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 (יג, יח)מצרים  מארץ י"בנ עלו וחמושים

מזוינים. יש להבין מה בא הפסוק ללמדנו בזה, מאי נפק"מ  וחמושים י כתב"ברש
אם עלו מזוינים או לא. עוד יש להבין, למה אכן לא השתמשו בכלי הזין שלהם בעמדם 
על הים, בכדי להילחם במצרים? והרי ידעינן שאין הקב"ה עושה ניסים בחינם "לא עביד 

ולשם מה קרע את הים וניער את פרעה, בעוד שיכלו ישראל קוב"ה ניסא למגנא", 
 להרגם בכלי זיינם?

אמנם מוסר גדול לימדנו הכתוב בזה. שאף שיש בידם כלי זיין, אינו מדרך המוסר 
 קלא", ביה תישדי לא מיניה מיא דשתית שהם יהרגו את המצרים בעצמם, שכן "בירא

ואחרי שהתגוררו במצרים כ"כ הרבה  בור ששתית ממנו מים אל תשליך לשם אבן, -
שנים, מצד הכרת הטוב, עדיף לשנות הטבע, ולקרוע את הים בשביל שלא ילחמו 
ישראל בעצמם במצרים. וכדי להשמיענו נקודת מוסר זה הדגיש הכתוב לאמור 
"וחמושים עלו ישראל", שתדע שאעפ"כ שהיה להם כלי זיין, עדיף לשנות הטבע ושלא 

 (ע"פ 'תורת משה' לחת"ס)                                                                   לפגוע במיטיב לך. 
בספר 'ציוני תורה', הוסיף לבאר עפ"י הנ"ל את טעם המנהג הידוע לתת מזון לפני 
העופות בשבת שירה (עיין מג"א), וידוע בספרים כמה טעמים, או משום שגם העופות 

אל, והנעימו בצפצופם את שירת ישראל, או כדאיתא שבעת אמרו שירה יחד עם ישר
אשר דתן ואבירם פיזרו את המן "ויצאו מן העם ללקוט ולא מצאו" שכן העופות אכלו 

 שלא יחשבו שכן ירד להם מן בשבת. את המן שפזרו 
לדברי החת"ס הנ"ל, יוצא שכל עניין קריעת ים סוף היה רק בשביל עניין אמנם, 

א זה לא נצרך כל הנס, לכן דווקא בשבת שירה מחזרים אנו להחזיר 'הכרת הטוב' שלול
 טובה ולהכיר טובה לעופות.

ובזה מובן מש"כ בספר תוספת שבת להמליץ וליישב את המנהג להאכיל את 
גם במשנ"ב (שם) שכל  הציפרים בשבת שירה ובמג"א (אור"ח שכד) אוסר ומובא

 ל אותם.המטרה היא רק משום הכרת הטוב ולא שביל להאכי
ויובן יותר בהקדם מה שמצינו שמשה רבינו לא הכה את היאור מפני הכרת הטוב, 
והשאלה מפורסמת מה ענין הכרת הטוב יש למי שאין בהם דעת? או לאדמה שג"כ 
אינה מכירה בטוב הנגמל לה? כן מובא ברא"ש שלא רצה לדון בדין תורה על בית מרחץ 

ש לו הכרת הטוב כלפיה! וגם כאן נשאלת מסוים כיוון שהוא נהנה מהבית מרחץ וי
השאלה מה טעם הכרת הטוב לדבר דומם שלא מבין? אלא שמידת הכרת הטוב 
הכרחית לעבודת השם, כפי שמאריך במנחת חינוך במצוות כיבוד או"א ובעוד הרבה 
מקומות, וחובה עלינו לסגל את נפשינו ולהשריש בנו את המידה הזאת של הכרת 

שני אלא בשביל עצמנו, לכן, על אף שהמים אין בהם דעת וגם לא הטוב, ולא בשביל ה
 לאדמה מ"מ בשביל האדם גופו יש בזה את התועלת שמשלים את נפשו במידה הזאת. 
אשר על כן, היות וכל ענינה של נתינת המזונות לעופות הינה משום הכרת הטוב, 

ם נה הוא מסתהרי שהאדם עושה זאת רק בשביל עצמו ולא בשביל האכלתם, לכן שו
 (ציוני תורה)    נתינת מזונות לצורך בעלי החיים.

 ) ז יד(' וגו בחור רכב מאות שש ויקח 
" רבבה יניסו ושנים אלף אחד ירדוף איכה" כתיב דהנה ל"וי? מאות שש דוקא ולמה

 כדי צריך פרעה היה, זה לפי, רבוא ששים היה מצרים יוצאי ישראל בני מספר והנה
 עלו וחמושים'ד חמשה פי ישראל בני היו במצרים והנה, רכבים ועשרים מאה לרודפם

 אבל. האפילה ימי בשלשת מתו חלקים דארבע מחמשה אחד י"ופרש' ישראל בני
 .רכב מאות שש לחשבון ועולה חמישה פי רכב לקח ולכן מזה ידע לא פרעה

 רפופורט) חיים הכהן (הגה"ק רבי
 (יד, טז) ובקעהו הים על ידך את ונטה מטך את הרם ואתה
 של השם שהוא א"צ שם לכווין צריכים הים היו את שלקרוע קבלה בספרי איתא

 את הרם' למשה אמר' ה דהנה, בפסוק כאן כ"ג דמרומז ל"ואפ דיך,'י ת'א ותח'פ ת"ר
 אותיות קח' פי' ידך' את ונטה) 90' (=ל' י' נ דהיינו' ך'ט'מ אחרי האותיות קח דהיינו' מטך
 כי' (ם'י אחרי האותיות קח' פי' ים'ה על) 22' (=י' ג' ט דהיינו' ך'ד'י של האותיות לפני

 תחלקנו' פי ובקעהו, ב"קפ תמצא וביחד) 70=' (נ' כ דהיינו) הוספה רק הוא בים' ה האות
 . כאן המרומז א"צ השם והוא א"צ במדויק נמצא לשנים

 .)ע"זי אוסטראפאלע שמשון' ר ק"הרה(
 (טו, א)לה'  הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז

 ואתם בים טובעים ידי מעשי ה"הקב להם אמר שירה לומר השרת מלאכי "בקשו
 ') י מגילה( "?!שירה אומרים
 ישראל ואילו לבני שירה לומר רשות ניתנה לא השרת למלאכי מדוע לשאול יש
 של האסון על שירה אמרו לא ישראל : בני"חמדה כלי"ה מתרץ בעל? רשות ניתנה

 המלאכים הרי אבל ."לישועה לי ויהי" שנאמר כמו עצמם. תשועת על אלא המצרים,
 שירה אומרים ואין אחרים על היתה שלהם השירה שכל ונמצא במצרים, נשתעבדו לא

  זה השלחן)(    אחרים. של אסון כשיש גם
 ושמעו אזניהם פתח ה"שהקב סנחריב בחיל כתיב דהנה המפרשים מביאים עוד,

נשמתן, ואף כאן רצו המלאכים להרוג את המצרים ע"י  ופרחו הקודש חיות של השירה
 התינוקות היינו'מעשי ידי'  - בים, בעוט ידי מעשי ה,"הקב אמר להם שישירו שירה,

 מוכרחין לכן מדה' כנגד 'מדה להיות צריך הלא שירה? אומרים ואתם ליאור, שלכוושה
 (מפרשים)      בים. שיטבעו
 (טו, ב)וארוממנהו  אבי אלקי ואנוהו אלי זה לישועה לי ויהי יה וזמרת עזי

 נאה סוכה לפניו עשה במצות לפניו התנאה ואנוהו אלי "זה קלג, ב) בגמרא (שבת
 ורחום חנון הוא מה לו דומה הוי ואנוהו אומר שאול אבא וכו', נאה ושופר נאה ולולב

 עד מצוה בהידור זירא' ר "אמר קמא (ט, ב) בבא ורחום". ובמסכת חנון היה אתה אף
 במצוה". שיש להוסיף בהידור מצוה עד שליש משווי כל המצווה. שליש

יש להבין מה השייכות של 'הידור מצוה' לשירת הים, ועוד, מאי טעמא רק עד 
 פי ב) כתב בזה דבר נפלא, על מאמר השבתות, שליש? בספה"ק "בני יששכר" (מאמרי

 ושלשים בחור רכב מאות שש "ויקח ז) יד, על הפסוק (שמות יונתן בתרגום דאיתא מה
 על לפרש ונראה מה כוונת התרגום?, כולהון" על תליתאה "ומוליתא ותרגם כלו", על
 וכן ב)"מ ח"פ (כלאים למשניות ש"הר בפירוש הובא ב)"ה ח"(פ כלאים הירושלמי פי

שמנהג העולם היה תמיד לנסוע בעגלה  והוא ז) א"פ (מכילתא במדרשים הוא
 ליסוע והנהיג יוסף, בימי שהיה פרעה שבא לסוס אחד בלבד. עד המחוברת רק

 בני ישראל, אחרי שרדף פרעה כך ("מרכבת המשנה"), ואחר, סוסים בשני במרכבתו
שהוא הוסיף , כולו" על "ושלישים הפירוש וזהו, מרכבה בכל סוסים שלשה אוסר היה

 "מוליתא יונתן' ה'תרגום כוונת כ"ג שליש על הסוסים, דהיינו סוס שלישי. וזה
 הוסיף כן ואם), נב, א שבת בגמרא 'רבי בית של מולייתות' כענין, סוס היינו( תליתאה"

 סוס נקם ממנו לקח ת"השי והנה, ישראל אחרי לרדוף בעבירה, שליש פרעה 'הידור'
 ואנוהו' אלי 'זה לפניו שוררו כן על, סוף בים טבעו שלשיו ומבחר בים רמה ורוכבו

במצות, שלקחו ולמדו מההידור של פרעה שהיה הוספה של שליש  לפניו אתנאה
 בעבירה, ולמדו ממנו להדר במצוות עד שליש.

ובספרו "אגרא דפרקא", (אות שע"ה), הוסיף לבאר עם זה את מאמר חז"ל (פסחים 
קיח, ב, ערכין טו, א) שהקב"ה שילם לים על מה שפלט את המצרים, ושילם לו הקב"ה 

ם, שבמצרים היו שש מאות רכב ובסיסרא היו תשע מאות כנגד אחד ומחצה שבה
רכב",  ולמה הוסיף הקב"ה משש מאות לתשע מאות? אלא דהקב"ה הרי מקיים את 
התורה, ודייקא כאן על הים שנתחדש העניין של הידור מצוה עד שליש, כאמור, לכן 

 (בני יששכר)                                            שילם לו הקב"ה תוספת שליש על מעשהו.   
בספר "פרדס יוסף", הביא לבאר את המחלוקת הנ"ל בפסוק "זה אלי ואנווהו" אם 
לומדים "התנאה לפניו במצוות" או לאבא שאול לומדים ש'מה הוא רחום אף אתה 

ולא פליגי. כלומר: דרך אנשים שבמצוות  רחום' וכו', שמר אמר חדא ומר אמר חדא
שבין אדם למקום הרי הם מדקדקים בקלה כבחמורה, ומוסיפים להדר עד שליש ויותר 
ואילו ב'בין אדם לחבירו' אינם מקפידים לצער זולתם. זה מה שאבא שאול בא להוסיף, 
שגם אם הנך מהדר במצוות "התנאה לפניו במצוות" תזכור גם כן להדר ב'בין אדם 

 לחבירו' שכן מה הוא רחום אף אתה רחום".
והוסיף לבאר בזה באופן נפלא את מה שאמר דוד המלך בתהילים, "ואנכי תולעת 
ולא איש", שדוד המלך התאונן על רודפיו שמקפידים על מצוות שבין אדם למקום 
ואינם מקפידים על בין אדם לחבירו, וטען כך: הרי בכל דבר מאכל הנכם בודקים את 

שלא יהיו בו תולעים, אז אם הנכם מקפידים שלא לאכול תולעים, הקפידו גם  המאכל
כן שלא 'לאכול' אנשים, וזה שאמר "ואנכי תולעת ולא איש" החשיבו אותי לפחות 

 (פרדס יוסף)                     כתולעת ואל תאכלו אותי...  
 (טז, לא) בדבשויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית 

 התורה הק' מספרת, שטעם המן היה כ"צפיחית בדבש", עוגת דבש.
נשאלת השאלה, בחז"ל מבואר שמתיקות הדבש היא אחד משישים שבמן. היינו, 
המן היה מתוק פי שישים יותר מהדבש. ובלשון הפסוק משמע שהוא רק כצפיחית 

 בדבש? דהיינו כמו הדבש עצמו?
ה'נותן  – "וטעמו"צ"ל שאדרבה, הן הן דברי הכתוב שמעתי בשם הגאון מוילנא ז

. אחד משישים של המן היה כמו אחד משישיםטעם' שלו. כמה הוא 'נותן טעם'? 
צפיחית בדבש, כי המן עצמו מתוק פי שישים יותר. וכעת, א חלק אחד שבמן, נכנס 

 עד שישים עדיין טועמים ומרגישים טעם כמו דבש. –למאכל אחר 
(יחי ראובן)                              הפשט הזה אינו צפיחית בדבש?... אה, רבותי, וכי

 (טז, כא) וילקטו אותו ... איש כפי אכלו לקטו 
 הגאון הצדיק רבי אל'ה לופיאן זצ"ל, אומר חידוש נפלא, מבהיל על הרעיון:

 הכתוב אומר: "זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנו איש לפי אכלו עומר לגלגולת
מספר נפשותיכם איש לאשר באהלו תקחו" (טז, טז). לאחר מכן (פסוק יט) מופיע 
הציווי: "איש אל יותר ממנו עד בוקר". ומיד אחר כך (פסוק כ') התורה מספרת: "ולא 
שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר וירום תולעים ויבאש ויקצוף עליהם 

 משה".
יו דתן ואבירם. ומה היה ה"חשבון" שלהם אנשים אלו, כפי שגילו לנו חז"ל, ה

להותיר מן המן למחר? הם אמרו לעצמם: "מי יודע מה יהיה מחר? מה נאכל מחר, אם, 
חלילה, לא ירד מן? מה שבטוח בטוח! נאכל היום רק מחצית העומר שלקטנו ואת 

 מחציתו השניה נאכל למחר! ליתר בטחון"!

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ז˙˘ע" ˘לחבפר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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קמים בבוקר פותחים את הפריז'ידר האמת היא שקשה לדמיין מצב שכזה... אנחנו 
נגשים למכולת הסמוכה.  –ומוצאים בו, ברוך השם, אוכל מכל טוב. גם אם הוא ריק 

ישנם סופרמרקטים ענקיים ששם יש  –ואם במכולת לא יהיה את שחשקה נפשינו 
הכל... דתן ואבירם חששו שעלול להיות מצב בו הם יקומו בבוקר ולא יהיה כלל מה 

ום אוכל במחנה כולו! זה מצב לא קל.. לכן, ל'יתר בטחון', השאירו חצי לאכול! אין ש
 מהכמות היומית למחר...

אי אי אי! לא היתה להם את מידת הבטחון בהשם יתברך שיתן להם את אכלם גם 
 מחר! הם אכלו היום רק חצי עומר ושמרו את החצי השני למחר...

) "וילקטו אותו בבוקר בבוקר איש כפי ומה אומר הפסוק שלאחר מכן? (פסוק כא
פרוש: כמה אכלתם אתמול? חצי עומר? מכאן והלאה תקבלו כל יום רק חצי  –אכלו " 

עומר... "כפי אכלו"! כפי המידה שאכלתם אתמול, בעטיו של חוסר הבטחון שהיה 
 לכם, כך תקבלו מכאן ולהבא מידי יום ביומו במשך ארבעים שנה!

 אובן)(יחי ר       מוראדיג!
 )טז, יח( ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר""

לרב מבריסק זצ"ל היה כולל אברכים. כל ערב ראש חודש הוא היה משלם להם 
היה לווה הוא  –את המלגה, ויהי מה. אם ארע פעם שלא היה לו את הכסף במועד 

 אותו ובלבד שישלם לאברכים בזמן.
והנה הגיע ערב ראש חודש אחד שלא היה לו כסף לשלם... הוא גם לא מצא רעיון 
ממי ללוות... הוא ישב על מקומו תפוס בהרהוריו... עבר שם אחד המתפללים שהבחין 

אם היה מגיע עכשיו עשיר במצוקתו של הרב, ואמר לו: "אה! כמה טוב היה המצב 
זיק את הכולל למשך חצי שנה... אה! מלונדון ותורםאלף דולר, סכום שיש בו כדי להח

 היה זה ממש א מחיה...
 –ריסק ואמר לו: "אם יבוא עכשיו עשיר מלונדון ויתן לי אלף דולר בנענה הרב מ

לא לוקח! אני לא אחליף את המתיקות של הבטחון תמורת אלף דולר! מידי חודש אני 
ני נשואות אליך! אנא! בחודשו אני נושא את עיני למרום ואומר: 'ריבונו של עולם! עי

בצורה שכזאת אני 'חי עם הקב"ה' באופן  בטובך הגדול! שלח לי את הכסף שאני צריך!'
לי בכיס יהיה קבוע! ואכן זוכה אני מידי חודש לראות בחוש את יד ה' המסיעת לי! אם 

, הרי שאפסיד את מתיקות הבטחון הזו... וכי אלף דולר להחזקת הכולל לכמה חדשים
 משתלם למכור מתיקות שכזו באלף דולר?

"השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" היתה צורת חיים תמידית! רב  –אצל הבריסקער 
 )יחי ראובן(     ישמע חכם ויוסיף לקח!  הנהגה יום יומית!

 זכר את אמחה מחה כי יהושע באזני ושים בספר זכרון זאת כתוב משה אל' ה ויאמר
 )יד יז,( 'וגו עמלק
 מחיית מצות את תורה בספר שיכתוב למשה ת"השי ציוה שכבר כיון לדקדק, יש
 מה יהושע יראה ודאי הלא כ?"ג פה בעל יהושע באזני לשום עוד הוצרך למה עמלק,
 יעשה. וכן ת"בס שנכתב
 עמלק, את להכרית' צרוי בן יואב את המלך דוד שכששלח ידוע כי הוא הענין אך

 כתוב הלא דוד שאלו. בחיים הניח והנקבות עמלק, של הזכרים את רק והרג הלך
 הזכרים הן זכרו כל היינו. עמלק זכר את תמחה מחה) יט. כה דברים( בתורה מפורש

 רק' פי עמלק ָזכר עמו למד שרבו יואב השיבו, הנקבות החייתה ולמה, הנקבות והן
 עמלק זכר את תמחה מחה בתורה מפורש כתוב שהוא אף ראינו זה לפי כ"א, הזכרים

 ת"השי ציוה לכן,. נקודות ליכא ת"בהס כי ֵזכר ולא ָזכר רק לטעות עדיין מקום יש מ"מ
 וכו' ושים זאת כתוב ש"וז ָזכר, ולא ֵזכר הוא שהנקודה ליהושע פה בעל שימסור למשה
 מאתו ישאר שלא בסגול עמלק זכר את אמחה מחה כי פה בעל לו מסור יהושע באזני
 (קול אליהו לגר"א)                                                                                         זכר.   שום

 מאוצרות המגידים  
פלשתים כי קרוב הוא, כי אמר ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ 

 (י"ג, י"ז) אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה
הייתכן?! וכי בגלל קושי מלחמה ישנו חשש שיחזרו לגיא צלמוות?? אם היה הכתוב 

הדבר היה מובן, שכן לאחר כל התלאות שעברו  -אומר: פן תשבר רוחם בראותם מלחמה 
מלחמה תשבור את רוחם. אבל אטו משום כך ישובו מצרימה יש חשש שעוד  -בני ישראל 

 למקור הסבל והרדיפות?! -
אכן על כך באה התשובה בפסוק עצמו, המגלה לנו את חולשתו הגדולה של האדם, 

 באומרו: "כי קרוב הוא"!!
ואין כוונת הפסוק לומר שקרובה דרך ארץ פלישתים למצרים, אלא עדיין קרובה מאוד 

שראל זה עתה ממצרים, וטבע האדם להימשך ולהיגרר אחרי הרגליו יציאתם של בני י
 הנושנים!!

וכאימרת העולם שעדיף לאדם להישאר עם הצרות שכבר הורגל אליהם מלהסתגל 
גם אם החדשות יהיו קלות יותר, כך קושי השיעבוד של מצרים שכבר  -לצרות חדשות 

 מלחמה, שמשמעה: צרה חדשה!! יהיה עדיף להם על פני -הורגלו והושרשו בו בני ישראל 
למחלה רעה זו קראו בעלי המוסר: "השרשה ראשונה", ואם בגשמיות כך, שנוח לו 

 -לאדם בצרות שהורגל בהם מלהתרגל בצרות חדשות קלות יותר, וכפי שלמדנו בפסוק זה 
 ק"ו שברוחניות כך הוא הדבר!

מאבק  -תשובה שכאשר ירצה האדם לעזוב את הרגליו, להשתנות, להתקדם, לשוב ב
 מר ישחר לפתחו על שנוי ההרגלים לכשעצמו!

ת רעה היא וגורמת לו נזק והפסד, וכלומר: אף אם יחליט האדם בדעתו שדרך העוונ
כי קרוב הוא!  -עדיין עלול הוא לשוב לכסלו  -ואילו דרך הטוב תביא לו את האושר והסיפוק 

עלול הוא להמשיך בדרכו הרעה  -אם לא יאזור כגבר חלציו ויתנער בכח ובאומץ מהרגליו 
 והמזיקה משום ההרגל שהורגל בה!!

ולכן כאשר מתנוצץ ניצוץ בלבו של אדם לשוב למוטב או להתעורר למעשה טוב כל 
עליו להזדרז ללבותו מיד ככל האפשר, פן ישוב וינחם על רצונו הטוב וכל רשפי  -שהוא 

וף ישאר בהרגליו הקודמים התעוררותו יכבו וייעלמו במעבה חשכת החומר, עד שלבס
 כי קרוב הוא!! -וישכח הכל 

 שמא לא תפנה
לאחר שהבנו את היסוד האמור נמחישו במעשה נורא אשר יואר ויובן היטב לאור 

 האמור, ואף ישוב ויבהיר לנו באור יקרות את אשר למדנו כבר מן הפסוק.
זצוק"ל, וכן מחמותי הרבנית  את המעשה שמעתי מגיסי הגאון ר' שלמה זלמן אויערבך

אויערבך, כפי אשר שח "חלוץ" אחד את כל פרטי המעשה הנרגשים להגרש"ז, וכך היה 
 המעשה:

ר' שלמה זלמן זצוק"ל היה אז בחור, ובית חמי זצ"ל בנסיבות התקופה אשר היתה עת 
זה שכונה בירושלים. שם, בדירתם החדשה, וגם  -מלחמה וקושי, עבר לגור ב"נחלת צדוק" 

כינוי לעולים  -נותרו עדיין בא' מן החדרים "חלוץ" ואשתו לגור. ("חלוץ"  -בנסיבות העיתים 
 באותה עת שהיו חניכי התרבות החילונית).

בהמשך הזמן כמובן שעברו למקום אחר, אולם בנתיים היה צורך להגיע עם החלוץ 
נכנסים ויוצאים ואשתו להסדר על פרטים שונים באשר לחיים בשיתוף, שכן גם אם היו 

עדיין היו אי אלו תקלות. בין היתר היה ענין שמירת השבת, שלגביה  -בכניסה נפרדת כמובן 
 היתה רגישות מיוחדת.

נכנסה איפא חמותי ז"ל אל החלוץ ואשתו, ודיברה על לבם, עד שהגיעו להבנה בכל 
בה התברר הענינים, וגם על שבת הבטיחו והתחייבו לא לחלל שבת. אלא שכבר בשבת הקרו

 שבפועל הינם מחללים שבת, ולא מקיימים את הבטחתם.
התיישבה חמותי בדעתה, ושלחה את בנה ר' שלמה זלמן שבר חכים הוא לה, לעשות 
כחכמתו. ואכן העננה הוסרה במהירות כאשר בשיחה קצרה ועדינה התברר שלא ידעו בכלל 

 וע בקדושת השבת.הבטיחו כמובן לא לפג -מהו חילול שבת, ומשעמדו על הדברים 
סביר להניח שאותו "חלוץ" ניחן בחושים חדים, כפי שאכן יתברר בהמשך המעשה, 

כבר הספיקו לשבות  -בעודו בחור  -וכנראה שמשפטים קצרים ששח עמו ר' שלמה זלמן 
את לבו בקסם חכמתו של הגרש"ז, ומיד ניצל החלוץ את הענין והחל לגלגל שיחה עם 

 הבחור שלמה זלמן.
פתח החלוץ את דבריו, לא לפני  -היו ימים טרום מלחמת העולם הראשונה"  "הימים

"על יהדות לא  -שביקש את ר' שלמה זלמן לצאת אל החורשה הסמוכה, מקום נוח לשיחה 
מה כבר אפשר  -ידעתי דבר, עם הורים רפורמים, וסבתא שמדליקה נרות בליל שבת 

 .לדעת... ואפי' על עצם היותי יהודי בקושי ידעתי
 -"ככה הייתי נראה אז, כמו היום, עם קשר אפסי לכל היהדות כולה, אלא שבנתיים 

"ז אני ובכ -קיומו של בורא ומנהיג לעולם משהו עבר עלי, נתוודעתי אל  -באמצע הדרך 
 היום כמו אז, נשארתי אותו הדבר".

 הבה ונאזין: -אמנם כן!! הכיצד?!  -הייתכן?! 
"הייתי כבר בחור בגיל  -ממשיך החלוץ בדבריו  - "כשפרצה מלחמת העולם הראשונה"

הגיוס, נתגייסתי עם בני גילי לצבא, חלקם היו אפי' מוכרים לי מסביבות מגורי כיהודים 
ששמרו תורה ומצוות, מעשיהם היו אמנם תמיד נראים לי מוזרים ומשונים ועל כן לא היה 

תה מכיר כמה מהחברים זה עושה משהו טוב בלב כשא -לי כל קשר עמם, אבל בכל זאת 
 בתוך הקרבות, ושהם יהודים כמוך.

פולט החלוץ  - ,""שם"נכנסנו לעובי המלחמה, ואט אט התקדמנו אל החזית עצמה. 
"אתה פשוט שוכב בתוך גומחות חול, כשמטרים ספורים שוכבים  -אנחה כבדה מגרונו 

ניך מבצבצות מבין חברים כמוך, באותה צורה, רוב חלקי גופך מכוסים עד כמה שאפשר, עי
המחילות כעטלף, הרובה גם הוא משתחל מבין החרכים כשקנהו מכוון לאי שם, ואתה 

 יורה ויורה... -עושה כל הזמן פעולה אחת 
, אצל האויב שכנגדך... ינעשה מולך אי שם בצד השנ -"ובדיוק כמו שאתה עושה פה 

לט עם הקיסר שלנו, ולשם "אויב" הכוונה לאיזה קיסר שהסתכסך אולי על רקע קטנוני בהח
 כך מעמידים הם כל אחד את חייליו המשמשים כמטרה לחץ...

"כאילו שאיכפת לי שימות אי שם איזה חייל שאינני יודע עליו דבר... וכאילו שאיכפת 
 -לו שאני לא אשאר בחיים... אבל שנינו משתדלים לפגוע כל אחד בדיוק בראשו של זולתו 

ככה! זוהי התשובה המתסכלת כל  -אחד על השני. למה? מדוע? ועל כן אנו יורים ללא הרף 
 אדם בר דעת.

"אתה מזיע ומתייגע, מסתכן ומתאמץ, וסבל את הפחד  -הוא ממשיך  -"תבין" 
משריקות הכדורים שחולפים לא אחת ליד אוזנך ומניפים את שערות ראשך בחולפם על 

ואתה לא יכול להסביר לעצמך  פניך, עם החברים זבי הדם שנופלים כזבובים מכל עבריך,
מדוע בכלל נקלעת אל התופת הזו?! ועל מה ולמה אתה רועד ביום וער בלילה, סובל עייפות 
ורעב, את כאב השכיבה, ואת מאמץ המלחמה?! שאלות אלו הופכות אותך לכדור אש של 

 כאב צורה המלא מועקה עד אין סוף.
נהוגות בשדה הקרב, בשעה "באחת ההפוגות ה -ממשיך החלוץ ומספר  -"והנה" 

שהייתי חסר מעש והתכנסתי יותר בתוך הכאב של עצמי, ראיתי לא הרחק ממני את אותם 
חברים יהודים שעליהם דיברתי קודם, והם מוציאים מכיסם איזה ספר קטן, לוחשים דבר 
מה בהתלהבות, ראשם נע הלוך ושוב, עיניהם שופעות דמע, וניכר בעליל על פניהם איך 

ממש כמים קרים על נפש עיפה... ממש כך!! לאחר כמה דקות הם  -שה להם טוב שזה עו
 כאילו זה עתה יצאו לקרב... -היו נראים כה רעננים וטובי לב 

הפוגה ארוכה יותר נגשתי אל אחד  "לא יכלתי להתאפק, ולאחר כמה ימים כשהיתה
 מהם, וביקשתי לדעת: הכיצד אינו כאוב כמוני? ממה הוא מתנחם ומתעודד?

"לא כ"כ הבנתי את כל מה ששח עמי, אולם דבר אחד הבנתי באופן ברור: בעוד שאני 
אצלו הכל מובן ומוסבר! הוא הסביר לי שמישהו  -סבור כי נקלעתי לכאן, וסתם אני יורה 

ו לכאן עם מטרה מסוימת המופנית אליו באופן פרטי, הכל נעשה עמו באופן הביא אות
 מושגח במיוחד, ולכל כדור יש מסלול ידוע מראש!!

"הוא לימד אותי שאותו מישהו שמסובב את הכל נקרא "הקב"ה", שהוא זה שברא את 
 הכל ומשגיח על הכל, ושכל יהודי יודע זאת ומתחנך על זה ללא פקפוק וספק כלל.

מעתי את תוכן הדברים פחות או יותר, שבתי למקומי, הקרבות חזרו לשיאם, אני "ש
יורה ויורה, מחשבותי מעיקות ולבי נצבט שבעתיים. הרי גם אני יהודי!! הנה לחברי היהודים 

אבל לא היתה לי הזדמנות לבחון אותו,  -יש עולם מופלא ומענין, שגם אם אינני מאמין בו 
 ואולי זה נכון ואמיתי?

"כך הרהרתי נוגות במצבי המדוכדך, דמעות רותחות זלגו מעיני טיפה אחר טיפה ללא 
הפוגה, ובכאב מהול בכעס הרהרתי לעצמי: מדוע אבי לא לימדני יהדות? וכך נכנסתי 

כך זרם הדמעות הלך וגבר, ואני  -למתקפת רגשות של רחמים עצמיים, וככל שהדקות נקפו 
 יורה ובוכה, בוכה ויורה...

המשכתי, עד שנוצר סדק קל בלב וניצוץ ראשון התנוצץ בלבי, וכה נשאוני "כך 
 מחשבותי באותה עת:
"אני פונה אליך באם אכן הינך קיים: אם אכן חברי  -אמרתי בלבי  -"רבונו של עולם" 

הרי שאתה שומע גם  -היהודים צודקים בדבריהם ויש מישהו שרואה הכל ומשגיח על הכל 
 בתחינה ובקשה: תראה לי שאתה קיים!! אותי, ואני פונה אליך

"וכך, ספק מהרהר ספק מדבר, המשכתי במחשבותי ואמרתי לעצמי: רבונו של עולם, 
הרי לא היתה לי אפשרות להכירך, ומדוע שלא אהיה זכאי לדעת על קיומך?! א"כ מבקש 

 אני ממך, רבש"ע תוכיח לי כעת את קיומך!!
ני מעונין במלחמה חסרת הבנה, וא"כ עזור "ובמה יוודע איפוא שאתה קיים? הנה אינ

לי שאצא מן הקרבות ע"י שיפגע בי כדור בדיוק באצבע, שלא אוכל יותר לירות וישחררו 
 אותי מכאן, ובזה אדע שאתה קיים...



 

 ג 

"עודני מדבר עם לבי בכנות ובפשטות, והכדור של האויב בא גם בא, ועמה האמונה 
בי רסיס, רק אצבעי נפגעה ותו לא, וכמובן שיותר שחדרה אלי לעצמות... בדיוק באצבע פגע 

ראיתי את הקב"ה כביכול עין  -הכל בדיוק כפי שרציתי... כפי שביקשתי  -לא הייתי בקרב 
 בעין!!

"הנה לך האגודל  -פתח החלוץ את ידו והראה באצבע "זה קלי ואנוהו"...  -"והנה" 
ואנו נסיים את מה שהוא לא ידע הפצוע שלי לאות ולמופת על הכרותי עם מנהיג העולם"!! 

 לסיים, ונכריז בשבילו: "אצבע אלוקים היא"!
"עומק השכנוע שלי בבורא העולם היה נורא  -ממשיך החלוץ בשטף דבריו  -"כמובן," 

אלך ואלמד  -ומבהיל, קשה לתאר עד כמה. גמרתי אומר שמיד כאשר תסתיים המלחמה 
 יהדות".

המשיך החלוץ ועבר אל החלק השני  -רוויית כאב וכאן, אחרי אתנחתא מלווה באנחה 
 של סיפורו. וכך המשיך לספר:

"המלחמה נגמרה ב"ה ויצאתי ממנה בשלום, רגלי הוליכו אותי לבית המדרש ללמוד 
 ונפלתי במלכודת... -יהדות כפי שהחלטתי, אלא שלא ידעתי את כוחות האדם 

ונומיה (חקלאות), ונותרו לי "מה היה? ובכן, לפני המלחמה כמעט השלמתי לימוד אגר
רק כשלושה חודשים לסיום ולקבלת תואר. מעתה סברתי בדעתי, שלהפסיד כעת את הכל 

אין זה הגיוני, ובודאי שצריך פרנסה, וע"כ נתיישבתי איפוא בשכלי והחלטתי שקודם  -
 אלך ואלמד יהדות. -אסיים את הלימוד, ומשאתפנה, ואהיה עם מקצוע ביד 

 ותחושות לב לחוד! -לי לחוד "אולם חשבון שכ
"את הסוד הזה לא ידעתי!! לא הבנתי שלרגשות האדם חוקים משלהם, ולא כל מה 

אין להחמיץ  -גם הלב מרגיש!! לא ידעתי שבשעה שהלב עירני ורוצה לפעול  -שהשכל מבין 
 הכל ירד לטמיון!! -את ההזדמנות בשום פנים ואופן, כי אם יתקרר הלב 

ה אתי... סיימתי את לימודי כעבור כמה חודשים, ובנתיים הלב "וזה בדיוק מה שקר
 הוא יותר דומה לאבן מאשר ללב בשר... -התקרר... וכשהלב קר 

"הופתעתי לגלות איך שבפועל אכן צעדתי לבית הכנסת לפגוש יהודים שידריכו אותי 
הרה אך עד מ -אולם לבי בל עמי!! השכל אומנם הוביל אותי בתחילה  -בלימוד יהדות 

 נחנק... הלב הרוחני דמם... לא הרגשתי כל טעם, ולא יכולתי להתקדם כלום!
"זכורני שאפי' צעדתי ביום כיפור הקרוב לביהכנ"ס, אך לא הצלחתי לעשות מעבר לכך 

 מאומה! מילה אחת לא הצליחה לצאת מפי!!
 עכשיו כמו אז!! נשארתי במצב בו אתם צריכים -"וכך נשארתי כפי שעיניך הרואות 

 לסכם עמנו על שמירת שבת, ובסוף אנחנו לא יודעים אפי' על מה בדיוק אתם מדברים...!"
כך סיים החלוץ כשהוא עוצר בעד עיניו לבלתי יפרצו עליו פרץ, ואמר: "אילו תפסתי 

 ולא ההיפך... -הרי שבטח היום הייתי אני מלמד אותכם שבת מהי  -אז את הרגע 
כדי שתדע שה' מנהיג את העולם, כפי  -ר ראשון "ולפיכך אני מספר לך כל זאת: דב

תהיה זהיר לעשות עם הידיעה  -כדי שאתה ששומר מצוות הינך  -שספרתי לך. ודבר שני 
אז הזמן לעשות, ולא להשען  -הזו משהו, ולא תאבד את עולמך כמוני!! שתדע כשהלב חם 

 על הבנת השכל!!!", ובכך חתם את דבריו.
ת התורה: "ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא" על זה ועל כיוצא בו אומר

שכן על אף שכל בר דעת מבין שעדיף קושי מלחמה מאשר לחזור מצרימה, אבל הבנה  -
 כי קרוב הוא... -והלב עדיין במצרים... ולמה  -והרגשה לחוד... ההרגשה בלב היא  -לחוד 

צריך להתרחק הרבה,  -ות ומכאן יש לנו ללמוד בק"ו לרוחניות, שאם באים להשתנ
חלילה  -"כי קרוב הוא"!! אם מתעוררים לעשות שנוי והתחדשות  -שמא ישוב הלב להרגליו 

 -מלאבד את חום הלב, וזה מה שלימדונו חז"ל (אבות ב', ד'): "ואל תאמר לכשאפנה אשנה 
 שמא לא תפנה"!!

 (לב שלום) 

 
 "ולא נחם"

ה"חפץ חיים" זצ"ל היה אומר: "טרף נתן ליראיו, יזכר לעולם בריתו" (תהלים קיא, ה). 
הן לה' הארץ ומלואה, לו הכסף ולו הזהב. מדוע שוררת כזו דחקות בהיכלי התורה, וראשי 
הישיבה נאלצים לקחת מקל נדודים ולגלות לארצות נכר, כדי שבעולם כולו יזכרו שיש תורה 

חלק בהחזקתה. וזהו שנאמר: "טרף", מלשון: "מי ישלו ומי יטרף". ולומדי תורה, ויטלו 
כלומר טלטולים ונדודים, "נתן ליראיו", הם ראשי הישיבות, כדי להזכיר לעולם כולו את 
בריתו, זו התורה (נדרים לב ע"א), ככתוב: "אם לא בריתי יומם ולילה, חקות שמים וארץ לא 

 שמתי" (ירמיה לג, כה).
. אני פועל לזכות אותם והם משתדלים לזכות אותי. אני מכתת רגלי ח הדדיואבל הרו

מארץ לארץ מעיר לעיר ומבית לבית ומנסה לעורר לבבות להחזקת מוסדות התורה. פוקד 
בתי חסידים, ליטאים, מכל הסוגים. ומתפתחת שיחה, אני מספר על מצוקת המוסדות והם 

ידם הבנתי דברי הגמרא (חולין ז ע"ב):  מחזקים לבי באמונה ובטחון. וכבר אמרתי להם, שעל
"ישראל קדושים, יש רוצה [לתת] ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה". וכבר תמהו בתוספות, 
אם יש לו ואינו רוצה, מה קדושתו. אבל אילו היו שומעים את להט אמונתו, שגם זה לטובה, 

ון, ישועת ה' כהרף עין, ויש לקבל יסורים באהבה, את יסורי הזולת כמובן, ולהתאזר בבטח
 היש קדוש כמוהו!

