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 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 





  
  
  
  
  
  
  

  

  







  



 
 

 
א 

   

 

 

 

 
 (יג, יח) מצרים מארץ י"בנ עלו וחמושים

מזוינים. יש להבין מה בא הפסוק ללמדנו בזה, מאי נפק"מ  וחמושים י כתב"ברש
אם עלו מזוינים או לא. עוד יש להבין, למה אכן לא השתמשו בכלי הזין שלהם 

והרי ידעינן שאין הקב"ה עושה ניסים בחינם בעמדם על הים, בכדי להילחם במצרים? 
ולשם מה קרע את הים וניער את פרעה, בעוד שיכלו  "לא עביד קוב"ה ניסא למגנא",

 ישראל להרגם בכלי זיינם?
אמנם מוסר גדול לימדנו הכתוב בזה. שאף שיש בידם כלי זיין, אינו מדרך המוסר 

 ביה תישדי לא מיניה מיא דשתית שהם יהרגו את המצרים בעצמם, שכן "בירא
ואחרי שהתגוררו במצרים כ"כ  בור ששתית ממנו מים אל תשליך לשם אבן, - ",קלא

הרבה שנים, מצד הכרת הטוב, עדיף לשנות הטבע, ולקרוע את הים בשביל שלא 
ילחמו ישראל בעצמם במצרים. וכדי להשמיענו נקודת מוסר זה הדגיש הכתוב 
לאמור "וחמושים עלו ישראל", שתדע שאעפ"כ שהיה להם כלי זיין, עדיף לשנות 

                                                                        .   הטבע ושלא לפגוע במיטיב לך
 (ע"פ 'תורת משה' לחת"ס) 
בספר 'ציוני תורה', הוסיף לבאר עפ"י הנ"ל את טעם המנהג הידוע לתת מזון לפני 
העופות בשבת שירה (עיין מג"א), וידוע בספרים כמה טעמים, או משום שגם 

חד עם ישראל, והנעימו בצפצופם את שירת ישראל, או העופות אמרו שירה י
כדאיתא שבעת אשר דתן ואבירם פיזרו את המן "ויצאו מן העם ללקוט ולא מצאו" 

 שלא יחשבו שכן ירד להם מן בשבת. שכן העופות אכלו את המן שפזרו 
לדברי החת"ס הנ"ל, יוצא שכל עניין קריעת ים סוף היה רק בשביל עניין  אמנם,

לולא זה לא נצרך כל הנס, לכן דווקא בשבת שירה מחזרים אנו 'הכרת הטוב' ש
 להחזיר טובה ולהכיר טובה לעופות.

ובזה מובן מש"כ בספר תוספת שבת להמליץ וליישב את המנהג להאכיל את 
גם במשנ"ב (שם) שכל  הציפרים בשבת שירה ובמג"א (אור"ח שכד) אוסר ומובא

 כיל אותם.המטרה היא רק משום הכרת הטוב ולא שביל להא
יותר בהקדם מה שמצינו שמשה רבינו לא הכה את היאור מפני הכרת ויובן 

הטוב, והשאלה מפורסמת מה ענין הכרת הטוב יש למי שאין בהם דעת? או לאדמה 
כן מובא ברא"ש שלא רצה לדון בדין תורה על שג"כ אינה מכירה בטוב הנגמל לה? 

ויש לו הכרת הטוב כלפיה! וגם כאן בית מרחץ מסוים כיוון שהוא נהנה מהבית מרחץ 
אלא שמידת הכרת נשאלת השאלה מה טעם הכרת הטוב לדבר דומם שלא מבין? 

הכרחית לעבודת השם, כפי שמאריך במנחת חינוך במצוות כיבוד או"א ובעוד הטוב 
הרבה מקומות, וחובה עלינו לסגל את נפשינו ולהשריש בנו את המידה הזאת של 

השני אלא בשביל עצמנו, לכן, על אף שהמים אין בהם דעת  הכרת הטוב, ולא בשביל
וגם לא לאדמה מ"מ בשביל האדם גופו יש בזה את התועלת שמשלים את נפשו 

 במידה הזאת. 
אשר על כן, היות וכל ענינה של נתינת המזונות לעופות הינה משום הכרת הטוב, 

ם שונה הוא מסתהרי שהאדם עושה זאת רק בשביל עצמו ולא בשביל האכלתם, לכן 
 .נתינת מזונות לצורך בעלי החיים

 (ציוני תורה)
 ) ז יד( 'וגו בחור רכב מאות שש ויקח 

 יניסו ושנים אלף אחד ירדוף האיכ" כתיב דהנה ל"וי? מאות שש דוקא ולמה
 פרעה היה, זה לפי, רבוא ששים היה מצרים יוצאי ישראל בני מספר והנה" רבבה
 חמשה פי ישראל בני היו במצרים והנה, רכבים ועשרים מאה לרודפם כדי צריך

 ימי בשלשת מתו חלקים דארבע מחמשה אחד י"ופרש' ישראל בני עלו וחמושים'ד
 מאות שש לחשבון ועולה חמישה פי רכב לקח ולכן מזה ידע לא פרעה אבל. האפילה

 .רכב
 רפופורט) חיים הכהן (הגה"ק רבי

 (יד, טז) ובקעהו הים על ידך את ונטה מטך את הרם ואתה
 של השם שהוא א"צ שם לכווין צריכים הים היו את שלקרוע קבלה בספרי איתא

 את הרם' למשה אמר' ה דהנה, בפסוק כאן כ"ג דמרומז ל"ואפ דיך,'י ת'א ותח'פ ת"ר
 קח' פי' ידך' את ונטה) 90' (=ל' י' נ דהיינו' ך'ט'מ אחרי האותיות קח דהיינו' מטך

 אחרי האותיות קח' פי' ים'ה על) 22' (=י' ג' ט דהיינו' ך'ד'י של האותיות לפני אותיות
 ובקעהו, ב"קפ תמצא וביחד) 70=' (נ' כ דהיינו) הוספה רק הוא בים' ה האות כי' (ם'י

 . כאן המרומז א"צ השם והוא א"צ במדויק נמצא לשנים תחלקנו' פי
 .)ע"זי אוסטראפאלע שמשון' ר ק"הרה(

 (טו, א) לה' הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז
 ואתם בים טובעים ידי מעשי ה"הקב להם אמר שירה לומר השרת מלאכי "בקשו

 ') י מגילה( "?!שירה אומרים
 ישראל ואילו לבני שירה לומר רשות ניתנה לא השרת למלאכי מדוע לשאול יש
 של האסון על שירה אמרו לא ישראל : בני"חמדה כלי"ה מתרץ בעל? רשות ניתנה

 המלאכים הרי אבל ."לישועה לי ויהי" שנאמר כמו עצמם. תשועת על אלא המצרים,
 אומרים ואין אחרים על היתה שלהם השירה שכל ונמצא במצרים, נשתעבדו לא

  זה השלחן)(    אחרים. של אסון כשיש גם שירה

 ושמעו אזניהם פתח ה"שהקב סנחריב בחיל כתיב דהנה המפרשים מביאים עוד,
נשמתן, ואף כאן רצו המלאכים להרוג את המצרים  ופרחו הקודש חיות של השירה

 היינו'מעשי ידי'  - בים, בעוט ידי מעשי ה,"הקב אמר להם ע"י שישירו שירה,
 מדה' כנגד 'מדה להיות צריך הלא שירה? אומרים ואתם ליאור, שלכוושה התינוקות

 בים. שיטבעו מוכרחין לכן
 (מפרשים)

 (טו, ב) וארוממנהו אבי אלקי ואנוהו אלי זה לישועה לי ויהי יה וזמרת עזי
 נאה סוכה לפניו עשה במצות לפניו התנאה ואנוהו אלי "זה קלג, ב) בגמרא (שבת

 ורחום חנון הוא מה לו דומה הוי ואנוהו אומר שאול אבא וכו', נאה ושופר נאה ולולב
 עד מצוה בהידור זירא' ר "אמר קמא (ט, ב) בבא ורחום". ובמסכת חנון היה אתה אף

 שיש להוסיף בהידור מצוה עד שליש משווי כל המצווה.במצוה".  שליש
יש להבין מה השייכות של 'הידור מצוה' לשירת הים, ועוד, מאי טעמא רק עד 

 ב) כתב בזה דבר נפלא, על מאמר השבתות, שליש? בספה"ק "בני יששכר" (מאמרי
 בחור רכב מאות שש "ויקח ז) יד, על הפסוק (שמות יונתן בתרגום דאיתא מה פי

 ונראה מה כוונת התרגום?, כולהון" על תליתאה "ומוליתא ותרגם כלו", על ושלשים
 ח"פ (כלאים למשניות ש"הר בפירוש הובא ב)"ה ח"(פ כלאים הירושלמי פי על לפרש

שמנהג העולם היה תמיד לנסוע  והוא ז) א"פ (מכילתא במדרשים הוא וכן ב)"מ
 והנהיג יוסף, בימי שהיה פרעה שבא בעגלה המחוברת רק לסוס אחד בלבד. עד

בני  אחרי שרדף פרעה כך ("מרכבת המשנה"), ואחר, סוסים בשני במרכבתו ליסוע
, כולו" על "ושלישים הפירוש וזהו, מרכבה בכל סוסים שלשה אוסר היה ישראל,

 יונתן' ה'תרגום כוונת כ"ג שהוא הוסיף שליש על הסוסים, דהיינו סוס שלישי. וזה
), נב, א שבת בגמרא 'רבי בית של מולייתות' כענין, סוס היינו( תליתאה" "מוליתא

 לקח ת"השי והנה, ישראל אחרי לרדוף בעבירה, שליש פרעה 'הידור' הוסיף כן ואם
 'זה לפניו שוררו כן על, סוף בים טבעו שלשיו ומבחר בים רמה ורוכבו סוס נקם ממנו
פרעה שהיה הוספה  במצות, שלקחו ולמדו מההידור של לפניו אתנאה ואנוהו' אלי

 של שליש בעבירה, ולמדו ממנו להדר במצוות עד שליש.
ובספרו "אגרא דפרקא", (אות שע"ה), הוסיף לבאר עם זה את מאמר חז"ל 
(פסחים קיח, ב, ערכין טו, א) שהקב"ה שילם לים על מה שפלט את המצרים, ושילם 

סיסרא היו לו הקב"ה כנגד אחד ומחצה שבהם, שבמצרים היו שש מאות רכב וב
תשע מאות רכב",  ולמה הוסיף הקב"ה משש מאות לתשע מאות? אלא דהקב"ה הרי 
מקיים את התורה, ודייקא כאן על הים שנתחדש העניין של הידור מצוה עד שליש, 

                                                                          כאמור, לכן שילם לו הקב"ה תוספת שליש על מעשהו.
 (בני יששכר)

בספר "פרדס יוסף", הביא לבאר את המחלוקת הנ"ל בפסוק "זה אלי ואנווהו" 
אם לומדים "התנאה לפניו במצוות" או לאבא שאול לומדים ש'מה הוא רחום אף 

אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי. כלומר: דרך אנשים  אתה רחום' וכו', שמר
שבמצוות שבין אדם למקום הרי הם מדקדקים בקלה כבחמורה, ומוסיפים להדר עד 
שליש ויותר ואילו ב'בין אדם לחבירו' אינם מקפידים לצער זולתם. זה מה שאבא 

ם כן שאול בא להוסיף, שגם אם הנך מהדר במצוות "התנאה לפניו במצוות" תזכור ג
 להדר ב'בין אדם לחבירו' שכן מה הוא רחום אף אתה רחום".

והוסיף לבאר בזה באופן נפלא את מה שאמר דוד המלך בתהילים, "ואנכי תולעת 
ולא איש", שדוד המלך התאונן על רודפיו שמקפידים על מצוות שבין אדם למקום 

הנכם בודקים את ואינם מקפידים על בין אדם לחבירו, וטען כך: הרי בכל דבר מאכל 
המאכל שלא יהיו בו תולעים, אז אם הנכם מקפידים שלא לאכול תולעים, הקפידו גם 
כן שלא 'לאכול' אנשים, וזה שאמר "ואנכי תולעת ולא איש" החשיבו אותי לפחות 

                                                                                                                   כתולעת ואל תאכלו אותי...
 (פרדס יוסף)

 )טז, לא( ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש
 התורה הק' מספרת, שטעם המן היה כ"צפיחית בדבש", עוגת דבש.

נשאלת השאלה, בחז"ל מבואר שמתיקות הדבש היא אחד משישים שבמן. 
היינו, המן היה מתוק פי שישים יותר מהדבש. ובלשון הפסוק משמע שהוא רק 

 דהיינו כמו הדבש עצמו? כצפיחית בדבש?
נותן ה' – "וטעמו"ן הן דברי הכתוב שמעתי בשם הגאון מוילנא זצ"ל שאדרבה, ה

. אחד משישים של המן היה כמו אחד משישיםטעם' שלו. כמה הוא 'נותן טעם'? 
צפיחית בדבש, כי המן עצמו מתוק פי שישים יותר. וכעת, א חלק אחד שבמן, נכנס 

 .שישים עדיין טועמים ומרגישים טעם כמו דבשעד  –למאכל אחר 
 ...?רבותי, וכי הפשט הזה אינו צפיחית בדבש אה,

 )יחי ראובן(
 )כאטז, ( לקטו אותו ... איש כפי אכלו לקטווי 

 הגאון הצדיק רבי אל'ה לופיאן זצ"ל, אומר חידוש נפלא, מבהיל על הרעיון:
הכתוב אומר: "זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנו איש לפי אכלו עומר לגלגולת 

מופיע  )פסוק יט. לאחר מכן ()טז, טזמספר נפשותיכם איש לאשר באהלו תקחו" (
התורה מספרת: "ולא  )פסוק כ'הציווי: "איש אל יותר ממנו עד בוקר". ומיד אחר כך (
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ב 

שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר וירום תולעים ויבאש ויקצוף עליהם 
 משה".

שלהם  חשבון""אנשים אלו, כפי שגילו לנו חז"ל, היו דתן ואבירם. ומה היה ה
לעצמם: "מי יודע מה יהיה מחר? מה נאכל מחר,  להותיר מן המן למחר? הם אמרו

אם, חלילה, לא ירד מן? מה שבטוח בטוח! נאכל היום רק מחצית העומר שלקטנו 
 !"טחוןמחציתו השניה נאכל למחר! ליתר ב ואת

אנחנו קמים בבוקר פותחים את כזה... שהאמת היא שקשה לדמיין מצב 
 למכולתנגשים  –מוצאים בו, ברוך השם, אוכל מכל טוב. גם אם הוא ריק הפריז'ידר ו

ישנם סופרמרקטים ענקיים  –הסמוכה. ואם במכולת לא יהיה את שחשקה נפשינו 
ומו בבוקר ולא יהיה ששם יש הכל... דתן ואבירם חששו שעלול להיות מצב בו הם יק

אין שום אוכל במחנה כולו! זה מצב לא קל.. לכן, ל'יתר בטחון',  כלל מה לאכול!
 השאירו חצי מהכמות היומית למחר...

בהשם יתברך שיתן להם את אכלם  מידת הבטחוןאת  אי אי אי! לא היתה להם
 גם מחר! הם אכלו היום רק חצי עומר ושמרו את החצי השני למחר...

וילקטו אותו בבוקר בבוקר איש כפי " )פסוק כאומה אומר הפסוק שלאחר מכן? (
כמה אכלתם אתמול? חצי עומר? מכאן והלאה תקבלו כל יום רק חצי  פרוש: –אכלו " 

עומר... "כפי אכלו"! כפי המידה שאכלתם אתמול, בעטיו של חוסר הבטחון שהיה 
 לכם, כך תקבלו מכאן ולהבא מידי יום ביומו במשך ארבעים שנה!

 מוראדיג!
 )יחי ראובן(

 
 את אמחה מחה כי יהושע באזני ושים בספר זכרון זאת כתוב משה אל' ה ויאמר

 )יד יז,( 'וגו עמלק זכר
 מחיית מצות את תורה בספר שיכתוב למשה ת"השי ציוה שכבר כיון לדקדק, יש
 מה יהושע יראה ודאי הלא כ?"ג פה בעל יהושע באזני לשום עוד הוצרך למה עמלק,
 יעשה. וכן ת"בס שנכתב
 עמלק, את להכרית' צרוי בן יואב את המלך דוד שכששלח ידוע כי הוא הענין אך

 כתוב הלא דוד שאלו. בחיים הניח והנקבות עמלק, של הזכרים את רק והרג הלך
 הזכרים הן זכרו כל היינו. עמלק זכר את תמחה מחה) יט. כה דברים( בתורה מפורש

 רק' פי עמלק ָזכר עמו למד שרבו יואב השיבו, הנקבות החייתה ולמה, הנקבות והן
 עמלק זכר את תמחה מחה בתורה מפורש כתוב שהוא אף ראינו זה לפי כ"א, הזכרים

 ציוה לכן,. נקודות ליכא ת"בהס כי ֵזכר ולא ָזכר רק לטעות עדיין מקום יש מ"מ
 זאת כתוב ש"וז ָזכר, ולא ֵזכר הוא שהנקודה ליהושע פה בעל שימסור למשה ת"השי

 שלא בסגול עמלק זכר את אמחה מחה כי פה בעל לו מסור יהושע באזני וכו' ושים
                                                                                                 זכר. שום מאתו ישאר

 (קול אליהו לגר"א)

 מאוצרות המגידים  
ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא, כי אמר 

 (י"ג, י"ז) אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה
הייתכן?! וכי בגלל קושי מלחמה ישנו חשש שיחזרו לגיא צלמוות?? אם היה הכתוב 

הדבר היה מובן, שכן לאחר כל התלאות שעברו  -אומר: פן תשבר רוחם בראותם מלחמה 
יש חשש שעוד מלחמה תשבור את רוחם. אבל אטו משום כך ישובו מצרימה  -בני ישראל 

 למקור הסבל והרדיפות?! -
ה התשובה בפסוק עצמו, המגלה לנו את חולשתו הגדולה של האדם, אכן על כך בא

 באומרו: "כי קרוב הוא"!!
ואין כוונת הפסוק לומר שקרובה דרך ארץ פלישתים למצרים, אלא עדיין קרובה 
מאוד יציאתם של בני ישראל זה עתה ממצרים, וטבע האדם להימשך ולהיגרר אחרי 

 הרגליו הנושנים!!
לאדם להישאר עם הצרות שכבר הורגל אליהם מלהסתגל  וכאימרת העולם שעדיף

גם אם החדשות יהיו קלות יותר, כך קושי השיעבוד של מצרים שכבר  -לצרות חדשות 
 יהיה עדיף להם על פני מלחמה, שמשמעה: צרה חדשה!! -הורגלו והושרשו בו בני ישראל 

ך, שנוח לו למחלה רעה זו קראו בעלי המוסר: "השרשה ראשונה", ואם בגשמיות כ
לאדם בצרות שהורגל בהם מלהתרגל בצרות חדשות קלות יותר, וכפי שלמדנו בפסוק זה 

 ק"ו שברוחניות כך הוא הדבר! -
מאבק  -שכאשר ירצה האדם לעזוב את הרגליו, להשתנות, להתקדם, לשוב בתשובה 

 מר ישחר לפתחו על שנוי ההרגלים לכשעצמו!
ת רעה היא וגורמת לו נזק והפסד, וכלומר: אף אם יחליט האדם בדעתו שדרך העוונ

כי קרוב  -עדיין עלול הוא לשוב לכסלו  -ואילו דרך הטוב תביא לו את האושר והסיפוק 
עלול הוא להמשיך בדרכו  -הוא! אם לא יאזור כגבר חלציו ויתנער בכח ובאומץ מהרגליו 

 ל בה!!הרעה והמזיקה משום ההרגל שהורג
ולכן כאשר מתנוצץ ניצוץ בלבו של אדם לשוב למוטב או להתעורר למעשה טוב כל 

עליו להזדרז ללבותו מיד ככל האפשר, פן ישוב וינחם על רצונו הטוב וכל רשפי  -שהוא 
התעוררותו יכבו וייעלמו במעבה חשכת החומר, עד שלבסוף ישאר בהרגליו הקודמים 

 כי קרוב הוא!! -וישכח הכל 
*** 

 שמא לא תפנה
לאחר שהבנו את היסוד האמור נמחישו במעשה נורא אשר יואר ויובן היטב לאור 

 האמור, ואף ישוב ויבהיר לנו באור יקרות את אשר למדנו כבר מן הפסוק.
את המעשה שמעתי מגיסי הגאון ר' שלמה זלמן אויערבך זצוק"ל, וכן מחמותי 

ל פרטי המעשה הנרגשים להגרש"ז, הרבנית אויערבך, כפי אשר שח "חלוץ" אחד את כ
 וכך היה המעשה:

ר' שלמה זלמן זצוק"ל היה אז בחור, ובית חמי זצ"ל בנסיבות התקופה אשר היתה עת 
שכונה בירושלים. שם, בדירתם החדשה, וגם  -מלחמה וקושי, עבר לגור ב"נחלת צדוק" 

כינוי  -ר. ("חלוץ" נותרו עדיין בא' מן החדרים "חלוץ" ואשתו לגו -זה בנסיבות העיתים 
 לעולים באותה עת שהיו חניכי התרבות החילונית).

בהמשך הזמן כמובן שעברו למקום אחר, אולם בנתיים היה צורך להגיע עם החלוץ 
ואשתו להסדר על פרטים שונים באשר לחיים בשיתוף, שכן גם אם היו נכנסים ויוצאים 

ן היתר היה ענין שמירת השבת, עדיין היו אי אלו תקלות. בי -בכניסה נפרדת כמובן 
 שלגביה היתה רגישות מיוחדת.

נכנסה איפא חמותי ז"ל אל החלוץ ואשתו, ודיברה על לבם, עד שהגיעו להבנה בכל 
הענינים, וגם על שבת הבטיחו והתחייבו לא לחלל שבת. אלא שכבר בשבת הקרובה 

 התברר שבפועל הינם מחללים שבת, ולא מקיימים את הבטחתם.
ה חמותי בדעתה, ושלחה את בנה ר' שלמה זלמן שבר חכים הוא לה, לעשות התיישב

כחכמתו. ואכן העננה הוסרה במהירות כאשר בשיחה קצרה ועדינה התברר שלא ידעו 
 הבטיחו כמובן לא לפגוע בקדושת השבת. -בכלל מהו חילול שבת, ומשעמדו על הדברים 

שאכן יתברר בהמשך המעשה, סביר להניח שאותו "חלוץ" ניחן בחושים חדים, כפי 
כבר הספיקו לשבות  -בעודו בחור  -וכנראה שמשפטים קצרים ששח עמו ר' שלמה זלמן 

את לבו בקסם חכמתו של הגרש"ז, ומיד ניצל החלוץ את הענין והחל לגלגל שיחה עם 
 הבחור שלמה זלמן.

פני פתח החלוץ את דבריו, לא ל -"הימים היו ימים טרום מלחמת העולם הראשונה" 
"על יהדות  -שביקש את ר' שלמה זלמן לצאת אל החורשה הסמוכה, מקום נוח לשיחה 

מה כבר אפשר  -לא ידעתי דבר, עם הורים רפורמים, וסבתא שמדליקה נרות בליל שבת 
 לדעת... ואפי' על עצם היותי יהודי בקושי ידעתי.

 -לא שבנתיים "ככה הייתי נראה אז, כמו היום, עם קשר אפסי לכל היהדות כולה, א
"ז אני כוב -קיומו של בורא ומנהיג לעולם משהו עבר עלי, נתוודעתי אל  -באמצע הדרך 

 היום כמו אז, נשארתי אותו הדבר".
 הבה ונאזין: -אמנם כן!! הכיצד?!  -הייתכן?! 

"הייתי כבר בחור  -ממשיך החלוץ בדבריו  -"כשפרצה מלחמת העולם הראשונה" 
ם בני גילי לצבא, חלקם היו אפי' מוכרים לי מסביבות מגורי בגיל הגיוס, נתגייסתי ע

כיהודים ששמרו תורה ומצוות, מעשיהם היו אמנם תמיד נראים לי מוזרים ומשונים ועל 
זה עושה משהו טוב בלב כשאתה מכיר כמה  -כן לא היה לי כל קשר עמם, אבל בכל זאת 

 מהחברים בתוך הקרבות, ושהם יהודים כמוך.
פולט החלוץ  - ,""שםלעובי המלחמה, ואט אט התקדמנו אל החזית עצמה. "נכנסנו 

"אתה פשוט שוכב בתוך גומחות חול, כשמטרים ספורים שוכבים  -אנחה כבדה מגרונו 
חברים כמוך, באותה צורה, רוב חלקי גופך מכוסים עד כמה שאפשר, עיניך מבצבצות 

ים כשקנהו מכוון לאי שם, מבין המחילות כעטלף, הרובה גם הוא משתחל מבין החרכ
 יורה ויורה... -ואתה עושה כל הזמן פעולה אחת 

, אצל האויב שכנגדך... ינעשה מולך אי שם בצד השנ -"ובדיוק כמו שאתה עושה פה 
"אויב" הכוונה לאיזה קיסר שהסתכסך אולי על רקע קטנוני בהחלט עם הקיסר שלנו, 

 כמטרה לחץ... ולשם כך מעמידים הם כל אחד את חייליו המשמשים
"כאילו שאיכפת לי שימות אי שם איזה חייל שאינני יודע עליו דבר... וכאילו שאיכפת 
לו שאני לא אשאר בחיים... אבל שנינו משתדלים לפגוע כל אחד בדיוק בראשו של זולתו 

ככה! זוהי התשובה המתסכלת  -ועל כן אנו יורים ללא הרף אחד על השני. למה? מדוע?  -
 דעת.כל אדם בר 
"אתה מזיע ומתייגע, מסתכן ומתאמץ, וסבל את הפחד  -הוא ממשיך  -"תבין" 

משריקות הכדורים שחולפים לא אחת ליד אוזנך ומניפים את שערות ראשך בחולפם על 
פניך, עם החברים זבי הדם שנופלים כזבובים מכל עבריך, ואתה לא יכול להסביר לעצמך 

מה ולמה אתה רועד ביום וער בלילה, סובל  מדוע בכלל נקלעת אל התופת הזו?! ועל
עייפות ורעב, את כאב השכיבה, ואת מאמץ המלחמה?! שאלות אלו הופכות אותך לכדור 

 אש של כאב צורה המלא מועקה עד אין סוף.
"באחת ההפוגות הנהוגות בשדה הקרב, בשעה  -ממשיך החלוץ ומספר  -"והנה" 

של עצמי, ראיתי לא הרחק ממני את  שהייתי חסר מעש והתכנסתי יותר בתוך הכאב
אותם חברים יהודים שעליהם דיברתי קודם, והם מוציאים מכיסם איזה ספר קטן, 
לוחשים דבר מה בהתלהבות, ראשם נע הלוך ושוב, עיניהם שופעות דמע, וניכר בעליל על 

ממש כמים קרים על נפש עיפה... ממש כך!! לאחר כמה  -פניהם איך שזה עושה להם טוב 
 כאילו זה עתה יצאו לקרב... -קות הם היו נראים כה רעננים וטובי לב ד

"לא יכלתי להתאפק, ולאחר כמה ימים כשהיתה הפוגה ארוכה יותר נגשתי אל אחד 
 מהם, וביקשתי לדעת: הכיצד אינו כאוב כמוני? ממה הוא מתנחם ומתעודד?

ברור: בעוד שאני "לא כ"כ הבנתי את כל מה ששח עמי, אולם דבר אחד הבנתי באופן 
אצלו הכל מובן ומוסבר! הוא הסביר לי שמישהו  -סבור כי נקלעתי לכאן, וסתם אני יורה 

הביא אותו לכאן עם מטרה מסוימת המופנית אליו באופן פרטי, הכל נעשה עמו באופן 
 מושגח במיוחד, ולכל כדור יש מסלול ידוע מראש!!

קרא "הקב"ה", שהוא זה שברא "הוא לימד אותי שאותו מישהו שמסובב את הכל נ
 את הכל ומשגיח על הכל, ושכל יהודי יודע זאת ומתחנך על זה ללא פקפוק וספק כלל.

"שמעתי את תוכן הדברים פחות או יותר, שבתי למקומי, הקרבות חזרו לשיאם, אני 
יורה ויורה, מחשבותי מעיקות ולבי נצבט שבעתיים. הרי גם אני יהודי!! הנה לחברי 

אבל לא היתה לי הזדמנות  -יש עולם מופלא ומענין, שגם אם אינני מאמין בו היהודים 
 לבחון אותו, ואולי זה נכון ואמיתי?

"כך הרהרתי נוגות במצבי המדוכדך, דמעות רותחות זלגו מעיני טיפה אחר טיפה ללא 
הפוגה, ובכאב מהול בכעס הרהרתי לעצמי: מדוע אבי לא לימדני יהדות? וכך נכנסתי 

כך זרם הדמעות הלך וגבר,  -ת רגשות של רחמים עצמיים, וככל שהדקות נקפו למתקפ
 ואני יורה ובוכה, בוכה ויורה...

"כך המשכתי, עד שנוצר סדק קל בלב וניצוץ ראשון התנוצץ בלבי, וכה נשאוני 
 מחשבותי באותה עת:
ן חברי "אני פונה אליך באם אכן הינך קיים: אם אכ -אמרתי בלבי  -"רבונו של עולם" 

הרי שאתה שומע  -היהודים צודקים בדבריהם ויש מישהו שרואה הכל ומשגיח על הכל 
 גם אותי, ואני פונה אליך בתחינה ובקשה: תראה לי שאתה קיים!!

"וכך, ספק מהרהר ספק מדבר, המשכתי במחשבותי ואמרתי לעצמי: רבונו של עולם, 
אי לדעת על קיומך?! א"כ מבקש הרי לא היתה לי אפשרות להכירך, ומדוע שלא אהיה זכ

 אני ממך, רבש"ע תוכיח לי כעת את קיומך!!
"ובמה יוודע איפוא שאתה קיים? הנה אינני מעונין במלחמה חסרת הבנה, וא"כ עזור 
לי שאצא מן הקרבות ע"י שיפגע בי כדור בדיוק באצבע, שלא אוכל יותר לירות וישחררו 

 אותי מכאן, ובזה אדע שאתה קיים...
י מדבר עם לבי בכנות ובפשטות, והכדור של האויב בא גם בא, ועמה האמונה "עודנ

שחדרה אלי לעצמות... בדיוק באצבע פגע בי רסיס, רק אצבעי נפגעה ותו לא, וכמובן 
ראיתי את הקב"ה  -הכל בדיוק כפי שרציתי... כפי שביקשתי  -שיותר לא הייתי בקרב 

 כביכול עין בעין!!
"הנה לך האגודל  -ידו והראה באצבע "זה קלי ואנוהו"...  פתח החלוץ את -"והנה" 

הפצוע שלי לאות ולמופת על הכרותי עם מנהיג העולם"!! ואנו נסיים את מה שהוא לא 
 ידע לסיים, ונכריז בשבילו: "אצבע אלוקים היא"!

"עומק השכנוע שלי בבורא העולם היה נורא  -ממשיך החלוץ בשטף דבריו  -"כמובן," 
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אלך ואלמד  -שה לתאר עד כמה. גמרתי אומר שמיד כאשר תסתיים המלחמה ומבהיל, ק
 יהדות".

המשיך החלוץ ועבר אל החלק  -וכאן, אחרי אתנחתא מלווה באנחה רוויית כאב 
 השני של סיפורו. וכך המשיך לספר:

"המלחמה נגמרה ב"ה ויצאתי ממנה בשלום, רגלי הוליכו אותי לבית המדרש ללמוד 
 ונפלתי במלכודת... -טתי, אלא שלא ידעתי את כוחות האדם יהדות כפי שהחל

"מה היה? ובכן, לפני המלחמה כמעט השלמתי לימוד אגרונומיה (חקלאות), ונותרו לי 
רק כשלושה חודשים לסיום ולקבלת תואר. מעתה סברתי בדעתי, שלהפסיד כעת את 

א בשכלי והחלטתי אין זה הגיוני, ובודאי שצריך פרנסה, וע"כ נתיישבתי איפו -הכל 
 אלך ואלמד יהדות. -שקודם אסיים את הלימוד, ומשאתפנה, ואהיה עם מקצוע ביד 

 ותחושות לב לחוד! -"אולם חשבון שכלי לחוד 
"את הסוד הזה לא ידעתי!! לא הבנתי שלרגשות האדם חוקים משלהם, ולא כל מה 

אין  -ורוצה לפעול  גם הלב מרגיש!! לא ידעתי שבשעה שהלב עירני -שהשכל מבין 
 הכל ירד לטמיון!! -להחמיץ את ההזדמנות בשום פנים ואופן, כי אם יתקרר הלב 

"וזה בדיוק מה שקרה אתי... סיימתי את לימודי כעבור כמה חודשים, ובנתיים הלב 
 הוא יותר דומה לאבן מאשר ללב בשר... -התקרר... וכשהלב קר 

בית הכנסת לפגוש יהודים שידריכו אותי "הופתעתי לגלות איך שבפועל אכן צעדתי ל
אך עד מהרה  -אולם לבי בל עמי!! השכל אומנם הוביל אותי בתחילה  -בלימוד יהדות 

 נחנק... הלב הרוחני דמם... לא הרגשתי כל טעם, ולא יכולתי להתקדם כלום!
"זכורני שאפי' צעדתי ביום כיפור הקרוב לביהכנ"ס, אך לא הצלחתי לעשות מעבר 

 ומה! מילה אחת לא הצליחה לצאת מפי!!לכך מא
עכשיו כמו אז!! נשארתי במצב בו אתם צריכים  -"וכך נשארתי כפי שעיניך הרואות 

 לסכם עמנו על שמירת שבת, ובסוף אנחנו לא יודעים אפי' על מה בדיוק אתם מדברים...!"
תפסתי כך סיים החלוץ כשהוא עוצר בעד עיניו לבלתי יפרצו עליו פרץ, ואמר: "אילו 

 ולא ההיפך... -הרי שבטח היום הייתי אני מלמד אותכם שבת מהי  -אז את הרגע 
כדי שתדע שה' מנהיג את העולם, כפי  -"ולפיכך אני מספר לך כל זאת: דבר ראשון 

תהיה זהיר לעשות עם הידיעה  - כדי שאתה ששומר מצוות הינך -שספרתי לך. ודבר שני 
אז הזמן לעשות, ולא  -הזו משהו, ולא תאבד את עולמך כמוני!! שתדע כשהלב חם 

 להשען על הבנת השכל!!!", ובכך חתם את דבריו.
על זה ועל כיוצא בו אומרת התורה: "ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב 

י מלחמה מאשר לחזור מצרימה, אבל שכן על אף שכל בר דעת מבין שעדיף קוש -הוא" 
כי קרוב  -והלב עדיין במצרים... ולמה  -והרגשה לחוד... ההרגשה בלב היא  -הבנה לחוד 

 הוא...
צריך להתרחק הרבה,  -ומכאן יש לנו ללמוד בק"ו לרוחניות, שאם באים להשתנות 

 -שות "כי קרוב הוא"!! אם מתעוררים לעשות שנוי והתחד -שמא ישוב הלב להרגליו 
חלילה מלאבד את חום הלב, וזה מה שלימדונו חז"ל (אבות ב', ד'): "ואל תאמר לכשאפנה 

 שמא לא תפנה"!! -אשנה 
 (לב שלום) 

 
 "ולא נחם"

לעולם בריתו" (תהלים קיא, ה).  ה"חפץ חיים" זצ"ל היה אומר: "טרף נתן ליראיו, יזכר
הן לה' הארץ ומלואה, לו הכסף ולו הזהב. מדוע שוררת כזו דחקות בהיכלי התורה, וראשי 
הישיבה נאלצים לקחת מקל נדודים ולגלות לארצות נכר, כדי שבעולם כולו יזכרו שיש 

ומי תורה ולומדי תורה, ויטלו חלק בהחזקתה. וזהו שנאמר: "טרף", מלשון: "מי ישלו 
יטרף". כלומר טלטולים ונדודים, "נתן ליראיו", הם ראשי הישיבות, כדי להזכיר לעולם 
כולו את בריתו, זו התורה (נדרים לב ע"א), ככתוב: "אם לא בריתי יומם ולילה, חקות שמים 

 וארץ לא שמתי" (ירמיה לג, כה).
מכתת רגלי  ח הדדי. אני פועל לזכות אותם והם משתדלים לזכות אותי. אניואבל הרו

מארץ לארץ מעיר לעיר ומבית לבית ומנסה לעורר לבבות להחזקת מוסדות התורה. פוקד 
בתי חסידים, ליטאים, מכל הסוגים. ומתפתחת שיחה, אני מספר על מצוקת המוסדות 
והם מחזקים לבי באמונה ובטחון. וכבר אמרתי להם, שעל ידם הבנתי דברי הגמרא (חולין 

ם, יש רוצה [לתת] ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה". וכבר תמהו ז ע"ב): "ישראל קדושי
בתוספות, אם יש לו ואינו רוצה, מה קדושתו. אבל אילו היו שומעים את להט אמונתו, 
שגם זה לטובה, ויש לקבל יסורים באהבה, את יסורי הזולת כמובן, ולהתאזר בבטחון, 

 ישועת ה' כהרף עין, היש קדוש כמוהו!
תי לבית חסידי ונתקבלתי בסבר פנים יפות, בעל הבית בר אורין ובר אבהן הכלל, נקלע

 פתח את ידו, ואני פתחתי לפניו את סגור לבי. -
ור, חותני חסיד אמרתי: "אתם חסידים, אני חונכתי ב'חדר' ליטאי. הורי היו חסידי ג

אומר  ובאוויטש, כולם עובדים לקל אחד, וקבל האמת ממי שאמרה.יל ברסלב, גיסי חסיד
לך מה ששמעתי מהמשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל. יהודים הם רחמנים בישנים 
וגומלי חסדים (יבמות עט ע"א), שרשי כל המדות הטובות. אבל אסור לנו לשכוח שגם 
המידות הרעות מקננות בנו. והביא לכך ראיה מוכחת מדברי רבנו יונה בספרו "שערי 

 מר שאינו רק ספר מוסר, אלא ספר הלכה.תשובה", שרבי עקיבא איגר זצ"ל א
וכתב ("שערי תשובה" שער ג אות לד): נצטוינו "לבלתי רום לבבו מאחיו" (שברים יז, 

 -מקננת בנו סיר מנפשנו מידת הגאוה. הרי שהי הכ), והוזהרנו בזה לה
ועוד (שם, אות לו): "לא תאמץ את לבבך", הוזהרנו להסיר מנפשנו מידת האכזריות. 

 בענו אכזרים אנו.הרי שבט
ועוד (שם, אות לט): "לא תשנא את אחיך בלבבך", הוזהרנו בזה להסיר מנפשנו מידת 

 -השנאה לזולת 
ואיך זה מסתדר עם היותנו רחמנים וגומלי חסדים? אין כאן סתירה, כי האדם מלא 

 סתירות, ואור וחושך מתערבלים בנפשו. ועלינו להגביר את האור ולדחות את החושך.
ף, שכיוצא בכך כל ישראל מאמינים בני מאמינים (שבת צז ע"א), האמונה והוסי

נטועה בנו כמורשת האבות הקדושים וכולנו שמענו מפי עליון "אנכי ה' אלקיך" (שמות כ, 
ב), שכל נשמות ישראל עמדו בהר סיני (שבת קמו ע"א), ודיבורו של הקדוש ברוך הוא 

 -כמעשה (שבת קיט ע"ב) 
ה לעמת זה עשה האלקים" (קהלת ז, יד), וכשם שמקנן בנו אור ועם זאת "גם את ז

האמונה כך מקנן בנו חושך הכפירה, וגם זה מפורש בכתוב: "ולא תתורו אחרי לבבכם" 
(במדבר טו, לט) זו מינות (רש"י, מברכות יב ע"ב). לכן, אמר, אין צורך להבהל כשמגיחה 

צונית של המידה החבויה, כשם חלילה מחשבת מינות, הרהור ספקני. זו גיחה בלתי ר
שלפעמים מגיח הרהור אכזריות או שנאה. זו עבודת האדם, להגביר את האור שבנפשו 

 ולמגר את החושך.
 -שמעתי את הדברים, ושאלתי את מהשגיח: איני מבין 

"וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" (בראשית א, לא). משמע, שאין 
רע לחלוטין, שאין לו מקום ושעה. ואכן בגאוה יש בחינת "ויגבה לבו בדרכי ה'"  באדם כח

(דברי הימים ב יז, ו). ושאול נענש שרחם על האכזרים (מדרש תהלים ז). ונאמר: "הלא 
משנאיך ה' אשנא" (תהלים קלט, כא), "אהבי ה' שנאו רע" (תהלים צז, י). הכלל, כבר אמר 

יה המדה "מדה", כי יש להשתמש בה במדה, לצרכה הסבא מקלם זצ"ל, שלפיכך קרו
ובשעתה. אבל מאחר ונתחדש כאן שגם הכפירה היא מדה, איך אפשר לומר גם עליה 

 "והנה טוב מאד". האם יש לה מקום כלל, איזה שהוא שמוש?!
וענה לי: אכן כן. כך אמרו בשם רבי ישראל מסלאנט זצ"ל, שלפיכך נבראה גם מדה זו, 

לפניך עני נצרך, אל תחזק לבו בדבורי אמונה ותאמר שישליך יהבו, אלא די שכאשר יבוא 
תתעלם לשעה מהבורא הזן ומפרנס לכל, ותתן לו בעין טובה וביד רחבה. באמונה ובטחון 

 -תשתמש בפרנסתך שלך, ולא עבור הזולת 
למרצם והשתדלותם, כשזה  לתי גבירים שלצורך פרנסתם אין גבווכאן, כשאני פוקד ב

 תמיכה בלומדי התורה הופכים הם לפתע לבעלי אמונה ובטחון ללא סייג"...מגיע ל
שמע, ואמר: "ראשית, הצדק עמכם. ואימרה זו שאמרת בשם רבי ישראל מסלאנט 
זצ"ל, מפורסמת גם אצלנו בשם היהודי הקדוש מפשיסחא זצ"ל ("בית יעקב", פרשת 

 -קדושים). ותרשו לי להסמיך לכך סיפור חסידי" 
סיפורים הם הדלק של הדרשות: "לא המדרש עיקר, אלא המעשה" (אבות פ"א אח, 

 מ"ז), כידוע...
פתח וסיפר סיפור מהספר "שבחי הבעל שם טוב" (אות קכ): פעם הגיעו בני מז'יבוז' 
אל בעל שם טוב זצ"ל בשועה: מושל העיר הודיעם שגדוד צבא עומד לערוך אימונים 

 -ל בביתה בסביבה, וכל משפחה חייבת לארח חי
 חשכו העיניים!

