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ויהפ� לבב פרעה ועבדיו אל הע� ויאמרו "

  "מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל
  )ה, יד(                  

, וכי מעצמ ומרצונ הטוב שילחו את ישראל
כמו שהיה אחר , הלא א� מכח המכות נכנעו

ורצו " כולנו מתי"שאמרו , מכת בכורות
  ?אחריה לשלח לחרות

וונת פרעה בהעבידו את האמת היא שכ, בר
כי א , ישראל בפר� לא היתה לש תועלת

"', ולהשכיח תורת ה" למע� ענותו בסבלות
. לבל יתנשאו על המצרי באמונת הנעלה

 היא הנותנת שע כל הרווח הכספי שהיה לה
, לא בחלו בהטלת מסי גבוהי, מעבודת

אמנ שעה . ושמו עליה שרי מסי לענות
והחל הע להתעורר , שבא משה לגאל

קצו בה המצרי , ולהתחזק באמונתו
במחשבת כי א לא , וגרשו מעליה

הצליחו עד עתה לדכא את אמונת שוב לא 
  .יוכלו לה

והחלו להבי� כי , לפיכ� משחלפו ימי אחדי
 מלבד קנאת הדת הרי בני ישראל היו עבור

תמהו אפוא על עצמ , מקור הכנסה חשוב
ו כי שילחנו את ישראל מה זאת עשינ"

 )  בית הלוי(                        ". מעבדנו
  

אשר ראית� את מצרי� היו� לא "
  )יג, יד("       תוסיפו� לראות� עוד עד עול�

, והטע. הבטחה היא שלא יוסיפו לראות
כיו� שעיקר יציאת ממצרי היתה על ידי 

וכל מעשה ופעולה שעשה משה סגולה , משה
. תה בה שנשתמרה ונתקיימה לעדמיוחדת הי

וכמו , כמו התורה שניתנה על ידו וקיימת לעד
אשר נאמר שאילו , אר  ישראל ובית המקדש

לא , היה משה מכניס לאר  ובונה המקדש
. היו גולי מהאר  ובית המקדש לא היה חרב

מובטח לה שלא , כיו� שמשה הוציא, לפיכ�
    . יוסיפו לראות עוד את מצרי עד עול

 ")נחלת דוד"בעל (              
  
  )יט, יג("  ויקח משה את עצמות יוס� עמו"

וכתיב , "ויקח משה את עצמות יוס! עמו"כתיב 
ואת עצמות יוס! אשר העלו בני ) "לב, ד"יהושע כ(

חנינא ' ר חמא בר"א, "ישראל ממצרי קברו בשכ
מעלה , כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמרו

  :ג" סוטה י$, שגמרו כאילו עשאועליו הכתוב על 
 תחילת –צ "כי אותיות מ, שמעתי דר� רמז

שהוא , ה"י, ש"ת ב" המה בא–אותיות מצוה 
ה גמר , ה"אותיות ו', תחילת ש של ד
  ).ט"ז תיקו� כ"ת(, אותיות של מצוה

 
 
 
 

 
 
 
 

$ שהרי תחילתה ש י, דעיקר מצוה גמרה, רמז
רק רמז ,  אינו מפורש–'  תחילת ש של ד–ה 
סו! הש , וגמר מצוה מפורש, ש"ת ב"בא

                          ) א"מהרש(                   . ה"ו, בכתיבתו

  
  )כא, יג("                        ללכת יומ� ולילה"
מרוב חפצ וזריזות לקבל , ד הפשט"ע

היו ממהרי את דרכ , התורה ביו חמשי
הולכי לא כשאר , והיו הולכי ביו ובלילה

  .דר� שה יגעי ביו ונחי בלילה
הולכי , "ללכת יומ ולילה", ד המדרש"וע

והגית ) "'ח, יהושע א(לקבל תורה שכתוב  בו 
  )רבינו בחיי(                         ".בו יומ ולילה

  
ואמר פרעה לבני ישראל נבוכי� ה� "

         )ג, יד(            " באר  סגר עליה� המדבר
הואיל וחזרו , ל שחשב פרעה"הנה י

אי� זה רק משו שיש ביניה , לאחוריה
 מחלוקת ואינ בהסכמה אחת ולכ� נבוכי

א "י כ� א"זה הול� בכה וזה הול� בכה וע, ה
ולכ� נתחזק לרדו! אחריה . לה לנסוע

' כי במצרי היו באגודה אחת והיה ה, בחשבו
אבל עכשיו סר ציל כיו� שנפרד , עמה

ובמקו שאי� שלו אי� , והאחוההאחדות 
  )      תפארת יהונת�(                   .ברכה

  
כי טוב לנו עבוד את מצרי� ממותינו "

   )יב, יד(                              " במדבר
שלא אמרו כי , "לנו"ד דקדוק תיבת "יוב� בס

  .טוב עבוד את מצרי
ו שני "כי ידוע שקושי השעבוד היה פ, ויוב�
, ו"פ' גימ" לנו"והנה , א כמני� שנות מרידוק