הכלל, נקלעתי לבית חסידי ונתקבלתי בסבר פנים יפות, בעל הבית בר אורין ובר אבהן 
 פתח את ידו, ואני פתחתי לפניו את סגור לבי. -

ור, חותני חסיד אמרתי: "אתם חסידים, אני חונכתי ב'חדר' ליטאי. הורי היו חסידי ג
אוויטש, כולם עובדים לקל אחד, וקבל האמת ממי שאמרה. אומר וביל ברסלב, גיסי חסיד

לך מה ששמעתי מהמשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל. יהודים הם רחמנים בישנים וגומלי 
חסדים (יבמות עט ע"א), שרשי כל המדות הטובות. אבל אסור לנו לשכוח שגם המידות 

ו יונה בספרו "שערי תשובה", שרבי הרעות מקננות בנו. והביא לכך ראיה מוכחת מדברי רבנ
 עקיבא איגר זצ"ל אמר שאינו רק ספר מוסר, אלא ספר הלכה.

וכתב ("שערי תשובה" שער ג אות לד): נצטוינו "לבלתי רום לבבו מאחיו" (שברים יז, 
 -כ), והוזהרנו בזה להסיר מנפשנו מידת הגאוה. הרי שהי המקננת בנו 

לבבך", הוזהרנו להסיר מנפשנו מידת האכזריות. ועוד (שם, אות לו): "לא תאמץ את 
 הרי שבטבענו אכזרים אנו.

ועוד (שם, אות לט): "לא תשנא את אחיך בלבבך", הוזהרנו בזה להסיר מנפשנו מידת 
 -השנאה לזולת 

ואיך זה מסתדר עם היותנו רחמנים וגומלי חסדים? אין כאן סתירה, כי האדם מלא 
 נפשו. ועלינו להגביר את האור ולדחות את החושך.סתירות, ואור וחושך מתערבלים ב

והוסיף, שכיוצא בכך כל ישראל מאמינים בני מאמינים (שבת צז ע"א), האמונה נטועה 
בנו כמורשת האבות הקדושים וכולנו שמענו מפי עליון "אנכי ה' אלקיך" (שמות כ, ב), שכל 

וש ברוך הוא כמעשה נשמות ישראל עמדו בהר סיני (שבת קמו ע"א), ודיבורו של הקד
 -(שבת קיט ע"ב) 

ועם זאת "גם את זה לעמת זה עשה האלקים" (קהלת ז, יד), וכשם שמקנן בנו אור 
האמונה כך מקנן בנו חושך הכפירה, וגם זה מפורש בכתוב: "ולא תתורו אחרי לבבכם" 

יחה (במדבר טו, לט) זו מינות (רש"י, מברכות יב ע"ב). לכן, אמר, אין צורך להבהל כשמג
חלילה מחשבת מינות, הרהור ספקני. זו גיחה בלתי רצונית של המידה החבויה, כשם 
שלפעמים מגיח הרהור אכזריות או שנאה. זו עבודת האדם, להגביר את האור שבנפשו 

 ולמגר את החושך.
 -שמעתי את הדברים, ושאלתי את מהשגיח: איני מבין 

אשית א, לא). משמע, שאין באדם "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" (בר
כח רע לחלוטין, שאין לו מקום ושעה. ואכן בגאוה יש בחינת "ויגבה לבו בדרכי ה'" (דברי 
הימים ב יז, ו). ושאול נענש שרחם על האכזרים (מדרש תהלים ז). ונאמר: "הלא משנאיך 

אמר הסבא  ה' אשנא" (תהלים קלט, כא), "אהבי ה' שנאו רע" (תהלים צז, י). הכלל, כבר
מקלם זצ"ל, שלפיכך קרויה המדה "מדה", כי יש להשתמש בה במדה, לצרכה ובשעתה. 
אבל מאחר ונתחדש כאן שגם הכפירה היא מדה, איך אפשר לומר גם עליה "והנה טוב 

 מאד". האם יש לה מקום כלל, איזה שהוא שמוש?!
נבראה גם מדה זו, וענה לי: אכן כן. כך אמרו בשם רבי ישראל מסלאנט זצ"ל, שלפיכך 

די שכאשר יבוא לפניך עני נצרך, אל תחזק לבו בדבורי אמונה ותאמר שישליך יהבו, אלא 
תתעלם לשעה מהבורא הזן ומפרנס לכל, ותתן לו בעין טובה וביד רחבה. באמונה ובטחון 

 -תשתמש בפרנסתך שלך, ולא עבור הזולת 
למרצם והשתדלותם, כשזה  ולתי גבירים שלצורך פרנסתם אין גבוכאן, כשאני פוקד ב

 מגיע לתמיכה בלומדי התורה הופכים הם לפתע לבעלי אמונה ובטחון ללא סייג"...
שמע, ואמר: "ראשית, הצדק עמכם. ואימרה זו שאמרת בשם רבי ישראל מסלאנט 
זצ"ל, מפורסמת גם אצלנו בשם היהודי הקדוש מפשיסחא זצ"ל ("בית יעקב", פרשת 

 -מיך לכך סיפור חסידי" קדושים). ותרשו לי להס
אח, סיפורים הם הדלק של הדרשות: "לא המדרש עיקר, אלא המעשה" (אבות פ"א 

 מ"ז), כידוע...
פתח וסיפר סיפור מהספר "שבחי הבעל שם טוב" (אות קכ): פעם הגיעו בני מז'יבוז' אל 

בה, בעל שם טוב זצ"ל בשועה: מושל העיר הודיעם שגדוד צבא עומד לערוך אימונים בסבי
 -וכל משפחה חייבת לארח חיל בביתה 

 חשכו העיניים!
חיל גוי בבית יהודי, על התנהגותו ושפתו. והוא יפשוט יד במאכלים ויטריף את כל 

 המטבח. ובבית יש נערות, ופגיעתו רעה. איזו צרה!
פנה הבעל שם טוב לתלמידו ורעו הצדיק רבי נחמן מהורודונקא זצ"ל, שיתפלל 

 שמע, והפטיר: "גם זו לטובה"! להעברת רוע הגזרה.
אמר לו הבעל שם טוב: "כמה יפה שלא היית בדורו של המן, שהיית אומר גם על גזרתו 

 'גם זו לטובה'!"...
כמה נהניתי, אבל המארח לא סיים עדיין. אמר: סיפור זה הביא ה"דברי ישראל" 

מדתו של נחום ממודז'יץ זצ"ל בספרו (בתחלת פרשת בשלח), וכתב: האמת שהיתה זו אכן 
 -איש גמזו, שהיה אומר על כל דבר "גם זו לטובה" (תענית כא ע"ב) 

בה מלאה באבנים טובות ומרגליות לקיסר והחליפום בדרך בעפר. בקש ישלחו על ידו ת
המלך להרגו ואמר: "גם זו לטובה". בא אליהו הנביא ואמר: "אולי זה החול הפלאי שבעזרתו 

בתו באבנים טובות יבדקו ומצאו שכן הוא, ומלאו ת נצח אברהם אבינו את המלכים".
 ומרגליות, הועילו אפוא אמונתו ובטחונו.

ואמר על כך הרבי ממודז'יץ: נחום איש גמזו רשאי היה להשתמש במדה זו, לגביו. אבל 
אין להשתמש בו לגבי הזולת: "ויהי בשלח פרעה את העם", כשמדובר על הכלל, "ולא נחם" 

 תשתמשו במדתו של נחום איש גמזו...(שמות יג, יז), אל 
וגם לא  -וגם לא כשהשלטונות דורשים לארח חיילים נכריים בבתי המשפחות 

 כשמוסדות התורה נאנקים תחת העול!...
 -ואספר 

הגעתי אל גביר אדיר, שברוך השם רואה את עולמו בחייו. חי חיים שהם מעין העולם 
ה ע"ב): לא בירושלים של העולם הזה הבא. למה הכוונה, לדברי הגמרא (בבא בתרא ע

ירושלים של העולם הבא. ירושלים של העולם הזה כל הרוצה לעלות עולה, של העולם הבא 
 -אין עולים אלא המוזמנים לה 

גם לביתו, לטירתו, אין עולים אלא המוזמנים לו. יש לקבוע תורה, ולעבור שורת 
ור לטרקלין, שוב מעין עולם הבא, מחסומים ותשאולים. עד שיש לך הזכות להכנס מפרוזד

 ולבוסס בשטיח הטובעני עד שאתה מגיע אל היד המושטת ל"שלום עליכם" לבבי.
שקעתי בכסא ודברתי על צרתם של כמאתים האברכים שאינם מקבלים קצבתם מזה 
כחצי שנה. והוא, כל כולו הזדהות, מצטט את המשנה: "כך היא דרכה של תורה, פת במלח 

תחיה ובתורה אתה עמל, איי איי איי" (אבות פ"ו מ"ד). זה כבר הרגיז אותי.  תאכל וחיי צער
 כך! אתהעושה כן, אשריך וטוב לך!" תהיה  אתה"אם  -אמרתי: אמת, אבל מה ההמשך 

על אברהם אבינו אומר המדרש (שיר השירים רבה א, נט) שהיה ממרר ומסגף עצמו 
נתן  -לאבק רגליהם (קדושין לב ע"ב)  גם לערביים המשתחוים -ביסורים. אבל לאחרים 

 לשונות בחרדל (בבא מציעא פו ע"ב)!
 ויר.והח

אמרתי לו: בוא ושמע, גביר אחד הגיע לימי הזקנה, ערך חשבון נפשו וחשכו עיניו. 
בשברון לב הלך אל רבו ופרט כל עוונותיו, ביקש תיקון תשובה. מוכן הוא לצום, להסתגף, 

 להתענות, מה שהרב יאמר!
 הרבי: "ומה שאומר לך תעשה, בלי הרהור וערעור?!" חקר

 כן, הוא מבטיח!
 אמר לו: "אם כן, תאכל כל יום ברבורים ושלו ודגים, ושתות יינות מבוסמים!"

 חשכו עיניו. האם רומז הרב לתשובתו שנדחתה, ואין רוצים בה?!
ן ענין" "מדוע", ענה הרב, "זו התשובה הרצויה, "וחטאך, בצדקה פרוק. ועויתך, במח

(דניאל ד, כד)! אלא שאם אתה מסתגף, תחליט שגם העניים רשאים לצום, אבל אם תתענג 
 -בברבורים אבוסים, תתן להם לפחות לחם לשובע" 

 ורואה אני, שאצלך זה לא עזר...
 רונו העמיק.וחו

אמרתי: בוא ונלמד קטע בגמרא. הסיפור ידוע, אולי ישעמם אותך, אבל אני מזכיר אותו 
 אול עליו שאלה.כדי לש

הגמרא מספרת (ברכות ס ע"ב) שרבי עקיבא הלך בדרך, והגיע למקום ישוב, בקש מקום 
ללון, וסרבו. אמר: "כל דעביד רחמנא, לטב". מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. 
הלך ולן במדבר. היו עמו תרנגול, חמור, ונר. באה רוח וכבתה את הנר. בא חתול וטרף את 

לא הייתי מאחל לעצמי להיות שם באותה שעה. ורבי  -א אריה וטרף את החמור התרנגול, ב
עקיבא אמר: כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטובה. בבוקר ראה שגדוד פשט על הישוב 



 

ד 

ולקח את תושביו בשבי. ואילו היה הנר דולק, התרנגול קורא או החמור נוער, היו שובים גם 
 אותו.

 פור ידוע.יאישר: הס
 איך הדליק את הנר? שאלתי:

 ענה: כנראה שהיה עמו סוג של מצת.
 הסכמתי: מסתבר. אם כך, מדוע לא שב והדליק את הנר?

 השתאה: נכון, זו אכן שאלה.
אמרתי: אם הילד קורא במטתו באישון לילה, והאב בא וסוגר את האור, הילד לא ישוב 

ולטובה. ואם האב שלח  וידליק! זו היתה השקפתו המוצקת של רבי עקיבא. ה' עושה הכל,
 רוח שתכבה את הנר, איך אעז להדליקו!

 כמה התפעל מהתשובה!
אמרתי: ורבי עקיבא, שידע שה' עושה הכל, היה גבאי צדקה, "יד עניים" (קדושין כז 
ע"א). וכשהיו תלמידיו זקוקים למעות לא אמר להם שכל מה שה' עושה לטובה והמקום 

יתה ולוה כסף רב, כשהוא ערב לפרעונו. [אמרה לו: ימלא חסרונם, אלא פנה לאותה מטרונ
איני מאמינה לך. אמר לה: מי את רוצה כערב. אמרה לו: מי שאמר והיה העולם, והים הגדול. 
כשהגיע זמן הפרעון חלה רבי עקיבא ולא בא. הלכה לשפת הים ואמרה: רבונו של עולם, 

ב. ראה, שאתה ערב בדבר. מה גלוי וידוע לפניך שרבי עקיבא חולה ואין בידו לפרוע החו
עשה הקדוש ברוך הוא, באותו היום נשתטית בתו של קיסר ונטלה ארגז מלא אבנים טובות 
ודינרי זהב וזרקה לים, והים הביאו למרגלות אותה מטרוניתא. לימים נתרפא רבי עקיבא 
. ובא להחזיר חובו, אמרה לו: כבר פניתי לערב ושילם החוב, והא לך מה שפרע לי יותר

 -ומאותו עודף התעשר רבי עקיבא] (נדרים נ ע"א, ובר"ן ותוספות) 
אשריך, אמרתי לאותו עשיר, שאתה בעל בטחון כרבי עקיבא, ואומר שהכל לטובה. אך 

 כל זה לגביך. עבור הזולת, היה "יד עניים" כרבי עקיבא!
 והעניק, וביד רחבה!

 (והגדת)

 
 ברוך אומר, ועושה!

ע"א): תניא, היה רבי מאר. כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים שנינו (סוטה לו סוף 
מתנצחים זה עם זה. זה אומר: אני יורד לים תחילה, וזה אומר אני יורד לים תחילה. קפץ 
שבטו של בנימים וירד לים תחילה. אמר לו רבי יהודה, לא כך היה מעשה, אלא זה אומר אין 

ד לים תחילה. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים אני יורד לים תחילה וזה אומר אין אני יור
 תחילה.

וידוע, שבעניני אגדה אין מחלוקות, אלא אלו ואלו דברי אלקים חיים (ערובין יג ע"ב). 
ואף כאן, כתבו בעלי התוספות (שמות יד, טו) שנחשון קפץ תחילה, ושבט בנימין אחריו, 

 ם חיים.לפני שבט יהודה ושאר השבטים. כך שאלו ואלו דברי אלקי
אך זאת יש להבין, איך יכונו יחדיו שתי הדעות, שהיו השבטים מתנצחים, זה אומר אני 
יורד לים תחילה וזה אומר אני יורד לים תחילה, ורבי יהודה אומר לא כך היה מעשה, אלא 

 -זה אומר אין אני יורד תחילה וזה אומר אין אני יורד תחילה 
 ירד, ודי! -י יורד תחילה ועוד, מה יש להם להתנצח, זה אומר אנ

איני אומר שכך היה, אבל הרעיון נוקב כל כך! שמעתי, שהיו מתנצחים זה  -ושמעתי 
עם זה וכל אחד אמר אני יורד תחילה. ורבי יהודה אומר שלא כך היה מעשה. כלומר, כשבא 
למעשה, תעשה, אל תדבר, הוברר שזה אומר למעשה אין אני יורד תחילה, וזה אומר אין 

 י יורד תחילה...אנ
איי, כל בן ישיבה מוכן 'ללמוד כל החיים', ממש: "אחת שאלתי מאת ה', אותה אבקש, 
שבתי בבית ה' כל ימי חיי" (תהלים כז, ד), עד זבולא בתריתא, "אדם כי ימות באהל" (במדבר 

 -יט, יד), אפילו בשעת מיתה יעסוק בתורה (שבת פג ע"ב), לא ימוש מתוך האהל 
 -הוא דורש 'סידור מלא', זה רק כדי שיוכל להמשיך וללמוד בראש שקט הרי כל מה ש

כמה נפלא! אתה יודע מה? בוא לא נדבר על לימוד כל החיים. מה דעתך, רק על היום. 
אה? הגעת בזמן לסדר, לא פטפטת במהלכו, ולא חלמת על הגמרא? אז את מי אתה מרמה, 

 תלמד שבוע כדברי, ואחר כך תדבר...
העולם: "זה אומר אני יורד תחילה", בדיבורים הם חזקים, עד שזה מגיע  אבל כך דרך

 -למעשה. וכבר ספרתי 
זה היה באותם ימים בהם לא היו מים בברזים. בחצר היתה באר ממנה היו שואבים. 
באישון לילה, בעיצומו של החורף, הגשמים היכו על התריסים המוגפים. והרוח הרעידתם. 

חפרו בשמיכותיהם, ונשמע קולו של האב: "אני צמא! ילדים, מי הרעמים הרעימו והכל הת
 יביא לי כוס מים!"

אח, כזו מצוה, כבוד אב! "החמורה שבמצוות", קורא לה התלמוד הירושלמי (ריש 
 -פאה), השוה כבודו לכבוד המקום (קדושין ל ע"ב) 

 זו מצוה חשובה מכדי לעשותה כלאחר יד.
בעלטה, "אבא צמא, ומבקש לשתות. זו מצוה  "שמעו", נשמע קולו של הבן הבכור

 -גדולה, נמכרנה לכל המרבה במחיר! 
 עשרה שקלים, כוס מים לאבא!"

 "שנים עשר", אמר האח השני.
 "ארבעה עשר", אח שלישי.

 "עשרים", אח רביעי.
 "מה אתכם", התערב החמישי, "מצוה כה חשובה, עשרים שקלים בלבד?!"

 תחינתו של האב. "ילדים, אנא, אני צמא!" נשמעה
 "אבא, אנחנו מסדרים את הענין!" ענה הבכור. ובכן, כמה אתה מציע?"

 "חמישים!"
נשמעו מלמולי הערכה. הבן הבכור פתח: "חמישים שקלים, פעם ראשונה. חמישים, 

 פעם שניה. מישהו מוסיף?! חמישים, פעם שלישית. זכה לו! זכית במצוה!" בישר לו.
 -בה את אבא!" "יישר כח! כעת, אני מכבד 

 וכך זכה במצוה כפולה!...
 (והגדת)

 
 "וזדים טבעת"

"וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים" (שמות יד, כג). 
לו" (שמות א, י), ואמרו  בשעתו, כשבקש פרעה לאבד את ישראל, נאמר: "הבה נתחכמה

בגמרא (סוטה יא ע"א) שבקש להתחכם למושיעם של ישראל, לקדוש ברוך הוא. ידע 
שמשפטיו במידה כנגד מידה (סוטה ח ע"ב), ולפיכך גזר להטביע תינוקות ישראל ביאור, 

 -משום שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם (בראשית ט, יא) 
ברוך הוא לא צריך להביא עליו מבול להטביעו, אלא הוא יכנס לים ולא הבין שהקדוש 

 סוף מרצונו, ידהר לקראת אובדנו!
דוגמת מה שמספרים, שגביר אחד תמה באזני ה"חפץ חיים" זצ"ל: "אומרים שהקדוש 
ברוך הוא יכול לרושש ולהעשיר ברגע אחד. אצלי, איני רואה כיצד: יש לי אחוזות ונחלאות, 

שת ומניות, יש לי השקעות בחוץ לארץ ופקדונות בבנקים. בשלבים, שלא יש לי בתי חרו
 נפתח פה חלילה, יתכן. אבל ברגע אחד, כיצד?"

חייך ה"חפץ חיים": "טוען אתה שבלתי אפשרי ליטול ממך כל הונך ברגע אחד, ניחא. 
 -אבל אפשר ליטול אותך מהונך ברגע אחד" 

 והגביר החויר. זה, לא עלה בדעתו...
טען שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא עוד מבול מים לעולם, ולכן מחוסן הוא פרעה 

 מפני עונש במדיה כנגד מידה על הטבעת ילדי ישראל ביאור.
 -ניחא, אבל אותך יכול להביא לתוך המים 

 על כך לא חשב...
פקוחות למלכודת. הלא ראה  אבל נשאלת השאלה: כיצד באמת נפתה להכנס בעינים

שהים נחצה לי"ב גזרים, והמים חומה, והקרקע מוצקה, ומעליהם תקרת מים קפואים. וכי 
 סבר שזה נעשה לכבודו, שנכנס קוממיות לקראת סופו?!

הרמב"ן (שמות יד, כא) ענה על כך: ה' השיב רוח קדים עזה כל הלילה, וסברו המצרים 
ח בוקעת הים לגזרים, לא שמו "אף על פי שאין הרושהרוח העזה הפכה את הים לחרבה. 

 ם לזאת, ובאו אחריהם מרוב תאותם להרע להם".לבם ג
 -מה נאמר כאן, מה ארע 

 שמעו סיפור ששמעתי בנובהרדוק.
היה שיכור, התמכר לטיפה המרה. התגולל בשכרותו והמיט חרפה על משפחתו. אי 

ייב שלא ישתה לבדו. ראשית, זה אפשר היה לגמלו. "תפסת מועט, תפסת", דרשו שיתח
יגביל את שתיתו, לא תמיד ימצא עם מי לשתות. ושנית, יהיה מי שיפקח עליו, יתמוך בו, 

 וביאו לביתו לפני שיתמוטט ברחוב.
תקף עליו הרצון לשתות, אבל זכר את הבטחתו. חיכה שיבוא אדם, יארח לחברה, ואיש 

 לא בא. כולם עסוקים, מלבדו.
 צרה רוחו.ישב, והמתין, וק

אמר לנפשו: "הבטחתי שלא אשתה לבד, את הבטחתי אשמור. אבל כשיבוא החבר, 
 -שיהיה הכל מוכן ומזומן" 

 קם, והביא את הבקבוק לשולחן. וגם שתי כוסות הביא, והמתין, והחבר לא בא.
קצרה רוחו, החליט לקצר עוד יותר את ההמתנה. לכשיבוא, שיוכלו להגיד מיד. מילא 

ות על גדותן. הניחוח גרה לבתי נשוא. אבל איש כבוד הוא, הבטיח הבטחה. את שתי הכוס
המתין בדריכות, העביר מבטו מהחלון לפתח, ואין איש. מה עושים? לשתות אינו יכול, 

 ולהמנע אינו מסוגל!
לפתע אורו עיניו. נדרכו חושיו: זבוב טורדני זמזם, הסתובב במעופו. נחת על שפת 

 הכוס, שפשף רגליו.
 יים", אמר לזבוב, והגיר את הכוס לגרונו."לח

 הזבוב נראה אדיש.
 לחש לו בחבה: "עד שאתה תתחיל לשתות, אגמור את הבקבוק"...

רח לו ובסופו של דבר, נאלץ לשתות גם את כוסו של הזבוב. אבל את תפקידו מילא, א
 לשתיה.

רצה  האמנם סבר שעל כך התחייב, שזה נקרא שלא שתה לבדו? אין זו שאלה. הלא
 לשתות, להט והשתוקק. מוכן היה אפוא להתלות בכל דבר. גם בזבוב.

 ומה רוצים מפרעה, שנתלה ברוח הקדים...
 (והגדת)

 בדרך הדרוש  
 ארץ דרך אלהים נחם ולא העם את פרעה בשלח ויהי
 בראתם העם ינחם פן אלהים אמר כי הוא קרוב כי פלשתים
 וחמשים הכתוב המך את לבאר (יג, יז) :מצרימה ושבו מלחמה

 לאברהם שנאמר דמה במפרשים דאיתא מה פ"ע נראה', וכו עלו
 בני מספר סתם כן כי, רבוא' ס רק הנו אותם וענו ועבדום אבינו

' ס פעמים' ה במצרים היו ישראל בני אמנם, רבוא' ס הוא ישראל
, מצרים מארץ ישראל בני עלו וחמשים שכתוב כמו רבוא
, אפילה ימי בשלשת מתו חלקים' וד יצאו מחמשה אחד י"ופירש
 עשו שנים ל"בת עבודה לעשות רבוא' לס ראוי שהיה מה נמצא

 ל"ת עולה ו"פ פעמים' ה כי, שנים ו"בפ רבוא' ס פעמים' ה
. שנה ל"ת מצרים בארץ ישבו אשר ישראל בני ומושב ונתקים

 בראותם העם ינחם פן' וגו אלקים נחם ולא דקאמר ש"א כ"וא
 הוא בדין באמת הא תקשה שלא וכדי, מצרימה ושבו מלחמה
 ה"הקב שאמר הזמן הגיע לא דעדיין מאחר למצרים שישובו
 רבוא' דס ל"ר ישראל בני עלו וחמשים כמתרץ בא כ"ע, לאברהם

 במצרים שהיו נמצא חמישית חלק רק היה לא ממצרים שיצאו
 (בא ישועה ונחמה)  .הקץ נשלם וכבר רבוא' ס פעמים' ה

ויאמרו  לה' הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז
 ולא יאמרוה' במדרש תנחומא : אז ישיר משה, "לה (טו, א) לאמר
' תדיי בן אלעזר רבי לאמר מהו לאמר ויאמרו ודם וכו', לבשר
 אמר משה גאה גאה כי גומרין אלוישר תחלה פתח משה אומר
 איש' ה אמר משה לישועה לי ויהי אומרים וישראל יה וזמרת עזי

שמו וכו'" יש להבין מה רצה בהא ' ה אומרים וישראל מלחמה
ואפשר לבאר ע"פ מה דאיתא בגמ' סוטה  ד"לה' יאמרוה", 
אמרו ישראל את השירה, ואיתא התם שאמרו  הפלוגתא האיך

כקטן שגדול מקרה לו את ההלל. והיינו מדין שומע כעונה. והנה  
כתבו האחרונים שדין "שומע כעונה" שייך רק בדברים שבין 
אדם למקום, כגון בתפילה ובברכות, אבל בדברים שבין אדם 
לחבירו, כגון מצוות תוכחה, שם לא שייך לומר שומע כעונה 

י נדרש כאן שמיעה ממש, וכן כלפי דין הפקר, הרי הוא שהר

בעצמו צריך לומר בפיו. וי"ל, דזה היה קשה לו למדרש, שהאיך 
אמרו השירה ויצאו מדין "שומע כעונה"? אלא כיון ד"לה' 

 (ציוני תורה) יאמרוה", שפיר אפשר לצאת ידי שומע כעונה.

 ראה מה וינוס ראה הים במדרש (תהילים קיד) הים ראה וינוס
 כשאמר במדרש דאיתא ונראה, ותמוה ראה ישמעאל' דר ברייתא

 עובדי והללו ז"עע הללו ה"הקב לפני הים אמר שיקרע לים ה"הקב
' תלי וזה תשובה עשו הללו ה"הקב אמר מאלו אלו נשתנו מה ז"ע

 דתשובה מוכח ולכאורה לא או נ"בב תשובה מועלת אם בפלוגתא
 רשעים ושם דכתיב מה) א"ע ז"ל דף( יומא' בגמ דאיתא נ"בב מועלת
 שמם על לאדם קוראין יהי שלא דהיינו בשמותם רקבון שיעלה ירקב
' הי ישמעאל הלא ישמעאל קוראין למה וקשה רשע שם על דהיינו
 גם מהני דתשובה מוכח ומזה תשובה עשה דישמעאל והתירוץ רשע
 דהם ותירץ' וכו הללו וקשה וינוס ראה הים המדרש שפיר ז"לפ נ"בב

 ברייתא שפיר וזה ישמעאל מכח תשובה דמהני ל"ומנ תשובה עשו
 .(מדרש יונתן)                                        :ק"ודו ראה י"דר

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



 

  

 

ק  י  ִ מ   ע  ָ  ַ ש   ֶ ח  ב  ׁ נו  ר ַ  ַ א  יל  א  ָ   ֹ ה  א  ת ָ  ִ  ת  ה  ָ ָ ר  ים  ֹ  ָ או  ד  ר  ם  ֹ  ְ ִ יו 
י ו   ּ  ֹ מ  ל   ם,   ֹ יו  ל  ֶ א  ם  ִ ח  ת  ִ  ַּ ב   ח ר  ת ּ ִ ְ ינו  ד   ֹ עו  ף ַ  ֹ ֶ ה  א  ת    ָ ִ   ּ ר  ם  ֹ  ָ או 

י ל  א  ּ ֻ ִ מ  ים  ִ ל  ִ  ע  ים ָ  רו ק  ים, ְ  ּ  ִ י  ח  ר  ו  ִ  פ  ְ  ֹ נ  ם  ּ ע  ר  ֲ  ַ ו  יְ  ַ א  ם. ּ ִ נ   א  ט ְ  ַ ל  ט ְ  ַ ל 
ילו   ח  ת  ִ    ּ ה  י ִ  ְ ע ל  ִ  ה   ֹ ב   ם ָ  א  י ו ת  ת  ֶ א  ד ְ  ַ ֵּ ל  ו  ד  ַ ע  ם ַ ּ ּ  ָ ח  ש  י  ב  ְ  ׁ ּ ש   ָ ּ ֶ ׁ  

לו   נ פ  ְ   ּ ו   ָ ז   ְ  ח  ה ּ ָ ֶ ב   יה,  ֶ ז  ר ַ  ַ א  צ  ע  ה  ִ  ו   ֵ  ָ רו  ם ְ  א  ש   ֲ   ּ נ  ְ י ִ  ׁ רו מ   ִ ע  ר  ם ֲ  ּ  ּ מ  ג  ַ  ְ ֵ ל  י ְ 
או  ד  ַ ע   ר  נ   ּ ִ ְ  ּ ש   ֶ ר    ׁ ס  ְ  ֵ ח  י ו  י ַ  ר  ת ַ ּ  ּ ח  מ  ג  ַ  ְ ֵ ל   י.ְ 

נ    ה  ִ  ֵּ ו  ה  ה ְ  נ  ְ  ַ מ  א  ג  ִ ר  ש   ׂ ְ ָ ֵ י  ו  ל ִ  ש  ע  ׂ  ֹ ל   ֲ יו  ב   ֹ טו  ם   ֹ יו  ת ַ  ם ּ ְ  ֹ ב  
ש     ָ ח מ  ש   ה ֲ  ִ ּׁ ׂ ֶ ע  ב  ר ֶ  ש   ְ ָ ב   יט, ּ ִ ׁ ל  כ  ִ  או   ְ ינ  ל  ָּ כ   ם  ֹ  רו  י  ִ  ֵ מ  ֵ  ֹ פ   ת  ּ

י כ  ר  ב  ִ  ו מ  ְ  ָ ל יה  ם ּ  ְ ֵ   ֶ ע  ינ  ל  ָּ כ   ם ֲ  כו  י  ִ  ֵ מ  ר  ב   ּ ְ ָ  ֹ ה  א  ת, ַ  כ   ף ְ  ַ ו  ר  ת ּ ִ ְ ַּ ב  
ח י נו   ה  ֱ ָ   ּ ש    ֶ ֶ מ  ה  ֶ ז  ה?!  ַ מ  .  ׁ ז   ך  ן ַ  ְּ ַ ה  ר  ב  ָ  ֵ ְ ל  ח   ְ  מו  ש   ל  ׂ ְ ֹ  ַ ו   ִ כ  ?! ְ  ינ  ְ  ֶ א  ם ֵ  

י א  יך   ם ֹ  ִ רו  י ֵ   ְ א  צ  ע  ִ  ה   ֵ ים ָ  א  ר  ב  ם?! ִ  ְ ִ נ  יה ָ  ָ ה  ת   ִ נ מ  מ  ד  ַ ע  ן ַ  ְ ּ י ְ  ֵ י 
י   ק   ּ ַ ִ ה  צ  ץ, ַ  ע  ה  ֵ  ִ ש    ָ ֶ יו  ם י ׁ ה  ְ   ּ י  י ִ  ל א  ֵ  ִ מ  כ   ב,   ֹ טו  ל  ָּ כ   ם  ְ ל  ִ ָּ מ 

י ע  ב  צ   ָ  ִ ה  ְ ּ כ  ם ַ  יל ְ  ָ ו  ינ  מ   ִ ִ  ה   ם.ַ  ּ
ל    אא ֶ  ָּ א  מו  ן ּ ָ כ   י  ן ָ   ּ ט  נ  ע  ְ  ָ ה  ק  ן, ָ  ִ ו  ְ  ָ ד   וא ּ ַ ש   כ  ָ ע  ׁ  ְ ל פ    ַ  כ   ש   ַ  ֵּ כ   ְ ּ ֶ י ּ ְ ׁ

כ   א  ֹ ל  ץ   ּ חו   נ ו  ר ִ  ָּ נ  ּ  ּ ש   ִ דו  י  ׁ יל ּ ָ  ֹ ג   צ  ע  ִ  ב    ֵ ב  ם, ּ ָ יל ֲ  ָ א  נ  פ  ִ  ב    ְ ים ּ ִ ח  ת  ִ  מ  ל ַ  ְ
ו   ש  ד   ח  ת  ּ ְ ׁ ּ ה   ַ נו  ת ִ  ְ נ  ע  ר  ת  ה  ְ   ּ ו  ר  ת, ְ  ִ ְ ַ ְ ש    ָ ָ ה  ּ ׂ ב  ף ַ  ל  ר ּ ְ ָ כ   יה  ֹ  ָ עו  צ  ע  ִ  ב    ֵ ם, ּ ָ

ז   ה  ֶ ז   ח  ן  ַ מ  ַ  ְּ ה  מ  ש   ׂ ִ ְ ָ ל  צ  ה. ְ  ב  ם ֶ  ֶ ע  ד   ּ ָ ָ ה  ה  ר ַ  ֶ ֵ ש   ים  ׁ א  צ  ְ  ִ יו  ם  ֹ 
נ   או  פ  ק  ְ  ֹ  ָ מ  ים ֵ  ִ ר  ר  עו  ת  ש  ם ּ  ִ ְ ֹ  ְ ִ ו מ  ד  ח  ָ  ָ ׁ מ  ה  , ֵ  ח  י  ֹ  ִ זו  מ  ש    ִ ְ ָ ה  ּ ׂ ה ַ 

ל   דו  ג   ּ ְ ֹ  ָ ה   ה.ַ 
ל   ב     ֹ זו  א ְ  ֹ ו  ל  ְ  ַ ב   ל   ד, ּ ִ נ  א ֶ  ָּ א  ְ ָ י ש   נו  ם ֶ  ׁ יל  ָ   ֹ א  ש   ת  ִ  ֶ א  כ  ר ֲ  ׁ ל ּ ְ ָ כ  
יו   ה  י   ְ   ּ ש   ִ ּ ֶ י'  ׁ ת  ת  ם' ֵ  ִ מ  ימו  ר  ֹ  ֵ יו  ית ּ ִ   ֹ ב   מ  ש   ג   ָ ִ ה  ׁ ְ ּ ך  ם, ַ  יאו   ּ ָ ְ כ   צ  ִ    ּ יו   ֹ  

רו   ֵ  ֹ פ   ית  ּ תו ק  ת  ם  ְ ּ  ִ מ   ר. ֹ  ֵ יו 
עו  , ת ֹ ז אד   ֹ עו   מ   ד ּ ְ  ֹ ב   ָ כ   יה ּ ַ ּ ש   ד  ִ ח  נו  ם ֳ  ָ ׁ ת   ְ  ּ י  נו   ִ  ּ יל  א  ָ   ֹ ה  ת ָ  ִ 

רו   ֵ  ֹ פ   ית  ּ תו ק  כ   ם,  ְ ּ  ִ מ  ה  ַ  ֹּ ו  דו  ל ְ  כו    ֹ   ּ יו  ר  יב  ָ  ְ  ּ ו  ל יה   ִ   ֵ   ֶ ע  ב  ם. ֲ  ה  ַ מ  ל ֲ  ָ א 
י   ה  ְ  ֶ י  ח  ה ִ  ְכך ר ַ  ַ א  ָ ר  ? ּ ּשו י ֲ  ֵ ה  ַיג יעב ׁ ִּ ח ר  ַ ּושו ף ַ  ֹ ֶ ה  ׁ ּיג יעו ב ְ ִּ ַ

נו   יל  א  ָ   ֹ ה  צ   ת ָ  ִ  ַ ָּ ל מ   ז   ב ַ  ּ א  ה, ַ  ֶּ ה  ו  ם ַ  ִ ה  ָ ֶ ש   יה  ׁ ח  ת  ה  ִ  ל  ְ  ַ ב  ל?! ְ  ל ֲ  ָ א 
ד   ס  ח  ְ  ֵ ב    ַ ש    י ּ ְ ֵ ה  נו  ם ַ  ּׁ יל  א  ָ   ֹ ה  ינ  ת ָ  ִ  יטו  ן ֵ   ָ א  ב   ּ ִ   ֹ מ  ב  ל  ַ ע  ת ַ  ע  ָ  ָ ה  ר, ֶ 

ינ   א  ֵ   ָ ו  ח  ן ְ  בו   ְ ֲ מ  ְ  ֹ ש   נו  ת  ׁ ו  ב  ש   ּ ֹ   ֹ ח  ְ ת  ת ֶ  ׁ ע  ָ  ִ ה  ש   ד. יֶ  כ  ָ ע  ׁ  ְ יו ַ  יל  ח  ת  ִ  מ    ִ ם ַ  ְ
ש   ד  ח  ָ  ָ ׁ מ  ד  י  ִּ כ   .ֵ  א  ָ  ָ ה  ד  ץ  ֵ ע  ם ָ  ש    ָ ֶ ה  ּ ׂ  ה...ַ 

 )1(ב)רח בת אשר ל יוסף / שארונו ש
ממצרים היו צריכים לקחת  כשיצאו בני ישראל

  שנאמר: ,עמהם את ארונו של יוסף כמו שהשביעם
יע   ּב  ׁש  ע  ה  ּב  ׁש  י ה  ף ּכ  מֹות יֹוס  צ  ת ע  ה א  ח מ ׁש  ּק  ּי  ִ    ַ ְ ֵ ַ  ִ ְ ִ  ַ ו    ֵ       ְ ַ   ֶ   ֶ  ֹ   ַ  ִ   .וגו' ַ 

 מקום ארונו של יוסף
הסתובב שלשה ימים ושלשה לילות למצוא משה 

לו סרח בת אשר, ואמרה  הארון, עד שמצא את
והשליכוהו שהמצרים הכניסוהו לארון של מתכת 

לכן  לפי שידעו את השבועה שהשביעם יוסף, בנילוס,
לא רצו שימצאוהו בני ישראל, וכך לא יוכלו לצאת 

 .(ילקו"ש וזאת הברכה רמז תתקסה) ממצרים
את הארון לנילוס  השליכוש, (סוטה יג, א) ויש אומרים

 יו.כדי שיתברכו מימ
 בימי דוד
מסופר על שבע בן בכרי שמרד  ב כ)־(שמואל בנביא

הבדוד והתבצר בעיר ' ל  ב  ָ  א   ֵ ויואב בן צרויה שר צבאו ', ָ 
של דוד בא להלחם בו. ותקרא אליהם אשה חכמה 
שלא יחריבו את העיר, אלא היא תשליך לפניהם את 

 ראשו של שבע בן בכרי.
תה כי אותה אשה חכמה הי )בר"ר צד, ט( אמרו חז"ל

, ואמרה ליואב כי שמעה ממשה רבנו: סרח בת אשר
 .)2"כי תקרב אל עיר וקראת אליה לשלום"

 רבי יוחנן אצל
ם ּומ   ינ  ימ  ה מ  ם חֹומ  ה  ם ל  י  ּמ  ה  ָ     ִ ו   ִ  ִ   ָ     ֶ ָ    ִ ם ְ ּׂש   ְ  ַ ַ ָ  מ אל  רבי יוחנן  דרש .  ֹ 

שהפריד בין שבט ( מעשה רשת? ככיצד היו המים כחומה
. השקיפה עליהם סרח בת אשר ואמרה: אני )לשבט

שם והיה כמו חלונות פתוחות מצד אל צדהייתי 
 .)3י)"פ (באבער)(פסיקתא דר"כ 

 
המעשה של שבע בן בכרי היה לאחר  )2. )214ויגש (המשך מגליון  )1

לאחר שירדו  שנה 700-שמת אבשלום בשנת ב"א תתקכ"א, וזה קרוב ל
רבי יוחנן נעשה ראש ישיבה בסביבות ד"א תתק"צ  )3. בנ"י למצרים

לאחר הירידה למצרים. אך יתכן  שנה 2550-שזה כ (סדה"ד) נמצא
לומר שבאותו זמן כבר היתה בשמים ונגלתה לרבי יוחנן (כפי שהבאנו 

מהזוהר הקדוש שיש לה היכל בשמים, והמימרא שם במאמר הקודם 
 היא מרשב"י שהיה מוקדם לרבי יוחנן).



