
פרשת בשלח תשפ"ג
מעלת האמונה החושית

“וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה’ במצרים ויראו העם את ה’ ויאמינו 
בה’ ובמשה עבדו” )י”ד ל”א(.

ישראל  ים סוף האמינו עם  הפסוק כאן משמע, שרק עכשיו בקריעת  בלשון 
בקב”ה ובמשה, כיון שראו את היד הגדולה במצרים.

והעניין צריך ביאור, שהלא כבר במצרים ראו ישראל את יד ה’ שבמכות מצרים, 
ומדוע לא זכו להגיע לאמונה עד קריעת ים סוף.

ונראה בביאור הדברים, שבוודאי בהיות ישראל במצרים כבר זכו להגיע לאמונה 
שכלית ולא כפרו בה’, אבל עדיין לא הגיעו לאמונה חושית ממש, אבל בקריעת 
)מכילתא  וכמו שאמרו חז”ל  ישראל להגיע למדריגת אמונה בחוש,  זכו  ים סוף 
בשלח פ”ג דשירה( “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי בנבואה” 
ומתוך דבקות זו בקב”ה הגיעו למדריגת אמונה בחוש ממש, מה שלא זכו לה עד 

עכשיו.

ויש להוסיף בביאור הדברים עפ"י מה שאמר הגראי"ל בלוך מטלז זצ"ל שכשם 
שכל אדם 'מרגיש' שאביו זהו אביו, ואינו צריך לטרוח לחפש לכך ראיות שכליות, 
ואף שאם ידון עפ"י ראיות שכליות הרי ימצא שאין בידו הוכחות גמורות אלא זהו 
רק רוב שנולד לאמו מאביו וכמבואר בגמ' בחולין )י"א, ב( מ"מ הוא מרגיש האמת 
שזהו אביו ואינו חושש לצד המיעוט לומר שאין זה אביו, כך גם תכלית מדריגת 
האמונה הוא 'להרגיש' את האמת שהקב"ה חי וקיים ושכינתו שרויה בתוכינו, 
ונראה שזהו מדריגת האמונה שזכו  בלא צורך בחקירות שכליות כלל, עכ"ד. 
ישראל על הים, שעד עכשיו בעשרת המכות רק 'ראו את האמת' מכח הוכחות 
שכליות וברורות, אבל עכשיו זכו 'להרגיש' כן מתוך קירבה עצומה והשראת 

השכינה, וכמו בן שמרגיש על אביו שזהו אביו ואינו צריך הוכחות שכליות.

הדבר שלא השיגו עד עכשיו מדריגת אמונה חושית נראה, מפני שעד  וטעם 
עכשיו עדין לא פקעה מהם גלות מצרים לגמרי, )וכמבואר ברש”י במגילה י”ד ע”א, 
עיי”ש, וע”ע ברבינו בחיי ריש וארא(, וכל זמן שלא נגאלו לגמרי מגלות מצרים בגוף 
שנגאלו  סוף  ים  בקריעת  ורק  חושית,  לאמונה  לזכות  יכולים  היו  לא  ובנפש, 

לגמרי ממצרים, היו יכולים לזכות במדריגת האמונה דאמונה חושית.

שירת הים – על הרעה כמו על הטובה

“וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה’ במצרים”, )י”ד, ל”א(.

את  עכשיו  ראו  הם  והלא  במצרים’,  ה’  עשה  ‘אשר  הלשון  מהו  ביאור  צריך 
הניסים שאירעו על הים ולא מה שאירע בעבר כשהיו במצרים, והיה ראוי לומר 
לכאורה שעשה ה’ בים. ]ועפ”י פשוטו )ועיי”ש ברמב”ן( יש לפרש שהכוונה ל’עם מצרים’ 

ולא ל’ארץ מצרים’, וכעין שנאמר וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים[. 

