
 ויהי בשלח פרעה "
 '[יז-]יג' "את העם

שכל מקום שנאמר בו ידוע, 
"ויהי" אינו אלא לשון צרה, וי 
ונהי. וידוע, שכל מקום 

הכוונה שנאמר בו "העם", 
היא ל"ערב רב" שעלה עם בני 
ישראל. והוא מלשון עמעום 

 וחשיכה.
שרוב הצרות של וידוע עוד, 

בני ישראל אירעו בגלל 
ה"ערב רב" שנטמעו בהם. הם 
שיזמו את עשיית העגל והם 
שעבדוהו, ובזוהר הקדוש 
אמרו שבחינת ה"ערב רב" 
היא שתעמוד בראש הנהגת 
בני ישראל בתקופה שבפרוס 

 הגאולה, בעקבתא דמשיחא.
ואמר הרב "תורת חכם" זצ"ל: 

בשלח "ויהי זהו שנאמר 
כמה צר, מה העם". פרעה את 

חבל, שפרעה שילח גם את 
ה"ערב רב" עם בני ישראל! 
מה נפלא היה לו נותרו 
במצרים והניחונו לנפשנו, 

 לעבוד את הבורא כחפצנו!

 [רבי נחמן מברסלב]

"ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה 
 גם שם נמצא ה' יתברך!!!" 

 

 ! ! ! ם בי הר ה  כ מז ת  ו להי ל  ו כ י ה  את ם   ג
שבוע  די מ באפשרותך לקבל את העלון במייל

ולהדפיס כמה עותקים שתרצה ולהפיץ לחבריך  
 ולזכות גם אותם בד"ת לשולחן שבת:

Sh606marom@gmail.com 

 איך נוכל להשפיע על אחרים???
טיטוס  –"וה' הולך לפניהם יומם" אודות פסוק מפרשתנו: הגמרא מביאה סיפור 

הרשע, צורר היהודים ומחריב המקדש, שמע שבן אחותו האהוב, אונקלוס, בחר 
 להתגייר! מיד הורה לגדוד חיילים לאסור את האחיין הסורר ולהביאו לרומא!

 באו החיילים לאוסרו. נכנס עמהם אונקלוס בדברים, ושכנע אותם להתגייר...

ים נוסף והורה להם שלא גאה בו להשחית. הוא שלח גדוד חייל זעמו של טיטוס
ידברו עם אונקלוס מטוב ועד רע. באו החיילים, אסרוהו ונטלוהו עמם 
ושפתותיהם חתומות. אמר להם: "אם אין אתם מדברים, אדבר אני. ידוע, 
שכאשר המפקד הולך בלילה, מאיר לפניו חייל את דרכו. כאשר קצין גבוה הולך, 

, מאיר לפניו הקצין. כשהמלך מאיר לפניו מפקד זוטר. כשמצביא הצבא הולך
 הולך, מאיר לפניו המצביא. אך אימרו לי, לפני מי מאיר המלך?".

 לא עמדו החיילים בניסיון והשיבוהו: "בפני אף אחד!".

אמר להם: "ואילו הקב"ה, מלך מלכי המלכים, מאיר לפני עם 
 ".וה' הולך לפניהם יומם!ישראל אהובו, בניו בחיריו. ככתוב: 

 והתגיירו אף הם כדי להסתפח אל העם הנבחר. החייליםנרעשו 
וציוה באזהרה חמורה שלא יאמרו דבר וחצי דבר.  שלח הקיסר גדוד נוסף

כשעצרוהו ויצאו, נשק את המזוזה. הרימו גבה בתמיהה. אמר להם: "מנהגו של 
עולם שהמלך יושב בארמון והעבדים שומרים על הפתח. ואילו הקדוש ברוך הוא 

ים, בבית, והמזוזה של הקדוש ברוך הוא שומרת עלינו. ואף בצאתנו מן אנו בפנ –
 ".ה' ישמור צאתך ובואך!הבית הוא שומר עלינו. ככתוב: 

 התגיירו אף הם וטיטוס התייאש להשיבו.
ואנו מתקשים כל כך להבינו! נתאר לעצמנו, קלגסים נאצים  מעשה שהיה הוא

מקבלים ידיעה שיהודי מצא מיסתור בכפר פלוני. שולחים פלוגה להביאו, לקחתו 
להשמדה, הפלוגה מגיעה ומוצאת איזה רב. הוא מספר להם לכמה שומרי ראש 
 נזקק הפיהרר ואילו אלוקינו שומר עלינו. שמעו. ומה? האם לא יקחוהו איתם?