 

 

א   ר ל  נֹות ּב ק  פ  ם ל  ּי  ב ה  ׁש  ּי  ְ  ֵ ו    ֶ ֹ      ְ  ִ    ָ ַ   ָ  ָ נֹוַ  להשאר היה חפץ הים  .  ָ  ית 
, אך היה צריך לחזור שיאמרו תמיד שירהכדי יבשה 

נֹו (כמו שדרשו חז"ל להיות ים בגלל התנאי  ת  א   לתנאו) -ְ  ֵ ָ   ל 
 )קדושת לוי( .שהתנה הקב"ה עמו שיבקע רק למשה

 
ע  ּיֹוׁש  הּואה' ַ    ַ  ו  ּיֹום ה  בגימטריא איזה יום? הנה  .ַ      ַ   ּב 
, שזה היה )73( יום טובבגימטריא ) 392( שביעי

ביום טוב שבא אחר יציאת מצרים והוא שביעי של 
 )אמרי חיים [?]( .פסח

 
י ׁש  ז י  יר  .ר ָ  ָ  ִ א  כשהקב"ה , ב‘ר פע‘שושפע ‘י אשי תבותר ִ   ׁש 

 .משפיע רוב שפע לישראל מיד 
 )אמרי חייםלקוטי ( 

 
ם מ   ח  ם ל  כ  יר ל  ט  מ  י מ  נ  נ  ֶ  ֶ   ִ ה     ֶ  ָ    ִ ְ ַ    ִ  ְ ם ִ י  מ  ּׁש  ִ  ן ה  ם    ַ ָ ָ ע  א ה  צ  י  ָ  ָ   ָ ָ ו  ר  ְ  ב  טּו ּד  ק  ל  ַ   ו  ְ    ְ  ָ  ְ

יֹומֹו ְ     יֹום ּב  לשון הוה  - על האדם לבטוח בה' ש .    
אבל אם  תמיד בכל יום,

שיצאו מגדר הבטחון, אז  
םלטרוח ולחפש  כובכל יום יצטר  מ  ח   .ַ  ְ ָ ל 

)נועם אלימלך(  

 ם ראש השנה לאילן פ
 למתן הכנה הוא ופסח ,לפסח הכנה הוא בשבט ו"ט

 .תורה למתן הכנה הוא בשבט ו"ט נמצא, תורה
 (קדושת לוי) 

 מתחילין בשבט ו"ט שהוא החודש מחצי שבט חודש
של צירוף שם הוי"ה  השני חצי ולכן. כידוע רחמים ימי

 (אוהב ישראל) .ה"ו היינו כסדר הואמחודש זה 

 בו, שאז ו"בט לאילנות לדעת בית הלל הוא השנה ראש
 של השגת תורה שבעל פה, וזה היניקה קצת מתגלה

.ודור דור שבכל חכמים תלמידי בית הלל לכל המשיכו
 (רמתיים צופים) 

בזמן שהוא ראש השנה לאילנות, הזמן מסוגל לבקש 
ובני בנים על פירות טובים שהם זרע של קיימא, בנים 

 (עטרת ישועה) עוסקים בתורה ובמצוות.

שבזמן הזה , רמז הוא אותיות  חמשה עשר
ולכן  נפתחו לבני ישראל שער שמחה והשפעת כל טוב,

הוא ראש השנה לאילנות, כי איל"ן עולה מאכ"ל, 
בזמן הזה,  שנמשך לישראל השפעת מזוני וכל טוב

ת( אמן.  )  ֹ    ֻ אר ן עד 

 
 לא יעלה למדרגה גבוהה בבת אחת שלא יפול

ים  ל ק  ם א  ל א נ ח  ם ו  ע  ת ה  א  ע ה ר  ח פ   ל   ש   י ב   ה  י  ִ    ו  ֹ  ֱ    ָ  ָ  ֹ  ְ   ָ  ָ    ֶ   ֹ ְ ַ ּ   ַ ּ ַ ׁ ְ ּ    ִ  ְ ַ
ך   ר  ְ  ד   ר  ּ ֶ ֶ ב הו  ֶ  ֶ א  רו  י ק  ים כ   ת   ש   ל  ָ  ֹ     ּ ץ פ     ִ ּ    ִּ ְ ׁ  ִ ְ ּ ר  א   מ  י א  ַ   כ    ָ   ִ ּ

ל   בו   ִ ק  ֱ  ֹ א  ש   ו  ה מ  ח  ל  ם מ  א ת  ר  ם ב   ע  ם ה  נ  ח  ן י  ׁ ָ ּ  ים פ  ְ   ָ  ָ  ְ  ִ    ָ  ֹ ְ ִ ּ    ָ  ָ    ֵ ָ ּ  ִ ֶ ּ    
ה מ  י  ר  צ  ָ  מ   ְ ָ  ְ ש   . ִ  פ  ְ  ָׁ א  א  ר ֶ  ב  ָ  ֵ ל  ִ פ    ל ַ ע  ר  ְ ת  ה  ַ מ  י  ּ כ   ּ ָ ַ ש   מ  ב ׁ ֶ ר  "א ָ  ַ ָ ה 

פ   ס  ֵ  ֶ ב   יר ּ ְ ח  ִ  מ  צ  י  ִּ כ   ן, ַ  ִ י י  ר  ְ מ  ת ֲ  ַ ע  מ  ן ָ  ָ ה  א  ָ  ַ ש   ב ה   ר "ׁ ֶ ץ ג   ו  ע  ש  ּ ַ י ע   ֹ ָ ּ    ֵ   ּ ׂ  ֲ  ַ
מ    ים א  ש    מ  ָ ח  ּ  ַ    ִ ּ ׁ מ  ה", ֲ  ִ ה  ָ  ָ ש   מ   ן ׁ ֶ ר  ֵ מ  י  צ  ל  ַ ע  ז  ְ ַ ּ ר  ר ַ  ֵּ ֶ ה  הו  ע, ָ  ַ ה  א ְ   ּ ו 

י ע   ָ  ֵ מ  ד  ץ  ְ א  ָ  ָ ל  לו  ם  ְ ע  ֲ   ֹ ל  ל  ת ַ  ע  מ  ַ  ְ ָ ל  ת  ה  ְ פ  ר  ֹ  ֵ יו  כ   ּ ְ ִ מ  תו  י  ִ ג  ר  ד  ָ   ֹ מ  א   ַ  ְ ֵ ז ְ  ָ ו 
י   ה  ְ  ֶ י  יל     ֹ לו  ה ִ  פ  ִ   ָ נ  ש   י  ִּ כ    ה.ְ  א  ֲ  ֶׁ כ   ל  ר ּ ַ ג  ה  ֹ  ֶ עו  ר  ד  מ  ַ  ְ ֵ ָ ל  ה  ה  ְ בו  ד   ה ּ ְ ֹ  ָ ג   ּ ֵ מ  י,  ִ

י  צ  ם  ַּ ג    ב   ר ַ  ֵּ ֶ ה  ג   ת  ּ ַ ֵּ מ  יר  ִ ְ ל  ָ  ע  ת  ו  ָ דו  ל  ָּ כ   י  ִּ כ   ר,  ֹ  ֵ יו  ג   ּ ָ  ֹ ה  רו  ל ַ  ב  ח  ֵ   ֹ מ   ֲ  ֵ 
רו   צ  ְ   ֹ י  דו   ִ  ו  ל ּ ָ  ֹ ג   נ  ימ  ּ  ּ ה   ֶ א  , ֵ   יז ְ  ָ ו  כ חו  ן ֵ  א  ֹ   ֹ ב   ח   ּ ְ ל   ה  ּ ָ ֵ ל   ִ ו  ם  ְ ל   , ּ  ֹ ב  א ֶ  ָּ א 
ל   ֲ  ֶ י ע  ע  ה ַ  ע  ט  ְ ַ מ  א  ט  ְ ַ מ  ב   ל  ּ  ַ יו כ  ז ְ  ָ ו  ג  ְ  ֹּ ל  י  צ  ל  ַ ע  ר  ִ ז  ר. ַ  ֵּ ֶ ה  מ   הְ  ֶ ו  ר  ז ָ  ֶ ֶ ה 

סו   פ   ָ  ּ ב   ה  ק "ּ ַ ּ י  ל   י ַ ְ  ִ ו  ש   ׁ ַ ַּ ב   ע  ח ּ ְ ר  ַ ְ ֹ פ   ע  ת  ֶ א  ה  ּ או  ם" ָ  ָ ה  י  צ  ְ   ּ ש   ָּ ֶ ׁ 
לו   פ  ש    ְ   ּ מ  ִ ּ ׁ ג  ת  ִ ר  ד  מ   ַ ְ ֵ ָ ה  יו  ה ַ  ּ ה  ָ   ּ ש   א   ׁ ֶ מ  ט  ֻ  ְ ַ ב   י  ת ּ ְ ר  צ  ְ  ַ ִ מ  ל  ם, " ִ ח  א ְ  ֹ ו  ם ָ  ָ נ 
י ל ק  ך  ם ֱ  ֹ ִ א  ר  ר   ּ ֶ ֶ ְ ד   יץ ֶ  ֶ א  ת   ש   ל  ׁ ְ ִּ פ   ִ ְ ר  ם"  ּ ק  ת  ה  ָ  ֵ ל  ְ  ִ ה  ב  ְ ר  ל  ֶ א  ר ַ  ֵ מ  ץ ֶ  ֶ א 

ש   ק  ד  ּ ֹ ֶ ׁ ה  ב   ַ  ח  ת ּ ְ ַ ב   רו  י  ִּ כ   "ת, ַ  ַ א  כ  א"   ּ הו  ב ָ   ֹ ק  ל  ֶ  ֶ ל  מ   ת ָ  ָ ש   ב  ה ׁ ָ ּ ת ּ ְ ַ ב  
ח   מ  י  ִּ כ   ת, "ַ  ַ א  יר ָ  ַ א  ל ק  ֶ פ   ם ֱ  ֹ ִ א  ח  ן  ּ נ   ּ ָ ֵ י  ע  ם ִ  א ת  ם ָ  ָ ה  ר  ֹ  ָ ב   ם ּ ִ ְ

מ   ח  ל  ָ  ָ מ  ל   ה"  ִ ְ ּ ֹ ש   לו  א ׁ ֶ ְ   ּ יו כ  מ    ּ  ע  ֲ  ֹ ל  מ  ד ַ  ח  ל  מ  ֶ  ֶ ב    ְ י  צ  ת ּ ְ ִ בו  ר, "ַ  ֵּ ֶ ה  ש   ׁ ָ  ּ ו   ְ 
מ   י  ר  צ  ְ  ָ מ  ָ  ְ לו  ם  ֵ ה  ה"  ִ פ   ְ  ּ י  ו   ִ  ּ א  ב ׁ  ּ ש  מ  ט  ֻ  ְ ַ ל  י  ת  ְ ר  צ  ְ  ַ ִ מ  כ  ם.  ִ י ס   ן "ָ  ֵ ל   בַ  ַּ ֵּ ו 

ל   ר ִ ק  ֱ  ֹ א  ב   ד  מ   ך  ה  ר  ם ד   ע  ת ה  ּ ָ ים א  ְ ִ ּ  ַ   ְ ֶ ֶ ּ   ָ  ָ    ֶ כו  "     י  ל  ְ   ּ ש   ג   ׁ ֶ ֵּ ר  ד  ח  ה ַ  ְ ֵ ָ מ  ר ַ  ַ א 
ג   ר  ד    )יעקב יוסף מפולנאהלהרה"ק רבי תולדות יעקב יוסף ( .הַ  ְ ֵ ָ מ 

תו   יל  כ  א  ם ב   ג  ש    ת  מו נ ה ל א י  י א  ל י ד  ִ  ָ   ֹ ע   ֲ ַ ּ   ֵ ּ ׁ ַ ּ ְ  ִ  ֹ    ָ ּ  ֱ    ֵ  ְ   ַ 
ה   עו  מ  י ל א י ד  ן הו א כ   יו מ  ח  ל א  יש  א  רו  א  י  אמ  ַ    ו   ּ  ְ  ָ  ֹ   ִ ּ    ּ    ָ     ִ  ָ    ֶ   ׁ   ִ   ּ  ְ  ֹּ  ַ

ר   ש   ית י  או  ב  ר  ק  י   ׂ ְ ָ הו א ... ו   ִ    ֵ   ּ ְ  ְ ן. ּ       ַ  ִּ מו  מ  ת ש   ל א  ָ   א    ֹ ְ ׁ    ֶ י  ֵ    ד  ֵ   ּכ   ְ
י הּוא  ר  אּוי, צ  ר  ה ּכ  ר  ד ּתו  מ  ל  ם ל  ל ָאד  ּיּוכ  ָ  ִ       ׁש       ָ  ָ   ָ  ֹ     ֹ  ְ  ִ   ָ     ַ    ֶ
ל  הּוא ע  ה, ו  יל  כ  א  י ה  ד  ל י  ם ע  ּג ּׁש  ת  א י  ר ׁש  ה  ּז  ה  ַ   ל       ְ     ָ   ִ  ֲ  ָ    ֵ  ְ   ַ    ֵ  ַ  ְ  ִ    ֶ    ֵ  ָ  ִ  ְ
ת  ן לו  א  ת  ּנו  "ה הּוא ה  ּב  ּק  ה  ין ׁש  מ  א  ּמ  י ׁש  ד  ֶ   י    ֹ     ֵ  ֹ   ַ         ָ  ָ  ַ  ֶ    ִ  ֲ  ַ  ֶ    ֵ  ְ

ּמ   ּיּום ל  ק  ּיּות ו  ן ח  ת  ּנו  הּוא ה  ל, ו  כ  א  ּמ  ַ  ַ ה      ִ  ְ      ַ    ֵ  ֹ   ַ      ְ     ָ  ֲ  ַ ם ַ  א  ל ו  כ  ִ   א   ְ    ָ  ֲ
ר   ב  ל, ּומ  ּט  ּב  ת  ד י  ּי  ד מ  ח  ג ע א  ק  ר  ּיּות א לו  ר ח  ד  ֵ   י ע   ָ ְ      ֵ  ַ  ְ  ִ   ַ ִ    ָ  ֶ    ַ ֶ   ַ  ֹ   ֱ      ַ    ֵ  ָ  ֵ

ם. ּג ּׁש  ת  ינו  מ  נ ה, ָאז א  ּו  כ  יה  ּב  ל  ֵ   ע   ַ  ְ ִ   ֹ    ֵ        ָ  ָ  ַ  ְ   ָ   ֶ "ה  ָ  ּב  ּק  ן ה  כ ן נ ת  ל  ָ    ו   ָ  ַ    ַ  ָ    ֵ  ָ  ְ
ת  ר א  ּב  ד  ּמ  ֶ   ּב     ָ ְ  ִ ן ַ  ּמ  ָ   ה  ן  -ַ  ּמ  ם ה  ע  ם, ׁש  י  מ  ּׁש  ן ה  ם מ  ח  ָ   ל   ַ    ִ  ֶ     ִ  ַ  ָ  ַ   ִ    ֶ  ֶ

א ר   ד ׁש  ה, ע  ל  דו  ה ּג  ָאר  ה ה  ד  ֶ     ָ י ר     ַ     ָ  ֹ   ְ   ָ   ֶ י ָ  ְ ָ   ר ּכ  ב  ִ   אּו ׁשּום ּד     ָ ָ        
כ ן  ד. ל  ב  ל  קּות ּב  ּיּות א  ם ח  ֵ   א   ָ     ַ  ְ  ִ       ֱ      ַ ל  ִ    יש  א  רו  א  י  אמ  ֶ    ו    ׁ   ִ   ּ  ְ ֹּ  ַ

הו א מן ּאחיו ָ ִ ן א מּונ ה, ָ ׁשו  ן' הּוא ל  ָ    , 'מ     ֱ    ֹ   ָ         ָ ידעו     לא ּכי ְ ָ ֹ ִּ
ה הו א ת  ַ    ּ  מ  יאּות זּול  צ  אּו ׁשּום מ  א ר  עּו ו  א י ד  ַ   ׁש          ִ ְ        ָ     ְ    ְ  ָ    ֶ

א ר  ּבו  ּיּות ה  ֵ  ח   ֹ   ַ ןַ      מו  מ  ת ש   או  א  ר  ק  י   ָ  , ו    ֹ ְ ׁ    ֶ   ּ ְ  ְ ר     ְ . ָאמ    ַ  ִּ ַ   נ ם ַאח      ָ



 

 

י  ן, ּכ  מ  כּו ל  ר  צ  א ה  ל  א  ר  ׂש  ץ י  ר  א  סּו ל  נ  כ  ּנ  ׁש  ִ   ּכ  ּכ      ָ  ְ    ְ  ְ  ֻ       ֵ ָ ְ  ִ  ֶ  ֶ  ְ     ְ  ְ  ִ  ֶ  ְ    ָ
ץ  ר  א  ט ּב  ר  פ  נ ה, ּב  ּו  כ  ה ּב  כ  ר  ּב  ה  א מּונ ה ו  י ה  ד  ל י  ֶ  ֶ  ע   ְ   ָ  ְ  ִ     ָ  ָ  ַ  ְ    ָ ָ  ְ  ַ  ְ    ָ    ֱ  ָ    ֵ  ְ   ַ
ה  ּב  ר  ּד  א א  ּל  ם, א  ת  יל  כ  א  מּו ּב  ג ּׁש  ת  א י  ׁש,  ד  ּק  ָ   ה  ַ ְ  ַ    ָ  ֶ     ָ  ָ   ִ  ֲ  ַ    ְ  ַ  ְ  ִ      ֶ  ֹ  ַ

ז הּו ׁש   ית. ו  ק  ה א  ָאר  ּנ ה ה  ּמ  לּו מ  ּב  ק  ֶ     ֶ י   ְ     ִ   ֱ   ָ   ֶ    ָ  ֶ ִ     ְ  ַ ז "ל ְ  רּו ח  ַ    ָאמ   ֲ    ְ  
ין  מ  א  ּמ  י ׁש  ן", מ  ּמ  י ה  ל  כ  או  א ל  ּל  ה א  ר  נ ה ּתו  ּת  א נ  "   ִ  ֲ  ַ  ֶ   ִ      ָ  ַ    ֵ  ְ  ֹ   ְ    ָ  ֶ   ָ  ֹ     ָ  ְ  ִ     
ּה  ת  או  קּות, ּב  ּיּות א  ק ח  לו  הּוא ר  כ  א  ל מ  ּכ  ָ   ׁש   ֹ   ְ        ֱ      ַ   ַ       ֹ   ָ  ֲ  ַ    ָ  ֶ
ר, הּוא  ּב  ד  ּמ  ן ּב  ּמ  ת ה  ל א  א  ר  ׂש  לּו י  ָאכ  ינ ה ׁש  ח  ָ        ּב  ְ  ִ  ַ    ָ  ַ    ֶ    ֵ ָ ְ  ִ    ְ   ֶ    ָ  ִ  ְ

ה. ר  תו  יע  ל  ּג  ה  ל ל  ֹ  ָ  י כו    ְ   ַ   ִ  ַ  ְ    ֹ   ָ 

ב  ּי  ָ  ֹו  ם חֹומ  ַ  ה  ם ל  י  ּמ  ה  ה ו  ׁש  ּב  ּי  ם ּב  ּי  תֹו ה  ל ּב  א  ר  ׂש  י י  נ  ָ  ֶ     ָ אּו ב     ִ ַ ַ  ְ   ָ ָ  ַ ַ    ָ ַ      ְ   ֵ ָ ְ  ִ    ֵ  ה.    ְ
ּי   :(פסוק כט)להלן ו תֹו ה  ה ּב  ׁש  ּב  ּי  כּו ב  ל  ל ה  א  ר  ׂש  י י  נ  ַ  ָ ָ   ְ     ַ ָ ּוב  ַ     ְ ָ   ֵ ָ ְ  ִ    ֵ  ם  ְ

ה ם ח מ  ה  ם ל  י  ּמ  ה  ֹ  ָ ו    ֶ  ָ    ִ יש לדקדק בתחלה הקדים 'בתוך  .ְ  ַ ַ
הקדים 'ביבשה' ל'בתוך הים' ל'בישבה', ובשני 

חסר,  - "ֹ   מהח "עוד למה בשני כתוב והים'. 
שתי יש לבאר שהרי מה.                    ֵ שדרשוהו חז"ל לשון ח  

קבוצות היו בישראל, היו אלו שבטחו בה' וקפצו 
לים במסירות נפש כנחשון בן עמינדב, ועליהם 
הוא אומר "ובני ישראל הלכו בתוך הים" ורק 
אחר כך נעשה ל"יבשה", אבל היו אלו שלא 

שראו את הים הופך  בטחו בה' ולא נכנסו עד
ליבשה, עליהם כתוב "הלכו ביבשה" ואחר כך 
"בתוך הים" שלא נכנסו לים עד שראוהו יבשה, 

ֹ                  מה" חסר, שנתעורר בפסוק השני כתוב "ח  גם לכן 
 מה כיון שלא בטחו בה'.       ֵ עליהם ח  

 )מטה אהרןבשם חתם סופר ( 

נֹו ית  א  ר ל  נֹות ּב ק  פ  ם ל  ּי  ב ה  ׁש  ּי  ְ  ֵ  ָ  ו    ֶ  ֹ     ְ  ִ    ָ ַ   ָ  ָ , במדרש: 'לתנאו'. ַ 
שתנאי התנה הקב"ה עם הים שיהא נקרע 
לישראל. הקשו המפרשים שלכאורה היה צריך 
לכתוב את התנאי בבקיעה ולא בחזרה. ויש 

דענין התנאי הוא שאם לא יתקיים התנאי  ,לבאר
והנה אם לא היה הים עומד בתנאו  המעשה בטל.

היה המעשה בטל דהיינו שהים היה מתייבש 
ם לחרבה עדיין לעולם, ממילא מזה שנעשה הי

לא ראיה שהסכים הים לקיים את התנאי, כי שמא 
נעשה לחרבה כיון שהמעשה בטל, אך כששב 
המים לאיתנו מזה רואים שהסכים הים לקיים את 
התנאי, ולכן לאחר שקיים את התנאי הוא יכול 

 )שארית יהודה( לחזור כמו שהיה.

והּו אנ  ו  אלי ֵזה ְ ַ ְ ִ ֵ . דרשו חז"ל אתנאה לפניו במצוות.ֶ
צריך לבין למה דוקא על הים קבלו על עצמם 

הידור מצוה עד אמרו אמרו להדר במצוות. עוד 
(שאם מצא דבר מצוה לקנות שהוא יקר עד שליש שליש 

, וכתב רש"י שלמדוהו מ"זה קלי ממחירו, יקנה)
ואנוהו", וצריך להבין היכן נרמז כאן שצריך 
להדר עד שליש. ויש לומר על פי מה שכתוב 

"ושלישים על כולו", על הפסוק  במכילתא
מנהיגים העגלה בסוס אחד, בימי שבראשונה היו 

יוסף הנהיג פרעה להנהיג בשני סוסים שנאמר 
"מרכבת המשנה", וכשרדף פרעה את ישראל 
הוסיף סוס שלישי, וזהו "ושלישים" שכל עגלה 
הונהגה בשלש סוסים. אם פרעה הוסיף שהידור 

ה ו"סוס עבירה שליש, וכשנקם ממנו הקב"
ורוכבו רמה בים", קבלו ישראל על עצמם שכמו 
שפרעה הידר בעבירה כך הם יהדרו במצוות, 
וממילא כיון שהידורו של פרעה היה שליש, 

 לומדים מזה שהידור מצוה עד שליש.
 רבי צבי אלימלך מדינוב ה"ק רלה בני יששכר(  

  )מאמרי השבתות מאמר ב אות ה

הרה"ק רבי יעקב יוסף מאוסטראה המכונה רבי 
ייב"י, היה נוהג לעבור בעיירות לעורר ולחזק את בני 
ישראל. אחד הנושאים שהיה מעורר עליהם ביותר, 

בעת התפילה ובבית  איסור השיחהבענין חומר היה 
הכנסת (ואף בעצמו הדפיס קונטרס 'מורא מקדש' 

ה את בני על ענין זה). פעם הגיע לעיירה אחת ורא
העיר שפניהם נפולות וכולם מלאי דאגה, שאל 
אותם לפשר הדאגה והעצבות המכסה את פני 
העיר, סיפרו לו כי הפריץ דורש מאתם סכום עצום 
של כסף, ואם לא יתנו כלה גרש יגרש אותנו, ואין 
בידנו אף לא מקצת מן הסכום. אמר להם רבי ייב"י 

תחיל להתאסף כולם בבית הכנסת, ובקול חוצב ה
לעוררם ואמר להם: אחי היקרים! שעת צרה היא 
לכם ואין אתם יודעים על מה לתת מעוזכם, אולם 
מבטיח אני לכם כי אם תקבלו עליכם שלא לדבר 
דברי חולין בבית הכנסת, תוסר צרה זו וכל צרה 

כ  מעל ראשכם, שהרי נאמר  ם ל  ח  ּל  ָ  ֶ ה' י    ֵ  ָ להציל  ם   ִ 
ם ּת   צרה וצוקה, אימתי אתכם מכל ּת  א  ׁשּוְ  ַ ֶ   ַ ו  ר   ן ֲ ִ  ח 

 בבית הכנסת.אם תשתקו מלדבר 

 אליעזר שנעקאהרן שמריהו כהן; אהרן ווייס; פנחס ארנסטר; ; יחקאל ארנסטר תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

י ּב  ה ּומ   "ט   ֶ    ַ ִ צֹופ 
דֹו ְ   ּתֹול  ית    אנ  ר  ּט  ף מ  ן יֹוס  ה ּב  נּו מ ׁש  ּב  ִ  ר   ַ ְ ִ   ֵ     ֶ   ֶ  ֹ י -  ַ ֵ    ּב  ּמ   "ט ַ ַ ִ ה 

ק  ר  ּפ  ת ה  ז ב א  ע  ה נ  ּת  ת ע  ע  ֹ    ֶ   ַ ֶ ֶ  ל  ֲ  ַ ר  'ְ  ֵ   ַ ָ   ק"י  ֲ ִ א  ּנ  ז  ֵ  י   ַ ׁשּוב ' (ְ  יו נ  ל  ָ     א      ָ בֹוא אי"ה  ֵ ְ     ּב 
ת ע  ק),  ָ ֵ ה  ס  ׁשּוב ל  נ  ִ  ְ ו       ָ ׁש ְ  ּק ד  יר ה  ע  ה ּב  ע  י אֹותֹו ּדֹור ּד  מ  כ  ת ח  ֹ  ֶ  ֹור א  ַ    ִ  ְ   ָ ֵ            ֵ  ְ ַ   ֶ    
ת פ   . ְ  ַ צ 

ת פ  צ  ה ּב  ּתֹור  ת ה  כ  ל  מ  י מ  ּבֹונ  דֹול מ  ּג  ם ה  כ  ח  ל ה  ב ר א  ע  ת נ  ע  ַ  ּכ   ְ  ִ   ָ   ַ    ֶ  ֶ ְ ַ    ֵ   ִ      ָ ַ    ָ ָ ֶ   ַ    ֹ ֲ  ַ   ֵ  ָ ,
נּו  ּב  ֵ    ר  ה  ֹ מ   ַ ף י ן ֶ ּב   ֶ  ׁש  י  ִ מ    ֵ  ֹוס  אנ  ר  ִ   ּט  י - ְ ַ  ּב  ּמ  ִ  ה  ף "ט,  ַ ַ ית יֹוס  ּב  ן ה  ר  ר מ  ח  א  ֵ       ֵ  ּול  ַ   ָ ָ   ַ ַ  ְ  

כ   ח  ר אׁש ה  ב ו  ר  ה הּוא ה  י  ֹ     ַ ֲ ָ ה   ְ   ַ  ָ        ָ ת ָ פ  צ  ים ּב  ַ  מ   ְ  ִ    ִ . 
ת  נ  ׁש  ד ּב  ה נֹול  נּו מ ׁש  ּב  ַ   ר  ְ ִ    ָ     ֶ  ֹ ר"ס  ַ ֵ   

י יק  אלֹונ  יר ס  ע  ִ   ִ ּב  ה , 1 ְ ִ    ַ    י  ם ה  ָ   ׁש  ָ   ָ 
י  ט  ל  מ  ל נ  ד ׁש  ּב  כ  נ  דֹול ו  ּבּוץ ּג  ָ  ֵ  ק  ְ  ִ   ֶ   ָ  ְ  ִ  ְ      ָ     ִ 

ד ר  פ  ס  רּוׁש ּב  ּג  ֵ      ִ ְ ָ ַ ה  ַ 2. 
ה  ת  י  ה ה  ח  ּפ  ׁש  ּמ  קֹור ה  ְ  ָ  מ  ָ   ָ ָ ְ ִ ַ     ְ 
א  י  יל  ט  אׂש  ת ק  ינ  ד  ּמ  ְ ָ   מ   ִ ְ  ַ    ַ  ִ ְ ִ 

ד ר  פ  ס  ּב  ת ,  ֶ ִ ְ ָ ַ ׁש  ע  טּו ּב  ל  מ  ם נ  ּׁש  ְ     ְ ֵ  מ  ְ  ִ   ָ ִ 
רּוׁש ּג  ֵ    ה  יּו ,  ַ ר ה  ם יֹות  ּד  ק    ֻ ְ ָ     ֵ   ָ   ּומ 

ת  ינ  ד  מ  ּב  י ׁש  אנ  ר  יר ט  ע  ה  ַ   מ   ִ ְ ִ ֶ    ִ  ַ ְ    ִ ָ ֵ 
א י  ל  יט  א  א ּב  י  ְ ָ  ּפֹול  ַ  ִ ְ    ָ ְ יּו ,    ם ה  ה  ְ  ֵ   ָ   ו 

י  אנ  ר  י ט  ה ד  י  ע  ׁש  נּו י  ּב  ע ר  ר  ּז  ִ   מ   ַ ְ   ִ    ָ ְ ַ  ְ   ֵ ַ   ַ  ֶ ִ - 
י ר  יא  , 3"ד ָ ִ ה  ר  ּדֹו ה  כ  נ  ְ     ָ ִ  ַ ו   ֶ  .4"זְ 

ה  י מ ׁש  ּב  ה ר  נ  תֹו ק  ת ּתֹור  ָ    ַ ִ   ֹ ֶ  א  ָ    ָ     ֶ 
ה   י א  ּב  ל ּדֹודֹו ר  צ  י א  נֹוּפֹול  יא  ר  ד  א  ִ    ֵ ֶ        ַ ִ   ַ ֲ ּב  י ְ ַ ְ ִ  ַ     אנ  ר  ּט  ִ  ר ן מ  ם , 5ֹ    ִ ְ ַ  ג  ַ   ו   ְ

י אס  ף פ  נּו יֹוס  ּב  ת ר  יב  יׁש   .6 ִ  ִ  ַ   ַ ֵ      ֵ   ַ  ִ ּב 
ה ל מ ׁש  ע  ּי  ַ  ַ   ֹ ֶ ו   ַ 

ל  א  ר  ׂש  ץ י  ר  ּבּוׁש א  ם ּכ  ִ      ֶ ֶ  ִ  ְ ָ ֵ  ע  י  ִ   יד  י ִ  ֵ  ּב  אנ  מ  עֹוּת  ִ  ה  ת ם;  ָ   ְ ַ  נ  ׁש  ַ   ּב  ְ ִ 
הרע"ח  נ  ה ׁש  ר  ׂש  ה ע  מֹונ  ן ׁש  נּו ּב  ּב  יֹות ר  ה  ָ  ּב  ָ   ֵ ְ ֶ    ֶ ה ,  ִ ְ     ַ ֵ    ֶ   ְ   ל  ָ   ע  ָ 

ת פ  י צ  ב  ּצ  ץ ה  ר  א  נּו י  . ְ  ֶ ֶ   ַ ְ ִ   ְ ַ ל  ּב  ר  ק ּב  ב  ם ּד  ב ָ   ָ ַ   ְ ַ ֵ    ַ ׁש  יר  ק ב ּב  ד  7 ֲ ֹ   ֵ  ַ ע  מ  ל  ָ  ַ  ו   ְ
יו ּפ  ה מ  יר ,    ָ   ִ ִ  ּתֹור  ח  ה ּב  י  ה  ד ׁש  ה ע  ּל  ע  ת  נ  ה ו  ל  ם ע  ָ    ְ ִ   ׁש  ָ ֶ   ַ    ָ ַ ְ  ִ  ְ    ָ ָ   ָ 

יו יד  מ  ל  ְ  ִ  ָ  ּת  ַ 8. 

                                                      
הקדמת נכדו רבי משה לספר צפנת פענח לרבי יוסף בן רבנו  1
המהרי"ט. ישב בצפת עד י"ב שנה לאחר פטירת אביו, אחר -(

 שם לאב"ד).נשלח לשד"ר לקושטנטינא, ולקחוהו וקבלוהו 
: העיר הגדולה (שו"ת סימן תתקנד)כפי שכותב עליה הרדב"ז  2

ים אק   וחכמים בה הרבה". ֵ    ִ  ל 
כן כתב בקורא הדורות לרבי דוד קונפורטי (דף לה:. אך ראה  3

בתולדות המבי"ט למ' בניהו, בראש שו"ת מבי"ט הוצאות יד 
 הרב ניסים).

י"ד (בעל תוספות שני רבי ישעי' די טראני היו, הראשון היה הר 4
רי"ד על הש"ס) הוא נקרא רבי ישעי' הראשון או רבי ישעי' 

י  ַ ר  הזקן, והשני הוא נכדו בן בתו הנקרא ריא"ז ( '  ְ י ִ   ּב  עי  ְ ָ   ׁש  רֹון  ַ א   ַ  ֲ    ח 
 "ל).ז
הקדמת צפנת פענח הנ"ל. רבי אהרן מכונה 'רבי אהרן בעל  5

ת צפ  ה ל  ּגדֹול  ה ה  ּי  ל  ע  ה ה  יל  תח  ה ה  ּה ּתקּופ  ִ  ְ ַ ּבאֹות     ָ    ְ ַ    ָ ִ ַ ָ    ָ  ִ ְ ִ   ָ   ְ  ָ   ְ  ,
ים  הּוד  י י  מֹונ  ֵ   ְ    ִ   ה  ד - ֲ   ר  פ  י ס  ׁש  ג ר  ּמ  ר מ  ּק  ע  ֹ  ָ ֵ   ְ ָ ַ ּב  ים ,  ְ ִ ָ   ִ ְ זּור  ּפ  ְ    ִ   ה  ַ 

עֹו טֹון ה  ל  ּׁש  י ה  ר  ע  ְ      ָ  ּב  ׁש  ְ ָ ֵ   ַ ִ ּק ד  ץ ה  ר  א  סֹות ּב  ח  לּו ל  י ע  אנ  מ  ַ  ֲ     ְ ֶ ֶ   ַ ֹ ֶ  ּת     ָ    ִ  ַ ְ 
ּוּו א  ם ְ  ִ  ו  ה  ב ל  מֹוׁש  ת ל  פ  יר צ  ע  ת ה  ָ  ֶ א    ָ    ְ   ַ ְ    ִ ָ   ֶ  . 

