
4:335:486:056:27
4:485:506:016:23
4:375:486:026:24
4:495:506:026:24
4:325:496:046:26
4:505:506:046:26





  
  
  
  
  
  
  







  



 
 

 
א 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

' ה כמנין עולה ושלושים מאות ארבע והנה), רמא רמז יד פרק שמות שמעוני ילקוט
, כוסות ארבע שותים אנו זה כנגד. שנים ו"פ, חמישית רק עבדו ישראל ובני, ו"פ פעמים
 .ו"פ בגימטרי' ס"שכו, במצרים נשתעבדנו שלא שנים ו"פ כנגד מכוון כוס שכל
". הנביא אליהו של כוס" וקרוי, אותו שותים ואין, חמישי כוס אף ליתן נוהגים אנו אמנם
 ?בו יש טעם ומה

 יצחק אל אברהם אל עה"פ "ואראלבאר, בהקדם דברי ה"כתב סופר" בפרשתן  אפשר
 ולפי. במדרש) בפנים ועיין, י"רש פירוש (עיין. להם" נודעתי לא' ה ושמי' וכו יעקב ואל
 כדי או, ישועה להצמיח לאדם לטוב והכל הרע, תצא לא מאתו בוודאי כי, לפרש ד"ע

, הוא לטוב כי ושמחה באהבה הכל מקבל, הוא כן כי האדם יודע ואם. עונותיו למעט
 לא האבות אבל, ה"הקב של מדותיו על מתרעם לפעמים זה מכל יודע כשאין כ"משא

' ה מעשה על התרעמו לא מ"מ, להם לטוב הוא כי ידעו ולא, היו שברע הגם כי, עשו כן
שהיו לאבות  והמדרש י"רש כפירוש', וכו אברהם אל וארא והיינו. עמהם עשה אשר

 כי דהיינו, להם נודעתי לא' ה ושמי', וכו לקבור מקום לאברהם היה תלאות רבות דלא
 ככה". להם הודעתי לא אני אבל', מה וטוב רחמים הכל ובאמת רחמים הוא' ה
 שותים אין ולכן, נשתעבדו שכן שנים ו"הפ על מרמז הרי החמישי עפי"ז, אפ"ל שהכוס 

 הכל הגלויות שכל אמו מאמינם אמנם, מר כדבר הגלות לנו נראה שכעת כיוון, אותו
שרק לעתיד יתגלה הטוב . ממנו שותים איננו כעת אבל זה כוס ממלאים לכן, לטובה
 שבכך.
, ל"הידוע מחז הסיפור בהקדם לבאר אפשר אליהו הנביא של שמו על שנקרא והטעם

 ): ב פרק( "מהישועה יפה" בספרו גאון ניסים רב שכתבו כפי
 פעם פגשו והנה. ל"ז אליהו את לו שיגלה', ה את וביקש ומתפלל צם היה יהושע רבי"

 כדי עמך ללכת אתאווה: לו אמר]? אלי[ עניין לך יש האם], אליהו[ לו אמר. בדרך אחת
 מעשי את לשאת תוכל לא אתה: אליהו לו אמר. בעולם שתעשה הנפלאות את לראות

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

 מעשיו. ממנו ייפרד מיד מעשיו סבות את לדעת שכשירצה] אליהו[ אתו התנה. לא
 :אליהו של התמוהים

 אחת לפרה פרט, כלום לו שאין עני אדם אל ערב לעת שהגיעו עד] אליהו[ אתו הלך
 בסבר אותם קיבל השנים את העני ומשראה. אשתו עם יושב והאיש - בביתו העומדת

 לפי אותם כיבד והוא, השנים ושתו אכלו. שנמצא האוכל את להם והגיש, יפות פנים
 יהושע' ר השתומם. שניהם והלכו, הפרה את הרג, ל"ז אליהו קם הבוקר וכשבא. יכולתו
 לא האם, לו אמר?! פרתו שתמות כדי אלא כבדנו לא זה עני?! תגמול אין, בנפשו ואמר

 . יהושע שתק? ממך שאפרד תרצה האם? תשתוק דבר שכשתראה, אתך התניתי
 ולא אליהם שעה לא זה. עשיר אדם אצל התארחו ובערב, היום כל שניהם הלכו

 את ובקש ל"ז אליהו עמד בבוקר וכשהשכימו. לנפול שנטה, קיר לו והיה; דבר האכילם
, זאת על יהושע' ר של תמהונו גדל. שניהם הלכו מכן לאחר. הקיר] נבנה[ ונסמך' ה

 . מלשאול ונמנע
 וכסף זהב של כסאות שם מצאו. כנסת בית אל נכנסו. הלילה עד היום כל שניהם הלכו
 אחד אמר? הלילה אלה עניים אנשים יכבד מי, האנשים אמרו. כסאו על יושב אדם וכל

, במקום השנים ישנו. אליהם שעו ולא, ומלח לחם מזונם - אלה אנשים, מהם
 עד היום כל והלכו מהם פנו! ראשים כולכם' ה ישים, אליהו להם אמר וכשהשכימו

 בסבר אותם הקבילו השנים את וכשראו. מסכנים, עניים אנשים אצל התארחו. הלילה
 ולנו שניהם ושתו אכלו; רבים מאכלים להם והגישו יכולתם לפי כיבדום, יפות פנים
 יכול ולא! בלבד אחד ראש' ה עליכם ישים, אליהו להם אמר בבקר וכשהשכימו. בטוב

 ביכולתי אין, ממך ואפרד - זה מצערי נחמני, אדוני, לו אמר. כך על להתאפק יהושע' ר
 . ממעשיך שחזיתי את לשאת
 באותו למות צריכה היתה אשתו הרי, פרתו שמתה זה לעני שנוגע מה, אליהו לו אמר
 את שבניתי זה, לאיש שנוגע ומה, תמורתה הפרה שתמות' ה מאת וביקשתי, היום
. לכך ראוי היה לא והוא, גדול אוצר בו מוצא היה, היסודות שיתגלו עד הנחתיו לו, קירו
 עליהם שהתפללתי והאנשים. לעולם יבנה ולא רב זמן לאחר יפול והוא בניתיו לכן

 ואלה. ייחרב מרובים שראשיו שמקום מפני; לרעתם זה, ראשים כולם שיהיו
, עתה, לו אמר כן אחר', וכו, יצליחו אחד ראש להם שיהיה, עליהם שהתפללתי

 כך על תתפלא אל, ועושר בהצלחה רשע ראית אם, לך שיועיל דבר על אצווך כשנפרד
 תוסר בזה הרי - בנסיונות מתנסה או במצוקה צדיק ראית אם וכן) א, יא. (לרעתו וזה -

 ."והלך אותו הניח כן אחרי. זה על הלב מספקות המנע לכן. מזו גדולה] צרה[ ממנו
חזינן מכאן שאליהו הנביא הוא מרמז על העניינים האלו שנראים כעת כהיפך הטוב 

וי הכוס החמישי: "כוסו של ובבא הזמן מתבררים כתכלית הטוב, אשר על כן קר
אליהו", שכוס זה כבר מזוג, אבל אין שותים אותו כי עדיין לא ראינו את הטוב בנגלה, 

נם קוראים לו כוס של אליהו כי אנו יודעים ומאמינים כי בקרוב נראה גם בכך את אמ
 (ציוני תורה)       ישועת ה'.

 טז)-(ו, טולוי  בני שמות ואלה', וגו שמעון ובני' וגו ראובן בני אבותם בית ראשי אלה
 שאמר ממה יותר לוי אצל 'שמות' תיבת אמר למה ,קשה: "הקדוש ה"השלכתב 

 להשתתף ורצה זה דבר ידע ולוי. בגלות היו לא לוי שבט כי הוא הענין. ושמעון בראובן
 כי שם על 'גרשון' שם דהיינו, הגלות שם על לבניו שמות קרא, עשה מה, הצבור בצרת

 שם על 'מררי' ושם, 'קהות' ניהםיש שם על 'קהת' ושם, להם לא בארץ הם 'גרים'
 להשתתף האדם ילמוד ומכאן. לוי בני שמות ואלה שאמר זהו, חייהם את 'וימררו'

 ".לו מגעת הצרה שאין פ"אע הציבור בצער
 (של"ה הק' דרך חיים תוכחת מוסר)

 (ו, יב) הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים.
 צדיק כי' תהיה כפי מזולל יקר תוציא אם' הכתוב מן דרשו) א"ע ה"פ מ"ב( ל"חז דרשו הנה
 סרים שהם, קדוש עם לישראל מדה כנגד מדה דוקא שזה נראה אבל. מקיים ה"והקב גוזר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 כדי שהיא תרגיש היימיש ותזיק כפי שהיא רגילה לעשות במקומה...

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

  ז˙˘ע" ו‡ר‡פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©



 

ב 

מה עתה נתאר לעצמנו איך נראתה מצריים לאחר שכל חיה הביאה איתה את סוג האד
 שהיא מורגלת איליו: חול מהמדבר, שלג מהקוטב, בוץ, חצץ ועוד...

שחת הארץ מפני הערוב". תארו שכל ארץ מצרים נחרבה, כמו שנאמר: "ת ,ואפא ,לא פלא
לעצמכם שהיה מטע של מנגו, ולפתע נחת שם הדוב מהקוטב הצפוני ואתו הקרח הארקטי. 

שהיה מיועד לזריעת חיטה, הגיע נחש עם אדמת  אחרי שבוע חוסל כל המנגו. או בשטח
 מדבר סהרה, האם במדבר אפשר לזרוע?!... כך נשחתה כל ארץ מצרים!

"לכו זבחו לאהרן: שאלה שפתחנו בה. פרעה אומר למשה ולפי זה, מיושבת היטב ה
מדבר, ואם כן, אמר להם לאלקיכם בארץ", שכן אחרי מכת ערוב כל ארץ מצרים הפכה ל

פרעה: 'רציתם מדבר? הרי לכם מדבר כאן, במקום, ואינכם צריכים לנדוד לשם כך דרך 
 שלשת ימים במדבר!'...

ענה לו משה: אתה צודק, גם ארץ מצרים היא כיום בגדר מדבר, אבל "הן נזבח את תועבת 
 )יחי ראובן(      ר שאין שם מצרים!...צריכים מדבאנחנו  –מצרים לעיניהם ולא יסקלונו?!" 

 (ט, יב) משה אל ה' דבר כאשר אליהם שמע ולא פרעה לב את ה' ויחזק
 ה"הקב אין והרי פרעה לב חיזק ה"דהקב הא להבין יש הלוי" הקשה: לכאורה בספר "בית

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

 לעשות הכריחתו המכה ורק, לשלחם לבל חפץ היה רצונו בעצם דפרעה בזה ומתרץ: והנכון
 ולא ישובח לא ההכרח המפורסם וכמאמר, ממש בו אין בהכרח דנעשה ומה, רצונו נגד

 שיסור כדי עד לבו חיזק רק, לשלח ירצה שלא בלבו שנתן ולא, לבו את' ה חיזק ה"ומש, יגונה
 דהרי, עצמו מדעת לשלח רצה לא ושוב העצמי רצונו על כמקדם ונשאר המכה יראת ממנו
 שמות( כ"שאה וזהו. למאומה נחשב ולא אנוס רק אינו המכה הכרח י"ע משלח היה אם גם
 להסיר לך יועיל לא המכה של הכרח י"ע שתשלח שמה פירוש, לשלח אתה מאן אם כי) י

 .לשלח העצמי ברצונך תרצה שלא זמן כל מעליך המכות
ובהקשר לזה, ידוע שפעם שאלו להמלבי"ם, על מה מסתמכים כשנותנים שוחד לגוי? וענה 

", והשוחד מטה את שהטעם שאסור ליקח שוחד הוא, כיוון שצריך להיות "משפט צדק
הדין, אבל אצל גוי, כיוון שבאים לפניו יהודי וגוי למשפט, הרי מטבעו נוטה יותר לטובת 
הגוי, לכן, כשהיהודי נותן לו שוחד הרי הוא מתקן את ה"משפט צדק" שיהיה שווה לב' 

 הצדדים...
 הישראל לפעמים יד): "אך תשובה ו"ח חלק סופר חתם ת"ובאמת כתב כן מרן החת"ס (שו

, לו שחייב ומבורר וידוע מודה שכנגדו פעמים ורוב לפעמים ועוד, עמו שהדין בעצמו יודע
 על ומרחם ומתעצל מתרשל והשופט, הלוה מיד חובו להוציא וקשה גוביינא שמחוסר אלא

 פ"אע ישראל עבור הארמאי לנגוש שלא בזה מצוה שעשה וסובר, דתו בעל שהוא הארמאי
 הישראל דאין מיבעיא ולא, צדק משפט לעשות להשופט שוחד ליתן מותר בזה, עמו שהדין
 של משפטו מטה השופט היה שלו שוחד דלולי, קעביד מצוה אדרבה, עור לפני על עובר

 .מזה" עיי"ש ניצול ועכשיו, שלו מצות' ז על עובר והיה ישראל
וזה מה שכתב בבית הלוי שהקב"ה חיזק את לב פרעה שיוכל להתנהג כפי טבעו, שהרי 
מחמת המכות היתה ניטלת בחירתו לבחור ברע, וע"י ה"ויחזק לבו" תהיה לו בחירה שווה 

 מפרשים)(       .לב' הצדדים
 (ט, לד)ועבדיו  הוא לבו ויכבד לחטא ויסף והקלת והברד המטר חדל כי פרעה וירא

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

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

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

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

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

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

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

 להכביד את לב פרעה וכו'.
 ישראל) (עפ"י בכורי

 מאוצרות המגידים  
 (ט', ז') וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד את לבו, ולא שלח את העם

 קושיא שהיא תירוץ...
היתה מפני ש"ממקנה ישראל לא  -הנה מלשון הפסוק משמע שהסיבה ל"ויכבד לב פרעה" 

פרעה? התינח במכת צפרדע, מת עד אחד". וכל הרואה תמה, וכי זו סיבה להכבדת לבו של 
זו היא סיבה מובנת להכבדת לבו, או כשעשו החרטומים  -שראה כי היתה הרווחה 

גם זה מובן, אך ש"ממקנה בני ישראל לא מת עד אחד" יהיה סיבה להכבדת  -בלהטיהם 
 הלב שלא לשלח את בני ישראל? זה ממש אינו מובן.
"ויעש ה' את הדבר הזה ממחרת, ו', ז): עוד צריכים להבין, דהנה התורה מספרת (פסוקים 

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

, ואילו "אחד"כתבה התורה שלא מת ממקנה ישראל  -שבתחילה, בסיפור עצם המכה 
ר השמועה ששמע פרעה משלוחיו כותבת התורה לא מת ממקנה ישראל "עד אחד", בסיפו

 ומה טעם השינוי?
 אכל לכשנתבונן נמצא, שכאן חבוי הטעם להכבדת לב פרעה, ופה נעוץ יסוד מוסרי נפלא.

 -שימות מקנה מצרים, והשני  -הנה שני דברים יצאו מפי הגבורה לפני מכת דבר. האחד 
"עד אחד", לא ימות. וחז"ל מוסיפים במדרש (שמ"ר י"א, ד') לדרוש מהמילים  שמקנה בנ"י

 לא מתה". -אפילו בהמה חציה של ישראל וחציה של מצרי  -"מהו עד אחד? 
בפסוק בו  ולכאורה מדוע התורה מדגישה את הריבוי שגם בהמת השותפים לא מתה, דוקא

הוי אומר שזהו הטעם  -התורה מתארת מה ראה והבין פרעה, ולא בתיאור עצם המכה? 
 ל"ויכבד לב פרעה"!

שאם תשאל, באיזה כח העמיד פרעה את לבו מול מכת הדבר, שהמיטה אסון על אלהי 
התשובה  -מצרים, על כלכלתם ועל מאכלם? הכיצד מכבידים לב מול אמת נוקבת שכזו? 

", וכפי שדרשו חז"ל עד אחדק זה: "וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל נעוצה בפסו
 לא מתה. -שאפילו בהמה חציה של ישראל וחציה של מצרי 

 ה על הקב"ה...-י-ש-ו-כי לפרעה היתה ק

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

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

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

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

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

 הניצחות ההפוכות?
ובאמת גם אצלינו בחיי היום יום, לפעמים מתעוררות אצל חלושי הדעת אי אלו תמיהות, 
ושואלים "שאלות" כביכול על הקב"ה, רח"ל: למה? מדוע? וכו' וכו', ואנו שואלים: למה 

 אינם שואלים על הכפירה...?! -אותם אלו ששואלים על האמונה 
שאינם מבינים כמה דברים, אבל את כל השאלות על כפירה הם כבר תירצו? הם כבר  נכון

תירצו את השאלת: "מי ברא אלה"? הם תירצו את הקושיא מי הוצאינו ממצרים וקרע לנו 
את הים ונתן לנו את התורה במעמד הר סיני? הם חקרו כבר מי מקיימנו בגלות אלפי שנים, 

 פינה בעולם?חרף כל הרדיפות והרציחות בכל 
וכי אין כל אלו שאלות של ממש על כפירה? וא"כ גם אם אין להם תירוץ על השאלות 

מדוע לא ישארו לכה"פ בספק? ובפרט שרוב השאלות הקשות דוקא מופנות על  -באמונה 
איננו משיגים  -הכפירה... (הבה ונחשוב: את התורה, שהקב"ה נתן לנו בשביל שנבין אותה 

בריאה, שלא ניתנה כלל להבנתנו, ואנו רק מתארחים בה לשבעים שנה בשכלנו הדל. ואת ה
 ת באמונה...?!)-ו-ל-א-בה אנו כבר רוצים להשיג הכל, עד שיש לנו ש -

ואגב, ניתן להניח שכל אלו "השואלים שאלות", גם הם חשים בסתר לבם שכל השאלות 
שב אותן... אלא שלהם אינן בגדר "קושיות עצומות", ומסתמא הרעק"א היה מצליח ליי

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

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

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

שמקנה ישראל לא ימות. ומעתה בבהמה משותפת, תמיד תהיה סתירה לאחת משתי 
הרי מת ממקנה ישראל, והקב"ה אמר שממקנה ישראל לא  -הגזירות. אם תמות הבהמה 
סתירה לגזירה שכל  הרי חציה של המצרי נשאר חי, והרי זו -ימות אחד. ואם לא תמות 

 מקנה מצרים ימות.
ואם כן מובן מאליו שאין כאן קושיא, כי בהכרח שאחת מן הגזירות לא תחול במקרה כזה. 
ונמצא שכל הספק הוא איזו גזירה להעדיף, אם להעדיף את הצלת בהמת ישראל עם הצלת 

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

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

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

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

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

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

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

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

ת כל מצבור האמונה האדיר שבקירות היצה"ר תיכף נדחף שם ומצליח להחליש באחת א
 הלב פנימה!!!

 -ולו הקטן ביותר  -הלב המלא אמונה הרי הוא כשקית גדושה ומלאה במים, אשר די בחור 
בכדי שישפכו כל מימיה לארץ!! וכך הוא הדבר אף בליבו של אדם, כי כנגד כל האמת 

וכבר "לפתח חטאת  -די בליצנות אחת, בקושיא אחת, ברפיון ידים אחד  -הגדולה שבלב 
 תוקף האמת וחוסנה פג והולך לו. -רובץ" 

 כך היא מידת הלב באמונה, כך היא במידות, ובכל דבר!!
 וזכורני שפעם ביקרתי אצל גביר גדול אחד לצורך התרמתו לדבר מצוה חשוב.

הגביר הנ"ל באמת יותר הולם היה לכנותו "עני מר" (א ביטערע ארעמאן), כי אמנם כסף לא 
חסר לו, אלא שהוא היה עכברא דשכיב אדינרי... שאין לו כל יכולת להתרומם היה 

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

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

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

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

 א...
 לפתח חטאת רובץ! -הוי 

 קושייתו של ה"אינט"
זצ"ל, מעשה שהרעיש  עוד זכורני מימי צעירותו, מעשה שהיה בראדין בסוף ימיו של הח"ח

בשעתו את העולם היהודי כולו, והיה לשיחת היום, וממנו נלמד עוד מהו כוחן של תהפוכות 
 ללב האדם, ואנה יכול הוא לבוא ע"י "קושיותיו" ו"שאלותיו" הנובעות מלבו ותאוותיו...

כתב בעיירה ראדין היו קבוצת פורקי עול בשם "פועלי ציון". הללו התארגנו והוציאו איזה 
 עת, בו הפיצו את דעותיהם הכוזבות.

קבוצה מבני הישיבה בראדין התארגנו כנגד וטכסו עצה להשיב מלחמה שערה, עד שפעם 
אחת הגו רעיון: באחת הפעמים שהיה העלון צריך להיות מופץ, הקדימו הבחורים בשעת 

ל החומר לילה מאוחרת טרם הפצתו, קפצו דרך החלונות של בית הדפוס, רוקנו מתוכו את כ
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שם בעזרת  -המודפס, והוליכוהו אחר כבוד אל התנור שבפאתי היכל הישיבה, ישיבת ראדין 
 כמה גזרי עצים הבעירו את כל העלונים...

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

הישיבע בוחרים... ומשפתחו את התנור מצאו שיריים...  -רצו בזריזות אל הכתובת החשודה 
 אכן נודע הדבר...

תיכף ומיד החישו הפרחחים צעדיהם, ובאו לפרק את זעמם בבית הכהן הגדול החפץ חיים 
 זצוק"ל.

שון את פיו בדברי והנה נכנסים המה קבוצה של מספר אנשים, איזה חצוף אחד פתח רא
מיד נכנסה בו רוח שטות  -תוך כדי חירופיו וגידופיו  -חוצפה נגד מרן הח"ח, ובו ברגע 

והשתגע לפתע לעיני כל, ובשגעונו יצא אל הבית, הרחיק לכת עד שפת הים, שם עלה אל 
 אוניה כלשהיא, והטביע עצמו למוות, ותהום כל העיר.

המעשה כמובן היה לשיחת היום בין הבריות, זה אומר בכה וזה אומר בכה, ואילו בכתב העת 
של הציונים היוצא בוורשא בשם "האינט" (אצל היראים היה נקרא אינט בחיריק תחת 

שאלו שאלה על החפץ חיים... הבה ונשמע את  -האלף... ומשמעותו באידיש "כלב נובח") 
 הקושיא של "האינט":

ץ חיים חיבר ספר על הלכות לשה"ר, והרי כולם יודעים שהח"ח מעורר על הצורך הרי החפ
באהבת איש את רעהו, וא"כ הכיצד זה קילל הח"ח את האיש שישתגע וימות? שאלת תם... 

 ממש כשאלתו של אחאב...
הח"ח קילל את האיש, ומחמתו  -הרי מודים המה שלפי הסיפור שהם בעצמם סיפרו 

שה זאת הח"ח? אלא ודאי יודעים הם שהקב"ה שמע את דבריו, השתגע ומת, והיאך ע
וקיימם, ועל כרחך שדבריו חשובים מאוד בשמים. וא"כ הכיצד זה שואלים על איש כזה, 
ועל מעשה כזה, בו קיבל הסכמה פרטית מהשמים? איך מדפיסים כזו שאלה ברצינות 

 תהומית, ומפיצים אותה בכל מקום ללא כל בושה עצמית? איך?
ראה שהיו להם מלמדים טובים לשיטת ה"שאלות המופרכות מיניה וביה", שיטה כנ

אחאב  -ההופכת כל שאלה להגיונית אם נועדה היא בכדי לנגח את התורה... ומי הם? 
 ופרעה...

סופו של מעשה שכבר אינו נוגע לעניננו היה, שהח"ח שמע את שאלתם, וענה להם תשובה, 
רך אחד לכתוב מילה במילה, והוא ז"ל חתם מלמטה, וכה ומכיון שהיה כבר זקן, ציוה לאב

 נכתב במכתב שהתפרסם אז בתפוצות ישראל בארץ ובגולה:
זה שקר! מימי לא קללתי יהודי!! אבל סוף המעשה  -"מה שהם אומרים שקללתי אותו 
זה אכן אמת ויציב!! וזאת למען ישמעו ויראו, שעם  -שהשתגע, ואח"כ נאבד מן העולם 

רים אסור להתחיל!!" עכ"ד מרן הח"ח זצוק"ל, וכמה הילכתא גבירתא איכא ישיבע בוח
 (לב שלום)       למילף מיניה.                                                                                                   

 
 "יהי לתנין"

ברוך השם, לא נגעה, אבל בין  אני זוכר, בשעתו, היתה בפולין מבוכה רבה. לבני הישיבות,
הסוחרים שררה עצבנות רבה: כנופיה החדירה לשווקים המוני שטרות מזויפים של מאה 
זלוטי. אלמונים רכשו סחורות ברבבות זלוטים ושלמו במזומנים, בשטרות מרשרשים. 
המוני סוחרים תמימים נפלו בפח. בני הישיבות, כאמור, לא נפגעו. מעטים מהם ראו שטר 

מאה זלוטי, גם עשרה זלוטי היו הון רב עבורנו. אבל המסחר הגדול ספג מכה אנושה, של 
והחשדנות היתה רבה. לא אחת הוזעקה המשטרה לעצור קונה תמים ששלף חפיסת 
שטרות מקוריים, לא אחת נעצר סוחר אומלל שבא לבנק להפקיד את פדיונו והתברר 

ההצפה אימה על -כנסה לפעולה. שנעשק. המשטרה גייסה את כל מודיעיה, הבולשת נ
הכלכלה. חברו פיסת מידע לרעותה, ועלו על עקבות החבורה. חשפו את בית הדפוס, 
החרימו את הגלופות, ואסרו את הזייפנים, העמידום למשפט. הסוחרים נשמו לרווחה, 
וסננו במשטמה: "הלואי וידונו למאסר עולם ולא יראו אור יום!" נזקים רבים גרמו, וצלקות 

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

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

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

 שלו: "לפי מה קבע הבנק, אולי טעה?"והוא ב
"למזלנו", הסביר התובע, "הזיוף לא היה מושלם. היה עיוות בדיוקנו של קאזימיר, וחסרו 
כמה קוים עדינים בכנפי הנשר הפולני בפינה השמאלית העליונה. סקירה חדת עין, חשפה 

 את הזיוף מיד!"
 הסנגור."מלבד שינויים זעירים אלו, היה הזיוף מוצלח?!" חקר 

התובע קד בלעג. אם הסנגור מבקש להדק את טבעת החנק על צוואר לקוחותיו, זה ענינו: 
"אכן כן, עמל רב הושקע בו", החמיא. "הזיפנים השיגו ניר זהה, וצבעים תואמים, ושקדו על 

 הגלופות באמנות רבה. אבל, מה לעשות, לשלמות לא הגיעו!"
שהם אנשים ישרים, ולא רצו לרמות. לכן לא חיקו "אומר לך מדוע", הפתיע הסנגור. "משום 

בשלמות, כדי לאפשר לזהות. ואם הסוחרים לא עיינו ולא חשפו, ענינם הוא. הם האשמים 
באסונם! החוק אוסר לזיף זיוף מושלם, מוליך שולל. הם לא עברו אפוא על החוק, ואני דורש 

 מבית המשפט לשחררם!"
 איזו סערה פרצה באולם בית הדין!

 זו חוצפה, איזו עזות פנים!אי
 -ומדוע? 

