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 ?'מועדים לשמחה'למה מברכים 
ושמעתי אמרה נאה: כשיהודי שמח בחול המועד ובימים 

דהיינו   –טובים, אזי יש לשמחה הזו כח  להשיב את 'המועדים' 
 מתוק מדבש!.   חזרה לאבא את אילו שמעדו וסטו ח"ו מהדרך
***** 

 )יג', יח'( לוקים את העם דרך המדבר ים  סוף-ויסב א
 רק מקריאת הפסוק הזה אפשר לרקוד משמחה. מדוע?

לתוך משאית מלאה בזבל  ₪ 20אם היה נופל ליהודי ארנק עם 
 האם הוא היה נכנס להוציא? ברור שלא.

 הוא היה נכנס.מן הסתם  ?₪ 10,000ואם היה בארנק 
 הוא לא היה נכנס.כנראה שואם זה היה נופל לרוטשילד? 

 הוא היה נכנס. אפילוואם לרוטשילד היה נופל מיליון דולר? 
כיוון   !המלך -היא ומי היחידי שגם אז לא היה נכנס? התשובה

 .מדפיס את כל הכסף במדינההרי שהוא 
ושאלה אחרונה: מתי גם המלך היה נכנס? התשובה היא אם 

 היה טובע בזבל הוא היה נכנס להוציא אותו.הבן שלו 
לוקים את העם...' הקב"ה ירד -ומה כתוב בתורה? 'ויסב א

בעצמו ונכנס לתוך טומאת מצרים להוציא את עמו לחירות 
 עולם כמו שנאמר 'ועברתי בארץ מצרים' אני ולא מלאך... 

לוקים הגדול -ומה זה אומר? שאני ואתם וכולנו הבנים של הא
 ה שהיה מוכן להתלכלך כביכול כדי לגאול אותנו.והנורא הז

 נו! איך אפשר שלא לרקוד משמחה רק מהידיעה הזו?
 מתוק מדבש!   לוקינו שבראנו לכבודו...-ברוך א

 
 מילתא דבדיחותאובעניין ברוך ה' 

אמר לו הסוחר:  יהודי קנה מסוחר מכונית מופלאה,

שמע  ' יםנוסעת וכשאומרהיא  - ...'ברוך ה'לה 'כשאומרים 

התרווח במושב  ,נכנס היהודי למכוניתעוצרת.  -' ישראל

ואכן המכונית החלה לנסוע, פתאום  ...'ברוך ה''ואמר 

' המכונית !הוא הגיע לתהום הוא נבהל וצעק 'שמע ישראל

 מיד נעצרה על שפת ההר  

 'ברוך ה'...'אח...הוא נשם לרווחה ואמר 

***** 
   )יד', לא'( וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים

למה נאמר היד  אז  .חסד' רומזת לגדולהע"פ הסוד ש'ידוע 
 ?בים סוף טבעו הם הריהגדולה אשר עשה ה' למצרים? 

פסחים  )מובא בגמרא  :הקדמה' זיע"א נפלא: קדושת לוי'מתרץ ה

הים לא רצה לפלוט את המצרים עד שאמר הקב"ה : (קיח' ב'
הלא הטבע הוא שהים  ויש לשאול  לשרו של ים שיפלוט אותם.

 לא סובל דבר מת ופולט אותו ליבשה?
תוצאה התשובה היא: מדוע הים לא סובל מת? כי מיתה היא 

האדם נענש במיתה והארץ   הזה ובחטא .חטא עץ הדעת לש
, לא סובל מתיםלכן הים  ,ואילו הים לא נענש .נענשה בעבורו

 .לקבורה בתוכה היא קולטת את המתוליבשה אותם פולט  הוא
מת שלפני כן היה חי. אבל המצרים בחייהם  לגבי אבל כל זה 

   כי ,להם חיות והתעלות ההייתנחשבו מתים ודווקא במותם 
 

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

 שמואל בוקרה בן ג'ורה ז"ל
 בן ר' יהודה ז"לזאב אופגנג 

 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  
 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 
 

 
עצום בגלל מותם וטביעתם בים שנאמר היה קידוש ה' 

 'ויראו העם את ה' ויאמינו בה'...' וכן 'שמעו עמים ירגזון'.
לכן הים לא רצה לפלוט אותם עד שהקב"ה הכריח אותו  

