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כתוב בפרשתנו" :וה' הולך לפניהם יומם
וכו'" .ואחר כך כתוב" :ויסע מלאך האלוקים
ההולך לפני מחנה ישראל ויעמוד
מאחריהם" .יש שתי שאלות :בתחילה אמר:
"וה' הולך לפניהם" שהשם ה' הוא מדת
הרחמים .ואחר כך נאמר מלאך האלוקים
שהוא מדת הדין .והשאלה השנייה היא למה
בתחילה :השם בכבודו ובעצמו .ואחר כך על
ידי מלאך ולא על ידי ה' כמו בתחילה?
התשובה היא :בתחילה נאמר שם השם ,כי
לא חטאו עדיין וגם צעקו והתפללו לה'
להצילם ממצרים .אבל כשחטאו ואמרו
למשה" :המבלי אין קברים במצרים ...כי
טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר".
לכן ירדה מדרגתם ונתחלף שם הרחמים
לשם אלוקים שהוא מדת הדין .ואפילו הכי
ה' לא עזב אותם אלא שלח מלאך ויעמוד
מאחריהם למנוע המצרים מלהתקרב אליהם
ככתוב :ויהי הענן והחושך ויאר את הלילה,
כלומר ליהודים .כמו שראינו אחרי שעבדו
את העגל אמר ה' למשה" :ושלחתי לפניך
מלאך וגרשתי את הכנעני ...כי לא אעלה
בקרבך" .מה ענה לו משה" :אם אין פניך
הולכים אל תעלינו מזה" .ויש מפרשים
שהחושך שהיה באותו לילה הוא כמו שהיתה
מכת החושך במצרים ,וכמו ששם לא ראו
איש את אחיו ,כך פה .ולא קרב זה המצרי

אל זה המצרי חבירו ,מרוב החושך ואפילה
וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

המדרש אומר :ביקשו מלאכי השרת לומר
שירה ,אמר ה' :מעשי ידי טובעים בים ואתם
אומרים שירה? יש מפרשים לא כפי שמקובל
לנו והפירוש החדש הוא :בימי סנחריב
נאמר" :ויצא מלאך ה' ויכה במחנה אשור".
במה היכם? רבי יצחק נפחא אומר :אוזניים
גילה להם ושמעו שירה מפי חיות הקודש -
מלאכים ,ומיד מתו חייליו .וכן הדבר כאן:
בשעה שהמצרים רדפו אחרי ישראל לכלותם,
ביקשו מלאכי השרת לומר שירה ,כלומר
להמיתם על ידי שירה ,באותה מיתה שמצינו
בחיל סנחריב .על כן באה התשובה" :מעשי
ידי טובעים בים" .ילדי ישראל הוטבעו בשל
גזירת" :כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו",
ואתם אומרים להרוג אותם על ידי שירה? לא
יהיה כדבר הזה ,אלא מידה כנגד מידה אפרע
מהם! (חנוכת התורה)" .ויאמר ה' אל משה
מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו".
פסוק זה צריך לדורשו :מה פשר הבקורת
שנמתחה על ישראל ,על אשר בעת צרתם
זעקו אל ה' בתפילה ,וביקשוהו שיושיעם ,וכי
לא כך היה ראוי להם לנהוג בשעת צרה?
אמנם הגאון רבי חיים מוולוז'ין מיישב
הענין לדרכו ,הודיע להם ה' בזאת כי אך

מחקתי את
המילה
"כמו"
(כפילות
של המילה
"כפי")

בהם ,ובהם בלבד ,תלויה התשועה .שאם
תהיה אמונתם ובטחונם בה' בשיא תוקפה,
עד שיעשו מעשה ויסעו הלוך ונסוע אל תוך
הים בלב סמוך ובטוח שוודאי שה' יצילם עד
כדי שיקרע להם הים ,אז על ידי זה יש
התעוררות למעלה ,שאכן יעשה להם הנס,
והים יקרע לפניהם .הוי אומר ,ובטחון מלא
מתוך אמונה שלמה שאכן יתממשו הציפיות,
הן הן הערובה שהציפיות אמנם לא יכזבו.