חיל גוי בבית יהודי, על התנהגותו ושפתו. והוא יפשוט יד במאכלים ויטריף את כל 
 המטבח. ובבית יש נערות, ופגיעתו רעה. איזו צרה!

פנה הבעל שם טוב לתלמידו ורעו הצדיק רבי נחמן מהורודונקא זצ"ל, שיתפלל 
 !להעברת רוע הגזרה. שמע, והפטיר: "גם זו לטובה"

אמר לו הבעל שם טוב: "כמה יפה שלא היית בדורו של המן, שהיית אומר גם על 
 גזרתו 'גם זו לטובה'!"...

כמה נהניתי, אבל המארח לא סיים עדיין. אמר: סיפור זה הביא ה"דברי ישראל" 
ממודז'יץ זצ"ל בספרו (בתחלת פרשת בשלח), וכתב: האמת שהיתה זו אכן מדתו של 

 -אומר על כל דבר "גם זו לטובה" (תענית כא ע"ב)  נחום איש גמזו, שהיה
בה מלאה באבנים טובות ומרגליות לקיסר והחליפום בדרך בעפר. ישלחו על ידו ת

בקש המלך להרגו ואמר: "גם זו לטובה". בא אליהו הנביא ואמר: "אולי זה החול הפלאי 
בתו באבנים ישבעזרתו נצח אברהם אבינו את המלכים". בדקו ומצאו שכן הוא, ומלאו ת

 טובות ומרגליות, הועילו אפוא אמונתו ובטחונו.
ואמר על כך הרבי ממודז'יץ: נחום איש גמזו רשאי היה להשתמש במדה זו, לגביו. 
אבל אין להשתמש בו לגבי הזולת: "ויהי בשלח פרעה את העם", כשמדובר על הכלל, "ולא 

 ...נחם" (שמות יג, יז), אל תשתמשו במדתו של נחום איש גמזו
וגם לא  -וגם לא כשהשלטונות דורשים לארח חיילים נכריים בבתי המשפחות 

 כשמוסדות התורה נאנקים תחת העול!...
 -ואספר 

הגעתי אל גביר אדיר, שברוך השם רואה את עולמו בחייו. חי חיים שהם מעין העולם 
הזה הבא. למה הכוונה, לדברי הגמרא (בבא בתרא עה ע"ב): לא בירושלים של העולם 

ירושלים של העולם הבא. ירושלים של העולם הזה כל הרוצה לעלות עולה, של העולם 
 -הבא אין עולים אלא המוזמנים לה 

גם לביתו, לטירתו, אין עולים אלא המוזמנים לו. יש לקבוע תורה, ולעבור שורת 
, מחסומים ותשאולים. עד שיש לך הזכות להכנס מפרוזדור לטרקלין, שוב מעין עולם הבא

 ולבוסס בשטיח הטובעני עד שאתה מגיע אל היד המושטת ל"שלום עליכם" לבבי.
שקעתי בכסא ודברתי על צרתם של כמאתים האברכים שאינם מקבלים קצבתם מזה 
כחצי שנה. והוא, כל כולו הזדהות, מצטט את המשנה: "כך היא דרכה של תורה, פת 

איי" (אבות פ"ו מ"ד). זה כבר  במלח תאכל וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, איי איי
עושה כן, אשריך וטוב לך!" תהיה  אתה"אם  -הרגיז אותי. אמרתי: אמת, אבל מה ההמשך 

 כך! אתה
על אברהם אבינו אומר המדרש (שיר השירים רבה א, נט) שהיה ממרר ומסגף עצמו 

נתן  -גם לערביים המשתחוים לאבק רגליהם (קדושין לב ע"ב)  -ביסורים. אבל לאחרים 
 לשונות בחרדל (בבא מציעא פו ע"ב)!

 ויר.והח
אמרתי לו: בוא ושמע, גביר אחד הגיע לימי הזקנה, ערך חשבון נפשו וחשכו עיניו. 
בשברון לב הלך אל רבו ופרט כל עוונותיו, ביקש תיקון תשובה. מוכן הוא לצום, להסתגף, 

 להתענות, מה שהרב יאמר!
 רהור וערעור?!"חקר הרבי: "ומה שאומר לך תעשה, בלי ה

 כן, הוא מבטיח!
 אמר לו: "אם כן, תאכל כל יום ברבורים ושלו ודגים, ושתות יינות מבוסמים!"

 חשכו עיניו. האם רומז הרב לתשובתו שנדחתה, ואין רוצים בה?!
ק. ועויתך, במחן ענין" ו"מדוע", ענה הרב, "זו התשובה הרצויה, "וחטאך, בצדקה פר

תה מסתגף, תחליט שגם העניים רשאים לצום, אבל אם דניאל ד, כד)! אלא שאם א(
 -תתענג בברבורים אבוסים, תתן להם לפחות לחם לשובע" 

 ורואה אני, שאצלך זה לא עזר...
 רונו העמיק.וחו

אמרתי: בוא ונלמד קטע בגמרא. הסיפור ידוע, אולי ישעמם אותך, אבל אני מזכיר 
 אותו כדי לשאול עליו שאלה.

הגמרא מספרת (ברכות ס ע"ב) שרבי עקיבא הלך בדרך, והגיע למקום ישוב, בקש 
מקום ללון, וסרבו. אמר: "כל דעביד רחמנא, לטב". מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל 
לטובה. הלך ולן במדבר. היו עמו תרנגול, חמור, ונר. באה רוח וכבתה את הנר. בא חתול 

לא הייתי מאחל לעצמי להיות שם באותה  -החמור וטרף את התרנגול, בא אריה וטרף את 
שעה. ורבי עקיבא אמר: כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטובה. בבוקר ראה שגדוד 
פשט על הישוב ולקח את תושביו בשבי. ואילו היה הנר דולק, התרנגול קורא או החמור 

 נוער, היו שובים גם אותו.
 אישר: הספור ידוע.

 ר?שאלתי: איך הדליק את הנ
 ענה: כנראה שהיה עמו סוג של מצת.

 הסכמתי: מסתבר. אם כך, מדוע לא שב והדליק את הנר?



 

ד 

 השתאה: נכון, זו אכן שאלה.
אמרתי: אם הילד קורא במטתו באישון לילה, והאב בא וסוגר את האור, הילד לא 
 ישוב וידליק! זו היתה השקפתו המוצקת של רבי עקיבא. ה' עושה הכל, ולטובה. ואם האב

 שלח רוח שתכבה את הנר, איך אעז להדליקו!
 כמה התפעל מהתשובה!

אמרתי: ורבי עקיבא, שידע שה' עושה הכל, היה גבאי צדקה, "יד עניים" (קדושין כז 
ע"א). וכשהיו תלמידיו זקוקים למעות לא אמר להם שכל מה שה' עושה לטובה והמקום 

כשהוא ערב לפרעונו. [אמרה לו:  ימלא חסרונם, אלא פנה לאותה מטרוניתה ולוה כסף רב,
איני מאמינה לך. אמר לה: מי את רוצה כערב. אמרה לו: מי שאמר והיה העולם, והים 
הגדול. כשהגיע זמן הפרעון חלה רבי עקיבא ולא בא. הלכה לשפת הים ואמרה: רבונו של 

בדבר.  עולם, גלוי וידוע לפניך שרבי עקיבא חולה ואין בידו לפרוע החוב. ראה, שאתה ערב
מה עשה הקדוש ברוך הוא, באותו היום נשתטית בתו של קיסר ונטלה ארגז מלא אבנים 
טובות ודינרי זהב וזרקה לים, והים הביאו למרגלות אותה מטרוניתא. לימים נתרפא רבי 
עקיבא ובא להחזיר חובו, אמרה לו: כבר פניתי לערב ושילם החוב, והא לך מה שפרע לי 

 -עשר רבי עקיבא] (נדרים נ ע"א, ובר"ן ותוספות) יותר. ומאותו עודף הת
אשריך, אמרתי לאותו עשיר, שאתה בעל בטחון כרבי עקיבא, ואומר שהכל לטובה. 

 אך כל זה לגביך. עבור הזולת, היה "יד עניים" כרבי עקיבא!
 והעניק, וביד רחבה!

 (והגדת)

 
 ברוך אומר, ועושה!

רבי מאר. כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים שנינו (סוטה לו סוף ע"א): תניא, היה 
מתנצחים זה עם זה. זה אומר: אני יורד לים תחילה, וזה אומר אני יורד לים תחילה. קפץ 
שבטו של בנימים וירד לים תחילה. אמר לו רבי יהודה, לא כך היה מעשה, אלא זה אומר 

נחשון בן עמינדב וירד  אין אני יורד לים תחילה וזה אומר אין אני יורד לים תחילה. קפץ
 לים תחילה.

וידוע, שבעניני אגדה אין מחלוקות, אלא אלו ואלו דברי אלקים חיים (ערובין יג ע"ב). 
ואף כאן, כתבו בעלי התוספות (שמות יד, טו) שנחשון קפץ תחילה, ושבט בנימין אחריו, 

 לפני שבט יהודה ושאר השבטים. כך שאלו ואלו דברי אלקים חיים.
ש להבין, איך יכונו יחדיו שתי הדעות, שהיו השבטים מתנצחים, זה אומר אך זאת י

אני יורד לים תחילה וזה אומר אני יורד לים תחילה, ורבי יהודה אומר לא כך היה מעשה, 
 -אלא זה אומר אין אני יורד תחילה וזה אומר אין אני יורד תחילה 

 רד, ודי!י -ועוד, מה יש להם להתנצח, זה אומר אני יורד תחילה 
איני אומר שכך היה, אבל הרעיון נוקב כל כך! שמעתי, שהיו מתנצחים זה  -ושמעתי 

עם זה וכל אחד אמר אני יורד תחילה. ורבי יהודה אומר שלא כך היה מעשה. כלומר, 
כשבא למעשה, תעשה, אל תדבר, הוברר שזה אומר למעשה אין אני יורד תחילה, וזה 

 אומר אין אני יורד תחילה...
איי, כל בן ישיבה מוכן 'ללמוד כל החיים', ממש: "אחת שאלתי מאת ה', אותה אבקש, 
שבתי בבית ה' כל ימי חיי" (תהלים כז, ד), עד זבולא בתריתא, "אדם כי ימות באהל" 

 -(במדבר יט, יד), אפילו בשעת מיתה יעסוק בתורה (שבת פג ע"ב), לא ימוש מתוך האהל 
מלא', זה רק כדי שיוכל להמשיך וללמוד בראש שקט הרי כל מה שהוא דורש 'סידור 

- 
כמה נפלא! אתה יודע מה? בוא לא נדבר על לימוד כל החיים. מה דעתך, רק על היום. 
אה? הגעת בזמן לסדר, לא פטפטת במהלכו, ולא חלמת על הגמרא? אז את מי אתה 

 מרמה, תלמד שבוע כדברי, ואחר כך תדבר...
אני יורד תחילה", בדיבורים הם חזקים, עד שזה מגיע  אבל כך דרך העולם: "זה אומר

 -למעשה. וכבר ספרתי 
זה היה באותם ימים בהם לא היו מים בברזים. בחצר היתה באר ממנה היו שואבים. 
באישון לילה, בעיצומו של החורף, הגשמים היכו על התריסים המוגפים. והרוח הרעידתם. 

ונשמע קולו של האב: "אני צמא! ילדים, מי  הרעמים הרעימו והכל התחפרו בשמיכותיהם,
 יביא לי כוס מים!"

אח, כזו מצוה, כבוד אב! "החמורה שבמצוות", קורא לה התלמוד הירושלמי (ריש 
 -פאה), השוה כבודו לכבוד המקום (קדושין ל ע"ב) 

 זו מצוה חשובה מכדי לעשותה כלאחר יד.
, ומבקש לשתות. זו מצוה "שמעו", נשמע קולו של הבן הבכור בעלטה, "אבא צמא

 -גדולה, נמכרנה לכל המרבה במחיר! 
 עשרה שקלים, כוס מים לאבא!"

 "שנים עשר", אמר האח השני.
 "ארבעה עשר", אח שלישי.

 "עשרים", אח רביעי.
 "מה אתכם", התערב החמישי, "מצוה כה חשובה, עשרים שקלים בלבד?!"

 "ילדים, אנא, אני צמא!" נשמעה תחינתו של האב.
 "אבא, אנחנו מסדרים את הענין!" ענה הבכור. ובכן, כמה אתה מציע?"

 "חמישים!"
נשמעו מלמולי הערכה. הבן הבכור פתח: "חמישים שקלים, פעם ראשונה. חמישים, 

 פעם שניה. מישהו מוסיף?! חמישים, פעם שלישית. זכה לו! זכית במצוה!" בישר לו.
 -"יישר כח! כעת, אני מכבד בה את אבא!" 

 ך זכה במצוה כפולה!...וכ
 (והגדת)

 
 "וזדים טבעת"

"וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים" (שמות יד, 
כג). בשעתו, כשבקש פרעה לאבד את ישראל, נאמר: "הבה נתחכמה לו" (שמות א, י), 

רוך הוא. ואמרו בגמרא (סוטה יא ע"א) שבקש להתחכם למושיעם של ישראל, לקדוש ב
ידע שמשפטיו במידה כנגד מידה (סוטה ח ע"ב), ולפיכך גזר להטביע תינוקות ישראל 

 -ביאור, משום שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם (בראשית ט, יא) 
ולא הבין שהקדוש ברוך הוא לא צריך להביא עליו מבול להטביעו, אלא הוא יכנס לים 

 אובדנו! סוף מרצונו, ידהר לקראת
דוגמת מה שמספרים, שגביר אחד תמה באזני ה"חפץ חיים" זצ"ל: "אומרים שהקדוש 
ברוך הוא יכול לרושש ולהעשיר ברגע אחד. אצלי, איני רואה כיצד: יש לי אחוזות 
ונחלאות, יש לי בתי חרושת ומניות, יש לי השקעות בחוץ לארץ ופקדונות בבנקים. 

 ן. אבל ברגע אחד, כיצד?"בשלבים, שלא נפתח פה חלילה, יתכ
חייך ה"חפץ חיים": "טוען אתה שבלתי אפשרי ליטול ממך כל הונך ברגע אחד, ניחא. 

 -אבל אפשר ליטול אותך מהונך ברגע אחד" 
 והגביר החויר. זה, לא עלה בדעתו...

פרעה טען שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא עוד מבול מים לעולם, ולכן מחוסן 
 במדיה כנגד מידה על הטבעת ילדי ישראל ביאור.הוא מפני עונש 

 -ניחא, אבל אותך יכול להביא לתוך המים 
 על כך לא חשב...

אבל נשאלת השאלה: כיצד באמת נפתה להכנס בעינים פקוחות למלכודת. הלא ראה 
שהים נחצה לי"ב גזרים, והמים חומה, והקרקע מוצקה, ומעליהם תקרת מים קפואים. וכי 

 לכבודו, שנכנס קוממיות לקראת סופו?!סבר שזה נעשה 
הרמב"ן (שמות יד, כא) ענה על כך: ה' השיב רוח קדים עזה כל הלילה, וסברו המצרים 

ח בוקעת הים לגזרים, לא שמו שהרוח העזה הפכה את הים לחרבה. "אף על פי שאין הרו
 ם לזאת, ובאו אחריהם מרוב תאותם להרע להם".גלבם 

 -מה נאמר כאן, מה ארע 
 מעו סיפור ששמעתי בנובהרדוק.ש

היה שיכור, התמכר לטיפה המרה. התגולל בשכרותו והמיט חרפה על משפחתו. אי 
אפשר היה לגמלו. "תפסת מועט, תפסת", דרשו שיתחייב שלא ישתה לבדו. ראשית, זה 
יגביל את שתיתו, לא תמיד ימצא עם מי לשתות. ושנית, יהיה מי שיפקח עליו, יתמוך בו, 

 לביתו לפני שיתמוטט ברחוב. וביאו
תקף עליו הרצון לשתות, אבל זכר את הבטחתו. חיכה שיבוא אדם, יארח לחברה, 

 ואיש לא בא. כולם עסוקים, מלבדו.
 ישב, והמתין, וקצרה רוחו.

אמר לנפשו: "הבטחתי שלא אשתה לבד, את הבטחתי אשמור. אבל כשיבוא החבר, 
 -שיהיה הכל מוכן ומזומן" 

 ת הבקבוק לשולחן. וגם שתי כוסות הביא, והמתין, והחבר לא בא.קם, והביא א
קצרה רוחו, החליט לקצר עוד יותר את ההמתנה. לכשיבוא, שיוכלו להגיד מיד. מילא 
את שתי הכוסות על גדותן. הניחוח גרה לבתי נשוא. אבל איש כבוד הוא, הבטיח הבטחה. 

. מה עושים? לשתות אינו יכול, המתין בדריכות, העביר מבטו מהחלון לפתח, ואין איש
 ולהמנע אינו מסוגל!

לפתע אורו עיניו. נדרכו חושיו: זבוב טורדני זמזם, הסתובב במעופו. נחת על שפת 
 הכוס, שפשף רגליו.

 "לחיים", אמר לזבוב, והגיר את הכוס לגרונו.
 הזבוב נראה אדיש.

 לחש לו בחבה: "עד שאתה תתחיל לשתות, אגמור את הבקבוק"...
ופו של דבר, נאלץ לשתות גם את כוסו של הזבוב. אבל את תפקידו מילא, ארח לו בס
 לשתיה.

האמנם סבר שעל כך התחייב, שזה נקרא שלא שתה לבדו? אין זו שאלה. הלא רצה 
 לשתות, להט והשתוקק. מוכן היה אפוא להתלות בכל דבר. גם בזבוב.

 ומה רוצים מפרעה, שנתלה ברוח הקדים...
 (והגדת)

 בדרך הדרוש  
 ארץ דרך אלהים נחם ולא העם את פרעה בשלח ויהי
 בראתם העם ינחם פן אלהים אמר כי הוא קרוב כי פלשתים
 (יג, יז) :מצרימה ושבו מלחמה

 מה פ"ע נראה', וכו עלו וחמשים הכתוב המך את לבאר
 וענו ועבדום אבינו לאברהם שנאמר דמה במפרשים דאיתא
' ס הוא ישראל בני מספר סתם כן כי, רבוא' ס רק הנו אותם
 כמו רבוא' ס פעמים' ה במצרים היו ישראל בני אמנם, רבוא

 אחד י"ופירש, מצרים מארץ ישראל בני עלו וחמשים שכתוב
 מה נמצא, אפילה ימי בשלשת מתו חלקים' וד יצאו מחמשה

 פעמים' ה עשו שנים ל"בת עבודה לעשות רבוא' לס ראוי שהיה
  רבוא' ס

 בני ומושב ונתקים ל"ת עולה ו"פ פעמים' ה כי, שנים ו"בפ
 . שנה ל"ת מצרים בארץ ישבו אשר ישראל

 העם ינחם פן' וגו אלקים נחם ולא דקאמר ש"א כ"וא
 באמת הא תקשה שלא וכדי, מצרימה ושבו מלחמה בראותם

 שאמר הזמן הגיע לא דעדיין מאחר למצרים שישובו הוא בדין
 ל"ר ישראל בני עלו וחמשים כמתרץ בא כ"ע, לאברהם ה"הקב

 שהיו נמצא חמישית חלק רק היה לא ממצרים שיצאו רבוא' דס
 .הקץ נשלם וכבר רבוא' ס פעמים' ה במצרים

 (בא ישועה ונחמה)

ויאמרו  לה' הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז
 (טו, א) לאמר

 לבשר ולא יאמרוה' במדרש תנחומא : אז ישיר משה, "לה
 אומר' תדיי בן אלעזר רבי לאמר מהו לאמר ויאמרו ודם וכו',

 עזי אמר משה גאה גאה כי גומרין וישראל תחלה פתח משה
 איש' ה אמר משה לישועה לי ויהי אומרים וישראל יה וזמרת

'" יש להבין מה רצה בהא שמו וכו' ה אומרים וישראל מלחמה
 ד"לה' יאמרוה", 

ואפשר לבאר ע"פ מה דאיתא בגמ' סוטה הפלוגתא האיך 
אמרו ישראל את השירה, ואיתא התם שאמרו כקטן שגדול 
מקרה לו את ההלל. והיינו מדין שומע כעונה. והנה  כתבו 
האחרונים שדין "שומע כעונה" שייך רק בדברים שבין אדם 

ובברכות, אבל בדברים שבין אדם למקום, כגון בתפילה 
לחבירו, כגון מצוות תוכחה, שם לא שייך לומר שומע כעונה 

שהרי נדרש כאן שמיעה ממש, וכן כלפי דין הפקר, הרי הוא 
בעצמו צריך לומר בפיו. וי"ל, דזה היה קשה לו למדרש, שהאיך 
אמרו השירה ויצאו מדין "שומע כעונה"? אלא כיון ד"לה' 

 (ציוני תורה) פשר לצאת ידי שומע כעונה.יאמרוה", שפיר א

 (תהילים קיד) הים ראה וינוס

 ישמעאל' דר ברייתא ראה מה וינוס ראה הים במדרש
 לים ה"הקב כשאמר במדרש דאיתא ונראה, ותמוה ראה

 מה ז"ע עובדי והללו ז"עע הללו ה"הקב לפני הים אמר שיקרע
' תלי וזה תשובה עשו הללו ה"הקב אמר מאלו אלו נשתנו

 מוכח ולכאורה לא או נ"בב תשובה מועלת אם בפלוגתא
 מה) א"ע ז"ל דף( יומא' בגמ דאיתא נ"בב מועלת דתשובה
 שלא דהיינו בשמותם רקבון שיעלה ירקב רשעים ושם דכתיב

 למה וקשה רשע שם על דהיינו שמם על לאדם קוראין יהי
 דישמעאל והתירוץ רשע' הי ישמעאל הלא ישמעאל קוראין
  נ"בב גם מהני דתשובה מוכח ומזה תשובה עשה

 ותירץ' וכו הללו וקשה וינוס ראה הים המדרש שפיר ז"לפ
 שפיר וזה ישמעאל מכח תשובה דמהני ל"ומנ תשובה עשו דהם

 .(מדרש יונתן)                                        :ק"ודו ראה י"דר ברייתא



 

 

 

 בכל יום יםהירת ש
שירת הים לומר בסדר התפלה נתקן 

אך דא עקא  .כל יום בסוף פסוקי דזמרהב
שההרגל נעשה טבע, ולא שמים על לב 

לכבוד  גודל אמירת השבח הזה, על כן
'שבת שירה' נביא כאן כמה נקודות 

  לחיזוק אמירת השירה.
 זכה לאמרה לעתידי

(מתורגם מלשון כתוב  )11בזוהר הקדוש
ת ירש כשאומריםה עש התאוב": הזוהר)

ר תכ תואול בארשת יסנת כרטעתם, מיה
 ךלת מר אטעא להו ךרוב שדוקיד התעש
ת מושק בקוחף ולור גתכ תואו, ויחשמה
א הו ךרוב שדוקר הטעתהש מו, כיםשדוק

 יעבטהם וית הל אארשי רובעם שיו תואו
 ךם כושמיו. ושרפה וערת פנוחל מת כא
י ל מכ. ווזה הירשב נוצוים רשם לדא יךרצ
ת ת אאורה לכ, זוהזם הלעוב הה לכוזש
ת ירגחבר ותכה תוי אונוקתב יחשמה ךלמ
 ."םש ה זוירש חבשה לכזו, וינוי זלכ

 בשמחה רבה
כל יום, בכון בשירת הים שאומרים י"

לאומרה בקול ובשמחה רבה, כאילו אותה 
 .)2שעה יצא ממצרים"

 כפרת עוונות
הוא עלוי גדול לשכינת עוזנו, ועל כן ו"

צריך לאומרה בשמחה רבה ובנעימה, 
ויצייר בדעתו כאילו עומד ביבשה בתוך 

צרים נטבעים והוא ניצול, והיא הים והמ
"והוא  .)3"סגולה לכפרת עוונותיו כידוע

 .)4שלמות הנפש מאוד"
 

.  פרק עגספר חרדים  )2 .רשת תרומה דף קלא, בפ )1
 סידור רבי שבתי. )4 .צפורן שמיר סימן ב אות כד )3
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ים ִק ֵאל ֵלאמֹר ָּפקֹד ִיְפקֹד ֱאִּכי ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביַע ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָר 
באמונה עד שהיו יוסף  .ֶאְתֶכם

 .זה לזה רגילים 
 )נועם אלימלך( 

 
שכל לומר הכביד לבם ה'  .ִמְצָרִיםִנְלָחם ָלֶהם ּבְ ה' ִּכי 

המכות שהיו במצרים היה דרך מקרה, ורדפו אחריהם. 
הוא  שראו הנסים שנעשו על הים, הודו ואמרו וכ
 )קול שמחה( בעשרת המכות. -ש

 
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנָפקּו : 'בתרגום. ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יְֹצִאים ְּבָיד ָרָמה

או בני ', דאיתא בזוהר שבספר הזוהר יצְּבֵריׁש ְגִלי
מהגלות ישראל מהגלות. וזה הרמז 

בי 'בריש גלי' כשיתגלה תורת 'בריש' ראשי תבות 
 וחאי.ר מעון 

גם ידוע שהבעל שם טוב שאל את משיח אימתי קאתי 
וזה מרומז  .מר, אמר לו לכשיפוצו מעינותיך חוצה

ם אז עלשראלבי 'בריש גלי' כשיתגלה תורת 
 )דגל מחנה אפרים( יצאו מהגלות.

 
בגימטריא (עם הכולל). ְוַהַּמִים ָלֶהם חָֹמה

, שהאמונה והבטחון )75( בגימטריא , )101(
 )אמרי ברוך( .ומגן היו להם 

 
הגילוי לאחר  ָמִרים ֵהם.ְוא ָיְכלּו ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמָּמָרה ִּכי 

בעלי  בעצמםהגדול של קריעת ים סוף, חשבו שהם 
לקבל ממשה רבנו. אינם צריכים השגה ו

 (לשון אמר מר)מהרבי שלהם   - 
 )מלובלין ביהר( בעצמם רבי'ס. הם  - ש חשבו

 
סגולת יום השבת . ַהְּׁשִביִעיַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו ַּבּיֹום 

 .מקומו של עולם -היא שלא יצא מדבקותו בשי"ת 
 )אמרי חיים( 

 
בזמן גדלות ימשיך על עצמו הכח גם לימי 

 קטנות
ֵאִלים  חז"ל דרשו את הפסוק 'מי  ה'.ִמי ָכֹמָכה ּבָ

כמכה באלמים ה'', שהקב"ה רואה את רשעת הגוים 
ועושה עצמו כאלם ואינם מענישם על אתר. וצריך 
להבין מדוע אמרו זאת עכשיו, הלא עכשיו ראו עין 

בעין את גודל תקפו וגבורתו של הקב"ה שעשה 
נקמה ברשעים, ואם כן אין שייך שבח זה לכאן. ויש 

שהיו אז במדרגה גדולה, לומר שבני ישראל 
המשיכו על עצמם אז את גודל כח אמירת שירות 
ותשבחות, שגם כאשר לא יראו נפלאותיו ונוראותיו 

 של הקב"ה, יוכלו להללו ולשיר לפניו.
 )מבעלזאיהושע רבי מהר"י ( 

 
יַע ַלֲעָנָוה ְרָאה ַיּגִ  ַעל ְיֵדי ַהּיִ
תֹוְך ַהיָּם ה ּבְ ׁשָ יַּּבָ ָרֵאל ָהְלכּו ּבַ ִלְכאֹוָרה  .ּוְבֵני ִיׂשְ

ה ׁשָ ּבָ ּיַ תֹוְך ַהּיָם, ִאם ָהְלכּו ּבַ א ָהִעְנָין הּוא . ֹלא ָהיּו ּבְ ֶאּלָ
ֵדי ָלֹבא ִלְבִחיַנת ִיְרָאה ָצִריְך  ּכְ קֶֹדם ָלֹבא ִלְבִחיַנת ׁשֶ

ַיד , ֲעָנָוה י ּבְ ֵלָמה ּכִ ֱאמּוָנה ׁשְ ְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ְוַיֲאִמין ּבֶ ּיִ ׁשֶ
ל ָחיה'  בּוָרֵתנוּ , ֶנֶפׁש ּכָ ינוּ ַמה ּגְ י , ּוָמה ָאנוּ ֶמה ַחּיֵ ּוִבְלּתִ

ר ָצִריְך ָלנוּ ה' ֶאל  ים ְוֹכל ֲאׁשֶ ן ָלנּו ַחּיִ ּתֵ ּיִ , ֵעיֵנינּו ׁשֶ
ר ֱאֶמת ְוַכֲאׁשֶ ָפל הּוא ּבֶ ה ׁשָ ּמָ ֶזה ּכַ יָלא , ִמְתּבֹוֵנן ּבָ ִמּמֵ

י ת ַהׁשֵ ֻדּלַ "ת. נֹוֶפֶלת ָעָליו ֵאיָמה ְוִיְרָאה ּוַפַחד ִמּגְ
יִציַאת ִמְצַרִים ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ יעּו ּבְ ָראּו , ִלְבִחיָנה זֹו ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
בָּ  ה ָלֶהם ַהּקָ ָעׂשָ ל ָהאֹותֹות ְוַהּמֹוְפִתים ׁשֶ מֹו , "הּכָ ּכְ

ֱאַמר  ּנֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים"ׁשֶ כֹור ּבְ ל ּבְ ה ּכָ כֹור'שֶׁ " ַוה' ִהּכָ ' ּבְ
ּסּות ָהרּוחַ  ִחיַנת ּגַ ה , ִהיא ּבְ ִלְבִחיַנת ה' ֹזאת ִהּכָ יעּו ְוִהּגִ

ם'ְוִהּנֵה  .ֲעָנָוה הֹוֵלְך  'ַהּיָ ַלֲעָנָוה ׁשֶ הּוא ַמִים ָהרֹוֵמז
בֹוּהַ ְלָמקֹום ָנמּוךְ  קֹום ּגָ ְוֶזהּו  ,ִמּמָ

ר   ֲאׁשֶ ָבר ָהיּו ָהיּו ֲעַדִין ּכַ ה ּכְ ׁשָ ּבָ ּיַ  ּבַ
ְבִחיַנת ֲעָנָוה ְטרּוִגים ְוִנְקַרע , ּבִ ל ַהּקִ לּו ּכָ ּטְ ּוִבְזכּות ֶזה ּבִ

ם  .ָלֶהם ַהּיָ

ָאז וגו'  ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִיםה'  ַוּיֹוַׁשע
העולם מקשים מדוע לא אמרו ישראל  .ָיִׁשיר מֶֹׁשה

לומר דהנה יש שירה תיכף כשיצאו ממצרים. ו
איתא במסכת קידושין דעבד שברח לפני שש 

אבל אם מת האדון  ,צריך להשלים השש שנים
אינו צריך להשלים. והנה ידוע שישראל יצאו 

אם  ,ממצרים קודם הזמן של ארבע מאות שנים
ש וצריכים כן הוה דינם כמו עבד שברח לפני ש

 אך כשראו שמתו המצריים אם כן אז ,להשלים
נשתחררו לגמרי. משום הכי לא אמרו ש דעוי

 ; ראובן טרוםיחזקאל ארנסטר תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

, כי חששו שעדיין לא שירה תיכף בשעת יציאה
וזהו שאמר  יצאו לחרות עולם ויצטרכו להשלים.

את ישראל "דייקא  "ויושע ה' ביום ההוא"הכתוב 
הוא היתה ישועתם יום ה", שבמיד מצרים

היתה הישועה דוקא  פרש הכתוב במהומשלימה, 
וירא ישראל את מצרים "משום  ,היום ולא קודם

לכן  ,אם כן פטורים הם מלהשלים ,וגו' "מת
 )חנוכת התורה( .אמרו שירה בשמחה רבהאז דייקא 

לאחר כל  להבין איך .ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל
האותות והמופתים והיד החזקה התפתו לחשוב 

בכח משה שהם אמרו כי שיצליחו במלחמה. 
רבינו וכח אבותיו נעשו הנסים, לכן חשבו כי 

וי ל׳הת ק׳מרם ע׳ שהמ׳"עמלק" יוכל לנצח את 
 ראשי תבות עמל"ק, אך הם לא הבחינו כי -

שבזכות אלו יש לו כח  מית״ההסופי תבות הוא 
וזהו מה שנאמר "ראשית גוים עמלק" להמיתם. 

הם הסתכלו רק על הראשי תבות, אבל "ואחריתו 
עדי אובד" בסופי התבות מרומז האבדון 

 (מושב זקנים לבעלי התוספות) שלהם.

ֶאל מֶֹׁשה ְּכתֹב ֹזאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּבָאְזֵני ה' ַוּיֹאֶמר 
ויש לדקדק  .ֲעָמֵלקְיהֹוֻׁשַע ִּכי ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר 

למשה שיכתוב בספר  הקב"השכבר ציוה  מאחר
לשום באזני גם למה הוצרך  ,מצות מחיית עמלק

יהושע בעל פה, הלא ודאי יראה יהושע מה 
אך הענין הוא כי ידוע  .וכן יעשה תורהב בושכת

להכרית  הכששלח דוד המלך את יואב בן צרוי
את עמלק הלך והרג רק את הזכרים והנקבות 

ושאלו דוד הלא כתוב מפורש  ,הניח בחיים
היינו כל  ",ר עמלקכֶ מחה תמחה את זֵ "בתורה 

הן הזכרים והן הנקבות, ולמה החייתה  רוֹ כְ זִ 
 'ר עמלקכָ זָ 'הנקבות, השיבו יואב שרבו למד עמו 

"כתוב  :כתובה אמרשהו וז .רק הזכרים רושפי
 מצות מחייתיכתב שבזה ש "זאת זכרון בספר

 יזכרון לדור עמלק בספר התורה כדי שיהיה
 שהריאבל לא די בזאת כי יכולים לטעות, דורות, 
מחה תמחה את זכר "תוב מפורש בתורה כאף ש
ר כָ זָ ולקרות לטעות מקום יש עדיין  ",עמלק

 לכן, ליכא נקודות ספר תורהכי ב ,רכֶ זֵ במקום 
כי "בעל פה גם מסור לו  "ושים באזני יהושע"

 "עמלקר כֶ זֵ את " " שהמחיה היאמחה אמחה
.רכָ זָ תטעה לקרוא ולא  שלא ישאר מאתו שום זכר

  )קול אליהו( 

ה'ֶלעְך תְמִליצֹוןאּוַמֲעׂשֶ
ועל  ,למד חכמת הטבע והפילוסופיאיהודי אחד ש

באותה שעה שנבקע הים פי חכמות הללו יצא לו ש
היה צריך הים להבקע על פי הטבע של הים, ואם 

קריעת הים שאנו של כן מה זה הרעש מהנס 
בוכה גדולה, ונסע זו הלך במ קושיאעם  .מאמינים

קודם  עוד להבעל שם טוב, כאשר בא שמה
ששאל, הלך הבעל שם טוב לבית הכנסת וציוה 

בהיות וכך אמר: לקבץ את בני העיר ודרש לפניהם, 
מה כי יש שוטים בעולם ואפיקורסים שהוקשה להם 

, אמנם עינים להם ולא יראו כי הנס בקריעת ים סוף
אלהי"ם גימטריא  ',בראשית ברא אלהים'כתיב 

, וזהו ב"ההטבע בעצמו גם כן ברא הקשהטב"ע, 
 -ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו שדרשו חז"ל 

עם מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא  ,אֹונָ ְת לִ 
, ומאז הטביע הקדוש שיבקע היםמעשה בראשית 

בטבע הים שיתבקע לפני בני ישראל ברוך הוא 
אותה שעה, וממילא הנס יותר גדול, כי בראשית ב

זו  בריאת העולם עשה הקדוש ברוך הוא טבע
לצורך ישראל, ובראשית בשביל ישראל שנקראו 
ראשית נברא טבע זו, ובאם לא היו ישראל צריכים 

הקדוש ברוך הוא עושה טבע זו  לזה הנס לא היה
 .בים

 מ
שואל ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם על הפסוק 

קריאת צער),  המדרש 'מי צווח ווי' ('ויהי' הוא כמו 'ווי'
צווח פרעה ומביא כמה תשובות על זה, ואחר מהם '

ווי'. מבאר המשך חכמה הרי פרעה רדף את הבני 
ישראל ורצה לעשות הכל שלא יתרבו, אם כן למה 
צווח ווי כשיצאו. אלא כך דרכם של צוררי ישראל 

להשתמש בכל הדורות, שבני ישראל נחוצים להם 
בהם בתור שעיר לעזאזל לשכך חמת ההמון 

כל פעם שמתעורר מלהתקומם נגד הממשלה, 
מלוכה הם מסיתים את העם נגד משהו נגד ה

היהודים ונותנים רשות למשחית רח"ל, ובזה 
וזהו שאמרו  מרגיעים את רוחם נגד הממשלה.

