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 אגדה ובקיאות   

ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו 
וכו' (י"ד ט"ז)

כתוב במדרש שמות רבה : כשבא משה לקרוע את הים, התריס 
הים כנגדו ואמר: אין אני נקרע מפניך, שאני  נבראתי ביום ג' לב־
ריאה, ואתה נבראת ביום ו' לבריאה. ומשה לא הצליח לקרוע את 
ים סוף, עד שנטה הקב"ה ימינו  לימין משה, ורק אז הסכים הים 
להיקרע...לעומת זאת מסופר בגמרא שפעם אחת ר' פנחס בן יאיר  
הלך לפדיון שבויים, אך דא עקא, היה שם נהר בשם גינאי,  שהיה 
אמר  לעבור.  היה  יכול  לא  יאיר  בן  פנחס  ור'  הדרך,  את  מפסיק 
ר' פנחס בן יאיר לנהר: גינאי חלוק לי מימיך  –תעשה  לי שביל 
אני צריך לעבור. התחיל הנהר להתווכח איתו:  תראה, לא בטוח 
שתצליח בפדיון שבויים שלך, אז לא בטוח שתמלא את תפקידך  
–זה בספק. אבל אותי ציוו לזרום פה ,אז למה שאפסיק מתפקידי 
.אם  איתי  תתפלפל  אל  פנחס:  ר'  לו  אמר  שלך?  הספק  בשביל 
אתה לא עושה לי שביל – אני גוזר עליך שלא יעברו בך מימות 
לעולם !והנהר, כמו ילד טוב, נקרע לשניים ועשה לו שביל. אחרי 
שהוא כבר עבר, הגיע איזה יהודי עם קמח לפסח,  אמר ר 'פנחס 
לנהר  –תעשה לו גם שביל, והנהר עשה .אחר כך הגיע איזה ערבי  
–גוי  !שוב ביקש ר' פנחס מהנהר להיקרע – כדי שלא יגידו הגויים 
שכך עושים לבני לויה,  והנהר נקרע בפעם השלישית .משה רבנו 
עומד עם לפחות 2.5 מיליון יוצאי מצרים, שכל אחד מהם בדרגה 
עומד  יאיר,  בן  'פנחס  ר  ואילו  להיקרע.  מוכן  לא  והים  נביא,  של 
לבדו, והנהר מוכן להיקרע שלוש פעמים, ועוד לא פחות ולא יותר 
– בשביל ערבי !? אומר אור החיים הקדוש  :הקב"ה התנה עם כל 
מעשי  בראשית שיהיו כפופים ונכנעים בפני התורה ועמליה, והם 
יעשו כל אשר יגזרו עליהם, וממשלתם עליהם כממשלת הבורא 
ברוך הוא ! ביציאת מצרים עדיין לא קיבלו את התורה, ולכן הים 
לא  רצה להיקרע בפני משה. אבל לאחר מתן תורה, כשר' פנחס 
בן יאיר, התנא הקדוש, מאיים על הנהר בקנס, הנהר כל כך  פחד 
ממנו, עד שאפילו בשביל ערבי הוא היה מוכן להיקרע. כשאתה 

עמל בתורה  –אתה מושל על הבריאה כממשלת ה'.
                                         (אפיריון לשלמה)

 ויבואו בני ישראל בתוך הים (י"ד כ"ב)

בדברי חז"ל מבואר, שבקריעת ים סוף נבקע הים לשנים עשר 
שבילים. לכל שבט היה שביל משלו, מסלול משלו, אולם המחי־
צות בין השבטים היו שקופות וראו אלו את אלו. ולכאורה, מדוע 

היה צריך שהים ייבקע לשנים עשר שבילים, וכי לא עדיף שכולם 
ילכו בשביל אחד, יתפללו ב'נוסח אחיד' ומנהג אחד יהיה לכולם? 
של  כבודו  אדרבה,  זצ"ל:  לנדא  הרב  אומר  לבד?  אחד  כל  למה 
אבו־ בדרך  יצעד  שבט  כל  בנפרד,  יהיה  שבט  שכל  הוא,  הקב"ה 
תיו וינהג במנהגי אבותיו, יתפלל בנוסח שלו וישיר את הזמירות 
והתשבחות המקובלות לו מאבותיו. "מנהג אבותיו בידו". מאידך, 
אל לו לאדם לומר: 'אני שבט יהודה ולא מעניין אותי כלום מאח־
רים, זה המנהג שלי, זה האנ"ש שלי, זה הרב'ה שלי, זה השטיב'ל 
שלי... לכן המחיצות בין השבטים היו שקופות וראו אלו את אלו, 
ללמדנו שיש לראות גם את השני, להיות מודע למנהגיו ואורחותיו 