כי הכל יודעים שלא היה זו חבורת צדיקים ותמידים. היתה זו חבורת זיפנים שבקשו לעשות 
הון בתרמית, וחתרו ליצור זיוף מושלם. כמה מאמצים השקיעו במציאת גליונות הניר 

ר זיוף המתאימים, במציאת הצבעים התואמים, בחריטת הגלופות. ניסו בכל כוחם ליצו
 -מושלם 

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

"כי ידבר אלכם פרעה לאמר, תנו לכם מופת" (שמות ז, ט), יבקש הוכחה שהם באים בשם 
בורא עולם, "ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה, יהי לתנין" (שם). וההמשך, 

ועשו כן, "וישליכו איש מטהו ויהיו  ידוע: פרעה צחק ולעג, קרא לחכמים ולמכשפים
 לתנינם". והסוף גם הוא ידוע: "ויבלע מטה אהרן את מטתם".

"כשראה פרעה כן, תמה ואמר: ומה אם יאמר למטה: בלע לפרעה ולכסאו?! עכשו הוא בולע 
 אותו!"

 ומה אמרו החרטומים? פנו להזמין שרביטים חדשים...
 -ומה זה אומר לנו 

אלו דברי רבי ירוחם ממיר זצ"ל ("דעת חכמה ומוסר" ח"ג מאמר מה): "בכל הבריאה, נראה 
לכאורה מהלך בכל דבר. וכמה בתי חכמה ובתי ספר נבנים, וכאילו אנו מבינים אותם 

 -ומוצאים אנו בה טעם 
אכן המשכיל יבין כי ההבנה הולכת רק שלוש וארבע פסיעות, ואחר כך כבר נאבדות 

כמי הרופאים, אחרי כל התחכמותם בחכמת הרפואה, הודו כי לבסוף אינם ההבנות. וח
 מבינים שום דרך ומהלך!"

זה מה שרצה הבורא יתברך להשמיענו באות הניתן לפרעה. שהנה, גם החכמים המצרים 
מתימרים לעשות כן. אבל אינם מסוגלים אלא לפסוע הצעד הראשון. לכאורה הינו הך, 

לועגים ומקניטים. אבל בהמשך מתגלה אפסותם, ובעל כרחם כמוהם כמשה וכאהרן, והם 
 יודו וימליכו ויאמרו: "אצבע אלקים היא"!

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

 -הסכת ושמע 
ד. ופעם אמר: כבוד שהיתי בבית החולים, ונוצר קשר ביני ובין הפרופסור. באמת, נהג בכבו

הרב, יש לי רספקט לדת. יחס של כבוד והערכה. אבל, יחד עם זאת, צריך שידע: הדת 
 מעכבת את התפתחות המדע!

תמהתי: מה הקשר בין השנים. השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם. וכי חסרים מדענים 
 דגולים שומרי תורה ומצוות?!

תשובות. ובכך, חוסמת היא את התפתחות  אמר לי: המדע מציג שאלות, והדת מציגה
 -עפר לפיו  -המדע. כי כשיש תשובות אין שאלות. אבל אנחנו איננו מתיחסים לתשובות 

 ושואלים את השאלות, ומגיעים אל התשובות "האמתיות"!
 לא הבנתי: חידות לי דבריך. אולי תואיל לפרט?

 אה, לכך חיכה!
ורא יש מאין בששה ימים. אבל המדע אומר: הנה, אתם יודעים שהעולם נברא על ידי הב

 נניח שהעולם נוצר מאליו, כיצד נוצר אפוא? וחוקרים, ומגיעים לתשובה!
 באיזו תרועת נצחון אמר זאת, איך נצצו עיניו!

 אמרתי: כמה נפלא! אז אולי תשתף גם אותי בממצאיך, איך נוצר העולם מאליו?!
אה, ובכך, זה היה כך: בתחילה היה העולם מוצף במים טעוני חמרים כימיקליים. החוקרים 
משתמשים במושג "מרק כימיקאלים". ואז התחוללה סערת ברקים, וברק אחד שיפד כמה 
וכמה כימיקאלים בכח חשמלי עז ואיחד אותם, וכך נוצר, באקראי, התא החי הראשון. מכאן 

 -חות ואילך, זו רק שאלה של התפת
הבטתי בו וחייכתי, והוא חש שלא בנוח. אמר: כמובן, זה רק 'על רגל אחת', יש בענין הזה 

 -ספרות שלמה 
אין לי ספק בכך. אמרתי: טוב, פרופסור. אתה מצפה שאשאל אותך מה אחוז ההסתברות 
שברק ישפד חמרי גלם ויצור מהם תא חי, ומה סיכויי השרידות של התא. ואיך השתכפל 

ואיך התמזגו שני התאים וחלקו ביניהם תפקידים. ובכן, לא אביך אותך בכך. אבל  והתחלק,
תענה לי רק על שאלה אחת. הכל התחיל בסופת ברקים שהשתוללה על פני, איך קראת 

 -לזה, מרק כימיקלים 
 כן, אישר.

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

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

והיום הם  -החלטתם להרחיק מליארדי שנים, ולהתחיל באיזה 'מרק כימיקלים' דמיוני 
אבל ככלות הכל, מישהו יצר את  -מרחיקים עוד יותר, ומתחילים מאיזה מפץ גדול 

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

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

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

 (והגדת)             וארבע פסיעות, ודרכם נחסמת. ובעל כרחם מודים, והם כה נלעגים! 

 
 "יהי לתנין"

אל], מפלגת פעם, עוד היה עם מי לדבר. אחד מראשי מפא"י [מפלגת פועלי ארץ ישר
השלטון באותם ימים, היה מעירי, קריניק. סבו היה שכנם של הורי. אני עוד זוכר אותו, יהודי 
נכבד, יודע ספר. המפא"י'ניק הזה אחז עצמו כמכר וידי, ונצלתי זאת. יהודים אוימו שאם 
לא ישלחו בניהם לחינוך 'שלהם' לא תרכוש 'תנובה' את תוצרתם החקלאית, ולא ימצאו 

 עבודה. הייתי מתקשר אליו, והענין היה מסודר.מקום 
יום אחד פניתי, בקשתי להסדיר ענינו של יהודי שלא היה בעל 'פנקס אדום', איזו 'שטיפה' 
קבלתי: הוא לא רוצה לשמוע, "מהיום דרכינו נפרדות", כאילו עד היום היתה דרכנו 

איזה 'חזון איש' פרטי  משותפת. "לך ל'חזון איש' שלך". זה באמת מומלץ, שלכל אחד יהיה
 כזה, משלו.

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

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

 ששמע מפיו.אבל התרעם על משפט אחד 
ה"חזון איש" צטט באזניו הלכה מן הגמרא (סנהדרין לב ע"ב): שתי ספינות עוברות בנהר 
[במצר צר] ופגעו זה בזה, אם עוברות שתיהן, שתיהן טובעות, בזה אחר זה, שתיהן עוברות 
[והשאלה למי מהן זכות קדימה]. וכן שני גמלים שהיו עולים במעלה בית חורון [מקום צר, 

בו אחד אחד] ופגעו זה בזה, אם יעלה שניהם, שניהם נופלים. בזה אחר זה, שניהם  שעוברים
 -עולים 

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

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

ש"ס בבלי וירושלמי, מכילתא ותוספתא, זוהר  -השמצה! טוענים אתם שספינתכם מלאה 



 

ד 

ומדרשים, תנאים ואמוראים וגאונים, ראשונים ואחרונים, בבקשה. אבל למה לומר 
 -שספינתנו ריקה 
 מחילה", העזתי לומר."ומה יש לכם, ב

 -"אוהו, יל"ל ויל"ג, ומאפו וברדיצ'בסקי, וביאליק וטשרניחובסקי" 
 "נו, באמת".

 השתתק, נבוך.
אברהם יצחק ויעקב, משה  -להבדיל  -גם הוא הבין שלשים את ביאליק וטשרניחובסקי מול 

, רבי עקיבא מול הלל ושמאי, רבן יוחנן בן זכאי ושושלתא דרבן גמליאל -ואהרן, דוד ושלמה 
רש"י ורבנו  -רב סעדיה גאון ורב האי גאון  -וחבריו, רב ושמואל, אביי ורבא, רבינא ורב אשי 

מול ה"בית יוסף" והרמ"א,  -תם, הרמב"ם והראב"ד, הרמב"ן והרשב"א, הריטב"א והר"ן 
מול ה"קצות" וה"נתיבות", רבי עקיבא איגר והגאון, זה לא  -הש"ך והט"ז וה"מגן אברהם" 

 יני. זה כאילו טען קברניט הספינה הריקה, שגם בספינתו כמה גרגרי חול.רצ
התעשת: "אבל אנו פתוחים לתרבות המערבית. והיא, הרי תודה, טעונה וגדושה: סופרים, 

 -מחזאים, משוררים, הוגים" 
הייתי יכול לענות לו, שאם יתקלו במעלות בית חורון שתי עגלות, האחת טעונה אוצר המלך 

קש וגבבא, שלא להזכיר שהקש שורץ נחשים ועקרבים, אין ספר איזו תדחה מפני והשניה 
 רעותה. אבל, כבר אמרתי: הייתי זקוק לו, לעשות טובה ליהודי.

 אמרתי לו: "הרי למדת ב'חדר'. תרשה לי להזכיר לך משהו".
 אמרתי, פעם עוד היה עם מי לדבר. היתה להם 'גרסא דינקותא'.

, ודרשו לשלח את בני ישראל. אמר פרעה: "מי ה' אשר אשמע משה ואהרן באו אל פרעה
בקלו. לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח" (שמות ה, ב). היה עליהם להוכיח, שבאים 
הם בשם בורא העולם. "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר, כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו 

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

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

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

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

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

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

נראים כזהים. אך במבט שני, מיד רואים: השער פאה נכרית והעינים כדורי זכוכית, הפנים 
טיחת שעוה והמילוי קש. ובאדם, מוח ולב, וראות וכליות, וכבד וטחול, לבלב ובני מעיים, 
בשר ודם, רקמות ועצמות, פנימיות חיה ופועמת. ועל הכל, נשמה בת שמים, חלק אלוק 

 ממעל!
רטומים השליכו איש מטהו והפכו דמויי תנינים. האם היו להם קרבים ובני ולעניננו, הח

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

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

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

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

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

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

 -עצמכם (סנהדרין צט ע"ב), יצרתם אישיות חדשה, נעלה ומרוממת 
 ומה, האם יתכן להשוות בובת שעוה לאדם?
 השעוה 'ריקה'?!האם לא צודק לומר, שהאדם 'מלא' ובובת 

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

 חרדי!"
 "נסדר את זה", הפטיר, "אבל שתדע: לא יפה לדבר כך אל ראש הממשלה"...

 (והגדת)

 
 "ענה כסיל כאולתו"

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

ניני דמה, בלי רוח חיים. והמטה של אהרן הפך לתנין חי, אה, על זה לא חשבו. הם יצרו ת

רוחש ואוכל, תנין אמת, מעשה אלקינו ונפלאותיו. ונס בתוך נס, קודם שב והפל מטה, ואז 
בלע תניניהם (שבת צז ע"א). ונס שלישי, שלא העבה (שמות רבה ט, ז). מה אמרו 

 החרטומים, שזו אצבע אלקים? איפה!
[ראשי המכשפים של מצרים (רש"י)] למשה: תבן אתה מכניס  "אמרו לו יוחנא וממרא

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

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

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

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

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

 ?!מישהו מבין
מקובלנו מהסבא מקלם זצ"ל בבאור המאמר, שלפעמים אי אפשר לענות למתנצח בדברי 
הגיון. כי אז נצבות שתי דעות שוות כביכול, אתה אומר כך והוא אומר כך. עליך לענות לו 

 לשיטתו, כי שיבין עד כמה הוא נלעג!
 -ואספר, בענין זה 

נין נחוץ. הזמין מונית ומסר את אחד מרבני רמת גן הוצרך להועץ במרן הרב שך זצ"ל בע
הכתובת. בדרך סיפר לנהג אל מי הוא נוסע: רב גדול. לא, לא מקובל, אבל גאון אדיר. לא, 
אינו מחלק סגולות. ברכות, כן, בודאי. הן פועלות? בלי ספק, הלא הגמרא אומרת (בבא 

, והנהג מציעא פה ע"א) שברכת מזכה הרבים כמוה כברכת הקדוש ברוך הוא! טוב, הגיעו
הוציא כפה לבנה, מקופלת, מהתא לימינו, חבשה לראשו. הוא יכול להצטרף? מבקש הוא 

 ברכה לחולה. ודאי, יכנס ראשון. הרב ישאר אחריו, להועץ ובענינו.
התקבלו מאור פנים, והנהג רכן לנשק ידי הרב. ברגש עז, קרוב לדמעות, בקש ברכה לכלבתו 

 -משפחה. וכעת, אללי, חלתה החולה, נפשו קשורה בנפשה, אהובת ה
הרב התפלץ בשמעו, אבל הרב שך, ממש "זקן מלא רחמים", נטל את הסידור ודפדף ל"מי 
שברך לחולה": "יש לנו תפילה מיוחדת לחולים, שיבריאו בסיעתא דשמיא, אבל לנפי כן 

 -עלינו לדעת מה שם החולה" 
 "לסי", ענה בהתרגשות.

 ת: "ושם האמא?"הרב שך הביט בו מבעד למשקפיו העבו
 "אה... לא יודע"...

 "חבל", נאנח הרב שך וסגר את הסדור, "אז אי אפשר לעשות 'מי שברך'"...
שבקשתו מופקעת, ואין עורים "מי  -אם הלה הבין  -לא היתה זו התחמקות. כך הבהיר לו 

 שברך" לכלבים...
ית כשפים, אז יוכך, על דרך זו, ענה משה רבינו לחרטומים: אתם מאשימים אותנו בעש

 צנות גרידא...ינאמר שאתם צודקים. ואז, הרי אתם עצמכם יודעים שאין זו אלא ל
מסופר, שהרב לימד: "שנים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי וזה אומר אני 

 מצאתיה וכולה שלי, יחלוקו" (בבא מציעא ב ע"א).
בקריאת שמע צריך לאחוז בארבע תמה אחד השומעים: "מה יעשה בחצי טלית, הלא 

 הציציות!"
 "אה", ענה הרב, "בשביל 'ברוך שאמר' די בשתי ציציות"...

 -וכבר ספרתי 
בשעתו, נקלע בחור מקבוץ "עין שמר" של "השומר הצעיר" לבני ברק. שוטט בעיר, והגיע 

תחא ילישיבת פוניבז'. תמה לראות מאות בחורים בני גילו שוקדים על תלמודם בר
יתא. "במה אתם עוסקים" שאל. ענו לו: "בסוגיות התלמוד". לא ידע מהו תלמוד, ולא דאור

פה והתאימו לו חברותא. ימהי סוגיא. אמרו לו: "בוא ותחוה שעה של לימוד". הציעו לו כ
 אורו עיניו, ונשאר בישיבה! קבל עול תורה ומצוות, והיה לבן תורה.

ספר שהקבוץ אינו משחרר את נירותיו של יום אחד נקראתי של מרן ה"חזון איש" זצ"ל. 
הבחור, ויזדקק ותעודת זהוי לדחית גיוסו לצבא. בקש שאסע עמו לחיפה ואסדיר זאת 

 במשרדי הרשויות. הם יערימו קשיים, אבל נובהרדוקער מסתדר בכל מקום...
נסענו צפונה ברכבת, ובתחנת "בית יהושע" עלה קבוצניק שהכיר את הבחור, שנראה עכשיו 

ן ישיבה לכל דבר. נדהם, וקרא: "מה אתך, עברת את הנחשלים הנבערים האלה? כלום כב
 אינך יודע שחסר להם בורג בראש, מה אתה עושה שם?!"

בסך הכל כמה  -נדרכתי. הבנתי שעומדת להתחולל כאן מלחמת תרבות, ומה הבחור הזה 
 -ומו ידע לענות. אולי משום כך נשלחתי אתו, שאענה במק -שבועות בישיבה 

ואז שמעתי שהבחור עונה: "עזוב, דוד. הנח לי להיות מטומטם כמו ה"חזון איש", ואתה 
 תשאר פקח כמו יוסקה"...

 הלה נבוך בעליל, גרר רגלים ועבר לקרון הסמוך.
 שאלתי: "מי זה יוסקה?"

 וענה: "אה, הוא מחלק את התערובת לתרנגולים".
 ם, כמה נלעגים הם!ואז הבנתי, שכך צריך לענות. רק כך מבינים ה

 (והגדת)

 בדרך הדרוש  
 ואיך אלי שמעו לא ישראל בני הן לאמר ה' לפני משה וידבר

 (ו, יב)שפתים  ערל ואני פרעה ישמעני

 וברש"י, זה אחד מעשרה ק"ו שבתורה. ויש לדקדק דתיבות
 "ואני ערל שפתים" אין שייכים לכאן ומיותרים.

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

 שהוא משמע ירושה תיבת אבל מזה צער לישראל להם' והי, יורשין
 הוא לו שמעו לא שישראל דמה ו"ק מופרך כ"וא, יורש בעצמו
 ידוע אמנם. מזה צער להם' והי מורשה לשון להם דאמר מחמת
 ולא השפתים ממוצא הוא ף"בומ ואותיות, שפתים ערל היה דמשה

' והי ירושה תיבת לומר מוכרח' הי כ"וע מורשה תיבת לומר יכול היה
 והוא מורשה לכם אותה ונתתי ת"השי לו שאמר ממה לשנות מוכרח

 .ירושה אומר היה

, פרעה ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל בני הן, מיושב ובזה
 ואני א"עז, צער להם' הי מורשה ל"דא דכיון פריכא ו"הק הלא ת"וא

 ונתתי אמרתי כ"וע מורשה תיבת לומר יכולתי ולא שפתים ערל
 .ו"ק' מי אחד זה י"פירש פירוש ירושה לכם אותה

 (טללי אורות)

 ובעמך ובעבדיך לבך אל מגפתי כל את שלח אני הזאת בפעם כי
 (ט, יד) :הארץ בכל כמני אין כי תדע בעבור

'. וגו מגפותי כל את שולח אני הזאת בפעם כי הפסוק על י"ברש
 ומקשים. כולן כנגד שקולה בכורות שמכת למדנו מכאן י"רש פירש
 ויש. ברד ממכת מיירי כאן הלא שמיה דכר מאן בכורות מכת העולם
 אתה מאן אם הפסוק על שמות בפרשת י"ברש איתא דהנה לתרץ
 ומכת י"רש פירש בכורך בנך את הורג אנכי הנה עמי את לשלח
 ללמדך אלא תחלה להפחידם בה פתח ולמה באחרונה באה בכורות
 . שם עיין ביחד מכולם קשה שהיא

 דהא ביחד מכולם קשה בכורות שמכת מוכח כן גם מכאן והנה
 כן אם מכולן קשה שהיא ללמד מגפותי כל את כתיב ברד גבי כאן
. ככולם שקולה היא דהא מתחלה ברד במכת להפחידם לו היה קשה
 כנגד אף מכולן קשה היה בכורות דמכת לומר צריכין כרחך על אלא
. ברד במכת ולא תחלה בכורות במכת התחיל הכי משום ברד מכת
 שמכת להורות מגפותי כל את דכתיב כאן ל"ז י"רש דברי יובנו זה לפי
 פתח לא למה לעיל הנזכר קושיא קשה כן אם כולם כנגד שקולה ברד
 שקולה היתה בכורות שמכת למדין דמכאן מתרץ לכך תחלה בה

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

 שהיתה ברד מכת על זאת ל"ז י"רש פירש דבאמת יאמר או
 ברד מכת י"ברש כתוב שהיה בדפוס נפל שטעות רק' וכו שקולה
  :בכורות מכת שהוא המדפיסים וסברו ב"מ תיבות בראשי

 התורה)  (חנוכת

 ה"הכהן ע ' גדלי'והאשה החשובה מרת חיה בלומא בת ר .נלב"ע י"ד טבת תשע"ז לעילוי נשמת האשה החשובה מרת יהודית בת ר' שלום צבי ע"ה
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 " (ו, ב)אלוקים אל משה "וידבר

 .וברש"י הק' : דיבר אתו קשות
ויש לתמוה מה היה למשה לומר הרי מסר נפשו עבור קושי 
השעבוד של בני ישראל, וזה תפקידו של מנהיג אמיתי, ולמה 
הקפיד ה' עליו. ויש לפרש עפ"י מה שדרשו חז"ל (סנהדרין מו) 
על הפסוק 'עמו אנכי בצרה' שכאשר סובלים בני ישראל צער 

י קלני שעבוד מלכיות גם השכינה בגלות ואומרת קלני מראש
מזרועי, ולכן נדרש מאתנו לעורר רחמי שמים על צער השכינה 
וממילא תבא גם ישועת ישראל, אבל משה רבינו הזכיר 'למה 
הרעות לעם הזה' ולא כלל את צער השכינה שקודמת לתפילה 
לפני צערם של בני ישראל, ולכן דיבר אל משה 'ויאמר אליו אני 

גלות יחד עם בני ישראל, ה'' דהיינו שגם אני בצער כי אני ה' ב
 (תורת מהרי"ץ) והיה לך להצטער על השכינה.

 

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

דרשו בב"מ מן הכתוב 'אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה' (ירמיהו 
 טו, יט), צדיק גוזר והקב"ה מקיים.

אל עם קדוש, שהם אבל נראה שזה דווקא מדה כנגד מדה לישר
סרים למשמעתם של חכמי התורה, ומבטלים דעתם נגד דעת 
תורה הקדושה, וככל היוצא מפיהם יעשו, לכן יש גם כח 
לצדיקים לבטל מישראל כל גזירות קשות ורעות, ושומעים 

 לאמרי פיהם גם בשמים. 
אבל אם ח"ו בני ישראל אינם מאזינים לציווי הצדיקים, אז גם 

 ין להם, ואין להם הכח של 'כפי תהיה'.בשמים אין שומע
וזה מה אמר משרע"ה: "הן בני ישראל לא שמעו אלי", ואם בני 

איך אוכל  ישראל אינם סרים למשמעתי "ואיך ישמעני פרעה"?
לבטל הגזירות מעליהם "ואני ערל שפתים" שאז אין לי הכח 
של 'כפי תהיה' לפעול במאמר פי על דרך צדיק גוזר והקב"ה 

 (שפע חיים) מקיים. 
 

 "ולא שמעו אל משה וכו'" (ו, ט)
 כתב רש"י: "חבל על דאבדין ולא משתכחין".

חבל על שאנשי "על", אנשי המעלה,  אמר ר' נפתלי מרופשיץ
שאבדו ואינם, ו"לא", כלומר אפסים, אנשים שאין בהם 

 מאומה, "משתכחין", משתלטים ותופסים מקום בראש.
 

 "ואני ערל שפתים..." (ו, יב)
משה לימד בזה זכות על ישראל. מה שאין שומעים לו אין זה 
בגלל שאין רוצים לשמוע דברי ה'. אלא מחמת "ואני ערל 

 שפתים", אינני מחונן בכישרון הדיבור ואינני מושך את לבם. 
 (שפת אמת)

 

 " (ו, יג)מצרים הוציא את בני ישראל מארץל"
ידוע ומפורסם הדבר כי גלות מצרים היא שורש כל הגלויות 
ואילו יציאת מצרים היא שורש כל הגאולות, כמו שאמרו חז"ל 

(זוה"ק ח"ב טז, ב) ותראה שכבר בגלות מצרים היו ארבע 
יציאות ממצרים, בגדר של הכנה לארבעת הגאולות שייגאלו 
 ישראל. והנה היציאה הראשונה הייתה כאשר חזרו השבטים

ממצרים לאביהם, בכדי להביא עמם את בנימין למצרים, 
והיציאה השנייה הייתה בחזרתם ליעקב אביהם על מנת להביאו 
למצרים, השלישי כאשר יצאו לקבור את יעקב במערת 
המכפלה כאשר צווה אביהם, ואילו היציאה הרביעית היא 
ביציאת מצרים עצמה. כך שיצאו ממצרים ד' פעמים, כנגד 

לות מארבע הגלויות: מצרים, בבל, יוון, אדום בהיות ארבע הגאו
 גאולת מצרים מקור ושורש לכל הגאולות. 

 (הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע)
 

ובני  ...ם בני ראובן"אלה ראשי בית אבות
 טז)-ואלה שמות בני לוי" (ו, יד ...שמעון

כתב השל"ה הקדוש: "קשה, למה אמר תיבת 'שמות' אצל לוי 
 שאמר בראובן ושמעון?יותר ממה 

כי שבט לוי לא היו בגלות. ולוי ידע דבר זה ורצה להשתתף 
בצרת הצבור, מה עשה, קרא שמות לבניו על שם הגלות, דהיינו 
שם 'גרשון' על שם כי 'גרים' הם בארץ לא להם, ושם 'קהת' על 
שם שיניהם 'קהות', ושם 'מררי' על שם 'וימררו' את חייהם, זהו 

בני לוי. ומכאן ילמוד האדם להשתתף  שאמר ואלה שמות
 בצער הציבור אע"פ שאין הצרה מגעת לו."

 

 "תנו לכם מופת" (ז, ט)
 היה צריך להיות 'תנו "לנו" מופת'.

אלא שכשקוסמים עושים מופת, הם עצמם יודעים שאין בזה 
 מאומה מלבד אחיזת עינים. ורק לאחרים זה נראה כפלא.

הם עצמם מתפלאים על אבל הפלאים שנעשים בכוח אלוקי, 
יכולתם לעשות ניסים. ועל כן אמר "תנו לכם מופת", שגם לכם 

 יהיה זה למופת.
 

"ויט אהרן את ידו על מימי מצרים ותעל 
 הצפרדע" (ח, ב)

וברש"י צפרדע אחת הייתה, והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים 
נחילים. לכאורה, מדוע אם כן המשיכו המצרים להכות את 

ומר הסטייפעלער זצ"ל: מכאן כשמידת הכעס הצפרדע? א
והנקמה בוערת באדם, כשרוצה להינקם מאויביו, אינו יכול 
לשלוט על עצמו, ואף כשרואה כשהוא מחזיר לחבירו הוא רק 

 מפסיד מכך, אין הוא יכול להפסיק, מגודל הנקמה שבוערת בו.
  

"ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי אין 
 )כה' אלקינו" (ח, ו

מקשין העולם, למה לא שאל פרעה שהצפרדעים המצערים 
 אותו כל כך יעזבוהו תיכף ומיד אלא הרחיב הזמן עד למחר.
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 com.LikutimNiflaim@gmail :לקבלה במייל

עוד יש לדקדק במה שאמר משה רבינו "למען תדע כי אין כה'", 
 .היאך יראה ע"י הסרת הצפרדעים כי אין כה'

ונראה שדבר זה עצמו שפרעה יאמר שיסורו הצפרדעים למחר 
, זה גופא היה מן השמים, ודיבור של פרעה היה מסור ולא היום

 ביד הקב"ה ולא היה ברשות עצמו.
וזהו שאמר לו משה: "כדברך", היינו שתקח לך ראי' מדבריך, 
שהרי באמת אתה רוצה שהיום כבר ילכו הצפרדעים, ומ"מ אף 
שאתה הוגה כך בלבך לא תוכל להוציא דבר זה מפיך, רק 

מוסר "למען תדע כי אין כה'  אמרת למחר, וא"כ מזה תקח
 אלקינו", כי הוא מנהיג את העולם, וממנו מענה לשון...