ה  ּל  ּג  ת  יו נ  נֹות  עּוט ׁש  ף מ  ל א  נּו ע  ּב  ָ   ר   ַ ְ  ִ ל  ַ ֵ    ַ   ַ   ִ     ְ   ָ    ג ּופֹוע  דֹוא  ְ    ֵ      ֵ  ּכ 
ּבּור ּצ  י ה  כ  ר  צ  ֵ    ַ ִ   ל  ן , ְ  ָ ְ ע  מ  ּלֹות ל  ע  פ  ב לֹו ּב  יו ר  ד  י  ְ  ַ ַ  ו  ּדּור ְ ָ  ָ    ַ      ִ ְ ֻ      ִ    ס 

הֹול   ּוֹות ו  ה  ת  ּמ  ּלֹות ה  ה  ּק   .כֹות ַ ְ ִ     ַ ִ ְ ַ    ְ    ְ ה 
מֹו  צ  ל ע  ב ע  נּו ּכֹות  ּב  ר  י ׁש  פ  ְ    ּכ  ה מח"ת ח"ב ׁשּו(ְ  ִ   ֶ ַ ֵ      ֵ   ַ   ַ ל  א  : ) ְ ֵ ָ    ׁש 

י ימ  י   ִ  ֵ "ּב  פ  ת  ֹ ְ ִ ח ר  נ  ּׁש  י, מ  מֹונ  ד  ּק  ַ  מ  ְ ִ     ִ י 9רפ"א'ה  ִ ַ ְ   ית  י  ִ   ִ ה  ן  ָ   ִ מ 
ים אׁשֹונ  ר  ִ   ה  ל  ָ ִ    כ  ר ְ  ָ ל  ב  ת  ָ ָ ּד  ּׁש  ד  ק  ּב    ֶ ִ ְ ֻ ַ ׁש 

ץ ר  ל  ֶ ֶ א  א  ר  ׂש  ת ִ  ְ ָ ֵ י  פ  צ  ּתּוב"ב,   ִ ְ ַ ּב 
י ּת  ׁש  ר  ד  ל ִ  ְ ַ ְ ִ נ  כ  ר[ ְ  ָ ל  ׁש  י,  ] ֲ ֶ א  לּונ  א  ִ    ׁש    ָ ְ 

צ   מ  יִ  ְ ֵ נ  ר   ִ את  ׁש  א  י ַ  ֲ ֶ ל  ׁשּונ  ּק  ִ  ּב  ל  ִ ְ     ָ ּכ 
ים ּד  ר  פ  ּס  ר  ַ ְ ָ ַ ִ  ה  ׁש  אּו  ֲ ֶ א  ת"   ֹ ּפ ה  ָ  ּב  פ   ְ  ַ   צ 

נּו  ּב  ק ר  ס  ּלּו ע  יו א  ּלֹות  ע  פ   ִ ְ ֻ   ָ    ֵ   ָ ַ   ַ ֵ   ּב 
יו נֹות  ל ׁש  י, ָ    ְ   ָ  ּכ  ׁש  מ  הּוא מ  י ׁש  פ  ַ ְ ִ  ּכ      ֶ   ִ  ְ: 

ז" א  ד  ֵ ָ מ  ע  ה ְ  ַ ו  ּת  ב  ַ ָ ע  ר  ה  ֹ  ר אׁש  ֶ ֶ ע  נ  ּׁש  ָ  ה  ָ ַ  
ה א  ּב  ינּו  ַ ָ ָ ה  ל  ֵ    ע  לֹום  ָ ׁש  ת, ְ  ָ   ל  נ  ַ  ׁש  ְ  
ל   ּׁש  ן"ה,  ַ ְ ָ ה  ת  נ  ָ  ַ ו  יְ  ּב  ה'  ְ  ּב  נֹות ִ  ִ ל  ב  ְ    ל   ִ 

יה   בֹות  ר  י,  ָ ְ   ֶ  ָ ח  נ  א  ִ  ו  ד ַ  ֲ ם    ֵ עֹומ  יה  ל  ֵ   ֶ ע  ֲ  
ר ב ם ְ  ֹ ּב  נ  י  נ  ָ  ּב   ָ  ְ י  ִ ּת  ל  ב  ְ  ִ ל  יג ְ  ִ ּׂש  יׁש ַ  ִ  י    ִ  א 
בּול רֹו ְ    ּג  ב  ל,  ֲ ֵ  ח  כ  ְ  ָ ּול  י   ר  ב  ְ  ֵ ּד  י  ִ ּלּוק    ִ   ֵ ח 

עֹות ק  ר  י  ַ ְ ָ   ק  ק  ז  נ  ְ  ֵ ו   ִ ה ְ  ּי  א  ָ  ר  י  ְ ִ ק  ז  נ  ְ  ֵ ו   ִ ה ְ  ם,    ָ אֹור  י ַ  ּג  ּת  ב  ּיֹות ְ  ָ ֵ ּב  ס  נ  ֵ  ִ   ּכ   ְ 
נּו ב  ּנ  ְ   ׁש   ִ ל  ֶ כ  ּלּו ְ  ָ ּב  ים  ֵ  א  נ  ּׁש  ִ   ה  ר ֲ א  ,  ַ ָ דּו  ֶ ׁש  ר  פ  ל ִ  ְ ְ  נ  יׁש  ָ ּכ  יׁש  ִ  א  א   ְ  ִ  ו 

ם ׁשֹונֹות  ל  ְ      ָ ל  ינּו, ִ  ׂש  ע  נֹות ְ  ָ ִ   ו  ּק  ל  ַ ָ   ּת  כ  ּלֹות ְ  ָ ּב  ה  ּק  ליצ"ו,   ַ ְ ִ   ה  ל  ַ ע    ָ ּכ 
ים א  ּב  חּוץ  ַ ָ ִ  ה  ץ  ִ   מ  ר  א  י ָ  ָ ֶ ל  ּד  ה  ִ ֵ מ  נ  ָ  ׁש  ה  ָ נ  ׁש  ָ  ּב  כֹות ְ  ָ ל  מ  ָ    מ  א  ַ ְ מ  ר  ַ  ְ ָ ּתּוג     

א) י  ק  ָ   (=טּור  ּיֹות      ְ ִ כ  ל  ְ  ֻ   ּומ  ל   ַ ּכ  רֹות, ׁש  ח  ד  ֲ ֵ      ֶ ָ א  ח    ֶ ָ א  ל  ֵ  י  ית ֵ  ב   ְ  ֵ  ל 
ת ס  נ  ּכ  ֶ  ֶ ה   ְ ל  ַ י  ֶ ׁש  נ  ֵ  ּב  י ְ  ד  ׁשֹונֹו, ּכ  ְ  ֵ ל  ם ְ        ּתֹוכ  ּמ  סּו  ֶ ִ   ָ ׁש  נ  ר  ּפ  ת  ְ   י  סּו ִ  ְ ַ ְ ח  י  ֶ  ֱ  ו   ְ 

י ּי  נ  ֵ  ע   ִ ם  ֲ י  ָ ע  נ  ֵ  ּב  ׁשֹון ְ  ּל  ָ    ה  הּוא".  ַ   ַ     ה 
 

התוספות' כי היה יחיד בדורו בהבנת התוספות. הוא היה 
ילהרב יוסף פאסי ראש ישיבת תלמיד חבר  נֹוּפֹול  יא  ר  ד  ִ  א  [ראה   ַ ְ ִ  ַ    

הערה הבאה], ומרן מזכירו בבית יוסף חשן משפט סימן לא 
 (שם).

יד   6 מ  ל  ּת  ְ  ִ  ֵ מ  נּוי  ִ ַ ּב  ֵ   ר  ח    ַ צ  ְ  ָ י  ּבּוה  ק ִ  ׁשּו שכותב כפיב זצוק"ל.  ַ   ַ א  "ת ְ   ּב 
י ּב  ִ  מ  ּת  ": (ח"א סימן קפ)"ט  ַ ל  ּד  ּג  ת  נ  ְ  ִ ו  ַ  ַ ְ  ִ קֹוי ְ  מ  ּד  ם ְ  ָ  ּב  ּג  ת  ּנ  ַ  ֵ ׁש  ְ  ִ בי ר-(א הּול  ֶ

יב  , )קוריאלישראל די  יׁש  נּות ִ   ִ  ַ ּב  ר      ֵ  מֹור  דֹוב ָ  ַ ה  ּג  ָ   ה  ף    ֵ יֹוס  "ר כמהרל ַ 
אס    "ה".זלהי ַ   ִ פ 

שבאותה תקופה היה בצפת. אחר כך ירד לתקופת מה  7
 למצרים, ולאחר מכן חזר לצפת.

כך היה עד שעלה מרן הבית יוסף לצפת בסביבות שנת  8
 רצ"ה.

 אז היה רבנו אך בן כ"א שנה. 9
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 ליקוטים נפלאים
 שלחבפרשת 

 
 "ולא נחם וגו' פן ינחם העם" (יג, יז)

ראה כמה צריך האדם להתבונן לעשות גדרים והרחקות שלא 
יבוא לידי עבירה, שהנה הקב"ה בעצמו עשה הרחקה, פן יינחם 

 העם. 
 (של"ה הק')

 

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

צריך להבין איך יעלה על דעתם לשוב למצרים לקושי השעבוד. 
דמי בעל  ויש ליישב על פי מה דאיתא בגמרא (יומא פו:) היכי

תשובה, מחוי רבי יהודה באותו מקום וכו'. וזה פירוש הכתוב, 
ד"בראותם מלחמה", מרמז כנגד מלחמת היצר, ר"ל שכשיראו 
שעדיין השטן מרקד ביניהם, אז יבינו שעדיין לא חזרו בתשובה 
שלימה, ותשובה צריכה להיות באותו מקום, כנ"ל, וזהו "ושבו", 

 רימה" דווקא במצרים. פירוש שירצו לעשות תשובה "מצ
 (הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע)

 

"דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי 
 ת" (יד, ב)החירו

התורה הקדושה מרמזת ומורה לנו דרך טובה וישרה בהתנהגות 
מתפלל, שהאדם בעת שיושב ולומד את התורה הק' וכן בעת 

והדבר הוא: שיתיישב בדעתו ובשכלו קודם שיושב ללמוד או 
להתפלל לפני מי הוא עומד כמו שכתוב "דע לפני מי אתה 

אחת קודם עומד" וכן החסידים הראשונים היו שוהים שעה 
התפילה בכדי להתבונן וכן לכוון את לבם להקב"ה, וזהו מה 

: "וישובו ויחנו" דהיינו שהם ישבו בישוב כתובשמרמז לנו ה
הדעת ויעשו חניה בשביל להתבונן קודם שמוציא "לפני פי 
החירות" דמוציא פיו מילות של לימוד או תפלה דישב ויתבונן 

 שומר מצרות נפשו".  נוואז יתקיים בו הפסוק "שומר פיו ולשו
 (אוהב ישראל)

 

"ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ 
 סגר עליהם במדבר" (יד, ג)

... טוב... לא אכפת לנו... שפרעה יגיד מה שהוא רוצה... אבל 
עם ישראל בעצמם??? מה הם יגידו?? מה יקרה אם עם ישראל 

בים סביב בעצמם יגידו... רגע... מה קורה פה... אנחנו מסתוב
 עצמנו??? 

התשובה היא: עם ישראל בחיים לא יגידו את זה!!!! כי לכתך 
אחרי במדבר בארץ לא זרועה... את עם ישראל כעת לא מעניין 
שום יעד... הם לא הציבו לעצמם שום יעד שלשם הם רוצים 
להגיע... כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו 

ך זה היעד היחיד... אם הקב"ה חוזר אלא לאורו!! אור פניו יתבר
 אנחנו חוזרים אחריו.. אין לנו אלא מאור פניו יתברך.. 

 (אז נדברו)
 

 "ויקח שש מאות רכב בחור" (יד, ז) 
ולמה דוקא שש מאות? וי"ל דהנה כתיב "איכה ירדוף אחד אלף 
ושנים יניסו רבבה" והנה מספר בני ישראל יוצאי מצרים היה 

, לפי זה, היה פרעה צריך כדי לרודפם מאה ששים רבוא
ועשרים רכבים, והנה במצרים היו בני ישראל פי חמשה 
ד'וחמושים עלו בני ישראל' ופרש"י אחד מחמשה דארבע 
חלקים מתו בשלשת ימי האפילה. אבל פרעה לא ידע מזה ולכן 

 לקח רכב פי חמישה ועולה לחשבון שש מאות רכב. 
 ורט)(הגה"ק רבי חיים הכהן רפפ

 

 "ופרעה הקריב..." (יד, י)
שהקריב את ישראל לתשובה (שמות רבה  ?ומהו ופרעה הקריב

כא) חבל! חבל! פרעה הרשע הוא שהיה צריך להיות הגורם 
 לקרב את לבותיהם של ישראל לאביהם שבשמים!

 (אדמו"ר ר' מאיר יחיאל ממוגלניצה)
 

"המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות 
 )במדבר" (יד, יא

ובמדרש לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן שמא יגרום החטא 
ויתקיימו לרעה, דור המדבר אמרו לקחתנו למות במדבר וכך 

 נגזר עליהם, במדבר הזה ייתמו ושם ימותו.
 

 "ד' ילחם לכם ואתם תחרישון" (יד, יד)
עליכם להילחם "ילחם  -"ד'"  -כאשר הדבר נוגע לכבוד שמים 

דובר בענייניכם הפרטיים, אבל "ואתם" כאשר מ ,לכם"
 "תחרישון". 
 (אמרי שפר)

 

 ' ילחם לכם ואתם תחרישון" (יד, יד)ד"
לא היה עליהם לעשות שום מצוה, כמו בשעת יציאת מצרים 
שהיו צריכים להקריב קרבן פסח כי אם להחריש ולדום. כי 
במקום שיש מסירות נפש למען השי"ת, שם אין עוד צורך 

הזאת, גדולים הם מכל המעשים  במאומה. הכח הזה והזכות
 והפעולות. 
 (אבני נזר)

 

   "ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת"
 כד) (יד,

שאל ה"פענח רזא", למה כתוב "ויסר את אפן מרכבתיו", הלא 
היה צריך לומר "אופני מרכבותיו", שכן לכל מרכבה יותר מאופן 

 אחד?
פני את כל או ותרץ, שהענין הוא, שאם היה הקב"ה מסיר

המרכבות, התוצאה לא היתה קשה כל כך, שכן הן היו מחליקות 
על המים, אבל כשגלגל אחד בלבד הוסר, קרטעו המרכבות 
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 ליקוטים נפלאים
 שלחבפרשת 
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וקפצו והפכו את יושביהן על קרביהן וגרמו להם יסורים קשים 
 מאד.

 

 "וינער ד' את המצרים בתוך הים" (יד, כז)
המצרים שקידשו את ד' על ידי שמתו בענשם, באו תיכף על 
שכרם, וכי מה רוצה יהודי נאמן על סף חייו. שלושה דברים הוא 
מבקש, שיוציא נשמתו בקרב 'מנין' יהודים, ויטבילוהו לטהרה, 
ושיחלקו את ממונו לצדקה. והמצרים זכו בשלשתם. יצאה 

הוטבלו  נשמתם בים סוף במעמד שישים רבוא מישראל, כולם
 בים, וכל כספם וזהבם נפל בידיים כשרות. 

הרה"ק מרדכי חיים מסלונים זיע"א וינער ד' את המצרים בתוך 
הים (יד, כז) מקנא אנכי במצרים. איזה קידוש השם גדול נצמח 
על ידי טביעתם. גם אני הייתי קופץ לים, אם הייתי יודע שבזה 

 יתגדל ויתקדש שמיה רבא. 
 (קדושת לוי)

 

"ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים" (יד, 
 כט)

״ובני ישראל״, בעיני אנשי מעלה הנקראים ישראל, ״הלכו 
ביבשה״ גם ההליכה ביבשה בכל יום, הוא נס ממש כמו ״בתוך 

 הים״, כי אף הטבע נס הוא....
 (לקוטי שושנה)

 

"וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים" 
 (יד, ל)

ר מיד המצרי שהכה אותו והיה מלמד שכל אחד מישראל הכי
אומר לכלבו אכול אותו מצרי שהכה בי אכול אותו מצרי שלא 
חמל עלי וזה וירא ישראל שכל אחד מישראל ראה את המצרי 

 ששייך לו.
 

 "אז ישיר משה" (טו, א)
אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה, ומי שמבקש רשות 

ן ה' דחה לשיר זה סימן ששירתו לא שלימה עם כל הלב, ולכ
את שירת המלאכים מכיוון שביקשו לשיר כמובא במדרש 
שאמר להם הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה, 
אבל ישראל שירתם הייתה מכל הלב מתוך הודאה ולזה אין 

 מסרבין לעולם.
 

 זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו... (טו, ב)
 ו באצבע (רש"י) זה אלי בכבודו נגלה עליהם והיו מראים אות

סוף ומראים  –משרואים נסים ונפלאות כגון קריעת ים 
באצבע: "זה אלי ואנוהו", זוהי מדריגה גבוהה, גדולה ממנה 
דרגת "אלהי אבי וארוממנהו", כשעובדים את אבינו שבשמים, 
לא מתוך ראיית נסים בלבד אלא מתוך אמונה תמימה בחי 

 (אדמו"ר ר' אהרן מבעלז) עולמים.

 )ע משה" (טו, כב"ויס
בני ישראל רצו להשאר כדי לאסף כסף וזהב, וכשבאו למרה לא 
היה להם מים, כי הקב"ה רצה להראות להם שכסף לא שוה 
כלום, שהרי היה להם הרבה כסף ומכיון שלא היה מים לא יכלו 

 הכסף והזהב שלהם. לחיות, למרות כל
 

"ויאמר משה וכו' בשמע ה' את תלנתיכם 
 ם עליו..." (טז, ח)אשר אתם מליני

למה שינה משה ואמר שבני ישראל מתלוננים על ה', הרי 
 ?בפסוק נאמר "וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן"

ויש לומר שבכוונה הסב משה את תלונותיהם על ה', כדי להקל 
על החטא, כי עבירות שבין אדם לחברו קשות מעבירות שבין 

 אדם למקום. 
 ם ר' איצ'לה מוולוז'ין)(מגנזנו העתיק בש

 

 "ויאמרו איש אל אחיו מן הוא" (טז, טו)
המן הרי היה מאכל מלאכי השרת, ועל ידו נזדככו גופיהם עד 
שנשתנה צורתם ולא הכירו איש את אחיו, וזהו הכוונה "ויאמרו 

  ?איש אל אחיו מן הוא" היינו מי הוא
 (הרה"ק רבי מנדלי מרימנוב זי"ע)

 

 מלק" (יז, יד)"מחה אמחה את זכר ע
כי כרגיל אחרי המחיקה נשאר איזה  ?למה הלשון "מחה אמחה"

רושם, איזה היכר, ואצל עמלק ציוה ה' שגם רושם קל לא ישאר 
 ממנו, שגם זה ימחק.

 (מאוצר החסידות) 
 

"וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו 
וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד 

 ומזה אחד" (יז, כ)
וצ״ב אם ידיו של משה היו כבדים לא היה להם רק לתמוך בידיו, 
ומי ביקש זאת מידם שישימו אבן תחתיו לישב עליה, הלא אין 
המדובר כאן מישיבה כלל. ואפ״ל דהנה ניסו אהרן וחור לתמוך 
בידיו בשני הצדדים, אך הרי ידעינן כי משה הי׳ גבוה י׳ אמות, 

ל כן לא היו יכולים להגיע כמובא בגמרא אצל עוג מלך הבשן, וע
לידיו מזה ומזה, ועל כן הוכרחו מקודם להביא כסא שישב משה 
עלי׳ וכשישב משה עצמו עליו, מעצמו הי׳ נמוך יותר, והי׳ 

 באפשרות לתמוך בידיו מזה ומזה...
 (מעם לועז)

 

 "ה' ימלוך לעולם ועד" (טו, יח)
לעולם  אמר רבי יוסי הגלילי: אם אמרו ישראל על הים "ה' מלך

ועד" לא היתה אומה ולשון שולטת עליהם, אלא שאמרו "ה' 
 דהיינו לעתיד לבא. -ימלוך" 
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 נפלאים  סיפורים
 בשלח פרשת

 
"ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים 

 דרך ארץ פלשתים" (יג, יז)
מסופר על עשיר אחד שהיה בור ועם הארץ, אבל היה אוהב 

בת צדקת ומוכשרת, והוא רצה  תורה ולומדיה. לאדם זה היתה
להשיאה לבן תורה. כשבא הבחור המיועד לביתם, אמר העשיר 
לעצמו: לא אתן לו את בתי לאשה, עד ש"אבחן" אותו בתורה 
תחילה, ואם יצליח במבחן יזכה לקחת את בתי לאשה. אמר 
העשיר לבחור: "יש לי קושיה עצומה במשניות 'במה מדליקין' 

שם נאמר: 'אין מדליקין לא בלכש ולא שאומרים בכל ערב שבת. 
בחוסן וכו', ולא באליה ולא בחלב נחום', וקושייתי היא: איזה 
חטא עשה נחום, שלא מדליקים בחלב שלו", השיב לו הבחור: 
"אדוני הנכבד, טעות היא בידך, שאתה גורס 'ולא בחלב נחום'. 
צריך לומר 'ולא בחלב', ואחר כך לגרוס: 'נחום המדי אומר 

קין' וכו'". אמר לו העשיר: "רואה אני שאתה מתחמק, כיון מדלי
שאין לך תירוץ, ולכן אין אתה ראוי להיות חתני..." וכך הפריד, 
בגלל בורותו, בין הבחור לבתו. לאחר מכן, בא בחור אחר 
להשתדך עם בתו, וגם אותו בחן ולא עמד במבחן... וכן היה 

נבון, ולאחר הדבר עם כמה בחורים. לבסוף בא בחור פיקח ו
ששמע מהבחורים הקודמים על המבחן שעתיד הוא להבחן אצל 
העשיר, אמר בלבו: אני, בעזרת ה', אצליח לפרק את קושייתו 
העצומה... כשהעשיר הקשה לו את קושייתו, השיב לו הבחור: 
"נחום אשם שלא מדליקים בחלב שלו, כיון שכתוב בתורה: 'ויהי 

ומר שנחום לא רצה לצאת בשלח פרעה את העם ולא נחום', כל
ממצרים יחד עם כל ישראל. ולכן קנסו אותו שלא ידליקו 
מהחלב שלו..." כששמע העשיר "תירוץ גאוני" זה, אמר לו: 
"אתה ראוי להיות חתני, כיון שהנחת את דעתי ותירצת תירוץ 

 אמיתי, המתקבל על הלב"...
 

 "לנחותם הדרך" (יג, כא)
משל נאה אמר הרה"ק ר' ברוך מקוסוב זצ"ל על דרכי הצדיקים 
והרשעים בעניני עולם הזה. הנה אדם הולך בקומה זקופה, 
והבהמה הולכת בקומה כפופה, לכן, אדם יכול לראות למרחק 

רוכב על בהמה ראייתו  גדול יותר מאשר הבהמה. כאשר האדם
רחוקה עוד יותר. רוכב על סוס הגיע לשתי דרכים שהן נפרדות 
בתחילתן ומתאחדות אחר כך. דרך אחת היתה בתחילתה מלאה 
רפש וטיט, אולם לאחר כמה פסיעות היא חזרה והשתפרה, 
ואילו הדרך השניה היתה בתחילתה ישרה ורחבה כדרך המלך, 

עד סופה ברפש וטיט. הסוס אולם לאחר מכן היא היתה מלאה 
הרואה לפניו דרך בלתי מתוקנת ובצידה דרך טובה, פונה מיד 
לדרך הטובה, ולעומתו הרוכב הרואה למרחוק, יודע כי דרך זו 
טובה רק בתחילתה, אבל לאחר כמה פסיעות אפשר לשקוע בה 
ברפש, ולכן, הוא מכריח את הסוס שיפנה לדרך המתחילה 

שנמסרתי לרוכב סכל ושוטה שאינו  ברפש. חושב הסוס, אוי לי
רואה את הטיט שבדרך ומכריחני ללכת בדרך זו, בשעה שלפניו 
מצויה דרך סלולה ונקיה. אולם יש לדעת שרק הסוס מקוצר 
ראייתו חושב כך, ואילו אדוניו רואה למרחוק, ויודע איזו היא 
הדרך הטובה באמת. כמו כן אומר הרה"ק הנ"ל, זהו ההבדל בין 

הצדיק לדרכו של הרשע בעניני העולם הזה. תחילתה דרכו של 
של הדרך בעניני עולם הזה היא מישור, אוכלים, שותים ונהנים 
הנאה מרובה, ואך סופה היא שוחה עמוקה, כי ההולכים בה יפלו 
ח"ו בגיהנום לבאר שחת וטיט היון. הרשע אינו משכיל להבין 

נמצא לנגד שסופו ליפול לבור עמוק. הוא אינו רואה אלא מה ש
עיניו. לעומתו הצדיק רואה למרחוק, ולכן, הוא בוחר בצום 
ובתפילה, ובשכר כל זאת באחריתו הוא יורש את כל תענוגי 
העולם הבא לנצח נצחים. בכל מעשה ומעשה שבא לפני האדם 
עליו להביט לסופה של הדרך, האם היא אמנם תביא אותו 

ופה קוצים לתכלית הנרצית והאמיתית או שמא חס וחלילה ס
וברקנים. אין ללכת שולל אחר היופי והנוחות של תחילת הדרך 
בלבד. באופן זה יצליח האדם ללכת כל ימיו בדרך ד' ולזכות לכל 

 הטוב הצפון לצדיקים. 
 (דברי יעקב)

 

 "ויצעקו בני ישראל אל ה׳" (יד, י)
מסופר על הרה״ק רבי פינחס מקאריץ זיע״א שהתפלל תפילת 

ור, כאשר הגיע לברכת ״שומר עמו ישראל ערבית כשליח ציב
לעד״ הוא הרים את קולו וצעק בקול רם. באותה שעה עברה ליד 
בית הכנסת אשת הפריץ הגוי, היא שמעה את הצעקה ואמרה: 
״כמה צעקה זו אמיתית היא יוצאת מן הלב״ כשסיפרו את 

 הדברים לרבי אמר: ״גם גוי יכול להבחין בדבר אמיתי״.
  

צבו וראו את ישועת ד' אשר "אל תיראו התי
 יעשה לכם היום" (יד, יג)

משל למה הדבר דומה, אמר המגיד מדובנא זצ"ל: לבן עניים 
שנלקח לחתן בביתו של עשיר מופלג. כשפנה החתן לברר על 
אודות חותנו לעתיד, ציינו הכל שיש ברשותו אוסף נדיר של 

ויים אגרטלים וכלי סעודה, קערות וצלחות, סכינים ומזלגות עש
מזהב, משובצים פנינים ומגולפים מעשה אמנות אוצר יקר, 
שאין ערך לשויו, והעין לא תשבע לראותו. השידוך קם והיה, 
והעשיר החליט לערוך את מסיבת הנישואין בביתו, בהשתתפות 
קומץ מוזמנים, כדי להראות לחתנו את כבוד עשרו ויקר תפארת 

היקרים אשר לו,  גדולתו. הוא הורה לערוך את השולחן בכלים
ולהגיש בהם את מעדני הסעודה. אבל כאשר ראה החתן, שהיה 
כאמור בן עניים ורעב תמיד ללחם, את המעדנים המוגשים 
לסעודה, לא הבחין האם הצלחת היא מזהב או מבדיל, והאם 
בקצה המזלג קבוע צדף או משובצת פנינה. הוא גחן לצלחת 

נו: "שמעתי עליך ואכל. ככלות ימי המשתה, אמר החתן לחות
לאמור, כי ברשותך אוסף נדיר של כלי אוכל עשויים מזהב, 
משובצים ומגולפים מלאכת מחשבת". אמר לו החותן: "שמעת, 
הלא הכלים היו למראה עיניך, הרי החזקת את המזלג והכף בידך, 
ואכלת מתוך הצלחת המגולפת". ענה החתן הנבוך: "מה אומר 

אלא במה שיש בו". והנמשל:  ומה אדבר, לא הסתכלתי בקנקן,
הקב"ה אשר מלוא כל הארץ כבודו וכוחו וגבורתו מלא עולם, 
הוציאנו ממצרים ולקחנו לו לעם. והואיל וידע וצפה את כל 
הנסיונות שיבואו עלינו, הראנו במצרים ועל הים את רוב 
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גבורותיו והמוני נסיו. אבל בני ישראל היו כה מבוהלים על הים, 
ו אחריהם והם נסו מפניהם, ולא היה להם פנאי שהרי מצרים רדפ

להתבונן סביבם, ולא ישוב הדעת כדי להבין ולהשכיל, לראות 
ולקלוט. אמר משה רבינו לבני ישראל: "אל תיראו, התיצבו וראו 
את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום". כלומר, שילטו ברוחכם, 

ה. המנעו מבהלה ופחד, כי היראה מונעת את ההתבוננות השלו
התיצבו בלב בוטח, ועל ידי כך תוכלו לראות ולהתרשם מהמון 

 הניסים ולהתפעל מגבורותיו של הקב"ה. 
 (אהל יעקב, הגדת שערי ארמון)

 

"וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה 
 רכבו ופרשיו אל תוך הים" (יד,כג)

 בשעתו, כשבקש פרעה לאבד את ישראל, נאמר: "הבה נתחכמה
לו" (שמות א, י), ואמרו בגמרא (סוטה יא ע"א) שבקש להתחכם 
למושיעם של ישראל, לקדוש ברוך הוא. ידע שמשפטיו מידה 
כנגד מידה (סוטה ח ע"ב), ולפיכך גזר להטביע תינוקות ישראל 
ביאור, משום שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול 

רוך הוא לא צריך ולא הבין שהקדוש ב -לעולם (בראשית ט, יא) 
להביא עליו מבול להטביעו, אלא הוא יכנס לים סוף מרצונו, ידהר 

 לקראת אובדנו!
דוגמת מה שמספרים, שגביר אחד תמה באזני ה"חפץ חיים" 
זצ"ל: "אומרים שהקדוש ברוך הוא יכול לרושש ולהעשיר ברגע 
אחד. אצלי, איני רואה כיצד: יש לי אחוזות ונחלאות, יש לי בתי 

ת ומניות, יש לי השקעות בחוץ לארץ ופקדונות בבנקים. חרוש
בשלבים, שלא נפתח פה חלילה, יתכן. אבל ברגע אחד, כיצד?" 
חייך ה"חפץ חיים": "טוען אתה שבלתי אפשרי ליטול ממך כל 
הונך ברגע אחד, ניחא. אבל אפשר ליטול אותך מהונך ברגע 

ען שהקדוש והגביר החויר. זה, לא עלה בדעתו... פרעה ט -אחד" 
ברוך הוא נשבע שלא יביא עוד מבול מים לעולם, ולכן מחוסן 
הוא מפני עונש במדיה כנגד מידה על הטבעת ילדי ישראל 

על כך לא  -ביאור. ניחא, אבל אותך יכול להביא לתוך המים 
 חשב...

 

 "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (יד, לא) 
יפור הבא "והבוטח בה' חסד יסובבנו" (תהילים לב, י) את הס

סיפר הסבא מנובהרדוק: בוורשא היתה קבוצת רמאים ונוכלים 
שפעלה באופנים שונים לרמות אנשים ולקח ת מהם כסף 
במרמה. הם נגשו לאדם תמים וכך הציעו לו: "יש לנו עסקה 
מפתה ורווחית עבורך. יש לנו מכונה המייצרת שטרות מזוייפים 

ולר מזוייפים בצורה מדוייקת. אתה תקבל מאתנו מאה אלף ד
ותן לנו בתמורה שלושים אלף דולר אמתיים. תוכל אפילו לבדוק 
בבנק כמה גבוהה רמת הדיוק". על אתר הסכים האיש, בדק את 
דבריהם, והפקיד בבנק את השטרות מידית ללא היסוס. לאחר 
בדיקה זאת, שמח האיש בעסקה. ליתר ביטחון, ביקש לבדוק גם 

יה תקין להפליא והוא הסכים אצל חלפן את רמת הדיוק. הכל ה

לבצע את העסקה. הוא נתן להם שלושים אלף דולר אמתיים 
ונתנו לו בתמורה מאה אלף דולר מזוייפים. הוא שמח מאוד והלך 
לדרכו ועל כתפו התיק הגדוש בדולרים. לפתע, נגשו אליו שני 
שוטרים ועצרו אותו, הם ביקשו לבדוק בתיקו ומצאו את 

וא נבהל וברח כל עוד נפשו בו. הם סגרו השטרות המזוייפים. ה
את התיק ורדפו אחריו. הוא ברח במהירות והפסיד את כספו. 
ומי היו השוטרים? לא שוטרים אלא גנבים, חברי הקבוצה. ומה 
השיגו בכך? שטרות אמתיים. השטרות שנתנו לו היו אמתיים. 
הסיפור הגיע לגדולי המוסר שאמרו על כך: איך ייתכן שאותו 

לא ניסה להכחיש את דברי השוטרים ואמר: "אלו שטרות אדם 
אמתיים"? התשובה היא: חוסר אמונה! הנגנב האמין שהשטרות 

 מזוייפים, ולפיכך לא ניסה לטעון כך. 
 מובא בספר אמונה שלמה) -(מפי הרב יגאל בראון 

 

"וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' 
 במצרים וייראו העם את ד'" (יד, לא)

ישראל ראו את קשיחות לבו וקשיות ערפו של פרעה, את  בני
התפתלויותיו, את הפכפכנותו ואת המכות שהביא עליו 
בעקשנותו, ולמדו את הלקח, ויראו את ד'. הם לא אמרו: פרעה 
הוא מפלצת, שטן בדמות אדם. פרעה הוא רשע, לבו לב אבן. 