היסטוריה בקצרה 50 :שנה אחרי החורבן
 118למנינם:

לא ברורה
המילה

רבי שמעון בן רבי עקיבא ,היה בנו הבכור,
ומת בחיי אביו והיה חכם גדול .וכל עוד
שהיה בנו של רבי עקיבא חולה ,לא ביטל את
תלמידיו מתלמוד תורה ,ולא הלך לבקרו,
אלא היה שולח שליח שיבקרו ויגיד לו .בא
בפעם הראשונה ואמר לרבי עקיבא :קשה
עליו החולי .אמר לתלמידיו תמשיכו ותשאלו
שאלותיכם ,דאין מבטלין תלמוד תורה
בשביל ביקור חולה .בא השליח מעם בנו
החולה בשנית ואמר לו שבנו הכביד ,והמשיך
רבי עקיבא לקרוא בתורה .בא השליח בפעם
השלישית ואמר :הבן גוסס ,והמשיך רבי
עקיבא לקרוא בתורה עם תלמידיו .בא
השליח בפעם הרביעית ואמר לו :הבן נפטר.
עמד רבי עקיבא וחלץ תפילין וקרע את בגדיו
ואמר להם לתלמידיו :אחינו בית ישראל
שמעו ,עד כאן היינו חייבים בתלמוד תורה.
מכאן ואילך אנו חייבים בכבודו של מת.
נקבצו קהל גדול לקבור את בנו של רבי
עקיבא והספידו הספד גדול וכך אמר :אחינו
בית ישראל שמעו! לא שאני חכם ,יש כאן
חכמים ממני ,לא שאני עשיר ,יש עשירים
ממני .יודע אני שלא נצטערתם ובאתם אלא
בשביל כבוד התורה .לולא התורה ,כמה
עקיבא יש בשורה .ולשם מצוה באתם,
מנוחם אני מכם .אבל תדעו שבני רבי שמעון
הוא בן עולם הבא ,שזיכה את הרבים בתורה,
וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו,
וגם זכות הרבים תלויה בו ,ושכרכם כפול
ומכופל על שבאתם ללוויה ,ועכשיו תזכו
למצות ולכו לביתכם לשלום.

דברי מוסר" :לימוד התורה ומעלת דף
היומי"

" - 1לימוד התורה" .התורה היא אחת
משלושת כתרים שנכתרו בהם ישראל .כי
כתר התורה גדול מכתר הכהונה ומכתר