 

יעש ו צעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים.."וי
 ט)-ח (ח,ה' כדבר משה וימתו הצפרדעים"

החפץ חיים שואל: מדוע במכת הצפרדעים, מיד כאשר התפלל 
משה לה', נעתר לו והסיר את המכה מארץ מצרים? ואילו 
כשבני ישראל היו במדבר, ופגעו בהם הנחשים, לא הועיל משה 
בתפילתו מיד והקב"ה אמר לו: "עשה לך שרף ושים אותו על 

 –וכל הרואה את נחש הנחושת הנמצא במקום גבוה  –נס" 
יחיה? החפץ חיים משיב על כך: כי עוון לשון הרע חמור מכל 
ם המעשים הרעים. ולכל צרה מועילה תפילה. לכן, במצרי

נשמעה תפילתו והוסרו מיד הצפרדעים. אך, לעם ישראל 
במדבר, הנחשים באו בעקבות עוון לשון הרע, ובבית דין של 
מעלה מדקדקים מאד בעוון הזה כחוט השערה. לכן לא נעתר 
לו ה' מיד, אלא אמר לו לעשות נחש שכל מי שיביט בנחש מיד 

יחיה.  יכוון לבו לאביו שבשמים, וישוב בתשובה בעצמו ובזאת
יוצא איפה, שההבדל איננו בסוג החיה, אלא בסוג העוון שעליו 

 באה החיה...
 

"וימותו הצפרדעים מן הבתים מן החצרות ומן 
 השדות" (ח, ט)

כתוב בדעת זקנים עה"ת שהצפרדעים שנכנסו לתנורים לא 
מתו והטעם כי מסרו נפשם לעשות רצון ה' ונכנסו לתנורים 

באופן אחר, ולהיכנס לבתיהם  למרות שיכלו לעשות רצון ה'
ולאוכל וכד' ולא דווקא לתנור, ובכל זאת נכנסו על מנת 
להישרף, נתן להם ה' שכרם, שלא מתו כמו שאר הצפרדעים 
שבשדות ובחצרות שהם כן מתו, ומקשים העולם מדוע אצל 
הכלבים שסתמו את פיהם ולא נבחו כשבני ישראל יצאו 

יפה לכלב תשליכון ממצרים, וקיבלו שכרם שכל נבלה וטר
אותו, וזה היה שכר עד סוף כל הדורות, שייוולדו מן הכלבים 
האלו, וכאן בצפרדעים קיבלו רק הם שכרם ולא זרעם, אלא 
מכאן חזינן ש'לסגור הפה' זה עבודה יותר קשה מאשר להיכנס 
לתנור בוער, ולכן הכלבים שסתמו פיהם קיבלו גם דורותיהם 

ל וחומר אנו שנתאמץ לשמור שכר זה, משא"כ הצפרדעים. וק
על פינו ונסגור אותו בשעת הצורך, ודאי יראה ה' וישפיע לנו 

 מטובו, עד סוף כל הדורות.
 (חכמי המוסר)

 

"והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן לבלתי 
 היות שם ערוב" (ח, יח)

אמרו חז"ל בגמרא (סנהדרין צח.) אין בן דוד בא אלא או בדור 
ולו חייב, וקשה דבשלמא בדור שכולו שכולו זכאי או בדור שכ

זכאי ניחא, אבל איך יבוא בדור שכולו חייב, ופירשו שהכוונה 
שלא יהיו אנשים שמעורב בהם טוב ורע, אלא או שיהיה צדיק 
או רשע, ולא זה וזה יחד, וזהו עיכוב הגאולה, וזה נרמז כאן 
בכתוב, "והפליתי את ארץ גושן ביום ההוא" הכוונה ביום אשר 

ה הגאולה העתידה כמ"ש 'ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו יהי
אחד' (זכריה י"ד), ואז יהיה ברור האמיתי, ויפריש ה' את הזכאי 
מן החייב 'לבלתי היות שם ערוב' שלא יהיה יותר תערובת רע 

 (אמרי יוסף) בטוב רק או כולו זכאי או כולו חייב.
 

 "ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל ה'" (ח, כו)
תפלל משה שוב ושוב שיסורו המכות ממצרים? וכי לא מדוע ה

 עדיף שיגדל סבלם עד שיוכרחו לשלח את ישראל?
מטרה נעלמת הייתה למשה  השיב רבי בונים מפשיסחא:

הוא זה שגרם בכח תפילתו שישובו מערכות  בתפילתו זו:
הטבע לאיתנם וכך הוטבע לדורות שיוכל כל צדיק לשוב 

 להיטיב עם בן ישראל. ולשנות את מערכות הטבע כדי
וזה עומק כוונת הכתוב בתהילים קי"א, "זכר עשה לנפלאותיו 

 חנון ורחום ה".
הגלות הכי  "סבלות" זה מלשון "סבלנות". ועוד מפיו הקדוש:

 גרועה היא זו שכבר התרגלו אליה.
אומר הקב"ה "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" אם כבר 

וסובלים את הגלות ואין התרגלתם למצב שאתם נושאים 
הדבר מטריד אתכם, אסור לשהות עוד והגיע השעה להוציאכם 

 משם.
 

"כצאתי את העיר אפרש את כפי אל ה'..." 
 (ט, כט)

אבל בתוך העיר לא התפלל לפי שהייתה מלאה גילולים 
 (רש"י). 

מדוע דווקא במכת ברד הקפיד משה לצאת חוץ לעיר 
ד שתהיה תפילתו מחוץ ולהתפלל, ובכל שאר המכות לא הקפי

לעיר ? ויש לומר דהנה ידוע שצאן היו עבודה זרה של מצרים. 
והנה כאן במכת ברד כתוב: "הירא את דבר ה' הניס את עבדיו 
ואת מקנהו אל הבתים". נמצא שהיו צאן ובקר בתוך העיר, 
דהיינו עבודה זרה של מצרים. משום הכי התפלל עתה חוצה 

כל הצאן מחוץ לעיר, לפיכך היה  לה. אבל בכל שאר המכות היו
 יכול להתפלל בתוך העיר.

 (הרבי ר' העשיל)
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 "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב" (ו, ב)

אומרים גם בתפילת רש"י מבאר: וארא אל האבות. כך אנו 
 -לוקי יעקב -לוקי יצחק וא-לוקי אברהם א-שמונה עשרה: א

להגיד שלכל אחד הייתה השגחה מיוחדת בפני עצמו. ישנם 
אנשים ששואלים אותם אם הם שומרי תורה ומצוות? הם 
משיבים: אתה יודע מי היה סבא שלי?!... הוא היה רב גדול... 
האנשים הללו חושבים שיש להם זכות אבות, אבל האמת הבן 

הדבר דומה:  מזכה האבא, ולא האבא מזכה הבן... משל למה
קמצן רצה להגיע עם מזוודות אך התקמצן לקחת מונית 
והחליט ללכת ברגל, אך כובד המזוודות עצר בעדו... הוא עצר 
נהג מונית ושאל כמה יעלה לו להגיע לביתו. ענה לו הנהג 

ש"ח. "והמזוודות"? השיב לו הנהג: "המזוודות  30באדיבות: 
הג: "מעולה, אז בחינם". קפץ מידענו על המציאה ואמר לנ

תיקח רק את המזוודות". השיב לו נהג המונית בקור רוח: "אני 
מוכן לקחת אותן בחינם, בתנאי שתשלם על הנסיעה"... כן הוא 
הנמשל: כשאדם שומר תורה ומצוות ויש לו גם זכות אבות, זו 
מעלה גדולה שזכות אבות היא תוספת על העיקר. דוגמה טובה 

דע" ששרים בהגדה של פסח: כשם לזה היא בשיר "אחד מי יו
שלשה אבות. מתי  -שבפסח אומרים שלשה אני יודע! 

השלושה אבות הם דווקא שלי הרי הם גם של ישמעאל ועשיו? 
כשאני מאמין באחד אלוקינו, ומקיים שני לוחות הברית, אזי 

 האבות הם הזכות שלי דווקא... 
 

 "אני ד'" (ו, ב)
 נאמן לשלם שכר (רש"י)

שתו של הגאון מווילנה ז"ל שהייתה גבאית צדקה מסופר על א
עם עוד אישה אחת מנשי ווילנה, והיו הולכות יחד לאסוף כספי 
צדקה עבור נצרכים. השתיים הסכימו ביניהן בתקיעת כף 
שהראשונה שתסתלק מן העולם תבא לחברתה בחלום לספר 
לה מה נעשה בדינה. אותה חברה נסתלקה לבית עולמה 

מן באה בחלום לאשת הגאון ואמרה לה תחילה, וכעבור ז
שקיבלה רשות מן השמים לספר רק דבר אחד, שכאשר שתינו 
הלכנו לקבץ צדקה, ובקרנו אצל נדיבה פלונית ולא מצאנוה, 
המשכנו בדרכנו וראינו אותה באה מולנו בצידו השני של 
הרחוב, אז את הראית באצבע שהנה היא באה לקראתנו. נגשנו 

. והנה עיקר מעשה הצדקה שגבינו ממנה אליה והתרמנו אותה
רשום על שם שתינו בשווה וכן כל פסיעה שהלכנו, אך אותה 
הוראה באצבע שעשית את, רשומה על שמך בלבד. רואים 
שדבר לא נאבד וכל תנועה נשארת, יראו כל אחד כתמונתו 

 (מחשבת מוסר)  באותה תנועה שעשה בחייו. 
 

הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים ו"
הצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם ו

 בזרוע נטויה ובשפטים גדולים" (ו, ו)
מדוע בתחילה נאמר והוצאתי, ורק לאחר מכן נאמר והצלתי, 
לפעמים מרוב צרות האנשים לא מבחינים בעומק הצרה, מתי 

הם קולטים זאת, כאשר מוציאים אותם מן הצרות, רק אז הם 
שד' יוציא את בני מבינים היטב באיזו צרה הם היו. לאחר 

ישראל מתחת סבלות מצרים, רק אז יבינו שבעצם ד' הציל 
אותם. משל למה הדבר דומה, למלך שרצה שבנו ילמד להתנהג 
כיאות ולא רצה לפנקו יתר על המידה. מה עשה, שלח אותו 
להסתובב עם שנוררים. לאחר שנה שלח אחריו המלך לשאול, 

ת כשנורר ביקש האם הוא זקוק למשהו והבן שהתרגל לחיו
תרמיל. שואלים יהודי מה הוא צריך והוא מיד אומר שהוא זקוק 
לתוספת משכורת והכל יסתדר. אבל כשתבוא הגאולה, רק אז 

 (חידושי הרי"ם)  יבינו כולם באיזה מצב היינו.
 

 "והייתי לכם לאלקים וגו'" (ו, ז)
מעשה בהרה"ק רבי משולם זוסיא מאניפולי זיע"א (יומא 

' שבט) שיצא פעם בראש השנה קודם התקיעות דהילולא ב
מבית המדרש, וראה תינוק מישראל מבני העניים, לבוש קרעים 
ופניו רעים, שאל אותו רבי זוסא, בני! האם אינך מתקנא בבני 
הערלים האוכלים משמנים ושותים ממתקים ולובשים מלבושי 
כבוד? השיב התינוק, לא, אין אני מתקנא בהם כלל, שלי גדול 

שלהם, ישראל אני ומאמין באלוקי ישראל. חזר רבי זושא מ
לבית המדרש ואמר: רבון העולמים, הבט משמים וראה מי 
כעמך ישראל עם סגולה, תינוק מישראל אפילו כשהוא רעב 
וצמא ולבוש קרעים ובלואים, מקבל הכל באהבה ובלבד 

 שישראל הוא.
 

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

פירש רבי איצ'לה מוואלזין, משל למה הדבר דומה, לאסיר 
שהיה כלוא בבית האסורים. והנה יום אחד הופיע בתאו איש 
כבד פה וקשה דיבר. אט אט, כשהוא בקושי מסנן את האותיות 
מבין שפתיו, הודיע לאסיר כי הוא עומד להשתחרר בקרוב. 

ת לו מובן שהאסיר היה מוכן לשמוע לכל מילה, לא הייתה אכפ
כלל האיטיות שבה נאמרו הדברים, הגמגום וכובד הלשון, שכן 
מה לו אם ימתין עוד רגע ושניים, ובלבד שישמע את בשורת 
גאולתו המתקרבת. אלא, נתאר לעצמינו כי אותו אלמוני היה 
הולך לחדרו של שר בית הסוהר, כדי לדבר על ליבו על שחרורו 

ש באוזן קשבת, כמו של האסיר. מובן כי כאן לא היה נתקל האי
זו של האסיר, והיה מגורש על ידי השר מיד, אשר לא היה מוצא 
זמן להתייחס אל דיבורו האיטי והכבד של האיש. זהו שטען 
משה רבינו אם בני ישראל, הנדכאים והמיוסרים, הנמצאים 
בקצר רוח ובעבודה קשה, לא שמעו אלי מפאת כבדות פי, הרי 

פרעה, אשר וודאי אין לו  על אחת כמה וכמה שלא ישמעני
 סיבה לשמוע אותי. 

 

 "ולא שמעו אל משה..." (ו, ט)
ה"חפץ חיים" זיע"א ישב פעם אחת במסיבת מקורביו והעיר 
על יהודי הדור שהם קטני אמונה וכו'. אמר ר' נפתלי, הר"מ 
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בישיבת ראדין: מה פלא. צאו וראו כשהיהודים היו במצרים 
ועוד זכרו את האבות קדושים וידעו שהגלות לא תארך יותר 
מארבע מאות שנה בכל זאת סתם קשי השעבוד את ליבותיהם 
של ישראל ונשתקעו במ"ט שערי טומאה. אנו שכל כך הרבה 

וף, דורות אנו רחוקים מן האבות ולכלותנו איננו רואים קץ וס
 מה פלא שהאמונה נחלשה?...

נד ה"חפץ חיים" זיע"א בראש: יפה דרשת אתה מליץ יושר טוב 
 לישראל, דבריך יעלו לפני כיסא הכבוד.

סיפרו בראדין, שכעבור זמן מועט נפטר ר' נפתלי, ויודעי חן 
אמרו שזה קרה בגלל פליטת פיו של אותו הצדיק, שיהיה מליץ 

   יושר לפני כיסא הכבוד.
 

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

לקוצק הזדמן פעם חסיד מלובביץ. סח אתו בעל חידושי הרי"ם 
ושאל אותו על דרכי התנהגותו של האדמו"ר מחב"ד. סיפר לו 
הלה על קדושתו של האדמו"ר שלהם, ממש מלאך אלקים, 

 שתורתו בוקעת שחקים.
מר תורה העולה עד אמר לו חידושי הרי"ם: הרבי שלכם או

 לרקיע, אך הרבי שלנו אומר תורה היורדת לחדרי בטן.
 

 "ואני אקשה את לב פרעה" (ז, ט)
לכאורה אם ה' הכביד את ליבו של פרעה למה הוא בעצם 
אשם? אלא, ה' רצה שפרעה יחזור בתשובה, לא בגלל המכות 
אלא מתוך הכרה שה' הוא האלוקים. לצורך זה הקב"ה יוצר 

ששיקול הדעת של פרעה יהיה אמיתי וכנה. לאחר כל איזון כדי 
מכה יכול פרעה לחזור מהפחד של מכה נוספת... כדי שהמכה 

ה' מכביד את ליבו. משל למה הדבר דומה: יהודי  -לא תשפיע 
שהיה לו דין ודברים עם גוי, גילה שהשופט הוא חברו הטוב של 

דפק יריבו ואף הוא גוי. מה עשה? לילה קודם המשפט הוא הת
על דלתו של השופט ומסר לו מעטפה מלאה במזומנים... 
למחרת כששני הניצים עומדים במקומותיהם שואל השופט 
את היהודי: "האם הנך מבקש משפט צדק"? "בוודאי!" ענה 
היהודי בביטחון. ואז הגיע שאלה שהוא כלל לא ציפה לה... 
המשיך השופט להקשות: "אם כן מדוע הגעת אמש לביתי 

י שוחד?!" ותוך כדי דיבור השופט מוציא מכיסו את ונתת ל
המעטפה... היהודי היה ב"שוק" לקח לו זמן להתעשת ואז הוא 
ענה לשאלת השופט: "כבוד השופט והלא זה ברור! ידעתי 
שאתה חברו הטוב של התובע ומשראיתי שאינך פוסל את 
עצמך לשפוט בינינו רציתי שיהיה איזון... על מנת שתשפוט 

וגנת נתתי לך שוחד... כעת אני והשוחד שלי עומדים בצורה ה
בקו אחד אל מול החברות שלך עם יריבי"... כן הוא הנמשל: ה' 
הכביד את לב פרעה על מנת ליצור איזון בשיקול הדעת של 
פרעה... ואם זה עדיין לא מצליח להבין מי מנהיג את העולם, 

  נש... מסרב להכיר בה' ולשלח את בני ישראל בדין הוא שייע
 

 "דרך שלשת ימים נלך במדבר" (ח, כג)
כידוע, היו בני ישראל בשעבוד מצרים מאתיים ועשר שנים, כי 
הקב"ה בחסדו חישב את הקץ והתחיל למנות את ארבע מאות 
השנים מלידת יצחק אבינו. ובכל זאת, יכולים היו המצרים 
לטעון, כי זכותם להשתעבד בעם ישראל עוד מאה ותשעים 
שנה. באמת, משום כך לא דרש הקב"ה מפרעה לשלח את עם 

שראל כליל, אלא רק להתיר להם ללכת דרך שלושת ימים י
במדבר. ואז מה יקרה, הדבר יוסבר במשל, משל לאדם, 
שנתחייב מיתה למלך. שאלו המלך כנהוג: "מהי משאלתך 
האחרונה", נטל האיש כוס יין משולחנו של המלך, ואמר: 
"שאלתי ובקשתי, שיניחו לי לשתות כוס יין זו על גג הארמון, 

שקיף בפעם האחרונה על איר המלוכה". נענה המלך כשאני מ
ואמר: "דבר נקל הוא, משאלתך תתמלא". שב הנידון למות 
ואמר, "אדוני המלך, ירא אני פן יבעתוני השומרים, ולא יניחו לי 
לשתות את הכוס עד תומה. על כן אבקש, שתשבע לי, שלא 
ה. יהרגוני, עד אם כיליתי לשתות". נשבע לו המלך על הדבר הז

נטלוהו השומרים וליווהו במדרגות הארמון, ולפתע השים את 
עצמו כמועד במדרגות ונפל ארצה. הכוס נשברה, והיין נשפך. 
שב הנידון למות אל המלך ואמר, "אדוני רב החסד, מוכן אני 
למות, כאשר אך תאסוף את כל היין הניגר ארצה, שהרי 

ומה". נשבעת לי, שלא יהרגוני, עד שאשתה את הכוס עד ת
נהנה המלך מחכמתו, ופטרו לשלום. כיוצא בכך, בקשו בני 
ישראל ללכת דרך שלושת ימים בלבד. אבל פרעה רדף 
אחריהם להרגם, והקב"ה הענישו וטבע את פרעה וחילו בים 
סוף, על אשר השליכו את ילדי ישראל ליאור. ומכיון שפרעה 
, ומצרים טבעו בים אצל מי ישלימו ישראל את שנות שעבודם

 וממילא, יצאו לחירות עולם. 
 (בן איש חיל, הגדת הבן איש חי)

 

’ "ויאמר פרעה אנכי אשלח אתכם וזבחתם לד
אלהיכם במדבר רק הרחק לא תרחיקו ללכת 

 כד) -העתירו בעדי" (ח, כג
הוא רצה לומר כך: כי מעשה היה בימי קדם באימפרטור שהיה 

ד שבכל יום היו צורר יהודים, והיו היהודים סובלים ממנו מרה. ע
מתפללים ומבקשים שימות כדי שינצלו מגזרותיו. לימים מת 
ובמקומו מלך בנו. ונתברר שהוא יותר רשע מאביו. יום אחד 
נפגש עם יהודי אחד שהיה יוצא ובא בביתו, אמר לו המלך: 
רוצה אני שתאמר לי: מה יש בלבך עלי? אמר היהודי: אני 

התפלא המלך ואמר:  מתברך בלבי שתאריך ימים על מלכותך.
הרי אני עושה לכם רע יותר מאבי, וכיצד אתה מבקש שאחיה 
הרבה, אמר לו היהודי: בחיי אביך היינו מתפללים שימות כי 
קיווינו שהמלך הבא יהיה יותר טוב, אבל לאחר שנתברר שאתה 
יותר רע מאביך, לכן אנו מתפללים שתחיה. ועל דרך זה אמר 

אריך ימים. כי מי יודע אם המלך להם פרעה: העתירו בעדי, שא
 הבא לא יהיה יותר גרוע ממני.
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  738: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 18:26 :רבינו תם 17:50: צאת השבת 16:47: הדלקת הנר
  .ראש חודש שבט, )ישעיה סו(השמים כסאי : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""ואראוארא""פרשת פרשת  
  .)י"רש(לשלם שכר טוב למתהלכים לפני נאמן  ].ב, ו[ "'אני ה"

 ועדיין לא זכה, 28הבחור כבר הגיע לגיל . שהיה מעוכב שידוך זמן רב,  בבחור מוכשר ובעל מדותאירע, מעשה מיוחד ומרגש
ואילו הוא נותר , ות צאצאיםואף לרא, וזכו להקים את ביתם', אבידה'כבר מצאו את ה חברים מסביבכל ה. למצוא את זיווגו

   .לבד ואינו מצליח למצוא את בת זוגו
איני מוכן בשום אופן . אותי' לעקוף'שלא תחשוש כלל מ, אני דורש ממך", אמר לו האח המבוגר, כשאחיו הצעיר הגיע לפרקו

 - בחלוף זמן קצר זה קרה , ואכן". שתזכה לבנות במהרה את ביתך, ותך בלב שלםרך אואב... תעכב ולו לזמן מועט בגללישת
, ליווה את אחיו הצעיר בכל פרטי הפרטים הקשורים לנישואין, במשך כל תקופת האירוסין .האח הצעיר בא בברית האירוסין

  . חיושאר מידות רעות שמכלות את האדם בעודו , התחרות, ללא הענקת דריסת רגל למידות הקנאה
  . וליבו היה שבור מתמיד, השידוך לא נראה באופק. 30ומיודענו כבר בגיל , ועוד שנה, חולפת עוד שנה
          , כבר בתחילת השיחה. משום שכבר כמה שבועות לא שוחח עמו, החליט להתקשר אל אחיו הצעיר, באחד הימים

לא היה קשה , לאח המבוגר ".יעזור' ה, יעזור' ה: "כשאנחת צער נשמעת בקולו, הלה השיב, כששאל לשלום אחיו הצעיר
האח הצעיר , ולאחר שהרבה להפציר בו שיספר לו את האמת, ניסה לברר מה עובר עליו. להבחין שמשהו קורה אצל אחיו

  ...".אין לנו שום אפשרות לרכוש צרכי שבת. והבית ריק לגמרי, מחר ערב שבת. נקלענו למצב כלכלי לא פשוט: "סיפר
לעבר עירו הדרומית , מבני ברק, ם פעמיווש, הוא מיהר להיפרד מאחיו לשלום. המבוגר שומע את הדברים וליבו נחמץהאח 

  ).שלא היו רבים כלל(לא לפני שלקח עמו כמה אלפי שקלים שנטל מחסכונותיו , של האח
בשר , לחם ושתייה, ת וירקותפירו, ומילא כמה עגלות בכל המוצרים הנצרכים, מרקט מקומי-נכנס לסופר, כשהגיע לעיר

ועכשיו האח ממהר ,  שקלים3000דמי הרכישה הסתכמו בסכום של . 'חומרי ניקיון וכו, מצרכי בישול, מוצרי חלב, ודגים
כאשר ראו בפתח ביתם את כל , ומה רבה היתה הפתעתם של בני הזוג, דפק אפוא בדלת הבית .לנסוע לדירת אחיו הצעיר

האח הצעיר ניסה לסרב לקבל את המתנה  . בכמות כזו שתספיק להם לזמן ממושך, ל מכל כלהמלאות בכ, השקיות הרבות
לא לפני שתחב ליד אחיו מעטפה שהונחו בה , ועזב במהירות את המקום, בירכו לשלום, אך אחיו המבוגר חיבקו, הגדולה

  ...והסיפור עדיין לא נגמר.  שקלים2,000
לאור המצב , אך מפאת מצב רוחה הירוד, יר לחתונתה של אחת מחברותיההוזמנה אשת האח הצע, הנה באותו ערב ממש
הדבר , לאחר שהבית התמלא בכל טוב, אבל עתה. שלא תלך לחתונה, אמרה לבעלה בתחילת הערב, העגום בבית הריקם

, יש קשר בין חסרון תבואה ומחיה בבית... (וכעת היא מחליטה לצאת אל החתונה, השפיע גם על מצב רוחה של בעלת הבית
  )..ט"נבבא מציעא . למצב רוחה של בעלת הבית

, בבחורה שעומדת לצידה, והנה היא מבחינה. ובסיעתא דשמיא הצליחה להגיע לחופה, מיהרה אפוא האשה לאולם השמחות
, פנות אל אותה בחורהוהאשה מחליטה ל, החופה הסתיימה ...ומעיניה זולגות דמעות כמים, שפיה אינו פוסק מתפילה ובקשה

ואולי אוכל לעזור או להצטרף , אשמח אם תספרי לי את אשר על ליבך, עמדתי לצידך וראיתי שענייך לא פסקו מלבכות"
, פשוט התחננתי בעת הרצון של החופה אל הבורא", סיפרה הבחורה, "אני מעוכבת שידוך כבר זמן רב" ...".לתפילותייך

  ". וב ולבנות בית של תורהוביקשתי שיעזור לי למצוא בעל ט
מתוקן , בחור טהור לב, יש לי הצעה מעולה בשבילך: "אמרה לה האשה, לאחר בירור קצר אודות פרטיה של הבחורה

  !בגיסה מעוכב השידוך, כמובן, המדובר היה!". ממש כליל המעלות, במידותיו
  ...  טוב-ותוך זמן קצר נגמר בכי, השידוך יצא אל הפועל, ובכן

, למצוא עבורו בחורה מיוחדת, ושם, הוא שגרם לגיסתו ללכת לחתונה, שמעשה החסד המופלא של האח, פואהתברר א
וראה את מסירותו של הבחור , והבורא יתברך שמע את תחנוניה, לב לפני בוראה-שבאותם רגעים שפכה נפשה מתוך שברון

  .)ופריו מתוק(!  ביתם הנאמןהצמיח את ישועתם של השניים ובניית, ועוד באותו הערב, לעשיית צדקה

  ].ו, ח ["הינוואל' למען תדע כי אין כה"
                     . )יד, ט(" בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ", )יח' פס( "בקרב הארץ' למען תדע כי אני ה"מובא בפרשתנו ועוד 
והוא הממציא את , כי הוא מחויב המציאות, 'אלקינו' אין כה'. ויכולתו, השגחתו, יתברך'  מציאות ה:הם, אלה' תדע'שלוש 
כי אין כמוני בכל בעבור תדע  '.יתברךאמר על השגחתו ', בקרב הארץ' כי אני ה'. כל העולמות העליונים ותחתונים, הכל
  .)ה הקדוש"של(כי הוא יכול על כל היכולים , רומז על יכולתו יתברך', הארץ

