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 לפרשהפנינים 
 
ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם "

אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי 
אמר אלקים פן ינחם העם בראתם 

  )יג, יז(         "           מלחמה ושבו מצרימה
כל מקום שנאמר  – ויהי בשלח פרעה את העם

 –"ויהי" אינו אלא צרה. והצרה כאן היתה 
בשלח פרעה את 'העם'". ואין "העם" אלא "

רשעים, וכן הוא אומר מה עשה לעם הזה, 
י בשם הספרי רש" –ואומר העם הרע הזה 

ששלח עמהם גם את והיינו  –במדבר יא, א. 
הערב רב. הללו התערבו עם בני ישראל 

דותיהם השפלות ובנטיותיהם הרעות ובמי
השפיעו לרע על ישראל והיו להם לאבן נגף 

  )אגרא דכלה(                        בהזדמנויות שונות.

  
כל מקום שנאמר  – ויהי בשלח פרעה את העם

ויהי אינו אלא לשון צער (מגילה י). תכליתן 
ת אמונה בלבות בני ישראל עטבעיקר ל התהי

ולפתח בקרבם בהדרגה תשוקה עזה לחופש 
טמאתה. ו ורצון חזק להשתחרר מכבלי מצרים

לבסוף, אחרי כל המכות, הניסים והנפלאות, 
מספרת לנו התורה: "בשלח פרעה את העם", 
לא יצאו ממצרים מרצונם, אלא פרעה שלח 

  אותם, זו הצרה וזו הצער.
  )אדמו"ר ר' צדוק הכהן(                                       

  
ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים 

אלקים לא  – דרך ארץ לפשתים כי קרוב הוא..
נחה את עמו בדרך כל הארץ. עם יציאתם 
הראשונה לזירת העולם כעם, קבעה ההשגחה, 
שכל החוקים הקובעים וקיימים בשביל כל 

לא ככל  אומות העולם לא יהיו נוהגים בהם.
  )הרב א"ו איגר(                      הגוים בית ישראל.

  
ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב 

היא שורש כל הגאולות,  מצריםאת ייצ –הוא 
לפיכך גם דרך צאתם ממצרים היא סמל 

קים דרך ארץ לדורות הבאים: "ולא נחם אל
פלשתים כי קרוב הוא". מן השמים רצו שבני 

אל ידעו לעבור גם בדרכים רחוקות, למען ישר
דרכים. ישמש להם הדבר -לא-יתרגלו לדרכים

אחר כך לנסיון במסעותיהם ונדודיהם 
  )שפת אמת(        במשעולי הגלויות המשובשים.

  
ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים... בראתם 

רי גם בדרך אחרת ה – מלחמה ושבו מצרימה
שהלכו, לא נמלטו מן המלחמה והשיגה אותם 

פלשתים ליצנים היו אלא  –מלחמת עמלק? 
ישב שלא  –לא ישב  ם(ע"ז יט) "ובמושב ליצי

ושב אנשי פלשתים מפני שלצנים היו". לכך מב

מוטב מלחמה עם עמלקים הרשעים, ממלחמה 
  .עם הליצנים המבטלים אותך בליצנותם

  )דז'יץאדמו"ר רשי"א ממו( 

  
כלומר, קרוב של הקב"ה,  –כי קרוב הוא 

שנאמר "לבני ישראל עם קרובו" (תהלים 
  קמח, יד). לכך לא הנהיגם כמנהגו של עולם.

  )דעת זקעים מבעלי התוספות(                              
  
ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים "

סוף וחמשים עלו בני ישראל מארץ 
  )יג, יח(                                           " מצרים

אין  –וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים 
ושים אלא מזוינים (רש"י). למה הי'ה להם חמ

לישראל צורך בכלי זין ומתי השתמשו בהם, 
הרי נאמר רק "ויצעקו בני ישראל אל ד'"? ויש 
לומר, דהנה על הפסוק "אשר לקחתי מיד 
האמורי בחרבי ובקשתי" (בראשית מח, כב) 
מתרגם אונקלוס "דנסיבת מידא דאמוראה 

ת אלו הן בצלותי ובבעותי". התפילות והבקשו
כלי זינו של יהודי, ובנשק הזה הזדיינו 

  )החוזה מלובלין(            במצרים.
  

אחד  – וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים
ושת ימי לשמחמישה יצאו וד' חלקים מתו ב

אפילה (רש"י). הקשר בכתובים הללו מלמדנו 
עד היכן צריך האדם להסתייג שלא יכשל 
בעבירה. אף שעלו אחד מחמישה, היינו 

ארו, בכל זאת הסב ד' אותם דרך הצדיקים נש
המדבר, שמא לא יעמדו בנסיון אף שהיו 

  )שערי שמחה(                                       צדיקים.

