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 סיפורים נפלאים
 פרשת וארא

 
 (ה, ו" )בריתי את ואזכור"

 דורשים שכן, בבריתי ונזכרתי ביסוריהם ישראל את ראיתי
 ברית. 'מלח אצל ברית שנאמר ממה, מכפרים שיסורים בגמרא

 מה' הברית דברי אלה, 'יסורים אצל ברית ונאמר' עולם מלח
 ונוטלים האדם את מיטיבים יסורים כך הבשר את מיטיב מלח
 על אומר היה ע"זי מרימנוב מנדל' ר ק"הרה. חטאיו את ממנו

 רק אבל, לבשר טעם מוסיף המלח אמנם. זה חכמינו המאמר
 בהמלחה לכשמפריזים ואילו, מתאימה במידה ניתן המלח אם

 גם בזה כיוצא. לאכילה ראוי שאיננו עד טעמו את הבשר מאבד
 האדם שיוכל, ובשיעור במידה ניתנים כשהם, היסורים
 על יתר יסורים ואילו, האדם את הם מיטיבים אז רק, לשאתם

, לפיכך. קונו דעת ועל דעתו על האדם את מעבירים המידה
 הגדולים היסורים נאקת'. ישראל בני נאקת את שמעתי'
 לא. המלח ברית את לזכור השעה הגיעה', בריתי את ואזכור'

 המכות עשר מתחילות בה הפרשה?  ומתלונן לו טוב מה מבין
 ראשון אני ת"ר וארא. בעולם' ה מציאות על בשמה מרמזת

 ובן בנך באזני תספר למען" ניתנו המכות כל שהרי. אחרון ואני
. העולם את מנהל ה"שהקב לדעת'" ה אני כי וידעתם...בנך

 בקריעת ישראל ולבני לפרעה שנגלתי' ה אותו שאני לנו לומר
 שלא מה הים על שפחה ראתה" ל"חז שאומרים כדי עד, סוף ים

 לראות יכלו הם מדוע: השאלה נשאלת... בוזי בן יחזקאל ראה
 לנו יש הזמן כל מזאת ויתרה?! כלום לראות זוכים לא ואנחנו
?  השוני מה?!..." ולמה? למה, "עולם של ריבונו כלפי טענות

 מה ידעו הם! לא אנחנו רוצים הם מה ידעו הם: היא התשובה
 לנו לתת רוצה ה"שהקב להבין צריך האדם! לא אנחנו להם טוב

 שהעגל ממה יותר: "ל"חז כמאמר צריכים שאנחנו ממה יותר
 למה משל. אצלנו היא הבעיה" להניק רוצה הפרה לינוק רוצה
 בעיירה היקב בעל של ההולדת יום כשהגיע: דומה הדבר

 אחד כל הולדתי ביום: "והודיע התושבים את" לפנק" החליט
, כמובן.: כסף אין חינם יין לו ואמלא כלי עם להגיע מתבקש

 הביאו חלקם, היקב בפתח ארוך תור השתרך המיוחל ביום
, צנוע בקבוק עם והגיעו מדי יותר" לנצל" רצו לא וחלקם דליים

. טוב– מזל לו מאחלים שהם תוך באדיבות חילק היקב בעל
 בעל, כולם כמו יין וביקש כלי ללא התושבים אחד הגיח לפתע

 לי שים" הלה לו אמר?" הכלי והיכן: "באדיבות שאל היקב
 וחבל יקר כה יין על חבל כי השמחה בעל לו הסביר" בכיס

 בעל את מגדף והחל ליבו שת לא הלה אך... התלכלכו שמכנסיו
 לא?!" לנו קראת למה... תגיד לתת רוצה לא אתה קמצן: "היקב

 של לכיסו היין את שפך בררה ובלית השכנועים כל הועילו
 שכולו המקבל הבחין צעדים מספר שהרחיק לאחר. המסכן

 כנגד להתריס והחל הסתובב!...אין ויין מלוכלכים מכנסיו, רטוב
 אם!.. יותר ממך נבקש שלא! זאת עשית בכוונה: "הבית בעל
 ה"הקב: מאליו ברור והנמשל? לנו קראת למה לתת רוצה אינך

 טובים שאינם דברים מבקשים אנחנו אך לנו לתת מאד רוצה
 לפניו ובוכים עליהם מתעקשים אלא בלבד זו ולא, בכלל לנו