שום  יוצא  שאין  למפרע  הבינו  הם  הים,  על  ישראל  עמדו  שכאשר  ונראה 
בגלל  שרק  ראו  שהלא  ית”ש,  מאתו  לטובה  הם  הייסורים  וגם  מהקב”ה  רע 
שם,  ונטבעו  סוף  לים  הגיעו  ישראל,  כלל  אחרי  לרדוף  פרעה  של  עקשנותו 
ונתברר שהדבר שפחדו ממנו בתחילה מאוד וכמו שכתוב )שמות י”ד, י( “וייראו 
את  להטביע  כדי  לטובתם  היה  גופא  הוא  ה’”,  אל  ישראל  בני  ויצעקו  מאד 
פרעה וחילו בים סוף, ומזה הבינו שכמו כן גם כל הצרות שעברו במצרים היה 
לטובתם. ומה עוד, שכיון שבאו למדריגה נשגבה שראתה שפחה על הים מה 
שלא ראה יחזקאל בן בוזי, השיגו בדעתם את ההשקפה הבהירה שהכל לטובה 
מאת השי”ת, ועל זה גופא שוררו שירה שהיד הגדולה הפועלת לטובתם עכשיו 
בים, היא בעצם אותה היד אשר פעלה במצרים, וכל הצרות הגדולות שעברו 

עליהם במצרים הם מידו הטובה של הקב”ה שעשה עמהם לטובתם.

ה’ במצרים, שמידת הגדול מרמז על  הגדולה’ אשר עשה  ‘היד  שנאמר  וזהו 
מידת טובו של הקב”ה וכמש”כ רש”י בפר’ ואתחנן )דברים ד, כד( “את גדלך” – 

זה מידת טובך, עיי”ש. 

שמע  קריאת  בברכות  שאומרים  מה  היטב  לבאר  נראה  ועפי”ז 
“שירה חדשה שיבחו גאולים", וצריך ביאור מהו הכוונה ‘שירה חדשה’, ומהו 
‘חידוש’  זו. אמנם לדרכינו יתבאר הטב, שבשירת הים היה  ה’חידוש’ בשירה 
גדול, שוררו שירה גם על השעבוד עצמו שנראה רע, ולא כשאר שירות שהם 

על מה שנראה טוב.

השירה לקב"ה הוא סגולה לישועה

"אז ישיר משה" )ט"ו, א(. 

ד( "מהולל  כ"ב,  ב,  )שמואל  וכדכתיב  גדולה לישועה,  לקב"ה הוא סגולה  השירה 
אקרא ה' ומן אויבי אוושע", ומשמע שעל ידי שמהללים את ה' זוכים לישועה 
מאויבינו. וכן כתיב )תהלים כ'( "נרננה בישועתיך ובשם אלוקינו נדגול ימלא ה' 
להשי"ת  הודאה  והיינו  בישועתך"  "נרננה  ידי  שעל  ומשמע  משאלותיך",  כל 
וכן  פ"ד(,  סוף  שה"ש  במדרש  וכמבואר  שירה  אמירת  על  קאי  זה  )ופרק  לישועה,  זוכים 
אומרים בתפילה "רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונוושעה כי תהילתינו אתה", והרי 
שכיון "שתהילתנו אתה" לכן ראוי לזכות לרפואה וישועה, וביאור הדברים נראה 
וכדכתיב  כי כל מה שברא הקב"ה את עולמו הוא להביא כבוד שמים  בפשוטו 
)ישעיהו מ"ג, ז( "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו", וכשאדם 
משורר לקב"ה ומייחס את הניסים אליו ית"ש, מתעורר רצון הקב”ה לתת שפע 
נוסף של ישועה כדי שימשיכו לברך את שם ה’ על ידי שיקבלו עוד טובות וחסדים. 

וזהו לימוד גדול שכשאדם נמצא בצרה רח”ל ראוי לו להודות להשי”ת על כל 
הניסים והחסדים שעשה עמו הקב”ה עד עכשיו, וממילא בכח זה יכול לזכות 

לישועה. 

מיליוני  במאות  המוקפים  קטן  עם  אנחנו  שהלא  לזמנינו,  גדול  יסוד  גם  וזהו 
ישמעאלים הרוצים לפגוע בנו ובדרך הטבע היו יכולים לכלות אותנו לגמרי, 
וכל קיומינו כאן הוא בדרך נס )שלא כאותם התולים זאת במחשבות כפירה של כוחי 
ועוצם ידי(, והדרך המובחרת להינצל מהם הוא לספר בניסי הקב”ה ונפלאותיו 
שהצילנו מידם עד עכשיו, ועל ידי שאנו מספרים בניסי השי”ת שמצילנו מהם 
יש לנו לקוות שהקב”ה יתמיד לשמור עלינו מכל צרה, ובפרט בעת שמתעורר 
עת צרה ח”ו ונשקפת סכנה מהם יש להתעורר לספר את ניסי השי”ת ולייחס 

את השמירה אליו ית”ש.