  
אף  – וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים

שהגאולה היתה מעשה ניסים, על ידי אותות 
ומופתים, מחוץ לדרך הטבע, בכל זאת 
"התחפשו" בני ישראל בנשק וכלי זין, כדי 
להטעות את המצרים שלא יעמדו על סוד 

יו תקיומו של ישראל, על מסתרי גבורו
פי נס, ואינם כדרך הטבע, -נצחונותיו שהם על

אלא יחשבו המצרים כי ככל הגוים בית ישראל 
והלכ מתנהג אצלם בדרך הטבע, וממילא 

 –יתגרו בהם מלחמה, ברכב וסוסים ועם רב 
ינחלו שונאי ישראל מפלה. וזו כוונת ואז 

ך ישראל מי "אשרי(דברים לג, כט):  הכתוב
תשועתו היא רק אשר  –כמוך עם נושע בד'" 

המבצר והנשק הוא  –מגן עזרך" " –מד' 
וזה  –"ואשר חרב גאותך"  - היחידי שלך; 

 –שאתה מתגאה פעם בחרב, זה רק כדי 
מים ויכחשו מרושיהיו  –ויחשו אויביך לך" ש"

ואתה על במותימו " –בכח המיוחד שלך, כדי 
  )מעינה של תורה, בשם קטורת סמים(     תדרך". 

  
  

ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי "
השבע השביע את בני ישראל לאמר פקד 
יפקד אלהים אתכם והעליתם את עצמתי 

  )יג, יט(                                      "מזה עתכם
עצמיותו של  – ויקח משה את עצמות יוסף עמו

יוסף, אפיו ותוכן רוחו לקח משה אתו בשעה 
ה ות מנהיגם של ישראל. משקיבל על עצמו להי

שילם לאחיו טובה תחת רעה ("אנכי  ףסיו
אכלכל אתכם"), כך משה נטל על עצמו 
להתנהג עם צאן מרעיתו במידה זו, לשנות את 
קשי ערפם בסבלנות וסלחנות ולגמור להם אך 

  )מפי הדרוש(                                                     טוב.

   
להודיע  – ויקח משה את עצמות יוסף עמו

חכמתו וחסידותו של משה שכל ישראל עוסקין 
בביזה ומשה עוסק במצוות עצמות יוסף. עליו 

(משלי י, ח) חכם לב יקח מצות ב אומר הכתו
ויש להבין: חסידות ניחא, אבל מה (מכילתא). 

חכמה יש כאן? ואפשר לומר דהנה בגמרא 
(סוטה ט) נאמר: משה זכה בעצמות יוסף, 
שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף ואין 
בישראל גדול ממנו. ולכאורה, איך הראה משה 

לגדול?  רבינו, העניו מכל אדם, שמחזיק עצמו
אלא לומר לך שלגבי קיום מצוה אין מקום 

  מת החסידות.כחלענוה, וזו 
  )חומת אנך להרב חיד"א(                     

  
כמה  – ויקח משה את עצמות יוסף עמו

חביבות מצוות על משה רבינו, שכל ישראל 
מצוות. שנאמר: נתעסקו בביזה והוא נתעסק ב

חכם לב יקח מצות (ילקוט שמעוני ב, כז). 
מצוה, אלא שהיתה גם  התלקיחת הביזה הי

 התהנאה בצידה, חכמת לבו של משה הי
 שאותה שעה בחר לו מצוה שאין עמה שום

תה גבוהה תועלת לעצמו. מצוה כזאת מדריג
יותר. על כן כתוב הלשון "ויקח משה", אין 

התרומם משה  –קיחה אלא לשון הגבהה 
גבוה, כביכול,  יותר, לא השגיח אלא בצורך

   ועסק באורנו של יוסף.
מאוצר החסידות, בשם אדמו"ר ר' אברהם (

  )מסוכצ'וב
  
דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי "

החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל צפן 
  )יד, ב(                          "הים- נכחו תחנו על

דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי 
משה נצטווה לדבר אל בני ישראל  – החירת

לעשות תשובה, "וישובו". ועיקרה של התשובה 
הפה, שלא לתת לפה  ידי- חני'ה עלות לעש –

  )אדמו"ר ר' משה מקוברין(        יותר מדי חירות.
  
   



 
בעל צפון  – לפני בעל צפן נחכו תחנו על הים

ן נשאר מכל אלקי מצרים כדי להטעותהוא  –
לקבלה  –תן (רש"י). נכחו שיאמרו קשה ירא

(נגד) (אונקלוס). הרי ישראל חטאו בעבודה 
זרה,  "הללו עובדי עבודה זרה", ותשובה 

 התצריכה להיות באותו מקום. וזאת הי
תשובתם על חטאם בגילולי מצרים. הם חנו 
אצל בעל צפון, שנשאר מכל אלקי מצרים, 

 ראל חנושיוהמצרים אמרו שקשה יראתם, ו
במחשבה  –לקבלה  –אצלו, אבל נגדו 

 התהמתנגדת והסותרת אלהותו, ובזה הי
       תשובת המשקל.
  הגאון ר' יהושע טרונק מקוטנא)(

    
ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם "

  )יד, ג(             "בארץ סגר עליהם המדבר
מה צורך הי'ה שיאמרו כי  – בכים הם בארץנ

נבוכים הם בארץ כדי לחזק את לב פרעה? 
אלא העניין הוא לפי הגמרא (סוטה מו), כי 

 –המלוה את חבירו ד' אמות בעיר אינו ניזוק 
שיוצא לדרך. ואיתא במכילתא: ויהי זה 

ה, שנאמר 'בשלח, אין שילוח אלא לווי
ואברהם הולך עמם לשלחם. והי'ה פרעה 

-ישראל מחוסנים מפגעים ואי שב שבניחו
אפשר יהי'ה להזיקם, לכן אמרו שנבוכים הם 
בארץ, ומזה יסיק שלא הועיל הליווי שלו 

  )ר' פינחס מקוריץ(                ויוכל לפגוע בהם.
    

