה אחד   .בשעה
למה אחראי: "הנוסעים שאל את ה
: אחראיה? הטיסה התעכבה

 "הטייס הראשי זיהה רעשים
באחד המנועים וסרב להטיס את 

האיש שאל: "ולקח   "!המטוס
לתקן את  לטכנאים שעה שלמה

  !"לא אחראי:ה?" הרעשים
ח שעה עד שמצאנו טייס אחר לק

להטיס שיסכים
 

 התפאר בפני רשע אחדד
שהוא  זצ"ל "נודע ביהודהה"

עבר על כל העבירות שבתורה, 
 חוץ מאחת והוא, העבירה של

ענה לו . ''
הגאון: שעבירה זו אין בידו 
לעבור, שהרי בכך לא עובר 

של  א עבירה אלא
 הרע מקרבך"... "ובערת

הקודש ירושלים חי יהודי חסיד וגדול בתורה,  בעירר
שבנו יצא לתרבות רעה ל"ע, והיו אנשים שהתחילו 

זה. על  באהבה לבנו סלרדוף את היהודי הזה על שמתייח
 יוסף חיים זונענפעלדזה הגיב הרב הגאון רבי 

זצ"ל: "לכאורה קשה להבין את מצוות שילוח הקן, וכי 
יכול אדם לתפוס ציפור שהיא זריזה ממנו לעוף 

ולהימלט?!" אלא השיב הגאון: בשעה שהאם יושבת בקן 
שלה והיא מגינה על האפרוחים שלה, גם אם היא מבחינה 

וכך  את האפרוחים. דבבואו של הצייד 
 למעשה היא נופלת בקלות לידיו של הצייד... 

 

נמצא שאדם עומד לנצל את המסירות נפש האימהית של 
הציפור לאפרוחים שלה. לפיכך אמרה תורתנו הקדושה 
"שלח תשלח את האם" כלומר אין לך רשות לנצל את 

 הרחמנות שלה כדי ללכוד אותה... 
של האב על בנו  ם וכן אתם אל לכם 

 האובד ולהיטפל אליו בשל כך...

. ניגש אליו הרב זצ"ל שבדרוןשלום נעדר תלמיד משיעורו של הרב  פעםם
דרבי,  - ש ושאל: "מדוע אינך מגיע לאחרונה?" השיב התלמיד כי יש 

התלמיד הסביר לו ?. מה זה כדורגל הרב שאל אותו בתמימות:. וכי יגיע בשבוע הבא
י קבוצות שמתחרות ביניהם "זה שת בסבלנות תוך שהוא מראה את בקיאותו:

!". שאל הרב: "מה הבעיה? גם אני יכול להכניס כדור לשער". ומכניסות כדור לשער
 

שוב הקשה ". שיש שם שוער שמונע זאת אמר לו: "כן, אבל הבעיה 
שעות?". "לא", השיב התלמיד נחרצות, "הוא שם  24הרב: "האם השוער נמצא שם 

נו, נבוא מתי שהוא הולך ונכניס את הכדור לשער...", ". "תדקו 90 -רק בזמן המשחק
- -"אז מה הקטע?! אם אין שוער   התלמיד ושאל בפליאה: גיחך. הציע הרב

"תקשיב טוב למה  לרגע זה ציפה הרב ואמר לתלמידו:". 
ם שאמרת, אם אתה אומר שרק כשיש משהו שמונע ממני להכניס גול זה שווה אבל א

החכמה לבוא לבית . אותו הדבר בדיוק לגבי השיעור -הוא לא בשער זה לא משחק 
בחוץ... אבל אם זה  לתפילה כשיש משהו מעניין לעשות או שקורה כעת -הכנסת 

 ?!... מה זה שווה שהשוכר לא נמצא, -שבוע הבא כשאין מניעה 
 ...םנסב התלמיד על עקביו ומאותו היום 

 

הלקח נוקב לגבינו כאשר יש לך את כל הסיבות הטובות לא לקיים מצווה,  כמה
 !לא לקום לתפילה או לא להגיע לשיעור שם זה המבחן האמיתי שלך