 וביום מן הימים החליט לעלות, שגר לפני כמה עשרות שנים במרוקו', התרחש ביהודי ירא ה,  מדהים ביותרסיפור השגחה
וכאשר כמה מחבריו , ואפילו את צורת האותיות לא הכיר, שהיהודי לא ידע כלל קרוא וכתוב, הבעיה היתה. לארץ ישראל

איך עולה , בארץ ישראל האנשים מלומדים ואינטליגנטים: "לגלגו עליו והזהירו אותו, שמעו על כוונתו לעלות לארץ ישראל
  !".?על דעתך שתוכל להתקבל שם לעבודה

, וככל אשר יורה לו, ל" הגאון הקדוש רבנו מאיר אבוחצירא זצ- החליט היהודי התמים שילך להתייעץ עם מורו ורבו ,בצר לו
    ועד ה מפרנס מקרני ראמים " הקבהלוא! והסר חשש מליבך, סע לארץ הקודש: "ואמר, רבי מאיר האזין ללבטיו .יעשה
  ".?גם אותךלא יפרנס  יתברך' ולמה הינך חושש שה, ה מפרנסם"קב כן הואף על פי! ?וכי הם יודעים קרוא וכתוב, כיניםביצי 

דווקא בגלל שאינך יודע לקרוא , שאם ירצה הבורא, דע לך: "אמר לו, כשהבחין רבי מאיר שהיהודי עדיין נתון בדאגה וחשש
  ...".ד פרנסה"תהיה לך בס, ולכתוב

  . את אדמת ארץ ישראלומיד בהגיעו נישק, ועלה ארצה, היהודי החליט לציית לקול הצדיק
  

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



וכשהביט , המתין שעה ארוכה בתור. ופנה ללשכת העבודה כדי לחפש עבודה, שכר דירה, לאחר שהתאקלם מעט בארץ
איזה מעביד יעדיף אותי על ", ותסכול נתמלא במבוכה, מלומדים ומשכילים, וראה למול עיניו בני אדם צעירים ממנו, מסביב

  ...".פניהם של הצעירים המוצלחים האלו
 - לפתע' פלט, ' ומרוב לחץ ובלבול-" עליתי זה עתה לארץ ואני מחפש עבודה" :היהודי לפקיד אמר, סוף סוף תורוכשהגיע 

   "...אך איני יודע קרוא וכתוב"
אך התעשת וחיזק את ... מדוע הייתי צריך לספר על בעייתי, לא ידע את נפשו מרוב אכזבה ומיודענו, הפקיד רשם הכל לפניו

  .אלא ידאג לפרנסתו, ה לא יעזבנו"שהקב,  ובאמונת חכמיםיתברך' עצמו באמונה בה
שתגיע ונבקש , אתה מוזמן לראיון עבודה אצלנו" .משרד הביטחוןמ, בביתו של היהודי טלפון מתקבלת שיחת, למחרת בבוקר

מתבונן  ,היהודי יושב וממתין שעה ארוכה. עד שיפנו אליו, וביקשוהו לשבת בחדר ההמתנה, היהודי הגיע למקום ".בהקדם
  . אבל לפליאתו אף אחד אינו מזמין אותו להיכנס, באנשים הרבים שנכנסים ויוצאים

  .ה לביתושהאיש מחליט לשוב בחזר וכמעט ,חולפות כבר שלוש שעות של המתנה מורטת עצבים
 .תו קרוא וכתוב על אי ידיעובעיקר התמקד, חקר אותו מעטת,  שםב הפקיד שיש.קראו לו וביקשו שיכנס למשרד, לפתע

  ."לא הצלחתי לקלוט את הקריאה והכתיבה, לאחר מכן כשבגרתי. בצעירותי לא למדתי בבית ספר", היהודי סיפר את האמת
                 -עבודתך תהיה ... אתה תועסק בחברה לפיתוח אמצעי לחימה,  לעבודההתקבלת: "קם הפקיד ומודיע לו, וכאן

  .."..מסמכיםערימות גריסת 
הבין מה עומד מאחורי בר כ, כשהתחיל לעבוד בשורות החברה, אך מאוחר יותר! ?כיצד התרחש הנס, היהודי השתאה

אך כאן מנהלי . גרוס אותםיומי ל-שהיה צורך יום,  מסמכים סודיים ביותרשל, רבה מאוד לחברה היתה ניירת; העסקתו
ולא שייך לבזבז את , עובדי החברה הינם מהנדסים ומומחים לייצור נשק;  מי יטפל בגריסת המסמכים-החברה נתקלו בבעיה 
  .שמא יקרא את המסמכים הביטחוניים החשאיים, הם חששו מאוד, ולהביא סתם עובד מבחוץ, זמנם בגריסת ניירות
בתחילה הדבר נשמע לשאר . והוא יתעסק בגריסת המסמכים, דם שאינו יודע קרוא וכתובלחפש אחר א, הציע אחד המנהלים
 שאם מגיע אליהם אדם וביקשו, אך בכל זאת הם פנו ללשכת העבודה, היכן ניתן למצוא יהודי שכזה, חברי ההנהלה הזוי

  . שיודיעו להם מיד,שאינו יודע קרוא וכתוב
שאינו יודע קרוא ' יפלוט'ו, מיודענו יגיע ללשכת העבודה, שרד הביטחוןשלאחר שהגיעה הבקשה ממ, סיבבו מן השמים

  . והם הזמינו אותו לראיון, יטחון שנמצא עובד בשבילםלמשרד הבאפוא הודיעו וכאן ... וכתוב
האיש הושב .  לברר האם הוא אכן לא יודע לקרוא- ' בחינה'ם היתה לש, נה בחוץ למשך שלוש שעותשההמת כעת התברר

והפקיד שישב בפנים צפה , המצלמה הנסתרת צילמה אותו. יתונים וספרים מעניינים עכאשר מסביבו הונחו, המתנהבחדר ה
הוא באמת נטל , כעבור זמן ארוך של שיעמום, בשלב מסויים. יתוןבעיציץ  לראות האם, וש שעות רצופותשלבו דרך המסך 

   ...אבל הוא פתח אותו לרוחב, לידיו את העיתון
עם תנאים כלכליים מעולים שחבריו ,  היתה זו עבודה קלה ומסודרת. מיד לעבודההתקבל,  את המבחןלאחר שעבר

  ...לא חלמו עליהם" מלומדים"ה
, החליט לצאת לפנסיה, ברווח ולא בצמצום, לאחר שהיהודי נהנה במשך שנים ממשכורת הגונה. והסיפור עדיין לא נגמר

  .ולקבל את דמי הפנסיה הגבוהה המגיעים לו
 היינו בטוחים שנמצא עובד אחר - פנה אליו -תשמע . "והנה מגיע אליו שליח מטעם החברה בה הועסק, אמנם לא חלף זמן רב

  ".נבקש שתחזור לעבודה... אך לא הצלחנו למצוא עוד אחד כמוך, תחתיך
וגם , משיך לקבל פנסיהונדאג שת, תחזור לעבודה: "וכאן אומר לו השליח. היהודי התנצל ואמר שמעדיף להישאר פנסיונר

  ...".תזכה למשכורת מהחברה
, ע"מ אבוחצירא זי"הגר, איך מתקיימים דברי מורי ורבי, זכיתי לראות בחוש: "היהודי סיים את סיפורו הנפלא ואמר

אם הייתי זוכה , ומי יודע אילו כן הייתי יודע לקרוא; אתקבל לעבודה, שדווקא מפאת חסרון ידיעת הקריאה והכתיבה
 .)ופריו מתוק( ..."א כזו עבודהלמצו

  .)י"רש(בתפילה נתאמץ  ].כו, ח ["'ויעתר אל הה"
  :א"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"אותו סיפר מו,  ומרגש עד דמעותסיפור מפעיםלפנינו 

. הממתין לי מחוץ לפתח בית המדרש, ברופא בכירהבחנתי , שמסרנו לפני רופאי ישראל' שיעורי הרופאים'לאחר אחד מ
- מחמת סערת ?רצית לומר לי משהו, דוקטור: שאלתי אותו. ובידו היתה שקית, ראיתי שהוא מרוגש מאוד, כשפניתי אליו

  . השייך לבנו, והוציא מתוכה סידור תפילה לתלמידים, הוא הכניס ידו לשקית. היה קשה לו לדבר, הרוחות בה היה נתון
  ? מדוע גרם לך להתרגשות רבה כל כך- התעניינתי -? מיוחד כל כך בסידור הזהמה 

כי על פי , נודע לנו, כעבור כמה שנים בהם לא זכינו להיפקד. לפני כחמש עשרה שנה התחתנתי עם אשתי: והרופא סיפר
  . אין סיכוי שנזכה להביא ילדים לעולם, הרפואה
  .גידלנו וחינכנו אותו בנאמנות ובמסירות רבה. תינוק חמודוקיבלנו לאימוץ , החלטנו לאמץ ילד, משכך

נערכה לילדי , כעבור כמה חודשים. בתלמוד תורה מסויים'  הבן המאומץ עלה לכיתה א- ממשיך הרופא לספר -לפני כשנה 
  .בה קיבל כל ילד סידור תפילה מהודר', מסיבת סידור'הכיתה 
היה אפשר לחוש את , פניו היו קורנות מאושר.  רוממות לא רגילההבחנתי שהבן נתון בהרגשת, לאחר המסיבה, והנה

. הרגשתי שהוא נתון בסערה נפשית. גם כשהגענו הביתה הוא עדיין היה מרוגש מאוד .ההתרגשות הגדולה המתחוללת בקרבו
  ... ?מדוע אתה כל כך מרוגש,  מה עובר עליך-  פניתי אליו -בני היקר 

  ! בלתי היום סידור הרי קי- תמה למולי -מה השאלה 
השיב , שעדיין בטוח שאני אביו הביולוגי, והבן !?ורק בגלל שקיבלת סידור אתה כל כך מרוגש ונסער: המשכתי להתעניין

  !!  תן לי אח-אוכל לבקש מהבורא , יודע אני להתפלל' וברוך ה, הרי עכשיו שיש לי סידור, אבא: כשעיניו מוצפות בדמעות
  !...אני רוצה אח, חוס ורחם עלי,  אנא ריבונו של עולם-חנן כעת לא אפסיק להתפלל ולהת

אך בוודאי שלא גיליתי לו שאין כמעט סיכוי שנוכל להביא ילד לעולם . ליבי ממש נחמץ. כל כך ריחמתי על הילד הצדיק
  . שיהיה כאחיו

זכינו בסייעתא , היום. יםנערכה לפני תשעה חודש, מסיבת הסידור ההיא :ומסיים את סיפורו, ץ הרופא בבכיפור, וכאן
    .)ופריו מתוק(!...  בבריתו של אברהם אבינו- שנות עקרות 15 לאחר -דשמיא להכניס את בננו הנולד לנו 

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבי חזננוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע

  , ל"ז מרים בת יונהנ "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זד נ דוד בן כורשי" לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע
 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

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



 







 



 

 

 

 

 

ל                                                               (ח,ב)ְּצַפְרֵּדַע" הַ  "ַוַּתַעַ
ַרִּׁש"י אֹוֵמר ֶׁשָעְלָתה ְצַפְרֵּדַע ַאַחת ִמן ַהְיאֹור, ַהִּמְצִרים ִהּכּו 

א   ְצַפְרְּדִעים.אֹוָתּה ְוָיְצאּו ִמֶּמָּנה ְנִחיִלים ַרִּבים ֶׁשל  ַמּדּוַע 
ֶהֱעָלה ה' ֵמַהַהְתָחָלה ְצַפְרְּדִעים ַרּבֹות, ֶאָּלא ַרק ְצַפְרֵּדַע 

ה' הּוא ַּבַעל ָהַרֲחִמים, ְונֹוֵתן ַלחֹוֵטא ְזַמן ַלֲחֹזר   ַאַחת?
ִּבְתׁשּוָבה. ָּכ ָעָׂשה ה' ַלִּמְצִרים. ֵראִׁשית, ֵהִביא ה' ְצַפְרֵּדַע 

ּוַלי ַּכֲאֶׁשר ִיְראּו ַהִּמְצִרים ֶׁשעֹוד ַמָּכה עֹוֶמֶדת ָלבֹוא, ַאַחת, א
א ָעׂשּו ֵּכן, ֵהם ִהּכּו ַעל  ְיַמֲהרּו ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. ַא ַהִּמְצִרים 
ַהְּצַפְרֵּדַע ְוָחְׁשבּו ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהָּנֵצל ֵמַהַּמָּכה ֶׁשֵהִביא ה' ַעל ְיֵדי 

 ַהּתֹוָצָאה ָהְיָתה ֲהפּוָכה, ְּכָכל ֶׁשִהּכּו יֹוֵתר, ֹּכָחם ְוָחְכָמָתם. אַ 
ָּכ ָּגְברּו ַהְּצַפְרְּדִעים, ְוָכ ִקְּבלּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַהַּמִּגיַע ָלֶהם ַעל 

)הָאְזַנִים ַלּתֹוָר (               ַקְׁשיּות ָעְרָּפם.  

"ּוָמְלאּו ָּבֵּתי ִמְצַרִים ֶאת ֶהָעֹרב ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵהם ָעֶליָה" 
 המַ                                                                                                 (ח,יז)

ְּבַמַּכת  אֹות ְלהֹוִסיף ַהִּמִּלים "ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵהם ָעֶליָה"?ּבָ 
ָעֹרב ִהִּגיעּו ָּכל סּוֵגי ַהַחּיֹות ְלִמְצַרִים, ְּכִפי ֶׁשאֹוֵמר ַרִּׁש"י: "ָּכל 

ֶׁשַּקֶּיֶמת  (ִּכְלַאִים פ"ח מ"ה)ַּבִּמְׁשָנה ָּכתּוב  ִמיֵני ַחּיֹות ָרעֹות".
ֶחְלָקּה ַהַּתְחּתֹון ּבְ ָּבעֹוָלם ַחָּיה ֲאֶׁשר ְׁשָמּה ִיְדעֹוִני. ַחָּיה זֹו 

ְמֻחֶּבֶרת ָלֲאָדָמה. ַהַּצָּיִדים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ְלַחָּיה זֹו 
ִמּׁשּום ֶׁשִהיא טֹוֶרֶפת ְוהֹוֶרֶגת. אּוָלם ִאם ְמַנְּתִקים אֹוָתּה 

ֵּכיַצד ָּבָאה ַחַּית ַהִּיְדעֹוִני ְלִמְצַרִים?  ֵמָהֲאָדָמה, ִהיא ֵמָתה ִמָּיד.
י ִאם ָהְיָתה ְמנֶֻּתֶקת ֵמַאְדָמָתּה ַעל ְמָנת ָלבֹוא ְּבַמַּכת ָעֹרב, ֲהֵר 

ָלֵכן ָּכתּוב ַּבָּפסּוק "ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵהם  ָהְיָתה ֵמָתה!
ַהִּיְדעֹוִני ָּבָאה ְלִמְצַרִים ַיַחד ִעם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִהיא  - ָעֶליָה"

א מֵ               ָתה ְוָיְכָלה ַלֲהֹרג ֶאת ַהִּמְצִרים.ְמֻחֶּבֶרת ֵאֶליָה, ְוָכ ִהיא 
)(ֲחנַֻּכת ַהּתֹוָרה  

 
"ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל... ָוֶאְזֹּכר ֶאת ְּבִריִתי" 

 (ו, ה)
: ֶנֱאַמר ְּבִרית ְּבֶמַלח ְוֶנֱאַמר (ְּבָרכֹות ה ע"א)ֲחַז"ל אֹוְמִרים 
 ַּבֶּמה ּדֹוִמים ַהִּיּסּוִרים ְלֶמַלח? ְּבִרית ְּבִיּסּוִרים.

ַמְּתִּקים ְּכֵׁשם ֶׁשַהֶּמַלח ְמַמֵּתק ֶאת ַהָּבָׂשר, ָּכ ַהִּיּסּוִרים ְמ א. 
 ֶאת ַהּגּוף.

ֶׁשַהֶּמַלח הּוא טֹוב ַרק ַּכֲאֶׁשר הּוא ְּבִמָּדה ְמֻסֶּיֶמת, ַא ב. 
 - ַּכֲאֶׁשר ַהֶּמַלח ַרב ִמַּדי הּוא ְמַקְלֵקל ֶאת ָהֹאֶכל. ָּכ ַהִּיּסּוִרים

ֵהם ֵמיִטיִבים ָלָאָדם ַּכֲאֶׁשר ֵהם ְּבִמָּדה, ַא ִאם ֵהם ַרִּבים ח"ו, 
ר ֶאת ָהָאָדם ַעל ַּדְעּתֹו ְוַעל ַּדַעת ּגֹוְרִמים ַהִּיּסּוִרים ְלַהֲעִבי

 קֹונֹו.
ֶׁשּסֹוְבִלים  - ְוָכ ָאַמר ה': "ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"

ְּבִרית ַהֶּמַלח, ֶׁשּטֹוב  - ִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים, "ָוֶאְזֹּכר ֶאת ְּבִריִתי"
א יֹוֵתר ִמַּדי. ָלֵכן אוֹ  ִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל הּוא ַרק ְּבִמָּדה ְו

 ִמִּמְצַרִים ְוִיָּפְסקּו ַהִּיּסּוִרים.
)ָמאֹור ָוֶׁשֶמׁש ְּבֵׁשם ַרִּבי ֶמְנְּדִלי ֵמִריַמּנֹוב(

 

 

ִקים אֶ יְ וַ  ׁש ֵּפֵר )         ב, ו( ר ֵאָליו ֲאִני ד'ֹיאמֶ ל ֹמֶׁשה וַ ַדֵּבר ֱא
ֹמֶׁשה "ִמְׁשָּפט" ַעל ֶׁשִהְקָׁשה ְלַדֵּבר  ַרִׁש"י, ִּדֵּבר ַהָקָּב"ה ִעם

ִמְתּבֹוְנִנים  אּוָלם ִאם" ֲהֵרֹעָתה ָלַעם ַהֶּזה  "ָלָּמה :ְולֹוַמר
ְותֹוֶסֶפת ַהֹּקִׁשי  ֵהיֵטב, רֹוִאים ָּדָבר ִנְפָלא: ַהְכָּבַדת ַהִּׁשְעּבּוד

ַאְדַרָּבה, טֹוָבה ְּגדֹוָלה ִהיא , ָרֵאלא ָהיּו ְּכָלל ָרָעה ִלְבֵני ִיְׂש 
"ַוֲעָבדּום ְוִענּו   ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים: ָּגַזר ה"ּבַ קָ הַ ָלֶהם, ֶׁשֲהֵרי 

ָׁשָנה", ּוַמּדּוַע ָיְצאּו ֹקֶדם, ֶאָּלא ֵּכיָון  אֹוָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות
ְׁשִלימּו ְּבֵני ֲעֵליֶהם ַּבֲעבֹוָדה ָקָׁשה, הִ  ֶׁשַהִּמְצִרים ִהְכִּבידּו

ה ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ַלֲעֹבד ָמאַתִים ְוֶעֶׂשר ָׁשָנה, מַ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֶמֶׁש
 ִּדים ִמָּכאן מּוָסר ָּגדֹול:ּמֵ ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה. ִנְמֵצאנּו לְ  ְּבֶמֶׁש

ְּבֶעֶרב             ּטֹוָבה".לְ  זוֹ ֶׁשַעל ָּכל ָּדָבר ָצִרי לֹוַמר: "ַּגם 
ָלֵצאת  ִּביםִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה, ִהְצִליחּו ְיהּוִדים ַר  רֹוץּפְ 

ַהָּנאִצי, ֶׁשל ַהּצֹוֵרר  ֶּכֶרת ָידוֹ יִמְּמִדינֹות ֶׁשָּבֶהן ְּכָבר ָהְיָתה נִ 
ְלַאְנְּגִלָּיה,  ִהְּגרּו ְיהּוִדים אֹוָתם .ִּבְמיָֻחד ִמֶּגְרַמְנָיה ְואֹוְסְטִרָּיה

ר ֶׁשְּכָבר ְלַאחַ  ֶׁשִהִּתיָרה ָלֶהם ְלִהָּכֵנס ּוְלִהְתגֹוֵרר ְּבתֹוָכּה.
ֶהְחִליטּו ַהִּׁשְלטֹונֹות ָהַאְנְּגִלִּיים ָלִׁשים ָיָדם  ְרָצה ַהִּמְלָחָמה,ּפָ 

ָהֶאְזָרִחים  ַעל ָּכל
ַהָּזִרים, ִמּתֹו 
ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא 
 ִנְמָצִאים ֵּביֵניֶהם

לּו ְּגִלים, ְוִהּגְ ְמַר 
אֹוָתם ָּבֳאִנּיֹות 

ְלאֹוְסְטַרְלָיה 
ָׁשם ָׁשהּו  ָהְרחֹוָקה,

ַעד ִסּיּום 
ַהִּמְלָחָמה. ִסֵּפר 

 ַהּנֹוְסִעים ֶאָחד
 ֶאְמַצעֶׁשּבְ 

 ַּכֲאֶׁשר ַהַהְפָלָגה
ְיִדיעֹות ַעל ַהְצָלחֹות  ,ַמע ַרב ַהחֹוֵבל ֵמַאְנְּגִלָּיהׁשָ  ָים ְּבֵלב ָהיּו
 .ִמְלָחָמה, ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה ּבוֹ ּבַ  ָמִנים ּוְתבּוסֹות ָהַאְנְּגִליםַהֶּגְר 

 ִמֶּגְרַמְנָיה ֶׁשִהִּגיעּו ְוַהְּיהּוִדים ַעל ַהָזִרים ָּכֲעסוֹ ִמּתֹו 
 , ָנַקט ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ְנָקָמה ְוָזַרק ֶאתתוֹ יָ נִ ָאְוִנְמָצִאים ּבְ  ְואֹוְסְטִרָּיה

ְּבתֹוָכם,  ַלָּים ָּכ ִנְׁשֲארּו ָּכל ַהּנֹוְסִעים, ְוַהְּיהּוִדים םיהֶ תֵ דוֹ וְ זְ ִמ 
א ֲחָפֵציֶהם, ָמה ֶׁשָּגַרם ָלֶהם   ְזַמןרְלַאחַ  ְוָיגֹון ָרב.ר ַצעַ ְל

ַמֲעַמֵּקי ַהָּים ַאַחר ֳאִנּיֹות ַהֶּגְרָמִנים ָּבְלׁשּו ּבְ  ִהְתָּבֵרר, ִּכי
 ִּגלּו ֶאָחד יֹום .אֹוָתן ְּבֵלב ָיםַמְטִּביִעים  ַאְנְּגִלּיֹות ְוָהיּו

 אֹוָתןַהֶּגְרָמִנים ָׁשלּו .ַּבְּסִביָבה ֳאִנָּיהוְ  ָיםּבַ  ִמְזָודֹות ַהֶּגְרָמִנים
 .ן ָמְצאּו ִמְכָּתִבים ַּבָּׂשָפה ַהֶּגְרָמִניתהֶ ַאַחת מֵ ּובְ  ,ַהַּמִים ִמּתֹו
ֶּגְרָמִנים,  ֶאְזָרִחים ַמִּסיָעה ַּמְסָקָנה ִּכי ָהֳאִנָּיהִהִּגיעּו לְ  ְוָלֵכן

ַאְכָזִרּיּותֹו ֶׁשל ְׁש   ֵאפֹוא ִנְמָצא ְוִנְמְנעּו ִמִּלְפֹגַע ָּבּה ּוְלַהְטִּביָעה.
ֶאת ַהַהָּצָלה, ּוָמה  הֵהִביָאֲאֶׁשר ִהיא  ַרב ַהחֹוֵבל ָהַאְנְּגִלי

ֹוָלה ה ִּבְׁשִביָלם ְוָרָעה ְּגדָקׁשָ  ֶׁשָחְׁשבּו ֹקֶדם ָלֵכן ְלַמָּכה
ָהְיָתה טֹוָבה ֶׁשֵאין ָּכמֹוָה, "ָּכל  ֶׁשִּנְׁשְלָחה ִמָּׁשַמִים ַאְדַרָּבה,

 ִביד".עָ  אן ְּדָעִביד ַרְחָמָנא ְלַטבמַ 

  

ב)ּצפרּדע"ההההההההה"וּתעל לל(ח

 בס"ד



 

"ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרֹעה"  
                                                                                                  (ט,יג)

א "ּוֹבא"?  ַמּדּוַע ָאַמר ה' ְלֹמֶׁשה ַּדְוָקא ִּבְלׁשֹון "ְוִהְתַיֵּצב" ְו
, ּומּו לֹו ַּבִּמְדָרׁש ָּכתּוב ֶׁשֶּפַתח ַאְרמֹונֹו ֶׁשל ַּפְרֹעה ָהָיה ָנמֹו

ָעַמד ֶּפֶסל, ְוָכ ָּכל ַהִּנְכָנס ְלַפְרֹעה ָהָיה ַחָּיב ְלִהְתּכֹוֵפף ּוְבָכ 
ָׁשה ֲאָנִׁשים ֶׁשְּלַמֲעָנם ַנֲעָׂשה ֵנס,   ִהְׁשַּתֲחָוה ַלֶּפֶסל. ַא ָהיּו ְׁש

"ַוָּיֵבא  - ַיֲעֹקב ָאִבינּו  ְוַהֶּפַתח ִהְתרֹוֵמם ִּבְפֵניֶהם. ּוִמי ֵהם?
 (ְּבֵראִׁשית מז, ז)ִלְפֵני ַפְרֹעה"  ַוַּיֲעִמֵדהּוֵסף ֶאת ַיֲעֹקב ָאִביו יוֹ 

 "ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרֹעה". - ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן  ַּבֲעִמיָדה ְיָׁשָרה.
ְׁשָלְׁשָּתם ִנְכְנסּו ִלְפֵני ַּפְרֹעה ְּכֶׁשֵהם ִנָּצִבים ְועֹוְמִדים, ְּבִלי 

  )ַאְלֵׁשי(                        ֶאת ֹראָׁשם. ְלכֹוֵפף

"ְוִהְפֵליִתי ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ֶאֶרץ ֹּגֶׁשן... ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ָׁשם 
"  ָעֹרב"                            יט)-(ח, יח"ְוַׂשְמִּתי ְפֻדת ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמ

?"  ַמה ָּבא ְלהֹוִסיף ַהָּפסּוק "ְוַׂשְמִּתי ְפֻדת ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמ
א ַיִּגיעּו ָּפסּוק ֶזה ָּבא ְלַלֵּמד ֶׁשְּבַמַּכת  א ַרק ְלֶאֶרץ ֹּגֶׁשן  ָעֹרב, 

ַהַחּיֹות, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶׁשָּׁשם ָהָיה ֶהָעֹרב ַּגם ִיְהֶיה 
"ִנָּכר הַ  ִאם ַיַעְמדּו ֶזה ְלַצד ֶזה  - ֶהְבֵּדל "ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמ

ְיהּוִדי ּוִמְצִרי, ַהַחּיֹות ִּתְתקֹוְפָנה ַרק ֶאת ַהִּמְצִרי  - ְׁשֵני ֲאָנִׁשים
א ֶאת ַהְּיהּוִדי  )ַהַחִּיים אֹור(           ְו

א נֹוַדְעִּתי ָלהֶ                                (ו, ג)ם" "ּוְׁשִמי ה' 
"ַהְיַדְעֶּתם ַמה ְּמַבֵּקׁש ִּבְנֶכם?" ָּפָנה ַהְמַלֵּמד ֶאל ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש 

(ֲאֶׁשר נֹוַדע ְלָיִמים ָּכַרִּבי ֵמרּוִז'ין, "ִּבְנֶכם ַאְבָרָהם ַיֲעֹקב 
ְמַבֵּקׁש ִלְלֹמד ְּכָבר ְּגָמָרא! ַהֻאְמָנם ְסבּוִרים ַאֶּתם  ִמַּסִּדיגּוָרא)

"? "ֶאְבֹּדק ֶאת ַהָּדָבר" ַנֲעָנה ָהַרִּבי ֵמרּוִז'ין.  ִּכי ָראּוי ַהֶיֶלד ְלָכ
הּוא ִזֵּמן ֶאת ְּבנֹו ּוְׁשָאלֹו: "ַהִאם יֹוֵדַע ַאָּתה ֻחָּמׁש?" ֵהִׁשיב 

ו: "ֱאֹמר ָנא ִלי, ְּבָמה ָהַרג ֹמֶׁשה ֶאת ְׁשָאלֹו ָאִבי" ַהֵּבן: "ֵּכן!
ְׁשָאלֹו ׁשּוב: "ִאם " ֵהִׁשיב ַהֵּבן: "ַּבֵּׁשם ַהְמֹפָרׁש!" ַהִּמְצִרי?

