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  )ב, ו(' אלהים אל משה ויאמר אליו אני הוידבר 
ולומר  ברדיבר אתו משפט על שהקשה לד –" וידבר אלהים אל משה"
 –" 'ויאמר אליו אני ה". תה לעם הזהולמה הרע, )בסוף הפרשה הקודמת(

ם לקיים כי א, ולא לחנם שלחתיך, לשלם שכר טוב למתהלכים לפני נאמן
  ).י"רש( לאבות הראשוניםדברי שדברתי 

 תה לעם הזהולמה הרע"של משה  יתויקושאת בכך ולכאורה מה יישב 
לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל  תני ומאז באתי אל פרעהחלמה של

  ? "לא הצלת את עמך
 'אני ה"למה האריך בלשונו י בפירושו ו"מה רצה רש, יש לדקדק, ועוד
, ויקרא יח( במקום אחרדהנה ". למתהלכים לפני לשלם שכר טוב נאמן

וכאן האריך וסיים , כרלשלם שנאמן  –' מצינו שפירש על אני ה ,)ה
   ?מה רצה ללמדנו בכך, "פנילמתהלכים ל"

 ד"ל הי"ישכר שלמה טייכטאל זצוקרבי ק "להגה" משנה שכיר"בספר 
 האיומההשואה הצר ומצוק של  במסירות נפש לתורה בעת ימינכתב ש(

הסבר  מובא, )ת"בחסדי השיכאוד מוצל מאש  באופן פלאיונשתמר 
שכולו  ,ה"ה למשה רבנו ע"פשר תשובתו של הקב להבנתנפלא מהלך ו

  :ה גם בתוך ההסתרה"הקבב דברי חיזוק ואמונה
דהנה היה למשה רבנו קושיא גדולה על מעשה " :'הקבריו תוכן דוזה 
אל  חותו יבשל אלא עוד הוסיף, שלא די שלא הציל את ישראל, ה"הקב

בכך שפרעה הוסיף להקשות עליהם כדאיתא בסוף , לגרוע עבורםפרעה 
דעת  ה ורצה להניח"על זה השיב לו הקב .וארא –הפרשה הקודמת 
למתהלכים י נאמן לשלם שכר טוב "וכפירש, "'אני ה"משה בתשובה זו 

  . לפני
תורת ( ע"זי" חתם סופר"ק בעל ה"רבינו הגהוזאת יובן על פי דברי 

וראית את ) "כג, שם לג(בביאור הכתוב ) ה וראית"כי תשא ד, משה
הראני ) "שם יח(ה למשה על שאלתו "שהשיב הקב, "אחורי ופני לא יראו

למה צדיק ורע לו "ששאל ) א, ברכות ז(ל "שביארו חז, "נא את כבודך
, "וראית את אחורי ופני לא יראו"ה "והשיב לו הקב, "ורשע וטוב לו

ולהבחין בין טוב לרע ולהכיר  לערוך שאין בכח בשר ודם ,והכוונה
רואה האדם שלא זה טוב באמת מה ש, באמת את הטוב ואת הרע

שהרבה פעמים , ה לרעולא זה רע מה שאדם רוא, בעיני בשר שלו לטוב
ומה שחשבנו , שמה שדימנו לרע היה טוב באמת סיוןאנו רואים מנ

וה וכי האדם קצר הראות ואינו רואה רק את הה, לטוב היה רע באמת
היא אם  דבר אם טובהיכול לשפוט על אמיתת ה ואינו, ולא את העתיד

כי באמת מה  אז ירא ויבין, רק עד שיגיע לתכלית וסוף הדבר, רעה
שחשב לרעה היה הכל לטובה ולולא זאת לא היה מגיע לטובה הגדולה 

אתם חשבתם לרעה ) "כ, בראשית נ(וכמאמר יוסף הצדיק לאחיו , הזו
כול ולולי הרעה שלעבד נמכר יוסף לא היה י, "ואלקים חשבה לטובה

  .להציל את בית אביו מחרפת רעב
ה למשה על שאלתו מדוע צדיק ורע לו ורשע וטוב "על כן השיב לו הקב

משה אין אתה יכול לדון על מה שהגיע לצדיק דבר רע אם , ואמר לו, לו
עד , ומה שהגיע טובה לרשע אם טוב הוא באמת, רע הוא באמת

