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ל ' ֵאיֶזה ֵלב ָזָהב ֵיׁש לוֹ ' ְבחֹו ׁשֶ ׁשִ ר ֶאָחד ּבְ ּבֵ ר' ּדִ
עֹוָתיו ' .ַאְבָרָהם ִאיׁש ַהֶחֶסד ע ׁשְ ִרים ְוַאְרּבַ ל ֶעׂשְ ם ּכָ ּלָ ּכֻ
ִני ֵ י ְוהֹוִסיף יֹוֵתר 'הּוא נֹוַלד . ֶחֶסד' הֹוִסיף ַהׁשּ ִליׁשִ ְ א ַהׁשּ ּבָ

סָ ים ֵאיָבִר "ח ִעם ְרמַ  יִדים "ה ּוׁשְ ל ּגִ  .ֶחֶסד'ׁשֶ
ם  י ֶחֶסדר' ּגַ ַמֲעׂשֵ ֲאָבל ֶזה , ַזְלָמן עֹוֵסק ִלְפָעִמים ּבְ

דֹול י ּגָ קֹׁשִ יַע לֹו ּבְ ַנּסּו ְלַדּמֹות ֶאת . ַמּגִ ּיְ ׁשֶ ַזְלָמן ְלר' ר' ּכְ
וֹות: 'ִמּיַד יֹאַמר ָהאֹוֵמר, ַאְבָרָהם ה ְלַהׁשְ ה ְמַנּסֶ ' ?!ַמה ַאּתָ

עֹוְרָקיוהֲ  ַזְלָמן ר' ֲאָבל , ֵרי ְלר' ַאְבָרָהם ַהֶחֶסד זֹוֵרם ּבְ
ִטְבעוֹ  ַעל ֶחֶסד ּבְ ה ֶחֶסד ֶזה לֹא , ֵאינֹו ּבַ הּוא עֹוׂשֶ ּוְכׁשֶ

ׁש  ֵלםַמּמָ ֵלב ׁשָ  .ּבְ
ֵני ָאָדם י ּבְ ַלּפֵ ל ֶזה ָנכֹון אּוַלי ּכְ ַמּיָא , ּכָ י ׁשְ ַלּפֵ  -ַאְך ּכְ

ֵלמ"ה ַהָקבָּ ֵאין  ׂש ׁשְ ֵלמּות ֵיׁש ֵאֶצל ַמְלָאִכים . ּותְמַחּפֵ ׁשְ
ֵני ָאָדם ה יֹוֵתר ֵמֵאֶצל ּבְ ָרִפים ַהְרּבֵ בָּ , ּוׂשְ "ה ְוִאם ָהָיה ַהּקָ

ֶלֶמת נּו ֲעבֹוָדה ֻמׁשְ ָלל , רֹוֶצה ֵמִאּתָ ּכְ ֲהֵרי ָהָיה ָעִדיף ׁשֶ
ה ָלעֹוָלם ַהזֶּה דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ תֹוְך , לֹא ָהָיה ׁשֹוֵלַח ֶאת ַהּנְ ּבְ

ִמי ׁשְ ֲאָוה ְוָכבֹוד ּגּוף ּגַ ְך ְלִקְנָאה ּתַ ִעם ֵיֶצר ָהַרע , ַהּמֹוׁשֵ
ה  בֹוד . ֵליָדתוֹ ִמּיֹום אֹותֹו ַהְמַלּוֶ א ַהּכָ ּסֵ ַחת ּכִ ם ּתַ ׁשָ

ה יֹוֵתר  ַהְרּבֵ ָמה ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ּבְ ׁשָ ַהּנְ
ֵלמֹות  .ׁשְ

ַחת רוּ  ר ַהּנַ בָּ ִעּקָ ׁש ַלַהּקָ ּיֵ יו"ה ַח ׁשֶ ֲעׂשָ ְוָקא , ִמּמַ ֵהם ּדַ
י ּוְבַמֲאָמץ ֹקׁשִ ִאים לֹו ּבְ ּבָ ְוָקא , ֵאּלּו ׁשֶ ַעל ּדַ ֵאינֹו ּבַ י ׁשֶ ִמּמִ

ץ ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִטְבעֹו ּוִמְתַאּמֵ הּוא . ֶחֶסד ּבְ ָמֵלא ִמזֶּה ׁשֶ
ֲאווֹ  ר ּוִמּדֹות ת ּתַ ּבֵ  . ֲעֵליֶהםָרעֹות ּוִמְתּגַ

ֹאֶפן ֶזה ְמָבֵאר  ר ֶצֶדק'הַ ּבְ ֵ ָפסּוק' ְמַבׂשּ י טֹוב ָלנּו : ּבְ ּכִ
ְוָקא ה' ֲעבֹוַדת ֲעֹבד  ר ֶאת ִמְצַרִים טֹוָבה ָלנּו ּדַ ֲאׁשֶ ּכַ

ִעם יֶ ַהּגּוףֵמיְצֵרי ֲאַנְחנּו ל ְקׁשָ ֶזה ,  יהָ ְוִנְסיֹונֹותֶ יָה ַעל ּכָ ּבָ ׁשֶ
ל עֹוָלִמים ֲארּות ְליֹוֵצר ּכָ ה  ,ּגֹוְרִמים ַנַחת רּוַח ְוִהְתּפָ ַהְרּבֵ

ֵתנּו יֹוֵתר  ּה ִמּמֻ ֶאֶרת ְלַבּדָ ָמה ִנׁשְ ׁשָ ַהּנְ יָתה ׁשֶ ֵמַאַחר ַהּמִ
ַהּגּוף ִלי מֹו , ּבְ ה ּכְ ָאז ִהיא ְיֵבׁשָ רׁשֶ ְדּבָ ּמִ ׁשּום, ּבַ ָאז ֵאין ׁשֶ
הּתֹוֶעֶלת בְּ  הּוא עֹוׂשֶ  .ַמה ׁשֶ

 רכת המןב
 .ָמִיםָּׁש ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַה 

 איזה ברכה בירכו בני ישראל על המן?
 לחם מן השמים

שם הרמ"ע מפאנו מובא שברכתו "המוציא ב
הלשון:  )2ובספר חסידים .)1לחם מן השמים"

ובשו"ת תורה לשמה  "הנותן לחם מן השמים".
 : "הממטיר" וכו'.ח)"הבא -רבי יסף חיים (ל

 לפי המחשבה
כתב בשם  (בשלח פ"ד, ג) )3במרכבת המשנה

הזוהר כי היו מברכים לפי מה שהיה נהפך, (כגון: 
 . אם חשב עליו כפרי העץ בירכו "בורא פרי העץ")

 מזונות / המוציא
ו רכתכתב שב (לגר"ח פלאג'י)בספר נפש חיים 

כיון "מזונות" כיון שטעמו כצפיחית בדבש, אך 
קבעו עליה שבמדבר היה הוא הלחם העיקרי 

 ."לחם מן השמים סעודה בירכו "המוציא
 .)4ולאחריה "ברכת המזון"

 לא בירכו
אשר כמדומה לא בירכו מביא " )5הבני יששכר

", כיון שהברכה הוא לברר ברכה על המן כל עיקר
את חלקי הקדושה מתוך הפסולת, אבל המן היה 

" ואינו צריך לבירורים, על כן לא לחם אבירים"
 לברך.היה מן הצורך 

_____________ 
כך מביא בני יששכר (מאמרי השבתות מאמ"ג אות ג),  )1

שמספר שם שבעת הסתופפו בצל מהרצ"א מזידיטשוב, 
עלה הנידון על הברכה שיברכו עליה לעתיד כשיוציאו את 

עפ"י  )2 .צנצנת המן, ושם הזכיר את הדברים בשם הרמ"ע
ביאור על המכילתא ) 3 .נוסחת כת"י פארמא אות תתתתמ

(אחד מהצדיקים לרבי אברהם משה דוד אב"ד ראהאטין 
. כדי לקיים שימוש חכמים) נסע לשמשושהבעש"ט 

ומביא ראיה מהא דאמרו שבשעה שירד המן תיקן להם  )4
נענה אחד מן ) הנ"ל שבאותו נידון "5. משה ברכת הזן

 "החברים הלא הוא הרב המקובל מו"ה ישראל דוב זלה"ה
(בעמ"ח רביד הזהב עה"ת), והבני יששכר נוטה לקבל 

   דבריו.



 

 

ָנָח  כי הפלשתים ליצנים  ם ֱאִקים ֶּדֶר ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים.ְוא
היו, ועל ידי ליצנות אפשר להכחיש את כל הנסים 

  (רבי מנחם מענדל מרימנוב) והנפלאות שראו.
 

תרגם אונקלוס  ץ ִמְצָרִים.ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶר 
שעל ידי הזריזות ‘, 'ומזרזין

שעל ידי הזריזות יכולין להנצל מיצר הרע  
 (תורת שמעון) הנקרא מצרים. 

 
ונתו הרוצה לבחון דרגת אמ ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו.

אמונתו בצדיקים, הגודל בה', יראה לפי 
  יעקב יוסף)(תולדות  . הוא באותו דרגה של 

 
מאחר שבאו אז להשגה  ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו.

משה גדולה, האמינו שיכול האדם להגיע למדרגה כ
  (קדושת לוי) .לכן  -רבינו 

 
ראשי התיבות כולם הם ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק. 

באל"ף, לרמז שגם בתוך החושך של רדיפת האויב 
  (בעל שם טוב) אלופו של עולם. -מסתתר הקב"ה 

 
זהו סדר ההוה תמיד  ִהְּנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים.

 - שהקב"ה ממטיר לחם לכל חי, אבל אם 
 - שיצאו מגדר מדת הבטחון אזי 

 (נועם אלימלך) יהא צריך לטרוח על פרנסתו.

  
 מסירות נפש של ישראל משירת המלאכים
ָרֵאל ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיׂשְ בֹוא ּבֵ  .ַוּיָ

ָמָרא ּגְ יָרה': ָאְמרּו ּבַ ֵרת לֹוַמר ׁשִ ָ ׁשּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּקְ , ּבִ
בָּ ָאַמר  ם ״ה ָלֶהם ַהּקָ יָּם ְוַאּתֶ י ָיַדי טֹוְבִעים ּבַ ַמֲעׂשֵ

יָרה יַרת , ְוֵיׁש ְלָהִבין .'אֹוְמִרים ׁשִ ֲהֵרי ְזַמן ׁשִ
ְיָלה ּלַ ְלָאִכים הּוא ּבַ ְצִרים לֹא ָטְבעּו ַעד , ַהּמַ ְוַהּמִ

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר בָּ , ַאׁשְ י ָיַדי ״ה ְוַהּקָ  ׳טֹוְבִעים׳ָאַמר ַמֲעׂשֵ
יָרה, ְועֹוד. הָלׁשֹון ֹהוֶ  ַמן ַמְתִאים ְלׁשִ ַמּדּוַע , ִאם ֵאין ַהזְּ

יָרה ָרֵאל ׁשִ א ָאְמרּו ֲחזַ  .ָאְמרּו ִיׂשְ אֹוָתּה ״ל ֶאּלָ ּבְ ׁשֶ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ דֹול ַעל ּבְ ָעה ָהָיה ִקְטרּוג ּגָ ל ָים , ׁשָ רֹו ׁשֶ ׂשָ
ּנּו ֵאּלּו ֵמֵאּלוּ  ּתַ ֵני ( ָטַען ְוָאַמר ַמה ִנׁשְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ְצִרים לּו עֹוְבֵדי , )ֵמַהּמִ לּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַהּלָ ַהּלָ
ל  ,ּוָבֶזה ֵיׁש לֹוַמר. ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכָ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֶאָחד ִמיִּ

ֵלָמה ׁשּוָבה ׁשְ ם ָעׂשּו ּתְ ּלָ אי ּכֻ ַוּדַ ּבְ ב ׁשֶ ַרק הּוא , ָחׁשַ
ְטרּוג ַרק  ַויָּבֹואְוֶזהּו . ָעָליו ַעְצמֹו ֵאינֹו ָראּוי ְלֵנס ְוַהּקִ

ְפֵני ַעְצמֹו  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ּכָ ּבֵ
ָרֵאל  ְך ַמֲחֵנה ִיׂשְ יָּ ק ַעל ַעְצמֹו ִאם הּוא ׁשַ ָהָיה ְמֻסּפָ ׁשֶ
ָרֵאל ָעָליו  ְלַמֲחֵנה ִיׂשְ אֹו ָחִליָלה ְלַמֲחֵנה ִמְצַרִים ׁשֶ

ּנּו אֵ  ּתַ ּוּוי . ּלּו ֵמֵאּלוּ ְמַקְטְרִגים ַמה ִנׁשְ ּצִ ֲאָבל ֵמַאַחר ׁשֶ
עוּ ״ָהְיָתה  ׳ה ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ל ֶאָחד, ״ּדַ  ָאַמר ּכָ

 ְוַאף ִאם ֵאיִני ָראּוי ְלֵנס, ׳הְלַעְצמֹו ֲאַקיֵּם ֲאִני ֶאת ִצּוּוי 
ֵנס ְלתֹוְך ַהיָּם ְמִסירּות ֶנֶפשׁ , ֶאּכָ ם ּבִ . ְוָכְך ִנְכְנסּו ֻכּלָ

בָּ  ְלָאִכים״ה ְוַעל ֶזה ָאַמר ַהּקָ י ָיַדי': ַלּמַ ֵני  - 'ַמֲעׂשֵ ּבְ
ָרֵאל  ו  'טֹוְבִעים'ִיׂשְ יָּם'ַעְכׁשָ ְמִסירּות ֶנֶפׁש  'ּבַ ם 'ּבִ ְוַאּתֶ

יָרה יָרה  ?'אֹוְמִרים ׁשִ ִ ו ַלׁשּ ֵיׁש ַעְכׁשָ יבּות ְוִכי ֵאיֶזה ֲחׁשִ
ֶכם ּלָ ל , ׁשֶ ם ׁשֶ ת ְמִסירּות ַנְפׁשָ ָרֵאלְלֻעּמַ מהרי"ד( . ִיׂשְ

 )מבעלזאישכר דוב הרה"ק רבי 

 ׁ̆ ≈ ׁ̆ ל חו… ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ב¿ ƒָב˙ו… ל ר¿ ƒ̃ ר…ב  מ≈
ּבָ  ָּ̃ ל úַ‡ף ַע "‰ ַ‰ ַ̃  ˜ ז∆  נ≈

י ָקרֹוב ְולֹא ָנָחם ֱאלִֹקים  ים ּכִ ּתִ ִלׁשְ ֶרְך ֶאֶרץ ּפְ ּדֶ
ִלְכאֹוָרה ִאם ֵיְלכּו ְּבֶדֶר ְרחֹוָקה ַוַּדאי ֵיׁש הּוא.

ַהֶּדֶר ִיָּנֵחם ָהָעם ְוִיְרֶצה  ָלחּוׁש ֶׁשָּמא ִמֹּטַרח
א , ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ֶאָּלא ָהִעְנָין הּוא ֶׁשְּבַוַּדאי 

ִּכי ֲהֵרי ְּבָידֹו , ֶׁשַּיְחְזרּו ְּבֹפַעל ְלִמְצַרִיםה' ָחַׁשׁש 
א ָרָצה "ה ֲאָבל ַהָּקּבָ , הּוא ְלַעֵּכב ֹאָתם ַאף 

ִּכי ֶעֶצם ַהַּמְחָׁשָבה  ,ֶׁשַּיֲעֶלה ָּדָבר ֶזה ְּבַמְחַׁשְבָּתם
ָלֵכן ִסְבָבם ֶּדֶר . ַלְחֹזר ְלִמְצַרִים ָיכֹול ִלְפֹּגם ָּבֶהם

ְּכֶדֶר ָהָאב ֶׁשּׁשֹוֵמר ַעל ְּבנֹו ֲאִפּלּו , ְרחֹוָקה
 ְולֹא ָנָחם ֱאלִֹקיםְוֶזהּו ֶׁשָאַמר , ֵמֲחַׁשׁש ֶנֶזק ַקל

ֵחם ָהָעםְוגֹו'  ן ִיּנָ י ָאַמר ּפֶ ֶׁשַּיֲעֶלה ְּבַמְחַׁשְבָּתם ּכִ
ּוַמּדּוַע , ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ּוַמְחָׁשָבה זֹו ִּתְפֹּגם ָּבֶהם

י ָקרֹוב הּוא, ם ָּכָּבהֶ ה' ָחַׁשׁש  ְלַעּמֹו "ה ַהָּקּבָ ּכִ
א , ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן ַמְׁשִּגיַח ֲעֵליֶהם ְּבֶיֶתר ַהְׁשָּגָחה ֶׁש

 . ִיָּנְזקּו ַאף ְּבַמְחָׁשָבה ַקָּלה

ברש"י לכם  .ה' ִיָּלֵחם ָלֶכםוגו' ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה' 
. צריך ביאור מה חידש רש"י בזה, 'בשבילכם'

שיש  ש לומרויהרי בודאי הכונה בשבילם. 
שבזכות שלא שינו יש אומרים מחלוקת בילקוט, 





 

 

 ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ
 קֹורֹות ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה ַהְּׁשִנָּיה ִּבְצַפת 

 ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי
, ָאַזר ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש 1עֹוד ֶטֶרם ָׁשְקָטה ָהָאֶרץ

הּוַקם ֵמַאְווִריְטׁש ְּכֶגֶבר ֲחָלָציו, ְועֹוד ְּבאֹותֹו ַלְיָלה 
אֶֹהל ֲאַרעי ֵמֵעץ ְּבַמֲעֵלה ָהָהר ָסמּו ְלֵבית ַרֵּבנּו ְלָׁשם 

 הּוַחׁשּו ַהְּפצּוִעים, ַּגם ַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ֶנֶאְספּו ָׁשָּמה.
ֵראִׁשית ִהְתִחילּו ְלַחֵּפׂש ַאַחר ִנּצֹוִלים, ּוְלָהִחיׁש 

ֵּכן ָהָיה צֶֹר ֶלֱאסֹף ֶאת . ְּכמֹו 2ָלֶהם ֶעְזָרה ַּכָּמה ֶׁשִּנָּתן
 ְגִוּיֹות ַהֵּמִתים ְוַלֲהִביָאם ִלְקבּוָרה.

ַעָּתה ָצִרי ָהָיה ְלַפּנֹות 
ֶאת ַהֲהִריסֹות ְּכֵדי ְלַחֵּפׂש 
ַאַחר ִנּצֹוִלים נֹוָסִפים ִאם 
ֶיְׁשָנם, ּוְלָהִביא ִלְקבּוָרה ֶאת 
ַהֲהרּוִגים. ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 

כּום ֶּכֶסף ִמְׁשְקלֹוב ָלָוה ְס 
ָּגדֹול ְלצֶֹר זֹאת, ְּכֵדי ְלַׁשֵּלם 
ַלּפֹוֲעִלים ְלַפּנֹות ֶאת 
ַהֲהִריסֹות ְּבִחּפּוׂש ַאַחר 

 ַהֲהרּוִגים. 
ָהֲעבֹוָדה ָאְרָכה ֳחָדִׁשים 
ַרִּבים, ֲהרּוִגים ַרִּבים ִנְמָצאּו 

ים ּׁשְוֻחְּלצּו, ַא ְּכֵמָאה ֲחִמ 
 ּו ְּכָלל ְוַנֲעׂשּו ָּבֵּתיֶהם ִקְבֵריֶהם. ִאיׁש ֶנֶעְדרּו ְוא ִנְמְצא

 ְוִנְבנּו ֶהֳחָרבֹות
ְּבעֹוד ֶׁשַהְּפרּוִׁשים ֶהְחִליטּו ְּכָבר ַלֲעקֹור 
ִלירּוָׁשַלִים, ָהָיה ַרֵּבנּו ֵמַאְווִריְטׁש ָנחּוׁש ְלַהְמִׁשי ֶאת 

 ר.ּוב ִּבְצַפת, ִלְבנֹות ֶאת ָחְרבֹוֶתיָה ְוַלַּנֲעָרה ֵמָעָפ ּׁשַהּיִ 
ַרֵּבנּו ָׁשַלח ְׁשִליִחים ֶאל ַאֵחינּו ֶׁשַּבּגֹוָלה, ְלַהְתִריָמם 
ֶׁשָּיבֹואּו ְלֶעְזַרת ְיהּוֵדי ַהָּגִליל, ּוָפָנה ֶאל ְּגדֹוֵלי ּוַמְנִהיֵגי 
ִיְׂשָרֵאל ְּבַבָּקָׁשה ִּכי ִיְהיּו ְלֵעֶזר ְוַיַעְמדּו ִליִמין 

 ְכלּו.ִליִחים ְלַסְּיָעם ְּבָכל ַמה ֶׁשּיּוּׁשַה 
ַלח ַרֵּבנּו ְּביֹום ַל"ג ָּבֹעֶמר תקצ"ז ָּׁש ְלָפֵנינּו ִאֶּגֶרת ֶׁש 

 ִמִּמירֹון ֶאל ָהַרַה"ק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרּוִזין ְזצּוַק"ל. 
מב"י  ם ‚' ַל"‚ ל¿ ‰˙˜ˆזין  )ְלִמְנַין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל(ב"‰ יו…

ּוב"ב (ּפֹה ַהר קֹוֶדׁש)לפ"˜ פ‰"˜  ּ̇ ן  רו…  מ≈
 ∆‡ ָרָכ‰ מ≈ ם ּוב¿ לו… ָ י„ ׁ̆ ƒ„י ƒי„ ‰' ו ƒ„ „ י¿ בו… כ¿ ƒל ı פ∆ ı ח≈ ר∆

                                                      
ְלֵעֶר ִּכְׁשָׁשה ָׁשבּועֹות ְלַאַחר ָהַרַעׁש ַהָּגדֹול ֲעַדִין ֻהְרְּגׁשּו 1

.ַזֲעזּוִעים ֵמָהֲאָדָמה

 ̃ ָסם ‡‡" ֻפר¿ י„ ַ‰ּמ¿ ƒָחס ∆‰ ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ י ָ‰ַרב ַ‰ ƒּב ƒל י ו¿ ƒ ׁ̆ (ִאיׁש ַנפ¿

כּו' כ˜˘"˙  ֱאִקים ְקדֹוׁש) ן כּו' ו¿ יו… ל¿ י ע∆ נ≈ ּכ¿ ¿ ׁ̆ ƒְּכבֹוד מ)

ל מו"‰  ת ֵׁשם ִּתְפֶאֶרת)ּׁשְקֻד  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי '˜ „ו… ּב¿ בו… ן ּכ¿ ּכַ ¿ ׁ̆ ƒני"ו מ
ין ƒרּוז. 

‰ (ַאַחר ְּדִריַׁשת ְׁשלֹום ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו)‡ח„"˘ כ˙"ר  ּנ≈ ƒ‰ ,
ָל‚  פ¿ ינּו ָ‰ַרב ַ‰ּמֻ י„≈ ƒ„ ינּו י¿ ל≈ ל¿ ֲעַ„˙ ּכו… נּו מ≈ ָּ̇ ƒ‡ ָחר מ≈ ב¿ ƒנ

יר  (ְּבתֹוָרה ְוִיְרָאה)ב˙ו"י  ƒ̂ ‰ ני"ו ל¿ ∆̆ ָעָזר מ… ל¿ מו"‰ ‡∆
ָל‰, ּב¿  י ַ‰ּ‚ו… נ≈ ּב¿ ינּו ˜"˜ ַ‡ח≈ יָר‰ מ≈ ƒ̇ ן ֲע ַחּנ≈ ָמן ל¿ ¡‡ ַע„ נ∆

י ‰'  ≈„ ַחס¿ ים ּב¿ ƒר‡ָ ¿ ׁ̆ ƒל ַ‰ּנ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒיַט˙ י ל≈ י˙ ּפ¿ ƒר ≈‡ ¿ ׁ̆
ַפ˙  ¿̂ י ע‰"˜ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒָעַבר ּב ∆ ׁ̆ ָר‡  ַ‰ּנו… ל ו¿ „ו… ָ‚ּ‰ַ ׁ̆ ָ‰ַרַע מ≈
ב  רו… ָ̃ ‚ ַרב  ר∆ ∆‰ ‚ ָ‰רו… ים ו¿ ƒל ָ„ּ ¿‚ ƒל מ פ… נ¿ ƒָי‡ ˙"ו ּב ר¿ ב∆ ּוט¿

' ¿̃ ינּו  ל≈ ל¿ ּכו… ƒל מ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ˙ ו… ׁ̆ ף ַנפ¿ ל∆ ∆‡ י [ִהַּלת]ל¿ ƒ„י ƒם ֲחס
ים,  ƒ„ָפַר ים ּוס¿ ƒ ׁ̆ רּו ‰ ַר˜ [ְוַה]ּופ¿ ָ̇ ים ָ‰י¿ ƒַחּי ים ל¿ ƒר‡ָ ¿ ׁ̆ ƒנ

ל  ר ּכ… סו… ַמח¿ ָלל ּב¿ ָ ׁ̆ ם ל¿ ָ ׁ̆ ַנפ¿
 ˙ ַ̃ נ¿ ∆‡ ˙ ו¿ ַ̃ ֲע ַ̂ ל  ַ„ע ּ‚…„∆ ּנו… ּכַ

י ‡‰"˜  נ≈ יו… ב¿  (ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש)‡∆
ָר‰  מ¿ ∆‡ נ∆ ˙ ּוּכ¿ ַי˙ חּוˆו… ר¿ ƒ̃ ּב¿
ל  ל≈ ב ַ‰ּכו… ָּ̇ כ¿ ƒי מ ƒנ ב ע… ַ̇ כ¿ ƒּב

ינּו  ת ַיד)(ֶׁשַּתַח ˘˙"י  י„≈ ƒ„ י¿
ל  ז…‡˙ ּ‚…„∆ ַ„"ר ני"ו. ל¿ ַ ּׁ̆ ‰ַ
˙ רומפכ˙"ר  ≈‡ י מ≈ ƒ̇ ָ ׁ̆ ָּ̃ ּבַ
 (רּום ַמֲעַלת ְּפֵאר ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו)

כו…  מ¿ ָ̇ ‰ ל¿ ז∆ ı ּבָ ַ‡ּמ≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿
י פכ"˙  ≈„ ר…ב ַחס¿ ַסֲע„ו… ּב¿ ּול¿

„ ז…‡˙ (ְּפֵאר ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו) עו… . ו¿
˙ פרומכ"˙  ≈‡ י מ≈ ƒ̇ ָ ׁ̆ ָּ̃ ּבַ

ַח  ב¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ˙ ּפו… ֻ̃  ˙ ּבו… ¿‚ ƒָמן ל ¡‡ יר נ∆ ƒ̂ ינּו ל¿ ל≈ ל¿ ַ‰ל ּכו… ¿ּ̃ ƒר מ
ַנ˙ ˙˜ˆ"ח ‰בעל"ט  ¿ ׁ̆ ƒל ּב ל≈  (ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה)ַ‰ּכו…

 ׁ̆ ר י≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ יı ּכַ ƒענ ‡מ∆ ַּ̃ ƒף ני"ו מ ס≈ ָל‚ מו"‰ יו… פ¿ י ַ‰ּמֻ ƒנ ָ‰ַרּבָ
ָע  (ַּתַחת ָידֹו ֲחִתיַמת ַיד)˙"י ח"י  י ל¿ ƒ̇ ָ ׁ̆ ָּ̃ ינּו ˜' ּבַ ל≈ ל¿ רו… ּכו… ז¿

ַבּ„ו… ‰˘„"ר  ‰ ‰ּו‡ ל¿ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ כו…  מ¿ ָ̇ ַסֲע„ו… ּול¿ ּול¿
 ‰‡ָ ָ̂ י ‰ו… ƒו… ּכ ּ̇ ƒ‡ ר ב ַ‡ח≈ ָער≈ ¿̇ ƒל…‡ י ינּו ˜' פֈ ו¿ ל≈ ל¿ ּכו… ƒמ
.˙ ע≈ ּכָ ∆ ׁ̆  ̃ י ‡‰" ּי≈ ƒַלֲענ ר ס∆ ל ַ‰חו… ∆„…‚ ָרט ל¿ פ¿ ƒָר‰ ‰ּו‡ ּוב ≈̇  י¿

 ֵּבנּו:ַר ּורֹות ַהָּבאֹות ֵהם ֵמֶעֶצם ְּכָתב ַיד ּׁשַה 
ׁ̆  (אֹוֵהב ַנְפׁשֹו ּדֹוֵרׁש ְׁשלֹומֹו)‡ו"נ „ו"˘  פ∆ נ∆ ב ו¿ ל≈ ּב¿

ַר˙  ו… ׂ̆ ר ּב¿ ≈ ּׂ̆ ּבַ ¿̇ ƒ‰ ˜ ל¿ ≈̃ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇ ָך  ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ּוָר‰ ּב¿ ׁ̆ ¿̃
י' וב"ב ƒנ ר לו… ּבָ ∆ ׁ̆ ל ֲ‡ ּכָ ƒּנּו ּומ ּמ∆ ƒב מ ים  (ּוְבֵני ָּבִנים) טו… ƒַחּי ּב¿

ם. לו… ָ ׁ̆  ו¿
י ƒור ַ‡ו¿ ב מ≈ ָרָ‰ם „ו… ׁ̆ ַ‡ב¿  ט¿

ַפ˙"ו בב"‡ ¿̂  ˜"‰ַ ƒע ב ּב¿ ≈ ׁ̆ יו…

ּוִבְכָתָביו , טֹוְמסֹון ִהִּגיַע ִמֵּבירּות ַלְעזֹור ּוְלָהִחיׁש ֶעְזָרהד"ר  2
ַעל ַרּבֹות .ַלְּפצּוִעיםֶׁשִהִּגיׁש ָהֶעְזָרהְמָתֵאר
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 (יג, יח)מצרים  מארץ י"בנ עלו וחמושים

מזוינים. יש להבין מה בא הפסוק ללמדנו בזה, מאי נפק"מ אם עלו  וחמושים י כתב"ברש
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 קוב"ה ניסא 

 ולשם מה קרע את הים וניער את פרעה, בעוד שיכלו ישראל להרגם בכלי זיינם?למגנא", 
אמנם מוסר גדול לימדנו הכתוב בזה. שאף שיש בידם כלי זיין, אינו מדרך המוסר שהם 

בור  - קלא", ביה תישדי לא מיניה מיא דשתית יהרגו את המצרים בעצמם, שכן "בירא
ואחרי שהתגוררו במצרים כ"כ הרבה שנים, מצד  ששתית ממנו מים אל תשליך לשם אבן,

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 לפגוע במיטיב לך. 
 (ע"פ 'תורת משה' לחת"ס) 
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 אמרו שירה 

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

 יחשבו שכן ירד להם מן בשבת. 
לדברי החת"ס הנ"ל, יוצא שכל עניין קריעת ים סוף היה רק בשביל עניין 'הכרת הטוב' אמנם, 
א זה לא נצרך כל הנס, לכן דווקא בשבת שירה מחזרים אנו להחזיר טובה ולהכיר טובה שלול

 לעופות.
ובזה מובן מש"כ בספר תוספת שבת להמליץ וליישב את המנהג להאכיל את הציפרים 

גם במשנ"ב (שם) שכל המטרה היא רק  בשבת שירה ובמג"א (אור"ח שכד) אוסר ומובא
 ל אותם.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 מסוים כיוון שהוא 

ש לו הכרת הטוב כלפיה! וגם כאן נשאלת השאלה מה טעם הכרת נהנה מהבית מרחץ וי
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 

שני אלא בשביל נפשינו ולהשריש בנו את המידה הזאת של הכרת הטוב, ולא בשביל ה
עצמנו, לכן, על אף שהמים אין בהם דעת וגם לא 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, הרי 

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

 ) זיד(' וגו בחור רכב מאות שש ויקח 
 והנה" רבבה יניסו ושנים אלף אחד ירדוף איכה" כתיב דהנה ל"וי? מאות שש דוקא ולמה
 מאה לרודפם כדי צריך פרעה היה, זה לפי, רבוא ששים היה מצרים יוצאי ישראל בני מספר

 י"ופרש' ישראל בני עלו וחמושים'ד חמשה פי ישראל בני היו במצרים והנה, רכבים ועשרים
 לקח ולכן מזה ידעלא פרעה אבל. האפילה ימי בשלשת מתו חלקים דארבע מחמשה אחד
 רפופורט) חיים הכהן (הגה"ק רבי             .רכב מאות שש לחשבון ועולה חמישה פי רכב

 (יד, טז) ובקעהו הים על ידך את ונטה מטך את הרם ואתה
 ותח'פ ת"ר של השם שהוא א"צ שם לכווין צריכים הים היו את שלקרוע קבלה בספרי איתא

 קח דהיינו' מטך את הרם' למשה אמר' ה דהנה, בפסוק כאן כ"ג דמרומז ל"ואפ דיך,'י ת'א
 של האותיותלפני אותיות קח' פי' ידך' את ונטה) 90' (=ל' י' נ דהיינו' ך'ט'מ אחרי האותיות

 רק הוא בים' ה האות כי' (ם'י אחרי האותיות קח' פי' ים'ה על) 22' (=י' ג' ט דהיינו' ך'ד'י
 א"צ במדויק נמצא לשנים תחלקנו' פי ובקעהו, ב"קפ תמצא וביחד) 70=' (נ' כ דהיינו) הוספה

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

 אומרים ואתם בים טובעים ידי מעשי ה"הקב להם אמר שירה לומר השרת מלאכי "בקשו
 ') י מגילה( "?!שירה

 ניתנה ישראל ואילו לבני שירה לומר רשות ניתנה לא השרת למלאכי מדועלשאול יש
 אלא המצרים, של האסון על שירה אמרו לא ישראל : בני"חמדהכלי"ה מתרץ בעל? רשות

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

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

נשמתן, ואף כאן רצו המלאכים להרוג את המצרים ע"י שישירו  ופרחו הקודש חיות של
 ליאור, שלכוושה התינוקות היינו'מעשי ידי'  - בים, בעוט ידי מעשי ה,"הקב אמר להם שירה,
  בים. שיטבעו מוכרחין לכן מדה' כנגד 'מדה להיות צריך הלא שירה? אומרים ואתם

 (מפרשים)       
 (טו, ב)וארוממנהו  אבי אלקי ואנוהו אלי זה לישועה לי ויהי יהוזמרת עזי

 נאה ולולב נאה סוכה לפניו עשהבמצות לפניו התנאה ואנוהואלי "זה קלג, ב) בגמרא (שבת
 חנון היה אתה אף ורחום חנון הוא מה לו דומה הוי ואנוהו אומר שאול אבא וכו', נאה ושופר

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

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

 ותרגם כלו", על ושלשים בחור רכב מאות שש "ויקח ז) יד, מותעל הפסוק (ש יונתןבתרגום
 כלאים הירושלמי פי על לפרש ונראה מה כוונת התרגום?, כולהון" על תליתאה "ומוליתא

 (מכילתא במדרשים הוא וכן ב)"מ ח"פ (כלאים למשניות ש"הר בפירוש הובא ב)"ה ח"(פ
 המחוברת רק לסוס אחד בלבד. עדשמנהג העולם היה תמיד לנסוע בעגלה  והוא ז) א"פ

("מרכבת המשנה"), , סוסים בשני במרכבתו ליסוע והנהיג יוסף,בימי שהיה פרעה שבא
 הפירוש וזהו, מרכבה בכל סוסים שלשה אוסר היה בני ישראל, אחרי שרדף פרעה כך ואחר

 כוונת כ"ג שהוא הוסיף שליש על הסוסים, דהיינו סוס שלישי. וזה, כולו" על "ושלישים
 שבת בגמרא 'רביבית של מולייתות' כענין, סוס היינו( תליתאה" "מוליתא יונתן' ה'תרגום

 לקח ת"השי והנה, ישראלאחרי לרדוף בעבירה, שליש פרעה 'הידור' הוסיףכן ואם), נב, א
 אלי 'זה לפניו שוררו כן על, סוף בים טבעו שלשיו ומבחר בים רמה ורוכבו סוס נקם ממנו

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

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

ומחצה שבהם, שבמצרים היו שש מאות רכב ובסיסרא היו תשע מאות 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 שילם לו הקב"ה תוספת שליש 

 (בני יששכר)                             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 רחום' וכו', שמר 

ולא פליגי. כלומר: דרך אנשים שבמצוות שבין אדם למקום הרי  אמר חדא ומר אמר חדא
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 

לחבירו' שכן מה הוא רחום אף אתה "התנאה לפניו במצוות" תזכור גם כן להדר ב'בין אדם 
 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 

שלא יהיו בו  בין אדם לחבירו, וטען כך: הרי בכל דבר מאכל הנכם בודקים את המאכל
תולעים, אז אם הנכם מקפידים שלא לאכול תולעים, הקפידו גם כן שלא 'לאכול' אנשים, 

                  וזה שאמר "ואנכי תולעת ולא איש" החשיבו אותי לפחות כתולעת ואל תאכלו אותי...  
 (פרדס יוסף)       

 (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 טעם' שלו.  – "וטעמו"צ"ל שאדרבה, הן הן דברי הכתוב שמעתי בשם הגאון מוילנא ז

. אחד משישים של המן היה כמו צפיחית בדבש, כי אחד משישיםכמה הוא 'נותן טעם'? 
עד שישים  –המן עצמו מתוק פי שישים יותר. וכעת, א חלק אחד שבמן, נכנס למאכל אחר 

 עדיין טועמים ומרגישים טעם כמו דבש.
 (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:

מספר  הכתוב אומר: "זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנו איש לפי אכלו עומר לגלגולת
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".
אנשים אלו, כפי שגילו לנו חז"ל, היו דתן ואבירם. ומה היה ה"חשבון" שלהם 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"!
א שקשה לדמיין מצב שכזה... אנחנו קמים בבוקר פותחים את הפריז'ידר ומוצאים האמת הי

נגשים למכולת הסמוכה. ואם במכולת לא  –בו, ברוך השם, אוכל מכל טוב. גם אם הוא ריק 
ישנם סופרמרקטים ענקיים ששם יש הכל... דתן ואבירם חששו  –יהיה את שחשקה נפשינו 

וקר ולא יהיה כלל מה לאכול! אין שום אוכל במחנה שעלול להיות מצב בו הם יקומו בב
 כולו! זה מצב לא קל.. לכן, ל'יתר בטחון', השאירו חצי 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...

 –וק שלאחר מכן? (פסוק כא) "וילקטו אותו בבוקר בבוקר איש כפי אכלו " ומה אומר הפס
פרוש: כמה אכלתם אתמול? חצי עומר? מכאן והלאה תקבלו כל יום רק חצי עומר... "כפי 
אכלו"! כפי המידה שאכלתם אתמול, בעטיו של חוסר הבטחון שהיה לכם, כך תקבלו מכאן 

 ולהבא מידי יום ביומו במשך ארבעים שנה!
 (יחי ראובן)        מוראדיג!

 (טז, יח)"ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר" 
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לרב מבריסק זצ"ל היה כולל אברכים. כל ערב ראש חודש הוא היה משלם להם את המלגה, 
הוא היה לווה אותו ובלבד שישלם  –ויהי מה. אם ארע פעם שלא היה לו את הכסף במועד 

 לאברכים בזמן.
ש חודש אחד שלא היה לו כסף לשלם... הוא גם לא מצא רעיון ממי והנה הגיע ערב רא

ללוות... הוא ישב על מקומו תפוס בהרהוריו... עבר שם אחד המתפללים שהבחין במצוקתו 
של הרב, ואמר לו: "אה! כמה טוב היה המצב אם היה מגיע עכשיו עשיר מלונדון ותורםאלף 

 ך חצי שנה... אה! היה זה ממש א מחיה...דולר, סכום שיש בו כדי להחזיק את הכולל למש
אני לא  –נענה הרב מבריסק ואמר לו: "אם יבוא עכשיו עשיר מלונדון ויתן לי אלף דולר 

לוקח! אני לא אחליף את המתיקות של הבטחון תמורת אלף דולר! מידי חודש בחודשו אני 
נא! בטובך הגדול! שלח נושא את עיני למרום ואומר: 'ריבונו של עולם! עיני נשואות אליך! א

לי את הכסף שאני צריך!' בצורה שכזאת אני 'חי עם הקב"ה' באופן קבוע! ואכן זוכה אני 
מידי חודש לראות בחוש את יד ה' המסיעת לי! אם יהיה לי בכיס אלף דולר להחזקת הכולל 
לכמה חדשים, הרי שאפסיד את מתיקות הבטחון הזו... וכי משתלם למכור מתיקות שכזו 

 לף דולר?בא
רב "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" היתה צורת חיים תמידית! הנהגה  –אצל הבריסקער 

 (יחי ראובן)   ישמע חכם ויוסיף לקח!    יום יומית!
 עמלק 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

 ת"בס שנכתב מה יהושע יראה ודאי הלא כ?"ג פה בעל יהושעבאזני לשום עוד הוצרך למה
 יעשה. וכן
 והרג הלך עמלק, את להכרית' צרוי בן יואב את המלך דוד שכששלח ידוע כי הוא הענין אך
 בתורה מפורש כתוב הלא דוד שאלו. בחיים הניח והנקבות עמלק, של הזכרים את רק

 ולמה, הנקבות והן הזכרים הן זכרו כל היינו. עמלק זכר את תמחה מחה) יט. כה דברים(
 ראינו זה לפי כ"א, הזכרים רק' פיעמלק ָזכר עמו למד שרבו יואב השיבו, הנקבות החייתה

 רק לטעות עדיין מקום יש מ"מ עמלק זכר את תמחה מחה בתורה מפורש כתוב שהוא אף
 ליהושע פהבעל שימסור למשה ת"השי ציוה לכן,. נקודות ליכא ת"בהסכי ֵזכר ולא ָזכר

 כי פה בעל לו מסור יהושע באזני וכו' ושים זאת כתוב ש"וז ָזכר, ולא ֵזכר הוא שהנקודה
 (קול אליהו לגר"א)               זכר. שום מאתו ישאר שלא בסגול עמלק זכר את אמחה מחה

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

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

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

 למקור הסבל והרדיפות?!
ה התשובה בפסוק עצמו, המגלה לנו את חולשתו הגדולה של האדם, באומרו: אכן על כך בא

 "כי קרוב הוא"!!
ואין כוונת הפסוק לומר שקרובה דרך ארץ פלישתים למצרים, אלא עדיין קרובה מאוד 
יציאתם של בני ישראל זה עתה ממצרים, וטבע האדם להימשך ולהיגרר אחרי הרגליו 

 הנושנים!!
לאדם להישאר עם הצרות שכבר הורגל אליהם מלהסתגל לצרות  וכאימרת העולם שעדיף

גם אם החדשות יהיו קלות יותר, כך קושי השיעבוד של מצרים שכבר הורגלו  -חדשות 
 יהיה עדיף להם על פני מלחמה, שמשמעה: צרה חדשה!! -והושרשו בו בני ישראל 

ך, שנוח לו לאדם למחלה רעה זו קראו בעלי המוסר: "השרשה ראשונה", ואם בגשמיות כ
ק"ו  -בצרות שהורגל בהם מלהתרגל בצרות חדשות קלות יותר, וכפי שלמדנו בפסוק זה 

 שברוחניות כך הוא הדבר!
מאבק מר  -שכאשר ירצה האדם לעזוב את הרגליו, להשתנות, להתקדם, לשוב בתשובה 

 ישחר לפתחו על שנוי ההרגלים לכשעצמו!
ת רעה היא וגורמת לו נזק והפסד, ואילו והעוונ כלומר: אף אם יחליט האדם בדעתו שדרך

כי קרוב הוא! אם  -עדיין עלול הוא לשוב לכסלו  -דרך הטוב תביא לו את האושר והסיפוק 
עלול הוא להמשיך בדרכו הרעה  -לא יאזור כגבר חלציו ויתנער בכח ובאומץ מהרגליו 

 והמזיקה משום ההרגל שהורגל בה!!
ו של אדם לשוב למוטב או להתעורר למעשה טוב כל שהוא ולכן כאשר מתנוצץ ניצוץ בלב

עליו להזדרז ללבותו מיד ככל האפשר, פן ישוב וינחם על רצונו הטוב וכל רשפי התעוררותו  -
כי  -יכבו וייעלמו במעבה חשכת החומר, עד שלבסוף ישאר בהרגליו הקודמים וישכח הכל 

 קרוב הוא!!
 שמא לא תפנה

ר נמחישו במעשה נורא אשר יואר ויובן היטב לאור האמור, לאחר שהבנו את היסוד האמו
 ואף ישוב ויבהיר לנו באור יקרות את אשר למדנו כבר מן הפסוק.