א ָהַרג ַּגם ַיֲעֹקב ֶאת ָלָבן ַּבֵּׁשם ַהְמֹפָרׁש?" ֵהִׁשיב:  ֵּכן, ַמּדּוַע 
א ָיַדע ֶאת ַהֵּׁשם ַהְמֹפָרׁש?" ן ְל ֹזאת?" "ִמַּניִ  "ִמְּפֵני ֶׁש

א ָּכתּוב ִּבְמֹפָרׁש:     ִהְקָׁשה ָהַרִּבי ַנֲעָנה ר' ַאְבָרָהם ַיֲעֹקב: "ֲה
א נֹוַדְעִּתי ָלֶהם"". ִּביִׁשיִׁשים (                         "ּוְׁשִמי ה' 

 ָחְכָמה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א רֹוֶצה ֶׁשַהָּפִריץ ּוָבָכה ַּכְפִרי ָהַרב ֶאל ִהִּגיעַ  ַּפַעם  אֹותוֹ  ִלְכ
 ַעל ִיְהֶיה ּוָמה לוֹ  ֶׁשַחָּיב חֹובֹות ִּבְגַלל ַרּבֹות ְלָׁשִנים

 ּוְבתֹוָכּה ַמֲעָטָפה ְל ִהֵּנה, ְּדָאָגה ַאל ָהַרב לוֹ  ָאַמר? ִמְׁשַּפְחּתוֹ 
 ִנַּגׁש. ַיֲעֹזר ַוה' ַהִּמְכָּתב ֶאת לוֹ  ִּתְמֹסר, ַהָּפִריץ ֶאל ִמְכָּתב

 ַּכָּמה ְוַכֲעֹבר ַלְּמָׁשֵרת ַהִּמְכָּתב ֶאת ָנַתן, ַהָּפִריץ ֶאל ַהַּכְפִרי
 ֶׁשִהּנוֹ  ָאַמר ִריץֶׁשַהּפָ  לוֹ  ְוָאַמר ַהְּמָׁשֵרת ֵאָליו אצָ יָ  ַּדּקֹות

 ֵאָליו ִנְכְנָסה ָהַרב ֶׁשל ְּבֵביתוֹ . ַהחֹוב ִמן הּוא ּוָפטּור ְמֻׁשְחָרר
 ֶזה ְלֹחֶדׁש ֶׁשְּל ַהַּמְׂשֹּכֶרת ֵהיָכן אֹותוֹ  ְוָׁשֲאָלה ָהַרָּבִנית
 ַהֹחֶדׁש ַעד ֶּכֶסף ִלְלוֹות ֶׁשִּתַּגׁש ָהַרב ָלּה ָאַמר?  ַהּיֹום ֶׁשִּקַּבְלּתָ 

 אִהי ְוַעְכָׁשו ְסגּוָרה ְּבַמֲעָטָפה ַׂשְמִּתי ֶׁשִּקַּבְלִּתי המַ  ֶאת ִּכי ַהָּבא
א ֶׁשָּקָרה ָמה ָהַרָּבִנית ֵהִביָנה. יֹוֵתר ָּכאן ֵאיֶנָּנּה  ֶׁשֵהִביָנה ַרק ְו
 ְוִכְׁשרֹונֹות  ְּבִזָּכרֹון ֵנָחן א ִׁשיק ֹמֶׁשה ַרִּבי. ָׂשְמָחה ַאף ֶאָּלא

 ֵער ָהָיה ֶיֶלד ֶּבֱהיֹותוֹ  ַאף. ָהָיה ָּגדֹול ַמְתִמיד אּוָלם, ְמצּוָיִנים
   ַהּתֹוָרה ַעל ָׁשַקד ָּכ, ֵלב ָיִׂשימּו א ֶׁשהֹוָריו ְּבֵהָחֵבא ַּבֵּלילֹות
   סֹוֵפר םתָ ַהחָ  ֶׁשל ִליִׁשיָבתוֹ  ִהִּגיעַ  ָצִעיר ַנַער ֶּבֱהיֹותוֹ  ּוְכָבר

 ֵעֶקב. ַּתְלִמיָדיו ִמְּגדֹוֵלי ְלֶאָחדה יָ הְ ֶׁשּנִ  ַעד ְּביֹוֵתר ֶׁשֵּקְרבוֹ 
 ְלֶאָחד הְוִנְהיָ  ִהְתַחְדדּו ְוִזְכרֹונוֹ  ִּכְׁשרֹונֹוָתיו ,ּוְׁשִקיָדתוֹ  ָמלוֹ עֲ 

 ַהַּמֲהַר"ם ִחֵּבר ַוֲחׁשּוִבים ְּגדֹוִלים ְסָפִרים ַהְרֵּבה. ּדֹורוֹ  ִמְּגדֹוֵלי
 ָהִעיר ֶׁשל ָּבהַר  הֶׁשִּנְהיָ  ַעד ִריםעָ  ַּכָּמה ֶׁשל ְלַרָּבם ְוָהָיה יקִׁש 

 ְמֹאד ָחָלה ָיָמיו ּסֹוףּבְ  .ֶׁשְּבהּוְנַגְרָיה" חּוְסט" ַהְּגדֹוָלה
 ָהַרב לוֹ  ִסֵּפר". ֵלב ֲהִייַטב" ַּבַעל ְלַבְקרוֹ  ִהִּגיעַ  ,ִׁשיק ַהַּמֲהַר"ם

 ַּבַעל לוֹ  ָאַמר. ִלְלֹמד ָיכֹול ֵאינוֹ  ַהִּיּסּוִרים ֶׁשֵּמֲחַמת ָּגדֹול ִּבְכֵאב
 ,ָהָאָדם ַעל ִיּסּוִרים ָּבִאים ֶׁשִאם אֹוְמִרים ֲחַז"ל", ֵלב ֲה"ִייַטב
 ִּבְגַלל ָּבאּו ֶׁשַהִּיּסּוִרים ִיְתֶלה ְּבֵסֶדר ֵהם ְוִאם ְּבַמֲעָׂשיו ְיַפְׁשֵּפׁש
 ִּפיְׁשַּפְׁשִתי, ְוָעָנה ַּדּקות ַּכָּמה ֵעיָניו ֶאת ָהַרב ָעַצם ּתֹוָרה ִּבּטּול

 ִמִּלּמּוד ֶרַגע ַאף ִּבַּטְלִּתי א ַּדְעִּתי ַעל ָעְּמִדי ֶׁשִּמּיֹום ְוָרִאיִתי
                                                                                     !ּתֹוָרה
  .ֶׁשְּבהּוְנַגְרָיה חּוְסט ְּבִעיר ְוִנְקָּבר 72 ֵּבן ִנְפַטר

             

ַהָּׁשבּוע  ְלָפָרַׁשת  ְׁשֵאלֹות  
 ַמָּכה ִהְקָׁשה ַהָקָּב"ה ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה? "ַוֲאִני ַאְקֶׁשה" ֵמֵאיזוֹ .1
א ִהְתַּפֵּלל, ַמּדּוַע? ֹמֶׁשה "ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר" ֲאָבל ְּבתֹו ָהִעיר.2  ַרֵּבנּו 
 ֵאיֶזה ֵנס ָהָיה ְּבַמַּכת ַהָּבָרד?.3
 ַּכָּמה ָּבִנים ָהיּו ְלֵלִוי ּוָמה ְׁשּמֹוָתם?.4

?                                                 ןֵאילּו ִנִּסים ָהיּו ְּבַמַּכת ְּׁשִחי.5
  ָלִריתַהּפֹוּפוֹ  ֵמַהִּסְדָרה ִסּפּוִרים ינֵ רוֹ פְ סִ  לּוְר גְ יּו הּנָ ְנכֹ  ַהּפֹוְתִרים ֵּבין

" "עֹוָלם אֹור"                                      ְּבהֹוָצַאת "ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני
                                                  ַּבֶהְמֵׁש ְיֻפְרְסמּו ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים

חַ  ֵיׁש ְּתׁשּובֹות                                     ָּבֶעֶרב ִראׁשֹון יֹום ַעד ִלְׁש
ַח                                          ְוַהְנָצחֹותרֹות עָ ת הֶ ְּתׁשּובוֹ  ִנַּתן ִלְׁש

                                                          15325382688ַפְקס:אֹו לְ 

ְ :jhopko@gmail.comאֹו ְּבֵמייל 

          

רׁשהּפריץּובכהפרי
תרל"ח טבַ ְׁש שב"ק א' ּבִ 

ּכְפ הרב ּכפב
 שב

 

 חיים יהודה הלויר' יעקב אליעזר           לע"נ לאה בת ר' ישעיהו בן ר' לע"נ 
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 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173
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 אל יצחק ואל יעקב (ו', ג'))וארא אל אברהם 
 ...אל האבות :אראו: רש"י

  וכי לא היינו יודעים שהם האבות?
קמצן אחד רצה להגיע  : מבדח התשובה תובן ע"פ משל

עם מזוודות כבדות לקצה השני של העיר אך לא רצה  
מה  מה עשה? עצר נהג מונית ושאל 'כ .לשלם למונית
'וכמה  .גענה הנה '₪ 30' 'לרחוב פלוני? יעלה לי להגיע

 השיב הנהג. 'המזוודות בחינם'על המזוודות?' 
 ...'אז תיקח רק את המזוודות' ' ענה הקמצןמצוין'

 ברור לכולנו כי הנהג נתן גז וברח משם.
: אנו מבקשים מהקב"ה שיזכור לנו זכות אבותינו  הנמשל

אלא מה? האבות הם גם  .הקדושים אברהם יצחק ויעקב
 של ישמעאל ושל עשו? ומדוע שרק לנו תועיל זכותם?

כי אנו משלמים על הנסיעה בכך שאנו  ,התשובה היא
שיכים את דרכם בעבודת ה' ולנו עומדת זכותם כמו ממ

 ות הן בחינם למי שמשלם על הנסיעה.דשהמזוו
 'אחד מי יודע?' טרמז נפלא לדבר בפיו

-אחד א - שני לוחות הברית - שלושה אבות' אנו אומרים
 ...'לוקינו שבשמים ובארץ
 ?'ותשלושה אב'את זכותם של  מתי אנו יכולים לבקש

 'שני לוחות הברית'כאשר אנו מקיימים את הכתוב ב
שבשמים  לוקינו-אחד א'ב ומאמינים דושהובתורה הק

 מתוק מדבש!   ... 'ובארץ
***** 

כם מתחת סבלות  כם המוציא אתלקי-וידעתם כי אני  ה' א
 (ו', ז') מצרים

הייתה כדי שנדע שהקב"ה הוא כל יציאת מצרים תכלית 
 .  הבורא והשליט לבדו בכל הבריאה כולה

  שבהם אנו 'בשלח' 'בא' 'וארא'ת ופרשבועיקר הלימוד הוא 
 .עת ים סוףקוראים על מכות מצרים וקרי

 ראשי תיבות = 'א'ואר רמז לדבר בשמה של פרשת השבוע
 מתוק מדבש!  חרון.אאני ואשון רני א

***** 
וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך  

 ה ואני ערל שפתים (ו', יב')עישמעני פר
 קל וחומר שבתורהעשרה זה אחד מ רש"י:

שהרי בני   ,ויש לשאול והלא ניתן לפרוך את הקל וחומר
ישראל לא שמעו אל משה מהטעם שהם היו בקוצר רוח 

פרעה?  ובעבודה קשה ומה שייך שמטעם זה לא ישמע אליו
 .(ונאמרו בזה תירוצים רבים) הלא לפרעה אין עבודה קשה?

: אכן משה ידע  (ד"ת לפ"ש) מתרץ נפלא בעל 'עבודת הגרשוני'
דווקא בשל  ,ואדרבה .שהקל וחומר הוא בכלל לא קל וחומר

הוא אמר אותו לקב"ה וציפה שהקב"ה יקשה עליו על  ךכ
י  שבנע מהקב"ה וכל רצונו של משה היה לשמו .דבריו

 כיוון שהם בקוצר רוח ובעבודה קשה.ישראל לא שומעים 

 (נתיב) B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

 תשע"ז וארא פרשת

111גיליון  - שנה שלישית

בס"ד

  166.338  –  כניסת השבת
 17.49 –יציאת השבת 

   18.14 – דקות זמניות )  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

  תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י לקט חידושי
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

ומיד משה יטען שדווקא בשל כך עליך מוטלת החובה 
שיוכלו לחזור ולשמוע את  , כדילגאול אותם ממצרים

 מצוותיך.
מה הכוונה  'וידבר משה לפני ה' לאמר'רמז לדבר בפסוק 

מר לו אה' יהייתה כדי ש רקל וחומהתכלית ? אלא 'לאמר'
על הקל וחומר ומשה ישיב לו את התשובה את הטענה 

 מתוק מדבש!  .גאולת עם ישראלל יביאהוא ובזה  הנ"ל
***** 

ואמרת אל אהרון קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי 
  נחש. –לתנין : רש"י לתנין (ז', ט')
ש והנחש היה צורך שהמטה יהפוך לנחמדוע ויש לשאול: 

 למטה?
מסביר נפלא בעל ה'באר משה' מאוזרוב זיע"א: מטה 

שתדעו . והמסר לעם ישראל הוא פירושו משענת
 ונחש ש.חלהפוך לנ היכול שמשענת שאתם סומכים עליה

 יכול להפוך למשענת. שממנו אתם פוחדים
: ליוסף הצדיק הייתה למשענת שהפכה לנחש דוגמא

 חביבותומשענת והיא כתונת הפסים שהיוותה הוכחה על 
לפני אביו, אבל דווקא המשענת הזו הפכה לנחש כי 

 האחים ולמכירתו למצרים. תדווקא היא גרמה לשנא
יוכבד שמה את בנה בתוך  דוגמא לנחש שהפך למשענת:

 אחותו מרים רואה את התיבה התיבה על שפת היאור,
שטה ופתאום היא מבחינה באשה שמושיטה את ידה 

ביתו של נחש  ?האישומי זו אותה  .ופותחת את התיבה
פרעה הרשע. ומה קורה בסוף? דווקא בת  - הקוברה

 זו שמגדלת את משה בארמון של פרעה.הנחש היא 
המשענת היחידה  לקח הוא שאין משענת ואין נחש...וה

שלנו היא הקב"ה שברצונו יכול להפוך משענת לנחש 
 מתוק מדבש!   נחש למשענת.ונו יכול להפוך וברצ

 
 )הי"ו משה ביטון י(מידיד מהפך מילתא דבדיחותא ענייןוב

חוק השקיות גרם למהפך מדהים בעולם המדע, עד 
היום חשבו שהחיה הכי מהירה בעולם היא הצ'יטה 

שקיות גילו קמצן שעבר (ברדלס) אבל אחרי חוק ה
 אותה כשראה  שקית בתוך עגלה עזובה...

***** 
 ט', כט')כפי אל ה' (את אפרוש עיר כצאתי את ה 

בתוך העיר לא התפלל לפי אבל  – כצאתי את העיר :רש"י
 שהייתה מלאה גילולים (עבודה זרה).

כות העיר לא הייתה מלאה מויש לשאול: וכי ביתר ה
רק במכת הברד נאמר שמשה גילולי עבודה זרה? ומדוע 

 התפלל מחוץ לעיר?
במכת הברד  :(המאיר) זיע"א מתרץ נפלא בעל ה'ברוך טעם'

ים' עה' הצדיק ואני ועמי הרש' :פרעה קורא למשה ואומר
 עבודה זרה כפי השהוא ביטל את  רובזה היה מקום לומ



 

שהיו   האישה החלה לעשות סבב טלפונים לאותם אנשים
בביתם יום לפני כן, כדי לברר מי נתן להם את הכסף, ואני 

 הייתי בין אלו שאליהם היא התקשרה.
תחילה שאלה האישה אם זו אני, ושבשום פנים ואופן  
היא לא מוכנה לקבל, ואיך אני עושה דבר כזה, אבל אני 
העמדתי פנים שאינני מבינה על מה היא מדברת. ואז היא 

שבעלה מצא כסף מונח מתחת סיפרה לי בהתרגשות 
לתפילין ושאין להם מושג מי שם אותו, כי אתמול בערב  
הוא לא היה שם, ולא היה אף אחד נוסף בבית. כך סיפרה 

 האישה וכולה נרגשת.  
את רואה כמה את 'התחלתי לעודד אותה יותר ולומר לה: 

ובעלך חשובים לפני הקדוש ברוך הוא? איך הוא שמע את 
 'ומק הלב?תפילתכם שיצאה מע
מתחת וזה עוד היה  או,ו': אמרהוהיא אכן התפעלה 

 'תפילין של בעלי!הנחת הלתפילין. תראי מה זה שכר 
יתברך על   ה'ל והודוהתעלו רוחנית  כתוצאה מכך הם 

 הנס הגלוי.
עוד כמה וכמה פעמים  התקשרובמשך היום היא ובעלה 

י את הכסף, וחזרו  ות לא אני הנחתאוניסו לוודא אם בווד
 ואמרו שזה לא נתפס בשכל איך הכסף הגיע לשם.

אבל אז החלטתי  ,שזו אני היא שכמעט פלטתיאמת ה
אם אבייש אותם? עשיתי מה  ? ה, מה עשיתי בזהלשתוק

 .שעשיתי לשם שמים
אבל אז אמרתי לקדוש ברוך  ,היה לי ניסיון מאוד קשה

בינך, וביני  ריישאהמעשה הזה 'אבא'לה היקר, הוא: 
אני לא  שקשה לי ואני רוצה לגלות להם שזו אני,  למרות

  - רק בקשה אחת אבקש ממך ,בייש את הילדים שלךא
לדים שלך  יהכמו שאני שימחתי את  של עולם, וריבונ

ופקוד אותה דודה שלי, האת בת  שמחל בבקשה תדאג
 בזרע של קיימא'

אמא שלי בקו השני   ,לפני יומיים אני מקבלת טלפון
שאבטיח בינתיים לי, אבל  אומרת לי שיש לה משהו לספר

 .לא לגלות
מה את 'והיא אמרה:  .'אמא, אני כבר יודעת'אמרתי לה: 
בת הדודה אמא, אני יודעת ש'אמרתי לה:  'כבר יודעת?

  ...'נפקדה
מאיפה את יודעת? רק עכשיו היא  'היא צעקה מעבר לקו: 

הרגע אומרת לה!  שאניהתקשרה לספר לי, ואני הראשונה 
 קיבלה תשובה חיובית! זה עניין של כמה דקות!   היא

  אני יודעת כבר מחודש שעבראמא, 'אמרתי לה: 
 ...'וצחקתי

 
הפסוק   'במידה שאדם מודד בה מודדים לו'אחים יקרים! 

הקב"ה מתנהג אתנו 'צלך על יד ימינךשומרך ה' ה' 'אומר 
כך   ג לפתוח את ליבנו לאדם אחר,ככל שנדא ,צלכמו 

 מידו הרחבה והמלאה.ויעניק לנו הקב"ה יפתח לנו 
 

מע את  אתה תשכאשר  – '...וגם אני שמעתי'
 הקב"ה ישמע את נאקתך ךחברנאקת 

 
 שבת שלום ומבורך!      ה' יזכנו, אמן!

  :לעילוי נשמתדברי התורה 
 שולה (סועד) בת נעימה ז"ל /  יוסף אברהם (אליתים) בן ציון ז"ל
   

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

בדין גוי שביטל  עבודה זרה ח', יד')הלכות (שמבואר ברמב"ם 
 בפיו את העבודה זרה הרי היא מותרת.

אבל משה רבנו ענה לו 'אתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון 
ויש דעה   .וכל אמירת פרעה היא מאונס 'לוקים-מפני ה' א

   זרה מאונס אין ביטולו ביטול.שגוי שביטל עבודה 
בעיר ולכן דווקא כאן התורה מדגישה שמשה לא התפלל 

 מתוק מדבש!    דברי פרעה שאמר ה' הצדיק.למרות 
***** 

 :(שלח לי ידידי הרב דן מחבר שליט"א) חידוש נפלא לימי השובבי"ם
שובבי"ם היא להעלות את האדם לקדושה ע"י תכלית ימי ה

 שהוא יתעורר לשוב בתשובה על חטאי נעוריו.
 'חול'והמילה  404עולה  הבגימטריי 'קדש'והנה המילה 

 ההגימטריישזו  360הוא  םביניה. וההפרש 44 הבגימטריי
 '.שובבים'של המילה 

 יהודילומר לנו שהימים הללו יש בכוחם להעלות כל 
 ש.מהחול אל הקוד

חטאתינו   המבדיל בין קודש לחול'וזה שאומר הפיוט 
 'דשקו'שהם ההפרש בין  'שובבים'דהיינו ימי ה 'ימחול

שנשוב ע"י  'חטאתינו ימחול'ות שכזניתן ל בהם 'חול'ל
 מתוק מדבש!!  .  תשובה כראויב

הצלחה  –דקל מלכה רפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:
יעקב ואורי  /ברכה והצלחהל  - וב"ב / התורם בעילום שמובגשמיות וברוחניות

 –/ ליאור בן זיוה לכל הישועות  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –ישראל 
 לברכה והצלחה. –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו

  ...מתן בסתררבשכר :  לפרשה  סיפוררעיון וו 

 (נתיב) B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

  וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל... (ו', ה')
 מדוע נאמר וגם אני שמעתי? מי עוד שמע חוץ מהקב"ה?

אומר ה'חתם סופר' זיע"א כאשר יהודי נמצא בצרה וחברו  
קשוב אליו ומסייע לו אזי הקב"ה גם כן שומע ומסייע  

 לאותו יהודי שעזר.
כיוון שעם ישראל השתתפו אני שמעתי'  וגםוזו הכוונה '

 .אחד בצער חברו אזי גם הקב"ה שמע את נאקתם
 

 :  )מעובד ע"פ סיפור מבעלת המעשה( ובעניין זה סיפור נפלא

יש לי בת דודה שנשואה כבר כמה שנים ולא הצליחה 
  היו היה עליהם להתחיל טיפולים שהרופאים ,להיפקד

   .בצער עצום ם יעזרו, ובינתיים הם היובספק עד כמה ה
, זוג שאני מכירה נקלע למצב כלכלי לא קל. אחרונהל

עסקאות שבוצעו בכרטיס האשראי לא אושרו יותר והבנק  
 לא אישר להם יותר למשוך כסף. המינוס שלהם הלך ותפח

 .לכסות אפילו רבע מההוצאות הספיקווהמשכורות לא 
המצב הכלכלי העגום הביא אותם לעצבות, ובמיוחד את 

כמובן שאי  ,רוחנית תלהיחלשוכך  הבעל, שנקלע עקב
אפשר לשפוט אותם, אבל היה מורגש אצלם ערעור 

 באמונה. 
אני, שנקלעתי לסיטואציה הזו, חיפשתי דרך לעזור, 
 .והחלטתי לשים להם סכום כסף מבלי שהם ידעו שזו אני

השארתי להם את סכום , וכשזו הגיעה חיכיתי להזדמנות
בלי שאף אחד יראה,  הכסף מתחת לתפילין של הבעל מ

 והלכתי לביתי.
הוא  ,למחרת, הבעל בא להניח את התפילין וראה את הכסף

אבל כולם הוא שאל את אשתו ואת הילדים  ,היה המום
 שפשוט אין להם מושג.   ,ענו את אותה התשובה
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ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרן נטה את מטך והך את  
  (ח, יב) עפר הארץ

ליו וברש"י: "לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה, לפי שהגין ע
  ".בחולכשהרג את המצרי ויטמנהו 

  ולכאורה מה הועיל לו העפר, הרי מיד למחרת נודע הדבר?
נמצאנו למדים שגם הרגשה טובה של יום אחד, בהיותו מדמה 

על גם  –לעצמו שניצל מחרב פרעה על ידי הטמנת המצרי בחול 
הרגשה מועטת זו נתחייב משה רבנו בהכרת הטוב לחול ולעפר אשר 

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

  שמחויבים על מקרים כגון אלה!
אחד ממקורביו של ראש ישיבת חברון, הגאון רבי שמחה זיסל 

ל, סיפר מעשה שהתרחש בשנותיו האחרונות של ראש ברוידא זצ"
הישיבה: יום אחד באתי לביתו כדי לקחתו להיכל הישיבה. היה זה 
כבר בתקופה שבה קשתה עליו ההליכה, והטיפוס במדרגות בכפל 
כפלים. ראש הישיבה יצא מביתו, ירד לאיטו במדרגות, וכשהגענו 

 אתשאלתי  –רכה ברחוב, נעצר לפתע. "מה קרה?" מדכבר אל ה
התפלאתי,  א צריך לעלות שוב לביתו.והגאון, רמז בידיו שהו הגרש"ז.

ולא ידעתי פשר הדבר, מספר המקורב. ראש ישיבת חברון עולה שוב 
במדרגות, וכשהוא מתנשם ומתנשף, פותח את דלת הבית, ניגש אל 

, ואומר לרעיתו הרבנית: "כשיצאתי מהבית, שכחתי לומר לך המטבח
אמר שלום בחינניות מרובה,  -  - -שלום, לכן אני עושה זאת עכשיו" 

  הבית. אה, כמה הכרת הטוב חייב האדם לאשתו!ויצא את 
לעקרת הבית, על אחת כמה וכמה כפולה ומכופלת היא ואם כך 

חובתנו להכיר טובה לבוראנו יתברך ויתעלה, המיטיב עמנו בכל רגע 
ורגע. וכאשר אנחנו אומרים את תפילת "נשמת כל חי", נגיע למצב 

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

  נשים צדקניות עוזרות לבעליהן בפרנסה, האם יש להם
  הכרת הטוב כלפיהן?