חז"ל שנצטרע פרעה ושחט ילדי ישראל, רצה לומר 
צרעת המרד פרחה בממשלה ורצו לרפאות על ידי 

חשב בלבו על כן צווח פרעה ווי, ש .שחיטת ישראל
שעיר לעזאזל בעת  עתשלא טוב עשה שחסר לו כ

   .שיהיה מרידה



 

 (ג)ּתֹור ַהָּזָהב 
ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ֶׁשִהְתַאְּספּו ִלְצַפת ִמְּפזּורֹות 

ַעד ֶׁשַּגם ַּפְרְנֵסי , ֶהֱעלּו ָּבּה ֶאת ֶקֶרן ַהּתֹוָרה, ַהּגֹוָלה
ְוכֹה ְמָתֵאר . ְולֹוְמֶדיָה  ָהִעיר ִהִּכירֹו ַּבֲחִׁשיבּות ַהּתֹוָרה

ְוָהיּו ַּפְרָנֶסיָה ּוַמְנִהיֶגיָה : "1זֹאת ָמָרן ַרֵּבנּו יֹוֵסף ָקארֹו
ִמְתַנֲהִגים ַּכהֶֹגן ָלֵׂשאת ְּבַמָּׂשא ָהָעם ָהֲעִנִּיים 

ִמִּסים ְוַאְרנֹוִניֹות א  ...הְוָהֶאְביֹוִנים ְולֹוְמֵדי ַהּתֹוָר 
ָעָלה ַעל ֵלב ׁשּום ָאָדם ִלּטֹול ִמִּמי ֶׁשּתֹוָרתֹו ֶקַבע 

ְוָתִמיד ְּכבֹוד , ּוְמַלאְכּתֹו ֲעַראי
ַהּתֹוָרה ְוֵאיָמָתּה ֻמֶּטֶלת ַעל 
, ַּפְרְנֵסי ּוַמְנִהיֵגי ָהִעיר ַהִּנְזֶּכֶרת

ְוא ָהיּו עֹוִׂשים ׁשּום ָּדָבר ַעד 
ִמים יּו ִנְמָלִכים ַּבֲחכָ ֶׁשָה 

ַעל ִּפיֶהם , ָהַרָּבִנים ַהְּזֵקִנים
 ".ֵיְצאּו ְוַעל ִּפיֶהם ָיבֹאּו

  ָהִאיׁש מֶֹׁשה
ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ְצַפת ְּבאֹותֹו 
ַהּדֹור ָהָיה ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ְּבַרִּבי 

נֹוַלד  .ַהַּמִּבי"ט -יֹוֵסף ִמְּטַראִני 
ְּבַׂשאלֹוִניִקי ְלָאִביו ר"ס ִּבְׁשַנת 

ִּבְׁשַנת . ֶׁשָהָיה ִמּגֹוֵלי ְסָפַרד
ְוָלַמד  ,ָעָלה ִלְצַפתרפ"א 

 2ִּביִׁשיַבת ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ֵּביַרב
ַאַחר ָּכ ָהָיה ָחֵבר  ,3ְוָהָיה ְלַתְלִמידֹו ֶהָחִביב ְוַהֻּמְבָהק

 ְּבֵבית ִּדינֹו.
ִלְראֹות ֶאת ָּכל ַרִּבי מֶֹׁשה הּוא ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָזָכה 

 "גַעד ְׁשַנת ְּפִטיָרתֹו ְּבכ, ְּתקּוַפת ִּתְפַאְרָּתּה ֶׁשל ְצַפת
הּוא ָמקֹור ִנְכָּבד "ט ַמִּבי"ת ִסְפרֹו ׁשּוש"ם. ִניָסן 

 .ִלְדלֹות ִמָּׁשם ְיִדיעֹות ַעל אֹוָתּה ְּתקּוָפה ִנְפָלָאה

                                                      
ְּבִעְנַין ַּפְרָנס ָחָדׁש ֶׁשָּקם ִּבְצַפת א' ִסיָמן  'ַאְבַקת רֹוֵכל"ת 'ׁשּו 11

 "ש.עיי, ְוָרָצה ְלַׁשּנֹות ְסָדִרים ַקְדמֹוִנים
ַאַחר ָּכ , ְוִיֵּסד ָּבּה ֶאת ְיִׁשיָבתֹורע"ח ֶׁשְּכָבר ִהִּגיַע ִלְצַפת ִּבְׁשַנת  2

 ר"צ.ת ְוָחַזר ִלְצַפת ִּבְׁשנַ , ָעַבר ְלַדֶּמֶׂשק
 "יַעד ֶׁשִהִּגיַע ַרֵּבנּו יֹוֵסף ָקארֹו ֶנְחָׁשב הּוא ֵׁשִני ְלַרּבֹו ַהַּמֲהִר  3

 . ֵּביַרב
 .ִסיָמן מחג ֵחֶלק "ט ַמִּבי"ת ׁשּו 4
ָׁשם ׁשֹוֵכן ָּכבֹוד ֵסֶפר ', ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַאּבּוַהב'הּוא ְּכָכל ַהִּנְרֶאה  5

, ֵּביַרב"י ּתֹוָרה ִמְכַּתב ָידֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִיְצָחק ַאּבּוַהב ַרּבֹו ֶׁשל ַמֲהִר 
ם ִהְתַּפֵּלל ַמֲהִר , ֶׁשֵהִביאּו ּגֹוֵלי ְסָפַרד ִעָּמם "י ְוִיָּתֵכן ְלָהִניַח ֶׁשּׁשָ

ָהְיָתה ַהְּיִׁשיָבה ֶׁש , ֵּביַרב ַעְצמֹו ְוֶזה ָהְיָתה ְיִׁשיָבתֹו ַהְּגדֹוָלה
 .ַהֶּמְרָּכִזית ִּבְצַפת

 ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות
ְתַקְּבצּו ַּתְלִמיִדים ִמָּכל ּגֹוַלת ְּבאֹוָתּה ְּתקּוַפת הֹוד ִה 

ִיְׂשָרֵאל ִליִׁשיבֹות ְצַפת, ְיהּוִדים ַרִּבים ִמָּכל ְּתפּוצֹות 
ִיְׂשָרֵאל ָעָלו ְוִהְתַיְּׁשבּו ָּבּה, יֹוְצֵאי ָּכל ִמִּדיָנּה ּוְמִדיָנה 

ְוכֹה ְמַסֵּפר  .ִהְתַאְרְּגנּו ַלְּקִהּלֹות, ְוִתְּקנּו ַעל ֶזה ַּתָּקנֹות
 ,"ַּגם ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ֶׁשִּנְבנּו ְּבָכל ֵאּלּו ַהָּׁשִנים: 4"טַּמִּביַה 

ְוָעִׂשינּו ַּתָּקנֹות  ,ֲאֶׁשר ִנְפְרדּו ָּכל ִאיׁש ְוִאיׁש ִלְלׁשֹנָֹתם
ִמֵּדי  ְּבָכל ַהְּקִהּלֹות יצ"ו ַעל ָּכל ַהָּבִאים ִמחּוץ ָלָאֶרץ

ּוַמְלֻכּיֹות  ]ּתּוְרִּכָיה[=ּתֹוַגְרָמה ִמַּמְלכּות  ,ָׁשָנה ְּבָׁשָנה
 ,ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵיֵל ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ְּבֵני ְלׁשֹונֹו ,ֲאֵחרֹות

ְּכֵדי ֶׁשִּמּתֹוָכם ִיְתַּפְרְנסּו ְוֶיֱחסּו 
ַההּוא  .ֲעִנֵּיי ָעם ְּבֵני ַהָּלׁשֹון

ּוִמְּפֵני ִּכי ַהְּסָפַרִּדים ִמֵּגרּוׁש 
ִּבים ִמְּׁשָאר ָּכל ְסָפַרד ֵהם ַר 

 ,ָלׁשֹון ְוָלׁשֹון ִמְּׁשָאר ַהְּלׁשֹונֹות
ֻהְצְרכּו ָלֶהם ְׁשֵּתי ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות 

 5'ָקָהל ָּגדֹול'ֲאֶׁשר ִּכּנּו ְׁשָמם 
ַוֲאִני ... 'ְקַהל ֵּבית ַיֲעקֹב'ּו

ִמְנָהִגי ִמּיֹום ֱהיֹוִתי ַמְרִּביץ 
ֶזה  6'ֵּבית ַיֲעקֹב'ּתֹוָרה ִּבְקַהל 

ַעד "ה ַהרפַנת ְּׁש ִמ , ָׁשָנהנ' ִלי 
ֲאֶׁשר "ה ְּתִחַּלת ְׁשַנת ַהשל

 "...ָּבָאה ֵאֵלינּו ְלָׁשלֹום
ְּבִאֶּגֶרת ּתֹוֵכָחה ְלֶאָחד ֶׁשֹּלא 
, ָרָצה ְלַקֵּבל ָעָליו ֶאת ַהִּדין

ָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע : "ּכֹוֵתב הּוא ְּבתֹו ְּדָבָריו ַּכָּלׁשֹון ַהֶּזה
, ' ֲאֶׁשר ִהַּצְבנּו ְלַבָּדָנה"הֹצאן ַמְרִעית  ,ֵאֶּלהְּכָבׂשֹות ָה 

ִמָּלׁשֹון ֶזה ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵער ִּכי ִׁשְבָעה ְקִהּלֹות קֶֹדׁש ָהיּו 
, ֵּביַרב"י ְוַעל ֻּכָּלָנה ָהְיָתה ֵּבית ִּדינֹו ֶׁשל ַמֲהִר , 7ִּבְצַפת

 .ֶׁשָּכל ַהְּקִהּלֹות ָהיּו ְּכפּוִפים ַּתְחָּתיו
 במאמר הבא אי"המי הן שבע הקהלות? על כך 

ֵמִביא  י,אֹות ב ְלמֹוֵרנּו ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל ֵחֶלק ' ֵסֶפר ַהֶחְזיֹונֹות'ּבְ  6
אּוַלי ), ַאַראגֹון ִהיא ֶחֶבל ֶאֶרץ ִּבְסָפַרד' (ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַאַרגֹון'

ֵּבית ְּכֶנֶסת ֶׁשל ַאַראגֹון הּוא ַהְּמֻכֶּנה '. ֵּבית ַיֲעֹקב'הּוא ַהִּנְקָרא 
 . (שבחי ירושלים)ּבֹו ָקבּור ַרִּבי יֹוִסי ַהַּבַנאי  'ֵּבית ְּכֶנֶסת ַהַּצִּדיק ַהָּלָבן'

ַעל ֵׁשם  'ַהַּצִּדיק ַהָּלָבן'ָּכַתְבנּו ֶׁשְּבָטעּות ִנְקָרא ְׁשמֹו  159ְּבִגְליֹון 
ַהִּנְקָרא ַהַּצִּדיק ַהָּלָבן ַעל ֵׁשם ַמֲעֶׂשה [ַרִּבי יֹוִסי ַסַראגֹוִסי 

ַא ֶאְפָׁשר ְלַהֲעלֹות ַהְׁשָעָרה ִּכי אּוַלי ַרִּבי יֹוִסי  .]ַהַּתְרְנגֹוִלים
ִהיא ִּביַרת  'ַסַראגֹוָסה['ַסַראגֹוִסי ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ֶזה 

 '.ק ַהָּלָבןַהַּצִּדי'ּוְלִזְכרֹו ִנְקָרא ] ֶאֶרץ ַאַראגֹון
ּוִמְסַּתֵּמ ַּגם ַעל , (ח"א עמ' קיד) 'ְצַפת'ָּכ ְמַׁשֵער ַהּכֹוֵתב ְּבֵסֶפר  7

 ַעל ֻּגָּלה): "ֶׁשהּוְבאּו ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם(ִּדְבֵרי ָמָרן ַהֵּבית יֹוֵסף 
 ".ָּפֶניָה  ֵעֶבר ֶאל ְמִאירֹות ֵנרֹוֶתיָה  ְוִׁשְבָעה רֹאָׁשּה
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 אגדה ובקיאות   

"ויהי בשלח פרעה" (יג, יז)

"משל לאחד שמצא צרור של מרגליות ולא היה יודע מה 
שבידי"  הזה  הצרור  ליטול  "רצונך  בדרך  לאחד  אמר  בידו, 
ואינו  אותה  טול  לו,  אמר  שלך,  צרור  לי  למה  לו:  אמר 
וחרז  ישב  במדינה  שנכנס  כיון  הימנו,  נטלה  בפניך,  עומד 
הגדולות לעצמן והקטנות לעצמן והבינוניות לעצמן, נכנס 
שנטלו  האיש  את  וראה  בעיר  הצרור  את  לו  שמסר  אותו 
הימנו שפתחן בחוץ ואדם בא ליקח ממנו ואמר לו: קטנה זו 
בכמה, אמר לו: במאה רבוא, והגדולה בכמה,  אמר לו: באלף 
רבוא. והבינוניות בכמה: אמר לו: בשמונה מאות רבוא, כיון 
שראה כך קרע בגדיו ואמר: כל העושר הזה בידי היה וחינם 
הוצאתי מידי. אוי לו לאותו האיש, שכך הוציא מידו. כך היה 
בידו  של פרעה הצרור של מרגליות, אלו ישראל שהיו בידו 
שנאמר 'צרור המור דודי לי' והתחיל צווח: קומו צאו התחיל 
משה מונה אותן שש מאות אלף חוץ משבטו של לוי שלא 
ווי,  צווח:  התחיל  האוכלוסין  כל  פרעה  כשראה  אותן  מנה 

הוי "ויהי בשלח פרעה" (שמו"ר כ, ט).

הסבא  תלמיד  רחובות,  אב"ד  זצ"ל  גרז  זבולון  רבי  הגאון 
נתנאל  רבי  הגה"צ  אביו  שלחו  שכאשר  מספר  היה  מסלבודקה 
לראשונה  וקלם)  סלבודקה  תלמיד  הוא  אף  (שהיה  זצ"ל  יוסף 
ללמוד בישיבה ביקש ממנו להביא לשלחן מדרש רבה כרך שמות 

פתח מדרש זה ולמד איתו את דבריו.
תוך כדי לימודם שאל רבי נתנאל יוסף את בנו: מהו הדמיון בין 
הלא  מצרים,  מלך  לפרעה  מרגליות  של  צרור  שמצא  אדם  אותו 
בעל המרגליות מסר את הצרור מרצונו החופשי ולכן התאונן על 
שמסרם שהרי יכול היה להשאירם בידו, אבל פרעה מלך מצרים 
הלא הוכרח לשלוח את ישראל על ידי עשרת המכות ולא היתה 
ששלחם  על  התאונן  הוא  למה  כן  אם  לשלחם,  אלא  ברירה  לו 

ואמר "ווי"?
אלא, ביאר, מה שפרעה התאונן לא היה על עצם שילוחם, אלא 
להיות  הופכים  הם  איך  וראה  ממצרים  שיצאו  שלאחר  כך  על 
"סגולה מכל העמים ממלכת כהנים וגוי קדוש" כאשר הוא עשה 
רואה  הוא  ובעצם  מסכנות"  "ערי  לבנות  שפלים  עבדים  מהם 
שיש להם כוחות אדירים וסגולות מופלאות, "צרור של מרגליות" 
כלשון המדרש. על כך הוא התאונן, לא על ששלחם אלא על שלא 
היו  כאשר  במצרים,  שהותם  במשך  כראוי  אותם  לנצל  השכיל 

עדיין תחת ידו.
אתה  כעת  "אמנם  לו  ואמר  הקטן  זבולון  אל  האבא  פנה  כאן 

תוכל  לעולם  לא  חוסן,  לעולם  לא  כי  לך,  דע  אך  לישיבה,  נכנס 
לשבת בישיבה ללמוד תורה בלי שום הפרעות צדדיות, שכן רבים 
בית  לבנות  כדי  אם  שנים  כמה  כעבור  מהישיבה  לצאת  נאלצים 
בישראל, אם לצורך פרנסה ואם מסיבות אחרות ולאחר שיוצאים 
הם צועקים "ווי", על כך שלא ניצלו את שהותם בישיבה כראוי. 
ויראת  בתורה  תמידית  לעליה  בישיבה  שהותך  את  לנצל  בני  דע 
הישיבה,  את  לעזוב  זמן  אחר  חלילה  תאלץ  שאם  כדי  שמים,  
את  כראוי  לנצל  השכילו  שלא  על  הצועקים  מאותם  תהיה  לא 

ההזדמנות שהיתה בידם".                                      (מוסר דרך)

"ויסב אלוקים את העם דרך המדבר" (יג, יח)

"מכאן אמרו רבותינו אפילו עני שבישראל לא יאכל עד 
שיסב"  (שמות רבה כ יח)

לפי דברי חז"ל כל מצות הסיבה נלמדת מפסוק זה וצריך להבין 
מה השייכות הפנימית שבין פסוק זה למצוות הסיבה?

היה הגה"צ רבי זיידל אפשטיין זצ"ל משגיח ישיבת תורה אור 
מבאר (אולי בשם הגר"מ שוואב זצ"ל מגייטסהד) שיש כאן יסוד 
עצום. לכאורה צריך להבין, מדוע נצרך הקב"ה להסב את ישראל, 
הרי יכול היה לתת ליהודים עצמם תעצומות הנפש שלא לפחד, 

הלא ראו זה עתה במצרים ניסים נוראים ומה להם לפחד?
אלא, ודאי היו מהלכים אחרים, אלא רצה הקב"ה ללמדם שמה 

רו הלא  ואנחנו  סחור  סחור  וזה  ישר  לא  שזה  חושבים  ־שאתם 
צים לצאת ממצרים, באמת זה גופא  ההצלחה. כי יש לו להקב"ה 
ואתה  לך,  שולח  שהוא  הנסיונות  וכל  אותך  לחנך  איך  חשבונות 
נוטה לחשוב שזה מפריע לך, זה גופא מה שאתה צריך כדי לרומם 
אותך, ורצונו יתברך שאתה תבחר ולעתיד לבא תראה שזה גופא 

טובתך והצלחתך ואשרך.
זהו הלימוד ש"אפילו עני שבישראל לא ישב עד שיסב", דוקא 
רואים  סוף  ים  וקריעת  מצרים  בניסי  כשמתבוננים  האמונה  בחג 
חורין  בן  ולהרגיש  לשבת  יכול  ביותר  המרוד  העני  שגם  בחוש 
הקב"ה  ואם  השי"ת  רצון  מקיים  והוא  שהיות  ביודעו,  בפועל, 
ברא מציאות של עוני ובחר בו הוא מאמין ויודע שהכל לטובתו 

וממילא עליו להסב כבן מלך.                          (כתבי תלמידים)

 

סגר  בארץ  הם  ישראל נבוכים  לבני  פרעה  "ואמר 
עליהם המדבר" (יד, ג)

"וימר פרעה לדתן ולאבירם בני ישראל דמשתיירון 
במצרים מטרפין הינון עמא בני ישראל בארעא, טרד 

אגישמקע ווארט
                              גליון של"ח פרשת בשלח י"ג שבט תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל | ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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עליהון טעוות צפון נגדוי דמדברא" (תרגום יונתן)

בני  שהם  ולאבירם,  לדתן  אמר  שפרעה  יונתן  בתרגום  מבואר 
בני  הם  שמטורפין  במצרים  עדיין  שנשארו  היחידים  ישראל 
ישראל בארץ, סגר עליהם בעל צפון במדבר. וכתב על כך פירוש 
היונ תן, שהיה קשה לתרגום מהו ואמר פרעה לבני ישראל, מאחר 
לא  שעדיין  ישראל  לבני  הכוונה  אלא  למדבר,  כולם  יצאו  שכבר 

יצאו, ומי המה, דתן אבירם שעמדו במרדם.
דברי  ולפי  גדולים  רשעים  היו  ואבירם  דתן  הלא  להבין,  צריך 
התרגום לא רצו לצאת ממצרים עם כלל ישראל, מדוע אם כן, לא 
מתו במכת חושך יחד עם כל הרשעים שלא רצו לצאת ממצרים 

ומתו במכת חשך, איך זכו שנקרע להם הים?
שהיו  שהיות  זצ"ל  דיסקין  המהר"ל  של  תירוצו  בזה  מפורסם 
השוטרים  יתר  כמו  והשתדלו  ישראל  בני  משוטרי  ואבירם  דתן 
שלא להעמיס על בני ישראל בעבודה קשה, ומשם כך הוכו על ידי 
המצרים ועקב המכות והחבלות העלו ריח רע, כפי שאמרו למשה 
הבאשתם את ריחנו, היינו שמה מכות שקבלו נגרם להם להבאיש, 
אדם שסובל יסורים עבור יהודי אחר ומשתתף בצערו, אף אחד, 
כי  מאומה,  לו  לעשות  יכולים  לא  סוף  וים  המות  מלאך  אפילו 

בעיני הקב"ה הוא נושא חן.
הקב"ה  נאמן  מישראל,  אחד  אדם  כבוד  בעבור  שמתייסר  מי 
ואילו  פעמי  חד  טוב  מעשה  בעבור  ואף  מעשיו  לפי  לו  לשלם 

לרשעים גדולים דוגמת דתן ואבירם.
עד כמה הרגישו גדולי ישראל בצער הזולת, ועד כמה הרגישו 

מרגלא  היה  אדם,  צורת  לו  אין  הזולת  בצער  נושא  שלא  שמי 
על  לספר  זצ"ל  אויערבך  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  של  בפומיה 
הגאון ה"ברוך טעם" זצ"ל שהתעסק עם שידוך לבנו עם בת של 
עשיר גדול. באותה תקופה שואב המים של אותה עיר חלה, והוא 
היה בצער גדול, עד כדי כך שזה השפיע עליו והיה עסוק בתפילה 

ותחנה והשתדלויות להבראתו.
שלשום  כתמול  אינם  שפניו  ראו  לביתו,  המחותנים  כשהגיעו 
וחשבו אולי הוא רוצה לחזור בו מהשידוך. אמרו להם המשפחה, 
חס וחלילה, לא עלתה על דעתו, אלא הענין הוא מצבו של שואב 
ואמרה  לרב  המחותנת  נכנסה  כך.  שיראה  שגורם  שחולה  המים 
לו, איני מבינה, נכון אמנם שצריך להתפלל, אבל לא צריך עד כדי 
כך להצטער. כששמע הברוך טעם את הדיבורים האלה ביטל מיד 
אם אין לאמא זו רחמנות להשתתף בצער  את השידוך, באומרו 

הזולת, לא ראוי להשתדך אתם.
(לתתך עליון)

"וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע 
אחריהם" (יד, י)

ארבע כיתים נעשו אבותינו על הים, אחת אומרת נפול 
לים ואחת אומרת נחזור למצרים ואחת אומרת נעשה 

עמהן מלחמה ואחת אומרת נצווח כנגדן" (ירושלמי 
תענית פ"ב  ה"ה).

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" (יד, יד)

בפשוטו צ"ב, וכי למה זה יחרישון, והלא מ"ע דאורייתא הוא 
בהשגותיו  ברמב"ן  וכמבואר  צרה,  בשעת  ולהתפלל  לעמוד 
לספה"מ עשה ה', דבשעת צרה מחויב כל אדם להתפלל, דכתיב 
המכילתא  על  המשנה  במרכבת  ויעוין  לבבכם,  בכל  ולעבדו 
הקרא  פירש  ולכן  בזה,  עמד  דיסקין  והמהרי"ל  בזה,  פ"ו  פ"ב 
בלשון תימה, ה' ילחם לכם וכי אתם תחרישון, הלא מחויבין 

אתם במצות תפילה, ויש לכוין כן בשיטת המכילתא ע"ש.
והנה איתא במכילתא [פ"ב] ד' כתות נעשו ישראל על הים, 
למצרים  נשוב  אומרת  אחת  וכו'  הים  אל  ליפול  אומרת  אחת 
וכו', אחת אומרת נלחם וכו', ואחת אומרת נצווח כנגדן נאמר 
להם ואתם תחרישון ע"כ, הרי דאמר להם רק להחריש מלצעוק 
כנגד המצרים, וא"כ אפשר דשפיר היו מחויבים בתפילה, אמנם 
יעוין בתנחומא שופטים סי' י"ד דאמר להם לשתוק מכל וכל, 

ובזה צ"ע שהרי יש כאן חובת תפילה מדאורייתא, וצ"ע.
והנה שמעתי בשם הגרי"ז שאמר בענין מצות הבטחון, שאין 
ענינו להסיר מלבו כל חומר הצרה שעומדת לבוא עליו, אדרבה, 
מחויב להרגיש בעצמו את כל חומר הצרה, ומתוך כך להשליך 
על ה' את כל יהבו ולבטוח בו, ונראה להוסיף דכל חובת תפילה 
בעת צרה הוא רק כאשר באמת צר לו, אך מי שמובטח מפי 
הקב"ה שיארע לו נס ויצא מצרתו, הרי מעתה שוב אינו נמצא 

בשעת צרה. ושוב אינו מחויב בתפילה מדאורייתא.

ונשאל האם כן הדין גם כאשר יוצאין ישראל להלחם מלחמת 
מוציאין  שאין  ב.  בסנהדרין  דתנן  דמאחר  והשיב  הרשות, 
למלחמת הרשות אלא עפ"י בי"ד של ע"א ואורים ותומים, א"כ 
יש כאן הבטחה על נצחון המלחמה, וממילא אינה שעת צרה 

כלל, ואין כאן מצות תקיעת חצוצרות.
 הלא מעתה ניחא מאמר הקב"ה לישראל ואתם תחרישון, 
דהנה הרמב"ן בנימוקיו [פי"ד פט"ו] ביאר מאמר הקב"ה למשה 
'מה תצעק אלי', הלא כבר אמרתי לך ואכבדה בפרעה, והיינו 
שכבר נתנבא משה שישראל ינצלו ומאחר שיש נבואה טובה 
דאף  זצ"ל,  סאלאווייציק  הלוי  הגרי"ד  [ואמר  שתתקיים  ודאי 
דאיתא בברכות ד. דהחטא גורם אף אחר הבטחה טובה, הנה 
כתב הר"מ בהדמה דכשנצטוה הנביא למסור הנבואה לזולתו 
ליתא  משה  דגבי  ברכות  עצל"ח  אכן  גורם,  החטא  אין  שוב 
לכלל זה], ומאחר שהיתה נבואה להתעלם מהצרה ולסמוך על 
הנס אין כאן שעת צרה כלל, וממילא שאין כאן חובת תפילה 

דשעת צרה.
יגל  בטחתי  בחסדך  ואני  הכתוב,  בביאור  אמר  הגר"ח  והנה 
לבי בישועתך אשירה לה' כי גמל עלי, דאף הבוטח בה' ונכון 
לבו  אם  כי  שירה,  בדין שיאמר  אינו  עכ"ז  מצרתו,  שינצל  לבו 
יגל בישועת ה', ואימתי אפשר לומר שירה רק כאשר כבר גמל 

עלי, והיינו שרק אחר שניצל מן הנס הגיע הזמן לומר שירה.
                                                               (חבצלת השרון)
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כזה,  ליאוש  נפלו  ישראל  מבני  שחלק  יתכן  איך  פלאות,  פלא 
מצרים  על  שהובאו  המכות  כל  את  בעין  עין  ראו  עתה  זה  הרי 
לטפה  בכור  של  טפה  בין  הקב"ה  הבחין  איך  ישראל,  על  ודלגו 
שאינה של בכור ובפרט שהגיעו לדרגה כה גבוהה באמונה עליה 
העידו חז"ל (מכילתא בשלח יד, ג) "כדאית היא האמונה שהאמינו 
יוצאים  אנו  היאך  למשה  אמרו  שלא  הים,  את  להם  שאקרע  בי 
במדבר שאין בידנו מחיה לדרך, אלא האמינו והלכו אחרי משה 
ועליהם מפורש בקבלה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך 
לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה", אם כן, כיון שכבר הגיעו 
למדרגות כה נשגבות של אמונה איך נבהלו בראותם את מצרים 

נוסעים אחריהם?
מכאן היה הגאון רבי אברהם יפה'ן זצ"ל ראש ישיבת נובהרדוק 
מראה את כוחו של יצר הרע, באיזה מהירות הוא משכיח ומאבד 
והעצה  קבועות.  השגות  הם  אם  גם  שהשיג,  מדרגות  מהאדם 
אותם  את  במסמרות  בקביעות  בתוכו  לקבוע  היא  לזה  היחידה 
המן  אכילת  ידי  על  זה  היה  במדבר  באמונה,  והשגות  ידיעות 
שארבעים שנה ירד והחדיר בלבם את האמונה והבטחון בהשי"ת 
ובדורותינו על ידי לימוד והתבוננות תמידית בספרי יראה ושיחות 

מוסר וזה ישריש באדם את האמונה וממנו לא ימוט.
(המוסר והדעת שמות עמ' מח מט)

"ויצעקו בני ישראל אל ה'" (יד, י) 

"תפסו אומנות אבותם" (ילקוט שמעוני שמות יד רלא)
לייקווד  ישיבת  משגיח  זצ"ל  ווכטפויגל  נתן  רבי  הגה"צ  היה 
היא  ישראל  כלל  של  שהאומנות  כאן  לנו  גילו  שחז"ל  אומר 

התפילה.
מאי משמע אומנות? בנוהג שבעולם כאשר בני אדם מחפשים 
מתאימים  הם  משפחתם,  לבני  טרף  להביא  כדי  להתפרנס, 
וכל  בראשם  נכבד  מקום  תופסת  זו  ואומנות  אומנות  לעצמם 

הזמן מתכננים איך להצליח בה.
כלל ישראל יש להם אומנות, זו התפילה, וצריך לדעת ולזכור, 
כשם שאם לא שומרים על האומנות אין עוה"ז כראוי ואין עוה"ב 
כראוי, ואי אפשר להגיע לשום דבר. כך הדבר כאשר גישת האדם 
לדלג  חובה,  ידי  לצאת  כדי  התפילה,  את  לחטוף  היא  לתפילה 
פה ושם, הוא חוטף את המצוה של תפילה, וסופו של זלזול כזה 

באומנות הוא פשיטת רגל.
נתאר לעצמנו אדם שמזלזל בחנות שלו, סוגר ופתח את החנות 
מתי שמתחשק לו, עומד מחוץ לחנות ולא משגיח על המתרחש 
בה, מטייל ברחובה   של עיר ומשאיר את הלקוחות, סופו פשיטת 
רגל ודאית, שהרי צריך לשמור על החנות, לשמור על קשרים עם 
הלקוחות, להקפיד על הזמנים ולשמור את  החנות, רק כך יש לה 
בה  להצליח  המעוניין  על  התפילה,  באומנות  גם  להצליח.  סיכוי 
עליו להשקיע בה, לכבדה כראוי בכובד ראש ומחשבה וכך יצליח 

בה ויתקבל ותפילותיו.
                   (לקט רשימות - תפילה עמ'  כט)

"ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה" (יד, כו)

כשעלו שבטים ועמדו על הים, זה אמר אין אני יורד וזה אמר אין 
אני יורד תחילה קפץ שבטו של יהודה וכו' (תוספתא ברכות)

תחילה,  לים  לירד  רצו  לא  שהשבטים  יתכן  איך  לתמוה,  יש 
והרי עם ישראל אמון על מסירות נפש, ובמשך כל הדורות מסרו 
שדור  יתכן  ואיך  השם,  קידוש  על  נפשם  את  שלימות  קהילות 

המדבר נצטוו לירד לים ולא היה להם העוז לכך?
ביאר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר: הכן 
ודאי אם היו מצווים להיכנס לים כדי למסור את נפשם למיתה, 
היו קופצים לים כאיש אחד, בלי היסוס אף לרגע קל, אלא שהם 
לחיות,  כדי  לתוכו  לקפוץ  להנצל,  מנת  על  לים  להיכנס  נצטוו 
יבשה  הוא  כאילו  ולהרגיש  וגועש,  רועש  לים  להכנס  זה,  ולכח 
ופה תהיה הצלחתם, למדרגה זו לא הגיעו השבטים, רק נחשון בן 
עמינדב בלבד, והוא קידש שם שמים בכך שלא חש בהבדל שבין 

ים סוער ליבשה, ולא היה קיים לגביו אלא ציווי יתברך.
זהו עומק הביאור במה שנאמר: "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת 
ב)  ב,  (ירמיהו  זרוע"  לא  בארץ  במדבר  אחרי  לכתך  כלולותיך 
שכל  אלא  וצלמות,  ציה  במקום  עצמה  המסירות  אינו  השבח 
כך  המדבר.  בקושי  להרגיש  בלי  השי"ת,  אחרי  היתה  הליכתם 
הלכו אנשים, נשים וטף, ב"מדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב 
כאילו  אלא  כלל,  בבר  מרגישים  ואינם  מים"  אין  אשר  וצמאון 
"חסד  זהו  ופרדסים.  גינות  מקום  מיושבת,  בארץ  הם  הולכים 
נעוריך אהבת כלולותיך", שכל הטבעים לא היו קיימים לגביהם, 

ואין לפניהם אלא הקב"ה עצמו.
"לכתך אחרי" בלא לשים לב למצב הסובב אותם, משל לתינוק  
הנישא בזרועות אמו, אשר גם כשהיא הולכת איתו למקום חיות 
זרועות  אלא  לו  ואין  כלום,  מרגיש  התינוק  אין  וליסטים,  רעות 

אמא החובקת אותו.

                              (שיחות מוסר מאמר לג)

 שאלות מענינות בהלכה  
             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

שאלה: מעשה באחד שבטעות כיבה את האור כשהיה 
באמצע השמו"ע, האם ידליקו שוב אע"פ שעומד באמצע 

שמו"ע?
תשובה: ידליק.

שבברוך  יב  ס"ק  קיג  בסי'  המשנ"ב  שכתב  מה  שאלה: 
יכרע בברכיו ובאתה ישחה, האם ישחה תוך כדי כריעה 

או יסיים  הכריעה ואח"כ ישחה?
תשובה: יכול ביחד .

וקדושה  קדיש  ולשמוע  לשתוק  מותר  האם  שאלה:  
הביא  דבזה  אבות,  בברכת  או  ק"ש  של  ראשון  בפסוק 
זרות  מחשבות  שגם  הרשב"א  בשם  ק"א   סי'   הביה"ל 
סותרות למצות כוונה (ואלי גם  בדיעבד) וה"ה שמיעת 

הנ"ל?                           
תשובה: מותר

(שאלת רב)
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"ויקח משה את עצמות יוסף עימו" (יג, יט)

   "חכם לב יקח מצוות זה משה שכל ישראל היו עסוקים בכסף 

וזהב ומשה היה עסוק בעצמות יוסף" (סוטה יג)
היה  שהגאון  צדקה,  ובעל  עשיר  אחד  תלמיד  היה  הב"ח  לבעל   
מלמדו צדקה יום יום, כי חשש פן האיש לא ינהג כראוי בצדקותיו 

אשר יעשה.
גם מעשה הצדקה - "תורה היא שצריכה לימוד" היה אומר תמיד, 
"שלא נכלם ולא נכשל במעשינו:", הן בכמות והן האיכות. כל מעשי 
הרב   עצת  פי  על  כולם  היו  והנסתרים,  הנגלים  העשיר,  של  הצדקה 

הגאון בעל הב"ח.
פעם בא אל הרב הגאון, מוזג אחד וסיפר לו כדברים האלה לאמור: 
בא  ועתה  מהפריץ,  היין  בית  את  חוכר  אני  בשנים  עשרות  זה  "הנה 

יהודי להסיג את גבולי.
יום יום הוא דופק על פתחי הפריץ, משדלהו בדברים ומבטיח לו 
הוספה גדולה, ובלבד שיחכיר לו את בית היין. מורי ורבי! האיש הלז 

יורד לחיי בני ביתי, רחם נא עלי והצילני מן הצרה הזאת"
 אמר לו הרב: "לך אל הגביר, פלוני בן פלוני, ותבקש ממנו גמילות 
חסד בגופו, שילך אל הפריץ וידבר עליך טובות  באזניו ובעזרת השם 

הפריץ יתרצה".
מה  את  לו  סיפר  הוא  הגביר.  אל  ובא  הרב  פני  מאת  יצא  המוזג 
שסיפר באוזני הרב, וגם הפיל לפניו את תחינתו שימליץ עליו בפני 
לדבר  והבטיח  היהודי  דברי  את  שמע  העשיר  הרב.  כעצת  הפריץ 
הגביר  בהבטחת  הסתפק  לא  המוזג  אך  היין,  בית  בדבר  הפריץ  עם 
יקדמנו  שלא  הפריץ,  עם  לדבר  וימהר  מיד  שילך  מאוד  בו  והפציר 
עוד  לחכות  "עליך  לו:  ואמר  העשיר  התנצל  אז   במזימותיו.  העריץ 
ימים מספר, עד אשר אסדר את ענייני מסחרי ביריד הגדול בלייפציג, 
כי זמני עובר, ואם לא אסדר את כל ענייני בימים הקרובים אפסיד 

את רוב הוני".
כאשר שמע  המוזג את דברי העשיר, התחיל לבכות ואמר: "אם 
כן הדבר אנה אני בא? הלא העריץ אשר בא להשיג את גבולי - חרוץ 

הוא ויבוא בתחבולותיו אל הפריץ ויקפח את פרנסתי"
ובטחון  אמונה  בדברי  ולחזקו  בדברים  לפייסו  העשיר  התחיל 
ואמר לו: "הלא יהודי אתה, ועליך להאמין בדברי חכמינו ז"ל שאמרו 
'מזונותיו של אדם קצובין לו מראש  השנה לראש  השנה, ואין אדם 
נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כמלוא נימא' (יומא לח) , ואם מאמין 
התחבולות  לעריץ,  לו,  יועילו  שלא  תדע  הרי  חכמינו,  בדברי  אתה 
הכי חרוצות, על כן אל תירא מפני בעל דינך הקשה, ואני, בבואי מן 
היריד לא אסור אל ביתי עד אשר אבוא אל הפריץ, וברצון ה' אהיה 

שליח לטובתך".
אחר הדברים האלה, קיים בו העשיר את הכתוב "תנו שכר לאובד, 
לביתו  וישלחהו  ולהצלחה,  לחיים  שניהם  וישתו  נפש"  למרי  ויין 

לשלום.
כל  את  לה  ויספר  אשתו,  אל  ויבוא  העשיר  מבית  המוזג  ויצא 
יבואו,  לימים  תקווה  התמלא  ולבו  העשיר,  עם  דיבר  אשר  הדברים 
אך אשתו לא מצאה ניחומים בדברי הגביר אשר דיבר על לב בעלה. 
היא בכתה ודיברה אליו דברים בוטים כמדקרות חרב, לבה היה מלא 
יאוש ופחד, והיא ראתה בעיני רוחה את מסיג גבולם, כשהוא הולך 

אל הפריץ ומנשל אותם מפרנסתם.
בעלה ישב ולא יכל להשיב לה דבר: וכשהתחיל לפייסה, לדבר על 

לבה ולחזקה בדברי אמונה ובטחון, פרצה בבכייה ויללה והאשימה 
אל  בא  היה  לו  יקרם,  אשר  האסון  בכל  אשם  הוא,  רק  שהוא,  אותו 
לבד  כיבושין  ובדברי  במשלים  מסתפק  היה  לא  אחר,  איש  העשיר 
בכי  הכל  את  ויסדר  הפריץ  אל  ילך  אשר  עד  ממנו  נפטר  היה  ולא 

טוב.
אך  ושלווה,  שלום  אין  ובביתו  ורוגז,  ריב  ימי  המוזג  על  עברו  כך, 
דבריו:  את  קיים  והעשיר  בלייפציג,  אשר  היריד  ימי  חלפו  סוף  סוף 
עוד לא דרכו רגליו על מפתן ביתו, סר אל בית הפריץ ודיבר אתו על 
דבר המוזג, ודבריו מצאו מסילות בלבבו. כאשר יצא העשיר מבית 

הפריץ שלח לקרוא את המוזג, וחידש את החוזה לעשר שנים.
הספידוהו   קראקא  העיר  בני  לעולמו.  והלך  העישר  נפטר  לימים, 

כהלכה והביאוהו למנוחת עולמים, כאשר נאה לגביר בעמו.
והנה, בחלום הלילה בא אל רבו הב"ח ואמר לו: "באתי אליך מורי 
והנה  מותי,  אחרי  מעלה  של  פני בפמליה  לך איך קבלו  לספר  ורבי 
הקול נשמע בכל העולמות "פלוני בן פלוני יבוא לפני בי"ד של מעלה" 
כאשר שמעתי את שמי יוצא מפורש מפי הכרוז, התחילו ארכובותי 
דא לדא לנקוש, אולם חסד ה' היטה עלי ויצאתי זכאי בדיני, ותכף 
באו מלאכי שלום והוליכוני בקול רינה ושירה להיכלי אשר בגן עדן, 
לשער  שאין  באפי   עלה  ניחוח  וריח  ושמחה,  באורה  לפני  נפתחו 
כאשר  והנה,  הארץ.  על  היותי  ימי  כל  טעמתי  לא  כזה  טעם  אותו, 
דרכו כפות רגלי על סף שערי גן עדן, והנה ראיתי מלאך אחד פוסע 
לשטן  ונצב  אלי  נגש  הוא  ומתאנח.  גונח  לקראתי,  קטנות  פסיעות 
לי בדרך. שאלתי אותו: "מי אתה? ומה עשיתי לך שאתה בא לסגור 
חסד,  מגמילות  שנברא  המלאך  הוא  "אני  לי:  ענה  בפני?"  דרכי  את 

שעשית עם המוזג בשעה שהלכת אל הפריץ לדבר עליו טובות".
נבהלתי  המלאך  מפי  יוצאים  הלאה  הדברים  את  שמעתי  כאשר 
מאוד ואמרתי: "וכי אפשר הדבר שמלאך של גמילות חסדים יתייצב 
לשטן לי בדרכי? הלא אנוכי מיהרתי אל הפריץ תכף בבואי מן היריד 
והצלתי משפחה שלמה מישראל"! אולם המלאך ענה ואמר: "אמת 
הדבר שעשית טובה ליהודי ההוא, אך אינך יודע כמה דמעות נשפכו 
האיש  בין  היו  וקטטות  מריבות  וכמה  הישועה  בוא  טרם  ידך  על 
אלה  המעשים  שכל  לך  ודע  הפריץ,  אל  נסעת  אשר  עד  והאישה 
לדון  ומשפט,  צדקה  דין"  ה"בית  מאת  דורשים  והם  נכתבים,  בספר 

אותך כפי שצריך".
התחננתי על נפשי: "הלא לא עשיתי זאת מרוע לב, אלא כדי להציל 
את כספי, ולולא נסעתי ליריד הזה הייתי מפסיד את רוב הוני". אך 

טענותיי לא הועילו, והשיבו אותי לבית דין של מעלה.
אחרי דין ודברים הוציא בית הדין פסק חדש, שעלי לשבת בשערי 
עד  המוזג  המתין  אשר  הימים  כמספר  פנימה,  להיכנס  ולא  עדן  גן 

שובי מן היריד אשר בלייפציג.
בי,  אחזו  קלים  מלאכים  ושני  הפסק,  את  לקרוא  כלו  לא  עוד 
והביאוני לשערי גן  עדן. כמה ימים ישבתי שם לא אדע, אך לי היה 
דומה כאילו יושב אני ימים ושנים, וגדול היה צערי בימים ההם שאין 
לתארו במילים, כלות הנפש ממש היתה לי בכל רגע ורגע של מקום 

מנוחתי שראיתיו מרחוק ואליו לא באתי..."
ואמר:  ועדה  קהל  בפני  החלום  את  הגאון  הרב  ספר  השני  ביום 
מצוה  בכל  נזהרים  להיות  אדם  בני  צריכים  כמה  עד  וראו!  "שמעו 
שלא להחמיץ אותה, ועל אחת כמה וכמה במצוות שבין אדם לחברו, 
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 פרשת בשלח

 

 ח' בשבט תשע"ו -לעי"נ הר"ר חיים משה בן שמואל ז"ל 

 "ויהי בשלח... כי קרוב הוא" (יג, יז)
וההסבר בפסוק "כי קרוב הוא" ביארו בספרים שהעם הם 
קרוביו של הקב"ה כמו שנאמר לבני ישראל "עם קרובו", ולכן 
לא הנהיג הקב"ה את עם ישראל כמו את כל העולם, אלא 

וזה לנו  -הקב"ה בכבודו ובעצמו מוליך את כלל ישראל לפניהם 
ללמוד על האהבה הגדולה שרוחש הקב"ה לכלל ישראל ואנו 
צריכים וחבים לו אהבה נגד אהבה, שהרי אם הוא בכבודו 
ובעצמו מנהיג אותנו באהבה על אחת כמה וכמה שאנחנו 
חייבים לו חוב גדול של אהבה, והאיך נשיב כן להקב"ה ע"י 
שנעבוד אותו בלב שלם, ואף אם היצר הרע מנסה להשפיל 
אותנו, אל ניכנע לו, אלא אדרבה בזה שנתגבר נרגיש את "הכי 

 (על פי הדעת זקנים) רוב הוא". ק
 

שים עלו בני ישראל מארץ מצרים ויקח ו"וחמ
 משה את עצמות יוסף עמו " (יג, יח)

בנ"י עסקו בביזת מצרים וצבירת זהב ואילו משה עסק במצוות. 
לפיכך, הרי זה "עמו". לפי שמצוה אדם לוקח עמו ואילו כסף 

א ירד אחריו וזהב אין אדם לוקח עמו, אלא הם נשארים כאן; "ל
 (כלי יקר) כבודו" (תהלים מט). 