ויחזק ד' את לב פרעה מלך מצרים, "
אחרי בני ישראל; ובני ישראל  ווירד

  )חיד, (                           "יצאים ביד רמה
ו בריש מתרגו – ובני ישראל יצאים ביד רמה

גלי, פירש בעל דגל מחנה אפרים, נכדו של 
הבעש"ט, "בריש" נוטריקון: רבי שמעון בן 

ספרו הקדוש ספר כשיתגלה  –יוחאי, "גלי" 
הזוהר יצאו מן הגלות. עד כאן בספר דגל 
מחנה אפרים. "והמשכילים יזהירו כזוהר 

הזוהר  הרקיע בהאי תיקונא דילך דאיהו ספר
וכו' נפקין בי'ה מן גלותי'ה ברחמי ויתקיים 
בהו ד' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר" (זוהר פ' 

  נשא).
וכבר כתב הגר"א "ונתארך הגלות מפני 
שאינם לומדים קבלה דהיא אוריתא דמשה 

  ויצאת הגלות תליא דווקא בלימוד הקבלה.
  )ש' ז' מוזס(                                                     

  
ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את "

מצרים נסע אחריהם  עיניהם והנה
   "וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ד'
  )יד, י(                           

והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד 
צער וצרה לא  – ויצעקו בני ישראל אל ד'

, ומי שרוצה להיפטר במקרה באים על האדם
מהם על ידי התרחקותו מהם, משול הוא 
לאותה אשה מעוברת, שהלכה ונדדה למקום 

תיפטר מחבלי לידה. הצער אחר, כדי ש
והכאבים עמה הלכו ועמה נסעו. רק זאת 
העצה היעוצה לאדם: להתדבק בד' ולהתפלל 
אליו, ויחלצהו מצרתו. "מן המיצר קראתי 
י'ה". כשראו בני ישראל, שמצרים "נוסע 
אחריהם", שהצרה והצער הולכים ונוסעים 
אחריהם, מיד הבינו, שלא יוושעו 

לא "ויצעקו בני בהתרחקותם מן המצרים, א
ישראל אל ד'". ואז באה הישועה ונאמר 

ום לא להם: "אשר ראיתם את מצרים הי
  ו לראותם עוד עד עולם".פיתוס

  )בשם הבעש"ט(                                             

  

בלב אחד כאיש  – והנה מצרים אחריהם
(רש"י). אחדות נעלה כזו אצל אחד 

, שעיקר הגלות היא המצרים?! הענין הוא
כאשר הגוים מסגלים לעצמם מידות ומנהגי 

  )(רבי מ"מ מקוצק                                ישראל. 

  
בלב אחד כאיש  – והנה מצרים נסע אחריהם

אחד (רש"י). על הפסוק "ויחן שם ישראל" 
(שמות יט, ב) אומר רש"י אותם דברים אלא 
בהיפוך לשון: "כאיש אחד בלב אחד", 
ואפשר לומר, כי השורש אצל אומות העולם 

וא פירוד. במהותם אין רעיון מאחד, אלא ה
לרוב  -שלפעמים בשביל איזו מטרה, 

הם  –שלילית, כגון: נקמה, מלחמה 
מתאחדים אז "בלב אחד", ונעשים "כאיש 
אחד". ה"בלב אחד" עושה אותם כ"איש 
אחד". אבל בני ישראל שורשם הוא איחוד, 
אל אחד ותורה אחת מאחדים ומקשרים 

ב והרצון, בא הפירוד, ן הליאאותם, אלא כש
  ך בלב אחד". רוולכן ל"איש אחד" יש צ

  )אדמו"ר ר' אברהם מסוכצ'וב(  
  
  )יד, יד(     "ד' ילחם לכם ואתם תחרשון"

לא בשעה זו בלבד ילחם, אלא לעולם ילחם 
לכם כנגדן של אויביכם (מכילתא). לא רק 
עכשיו שיש לכם הזכות לצעוק ולטעון נגדי, 

י הוצאתי אתכם ממצרים למדבר כי הר
שממה, ומחובתי לעזור לכם, אלא אף בזמן 

תחרישון", שלא יהי'ה לכם  םשל "ואת
פתחון פה נגדי, שתוכלו רק להגיד "לך ד' 
הצדקה ולנו בושת הפנים", גם אז אלחם 