את המעשה שמעתי מגיסי הגאון ר' שלמה זלמן אויערבך זצוק"ל, וכן מחמותי הרבנית 
 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 

שכונה בירושלים. שם, בדירתם החדשה, וגם זה  -מלחמה וקושי, עבר לגור ב"נחלת צדוק" 
כינוי לעולים  -נותרו עדיין בא' מן החדרים "חלוץ" ואשתו לגור. ("חלוץ"  -בנסיבות העיתים 

 יו חניכי התרבות החילונית).באותה עת שה
בהמשך הזמן כמובן שעברו למקום אחר, אולם בנתיים היה צורך להגיע עם החלוץ ואשתו 
להסדר על פרטים שונים באשר לחיים בשיתוף, שכן גם אם היו נכנסים ויוצאים בכניסה 

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

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

 שבפועל הינם מחללים שבת, ולא מקיימים את הבטחתם.
זלמן שבר חכים הוא לה, לעשות התיישבה חמותי בדעתה, ושלחה את בנה ר' שלמה 

כחכמתו. ואכן העננה הוסרה במהירות כאשר בשיחה קצרה ועדינה התברר שלא ידעו בכלל 
 הבטיחו כמובן לא לפגוע בקדושת השבת. -מהו חילול שבת, ומשעמדו על הדברים 

סביר להניח שאותו "חלוץ" ניחן בחושים חדים, כפי שאכן יתברר בהמשך המעשה, וכנראה 
כבר הספיקו לשבות את לבו  -בעודו בחור  -ים קצרים ששח עמו ר' שלמה זלמן שמשפט

בקסם חכמתו של הגרש"ז, ומיד ניצל החלוץ את הענין והחל לגלגל שיחה עם הבחור שלמה 
 זלמן.

פתח החלוץ את דבריו, לא לפני שביקש  -"הימים היו ימים טרום מלחמת העולם הראשונה" 
"על יהדות לא ידעתי  -ורשה הסמוכה, מקום נוח לשיחה את ר' שלמה זלמן לצאת אל הח

מה כבר אפשר לדעת... ואפי'  -דבר, עם הורים רפורמים, וסבתא שמדליקה נרות בליל שבת 
 על עצם היותי יהודי בקושי ידעתי.

באמצע  -"ככה הייתי נראה אז, כמו היום, עם קשר אפסי לכל היהדות כולה, אלא שבנתיים 
"ז אני היום כמו ובכ -קיומו של בורא ומנהיג לעולם לי, נתוודעתי אל משהו עבר ע -הדרך 

 אז, נשארתי אותו הדבר".
 הבה ונאזין: -אמנם כן!! הכיצד?!  -הייתכן?! 

"הייתי כבר בחור בגיל  -ממשיך החלוץ בדבריו  -"כשפרצה מלחמת העולם הראשונה" 
ם לי מסביבות מגורי כיהודים הגיוס, נתגייסתי עם בני גילי לצבא, חלקם היו אפי' מוכרי

ששמרו תורה ומצוות, מעשיהם היו אמנם תמיד נראים לי מוזרים ומשונים ועל כן לא היה 
זה עושה משהו טוב בלב כשאתה מכיר כמה מהחברים  -לי כל קשר עמם, אבל בכל זאת 

 בתוך הקרבות, ושהם יהודים כמוך.
פולט החלוץ אנחה  - ,""שםצמה. "נכנסנו לעובי המלחמה, ואט אט התקדמנו אל החזית ע

"אתה פשוט שוכב בתוך גומחות חול, כשמטרים ספורים שוכבים חברים  -כבדה מגרונו 
כמוך, באותה צורה, רוב חלקי גופך מכוסים עד כמה שאפשר, עיניך מבצבצות מבין 
המחילות כעטלף, הרובה גם הוא משתחל מבין החרכים כשקנהו מכוון לאי שם, ואתה 

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

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

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

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

מתייגע, מסתכן ומתאמץ, וסבל את הפחד משריקות "אתה מזיע ו -הוא ממשיך  -"תבין" 
הכדורים שחולפים לא אחת ליד אוזנך ומניפים את שערות ראשך בחולפם על פניך, עם 
החברים זבי הדם שנופלים כזבובים מכל עבריך, ואתה לא יכול להסביר לעצמך מדוע בכלל 

ל עייפות ורעב, את נקלעת אל התופת הזו?! ועל מה ולמה אתה רועד ביום וער בלילה, סוב
כאב השכיבה, ואת מאמץ המלחמה?! שאלות אלו הופכות אותך לכדור אש של כאב צורה 

 המלא מועקה עד אין סוף.
"באחת ההפוגות הנהוגות בשדה הקרב, בשעה שהייתי  -ממשיך החלוץ ומספר  -"והנה" 

חברים חסר מעש והתכנסתי יותר בתוך הכאב של עצמי, ראיתי לא הרחק ממני את אותם 
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 שזה 

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

"לא יכלתי להתאפק, ולאחר כמה ימים כשהיתה הפוגה ארוכה יותר נגשתי אל אחד 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 סבור 
אצלו הכל מובן ומוסבר! הוא הסביר לי שמישהו הביא  -כי נקלעתי לכאן, וסתם אני יורה 

אותו לכאן עם מטרה מסוימת המופנית אליו באופן פרטי, הכל נעשה עמו באופן מושגח 
 ול ידוע מראש!!במיוחד, ולכל כדור יש מסל

"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.

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

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

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

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

"כך המשכתי, עד שנוצר סדק קל בלב וניצוץ ראשון התנוצץ בלבי, וכה נשאוני מחשבותי 
 באותה עת:

"אני פונה אליך באם אכן הינך קיים: אם אכן חברי היהודים  -אמרתי בלבי  -ם" "רבונו של עול
הרי שאתה שומע גם אותי,  -צודקים בדבריהם ויש מישהו שרואה הכל ומשגיח על הכל 

 ואני פונה אליך בתחינה ובקשה: תראה לי שאתה קיים!!
של עולם, הרי  "וכך, ספק מהרהר ספק מדבר, המשכתי במחשבותי ואמרתי לעצמי: רבונו

לא היתה לי אפשרות להכירך, ומדוע שלא אהיה זכאי לדעת על קיומך?! א"כ מבקש אני 
 ממך, רבש"ע תוכיח לי כעת את קיומך!!

"ובמה יוודע איפוא שאתה קיים? הנה אינני מעונין במלחמה חסרת הבנה, וא"כ עזור לי 
יותר לירות וישחררו אותי שאצא מן הקרבות ע"י שיפגע בי כדור בדיוק באצבע, שלא אוכל 

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

 ראיתי את הקב"ה כביכול עין בעין!! - הכל בדיוק כפי שרציתי... כפי שביקשתי -הייתי בקרב 
"הנה לך האגודל הפצוע  -פתח החלוץ את ידו והראה באצבע "זה קלי ואנוהו"...  -"והנה" 

שלי לאות ולמופת על הכרותי עם מנהיג העולם"!! ואנו נסיים את מה שהוא לא ידע לסיים, 
 ונכריז בשבילו: "אצבע אלוקים היא"!

"עומק השכנוע שלי בבורא העולם היה נורא  -ף דבריו ממשיך החלוץ בשט -"כמובן," 
אלך ואלמד  -ומבהיל, קשה לתאר עד כמה. גמרתי אומר שמיד כאשר תסתיים המלחמה 

 יהדות".
המשיך החלוץ ועבר אל החלק השני של  -וכאן, אחרי אתנחתא מלווה באנחה רוויית כאב 

 סיפורו. וכך המשיך לספר:
ה בשלום, רגלי הוליכו אותי לבית המדרש ללמוד יהדות "המלחמה נגמרה ב"ה ויצאתי ממנ

 ונפלתי במלכודת... -כפי שהחלטתי, אלא שלא ידעתי את כוחות האדם 
"מה היה? ובכן, לפני המלחמה כמעט השלמתי לימוד אגרונומיה (חקלאות), ונותרו לי רק 

 -ל כשלושה חודשים לסיום ולקבלת תואר. מעתה סברתי בדעתי, שלהפסיד כעת את הכ
אין זה הגיוני, ובודאי שצריך פרנסה, וע"כ נתיישבתי איפוא בשכלי והחלטתי שקודם אסיים 

 אלך ואלמד יהדות. -את הלימוד, ומשאתפנה, ואהיה עם מקצוע ביד 
 ותחושות לב לחוד! -"אולם חשבון שכלי לחוד 



 

ג 

שכל "את הסוד הזה לא ידעתי!! לא הבנתי שלרגשות האדם חוקים משלהם, ולא כל מה שה
אין להחמיץ את  -גם הלב מרגיש!! לא ידעתי שבשעה שהלב עירני ורוצה לפעול  -מבין 

 הכל ירד לטמיון!! -ההזדמנות בשום פנים ואופן, כי אם יתקרר הלב 
"וזה בדיוק מה שקרה אתי... סיימתי את לימודי כעבור כמה חודשים, ובנתיים הלב 

 שר ללב בשר...הוא יותר דומה לאבן מא -התקרר... וכשהלב קר 
"הופתעתי לגלות איך שבפועל אכן צעדתי לבית הכנסת לפגוש יהודים שידריכו אותי 

אך עד מהרה  -אולם לבי בל עמי!! השכל אומנם הוביל אותי בתחילה  -בלימוד יהדות 
 נחנק... הלב הרוחני דמם... לא הרגשתי כל טעם, ולא יכולתי להתקדם כלום!

יפור הקרוב לביהכנ"ס, אך לא הצלחתי לעשות מעבר לכך "זכורני שאפי' צעדתי ביום כ
 מאומה! מילה אחת לא הצליחה לצאת מפי!!

עכשיו כמו אז!! נשארתי במצב בו אתם צריכים לסכם  -"וכך נשארתי כפי שעיניך הרואות 
 עמנו על שמירת שבת, ובסוף אנחנו לא יודעים אפי' על מה בדיוק אתם מדברים...!"

א עוצר בעד עיניו לבלתי יפרצו עליו פרץ, ואמר: "אילו תפסתי אז את כך סיים החלוץ כשהו
 ולא ההיפך... -הרי שבטח היום הייתי אני מלמד אותכם שבת מהי  -הרגע 

כדי שתדע שה' מנהיג את העולם, כפי שספרתי  -"ולפיכך אני מספר לך כל זאת: דבר ראשון 
זהיר לעשות עם הידיעה הזו משהו, תהיה  -כדי שאתה ששומר מצוות הינך  -לך. ודבר שני 

אז הזמן לעשות, ולא להשען על הבנת  -ולא תאבד את עולמך כמוני!! שתדע כשהלב חם 
 השכל!!!", ובכך חתם את דבריו.

 -על זה ועל כיוצא בו אומרת התורה: "ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא" 
מאשר לחזור מצרימה, אבל הבנה לחוד שכן על אף שכל בר דעת מבין שעדיף קושי מלחמה 

 כי קרוב הוא... -והלב עדיין במצרים... ולמה  -והרגשה לחוד... ההרגשה בלב היא  -
צריך להתרחק הרבה, שמא  -לרוחניות, שאם באים להשתנות  ומכאן יש לנו ללמוד בק"ו

חלילה  -"כי קרוב הוא"!! אם מתעוררים לעשות שנוי והתחדשות  -ישוב הלב להרגליו 
 -מלאבד את חום הלב, וזה מה שלימדונו חז"ל (אבות ב', ד'): "ואל תאמר לכשאפנה אשנה 

 (לב שלום)       שמא לא תפנה"!!

 
 "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 ולומדי 

חלק בהחזקתה. וזהו שנאמר: "טרף", מלשון: "מי ישלו ומי יטרף". כלומר תורה, ויטלו 
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 מארץ ח הדדיואבל הרו

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!

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

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

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 הרעות 

ו יונה בספרו "שערי תשובה", שרבי עקיבא מקננות בנו. והביא לכך ראיה מוכחת מדברי רבנ
 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 

בבך", הוזהרנו להסיר מנפשנו מידת האכזריות. הרי ועוד (שם, אות לו): "לא תאמץ את ל
 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 סתירות, 
 פשו. ועלינו להגביר את האור ולדחות את החושך.ואור וחושך מתערבלים בנ

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 

ש ברוך הוא כמעשה נשמות ישראל עמדו בהר סיני (שבת קמו ע"א), ודיבורו של הקדו
 -(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" (במדבר טו, 

חה חלילה מחשבת לט) זו מינות (רש"י, מברכות יב ע"ב). לכן, אמר, אין צורך להבהל כשמגי
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 
שית א, לא). משמע, שאין באדם כח "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" (ברא

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 ה' אשנא" 

אמר הסבא מקלם זצ"ל, (תהלים קלט, כא), "אהבי ה' שנאו רע" (תהלים צז, י). הכלל, כבר 
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?!
בראה גם מדה זו, די וענה לי: אכן כן. כך אמרו בשם רבי ישראל מסלאנט זצ"ל, שלפיכך נ

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 מגיע  לתי גבירים שלצורך פרנסתם אין גבווכאן, כשאני פוקד ב

 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 קדושים). 

 -יך לכך סיפור חסידי" ותרשו לי להסמ
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 בעל 

ה, וכל שם טוב זצ"ל בשועה: מושל העיר הודיעם שגדוד צבא עומד לערוך אימונים בסביב
 -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!
זצ"ל, שיתפלל להעברת  פנה הבעל שם טוב לתלמידו ורעו הצדיק רבי נחמן מהורודונקא

 רוע הגזרה. שמע, והפטיר: "גם זו לטובה"!
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" ממודז'יץ 

בשלח), וכתב: האמת שהיתה זו אכן מדתו של נחום איש גמזו, זצ"ל בספרו (בתחלת פרשת 
 -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
רתו המלך להרגו ואמר: "גם זו לטובה". בא אליהו הנביא ואמר: "אולי זה החול הפלאי שבעז

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

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

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

 התורה נאנקים תחת העול!...
 -ואספר 

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

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 מחסומים 
ם. עד שיש לך הזכות להכנס מפרוזדור לטרקלין, שוב מעין עולם הבא, ולבוסס ותשאולי

 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 

של תורה, פת במלח תאכל  שנה. והוא, כל כולו הזדהות, מצטט את המשנה: "כך היא דרכה
וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, איי איי איי" (אבות פ"ו מ"ד). זה כבר הרגיז אותי. אמרתי: 

 כך! אתהעושה כן, אשריך וטוב לך!" תהיה  אתה"אם  -אמת, אבל מה ההמשך 
על אברהם אבינו אומר המדרש (שיר השירים רבה א, נט) שהיה ממרר ומסגף עצמו 

נתן  -גם לערביים המשתחוים לאבק רגליהם (קדושין לב ע"ב)  -לאחרים  ביסורים. אבל
 לשונות בחרדל (בבא מציעא פו ע"ב)!

 ויר.והח
אמרתי לו: בוא ושמע, גביר אחד הגיע לימי הזקנה, ערך חשבון נפשו וחשכו עיניו. בשברון 

ף, להתענות, לב הלך אל רבו ופרט כל עוונותיו, ביקש תיקון תשובה. מוכן הוא לצום, להסתג
 מה שהרב יאמר!

 חקר הרבי: "ומה שאומר לך תעשה, בלי הרהור וערעור?!"
 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?!

חטאך, בצדקה פרוק. ועויתך, במחן ענין" (דניאל "מדוע", ענה הרב, "זו התשובה הרצויה, "ו
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
תך, אבל אני מזכיר אותו כדי אמרתי: בוא ונלמד קטע בגמרא. הסיפור ידוע, אולי ישעמם או

 לשאול עליו שאלה.
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. 

ר. בא חתול וטרף את הלך ולן במדבר. היו עמו תרנגול, חמור, ונר. באה רוח וכבתה את הנ
לא הייתי מאחל לעצמי להיות שם באותה שעה. ורבי  -התרנגול, בא אריה וטרף את החמור 

עקיבא אמר: כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטובה. בבוקר ראה שגדוד פשט על הישוב 
ולקח את תושביו בשבי. ואילו היה הנר דולק, התרנגול קורא או החמור נוער, היו שובים גם 

 תו.או
 פור ידוע.יאישר: הס

 שאלתי: איך הדליק את הנר?
 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 
המוצקת של רבי עקיבא. ה' עושה הכל, ולטובה. ואם האב שלח וידליק! זו היתה השקפתו 

 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). 
ימלא  וכשהיו תלמידיו זקוקים למעות לא אמר להם שכל מה שה' עושה לטובה והמקום

חסרונם, אלא פנה לאותה מטרוניתה ולוה כסף רב, כשהוא ערב לפרעונו. [אמרה לו: 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, 

בי עקיבא חולה ואין בידו לפרוע החוב. ראה, שאתה ערב בדבר. מה גלוי וידוע לפניך שר
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 



 

ד 

שילם החוב, והא לך מה שפרע לי יותר. ובא להחזיר חובו, אמרה לו: כבר פניתי לערב ו
 -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!

 (והגדת)       והעניק, וביד רחבה!

 
 אומר, ועושה!ברוך 

שנינו (סוטה לו סוף ע"א): תניא, היה רבי מאר. כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים 
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 וזה אומר אין אני יורד לים תחילה. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים 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, לפני 

 ר השבטים. כך שאלו ואלו דברי אלקים חיים.שבט יהודה ושא
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! -וד, מה יש להם להתנצח, זה אומר אני יורד תחילה וע

איני אומר שכך היה, אבל הרעיון נוקב כל כך! שמעתי, שהיו מתנצחים זה עם זה  -ושמעתי 
וכל אחד אמר אני יורד תחילה. ורבי יהודה אומר שלא כך היה מעשה. כלומר, כשבא 

אני יורד תחילה, וזה אומר אין  למעשה, תעשה, אל תדבר, הוברר שזה אומר למעשה אין
 אני יורד תחילה...

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, 

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

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, 

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

 -למעשה. וכבר ספרתי 
זה היה באותם ימים בהם לא היו מים בברזים. בחצר היתה באר ממנה היו שואבים. באישון 

ח הרעידתם. הרעמים לילה, בעיצומו של החורף, הגשמים היכו על התריסים המוגפים. והרו
הרעימו והכל התחפרו בשמיכותיהם, ונשמע קולו של האב: "אני צמא! ילדים, מי 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

"שמעו", נשמע קולו של הבן הבכור בעלטה, "אבא צמא, ומבקש לשתות. זו מצוה גדולה, 
 -נמכרנה לכל המרבה במחיר! 

 עשרה שקלים, כוס מים לאבא!"
 "שנים עשר", אמר האח השני.

 "ארבעה עשר", אח שלישי.
 "עשרים", אח רביעי.

 בלבד?!""מה אתכם", התערב החמישי, "מצוה כה חשובה, עשרים שקלים 
 "ילדים, אנא, אני צמא!" נשמעה תחינתו של האב.

 "אבא, אנחנו מסדרים את הענין!" ענה הבכור. ובכן, כמה אתה מציע?"
 "חמישים!"

נשמעו מלמולי הערכה. הבן הבכור פתח: "חמישים שקלים, פעם ראשונה. חמישים, פעם 
 !" בישר לו.שניה. מישהו מוסיף?! חמישים, פעם שלישית. זכה לו! זכית במצוה

 -"יישר כח! כעת, אני מכבד בה את אבא!" 
 (והגדת)     וכך זכה במצוה כפולה!...

 
 "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 סוף ולא הבין שהקדוש 

 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 

שת ומניות, יש לי השקעות בחוץ לארץ ופקדונות בבנקים. בשלבים, שלא נפתח לי בתי חרו
 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 מפני פרעה 

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

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

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

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

 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 אפשר 

גביל את היה לגמלו. "תפסת מועט, תפסת", דרשו שיתחייב שלא ישתה לבדו. ראשית, זה י
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.

 ישב, והמתין, וקצרה רוחו.
לא אשתה לבד, את הבטחתי אשמור. אבל כשיבוא החבר, שיהיה אמר לנפשו: "הבטחתי ש

 -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 את 
שוא. אבל איש כבוד הוא, הבטיח הבטחה. שתי הכוסות על גדותן. הניחוח גרה לבתי נ

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.

 לגרונו. "לחיים", אמר לזבוב, והגיר את הכוס
 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.
האמנם סבר שעל כך התחייב, שזה נקרא שלא שתה לבדו? אין זו שאלה. הלא רצה לשתות, 

 היה אפוא להתלות בכל דבר. גם בזבוב.להט והשתוקק. מוכן 
 (והגדת)   ומה רוצים מפרעה, שנתלה ברוח הקדים...

 
אומר אני יורד לים  אמרו חז"ל: "כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה, זה

תחילה וזה אומר אני יורד תחילה לים... קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה" (סוטה לז, 
 א).

בחול המועד פסח נכנס אברך לבית הכנסת בין מנחה למעריב. הגבאים הבחינו בו ומיד פנו 
 אליו שידרוש דרשה קצרה לפני הציבור.

 "לא איש דברים אנוכי"... 
 והעלוהו לבמה. והוא פתח ואמר כך:הפצירו בו, 

 רבותי! עוד כמה ימים יחול שביעי של פסח בואו נתבונן מה קרה שם בקריעת ים סוף.
כולם וודאי יודעים כמה נורא היה מצבם של עם ישראל באותה עת. מאות אלפי יהודים 
צועדים עם נשותיהם ועם ילדיהם הקטנים, מאחוריהם שועטים מליוני פרשים מצריים, 

ולפניהם ים סוף. אין לאן לברוח!
באותם רגעים נצרך מעשה של מסירות נפש שיציל את עם ישראל ויגרום לכך שהים יבקע. 

 לא יכולים להינצל! –ללא מעשה של מסירות נפש 
 בשם גרשון בן עמינדב... –ממשיך הדרשן  –היה שם יהודי אחד 

הדרשן עושה עצמו כאינו שומע  כל הקהל מתחיל ללחוש 'נחשון בן עמינדב', אבל מיודענו
וממשיך לתאר את התלבטויותיו של גרשון בן עמינדב, מה עליו לעשות בעת הזאת: מצד 

מה יהיה על אשתו וילדיו  –אחד נצרך מעשה של מסירות נפש לקפוץ למים, מצד שני 
 הקטנים, מי ידאג להם אם ימות בטביעה? ואף על פי כן החליט גרשון בן עמינדב, יש למסור

 נפש בלי להתחשב בשום שיקולים!
בנתיים ניגשים לגבאי כמה מתפללים זועמים והטיחו בו: "הרי היהודי אמר שאינו איש 

 דברים, למה לחצת עליו לעלות לדבר?!..."
"היה ברור שללא מסירות נפש לא יזוז דבר. החליט איפה גרשון  –המשיך הדרשן  –"ובכן" 

א שלהפתעתו המרובה, את מי הוא פוגש שם? את בן עמינדב שהוא קופץ לתוך המים. אל
 נחשון בן עמינדב שהקדימו בכמה רגעים..."

 עד היום היה נקרא הנס על שם גרשון!... –אם לא היה נחשון מקדים את גרשון 
סיים הדרשן.  –כך, מפסיד אדם זכות עולמית של קידוש השם בעקבות השתהות ותהיות  

 הגדש"פ דורש טוב) –ותו מיד! (הר"ש לוינשטיין קפוץ ובצע א –כשיש לך רעיון טוב 

 בדרך הדרוש  
 כי פלשתים ארץ דרך אלהים נחם ולא העם את פרעה בשלחויהי

 :מצרימה ושבו מלחמה בראתם העם ינחם פן אלהים אמר כי הוא קרוב
 דאיתא מה פ"ע נראה', וכו עלו וחמשים הכתוב המך את לבאר (יג, יז)

' ס רק הנו אותם וענו ועבדום אבינו לאברהם שנאמר דמה במפרשים
 היו ישראל בני אמנם, רבוא' ס הוא ישראל בני מספר סתם כן כי, רבוא

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

 ומושב ונתקים ל"ת עולה ו"פ פעמים' ה כי, שנים ו"בפ רבוא' ס פעמים
 ולא דקאמר ש"א כ"וא. שנה ל"ת מצרים בארץ ישבו אשר ישראל בני
 שלא וכדי, מצרימה ושבו מלחמה בראותם העם ינחם פן' וגו אלקים נחם

 הזמן הגיע לא דעדיין מאחר למצרים שישובו הוא בדין באמת הא תקשה
 ל"ר ישראל בני עלו וחמשים כמתרץ בא כ"ע, לאברהם ה"הקב שאמר

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

(טו,  ויאמרו לאמר לה' הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז
 ודם וכו', לבשר ולא יאמרוה' במדרש תנחומא : אז ישיר משה, "לה א)

 תחלה פתח משה אומר' תדיי בן אלעזר רבי לאמר מהו לאמר ויאמרו
 ויהי אומרים וישראליה וזמרת עזי אמר משה גאה גאה כי גומרין וישראל

שמו וכו'" יש ' ה אומרים וישראל מלחמה איש' ה אמר משה לישועה לי
ואפשר לבאר ע"פ מה דאיתא בגמ'  להבין מה רצה בהא ד"לה' יאמרוה", 

אמרו ישראל את השירה, ואיתא התם שאמרו  סוטה 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, 

י נדרש כאן שמיעה ממש, וכן כלפי שם לא שייך לומר שומע כעונה שהר
דין הפקר, הרי הוא בעצמו צריך לומר בפיו. וי"ל, דזה היה קשה לו 

למדרש, שהאיך אמרו השירה ויצאו מדין "שומע כעונה"? אלא כיון 
 (ציוני תורה) ד"לה' 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

 ז"ע עובדי והללו ז"עע הללו ה"הקב לפני הים אמר שיקרע לים ה"הקב
 בפלוגתא' תלי וזה תשובה עשו הללו ה"הקב אמר מאלו אלו נשתנו מה
 נ"בב מועלת דתשובה מוכח ולכאורה לא או נ"בב תשובה מועלת אם

 שיעלה ירקב רשעים ושם דכתיב מה) א"ע ז"ל דף( יומא' בגמ דאיתא
 שם על דהיינו שמם על לאדם קוראין יהי שלא דהיינו בשמותם רקבון
 והתירוץ רשע' הי ישמעאלהלא ישמעאל קוראין למה וקשה רשע

 שפיר ז"לפ נ"בב גם מהני דתשובה מוכח ומזה תשובה עשהדישמעאל
 ל"ומנ תשובה עשו דהם ותירץ' וכו הללו וקשה וינוס ראה הים המדרש
                           :ק"ודו ראה י"דר ברייתא שפיר וזה ישמעאלמכח תשובה דמהני

 .(מדרש יונתן)

 הן ע"הנלב"ע י"ד טבת תשע"ז. והאשה החשובה מרת חיה בלומא בת ר' גדלי' הכ ם צבי ע"הלעילוי נשמת האשה החשובה מרת יהודית בת ר' שלו
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"ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב 

 הוא" (יג, יז)
דרכים בפעם לעבור  בני ישראל אי שכשיצטרכומן השמים רצו, 

לעצמם ולהחזיק  צהיוכלו למצוא עחלקות וישרות,  שאינן
מעמד בתקופות מאוחרות, אפילו כאשר הדרך תהיה משובשת, 

 (שפת אמת) עקלקלה ורחוקה... 
 

 "ויהי בשלח פרעה את העם..." (יג, יז)
כל מקום שנאמר "ויהי" אינו אלא צרה. והצרה כאן היתה "בשלח 
פרעה את העם". ואין העם אלא רשעים, וכן הוא אומר מה 

העם הרע הזה (רש"י בשם הספרי  אעשה לעם הזה, ואומר
במדבר יא, א.) והיינו ששלח עמהם גם את הערב רב. הללו 
התערבו עם בני ישראל, ובנטיותיהם הרעות ובמידותיהם 
השפלות השפיעו לרע על ישראל והיו להם לאבן נגף 

 (אגרא דכלה) בהזדמנויות שונות. 
 

      "וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים"
 (יג, יח)

מזויינים, היינו שיצאו מזויינים בכלי זיין כעורכי מלחמה.  פירש"י
וקשה כיון שיצאו בני ישראל ממצרים מזויינים למלחמה, למה 
בעמדם על הים לא צוה הקב"ה לבנ"י להלחם עם מצרים, וה' 
ילחם להם וינצחו בדרך הטבע, ולמה הוצרך לעשות להם נס 

לאיזה צורך שלא כדרך הטבע לקרוע להם הים, גם צריך להבין 
הודיע הפסוק ענין זה שיצאו עם כלי זיין, ואפשר לומר דבני 
ישראל עצמם מצד ריבוי העם, ומצד היותם מזויינים בכלי זיין, 
ודאי אם היו נלחמים כנגד המצריים היו נוצחים אותם בדרך 
הטבע, והרי ג"כ מעיקרא נתיירא פרעה מהם באומרו, "פן ירבה 

א דכאן היה רצון הקב"ה שלא והיה כי תקראנה מלחמה", אל
ילחמו נגד המצריים, ולא ירימו ידם נגדם, והוא מצד מדת הכרת 
הטוב אשר היה אכסנאי להם בשעת הדחק, וממילא מובן הדבר 
מדוע לא השתמשו בכלי זיין להילחם עם המצריים, אלא דעדיין 

נגדם הוא מצד שלא נלחמו יכול להיות שיאמר האומר שהסיבה 
ח וכד', ולכן הודיענו הכתוב "וחמושים עלו" שהיו רי כהיותם חס

מזויינים בכלי זיין ומצד הטבע לא היתה שום מניעה לכך אלא 
 (מרן החתם סופר) משום רצון השי"ת. 

 

"ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים 
לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו וגו'" 

 (יד, יא)
או את כל הנסים נראה לפרש דברי תלונתם, כי מאחר שר

והנפלאות שעשה ה' במצרים למען הוציאם, ושוב ראו עתה 
עצמם בצרה גדולה, לכן התייאשו מהצלתם, וחשבו שכל הנסים 
שעשה ה' ביציאתם ממצרים לא היו בשבילם, אלא נעשו כדי 
שיוציאו עמם עצמות השבטים וארונו של יוסף, שלא יהיו 

: "המבלי אין קבורים במצרים מקום טומאה. ולפיכך אמרו

קברים במצרים", שאין קברים הראויים לאבותינו במצרים, לכן 
"לקחתנו למות במדבר. מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים" 

 מה טובה יש לנו בזה, הלא לא הטבת בזאת כי אם לאבותינו.  –
 (כתב סופר)

 

 "ד' ילחם לכם ואתם תחרישון" (יד, יד)
בסימן שאלה, אתם רוצים שד' ילחם לכם ואתם שותקים, אלא 

 תתפללו גם אתם אליו. 
 (מהרי"ל דיסקין)

 

"ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים 
 ובקעהו" (יד, טז)

פירוש וסוד נפלא גילה כאן הרה״ק המקובל האלקי רבי שמשון 
שבפסוק זה מרומז שהקב״ה אמר למשה  -מאוסטרופוליא זי״ע 

בב׳ שמותיו הוי״ה ואדנו״ת בכדי לבקוע את הים! להשתמש 
ם את תיבת ״מטך״ אל הר -כיצד? ״ואתה הרם את מטך״ 

מעל  ,האותיות שמעליהם, ובכן, מעל האות מ׳ נמצאת האות נ׳
ביחד האות ט׳ נמצאת האות י׳, מעל האות כ׳ נמצאת האות ל׳. 

הוריד את תיבת ״ידך״ אל  -״ניל״. ״ונטה את ידך״  האותיות
 ,בכן, מתחת האות י׳ נמצאת האות ט׳יות שמתחתיה, והאות

מתחת האות ד׳ נמצאת האות ג׳, מתחת האות כ׳ נמצאת האות 
 -. ״על הים״ "ל"ני"לאותיות  ״טגי״האותיות מצטרפים י׳. 

האותיות שעל תיבת ״ים״, על האות י׳ נמצאת האות כ׳, על 
וסך כל  ,״כן״האותיות מתווספים האות מ׳ נמצאת האות נ׳. 

תחלק  -״ובקעהו״  .182 ובגימטריא -״ניל״ ״טגי״ ״כן״ האותיות 
שזהו המספר של שני שמות של  91את מה שבידך לשניים, יוצא 
י, וא״כ בצירוף שני שמותיו יתברך -הקב״ה שם הוי״ה ושם אדנ

 הללו נבקע הים.
 

 "וישם את הים לחרבה ויבקעו המים" (יד, כא)
ג) מה ראה, ארונו -במדרש איתא הים ראה וינוס (תהילים קיד

לומר הביאור בזה, דלכתחילה לא רצה הים  של יוסף ראה. יש
לציית ולהיבקע, שכן טען כלפי משה, גדול אני ממך, שאני 
נבראתי ביום השלישי, ואתה האדם, רק ביום השישי. אלא, 
משראה את ארונו של יוסף, נוכח לדעת, כי הקשישות איננה 
סימן ליתר גדלות, כי הנה יוסף צעיר מאחיו, ובכל זאת היה הוא 

עליהם, עד שהוכרחו לכרוע ולהשתחוות לפניו, ומתוך  המושל
שמירה על פקודתו בתור מלך לקחו אתם את ארונו. ארונו של 
יוסף הוכיח, כי אף על פי שהאדם צעיר הנהו מן הים, בכל זאת 

 יכול הוא לצוות עליו ולאלצו שייבקע. 
  (הדרש והעיון)

לרפואת רפאל אהליהב בן מרים 

בסיוע עמותת "חינוך וסיוע באהבה"
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"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת 
 א)לה׳" (טו, 

תמה רבי חיים קניבסקי שליט״א, מדוע בתפילת ערבית אומרים 
וראו בניו גבורתו שבחו והודו לשמו', ואילו בתפלת שחרית ’אנו 

כיצד למן הערב עד הבקר ’. על זאת שבחו אהובים’אומרים אנו 
 הפכנו מבנים לאהובים?

מבאר רבי חיים: ישנו חילוק גדול בין בנים לאהובים. בן הוא מצב 
לעולם, אף הבן שיעשה לאביו את העוולות הגדולות  הקיים

ביותר לא יאבד את התואר ׳בן׳, כפי שמביאה הגמרא (קידושין 
לו.) ׳רבי מאיר אומר: בין כן ובין כך אתם קרויים בנים, שנאמר: 
"זרע מרעים בנים משחיתים". לעומת זאת, רק בן שמכבד את 

 אביו זכאי לתואר ־אהוב:
עזר (פרק מא) מובא שכשעמדו בני והנה, בפרקי דרבי אלי

ישראל במצב הנואש בו המצרים עמדו מצדם האחד, והים 
מהצד השני, נתיראו מאוד, השליכו את כל תועבות מצרים 

 מעליהם ועשו תשובה גדולה.
תשובה ): ’'ולכה ז ה"ון שכתב הרמב״ם בהלכות תשובה (פוכי

מקרבת את הרחוקים, אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ 
ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד: נמצא 

לפני קריעת הים היו בני ישראל רק בגדר בנים: אולם  -שבערב 
לפנות בוקר כשכבר עשו תשובה, כמובא בפרקי דרבי אליעזר 

 הפכו הם לאהובים.
זהו אפוא פשר החילוק בין תפילת ערבית שבה אומרים אנו וראו 

 שבה אומרים אנו שבחו אהובים: בניו ובין תפילת שחרית 
 (ומתוק האור) 

 

"אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורכבו  רמה בים" 
 (טו, א)

ונה על פרעה. כי מובא ונראה לפרש; "כי גאה גאה", הכ
 ם הקב"ה מגביה ומרומם על גפי קרתבמפרשים, שלפעמי

 גבהי על "תרק ימרי מפל גא ערקת" )משלי ט, ג(כמאמר הכתוב 
למי שרוצה לפרוע ממנו ואח"כ מורידו מטה  העיר )הקרת( מרום

די שירגיש ביותר את יד ה'. לכן מטה, ממקום גבוה לבור עמוק, כ
ורדה  ,שלוה ומ-הגביה את פרעה, עד שעשה את עצמו לאלו

בבני יעקב, כאילו הוא מאחד הגדולים אשר בארץ. והשתעבד 
ולבסוף הורידו בלב ים ואבד שמו וזכרו מעל פני תבל. וזהו שאמר 
הכתוב: "אשירה לה' כי גאה גאה". עלי להודות לה', שהגביה את 

דו לשאול תחתית, עד שנתקים בו; "סוס פרעה מאד, כדי להורי
 ורכבו  רמה בים".
 ('תורת מהרי"ץ)

 

 הי אבי וארוממנהו" (טו, ב)"זה אלי ואנוהו אל
מי שאינו סומך עצמו על אביו שהיה צדיק, אלא הוא בעצמו 

לי" כלומר עובד את ה' ובא לידי הכרה, עד שאומר הוא "זה א
ל שלי, שאני מצאתיו הא

יו נאמר ואני עבדתיו, על

להי אבי" בחו ואומר: לו נאוה תהלה! אבל "אאני מש –"ואנוהו" 
להי שהוא בעצמו לא עשה כלום אלא שהוא סומך עצמו על א

"וארוממנהו" הרי הוא  –כגון שהיה אביו רב או צדיק  –אביו 
  .כבעל גאווה במרומם את עצמו חנם

 שלן)ירמא(ר"מ מפ
 

 "תשלח חרנך יאכלמו כקש..." (טו, ז)
בשר ודם, כשכועס אינו עושה מאומה בכעסו בלבד, אבל מידת 

 הקב"ה, תשלח חרונך יאכלמו כקש. 
 (הגר"א)

 

 "נערמו מים" (טו, ח)
כמו  -אומר התרגום: "וחכימו מיא", כשם שניתנה חכמה לאדם 

כך ניתנה למים חכמה  -שכתוב : "ויפח באפיו נשמת חיים" 
 חזור לים.ודעת, לדעת מתי לנוס מבני ישראל ומתי ל

 

"אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו 
 נפשי אריק חרבי תורישמו ידי" (טו, ט)

כדי שאפשר יהיה לקחת שלל מלחמה, יש צורך להרוג לפני כן 
את האויב. מדוע אפוא שינה פרעה מן הסדר, ואמר תחילה 

 "אחלק שלל", ורק אחר כך "אריק חרבי"?
על כך, על פי מה שנאמר בספר "פניני משלחן גבוה" הובא תרוץ 

לעיל בפרשת בא (י, ט): "בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותינו 
 בצאננו ובבקרנו נלך".

רואים מהפסוק, שהנערים והזקנים הולכים ראשונים. אחריהם 
הבנים והבנות, הילדים, ולבסוף הצאן והבקר. כעת פרעה רודף 

 -חרוניםאחר ישראל. את הצאן והבקר, שהולכים, שהולכים א
הוא יתפוס בתחילה (כך, לפחות הוא מתכנן), ויחלק אותם שלל. 
על כן נאמר בתחלה: "אחלק שלל". אחר כך יגיע פרעה אל 
הבנים והבנות, אותם יקח וימכור לעבדים, ועל זה נאמר: 

אל הנערים  -כך הוא חושב -"תמלאמו נפשי". ולבסוף הוא הגיע
הוא אומר "אריק  והזקנים, הצועדים בראש, ויהרגם. על כך

 חרבי".
 ומה היה לבסוף?

 "נשפת ברוחך כסמו ים..."
 

למען אנסנו  "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים
 הילך בתורתי" (טז, ד)

היינו הקב"ה משפיע פרנסה "למען אנסנו" היינו בזכות אברהם 
שנתנסה בעשרה נסיונות, "הילך בתורתו אם לא" בין אם ילכו 

 יפך. בדרך התורה ובין ח"ו לה
 (הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע) 

 
 

ו 
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 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 "וחמושים עלו בני ישראל" (יג, יח)
ה' מבעלזא זי"ע לארץ אחר  כשעלה הרה"ק רבי אהרן קדוש

המלחמה, היה זה שבת שירה והיה אז בחיפה. בשבת קודש 
לדרוש ובין  הזמינו את אחיו הגה"ק רבי מרדכי מבילגורייא

דבריו אמר: לכאורה איך שייך להודות לה' על שניצלנו, אחר 
שכ"כ הרבה יהודים נהרגו ונשרפו על קידוש השם. אלא דכן 
מוכח מפרשת השבוע דכתיב וחמושים עלו בני ישראל מארץ 

וארבעה חלקים מתו  יצאו, מצרים. ופרש"י, אחד מחמשה
שאחד  במצרים בג' ימי אפילה, ובמדרש יש עוד דעות

עם כל זאת, מיעוט מחמישים, וי"א אחד מחמש מאות, ו
ניצלו אמרו שירה, כן לדידן אע"פ שנהרגו כ"כ הרבה שהנותרים 

 מבני ישראל בשואה, בכ"ז על הניצולים להודות ולומר שירה. 
 (מעיינות איש ע' מ"א)

 

ראו העם את ה׳ ויאמינו בה׳ ובמשה עבדו״ "וי
 (יד, לא)

סידים ואנשי מעשה בחוץ לארץ, מעשה בבית מדרש של ח
שביקשו לפאר ולרומם את בית ה'. הם גייסו כסף רב כדי 
לשפץ את כל בית המדרש ומבואותיו. ארון קודש חדש 

 ומפואר נבנה ובימה מוגבהת לכבודה של תורה הוקמה.
עם הכניסה לבית המדרש המשופץ, עוררו הקהל את הגבאים, 

, ההיכל ועזרת כי אם משפצים את הבימה והארון הקודש
הנשים, מן הראוי לשפץ קודם את הספר תורה עצמו, שהינו 
שריד ופליט מדור הישן של המתפללים שהיו ואינם עוד. נמנו 
וגמרו, כי יש להזמין סופר מומחה וירא שמים מרבים שייתן 

 הצעת מחיר על תיקון ושיפוץ הספר, להגדיל תורה ולהאדירה.
נקב בסכום של חמשת הסופר שהגיע וראה את מצב הספר, 

אלפים דולר, כשהגבאים חשבו רק על חמש מאות דולר לא 
יותר. ראש הקהל עמד על שלו, והסופר פנה משם לביתו 

 בידיים ריקות.
בלילה הציקה לסופר המחשבה כי הותיר את בית המדרש ללא 
ספר תורה כשר. פנה בבוקר לסופר ממיודעיו ויחד קיבלו על 

ללא כל תמורה. באו לבית עצמם לתקן את הספר תורה 
המדרש נטלו את ספר התורה ופנו לנסוע במכוניתם. בדרכם 
סטו מן הדרך בטעות ונקלעו לבית קברות נוצרי. ליד בית 
הקברות עמד שוטר שבדק את תעודות זהותם ורשם פרטים. 

 כל התירוצים כי נקלעו לכאן בטעות לא התקבלו. 
כתב מבית כשבועיים לאחר מכן, קיבלו שני הסופרים מ

המשפט שבו כתוב כי כל אחד מהם זכה בסכום של שישים 
ושתיים אלף דולר. מסתבר, כי באותה שעה שנקלעו לבית 
הקברות הנוצרי, נערכה בו לוויה יוקרתית של איש עשיר, 

שציווה לחלק את כספו בין 
 כל מלוויו למנוחתו.

אלו דברי המדרש (דב״ר ד, 
ה), ״אמר הקדוש ברוך הוא, 

, שאין אדם שומע שמעו לי
 לי ומפסיד״. 

 ״אז ישיר משה" (טו, א)
"אמר משה ב'אז' חטאתי, שאמרתי ״ומאז באתי אל פרעה״. 

 הרע לעם הזה״ ב'אז' אני אומר שירה״ (מד׳׳ר)
שואל בית הלוי: לכאורה, איזה תיקון יש בזה שהשירה נאמרה 

 באותו לשון ובאותה התיבה שבה חטא? 
שמח ומהלל לה' על הצלתו ועל אלא, הוא משיב, יש והאדם 

הטובה שבאה לו כעת, ואולם שירת ישראל ושמחתם לא היו 
רק על ההווה, שנצלו מן המצרים, אלא עיקר שמחתם היתה על 
העבר, שזכו להיות לכלי שרת אשר על ידם נתגלה ונתפרסם 
כבודו יתברך, ואמרו שירה גם על השעבוד, שאלמלא השעבוד 

 לא היה עתה מקום לשמחה.
וזהו שאמר משה שמקודם חטא ב״אז״ שהתרעם על קושי 
השעבוד, ועכשיו הוא אומר שירה ב״אז״, שר על העבר, ובכך 

 מתקן מה שאמר קודם.
וזהו שאמר הכתוב ״ אוךך כי עניתני ותהי לי לישועה״, אני נותן 
לך הודיה על העינוי הקודם, שעל ידו באה לי הישועה ונתקדש 

באה ההודיה, כי שניהם כאחד  שמך על ידי שניהם, ועל כן
 טובים. 

