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היו  שלשה  סימאי:  ר'  אמר  אבא  בר  חייא  ר'  "אמר 
 - שיעץ  בלעם  ויתרו.  ואיוב,  בלעם,   - עצה  באותה 
נהרג, איוב ששתק - נידון ביסורין, יתרו שברח - זכו 

מבני בניו שישבו בלשכת הגזית" (סוטה יא.).

גזירת  קיום  את  מסובב  הקב"ה  כיצד  רואים  מכאן   
שכולם  כדי  הטבע,  בדרך  שלא  הבתרים  בין  ברית 
וירגישו שיד ה' והשגחתו הביאו לקיום הגזירה.  יראו 
בין  ברית  אותה  מכח  התרחש  מצרים  שעבוד  כל 
הבתרים. כשהועלתה העצה של "הבה נתחכמה לו" 
היועצים  שלושת  כי  מצופה  היה  בלעם,  ידי  על 
הנזכרים ינהגו אחרת מהאופן בו נהגו. בלעם שיסודו 
'רוח גבוהה' היה צריך לבטל את החשש של פרעה 
פני  מעל  אותם  יכלה  פיו  בקללת  כי  ולהבטיח 
את  שהעלה  זה  הוא  בלעם  בפועל  ואילו  האדמה, 

החשש ומכוחו את עצת השעבוד. 

(בבא בתרא  איוב פלאית היא. הגמרא  שתיקתו של 
ממה  יותר  באיוב  הנאמר  "גדול  אותנו:  מלמדת  טו:) 
עתה  "כי  כתיב:  באברהם  דאילו  באברהם.  שנאמר 
ידעתי כי ירא אלהים אתה", ובאיוב כתיב: "איש תם 
וישר ירא אלהים וסר מרע"". מאיוב, שהוכתר כסמל 
יעמוד  שלא  מצופה  היה  גדולה,  כה  צדקות  של 
מנגד  יעמוד  אלא  בלעם,  של  עצתו  כנגד  בשתיקה 
למול  כיצד  ובמים.  באש  וההריגה  השעבוד  לעצת 
אל  הילוד  הבן  כל  את  לזרוק  שכזו  גסה  אכזריות 
וסר  אלהים  ירא  וישר  תם  "איש  אותו  עומד  היאור 

מרע" וממלא פיו מים?!

יתרו, סמל האמת והצדק, בורח אף הוא לאחר עצתו 
של בלעם. אך אין יתרו בורח מיד, חז"ל (שמות רבה 
שגדל  אחר  יותר,  מאוחר  כי  אותנו  מלמדים  כו)  א 
משה בארמון פרעה, יתרו הוא שיעץ לבחון את הילד 
פרעה  של  מראשו  הכתר  את  שהוריד  לאחר  משה 
אותו  כיצד  יבחר.  במה  לראות  וגחלת  זהב  בעזרת 
איש מוסר מתעכב ורואה לנגד עיניו את אותו חוסר 
צדק שנעשה בעצת בלעם. ואם מתנגד הוא לאותה 
הנהגה, מדוע בוחר דווקא בדרך הבריחה, ומה ראה 

להמתין כל אותו הזמן. 

משרצה הקב"ה להוציא אל הפועל את גזירת הגלות 
ישכל"  ודעתם  אחור  חכמים  "משיב  בהנהגת  נהג 
(ישעיהו מד כה). בלעם יועץ עצה כנגד גאוותו וגסות 
אכזריות,  גזירות  למול  גם  לפה  יד  שם  איוב  רוחו, 
יתרו מתאפק זמן רב לעומת טבעו הישר. וכל זאת 
הוא משום שאין עצה וחכמה כנגד ה', "כי ה' צבאות 
כז).  יד  (שם  ישיבנה"  ומי  הנטויה  וידו  יפר  ומי  יעץ 
האופן בו הדברים השתלשלו מבטא כיצד הדברים 

באו בסדר מדויק ומכוון מן השמים. 

הפסוק  על  יח)  מד  רבה  (בראשית  חז"ל  אומרים 
"ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך" (בראשית 

המשך בעמוד הבא 

 

כ"א טבת פרשת שמות
תשפ"ג

גליון מספר 288

מדור מרגש לילדים
עם שאלות על הפרשה!
ילדים יקרים, חפשו בהמשך הגיליון.

