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ִים ַוּי  " ִמְצָרָ֑ ה ּבְ ינּו ְלַפְרע ֹ֖ ִ֥ ים ָהיִ נּו וֲעָבִדִ֛ ֵ֧ ה ה'ִציא  ד ֲחָזָקָֽ ִ֥ יָ ִים ּבְ ְצַרֹ֖  "ִמּמִ

 םבה השליטנוולא ממצרים  מדוע הקב"ה הוציאנו
 לשעבדם?לכבוש ארצם 

ולא ממצרים,  ( מקשה, מדוע הקב"ה בבואו לגאול את ישראל, הוציאנופרשת יתרוהאוה"ק )
 ,ויעבידו בעובדיהם ,בארץ אויביהםבמצרים, ישראל שם את שהיה ממשיל  ,עמנו ול חסדיהגד

ויש בזה יותר נחת רוח לישראל  ,וישבו בה לעיניהם ,ויקחו את ארצם מידם ,בהם וישלטו
 ?שופט בארץ ושולט בה ה'והגדת עוצם היכולת כי 

 ונכפל שלא נוסיף לשוב בדרך מצרים לעולם,ויש לחזק את קושיית האוה"ק, שאע"פ שנצטוונו 

בדרך אשר אמרתי (, "דברים י"ז) "וה' אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד" פעמים, ג' האיסור

לראותם עוד עד כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו ", (כ"ח )שם לראותה" לך לא תוסיף עוד

לפי שאנשי (. וטעם האיסור שלא נלמוד ממעשיהם, כמ"ש החינוך )מצוה ת"ק(, ששמות י"דעולם", )

לבלתי נשוב להטמא  ת בדרכי האמת,גאלנו בחסדיו מידם לזכותנו ללכ קב"הוה ,מצרים רעים וחטאים

ולכאורה לפי"ז אין מקום לשאלת האוה"ק,  ולא נלך בדרכיהם המגונים. ,םתכפיר דושלא נלמ ,בתוכם

שהרי אם מטעם זה נצטוונו שלא לשוב מצרימה, על אחת כמה וכמה שלא נשאר בה. אך האמת היא 

שאם כבש ה"ח(, ויראה לי מלכים פ"ה מ)הרמב"ם שקושייתו מיוסדת על אדני פז, שהרי כתב רבינו 

דברי פי חכם כתב על זה החינוך, ומותר יהיה לנו לשכון בה. ו ,ארץ מצריםאת  "דב "פמלך ישראל ע

לישיבה אי אתה חוזר, אבל אתה  "פון לשוביסולא ת(, "סנהדרין פ"י ה"ט)ירושלמי וכן דרשו ב חן.

"ק קמה וגם ניצבה, שאילו היינו . וא"כ שאלת האוהחוזר לסחורה ולפרקמטיא ולכבוש את הארץ

 כובשים את מצרים, לא היה שייך האיסור של לא תוסיפון לראותה עוד עולם"?

 , כמו שנא' "אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים,היא בית עבדים האוה"ק מתרץ שמצרים :'איישוב 

לק יח שהשי"ת ,(')ח"א ק"ח ב כלומר שהיא מקום ממשלת עבדי ה' שרי מעלה, כמ"ש בזוה"ק

זולת ארץ  יצב גבולות עמים, גויים וגו',ב( בהנחל עליון ")דברים ל, שנא' מות העולם לשרי מעלהמקו

אלא תחת  ,שיהיו ישראל תחת ממשלת השרים הקב"הולא רצה  .לו לשמו אשר בחר ישראל

ה'. ולדבריו י"ל שזה כוונת הכתוב, "אני ה' בית  להביאם הוציאם ממצרים , לכןממשלתו יתברך בכל

 ם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוקים".אלוקיכ

עי"ל ע"פ מה שנא' )דברים כ"ג( "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו", ואיתא בברכות  :'ביישוב 

 ',פתח ר' יוסי בכבוד אכסניא ודרש, ומה מצרים שלא קרבו את ישראל אלא לצורך עצמן שנא)סג:( 

אמרה תורה לא תתעב מצרי כי גר  ",חיל ושמתם שרי מקנה על אשר ליואם ידעת ויש בם אנשי "

. ובגמרא היית בארצו, המארח ת"ח בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו על אחת כמה וכמה

המשל שבנ"א אומרים, בור ששתית ממנו מים אל  ייןרבה בר מרי, מנאת רבא  ב"ק )צב:(, שאל

לא )עה"ת שם(, פירש: "רש"י ". וא תתעב מצרי כי גר היית בארצול" ,דכתיבתשליך בו אבן, אמר לו 

וא"כ כדי . "שהיו לכם אכסניא בשעת הדחק , לפישזרקו זכוריכם ליאור ע"פא ,מכל וכל ,תתעב מצרי

שלא נהיה בבחינת כפויי טובה, על ידי שנכבוש את ארצם ונשעבד בהם, הוציאנו הקב"ה ממצרים. 

בים, מ"מ אין ראוי היה שיענשו על ידי ישראל. וראה עוד  ואע"פ שהקב"ה הענישם והטביעם

 בהגדש"פ ברך משה )עמ' ס"ו(, מה שתירץ על קושיית האוה"ק.

שמן הדין היה להעניש את מצרים להטביעם במים, במידה כנגד מידה, ולכן לא היה עי"ל  :ג'יישוב 

 למה נאמר "הבה .(,סוטה יאשדרשו חז"ל ) לענוש אותם שיכבשו ארצם וישלטו בהם. וכמוראוי 

או ונחכם למושיען וא"ר חמא ברבי חנינא ב ?להםוהלא צריך היה לומר הבה נתחכמה  ",נתחכמה לו

כי באש ה' ", וכתיב "כי הנה ה' באש יבא"נדונם באש, כתיב אם במה נדונם? אמרו, של ישראל, 

 ב"הנשבע הק אלא בואו ונדונם במים, שכבר ",ובחרבו את כל בשר" בחרב, כתיב ", אם נדונםנשפט

והן אינן יודעין שעל כל העולם כולו אינו מביא,  ".כי מי נח זאת לי" 'שאינו מביא מבול לעולם, שנא

, אבל הן באין ונופלין בתוכו, וכן מבול עליהם הוא אינו מביאש , ועודאבל על אומה אחת הוא מביא

בקדירה  "דבר אשר זדו עליהםכי ב"הוא אומר ומצרים נסים לקראתו. והיינו דא"ר אלעזר, מאי דכתיב 

 בה נתבשלו. ,שבישלו
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 כתיבה וחתימה טובה!