מצא תשובה זצ"ל  יהונתן אייבישיץ רביי
מליצית, שעל ידה ניצח כומר אחד: כומר אחד 

יהונתן אייבישיץ התריס ושאל את הגאון רבי 
זצ"ל: "היכן כתוב בתורה שאסור להאמין באותו 

לרגע  ץ האיש?! רבי יהונתן אייבישיץ
וענה מיד: כתוב "כי יסיתך אחיך בן אמך לא 

 תאבה לו ולא תשמע אליו". 
 "? "" מדוע הדגישה התורה דווקא

אלא הכוונה לאותו האיש שאתם אומרים עליו 
 ו אב...שיש לו רק אם ואין ל

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן  נשמת:לעילוי 
חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, יאילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

גאל בן מלכה, דוד ומרים סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, י שולמית חיה בת אסתר, 
יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב אלבז, 

, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן יעקב יוסף בן מרגליתהרב בן קלרה, 
שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה  ר,אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאי

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

את בית הקברות של  כשפינוו
''קובנא'', נמצאו שני קברים 

 ו שהגופות שבתוכם היו 
, בלא כל רקבון, היו אלה 

 רבה של קובנא זצ''ל. 
וחייל יהודי, שעל מצבתו נכתב פ. 
נ. ''החייל היהודי הכשר''... מה 

כך ששנים רבות לאחר הביא ל
פטירתו נשארה גופתו בשלימותה? 
בפנקס הקהילה של קובנא מסופר 

, , שחייל זה, 
לא הסכים לטמא את נפשו וגופו 

במאכלים לא כשרים, וסירב 
בעקשנות לטעום ממאכלי הצבא, 

 והיה מזין את עצמו בירקות. 
 

יום אחד החליטו החיילים לטמא 
מרק חם  אותו בכל מחיר. לקחו

 ושפכו אל גרונו. 
 

החייל ההוא סירב בכל תוקף 
. לשתות את המרק, ונחנק. 

לכשרות ולטהרת הנפש,  
 הותירה את גופו שלם. 

נשים ירושלמיות פנו אל עמוד 
 הגרי''ש אלישיב ההלכה מרן

ושאלה בפיהן: ''מה מוטל  זצ"ל
ם עלינו לתקן לאחר אסונות קשי

שהתבטאו בעיקר בפטירת נשים 
צעירות רח''ל''? תשובת מרן  היתה:

ן''יש לתקן את עניין
ולארגן שיעורים ללימוד , 

ההלכות. כי הצרות באות על ביזוי 
ת''ח, וע''י החיזוק בשמירת הלשון 
לא יגיעו לידי כך''. מרן הגאון קבע 
בפסקנות: ''הקב''ה לא סובל את זה!

 גם אצל נשים שייך '':
ן שאינן מכבדות דיין חטא זה, כיו

 את בעליהן''

שהשם שנכתב בקדושה  גדול השלוםם
שלום  ים כדי להטילאמר הקב''ה: ימחה על המ

 .בין איש לאשתו
אין פירושו הסרת קטטה,  

מריבה, עימות וניגוד בין איש לאשתו, אלא 
הוא ביטוי לסיכום המעלות הגדולות של 

''אהבה ואחוה שלום וריעות'', בהם מברך עם 
ישראל כל איש ואשה המתאחדים בקידושין 

יובנישואין לשם חיי 
ת ענינים הפרטי של בני ואין שלום הבי .

יסוד מוסד לבנין כל קהל הזוג בלבד, אלא הוא 
ומתבסס הולך ונבנה מבתים שלמים  ךה', ההול

 אשר שלום הבית ביסודותם.

 ימי בכל להיות עלינו חובה
 ת הנערות

 מסכנות להינצל –

לעולם לא נוכל 
ללמוד להיות אמיצים 
וסבלנים אם היה רק 

 אושר בעולם.. 

 דש "משכני אחריך", להשיג בישיבת אור החיים ובחנויות הספריםנלקט מהספר הח
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