
   
 

 

 בס"ד 
  עלון מס' 

431  
 זמנים:

  כניסה יציאה 

ם-י 16:39 17:54  

 ת"א  16:54 17:55

 חיפה  16:44 17:54

 ב"ש  16:58 17:56

 

      שלח ב 

רבי שמשון רפאל הירש   – (ט''ו ,'די')" : מה תצעק אלימשה ויאמר ה' אל"

שהיה משה סבור שה' ישמיד את מצרים בלי שהעם יצטרך  פרש, 

לנקוף אצבע. לכן, בשעה שהרגיע את ישראל באומרו: "אל תיראו",  

דבר אל   –צעק במקביל אל ה' לעזרה. אך ה' השיבו: "מה תצעק אלי  

בני ישראל ויסעו", כלומר, הצעד הראשון צריך להיות שלהם, שיוכיחו  

טוב פירש:  -שם- ה בסדר. והבעלביטחונם בה' ע"י מעשה, ואז יהי

המבקש לברוח מייסורים דומה לאישה שכאשר אוחזים אותה צירי  

לידה, היא נודדת ממקום למקום כדי לברוח מהצירים. מרוב כאבים,  

אין היא מבינה שהצירים לא יעזבו אותה עד שתלד. בני ישראל, רק  

ם,  כאשר ראו את מצרים רודפים אחריהם, הבינו שאין דרך לברוח מה

  ורבי מנחם מנדל מקוצ'ק אלא רק ב"ויצעקו אל ה'". כך נולדה גאולתם 

כדרכו: ישראל צועקים אל הקב"ה שישלח לנו את המשיח. וכי הקב"ה  

אם ישראל באמת   – מעכב בואו? אלא, "דבר אל בני ישראל ויסעו" 

 .ירצו במשיח, הוא יבוא עוד היום

לישראל היו נסים גדולים בתקופת גלותם    – (א',ט''ו) " ישראלאז ישיר ל"

במצרים ובעת הליכתם במדבר. מדוע אמרו שירה רק על בקיעת הים  

ולא על נסים שקדמו לה? אלא, אומר רבי ישראל מרוז'ן, שבני ישראל  

 '.  בהאמרו שירה דווקא על נס זה, כיוון שדרכו הגיעו לאמונה שלמה 

 

 

 

שבת שירה על שם השירה הגדולה שאמרו  שבת בשלח נקראת גם  

עם ישראל כשראו את הניסים הגדולים שה' עשה איתם והטביע את  

 האויב המצרי בים. 

חכמינו קבעו לנו לומר אותה כל יום. כך כתב גאון עוזנו ותפארתנו בעל  

הבן איש חי בספרו הקדוש: "שירת הים יאמר בשמחה ובנעימה, כאילו  

".  ובזה תהיה מסוגלת לכפרת עוונותיו עומד בתוך הים בשעת הנס,  

אחד היסודות החשובים שעולה משירת    פרשת ויגש ש"ר סעיף י"ד( )

הים אותו עלינו להבין ולהפנים הוא שאויבי עם ישראל הם אויביו של  

הקב"ה. על הפסוק "וברוב גאונך תהרוס קמיך", דורשים חז"ל במדרש  

ו( "הרבית להתגאו ת נגד מי שקם  )מכילתא בשלח מסכתא דשירה 

נגדך. ומי הם שקמו נגדך? הם שקמו נגד בניך... שכל מי שקם כנד  

 ישראל כאילו קם כנגד הקב"ה"

כשחז"ל קבעו לנו לומר בכל יום שירת הים, כנראה רצו שנפנים היטב  

גם את היסוד החשוב הזה שאויבי ישראל הם אויבי ה', ואם נדע את  

ה ובסלחנות למי שקם נגד  זה טוב אז נבין שאסור לנו להתייחס באהב

 : זה חוזר על עצמו לאורך התנ"ך כמה וכמה פעמיםיסוד  .הקב"ה 

בחומש במדבר, בפרשת בהעלותך מובא: "ויהי בנסוע הארון ויאמר  

משה קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך". ודרשו חז"ל: וכי  

  יש שונאים לפני מי שאמר והיה העולם? אלא מגיד הכתוב שכל מי 

ששונא את ישראל כמי ששונא את המקום" )ספרי, בהעלותך פ"ד(.  

גם על הפסוקים האלה אנו חוזרים בפתיחת ההיכל בשבת, כנראה  

 כדי לחנך את עצמנו להבנה שיסוד זה הוא חשוב מאד. 

יתיצבו   ריק  יהגו  ולאומים  גוים  :למה רגשו  גם בתהלים פרק ב'  וכך 

איך    - משיחו" ונשאלת השאלהמלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל  

יכולים מלכי ארץ עם כל הכלים שברשותם להתייצב על ה'? והרי הם  

בשר ודם? אלא ממשיך הפסוק ללמדנו: שבזה ש"אמרו לכו ונכחידם  

 מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד", הם מתייצבים נגד ה'! 