וזהו סוד מה שכתב הכף החיים )רפ”א, ח( וז”ל “קבלה בידינו מרבי יהודה החסיד 
עצמו  על  האדם  לקבל  תבוא,  שלא  צרה  כל  על  מסוגל  חי  כל  נשמת  ששבח 
כשיהיה ניצול ממנה לומר נשמת כל חי בתודה וקול זמרה בפני עשרה”. וביאור 
הדברים שאם מקבל האדם על עצמו להודות לקב”ה על חסדיו ולומר נשמת, 
גופא סיבה לישועה כדי שיתרבה כבוד שמים בשעה שיודה לקב”ה  זהו  הרי 

ויכיר בחסדי המקום.

יסוד מחלות הגוף הם בחטאי האדם

“כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה’ רופאיך”, )ט”ו כ”ו(.

וביה, שהלא בתחילת הכתוב  מיניה  ונראה כסותר  ביאור  צריך  הפסוק  לשון 
נאמר “כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך”, ומבואר שהמחלות 
לא יבואו כלל, ומיד אח”כ נאמר “כי אני ה’ רופאיך”, ומשמע שיהיו מחלות אלא 

שהקב”ה ירפא אותם, וזה נראה כסתירא מרישא לסיפא.

ונראה לבאר בזה עפ”י יסוד גדול במחלות האדם, שכל המחלות שיהודי סובל 
בגופו, שורשם הם מחמת חטאי האדם שמותירות רושם פגם וקלקול בנשמתו, 
והקלקול בנשמה מותיר את חותמו על הגוף במחלות שונות, ולפי”ז יש לפרש 
את הבטחת השי”ת, שירפא את שורש המחלה שהיא בנשמתו, והיינו שיכפר 
על חטאיו, ועל ידי זה לא יופיעו בגופו מחלות כלל, וזהו ביאור הכתוב: “כל 
המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך” בגוף, “כי אני ה’ רופאיך” בנשמה, 

בעל תשובות והנהגות

נדבת ידידינו עוז הרב יוסף נפוסי שליט"א ממקורבי מרן רבינו שליט"א 
לרגל שמחת הולדת נכדו בן לבנו הרב דניאל שליט"א, ולעילוי נשמת אחיו הגדול ר' 

שמואל בן מזל ע"ה, ולע"נ אסתר בת לוסי ע"ה, תנצב"ה

נדבת ידידינו עוז העומד לימינינו הרב מורי בנק שליט"א ממקורבי מרן שליט"א
לעילוי נשמתי אמו בלומא יעטא בת יצחק יעקב הלוי ז"ל, ת.נ.צ.ב.ה.

נתרם לע"נ הגאון רבי שמריהו אריאלי 
זצ"ל - מחותנו וידידו מנוער של מרן רבינו 
שיבדלחט"א, נלב"ע מוצאי שמחת תורה 

 תשפ"ג
הונצח על ידי נינו אלעזר דוד שטרנבוך נ"י

 לעילוי נשמת אור העולם רבי משולם דוד הלוי סאלוויצ'יק זצוקלה"ה,
אי צדיק, אי חסיד, אי עניו, אי המאור הגדול, נלב"ע ח"י שבט תשפ"א, ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח על ידי תלמידו אשר זכה להתקרב לאור תורתו ויראתו, וגם רבי דוד 
זצוק"ל לא זז מחבבו,

הגאון הנודע רבי אברהם יחיאל הלוי דויטש שליט"א גאב"ד ור"מ מעלה אדומים

נתרם לע"נ האי גברא רבה הרה"ג ר' 
אבנר ב"ר מנחם זומר זצ"ל ממקורבי 
מרן רבינו שליט"א, עמל בתורה בכל 

 כוחו והיה ירא שמים מרבים
נלב"ע י"ג שבט תשע"ז, ת.נ.צ.ב.ה. 
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וכיון שהנשמה תתרפא לגמרי ממילא לא יבואו כלל מחלות על הגוף.