 (בית הלוי)
 

״ותען להם מרים שירו לה׳ כי גאה גאה סוס 
 ורכבו רמה בים״ (טו, כא)

רעייתו של הגאון רבי אריה לייב זצ״ל בעל ה״שאגת אריה״ 
היתה אישה גדולה. המעשה הבא חושף את אורח החיים 

 הסגפני שסיגלה לעצמה.
י אריה לייב זצ״ל, שחי לפני על גדלותו בתורה של הגאון רב

כמאתיים שנה, אין צורך להרחיב. ספריו ״שאגת אריה״, ״טורי 
אבן״, ״וגבורת ארי״ נפוצים בכל בתי המדרשות שברחבי תבל 
וחידושי תורתו נשאים בפיהם של לומדי התורה די בכל אתר 
ואתר, עניותו הנוראה אף היא מן המפורסמות, וידוע, כי פעמים 

 דו גיליון נייר כדי לכתוב עליו את חידושי תורתו.לא היה תחת י
מסופר כי בביתו לא היו צלחות לאכילה, משום שלא היה לו 
ממון לרכוש כאלו. בשולחן ביתו, קרש גס וארוך, היו שקעים 
עמוקים אשר בתוכם היו מניחים את האוכל, ובני הבית היו 

 אוכלים מן השקעים באמצעות כפות מעץ. 
' לא חש כלל כי חסר לו דבר מה, כה היה בעל ה'שאגת אריה

 שקוע בלימודו. 
ביום מן הימים נכנס לביתו גדול דורו, הגאון רבי רפאל המבורג 
זצ״ל, וכאשר נוכח כי רבי אריה לייב הסועד את לבו בכף עץ מן 

הלא היא השקע שבשולחן, קפא על מקומו ונעמד  -״הצלחת״ 
 דום. מעודו לא ראה עניות שכזו.

אריה" לא העלה ה׳׳שאגת 
על דעתו כי רבי רפאל נרעש 
בשל כך, ואמר לו: "רבי 
רפאל, אתן לך במתנה את 
כפות העץ ובלבד שלא 

 תעבור על לא תחמוד"...
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לימים הוצע לו, לבעל ה׳׳שאגת אריה", לכהן פאר כרבה של 
קהילת מץ. כאשר הגיע עם בני משפחתו לעיר רבנותו, שיחרו 

נהגם מימים ימימה, להתקבץ ראשי הקהילה לרבם החדש, כי מ
בבית הרב ביום היבחרו, ובני משפחות הרב מגישים לחוגגים 

 קפה ועוגיות.
הסכים ה"שאגת אריה, לכינוס זה, אך בני העיר שידוע ידעו את 
עוני רבם ואת מחסורו, שיגרו לביתו קפה, סוכר ועוגיות כדי 

 שהרבנית תגיש אותם כתקרובת לפני הנאספים.
ודה, הסבו המכובדים בבית הרב, וסביבם בני בהגיע השעה היע

הקהילה שנאספו מכל עבר לרגל המאורע המרגש. תוך זמן 
קצר, הובא מגש כוסות קפה מהבילות אל השולחן, והנוכחים 
התכבדו איש אחר איש ליטול כוס קפה וללגום ממנה כמנהג 

 המקום.
הראשון הצליח להסתיר את העווית פניו, רעהו נשך את 

שאר הניחו את כוסות הקפה מידיהם. הקפה היה מר שפתיו, וה
 בלי גרגר סוכר.

כעבור זמן מה סולקו כוסות הקפה, ואל השולחן הובאה 
התקרובת הבאה: מגש מלא ב... קוביות סוכר. התברר כי 
הרבנית לא העלתה על דעתה שהסוכר משמש כחלק ממשקה 
הקפה. מעולם לא הורגלה למותרות מעין אלו, היא חשבה כי 

רגל האירוע הנכבד, הביאו אל ביתה קוביות סוכר כדי לחלקן ל
 לנאספים...

כל ימי חייה, היא סבלה מעוני ומחסור, עד אשר סיגלה לעצמה 
צורת חיים זו, מתוך הכרה כי היא מקדישה את חייה עבור 

 התורה הקדושה.
 (אמונה שלמה)

 

 "ושם נסהו" (טו, כה)
ודי נכבד ומורם בשכונת ״אור החיים״ בבני ברק מתגורר יה

מעם. יהודי זה הנו סופר סת״ם מפורסם ביותר, ורבים וטובים 
 מתייעצים עמו בנושא זה. 

לרגל עשרים וחמש שנות נישואין, ״חתונת הכסף״, הפתיעה 
 אותו אשתו במפה רקומה מעוטרת שכמוה לא ראתה עין. 

היתה זו מפה מושקעת ומיוחדת, שעליה היו רקומים שישים 
 ! אלף ״איקסים״

בליל שבת נפרשה המפה על השולחן, ובשובו מבית הכנסת 
 עצר את נשימתו מול יופיה. 

במוצאי שבת דפק על הדלת סופר מתחיל וביקש את עזרתו 
של בעל הבית. בעל הבית, המנוסה בכך, הכניס אותו בשמחה 

 ופרש את יריעתו על השולחן. 
קשה היה להם לעבוד על מפת הניילון ועל כן הם הסירו אותה, 

 פרשו את היריעה ועיינו בשאלות. 
לפתע, מאין איש יודע כיצד קרה הדבר, נשפך הדיו השחור 
והתפשט על המפה היקרה. כשראה זאת בעל הבית, לא ידע 

כיצד להגיב. הוא חשש מאוד מתגובתה של אשתו ומאכזבתה 
 הקשה. 

 תה, אחרי השקעה של שבעה חודשים? ומה היתה תגוב
״עד עכשיו עשיתי שישים אלף ״איקסים״, עכשיו אעשה את 

 ה״ווי״ הראשון!״
 (מפי הרב שיש שליט״א)

 

 "והישר בעיניו תעשה״ (טו, כו)
בספר ״מעשה צדיקים״ מובא המעשה הבא: מסופר, שבעירו 

בא אדם  -של ר' חיים מקרסנה שהיה מקרובי ה״בעל שם טוב״
תפאר בפני כולם שהוא מסוגל לעבור את הנהר שעובר אחד וה

בעיר על גבי חבל המתוח מהגדה האחת של הנהר לעבר הגדה 
 השנייה.

 אמרו לו השומעים: ״נראה אם מסוגל אתה לכך!״
הסכים בתנאי שישלשלו לידו סך של מאה זהובים. הנוכחים 
הסכימו לשלם. הם רצו מאוד לצפות במחזה מעניין שכזה. תוך 

 קצר התאסף קהל רב על הנהר לחזות במחזה.זמן 
 נכח במקום גם ר' חיים ומקורביו.

הלהטוטן ביצע את אשר הבטיח לקהל, הלך על גבי החבל הדק, 
 ותוך כדי סיכון נפשו עבר את הנהר מקצה אחד לקצה השני.

ציבור הנוכחים הביט והתרגש. מקורביו של ר' חיים הביטו אף 
אך בד בבד הסתכלו גם לעבר הם אחר האיש הצולח את הנהר, 

 ר' חיים הנצב לידם.
והנה הבחינו שהרב שקוע במחשבות עמוקות. לאחר שהתפזר 
הקהל, ביקשו מקורביו של ר' חיים שיסביר להם על מה חשב 
באותה עת. השיב להם ר' חיים: ״כשהתבוננתי באותו אדם 
המהלך על גבי החבל, ידעתי שהוא מסכן את נפשו עבור בצע 

 של מאה זהובים.כסף, סך 
ולמרות זאת, בעת שפסע על החבל הדקיק והיה נתון בסכנת 
נפשות לא הרהר האיש במאה הזהובים שאמור הוא לקבל 
בעוד זמן קצר, כי אם היה חושב על כך מיד היה צונח אל המים. 
הבנתי מכך שהאיש מרכז את כל כוחותיו ומעייניו במשימה 

מן החבל אפילו  שהוא מבצע ומשתדל בכל כוחו שלא לנטות
 כחוט השערה.

ניתן ללמוד מכך מוסר השכל גדול: עד כמה נדרש מכל יהודי 
להשתדל בעבודת הבורא יתברך, שהרי אם בעבור בצע כסף 
מסוגל אדם להשתדל כל כך ולהתרחק מכל מחשבה זרה ופניה 

לאדם לעשות כן בעבודתו יתברך  צדדית, קל וחומר שיש
ובשעת קיום המצוות עליו לפנות לבו מכל מחשבות זרות וכך 

יצליח לעמוד בניסיונות החיים!"

 

 

בסיוע עמותת "חינוך וסיוע באהבה"לרפואת רפאל אהליהב בן מרים 
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  790: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 18:25 :רבינו תם 17:49: צאת השבת 16:46: הדלקת הנר
  .שבת שירה, )שופטים ה(ותשר דבורה : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""בשלחבשלח""פרשת פרשת  
  ].כו, טו ["רופאך' כי אני הכל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך "

הולכים לעולמם בשעה שישנם , ל במחלה" הרבה אנשים כשנחלים רחמדוע, ל"אשר פרוינד זצ' פעם אמר הצדיק ר
  ?מחלות לא פחות קשות ושם אחוזי התמותה פחותים

ל הוא מיד רואה בעיני רוחו מודעות שחורות על הקירות שמכריזים כביכול על "וביאר כשאדם נחלה במחלה רח
ה הוא הרופא "די שמים והקבנה שהכל ביאילו הוא היה מתחזק באמו. ולכן זו התוצאה, פטירתו ונחלש באמונה

, והיה מאמין בו יתברך, והיה יודע שהכל בידו יתברך,  ואין לשום רופא שבעולם יכולת או ידיעה לגבי חייוהאמיתי
  ...היה נושע,  לחסדיולומייח

 יבטח בשם שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו' מי בכם ירא ה: ")י, ישעיהו נ (כמו שאמר הנביא ישעיה
  ".כי הוא יצילהו' יבטח בשם ה, אפילו צרה באה עליו, אשר הלך חשכים"י על כך "וביאר רש". וישען באלקיו' ה

 אבל המגלגל –גול ", "יפלטהו יצילהו כי חפץ בו' גול אל ה: "כך גם כתב בעל המצודת דוד על הפסוק בתהילים
  ".טח בו כראויבמי שבו – כי חפץ בו, הוא מצילו' ומסבב בטחונו אל ה

אתה מוצא שכל מי . חסיתי אל אבושה לעולם' מזמור לדוד בך ה: "מקור נוסף לדברים אלו נמצא בילקוט שמעוני
תדע לך שכן הוא חנניה מישאל ועזריה , וישען באלקיו' שנאמר יבטח בשם ה, הוא מצילו, שבוטח בקדוש ברוך הוא
הואיל וכן הוא שכל מי שבוטח בך אתה , אמר דוד.  מן הבורוכן אתה מוצא בדניאל שהצילו, שבטחו בו הציל אותם

  ".חסיתי'  בך ה – מצילו
הוא היה מודע לאחד מגדולי הרופאים בארץ ישראל ששמו יצא לתהילה כאחד , ל"נתן לוברט זצ' סיפר הגאון ר

 לסיור הזמין את הרופא הזה" הדסה"בית החולים . אם לא הראשון שבהם, היושבים ראשונה במלכות הרפואה
  .על מנת להנחותם בעצתו ובניסיונו הרב, במחלקות בית החולים

החולה הזה , רשמו: "ולפתע נפנה למלוויו ואמר להם בלחש. עבר הרופא הזה עם צוות מלווים ממחלקה למחלקה
  ...החולה הזה חלילה, יחיה

ם הסיור אמר הרופא בתו. והם רושמים. וכך הוא עובר ממיטה למיטה ופוסק לזה חיים ולזה חלילה ההיפך
בתוך תקופה קצרה התקיימו דבריו של הרופא , ואכן. עקבו אחרי הפנקס וראו אם התקיימו דברי: למלוויו
את " הדסה"שאלו גדולי רופאי , קרה להם כך, ואלה שההיפך חלילה, חיו, להם חיים" פסק"אלה שהוא . במדויק

  .וכי כרטיס נביא בכיסו, ל כיצד יודע"הרופא הנ
          , זיק של תקווה, אלה שבעיניהם היה זיק של אמונה. עברתי בין החולים וראיתי,  פשוט מאוד.לא"ם אמר לה

  ."אלה שעל פניהם לא היה זיק כזה ידעתי שלא יאריכו ימים. ידעתי שיחיו, זיק של חיים
רפואה לא מצא מזור ועל אף שעדיין עולם ה, ולהביא לרפואתו, ח האמונה יכול האדם להאריך את חייווהרי שבכ

  .להביא רפואה שלימה, לבעייתו אבל בכח האמונה התקווה והתפילה
הרב פינקוס לקח על עצמו לדאוג לרפואתה הוא נסע עם , ל חלתה במחלה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"שכנה של הגה

 בקליפורניה התחנה האחרונה בחיפושיהם היתה בסן דייגו, הרב רגובי מעזר מציון בכל העולם לחפש לה תרופה
  .הם הגיעו לשם בעקבות מידע על רופאה שטענה שמצאה תרופה למחלה

הרב רגובי שיש לו ידע , אם זה אכן עוזר, הם התאכסנו באיזה בית מלון וישבו עם הרופאה לחקור על התרופה שלה
וא היה אבל הרב פינקוס עדיין לא השתכנע ה, רחב ברפואה טען כמעט מהתחלה שהרופאה הזו מדברת שטויות

              , הם התווכחו שעות על גבי שעות, אולי יש כאן הצלת נפשות, חייב לבדוק ולברר עד הסוף אם זה אכן כך
  .הלכו וישבו לדון עם הרופאה על הטיעונים הללווכל פעם העלו מסכת טיעונים חדשה , על התרופה והשפעתה

בשעות הלילה המאוחרות היה הרב רגובי נופל על , ופיםכך נמשכו הדיונים ביניהם במשך כעשרה ימים ולילות רצ
לילה אחד , המיטה ונרדם מרוב עייפות אבל הרב פינקוס התיישב ולמד ספר יצירה בניגון שלא מהעולם הזה

  ...הוא ממש החיה אותו, א נלמד קצת ספר יצירהוקרא לו הרב פינקוס ואמר ב, התעורר הרב רגובי ולא יכל לישון
לילה שהצליח הרב רגובי להוכיח לו שהרופאה הזו מדברת שטויות ואין בתרופה שלה כדי להועיל עד שהגיע אותו 

             , באותו רגע הרגיש הרב פינקוס שהעולם חרב על האשה המסכנה השוכבת ומתפתלת בייסוריה, ולו במשהו
אתה יודע שיש , הרב רגוביופתאום קם הרב פינקוס על רגליו ואמר בהתלהבות ל, הוא ישב ודמם לכמה רגעים

  ?אתה יודע למה" בורא רפואות"וזה , תפילה אחת שכתוב בה לשון בריאה
כך שיתכן שאותו , אלא הוא בורא כל רגע ורגע, ה לא רק ברא רפואות פעם"שהקב, כדי להורות לעם ישראל אמונה

  ...פואות בא נתחזק באמונהה הוא בורא ר"לרפאות שהרי הקבדבר עצמו שעד היום לא ריפא יכול להתחיל מכעת 
ואחת מהם , הרעיון הזה הוכח לו בכמה הזדמנויות פילאיות, את השיעור הזה באמונה הרב רגובי לא ישכח לנצח

ההורים השבורים באו למשרדי עזר , שהגיע לפניו מקרה של בחורה צעירה שחלתה במחלה חשוכת מרפא, היתה
ל אין תרופה "ל קצרה ידו מהושיע הוא ידע בבירור שלבעיה הזו רחאב, מציון ובכו לפניו שיעשה משהו למען ביתם

  .ל למות תוך תקופה קצרה"והיא נידונה רח

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



         , הוא ערך חיפוש באינטרנט בכל רחבי העולם אולי יש איזשהו רופא או תרופה בנידון, אבל הרב רגובי לא הרים ידיים
, קבוצת מחקר של תרופה ניסיונית לאותה בעיה באחד מקצווי תבלעד שלאחר חיפוש של שעות ארוכות הוא גילה שנפתחת 

ולאחר מסע שיכנועים ופרוטקציות הצליח להכניס את אותה בחורה , הוא יצר קשר עם הפרופסור המלווה את המחקר
  ...רק להרוויח, ל לא היה לה כבר מה להפסיד"רח ...לקבוצת הניסוי הראשונה

     , והמדענים במחקר ובפתוח של התרופהוהחלו הרופאים , יה לאותו מקום נידחבברכת גדולי ישראל היא טסה עם הור
תשע עשרה אנשים שהשתתפו הלכו , ל נאספו מכל רחבי העולם לאותה קבוצת מחקר"עשרים אנשים שחלו במחלה הזו רח

  ... בפיתוח התרופההמחקר נסגר כי אחוז אחד לעשרים נחשב כשלון, היחידה שהבריאה זה אותה בחורה יהודיה, לעולמם
וכיום היא נשואה באושר , ת"ה כדי לברוא תרופה לאותה בחורה יקרה שהתרפאה בחסדי השי"את כל המחקר הזה עשה הקב

  ).נצוצות (... כל רגע ורגעבורא רפואותה "ללמדך שהקב ...ובבריאות והקימה משפחה לתפארת

  ].יג, יד ["'התייצבו וראו את ישועת הה"

 ).א"רבנו החיד(ל קשה לזווגם כקריעת ים סוף "לרמוז מה שאמרו חז', חתן כלה'גימטריא ' בוהתייצ'אפשר לרמוז 
נפגש עם בחורה מצויינת שלמדה בסמינר , המתגורר בצפון הארץ, בחור מצויין מישיבה מצויינת :מעשה שהיה כך היה

 , עניינים זרמו על הצד הטוב ביותרוה, השניים מצאו שהם מתאימים אחד לשני. ומתגוררת באחד הישובים בדרום, מעולה
  . עד שהחליטו המשודך והמשודכת להתארס בשעה טובה

כל אחת סיפרה , וכאשר שוחחו באחד מימי החופשה, )ם הכלהאם החתן וא(גדולה נוצרה בין שתי המחותנות ידידות 
להחליף את ,  שתי המחותנותלבסוף החליטו. ולצאת עם המשפחה לחופשה' להחליף אווירה'שהיא מרגישה צורך , לחברתה

  .ומשפחת הכלה הגיעה לנפוש בצפון, וכך הגיעה משפחת החתן ליישוב הדרומי של הכלה, דירותיהן למספר ימים
היה זה כאשר היא פתחה ... ם החתן בביתה של הכלהמצאה אאלמלא הפתק הקטן ש, הכל היה יכול לעבור בשלום ובשלווה
  . תע נפלו עיניה על מרשם לקניית תרופותולפ, את אחד הארונות בבית המחותנים

                     ! הבחורה המאורסת... כי בראש הדף הופיע שמה המלא של, וגילתה, והציצה בפרטי המרשם, היא לא התאפקה
ומיהרה לספר על כך , האשה העתיקה לעצמה את שמות התרופות במדוייק. מתחת הופיעו שמות של תרופות מסויימות

  . וביקשו לשאול אודות מהותן של אותן תרופות, פנו הורי החתן לרופא המשפחה שלהם, בשובם לביתם .לבעלה
  ...חרדה ומצב נפשי קשה, שמדובר בתרופות לסובלים מדיכאון, הרופא השיב

  ... סובלת מחרדות ודיכאונות, לא ניתן לתאר את הבהלה והצער שתקפה את ההורים כאשר גילו שהמיועדת להיות כלתם
הוא סיפר לשדכנית את . במקום הוא מיהר להודיע לשדכנית שהוא מעוניין להוריד את השידוך-ובו, הדברים סופרו לחתן

           , מאחר ואיני רוצה להודיע זאת בעצמי למשודכת שהסתירה ממני דבר כל כך גורלי: "והוסיף, הסיבה לביטול השידוך
  ".הסיבה האמיתית לביטול השידוךמבלי לגלות את , אבקש במחילה שאת תעשי זאת

  ... והם הוכו בתדהמה עצומה, משפחת הכלה קיבלה את הבשורה הכל כך מעציבה
  . מדוע פתאום החליט הבחור לשבור את השידוך המוצלח, ניסו שוב ושוב לברר בכל דרך אפשרית

ם שתגלה להם את הסיבה ובני משפחתה הפצירו בשדכנית פעם אחר פע, לאחר שהכלה הפכה לשבורה ורצוצה, לבסוף
בעת שהותה של ... "וגילתה להם את האמת, להפצרותיהם' נכנעה'השדכנית , האמיתית שעומדת מאחורי פירוק השידוך

  ...".והתברר להם שהיא סובלת מדיכאונות וחרדות, הם גילו את המרשם על שם הכלה, משפחת החתן בדירתכם
שווא כי איני סובלת -תהאשמוהטילו בי ; לא היה ולא נברא: "בר מפתיעד, בנימה של כעס, מודיעה הכלה לשדכנית, וכאן

  ...". אני בריאה בנפשי לחלוטין' ברוך ה, המרשם לא היה שלי כלל וכלל... ל"מכל הנ
  . תמהה השדכנית, !..."?אם כן מדוע המרשם רשום על שמך"

, סבתא שלי שתחיה...אלא ב, עצמי-ר ביאבל לא מדוב, השם שהיה רשום על המרשם אמנם זהה לשמי: "והכלה הסבירה
המרשם היה אצלנו . וסובלת מחרדות ודיכאונות, היא נמצאת בגיל מבוגר מאוד). כמנהג בני ספרד(, שאני קרויה על שמה

  ...".כי אני רגילה תמיד ללכת לבית המרקחת ולקנות עבורה את התרופות, בבית
  .ועשה זאת בבכי ובתחנונים, כלהוהזדרז לבקש מחילה מה, החתן הזדעזע למשמע הדברים
, התברר אפוא: והוסיפה, סיפרה את התרחשות הדברים, א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין ר "הבחורה המאורסת פנתה למו

שחתרו בביתנו אחר חפצינו , כי נתגלה קלונם, לא פגמו אלא בעצמם, וחשבו למצוא פגמים אצל השני', חיטטו'שאלו ש
אילו היה נוהג הבחור . שים שאינם מנסים כלל לחשוב או לברר האם לדון את הזולת לכף זכותוגם התגלו כאנ, האישיים
ותוך רגע אחד , ויכול היה לגשת ולברר את העניין, שווא ולבטל את השידוך-תהאשמוהוא לא היה ממהר להטיח בי , בתבונה

  ...ית עושה חסד עם סב,אלא אדרבה, היה מגלה שאני לא סובלת משום מחלה ומיחוש
              ... עכשיו החתן מתנצל ומבקש להחזיר את השידוך: א"ר שליט"הבחורה סיימה את דבריה בבקשת עצה נכונה ממו

         , לאחר שהתברר לי שהמחותנים הם חטטנים גדולים, אך אני מתחבטת בדבר המשך השידוך, אמנם סלחתי לו בלב שלם
  ... חושדים בכשרים, דרבהאלא א, וגם כאלו שאינם דנים לכף זכות
  ...    ?ישנה סיבה מוצדקת שלא להחזיר את השידוך, האם לאור מעשיהם הנבזים; אודה אם יורה לי הרב כיצד לנהוג

        ...  לא ישתמש בהן-אם צרורין , המפקיד מעות אצל שולחני.): "ג"מ(שנינו במסכת בבא מציעא  :א"ר שליט"השיב מו
                , אזי אם הן קשורות במטפחת, )חלפן כספים-(אדם המפקיד מעות אצל שולחני , דהיינו, " ישתמש בהן-מותרין 

רשאי , אבל אם לא היו קשורות.  כדי שלא ישתמש בהן השולחני-כי לכך קשרן הבעלים , אסור לשולחני להשתמש במעות
לידו היא ) הלא צרורות(ממילא מסירת המעות , שהיות שהכל יודעים ששולחני זקוק תמיד למעות, השולחני להשתמש בהן
  .כהסכמה שישתמש בהן

בוודאי שאסור לאורח ,  שאם הארונות נעולים-שכעין זה ניתן לומר גם בנוגע למשאיל דירה לחבירו , נןדיין לענגם כך ונראה 
, כאקמול, ופותכגון תר, וגם ליטול מהם דברים הנצרכים לשואל הדירה, מותר לפתחם, אבל אם הם פתוחים, לפתחם
  .מחט וחוט לתפירה וכדומה, כדורים נגד הצטננות, אספרין

ואולי לא , ולפתע מצאו לנגד עיניהם את המרשם, ושמא האמת היא שמשפחת החתן חיפשה אחר תרופה או משהו נחוץ אחר
ם לנבזים המחטטים והם אינם נחשבי, ולכן יתכן שאין פגם במעשיהם, כי הארון לא היה נעול, חשבו שמדובר במסמך סודי
היה עליהם לנעול אותם , ואילו רצו בעלי הבית שלא יפתחו האורחים ארונות מסויימים. (בחפצים האישיים של הזולת

ובטח לא לפני . בפרט לא עם מחותנים.  פשוט לא להתחלף בדירות-וישנה עוד דרך . או לסגרם בנייר דבק וכדומה, במנעול
  .ייא הסכים לדבר"ח קניבסקי שליט"הגרוגיסי מרן . טל את השידוך בגלל כךאין הצדקה לב, ולכן!...). חתונה
  .)ופריו מתוק (ולא לבטל את השידוך,  מצוה לדון את משפחת החתן לכף זכות:לסיכום

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

  ,ל" זנחם בן פאנימנ " לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"יוסף בן אסתר זנ "לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע
  . עם ישראלנ כל נפטרי"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זהודה בן מעתוקהינ "לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לון בדואלקבלת הע. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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   תְלדֹורֹו ֶנֶפׁשת ְמִסירּו – חְּבַׁשּלַ ת ָּפָרׁשַ 

 

 

 674 ִּגָּליֹוןד                                                                                                       "בס 

 ח"תשע|  חְּבַׁשּלַ ָּפָרַׁשת  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

 שהייתה מוכנה למסור נפשה מאשר תמר,
ובלבד שלא להלבין את פניו של  - לשריפה

  .יהודה חמיה
 

מסור גם הוא לבן עמינדב ממנה למד נחשון 
כבוד שמים על ידי כדי שיתרבה  ,את נפשו

 !ולכן קפץ לים ראשון ולא המתין לאחרים ,כך
 בלשון נקבה. 'תהיהי'נאמר ולפיכך 

 

שכבר ירד לעולם  ,מסירות נפשעניין זה של 
את ראינו כמו ש, לצאצאיםבירושה עובר 
שבעת בניה נעקדים על קידוש השם וחנה 

 לפסל ישתחוושלא ובלבד בגבורה עצומה, 
  חס וחלילה.

 

לאחר שעקדו את ששת בניה ונשאר בנה 
לך אמור לאברהם : "חנה ואמרה להקטן, 
אתה עקדת בן אחד על גבי המזבח  :אבינו

 ."ואני עקדתי שבעה מזבחות
 

ה חנה תהאם רצהיא, נשאלת הוהשאלה 
חלילה? או שמא אבינו  להקניט את אברהם

לא יעלה על זה הרי  ?להתגאותביקשה 
מה התכוונה עלינו להבין, לאם כן  !הדעת

 ?ךככשאמרה 
 

אמרה חנה לבנה הקטן, לך ששמעתי לבאר, ו
בזכות מה שאתה אבינו: אמור לאברהם 
בנו  ִהְׁשַרְׁשָּת ,(יצחק אבינו) עקדת בן אחד
כח זה אני עקדתי בזכות ו ,כח מסירות נפש

 שבעה ילדים.

: מביאה )ע"א ז"ל -ע"ב ו"(לסוטה בגמרא ה
כשעמדו ישראל על  :"היה רבי מאיר אומר

זה  .הים היו שבטים מנצחים זה עם זה
וזה אומר אני  ,אומר אני יורד תחילה לים

 יורד תחילה לים וכו'. 
 

אמר לו רבי יהודה: לא כך היה מעשה! אלא 
אין אני יורד תחילה לים, וזה  ,זה אומר

קפץ נחשון אין אני יורד תחילה לים,  ,אומר
  .בן עמינדב וירד לים תחילה וכו'

 

לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל, 
ָהיְָתה יְהּוָדה ְלָקְדׁשֹו יְִׂשָרֵאל שנאמר: "
תה יהי"מה טעם  .(תהלים קיד, ב) ו"ַמְמְׁשלֹוָתי

? משום "יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו
" ֹ  .(תהלים קיד, ג) ס"!ַהּיָם ָרָאה וַּיָנ
 

לומדים חז"ל על שכרו של זה פסוק מ
יְהּוָדה ְלָקְדׁשֹו יְִׂשָרֵאל  ָהיְָתה" -יהודה

עלינו אולם  -(תהלים קיד, ב) "וַמְמְׁשלֹוָתי
, ולא "הייתה יהודה"מדוע נכתב לשאול: 

 ?"היה יהודה"
 

בלשון זכר,  - יהודה בשבט רי מדוברה
היה יהודה "צריך להיכתב היה לכאורה ו

 "?לקדשו
 

ביקש דוד  -וראיתי שמבארים, שבמילה זו
נו כי נחשון בן עמינדב ל ,לרמוזע"ה המלך 

לא חידש את הכח העצום  -משבט יהודה
אלא  , כשקפץ לתוך הים,של מסירות נפש

 בירושה!  וקיבל אות
 

היא לא פחות  - סבתו הגדולה של נחשון

ֶאל מֶֹׁשה ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני יְִׂשָרֵאל וְיִָּסעּו"  "וַּיֹאֶמר ה'
 (שמות יד, טו)

ח"תשע שבט י"א 27/01/2018  

שלחפרשת ב  
  שופטים ה -"ותשר דבורה" :הפטרה

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 16:33 17:46 18:19  

א"ת 16:50 17:43 18:15  

 חיפה 16:49 17:42 18:15

ש"ב 16:53 17:46 18:19  

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

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ובריאות

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת 

 מרים בת שרה ע"ה

 

 העלון מוקדש להצלחת  
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       סתר זרי שמואל אימן בן א
 חיים בן בכוריומשפ' שטרית                          

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

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

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

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

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

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

 זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי      

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

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 ף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודיתאס

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

 זרע קודש בר קיימא   
אליהו נזרי בן ימנה         גלית בת מסודי            

   שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

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

 רפואה שלמה       
 צחק בן עזראי     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

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

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

 ימים ת ואריכותבריאו  -יהודית אסתר פראדל בת חיה
     נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        

תמר פורטונה בת מיסה   רפאל משה בן רחל      
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה
 חימה                 אליהו בן מאיהשלו בן מזל פ
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   -יפה בת שרה

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

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

 רונית בת סבריה                    קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון                      ר' אליעזר בן עטיה

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי
 בשרת ציוןחבר הרבנות המקומית מ
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  ?להיזהר מפני מראית עיןהאדם במה על  
 

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

 

הבית בכשרותו  כגון מוצרי טבעול, כן הביא בספר  הערה: מותר לאכול מוצרי סויה [פרווה] עם חלב, אף שהם נראים כבשרי ממש.
(עמוד כ) משם הרב שבט הלוי. היות ורוב תחליפי הבשר אינם נראים כבשר ממש, ונראה לעין כל שהוא צמחי, ובאופן זה אין חשש מראית 

 העין. ושוב ראיתי בשו"ת חשב האפוד (שם) דיש להתיר אכילת נקניק פרווה עם גבינה.
 

בקובץ בית הלל (שנה ח  מקורות: ן שאין כאן משום מראית העין.ורית, כיומותר לאכול חטיף פרווה בטעם גבינה בתוך ארוחה בש
 ליון ה) הסתפק בזה הרב הכותב (עמוד צג), ואחר המחילה נלע"ד פשוט שמותר ואין בו כלל איסור מראית העין.יג
 

 .חשוש למראית העיןאף שראו אותו אוכל בשרי, ואין צריך ל מותר לאכול גלידת פרווה הנראית כחלבי, לאחר ארוחה בשרית
 אין לחשוש למראית העין. ועוד, שאינו אלא מדרבנן. ,ן שהדבר מצויוכיו הערות:

  
 
 
  
 

 

סיפר הגאון ר' ישראל גרוסמן זצ"ל על סבו הרב יצחק דוד גרוסמן אותו  'לב ישראל'להלן סיפור מופלא המעובד מתוך הספר 
 חזרה לארץב, כשהפליג )ה'בית אהרן' זי"ע(סטולין -פרלוב מקארליןאהרן ר' לרבו האדמו"ר הזקן  י"שנסע מא בשעה .זצ"ל

  .יהיהים התרוממו אל על וטלטלו את האנ ה, גליייהאנ, בהיותו בלב ים, קמה רוח סערה שאיימה להפוך את ישראל
 

התנגשו שתי הים הגבו, מפאת הרוחות הסוערות וגלי הים בכיוון ההפוךיה יבדיוק באותו זמן הפליגה אנו ,רצה מסובב הסיבות
זה קרה  מתחתיה. יה של הסבא תקועהיונשארה כך כשהאנ ,ה של הסבאיעלתה על האניהשנייה ה יוהאני האניות זו בזו,

היה רשע יה העליונה ילעזרה, רב החובל של האנ ה למטה שררו אימה ופחד, האנשים בכו וזעקויביום שישי אחה"צ, באני
 .להעלות את כל יושבי הספינה אליו למעלה, הוא אטם את אזניו םסכישי ,, ועל אף התחנוניםושונא ישראל

 

ם יוכל הגוי ,נשארו רק קומץ יהודים יה למטהישבאנ ,, כך נוצר מצבולהעלות רק את הגוייםנתן הוראה לשלשל חבלים הלה 
והשבת נכנסה,  ,שנתיים שקעה השמיב .שיושיעם בורא העולםהאנשים היו אובדי עצות והתפללו מקירות ליבם ל עלו למעלה.

החסידים  .את השטריימל לראשו והחל באמירת הודו הסבא רבי יצחק דוד ניגש למזוודתו, הוציא את מלבושי השבת, חבש
ל ה' אֶ  וַּיְִצֲעקּו', הסבא זעק '(תהלים קז, כה) ווַּיֹאֶמר וַּיֲַעֵמד רּוַח ְסָעָרה וְַּתרֹוֵמם ַּגָּלי'כתוב לים, שבו יבתה לומר פרק ק"זנוהגים 

וַּיְִׂשְמחּו ִכי יְִׁשּתֹקּו וַּיַנְֵחם ֶאל   םַּגֵּליהֶ  יֵָקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה וַּיֱֶחׁשּו', והמשיך לבקש '(תהלים קז, כח) םַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוקֵֹתיֶהם יֹוִציאֵ 
 '... לאחר סיום התפילה קידש על היין...ל)-כט(תהלים קז,  םְמחֹוז ֶחְפצָ 

 

השקועה למחצה תטבע רח"ל, כולם הביטו על  היהאנישיאוש, כל רגע יכול להתרחש אסון יים היו במצב של הנוסעים המבוהל
להתפלל ולקדש על היין כשסכנת מוות  הםישוב הדעת שהתאזר ביהנפש שלו ו הסבא בתמיהה ובהערכה על תעצומות

התייצבו וראו את גיע בקרוב: 'ת הישועהשהסבא פנה אל הנוסעים וביקש מהם להתחזק ולהאמין,  מעל ראשם מרחפת
ם יוכל יושביה הגוי – ה העליונה ניתקה ממקומה בבת אחת, התהפכהייהאנוהנה... ויאמר ויעמד רוח סערה,  '.ישועת ה'

התרוממה והמשיכה לדרכה, כאשר בפנים נמצאים רק  ה התחתונהיירדו במצולות כמו אבן, אחד מהם לא נותר, האני
 שנותרו לפליטה. ,היהודים

 
 
 
 
 

 ולימים נפטר ביום שישי, מיהרו בניו לקברו לפני כניסת השבת, מעשה ביהודי שהתגורר בירוחם והיה עובד בבאר שבע,
התברר  'שבעה'. אחרי ההייתה בשעת הקבורה 'קדישא חברא'הרק אביהם לקבר, מלווים את  הילדיםומאחר ונהגו שאין 

 .מינן של גויים!!! בר הבחלקנקבר אביהם  האסון הנורא,
 

שיא יהודית, אך משרד הבריאות התנגד בכל תוקף, כי אחרי שבועמיהרו הבנים לדרוש להוציא את אביהם ולקברו בחלקה
היה אביהם שלם ולא שלטו  ולהפתעתם המשיכו ללחוץ ולבסוף פתחו את הקבר,הללו  שולטות בגופה.קבון, והתולעים ירה

 ?פשוט, מוכר ירקות בשוק במה אביהם זכה לכך, הרי היה יהודי ,את הבניםכששאלו  קבון.ירהיה שום ולא  יםבגופו תולע
מלדבר  מהארון, ותמיד היה שומר פיוכשהוציאו אותו ת "הס היה הראשון לנשק אתדברים היה עושה תמיד:  שניענו ש
 .הכנסת-תבבי

 
 

ק ב'ֵחלֶ  -ןָעיִ ת ַמְרִאי –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון  ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
  

ָלַרבלשאלות לשאלות  ִלְפנֹות  ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא
  ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסיֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסי

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

ֶהָעלֹון ֶאת ְלַהְקִּדיׁש ִנְׁשַמת  ִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹוןִנָּתן ְׁשֵלָמה, , ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתְלִעּלּוי ָהגּון, , ההְלַהְצָלחָ ְלַהְצָלָח, , ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמהִלְרפּוָאה  , , ִזּוּוג ָהגּוןִזּוּוג
  77665522008844--005522  ""בטלבטלָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור ָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור   --""וכווכוֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה 

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

  

  eemmaaiill--ּבַ ּבַ   ְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנםְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנם
::ְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאלְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָׁשבּועַ ִמיֵדי ָׁשבּועַ 

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

הֻמְפָלָאה ַהָּצלָ   

תַהְּכֶנסֶ -תְּבַביִ ה ַהּפֶ ל עַ ה ְׁשִמירָ   
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. תוניסב )1926(ו "תרפ'הכ"ד כסלו -נולד ב הרה"ג הצדיק ינון חורי זצ"ל: 
דרש בביה"כ בצעירותו ם בלבד נשלח ללמוד בג'רבה. כשהיה בן ארבע שני

לא מעולם תורה לתלמידים. לימד עשרה -גיל ששמ .הגדול של ג'רבה
 18בגיל  תקופה. השתמש באלימות, כפי שנהגו מלמדים אחרים באותה

למכור  אני מוכנה: "בנחישותענתה התחתן. כשנשאלה האם ממה יתפרנסו 
 ."תתחתן עם רבי ינוןאת כל התכשיטים שלי, ובלבד שבתי 

  

צדיק נסתר. מגדולי הדור. גמל חסד עם כל אדם. אהב את הזולת ועשה הכל 
הוציא . ענוותן עצום. אביו, ר' חיים זכה לגילוי אליהו הנביא. הזולתלמען 

(שהיה באמצע קובץ נוסף והתכוון להוציא ידיעתו.  קובץ חידושים של בנו ללא
ולא ויתר  דמעות שלא יעשה כןהתחנן ב לאחר שהבןאולם  .ההדפסה)

  .הוציא קובץ חידושים נוסף
 

רחמים  ר', שלח (רבה של ג'רבה)פטירת ר' כלפון הכהן  , לאחר24כשהיה בן 
יש כאן שליחים אליו כדי שיתמנה לדיין. אך הוא סירב ואמר: ", חויתה הכהן

בג'רבה?! הרי ג'רבה מלאה תלמידי חכמים. אני  טעות. וכי חסרים רבנים
ולאחר מכן כר"מ  'שאר ישוב'. בצניעותו שימש כמורה בביה"ס "ני מתאיםאינ

בליל . נפטר בגבעתיים 'גבעת חיים'כולל את הייסד . 'כסא רחמים'בישיבת 
 ברק.-ציונו בבני שנים. 78-. חי כ)2004( דש, ט"ו בשבט ה'תשס"דושבת ק

 

מרת  :רעייתו סעדונה.מרת  אמו:. )רב ראשי ודיין בגאבס(ר' חיים  אביו:
רחמים חי חויתה הכהן,  ר' רבותיו:. שושןר'  מילדיו:. מזיאנה לבית טרבלסי

 (רבה של נתיבות וחבר מועצת הרבנותרפאל כדיר צבאן  ר'יוסף (סוסו) הכהן ו ר'
  .הראשית לישראל)

" שכתב בנו של הרב, שושן שמש ינוןהלן סיפורים מופלאים שרובם הובאו בספר "ל
 הקפדתו המופלגת בדיני. זה דנו מעט מן המעט על אדם דגולחורי. ויש בהם כדי ללמ

 ממונות. כשתלמידים היו מפריעים בשיעור, היה הרב ינון מביט בשעונו ובודק כמה זמן
לאחר השיעור היה משלים את הדקות החסרות, כשהוא מסביר לתלמידים התבזבז. 

  .כסהמשכורת עבור מכסה מסוימת של זמן, ועליו למלא את המ שהוא מקבל

קישוטים בכיתה בזמן השיעור. פעם ביקש מבנו שושן לעזור לו  קפיד שלא לתלותה
הערב. כשנכנסו לכיתה הזהיר הרב ינון את בנו שלא ידליק  בתליית הקישוטים בשעות

". לשאלת הבן, כיצד יתלו את הקישוטים, מהמנהל כי שכחתי לבקש רשותאת האור, "
כך הם עבדו במשך שעתיים וחצי ". וגפרורים הבאתי איתי נרותהשיב האב בחיוך: "

 .לאור נרות

, כי לאחר שנים רבות בהם לא החסיר 'שבעה'סיפר ב' נהל בית הספר 'שאר ישובמ
ם. לשאלת המנהל מי עושה ילברית מילה בצהרי דקה מהעבודה, ביקש ממנו הרב לצאת

עשות את , ושם לא הסכימו להרפואהבבית  שהתינוק עדייןים, ענה הרב יברית בצהר
המנהל מדוע הוא חייב להיות שם,  כששאל, "ואני חייב להיות שם". הברית בזמן אחר
דאג להשלים. עוד סיפר  . המנהל מספר שגם את הזמן הזה הואהשיב שהוא האב

לא יגיע לכיתה בזמן  המנהל שהרב לא נהג להגיע בהפסקות לחדר מורים, מחשש שמא
 .רהצלצול בדיוק, ויחסיר דקה מזמן השיעו

 
 
 
 
 
 
  

                                           
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
תוצאות הבדיקה היו  ניגשה לבדיקה.ו, היא קבעה תור אצל רופאה ן. מצרפת: "בוקר אחד חשה אשתי כאבים בגרו' מ.מיפר רס

הירות, גרונה . הבשורה נפלה עלינו כרעם ביום בהיר, מצבה החמיר במלא עליכם 'במחלה הידועה'אשתי חלתה כי  ,הסתבר נוראיות,
 , שטחתי לפניו את צרתנו וביקשתי את עזרתו. לרבינוכאב, היא לא יכלה לאכול ובקושי הצליחה לדבר. בצר לי, פניתי 

 

אמר  ודאי".ו"ב :"את מאמינה בקדוש ברוך הוא?" אמרה אשתי :נו שאל אותהיעל פי בקשתו, העברתי את שפופרת הטלפון לאשתי, ורב
 ושוב חזר רבי ינון על שאלתו, ושוב נענה בחיוב. ן".כשהקדוש ברוך הוא יכול לרפא אותך?" אמרה לו " ,לה רבי ינון: "את מאמינה

הקיצה משנתה, היא לא כאשר  ,אשתי נרדמה. בבוקר יום המחרת "אל תוסיפי לדבר עכשיו. לכי לישון ואל תדאגי". :לבסוף אמר לה
 ."כי אין זכר למחלתה... ,ושם הודיעו לה בפליאה ,לבדיקההלכה היא חשה כאבים, 

סאלי") זיע"א, כדי לקבל  ישראל אבוחצירא (ה"בבא הצדיק המלוב"ן הרה"ק רבי אלמקייס הי"ו מבאר שבע אל שנת תשמ"ב הלך משהב
שבע  יש לך בבארסאלי", בהשתוממות: " אמר לו ה"בבא .שהוא מבאר שבע לשאלת הצדיק: "מניין אתה?" ענה עבור בנו החולה. ברכה

 לטפל בו כלל. " ולא הסכים?!יחורי ואתה בא אלי הקדוש, רבי חיים את הרב

הסכים  הגיעה הקפדתו בדיני ממונות לשיאים חדשים. הוא הקפיד להביא מגבת משלו לישיבה, ולא 'ב'כסא רחמיםששימש כר"מ כ
לאחר ששכח פעם את המגבת שלו, . לו זכות זו שהוא אינו תלמיד מן המניין, ולכן לא מגיעה ,מפני שטעןבמגבות הישיבה,  להשתמש

 עד שלקח את כל המגבות של הישיבה וכיבסן ,תקררה דעתוהלא חשבון הישיבה,  והיא כובסה עם שאר המגבות של הישיבה על
 .בביתו

ָהַרב ַהַּצִדיק יִּנֹון חּוִרי זצ"ל -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  
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םעֹולָ א ּבֹורֵ ת ֵמאֵ ה ַּפְרָנסָ   

תה יהיא התרגלה למצב, והי זמן מהללב, וזה כאב לה, לאחר 
תה ילהרגיע את החולים, אבל גם אם הם לא נרגעו, היא הי מנסה

 לוקחת ללב. תהירגועה, ולא הי
 

באחד הימים נכנס אדם למרפאה וביקש לקבוע תור לרופא עור, 
והתור אליו הוא  ,שרופא עור מגיע רק פעם בשבוע ,לו אשתי אמרה

שככל  ,הלה להמתין כחודשיים עד לתורו. והוא יצטרךארוך, 
 איך זה יתכן שבמרפאה ,הנראה היה אדם מר נפש, התחיל לצעוק

זה חוצפה, אני הולך מיד למשרד ..."יש רופא עור רק פעם בשבוע
, וכולם יעברו אחרתלהתלונן... אני אפתח כאן מרפאה  הבריאות

 עזב סר וזועף.שהוציא מפיו, עד ש 'פנינים'ועוד כמה  ."אלי
 

תה רגילה להתקפות כאלו, ולא לקחה זאת ללב, יהיא כבר הי
איך שאדם  ,שאירע לה היום ,פרה לי על המקרהיס ,לבית וכשחזרה

זעקה גדולה ומרה, כאילו שהיא יכולה  לא שלט ברגשותיו וצעק
 לעשות משהו.

