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 פרפראות

דר' ישמעאל הים ראה וינס, מה ראה? ברייתא  –במדרש פליאה בפרשתן 
 ראה.

 ותמוה מאוד המדרש, מאי קשר ברייתא דר"י לקריעת ים סוף?
 ונ"ל בהקדם מדרש פליאה אחר הים ראה וינס, מה ראה? ארונו של יוסף ראה.

 וגם זה תמוה?
ונבאר הכל בחדא מחתא בהקדם מה דכתבו המפרשים עה"פ הן בנ"י לא שמעו 
אלי ואיך ישמענו פרעה ואני ערל שפתיים, וברש"י שם זה אחד מעשרה ק"ו 
שבתורה, והקשו הרי כתוב בפסוק מפורש שבנ"י לא שמעו אל משה מקוצר רוח 

א שמעו ומעבודה קשה, וא"כ מאי ק"ו הוא זה? ותירצו דמשרע"ה לא ידע כן דל
אלא מקוצר ומעבודה קשה וחשב שמה שלא שמעו אליו זה מפני שהיה ערל 
שפתיים, ולכך שאל ק"ו זו שסבר שקושי השעבוד לא מפריע, ומה שלא שמעו זה 

 מפני שהוא ערל שפתיים, כמו שאמר שפרעה לא ישמע לו מפני כן. 
צחק והנה הטעם שסבר כן משרע"ה, נ"ל דהרי כתבו דהגלות התחיל משנולד י

שנה וזה נחשב בארץ לא להם, שאברהם  400וא"כ הסתיים גלות מצרים, אחר 
היה נחשב כגר בארץ לא לו ולא הוצרכו להשלים בשאר גלויות גלות מצרים, 
ושפיר נרגע להם ששמעו שלא יצטרכו להיות בעוד גלויות שזה היה הכי קשה 

 שאמרו הלוואי ונצא כבר.
יתא דר"י ראה, ששם מובא באחד מי"ג ושפיר מובן מה ראה הים להיקרע ברי

מדות ק"ו, וקשה איך אפשר לומר ק"ו הרי פירכא מינא ביה הוא, דלא שמעו אל 
משה מקוצר רוח ומעבודה קשה? וצ"ל דסבר משרע"ה דהגלות התחילה משנולד 
יצחק ולא היה לבנ"י הפרעה מקושי השעבוד, והסתיים גלות מצרים, ולכך נקרע 

 הים.
שהרי למעשה הפריע להם קושי השעבוד, ולכאורה למה היה אמנם עדיין קשה 

כן, הרי כבר הסתיים גלות מצרים, גם מבלי קושי השעבוד, ולמה נאמר שלא 
שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה? ולזה מתרץ גם כן ארונו של יוסף ראה 
שמכרו את יוסף, ולכך היה קושי השעבוד כידוע, לכפר על חטא מכירת יוסף, 

זה כאב ליבם שהוצרכו לכפר על חטא מכירת יוסף, אמנם באמת נגמר גלות ועל 
 מצרים, ושפיר נקרע הים, וא"ש בעזה"י.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 הקדם מדרש רבה בפרשתן
במדרש רבה בפרשתן ויהי בשלח פרעה את העם מי אמר 
ווי משה אמר ווי, משל למלך וכו', כך אמר משה צועק 
אני שנתיגעתי להוציא את ישראל ממצרים, ואיני נכנס 

 עמהן לארץ, לכך ויהי בשלח ע"ש.
 למה נאמר ויהי שזה לשון צער

ונ"ל בהקדם זה 
דכתבו המפרשים 
עפ"י דידוע כל ויהי 
אינו אלא לשון צער, 
ומאי צער יש כאן? 
וכתבו דלא הסתיים 
גלות מצרים והטעם 
שהוציאם טרם הזמן, 
וזה מפני שהיו 
משוקעים במ"ט 
שערי טומאה, ואילו 
נשארו עוד רגע לא 
היו יכולים לצאת 
משם, והצרכו 
להשלים בשאר 

 גלויות,
נס משה ולכך לא נכ 

 רבינו לא"י
וידוע דלכן לא נכנס 
משה רבינו לארץ 
ישראל, שאם היה 
נכנס לא היה עוד 

גלות, והרי לא 
הסתיים גלות 
מצרים, והיו 
צריכים להשלים 
זאת בשאר גלויות 
ולכך לא נכנס 

 לא"י.
 סיום הדברים וביאור המדרש

והשתא א"ש הכל 
דכשאמר ויהי בשלח 
ולכאורה מאי לשון 
צער יש בזה? וצ"ל 
שלא נסתיים גלות 
מצרים, שהיו 
משוקעים במ"ט 
שערי טומאה, ולכך 
יצאו מהר טרם הזמן, 
ולכך לא יכול 

שרע"ה להיכנס מ
לא"י, שהרי נצרכים 
להשלים זאת בשאר 
גלויות, וזה שאמר מי 
אמר ווי, משה אמר 
ווי על שלא נכנס 
לא"י, שלא היה יכול 
להיכנס שהרי אם 
היה נכנס לא"י לא 
היה עוד גלויות, ולא 
הסתיים גלות מצרים, 

 וא"ש בעזה"י.
 

