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 דף פרפראות 
 שלח ב

 
 

   ה"ע  רחל ת ב מזל מרת האישה הכשרה והצדקת  : עילוי נשמתל
 נ"י סמדר בן מיכאל מאיר  I נ"יאורה  בןדוד לזווג הגון: 

 

 (י"ז -י"ג )"ויהי בשלח פרעה את העם" 
בספר "מגדנות" כתב, המילה פרעה בגימטריה שלוש מאות חמישים וחמש. כשמשלחים מפרעה את תיבת "עם" שהיא  

 בגימטריה מאה ועשר, נשאר מאתיים ארבעים וחמש, כמניין "רמה", לרמז שעם ישראל יצא מפרעה ביד רמה.
 

 (י"ח -י"ג )"וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים"  
 (רש"י)אחד מחמישה יצאו, וארבע חלקים מתו בשלושת ימי האפילה. 

", פסוקים אלו מלמדים אותנו עד היכן צריך האדם לא לסמוך על עצמו, ולהתרחק מכל נדנוד של  כתב בספר "שערי שמחה
עבירה, ושלא יהיה בטוח בעצמו. שהרי במכת חושך מתו שמונים אחוז מעם ישראל, ולכאורה יצאו רק צדיקים גמורים,  

 ים. ובכל זאת, הקב"ה סובב אותם דרך המדבר שמא לא יעמדו בניסיון, אף שהיו צדיק
 

 (יד, יט)האלקים" "ויסע מלאך 
שרדפו המצרים אחריהם,  כהיו נתונים בסכנה    י"ה'"? בנ""אלקים" ולא בלשון רחמים    -  השתמשה התורה בלשון דין   עודמ

, מדוע ירחם ה' דוקא על היהודים? אך  ז"ומדוע? מפני קטרוגה של מדת הדין שאמרה: גם המצרים וגם היהודים עובדי ע
לו כאשר צדיק רודף את הרשע, ה' מציל את הרשע משום  י בקהלת )ג טו( אומר: "והאלקים יבקש את נרדף". אפהפסוק  

 שהוא נרדף. לכן נכתב ויסע מלאך "האלקים", זה אותו אחד שנאמר בו "והאלקים" יבקש את נרדף. )אזנים לתורה( 
 

 (יד, כה)"ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבדות" 
  -ה צורך בזה הנס, שהרי כיון שהמצרים היו אחרי בני ישראל, ממילא כשיצא האחרון מעם ישראל מן הים  יש להבין, מה הי 

 עדיין נשארו המצרים בים, ומדוע ניהגם הקב"ה בכבדות?
אולם ידוע, שהתוספות )ערכין טו( ביארו, שהים לא נקרע מצידו האחד אל צידו השני, אלא נקרע בצד אחד ונמשך כחצי  

ומכי  -)   גורן עגולה ון שהים נקרע לשנים עשר קרעים כדי שכל שבט ושבט מישראל  וחצי עיגול( אל אותו צד בהמשכו. 
יעבור בשביל נפרד, הרי שהשביל הקרוב ביותר לשפת הים בחצי העיגול הוא בעצם השביל הקצר ביותר מכל השבילים.  

ך ביותר טרם היה מספיק להגיע לשפת הים,  אם כן, כיון שהמצרים נכנסו לכל השבילים הרי שהשבט הנמצא בשביל הארו 
 והמצרים שבשביל הקצר היו מגיעים אל היבשה, וכך לא היה אפשר להשיב את המים על כל המצרים.