 

שיש רופא  ,אשתיכעבור יומיים, התקשר מנהל המרפאה, והודיע ל
בכל יום שלישי, ומסיבות שונות הרפואה בבית  ה עובדשהי ,עור

הוא  .במרפאה בכל יום שלישי עזב שם, והוא רוצה להתחיל לעבוד
שביום  ,לואשתי אמרה אם יש חדר פנוי.  ,ביקש מאשתי לבדוק

 ם.יאכן יש חדר פנוי בשעות אחר הצהרי שלישי
 

בים ראנשים לארגן לו את לוח הזמנים, והתחילו מיד למחרת  ,ואכן
מו יאחד המטופלים שהקד שרופא עור נוסף למרפאה. אכן שמחו

עוד לאותו  לו את התור, היה מיודענו הצועק, שתורו הוקדם
שרק בזכות  ,היה בטוח במאה אחוזהוא  ,כשנכנס למרפאה שבוע.

שבלי צעקות שום  ,אני יודע" :אמרנוסף, ו צעקותיו הביאו רופא
 ."רופא נוסף רודיוכבר ס ,דבר לא זז, תראו רק צעקתי

 

על המקרה המשעשע, שאותו אדם אשתי פרה יכשחזרה הביתה ס
יודעת היא כאשר אחוז שבזכותו הגיע הרופא,  בטוח במאה

כלל לא קשור למה שהוא  שמה שהוא ראה כהצלחה, ,בוודאות
 מנהל המרפאה כלל לא ידע על, דוןיעשה ופעל בנחושב ש

ור, אלא עשה זאת שיש ביקוש לרופא ע ,צעקותיו, וכלל לא ידע
 רופא מקצועי נוסף.ע"י הבאת המרפאה שלו,  לקדם אתרק כדי 

 

וילונות, ואז אשתי וי חזק על התכלום, אבל הסתכל אמרתילא 
הוא חושב  :משעשע מאודשל הצועק הוא אכן  ל, המקרהוהבינה הכ

הוא צער ולאחר יומיים  -עובדהרופא,  שבצעקותיו הצליח לסדר
ורואה את באמת כל מי שהיה עומד מהצד,  אבלסידרו רופא נוסף. 

  שאין שום קשר בין שני הדברים.בוודאות יודע היה התמונה כולה 
 

גם אנו נראים בדיוק כמו  ?וכי המקרה שלנו לא הרבה יותר משעשע
שהעבודה מביאה כסף, וכאילו רק  ,צועק, אנחנו חושבים אותו

ראינו בחוש  וילונות, והריוהצלחנו לקנות  בזכות השעות הנוספות
שאין כל  ,יתכןי מאודאבל  שלאחר שעות נוספות המשכורת גודלת,

מסיבות  ילונות הגיעוול הרגשה מוטעית, והווקשר בין הדברים, הכ
 אחרות לגמרי.

 

שעות מהעבודה של למחרת הגישה אשתי מכתב התפטרות 
 ערב.בנוספות 

 

', שיש בו כדי ללמדנו ווי העמודיםלהלן סיפור, המעובד מתוך '
כך  -כי הפרנסה היא מאת בורא העולם בלבד. ומעשה שהיה

אני לומד  סיפר אברך יקר, בעל אמונה חזקה בבורא עולם:היה: 
השם בכולל כל היום, ואשתי עובדת כמזכירה רפואית, ברוך 

זר לנו ויש לנו די צרכנו עבור וה ע"ילדים, והקבהרבה ב תברכנוה
לחדש איזה  מאודזה, וגם אם אנו רוצים  לחם ומזון, אבל רק

לקנות וילונות לסלון, אך אין  רוצה מאודדבר בביתנו, כגון אשתי 
הכסף שאנו  באפשרותנו להפריש עבור זה כסף, כי כאמור כל

 חיוניים ביותר. ל הולך למצרכיםויחים, הכומרו
 

כשאכלנו ארוחת ערב משותפת, הודיעה אשתי, כי  ,באחד הימים
שעתיים בערב,  שתעבודבעבודתם מחפשים מזכירה רפואית, 

שעות נוספות  ן, כי שעות אלו המאוד משכורת נכבדהב מדובר
רוצה  מאודולכן היא  וחצי משעה רגילה, י אחדפ עליהןומשלמים 

 בבית. היה קצת הרווחהתכדי ש ללכת לעבוד את השעות האלו,
 

שתהיה בבית עם  ,מאודנחוץ לו לשעות הבש ,אמרתי לה
ואני בטוח בכך, שכסף לא מגיע מעבודה, גם אם לא  הילדים,

שיהיה לנו כסף, הרי  ,בראש השנה תעבוד, אם זה נגזר עלינו
שאנו ,י יאבל אשתי טענה כלפ שזה יגיע, ואם לא זה לא יגיע.

משכורת יותר  ובד שעות נוספות מקבלרואים בחוש, שמי שע
 כסף.יותר שיש לו  -מציאות  ו, וזגדולה

 

 - , העבודהמקרה בכלהסברתי לה, שהכסף היה מגיע אליהם 
שעולמו  ,ה רוצה"כי הקב ,ההשתדלות, וזאת זה רק בשביל

מגיע מעבודה, אבל הכסף  תנהג בדרך הטבע, כאילו הכסףי
 קרה.שאמור להיות שלנו, יגיע אלינו בכל מ

 

שיש הסתרה כל כך גדולה, כהיום  ,אולי בכל זאת -טענה  אשתי
שכל מי שעובד מקבל כסף, ומי שלא עובד  ,בחוש ואנו רואים

רוצה שהעבודה תביא את  ה"לא מקבל, זה סימן שהקב
שהיא כל כך נחושה ללכת לעבוד את השעות  ,ראיתי הכסף.
הערב שה תעבוד בשעות יהגדול שהא למרות הקושילכן האלו, 

 לא התנגדתי. ,המוקדמות
 

אשתי הלכה לעבוד, ואכן בסוף החודש הביאה משכורת גדולה 
שכל וילונות ופנתה לקנות עם הכסף הנוסף, את ה בהרבה, ומיד

משכורת גדולה, ובכל  תה מביאהי, וכך כל חודש היכך רצתה
 אחר לבית. וצריתה קונה איזה מיפעם ה

 

 ,כמובן ,יניישוב, ויכוח ענ יכוח בינינוומפעם לפעם היה עולה הו
שהעבודה היא רק הסתרה, אבל  ,כאשר אני טוען בדרך ארץ,

ואשתי לא מצליחה להבין זאת,  באמת הכסף לא מגיע מעבודה,
המשכורת גדלה,  הרי אנו רואים בחוש, שמאז שהתחלתי לעבוד

ולמרות הקושי הגדול לשנינו  ה רווחה כספית בבית.יתונהי
 ,אנו רואים בחוש משתלם, כי במציאות בעבודה בשעות אלו, זה

 .יותר כסףשיש לנו 
 

נמצאים ש ,אנשים רביםאל אשתי מגיעים  ,כמזכירה רפואית
גם האנשים קשים, ולפעמים אפילו ו במצבים לא נעימים

, למרות יהמוציאים על את כל הכעס שלהם הם ,עצבניים, וכמובן
זאת  הלקח אם בתחילה אשתי .שהיא כלל לא אשמה במצב
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ִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט ְולֹא ָמָצאוּ  ְ יֹּום ַהׁשּ  )כז,ז(ט ַוְיִהי ּבַ

 שאל הצדיק רבי מאיר מפרימישלן, מדוע כתוב בפסוק: "ולא מצאו"? 
לא ירד מן כלל, וא"כ היה צריך לכתוב "ולא היה", שהרי לשון "לא מצאו"  הרי בשבת

 . שייך על דבר שהיה ואבד, ולא על דבר שלא היה כלל
 לשון הפסוק יוסבר על פי דברי המדרש (ילק"ש):  - הסביר הרבי -אולם 

ועליהם ללקוט ביום השישי לחם , בשעה שאמר משה רבינו לעם, כי בשבת לא ירד מן
גם בשביל שבת, זממו דתן ואבירם בלבם מחשבת רשע, להראות לעם שמשה משנה 

 רבינו אינו דובר אמת. אמרו דתן ואבירם לעם: משה רבינו טועה! 
? כאשר תקומו משנתכם, תראו שירד מן כמידי יום ביומו! מה עשו, בשבת בבוקר

ובלבם  בשבת, בבקר השכם, קמו דתן ואבירם בחשאי, ופיזרו מן סביב לאהלי ישראל,
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 בני ישראל. אכלו הציפורים את כל המן עד שלא נשאר 

כל זכר למן מיד אמרו: משה אמת!  ממנו, כאשר קמו בני ישראל ויצאו מאהלם ראו שאין
משום שלא מצאו מן כדברי דתן  -" ְולֹא ָמָצאוּ כתוב בפסוק: " -ומשום כך סיים הרבי 

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

 
ב ָעֶליהָ  ׁשֶ יו ַויֵּ ימּו ַתְחּתָ ׂשִ ְקחּו ֶאֶבן ַויָּ ֵבִדים ַויִּ ה ּכְ  (יז,יב) ִויֵדי ֹמׁשֶ

 (יא,א) אמרו, וכי לא היה למשה כר אחת, או כסת אחת לישב עליה? תענית בגמרא
 כך אמר משה: הואיל וישראל שרויין בצער אף אני אהיה עמם בצער.  אלא
כיוון את השעה , במרן הגראמ"מ שך זצ"ל וועץילה ביקש הייזלר שליט״א מאיר רבי

 פנים, במאור קידמו מרן. וביקש להמתין שמרן יאכל פת שחריתלאחר תפילת שחרית, 
וביקש לשמוע שאלתו. אמר: מבקש אני שראש הישיבה יאכל תחילה. ומרן בשלו: 
יאמר "יאמר לי במה העניין". אמר: לפחות, שראש הישיבה יטעם דבר מה! ומרן מפציר: 

לי מה מבוקשו... שאל: מדוע לא יאכל ראש הישיבה, ואני אמתין.. כיוון שכך, נענה מרן 
שהרי זו השעה בה מתכנסים מאות אלפי ילדים ום עתה, עזצ"ל ואמר: איך אפשר לט

 יהודיים לבתי ספר כלליים, ופותחים את יומם בלא קריאת שמע ותפלה..
 (לולי תורתך שעשועי) 
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 יחיאל מיכל שטרן שליט"א על בטחון בהקב"ה ר' רב שכונת עזרת תורה בירושלים הגאון

 
יָראּו ִהְתַיְצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת   ה' (יד,יג)ַאל ּתִ

רבי בונם מפשיסחא היה אומר,  " (פסחים קיח,א).קשים מזונותיו של האדם כקריעת ים סוף"
 לרדוף אחר פרנסתו, עליו לשים בטחונו בה'. , על האדםשאף שחוב מוטל 

 הוא הביא על כך את דברי חז"ל: "קשים מזונותיו של האדם כקריעת ים סוף",
 ? ולכאורה תמוה מהו הקשר בין פרנסה לקריעת ים סוף

, אלא שבשעה שעמדו בנ"י על הים, היו נתונים בצרה מכל צד: המצרים מצד אחד
ומהיכן תצמח הישועה? אף אחד לא העלה , הגדול ממולםהמדבר מצד שני והים 

כך הוא עניין הפרנסה, אדם מסדר . בדעתו שהים יקרע, ולמעשה אכן ניצלו ע"י זה
הדבר עולה בידו בסייעתא דשמיא ממקום שלא , לעצמו המון תכניות בעסקיו, ולרוב

 .קריעת ים סוףתכנן ולא חשב עליו כלל מראש, וזהו הקשר בין מזונותיו של האדם לבין 
 

לאבי סיפור מופלא מהחפץ חיים. הוא סיפר על בחור שלמד  רבי אליהו לופיאן זצ"ל סיפר
בישיבה, הוא כבר הגיע לגיל עשרים וחמש, ולא חשב כלל על נישואין. ניגש אליו 

שהחותן יתן לי , החפץ חיים ושאלו לפשר ההמתנה. אמר לו הבחור: "אני מחפש שידוך
תמה החפץ חיים וענה: "כמה זמן, ". י שאוכל ללמוד ללא הפרעותחמש שנים קעסט, כד

לדעתך, תחיה הרי נאמר: 'ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה", 
?"... נו... עד שלושים שנה יהיה לך פרנסה מהחותן... ומי יפרנסך משלושים עד שמונים

 אמר לו החפץ חיים:". מפרנסענה לו הבחור: "הרי אני יהודי מאמין שהקב"ה הוא ה
משלושים ועד שמונים אתה סומך על הקב"ה, אבל  -"ישמעו אזניך מה שפיך מדבר 

הוסיף אבי זצ"ל, שזוהי כוונת הגמ' בסוטה (לו, ?"...  לחמש שנים הבאות אתה לא סומך
מה יהיה למחר הוא מקטני אמנה, ולמה נקרא "קטני אמנה" הרי הוא  א'), אדם שדואג

מאמין", אלא משלושים ועד שמונים יש לו אמונה, ורק עכשיו אין לו אמונה, וזהו "לא 
וכן הובא ברש"י פרשת נח שנח היה מקטני . ("מקטני אמנה" יש לו רק אמונה חלקית

 ).אמנה
 

 להתפרנס כדי עזב את הלימוד
שני בחורים למדו ביחד בישיבה, לאחד לא היה חשק כלל ללימוד התורה, וכאשר למדו 

הסוגיה "לימא מתניתין דלא כסומכוס", אמר: "מה אכפת לי אם המשנה היא כן  את
הבחור השני, ניסה להסבירו שלא כן היא דרך . כסומכוס או לא..." ורצה לצאת לעבודה

התורה, ושכנע אותו להמשיך בסוגיה. כשהגיע לגמר הסוגיה, ולמדו את התוס' 
א הסיפא... התכעס הבחור ואמר: ששואלים אם כן יוצא שהרישא הוא רק כסומכוס ול

שהרישא יהיה כסומכוס או לא, מה אכפת לי אם לא יהיה כסומכוס?", הוא  ,"עזוב אותי
בהמשך גויס הבחור לצבא, והיה נע   ...יצא מיד מכותלי הישיבה, והלך לחפש פרנסה

הבחור שהמשיך בלימודו . ונד שנים מספר עד שכעבור כעשר שנים הצליח להקים בית
עילוי גדול, וכשבא הגביר המפורסם ויסוצקי (בעל תה ויסוצקי), לחפש בחור נעשה 

הוא . מצוין עבור בתו, הציע לו ראש הישיבה את הבחור הזה והשידוך יצא לפועל
נעשה לאברך, המשיך בלימודו, וישב על כסא מלכים, חמיו פירנסו ככל אשר יושת 

כדי להתקבל לעבודה. גלגולים  הגיע הבחור השני למפעל של ויסוצקי,, לימים. עליו
 , כשראה את חברו יושב בכסא מלכים. רבים עברו עליו, והוא הגיע לפת לחם ממש

פרץ בבכי ואמר: "כנראה שאכן יש נפקא מינא אם המשנה הולכת כסומכוס או לא, ולא 
מי שעוסק ", לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן". "כמו שחשבתי שאין נפקא מינא בכלל

  ן.ממש כמו בדור המדבר שירד להם המ "ה שולח לו את צרכיו באופן ניסיבתורה הקב
 )''מידות והנהגות טובות מתוך(
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ים ּתִ ִלׁשְ ֶרְך ֶאֶרץ ּפְ ְרֹעה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם ֱאלִֹהים ּדֶ ח ּפַ ּלַ ׁשַ י ָקרֹוב הּוא ַוְיִהי ּבְ  (יג,יז) ּכִ

שישראל אמרו וי, וצריך לתת טעם לזה מדוע ישראל ) ח–שמות רבה כ, ז(אמרו במדרש 
 . אומרים וי, אדרבא היה להם לשמוח, שיצאו ממקום כזה

בעבור ארבע פסיעות שליווה פרעה את ): סוטה מ"ו(אמרו במדרש ": ביאר ה"מעשה חשב
בניו ארבע מאות שנה תחת ידו. ואם כן אם על ארבע פסיעות  אברהם ושרה נשתעבדו

התחייבו ישראל לעבוד ארבע מאות שנה. כל שכן וקל וחומר כאשר עשה פרעה לוויה לכל 
ב מה עשה הקב"ה, ". ישראל כמו שכתוב ויהי בשלח פרעה, לכן פחדו ישראל ואמרו וי ּסֵ ַויַּ

ר ַים ס ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ ", וידוע ששכר הלוויה אין לה שיעור, והטעם משום ּוףֱאלִֹהים ֶאת ָהָעם ּדֶ
שהמלוה לחבירו מובטח לו שיהיה ניצול מנזקי אותו  )שם(קיום נפשות, כמו שאמרו רז"ל 

וקא כשלא הוסיף עוד לילך, אבל אם ליווהו על דעת שילך למקום פלוני והוסיף ווד, דרך
לכן כאשר ראה הקב"ה שפרעה  ללכת עמו למקום אחר אין הלוויה מועלת לאותה דרך שניה,

מלוה את ישראל על דעת שילכו דרך ארץ פלשתים, אמר הקב"ה אם אני אוביל אותם בדרך 
שפרעה חושב שילכו בה וילווה אותם צריך לתת לו שכר ואין ח"ו תקומה לישראל, מה עשה 

הקב"ה ויסב אלהים את העם שינה להם את הדרך והוביל אותם בדרך אחרת כדי שלא 
 .לווית פרעה, ויפסיד שכרו תועיל

 
 

ָמִים  ה'ַויֹּאֶמר  ָ ה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ  (טז,ד)ֶאל ֹמׁשֶ
 ?יתכן שיקראו הציבור את פרשת בשלח בשבת אחרת כיצד

, שאם רב סעדיה גאון מביא בשם), 572יהודה מברצלוני סי' קפד עמ'  בספר העיתים, (לרבי
שיקראו בפרשת המן 'הנני ממטיר לכם לחם מן , מה לקרוא בהיוצא שיש שבת שלא יודעים 

השמים' שמדברת בענייני שבת. ומקשה שם על דבריו, שזה פליאה, שאיך יוצא שבת שלא 
וכתב, שאפשר לפרש שכוונת ? ידוע מה לקרוא, והלא יש סדר מסודר לכל שבתות השנה

פרשה קוראים בשבת  רס"ג באופן שנמצאים עשרה אנשים בדרך רחוקה, ומסתפקים איזו
מה המיוחד בפרשה זו , שיקראו בפרשת המן שמדברת בענייני שבת, ע"כ. וצריך ביאור, זו

ונראה לומר, שהרי עד ? שמוזכר בה שבת, הרי ישנן פרשיות נוספות שמדברות בענייני שבת
עתה, לא מוזכרת שבת בשמה 'שבת', אלא רק 'יום השביעי', וכאן (להלן פסוק כה) פעם 

(ישראל קדושים  רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"לוהנה יסד לנו  .'ה שמוזכרת המילה 'שבתראשונ
שם הוא  -אות ז): 'קיבלתי שבכל דבר וענין, במקום שמילה זו נזכרת פעם ראשונה בתורה 

שהמילה 'שבת' מוזכרת פעם ראשונה, בפרשה זו נמצא , שורש הענין', ע"כ. וא"כ בפרשה זו
יון שהענין של שבת מוזכר לראשונה בענין המן, על כרחך שעניינה וכ. שורש הענין של שבת

של השבת וענין המן כרוכים זה בזה, ולכן כשאדם נמצא במצב של ספק איזו פרשה לקרוא, 
 .הדין הוא שצריך לחזור לשורש ולעיקר של השבת, שהוא כאן בפרשיות המן

 
 

 ה' (יד,יג)ּוְראּו ֶאת ְיׁשוַּעת 
אברך אחד ישב בדרשה בעת שציטטתי את דברי רבינו בחיי, להודות  הגר"ש קוק סיפר:

 .לפני שמבקש, ולא עבר זמן קצר והוא נקלע למקרה שבו היה צריך לממש את הדברים
עינו של האברך הזה כהתה לפתע, ובהתייעצות דחופה שנעשתה אצל הרב פירר התברר 

ויש רק רופא אחד בארצות  שמדובר במקרה נדיר ומסובך מאוד, שאף אחד אינו מטפל בו,
בלית ברירה ארז  .אולי יוכל להציל את העין, וצריך לעשות זאת בדחיפות –הברית שאולי 

האברך את חבילותיו, ויצא עם רעייתו אל הרופא בארצות הברית. לאחר שעשו את כל 
ההכנות הנדרשות, נכנס לבדיקה, והנה גם רופא זה הרים ידיו ואמר שאין כל תרופה למכת 

המשפחה ניסתה לשכנע את הרופא,   ...ינו של חולה זה, ואין לו כל אפשרות לנתח את העיןע
שאולי בכל זאת לאחר שבאו במיוחד מארץ ישראל, ישקיע מאמץ נוסף, אבל הרופא נותר 

במר ליבם התכוננו כבר בני . בדעתו, ואמר שאין כל אפשרות כזו, והוא לא יוכל לעזור
 המשפחה לשוב לארץ ישראל. 
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ואז... נזכר האברך בדבריו של רבינו בחיי. השעה היתה לאחר חצות לילה, 
התלמיד חכם חיפש בית מדרש שאין בו . כשהטיסה נקבעה לסוף הלילה הבא

הוא נכנס ופתח את ארון הקודש, ופתח ב... הודאה על כל מה שעשה אנשים, ומצא. 
הדמעות שלו, ובמשך -איתו הקב"ה עד היום הזה. הוא שיחרר את כל ניצרת

. ולא הזכיר כלל את הבעיה החמורה שהתעוררה בעינו והתייפח, כשעתיים התייפח
עד היום, אני מרגיש, ה' יתברך, שלא הודיתי לך מספיק על כל מה שעשית למעני '

רק לקראת סיום, . ולשם כך באתי עתה, להודות ולהלל', אמר, ובכה כמו ילד קטן
הוסיף ואמר 'הטוב כי לא כלו רחמיך, והמרחם כי לא תמו חסדיך', ולכן אבקש ממך, 

אבי שבשמים, שכשם שעזרתני ועמדת לצידי עד היום, כן תמשיך ותעשה עימי 
היום, החליט החולה לגשת שוב אל הרופא, כשהאיר . 'חסד, ותרפא את עיני החולה

ולנסות לשכנעו לבדוק שוב את העין. הוא לא תלה זאת כמובן בכך שמילא אחר 
הוראתו של רבינו בחיי, אבל אמר לרופא שלפני שהוא חוזר לארץ ישראל, הוא 

למרבה הפלא הסכים הרופא לבדיקה . רוצה להיות בטוח שהדיאגנוזה שלו נכונה
שם, היה בבחינת הבלתי ייאמן, סיפר הגר"ש קוק. הרופא לא חוזרת. מה שקרה 

האמין שמדובר באותו בן אדם שהיה אצלו אך אתמול. 'מה עשית שהעין שלך 
שינתה מצב בצורה דרסטית כל כך, עד שאפשר עכשיו לנתח אותה בקלות, 

 48הטוב היה שכעבור  – .שאל הרופא –ולהחזיר לך את הראיה באופן מושלם'? 
פות חזר האברך ארצה, בסיעתא דשמיא, עם שתי עיניים בריאות שעות נוס
 וזה עדיין לא סוף הסיפור.! לחלוטין

 
סיפר את המעשה הנ"ל בדרשתו בליל שבת, שבה ישב אברך נוסף,  הגר"ש קוק

האברך הגיע . 30 -שעברו מזמן את גיל ה, שבביתו היו שתי בנות מבוגרות מאוד
שמע זה עתה, ואמר לבני הבית 'בואו ונקיים לביתו, סיפר ברגש רב את הדברים ש

את מה שכותב רבינו בחיי, ונודה לה' יתברך בצוותא על כל מה שעשה עימנו עד 
הגר"ש קוק  .היום הזה'. ובמשך שעה ארוכה ישבו ומילאו פיהם בדברי הלל והודאה

סיפר שכבר בתחילת השבוע שלאחר מכן הגיעה ההצעה לבת הראשונה, שהתארסה 
שלושה לאחר מכן והבת השניה התארסה, וממש  –וע, ולא עברו שבועיים כעבור שב

 ('להתעדן באהבתך') .באלה הימים נערכה החתונה השניה. לא ייאמן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 חוה, חמוטל בת ויקטוריה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל.
 מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
 לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

 
ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

רימה, יצחק יעקב בן יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
ז"ל,  בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן 
מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת 

זהרה ואסתר ושמחה  בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל,  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש
 ז"ל. אברהם בן חנה וזבולון הכהןומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, 

 



 

 

  
  
 

 
 
 

 

  דבר העורך
מכונה גם בשם  ,השבת בה קוראים בתורה את פרשת בשלח

על שם שירת הים שאמרו בני ישראל אחר " שבת שירה"
  .קריעת ים סוף

ה'  ַוֹּיאֶמר ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול: "כו) ,ו(טכתוב בפרשה 
א ָאִׂשים ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי  ...יקֶ ֱא ְבִמְצַרִים 

 ר שמשון חיים"וה(מ ה'זרע שמעון'וכתב  ."ֹרְפֶאה' ָעֶלי ִּכי ֲאִני 
הקושיה מפורסמת, אם מבטיח הקב"ה שלא ישים  :זצ"ל)

 ',ֲאִני ה' ֹרְפֶאִּכי 'עלינו את המחלות, א"כ מה מסיים לומר 
והיינו שהוא מרפא את המחלה, הלא לא ישים עליהם כלל 

 א"כ אינם צריכים כלל שום רפואה.מחלה ו
אם  (חו"מ סימן תכ סעיף כא)ויש לתרץ עפ"י מה שנפסק בשו"ע 
אין שומעין לו, אלא  - אמר המזיק לניזק אני ארפא אותך

ומרפאהו בשכר. והנה הלא הקב"ה  (מומחה) מביא רופא אומן
אינו יכול כביכול הוא הרופא שלנו, ואם ח"ו יחבול בנו, 

ן המזיק מרפא את הניזק, ולכך גם כן אינו לרפאנו, שהרי אי
ְבִמְצַרִים  ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר ָּכל ַהַּמֲחָלה' הכתוב פירוש וזה בנו, חובל

, ומסיים הכתוב כנותן טעם מדוע אינו יכול 'א ָאִׂשים ָעֶלי
שאין  ,, וההלכה היא'ֲאִני ה' ֹרְפֶא'להזיק אותנו, משום כי 

 ין לנו רופא אחר מלבדו.המזיק מרפא את הניזק ואנו א
דהנה המכות שבאו על המצריים היו לעונש  ,ועוד יש לתרץ

ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ' :ז) ,(תהלים קמטוכמו שכתוב ולנקמה עבורם 
שאף אם יבואו  ,ועל כך אמר הכתוב 'ַּבּגֹוִים ּתֹוֵכֹחת ַּבְלֻאִּמים

לא יהיה זה בדרך נקמה ועונש, אלא כדי  - יסורין על ישראל
שע"י היסורין ישובו בתשובה ולא יחטאו  ,אות אותםלרפ

שאף אם יבוא עליהם  ,יותר. וזה מה שאמר הכתוב לישראל
 , ע"כ.בדרך רפואה ולא בדרך עונש ונקמההיסורין יהיה זה 

"נאמר ברית במלח ונאמר ברית  :אומרת) .הברכות ( ראהגמ
ביסורין. מה מלח ממתק (ומכשיר) את הבשר, אף יסורין 

כל עוונותיו של אדם. ולכן גם אם האדם עובר ממרקין 
 ". שהכל לטובהיידע  -הרבה יסורין וצרות 

שכדאי לאדם לסבול שבעים שנה יסורי איוב  ,והרמב"ן אומר
 ולא יענש בגיהנם על עבירה אחת בודדה שהוא עבר. 

 והם ממרקים ל עליועל האדם לדעת שיסורין שבאים לכן 
אלא יקבלם באהבה, שכן  הםבעט באת כל עוונותיו, ואל י

כל כי ה' עושה לו  ,עליו לשמוח בהםאדרבה, ו הם לטובתו
 .ושייטיב אחרית - לטובהזה 

דוד המלך אומר, "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי 
שאני כדי בבית ה' לאורך ימים", למה אני רוצה טוב וחסד? 

לי שום אוכל לשבת בבית המדרש וללמוד תורה כל החיים, ב
לשבת בבית  חיי. שאזכה כל ואו ייסורים ותטרדבלי שום 

היתוך הכור היא תורה הכי מדוע? מדרש וללמוד תורה. 
ומצחצחת  האדם את מזככת הקדושה התורה האדם, של לנשמה

  !ומלטשת ומאירה את הנשמה שלו, מעדנת את האדם
השנה לאילנות.  ראש והוא בשבט ביום ד', ט"ו יחול השנה
ו אילנות לראש השנה מיוחד משלהם? ראו האילנות למה זכ

שניתן ראש השנה לבני אדם, באו ואמרו: "כתוב בתורה: "כי 
האדם עץ השדה". נמשל האדם לעץ ועץ לאדם. ולכן מה 
אדם יש לו ראש שנה, אף עץ בדין הוא שיהיה לו ראש שנה. 
 וכיון שדברו האילנות דברים של טעם, נתקבלו דבריהם.

ותפילה  ,ן, מובא מספר דגשים על יום זהבעמוד האחרו
 .'בן איש חי'לזכות באתרוג נאה מרבנו ה

 
 
 
 
 
 

 -במדבר ע"פ ה'  תםוהליכ ממצרים, ת בני ישראליציא .א
 בלילה.  -ביום ועמוד האש  -עמוד הענן 

 :קריעת ים סוף .ב
 ירות.ציווי ה' שבני ישראל ישובו ויחנו לפני פי הח .א
עם  -המצרים רודפים אחרי בני ישראל וקרבים אליהם  .ב

 יד).-(יד, א ישראל מפחד ומשה מתפלל, ומחזקם לבטוח בה'

 .יח)-(יד, טוה' אמר למשה שבני ישראל ילכו בתוך הים  .ג
בני ישראל עוברים בשלום ים סוף נבקע לשניים ו .ד

והמצרים רצים על החול הרותח בתוך הים, כו בתו
 הם טובעים בים.המים מכים בהם ו

 כא).-(טו, אשירת הים: שירת ההודיה לה'  -"אז ישיר משה"  .ה

 קורות בני ישראל בדרכם מים סוף: .ג
 ה'. חוקי וקבלת מר, בעץ המרים מיםה המתקת נס במרה: .א
 השבת וכבודה.  וקדושת בה', בטחון - והשלו המן פרשת .ב
 . ז)-(יז, אנס הוצאת המים מן הסלע  .ג
 ה' ושבועת נלחם, ויהושע משה, תפילת - עמלקמלחמת  .ד

 .אָלבֹ לעתיד  על מחייתו של עמלק

 

 
,מה מרמזים חמשה האלפי"ן שבראשי התיבות בפסוק

שבגלות מצרים היו צריכים ישראל  ,ונראה עפ"י מה שנודע
  פעמים אלוקים  חמששנים כמנין ] 430[ להתעכב ת"ל

]5X86=430[. שקושי השעבוד לא היה  ,אכן מבואר בחז"ל
משנולדה מרים עד שיצאו  - שנים ]86[ להם רק פ"ו

ממצרים, נמצא שהשעבוד היה עליהם רק חלק חמישית 
ממה שהיה ראוי לבוא עליהם. וכן כתב בספר 'תורת חיים' 
דלכך גם כן נגזר על ישראל עוד ארבע גלויות אחרות 

מן העינויים שלא השלימו  להשלים את הארבע חלקים
במצרים, אלא שבמצרים ויתר להם הקב"ה היות וכבר היו 
במ"ט שערי טומאה ואם לא היה מוציאם מיד, היו ח"ו 

 נטמעים שם ולכך הוצרך להוציאם משם בחיפזון. 
 -בשיעור כזית  ארבעה חיובי אכילהונראה שכנגד זה יש לנו 

קומן, שכיון המוציא, ואכילת מצה, כורך, אפי :בליל פסח
 עלינו ,ארבע חלקיםבשיעור של שמיהר הקב"ה את הקץ 

לאכול ארבע חתיכות של מצוה, לרמז על ארבע חלקי 
שלא הספיק בציקן של אבותינו להחמיץ עד  - מהירות

 ,ועתה שפרעה רדף אחריהם שנגלה עליהם הקב"ה וגאלם.
אמר בלבו שעדיין לא השלימו ישראל את החמשה אלוקים 

שראוי לבוא עליהם וא"כ בודאי  דת הדין]ינויים ולמ[שרומז לעי
אינם ראויים עדיין להיגאל ולכך היה בטוח שישיג אותם, 
ועל ענין זה רומזים החמשה אלפי"ן בפסוק שרומזים 

 ]אות יא בשלח'זרע שמשון' [            לחמשה שמות אלוקים אלו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בס"ד

 חשע"ת  ז'    שבט             זצ"ל לע"נ  מו"ר  הרב  יעקב  בן  מרים   העלון מוקדש         'חשנה   346עלון מס'  

 ב' וםערך בינש 466 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

 שבת שלום

ח ּלַ ׁשַ   ּבְ
 ט"ו בשבט 

שבת שירה



 

 

 

לאחר  .סיפר חייל אחד שהשתתף במלחמת לבנון השניה
רעבים ותשושים וכשאנו שבועיים של לחימה בלתי פוסקת 

מבחינה נפשית ופיזית כאחד, הגיע המפקד והכריז: יש לכם 
יום של הפוגה, אך מה אפשר כבר לעשות ביום אחד, אי שם 

ישנה אפשרות  ,"מי שרוצה :והמפקד אמר? בגבול הלבנון
ע ל"מגדל העמק", למוסדות "מגדל אור" בראשות הרב לנסו

". גרוסמן אשר מוכנים לארח את כל החיילים על חשבונם
"מי זה הרב הזה? אולי הוא רוצה להחזיר אותנו בתשובה?!" 
חשבתי שזה בטוח עדיף מאשר להישאר באוהל המחנה 

אפשר פשוט לישון לכן  ,כי במקרה הכי גרוע ,בשיא החום
מילאו את כל עשרת  ,חיילים במספר 600החלטתי לנסוע. 

 האוטובוסים שהובילו אותנו אל מגדל העמק. 
פגשנו את הרב גרוסמן, אדם נשוא  ,כשירדנו מהאוטובוסים

פנים מעוטר בחיוך שובה לב מאוזן לאוזן. חשבנו שישאל 
אותנו אם הנחנו תפילין בבוקר אך במקום זה, הוא אמר 

! אני מציע שדבר 'ל אורמגד'לנו: "ברוכים הבאים למוסדות 
בינתיים אנו נדאג לכם  ,ראשון תקפצו לבריכה להתרענן

כך באמצע  - היינו מופתעים ומאושרים .למשהו לאכול
הכל היה  !המלחמה להיכנס אל המים הקרירים בקיץ החם

פורח וירוק מסביב אפילו מוזיקה הושמעה לכבודנו 
 מהרמקולים התלויים בראשי העמודים. ולא זאת בלבד

לפתע הגיעו צוות המטבח, ומילאו עבורנו שולחנות מלאי 
כל טוב, אבטיחים קרים, שתיה, גבינות, ירקות, פירות, 
לחמים מכל הסוגים, סלטים אפילו גלידות! ואם לא די בכך 
הובאה לפנינו ערימה של חולצות, גופיות לבנים וגרביים 
חדשים להחלפה. "חיילים יקרים! תיהנו, היום אתם אורחי 

כבוד של 'מגדל אור'! אני מכין עבורכם מופע מיוחד! הוא ה
היה נראה ממש כאברהם אבינו, אהבת הבריות מיוחדת 
אשר דואג להכניס כל עובר ושב לביתו ועומד עליהם 
לשרתם. לאחר מכן חילק לנו דפים ועטים ואמר: "חברה! 
ידידיי, תרשמו בבקשה על הדף איזה דברים חסרים לכם, 

כם פריטים אישיים, תשאירו כאן את שמעתי שחסרים ל
למחרת בבוקר, התעוררנו ופשוט לא הרשימות, תודה". 

האמנו, לכל אחד היה כיסא עם שמו, שעליו הונחו הדברים 
החסרים לו: פותחנים, אפודים, משקפת לראיית לילה, 
מימיה, שעונים, כלי רחצה, מסרקים, מכונת גילוח, שמיכות 

לכל מתנה צורפה כשים. מגבות, מכתבים ובולים, ומצע
מאוחר יותר התברר לנו ". ברכה, "לחיילים שלי באהבה
ערך קניות  וצוות הישיבה שבאותו ערב הרב גרוסמן

ערב נערכה לכבודנו ארוחת ערב עשרות אלפי שקלים. בב
היה , החלה מסיבה, המוזיקה הנעימה לנויה לאחרו תחגיגי

ומעים רק לאחר ששבועיים אנו ש ,זה מרענן מאוד לאוזניים
 פגזים ופצצות. 

במהלך הערב עמד הרב גרוסמן על הבימה ואמר: "ידידי, 
ביקש יהודי מצרפת לתרום לבית  ,לפני מספר חודשים

המדרש שלנו ספר תורה מהודר ואמרתי שיום זה הכי 
משורטטות  אותיות כמה להשאיר המנהג תכם!יא כאן מתאים,

ובדים ולתת למכובדים למלא אותם בדיו. היום אתם מכ
כדי  ,אותיות בעבור כל אחד מכם 600בזה! הורתי להשאיר 

שלכל אחד יהיה חלק בספר התורה הזה שישמור עליכם! 
תנצלו מכל  ,בזכות מצוה גדולה זו של כתיבת ספר התורה

פגע רע, ותחזרו בריאים ושלמים לחיק משפחותיכם! זאת 
 .! הכריז הרב בהתרגשות!!"תהיה חומת המגן שלכם

ים היו מהמרגשים בחיי ואני חושב שגם רבים אותם הרגע
מהחיילים שהיו שם. כל אחד בתורו עלה לבימה ומילא 

בעזרת הקולמוס את אחד מהאותיות של ספר התורה. היו 
אלו דקות של התעלות רוחנית מיוחדת, אני לא יודע 

אך ההתרגשות נראתה על פני כולם אפילו על  ,להסביר זאת
משמירת תורה ומצוות.  אלה שנחשבים כרחוקים מאוד

הבחנתי במספר לא מבוטל של חיילים שפנו לצד כדי למחוק 
מעיניהם דמעה. ראיתי חייל מדבר עם אמו תוך כדי שהוא 
בוכה כילד קטן: אמא את לא תאמיני מה עשיתי! כתבתי 

לאחר שכולם סיימו לכתוב אות בספר ! אות בספר תורה
כונית התחילה התהלוכה לכבודה של תורה, מ ,תורהה

מקושטת באורות זרחניים ליוותה את התהלוכה יחד עם 
מוזיקה חסידית. מאות של אנשים ממגדל העמק והסביבה 
הצטרפו אל התהלוכה והתחילו לרקוד במעגלים יחד עם כל 
חיילי הגדוד מסביב לספר התורה תוך כדי שירה וזימרה: 
 "טוב לי, טוב לי, תורת פיך מאלפי זהב וכסף". החיילים רקדו

עם כל הנשמה יחד עם ספר התורה חיבקו ונישקו אותו. 
 .מספר פעמים עד שהוכנס אל ארון הקודש

לאחר סיום הטקס היינו צריכים לחזור לבסיס, הרב נישק 
תוך כדי שהוא מברך כל אחד  - את כל אחד ואחד מהחיילים

נתן לכל ובברכת, "ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם". 
ידו ואמר: "חכמינו אומרים ששלוחי אחד מהם חצי שקל ב
לכן אני מטיל עליך שליחות  :)פסחים ח( מצוה אינם ניזוקים

  !"לתת מחצית השקל הזו לצדקה בסיום המלחמה
לפני שעלינו לאוטובוסים פנה אל כולנו ואמר: "בזכות ספר 
התורה שכתבתם, קריאת שמע שאמרתם יחד עם התפילין, 

אני מבטיח לכם שאף  ובזכות שאתם שלוחי מצוה לצדקה,
אחד מכם לא ייפצע במלחמה. ולא יאונה לכם כל רע! אני 
מקוה שנהניתם אך בקשה אחת היא לכם, הבטיחו לי 

תגיעו לרחבת  ,לפני שתיסעו לבתיכם - שבסיום המלחמה
בית המדרש "מגדל אור" כדי להודות מכאן לקב"ה על נס 

 ".ואחר כך תיסעו לשלום ,הצלתכם
 2-הסתיימה המלחמה. התקשרנו לרב ב לאחר מכן שבועיים

בלילה: "הרב ברכתך התקיימה! כולנו בריאים ושלמים 
! אנחנו בדרך אליך!!! הרב העיר את כל צוות המטבח: "מהר

מהר! ילדיי חזרו מן המלחמה! מהרו לערוך שולחנות! אוכל! 
כשירדנו מהאוטובוסים הרב "! הזמינו גם את התזמורת

עם עיניים דומעות. בבת אחת  גרוסמן כבר חיכה לנו כאבא
החלה ריצה מהירה אל הרבי שלנו הרב גרוסמן. כל אחד 
נדחף בין ההמונים לנשק את הרב ולהודות לו על 

היה זה מחזה מרטיט נשימה מעולם לא התרגשתי  .ברכתו
תוך כדי סעודת ההודיה סיפרו החיילים אלו ניסי  כל כך...

ברכת " שברכנוניסים התחוללו להם במהלך הקרבות. לאחר 
כשבמרכז המעגל מפזז  ,הגומל", פתחנו בשירה ובריקודים

ומכרכר הרב גרוסמן בעיניים עצומות שבכל העת הוא 
ממלמל דברי תורה ושבח לשומר ישראל על שהחזיר בשלום 

 "ה' איש מלחמה ה' שמו". - את כל בניו הביתה
 

"יבוא אדיר ויפרע לאדירים מן  :)גצמנחות (אמרו חז"ל 
  .האדירים באדירים"

    ַּבָּמרֹום ַאִּדירר: ")תהלים טז( זה הקב"ה, שנאמר - 'יבא אדיר'
 :)תהלים טז( אלו ישראל, שנאמר - לאדירים 'ויפרע', " ה'
אלו המצרים, שנאמר:  - 'מן האדירים", 'ְוַאִּדיֵרי ָּכל ֶחְפִצי ָבם"
אלו המים של ים  - 'אדירים'ב ,"לּו ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִריםָצלֲ "

ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִריםִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים : ")תהלים צג( סוף, שנאמר
 ]חזון עובדיה פורים עמ' שע"ט[                                      ."ָים

סיפור מרגש...