ולכבדו.
                          (הגר"ר קרלינשטין זצוק"ל- יחי ראובן)

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

השירה  "את  רמב):  רמז  בשלח  שמעוני  (ילקוט  חז"ל  אומרים 
הזאת לה' - לה' אמרוה ולא לבשר ודם". והדברים טעונים ביאור: 
ודם?  לבשר  השירה  את  אמרו  ישראל  שבני  הדעת  על  יעלה  וכי 
לאיזה בשר ודם? מי עשה את קריעת ים סוף, בשר ודם? ממשיך 
המדרש ואומר, שכאשר הנשים שרו "הכה שאול באלפיו ודוד בר־
בבותיו" (שמואל א כט, ה) - השירה היתה לדוד, אבל כאן הם שרו 
את השירה לה' ולא לבשר ודם. ולכאורה מאי קא משמע לן? הרי 
כאן פשוט וברור שהשירה היתה לה'! ושמא תאמר שהמדרש בא 
להוציא מידי מחשבה שהשירה היתה למשה - זה לא יתכן, שהרי 
מקרא מפורש הוא: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" וכתוב בראשונים 
הוא  שמשה  והאמינו  בה',  האמינו  ישראל  שבני  הפסוק,  בביאור 
הכל   - עושה  שמשה  מה  שכל  לבם  בכל  האמינו  הם  עבדו.  רק 
הוא מאת ה'. משה הוא רק עבד ה' ולא יותר. אם כן, פשיטא שהם 
לא אמרו שירה לעבד, ומהו, אפוא, החידוש בכך שהשירה היתה 
יוסף"  "פורת  ישיבת  ראש  של  ביאורו  את  תשמעו  רבותי!  לה'? 
עליו  אמר  איש"  שה"חזון  עטיה,  עזרא  רבי  חכם  הקדוש  הגאון 
במצרים -  היו  ישראל  כשעם  הראשונים:  כסברות  הן  שסברותיו 
מצ־ עמך  ארד  שנאמר: "אנכי  כמו  בגלותם,  עמם  היתה  השכינה 
רימה" (בראשית מו, ד) - השכינה גם היא ירדה כביכול למצרים, 
שכינתא בגלותא. והנה בנוגע ליציאה ממצרים ישנם שני פסוקים: 
כתוב אחד אומר "ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ 
מצרים" (שמות יב, מא), וכתוב אחד אומר "ויהי בעצם היום הזה 
הוציא ה' את בני ישראל מארץ מצרים" (שם נא). בכתוב הראשון 
שאומר ש"צבאות ה'" יצאו ממצרים אין הכוונה לבני ישראל. "בני 
פמליה  המלאכים,  הם  ה'  צבאות  השני.  בפסוק  כתובים  ישראל" 

                             גליון תרפ"ו פרשת בשלח י"ג שבט תשפ"ג
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ממנה.  ויצאו  במצרים  היו  הם  שגם  השכינה  מלאכי  מעלה,  של 
הוא אשר אמרנו: השכינה היתה אף היא בגלות מצרים, יחד עם 
בני ישראל, ויצאה עמם! וזהו הפשט בדברי הילקוט: כשבני יש־
ראל אמרו את השירה על היציאה והגאולה - הם לא אמרו אותה 
שיצאה  השכינה  על  השירה  את  אמרו  הם  ודם.  בשר  עצמם,  על 

מעפרא! על כך היתה עיקר שירתם.
צלמות  בגיא  אלך  כי  "גם  ד):  (כג,  בתהלים  אומר  המלך  דוד 
כך:  הפסוק  את  מפרשים  חסידים  עמדי".  אתה  כי  רע  אירא  לא 
לכל יהודי יש את הצרות שלו... כל אחד והפעקאלע שלו... אומר 
דוד המלך: "גם כי אלך בגיא צלמות" - גם אם אני מוקף בצרות 
רע  לא  עליהן,  מתלונן  לא  אני   - רע"  אירא  "לא  משלי,  ובבעיות 
לי. אבל יש דבר אחד שכן גורם לי רע, והוא: "כי אתה עמדי" פי־
רוש: הרי אתה, בורא עולם, גם נמצא בתוך הפעקאלע שלי, בתוך 
הצער שלי... ועל כך אני מצטער! צערי אינו על צרותיי האישיות 
אלא על כך שהשכינה שרויה בצער! "לה' אמרוה ולא לבשר ודם" 
הג־ מצער  השכינה  יציאת  על  והודו  שרו  ישראל  שבני  פירושו 
לות ולא על יציאתם האישית, יציאת בשר ודם! כך מבאר הגאון 
רבי עזרא עטיה זצ"ל. תגידו אתם: אפשר לוותר ולא להגיד את 
הווארט הזה? והוסיף על כך תלמידו, גאון עולם, חכם רבי בן ציון 
אבא שאול זצ"ל: בנס של קריעת ים סוף היו שני חלקים: החלק 
הראשון היה הצלתם של בני ישראל שניצלו ממוות לחיים, והח־
לק השני היה מפלת מצרים והחורבן שהגיע עליהם. אם נשאל על 
איזה חלק היתה השמחה גדולה יותר? יאמר כל אחד, ולכאורה 
שחיי  כך  על  היא  יותר  הגדולה  שהשמחה  הפשטות,  גם  היא  כך 

