פרשת בא
העלון לברכת והצלחת
הי"ו
כל הברכות והישועות

"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן...דברו אל כל עדת ישראל"
רש"י מקשה :והרי נאמר למשה ואתה תדבר
אם כן ,אהרן לא דיבר?
אלא ,משיב רש"י :שמשה ואהרן חלקו כבוד זה לזה,
והדיבור יצא מבין שניהם כאילו שניהם מדברים.

החיד"א שואל :מה העניין שבני ישראל
זכו ליציאת מצרים בזכות דם הברית ודם הפסח
עד כדי" :ואומר לך בדמייך חיי?"
מכיוון ומסרו נפשם בשביל זה ביום השלישי
בהיותם כואבים שחטו את אלילי מצרים ללא
פחד .בכל זאת למה מגיע להם ניסים כאלה?!
והוא משיב :כשאדם מוסר נפשו על מצוות
ה' = יוצא מגדרו.

פעם אחת נסעו ר' עקיבא איגר ור' יעקב מליסא לוורשא,
לאסיפת רבנים גדולה שנערכה בעיר .כל הדרך ישבו ודברו
דברי תורה .יהודי וורשא הגיעו בהמוניהם לשערי העיר כדי
לקבל את פני שני גדולי הדור ,והובילום במרכבה מפוארת
רתומה לסוסים בכבוד מלכים.

אם מישהו רוצה להמשיך לישון וקם ללכת
להתפלל או לשיעור תורה זוהי מסירות נפש
שבשבילה הקב"ה מוכן לצאת מגידרו ולגאול
אותנו במהרה בימנו אמן!

ברצונם היה לכבדם ,ולכן התירו תלמידי חכמים את הסוסים
ומשכו בעצמם את העגלה במקום הסוסים ...כשראה ר'
עקיבא את כל הכבוד הזה ,חשב כי הוא לר' יעקב ולכן ירד
מן המרכבה ומשך גם הוא את העגלה ...ושראה ר' יעקב את
הכבוד הזה חשב גם הוא כי הוא לכבודו של ר' עקיבא ולכן
גם הוא ירד מהמרכבה ומשך אותה בגופו...

סימן טוב ומזל טוב
לרגל הבר מצוה של הבן

וכך נשארה העגלה ריקה כשתלמידי חכמים ובתוכם ר'
עקיבא איגר ור' יעקב מליסא מושכים אותה...
כך חלקו גדולי ישראל כבוד זה לזה!

הבה ונשתדל לכבד את חברינו כתלמידי חכמים!

המשיכו בחזרה על הלימוד!!

הי "ו
נ "י

יצחק נופל מבניין רב קומות.
במהלך הנפילה הוא נשבע:
"אלף דולר לצדקה ,אם אני ניצל"
הוא ממשיך ליפול" :עשרת אלפים דולר לצדקה,
אם אני ניצל"...
בנס גדול מישהו הניח שם מזרון עבה ויצחק נפל
עליו .יצחק נעמד על רגליו ואמר:
"לא ייאמן ,כשאני בלחץ -
איזה שטויות אני מדבר".

מעשה באדם צרוד עד שקול היה כנעלם ואיננו יכול לדבר.
הלך הלה לרופא ועל דף כתב לו את מכאוביו ,הרופא בדק את גרונו
ורשם לו תרופות לגרון ,ומבקש לחזור אליו לאחר שלושה ימים לביקורת ומסביר:
לקחת כל שעה את התרופה ,מחר תרגיש הקלה ,מחרתיים שיפור ובעוד  3ימים תבוא לביקורת.
ביום השלישי מגיע כשעדיין אינו יכול לדבר מאומה .הרופא מתפלא ושואל לקחת את כל הכדורים?
והוא משיב בקושי בלחש גדול ,בלעתי את כולם כל שעה ...לבלוע?! מזדעזע הרופא,
כדורים לגרון צריך למצוץ!!!...
כן הוא הנמשל :את התפילות שתיקנו לנו רבותינו להיזהר לא לבלוע,
הרי אם נבלע ,לא תפעל את פעולתה ..עלינו לעיין בה ,להבין ולומר בנחת,

וה' במרום ישמע את תפילתנו א.כ.י.ר.

לברכת והצלחת
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טובה בת חביבה תחי'

סוגי שולמית בת חרדה

"כי חג ה' לנו"
פרעה לא הבין אם הולכים לזבוח ולעבוד את ה' שילכו
רק הגברים שיכולים לעבוד "לכו נא הגברים ועבדו את
ה'" למה צריכים כולם ללכת?
זהו שענה לו משה כי חג ה' לנו.
אם המטרה הייתה בשביל לעבוד את ה' כי זה חג
בשבילו  -אתה צודק רק הגברים צריכים ללכת.
אבל מכיוון שה' אמר שחג לנו ממילא
כולם חייבים לבוא( ..ספר דברי ירמיהו)

אם מקיים האב את המצוות אך ורק
לשם שמים ולא לשום תכלית אחרת הרי יומשך דבר
זה לזרעו אחריו.
בזה יתבאר הפסוק" :אשרי איש ירא את ה'
ובמצוותיו חפץ מאוד" וזה מה שמבארת הגמרא
"במצותיו  -ולא בשכר מצוותיו" ,לאיש כזה
מובטח לו" :גיבור בארץ יהיה זרעו" כגבור הכובש
את יצרו ,ו"דור ישרים יבורך".