 היעלה על הדעת... שיתגיירו?!

מעשה שהיה הוא, חייבים לומר שתלוי כיצד נאמרים הדברים.  והואיל ובכל זאת,
 "מי שיש בו יראת שמים, דבריו נשמעים",באיזה להט, באיזה שיכנוע פנימי. 

 ניכרים דברי אמת". כשאונקלוס אמרם, התגיירו!

דורים באמונתנו, שלמים עם ומכאן לחובתנו כהורים וכמחנכים, ככל שנהיה אנו ח
 דרכנו, משוכנעים באמיתותנו, כך ישפיעו דברינו וילכו בעקבותינו!

   

 

    

  

 ...רק לפקוח את העיניים
ועמוד אש מאיר לפניהם את  ישראל הלך במדבר עם

הלילה. המצרים רדפו אחריהם, בחשבם שהעם נבוך 
במדבר. חשבו שה' הוציאם ממצרים בניסים ולאחר מכן 
הניחם לדאוג לעצמם. אבל כשהתקרבו וראו את עמוד 
האש הענק והנישא, הם הבינו שטעו, שה' מנחה את עמו 

כיצד המשיכו ברדיפתם ונכנסו  –והשרה שכינתו ביניהם 
 לתוך הים, לקראת אובדנם?

עמוד האש לא אלא, פירש רבינו האלשיך הקדוש זצ"ל, 
האיר אלא לישראל והלך לפניהם. מאחריהם, התמקם 

כלומר,  ויאר את הלילה". –"ויהי הענן והחושך עמוד הענן, 
האפילה שהשרה עמוד הענן היתה כה סמיכה עד 
שלעומתה נחשב חושך הלילה כאילו הוא אור יחסית! אם 
כך, לא ראו המצרים את עמוד האש, לא ראו מאומה, לא 
את הים הנבקע, לא את חומות המים הניצבות כמו נד. 
עם ישראל ראה את הניסים, ראה את הים נקרע לשניים 

 –ץ הנקרש, את הדרך נסללת עשר שבילים, את הבו
"ראתה שפחה על בנוסף לכל מחזות גילוי השכינה של 

והמצרים?  הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי בחזונו".
מאומה, חושך ענן וערפל, כסומים וכעיוורים רצו ומיהרו 

 בלי לדעת מה ארע כאן, בלי לחוש בניסים העצומים!

כקריעת ים  קשים מזונותיו של אדםכי "וחז"ל גילו לנו, 
כשם שזיווגו קשה כקריעת ים סוף. כך הוא, בלא סוף", 

ובנו תלוי אם נהיה כמו עם ישראל או כמצרים.  –כל ספק 
יהיה לפנינו, אם ייפקחו עינינו לראות את  "עמוד האש"אם 

, את פלאות הבורא בפרנסתינו ובחיי הניסים שבכל יום
או שנהיה חלילה  –המשפחה, ועל כל מדרך כף רגל 

כאותם מצרים השרויים בחשיכה, מגששים באפילה 
ואינם מודעים לניסים, אינם רואים את יד ה' ואינם מכירים 

   בטובותיו הרבות!!!
 

מיכאל בן רבקה, דוד חי בן דיאמנט, ר' ישראל ב"ר שלמה יוסף הלוי שיינר, יוסף בן ר' דוד ב"ר עמוס זצ"ל, מורי ורבי לעילוי נשמת: 
מרגלית, שושנה בת אסתר, יהודית בת לינה, יוסף בן איטה, שמעון  רוזה, דיאמנט דינה בת רחל, דינה ברוך בן אסתר, שמחה בת היגט

, אליהו שור בן בן סוליקה, ר' דב בן יהודית, דוד בן רחל, רות שני בת נעמי, לאה בת אסתר ג'אן, אברהם ארצי בן סלמה, סימה בת יוכבד
נ.צ.ב.ה , חכם שלום כהן בן תפחהחנה יהונתן בן דיאמנטה, רויטל בת בצאלאל בן מזל טוב, ר' לרפו"ש:  עם שאר נפטרי ישראל, אמן! .ת.