ניצלו, שקיבלתי את החיים במתנה! 
והנה אם נתבונן בשירה נראה, שרובה ככולה מוסבת על מפ־
לתם של המצרים! על ההצלה שלנו ישנן בסך הכל שלוש מילים 
בכל השירה: "ותהי לי לישועה"! וכל זאת למה? - כי מפלת המ־
צרים ביטאה באופן מוחשי ביותר את גדלות ה'. ניתן היה לראות 

בחוש כי העולם אינו הפקר, הכל מושגח על ידי בורא עולם! 
כל מצרי ומצרי קיבל במדויק את עונשו, מדה כנגד מדה!

המצרים  מפלת  את  לתאר  השירה  בכל  התמקדו  ישראל  בני   
כדי לבטא בכך את גדלות הבורא!

אומר: "לה'  הוי  מילים!  משלוש  יותר  אמרו  לא  הם  עצמם  על 
אמרו שירה ולא לבשר ודם"! השירה היתה בעיקרה על גדלות ה' 
כי  אומרים  חז"ל  גיוואלדיק!  גיוואלדיק!  שלהם!  ההצלה  על  ולא 
בשעה שיצאו חנניה מישאל ועזריה מתוך כבשן האש הם אמרו 
מל־ דייק  זצ"ל  שלום  רבי  גויים".  כל  ה'  את  "הללו  הפסוק  את 
שיצאו!  ברגע  ממש,  ממש,  שהכוונה  שיצאו"  "בשעה  חז"ל  שון 
לא דקה אחת לפני וגם לא דקה אחת אחרי! ומה אומרים באותה 
שניה שיוצאים מכבשן האש? "הללו את ה'"! כבוד שמים! ברגע 
היציאה מן התופת מרבים בכבוד שמים ולא מתמקדים בהצלה 

האישית!
                                                     [יחי ראובן]

וברוח אפיך נערמו מים... אמר אויב ארדוף אשיג 
אחלק שלל (ט"ו ח ט)

וכתוב  אחריהם"  ורדף  פרעה  לב  את  "וחיזקתי  אומר  הפסוק 
ברמב"ם שאין בכל המופתים כפלא הזה שפרעה רדף לתוך הים. 
רץ?  אתה  להיכן  הים?  נבקע  מי  בשביל  נבקע,  שהים  ראה  הוא 

בשיגעון  התנהג  הוא  שלך?!  החיילים  כל  עם  נכנס  אתה  איפה 
מצדו - הוא השתגע. פלא. גם אם השתגע, אבל לכל שיגעון יש 
איזה מהלך, לכל משוגע יש כיוון מסוים בשיגעון שלו. הסטייפלר 
היה מספר שאצלם בעיירה מינץ היה משוגע שעמד על הגג וזרק 
אבנים. מי שעבר שם איים עליו, אך ללא הועיל. חלף שם אדם 
לא  זה  משטרה  לדבר,  איך  לדעת  צריך  משוגע  עם  ואמר:  חכם 
נעשה?  מה  ממעשיו.  אותו  יניעו  ולא  יפחידו  לא  מכות  בשבילו, 
הוציא מהכיס מספריים ואמר: "יוס'ל, אתה רואה, אני הולך עכ־
שיו לגזור את הבנין", ומראה לו את המספרים. "כשאני אגזור את 
הבנין אתה תפול ארצה ותתמוטט!..." הוא שמע כך, תפסה אותו 
הה  וברח.  מהגג  ירד  הבנין.  את  לגזור  הולך  יענק'ל  רבה:  בהלה 

משוגינער, לכל משוגע יש את המהלך שלו... 
לכן אני שואל, מה הם חשבו כיצד השתגעו?