לא מיבעיא שאר הימי שלא , והכונה לומר
, היה בה קושי השעבוד טובי ה אצלנו

טובי , ו"לנ' ו שני שה גימ"אלא ג בפ
כי טוב "וזהו , מזה הזמ� שה מתי במדבר

                          ) אדרת אליהו(                                      .'ו וכו"לנ

  
  )יד, יד(    "ילח� לכ� ואת� תחרישו�' ה"

, ד במדרש"י מ"כתב עפ" חידת שמשו�"בספר 
  ה עושה מלחמה ע "בכל יו הקב
, ישראל גנבי ה, ע"רבש; השט� באמרו

ל� אצל האומות ותמצא : ה משיבו"והקב
ח  "אול כאשר יאמר . 'אלפי כיוצא וכו

משיחי דברי ישראל , ל"ר, "שחוט לשונ
ה כביכול מה "אז אי� להקב, נ"בטלי בביהכ

ר בבית "כי האומות עומדי בעוה, להשיב
  .תפלה שלה בדר� אר  וכבוד

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ל בעבורכ ע "ר, "ילח לכ' ה"ש "וזה
א , ל"ר, "ואת תחרישו�"א� באופ� , השט�

א "כי בזה א, נ"לא תשיחו שיחה בטילה בביהכ
  ) פרדס יוס�–רי� ילקוט האו( .ל"להלח עמו כנ

���� 
אסור לשוח ולנהוג קלות ראש בבית הכנסת 
, בעמדנו לפני מלכנו אדו� כל האר  יתבר� שמו

אשר לא , ואוי לה להנוהגי קלות ראש
ולא פחדו ולא מוראו על , אימת שדי עליה

  .פניה
 הביטו וראו אי� המתהללי באלילי כורעי

ועומדי באימה , על ברכיה בבית תפלות
כבוד לפני אלוהיה מעשה ידי אד אשר לא ו

ה "אנחנו העומדי לפני ממ, יראו ולא ישמעו
, איו ונורא, ר ונישא, חי וקיי, ה"הקב
ו שיש לנו לעמוד לפניו באימה ויראה "עאכ

  )ספרי חסידי�(                 .בפחד ורתת

  
"�  )כב, טו(" ויסע משה את ישראל מי� סו

  . מכילתא–  הסיע� בעל כרח�–י "פירש
והיה משה , לפי שלא רצו לפרוש מ� בזת הי

, מתיירא פ� ריבוי העושר יביא לידי חטא
כי רוב זהב שהושפע לה , ומעשה העגל יוכיח
  .כ הסיע בעל כרח"ע, היה סיבת עשייתו

ועוד חשב משה שריבוי העושר יהיה סיבה 
כי התורה , לשלא יהיו ראויי� לקבל התורה

, וה כצרות זו לזו, מזהוהעושר בורחי זה 
טוב לי כי עוניתי למע� ) "ט"תהלי קי(ש "כמ

  . כ הסיע בעל כורח"ע, "אלמד חוקי�
  )כלי יקר(                                   

 
  "אריק חרבי. אחלק שלל.. אמר אויב"

  ) ט, טו(               
 יש להבי� סדר הפסוק למה כתוב קוד

והרי " חרביאריק "כ "ואח" אחלק שלל"
קוד צרי� לנצח במלחמה ולהרוג את 

 ? כ לחלק שלל"ואח, "אריק חרבי"האויבי
בנערינו "ואפשר לבאר דהנה משה אמר לפרעה 

בצאננו , בבנינו ובבנותינו, ובזקנינו נל�
ובאמת קשה מדוע הקדי נערי " ובבקרנו

? "בזקנינו ובנערינו"לפני זקני והיה לו לומר 
דהדר� בהולכי , א כ�אלא באור הדברי הו

 מדבריות המפחדי כשיבואו לקראת
הנערי  שמעמידי תחילה את' שודדי וכד

ולאחריה , שה מלאי כח שיוכלו להאבק
ולבסו! ילכו הצא� והבקר ולכ� , הזקני והט!

, ואחריה הזקני, הקדי משה את הנערי
אול . ולבסו! הצא� והבקר, והבנות הבני

אחורפרעה שרד! אחריה מ



,  משו שהשלל–" אחלק שלל"אמר בתחילה 
הלכו בסו! ואות יפגוש , הבקר והצא�

 בבני –" תמלאמו נפשי"כ "ואח, ראשונה
 $" אריק חרבי"ולבסו! , ובבנות שיקח בשבי

כנגד הנערי ההולכי לקרב המלחמה 
  )קהלת יצחק(      .שאות הוא פוגש אחרוני

  
ילנו ו' ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת וגו"

ויבאו אילימה וש� שתי� ' הע� וגו
  ) כז$ כג, טו(                "     עשרה עינת מי�

 האד הוא קצר ראות וזה הוא הגור
כי לאלי הגיעו . להתמרמרותו התמידית

ולו ידעו במרה שבעוד כברת אר  , ממרה
 –קטנה יגיעו למקו שבו יש מי לרוב 

". מה נשתה"בודאי לא היו מליני על משה 
אינו יודע . אלא היות והאד הוא קצר ראות

רצונו הוא שתיכ! , מה לפני ומה לאחור
ומיד ימצא את חסרונו ובשביל זה מלא הוא 

  )חפ  חיי�(                     .תמיד טענות ותלונות

  
  )יא, טו(            "  נורא תהלת עשה פלא"

ה עושה נס ומודי לו על זה משמע  "כשהקב
ובאמת כל העול . ק נס הוא נסלכאורה שר
אי� "א� , כל חיי האד בנס ה, בנס עומד

מפני שהורגל בכ� " בעל הנס מכיר בניסו
ולכ� רק . והוא חושב שטבע העול הוא

ה עושה לאד נס שלא הורגל בכגו� "כשהקב
 בא האד לספר –זה ולא ראה כמוהו 

ובאמת אי� זה דר� כבוד כלפי ' תהילות ה
" נורא תהלות"רו ישראל וזהו שאמ. מעלה
מתייראי אנו לומר שירה ולספר : כלומר

שמזה לכאורה יהיה , תהילה על הנס הזה
נשמע שכל העול טבע הוא ועד עתה לא 

עושה "אבל באמת אתה , עשית לנו ניסי
  )י מוולוזי�"הגר(               . תמיד–" פלא

  
' ולא שמעו אל משה ויותרו אנשי� וגו"

אש ויקצ� עליה� ויר� תולעי� ויב
  )כ, טז(                              " משה

י "ויש לעיי� מדוע קצ! משה הלא אדרבה ע
זה שהשאירו והבאיש והעלה תולעי ואילו 

ולא ' ויניחו אותו עד הבקר וגו"בשבת נאמר 
 נתקדש בכ� –" הבאיש ורמה לא היתה בו

ש שמי וראו כול בחוש שביו השבת 
ואלו , ט לא הבאישציווה לא ללקו' שה

כ� ' כשהשאירו בימות החול נגד צווי ה
כ היה צרי� משה להיות מרוצה "וא, הבאיש

אלא מכא� נלמד יסוד ? וקצפו על שו מה
ה הוא "שכל דבר שהוא נגד רצו� הקב, חשוב

הרי א! שנראה שהתוצאה היא , בא בעבירה
טובה ויכול להתקדש ש שמי הרי זה 

, "יצא רשעמרשעי "ו" חטאת קס מרי"
ואי� לצפות לתוצאות טובות מפעולה שהיא 

  )אזני� לתורה(   .בעצמה המראת רצו� הבורא
 
  "'ויראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה"

  )ו, יד(                                                  
המבלי אי� קברי במצרי ... ויאמרו

  .'לקחתנו למות במדבר וכו
 של בני ישראל הוא לכאורה השינוי במצב

, בתפילה' ה צועקי על ה' בפסוק י. פלא
, י תפשו אומנות אבות"כפי שמסביר רש

וזה לכאורה המדה הנכונה להתפלל בעת 
כ מתלונני על משה כאילו "ומיד אח. צרה

� "וברמב. 'בי� רגע אבדו את בטחונ בה
לתת בלב פרעה ' פירש שמתחילה צעקו לה

אלא , ו שלא חזרוכאשר רא. לשוב מאחריה
אמרו לעצמ שלא נתקבלה , נתקרב יותר

ונכנסה בלב מחשבה רעה להרהר , תפילתנו
  .אחרי משה

ולכ� . בני ישראל הבינו כמה גדול כח התפילה
. הרהרו אחר משה. כשהתפללו ולא נענו מיד

 יש הרבה דברי שאנחנו מתפללי עבור
והסיבה ', ולא נעני ולא מהרהרי אחר ה

מפני שאנחנו במדרגה יותר גבוה לכ� אינה 
אלא להיפ� שחסרה לנו אמונה , מדור המדבר
ולכ� א תפלתנו לא פועלת לא , בכח התפילה

  )מאמר מרדכי(. 'נגר לנו רפיו� להרהר אחר ד

  
  )יד, יד(   "ילח� לכ� ואת� תחרישו�' ה"

לא בשעה זו בלבד ילח : כתוב במכילתא
  .אלא לעול ילח כנגד אויבכ, לכ

שעתה , באר רבי מאיר שמחה מדווינסקמ
כאשר יצאו ממצרי היתה טענה ניצחת 

ולכ� ודאי , לישראל מדוע הוצאתנו ממצרי
ואול א! . ילח לה' ראויי בשעה זו שה

 בעתיד כאשר ישראל יחרישו ולא תהא לה
אדרבא , שילח לה' שו טענה לדרוש מה

 יהיו תקופות שידעו היטב שאינ ראויי
ולנו בושת "את כפי שאמר דניאל לבקש ז
וע כל זאת ג כאשר את ". הפני

  ".ילח לכ' ה"תחרישו� ולא תהיו ראויי
  )מש� חכמה(          

 
  )יח, יד(     "         'וידעו מצרי� כי אני ה"