"א בשאלה : הוא הגאון רבי דב יפה שליט בחור פנה אל המשגיח
, ובמהלך הפגישה הוא שאל ך עם נערה מצויינתשידו נפגש פגישת

, והיא שהוא ימשיך לשבת על התורה אותה האם היא מסכימה
אבל אני רוצה שתדע  ,'בהחלט , היא השיבהתתעסק בפרנסת הבית

, ליולהסתפק בהתאמתה א לאור דבריה החל הבחור ,'להעריך את זה
על  בדעתה שהרי מתגובתה משמע שהיא איננה מוחלטת כל כך

אד המשגיח הזדעזע מ '.' וכוחשיבות הקמת בית של תורה וכו
חייבת לפרנס אותך,  ! היא איננההרי היא צודקת לגמרי –משאלתו 

אותה על  זה מחובותיך שלך, ואך טבעי הוא שהיא תרצה שתעריך
 ,בוודאי הנני מכיר את טובתה – ! אבל הבחור היססטובה גדולה זו

אבל עצם זה שהיא מבקשת ממני שאדע להעריך זאת זה מראה 
  איננה מספיק מוחלטת בדעתה ... לדעתו שהיא

, כדוגמא כמה אנו מדורדרים במידה זו המשגיח סיפר זאת בשיחה
האחרון נושאות גם  , שבדורהכרת הטוב לנשותינו הגדולות של

, כדי לשקם את עולם וגם בתפקיד מגדל הילדים ,בתפקיד המפרנס
הקשיים העצומים שמחוץ לבית מ התורה ולהציל את בעליהן

בלי לבקש שיכירו את  , עד שאנו מצפים שהן תעשינה זאתהמדרש
  (ווי העמודים)    טובתן ...!

  )כ, ח(  תשחת הארץ מפני הערוב
שמה של מכת הערוב אינו מסמל, לכאורה את עיקרה של המכה, כמו 
דם, צפרדע, כינים וכו'. 'ערוב' מבטא רק את עניינו של העירוב שהיה 

למצרים. מדוע לא ניקראת המכה על עצם  במשלחת החיות שהגיעו
  בואן של החיות, והנזקים שהסבו למצרים?

ויש לומר, שעיקרו של הנס הגדול במכה זו, מצא אכן את ביטויו 
בעירוב, בערבוביה, בבלבול ובאנדרלמוסיה, שהתעוררו בארץ 
מצרים עם בואן של החיות. שהרי כפי שאמרו חז"ל בתיאורה של 

אוויר קר מאוד, ולעומתן יש - תקיימות רק במזגמכה זו, יש חיות המ
חום חזקים -כאלו שאינן מתקיימות אלא במזג אוויר חם, ובזמני

במיוחד, ואילו כאן במכת הערוב נזדמנו כל החיות לפונדק אחד, אף 
  הוא עיקרו של נס.- שהיו ממינים מנוגדים, והוא

, עוד אמרו חז"ל, שכשהביא הקב"ה את החיות מכל המינים השונים
האדמה הדרושים לכל חיה לפי -הביא איתן גם את מזג האויר ותכונת

תכונתה. לכן, כשעברה ברחובות מצרים חיה הזקוקה למזג אוויר קר, 
כמו דב מהקוטב הצפוני, לבשו כל הרחובות אוויר קר, וכשעברו שם 
דובים לאלפים, נוצר קור עז ברחובות, בדיוק כמו בקוטב הצפוני. 

תם רחובות חיה שהיתה זקוקה לאויר חם, היה מאידך, כשחלפה באו
נוצר מסביבה חמסין וכך התהפך מזג האוויר מדי כמה רגעים. וזה 

"וגם האדמה אשר הם עליה",  (לעיל, פ"ח פסוק י"ז)שאמר הכתוב 
 דהיינו שהגיעו עם האדמה וכל יתר הפרטים שהם גדלים עליהם.

ו שהתמורות ולכן נאמר בפסוקנו "תשחת הארץ מפני הערוב", היינ
הרבות במזג האוויר, כשבמקום אחד הדליקו תנורים, ובמקום שני 

אוויר, גרמו לחולאים של ממש, ועל ידי כך נשחתה - הוצרכו למצנני
  (ברכי נפשי)    הארץ. לזה יקרא "ערוב", וזה היה אפוא עיקרו של הנס.

   (ט, יח) הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד
תל, למחר כשתגיע חמה לכאן ירד וברש"י: שרט לו שריטה בכו

  הברד". וצריך ביאור, מדוע לא עשה כן גם באר המכות?
השיב על כך ה"באר יוסף", שדוקא במכת ברד היה ענין לעשות כך, 
כדי להגדיל ולהאדיר את עוצמת הנס והפלא. שכן בזמן ירידת ברד 
מתעבה הרקיע בעננים שחורים, ועל אחת כמה וכמה שהם מתעבים 

רד ברד כבד מאוד, שהורג את האנשים והבהמות, ושובר את כאשר יו
כל העצים. אולם הברד הכבד שירד במצרים לא נוצר מעננים, אלא 

"וה'  (יהושע פ"י פסוק י"א)השי"ת המטירו היישר מן השמים, וכמו שנאמר 
השליך עליהם אבנים גדולות מן השמים", ואבנים אלה היו מהברד 

ויר. ולכן סימן לו שריטה בכותל, שבמצרים, שנשארו תלויים בא
בזה לומר שלא יתעבו לומר כשתגיע החמה לכאן, יירד הברד. וכיוון 

השמים בעננים, אלא השמש תזרח כדרכה, וכשתגיע החמה לכאן, 
  (ברכי נפשי)   יירד הברד בפתע, וזה נס דלא כשרך הטבע כלל.

כצאתי את העיר אפרש את כפי אל ה' הקלות יחדלון 
  (ט, כט) והברד לא יהיה עוד

העיר, אבל בתוך העיר לא התפלל לפי שהיתה מן  –כצאתי את העיר 
  מלאה גלולים (רש"י)

באר  ומדוע בכל המכות שהיו עד כה התפלל משה בתוך העיר?
לה נמצא תמיד מחוץ ה'חנכת התורה': המצרים הלא עבדו לטלה, והט

לעיר במרעה, לכן לא היתה בעיה להתפלל בתוך העיר. אבל עתה, 
במכת ברד, "הירא את דבר ה' הכניס את מקנהו לבתים", א"כ כל העיר 

  היתה מלאה בעבודה זרה, ושוב לא היה יכול משה רבנו להתפלל שם.
  

                                            

  ובה לחידה משבוע שעבר: יתרו.תש            ?עלה למעלה מן השמיםמי                                           

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 סיפור השבוע    
  הכרת הטובב

יך הגיע כ"כ למעלה ומה המריץ הרב טוביה גולדשטיין ר"י עמק הלכה בארה"ב שהיה שכנו של מרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל ושאלו א סיפר
מלמד בעיירה היה מלמד כשנים עשרה ילדים ויותר, אך אבא  בעל יכולת, וכשהיה והסביר: אבא לא היהאותו, אמר לו ר' משה הכרת הטוב! 

ד, אך מה לעשות המלמדים צריכים פרנסה ולכן חשב ששנים עשר ילדים זה יותר מדאי, וראוי שילמד בקבוצות קטנות וכך יתעניין יותר מכל יל
חפצים בריבוי תלמידים, ולכן הציע למלמד שהוא יקח קבוצה קטנה והוא ישלם לו על שאר הילדים שהיה יכול לקחת, וסיים ר' משה: שכל 

  לשבת וללמוד... החיים זה עמד מול עיני איך שאבא לקח מפת לחמו כדי לגדלני בתורה, והרגשתי כזה הכרת הטוב שהתביישתי לא
ולא עוד אלא היה לי מלמד טוב ולמד איתנו בבא קמא ובבא מציעא והכניס בנו כזה אהבת תורה וחשק ללמוד ולכן הרגשתי הכרת הטוב לבבא 

  (יערב נא שיחי)    קמא שהספר הראשון שלי שהוצאתי היה דברות משה על בבא קמא!

*  

הי"ו להשתתף בסרטון קצר עבור מערכת  אורי לופוליאנסקיהרב משו אות שניה ומקורביו ביקהנשיא בוש ביקש להיבחר בזמנו לתקופת נשי
הבחירות הסוערת, לעמוד על חומות ירושלים ולהודות לנשיא האמריקאי על תמיכתו האיתנה בישראל. הוא עלה לשאול את מרן הגרי"ש 

יא לרדת בסקרים, ומביני דבר הזהירו זמן לצילום ובינתיים החל הנש אלישיב זצ"ל, ונענה: "ודאי יש לנו חובת הכרת הטוב כלפיו"!. נקבע
שהבעת התמיכה בו עלולה להתפרש כהתערבות בבחירות ואז המתחרה שיזכה יתנקם בישראל... עלה ושאל. הגרי"ש זצ"ל לא הבין את 

גמת הכרת הטוב שלנו כלפיו?! אלא מאי חושש אתה שזה עלול להתפרש כהתערבות?! נפ השאלה: ואם הוא יורד בסקרים, ואם לא יבחר, האם
  (הגדת ישא ברכה)ריית ירושלים ומביע הכרת טובה!  הלוא אינך נציג ממשלתי ואינך מביע עמדה רשמית, מדבר אתה כנציג עי

*  

עם הגה"צ ר' אליהו לופיאן זצ"ל: בוקר אחד אחר תפילת שחרית ירד הרב וטליתו בידו כשהוא משוחח עם תלמיד. כאשר עבר ליד שה שהיה מע
חר מכן שהספסל אינו נקי, הלך והביא מגבת לנקות את הספסל. משראה זאת ספסל סמוך הניח עליו את טליתו וקיפלה. והנה הבחין ר' אליהו לא

! אתה לא תביא אני צריך לעשות התלמיד מיהר להקדימו והביא מגבת משלו כדי שלא להטריח את רבו. אבל ר' אליהו עצר בעדו ואמר לו: "לא
  ח"א) (לב אליהו   זאת כי אני חייב הכרת הטוב לספסל שקיפלתי עליו את הטלית...

*  

  בספר מנחת תודה מביא: אמר הגר"ח קניבסקי לנכדו, בברית של בנו הראשון, שיתן כיבוד לשדכן.
*  

  –בגן החיות  ביקור -וב מכת הער - ד" "ויבוא ערוב כב

מצרים בחיות השגרתיות והמשונות שנשכו וטרפו את המצרים. האם יש ענין חיובי או שלילי לבקר במכת ערוב היהודים התבוננו ביד ה' על ה
בגן החיות? והנה, נכדו של ה"דברי חיים" מצאנז זצ"ל, מספר על סבו, שבהיותו בעיר ווינא, ביקר בגן החיות של בית המלוכה שם, וכן בעל 

ל חיות ודגים. וכשראה קופים ופילים, בירך "משנה הבריות" על הקופים והפילים. ה"מנחת אלעזר" בהיותו בברלין הלך לבקר בגן המלך ש
ואולם ה"דברי חיים" בירך "משנה הבריות" על פילים ולא על קופים. והאדמו"ר רבי שלמה מבאבוב זצ"ל הסביר שלא רצה ה"דברי חיים" 

ילה דף כ"ח. דאסור להסתכל בפני אדם רשע. (אף שלפני דור להסתכל על הקוף, כיוון ששורשם מהרשעים שבדור הפלגה, ושנינו במסכת מג
  הפלגה היו קופים, כך שלא כל הקופים הם מרשעים של דור הפלגה).

ובשו"ת "ערוגת הבושם" (או"ח סל"ט) נשאל אם מותר לילך לקירקס ששם רואים חיות ובריות משונות, ואולי אף מצוה ללכת שם כדי שיוכל 
והשיב: שהוא איסור גמור ללכת לשם, והאריך בראיותיו לזה. אמנם בשו"ת "להורות נתן" (ח"ד ס' ס"ח) כתב  לברך ברכת "משנה הבריות".

שעושים שם מעשי ליצנות ושחוק עם  -דאין להביא מכאן ראיה שאסור ללכת לגן חיות, כיוון שה"ערוגות הבושם" מדבר בהליכה לצירקוס 
לא מצינו איסור. ויש  מבארים את  -ולך לראות חיות משונות במקום שלא עושים ליצנות אסור משום 'מושב ליצים', אבל כשה החיות, וזה

ומי מהם טהורים, ועל מעלה זו כתב הרמב"ם (פ"א  - הליכתם של גדולי ישראל למקומות אלו, כדי להיות בקי מי הם בעלי חיים טמאים 
בהמה וחיה ועוף ודגים וחגבים שמותר לאוכלן, ובין שאין מותר  מהלכות מאכלות אסורות ה"א) "מצות עשה לידע הסימנים שמבדילין בין

ופרש"י   -לאוכלן". משמע מפשטות לשונו שיש מצות עשה לידע ולהכיר את הסימנים, וזה נלמד מהפסוק "להבדיל בין הטמא ובין הטהור" 
  לא בלבד השונה, אלא שתהיה יודע ובקי בהן.  -"להבדיל" 

ף שיש לאדם רשות לראות בריות משונות, וע"ז תיקנו חז"ל ברכת 'משנה הבריות', מכל מקום לא ישביע ובספר "קו הישר" פ"ב. כתב: א
  .(אוצר פלאות התורה)  עיניו בהסתכלות, ולא יראה בהם כי אם דרך עראי

קוף ונסתפקנו אם יש ות. ראינו פיל והלכתי פעם עם אאמו"ר לגן חיות לברך שם ברכה על החיות המשונ א:סח רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"
לברך ברכה על שתיהם או על כל אחד בנפרד שאלנו לחזו"א והכריע שאם רואים את שתיהם יחד מברכים ברכה אחת אבל אם רואים אותם 

  (מנחת תודה)  בזה אחר זה מברכים ב' ברכות.

                          
  זה בלי מפתח וזה שסוגר הוא לא זה שפותח....מה זה?????סוגרים את זה בלי מנעול פותחים את                     
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 באופן רגזן היה ממקורביו אחד: זצ״ל גניחובסקי אברהם בבי הגאון סיפר
 לא נסבל היה לא רוגזו שמחמת מכיון בחייו רעות הרבה לו גרם וזה, מיוחד
 עשה מה. זו רעח ממידת להגמל היאך ידע לא הוא. ידידיו בחברת ולא בביתו
 כי וטען צערו את בפניו ותינה זצ״ל הסטייפלער - קנייבסקי י"רי אצל הלך
 לו אמר.הועילו ולא הכעס ממדת להגמל שבעולם העצות כל את כבר ניסה

 בתנאי זאת אך, מהכעס אותו לגמול יכול הוא שבה עצה לו שיש הסטייפלער
 אותו כמובן... כלל הפסק בלא דקות חמש) הסטייפלער של(בפניו יביט שהוא
, והנה.הקדושות בפניו להביט והחל הסטייפלער של עצתו את מיד קיבל יהודי
 כדמות ומשונים שונים פרצופים לעשות החל הסטייפלער, יסופר כי יאומן לא

 למעלה אחד ועין למטה אחד עין פרצופו את עיקם הוא מאד הכועס אדם
 מכיון אך, יתואר בל סיוט אצלו זה שהיה אף אדם אותו ואילו, בזה וכיוצא

 להביט נאלץ, רצופות דקות חמש במשך הסטייפלער פני על להסתכל שהתחייב
 חלום בתוך כמו בהם שחש דקות חמש אותם לסיום עד בסבלנות ולהמתין
 ואמר הרגילות פניו לטוהר הסטייפלער חזר דקות אותן סיום עם מיד.בלהות
 שראה המחזה כי הלה והעיד ׳׳!כועס אדם נראה כך כי לך ״דע: שמולו לאדם
 ונמנע שראה במה נזכר המכעיס בדבר שנתקל אימת וכל החיים כל אותו מלוה

 )הסהר אגן.(לו שהועילה היחידה העצה דבר של בסופו אכן זו. הכעס מן
 

, בתימן הכללית הישיבה ראש, ל"זצ בדיחי יחיא רבי היה בארץ אשר מקדושים
 רצה לא תימן וגאוני חכמי כדרך...הנפלאות ובפעולותיו בקדושתו והתפרסם

 לא זו מלאכתו אך. ם"סת בכתיבת עסק ולכן, מתורתו להתפרנס יחיא רבי
 ר"בעוה כי: ...כותב שהוא וכפי, ועניות דוחק חיי חי והוא, למזונותיו הספיקה

 ואנשי למזונותינו סומך ואין תומך ואין, התורה בעסק היום כל לישב פנאי אין
 עמנואל רבי הגאון הוא מבניו אחד...לכל המפרנס ה"ב המקום בלתי, ביתינו
 פרשיות אותם על רבה בעמקות חידושים חידש הכלא בבית בהיותו, ל"ז, בדיחי
 העתיקם יחיא רבי אביו. הברכה וזאת עד ראה מפרשת, שם שהותו בזמן שחלו
 שחידש מה כאן עד: החידושים בסוף יחיא רבי כותב וכך". טוב חן" בספרו

 האלוהדברים להסביר כדי בלשון מעט ושיניתי... במצור כשהיה בני
 )בתימן ישראל גדולי(".הנחמדים

 
 שהאדם ל"חז דרשו, הזהמהפסוק ) כב, לב במדבר( ומישראל' מד נקיים והייתם
 אישדעת על יעלה שלא, הוא וישר צדיק אפילו, בהתנהגותו להיזהר צריך

 הפלגה דרך זה בענין ונזהר ימיו כל הקפיד צדקה י"הגר. בעבירה לחשדו
 עשירה ספריה קיימת" יוסף פורת" בישיבת: רבות מני אחת דוגמא הרי.ממש
 אולם. מסוימות בשעות רק הרחב לקהל פתוחה והיא") הספרים אוצר(" מאד
 אל להיכנס להם שיאפשר אישי במפתח אחד כל הצטיידו הישיבה רבני

 בכל אשר, יהודה רבי היה לעצמו מפתח לקחת שסרב האחד. עת בכל הספריה
 בדרך להשיגו מאד טרח, הספרים אוצרב שעמד מסוים לספר שנזקק פעם

 כדי: השיבו? במפתח מצטייד אינו מדוע, תלמיד ידי על נשאל כאשר. אחרת
 מן כלשהו ספר יעלם פעם-שאי, אמר, לעצמך תאר. מחשדות נקי להיות

 ובכדי, עמדי ולקחתיו הוצאתיו כי בי שיחשדו יתכן הלא, ימצאוהו ולא הספריה
, הפטיר, הזה הנוהג את.מפתח בלי להישאר בעיני עדיף כזה מחשד להינצל
 והיו, ח"גמ קופת במעונו החזיק הלה. הקודם בדור הגדולים מאחד למדתי
 ישבו אחד יום. היה מפורסם איש כי, זה בבית ויוצאים נכנסים אנשים הרבה
 שהוצרך קרה לפתע. שלימד לשיעור והקשיבו חכמים תלמידי מספר אצלו
 קופת את במפתח ונעל עמד החדר את שעזב לפני אך, החוצה לרגע לצאת
? חשדתוני במה: היושבים את מיד שאל כשחזר. רבים כספים שהכילה ח"הגמ
, מופלגים חכמים תלמידי, אתם וכי? תגנובו פן בכם חושד שאני חשדתם כלום

 מאזן את בסופו לסכם יום כל דרכי שזו מפני אלא? בכך להיחשד ראויים
. שבקופה המטבעות את ומונה סופר אני כ"ואח, ח"הגמ הכנסות מול ההוצאות

 אלו אתעיני מול אעביר מיד, אחת מטבע רק אפילו שחסרה אמצא כי והיה
 שארכו בזק הרהור בי לחלוף עלול ואז, מעוני את זה ביום שפקדו האנשים

 פסולה מחשבה מעצמי דוחה שאני ואף..." הזה במעל ידכם אולי" אחת שניה
 העדפתי לכך אי. ניצלתי לא אחת שניה בן בזק הרהור מאותו מקום מכל, זו

 שלא בזק בהרהור אפילו אכשל שלא כדי, החדר מן בצאתי הקופה את לנעול
 אניגם אזהר, צדקה י"הגר השלים", כמוהו".ויחידה אחת שניה בן והוא כראוי

 (וזאת ליהודה).ומישראל' מד נקי להיות יכולתי גבול קצה עד ואתאמץ

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ר ה ֶאל ֱאלֹקים ַוְיַדּבֵ   נאמן', "ה אני: "י"רש מבאר':ה ֲאִני ֵאָליו ַוּיֹאֶמר מׁשֶ
 –" חיים החפץ" אמר – הזה בעולם". לפני למתהלכים טוב שכר לשלם

): יז,ד באבות משנה( ל"חז שאומרים כפי, מצוה תמורת לשלם שכר די אין
ָעה ָיָפה" ל ַאַחת ׁשָ עֹוָלם רּוחַ  קֹוַרת ׁשֶ א ּבָ ל, ַהּבָ ". ַהּזֶה ָהעֹוָלם ַחּיֵי ִמּכָ

? הזה בעולם מצוותיהם שכר הרשעים מקבלים מה מפני, השאלה ונשאלת
) רות רבה מדרש( אומרים ל"חז: בפשטות דרכו לפי" חיים החפץ" הסביר
 של ידו בכתב כתוב חוב שטר מקבל, מצוה מקיים שהוא בשעה, יהודי
 נכתב רבות פעמים כך משום. ה"הקב של בחותמו וחתום נביא אליהו
 שמשמש", שכר לשלם נאמן" –' ה אני: "מסויימות מצוות לאחר בתורה

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

 את נושאת אינה כך ומשום, הצדיק כשל די חשובה אינה הרשע של
 ואלו, הקטן בעולמנו גם להשתלם שכרו ניתן לפיכך, ה"הקב של חתימתו
 יש העצום שכרה את לקבל וכדי, בשלמות שהיא, מקיים שהצדיק המצוה
 )    התורה על חיים חפץ.(הבא בעולם-"הממלכתי בנק"ב לתשלומו להמתין

 
י ֲאִני ְוַגם ַמְעּתִ ֵני ַנֲאַקת ֶאת ׁשָ ָרֵאל ּבְ ר ִיׂשְ  ָוֶאְזּכֹר ֹאָתם ַמֲעִבִדים ִמְצַרִים ֲאׁשֶ
ִריִתי ֶאת  אחד, ע"זי סופר החתם של לחדרו נכנס אחת שפעם מסופר:ּבְ

 אולם, אני גדול סוחר לרב הידוע כפי. "בקשה ובפיו הסוחרים מגדולי
 אותי שיברך הרב כבוד ממעלת אני ומבקש, לצרות עסקי - נקלעו כעת

 מצבך לי ידוע, אכן". "המיצר מן לצאת איך עצה לי יתן הרבה ובחכמתו
, בפרנסתו עזרה הוא וצריך ואביון עני שאחיך, אני יודע עוד אולם, הקשה
 מלמל –" הרב כבוד לי יסלח". "עזרה לו מלהושיט מתעלם אתה ואילו

 אם אולם". לעזור לי מרשים אינם עסקי כרגע אבל" – במבוכה העשיר
 – השבוע בפרשת" – הרב לו אמר. לו שאעזור בוודאי, המיצר מן אצא
 המלה הפירוש מה", ישראל בני נאקת את שמעתי אני וגם: "ה"הקב אומר

 נאנקו ישראל שבני בשעה,אלא? נאקתם את שמע עוד מי וכי" וגם"
 למרות... אחיו אנחת את גם מהם אחד כל שמע, מצרים עול תחת ונאנחו

 ובשכר, יכולתו בכל רעהו של סבלו מעל להקל אחד כל השתדל, השעבוד
 לאחרים אתה גם עזור... והושיעם אנחתם את ה"הקב גם שמע זו שמיעה
 !צרותיך מכל' ה יושיעך ובוודאי – טוב הלא מצבך למרות

 
ךָ  ֶאת ַקח ֵלךְ  ַמּטְ ין ְיִהי ַפְרֹעה ִלְפֵני ְוַהׁשְ  משפיעה שהסביבה כידוע: ְלַתּנִ

 עשוי ונאצל נעלה אדם אפילו. לרע ואם לטוב אם, האדם על הרבה
 וחוזר משתפר רשע אדם: להיפך וכן. שחת-אנשי של בסביבה להתקלקל

. לנחש שנהפך במטה הרמז וזה. עליה-ובני כשרים אנשים בסביבת למוטב
 אותו תשליך אם, עליו  חקוק המפורש-שם אשר האלקים מטה אפילו
, ברם. טורפת לחיה,  לתנין יהיה – ומזוהמת פושעת בסביבה, פרעה לפני
 מחזיקות משה של ידיו אם, האלקים למטה שוב יתהפך ארסי נחש אותו
 ,)ל"זצ מלובלין, שפירא מאיר רבי(.... בו
 

ַעל ִמְצָרִים ֵמיֵמי ַעל ָידוֹ  ֶאת ַאֲהֹרן ַוּיֵט עַ  ַוּתַ ַפְרּדֵ  אחת צפרדע י"וברש ַהּצְ
 כן אם מדוע, לכאורה. נחילים נחילים מתזת והיא אותה מכין והיו, היתה

 מכאן: ל"זצ הסטייפעלער אומר ?הצפרדע את להכות המצרים המשיכו
 אינו, מאויביו להינקם כשרוצה, באדם בוערת והנקמה הכעס כשמידת

 מפסיד רק הוא לחבירו מחזיר כשהוא כשרואה ואף, עצמו על לשלוט יכול
 .בו שבוערת הנקמה מגודל, להפסיק יכול הוא אין, מכך

 

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

גבוקצהעדואתאמץ

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

             

        

 וארא דבס"
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו
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 כל על כועס ותמיד עצבני תמיד הוא כי, הוא חולה אדם של הטבע
 מכליו אותו מוציא קטן הכי הדבר. טוב מרגיש לא שהוא בגלל, איש
 לכן. המחלוקת אש את ולהצית מפשע חפים באנשים לפגוע מוכן והוא
, כלומר, ןית לעמו עוז ״ד׳: זצ״ל מסאסוב לייב משה רבי האדמו״ר פירש

 וממילא, וחלשים חולים יהודים יהיו שלא, לעמו ועוצמה בריאות יתן ד׳
 )אבא של עולמו( ״...בשלום עמו את יברך ״ד׳

 
 
 

 לעשות נוהגין היו שכן ברמב״ם איתא שכן חודש ראש לסעודת הטעם
 בפה״ג היין על ברכה ואומרים יין שותים והיו החודש לקביעות סעודה
 ..וי״א ט הלכה סופרים במס׳ כדאיתא וכו׳ גילה אשר ברכה ואחריו

 )המטעמים(
 

 

 תמיד יש לנו, ואמר שהתפלא, חילוני חינוך איש על ידי פעם נשאלתי
 שאין אצלכם אבל, מוחשי באופן להדגים דרכים וכמה חדישות שיטות
 החינוך דרכי כל: לי ועניתי? מחנכים אתם איך לפדגוגיה קורסים לכם

 בדרג חינוך יש אבל, חיצוני חינוך בשביל רק נבראו, שלכם והשיטות
 אלא החניך של החומר אל לדבר לא השפה את מוצא שהמחנך, עליון

 שיטות בשום צורך אין ולזה, למעמקיו לחדור, ונשמתו נפשו לפנימיות
, הזאת המיוחדת השפה את היטב לדעת רק צריך. ופדגוגיה חדישות

 ק"בספה המבואר את לו ואמרתי. הישיבות של החינוך שפת והיא
 פעמים שבע וישתחו" ביעקב שנאמר מה על )ועוד" שמואל דברי"ב(

 נקודה במעמקים היתה הרשע עשו אצל שגם", אחיו עד גשתו עד
 הקיפו קליפות שבע אך, יעקב של" אחיו" - בה" חי" שהוא פנימית

