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     וטו' בשבט -שלח ב לפרשת   תורה  דברי     
 

באופן טבעי, כדרכו של הנהיג אותם השם יתברך לא " פלשתים ולא נחם אלוקים דרך ארץ א{"

בני ישראל נהג השם יתברך   עם ולחם עולה מן הארץ, ואילו , עולם,שהרי נהוג בעולם כי מים יורדים מן השמים
    ילקוט{}                                                  {.עלי באר} מן האדמה  להם ומים העלה  }מן{ לחם הוריד מן השמים , להיפך

 

אי פעם בני ישראל יוכלו מן השמים רצו ש "'ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא" {ב

אפילו  , בתקופות מאוחרותעצה לעצמם ולהחזיק מעמד  שיכלו למצואדרכים שאינם כה חלקות  וישרות, לעבור 
 { }שפת אמת       עקלקלה ורחוקה.                                                                             , דרך תהיה משובשתה כאשר 

 

בשר הם צעקו על עצם היראה הזאת, לבם כאב להם על אשר הם מתייראים מפני  " וייראו מאוד ויצעקו" {ג

   }מאור ושמש{                           איזהו דבר חוץ מהשם יתברך . אמיתי מתבייש מאוד לפחד מפני א שמים , כי ירודם
 

מתנה טובה יש ", דהיינו לגבי שבת בגמרא שבת ומריםמה שחז"ל א ועיד ם השבת" ראו כי ה' נתן לכ"ד{ 

  " תנה מ" הוא סופי תיבות תהשב םכל ן ' נתה" ויש לומר שזה מרומז בפסוק דנן: כי "בת שמה שלי בבית גנזי ו

 }אבי מורי שליט"א{                                                                         כי שבת נקרא מתנה שניתנה לישראל.לרמז 

     לטו' בשבט
 

דהנה אדם מתיישב בשולחן ט"ו' בשבט והשולחן עמוס בכל מיני   טוב,  אמר יהודי , בשבט חיזוק גדול מט"ו {ה

רות עסיסיים ומתמלא פליאה עצומה. בחוץ כל העצים ריקים בלי שום פירות, איך הגיע לשולחני כ"כ הרבה  פי
גיע חודש ניסן ראיתי לאט לאט  ומתבונן עוד ואומר לעצמו גם שנה שעברה חשבתי כך, אבל כשה  פירות נפלאים? 

ות בעצים והעצים הריקים מקבלים פנים חדשות ומהם יש לי עכשיו את כל הפירות. גם עכשיו שהעצים  פיר צומח
לעץ השדה יש זמנים קשים שנדמה לאדם שהוא עץ ריק   נמשלכן הדבר באדם ש, בעזהשי"תיקים הם יתמלאו ר

כלום ואח"כ התקדם  לחות שלו ונזכר שכבר פעם גם חשב שהוא ולא מסוגל לכלום, אבל כשמזכיר לעצמו את ההצ
   תקדם בעזרתו יתברך שמו. ודפח"חזה מחזק אותו להתרומם גם עכשיו בתקווה שימשיך לה 

   

 }אבי מורי שליט"א{                                                      ".ועץ השדה יתן פריו" יאבגמטר" "חמשה עשר בשבט{ ו

 

 חג הסוכותלמאוד להתפלל על אתרוג נאה ומהודר מסוגל בט בש חמשה עשרביום בני יששכר שידוע מספר  {ז

    }אבי מורי שליט"א{                                                    ."לבקש על אתרוג יפה " יאבגמטר "חמשה עשר בשבט"וי"ל 

 
 

 גוט שבת, שבת שלום
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 משה יוסף שטרן 
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