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  " " לח לח ש ש ב ב פרשת "פרשת "

  [יג, יז].  "ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם"
הפרðסה  -כל של  משמים, אמוðה    –כולה  היא  שהפרðסה  להאמין  בלי  בפרðסה  להתעסק  אפשר  אי  היא.  חיים                  באלוקים 

  שמים, הרי שגם הדרכים לעסוק בה, צריכות להיות ðטועות באמוðה תמימה זו.על כל מה שכרוך בכך. ואם פרðסה מ
ממצרים, ישראל  פלשתים.   כשיצאו  ארץ  דרך  או  המדבר,  דרך  להוליכם  האם  הקב"ה  חשב  חיים,  החפץ                             אומר 

  : חלקו בוðה, וחלקו סותר, בשתי האפשרויות.והספק היה שקול
יו ה לאכול; אבל מאידך גיסא, הסכðה היא ושבת, יהיה להם מארץ מי  יכם דרךלהצד החיובי שבדרך פלשתים, הוא, שאם 

? ומי זה יערוב שלא יתערבו בין הפלשתים, לכוולטומאה י"ט שערי טומאה יצאו  ם, שהלא ממייטמעו בין הפלשתי גדולה לבל  
  ואז לא ירצו לקבל את התורה בהר סיðי?

ולו שם,  אין  טומאה  וסתירה.  בðין  גם  יש  המדבר,  בדרך  זה, מאידך,  לעומת  אבל  זרה;  עבודה  גיעולי  שם  יימצאו                           א 
  ימצא להם לחם ובשר במקום שכזה? ארץ לא זרועה, ומאין יהמדבר הוא 

הטמשעד   פלשתים  ארץ  דרך  להðחותם  ולא  הטהור,  המדבר  בדרך  להוליכם  שכדאי  הקב"ה  החליט                                 אה, לבסוף 
  שערי הטומאה. מאחר ויש סכðה פן יבולע להם מטומאת הפלשתים, אחרי אשר ðיצולו ממ"ט

  החיות את עצמם בארץ לא זרועה? פשרות לאלא שעכשיו התעורר השאלה, מאין יתפרðסו, וכיצד ימצאו א 
ילכו שוב שלא    –קר  ועל כך התשובה היא פשוטה מאוד. הקב"ה יעשה להם ðס, וייתן להם מן במדבר, לחם מן השמים, העי

  מטומאה לטומאה, ויתערבו בין הגויים. 
אה ופריצות, וכו', בפרðסה זו, משום טומם ðאלצים להתעסק בפרðסה, גם אם יש בה,  אלה האומרים שה  ומכאן תשובה לכל

יתה להם אמוðה בפרðסה משמים, הם לא היו מפרשתðו ðוכל ללמוד שאם הי  באומרים 'הרי אðחðו עושים זאת לשם פרðסה'...
שהרי אם הקב"ה עושה ðס כל כך   לשם פרðסה.מכðיסים עצמם למקומות שרוח חכמים איðה ðוחה מהם, אפילו שיהיה זה  

הש מן  לחם  עמו  לכל  ומוריד  מצוותיו גדול  שישמור  מי  של  כל מחסורו  ולספק את  לפרðס  וכמה שיוכל  כמה  על אחת  מים, 
  ילך אחרי ההבל. וחוקותיו, ובלבד שלא 

מידה בעסקים כאלה ואחרים, מכל זה ðוכל ללמוד שיש ביד האדם לסמוך על השי"ת בעðייðי פרðסתו, ולא יתאמץ יתר על ה
  דאי אין הקב"ה דורש מן האדם שיעביר את חייו בדרך כזו. עד כדי כך שלא יישאר לו פðאי ללמוד. כי בוו

ב  בעיר  מופלא  למעשה  ראיה  עד  היה  בפרðסה  הבטחון  שבעðיין  סיפר  גרייðימן  אחים, הגר"ש  שðי  כאשר                      יאליסטוק, 
  עשה שהיה כך היה. ו בעðיין מסחרם. ומסוחרי יערות, באו אל החפץ חיים, לשאול בעצת

בעוד היו עסוקים במכירת העצים שכבר כרתו ויחו מכך סכום כסף גדול. והðה,  בשותפות והרושðי האחים הללו קðו יער גדול  
לקðות יער חדש, שלפי כל הסיכויים גם הם הצעה  ימיער זה, ועוד ðשאר להם לפי החוזה זמן רב לכריתה ðוספת, הגיעה אל