 שבע כל את הכניע יעקב של השתחויות ובשבע, הזאת הנקודה את
 ויחבקהו, 'עשו נכנע ומיד, שבו האחוה לנקודת עד והגיע הקליפות
 מתחת שנשמתו, כשר יהודי ילד אצל ו"ק, ככה עשו אצל ואם'. וישקהו
 המחנך על, מקיפתו קשה קליפה אם גם אשר, חוצבה כבוד לכסא
 המלטשים דרך על והוא, נפשו לפנימיות לחדור איך הדרך את למצוא

 המתאימה הזוית את למצוא שקשה יהלום יש לפעמים. יהלומים
 את למצוא מצליח, בו מטפלת אומן יד אם אבל, ללטש משם שיכולים
 לנוי יהלום ידו מתחת שמוציא עד ללטשו ומתחיל המבוקשת הנקודה

 אמונה חדור יהיה שהמחנך, בזה הראשון התנאי אמנם. ולתפארת
 נפש וכל, שיצליח עד נפשו כוחות כל את למשימתו להקדיש והחלטיות

 .דחינ ממנו ידח לבל, בעיניו יקרה תהיה
 )מסלונים ל"זצ ברזובסקי נח שלום רבי ר"האדמו (

 
 

 ?במצוה להדר אסור שלכתחילה יתכן איך: שאלה

 הביא ואם דוקא עני קרבן יביא קרבן להביא שצריך עני כגון: תשובה
 בתפארת מ״ח פ״ו כריתות עיין. (בדיעבד רק יצא לא שהידר כגון עשיר קרבן

 )מנחם תפארת.()ישראל

עצבניתמידהואכי, הואולה
קטהכיהדבר. טובמרגישלא

אולהציתמפשעחפיםבאנשים

חויהודיםיהיושלא, לעמוצמה
)אבאשלעולמו(״...בשלום

שברמב״םאיתאשכןחודשש
בואומריםייןשותיםוהיוחודש

ואשהתפלא, חילוניחינוךאיש
,מוחשיבאופןלהדגיםדרכים

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

דודשמשוןהרבסיפר,:ֹאְיָביוֶאתְוָזַעםֲעָבָדיוֶאת' הַידְונֹוְדָעה
 השואה בתקופת שאירע נורא מעשה על שמעתי: ל"זצ פינקוס
 ובמדינות בגרמניה ימים באותם שהתגורר יהודי כל. האיומה

 ביכולתו אשר כל לעשות ניסה, הנאצי השלטון תחת שהיו הסובבות
 צמאי מהנאצים נפשו להציל בכדי, מבטחים מקום אל לברוח כדי
, גרמניה אזרחי יהודים400 של קבוצה היתה, העת באותה.הדם

 באותה שנלחמה, אנגליה אל אוניות י"ע לברוח'  ה בחסד שהצליחו
 הרבה כך לכל לא אך. ושלווים בטוחים הרגישו ובכך, הגרמנים כנגד העת
 מגרמניה הפליטים שהשארת החליטה הבריטית הממשלה של אסיפה. זמן

 בהם יש שאולי מחשש, מדינתם את לסכן יכולה, מלחמה בשעת במדינתם
. במלחמה להם שיעזור חשוב מידע להם ויעבירו לנאצים שיעזרו, מרגלים

 מסחר באוניות אותם ושלחו היהודים הפליטים 400את אספו הבריטים, לכן
 היהודים.הנאצי מהאויב זמני מחסה יקבלו שם אשר, אוסטרליה מדינת אל

 לחופי יגיעו האם, חייהם על לדאוג שוב החלו והמפוחדים המסכנים
 ולכן, מדינתם של אזרח אף לסכן רצו לא הבריטים.ושלמים חיים אוסטרליה

 על כמלחים שישמשו, במדינתם הכלא מבית ופושעים אסירים שיחררוהם
 מנמל יצאה האוניה.לאוסטרליה היהודים 400 את שתעביר,המסחר אונית
 את שראו המרושעים הפושעים.והמסוכנת הארוכה בדרך והחלה אנגליה
 חיטטו הם. ממונם כל את ולבזוז בהם להתעלל החלו, התמימיםהיהודים
 הסתפקו לא הם אך. ויפה נוצץ שנראה מה כל לעצמם ולקחו במזוודות

 חסרי' החפצים שאר כל את לקחו הם, השוד במעשה שסיימו לאחר,בכך
 של ליבם.הגדול הים אל מהאוניה והשליכום, ליהודים שנותרו' הערך

 המוות וסכנת הגלות סבל מספיק לא, בקרבם נקרע המסכנים היהודים
 כל את ומשליכים רכושם את גונבים כעת אז, ראשיהם מעל המרחפת
 רבונו אלוקים משפחותיהם ובני קרוביהם של האישיים והמכתבים המזכרות

, עולם של ריבונו? לסבול עלינו נגזר האם –? לנו מגיע זה מדוע, עולם של
 ומשגיח עומד, במרומים יושב אך?!. אבא אתה איפה, לנו עושים מה הבט
 לא צלמוות בגיא אלך כי גם: "ה"ע המלך דוד כדברי, האהובים בניו על

 חופי אל היהודים 400הגיעו, כל וחסרי עירומים"! עמדי אתה כי רע אירא
, עולם של רבונו: 'באוויר ריחפה הגדולה השאלה אך. בשלום אוסטרליה

 הביזה את המסכנים לעבור צריכים היו מדוע אז, אותם הצלת כברהרי
 עשרות, שנים מספר לפני. המרעישה התגלית שנמצאה עד?', הרב והסבל
 ששירת גרמני קצין של יומן, אחד יהודי מצא, גירוש אותו לאחר שנים

 שנות את המתארים הפרקים באחד. בצוללת המלחמה בשנות
 מסחר אונית, בראדר זיהתה הגרמנית הצוללת: 'כתב הוא,המלחמה
 קשות כה בשעות שכזאת הפלגה. צבאי ציוד ללא שהפליגה בריטית
 מספר. האוניה על לירות הוראה נתנו והגרמנים, כהתאבדות אז נחשבה
 פגעו אכן היריות האם. דממה שקט. המסחר אונית אל נשלחו יריות

 ומיד, האוניה אל מסביב פזורים חפצים קלט הצוללת רדאר?. במטרה
 לאוניה שמסביב החפצים את משתה הסירה. לאיזור גרמנית סירה נשלחה
 הקצין תיאר וכך. גרמניה אזרחי של בגרמנית הכתובים מכתבים וגילתה
 גרמנים עם באוניה פגענו שלא שראינו מאוד שמחנו:"האירוע את ביומנו
 עד האוניה את ללוות הצטווינו, ש)"(מ מהיטלר שקיבלנו ובהוראה. כמותנו
 שירדו לאחר". בריטים תוקפים מפני עליה להגן בכדי, אוסטרליה לחופי

 דרכה את עושה המסחר שאונית הגרמנים הבחינו, באוסטרליה הפליטים
 אותה פוצצו ומיד לאנגלים שייכת שהיא והבינו אנגליה אל בחזרה

 שנה ארבעים. המעשה בעומק נתבונן: " .ל"זצ פינקוס הרב מסיים!.לים
 אפילו אולי, האישיים והמכתבים המזכרות אובדן על והצטערו בכויהודים

 החסד גודל למפרע מתברר והנה. בהם שפגעה הדין מדת על התמרמרו
. מבטחים לחוף בשלום להגיע להם איפשר ממש ובנס, ת" השי עמם שעשה
 פושעים, באניה מלחים' ה להם זימן,להנצל סיכוי חוסר של מצב מתוך

.  חייהם ניצלו ובכך למים  חפציהם את שזרקו, ואכזריים
)מנחםתפארת.()שראל )פינקוס הרב  שיחות(  )פינקוסהרב שיחות( 

ו נ דחלבל,בע
)מסלוניםל"זצברזובסקינחם

במצולהדראסורשלכתחילהכן

קרביביאקרבןלהביאשצריךני
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: שאל אותוו שלו לרב בא אחדד
הרב, מה המקור בתורה 

אמר ? לזיקוקים ביום העצמאות
ת'אמת אני לא יודע מה,  הרב:

אבל מה שאני בטוח שזה עושה 

... 

אחד, שנסע במחלקה הראשונה ברכבת,  אישש
"סלח  הוציא סיגריה והתחיל לעשן להנאתו.

העיר לו אחד הנוסעים, "זה קרון של לא לי", 
"אני יודע", הוא השיב והמשיך  מעשנים."

השני מתעצבן, יצא מהקרון וחזר כשהוא  לעשן.
"אסור לעשן פה", אמר לו  מלווה בכרטיסן.

הכרטיסן, "האדון הזה אומר שהוא כבר העיר 
הוא כיבה את הסיגריה שלו, הביט  לך על זה."

 לרגע באדון ואמר לכרטיסן,
 

"לאדון הזה אין שום זכות להעיר לי. יש לו  
 כרטיס למחלקה השלישית והוא יושב כאן."
הכרטיסן בדק את הכרטיס של השני וסילק 

בתחנה, כששניהם יורדים,  אותו בבושת פנים.
שואל האדון שסולק מהקרון, "איך ידעת אני 

  לא מהמחלקה הראשונה?"
 

 השיב לו, "כי הכרטיס שלך 
 איתי שהוא בדיוק בצבץ מהכיס ור

"… 

hamaor.netכל העלונים: 

 

ר ה לאֶ ' ה ַוְיַדּבֵ ל מֹׁשֶ ֲהרֹן ְוֶאֽ ם ַאֽ ֵני ֶאל ַוְיַצּוֵ ָרֵאל ּבְ   ִיׂשְ
ְרעֹה ְוֶאל  ).יג, ו שמות(.. ִמְצָרִים ֶמֶלךְ  ּפַ

 

  אותם ולסבול בנחת ישראל בני את להנהיג ואהרון משה את מצוה יתברך' ה
ם -) שם י"רש( ֵני ֶאל ַוְיַצּוֵ ָרֵאל ּבְ   מצרים מלך פרעה את לכבד וכן, ִיׂשְ

 ).שם( בדבריהם כבוד ול ולחלוק
 רוצה שאני למלך כבוד חלקו הוא ברוך הקדוש להם אמר - במדרש רבותינו ששנו וכפי
ן לו שאמר כבוד בו משה נהג לפיכך, דין בו לעשות ֵענוּ  ּפֶ ֶבר ִיְפּגָ ּדֶ ֶרב אוֹ  ּבַ ), ג, ה שמות( ֶבָחֽ

 .כבוד דרך בו שנהג אלא, יפגעך פן לומר צריך שהיה
 

  הביזיון, מצרים מלך פרעה את מבזה היה רבינו משה שאם ר וביאר
  לקבל ממנו ומונעים עוונו את ממרקים היו, פרעה סופג שהיה הללו הגדולים והיסורים

 בביזיון הייסורים מכסת את שקיבל כיון, עליו לתת ה"הקב שתכנן המכות עשרת את
 .ארץ ובדרך מלכות בכבוד בפרעה לנהוג למשה' ה ציוה ולכן, שהתבזה

 , נברא כל בכבוד להיזהר אנו צריכים זהירות כמה עד נלמד 
, ס"הש מסורת בעל ל"זצ בי רבי הגאון על נוראי סיפור זה בעניין ומסופר
 ממקום למחרת הרב קם, וקברוהו גדול בכבוד ישראל גדולי כל והספידוהו שנפטר שלאחר

 שברצונו כיון הקהל כל את לאסוף םהתלמידי לאחד והורה בישיבתו התייצב, קבורתו
 .וחשוב גדול מסר להעביר

 ,לו השמור הגדול חלקו את לו הראו ושם העליון לעולם שהגיע וסיפר לבימה הרב 
ה זּוָלְתךָ  ֱאלִֹקים ָרָאָתה לֹא ַעִין  ה ַיֲעׂשֶ  וזיכוי התורה הרבצת על), ד, סד ישעיה( לוֹ  ִלְמַחּכֵ

 לימד שלא כיון, למקומו להיכנס לו נתנו לא אך, חייו יימ כל במשך שעשה הגדול הרבים
 לו ניתנה ולכן, לתורה שקדמה ארץ ודרך, לחבירו אדם בין וכבוד מוסר בענייני ודרש

 בכבוד הזהירות בעניין להבות חוצבי מוסר דברי ולמסור הזה לעולם שוב לרדת האפשרות
 השיחה בגמר ומיד. יפות פנים בסבר ולקבלו בזולת ולתמוך לעזור החובה ועל יהודי כל

 .פתאומי באופן הרב נעלם
 

 .אמן, השלימה ישראל בישועת בקרוב ונראה חברינו בכבוד שנזהר 
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 שרון בן זהבה, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, נשמת: לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב,  א בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, יחי

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, יעקב יוסף בן מרגלית הרבדדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג     שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

רשימת תפוצה 
info@hamaor.net 

יוסף שלום  רבי הגאוןן
נולד בחודש  -זצ"ל אלישיב

ניסן התר"ע בהומל שבליטא 
 (בלרוס) כבן יחיד להוריו לאחר

בילדותו . 
סופר של סבו, לאחר כשימש 

משפחתו  שעיניו של הסב כהו.
ביקשה לעלות לארץ בשנת 

ה'חפץ  ןהתרפ"ד ובעצת מר
 זיע"א לצורך אישור  חיים'

 עליה והוצרך להתאחד 
כמשפחה שינו את שם משפחתם 
ל'אלישיב' כשם נעוריו של אמו. 

והם השתקעו ב'בית נייטין' 
שבשכונת 'מאה שערים' 

 בירושלים.

 המידות את להגביר הדיבור של בכוחוו
 דברי המדבר אדם כמו. להחלישן או

 את א הוא שבזה, אהבה
. לכן קודם לו שהייתה מכפי יותר אהבתו

, ומגבירו מחזקו שהדיבור, בכעס הוא וכך
 ,מלדבר נמנע כשהאדם ואילו

 הכעס למידת סגולה לכן.  
  ידבר ולא ישתוק שהאדם
 .ייעלם שהכעס עד

עצום שרר לעת שהשמיע  מתחח
את זצ"ל  שמעון שקאפרבי 

שיעוריו בישיבה, משום שחששו 
לאבד אפילו הגה קל. גם התכונה 

בישיבה שקדמה לשיעוריו, 
ההתבוננות והציפייה, עשו רושם 
בל ימחה. לפי שכל מילה של רבי 

נחשב  –כל תג וכל הגה  שמעון,
, להלכה חתוכה שאין 
אחריה ולא כלום. אפשר להתווכח 

על סברה זו או אחרת צריך 
זהו זה!  -להתעמק ולהבין, אולם
ישראלמראש. סיפר הגרון רבי 

בעל "קונטרסי זצ"ל  גוסטמאן
השיעורים" שהיו בחורים שמרוב 
השתוקקותם לשיעור, היו מנסים 

ראי מקומות באמצעות אותם מ
את תוכנם של  

 הדברים שיאמרו בשיעור.

השואה הנוראה שניתכה על עם ישראל לפני כששים  בימיי
שנה. נמנו וגמרו מספר רבנים בעלי "קבלה מעשית" אשר 

. י בירושלים, לעשות מעשה כדי שינחל הנאצי 
אחרי שביררו שמו ושם אמו, החליטו לעלות באווירון מעל מערת 

ובשעת מעשה יכוונו כוונות  המכפלה ולשחוט שם תרנגולת,
 ושמות קדושים. ועל ידי כן יעקר הצורר מן העולם. 

 

ואולם יוזמה זו לא התקבלה יפה אצל גדולי הרבנים בעיה"ק. יום 
זצ"ל  שמעון צבי הורוביץ אחד, כאשר ישב הגה"צ רבי

(מייסד ישיבת שער השמים) ועסק בשיעורי תורה, התפרץ לפתע 
כנגדו קבל עם ועדה על אותה פעולה אחד מקנאי ירושלים ומחה 

 של שחיטת תרנגולת שנראית כפעולת כישוף. 
וקיבל את ביזיונו באהבה ולא הגיב  ן רבי שמעון 

מאומה. רק כעבור שבוע גילה רבי שמעון ברבים שאין לו כל 
שייכות לפעולת שחיטת התרנגולת. ואדרבה, הוא אף היה 

גיב למחאות נגדו מהמתנגדים לפעולה זו. ומה שלא ה
 י כעס ומחלוקת.שבתגובתו עלול לבוא ליד 

 שלמה זלמן אויערבאך רביאחד את הגאון  שאלל
מדוע אמרו חז"ל "כל המלמד בן חבירו תוה מעלה עליו : זצ"ל

הכתוב כאילו ילדו"? הסביר לו רש"ז: "משום שמלמד תלמידים, 
. הרבה עמל ויגיעה צריך לכך. ןאינו מן 

 חסמן ובהזדמנות אחרת הביא רש"ז את ביאורו של הגרי"ל
את הקב"ה: "האנכי הריתי את זצ"ל על מה ששאל משה רבינו 

. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה" העם הזה אם אנכי ילידתיהו..
ותמוה: אם כן ילד אותם, מהיכן יהיה לו בשר במדבר? אלא 

עבורו בשר אף  , התירוץ: אם ילד זה שלו, 
 במדבר. כי עובר ילדו שלו מוסרים את הנפש.

 

"אמורה להיות  –הוסיף רש"ז  – "ובחינה כזו של מסירות נפש" 
"גם אצל המלמד בן חבירו תורה "כאילו ילדו..." 

, כאשר פגזים נפלו בכל שטחי ירושלים, נטש 
רש"ז את מעונו שבשכונת שערי חסד, מתוך אהבתו ומסירותו 

כתלי הישיבה לתלמידיו, ועבר עם בני ביתו להתגורר בין 
 המלחמה, מתחילתה ועד סופה., במשך כל תקופת 

מה ההבדל בין הדורות הראשונים שנעשה להם ניסים, ואילו אנו  ב אומרת: אמר לו רב הגמרא במסכת ברכות  הנהה
היו  ב בדורנו לא נעשה לנו ניסים? אם הסיבה שגורמת לזה הוא מצד הלימוד, הרי אנו ''גדולים'' מהם, שהרי בזמנו של רב 

, ואילו כאשר היה מגיע רב יהודה לסוגיות שבעוקצים, כגון: לומדים רק סדר ניזיקין, ואילו אנו לומדים את כל הששה סדרי משנה
''האשה שכובשת ירק בקדרה'', או ''זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים'', היה אומר סוגיות קשות אני רואה כמו הקושיות הגדולות של 

 ה ר היה , ואילו אנו יש לנו שלושה עשר ישיבות רק במסכת עוקצין. וכאשר רב יהודה כאשי רבותי 
 האחד מפני הצער, היה מגיע ''מיד'' המטר, ואילו אנו מצטערין כל היום כולו, וגם מרבים מאוד בתפילה ולא יורד לנו גשם. 

 

אמר לו אביי שההבדל הוא, שהדורות הראשונים מסרו את עצמם על ''קידוש השם'', ואילו אנחנו לא מוסרים את עצמנו על קידוש 
שהוא ראה גויה אחת  באביי לומר לו דוגמא על מסירות נפש על קידוש ה', כמו שהיה מסופר על רב ה'. והמשיך 

שהיתה מהלכת בשוק בבגד אדום, הוא חשב שהיא בת ישראל, והלך אצלה וקרע לה את בגדיה, ולבסוף התברר שהיא הייתה גויה. 
היה שוויה של הבגד הרבה מאוד, אמר לה מה שמך, אמרה לו מתון, אמר והבגד היה יקר מאוד והעריכו אותו בארבע מאות זוזים ש

לה מתון מתון ארבע מאות זוזים שוים, כלומר, אם הייתי ממתין קצת לברר אם את יהודיה או גויה, לא הייתי צריך להפסיד ארבע 
ועוד, רואים אנו ''יסוד עצום'' שהנהגת מאות זוזים. רואים אנו מכאן את ההבדל הגדול שהיה בין הדורות אפילו בזמן הגמרא, זאת 

איך  ם , וכפי ההתנהגות שלנו למטה כך ה' מתנהג עמנו, כלומר שהאדם א ה' עלינו היא 
 תהיה הנהגת ה' כלפיו, ''לפעמים'' אנו חושבים למה לזה טוב ולי פחות טוב, התשובה נעוצה בגמרא הנזכרת.

 אינה" ימיםם  אריכותת"
 אדם יש כי, שנים אריכות סתם
 ימיו אבל, י שחי

 נשאר ולא וחולפים עוברים
 של הנצח בדברי מאומה מהם
-יראת, תורה – ישראל-עם
 שנזכרים, טובות ומידות שמים

 . 
 

 נוסף כאשר היא ימים אריכות
 בחיי יום כל, השנים אריכות על

', ה.ועבודה ם האדם
 .עול בפריקת רצונו ואין

  הרה"ק רבי
 זצ"ל  משה חיים לוצאטו

 אומר: מאין תבוא לנו הדביקות 
וההתלהטות בנפשותינו אליו יתברך 

ולתורתו אם לא נשעה אל גדולתו ורוממותו 
 תוליד בקרבנו הדביקות. אשר

שיש חיידקים גשמיים  כמוו
 ת שנוצרים בעקבות 

והם מרעילים את  
 ש האוויר, כך יש 

שנוצרים מעבירות וחטאים של בני 
 אדם.
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"אברהם עמוד החסד. יצחק עמוד היראה. יעקב עמוד האמת. 'הא-ל הגדול הגבור והנורא' (ברכה ראשונה בתפילת שמונה עשרה) זה כנגד שלושת האבות. הגדול זה 
כנגד אברהם אבינו, עמוד החסד. הגדלות של הבן אדם זה החסד שלו, שהוא יודע לתת. הגיבור זה כנגד יצחק, עמוד היראה. להיות גיבור, להתגבר על היצר, 
לקבל פחד מכל עבירה. והנורא זה כבר כנגד יעקב, עמוד האמת. למה נורא? כי זה משהו איום ונורא, מאוד מאוד מאוד קשה למצוא בדיוק את האמצע, את 

האיזון בין החסד והגבורה, שזה כבר האמת" (באור פני מלך).

גם  נכון  וזה  לנו,  עשה  ה'  שהכל  להבין   - קרה  שכבר  למה  ביחס  נכון  זה 
להבין  איך  ואיתותים  רמזים  הזמן  כל  לחפש   - קרה  לא  שעוד  למה  ביחס 

ולעשות את רצון ה'. לזרוק את השכל ולעשות רצון ה'.

אברהם אבינו למשל, עשה כל כך הרבה חסד, ופתאום אומר לו ה': תשמע 
בקול שרה וגרש את ישמעאל כי הוא יכול להזיק לחינוך של יצחק. קודם כל 
החינוך של הילד. לפני החסד. היתה לו כזו בושה לאברהם אבינו, הוא אמר: 
אני לא יכול לצאת לרחוב מרוב בושה, אנשים יעזבו אותי, כל התלמידים שלי, 
כל מי שהולך בדרכי, כולם יכפרו בי, גמרנו עם כל העבודה שלי. כי אני לימדתי 
אותם להיות בעלי חסד, להתייחס בסבלנות עד שגם הבן הלא מוצלח יאמין 
ולא  לאט  לאט  הזה  הבן  עם  ללכת  ה',  את  להרגיש  יזכה  הוא  שגם  עד  בה', 

לרדוף אותו. ועכשיו אני צריך לזרוק את הבן שלי מהבית.

קודם, כל העבודה של קירוב אנשים לה' הלכה לי כי עזבתי את חרן ואת 
האדם  יגידו:  תלך.  שלי  החסד  עבודת  כל  עכשיו  שם.  שעשיתי  הנפשות  כל 
הזה השתגע? זורק את הבן שלו? יוצא חלציו? הוא רק ילד בן 16! מי יודע מה 
יהיה בעתיד. אולי ישתנה עוד. אבל בנסיון אין שכל. כל נסיון פירושו לוותר 
מה זה  בעבודה.  הנסיון  השלישי,  הנסיון  בא  מספיק,  לא  זה  ואם  השכל.  על 
הנסיון בעבודה? אברהם אבינו הנחיל לכל הדורות שהיו עובדים עבודה זרה, 
ושוחטים את הילדים שלהם, את המסר הבא: תפסיקו! תפסיקו עם כל זה! 

ֵיׁש ַמְנִהיג ְלִביָרה

הקב"ה ברא עולם כדי שהכבוד שלו יתגלה פה למטה, שבתוך עולם של 
רגע  כל  ויכולים  להתבלבל,  רגע  כל  יכולים  והם  בחירה,  להם  שיש  אנשים 
שלהם  הרצונות  עם  להתעסק  הזמן  וכל  הבריאה,  של  מהתכלית  לשכוח 
והתאוות שלהם, כי זה המציאות של האדם, שהוא בתוך גוף ויש לו כל מיני 
פעמים  הרבה  מתרגם  הוא  ה'  רצון  את  ואפילו  ורצונות  ומחשבות  שאיפות 
לפי רצונותיו. אבל כשאדם מתחזק לעשות את רצון ה' ומתגבר על רצונותיו 

ותאוותיו, זה כזה דבר גדול אצל הקב"ה שלא יתואר בכלל.

אדם, מהרגע שהוא נולד עד יומו האחרון, כל החיים יש לו כל מיני תוכניות, 
מתממשים,  שלו  הרצונות  תמיד  לא  מצליחות,  שלו  התוכניות  תמיד  ולא 
ואנחנו לא יודעים על מי לכעוס ושוכחים שבעצם יש מישהו שהוא מכוון את 
כל הבריאה כולה. אז נכון, מה שקיבלנו זה לא בדיוק מה שרצינו. אבל מי אמר 
שזה לא בדיוק מה שצריך? מי אמר שמה שאנחנו רוצים זה מה שצריך? אולי 

מה שאנחנו רוצים זה משהו אחד ומה שצריך זה משהו אחר?

כל דקה אדם צריך להגיד לעצמו 'יש מנהיג לבירה'. עכשיו זה מה שקרה 
לי? יש מנהיג לבירה. זה מה שלימדו אותנו האבות הקדושים, בכל מה שעבר 
עליהם הם לא התבלבלו, הם לא אמרו עשו לי, זרקו אותי, כל דקה הם ניסו 

להתחבר ל-יש מנהיג לבירה.

בס"ד

שבת קודש   א' שבט, תשע"ז
פרשת וארא

י ָלֶהם" (ו, ג) ִמי ה' לֹא נוַֹדְעתִּ י ּושְׁ דָּ ֵאל שַׁ "ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב בְּ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, הרב דוד חיים בן 

זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, אורנה בת 
ציונה, זוהר בן אורית, נהוראי בן יעל פאני

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא, 
יצחק צחי בן אורית, אורית בת סורינה 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה, מוריה 

בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה, אייל בן יעל  

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, שלום בן לאה, בניהו בן זכריה 

(יחיא) ומרים, ציפורה בת חנה,  בנימין חי בן שרה, משה 
מוסא בן דוד וסיניה, עליזה אליס בת סוליקה

ת.נ.צ.ב.ה
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אין  מהשם.  יודע  לא  שהוא  זה  לקבל  יהודי  שיכול  ביותר  הכבד  העונש 
יהודי,  לבירה.  מנהיג  שיש  יודע  לא  עולם.  בורא  של  לנוכחותו  מודעות  אצלו 
השם,  את  להכיר  זוכה  לא  הוא  אם  הכבוד,  כסא  מתחת  חצובה  שנשמתו 
היא  הזאת  ההסתרה  בגלות.  הוא  מצרים.  בחושך  הוא  לבורא,  להתקרב 
לא  כשהוא  מהשם,  שוכח  כשהוא  מאתנו  אחד  כל  של  הנפש  גלות  הגלות. 