את התשובות לשאלות תוכלו לשלוח 
kids@ish-tsadik.org.il  :לכתובת המייל
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ידוע  מכנסן.  שאני  תדע  מפזרן,  שאני  "ידוע   – יג)  טו 
שאני ממשכנן תדע שאני פורקן. ידוע שאני משעבדן 
תדע שאני גואלן". יש להבין כי ה' הוא סיבת הגלות 
לא  ומשכך  שלאחריה.  הגאולה  סיבת  הוא  וממילא 
דווקא  אלא  וחריצות,  השתדלות  כל  תועיל 
ההימסרות ביד ה' לגאלנו. ההבנה כי הגלות נעשתה 
כי גם  כל כולה בעצה אלהית מופלאה, מודיעה לנו 

הגאולה העתידה כולה ביד ה' יתברך לבד. 

אל  ישראל  של  מושיען  ביאת  תהליך  כל  אף  לכן 
העולם נעשה בדרך לא טבעית, להודיענו כי גאולת 
בת  לאמא  משה  של  לידתו  העליונה.  בידו  ישראל 
בת  ידי  על  היאור  מן  הצלתו  שנה,  ושלושים  מאה 
פרעה גוזר הגזירה, החזרתו על ידי בת פרעה חזרה 
גדול  אביו  בחיק  וגדילתו  הנקתו  לשם  הוריו  לבית 
על  שגדל  אחר  גם  אביו  לבית  הגעתו  המשך  הדור, 
בבית  גדילתו  ה',  וידיעת  תורה  ממנו  לקבל  מנת 
פרעה שכל גזירתו נועדה כנגד משה, הינצלו מחרב 
שגם  מבואר  מכאן  גדולים.  בניסים  פרעה 
כדרך  ושלא  ה'  ביד  כולה  הגאולה  השתלשלות 

הטבע.

"ידוע שאני משעבדן תדע שאני גואלן"

שבת שלום!
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ר' אריה בתולדותיו  ר' שלמה אלישוב מספר  על המקובל 
המובאות בתחילת הספר 'לשם שבו ואחלמה'. בתוך דבריו 

שם כתב:

הרע  שיצר  להתבונן  שעלינו  לומר  ה'לשם'  בעל  רגיל  "היה 
הוא מלאך ולא איש. והוא בעל תחבולות מנוסה מאד מאד. 
שהרי היה לו כבר עסק עם כמה צדיקים וחסידי יסודי עולם, 
והיה מתאבק אפילו עם אבות העולם והנביאים, וכמה כוחו 

גדול. ואלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו!".

(דרך אבות עמ' קמב)



הלכה ומנהג
עיקר מצות לחם-משנה בב' חלות שלמות ופרודות זו מזו. ולכן כתב השש"כ (נה ח) כי אם בידו חלה 
שיש עליה תווית (מדבקה עם שם המאפיה וכדומה) לא יסירנה קודם ברכתו על מנת שלא יימצא בחלה 
שום חסרון. אמנם למעשה אם בידו חלות עם חסרון קל שאינו בולט לעין יכול לברך עליהן לכתחילה 
(שם הערה כד). ודבר זה מצוי במיוחד בלחם-משנה על מצות שעלולות מאד להימצא לא שלמות, ובאם 
החסרון לא ניכר אין לחוש לזה. לכן אף אם החלות נדבקו זו לזו והפרידן באופן שניכר שאין בחלה חסרון 
כי אם הפרדה מחברתה- יברך עליהן לכתחילה (מחצה"ש רעא סק"א). אך כל זה הוא במצב בו נדבקו 
ב' החלות שלא בכוונה, שאם הדביקן בכוונה רואים שתיהן כשני חלקים של חלה אחת. וגם בזה בדיעבד 
היקל הציץ אליעזר (יא כד, יב כה) שאם הפרידן שוב לב' חלות שלמות יכול לברך עליהם, שאין מקום 

ההפרדה נראה כחסרון.

לעתים מתפרדת החלה לב' חלקים אך לא נפרדו זה מזה לחלוטין. במצב שכזה נעשה בדיקה, באם 
אינה   – מזה  זה  וייפרדו  יילכו  אלא  הגדול  החלק  עימו  יימשך  לא  יותר  הקטן  החלק  את  ניטול  כאשר 
נחשבת לשלמה. אבל אם אין בנמצא לחם אחר שלם נעדיף לברך על חלה זו באופן שיחבר את שני 
החלקים על ידי שיפוד וכדומה או יעטפם בשקית אחת, באופן שעם נטילת החלק הקטן ניטל הגדול 
עימו (שו"ע או"ח קסח ב). עם זאת, לחם פרוס לא מועיל מה שמחזיקו בתוך הניילון על מנת להחשיבו 
ללחם-משנה (שש"כ נה יא), אם לא שאין לו אפשרות אחרת כי אם שיברך על ב' פרוסות, ואזי נעדיף 

לברך על ב' לחמים פרוסים בתוך שקיתם מלברך על ב' פרוסות.