ה היתה טובה או שנביט סופו של הדבר אז יהיה נוכח לדעת אם מתחיל
בשניים שהלכו לספינה ) א, נדה לא(וכמעשה שהובא בגמרא , רעה

והתרעם , נסע וחברו, ונכנס קוץ ברגל של אחד מהם ולא היה יכול ליסע
ולבסוף  ,למה באה לידו הרעה הזאת שלא ליסע על מה שנתעכב מליסע

כי אנפת ' האודך "להודות ולשבח והתחיל , שמע שנטבעה ספינתו בים
  וראית " ה"וזהו שאמר לו הקב). א, ישעיה יב" (בי ישוב אפך ותנחמני

  

  
  

המתן עד סוף הדבר , עד שאתה שואלני מה ולמה ,"את אחורי ופני לא יראו
מו ולא כ, תהיה רואני שאני מקור הטוב ומה שאני עושה הוא הכל לטובהשם 

אחר שתראה לאחור , "את אחוריוראית "והוא הכוונה , שחשבת שהוא לרעה
אז אין , כל זמן שאתה עומד לפני הדבר, כלומר, ניאבל לפָ , תראה שהיא טובה

  .י ואת טובתיאתה רואה אות
אז צריך  ,"לפני"נמצא שעיקר האמונה צריך להיות כל זמן שעומד בבחינת 

וזהו , רק להאמין שהכל לטובהאלא ה "ו להרהר אחר מדת הקב"להאמין וח
דלבסוף הדבר אחר שרואה את הטובה בעיניו , עיקר עבודה של אדם הישראלי

  .ואין מגיע לו שכר עבור זאת יות מאמיןהל ואין זה זכות להאז אין זה גדוּ 
נאמן לשלם שכר ' אני ה" :ה למשה"הקב כאן שהשיבנבין את זה על פי ו

ה "ואין מהרהרים אחר מידת הקב, לפניבבחינת אלו שהם , "למתהלכים לפני
אבל הם , שיש כאן רעה להם נראהכש, אף בשעה שעומדים בבחינת לפני

וטובה טמון כאן  ,באמת היא טובהשאין רע יורד מלמעלה ובאמנותם יודעים 
  . כמו שיתגלה בסוף הדבר

, עוד ועודשמצבם נתגרע  ,במצרים קודם הגאולה היה לישראלכך כן או
ורימז לו  .אבל זה הקדים גאולתם, ובקושי השעבוד ופרעה הוסיף בגזרותיו

 , "למתהלכים לפנילשלם שכר טוב  נאמן 'אני ה" ,שאל יתרעם ,למשה ה"הקב
, לא לחנם שלחתיךכי ", כללראה שלא היה כלל שום רעה תעד לבסוף ו תמתין

שאמרתי לאברהם אבינו ידע , "לאבות הראשוניםם לקיים דברי שדברתי כי א
 ,"ע מאות שנהנו אותם ארביתדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וע

שנה  210קושי השעבוד כידוע הקדים את גאולתם של ישראל ויצאו לאחר אך 
  .שנה 400במקום 

כל הוא טוב אחד -כל ה-ה תמים ולבסוף תראה שהוהיֶ  לפניועל כן התהלך 
    !!!גדול

•   

המשלימה באופן נפלא את המאמר השגחה פרטית נפלאה של  עשהמ
  :ל"הנוהרעיון 

פרטית ומופלאה המבטאת  של השגחהאביא בפניכם מעשה : אמר הכותב
מהגאון מזכה הרבים שמעתי את המעשה  .באופן מוחשי את הנכתב לעיל

  : א"רבי זמיר כהן שליט
כמובן ניסה למצוא עבודה ש, אדם אחד שפוטר מעבודתושסיפר לפני מעשה "

זה כבר . אך ללא הועיל, חדשה ועשה כל מיני מאמצים ופעולות לשם כך
 ותווכל בר דעת מבין את משמע, ובטלכשנתיים וחצי שהוא יושב בביתו מ

אמנם לא הרבה , והנה הגיעה לפתחו הצעת עבודה כלשהי. הדבר הקשה של
יש מקבל את אה. ה ודאי עדיף מלא כלוםאך ז, ומשכורת דחוקה, שעות

בבוקר המחרת לישוב הסמוך לירושלים עיר ן במרץ רב לנסוע מתכונ ,ההצעה
בדיוק כשהוא מגיע , למרבה אכזבתו, אולם. ל"עבודה הנשם מקום ה, מגוריו