כתוב במדרש (פסיקתא זוטרתא), שהפסוק "אמר אויב ארדוף 
אשיג אחלק שלל" היה צריך להיות תחילת שירת הים, כי האויב 
אחלק  אשיג  ארדוף   - סוף  ים  קריעת  לפני  לכן,  קודם  עוד  אמר 
"ללמדך   - הזה?  הפסוק  עם  מתחילה  לא  השירה  ומדוע  שלל, 
יש־ היו  "ומנין  המדרש:  ממשיך  בתורה".  ומאוחר  מוקדם  שאין 
ראל יודעין שאמר פרעה ארדוף אשיג, מגיד ששרתה עליהם רוח 

הקודש".
הפסוק  נקבע  הטעם  מה  השאלה  על  עמד  הוא  גם  הרמב"ן 
"אמר אויב" כאן דוקא ולא בתחילת השירה, ומבאר זאת כך: בפ־
סוק לפני כן נאמר "וברוח אפיך נערמו מים". רוח קדים זו היתה 
לפני קריעת ים סוף – "ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה כל הלי־
לה" (לעיל יד, כא), והיא היתה הגורם לטעות ולשיגעון של פרעה 
להיכנס אחריהם לים. ה"ברוח אפיך" היה הגורם ל"אמר אויב אר־
דוף אשיג". שכן, פרעה רימה את עצמו לחשוב שהרוח קדים עזה 
במשך כל שעות הלילה - היא זו שיבשה את הים. היתה זו שטות, 
כי גם אם לדעתו רוח יכולה לייבש את הים (?!) אבל לגזור את 
הים לגזרים ודאי אינה יכולה. אבל, כיון שהיתה לו כזו תאוה לרוץ 
"וברוח  מדגישה  התורה  לכן  עצמו.  את  שיקר  ישראל,  עם  אחרי 
אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נוזלים" ומיד אחר כך "אמר אויב 

ארדוף אשיג". המים והרוח הטעו את פרעה.
                                                          (יחי ראובן)

                                     

והישר  אלקיך  ה'  לקול  תשמע  שמוע  אם  ויאמר 
במצרים  שמתי  אשר  המחלה  כל  תעשה...  בעיניו 

לא אשים עליך כי אני ה' רפאך (טו, כו)

המחלה  כל  את  האדם  על  ישים  שלא  מבטיח  הקב"ה  אם    
בהבטחה "כי  הכתוב  מסים  מה  מפני  לשם –במצרים,  שם   אשר 
אני ה' רפאך" מה לנו צורך ברופא, כשבין כך ובין כך לא נחלה?   
בעזרת  משה"  ה"אבן  בשם  הדברים  את  מתרץ  הדרוש"  "ילקוט 
הזדמנו  רעהו  את  איש  הכירו  לא  אשר  אנשים  שני  הבא:  המשל 
בארנ־ מהם  אחד  הבחין  בלילה  אחד.  בחדר  וישנו  אחד  לפונדק 
הס־ בטרם  אולם  אדומים,  אלף  ממנו  וגנב  השני  של  התפוח  קו 
בו  החזיק  והוא  הנגנב,  בכך  הרגיש  כבר  גנבתו,  עם  להמלט  פיק 
להכחיש  ניסה  הגנב  ומיד.  תכף  הגניבה  את  להשיב  ממנו  ותבע 
את הענין כולו, ולהצהיר שאין הוא יודע אודות מה הוא שח, אך 
הנגנב סרב להאמין לו וטען בתוקף: "הלא רק שנינו ישנו בחדר,  
ואף  אחד אחר לא יכול היה לקחת ממני את הארנק!" כשהמשיך 
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הגנב להכחיש את הענין, הזהיר אותו: "מוטב לך להחזיר לי את 
הארנק תכף ומיד, אלמלא כן אשבור לך את כל השינים ומאומה 
לא ישאר מהן". החזיר לו הגנב: "גם אם תצליח  אין הענין נורא 
פלונית  בעיר  שיני  כל  את  –להפיל  כי  ששמעתי  משום  כך...  כל 
כך  מועט,  שכר  המבקש  תותבות  לשינים  מומחה  רופא  מתגורר 
שהנך  האדומים  אלף  עם  ואשאר  שיני  את  שתשבור  לי  שעדיף 
טוען שהם שלך, אסע אליו לתיקון תמורת מאתים אדומים, ובא־
רנקי ישארו שמונה מאות אדומים כרווח נקי...". הביט בו הנגנב 
במבט משועשע ואמר: "מה אתה שח? אני הוא המומחה לשינים 
שאודותיו שמעת... בידי להפיל את שניך ובידי גם להחליט, שלא 
אתקנם עד שתשיב לי את כל מה שגנבת עד הפרוטה האחרונה... 
ומאחר שבסופו של דבר תהיה מוכרח לבוא אלי, מדוע שתזדקק  
עדיף שתשיב לי –לשינים חדשות, הוצאות רבות וכאבים איומים? 
כעת את הגנבה ותוכל ללכת ולאכול בשמחה את לחמך בשינים 