בגלל אלו שבשבילים הקצרים, כדי שאחרון השבטים הנמצאים    -ניהג בכבדות את המצרים    דוש ברוך הואם כך הקומש
ם, ואז ישוב הים על המצרים שבכל השבילים ויטבעו בו כל המצרים  בשבילים הארוכים יספיקו להגיע בבטחה אל שפת הי 

 כאיש אחד בלב אחד... )ערבי נחל( 
 

 ( לא -ל יד,)"וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים" 
לא ניסים גדולים נעשו גם  ישראל את "היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים", ה בני  לכאורה יש לתמוה, מדוע רק עתה ראו  

ראו את היד הגדולה, ואין    -? וביותר, מלשון הפסוק משמע שבגלל שראו את מצרים מת על שפת הים  סוף  יםלפני קריעת  
 ?! זה לזה מובן כיצד הדברים משתייכים

ר זמן  מסופר על מר בריה דרבינא שנעשה לו נס גדול, ולאח  ענה על כך בעל ה'בן איש חי' באופן נפלא: בגמרא )ברכות נד.(
נעשה לו נס נוסף, ובכל פעם שהיה עובר ליד מקום אחד הניסים היה מזכיר לשבח גם את הנס השני. ונראה שכך הוא מנהג  
העולם וטבע האדם, שכאשר הוא נזכר בנס מופלא שנעשה לו, מיד הוא נזכר גם בדבר דומה שנעשה לו. הוא אשר אירע  

מצרים מת על שפת הים", מיד נזכרו בדבר אחר שאירע על שפת  לעם ישראל בעומדם על שפת הים, שכאשר ראו "את  
ידה של בת    -ע"י בת פרעה, ולכן: "וירא ישראל את היד הגדולה"    -המים, והוא הצלת מושיען של ישראל משה רבינו ע"ה  

 פרעה שנתארכה ונהייתה 'יד גדולה' וכך הצילה את מושיעם... )מתוקים מדבש( 



 (א' -ט"ו )" "אז ישיר
י"ז)  רורהבה  המשנ  נ"א ס"ק  הזוהר  (בסימן  "אז ישהקדוש  כותב בשם ספר  וידמה בדעתו  , שחייבים לקרוא  יר" בשמחה, 

 כאילו באותו יום עבר בים, והאומר בשמחה מוחלים לו על עוונותיו.
, השמחה המיוחדת בקריאת שירת הים, כי עד אז בנ"י פחדו גם מפרעה וגם מהקב"ה בים סוף. ולאחר  מבאר רבי מאיר מונק

 מפלת מצרים, פחדו בני ישראל רק מהקב"ה, וזו שמחה גדולה. 
ד האדמורי"ם שקרא "אז ישיר" בכזאת שמחה והתרוממות, עד שהקהל מרוב התפעלות הרימו את שולי  על אח   מסופר

מכנסיהם כדי לא להירטב... כששמע זאת המגיד ממזריטש אמר: האדמו"ר הביא את הקהל לכזאת דרגה של התרוממות  
 הרוח, שהם הרגישו בקריעת ים סוף, אבל מה מעניין את הקהל, רק שלא יירטבו... 

 
 ( א' -ט"ו )"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'" 

ואילו בתפילת   והודו לשמו',  גברותו שיבחו  בניו  'וראו  אנו  אומרים  זצ"ל, מדוע בתפילת ערבית  קניבסקי  חיים  רבי  שאל 
 שחרית אומרים אנו 'על זאת שיבחו אהובים'. כיצד למן הערב עד הבוקר הפכנו מ'בנים' ל'אהובים'? 

קיים לעולם, אף בן שיעשה לאביו את העוולות הגדולות  ישנו חילוק בין 'בנים' ל'אהובים'. 'בן' הוא מצב ה  מבאר רבי חיים:
כפי שמביאה הגמרא   'בן',  יאבד את התואר  לא  ל"ו.)ביותר  בנים,    (קידושין  כך אתם קרוים  ובין  כך  בין  אומר:  'רבי מאיר 

 : 'זרע מרעים בנים משחיתים'. לעומת זאת, רק בן שמכבד את אביו זכאי לתואר 'אהוב'. (ד' -ישעיהו א'  )שנאמר 
אליעזר  דרבי  בפרקי  מ"א)  והנה,  והים    (פרק  בו המצרים עמדו מצידם האחד,  הנואש  ישראל במצב  בני  מובא שכשעמדו 