מלכות ואין לך מצווה בכל המצוות השקולה
כנגד תלמוד תורה ,רק תלמוד תורה כמו
שאמרו" :ותלמוד תורה כנגד כולם" מי
שנשא ליבו להיות מוכתר בכתרה של תורה,
לא יסיח דעתו לדברים בטלים .ואם תאמר
עד שאקבוץ ממון ,וכשאפנה מעסקי ,אז
אחזור ואקרא ואשנה ,אם תעלה מחשבה זו
בלבו אז אינו זוכה לכתרה של תורה לעולם.
אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי ,ואל
תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה .כתוב
בתורה" ,לא בשמים היא" כלומר לא בגסי
הרוח ,מי שלומד תורה צריך שיהיה עניו .ולא
מעבר לים היא ,כלומר לא כל המרבה
בסחורה מחכים ,הוי ממעט בעסק ועוסק
בתורה ,ומתוך שאדם עוסק בתורה לשמה,
וטורח ויגע לשם שמים ,אז השם עוזר לו
ומלאכתו נעשית על ידי אחרים ,וה' מזמין לו
פרנסה בלי עמל וטורח .וגם זוכה ונעשו
כליותיו כשני מעיינות ,ומוצא טעם והלכות
מעצמו ,ומה שלא למד מעולם ,ניתן לו
במתנה ,כאשר מצינו באברהם אבינו שהעיד
עליו הכתוב" :וישמור משמרתי ,מצוותי
וחוקתי ותורתי" אף על פי שלא למד משום
אדם מעולם .אך מעצמו היה יושב ומחשב
אחר המצוות ואחר האמונה .ויגיעת התורה
משכחת ומונעת אותו מהעוון .אבל הבטלה
גוררת את העוון ,ומורידה לגיהנום אשר
עונשה גדול .ואפילו הולך בדרך ,יחזור בליבו
על דברי תורה ,כמו שחכמי ישראל נשתבחו
שלא הלכו ארבע אמות בלא תורה .והתורה
משמרתו ,וה' יזכנו לעסוק בתורתו אמן.
 - 2התחיל בשנת  .1924ביום ראש השנה
כשהציע הגאון רבי מאיר שפירא את הצעתו
בתחילת חודש אלול בכנס הגדול הראשון של
"אגודת ישראל" בווינה ,כל ראשי הישיבות
וכל האדמורים של פולין במערב אירופה עם
נציגי הקהילות החרדיות בהונגריה ,שהיו שם
נסכה רוח של חגיגית והתרגשות רוחנית,
כאשר שמעו בפעם הראשונה ובאותו רגע
מעל במת הכנס הגדול של "אגודת ישראל"
את הסיסמא הכובשת על "הדף היומי"
וכולם הגיעו לשיא ההתרגשות ,ועמד מתוכם
הרב יוסף לוי צירלסון ה' יקום דמו ואמר:
"ההצעה הזו של "דף היומי" היא הכוכב
המזהיר שדרך ודורך לעתיד בשמי היהדות
החרדית" .ואחר כך עמד הגאון רבי מאיר
שפירא על הבמה ואמר בנועם לשונו :צריכים

אנו וחייבים לקיים המאמר הקדוש
שאומרים בימים נוראים" :ויעשו כולם
אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם" ודף
אחד של גמרא בכל יום ,מאחד את יראי
השם מכל קצוי תבל ,ומצרף לחטיבה אחת
את כל הגלויות ,ואת כל יהודי התפוצות
להגדיל תורה ולהאדירה .ומהו דף הגמרא?
הנוסח שלו מקורו בבל שהם חכמי ספרד,
ופירוש רש"י וכן תוספת ומהרש"א
והמהר"ם כולם אשכנזים וחכמי צרפת
ואשכנז ופולין וכן הלאה ,ולכן אין לנו עדות
נאמנה וחותכת לטוב אחדות של כלל ישראל
מאשר דף היומי ועלינו להגות יום יום בדפי
הגמרא.

הראשון לציון :רבי יונה נבון 1765-1841

הנוסע האמריקאי ,נסע את פניו להקביל את
החכם הגדול רבי יונה בירושלים .וכאשר
הגיע שאל את ילדי הרחוב" :איפה נמצא
מעלת הראשון לציון"? הילדים כוונו אותו
ישר לבית הרב ,וכאשר נגלתה לעיניו דמותו
האצילית של רבי יונה ,ניתק הדיבור מפיו.
הוא הרגיש כי רגליו ניתקות מעל קרקע
המציאות והזמן ,מצוי הוא בתקופה עתיקת
יומין ,והדמות שהנו רואה דמותו של אהרן
הכהן בעצמו .זקנו הלבן והארוך של הרב,
גלימתו הרקומה ופניו הקורנות הוד והדר,
הפניטו אותו אל מקומו זמן רב ,וכאשר יצא
מן הבית מלמלו שפתיו" :אכן ,אין כחכמי
היהודים" .רבי יונה נודע בגדולתו בתורה בין
כל חכמי ירושלים ,וקודם שעלה לכסא
הרבנות הראשית ,היה חבר בבית דינו של
רבי שלמה סוזין שהיה אז ראשון לציון ,וגם
כן היה הרבי שלוחא דרבנן בחוצה לארץ.
וכאשר נפטר רבי שלמה סוזין ,מיד עלה רבי
יונה על כסא הרבנות .ואותם שנים שהתמנה
בהם כראשון לציון היו שנים מזהירות
ליהודי ירושלים .הוא לחם בעוז נגד כל פרצה
שנתגלתה בחומת הדת .היה רועה נאמן
לעדתו ולדתו ,אהבתו לארץ ישראל היתה
עזה .בית הכנסת של רבי יהודה החסיד
הנקרא "החורבה" עמד בשממונו שנים רבות,
ועבר לידיו של גוי מתושבי המקום ,והבניין
נותר עזוב ושומם.