הבריאות שלך...".    עשו הישר – 
והטוב  לישראל  הקב"ה  להם  מייעץ  כך   – משה"  ה"אבן  משיך 
בעיני ושמעו בקולי בכל אשר אני מצוה עליכם.  והנה, אם יעלה 
בדעתו של אדם לומר, שהוא ילך בשרירות לבו ואין הוא מפחד 
מענשים וממחלות, שכן עולם הרפואה מציע מגון אפשרויות לר־
פוי ויש בו אלפי תרופות לכל המחלות הקימות על פני  בא הכ־
תוב ומסיים: "כי אני ה' רפאך", הלא אני הוא רופא כל –תבל  לא 
תועיל שום –בשר, וללא תשובה וקבלת עול מלכות שמים רפואה 
הטוב  ולעשות  מדרכך  לשוב  תוכרח  סוף  שסוף  ומאחר  שהיא.  
תמנע  ואז  ה',  לקול  מיד  שתשמע  אדם,  לך  מוטב  בעיני   והישר 

מכל נגע –ה' לתקרב לאהלך!    
                                      (ומתוק האור)

למען אנסנו הילך בתורתי אם לא (ט"ז ד')

תירץ  וברמב"ן   ? במן  שהיה  הנסיון  מה  הקשה  סופר  החת"ם 
צריכים  והיו  למחר.  מהיום  המן  את  להשאיר  שלא  ניסיון  שהיה 
בנ"י לבטוח בהשם שגם מחר יבוא מן חדש. וצ"ע התירוץ. דבשל־
מא בשבוע הראשון לא ידעו בבטחה שזה ממשיך לרדת יום יום. 
אך כל הארבעים שנה האם אכן היה להם ניסיון קשה בזה שאולי 

מחר לא יגיע להם מן, 
אלא שלפעמים יש אנשים שרואים הצלחה נפלאה בפרנסתם, 
בשמירת  וגם   , כהוגן  אינם  ותפילתם  לתורה,  קובעים  אינם  אך 
נא־ ידע  בשפע,  פרנסה  לו  יש  זאת  כל  ועם  מזלזל,  הוא  עיניים 
שיש  מאחר  כי  התקופה,  בזאת  מאוד  קשה  ניסיון  לו  שיש  מנה 
לו שפע, נדמה לו שהקב"ה שמח מעבודת ה' שלו, ואדרבה אינו 
צריך ללמוד ולהתפלל ולהתקדש יותר, והא ראיה שכל אלו שכן 
לומדים ומתפללים ומתקדשים, הם עומדים ליד דלת ביתי לבקש 
צדקה להשיא בניהם. כפי הנראה הקב"ה שמח עם הצדקה שלי 
וכו'  ובתפילה  בתורה  מעשיי  לשפר  ביותר  להשתדל  צריך  ואינו 
אך באמת טעות גדולה בידו. והוא ניסיון קשה מאוד, כי מה שה־
פרנסה מצליחה בידו, זה עיקר הניסיון שלו. וכן נתנסו בנ"י, כי גם 
ביום שעשו את העגל הגיע מן מן השמים! בלא שום קפידא כלל. 
לשמוע  שלא  גדול  ניסיון  היה  גדולה,ולכן  כזאת  ה'  אהבת  וראו 
לתוכחת משה. כי הרי הקב"ה נתן לנו היום מן בכזה אהבה גדולה.
"למען אנסנו" ,היינו שהקב"ה אומר להם אני אתן פרנסה בשפע 

ארבעים שנה, גם כשיחטאו בעגל. מרגלים. ומתאוננים. וזהו הני־
סיון הילך בתורתי אם לא. והוא אכן ניסיון קשה מאוד, והם זכו 
לעמוד בניסיון לטחון העגל עד לעפר, אפי' שקיבלו מן באותו יום 

.לא נסתנוורו מהשפע שלהם, רק שמעו בקולו של משה.
                                (ממשקה ישראל)