וכיון שכתב הרמב"ם בהלכות   מצידם השני, נתייראו מאד, השליכו את כל תועבות מצרים מעליהם ועשו תשובה גדולה. 
יה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום  : 'תשובה מקרבת את הרחוקים, אמש ה(פרק ז' הלכה ו')תשובה  

לפני קריעת הים היו בני ישראל רק בגדר 'בנים', אולם לפנות בוקר כשכבר    -הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד'. נמצא שבערב  
אנו    עשו תשובה, כמובא בפרקי דרבי אליעזר הפכו הם לאהובים. זהו אפוא פשר החילוק בין תפילת ערבית שבה אומרים

 'וראו בניו', ובין תפילת שחרית שבה אומרים אנו 'שיבחו אהובים'. 
 

 ( א' -ט"ו )"סוס ורוכבו רמה בים" 
נפרדים.   ואינם  לעומק  אותם  ומורידים  לרום  אותם  מעלים  והמים  בזה  זה  קשורים  בקשירת    (רש"י)שניהם  המטרה  מה 

בר, אולי הרוכב יחשוב ברגעים הללו שבין מוות לחיים, שמה שהוא טובע זה  הרוכב לסוס? אומר רבי יחזקאל סרנא, ההס
 לא בגלל הקב"ה, אלא בגלל שאיבד את סוסו, לכן הוא טובע. לכן היו קושרים השניים כל אותו הזמן עד שמתו. 

 
 ( ב' -ט"ו )"זה קלי ואנוהו" 

חיים   רבי  שואל  [רש"י]  נביאים.  ראו  שלא  מה  הים  על  שפחה  ראתה  באצבע  אותו  מראין  והיו  עליהם  נגלה  בכבודו 
 , אולי ראשי ונכבדי העם אמרו? מוואלוז'ין, מנין לחז"ל שהשפחות הן הן שאמרו "זה"

ומתרץ, אם היו אומרים את זה כלל ישראל, היה צריך להיות כתוב קודם "אלוקי אבי" ואח"כ "זה קלי", שהרי האבות הכירו  
את אלוקותו ופרסמו אותו, ורק אח"כ היה קריעת ים סוף. מוכרח להיות שהשפחה, שהם ה"ערב רב", הם שאמרו "זה קלי  

לא יכלו לומר "אלוקי אבי", וכמו גר המביא ביכורים, שמביא ואינו קורא כיון שאינו יכול לומר "אשר    ואנוהו", שהרי הם
אבי   "אלקי  אמרו  ישראל  ובני  ואנוהו",  קלי  "זה  אמר  רב  שהערב  הסדר,  את  הפכה  התורה  ולכן  לאבותינו".  ה'  נשבע 

 ". וארוממנהו", מה שלא יכלנו לדעת אם היה מקדים "אלוקי אבי וארוממנהו
 

 ' אלוקיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו"ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה
 ( טו, כו)כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך"

כאשר בא חולה אל הרופא, רושם לו הרופא סם פלוני ועשב אלמוני לרפואתו. עוד יאמר לו הרופא, כי לא יאכל דבר זה ולא  
החולה וישמע בקולו. למרות שאין החולה מבין כיצד סם פלוני יביא מזור למחלתו וכיצד    ישתה דבר זה, ועל הכל יסמוך 

 משקה פלוני יקרב את קיצו, מכל מקום הוא סומך על הרופא, אשר הוא הבקי, המבין והמומחה לדבר. 
וחוקים, מצוות  סדר  לנו  נתן  הוא,  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  הגדול,  הרופא  הנפש.  בתחלואי  גם  יועילו    כך  אשר 

מקום   מכל  הנפש,  לתיקון  תועיל  אלמונית  חוקה  או  פלונית  מצוה  כיצד  מבינים  אנו  פי שאין  על  אף  נפשותינו.  לרפואת 
 מחובתנו לקבל דברי הרופא הגדול, אשר הוא הוא יודע את תחלואי הנפש ואת דרכי הרפואה שלהם.