רוני בת ציון בת חנה מלכה, תקווה בת  בתושח"י אמן! לזש"ק: נה'מזיי בת, סיגליתחיה בת נחמה בתיה, פנחס בן אסתרדיאמנטה 
יה משה בן שמחה, אברהם בן פאני, יצחק בן פאני, מאור שניר בן רינת, מאיר עמנואל יוחאי בן רות,  לזוה"ג:עמיאל בן מזל עליזה,  בן ח

לידה  רחל בת אסתר וב"ב, אורה בת לאה וב"ב. לאה בת אורה, שלמה בן רחל, שילת בת לאה, שילה בן לאה, מלאכי בן לאה, ולהצלחת:
 לאה בת אורה.קלה: 

 המפיצים והתורמים היקרים ובני משפחותיהם ברו"ג! ,הקוראים כלו ישראל בן ציפורה וב"ב ולהצלחת

 

 

 מוקדש לעילוי נשמת מורי ורבי הצדיקהעלון 
ל זצ"  ב"ר עמוס שליט"א  רבי דוד ברונר 

 תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן!

 
 

 שלום מרדכי  הגאון רבי
 ]ט"ז בשבט תרע"א[  זי"ע שבדרון

על שם עיר נודע בכינויו מהרש"ם מברז'ן 
כהונתו במשך שלושים שנה. נחשב כגדול 

בדורו ואלפי תשובותיו נדפסו המשיבים 
בספריו הרבים. ביתו היה לתל תלפיות ורבים 
נהרו לקבל ממנו עצה ותושיה, והיה מכבד כל 

 שואל גדול כקטן, זקן כצעיר.

ומעולם לא ביקש טובה התנהג בענווה יתרה 
מהזולת, ואף את ספריו היה מוציא בעצמו מן 
הארון. גם הנוכרים כיבדוהו מאד ושופטי בית 

פט המחוזי היו נמלכים בדעתו בדינים המש
 מסובכים.

שבצעירותו לא רצה לעשות פעם אמר לבנו, 
תורתו קרדום לחפור בה, ופתח חנות יין 
לשנתיים ימים, ואז הספיק לחזור על כל 

פעמים, ורק  400ארבעת חלקי השולחן ערוך 
 אז עלה לכהן כרב.

התאספו כמה תלמידי בעת חוליו האחרון, 
התווכחו בהלכה אחת באבן חכמים בביתו ו

העזר. סיפר לו רבי מאיר שפירא מלובלין 
)שהיה נכד אישתו השניה( על הויכוח והוא 
אמר מיד: "דין זה מפורש ב'דרכי משה' 
הלכות מזוזה". חשבו הנוכחים שדעתו אינה 
צלולה מחמת מחלתו, אך כאשר עיינו בטור 
ראו שדבריו צודקים. כשראה את פליאת רבי 

 לו בסוף הטור מה שכתב: מאיר, הראה
"היום... גמרתי מאה פעמים ואחת את ספר 

מים הטור" והפטיר: "אם לומדים מאה פע
 יכולים לזכור 'דרכי משה'"...

 

 בתשפ"שבט 

תובב"א נתיבותיו"ל בעיה"ק   
 בס"ד רק

 הזמנים לפי
 אופק נתיבות

 



 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 בספר "אוצר הידיעות" ]הגרי"מ שטרן[ מובא:

 ...הים נקרע לאט לאט
בענין  הקדמה לפרשת בשלח( כתברבינו בחיי )שמות 

קריעת ים סוף שלא נקרע הים להם ביחד לעשות להם 
לתו ועד סופו אלא מעט מעט יבתוכו שביל ארוך מתח

כי הים היה נס מפניהם ומדי עברם היו רואים הים 
לעיניהם וכן אמר דוד ע"ה )תהלים קיד( הים ראה 

 וינוס.