  )שך חכמהמ(     .כם מידי אויביכםלילכם ואצ

 
על קטרוגו של  – ד' ילחם לכם ואתם תחרשון

ובה מכרעת, השטן נגד ישראל יש תש
עוונתיהם. לו היו  לשהגלות היא שגורמת לכ

 התכך הרבה זמן בגלות הי-אומות העולם כל
התנהגותם הרבה יותר רעה. אבל כלפי 
קיטרוג אחד של השטן קשה למצוא 

ל יראת הצדקות: מדוע אין ליהודים יחס ש
הכבוד והרוממות בבתי תפילתם, הם 
מדברים, מפטפטים וצועקים בשעת התפילה. 
הגויים, להבדיל, מראים יותר נימוס בבתי 
יראתם. ולכן אומר הכתוב: "ד' ילחם לכם" 
הקב"ה ילחום את מלחמתכם עם השטן, 
אבל בתנאי "ואתם תחרישון" שתשתקו 

  )השם ר' יונתן אייבשיץ(            בשעת התפילה.

 
ם "ד' ילח – ד' ילחם לכם ואתם תחרשון

תחרישון", בזכות  םואת" –בזכות  –לכם" 
זה שאתם סובלים את הצרות ומקבלים את 

  )חידושי הרי"ם(                   .היסורים בדומי'ה

 
לא הי'ה צורך  – ד' ילחם לכם ואתם תחרשון

שיתעסקו בעשיית איזו מצוה, כמו בשעת 
יציאת מצרים שנצטוו על שחיטת הפסח. לא 
נדרשה אז מישראל כל פעולה או מצוה 

גע ואתם תחרישון". כי בר" –מיוחדת, רק 
של מסירות נפש, אין צורך בשום דבר. כוחה 
וזכותה עולים על כל המצוות והמעשים 

  )אדמו"ר ר' אברהם מסוכצ'וב(              הטובים.

 
בדרך צחות:  – ד' ילחם לכם ואתם תחרשון

הוא הנותן לחם לכל בשר,  - ד' ילחם לכם, 
הממציא לכל איש ואיש די פרנסתו, ובחז"ל 
(ביצה טז) כל מזונותיו של אדם קצובים לו 

ים, ואתם מראש השנה ועד יום הכפור
אל תחרוש על רעך רעה מלשון  – תחרישון?

), כאשר ראיתי חורשי און (איוב (משלי ג, כט

ד, ח), ואתם מלאים מחשבות ומזימות איך 
  )אדמו"ר ר' מאיר מפרמישלאן(  להשיג פרנסה?

  
  ולא קרב זה אל זה כל הלילה

ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר להם 
תם הקב"ה, מעשי ידי טובעים בים וא

אומרים שירה (מגילה י)? הפירשו המקובל 
של "מעשי ידי טובעים בים" הוא, כי הכוונה 
היא על המצרים, ומרחמנות עליהם לא ניתן 
למלאכי השרת לומר שירה. ומקשים על כך: 

 –אם זכו שיחוסו עליהם, למה באמת טבעו? 
ר' השיל מפרש את המאמר הנ"ל באופן הרבי 

הפסוק "ויצא אחר לגמרי, הוא אומר: על 
מלאך ד' ויכה במחנה אשור" (ישיע'ה לז, לו) 
אומרים חז"ל (סנהדרין צה): במה היכם? 
וכו', ר' יצחק נפחא אמר אזניים גילה להם 
ושמעו שירה מפי חיות ומתו". וכן הדבר גם 
כאן: בשעה שהמצרים רדפו אחרי בני ישראל 
להורגם ולכלותם, ביקשו מלאכי השרת לומר 

המיתם על ידי שירה, כאותה שירה, כלומר ל
כך באה -מיתה שמצינו בחיל סנחריב. על

התשובה: "מעשי ידי טובעים בים", ילדי 
ישראל טובעים בים של גזירות "כל הבן 
הילוד היאורה תשליכוהו וכו'" המצרים הרגו 

יני מיתות אכזריות, ואתם מאת בני בכל 
אומרים להרוג אותם על ידי שירה, לדונם 

? לא יהי'ה כדבר הזה. קלה כזו התבמי
  להם. עובמידה כנגד מיד הצריכים לפר

  )מגנזו העתיק(   
  

ויט משה את ידו על הים וילך ד' את "
ם ברוח קדים עזה כל הלילה וישם הי

  )כאיד, (    "את הים לחרבה ויבקעו המים
עולם ה – ם ברוח קדים עזהויולך ד' את הי

הנברא מתנהג על פי חוקים קבועים שאינם 
משתנים. הנס אפשרי רק על ידי החזקת 
העולם לתקופת היצירה של ששת ימי 

, בראשית, לפי שאין הנס אלא יצירה חדשה
שעל ידה מתגלים כוחות קדומים של האלוקי 
המחדש והבורא. כל אימת שהטבע משתנה 
אנו עומדים שוב בפני חידוש הבריאה, 

ה שעה שנקבע היש מתהומות העין, כבאות
ז "רוח קדים" (הרוח מימים וזהו רמ

ם קדומים, מימי בראשית), שנשבה כשנקע הי
  )(לפי "קדושת לוי"                    לפני בני ישראל.