אברה אב� עזרא שידעו המצרי ' מפרש ר
הנשארי וג הנטבעי לפני מות ידעו כי 

נו יכולי ללמוד גודל מזה אנח. 'אני ה
רחמנותו יתבר� על כל ברואיו ורצונו שיחזרו 

שג על המצרי והרשעי . כול בתשובה
 שרודפי את בני ישראל על מנת להרג

ה שיחזרו בתשובה לפני מות "רוצה הקב
       .    'וידעו כי אני ה

 
 "והמי� לה� חומה מימינ� ומשמאל�"

  )כט, יד(                              
ה נתמלא עליה "שהקב.  כתיב חסר–חמה 

בעל . (חימה על פסל מיכה שעבר עמה בי
ולמה לא נרמז הדבר בפסוק הקוד ) הטורי

והמי לה חומה ' ויבואו בני ישראל וכו"
מדוע ש נאמר ) כב, יד" (מימינ ומשמאל

פסל מיכה : ההסבר לכ� הוא? מלא" חומה"
אס! לכל ושבט ד� היה מ. היה בשבט ד�

ובפסוק . המחנות והוא נמצא באחרונה
 הראשו� מדובר בתחילת כניסת לי

"כשהתחילו " ויבואו בני ישראל בתו� הי
בני ישראל להכנס לתו� הי היה עדי� שבט 

אול בפסוק כא� לאחר . ד� ביבשה
כ כל בני ישראל "א, שהמצרי כבר טבעו

ואז היה ג . כולל שבט ד� כבר היו בתו� הי
ולכ� היתה אז . ו של מיכה בתו� היפסל

  )א"הגר(                    .החימה על בני ישראל

  
 אז ישיר –ובמשה עבדו ' ויאמינו בה"

  )לו, יד(     "                                        משה
 כלו לא ארעו לע ישראל במדבר עוד ניסי

אלא ? ומדוע לא נאמרה עליה שירה, גדולי
ת י סו! באו ישראל לידי אמונה בקריע

ולהכרה שלמה , והכרה שלמה בבורא עול
 . ועל כ� אמרו שירה". 'ויאמינו בה"של 

  )י�'ישראל מרוז' ר ר"האדמו(  
  

  )ח, טו(      "וברוח אפי� נערמו מי�
) כ"כ פ"ח" (תולדות אד"עיי� בספר 

ד "ביו" אפי�"' דכא� כ, א מוילנא"להגר
" ת אפי� תאכל לחבזע) יט, ג(ובבראשית 

קשי� .) ח"פסחי קי(סימ� לדבר . כ מלא"ג

 זה –" מזונותיו של אד כקריעת י סו!
. ש"עיי, מלא בזעת אפי וזה ברוח אפי

ש "ועו, ה וכבר הבאנו זה בבראשית ש"א(
  ).עוד

כמו בי שבני , ל אמר" ז"והחידושי הרי
ישראל היו בצרה מכל הצדדי והישועה בא 

כ� פרנסה בא , תה על דעתבאופ� שלא על
  )פרדס יוס�(          .ממקו שלא ידע מקוד

  
 
"�  " ויסע משה את ישראל מי� סו

ולפי פשט העני� : ל"וז" 'מעשי ה"' וכתב בס
שלא נודע למה יסיע ולא יניח . יפלא

 ) יד, בראשית טו(שיתעשרו  כדי שיתקיי
ולפני דרשו , "ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול"
בבקשה , ה אמר למשה"שהקב:) 'טברכות (

ממ� הזהיר על כ� שלא יאמר אותו צדיק 
לא קיי " ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול"', וכו

כ ש רצה שיבקשו שמלות וכא� "וא, בה
  .ל"עכ, מנע מ� האבני טובות

, ל"ז" אוהל יעקב"ל בש הרב בעל "ולפמש
כי בהיות עוד מגושמי . ה"הנה נכו� בעז

נו שהרכוש אינו לא כס! ולא במצרי לא הבי
ולכ� הוצרכו לרכוש גדול כפי דעת , זהב
אבל לאחר שעברו בי וזכו להשגה . 'העני

 סוטה –מכילתא (ל "נפלאה כמו שדרשו רז
ואמרו , "זה אלי ואנוהו"בפסוק :) א"י
"מה שלא ראה , ראתה שפחה על הי

עתה הנה יש לה להבי� , "יחזקאל ב� בוזי
שהרכוש גדול באמת הוא קבלת התורה ולכ� 

  )אפריו�(                 .הסיע
  
 
ויבאו מרתה ולא יכלו לשתות מי� "

  )כג, טו(      "               ממרה כי מרי� ה�
שה עצמ היו מרי בעבור שלא היו , ל"ר

פסוק (ולכ� אמר , ל"ש רז"עוסקי בתורה כמ
, ואי� ע  אלא תורה, "ע ' ויורהו ה) "כה

ואז ', ע  חיי היא וכו) "יח, משלי ג(שנאמר 
"  )אמרי שמעו�(           . ל"וק" וימתקו המי
  