דברי הרה"ג שמואלי בניהו שליט"א
לוקט מדבריו בבית הכנסת

במכה התשיעית  -מכת החושך הביא הקב"ה חושך מוחלט על
המצריים ,כל כך חזק עד שהיה אפשר להרגיש במוחש את
עובי החושך כפי שהתורה מתארת" :לא ראו איש את אחיו
ולא קמו איש מתחתיו שלושה ימים".
מבארים בעלי המוסר" :לא ראו איש את אחיו "..כאשר אדם
לא רואה את השני ,לא מבחין בקיומו ,זה החושך האמיתי!!!
מכת חושך אמיתית היא זו ,שאדם לא מתבונן על מצוקת
חברו ,מעלים את עינו מרצונותיו ,או חלילה דורך עליו כדי
לעלות מדרגה...
אם אנו רוצים שיהיה לנו אור ,שהחיים יאירו לנו ,שמלמעלה
ישפיעו עלינו חן וחסד אנו צריכים להאיר פנים לחבר שליד,
לא להתעלם ממנו ובטח לא לדחוק אותו לצד כדי שאנו
נתקדם...כמה חשוב להבין ולדעת שהמשותף לך ולזה שעומד
מולך הוא  -שיש לכם אבא משותף ...הוא אחיך!
תראה לו פנים ,חיוך ,מילה טובה ותראה איך אבא – הקב"ה
מראה לך פנים של שפע ברכה והצלחה...

"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"  -כשם שבפרשת
השבוע יוצאים בני ישראל בחיפזון אחר מהפך שקרה במצרים,
כך הגאולה העתידה תבוא מתוך מהפך ובחיפזון גדול...

ברשות הגאון רבי פינחס קזיוף ,הנשיא הגדול של המקום הקדוש הזה,
של האבות ובנים .ברשות מרא דאתרא הרב רבי ראובן קזיוף ,כבוד הרבנים,

הגבאים ,האבות ואחרונים החביבים זה התלמידים היקרים .קודם כל יש לי את הזכות שבאתי למקום כזה קדוש,
שיושבים ועוסקים בתורה הקדושה ,כל הזמן עוסקים פה בתורה ,אם זה חברת תהילים והאבות ובנים,
זו הזכות הכי גדולה שיש בעולם שיושבים ועוסקים בתורה .בפרשת וישלח רואים איך שיעקב אבינו מחנך
את הילדים שלו ,איך הוא דואג להם ואיך שהוא דואג שיהיו צדיקים ותלמידי חכמים ,אתם יודעים שיעקב ועשיו
חילקו את העולמות ,יעקב לקח את העולם הבא ,את התורה המצוות והמעשים הטובים ועשיו לקח את העולם הזה.
והינה עשיו עומד להיפגש עם יעקב ,עם כל הילדים של יעקב אבינו ,שנים עשר שבטים והנכדים .תארו לכם איך יעקב אבינו היה
עושה שבת קודש ,איזה שבת ,איזה דיברי תורה ,אצלו לבד היה אבות ובנים ,לא היה צריך ללכת למקום אחר ,היה לו שמה אבות
ובנים שלו ,יושבים ולומדים תורה .היה כואב לו לעשיו לראות את הדבר הזה ,הוא אמר לו מה זה? לקחת שתי עולמות?! מה
אומר לו יעקב" :הילדים אשר חנן אלוקים את עבדך" (בראשית לג,ה)" ,הילדים" אומר רבנו יוסף חיים הילדים ב"-ה" חמסה
בעינא ,שלא ישים עליהם עין הרע ,זה "חנן אלוקים את עבדך" .מה שאתה רואה שאנחנו יושבים ,אוכלים ,שותים ונהנים בשבת,
שבת  -נקרא עוה"ב ,זה חלק מעוה"ב .מי שיושב ועוסק בתורה אין למעלה ממנו ,יש ל גם עוה"ז וגם עוה"ב .בפרט אתם,
שאתם באים לפה כל שבת עם ההורים שלכם ,חלקכם כל יום ...איזו זכות יש לכם ,תחזרו על הלימוד שלכם ,לומדים וחוזרים,
הדברים יחקקו במוח שלכם .עם רב כזה גדול רבי ראובן ,זה זכות גדולה ...אני מכיר אותו קצת היה לנו קצת דיבורים וכל
מעשיו לשם שמיים ויגדיל תורה ויאדירה .יש לכם מקום יפה לשבת ולעסוק בתורה .זכה רבי פינחס קזיוף ,נשיא האבות ובנים,
דבר כזה גדול ,להחזיק כזה דבר .אבל הזכות הכי גדולה זה מי שלומד תורה.
אני גדלתי אצל רבי מרדכי שרעבי זצ"ל כל הכוחות שלו ,רק היה נותן לילדים ,היה כל הזמן מביא ילדים
שילמדו תורה ,זה הבל שאין בו חטא ,הכח שלכם ,אתם מבטלים גזרות ,את הידים של עשיו מי שובר?
אתם שוברים ,זה תינוקות של בית רבן .ה' יברך אתכם,
שיהיה לכם הצלחות גדולות ,הבנה טובה ,זיכרון טוב ,לימוד טוב ,שתמיד

תזכו לשבת על התורה ועל העבודה א.כ.י.ר.