נאמר בפסוק במשלי )כ”א ג’( “שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו”,  וכעי”ז 
ופירשו חז”ל )תנחומא מצורע( “אל תיקרי מצרות אלא מצרעת”, ונראה בביאור 
והנגע  הקלקול  מחמת  הוא  הגוף  חולי  שיסוד  שנתבאר  מה  פי  על  הדברים 
הייתה  בגלוי,  עמנו  הקב”ה  נהג  בהם  כתיקונם  שבזמנים  אלא  שבנשמה, 
הצרעת שבנשמה מותירה את חותמה על הגוף מבחוץ, אבל בזמנינו שאנחנו 

חיים בהסתר ואין הקב”ה מגלה את חטאי האדם להדיא על ידי סימנים בגופו, 
הרי הצרעת נשארת בנשמתו בלבד.

והדרך לרפאות את הנשמה ממחלותיה הוא רק על ידי תשובה, ולכן מביא 
מחלות  ידי  ועל  יוכיח”,  ה’  יאהב  אשר  “את  כי  הגוף  על  מחלות  הקב”ה 
הגוף מתעורר האדם לשוב בתשובה, ועי”ז יתכפר לו ויתרפא ממחלתו גם 

בנשמתו.

דברים שנאמרו )דרך הטלפון( לכינוס כלל תושבי נוה יעקב לאחר הפיגוע הקשה שאירע בשכונה בשב”ק שעבר
פגע בנו חרון אף ה’ וחמתו, ונתקיים בנו הפסוק )איכה ב, ב( “בלע ה’ ולא חמל 

ביום חרון אפו”. אוי לנו כי חטאנו, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה’.

על  “גזירה  זהו  אלא  שנהרגו,  הקרבנות  על  רק  גזירה  זה  שאין  לדעת  צריך 
כדי לעורר אותנו בתשובה,  ציבור  והקב”ה לקח אותם לקרבנות  הציבור”, 
ולכן האבלות כאן איננה רק אבלות פרטית של הקרובים, אלא זהו אבילות 
כללית של כל בית ישראל, “וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה’”, 

ועלינו לפשפש במעשינו ולשוב בתשובה.

אם לא נשוב בתשובה אנו מזמינים לעצמינו עוד קרבנות ח”ו
ממנהג  זה  דבר  יאמרו  “אם  תעניות(  הלכות  )ריש  הרמב”ם  שכתב  מה  וידוע 
העולם אירע לנו, הרי זו דרך אכזריות ותוסיף הצרה צרות אחרות”, ופירש 
כן הפסוק “ואם תלכו עמי בקרי ולא תאבו לשמוע לי, ויספתי עליכם מכה 
הדברים  נתלה  אלא  לתשובה  נתעורר  לא  שאם  והרי  כחטאותיכם”,  שבע 
במקרה, אנו מזמינים לעצמינו ח”ו עוד קרבנות ל”ע, אבל אם נזכה להתעורר 
עכשיו לתשובה, יקוים בנו הפסוק )תהלים ע”ח ל”ט( “והוא רחום יכפר עוון ולא 

ישחית, והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו”.

התבוננות בטעם הדבר שלא זכינו לשמירת השבת
שומרי  של  בשכונה  קודש  בשבת  פיגוע  אירע  היאך  להתבונן  ראוי  והנה 
רס”ז(  )או”ח  הטור  שכתב  וכמו  ישראל,  עם  על  שומרת  השבת  והלא  שבת, 
שאין אומרים בליל שבת “שומר עמו ישראל לעד”, כיון שאין צריך שמירה - 

שהשבת שומרת על ישראל.

דווקא  הוא  ברורה, שכל מה שזוכים לשמירת השבת  לזה  התשובה  אמנם 
ברית” בינינו  אם אנו שומרים את השבת כראוי, כי השבת קודש הוא “אות 
לבין הקב”ה, וברית זהו התחייבות של שני צדדים, ואם אנו לא שומרים על 

הברית, אז גם הקב”ה לא שומר בריתו איתנו. 

וכן אומרים בזמירות שבת “כי אשמרה שבת – ק-ל ישמרני”, והרי שרק אם 
שומרים שבת אז זוכים ש”ק-ל ישמרני”. וכן אומרים בקינות בתשעה באב: 
“שכחנו שבת בליבות שובבים, ש-ד-י שכח כל צדקותינו”, והרי שאם אנו 

שוכחים את השבת הרי הקב”ה שוכח את צדקותינו ואינו מגן עלינו. 

