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 תשובה בעמוד הבא(ה) :לפרשה חידה
 ?איפה ראינו מתן שכר לגומלי חסד ואפילו שהם רשעים 

***** 
לקים את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני  -ויסב  א

 ישראל מארץ מצרים )יג', יח'(
ובסוף  את העםלוקים -מדוע נאמר בתחילת הפסוק ויסב א

 ?בני ישראלנאמר וחמושים עלו 
מסביר הרב פנחס הכהן )מחכמי תימן( בספרו 'אור תורה': 

ואילו 'בני   .הכינוי 'עם' מתייחס לעמי הארץ שחלשים באמונה
   ישראל' הם אילו שחזקים באמונתם.

סיבב  החלשים באמונה 'את העםלפי זה אומר הפסוק ש'
כדי שיראו את מעמד הר  וזאת  הקב"ה 'דרך המדבר ים סוף'
מן וישתו  את היאכלו  ובהמשך סיני ואת גבורת ה' בים סוף

אבל   לדורות, יתחזקו באמונהע"י כך בארה של מרים ומ
והם היו   'יצאו בני ישראל מארץ מצרים'באמונה  'וחמושים'

 מתוק מדבש!.    מיד לארץ סלהיכנ באמת יכולים
***** 

 )יג', יט'( אתכם והעליתם את עצמותי מזה
יוסף פייס את ראינו ש עשרת הרוגי מלכות? הרי מדוע נהרגו

התירוץ המקובל הוא שעם כל הפיוס לא ראינו שיוסף אחיו? 
 אמר לאחים שהוא מוחל להם.

כשיוסף חיפש את  :א' הקדמה :בס"דלהוסיף ולתרץ חשבנו ו
אחיו הוא פגש את המלאך גבריאל. המלאך שואל אותו 'מה  

י אנוכי מבקש' כלומר אני מבקש  ח  תבקש?' והוא עונה 'את ַא
ששונאים אותי.   יח  ַאלהחזיר את האחווה והאחדות ביני ובין 

כלומר  שבטים. יב' = טריהבגימ 'זה' ,'ויאמר האיש נסעו מזה'
 .'זה'חדות שנקראת הם הסיעו את עצמם ממידת הא

  -'מזה אתכם' :זיע"אהקדוש ' אור החייםרבנו 'אומר : הקדמה ב'
טעם אומרו 'מזה' אין לומר כי דווקא משם יעלוהו, אלא נתכוון לחזק  
את השבועה שתהיה חזקה כדין הנשבע על דעת חברו בשביל טובה 

... כי באמצעות חסד זה שהם 'אתכם מזה'ולזה התנה ואמר  .שעשה לו
ההוא והרי הם  ןהעוונשבעים לו... יתוקן הדבר ויהיו לאחדים... ונעקר 

והכוונה בזה כי מחל להם מה שפשעו בו בעד חסד זה   .הבאחוויחד 
   שהם נשבעים לו

: עשרת הרוגי מלכות נהרגו בתקופת חורבן בית שני  הקדמה ג'
 'שנאת חינם'. ע"י הרומאים. וידוע שבית שני נחרב בעוון

לפי כל זה עולה כי בעוון 'שנאת חינם' שהביאה למחלוקת  
הופר למעשה התנאי של יוסף  ,קשה בעם ולפירוד האחדות

ר שוב  ורהתבטלה למפרע מחילת יוסף לאחיו והתע וממילא
מעשרה צדיקים   עלהיפרולכן היה צורך  .הקטרוג על אחי יוסף

 מתוק מדבש!       ששקולים כנגד אחי יוסף.
***** 

 מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו )יד', טו'(  
היכן ראינו שמשה צעק? וכמו כן מה מצופה מיהודי אם לא  
  לצעוק לה'? ואפשר לומר בס"ד: הפסוק אומר: 'וישאו בני

 מאוד ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו

  

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

 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
 ג'רמן פריינתי בת מסעודה ז"ל
 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  
 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 
 

 
ויצעקו בני ישראל אל ה'. ויאמרו אל משה המבלי אין  

מה זאת עשית לנו  קברים במצרים לקחתנו למות במדבר
ה? 'ויאמר משה אל וכיצד מגיב מש להוציאנו ממצרים'