 לפולטם ליבשה.
וירא ' נאמר החסד שה' עשה עם המצרים ולכן , אם כןוזהו

 מתוק מדבש! 'אשר עשה ה' במצרים )החסד( את היד הגדולה

***** 
   )טו', א'(אז ישיר משה ובני ישראל 

 ? אלא רק בים ביציאתם ממצריםעם ישראל מדוע לא שרו 
רבי יוסף חיים שהרבאני זצ"ל    הגאוןמתרץ : תירוץ א'

עבד  :(קידושין טז', ב')מובא בגמרא ( )מרבני ישיבת פורת יוסף
את שנות  שברח לפני תום השש שנים צריך להשלים

הוא פטור מלהשלים ויוצא אבל אם מת האדון  עבדותו,
 .לחופשי

ועבדום ', שהרי הגזירה הייתה ישראל יצאו לפני הזמןעם 
אע"פ שזכו לצאת עדיין לכן  ,'מאות שנהועינו אותם ארבע 

את  שמחתם לא הייתה שלימה שמא עליהם להשלים
אדון מת שנאמר שהבקריעת ים סוף אבל כשראו  החסר,

'וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים'  הבינו שיצאו 
פצחו ואמרו  שמחתם הייתה שלימהלחירות עולם וכיוון ש

 ובני ישראל' ישיר משה (קאודו)אז 'וזהו שנאמר שירה 
 .  'וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים'למה? כי ו

 מתוק מדבש! ('אור לציון')הגדת 
 

    מילתא דבדיחותא:יובן  בהקדים  :תירוץ ב'
  ,ה ורואה יהודי יושב ואוכלהגיע למסעדרשע אנטישמי 

 :ושאל קרא למלצר 'גם כאן יש יהודי?'מה? אמר לעצמו 

  'סימפוניית בקר איטלקי' '?ביותר שלכם מה המנה היקרה'

המלצר   ,היהודי הזה'מ 'תן לכל האורחים על חשבוני חוץ

 והיהודי צוחק...הגיש לכולם 

קברנה סוביניון  ' 'מה היין הכי יקר?' שואל האנטישמישוב ו

היהודי'  לכולם חוץ מ 'מצוין, תמזוג '2000צרפתי בציר 

 מחייך.היהודי ושוב  המלצר מוזג לכולם

קליפת שוקולד שוייצרי מריר ' 'קינוח היקרה?המהי מנת 'ו

ליהודי' המלצר מגיש  חוץ מ'תן לכולם  'עם ליבת רוזמרין

 לכולם והיהודי מתפקע מצחוק.

  ושואל: נה ליהודיופהוא אנטישמי להתאפק הכאן לא יכול 

לא אכפת לך שאני מזמין את   ?גיד לי למה אתה צוחק'ת

  'כולם חוץ ממך?

 דשתהיה לי בעיה להיפך זה מאולמה הודי: 'יעונה ה

   'למה? ?!משעשע אותך' 'משעשע אותי

 והאנטישמי התעלף!!!  ' בעל המסעדה...'כי אני הוא 

 
תנאי התנה הקב"ה עם כל ': ' הקדושאור החייםאומר '

. בקריעת 'מעשה בראשית שיהיו נכנעים לפני עמלי התורה
   .הים הוברר לנו שאנו בעלי הבית על הבריאה כולה

 דווקא על הים. שמחו ושרו את השירה עם ישראל לכן

  B@Hadera.muni.il-Baruch    3601136-151 להקדשה:

 18.00 – כניסת החג / שבת
 20.00 – יציאת החג / שבת

 )אופק חדרה(  20.22 –רבנו תם 
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 )יד', טו'( ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו
חז"ל אמרו קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף וכמו כן קשה  

 פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף.
אול וכי יש משהו שקשה לקב"ה? ונאמרו בזה תירוצים  ויש לש

 רבים.
 וחשבנו בס"ד להוסיף תירוץ נוסף אך נקדים לו מעשה נפלא:

יהודי אירס את ביתו עם בן תורה מובחר והתחייב באירוסין  
 אלף דולר. 60לממן סך של 

לאחר האירוסין ניגש היהודי למרן הרב אלישיב זצוק"ל ואמר: 
דלות וכעת אבקש מהרב שיורה לי מה  'אני עשיתי את ההשת
תיגש לגבאי צדקה מסוים ותבקש  ' :לעשות?' אמר לו הרב