נו עמו אין מביאים ממנו ראיה, אין למדים ממנו גזירה שוה. אין ל
מאומה. הם לא אמרו כך, כי ידעו, שפרעה אף הוא אדם על 
חולשותיו ועל הרוע שבו. וכשם שחייב אדם לומר: מתי יגיעו 
מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, כמו כן חייב הוא 

 לפחוד שמא יגיעו מעשיו למעשי פרעה. 
על מי שאינו סבור כך, נשא הגאון הצדיק רבי יהודה ליב חסמן 

"ל את משלו, משל לתלמיד במכללה לרפואה, שצפה בגדולי זצ
הרופאים, אשר התכנסו סביב גוייתו של נפטר. הלה חלה 
במחלה אנושה, וקיבל תרופה נסיונית. התרופה לא הצילה את 
חייו, יתכן שלא היה בה ממש, יתכן שניתנה במועד מאוחר מדי 

ניתוח.  או במינון קטן מדי, ועתה נקבצו סביב גופתו וערכו בה
והנה בשורה. הוברר, שהתרופה החלה לפעול את פעולתה, 
רישומה ניכר היטב. יש לשנות את המינון, ונשקף סיכוי להדביר 
את המחלה. שאל הסטודנט: "מי היה הנפטר". אמרו לו: "אסיר 
מבית הכלא, שהיה שפוט למאסר עולם". קרא הסטודנט: 

ישרים, הלא "ומפושע נתעב זה תלמדו לגבי אנשים הגונים ו
תבושו להביא ממנו ראיה, ללמוד ממנו גזירה שוה". לעגו לו 
והסוהו: "דום, אויל, הלא תדע כי כל בני האדם בכל הארצות, 
ובכל הדורות לבנים ושחורים, צהובים ואדומים שווים הם 
בתכונת גופם ותולדתם, וניתן ללמוד וחובה ללמוד מן הפרט על 

ול כל אדם להיות כמשה, ויכול כל הכלל". הוא הדין לעניינינו, יכ
אדם להבדיל להיות כפרעה. כי זה כמו זה בני אדם היו, ושניהם 
מחייבים את כולם. זה ללמוד הימנו ללכת באורחותיו, וזה לברוח 

 מדרכיו כמפני אש. 
 (אור יהל, שערי ארמון)
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  ""בשלחבשלח""פרשת פרשת  
  ].י, יד ["'ויצעקו בני ישראל אל ה"

ו מאמינים באמת שאמר שאם היינ, באחת משיחותיו בישיבה', ראש ישיבת פוניבז, ל"מ שך זצ"היה זה מרן הגרא
  .ואז גם היינו נענים מן שמיא, היינו ניגשים אליה יותר במרץ ובשמחה, ובלב שלם שהתפילה שלנו פועלת במרומים

נעוצה בכך שאנחנו יכולים לעבור ליד מודעות , אחת הראיות שאין אנו מאמינים דיינו בכוח התפילה שלנו
אנא אבינו 'תפילה כמו - ים בדעתם שאם יוציאו מהפה נוסחורובנו אינם מעל, הקוראות להתפלל עבור חולה פלוני

  .שמים ועשויה להיות לעזר לחולה-שתפילה זו תעלה לשמי', שלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית, שבשמים
 -גם את נוסח, גם את המשפט הפשוט הזה! כי אנחנו לא מתפללים; פשוט מאוד? ומה הראיה שאין אנחנו מאמינים

. גם את זה אנחנו לא מוציאים מן הפה, לא כוח ולא מאמצים,  שאינו גוזל מאתנו לא זמן ולא כסףהתפילה הזה
  !?לכך שאין אנחנו מאמינים בכוחה של התפילה, היש לך ראיה יותר גדולה מזו

, ששמו מוזכר במודעה, נמצא שם תרופה שתועיל לחולה ההוא, הלא אם היינו יודעים שאם נקפוץ אל מעבר לרחוב
ומביאים לו את , בוודאי שהיינו ניגשים לשם? היינו עושים את המאמץ הקטן הזה על מנת לסייע בריפויולא 

  !מצפון היו נוקפים אותנו-רגשי! לא נוכל לסלוח לעצמנו במשך כל החיים, אחרת !התרופה
אחד שייסע הרי לא מבקשים מאף ? מדוע אין אנחנו נוקטים בפעולה כה פשוטה של תפילה למען החולה, ואם כך

  .או יארגן עצרת התעוררות בהשתתפות המוני אנשים, הרגע לכותל המערבי-בזה
בנוסח , במלים שלך, ת בקשה פשוטה"ולבקש מהשי, החולהשל כל מה שמבקשים ממך הוא לשים לב אל השם 

  !שירפא את החולה, שלך
ואחת הדרכים לכך !  תפילהלהאמין בכוחה של, הוא, יוצא אפוא שהדבר הראשון שעלינו לעשות בבואנו לתפילה

אתר שכאשר התפלל - יווכח על, וגם אם הוא עדיין צעיר לימים, היא כשיתבונן האדם במה שעבר עליו בחייו עד הנה
וממילא יבין את הדרך  .התפילה אכן פעלה את פעולתה בדיוק כפי שהיה צריך, והאמין בכוחה של התפילה, כדבעי
  .ויתחזק בזה, תסייע לו בצורה ממשית בכל צרכיו, ילהויידע שהאמונה בכוחה של התפ, הנכונה

אני הרי אדם כל 'האמונה הזו נובעת מכך שהאדם חושב לעצמו -מה שצריך עוד להדגיש הוא שאחת הסיבות לחוסר
  ...'ואיך יתכן שהתפילה שלי פועלת משהו במרומים, כך פשוט

וגם אם מצא מנקודת הנחה , אדם פשוטגם אם הוא מחשיב עצמו ל, והאמת היא שתפילתו של כל אדם נשמעת
ואינו יודע איזה כוחות , והאדם גם אינו מאמין בכוחו, כי במקרים רבים הדבר איננו נכון כלל וכלל(כך -שזה אכן

ויש מקרים שהוא ', אנשים פשוטים'של ' תפילתם הפשוטה'ה מחבב גם את "הקב ברם – !)נים בומושל אדם גדול ט
-ר מנחם"וכדי להוכיח זאת נספר כאן את ששמענו מפיו של הרב ד .פשוטים-  מתפילתם של אנשים לאחפץ בה יותר
  .'מעייני הישועה'סגן מנהל הרפואי בית החולים , חיים ברייר

מצבו של , למדי שהובא לבית החולים כשהוא סובל מכמה דברים-ביהודי מבוגר,  כך מספר הדוקטור,מעשה שהיה
אך ללא , ובית החולים עשה מעבר ליכולתו כדי לסייע לו להתגבר על המחלות מהן סבל, החולה היה קשה מאוד

ניגש מדי פעם אל הרופאים ושאל במה , ששהה כל העת לצידו, הבן. מצבו הוחמר והתדרדר מיום ליום .הועיל
 אפשר כבר והשיבו שמבחינה רפואית באמת אי, אבל בשלב מסוים הרימו הרופאים את ידיהם, אפשר עוד לעזור לו
  .לעשות שום דבר

                  , מששמע את דברי הרופאים. ר אחד הארגונים הגדולים המטפלים בבעלי תשובה"הבן המסור הוא יו
, קם ועלה לירושלים, אלא המצב באמת קשה מאוד, ביודעו שאין כאן התחמקות, והבין את הדברים לאשורם

  .ומיהר לכותל המערבי
      , מקרב האנשים שהוא מטפל בהם,  משתתפים100-צה בת כבאותה שעה היתה אמורה לסייר במקום קבו

  .המדובר היה בקבוצה של סטודנטים שסיירה בכותל. שברובם הגדול אינם שומרים עדיין על מצוות התורה
הוא סיפר להם על מצבו הקשה . וביקש מהם להאזין לו שתי דקות, ר ברייר מספר שהבן ניגש אל חברי הקבוצה"ד

           שיר המעלות 'ולומר בצוותא את פרק , להתקרב אל הכותל המערבי – בדמעות – וביקש מהם, של אביו
  .והתפללו, ניגשו אל הכותל, חבשו כיפות לראשם. וכך עשו, חברי הקבוצה הסכימו .'ממעמקים קראתיך

                    ,ממש באותה שעה שבה התפללו חברי הקבוצה. בבני ברק' מעייני הישועה'נחזור לבית החולים 
  .ר הארגון ההוא"אביו של יו, אומית במצבו של החולה הקשהחלה הטבה משמעותית ופת

  .וחזר לתפקד כאחד האדם, שוחרר האיש מבית החולים, זמן של ימים ספורים-ובתוך פרק
     על התואר , עונה לכל היותר, ליד הכותל בעבור החולהל שהתפללה "הרי קבוצת האנשים הנ: הבה נתבונן נא

ובכל זאת אי אפשר להתעלם מהראיה , אמור רובם לא היו עדיין שומרי מצוותמשום שכ, וגם זה לא', יהודי פשוט'
  .ד לרפואת החולה"הניצחת שתפילתם הנרגשת ליד הכותל הביאה בס

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"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הייז בת טאוס מהרנג, ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



שדיבר איתם על כך לפני שניגשו , הבן. משום שמן הסתם הם האמינו בכוחה של התפילה שלהם – ?וכל כך למה
, שהיא יוצאת מהלבכ, ואמר שגם תפילה של יהודי פשוט –  זהחיזק אותם בעיקר בנושא, להתפלל ליד הכותל
  .)ברכי נפשי( !?מדוע אנחנו לא יכולים, ואם כן ...נשמעת במרומים

כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עלייך ... אלקיך והישר בעיניו תעשה' אם שמוע תשמע לקול הה"
  ].כו, טו[ "רופאך' כי אני ה

   :א"שליט בידרמן רבי אלימלך צ"הגה  המשפיעסיפר
נכבדת  במשפחה חתן האברך .ולילה יומם יגע הוא ובה אומנותו אשר תורתו אברך מתגורר ,הארץ בדרום באחת הקהילות

   .חמיו לבקר בבית מגיע ומפעם לפעם ,ברק בבני אלחנן רמת משכונת
 .העיניים שמירת ענייני על ,א"שליט זילברשטיין יצחק רבי הגאון, רב השכונה מפי דרשה האברך שמע ,הביקורים באחד

 בשמירת ניסיון לאדם שמגיע שבשעה ,ל"זצ ראטה אהרון רבי ק"הרה דברי זילברשטיין את י"הגר ציטט בתוך הדברים
   !יקבל אשר יבקש וכל ,רצון עת לו הוא זמן אותו -בו  עומד והוא ,עיניים
   .לו נוגעים הדברים כמה עד ידע ולא ,לראשו הכניס ,שמע האברך

 אצלה ואובחן ,שבע בבית החולים בבאר אושפזה היא .ע"ל, קשה חלתה במחלה שמונה שהיתה כבת הקטנה תוב אחד יום
 זמני בעיקר אבל ,מסויימים עלייה זמני היו ,שונים באמצעים להתמודד ניסו הרופאים .ביותר המסוכן מהסוג אלים חיידק
 שלא כמעט כשבועיים מזה אשר ,ההורים לשני קרא המחלקה מנהל .ל"רח ,דווי ערש על ממש היתה עד שהילדה ,ירידה
 הולך המצב ,ולצערינו ,את בתכם להציל ידינו לאל אשר ככל שעשינו ראיתם" :להם ואמר ,בתם של חוליה ממיטת משו

 בגלל התופעות ,עתה עד לה נתנו לא שאותה מסויימת תרופה על ידי ,חייה את להציל אחת אפשרות עוד לנו יש .ומדרדר
 ,המנהל אמר ,קטן קושי לנו יש אבל .להפסיד מה אין כשכבר רק נותנים זו תרופה .החמורות הנגרמות בעקבות צריכתה

 שהאבא מציע אני .יומיים בעוד רק אותה נקבל אותה נזמין ואם ,התרופות בבית החולים במחסן כרגע נמצאת לא התרופה
 את לילדה לתת להתחיל נוכל כך .חשבונכם על זה בשלב התרופה את ותקנו מרשם לו אתן ,הראשי למחסן אביב לתל יסע

   .לתחנת הרכבת פעמיו םוש התארגן מיד האב ".היום כבר התרופה
הוא רק פוסע . יצא האברך על מנת לפנות רגלית אל הכתובת אותה קיבל ממנהל המחלקה, לאחר שהרכבת הגיעה לתל אביב

 יכול לא היה כמעט כאשר ,ושחץ פריצות מראות היה מלא האיזור כל ,עיניו חשכו...ו, ומה אדםשתי פסיעות ברחוב הה
 עומד שאדם שבשעה ,א"שליט י זילברשטיין"הגר של קולו באוזניו התנגן ,השמים מן בהארה פתאום ,ואז .ראשו את לסובב
   ...תתקבל ותפילתו בפניו ייפתחו שמים שערי שכל יכול לזכות הוא ,עיניים שמירת של בניסיון
        ;הולך הוא ולאן בא הוא מאין קולט אך הוא ,ולהכשילו מבקש להתגבר עליו יצרו ,עמד שם ברחובה של עיר האברך
 לפעול הוא יכול בניסיון יעמוד אם - הולך הוא ולאן ,חייה על נאבקת שם היא ,תו בבית החוליםמחדרה של ב ,בא הוא מאין

   .חדשים וחיים גדולה עבורה ישועה
 ,אמר הוא .שלו במילותיו ה"הקב עם לדבר והתחיל ,הקיר על ראשו את הרכין ,שלידו הבניין קיר אל הסתובב האברך

בבית  בכלל להיות אמור היה עכשיו שלי המקום הרי ,ניסיונות כאלו עם מתמודד ,כאן בכלל אני למה ,של עולם ריבונו"
 תהיה לא שהתרופה וסובבת ,תיב קשה על מחלה באה, מן מלא רחמיםבגזירת עליון של רח אבל ,החברותא ליד ,המדרש
   .כאן אני עכשיו זה ובשביל ,בית החולים במחסן
 ואריכות בריאות תן) ב. אכשל אחטא ולא שלא יצרי על להתגבר כוח לי תן )א - בקשות ריבונו של עולם שתי ממך אני מבקש
   ".הקטנה לבתי ימים

הביט  .למציאות והחזיר אותו ,הפלאפון בכיסו צלצל ,ולפתע, דקות לעשרים קרוב במשך כך מטלטל, בכי וכולו דיבר האברך
                      ,הפלאפון את ומרים ,החולה הבת מיטת ליד נשארה שהיא יודע הוא. מתקשרת ביתו- נוות כי על הצג וזיהה

   .בבכי מר פורץ והוא ,קרה מכל שהגרוע מבין האב .בכיות נוראיות לקו מעבר אך
   .ובוכים בפלאפון מחזיקים ,אביב בתל וזה ,שבע בבאר זו וכך
 ".צורך כל בה אין ,התרופה את תקנה אל: "לו עונה והאמא ,"?קרה מתי זה" הבכי ושואל בתוך משפט להשחיל מנסה האב
   .הקו צידי משני ומתחזק מתעצם והבכי
 ...לטובה השתנו המדדים כל שלפתע, ואמר לי קרא הרופא ,התרופה תקנה את אל" :האמא אומרת ,שנרגעה מעט לאחר רק

 התחילו פתאום ,עכשיו הילדה עד שקיבלה שהתרופות הרופא משער .כאלו תופעות בעלת תרופה נותנים לא כזה במצב
  "...החמיר רק המצב שבועיים שבמשך אחרי החיידק את לקטול
  .)ופריו מתוק( !!הודיה סעודת נערכה כבר ,שלוש-שבועיים אחרי

  ו בשבט"ט
         , ופרטיהם הרבים' קדימות בברכות'לאחר שלמדו את דיני .  הלכות ברכותשהחלו ללמוד, מעשה בשני בעלי תשובה

שבעת המינים או , העץ או האדמה,  מה עלינו להקדים-' להסתבך'וכעת החלו , הובאו לפניהם על השולחן מיני העץ והאדמה
                     ... אכלול את הכל בברכה אחת, מצאתי עצה מבריקה: לבסוף אמר האחד... 'את החביב וכו

  "... בורא פרי העץ והאדמה... ברוך אתה: "ךעמד וביר
                     , ואף לפירות העץ אולי לא עלתה, כי לא מצינו כזה נוסח של ברכה, נראה לי שברכתך לא הועילה: העיר לו חבירו
  ...'העץ'וכן לפירות האדמה לא עלתה כי הפסקת ב, נחשב להפסק' האדמה'כי מה שסיימת 

  ?ובאו לשאול האם ברכתו הועילה או לא
ולקח פרי העץ בידו ובירך , שכתב שאם היו לפני אדם פירות העץ והאדמה, )ב"ו אות י"ר' סי(יעויין בכף החיים  :בהתשו

בורא פרי האדמה בורא פרי 'באופן שברכתו היתה ', בורא פרי העץ'ומיד שם לב לטעותו והוסיף ', בורא פרי האדמה'בטעות 
          . כי ברכה אחת יכולה לפטור שני דברים כשמזכיר שניהם כאחד, דאזי נפטרו שני המינים ואינו צריך לברך עו', העץ

  .ולא יסיח ולא יפסיק בינתיים כלל, תיכף ומיד יאכל מפרי האדמה, אלא שצריך להיזהר שלאחר שיאכל מפרי העץ
, כתחילה יש לברך על כל מין בנפרדוברור של( .פטר בדיעבד את שני המינים', בורא פרי העץ והאדמה'האיש שבירך  :לסיכום

  .)ופריו מתוק( )'כל מין ומין תן לו מעין ברכותיו 'כי
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"ז מרים בת יונהנ "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע
 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

 
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 "שירת הנשים" -שלחבפרשת 

"ותען להם מרים שירו לה' כי גאה על הפסוק בפרשתינו 
(טו, כא) מקשה בעל "ילקוט גאה סוס ורוכבו רמה בים" 

 מאמרים" בשמו של רבי ישעיה חשין זצ"ל כמה קושיות. 
איזו שאלה הייתה כאן מצד הנשים שעליה ענתה מרים?  א.
ונים כלפי הנשים, היה צריך להיות מכיוון שדבריה מכו ב.

 " שהוא לשון זכר. להם" ולא "להןכתוב "ותען 
מדוע בחרה מרים מכל שירת "אז ישיר" דווקא את  ג.

 הפסוק "שירו לה' וגו' סוס ורוכבו רמה בים"? 
התשובה היא שבאמת היו כאן שאלה ותשובה. שאלה 
עמוקה ותשובה עמוקה עוד יותר בצידה. הנשים יצאו 

ים ביחד עם האנשים. גם הן טעמו טעמה של גלות, ממצר
וגם הן חשו ביציאה מעול השעבוד. אולם בתכלית היציאה 
ממצרים ובמגמה שאליה נתכוונה, לא דמו הנשים לאנשים. 
כי היציאה ממצרים לא הייתה תכלית לכשעצמה, כי אם 
הקדמה והכשרה לתכלית העיקרית שהיא מתן תורה. 

פוא פרוזדור המוליך לטרקלין היציאה ממצרים שימשה אי
שהוא הר סיני, שם תהיה קבלת התורה, וישראל יהיו בו 
לעם של תורה ותרי"ג מצוות. כאשר הציעה מרים לנשי 
ישראל לצאת בתופים ובמחולות, לשיר ולהלל לה' על כל 
הניסים והנפלאות שעשה לעמו, תמהו על כך נשים חכמניות 

ה ותפקידן הוא בטענה שמאחר שפטורות הן מתלמוד תור
לשאת בעול הבית וגידול הילדים, מה להן לצאת במחול על 
היציאה ממצרים שהיא פרוזדור לאלה הצועדים לקראת 
קבלת התורה? "ותען להם מרים" ענתה ואמרה להן ברוב 
חכמתה "צאינה וראינה בנות ישראל, סוס ורוכבו רמה 
ת בים". לא רק את רוכבי מצרים הטיל ה' לים, כי אם גם א

סוסיהם. ובמה אשמו הסוסים? בכך שסייעו בידי רוכביהם 
לרדוף אחרי בני ישראל. ואם במידת פורענות מרובה עונשם 
של המסייעים, אזי במידה טובה שהיא מרובה פי כמה 
ממידת פורענות, על אחת כמה וכמה שמרובה הוא שכרם 

"אתן הנשים של המסייעים!" לכן אמרה להן מרים 
בלימוד התורה וקיומה. וזהו שכתוב  המסייעות לבעליכן

"להם" כלומר להם, לבעליכן ולילדיכן אתן מסייעות ועל כן 
בזכות זה שכרכן מרובה כשכר בעליכן. על כן כדאיות 
וראויות הנכן, לצאת במחול על עיקר תכליתה של יציאת 

 מצרים, כי שוות הנכן בכך לבעליכן!"
ורסמים בגמרא (ברכות י"ז.) מובא אחד מהמאמרים המפ

העוסק בזכויותיהן של הנשים היהודיות לעולם הבא. "אמר 
היינו, ליה רב לרבי חייא הני נשי במה זכיין לעולם הבא? 

שכוונתו של רב היא באיזה זכות הנשים זוכות לחיי עולם 
ענה לו רבי חייא, באקרויי בניהו לבי כנישתא  הבא?

ו מבי ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאת
ורש"י במקום מסביר, "תינוקות של בית רבן היו  רבנן".

רגילין להיות למדים לפני רבן בבית הכנסת". מדבריו 
משתמע שלא מדובר בילדים שאינם מעונינים ללכת 
ל"חדר", ואימם משכנעת אותם במתק שפתיה שכדאי להם 
ללכת ללמוד. הגמרא מדברת על עצם הליווי של האמהות 

ואם כן מה  יהן ולוקחות אותם לבית רבן.הנוטלות את ילד
הזכות הגדולה שבכך? האם כל כך קשה לאמא יהודיה 
בזמננו לקחת את בנה ולהביאו לבית רבן באחד מהמסגרות 
התורניות הקיימות? מדוע הפליגו רבותינו כל כך בשיבחה 

נמצאנו למדים  ובזכותה של אותה אם העושה זאת?
של הבאת הילד שהגמרא אינה מתכוונת לאקט סתמי 

ל"חדר" (תלמוד תורה) אלא למעשה נוסף המתלווה לכך 
ובאמצעותו מוכיחה האם עד כמה איכפת לה החינוך 
הטהור ועד כמה היא מוכנה למסור נפש למען הצלחתו של 
בנה בלימודיו. מעשה זה יכול לבוא לידי ביטוי, למשל, 
בתפילה חמה, נירגשת, שתהיה בפיה בעת שהיא מביאה 

לתלמוד התורה, או שתספר לו ברגעים אלה את הבן 
 סיפורי צדיקים הממחישים את האושר שבעמל התורה.

 
 

הפירוש ב"אקרויי בנייהו לבית כנישתא", הוא, שכאשר 
האמא נוטלת את הילד בזרועותיה ומתכוננת למסור את 
האוצר היקר הזה ל"חדר", היא צריכה להתפלל לאלוקיה 

היום בלימודיו, שלא ייכשל שיחוס על נפש עוללה ויסייע לו 
ולא ייחלש, שיצליח להתחבב על חבריו ועל רבותיו, ושימצא 

אם בישראל, הנוטלת את ילדה  חן בעיני אלוקים ואדם.
ומביאתו ל"חדר" ומצרפת תפילה חמימה שכזו, בעיניים 

היא אותה אמא שעליה נאמר -מלוחלחות מדמע, היא
ו" מסופר על בספר "טובך יביע "נשים במאי זכיין" וכו'.

אברך אחד שבגיל צעיר מאוד היה בקי בכל הש"ס, 
וההתמדה שלו בלימוד נודעה לשם ולתהילה. כשביקשו 
פעם מאביו של הבחור את ה'מירשם' כיצד זוכים לבן 

במקום "לא זכותי היא זו -מופלג שכזה, השיב האבא בו
אלא זכותה של רעייתי", וסיפר דברים כהוויתם. "כיוון 

נו זה חשקה בתורת ה', והעיסוק בהוויות שנפשו של בנ
אביי ורבא ערב עליו יותר מכל הבלי העולם, הוא היה חוזר 
מהישיבה, כל פעם, לאחר חצות לילה. והנה, מעולם לא 
קרה שהבחור יפתח את דלת הבית ולא ימצא את אמו 
ממתינה לו, כשעל השולחן מונחת כבר כוס חלב חם, עם 

ו של הבן המתמיד. דבר זה מיני מאפה, כדי לחזק את גופ
עלה לרעייתי במאמצים רבים, שכן במשך כל היום היא 
עמלה קשות על סידור הבית ושיננה עם הילדים הקטנים 
את לימודיהם, תוך שהיא משקיעה שימת לב מרובה שלא 
יירדו למטה ויתחברו עם חברים שאינם מהוגנים. כשיורד 

א היה לילה הלילה היא כבר עייפה וסחוטה, ולמרות הכל ל
אחד שלא המתינה לבן שחזר מהישיבה, ישבה עמו ליד 
השולחן ושיכנעה אותו בלשונה האימהית לטעום מדברי 
המאפה כדי לחזק את גופו ונפשו. והבן שלנו שראה את 
מסירותה של אמו ושמחתה בלימוד התורה שלו, דבקה 
נפשו באהבת  תורה שכזו, עד שגם הוא אינו מסוגל להפרד 

כינו לכך שבגיל צעיר יסיים את כל הש"ס וישלוט ממנה, וז
יש רק להוסיף שגם אם בו בבקיאות נפלאה", סיים האב. 

לא כל אשה ניחונה בכוחות שכאלו, להמתין מדי לילה לבנה 
עד שעה כל כך מאוחרת, אבל מן הסתם אין אמא אחת 
שאינה יכולה להמתין לבניה החוזרים מהישיבות בשעת 

אי וכדאי להנהיג בבית הנהגה יפה ערב מוקדמת. ולכן כד
שכאשר הבנים או הבעל חוזרים מלימודם, לא לשוחח אז 
בטלפון ולא לעסוק בדברים אחרים, אלא להמתין בפתח 
הבית, בפנים מחוייכות, ולהוכיח להם עד כמה אנחנו 
מאושרים בכך שזכינו לסייע ללומדי תורה ולשמש להם 

די המעוניין לגדל כאכסניה. זו הנהגה הראויה לכל בית יהו
את צאצאיו לתורה וליראה. יש מקרים שכאשר הילדים 
חוזרים הביתה, הם מוצאים את ההורים עסוקים כל אחד 
בענייניו, ללא רגע של פנאי להאזין לחויותיהם ולשמוע כיצד 
עבר היום וכו'. ילדים אלה עלולים לחוש שהתורה שהם 

ורים, לומדים אינה עומדת בראש סדר העדיפויות של הה
 והרגשה זו עלולה להשפיע עליהם גם לאחר שנים מרובות.
אחד מגדולי הדור היושבים ראשונה במלכות התורה, גילה 

"אבא שלי", כך סיפר, "הגיע פעם איך הגיע לדרגה כזו. 
פעם הביתה והביא לאימי שרשרת זהב במתנה. ידעתי 
שבמצבו הכלכלי של אבא, מדובר בהקרבה עצומה. גם 

ה מאוד, ושאלה את אבא מה יום מיומיים, אימי הופתע
ובמה זכיתי לשרשרת זהב, הרי לא שבת ולא חג היום? 
והשיב לה אבא: פגשתי היום את המלמד של בננו, והוא 
תיאר בפניי את ההתמדה הגדולה של הילד, וגם את יראת 
השמים המיוחדת המפעמת בקרבו, וחיווה דעתו שבננו 

מחתי מאוד על הבשורה, עתיד להיות אחד מגדולי הדור. ש
ומאחר ואני לא נמצא כל היום בבית, ורק את, אשתי, היא 
המחנכת את הילד, החלטתי להעניק לך פרס גדול, 
 כהוקרה על חינוך הילדים המסור". סיפר אותו אדם גדול
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 "אור שרה"
 ע"ש האישה הכשרה שרה בת לולוה ז"ל 

 השבתזמני כניסת 
     נתניה                  

 17:04הדלקת הנר: 
 17:55צאת השבת: 
   18:31ר"ת            : 



"אני הייתי בבית באותה שעה, ושהיתי בחדר הסמוך, 
החדירה ושמעתי את כל השיחה בין ההורים שלי. שיחה זו 

בי אהבת תורה כבירה, בראותי את השמחה שגרמתי 
להוריי על ידי העליה שלי בתורה, עד שמאז ועד היום 
אינני יכול בשל כך להפסיק רגע מן הלימוד..." ואגב, 
חוכמה גדולה היתה בו, באב זה, בכך שהראה לילדיו 
שכאשר יש דברים טובים במשפחה, יש לייחס אותם 

 לאמא, ולא לעצמו...
בי אליהו לפיאן המשגיח של הישיבה בכפר חסידים סיפר ר

שבזמן מלחמת העולם הראשונה למדו כל בניו בישיבות, 
ובבית לא היה לחם לאכול. פנו השכנות אז אל אשתו 
שתוציא לפחות בן אחד מהישיבה כדי שיפרנס את הבית. 

"כאן וכך היא ענתה להם וכדאי לנו להפנים את תשובתה. 
רוצה את עזרתם של בניי. יבוא זמן  בעולם הזה אינני

כשאני אלך ל'שם' אזדקק להם אז. מוטב לי לסבול כאן 
בעולם הזה, ולחיות בדוחק ובצימצום, ובלבד שאזכה שכל 
יוצאי חלצי יגדלו לתורה וליראה, ואוכל להיעזר בהם 
בעתיד, כאשר אנכי כבר לא אוכל לדאוג לעצמי..." ואכן, 

רה ראשי ישיבות כשהיא הלכה לעולמה, עמדו עש
ומשגיחים, תלמידי חכמים זרע ברך ה', ואמרו עליה 
קדיש! "האם לא צדקה אשתי בחשבונה"? שאל המשגיח  

 של כפר חסידים...
אחד הדברים שבוודאי יש בהם תועלת היא התפילה על 
הילדים. אין ספק כי בכוחה לפעול רבות למען הצלחתם של 

בפזיזות יתירה  ילדינו. לצערנו, בדורנו התפילה נעשית
ונטולת רגש. אימו של ה"חפץ חיים" זכתה בבן שבוודאי 
אימהות רבות היו מייחלות לבן שכזה, אך יכולים אנו 
ללמוד מתחינותיה, תפילותיה ודמעותיה כיצד מבקשים 
מבורא עולם עבור הבנים. וכך סיפר רבי חיים חייקין זצ"ל, 

הימים  "באחדראש ישיבה בצרפת ומתלמידי ה'חפץ חיים'. 
הגיע יהודי מתושבי ראדין לבית ה"חפץ חיים" לבקשו 
שיעתיר בתפילה עבור דבר מה שהיה זקוק לו לישועה. 
אמר לו החפץ חיים "האם אתה עצמך כבר התפללת על 
העניין?". ענה האיש "כן, כבר התפללתי." "לך נא והבא 
לי מביתך את ספר התהילים שבו התפללת", אמר ה"חפץ 

ה ושב עם ספר התהילים בידו. נטל ה"חפץ חיים". הלך הל
חיים" את הספר מידו, פתחו ודיפדף בו אחת הנה ואחת 
הנה ואמר לאיש "זה ניקרא להתפלל?! בא ואראה לך איך 
נראה תהילים שמתפללים בו...". ניגש ה"חפץ חיים" על 
אף זקנותו הרבה אל ארון הספרים שבחדרו, טיפס על גבי 

ן ספר תהילים ישן והגישו אל הכסא והוריד מהמדף העליו
היהודי הלז כשהוא פותח את דפי הספר ומצביע על הדפים 
הצהובים המיושנים ועל כתמי הדמעות המרובים 
שמפוזרים בו לרוב, תהילים שספוג בדמעות טהורות, ואמר 
לו: זה ספר התהילים שבו התפללה אימי עליה השלום... 

התפלל! כך תראה... אתה רואה את הדפים... זה נקרא ל
 מתפללים!".

והנה דוגמא נוספת להשפעה שאין לה תחליף שמקבלים 
עשרים שנה נפטרה בבני ברק אשה -מההורים. לפני כ

"לא אוכל לשכוח את חשובה מאוד. וכך סיפר אחד מבניה. 
המחזה אשר עדיין עומד חי לנגד עיניי, אף שכבר חלפו 

'חזון שנים רבות מאז. הזדמן לי לעבור פעם בסוף רחוב ה
איש' בבני ברק, סמוך לבית העלמין של ישיבת פוניבז'. 
בעוברי מול בית החיים. הצצתי אל תוכו, ובמבט ראשון לא 
ראיתי שם אף אחד. השטח היה שומם מאדם, ונפש חיה 
לא נראתה בכל בית העלמין. אבל, בהשקפה שנייה 
הבחנתי בדמות של אשה הרוכנת על הקברים. למרות 

מקום שבו עמדתי, בכניסה לבית המרחק הרב בין ה
העלמין, ובין מקום תפילתה של האשה, יכולתי לראות 
שמדובר בדמות של צדקת, שכן כל צורת התפילה שלה 
אמרה תחנונים. התקרבתי למקום שבו עמדה, והנה עיניי 
רואות, ולא זר, את... אמא שלי עומדת על קברו של הסבא 

ילדיה שיצמחו זצוק"ל ובוכה בדמעות שליש ומתפללת על 
ויגדלו לתלמידי חכמים ויראי שמים אמיתיים. היא 
התפללה גם מתוך ספר התהילים שהיה בידיה, וגם בלשון 
המדוברת. איזה תחנונים! איזה בכיות! גם עיניי דמעו 
מרוב בכי. הלא הייתי צריך להיות עשוי מלב של אבן כדי 
 לא להתרגש מהמראה המפעים שהתגלה לי! במשך זמן רב

 
 

עמדתי מאחריה, והיא לא הבחינה בי כלל. האירוע הזה 
נחרט במוחי באופן לא יתואר",כך סיפר "ובמשך שנים 
רבות לאחר מכן עוד היתה לי מזה השפעה גדולה שגרמה 

 לי לרצות עוד ועוד לעלות במעלות התורה והיראה. 
העולה מהדברים לעיל מלמד כי האחריות העיקרית לחינוך 

ת על כתפיה של האם היהודיה. אכן, הילדים לתורה מוטל
העברת לפיד התורה מדור דור אינה דבר של מה בכך, 
והאשה ראויה לכול הערכה על שהיא מקיימת את התפקיד 
הרם המוטל על כתפיה, בגדלה את בניה בדרך הטוב והישר. 
והדבר מוכח מלשון הכתוב בתהילים (פרק קיג פסוק ט) 

נקראת "עקרת "עקרת הבית אם הבנים!",אין האשה 
הבית" אלא בהיותה "אם הבנים"! בהיותה אם מנחה 
ומכוונת, מעוררת ומשגיחה, ומגדלת את הבנים לתורה 

  ויראה.
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 
מסירותה של אם בישראל בחינוך ילדיה ליראה ואהבת 

 השם...
ים. ישנו תורה מצוי, הרבה ימים מרגש-יש בחייו של תלמודד

היום המרגש של "שלום כיתה א'". היום הראשון, העיניים 
הבורקות של הזאטוטים, ההקשבה הילדותית והתמימה, והכל 
מתוך משובת בוסר לקראת הזרימה לתוך הנהר הגועש של 
עולם התורה והמצוות. יש למשל את חגיגת סיום פרק "אלו 

ססגונית מציאות" של תלמידי כיתה ד'. יש את מסיבת חנוכה ה
עם הדרשה הכובשת של ראש הישיבה האורח, ואת קרנבל 
פורים רווי הפרסים והתחפושות. יש גם את מסיבת סיום השנה, 
עם ילדי המקהלה המתוקים הכובשים בקולם הצייצני את ליבם 
של ההורים והאורחים. אולם קהל קדוש, הכל משמח והכל 

הנ"ל.  פורח, אלא שישנה שמחה חגיגית אחת, שעולה על כל
מסיבת חומש. הטכס בו מעניקים המנהל ומחנך הכיתה את 
החומש לילדי כיתה א', עולה עשרת מונים על היום הראשון 

 בתלמוד תורה, ועל שאר סיומי המסכתות ומסיבות הסידור. 
מדוע? הו, הו, לכל ילד יש הסבר אחר מדוע מסיבת החומש 

וא בינינו הותירה בו חותם בל יימחה למשך כל שנות חייו. הל
לבין עצמנו, אין חולק שהחומש יהיה זה "בראשית" או 
"שמות", חופן בחובו את האור האלוקי המפכה באותן נשמות 

עם האבות והאמהות, השבטים משה  –זכות, ודרך היכרותם 
סוללת להם חופנים של אצילות רוחנית  –רבנו ומתן תורה 

המילים עליונה. הקשר הנפשי לחומש האישי, לחן הקורן של 
המנוקדות המודפסות, טעמו של רש"י ראשון, בונים 

 לזאטוטים את בניינם הרוחני עדי עד.
   

מנהל תלמוד התורה "שירת התורה" הרב חיים שריקי והמלמד 
המסור של כיתה א' הרב יוסף בלום הגיעו בשעת אחה"צ 
למרכז הקניות השכונתי ותפשו שתי עגלות. ומכאן ואילך 

ול של איסוף הממתקים בכל מכל כל. שהרי התחיל המסע הגד
סוד גלוי וידוע לכל תינוק של בית רבן, שממתק נותן חשק 
ומוטיבציה נוספת להשקיע מאמץ ללמוד בשקידה, להבין, 
ולהצליח. כולו מחמדים, וחיכו ממתקים. סוכריות צבעוניות, 
 על מקל, ולא על מקל. ופלים מצופים, גליליות, במבות וביסלי.

ם ממולאים בכל מיני מגדים ותופינים. ארגזים ובהם שוקולדי
פחיות שתיה, טרופיות, ושאר מיני משקאות ערבים לחיכו של 

 כל דרדק מצוי. 
שתבינו חברים, מסיבת חומש בתלמוד תורה "שירת התורה", 
זה ארוע שלא שוכחים עד היום האחרון. לא ההורים שוכחים, 

מעל כל ערימות ובטח ובטח שלא הצורבים הקטנים. וכמובן 
הממתקים ניצבים להם הפרסים היוקרתיים. שעונים, כדורים, 

 קרטוני משחקים, צפצפות, מכוניות אלקטרוניות. מה לא?
שלוש כיתות בכל  –בלי עין הרע  –ישנן ב"שירת התורה" 

מאה  ילדי כיתה א' פוקדים מדי בוקר -שיכבת גיל, ובסה"כ כ
את התלמוד תורה וצוללים לעולם התורה, ופיהם אומר שירה 
ותפילה. התור ארוך כמו הגלות, רוטן המנהל הרב שריקי, 
לאוזנו של המחנך הדגול הרב בלום. "לא נורא" מנחם אותו 

גם תורים ארוכים מאלה ויכולנו להם, ובכלל ידידי בלום. "היו 
 הרב שריקי, מאז ומעולם ראיתי בתורים הארוכים בדואר, בבנק

 
 



או במרכז הקניות, ניסיון מוסרי מן המעלה הראשונה. תור  
ארוך הוא ממש בית ספר לסבלנות, לויתור, ואפילו לעשיית 

 ..חסד לכאלה שאינם עומדים בקצב הכנסת המוצרים לשקיות.
מול עגלה צנומה למדי שהיו בה בעיקר  –לפניהם בתור 

עמד איש נמוך  –חפיסות סיגריות וכמה בקבוקי שתיה קלה 
קומה שמנמן ומקריח, בן חמישים לפחות, שעל אפו הנשרי 
 מונח זוג משקפיים לא הכי מהוקצע. הרבנים החרוצים הבחינו

כמו  –שהאיש הזה מטה אוזנו לשיחתם, ומפעם לפעם מציץ 
בעגלות גדושות הממתקים שהם מסיעים אט אט  –בלש סקרן 

לעבר הקופאית. "השיחה בינינו מעניינת אותו מאד. אני לא 
עשר דקות, שהוא מגלה ענין -מצליח לתפוש, למעלה מ

בתופינים של מסיבת החומש שלנו שתערך מחר. הפלאפון 
שלו צלצל בלי סוף והוא השתיק אותו פעם אחר פעם, ולא ענה 

יחה".  אולי הוא חושב שאנחנו יצורים מעולם אחר, לאף ש
גיחך הרב בלום. אתה יודע שהחילונים השמאלנים, בעיקר 
אלה שיש להם אף נשרי וקרחת, לא מסמפטים אותנו במיוחד, 
בגלל הזקן, הציציות והכיפה הענקית השחורה. אנחנו כמו חץ 
בעיניים שלהם. "כן, אתה צודק" לחש שוב הרב שריקי "אני 

ליח לקלוט בעיניים הנוצצות שלו, ברק של בוז וזלזול מצ
כלפינו. הוא מעיף מבט חודר בעגלות הממתקים, כאילו גנבנו 
אותם. חסר לנו שיזעיק משטרה. מאיפה צץ לנו הטיפוס 
המשונה הזה??? שיתעסק עם עצמו, מה הוא תוחב את אפו 
לשיחה בינינו... מה יש לו מהממתקים? השניים היו סקרנים 

הים עד תנוכי אוזניהם. כעבור עשר דקות נוספות ניצב ותמ
השמנמן המקריח מול הקופה, והתחיל להעמיס את בקבוקיו 
וחפיסות סיגריותיו על הדוכן מול הקופה. "תסלחו לי רבותי" 
הוא פנה לפתע לעברם של שני הרבנים "תסבירו לי בבקשה 
בשביל מה הכמות האדירה הזו של הממתקים. אני טעון 

ות... בלום את שריקי כמעט בלעו לשונם. הקול של בסקרנ
השמאלן הזה היה דווקא נעים לאוזנם, ולהפתעתם לא ניכר בו 
אפילו נימה דקה מן הדקה של ציניות מרושעת. עיניו חייכו 

 בטוב לב ובקעה מהן סקרנות ילדותית כמו של ילד בן חמש.
"הא, כן" אמר הרב שריקי "אתה לא תבין, אבל מחר בבוקר 

צלנו בתלמוד תורה "שירת התורה" חוגגים את מסיבת א
החומש... מעניקים לילדי כיתה א' את חומש בראשית... אתה 
מבין, הם לומדים תורה, וגם מחלקים להם ממתקים ופרסים 
שיהיו שמחים... "הו, כן, אני מבין מאד", השיב השמנמן. "לא 

אולי  נולדתי אתמול, אני יודע בדיוק מה זה מסיבת חומש, אתם
מוכנים להכניס אותי שותף למסיבה?".  "כן למה לא?" השיב 
הרב בלום. "אוקי" אמר האיש, תעמיסו על הדוכן את כל ארגזי 

 הטרופיות, שקיות הבמבה וגם את הפרסים. אני משלם...
בלום את שריקי, בלעו לשונם. הוא משלם? מה זה עלה 

הזה  במוחו? מנין נוצצת בו רוח הקודש? מה לאיש המשונה
ולמסיבת החומש שלנו? הקופאית העבירה את כרטיס האשראי 

 של האיש, והוא הניח את הממתקים מעבר לקופה.
"כבוד הרבנים, שמי נחום גרין,  אם תצטרכו עוד כמה דברים 
בשביל מסיבת החומש שלכם, אני לשרותכם. הנה כרטיס 
הביקור שלי... אתם תסלחו לי, אני אולי קצת חוצפן, אבל זה 

יה הגיוני ובסדר שגם אני אבוא למסיבת החומש, אני מבטיח יה
לא להפריע... "כן, כן.. למה לא" גמגמו השניים. "תודה, רק 
אימרו לי מה הכתובת". "רחוב יהודה הנשיא שכונת שבטי 
ישראל" המשיכו השניים. באיזו שעה להגיע? "בעשר וחצי" 

אמת זמזמו הרבנים נבוכים עד למעלה מגבותיהם. "תודה, ב
תודה שזיכיתם אותי ליטול חלק במסיבת החומש, הו, הו, כמה 
שאני מתגעגע לרגע הזה..." אמר אדון גרין, נפנף להם לשלום 

 ודחף את עגלתו לעבר מגרש החניה.
בלום את שריקי גרדו פדחתותיהם במבוכה. מאיפה נפל עלינו 
הגרין הזה? איך בלי ניד עפעף הוא שילם אלף מאתיים שקל 

 קים והפרסים? איך לא דנו אותו לכף זכות? מה מניעעל הממת
 אותו ליטול חלק במסיבת החומש, מה הוא ילדון בכיתה א'?