 
 
לקטו ממנו איש לפי אכלו עומר "

 לאשר לגלגלת מספר נפשתיכ� איש
   )טז, טז(                         "      באהלו תקחו

בני ישראל נצטוו ללקט עומר עבור כל נפש 
ואי� , באהל בי� איש לאשה בי� ילד או זק�

היה צור� לאותה כמות ' יתכ� לומר שלכל א
ואי אפשר , אלא שמ� היה מזו� רוחני? אוכל

בעניני נפשות לומר שנפש של איש גדולה 
קטנה . או נפש של ילד,, פש של אשהיותר מנ

לכל נפש היה צור� . יותר מנפש של מבוגר
ה כל "בעיני הקב. לאותה כמות מזו� רוחני

למרות , נשמה שווה וצריכה לאותו חלק מ�
שלכל אחד ואחד בודאי יש תפקיד שונה 

  )מאמר מרדכי(       . בעול

 
 
  )י, יד(      "      'ויצעקו בני ישראל אל ה"

חיי מסלוני הוסי! על כ� נופ� $רדכירבי מ
, א מצליפי בשוט על גבו של סוס: משלו

הוא חושב לברוח מפני , מתחיל הסוס לרו 
 –הצליפות ואינו יודע שהמצלי! נוסע עמו 

אבל כשמצליפי באד שומה עליו להחזיר 
בשבטו של , את פניו ולהתבונ� מיהו המצלי!

 הלא בשבט, מי הוא מתייסר



שבט� ומשענת� המה " דוד שאמר עליו
  ".ינחמוני

����  
הרופא למל� , ר גארדיא"מעשה ברבי אהר� ד

תלמידו , פרוסיה שנהפ� לבעל תשובה מובהק
שנכנסה אליו ', של המגיד הגדול ממזרי 

בבהלה נערה יהודיה וקראה לו בקול נפחד 
. שהוא חולה אנוש, שיבוא להציל את אביה

ק הרופא והוציא את בגדו מ� הקמטר 
ניקה את הבגד במברשת , במתינות, נחתב

כמי שאינו , ופנה לאחוריו וצחצח את מנעליו
  .ממהר ללכת

פכרה , ידעה העלמה שכל רגע יקר וגורלי
ולבסו! בגודל ייאושה קראה , ידיה מרוב צער

ג הרופא אינו ! רבונו של עול: "לב$בנהמת
  !"הושיעה איפוא אתה לבד�, נחפז לבוא

  :מיד אמר לה רבי אהר�
  ...שכבר הוטב לאבא ויבריא, לכי לשלו
כ� הסביר רבי אהר� $ אחר. וכ� היה
  :למקורביו

' ורק לה, מדבריה הכרתי שהמצב לאחר יאוש
עשיתי איפוא פעולה לשבור את לבה , הישועה

ותמשי� ' עוד יותר עד שתצעק מעצמה אל ה
  ...ממרו ישועה

  

  )כא, יד(      "                      ויבקעו המי�"
  )י"רש. (א� כל מימות שבעול� נבקעו

  :שלו מבלז$הקשה רב שר
והרי , לאיזה צור� נבקעו כל מימות שבעול

  "!הוא ניסא בכדי$ברי�$לא עביד קודשא"
  :הוא מותיב והוא מפרק

וכ� דוד אומר בתהלי . אי� מי אלא צרות
בקיעת המי היתה ". באו מי עד נפש"

 מימות סו! כל$ ונבקעו בקריעת י. התשועה
שכל אימת שתתרגש צרה , להורות, שבעול

הישועה ,  כבר הוכנה לה התרופה–על ישראל 
כבר הובקע מאז כל . מקדמת דנא, עי�$ כהר!

  ...המי הזידוני
  

  " את מצרי� בתו� הי�' וינער ה"
  )ש�(

  :היה אומר, חיי מסלוני$רבי מרדכי
, ידי שמתו בענש$ על' מצרי שקידשו את ה

וכי מה רוצה יהודי .  שכרבאו תיכ! על
שלושה דברי הוא ? נאמ� על ס! חייו

, יהודי" מני�"שיוציא נשמתו בקרב : מבקש
ושיחלקו את ממונו , וכי יטבילוהו לטהרה

  ....לצדקה
$יצאה נשמת בי: והמצרי זכו בשלשת

כול , סו! במעמד ששי רבוא מישראל
וכל כספ וזהב נפל בידיי , הוטבלו בי

  ...כשרות
  
  )א, טו(        "           סוס ורכבו רמה בי�"
שניה� קשורי� זה בזה והמי� מעלי� אות� "