 

 "ויקח משה את עצמות יוסף" (יג, יט)
משה לקח את עצמיותו של יוסף, ותוכן רוחו, שבשעה שקיבל 
משה עליו להיות מנהיגם של ישראל, קיבל עליו ללמוד מיוסף, 
מה יוסף שילם לאחיו טובה תחת רעה ("אנכי אכלכל אתכם"), 

להתנהג עם צאן מרעיתו במידה זו, כך משה נטל על עצמו 
לשנות את קשי ערפם בסבלנות וסלחנות ולגמול להם אך טוב. 

 (ע"פ הדרוש)
 

"וייהפך לבב פרעה ועבדיו, ויאמרו מה זאת 
 עשינו כי שילחנו את ישראל מעבדנו" (יד, ה)

ותמוה, וכי מה היה להם לעשות, הלא היו מוכרחים לשלחם. 
דע שישראל צריכים להיות אמנם, פרעה מכשף גדול היה וי

במצרים ארבע מאות שנה, ואך מחמת קושי השעבוד הוקדם 
הקץ ויצאו אחר רד"ו שנה, כידוע. וזהו שאמרו: "מה זאת 
עשינו" שהקשינו עליהם את עול השעבוד, כי בזה "שילחנו את 
ישראל מעבדנו", ובלא קושי השעבוד היו בני ישראל עדיין 

 (דברי מאיר)  במצרים. 
 

 עמו לקח עמו" (יד, ו) "ואת
שגור היה על פיו של כ"ק מרן אדמו"ר ה"בית ישראל" מגור 
זצוק"ל, משם צדיקים תלמידי הבעש"ט זי"ע: "ומה פרעה 
הרשע, שהיה קליפה גדולה מסטרא דשמאלא, כתוב בו "ואת 
עמו לקח עמו", אם כן הלא על פי הכלל ש"מדה טובה מרובה", 

מו את כל המסתופפין כל שכן שאיש צדיק מסוגל לקחת ע

בצלו, כל הנפשות המקושרים והנכנעים אליו, ולהעלותם 
 (פאר ישראל) למדרגות בקודש". 

 

"ופרעה הקריב... והנה מצרים נוסע אחריהם... 
 ויצעקו בני ישראל אל ה"' (יד, י)

משראו בנ"י כח עצום כזה של מסירות נפש מצד הטומאה, 
ב ראשונה) ומפזר כאשר פרעה מחרף את נפשו ("ופרעה הקרי

את ממונו ("אחלק שלל"), צעקו אל השי"ת וביקשו, כי יהיה גם 
להם כוחות של מסירות נפש, למען יוכלו לעמוד נגד מסירות 
נפשו של פרעה. השיב להם השי"ת: "מה תצעק... ויסעו" 
(שמות יד) יוכיחו נא את מסירת נפשם ע"י נסיעה לתוך הים 

 ושת לוי)(קד וממילא יתגברו על המצרים. 
 

 "ויצעקו בני ישראל אל ד'" (יד, י)
צעקו בני ישראל אל ד', אחרי התבוננות מי גרם להם כל זה, 
שכאשר ראו שבא עליהם פרעה, עמדו והתבוננו מי הוא השולח 
אותו. ויש להבין זאת על פי משל: שאם מצליפים בשוט על גבו 

ת של סוס, מתחיל הסוס לרוץ, הוא חושב לברוח מפני ההצלפו
ואינו יודע שהמצליף נוסע עמו, אבל כשמצליפים באדם שומה 
עליו להחזיר את פניו ולהתבונן מיהו המצליף, בשבטו של מי 

ד) -הוא מתייסר, הלא בשבט שאמר עליו דוד (תהלים כג
 'שבטך ומשענתך המה ינחמוני'. 

 (הרה"ק ר' מרדכי חיים מסלונים זצוק"ל)
 

 יד)"ד' ילחם לכם ואתם תחרישון" (יד, 
ידוע מפי ספרים וסופרים שע"י שהאדם שומר פיו ולשונו בעת 

זוכה לפרנסה. וכלשונו של  -אחרים -התפילה מלדבר דברי
ה"מי שבירך" מהתוספות יו"ט ז"ל. וזהו "ה' ילחם לכם", שה' 
ישפיע עליכם לחם לאכול, בתנאי "ואתם תחרישון" בעת 

 התפילה. 
 אורות עמ' א')ניצוצי  -(כ"ק אדמו"ר מסקאליע זצוק"ל 

 

 "מימינם ומשמאלם" (יד, כב)
נסיון העושר ונסיון העוני. נסיון העושר  -יש שני סוגי נסיונות 

הוא, שלמרות עושרו של האדם לא יגבה לבו אלא יזכור תמיד 
שהכול בא לו מאת ה'. נסיון העוני הוא, שחרף עוניו ודוחקו 

 יישאר נאמן לה' ולתורתו.
 -אין מים אלא תורה  –זהו שרמז הכתוב: "והמים להם חומה" 

גם מנסיון העשירות, וגם  -התורה מגינה על ישראל, "מימינם" 
 מנסיון העניות. -"משמאלם" 

 )525(מבוסס ע"פ ליקוטי שיחות כרך ב, עמ' 
 

שר עשה ד' את היד הגדולה א"וירא ישראל 
 לא) ויאמינו בד' ובמשה עבדו" (יד, ...במצרים
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

ויש לומר לפי הגמרא במסכת סוטה (יב:), שמבארת הפסוק 
"ותרא את התיבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה" 
שנתארכה ידה של בתיה, והוציאה את משה רבינו מהמים, 
ואולי זהו "וירא ישראל את היד הגדולה" ועכשיו הבינו שמבלי 

ה לא היו יוצאים ממצרים וזהו "ויאמינו בד' ובמשה עבדו". מש
 (לב אריה)

 

"ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבדות" 
 (יד, נה)

ולמה נאמר 'אופן' לשון יחיד? יש לומר: כי יש מרכבות בנות 
שני אופנים וכאשר חסרו שני האופנים הן היו הולכות בנקל על 

לכן הסיר ה' רק אופן אחד,  הקרח, כי מי הים נקרשו והיו לקרח.
 (ה'טור' על התורה) וינהגהו בכבדות. 

 

 "סוס ורוכבו רמה בים" (טו, א)
הקב"ה מביא לדין סוס ורוכבו, הקב"ה דן את המצרי: למה 
רדפת אחרי בני? והוא אומר: "הסוס הריצני", ודן את הסוס: 
למה הרצת אחרי בני? אומר הסוס: "המצרי הריצני", והקב"ה דן 

 ניהם כמו שנאמר: סוס ורוכבו רמה בים.את ש
 

 "אז ישיר" (טו, א)
לישראל היו נסים גדולים בתקופת גלותם במצרים ובעת 
הליכתם במדבר. מדוע אמרו שירה רק על בקיעת הים ולא על 
נסים שקדמו לה? אלא, אומר רבי ישראל מרוז'ין, שבני ישראל 

לאמונה שלמה אמרו שירה דווקא על נס זה, כיון שדרכו הגיעו 
 "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". –בקב"ה 

 

 "ה' איש מלחמה" (טו, ג)
 בעל מלחמה (רש"י) 

הוא בעל על המלחמה, שולט עליה ועומד מעל לגילויים 
 -האכזריים של המלחמה, אף בשעת מלחמה הוא בעל רחמים 

  ה' שמו. 
 (עיטורי תורה)

 

"ויבאו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי 
 מרים הם על כן קרא שמה מרה" (טו, כג)

על אותם אנשים המנסים להאשים במיעוט לימודם את זוגתם, 
המליץ רבינו בעל ה'ויואל משה' זצ"ל מסאטמער את הפסוק 
הזה באמרו: ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. הם לא 

לא תורה) ממרה בגלל האשה יכלו לשתות מים (אין מים א
הממררת את חייהם, אבל האמת היא כי מרים הם הבעלים 
עצמם אינם רוצים ללמוד, אך תולים את כל העוול באשה, וזה 

  על כן קרא שמה מרה. 
 (תורות ועובדות מבית רבותינו)

 

 "ויורהו ה' עץ" (טו, כה)
 אמר כ"ק האדמו"ר רבי שלום מבעלזא, רמז לשמחת פורים:

עם התלונן "מה נשתה" כאומרים "מתי נשתה"? "ויורהו ה' ה
 עץ" הוא העץ שתלו עליו את המן ובניו, בפורים תשתו.

 

"כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים 
 עליך כי אני ה' רופאך" (טו, כו)

המחלה של מצרים היתה בזה שהקב"ה נעל בעדם את דרך 
ם עליך, התשובה, כי הכביד את לב פרעה, ואת זאת לא אשי

אלא אדרבה "כי אני ה' רופאך" שהקב"ה מעוררם לחזור 
 בתשובה כדכתיב "ומל ה' אלוקיך את לבבך". 

 (מרן החתם סופר זי"ע)
  

"כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים 
 עליך כי אני ד' רופאך" (טו, כו)

דרשו רז"ל (סנהדרין קא.) "ואם אשים, כי אני ד'" וכו', והקשה 
קר חסר מן הספר שאינו כתיב ואם אשים. המהרש"א כי העי

ויש לומר על דרך הלצה, כי דרך הרופאים שאומרים לחולה 
אתה בעצמך גרמת לך כי אכלת דבר פלוני או שתית דבר פלוני, 
והנה האמת הוא כי כל היסורים של אדם הוא בעצמו הגורם לו 
בעוונותיו, אך השם יתברך ברוך הוא ברוב רחמנותו אף על פי 

א רופא אותו, ואינו אומר לו הלא אתה גרמת לך. וזהו לא כן הו
אשים עליך פירוש לא אאשים אותך לאמר שאתה בעצמך הוא 

 (מאור עינים) הגורם, כי אני ד' רופאך, וק"ל. 
 

 "וצא הלחם בעמלק מחר" (יז, ט)
פירש הרבי מסלונים: הילחם בעמלק המפתה אותך בכל עת  

" תקיים המצוות, רק לא לאמור: "מחר" תעסוק בתורה, "מחר
 עכשיו...

 

 "וצא הלחם בעמלק" (יז, ט)
וקשה מדוע אצל הים נאמר "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" 

 וכאן נאמר "וצא הלחם בעמלק"?
ויש לומר דכאשר המלחמה היא על הגשמיות ועל הגוף יש 
לבטוח בהשם יתברך, אולם כאשר המלחמה היא על הרוחניות, 

ולהלחם כנגד האויב, ומכיון שעמלק בא צריך האדם לקום בעוז 
להסיתם ולהדיחם מדרך ה' על כן צריך להלחם כנגדו בכל 

 תוקף.
 

 "והיה כאשר ירים משה ידו" (יז, יא)
ולא כתיב "כאשר הרים", לומר לך שבכל דור ודור כאשר ירים 
משה את ידו, היינו כוח התורה, אז וגבר ישראל, ואם לאו ח"ו 

 ם)(חפץ חיי וגבר עמלק. 

 א גוט שבת 
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  נפלאים יםסיפור
 שלחב פרשת

 

 ח' בשבט תשע"ו -בן שמואל ז"ל  לעי"נ הר"ר חיים משה

 )י, יד( "'ד אל ישראל בני "ויצעקו
 למי להם נותר שלא התבוננות אחרי' ד אל ישראל בני צעקו
 ר"ד אהרן' ר אצל עובדא היה'. ד אל ורק אך אלא לצעוק
, מובהק תשובה לבעל שנהפך פרוסיה למלך הרופא, גארדיא
 בבהלה אליו שנכנסה, ממזריטש הגדול המגיד של תלמידו
, אביה את להציל שיבוא נפחד בקול לו וקראה יהודיה נערה
 הקמטר מן בגדו את והוציא הרופא קם. אנוש חולה שהוא
 וצחצח לאחריו ופנה במברשת הבגד את ניקה, במתינות, בנחת
 רגע שכל העלמה ידעה. ללכת ממהר שאינו כמי, מנעליו את
 קראה ייאושה בגודל ולבסוף, צער מרוב ידיה פכרה, וגורלי יקר

 כן אם, לבוא נחפז אינו הרופא גם, עולם של רבונו. 'לב בנהמת
 שכבר, לשלום לכי, אהרן רבי לה אמר מיד'. לבדך אתה הושיעה
 אהרן רבי הסביר כך אחר. היה וכך. ויבריא לאביך הוטב

' לד ורק, ייאוש לאחר שהמצב היכרתי מדבריה, למקורביו
 שתצעק עד יותר עוד לבה את לשבור פעולה עשיתי, הישועה
 . הישועה ממרום ותמשיך' ד אל מעצמה

 )הנצח ממעינות(
 

 אל דבר אלי תצעק מה משה אל' ה ויאמר"
 )טו, יד" (ויסעו ישראל בני

 וכי, היא תמוהה" אלי תצעק מה" למשה ה"הקב של תשובתו
 עוד מי ואל, לצעק לא אם לעשות משה של ביכלתו עוד מה
 בספרו ל"זצ קלר משה הרב? ה"הקב אל לא אם לפנות יוכל

 :משל באמצעות הדברים את מבאר" אורות טללי"
 התנהגותו בשל יחידו בנו על כעס גדול וגיבור עשיר אדם

 הבן לו הסתובב. מביתו אותו שלח רב כי ובכעסו, הקלוקלת
 מוצא וכל הצינה וכשגברה, כל ובחוסר בעירום העיר ברחובות

 שידבר בבקשה השכנים מן אחד אל פנה הוא, לו נראה לא אחר
. ובגדים נעלים הפחות לכל לו ויתן עליו וירחם שיחוס אביו עם

 עצמו על לקבל ומיהר המסכן הבן על רחמים התמלא השכן
 .השליחות את
 הוא... בנך על רחם, אנא: בו והפציר, העשיר שכנו אל הגיע הוא
... אותו ומחליא לעצמותיו חודר הנורא והקור, ויחף ערום הולך

 לדבר במקום, אדרבה: ואמר נענה פנייתו את השכן כששמע
 סבור וכי, אביו אני הרי... בני עם כך על דבר – אתי הענין על

 ?לו שקר על דם שותת לבי שאין אתה
 לחנך מצווה שאני מכיון, לעזור יכול אינני זאת בכל אולם
 דרכיו את שייטיב לו אמר, אפוא, אתה אתו דבר... אותו

 שהיו בשעה. הכל לו אתן – אלי שישוב רגע ובאותו, ומעשיו
 של שרם היה – קלר הרב ממשיך – בצרה נתונים ישראל
 והללו זרה עבודה עובדי הללו: עליהם ומקטרג עומד מצרים
 לא שעה באותה?... מאלו אלו נשתנו מה, זרה עבודה עובדי
 ואעבור: "שנאמר כמו, לישועה זכות שום לאבותינו היתה
 ".ועריה ערום ואת... עליך
, בזכות צורך שהיה אלא, להצילם ה"הקב רצה רחמיו ברוב
 לא: ה"הקב לו עונה, להצילם וביקש משה בא כאשר לפיכך

 בניאל דבר! "ישראל מעם אלא – זאת לבקש אתה צריך ממני
 מסירות בו שכרוכה מעשה שיעשו להם אמר –" ויסעו ישראל
 המוכן השפע בכל יזכו והם המקטרג פי ייסתם כך ידי ועל, נפש

 .עבורם
 

 )כא, יד" (המים ויבקעו"
 ים כקריעת לזווגן "וקשין אומרת' ב דף סוטה במסכת הגמרא

 .סוף"
: הבא באופן' הגמ מאמר את מאיר" אבא של עולמו" בספר
 אף, שידוך לבחור להציע ניגש שכשהשדכן קורה פעמים

 אותו דוחה הבחור זאת בכל הבחינות מכל הגון שהשידוך
 שוב שנתיים או שנה כעבור. לשמוע מוכן אינו אופן ובשום
 והכל בזה רוצה כבר הוא, השידוך אותו את זה לבחור מציעים

 כבר ישראל עם, סוף ים בקריעת קרה גם כך. טוב למזל נגמר
 שנאמר כמו( עקבותיהם על שבו אך, סוף הים לכיוון התקדמו

 עד הים לכיוון והתקדמו חזרו ושוב), וישובו ישראל בני אל דבר
 לקריעת אדם של זיווגו את ל"חז השוו שפיר ולכן, אותו שחצו

 .סוף ים
 

 היםשפת על מת מצרים את ישראל "וירא
 )א-טו, ל-יד( ישראל" ובני משה ישיר אז' וגו
 בזמן שירה אמרו ולא עתה עד ישראל בני חיכו מדוע, להבין יש

: משל פי-על יובן הדבר. המכות עשר את המצרים שקיבלו
 לחפור שיש קבע והרופא, מוגלה של כיב בבשרו שהיה לאחד
 ואי, עזים בכאבים כרוך שהדבר, מובן. ולהוציאה החי בבשר
 חותך, בא הרופא היה יום בכל. אחת בפעם לעשותו אפשר
 מתחנן החולה היה יום בכל. התחבושות את ומחליף, מעט
 הרופא היה פעם ובכל, עוד לו יכאיב ולא ממנו שירפה לפניו

 באהיה למחרת אבל", גמרנו הנה, מסיימים אנו הנה: "מנחמו
 סוף שיהיה, לו להאמין פסק שהחולה עד, במלאכתו וממשיך

, כולו מנוקז שהפצע הרופא ראה אחד יום. ומכאובו לעינויו וקץ
 לב את לשמח ביקש. האחרון הטיפול יהיה והיום, ומחלים הולך

 שיאמין וכדי", האחרון היום באמת הוא היום: "לו ואמר, החולה
 ישראל בני היו כך. הניתוחים סכין את לעיניו שבר, לדבריו

, המצרים על ניחתות המכות את וראו, במצרים משועבדים
 אחריהם רדפו, ממצרים יצאו כבר כאשר. נגאלו לא ועדיין

 בליבם היה עדיין, סוף ים את כשחצו, כן ועל. להחזירם המצרים
 מצדיוצאים המצרים כן, זה מצד יוצאים שאנו כשם: "חשש
 על מת מצרים את ראו כאשר רק. להשתעבד ויחזרו", אחר
 . השירה את ושוררו הושלמה שגאולתם ידעו, הים שפת

 )חי איש בן(
 

 עבדו" ובמשה' בד ויאמינו' ד את העם "ויראו
 )לא, יד(

 חסיד היה האחד, זה עם זה שהתיידדו אברכים שני על מסופר
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 החסיד השפיע. החסידים מן היה לא השני ואילו, לצדיק שנסע
 התפעל הרבי שלחן אצל בשבתם. לרבו עמו שיסע חברו על

 לב שם החסיד. שם החופפת הקדושה מהרגשת מתנגד אותו
 נכנס. דעתו וחלשה, עצמו ממנו יותר להרגיש זוכה שהחבר
, רבות כה פעמים לכאן נוסע אני, הייתכן, וטען, לרבי למחרת

 בפעם זוכה מתנגד שאותו מה, ולהרגיש לראות זכיתי ולא
 צריך מתנגד. להיות צריך כך, אכן: הרבי השיבו. הראשונה

 ויראו' בפסוק שכתוב וכמו. להאמין צריך חסיד אולם. לראות
 הם, והפחותים הפשוטים על רומז כידוע העם', ה את העם

', עבדו ובמשה' בה ויאמינו' העליה בני הם אבל. לראות צריכים
 . האמינו הם

 )תורה יגדיל(
 

 ממרה מים לשתות יכלו ולא מרתה ויבואו"
 )כד-כג, טו'" (וגו העם וילונו' וגו
 פיתוי דרכי על להתבונן אלו מפסוקים עורר" חיים חפץ"ה

 12 היו ששם, מאילים רחוקים היו לא ישראל שבני שאף, היצר
 משה על וילונו: "ומיד, המתינו לא זאת בכל, מים מעינות
 את לפתות היצר דרך, היום וכן) כד שם" (נשתה מה לאמור
 ואורך בטחון לו ואין, קצר זמן תוך מיד פרנסתו שצריך האדם
 הגבר ברוך) "ז-יז( בירמיה נאמר. להתלונן הוא ממהר אלא, רוח
 ובלב באמת שהבוטח כלומר", מבטחו' ד והיה' בד יבטח אשר
 יהיה יתברך' ד" מבטחו' ד והיה" אזי, יתברך בהשם שלם

, עני טייח על מסופר זה בענין. רע דבר מכל יירא ולא מבטחו
 של מעלתה על ל"זצ מסלנט ישראל רבי של לדרשתו שהקשיב

, ישראל רבי אל הטייח ניגש, הדרשה לאחר. הביטחון מידת
 אלפים עשרת שאקבל' בד אבטח אם: "שאלו לבו ובתום
 ערב אני. "ישראל רבי השיב", בודאי" "אקבלם? אכן רובלים

 בבית עצמו ושיקע, עבודתו את הטייח אפוא עזב". לכך
 לעשרת ציפיה כולו וכל, תהלים ואמר חומש למד שם. המדרש
 בושש והכסף, שבועות כמה חלפו כך. שיבואו הרובלים אלפי
. ללחם רעבו וילדיו, הפרוטה כלתה הטיח של מביתו. לבוא

 נתקיימה לא מדוע, ולברר ישראל רבי אל לפנות האיש החליט
 הוא מאמין כי, והשיב לדבריו ישראל רבי שמע. ההבטחה עדיין

 פקעה אם: "המשיך ואולם, הכסף את יקבל אכן שהטייח
 חמשת עתה לך אתן. עמך חליפין לערוך אני מוכן, סבלנותך
". לי תתנם האלפים עשרת את וכשתקבל, רובלים אלפים
 ישראל רבי בו גער ואז, להצעה הטייח הסכים רבה בשמחה
 רובלים אלפים עשרת להחליף אתה מוכן אם: "לו ואמר

, תקבלם שבאמת מלא בטחון בך אין משמע, אלפים בחמשת
 טובה) (פרנסה". לקבלם תצפה אל בטחון לך אין ואם

 

 אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה כל"
 )כו, טו" (רופאך' ד אני כי עליך

 כשנשלח, ל"זצוק מווראקא הזקן ר"אדמו שאמר מה פי על יובן
 להתרפאות שיוכלו' ד רפואת תיכף נשלח, חולאת משמים

 החולאה מוכרח אזי בעולם איננה הרפואה ואם, הזאת ברפואה
, חולאת על בקובלנא אחד לרבינו שבא מעשה וסיפר, להסתלק

 יש פלוני מרקחת בבית ושם לוורשא לנסוע' הק רבינו עליו ציוה
, ונתרפא האיש עשה וכן, אותו ותשרוף זה ותיקח, התרופה זו

 המרקחת בבית רק בעולם עוד היה לא התרופה שמזו ואמר
 ובזה. החולאה להסתלק הכרח התרופה שנסתלק וכיון, הזה

', עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה כל' לפרש נראה
, רופאך' ד שאני דע אבל, תרופה בלי מכות שלחתי למצרים כי
 ותראה עיניך ואאיר ותבקש תרופה שיש דע אזי, אשלח לך אם

 ')ח עמוד חן הוצק( . התרופה
 

 )כו, טו" (רופאך' ה אני כי"
: א"שליט קנייבסקי ח"הגר סיפר, אמונה של כוחה גדול כמה עד

 של מרופאו ששמע מספר היה ל"זצ אלחנן יצחק' ר הגאון
 ממנו וכשיצא, צ"אחה שבת בערב הקיסר אל שבא, הקיסר
, מאד חולה בנה כי נפשה על והתחננה אחת אשה לו המתינה
 כל אפסו וכי גוסס כבר שהוא וראה, נכנס. לראותו ושיכנס
 המרקחת לבית שתלך" רצעפט" רשם זאת ובכל, התקוות
 .טיפות ארבע דקות ז"י כל לחולה ותתן, התרופות אלו ותקנו
 מסתובב הזה הבחור את וראה, במקום הרופא עבר ראשון ביום
. ארע מה לשאול אמו אל ונכנס מאוד עד התפלא, ברחוב כבר

 שבין וחשבתי, השבת לכניסת קרוב היה כבר הנה, לו וסיפרה
 אני האמיתי הרופא מיהו והרי, התרופות כל את אשיג לא כה

 ונתתי", רצעפט"ה את בו ושמתי מים הרתחתי לכן, יודעת
 . הבריא ה"וב, מהמים טיפות ארבע דקות ז"י כל לחולה

 )שיחה דרך(
 

 )ד, טז" (בתורתי הילך אנסנו למען"
 מנובהרדוק הסבא זאת הסביר, דמיון אלא אינו הנסיון הנה 

 במטבע אדם נתקל, השבת ביום הלוכו בדרך. משל בדרך ל"זצ
 אחרי לחקור החל מיד. זהב של כמטבע לו נראתה אשר נוצצת
 הוא כי, מוקצה שהיא פי על אף, לטלטלה כדי שונים היתרים

, מומחה חלפן למקום הזדמן, והנה. זו במציאה לזכות מאד חפץ
 ברור באופן וקבע במטבע התבונן הוא, מטבעות של בטיבן בקי
 מיד. ערך כל לו שאין אסימון אלא זה מטבע שאין, ראייה פי על

 לפני לו שהיה הנסיון. המקום מן הסתלק והוא למוצא לו רווח
 נסיונות גם כך. המומחה של דבריו לנוכח מיד נעלם קלה שעה

 מטבע שאמנם סבורים אנו עוד כל קיים הנסיון, הזה העולם
 היתרים ונחפש היצר אש בנו תבער זו בשעה. לפנינו מונח זהב

, זאת לעומת. תאוותיה את לנפשנו להתיר כדי ומשונים שונים
 ולזולתנו לעצמנו ונוכיח, היצר פני מעל המסווה את נסיר אם
 שמטבע ללבנו נחדיר אם. לא ותו דמיון הינם הנסיונות שכל
 הנסיונות כל מיד, ערך כל לה ואין נוצץ אסימון אלא אינה הזהב
 רוחנית להתעלות כמישור לפנינו סלולה תהיה ודרכנו יעלמו
 ")אנסנו למען" קובץ( '. ד בדרך ולעליה

 א גוט שבת 
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בלי שיקולים

עבודת שבט יהודה

משה התפעל

(תורת מנחם, כרך לט, עמ' 60)

למה נחשון ולא משה

קטנות אמנה

(מדרש תנחומא)

מבחן השפע

(בן פורת יוסף) 

לזכור מתוך שובע

(רבי נפתלי מרופשיץ)

עזרי מעם ה'

כשאין מוצא

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

תכלית בזמנה

(הרבי מליובאוויטש)

ביטחון במקומו

(אגרות קודש)

מעובד על�פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

בכל מאודך

פעם אחת בא רבי מנחם�נחום מצ'רנוביל, בעל 
'מאור עיניים', לעיירה אחת, וגילה להפתעתו 
לו  השיבו  לתמיהתו  טהרה.  מקווה  בה  שאין 
שתושבי העיירה עניים ואין להם כסף לבניית 
יהודי  בעיירה  שיש  ציינו  התושבים  מקווה. 
עשיר, אך הוא מסרב לתרום לבניית המקווה.

הלך הצדיק לאותו עשיר וניסה לשדלו לבנות 
את המקווה. השיב העשיר: "אם הרבי ייתן לי 
הכסף  את  אתרום   — הבא  בעולם  חלקו  את 

הדרוש לבנייה המקווה".

אמר הצדיק: "הלוא אני אומר בכל יום 'ובכל 
בכך,  הרבותא  מה  אבל  ממונך,  בכל  מאודך', 
כשאין לי כסף. מהו רכושי? — חלקי בעולם 
את  לבנות  כדי  לך  נותנו  אני  ובכן,  הבא. 

המקווה".

אמרת השבוע מן המעיין

ממה  לי  ברור  פרנסה,  לו  שאין  מי 

בה';  וביטחון  מאמונה   — חי  הוא 

אבל מי שיש לו פרנסה — ממה הוא 

חי?         (רבי שמחה�בונים מפשיסחה)

פתגם חסידי



שבועת 
ט"ו בשבט

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

מעלת הצומח
ראש השנה לאילנות מפנה את תשומת ליבנו אל עולם הצומח. גם האדם, 
נזר הבריאה, זקוק ללחם הבא מהצומח לצורך קיומו. מה יש בצמח שאין 

בנו עצמנו?

מעניין שככל שאנו יורדים בסולם הבריאה, עולה החשיבות התזונתית של 
הדברים. הבשר (שהוא מסוג ה'חי') אינו משביע את האדם כמו הלחם (שהוא 
מסוג ה'צומח'); והלחם חשוב לאדם פחות מהמים, שבלעדיהם אין האדם 
יכול להתקיים אפילו זמן קצר (ומים הרי הם 'דומם'). נמצא אפוא שהאדם 
זקוק לצורך קיומו למזון הלקוח מהסוגים הנמוכים ביותר של הבריאה. למה 

זה כך?

רעב לניצוצות
נובעת  למזון  האדם  של  שההזדקקות  והחסידות  הקבלה  בתורת  מוסבר 
ניצוצות אלוקיים באותו מזון. נשמת האדם שואפת לקבל את  מהימצאות 

הניצוצות הללו, ולכן האדם זקוק למזון.

האדם,  יחיה  לבדו  הלחם  על  לא  "כי  ח,ג):  (עקב  בפסוק  מרומז  זה  רעיון 
כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם". לא הלחם לבדו, החומריות של הלחם, 
הוא המחיה את האדם, אלא "מוצא פי ה'", היינו הניצוץ האלוקי שבלחם — 
הוא המעניק לו את החיּות. כשהאדם אוכל או שותה, נשמתו 'רוכשת' את 
הניצוצות האלוקיים שהיו חבויים באותו מאכל או משקה, ובכך נסגר מעגל: 
הנשמה  וכך  האדם,  בנשמת  התכללותם  על�ידי  נגאלים  הללו  הניצוצות 

'ניזונה' מהם.

האלוקיים  הניצוצות  דווקא.  הנחותים  לברואים  יתרון  יש  מתברר,  כאן, 
הטמונים בסוג ה'דומם' גבוהים מן הניצוצות שבסוג ה'צומח'; ואלה החבויים 
בסוג ה'צומח' נעלים מן המצויים בסוג ה'חי'. עניין זה מוסבר על�פי משל 
נופלות  'החומה'. כאשר חומת אבנים מתמוטטת, האבנים שהיו בתחתיתה 
קרוב ואינן מתרחקות כל�כך. דווקא האבנים שהיו בראש החומה הן הנופלות 
הוא  אות  מהחומה,  גדול  במרחק  אבן  מוצאים  אנו  כאשר  ביותר.  רחוק 

שבמקור היא הייתה בראש החומה, ולכן נפלה רחוק כל�כך.

נפלו  גם בבריאה שולט אותו עיקרון: הניצוצות האלוקיים הגבוהים ביותר 
(מבחינת  יותר  גבוהים  ב'דומם'  הניצוצות  לכן  ביותר.  הנחותים  לברואים 
שורשם) מהניצוצות שב'צומח' וב'חי', וכך הלאה. נשמת האדם רוצה להשיג 
מהברואים  דווקא  הלקוח  למזון,  זקוק  האדם  ולכן  הללו,  הניצוצות  את 
"רעבים  קז,ה)  (תהילים  וכפי שפירש הבעש"ט את הפסוק  יותר.  הנחותים 
גם צמאים, נפשם בהם תתעטף": מדוע הם רעבים וצמאים? מפני ש"נפשם 

תתעטף" — נשמתם היא הרעבה לניצוצות האלוקיים שבמזון.

השינוי העתידי
יגיע  הניצוצות  בירור  תהליך  לבוא.  לעתיד  להשתנות  אמורה  זו  מציאות 
בניצוצות הקדושה הטמונים  צורך להזין את הנפש  יהיה עוד  ולא  לסיומו, 
במזון. הנפש תחיה אז מגילוי עצמותו של הקב"ה שיאיר בגוף הגשמי, מכיוון 

שאז תתגלה מעלתה של המציאות הגשמית.

בזמן הגאולה הקב"ה בכבודו ובעצמו יתגלה בעולם, וממילא תתגלה עליונותו 
של הגוף הגשמי. שורשו של הגוף נעלה לאין ערוך מזה של הנשמה. בעוד 
יתברך,  הגשמי שורשו מעצמותו  הגוף  הקב"ה,  נלקחה מאורו של  הנשמה 

שרק בכוחו ויכולתו לברוא יש גשמי מַאין ואפס.

בימינו מוסתרת עליונות זו של הגוף ושל הגשמיות, ולהפך, הגשמיות נחותה 
לגילוי  כלי  ויהיה  יזדכך  שהעולם  לאחר  לבוא,  לעתיד  אולם  מהרוחניות; 
האמת המוחלטת — תתגלה המעלה העצומה של הגשמיות, עד שהרוחניות 
תשאב את חיּותה ממנה. לכן באותו זמן תחדל הנשמה מלהחיות את הגוף, 

אלא היא עצמה תקבל את חיּותה מהגוף הגשמי.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

מעצמה של צמחים 

אקלים ייחודי

הצמח כמפעל מופלא 

צמחים שנשתבחה בהם ארץ ישראל

"היישובים היהודיים הצילו זנים רבים". הד"ר קיטרון

סיום ברכה רביעית
אך  ברכות,  ארבע  יש  המזון  בברכת  שאלה: 
ה'".  אתה  ב"ברוך  מסתיימת  אינה  הרביעית 

היכן היא מסתיימת?
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שו"ע אדה"ז קפז,א וסי' קפט. תה"ד סי' לט. א"ר ופרמ"ג 
קפט,א, והלכה ברורה שם, וש"נ. חיי אדם מז,א. רשימת 
היומן עמ' שפו. אג"ק ח"ז עמ' רכח. ספר המנהגים�חב"ד 
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

בשלח

בס"ד

366 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 17:43, ת"א 17:45גלי

”והמים להם חומה מימינם ומשמאלם“
”חומה“  המילה  נכתבה  שבתורה  לראות  מעניין 
בשעה  כי  מספר  המדרש  ”חמה“.    – חסר  בכתיב 
וקטרג  אחד  מלאך  עמד  הים  את  ישראל  שעברו 
עליהם, הכיצד זוכים עובדי עבודה זרה לנס שכזה?! 
הים,  על  הממונה  הים,  שר  על  הקב“ה  ציווה  מיד 

ונתמלא הוא חימה! 
עבודה  ישראל  עבדו  ברצונם  ”וכי  הקב“ה:  שאל 
מצרים?!  ששעבדום  השעבוד  מחמת  והרי  זרה? 

מיד שפך שר הים חמתו על המצרים. 
המגיד מדובנא זצ“ל ממשיל זאת במשל נפלא: 

חנויותיהם  שהיו  ושמעון,  ראובן  סוחרים,  לשני 
בשכנות. 

המשרתים  אחד  את  שמעון  פיתה  אחת  פעם 
וימכור  מאדוניו  סחורה  שיגנוב  ראובן,  של  בחנותו 
בחלקות  נכשל  פשוט,  איכר  שהיה  המשרת,  לו. 
לשונו של שמעון, ועשה כאשר פיתוהו, גנב סחורה 
לב  שם  לא  שאיש  כיון  לשמעון.  ומכרה  מאדוניו 
ומכר  בפעם  פעם  מדי  וגנב  המשרת  שב  למעשה, 
מתרחשת  גניבה  כי  ראובן  הרגיש  לימים  לשמעון. 
גילה  קצר  מעקב  ולאחר  מצלמות,  התקין  בחנותו, 
שחכם  כיון  זאת  עם  בדבר,  האשם  הוא  מי  מיד 
משרתו  את  תבע  אלא,  דבר  לאיש  גילה  לא  היה, 
מפורטת  רשימה  הדיינים  אל  ראובן  הגיש  לדין. 
דין  פסק  הוציאו  מהרה  ועד  הגנובה  הסחורה  של 
הסחורה  כל  על  לאדוניו  לשלם  חייב  המשרת  כי 
ראובן  הזמין  מומחה.  סוחר  שיעריכה  כמו  הגנובה 
את שמעון שכנו אל בית הדין ואמר לדיינים כי אין 
בצביעותו  שמעון,  סחורה.  להעריך  כמותו  מומחה 
הרבה, עשה עצמו כידידו של ראובן, וכדי לשאת חן 
פריט  כל  ועל  הסחורה  את  בהערכתו  הגזים  בעיניו 
נקב מחיר כפליים משוויה האמיתי. כשסיים שמעון 
בהערכת הסחורה, מיהר ראובן להציג את הרשימה 
המפורטת לדיינים ואמר: מורי ורבותי! כעת ברצוני 
שמעון,  שכני  הוא  הלא  האמיתי  הגנב  את  לתבוע 
שפיתה את משרתי לגנוב ממני, ועתה עליו לשלם 

לי ככל אשר העריך בעצמו את שווי הסחורה!... 
לישראל  להזיק  ביקש  המקטרג  הוא:  והנמשל 
עד  זרה,  עבודה  שעבדו  עליהם  העליל  כך,  ומשום 
חימה  אותה  את  ולבסוף  חימה,  הים  שר  שנתמלא 

שפך על ראשי מצרים...