 

 ענף הוערטער
 הבוטח והמודה = מובטח לו שיוושע

 ה ויהי לי לישועה )טו, ב(-עזי וזמרת י
רבותי! תשמעו כאן ווארט, כמדומני 
מהגאון, כדאי לזכור אותו היטב: "עזי" 
פירושו: "החוזק שלי, הביטחון שלי. אם 
"עזי" הוא בה', ובו, ורק בו, אני בוטח 
שיביא את הישועה, וגם לאחר שבאה 

אני מודה,  –ה" -הישועה "וזמרת י
משבח ומזמר, לו יתברך, או אז אכן 

 שועה מובטחת.הי –"ותהי לי לישועה" 
רבותי! אם באנו בשביל לשמוע את 
הווארט הזה דיינו! תשמעו מה כתוב 
כאן! אם היהודי בוטח בקב"ה לפני בא 
הישועה, והוא גם מודה ומשבח אותו 

גם "עזי"  –אחרי שהישועה כבר באה 
יהודי כזה מובטח  –ה -וגם "וזמרת" בי

 לו שהקב"ה יעזור לו ויחיש את ישועתו.
אומר בתהלים )יג, ו(:  דוד המלך ע"ה

"ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך 
אשירה לה' כי גמל עלי". בפסוק זה 
מגלה דוד המלך את הסיבה לכך שה' 

היה עמו והושיעו בכל עת: "ואני 
לפני הישועה שמתי  –בחסדך בטחתי" 

את מבטחי רק בקב"ה, ולא זו בלבד 
אחרי  –אלא גם "יגל לבי בישועתך" 

הישועה הייתי מקפיד להודות ולהלל 
 את ה' על ישועתו ועזרתו.

הביטחון שלפני וההודאה שאחרי, הם 
הגורמים לבואה של הישועה. ככל 

כן  –ש"העזי וזמרת" יהיה עמוק יותר 
 תהיה הישועה עמוקה יותר.

נאמר בתהילים )לג, כב(: "יהי חסדך ה' 
עלינו כאשר יחלנו לך". ביאור הכתוב 
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 –שבאותה מדה שאדם בוטח בה' הוא, 
ה' מודד ומביא לו את חסדו. כפי 
המידה ש"יחלנו לך" כך "יהי חסדך ה' 

יקבל  –עלינו"! אדם שמראה "אצבע" 
יקבל  –"אצבע", ואם הוא מראה "יד" 

 "יד".
זהו גם הביאור בפסוק "ה' צלך" )תהלים 

הקב"ה מתנהג עם האדם  –קכא, ה( 
כמו צל. הצל משקף במדויק את 

דמות או העצם ה"עומדת לצידם". כן ה
גם חסד ה'! הוא מופיע ומתגלה באותה 

 מדה שהאדם מייחל ומצפה לו.
 8 )הרה"ג רבי ראובן קרלינשטיין(

 פשט בפרשה
 כבקשתך!... –נסים 

ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על 
הים ובקעהו ויבאו בני ישראל בתוך 

 הים ביבשה )יד, טז(
מובא תאור  באבות דרבי נתן )פרק לג(

 על מה שארע בקריעת ים סוף:
"בשעה שעמדו אבותינו על הים אמר 
משה להם: קומו עברו. אמרו: 'לא נעבר 
עד שנראה הים נקבים נקבים'. נטל 
משה מטהו אמרו לו: 'לא נעבר עד 
שנעשה הים בקעה לפנינו'. הכה משה 
על הים ונעשה בקעה לפניהם. אמר 

א להם משה: 'קומו עברו', אמרו: 'ל
נעבר עד שנעשה לפנינו גזרים גזרים'. 
נטל משה את המטה והכה על הים 
ונעשה לפניהם גזרים גזרים. וכו' וכו' 
)עין שם באריכות( אמרו לו: 'לא נעבר 
עד שיעשו לפנינו נאדות'. נטל משה 
את המטה והכה על הים ונעשה נאדות, 
והיו הנאדות מושכין שמן ודבש לתוך 

נקין מהן, פיהן של תינוקות והן יו
 שנאמר: 'וינקהו דבש מסלע'".

היו כאן, בעצם, עשר 'הזמנות' לנסים, 
והנסים כולם מיותרים משום שאם משה 
רבנו אמר להם בתחילה "קומו עברו", 
פרוש הדבר שהיתה אפשרות טכנית 
לעבר גם ללא הנסים הללו. אבל כלל 
ישראל מסרבים לעבר ומבקשים עוד נס 

 ים!סך הכל עשרה נס –ועוד נס 
לכאורה, היה צריך לבקר את העם 
היהודי בבקרת עצומה וקשה: מה אתם 
מבלבלים את המח? קדם אומרים שלא 
יעברו עד שיעשה כך, וכשעושה לכם 

אומרים: לא רוצים  –הקב"ה נס אחד 
לא כך,  –כך, רוצים אחרת. ועוד פעם 

אחרת. תזמינו את כל הנסים יחד, 
 בפעם אחת!