סיפור:

שואב המים ראובן נכנס לבית הגביר שמעון
העשיר ,שהיה עושה באותו יום הכנסת ספר
תורה חדש .כשנכנס ראובן הוא נדהם

מהספר החדש ואמר בלבו ,איזה הון עתק
השקיע בו הגביר? הלא דורות רבים לא ראה
הקהל ספר תורה חשוב שכזה .ובשביל ספר
תורה זה פיטם הגביר שמעון כמה עגלים
משך זמן רב ,כדי שמעורם יוכלו לייצר קלף
מהודר .הוא נתן את עבודת ייצור הקלף
למומחים גדולים .ולא זאת בלבד ,גם כן בחר
לו סופר מומחה עם כתיבה מהודרת
ותמימה .סופר למדן וירא שמים ,במשך
שנים רבות ,וכל אותו זמן פירנס הגביר את
הסופר ואת משפחתו ביד רחבה ,למען לא
יהיו לסופר דאגות פרנסה ,ויוכל לאמץ את
כל כוחו ומוחו בכתיבת ספר התורה .גם
לבית ולתיק מהודר למהדרין דאג הגביר.
ואמרו כל המוזמנים איש לחבירו :וכי קלה
היא בעיניך טרחות כה רבות והוצאות
כספיות עצומות שכאלה? והיום מסתיימת
איפה כתיבת סוף האותיות של הספר.
ולכבוד אירוע זה הכין הגביר מסיבה נהדרת,
בה יוגשו לאורחים בשר ודגים ואווזים וכל
מיני מטעמים טעימים .שואב המים ראובן
היה כה רעב ,ומאז הבוקר לא בא אוכל לפיו,
עתה יוכל להשביע את נפשו הרעבה בבית
הגביר.

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זכרונו
לברכה:

מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד
מחביריו בין בגופו ובין בממונו .וגם צריך
לספר בשבחו ,ולחוס על ממונו ,כמו שהוא
חס על ממון שלו .וגם חייב לעשות כבוד לכל
אדם ,ולא יכבד את העשיר ,ויזלזל בעני .ולא
יהיה מתכבד בקלון חבירו כלומר חביר עושה
כך וכך ,אבל אני עושה טוב ממנו ,בדת
בצדקה ובחסד .אף על פי שאין חבירו עומד
שם ולא הגיעה לו בושת ולא ביישו ,אלא ערך
מעשיו הטובים וחכמתו למול מעשה חביר או
חכמת חבירו ,כדי שיראה מכללו שהוא
מכובד וחבירו בזוי ,והעושה זה אין לו חלק
לעולם הבא עד שישוב בתשובה שלמה.

דינים:

 - 1כתוב בהרבה סדורים ,נוסח חתימת
ברכת למינים ולמלשינים הוא" :שובר
אויבים ומכניע מינים" ,וזה לדעת הרב
חיד"א שנתן טעם לדבר ,משום שבכל
הברכות אנו חותמים באותו סגנון של פתיחת
הברכה ,כגון בפתיחת הברכה אתה קדוש
חותמים הא-ל הקדוש וגם בברכת רפאנו