 "רבותי הרבנים" ביקשה הקופאית "תתעוררו".
   
 
 
 

 בבוקר, נכנסה למגרש החניה שממול 10:15למחרת בשעה 
תלמוד תורה "שירת התורה" מכונית מרצדס מהודרת, 

ווילונות משתלשלים מסתירים את הנעשה  חלונותיה אפורים
בתוכה. הנהג הנמרץ פתח את הדלת האחורית ממנה יצא 
מכובדנו אדון נחום גרין לבוש מכנסיים קצרות, חולצת 
משבצות קיצרת שרוולים ולרגליו כפכפים. אין ספק, האיש 

תזה לפורמט של מנהל עסק רציני. לא חליפה, לא -הוא אנטי
 ה? בהחלט! אבל זה מה שיש.עניבה, לא חפתים. משונ

מי כבודו? שאל השומר החביב שרוליק.  "אני לא כבודו" ענה 
לו נחום גרין. "אני מוזמן למסיבת חומש של כיתה א'" השיב 
האורח המוזר, ומה שנותר לשומר זה רק להביט בו משתאה 
ונבוך. גרין שלף מכיסו את הכיפה הלבנה והמקומטת שלו, 

 וביקש מהשומר לפתוח את השער.  הידק אותה חזק על קרחתו
רגע כבודו, נבהל השומר, אני מרים טלפון להנהלה לבדוק אם 

 מכירים אותך.
דמותו התמירה של המנהל הרב חיים שריקי נעה בזריזות לעבר 
שער ביה"ס. השומר פתח את השער רק לאחר שהרב שריקי 
 הנהן בראשו, ואז בצעדים זריזים נכנס גרין פנימה. לחיצות היד
החמימות, והטפיחות ההדדיות על השכם, שיכנעו את שרוליק 
השומר, שאכן מדובר באורח מכובד ותעיד המרצדס על כך, 
אבל גם מוזר למדי, יעידו הכפכפים והמכנסיים הקצרות. "נו 

מילא" הפטיר שרוליק . הרב שריקי הושיב את נחום גרין  
אף רץ בשורה הראשונה לימינו. המחנך המסור הרב יוסף בלום 

להגיש לאורח כוס אורנג'דה תוססת... ונדמה היה לו שאיזו 
ברכה שברירית "שהכל נהיה בדברו" הובלחה מפיו. מענין. הו, 

 2הו, הייתה זו מסיבת חומש לעילא מן כל ברכתא. מחנך א' 
הרב שמעון ניצח בידיים אמונות על מקהלת הזאטוטים 

טובה תורה שהפליאו לרגש בקולם הדקיק גם אבות קשוחים. "
מכל סחורה..." הם שרו בעיניים עצומות. "אשריכם אשריכם 
אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם... 
אביכם שבשמים". היי היי, עיניו של מנכ"ל חברת היבוא 

טופ" היו מרותקות לעבר הקטנטנים, ידיו היו -"גלובוס
ום. "ואומר שלובות זו בזו, והרב שריקי הבחין שהוא במתח עצ

ואומר מקווה ישראל השם" זימרו ילדי החמד כשהם מרימים 
על. "אביכם -את הכתרים שעל ראשיהם, ומניפים ידיהם אל

שבשמים מטהר אתכם". אחר כך עלה המנהל הרב חיים שריקי 
לבמה. הוא ליטף את ילדי המקהלה בלחייהם. נשק לכמה מהם 

ואמהות  וניגש למיקרופון: "הורים יקרים, אבות טובים
נפלאות, זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. מסיבת חומש 
הוא כמו יום מתן תורה... יום קדוש המשמח את אבינו 
שבשמים ומהווה סנגוריה על כלל ישראל. כאן המקום והזמן 
להודות לכם הורים נכבדים על ההשקעה העצומה שלכם 

על  בחינוך ילדיכם. על החמימות, האיכפתיות, האהבה, ובעיקר
 –שיתוף הפעולה עם המחנכים וההנהלה. כדי להצליח בחינוך 

יקירי, צריך לחבק ולנשק אותם  –נטיעות קדושות אלה 
בבחינת "ישקני מנשיקות פיהו", צריך לעקוב אחריהם בבחינת 
"עיני השם צופיות". אני חש חובה מוסרית נעלה לשמח אתכן 

לביש את אמהות יקרות, על המסירות היומיומית להאכיל ולה
צעירי הצאן, ולהביאם לכאן שבעים, שמחים ונטולי דאגות, 

 לקראת עוד יום של עמל תורה...".
הרב שריקי הבחין לפתע בנחום גרין  המרכין את ראשו. 

 לקבל את החומש...". 1"ועכשיו יעלו לכאן תלמידי א' 
לאחר הענקת החומשים עלתה שוב המקהלה המתוקה ובקולות 

 הארוע בשיר המרגש וסוחט הדמעות של מלאכים הסתיים 
 (שכתב והלחין המחנך הדגול יוסף בלום) "אמא, תודה לך".

הרב שריקי והרב בלום שמו לב שאדון נחום גרין החוויר... 
ועם אצבע יד ימינו הוא מנגב את העיניים. "אין ספק" הרהרו 

 אדם מרוגש כמו ילד קטן...".-"הבן
   
חדר המנהל. שלוש כוסות קפה לאחר הארוע, הוזמן מר גרין ל

שחור הונחו על השולחן, ואז לאוזני הרב שריקי והרב בלום 
 נחום גרין, איש העסקים את סגור ליבו. פתח

 
 



"שמתם לב שאני נרגש כמו תינוק... יש בי צורך עז להיחשף  
 בפניכם, כי אני מרגיש שאתם אנשים טובים, מחנכים דגולים

ה לה' שהכרתי אתכם. שעושים מלאכתם נאמנה, ואני מוד
בזכותכם חזרתי היום ארבעים וארבע  שנים לאחור. נחום גרין, 
ילד בן שש, שיש לו אמא טובה ונפלאה, כמו בשיר הסיום של 
המסיבה. ילד חביב וטוב, שיש לו אמא חמה ואוהבת, שרוצה 
שנחום שלה יהיה גדול בתורה. והיא דואגת כל בוקר לכוס 

חה חמה בצהריים, מתנות, וחיבוק קקאו בשבילו, סנדוויץ, ארו
של אם אוהבת, אשה עגונה שמגדלת שני ילדים קטנים בבית 
קטנטן בשכונת עוני. אמא שלוחשת לי באוזן: אבא הלך רחוק, 
אולי הוא יחזור פעם אבל אתה נחום תהיה צדיק, תלמיד חכם, 
ילד שעושה כבוד לכל אדם וגם לקב"ה. "אני מדבר איתכם 

ת לי... אשה צעירה, עניה, נטושה, ושומע את אמא לוחש
שמים בשביל להדליק אור בארץ גדולה. -סובלת, אבל עם יראת

כשסיפרתי לה שבשבוע הבא יש לנו מסיבת חומש בביה"ס, 
היא רצה לקנות לי בפרוטות שנשארו לה, נעלים חדשות, 
חולצה חדשה, עניבת פרפר חדשה. "אתה מלך" אמרה לי אמא 

ל התורה". "באותו בוקר של "אתה כמו משה רבנו, מקב
המסיבה, היא הלבישה אותי כמו נסיך והבטיחה כמובן להגיע 

הגיעו ההורים, ולפתע הבחנתי בדודה  11:00בזמן. בשעה 
פרידה אחות של אמא, נכנסת לכתה ומתיישבת. היא נראתה לי 
מוטרדת, ואני הייתי סקרן לדעת מתי תבוא אמא. דודה פרידה 

ץ, והלב הקטן שלי ניבא רעות. אמא חייכה לעברי חיוך מאול
לא הגיעה למסיבת חומש וכל השעה הארוכה הייתי מודאג 
ומיוסר. כשהמנהל העניק לי את החומש וליטף את שערי, 
הבטתי בעיניים שואלות לעבר דודה פרידה "איפה אמא?", 
אבל היא התעלמה ממני... אחרי שהכל נגמר, היא ניגשה אלי 

סע נחום. "אחזתי בידי את החומש חיבקה אותי ואמרה בוא ני
החדש ונכנסתי עם דודה פרידה בשערי בית החולים. אמא 
הייתה מחוברת למכשירים, צבע פניה  חיוור ומבהיל. הרופא 
הסביר לי שאמא הרגישה רע הבוקר ולכן הובהלה לבית 

החולים, ואם ירצה ה' היא עוד תבריא. הצגתי בפניה האטומות 
י אליה. ניסיתי לעניין אותה של אמא את החומש. דיברת

בנאיביות של ילד. כמעט כל יום לקחו אותי לבית החולים, 
 ודפדפתי מול עיניה העצומות למחצה בחומש שלי.

"אחרי חודש אמא נפטרה, ורשויות הרווחה העבירו את אחותי 
ואותי למשפחה "דתית". מהר מאד נעלמו הפיאות והתפילות 

י לכל דבר. לאחר שחרורי ותוך מספר שנים הייתי נער חילונ
מהצבא נכנסתי לעסקים, וכיום אני מנהל את חברת היבוא 
הענקית "קוסמוס טופ". אני יודע שאני עשיר בכסף, אבל עני 
ברוח. יש לי בלב צלקת בת ארבעים וארבע שנה. אימי עליה 
השלום לא הספיקה להשלים את משאת חייה שבנה יהיה גדול 

אימי לא היה שפיר במיוחד בתורה. כן, ידעתי שמצבה של 
אולם לא ידעתי עד כמה. והיום שהיה צריך להיות המאושר 
בחיי הפך לטרגדיה. תמיד כשאני נתקל באנשים חרדים, אני 
חש צביטה של חרטה, ואומר לעצמי, נחום,  אתה היית צריך 

 להיות אחד מהם וכמה חבל שהזכות הזו חמקה מבין ידיך.
אתכם משוחחים על מסיבת  "אתמול במרכז הקניות כששמעתי

החומש, הרגשתי שאני מוצף געגועים לאמא שלי, לחברים 
הצדיקים  שלי מכתה א' שנעלמו לי... ולכן ביקשתי שתזמינו 
אותי, כדי שאזכה למלא את החלל שבקרבי. ואכן כך, זכיתי 
בחוויה מלאת הוד ותפארת. יהיה לי לכבוד לאמץ את ילדי 

בכל פרוייקט רוחני שתרצו  התלמוד תורה, ולעמוד לימינכם
 להפיק. אני מוצא בשניכם חברים של אמת..." סיכם נחום גרין.

שריקי את בלום לחצו ידיו בחום רב. "זו זכות גדולה בשבילנו 
שיהודי חם כמוך ישמח תינוקות של בית רבן, אבל תעשה לנו 
טובה, עם כל החביבות והנדיבות והחברות בינינו, אנחנו נזמן 

, אבל אנא, אל תגיע עם מכנסיים קצרות וכפכפים... אותך אלינו
זה לא מתאים". גרין חייך בטוב לב. "אני איתכם לכל אורך 
הדרך, קיבלתי את ההערה. האמינו לי, רק היום קיבלתי חומש. 

 תנו לי יד כדי שאצליח לעלות לכיתה ב'. תנו לי יד".
 והם  נתנו לו יד...!

 

 
 אחים יקרים!

 

אל היא בדרך החיים שהיא מעניקה לילדיה וזה בעיקר על ידי האווירה שהיא משרה מעלתה של אם בישר
בבית, אווירת צניעות וקדושה, יראת ה' טהורה מתוך סבר פנים יפות ונועם הליכות. ואם כך תחנכנה נשות 
ך ישראל את ילדיהם אין ספק שהילדים שיגדלו בבית זה יתברכו במידות נעלות, וביראת שמים, ומכאן הדר

סלולה לזכות בילדים "בני תורה" זכים וטהורים שבעתיד יצמחו ויהיו לגדולי הדור. זוהי אם כן עיקר מעלתה 
של אם בישראל, המחנכת, המגדלת את ילדיה, המשקיעה את כל מהותה בביתה, בבחינת "כל עצמותי תאמרנה 

ב "אם לא תדעי לך היפה בנשים" מי כמוך ה'", לחוש בכל רמ"ח אבריה, שזוהי עבודת קודש. וזהו שאמר הכתו
היא  -הנהיגי את בנייך בדרך התורה, אז תדעי, כי אשה יראת ה'  -ביראת השם, צאי לך בעקבי הצאן  -יפה  -

 תתהלל.
 התורהבברכת 

 הרב יואל ארזי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 052-3939551בימינו אמן.  עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה 

 ,טוהר חיה בת איילהויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה,   לרפואת:
 נה בת רבקה,אסתרינה בת זולה, ח רפאל בן אסתר, לאה בת רחל,

 דרור בן מזל, אסתר בת וסינה.  שרה חיה בת סימי,
 יצחק בן טוני. .עוזיאל בן מרים שמעון בן יהודית.
 רונית בת שושנה. אביגיל מירב בת אסתר,  זיווג במהרה:

 

,רפאל (רפי) בן שלבייה ,ג'ינה בת בובה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 יהודה בן אסתר,  שושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה,

 תמר בת סעדה, עדי בן חנה, אפרים בן זו'רה, ג'נט בת לונה,
 קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה בת לאה, , חיים בן מיסה, רפאל בן לאה
 שמעון בן דונה., יעקב בן אסתר, דנה בת סוזן

 

 התודה והברכה לתורם שחפץ בעילום שמו.
 הדפסנו השבוע כמות מצומצמת של עלונים לפי גובה התרומה שה' שלח לנו.

בים יעמדו לתורם ולבני משפחתו לכל יהי רצון שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הר
 טובה וברכה.

 

 תודה לכל הקוראים שחיזקו במילים חמות, 
 ונמשיך את הדפסת העלון גם בשבוע הבא לגייס תרומותאנחנו מקוים שנצליח 
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 בשלח   •  120  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  )ד, ה(י הפך לבב פרעה ועבדיוויי
ההסבר המופלא של מרן הגר"ח קניבסקי על הנהגת פרעה: אדם לא 

  שרימה אותומסוגל לוותר למי 

תמיהה גדולה מתעוררת בפרשתנו, והיא, מה עלה במוחו של פרעה 
מו לקח עמו, כדי צרים כשהחליט לאסור את רכבו ואת עמלך מ

  לרדוף אחרי בני ישראל?
וכי לא ידע פרעה שעם ישראל אינו מתכונן לשוב יותר למצרים? הרי 

עצמו סילקם והוציאם מארצו לאחר מכת בכורות! ואם כן, - הוא
כיצד ניתן להלום את מילות הפסוק 'ויוגד למלך מצרים כי ברח 

  העם'? וכי הוא לא ידע זאת?
ומה שקשה עוד יותר, כיצד שכח פרעה את כל עשרת המכות שניחתו 
-עליו, והטבח הגדול שעשו הבכורים זה בזה, וכל מה שעבר עליו לא

 שאם ירדוף שוב אחרי בני ישראל,אמינא -מזמן? וכי היתה לו הווה
  צא נקי מכך?י

והנה, פרעה ועבדיו עומדים על שפת הים, ורואים שהים נקרע 
לשניים, אירוע נדיר ביותר, שלא היה מעולם, ולא יקרה עוד לעולם, 

  והוא רודף אחרי בני ישראל היישר אל תוך הים!
הרי פעולה זו, כפי שכותבים הראשונים, גובלת בשגעון ובטירוף 

באותו רגע שהים נקרע למענו? הרי אמיתי! וכי העלה פרעה בדעתו 
גם האיש הסכל ביותר היה צריך להבין שהים נקרע עבור עם ישראל, 

  וכשאתה, פרעה, תכנס אל הים, הים ייסגר עליך!
מה פשר כל המהלך הזה של פרעה, מרגע החלטתו לצאת ולרדוף 

שאלתי את גיסי  –שוב אחרי בני ישראל, ועד כניסתו אל תוך הים 
  י.הגר"ח קניבסק

גיסי שליט"א השיב לי, כדרכו במקרים רבים, בציטוט מתוך דברי 
  הירושלמי הנמצא במסכת בבא מציעא, פרק הכסף הלכה ג'.

מפורסמים בדיני אונאה, הוא, שאם אדם הונה - אחד הדינים היותר
בטל; המקח  –המקח קיים; יותר משתות  –את חבירו בפחות משתות 

   כר צריך להשיב את האונאה.המקח קיים, והמו –ואם הונה בשתות 
שואל הירושלמי: מדוע אם האונאה היתה ביותר משתות המקח 
בטל, הרי יכול המוכר להשיב ללוקח את חלק ההונאה, וכך ליישר 

  את ההדורים ביניהם, ועל מה ולמה אמרו חז"ל שהמקח בטל?
תירוצו של הירושלמי, אמר לי הגר"ח, מסביר גם מה שעמד מאחרי 

ציאת מצרים ובקריעת ים סוף, ואת הדברים הללו מעשי פרעה בי
צריכים לשים היטב אל לבנו, כי יש בהם לקח חשוב מאוד לחייו של 
כל אדם ואדם. 'אמר רב זירא, יכיל מימר ליה, לית איקרי דיהון 
בריתא אמרין פלוני איגחך'! ומסביר ה'פני משה': הלוקח יכול לומר 

ומרות עליי שהצליחו להונות למוכר, אין זה מכבודי שיהיו הבריות א
  אותי, שמכרו לי ביוקר, עד שהחזירו לו את חלק ההונאה.

דהיינו: בודאי שאם הוויכוח היה רק סביב אותו חלק שישי מהמקח, 
היה אפשר לתקן שהמקח יהיה קיים, ויחזיר לו המוכר את ההונאה. 
הבעיה היא, כפי שאומר הירושלמי, שהלוקח עומד וצועק 'רימו 

ומעתה יצחקו עליי הבריות, ויגידו שאני 'טיפוס תמים', אותי', 
ואפשר לרמות אותי, וכפי שהבריות נוהגות לומר ש'ברגע שהטיפש 

  יוצא לשוק, כל הסוחרים מתכוננים לעשות עסקאות טובות'! 
  ועל כך הוא לא מוכן לסלוח! על הבושה שנגרמה לו הוא אינו מוכן לוותר!

וזה מה שעמד מאחרי הנהגתו של פרעה כשרדף אחרי בני ישראל. 
  מכה מעשרת המכות לא   אף אכן, הוא זכר את כל מה שנעשה איתו. 

נמחקה מזכרונו. אבל עם כל זה החליט לרדוף אחרי העם, ואף 
  מפני שרימו אותו!!! –להכנס אל תוך הים, וכל זאת למה? 

שנתן ה' את חן העם בעיני פרעה לא היה מסוגל לוותר על כך שאחרי 
מצרים, שאלו 'איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב 
ושמלות'! כעסו גבר ביותר מפני שכשבני ישראל לקחו את כלי 
הכסף והזהב, הם עשו זאת רק בגדר השאלה בעלמא, ועכשיו הוא 
כבר מבין, פרעה, שרימו אותו, ואת כל עמו, והעם היהודי רוקן את 

ועשאה כמצולה שאין בהם דגים, ואינו מתכונן להחזיר את  מצרים
כל החפצים הללו! ועל כן הוא לא היה מוכן לסלוח! זה מה שהעלה 

הדעת, והביאו להחלטה השגויה - את חמתו, ולקח ממנו את ישוב
  (ברכי נפשי)   !והנוראה הזו לרדוף אחרי בני ישראל

  (טו, כז)כי אני ה' רפאך 
  כוחה של אמונה!

סיפר בספר "רפא ירפא" מביא, עד כמה גדולה כוחה של אמונה, 
רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א: הגאון ר' יצחק אלחנן זצ"ל היה 
מספר ששמע מרופאו של הקיסר, שבא אל הקיסר בערב שבת 
אחה"צ, וכשיצא ממנו המתינה לו אשה אחת והתחננה על נפשה כי 

ה שהוא כבר גוסס וכי בנה חולה מאוד, ושיכנס לראותו. נכנס, ורא
אפסו כל התקוות, ובכל זאת רשם "רצעפט" שתלך לבית המרקחת 

  ותקנה אלו התרופות, ותתן לחולה כל י"ז דקות ארבע טיפות.
ביום ראשון עבר הרופא במקום, וראה את הבחור הזה מסתובב כבר 
ברחוב, התפלא עד מאד ונכנס אל אמו לשאול מה ארע. וסיפרה לו, 

רוב לכניסת השבת, וחשבתי שבין כה לא אשיג את הנה כבר היה ק
, לכן הרתחתי מים והרי מיהו הרופא האמיתי אני יודעתכל התרופות, 

ושמתי בו את ה"רצעפט", ונתתי לחולה כל י"ז דקות ארבע טיפות 
  מהמים, וב"ה הבריא.

  (טז, כז) ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט ולא מצאו
כתוב בפסוק: "ולא  , מדועמישלןשאל הצדיק רבי מאיר מפרי

מצאו"? הרי בשבת לא ירד מן כלל, וא"כ היה צריך לכתוב "ולא 
היה", שהרי לשון "לא מצאו" שייך  על דבר שהיה ואבד, ולא על 

  דבר שלא היה כלל.
לשון הפסוק יוסבר על פי דברי המדרש  -הסביר הרבי  - אולם 

לא ירד מן, (ילק"ש): בשעה שאמר משה רבינו לעם, כי בשבת 
ועליהם ללקוט ביום השישי לחם משנה גם בשביל שבת, זממו דתן 
ואבירם בלבם מחשבת רשע, להראות לעם שמשה רבינו אינו דובר 
אמת. אמרו דתן ואבירם לעם: משה רבינו טועה! בשבת בבוקר, 
כאשר תקומו משנתכם, תראו שירד מן כמידי יום ביומו! מה עשו? 

ן ואבירם בחשאי, ופיזרו מן סביב בשבת, בבקר השכם, קמו דת
לאהלי ישראל, ובלבם אמרו: כאשר יקומו בני ישראל ויראו מן, איש 
בפתח אהלו, יחשבו כי משה רבינו אינו דובר אמת. מה עשה הקדוש 
ברוך הוא כדי להפר עצת רשעים אלה? שלח להקות ציפורים למחנה 

כאשר  ,ובני ישראל. אכלו הציפורים את כל המן עד שלא נשאר ממנ
קמו בני ישראל ויצאו מאהלם ראו שאין כל זכר למן מיד אמרו: משה 

משום  - כתוב בפסוק: "ולא מצאו"  -ומשום כך סיים הרבי  אמת!
  שלא מצאו מן כדברי דתן ואבירם.

על פי דברי המדרש הללו נהגו בקהילות ישראל בכל ערב שבת 
המעשה  פרשת בשלח, לפזר אוכל לציפורים כדי לתת להם שכרם על

  הטוב שעשו.
  

                                    

  תשובה לחידה הקודמת: ארבה (רש"י י, יט)  מה הקשר בין קריעת ים סוף למכת ארבה?                                 

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה          



 סיפור השבוע    
  למען יראו את הלחם את האכלתי אתכם במדבר בהוציאי אתכם מארץ מצרים""                     

אמר להם: 'הדור אתם ראו דבר ה'', ונניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מהיכן נתפרנס? הוציא להם צנצנת המן,  והם אומרים:"בימי ירמיהו, כשהיה ירמיהו מוכיחם: למה אין אתם עוסקים בתורה? 
 (רש"י)   , בזה נתפרנסו אבותיכם, הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון ליראיו".'ראו'לא נאמר אלא  'שמעו'

  השגחת ה' על פרנסת המוסרים את עצמם ללימוד התורה
מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א רגיל לומר שגם בתקופתנו רואים בחוש, שכלפי אברכים יש הנהגה ניסית שלא כדרך הטבע, הן באשר 
לפרנסתם והן בכל הנוגע לחיתון ילדים, הקב"ה מנהיג את האברכים בהנהגה מיוחדת, שאינה נחלתם של אותם שעזבו את הכולל לצורך 

ובעיקר עליהם לזכור להשליך על ה' את יהבם ולבטוח בו. ואל ירבו  ,פרנסתם. אולם כל זה בתנאי שלא יכלו את ממונם על מותרות
  רה ועומדות בסתירה לבטחון אמיתי בקב"ה.בהשתדלויות המבטלות מעסק התו

סיפר הג"ר אשר וייס שליט"א: אברך, תושב העיר מנצ'סטר שבאנגליה, הקדיש את כל עיתותיו לתורה, ולמד בהתמדה עצומה. גם כאשר 
ימוד של המשפחה הלכה וגדלה בס"ד, המשיך האיש לשקוד על תלמודו וכל עול ניהול הבית נפל על אשתו אשר מסרה נפשה למען הל

בעלה. רבים תמהו ממה מתפרנסת משפחה זו, כאשר האב לומד כל היום והאשה עסוקה מבוקר ועד ערב בגידול ילדיה. למעשה הם חיו 
בעוני גדול והסתפקו במועט שבמועט, ונתמכו מעט בעזרת ההורים והידידים. כאשר הציעו לאותו אברך משרות תורניות שונות, שהכנסה 

יד בשלילה נחרצת. כך המשיכו לחיות בדלות והסתפקו, כאמור, במועט. [כאן המקום לציין ולהדגיש שהנהגה זו נאה בצידן, השיב תמ
  אינה דרך לרבים, אלא ליחידי סגולה אשר חשקה נפשם בתורה ומצטיינים בגודל מידת הבטחון שלהם].

הורי האברך תבעו ממנו לצאת לעבוד, וכאשר כאשר זכו ללידת הילד העשירי, הפכו השאלות של הסובבים אותם, לדאגה של ממש. 
עשר, שוב -המשיך להתעקש ניסו להתפשר עמו והציעו לו שיקח משרה חלקית, אך הכל ללא הועיל. כך היה גם כאשר נולד הילד האחד

אפילו לרגע,  דאג ההורים ניסו את כוחם והבן בשלו: אני אמשיך ללמוד וה' יעזור. כעבור זמן מה נולד ילד נוסף, ובעל הבטחון דנן לא
עשר. ההורים כבר לא ידעו את -בימים ימימה. דבר לא השתנה בהשקפתו גם כאשר בא לאויר העולם הילד השלושהוהמשיך באורח חייו כ

  נפשם מרוב דאגה, וכמעט פרץ סכסוך בינם לבין בנם, אולם אז קרה דבר יוצא דופן.

אבינו ע"ה, הבחין האברך בעת שובו מהכולל במעטפה חומה גדולה  זמן קצר אחרי שהוכנס הבן השלושה עשר בבריתו של אברהם
הוא ניסה לנחש  בע סמל המדינה ונכתב לידו "רשם בית המשפט המחוזי".טהמבצבצת מתוך תיבת המכתבים שלו. על המעטפה היה מו

ם בית המשפט, אך לא הגיע לשום מסקנה סבירה. כאשר פתח את המעטפה גילה שהוא מתבקש להתיצב בבית המשפט איזה ענין יש לו ע
בתאריך פלוני, כדי לממש את צוואתו של מיסטר ג'ון פ. קלאבארי שנפטר לפני זמן לא רב. הענין נראה לו מוזר ביותר, שכן מעולם לא היה 

יו, בודאי מדובר בטעות, אמר לעצמו. מיד שלח מכתב לבית המשפט, והעמיד אותם על לו עסק עם אדם בשם זה ואף פעם לא שמע על
טעותם. אולם לאחר מספר ימים קיבל שוב מכתב מרשם בית המשפט, ובו נכתב שעל פי החוק הוא חייב להתייצב ביום ובשעה שנקבע 

ליש"ט. מחוסר ברירה נסע האיש ביום המסויים לבית לדיון בעניינו. עוד נכתב שם שמדובר בצוואה המקנה לו סכום של חצי מיליארד 
המשפט. שם התברר לו שמיסטר ג'ון פ. קלאבארי הלך לעולמו חשוך ילדים. בצוואתו הורה לתת את כל רכושו שכלל שני מפעלים גדולים 

היא הגדולה ביותר.  ועוד נכסים רבים, למשפחה הגדולה ביותר בעיר. בדקנו במירשם התושבים, אמר לו השופט, ומצאנו שמשפחתך
אמנם עד לפני שבועיים היתה בעיר משפחה נוספת שלה שנים עשר ילדים, אך הבן האחרון שנולד לכם לאחרונה הפך אתכם למשפחה 

בשבת שלאחר מכן ערך האברך "קידושא רבא" מפואר לכל מתפללי בית המדרש. עליו  הגדולה ביותר בעיר, לפיכך הירושה מגיעה לכם. 
  (ילקוט יוסף לקח) "ברוך הגבר אשר יבטח בהק והיה ה' מבטחו".  ראוי להאמר 

  

  רוצה להראות חולה שסובל, כדי שיראו מידה כנגד מידה
ההלשנות שלו רח"ל, כעבור זמן נענש, כשקיבל את המחלה  מוסר אחד, דיבר דברי בלע ונאצה על התורה ולומדיה, והצדיק את: שאלה

  דיין, ויראו בעיניהם שיש מדה כנגד מדה? אחד, אם מותר ללכת עם תלמידיו, להראות להם שיש דין וישושואל  הנוראה בפיו.
ישראל  הרי משה ובני, וכבר תמה ולומר שירה ה פ' בשלח): מעשה ידי טובעין בים ואתם רוציםכתב הישועות מלכו (ליקוטי תור: תשובה

הניתוח  ו בהצלחתביר הדבר, כמו בחולה שעושים לו ניתוח, אף כי בטוחים קרוביויש להס "באבוד רשעים רינה"? , וגם כתיבאמרו שירה
, וכמו"כ בשעת ניתוח ד'ובערת הרע מקרבך', סוף כל סוף הוא עת ניתוח , כישעת הניתוח אין כאן מקום לשמחה"מ בשיתרפא על ידי זה, מ

א ביעור הרע, שאמר מעשה ידי טובעין בים אף כי הו ומחה, וזהשעת הניתוח אין מקום לש"מ בדבר נחוץ ומביא רפואה לעולם, מ הוא אף כי
לאור זאת גם בשאלתנו, היה מקום  .יעו"ש בוד הרשעים, שרו משה ובני ישראל,"כ לאחר אילשמחה, ורק אח ן מקוםמ"מ בשעת מעשה אי

  .יו הוא שעת הניתוחנענש, זה יגרום לצופים שמחה, אין לבקרו, מפני שעכש , כשיראו את החוטאעת הביקורלומר אם בש
] שנאמר ונוסרו ותה [את העונש שמקבלת האשה הסוטהלרא ף ח ע"ב): ונשים חייבותואין להביא ראיה להתיר לראותו, מהמבואר בסוטה (ד

 .מוסר, ולראות מה שקורה לאדם שחוטא ו"ש. ואם כן גם בעניננו נאמר שיש מצוה לראותו כדי לקחתתעשינה כזמתכנה, יע כל הנשים ולא
ו "כ בנידוננו, שהמוסר הרע לאנשים, וכשיראלאיד, משא ן שמחהה לא עשתה רעה לנשים שבאו לראותה, ולא מעורב כאפני ששם הסוטמ

  .וו, שלא לשמוח במפלתלכאורה אסור לראותן זה מעורב כאן גם שמחה לאיד, באופ אותו סובל, יהיה
, אך להראות את הנגעים הנוראים, כי רק שירה אסור לומר לי שמותר "ל, אמרששאלתי שאלה זו את מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצאולם כ

  ווי העמודים)הגר"י זילברשטיין, (    ., ואדרבה מזה יהיה לו קצת כפרת עוונותרההנהגה של מדה כנגד מדה מות להראות את
                          

  ?ואם תשימו אותי בקופסא אז היא תהיה קלה יותר קיים גם בשינייםאני  אני קל יותר מנוצה               
   .דוד פיליפס נ"ישם הזוכה:    מילים. :תשובה לחידה משבוע שעבר

  

  בטיסט להולדת הבת הנכדה –משפחות יונגרייז         : משפחת ברקוביץ לאירוסי הבן        משפחת וובר לאירוסי הבת העירמרכז 

  משפחת קורנגוט לאירוסי הבת     משפחת כץ להולדת הבת             הנכד הולדת הבןל (מרכז העיר)ליכטמן  -  הנדלסמן תומשפח :הדרגני 

  
 

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                    
 חותנו אצל מזונות שאכל בעת ל"ז ך"הש רבינו: ישרים אור בספר מובא
 ל"ז ך"הש לחתנם ואמרו השוק ביום וחמותו חמיו אליו בא אחת פעם, הגביר

 אם ונראה, לך שיזדמן מה סחורה ותקנה השוק על ולך מעות עם שק קח -
, השוק על והלך ך"הש להם שמע. הזה בעלם ידים במעשי הצלחה לך יש

. גדול רוח ועשו מכרוה כ"ואח, בזול סחורה שקנה גדולה מציאה לו ונזדמנה
 ובאו, אחד השוק יום הגיע שוב. בזה גם הצלחה לו שיש שראו מאוד ושמחו

 ָאַמר: הפסוק את ואמר ך"הש והתיישב, לסחור השוק על שילך ך"להש כ"ג
יג שאכן עד, בתורה ההוגה הזה האברך את - ֶאְרּדֹף, השטן זה - אֹוֵיב ִ  ַאׂשּ
ק ָלל ֲאַחּלֵ  מרוב מרובה זמן שיסחור עד גדול רווח לו ואתן למסחר אוציאו - ׁשָ
ְמָלֵאמוֹ , תלמודו וישכח רווחיו י ּתִ  בו מובטח ואהיה, תאוותי כשאמלא - ַנְפׁשִ
מוֹ  אזי, שכחתם מחמת ללימודיו לחזור יוכל שלא  אף ממנו אקח - ָיִדי ּתֹוִריׁשֵ
 לחמיו ך"הש זאת שאמר ואחר, ומכאן מכאן ריק ויהיה, כן גם המעות את

 ,)ח״א כתב אלף.(יותר לסחור ללכת רצה ולא לתלמודו חזר וחמותו
 

 ויאמינו ישראל לעם הגדולה האמונה באה מצרים סייבנ קיתוהאל בהתגלות
 שמחה ר׳ מרן הרה״צ כדברי, אמונה ויש אמונה יש אבל. עבדו ובמשה בה׳
, חקירה עפ״י אמונה, סוגים שני יש באמונה כי: שאמר זצ״ל מקלם זיסל

 טעם שלא איש:  נפלא ציור זה על ואמר. המציאות מתוך בחוש ואמונה
 שהלחם - החקירה דרך על לו ומברר פילוסוף אליו ובא לחם טעם מעולם

 פילוסוף אח״כ לבוא יכול שעה באותה, אדם של נפשו את המשביע. הוא
. משביע אינו שהלחם ־ ההיפך את החקירה עפ״י ברורות בהוכחות ולברר שני
 ־־ לשובע לבו את וסעד שביעה כדי לחם ואכל רעב היה אחד אם אבל

 שהלחם החקירה עפ״י לו ויבררו פילוסופים מאה כך אחר יבואו אם אפילו
 החוש, הנסיון מן לו ברור שכבר אחרי, מהם יתלוצצו משביע שאינו דבר הוא

 יתר כל תועילנה ולא ־ האדם את ומשביע הזן דבר הוא לחם כי, והמציאות
 כך. בחוש והרגיש שראה ממה אחרת לו לברר וחקירות הפילוסופיות
 מפני בה׳ יאמין אחד אם - מקלם זצ״ל הסבא אמר— אמונה הדברבעניני

 החקירה את לו שיהפך אחר חוקר לבוא יוכל החקירה עפ״י אמונתו שלמד
  אחזה״ ״מבשרי מציאותית, חושית היא שאמונתו זה מאמין נקרא מי. פיה על
 המצוות מקיים, תורה לומד שכשהוא ־ כזו למדרגה עד השתלמה אמונתו אם

 ח״ו ולהיפך - עילאית נפשית חיות בעצמו מרגיש הוא, לה׳ עי״ז ומתקרב
 וערטילאיות ריקניות מרגיש הוא המצוות וקיום התורה מלמוד כשמתרפה

 בעולם אדם שום כזו אמונה - דרכיו שיתקן עד מנוחה מחוסר והוא, בנפשו
 אמונה זו ולאמונה. המציאות מתוך וגדלה מוחשית היא כי, להכחישה יוכל לא

 היד את ישראל ״וירא. סוף ים בקריעת ישראל בני הגיעו, בחוש
 )מוסר דרכי(הגדולה״

 
 לבנות באב מעשה. צדקה בנתינת מאד מפורסם היה זצ״ל מסטמאר הרבי

 לתשלום כסף די ידו מצאה ולא היתה מאורסת מהן אחת אשר בוגרות
 אותו נכנס. השידוך בעזיבת איימו והמחותנים קרב החתונה זמן. הנדוניה

 כל. שליש בדמעות צערו לפניו ותינה האדמו״ר של לביתו מדוכדך יהודי
 לסילוק לך חסר כסף ״כמה. בצערו הם אף והשתתפו בראשיהם נדו השומעים

 גבוה סכום וציין האיש חישב. שאל, ״?ההוצאות ושאר החופה ולעריכת החוב
 ונתןמיהר, ונותן״ חונן ״וצדיק נאמר עליו, האדמ״ר. דולר אלף כשלושים של

 שבו ומיד ככה האיש ראה. דולר אלף ותשע עשרים האיש של בידיו
 ולטוב זצ״ל מסטמאר לרבי והודה עמד רגש מלא ובקול, אליו עשתונותיו

 כברמועטות בדקות ועתה בלבד הצדיק בברכת היה חפץ, אמר, הנה. לבו
, מקורביו התפלאו. צריכים הם לימוד זי״ע האדמו״ר של ומעשיו דבריו.נושע

? הכסף מן מעט החסיר מדוע מועטות בדקות שכזה סכום נתן אם? מה וכי—
 יודע: להם והשיב המקורבים אותו שאלו, הבית את יהודי אותו יצא משאך

 האיש מהרהר היה לא, משאלתו כל ממלא הייתי לו. האדם נפש את אני
 הקודם צערו שוכח היה מועטות דקות תוך אלא. שקיבל במתת בשמחה

, ואני... יותר ביקש שלא על ולהצטער להתחרט ומתפנה ממנו שנשתחרר
 מסתפקת אינה שלעולם הנפש של נפתוליה כך, אכן השלימה בשמחתו רציתי
 )ומנוחה בית(שיש במה

                                                                                                            

                   לקט פירושים על פרשת השבוע                
ח ּקַ חוּ  ַוּיִ ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ באחת מאגרותיו של המהר׳׳ם שיף, מצוי סיום  :רׁשֵ

הכולל פסוק מפרשת בשלח, הערוך בצורת חידה: ״ויקח שש מאות רכב(נותר) 
לאחר נסיונות מייגעים פוענחה חידה מבריקה זו בדרך הבאה: "ויקח  בחור".
רכב",  " מאותיות –רכב" "אות .כשאתה לוקח(מפחית) מספר שש, מ -שש" 
מספר  ,216־ נותר בידינו "נותר"בחור ,222בגיטמריה ם שה

 )ורה(פרפראות לתהעולה לגימטריה של"בחור׳׳...
 