בעי והישר  אלוקיך  ה'  בקול  תשמע  שמוע  "אם  התורה:  שאומרת  נראים  זהו  הדברים  אין  שאולי  פי  על  אף  תעשה"  ניו 
כשרים בעיניך, והרי הם, לדעתך, דברים בלא טעם, "והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו", הגם שנראים בעיניך כחוקים ללא  
טעם, אזי "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך". ושמא תשאל: כיצד זה אדרש לשמור חוקים אשר אין אני  

טעמם, התשובה לכך היא: "אני ה' רופאך", וכשם שאתה שומע לרופא לכל אשר יאמר, מפני שאינך יודע בחכמת  מבין את  
 הרפואה, ואילו הוא יודע, כן אני לך כמו רופא נאמן, היודע מה טוב לך ומה אינו טוב לך. )החיד"א, נחל קדומים(



 מר או מתוק?!
  ( כה-טו, כג)ם על כן קרא שמה מרה... ויצעק אל ה' ויורהו ה' עץ וישלך אל המים וימתקו המים" ת מים ממרה כי מרים הו"ויבאו מרתה ולא יכלו לשת 

 צריך ביאור, מדוע נקרא שם המקום "מרה", הרי לאחר הנס שנמתקו המים היה נכון יותר לקרוא את המקום 'מתוקה'. 
כי מרים הם ואינם ראויים לשתיה, החלו  אלא ביאר רבי יחזקאל מקוז'מיר זי"ע, כששתו בני ישראל ממימי מרה הרגישו  

זועקים לה' ומבקשים שישלח להם מים מתוקים לשתות, והיו חושבים על ניסים גדולים שיחיש להם ה' ויזמין להם מים  
קרא   לכן  המים עצמם.  וישתו מאותם  למתוקים,  עצמם  המרים  המים  שיהפוך את  בנפשם,  שיערו  לא  זאת  אך  לשתות. 

שהצרה עצמה היא עצם המתיקות! כי כל    כר לדורות בכל עת צרה ומרירות שיהיה לעם ישראללמקום בשם 'מרה', שייז
 מה דעביד רחמנא לטב ביד, וכאשר יאמינו בה' 'תתגלה' להם המר עצמו למתוק. 

, כאשר  וכך כל אדם צריך להשריש בלבו שכל מה שעובר עליו הכל הוא 'טובה' מאת ה'. ואף כי פעמים תבוא עליו 'צרה' 
 אמין שהיא לטובתו יראה בעיניו כי ה'צרה' היא 'צהר', והרע הוא טוב. )אוצרות פניני התורה( י
 

 פרנסה משמיים 
הגאון רבי יצחק קופלמן זצ"ל אמר: כאן רמוז דרכי ההשתדלות לפרנסה,    -(  טז, טו)"הוא הלחם אשר נתן ה' לכם לאכלה"  

וביאר עפ"י משל מדגי הים. מזונם של הדגים הגדולים הוא ע"י שטורפים דגים קטנים ואוכלים אותם. כמובן, מיד שדג קטן  
ואו והדג הגדול רודף אחריו עד שמשיגו  והנה כשפותחים  מרגיש שדג גדול מתקרב אליו הוא בורח ממנו בכל כוחו,  כלו. 

וזנבו בצד החיצון לכיוון הפה של הדג, כאילו בלע   אח"כ את הדג רואים במעיו שהדג הקטן מונח כשראשו בצד הפנימי 
הגדול,   של  לפיו  קרוב  שזנבו  הרי  מהגדול  ברח  הקטן  והדג  מאחר  כי  מתמיה  והדבר  זנבו,  את  ואח"כ  ראשו  את  קודם 

 ו תחילה ואח"כ את ראשו, ואיך זה שראשו בפנים וזנבו בחוץ? וכשהגדול משיגו ואוכלו נמצא בולע זנב
א, אמנם הדג חושב שבלע את הדג שרדף אחריו, אך לפי האמת אותו דג הצליח לברוח, והוא בלע דג אחר שה'  התשובה הי 