 

 

 
במרה נתן להם מקצת פרשיות של  - "ָׁשם ָׂשם לוֹ : "וברש"יי

  .(סנהדרין נו:), ופרה אדומה, ודינין שבתתורה שיתעסקו בהם, 
 

שפרצה בתאריך ב' שבט תשנ"א היה זה במלחמת המפרץ 
לילה לחדר האטום  , כשנכנסתי באותו)למניינם17.1.1991(

 היורדת החסירה כמו כל עם ישראל, הצפירה העולה ו
פעימה גם מליבי, חבשנו מסכות ואטמנו את הדלת. אולם 

לא חשבתי שאכן יש קשר ישיר בין  ,אפילו באותם רגעים
חיים דהן משדרות בן  - לביני ,קאמעיר 'נחש צפע'אותו 
שמע אזעקת הארגעה, יברמת גן. עוד מעט ת 234גוריון 

אני חשבתי, אלא שהדקה הבאה הוכיחה את ההפך. עובדה ש
 טיל לקבל את מכת ,נבחרתי מתוך כל רבבות אזרחי ישראל

באותן שניות של רעש אדיר, הרס  .הסקאד דווקא בביתי
לא היה איכפת לי מכלום מלבד החיים שלי  ,נורא וחורבן

בעלות ושל משפחתי. אתמול קניתי מערכת סטריאופונית 
 ₪, 10,000-שלשום רכשתי ויטרינה סלונית ב, ₪ 5000של 

מעוצב בסגנון איטלקי... ולפתע הכל מתרסק המטבח 
כאשר קיר החדר  ,ומתפורר. פחד המוות נבלע ברעם אדיר

גם הרצפה  והזדעזע האטום נפל אל הרחוב. הכל נע
ל של צעקות וצווחות, זרנוקי מים והבהובי ְּבִליי, ישמתחת

 .המשטרה... ומכל זה יצאתי חי עם משפחתי. איך? איני יודע
רק בחדר האטום נותרו  ,כל הבית היה למפולת עפר

כמה מטרים מרובעים ועליהם שרידי אנוש  ,לפליטה
ליל שבת היה זה, ישבנו רועדים  .המומים ומזועזעים

ונפחדים על המדרכה, טיפלו בנו במסירות. נכון שלא נותר 
 !!  !אך עובדה שנותרנו בחיים ,לנו כלום חוץ מהבגד שלעורנו

  - אותנו, ועל כך אני חייב לו תודה עמוקה "מישהו" הציל
"מלך פודה ומציל". מחשבות אלו שהורחבו והועמקו 

כבר נצנצו בי באותן דקות שלאחר  ,בחודשים הבאים
 החילוץ "מהיום אני שומר שבת וחג". 

קיבלנו בית חילופי בכפר המכביה עד ששיקמו את בתינו 
 שבתנו ככל שידענו ,במשך שנה ארוכה, מידי שבת

 והשתדלנו להתחיל "לשלם" על כך שחיינו ניצלו. 
נודע  ,לשם הדרכה מינימאלית - באחת מפגישותינו עם רב

זוגתי הפצירה בי, נעתרתי  .לנו על קיומו של "סמינר ערכים"
לבקשתה להגיע לסוף שבוע שהתקיים "בגבעת וושינגטון". 

אך הייתי "חולה"  ,את המילים הבאות לא נעים לי לומר
זהו דבר שכבר עבר את השליטה שלי. כשהגענו  כדורגל,
 האווירה השבתית כבשה את ליבי.   ,לסמינר

היו מלאות טעם ודיברו אל הרגש  ,ההרצאות שנשמעו
והשכל, ישבנו פעורי פה ממאנים להאמין כי גיששנו 
בחשיכה שנים כה רבות. הסעודה הסתיימה, לבטים אישיים 

קראת הצהרים אפפו אותי, לא שיתפתי בהם איש. מחר ל
עומד להיערך משחק כדורגל, ואני יושב לי כאן על כוכב 

תי את המרצדס החדשה שלי יכבר ביום שישי החנ אחר...
 ולנסוע, לקום אחליטש למקרהרחוק "מגבעת וושינגטון" 

חשתי שאיני מסוגל להכריע.  ,הנפלאה הסעודה שלאחר אלא
כ חיים? כ" - מלחמה פנימית התחוללה בתוכי: כבר שכחת

לולי  ,מהר אתה נסוג מהחלטות? כבר כמעט היית לתל עפר
 טיל רחמי שמים שהצילוך בכדי לעוררך לשמור שבת... אם

הסקאד לא היה חזק דיו כדי לעוררך עלול ליפול עליך זעזוע 
חזק יותר... הכל צודק, הכל אמת אבל מי מסוגל לשלוט על 

 רגלים ההולכות מאליהן.  
התורה, בעיני רוחי זורמים  בבוקר, תפילה, קריאת 9:30

"ישמחו במלכותך  ;המונים אל האצטדיון. תפילת מוסף
שומרי שבת וקוראי עונג, עם מקדשי שביעי כולם ישבעו 

 10:40 ...ויתענגו מטובך", גם אני אשבע ואתענג אך היכן?
 זמירות שבת. אני קם ולוחש לזוגתי כי אני יוצא ונוסע...  

מרה מילה. השפלתי את עיניי אך היא לא א ,עיניה נפערו
והתחלתי ללכת לכיוון המכונית במהירות, בטרם תתפוס 
אותי רוח טהרה ותושיב אותי על המקום. לא הנחתי לשום 
קול לעלות מליבי. ממי אתה בורח? מעצמך, לאן אתה 

 בורח? לחלק האחר של עצמך...  
זו השבת הראשונה שחיללתי מאז נפילת הסקאד. תקעתי 

... קול עמום נשמע. המנוע השתעל ונדם. את המפתחות
ניסיתי שוב ושוב אך ללא הועיל. הרכב החדש והיקר שעליו 

אך הכל  ,ניצב דומם. התחלתי לבדוק את המכונית ,גאוותי
נראה תקין. עוד ניסיון כושל אין קול ואין עונה... ליבי נפל 

 בקרבי, גם חיללתי וגם לא הגעתי... 
 גתי, לא עניתי.  ? לא האמינה זו""מה אתה פה

דמעות בצבצו בעיני, "השארתני בכוח אלוקי, קדשני, עשה 
 נא אותי לשומר שבת מכוחות עצמי". 

וצאי שבת, בדרך למכונית. "ננסה פעם נוספת לראות מה מ
עם המכונית, אם לא נשוב הביתה במונית". מחיר יקר אני 

 משלם עבור חילול שבת, אחשוב על כך פעם נוספת. 
נגיעה קלה והרכב התעורר לחיים, בתדהמה  ,כבנכנסתי לר

התחלתי לנסוע. אני חייב לפגוש את הרב ולספר לו. החניתי 
 אל הרב, פרקתי בפניו באחתבחזרה פנימה את הרכב ורצתי 

עלי בשבת, הרב אחז בידי ועלה איתי  את הסערה שעברה -
 לבמה, כולם השתתקו באחת. 

הוא  .חיים - בורא"חברים ניצב לידי איש יקר, אהובו של ה
ניצול מלחמת המפרץ, וברשותכם נשמע מפיו איך גילה 

 היום את הקשר המיוחד של האדם עם אלוקיו". 
 נחנק קולי ,כשסיימתי סיפורי, את וסיפרתי נעמדתי

מדמעות. ירדתי מהבימה ומיהרתי לצאת מהאולם. לראשונה 
ר משהו בחיי על ה"כדורגל", שמירת השבת ָּגבַ בחיי 

מונים. אמרתי לכם שאני "חולה"  1,000עיני התעצמה ב
 נפשי ,קודש "שבת בזמירות: שר אני כדורגל כיום כתחליף

 ..."אהבתך חולת
 

 
 

 רא: נאמר בגמזצ"ל ש"ל רבנו עובדיה יוסףהראמרן כתב 
תן: מאי דאמר ר' שמואל בר נחמן, אמר ר' יונ ):לטסנהדרין (

"ולא קרב זה אל כשעמדו ישראל על הים,  )כ ,שמות יד(דכתיב 
באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר  זה כל הלילה"?

זה אל 'וקרא ": (ישעיה ו, ג) כמו שנאמר( שירה לפני הקב"ה.
 םאמר להן הקב"ה, מעשה ידי טובעי )."...ואמר קדוש 'זה

 בים, ואתם אומרים שירה לפני?! 
רא על פי מה שאמרו בגמ היא ם: שהכוונהוכתבו המפרשי

ַוַּי ְּבַמֲחֵנה ה'  ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוֵּיֵצא ַמְלַא" :):סנהדרין צה(
ַוַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה ֻכָּלם  ,ַאּׁשּור ֵמָאה ְׁשמֹוִנים ַוֲחִמָּׁשה ָאֶלף

 .  ב יט, לה)-(מלכים "ְּפָגִרים ֵמִתים
ם גילה להם ָאְזָניִ אמר רבי יצחק נפחא: ? המיתםוהיאך 

 ,ושמעו שירה מפי חיות הקודש ומתו, וזהו שאמרו כאן
ם של ָאְזנָ ביקשו מלאכי השרת לאמר שירה, ולגלות 

 .ימותו ויהיו פגרים מתים )השירה( זה על ידישהמצריים, 
בים, ועלי  ִטְּבעּו (היינו ישראל) והשיב להם הקב"ה, מעשה ידי

ואתם להטביעם בים,  ,מידה כנגד מידה להשיב למצריים
 על ידי בנשיקה להמיתם, להם מיתה יפה רוצים לברור

  ? והרי אז לא יתקיים מידה כנגד מידה.שירה אמירת
 ]ד"צהגדה של פסח עמ'  -פסח חזון עובדיה [

 סיפור מדהים - "כי אשמרה שבת אל ישמרני"



 

 

   .ביום רביעי הקרוב יחול ט"ו בשבט 
שו"ע סי' תקעב (יום ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות  .אא

 .)שו"ע סי' קלא ס"ו( ואין אומרים בו תחנון )"גס
יש נוהגים לעשות לימוד בליל ט"ו בשבט, ולומדים בו  .ב

בספר "פרי עץ (ין הפירות ימשניות או זוהר העוסקים בענ
בהבנה ככל האפשר ובפרט יש ללמוד את ההלכות  )הדר"

השייכות לדיני ט"ו בשבט כגון: ענייני ערלה, תרומות 
 .ד)' תקעב ס"שו"ע סי(ומעשרות 

נוהגים להרבות באכילת מיני פירות של אילנות בליל  .ג
לאילנות  ט"ו בשבט, להראות בזה שהוא ראש השנה

ולברך עליהם את הברכות הראויות להם, ומנהג זה יפה 
. במיוחד מפירות שבעת ]ילקו"י ח"ה עמ' רמח ס"ד[הוא 

שדי יער פ"ב [המינים אשר נשתבחה בהם ארץ ישראל 
 .ןורימו היטה, שעורה, זית, תמר, ענב, תאנשהם: ח ]ס"ג

ט"ו בשבט -לבקש ולהתפלל ב ,יש קבלה בידינו .ד
נאה ומהודר לפי  שהשי"ת יזמין לו בסוכות הבא אתרוג

     .]שדי יער פ"ב ס"ג[שביום זה נידונים פירות האילן 

לאומרה בט"ו  )ועל שאר אילנות( תפילה על אתרוג נאה
  '.בן איש חי'ה -ים זצוק"ל שחוברה ע"י רבנו יוסף חיבשבט 

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתברך כל 
אילני האתרוג להוציא פירותיהם בעיתם ויוציאו אתרוגים 
טובים, יפים ומהודרים ונקיים מכל מום. ולא יעלה בהם 
חזזית, ויהיו שלמים, ולא יהיה בהם שום חסרון, ואפילו 

לנו ולכל ישראל אחינו בכל עקיצת הקוץ, ויהיו מצויים 
מקום שהם, לקיים בה מצות נטילה עם הלולב בחג הסוכות, 
שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום, כאשר צויתנו בתורתך 

"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר  :ע"י משה עבדך
 כפות תמרים וענף עץ עבות". 

ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתעזרנו 
ענו לקיים מצוה זו של נטילת לולב והדס וערבה יתסיו

ואתרוג כתיקנה בזמנה בחג הסוכות שיבוא עלינו לימים 
טובים ולשלום, בשמחה ובטוב לב, ותזמין לנו אתרוג יפה 
ומהודר ושלם וכשר כהלכתו. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי 

 לפניך ה' צורי וגואלי. 
וקי אבותינו, שתברך כל ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואל

מיני האילנות, ויוציאו פירותיהם בריבוי שמנים וטובים 
ותברך את הגפנים שיוציאו ענבים הרבה, שמנים וטובים, 
כדי שיהיה היין היוצא מהם מצוי לרוב לכל עמך ישראל, 
לקיים בו מצות קידוש ומצות הבדלה בשבתות וימים 

ֵל " :רא שכתובטובים, ויתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מק
ֱאֹכל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמ ּוֲׁשֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנ ִּכי ְכָבר ָרָצה 

 .(קהלת ט, ז) "ֶאת ַמֲעֶׂשיהאלוקים 
 

 
 

    
", על שם הנס מתוקושואלים: מדוע לא קרא שם המקום "

 תוקים?  שנהפכו המים המרים למ
: כדי להנציח את עיקר זצ"ל הסביר רבי שלמה מטשורטקוב

גדולת הנס, שלא התחלפו המים המרים במים אחרים 
 מתוקים, אלא המרים עצמם הומתקו.  

כדי להודיע לדורות, לא להתייאש  - "ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָמָרה"
וקל  ,ליהפך למתוק יכולמשום דבר, שאפילו המר עצמו 

חטאתי ' ;תייאש אדם מעצמו ויאמריאל  - חניותוחומר ברו
אלא ? 'מה אני שווה? איך אוכל לתקן את אשר קלקלתי

 יאזור כח ויעשה השתדלות ויזכה לסיעתא דשמיא... ,האדרב
 ]ממעיינות הנצח[                    

 ָמןה ברכו עלהברכה ש ימה
כמדומה שלא בירכו על המן כל עיקר,  :'בני יששכר'הכתב 
ן שעיקר הברכה היא כדי לברר הניצוצות ולהפרידם מן כיו

הפסולת ולחם אבירים לא הוצרך לשום בירור, כי פסולת לא 
 היתה בו, ולא נזקק לברכה.  

מצדד של בירכו על המן ברכה ראשונה, שהרי  השדי חמדגם 
ברכת הנהנין מדרבנן ובדור המדבר לא ניתקן עדיין ברכה, 

ָּכל ִאיּנּון ְּבֵני " :)סב: ת בשלחפרש( דושקר הזוהכתוב באולם 
ְמֵהיָמנּוָתא, ַנְפֵקי ְוַלְקֵטי, ּוְמָבְרָכאן ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא ָעֵליּה. ְוַההּוא 
ָמָנא, ֲהָוה ָסִליק ֵריִחין ְּדָכל ּבּוְסִמין ְּדִגְנָּתא ְּדֵעֶדן, ְּדָהא ֵּביּה 

ל ַטֲעָמא ְּדִאיהּו ָּבֵעי, ִאְתְמַׁש ְוָנִחית ְלַתָּתא. ַׁשְוֵיּה ְלַקֵמיּה, ְּבכָ 
ָּכל [תרגום:  "ָהִכי ָטִעים ֵליּה, ּוְמָבֵר ְלַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה

אֹוָתם ְּבֵני ֱאמּוָנה יֹוְצִאים ְולֹוְקִטים, ּוְמָבְרִכים ָעָליו ֶאת ַהֵּׁשם 
ל ַּגן ַהָּקדֹוׁש, ְואֹותֹו ָמן ָהָיה ַמֲעֶלה ֵריחֹות ֶׁשל ָּכל ַהְּבָׂשִמים ׁשֶ 

ֵעֶדן, ֶׁשֲהֵרי ִמֶּמּנּו ִנְמַׁש ְוָיַרד ְלַמָּטה. ָׂשם אֹותֹו ְלָפָניו, ּוְבָכל 
 - ]ּוְמָבֵר ֶאת ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁשָהָיה טֹוֵעם אֹותֹו,  -ַטַעם ֶׁשָרָצה 

 וא"כ משמע שהיו מברכים על המן. 
מביא ששמע  'נפש החיים'בספרו  חיים פלאג'י רבנו הגאון
  '.השמים מן לחם המוציא' ָמןה על מברכים שהיו חדא מחכם

, 'ן השמיםהנותן לחם מִ 'כתב שבירכו  ובספר חסידים
כתב שיותר ראוי לתפוס  'בן איש חי'ל תורה לשמהובשו"ת 

, ולברך "ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים" - לשון המקרא
 . 'ן השמיםברוך הממטיר לחם מִ 'במטבע זו 
יצאו ידי חובת מצה במשך שהותם  הָמןאכילת האם ב

(מסכת  הריטב"אבמדבר כשהתכוננו לטעום טעם מצה? כתב 
דגן  - ָמןמצה צריכה להיות מחמשת מיני דגן, ו )זל שיןקידו

 שמים הוא ואינו כשר למצות מצה. 
 

 
          

 ברינה                ן רוֹ              
 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף         

 וזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה נפתלי בן ר :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                

 : לע"נ סמי בן חנה     עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                
 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ          
 כתון בת חביבה :: לע"נ : נוראני בת מרים ורבימרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ          
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -לע"נ שמחה בת סרח :: לע"נ          

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה   
 : מתנאל בן איריס : יצחק (אייזיק) בן זהבהזיווג הגון  

        
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים 
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 ט"ו בשבט 

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 ת בת רות: גלי רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 אברהם בן ציפורה : שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 בת אביגיל : עדי בת מזליעל ברכה 
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 לפרנסה משבת שירה סגולה
ויאמרו איש אל אחיו מן הוא... ויאמר משה הוא הלחם 

 (טז', טו') אשר נתן ה' לכם לאוכלה
היא כידוע סגולה לפרנסה והיא כתובה  'פרשת המן'

 .'שירת הים'מיד לאחר  'בשלח' תבתורה בפרש
 ובזמרהללמדנו שע"י הודיה לה' יתברך מכל הלב בשירה 

 מתוק מדבש!  מיד לפרנסה טובה.תיכף וזוכים 
***** 

 וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים (יג', יח')
אחד מחמשה יצאו, וארבעה חלקים מתו  -וחמושים: רש"י

 .בשלשת ימי אפילה
שבקריעת ים סוף טען השטן (ילקוט ראובני) מובא במדרש 

עובדי עבדה זרה והללו עובדי עבודה זרה' והקב"ה 'הללו 
 השתיק אותו בטענה שאין לדון אונס כרצון ושוגג כמזיד...

מדוע אותם עובדי עבודה זרה לא מתו כמו : ויש לשאול
 יתר הרשעים של עם ישראל במכת החושך? 

מתרץ רבי יעקב קמינצקי זצ"ל בספרו 'אמת ליעקב' 
: אילו שמתו ין שליט"א)(שמעתי בעבר מהרב שלמה לוונשטי

בחושך היו אילו שהתחכמו ולא האמינו בגאולה ובכך 
 . די העבודה זרה יצאוואילו עוב שדברי משה יתקיימו

ומכאן לומד ה'אמת ליעקב' מוסר השכל עצום: אפשר 
להקנות אמונה ע"י ראיית נסים לכל אדם ואפילו למי 

 שהוא עובד עבודה זרה. 
אבל מי שהוא חכם בעניו וחולק על גדולי ישראל לו אין 

... הקב"ה ידע שהם לא יאמינו גם אם יראו קריעת תקנה
 מתוק מדבש!ים סוף ולכן הם מתו במכת החושך.  

 
 ובעניין רשעים מילתא דבדיחותא

נכנס למסעדה כשבידו ברווז, פונה אליו רשע ידוע 
'זה  רשעהמלצר ואומר: 'איזה קוף חמוד יש לך' אומר ה

 אתךלא דיברתי וף זה ברווז' אומר המלצר: 'לא ק
 דיברתי עם הברווז...'

***** 
 בני ישראל אל ה' (יד', י') ויראו מאוד ויצעקקו

ן מזונותיו של אדם יקש(פסחים קיח' א') מרא מובא בג
וסמוך לו  'נותן לחם לכל בשר'כקריעת ים סוף שנאמר 

  .'לגוזר ים סוף לגזרים'
הסביר את הקשר המגיד מוואדיסלב זצ"ל בספרו 'עשרה 

וישב הים לפנות : הפסוק אומר 'הקדמה: ד"ת לפ"ש)(למאה' 
ה במעשה "תנאי התנה הקב' ודרשו חז"ל 'בוקר לאיתנו

  'לפני בני ישראלהים בראשית שיקרע 
ולפי זה מן הראוי היה שהים יקרע לפני ישראל מיד עם 

 שצעקו אל ה'? לאחר מדוע הוא נבקע רקו ,הגעתם
ילתם של לתפ מתאווהה "התשובה היא כיוון שהקבאלא 

 עם ישראל שנאמר 'השמיעיני את קולך'
 י שמזונותיו של אדם קצובים "אעפ ,וכך הוא גם בפרנסה

 

תשע"ח שלחבפרשת 

 152גיליון  - יתשנה רביע

בס"ד

  166.337  –  כניסת השבת
 17.47 –יציאת השבת 

  18.21 )דקות מהשקיעה  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

אולגהביהכ"נ "בית יוסף" גבעת3041.-שבוע ב

 

 

לו מראש השנה, בכל זאת קשה לאדם להגיע לפרנסתו. 
 .כאן הקב"ה מתאווה לשמוע את תפילתךומדוע? כי גם 

 מתוק מדבש! ולכן דימו חז"ל את קריעת ים סוף לפרנסה.

***** 
 ה' ילחם לכם ואתם תחרישון (יד', יד')

: ה' ילחם לכם בידרמן)שמעון נתן ( זיע"אמלעלוב  רביהדרש 
 מלחמותיכם אם תחרישו ולא תדברו בבתי הכנסת.את 

: 'מי האיש החפץ (זכות השתיקה)ומובא בשם ה'ייטב לב' 
חיים לא ישיח שיחת חולין בית הכנסת ובבית המדרש 

 מתוק מדבש!ויאריך ימים בקרב ישראל'.    
***** 

 הלת בעוזך אל נוה קודשך (טו', יג')נ
 לשון מנהל. ואונקלוס תרגם לשון נושא וסובל. –נהלת  :רש"י

ואפשר  :(במשנת רש"י)א "מגור זיע 'אמרי אמת'דרש ה
י ושל האונקלוס "לומר ששני הפירושים של רש

שכן מנהל טוב הוא זה שנושא וסובל  ,משתלבים יפה
 מתוק מדבש!  את הכפופים אליו וחש את כאבם.

***** 
 (טו', כה') יורהו ה' עץ וישלך אל המים וימתקו המיםםו

וחשבנו לומר בס"ד כאן יש רמז לכך שבכל שנה פרשת 
ו בשבט שהוא ראש השנה "לפני ט תבשלח נקרא

נות ובו ראוי להתפלל על האילנות שיוציאו פירות ללאי
 .אתרוג נאה לובפרט ע םטובי

ה' זימן לנו בשבוע זה את  'ו ה' עץרהויו'וזה שנאמר 
 ראש השנה לאילנות.
 ןכמנייעולה צ"א  הבגימטריי 'ןלאי'וראיתי רמז יפה: 

ולכן בראש השנה לאילן מתפללים על  'סוכה'המילה 
 מתוק מדבש!  אתרוג נאה לחג הסוכות.

***** 
חם מן השמים... למען אנסנו הילך לנני ממטיר לכם ה

 בתורתי אם לא (טז', ד')
 כיצד ירידת המן נחשבת לניסיון לעניין לימוד התורה?

ע"א ב'פיתוחי חותם': הסביר רבי יעקב אבוחצירא זי
היא אחת הסיבות לכך שאדם לא עוסק לימוד התורה 

לכן בא הקב"ה  חוסר הפנאי עקב טרדות הפרנסה,
ואומר תדע לך ש'הנני ממטיר לכם לחם מן השמים' 
דהיינו אני הוא זה שקובע וקוצב את פרנסתך וכל 

 ואם תאמיןהטרחה היתרה שלך היא טרחה לחינם. 
 .ותזכה לפרנסה ברווח התלמד תוראז תבטח בי ו

  מתוק מדבש! .ולכן נאמר 'למען אנסנו הילך בתורתי אם לא'

***** 
 ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור (יז', טז')-י יד על כס יכ

נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד  : רש"י
 ...שימחה שמו של עמלק

 'ימלא ה' כל משאלותיך'.(תהילים כ', ו') הפסוק אומר 
טוב זיע"א הסביר נפלא: כל עוד לא נמחה הבעל שם

  04--8545521--פקס     B@Hadera.muni.il-Baruchלתגובות במייל:     33137617-0053להקדשה: 
 



 
 
 
 
 
 
 

הצלחה בגשמיות  –/  דקל מלכה  רפו"ש –אמי גיטה בת מנטה   הגיליון להצלחת:
למכירת  –/ יעקב ואורי ישראל לברכה והצלחה  -בעילום שמו וב"ב וברוחניות/ התורם 

  להצלחה –אהרון בן שושנה  /הדירה

התקרב אל וינסנט גבר כסוף שיער. לאחר רבע שעה 
  .אשהוה פניו היו מוכרות לו מאיפ

 'מרטין?' שאל וינסנט המופתע, 'מה אתה עושה פה?'
 -מרטין לוגר חייך: 'שמעתי שאתה מתעניין בציור שלי 

 שהיא גם התמונה שלך, הלא כן?'
', השיב וינסנט בהתרגשות. 'הרי גם אתה גדלת 'נכון,

אני מבין: פשוט ציירת מה שהיית  כעתברחוב שלי. 
רואה מהחלון, בדיוק כמוני. לא ידעתי שאתה צייר. אבל 

העלוב הזה  אמור לי מרטין, מדוע בחרת לצייר את הנוף
מדוע אינך מוכן למכור את של קוצים ושיחי פרא? 

 התמונה הזו? מה מסתתר מאחורי הסיפור?'
'תבין את התמונה מהו עיסוקי חוץ מציור,תשאל  'אם

 באה מיד השאלה במה אתה עוסק?'אז באמת '
ונות שלי משיגות 'לשמחתי הרבה', אמר הצייר, 'התמ

בחלק מהכסף הקמתי רשת מרכזי מחירים גבוהים, 
 תעסוקה לנערים בשכונות מצוקה. 

תמיד כשהייתי שומע מהרחוב את הצעירים הפרועים 
בתוך כל נער 'בני, שנמשכו לפשע, אבי היה אומר לי: 

נשמה, בין שיחי הפרא עשוי להתחבא פרח  כזה יש
נהדר, בין ערימות האשפה אפשר למצוא גם יהלומים 

 . 'צריך רק לגלות אותם –בלתי מלוטשים 
הציור הזה הוא ההשראה לכל מה שאני עושה כיום. אני 
רואה את הרחוב האומלל הזה, ורואה בו פוטנציאל 
שיכול להתממש. אני יודע שמתחת לפני הקרקע יש 

ילים רכים שמנסים לפרוץ לאוויר העולם, ואני מנסה שת
'שני אנשים  :לעזור להם. בוודאי שמעת על הפתגם

האחר רואה בוץ והשני רואה  -מביטים מאותו חלון 
. זה המוטו שלי. אני רואה חצר שוממת ומוזנחת, שמים'

אך מאמין שבסתר האדמה יש שתילים שאפשר לפתח, 
 לך...'לטפח, ולהעלות אותם על דרך המ

 
ו בשבט, ראש "בשבוע הקרוב נציין את ט אחים יקרים!

השנה לאילנות, למרות שכידוע בתקופה זו החורף עדיין 
 שולט והעצים מצויים בשלכת. 

מדוע לא נקבע ראש השנה לאילנות לתקופת האביב, 
ל בלוב? משום שבתקופה זו, כדברי חז"הפריחה והל

הפנימי בעץ מתחיל התהליך  –ָרף עולה באילנות' 'הּׂשָ 
 .שבסופו של דבר, לאחר חודשים רבים, יניב פרי מושלם

 ו בשבט."טמזה הרעיון הגדול שעלינו ללמוד ולהפנים 
כל  מפואר,מתהליך פנימי נסתר, יכול להתפתח פרי 

יכולים להוות כל מחשבה חיובית , ן שלנומעשה קט
ניצוץ ראשוני שיגדל ויתרבה וישפיע על כל האישיות 

מהאור דוחה הרבה מהחושך, אפילו חלקיק שלנו. מעט 
 קטן של קדושה יכול לגבור על כל הטומאה והשלילה.

לכל אחד, בכל מצב שבו הוא מצוי, יש ניצוץ חבוי של 
רצון טוב ושל שאיפה למעט רוחניות. ככל שנטפח 
ונלֶּבה את הניצוץ הזה, כך נזכה לחיים מאושרים 

 ואיכותיים, מלאי סיפוק והישגים.
 

 שבת שלום ומבורך!     נו, אמן! ה' יזכ

  04--8545521--פקס     B@Hadera.muni.il-Baruchלתגובות במייל:     33137617-0053להקדשה: 

 נמן זצ"ל  יהרב אהרון יהודה לייב שטי :"נלעדברי התורה 
 מסעודה בת מתנה ז"ל

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל -  רחל (רשל) בת נעימה ז"ל

ת: ללהצלחל ו נטההגיליל בת גיטה י שא הרפו לל דקלל יות/ בגש ה התורההצלחל שטילעלדברי יב ליל יהודה אהרו להרב זצ נ

 (שבט מוסר פרק טז' מתוך צוואת רבי אליעזר הגדול)  ...על הפירות בט"ו בשבט, שמנהג ותיקין הואבני, הוי זהיר לברך 

במנהטן היה מלא מפה לפה. אולם המוזיאון המרכזי 
תערוכת האמנות השנתית שמשכה התקיימה באותו יום 

ים עשירים מכל העולם. עשרות סוחרי אמנות ואספנ
יצירות מכל הסגנונות הוצגו והועמדו למכירה, כשמחירה 
של כל אחת יכול להגיע למאות אלפי דולרים. בין 
התמונות סבבו נציגי בית המכירות שסיפקו פרטים 

 למתעניינים בתמונות השונות.
בין באי התערוכה היה גם וינֶסנט ֶמֶנְלס, איש עסקים 

ות. הוא בחן את הציורים בזה אחר זה, עשיר וחובב אמנ
כשעוזרו האישי צועד לצידו. אחד הנציגים הבחין שהוא 

של תחנת קמח עתיקה  18-מביט בציור הולנדי מהמאה ה
שיחה, אך  אתועל גדות נהר הריין. הוא ניסה לקשור 

איש העסקים לא הפגין התעניינות. התמונה לא הייתה 
, שלצידה נכתב לטעמו והוא המשיך אל התמונה הבאה

 כי צוירה על ידי מרטין לוגר.
זו הייתה תמונת נוף עירוני של רחוב בשכונת מצוקה ניו 
יורקית: בנייני דירות מוזנחים, מכונית נטושה ששימשה 
מחסה לחסרי בית, שברי בקבוק זכוכית על המדרכה 

 וחצר מוזנחת ובה ערימות אשפה.
 פנט.וינסנט מנלס עצר באחת והתבונן בתמונה כמהו

'אני לא מאמין... זה ממש אותו דבר...' מלמל לעצמו.
לאחר רגע הוא התאושש. 'מה מחירה של התמונה?' 
שאל את אחד הנציגים שהיה עסוק בהסבר על תמונה 

 סמוכה לקבוצת תיירים מצרפת.
 .'מצטער, אדוני, התמונה לא למכירה', באה התשובה

ס.לש אותה?' תמה וינסנט מנ'מישהו כבר רכ
 האמן ביקש להציגה, אך היא לא למכירה'.'לא, 

'אני מוכן לשלם עליה כל מחיר', אמר וינסנט לנציג, 
שיש מישהו שמתעניין בתמונה'. 'תאמר בבקשה לצייר

הנציג שהבין שמזומנת לו פה עסקה מעניינת, נטש את 
התיירים הצרפתים, שלף טלפון והתקשר למספר כלשהו.

וזר האישי את וינסנט, 'סליחה שאני מתערב', שאל הע
'אבל מה מצאת בתמונה הזו? אין בה משהו מיוחד'.

'אינך מבין', לחש וינסנט כשעיניו בוהות בתמונה. 'זהו 
נוף ילדותי. את המראה הזה ראיתי מדי יום מחלון חדרי 
בשכונת העוני, לא הרחק מכאן. כשהייתי נרעד מצווחות 

ראשי  השיכורים ומקטטות הנערים, היה אבי מלטף את
ואומר: 'וינסנט אל תפחד. יבוא יום ונצא מהשכונה 
הנוראה הזו. אם תתמיד בלימודים ותשקיע בעצמך, 

 . 'אדם הגון ומצליח תצליח בחיים ותהיה
 אתה לא תהיה דומה להם, וינסנט' כך אבי היה אומר''

בפיו: 'דיברתי עם הצייר, כעבור רגע חזר הנציג, ובשורה 
 תרצה, תוכל לפגוש אותו'.הוא בדרכו לכאן. אם 

 

ולכן בא דוד  .של עמלק אין שמו של הקב"ה שלםזכרו  
כל משאלותיך' שכל  –המלך ומבקש מאתנו 'ימלא ה' 

דהיינו ששמו של הקב"ה  ...'ימלא ה''משאלותינו יהיו 
 מתוק מדבש!!  יחזור להיות מלא ושנזכה למחיית עמלק.



              
    

שלחב •  170  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (טו, יב) נטית ימינך תבלעמו ארץץ
  תבלעמו ארץ:"מכאן שזכו לקבורה בשכר שאמרו ה' הצדיק" (רש"י)

  מה ענין "ה' הצדיק" לקבורה?
בעל ה"אבני נזר" זצ"ל, מצינו בשם רבי אברהם סוכטשוב מתרץ 

אין כתיב  ,ויפת "ויקח שם ויפת את השמלה", וברש"י ויקח שם ויפת
ויקחו אלא ויקח, למדנו על שם שנתאמץ במצוה יותר מיפת לכך זכו 
בניו לטלית של ציצית, ויפת זכה לקבורה לבניו. והפירוש שמחמת 

צוניותו לבד שיפת עשה כבוד לאביו היה בלי רעותא דליבא אלא בחי
שהיה מסייע שאין בו ממש, ע"כ שכרו נמי כבוד והצלה מבזיון 
בחיצוניותו דהיינו קבורה לגופו שהיא חיצוניותו. אבל שם שנתאמץ 
במצוה זו זכו בניו לטלית של ציצית שהוא נוגע לפנימיות האדם 
ורומז לחלוקא דרבנן לעתיד לבוא. ממילא הוא הדין כאן, כיון 

הצדיק", אמנם חלקו כבוד לה', אבל לא היה זה  שהמצרים אמרו "ה'
ידעתי כי ת, והראיה, שמשה רבינו אומר להם "מתוך הכרת פנימי

טרם תיראון מפני ה' אלוקים", ולכן גם שכרם היה חיצוני, כבוד לגוף 
  שהיא דבר חיצוני. –קבורה  –

ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על 
יצעק אל ה' ויורהו ה' עץ וישלך אל כן קרא שמה מרה... ו

  )כה-(טו, כג המים וימתקו המים
צריך ביאור, מדוע נקרא שם המקום "מרה", הרי לאחר הנס שנמתקו 

  המים היה נכון יותר לקרוא את המקום 'מתוקה'.
אלא ביאר רבי יחזקאל מקוז'מיר זי"ע, כששתו בני ישראל ממימי 
מרה הרגישו כי מרים הם ואינם ראויים לשתיה, החלו זועקים לה' 
ומבקשים שישלח להם מים מתוקים לשתות, והיו חושבים על ניסים 
גדולים שיחיש להם ה' ויזמין להם מים לשתות. אך זאת לא שיערו 

ם עצמם למתוקים, וישתו מאותם בנפשם, שיהפוך את המים המרי
ל עת לדורות בכ לכן קרא למקום בשם 'מרה', שייזכרהמים עצמם. 

שהצרה עצמה היא עצם  –צרה ומרירות שיהיה לעם ישראל 
כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד. וכאשר יאמינו בה'  המתיקות!

  'תתגלה' להם המר עצמו למתוק.
ובר עליו הכל הם וכך כל אדם צריך להשריש בלבו שכל מה שע

'טובה' מאת ה'. ואף כי פעמים תבוא עליו 'צרה' , כאשר יאמין שהיא 
  (אוצרות פניני התורה) לטובתו יראה בעיניו כי ה'צרה' היא 'צהר', והרע הוא טוב.

ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך והישר בעיניו 
תעשה... כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך 

  (טו, כו) פאךכי אני ה' ר
אם הקב"ה מבטיח שלא ישים על האדם את כל המחלה אשר שם 

לשם  –במצרים, מפני מה מסים הכתוב בהבטחה "כי אני ה' רפאך" 
   מה לנו צורך ברופא, כשבין כך ובין כך לא נחלה?

"ילקוט הדרוש" מתרץ את הדברים בשם ה"אבן משה" בעזרת המשל 
הבא: שני אנשים אשר לא הכירו איש את רעהו הזדמנו לפונדק אחד 
וישנו בחדר אחד. בלילה הבחין אחד מהם בארנקו התפוח של השני 
וגנב ממנו אלף אדומים, אולם בטרם הספיק להמלט עם גנבתו, כבר 

בו ותבע ממנו להשיב את הגניבה הרגיש בכך הנגנב, והוא החזיק 
תכף ומיד. הגנב ניסה להכחיש את הענין כולו, ולהצהיר שאין הוא 
יודע אודות מה הוא שח, אך הנגנב סרב להאמין לו וטען בתוקף: 

  אחד אחר לא יכול היה לקחת ממני   ואף "הלא רק שנינו ישנו בחדר, 

תו: את הארנק!" כשהמשיך הגנב להכחיש את הענין, הזהיר או
"מוטב לך להחזיר לי את הארנק תכף ומיד, אלמלא כן אשבור לך את 

נים ומאומה לא ישאר מהן". החזיר לו הגנב: "גם אם תצליח יכל הש
אין הענין נורא כל כך... משום ששמעתי כי  –להפיל את כל שיני 

נים תותבות המבקש שכר יבעיר פלונית מתגורר רופא מומחה לש
ור את שיני ואשאר עם אלף האדומים מועט, כך שעדיף לי שתשב

שהנך טוען שהם שלך, אסע אליו לתיקון תמורת מאתים אדומים, 
וח נקי...". הביט בו הנגנב וובארנקי ישארו שמונה מאות אדומים כר

במבט משועשע ואמר: "מה אתה שח? אני הוא המומחה לשינים 
 , שלאשאודותיו שמעת... בידי להפיל את שניך ובידי גם להחליט

אתקנם עד שתשיב לי את כל מה שגנבת עד הפרוטה האחרונה... 
וע שתזדקק ו של דבר תהיה מוכרח לבוא אלי, מדומאחר שבסופ

עדיף שתשיב לי  –לשינים חדשות, הוצאות רבות וכאבים איומים? 
כעת את הגנבה ותוכל ללכת ולאכול בשמחה את לחמך בשינים 

   הבריאות שלך...".
עשו הישר  –ממשיך ה"אבן משה"  –שראל כך מייעץ להם הקב"ה לי

  והטוב בעיני ושמעו בקולי בכל אשר אני מצוה עליכם.
והנה, אם יעלה בדעתו של אדם לומר, שהוא ילך בשרירות לבו ואין 
הוא מפחד מענשים וממחלות, שכן עולם הרפואה מציע מגון 
אפשרויות לרפוי ויש בו אלפי תרופות לכל המחלות הקימות על פני 

בא הכתוב ומסיים: "כי אני ה' רפאך", הלא אני הוא רופא כל  –תבל 
לא תועיל שום  –בשר, וללא תשובה וקבלת עול מלכות שמים 

  רפואה שהיא.
ומאחר שסוף סוף תוכרח לשוב מדרכך ולעשות הטוב והישר בעיני 

מוטב לך אדם, שתשמע מיד לקול ה', ואז תמנע מכל נגע  –ה' 
  (ומתוק האור)    לתקרב לאהלך!

ויאמרו איש אל אחיו מן הוא... ויאמר משה אלהם הוא 
  (טז, טו) הלחם אשר נתן ה' לכם לאכלה

הגאון רבי יצחק קופלמן זצ"ל אמר: כאן רמוז דרכי ההשתדלות 
לפרנסה, וביאר עפ"י משל מדגי הים. מזונם של הדגים הגדולים הוא 

בן, מיד שדג קטן ע"י שטורפים דגים קטנים ואוכלים אותם. וכמו
מרגיש שדג גדול מתקרב אליו הוא בורח ממנו בכל כוחו, והדג 
הגדול רודף אחריו עד שמשיגו ואוכלו. והנה כשפותחים אח"כ את 
הדג רואים במעיו שהדג הקטן מונח כשראשו בצד הפנימי וזנבו בצד 

בלע קודם את ראשו ואח"כ את החיצון לכיוון הפה של הדג, כאילו 
מתמיה כי מאחר והדג הקטן ברח מהגדול הרי שזנבו  זנבו, והדבר

קרוב לפיו של הגדול, וכשהגדול משיגו ואוכלו נמצא בולע זנבו 
תחילה ואח"כ את ראשו, ואיך זה שראשו בפנים וזנבו בחוץ כאילו 

  נבלע ראשו תחילה? 
והתירוץ הוא, אמנם הדג חושב שבלע את הדג שרדף אחריו, אך לפי 

  לברוח, והוא בלע דג אחר שה' זימן לו!האמת אותו דג הצליח 
האדם סבור שעל ידי פעולה וכך בדיוק מתנהלת פרנסת האדם, 

ירוויח ממון רב, ולמעשה מגיע הרווח ע"י פעולה אחרת  פלונית
ללמדך שלא ההשתדלות  לגמרי שמעולם לא חשב שיצליח ממנה!

ה' ומביאה את הפרנסה, אלא על האדם מוטל לעשות השתדלות 
מן ששאלו "מן הוא", כי הם בקשו בדרכים משלו. וכך היה ביפרנסו 

לחם ולא עלה בדעתם לקבל משהוא אחר, והשיב להם משה "הוא 
  (אוצרות פניני התורה)   הלחם אשר נתן ה' לכם לאכלה".

  

  מה שאלו בנ"י מכרס מלאה?

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש  חידה        



 סיפור השבוע    
  נשגב מבינתו של הערבי.  מחזה זה של אדם הקונה פרי יקר רק כדי לברך עליו,                         

  מקרקע החנות והראה לאברך כסף רב שמונח תחתיה... והוא שלף מרצפת אבן

  סקי ע"הבפור שהיתה רגילה לספר הרבנית קניהסי
שאירע עם אברך מכולל 'עץ חיים' שהיה נכנס בקביעות לחנות פירות (מובא בספר 'הרבנית') מעשה בסקי ע"ה היתה רגילה לספר הרבנית קני

וירקות של ערבי אחד במחנה יהודה, ומבקש בכל פעם לדעת אם הגיע פרי חדש. הפרוטה לא היתה מצויה בכיסו, אך הוא היה מחבב את 
  מחירו היה יקר מאוד.ברכת שהחיינו ומהדר לברך על כל פרי חדש שהגיע לשוק אף אם 

באחד הימים אמר לו המוכר כי הגיע מנגו, אך מחירו רב. האברך כמנהגו לא הניד עפעף ובחדווה של מצוה הוציא את ארנקו ושילם את 
  המחיר הנקוב כדי לזכות לברך עליו שהחיינו.