ממנו כתובות של גבירים שתורמים לישיבה ויהי רצון שה'  
 .בשעה טובה ובמזל טוב' יהיה בעזרך וימלא את חסרונך

ויצא חדור באמונה ובביטחון  הרב היהודי נישק את ידו של
כבר יקבל את כל הסכום, הוא ניגש  אם הרב גזר הוא ,שזהו זה

לגבאי הצדקה וביקש את כתובות כמה מהגבירים התורמים 
לישיבה, כיוון שהגבאי לא היה מול הרשימות שלו הוא שלף 

 שם וכתובת של אחד התורמים ונתן לו. ומזיכרונלו 
החליט שהוא מחויב רק בדבר  ,שהיה יהודי מאמין ,אבי הכלה

הכין מכתב, פירט את המצוקה  בהשתדלות! הוא  -אחד בלבד 
אלף דולר לחתונת  60אליה הוא נקלע ואת הצורך שלו בגיוס 

 הבת, שם בול והניח את המעטפה בתיבת הדואר.
בינתיים חזר הגבאי אל משרד הישיבה, פתח את הרשימות 
והנה  הוא מבחין שהוא טעה, השם שהוא נתן ליהודי היה לא  

הברית שתרם פעם של גביר, אלא של יהודי פשוט מארצות 
הוא ריחם בליבו על   דולר בלבד! 10אחת לישיבה סכום של 

אבי הכלה,  אך כיוון שלא הכירו לא יכול היה להודיע לו על 
 הטעות.

עוברים שבועיים והנה אבי הכלה מקבל בדואר מכתב 
הוא פותח את המעטפה  ת,מאותו תורם מארצות הברי

 דולר!!!אלף  60ומגלה בתוכה צ'ק על סך של ... 
סידורים לחתונה וניגש , עורך את ההוא מפקיד את הצ'ק

 להזמין כאות תודה לא אחר מאשר את אותו גבאי צדקה.
הוא  ,אני מודה לך על שהפנית אותי אל היהודי הנדיב'

 .'אלף דולר 60פשוט מימן לי את כל ההתחייבות שלי בסך 
החליט פשוט לא האמין למשמע אוזניו והגבאי הנדהם 

ר לאותו תורם 'תגיד לי איך יתכן שתרמת ליהודי להתקש
 דולר?' 10אלף דולר ולנו רק  60סכום של 

האמת היא שאני אדם פשוט 'ענה לו ה'תורם הנדיב': 
העובד למחייתי ואיני גביר גדול ולכן אז בזמנו כשפניתם 

 .בלבד דולר  10אלי תרמתי מה שיכולתי אז וזה היה 
שלי שעומדת להתחתן עיים נודע לי כי הבת ולפני כשב

חלתה ל"ע במחלה קשה והרופאים ניבאו לנו שחורות 
רח"ל. לחתונה שלה חסכתי מזה שנים רבות והצטבר סכום 

 ,אלף דולר. מה עשיתי? ניגשתי לבית הכנסת 120של 
בכיתי כמו ילד קטן לקב"ה  ,פתחתי את היכל הקודש

ם חצי מהסכום ונדרתי נדר שאני מקבל על עצמי לתרו
 .'נזקקת להכנסת כלהאלף דולר  60דהיינו 

אני חוזר הביתה ומגלה בתיבת   ,מה אומר ומה אדבר'
בו הוא מבקש   ,את מכתבו של אותו יהודי יהדואר של

הבנתי  אלף דולר. 60 בדיוק תונת ביתו בסכום שלחעזרה ל
מיד לקחתי צ'ק,  שהקב"ה שלח לי את המצווה שלי,

א את רשמתי את הסכום ושלחתי. והקב"ה פרע גם הו
בריאה  מבית החולים חלקו, היום ברוך ה' הוצאנו את הבת 

 כוננים לעריכת החופה בעוד שבוע בדיוק.ושלימה ואנו מת
    

נערכו להם שתי חופות   ערב בדיוקאחים יקרים! באותו 
היהודי  , אחת של לשתי כלות משני עברי הים הגדול

  (זצ"ל אלישיב )הרבשהפגין ביטחון מלא בה' ובמשה עבדו 
והחופה השניה של היהודי שחצה את כספו לתמיכה  
 בכלה נצרכת וקיבל במתנה את ביתו ממוות לחיים.