רווח ע"י  זימן לו! כך בדיוק מתנהלת פרנסת האדם, האדם סבור שעל ידי פעולה פלונית ירוויח ממון רב, ולמעשה מגיע ה
פעולה אחרת לגמרי שמעולם לא חשב שיצליח ממנה! ללמדך שלא ההשתדלות מביאה את הפרנסה, אלא על האדם מוטל  
לעשות השתדלות וה' יפרנסו בדרכים משלו. כך היה אצל המן ששאלו "מן הוא", כי הם בקשו לחם ולא עלה בדעתם לקבל  

 כם לאכלה" )אוצרות פניני התורה(משהוא אחר, והשיב להם משה "הוא הלחם אשר נתן ה' ל
 

 תסמוך על הקב"ה 
כך היו דורשי רשומות מפרשים את    -(  טז, יח)"וימודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו"  

לא   מדי,  יותר  בהשתדלות  המרבה  אולם  למענה,  להשתדל  שצריך  שאף  האדם,  פרנסת  בעניני  המדה  היא  שכך  הפסוק, 
צמו פרנסה גדולה יותר, והממעיט לא מחסיר לעצמו כלום, אלא איש לפי אכלו לקטו, כפי שנגזר עליו, מראש  מוסיף לע

ביתו. פעם    השנה ועד ראש השנה. בישיבתו של החפץ חיים ברדין, למד תלמיד אחד שהפליג בשנים ועדין לא הקים את
ווגו ולהקים בית בישראל. השיב התלמיד וטען, כי הוא  הזמינו ה"חפץ חיים" ותמה בפניו מדוע אינו נותן לבו למצוא את זי

לעסוק   יצטרך  שלא  כדי  נשואיו,  מזמן  שנים  חמש  לפחות  על־שלחנו  סמוך  להחזיקו  יתחיב  שחותנו  כזה,  שידוך  מחפש 
במלאכה לפרנסתו, ויוכל ללמוד ללא הפרעה. פנה אליו החפץ חיים" ושאלו: "אמור נא לי, כמה שנים אתה משער שיהיו  

ואם  ימי ח 'ימי שנותינו בהם שבעים שנה  "הרי דוד המלך אמר בתהילים  ואמר במבוכה:  ייך"? תמה הבחור על השאלה, 
בגבורת שמונים שנה'". החזיר לו החפץ חיים": "וכיצד אפוא תתפרנס מגיל שלושים ועד שמונים, לאחר שתסיים את שנות  

ודי מאמין, ויודע שהקב"ה מפרנס מקרני ראמים ועד ביצי  ה'קעסט' של חותנך"? החל התלמיד להצטדק ולומר: "הרי אני יה
כנים", ומיד הפסיקו החפץ חיים" ואמר לו בגערה: "ישמעו אזניך מה שפיך מדבר! מגיל שלשים ועד שמונים שנה אתה  

 סומך על הקב"ה, ואילו למשך חמש השנים הקרובות אינך סומך עליו?!".. 
 

 טחון ליתר ב
הגאון הצדיק רבי אלי'ה לופיאן זצ"ל, אמר חידוש נפלא, מבהיל על הרעיון:    - (טז, כא)כלו לקטו" "וילקטו אותו ... איש כפי א 

הכתוב אומר: "איש לפי אכלו עומר לגלגולת" )טז, טז( ולאחר מכן )פסוק יט( מופיע הציווי: "איש אל יותר ממנו עד בוקר",  
אנשים ממנו עד בוקר". אנשים אלו, כפי שגילו לנו    ומיד אחר כך )פסוק כ( התורה מספרת: "ולא שמעו אל משה ויותירו

ז"ל, היו דתן ואבירם. ומה היה ה"חשבון" שלהם להותיר מן המן למחר? הם אמרו לעצמם: "מי יודע מה יהיה מחר?  כמינו  ח
ואת מחציתו השניה   נאכל היום רק מחצית העומר שליקטנו  ירד מן? מה שבטוח בטוח!  נאכל מחר, אם, חלילה, לא  מה 