 שאלות מענינות בהלכה  

             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

היה זה בעת שמחת שבע ברכות, הגאון רבי אברהם גני־
חובסקי כובד לשאת דברים. כדרכו, רצה לשמח את החתן 
והמסובים .שאל מה הדין, כאשר יש לפני אדם תפוח ואבו־

שלמים  שניהם  חביבים,  שניהם  ראשון,  יברך  מה  על  קדו, 
ושניהם באותו גודל?  חידש רבי אברהם שיברך על התפוח, 
כי באבוקדו יש גלעין גדול, הרי שלמעשה יש יותר 'תפוח' 
מאבוקדו. כאשר סיפרו זאת לגאון רבי חיים קניבסקי, שאל 
מתשובתו   :' אברהם  רבי  אמר   '  ... אבוקדו  זה  'ומה  רבינו 
של רבינו שר התורה אנו למדים שאין בבבלי ובירושלמי, 

בספרי ובמדרשים אבוקדו!' 
סוף דבר, הראו לרבי חיים אבוקדו, ואמר רבינו שהגלעין 

מתבטל לפרי.
שהגלעין  רבינו  דברי  לפי  חתנו,  שאלו  השתא  בחנוכה   
מתבטל לפרי, מה יהיה הדין כשיש לפניו פלפל ולדוגמא 
לא  שבפלפל  האויר  שונה,  הדין  כאן  חיים:  רבי  אמר  גזר? 

נחשב חלק מהפרי, ואין זה דומה לגלעין של האבוקדו.
 ונוסיף בזה שתי הערות:

המינים.  שבעת  את  להקדים  יש  העץ  בברכת  כידוע  א. 
דעת כה"ח שאחרי שבעת המינים יש להקדים את המינים 
שישראל נמשלו להם, כגון תפוח ואגוז, עולה מדבריו שת־
פוח קודם לאבוקדו, וממילא שאלת רבי אברהם גניחובס־

קי תהיה בתפוז ואבוקדו.
חיים  לרבי  נהירות  באבוקדו  הטיפול  דרכי  באמת  ב. 
:'פירות  ג'(  )תרומות  אמונה"  ב"דרך  שכתב  כמו  היטב... 
שית־ ולהמתין  לעוטפם  וצריך  לאכילה  ראויים  שאינם 
בננות  על  מו"ח  שהורה  ושמעתי  במעשר.  חייבים  בשלו, 
ואבוקדו שנקטפים כשעדיין אינם ראויים לאכילה, שיכול 

לעשרם מיד ומ"מ מותר לאוכלם דרך עראי. 
                                                      ("נר לשולחן שבת")
                                                                                                      

לצי־ אוכל  שירה  שבת  בערב  ליתן  נוהגים  יש  שאלה: 
פורים, כי הם אכלו את המן שפיזרו דתן ואבירם במחנה 
להראות שלא כדבר משה רבינו. האם אפשר לפרש שה־

טעם שהקב"ה שלח דוקא ציפורים שיאכלו את המן ויכל 
לשלוח גם שאר בעלי חיים,  כי הציפור מרמז על הדיבור 
והצפצוף כפי שרואים לגבי מצורע שצריך להביא לכפרתו 
ציפורים המרמזים על חטא הדיבור, וכאן דתן ואבירם רצו 
בדיבור לדבר נגד משה רבינו לכן, שלח הקב"ה דוקא צי־
פורים שיאכלו את המן למנוע מהדיבור של דתן ואבירם 

לדבר נגד משה  .
תשובה: יפה כתב



2

 בין שבילי המוסר  

הסומך  הוא  זה  עוה"ב  בן  איזהו   – סוף  ים  קריעת 
גאולה לתפילה

גאולה  הסומך  הוא  זה  הבא?  העולם  בן  איזהו  הגמרא:  שואלת   
זה  על  שמגיע  לתפילה  גאולה  בסמיכת  יש  מה   ? לתפילה...למה 
עולם הבא? אומר רבנו יונה: יש אנשים שהולכים להתפלל כי צריך 
להתפלל. הוא מחפש מניין באמצע הלילה, כי הוא עדיין לא הת־
פלל ערבית ואין מה לעשות, צריך להתפלל ערבית. סיפר לי יהודי 
יקר כי פעם אחת הוא ישב בדרשה של חכם, ולאחר הדרשה הוא 
לומר  התחילו  ביניהם,  השיח  ובאמצע  שאלה,  אותו  לשאול  ניגש 
לשם יחוד של תפילת ערבית... אמר לו החכם:  תסלח לי, אבל אני 
רוצה להתפלל ערבית. אותו יהודי מאוד התרגש... למה ?הוא אמר 
אלי  שלי  מגיעים  הדרשה  אחרי  וגם  פעם,  מדי  דורש  אני  גם  לי:  
משתתפים מן השיעור לשאול שאלות, וגם אצלי קורה שהחזן כבר 
מתחיל ערבית... רק שאני אומר": תסלח לי,  אבל אני צריך להת־