נות ומבקש נציר לעצמנו אדם נכנס לח
מהמוכר: "תן לי בבקשה חפץ פלוני. 
כמה זה עולה? טוב, תעשה חשבון". 
לאחר שמסיים המוכר את החשבון נזכר 
מיודעינו שהוא רוצה לקנות חפץ נוסף. 
"תביא לי את זה, כמה זה עולה? תעשה 
חשבון..." כך עשר פעמים. ברור כי 
המוכר יתרגז עליו וישליכהו בבשת 

 –כך בדיוק פנים מחנותו. והלא 
התנהגו כלל ישראל כלפי  –לכאורה 

הקב"ה: בתחילה אמרו: לא נעבר עד 
שתעשה את הים נקבים נקבים. גמר 

 'אה, נזכרנו, גם את זה...' –את החשבון 
 כך מתנהגים?!

אנחנו מצפים שהקב"ה יבקר אותם, 
והנה למרבה הפלא, במקום לבקר 

הקב"ה עוד מעניק להם  פרס.  –אותם 
ים, הקב"ה הוסיף להם אחרי כל הנס

נאדות שהיו מושכים שמן ודבש לתוך 
 פיהם של התינוקות והם יונקים מהם!

 מה פשרם של דברים?
 הענין יובן על פי המעשה הבא:

רבי ישראל מסלנט הגיע פעם לביתו 
של יהודי 'משכיל' הלה טען באוזני רבי 
ישראל שאינו מאמין שאכן התרחשו 

ף נסי יציאת מצרים, קריעת ים סו
ומעמד הר סיני. "רק אם יעשה הקב"ה 

אאמין בה' ובמשה  –נסים לנגד עיני 
עבדו!" באותו זמן הגיעה בתו של אותו 
'משכיל', ילדה קטנה בת שש מבית 
הספר, עם תעודת הצטיינות במקצוע 
הריקוד. קרא לה ר' ישראל סלנט 
ואמר: "את אומרת שאת יודעת לרקד, 
אני לא מאמין, אני רוצה לראות 

 צמי איך את רוקדת!"בע
אמר לו אותו ילד קטן כך: "תראה, אני 
רקדתי לפני המורה שלי, והוא קבע 
שאני יודע לרקד. הוא לא הסתפק בכך, 
וקרא למנהל, וגם הוא ראה שאני יודע 
לרקד. המנהל קרא למפקח ולבוחנים 
ממשרד החנוך, וגם הם בחנו אותי, ראו 
שאני יודע לרקד ונתנו לי תעודה. הנה 

עודה, תבדוק שאינה מזויפת. הת
מעתה, אין הגיון בכך, שכל אדם 
ברחוב שירצה להוכיח אם אני יודעת 
לרקד, יוכל לדרוש ממני שאראה לו 
איך אני רוקד, כי אם כן, לשם מה 
כתבו זאת בתעודה? כל שעליך לעשות 
הוא לבדוק שהתעודה אינה מזויפת. 
ברגע שתגיע למסקנה שהתעודה 

יה לך צורך שוב לא יה –אמיתית 
 בהוכחות אחרות!"

בשמעו את הדברים, פנה רבי ישראל 
מסלנט לאביה ואמר: אתה רוצה 
שהקב"ה 'ירקד' לפניך? הרמב"ן 
בפרושו לתורה )סוף פרשת בא( כותב 
שהקב"ה לא עושה נסים בפני כל רשע 
או כופר. מה אתה חושב הקב"ה ירקד 
לפני כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, 

 שמתחשק לאותו טפש?רק מכיון 
הקב"ה 'רקד' ביציאת מצרים, הוא 
'רקד' בעשר המכות, בקריעת ים סוף, 
וגם ארבעים שנה במדבר. הנסים הללו 
מונצחים ב'תעודה', הלא היא התורה 
הקדושה. עליך רק לבדוק ולוודא 
שה'תעודה' אינה מזויפת, ואכן נתן 
להוכיח זאת, אבל אחרי שהוברר 

תוב בה, לא שה'תעודה' אמתית וכך כ
 צריך לבדוק זאת יותר!