 ר! ליתר בטחון"! נאכל למח 
היום רק חצי עומר   גם מחר! הם אכלו  יתברך שיתן להם את אכלם  אי! לא היתה להם את מידת הבטחון בהשם  אי  אי 

ומה אומר הפסוק שלאחר מכן?     "וילקטו אותו בבוקר בבוקר איש כפי אכלו"   (פסוק כא)ושמרו את החצי השני למחר... 
והלאה תקבלו כל יום רק חצי עומר... "כפי אכלו"! כפי המידה שאכלתם    פירוש: כמה אכלתם אתמול? חצי עומר? מכאן 

 אתמול. בעטיו של חוסר הבטחון שהיה לכם, כך תקבלו מכאן ולהבא מידי יום ביומו במשך ארבעים שנה! )יחי ראובן( 
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 נה כולה ולראות את התמ
עבדו"   ובמשה  בה׳  לא)"ויאמינו  לעיניהם מראות שלא ראה איש  -(  יד,  נתגלו  סוף  לים  ישראל  בני  הגיעו  מעולם.    כאשר 

לי"! ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים!  -״זה א   הקדוש ברוך הוא בכבודו נגלה עליהם והיו מראין אותו באצבע:
 עבדו.  ישראל אמונה מוחלטת בה׳ ובמשה מראה זה גרם לבני

המנעול אל תוך בית יופתע לראות עט הכותב   אמר הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר: אדם המביט מבעד לחור  משל נפלא
אותה ממלא בכתב    וממלא שורה שלימה במילים ובסיום השורה עובר העט לשורה חדשה ואף  לבדו על נייר... העט כותב

ליד   רק אם יפתח את הדלת אזי תתגלה לעיניו התמונה בשלימותה: אדם יושב צפוף... עלול הוא לחשוב שהעט כותב לבד...
 שולחן וכותב מכתב בעט... אדם זה הוא המבצע את פעולת הכתיבה. 

המתרחשים בעולם, בקוצר דעתנו נראה לנו כי אנו מבינים    כיום רואים אנו דברים רביםמר הרב דסלר  ו א  כן הוא גם הנמשל
 המנעול... אמת היא שההסתכלות שלנו דומה בקושי להצצה בעד חורכולה, אולם ה  את התמונה

 

 הטובה ביותך בשבילך הדרך 
שני נערים יצאו למסע ברחבי העולם, עברו השניים יבשות וימים. בדרכם הגיעו אל הרים ועמקים. "לאן ממשיכים מכאן?"  

 ירד אל חברו. "בוא איתי!" פקד עליו. עלה הנער להר, הביט מסביב ו שאל האחד את חברו. "כבר אתן לך תשובה" השיב.
"אני לא מבין אותך" התעורר הנער השני, "מדוע לקחת אותנו דרך ארוכה    הלכו השניים מרחק רב, הזמן חלף והלילה ירד.

השיב לו חברו: "אתה צודק, אולם כשהייתי בקצה ההר    יותר, ממש הקפת את ההרים, יכולנו לקצר דרך שביל שהיה בדרך".
נגלה לפניי, ראיתי מה יש בהמשך הדרך, ולאן השביל מוביל, הארכת הדרך הייתה כדי להקל עלינו בהמשך, אתה   כל האופק

 היית בעמק, לא יכולת לראות מה יש מעבר להר, כי אם רק את ההר שמולך..."
פעמים    ת ואביבים.כל אחד מאיתנו ירד לעולם למסע ארוך, במהלך המסע עוברים אנו עליות וירידות, הרים וגבעות, סופו

ניתנה לאדם אחר?" כך רציתי  מדוע העבודה שכל  "מדוע השידוך מתעכב?  עולם:  בורא  אנו את  ופעמים    רבות שואלים 
ביותר. לנו  והטובה  המתאימה  לנו  הנראית  כלשהי  דרך  אנו  אינה    רואים  הזו  הדרך  בניי,  "לא  ואומר:  הקב"ה  אלינו  פונה 