קים, אל דמי לך , אל תחרש ואל תשקוט אל.  ו כך גם בתהלים פ"ג :אל

כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד ויתיעצו  

על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. כי נועצו  

יחדיו, עליך ברית יכרותו". המזמור פותח שהגוים אמרו על עם   לב 

כו ונכחידם", וסיים על הקב"ה: "עליך ברית יכרותו", ללמדנו  ישראל "ל

לדורות שמי שקם נגד עם ישראל למעשה קם נגד אלוקי ישראל, ואין  

החשוב הזה  יסוד  והלוואי ונזכה מתוך הבנת ה  לך חילול ה' גדול מזה. 

ובלי חנופה,    מידההנהגה עם על איתנה מול האויב, בלי התרפסות 

 לקדש שם שמיים.  

0559610372  – להקדשת העלון לרפואת ולע''נ ולתרומות להפצת העלון   

 

 

 

 

המערכת דבר  

י ישראל ללא מאמץ והיה  ע לבנתיו שמצד אחד הגידבר הוריד להם הקב''ה מן מהשמיים, המן היה מורכב מסגולו ר בני ישראל הלכו במכאש

ליום הבא,  מן אוסף י, בני ישראל יכלו ללקט את המן רק עבור יום אחד, אם מישהו היה ולם. מצד שנעכל הטעמים שבם בו את אפשר לטעו

ורך, שלכם יוסי סולומון. בת שלום ומב מחר. שלידאג לנו להיום כך הוא   כמו שהוא דאג לנוהקב''ה ורקיב. עליינו לדעת שהכל מגיע מהיה המן מ  

נדי סולומוןעהרב מהארה בחסידות          וי אריאל ל הרב   בפרשה נקודה     

במדרש רבה נאמר שחמישה שמות נקראו לנשמה ואלו הן: נפש, רוח,  

ה על רובד  בתורת החסידות מבואר שכל שם מור נשמה, חיה, יחידה.

אחר ודרגה שונה בנשמת האדם, וכמו כן לכל נשמה יש את הדרגה  

העיקרית שלה שבו הוא עיקר עניינה, כגון יש נשמות שהם במדריגת 

'נפש' מורה על דרגת הנשמה   'נפש' ויש כאלה מבחינת 'רוח' וכן הלאה.

שמחיה את הגוף ועל ידה האדם פועל את מעשיו עם גופו. זהו החלק  

תר בנשמה, ונשמות שהן מבחינת נפש זאת אומרת שעיקר הנמוך ביו 

        עניינם הוא עשייה בפועל והם פחות שייכים להבנה והשגה ורגשות.

'רוח' מורה על דרגת הנשמה שמרגישה רגשות. כשאדם מרגיש אהבת  

ה' או יראת ה' בליבו זוהי דרגת הרוח שבנשמה. אנשים שנשמתם  

    ב ולהרגיש קירוב לאלוקות.מבחינת 'רוח' אלה אנשים ששייכים להתלה 

'נשמה' מורה על ההבנה וההשגה באלוקות, כשאדם מתבונן בגדולת  

             הבורא ויודע אותו כמה שהוא מסוגל לדעת זוהי בחינת ה'נשמה'.

שלושת דרגות אלה נקראים 'פנימיים' כי הן הכוחות שמתגלים  

     ומתלבשים בתוך הנפש. שזה באופן כללי המעשים הרגשות וההכרה.

ת 'חיה' ו'יחידה' נקראות 'מקיפים' משום שהן אינן מתלבשות כל  בחינו 

באופן כללי ניתן לומר ש'חיה' מורה על הרצון ומשיכת   הזמן באדם.

הנפש ו'יחידה' הוא העצם של הנפש היהודית שדבוק תמיד איתו יתברך  

  ולכן הוא נקרא 'יחידה' על שם דבקותו התמידית ב'יחיד'.

  השבתפנינים לשולחן       



 

 

יו והתיישב בצפת. הרבי היה אדם המעורב בדעת עם הבריות, אולם זמן מה לאחר עלייתו  רבי אברהם דוב מאבריטש עלה בראש חסיד

והנה,   .לארץ, הסתגר הרבי בחדרו במשך תקופה ולא דיבר עם שום אדם. כמובן, שחסידיו התפלאו מאוד, ותהו לפשר ההסתגרות המוזרה

רו. כשחזר, קרא הרבי לכול חסידיו לסעודה חגיגית בה יסביר להם  באחד הימים יצא הרבי לפתע מחדרו, התבונן על האדמה שסביבו ופניו נה

כאשר התאספו כולם פתח הרבי ואמר: דעו לכם, שבעת שגרנו בחוץ לארץ, בא אלי פעם שליח מארץ ישראל   .את פשר הנהגתו החריגה