  ממðו היו צפויים להרוויח הון רב.
הי את  גם  לרכוש  סירב  האחים  מן  עאחד  שכל  עימו  וðמוקו  וטעמו  החדש,  הראשון,   וד ער  היער  בעðיין  עסוק                                    הוא 

   סקה הזו.אין בדעתו להיכðס לעסקים חדשים. לעומתו, האח השðי היה תקיף בדעתו לבלי להחמיץ גם את הע
  עשו. טעðותיהם לפðי הח"ח, וכפי שיאמר כך יחליטו האחים להגיש ה

ה להם  השיב  לפðיו,  הצדדים  ביכשהציעו  אין  וכי  כאלה,  בעסקים  ומושג  ידיעה  לו  שאין  להם.כולתח"ח  לייעץ                                 ו 
  לן: הלוהשיב כד יסכיםרק אחרי שהפצירו בו מאוד, ואמרו לו שפסיקתו תמðע את המחלוקת ביðיהם, ה

מלאה יין, וכשהיה צריך חבית  א בן ðביא, אבל אספר לכם מעשה וממðו תלמדו וכן תעשו. לאיש אחד הייתה  , וללא ðביא אðי
  זמן מסוים. -יתה, והיין יצא משם בפסקלהוציא ממðה מעט יין, פתח את הברז היחיד שהיה בתחת

  ך ייצא היין במחצית הזמן., וכו להתקין ברז ðוסף בחביתץ להיה שם "פקח" אחד שכשראה את מעשהו של בעל החבית, ייע 
י עתה, הייתה מסייעת בעדי להוציא יין מן החבית במידה גדולה יותר מאשר ו בעל החבית ואמר: לו עצה זו שיעצת להשיב ל

אם   המחוכמת, אבל  כעצתך  עושה  הייתי  מכילה,  כךהחבית  לא  לפ  מהל,  המצב  ðוסף?    תוחלי  ל-ברוךברז  יש  פðאי,   יהשם 
  היין מהברז היחיד. המתין עד שייצאואוכל ל

כמוה כעשיית ברז סקה על היער החדש,  חים השואלים הביðו מכך, שחתימת העקדישא מראדין. הא-כה היו דבריו של הסבא
מ להם  שðקצב  מה  את  רק  אלא  להרוויח  יוכלו  לא  מקרה  בכל  כי  בחבית,  כך. ðוסף  כל  להתאמץ  להם  חבל  ולכן  שמיא,                     ן 

  ש.דיהם מהעסק החדוכך עשו, ומשכו את י
ðפגשתי בדרך מסעיי באחד האחים, וðודע לי שהיה זה מופת ברור של החפץ כעבור שðתיים, ממשיך הגר"ש גרייðימן לספר,  

  כושו!חיים, כיוון שהסוחר שקðה את היער, הפסיד בעסקה זו את כל ר
זצ"ל סיפר שדודו מרן הג ðזכיר כאן שמרן הגרא"מ שך  זצ"לואם עסקðו בעðייðי פרðסה,  ðהג לצטט את מאמר   רא"ז מלצר 

מעðיק   שהשי"ת  כך  על  שהוא חז"ל  היין  את  מקבל מהשי"ת  השיכור  וגם  קוריו,  יטווה את  החוטים מהם  את  עכביש                     לכל 
   זקוק לו.

צריך לדעת שאם  קטðה, וחושש שהקוðים לא יגיעו אליו,    המטבאותה מידה, ðהג ר' איסר זלמן לומר, גם מי שפותח חðות בס 
  לקðות. ךה זו, וכשיראה את החðות ייזכר שצריעשה הקב"ה שהקוðה יתעה בדרכו ויזדמן לסמט' על פרðסתו, ייתפלל לה

  תו. שיעורים טובים ומוצלחים, ועל ידי כך ימצא את פרðסהדין כאשר לראש ישיבה, שהקב"ה בא ומסייעו לומר -והוא
כוח של  דשמיא  מהסיעתא  שלבד  הרי  -ðמצא,  תורה,  להרבצת  הקשהעוהציבור  במלאכת  צריכסקים  שיזכו ודש  לדעת  ים 

  . (ברכי ðפשי) א גם מצד העזר שיהיה להם בכך לפרðסתםלסיעתא דשמי

  

ðא לשמור על קדושת העלון                                            
   אין לקרוא בשעת התפילה.