 תורה, תפילין וים סוף...
דעת זקנים מבעלי התוספות )שמות פרק יד פסוק כט( ב 

חמה חסר כתיב לפי  -"והמים להם חומה  מובא:
לה נתמלא הים חמה עליהם עד שבא גבריאל ישבתח

ושמם כחומה בתוך הים והיה מכריז על הים ואומר 
למים שבימינם הזהרו בישראל שעתידין לקבל התורה 

ת למו חזר שנתנה בימינו של הקב"ה שנא' מימינו אש ד
ואמר למים שבשמאלם הזהרו בישראל שעתידין להניח 

שבזמן קריעת ים סוף עדיין לא  ,תפילין בשמאל". הרי
 הניחו תפילין.

 
 

 
 

 
 
 

 סכין ללא פגם...
חשדו באיזה שוחט,  ישראל מסלנט בירבזמנו של 

שהוא אינו מקפיד לבדוק  שיצאה עליו שמועה
יתכן שסכינו  ,היטב את סכינו לפני השחיטה, וא"כ

פגומה ונמצא מאכיל את ישראל נבילות וטריפות! 
ואכן, תיכף ומיד נתפרסם בכל העיר, שפלוני 

  השוחט סכינו פגומה ואסור לאכול משחיטתו! 

כשבאו ראשי הקהל לפני ר' ישראל סלנטר  ואולם,
בבקשה שיוציא "חרם" נגד שחיטתו של אותו 

 .פלוני השוחט

בשאלה נוקבת: להם  נענה ר' ישראל והחזיר
"אמנם, הכל טוב ויפה! ואולם דבר אחד ברצוני 

שבו  -לדעת: האם מישהו בדק גם את הסכין 
שחטתם את השוחט? האם גם על 'סכין' זו 
הקפדתם שתהיה 'חלקה' ללא שום פגם של 

  "??? - - -הלבנה ושפיכות דמים 

... 

 ה לא מפסידים...וממצו
מיסד ישיבת פוניבז', בעת שהותו בחו"ל  רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"למספרים מעשה אודות 

ר' יעקב רוזנהיים זצ"ל. למטרת גיוס כספים עבור ישיבתו, נקלע לפרנקפורט והתארח בביתו של 
מהו "זיונות, ופנה אליו ואמר לו: יהמארח שחס על כבודו של הרב מפוניבז', רצה לחסך ממנו ב

  "הסכום שחשב רבנו להתרים?

יואיל כבוד הרב לשבת בביתי, ולא "ים. שמע זאת רבי יעקב ואמר: וימסהרב חשב רגע, ונקב בסכום 
יס את התרומות בלי שיגרם ייטריח את עצמו, ואני אדאג להפגישו עם הגבירים, ובעזרת ה' נג

 . שמח הרב על הרעיון והסכים לכך. "זיונות לרביב

לרבי יעקב, ובערב  ע לתקופה קצרה אל מחוץ לעיר. הדבר נודעואחד הגבירים של העיר עמד לנס
הנסיעה הוא מהר לפנות לגביר על מנת שיתן את תרומתו בטרם יסע לעסקיו. הנדיב הסכים 

פגש עם הרב, אולם מאחר ולא מצא זמן פנוי על מנת לקבלו, אמר לרבי יעקב שמחר יבשמחה לה
ן קר הוא יוצא לתחנת הרכבת, והרכבת יוצאת בשעה שמונה, ולכן יאמר לרב שיבוא לפני כובב

 לתחנה, ושם ישוחח עמו בניחותא. 

ש את וקר ילך הרב לפגוכמו שלמחרת בביפר לרב על הפגישה, ואכן הם סיחזר רבי יעקב לביתו, וס
חר מהמתוכנן. וקר, פותח הרב את עיניו, ומגלה שקם מאואותו נדיב בתחנת הרכבת. והנה בשבע בב

לבו בקרבו. הרהור עלה במחשבתו:  כננת, נפלומעולם לא קרה לו כדבר הזה. כשנזכר בפגישה המת
מה אעשה? האם אלך להתפלל בצבור ועל ידי כך לא אפגש את אותו אדם, ואפסיד את תרומתו. או 

לה בצבור. לא עברו רגעים מועטים, וגמר ישמא עדיף ענין זה של תלמוד תורה של רבים, מתפ
 בלבו: הנני הולך להתפלל בצבור, ובטוחני שממצוה לא אפסיד כלום! 