העם אל תיראו התייצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה  
 לכם היום ... ה' יילחם לכם ואתם תחרישון'

עם ישראל צעקו אל משה  אם נתבונן יש כאן פלא עצום. 
ומשה לא צועק אל ה' אלא מרגיע את העם ומחזק אותם 

אלי'? היה  'מה תצעקבביטחון בה'. והקב"ה אומר למשה 
 אלי' על עם ישראל?! 'מה יצעקור לו צריך לומ

הפגנת הביטחון בה' היא הצעקה  שאלא מכאן יש הוכחה 
 דאגה. ה ביטול והסרתע"י  ?ואיך .אל ה' הגדולה ביותר

ואם נתבונן נראה שבמילה 'דאגה' יש את כל האותיות מא' 
' כי עיקר הדאגה נובעת מכך שחסר לדואג ב-ועד ה' חוץ מ

 מתוק מדבש!    ון בה'.ב' דהיינו את הביטח-את ה
***** 

 טעם להשלכת פירורי לחם לציפורים בשבת שירה

זיע"א: משל למלך אדיר שהיה לו   אומר הרבי מסאדיגורא
ארמון מפואר ומשרתים לרוב אבל הוא היה שרוי בעצבות. 
ניסו לשמח אותו בכל מיני דרכים אך לשווא, העמידו בתוך 
הארמון תזמורת עם נגנים, הביאו לו חקיינים ובדחנים אך 

 כלום, המלך לא יוצא מהעצבות.
הגיעו  יום אחד יצא המלך לסיור ביער. והנה במעבה היער

לקולו ציוצים של ציפור שיר, אשר קולה היה כל כך נעים 
 לאוזניו, הוא נמשך אל ציוץ הציפור, וליבו התרונן בקרבו. 
הוא הורה לצוד את הציפור, הביא אותה לארמון ודאג 

אותה ולטפח אותה שכן רק היא בשירתה שימחה להאכיל 
רבבות לקב"ה מלך מלכי המלכים ישנם  הנמשל:את ליבו. 

אך מכולם נעימה   ,מלאכי השרת שמזמרים ושרים לו
גם ציפור 'שנאמר שהם עם ישראל  ,באוזניו שירת הציפור

ם לבתי כנסיות אשר מתקבצי '...ור קן להרמצאה בית וד
 .'בלימוד התורה הקדושהו בתפילהומשוררים לפניו 

'שבת  שהיא לפיכך אנו מאכילים את הציפורים בשבת זו
( הציפורים שלו)ומבקשים מה' שכך ידאג גם לנו שירה' 

 מן!א, שנוכל לשורר לו תמיד לפרנסה ברווחבעולם הזה 
 

 מילתא דבדיחותא ובעניין דיבור

הרב אשתי נטלה  יהודי מגיע לרב ומתלונן: 'כבוד 

לא מפסיקה  פשוט היא ,קבין של שיחה שהשלושים וש

תשעה  רק נטלו  נשיםהאבל הרי ' :אומר הרב 'לדבר

 'אבל אשתי מדברת בארבע שפות... ן,נכו' 'קבין?

***** 
   )טו', כב'( וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים

את קריאת התורה   בבא קמא פב' ע"א()מפסוק זה תיקנו חז"ל 
שהרי אין מים אלא תורה ולכן עמדו  ,בימי שני וחמישי

 נביאים שביניהם ותיקנו שיהו קורין בשבת ומפסיקים
 באחד בשבת, וקורין בשני ומפסיקים שלישי ורביעי, וקורין 
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 ה ויהי לי לישועה )טו', ב'(-עוזי וזמרת י
 ונפתח כדרכנו בסיפור נפלא:

איש עשיר רצה ללמד את הבן שלו להכיר את החיים מקרוב,  
אותו   הוא לקח אותו, למה שהוא כינה 'סיורי החיים', ולימד

להכיר אנשים שונים ותרבויות שונות, לצאת משכונת היוקרה  
שבה גרו אל הרחובות הפחות נעימים ואל השכונות הפחות 