צריכים לפעול כאן לסגור הכבישים בשבת קודש
והנה כאן באיזור הכבישים הפתוחים לנסיעה בעצם יום השבת קודש רח”ל 
אף שזהו שכונה שרובא דרובא הם חרדים ממש, ואין לשתוק ולהניח כן את 
המצב, אלא חייבים לדרוש ולסדר שהרחובות כאן יהיה סגורים בשבת ובזה 
וזהו  עלינו,  תשמור  השבת  שגם  ונזכה  השבת  בשמירת  חובתינו  את  נקיים 

מצוה גדולה, וכל מי שיפעל בזה שכרו רב מאוד. 

שפגש  זצ”ל  מסדיגורא  מרדכי”  ה”כנסת  בעל  האדמו”ר  כ”ק  לי  וסיפר 
בכנסייה הגדולה את הקדוש רבי אלחנן וסרמן זצ”ל, וסיפר לו שהוא עומד 
לנוסע לארץ ישראל להשתקע בה, ונבהל ר’ אלחנן ואמר לו “אני בשום אופן 
לא הייתי יכול להיות בתל אביב, שאם אראה חילול שבת בארץ ישראל, לא 

אחזיק מעמד מרוב צער מה נעשה בהיכל ה’.

זצ”ל  שניידער  משה  רבי  הגה”צ  למו”ר  כשבאתי  אחד  שבוקר  וזכורני 
ראיתיו בוכה ממש, ושאלתיו על זאת, והשיב לי שבלילה האחרון נודע לו 
שבירושלים עיה”ק מחללים שבת בפרהסיה, ולא האמין שיכול להיות דבר 
כזה, ואמר לי “לא ישנתי כל הלילה רק בכיתי ובכיתי”. וזה היה ההסתכלות 
של גדולי הדורות הקודמים, ואנחנו חייבים להתעורר לפעול גם עכשיו למען 

כבוד השבת, שהכבישים כאן יהיו סגורים בשבת.

עצות למנוע סילוק השכינה
והנה עכשיו שראינו שלא זכינו לשמירה מהשמים, צריכים אנו לחפש עצות 

מה לעשות כדי שהשכינה לא תסתלק מישראל.

אכן בתורה”ק מפורש שהפריצות גורם לסילוק השכינה וכמו שכתוב )דברים 
כ”ג, ט”ו( “וראה בך ערות דבר ושב מאחיך”, ובזמנו זעק הקדוש החפץ חיים 
זצוק”ל שהאסון הכי גדול שיכול להיות לעם ישראל הוא ח”ו פריצות שעליה 
כתוב “ושב מאחריך”, ועל כן החיוב מוטל על כל אחד לשמור שעכ”פ אצלו 

לידע  ויש  ביתו.  אנשי  עוונות  על  נתפס  אדם  שהרי  בצניעות,  יילכו  בבית 
ובתורה,  בקדושתן  והבנות  הבנים  לחינוך  גם  מזיק  בצניעות  שהחיסרון 

ומאידך ככל שהאשה מתחזקת בצניעות כך זוכה לזרע קודש עבדי ה’.

ובמיוחד יש לעורר על ה”פאות ארוכות” שהתחילו גם אצל נשות בני תורה, והוא 
ה’, ומכשיל גם אחרים בברכות לבטלה, שאם אומרים לפניה  וחילול  פריצות 

ברכות או קידוש, הרי”ז ברכה לבטלה. ]א.ה. עי’ בתשובות והנהגות ח”ו סי’ כ”ב[.

טומאת האינטרנט מסלק את השכינה
טומאה  שהכניס  האינטרנט  סכנת  על  לעורר  היום  השעה  חובת  הכל  ועל 
בבתי ישראל והפיל חללים רבים, ומסלק את השכינה מישראל. וצריך לדעת 
על  לעמוד  וצריך  דוגמתו,  שאין  נשמות”  משחית  “כלי  הוא  שהאינטרנט 
המשמר להתרחק מאוד מזה, ולהזהיר על כך בזהירות יתרה כעין פיקוח נפש. 

וכמו כן ההורים צריכים לשמור את הילדים מהאינטרנט, ולהסביר להם איזה 
הילדים  של  חבריהם  הם  מי  תמיד  ולבדוק  אלו,  כלים  הם  ותועבה  טומאה 

והיכן הם מסתובבים, כדי להינצל מחברים רעים שטמאים בטומאה זו.