הר לתחנת הרכבת, כשהוא ילה הזדרז ומיפנה הרב לבית הכנסת, התפלל בניחותא, ולאחר התפ
ש את העשיר. כשהגיע לתחנה, גילה שהרכבת יצאה מזמן, ווה שאולי למרות הכל יצליח לפגומק

 ורק מעט אנשים שהמתינו לרכבת הבאה, שהו בתחנה. 

הנה לא עוברת שעה קלה, ואותו ישב הרב על ספסל כדי לפוש קמעה מהדרך המהירה שעשה, ו
יות: ימחל וגש הוא אל הרב, לחץ את ידו, ופתח בסדרת התנצלילו מתנשף נוגביר מגיע בריצה, וכשכ

 כוב בלתי צפוי, אוי ואבוי לי שראש הישיבה המתין לי זמן כה רב... ילי רבנו, היה לי ע

תי צפוי. אך הגביר טען: רח בלוהר הרב להרגיעו, ואמר: בסיעתא דשמיא גם אני התעכבתי באימ
כה לי, הרי שיש כאן ענין של פגיעה בכבוד יכיון שקבעתי לרב שאפגשנו בשעה פלונית, והרב ח"

לה, ומסר לרב י. לאחר מכן, הוציא מכיסו סכום נכבד ביותר ממה שחשב לתת לו בתח"התורה
 תרומה להחזקת הישיבה. 

כמה לקח למדים אנו ממעשה זה. "פור לשומעי לקחו, הוסיף ואמר: יפר הרב מפוניבז' את הסיכשס
אש יקר אל הנדיב בלי להתפלל, הרי לאחר שהייתי ממתין זמן רב, הייתי מתיוהלא אם הייתי רץ בב

לו עתה, יוהולך אל מקומי, וכמובן שהייתי מפסיד את התרומה הנכבדה שתרם הנדיב ההוא. וא
 . "וחתי כפל כפליםו, לא הפסדתי מאומה, ואדרבה הררך מצוהואדרבה בזכות שהתעכבתי לצ

  
 

 

 

 

 

כמה סעודות אכלו בנ"י 
מהמצות שהוציאו 

 ממצרים???

 ...שהיה לכבוד ט"ו בשבט
-לאכילה הוא פרי עץ ה"ג'ק בעולםהפרי הגדול ביותר 

" שהוא קרוב משפחה של "עץ הלחם". משקלם פרוט
הממצע של הפירות שגדלים על הגזע או על ענף צדדי נע 

ק"ג והגדולים שבהם מגיעים למשקל של  25ועד  10בין 
שם הוא נפוץ מאד  -ק"ג ליחידה. מוצא העץ בהודו  60עד 

-נפוץ בכל דרום ונצרך בעקר על ידי עניי העם, אולם הוא
 אמריקה הטרופיות.-מזרח אסיה וגם בארצות דרום

ג'ון אוונס מארצות הברית גדל  -הגזר הכבד והארוך 
בחותו בשנת תשנ"ח את הגזר הכבד בעולם במשקל של 

מטר הצג  5.4ק"ג. הגזר הארוך ביותר בעולם בארך של  8.6
 בשנת תשנ"ו.

רון ולאס מארצות הברית  -דלעת ענקית 
 והיאק"ג.  681.2ת ענקית במשקל גדל דלע

 נשקלה בחות פראריצ'ס בשנת תשס"ו.
 לויד ברייט מארצות הברית  -אבטיח ענק 

 121.9גדל את האבטיח הגדול ביותר בעולם. משקלו היה 
 ק"ג והוא הצג בשנת תשס"ה.

אהרן שמואל מכפר זיתים שליד  -הלימון הכי גדול 
ק"ג שגדל  5.265טבריה הציג בשנת תשס"ג לימון במשקל 

 בפרדסו.
העגבניה הגדולה והכבדה  -העגבניה הכי גדולה 

בעולם, גדלה בשנת תשמ"ו על ידי גורדון גרהם 
 ק"ג. 3.51מארצות הברית. משקלה היה 

 
 


