פרשת שמות
העלון לברכת והצלחת
וב"ב
כל הברכות והישועות

"אמרו על רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו ששה
תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה"
"של נעליך מעל רגליך"
נשאלת השאלה :מהו הציווי של השלת הנעליים הרי אנו
היהודים לא חולצים נעליים כשנכנסים לבית הכנסת?!
(בשונה מבני דודנו הישמעאלים) אם כן מדוע ה' מצווה את משה
לחלוץ נעליו?!
והתשובה לכך היא :משה היה צריך להתמנות כמנהיג על בני
ישראל .הוא נמצא במדבר בנעליים המגנות עליו מחום החול
ומקוצים וברקנים .ה' מבקש ממנו לחלוץ את נעליו כיוון שמנהיג
של עם ישראל צריך להרגיש את הצער שמרגישים אחיו ורק כך
יוכל להתגייס וללכת ולהוציאם ממצרים.
סיפור נפלא שימחיש זאת :פעם אחת הלך אדמו"ר אחד ועבר ליד
בית-מרזח והנה הוא שומע את אחד השיכורים שואל את חברו:
"איון תגיד ,אתה אוהב אותי?" "בטח שאני אוהב אותך"  -השיב
חברו .שוב הקשה אותו שיכור" :אם אתה אוהב אותי תגיד לי מה
כואב לי?" איון היה מופתע ואמר" :מהיכן עלי לדעת מה כואב לך
וכי אני רופא?!" אמר אותו שיכור לחברו" :אם אתה לא יודע מה
כואב לי  -סימן שאתה לא אוהב אותי"...
הלך הרבי לבית המדרש כינס את תלמידיו ואמר להם" :היום
למדתי אהבת ישראל מגוי" ...לא מספיק לטפוח על שכם חברי
ולתת לו חיזוקים אלא גם כשכואב לו לדעת מה כואב לו ולנסות
לעזור לו כמה שרק אפשר על מנת להפחית את הכאב...
סיים הרבי :מי שלא יודע מה כואב לחברו  -סימן שאין לו "אהבת
ישראל".
ה' מבקש ממשה לפני שהוא ממנה אותו מנהיג על עם ישראל

לדעת לכאוב את כאבם.

שואל רבי חיים שמואלביץ :הרי ברור לכולם
מה גודלה הסטנדרטי של שמיכה ,אם כן איך
יתכן שאנחנו בקושי מצליחים להתכסות בטלית
אחת והם הסתדרו שישה בטלית אחת?!
והוא משיב במתק שפתיים :אילו כל אחד מהם
היה דואג לעצמו שהוא יהיה מכוסה באמת אף
אחד לא היה מכוסה כדבעי.
אבל כאשר כל אחד דואג שהשני יהיה מכוסה -
ממילא כולם מכוסים...
כאשר כל אחד דואג לחברו כולם נהנים מזה...

כְּ ֶׁש ָה ָא ָדם ָמתּון,
ֲאזַ י יֵ ש בִּ יכֹלְּ תֹו לְּ ִּה ְּתגַ בֵ ר ַעל ַה ָצ ָרה ֶׁש ָפ ְּק ָדה אֹותֹו
ערב שבת סמוך לכניסת שבת
ירד שלג לבן וטהור על העיר חלם ,ישבו
וחשבו חכמי העיר-מה נעשה.
כיצד ילך השמש ברחובות העיר להכריז
על שעת כניסת השבת וסגירת החנויות,
הרי כל העיר שלג?
חשבו וחשבו ובסוף החליטו:
לא יצעד השמש על השלג
אלא יעמוד על שולחן
וארבעה אנשים יישאו אותו.

המשיכו בחזרה על הלימוד!!

דווקא ירא שמים עדיף! אל החפץ חיים הגיע אחד מתלמידיו
ואמר לו כי אחת הקהילות בליטא הזמינה אותו לכהן כרב קהילה,
אולם ירא הוא לקבל על עצמו משרה כה חשובה ,מחשש שמא ייכשל ויורה או יפסוק שלא כדין.
בני הקהילה אינם מרפים ממנו ,וחוזרים ומבקשים ממנו לקבל את המשרה החשובה" .ודאי שעליך לקבל את
המשרה"!  -ענה החפץ חיים .וההוכחה לכך ,היא מפרשת שמות :פרעה מבקש מהמיילדות העבריות להמית כל בן
שייולד ,ומעידה התורה שהמיילדות יראו את האלוקים ולא עשו כדברי פרעה.
מדוע המיילדות לא פורשות מתפקידן לאחר שנתבקש מהן כזה תפקיד? אלא ,דווקא משום שהן יראות את ה' הן לא
עזבו את תפקידן זה ,כי חששו שתבואנה מיילדות אחרות ,שישמעו בקול פרעה וימיתו את הילדים...
כך גם ברבנות ,דווקא משום שהנך ירא שמים ,ודואג אתה לבני הקהילה שלא ייכשלו בפסק שאינו הגון,
עליך לקחת את המשרה לעצמך ,כי מי יודע מי יבוא במקומך?.