הולך  אתה  אם  שלך,  הטובות  את  צריך  לא  הקב"ה  ערבית."  פלל 
אבא  ככה  מסורתי...  אתה  להתפלל,  צריך  כי  מניין  עכשיו  לחפש 
צריך  יהודי  עושה....  אני  גם  וכך  עשה,   שלי  סבא  ככה  עשה,  שלי 
אחר,  משהו  אין  שלו!  הכתובת  זו  כי  להתפלל  הולך  שהוא  לדעת 
אין מישהו אחר. אם צריך משהו - מתפללים! אז איך תדע אם אתה 
גאולה  מסמיך  אתה  אם  רוצה?  אתה  כי  או  צריך  אתה  כי  מתפלל 
לתפילה... אם אתה מזכיר את גאולת קריעת ים סוף,  וים סוף להם 
אחד  צריהם,  מים  ויכסו  ים,  עברו  וידידים  טיבעת,  וזדים  בקעת, 
מהם לא נותר"..., ששם היתה הגאולה על ידי צעקה ל-ה'...ומאחר 
שאתה מאמין שאפשר להיגאל ע"י צעקה ל-ה, 'אתה בעצמך עומד 
ומתפלל וצועק אל ה'...או... אז זה מראה שאתה בוטח בה, 'ואתה 
מתפלל כי אתה מאמין בתפילה, ואתה יודע שזו הכתובת.יש פסוק 
בתהילים:"זכר עשה לנפלאותיו, חנון ורחום ה".....  מה הקשר בין 
עשה  שהקב"ה  כך   על  מדובר  בתחילה   !? לסופו  הפסוק  תחילת 
זכר ליציאת מצרים פעמיים ביום, וסוף הפסוק מדבר על מידותיו 
של הקב"ה... מה הקשר?! פעם אחת היה איזה יהודי אמיד ועשיר 
בבריסק שקראו לו ר'  ישראל. אך גלגל הוא שחוזר בעולם, נשבר 
מטה לחמו, ומצבו הכלכלי הלך להתדרדר. רגע לפני שהוא הגיע 
לפשיטת רגל מוחלטת, הוא החליט שהוא חייב לעשות מעשה לה־
ציל את המצב, ולכן גמר בדעתו ליסוע לברון רוטשילד באנגליה, 
דרך שלושה חודשים, ולבקש ממנו הלוואה של  3,000רובל...  רק 
זה יכול להציל את המצב שלו. הוא מכר את כלי ביתו, חצי מהכ־
סף הוא השאיר לאשתו לצרכי הבית, וחצי מהכסף הוא לקח איתו 
לצרכי הנסיעה... אחרי 3 חודשים, הוא הגיע לאנגליה, והתברר לו 
שהברון רוטשילד מקבל קהל באולם מסויים ביום שלישי אחה"צ. 
יושבים  בתור.  עומדים  אנשים  מאות  ראה  והוא  לשם,  הגיע  הוא 
שם 2פקידים, ומחלקים לחלק מהעניים לירה, ולחלקם חצי לירה. 
נהיה לו כאב בטן, הוא נסע דרך של שלושה חודשים, עזב משפ־
ובכה,  בכה  בצד,  עמד  לירה...?!הוא  בשביל  זה  וכל  ילדים,  עם  חה 
והוא אפילו לא הרגיש איך שהעינים שלו שוטפות לו את הפנים, 
אבל הפקידים כן הרגישו, הם ראו  איך שאדם יפה נפש בוכה, והם 
הבינו שהמצב כאן לא פשוט.הם שאלו אותו מה הוא צריך, והוא 