 

 

ן ֶאל" ֹ֖ ִ֥ת ַהִהֹ֖ ה'  ָוֶאְתַחּנַ ע  רּבָ אמ ָֽ  "וא ל 

 ידיעות חשובות: 6 | "תפילה" 
שכח התפילה איננה בגדר נס אלא  ,(המהרש"א )קידושין כט: מפורסמים דברי .1

של רב על חסידותו אביי סמך  בגדר הטבע, שעל ידה ניתן לפעול ישועות ולחולל פלאות, ולכן

וראה  .נס ביאר שאין זה נקראו ,ושמתוך תפילתו לא יהיה ניזוק ויהרוג את המזיקאחא בר יעקב 

שם( שביאר שרב אחא בר יעקב נשא תפילה מיוחדת להמית אותו קידושין )מהר"י בירב בחי' 

אבות המפרשים שהתפלל ערבית, ואותם שבע כריעות שכרע היינו  "שממזיק, וביאר עוד ה

דכרע בימין ושמאל  התפילה, בסוףעוד שלושה כריעות ו ,לה וסוףילה וסוף, הודאה תחיתח

 .שבעהחד באמצע הרי אובאומרו עושה שלום 

 דו"ק(,)מה כתובות )קד.( בשם רש"י ראים בשטמ"קנו דבריםכ'  בכח התפילה .2

כולם ל ודעשאילו יושבשעה שנפטר רבי אמרו, כל מי שיאמר נח נפשיה דרבי ידקר בחרב, 

שמת רבי לא ימשיכו להתפלל עליו שיחייה ולא ימות, כי על תחיית המתים לא יהיו מתפללים 

ואין מבקשים רחמים, לכך אמר שאפילו אם רבי מת ולא ידעו שמת ימשיכו להתפלל עליו 

 א חי כדי שיחייה על ידי תפילתם. בחזקת שהו

 מך למה שהעיד הגה"צבספר מעבירין את רוע הגזירה )עמ' פ"ט( כתב שמכאן ס .3

"חברון" שהסבא מסלבודקה זצ"ל היה נוהג להתפלל בכל צ"ל משגיח דישיבת רבי מאיר חדש ז

ושכך הוה מרגלא בפומייהו דבני הישיבה  הדבר אצל הרופאים וכלתה כל תקוה,עוז אף כשנגמר 

 ".תמלאך המוו "דהסבא מוציא מציפורני

סיכן עצמו להתפלל, למרות שנגזר ע"י המלך ושריו שבמשך ל' יום דניאל שמצינו  .4

בספר כמבואר ומטעם זה השליכוהו לגוב האריות, להמית, מי שיתפלל זולתי למלך אחת דתו 

. קצת ניחא המהרש"א הנ"ל ולפי דבריוצ"ב היאך הכניס את עצמו לסכנה? , דניאל )פרק ו'(

 וראה עוד אריכות בשאגת יוסף סכנה ורפואה.

ומותר  צריך פעמיםש .(קד) בכתובות מהגמרא( מביא ראיה מ. םירדנהר"ן )  .5

, שיחיה לו אפשר ואי ליוובחהרבה  החולה שמצטער כגון ,שימות החולה על רחמים לבקש

שתתקבל  כלומר התחתונים את העליונים שיכופו רצון יהי אמרהששפחתו של רבי דכעובדא 

 שאגת יוסף סכנה ורפואה.. וראה מה שהארכתי בזה בשל מעלה שרבי ימות תפילת פמליא

רב אדא בר אהבה מסופר ששבת )פרק י"ט סוף ה"ב, עי' שבת קלה.( ירושלמי ב .6

וצ"ב  ומת.וביקש רחמים שימות נולד לו בן אחד, ובעת שמלו נעשה פצוע דכא, והתענה עליו 

 סכנה ורפואה. וסףימדוע התפלל עליו שימות, ראה באריכות בשאגת 

 , ז"ל:שת השםותיקן תפילה ובקשה לזכות למסור נפשו על קד השל"ה הקדוש .7

וקדשו ויקדישו שמך, לסבול אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים מקדושי ישראל הקדישו "

סקילה שריפה הרג וחנק ובכל עינויים קשים ומרים, בעבור קדושת שמך ובעבור הצלת אומה 

ישראל. אנא האל הקדוש, באם יהיה רצונך להביא אלי נסיון, קדשני וטהרני, ותן במחשבתי 

מקדושי  ובפי, לקדש את שמך ברבים, כמו שעשו הקדושים עשרה הרוגי מלכות, ואלפי ורבבות

בי, כי הנני מוכן ומזומן למסור את עצמי ובשרי יישראל, כי אתה ה' אלהי אתה ידעת מצפון ל

חודך, כי אתה יוגידי ודמי וחלבי לארבע מיתות, ולכל העינויים הקשים והמרים שבעולם בעבור י

ת, קדושה תורת אמת שהיא אחרית ונצחיאחד האמתי. ובעבור תורתך ה ,ה' אלהינו ה' אחד

ידי. דיין  ובעבור עמך ישראל גוי אחד בארץ גוי קדוש וטהור, ענני ה' ענני, ויתגלגל קדושה על

שו"ת מהר"ם מרוטנברג סי' תקי"ז בשם ספר היכלות, וכן הוא חכמינו ז"ל ) ואמת ושופט צדק, למדונ