נמצינו למדים, שנסי יציאת מצרים הם 
נושא קריטי שממנו צריכה לזון אמונת 

 עם ישראל במשך כל השנים.
לאור הדברים הללו, יש לנו פתח להבין 

 את דברי המדרש הנ"ל. 
היתה כאן מסירות נפש עצומה של העם 
היהודי. הנסים שראו ישראל, בעשר 

לגמרי כדי לבסס את  המכות הספיקו

אמונתם של אלו שהיו שם. אבל הם 
ידעו שזוהי שעת רצון, וכעת נתן 
'להזמין' נסים נוספים. הם ידעו גם 
שבעתיד הנסים הללו יחקקו על ספר, 

 ולא יהיו עוד נסים בשטף כזה.
לכן, על אף שידעו שהמצרים עומדים 
מאחוריהם ורוצים להורגם, מסרו כלל 

את כניסתם  ישראל את נפשם, עכבו
למים ואמרו: "ברצוננו לנצל את 
ההזדמנות ולבקש נס ועוד נס, ועוד נס, 
להרבות את הנסים, כדי שישארו 
לדורות עוד עומק של אמונה, עוד 
המחשה לכוחו של הקב"ה ועוד 

 המחשה".
ועל מסירות הנפש הזו של העם, 
שבשעה שמצרים רצים לקראתם 
מסוגלים הם לעמוד ולומר: איננו 

ם עד שנבסס את אמונת הדורות נכנסי
קבלו את הפרס של "וינקהו  –הבאים 

 דבש מסלע ושמן מחלמיש צור".
הגדה  –)רבי מרדכי דוד נויגרשל שליט"א 

 8 של פסח דורש טוב(

 מסר מהפרשה
 ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים

מפני מה האריך הקב"ה את 
הדרך בעוד ארבעים שנה 

 נוספות?
אחת השאלות המתעוררות לפתחו של 
כל אדם המבקש לשלוח יד במסחר 
הינה: מה עדיף להיות שכיר או עצמאי? 
מקובל להשיב על כך: תלוי מה חשוב 

לאכול היטב ביום או  –יותר בעיניך 
 לישון היטב בלילה?...

אם תרצה לאכול טוב יותר, היה עצמאי 
לא בטוח שתצליח להתעשר מזה,  –

אבל ישנם סיכויים טובים להצלחה, 
לעומת זאת במצב כזה, אין לילותיך 

עול כבד של בטוח לאומי, מס  –לילות 
הכנסה, מאזנים וכיוצא בכך, רובץ על 
כתפיך. מאידך גיסא, אם תבקש לישון 
היטב בלילה ולהפוך לשכיר, תוכל 
לקבל רק את המשכורת הרשומה לך 

 י התלוש.על גב
המשגיח של ישיבת "חדושי הרי"ם" ר' 
גד'ל אייזנר זצ"ל התבטא כי ההבדל 
בין שכיר לעצמאי, הוא שהשכיר מצפה 
ל'ראשון', בעוד שהעצמאי מצפה 
ל'אחד'... במצרים היו אבותינו עבדים, 
ומתוקף מעמדם לא היו צריכים לדאוג 
לעצמם למזונות ולפרנסה, ולכן הם 

"זכרנו את אומרים )במדבר יא, ה( 
אמנם  –הדגה אשר נאכל במצרים חנם" 

הייתה רק דגה, אבל היא ניתנה בחינם, 
ולא היינו צריכים לדאוג לכך. כעת, 
ביציאתם ממצרים, הם צריכים להתרגל 

אמר  –לחיות חיים עצמאיים, והנה 
אם אביא אותם לשטח  –הקב"ה 

עירוני, הם יתוודעו עד מהרה לקשיי 
ואדם, הפרנסה המלווים כל אדם 

ובראותם עד כמה טורחים בני האדם 
עבור השגת המשכורת החודשית, 
יתקררו ויגיבו: אין אנו זקוקים לטובות, 
הבה ונחזור מצרימה... אמנם עבדנו שם 
קשה, אבל לכל הפחות היה אוכל... 
לפיכך, "ולא נחם אלקים דרך ארץ 
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פלשתים", מדוע? "פן ינחם העם 
שמא יתחרטו  –בראתם מלחמה" 

או את מלחמת הקיום, והתוצאה כשיר
התמידית "ושבו מצרימה". לפיכך 
"ויסב אלקים את העם דרך המדבר", 
ובמדבר דאג לצרכיהם ונתן להם מן 
במשך ארבעים שנה! באותן השנים 
הבינו היהודים ,כי לא על הלחם לבדו 
יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה 
האדם" )דברים ח, ג(, ורק אז מסוגלים 

היכנס לארץ ישראל ולנהל חיים היו ל
 עצמאיים.

 8 גיליון ליקוטי שמואל( –)הרב ישראל גולד 

 מצות -מסות 
'וידעו הוא כי לא הוציאם אלא 

 )אוה"ח(באמצעות המסות הגדולות'. 

מעשה בבן כפר, נשוא פנים, גבה קומה 
וארוך זקן, שהגיע לביקור בעיר 
הגדולה. בשבת נכנס לבית הכנסת. 