 עשירות.
הוא לקח אותו לשכונות שבהן לא לכל בית היה כביש פרטי, 
אחר כך הוא לקח אותו לרחובות שבהם התגוררו אנשים  

ח אותו  שהייתה להם רק מכונית אחת קטנה. הוא גם לק
למקומות שבהם אנשים התגוררו בבניינים ישנים קומה על 
גבי קומה, וסיפר לו שבבתים הגבוהים האלו גרים עשרים 
משפחות ולרבים מהם אין להם אפילו מכונית, וגם לא עוזרת  

 שמנקה להם את הבית.
הילד הקשיב בשתיקה, הפנים את מה שראה, ולמד להכיר 

 ות.מקומות נוספים וצורות חיים אחר
יום אחד החליט האב העשיר לקחת את בנו לחוויה מטלטלת  
שתלמד אותו להכיר מקרוב ממש את חייהם של אנשים  

 מסכנים שאין להם כלום.
הם הלכו לביתה של משפחה ענייה שחיה בצריף עץ קטן על  

 שפת הנחל, ועשו שם את הלילה ביחד עם בני המשפחה.
בלי כרית, על מזרן בבוקר, לאחר לילה ארוך של שינה לא נוחה 

קשה ושמיכה דוקרת, העיר האב את בנו שקם בחוסר חשק  
ולקח אותו בחזרה במכונית הנוחה אל האחוזה המפוארת 

 שלהם.
 'אז מה אתה אומר בן, מה למדת היום?'

 

הילד שתק כמה דקות, עיכל את הדברים שנתקל בהם 
  במהלך הביקור, ואמר: 'למדתי המון, אבא'.

שהתבשלו במוחו של 'מה למשל?!' התעניין האב בתובנות 
 הצעיר.

 כלב אחד ולהם יש את כל חיות היער.   'למדתי, שלנו יש -
 לנו יש בריכת שחייה קטנה, ולהם יש את כל הנחל. 

לנו יש בית גדול עם גג ענק, אבל להם יש את כל השמים 
 עם כל הכוכבים הנפלאים.

 לנו יש חצר וגינה גדולה, אבל להם יש את כל היער'.
 ם. והבן סיים:האבא היה בהל

 'תודה אבא שהראית לי כמה אנחנו עניים, תודה!'.
                                      • 

שאל כל אחד את עצמו, לעניים או אז לאן אני שייך? י
 לעשירים? לאומללים או למאושרים?

העולם לא מתחלק בהכרח לקטגוריה של עניים ועשירים. 
ל אומללים אבל הוא בהחלט מתחלק לקטגוריה ש

ומאושרים. אנחנו חושבים שלהיות עשיר פירושו להיות 
מאושר ולהיות עני זה להיות אומלל. כולנו בסופו של דבר 
רוצים להיות גם עשירים וגם מאושרים, וזה בהחלט נפלא 
לרצות הכול, אבל האם אנחנו יודעים להיות מאושרים גם 

 כשאין לנו את הכול?
לשאוף כל הזמן אל התרבות המערבית מלמדת אותנו 

המחר, לתכנן את העתיד ולקבור את ההווה, לעבוד קשה  
היום כדי שנוכל ליהנות מחר. לתכנן במשך שנה שלמה את 
 ,חופשת הקיץ המדהימה, ולהגיע בכל יום הביתה עייפים

ולא מרוצים, אבל להתמלא באושר כשחושבים  סחוטים
 על החופשה שתבוא בסוף הקיץ.

ת החיים שלהם כדי לעמוד אנשים מוכנים לקבור א
בסטנדרטים שמציבה החברה המערבית, לרוץ קדימה, 

להתאמץ, לעבוד קשה, כדי שמחר נוכל  ,לדחוף ,לדחוק
להשיג את מה שלא השגנו היום, וכדי שמחרתיים נוכל 

 לעבוד בשביל מה שלא השגנו אתמול.
ואז בלילה כשהבן אדם מנסה להירגע, הוא אפילו לא פותח 
את החלון הפנוראמי שצופה אל הנוף והטבע, הוא רובץ 

וחולם מתי הוא כבר יגיע  על הכורסה בחוסר אונים, 
 לאושר הכל כך מיוחל.