  
ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים "

  "והמים להם המה מימנם ומשאלם
  )יד, כט(                      

בתוך הים הם  – הלכו ביבשה בתוך הים
הלכו. הגלים היו עליהם והם הלכו בבטחון 
כזה כאילו ביבשה הם הולכים. הבטחון נתן 
להם את הרגש שהם כמו ביבשה, ויאמינו בד' 

  )אדמו"ר ר' מנחם מנדל מקוסוב(  ובמשה עבדו.

  
חמה כתוב, חסר, שהקב"ה נתמלא עליהם 

כה שעבר עמהם בים (בעל ימה על פסל מיח
הטורים). ולמה זה לא נרמז הדבר בפסוק 

בני ישראל בתוך  והקודם (יד, כב) "ויבוא
הים ביבשה והמים להם חומה מימינם 

 –ומשמאלם"? מדוע שם נאמר חומה מלא? 
הוא, פסל מיכה הי'ה בשבט דן, ההסבר 

ה. והנה המאסף לכל המחנות ובא באחרונ
ובר בתחילת הכניסה דבפסוק הראשון המ

"ויבואו בני ישראל בתוך ים", כשהתחילו בני 
ישראל להכנס לים הי'ה עדיין שבט דן 
ביבשה. אולם בפסוק הזה, אנו כבר בסוף 

, המצרים כבר טבעו "ובני ישראל עהמאור
הלכו ביבשה בתוך הים", ובני דן היו בתוך 

  )גר"אה(          חסר. –הים, לכן נאמר "חמה" 



 

  

וירא ישראל את היד הגדולה אשר "
ם את ד'; וייראו העעשה ד' במצרים 

  )יד, לא(            "ויאמינו בד' ובמשה עבדו
רבי ישראל בעל שם טוב אמר  – בד'ויאמינו 

לפני פטירתו: מסלק אני עתה את כל 
ההשגות שהשגתי למעלה בשורשי התורה 
והמצוות, את כל ידיעותי וחקירותי ואת כל 
התענוג שבכל  אלה. איש בער אני ולא אדע 
אלא אמונה פשוטה ותמה. מאוצר המחשבה 

  של החסידות.
  

 וירא ישראל את היד הגדולה... ויאמינו בד'
ספרים על הרבי מקוצק, שמקורביו סיפרו מ

רים בזמנו, שאמר "לו על אחד מגדולי האדמו
כי הוא רואה את האושפיזין בסוכתו. אמר 
להם הרבי מקוצק, אני איני רואה אותם, 
אולם מאמין אני שהם נמצאים בסוכתי. 
ואמר על זה תלמידו הגדול, בעל חידושי 
 הרי"ם, כי זהו הפירוש של "וירא ישראל...

בראיית לחוד לא סגי, תפיסת  ויאמינו",
הדברים על ידי אמונה היא יותר חזקה ויותר 

  עמוקה מאשר על ידי ראיי'ה.
  )מחסידות שבעל פה( 

  
כשהשירה  –ישיר משה  ... אזויאמינו בד'

מתפרצת מתוך הלב קל לה לאמונה לקנן בו. 
משיח דברי אדבר", כשאני כי  –"האמנתי 

  צרת בי האמונה.לפני קוני מתחזקת ומתב
  )אדמו"ר ר' אברהם מסלונים(

  
שאלו  – ו... אז ישירויאמינו בד' ובמשה עבד

את ר' ישראל מריז'ין כלום לא אירעו 
וד ניסים גדולים, מדוע לא לישראל במדבר ע

על הנס של קריעת לא  –אמרו עליהם שירה? 
ר' ישראל ענה  –ים סוף אמרו ישראל שירה 

שבגלל קריעת ים סוף באו ישראל אלא  –
לידי אמונה שלימה, להכרה מלאה של 

  "ויאמינו בד'", ועל כך אמרו שירה. 
  (מגנזי החסידות)

  
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה "

לד' ויאמרו לאמר: אשירה לד' כי  הזאת
  )טו, א(                                       "גאה גאה

 מה ביםרה לד' כי גאה גאה סוס ורכבו ריאש
כפילות לשון של גאה יש להסביר. הנה ידוע  –

שהמצרים הם גאים, כנאמר (ישעי'ה ל, ז) 
הם". רבה  –למצרים  –"לכן קראתי לזאת 

ם כמבוא (פסחים קיג) וסוסים גם כן מתגאי
את  הבשישה דברים נאמרים בסוס, או

המלחמה ורוחו גסה. וכשהמצרי רוכב על 
הסוס היתה גיאות כפולה, בעל גאוה על בעל 
גאוה, המצרי התגאה בלבו ואמר: "ארדוף 

כן התגאה - אשיג אחלק שלל". והסוס גם
ואוהב את המלחמה. הוא שנאמר: "אשירה 

גאוה, היינו  בעלישני  –לד' כי גאה גאה" 
  "סוס ורוכבו, רמה בים".