השיב אותו במזרח, הגבאי בראותו 
במקום ראוי לתלמידי חכמים ואנשים 
מכובדים. האורח בעל הדרת פנים, 
קיבלו בכבוד ובסבר פנים יפות והושיבו 
לדרוש, לומר דברי תורה. אחרי שסיימו 
את קריאת התורה ביקשו הגבאים 
מהאורח לדרוש, האורח מאד נרגש על 
שהתקבל בכבוד גדול, ועתה מזמינים 

יברותיו. עלה לבימה, אותו להשמיע מד
 פתח ואמר:

השבת פרשת כי תבוא. אומר לכם 
רבותי, מעניני דיומא. קראנו עתה 
בפרשה "המסות הגדולות אשר ראו 
עיניך והאותות והמופתים... אשר 
הוציאך ה' אלקים". קהל קדוש, ראו 
את החסד הגדול שעשה הקב"ה עם 
ישראל כשיצאו ממצרים, שהאכיל 

הם מצות אותם כל צורכם, עשה ל
גדולות מאד, דבר שהביא אותם לידי 
שביעה, ולא רק זה אלא היו להם מצות 
גדולות גדולות...' בשל כך לא הוצרכו 
לשום תוספות אחרות למלא את בטנם, 

 כי היו להם מצות גדולות גדולות'...
חיוך רחב התפשט על פני הנאספים, 
הבינו כי האורח הוא איש בעל צורה 

ו יודע להבחין בין אבל בלי תוכן, שאינ
 מסות למצות...

 8 )גיליון נר לשולחן שבת(

 שבת שירה
 הרה"ק מקאסאני צוה להם

 שלא ליסע דרך הנהר
סיפר לי אחד מחסידי אדמו"ר 
מקאסאני, שהיה שם על שבת שירה, 
ומוצאי שבת קודש לקחו רשות 
מהאדמו"ר לנסוע, והיה אז קור גדול, 
ושאל אותם באיזה דרך הם נוסעים, 
ואמרו לו, דעל זה הדרך היה צריך להם 
לעבור את הנר טייז על הקרח, ואמר 
להם האדמו"ר שיזהרו לבל ליסע על זה 

ל מחמת שהיה נחוץ להם הדרך, אב
הדרך, להיות בבוקר בביתם, לא שמעו 
לקול אדמו"ר ליסע דרך עיר נאמין על 

הגשר, כי דרך רחוק היה, ונסעו דרך 
 קצר על הקרח.

וכאשר באו אל הטייז אמר אחד להם 
"ראו, אדמו"ר ציוה שלא לנסוע על 
הטייז, לכן עצתי שלא לעבור את הטייז 

על  עד שנראה שיעבור איזה עגלה
הקרח", והסכימו כולם לזה, והמתינו 
שם איזה שעות עד שבא ערל עם עגלה 
ועלה על הקרח. לעבור את המים, 
וכאשר בא באמצע המים נשבר הקרח 
מתחתיו, וירדו הוא ושני סוסיו למצולי 
הנהר, ואז חזרו הם אל הדרך נאמין, 
ואדמו"ר לא היה לו מנוחה כל הלילה, 

יזה וכמה פעמים שאל אם לא בא א
שליח מן האנשים, וכמו בחצי היום בא 
שליח מהם שהשי"ת היה בעזרם 

 8 )מראה אש אות ק"ד(                    וניצולו. 

 טו בשבט
מן השמים נזדמן להבעש"ט הק' 

 גן מלא פירות
סיפר הרה"ק ר' משה שה"ם זצ"ל 
האבד"ק דאלינא )בעמח"ס דברי משה 
ועו"ס, ונקרא בשם ר' משה ב"ר דן( 
ש"מרן איש אלקי הקדוש מורינו ורבינו 

)ל"ק  חיות נפשנו משיח השם הריב"ש"
של הרה"ק רי"א מקאמארנא, בהקדמה 
לספרו אוצר החיים והיכל הברכה(, 
ביקר בדאלינא אצל אביו, ומשם נסע 
לעיר בראד, ושלח אותו אביו ללוות 
את הבעש"ט, וזה הי' בחמשה עשר 
בשבט, ונסעו יחד עם השליטין, 

ע הדרך נזכר הבעש"ט הק' ובאמצ
שהיום הוא חג של ט"ו בשבט. ועדיין 

 לא אכל פירות ונסעו לדרכם.
והנה ראה הרה"צ ר' משה, פרדס נהדר 
עם פירות יפים בדרך, ונתפעל מאד על 
כך, שבאמצע החורף יצמח גן ירוק עם 
פירות נהדרים ועלים חדשים אשר 
נצמחו זה עתה, ואמר להבעש"ט הנה 

פירות, האם אלך  לפנינו פרדס עם
להביא קצת פירות, והסכים לו 
הבעש"ט )מהיכי תיתי, אם תרצה( 
שילך להביא, וירד מהשליטין והלך 
בתוך השלג עד מקום הפרדס, ולקט 
מטפחת מלא פירות כי רצה להביא 
אתו את הפירות לעיר בראד, ולהראות 
לחכמי הקלויז את הפלא הגדול, ואם 