, המוסר את עצמו בלב שלם לקדושת שמך, אז אין מרגיש הצער הגדול. אמנםבכל בו הל' יוה"כ( 

אי אפשר בתקנת חכמים זו ויהיה מה שיהיה, רק היה תהיה עמדי, שלא יעכבני הצער מלהיות 

, ותוסף בפי כח הדיבור לדבר ולקדש ןהייסורימחשבתי דבוקה בך, ואהיה שמח בלבי בעת 

ופשעי, ותן חלקי עם  יועונותיבחכמה ובתבונה ובדעת, ברבים גלוי ומפורסם לכל, ונקני מחטאי 

 ."ים בקדושתך, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואליהקדושים הדבק

הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל בספרו יערות דבש )ח"א דרוש א'( כתב שבעת  .8

לומר בליבו, "רבש"ע הריני  ירושלים וקץ הגאולה, חייב כל איש התפילה כשמתפלל על בניין

מוסר נפשי על קדושת שמך, ואם אין אני כדאי לראות בבניין ציון והחזרת מלכות בית דוד, 

יני לא יהיו רואות אפילו בניין ירושלים והצמיח קרן דוד, למען יתקדש אמות על קדושת שמך וע

 שמך ותרחם על בניך העלובים והנטושים בגולה הסובלים על ייחודך ומקדשים שמך ברבים".
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 שליט"איוסף חי סימן טוב  רביד יומאוצרות
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ן ֶאלוָ " ֹ֖ ִ֥ת ַהִהֹ֖  ה' ֶאְתַחּנַ ע  ריּבָ אמ ָֽ  "א ל 

שלום  לא השיבו תהאריך בתפילחסיד היאך ה
 והכניס עצמו לסכנה? להגמון

מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך, בא  ,ברכות )לב:(מסופר בגמרא 
 ,לתויהגמון אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום, המתין לו עד שסיים תפ

רק השמר לך "לתו אמר לו ריקא, והלא כתוב בתורתכם ילאחר שסיים תפ
, כשנתתי לך שלום למה "םלנפשותיכונשמרתם מאד "וכתיב  "ושמור נפשך

לא החזרת לי שלום? אם הייתי חותך ראשך בסייף מי היה תובע את דמך 
אילו היית עומד לפני  ,מידי? אמר לו המתן לי עד שאפייסך בדברים. אמר לו

מחזיר לו? אמר לו לאו. ואם  היית מלך בשר ודם ובא חברך ונתן לך שלום
היו עושים לך? אמר לו היו חותכים את ראשי בסייף. אמר היית מחזיר לו, מה 

ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם שהיום  ,לו והלא דברים קל וחומר
שהוא  ב"האני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הק ,כאן ומחר בקבר כך

על אחת כמה וכמה! מיד נתפייס אותו הגמון,  ,חי וקיים לעד ולעולמי עולמים
 ר אותו חסיד לביתו לשלום.ונפט

)ב"ק קג:  כל מעשה בחסיד אחד אינו אלא ר' יהודה בן בבא או ר' יהודה בר אילעאיוידוע ש

וצ"ע היאך באמת אותו חסיד הכניס , וכן דקדק בברכות )שם( רב ניסים גאון ,(תמורה טו:

 עצמו בסכנה ולא השיב שלום לאותו הגמון?

 כראוימהגמרא משמע קצת שלא עשה  - יישוב א'

שאכן אותו חסיד לא עשה  אדרבה מדברי הגמרא משמעד לפום ריהטא לכאו' י"ל דלק"מ

ראיתי בספר מנורת המאור )פרק י"ח( שכתב, ואע"פ וכיוצא בזה  כראוי שסיכן את עצמו,

ום סכנה שיהיה במקשנעשו ניסים כאלו לחסידים הראשונים, אל יסמוך כל אדם על הנס, וכ

דבר נורא בשם המפרשים, דלשון הגמ' בזה כתב ץ )ערך שמירה( גדולה יפסיק. והפלא יוע

לבית אותו חסיד שנפטר  ", הכוונהמיד נתפייס אותו השר ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום"

עולמו, על שעבר על מה שכתוב בתורה ונשמרתם, דשמא לא היה מדבר עמו אותו הגמון 

 .יהוידע פירש בהיפוךרבינו יוסף חיים זצ"ל בבן  ואולם חותך את ראשו.ו

 היה בטוח שההגמון יקבל את תשובתו - יישוב ב'

היה בטוח שההגמון יקבל את תשובתו, וביאר שאותו חסיד  המג"א )סימן ק"ד( מתרץ

שהחסיד הכיר את טבעו ומהותו של אותו הגמון, וידע שלא יהרגנו עד  במחצית השקל

כיון כתב בחי' עץ יוסף ש ב"כיו. ו, וגם יקבל ממנו דברי פיוסשלום שישאלנו למה לא השיבו

זה מדת הענוה, ולכך בטח הקדים לו שלום, כבר ידע שיש בשר החסיד שהשר אותו שראה 

כאל יוידידי הגאון רבי מ  וכ"כ בחי' הצל"ח. עד שישמע טענותיו. בו שלא ימהר להרגנו

מ"ש (  בהקדים א"ו סק"ס 'סי "חאו)ט"ז שמואל רביע שליט"א העירני שכן כתב גם ה

לו היית יאומיד, כף יהיה די לו לומר תוהלא  ,עד שאפייסך בדברים לדקדק למה א"ל המתן

 ,אתה תמתין לי ולא תמיתני תכף רחךכל עש ז לואלא דבזה רמ ,כו' דםושר עומד לפני מלך ב

 ,ומתוך כך אפייסך בדבריםוכך, לה תשאלני למה עשית כך יכי אין זה חוק השררה אלא תח

 .על ונשמרתם נמצא שלא עברתי

 כיון שלא היה מלך לא היה סכנה בדבר - יישוב ג'
כיון שלא היה מלך לא שמותו חסיד שלא השיב שלום לאותו השר, על א לק"מלכאו' י"ל ד