סיפר להם שהוא הגיע מרחוק  כדי לקבל הלוואה של 3,000 רובל,  
אבל כאן רק מחלקים לירות...אמרו לו הפקידים: אנחנו לא בעלי 
הבית, אלא רק שליחים. אבל ביום שישי אחה"צ, הברון נכנס לכאן 
ורואה  הרישומים,   כל  על  עובר  הוא  הצדקה,  ענייני   את  להסדיר 
מה צריך לעשות. אם תבוא לכאן, אנחנו ננסה להפגיש אותך עימו, 
'ישראל אכן התייצב במשרד של הברון, וכשהם  ואולי תיוושע...ר 
איפה  הברון":  אותו  שאל  לדבר,  הספיק  'ישראל  שר  לפני  נפגשו 
אתה בשבת?."אמר לו ר 'ישראל": לא יודע. "...אמר לו הברון": תהיה 
אורח שלי בשבת. "!ר 'ישראל שמח... אתחלתא דגאולה!ר 'ישראל 
היה תלמיד חכם, בליל שבת הוא דיבר דברי תורה בדרש ובפלפול, 
בשבת  וכן  ליל,  אישון  עד  בנועם  זמירות  ושאר  'יה-אכסוף'   שר 
בבוקר ובסעודה שלישית הוא הנעים לברון רוטשילד את השבת...  
אני  לכאן?.""  באת  למה  'ישראל,  ר  הברון":  לו  אמר  הבדלה  אחרי 
כסף  לי   והיה  גדול,  גביר  פעם  הייתי  אני  גם  האמת,  את  לך  אגיד 
אך מדחי אל דחי, הגעתי לפת לחם... אני צריך הלוואה דחופה של 
הב־ לו  בעבר."...אמר  שהיה  לכמו  המצב  את  להחזיר  רובל,   3,000
רון": כשהיית במצב הכי טוב שלך, כמה היית שווה?." ענה לו ר 'יש־
10,000רובל  לו  והוציא  לכספת,  נכנס  10,000רובל."...הברון  ראל": 
הוציא  הוא  לו.  והגיש  הדפוס,  ממכבש  יצאו  עתה  שזה  מגוהצות, 
והניח  אנגליה.  מספר...,  רחוב...  רוטשילד,  הברון   עליו":  וכתב  דף 
את הדף על הרובלים.אמר לו הברון: אני מכיר אותך, אם יארע לך 
שוב וירדת מנכסיך,  אל תטרח להגיע עד הנה, שלח לי מכתב ואני 
כבר אעזור לך...אומר הקב"ה לעם ישראל: אתם הייתם בשיעבוד, 
ואני נתתי לכם  10מכות, הוצאתי אתכם ממצרים, וקרעתי לכם את 
ים סוף...  תרשמו את הכתובת!... אם יבואו לכם צרות, תזכרו את 
יציאת  מצרים, תזכרו שאני רחום וחנון, ואז לא תשכחו לבוא אלי.
כשח־ רק  הלב  מתוך  להתפלל  נזכרים  בעולם  האדם  בני  רוב 
כשתוצאותה  כשורה,  מתנהל  הכל  לא  כשפתאום  משהו,  להם  סר 
בדיקות לא יצאו כל כך טובות וכד', אז כשפתאום לא הכל דופק, 
התפילה נראית אחרת. פתאום נזכרים שיש מי שיכול לעזור. אבל 

כשהכל בסדר... התפילה נראית שונה ואחרת לצערנו...
בימים  מרוחקת.  לפנימיה  בניה   2 את  ששלחה  אם  על  מסופר 
ההם לא היה טלפון וצורת הקשר שלה איתם היתה דרך מכתבים. 
האם היתה שולחת מכתבים רבים אולם הילדים לא ענו למכתביה. 
היא היתה מבקשת מהם שוב ושוב, שיכתבו לה, שיספרו מה שלו־
מם ואיך הם מסתדרים בישיבה. אך כדרכם של בחורים העסוקים 

בעניניהם שכחו את אמם, ולא שלחו לה מכתבי תשובה.
בפניו  והתלוננה  לאחיה  זאת  ספרה  והמתגעגעת  הכואבת  האם 

על כך שילדיה לא כותבים לה ולא מספרים לה מה שלומם.
נענה האח ואמר: אני אכתוב להם עכשיו מכתב, ואת תראי שתוך 
שבוע הם עונים לי מכתב תשובה. כתב האח מכתב, ובסופו רשם: 

נ.ב. שלחתי לכם במתנה 100$ לכל אחד.
ואכן תוך כמה ימים חוזר מכתב עם תשובות מפורטות, סיפורים 

על חיי הפנימיה, ובסוף כתבו: נ.ב. שכחת להכניס את ה-100$...
נזכר  הוא  מיד  משהו,  לו  שחסר  מרגיש  כשהוא  האדם  טבע  כך 
לפנות ולבקש. אולם אדם חכם מבקש לפני שמגיעה הצרה, לפני 

שמרגישים את החסר.
וזה מה שכתוב: "לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שאז אומרים 

לו הבה זכות והינצל"
                                                                            [דבר שמואל]
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