נשגב מבינתו של הערבי. הוא שלף מרצפת מחזה זה של אדם הקונה בשמחה מוצר יקר שמחירו עתיד לרדת בקרוב, רק כדי לברך עליו, 
אבן מקרקע החנות והראה לאברך כסף רב שמונח תחתיה. "הרואה אתה? כל הכסף הזה שמור עמי כאן", אמר לאברך בפליאה, "ואף על 

  פי כן אינני קונה פירות במחירים כאלו. ואתה משלם סכום כזה רק בשביל ברכה?!".
מיות וחנותו עמדה למכירה. האברך מיהר לקנותה וזכה בכל הכסף המוחבא תחת המרצפות... ימים ספורים חלפו, והערבי מת בפתאו

 (הפותח בכל יום)   .ללמדך שחביבות הברכה שהיתה יקרה וחשובה בעיניו עמדה לו שיזכה לשכר כבר בעולם הזה
  

  
  האכילההאם דין קדימה בברכות הנהנין חל גם על סדר              

להקדים שבעת המינים לשאר  : ביום חמשה עשר בשבט נהגו בכל תפוצות ישראל להרבות במיני פירות, וידוע סדר הקדימה בברכותשאלה
לאחר שבירך על הזית או על התמר צריך להקדים באכילתו  המינים, והקרוב ל"ארץ" קודם [זית, תמר, גפן, תאנה, רימון]. ויש להסתפק האם

  ?ר שברך יכול לאכול בכל סדר שירצהרק לענין הברכה, אבל מאח ני שאר המינים, או שהקדימה היאאת הענבים לפ
כתב שיש  מחלוקת בין גדולי האחרונים: החתם סופר ביומא דף עח ד"ה ודע : הגאון רבי אשר נוסבוים שליט"א אמר לי שמצא בזהתשובה

  חיים בסימן ריא סק"י ד"ה אמנם כתב שאין צריך להקפיד ע"ז.התורת  להקדים את הפירות החשובים גם בסדר האכילה, ואילו
נהוג  גם בסדר האכילה. וכן אמר לי הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א, שכן הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א אמר שיש ענין להקדים

ענין בזה,  ורבי מנדל שפרן שליט"א אמרו שאין הגאונים רבי יעקב מאיר שטרן למעשה. וכן הורה הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א. ואילו
נוהג כ"ק מרן  ומנהג בעלזא להקדים את המינים החשובים גם בסדר האכילה, וכן וכל דין קדימה הוא רק לענין הברכה ולא לענין האכילה.
שמאי גרוס  ע. והגאון רביהעיד שכן היה נוהג גם רבי אהרן קדוש ה' מבעלזא זי" אדמו"ר שליט"א, והמשב"ק רבי יצחק לנדא שליט"א
טוב, דהנה חז"ל  בקודש של רבותינו לבית בעלזא כתב אודות מנהג זה, שמצא לו טעם שליט"א אמר לי שבספרו פרדס שמאי על הנהגותיהם
ומשמע שיש טעם  "ארץ חטה ושעורה" וגו', והנה ברכות הנהנין היא תקנה מאוחרת, הסמיכו את דיני הקדימה על הכתוב בפרשת עקב

לפני מרן שליט"א וקילסה  הנהנין, וא"כ יש להם קדימה גם בסדר האכילה. [ואמרתי סברא זו הקדמת המינים הללו גם קודם שנתקנו ברכותב
  (וישמע משה)   .שזו סברא יפה מאד]

  וגזר פלפל –תפוז ואבוקדו  - תפוח ואבוקדו 
שאל מה הדין, . ביםכדרכו, רצה לשמח את החתן והמסוכובד לשאת דברים.  היה זה בעת שמחת שבע ברכות, הגאון רבי אברהם גניחובסקי

  ראשון, שניהם חביבים, שניהם שלמים ושניהם באותו גודל? כאשר יש לפני אדם תפוח ואבוקדו, על מה יברך
גאון רבי חיים יפרו זאת לכאשר ס .י שלמעשה יש יותר 'תפוח' מאבוקדוגדול, הר חידש רבי אברהם שיברך על התפוח, כי באבוקדו יש גלעין

אנו למדים שאין בבבלי ובירושלמי, בספרי  : מתשובתו של רבינו שר התורהאבוקדו ... ' אמר רבי אברהם ' קניבסקי, שאל רבינו 'ומה זה
  .מתבטל לפרי סוף דבר, הראו לרבי חיים אבוקדו, ואמר רבינו שהגלעין  '!רשים אבוקדוובמד

אמר רבי חיים: כאן הדין  ?דין כשיש לפניו פלפל ולדוגמא גזרלפרי, מה יהיה ה דברי רבינו שהגלעין מתבטלבחנוכה השתא שאלו חתנו, לפי 
  .לגלעין של האבוקדומהפרי, ואין זה דומה  שונה, האויר שבפלפל לא נחשב חלק

ים יש להקדים את המינים שאחרי שבעת המינכה"ח להקדים את שבעת המינים. דעת  כידוע בברכת העץ ישא. ונוסיף בזה שתי הערות:
  . וממילא שאלת רבי אברהם גניחובסקי תהיה בתפוז ואבוקדו כגון תפוח ואגוז, עולה מדבריו שתפוח קודם לאבוקדו, ,הםל שישראל נמשלו

וצריך  להפירות שאינם ראויים לאכי': )'שכתב ב"דרך אמונה" (תרומות ג ב . באמת דרכי הטיפול באבוקדו נהירות לרבי חיים היטב... כמו
לאכילה, שיכול  על בננות ואבוקדו שנקטפים כשעדיין אינם ראויים מו"חשהורה  , חייבים במעשר. ושמעתילעוטפם ולהמתין שיתבשלו

 ")("נר לשולחן שבת      '.מותר לאוכלם דרך עראי ומ"מלעשרם מיד 
                            

ה הדבר הגדל , אם ידעת, מדודן לרעו יד הושיט ויאמר: שלום, איש זק                
  ראשו למטה? תבמחצית כשהופכים א

  נ״י מוטי דרוקשם הזוכה:    .כינים השבועית: תשובה לחידה.  אתה אומר אחד, טול שנים ולךברש"י:  פרק י"ב פס' ל"ותשובה לחידת פר"ש: 
  

  משפחת פיליפ להולדת הבן         ת רוזן לנשואי הבן     משפח  :הדרגני : משפחות סרצוק להולדת הבן הנכד     מרכז העיר

  משפחת נוטה להולדת הבן             משפחת בן חמו לנשואי הבן      משפחת שרייבר לנשואי הבןמשפחת הלפרין להולדת הבת         

  להולדת הבן הנכד(מרכז העיר) פרדמן  -משפחות קנר 

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     
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. "ִויֵדי מֶֹׁשה ְּכֵבִדים" 
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ביקור חולים - בשניים?

 

כשעני מבקש צדקה, ובאותו רגע אין לאדם כסף, מה עליו לעשות?

 :

 

מדוע האמורא רב היה חותם בצורת דג?

.
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   בדיוק במה יודעים לא עוד אנחנו,"היועצים באוזני החצר רופאי לחשו",חולה המלך"
 ,פנימה להיכנס הכפר פארו גם הורשה המבוכה בחסות". חולה מאוד חולה הוא אבל

 אם" הכפר רופא קבע",  ". "והחליט ראה, הציץ, נכנס, שעליו והמעיל הוא רק תיק נשא לא הוא משקל וכבד זקן איש
" !לחפש תצאו" הפשיר המלך של הקפואות בפניו ומשהו הפלאים תרופת את הרופא הציע!" רפואה לו תהיה, מאושר איש של גלימה לו תביאו

 ,פיו במוצא תלויים הממלכה עשירי שכל האיש במדינה ם עם דחופה פגישה קבעו. המלך הורה
", מאושר להיות חייב בודאי הוא. "מהיצוא אחוז וחמישים מהיבוא אחוז שישים על ואחראי הממלכה של הספינות מצי מחצית על ששולט האיש

 המתאים האיש שאני בטוח לא אני. "תצליח שהפגישה בטוחים היו הם", למלך גלימה לתת גם ישמח ובודאי, "לפגישה בדרכם הנציגים התלחשו
 , טרדות, עסקים זה איך יודעים אתם, מאושר מלהיות שרחוק חוששני אך עשיר אומנם אני" העשיר אמר", לתפקיד

 וקולו לעיר הסמוך בשביל פסעו, העיר לקצה הגיעו!" אושרמ לא אני, לא, ראש וכאב בנקים, עלויות, מיסים, וגנבות סחורות, וסערות ספינות
 דלה ענפים סוכת תחת שיושב ש איש ופגשו הקול בעקבות הלכו הם ליבם תשומת את לכד היער עצי בן שהתפזר צלול חליל של
 בית שאפילו רואה אני, מאושר כך כל אתה ממה. "לנגן והמשיך האיש אמר!" בהחלט. "השליחים אחד אמר?" מאושר נראה אתה. "במרץ ומנגן
 בוקר כל לי שמאירה השמש את לי יש, שמסביבו העצים על והצביע החליל שמאחורי האיש אמר",  "?" "לך אין

". חי עדין ניושא עצמי את לי שיש על מאושר אני והכי,  לשיר לי שעוזרות ציפורים לי ויש צלול אויר לי יש וכוכבים ירח לי יש היום וכל
 . הגדולה העיר בתוך מאושר מישהו מלמצוא התייאשו שכבר השליחים שאלו!" המלך אל איתנו לבוא תסכים"

 

 וחייך עמוקה קידה קד המאושר.מאושר איש עבורו שמצאו כששמע והתרומם שטרח המלך אל באו!" טוב איש הוא המלך את אוהב אני בודאי"
 יכול שאתה כמו אבל המלך אדוני לעזור שמח הייתי". "משלך אחת גלימה לי לתת תוכל, "המלך אמר " מאושר איש שאתה שמעתי. "המלך אל

 שמאושר מישהו של אמיתי אושר מהו לשמוע וזכה המלך שאל?" מאושר אתה איך אז". "לי אין חולצה אפילו, גלימה לי אין בעצמך לראות
 . האדם מתוך מבפנים בא האושר ו אינו לעולם שהאושר ולמד הבריא המלך.  באמת לו שיש ממה

 
 , חיצוניות בנסיבות תלוי להיות מפסיק כשאתה ,ם החיים על להסתכל יודע כשאתה

 הנפלא העולם את, שאתה מי את, ת את, באמת לך שיש הנפלאות המתנות את להעריך לומד כשאתה
 (העורך). אמתב מאושר לאדם הופך אתה בו חי שאתה

 

" כתב, במי שירצה לטעון שאין אור החייםה"
התורה נותנת פרנסה ללומדיה הוא בכלל 

על התורה חס ושלום, ואם ראית   
 שאין תורה. עשאין קמח דע 

וקדמת זיע"א בשעה מ יעקב עדספעם יצא רבי 
ביום שישי לרכוש כמה מצרכים לכבוד שבת ופגש 
בקשיש בוכה. עצר ושאלו לסיבת בכיו. סיפר לו 

ואין מי שייקחהו לרופא.  שהאיש 
רבי יעקב לא היסס, נטלו עימו לרופא העיניים 

 המפורסם ד"ר טיכו והמתין עמו עד שיגיע תורו. 
 

   ךהתור היה ארוך 
כנס לרופא, בתום הביקור ליוה רבי יעקב עד שנ

את הזקן לביתו, ורק אז הלך לרכוש את צרכי 
 יום אחד היה אצל מו"ר  השבת ושב לביתו...

זצ"ל רב בית כנסת צעיר,  מרדכי אליהו הרב
תלמיד לתלמידיו, וביקש ברכה ליום הולדתו. הרב 

ר לו: "יום הולדתך זצ"ל ברו, ואח"כ אמ
. איפה .היום,ברכני אתה!". 

הוא, עם כל סגולת היום, לעומת הרב! אלא שהרב 
עליו דברי חז"ל: "אל תהי  עמד על בקשתו, וחזקו

, ד, ת הדיוט קלה בעיניך". והוא עמד, כבר
 פתח את פיו, ואיחל לרב מה שאיחל.

 

 זצ״ל             נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ ב ון לעילוי נשמת:          המקובל הרבהעל 

פעם אירע, שלבית רבנו 
זצ"ל  ימרדכי שרעב

נכנסו מספר מקורבים, אשר 
ראוהו יושב בידיים שלובות 

 וראשו מורכן. 
 ם אחד מהם 

בנפשו ושאלו "מה כבודו 
-השיבו רבנו-עושה?"

"וכי -"לומד". הקשה הלה
כך לומדים,ללא ספר?" 
-ענהו הצדיק בענות חן
"אינני צריך לספר, 

  ..." 
 

קצרות אלו גילה  במילים
קטנטן ממעלתו  רבנו טפח

היתירה,לה זכה בכוח 
מסירות נפשו ללמוד תורה 

בכל מחיר ובכל מצב.עד כדי 
כך שזכה להשגות 

בהם לימדוהו  ולגילויים,
 מילי דאורייתא 

 ממתיבתא דרקיעא.

לפני שנים רבות, בטרם נפצו הנסיעות לתפילה על קברי צדיקים,  כבר
זצ"ל לנסוע לעיתים קרובות למקומות  יצחק כדורי נהג רבנו רבי

הקדושים. שם היה שופך שיח על גלות עם ישראל ותחינה לגאולה 
תבמהרה חשוב לציין, כי רבנו הקפיד לצאת למסעי התפילות

ביום שבו מאירה הלבנה  במלואה. רבנו אף זכה , 
להתפלל על קברו של יחזקאל הנביא, המצוי בכפר צ'יפל שעל גדות נהר 

 הפרת בעירק. את דרכו לא"י בפעם השניה, 
 

עשה דרך העיר דמשק דווקא, כדי לזכות להתפלל על קברו של רבי חיים 
לימים, "גילתי  ויטאל הנמצא במקום. "כאשר הגעתי למקום", סיפר רבנו

. ה כי גדר גבוהה מקיפה את הקבר ולכן טיפסתי עליה
 חבילתי נקרעה וחלק מהספרים נשמטו במקום מבלי שהבחנתי בכך..."

זצ"ל  יהודה מוצפי של רבי אהבתו
לתינוקות של בית רבן היתה גדולה ביותר. לפני 

לתפארת  ם כחמישים שנה הקים
"נעים זמירות ישראל" בה עברו עם השנים אלפי 

ילדים,  150 -מגיעים כ , , תלמידים
באיזה מתיקות היה מלמדם ומכניס בתוכם מוסר 

 ויראת שמים. 
ידים וסיפר כי עם הזמן החלו להגיע אחיות של התלמ

הרוצות לקבל ממתקים, והיה משיבם: אין הדבר 
ה צנוע, תעלו לעזרת נשים, ומיד התערבה

של הרב שרעבי: אני אבוא ללמדם. וכך  
 נפתחה החברת התהילים הגדולה לבנות.

ע"הה בת קלרה (רשל)  לע"נ 

 רפואה שלמה     איילה בת שושנה

"יש בני אדם הקובלים על מיעוט התגלות ה' 
את הכרת השי"ת,  , בזמננו, ש

וטוענים, שאילו נראו להם גילויים יותר גדולים  
יותר  - -וידיעות מעולמות  העליונים 

 בעבודת ה'.  אכן טעות היא בידם.  
 

יתכן שהאדם יראה ניסים גלויים, תהיינה לו ידיעות 
לא ילמד דבר ולא   , נעלות  מאוד, 

 ויישאר בטומאתו  וחטאיו  כמקודם לכן. יתעורר,

החמימות 
הביתית , 

נותנת 
לצעירים 

ת את 
  
ני על פ

 הקרקע .
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"" " 



 

 ,הלך למגדת עתידות 
 והמגדת עתידות אמרה : 

  "."אני רואה, אני רואה 
 

 אז העיוור אומר לה : 
""..." 

 

ן! ּבָ ¿ ׁ̆ ֻח ˙ מ¿ יו… ¿‰ ƒבֹאוּ      ל ָרֵאל ְבֵני ַוּיָ תֹוךְ  ִיׂשְ ם ּבְ ה (בַּ  ַהּיָ ׁשָ ּבָ  ד, כב).יּיַ

ן ו… ׁ̆ ל ַנח¿ ∆ ׁ̆ ו…  ׁ̆ ירּו˙ ַנפ¿ ƒס ָרֵאל ָהיוּ     מ¿ ֵני ִיׂשְ ּבְ ֵנס ְיֵרִאים ֲחַז"ל אֹוְמִרים, ׁשֶ ִים, ְלִהּכָ  ַעד ַלּמַ
ַפץ ּקָ ן ַנְחׁשֹון ׁשֶ יָנָדב ּבֶ ה ְוָיַרד ַעּמִ ִחּלָ אוּ  ְוַאֲחָריו, ּתְ ל ּבָ ָרֵאל. ֲחַז"ל מֹוִסיִפים ְואֹוְמִרי ּכָ ם, ִיׂשְ

יעּו ִלְגרֹונֹו,  ִהּגִ ִים ַעד ׁשֶ תֹוְך ַהּמַ ַסע ּבְ ד. הּוא ּפָ ִים, ֵהם לֹא ִנְבְקעּו ִמּיָ ְחׁשֹון ִנְכַנס ַלּמַ ּנַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
יֵעִני ָרא: "הֹוׁשִ ּקָ י ֱאלִֹקים ְוַרק ְלַאַחר ׁשֶ ם. ּכֹה  ַעד ַמִים ָבאוּ  ּכִ ים סט, ב) ִנְבַקע ַהּיָ ִהּלִ ָנֶפׁש" (ּתְ

דֹוָלה ָהיְ  ל ַנְחׁשֹון!ּגְ  ָתה ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ׁשֶ
 

ין ע≈  ֵמִסירּות ֵנֶפש זּו ֵבְתחּוִמים שֹוִנים ְוֵמגּוָוִנים ֵבָעבֹוָדת ה' ָמִצינּו ֵבְגדֹוֵלי ִיְשָרֵאל  כ≈
ָעה ְמֻאֶחֶרת, ָיַרד שֶׁ  ׁשָ ר שַלְיָלה ֶאָחד ּבְ ַבְדרֹון ַזַצ"ל ְמֻסּפָ לֹום ׁשְ י ׁשָ ֶלג ֵבֵמֵשך ָהדֹורֹות, ַעל ַרּבִ

ַדְעּתֹו  ּמּוד, ָעָלה ּבְ ַמֲהַלְך ַהּלִ ּתֹוָרה. ְלֶפַתע, ּבְ ב ְוָעֵמל ּבַ לֹום יֹוׁשֵ י ׁשָ ַלִים, ְוַרּבִ ירּוׁשָ ֵבד ּבִ ּכָ
ּקּוֵדי גּופֹו. "ּפִ טּו ּבְ ְ ׁשּ ים ִהְתּפַ ִאּיִ ְמָחה ִעּלָ ְגָיה. עֶֹנג ְוַגם ׂשִ ּסֻ ָיה ֲעצּוָמה ּבַ רּוץ ַעל ֻקׁשְ ִרים ה' ּתֵ  ְיׁשָ

ֵחימְ  ּמְ ְמָחה. ׂשַ ִ ים יט, ט) ְוהּוא ֵהֵחל ִלְרקֹד ִמׂשּ ִהּלִ  ֵלב" (ּתְ
 

‡ ּלָ ִעיל ּוִמֵהר, ‡∆ ְמָחה ַרק ְלַעְצמֹו. הּוא ָלַבׁש ֶאת ַהּמְ ִ מֹר ֶאת ַהׂשּ הּוא לֹא ָעַצר ּכַֹח ִלׁשְ , ׁשֶ
יסֹו, ַעּמּוד ַההֹוָרָאה  ֵבד, ְלֵבית ּגִ ֶלג ַהּכָ ֶ ׁשּ לֹמֹה ַזְלָמן ּבַ י ׁשְ ךְ ַרּבִ ַזַצ"ל, ְלַהְרצֹות ְלָפָניו  אֹוֶיעְרּבָ

ׁש... ִהְתַחּדֵ ְפָלא ׁשֶ ָבר ַעל   ֶאת ַהִחּדּוׁש ַהּנִ ְמַעט ְוָעָלה ּכְ "ז ּכִ ָרׁשָ ָעה ָהְיָתה ְמֻאֶחֶרת. ַהּגְ ָ ַהׁשּ
ל י ׁשָ ֶלת. ַרּבִ "ז ִמֵהר ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדֶ ָרׁשָ ֶלת. ַהּגְ ּדֶ ִפיקֹות ּבַ ר  -ֹום ְיצּועֹו. ּוְלֶפַתע... ּדְ קֹוֵרן ֵמֹאׁשֶ

ַתח, ּוְכָבר ַמְתִחיל ְלַהְרצֹות ֶאת ַהִחּדּוׁש... - ּפֶ  עֹוֵמד ּבַ

"ז ָ ׁ̆ ָר ִית  - ַ‰ּ‚¿ ֵני ַהּבַ ּלֹא ָרָצה ְלָהִעיר ֶאת ּבְ ַיַחד ִעם  -ׁשֶ ְמִעילֹו, ְוָיָצא ּבְ ׁש ַאף הּוא ּבִ ִהְתַלּבֵ
לְ  ם ֵהֵחּלּו ְלִהְתּפַ לֹום ֶאל ָהְרחֹוב, ׁשָ י ׁשָ ִלּמּוד... ַרּבִ ל ּבְ ּקֹר, ּפֵ ַנִים ּבַ ְ ה ָעְמדּו ַהׁשּ ָעה ֲאֻרּכָ ׁשָ

ֶלג ׁשֶ רּוַח, ּבַ ֵבית - ּבָ ךְ  ֱאלִֹקים "ּבְ ָרֶגשׁ  ְנַהּלֵ בֹות:  ",ּבְ י ּתֵ ם, גֶּ ּוַח, רָרד, בָּ ָראׁשֵ  -ֶלג שֶׁ ׁשֶ
יַני... ְנִתיָנָתם ִמּסִ ִחים ּכִ ּמְ ָבִרים ָהיּו ְמִאיִרים ּוְמׂשַ  ְוַהּדְ

יּ  ƒס יק ְלֵהָעֵרם: "ּוָמםּב¿ ָבר ִהְסּפִ ּכְ ֶלג ׁשֶ ֶ ֵניֶהם ִלְרקֹד, ַעל ַהׁשּ רּוְך ֱאלֹ , ֵהֵחּלּו ׁשְ ָרָאנּו קֵ ּבָ ּבְ ינּו ׁשֶ
תֹוֵכנוּ  י עֹוָלם ָנַטע ּבְ יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים, ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת, ְוַחּיֵ מֹו  ִלְכבֹודֹו, ְוִהְבּדִ ׁש ּכְ ", ַמּמָ

ְמַחת ּתוֹ  "ׂשִ  ָרה".   ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַלּתֹוָרה! ּבְ
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

, ועיין עוד שם דוגמאות נוספות למסירות נפש 307(מתוך הספר החדש "משכני אחריך" ח"א עמוד 
רשימת תפוצה  לטהרת הלב והמידות, מצדיקי וגדולי ישראל).

hamaor.net@gmail.com

על האיש שאינו רוצה  , , כן הדבר הזה
למלאות  בקשתו, אחרי שאין זה האיש שהיה רצון השי"ת 

ה עליו להטיב עמו. אלא עליו ללכת לבקש את הטובה
 להטיב עמו!  
 

יו אשרי אנוש יצייר זה תמיד במחשבתו בכל מאורעותיו, בחי
הפרטיים ובמסחרו, לא ינקום ולא יסור ולבו יהיה בריא ושלם.

בא לבנו בערב  
החתונה ואומר לו :  "מזל 

אני מבטיח  טוב בני, 
שבעתיד תראה את היום 

הזה כיום המאושר 
עונה הבן  בחייך." 

בפליאה :  "אבל אני 
  מתחתן רק מחר." 

 
משיב האב :  "אני 

, , יודע
". 

על הפסוק "ויושע ה' ביום ההוא 
את ישראל מיד מצרים" חז"ל 

רבה) -אומרים (במדבר
כביכול עם  

ראל. זהו שנאמר  "אשירה יש
לה'", כלומר שהשירה היא על 

 הישועה של הקב"ה.

מספרת הגמרא במסכת סנהדרין, שפעם 
ומסר שיעור  רבינו הקדוש אחת ישב

לחכמים, והריח ריח רע של שום, אמר רבי 
רבי שאכל שום, שיצא מהשיעור, עמד 'מי

ויצא מהשיעור, ראו החכמים שרבי  חייא
חייא יצא, עמדו כולם ויצאו מהשיעור. יום 

בנו של  י למחרת בבוקר פגש רבי 
רבי את רבי חייא, ושאל אותו: אתה הוא 

שציערת לאבא אתמול שבגללך יצאו כולם 
 והתבטל השיעור?

 

. :: ענה לו 
פירוש הדברים כך, למרות שביטול תורה 
 ובפרט של רבים הוא עון וחטא גדול, אבל

לא תהא כזאת  
עבירה גדולה בישראל, וטוב לבטל תורה 

 מלבייש בן ישראל.

נהגו לחלק את האורחים בין התושבים. פעם אחת  
 חכם ללכת אל ביתו של עשיר קמצן. -נפל בחלקו של אורח עני תלמיד

 

הבית הזמין את האורח אל השולחן ואז נכנס למטבח וביקש בשקט -בעל
נה יפה כדי שלא יצטרך לתת מ ,ש מרעייתו להגיש

לאורח. חייך העני ואמר: "עכשיו הבנתי את דברי שלמה המלך 'צדיק 
 אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר. 

 

גם אם הוא כבר סעד ואכל, הוא , ל כשמזדמן אורח לשולחנו של
מתאמץ לאכול עוד, כדי שהאורח לא יתבייש לאכול, ונמצא שהוא 'אוכל 

באורחים, גם כשהוא רעב  , , לשובע נפשו'. לעומתו
מאוד הוא מונע אוכל מעצמו, כדי להימנע מלתת אוכל לאורח, ועליו 

 נאמר 'ובטן רשעים תחסר"...

זצ"ל :  האור החיים הקדושוכתב 
'ויגש אליו יהודה' שניגש אליו בלבו 

לקרבו ולחבבו, כדי שתתקרב דעתו של 
יוסף לקבל דבריו ופיוסו, ועל ידי כן 

. ומבאר רבנו   
האור החיים הקדוש, הטעם שהיה צריך 
לעשות פעולה מיוחדת שתהיה אהבה 

הם אהבה טבעית ביניהם, ולא היתה ביני
של אחים, היות ויהודה חשב שיוסף הוא 

במיוחד  ע גוי, ובטבע 
 מחמת מעשיהם המכוערים, 

 
לכן הוצרך לעשות פעולה להפוך את טבעו 

הקבוע. ובלשון קדשו של רבנו: 'כי לא 
,, יחבבו בני יעקב עובדי עבודה זרה

לשנוא 'אשר בשר חמורים בשרם',  
 רך לפי שעה להפך את המוטבע'לזה הוצ

 ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה,  נשמת:לעילוי 
  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, יבת לולו,  ששון בן טיפחה, שמחה

  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 , אלברט בן זוהרה  יעקב יוסף בן מרגליתהרב בן קלרה, יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל 

 שמעון בן רינה,  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

אין לו  
לאדם להתרעם על חברו על 

ובה, או לא שלא עשה עמו ט
הלוה לו מעות וכדומה, כי 

מסתמא לא נקצב מאת הש"י 
 . הטובה הזו אצלו. 

המשיל על זה משל, לאחד 
, ושצריך לאיש ששמו 

ושאל לאנשים איפוא אוכל 
 למצוא את ראובן, 

 
וענו לו שבמקום פלוני נמצא 
קבוץ של אנשים. אולי ישנו 

ביניהם. וילך לשם לדרוש עליו 
ם א שם ראובן. האם ולא נמצ

על כל אחד   
מהנאספים שם, למה שמו 

,  ולא  ראובן? ו או   
אלא עליו ללכת למקום אחר 

 לבקש את ראובן האמיתי!
 

ישראל"  -"אז ישיר משה ובני
מדוע נאמר "ישיר" בלשון יחיד 

 ולא "ישירו" בלשון רבים? 
 

אלוקית בשעת אלא שההתגלות ה
סוף עוררה את עצם -קריעת ים
, ובשעה שעצם  

הנפש שרה אין הבדל בין משה 
 ישראל. -ובין בני

הם רק  
במידת ההתפשטות וההתגלות של 

 עצם הנפש.

, רבה של בוברקה בפולין, היה צ"לז שמחה ויטלס-חיים רבי
ומשתדל לסיים את תפילתו עם הציבור, כדי שלא יצטרכו 

כן היה בקי בכל דיני -עשרה. כמו-שמע ושמונה-קריאת 
ערוך והיה משיב מיד למי ששאל שאלה הלכתית. הוא היה -השולחן

אומר בחיוך שזה מה שנאמר במשנה "על שלושה דברים העולם 
 על הדין ועל האמת ועל השלום":  –עומד 

 

 יש שלושה דברים שגורמים שה'עולם', הקהל, יהיה 'עומד' וממתין:
כאשר שואלים את הרב שאלה והוא צריך לעיין  – 

כאשר הרב משתהה עד שהוא מגיע ל'אמת'  – ;; בספרים
כשהרב מתמהמה לסיים  – ;; שמע-שבסוף קריאת

 רה ולומר 'עושה שלום'...עש-שמונה

 ראה מופתים  גדולים  ונוראים  בגבורות 
השי"ת,  ולמרות כל זה לא חזר בו מרשעתו. 

י במכת  בכורות  ובים סוף היה  ראוי
שישבר לב פרעה  מכובד המכה, 

 
ולכן הודיע הקב"ה שיחזק את לב פרעה כדי שלא 

יאבד ממנו משקל הבחירה ועדיין תישאר בו 
 האפשרות לעמוד על דעתו על אף המכות הללו.

בעולם הבא שבא האדם נותנים 
 ם יום  180לו 

 התורה שלמד בעולם הזה, 
 

וכל הצדיקים שומעים לו ועל 
 ידי זה יתהלל.

 

היא  
 הקובעת את

  
הוא הכל, הוא 

 המשפיע שפע של 
 .ברכה בעולם      

צריכה 
להיות בנער 

 
  

 
שהקב"ה 
 חפץ בו .

ממלאת את הלב  
 ברגשות אושר עלאיים, 

שאדם זוכה לראות שבכל 
  ו העולם כולו 

 

 ברוך הוא מסתתר בו, 
ואין עוד מלבדו.

היראה הטהורה היא 
היסוד המעמיד את כל 

 .הבנין

hamaor.netכל העלונים: 
שבתורה ובניםו-המאור אבות
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
בזה להזכיר ברצוני: ל"זצ הסטייפלר מרן על בהספדו ל"זצ גיפטר מרדכי רבי שח

זאת למדתי.בתורה" עסוק" של המושג בביאור, לעצמי למדתי אשר, אחד לימוד
, גדול גביר על לי נודע. טלז ישיבת לטובת ביקרתי שבה, במקסיקו אחד ב"מבעה

כדי, עמו להפגש ובקשתי, במקסיקו ומרכזם העולם רחבי בכל מסתעפים שעסקיו
מאוחרת בשעה מעסקיו חוזר, מאוד עסוק היה האיש. טלז ישיבת עבור להתרימו
פגישה בינינו נקבעה, ברירה בלית. בבוקר מוקדמת בשעה ביתו את ועוזב בלילה

בשעה למשרדו ונסענו, בהשכמה יום אותו התפללנו. מוקדמת בוקר בשעת, במשרדו
כבר עסוק היה הוא. המועד את שאיחרנו נתברר, למשרד הגענו וכאשר, היעודה
שיחת עקב, עמנו להיפגש יוכל שלא מצטער שהוא, לנו והודיע, טלפון בשיחת
רוצה שאיני לו אמרתי, הטלפון שיחת את סיים כאשר.פריז עם החשובה הטלפון
ביתך את ראיתי אמנם, שאלתי וכך. שאלה בפניו להציג ברצוני אך, להתרימו
, בלילה לביתך מגיע אתה שעה באיזה לשאול ברצוני אך, היהודית בשכונה המפואר
לביתו חוזר שהוא, השיבני הלה. בוקר לפנות ביתך את עוזב אתה שעה ובאיזה
כ"א, לשאול המשכתי. בוקר לפנות חמש בשעה ועוזב, בלילה עשרה אחת בשעה
כבר לביתך בחזרתך, עיקר כל אותו רואה שאינך כיון, כ"כ מפואר בית לך למה
, עבורו המפואר הבית שאין, השיבני על זה היום האיר לא עדיין ביתך את ובעזבך, חשוך
עלהלה ראה כאשר.בעסקיו טרוד באמת עצמו הוא כי, ביתו ובני אשתו עבור אלא
רוצים שאם, רבי לכם תדעו: הלשון בזה לי אמר, דבריו למשמע השתוממותי את פני

ואמרתי יצאתי, דבריו שמעתי.לגמרי בו שקועים להיות צריכים, בעסק להצליח
לברכת הפירוש, עתה לי נתחוור. כספית מתמיכה יותר הרבה קבלתי כי, למלוי

להצליח רוצים ואם, עסק כמו הוא התורה שלימוד, לי נתברר. תורה בדברי" לעסוק"
רואים אז רק, התורה בעסק ורובו ראשו, לגמרי שקועים להיות צריכים בלימוד
אין זה, לתורה" עיתים" וקובע אחרים בדברים שקוע אדם כאשר. בלימוד הצלחה

 .תורה בדברי" לעסוק"
 

בשכונת אשר" רחל אהל" הכנסת בבית שיעור ל"זצ לוין אריה רבי מסר ערב בכל
, אחת אשה. השבוע בפרשת דרש למעריב מנחה בין ובשבתות, בירושלים" כנסת"

חינוך ללא פשוט אדם בעלה אך, נאים נימוסים ובעלת עדינה היתה עצמה שהיא
עמה שינהג בעלה עם שישוחח ממנו וביקשה אריה לרבי פעם באה, תרבות וללא

רצה לא אריה רבי.לעתים כמנהגו, במכות או וגידופים בחרפות ולא הראוי בכבוד
את מכן לאחר יכה הלה שמא וחשש הואיל, ישיר באופן הבעל עם כך על לשוחח
תעז שלא לעתיד וכאזהרה, כלפיה התנהגותו על שהתלוננה על" עונש"כ אשתו
בשיעור האיש של השתתפותו עובדת את אריה רבי ניצל. עליו ולהתלונן לחזור
שיהא חכמים ציוו וכן" ם"הרמב דברי את השבוע לפרשת וקישר, בשבת נותן שהינו
רבי). ט"הי ו"פט אישות' הל" (כגופו ואוהבה מגופו יותר אשתו את מכבד אדם
כיד והסבירם, כך על שמדברים ל"חז מאמרי הזכרת תוך זה בנושא האריך אריה
ישב. ל"זצ מלצר זלמן איסר רבי הכנסת בבית ישב שעה באותה. עליו הטובה השם

לאחר. הימים משכבר תלמידו, לוין אריה רבי של לדבריו הוא גם והקשיב הצד מן
דבריך! אריה רבי כוחך יישר: "לו ואמר זלמן איסר רבי אליו ניגש מעריב תפילת
אשתו בכבוד הבעל של ובחובתו בלימוד הזמן כל שקוע הנני. עיני את פקחו ממש
עצמו הוא הרי שכן. ורבו מורו של מדבריו אריה רבי נדהם!!!" כך כל התעמקתי לא
בין ששורר ההדדי הכבוד יחס את וראה לביתו בשבוע פעם לפחות להיכנס נהג
זה בעוד", התוכחת" את קיבל הדור גאון שדווקא מסתבר!... הרבנית לבין רבו

 )החיים עץ בדרך(... אליהם לב שם אם ספק אליו מכוונים היו שהדברים
 

גדול צורך יש אולם. גדול עיקר בודאי הוא בדינים והחומרות הדקדוקים עניין
אחד עניין בערך המפליג כל: הנפש בכוחות גדול כלל. נזק לידי יבוא לבל להיזהר
ברוחניות בזה נשקפת גדולה וסכנה. אחר עניין ערך בעיניו יוקטן זה ידי שעל קרוב

כדי אחת מצווה בדקדוקי האדם את להשביע זו בתחבולה להשתמש היצר שעלול
בעניינים בדקדוקים ולהחמיר להקדים הוא נכון כן על.רבות בעבירות ו"ח להכשילו
דקדוקים ידי שעל מהסכנה להימלט כדי' וכו הרע לשון תורה ביטול כמו עיקריים
לדאבוננו אשר העיקריים מהעניינים ו"ח דעתו האדם יסיח הידורים בהידורי צדדיים

יפה בעניבה המלך לפני הבא אדם-לבן בזה ידמה הלא. בהם כך כל נכשלים אנו
 )ג"ח מאליהו מכתב( וסמרטוטים סחבות  בלויי לבוש והוא, מאוד

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ח ּקַ שׁ  ַויִּ חוּר ֶרֶכב ֵמאֹות ׁשֵ  הכולל סיום מצוי, שיף המהר׳׳ם של מאגרותיו באחת: ּבָ
". בחור) נותר(רכב מאות שש ״ויקח: חידה בצורת הערוך, בשלח מפרשת פסוק
 -" שש ויקח: "הבאה בדרך זו מבריקה חידה פוענחה מייגעים נסיונות לאחר

 שהם", רכב"  מאותיות –" רכב" אותמ, שש מספר) מפחית(לוקח כשאתה
 לגימטריה העולה מספר, 216 בידינו נותר ־"בחור"נותר, 222 בגיטמריה

 )לתורה פרפראות(...בחור׳׳"של
 
יר זאָ  ה ָיׁשִ ָרֵאל וְּבֵני ֹמׁשֶ  לומר השרת מלאכי שבקשו מובא:) י מגילה( בגמרא:  ִיׂשְ

 אומרים ואתם בים טובעים ידי מעשי: הוא ברוך הקדוש להם אמר, שירה
 לבני ואילו, שירה לומר רשות ניתנה לא השרת למלאכי מדוע לשאול יש?.שירה

 שירה אמרו לא ישראל בני - חמדה״ ״כלי בעל אומר אלא?רשות ניתנה ישראל
 לישועה״ לי ״ויהי: שנאמר כמו עצמם תשועת על אלא המצריים של האסון על

 אסון על היתה שלהם השירה שכל נמצא, במצרים נשתעבדו לא המלאכים אבל
.  הם ה׳ של ידיו מעשי כי אחרים של אסון על שירה אומרים ואין, אחרים

 )יוסף לבוש(
 
ַעןו ירוּ ִמְרָים ָלֶהם ּתַ י' לד ׁשִ ָאה ָגֹאה ּכִ  מרים ראתה ומה: ַביָּם ָרָמה ְורְֹכבוֹ  סוּס ּגָ

 נעשו נסים הרבה והלא, בים רמה ורוכבו שסוס הנס על דוקא ולשבח להלל
 זצ״ל חשין ישעיה רבי הגאון של בשמו מאמרים ובילקוט הים על לאבותינו

 והגדול, הים על הגדולים הנסים את הנשים כשראו כי: כך הקושיה את יישב
 הנסים כל למעשה הלא: ואמרו מרים אל פנו, סוף ים קריעת היה שבכולם
 עבור רק שייך וזה תורה מתן לשם היו ישראל לעם שנעשו האלו הגדולים
, חשיבות שום לנו אין שמא, תורה בתלמוד מצוות שלא אנו אבל, הגברים
 שסבלנו והסבל הגלות כל עם ומה, הללו הנסים לכל ראויות אנו אין וממילא
 נשתייך שלא היתכן? הנורא בשעבוד הבעלים עם בעול שנשאנו במצרים
, מהגברים פחותה לא מעלתכם מרים להם אמרה?המצוות ושאר תורה לתלמוד
, בזה זה קשורים היו ורוכבו שהסוס המדרש אומר. בים״ רמה ורוכבו ״שסוס והראיה
 מה, רשע היה רוכבו ואם. הים בתוך לתהום והורידם אותם העלה הוא ברוך והקדוש

 כמו נענשו לכן, ישראל בני אחר לרדוף למצרים סייעו שהסוסים מכיון אלא ?אשם הסוס
 כפול ששכרכם וכמה כמה אחת על לטובה לבעליכם שסייעתם אתם שכן כל, המצרים
 ותען שנאמר מה וזה פורענות ממידת טובה מידה שמרובה רבותינו אמרו שהרי, ומכופל

 ״לסוסתי השירים בשיר המלך שלמה שאמר וזהו.טענו שהנשים מה על שענתה מרים להם
 כוונת אלא? לסוסה רק, האשה את לדמות למה חסר וכי רעיתי״ דמיתיך פרעה ברכבי
 מגיע שכר כמה למדנו לרעה שסייע על פרעה לסוס שהגיע שמהעונש ע״ה המלך שלמה
 )יוסף לבוש(. לטובה לבעליהן שמסייעות לנשים

 
ְקְראוּ ָרֵאל ֵבית ַויִּ מוֹ  ֶאת ִיׂשְ ֶזַרע ְוהוּא ָמן ׁשְ יִחת ְוַטְעמוֹ  ָלָבן ּגַד ּכְ ַצּפִ ְדָבשׁ  ּכְ  :ּבִ
 רב, זצ״ל שוואב שמעון רבי הגאון זכה, תר״צ דשנת ניסן חודש ראש בשבת
 חיים״ ה״חפץ בעל הגאון של במחיצתו לשהות, יורק בניו ישורון״ עדת ד״קהל
 במוסר, טוב לקח לשמוע, הצר בביתו גדול צבור התקהל, שבת בליל. זצ״ל

, במדבר לאבותינו שירד המן כי, ידוע  חיים״ ה״חפץ אמר השאר בין.והתעוררות
 טעם כה — האוכל של וכוונתו מחשבתו כפי. שבעולם הטעמים כל בו היו

 מחשבה ללא, כוונה ללא שאכל מי, טעם טעם איזה: השאלה נשאלת   במאכלו
 ה״חפץ, והוא. הנוכחים מן אחד אף הגיב לא, הצדיק של שאלתו על? פרטית
 אין, מחשבה ללא: מוסרית-באימרה, שאלתו את ותירץ המשיך, עצמו חיים״
, ובכן.חשיבות לו אין — עניניו מכוין אינו, חושב שאינו אדם, כלומר טעם לדבר

 טעם שום באמת הרגיש לא – טעם על חשב ולא, כיוון ולא, המן את שאכל מי
 השואבה) בית (מעין.! טעם אין - מחשבה ללא כי...!במאכלו

 

 
ה ַויֹּאֶמר  עַ  ֶאל ֹמׁשֶ ַחר ְיהֹוׁשֻ ים ָלנוּ ּבְ ֵחם ְוֵצא ֲאָנׁשִ ֲעָמֵלק ִהּלָ  מדוע לדקדק ויש: ּבַ

 כאן ואילו תחרישון״ ואתם לכם ילחם ״ה׳ כתוב ממצרים יצאו ישראל כשבני
 יתברך שה׳ בבטחון צורך יש רשות דבר בכל ברם? בעמלק״ הלחם ״צא כתוב
 במקרה, זה ולעומת, כלום מועלת אינה האנושיות וההשתדלות, עזרתו את ישלח
 כל את לעשות חובה אלא, בטחון על לסמוך אין והדת היהדות למען מאבק של

 הרשעות מצד המלחמה סמל שהיא עמלק מלחמת בשעת ולכן. לעשות הניתן
 אם כי בבטחון רק ולהסתפק להחריש אסור, והיהדות האמונה נגד, והכפירה

 )יוסף פרדס... (בעמלק והלחם צא

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                       

 בס"ד  
 בשלח

 219:מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                                

            ) גבירול אבן שלמה ר׳( .השכל מטעה החשק                                

                   )החינוך ספר( הלבבות נמשכים הפעולות אחרי                    
 )אלחריזי יהודה ר׳.( .תמצאוני ולא תבקשוני בטרם, ולמדוני מהרו: תקרא החכמה        

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 בתלמוד התלמידים את לחדד דרכו שהיה ל"זצ, מבריסקבי חיים ר על מספרים
 הגדול הכנסת בית שבפתח להם סיפר הוא אחת פעם. וחידות בשאלות תורה
 היא קדוש״ קדוש ״קדוש מהחזן שומעת היא שכאשר, אבן ישנה בריסק של

 להם אמר! אמת להיות יכול לא שזה צעקו הילדים שכל כמובן! במקום קופצת
 האבן כאשר: שאמרתי למה טוב לב תשימו רק, אמת כן שזה הגר״ח מרן

 יכולה לא היא כי שמעה לא פעם אף היא עכשיו שעד הבעיה אבל... שומעת
 )השמשות בין שיחת(!(לשמוע

 
 
 
 

 בעשרה" שם על במאמרו אומרים ולא" בדברו נהיה שהכל" לברכת הטעם
 בריאה על זו בברכה לרמז שרוצים לפי", העולם נברא שבהם מאמרות

 שבריאה לפי" נעשו שמים' ה בדבר" שכתוב כמו בדיבור שהיתה הראשונה
 אנו מאין יש בורא הוא ה"שהקב זו אמונה ולהדגיש, מאין יש היה ההיא

 )     ב"ר ח"או רבה אליהו.(זו בלשון מברכים
 
 
 
 

 דברים( ימיך״ ואורך חייך היא ״כי התורה היא היהודי העם של החיים מקור
 רגילים הבלתי בתנאים להתקיים ליהודים אפשרות כל אין התורה בלעדי) ל

 פסק בהם במדינות כי, למעשה רואים אנו. שנה אלפי זה בהם חיים שהם
, איטליה יהודי נעלמו לאן. היהודים של גדולים חלקים נעלמו, התורה לימוד
 לחרבן זכר רק בהם נשאר? לפנים גדולות קהילות פרחו שם מקום, צרפת
 קיבוץ שם גווע שנה עשרים במשך כי, ברוסיה רואים אנו נוראה עובדה.בלבד
 גזירות בגלל. תורה ללא נשארו כי יען? למה. יהודים מליון שלשה של

 בלעדי להתקיים יוכל ישראל עם כי, הטוענים אלה כל. היבסקים המשומדים
 ל״ככל המטיפים אלה כל. שקר נביאי הם, היהודי הרעיון בכח ורק התורה
 התורה היתה דורות לפני.היהודי העם של נפשו אויבי הם, ישראל״ בית הגויים
 מדרש בבתי גם כעת, מדרש בבתי רק נשארה כך אחר, יהודי בית בכל מצויה

 בישיבות רק שונות במדינות מרוכזת התורה של השארית כל. מצויה התורה אין
. יהדות אין תורה בלעדי כי. היהדות של האחרונים המבצרים הם. הספורות
 הוא כרחו בעל, היהודי העם בקיום שרוצה מי כל. יהודים אין יהדות ובלעדי

 )ד"הי ל"זצ וסרמן אלחנן' ר(. היהודים בקרב התורה בקיום לרצות גם חייב
 
 
 

 ממנו בכמה גדול יהיה חברו לפני ימים כמה שנולד נער יתכן איך:  שאלה:

 ?ימים
 נולד אם )דהיינו י׳ סעיף נ״ה סימן (או״ח ע''בשו המבואר באופן : תשובה:

 לחודש באחד נולד שני ונער הראשון״ אדר לחודש בכ״ט מעוברת בשנה נער
 שנולד זה, מעוברת לא שנה היא"מצוה בר" נעשה שבו 13ה ושנת השני אדר
 הנולד וזה אדר לחודש כ״ט יום עד גדול איננו הראשון אדר לחודש בכ״ט
 גדול נעשה אדר לחדש אחד יום שהגיע כיון השני אדר לחודש באחד אחריו

 )שלום שערי..(שנה13 בן

 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ְגֻבָרתֹו:  ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהׁשּ הנעלבין ואינן עולבים שומעין    ְוֹאֲהָביו ּכְ

עליהן הכתוב  חרפתן ואין משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין
 גיטין לו:)אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו(

לפנינו מעשה נפלא, המעיד על גדלותו של אדם, שהעדיף לביש את עצמו  
בושות גדולות, והעקר לא לגרום בושה לאחרים התכוננות גדולה ניכרה 
בביתו של גביר העירה. בתו המהוללה נכנסה בברית הארוסין, ובעוד ימים 

בני העירה את שמחת כלולותיה עם חתנה המהולל. הגביר  מספר, יחגגו
יב לזון את הזוג לכל ימי חייו, יהבטיח לבתו סכום עתק כנדוניה, ואף התח

וגם יחד להם דירה מפארת. מספר ימים לפני החתונה, החתן כמעט לא יצא 
מפתח חדרו, ארון הספרים שהיה עמוס בספרי קודש נדירים, רתקו אותו 

ספר אנשים בודדים לא ראה איש את פניו. בערב שבת אליו, ולמעט מ
נה, עמד לו החתן והשקיף בעד חלון חדרו אל עבר בית הורי ושלפני החת

אשתו לעתיד, וראה שכלם עסוקים בהכנות לשבת, אופים חלות ומבשלים 
תבשילים. והנה באותה שעה נכנס למטבח תרנגול, והחל לנקר מהחלות 

כלה למטבח, והבחינה במה שעשה התרנגול, שהוכנו לשבת. פתאום נכנסה ה
וחמתה בערה בה, ומיד אחזה בתרנגול וזרקה אותו בחזקה על הקיר, ומעצמת 
המכה, מת התרנגול. ברגע שראה זאת החתן, החליט בלבו שאינו רוצה 

דותיו הרחומות לא יכלו לשאת את אכזריותה של הנערה. ינשא לה. מילה
המדרש. טובי הלומדים של העירה  מיד סגר החתן את ספריו והלך לבית

שקועים היו בלמוד, ולא שמו לב לחתן שפסע לעבר קופת בית הכנסת 
שניצבה על הבימה, והיתה מלאה במטבעות. החתן החל מקרב ידיו לעבר 
הקופה, הוא פתח את המכסה של הקופה, ולפתע השליכה ארצה.הס הושלך 

רי הבימה ונתפס בבית הכנסת, ועיני הכל ננעצו בבחור שהסתתר מאחו
בגנבתו. באותם ימים היו נוהגים לבנות חדר מיוחד מסורגים, המיועד 

לקח והושם נלהעניש את מי שעשה מעשים שאסורים לעשות.אותו חתן 
באותו חדר, וכל מי שהיה  עובר כדי להכנס לבית הכנסת, היה רואה את 

זה  מי שאסור באותו החדר. שבת המלכה פרשה את כנפיה, והגביר המתין
זמן רב לחתנו שיתלוה אליו לבית הכנסת, וכשראה שחתנו אינו נמצא, חשב 
שהוא כבר הלך לבית הכנסת. והנה כשהגיע לשם הגביר, חשכו עיניו בראותו 
את חתנו לעתיד אסור בחדר... מיד בירר מה עולל חתנו, וכשנודע לו שניסה 

ירה. יור מהעלגנוב, מיד החליט לבטל את השדוך, ובמוצאי שבת, סולק  הבח
כששב החתן אל בית הוריו הנדהמים ששמעו מפיו את דבר המעשה,שאלוהו 
מדוע עשה כן? השיב להם הבן לא עלה בדעתו לביש בת ישראל ולהודיע 
לה שאיני מוכן להתחתן אתה בגלל שראיתי את אכזריותה, ולפיכך העמדתי 

דוך יל השפנים כגנב, כדי שיבישו אותו ויזרקו אותי מהקהילה, ובכך יתבט
בלי לפגוע בכלה... חלפו שנים, וה"חתן הגנב" התפרסם בעולם היהדות 
כרבי העשיל מקרקא זצ"ל, רבם של הש"ך (השפתי כהן) וה"נחלת שבעה", 

 ורבים מגדולי הפוסקים שלאחריו.