שפיר נהג שלא השיבו שלום אותו השר רשאי להורגו, והיה סכנה גדולה בדבר, ולא היה 

 שאין צריך להפסיק באמצע תפילתו להדיאכן  שתירץשו"ר בחי' עין אליהו . באמצע תפילתו

 אר שזויבהשר הורגו היו תובעים את דמו, ו היהאלא למלך עובד כוכבים ולא לשר, כי אם 

אילו היית ו החסיד והשיב ,השר אמר מי היה תובע את דמך מידיהחסיד, שכוונת פיוס ה תהי

ושים לך, היו עמה  האם היית מחזיר שלום, ואם היית מחזיר שלוםעומד לפני מלך בשר ודם 

 הוא מחוייב לירא מן המלך. אףשלאותו השר ז ורמא"ל היו חותכים את ראשי, והתכוון בזה ל

 סבר שהשר עכו"ם ולכן התכוון להפסיקו בתפילתו - יישוב ד'

שהשר מתכוון בדוקא ליתן לו שלום באמצע תפילתו, עי"ל שמתחילה סבר אותו החסיד 

אע"פ שהכיר השר באותו חסיד שהוא מתפלל לפי הקב"ה, לפי שהיה אותו השר כופר 

לרבינו שו"ר ועובד ע"ז, ולכן אם היה משיב לו שלום היה נראה כאילו מודה לו באלהותו. 

 שתירץ כיו"ב ה"ד( )יסוד"ה פ"ה בספר אוצר המלך על הרמב"ם צדוק הכהן מלובלין זצ"ל 

 

גבי אלישע בעל כנפים במס' שבת )מט.( שמסר נפשו על  כדרך שנתבאר דאדם חשוב שאני

שכתב הריטב"א בחי' לכתובות )יט.( שודאי כל מה שאמרו חכמים מצות תפילין, וכדרך 

שבהן יעבור ואל יהרג שאין לו ליהרג ומתחייב בנפשו אם נהרג, מכל מקום אם היה גדול 

שהשליכו עצמן לכבשן  ועזריהמישאל  חנניהכך לצורך סייג הדור, כמו עובדא דהדור ועושה 

 , והן הן הדברים.האש בזה לא נאמר מתחייב בנפשו, והרי זה רשאי למסור נפשו

 יישוב ה'

גבי אלישע בעל כנפים במס' שבת )מט.( שמסר נפשו על  כדרך שנתבאר דאדם חשוב שאני

שכתב הריטב"א בחי' לכתובות )יט.( שודאי כל מה שאמרו חכמים שבהן מצות תפילין, וכדרך 

יעבור ואל יהרג שאין לו ליהרג ומתחייב בנפשו אם נהרג, מכל מקום אם היה גדול הדור ועושה 

שהשליכו עצמן לכבשן האש בזה לא  ועזריהמישאל  חנניהכך לצורך סייג הדור, כמו עובדא ד

 , והן הן הדברים.נאמר מתחייב בנפשו, והרי זה רשאי למסור נפשו

 סבר שמותר להכנס לסכנה במקום בזיון להשי"ת - יישוב ה'

ות למה הוכיח אותו כיוצא בזה ביאר בחי' גאון יעקב )נדפס בע"י חי' הגאונים( דהנה יש להקש

רק השמר לך " הנפש, שנאמר הגמון לאותו חסיד משני כתובים הבאים בתורה על שמירת

, והלא די היה בפסוק אחד, "ונשמרתם מאד לנפשותיכם"מהכתוב כן , ו"ושמור נפשך מאד

פסוק אחד מלמד שאסור להכניס עצמו לסכנה לדבר הרשות, ופסוק שני מלמד ש ותירץ

אסור להכניס עצמו לסכנה אפי' לדבר מצוה, וזה היתה כוונת ההגמון להוכיח את אותו ש

החסיד החסיד שאף לדבר מצוה כמו תפילה לא היה לו להכניס עצמו לסכנה, ועל זה השיבו 

קום אם היה משיבו שלום היה שהגם שודאי אף לדבר מצוה אין להכניס עצמו לסכנה, מכל מ

המלכים הקב"ה, כיון שהוא נמשל לשר המתחטא בתפילתו לפי זיון כלפי מלך מלכי כאן ב

קונו, בדיוק כמו שאילו היה אותו השר פוסק להשיב שלום בעוד היותו מדבר לפני מלך בשר 

 . ודם

ומבואר שאותו החסיד סבר שבאופן כזה שיהיה בזיון להשי"ת מותר להכניס עצמו לסכנה, 

ו להכניס עצמו לסכנה, דכיון שמפני הסכנה ואפשר שהש"ס סובר דמכל מקום אף בכה"ג אין ל

 .משיבו שלום לא הוי בזיון, וכמו שהתירו להשיב שלום בכמה מקומות בתפילה

 קיינזתפילתו היתה שגורה בפיו ויודע היה שלא  - 'ויישוב 

מו שמצינו שמא י"ל עוד שהיה אותו חסיד יודע בתפילתו אם שגורה על לשונו ומתקבלת כ

( במעשה שחלה בנו של רבן גמליאל וביקש רבי חנינא בן דוסא רחמים בגמרא ברכות )לד:

ואמר להם שכבר נתרפא, אמרו לו וכי נביא אתה, אמר להן לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, 

אלא כך מקובלני אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לא יודע שהוא מטורף, 

יס את עצמו בסכנה שהניח רגלו בחור הערוד שהיה ועל פי זה גם תירצנו היאך רחב"ד הכנ

ממנו, וכיון שראה שתפילתו  קיינזממית, שתחילה נשא תפילה להמית אותו הערוד ולא 

שגורה בפיו, יכול היה לסמוך על זה להניח עקבו בחור הערוד, וכמו כן בנידון דידן באותה שעה 

מאותו השר שלא יזיקו, וראה שנתן לו השר שלום, ביקש החסיד בתפילתו מהשי"ת שיצילו 

. ואע"פ שקצת דוחק לתרץ כן לגבי אותו קיינזשתפילתו שגורה בפיו לכן יודע היה שלא 

החסיד, כיון דמשמע שרק רחב"ד היתה תפילתו שגורה בפיו, מ"מ כיון שהיה אותו בעל 

ויש להוסיף בזה מ"ש המהרש"א  המעשה חסיד אפשר שגם אצלו תפילתו היתה שגורה בפיו.