"ו הבעש"ט רוצה לברך על הפירות בט
בשבט, ממלא לו הקב"ה משאלתו, 
)וכוונתו הי' בכדי להוריד את 
ההתנגדות מעליהם(, והביא את 
הפירות להבעש"ט לברך עליהם, וטעם 

 קצת מפרי אחד.
והרה"צ ר' משה הי' שמח וחכה כבר 
שיקבל ברכת הפרידה מהבעש"ט, ויקח 
את המטפחת עם הפירות עם העלים 

ט הירוקים, בתוך כדי כך הדליק הבעש"
את הלולקע ונסתבכה הלולקע ונפל 
חלק מהלולקע בתוך השלג, והעמידו 
את השליטין, ושאל את הבעש"ט האם 
נרד להביא  את זה, וענה לו הבעש"ט, 
מהיכי תיתי אם תרצה לך ותביא, וירד 
הרה"צ ר' משה להביא את החתיכה, 

וכשחזר מצא את המטפחת ריקה, וכל 
ו הפירות נעלמו, ונצטער מאד ונהפכה ל

השמחה ליגון, והבעש"ט הכיר בצערו, 
ואמר אליו: אין אנו רוצים שיספרו 
המופתים, אנו רוצים שיספרו היראת 
שמים שלנו, כי ביראת שמים שלנו 

 האבין מיר צוריסין אלייב.
 8 )פרי ישע אהרן דף כ"ז(

 ענף המעשיות
 האדמו"ר מלעכוויטש

 הרה"ק ר' מרדכי יפה זצוק"ל 
 בן הרה"ק ר' נח זצוק"ל
 ~ נלב"ע י"ג שבט תק"ע ~

פעם אחת קרא השמש ברחוב לאסיפה 
בלעכיוויטש, אשר היו קוראים שמה 
לאסיפה "עדה". וישאל הרה"ק: על מה 
הוא העדה הזאת היום? והשיב לו: לפקח 
על עסקי הצבור. ויען ויאמר: לא אדע 
מדוע מחשים ראשי הקהל, ומה חושבים 
המה, ולא ישימו על לב כי הגזלן 

הולך באמצע רחובות קריה,  והרצחן
והורג נפשות בתוך הרחובות, ועושין 
עצמם כלא ידעו. מדוע לא יאספו עדה 
לשית עצה ולבקש תחבולה ותרופה 
להנצל מהרוצח הזה הוא היצר הרע, 
הטובח נפשות ברחובות, ואין איש שם 

 על לב.
* 

פעם אחת היה רעב בגדול במדינת 
ליטא, והסבא קדישא הנ"ל הספיק 

אנשים הרבה וגם מבני העיר די  מכיסו
פרנסתם. ויתמהו אנשים, הכסף מאין 
תמצא לו להספיק כזאת, כידוע להם 
שמעולם אין תחת ידו מעות מזומן? 
ויאמר אליהם: תדעו, כי אצלינו 
מתגוללים זהב תחת הספסלות לרוב, 
אך אנחנו מקבלים לעת הצורך כפי 

 ההצטרכות ולא יותר.
* 

י ואביון אחד מאנשי שלומו היה ענ
מדוכא, ובנים קטנים כשתילי זיתים  
סביביו, וביתו ריקם מכל, ולא היה לו 
אף על מזון סעודה אחת, ונעשה שמש 
שני בבית המדרש שקורין "אונטער 
שמש". ובבואו לפני מורו סבא קדישא 
מלעכיוויטש ז"ל, שאלו: מה פרנסתך? 
ויאמר: 'שמש שני' אנכי. מה עבודתך? 

וסיפר לפניו כי גם שאלוהו, ויאמר לו 
בימים הנוראים בעת התפלות עומד 
הוא בעזרת נשים, למען להודיעם איזה 
תפלה מתפללים, ואיזה פיוטים אומרים. 
ויען הסבא קדישא ז"ל: הא, מען טאר 
דאך ניט?! ויען האיש במסירת נפשו: מה 
אוכל לעשות, 'טלפי תלוין בי' וגועים 
ברעב ואין לי במה להחיות נפשם. 

לו: קח טארבעס )=תרמיל(,  ויאמר
ותשים על כתפך, ותסובב על הפתחים 
ותפרנס את בניך, און וואס מען טאהר 
ניט, טאהר מען ניט. ויפקוד עליו בגערה 
לעזוב השמשות. וישמע לקולו, ועשה 
כתפקודתו. ואחרי זאת עזרהו ה' והיה 

 לו פרנסה בכבוד.
* 
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אמר: אנחנו לא באנו לעולם לעשות 
שמיות, כי אם להכניס טובה בעניני ג

אמונת ה' ויראת שמים בלבות ישראל. 
אך עם כל זה בבוא אצלינו איש ישראל 
שנצרך טובה בגשמיות, נצווה אותו 
שיהיה שבת אצלינו, ובשבת קודש 
מכניסים אנחנו בלבו אמונת ה', 
וממילא תתמלא כל משאלות לבו 