יעסוק בתורה ובגמילות חסדים
וכל אחד חייב להתעורר ולהוסיף שעות בלימוד התורה הקדושה, ותורה מגנא 
ומצלא. וצריך להעריך כל רגע של לימוד התורה, שהלא כל מילה הוא מצוה 
לומר  אפשר  )מינוט(  דקה  שבכל  חשבון  עשה  חיים  החפץ  והקדוש  בפנ”ע, 

מאתים מילים ולקיים מאתיים מצוות. 

משיח  מחבלי  ויינצל  אדם  יעשה  “מה  ע”ב(  צ”ח  )סנהדרין  חז”ל  אמרו  וכבר 
שלא  חיים”,  ה”חפץ  הקדוש  ודקדק  חסדים”,  ובגמילות  בתורה  יעסוק 
ויעשה גמילות חסדים”, אלא אמרו “יעסוק בתורה  אמרו חז”ל “ילמד תורה 
אצל  להיות  צריך  חסדים  וגמילות  התורה  שלימוד  והרי  חסדים”,  ובגמילות 
האדם כמו ‘עסק’ שחושב עליו כל הזמן – מה יכול לשפר ובדרך עמל ויגיעה 

כמו ‘עסק’ שהאדם עמל ויגע בו.
זהירות בקיום מצות תפילה כראוי

והנה עכשיו שעת צרה היא ליעקב, צריך להתפלל באופן של “זעקה”, וכמו 
שכתב הרמב”ם “מצות עשה מן התורה לזעוק על כל צרה שתבא על הצבור”, 

ע”כ, והיינו להתפלל מקירות הלב עד שתפרוץ זעקה ממנו. 

ס”ג(  צ”ח  )או”ח  ערוך  בשולחן  שנפסק  ההלכה  לקיים  לעורר  יש  ובמיוחד 
“יתפלל דרך תחנונים כרש המבקש בפתח, ובנחת, ושלא תראה עליו כמשא 
ומבקש ליפטר ממנה”. ובמשנה ברורה שם )סק”ט( ביאר וז”ל “אע”פ שאומרה 
בלשון תחנונים, אם אינו מחשב כמו שצריך דבר ובא לבקש מלפני המלך, 
אלא שמתפלל מפני החיוב לצאת ידי חובתו אינו נכון, ומאוד צריך ליזהר 
בזה, ומ”מ בדיעבד אפילו אם לא אמרה בלשון תחנונים לא יחזור ויתפלל 
ועיין בביאור הלכה”. ובביאור הלכה שם כתב “מה מאוד צריך האדם ליזהר 

בזה כי יש כמה פוסקים המצריכין לחזור ולהתפלל מחמת זה”, עיי”ש.

ובכלל זה יש להיזהר שלא לצאת מהתפילה לפני סוף התפילה, אלא להישאר 
בתפילה עד הסוף, ולהתפלל בכוונה ובשמחה שזוכים אנו לשרת את מלך 
מלכי המלכים הקב”ה, ואשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה 

ירושתינו, ומעריבים ערב ובוקר ומתפללים לה’.

יושר,  מליץ  פרקליט  מלאך  נברא  בפנ”ע  ותפילה  תפילה  שמכל  לידע  ויש 
את  צריך  הוא  כמה  יראה  לדין,  האדם  כשיעמוד  שנה  ועשרים  מאה  ולאחר 
הפרקליטים הללו, ויתחרט מאוד כשיראה שהיה יכול להשיג עוד מלאכים 

פרקליטים על ידי כוונת התפילה כראוי.

מאין יבוא עזרי
קשה כזה יש לנו לבטוח בהקב”ה ועי”ז נזכה לישועה, וכמו שנאמר  ובזמן 
בתהלים )קכ”א( “מאין יבוא עזרי”, ופירשו המפרשים שכאשר נגיע להרגשה 
וכאשר נבין ונרגיש כן באמת  ש”מאין” - אין לנו למי לפנות, אז יבוא עזרי, 
ולא נסמוך על שום כח מדומה ולא על הממשלה - הכופרים ולועגים על ה’ 
ותורתו, אז נזכה בס”ד לישועת ה’ במהרה בביאת משיח צדקינו ונזכה לעבוד 

את השי”ת כרצונו, אמן.

נדבת ידידינו הרב יוסף סילברמן שליט"א
לע"נ אביו הר"ר נח יצחק בן הר"ר שלמה דוד, נלב"ע ט"ו בשבט תש"ע, ולע"נ דודו הר"ר משה זלמן בן הר"ר שלמה דוד, נלב"ע ט"ז שבט, ת.נ.צ.ב.ה. 