נלמד מהפרשה”ויאמינו בה‘ ובמשה עבדו“

שכינה  גילוי  של  ביותר  גבוה  למצב  להגיע  ישראל  עם  זכו  הים  בשירת 
ונבואה. עד כדי כך שגם אלו שהיו במדרגה הנמוכה ביותר, כמו השפחות, 
גם הם זכו לגלוי שכינה, דבר שלא היה כמותו בשאר הזמנים. והשאלה 
נשאלת כיצד זכו למדרגות ולגלויים נפלאים אלו גם בלא הכנה מוקדמת, 
הרי מצאנו בזמן מתן תורה, שהיו צריכים הכנה  של כמה חודשים, וכל 
אחד זכה לפי הכנתו ומדרגתו, ואילו כאן ראתה שפחה על הים מה שלא 
אלוקים.  מראות  וראה  השמים  כשנפתחו  הנביא  בוזי  בן  יחזקאל  ראה 
ומה ההבדל? אפשר ליישב הדברים ע“פ דברי הכלי יקר על הפסוק ”אז 
שישיר  בליבו  עלה  הנס  את  כשראה  רש“י ”אז“   ומפרש    - משה“  ישיר 
סיבה  לזה  יש  שר  הוא  אם  ודאי  הרי  רש“י  דברי  את  להבין  וצריך  שירה. 
גדולים  ניסים  אחרי  שירה  לומר  שצריך  בדעתו  עלה  כן  שלפני  ופשוט 
מדוע  וא“כ  בליבו,  הדבר  קודם  שיעלה  בלי  דבר  לעשות  א“א  כי  אלו, 
יקר  הכלי  אומר  אלא  במחשבתו.  זאת  שעלה  להדגיש  התורה  צריכה 
התורה מלמדת אותנו מדוע משה רבנו חיכה לשיר שירה עד קריעת הים, 
ולא מיד בצאתם ממצרים, כי ידע משה שבזמן יציאתם ממצרים עדיין 
בני ישראל היו מפקפקים באמונה, ואולם כשראה על הים ”שהאמינו בה‘ 
ובמשה עבדו“- ”אז ישיר“. ונמצא שהשירה היא לא רק על עצם הניסים 
שנעשו בקריעת הים, אלא על המצב שהנסים הביאו את כל עם ישראל 
זכה  העם  המון  שגם  ה‘“  את  העם  ”ויראו  בלשון  נאמר  ולכן  לאמונה. 
שירה  לומר  רבינו  משה  של  במחשבתו  עלתה  זאת  ועל  לאמונה  להגיע 
על מעלת ישראל, ובזה נבין איך הגיעו למדרגת נבואה כה גדולה שכל זה 

בא מכח האמונה החזקה. 
וביקש  זצ“ל  מברדיצ‘וב  הרב  לפני  יהודי  הגיע  שפעם  שמסופר  וכמו 
שהרב יפסוק לו בדין תורה שיש לו עם רבונו של עולם. כיון שהבחין הרב 
מברדיצ‘וב בתמימותו הטהורה של אותו איש מיד נתעטף הרב וישב לדין 
עם בית דינו. טען היהודי: עני ואביון אנכי ומחוייב אני מן התורה להשיא 
את ביתי הבוגרת וכי לא דין הוא שהקב“ה יספק לי את צרכי החתונה? 
פסק הרב שהדין עימו, ואף נתן לו את הפסק דין בכתב ידו. שמח מאוד 

היהודי מתוך אמונה תמימה על הכתב שבידו. 
אך לפתע באה רוח חזקה ונשאה את הכתב מתוך ידו. נבהל היהודי מאוד 
ורץ אחרי הכתב שנישא ברוח, עד שהתגלגל הכתב היישר אל חיקו של 
את  לו  שיחזיר  היהודי  התחנן  הדרך.  אם  על  בכרכרה  שישב  גוי  דוכס 
הכתב אך הלה שהבחין בבהלה והחרדה של היהודי על הכתב, סקרן היה 
לדעת מה כתוב בו. אך היהודי התבייש לספר מה כתוב בו. לקח הדוכס 
את הכתב. ומסרו לידי מתרגם יהודי, והלה תירגם לו בפולנית מה כתוב 
בכתב זה מצאו הדברים חן בעיני הדוכס, וראה בעובדה שהכתב התגלגל 
ובא דוקא לידיו אות מן השמים שעליו להיות השליח הטוב, ואכן העניק 

לו את כל הסכום שנדרש לנישואי ביתו.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:28, ת"א 16:42



סיפור השבוע

דברו  יצחק,  לוי  רבי  המפורסם,  הצדיק  של  עירו  ברדיטשוב,  בעיר 
לא  איש  הצדיק.  של  בחדרו  הנמצא  המסתורי,  המרתף  אודות  הכל 
היו  קטנות  דלתות  שתי  משמש.  הוא  ולמה  בתוכו  מסתתר  מה  ידע 

לו: אחת פנתה אל הרחוב, ואחת אל החדר הפנימי.
 מפתחות המרתף היו תמיד ברשותו של הצדיק, רבי לוי יצחק, והוא 
לא נתנם לאיש. אנשי העיר ידעו רק שמדי פעם בחצות הלילה נכנס 
שם  עשה  מה   . דרכו  את  מאירה  ומנורה  המרתף,  אל  לבדו  הצדיק 
שונות  שמועות  היו  כמובן,  אך,  בדיוק.  לספר  ידע  לא  איש  הצדיק? 
על כך. היו שספרו, שכנראה הצדיק לומד שם תורת הנסתר והקבלה. 
עמו  ולומד  אליו  נגלה  הנביא  אליהו  שכנראה  שספרו,  אנשים,  והיו 
”המרתף  הכל  בפי  המרתף  נקרא  כך  משום  התורה.  סודות  במרתף 

הקדוש“.
שהיה  יוסף,  ושמו  ואביון,  עני  איש  בברדיטשוב  חי  ימים  באותם 
מתפרנס בדוחק רק מעבודות סבלות. אשתו חוה היתה אשה חולנית 
שיעול  והתפרצויות  בגרונה  כאבים  תקפוה  פעם  מדי  אשר  מאד, 
תה  כוסות  שותה  היתה  היא  ומחלתה  כאביה  על  להקל  כדי  חזקות. 
רבים. ערב אחד אזלו התה והסוכר בבית. יוסף, שהיה עייף מעבודת 
היום הקשה, קרא ”קריאת שמע“, עלה על מיטתו ונרדם. אך אשתו 
לפתע  והנה  השינה.  את  ממנה  מנע  השיעול  להרדם.  יכלה  לא  חוה 

היא שמעה דפיקות חזקות על דלת ביתה.
נתקפה  אך  בעלה,  את  להעיר  רצתה  היא  בבהלה.  שאלה  שם“?  ”מי 
הדלת,  על  שדפק  האיכר,  הנשימה.  עליה  שכבדה  עד  חזק  בשיעול 
לא חיכה ונכנס לבית ובקול עליז אמר: ”ערב טוב!“ לראשו היה חבוש 
כובע פרווה גדול, ומטפחת אדומה עטפה את פניו, והוא היה לבוש 

מעיל פרווה ונעול מגפיים גדולות.
בשפה הרוסית מעורבת במילים באידיש אמר לחוה: ”קר מאד בחוץ. 
אבקשכם  ניכנסתי.  לכן  אור,  ראיתי  כאן  רק  חושך,  כבר  העיר  בכל 
להמתין  ובלי  מעט“.  ולהתחמם  תה  כוס  לעצמי  להכין  לי  להרשות 
על  ושמה  גדולה  סוכר  חבילת  מתרמילו  האיכר  הוציא  לתשובה 
השולחן, וחבילת תה, ולאחר מכן הדליק את התנור וחמם מים והכין 
כוס תה חם עבורו ועוד כוס הגיש לחוה. התה החם החיה את נפשה 

של חוה, וגם השיעול פסק.
ונרדמה.  חזרה  והיא  בכך,  הרגישה  שהיא  מבלי  מהבית  יצא  האיכר 
כאשר התעוררה, לא זכרה האם שתיית התה בלילה היתה חלום או 
תה.  וחבילת  הסוכר  חבילת  מונחות  השולחן  על  הנה  אך  מציאות. 
התה  את  לקחת  שכח  האיכר  עובדה.  אלא  זה,  היה  חלום  לא  אכן, 
והסוכר, שהביא עימו. כשהתעורר בעלה יוסף, ספרה לו את הדבר, 
והנה  ראה,  התה,  חבילת  את  פתח  בעלה  כאשר  מאד.  התפלאו  והם 

מונחים בה עשר מטבעות כסף.
כנראה,  יתכן!  לא  בתוכה!  כסף  ועוד  חבילה  ישאיר  לא  פשוט  איכר 
לאחר  בוקר  באותו  עוד  שניהם.  חשבו  אלינו,  שבא  זה  היה  אליהו 
ידי  על  להם  שלח  הקב“ה  איך  לחבריו,  יוסף  סיפר  שחרית  תפילת 
חושבים  אם  וכסף.  ותה  סוכר  חבילות  איכר  בדמות  הנביא  אליהו 
אתם, שבכך יסתיים הכל, אינכם אלא טועים. האיכר הפלאי, החבוש 
כובע הפרוה, הופיע בביתה של חנה האלמנה עם יתומיה המסכנים, 
ופעם אחת בביתו של רפאל העני – ובכל מקום, שהופיע שכח בבית 

חבילה עם מזון וכסף.
הנביא  אליהו  הפלאי  המושיע  על  בעיר  התפרסמו  נפלאות  סיפורי 
של  היה  ביותר  המרשים  הסיפור  אולם,  גוי.  איכר  בגדי  הלבוש 
ומוגדר  בזמנו  העגלה  בעלי  ככל  עגלון  היה  נפתלי  העגלון.  נפתלי, 
כעני ואביון. כל רכושו היה עגלה עם סוס, שעל ידיהם בקושי באה 
של  להנות מנדבות ומתנות  רצה  לא  למרות עניו וסבלו  לו פרנסתו. 
אנשים. יהודי פשוט היה, בעל אמונה וביטחון בהשם, והיה מסתפק 
מצבם  על  התלוננה  אשתו  כאשר  פעם,  מדי  בחלקו.  ושמח  במועט 
הקשה ועל המחסור הרב בביתם, לא ניכנע נפתלי. ”ראי“, היה אומר 
נכון?  פרנסה בהרחבה ועושר,  לנו  לתת  יכול  הרי  יתברך,  לה, ”השם 
ואם הוא אינו נותן לנו, כנראה אין אנו צריכים יותר. ואם ניקח מתנות 
ונדבות מבני אדם הרי זה כאילו אנו אומרים לקב“ה: למרות שאתה, 
חלילה,  ברעב,  מתים  אנו  אין  לנו,  לתת  רוצה  אינך  שבשמים,  אבינו 

המרתף המסתורי
עבירה  זו  אין  האם  בלעדיך!  גם  לנו  עוזרים  רחמנים  אנשים  אלא 
נשמח  ”ולכן  עימו,  מסכימה  אשתו  היתה  ”צדקת“,  כך?!“  לחשוב 
בחלקינו“. ואכן הם הסתפקו במועט ושמחו בחלקם. כאשר קרבו ימי 
הפסח, החלו לחסוך מעט כסף, כדי לקנות מצות ויין לחג. כמו כן קיוו, 
לכל  היהודים  לבתי  לתנורים  חמר  הובלת  רבה  עבודה  להם  תהיה  כי 
הצרכים, אלא שבדיוק אז נפל סוסו של נפתלי ומת, ונפתלי נותר ללא 
למסור  החליטו  הקהילה,  לאנשי  הדבר  כשנודע  פרנסה.  וללא  סוס 
לנפתלי סכום כסף מהכספים, שנאספו לפסח עבור עניי העיר (קמחא 
כשבאו  להפתעתם,  אך  אחר.  סוס  לו  לקנות  שיוכל  כדי  דפסחא), 
רוצה  אינו  כי  להם,  ואמר  לקבלו  נפתלי  סרב  הכסף,  את  לו  למסור 
את  לקחת  לו. ואפילו  יתן  שהקב“ה  ממה  רק  ממתנת אנשים,  להנות 
הכסף כהלואה סירב, כי אמר בליבו, שהרי מעבודתו לא יהיה לו כסף 
ואשתו  נפתלי  יצאו  משהו,  להתפרנס  כדי  אך  ההלואה.  את  להחזיר 
מחוץ לעיר וחפרו באדמה, מלאו שקים בחמר לתנורי היהודים ולקחו 
אותם על גבם העירה, כדי למכרם. כאשר נודע הדבר לרבי לוי יצחק 
של  לביתו  נפתלי  בא  מיד  כמובן,  לנפתלי.  לקרוא  שלח  מברדיטשוב, 

הצדיק, ובליבו פחד מי יודע לשם מה קורה לו הצדיק. 
”נפתלי“, פנה אליו הצדיק, ”דע לך כאשר אדם נמצא במצב של עוני 
העשירים  יוכלו  כיצד  צדקה,  מכספי  לקבל  עליו  מצוה  כל,  וחוסר 
לקיים את מצוות הצדקה הגדולה כל כך? הנה קח לך כסף, כדי שתוכל 
לקנות סוס אחר“, סיים רבי לוי יצחק והושיט לנפתלי את הכסף. אך 
נפתלי העגלון לא הסכים לקבל ואמר: ”האם כבוד הרב לקח ממני את 
הסוס? אם כן, מדוע צריך הרב לשלם עבורו? רוצה אני, כי זה שלקח 
כך  ידי  שעל  כשרה,  מציאה  או  טובה  עבודה  לי  יזמן  סוסי  את  ממני 
את  ישלם  הקדוש  שהרב  זקוק  אינו  הקב“ה  אחר.  סוס  לקנות  אוכל 
חובותיו. אם הרבי יראה לי, שכתוב בתורה, שעני חייב לקחת צדקה, 
כשם שעשיר חייב לתת צדקה, מיד אשמע בקולו. בראות הצדיק את 
לך  ישלח  שהשם  רצון,  יהי  ואמר:  ברכו  בהשם,  בטחונו  ואת  אמונתו 

מציאה כשרה“. 
חימר  ולחפור  לצאת  המשיכו  ואשתו  והוא  לביתו,  נפתלי  חזר  וכך 
והנה  הלילה,  באמצע  מספר  ימים  לאחר  כתפיהם.  על  ולהעמיסו 
את  ופתח  ממטתו  ירד  הוא  העגלון.  נפתלי  של  ביתו  בחלון  דפיקות 
הדלת. והנה בפתח עמד איכר, כובע פרווה גדול מכסה את ראשו ועל 
חלק מעיניו, ומעיל פרווה על גופו ועל גבו חבילה גדולה של עצים. 
מיד בהיכנסו פנימה השליך את העצים ארצה ואמר: ”קנה ממני את 
בעצים  צורך  לי  אין  ובכלל  כסף,  לי  ”אין  הזול“  בזיל  הזאת  החבילה 
הללו“, אמר נפתלי. ”תן לי עבורם שק חימר. תמורת השק הזה אקבל 
כוס יין שכר טעים מבית המרזח. ומחר אבוא לקחת את שק החמר. 

בינתיים הנך יכול להשתמש בעצים כרצונך“. 
האכר הלך לו ולא חזר למחרת ולא בימים שלאחר מכן. כאשר החל 
מבינהם  נפלה  הריצפה,  על  שהיו  העצים,  גזרי  את  לאסוף  נפתלי 
מאה  הכילה  השקית  כולו:  נדהם  עמד  השקית,  את  וכשפתח  שקית. 
יצחק  לוי  רבי  הצדיק,  אל  רץ  נרעש  כולו  גדול!  סכום  רובל  וחמישים 

וסיפר לו על המציאה שמצא. ”מה עלי לעשות בכסף?“ שאל. 
כפי  השמים  מן  כשרה  מציאה  לך  שלח  ”הקב“ה  הצדיק:  לו  ענה 
שבקשת. הוא החזיר לך את החוב. קנה מיד סוס והכן לך את כל צרכי 
חג הפסח בשמחה. האיכר, שהיה אצלך לא היה כלל איכר, אלא שליח 

מן השמים, שהביא לך את הישועה“.
בהשם  הגדול  בטחונו  שבזכות  ברדיטשוב,  בכל  התפרסם  המעשה 
לאחר  הישועה.  את  לו  שהביא  אליהו,  לגילוי  העגלון  נפתלי  זכה 
שנים רבות, נפטר הצדיק רבי לוי יצחק, המליץ הטוב של עם ישראל. 
המרתף  את  לפתוח  רבם  פטירת  לאחר  החליטו  הקדושים  תלמידיו 
הקדוש ולגלות את סודו. הם קיוו למצוא בו כתבי יד עם חידושי התורה 
מספרים  ריק  מרתף  מצאו  להפתעתם  אך  הקדוש.  מרבם  מופלאים 
ורק כובע פרווה גדול תלוי על הקיר ולידו מעיל פרווה ומכנסי איכר 

עבים, ועל הרצפה מנורת נפט, זוג מגפים גדולות ותרמיל עור.
הסוד!  נודע  ועתה  העיר,  בכל  כך  על  התרגשו  הדבר,  כשהתפרסם 
תגן  זכותו  מברדיטשוב,  יצחק  לוי  רבי  אלא  היה  לא  הפלאי“  ה“איכר 

עלינו אמן.
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  ""בשלחבשלח""פרשת פרשת  
            את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ' לך הוויט משה את ידו על הים וי"

  .חד ונתיבוכל א]. כא, יד ["ויבקעו המים
, או להבדיל לעריכת שמחה, לרופא שיניים, לא צפויה, שלפתע פתאום היתה הוצאה גדולה, מתי זה קרה לאחרונה

  ?ומאיפה לוקחים את הכסף, והחשבון במכולת תפח, והיתרה בבנק עומדת על הגבול
  !והכל בא על מקומו בשלום, כאילו נפתח איזה פתח בשמים. הכל מסתדר, שהואאיכ, ואז
, רוסיה. לסוכר, תור ללחם. ברוסיה הגדולה אנשים עומדים בתור במשך שעות ארוכות. ונשתומם, תבונן סביבנ

ומכרות , מחצבי הזהב והיהלומים, בארות הנפט בסיביר, עם שדמות החטה של אוקראינה, המעצמה הכבירה
  .ברוסיה אין לחם לאכול, הפחם באוראל

. בחסדי שמים, אין תורים ללחם, ם כל תחלואי המשק ועיוותי הכלכלהע, ללא נפט ומחצבים, בארץ ישראל, וכאן
? ועוד היד נטויה לקליטת עליה איך. מזון וחינוך, ילדים זוכים לביגוד. מסתדרים', זוגות צעירים נישאים וברוך ה

 ועל נס, וףפרנסתו של אדם דומה לקריעת ים סאנו יודעים ש. ולנו יש. לכלכלנים אין על כך תשובה ?על איזה בסיס
  .בחסדי שמים, תלויה היא בנסים. וכך פרנסתה של המדינה כולה, כך היא פרנסתו של כל אדם...  שאלות אין–

כאשר המצרים . אלא שזה היה פתרון הרחוק ביותר מן הדעת, יתירה מזאת לא זו בלבד שקריעת ים סוף היתה נס
אבל איש לא העלה . היו שביקשו להלחם בהם, היו שחשבו להסגיר את עצמם למצרים, רדפו אחר בני ישראל

  !בחרבה, ביבשה – שאפשר להיכנס אל הים ולחצות אותו, בדעתו
ואין אדם , וזמן הגאולה, יום המיתה: ואלו הן. שבעה דברים מכוסים מבני אדם. "הוא הדין בפרנסתו של אדם

האם הם חשבו ותכננו בעבר , אנשיםתשאלו את מרבית ה...". ואין אדם יודע במה משתכר, יודע מה בלבו של חברו
. ואיך מצאו את מקום עבודתם, תשמעו מפיהם סיפורים מופלאים כיצד הגיעו לאן שהגיעו, את משלח ידם הנוכחי

  !כקריעת ים סוף, ממש
פעמים כה רבות , ל שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף"שגם עליה אמרו חז, ת בן או בת זוגכך הדבר גם במציא

! מי היה מעלה על דעתו. בהרגליהם, ברקעם, ומרוחקים האחד מהשני גם בתכונותיהם, ת מרוחקיםהם ממקומו
  !כקריעת ים סוף, פשוטו כמשמעו, והנה זה זיווג מן השמים

שהוא נקרע לתריסר , ל אמרו"אבל חז. שהים נקרע לפני בני ישראל, ידוע. ועוד השוואה בין קריעת ים סוף לפרנסה
שהים " אתה פוררת בעזך ים"רבותינו ביארו את הפסוק . אך גם בכך לא די. ר בנתיבווכל שבט עב, שבילים

  ...פירור פרטי בקריעת ים סוף, היינו שלכל אחד היה מסלול משלו, התפורר לפירורים
שביל לכל "ישנו , ובפרטות. בטובו, ה זן את העולם כולו"הקב. אף לעניין הפרנסה? לעניין מה הדברים אמורים

, אולם גם באותו מקצוע עצמו. כל מקצוע והשביל שלו. ליהלומנים נתיב משלהם, חקלאים נתיב משלהםל". שבט
כל ... והשנייה מפהקת משעמום, קונים ולקוחות, האחת הומה אנשים, יכולות להיות שתי חנויות הסמוכות זו לזו

  !"אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו"ו, ומסלולו באותה קריעת ים סוף – אחד
לאה חשה שהסבלנות שלה עומדת להתפוגג ויחד עמה גם שאריות האופטימיות שעדיין :  הממחיש זאת היטבסיפורה הנ

נותרו עוד עשרה ימים עד . היא לא טעתה. כן. היא דפדפה בעצבנות בלוח השנה שלפניה וקרבה אותו לעיניה. קיננו בתוכה
בין התוכניות המשוערות . מצב שונה מאד מזה שלו ציפוב. לתאריך שנקבע והם מצויים הרחק מהיעדים שהציבו לעצמם

תחושת האכזבה וחוסר האונים שהזדחלה בלבה בימים האחרונים ? מה יהיה .שלהם לבין המציאות לא היה אפילו דמיון קל
  ?עליהם להרים ידיים? אז מה. החלה צוברת תאוצה

וכל צלצול שהוא , שים האחרונים גברה תלותה בובחוד. מבלי משים שלחה מבט קצר לעבר מכשיר הטלפון המצוי בקרבתה
אולי הוא ? אולי הפעם זה האדם שיסייע בידם להחלץ ממצוקתם. משמיע מקפיץ אותה ממקומה ומעורר בה תקווה חדשה

  ?הקונה המיועד של דירתם
. נחלשו, יטבשהיו בדרך כלל אנשים בריאים ומתפקדים ה, חמיה וחמותה. הכל הגיע אליהם בהפתעה לפני כמחצית השנה

והם זקוקים להיות בקרבת , בתוך זמן קצר התברר שמצבם הבריאותי שוב לא יאפשר להם לשרת את עצמם כפי שהיה בעבר
לאה . שניים מבניהם של ההורים הקשישים חיים מעבר לים .בני משפחתם ולהסתייע בהם לנהל את חיי היום יום שלהם

אלא שגם הם מתגוררים בעיר מרוחקת מזו של . אן בארץ לסיוע ולעזרהומשפחתה הם האלטרנטיבה היחידה שנותרה להם כ
היה להעתיק , שצץ בראשם כשהבינו את המצב החדש, הרעיון המיידי והקל ביותר. ההורים והיה עליהם למצוא פתרון לבעיה

לה חדר בדירתם כדי לזרז את המעבר חשבו להקצות להם תחי .מקום מגוריהםאת מקום מגורי ההורים לעיר שלהם ובקרבת 
  .ובהקדם האפשרי למצוא עבורם דירה קטנה שתתאים לצרכיהם

עליכם לעשות כל מאמץ שניתן כדי . הרופאים והמטפלים הביעו דעה נחרצת נגדה.  מהר מאד מעל הפרקאפשרות זו ירדה
 כל .שאר בביתםלהיאבל בהחלט מסוגלים , הם אומנם זקוקים לעזרה. לאפשר להורים להמשיך לגור בסביבה המוכרת להם

נותרה , עכשיו .במקומם שימשיכו ועל פי נתוני בריאותם חשוב מאד, בגילם. מעבר לסביבה חדשה עלול לגרום להרעה במצבם
זה הרי מצוות כיבוד הורים , אף שההתלבטות לא היתה ממושכת. לעבור להתגורר בקרבת ההורים. בידם בחירה אחת

היה . רגילים לאורח החיים במקום ולתנאים,  היטב בעיר מגוריהם הנוכחיתהם מעורים. לא היתה ההחלטה קלה, במיטבה
  .שהצדיק את עצמו לנוכח מצב הבריאות של ההורים, מעין מהפך בחייהם, בר בשינוי גדוללהם ברור שמדו

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !חן שבתמומלץ לקרוא בשול

 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"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"היברק בן שרונה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



ראו בכך הם . הדירה הוצעה למכירה והתאימה להם. בדיוק באותם ימים התפנתה דירה בבנין סמוך לזה של ההורים
את דמי הקדימה שילמו מסכום קטן שהיה מצוי . הזדמנות מיוחדת שכיוונה יד ההשגחה ומיהרו לחתום על חוזה רכישה

ציפו לקבל ממכירת דירתם , שהתחייבו לשלם עד כניסתם לדירה בעוד מספר חודשים, ואת יתרת התשלום, ברשותם
  .פעם מישהו אחר נמצא אצל הסבא והסבתאכשבכל , בינתיים ערכו תורנות בין בני המשפחה. הנוכחית

מצויה באזור מגורים מבוקש וגם המחיר שדרשו עבורה היה סביר , היא מטופחת ונאה. הם לא צפו כל קושי במכירת דירתם
למרות שחלפו מספר חודשים מאז שהעמידו אותה למכירה לא עלה בידם . אלא שהמציאות טפחה על פניהם. וניתן להשגה

בכל פעם צצו . בכל פעם התבטלה העסקה מסיבה שונה. חלק מהם אפילו מאד רציניים,  היו מתעניינים.למצוא לא קונה
  .'הם הרגישו את יד ה, אף משונות, לפעמים, ההתרחשויות היו. קשיים בלתי צפויים שמנעו את העברתה לבעלות אחרת
אם . מורים לשלם ולקבל את המפתחות לידםבעוד עשרה ימים הם א. המועד שבו עליהם לשלם עבור הדירה שרכשו קרב ובא
אולי יובילו המוכרים לביטול העסקה ואז מצבם עוד פחות ? מי יודע. לא יהיה להם הסכום הדרוש יגרמו נזקים ואי נעימות

והמעבר לדירה , שדורשת שהייה קבועה בבית הסבא והסבתא על חיי המשפחה, מה גם שבינתיים מקשה התורנות. טוב
  . הפתרון העדיףהחדשה הוא כבר

כמעט הכריזה שהיא מרימה ידיים כשלפתע נזכרה בתיאור ששמעה לא מכבר על בעל חיים מסוים הרוצה ללכוד טרף לאה 
, נעמד סמוך לעץ עליו ניצב טרפו. כדי לממש את רצונו הוא נוקט בשיטה מיוחדת. המצוי על עץ והוא אינו מסוגל להגיע אליו

מטרתם להפיל מורך ופחד בלבו כדי שיאבד את העשתונות ויסבור שהכל אבוד ואין כל משמיע קולות ועושה תנועות שכל 
נלכד בסופו של דבר , אכן, מי שהולך שולל אחרי ההכוונה הזו לייאוש. ואז מרוב אימה הוא נופל לזרועות אויבו, סיכוי לברוח

חיזקה את עצמה באמונה בו .  בזרועותיואסור לה ליפול. הייאוש הוא המצע הטוב ביותר לחוסר התקדמות ועשייה ...ונטרף
,  לא פיללו להלובצורה שהם אפי, והם נושעו בצורה פלאית, הרי עם ישראל בים סוף היה במצב נואש לא פחות ממנה, יתברך

. נכון שהזמן קצר מאד. ואחר נפנתה לעיסוקיה בתחושה משופרת, היא נשאה תפילה מעומק לבה לבורא עולם שיושיע אותם
  ...לא תקצר' יד ה, אך

וסיפר כי הוא מחפש נואשות , שבו הם גרים היה על הקו, אחד מדיירי הרחוב. הגיע צלצול הטלפון המיוחל, יומיים לאחר מכן
עולים לארץ ומבקשים לגור , כבר מספר חודשים דירה עבור הוריו שעוזבים את מקום מגוריהם באחת ממדינות אירופה

,  שלהם עומדת למכירה והוא מזדרז להתקשר כי הזמן העומד לרשותם קצר ביותררק באותו בוקר שמע שהדירה. בקרבתם
  .והוא מוכן לשלם במזומן מחיר גבוה

שרק אדון העולם יכול , הכל הסתדר כמו חלקיו התואמים של פזל. כעבור יומיים כבר החליפה דירתה של לאה בעלות
  .ות שבאה בעקבות הייאוש שאיים להשתלט עליהשלאה חשה בחיזוק נוסף לאותה התעורר, למותר לציין. להרכיב

מצבים הגורמים לאדם תחושה שהכל דרוך . גם אם גורמיהן שונים, הרהורי ייאוש כאלה עלולים להופיע בנסיבות דומות
יהודי מצווה לא ליפול במלכודת , אבל. במקום ודבר לא מתקדם מביאים למחשבות של אין תקווה הן ברוחניות והן בגשמיות

את מקומו של הייאוש צריכים לתפוס . ולא להכשיר את הקרקע למפלה הבאה, דוגמת אותו בעל חיים טורף, ת לושמוצב
  .האמונה והביטחון שהכל ישתנה בחסדו יתברך לטובה

לא היו לו כל סיכויים . יוסף היה כלוא בהשפלה בבור עמוק שאור שמש לא הגיע אליו. מידת בטחון זו נלמדת מיוסף הצדיק
הוא נאלץ לשהות . כי היה מוטל עליו חרם שלא לגלות מכירתו, אפילו לא לשלוח לאביו הודעה שהוא נמצא, המקוםלצאת מ

היה , ובכל זאת. במחיצתם של רשעים ופושעים ממצרים הידועה בטומאתה וסבל מייסורים רוחניים וגשמיים קשים ומרים
דרגת הביטחון של יוסף היתה כה גדולה  .ויושיעו, בצדקתוחנן לבוראו שיישאר מלא תקווה ובטחון ולא הפסיק לבקש ולהת
וזאת לאחר שעבר ניסיונות שונים וקשים . נחשבה לו לעוון ולפגם, "וזכרתני: "עד שאמירה כמו זו שבה פנה לשר המשקים

לגלות משום כך הוא היה היהודי הראשון שירד  .במשך שנים רבות ועמד בהם בגבורה עצומה עד שזכה לתואר יוסף הצדיק
לבנות את היסוד לכל העם היהודי על מנת שיהיו להם הכלים להחזיק מעמד , עליו מוטל היה להכין את התשתית. מצרים

  .עליהם גם בהיותם בבירא עמיקתא' ללחום את המלחמה הנכונה ולהמליך את ה, במצבים קשים
כי זו דרכה .  במוחו של יוסף הרהורי ייאושרבי צדוק הכהן מלובלין אומר שבלילה האחרון להיותו בכלא התחילו להתנוצץ

.  שממש לפני סיום שלטונה היא מתגברת בתוקף ובעוז כל כוחותיה וחילותיה באופן נורא ואיום למעלה מן הטבעא"של הסט
  ...ממש לפני הישועה מתגברים הקשיים, וכן הוא בכל ניסיון שהאדם עומד בו

ולמחרת . א גם ברגעיה האחרונים בעת עוצמתה ותקיפותה"יע את הסטאבל עלינו לנהוג כמו יוסף הצדיק שהתגבר והכנ
  ).נצוצות (...'ענו הכן יושי. הלבישוהו בבגדי מלכות והריצו אותו אל בית המלך, הוציאוהו מן הבור

  ].לא, יד[ "ובמשה עבדו' ויאמינו בהה"
     מאמין כאילו, ישראל ברועה המאמין שכל, ללמדך -? ובמשה לומר תלמוד ומה', בה וחומר קל, האמינו במשה אם

 ).שמעוני ילקוט (העולם והיה שאמר במי
, לעולם ילדים להביא יכול הוא אין כי הרופאים עליו שפסקו, ל"זצ צדקה יהודה רבי הגאון של מתלמידיו אחד על מסופר

 הצדיק לגאון מקורב בהיותו. מצרתו' ה שיושיעו בתפילות עמו והשתתף, כאבו את כאב, שחבבו רבו. רווק נשאר כן ועל, ל"רח
 היא נפלאת כי הגם, זאת היתה' ה מאת כי לדעת, באמונה שיחזקו הרב אל שילך לתלמידו הציע, ל"זצ אבוחצירא מאיר רבי

  .בעינינו
 ואמר הרב אותו קטע... 'מפאת הנישואין בברית באתי לא, אני מבוגר בחור'. סיפורו את מאיר לרבי וסיפר התלמיד נסע

  ! 'ובנות בנים לראות ותזכה, ההגון זיווגך את תמצא בקרוב'
  . הרבה לשמחתו גבול היה לא. בבכי פרץ דבריו את הבחור כשמוע
  . הצדיק אל בעצמו לנסוע והחליט, אלו לדברים הרב תמה, בשמעו. כהווייתן דברים לו וסיפר רבו אל נכנס, ירושלימה כשהגיע
 לא הלה... פלוני לתלמיד ובנות בנים אתמול הבטיח הרב, 'לעניין ישר ניגש צדקה י"הגר. הרם כערכו מאיר רבי כיבדו, בהגיעו
. זו מצערת קביעה על ידיהם וסמכו, הממצאים את ראו ביותר הגדולים הרופאים. ילדים להביא יכול שאינו מחמת, נישא
  ' ...סיפורו את לספר הספיק לא שפשוט חוששני. וצפייה לאשליה הבחור נכנס עתה
  ! 'ילדים לו יהיו': מאיר רבי לו ואמר, דבריו את לסיים יהודה רבי הספיק לא
  . שידוך ולחפש, דבריו על לסמוך לבחור הורה, מאיר רבי הצדיק של כוחו את ידע אשר, צדקה י"הגר

 בבית לו יש. לו נולדו אשר ילדים עשרה יש תלמיד אותו של בביתו. טובה בשעה ונישא זיווגו את ד"בס הבחור מצא זמן לאחר
  .)והערב נא( ...אבא להיות יכול הוא שאין ברורות הקובעים רפואיים מסמכים של שלם תיק גם

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז שלום  אליהו בןנ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכיר אותם"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"ה זנ מרים בת חנומק"לע, ל" זמרים בת קודסינ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע
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 (אוה"ח) '.לותהמסות הגדווידוע הוא כי לא הוציאם אלא באמצעות '
 

 שהוציאו ממצרים והוצרכו למן,  המצות ולפי שבו ביום כל"
 בשלח) (ש"ר ".שים ואחת סעודותיש ותירי המצילמדנו, שאכלו מש

 

 ? מופת מופלא!איך אוכל לסעודה אחת הספיק לשלושים ואחד יום
 

 אביא בזה עוד מהלך להערה זו...
 

ביקור מעשה בבן כפר, נשוא פנים, גבה קומה וארוך זקן, שהגיע ל
עיר הגדולה. בשבת נכנס לבית הכנסת. הגבאי בראותו את ב

והושיבו האורח בעל הדרת פנים, קיבלו בכבוד ובסבר פנים יפות 
 במזרח, במקום ראוי לתלמידי חכמים ואנשים מכובדים.

 

אחרי שסיימו את קריאת התורה ביקשו הגבאים מהאורח 
 לומר דברי תורה. ,לדרוש

 

ועתה מזמינים אותו  ,האורח מאד נרגש על שהתקבל בכבוד גדול
  :פתח ואמר ,ברותיו. עלה לבימהילהשמיע מד

 

 מעניני דיומא. קראנו ,רבותיר לכם מהשבת פרשת כי תבוא. או'
ת ותות אשר ראו עיניך והאולות הגדוהמס"עתה בפרשה 

 ."אשר הוציאך ה' אלקים ... פתיםווהמ
 

את החסד הגדול שעשה הקב"ה עם ישראל  ראו ,קהל קדוש
כשיצאו ממצרים, שהאכיל אותם כל צורכם, עשה להם מצות 

ולא רק זה אלא  ,גדולות מאד, דבר שהביא אותם לידי שביעה
, כי בשל כך לא הוצרכו לשום תוספות אחרות למלא את בטנם

 'להם מצות גדולות גדולות... והי
 

חיוך רחב התפשט על פני הנאספים, הבינו כי האורח הוא איש 
                      שאינו יודע להבחין בין מסות למצות... ,בעל צורה אבל בלי תוכן

 )"משא חייםבהקדמה ל"("נר לשולחן שבת" המעשה הובא                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (י"ג י"ט) ".ים אתכםקהשבע השביע את בני ישראל לאמר פקד יפקד אל"

 

 הלכו זקני ישראל אצל זקנתם סרח ואמרו לה: בא איש ועשה כך וכך אותות."
אמרה: אין באותות האלה ממש. אמרו לה: והלא אמר לנו 'פקד פקדתי אתכם'. 
אמרה סרח: הוא האיש שעתיד לגאול את ישראל ממצרים, שכך שמעתי מאבא 

              ח)"א מ"(פרד                                          , מיד האמינו העם"."פקד פקדתי פ"ה ופ"ה"
 

למה נבחר לשון 'פקד' לסימן הגאולה? לרמז : כתב השל"ה הקדוש
ישראל גם כשהם נתונים  –שהקב"ה מקדים רפואה למכה 

בצרות הגלויות ידעו שישועתם כבר מוכנה, כי צרות הגלות הן 
לצרף וללבן, כדי שיהיו ראויים לגאולת עולם. ומילת 'פקד' 

 )"אהלי יעקב"( מרמזת על זה: אותיות 'פקד' קודמות לאותיות 'צרה'! 

 
 
 
 
 
 
 
 

ל יום הזכרון לגאון ישראל רבי חיים פאלאג'י, רבה של וחי ועהשב
 י"ז שבט תרכ"ח ',אשר מצודתו היתה פרושה בכל הארצות' איזמיר,

 

 ("לקח טוב") כאיש אחד". - סע אחריהםווהנה מצרים נ"
 

ויאר את  למצרים, - ויהי הענן והחשךמובא " השבועבפרשת 
 לישראל".  - הלילה

 

למה הוצרך הקב"ה לעשות  ,תמה הגאון רבי חיים פאלאג'י
המצאה כזו להחשיך למצרים, אדרבה, יותר טוב שיאיר להם את 

 הדרך, כדי שיראו דרך הילוכם למהר ביאתם לים?!
 

". מאד סע אחריהם וייראוווהנה מצרים נונראה לבאר: נאמר "
רבותינו פירשו שהיו המצרים כולם באחדות גמורה, כאיש אחד. 

כיון שאם יש אחדות אפילו עובדים  ,לכן ישראל פחדו וצעקו
 עבודה זרה הם מצליחים.  

 

הם ענן וחושך. ידוע מה שהובא ילעמה עשה הקב"ה, הביא 
נמצא במסכת שבת, נר של שבת הוא משום שלום בית. כשאדם 

 ,כועס ומתקוטט. ואם כזה אמרו בתוך הבית ,בחושך הוא נתקל
 כשהוא טרוד ועת מלחמה. ךשיודע איה מקומו, ודאי וודאי בדר

 

 ,הקב"ה ראה את מצרים כאיש אחד באחדות ,עתה מובן היטב
מסיבה זו 'לא קרב כל הלילה' לשון קורבה וחביבות. כך בשל 

ועל ידי זה היתה הצלה  ,החושך נכנסה במצרים קטטה ומריבה
 ("חיים תחילה")                                                                                                  לישראל.

 

 "!כאיש אחד בלב אחד - ישראל נגד ההר ויחן שם" :ישראל הגיעו לדרגה זו

 
. והיינו רמז 'במקום שיש אחדות יש ברכה'מרגלא בפומיה דאינשי: 

 א' לרבינו חיים פאלאג'י) "("נפש החיים                        א': אחדות. ב': ברכה. -לא' ב' 

                                                                                          
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (י"ז ט') ".וצא הלחם בעמלקבחר לנו אנשים "ויאמר משה אל יהושע 
 

סדנים, חיישנים, בבחר' נוטריקון: ' :כתב רבי חיים פאלאג'י
 חמנים. כי על ידי שלש סיבות הללו אנו מנצחים את עמלק. ר

 

  :הן היפך מידותיו של עמלק אלה תשושל
 

 . , קופץ בראש, שנמשל לכלב, הכלבים הם עזי נפשאינו ביישן
 

 , לא היה עמלק עושה חסד מבלי שיקדימו לו טובה. כפוי טובה
 

מבלי שתהיה לו  ,להרע ולהשחית את ישראלמרחוק , בא אכזר
 "חיים תחילה" י"ב)(                                                         .מכך תועלת
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  ".את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה 'ויולך ה"
 

תמוה הוא, לשם מה הוצרך רוח קדים עזה, וכי יד ה' תקצר לקרוע 
 את הים מבלי הכנות טבעיות?

 

רוח קדים עזה תשבר אניות , היא הנותנת, "תירץ הרבי מאוז'רוב
כשהוא סוער אז הוא  ,דווקא כשהים בשיא תוקפו ,תרשיש"

 ,נקרע לפני ישראל, באופן זה נתגלה גודל הנס, אף שסער וגעש
 משה" ועיין רמב"ן) באר(" ונבקע. התייבש מיד  ,בכל זאת כיון שגער בו ה'

 
 "מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?!" 

 

 :פירוש אחר בענין, בבחינת שבעים פנים לתורהכתב השל"ה: 
 

מידת צדיקים היא, כאשר הובטחו לדבר טוב, מיד אומרים שירה 
מאמינים, הם , כי הדבר ושבח להקב"ה, אף שעדיין לא נתקיים

 בטוחים בדבריו.
 

במצרים, בים סוף בני ישראל לא האמינו בה' אמונה חזקה, ורק 
 ובמשה עבדו". "ויאמינו בה', כשיצאו מן הים אחרי

 

הקפיד הקב"ה עליהם, אמר: "מעשי ידי טובעים בים ואתם 
" היה לכם להקדים ולשיר קודם הטביעה, מיד ?!אומרים שירה

 ., כשהם טובעים ביםלאחר ההבטחה, ולא עכשיו כאשר הכל גמור
 

בזכות נשים " -של אמונה ובטחון היתה בנשים זו מידה מאידך, 
הן האמינו כבר בה', לקחו עמהן , כי "צדקניות נגאלו ממצרים

  !בתשועת ה'היו בטוחות תופים וכלי נגינה, 
 

הנשים לקחו גבורת האנשים להיות 'אמיץ  –התהפכו היוצרות 
היא בלשון נקיבה ובשירת שירת האנשים לב'. לכן בשירת הים 

 ח)(של"ה עה"ת בשל                                    הנשים לשון זכר.             

 
 דרשתו של רבינו ה"נודע ביהודה" בשבת הגדול תוך מקצת מ

 

 בפיסקה "כמה מעלות טובות למקום עלינו ..." בהגדהביאורו 
 

 "אילו ... ולא שיקע צרינו בתוכו".
 

צא ולמד, הקב"ה כרת ברית עם אברהם ראש האמונה, אשר 
אלוקותו בעולם, מציאותו והשגחתו. והנה בגלות מצרים  פירסם

האמינו רק בטבע ובמזלות, עולם  -נתרועע היסוד שיסד אברהם 
"מי ה' אשר אשמע בקולו". נתעלמה מאבותינו  –כמנהגו נוהג 

, היסודות שיסד אברהם אבינו, הכל בה' במצרים כל האמונה
עובדי  .בטומאת הנפש ,נשכח מהם ונטבעו במצולות מצרים

 "הללו עובדי עבודה זרה".  –עבודה זרה היו אבותינו במצרים 
 

כמה  על אף זאת הקב"ה שמר את הברית והשבועה עם ישראל.
הוכרח עם אברהם מעולים, כמה גבוהים חסדיו. כדי לקיים בריתו 

להוציאנו ממצרים קודם הזמן, כי אם לא היו יוצאים באותה ה' 
יתו. כי טומאת מצרים היתה עת, שוב לא היה יכול לקיים בר

 גוברת על נפשותינו, עושה אותנו ככלי חרס, שאין לו תקנה.
 

לכן בני ישראל סברו כי הקב"ה עומד להוציאם רק לזמן קצר, 
לסיים כדי , מצרימה ואז להחזירם שוב ,לנקותם מטומאת מצרים

הקב"ה כאשר ראו שרק . , ארבע מאות שנהאת זמן השעבוד
 הבינו כי הגיעה גאולתם. סוף, בים םהמצרי שיקע את

 
 "אילו קרע לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה".

 

היה מקום לומר שקריעת הים לא נעשתה בשביל ישראל, אלא 
 ה'שהקב"ה רצה לנקום במצרים. אלא שמכל הניסים שעשה 

 בים סוף נודע שמרוב אהבתו את עמו קרע את הים.
 

לכן "שמעו עמים ירגזון, חיל אחז ... יושבי כנען". למה עד עתה 
  לא נבהלו, וכי הניסים והנפלאות שעשה במצרים היו מילי זוטרי?!