ָרֵאל ה ּוְבֵני ִיׂשְ יר ֹמׁשֶ בקשו מלאכי השרת מובא ש (מגילה י:)בגמרא   :ָאז ָיׁשִ
לומר שירה, אמר להם הקדוש ברוך הוא: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים 

השרת לא ניתנה רשות לומר שירה, ואילו  שירה?.יש לשאול מדוע למלאכי
בני ישראל לא אמרו  -לבני ישראל ניתנה רשות?אלא אומר בעל ״כלי חמדה״ 

שירה על האסון של המצריים אלא על תשועת עצמם כמו שנאמר: ״ויהי לי 
המלאכים לא נשתעבדו במצרים, נמצא שכל השירה שלהם לישועה״ אבל

שירה על אסון של אחרים כי מעשי ידיו  היתה על אסון אחרים, ואין אומרים
 (לבוש יוסף)של ה׳ הם

 
ַען ָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבּיָם: ַוּתַ י ָגֹאה ּגָ ירּו לה' ּכִ  דבר שמעתי ָלֶהם ִמְרָים ׁשִ
 מהו בים רמה סוס ורוכבו גאה גאה כי' לה שירו לנשים אמרה מרים ,נפלא

 אף על פי להם אמרה אלא,לנשים לאומרה זה פסוק לקחה שמרים המיוחד
 בגלל זאת בכל ,בזה ואשה פטורה ,התורה לקבלת היה מצרים יציאת שתכלית
 רק לא היה שהעונש כמו ,במחול לצאת עליכם ,לבעליכן תסייעו שאתם

 ולא לרוכב רק עונש שלכאורה מגיע אע״פ ,לסוס גם אלא ,למצרי ״לרוכבו״
 ,ממש בו יש שהמסייע הרי ,גם כןנענש  ,לרוכב סייע שהסוס מכיון אלא ,לסוס
ִרְכֵבי  שיר השירים)ב  שכתוב וזהו .במחול צאינה ישראל נשי ולכן ְלֻסָסִתי ּבְ

יִתיְך ַרְעָיִתי: ַפְרֹעה ּמִ   (בית ומנוחה)״ ּדִ
 

ַמע ְלקֹול ה' ַוּיֹאֶמר ׁשְ מֹוַע ּתִ ה ְוַהֲאַזְנּתָ  יךָ וקֱאלֹ   ִאם ׁשָ ֲעׂשֶ ֵעיָניו ּתַ ר ּבְ ׁשָ ְוַהּיָ
י  ים ָעֶליָך ּכִ י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ יו ּכָ ל ֻחּקָ ַמְרּתָ ּכָ ְלִמְצֹוָתיו ְוׁשָ

חולה אל הרופא, רושם לו הרופא סם פלוני ועשב כאשר בא  ֲאִני ה' ֹרְפֶאָך:
אלמוני לרפואתו. עוד יאמר לו הרופא, כי לא יאכל דבר זה ולא ישתה דבר 
זה. ועל הכל יסמוך החולה וישמע בקולו. למרות שאין החולה מבין כיצד סם 
פלוני יביא מזור למחלתו וכיצד משקה פלוני יקרב את קיצו, מכל מקום הוא 

, אשר הוא הבקי, המבין והמומחה לדבר.וכך גם בתחלואי סומך על הרופא
הנפש. הרופא הגדול, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, נתן לנו סדר 
מצוות וחוקים, אשר יועילו לרפואת נפשותינו. אף על פי שאין אנו מבינים 
כיצד מצוה פלונית או חוקה אלמונית תועיל לתיקון הנפש, מכל מקום מחובתנו 

רי הרופא הגדול, אשר הוא הוא יודע את תחלואי הנפש ואת דרכי לקבל דב
זהו שאומרת התורה: "אם שמוע תשמע בקול ד' אלוקיך  הרפואה שלהם.

והישר בעיניו תעשה"אף על פי שאולי אין הדברים נראים כשרים בעיניך, 
והרי הם, לדעתך, דברים בלא טעם, "והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו", 

בעיניך כחוקים ללא טעם, אזי "כל המחלה אשר שמתי במצרים  הגם שנראים
לא אשים עליך". ושמא תשאל: כיצד זה אדרש לשמור חוקים אשר אין אני 
מבין את טעמם.התשובה לכך: "אני ד' רופאך", וכשם שאתה שומע לרופא 
לכל אשר יאמר, מפני שאינך יודע בחכמת הרפואה, ואילו הוא יודע, כן אני 

 )החיד"א, נחל קדומים(א נאמן, היודע מה טוב לך ומה אינו טוב לך.לך כמו רופ
 

ֲעָמֵלק ֵחם ּבַ ים ְוֵצא ִהּלָ ַחר ָלנּו ֲאָנׁשִ ַע ּבְ ה ֶאל ְיהֹוׁשֻ ויש לדקדק מדוע  :ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ
כשבני ישראל יצאו ממצרים כתוב ״ה׳ ילחם לכם ואתם תחרישון״ ואילו כאן 

בר רשות יש צורך בבטחון שה׳ יתברך כתוב ״צא הלחם בעמלק״? ברם בכל ד
ישלח את עזרתו, וההשתדלות האנושיות אינה מועלת כלום, ולעומת זה, 
במקרה של מאבק למען היהדות והדת אין לסמוך על בטחון, אלא חובה 
לעשות את כל הניתן לעשות. ולכן בשעת מלחמת עמלק שהיא סמל המלחמה 

אסור להחריש ולהסתפק רק  מצד הרשעות והכפירה, נגד האמונה והיהדות,
 בבטחון כי אם צא והלחם בעמלק... (פרדס יוסף).

 ולהפיץ לזיכוי הרביםאפשר לצלם 

  בס"ד
 בשלח 

 171מספר  -גליון
  והישושנהבןדודלרפואת



  
    

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 

 הזמין. נחוץ בענין ל"זצ שך הרב במרן להועץ הוצרך גן רמת מרבני אחד
 לא, .גדול רב: נוסע הוא מי אל לנהג סיפר בדרך. הכתובת את ומסר מונית
? פועלות הן. בודאי, כן, ברכות. סגולות מחלק אינו,.אדיר גאון אבל, מקובל

 הרבים מזכה שברכת )א"ע פה מציעא בבא( אומרת הגמרא הלא, ספק בלי
, לבנה פהיכ הוציא והנהג, הגיעו, טוב! הוא ברוך הקדוש כברכת כמוה

 ברכה הוא מבקש?להצטרף יכול הוא. לראשו חבשה, לימינו מהתא, מקופלת
 מאור התקבלו .ובענינו להועץ, אחריו ישאר הרב. ראשון יכנס, ודאי. לחולה
 לכלבתו ברכה בקש, לדמעות קרוב, עז ברגש. הרב ידי לנשק רכן והנהג, פנים

 הרב- חלתה, אללי, וכעת. המשפחה אהובת, בנפשה קשורה נפשו, החולה
 הסידור את נטל", רחמים מלא זקן" ממש, שך הרב אבל, בשמעו התפלץ
 שיבריאו, לחולים מיוחדת תפילה לנו יש": "לחולה שברך מי"ל ודפדף

 ענה", לסי"-" החולה שם מה לדעת עלינו כן פניל אבל, דשמיא בסיעתא
... אה"?"האמא ושם: "העבות למשקפיו מבעד בו הביט שך הרב.בהתרגשות

 לעשות אפשר אי אז, "דוריהס את וסגר שך הרב נאנח", חבל""...יודע לא
 והגדת מהגה"צ ר' יעקב גלינסקי זצ"ל)('"...שברך מי'
 
 

 שלא להגיד הוא ראוי היה שכן, משה רבינו ולא" רבינו משה" שנקרא הטעם
 עניו שהיה מפני רק התחכמותו רוב בשביל אמת תורת תורתו את החזקנו

 התורה מסורת על רק סמך ולא בעלמא כמשה רק עצמו החזיק ולא אדם מכל
 ולמדה שחזר לפי רבינו הוא נעשה כך וע״י הגבורה מפי בסיני לו שנמסרה

 )החיים ספר( לנו

 
 

 תורה לשמירת". מלחמה לך תעשה בתחבולות: " )ו, כד משלי(בפסוק נאמר
 זו מוצלחת עיסקה.מסחרי בעסק כמו, תחבולות לפעמים נדרשות ומצוות
 מקובל : לדוגמא. מקסימלית והרווחיות מינימלית ההשקעה שבה עיסקה
 איזה:  ואמר בכה, שלו[ קטן טלית בציצית אחז פטירתו לפני א"שהגר בידינו
 בכמה הזה בעולם, הנה. ממנו להיפרד עומד שאני העולם הוא נפלא עולם

 לקיים זוכים - ציצית שלובשים רגע וכל,ציצית לקנות ניתן[ פרוטות] קופיקות
'. וכו שכינה פני קבלת כמו והיא, כולה התורה כל כנגד שקולה שהיא מצוה

 במחיר ציצית קונה אדם!  עצומים והרווחים, מזערית כה היא כאן ההשקעה
 המון מרוויח הוא ,כך על לחשוב בלי אפילו, היום ובמשך,אותה לובש, פעוט

' מחשב' כביכול יש, ה"הקב אצל, למעלה כי. מצויין' עסק'ל דוגמא זוהי?
 במצוה זוכה הוא בציצית לבוש שאדם רגע ובכל, המצוות את ומונה שסופר

 לו מביאות והן!  מצוות של עולמות-עולמי ממש, מצוות ג"תרי כנגד ששקולה
 מהמצוות היא המיטה שעל שמע קריאת. טובים ובנים הצלחה, פרנסה, ברכה
 אנו, הללו דקות עשר או החמש י"ע. עצומה והתועלת קטנה ההשקעה שבהן

 דבוקה שמחשבתנו מתוך נרדמים אנו אם!  קדושה של שעות שש מרוויחים
, יושבים הננו כן אחרי שיבואו השינה שעות כל שבמהלך הרי,ת"בהשי
 ההבדל את ותראו - קטנה כה השתדלות!  ה"הקב של בחיקו, כביכול

 )הגה"צ ר' שמשון פינקוס זצ"ל.(עצומה ותועלת מועטת השתדלות!

 
 ?רמות פיו ךובת ברד ותאו ואם ,אסור כלי ךושבת ברדאיך יתכן  שאלה:

 הוא ואם אסור , ברד שאר על או  כלי וךתלש רפי םא ,םדא דם תשובה:
דברי חכמים וחידותם( .ואכלו מוצצו יםנהשיין שב דם  כגון פיו וךתב

נחובעניןל"גןרמתמרבני
גרב: נוסעאהכתאתומסר

הן.בודאי,כן,ברכות.סגולותמחלקאינו,.אדירגאוןאבל,ל

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                         
                                ).הפנינים מבחר( .חרטה ,קטטה אחרית                                                

  )טוב לקח מדרש( טוב לכה אז טוב הוא הסוף אם                                
 ) הסמ״ע (.תורה דעת היפך הוא יתבה עלב דעת                                        

 :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

s3241625@gmail.com 

י ָרֵאל ְלחֹוְקֵקי ִלּבִ ִבים ִיׂשְ ְתַנּדְ ָעם ַהּמִ ֲרכוּ  ּבָ  רצוף מגע המקיימים אלה גם':ה ּבָ
 הם כאשר מוחלט בהלם לפעמים נתקפים בתשובה חוזרים עם ויומיומי
 אותו על הנתונה אלקית השגחה על באצבע המוכיחים במקרים נתקלים
 מאחד לשמוע לנו נזדמן מדהים מקרה על. בתשובה לשוב המעוניין יהודי

 תינוקו עם לשהות, הצער למרבה, שנאלץ אלחנן ברמת החשובים האברכים
 שכב האברך של ילדו מיטת ליד.״בילינסון ביה״ח של נמרץ טיפול במחלקת

 מאוד בצורה העניין את שלקחו, הוריו. מאד קשה במצב, חילוני, נוסף ילד
 האברך את מצאו, ברגעים־של־התייסרות ומשענה משען וחיפשו, קשה

 מרתק דו־שיח התפתח המשפחות שתי בין. מתאימים שיח כבני ורעייתו
 לשכנעם ומנסים, אמונה בדברי שכנגדם הזוג את מחזקים ורעייתו כשהאברך

 בשלב.הילד של גורלו את יקבע הקב״ה של רצונו ורק שמים בידי שהכל
 חזרה של רציני נצנוץ, אונו קרית תושב, החילוני באב התעורר מסויים

 עם, הלילה של הקטנות בשעות, ממושכת שיחה לאחר זה היה. בתשובה
 התועה היהודי את לקרב כדי ומירצו כוחותיו כל הפעם שהשקיע האברך
 מדרכה לבד אחרת דרך שאין ביותר הברורה בצורה לו ולהוכיח לצידו שישב

 הרב, האברך כאשר, בישיבות התורה לימוד היה השיחה נושא.תורה של
 התורה בני של העצומה התמסרותם את שיחו איש בפני מתאר., ק שמואל
, ודיברו דיברו השניים.הלילה של המאוחרות כבשעות היום בשעות, ללימוד

 צעדי את רק לשמוע היה אפשר וברקע מוחלט שקט השתרר שלפתע עד
 האב פתאום נינער, והנה.הילדים מיטות בין הפוסעות הרחמניות האחיות
: משמעית חד בנימה. ק שמואל להרב ואמר עמוקה מתרדמה כמו החילוני

 לילה בשעת ולומדים היושבים בחורים לראות, זה ברגע, עכשיו אוכל האם
, ישיבה של להיכלה עתה מכניסני אתה שאם לך מבטיחני? מאוחרת כה

 היתה השעה.בתשובה חוזר אני ־ הגמרא דף ליד בחורים עשרה שם ואראה
 לא אולי. להשיב מה ידע ולא היסס האברך. בלילה שתיים, השיחה בעת, אז

 לתהום עכשיו עד איתו ששוחח השיחות כל ירדו ואז, בידו מבוקשו יעלה
 שמוטל מה: החלטה בו גמלה. מתעשת הוא נוספת מחשבה לאחר. הנשיה

 היו דקות כמה לאחר.הקב״ה יעשה ־ השאר; אעשה ־ לעשות השמים מן עלי
 הספיק עוד בדרך. ברק בבני פוניבז׳ ישיבת ־ הכיוון. במכונית השניים
 ובה המכונית...תבוא שלא צרה לכל, בן־שיחו של לבו את ״לחמם״ האברך

 הרב. בלילה דקות ועשר שתים בשעה הישיבה פתח ליד עצרה מיודעינו שני
 בצעדים המדרגות בגרם עולה', פוניבז בישיבת בבחרותו שלמד., ק שמואל

 ההיכל דלת?יודע מי ־ מאוחרת כך כל שעה, אופן בכל... מהירים הכי לא
 נסו ־? ולמדו עת באותה ישבו, חושבים אתם, בחורים כמה.לרווחה נפתחה
 בנעימות תלמודם ושיננו ישבו תורה בני מחמישים למעלה.תצליחו לא. לנחש
 שפצה עד חלפו דקות כמה. המום עמד החילוני היהודי.לתארה אפשר שאי
 לקצהו האולם של אחד מקצה שהלכו הבחורים בשני ניכחו הביט. פיו את

 בריתחא פועם בלב מתבונן, התוספות דברי את יחדיו משננים כשהם השני
 איזו; מקבלים לא הם כסף.עיניו למראה מאמין ואיננו, המפליאה דאורייתא

 מילים שלוש רק.ק שמואל הרב את שאל -? זה מלימוד להם יש הנאה טובת
 לשבת וחזר.בתשובה״ חוזר ״אני:הישיבה של היכלה את בצאתו אמר נוספות

. זה בלילה עליו שעברה החוויה מעוצמת כולו נסער, החולה בנו מיטת ליד
 עברה לא. יותר עוד מרגש היה הפרשה סיום.בתשובה וחזר.אחר לאדם הפך
 חל והנה, למוות חיים בין המפרפר בנו את לסעוד האב שב מאז קלהשעה
 של שסיכויו כיון מאוד התפלאו לחדר שהגיעו הרופאים. במצבו ניכר שיפור
 השיפור. ביותר קלושים היו, ספותנו שעות וארבע מעשרים יותר לחיות הילד

 בישיבת ביקור אותו לאחר שעות ושמונה ארבעים.לשעה משעה הורגש
 )טובך יביעו(..ושלם בריא כשהוא, לביתו הילדשוחרר פוניבז׳

ק סולאבעלמאכמשהרקעצמוז
הואנעשהכךוע״יהגבורהמפיי

לךתעשהבתחבולות: ")ו, כדלי
מבעסקכמו,תחבולותלפעמים
מקסימוהרווחיותמינימליתשקעה

-קטנהכההשתדלות! ה"הקב
הגה"צ ר' שמשון פינקוס.(עצומהועלת

ברדותאוואם,אסורכלילךושבתבר

דשארעלאוכליוךתלש רפיםא
ד(.ואכלומוצצויםנהשיין שב

טך ומבעדבוהב העבותלמשקפ
,דוריהסאתוסגרשךהרבנאנח

ת מהגה"צ ר' יעקב גלינסקי זצ"ל)

היהשכן,משהרבינוולא" רבינושה
התחכמותרובבשבילאמתתורת

סמולאבעלמאכמשהרקעצמויק

"זצשךהרבבמרןלהועץהוצרךן
הואמיאללנהגסיפרבדרך. תובת
כןברכותסגולותמחלקאינודיר

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציגמים

המבחר(.חרטה,קטטהרית

מד(טובלכהאזטובהוא

ֵמי ְתּגָ ָתאיְ אֹורַ ְתָּגֵמיי ִמִּפתִמּפִ
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1 גיליון מס. 564שבת קודש  פרשת בשלח - שבת שירה

"כשבא הקיץ, כל העשבים וכל הצמחים כולם מתעוררים לחיים ואז טוב ויפה מאד כשיוצאים לשוח בשדה. שיחה, זו תפילה ותחינה ותשוקה וגעגועים להשם 
יתברך. ואז כל שיח ושיח השדה מתחילים לחיות ולצמוח אז, כולם נכספים ונכללים בתוך שיחתו ותפילתו "(שיחות הרן צח).

יוכל לעמוד בניסיונות. ומה הקב"ה ענה להם? אתם לא יודעים כמה רחמנות 
יש לי. כזו רחמנות עצומה ונסתרת יש לי. ברחמנות הזו אני בורא את האדם.

הזדמנות  זה  נסיון  ה',  של  הרחמים  הם  הם  בחייו  עובר  שאדם  הנסיונות 
צמיחה  אין  הבאה.  למדרגה  הקפיצה  קרש  בעצם  זה  והתעלות,  לתיקון  פז 
רוחנית בלי עמידה בניסיונות. רק עם ניסיונות זוכים לעלות במעלות רוחניות 
ולהתקרב אל ה'. לא קל לעמוד בניסיונות שעוברים על האדם בעבודת הבורא 
מי  אך  ורפיון  יאוש  בנו  להכניס  שמנסה  הרע  היצר  זה  להתייאש.  אסור  אבל 
הצדיקים  כל  על  ועובר  עבר  שזה  אמר  כבר  רבינו  כי  יודע  רבינו  בדרך  שהולך 
של  בוידוי  שמובא  וכמו  היצר.  את  לנצח  כדי  חיל  ואיש  גיבור  להיות  וצריכים 
רבי יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד "הלא על זה נבראתי, שאתגבר על כוחות הרע 

ואסבול צער מכבישת התענוג של היצר".

כשאדם זוכה לעמוד בנסיון, כשהוא זוכה לשבור את הרצון שלו כדי לעשות 
ממה  גדול  יותר  כאדם  עצמו  את  מגלה  הוא  יותר,  מאושר  נהיה  הוא  ה',  רצון 
דרך  אותו  להעביר  חייב  היה  ואיך  רחמן,  ה'  כמה  מבין  הוא  ואז  קודם,  שהיה 

החושך הזה כדי לצאת לאור גדול. וגם על זה יאמר שירה, שבח והודיה.

מה  לראות  כך  כל  ולא  שחסר  במה  להתרכז  טבעית  נטיה  איזו  אצלנו  יש 
ימשיך  בעצמו  זה  תודה,  ולהגיד  יש  מה  לראות  להודות,  לומד  כשאדם  שיש. 
לו שפע הרבה יותר מכל הבקשות שלו. וגם כשאדם בתוך צרה ח"ו, אם הוא 

מתחזק לומר תודה, אם ילך בדרך הזו הוא יבטל את כל הצרות שלו. 

כשאתה הולך בדרך של התודה, אתה זוכה לראות את ה' עין בעין, כי אתה 

יִרי ִזְמָרה" שִׁ "ַהּבוֵֹחר בְּ

לו.  ששרים  השירה  את  אוהב  ה'  יתברך,  לכבודו  עושים  שאנחנו  מה  מכל 
"הבוחר בשירי זמרה". ה' רוצה את השירה שלנו. אפילו יותר מאשר את השירה 
של המלאכים. את השירה של מי שנמצא למטה, שנולד עם יצרים קשים, והוא 

כל חייו נלחם להתגבר.

בשבת שירה שרים תודה

ניסים  לאדם  יש  יום  בכל  כי  הים'?  'שירת  יום  בכל  אומרים  אנחנו  למה 
ונפלאות כמו קריעת ים סוף. "קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף", כלומר 
ואישה  איש  כי  סוף,  ים  כקריעת  ממש  זה  בית,  שלום  תמיד  לו  שיהיה  קשה 
ים  כקריעת  אדם  של  פרנסתו  קשה  גם  אותם.  לחבר  וקשה  הפכים  שני  הם 
הניסים  על  לה'  ומודים  יום  בכל  שרים  אנו  זה  ועל  העניינים  בכל  וככה  סוף 
והנפלאות וההרחבות שהוא עושה לנו בכל זמן וכשאומרים שירה שבח והודיה 
לה' יתברך ממתיקים את הדינים וממשיכים לעצמנו ולעולם חסדים, ישועות 

ורחמים.

בני ישראל, הים מלפניהם, המצרים מאחוריהם, בצדדים חיות רעות, לאן 
מהמקום  לה'  צועקים  להושיע.  יכול  הוא  רק  כי  השם.  אל  בורחים  בורחים? 
ה',  של  הרחמים  את  שם  מגלה  וכשאתה  ה'.  קראתיך  ממעמקים  עמוק,  הכי 
שכולה  שירה  הלב,  מתוך  שירה  לה  פורצת  גודל,  אור  נולד  החושך  כשמתוך 
תודה והודיה. ה' ברא את העולם כדי לגלות את הרחמנות העצומה שלו. הוא 
התייעץ עם המלאכים והם אמרו לו שלא כדאי לברוא את האדם, שהוא לא 

בס"ד

שבת קודש   טו' שבט, תשע"ז
פרשת בשלח - שבת שירה

ְרעֹה ֶאת ָהָעם" (יג, יז) ח פַּ לַּ שַׁ "ַוְיִהי בְּ

גיליון מס. 564

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, הרב דוד חיים בן 

זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, אורנה בת 
ציונה, זוהר בן אורית, נהוראי בן יעל פאני

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא, 
יצחק צחי בן אורית, אורית בת סורינה 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה, מוריה 

בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה, אייל בן יעל  

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, שלום בן לאה, בניהו בן זכריה 

(יחיא) ומרים, ציפורה בת חנה,  בנימין חי בן שרה, משה 
מוסא בן דוד וסיניה, עליזה אליס בת סוליקה

ת.נ.צ.ב.ה
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יהודי צריך ללכת עם התחזקות כל הזמן, להתחדש בהתחזקות. מה שלא 
עובר עליך, תזכור בורא עולם איתך! הוא חי את הצער שלך! בורא עולם מלווה 
אותך! הוא מרגיש את הנסיון שאתה נמצא בו! הוא יודע מה שעובר עליך! הוא 

לא שוכח אותך! הוא אוהב אותך!

שבת שירה היא גם שבת טו' בשבט

אחרי השלכת באים לבלוב והתחדשות. העץ מכה שורשים באדמה אך הוא 
המשיכה  כוח  נגד  נלחם  הוא  ה',  אל  ענפיו  את  שולח  למעלה,  זרועותיו  שולח 

של כדור הארץ!

"העץ מחובר לארץ, השורשים מנסים למשוך אותו למטה, הארץ 
רוצה למשוך אותו אליה, והוא עושה הפוך! הוא לוקח את הארץ ומעלה 
נמוך,  דבר  שזה  הקרקע,  על  בארץ,  נמצא  האדם.  ככה  למעלה!  אותה 
גם  אבל  עליהם  מוותר  לא  הוא  בארץ,  שיש  הכוחות  את  מנצל  והוא 
לא נופל בהם, בארציות, בגשמיות, הוא לוקח מה שהוא צריך ומגביה 

מעלה מעלה" (באור פני מלך).

הכבדות,  בתוך  החושך,  בתוך  ה'  עם  החיבור  על  להיאבק  זה  יהודי  להיות 
הכל  למרות  מנסים  לנו,  מסתדרים  שלא  הדברים  כל  בתוך  השיגרה,  בתוך 

להתרומם קצת, להרגיש משהו, להתחבר.

עבודת הבורא זה הדבר הכי חי, הכי מתחדש, שום דבר לא חוזר על עצמו, 
לא  פעם  אף  חדשה,  מציאות  זה  רגע  כל  ראשונה,  פעם  זה  שעושים  דבר  כל 

עשית מה שהינך אמור לעשות כעת, רק נדמה לך.

טוב  שה'  באמת  מאמינים  אנחנו  כי  חדשות,  תקוות  מלאי  תמיד  אנחנו 
אלינו, שהיסורים שאנחנו עוברים הם לטובה, שה' יודע בדיוק מה הוא עושה 

עם כל אחד מאיתנו.

פתוח,  תמיד  שישאר  ההתחדשות  של  השער  על  לשמור  רוצה  אתה 
תראה  השני,  של  בטוב  תאמין  הזולת,  על  טובות  בעיניים  להסתכל  תתאמץ 
את האור בכל אדם. "חננו מאיתך לב טוב ועין טובה למצוא חן ושכל טוב יופי 
ופאר בכל הבריאה הנפלאה אשר בראת ובכל ברואיך מעשי ידיך, ובפרט אזכה 
למצוא ולגלות בעמך ישראל אשר בו תתפאר, בכל אחד מהם, אפילו בפחות 
שבפחותים, את הטוב הנפלא המתחדש בכל יום, טוב שלא היה מעולם" (מורנו 

הרב, תפילה לטו' בשבט).

אנחנו  איך  בנו  מביט  ה'  עימה,  מתחדש  יהודי  כל  מתחדשת,  הבריאה  כל 
להפוך  בשני.  אחד  להביט  צריכים  אנחנו  וככה  וזכים,  נקיים  לגמרי,  חדשים 
כעס לרחמים. ללמד כף זכות. לראות את המעלות ולא את החסרונות. לפזר 

אור וטוב בכל אשר נלך. כמו בסיפור הבא:  

המכתב

כמעט כל מי ששמע את הסיפור שלי, האיץ בי לשלוח אותו אליך, כי הוא 
מיוחד ויש בו מוסר השכל מעשי. בנינו בית טוב, בית של תורה. יש לנו כמה 
בנות ובזו אחר זו, ואחריהן בנים. בתי הבכורה היא ילדה מקסימה וטובת לב, 
בעלת מידות טובות ודרך ארץ, אך בלימודים היא אינה מבריקה. היינו צריכים 
להשקיע בה הרבה בהוראה פרטית ובקידום. אמנם ראינו השפעה  מסוימת, אך 
לא כזו שהפכה אותה למצטיינת, אלא לכל היותר לבינונית. בשנים האחרונות 
היינו כולנו בלחץ גדול. ידענו שבקרוב תגיע לכיתה ח' ומשם תצטרך להתקבל 
לסמינר. כמו כולם, היה חשוב לנו שתתקבל לסמינר טוב. אנחנו משקיעים כל 
לסמינר  תתקבל  לא  שהיא  הוגן  זה  שאין  שמים,  יראת  ובהשרשת  בחינוך  כך 
החשוב שאליו הולכות רוב חברותיה. מצד שני, ידענו שהישגיה בלימודים לא 
שום  לנו  אין  פשוטה,  די  משפחה  אנחנו  הזה.  לסמינר  להתקבל  לה  יאפשרו 

קשרים, וכולם רמזו לנו שכדאי לרשום אותה לסמינר פשוט יותר.

אתה  איתך,  עושה  שה'  והנפלאות  הניסים  את  החסדים,  את  רואה  הזמן  כל 
מרגיש כמה ה' הוא אין סוף, מרגיש את גדולת ה'. וכשאתה לומד להודות, יש 

חשק לתת לך עוד ועוד, ככה בין אבא לבן, ככה ביננו לאבינו שבשמים.

יהודי לשון הודיה ויהודי זה גם לשון הוד. זו המהות שלו וזה התענוג שלו, 
להודות לה' על כל ההוד שממלא את חייו. ה' ברא לנו עולם כזה נפלא, ומצפה 
שנשתמש בכל מעשי הבריאה ונודה לו על כל דבר, נהלל ונשבח אותו. כל מה 
שברא השי"ת בעולמו, ברא כדי שנעבוד אותו באותו דבר. וכשאנו משתמשים 
באותו דבר ולא אומרים תודה, ולא מקשרים הכל אליו יתברך, אנחנו נחשבים 

גזלנים.

השי"ת!  את  ולהלל  להודות  לה'!  היום  כל  להודות  היום!  כל  לשמוח  צריך 
שהיה  אומרים  חז"ל  סופית!  אין  כזכות  מצוה  כל  לראות  מצווה!  בכל  לשמוח 
לומד  אדם  אחת.  מצווה  לעשות  בשביל  רק  הזה  בעולם  לחיות  לאדם  כדאי 
מכוחו  לא  זה  דבר  ששום  לו,  נותנים  שהכל  להבין  מתחיל  הוא  תודה,  להגיד 
זה  קצת,  לא  בכלל  זה  הזה  והקצת  ושפלות  ענוה  קצת  לעוד  זוכה  הוא  וככה 

המון.

אנחנו רגילים שכשיש חסרון, ונתמלא החסרון, אז אומרים תודה. למשל, 
אדם היה חולה, ונהיה בריא, הוא בטח יגיד תודה, מכל הלב יגיד תודה. אבל 
אם החסרון כבר מלא מלפני כן, לא צריך להגיד תודה? צריך להגיד יותר תודה! 
תודה לך הקב"ה שאני בריא! תודה שאני עובד! תודה שאני רואה, תודה שאני 
שחשוך  ודבר. גם על מה  תודה! וככה עם כל דבר  תגיד  נשימה  שומע, על כל 
זה  עכשיו  איתך  שקורה  מה  שלו,  לבן  רע  עושה  לא  אבא  תזכור,  לך,  שמר  לך, 

ודאי לטובה!

בשבת שירה שרים אמונה 

הים מלפנים, המדבר מן הצדדים והמצרים מאחור. מי היה מעלה על דעתו 
שבדרך  רואה  אדם  מחשבה.  לכל  מעל  היא  ה'  שישועת  רואים  יקרע?!  שהים 
עולם  שבורא  תאמין  ידיים.  מרים  מתייאש.  הוא  אז  סכוי,  שום  לו  אין  הטבע 
גבול  אין  אז  השכל,  את  זורק  אדם  עליו.  חשבת  לא  בכלל  שאתה  דבר  יעשה 

לפתרונות ולישועות שהוא פתאום מאמין שה' יכול להושיע אותו.

מיני  כל  על  לחשוב  מנסה  הוא  תפילה  כדי  תוך  אבל  לה',  מתפלל  אדם 
פתרונות וחושב שהוא צריך להגיד לה' איך להושיע אותו. ואם הוא לא רואה 
בשכלו שום פתרון הוא מתייאש, הוא חושב: נכון שה' כל יכול, אבל מה כבר 

ה' יעשה במצב הזה...

בקריעת ים סוף אנחנו לומדים שה' מושיע את האדם מהמקומות הכי לא 
צפויים, שבכלל לא עולים על דעתו. וזה נותן לו כוח לצעוק אל ה' תמיד. אתה 
לא יכול לדעת איך ה' יושיע אותך, איזה קריעת ים סוף הוא יעשה לך בפרנסה, 
או בזיווג, אתה צריך להאמין שה' כבר הכין לך פתרון שלא חלמת עליו בכלל. 
ובכל מצב שאליו תגיע, המצב הכי בלתי אפשרי, תאמין בה', ותזרוק את השכל. 
כי האמונה זה השכל הכי גבוה שיש. שכל שאומר לך להשליך את השכל. שכל 
אומר לך: אתה יודע מה, תאמין. אנשים חזרו בתשובה כי הם קיבלו שכל, מן 

השגה אלוקית, שכדאי לזרוק את השכל וללכת אחרי האמונה.

בשבת שירה שרים התחדשות

נפלת? תעשה תשובה ותתחיל מחדש. בשמים אוהבים את העבודה הזו, 
הוא  מתייאש,  אדם  אם  כי  להתייאש.  לא  העיקר  מחדש.  וההתחלה  הנפילה 
זה  יאוש  לדבר.  מי  עם  אין  כלי,  לשבר  הופך  הוא  שלו,  החיות  כל  את  מאבד 
לאבד לגמרי את הרצון ואז האדם מתנתק מהקב"ה ובלי הקב"ה מה נשאר? 
להסתכל  חייב  אתה  חמור,  הכי  החטא  אחרי  אפילו  הרצון.  את  לאבד  אסור 
קדימה. הרי מה שאתה רוצה זה לא להמשיך לחטוא, אתה רוצה לעשות את 

רצון ה', והרצון הזה, זה מה שאתה!
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זה כאב לי בכפליים, גם על הילדה שלי, הצדיקה, הטובה ויראת השמים, 
סמל ודוגמא לחינוך טוב, וגם על שאר הבנות שלנו. ידענו שאם ניאלץ לשלוח 
אותה לסמינר פחות טוב כל הבנות אחריה ייאלצו לעשות כך. אמנם "על פי 
את  לפתוח  טורח  שמישהו  לי  נראה  לא  אבל  כך,  להיות  אמור  לא  זה  הספר" 

"הספר" הזה...

רשמנו  החל,  לסמינרים  כשהרישום  וגבר.  הלך  הלחץ  הזמן,  שחלף  ככל 
לשם.  התקבלה  לא  שהיא  תשובה  קיבלנו  וכמובן  שרצינו  לסמינר  אותה 
ישבתי עם בעלי  בתי.  בפניה של  להסתכל  יכולנו  הבית. לא  ירד על  אבל כבד 
וחשבתי מה לעשות. ואז בעלי אמר: "בואי נחשוב אילו קשרים אפשר להפעיל, 
מישהו שימליץ עלינו ועליה, שיסביר להם שהיא יהלום ושחבל לוותר עליה". 
הבטתי בו והפנים שלי אמרו את התשובה. "את מי אנחנו מכירים שם בכלל?" 
בעלי ענה: "את למדת אצל המנהלת של הסמינר, לא?" הסתכלתי עליו לבדוק 
לפני  היה  זה  אבל  הזו,  המנהלת  אצל  שלמדתי  נכון  עליי.  צוחק  אינו  שהוא 
מורה  הייתה  היא  הזו  בתקופה  ד'.  בכיתה   10 בת  כשהייתי  שנה,  כשלושים 
זוכרת  שהיא  הסיכויים  למדתי.  שבו  היסודי  הספר  בבית  לחשבון  מקצועית 
טמון  וכאן  אותי...  לימדה  שהיא  מה  את  זוכרת  שאני  לסיכויים  דומים  אותי 
עוד מוקש: את מה שהיא לימדה לא שכחתי אחרי שלושים שנה, אלא חמש 
דקות אחרי שהיא לימדה, ואם להיות ישירה יותר, הבת שלי אינה הראשונה 
שעדיף  כך  ממני,  הגיע  זה  לימודית.  מבחינה  חלש  ראש  שמבטאת  במשפחה 

לא להזכיר לה מי אני ומה אני.