סוגר את דלתותיו  הוא רואה את האוטובוס ,לרציף הנכון בתחנה המרכזית
אך מבין , לזעוק, לרוץ אחריו, וז לאותת לוהוא מנסה בכל ע. ומפליג לדרכו

סוף -עד שיש לו סוף? איך קרה לו כדבר הזה? שים עכשיומה עו. שאיחר
בין הוא בודק מתי הנסיעה הבאה ומ!! עבודה הוא מאחר כבר בבוקר הראשון

האיש עושה חשבון שאין לו  !!מזל - איזה ביש. שהיא תהיה רק בעוד כשעה
צא אבל וחפוי ראש מן מה להגיע לראיון עבודה באיחור של שעה שלימה ויו

  . התחנה
  ".איזה מקרה רע", הוא חושב" להפסיד אוטובוס בשניה"

מה זה קרה לך שאתה . "ידידו הטוב -ובתוכו, לידו עוצר רכב. צפירה -והנה
  והאיש משיב לו את קורותיו העגומים , שואל הידיד" ?כך-נראה מדוכדך כל



  
 

  
ואקח אותך , רכבבא כנס ל, אני בדיוק נוסע מחוץ לעיר. "הבוקר הזה

  .עונה הידיד -"למחוז חפצך במהירות האפשרית 
באוירה , נסיעה נוחה ברכב פרטי. האיש כמובן נכנס למכונית שמח

 .וגם חיסכון של דמי הנסיעה, בועם ידידו הטותוך שיחה עריבה נעימה 
  .כל שקל של חיסכון הוא משמעותיבמצבו הכלכלי הנוכחי 

  .הוא מהרהר לעצמו, "כמה טוב שהפסדתי את האוטובוס"
לא . מתרחשת תאונה -םובירידות הראשונות מירושלי, הדרךלא ארכה 

אולם , האיש וידידו יוצאים מהמכונית ללא קושי, רצינית אמנם
  .דיקותלהתפנות לבית החולים לב -המציאות מחייבת

הייתי אמור עכשיו ? מה קורה פה" :כולו מתוסכל, האיש יושב באמבולנס
, ש וככל הנראה להתחיל את עבודתי בולהיות במקום העבודה החד

כמה רע ! ובגלל איחור קטנטן לאוטובוס אני כאן בדרכי לבית החולים
  !"האיחור הזה

הכל בסדר ואין כל פגיעה ' ברוך ה, נבדקים, הם מגיעים לבית החולים
והם מחכים לתוצאות , ליתר בטחון נערך גם צילום רנטגן. משמעותית

  .ולתעודת השחרור
כשעובד מחלקת הרנטגן מגיש למיודענו את תוצאת הצילומים , אולם

  .האיש פורץ בבכי של ממש, תעודת השחרורואת , התקינה
אחר שנתיים וחצי ו. אני טכנאי רפואי. אינני יודע מה זה היה לי"

הייתי אמור לקבל , רנסה מסודרשעברו עלי בלא עבודה ובלא מקור פ
, ובמקום לסיים עכשיו את יום העבודה הראשון בשמחה, סוף סוף עבודה

אולם איך זה שכל , הכל בסדר' ברוך ה, אני יושב פה בבית החולים
כמה איתרע מזלי היום ! ?התסבוכת הזו קרתה בגלל איחור של שניה

  !!"שהפסדתי את האוטובוס הזה
 -אורו עיניו והוא אומר, ואחר רגע, ו תמהעובד בית החולים מביט ב

? וכי לא שמת לב לכל המודעות כאן המכריזות כי דרוש טכנאי רנטגן"
לבש עכשיו , לדעתי, כבר שבועות מספר שמחפשים כאן עובד בנרות

  !"חלוק והכנס לעבוד
במשכורת כפולה מן העבודה ההיא , האיש מתקבל מיד לעבודה, כמובן
כמה טוב שהוא הפסיד את . ובתנאים נוחים בהרבה, סידשהפ

  !!..."האוטובוס
  .עד כאן סיפור המעשה

שינה האיש דעתו כמה , שעות שעברו עליו 5הנה ב. נעיר כאן הנהו
האם טוב , סבווכמה פעמים לגבי אותו מאורע קטן של איחור האוטו

בחלק מן הזמן אף היה בטוח שזה הדבר הרע ביותר . או רע, הוא
  !שארע לו בחייו

במבטנו המצומצם יכולים לדון ולשפוט את כל מאורעותינו , ואיך אנו
קורא הדורות , יוצר הכל, רק בורא עולם?? אם רעים אם טובים הם