 

אלא זה הדבר, כאן הבינו אומות העולם את גודל אהבת ה' לעם 
ישראל. עד עתה סברו שהקב"ה שונא את בני ישראל על שעבדו 

ראו את הנפלאות שעשה בים עבודה זרה במצרים. אבל כיון ש
לכן נבהלו  ,חיבתו הגדולהלנו שהראה  -העבירנו בחרבה  -סוף 

 ראו כן תמהו. –כל האומות 
 

 "אילו ... ולא נתן לנו את ממונם".
 

לא ידעו ישראל אם יצאו לחירות לגמרי, אולי כיון שלא השלימו 
יצטרכו לחזור למצרים ולהשתעבד, אולם  'ארבע מאות שנה'את 

שהוא שכר עבודתם ו'אין שכירות  ,מכיון שנתן לנו את ממונם
 (דרשות הצל"ח)             משתלמת אלא לבסוף', הרי שנשלם הזמן.

 

 מחידושיו של רבינו ה"בן יהוידע" בסוגיית מן
 

 יומא עה.)  ,אמר רב "יאר( '.שירד להם לישראל עם המן תכשיטי נשים'מלמד 
 

הנשים דרכן להתקשט בצבע הפנים, סומק : נראה לי הכוונה כך
מן, לא היו צריכות הנשים  ותושאר עניני יופי. ועתה כשהיו אוכל

יען כי המן באכילתו היה מאיר פניהם  ,להתקשט ולהתאפר
 !ועושה עידון בבשרם, שהיה מתלבן ומאדים ביופי

 

שהוא מאכל כיון , וגם היה נעשה ריח טוב באוכלים אותו
 !מלאכים שאין בו פסולת, כך שלא היו הנשים צריכות להתבשם

 
 שם) א''ר חמא( '.מלמד שירד להם לישראל עם המן ציקי קדירה'

 

קדירה הוא תבשיל טוב וערב העשוי מבשר, ירקות, דגן  ציקי
ופירות. אין לו טעם פשוט, אלא יש לו טעם מורכב מכל המינים 

 הללו, וזה בא ללמדנו מאמר זה.
 

כידוע, כל הרוצה להרגיש במן טעם בשר היה טועם בשר. 
מתאווה לתפוח היה טועם תפוח, וכן כל דבר. ללמדנו שלא רק 

 רכב מכמה מינים גם זה היה נמצא במן.זה, אלא גם טעם המו

 
 שם עו.) ,נענה רבי אלעזר המודעי( '.שים אמהימן שירד לישראל היה גבוה ש'

 

בבוקר לפני שלקטו אותו היה המן תופח לגובה זה, כדי שיראוהו 
המלכים שהיו בסמוך למדבר סיני, ויהיה בזה -מלכי מזרח ומערב

 ומתקטן לגודלו האמיתי.קידוש ה', ואחרי כן היה המן מתכווץ 

 
 פירוש נפלא

 

היתה קושיה  –בהיותו ילד  –להרב יצחק יהודה אליצור 
 בשלח, ששאל רבים וטובים ולא היתה בפיהם תשובה. בפרשת

 

השאלה היתה על הפסוק "ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו 
", את עמלק ואת עמו. לכאורה אין הבנה למילים "לפי חרב"

 ו"עמו" זה היינו הך.שהרי "עמלק" 
כאשר הגיע באחת השבתות לביקור אצל סבו, הגאון ר' ראובן 

 אליצור, הציע לפניו קושיה זו.
 

רבי ראובן עיין בדבר והגיע למסקנה מעניינת: לפיה עמלק 
הנאמר בפסוק אין הכוונה לעמלק העם, כמו "זכור את אשר 

נו אלא הכוונה לעמלק האיש, ב ,עשה לך עמלק" ושאר מקומות
ויבוא "עליו נאמר  ,של אליפז שהאריך ימים כמה מאות שנים

 בא בראש תואבי אומ ,, עמלק הזקן"עמלק וילחם עם ישראל
 עמו להלחם עם ישראל. 

 

המילים  -" את עמלק ואת עמו"עתה מובן היטב לשון הפסוק 
 ן" מהדורה שניה)("דגל מחנה ראוב                                             כפשוטן!מתפרשות 

 
 נסיים במה שפתחנו...

 

 מי יודע, מי מבין את דבריו הקדושים? -פירוש רש"י  "עזי וזמרת". עיין
 

 ספר הדקדוק שנעלם, שלא יצא לאור... 
 אותו חיבר גאון וצדיק, מגדולי רבני הונגריה, בעל ה"לבושי מרדכי"

 

'ביקר אצלי ידידי, כבוד הרב הגאון הגדול,  כתב ה"לבושי מרדכי":
חריף ובקי עצום, צדיק תמים מוה' צבי הירש גרוסמן, וראה את 
הקונטרס על פירוש רש"י בתורה אשר כתבתי, למען הודע 
פירושו במקומות אשר דבריו הקדושים צריכים ידיעת ספרי 

 הדקדוק, ומי שאינו רגיל בידיעת חוכמה זו אין יוצא ואין בא. 
 

משל פירוש רש"י בפרשת בשלח, בפסוקי השירה "עזי וזמרת", ל
 מי יודע כוונתו ופירושו, ושאלתי לחכמים ואין מגיד לי. 

 

ולימדו בעת  ,ואני בימי ילדותי למדתי אצל מלמדים בעלי דקדוק
ן ביארתי כ. ללימוד החומש תיכף ומיד על פי ידיעת הדקדוק

 '...לתלמידי חכמים אפילו ,בזה בזמן שאין ידיעה זו מצויה כלל
 

  מרדכי" בהקדמת ספרו: בשולי מכתבו נביא את שכתב רבינו ה"לבושי
 

וידעתי בבחור אחד אשר נתחמץ והקדיח ונידח לבית סמינר '
שאשלח לו  ביקשלרבנים, ואחרי שנתיים אשר לן בקהל רפאים 

 וכתב 'מסחת והלכות מין הרא"ש'... ,מסכת והלכות מן הרא"ש
 

לקטן בן תשע לא קרה שיבוש כזה, ותלמיד רב אצלנו אפילו 
 'שלכם לא ידע כתב ומכתב רק כאחד עם הארץ...

 טבת תשע"ו)  - המיוחד "עלי זכרון" בהוצאת מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה ירחון(מתוך ה   
 





 







 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "אמונה ללא פשרות " - שלחבפרשת 

"ויאמר ה' אל משה לאמור מה תצעק על הפסוק בפרשתינו 
(יד, טו)  כתב בספר "ברכת  אלי דבר אל בני ישראל ויסעו"

משה רבינו צועק אל הקדוש ברוך הוא כאשר הוא  " כידוד
רואה את הים מלפניו ואת מצרים מאחוריו, ובעצם עם 
ישראל נמצאים בין סכנת טביעה בים לבין סכנת מוות מצד 
המצרים הרודפים אחריהם. ואכן, דבר טבעי הוא במצב זה 
לזעוק, לצעוק אל הקדוש ברוך הוא, אם כן קשה, מדוע 

א נוזף במשה "מה תצעק אלי", הרי אין דבר הקדוש ברוך הו
יותר מתבקש לעשות במצב הנתון מלזעוק אל הקדוש ברוך 
הוא? ומה הקדוש ברוך הוא מורה למשה? "ויסעו"! להיכן 

ביאור נפלא לנסוע אם הים לפניהם ומצרים אחוריהם? 
מבאר רבי חיים מוואלאז'ין זצ"ל, בעל "נפש חיים", 

 –שה היתה שרק בהם שכוונת הקדוש ברוך הוא למ
תלוי הדבר. אם הם יהיו בתוקף האמונה  –בישראל 

והביטחון ויסעו הלוך ונסוע אל הים, כאשר הם סמוכים 
ובטוחים כי ודאי הוא ייקרע לפניהם, אז ודאי יגרמו 
להתעוררות למעלה שיעשה להם נס ואכן יקרע לפניהם את 

מדוע  –הים. זהו פשוטו של הפסוק "מה תצעק אלי" 
יה היא אלי? ההצלה תלויה בבני ישראל! בהם תלוי הפנ

וכן מבאר  הדבר! כיוון שכך, "דבר אל בני ישראל ויסעו"!
גם "אור החיים" הקדוש  "דבר אל בני ישראל ויסעו" העצה 
היעוצה היא להגביר את צד החסד והרחמים. דבר אל בני 
ישראל שיתעצמו באמונה בכל ליבם ויסעו אל הים ובזכות 

 הביטחון שיהיה להם, אני אעשה להם נס. האמונה ו
אחד מעיקרי האמונה אשר הרמב"ם קבעו כעיקר הראשון 
בשלושה עשר עיקרי האמונה, הוא יסוד האמונה כי הקדוש 

הוא אדון כל העולם, בורא הכל המחיה את  –ברוך הוא 
הכל, וכפי שכתב הרמב"ם (שלושה עשר עיקרים) "אני 

תברך שמו, הוא לבדו, מאמין באמונה שלימה, שהבורא י
עשה, עושה ויעשה לכל המעשים". וכאן המקום לעמוד על 
כך, שגם המקרים הקורים עם האדם שלא במתכוון כביכול 

אינם אלא יד ה', המכוונת ומשגיחה ממעל. וכך כותב גם  –
רבנו הרמב"ן, מגדולי הראשונים, בפירושו לתורה (שמות יג, 

ונה בבורא העולם, טז), בעניין טעם המצוות כבסיס האמ
המצוי והמשגיח. "את המופתים במכות מצרים ובקריעת ים 
סוף", מבאר הרמב"ן, "חולל הקדוש ברוך הוא כדי להוציא 
מליבם של כופרים וטועים, הסבורים שהעולם מתנהל על פי 
הטבע. ומכיוון שלא בכל דור ודור ישנה הקדוש ברוך הוא 

ניתנו לנו  –ים את סדרי הטבע כדי להוציא מליבם של טוע
המצוות לזיכרון האותות והמופתים". ולאחר שהרמב"ן 
מאריך ומבאר כיצד ניסי יציאת מצרים נועדו לביטול 
הכפירה וחיזוק האמונה, הרי הוא קובע את היסוד הבא, 
יסוד חייו של כל יהודי ויהודי, במילים הבאות "אין לאדם 
נו חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דבריו ומקרי

שכולם נסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין 
יצליחנו שכרו, ואם יעבור  –ביחיד, אלא אם יעשה המצוות 

יכריתנו עונשו, הכל בגזירת עליון" וכו'. במפורש  –עליהם 
כותב הרמב"ן, שאין לאדם חלק בתורה משה עד שיאמין 

ו אין בהם טבע ומנהג –שכל המקרים האקראיים כביכול 
של עולם, בין ברבים בין ביחיד אלא הכל זה יד ה', המכוונת 

"היוצא מהדברים הוא" אומר רבי חיים ומשגיחה ממעל. 
אדם קובע בליבו אמונה חזקה מוולוז'ין זצ"ל "כי כאשר ה

ותמימה בה' יתברך ומתבונן בכך שה' הוא האלוקים 
האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך ומבטל בליבו ביטול גמור 

ו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק ואינ
טוהר מחשבתו רק לאדון היחידי ברוך הוא, יזכה אותו אדם 
על ידי כך להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות של 
אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו בו שום רושם כלל 
ועיקר. ככל שתגדל אצל האדם מידת האמונה בה' כן יגדל 

 הבא שלפנינו כפי שהובאסיפור ה "הביטחון בו.ויתחזק 
 
 

נסעתי עם בספר "טובך יביעו" ימחיש לנו דברים אלו היטב. 
רעייתי ללידה. כיוון שכל הלידות עד עתה עברו ללא כל 

גם הפעם עוברת הלידה  ,בעיה, לא התרגשתי במיוחד. והנה
על הצד היותר טוב, ולאחר שבישרוני המיילדות על לידת בני 

י ללכת הביתה. לפתע יוצא הרופא ומודיע לי בקול חשבת
רועד שהתגלתה בעיה חמורה מאד אצל היולדת ויש 
להעבירה מיד לחדר הניתוחים, ובדרך אגב הכין אותי לגרוע 
ביותר. מטבעי, ממשיך האברך לספר, אני בעל בטחון חזק. 
במקרי לחץ אחרים שאירעו לי בחיי, ידעתי להשתלט על 

שאני מתחזק ואף מחזק אחרים. אודה  יפה תוך-עצמי יפה
ולא אבוש, הפעם משום מה הייתי נבוך מעט, היות 
שהמקרה היה חמור במיוחד ורעייתי הייתה נתונה בסכנת 
חיים. היא הוכנסה לחדר הניתוח כשאני נשלחתי  מדי פעם 

עד שליבי התפלץ  להביא לה מנות דם. ועוד מנות, ועוד מנות,
שעה ומחצה עד שעתיים. באחת מרוב פחד ואימה. כך במשך 

הפעמים שנשלחתי לבנק הדם להביא מנות נוספות, עלתה 
בזיכרוני הסגולה של רבי חיים מוולוז"ין והתחזקתי מאד 
מאד בידיעה כי "אין עוד מלבדו!". קיבלתי על עצמי בקבלה 
גמורה את הידיעה שה' הוא האלוקים לבדו, ושרק בידו כל 

מי להזיק או להיטיב לי, או -הכוחות והרצונות ואין ביד אי
לרעייתי, והכל מאיתו  יתברך. כך חזרתי על האמת הזאת 
כמה פעמים וקבעתי את הרעיון עמוק בתוך ליבי. והנה, 

עמדו הרופאים  כשהגעתי מבנק הדם ומנות הדם בידי,
בפתח חדר הניתוחים, פניהם קורנות ובפיהם בשורה "דע 

על הבעיה החמורה  לך, שאין לנו מושג איך הצלחנו להתגבר
שהתגלתה אצל אשתך אך בניסי ניסים חלפה הסכנה כליל, 
בלא להשאיר עקבות. בתיקה של היולדת נציין שמדובר בנס 
רפואי. לנו אין הסבר למה שאירע. קיבלת אישה במתנה!". 
עכשיו, כבר לא יכולתי לעצור בעד שטף הדמעות שזלגו 

ההתפרצות  מעיני ללא הפוגה. אפילו הרופאים התפלאו על
שלי, שכן עד עתה החזקתי את עצמי באופן מעורר 
התפעלות, ודווקא כשמבשרים לי שהכל בסדר, אני מתפרץ? 
ברור לי שאם הרופאים היו יודעים את הסוד הגדול, גם בהם 
הייתה אוחזת התרגשות רבה. הבעיה הגדולה במקרים אלה 
 היא שהלחץ הנפשי בו נתון האדם, מביאו לידי בלבול גדול

מאד, כולו מיוסר ונתון במצוקה נוראה, ואיך יעלו פתאום 
במחשבתו הרהורים כגון אלה. הפתרון הוא לתת לסגולה 
זאת פרסום נוסף, ולשנן את הדברים עוד פעם ועוד פעם, ואז 

גם כשנצטרך לכך, לא יהיה קשה לזכור אותם. והאברך  -
המשיך בסיפורו. כמה ימים לאחר הלידה נוכחתי פעם 

באמיתות הסגולה. הבן הילוד חלה בצהבת חזקה נוספת 
ביותר, והרופאים טענו שצריך להחליף לו את הדם. למרות 
-שאין סכנה בדבר, ומעשים אלה אצל הרופאים הם דבר יום

ביומו, ברור שעדיף להימנע מכך. החלטת הרופאים הייתה 
שאם בתוך שעה לא יחול שיפור במצב, יבצעו את החלפת 

חדר צדדי, והתחזקתי ב"אין עוד הדם. שוב פרשתי ל
מלבדו". לאחר עשר דקות יצאתי מהחדר, והלכתי לברר מה 
המצב. והנה התמונה חוזרת על עצמה. הרופאים ממתינים 
לי בפתח חדר התינוקות ובפיהם בשורה מרנינה "לפני כמה 
דקות החלה הצהבת לסגת באופן משמעותי. עוד לא קרה לנו 

י וידידיי, מסיים האברך, כדבר הזה..." עצתי לכל חברי
שיחזיקו בכיסם העתק מדברי הגאון רבי חיים מוולוז"ין 
ויעיינו בהם בכל פעם, ובפרט בעת צרה ומצוקה שלא תבוא 

  על אף אחד מעם ישראל.
כתב כי במושג "אין עוד מלבדו",  בספר "תוכו רצוף אהבה"

ישנן שלוש תפיסות שהאחת עמוקה מחברתה. התפיסה 
שנו עולם והקדוש ברוך הוא הוא המנהיג הפשוטה היא: י

אותו. התפיסה העמוקה יותר היא שעצם מציאות העולם 
אותו רואים אנו בעינינו היא, שהקדוש ברוך הוא מחייהו כל 

 רגע ורגע "ואתה מחיה את כולם". למשל, כשאדם רחמנא
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ליצלן חולה ואינו מסוגל לנשום בכוחות עצמו הוא מונשם 
אותו כל הזמן. הקדוש ברוך הוא  במכונת הנשמה שמחיה

הוא הנותן קיום לכל מציאות העולם בכל עת ובכל שעה. 
התפיסה השלישית העמוקה עוד יותר היא, שבעצם לא קיים 
כלל עולם. כל מציאות העולם אינה אלא "רצון ה' " שיהיה 
עולם. ומלבד רצונו יתברך ומאמרו אין מציאות קיימת 

יתית במושג "אין עוד אחרת. זו הכוונה העמוקה והאמ
מלבדו". רבי אליהו דסלר זצ"ל מחבר ספר "מכתב 
מאליהו", אמר בשם חמיו זצ"ל, שהמשיל את העניין 'טבע', 
לאדם שרואה דרך סדק צר בקיר, עט כותב. והנה, אם 
ירחיבו את הסדק שבקיר הוא יראה שלא העט כותב, אלא 

מי  –האדם הוא הכותב, באמצעות העט. כך גם בעניין הטבע 
שראייתו מצומצמת רואה את הטבע כאילו הוא זה שפועל, 
אך הראיה הרחבה והנכונה באמת היא שרצונו של הקדוש 
ברוך הוא הוא שפועל, באמצעות הטבע 

=אלוקים). רבי אליהו דסלר הוסיף על דברי 86(הטבע=
חמיו, שבמבט עמוק יותר, אין בכלל טבע, אלא רצונו של 

הפועל בעולם, והטבע רק הקדוש ברוך הוא בלבד הוא 
 מהווה כסות למעשיו של הקדוש ברוך הוא. 

המנהיג את בקדוש ברוך הוא כי הוא מה יהאמונה השל
וכל  כל אירוע היא הנשק הסודי של עם ישראל. העולם

 .הקדוש ברוך הואהתרחשות בעולם, מונהגת ישירות על ידי 
מה הזו היא הדבר המחזק את האדם במצבים יהאמונה השל

את הביטחון ומצילה אותו מפי  ים בחייו, נותנת לוהקש
הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. פחת. 

גלגלי מרכבתו המהודרת של מוריץ, סוחר העצים העשיר, 
הלכו והתעקמו מרגע לרגע וטלטלו את כל הנוסעים. כמה 
דקות לפני כן נתקלה המרכבה באבן גדולה שפגעה בשני 

ם. בתחילה העיקום היה קל, אך במהלך הגלגלים הימניי
הדרך החלו הגלגלים להשמיע חריקות ואנחות שבישרו 

נגלה לעיניו של מוריץ  ,לפתע שבקרוב מאוד הם יישברו...
כפר קטן ובו כמה בתים דלים. לשמחתו הרבה היה בין 
 התושבים גם נפח אחד שהסכים לתקן את גלגלי המרכבה.

אה אותם בעת עבודתם, מוריץ הכיר בעלי מלאכה רבים ור
אך הנפח הזה היה שונה. הוא היה עצוב ושותק ועשה את 

כשהנפח  עבודתו בלי לדבר מילה, כשעל פניו הבעת תוגה.
סיים את עבודתו, שילם לו מוריץ בעין יפה. הנפח הודה לו, 
אך לא העלה על פניו ולו בדל חיוך. 'האם אפשר לשאול 

וע אתה כה עצוב? אותך דבר מה?' שאל הסוחר העשיר. 'מד
האם יש צרה בביתך? אולי ילד חולה או בת שנסעה 

'ילדי בריאים', השיב הנפח, 'אבל כל העת  למרחקים?'
מטרידה אותי המחשבה על העתיד. מה יהיה כשילדי יגדלו 
ויעזבו את הבית? מי יפרנס אותי ואת אשתי? ומה יהיה אם 
נן יגיע חורף קשה ולא תהיה עבודה? המחשבות על כך אי

נותנות לי מנוח ומפריעות לי בעבודתי. ראשי מלא בדאגות 
נכמרו רחמי  עד שאינני מסוגל להתרכז בכל דבר אחר'.

הסוחר על הנפח. לאחר כמה ימים חזר אליו ובידו מטיל 
'קח את מטיל הזהב, אך אל תשתמש בו אלא אם  זהב נוצץ.

אין לך ברירה. החֵּבא אותו במקום מסתור והסר דאגה 
כך תדע שאם אי פעם תזדקק לכסף, תוכל להתיך מלבך. 

הודה הנפח לסוחר העשיר מקרב לב,  את הזהב ולמוכרו'.
ובירכו בהתרגשות. כבר באותו יום הוא חזר לנפחייה 
בשמחה והחל להשלים עבודות שהמתינו לו. שיר עליז היה 
על שפתיו וחיוך נסוך על פניו. הדאגות מיום המחר לא 

עד מהרה יצא  יה להתרכז במלאכתו.הטרידוהו והוא יכול ה
שמו של הנפח למרחוק, והכול שיבחו את עבודתו. ידיו 
מלאו עבודה, ולימים אף שכר לעצמו שוליית נפחים. 
הפרנסה היתה ברווח והוא אף חסך כסף לימות הזקנה, 

יום אחד הלך הנפח בעיר,  והשמחה שבה לשרור בביתו.
תו מצא ונעלו נקרעה. הוא חיפש אנה ואנה, ולשמח

סנדלרייה קטנה הפתוחה עדיין. הוא נכנס והושיט את נעלו 
לסנדלר והלה החל לתקנה, אך על פניו היתה נסוכה ארשת 
עצב ויגון. 'מה קרה לך, איש טוב?' שאל הנפח, 'האם יש 

'אין צרה בביתי, אבל המחשבות על העתיד  צרה בביתך?'
ה אעשה אינן נותנות לי מנוח', השיב הסנדלר. 'איני יודע מ

לאחר שילדי יעזבו את הבית. מי יפרנס אז אותי ואת 
שילם הנפח  אשתי? המחשבות על כך אינן נותנות לי מנוח'.

 על התיקון ואמר לסנדלר: מחר אחזור אליך ואתן לך דבר
 
 

למחרת חזר הנפח אל הסנדלר  מה שיבטיח את עתידך.
ובידיו מטיל הזהב שהביא לו סוחר העצים לפני שנים רבות. 
'קח את מטיל הזהב', אמר לו, 'אך אל תשתמש בו אלא אם 
לא תהיה לך ברירה. החבא אותו במקום מסתור והסר דאגה 
מלבך. כך תדע שאם אי פעם תזדקק לכסף, תוכל להתיך את 

שמח הסנדלר והודה במילים נרגשות לנפח,  הזהב ולמוכרו'.
רץ לביתו והראה אותו לאשתו. 'איפה נחביא את הזהב?' 

אך אשתו היתה ספקנית. 'מי אמר שזה זהב? אולי שאל, 
 הוא רימה אותך? לך אל הצורף כדי שיבדוק את המטיל'.
כשהגיע אל הצורף, נכונה לסנדלר אכזבה מרה. 'זה אינו 
מטיל זהב', אישר הצורף לאחר בדיקה קצרה. 'זה גוש ברזל 

רץ הסנדלר לביתו של  זול המצופה בשכבה דקה של זהב'.
דוע רימיתני?' צעק, 'מדוע נתת לי ברזל חלוד הנפח בכעס. 'מ

הביט הנפח בתימהון בגוש הברזל ואמר:  ואמרת שזה זהב?'
'האמן לי, ידידי, המטיל הזה מצוי בביתי כבר שנים רבות 
ומעולם לא ידעתי שהוא אינו זהב. אבל הוא נתן לי תקווה! 
הוא נתן לי אמונה! ידעתי שאם המצב יחמיר יהיה לי ממה 

וזה נתן לי מרץ ורצון לעבוד. אתה היית חסר אמונה, לחיות, 
 הלכת לבדוק האם זה זהב אמיתי, ובכך רק הפסדת לעצמך'.

כוחה של אמונה הוא רב ועצום. מי שמאמין בכל ליבו, כן, 
אמונתו מהמצבים הקשים ביותר.  יוכל להתמודד ולצאת גם

של הנפח כי במקום מחבוא יש לו מטיל זהב, שינתה את כל 
ואם כוחה של אמונה בדמיונות ובחיקויים כה  חייו. מהלך

נתאר לעצמנו עד כמה עצום כוחה של אמונה  –גדולה 
 בדברים אמיתיים ונכונים. 

לאור היסוד הנ"ל אומר רבי חיים שמואלביץ זצ"ל , כי יסוד 
אמונת ישראל אינו בנוי על אמונות אלא על ידיעה ברורה 

לבדוק אותו ביסוד. ללא ספק!! אם רוצים לבדוק משהו יש 
כל האמונות שבעולם בנויות על כך שבא מישהו ואמר על 
עצמו שהוא נביא... כך שבעצם מתבססים על אימון בדבריו 
של אותו "נביא" אמונתנו בנויה על מאורע שמיליוני אנשים 
ראוהו בעיניהם. כך היה במצרים "אתם ראיתם אשר עשיתי 

הראת לדעת כי ה' למצרים" וכך היה במעמד הר סיני "אתה 
הוא האלוקים אין עוד מלבדו". האמת היא שבמהותה אין זה 
"אמונה" אלא "ידיעה" ממש. אך כיוון שמונחים באמונה זו 
גם דברים שהם למעלה מן השכל. כגון, שהקדוש ברוך הוא 
אין סוף, כל יכול, דברים שאיננו תופסים כלל. לכן, זוהי 

דברים שהם בבחינת אמונה. והרמז "ואמונתך בלילות" על 
 לילה (המסמל תקופה של צרות וייסורים) שם שייך אמונה.

דוגמא נפלאה לאמונה שכזו נלמד ממעשה שאירע עם 
האדמו"ר מסקולען, רבי אליעזר זוסיא פורטוגל זצוק"ל. 
הוא היה מפורסם באהבת ישראל העצומה שלו. הוא ואשתו 

העולם  ילדים לאחר מלחמת 400 -אימצו באופן אישי קרוב ל
השניה, ודאגו לצרכיהם, הן הפיזיים והן הרוחניים. הארגון 
שלו, "חסד לאברהם", פעל לטובת אלפים אשר היו זקוקים 
לעזרה באותו הזמן, והיה דוגמא ומופת לארגונים נוספים 
-שעסקו באותו התחום. רבי קלמן דריבן מברוקלין שבניו

היה  יורק, שמע מפיו של האדמו"ר את הסיפור הבא: כאשר
האדמו"ר אברך צעיר ברומניה, השפיע הרבה על צעירים 
ומבוגרים להתקרב לאמונה בקדוש ברוך הוא. הוא שיכנע 
אנשים צעירים שלא יצטרפו לצבא הרומני, מאחר 
והמצטרפים אליו מרחיקים את עצמם באופן מוחלט מדרכי 
היהדות עד כי קשה להאמין שישובו. במקום זה הוא עורר 

ישיבה אשר שם ילמדו תורה, ואשר צעד זה אותם להצטרף ל
ישאירם נאמנים למסורת אבותיהם ולמורשתם. יום אחד 
הלשין מישהו לשלטונות רומניה שאדם בשם רבי אליעזר 
פורטוגל מדריך צעירים היאך להימנע מלשרת בצבא. 
השלטונות בדקו את הדבר ומצאו שאכן הטענה צודקת. הם 
תפשו את הרב וכלאוהו בצינוק לבדו, בתא מלוכלך וחשוך. כן 
הם לקחו ממנו את הכיפה ואת משקפיו. הרב היה אדם חלש 
וחולני, ובראותו את מצבו בתא הקר והלח, אשר המקום 

יכול לשבת או לנוח בו היה האדמה הקרירה היחיד אשר 
ומעופשת, דימה שסופו קרב. היה לו קשר מועט מאוד עם 
העולם החיצון, וכלל לא ידע כמה זמן יהיה עליו לשהות 
בתאו. השלטונות איימו עליו שישאירו אותו שם לעולמי עד. 
הוא רצה להתפלל, אך ראשו לא היה מכוסה, לכן הוא משך 

על לראשו והחל לפזם בקול את את החליפה שלבש מ
 התפילות שידע בעל פה. היה ידוע, שתפילת שחרית של

 
 



האדמו"ר נמשכה לפעמים מספר שעות, וקריאת שמע 
דקות גם על  25יומית היתה עשויה להימשך -בערבית היום

פי סדרי התפילה הרגילים שלו, לפי שדקדק תמיד בכל 
ו הוצרך מילה שבתפילה, אך במצב המיוחד שהיה שרוי ב

לדקדק יותר. שם, בבית הכלא, לא היה כל עניין שיתפוס 
את זמנו או ידרוש תשומת ליבו. הוא החל להתפלל תפילת 
שחרית. כל מילה נאמרה ברגש, מעומק הלב, כל משפט 
נהגה בצירוף הפסקות למחשבה מעמיקה. הרב הגיע 
ל"ברוך שאמר". תפילה זו מכילה רצף של שבחים שאנו 

דוש ברוך הוא בהיבטים שונים זה מזה. מברכים את הק
הרב התרכז בכל משפט בדרך שמעולם לא נהג לפני כן. 
"ברוך שאמר והיה העולם", "ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר 
ומקיים". כשהגיע לחלק האחרון, צצה במוחו שאלה: מדוע 
יוזכרו כאן מילים אלה? הרי הן ניראות יוצאות דופן בתוך 

הנהגה  –משמעות המילה "גוזר"  תפילה זו. בדרך כלל,
קפדנית ולא רצויה לבני אדם. יתירה מזו, אנו אומרים 
שהוא לא רק גוזר גזירות אלא גם מקיים אותן! הרב היה 
נבוך. כל המשפטים האחרים שבתפילה זו מתארים 
היבטים חיוביים של הנהגת הקדוש ברוך הוא: "ברוך 

, ברוך חי מרחם על הארץ", "ברוך משלם שכר טוב ליראיו
לעד וקיים לנצח" וכן הלאה. כיצד מתאימות לכאן המילים 
"גוזר ומקיים"?! לפתע כעס הרב על עצמו: הרי השאלה 
על אודות המילים הללו כל כך ברורה, כיצד לא חשב על כך 
קודם לכן? במשך שנים על גבי שנים היה אומר את 
התפילה הזו מדי יום ביומו ואף פעם לא עלתה במחשבתו 

אלה, שהמילים "גוזר ומקיים" נראות שלא במקומן. הש
מדוע לא חשב על כך קודם לכן? נפשו היתה עגומה עליו, 
מפני שהוא חשב שכנראה עד היום לא התפלל בכוונה 
הנכונה של המילים בתפילות שהתפלל מדי יום. הוא 
החליט "אינני ממשיך הלאה עד שאפענח מדוע המילים 

ר על המילים שוב ושוב, כשהוא הללו הוזכרו כאן!". הוא חז
מנסה להעלות תשובה במחשבתו. לאחר זמן ממושך עלה 
הדבר בידו! הוא היה מלא התרגשות ושמחה, מפני שכעת 
הרגיש שהוא מבין מדוע המילים "גוזר ומקיים" אכן 
מתאימות לתפילה זו. המילה "מקיים", חשב הרב, יש לה 

פירושה הוא  שני מובנים: בנוסף לפירוש "מוציא לפועל",
גם כן "נותן כוח לסבול, להתגבר ולהחזיק מעמד". זוהי 

לפעמים, הקדוש ברוך הוא צריך לגזור דבר  –הכוונה כאן 
מה על בני אדם, הוא חייב להעניש, על כל סיבה שהקדוש 
ברוך הוא מוצא לנכון. אך באותו הזמן, הקדוש ברוך הוא 

שהאדם נותן את הכוח והיכולת לסבול ולהתגבר על מנת 
יוכל לעמוד בגזירה. זוהי הכוונה במילים "גוזר ומקיים"! 
הרב הבין שהוא עצמו נמצא באותו זמן בגזירה, אך מאותו 
רגע ואילך הסתכל על מצבו באופן חיובי מפני שידע 
שהקדוש ברוך הוא גם "מקיים" אותו כדי שיוכל לעמוד 
בגזירה! הוא כבר לא היה במצב של יאוש, הוא החל 

שזהו רק עניין של זמן עד שיינצל. ואכן, לאחר להאמין 
מספר ימים, בהתערבותם של אנשים מבחוץ, שוחרר הרב 
מידי השלטונות הרומניים. מדי שנה, ביום השנה לשחרורו 
מבית הכלא, היה הרב זצוק"ל מכנס את מקורביו, מספר 
להם מקרה זה ומסביר את הפירוש החדש והמעודד 

היה מעודד את הנאספים  למילים "גוזר ומקיים". הוא
שלעולם אין להישבר במצבים קשים, מפני שגם בעת 

לא אחת גזירה השם יתברך נותן כוח להולכים בדרכיו. 
"נשברים" ברגע לפני שהישועה הגיעה. יש אנשים שכאשר 
יש להם "גלים" של קושי בפרנסה, ברפואה, בחינוך הילדים, 

ם בלי יכולת בשלום הבית,הם לא עוברים את הגל; הם נופלי
לקום. הניסיונות, הקשיים בדורנו, הם לעיתים קשים 
מנשוא, אך גם עלינו להאמין שהקדוש ברוך הוא נותן לנו 

 את הכוחות להחזיק בהם מעמד.
אמונה היא מהדברים העולה מהדברים לעיל מלמד כי ה

שצריכים חיזוק תמידי. אם אין אדם מחזק את אמונתו 
ונחלשת ואחריתו מי שגדל והתחנך בה, היא הולכת 

ישורנה. על כן חייב האדם לחזק תמיד את אמונתו, והעצה 
לכך נאמרה בתורה (דברים ד', ל"ט) "וידעת היום והשבות 
אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ 

השכלית, כלומר  זוהי הידיעה –מתחת אין עוד". "וידעת" 
 ידיעה ברורהמה, דהיינו ביהאדם חייב להאמין באמונה של

 
 

 שה' הוא המשגיח בכל העולמות, ואין עוד מלבדו. 
על כוחה מוביל אותנו לתובנה שלפנינו ה סיפורהבה ונראה מה

אמיתית בקדוש ברוך הוא, כזו שביכולתה לשדד של אמונה 
דווקא במקום שלכאורה לא לפתוח שערי ישועה מערכות ו

 ...רואים שום פתח הצלה
ה". ישבנו, שני זוגות המחותנים, זה היה במשרדי "הוד ושמחח

והזמנו את תפריט החתונה. מנה ראשונה, סלטים ומנה עיקרית. 
סיכמנו על גלידה לקינוח ועל זמן משוער שבו תסתיים החתונה. 
בעל האולם ביקש לשלם מראש. המחותן הוציא פנקס שיקים 
ורשם המחאה על סך מחצית החתונה, כפי שסוכם בינינו לפני 

עלי ואני התלחשנו מעט ואחר כך ביררנו מה המועד האירוסים. ב
האחרון שניתן לתת את הכסף. בעל האולם אמר "שבועיים לפני 
החתונה". שיגרנו מבטים חוששים לעבר המחותנים. רק שלא 
ירגישו שעדיין אין לנו מנין לשלם. שלא ישימו לב. "בואו נגמור 

תן בנדיבות. הכל כבר היום, אם כבר יצאנו וכולם כאן" הציע המחו
נסענו לסטודיו. הזמנו צלם, סיכמנו על כמות התמונות, על זמן 
משוער שבו החתונה מסתיימת. ושוב אותו תהליך. הצלם נוקב 
בסכום, המחותן מוציא שיקים משלם מחצית מהסכום, אנחנו 
נבוכים, מתבלבלים, מסתודדים ומבררים מתי המועד האחרון 

יאוחר משבוע וחצי לפני  לתשלום. הצלם חושב רגע ואומר "לא
החתונה". כך היה עם התזמורת, עם בעלי הדירה שהיה עלינו 
לשלם להם מראש על חצי שנה של שכירות. המחותן משלם, 
ואנחנו מבררים מתי המועד האחרון לתשלום. חזרנו הביתה 

, הורים למשפחה ברוכת ילדים. 'בתסכול עמוק. אנחנו, תודה לה
להטביע אותנו. שישה ילדים עמדו ההוצאות השוטפות מאיימות 

בתור לשידוכים. אחרי מספר חודשים כבר היו ארבעה מהם 
מאורסים, שלושה מתוכם התחתנו בתוך שמונה חודשים. קול 

כי טוב כי גבר עלינו חסדו. אבל  'ששון וקול שמחה, הודו לה
הכסף היווה בעיה. מנין משלמים כל כך הרבה? המחותנים הללו 

יעיים במספר. בננו הרביעי עמד להכנס לחופה הם המחותנים הרב
עם בתם, ולרש אין כל. כשהגענו הביתה, נזכר בעלי בהלוואה 
גדולה שלווינו בעבר לאחת מאחיותיי. אחותי הסתבכה בעניין 
כספי, וכל המשפחה נחלצה לעזרתה. אני באופן אישי לוויתי לה 

ות סכום כסף שחסכתי לחתונת הילדים. אחותי הרגישה אי נעימ
מכולם והבטיחה להחזיר. מדי פעם היא שלחה לנו סכומי כסף 
קטנים, כדי לנסות לשלם את החוב. אחרי חודשים ספורים לא היה 
באפשרותה לשלוח גם סכומים אלו. בגלל מצבה העגום החלטנו 
לוותר לה על ההלוואה. "אל תדאגי", הרגענו אותה, "מבחינתנו זה 

ואה. "איננו יכולים לבקש בסדר". עכשיו הזכיר בעלי את ההלו
ממנה את הכסף. אמרנו לה שהיא אינה צריכה להחזיר אותו. למה 
שפתאום נבקש ממנה?". "איננו מבקשים אותו פתאום", אמר 
בעלי. "אנחנו מחתנים את בננו הרביעי בתוך פחות משנה. אין לנו 
מה לתת לאולם, לצלם, לתזמורת, לדירה. היא תהיה חייבת להבין 

אתה צודק", הסכמתי איתו, "אבל אי אפשר לבוא לאדם את זה". "
אחרי שנים ולומר לו " את ההלוואה הזו החזר מיד", בפרט שברור 
לי שאין לה מנין להחזיר". שתיקה השתררה בחדר. האוויר היה 
טעון במחשבות ובהרהורים. "טוב", התרצה בעלי, "לא נבקש מהם 

אם הם מכירים  את הסכום, אבל לפחות נבקש טובה. נשאל אותם
מישהו שיוכל להלוות לנו את הסכום לפרק זמן ארוך מהמקובל". 
"אם אתקשר לאחותי ואשאל אותה שאלה כזו, יהיה זה יותר מרמז 
ברור וגס מצידי, שעליה להחזיר מיד את ההלוואה". "הם גרים 
באזור אחר, ובעלה מכיר אנשים רבים באזור מגוריהם. את הטובה 

. תסבירי לה שאינך מבקשת את הכסף בחזרה, הזו הוא יוכל לעשות
שאין בכוונתך להזכיר את דבר ההלוואה". וכך עשיתי. אחותי לא 
הזכירה את ההלוואה. ממילא לא הייתה לה דרך להחזיר את הכסף. 
היא הבטיחה שבעלה ינסה לגייס כמה מחבריו, כדי שנוכל לשלם 

ה", סיכם להתחזק באמונ –לאולם את הכסף.  "דבר אחד נשאר לנו 
בעלי, "היא הרי הועילה ליהודים במצבים קשים יותר". חלף 
חודש, באופק לא נראה כי סכום כלשהוא נמצא בדרך אלינו. אנחנו 
עומדים חודש לפני החתונה. החתן לומד בשקדנות ובהתמדה, אינו 
מרגיש את העול הכבד שעל כתפי הוריו. שילמד כך. ה' יראה 

דור שלי היו רטובים מדמעות. רצינו משמיים ויעזור לנו. דפי הסי
לראותו נשוי באושר ומקים בית יהודי. המתח יכול היה לחתוך את 
האוויר. שבועיים לפני החתונה ביקשנו מבעל האולם דחייה של 
 מספר ימים, הוא נשמע מסויג אבל הסכים. גם רבי זושא ישב בכל

 
 



ו מצויים בוקר ואמר "ה', זושא רעב", ומזונו נשלח לו. אמנם אינננ
בדרגתו של רבי זושא ואיננו זכאים לניסים כאלו, אבל אנחנו 

לא ייטוש אותנו, וזה גם משהו. שבוע וחצי לפני  'מאמינים שה
החתונה חזר בננו החתן הביתה. "אני צריך לנסוע להזמין את הרב 
יוסף לחתונה", אמר. הרב יוסף היה ראש הישיבה של בני בישיבה 

מוקים ומיוחדים. הרב יוסף טיפח קטנה. היו להם קשרים ע
והשקיע בבני ללא גבול ומידה. הם למדו חברותא בכל ערב, 
ועדיין שומרים על קשר עקבי ואוהב. בני הרגיש צורך דחוף 
להזמין אישית את הרב יוסף לחתונה ולקבל ממנו שיחת חיזוק 
לפני שהוא מפליג בים החיים. "הרב לא בבית", כך ענו לו. "הוא 

ימים". הזמן לחוץ, מועד החתונה קרב. איך הוא יכול  נסע למספר
להזמין את הרב יוסף אם הרב אינו נמצא. "סע אליו", הציע בעלי. 
"תברר היכן הוא נמצא ותיסע להזמין אותו". בבית הרב ענו 
שהוא נמצא אצל בנו בחיפה. הנסיעה מירושלים לחיפה אינה 

מן רב לפני מועד בגדר בעיה. בני יצא בבוקר מן הבית, הוא יצא ז
הוא חשש שהתחבורה לא  הפגישה שקבעו לו עם הרב יוסף.