אין לכן ו אלא נפעל בדרך הטבע, בגדר נס, ינוהתפילה אמה שנעשה בכח ידושין )כט:( שבק

 (.סימן מ'מה שהארכתי בזה לקמן )ראה , מנקין מזכויותיו

 כיון שהיה מקורב למלכותהתיירא מההגמון לא  - יישוב ז'
כיון שאמרו בגמרא א השיבני שמכאל שמואל רביע שליט"יידידי המופלג הגאון רבי מ

וידוע שכל מעשה בחסיד אחד אינו אלא ר' יהודה בן בבא או ר' יהודה זה היה בחסיד, שמעשה 

אם נאמר שהיה זה ר"י לפי"ז )שם( רב ניסים גאון, וכן דקדק  ,()ב"ק קג: תמורה טו: בר אילעאי

ות כמבואר בברכי"ל שלפי שהיה מקורב למלכות וראש המדברים בכל מקום בר אילעאי, 

לג:( במעשה דרשב"י שהעלהו המלך לגדולה אחר )סג:(, וכמבואר כל המעשה בשבת )

ששיבח את מלכות רומי, לכן לא חשש מההגמון שיהרגנו, דודאי לא יהרגנו המלך מאחר 

שדיבר טוב בעדם, והוסיף שבזה ניחא גם למה לא התפלל תפילה קצרה שהוא ידיד המלך 

 בהיותו בדרך.

 קיינזעושה לשמה יודע היה שלא כיון שהיה  - יישוב ח'
עיון יעקב מתרץ שכיון שהיה חסיד בטוח היה שיעשה לו נס, כמו שאמרו שם בגמרא, ב

 ,חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה אחת וחוזרין ושוהין שעה אחת

לה, תורתן היאך משתמרת, ומלאכתן היאך נעשית? יומאחר ששוהין תשע שעות ביום בתפ

ולכן כיון שראה אותו החסיד  מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת.אלא 

שהשר המתין עד שסיים כל תפילתו ולא רצה להזיקו מיד, ידע בו שאינו רוצה רק פיוס להשיב 

על שאלתו, לכך המתין לו עד שסיים כל תפלתו. ואע"ג שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה 

יודעים בנפשם שהם חסידים גמורים וכל כוונתם רק  קצרה, מכל מקום חסידים אלו שהיו

לשם שמים, על כן שומר מצוה לא ידע דבר רע, ומכל מקום עשה כן על ידי פיוס שיראה שזה 

 מדרך הטבע ולא דרך נס כדי שלא ינוקה מזכיותיו.

 שסמכו על עצמם מפני חסידותם להכניס עצמם לסכנה, והלא יו דברי תימה מה שכתבדברו

ואנשי מעשה הוזהרו במה שנאמר בתורה ונשמרתם, ואינם יכולים לסמוך על נס  אף חסידים

נתיירא מפני הסכנה ולא אף יעקב אבינו ועוד הלא  דהרי זה בכלל בהדי דכבשי רחמנא למה לך.

כמבואר  סמך על הנס הן כאשר ביקש עשיו להורגו, והן כאשר שמעון ולוי הרגו את שכם

יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אותי להבאישני ביושב  "ויאמר בכתוב )בראשית ל"ד ל'(

 .והיכוני ונשמדתי אני וביתי"הארץ בכנעני ובפריזי ואני מתי מספר ונאספו עלי 

על ידי  ויינזקלשמה סמכו על זה שלא  םמצוותמה שכתב שכיון שידעו שעשיית אך קצת ניחא 

שביאר שהטעם שריב"ל היה  בכתובות )עז:( , וכמו שמצינו כיו"ב בריטב"אעשיית המצוה
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 שסמכו על עצמם מפני חסידותם להכניס עצמם לסכנה, והלא יו דברי תימה מה שכתבדברו

ואנשי מעשה הוזהרו במה שנאמר בתורה ונשמרתם, ואינם יכולים לסמוך על נס  אף חסידים

נתיירא מפני הסכנה ולא אף יעקב אבינו ועוד הלא  דהרי זה בכלל בהדי דכבשי רחמנא למה לך.

כמבואר  סמך על הנס הן כאשר ביקש עשיו להורגו, והן כאשר שמעון ולוי הרגו את שכם

יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ  "ויאמר בכתוב )בראשית ל"ד ל'(

 .והיכוני ונשמדתי אני וביתי"בכנעני ובפריזי ואני מתי מספר ונאספו עלי 

על ידי  ויינזקלשמה סמכו על זה שלא  םמצוותמה שכתב שכיון שידעו שעשיית אך קצת ניחא 

שביאר שהטעם שריב"ל היה  בכתובות )עז:( , וכמו שמצינו כיו"ב בריטב"אעשיית המצוה

ק בעלי ראתן ועוסק עמהם בתורה, אע"פ שדבר זה הוא סכנה גדולה ועלול להידבק מחב

 לעוסקין בה לשמה.צלא ובודאי אגוני מגנא ואצולי מ ולמות, כיון שהיה עוסק בתורה לשמה

 שומר מצוה לא")קהלת ח'(  ה שנאמרב מצאתי להרד"ך )בית ב' חדר י"ג( שכתב שכל מ"וכיו

היינו דוקא בשומרה לשמה ונזהר בה כל ימיו, והוא זהיר וזריז ומהיר בה כל ימיו,  "ידע דבר רע