פותחים בתיבת :רפאנו וחותמים רופא חולי
עמו ישראל .וכן פה ברכת למינים פתיחתה
למינים ולמלשינים וכו' צריך לחתום כמו
בפתיחתה :שובר אויבים ומכניע מינים.
 - 2אבל לדעת מרן עובדיה יוסף ז"ל :צריך
לחתום ומכניע זדים .וכן דעת הרבה פוסקים
והרבה גאונים כגון רבי סעדיה גאון וגם
הובא בתלמוד ירושלמי צריך לחתום
"ומכניע זדים" .וכן פסק רבי חיים פלאג' ,וכן
אומרים חסידי בית-א-ל .ולכן העיקר להלכה
בלי ספק ,יש לחתום" :ומכניע זדים" לפי
המינים
כוללת
"זדים"
שמשמעות
והמלשינים והמוסרים .וכן צריך לנהוג ואין
לשנות.

התורמים לעלון זה:

נעים זמירות ישראל החזן דוד שירו ואשתו
הגברת רחל ובניהם לברכה ולהצלחה עם כל
המשפחה אמן***.האדון משה עציץ ואשתו
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן***.האדון
מרדכי אללחם הכהן ואשתו הגברת לוסיט
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים מזל טוב
להרב אהרן פרחי וחתניו בהנינים החדשים
דוד סיט והנינה החדשה אליס ומברוק
אמן***.האדון פרח תמרה ואשתו הגברת
דינה ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
להרב אהרן פרחי וחתניו מזל טוב בהנינים
החדשים דוד סיט והנינה החדשה אליס
ומברוק אמן***.האדון הלל טוויל מעלי הכהן
ואשתו הגברת נינה ובניהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים לחתנם האדון אידי סיט ואשתו
הגברת איסטי מזל טוב בהנולד החדש "דוד"
ומברוק אמן***.האדון דוד אהרן פרחי
ואשתו הגברת סוזי ובניהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים להאדון אדוורד כהן והאדון הלל
טוויל ומשפחותיהם מזל טוב להנכדים
החדשים אליס ודוד ומברוק אמן***.בעל
המרקחת האדון אלי שלוח הכהן ואשתו
הגברת ליליאן ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביו המנוח חכם אהרן שלוח הכהן בן
לאה ולע"נ אמו אסתר בת לטיפה ע"ה
אמן***.האדון שלמה כפיץ ואשתו הגברת
חוה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו

המנוח נסים בן מזל ואחיו המנוח אהרן בן
רחל ע"ה אמן***.האדון משה עזרא זעפרני
ואשתו הגברת ריטא ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמו שרה בת פוליסא ע"ה
אמן***.הגברת ריטא זעפרני-גינדי ובעלה
האדון משה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אמה פרידה בת ג'מיליה ע"ה אמן***.העסקן
ציבורי האדון שלמה כהן ואשתו הגברת גילה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו כורג'ייה
יפה בת שמחה ע"ה אמן***האחים
המבורכים :פרג'  -דוד  -קלוד  -ג'אניה  -רינה
 אסתר  -גילה  -פימה  -איוון למשפחת נחוםלברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אדונתם אמם איילה גזאלה בת רימה ע"ה
אמן***.הגברת פרידה חסבאני-רביע ובניה
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח
הרופא נסים-סמי בן אמיליה ע"ה
אמן***.האדון ויקטור מאלח ואשתו הגברת
שירלי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
המנוח יהודה אסלאן  -בן גמיליה
ע"ה***.האחים המבורכים :סולי – הלל -
ארליט  -צופיה למשפחת בווביה ולע"נ
אביהם המנוח יצחק-זקי-בן שמחה ואמם
רחל שילה בת שפיקה ע"ה אמן***.משפחת
ג'נני לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ המנוח ג'ק יעקב חיים בן שרה ע"ה
אמן.

**********

הגיעו התרומות לעלון זה בסך של $1,450
וההוצאות הסתכמו לסך של $1,300
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים באתר הגיע ל 31,100 -ותזכו
למצוות אמן.

**********
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