תהיה מסודרת דיה ושיהיו עיכובים בדרך. כשהגיע לחיפה 
התקשר הביתה, "הגעתי שעה וחצי לפני הזמן. מה אני יכול 
לעשות עכשיו?" שאל. הצעתי לו ללכת לאחותי, זו האחות 

תה משהו ואחר המדוברת מתחילת הסיפור. "תיכנס, תאכל, תש
כך תוכל ללכת לפגישה עם הרב". כשחזר בני לירושלים, הוא 
הביא עימו את הישועה. בכיסו הונחה מעטפה שבתוכה סכום 
כסף גדול מאחותי. "שלחו לך את זה", אמר. פתחתי את המעטפה 
וספרתי את השטרות. במעטפה היה סכום זהה לגמרי לסכום 

ת. "מאיפה הכסף הזה?" שהתחייבנו לבעל האולם, לצלם ולתזמור
התפלאתי, מופתעת מדיוק הסכום שיש בו. "כשהייתי אצל 
אחותך", סיפר החתן, "נכנס הדוד הביתה. הוא שמח מאד לראות 
אותי ואמר שיש לו סכום כסף לא קטן להעביר אליכם. זה מה 
שהוא נתן לי". בערב התקשרתי לאחותי, "לא היית צריכה 

קשתי בחזרה את ההלוואה. יש להתאמץ כך", נזפתי בה. "לא בי
בינינו יחסים טובים ובריאים. יכולתי לומר לך שאני זקוקה 
להלוואה, ואת לא היית צריכה להיקרע כך ולהחזיר את החוב 

חקה אחותי, "העול מהחוב הזה רובץ על צהישן". "לא נקרעתי", 
שיעזור לי להחזיר לך  'ליבי כבר זמן רב. אני מתפללת ומבקשת מה

זמן לי מישהו שילווה לי את הסכום לפרק זמן ארוך. אותו, שי
, ויגע מנסיעה ארוכה, ףוהנה, בדיוק ביום שנחת כאן הבן שלך, עיי

חוזר בעלי הביתה ובכיסו הסכום  ממתין לפגישה עם הרב יוסף,
שאנו אמורים להחזיר לך. "סוף סוף השגתי את הכסף שהתפללת 

חים לפרק זמן בלתי עליו", הוא אומר. "השגתי הלוואה בתנאים נו
מוגבל". "ממי ואיך?" התפלאתי. "חבר מהכולל קיבל את הסכום 
מהוריו. ההורים ביקשו ממנו להפקיד את הכסף ולשמור עליו עד 

. החבר, שילדיו עדיין קטנטנים, חשב באיזה וילדיאת חתן ישהוא 
בנק כדאי לו להפקיד את הסכום. בסופו של דבר עלה בדעתו רעיון 

למה להשקיע בבנק בקופה סגורה? למה שחברים אחר לגמרי. 
לחוצים לא יהנו מהכסף הזה בינתיים? וזה מה שעשה. הוא שאל 
בכולל מי מאיתנו זקוק להלוואה לפרק זמן ארוך. נעניתי והבאתי 
לך את הסכום". "רק", התנצלה אחותי, "העיתוי לא ממש נוח. כבר 

 ?"שבוע וחצי לפני החתונה, האם זה לא מאוחר מדי...
 

 אחים יקרים!
מות ניכרת רק במצב של ניסיון. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא מחזק את ימות, והשליהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו של

כשלא יראה האדם לנגד עיניו כל . ישראל וחפץ בטובתם מעמידם בניסיון כדי שיגדלו ויגיעו לשלמותם הרוחנית
ברך כך תהיה אמונתו שלימה כמאמר הכתוב (ישעיה נ') "הלך אפשרות של הצלה טבעית ובכל זאת יבטח בה' ית

מה בבורא יתברך. יהאדם המאמין באמונה שללו קיו". רווח עצום זוכה ווישען באל 'גה לו יבטח בשם הוחשכים ואין נ
  .כל חייו הוא חי חיים של נחת, חיים של אושר וללא מתחים

שהרי לא נגאלו ישראל ממצרים אלא בזכות לדורי דורות,  של ישראל. זוהי זכותם ותפארתם תםוזוהי אמנם גדול
שנאמר "אתי מלבנון כלה אתי מלבנון האמונה ככתוב "ויאמן העם". ואין ישראל גם נגאלים אלא בשכר האמונה כמו 

 אמן. ויהי רצון שנזכה לכך בקרוב,תבואי תשורי מראש אמנה". 
 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 
 
 

 אל   פנייה מיוחדת מ
ובמשך שנים רבות אנשים ונשים, נערים וילדים נהנים מתענגים  כל שבת

ומתרגשים עד דמעות מדברי תורה וסיפורים מחזקים ומעודדים  מהעלון 
 ."אור שרה "

 קלים.העלות שלנו להדפסה מגיעה למאות ש בכל שבוע
לאחרונה קיבלנו פניות רבות על כך שהכמות לא מספיקה וכולכם רוצים 

על כל עלון שהוא מקבל ובכך יהיה רק שקל אחד יותר, אם כל אחד יתרום 
שותף גם להדפסה וגם לזיכוי הרבים יהיה באפשרותנו לעמוד בהוצאות ואף 

 להגדיל את הכמות.
 052-3939551לפרטים נוספים אברהם מלכה 

 מנחם בן שרה, בת בת שבע בת אהובה , נתן מרדכי בן אסתר  לרפואת:
 רפאל בן אסתר,  הרב עמוס בן פורטונה. דרור בן מזל.

 אסתרינה בת זולה, ג'ינה בת בובה.  הרב יאשיהו יוסף בן זהרי,
 אסתר בת מסעודה, ענבל בת סימי,  חנה בת רבקה,

 אופיר בן אביבה טוהר חיה בת איילה,

 

 .מנחם בן שרה  :נשמות ישראל ובכללםלע"נ כל  
  שלום בן לאומה, שושנה שמעה בת סעדה. עפרה בת שרה, , ציון בן אברהם

 רפאל בן לאה, ג'נט בת לונה, אפרים בן זו'רה, יהודה בן אסתר,
.רפאל בן שלבייה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, מזל בת אמן,

 רינה בת לאה, שרה בת אנראן ה.,אליס בת חנקלמנט עמוס בן אסתרינה







 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       

         

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 בארה״ב הראשונה הישיבה הייתה שהיא בארה״ב יוסף יעקב רבנו ישיבת
, באמריקה התורה של הגרעין היו שהם נפלאים תלמידים והקימה ישיבת
 שמים ירא יהודי שהיה והוא, שהיה מעשה בגלל, הישיבה נוסדה איך מעניין
 שר מבניו אחד איך שמע פעם אנדרון יצחק שמואל רבי היה ששמו אמיתי
 מאחר לו סיפר, השיר מקור על ושאלו, יצחק שמואל רבי נבהל, גויים של שיר

 אותו הספר בבית שרים בוקר בכל לכן, הגויים של חגם חל ימים כמה שבעוד
, הספר״ לבית הולך לא אחד אף ״ממחר ואמר, ביתו בני כל את כינס מיד. שיר

 אנדרון לבית הספר בית מהנהלת הגיעו שבוע לאחר, לבניו פרטי מלמד ושכר
 תשאירו הללו הסיפורים כל לו אמרו הסיבה לכששמעו. העדרותם סיבת לבדוק

 עליו והלשינו, כאלו פנטיות כבר יהיה לא החדשה באמריקה כאן, באירופה
 הסביר השופט לפני כשבא.הספר בבית לבוא לילדיו נותן שלא השלטונות בפני

 ספר בית שיקים לשופט והציע, לבניו״ כזה חינוך לתת יכול ינוא ש״כיהודי״ לו
 את הקים ואז, שבועות שלושה של ארכה השופט לו נתן, ישראל לילדי פרטי

 הישיבה הייתה והיא, לישיבה גם לימים שהתפתח, יוסף״ ״יעקב תורה תלמוד
 )לדרוש רעיונות.(באמריקה הראשונה

 
 

, שונאינו של האיומים נתקיימו שלא הזמן במשך שכשרואים החושבים יש
 אי באמת אבל, נפשי עלי ושלום, כלום כאן היה שלא למפרע התברר יש

 אברכים ר"בעוה מאיתנו נלקחים הנה, ולדוגמא, שמים חשבונות לדעת אפשר
 הגזירות מתקיימים שבזה ויתכן, חסד בעלי מתמידים, מופלגים עליה בני יקרים

 צ"הגה ח"הח מרן של שחתנו וידוע, הכמות לרב שווה איכות דמעט, האיומות
, הגדול אביה אל אשתו ונכנסה, ימיו בדמי נסתלק ל"זצ לויסון הירש צבי רבי

 על כליה השמים מן שנגזר, לה והשיב? הצדיק לבעלה כן הגיע למה ונשאלה
 היה אילו והנה. כנגדם שקול דהוא עליו הגזירה וחלה, ל"רח מהציבור שליש
, בסוף מתקיים היה ולא, הציבור מן שליש לאבד שנגזר מעיד חיים החפץ מרן

 כן, באיכות הדברים נתקיימו באמת אבל. חיים החפץ שטעה אומרים היינו
  .למחשבה חומר זהו. כלום התבדה ולא, זה דרך על שהוא יתכן בזמנינו

 )ל"זצ וינטרויב אליהו ישראל רבי צ"להגה -ישראל  עיני(
 
 

 שאין ישוב: שאלה מביא"חמד חשוקי" בספרו א"שליט זילברשטיין יצחק הרב
 להתפלל שיבואו אנשים מנין וארגן אברהם קם והנה, לתפילה מנין שם הרב
  בו שמתפללים כנסת בבית לישוב מחוץ כלל בדרך מתפלל ראובן, יום יום

 האם יתפלל כנסת בית באיזה מסתפק והוא,  מלך הדרת עם וברוב איש מאה
 שמא או, המנין את המארגן אברהם עם יחד המנין את לחזק כדי הקטן בישוב

 מכות במסכת נאמר:  והשיב? יותר גדולה מצוה היא" מלך הדרת עם ברוב"
 כעוברי עבירה לעוברי לנטפל הכתוב  ענש כן אם אומר עקיבא רבי:) ה דף(

 והנה. מצוה כעושי מצוה לעושי לנטפל שכר ישלם וכמה כמה אחת על עבירה
 את זה כופין הכנסת בבית תמיד מנין שאין במקום)נה ס"סו ח"או(א"ברמ נאמר

המשנה  וכתב. התמיד יתבטל שלא הכנסת לבית מנין תמיד שיבואו בקנסות זה
 שם מצא ולא הכנסת לבית בא אליעזר שרבי ל"חז אמרו ל"וז) עג ק"ס( ברורה
. בקדושה חובתם ידי רבים להוציא כדי, לעשרה והשלימו עבדו ושחרר, עשרה
, לתפילה מנין לקבץ בעלמא בטרחא האדם יתעצל שלא שכן דכל נלמד מזה
 תמיד לקבץ כשרואה, קטן קיבוץ במקום שדירתו האיש מצוות היא גדולה וכמה
, הראשונים מעשרה רק שהוא מי אפילו כי, התמיד יתבטל שלא כדי המנין
 עמל שהוא בזה וחומר קל אחריהם הבאים כל נגד שכר שנוטל ל"חז אמרו

 .ל"עכ, ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל ל"חז אמרו גם כן, לקבצם
 
 

 יברכנו, רבי: בפיו ובקשה ע"זי מקאצק רמ״מ הגה״ק לפני בא שאחד מסופר
 עסוק: מענדל מנחם רבי לו השיב. בתורה עוסקים לבנים שאזכה נא מסופר

, ילמדו שבניך בבקשות תעסוק רק אתה ואם. ממך בניך וילמדו, בתורה אתה
 ותורה,בניהם על יבקשו אלא, בתורה יעסקו לא הם ואף, בניך ממך זאת ילמדו

 .עלי תהא מה
 

                                    

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ח ּקַ שׁ  ַויִּ חּור ֶרֶכב ֵמאֹות ׁשֵ   סיום מצוי, שיף המהר׳׳ם של מאגרותיו באחת: ּבָ

 מאות שש ״ויקח: חידה בצורת הערוך, בשלח מפרשת פסוק הכולל
 בדרך זו מבריקה חידה פוענחה מייגעים נסיונות לאחר". בחור) נותר(רכב

 –" רכב" אות.מ, שש מספר) מפחית(לוקח כשאתה -" שש ויקח: "הבאה
 ,216 בידינו נותר ־"בחור"נותר ,222 ריהמטבגי שהם", רכב"  מאותיות

 )לתורה פרפראות...(בחור׳׳"של לגימטריה העולה מספר
 
 

 השרת מלאכי שבקשו מובא):י מגילה( בגמרא: ִיְשָרֵאל ּוְבֵני ֹמֶשה ָיִשיר ָאז
 ואתם בים טובעים ידי מעשי :הוא ברוך הקדוש להם אמר, שירה לומר

 לומר רשות ניתנה לא השרת למלאכי מדוע לשאול יש?.שירה אומרים
 – חמדה״ ״כלי בעל אומר אלא?רשות ניתנה ישראל לבני ואילו, שירה
 עצמם תשועת על אלא המצריים של האסון על שירה אמרו לא ישראל בני
, במצרים נשתעבדו לא המלאכים אבל לישועה״ לי ״ויהי: שנאמר כמו

 על שירה אומרים ואין, אחרים אסון על היתה שלהם השירה שכל נמצא
 )יוסף לבוש(הם ה׳ של ידיו מעשי כי אחרים של אסון

 
 

 מרים ראתה ומה::ַבָים ָרָמה ְורְֹכבוֹ  סוּס ָגָאה ָגֹאה ִכי 'לד ִשירוּ  ִמְרָים ָלֶהם ַעןות
 נסים הרבה והלא, בים רמה ורוכבו שסוס הנס על דוקא ולשבח להלל
 ישעיהרבי הגאון של בשמו מאמרים ובילקוט הים על לאבותינו נעשו
 הגדולים הנסים את הנשים כשראו כי: כך הקושיה את יישב זצ״ל חשין
 הלא: ואמרו מרים אל פנו, סוף ים קריעת היה שבכולם והגדול, הים על

 תורה מתן לשם היו ישראל לעם שנעשו האלו הגדולים הנסים כל למעשה
 שמא, תורה בתלמוד מצוות שלא אנו אבל, הגברים עבור רק שייך וזה
 עם ומה, הללו הנסים לכל ראויות אנו אין וממילא ,חשיבות שום לנו אין
 בשעבוד הבעלים עם בעול שנשאנו במצרים שסבלנו והסבל הגלות כל

 להם אמרה?המצוות ושאר תורה לתלמוד נשתייך שלא היתכן? הנורא
. בים״ רמה ורוכבו ״שסוס והראיה ,מהגברים פחותה לא מעלתכם מרים
 הוא ברוך והקדוש, בזה זה קשורים היו ורוכבו שהסוס המדרש אומר
 הסוס מה, רשע היה רוכבו ואם. הים בתוך לתהום והורידם אותם העלה
 לכן, ישראל בני אחר לרדוף למצרים סייעו שהסוסים מכיון אלא? אשם
 אחתעל לטובה לבעליכם שסייעתם אתם שכן כל, המצרים כמו נענשו
 מידה שמרובה רבותינו אמרו שהרי  ,ומכופל כפול ששכרכם וכמה כמה
 מה על שענתה מרים להם ותען שנאמר מה וזה פורענות ממידת טובה

 ברכבי ״לסוסתי השירים בשיר המלך שלמה שאמר וזהו.טענו שהנשים
 אלא? לסוסה רק, האשה את לדמות למה חסר וכי רעיתי״ דמיתיך פרעה
 לרעה שסייע על פרעה לסוס שהגיע שמהעונש ע״ה המלך שלמה כוונת
 )יוסף לבוש(. לטובה לבעליהן שמסייעות לנשים מגיע שכר כמה למדנו

 
 

 לדקדק ויש: ַבֲעָמֵלק ִהָלֵחם ְוֵצא ֲאָנִשים ָלנוּ  ְבַחר עַ ְֺיהֹוש ֶאל ֹמֶשה ויֹאֶמר
 תחרישון״ ואתם לכם ילחם ״ה׳ כתוב ממצרים יצאו ישראל כשבני מדוע
 צורך יש רשות דבר בכל ברם? בעמלק״ הלחם ״צא כתוב כאן ואילו

 מועלת אינה האנושיות וההשתדלות, עזרתו את ישלח יתברך שה׳ בבטחון
 על לסמוך אין והדת היהדות למען מאבק של במקרה, זה ולעומת ,כלום
 מלחמת בשעת ולכן .לעשות הניתן כל את לעשות חובה אלא, בטחון
, והיהדות האמונה נגד, והכפירה הרשעות מצד המלחמה סמל שהיא עמלק
 )יוסף פרדס(.בעמלק והלחם צא אם כי בבטחון רק ולהסתפק להחריש אסור

 

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                                        

          

 שלחב   דבס"
 711גליון מספר           
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                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
 )ם לשמונה פרקים''הקדמת הרמב( קבל האמת ממי שאמרו                                                         

 )פלא יועץ(אין הקב״ה מונה דפים אלא שעות                                                                                                            

 (החפץ חיים)םבעסקיה םהעול םשמתנהגי כמו .השם יתברך עבודת בעניני להתנהג צריך ,לבב בר שהוא מי             

 )שמיני 'פחתם סופר ( בהעדרו אלא ניכר הטוב אין                                           
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מייל בתגובות הערות והארות 
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 כיפות עם בחורים שני:  א"שליט זוהר אורי' מר דבדיחותא מילתא שמעתי
 להם ולתת אותם לתפוס שרצה שוטר שם היה. אופנוע על פעם נסעו שמעתי

 עוברים אותם לתפוס הצליח ולא, שלימה שעה אחריהם עקב הוא' . רפורט'
 על עברתם שלא זה איך: " ושאל אותם עצר הוא בסוף. תנועה עבירת שום
 קיםואל, רוצה אתה מה: " לו ענו הם" ? שלימה שעה במשך תנועה חוק שום
 כמה" ! ...אופנוע על שלושה, אתכם תפסתי. או: " השוטר להם אמר". אתנו
 עד אצלנו ברורה כה להיות צריכה אתנו ת"השי הימצאות!  הזה הסיפור נפלא
 בלעדיו החיים את לעכור שייך לא" ! אופנוע על שלושה" בבחינת זה שיהיה
 )נפש שמשו( .יתברך

 
 
 

 שלא להגיד הוא ראוי היה שכן, משה רבינו ולא" רבינו משה" שנקרא הטעם
 שהיה מפני רק התחכמותו רוב בשביל אמת תורת תורתו את החזקנו הטעם

 מסורת על רק סמך ולא בעלמא כמשה רק עצמו החזיק ולא אדם מכל עניו
 שחזר לפי רבינו הוא נעשה כך וע״י הגבורה מפי בסיני לו שנמסרה התורה
 )החיים ספר(.לנו ולמדה

 
 

 
 

 יהודי( איד ערלאכר שהוא מי שאמר ל"זצ לייב יהושע ר"הג בשם אומרים
 שהוא מי וענה. ערלאך מיהו ושאלוהו) משיח מחבלי( ינצל הוא) אמת אומרים
 שנמשך מי על הולכים' וכו סדום שהמהפכת הדברים הם והם, מהגויים מובדל
 מובדל יהא אם אך( אליו ונשמע אחריו והולך החיצוני היצר הרע אחר
 כפי( ל"ז א"הגר מרבו שקיבל כפי מוולאזין ח"הגר ממרן מידינו קבלה).ינצל

 משנה מספר סדרה בכל כי) ל"ז מלצר ש"מהגר והשגחה אמונה' בס שהובא
 זו בתקופה עומדים ואנו, שישי מהאלף שנים במאה שיהיה מה מרומז תורה
 המצב מתפרש' וכו וילך נצבים' בפ שהוא השישי האלף של השמינית במאה
 אחר המשיכה של ולענה ראש פורה השורש שהוא, זו תקופה של הירוד
 תקופת.הגלות של האחרונה הפרשה זה הנראה וכפי ל"וכנ החיצוני ר"היצה

 ונתקיים תבוא כי' שבפר הקללות פרשת גמר היתה היא, השניה העולם מלחמת
 שם והתמכרתם" שכתוב הקללה, אז עד הפורעניות בכל היה שלא מה בה

 זממו לבצע שיוכל) א"י דף( במגילה י"רש ש"וכמ" קונה ואין ולשפחות לעבדים
 המסוגלת מאדום היחידה שהיא דווקא עמלקית גזירה סוג והיא', וכו להשמיד

 הנאמרות תבוא כי' שבפר הקללות כל נסתיימו זו קללה גם וכשנתקיימה, לזה
 סף על עומדים שאנו כידוע) בדברינו שהוא ן"הרמב וכמאמר( אדום גלות על

 )ל"זצ ווינטרוב אליהו ישראל ר צ"להגה ישראל עיני.(זו גלות של הסיום
 
 
 

? שטעם טעימה בשביל ולהתפלל לחזור שצריך מי יתכן איך:  שאלה:

 הכוס על שהבדיל וקודם, שבת במוצאי בתפילה הבדיל שלא מי : תשובה:

 בהא ע״א סוף ל״ג דף ברכות בנמרא יעוין[. ולהבדיל ולהתפלל לחזור דצריך, טעם

 או״ח ובשו״ע שם הרא״ש ובמ״ש כ׳ מהו ובזו בזו טעה ששת מרב חסדא רב מיניה דבעי

  )שלום שערי(.] שם ובמ״ז ב׳ ס״ק שם ובט״ז א׳ סעיף רצ״ד סימן

א"שליטזוהראורי' מרדבדיחותאא
שרצשוטרשםהיה. אופנועעלפעם
הצולאשלימהשעהאחריהםעקב

שייךלא" !אופנועעלשלושה"נת
)שו

שכן, משהרבינוולא" רבינומשה
הרובבשבילאמתתורתתורתואת

נלו נעשכךועהגבורהמפבס
)חיים

שהמישאמרל"זצלייביהושער"ג
מיהושאלוהו)משיחמחבלי(ינצלוא

    

)

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ ֵמיִמּפִ ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמּפִ

))

ְגֻבָרתוֹ  ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהׁשּ  עולבים ואינן הנעלבין    :ְוֹאֲהָביו ּכְ

 ביסורין ושמחין מאהבה עושין משיבין ואין חרפתן שומעין
  ):לו גיטין(בגבורתו השמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב עליהן
 את לביש שהעדיף, אדם של גדלותו על המעיד, נפלא מעשה לפנינו
 גדולה התכוננות לאחרים בושה םולגר לא והעקר, גדולות בושות עצמו

, הארוסין בברית נכנסה ללהוהמה בתו. העירה גביר של בביתו כרהינ
 חתנה עם כלולותיה שמחת את העירה בני יחגגו, מספר ימים ובעוד
 את לזון התחיב ואף, כנדוניה עתק סכום לבתו הבטיח הגביר. ללוהמה
 לפני ימים מספר. מפארת דירה להם יחד וגם, חייו ימי לכל הזוג
 עמוס שהיה הספרים ארון, חדרו מפתח יצא לא כמעט החתן, נהוהחת

 בודדים אנשים מספר ולמעט, אליו אותו רתקו, נדירים קודש בספרי
 החתן לו עמד, החתנה שלפני שבת בערב. פניו את איש ראה לא

 שכלם וראה, לעתיד אשתו הורי בית עבר אל חדרו חלון בעד והשקיף
 באותה והנה. תבשילים ומבשלים חלות אופים, לשבת בהכנות עסוקים
 פתאום. לשבת שהוכנו מהחלות לנקר והחל, תרנגול למטבח נכנס שעה

 בערה וחמתה, התרנגול שעשה במה והבחינה, למטבח הכלה נכנסה
, המכה ומעצמת, הקיר על בחזקה אותו וזרקה בתרנגול אחזה ומיד, בה
 להנשא רוצה שאינו בלבו החליט, החתן זאת שראה ברגע. התרנגול מת
 מיד. הנערה של אכזריותה את לשאת יכלו לא הרחומות מדותיו. לה
 העירה של הלומדים טובי. המדרש לבית והלך ספריו את החתן סגר

 הכנסת בית פתוק לעבר שפסע לחתן לב שמו ולא, בלמוד היו שקועים
 ידיו מקרב החל החתן. במטבעות מלאה והיתה, הבימה על צבהישנ

 השליכה ולפתע, פהוהק של המכסה את פתח הוא, פהוהק לעבר
 שהסתתר בבחור ננעצו הכל ועיני, הכנסת בבית שלךוה הס.ארצה

 חדר לבנות נוהגים היו ימים באותם. בגנבתו ונתפס הבימה מאחורי
 שאסורים מעשים שעשה מי את להעניש עדוהמי, רגיםומס חדומי

 כדי עובר שהיה  מי וכל, חדר באותו והושם נלקח חתן אותו.לעשות
 שבת. החדר באותו שאסור מי את רואה היה, הכנסת לבית להכנס
 שיתלוה לחתנו רב זמן זה המתין והגביר, כנפיה את פרשה המלכה

 הלך כבר שהוא חשב, נמצא אינו שחתנו וכשראה, הכנסת לבית אליו
 חתנו את בראותו עיניו חשכו, הגביר לשם כשהגיע והנה. הכנסת לבית

 סהישנ לו וכשנודע, חתנו עולל מה רריב מיד... בחדר אסור לעתיד
 הבחור  לקוס, שבת ובמוצאי, השדוך את לבטל החליט מיד, בולגנ

 דבר את מפיו ששמעו הנדהמים הוריו בית אל החתן כששב. מהעירה
 לביש בדעתו עלה לא הבן להם השיב? כן עשה מדוע שאלוהו,המעשה

 את שראיתי בגלל אתה להתחתן מוכן שאיני לה ולהודיע ישראל בת
 אותי ויזרקו אותו שיבישו כדי, כגנב פנים העמדתי ולפיכך, אכזריותה

 חתן"וה, שנים חלפו... בכלה עולפג בלי השדוך יתבטל ובכך, להימהקה
 של רבם, ל"זצ מקרקא העשיל כרבי היהדות בעולם התפרסם" הגנב
 הפוסקים מגדולי ורבים", שבעה נחלת"וה) כהן השפתי( ך"הש

 .שלאחריו

נושהואןהרמבכמאמר ד)בדבר כ
ווינטראליהוישראלרצ"להגהישראלעיני.(ו

ולהתפלללחזורשצריךמייתכן

יפילילל צ ב

המעונינים לתרום 
אפשר צת העלון פלה

לצלם את העלון או 
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1 גיליון מס. 509שבת קודש  פרשת בשלח

את לה' (טו, א) יָרה ַהזֹּ ה ּוְבֵני ִישְָׂרֵאל ֶאת ַהשִּׁ יר מֹשֶׁ ָאז ָישִׁ

שיר נולד מתוך קושי. מתוך דחק. מתוך חושך ובלבול. אנחנו עוברים כאלה 
מסלולים קשים בחיים, פתאום מגיעים למקום ששם לא רואים בכלל את ה', 
שם  דווקא  אבל  סתום,  הכל  חשוך,  הכל  כלום,  מרגישים  לא  כלום,  רואים  לא 
נולד ניגון. דוקא שם מבינים פתאום שיש ה' בעולם שעושה את הכל, וברחמים 

גדולים.

פתאום  זה,  את  לנו  עשה  ה'  למה  מבינים  פתאום  התבהרות,  יש  פתאום 
מבינים שבלי הדוחק והקושי והאין מוצא הזה לא היינו זוכים להגיע לאור.

של  השירה  את  מאשר  יותר  אפילו  שלנו.  השירה  את  דווקא  רוצה  ה' 
המלאכים. את השירה של מי שנמצא למטה, שנולד עם יצרים קשים, והוא כל 

חייו נלחם להתגבר.

מתפרצת  היתה  לא  סוף,  ים  לקריעת  שקדמו  המבהילים  הרגעים  בלי 
יודע  ולא  ומבוהל,  מיואש,  ואתה  הקיצין,  כל  שכלו  חושב  כשאתה  רק  השירה. 
מה לעשות ולאן לפנות, והכל כל כך קשה, דוקא אז בחושך הזה, השם יתברך 
אתך ואצלך. ומה שהוא עשה לך, זה הכל מהרחמים שלו, שרצה להעלות אותך 

בעוד מדרגה, לגלות לך את האור, ואין האור נולד אלא מן החושך.

לאן  רעות,  חיות  בצדדים  מאחוריהם,  המצרים  מלפניהם,  הים  ישראל,  בני 
בורחים? בורחים אל השם. כי רק הוא יכול להושיע. צועקים לה' מהמקום הכי 

עמוק, ממעמקים קראתיך ה'.

וכשאתה מגלה את הרחמים של ה', כשמתוך החושך נולד אור גדול, פורצת 
לה שירה מתוך הלב, שירה שכולה תודה והודיה. ה' ברא את העולם כדי לגלות 
את הרחמנות העצומה שלו. הוא התייעץ עם המלאכים האם לברוא את האדם 
להם  ענה  ומה  בנסיונות.  לעמוד  יוכל  שלא  שהוא  כדאי.  שלא  לו  אמרו  והם 

בס"ד

שבת קודש   יג' שבט, תשע"ו
פרשת בשלח

ְרעֹה ֶאת ָהָעם" (יג, יז) ח פַּ לַּ שַׁ "ַוְיִהי בְּ

הקב"ה? אתם לא יודעים כמה רחמנות יש לי. כזו רחמנות עצומה ונסתרת יש 
לי. ברחמנות הזו אני בורא את האדם. וכשבתוך הקשיים העצומים האלה אדם 
רואה איך ה' ריחם עליו, הוא מתחיל להבין, שאת הכל עושה ה' והכל לטובה. 

שככה בדיוק ה' אוהב אותו, שזה מהאהבה של ה' אליו מה שקרה לו.

הזדמנות פז  הנסיון זה קריאת חיבה של הקב"ה,  נסיונות.  החיים רצופים 
לתיקון והתעלות. זה בעצם קרש הקפיצה למדרגה הבאה. אין צמיחה רוחנית 
בלי עמידה בניסיונות. רבינו הקדוש אמר פעם לרבי נתן: "כל מה שאתה רואה 
במעלות  לעלות  זוכים  נסיונות  עם  רק  והנסיון".  הבחירה  בשביל  הכל  בעולם, 
נופלים,  כך  ואחר  להתחזק  מנסים  אנחנו  קשה.  זה  ה'.  אל  ולהתקרב  רוחניות 
ואז מתחילים עוד פעם, ועוד פעם נופלים. לא קל לעמוד בנסיונות שעוברים 
על האדם בעבודת בוראו אבל אסור להתייאש. זה היצר הרע שמנסה להכניס 
עבר  שזה  אמר  כבר  רבינו  כי  יודע  רבינו  בדרך  שהולך  מי  אך  ורפיון  יאוש  בנו 
היצר.  את  לנצח  כדי  חיל  ואיש  גבור  להיות  וצריכים  הצדיקים  כל  על  ועובר 
ההצלחות  את  מאשר  יותר  שלך  הרצון  את  אוהב  ה'  לרצות.  להמשיך  העיקר 
שלך. ה' אוהב את מי שלא הצליח, שנכשל, שביישו אותו והשפילו אותו והוא 
לא נשבר, הוא מתחיל מחדש, הוא לא מרפה מהרצון. יכולים לעשות לך אלף 
וכשתזכה  שלך!  זה  שלך!  הרצון  על  להשפיע  יכול  לא  אחד  אף  אבל  מניעות, 
לעמוד בנסיון, כשתזכה לשבור את הרצון שלך כדי לעשות רצון ה', אתה תהיה 
יותר מאושר, אתה תגלה את עצמך כאדם יותר גדול ממה שהיית קודם. אתה 
תזכה לכזו התקרבות אל ה', לכזה נועם, לכזו דבקות, שתבין אז כמה ה' רחמן 

ואיך הוא היה חייב להעביר אותך דרך החושך הזה כדי לצאת לכזה אור גדול.

מלחמה  זה  שלנו  החיים  קטנים.  נסיונות  הרבה  ויש  גדולים  נסיונות  יש 
התמודדות.  התמודדות...  התמודדות...  זה  החיים  פוסקת.  ובלתי  מתמדת 
מה  הרבה  עוד  לנו  יש  שלנו,  לשלמות  הגענו  לא  עוד  חיים.  אנחנו  זה  בשביל 
להשיג, והדרך להשיג היא דווקא כשנלחמים. אין דבר כזה שהכל הולך לאדם 

גיליון מס. 509

"לפי שהיו ישראל מתייאשין מן הגאולה, אמר הקב"ה למשה: לך אמור להם: כשם שבעל פקדון, אימתי שרוצה, הוא נוטל פקדונו, כך אתם, אימתי שיגיע 
זמנכם אני מוציא אתכם מידו של פרעה". (פסיקתא רבתי, פסקא יט)

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים כהן בן בלנקא, ציפורה בת שושנה 
גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, הרב דוד חיים בן 

זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, שני בת תמר, 
זוהר בן אורית 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל, אילן בן ויויאן, יצחק צחי בן אורית 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה, נאור בן הלן, לירון בת תמר

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, ציון 
בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן שמעון, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 

סבטלנה, דליה בת שושנה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  יג' שבט, תשע"ו גיליון מס. 2509

מתפלל  שאתה  זמנים  יש  אחרים.  זמנים  ויש  כאלה  זמנים  יש  נפלאים.  יותר 
בהתלהבות, כמו שמסופר על רבי נתן שכשהוא היה מתפלל בעגלה שהיה נוסע 
בה, האיכרים היו עוזבים את העבודה ורצים לשמוע את התפילה שלו, הוא היה 
מתנדנדים.  אנחנו  התלהבות.  בכזאת  קולות,  בכאלו  כאלה,  בניגונים  מתפלל 
פעם ככה ופעם ככה. להיות יהודי זה להיאבק על החיבור עם ה' בתוך החושך, 
הכל  למרות  מנסים  לנו,  מסתדרים  שלא  הדברים  כל  בתוך  השגרה,  בתוך 

להתרומם קצת, להרגיש משהו, להתחבר.

הדרך אל הקדושה רצופה מניעות, נפילות, כשלונות, הסתרות, דרך שנראית 
לפעמים ללא מוצא, שום דבר לא באמת זז, לא באמת מתקדם, רבונו של עולם 
עד מתי? אל תתייאש, תמשיך, אל תשלים עם המצב השפל שלך, אם תמשיך 

לייחל, לבקש ולהתגעגע, אתה תגיע למחוזות נפלאים.

וירידות. כשאדם  עליות  יש  וירידות. לכל אדם בעולם  מעליות  בנוי  העולם 
שהוא  דבר  כל  בבהירות,  הדרך  את  רואה  הוא  אור,  בתוך  הוא  בעליה  נמצא 
כשמגיעים  ולהיפך  בחיים.  ויופי  טעם  מוצא  והוא  לו  מאיר  ה'  בעבודת  עושה 
ימים של ירידה, שאז האדם נמצא בחושך, הוא לא רואה את הדרך, כמעט שום 
דבר לא מצליח לו ונדמה לו שה' מרחיק אותו. יצר הרע מתגבר אז להפיל את 
זה  מכל  יותר  אז  שצריך  ומה  כלום  שווה  לא  שהוא  להרגשה  לעצבות,  האדם 
אמונה שלמה שהחושך הזה ייגמר עוד מעט ויחזרו הימים הטובים. כי ככה ברא 

הקב"ה את עולמו. קודם ערב ואחר כך בוקר.

את שירת הים אנחנו שרים כל יום בתפילת שחרית. כי בכל יום ויום נעשה 
והגלים  המשברים  כל  מתוך  וכך,  הים.  קריעת  נס  ואדם  אדם  ובכל  בעולם, 
שעוברים עלינו, יוצאת לה כל יום ויום שירה חדשה, שירה של אמונה ובטחון 

בה', שירה של חבור אל כל הטוב והיפה שבחיים.

ֶדה...  י ָהָאָדם ֵעץ ַהשָּׂ כִּ

הזמן  כל  כוסף  האדם,  כך  לשמים,  לגובה,  ענפיו  את  ששולח  העץ,  כמו 
למעלה, אל ה'. בלב כל יהודי, בעומק הנפש, מתנגן שיר. ניגון של אמונה. ניגון 
באדם  נוסך  הוא  כי  להפסיק.  אסור  הזה  הניגון  את  לה'.  וכיסופים  ערגה  של 
הזה  והניגון  שבשמים.  אביו  אל  עלומים  נתיבים  לפניו  ומאיר  חדשים  כוחות 

נולד רק מתוך דחק. מתוך חושך ובלבול. כמו בסיפור הבא: 

מי גנב את המטבע

מכל  חשובים  רבנים  כמאה  שנה.  ושלושים  כמאה  לפני  התרחש  הסיפור 
הלכתיים  ונושאים  התקופה  עניני  נדונו  בה  לאספה,  הגיעו  אירופה  מדינות 
בכנויו  הידוע  סופר,  שמואל  אברהם  רבי  מאשר  אחר  לא  היה  המארח  שונים. 

"הכתב סופר".

ביום האחרון לאספה התכנסו מאה הרבנים לסעודת פרדה, נשאו נאומים 
סופר"  ה"כתב  הס.  השלך  לפתע  ענק.  לשלחן  מסביב  הלכה  בדברי  והתווכחו 

נעמד על מקומו. על פניו ניכר היה שבדעתו לעניין את הנוכחים בדבר מה.

"לקראת פרדתנו", הכריז ה"כתב סופר", "ברצוני להראות לנוכחים מטבע 
בקהל.  עבר  התפעלות  רחש  השני".  המקדש  בית  מתקופת  ביותר  נדיר  כסף 
שהוא  וכפי  בעולם,  מסוגו  היחיד  הוא  לי  הידוע  שככל  השקל',  'מחצית  "זהו 
את  עיניהם  במו  לראות  ענין  ברב  נגשו  רבנים  מספר  יקר".  גם  הוא  כך  נדיר, 
יושבי  בין  ליד  מיד  אותו  העבירו  אותו,  מששו  בו,  נגעו  הם  השקל".  "מחצית 

השולחן. 

הרבנים סיימו את ארוחתם והתכוננו לברכת המזון, ואז נזכר ה"כתב סופר" 
משך  לצדו  שישב  הרב  בו?"  להביט  סיימו  הם  לצדו: "נו,  ליושב  ואמר  במטבע 
כי  הרב  מעוזרי  אחד  הכריז  דבר  של  בסופו  לצדו.  היושב  את  ושאל  בכתפיו 

כמו שהוא רוצה. "הכל לפי התוכנית" זה בעצם הכל לפי התוכנית של ה'. לא 
שלנו.

באנו לעולם הזה להכיר את ה', להתקרב אל ה', להאמין בה', ואת זה עושים 
הלב,  מעומק  תפילה  לאיזה  פתאום  זוכים  ככה  רק  כי  התמודדות.  דרך  רק 
מהחלל  אותנו  שמוציאה  צעקה  אמיתית,  צעקה  לאיזה  חדשה,  הבנה  לאיזה 
הפנוי ומחזירה אותנו אל ה'. צעקה שה' יתברך כל כך חיכה לה, "יונתי בחגוי 
אותו.  לשמוע  רוצה  אני  ערב,  כך  כל  קול  לך  יש  קולך",  את  השמיעיני  הסלע 
צעקה ממקום כל כך עמוק שה' יתברך מיד עונה לנו. "מן המיצר קראתי י-ה, 

ענני במרחב י-ה".

הנסיונות  כל  שלמה.  דעת  לאדם  אין  הקדוש  רבינו  אומר  נסיון,  בשעת 
יודע  והיה  דעת,  לאדם  היתה  אם  כי  דעת.  בחסרון  זה  אדם  הבן  על  שעוברים 
שה' מנסה אותו והכל עוד יתהפך לטובה אז איזה נסיון זה? זה בכלל לא נסיון. 
כל  לטובה.  והכל  לנו  עושה  ה'  שהכל  לדעת  באמונה.  נסיונות  זה  הנסיונות  כל 
נסיון זה מתנה יקרה שמקרבת אותנו אל ה'. זאת תמצית העבודה של כל יהודי 
אי  השגה  שום  חושך,  בלי  לבוא  יכול  לא  אור  שום  הזה,  בעולם  שכאן,  שמבין 
תהיה  כן  שלפני  בלי  עליה  שום  לעלות  אפשר  אי  מלחמה,  בלי  להשיג  אפשר 
ירידה, "ויהי ערב ויהי בוקר". כל נסיון שאדם עומד בו, הוא מוציא לאור את כל 
כוחות הנפש שלו שעדיין לא יצאו לאור, שעדיין לא נבחנו בכור הנסיון. כשאדם 
עומד בנסיונות ומתמודד, אז הוא בעצם מחסן את עצמו. הוא בונה את עצמו.