  )מהרש"א בחידושי אגדות(    
  
אזי וזמרת י'ה ויהי' לי לישועה זה אלי "

  )טו, ב(         "ואנוהו אלקי אבי וארממנהו
על הפסוק  – אזי וזמרת י'ה ויהי לי לישועה

בפרשתנו "כי יד על כס י'ה מלחמה לד' 
בעמלק", אומר רש"י בשם הפסיקתא: נשבע 
הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד 
שימחה שמו של עמלק. היינו, השם יתברך 

את שמו שלא יהי'ה שמו שלם, וכל זה קיצץ 
בשביל ישראל כדי שיחוש לגאלם, כמו 
שנאמר (יחזקאל כ, יד) "ואעשה למען שמי 
לבלתי החל לעיני הגוים אשר הוצאתים 

הם בשביל שמו לעיניהם", ויעשה נקמה ב
 –הגדול. המובן כאן: עזי וזמרת י'ה (וזמרת 

ר כרמך) זה שהשם נחתך, אינו תזמומלשון 
לי לישועה, בשביל תשועת יהי  –שלם, משום 

  )ראשי בשמים(                                     ישראל.
  
אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל "

תמלאמו נפשי אריק חרבי תורשימו 
  )טו, ט(                                                "ידי

הלא הסדר הוא הפוך: מקודם מכריעים את 
ים ומחלקים את חקהאויב ואחר כך לו

השלל, אלא, פרעה חשב לפי הסדר שאמר לו 
שה: "בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו מ

ובבנותינו, בצאננו ובבקרנו". הצאן והבקר 
יהיו מאחוריהם. כשהמצרי ירדפו אחרי בני 
ישראל, יפגשו תחילה בצאן ובקר בשלל, 

  )הרב י"ל דיסקין(                   ואחרי כן באדם.

  
יאמר אם שמוע תשמע לקול ד' אלקיך ו"

והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותי 
ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי 
במצרים לא אשים עליך כי אני ד' 

  )טו, כו(                                            "רפאך
כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים 

ובזה מובנת הפלוגתא בין התנאים,  – עליך
כמה מכות לקו במצרים וכמה על הים, עד 

שים שבמצרים לקו חמישר' עקיבא אומר 
מכות ועל הים לקו מאתיים וחמישים. מאי 
נפקא מינה לן בזה? אלא לפי שהכתוב 
מבטיחנו כי "כל המחלה אשר שמתי במצרים 
לא אשים עליך", רצו חז"ל להרבות במחלות 
ששמו על מצרים, כדי שמספר המחלות 

  גדול.שישראל ינצלו מהן יהי'ה יותר 
  )בשם הגר"א(                                                   

  
כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים 

הוא כי הישועה הענין  – כי אני ד' רפאך עליך
היא נצחית, מה  ךרהבאה מאת השם יתב

שאין כן ישועה הבאה על ידי שליח. וזה, לא 
  אשים עליך יותר, כי אני ד', בעצמי רופאך.

  (תכלת מרדכי בשם תנחומא וזוהר)

  
  

        הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות 
  לקראת ט"ו בשבט

נהגו לאכול בט"ו בשבט מהפירות בהן 
נשתבחה ארץ ישראל. ולפי המקובלים 

על  לשבח הקב"המיני פירות,  30הקפידו על 
הטובות שגמל לנו במיני הפירות השונים. 
והיות שאין עושים מצוה עם עבירה צריך 

, לבדוק הפירות היטב שלא יכילו תולעים
כיון שפירות יבשים עלולים להתליע. (וכן מ

  ישנם פירות טריים הטעונים בדיקה).
שבהן הבדיקה  תאניםוביחוד יש להקפיד על 

קשה מכיון שהתולעים שינו את צבעם לצבע 
יש לפתוח ולבדוק  תמריםהתאנה עצמה! 

בכל פרי מול האור, כי אז התמר נוטה להיות 
  שקוף וקל יותר להבחין באם יש תולעים.

  סדר הברכות כדלקמן:
ראשית יקח מין מזונות כגון עוגה, ויברך 
"בורא מיני מזונות" (שזו חיטה), אח"כ יקח 
יין ויברך "בורא פרי הגפן", ישתה בירה בלי 
ברכה שהיין פוטר כל  משקים (שזו שעורה). 
לאחר מכן יקח ראשון מהפירות לפי הסדר 
הבא זית, תמר, ענבים, תאנים. (כמובן לאחר 

דקו מתולעים). רימונים שקדים לברך שנב
"בורא פרי העץ" ויכוון על כל מה שיש לו 
אח"כ יקח פרי האדמה ויברך "בורא פרי 

  ויאכל.  האדמה"

    דיני ברכה אחרונה
אם אכל כזית עוגה ושתה רביעית יין ואכל 
כזית פירות משבעת המינים אזי יברך:  "על 
המחיה ועל הכלכלה, על הגפן ועל פרי הגפן, 
על העץ ועל פרי העץ ויפטור את כל פירות 
העץ שאכל (אפילו פירות שאינם משבעת 
המינים פוטרים בברכה זו) כמו כן פוטר כל 

  רכה ראשונה ובין מאחרונה.משקה בין מב
אם יש לו סלט פירות שכולל פירות עץ 
ופירות אדמה חתוכים בגודל קטן ואוכל כמה 
מהם בבת אחת, כתב "אור לציון" (ח"ב ט, 
כט) שיברך על החשוב שבפירות ואם שווים 
בחשיבותם יברך על המין המהוה את הרוב. 
ויש חולקים וסוברים שאם כל חתיכה ניכרת 

יברך גם ברכת העץ וגם ברכת  בפני עצמה
  האדמה.