עברו מספר ימים. הבית כולו באבל, ובאחד הערבים בעלי שוב פונה אלי 
אדבר',  אני  בסדר,  'זה  לי:  אומרים  אנשים  יכול.  שהייתי  למי  "פניתי  ואומר: 
חלקם אינם מדברים וחלקם פשוט הולכים ואומרים להנהלה: 'הם ביקשו ממני 
שאדבר בשבילם'... שזה שווה כמו שלא דיברו בכלל ואולי אפילו מזיק". בעלי 
טובה  ויודע איזו אישה  יותר מכל אדם אחר  ואומר: "אני מכיר אותך  ממשיך 
האלה  במילים  כך  מכרה".  מפנינים  ורחוק  ימצא  מי  חיל  'אשת  את,  וצדיקה 
אמר. "אני בטוח שאם היא תזכור אותך – זה יהיה לטובה, וגם אם לא תזכור 
בשבילה  טוב  שזה  תבין  היא  ממך,  ותתרשם  אותך  תראה  שהיא  ברגע  אותך, 
שהבת שלנו תהיה בסמינר, כי אולי יש לה בסמינר הרבה גאוניות, אבל ילדה 
מקסימה שקיבלה חינוך טוב ושיש לה כזו אמא מיוחדת ומחנכת אין הרבה". 
ואציל  חכם  תלמיד  הוא  המילים.  את  אמר  כשבעלי  בעיניים  דמעות  לי  היו 
אינו  וטהרה  קדושה  של  אוירה  לבית  ולהכניס  היום  כל  מללמוד  שחוץ  נפש, 
עושה דבר, פרט לעזרה בבית, אף שאיני מבקשת. לפני שהחזרתי לו מחמאה, 
הוסיף ואמר: "לכי תדעי, אם תתרשם ממך ותבין איזו אישיות את, היא עלולה 
דקות ואז  מספר  שתקנו  משהו..."  שווה  בטעות שגם הבעל שלך  עוד לחשוב 
אמרתי לו: "אני רועדת לעשות זאת ופוחדת מאי נעימות שתשבור אותי, אבל 
מכיוון שזו בקשתך, בעלי היקר, אעשה את רצונך, יהיה מה שיהיה". מובן שכל 
כדי  הסמינר,  אל  פעמיי  שמתי  ואני  התהילים  פרקי  אמירת  את  הגביר  הבית 
לדבר עם המורה שלי לחשבון מכיתה ד', שהפכה למנהלת סמינר – בלי לדעת 

מה לקוות: שתזכור אותי או שתשכח אותי כליל...

המתנתי דקות אחדות במסדרון, מזכירות יצאו ואמרו שהיא עסוקה מאד, 
אבל אני  ביקשתי רק חמש דקות. הן הבינו היטב לשם מה הגעתי, ולאחר מכן 
התברר שזה היה מחדל של השומר שבכלל הכניס אותי. בסוף היא הסכימה 
טובה  ילדה  שהיא  אמרתי  בתי.  על  וסיפרתי  ישבתי  שאכנס.  ברירה  בלית 
ויראת שמים, שאמנם אינה מצטיינת בלימודים, אך היא משקיעה הרבה ויש 
לה מידות טובות שאין להרבה ילדות. הקדוש ברוך הוא שם בפי מילים, והיא 
הקשיבה והייתה אמפטית, אבל על פניה כבר ראיתי את התשובה. כשסיימתי 
תשובה".  לך  ונמסור  שאמרת  הדברים  על  אחשוב  אני  לי:   אמרה  דבריי  את 
את   לנצל  והחלטתי  התשובה  אופי  יהיה  מה  להבין  כדי  חכמה  מספיק  הייתי 

ההזדמנות ולקיים את שליחותו של בעלי: "האמת שאת צריכה להכיר אותי", 
הספר  בבית  ד',  בכיתה  אצלך  "למדתי  "איך?"  ראשה  זקפה  היא  אמרתי. 
לי  שנתן  אדיב  בקול  אמרה  "יפה",  בחשבון".  מקצועית  מורה  היית  היסודי. 
עד  ללכת  החלטתי  ואז  מוסיף.  כבר  זה  מה  ובינינו,  זוכרת,  אינה  שהיא  להבין 
הסוף. "השם שלי היה אז..." וכאן נקבתי בשם משפחתי לפני הנישואין. "אולי 

את זוכרת?"

היא  מעלות.  ב 180-  המנהלת  של  פניה  השתנו  השם  את  שאמרתי  ברגע 
נראתה נדהמת ואחר כך נרגשת, ולאחר מכן אדמימות פשטה על פניה ולפתע 
ראיתי דמעה בקצוות עיניה. "זו את, דבורל'ה"? היא נקבע בשם החיבה שלי 
ובשם משפחתי. "אני מקבלת את הבת שלך מיד לסמינר!" הפעם היה תורי 
לקבל הלם. האמת שהשינוי היה כל כך פתאומי וכל כך לא הגיוני, שלא יכולתי 
תלמידה  שהייתי  לחשוב  אפשר  כפליים.  נדהמתי  וכשקלטתי  אותו,  לקלוט 

מצטיינת, כוכבת, או כביכול משפחתי היית משפחת רבנים חשובה.

אמרה  כזו",  בקיצוניות  דעתי  את  לשנות  לי  גרם  מה  מתפלאת  בטח  "את 
אישי  סיפור  לשמוע  כדי  דקות  מספר  כאן  שתישארי  חשוב  "ולי  המנהלת, 

שמעולם לא השמעתי לאיש".

שבו  היסודי  הספר  בבית  מקצועית  מורה  לספר: "הייתי  החלה  והמנהלת 
יודעת  איני  המנהלת.  בעיני  חן  מצאתי  שלא  נראה  הראשון  ומהיום  למדת, 
מדוע. היא הייתה מעירה לי על כל צעד ושעל, בודקת אותי שבע פעמים ותמיד 
לא  בעבודה,  קידום  לא  מקומי.  על  אותי  הקפיאה  פשוט  ובעיקר  מרוצה,  לא 
קידום בשכר ולא תוספת שעות. הייתי מגיעה כל יום הביתה, שבורה, ואומרת 
לבעלי: 'איני יכולה להמשיך שם. רע לי, זה הורס לי את הבריאות'. בעלי היה 
שואל רב, והרב היה אומר: 'לעולם לא עוזבים עבודה סתם כך, לא סוגרים דלת 
לפני שדלת אחרת נפתחת', ואני הייתי חוזרת לעוד שבוע קשה, לעוד חודש 
בלתי נסבל. עשר שנים עבדתי שם, בלי יום אחד טוב. באחד הימים קוראת לי 
המנהלת ומגישה לי מכתב. היה זה מכתב של אחת האמהות, שכתבה שירות 
ותשבחות על מסירותי לבתה. היא כתבה שאמנם אני מלמדת רק חשבון, אבל 
מתמסרת  אני  מתקשה,  שבתה  ואף  התחומים,  בכל  בתה  על  משפיעה  אני 
שממש  בתשבחות  גדושים  עמודים  שני  כתבה  היא  אכפתיות.  ומגלה  אליה 
גרמו לי להסמיק. המנהלת הביטה בי ואמרה: 'מעולם לא קיבלתי מכתב כזה 
על איש צוות כלשהו, אני חושבת שאני אתחיל להסתכל עלייך בצורה שונה'. 
אמרה ועשתה. מרגע זה השתנה היחס אליי במאה שמונים מעלות. המנהלת 
החלה להחמיא, לכבד, לשתף אותי בנעשה, להוסיף לי שעות ותקנים. המורות 
האחרות פשוט שפשפו את עיניהן ולא הבינו מה קרה פתאום. היחס שלה אלי 

היה ידוע ומפורסם.

בחינוך  תפקיד  התפנה  כי  המנהלת  לי  הודיעה  מכן  לאחר  שנים  ארבע  
בכיתה ח' והציעה לי אותו. אני זוכרת את עצמי פורצת בבכי של אושר רוצה 
הפכנו  והמנהלת  אני  ואילך  זה  מרגע  המרעישה.  החדשה  על  לבעלי  לספר 
שנתיים  ולאחר  ושעל,  צעד  כל  על  אתי  התייעצה  היא  ממש.  של  לשותפות 
גם מינתה אותי לסגניתה. ארבע שנים לאחר מכן פרשה מתפקידה, לא לפני 
שנלחמה כלביאה שאני אקבל את תפקיד המנהלת במקומה. וכך היה. הייתי 
מנהלת בית הספר היסודי עוד מספר שנים, ואז נפתח הסמינר והוצע לי לנהל 
אותו. התייעצתי עם רבנים ונתתי את הסכמתי. בעיית הרישום אינה פשוטה 
ומנהלת חייבת לעמור על המשמר, וזאת אני עושה בצורה טובה או רעה, תלוי 
בעיני המסתכל. מישהו חייב לעמוד על המשמר. אני מכורחה לומר לך שמצד 
זהו  אך  טובים,  דברים  ושמענו  טובה  בת  היא  להתקבל.  יכולה  לא  בתך  הדין 
מן  יוצא  יש  כלל  לכל  אבל  הרמה,  על  לשמור  חייבים  ואנו  למצטיינות  סמינר 
הכלל". ואז הטילה המנהלת את הפצצה, שאף שהייתה מונחת מול עיניי, לא 
חשבתי אפילו בכיוון. "המכתב ששינה את חיי נכתב על יד אמך, ואת יודעת על 
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מי הוא נכתב? אודותייך. ואת רוצה לדעת עוד משהו? חלק מהשבחים באמת 
הגיעו לי, אבל חלק היה טל ומטר בלתי נתפס של טוב, שאמך פשוט המטירה 
עליי. המילים החמות הללו, שחלקן הגיעו בזכות וחלקן כתוספת של  טוב לב, 
של  בלבה  פתחו  הם  מנעול  איזה  מושג  לי  אין  לטובה.  בשנייה,  חיי  את  שינו 
המנהלת, אבל הם פתחו. אני כאן בזכות המכתב ההוא. כעת, כשאת באה עם 
הילדה שלך, שאמנם אינה עומדת בכל תנאי הקבלה, אני צריכה להיות חסרת 
מידות וכפויית טובה כלפי אמך וכלפי הבורא כדי שלא להחזיר לך מידה  כנגד 
מידה. אני מקבלת אותה מיידית, ואני מודה לקב"ה שנתן לי הזדמנות לתת 

הזדמנות לנכדתה של זו שנתנה לי את הזדמנות חיי".

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

הזה  האברך  כמו  שלך.  נסיך  להיות  רוצה 
הכנסת  בבית  שחרית  בתפילת  השבוע  שראיתי 
לבית  שנכנס  ישראל.  בית  של  השטיבלאך  מעל 
הכנסת לאט אבל מכוון למטרה, בלי שום תנועה 
התפילה  סוף  ועד  שהתיישב  ומרגע  מיותרת, 
לגמרי  ממוקד  והיה  שמאלה  או  ימינה  הביט  לא 
בסידור. כמובן שלא הוציא מפיו הגה שלא קשור 

לתפילה. כולו קדושה ואצילות. 
זכה אותי להיות בכזו דבקות, שהראש לעולם 
לא יפנה ימינה או שמאלה אלא רק קדימה. גם 
כשאני נמצא במקומות שמורים, ששם לא צריך 

או  הכותל,  ברחבת  כמו  עיניים,   שמירת  כביכול 
בבית הכנסת, או בקברי צדיקים, אבל בעצם, גם 
ממראות  רק  לא  זה  עיניים  שמירת  כי  צריך.  שם 
אותנו  להסיח  שיכול  דבר  מכל  גם  זה  אסורים, 

מהדבקות בך אבא.

שהם  האלה,  הצדיקים  כמו  להיות  אותי  זכה 
מי  רואים  ולא  צד  לשום  הראש  את  מזיזים  לא 
נמצאים  שהם  אפילו  יוצא,  ומי  נכנס  ומי  נמצא 

במקום שאין חשש לראות משהו אסור.

על  במשהו  נתקלים  או  רואים  הם  ואם 
לא  הם  ריקה,  פלסטיק  כוס  איזה  כמו  הריצפה, 
תנועה  שום  בלי  יתכופפו  הם  כמוני,  יתעלמו 

מיותרת כדי להרים ולהניח איפה שצריך. הם לא 

בקדושה  ישבו  אלא  צורך  לשום  ממקומם  יקומו 

בו,  עסוקים  שהם  העניין  לסיום  עד  ובדבקות 

והם לא מבוהלים ולא מבולבלים אף פעם, ונראה 

שיש להם כזה ישוב הדעת נפלא.

רק  לא  כמוהם  להיות  רוצה  עולם,  של  ריבונו 

להיות  רוצה  שמורים,  לא  במקומות  או  ברחוב 

כמוהם כל הזמן. גם כשלומדים. גם כשמתפללים. 

כל הזמן איתך. כל הזמן דבוק בך. 

ריבונו של עולם, נסיכים שלך אני קורא להם. 

זכה גם אותי להיות כזה. להיות נסיך של השם.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

"אל תדאגי, דבורל'ה", אמרה המנהלת, "ביתך התקבלה. לכי תגידי תודה 

שבהשגחתו  עולם  ולבורא  המים,  פני  על  מכתבה  ששלחה  הנפלאה,  לאמך 

תמצאנו  הימים  שברוב  לכך  לדאוג  שאוכל  כדי  יחד  אותנו  זימן  הפלאית 

נכדתה". זה הסיפור ואיני צריכה לכתוב את המסר שלו. אין אדם עושה אלא 

לעצמו. איש אינו מפסיד מטוב לב ומפרגון, ואם בן אדם מפזר אור וטוב בכל 

כך,  יעשו  האדם  בני  כל  ואם  חייו,  ימי  כל  ירדפוהו  וחסד  טוב  אך   - ילך  אשר 

יהפוך העולם שלנו ל"עולם חסד ייבנה".

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

(חיים ולדר,  אנשים מספרים על עצמם 7)

בס"ד יצא לאור 
לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי

מתוך 500 העלונים הראשונים שיצאו לאור בעשרת השנים האחרונות
הספרון בן 234 עמודים בכריכה רכה

לרכישה, להקדשות לארועים ולפרטים נוספים - "אורות": 
orot-tzi@bezequint.net :טל. 072-2129414 (רב קווי) פקס. 076-5102980  דוא"ל
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להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת
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 בעיר,  ה שני אחים אחד מהם היה      ודה למחשבהנק
והיה נמצא רחוק מאד מהעיר במקום שמם, והוא היה צדיק גדול ואף פעם לא ידע מה זה  אוהשני הוא 

הרהורים רעים. וידוע שמי שיש לו צאן ובקר בכפרים יש לו כלבים ששומרים על העדר, וזה האיש במקום 
, והיה חושב שכך הוא דרך העולם, ואף פעם לא נכנס לעיר, ולא הכיר שום בני אדם חוץ וכלבים היו לו 

מאשתו. ואחיו הסנדלר היה הולך פעם בשנה אל אחיו אשר במדבר לבקר אותו, ולא היה פוחד מן האריות. פעם 
 אחת נזדמן שהאיש הכפרי רכב על אריה אחד כדרכו במדבר ובא אצל אחיו לעיר, 

 

ותו אחיו מרחוק פתח לו את דלתות החצר, והכניסו לחצר והוציא את כל אנשי ביתו מהצד השני וכאשר ראה א
ח''ו ע''י הארי, והחנות של הסנדלר היה על יד ביתו, ואחיו נכנס לתוך  השל הבית, כדי שלא יקרה 

והנה נכנסה אישה אחת החנות כדי לראות דברים, שעוד לא ראה אותם מעולם, כי מימיו לא ידע מה זה נעליים. 
לחנות כדי לקנות איזה סנדלים ויסתכל בה האיש הכפרי, ובאותו רגע נכנס הרהור בלבו, ותיכף הארי שהיה 

, ואז נשמעה צעקה נוראה, תיכף רץ אחיו הסנדלר , קשור בחצר ''נתק את כבליו'', 
י אסור לך להיות בעיר מעורב יחד עם הבריות, אז ותפש את הארי ופייסו, ואמר לאחיו הכפרי תסתלק מכאן, כ

 הבין הכפרי מה זה הרהורים רעים, ואמר שאחיו הסנדלר היה צדיק יותר ממני. 
 

וזהו מה שאמרו חז''ל מיום שאכל אדם הראשון מעץ , ל'' ממעשה זה רואים אנו ''שהכל''
'' הוא לטהר את המחשבה, ומאין המחשבה הדעת, כל באי עולם מעורבים בטוב ורע, ולכן ''התקון הגדול

 (העורך)כמו שאמרו חז''ל עין רואה.  א הרעה מגיעה לו לאדם בלבו אם אין הוא

לברכת   ן  ו ל שועותת      יון רביהגא         והצלחתתהע הי ו הברכות    כל 

 או חלישות בעשה טוב או ברע ח"ו  הטבע הכוחות של האדם אם עיניו של אדם ראה 
  ה... והנה אדם עומד ורואה אי אפשר שוב לעלות על המדרגה הראשונה כענין "אשר קרך בדרך"

 כמה בטחו בה' עדי עד!... ,כמה הוא מתקרר תמיד ופועל עליו ,בעשה טוב  כן הפוך אמונה

יהודי עשיר על עובדה שארעה עמו:  סיפר
"הייתי עולה חדש מבגדד, בודד ללא מכרים 

וחברה. חיפשתי לי מקום למחיה, באתי לירושלים 
"אהל רחל" שם פגשתי  ונכנסתי לבית הכנסת 

שמו. זצ"ל  סלמאן מוצפיבצדיק מופלא. רבי 
הוא טען שמכיר אותי מחו"ל והתעניין במצבי. 

 
ספרתי לו כי אני מחפש מקור פרנסה באזור ת"א 

שם הוקצתה לי דירה קטנה. והוא הבטיח 
. לאחר שהתברר לרבי סלמאן  

עצמו זצ"ל שאין לי כל מכרים בירושלים. הלך ב
וחיפש לי מקום לינה עד אשר יסתדרו הענינים 

שמטבעם נמשכו כמה ימים. הוא מצא לי לבנתיים 
ואמר לי: בעניין האוכל אני לא  םמקום 

מציע לך לאכול מאשר מגישים במלון כי שמא אי 
אפשר לסמוך על כשרות המאכלים, ומלבד זאת 

עבור הוצאות לארוחות יקרות  
ון? על כן היה מביא לי רבי סלמאן בעצמו במל

מידי יום ארוחה דשינה והוא מעודדני. בנתיים 
יהפעיל השפעתו אצל ידידו ומצא לי 

באזור מגורי. לאחר שהות של שבועיים  
 בירושלים, שבתי בשמחה לביתי."

ל נשלח על ידו לחיפה כדי להשיב”זצ עובדיה יוסףשל מרן רבינו  חתנו
את ישראל לאביהם שבשמים. באחד הימים טילפן בדחיפות לחמיו ובקול 

מהדת, מאד  ל תחנון שאל אותו: יש לי שיעור לציבור של 
 ואין לי מושג מה לדבר וכיצד לדבר עם אנשים ברמה כזאת? 

 

אולם מרן ענה לו משפט קצר וניתק את השיחה: השמש מאירה בכל מקום. 
דבריו של חמי ליוו אותי לכל הדרך, התפקיד שלך זה לדאוג שאתה תהיה 

 , אחרי שתהיה שמש י, ראוי, 
 , לאירה בכל כבר לא יהיו לך שאלות, משום שהשמש מ

 אוי לנו כי שקעה השמש בצהריים.

 חי הבן איש, כי בימי בחורותו, מספרים
זיע"א התענה שש שנים כסברת ספר הקנה כידוע 

ד ובשביעי יצא לחופשי" ומפורסם, "שש שנים יעבו
 מהיצר הרע. ואחר כל התעניות 

עד שאפילו לא  ו היה מסגף עצמו
היה אוכל את האבטיחים האדומים שאז נחשבו 

למאכל הקריר לימי הקיץ החמים בבגדאד שהחם 
 . ה שם היה

והיה ממתין עד יום ראש השנה ורק אז מברך על 
האבטיחים שהחיינו.

 באסיפת רבנים מכובדת,  פעם
 בראשות זקן ראשי הישיבות, מרן  

 זצ"ל, נכח במקום רבנו הגה"צ אברמסקי הרב
זצ"ל . בישיבה זו דנו בסוגיה  יהודה צדקה רבי 

עדינה, האם רצוי וכדאי לשלוח תלמידי ישיבות ללמוד 
ש עם בעלי בתים. כל הרבנים דברו ביידיש

 אולם רבינו לא הבין. , 
 

בסוף, כשהגיע תורו של רבנו לדבר, אמר: נאמר 
 הזוכה  -בגמרא: כל המלמד בן חברו תורה

בישיבה של מעלה, ומהי כוונת הגמרא? האם להבטיח 
לנו שיהא לו ישיבה ללימוד, מה המיוחד? אלא כוונת 

שמכיוון שאדם זה משקיע מזמנו עבור אותו  -הגמרא
 ה בן חברו, ממילא הרי לכאורה

מחידושיו של ראש הישיבה שלו, באים רבותינו 
אל דאגה. את השיעור הזה תשמע בישיבה  -ומזהירים

בעצמו.  ומהרי"ף עצמו מהרמב"ם של מעלה
וא"כ, סיים רבינו, פשוט כדאי יותר לשמוע תורה 

 מהרמב"ם עצמו ומכל הראשונים בעצמם. 
 

", " קם הרב אברמסקי ואמר:" 
נים התנגדו, אך האמת לפי רבנו, דהיינו, שכל הרב

 שצריך לזכות את הרבים.

מוֵּאל ָטַרח, ּוַמְחָׁשָבה ַרָּבה ִהְׁשִקיַע ַרִּבי ַרּבֹות ה ׁשְ  מׁשֶֹ
ֵּכיַצד ְלַׂשֵּמַח ֶאת ָהַרָּבנִית ְוֵכיַצד ְלַבֵּטא ֶאת ִרגְֵׁשי ַהָּכַרת זצ"ל 

יָה. ַאַחת ַה"ַּמָּתנֹות" ַהּיָפֹות ְּביֹוֵתר ֶׁשּיָכֹול ָהיָה ַהּטֹוב ֶׁשּלֹו ְּכַלּפֶ 
ק ִאָּתּה ֶאת  ֶׁשל יְָלֶדיָה.  ָלֵתת ָלּה ָהיְָתה ַלֲח

ַּכֲאֶׁשר ָהיָה ׁשֹוֵמַע ְסָבָרה טֹוָבה ִמִּפי ְּבנֹו, ִמּיָד ָהיָה ָאץ ְלַסֵּפר 
. "ַהּיֹוַדעַ  ת ַאְּת, ֶרעֶּבעְצן", ָהיָה אֹוֵמר ָלּה ְּבִחּיּו ָלַרָּבנִית ַעל ָּכ

 ָרָחב, "ְּבנֵנּו לֹוֵמד טֹוב ְמאֹד ב"ה". 
 

א ָהיְָתה  ה ְׁשמּוֵאל .  ְּבאֹוָתם ְרגִָעים  ֶֹ ֵהן ַרִּבי מׁש
 ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ֵהִעיד ִּכי ְּבנָם לֹוֵמד טֹוב..

"את שבתותיי תשמורו" "שבתותיי" לשון רבים. 
 , ל בשעה שאדם מישראל 

עליו להרגיש מיד את ההארה של השבת הבאה, 
  - דכך שיהיו בידו תמיד 

 זו היוצאת וזו הנכנסת.

אנו 
יוצרים 

את 
המציאות 

בה אנו 
 חיים 

לכן אדם 
צריך 
 רלהיזה

 במעשיו

אנחנו 
מקבלים 
 מהחיים

 

 רק 
מה 

שאנחנו 
 נותנים 
 להם

 

, א : ְלעֹוָלם יְֵהא ָאָדם זִָהיר ִּבְכבֹוד ִאְׁשּתֹו, ֶׁשֵאין ְּבָרָכה ְמצּויָה ְּבתֹו ֵּביתֹו ֶׁשל ָאָדם ֶאּלָ ֶחְלּבוֹ ָאַמר ַרִּבי 
ָרָבאֶׁשּנֱֶאַמר "ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּה". ְוַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת ָׁשם   ָאַמר ִלְבנֵי ְמחֹוזָא ֶׁשּיְִלְמדּו ְליֵַּקר ֶאת נְׁשֹוֵתיֶהם ְויְִתַעְּׁשרּו ׁשֶ



 

צע טיסה זקנה קמה באמ אישהה
, לארה"ב וצועקת, יש כאן רופא

?! ישר קם בחור נחמד  דחוף
ורציני ניגש אליה מהר, ואומר 
לה : כן מה הבעיה ? אומרת לו, 

 יש לי שידוך בשבילך,
... 

 בחור צעיר ניגש למוכר  איזהה
 ומבקש סוכריה ושואל כמה זה עולה, 

שקל, אומר לו  2המוכר אומר לו שזה עולה 
סוכריה  לוקחבסדר, תביא לי אחת, המוכר 

ומגיש לבחור, הבחור מוציא מכיסו שני 
 , המכולתשקלים וזורק לתוך 

 

אבל לא אומר כלום, הולך  כועסהמוכר 
, ביום המכולתואוסף את השקלים מתוך 

שלמחרת מגיע אותו בחור ומבקש סוכריה 
 שקל מטבע  5אבל הפעם מוציא מכיסו 

 ,השולחןושם על 
 

המוכר שעוד זכר את הבחור מיום האתמול, 
שקלים  3שקלים ואת העודף  5-לקח את ה

 בחור, , הלמכולתזרק בכל הכוח אל מחוץ 
שראה את זה, הוציא עוד שקל אחד מהכיס 

 ואמר לו, בעצם, 
. 

hamaor.netכל העלונים: 

 

ים.." (שמות יד, יז)."ַויְ  ּתִ ִלׁשְ ֶרְך ֶאֶרץ ּפְ ְרעֹה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם ֱאלֹקים ּדֶ ח ּפַ ּלַ ׁשַ  ִהי ּבְ
חֹום (קמץ ָא=אֹו),    אשכנז קוראים את המילה ָנָחם כּנָ

ומסופר על גביר גדול שרצה לחתן את בתו עם ת"ח מופלג, ולשם כך היה מוכן לדאוג 
 ים רבות.לכל צרכיו ופרנסתו למשך שנ

הגביר לישיבה הגדולה והצהיר שהוא מחפש ת"ח לבתו, אולם זאת בתנאי  
שיצליח לענות על השאלה שאשאל, "כתוב במשנה (שבת פ"ב מ"א) ֵאין ַמְדִליִקין לֹא 
ְבֶלֶכׁש.. ְולֹא ְבֵחֶלב ַנחֹום (הוא לא קרא נכון את המשנה, אלא צריך לקרוא ְולֹא ְבֵחֶלב. 

ִדי אֹוֵמר, כפסקה חדשה בפני עצמה), אינני מבין, טען העשיר, מה עשה ואח"כ ַנחֹום ַהּמָ 
 נחום, מדוע לא מדליקים ְבֵחֶלב שלו?"

אף אחד מהתלמידים לא ידע לענות על השאלה, הבין ראש הישיבה מי עומד מולו 
וקרא לבחור שלא היה כל כך עילוי גדול אך היה עממי וידע להתחבר עם אנשים 

מה שהם, "זה פשוט", ענה לו הבחור, כתוב בפרשת השבוע "ַוְיִהי ולענות להם לפי 
ְרעֹה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם (לפי הבהרת האשכנזים ח ּפַ ּלַ ׁשַ נחֹום)" נחום לא רצה לצאת  -ּבְ

ממצרים, היה לו מפעל לֵחֶלב והוא טען שמסתדר היטב במצרים, ולכן גזרו חכמים שלא 
תשובתו וחיתנו עם בתו, ועל כגון זה נאמר  להשתמש ְבֵחֶלב שלו.. שמח העשיר על

ַחּיֶה ְבָעֶליָה (קהלת ז, יב).  ַהָחְכָמה ּתְ
 

ָיד  ָרֵאל יְֹצִאים ּבְ ָרֵאל ּוְבֵני ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ ְרּדֹף ַאֲחֵרי ּבְ ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוּיִ ק ה' ֶאת ֵלב ּפַ "ַוְיַחּזֵ
 ָרָמה.." (שמות יד, ח).

ָיד" סימן רמ"ה, העוסק  -י'ורה ד'עה", אחד מחלקי השו"ע, "ָרָמה"ראשי תיבות "ב -"ּבְ
ת התורה בהלכות תלמוד תורה שחייב כל אחד מישראל ללמוד. ובא לרמז לנו שבזכו

הקדושה שעתידים היו לקבל בני ישראל בהר סיני, זכו לצאת ממצרים, והתורה הזאת 
היא שהעמידה וחיזקה אותנו במשך כל הדורות  להישאר ביד רמה ולא ליפול, 

להתרומם תמיד ולצאת מכל המשברים והקשיים. ועלינו לשמור עליה מכל משמר 
 גשג, כיון שבלעדיה אין לנו קיום.ולדאוג שתמשיך להתקיים בעם ישראל ותגדל ותש

 שנזכה להתחזק ולחזק את לימוד התורה הקדושה  
 ונזכה לגאולה השלימה במהרה, אמן.

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 שרון בן זהבה, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, נשמת: לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב,  מחה בת לולו, יחיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, ששון בן טיפחה, ש

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, יעקב יוסף בן מרגליתהרב פאל בן קלרה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, ר

ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון     שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

רשימת תפוצה 
info@hamaor.net 

ַהַּבת, ָהַרָּבנִית  סיפרהה
ַלִצ'יְנְסִקיֶעְטל  : ּפְ

ָּגאֹון ַרִּבי "ִמֶּׁשּנִֵּׂשאִתי, ִחֵּלק הַ 
זצ"ל  ֶאת 'ִּדיָרתֹו'  ַאְרֵיה ֵלִוין

ַהְּצנּוָעה ַּבת ְׁשנֵי ַהֲחָדִרים. ֶחֶדר 
ֶאָחד ֶהֱעִמיד ִלְרׁשּוֵתנּו, ּובֹו 

 ַּגְרנּו ֲאנִי ּוַבֲעִלי 

ּוִמֶּׁשּנֹוְלדּו יְָלֵדינּו, ָעִׂשינּו ּבֹו  –
תְמִחָּצה ְוָׁשם ִּגַּדְלנּו ֶאת 

ְוִאּלּו ָאִבי ְוִאִּמי  - 
ִהְסַּתְּפקּו ְּבֶחֶדר ֶאָחד, ַהֶחֶדר 

 ַהּנֹוָסף ֶׁשַּבִּדיָרה. 
ּוְמִעיָדה ֲאנִי ָעַלי ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ, 

 ֶׁשָּכל אֹוָתן 
ֶׁשִהְתּגֹוַרְרנּו ְּבַצְוָּתא ִעם הֹוַרי, 
א ָׁשַמְעִּתי ְולּו ִמָּלה ַאַחת ֶׁשל 

ה אֹו ֲאִמיָרה ְּבקֹול ָרם ְּגָערָ 
ֵמָאִבי ַעל ִאִּמי אֹו ֵמִאִּמי ַעל אבי 

ר בעל ”סח כ"ק האדמו
  תפארת שמואל'ה"

 מאלכסנדר: נאמר זצ"ל 
לא  "בלבי צפנתי אמרתך למען

אחטא לך" ־ כאשר אדם מצפין 
השגותיו ואינו מוציאם לחוץ, הרי 

. בזמנו, היה ם הם 
צדיק אחד, שנהג בדרכים משונות 

ומוזרות. הגיב הרבי על כך: 
ת "אמת, שטוב ונאה להיות 
 , טמיר ונעלם 

 

אבל חז"ל אמרו במסכת שבת: 
 "אין טומנים בזבל". אין לו 

 מו עצ םלאדם 
 בעשיית דברים זרים 

 ומוזרים..."
 

 משה פיינשטיין רבי הגאוןן
א להכביד על זצ"ל השתדל תמיד של

איש. בשנותיו האחרונות, נהגה בתו 
הרבנית טנדלר להציב שורת כסאות, 

בהם בעת  ה כדי שאביה
הליכתו עם קומו ממיטתו בדרכו 

לשתות את קפה הבוקר שלו ובדרכו 
 לחדר בו נהג ללמוד. 

 
מידי בוקר, מצאו בני המשפחה את 

סביב  ת הכסאות
הם חשב השולחן, וכל אחד מ

שמישהו אחד מבני המשפחה עשה 
זאת. אולם התברר כי אותו "בן 
משפחה" שסידר את הכסאות 

במקומם, לא היה אחד מאשר רבי 
 ה משה עצמו, אשר רצה

מבני המשפחה בהשבת  
 הכיסאות למקומם

 זצ"ל לאחד ממקורביו כהאי לישנא: "זה עתה יצא מביתי יהודי  איסר זלמן מלצרהגאון רבי  סיפרר
זצ"ל: בהיות רבי דוד משה ילד קטן כבן שלוש שנים, הגיע לחדר  משה מצ'ורטקובשסיפר לי מעשה שהיה ברבי הזקן רבי דוד 
שראל מרוז'ין זצ"ל, יהודי שרצה לשוחח עם הרבי. לפני שנכנס אותו יהודי לחדרו של ההמתנה של אביו, הוא כ"ק האדמו"ר רבי י

הרבי, שאל אותו הילד הקטן דוד משה: "מה ברצונך לבקש מאבא"? "הנני זקוק לברכת ישועה" ־ השיב היהודי. ביקש ממנו הילד: 
י מחדרו של רבי ישראל מרוז'ין שאל אותו דוד "כאשר תצא מעם פניו של אבא אמור נא לי מה אבא אמר לך". לאחר שיצא היהוד

 ה יעזור" שאל הילד: "ומה יהיה עד שהקב"ה יעזור"? ”?" השיב: "הרבי אמר שהקב"" משה הקנון:
 

 אינני יודע"... השיב הלה בגימגום. ביקש הילד: "חזור נא לאבא ושאל אותו". חזר היהודי לרבי ישראל ושאל את שאלתו של דוד משה
כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את ”, ופסוק מפורש הוא: ה הקטן. השיב לו הרבי לשאלתו ואמר: הקב"ה 

  ה יעזור גם עד אשר ישלח את הישועה השלימה.”אשר דברתי לך" ופירושם של דברים, שהקב

הקריב את ישראל למרום! שנתייראו  -" ופרעה הקריבב
"ויצעקו בני ישראל אל ה'". לפי  –מאד, עשו תשובה והתפללו 

, ואמר למשה 'מה תצעק ', שצעקו ישראל אל ה', 
נאמר בתהלים "קרוב ה' לכל ויסעו'. אלי, דבר אל בני ישראל 

אהרן קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת". תמה מרן הגאון רבי 
: וכי המבקש על עצמו אינו מבקש באמת?! אלא לייב שטיינמן

משמע ששייך שמתפללים, אבל בלב פנימה אין סומכים רק על 
 , כגון ברפואה. ל הקב"ה, אלא על 

 

אע"פ שמבקשים ומתפללים לה', אבל במחשבה סומכים וחושבים 
על הרופא, הפרופסור, על הרפואות ותוצאות הבדיקות... כאשר 
מתפללים באמת כראוי מתקבלת התפילה. וכמו אצל בשר ודם, 

, אם ה כגון עירייה, מיסים, כאשר מגישים בקשה 
 כך בודקים שם למעלה!ראוי לתת לו, 

ַהּטֹוב ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי  הכרתת
ן רוּק-ּבֶ זצ"ל רֹאׁש  ִציֹּון ּבְ

יְִׁשיַבת נֹוְבַהְרדֹוק  ְלַרֲעיָתֹו ַעל 
ַעד  ֹוִטְרָחָתּה ֲעבּורֹו 

ְמאֹד. ְלַאַחר ָהֲארּוָחה ָהיָה נִָּגׁש 
ח, ּוְלַאַחר ֶׁשִּסּיְָמה ִעּסּוֶקיָה ַלִּמְטּבָ 

ְּבִענְיְנֵי ַהִּמְטָּבח ָהיָה אֹוֵמר ָלּה: 
,  "ֲאנִי רֹוֶצה 

ַעל ָּכל ַהִּטְרָחה ַמה ֶּׁשָּטַרַחְּת 
ֲעבּוִרי", ְוָהיָה אֹוֵמר זֹאת ְּבָכל ִלּבֹו 
א ְליַד ֻּכָּלם. הּוא נַָהג  ּוְבִצנְָעה ֶׁש

ַֹ ּגַ   ֹם לֹוַמר ָלּה, ֶׁשֶאת ַהּכח
הּוא ְמַקֵּבל ִמֶּמּנָה ְוֶׁשִהיא  

 ֻׁשָּתָפה ְּבִמְצַות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשּלֹו.

ישראל מוקפים מכל הצדדים, ים סוף,  היוו
מדבר, חיות רעות ופרעה. בני ישראל חשבו שזה 
. היה נראה לעינים שזה המצב 
הכי גרוע שיכול להיות. אין הצלה, הכל אבוד. 

פסח", המפות אבל בשמים היה כבר "שביעי של 
אורו של שביעי של  –הלבנות היו כבר פרוסות 

 פסח הופיע כבר! כן הוא בהרבה דברים. 
 

חושבים שהמצב עתה הוא הגרוע ביותר שיכול 
ם להיות, מצב של חושך, אבל בשמים 

. מפות לבנות צחורות פרושות כבר, 
השמחה כבר נמצאת. כאשר יודעים שהכל 

, רק ז מהקב"ה לטובתינו אז 
 להתפלל לה' המצפה ומתאווה לתפילתנו

 האדם זקוק לחיבה.
 ו שהמתבודד מחברו 

  בלי ארץ ומים שלבסוף כומש
ולא יפריח, נובל ולא יביא פרי. 

 להתחבר לחבורה  
 של יראי ה' .

וכל לעשות צינור ליצוק בו, צריך לעשות מדבר כזה שלא י כשצריךך
לשאוב מתוכו את הדבר אשר ניצוק בו. כי אם נעשה מדבר כזה אשר יוכל 

כל , ן כן. ל לקבוץ לתוך עצמו, אזי לא יוכל
 השפעות שנשפע לו. ככה נשפע לזולתו ולא יקבל להנאת עצמו כלל.

 חכמה 
 והיגיון

 מונעים אסון 

 