לברכת והצלחת

יוסף נקי בן שרה וב"ב

לעילוי נשמת

אפרים אליהו בן מרים

להקדשות
052-7656075

לרפואה שלימה

לרפואה שלימה

טובה בת חביבה תחי'

סוגי שולמית בת חרדה

"כי כבד פה וכבד לשון אנכי" על טענה זו ענה
לו ה' למשה" :אהרון אחיך הוא יהיה לך לפה"...
מדוע לא ביקש משה מה' שירפא אותו?
אלא משה רבנו לא רצה לשכוח את הנס הגדול שנעשה לו
בילדותו ,עת שעמד לפני פרעה והוריד לו את הכתר ,כדי
לבחון את כוונתו ,הניחו לפני משה זהב וגחלים לראות
מה יבחר (=וע"י זה ידעו כוונתו) ביקש משה ליטול זהב,
בא מלאך ודחפו לגחלים.
אחז בגחלת והכניס ידו לפיו ומאז הפך לכבד פה
וכבד לשון .ממשה רבינו צריך ללמוד שנס
שנעשה לאדם צריך לעשות לו זכר
ואסור לשוכחו לעולם...
משה זכה לקבל את התורה בזכות הענווה
שהייתה לו וכן זכה הר סיני שתינתן עליו התורה
בזכות הענווה שלו .וזהו שאמרו באבות" :משה קיבל
תורה מסיני"? ולכן שכשאמר משה מי אנוכי כי אלך
אל פרעה? אמר לו ה' :וזה לך האות רצה לומר:
"זה לך האות"  -זו הענווה בעצמה היא האות שאתה
זוכה להוציאם ולקבל התורה.

אין אדם נוגע במוכן לחברו .כמה כדאי להסתכל כך על
העולם ,זה נותן הרבה מאוד רוגע.
מעשה בצדיק שהגיע לביתו ואשתו באה אליו בזעקה:
"העורבים אכלו את הגבינה שלך! זו שהייתה מונחת על
אדן החלון!" .הוא הגיב באדישות" :לא יכול להיות שהם
אכלו את הגבינה שלי!" .והיא עמדה על שלה שהם כן
אכלו ושהוא יכול לראות במו עיניו שהגבינה נעלמה.
ואז הוא הסביר לה שאת הגבינה שלו הם לא אכלו ,ואם
הם אכלו אז היא לא שלו! כי אם היא הייתה שלו באמת
ומיועדת לו הם לא היו נוגעים בה...
אם נבין שמה ששלנו יהיה שלנו .ומה שלא
מיועד עבורנו  -לא נוכל לקחת ...אזי נתעצבן
פחות ונהיה יותר רגועים...

ר' טרפון אומר היום ָק ֵצר והמלאכה מרובה וכו' -
למה נאמר היום ָק ֵצר ולא היום ָק ַצר? אלא שהכוונה שהיום
הולך ומתקצר .לכן כדאי שתנצל אותו!

כשהמיילדות נקראות אל פרעה לנזיפה על שלא הרגו את הילדים,
הם באות בתירוץ תמוה" :כי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו".
התגובה של פרעה הייתה צריכה להיות אם כן ממה אתן מתפרנסות?! אך פלא שפרעה מקבל את התשובה?!
משל לאחד שעלה ארצה מאפריקה ,הגיע למשרד הקליטה ושם שאלו אותו לאדוני יש מקצוע? "בודאי!
ואפילו פרנסה בשפע "...ענה העולה הטרי .ומהו המקצוע? שאל הפקיד "מכונאי רכב מומחה" הפטיר הלה בגאווה.
פקיד המשרד שאל :ובאיזה סוגי מכוניות משתמשים שם? "אצלנו נוסעים עם סוס וחמור"...
כמובן שפקיד הקבלה ישלח אותו לבדיקה רפואית...
כן הוא הנמשל :שני מיילדות בכירות בעלות מעמד המתפרנסות בכבוד מהמקצוע טוענות שאין עבודה? הייתכן?! כיצד
קיבל פרעה תשובה ללא היגיון?! התשובה היא :המיילדות הלכו עם ה' וכשהולכים עם בורא עולם אין הגיון גם תשובה
לא הגיונית מתקבלת!!!...
סיפור מדהים שקרה לפני כ 75-שנה ימחיש במי כדי לבחור :סבא של אחד ממנהיגי העדה החרדית הרב פרינלנדר קיבל
ממלך הונגריה מקל הליכה כשבראשו צלב מכסף רחמנא לצלן .מה יעשה הרב??? אם יוריד את הצלב המלך יוריד את
ראשו ,ולזרוק אי אפשר כיוון שהמלך יחפש את זה מה עושים?...
הרב החליט ללכת עם הקב"ה והוריד את הצלב .לאחר כחודש נתקיימה פגישה נוספת והמלך שאל אותו למה הוא הוריד
את הצלב? הרב הסביר למלך שהמקל היה ארוך מדי והוא היה חייב לקצר אותו ...המלך ההמום היקשה":אז למה לא
חתכת את המקל מלמטה?! הרב השיב בקור רוח" :מלמטה זה היה בסדר ,זה הגיע לרצפה ...הבעיה הייתה מלמעלה שזה
היה גבוה מדי....והמלך קיבל את התשובה...
אם המיילדות היו נמנעים מציווי המלך מסיבה שלא נעים להם ...או מתוך רחמנות הן היו צריכות
למצוא תירוץ טוב ...אבל כשהולכים עם ה' אזי גם תשובה לא הגיונית
יכולה להתקבל ללא בעיות! הבה נבחר בצד החזק ונפסיק לחשוב מה לתרץ...
כשהולכים עם ה' לא צריך הגיון! הכל מצליח!!!...

אבות ובנים "אהל פינחס"

שבת קודש

תהילים לילדים  13:00אבות ובנים 14:45-15:45
שיעור הלכות 14:00
בימי החול :מתמידים (פרטים במקום)