על מרקחת פירות (ריבה) יברך 'שהכל' אם 
הפירות מרוסקים לגמרי, אך אם ישנן 

  חתיכות של פרי יברך ברכת הפרי בהתאם.
על רסק פירות, כגון רסק תפוחי עץ וכן על 
מחית תפוחי אדמה (פירה) וכן על משמש 
מעוך (לדר) יברך "שהכל" (אור לציון.) ויש 

  הגים לברך על פירה "בורא פרי האדמה".נו
קדימה בברכות מסודרות על פי הסימן: 
"המג"ע אש" שפירושו "המוציא", "מזונות", 

  "גפן", "עץ", "אדמה", שהכל",
האוכל עוגת גבינה או עוגת שטרודל (בצק 
ממולא בתפוחי עץ) או כל מיני עוגות 
ממולאות (כגון: בורקס תפוחי אדמה) יברך 

ה "מזונות", וברכה אחרונה, אם ברכה ראשונ
אכל כזית בצק יברך "על המחיה". ואם אכל 
פחות מכזית בצק אך סך הכל אכל כזית 

  מאכל אזי יברך "בורא נפשות".
וחיוב ברכה אחרונה קיים לאחר אכילת 

גרם). אבל את  30-שיעור 'כזית' (שהוא כ
שיעור הכזית יש לאכול תוך כדי אכילת פרס. 

 –ם שיעור פחות מכזית למעשה אם אוכל אד
פטור מברכה אחרונה. אם אכל כזית, חייב 

-דקות ובדיעבד גם ב 4דווקא אם אכל בתוך 
  דקות יכול לברך. (אור לציון). 6

אולם אם אכל כזית בזמן ארוך מזה פטור 
  מברכה אחרונה.

גרם)  86-לגבי משקין צריך לשתות רביעית (כ
תוך שתיה אחת שזה זמן שתית רביעית, אך 

ותר מזה לא יברך, כגון בשתי לגימות בי
ויותר לא יברך. (אור לציון). לפיכך לא נהגו 
הספרדים לברך "בורא נפשות" על תה או 
קפה חם כיון שאין שותים אותם בלגימה 

  אחת.
והוא הדין ביחס למשקה קר בחורף ששותים 
אותו לאט. ודעת המשנה ברורה שזה שנוי 

כנ"ל במחלוקת ולכן מנהג העולם לא לברך 
אבל יש מחמירין ומשאירים רביעית לסוף 
ורק כך מברכין ברכה אחרונה ששותים בבת 

  אחת (כמובן על תה וקפה).
כל האוכלים מצטרפים לכזית וכל המשקין 
מצטרפים לרביעית לגבי ברכה אחרונה, ואם 
ברכותיהם שונות, כגון לחם ועוגה, אזי 

  הדינים הם כדלקמן:
. לכן, אכל חצי בקל ובחמור נוטים על פי הקל

'כזית לחם וחצי כזית עוגה' "יברך על 
המחיה". חצי 'כזית פירות וחצי 'כזית עוגה 
יברך "בורא נפשות". אם אכל חצי 'כזית' 
עוגה וחצי 'כזית' ענבים יברך 'בורא נפשות' 

  וכך ינהג בכל המקרים.
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  (קיצור שולחן ערוך וכף החיים)
ולפי דעת "החזון עובדיה" במקרים אלו לא 

מצטרפים שני סוגי ברכות ולכן לא יברך 
  ברכה אחרונה כלל.

דברי המשנה ברורה על אמירת 
  שת המןקרבנות ופר

אמר פרשת העקדה קודם פרשת הקרבנות 
יכול לומר פרשת העקדה ופרשת המן אפילו 
בשבת. ואין די באמירה. אלא שיתבונן מה 
שהוא אומר ויכיר נפלאות ד'; וכן מה שאמרו 
בגמרא: כל האומר תהילה לדוד שלש פעמים 
בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. גם 

זה, כי פרשת  כן באופן זה. וטעם לאמירת כל
עקדה כדי לזכור זכות אבות בכל יום, וגם 
כדי להכניע יצרו כמו שמסר יצחק נפשו. 
ופרשת המן, כדי שיאמין שכל מזונותיו באין 
בהשגחה פרטית. וכדכתיב "המרבה לא 
העדיף והממעיט לא החסיר", להודות שאין 

ת מועיל מאומה, ואיתא ריבוי ההשתדלו
רשת המן, וכת; כל האומר פבירושלמי בר

  מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו.
  (משנה ברורה סימן א')

        

        מעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמים
  ובמשה עבדו

הגאון רבי משה פינטשין זצ"ל נפטר בתענית 
הברית, ושם לווהו את מטתו  אסתר בארצות

פורים. יום  –אלפי בני ישראל בי"ד אדר 
המטה הוטסה לארץ ישראל, וכאן נערכה לו 

בט"ו אדר, פורים  בירושליםהלוי'ה 
  דמקפין. והיו הספדים, כדין "חכם בפניו".