'איזהו עשיר השמח בחלקו' אומרים לנו חכמינו במסכת 
תנסה   חיה את חייך, למד להעריך את מה שיש לך, אבות.

לחיות היום יותר טוב ממה שחיית אתמול, פקח את 
העיניים ותהנה מכל הדברים הנפלאים שיש לך, נצל את 
הכוחות הנפלאים שבך, חייך ואמור לעצמך אני באמת 

הרבה עשיר, יש לי ויש לי ויש לי... כי באמת יש לך המון, 
 יותר ממה שאין לך.

 עני.ובסופו של דבר אתה מחליט אם תהיה עשיר או 
 

מי שיודע   'וזמרת יה ויהי לי לישועה יזועאחים יקרים! '
אז 'ויהי לי לישועה'  ,לו  זמר ולהודות לה' על מה שישל

 הקב"ה ישלים לו גם את מה שאין לו.
כי לעולם חסדו'  -מי שיתמיד באמירת 'הודו לה' כי טוב
 לוקי ישענו'-יזכה שיתקיים בו 'ואמרו הושיענו א

 
שירה' והפרשה היא 'בשלח' כי השבת נקראת 'שבת 

ח ל  ש  ע"י השירה וההודאה לה' בכל מצב, הקב"ה י  
 ממך את כל הייסורים וישפיע עליך טובות וישועות.

 
 שבת שלום ומבורך!!!       ה' יזכנו, אמן!  

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

 לפרשת השבועדת למחשבה! רעיון וסיפור נקו

 ימים בלא ג' בחמישי ומפסיקין בערב שבת  וכדי שלא ילינו
אז למה לא תיקנו   :שואל רבנו ה'בן איש חי' זיע"אתורה. 

במקום שני וחמישי? הרי גם אז  ישיקראו בימים שלישי ורביע
 הפסקה של יומיים? ההיית

ביום שני נבראו השמים שהם העדים  מתרץ הבא"ח נפלא:
 רה...' בהאזינו השמים ואד'לקיום התורה שנאמר 

שכמו שהדגים  ,כמו כן נמשלו ישראל לדגים ואחת הסיבות היא
מים חדשים שיורדים בגשם כך יהודי צריך   קופצים תמיד לעבר

  .ולחדש בה חידושים לקפוץ תמיד לבית המדרש וללמוד תורה
 ולכן קוראים ביום חמישי שבו נבראו הדגים.

 אילו ואם נתבונן נראה שהימים שבהם לא קוראים בתורה
כי ללא לימוד  'דאגו'הימים: א', ג', ד', ו' ובחילוף אותיות = 

 מתוק מדבש!       . תורה יש סיבה לדאוג
***** 

ָך תשובה לחידה: ִמינ  , י  ִטית  ֵעמֹו, ָאֶרץ. )טו', --נ  ל   יב'(ִתב 
  מובא בילקוט: בשביל שגמלו מצרים חסד עם יעקב בקבורתו

ֹבר ֶאת' שנאמר: ל יֹוֵסף, ִלק  ע  י  ל-ו  ֲעלּו ִאתֹו כ  י  ֹעה, -ָאִביו; ו  ר  ֵדי פ  ב  ע 
ֹכל,  ֵני ֵביתֹו, ו  ֵני ֶאֶרץִזק  ִים.-ִזק  ר  לכך כשנטבעו )בראשית נ', ז'(  'ִמצ 

 רה.בים לא נשארו בים אלא זכו לקבו
 

 ובעניין מתנה מילתא דבדיחותא:

קיבלתי ' :הראשוןאומר  ,נפגשוים נ  מ  ש   שלושה מנהלים

 'דקות מגיעה מאפס למאה חמשמתנה מהמפעל שתוך 

מתנה שתוך קיבלתי ' :השני אומר '!ישנה סובארו' 'מה זה?'

, השלישי !'הונדה' 'מה זה?' 'שניות מגיעה מאפס למאה 10

 'קיבלתי מתנה שתוך שניה מגיעה מאפס למאתיים' :אומר

   'ל...ק  ש  'מ   'מה זה?'