, המביט מראשית ועד אחרית על כל אדם ודבר בהשגחה פרטית, מראש
  !!ושהכל לטובתנו, רק הוא יכול אכן לדעת מה טוב עבורנו

  !!!ה תמיםוהיֶ  "ניפָ ל"התהלך 
  

  ב"ש באח"ך עד"דצ
) המכות ,עשר(רבי יהודה היה נותן בהם : בהגדה של פסח כתוב

ומקשים המפרשים מהי כוונת רבי יהודה ". ב"ש באח"ך עד"דצ: "סימנים
ומה הוסיף לנו בחלוקת , בנתינת הסימנים הללו בראשי תיבות דווקא

  ? הסימנים בסדר הזה
שהודות לכך נתמנה דווקא רבי : העולם יםישנה אמרה עממית שאומר(

  ...) כי הוא ידע לדבר בקיצור, יהודה לראש המדברים
בהגהותיו על נוסח ההגדה  ם"הרמבמביא את  "חיים של תורה"בספר 

שהביא בזה כמה פירושים ) הגהות מיימוניות סוף הלכות חמץ ומצה(
  : אנו נביא כמה מהם, מעניינים

 

" דם: "נראה שסדר המכות וההתראות היו בצורה כזאת, דאם נתבונן .א
 –" דבר" "ערוב. "בלא התראה –" כינים. "בהתראה לפני כן –" צפרדע"

" חושך. "בהתראה –" ארבה" "ברד. "בלא התראה –" שחין. "בהתראה
כי כל , המכות מסודרים בסדר של שלש שלש, ואם כן. בלא התראה –

, כי שניים בהתראה, ביחס לאופן ההתראה, שלוש היה סדר בפני עצמו
לכן חילק כך רבי יהודה את , וחוזר חלילה, והשלישית בלי התראה

  . המכות
 

על ידי "שהיו מכות שהיו , ב נראהדאם נתבונן היט :ן פירש"ראב. ב
על ידי "והיו מכות , "על ידי משה שלא במטה"והיו מכות , "אהרון במטה
היו על ידי  –ש "עד. על ידי אהרון במטה –ך "דצ: ואלו הם". משה במטה

  ולכך סימנם רבי יהודה . על ידי משה במטה –ב "באח. משה שלא במטה
  
  
  
  
  
  

  
ן בנוי על זה שהמכות "שגם פירושו זה של הראב, כ"יוצא לנו א. (בסדר הזה

אלא , כי כל שלוש היו סדר בפני עצמו', שלוש וכו, מסודרים בסדר של שלוש
ועכשיו נוסף ענין נוסף של תפקיד , שהפירוש הקודם היה ביחס להתראה

  ). סדר של סידרת המכותהמטה שהשתנה בכל סדר ו
 

היות שהפסוק , רבי יהודה סידר את עשר המכות בראשי תיבות דווקא .ג
כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך ) "כו .טו(לקמן בפרשת בשלח 

" אשר"כי תיבת . רומז על עשר המכות בראשי תיבותם" רופאך' כי אני ה
כל : "וזהו פירוש הפסוק". ב"ש באח"ך עד"דצ: "כמנין) 501(א "תק: בגימטריא

אותם  –" במצרים", ב"ש באח"ך עד"כמנין דצ 501בגימטריא  – "אשרהמחלה 
  "... רופאך' כי אני ה, לא אשים עליך"אבל , שמתי והשארתי על מצרים

 

ב המה "חבא ש"עד ך"האות השלישית שבסדר דצ: פירש ענין נוסףא "ריב .ד
הללו היו משמשים כל אחד עם  ושלושת המכות". חושך, שחין, כינים"מכות 
ונתלוו עמה גם חושך , כינים –היתה עיקר המכה " כינים"במכת ? כיצד. חבירו
  . אלא שעיקר המכה היתה אז מכת כינים, ושחין

  . אלא שנתלוו עמה גם כינים וחושך, שחין –היתה עיקר המכה " שחין"במכת 
אלא שנתלוו עמה גם כינים , "חושך" –היתה עיקר המכה " חושך"במכת 

כי האותיות , ולכך סידרם רבי יהודה בסדר זה של שלוש תיבות. ושחין
והוסיף . ל"יש להם שייכות זו עם זו וכרמז הנ, השלישיות שבכל תיבה ותיבה