 ואנחנו התקבלו ותפילותינו ברירה אין ושכבר... ומתלוננים
 את נראה כן אם איך...התלונות מתחילים שוב"... מתלכלכים"

 אצלנו היא שהבעיה יבין מאיתנו אחד כל אם', ה השגחת

 או לנו לתת האם ה"להקב וההחלטה השיקולים את ונשאיר
 (ושמש מאור) .לכולנו וירווח להתלונן נפסיק אזי... לא

 

 אתכם המוציא אלוקיכם' ד אני כי וידעתם"
 (ז, ו" )מצרים סבלות מתחת

 יציאת את לזכור נצטוינו מדוע, תמה ל"זצ מדובנא המגיד
 ואינם היו, פעמיים חד ניסים לכאורה שהיו, ניסיה כל על מצרים

 יצרן אל שבא, וממולח עשיר בסוחר מעשה: במשל ותירץ. עוד
, ולתהלה לשם ידועות שסחורותיו, מוניטין ורב ידוע אריגים

 אני מבקש? בשנה אתה מיצר אריג אמות כמה: "לו ואמר
 כפול ברוח כלה שימכרנה היה בטוח". הסחורה כל את לקנות

 שכן, מאומה לך לתת בידי אין, כרגע: "היצרן לו אמר. ומכופל
 אני גם. "נרתע לא הסוחר אך". יצור בתהליכי מצויים האריגים

 ואתן, דברים זכרון על נחתום. הכסף כל את עתה לך אשלם לא
 עד חכה, לטרוח מדוע, היצרן שאל", כן אם". "קדימה דמי לך

 מלוא את לי ותשלם הסחורה את לך אמסור, מוכן יהיה שהבד
. אחרים סוחרים יקדימוני פן חוששני: "הסוחר סרב!" תמורתה

 בטוחים נהיה ששנינו כדי, הכסף מן חלק לך אתן לכן
 ישראל עם את ה"הקב לו לקח כך!" הפועל אל תצא שהעיסקה

. העתידה לגאולה המעותד הטוב כל את והבטיחו, סגולה לעם
(, ט, א קהלת" )השמש תחת חדש כל אין" כי הובטחנו כבר אבל
 ניסי כעין תהיה ונפלאותיה ניסיה כל על העתידה הגאולה וגם

 אראנו מצרים מארץ צאתך כימי: "ככתוב, מצרים יציאת
 קדימה ודמי דוגמא הריהם מצרים יציאת ניסי, לפיכך". נפלאות

 אל הוצאתה ואת ההבטחה השלמת את להבטיחנו, בלבד
 . אמן, בימינו במהרה, וההדר ההוד בכל הפועל

 (מיעקב כוכב, ארמון שערי)
 

 (טז, ז" )עמי את שלח"
 תושבי ליהודים זכויות שויון העניק אוסטריה מלך כאשר

 ועד מגדולם, גדולה בשמחה שרויים ישראל כל היו, מדינתו
 אותה. זכו לו, הגדול המאורע לכבוד וזימרו ריננו, חגגו קטנם
 זולגות דמעות כי, ל"זצ סופר החתם של תלמידיו הבחינו שעה

 רבינו יהא זה מדוע, משתוממים וישאלוהו, הגדול רבם מעיני
 השיבם, שמח כה כולו העם כאשר, זו גדולה בשעה בצער שרוי

. תתמהו לא ושוב, משל, בני, לכם אמשול, ואמר סופר החתם
 היה, בכיפה שלט אשר, וחזק אדיר מלך, העמים ממלכי לאחד

 חטא לימים. מאד עד והוקירו חיבבו שהמלך, ונכבד חשוב שר
 רחום המלך שהיה מכיון אלא, למלכות ראשו ונתחייב שר אותו
 החליט, ביותר אליו מקורב היה אשר, שרו כלפי וביותר, וחנון

 ויחד, מוגבל בלתי לזמן במאסר ולהמירו בעונשו להקל המלך
 והמלך. לחופשי יוציאנו דבר של בסופו כי, הבטיח זאת עם

 נתון היה שם, הכלא בור אל נשלח השר, אמר כאשר עשה
, מאד עד אליו התאכזר אשר, הסוהר בית מפקד של למרותו

 זה כל עם אולם, וצינה טחב מלא, וחשוך אפל לתא הכניסו הוא
 התחזק והוא, אומלל אסיר לאותו, לו היתה פורתא נחמה

 זה מעיק ממצב ישחררנו והמלך, היום יבוא בוא כי, בתקוה



 