אחר בדרך  לכו  בשבילכם,  הטוב  ומייגעת  המסלול  יותר, מפותלת  ארוכה  נראית  היא אמנם  היא   -ת,  הטוב    אבל  המסלול 
עבורכם..." אולי    ביותר  היא,  ארוכה  אולי  בעבורנו,  הטובה  הדרך  ורואה את  הוא משקיף  ההר,  בפסגת  נמצא  עולם  בורא 

מים הדברים מתעכבים או  לא תמיד הדברים מסתדרים לנו כמו שאנו מייחלים, פעמייגעת, אבל היא הטובה ביותר עבורנו.  
לזכור   צריך  דבר אחד  אולם  בשבילך!   -מתמוססים,  ביותר  הטובה  היא  בה  מובל  בקוצים    הדרך שאתה  היא מלאה  אולי 

 ומכשולים, אולי היא ארוכה ומייגעת אך היא הדרך שתוביל אותך למקום הכי נכון עבורך...
 

 נקודה למחשבה 
 ים סוף" )פסחים קיח( "קשים מזונותיו של האדם כקריעת  -( יד, יג)"אל תיראו התייצבו וראו את ישועת ה'" 

רבי בונם מפשיסחא היה אומר, שאף שחוב מוטל על האדם, לרדוף אחר פרנסתו, עליו לשים בטחונו בה'. הוא הביא על כך  
 את דברי חז"ל: "קשים מזונותיו של האדם כקריעת ים סוף", ולכאורה תמוה מהו הקשר בין פרנסה לקריעת ים סוף? 

ו נתונים בצרה מכל צד: המצרים מצד אחד, המדבר מצד שני והים הגדול ממולם,  אלא שבשעה שעמדו בנ"י על הים, הי
 ומהיכן תצמח הישועה? אף אחד לא העלה בדעתו שהים יקרע, ולמעשה אכן ניצלו ע"י זה. 

כניות בעסקיו, ולרוב, הדבר עולה בידו בסייעתא דשמיא ממקום שלא  וכך הוא עניין הפרנסה, אדם מסדר לעצמו המון ת 
 א חשב עליו כלל מראש, וזהו הקשר בין מזונות האדם לקריעת ים סוף. תכנן ול 

 

 מהפרשה  רעיון
'אזור נוחות' זה נקרא. לכל אחד מאיתנו יש את הסביבה הפיזית או הרוחנית המוכרת לנו. שם אנחנו יודעים מה כן ומה לא,  

 ים להתמודד. זו הסיבה שאנחנו מפחדים לצאת משם ואפילו במחיר של להיתקע במקום... יודע
את עם ישראל שהיו עד לפני דקה עבדים, בדרך ארוכה מהרגיל. מדוע? כדי שלא יתקלו בדברים   הקב"הלוקח    בפרשתנו

 טיבה תהיה לצאת מאזור הנוחות...מפחידים ויתחרטו. האם הם ירצו להמשיך להיות עבדים? כנראה שכן אם האלטרנ
 

 בפרשה  אקטואליה 
יש כנראה משהו בלכעוס על חבר. הכאב הפיזי של המכה שקיבלנו מאבן שהידרדרה עלינו או מאבן שחבר זרק עלינו יכול  

 מתעסקים בכאב, במקרה השני אנו מתמקדים בכעס...   להיות אותו דבר בדיוק. אבל בעוד שבמקרה הראשון אנו
 מספרת שבמצוקתם פונים יה פנימית בעוד שכעס מפנה את החיצים כלפי אחרים ומסיר אחריות. פרשתנו  וכי כאב זו חו

 בני ישראל לבורא בתפילה, אך דקה לאחר מכן הם כועסים על משה. כמובן. אם משה אשם אז הם לא אחראיים! 
 

 !!שהתחלת נקודה זה חשוב    , נקודה התחלתזה לא חשוב מאיזה   :הפתגם
 

 

 ~ שבת שלום ומבורך ~
 

 