 לטובה.
* 

אמר: אנחנו נמשלנו לבהעלפער טוב, 
ר על כתפו וישאהו שיעלה את הנע

לבית הספר, ואם הנער הוא עקשן ואינו 
ברצונו לבוא ולהיות בחדר, ירמסהו עוד 
ברגליו המטונפים ונועץ צפרני רגליו 
בכתפו, וילכלכהו ברפש, עם כל זה 
הבהעלפער הטוב לא ישגיח על זה ולא 
יניחהו מכתפו, וישאהו למחוז חפצו 

 בחזקה.
* 

 פעם אחת בבוקר שלח לקרוא לבעלי
החניות שבעירו, ויצו אותם לאמר: למי 
אשר יש אצלו אבק שריפה )פילווער( 
יראה לפנות ולבער מיד! ותיכף הלכו 
ועשו כאשר צוה אותם, כי ידעו את 
אשר רוח ה' דובר בו. ואחר שעה 
מועטת סבבו שוטרי העיר כל החניות 
מקצה לקצה, וחיפשו בכל המקומות 
אולי נמצאים שם אבק שריפה, ופשפשו 

 8 ולא מצאו.

 מסר שבועי
 "מי הראשון שירד לים?"

כולנו משיבים על השאלה הזו עם 
תנועת יד מבטלת "נחשון בן עמינדב". 
את זה למדנו עוד בגן. אולם בגמרא 
)סוטה לו:( מופיעה מחלוקת בין 

 התנאים:
"היה רבי מאיר אומר: כשעמדו ישראל 
על הים היו שבטים מנצחים זה עם זה. 

יורד תחילה לים וזה אומר זה אומר אני 
אני יורד תחילה לים. קפץ שבטו של 
בנימין וירד לים תחילה... אמר לו רבי 
יהודה לא כך היה מעשה, אלא זה 
אומר אין אני יורד תחילה לים וזה 
אומר אין אני יורד תחילה לים. קפץ 

 נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה".
אם נשים לב, רבי מאיר ורבי יהודה 

ם: האם כל שבט רצה לרדת נחלקי
 ראשון או לא רצה לרדת ראשון. 

אלא שהמגיד רבי יעקב גלינסקי מביא 
ביאור מעשי הנוגע לכל אחד מאיתנו 
ובו מתברר שלא מחלוקת יש ביניהם, 
כי אם השלמת פרטים. אך כדרכו 

 בקודש הוא מקדים סיפור ש)אולי( היה.
"ילדים יקרים צמא אני", נשמע קולו 

ו באישון ליל, היה זה של האב לבני
בימים שעוד שאבו מים מן הבאר 
בדליים ונשאום הביתה. ייתכן שלא 
יכול היה האב לגשת לבאר בעצמו, 
ייתכן שרצה לזכות את בניו במצוה. 
"מי יזכה במצוה להביא לי מים להרוות 

 את צמאוני?"
בחדר השני התלחשו הילדים, בחוץ היה 
קריר מעט והשמיכה כנראה הייתה 

ה יותר. אבל מצוות זה דבר שלא נעימ
עושים רק כשנוח, אין ספק. מצד שני, 

מצווה היא דבר חשוב, לא עושים אותה 
כלאחר יד. "עשרה שקלים כוס מים 
לאבא", מכר האח הבכור את המצוה 

 בפומבי לאחיו, "מי זוכה?"
אחד האחים הרים יד "שנים עשר 
שקלים". אח אחר הניף יד בביטול 

". האח הקטן "חמישה עשר שקלים
החליט שהם מדי ממעיטים בחשיבות 

 המצוה, "עשרים שקלים".
בינתיים קרא האב מחדרו בשנית 
"ילדים, בבקשה, אני זקוק לכוס מים. 
מי מכם יוכל להביא לי?" האח הבכור 
קרא בקול: "תיכף, אבא. אנחנו מיד 

 מחליטים".
ואז נשמע קולו של האח השקט: "האם 

מים, לא תבושו? אבא מבקש כוס 
כיבוד הורים, מצוה חשובה שכזו, רק 

 עשרים שקלים? חמישים שקלים!"...
דממה הושלכה, האח הבכור הכריז 
בשקט: "פעם ראשונה חמישים שקלים, 

 –חמישים שקלים פעם שניה, חמישים 
 זכה לו".