 

הנעלבין ואינן עול   ִּבְגֻבָרתו:

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממ גגממִמּפִ

  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

ב אתלחדדדרכושהיהל"זצ, קמבריסקחייםהנעלבגברתֹו:מׁש

"

דרשהיהל"זצק

"תת"ת"פרפראות"
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ּון„'  ׁ̆ י ƒֲחר ַּ̇ ם  ∆ּ̇ ‡ַ ם ו¿ ם ָלכ∆ ח≈ ּלָ ƒי 

ם''„' " ם ָלכ∆ ח≈ ּלָ ƒים"‰ ‰˜ב - י ƒי ּ‚ו… ם ּבַ ח≈ ּלָ ƒַנ‡י , י ¿̇ ƒם  -ּב ∆ּ̇ ‡ַ 'ו¿
ּון' ׁ̆ י ƒֲחר ַּ̇ - ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ַע˙ ַ‰ ¿ ׁ̆ ƒּב." 

ם''„' " ם ָלכ∆ ח≈ ּלָ ƒם "‰ ‰˜ב - י ƒָחָמ‰ ע ל¿ ƒּמ ם ּבַ ר ָלכ∆ ַיֲעז…
ַנ‡י ‰יˆ‰"ר,  ¿̇ ƒּון' -ּב ׁ̆ י ƒֲחר ַּ̇ ם  ∆ּ̇ ‡ַ ‰ - 'ו¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ַע˙ ַ‰ ¿ ׁ̆ ƒּב." 

ם''„' " ם ָלכ∆ ח≈ ּלָ ƒם'"‰ ‰˜ב - י ח∆ ם 'ל∆ ַלח ָלכ∆ ¿ ׁ̆ ƒָנָס‰-י ר¿ , ּפַ
ַנ‡י  ¿̇ ƒּון' -ּב ׁ̆ י ƒֲחר ַּ̇ ם  ∆ּ̇ ‡ַ ˙ - 'ו¿ ּלו… ƒפ ¿ּ̇ ַע˙ ַ‰ ¿ ׁ̆ ƒּב." 

ּלוּ  ≈‡ ˙ ָ„עו… ים , מו… ƒַרּב „ עו… ‰ו¿ ּנָ ≈‰ ל , ּכָ ּכָ ƒינּו מ ל≈ ים ‡≈ ƒ̃ ֲע רזו… ב∆ . ע≈
ים ƒע י ָ‰רו… יר≈ ƒינּו ַ‡ּב ≈̇ ַרּבו… ׁ̆ מ≈ „ו… ָ̃ ָרם  ˜ו… י"˜ ‰ר‰, ּומ¿ ƒיב  ַרב י≈

‰"ע זי ַין ז∆ נ¿ ƒו… ַעל ע ׁ̆ ַסר ַנפ¿ ּמָ ∆ י˙ ַ‰ "˜ ‰ר‰. ׁ̆ ל''ּב≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי 
ּ‚ּור זי ƒע מ"„ עו…  .ו¿

˙ ָ„עו… ַר˙ ַ‰ּמו… ים , ַמּט¿ ƒל ¿ּ̇ ƒי ע"י ַ‰ּנ ַזּכ≈ ים מ¿ ƒ‡ ר≈ ים י¿ ƒ ׁ̆ ֲ‡ָנ
ים ƒּו‡, ָ‰ַרּב‰ : ˙ ר ‡∆ ר≈ עו… ˙ל¿ ָבבו… ˙ , ַ‰ּל¿ נּו ‡∆ ּב≈ ƒל ים ּב¿ ƒנ ַ‰פ¿ ּול¿
ָין  נ¿ ƒּוב ָ‰ע ׁ̆ ָח ∆‰‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ירּו˙ ּבַ ƒ‰ ל ַ‰ּז¿ ∆ ׁ̆ , ‰ ָ̃ ֲעמּוָל‰ ַוֲחָז ַּ̇ ַעל 

יָנּ‰  ≈‡ ∆ ָב‰ ׁ̆ ָ םׁ̆ ָ̃ י  .ר≈
ָרן ¿̇ ַח י˜ ו¿ ƒַמֲעמ „ ל∆ ר י∆ ב≈ ן , עו… נ≈ ּבו… ¿̇ ƒז…‡˙ּומ ָ„ָע‰ ּכָ מו… ּבו… . ּב¿ ƒל ּוב¿

יָ‰‰ ƒמ ¿ּ̇ ָל‰  ‡ן: עו… ׁ̆ ּכָ ‰ י≈ ָר‰ ָנ‡∆ ימ¿ ƒ‡ ∆ ׁ̆ ר , ַ‡ף  מ≈ ָבר ‡ו… ַ‡ך¿ ַ‰ּ„ָ
י ƒנ ≈ ׁ̆ ר¿ ָ„ּ ,‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ ּבַ ָ̃ י ƒ̇ ¿ ּׁ̆ ין ַ‰ ר ּב≈ ∆ ׁ̆ ∆ּ̃ ˙ , ַמ‰ ַ‰ ָחמו… ל¿ ƒמ ל¿

ָנָס‰ ַפר¿ ‰ ‰ּו‡? ּול¿ ∆ ּׁ̆ ַ̃ ¿̇ ƒָרט מ פ¿ ƒָע‰ , ּוב„ָ ˙ו… ַ‰ּמו… ‡ו… ר¿ ƒּב
ר∆  ∆ ּׂ̆ ַב ר ˙ ַעל ַ‰מ¿ ז∆ ָנַע˙ ָ‰ע≈ ַ‰כ¿ י ּב¿ ƒ̃ ל… רָ‰‡¡ ∆̂ ָכך¿ . ַ‰ּי≈ ּוַמ‰ ּב¿

רו…  ¿̂ ƒי ˙ יַע ‡∆ ƒנ ַ‰כ¿ ָכ‰ ל¿ ּזָ ∆ ָ„ָבר ׁ̆ ָח„ּב¿ ∆‡? 
ל  ׁ̆ ‰ּו‡ ‡∆ ַ‚ּ ƒַרּבו… נ , ‰ ר∆ ּכו… מו… ר¿ ּוָב‰ . ּ„ַ ׁ̆ ¿ּ̇ ּנּו  ּמ∆ ƒל מ ּב≈ ַ̃ ּומ¿

יָר‰  ƒ‰ ‰ּב¿ ַזּכָ ˙ , ו¿ ט∆ ∆ ׁ̆ ַפ יםַ‰ּמ¿ ƒָבר ¿„ּ‰ַ ˙ י  :‡∆ ָבר ַ‰ּ„ָ ָי„ּוַע ֲ‰ר≈
„ מזו‰"˜  עו… ‰"˜, ספ‰ו¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ּבּור ּבַ ƒ„ּ‰ַ ∆ ׁ̆ , ˙ ∆ ׁ̆ ַ‚ר∆ ˙ מ¿ ∆‡
יָנ‰ ƒכ ¿ ּׁ̆ ‰ַ . ‰ּ ּנ≈ ƒּומ ,‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ˜ ּבַ ≈̇ ו… ּׁ̆ ‰ַ ∆ ּלּו , ׁ̆ ƒ‡ ן ּכ¿ י 'ּב∆ ƒיז ֲ‡נ ƒר ַמכ¿

' ך¿ ל∆ ב ַל‰˜ב, ַ‰מ∆ ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ı ל¿ י ָחפ≈ ƒּבו… "‰ ֲ‡נ ˜ ַ„ּב≈ ¿̇ ƒ‰  .ּול¿
‰ ז…‡˙"‰ ‰˜ב ∆‡ ‰ּו‡ , רו… ָ‡ב ו¿ ָמןּכ¿ ı , ַרח¿ פ∆ ח≈ ן ּוב¿ ָרˆו… לו… ּב¿ ּב¿ ַ̃ מ¿
ּמו… . ַרב ƒע ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒל ּומ ∆‡ ן ָ‡‰ּובּכ¿ ‰ ַלֲ‰ָ‚ָנ‰ . ּב∆ כ∆ ּזו… ∆ ׁ̆ ּמּוָבן  ּכַ

ר ∆̂ ַ‰ּי≈ ים מ≈ ƒי ַ‰ּ‚ו… ‰ , ּומ≈ כ∆ זו… ָנָס‰ ו¿ ַפר¿ ָכל ל¿ ַוח ו¿ ר∆ בטּוב ּב¿ י . ָוטו… ƒּכ
ך¿  ל∆ ן ַ‰ּמ∆ ‰ּו‡ ּב∆ ∆ ׁ̆ יז  ƒר כ¿ ƒ‰ ‡י ‰ּו  .ֲ‰ר≈

 ¿ ׁ̆ ‡ַ ָריו ו¿ ¿ ׁ̆ י ַ‡ ˜ו… ר≈ ל¿  ח∆
 ואמצו חיזקו

 .דאווענען ביים נישט רעדט יונגעל יודישע א
 א גוט שבת

 ברגש נהלך מכון

 ‰מ‡ריך:) נ„ ברכו˙( ל"חז ‡מרו
, ו˘נו˙יו ימיו לו מ‡ריכין ב˙פיל‰
 לי„י ב‡ ב˙פיל‰ ‰מ‡ריך ו‰˙ני‡

 ‰‡ ב‰ „מעיין ‰‡ ˜"ל, לב כ‡ב
 בˆרכי ˘מעיין ל"ר. ב‰ מעיין „ל‡

 ו‡ין, ב˜˘˙ו לו ו˘יע˘ו ב˜˘˙ו
 ב‚„ול˙ו מ˘וטט˙ מח˘ב˙ו
 „ל‡ ‰‡'. י˙ ‰בור‡ ורוממו˙

 „ב˜ו˙ ‚ו„ל מפני ל"ר ב‰ מעיין
 ‰בור‡ ורוממו˙ ב‚„ול˙ מח˘ב˙ו

 ˘"כ ול‡ במˆי‡ו˙ בטל ‰ו‡' י˙
 ו˘ו‡ל ˘מב˜˘ מ‰ ר˜. ב˜˘˙ו
 „"ע'. י˙ כבו„ו ב˘ביל' י˙ מ‡˙ו
 חי לכל ומ˘ביע י„יך ‡˙ פו˙ח
 ל"ר. „רכיו בכל' „ ˆ„י˜ רˆון

, ˆ„י˜, מ˘ביע ומי פו˙ח מי מפר˘
 כל ל"ר ,„רכיו בכל' „, ˆ„י˜ ו‡יז‰
 עˆמו ל‰נ‡˙ ב‰ם מכון ‡ינו „רכיו

 ז‰ בענין נמˆ‡. „רכיו בכל' „ ר˜
 .ב˙פיל‰ ל‰‡ריך י˘

 ) לצבי' ד צמח(

 וב˙פיל‰ ב˙ור‰ ‡„ם ˘עוס˜ מ‰ וכל
 יו˙ר פרנס˙ו י‰י‰ ב„בי˜ו˙ יו˙ר

 עבו„˙ עי˜ר ז‰ כי, בריוח מˆוי‰
 פ‡‰( ‰מ˘נ‰ כמ‡מר ‰ז‰ בעולם ‰‡„ם

 ‡וכל˘‡„ם „ברים ‡לו) ‡"מ ב"פ
 ו˙למו„' וכו ‰ז‰ בעולם פירו˙י‰ן

 ‰‡„םיוכל ובו„‡י. כולם כנ‚„ ˙ור‰
 ע˜ימ˙ י„י ˘על בז‰ בטוח ל‰יו˙
 לו ב‡ וב˙פיל‰ ב˙ור‰ ˘פ˙יו
 :פרנס˙ו

 לכם ממטיר ‰נני ‰פסו˜ פירו˘ וז‰ו
 „יבורים לומר רˆ‰, ביומו יום „בר' ו‚ו

 מז‰ וב˙פיל‰ ב˙ור‰ ˘˙„בר ˘לך
 ˘י‰י‰ כמו כי, פרנס‰ לך ˙ל˜ט

 וב˙פיל‰ ב˙ור‰ ˘לך ‰„יבורים
 בריוח פרנס‰ לך י‰י‰ ‡זי יו˙ר ל˘מ‰
 ב˙ור˙י ‰ילך ‡נסנו למען וז‰ו, יו˙ר
 ב˙ור‰ ילך ל‡ ‡ם לומר רˆ‰, ל‡ ‡ם

 ˆריך וי‰י‰ פרנס‰ לו י‰י‰ ל‡ ל˘מ‰
 ו‚בעו˙ ב‰רים ˜ור‡ כמו לר„וף

 ‡ם ‡בל, פרנס‰ ב˘ביל רבו˙ וטרחו˙
 מ„בריו פרנס˙ו יל˜וט ‡זי ב˙ור˙י ילך

 )ושמש מאור( :ממ˘

...  ס"דב

 ‰כ˘רים י˘ר‡ל בבני כ‡ן ‰י‰ וז‰
 י˘ר‡ל בני ויˆע˜ו ב‰ם נ‡מר כי
 ‰י‰ ל‡ ˆע˜˙ם ˘עי˜ר '‰ ‡ל

 כי' ל‰ ‰„בר ˘נו‚ע על ‡ל‡
 לו כביכול בˆר‰ נ˙ונים כ˘י˘ר‡ל

 ˜י„ו˘ ‚ו„ל רב בז‰ י˘ כי ועו„, ˆר
 ‡ל ˘‰ו‡ בעולם ˘מו ˘י˙‚„ל' ‰

 ר‡ם כ˙ועפו˙ ממˆרים מוˆי‡ם
 על ‚„ול מלך ˘‰ו‡ ול‰ר‡ו˙, לו
 כי ˘למעל‰ ו‰˘רים ‰עמים כל
 פורח מˆרים ˘ל ˘˘ר י˘ר‡ל ר‡ו

 ‡מרו ו‰נ‰. ‡חרי‰ם ונוסע ב‡ויר
 בזכו˙ ‰˙ול‰ כל )ב"ע' י ברכו˙( ל"חז

', וכו עˆמו בזכו˙ לו ˙ולין ‡חרים
 ˘י˘ר‡ל ‰"‰˜ב כ˘ר‡‰ כן ועל
 לומר למרום עיני‰ם ˙לו

, ˘מו כבו„ בעבור' ‰ ˘יו˘יעם
 מ‰ ו‡מר עˆמם בזכו˙ ל‰ם ˙ל‰

 ˙ולין ו‰ם ˘‡˙‰ ‡לי ˙ˆע˜
 י˘ר‡ל בני ‡ל „בר, בי ‰ˆע˜‰
 י˘ר‡ל בני זכו˙ כ„‡י כי ויסעו
 ולז‰, בזכו˙ם ‰ים ל‰ם ל˜רוע
 ביום' ‰ ויו˘ע ל‰לן ‰כ˙וב ‡מר

 ויר‡ מˆרים מי„ י˘ר‡ל ‡˙‰‰ו‡
 ˘‰י˘וע‰ לפי פירו˘, י˘ר‡ל
 זכו˙ כי י˘ר‡ל עם ‰י‰ ‰‰ו‡ ביום

 ל‰ו˘יע לז‰ ‚רם י˘ר‡ל
 ‡˙ י˘ר‡ל ויר‡ כן ועל, מ‡ויבי‰ם

 ‰ים ˘פלטן', ו‚ו מ˙ מˆרים
 בעיני‰ם י˘ר‡ל ˘יר‡ו ליב˘‰

 ממ‰ ‰יפך, ˘ונ‡י‰ם ‡בו„
 ‡ל) ז"י, ט"י בר‡˘י˙( בלוט ˘נ‡מר
 מוב‡( ל"חז ו‡מרו ‡חריך ˙ביט

 עמ‰ם ‰ר˘ע˙ ‡˙‰ )˘ם י"בר˘
 ‡ינך ניˆול ‡˙‰ ‡בר‰ם ובזכו˙
 ו‡˙‰ בפורענו˙ם לר‡ו˙ כ„‡י
 ˘ר‡ו י˘ר‡ל ויר‡ כ‡ן ‡בל, ניˆול

 ‰‰ˆל‰ ‰י‰ כי בעיני‰ם במפל˙ן
 .וכ‡מור בזכו˙ם

 )באר מים חיים(

 לזכות ידידנו הדגול

 הי"ו רחלבן  שמואל דודהנה"ח 
 ומשפ' החשובה

'ׁ ל ל

יָחה ַּבְּתִפ ה ֶׁשַּבֶלב, ִּגָליֹון ְלִעּדּוד ְוִחזּוק ְּבִעְנַין ֲעבֹוָד   ְלַתְׁשַּב"ר ָלהיּוְזִהירּות ַהּׂשִ
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ים ƒנ ל ַעל ַ‰ּבָ ל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰  ל¿
ים" ƒנ ˙ ּבָ ‡ו… ר¿ ƒּכּו ל ז¿ ƒי "ו¿  ּב¿

על…וב‰ר‰"˜  ל∆ ƒמ „ ƒו י ּ„ָ ƒָל„  ַרּב זי"ע נו…
ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ל…מ…‰  ¿ ׁ̆ יו ר'  ƒב‡ָ ַנ˙ ˙˜"ו ל¿ ¿ ׁ̆ ƒּב

" ˙ ַ„ּ ƒמ ר ָי„ּוַע ּב¿ ב≈ ָבבו… ּ„ו… ל¿ ƒּב ˙ מ∆ ¡‡ ,"
 ׁ̆ „ו… ָ̃ ם ּכ¿ ס≈ ר¿ ּפַ ¿̇ ƒּו˙ו… נ„ּ ָחר ַטל ַיל¿ ¿ ׁ̆ ƒמ

ם ח∆ ר∆ ‰., מ≈ ּלָ ƒ‰ ¿̇ ƒל ‡ ָ̂ ב ָי מו… ַ‰ּטו… ¿ ׁ̆  ּו
‡ ָ ׁ̆ י ר' זּו ƒַרּב‰ָ ך¿ ו¿ ל∆ ימ∆ ƒל י ר' ‡¡ ƒּו  ָ‰ַרּב‡ ּבָ

ֲ‡לּו  ָ ּׁ̆ ∆ ׁ̆ , ּוכ¿ ּנו… ַ̃ נ¿ ַ̃ ˙ ַעל  ‰ו… ¿̇ ƒַעם ל ּפַ
ר ַ‰ּ„ָ  ∆ ׁ̆ י˙ ַעל ּפ≈ ƒנ ָ̃ ¿„ ƒּ̂ ּמו… ַ‰ ƒ‡ ˙ ∆‡ ,‰ ז∆ ׁ̆ ּכָ „ו… ָ̃ ן  ב∆ ‰ ָזכּו ל¿ ָבר ָלּמָ

יו ƒר ָ‡ב ∆ ׁ̆ ‡ֲ ם ˘ב"˜ ּכַ ָכל יו… י ּב¿ ƒם ּכ ≈‡‰ָ ‰ ָ̇ ל…מ…‰ -ָענ¿ ¿ ׁ̆ ָלּ‰ ר'  ע¿ ּבַ
˙ ַלֲחרּוז  ּבָ ַ ׁ̆ ם  ˙ יו… רו… ƒמ ז¿ ƒיַע ּב ƒ‚ּים ַמ ƒנ י ּבָ נ≈ ים ּוב¿ ƒנ ˙ ּבָ ‡ו… ר¿ ƒּכּו ל ז¿ ƒי "ו¿

ָמּ‰" ¿ ׁ̆ ƒל ˙ וו… ¿̂ ƒָר‰ ּוַבּמ ו… ּ̇ ים ּבַ ƒ̃ ס¿ י ‰וּ  עו… ַלֲ‰בּו˙ ֲ‰ר≈ ¿̇ ƒ‰ ב ּב¿ ַל‰≈ ¿̇ ƒמ ‡
פּו˙ ַעל¿ ¿̇ ƒ‰ י ≈„ ָל‰ ַע„ ּכ¿ „ו… ר  .ּ‚¿ ב≈ „ו… ˙ו… ּכ¿ ָ„ּ ƒכּו˙ מ ַלל ז¿ ¿‚ ƒּוב ,‰ ַלל ז∆ ¿‚ ƒּב

. ָכך¿ ן ָזָכ‰ ל¿ , ָלכ≈ ָבבו… ל¿ ƒּב ˙ מ∆ ¡‡ 

לוּ  ּב¿ ַ̃ ּי¿ ∆ ׁ̆ ל ַע„  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ יר ּול¿ ƒ̂ ַ‰פ¿  ל¿
ם ָמ˜ו… ע ּב¿ ַ‚ּ פ¿ ƒ(בר‡˘י˙ כח, י‡),  ַוּי ƒע ‰ּו‡ מ ַ‚ּ פ¿ ƒן ַוּי ו… ׁ̆ ּלָ

ַ‚ע ‰ ּפ∆ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒּב ˙ ּבו… ַ‰ר¿ ָמ‰ ַעל ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ֻ ׁ̆  ,
יַע  ƒ‚ּ ַמפ¿ ˙ו…  ,ּב¿ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒּב ˙ ָענו… ≈‰ ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ƒר ּי ∆ ׁ̆ ַע„ ֲ‡

 : ׁ̆ י ƒ„י ƒ‡ ען [ּוב¿ ען  מּוז מ∆ ע‚∆ יי  ּפ∆ ער  ּבַ ז∆ ער ‡ּונ¿ יּב∆ ƒל 

ער עפ∆ ∆ ׁ̆ ‡ ם ּבַ ƒַמי ָ ּׁ̆ ƒֲעָנ‰ מ ּנַ ∆ ׁ̆ ם  ר∆ ט∆ ], ּוב¿
י„  ƒר ַ‰ט¿ ּל¿ ƒי˜ מ ƒס ˙ ַ‡ל ַיפ¿ ל ‡∆ ָיכו… ב¿ ƒּכ

. נו…  (לי˜וטי „"„ פר' ויˆ‡     ˜ו…
 ב˘ם ‰ר‰"˜ ר' „ו„ מלעלוב זי"ע)

יָל‰ ƒי ֲ‡כ נ≈ פ¿ ƒיָל‰ ל ƒפ ¿ ּ̇ 
ל  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ָ‡ָ„ם ל¿ ƒר ָ̂ יָל‰  ƒם ֲ‡כ ≈„ ˜ו…
 ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ים ‡.  ƒָבר ָר‰ ַעל ‚' ּ„¿ ָ̂ ¿̃ יָל‰  ƒפ ¿ּ̇
י  י„≈ ƒיָל‰ ל ƒע"י ָ‰ֲ‡כ ‡ ּל…‡ ָיבו… ∆ ׁ̆ ר, ב.  ≈ ׁ̆ ּכָ
י‡ּו˙ ַ‰ּ‚ּוף, ‚.  ƒר ב¿ ƒל ‰ י∆ ¿‰ ƒַמֲחָל‰, ַר˜ י

י ָ‡ָ„ם. ינ≈ ƒב מ¿ ƒּוַע ל„ ּיָ ָמ‰, ּכַ ָ ׁ̆ ּון ַלּנ¿ ּ̃ ƒּ̇  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ 
 ב˘ם ‰ר‰"˜ ר' „ו„ מלעלוב זי"ע) פ' וי˘לח -רבים זל‡ט˘וב  (מים

ם ƒַמי ָ ׁ̆  ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ר  ָחב≈ יָל‰ ַעל ‰∆ ƒפ ¿ ּ̇ 
 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ָח„  ל ‡∆ ‰ ַעל ּכָ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒיר ּב ƒּ̇ ַ‰ע¿ ׁ̆ ָ‰ָי‰ ל¿ ∆„… ּ̃ ּכו… ּבַ ר¿ ַ„ּ

 ̃ ר ‰ר‰" ּפ≈ ƒס ם. ו¿ ƒַמי ָ ָח‰ ּבּוָנם ׁ̆ מ¿ ƒׂ̆ י  ƒָח‡ַרּב יס¿ ƒ ׁ̆ ר ּפ¿ ƒַעם  מ ּפַ ∆ ׁ̆ זי"ע 
ָנעו… ‰ר‰"˜  ין, ּומ¿ ƒל לּוּב¿ י„ּו˙ ּב¿ ƒֲחס ָח„ ּבַ ם ‡∆ ƒר ע ּב≈ ƒ„ּ ˙ָח ∆‡ „ ƒו י ּ„ָ ƒַרּב

וער יו∆ ƒעל :  ל∆ ָ‡ַמר לו… יס ּבו… זי"ע ו¿ ƒנ ַ‰כ¿ ָך ל¿ נ¿ ˆו… ם ר¿ ƒ‡"
ים ָעָליו ƒַרֲחמ ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ¿ ּ̇ ם,  ƒַמי ָ ׁ̆  ˙‡ַ ר¿ ƒי." 

 ˆופים סוף ˙נ‡ „בי ‡לי‰ו זוט‡) (רמ˙ים           

 (מוע˙˜ מעלון "נועם נ˙יבו˙ינו" ב‡ו‡ן)

   
וביı זˆ"ל מפורסם רבי י˘עי' מ„ינ: ˙˜ˆיר

̃ ו‡י˘ ‰י‰ בכל ‰‡יזור , י‰ו„ים כ‚ויים, כˆ„י
˜„ו˘, במיוח„ ‰י‰ מפורסם ב˙פיל˙ו ‰זכ‰ 
ב‰˙ל‰בו˙ ‚„ול‰. ‡ף ‰„וכסים ‰˘˙„לו 
בכל כוחם ˘‰ˆ„י˜ יעבור „רך ˘„ו˙י‰ם, 

 בכל בטוחים ‰יו ˘י˙ברכו ‰יבולים.

 ıי ƒב ינו… ƒ„ ס מ¿ ּכָ ָעַרך¿ ַ‰ּ„ֻ ∆ ׁ̆  ‰ ּבָ ƒס ַ‰ּמ¿
יָר˙ו…  ƒט ל , ּב¿ „ו… ָ‚ּ ıּבּו ƒ̃ יָר‰  ƒיָ‡‰ ָ‰ע ƒב ≈‰
יר ƒ„ָנ ל , ו¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒע„ָ יָ‰ ַ‰ּנו… נ∆ ז¿ רו… ים מ≈ ƒל ַרּב ∆ ׁ̆

י˙ ƒיָנ‰ ָ‰רּוס ƒ„ י . ַ‰ּמ¿ ≈„ ך¿ ּכ¿ ו… ּ̇‰ ּבָ ƒס , ַ‰ּמ¿
ל ַ‰  ∆ ׁ̆ יו  ָ̇ „ו… ם ַעל ‡ו… יָח‰ ּ‚ַ ƒׂ̆ ָל‰  ¿‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒינ ƒ„ּו‰ י˜ ַ‰ּי¿ ƒ„ּ ָכ‰ , ַּ̂ ּזָ ∆ ׁ̆

ן  ס≈ ַ‡כ¿ י ל¿ ƒמ ˜ו… ס ַ‰ּמ¿ ּכָ ֲעיָ ַ‰ּ„ֻ ים, ָר˙ו… ּב¿ ƒׂ̆ י מ≈ ƒל ּב¿ ƒמ , ‰ ּבָ יָח‰ ‰ּוס¿ ƒׂ̆
י˙  ƒ‡ָר ¿̃ ָח„ , זוּ ַ‡ ∆‡ ים ל¿ ƒ‡ ¿ׂ̆ ּנו… ƒים מ ƒּי ƒז ּכָ ר¿ יםַ‰ּמ∆ ƒנ ז¿ ˙ ָ‰רו… ּבַ ƒּס ƒל מ ∆ ׁ̆. 

ך¿ ּב¿  ∆ ׁ̆ ˙מ∆ ˙ ֲ‡ֻרּכו… עו… ָ ׁ̆ , ¡‡ ים ָ‰יּו ַ‰ּנ∆ ƒכ ל¿ ים ‰ו… ƒיםָספ ƒר ַסּפ¿ ׁ̆ , ּומ¿ י ƒ‡
י ƒ‡יּפּוָריו ƒס ר ָחוּו , ׁ̆ ו¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָמ מ≈ ¿̂ ַע ר ּב¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ עּו ם ּומ≈ מ¿ יםָׁ̆ ƒר ֲ‡ח≈ , מ≈

יל ƒֲעל י˜ ּבַ ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ ˙ו…  ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃  ˙ ר∆ ּכ∆ ƒנ „ ַ̂ י ˙ . ּכ≈ ימ∆ י∆ ַ̃ ¿̇ ƒמ „ ַ̂ י ּכ≈
יו ַעל  ָ̇ כו… ר¿ ƒרּב ַ̇ ˙ ַעל , ֲ‡ ∆ ׁ̆ ָרָכ‰ מּוח∆ ˙ ּב¿ ר∆ ר∆ ָּ̇ ¿ׂ̆ ƒמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿

יו ָ̇ יבו… ƒב ָפָע˙ו… , ס¿ ˙ ‰ו… מו… ˜ו… ָכל מ¿  .ּב¿

ב  טו… יıּכ¿ ƒב ינו… ƒ„ ס מ¿ ּכָ ב ַ‰ּ„ֻ ¿ , ל≈ ּׁ̆ ר…ב ַ‰ כּו ּב¿ ר¿ כ¿ ƒנ ∆ ׁ̆  ˙ ּלו… ƒ‰ ¿ּ̇ ‰ַ ים ו¿ ƒָבח
י˜ ƒ„ּ ַּ̂ בו… ַ‰ ָ ׁ̆ ו… ּ̇  ׁ̆ ר…‡ ‰ , ל¿ יםַנֲענ∆ ƒֻסּב ל ַ‰ּמ¿ ָ‡ַמר, ‡∆ ˙ו… : ו¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇  ˙ ∆‡ ו¿

ָבר  םּכ¿ ∆̇ י ƒ‡ ַע "? ר¿ מו… ָ נוּ  -ׁ̆ ָמע¿ ָ נוּ , ‡ּוָלם, ׁ̆ ינ≈ ע≈ ינוּ ל…‡ , ּב¿ ƒ‡ו… ! "ָר„ ‰ו…
ים ƒח כ¿  .ַ‰ּנו…

ן" כ≈ ַחיי , ּוב¿ ר¿ ‡ו… יל ו¿ ƒ‡ ם ‰ו… ∆ּ̇ ‡ַ‰ ם ַ‰ּז∆ ‡ו… , ַ‰ּיו… ‰ ּבו… ˙ ַוֲ‡ַחּו∆ ם ‡∆ ָלכ∆
˙ו…  ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ַע˙  ¿ ׁ̆ ƒי˜ ּב ƒ„ּ ַּ̂ חּו ָלַ„ַע˙; ַ‰ ָווכ¿ ƒ̇ ם , ו¿ ∆ּ̇ ַמע¿ ¿ ׁ̆ ר  ∆ ׁ̆ ָכל ֲ‡ י ּכ¿ ƒּכ

יָמ‰ , ַע„ ּכ…‰ ƒילּו נ ƒפ‡ֲ ‰ ָ̇ ָזָמ‰ַ‡ַח˙ ל…‡ ָ‰י¿ ל ַ‰‚¿ ∆ ׁ̆"! 

ָע  ָ ׁ̆ עּוָ„‰‰ ּב¿ ל , ַ‰י¿ ָי‰ ‡∆ ַמל¿ ל ַ‰ּפָ ָ‡‰ ּכָ ¿̂ ר ָי ב∆ עו… ע≈ י˜מ¿ ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ , נו… 
י  ≈„ ןּכ¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ‡ו…  ל¿ ר¿ ˙ ּבו… ָ„˙ו… ‡∆ ַע˙ ֲעבו… ¿ ׁ̆ ƒּב. 

ים ƒנ בוּ  ָ‰ֲ‡„ו… ¿ּ̂ ƒים נ ƒ̃ ָּ̇ ֻר ם מ¿ י‰∆ ≈̇ מו… ˜ו… מ¿ ƒל ,
ים ƒעּור ם ּפ¿ י‰∆ ≈̇ יו… ƒּפ ∆ ׁ̆ ים , ּכ¿ ƒמ‰ָ ¿„ ƒיטּו נ ƒּב ƒ‰ ו¿

ל  ∆ ׁ̆ ˜ּו˙ו…  ב≈ ¿„ ƒּו˙ ּב‡ ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ י ַוֲ‡חּוז≈
י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ˜ , ˙ ירו… ƒפ ּס¿ ף ּבַ ַרח≈ מ¿ ƒּכ ‰‡ָ ר¿ ƒר נ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

י ָמˆּוי  ƒּ̇ ל¿ ƒב ˙ ּוכ¿ נו… יו… ל¿ ַלל ע∆ ָלם ּכ¿ עו… ּבָ
‰ ˜ּו˙ו… . ַ‰ּז∆ ב≈ ַלֲ‰בּו˙ו… ּו„¿ ¿̇ ƒ‰ , …ּוּו לו ƒ ׁ̆

„ ָר‡ ‰ו… ‰ ּנו… ∆‡ ָרף , ַמר¿ ָׂ̆ ָ‡ך¿ ו¿ ל ַמל¿ ∆ ׁ̆ ּכ¿
ים ƒנ יו… ל¿ ם ָ‰ע∆ ƒַמי ָ ׁ̆ י  מ≈ ¿ ּׁ̆ ƒמ. 

ָע‰ ָ ׁ̆  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ם, ּב¿ ָ ׁ̆ ים  ƒח כ¿ ים ַ‰ּנו… ƒנ ז¿ ָח„ ָ‰רו… ל ‡∆ ∆ ׁ̆ ָלנּו˙ו…  ָע‰ ַסב¿ ¿̃ , ּפָ
˙ ∆ ׁ̆ ר∆ ¿ ׁ̆ ˙ ּומּו ∆„ ∆̃ ל יו… ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ˙‡ַ נ¿ ƒׂ̆ ן ּב¿ ַטּי≈ ¿̂ ƒ‰ ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ , „ ל עו… ל…‡ ָיכו… ו¿

י‚ ƒל ַ‰ב¿ ≈ (                .ל¿ ׁ̆ מ¿ ∆‰ ‡  בע"‰)ך¿ ָיבו…

 לחידודדי  

 "לחמיבי˙ ‰"
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חּור,  ם ַ‰ּבָ ƒמ…„ ע ל¿ ƒי ל ƒ ּ̇ ב¿ ַ ּׁ̆ ַי ¿̇ ƒ‰ ם ר∆ ט∆
 ‰ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ‰ַ ˙ י ‡∆ ƒּב ƒל ˜ ע…מ∆ י מ≈ ƒ ּ̇ ל¿ ּלַ ּפַ ¿̇ ƒ‰
י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ˙ ינּו ‡∆ ≈̃ ל… ב ָנ‡ „' ‡¡ ַ‰ֲער≈ "ו¿

י˙  ָך ּב≈ ˙ ַעּמ¿ ּיו… ƒפ ינּו ּוב¿ ƒפ ָך ּב¿ ¿̇ ָר ל˙ו… ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי 

 

‰‚‡ון בעל 'פ˜ו„˙ ‡לעזר' ס‚ר ‡˙ ח„ר  ˙˜ˆיר:
˜בל˙ ˜‰ל, בע˜בו˙ מכ˙ב ˘˜יבל. ומספר 
לסובביו סיפור: כ˘למ„ בי˘יב‰ ‡ˆל סבו ר‡˘ 

ללמו„ בי˘יב‰, ‰י˘יב‰ בווערבוי, נכנס בחור 
מ‡מˆי ל‡ י„ע ‡פי' ˆור˙ ‰‡ו˙יו˙, וכל ובחור ז‰ 

 ‰בחורים ללמ„ו ˙ור‰, ל‡ ˆלחו.