"רבי הקדוש, מי שיש לו עיניים לראות,   וסיפר לי בהתלהבות על מעלותיה הרבות של ארצנו הקדושה. כל כך התלהב אותו שליח, עד שאמר: 

באותה שעה התלהבתי והחלטתי לעלות לארץ. והנה, כשהגעתי לכאן, נראו לי אבני הארץ כאבנים   ."רואה שבארץ ישראל כל אבן היא יהלום 

רגילות. הבנתי, שעדיין לא זכיתי להבין את מעלת הארץ. לפיכך, הסתגרתי בחדרי ועסקתי בקדושת הארץ. והיום, כשיצאתי החוצה זכיתי  

 .וראיתי שכל אבן היא יהלום

 תה.  ראל וקדושץ ישאדמת אראת עריך להלדעת  עליינו    –פור והמסר הנלמד מהסי

במייל                                                      לקבלת העלון    jornallevyhudi@gmail.com 

 

 

  שבתסיפור ל   

רונן קרתא   הארה באמונה   רונית מרקמןמתכון לשבת         

 סהרוני שקדים 

 

 

   :צרכיםמ

                                   כוס וחצי קמח 

                                     קים דמח שקדים טחונ כוס וחצי ק

                                           ם אבקת סוכרגר  100

                                         (גרם 200) שקית סוכר וניל 1

                                           כמה טיפות תמצית שקדים

                                             מלחקורט 

    אופן הכנה:

 לערבב את כל המצרכים. 

חצי -דקות  20לשים במקרר למנוחה של 

 שעה. 

לקרוץ עיגול קטן, להדק עם כף היד, 

קפל  ול ס"מ 1וליצור מעין נחש בעובי 

 רח. לצורת י 

להניח את העוגיות בתבנית עם נייר  

מעלות עד  170אפיה ולאפות בחום 

 להזהבה קלה. 

להוציא ולהניח לעוגיות להתקרר 

 כעשרים דקות. 

 על אבקת סוכר.לבזוק מ 

 

 בתאבון!

 

ר צעיר נשא מועקה בליבו. הוא הרגיש שאלוקים אינו קיים. "מה זאת אומרת "להאמין?" הוא  בחו

 שאל, "אני רצה הוכחה!" 

ציפורים שהיו בסביבתו החלו     באחד הערבים הוא נשא עיניו לשמים ולחש: "אלוקים, אתה פה?"

   לצפצף, אבל הבחור לא הבחין בכך.

סופת ברקים החלה לפתע, ורעמים   ואז צעק: "אלוווווווווווקים, אני פה! דבר איתי! תתייחס אלי!" 

"אלוקים, בבקשה, תן לי לראות אותך!" המשיך   התגלגלו בשמים. אבל הבחור לא הבחין בכך. 

  העננים התפזרו, הסופה פסקה, ובשמים נצנץ כוכב. אבל הצעיר לא הבחין בכך.  הצעיר לבקש. 

באותו הרגע   הצעיר וביקש: "אלוקים, גע בי כדי שאדע שאתה פה, שאתה קיים".התייאש 

למחרת, הוא ניגש לרב וסיפר לו את    התיישב פרפר על כתיפו, אך הצעיר לא שם לב אליו.

   הסיפור. "אתה רואה? אין אלוקים!" הוא סיכם.

נו מקבלים  הרב הביט בו וחייך. "אלוקים תמיד נמצא סביבנו, והרבה פעמים במקומות שא

כמובנים מאליהם. הברכות שהוא שולח אלינו עטופות לא בבגדי ערב מפוארים, אלא בבגדי  

יומיום פשוטים. אם לא נדע להוקיר תודה על מה שיש, אם לא נבחין בניסים שמתחוללים מדי יום  

 ביומו, לעולם לא נדע את אלוקים" )קובי א( 

" אומר הבורא, אולם אדם בעל אמונה רואה  בורא עולם הוא ישות נסתרת, "כי לא יראני האדם

 את הקב"ה בכל מהלך בחייו, בכל צעד ובעצם בכל רגע. 

אם נפנים שלכל אדם יש השגחה פרטית, עין גדולה המשגיחה עליו, הבוחרת בעבורו את הטוב,  

 נוכל להיות רגועים ושלווים יותר. 

ותו כאן בעולם. עין כזו של אדם  בורא עולם נסתר, אך כל כך נגלה, רק עין מאמינה תוכל לראות א

 מאמין תוכל להבחין כמה הבורא איתו, כמה השגחה וטוב יש עליו. 

 יש בורא לעולם, זה דבר ברור, השאלה אם אתה מאמין שהוא איתך בכל צעד? 

הוא ה' אלוקיך אשר הוציאך מארץ מצרים, וימשיך להוציאך מכל מיצר וקושי... תפקידך פשוט  

 להאמין... 

פתגם השבוע       

 " עצמו מתנוצץ אור שאין צופים לו כלל  מתוך זה  ד,ך עד מאוכשצר וחשו"

    (הרי''ם בעל חידושי)                                                                                                    