יהיו גם , )במאוזן(דאם תכתוב שלושת המכות זה על גב זה ! שם דבר מעניין
והאותיות השניות ". חשך"מן השלוש מכות האותיות הראשונות ) במאונך(
להורות לך שקשורים שלושת המכות זה , "כנם"והאותיות השלשיות , "שחן"

  ... בזה

 בפרשת ויתפוגג שיהיה השלג על שנה 200- כ לפני שנרמז הרמז
  .וארא
ק החוזה "להרהאחת באו סוחרים שפעם , מסופר: מובא "חמדה גנוזה"בספר 

אינם  יכולים לסחור , וסיפרו לו שמחמת הקור הנורא ששורר, ע"מלובלין זי
  . להביא לחם לביתם רולהשתכ

הרי מן התורה שבפרשת : אמר להם הרבי, היה זה בערב שבת פרשת וארא
  ! השבוע יש לי ישועה עבורכם

   ,"ובני יצהר קרח ונפג וזכרי: "כתוב )כא. ושמות (בפרשתנו 
בעת  –" קרח", הם ישראל שמאירים ומצהירים ככוכבים בעולם –" ובני יצהר"

הרי זה יתפוגג מיד ויהיה  –" ונפג ונמס", שהוא קרח שלג וכפור על פני הארץ
ויהיה זה לזכר לדורי דורות שבשבוע ההוא לעולם יהיה גשם  –" וזכרי", נמס

כ באותו שבוע הוא יתנמס "מאך מיד לאח, ושלג וכפור על פני הארץ
   ...   ויתפוגג

        
  ~~~ !להשקות ביםיימודים שאת האילנות ח כולם –חודש שבט ~~~ 

האם ובית הלל חולקים בית שמאי ) א, ראש השנה א(במשנה  :אמר הכותב
דבר אחד אבל ב. בו או בחמשה עשרבאחד בשבט חל השנה לאילנות  ראש

ללא השקיה  !!ולהשקות ים להשקותיביח תושאת האילנ: אף אחד לא חולק
הכח לפרוח ולהוציא  ללאבש יויתיהוא יתנוון , ומתן כח לאילן שמוציא פירות

  .ורעננים מתוקים ,פירות טוביםהלאה 
  : ל נכתבו כמשל למה שאני עומד כאן לכתוב בפניכם"הדברים הנ

אילן להיות  ,אוצר מתנת חנםמ ,בחסדיו וברחמיו המרובים ה"זיכני הקב, הנה
בהגשת בעריכת ו ,שנים 9-מעל להמוציא פירות מתוקים מידי שבוע ושבוע 

המובאים  הם של צדיקים וגדולי הדורותיתומתוקים מאוצר פנינים ומרגליות
  . בגליון זה מידי שבוע

שיהיו בפירות הללו אנו משקיעים רתי משמע תמשאבים ודמים  ,זמן יקר
  .לכלזמינים ומתוקים וערבים 

יבש ישלא ית, הוא צריך כח, האילן צריך השקיה מפעם לפעם, אך האילן
להפיץ למקומות  גם ים ממנו צריכיםלדאת הפירות שג. מחמת צוק העתים

   .בכדי שכולם יוכלו להנות ממנו במדה נכונה, הנכונים
שברשותו כל אחד  !תנו לי כח! תנו לי מים: לדבר ולבקשהאילן אין דרכו של 

להוציא  הוא לא יכול להמשיך, את האילן שאם לא משקים ,מבין לבד, אילן
  ...פירות נאים

מוציא פירות , מלבלב, הוא גודל, אילן שמשקים אותו מפעם לפעם, ואדרבה
  .נאים ומשובחים

תשלחו אותנו לכל מקום ! הפיצו אותנו": אין דרכם של הפירות לבוא ולומר
  .ומקבל עליהם תגמול תמיד יש מאן דהו שזאת עבודתו !"שנהיה זמינים לכל

אנא השקו את האילן ופירותיו  ,הוציא פירותל שהאילן יוכלאז למען 
   ...לפנות אליכםהאילן ופירותיו ו כיצטרללא ש, מיוזמתכם

  !וברכת התורה תלוה אתכם לאורך ימים
  

  054-8455798ניתן לפנות לטלפון ופירותיו להשקיית האילן 
  972-548455798ל "מחו

  2168820חשבון  001בנק הדואר סניף ל או בהפקדה
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