 ׁ̆ ‡ָ יָב‰ ל…‡ ָ‡ַמר נו… ƒ ׁ̆ ׁ̆ ַ‰ּי¿ ר…‡ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡ .
ר ‰ּו‡  ָבחּור ַ‡ח≈ ָר‡ ל¿ ּנּו ָ̃ ּמ∆ ƒמ ׁ̆ ≈ּ̃ ƒּוב
˙ ַנּסו… ‡ , ל¿ ּמָ ∆ יַח ׁ̆ ƒל ¿̂ ƒ‰ ‡…ּל ∆ ׁ̆ יַח ַמ‰  ƒל ¿̂ ַי
ם ≈„ ו… ּ̃ ‰ַ .‡ ּלָ ָו‰ , ‡∆ ¿̃ ƒּ̇ ם  ַ‚ּ ∆ ָ‚‰זּו ׁ̆ ל…‡ , ָנמו… ‰ּכ¿ ָ̇ ָכך¿ . ָ‰י¿ פּו , ו¿ ָחל¿

ָבר  ˙ּכ¿ בּועו… ָ ׁ̆  ‰ ּמָ ר, ּכַ ֻבּ‚ָ חּור ַ‰ּמ¿ ַ‰ּבָ „ , ו¿ ≈„ חּור נו… ּבָ ƒָבחּורמ , ל¿
ים  ƒַנּס ם מ¿ ּלָ ּכֻ ∆ ׁ̆ יר ּכ¿ ƒ„ּ ַ‰ח¿ ׁ̆ לו… ל¿ ˙ ָלר…‡ ּיו… ƒ̇ ˙ ‡ו… י"ף ָ‰ַ‡ל∆ ‡∆ "˙, ּב≈

ָלל ָלָח‰ ּכ¿ ¿̂ ל…‡ ַ‰  .ֲ‡ָבל ל¿

ין  ƒָימ נ¿ ƒי ּב ƒףַרּב ‡ל¿ יָב‰, וו… ƒ ׁ̆ ׁ̆ ַ‰ּי¿ ˙ו… , ר…‡ ‡ו… ר¿ ƒל…‡  ּב ˙ נו… יו… ס¿ ƒל ַ‰ּנ י ּכָ ƒּכ
חוּ  ל¿ ָר‡ , ָ̂ חּורָ̃ ˙ו… ּבָ ‡ו… ּבו… , ל¿ ƒר ַעל ל ַ„ּב≈ יָס‰ ל¿ ƒּוב נ ׁ̆ ֲחז…ר ּבו… , ו¿ ּיַ ∆ ׁ̆

˙ו…  ָ ׁ̆ ָּ̃ ּבַ ƒיָב‰מ ƒ ׁ̆ ּי¿ מ…„ ּבַ ל¿ ƒיַח , ל ƒל ¿̂ ינו… ַמ ≈‡ ∆ ׁ̆  ‰ ∆‡ ‰ּו‡ רו… ∆ ׁ̆ , ַ‡ַחר 
 ׁ̆ ≈ּ̃ יַב ƒם ו מו… ָמ˜ו… ¿̂ ַע רל¿ ר ֲעבּורו… , ַ‡ח≈ ≈̇ ים יו… ƒ‡ ¿̇ חּור . ַמ ַ‡ך¿ ַ‰ּבָ
ַ‡ַח˙ ך¿ : "ּב¿ ל∆ ‡ן ל…‡ ‡≈ ּכָ ƒי מ ƒע , ֲ‡נ„ַ ר ‡≈ ∆ ׁ̆ מ…„ ַע„ ֲ‡ ל¿ ƒל ל מו… ּכָ ּכ¿

לּו  ים ַ‰ּלָ ƒחּור יָב‰ַ‰ּבַ ƒ ׁ̆ י ƒן ּב‡ ים ּכָ ƒ„ מ¿ ּלו… ∆ מּוָנ‰ . ׁ̆ ¡‡ ין ּב∆ ƒי ַמֲ‡מ ƒנ‡ֲ
ָמ‰ ל≈ ¿ י , ׁ̆ ƒ„ּו‰ ‰ י¿ י∆ ¿‰ ∆‡ „ מו… עו… ¿ ׁ̆ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַר˙ ַ‰ּבו… ז¿ ע∆ י ּב¿ ƒּכ ‡ ָיר≈
ם  ל≈ ָ ׁ̆ ˙ו¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ י  ƒ„ּו‰ ל י¿ ּכָ ∆ ׁ̆ י  ƒפ „, ּכ¿ ל…‡ עו… ל , ו¿ ַ„ּ ¿‚ ם ‡∆ ַ‚ּ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡

י„  ƒמ ל¿ ַ̇ ים ָחָכם ל¿ ƒחּור מו… ַ‰ּבַ ן ּכ¿ ָ‚‡ו… ו¿
‡ן ים ּכָ ƒ„ מ¿ ּלו… ∆ ׁ̆ ים  ƒָינ ֻ̂  !"ַ‰ּמ¿

ַמע  ָ ּׁ̆ ∆ ּׁ̆ ƒי מ ƒָסב ˙ יָב‰ ‡∆ ƒ ׁ̆ ׁ̆ ַ‰ּי¿ ר…‡
ים  ƒָבר לוּ ַ‰ּ„¿ ˙ , ַ‰ּלָ מ∆ ¡‡ ים ּב∆ ƒ‡ ¿̂ יו…

חּורּוב¿  ˙ו… ּבָ ל ‡ו… ∆ ׁ̆ יו  ƒּפ ƒים מ ƒמ ָ̇ - 
ּפּורו…  ƒס ָעָזר ּב¿ ל¿ י ‡∆ ƒן ַרּב ‡ו… יך¿ ַ‰ּ‚ָ ƒ ׁ̆ מ¿ ƒ‰

ָל‡ פ¿ ין  - ַ‰ּמֻ ƒב ָלל‰≈ ׁ̆ ּכ¿ ַי‡≈ ¿̇ ƒינו… מ ן ‡≈ חּור ָ‡כ≈ י ַ‰ּבָ ƒן , ּכ ƒן מ ם ּכ≈ ƒ‡ ו¿
ַע לו…  ַסּי≈ ר ּול¿ זו… ן ַלע¿ כו… ל  .ַ‰ּנָ י ּכָ נ≈ ָ‡ָנ‰ ַעל ּפ¿ יט ָ‡ָנ‰ ו¿ ƒּב ƒ‰ ‡ּו‰

ח יםַ‰ּבַ ƒטו… ָנַפל ָעַלי, ּור ּבָ ּמַ ∆ ׁ̆ ּ„ו… , ַע„  כ¿ י, נ∆ ƒז ָ‡ַמר ל‡ָ ָעָזר: "ו¿ ל¿ ∆‡ ,
י  ƒ„ּ כ¿ ינ∆ ƒיר ƒּ̃ ‰. ַי ָּ̇ ‡ַ ‰ ַנּס∆ ¿ּ̇ ‰ ? ‡ּוַלי  ָּ̇ ‡ַ ‡ ָ̃ י ַ„ו¿ ƒּכ ׁ̆ י ƒ‚ּ י ַמר¿ ƒנ‡ֲ

ָנ‰ כו… ך¿ ַ‰ּנ¿ ר∆ ∆„ּ‰ַ ˙ ∆‡ ‡ ָ̂ מ¿ ƒּ̇ , ‡ ָּ̇ יע¿ ּיַ ƒס יַח ּב¿ ƒל ¿̂ ַ̇  ‰ ָּ̇ ‡ַ ‡ ָ̃ ַ„ו¿ ו¿
‡ ַמּיָ ¿ ׁ̆ ƒ„ּ , ‡…ם ּבו… ל ָמ˜ו… יחּו ּב¿ ƒל ¿̂ ƒ‰ים ƒר ים ָ‰ֲ‡ח≈ ƒחּור ל ַ‰ּבַ  ".ּכָ

ָנם ָכך¿ , ָ‡מ¿ י ּב¿ ƒל ‰ ָ̇ ָל‰ ל…‡ ָ‰י¿ „ו… ¿‚ּ ‰ ָ̃ ּו ׁ̆ ∆ יָון ּכ≈ ל ֲ‡ָב , ּ̇¿ ׁ̆ ‰ ָ‰ָי‰ ז∆
י ƒיָב‰, ָסב ƒ ׁ̆ ׁ̆ ַ‰ּי¿ ּ̃≈ , ר…‡ ƒע ּבו… ‰ּו‡ ּב‚ַ ר∆ ּמ∆ ֲ‡ַזי ּב¿ ƒיׁ̆ מ ƒּנ , ƒּ̇ ל¿ ּבַ ƒ̃ ˙ י ‡∆

ים ƒָבר י  ַ‰ּ„¿ ƒל ּב¿ ƒמ… ָלסוּ מ ¿ׂ̆ ין ּו ƒים ָימ ƒָבר ן ַ‰ּ„¿ ƒָנםו¿ . ‡לר מ „ , ָ‡מ¿ עו…
ָל‡ָכ‰ ל ַ‰ּמ¿ י ‡∆ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַ‚ּ ƒם נ ˙ו… יו… ‡ו… ַ . ּב¿ ּׁ̆ ַי ¿̇ ƒ‰ ם ר∆ י ב¿ ט∆ ƒּ̇ ƒמ…„ ל ם ל¿ ƒע

חּור י , ַ‰ּבָ ƒּ̇ ל¿ ּלַ ּפַ ¿̇ ƒ‰‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ י ‡∆ ƒּב ƒל ˜ ע…מ∆ ַ‰ " מ≈ ב נָ ו¿ „' ‡ ֲער≈
י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ˙ ינּו ‡∆ ≈̃ ל… ָך ‡¡ ¿̇ ָר ינּו וּ ˙ו… ƒפ ˙ ַע ּב¿ ּיו… ƒפ ָך ב¿ לי˙ יƒ ּב≈ ּמ¿ ָר‡≈ נּו כֻּ , ׂ̆¿ ּלָ

ָך  ∆̇ ָר י ˙ו… ≈„ מ¿ לו… ָך ו¿ מ∆ ¿ ׁ̆ י  ע≈ ¿„ ָמּ‰ יו… ¿ ׁ̆ ƒָכך¿ מ≈ ", ל ˜ו¿ מ∆ ןַ‰ּל≈  ע… ָרˆו…  ב ּוב¿
י  ƒ̇ ילו… ƒל ַ‰ח „ו… מ…„ ּ‚ָ ל¿ ƒחּורל ם ַ‰ּבָ ƒע , ˙ ּיו… ƒ̇ „ו… בּ ל…‡ ‡ו… ¿„ ∆ ו… ׁ̆ ל ˙ 

י"ף ַ‡ל∆  ים "˙, ּב≈ ƒָטע ¿̃ ˙ ּו מו… ל≈ ¿ ׁ̆ ים  ƒּל ƒמ ‡ ּלָ ∆‡ ¿ יׁ̆ ƒמ ּלƒ ּכ¿ , םל≈ ּכֻ ∆ י ׁ̆
 ‰ ּנָ ƒח ¿̇ ָו‰ ּו ¿̃ ƒּ̇ ם„ַ יַח ָ̃ ƒל ¿̂ ‰ַ ין ל¿ ƒמ ל ָעל¿ ן ּכָ ּבו… ƒָכ ר  .ך¿  ּב¿

ָנם ָ‡מ¿ ׁ̆ , ו¿ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ס ָבר , ַ‰ּנ≈ חּור ַלֲחז…ר ּכ¿ ם ָיַ„ע ַ‰ּבָ ָר˙ ַ‰ּיו… ח√ ַלּמָ
ים  ƒ̃ סּו ַ‰ּפ¿ ים ו¿ ƒּל ƒל ַ‰ּמ יל ַעל ּכָ ƒ‚ָר ן ו¿ ≈̃ ָז ב ּכ¿ יט≈ י ‰≈ ƒּ̇ ַמ„¿ ּלָ ∆ ּמו… ׁ̆ ƒע

ם  ּיו… םּבַ ≈„ ו… ּ̃ י . ַ‰ נ≈ פ¿ ƒו… ל˙ י ‡ו… ƒּ̇ ¿‚ ַּ̂ ƒ‰ י ƒיָב‰ָסב ƒ ׁ̆ ׁ̆ ַ‰ּי¿ ָ‡ז, ר…‡ , ו¿
ים  ƒָטע ¿̃ יָב‰ ַעל  ƒ ׁ̆ ׁ̆ ַ‰ּי¿ י ר…‡ נ≈ פ¿ ƒחּור ל ר ָחַזר ַ‰ּבָ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ים ּכַ ƒמ ל≈ ¿ ׁ̆

ּ„ּור  ƒּס ƒמ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ רו…, ַ‰ ¿ ׁ̆ ‡ו… ı ל¿ ≈̃ ל…‡ ָ‰ָי‰ 
ל  ∆ י ׁ̆ ƒןָסב ‡ו… ן, ַ‰ּ‚ָ י ָ‡כ≈ ƒו… ּכ˙ ‡ו… ר¿ ƒּב 

ים ַ‰בָּ  ƒל ו… ׁ̆ כ¿ ƒל ַ‰ּמ ר ַעל ּכָ ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒחּור מ
ּכו…  ַ„ר¿ ר…‡, ּב¿ ¿̃ ƒיל ָלַ„ַע˙ ל ƒח ¿̇ ‰ּו‡ ַמ  .ו¿

ן ָחָז˜ ָ‰ָי‰ לו…  חּור  ָרˆו… י ַלּבָ ≈„ ּכ¿
יַח  ƒל ¿̂ ‰ַ ים, ל¿ ƒע ¿„ ָ‡נּו יו… ∆ ׁ̆ י  ƒפ פּום , ּוכ¿ 'ל¿

ָר‡' ֲעָר‡ ַ‡‚¿ ˙ו… , ַ̂ ר ‡ו… ַטע≈ ¿̂ ƒּנ ∆ ׁ̆ י  ƒפ ּכ¿
י יַח ּב¿ ƒל ¿̂ ƒ‰ ‡ך¿ ‰ּו חּור ּכָ ר ּבָ ≈̇ ַ‡ַחר ו… ל¿

ן ּכ≈ ƒל ‰ּו‡ . מ ח≈ ≈‰˜ ס≈ פ¿ ל…‡ ‰∆ ָל‰ ל¿ ָמם ָוַלי¿ ָר‰ יו… ו… ּ̇ ל ּבַ ַלב , ַלֲעמ… ¿ ׁ̆
י  ַלבַ‡ֲחר≈ ¿ ׁ̆ ר, ׁ̆ רּו ם ּפ≈ ƒע ׁ̆ נּוָר‡"י, ˘ֻחּמָ ט¿ ר¿ ם ּבַ ƒע ˙ ָניו… ¿ ׁ̆ ƒמ ,

ס' ו… ּ̇ ָמָר‡ ו¿ ים , ּ‚¿ ƒ̃ ָס י ˘וּופ¿ ר≈ פ¿ ƒס ל "˙, ו¿ ∆ ׁ̆ ָחָז˜ּוב¿ נו… ‰∆ ˆו… ָרָ‡‰ , ר¿
ָרָכ‰ בַּ  ל, ֲעָמלו… ּב¿ ף ָיַ„ע ַ‰ּכ… ַבּסו… ּל¿ ∆ ׁ̆  .ַע„ 

* * * 
ַמן ַמ‰ ז¿ ƒָבָריו ל ¿„ּ ƒָעָזר מ ל¿ י ‡∆ ƒן ַרּב ‡ו… ַס˜ ַ‰ּ‚ָ ‡ן ּפָ יך¿ , ּכָ ƒ ׁ̆ מ¿ ƒ‰ ַחר‡ַ ו¿

ָ‡ַמר ים : "ו¿ ƒ̂ ם ָ‰רו… ∆ּ̇ ‰ , ָלַ„ַע˙ַ‡ ָּ̇ י ַע ƒּ̇ ¿̃ ַז ח¡ ˙ו… ‰∆ ב ‡ו… ָּ̇ כ¿ ƒַמ‰ּו ַ‰ּמ
י ּבו…  ƒּ̇ נ¿ ּיַ ƒע י ו¿ ƒ„ָי בו… ? ּב¿ ָּ̇ כ¿ ƒּו מ‰ ל ז∆ ∆ חּורּׁ̆ ˙ו… ּבָ ַע„ ֈ ‡ו… ∆ ׁ̆ ƒ‚ יל ל¿

י ƒ‰ַמ ˙ ר ל…‡ ָיַ„ע ˆּוַר˙ ‡ו… ֻבּ‚ָ ּמו… , מ¿ ƒי ע ƒּ̇ ¿„ ּמַ ƒּל ∆ ּׁ̆  ‰ י ז∆ ƒי ַוֲ‡נ ƒּ̇ יַמ„¿ ƒל ו¿
˙ו…  ‡ּוָמ‰. ‡ו… ים ל…‡ ָיַ„ע מ¿ ƒנ פ¿ ƒּל ∆ ׁ̆ י  ƒ„ּו‰ ˙ו… י¿ ‡ו… ∆ ׁ̆ ם  עּו ָלכ∆ ¿„ ≈ּ̇ ,

נּו˙ ס ָ‰ַרּבָ ם ַעל ּכ≈ ּיו… ב ּכַ ≈ ׁ̆ ל  !!יו… ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ˙ ּלו… ƒ‰ ¿ּ̃ ƒַח˙ מ‡ַ ּב¿
˙ ּובו… ׁ̆ ‰, ַ‰ֲח ּלָ ƒ‰ ¿ּ̃ ‰ַ ˙ י‚ ‡∆ ƒ‰ ַי„ ָרָמ‰ ‰ּו‡ ַמנ¿ ן . ּוב¿ ‡ו… ָל‡ ‰ּו‡ ּ‚ָ ֻמפ¿

 ׁ̆ י ƒ‡‰ָ , ים ƒ‡ יָב‰ ּבָ ƒב י ַ‰ּס¿ ל ָער≈ ּכ… ƒּומ
˙ו…  ל ‡ו… ‡ו… ¿ ׁ̆ ƒף ל‡ַ ּמו… ו¿ ƒע ı ַייע≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַבר   .ֲ‰ָלָכ‰זו… „' ּ„¿

י ƒ„ָי י˜ ּב¿ ƒי ַמֲחז ƒו… ֲ‡נ˙ ב ‡ו… ָּ̇ כ¿ ƒמ , ּב¿
‡ וּ  ָ ּׂ̆ ן ַמ ˙ו… ָ‚‡ו… י ‡ו… ƒב ל ≈̇ ן ּכו… ָּ̇ ַמ

 ‡ ≈ׂ̆ נו… ל ּב¿ „ו… י ּ‚ָ ƒ̇ ָכ ל¿ ƒ‰ ¿ּו‡ , ָסבּוך‰ ∆ ׁ̆ ּכ¿
 ‰ ַחּו∆ ו… מ¿ ּ̇ ע¿ ַ„ּ , ‰ ּפ∆ ַ̂ ַע ּומ¿ מו… ¿ ׁ̆ ƒיַחַו˙ ל ƒּ̇ ע¿ בו… . ּ„ַ ָּ̇ כ¿ ƒי מ ר≈ ¿̇ ƒין ּב ּב≈ ƒמ

יפּו˙ ƒֲחר‰ַ ˙ ר∆ ּכ∆ ƒָכל  נ ּלו… ּב¿ ∆ ׁ̆ י‡ּו˙ ָ‰ֲעˆּוָמ‰  ƒ̃ ַ‰ּב¿ י ו¿ ַמנ≈ ָר‰ַמכ¿ ו… ּ̇ ‰ַ. 

ב יט≈ ינּו ‰≈ ƒב ָּ̇  ‰ ָּ̇ ָע ּי≈ , מ≈ ƒָעזָ ס ל¿ י ‡∆ ƒן ַרּב ‡ו… ּפ ר ‡∆ ם ַ‰ּ‚ָ ƒּוַע ַמ„ּ , ּורו… ˙ ס
ָל‰  „ו… ָב‰ ּ‚¿ י חו… ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַ‚ּ ר¿ ƒ‰ ר ַסּפ≈ ּפ ל¿ ƒּס‰ַ ˙ ם ‡∆ ‰ ַע ּור ַ‰ ָלכ∆ ל ּז∆ ל ּכָ

ָרָטיו ר≈ , ּפ¿ ֲ‡חו… ים מ≈ ƒ„ מ¿ ים עו… ƒים ַרּב ƒ ׁ̆ ר ֲ‡ָנ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ˙י ַ‰ּ„ָ ּכַ ים .ל∆ ƒינ ƒּ̇  ַממ¿
י ָל„ּון  ≈„ ס ּכ¿ נ≈ ּכָ ƒ‰ ˙ ל¿ ֲ‰ָלכו… ָר‰ּוב¿ ּבַ ו… ּ̇ י  ינ≈ ƒ„ . ¿ָר ּכ ∆ יׁ̆ ƒ̇ י ƒ‡  ˙ ∆‡

ב ָּ̇ כ¿ ƒי , ַ‰ּמ ƒּ̇ ַלט¿ ח¿ ר ‰∆ ַסּפ≈ ּפּורל¿ ƒּס‰ַ ˙ ם ‡∆ ∆ , ָלכ∆ ןׁ̆ ּפ מƒ , ּכ≈ ƒּס ‰ ּור ז∆
ָח„  ל ‡∆ ל ּכָ מ…„ ָיכו… ל¿ ƒל ָעˆּוםל ּכ≈ ¿ׂ̆  :מּוַסר ַ‰

 ≈„ ל ‡ו… ל…‡ יו… ‰ּו‡ ל…‡ ָיכו… ∆ ׁ̆ ָלם ל…‡ י…‡ַמר ָ‡ָ„ם  עו… ∆ ו… ‡ ַע ל¿ ׁ̆ לו… ‰ ָ̃
יַע  ƒ‚ּ‰ַ ָר‰ל¿ ו… ּ̇ יַע˙ ַ‰ ƒ„ י י¿ י„≈ ƒּפּור . ל ƒּס ƒי מ ֲ‰ר≈ ∆ ים ָ‡ ‰ רו… ז∆ ׁ̆ ƒ‡ נּו
יל ƒֲעל ן , ּבַ ב∆ ∆‡ „ מ≈ ַ̂ י ‰ ֲ‰כ≈ ∆ ׁ̆ ַמח ָ̃ ן ָ̂ ‡ו… ָר ּ‚ָ ¿ׂ̆ ƒי לּב¿ ם. ‡≈ ƒ‡  ˜ַר

ים  ƒ̂ מ…„ֲחפ≈ ל¿ ƒיָל‡"‰ ‰˜בֲ‡ַזי , ל ע≈ ּל¿ ƒַע מ ַסּי≈ ָכל , מ¿ ל ָח„ ָיכ‡∆ ו¿ ו…
י˙ ƒ‡יָל ƒע ‰‚ָ ר≈ ַמ„¿ יַע ל¿ ƒ‚ּ‰ַ י ַר˜ ַעל. ל¿ ƒכ י  ו¿ ≈„ יי¿ ƒ‚ יֲ‡ ָע‰ י¿ ƒּ̇ ƒָר מ ו… ּ̇ ‰ ˙ ּבַ

יַע  ƒ‚ּ‰ַ ן ל¿ ַּ̇ ƒיָע‰ נ ƒ„י ƒָר‰ל ו… ּ̇ ַלֲ‰ָבַנ˙ ַ‰  .ו¿
ם י…‡ַמר ָ‡ָ„ם ƒ‡ ˙ , ו¿ ילו… ל≈ ים ו¿ ƒָימ ‰ ּב≈ יַ‰ר¿ ƒּ̇ ּב≈ ו¿ , ָלַמ„¿ ˙ י¿ ‰ ַ‰ר¿ יעו… ƒ‚

י ƒּ̇ י ֲ‡ָבל ל…‡ , ָיַ‚ע¿ ƒּ̇ ַלח¿ ¿̂ ƒ‰‰ּוָמ‡ ָ‡סוּ . מ¿ ∆ ׁ̆ י  ַ‰ֲ‡ ֲ‰ר≈ ין ר ל¿ ƒו… למ .
י ֲחזַ  ֲ‰ר≈ ∆ ָ̇ "ל ׁ̆ ‡ ָ̂ ל…‡ ּמָ ָּ̇ ו¿ רּו 'ָיַ‚ע¿ ם ָ‡מ¿ ֲ‡  ַ‡ל, ּ‚ַ יןַּ̇ ƒל  !'מ‡ַ

י  ƒר ּכ מ≈ ‡ו… ∆ ּׁ̆ ָ‡ָ„ם  ין ל¿ ƒמ‡ֲ ל…‡ ָמ ָיַ‚ע ַּ̇ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‡ּבַ ∆ בַּ . ָ̂ ׁ̆ ‡ֲ ָּ̇  ר 'ָיַ‚ע¿
 ָ̇ ‡ ָ̂ ין, ּוָמ ƒמ‡ֲ ן!' ַּ̇ ּכ≈ ∆ ים בַּ , ׁ̆ ƒע ַיי‚¿ ¿̇ ƒר מ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָר ּכַ ו… יםמו…  -‰ ּ̇ ƒ‡ ¿̂ ,

ל  ≈„ּ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ים ל¿ ƒל יכו… ƒל ו ָ‚„ו… לל¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ן ּב¿ ָ‚‡ו…  ".ו¿
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 לע"נ הוקדש המדור

 זצ"ל קליין ארי' בהרה"ח צבי גבריאל ר' הרה"ח המחנך
 מדובשא מתיקא בעמח"ס

 המחנך ע"י נלקט

 הי"ו קליין אלימלך הרב
עילית מודיעין - ויזניץ קרית

ע ַ ׁ̆ ם '„ ַוּיו… ּיו… ˙ ַ‰‰ּו‡ ּבַ ל ‡∆ ָר‡≈ ¿…̆ ƒי „ ּיַ ƒמ 
ם ƒָרי ¿̂ ƒו˘יע „' ‡˙ ביום ‰‰ו‡ ˘נ˜רע ‰ים - מ‰ ,

י˘ר‡ל ל‚מרי מי„ ‰מˆרים, ˘ע„ עכ˘יו ע„יין ‰י‰ 
 פח„ ‰מˆרים על י˘ר‡ל.

‡ ר¿ ל ַוּיַ ָר‡≈ ¿…̆ ƒי ˙ ם ‡∆ ƒַרי ¿̂ ƒמ ˙ ַפ˙ ַעל. מ≈ ם ̆…¿  ַ‰ּיָ
‡חר ˜רי"ס חנו י˘ר‡ל על ˘פ˙ ‰ים, ור‡ו לנ‚„  -

עינים ‡˙ ‰מˆרים ˆפים ככלי חרס על פני ‰מים, 
ˆפון ו‰˘ליך ‡ו˙ם ‡ל ˘פ˙ ‰ים, ועם  ויˆ‡ רוח

י˘ר‡ל ‰כירו כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‰ם.

‡ ר¿ ל ַוּיַ ָר‡≈ ¿…̆ ƒי ˙ ∆‡ „ „…ָל‰ ַ‰ּיָ ר ַ‰ּ‚¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ָ…̆  '„ ָע
ם ƒַרי ¿̂ ƒמ על י„י ‰˜ריע˙ ים סוף, ‰‡מינו כלל  - ּב¿

י˘ר‡ל ב‡מונ‰ ˘לימ‰ למפרע, בכל ‰‡ו˙ו˙ 
ו‰מופ˙ים ˘ע˘‰ מ˘‰, ˘‡ף ‰ם ‰יו ר˜ פעול˙ „' 

במˆרים ‰יו ע„ין ר˘עים ˘˙לו ‰‡ו˙ו˙ ו‰מופ˙ים בכוח ‰כי˘וף (כי 
 ˘ל מ˘‰ ‡ו בכח ‰˘מו˙ ‰˜„ו˘ים ˘‰˘˙מ˘ ב‰ם)

‡וּ  יר¿ ƒָעם ַוּי‰ָ ˙ ינוּ . '„ ‡∆ ƒמ‡ֲ ∆ וּ  „'ּבַ  ַוּיַ ׁ̆ מ  ‰ב¿
ּ„ו…  יר‡ו כלל י˘ר‡ל מ‰˜ב"‰, ומכח נסים ‡לו,  - ַעב¿

ו‰‡מינו ב„' ובמ˘‰ עב„ו, ˘‰ו‡ עו˘‰ כל ‰‡ו˙ו˙ 
 .ו‰מופ˙ים ב˘ליחו˙ ובˆיווי „'

 ˙ ל ‡∆ ָר‡≈ ¿…̆ ƒי י נ≈ ‰ ּוב¿ ∆ ׁ̆ יר מ ƒ ׁ̆ ƒ ָ‡ז ָי ּׁ̆ ‰ יָר ַ‰
 כ˘‰יו ע„יין ב˙וך ‰ים, ור‡ו ‡˙ ‰נסים - „'ַ‰ּז…‡˙ ַל 

‰‚„ולים, על‰ בלב מ˘‰ וכל י˘ר‡ל לומר ל„' ‡˙ 
 ‰ז‡˙. ‰˘יר‰

יָר‰ ַל  ƒ ׁ̆ ר. ָ‡ ‡מ… רּו ל≈ ענו  כל י˘ר‡ל - „'ַוּי…‡מ¿
‡חר „ברי מ˘‰ "‡˘יר‰ ל„'".

ּוָע‰ ׁ̆ י ƒי ל ƒי ל ƒ‰ ָר˙ ָיּ‰. ַוי¿ מ¿ ƒז י ו¿ ƒחוז˜  - ָעּז‰
 ˘ל „' במˆרים, ‰י‰ לי לי˘וע‰.ו‰כרי˙‰ 

 ‰ י ̃≈ ז∆ ƒומרים על „בר ˘עומ„  -ל˘ון "ז‰"  -ל‡
לפנינו ורו‡ין ‡ו˙ו. ו‡י˙‡ בחז"ל, ומוב‡ בר˘"י: 

בכבו„ו נ‚ל‰ עלי‰ם ו‰יו מר‡ין ‡ו˙ו ב‡ˆבע.

‰וּ  ו≈ ַ‡נ¿ ‡בנ‰ לו בי˙ נו‰, ו‰ו‡ בי˙ ‰מ˜„˘, ‡ו  - ו¿
 ‡ספר נויו ו˘בחו לב‡י עולם.

ל…  י ̃≈ ‡¡ ƒוּ י ָ‡ב‰ נ¿ מ∆  ‡ף ‡ל˜י„' ‰ו‡ ‡ל˜י, ו - ַוֲ‡ר…מ¿
 .‡בו˙י, ולכן ‡רומם ‡ו˙ו

ָחָמ‰.  „' ל¿ ƒמ ׁ̆ י ƒ‡'„  …מו ¿ מו˙ „' ‰ו‡ בעל מלח - ׁ̆
˘יו„ע ˙כסיסי מלחמ‰ ומנˆח ב‰ם, ו‰ו‡ מנ‰לם 

 ב˘מו בלב„, ו‡ינו ˆריך לכלי זיין.
 ‰ל „' ‡˙ ‰מלחמ‰מכ‡ן מספר, כיˆ„ ני

ב…˙  ּכ¿ םַמר¿ ילו… ָיָר‰ ַבּיָ ח≈ ע…‰ ו¿ ר¿ .םי' ב„˘ליך ‰ - ּפַ

ַים סּוף עּו ב¿ יו ֻטּב¿ ָ ׁ̆ ƒל ָ ׁ̆ ַחר  ב¿ ƒיו מפ ‡˙ו - ּומ„˜
.ס"‰מובחרים ‰טביע בטיט ˘בי

ֻימוּ  ַכס¿ מ…˙ י¿ …‰ ¿ מו…  ּ̇ ל̇… ּכ¿ ˆו… מ¿ ƒּו ב„ ן ָ‡ ָיר¿  כ"‡ח - ב∆
˘טבעו  ‡לו ‡ף פרע‰, חיל כל ‡˙ ˘ב˙‰ום ‰מים כיסו

 למעמ˜י ‰ים, כמו ‡בן ‰˘ו˜ע˙ במים.ויר„ו בטיט 

ָך  ינ¿ ƒמ ָך  „'י¿ ינ¿ ƒמ ַח. י¿ ּכ… י ּבַ ƒר ָ„ּ ¿‡ ƒ  „'נ∆ ַע ּ̇ בר¿ י≈  - ı ‡ו…
י„ ימין ˘ל „' מ˙חז˜˙ בכוח ל‰ˆיל ‡˙ י˘ר‡ל, וי„ 

 ˘מ‡ל ‡ף ‰י‡ נ‰פכ˙ לימין ו˘ובר˙ ‡˙ ‰‡ויב.

ָך  נ¿ ח ֲחר… ּלַ ַ ׁ̆ ¿ ּ̇ יָך.  מ∆ ָ̃ ס  ֲ‰ר… ַ ּ̇ ָך  נ¿ ‡ו… ב ּ‚¿ ר… ּוב¿
 ׁ̆ ַּ̃ מו… ּכַ ל≈  ‡˙‰ כ˘‡˙‰ „' מרים ‡˙ י„ך, - י…‡כ¿

י˘ר‡ל, לל‡  על ‰˜מים ‰ר˘עים ‡˙ ומ˘בר‰ורס
ˆורך בכלי מלחמ‰, וכ˘‡˙‰ ר˜ ˘ולח ‡˙ חרונך, 

נ‡ב„ים ‰ר˘עים מ‰ר כ˜˘ ‰נ˘רף ב‡˘ מי„.

יָך  רּוַח ַ‡ּפ∆ „'  מ‰‡ף ˘ל ,כביכול ,ברוח ‰יוˆ‡˙ - ּוב¿
 .ך כעסומ˙ו

ר˘"י, ו„יבר ‰כ˙וב ב˘כינ‰ כ„ו‚מ˙ מלך ב˘ר ו„ם, כ„י ˘יוכלו ל‰בין)(

ם ƒמּו ַמי ר¿ ע∆ ָמ‰‰˙‡ספו ‰מים ל - נ∆  (ר˘"י). ֲער≈
 (˙ר‚ום). ‰˙חכמו ‰מים - 

ים ƒל ז¿ „ נ… מו… נ≈ בּו כ¿ ¿ּ̂ ƒמ‰חומו כ‰מים נעמ„ו  - נ.

ב ָים ל∆ מ…˙ ּב¿ …‰ ¿̇ ‡ּו  פ¿  ˜פ‡ו ‰מים ‰עמו˜ים - ָ̃
 ˘ב‡מˆע ‰ים, ונע˘ו ˜˘ים כ‡בנים.

ב י≈ ‡מר פרע‰, כ˘ע„יין ‰י‰ במˆרים,  - ָ‡ַמר ‡ו…
 ˘יר„פו ‡חר בני י˘ר‡ל.ורˆ‰ לפ˙ו˙ ‡˙ עמו 

ָלל ָ ׁ̆  ˜ י‚ ֲ‡ַחּל≈ ƒ ּ̆ ּ„…ף ַ‡ ר¿ ‡˘ ‡ני ‡לך בר - ‡∆
לר„וף ‡חר בני י˘ר‡ל, ו‡˘י‚ ‡ו˙ם. ו‡ז ‡˙חל˜ 

 עמכם ב˘לל ˘‡˜ח מ‰ם ˘ו‰ ב˘ו‰.

י ƒ ׁ̆ מו… ַנפ¿ ָל‡≈ מ¿ ƒ  .ובז‰ ˙˙מל‡ ספו˜י ורˆוני - ּ̇

י ƒ„מו… ָי ≈ ׁ̆ י ƒר ו… ּ̇ י.  ƒּב י˜ ַחר¿ ƒי ˙ חרב‡ ‡˘לוף - ָ‡ר
 מונם.מנר˙י˜‰, ובחרב ‡רו˘˘ ‡˙ י˘ר‡ל ממ

מו… ָים ּסָ ƒרּוֲחָך ּכ ָ ב¿ ּ̇ פ¿ ַ ׁ̆ ˙ ' נ˘ב‡ך ‡˙‰ „ - ָנ
ב‡ו˙‰ רוח עˆמ‰, ˘‚רמ‰ ˜ו„ם לב˜יע˙ ‰ים, ‰י‡ 

 ל‰נמס, ולכסו˙ ‡˙ ‰מˆריים.‚רמ‰ ‡ח"כ למים 

ים ƒיר ƒ„ּ‡ַ ם ƒַמי ˙ ּב¿ ר∆ פ∆ עו… ֲללּו ּכַ  ˘˜עו ˆריים‰מ - ָ̂
‡„ירים.ם עמו˜ במים, כעופר˙ ‰ˆולל˙ מ‰ר במי

ם  ƒל ≈‡ ָכ‰ ּבָ י ָכמ… ƒול ‡ף בין ‰חז˜ים, מי יכ - „'מ
 .(ר˘"י) ל‰„מו˙ לך „'

 ׁ̆ ∆„… ּ̃ ר ּבַ ָ„ּ ¿‡ ָכ‰ נ∆ מ… י ּכָ ƒמי י„מ‰ לך  - מ„‡˘ ,' ‰˙
חז˜ ב˜„ו˘‰.

‡ ל∆ ‰ פ∆ ≈…̆ ּל̇… ע… ƒ‰ ¿̇ ָר‡  „ כולם יר‡ים ל‰‚י - נו…
‰ר‡וי לו. ‡ך  ˙‰ילו˙ „', כי ‡ולי ימעטו מל‰ללו כפי

מכל מ˜ום חייבים ל‰ללו, מ˘ום ˘‰ו‡ לב„ו עו˘‰ 
 פל‡, ˘עו˘‰ „ברים ˘יפל‡ מן ‰טבע לע˘ו˙.

ךָ  ינ¿ ƒמ ָ̇ י¿ י ƒטי˙ מעט ‡˙ י„ ימינך. - ָנט‰ '„

ı מו… ָ‡ר∆ ָלע≈ ב¿ ƒ  ו‰‡רı בלע‰ ‡˙ ‰מˆריים. - ּ̇

 ָ ּ̇ ָ‡ל¿ ָך ַעם זּו ּ‚ָ ¿„ּ ַחס¿ ָ̇ ב¿ י ƒס„ך, ח˙, בנ‰‚ - ָנח‡ ˙
 .˘‚‡ל˙ ממˆרים, במ„בר בעמו„ ‰ענן ו‰‡˘י˘ר‡ל 

(על ‡ף ˘ענין ז‰ ע„ין ל‡ ‰י‰, ˘‰רי ‰ם עומ„ים ע„יין על ים סוף, ‡פ"‰ כ˙ב בל˘ון 
עבר. כי כן „רך ‰נבי‡ים ˘‡ומרים בנבו‡‰ מ‰ ˘ע˙י„ ל‰יו˙, בל˘ון עבר, כ‡ילו כבר 

 ‰י‰ ‰„בר).

ָך  ∆ ׁ̆ ¿„ ָ̃  ‰ ו≈ ל נ¿ ָך ‡∆ ָעּז¿ ָ ב¿ ּ̇ ַ‰ל¿ ˙ם ‚˙ ‡ונ‰ - נ≈
ָ̇ ב‚בור˙ך, ‡ל ‰ר סיני, ˘˘ם  י ר≈ ¿ ׁ̆ ƒ‰.בן עזר ˘כינ˙ך‡)(‡

עוּ  מ¿ ָ ים ׁ̆ ƒזּון ַעּמ ָ‚ּ ר¿ ƒנס ‡˙ ˘מעו ‰עמים כל - י‰ 
 ור‚זו. ופח„ו סוף, ים ˜ריע˙ ˘ל

יל ƒי ָ‡ַחז ח ב≈ ¿̆ ˙ י… ∆ ׁ̆ ָל  ˘ביביו ‡חז‰ ורע„‰ - ּפ¿
 ‡פרים בני ‡˙ ˘‰ר‚ו על ב‰ם ינ˜מו ˘עכ˘יו פל˘˙,
‰זמן. לפני בכוח ממˆרים ˘יˆ‡ו

ֲ‰לוּ  ָ‡ז ב¿ ƒי נ ם. ַ‡ּלּופ≈ „ו… י ‡¡ יל≈ ָ‡ב ‡≈ מו…  מו…  י…‡ֲחז≈
 ומו‡ב ‡„ום ˘ליטי ורע„‰ ב‰ל‰ ‡חז‰ ‡ז - ָרַע„
 כבו„ם רוב ‡˙ לסבול יכלו ˘ל‡ ˆערם, מרוב

 .ס"˜רי י"ע ˘יעור ל‡ין ˘נ˙‚„ל י˘ר‡ל ˘ל ו‚„ול˙ם

ל ָנמ…‚וּ  י ּכ… ב≈ ¿̆ ָנַען י…  ‡רı יו˘בי ˘ל לבם נמס - כ¿
 ל‰ר‚ם י˘ר‡ל ב‡ים ˘עכ˘יו ˘י„עו מפח„, כנען

‡רˆם. ‡˙ ולר˘˙

ל ּפ… ƒ ם ּ̇ י‰∆ ‰ ֲעל≈ ָ̇ יָמ  על ‡ימ‰ ˙פול - ָוַפַח„ ‡≈
 ‡לינו, ‰˜רובים ‰‚ויים על ופח„ ‰רחו˜ים ‰‚ויים
 ‡י˙ם. כ˘נלחם מ‰ר‰ ל‰כניעם ˘נוכל

„…ל ¿‚ ƒֲעךָ  ּב רו… מוּ  ז¿ ¿„ּ ƒן י ָ‡ב∆  ‰‚„ול זרועך כוח - ּכָ
 ול‡ כ‡בן י˘˙˜ו ‰נ‰, ע„ ונפל‡ו˙ ניסים לנו ˘ע˘י˙
 לנו. ל‰רע יוכלו

ר ַע„ ךָ  ַיֲעב…  נחל ‡˙ יעברו „' ˘עמך ע„ - „' ַעּמ¿
 י˘ר‡ל). ל‡רı כניס˙ם לפני( ‡רנון

ר ַע„  .ל‡רı) (בכניס˙ם ‰יר„ן ‡˙ ˘יעברו ע„ - ַיֲעב…

ָ̇  זוּ  ַעם י ƒנ  כחפı ‰‡ומו˙, מכל ם˘חבב י˘ר‡ל - ָ̃
.(ר˘"י) ביו˙ר ‰‡„ם על ‰חביב י˜רים, ב„מים ‰˜נוי

מו…  ≈‡ ƒב ¿   י˘ר‡ל. ‡˙ יבי‡ ‰˜ב"‰ - ּ̇

מו…  ע≈ ּטָ ƒ̇  מ˘ם. י‚לו ˘ל‡ ב˜ביעו˙ ˘ם. םויטע - ו¿
 ול‡ ו˙טעמו", "˙בי‡מו ‡מר לכן ‰˜ו„˘, ל‡רı יכנס ˘ל‡ בנבו‡‰ י„ע רבינו מ˘‰

 ו˙טענו". "˙בי‡נו

ַ‰ר ךָ  ּב¿ ¿̇  ˘˘ם „', נחל˙ ˘‰י‡ ‰מורי‰, ב‰ר - ַנֲחָל
 ˘כינ˙ו. מ˘ר‰ ‰ו‡

ן ָך  ָמכו… ¿ ּ̇ ב¿ ƒ ׁ̆ ָ  ל¿ ּ̇ ַעל¿  בי˙ ˙‡ בני˙ ˘ם - „' ּפָ
˘למעל‰. ‰כבו„ כס‡ כנ‚„ ‰מכוון ‰מ˜„˘,

 ׁ̆ „ָ ¿ּ̃ ƒנוּ  „' מ נ¿ יךָ  ּכו…  ˘יבנ‰ ‰˘לי˘י,( ‰מ˜„˘ בי˙ - ָי„∆

 י„יו. ב˘˙י בונ‰ ˘‰˜ב"‰ ,בימינו) במ‰ר‰

ל…ך¿  „' מ¿ ƒָלם י ע… „ ל¿  בי‰מ"˜ ‡˙ „' כ˘יבנ‰ ו‡ז, - ָוע∆
ולנˆח. לע„ ‰‡רı כל על לב„ו „' ימלוך ‰˘לי˘י,

ע…‰  ר¿ י ָב‡ סּוס ּפַ ƒּכ ָ ׁ̆ ָפָר ּבו… ּוב¿ כ¿ ƒר  - םיָּ ּבַ יו ּב¿
כ‡˘ר ב‡ פרע‰ עם מרכב˙ו וחיליו ‰רוכבים על 

 ‰סוסים ב˙וך ‰ים.

ב  ∆ ׁ̆ ם „'ַוּיָ י ַ‰ּיָ ˙ מ≈ ם ‡∆ י‰∆ ‰ם יב עליו„' ‰˘ - ֲעל≈
‡˙ מי ‰ים ˘‰יו ˜פו‡ים ועמ„ו ז˜ופים כחומו˙.

˙ו…  ‰ ּב¿ ָ ׁ̆ ּבָ כּו ַבּיַ ל ָ‰ל¿ ָר‡≈ ¿…̆ ƒי י נ≈ ובו  - םַ‰יָּ  ך¿ ּוב¿
 בזמן ע„יין ‰לכו י˘ר‡ל ביב˘‰ ב˙וך ‰ים,

ב˙וך ‰ים ע„ין בזמן ˘י˘ר‡ל  .פסו˜ ז‰ ‰ו‡ ‰˙חל‰ ל‰מ˘ך ‰פר˘‰
 (ר˘"י)‡ז "ו˙˜ח מרים ‰נבי‡‰". 

י ַל  ƒם „'ּכ ƒי ּ‚ו… ל ּבַ ≈ ׁ̆ לּוָכ‰. ּומו…  כיום „' מולך - ַ‰ּמ¿
בחז˜‰ ‡ך על ‰‚ויים ‰ו‡ מו˘ל על י˘ר‡ל מרˆונם, 

˘‡ינם מ˜בלים עלי‰ם מלכו˙ו.

ן ּיו… ƒ̂ ַ‰ר  ים ּב¿ ƒיע ƒ ׁ̆ ָעלּו מו… ˘ר‡ל, ייעי ועלו מו˘ - ו¿
 מלך ‰מ˘יח ו˘ריו ‰˘וכנים ‰ר ˆיון.

ו ָ…̆ ˙ ַ‰ר ע≈ ט ‡∆ ּפ… ¿ ׁ̆ ƒם ל˘פוט ‡˙ ‡„ום ‰˘וכני - ל
 ב‰ר ע˘יו, על מ‰ ˘‰רעו לי˘ר‡ל.

‰ ַל  ָ̇ ָ‰י¿ לּוָכ‰ „'ו¿ ל כעל ˙‰י‰ מלכו˙ „' ו - ַ‰ּמ¿
 , וי˜בלו‰ו עלי‰ם ברˆון.‰ו‰עולם, ˘‡ף ‰‚ויים יכירו

ָ‰ָי‰  ı „'ו¿ ל ָ‰ָ‡ר∆ ך¿ ַעל ּכָ ל∆ מ∆ עזבו ‚ויים יוכל ‰ - ל¿
‡˙ ‡לילי‰ם, ויכירו ב„' ויעב„ו ר˜ ‡ו˙ו, וי˜ר‡ו 

 .ב˘מו וי˙פללו ‡ליו
 ‰ י∆ ¿‰ ƒם ַ‰‰ּו‡ י ּיו… ָח„ „'ּבַ מו… ‡∆ ¿ ׁ̆ ָח„ ּו ∆‡.
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