)ח"ג בלשון  יאלגאזבקהלת יעקב  א דשומר מצוה לא ידע דבר רע, והביאוובלא"ה אינו בכלל קר

וראה מה שכתבתי בזה עוד  )מע' מ' אות קע"א(. קארטשין בנ"א אות רמ"ו(, ובספר בגד אהרן

 בסופו(. ראתן ועוסק עמהם בתורה )סימן ל"ה יין ריב"ל שהיה מחבק בעלבעני

 מכח שקבע בליבו שאין עוד מלבדו - יישוב ט'

בטח על לא  בי חנינא בן דוסארש ( מבארב"ג פרק י)ש"נפש החיים הגר"ח מוולאז'ין בספרו 

ו בלב ידע ושיער בנפשו שזאת האמונה קבועהרק  ,זכות קדושת תורתו ומעשיו המרובים

 תהכוחווהדביק עצמו בקדושת מחשבתו לבעל  ,שום כח כלל רךלאמיתה שאין עוד מלבדו יתב

אדון יחיד המלא כל עלמין ואין כאן שום שליטה ומציאות כח אחר כלל. לכן היה נכון לבו  ,כולם

 המרכבה טמאה. תמכוחוכים בטוח בזה שלא ישלטו עליו פעולות הכשפים הנמש

על הנס במה שזעק רבי מאיר ב יהאלוקעלה בדעתי בס"ד ליישב שזו היתה כוונת התנא ו

דמאיר ענני", שבאמירה ובקשה זו קובע אותה שעה בליבו שאין עוד  מנהמת ליבו "אלהא

מלבדו, ואין עוד שום כח בעולם שיכול לשלוט בו ולעשות בו כזה או אחר בלתי השי"ת לבדו, 

, וההצלה באופן זה זצ"ל בנפש החיים מוולאז'יןנבוכים והגר"ח  וכדברי הרמב"ם בספרו מורה

לא נחשבת לנס כלל, כי השי"ת עיניו פקוחות על העולם כולו ליתן לכל איש די מחסורו 

ולשומרו מכל פגע ומקרה רע. ולפי זה כלפי רבי מאיר בעל הנס שיודע היה בעצמו שיכול 

עבד כל מחשבתו אך ורק לכך, לא היה נחשב הדבר לקבוע הדבר בליבו בלב גמור ומוחלט ולש

למכניס עצמו לסכנה, אולם אנן יתמי בתר יתמי ודאי שאין לנו את הכח לסמוך על עצמנו להיות 

ובנפש חפצה ואין אנו יכולים לסמוך על זה  הבטוחים בעצמנו לקיים סגולה זו במחשבה גמור

 על כך אלא בשביל הצלת נפשות. להכניס עצמנו לידי סכנה, ועוד שאף רבי מאיר לא סמך

ין יענ ( שכתב,ב"פרק י 'שער ג)נפש החיים  וין זצ"ל בספר'ח מוולאז"הגרפורסמים דברי דהנה מ

גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא 

האמיתי ואין עוד  קיםובו לאמור הלא ה' הוא האלייעשו שום רושם כלל כשהאדם קובע בל

מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו 

טול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם ומשעבד ומדבק טוהר יבו ביומבטל בל

כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יבטלו מעליו כל  ,מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא

. וידוע דבר זה כבדוק ומנוסה, והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כללהכוחות 

 ומובא עוד שהגר"ח מבריסק זצ"ל העיד שבכח זה עבר את המלחמה בשלום, וכשנתפס בנו

 

יעץ לו לשנן מאמר זה בספר נפש החיים ועל ידי כך ניצול, וכן ידוע בזה המעשה  ,הגרי"ז לצבא 

 ס על ידי ששינן זאת בעצתו של הגר"ח מוולאז'ין זצ"ל.באחד שניצל משוטרי המכ

שכתב  א("פרק נברמב"ם בספרו מורה נבוכים )ח"ג  ונראה דיסוד הדברים מבוארים כבר

שויתי ה' לנגדי תמיד " המלך ע"ה , ואמר דוד"אל תפנו אל מדעתכם" שהשי"ת הזהירנו בתורתו

אילו הוא יד ימיני אשר לא ישכחה איני מפנה מחשבתי ממנו וכ " כלומרכי מימיני בל אמוט

ומוסיף הרמב"ם לבאר  האדם כהרף עין לקלות תנועתה, ומפני זה לא אמוט כלומר לא אפול.

שעל כן על האדם לעשות עם עצמו עבודה להשיג כוונה זו בליבו בכל חיי היום יום, ואפילו 

התורה על ידי בשעת אכילה ושתיה ובעת דיבורו עם בני אדם, ואצ"ל בשעת תפילה וקריאת 

  בליבו מחשבתו בהשי"ת כךיקבע האדם ש שיעורהכפי ש שמתבונן בהם. ומבאר הרמב"ם

והאיש השלם בהשגתו אשר לא יסור שכלו מהשם תמיד תהיה ההשגחה בו  ,תהיה ההשגחה בו

באותה שעה תמעט ממנו קצת גם ההשגחה,  תפנה מחשבתו מהשם קצת עתים,כשתמיד, ו

ומפני זה יראה לי כי כל מי " וכותב הרמב"םממי שלא ישכיל כלל, ולא תסור ממנו אז כסורה 

שתמצאהו רעה מרעות העולם מן הנביאים או מן החסידים השלמים, לא מצאהו הרע ההוא רק 

בעת השכחה ההיא, ולפי ארך השכחה ההיא או פחיתות העניין אשר התעסק בו יהיה עוצם 

 ".הרעה

יום הדין )עמ' י"ט( כתב שודאי סגולה זו תועיל גם והגר"ח קרלנשטיין זצ"ל בקונטרס עצות ל

לזכות בדין בראש השנה, וביאר בזה מה שאומרים בסליחות "ותצילנו מכל גזירות אכזריות כי 

לך לבד עיננו תלויות" כלומר שבגלל שאנו מכירים ומבינים ומרגישים שרק הקב"ה יכול 

עד שמכריזין עליו למעלה, כי אין עוד להצילנו, ולא אף אחד אחר, ואין אדם נוקף אצבעו למטה 

יהי רצון שנדפס במחזורים לפני נוסח גופא זוכין למדת הרחמים. וכן ב מלבדו, על ידי זה

יעץ לו לשנן מאמר זה בספר נפש החיים  ,הגרי"ז לצבא

ועל ידי כך ניצול, וכן ידוע בזה המעשה באחד שניצל 

ס על ידי ששינן זאת בעצתו של הגר"ח משוטרי המכ

 מוולאז'ין זצ"ל.