אחרי ההלוי'ה התחיל אחד מהמוני המלוים 
לחוש מחושי ראש עזים. הוא הלך לרופאים, 
אך ללא הועיל. לבסוף הלך לאחד מהצדיקים 

עשה לו גורל הגר"א. יצא לו בגורל: שי
"ומדוע לא יראתים לדבר בעבדי במשה" 

(במדבר יב, ח). שאל אותו הרב: האם דיברת 
ין? ענה לו היהודי: טששה פינו על רבי ממשה

  ב טוב.ואני?! חס וחלילה אמר לו הרב: תחש
 תהדי ואמר: אה, ההלויה היוהיהואז נזכר 

בפורים והיו רבע מיליון איש בהלוי'ה. רבנים 
עמדו והספידו, הרב שך, רבי דוד פברסקי, 

דים רבי מכיל פשיטשין ועוד, וההספ
התארכו. ואז אמר אותו יהודי לחברו שעמד 

משה, אבל בכל לידו: "בסדר, רבי משה, רבי 
  זאת פורים היום! יש גבול".

אמר לו הרב: אסף עשרה אנשים, עלה עמם 
לקברו ובקש סליחה. כך הי'ה, ואכן הכאב 

  )259ור עמ' ומתוק הא(                               עבר.
  

        ברוך הגבר אשר יבטח בד'ברוך הגבר אשר יבטח בד'ברוך הגבר אשר יבטח בד'ברוך הגבר אשר יבטח בד'
בספר 'אמונה ובטחון' של מרן ה'חזון איש' 
זצ"ל (בפרק ב), כותב ה'חזון איש' איך נראה 
הבוטח האמיתי בד'. ואמר הרב סילמן 

דב שליט"א בשם ראש ישיבת סלבודקא, רבי 
לנדאו שליט"א, שבקטע זה כיון החזון איש 
על תלמידו, רבי שלמה כהן, שהי'ה בעל בית 
הדפוס הראשון בבני ברק. יום אחד הבחין 

פתח יהודי בית דפוס  שמול בית הדפוס שלו
  נוסף!

שם רבי שלמה כהן פעמיו אל בית הדפוס 
החדש. הלה משראה את רבי שלמה כהן 

ו רבי שלמה מתקרב, חש אי נוחות.... אמר ל
כהן: "מן הסתם אתה חדש בעסק, ובודאי 

דה וחסרים לך ידע וציוד לצורך העב
השוטפת, אז דע לך שאתה יכול לפנות אלי 
בכל מה שקשור לכך ללא חשש". וכשהתברר 
שהיהודי אכן חדש בעסקי הדפוס, וזקוק 

  לעזרה, עזר לו רבי שלמה בכל כוחו.
כשבני ביתו תמהו: "היתכן?! יהודי פותח 
עסק מתחרה, ואתה עוד עוזר לו ומייעץ לו 

  כיצד להצליח?!".
ענה להם: "הלא ד' הוא הנותן את הפרנסה! 
הפרנסה של אדם קצובה לו מראש השנה עד 
לראש השנה, אלא שאני מצידי עושה את 

ההשתדלות המוטלת עלי, ובעצם אני חייב 
לאותו יהודי הכרת הטוב: עד היום היו כל 

יכך נאלצתי לעבוד נים באים אלי, ולפוהק
מספר שעות מסוים, אבל אחר שיהודי יקח 
בודאי חלק מהלקוחות את פרנסתי אקבל 
הלאה כפי מה שנגזר עלי, ואילו מספר שעות 
העבודה יצומצם, ואוכל להקדיש זמן רב 

  יותר ללימוד!".
ועל כך כותב ה'חזון איש' זצ"ל, ש"מדת 

בע הבוטח באמת טהבטחון קנין הלב, ומ
ולא ישמעו מפיו כי הוא  בהצנע לכת,

מהבוטחים! וגם בלבו הוא נאנח על חסרון 
בטחונו, ומיעוט שלמותו בזה, ורק למעשה 
תלוה עמו בטחון ועצמה בו יתברך. לא יחת 
אם רעהו פותח חנות ישתדל עוד לעזור 
לרעהו, לתקנו בעצה טובה, לעשות עבורו 
ולשקוד על תקנתו וכמה מן הקדושה מוסיף 

ש עושה חסד עם המתעתד בעולם לראות אי
להתחרות עימו, ומוסיף תהלה ליראיו 
יתברך. אשריו ואשרי דורו. ויתרון אור מן 
החושך, יתרון האמת מן השקר, ויתרון 

  בטחון אמיתי מבטחון מזויף!".
  )372-373הגדה של פסח עמ'(     

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ע"ה בת שרהרחל    

  ת.נ.צ.ב.ה
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

  ת.נ.צ.ב.ה