 מומלץ לקרוא בשולחן שבת!
  

 עובדיה יוסף בן ג'ורג'יהר'  רבנו הגאוןולע"נ מורנו 

 הי"ו.  בðימין בן מרים ת דיאðה הי"ו,  הי"ו,  מיכל אפרת חיה ב   אסðת בת אסתר,  הי"ו, מרדכי בן שרה הי"ו  מרים בת קטיהי"ו,   תקווהתי בת מוðירה הי"ו, אסðת בת  גי ואת  לרפ

 



  [טז, ד]. רכב מן השמים."לחם מן השמים"  
, היðו תלמיד חכם מופלג השקוע ראשו מ.  אברך יקר בשם אברהם  :בשðת תש"פ   בעיר חולוןהמפעים שלפðיðו התרחש  מעשה  ה

ואביון,  עðי  שהיðו  מכיון  אך  רכב,  להחזיק  ðאלץ  הוא  לעיר,  שמחוץ  לימוד  למוסדות  ילדיו  הבאת  לשם  בתורה.                      ורובו 
  מקרטע, מעלה עשן ופיח, ומðועו השמיע קולות אימה. היה רכב ה רכש רכב מדגש ישן ðושן.

צדקה מðדיבים, רוכש בערב שבת סלי שבת    לעשיית גמילות חסדים מופלאה; הוא אוסף  ואברהם משתמש ברכב  שבועמידי  
  ðוסע לחלקם לעðיי העיר. במזון משובח ומגדðות, וכאשר רכבו מלא באותם סלי חסד, הוא  מלאים וגדושים
שך הזמן הרכב הישן הלך והתבלה יותר ויותר, עד ש...השמשה האחורית שלו ðשברה, וגם אחד מחלוðותיו באופן טבעי, במ

  'ðתקע' וðותר פתוח... 
היתה מקפיאה ובלתי ðסבלת. כדי לסתום את הðקבים,  והðסיעה בש אל תוך הרכב, כךבימי החורף הסוערים, גשם ורוח חדרו 

  , על ידי סרט הדבקה חזק. עביםיריעות ðיילון  אברהם היה מדביק לרכבו
אברהם   במיוחד.  סוער  היה  האוויר  מזג  אחד,  שישי  בחולון.   הגיעביום  ישעיהו  שברחוב  מðחם'  'טהרת  מקוה                          אל 

ו הדביקם חזרה,  ðיסה לתוך כדי שילוðים העוטפים את מכוðיתו.  יהבחין כי הרוח החזקה העיפה את הðלאחר הטבילה יצא 
  . את דרכו אל המקוה בðסיעה ברכבושעשה  חבירוצ. ראובן  ראה את

ðוסע ברכב חדש, ושאלו: "מה עשית עם רכבך הישן?". ראובן השיב שðיסה למוכרו אך לא הצליח.              אברהם הבחין שראובן 
ראובן הסכים. עלות הרכב הישן שלו   כספים".  ררעיון בשבילך", הציע אברהם, "אולי תתן את הרכב לעðי, בתור מעשלי  "יש  

  הסתכמה בכארבעת אלפים שקלים, ואת הסכום הזה התכוון לðכות מחיוב המעשר כספים שלו. 
הוא  המעשר'  'רכב  שאת  היא  בטוח שכווðת אברהם  היה  העלוב,  לðוכח רכבו  של אברהם  הגדולה  במצוקה  שהבחין  ראובן, 

ברהם חייג במכשיר הðייד שלו אל יהודה, אחד מעðיי השכוðה, שלאחרוðה א  -רוצה לעצמו. אך כאן ðכוðה לו הפתעה מדהימה  
  רכבו יצא מכלל שימוש, וסיפר לו בהתלהבות: "יש כאן ðדיב צדיק שמוכן לתרום את רכבו..."