ברמב"ם בספרו  ונראה דיסוד הדברים מבוארים כבר

שכתב שהשי"ת הזהירנו  א("פרק נמורה נבוכים )ח"ג 

 המלך ע"ה , ואמר דוד"אל תפנו אל מדעתכם" בתורתו

איני  " כלומרשויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט"

אילו הוא יד ימיני אשר לא מפנה מחשבתי ממנו וכ

ישכחה האדם כהרף עין לקלות תנועתה, ומפני זה לא 

ומוסיף הרמב"ם לבאר שעל כן  אמוט כלומר לא אפול.

על האדם לעשות עם עצמו עבודה להשיג כוונה זו בליבו 

בכל חיי היום יום, ואפילו בשעת אכילה ושתיה ובעת 

דיבורו עם בני אדם, ואצ"ל בשעת תפילה וקריאת 

 התורה על ידי שמתבונן בהם. 

בליבו יקבע האדם ש שיעורהכפי ש ומבאר הרמב"ם

והאיש השלם  ,תהיה ההשגחה בו  מחשבתו בהשי"ת כך

בהשגתו אשר לא יסור שכלו מהשם תמיד תהיה 

תפנה מחשבתו מהשם קצת כשההשגחה בו תמיד, ו

ולא באותה שעה תמעט ממנו קצת גם ההשגחה,  עתים,

וכותב ממי שלא ישכיל כלל, תסור ממנו אז כסורה 

ומפני זה יראה לי כי כל מי שתמצאהו רעה " הרמב"ם

מרעות העולם מן הנביאים או מן החסידים השלמים, 

לא מצאהו הרע ההוא רק בעת השכחה ההיא, ולפי ארך 

השכחה ההיא או פחיתות העניין אשר התעסק בו יהיה 

 ".עוצם הרעה

עמ' יום הדין )והגר"ח קרלנשטיין זצ"ל בקונטרס עצות ל

, וביאר בזה לזכות בדין ב"ה זו תועילסגולה י"ט( כתב ש

ת מה שאומרים בסליחות "ותצילנו מכל גזירות אכזריו

שבגלל שאנו מכירים ומבינים כי לך לבד עיננו תלויות" 

ומרגישים שרק הקב"ה יכול להצילנו, ולא אף אחד 

עד שמכריזין עליו אחר, ואין אדם נוקף אצבעו למטה 

גופא זוכין למדת  למעלה, כי אין עוד מלבדו, על ידי זה
לפני תקיעת שופר,  יהי רצוןנוסח הרחמים. וכן ב

אומרים: "סתום שטן ואל ישטין עלינו כי אליך 
"ואל ימשול  שני וחמישיוכן בתחנון תלויות עינינו", 

ביעלה ויבוא, "ובדבר ו כי לך עינינו תלויות". בנו קצף
ושיענו, כי ישועה ורחמים חוס וחננו ורחם עלינו וה

נינו נשואות אליך, ורק אליך, דכיון שעיאליך עינינו", 
 ורחמים. הנזכה לישוע

 

 

 

 

 

 

 
 

 להאזנה לשיעורי

 שליט"א      יוסף חי סימן טוב מוה"ר 

 מחה"ס "כרם יוסף" ו"אשכול יוסף" עה"ת
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  שיעור מיוחד: >

ם שהיו גדולים והזקני ך קרחיא

 במחלוקת?? בתורה חטאו 
 (337)חייג והקש 

 "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"
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 "וקול התור נשמע בארצנו"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"אעברה נא ואראה את 

 הארץ הטובה"

ול אכל" מעין שלושב אומריםהיאך 
 רצוננווכי  ,מטובה"ע ושבמפריה ול

 לעלות לארץ ישראל בשביל זה?

קדושת ש )או"ח סימן ר"ח( מתרץ הב"ח

הארץ הנשפעת בה מקדושת הארץ העליונה 

היא נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת 

ל כן הזהיר עהשכינה השוכנת בקרב הארץ כי 

ולא תטמא את "ד( "ה ל")במדבר להכתוב 

הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן 

ואמר  "בתוכה כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל

אם תטמאו את הארץ נמשכת הטומאה גם 

בפירותיה היונקים ממנה וכבר נסתלקה 

, השכינה מקרב הארץ אשר אני שוכן בתוכה

שהרי היא  ,ממש בגוף הארץ הכוונה שוכן

ועל  ,נסתלקה מפני הטומאה שטימאתם אותה

כי  ,מתוך בני ישראל ומסלק שכינת ידי זה גם

כלם פירות היונקים מטומאת הארץ ואעל ידי 

הטומאה נכנסת אשר כי כ ,נסתלקה השכינה

עם אכילת פירות בתוך בני ישראל יוצאת 

ועל כן ניחא  ,כנגדה הקדושה מקרב ישראל

ונאכל מפריה ונשבע " שאנו מכניסין בברכה זו

כי באכילת פירותיה אנו ניזונים  "מטובה

 .הבע מטובמקדושת השכינה ומטהרתה ונש

דכוונת הב"ח דמכל  וביארו המפרשים

 סלהיכנמקום משה רבינו בודאי שלא ביקש 

לארץ ישראל לאכול מפריה בשביל לזון 

מקדושת השכינה על ידי אכילתן, שהלא הרי 

ריך לאכול, וכל מה משה רבינו כלל לא היה צ

שאכל היה רק משום אל ישנה אדם מן המנהג, 

וגופו כבר נזדכך ונטהר שהלא עמד שלושה 

פעמים ארבעים יום בלא מאכל ומשתה, וזהו 

מה שאמר רבי שמלאי וכי לאכול מפריה הוא 

 על ידי פרותיה. רולהיטהצריך כדי להתקדש 

שמה  ( מתרץח"סימן ר) מרן הבית יוסף

שאנו אומרים בברכת מעין שלוש "לאכול 

ינו לא מפני שבקשתמפריה ולשבוע מטובה" 