אין תענוג גדול ומופלא יותר מאשר לנצח את היצר הרע. כאשר אדם עומד 
בנסיון ומתגבר, הוא מרגיש תענוג נפלא, תענוג אמיתי ששייך לנשמה, ששום 
תענוג גשמי בעולם לא ישווה לו.  אדם מתגבר על היצר הוא זוכה להתקרב לה' 

וזו בעצם המטרה שלנו בעולם הזה.

אל תתייאש, אל תישבר, זה שיש לך כרגע בזיונות מזה שאתה לא מצליח 
שמי  שתדע  בשביל  שפלות,  ועוד  ענווה  עוד  לך  לתת  בשביל  לטובה,  הכל  זה 
שבאמת יכול להושיע אותך זה רק ה' יתברך. לפעמים משמים מפילים אותנו 
כאלה  לנו.  לקרות  יכול  כזה  שדבר  מאמינים  לא  שאנחנו  נמוך,  כך  כל  למקום 
מלחמות, כאלה יצרים, אנחנו מרגישים כל כך מושפלים, כל כך מבוזים, כל כך 
מתביישים בעצמנו עד שהמילים מתפרצות ויוצאות מתוך הלב, ממקום מאד 
מאד עמוק בלב ודוקא אז זוכים לישועות הכי גדולות. אז זוכים לאהבת ה' כזו 
גדולה. מה זה אהבת ה'? זה שאדם נהנה מהמצוה, מהתפילה, ממעשה חסד, 

יותר מהתאוות שלו.

מוכרחים לעבור דרך החושך כדי להגיע אל האור. זה חוק של הבריאה. מי 
סוף  שעד  כך  בנו  מטפל  הקב"ה  גדול.  אור  לראות  יכול  לא  בחושך  הולך  שלא 
זוכים  הזה,  החושך  בזכות  כך,  שאחר  חושך  מספיק  רואים  כבר  אנחנו  ימינו 

לראות אור גדול.

זה העונג הכי גדול של הקב"ה, שהוא מתענג מהעבודה שעושים האנשים 
כמו  שהעולם  קשים,  יסורים  כאלה  שעוברים  בחושך,  שנאבקים  הזה,  בעולם 
מתמוטט עליהם והם ממשיכים. אני בחלל הפנוי אבל אני יודע שאתה נמצא. 

אני בשיא החושך אבל אני מתחזק באמונה שהכל ממך אבא והכל לטובה.

בחיים  קשות  היות  התקופות  מתוך  דוקא  הרע.  מן  שבא  זה  אלא  טוב  אין 
בחייו  שלב  שהוא  באיזה  עובר  אדם  כל  גדולות.  הכי  הישועות  צמחו  שלנו, 
תקופה קשה וכואבת, אבל דוקא שם הוא מוצא את ה'. דוקא בתוך היסורים 
ביסורים,  להמעיט  הקב"ה  של  הרצון  את  השגחתו,  את  ה',  יד  את  מגלה  הוא 
רחמים  של  עומק  מונח  היה  הדין  בעומק  איך  ונראה  יום  יבוא  לעודד.  לתמוך, 

וחסדים. 

עצומים,  יותר  חדשים,  דברים  להצמיח  רק  רוצה  ה'  שקורה  מה  מכל 
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עדיין המטבע לא הושב, וכעת, לקראת הסיום, מבקשים להשיבו. אך איש לא 
וכאן  סופר",  וב"כתב  בזה  זה  להביט  החלו  הרבנים  מושבו.  ממקום  התרומם 
התרומם  הוא  החוויר.  סופר"  ה"כתב  באמת.  השתבש  שמשהו  להבין  התחילו 
על רגליו ובקש: "ראו נא, המטבע עדיין לא הושב לי. אולי הוא נשמט על אחד 
נמצא.  לא  המטבע  ברם  ומתחתם,  השולחנות  מעל  חיפוש  החל  השולחנות". 
כך.  סתם  נעלם  לא  שהמטבע  הבינו  הנוכחים  כל  מאד.  קשה  היתה  המבוכה 
אחד הנוכחים מחזיק אותו אצלו. כדבר הזה לא ארע מעולם. "רבותי" - פנה 
המטבע  ביש.  ענין  כאן  יש  לפניכם.  מתחנן  "אני   - לנאספים  סופר"  ה"כתב 
שראיתם היה היחיד מסוגו. אנא, אני פונה אליכם למצוא אותו, שאם לא כן, 
אאלץ להורות בלית ברירה שכל אחד מהנוכחים יערוך בדיקה בבגדי האחר". 
איזה  הדבר.  של  החמורה  המשמעות  על  חשבו  הם  בהלם.  הוכו  הנוכחים  כל 
באירופה  ביותר  החשובים  הרבנים  שבאספת  יפורסם,  אם  יצא  השם  חילול 

נגנב מטבע יקר ערך, וכי נערך חיפוש בבגדי כל הרבנים החשובים. 

הושב  לא  המטבע  אך  הרבנים,  מדבורי  סער  האולם  עברו.  ארוכות  דקות 
אחד  שכל  מצוה  "אני  סופר",  ה"כתב  הכריז  כן",  אם  ברירה,  "אין  לבעליו. 
מהנוכחים יחפש בבגדי רעהו, כדי שלא יכתים אחד את כל גדולי התורה של 
אירופה". הרבנים התכוננו למלאכה המבישה, ואז, מירכתי האולם, נשמע קולו 
בקש,  מכם",  "במטותא  בהונגריה.  קטנה  קהילה  כמנהיג  ששמש  זקן,  רב  של 
"אין זה מן הכבוד שיערך חיפוש כזה. אנא, ערכו חיפוש נוסף באולם, שמא נפל 
מהתרגשות. כלם  המטבע והתגלגל אל מתחת השולחן?" קולו של הזקן רעד 
הביטו בו, והוא השתתק והמתין למוצא פיו של ה"כתב סופר". "ניחא, יהא כך", 

אמר ה"כתב סופר". "ערכו נא חיפוש באולם." 

מתחת  אל  מתכופפים  אירופה  של  החשובים  הרבנים  עצמם  מצאו  וכך 
מרצפת,  אחר  מרצפת  בעיניהם  בולשים  השטיח,  שולי  את  מרימים  השולחן, 
אך  לשם...  המטבע  התגלגל  אולי  לבדוק  האוכל,  שאריות  את  בידם  ממוללים 
מוכרחים  אנו  הקיצין,  כל  "כלו  סופר,  הכתב  הכריז  כן,"  "אם  נמצא.  לא  דבר 
ראו  ופתאום  מי,  אצל  מחפש  מי  בהכנות  הרבנים  החלו  שוב  לחיפוש".  לגשת 
זהו  זאת.  תעשו  נא  בקול: "אל  וקורא  כסא  על  מטפס  הקשיש  הרב  את  כולם 
חילול השם. אולי תנסו שוב לחפש?" היו שהביטו אל הרב בחשד. בהחלט סביר 
להניח שהאיש היחיד שמתנגד לחפוש הוא האיש שגזל את המטבע... לפתע 
אמר הרב: "אסביר לכם מדוע אני מתנגד לחיפוש. פשוט הבאתי גם אני מטבע 
דומה, ויודע אני כי תחשדו שזהו המטבע שאבד למורנו ורבנו." ולהפתעת כולם 
הוציא מכיסו מטבע הזהה לחלוטין למטבע שנעלם. כולם הביטו במטבע וברב 
בזעזוע עמוק. הרב ההונגרי היה ידוע עד אז כצדיק אמיתי וכפוסק חשוב. הכל 
שהנוכחים  כנראה  שהבחין  הרב,  חייו.  כל  את  ביישה  שזקנתו  כך  על  נאנחו 
מביטים בו באי אמון, חזר ואמר: "דעו לכם שזהו אינו המטבע שאבד. מטבע 
זה שייך לי". אך רוב הנוכחים התייחסו לטענה החדשה בספקנות רבה. אשמתו 

של הרב היתה ברורה ככתובת על הקיר. 

לפתע נער צעיר כבן 15, ששמש כעוזר הטבח, עושה דרכו בריצה מהמטבח 
אל מרכז האולם. הוא נגש הישר אל ה"כתב סופר" ואמר: "מצאתי את המטבע 
למעלה,  המטבע  את  הניף  הוא  בו.  ננעצו  עיניים  זוגות  מאה  הרב!"  כבוד  של 
ההונגרי  הרב  אצל  שנמצאה  לזו  לחלוטין  זהה  היתה  שהמטבע  ראו  וכולם 
ברכים.  פיק  חשו  כלם  לתאר.  קשה  כולם  את  שפקד  ההלם  את  הקשיש! 
היטב  לשמוע  היה  נתן  שהשתרר  בשקט  כאן.  התרחש  נורא  שדבר  הבינו  הם 
כל  עם  יחד  המטבע  את  ומצאתי  הזבל  בפח  "חיטטתי  הנער:  של  דבריו  את 
השאריות של הבשר". ה"כתב סופר" הורה לכולם לשוב אל מקומם. הוא בקש 
מהנער לשבת לשמאלו. הנער סרב מתוך יראת הכבוד ונותר עומד. ואז פנה אל 
הרב הזקן, בקשו שישב לימינו ואמר אל הנוכחים: "דומני שהקב"ה זמן לפנינו 
מעשה נורא, שניתן ללמוד ממנו הרבה יותר משלמדנו בכל ימי האספה. אנא, 

הקלה,  בדמעות  שטופות  היו  שעיניו  הקשיש,  הרב  סיפורך".  את  ספר  מכבדי, 
פתח פיו בקושי והחל לספר: 

להראות  התכוונתי  אותו  נדיר  מטבע  ובכיסי  מגורי,  מעיירת  לכאן  "הגעתי 
את  והציג  סופר  שמואל  אברהם  רבי  הדור  מנהיג  כבוד  שעלה  ברגע  לכם. 
היחיד  אינו  שבידי  שהמטבע  להיווכח  התאכזבתי  וקצת  הופתעתי  המטבע, 
מורנו  כבוד  את  שמעתי  שחשבתי.  מכפי  פחות  שווה  וממילא  בעולם,  מסוגו 
דבר  את  אחד  לאף  לספר  שלא  והחלטתי  היחיד,  המטבע  שזהו  אומר  ורבנו 
קיומו של המטבע, כדי שלא לסתור את דבריו ולהביכו קבל עם ועולם. לאחר 
שהכריזו שהמטבע אבד, והתקבלה ההחלטה לחפש בבגדי הרבנים, הבנתי את 
גדול אסוני. ידעתי כי כשימצא המטבע בבגדי, לא יהיה כאן איש שידון אותי 
וגם  כגנב  גם  אוצג  שאז  ידעתי  לי.  שייך  המטבע  כי  לדברי,  ויאמין  זכות  לכף 
כשקרן, ולכן התנגדתי לבצוע החיפוש, מתוך תקוה שבינתיים ימצא המטבע. 
רצוני לא עלה בידי, וכך 'זכיתי' לדקות האיומות ביותר בחיי, בהן נחשדתי במה 
שאין בי. אני סמוך ובטוח כי הביזיון הרב וההשפלה האיומה שהיו מנת חלקי, 
כפרו לי על כל חטאי, ולכן קל לי למחול בלב שלם לכל מי שחשדו בי חשד שווא 

ולא דנו אותי לכף זכות..."

הכל הביטו בו בהתרגשות, והוא המשיך בדבריו: "אנו מצווים 'הוי דן את כל 
האדם לכף זכות' לא רק במקרה שיש צדדים לזכותו של האדם, גם  בפעמים 
נפשכם  את  ליגע  נסו  אדם,  של  באשמתו  האחוזים  במאת  בטוח  השכל  בהן 
למצוא לו נקודת זכות, והמקרה שלי יעיד על כך כמאה עדים". ואז אמר הרב 
הזה  היקר  הנער  לו  הרגשתי,  את  לכם  תארו  מכם:  אבקש  זאת  "רק  הזקן: 
מבני  מישהו  ההיה  לי?  מאמין  מכם  מישהו  ההיה  המטבע.  את  מוצא  היה  לא 
קהילתי מאמין לי? ההיה מישהו מבני משפחתי מאמין לי??? תארו לכם את 

הרגשתי, את בשתי וכלימתי עד יום מותי". 

עד  אותם  ללוות  יכול  שהיה  הנורא,  החטא  על  חשבו  כלם  דמעו.  הכל  עיני 
שהציל  בנער,  כולם  נזכרו  ואז  נשבר.  וליבם  בכשרים  החשד  חטא  מותם,  יום 
אותם מהחטא הזה. "מה הביא אותך לחטט כך בפח האשפה?" שאל ה"כתב 

סופר" את הנער.

הכל השתתקו כדי לשמוע את תשובתו. הנער התבייש בתחילה, אך לאחר 
היסוס קל השמיע את קולו הדקיק: "האמת... ראיתי את הרבנים... מסתכלים 
על הרב הזה... וראיתי שכולם בטוחים שזה נכון... וחשבתי לעצמי... שלא יכול 
להיות שרב יגנוב... האמנתי לרב שאמר שהמטבע שייך לו... כי ככה הוא אמר... 
ולא יכול להיות שהוא משקר... אז החלטתי... שאפילו שכולם לא מאמינים... 
אני כן מאמין... הלכתי לפח הזבל הגדול... שפכתי הכל על הרצפה... והתחלתי 
למיין בידיים... עד שמצאתי את המטבע ורצתי אל הרב... רגע, מה כולם בוכים? 

כבוד הרב, לא עשיתי טוב???" 

כמה  התמימה.  ואמונתו  הנער  של  פשטותו  לנוכח  בבכי  געו  הרבנים  כל 
חבריהם.  בעיני  להביט  שהתביישו  משום  בשולחן,  פניהם  את  כבשו  מהם 
"היודע אתה מדוע אנו בוכים?" אמר ה"כתב סופר" לנער התמים, "כי הדברים 
התמימים שהשמעת, כמוהם כדברי תוכחה לכולנו, כי אנחנו לא חשבנו כמותך. 
חכמינו אמור: 'מכל מלמדי השכלתי' ", אמר הכתב סופר, "ולא ידעתי שמנער 
כהן"  צבי  "מאיר  סופר.  הכתב  שאל  שמך?"  "מה  מכולם".  יותר  אלמד   15 בן 
חוב  לך  חייב  "אני  לנער,  סופר  הכתב  אמר  לדברי"  הקשב  "כעת  הנער.  אמר 
גדול. גם הצלת אותי וגם את כל רבני אירופה מעוון חמור של 'חשד בכשרים' 
ומהעונש של 'לוקה בגופו', וגם לימדת אותנו דרגה גבוהה של 'הוי דן את כל 
כולם,  לפני  אותך  אברך  לכן  כגמולך.  לך  להשיב  רוצה  ואני  זכות'.  לכף  האדם 
שבזכות שהצלת אותנו מללקות בגופנו תינצל אתה וצאצאיך מכל צרה וצוקה, 
ולא ישלוט בך המשחית, ותזכה אתה וצאצאיך לאריכות ימים ושנים, ולא תדעו 
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מחסור לעולם ועד". ה"כתב סופר" קם ממקומו וחיבק את הנער חיבוק אמיץ, 
לא  הוא  המטבע.  אחר  בחיפושיו  בנער  שדבק  הזבל  ריח  את  באפו  חש  ואז 
נרתע מהריח ומהליכלוך, הוסיף וחבקו, ותוך כדי כך אמר לנער משפט סתום: 
"הזבל ירד ברחצה, אך הוא יחכה תמיד כדי לבוא ולהציל אותך מצרה". מעטים 
נרגשים  התפזרו  והנוכחים  הסתימה,  האספה  האחרונות.  המילים  את  שמעו 

לארצותיהם ולקהילותיהם".

הקים  הוא  בשלום.  הראשונה  העולם  מלחמת  את  ועבר  גדל  הזה  "הנער 
משפחה גדולה, עם נכדים ונינים, ואז הגיעה מלחמת העולם השניה. המשפחה 
בגטו  ונשאר  שמונים  כבן  זקן  איש  היה  הוא  שונים.  עבודה  במחנות  התפזרה 
האחרון יחד עם חמישה יהודים קשישים. הגרמנים הרגו את כולם, חוץ ממנו. 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תן לי אמונה. כשאני בתוך הנסיונות, כשהכל 
בכלל,  מתקדם  שמשהו  נראה  ולא  קשה  כך  כל 

תעזור לי להאמין שתפילות יכולות לשנות הכל.

את  שנרים  כדי  זה  שלנו  הנסיונות  שכל 
הזה  למקום  ליפול  לי  תתן  אל  ונתפלל.  הראש 
שמשהו  בכלל  סכוי  שיש  נראה  לא  הטבע  שלפי 
ישתנה כי זה נמשך כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה 

התפללתי, אז אולי צריך להשלים עם המצב.

ולהאמין  לזכור  לי  תעזור  עולם  של  ריבונו 
הן  גם  אליך  שלנו  ושהתפילות  יכול,  כל  שאתה 
אפילו  הרצון  את  לאבד  לי  תתן  אל  יכולות.  כל 

שהישועה נראית כל כך רחוקה ולא מציאותית.

שבודאי  ולהאמין  לרצות  להמשיך  לי  תעזור 
אתה תושיע. כי כשרוצים לעשות את רצונך אבא, 

במקום את הרצון שלנו, אתה תמיד עוזר.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תעזור לי לזכור שכשאני בתוך החושך, כשאני 

מצליח  לא  שאני  מרגיש  כשאני  מחובר,  לא 

יהיה  ומה  במקום,  מדשדש  כשאני  להתגבר, 

הסוף איתי, ויש בכלל סכוי שמשהו ישתנה, והכל 

תעזור  הזה  הבלבול  בתוך  כשאני  קשה,  כך  כל 

עברתי  שכבר  לנצח.  שם  נשארים  שלא  לזכור  לי 

ושבסוף  לשכוח  אוהב  שאני  אפילו  כאלה  זמנים 

מבינים  בסוף  התבהרות,  חדש,  אור  נולד  תמיד 

שכל החושך הזה היה בעצם רחמנות שלך אבא, 

לי  לעזור  מדריגה,  בעוד  אותי  להעלות  שרצית 

מפסיק  לא  אני  ואז  שלי,  המלחמה  את  לנצח 

כך  כל  אתה  שבשמים,  אבי  תודה  תודה,  להגיד 

טוב אלי.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

וכל  שיבוש  וכל  תקלה  שכל  לזכור  לי  תעזור 
עיכוב בתוכניות שלי, זה הכל מגיע ישירות, ממך, 
הכל בהשגחה פרטית מדוייקת, ואין מה להישבר 

ולהתייאש, ולהאשים את עצמי או אחרים. 

ולהזכיר  ובשמחה  באהבה  הכל  לקבל  צריך 
נראה  זה  אם  גם  טוב,  רק  עושה  שאתה  לעצמנו 

רע, גם אם זה בדיוק ההיפך ממה שרצינו. 

עושה  שאתה  שמה  ולהאמין  לזכור  לי  תעזור 
זה הכי טוב בשבילי. תעזור לי להתרגל להגיד על 
יתהפך  זה  ובזכות  לטובה  זו  גם  שקורה  דבר  כל 

באמת הכל לטובה. 

שאין  להאמין  תודה,  להגיד  רק  לשמוח,  רק 
ואז החיים הם  טוב  רק  מן השמים,  יורד  דבר רע 

באמת נפלאים.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

(חיים ולדר, ילדים בעקבות העבר)

קפץ  הוא  אשפה,  מלאה  גרמנית  משאית  היתה  מאד.  משונה  בדרך  ניצל  הוא 
לתוכה והתכסה לגמרי בזבל. הנהג הגרמני הסיע את המשאית למזבלה, ושם 
ועד  רגע  מאותו  מאנשים.  וריק  שומם  למקום  הזבל  כל  עם  יחד  אותו  "שפך" 
הוא  מזבלה.  לאותה  שנזרקו  הזבל  משאריות  התקיים  הוא  המלחמה  סוף 
לו,  נודע  הדבר  סיומה  לאחר  חודשים  ורק  המלחמה,  סיום  על  ידע  לא  בכלל 
מתוך שהאזין לשיחתם של שני נהגי משאיות זבל. הוא עלה לארץ, ולהפתעתו 
התברר לו, שכל משפחתו, בניו ובנותניו ונכדיו, נותרו בחיים ועלו אף הם לארץ. 
ימים  לאריכות  זכה  הוא  מאה.  בגיל  שנה  ארבעים  לפני  נפטר  כהן  צבי  מאיר 

ושנים, וכך גם צאצאיו".
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 הקוד המוצפן   קודש לשבת סיפור
 

 .קובי לוי' שלום ר
-יהודית השקפה בענייני קרובות לעיתים נוגע שלך והמדור מאחר
 סיפוריאת לך לספר לנכון מצאתי ,מוסר בענייני נוגע וגם תורנית
  ,נפש חשבון המון בחובו נושא שהוא ספק לי אין אשר ,האישי
  .וכללי פרטי

 אך ,ולאלפים למאות יש בתשובה חוזרים שסיפורי יודע אני ,כן
 תשתמש אם וגם ,שמעת שלא ספק לי אין ,הזה הסוג מן סיפור
 של סוג ,בדעתך להעלות תוכל לא ,שלך הדמיונית הפנטסיה בשיא
 .שכזה שמיימי מהלך
 של מובהק מוצר הנני דיוק ליתר .חיפה יליד ואני אבנר שמי

 מעמד בעלי אקדמאיים הורים לזוג בן ,העיר של והסלתה השמנה
  ,תפנוקים שבעתי יחיד כבן .לפניהם הולך שמם אשר ,חשוב

 ילד של תכונות בי שגילו וכמובן העשרה שיעורי ,חוגים עלי העטירו
  הבגרות מבחני כל את סיימתי 'י בכיתה .בו להשקיע שיש מחונן

   .לתמונה הצבא נכנס וכאן מעולים בציונים
  העוסקות ,הסודיות המודיעין ממחלקות לאחת השתרבב שמי

 ואל לשתוק וננסה בוא אז .להן יפה מאד מאד שהשתיקה בעניינים
 זו שמחלקה לך אגלה ,עלי לוחץ ואתה מאחר אך .מדי יותר תשאל
  שילוב הן אשר ,נסתרים וקודים מיוחדות הצפנות של בסוג עוסקת

 הזמן לא שכאן ושיטות ורסיות מיני כל ועוד מורס אותות של
  .לחושפן והמקום
  הוא שלו המודיעיני הסיווג ,כזו למחלקה שנכנס שמי ,לציין למותר
  כהכנה .ומטלטל מבהיל הוא אליו נחשף שהוא המידע ,בשמים
 בכלל היא שתיקה .לשתוק אותנו מלמדים ,הזה הסוג מן לקורס
 .לעולם וטוב לשותק טוב ,יפה דבר

 בעיקר נועדו ,החשאית במחלקה הנעשים שהפיתוחים ,לציין חשוב
  ,בעולם פינות מיני בכל חשאיים וכוחות ריגול לצוותי לסייע כדי

 הנוצר שבקשר בדעתו יעלה שמישהו מבלי קשר על עמנו לשמור
 .בזה וכיוצא הסתרה של ,ריגול של אלמנט יש ,לבינם ביננו
 אותי הושיבו 16.5 בגיל אבל ,וכמה למה איך אותי תשאל אל

  לקראת אותי והכינו ,האדמה בתוך מטר 30 ,מבצעי בבונקר
 יכולותיי את היטב בדקו והם מאחר .המחלקה מנהל עם המפגש

  לרשות אותי להצמיד שהוחלט איפה הוחלט ,נוספים בתחומים
  הצפנות מיני כל לימדוני ומאידך ,מחד המודיעיני הפיתוח
  מלומדים אנשים ישבו מסביבי .לשכללן שאנסה מנת על ,חדשניות

  ,הירוק התיכוניסט עם להתייעץ התביישו לא אשר ,60 ,50 בני
 .שפם חתימת אפילו לו אין שעוד

  לא אומנם התיכוניסט שבנם בעובדה גאים מאד היו שלי ההורים
  משתמשים כבר ,הציוני ההיתוך כור ל"וצה המדינה אבל ,מגוייס

 הגאון סוף כל סוף ,נו .המפתיעים וכשרונותיו המופלגים בשירותיו
 חשאי תחום של אחד מספר חוקר להיות כנראה הולך שלהם
 .למדינה נחוץ מאד שמאד
  שההשכלה לחלוטין חילוני בבית – שהבנת כפי – גדלתי ,כן כי הנה

  שמת שואה ניצול אביו על לי סיפר אבא .לרגליו נר הם האקדמית
 או שני דור ב"מארה באה אמא .מסורת קצת ושמר ,צעיר בגיל

   ,מאמונה החף המערבי העולם של למתירנות שלישי
   

 עם הכרות שום לי היתה לא ,26 בגיל ל"מצה שיחרורי שעד כך
 .בהמשך כך על נדבר .מנציגיו מישהו או ,עולם בורא
 שבמשך למרות ,המודיעין לחיל רשמי באופן מתגייס אני 18 בגיל
 חשאית קורה אותה ,הקורה לעובי ונכנסתי שם שהיתי וחצי שנה

   .מדוע הבנת וכבר ,רואים מאין עמוק עמוק הטמונה
  השתלם לא לצבא .כך ממש ,במתנה קיבלתי הקצונה דרגות את

  ברובים ולירות גבעות על לרוץ ,קצינים לקורס אותי לשלוח
  ,ופיתוח מחקר במחלקת עבודה של דקה כל כי ?למה .מיושנים

 מיני בכל מודיעיניים תאים עם עלום קשר שמירת של שעה וכל
   .מליונים לצבא שוות היו ,בגלובוס פינות

  לאף כמעט שאין יחידה גאוות של סוג לנו היתה ,כן כן ,הו ,הו
  בצוות שמדובר הבין מדובר במה שידע מי כל .ל"בצה יחידה
  הממשלה ראש אפילו יודע שהוא דברים אשר ,שמור ,מבריק

  .יודעים בקושי ל"והרמטכ
 בגדי עם לרוב הסתובבנו ,לשתוק ולמדנו שמאחר היא האמת
  .איש על רושם עשינו ולא ,ירוקים ל"צה מדי עם או ,אזרח

  ,הספיק זה ."במודיעין" ענינו משרתים אתם היכן אותנו כששאלו
  לא אחד ואף ,הזה העלום בחיל מסווגות פחות רמות גם ישנן כי

 .חשוב תפקיד בעל אגרויסע איזה שאני בדעתו העלה
 למשרדי הגיע ,שלי השחרור מועד כשהגיע שנים ארבע אחרי
  .קפה כוסות שני עבורנו והזמין אלוף בדרגת ,ראשי מודיעין קצין

  בגיל דבר של לאמיתו .שאל הוא "?כאן אני למה מבין בטח אתה"
 ,והמודיעין הצבא מן מיאוס הרגשתי ,קבע שרות שנת אחרי 22

  לא ,חנוק לא,יותר חופשי אוויר לנשום שאפתי .חופש ורציתי
 .תמידי מתח במין אותך שמחזיק כזה לא ,הדוק
   .צלצל הטלפון ולפתע ,המודיעין לקצין עניתי לא
  הוא"?אבנר נשמע מה" .ובעצמו בכבודו ל"הרמטכ היה הקו על

  הצבאית הצמרת .צווארי על מתהדק החבל איך והרגשתי ,שאל
  ,קטן מחאה ציוץ להשמיע ניסיתי .אותי לשחרר מוכנה לא

  לא אני ?עליך שנוותר חושב אתה מה ,טיפשון" בי נזף ל"והרמטכ
  רק ואני "...שלך הכתפיים כל רובצת אחריות כמה לך לספר צריך
  ,ל"הרמטכ הורה "להתראות .שנים ארבע לעוד תחתום" .22 בן

 .היססתי .לפני החוזה את פרש המודיעין וקצין
  אותי תלו הם ,זהו .הקו על הבטחון שר ,הטלפון צלצל שוב

 .לגמרי
  שנים ארבע עוד והמדינה העם את לשרת שהחלטת שמח אני"

 .וניתק הבטחון שר התפייט "אבנר לך תודה .נוספות
  שנים ארבע עוד עלי עברו .זרוק ,שחוק ,חנוק החוזה על חתמתי

  מעגלים הרחבת עם ,פיתוחיים ,מחקריים הישגים עם ,משמימות
 לפעם בניגוד והפעם ,פניו שינה אומנם הצבא .'וכו ושיטות
 לברוח רציתי .לפיתויים וסירבתי איתן סכר כמו עמדתי הקודמת

 .חופש רציתי .והמחשבים האנטנות מן ,המחילות מן ,האדמה מן
 .סדיר בשרות צמוד נהג לצידי היה ,מודיעין בחיל בכיר כקצין
  לבנה כיפה עם בחור ,חדש נהג לי הצמידו שיחרורי לפני חודש
  מזה עשיתי לא אבל ,גיחכתי .השאר וכל נחמ.נח.נ רשום ועליה
 .ממנו וגם ,מהצבא משתחרר אני שבועות ארבעה בעוד .עניין
  ברקע .שותקים שנינו .הבסיס מן יוצאים אנו אחד חורפי לילה

  .שלפני בניירות מעלעל אני .הנהג איציק של חסידית מוסיקה
   .רציני בפקק אנחנו ,המפקד" איציק מדווח נסיעה קילומטר אחרי



 המשך סיפור לשבת קודש

הרב יעקב יוסף בן   ה''זסוקללה ורגיה'גרבנו עובדיה יוסף בן  ג''רשכבה ע''גמרן  נ''לע
 ל''זצוקמרגלית 

  משה .דבורה בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן

  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר,יחזקאל בת אסתר יפה בן יחיאל ,שרה בת מיכל
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סליםחוה בת צחיינש סחליטו בן מנגסטי אביי

  רותם .מסעודה בת פריחה פאני,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון
  בת גלית ,רחל בן אברהם ,חורשיד בת גומרים בת גולסטאן בן מרדכי קרמת ,טליה בן

  בן חזקיהו שלום ,מרים בת הלן ,שמחה בת אסתר ,גלית בן חיים יוסף ,שולמית
  בן יוסף ,יחזקאל בן אליהו ,מזל בת תקוה ,הלן בן מאיר ,דדה בן מסעוד מכלוף ,אסתר
  ,מסעודה בן דוד ,חנה בן הירש מרדכי ,ל''ז חורשיד בת מרגלית ,שרה בן מנשה ,אסתר
  ,שרה בן יהושע ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע  .אסתר בת אשרף ,רבקה בן אברהם

  ,אסתר בן נסים ,טובה בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב
 ככב בן ומשה שזו בן חיים

תפילת רבים לא חוזרת  
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא זכו 
לזרע של קיימא כעשרים 

יחזקאל בן מהין וכוכבה  : שנה

מנשה בן טובה , בת שרה
 כתוןהרצל בן , ורעייתו

יצחק בן תמר ורעייתו , ורעייתו

ודליה   כמסנהדוד בן שושנה 
 .שרה בת שפיקה

סעיד חיים בן   נ''לעהעלון 

 ל''זמונירה 

 ל''ז אמלימרדכי בן  נ''לע

  במלצת) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''שליטמחפוד  ש''הגר

0775446726
''  חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' גילה א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

,  לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
 :שמואל

0502100123 
-------------------------------------- 

משה נעימי בנימין  נ''לע: העלון
 ל''ז

בת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר
 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן , צוהלה

זהבה בת רחל דן  , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
חיה עדי מרים בת שולמית  . בן אסתר מארלימיכאל . רוניהבן 
כל  . יהודה שלום בן תהילה שרה מרסלה, נרקיס בת דליה, רחל

:  להצלחה ופרנסה, הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה
צביקה בן  , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי

 ש''ברהוגש''בעילולהצלחת התורם . עבדלשלום בן , גאולה
אורלי בת  . בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .אלכסנדר בן חיה, ילנה
 036766049: טל 17:00 - 15:00: ה-א: שדכנית

 שיעורי תורה
וכן  . }2*{. 026400000:גם ב ל''זצניתן לשמוע את שיעורי מרן 

:  בקול מרן בלויין א''שליטיוסף  י''הגר ל''הראשאת מרן 
ן, ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד  , 0583257777

  ייקח הרדיו לפי .חשמל והפסקת דרכים תאונת שלשילוב פה יש
  את חסמו והאמבולנסים המשטרה .מכאן לצאת שעתיים עד שעה

 ."?עושים מה בקיצור .הכבישים
   .לו משיב אני "ממתינים"
 יש ,כנסת בית יש מטר 50 בעוד" מרפה לא הנהג איציק "המפקד"

  הצדדי ברחוב כאן אחנה תסכים אם ,חשוב רב של הרצאה עכשיו
   .קפוא מבט בו תקעתי ."תורה דברי קצת לשמוע ואלך

 החיים" איציק מחייך "הרציני של הפוזה עם תפסיק ,המפקד וואלה"
  ,הוא ברוך קדוש יש ,המודיעין לפני הרבה יש ,מודיעין רק לא זה

 היידה ...נחמן רבי יש ,רבנו משה ,יוחאי בר שמעון רבי יש ,תורה
  כמה נשמע ובוא ,הצבאי הסיווג מן ,המדיני הקיפאון מן תשתחרר

  מוסיף והוא המדיני הקיפאון מן קלות מפשיר אני ."תורה של מילים
  ולא המודיעין קצין לא זה ,העולם על בית בעל יש" :עלי לטפטף
 ."אמונה של מילים כמה מע'צ בוא ,ל"הרמטכ
 ."בצד תחנה .קי.או" .בקיסמו אותי שבה .מתוק יק'בחורצ
  .גדולה בעיר השכונתי הכנסת לבית לאיטם צועדיםונהגו המפקד
 עורך שאני בחיי הראשונה הפעם זו .פה אל מפה מלא המקום
  כבן ,צעיר רב ניצב התיבה על .ומייצגיה התורה עם חזיתי מפגש
  ויכולת כובשת כריזמה ,יוקדות עיניים ,עצום עצמי בטחון עם ,גילי

 .בהם שנתקלתי הטובות מן דמגוגית
  ואומרת חורב מהר קול בת יוצאת יום בכל ,ואהובי ידידיי בקיצור"

  אבל !!!יום בכל .תורה של מעלבונה לבריות להם אוי" צועקת ואפילו
 .הרב אומר "?שלה הצעקה מן זז מי ?איכפת למי ?!אותה שומע מי
 ?קול בת שומע מי ובכלל ?לעסק חורב הר ענין מה ?קול בת זו מה
  אותה שומע" ממשיך הרב אבל .ובדבריו ברב גדול ספק מטיל אני
 ומי ,אותה לשמוע שלמד מי רק אותה שומע !!לב לו שיש מי רק

 חרשים .חרשים יהודים מליוני בעולם יש .אותהלשמוע שרוצה
  בת בצלילי להבחין אותם לימד לא אחד אף .בלב חרשים ,באוזניים

 הרעשים המנגינות הצעקות הקולות בליל בין ,חורב מהר הקול
  ,ליבו בהמיית אותה ששומע מי אבל .בעולם שיש והרחשים
 ללמוד רץ פשוט מעשה ועושה קם ,שלו הנשמה בפנימיות ,במסתריו

 ."תורה
  ,יפ'הג מן יורד אני .שותק איציק .בהרהורי אני .החושך אל יצאנו
 קצין הצבא מן משתחרר אני כך-אחר ימים כמה ."תודה" לו אומר
 ומחפש מטיולים שבע ארצה חוזר .בעולם שנה מסתובב .'במיל

   .עבודה
  .באנגלית מודעה עיני את צדה ולפתע מקצועייםבעתונים מדפדף

 מרים ."מיוחדת לעבודה חשאיים וקודים להצפנות מומחים דרושים"
 שתיים בשעה הקרוב רביעי ביום תגיע" לי מודיעה הפקידה .טלפון

 ."בצהריים
  – אולי – לפתוח הולך ,נסיון עתיר ',במיל קצין .שתיים בשעה רביעי

  הוא בצבא נסיוני ,למכור מה לי יש .חדשה בחברה אזרחית קריירה
  ,וארוך צר מסדרון .נפתחת הדלת .16 לקומה במעלית עולה .אדיר
  היחידי שאני חשבתי .20 עוד משמאל ,אנשים 20 -כ ישובים מימין

   .המנהל עם לראיון ממתינים כולם .לראיון שמגיע
 של ריבונו .שתיים לשעה הוזמנו שכולם מתגלה עורך שאני מברור
     לראיין מסוגל מי ,הראש על נפל כנראה המנהל ,מתפלץ אני עולם

   .שלי האישי היומן את ופתחתי התיישבתי .בשעה איש 40 
 

   .ציחקקו ,דיברו ,בפלאפונים שיחקו ,עיתונים קראו מסביבי
  עם ,כינור עם ,פסנתר ,עדינה רקע מוסיקת נשמעה לפתע
  את וחיפשו ראשם זקפו אנשים .ונבל עדין תוף עם ,חליל
  .רואה מאין הוטמנו כנראה הרמקולים .המוסיקה מקור

 אחרי .החדים הצלילים ,ההרמוניה ,בעיני חן מצאה המוסיקה
  והתחלתי ,נחש כנשוך מכסאי קפצתי האזנה של דקות שלוש
  הדלת על דפקתי "להיכנס לי תנו" .המסדרון לאורך לרוץ

 .הכהה הפלדה
  .לפניך לכאן הגענו ?למשרדמתפרץ אתה מדוע ,אדוני הלו"

  ...כולם כמו תמתין ,חוצפה" .עבר מכל עלי צעקו "תור פה יש
 ."...בראש קופץ חמור רק

  היכנס" .נפתחה היא .הדלת על לדפוק והמשכתי שתקתי
  אחרי .קומה גבה אמריקני טיפוס ,המנהל לי הורה "בבקשה
 .החוצה שנינו יצאנו דקות 10 בת שיחה

  אתם" הזעופים לממתינים המנהל פנה "נכבדים אדונים"
  שיסביר מכתב תקבלו הקרובים בימים ,לי צר .משוחררים

 ."הכל לכם
  חברת מנהל של ממכתבו חלק לך אקריא לוי אדון ברשותך
  אבל ,בפניכם מתנצל הנני" :הנסתרים והקודים ההצפנות

  כאשר מסויים בשלב .למיותר הפך הוזמתם אליו הראיון
 ארוכות דקות במשך לאוזניכם הושמעה ,במסדרון המתנתם
 שרק ,סודי קוד הוצפן הצלילים ובתוך בין ,שם .נעימה מוסיקה

  רץ קפץ זאת ששמע היחיד .לשמוע יכלו מבין ולב רגישה אוזן
  .לעבודה התקבל הוא ...דלתי על ודפק ,שלוחה כאיילה לעברי
 ."הסליחה עמכם
  המשפט היה במוסיקה המוצפן שהקוד להם סיפר לא המנהל
 ."ורוץ ,תתעורר ,ישנוני תתעורר" :הבא המינורי

  ישבנו ארוכה שעה במשך .נגמר לא עדיין הסיפור ,כן כי הנה
  מן ונפרדתי ,מכובד חוזה על יום של בסופו חתמתי .ושוחחנו
   .יד בלחיצת המנהל
   .למונית מסמן ,לרחוב החוצה ויצאתי במעלית ירדתי
  הספקתי לא עוד !!איציק ?הנהג ומיצבאי יפ'ג לידי עצר לפתע
  אל ,המפקד" לעברי שואג ואיציק הפה מן מילה להוציא
  להם אוי ,וצועקת ,חורב מהר קול בת יוצאת יום בכל תשכח
 לו שאיכפת מי רק ?המפקד זוכר !תורה של מעלבונה לבריות
 ."קול בת'ת שומע רגיש ולב טובות אוזניים לו ושיש

  שנשמעו ,איציק של העכשוויות המילים .מקומי על קפאתי
  כמו לתוכי חדרו ,כשנהלפני הרב של מפיו הרצאה באותה
  .אט אט להפשיר שהחל קרח עשוי בלב ופגעו לוהטים חיצים
 לאותו להאזין שהצליח היחיד הייתי ,דקות כמה לפני ,הרגע
   .הרקע שבמוסיקת והקולות הצלילים בין מוצפן קוד

 ."תורה של מעלבונה להם אוי ,לבריות להם אוי"
  אותך לראות שמח" שכמי על טפח ואיציק יפ'לג נכנסתי
  בא ,ביחד הרצאה שמענו שנפגשנו האחרונה בפעם ,המפקד

 .הסכמתי ."?אחת עוד לשמוע אולי לך
  ,ברורה קול בת .קול בת הוא איציק שגם הבנתי הפעם

  ממצולות לצאת ,להתקדם ,להתעורר יד לי שמושיטה
 .וללמוד ,חורב הר מול ולהתיישב להיכנס ,החסוי המודיעין

  ,קבע בצבא לא מזמן ואני ,שנים 18 מאז חלפו ,לוי אדון כן
  מפצח כיום אני .קודים ופיתוחי הצפנות חברת באף ולא

 )8 העיתונאי( .תורה של לעלבונה וחרד ,בכולל סבוכות סוגיות
 
 

ניתן למצוא מידי שבוע את העלון  
 גליונות לפי השבוע" לדעת"באתרינו 
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ָהָעם  ַוֲעָבָדיו ֶאל  ַּפְרֹעה  ְלַבב  ַוֵּיָהֵפְך  ָהָעם  ָבַרח  ִּכי  ִמְצַרִים  ְלֶמֶלְך  ַּגד  �"ַוּי
. ַוּיֹאְמרּו ַמה ּזֹאת ָעִׂשינּו ִּכי ִׁשַּלְחנּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו" 

 

 

. "ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי" 

.

. ַע ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִש-ים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק"  �"ַויֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ְיהּוׁש
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