. לרו� ומורידי� אות� לעומק ואינ� נפרדי�
  ).י ממדרש"רש(

 שמא יבוא הרוכב וברגעי הללו של בי� חיי
היתה לו זאת ' ומות יטעה לחשוב כי לא מה

לכ� , רק משו שאיבד את סוסו טובע הוא
 .יו קשורי השניי כל אותה עת עד מותה

  )רבי יחזקאל סרנא(               
  

  )ש�(                "   זה אלי ואנוהו"
  :ל מפראג"אומר מהר

כאשר אד הול� בדרכי בוראו ומצטיי� 
כי מ� , ה"זהו נוי של הקב, במדות מפוארות

 הנאה במעשיו ניכר בעול הדרו של המקו
  .ברו� הוא

  

" ה� על כ� קרא שמה מרהכי מרי�"
  )כג, טו(                             

 ש $על, "מתוק"מדוע לא קרא ש המקו
  ?הנס שנהפכו מי מרי למתוקי

  :הסביר רבי שלמה מטשורטקוב
דהיינו , כדי להנציח את עיקר גדולת הנס

 שלא נתחלפו המי המרי במי אחרי
  . אלא המרי עצמ הומתקו, מתוקי

 כדי להודיע –"  קרא שמה מרהעל כ�"
שהרי , לא להתייאש משו דבר, לדורות

   .אפילו המר עצמו עלול ליהפ� למתוק
 
  "   ויצא הע� ולקטו דבר יו� ביומו"

  )ד, טז(                      
י " אומר רב ייב–הנה מה טוב לעני 
 שזוכה להתפלל –ט "מאוסטראה בש הבעש

, זונותיויו יו לפני המקו ברו� הוא על מ
 בעוד העשיר –ה מתאוה לתפילתו "שהקב

, אחת פרנסתו לכמה וכמה שני$מקבל בבת
קח ול� ובלבד שאל : "כמי שאומרי לו

  ...."ייראו פני�
להזמי� לו , ה בכל יו"את העני זוכר הקב

ואילו את העשיר אינו זוכר , פרנסה מחדש
                           ...שכבר שנת� לו די והותר, בכל יו

  
  

  והלכות הליכות
 בשבט ו"ט לקראת

ו בשבט מהפירות בה� "נהגו לאכול בט
ולפי המקובלי . נשתבחה אר  ישראל

 על ה"לשבח הקב,  מיני פירות30הקפידו על 
. הטובות שגמל לנו במיני הפירות השוני

והיות שאי� עושי מצוה ע עבירה צרי� 
, לבדוק הפירות היטב שלא יכילו תולעי

וכ� . ( שפירות יבשי עלולי להתליעמכיו�
  ).ישנ פירות טריי הטעוני בדיקה

 שבה� הבדיקה תאניוביחוד יש להקפיד על 
קשה מכיו� שהתולעי שינו את צבע לצבע 

 יש לפתוח ולבדוק תמרי! התאנה עצמה
כי אז התמר נוטה להיות , בכל פרי מול האור

  .שקו! וקל יותר להבחי� בא יש תולעי
  

  : הברכות כדלקמןסדר
ויבר� , ראשית  יקח מי� מזונות כגו� עוגה

כ יקח "אח, )שזו חיטה" (בורא מיני מזונות"
ישתה בירה בלי , "בורא פרי הגפ�"יי� ויבר� 

 ). שזו שעורה(ברכה שהיי� פוטר כל  משקי
, תמר, לאחר מכ� יקח לפי הסדר הבא זית

כמוב� לאחר שנבדקו . (תאני, ענבי
מוני ושקדי לפי סדר זה רי, )מתולעי
על כל מה שיש לו " בורא פרי הע "ולבר� 

כ יקח פרי "אח. בצורה כללית לכול יחדיו
  . ויאכל "בורא פרי האדמה"האדמה ויבר� 

  

        דיני ברכה אחרונה
א אכל כזית עוגה ושתה רביעית יי� ואכל 

על :  "כזית פירות משבעת המיני אזי יבר�
,  ועל פרי הגפ�על הגפ�, המחיה ועל הכלכלה
ויפטור את כל פירות " על הע  ועל פרי הע 

אפילו פירות שאינ משבעת (הע  שאכל 
כמו כ� פוטר כל ) המיני פוטרי בברכה זו

  .משקה בי� מברכה ראשונה ובי� מאחרונה
א יש לו סלט פירות שכולל פירות ע  
ופירות אדמה חתוכי בגודל קט� ואוכל כמה 

, ב ט"ח" (ר לציו�או"כתב , מה בבת אחת
שיבר� על החשוב שבפירות וא שווי ) כט

. בחשיבות יבר� על המי� המהוה את הרוב
ויש חולקי וסוברי שא כל חתיכה ניכרת 
בפני עצמה יבר� ג ברכת הע  וג ברכת 

  .האדמה
א ' שהכל'יבר� ) ריבה(על מרקחת פירות 

א� א ישנ� , הפירות מרוסקי לגמרי
  .יבר� ברכת הפרי בהתאחתיכות של פרי 
כגו� רסק תפוחי ע  וכ� על , על רסק פירות