 
שאלנו כיצד אמרו חז"ל 'קשה זיווגו וקשה  אחים יקרים! 

 פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף'?
לקב"ה לא חשבנו לתרץ: באמת  הנ"ל ע"פ הסיפור המופלא

שה לו קריעת קשה לא הזיווג ולא הפרנסה כמו שלא היה ק
ומה שאמרו חז"ל הכוונה היא  אולי כלפינו אנו  ים סוף.

ואני אסביר בס"ד: כדי שים סוף ייבקע עם ישראל נדרשו 
להפגין אמונה מוחלטת בה' ובמשה עבדו. וזהו שנאמר 'מה 
תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו' הקב"ה בחן את 

ת  אני רוצה לראות א תקפצו לים' ל עם ישראלהאמונה ש
לא בדיבורים!' וכשקפץ נחשון  –האמונה שלכם במעשים 

יד נבקע  מ )ראה מסכת סוטה(ינדב ושבטי יהודה ובנימין מע בן
 ם עשר חלקים.הים לשני

לקב"ה לא קשה  .אדםהשל  ובפרנסתוכך הדבר גם בזיווגו 
צאות החתונה וגם יא לך את הזיווג ולא את מימון הולהמצ

מה שאנו צריכים לעשות זה  .לא את פרנסתך ביד רחבה
עשר בו. בפרנסה זה ל פשוט להוכיח לקב"ה שאנו מאמינים

את הכנסותינו לעניים ולעמלי תורה. ובזיווג ליטול עצה 
אילו תלמידי  –והכוונה בלי חשבונות ממשה עבדו 

 .החכמים וגדולי הדור
נו כי לקב"ה לא ילזיווגו ופרנסתו של אדם זה ביחס א קשה

 !תפגין אמונה פשוטה ותקבל הכל ביד רחבהקשה כלום. 
 

 !!!ומבורך ושבת שלום    חג שמח!   ה' יזכנו אמן! 
    

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

   )טו', א'( ...אז ישיר משה ובני ישראל
ויאמר שירת הים בשמחה וידמה  : סימן נא', ז'()מובא במשנה ברורה 

בדעתו כאילו באותו היום עבר בים, והאומר בשמחה מוחלין לו על כל  
   עוונותיו.

 ויש לשאול מדוע הוא זוכה למחילת עוונות? 
הקב"ה משלם שכר ועונש  זיע"א: מצאנז  'מתרץ ה'שפע חיים
לפי זה כיוון שהוא שר את שירת הים  ו .במידה כנגד מידה

. אבל כיצד בליבו כשכר שמחהלקבל בשמחה הוא היה צריך 
עבירות? לכן השכר יהיה   היות בשמחה אם יש לךאפשר ל

 מתוק מדבש! מחילת עבירות וזה לבד יביא לו שמחה גדולה.
***** 

 )בליל יו"ט שני( מעלת אמירת שירת הים בזמנהסוד נפלא על 

 לבנה?מדוע שירת הים כתובה בתורה בצורת אריח על גבי 
 בנה ר"ת בגימ' ק"דלבי גל ע ריחאאומר ה'מגן אברהם' סוד נפלא: 

 (.620כת"ר )= (232) + דל"ת  (186) מילוי קו"ףב וזה (102)
תגלה כתר ה' בעולם, וכמו כן בכל שנה  מוז שע"י שירת הים מובא לר

ושנה בעת שקוראים השירה מתגלה הכתר מלכות, וכשמלך מעטר  
עצמו בכתר מלכותו הוא נותן הנחה למדינות, ובפרט מלך מלכי 

הנחה  ןיית יבוודאהמלכים הקב"ה שכשמעטר עצמו בכתר מלכותו 
טובות והברכות.   וימלא משאלות בני ישראל בכל השפעותלישראל. 

בכלליות ופרטיות ברוחניות וגשמיות בני חיי ומזוני ורפואה 
 בקרוב... אמן!
אנו עורכים את תיקון  מעיד שבכל שנה  )ב.ב( ואני הקטן

 עם המרא דאתרא יוצאים ומיד אנוליל שביעי של פסח 

את שירת הים על   ואומרים שליט"א שמעון ביטון הרבמו"ר 

 !!!, כל מה שביקשתי קיבלתי באותה השנהשפת הים ממש

 ממש.
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