 ~2 ~ 

 סיפורים נפלאים
 פרשת וארא

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 השר של לאוזניו הגיע הימים באחד והנה. לחופשי וישלחנו
, כלאו חדר סביב המתרחשת, רבה ותכונה שאון קול הכלוא

 באים סוף סוף הנה. הרצוץ לבו את מילאה רבה ושמחה
, נוכח כאשר, אכזבתו גדלה מה אולם, לתומו סבר, לשחררני

 כדי ואף, המלך שלוחי אליו הגיעו תאו את ולנקות לסדר כדי
. ולתאורתו הטחוב החדר לאוורור שישמש, חלון בו לקבוע
 השליחים נדהמו, מפיו התפרץ אשר, הנורא בכיו לשמע

, בשורה בעת, עתה דוקא זו בכייה של מקומה מה, ושאלוהו
 חנוק בקול, זה אפל במקום תנאיך את אנו מיטיבים כה כאשר
 לשפר ביקשתם אכן, לשואליו להסביר האסיר התאמץ מדמע

, הנוכחי למצבי ביחס היא הקלה שאכן, זו הקלה אך, מצבי את
 בכלאי נמק ישבתי עוד כל, הכללי למצבי ביחס היא הכבדה

, יום יבוא כי, ליבי את מילאה איתנה תקוה, והחשוך המעופש
, עתה אולם, לחופשי לשלחני ויצוה מצוקתי את יזכור והמלך

 ומי, רבים ימים עוד זה צר בבור לשבת עלי יהא כי, לי משברור
 תתפלאו לא שוב עתה, מבכיי לחדול אוכל כיצד, מתי עד יודע
 גם מה, דבריו את סופר החתם סיים, זו לעת בכיי על ודאי

 רבות שצרות, דור ראית אם(. צח סנהדרין) ל"חז לנו שאמרו
 בגלות אזרח זכויות לנו העניקו אם. לו חכה, כנהר עליו באות
 . זו קשה בגלות לשרת עלינו נגזר עוד זמן כמה, יודע מי, זו מרה

 (אהרן אור)
 

 (כא, ז" )מצרים ארץ בכל הדם ויהי"
 כך". אנכי דן, יעבודו אשר הגוי את וגם. "דם שבמכת המסר
. מצרים גלות על כשהודיעו אבינו לאברם יתברך הבורא בישר
 מכת, שבהן הראשונה. זו אחר בזו, כסידרן הגיעו המכות, ואכן

 הגאון? בה הגלום המסר מה, זו במכה הבורא פתח מדוע. דם
 המצרים: מרעישה הוראה בה מצא ל"זצ פיינשטיין משה רבי

, בדמם לרחוץ כדי תינוקות שחטו, ישראל בני את שיעבדו
 אכזריות מעשי – בחומה שיקעום, ביאור ילדים הטביעו

 גם להם היו ודאי, גיסא מאידך, אבל! מזעזע לב רוע, מזוויעים
 חיי את המסדירה ותקנות חוקים מערכת, סוציאליים חוקים

 מפרים, חיים למים היא נמשלת. לתקנתם ודואגת האזרחים
, הסוד את וחשפה, הבסיסית, הראשונה המכה באה... ומרווים

 והרוע ההשחתה! הם דם, שלהם המים גם: הלוט את הסירה
 היא, ברחוב אלימות יש אם! החיים רמות לכל וחילחלו חדרו

 אם. בעבודה גם רסן אין, בנהיגה רסן אין אם. לבית חודרת
! למחצה מוסר אין. בכספומט גונבים, בצבא" ציוד משלימים"

 והטלפון, ציבורי מטלפון לטלפן ניסה אדם: שהיה ומעשה
. שיחה לו חייבת הטלפונים חברת. האסימון את לו" בלע"

 ממנו לשוחח שאפשר, מקולקל ציבורי בטלפון נתקל לימים
 את שאל הוא אבל. גניבה זו, שאסור ודאי. הגבלה בלא, חינם
 שיחה בו לשוחח לו מותר האם ל"זצ" יעקב קהילות"ה מרן

 פתח... שאבד האסימון את לעצמו להחזיר כדי, בלבד אחת
 אותו תכייס אל, גנב אותך כייס שאם, הגמרא את הגאון בפניו
 סיפוק שתחוש משום. רכושך את לעצמך להחזיר כדי חזרה