וכ� על משמש ) פירה(מחית תפוחי אדמה 
ויש .) אור לציו�" (שהכל"יבר� ) לדר(מעו� 

  ".בורא פרי האדמה"נוהגי לבר� על פירה 
: קדימה בברכות מסודרות על פי הסימ�

, "מזונות", "המוציא"שפירושו " ע אש"המג"
  ,"שהכל, "אדמה", " ע", "גפ�"

בצק (האוכל עוגת גבינה או עוגת שטרודל 
או כל מיני עוגות ) ממולא בתפוחי ע 

יבר� ) בורקס תפוחי אדמה: כגו�(ממולאות 
א , וברכה אחרונה, "מזונות"ברכה ראשונה 

וא אכל ". על המחיה"אכל כזית בצק יבר� 
פחות מכזית בצק א� ס� הכל אכל כזית 

  ".רא נפשותבו"מאכל אזי יבר� 
וחיוב ברכה אחרונה קיי לאחר אכילת 

אבל את ).  גר$30שהוא כ(' כזית'שיעור 
. שיעור הכזית יש לאכול תו� כדי אכילת פרס
 –למעשה א אוכל אד שיעור פחות מכזית 

חייב , א אכל כזית. פטור מברכה אחרונה
$ דקות ובדיעבד ג ב4דווקא א אכל בתו� 

  ). לציו�אור. ( דקות יכול לבר�6
אול א אכל כזית בזמ� ארו� מזה פטור 

  .מברכה אחרונה
)  גר$86כ(לגבי משקי� צרי� לשתות רביעית 

א� , תו� שתיה אחת שזה זמ� שתית רביעית
כגו� בשתי לגימות , ביותר מזה לא יבר�

לפיכ� לא נהגו ). אור לציו�. (ויותר לא יבר�
על תה או " בורא נפשות"הספרדי לבר� 

 כיו� שאי� שותי אות בלגימה קפה ח
  .אחת

 והוא הדי� ביחס למשקה קר בחור! ששותי
ודעת המשנה ברורה שזה שנוי . אותו לאט

ל "במחלוקת ולכ� מנהג העול לא לבר� כנ
אבל יש מחמירי� ומשאירי רביעית לסו! 
ורק כ� מברכי� ברכה אחרונה ששותי בבת 

  ).כמוב� על תה וקפה(אחת 
י לכזית וכל המשקי� כל האוכלי מצטרפ

וא , מצטרפי לרביעית לגבי ברכה אחרונה
אזי , כגו� לח ועוגה, ברכותיה שונות

  :הדיני ה כדלקמ�
אכל חצי , לכ�. בקל ובחמור נוטי על פי הקל

יבר� על "' כזית לח וחצי כזית עוגה'
כזית עוגה 'כזית פירות וחצי 'חצי ". המחיה
' כזית'י א אכל חצ". בורא נפשות"יבר� 

' בורא נפשות'ענבי יבר� ' כזית'עוגה וחצי 
  .וכ� ינהג בכל המקרי

)  )קיצור שולח� ערו� וכ! החיי
  

  שבת שלו� ולמוד מהנה

 נשמת לעילוי העלון
  הצדקנית הרבנית היקרה   

  ה"ע רחל בת שרה יג�
  ה.ב.צ.נ.ת

 



 
 

 

  מעשה חכמי
של הקפדתו ב' פטיש של זהב'זכה ב

  ו בשבט"לקיים מנהג אכילת פירות ט
  )כב, ה(           "או מצא אבדה

בערב , מעשה שהיה ביהודי שנקלע לרגל עסקיו
ומכיו� שעמד לחזור , אל העיר פריז, ו בשבט"ט

התעכב בשוק הפירות , באותו יו לאר  ישראל
על , וקנה פירות נדירי ומיוחדי, המקומי

  .ו בשבט" טמנת להביא עימו לסעודת
והתפלא על מה , מוכר הפירות בפריז היה יהודי

ולמה רוכש הלקוח היהודי כל כ� הרבה פירות 
משנענה שמטרת הקניה היא . לקראת הטיסה

ואמר לעיתו , התרגש מאוד, ו בשבט"לכבוד ט
בוא אספר ל� מעשה שהיה ע סבי שזכה '

  .'ו בשבט"בעשירות גדולה בגלל פירות ט
סבי הזדמ� לעיר . ומעשה שהיה כ� היה

. ו בשבט"והיה זה בט, מוסקבה לרגל ענייניו
, כמנהג ישראל קדושי פנה לשוק לקנות פירות