האח שזכה הודיע בענווה: "אני מזכה 
 את אבא שלנו"... –במצווה שקניתי 

י: רבי מאיר אומר רבי יעקב גלינסק
אמר שהוויכוח בין השבטים היה מי ירד 
ראשון למים. כל אחד מן השבטים טען 
"אני יורד תחילה". רבי יהודה מסכים 
איתו שעל כך התווכחו, אלא שכל זה 

 היה רק בעת הוויכוח.
אולם "לא כך היה מעשה". בעת 
שהגיעו לידי מעשה והיו צריכים לרדת 

 :למים, החל כל שבט לכבד את השני
"אין אני יורד תחילה". כאן כיבד כל 

 אחד את רעהו במצווה לקפוץ לים...
*** 

חזקים בדיבורים. זה משהו שכולנו 
טובים בו. הביצוע? ובכן... הבה לא נרד 

 לפרטים...
דבר זה מלמדנו רבי יהודה, אין זו 
חכמה להצהיר הצהרות ולהכביר 
בדיבור, כאשר אתה מקבל על עצמך 

ר כיצד ואיך דבר מה, במקום לתא
פשוט  –תעשה אותו בעת שתצטרך 

 תבצע!
הקבלה נחוצה שתהיה כעת, ש'הכסף 
יופקד קודם בחשבון', כי כל מילה 
מיותרת במקום העשייה, היא מתכון 
בטוח לכך ש'אגורה לא תופקד'. 

דהו  –תזכה מאן  –במקרה הטוב יותר 
 במצווה במקומך...

 8 )גיליון במחשבה תחילה(

 משל ונמשל 
שמסכן עצמו לא יכול לבוא מי 

 בטענות
שבת זו נקראת גם "שבת שירה" על 
שם שירת הים שנקראת בתורה בפרשה 
זו. התורה מתארת את מפלתה הסופית 
של המעצמה מספר אחת באותה 
התקופה: "וינער ה' את מצרים בתוך 

 הים" )שמות יד, כז(.
נשאלת השאלה מדוע נפרע ה' ממצרים 
הרי הקב"ה בעצמו ציווה את מצרים 
לשעבד את בני ישראל כפי שהבטיח 
לאברהם אבינו בברית בין הבתרים: 

שנה" !? ואם כן  400"ועבדו ועינו אותם 

יכולים הם לבוא בטענה צודקת כלפי 
הקב"ה: אתה ביקשת מה אתה רוצה 

 מאתנו!?
התשובה לכך תובן עפ"י משל, למה 
הדבר דומה: סוחר גדול שאיבד את כל 
ממונו בשריפה, ניסה להשתקם. לווה 
מחבריו כספים וסחורות, כל הנושים 
קיבלו בהבנה את מצבו ואף נתנו לו 
הארכה לתשלומים כדי שימשיך 
"להתגלגל" ויחזור לעמוד על רגליו 
כבראשונה. בעל חוב אחד שהיה קשה 

עז ותבעו לדין. השופטים במיוחד ה
בלית ברירה פסקו כי עליו לשלם מיד 
את חובו ולא תצבור הקרן ריבית 
גבוהה. התחנן האיש וביקש לפחות 
לוותר על הריבית והוא ישלם את הקרן 
לאט לאט... והמלווה הסכים. הסוחר 
עבד יומם ולילה והצליח להשיב את 
חובו מיד חודש בחודשו, משהגיע 

יקש מהמלווה לתת התשלום האחרון ב
לו אישור שחובו נפרע. בעל החוב צחק 
והסביר בלגלוג "לידידו" כי עכשיו סיים 
לשלם את הריבית וכעת עליו לשלם 
את הקרן. חשכו עיניו של מיודעינו 
ובצר לו עלה אל העיר להיוועץ במלך 
מה לעשות.? המלך היה איש חסד אך 
מה יעשה וביד הנושה פסק דין תקף!? 

ך, אמר לסוחר שיודיע מה עשה המל
לנושה שהוא עובר דירה למדבר השורץ 
שודדים והוא ייתן לו פלוגת שומרים 
שתאבטח אותו מפני הליסטים, בעל 
החוב יבוא לשם וייפול בידי השודדים... 
וכך היה, הסוחר עבר בשלום והנושה 

 נפל בידי השודדים והרגוהו.
הנמשל : ה' נתן את בני ישראל ביד 
פרעה, לא בשביל שיתאכזר עליהם, 
יעבידם בפרך וירחץ כל בוקר בדמם 
של תינוקות רבים, אך לא ניתן לעשות 
מאומה כיוון שיש בידם פסק דין תקף! 

 400שהרי נגזר "ועבדו ועינו אותם 
אותם  שנה". מה עשה הקב"ה פיתה

לרדוף אחרי בני ישראל ולהיכנס לים, 
לאחר שעברנו, כבר לא הייתה 
מחויבות להעמיד את המים כחומה 
ומאליהן נפלו על מצריים והטביעום. 
הרי שהמצריים צעדו אל מותם ולקחו 
ברשעותם את הסיכון למוות בטוח... מי 
שמסכן עצמו איננו יכול לבוא 

 בטענות... כן יאבדו כל אויבך ה'.
בר אמור גם לגבינו אם מסתכנים הד

לעשות מצווה דרך מקום אסור )והכוונה 
למחשבה זדונית או למען גאווה( לא 
נוכל לבוא בטענה "עשינו את רצונך 

 מדוע נענשנו!"?...
 )הרב שלמה הלוי שליט"א( 
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