אדם שאין ברשותו כלל חלות שלמות כי אם חלקי חלה או פרוסות לחם, עליו לברך על ב' פרוסות ולא 
יסתפק בפרוסה אחת בטענה ששוב אין פה ב' חלות שלמות, שעניין הברכה על לחם-משנה דרך כבוד 
הוא, ויש משום כבוד גם באופן שמברכים על ב' פרוסות במקום על אחת. אך ודאי אם אין בידו אלא חלה 
מעלת  משום  עליהם,  ולברך  חלקים  לב'  אותה  מלחצות  שלמה  אחת  על  לברך  יעדיף  שלמה  אחת 

הברכה על השלם. 

אתר: www.ish-tsadik.org.il                                         טלפון: 1700-700-999                                      o�ce@ish-tsadik.org.il :דוא"ל

הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158



אתר: www.ish-tsadik.org.il                                         טלפון: 1700-700-999                                      o�ce@ish-tsadik.org.il :דוא"ל

הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158

שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

א. לקיים מצות בוראי, זה לפני כל הסגולות והבקשות. דבר ראשון שהקב"ה ציווה אותך להפריש תשובה |
חלה, וכבת-מלך את מיישמת מצותו. 

ב. וכותב הגהות מיימוניות (סוף סדר זרעים) שבשעת ההפרשה מתקבלות התפילות והבקשות, 
ולכן יש להתפלל על ילדים צדיקים וצדקניות יראי ה', ובזכות מצות חלה זוכים לפרנסה (שבת 

לב:), לכן זה הזמן לבקש על שפע גשמי כדי שנהיה פנויים לעבודתו יתברך שמו.

האם הרב מוכן לומר מה לכוון בשעת הפרשת חלה? שמעתי שיש מעלות לתפילה אז ואיני יודעת שאלה |
מהי הכוונה הראויה.

אין שום צורך לקלוע את החלה, העיקר שתהיה שלמה. הסיבה שמקפידים על קליעה היא כפי תשובה |
שינוי  וכדי לעשות  עושים חלות עם שומן,  היו  (מ"ז רמב סק"א) משום שבעבר  שכותב הפמ"ג 
שיידעו לא לאכול אותן עם חלב קלעו אותן. כיום אין מציאות שכזו, ולכן העיקר שיהא שלם ולא 
פרוס בשביל שייחשב לחם-משנה. כשבכלל יש להבין מה ההבדל בין המילה 'חלה' ל'לחם', הרי 
כתוב בתורה "לחם משנה", והסיבה שקוראים לחלה 'חלה' היא על מנת שיזכרו להפריש ממנה 

חלה ותו לא (א"א סס"י רס).

האם יש עניין שהחלה תהא קלועה ולא כמו לחם רגיל?שאלה |
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ליוסף  שדאג  המלך  פרעה  וגם  נפטרו  ואחיו  יוסף 
ומשפחתו. מלך חדש נכנס לתפקיד המלוכה במצרים, 
יוסף וחושש מהעם שגדל אצלו.  מלך שלא הכיר את 
ויותר. המלך החדש,  יותר  עובר הזמן והעם הזה גדל 
קשה  יעבדו  ישראל  שבני  ודורש  מוותר  לא  פרעה, 
בבניה,  קשים  תפקידים  להם  נותן  הוא  ויסבלו. 
מנוחה.  להם  נותן  ולא  בשדה  קשות,  במלאכות 

אצלו  לגדול  שממשיך  מהעם  חושש  כך  כל  פרעה 
במצרים, עד שהוא מבקש מהמיילדות שכל בן שנולד 
לבקשה  מקשיבות  לא  הן  אבל  אותו.  יהרגו  להם- 
הקשה הזו, וממשיכות לעזור לתינוקות שנולדים לבני 
ישראל לחיות ולגדול. פרעה מבין שזה לא עובד והוא 
שנולדים  הבנים  כל  את  להשליך  המצרים  מן  מבקש 

לבני ישראל ליאור.

כמה קשה...