כיו� . התעכב בדוכ� פלוני וקנה פירות רבי
הגיע , שהיתה זו תחילת העונה של הפירות

אבל הוא לא שת ליבו , עלות להו� רב
והעמיס בסלו עוד ועוד פירות ממיני , למאומה

 שוניוסוגי.  
בעל החנות התפלא על היהודי הלוקח פירות 

והירשה לעצמו להביע את ', ללא חשבו�'
כבעל , ואמר לו שאפילו הוא, פליאתו לפניו

איננו מרשה לעצמו לטעו מפירות , החנות
  .כיוו� שה עדיי� אינ בשלי דיי, אלו

שהוא קונה את הפירות רק , השיב לו סבי
לכבוד , ני ישראלהמצוה שנהגו ב$ לכבוד מנהג

  .ו בשבט"ט
התפעל מאוד מיופיו , מששמע בעל החנות כ�

וביקש ממנו שייכנס עימו לרגל , של המנהג
בהיות מאחרי הפרגוד הוא מראה , לחדר צדדי

לו פטיש שבאמצעותו הוא חות� ומפצח את 
הא הינ� יודע מה אני מחזיק בתו� . הפירות

ובתו� ,  שואל המוכר את סבי–? הפטיש הזה
והנה היא מליאה , כדי כ� פותח את קת הפטיש

  .במטבעות זהב

  שמר את הדברי� בליבו
מוכר הפירות אמר ליהודי המוסקבאי 
שמטבעות אלו ה החסכונות שחס� לעצמו 

ואני שומר , 'במש� כל השני ממכירת הפירות
, ואינני מבזבז אותו, עיני$ על כספי כעל בבת

  !'?!ואתה מוציא בשביל מנהג כל כ� הרבה כס
שני חלפו , והנה. סבי שמר את הדברי בליבו

. והוא נקלע שוב למוסקבה ומגיע לאיזור השוק
, מרחוק הוא רואה התקהלות של אנשי

ומשהתקרב למקו נוכח לראות שההתגודדות 
היא סביב אותה חנות של פירות שבה קנה לפני 

  .ו בשבט"שני את פירות הט
נות נענה שבעל הח, כששאל לפשר ההתקהלות

ובניו מוכרי את כל , מת אתמול בפתאומיות
  .תכולתה במכירה פומבית

ושאל הא יש לה פטיש , נכנס היהודי לחנות
, הבני שמצאו את הפטיש ההוא... למכירה

גיחכו מהיהודי ואמרו לו , מושל� בפינה צדדית
וא , ואי� מה לעשות בו, נוש�$ שפטיש זה יש�

  ...� כס! ה יתנוהו לו חינ אי–הוא רוצה 
סבא שלי לקח את הפטיש והתעשר הו� רב 

ושנתוודע לה� , מתכולת המטבעות שהיתה בו
רק בזכות הקפדתו על המנהג של אכילת פירות 

  .ו בשבט"ט
ועתה נפ� לחלק ההלכתי ונשאל הא היה 

מבלי לידע את , היהודי רשאי ליטול את הפטיש
ומכיוו� שלא נודע . הבני על האוצר הטמו� בו

נדו� בעצמנו ,  בעל החנות היה יהודילנו א
  .בעני� זה

ברור שהיה אסור , א המוכר היה יהודי, הנה
כיו� שחל עליו , לו לקחת את האוצר לעצמו

, אמנ, חיוב של השבת אבידה לבניו של המוכר
וה , א הבני לא היו שומרי תורה ומצוות

יכול הוא לקחת את , בבחינת אפיקורסי
אלא יפקידו , שתמש בואבל אל לו לה, האוצר

ביד איש נאמ� או בבנק עד שישובו ה או 
  .צאצאיה בתשובה

המקור להלכה זו הוא בגמרא בבא מציעא ד! 
ס "מ סימ� ר"ע חו"וכ� נפסק בשו', ה עמוד ב"כ

 )צו$צד' עלינו לשבח עמ(     .'סעי! א
  

  

  

  ניני� לפרשהפהמש� 
  
ויותירו אנשי� ממנו עד בקר ויר� "

  "תולעי� ויבאש ויקצ� עליה� משה
  )כ, טז(   
ויניחו "ולהל� גבי המ� שלא ירד בשבת נאמר 

ולא הבאיש ורימה לא ... אותו עד הבקר
" תולעי"מדוע כא� נקט לשו� ". היתה בו

  ?"רימה"ואילו להל� לשו� 
על פי מה , ר בנימי� ריבלי� משקלוב"אר הגבי

תחתי� יוצא "א על הפסוק "ששמע מרבו הגר
כי שני מיני תולעי , "רימה ומכס� תולעה

רימה היא הקטנה שבה ותולעה היא , המה
ויר "במקרא שלנו נאמר , לפי זה. הגדולה
ללמד� שהיות שהותירו את המ� , "תולעי

ולעי נעשו אפילו ת, עד בוקר שלא כמצווה
אבל בשבת שהיו מצווי להניחו עד . גדולי
 לא – שהיא קטנה –אזי אפילו רימה , הבוקר

  .היתה בו
  )א"בש� רבי בנימי� ריבלי� תלמיד הגר(

  
  
כל המחלה אשר שמתי במצרי� לא "

  )כו, טו("  רופא�' אשי� עלי� כי אני ה
 למחלת –" חת סופר" אומר ה–רמז כא� 
עה ומצרי שפר, היא ערלת הלב, המחלות

$היו נגועי בה ביותר ויכבידו לב עד בלי
  .שאת

יהודי כי . לפחות ממחלה זו לא תסבלו
  ...ישובו, יתייסרו

  