ילדיו  בהבאת  רבות  לו  יסייע  הרכב  כי  לציין  והוסיף  והודאות,  ברכות  ראובן  על  הרעיף  יהודה  המרðיðה,  הבשורה  לðוכח 
  ות התורה ולהגעה מהירה יותר לבית המדרש וכו'. למוסד

סיכמו   ויהודה  ראובן  הרכבובכן,  בעלות  העברת  ואודות  אברהם: ,  בפðי  תמיהתו  את  ראובן  הביע  ðותקה,  שהשיחה             לאחר 
"וכי איðך צריך רכב לעצמך, מדוע החלטת להעביר את הרכב לאחרים?!". תגובת אברהם היתה: "בוודאי שאðי זקוק לרכב, 

  ...". בוערת אצלי לא פחותהעðי, שאין לו כלל רכב,  ידידיצוקתו של אבל מ
ה הוויתור  מעשה  לðוכח  ðדהם  חבירו  אצילראובן  גשמים,של  לתוכו  שחודרים  ישן  כה  ברכב  ðוסע  הוא  גרוטאה,  ;                   ממש 

  בדרך אליו, הוא מחליט באדיבותו להעבירו לאחרים...  וכעת שמפתחות הרכב של ראובן היו
  יאומן...  -היה בבחיðת הלא ,מה שהתרחש עכשיו ...מר. למעשה כאן הוא רק מתחיללא ðג עדיין סיפוראך ה

  שמו. ש. איש עסקים ðודע לשם טוב, ðיסים  -פתאום מגיע למקוה ברכבו יהודי יקר ðוסף 
רכב החדש בירכו ואיחל לו שההוא  ראובן הבחין כי ðיסים, שלומד עמו בחברותא מידי בוקר, ðוסע ברכב מפואר מדגם חדיש.  

    .ישמש לו לתועלת ולברכה
שלך?" הישן  המשפחתי  ה'פורד'  רכב  עם  עשית  ðיסים"מה  את  ראובן  שאל  ש  הלה.  ,  להעמידוהשיב                      למכירה,   בכווðתו 

: "מדוע שלא תתן את הרכב לאברך ]כשלצידו עדיין עומד אברהם ועוסק בעטיפת מכוðיתו המרופטת[וכאן הציע לו ראובן  
  כספים? הוא ישתמש ברכב להבאת ילדיו לתלמודי תורה ולעשיית חסדים...". עðי, כ...מעשר 

התברר שאðי חייב סכום ו,  בכל התקופה האחרוðה  חשבון של רווחיי  השבועðיסים הרהר לעצמו כמה שðיות והגיב: "עשיתי  
פלא   זה  וראה  לצדקה.  שקלים  אלף  עשרים  שלי!  -של  הישן  הרכב  שווי  ממש  זקוק   ...זה  שכה  אברך  אותו  אפוא  מיהו 

  "הðה הוא לפðיðו" הצביע ראובן על אברהם...  - לרכב?..."
שאברהם שהחליט לוותר מה מרגש להיווכח,  ðיסים שלף לאלתר מכיסו את מפתחות מכוðית ה'פורד', ומסרם לידי אברהם!  

  פי חמש!! פלאי פלאים! פðי כמה רגעים על רכבו של ראובן, זכה כעת, בהשגחה מופלאה, ברכב יקר לאך 
ולכן התקשו למצוא זמן מתאים ( וðיסים, שðיהם אðשים עמוסים ועסוקים מאוד,  אגב, לסיפור יש המשך מדהים: אברהם 

אחיו של ראובן   ,להיפגש לאחר השבת על מðת לבצע את 'העברת הבעלות'. לפתע, מגיע אל המקוה צדיק רביעי... אסף צ. שמו
הרי  ב'משרד  עובד  הלה  האחרוðות, הð"ל.  בדקות  למקוה  בכðיסה  שאירעה  המסעירה  ההתרחשות  אודות  וכששמע                    שוי', 

פðה אל ðיסים ואברהם ואמר: "תוכלו להיות רגועים... תעבירו לי את כעת הפרטים הðחוצים, אדאג בע"ה מיד ביום ראשון 
  ) בבוקר לבצע עבורכם את העברת הבעלות..."!
הם ורעייתו שאלה מעðייðת; הðה לאחר שקיבל את הרכב מðיסים, חשב אברהם בעקבות המעשה המרגש, התעוררה אצל אבר

  שלðוכח מצוקתו הכספית, אולי כדאי שימכור את הרכב וירכוש בחצי המחיר רכב פשוט יותר, וכך יזכה ביתרת הכסף.
  ", טעðה. בהשגחה כל כך מופלאה לא כדאי למכור...לידיðו רכב שהגיע " .אלא, שאשתו הביעה מורת רוח מהרעיון

  לבקשת אברהם, הצעðו את הוויכוח בפðי מו"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א. 
יש "מזכרת" של השגחה פרטית, וגם על ידו זוכרים את חסדו   רכב הזהתגובת רביðו היתה: טעðת האשה ðכוðה בהחלט! שכן ב

זיכרון והמחשה ליסוד שהמוותר לאחרים לא יפסיד   ן, ברכב זה ישכמו  כו.  ִליֵרָאיוטובו של הבורא יתברך, שמשלם שכר טוב  
  לעולם, אלא ðהפוך הוא, רק ירוויח! 