זוכה להרגיש את השם.

יש זמנים שאנחנו כן מרגישים. זמנים שיוקדת בתוכנו חמימות פנימית, 
זמנים שבהם אנו חשים בפועל את התלות המוחלטת שלנו בחסדי ה', זמנים 
בהם אנו חשים איך יד ההשגחה אוחזת בידנו ומוליכה אותנו בשבילי החיים. 

זאת כבר הגאולה.

גאולה וגלות הן תקופות שונות בחיי הנפש. בתוך נפש האדם, בין חדרי 
הלב, מתרחשים מאבקים אדירים בין יצחק לישמעאל, בין יעקב לעשיו, בין 
משה ואהרון לפרעה. קרב, ועוד קרב, אין ספור קרבות כדי להיחלץ מטומאת 
מצרים, מן המיצר של התאוות והמידות הרעות, כדי לגלות ולזכות באוצרות 

הגנוזים שבליבנו, אוצרות נפלאים שעדיין נסתרים מאתנו.

כשאדם זוכר את ה', כשהוא לא מסיח דעת מהשגחת ה' עליו, החיים שלו 
זורמים באופן אחר לגמרי. הוא זוכה לאור מיוחד, לחיות ונעימות וישוב דעת 
שומר  אפילו  הוא  אמונה  עם  ובחפזון.  בפזיזות  דברים  עושה  לא  הוא  נפלא. 
על הבריאות שלו כמו שאמר רבינו הקדוש: "העיקר הוא האמונה, וצריך כל 
רק  חולאים  סובלים  יש  כי  באמונה  עצמו  את  ולחזק  עצמו  את  לחפש  אחד 
להאמין  זה  הזה  בעולם  שלנו  העבודה  כל  ה).  האמונה" (ליקו"ת  נפילת  בשביל 
בה' ולזכור את ה' בכל מה שעובר עלינו. כי כשאדם שוכח מה', וחושב שבידו 
תלוי הכל, אז אין לו חיות כלל, כי הוא תמיד צריך לחפש עצות, לתכנן כל מיני 

תוכניות איך, ומה, ומתי, ואין לו שום ישוב דעת והוא מבוהל ומבולבל.

שלנו,  בחיים  מפתח  משפט  להיות  הופך  לבירה"  מנהיג  כשהמשפט "יש 
אז החיים כבר נראים אחרת. אנחנו כל הזמן שוכחים, כל הזמן מתבלבלים, 
לנו,  אמרו  שלנו,  הכבוד  על  עצמנו,  על  חושבים  הזמן  כל  נפגעים,  הזמן  כל 
שיש  הזה  בענין  להתרכז  מצליח  יותר  שאדם  כמה  שכחה.  זה  הכל  לנו,  עשו 
מנהיג לבירה, שאין עוד מלבדו, ככה הוא מבטל את היסורים שלו. אדם יכול 
אך  השני,  אצל  השגיאות  את  לחפש  קירות,  להפיל  לרצות  להילחם,  לכעוס, 
הוא   , לעצמו  חזור  הוא  נירגע,  הוא  זה  כל  את  לו  עשה  מי  זוכר  שהוא  ברגע 
התחבר לאור הזה שנקרא אין עוד מלבדו. יהודי צריך כל הזמן לשפר ולשכלל 
את היכולת להתבונן במציאות ולראות בכל מקרה ומקרה את יד ההשגחה. 

את ידו של הקב"ה.

לפי זה, כל אחד  רחמנותו.  את  לגלות  את העולם כי רצה  יתברך ברא  ה' 
צריך להגיד על עצמו: ה' ברא אותי בשביל לרחם עלי. כל מה שעובר עלי הכל 
זה רחמנות. גם הדברים שנראים לא טובים - הכל זה רחמנות. אדם לא מוצא 
את הזווג, הוא חולה ח"ו, אין לו פרנסה, אם בזכות זה הוא מתעורר להתקרב 

לה', והוא מרים את עיניו לה', ומשעבד לבו לשמים אז זה לא רחמים?

רצה  ה'  כי  למה?  קשה.  יותר  ונעשה  ישראל  עם  את  לגאול  התחיל  משה 
לעורר אותם לצעוק אליו עוד. כל הגאולה הרי התחילה כשהם צעקו לה'. אבל 
הם לא צעקו מספיק בשביל לקבל גאולה שלמה. אם היו מתעוררים לצעוק 

לה' עוד ובכל הכוח, היו נגאלים גאולה שלמה שאין אחריה גלות.

והוא  רוחו  את  לשבור  יכול  לא  דבר  שום  שלימה,  לאמונה  זוכה  כשאדם 
שכל  ר"נ "דע  בתורה  הקדוש  רבינו  שאומר  כמו  צער,  שום  מרגיש  לא  ממש 
ויודע  דעת  לו  שיש  מי  כי  הדעת,  מחסרון  רק  אינם  הייסורים  וכל  צער  מיני 
צער".  שום  מרגיש  ואינו  ייסורין,  שום  לו  אין  יתברך,  מה'  בהשגחה  שהכל 
דברים  קשים,  דברים  החיים,  במהלך  ומשונים  שונים  דברים  רואים  אנחנו 

תתפללו לה', תתפללו, מה זה לעשות כאלה דברים, מה זה להקריב אנשים 
חיים. ופתאום ה' אומר לו: תקריב את בנך! הרי זה סותר את כל מה שאמרתי 

להם. והוא משליך את השכל ועושה מה שה' אומר לו.

יש דברים שלא מבינים. משה ואהרון באים לפרעה בשליחות ה' ותובעים: 
שלח את עמי! ובמקום שיהיה יותר טוב, נהיה יותר גרוע. יותר אין תבן, לכו 
וקוששו תבן בעצמכם אבל אין הנחות, אותה כמות שעשיתם קודם, תעשו 
גם כעת. הפרשה הקודמת מסתיימת בשאלה הנוקבת של משה רבנו: "למה 
הרעות לעם הזה" (ה, כב). מאז שבאתי, נהיה רק יותר גרוע. קשה לראות את 
הסבל הנורא שלהם. את התשובה אפשר לקבל בפתח הפרשה שלנו: "וארא 
אל אברהם... ושמי ה' לא נודעתי להם". יש גם את הלא נודעתי להם. האבות 
הקדושים לא זכו להתגלות בהירה כמו שהיתה למשה ובכל זאת לא היו להם 

שאלות. בעיניים עצומות הם צעדו אחרי קול ה'. באמונה ובבטחון.

צריך כל הזמן להתחזק באמונה שאין טבע. מה שאנחנו קוראים טבע זה 
הכל תוצאה של רצון הבורא. וכשהוא רוצה, הוא מקמט את הטבע.

התפילה  כי  הטבע  חוקי  את  לשנות  יכול  הוא  תפילות,  עם  הולך  יהודי 
כדי  באות  מצרים  מכות  כל  הטבע.  של  בחוקים  שמושך  למי  אותו  מחברת 

לחזק אותנו באמונה הזו. "וידעתם כי אני השם".

מה  קיבלתי  אם  חשוב  לא  בכלל  זה  ה'.  סביב  נעים  שלנו  החיים  כל 
שביקשתי או לא קיבלתי, אם נתנו לי או לא נתנו לי, אם זכיתי או לא זכיתי, 
עצם הקשר עם האלוקים הוא הזכיה. אדם מחובר אל ה' ויש לו קשר עם ה' 

אז הוא קיבל הכל.

בארבע לשונות מבטיח לנו בורא עולם בפרשת השבוע שהוא יגאל אותנו, 
אתכם,  וגאלתי  אתכם,  והצלתי  אתכם,  והוצאתי  אותנו:   ישכח  לא  שהוא 
והבאתי אתכם. אבא לא יכול להתנתק מילדיו. גם אם נפלו לאן שנפלו. זה 

בטבע. אין כאן אפילו בחירה. אבא יהפוך את העולם בשביל הילדים שלו.

כל העניין שלנו זה לשמור על החיבור, לשמור על הקשר. זה ישמח אותנו 
יותר מכל דבר אחר. גם אם יש לנו כל מיני תענוגות אחרים, שהרי אנחנו לא 
התבהרות,  של  ברגעים  תוכנו,  בתוך  העולם,  מן  בפרישות  שנמצאים  מאלה 

אנחנו יודעים את האמת: שהתענוג הכי גדול זה כשאוהבים את השם.

לדעת  הנסיון,  עיקר  זה  שמחה.  על  תמיד  לשמור  זה  יהודי  של  הנסיון 
נסיונות,  עליו  שיעברו  שחייב  ככה,  העולם  את  שברא  לבירה  מנהיג  שיש 
שיהיה  כזו,  בצורה  העולם,  את  ברא  ה'  ככה  החיים.  סוף  עד  עליות,  ירידות, 
ה'  אז  חושך,  יותר  שיש  וככל  האור.  את  מחפשים  החושך  ומתוך  חושך,  פה 
מרחם ומוריד יותר אור. לא בגלל הזכויות שלנו. בגלל הרחמים שלו יתברך. 
שהוא  שמאמין  הניסיון,  בזמן  הירידה,  בזמן  זה  בשמחה  ההתחזקות  ועיקר 

יצא מהירידה.

שני  פה  ה'" (ו,ב). "יש  אני  אליו   ויאמר  משה  אל  אלוקים  "וידבר 
קטבים. קוטב אחד זה אלוקים. וגם כן המילה וידבר. ששניהם מביעים 
ומעידים ואומרים דין. קוטב שני זה ה', שם הויה, וגם המילה ויאמר. 
שניהם אומרים רחמים. ויאמר הוא דיבור שהוא ברכות, בנועם. וידבר 
הוא דיבור קשה. כלומר הקב"ה בא למשה ואומר לו: תדע שאצלי יש 
את שני הדברים. יש לי גם דין ויש לי גם רחמים. יש לי גם דיבור קשה 
שני  כאן  שיש  תחשוב  שלא  אני.  זה  הכל  אבל  קל.  דיבור  גם  לי  ויש 
הדברים  מאחורי  גם  ה'.  ואני  אלוקים  אני  אחד.  דבר  הכל  זה  דברים. 
האלה.  במקומות  נמצא  גם  אני  שמה,  נמצא  אני  עומד,  אני  הקשים 
אני מרחם עליך, אני רואה אותך, אני לא אתן לך ליפול, אני אעזור לך 

אפילו שאתה נמצא במצבים הקשים האלה." (באור פני מלך)
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שלא מבינים אותם בשכל. וצריך להחליט חזק בתוך הלב, שלעולם לא נקדים 
את השכל לאמונה. האמונה תמיד קודמת לשכל. אמונה שיש מנהיג לבירה. 
לעמוד  לעולם,  באנו  זה  בשביל  עושה.  הוא  לטובה  עושה,  שהוא  מה  וכל 

בנסיונות של אמונה, כמו בסיפור הבא:

מסע לארץ החיים

הסיפור שאני רוצה לספר עוסק לכאורה בבן אדם אחר, אך בסופו תבין 
פשוטו  חיי,  לסיפור  הופך  אחר  מישהו  של  סיפור  ואיך  אליי,  שלו  הקשר  מה 
המרכז.  באיזור  המתגורר  בקירוב,  העוסק  רב  הוא  האחר  האדם  כמשמעו. 
איש שמעולם לא היכרתי ולא ידעתי על קיומו. הרב הזה קיבל לפני כשמונה 
שנים טלפון מאדם אחר, שאותו הכיר באופן קלוש. "כבוד הרב", אמר האיש, 
שעושים  נערים  של  קבוצה  ישנה  בקשה.  לי  יש  הרבים.  בזיכוי  עובד  "אני 
שימסור  מישהו  וצריכים   במסלול  כעת  נמצאים  הם  ישראל',  'שביל  מסלול 
להם שיחת חיזוק". שביל ישראל הוא נתיב הליכה באורך כ 1000 קילומטר, 
בצפון. "בסדר",  דן  קיבוץ  עד  אילת  מפרץ  מחוף  ישראל,  כל  לאורך  שנמשך 
"היכן  האיש.  אמר  בדרום",  נמצאים  "הם  להגיע?"  עליי  "לאן  הרב,  הסכים 
מאילת  יצאו  האיש. "הם  אמר  למטה",  יותר  באשקלון?"  באשדוד?  בדרום? 
מאהל,  יקימו  הדרך  על  המדבר.  באמצע  יהיו  הם  ירוחם.  לאיזור  מחר  ויגיעו 

תגיע לשם".

הרב שאל: "ומי יסיע אותי?" "תגיע באוטובוס לירוחם, ומשם מישהו ייקח 
תגיע  אדוני,  "סליחה,  לומר:  אמור  היה  הרב  שבו  השלב  זה  האמת,  אותך". 
אחכה  "ואיפה  להסכים.  החליט  הרב  לא.  אבל  לירוחם.  באוטובוס  בעצמך 
בירוחם?" שאל בשלווה. "תגיע לשדרת הקקטוסים ב 13:00 בצהריים. ג'יפ 
בעדינות.  הרב  שאל  לתשלום"?  בנוגע  ומה  המדבר".  לתוך  אותך  וייקח  יגיע 
תאמין  הרבים.  לזיכוי  בהתנדבות.  זה  הרב,  כבוד  תשלום.  בלי  זה  "לא, 
באלגנטיות  התעלם  הרב  אותך..."  לשמוע  שיסכימו  כדי  קשה  עבדתי  לי, 
לגבי  המרומזת  מהמחמאה  גם  כמו  התשלום,  אי  על  הנפלאה  מהבשורה 
הציפייה של קהל מאזיניו העתידי... והחליט: הוא הולך על זה. "אתה תהיה 
בצפון,  בנופש  אני  אהיה.  "איזה  הרבים".  "מזכה  הברנש  את  שאל  שם?" 
תאמין לי, אני מדבר אתך מהבריכה, ויתרתי על שחייה בשביל העניין החשוב 
הזה". זה כבר ממש עיצבן. הבחור מבלה בבריכה ומבצע "זיכוי מרחוק" של 
הרבים. זה היה השלב שבו הרב הגיע למצב שבו הוא צריך לבחור בין לשלוח 
את מזכה הרבים להמשיך לשחות בבריכה, או שהוא מתעלם משלל הרמזים 
וממשיך. רעייתו של הרב הייתה חולה באותה העת. הוא הבין שמשמים (וגם 
מהמים...)מבקשים ממנו משהו גדול שאין סיכוי שהוא יסכים לו. וזו הסיבה 

שהוא החליט להסכים.

למחרת עם בוקר, עלה על אוטובוס לאחר התפילה, הגיע לדימונה, ומשם 
באוטובוס נוסף לירוחם. הוא הגיע לשדרת הקקטוסים באמצע שום מקום 
שעה,  חצי  של  של  המתנה  לאחר  גי'פ.  עם  אדם  לבן  וחיכה  הלוהט  במדבר 
ומאחר והיה לו רק מספר הטלפון של "מזכה הרבים" הוא התקשר אליו. תא 
הודעתכם".  את  השאירו  אנא  השבוע,  סוף  עד  בחופשה  "אני  לו:  ענה  קולי 
לא.  גמל  אפילו  הגיע,  לא  ג'יפ  רק  לא  בחוץ. 14:00.  כבד  חום  השעה 13:45. 
הוא הרגיש שהעצבים רופפים, ורק הצימאון שלו גובר עליהם... השעה 14:30, 
חמש  שכח.  לא  הוא  לא,  הג'יפ.  את  שכח  הרבים  מזכה  שכנראה  מבין  והרב 
האיחור  על  "מצטער  התנצלויות:  מלא  הנהג  ג'יפ.  מגיע  מכן  לאחר  דקות 
הקל", אמר. "שב מאחור, כי קדימה יש לי כלים". הרב התיישב מאחור. כיסא 
ברזל. לא נוח. נסיעה בתוך מדבר, הגיפ מדלג על דיונות, ואם פעם נסעתם 
על סירה בים גלי והרגשתם את חבטות המים בסירה, תכפילו את זה בדיונות 

של חול... אתה חוטף מכות מכל כיוון ואין לך אפילו למי להחזיר...

אחרי עשרים דקות של נסיעת תופת עוצר לפתע נהג הג'יפ. "רואה את 
ההר הזה?" "רואה". "טפס על ההר, ובצד השני לאחר הליכה של חמש דקות 
שכבר  נהג  הר.  המדבר.  אמצע  הסיטואציה.  את  תבין  המאהל".  לך  מחכה 
הוכיח כמה הוא אחראי ואיך הוא מחשב חמש דקות. אבל הרב שלנו החליט, 
והוא הולך על זה עד הסוף... הוא יורד מהגי'פ ומתחיל לטפס. מגיע למעלה, 
יורד, הולך מספר דקות, ושם מחכה לו אדם עם נשק. הוא עוצר אותו ושואל: 
בדיוק  בו,  הביט  המאבטח  הרב.  אומר  שיעור",  לי  "יש  מועדות?"  פניך  לאן 
כמו שמביטים במישהו שמגיע לאמצע המדבר ואומר שיש לו שיעור... הוא 
טעית,  אולי  אדוני,  אומר: "תראה  כך  ואחר  אצלו  בסדר  שהכל  עליו  מסתכל 
שום  לי  אין  להיכנס.  יכול  לא  אתה  במסע.  צעירים  כאן  יש  ישיבה.  לא  זו 
סמכות להכניס אותך". הרב הרגיש שתכף עצביו יפקעו. "תקשיב לי, אדוני. 
המאבטח  ללכת.  והחל  זה?"  על  תגיד  מה  בי.  יורה  אתה  אם  גם  נכנס  אני 
הוא  חשק  בחוסר  טלפון".  לעשות  לי  תן  חכה,  הרב,  כבוד  המום. "רגע,  היה 
מרים טלפון ואומר: "יש כאן איזה רב. יש מצב שהזמנתם אותו? אהה, לאחת 
וחצי? בסדר אני מביא אותו". בדרך  הוא אומר לו: "תראה, אין מצב שאתה 
מדבר. הם הגיעו בשעה אחת וחצי עייפים מהמסע. כולם באוהלים. ישנים. 
הם לא ישמעו אותך גם אם תצעק". הרב הרגיש שהוא הולך להתפוצץ, אבל 
הקול הפנימי המשיך לומר לו: "יש כאן משהו. כל המניעות הללו אינן לחינם". 
המאבטח נראה לחוץ ועצבני מאד. הוא אמר לרב: "בדיוק סיימתי משמרת 
בשלוש. הרסת לי תכנית רצינית. כעת אני חייב ללוות אותך עד ליציאה". הוא 
הפגיש אותו עם האחראי על הנערים, שנראה, איך לומר, ממש לא מעוניין. 
לא  איחרת.  "אתה  אמר,  "תשמע",  מטרד.  לאיזה  כמו  לרב  התייחס  הוא 
יודע בקשר לסיפור שלך עם הג'יפ. ביקשו שרב כלשהו ידבר, הסכמנו, אבל 
ותן לחבר'ה  , תזרוק כמה מילים  דחילק, איחור של שעה וחצי? בוא תיכנס 
לנוח". לאט לאט הפציעו עשרה נערים מתוך חמישים. הרב ראה היטב איך 
יפה  לא  שהגיע.  מסכן  רב  איזה  יש  נעים,  לא  "כי  לצאת,  אליהם  מתחננים 
שידבר לעצמו..." הם הסתכלו עליו בלי חשק, והפנים שלהם אמרו: "תסיים 
וכמה שיותר מהר". ואז הוא החל לדבר, על החיים, על משמעות החיים, על 
ילדיו  ועל  משפחתו  על  אלא  עצמו  על  רק  לא  השלכות  יש  מעשה  שלכל  כך 
הנושא  שזה  בטוח  איני  הדורות.  כל  סוף  עד  ניניו  ועל  נכדיו  על  העתידיים, 
שהיה צריך לדבר עם חבר'ה בני שמונה עשרה, אבל מצד שני, ממילא הם לא 
רבע  דיבר  הוא  שידבר.  מה  משנה  היה  באמת  לא  אז  לשמוע,  של  במצב  היו 

שעה, ולאחר מכן פנה לצאת.

במפתיע, ליוו אותו מספר נערים שמשום מה כן שמעו מה שהיה לו לומר, 
וזה עניין אותם כל כך, שהיה להם גם מה לשאול. הם עלו אתו על ההר, ולמטה 
חיכה הבחור עם הג'יפ. הם נפרדו ממנו, ורק אחד נשאר. המאבטח. "אפשר 
תכנית  איזו  לך  שיש  אמרת  "לא  אמר.  "בבקשה",  הרב?"  כבוד  אתך,  לדבר 
חשובה?" "כן" ענה המאבטח. "הייתה לי, אבל שיניתי את דעתי". "בבקשה", 
אמר הרב. "אפשר בצד?" הרב הבין שהצעיר רוצה לדבר אתו על משהו אישי. 
"המאבטח הוליך אותו כברך דרך, התיישב על אבן, הביט ברב ופתאום התחיל 
"אתה  המדבר.  לכיוון  הצביע  הוא  הרב.  שאל  בוכה?"  אתה  "למה  לבכות. 
רואה את האופק?" "רואה". "אתה רואה עיגול שחור שנראה מנהרה? זו לא 
מנהרה. זה פיצול בין שני ואדיות. יש שם צוק של מאות מטרים". "ומה אתה 
מנסה לומר?" "אני נמצא במצב אישי ומשפחתי מאד קשה. זה חצי שנה אני 
חש עייף מהחיים. בזמן האחרון אני מלווה את מסעות 'שביל ישראל' ושמתי 
עין על המקום הזה, שבו אוכל פשוט להיעלם בלי שוב ואיש לא ימצא אותי. 
את המקום סימנתי מזמן. לפני שבועיים קבעתי תאריך ושעה. היום בשעה 
בסיום  בדיוק  הייתי  אותי,  כשפגשת  שלי.  המשמרת  כשהסתיימה  שלוש, 
המשמרת. הייתי להוט ללכת לשם, ופתאום באת והרסת הכל. לכן הייתי כל 

כך כעוס וקצר רוח.
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לעצמי  חשבתי  ואפילו  אליך,  להתלוות  חייב  הייתי  תפקידי  במסגרת 
שזה בא לי טוב. אתה תעסיק את כולם, ואיש לא ישים לב שנעלמתי. אבל 
כך  על  החיים,  משמעות  על  דיברת  למילים.  נתפסתי  לדבר  כשהתחלת 
על  השלכה  יש  מעשה  שלכל  לקטע  וכשהגעת  השלכות,  יש  מעשה  שלכל 
הרגשתי  עיניי.  לתוך  הסתכלת  פשוט  העתידיים,  הדורות  ועל  המשפחה  בני 
הסירו  כאילו  שלך  המילים  תקווה.  קיבלתי  פתאום  משמים.  אליי  שנשלחת 
נמשכים:  שלי  החיים  את  לראות  פתאום  ויכולתי  עיניי,  מול  שעמד  קיר 
חתונה, ילדים, עתיד. לפתע הסתלק הרצון לפגוע בעצמי, ותחתיו הגיע רצון 
הנכון  ביום  בדיוק  באו  שאמרת  המילים  עולם.  לבנות  להצליח,  לחיות,  עז 
לפני  שעה  מגיע  היית  אם  כי  המתאימה.  בדקה  בעצם,  המתאימה.  ובשעה 
הם  משמרתי".  את  לסיים  חייב  הייתי  שכן  דבריך,  את  שומע  הייתי  לא  כן, 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

להתבלבל  לי  תיתן  אל  בטוב.  אותי  תשאיר 
ולהחליף את הטוב בלא טוב. אל תיתן לי להגיע 
שאליו  המקום  כמו  טוב,  הלא  זה  ששם  למקום 

הגיעה הבת מלך בסיפור של רבנו.

בעולם  מקום  כל  בעצם  הוא  הטוב  המקום 
אותך,  מרגיש  שאני  אבא.  איתך  נמצא  שאני 
שאני מרגיש כזאת אהבה אליך עד שאני מרים 
ושוב וזה כזה  שוב  את זה  לך  ואומר  את הראש 

תענוג.

המקום הטוב זה לדבר איתך כל פעם שמשהו 
מתעורר אצלי, זה להרים את הראש אפילו שאני 
כל  על  בקול.  לא  בלב,  איתך  ולדבר  אנשים  בין 

מה שמתעורר. 

על  לחזור  התפילה.  על  להתענג  זה  הטוב 

מילים ומשפטים שוב ושוב, להרגיש את הטעם 

ביד  יד  הרב  עם  שהתפללתי  פעם,  כמו  שלהם. 

כך  כל  בו  שהיה  שלו,  הענוג  הניגון  את  ושמעתי 

הרבה אהבה אליך , וכל כך התפעלות, והודיה, כל 

מילה שם חדרה ללב והשאירה כזה טעם מתוק 

שמאז אני כל כך מתגעגע לעוד פעם כזאת.

הטוב זה להסתכל בעיניים טובות על כולם, 

כל  את  לאהוב  אחד,  באף  חסרון  לראות  לא 

שכבר  למישהו  טובה  מילה  להגיד  זה  העולם, 

הרבה זמן לא אמרתי לו שום מילה וגם הוא לא 

אמר לי.

ולהיזכר  לילה  בחצות  להתעורר  זה  הטוב 

מעט  עוד  שבע"ה  שמחה,  כזאת  ולקבל  בשדה 

לילה,  בכל  כמו  לי  מחכה  אתה  ושם  לשם  אגיע 

ושם אני נמצא הכי איתך.

להרגיש   זה  לעצמי,  מחובר  להיות  זה  הטוב 

טוב עם מה שאני, שזה בעצמו מאפשר לי לצאת 

מעצמי ולתת לאחרים.

הטוב זה לשמוח בערימת הספרים שמחכה 

נמצא  שלי  העולם  שכל  ולדעת  השולחן  על  לי 

שם, שאני לא צריך שום דבר חוץ מזה.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

להתרחק,  לי  תיתן  אל  בטוב,  להישאר  רוצה 

אל תיתן ליצר הרע לבלבל אותי שוב ושוב, רוצה 

להיות רק בטוב, רק איתך.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

הגעתו  דרך  על  ששמעתם,  הסיפור  את  למאבטח  סיפר  הרב  ובכו.  התחבקו 
בעצבנות,  צפר  הג'יפ  כשנהג  נפרדו  הם  והמניעות.  העכבות  כל  ועל  המוזרה 

והבטיחו לשמור על קשר.

עם  כיום  ומתגורר  התחתן  בתשובה,  שב  המאבטח  נשמר.  אכן  הקשר 
רעייתו ועם שלושת ילדיו באחת הערים הדרומיות. סיפוריך מלאים בהוכחות 
להשגחה העליונה האופפת אותנו. הסיפור הזה הוא אחת הדוגמאות היותר 
טובות. ואם אתה מפקפק בו, אתן לך את שמו של הרב הרב משה קינן, מרצה 
ידוע בארגון 'הידברות' העוסק בקירוב בכל רחבי הארץ. ואם תשאל מניין אני 

מכיר את הסיפור? פשוט מאד. אני הייתי המאבטח.

להקדשות נא לפנות לטלפון: 050-4178148

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.
r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

בנושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

(חיים ולדר,  אנשים מספרים על עצמם 7)
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