האכילה, אלא  לעלות ארץ ישראל לתכלית

בברכה אחר כך  יםשאומר מהמפני  הטעם

 תכלית " שזהובטהרהונברכך עליה בקדושה "

מפני  ברכהשהאלא משום  הכוונה בברכה,

לכן  , כי אי אפשר לברך בלא לאכול,האכילה

 .ע מטובהוהוא אומר ונאכל מפריה ונשב

תורת זאב  הגרי"ז מבריסק זצ"ל )עיין

ל"ב, הגדה מבית לוי( מתרץ שאין  זבחים סי'

כוונת הברכה לסתם פירות ארץ ישראל, אלא 

כן משמע מלשון שו ,פירות ירושליםהכוונה ל

והעלנו עיר הקודש  הברכה "ובנה ירושלים

". ל מפריהכונא ושמחנו בבניה וכו'לתוכה 

שנזכה לאכול  ועדיין אין הכוונה כפשוטו

אבות במפירות ירושלים שהרי אמרו חז"ל 

שאין נוטעים נטיעות  "ב(ה ה"פרק ל) תןנבי דר

שנזכה לזמן שבו נאכל  אלא הכוונה ושלים,ביר

מעשר שני ונטע רבעי שדינם פירות של 

 אכלים אלא בירושלים, ולכן פירותשאינם נ

 אלו נקראים פירותיה של ירושלים.

  

 'ו יישוב

שנהיה בריאים ושלמים ושבעים בקשתינו 

 להיות חזקים לעבודת השי"ת

  

 בספר הסדר הערוך )על הגדש"פ עמ'

שאנו מבקשים לאכול  שנ"ז( מתרץ

מפריה ולשבוע מטובה מפני שבזמן 

 מאמר זה מתוך הספר "שאגת יוסף" ענייני סכנה רפואה ופקו"נ בהלכה ובאגדה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

חנויות הספרים המובחרות ובנקודות בלהשיג 
 המכירה

 

 

 העתירו לרפואתה השלימה של אם הילדים

 רבקה בת אסתר בתשח"י

 

חנויות הספרים בלהשיג 
המובחרות ובנקודות 

 המכירה
 

 

 העתירו לרפואתה השלימה של אם הילדים

 רבקה בת אסתר בתשח"י

 

 הופיע!
 עמודים 350

"כולו ממתקים וכולו 
ות, מחמדים, בבהיר

בסברא ישרה, בבקיאות 
בשפה ברורה גדולה, 
שספר ובטוחני  ונעימה,

לה על שלחן יעזה 
ורבים יאותו  מלכים,

 לאורו".

 

מלא וגדוש  ספר זה
 בדברי תורה ערבים

ויש בו היקף  ושמחים,
ופותח שערים  גדול,

 שובים אלו,בעניינים ח
יה לתועלת ובעז"ה יה

לכל מבקשי ולברכה 
 .תורה
 

כבר איתמחי גברא בסדרת 
 על הש"ס "כרם יוסףהספרים "

ו"אשכול יוסף" עה"ת, שהתקבלו 
ועתה בא בספרו בעונג ובשמחה, 

על עניני סכנה, פיקוח נפש  החדש
גילה בקיאות נפלאה, וורפואה, 

וסידר הדברים דבר דבור על 
וטרח טעם ודעת,  אופניו, בטוב

ויגע להוציא דבר מתוקן מתחת 
 .יועיל הרבה ידו, ובעז"ה

 

 להשיג בחנויות הספרים המובחרות ובנקודות המכירה 
  מאה שערים ראור החיים סנט מיר ליד 1בית ישראל ספרי הישיבה  צומת בר אילן יפה נוף  :ירושלים

 מול הבנק רח' דוד הספריה הספרדית שוק הבוכרים 1דוד  הפצת ספרי קודש 51 א"שמ ספרי מאה שערים

 שוק מחנה יהודה 5שוורץ  מלכות קודש אבעלזבהמ"ד ולדמן  מוסיוף ע"י בהכנ"ס בצלאל

 4515944-310 משפ' כהן 1415545-30 פינת הרב קוק 44ר' עקיבא  משפ' שבתאי  בני ברק:

 05451-45-313 פלא' 5300הרב ארביב, הפורצים   נתניה: 1939905-30 4בן זכאי  סימן טוב,משפ'  ביתר:

 00094-94-314 משפחת דוד 0ג' רמת ב"ש 0005 דבורה הנביאה 4535915-310משפ' שחמורוב  :בית שמש

  4033550-310 , 00צ'קרוב רח' המשחררים  משפ' נתיבות: 91550-94-314פלא'  0סביון  משפ' כהן רכסים:  

 3145555519 - 09העבודה רח'  "מוריה" אשקלון: 3100555134פל'  1104רח' יוסף קארו חזן  הרב אופקים:

 הפצת מאזניים )וגשל(  :חו"ל  4551014-310או  4543990-310הרב שאלתיאל   חיפה:

 ספר חובה בכל בית בישראל!
 

   

 

 

  keremyosef@okmail.co.il  5-0202-28-578/  7333735-50הפצה ראשית: 
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