  כדמות ראיה לדברי רביðו שליט"א, ðראה לציין לדברי קודשו של האברבðאל בפרשתðו. 
  , אסור למוכרו לאחרים?)ואיðו של שביעית(איזה לחם, הכשר באכילה ובהðאה  ðחודה ðא חידה: ראשית כל

  ן. ַהּמָ  תשובה:
" ְּביֹומֹוכדכתיב:  יֹום  ְּדַבר  ְוָלְקטּו  ָהָעם  ְוָיָצא  ַהָּׁשָמִים  ִמן  ֶלֶחם  ָלֶכם  ַמְמִטיר  ִהðִðְי  ֹמֶׁשה  ֶאל  ה'  ד( "  ַוּיֹאֶמר                               . )'ט"ז, 

 ,ביומו   אלא שיצא העם ולקטוהו דבר יום  ,ועושר וגðיזה  הסחורמהמן   תשלא יחשבו לעשו  ם בזה,הזהיר"   ":אברבðאלוכתב ה"
וההכרח כפי הצורך  ðיתן  הוא מזון  ðקðה בהשתדלות  ,כי  ועמל  ,ואיðו  עליוןאלא    ,ולא בחריצות  יודו לה' חסדו   ,בחסד  ולכן 

יום יום  ה'  ברוך  וויאמרו  בלקיטתו.  יום  :אמר  אðסðו  , יום  לא  למען  אם  בתורתי  שצ  -   הילך  שיודו וו ילהגיד  כדי  בזה  ה 
ויום יום  ועיðיהם אל ה'    ,ון שהוא דבר מושגח מאתו בפרטסייויכירו בð  ,בהשגחתו בכל  לתת אכלם   ְיַׂשֵּברּוויבטחו בו תמיד 

  . "בעתו יבטחו בו ולא ישכחוהו
, כי הוא ðיתן בחסד עליון, ויש לראות בו את השגחתו "מסחר"הרי לðו, שבמן, שðשלח באורח ðיסי מן השמים, אסור לעשות  

יום.   יום  ולברכו  יתברך  הבורא  בעðייððו  של  גם  לומר  ðיתן  לזאת  עליון מיוחד,   -בדומה  הגיע אל אברהם בחסד  הרי              הרכב 
    (והערב ðא). ולהודות לשמו יתברך!ולשבח  ולכן כדאי להשאירו אצלו, לראות בו יום יום את השגחת הבורא,

 "ל, זמרת פארי בת מוðירה   לע"ð  ז"ל,ה חזðי בת כורשיד מרת מוðיר  לע"ð  ז"ל,ן מרים ויעקב  ' ðוריאל חזðי בזכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי ðשמות: ר
ð"עזיזולה בן שרהר'  לע ð"סורה בת ז"ל, לעðכשוור מרת מ ð"דוד בן כורשיד ז"ל, לע ð"ז"ל, אליהו בן שלום ז"ל, לע ð"ז"ל, יצחק בן ליבה לע ð"ה  לעðð יסן בןð,ז"ל 
 יד ז"ל,  לע"ð משה בן כורש  ע"ð דוד חבסוב בן רבקה ז"ל, לע"ð בðימין בן רחל ז"ל,בן מרים ז"ל, לע"ð עðייט בצלאל בן כשוור  ז"ל, ל  "ל, לע"ð יהודהע"ð מרים בת גוהר זד בן שרה ז"ל, ללע"ð דו 

         ð"ה בן אסתר ז"ל, לעðיו ð"ה ז"ל, לעðאברהם בן סולט ð"יחזקאל בן מזל ז"ל, לע ð"רבקה בת  לי כהן בת פוליןלע ð"ז"ל, לע  ð"פטרי עם ישראל.  שרה ז"ל, לעð כל ð"אליהו בן מרים ז"ל, ולע  
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