 אך, לדין אותו תבע, אותו עצור! נפשך את ותשחית, גנבים של
 הנפש את מרגיל אבל, הדבר מותר, כאן אף... אותו תכייס אל

 איזה, נפלאה תורה איזו! ממנו להימנע יש, לפיכך! לשחיתות
 (השבוע מעיין! )נעלה מוסר

 

 ( יט, ח) "עמך ובין עמי בין פדת ושמתי"
 שהיה אחד בכפרי היה מעשה, משל פי על לבאר נראה

 טוב יום שלפני בימים, הפריץ אצל שחכר מרזח מבית מתפרנס
 הבית בנקיון מאוד טרוד היהודי את הפריץ ראה פסח של

 לו השיב, הטירדה כל אמאי הפריץ לשאלת, החמץ וביעור
, הפסח חג היהודים אצל יחול אחדים ימים בעוד, בנחת היהודי

 ויושבים נאים כלים ומניחים, הלילה באותו גדול סדר ועורכים
 ארבע ושותים, טעם בטוב ערוכים שולחנות סביב מלכים כבני

 מארץ אותנו שגאל על ה"להקב ומשבחים ושמחים כוסות
 נתאוה הפריץ זאת מששמע, לחרות מעבדות והוציאנו מצרים
 אנו כי אתה יודע הרי, לו ואמר היהודי אל ופנה זה סדר לראות
 ברירה בלית, זה מפואר לסדר תזמינני לא ולמה טובים ידידים

 לצידו וישב הפריץ הגיע הסדר בליל ואכן, להזמינו היהודי נאות
 לחמא מהא ההגדה דברי כל את לו מסביר והיה היהודי של

 כל עם היהודי קם כי הפריץ ראה הסדר לסוף, כסדרו הכל עניא
 הפריץ שאל", הבנויה בירושלים הבאה לשנה" וצעקו ביתו בני
 המקדש בית שיבנה הבאה לשנה כי היהודי לו הסביר, זה מה

 ונערוך קרבנות ונקריב הקודש עיר לירושלים כולנו נעלה כבר
 הפריץ, הפסחים ומן הזבחים מן שם ונאכל, הסדר את שם

 הנך שרוצה אצלי לך חסר מה וכי שאלו, המשמעות הבין שלא
 אך כאן טוב הכל דאכן היהודי לו הסביר, לירושלים לילך

 הפריץ זאת קיבל, מונים בעשרת יותר טוב יהיה בירושלים
, לב וטוב שמח וכולו שבע היהודי מבית ויצא, ושתק בהבנה
 ומשרתיו שריו כל מעל זה יהודי את הפריץ גידל שנה באותו

 נשנה ושוב שנה חלפה, מאוד וכיבדו עסקיו כל את בידו ונתן
, הסדר לליל אליו הפריץ את להזמין היהודי צריך שהיה הדבר

 נעמד ולבסוף, מצרים יציאת וסיפור ההגדה כל את לו והסביר
", הבנויה בירושלים הבאה לשנה" וצעקו ביתו בני עם היהודי
 שבירושלים היהודי לו והסביר, אצלי לך חסר מה הפריץ שאלו

 מפקיד אני הרי, באמרו הפריץ זאת קיבל ולא, יותר טוב יהיה
, מכולם יותר עלי אתה ונאמן ביותר הגדולים עסקי כל בידך

 היהודי לו השיב, קיימת ולא כן אמרת כבר שנה לפני ובנוסף
 לכך מתכוין אני זו בשנה אך, אמרתי רק קודם בשנה אמנם

 להזמין היהודי חשש הסדר ליל בהגיע הבאה לשנה, באמת
 אותו של הטוב טעמו שכח לא הנראה שככל הוא אך, הפריץ
, להזמינו היהודי נאלץ, להזכירו עבדו את ושלח ויתר לא סעודה

 מתחילה ופירושו דבר דבר היהודי לו הסביר הקודם כשנה ושוב
 פסח סידור לחסל כשהגיעו והסדר הסעודה לסיום, סוף ועד

 לומר יכול כבר איני עתה עולם של רבונו, וקרא היהודי נעמד
 לפני לי יהיה פנים דאיזה, הבנויה בירושלים הבאה לשנה

 ה"דהקב, עמך ובין עמי בין פדות ושמתי שנאמר וזהו. הפריץ
 לפני לנו יהיה פנים איזה ו"ח כן לא שאם לגאלנו צריך יהיה

 . האומות
 (יוסף יעקב שיח)

 א גוט שבת 
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