תינוק קטן נולד ליוכבד ועמרם, מבני לוי, והם דואגים 
לו מאוד. הם שמים בתיבה קטנה, עטופה, את התינוק 
בסוף על שפת היאור ושולחים את מרים אחותו, כדי 
- פרעה  והנה בת המלך החדש  לשמור עליו מרחוק. 
מגיעה לשחות במים, רואה את התיבה, פותחת אותה 
ומוצאת תינוק בוכה. היא מרחמת עליו ומבינה שהוא 
מבני ישראל. מרים אחותו מתקרבת בזהירות ואומרת 
לבת פרעה שהיא תדאג להביא לה אישה שיש לה חלב 
מרים  מסכימה.  פרעה  בת  פלא  ואיזה  תינוק.  בשביל 
הולכת לקרוא לאמו של התינוק, אמא שלה. בת פרעה 
מוכנה לשלם לה עבור האוכל שהיא תיתן לו, והתינוק 

מיהו  יודעים  שלו  והבת  שפרעה  מבלי  מאימו  אוכל 
אותו תינוק שיגדל בביתם... תינוק זה הוא משה רבנו, 
ממצרים... ישראל  את  לגאול  שיישלח  מי 

עם  קשה  והיה  משה  את  שגידל  פרעה  מלך  אותו 
ישראל נפטר, ובני ישראל מתפללים לה' שיציל אותם 

מהעבודה הקשה.

משה כבר גדל ובטיול עם הצאן שלו במדבר, רואה שיח 
המיוחד  מהמראה  שלו  הסקרנות  נשרף.  שלא  בוער 
הסנה  מתוך  אליו  מדבר  וה'  שם  לעצור  לו  גורמת 
ישראל  עם  את  להציל  נבחר  שהוא  לו  ואומר  הבוער 
חושב  משה  ישראל.  לארץ  אותם  ויעלה  מהמצרים 
לתפקיד  ראוי  ולא  קטן  הוא  כי  לעזור,  יכול  לא  שהוא 
חשוב שכזה. ה' נותן לו סימנים שיוכל להראות לפרעה 
כי הוא שלח אותו. משה מסכים לקבל על עצמו את 
השליחות ויחד עם אהרן הם הולכים יחד לפרעה שלא 
הסימנים  למרות  ישראל,  עם  את  לשחרר  מסכים 
קשה  בעבודה  ישראל  בני  על  ומקשה  משה  שהביא 

יותר.

ירצה  רק  פרעה  שבסוף  לו  שמבטיח  לה'  פונה  משה 
שהם ילכו וישחרר אותם לצאת ממצרים...

המשך בעמוד הבא

התחלה חדשה במצרים
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מה היו בני ישראל במצרים?

במה שמו את משה ביאור?

מה שם המיילדות?

מה משמעות השם משה?

מה שם אשתו של משה?

מה הכוונה "כבד פה וכבד לשון"?

לאיזה ארץ ברח משה מפרעה?

מי הבן הבכור של משה?

מי היה יתרו?

"של נעליך מעל__, כי___"

מה ראה משה בוער?

במה הכביד פרעה את בני ישראל?

למה הפך מטה משה?

מי עזר למשה בשליחות ה'?

ילדים יקרים, איזה מרגש!
את התשובות תוכלו לשלוח לכתובת המייל: 

 kids@ish-tsadik.org.il

שאלות על הפרשה
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לפני שנפטר, בריאותו של ר' אריה נפגעה מאוד וכשהבין שלא יצליח לעמוד אמר: "כל מה שרציתי זה 
ללכת להתפלל, עכשיו לא אוכל ללכת עוד".

למרות המצב הבריאותי, ר' אריה לא ויתר. הוא התחיל ללמוד ללכת באמצעות משענת מתכת וזה היה 
אותו  הביאו  ככה,  ללכת  עוד  להמשיך  היה  יכול  ולא  אפשרי  בלתי  היה  כשכבר  מאוד.  כואב  ובטח  קשה 
גלגלים. את תפילת השחרית האחרונה שלו התפלל  כיסא  על  בית החולים  בבית הכנסת של  לתפילה 

באותו בית כנסת פחות מעשרים וארבע שעות לפני שנפטר.

כמה שעות לפני שנפטר ר' אריה עוד ישב על מיטתו בפינת החדר בקומה 5 בבית חולים הדסה עין-כרם. 
הוא ישב כשראשו מונח לצד והרגליים שלו נוגעות ברצפה, ומדי פעם היה מנסה לעמוד. יום לפני היה 
במיטה בלי יכולת לזוז או להניע יד או רגל, אז היה נדמה שיש שיפור במצבו ואולי ר' אריה יוכל להשתחרר 

סופסוף הביתה.

הכנסת  לבית  ללכת  שאוכל  מתפלל  "אני  אחד:  דבר  בשביל  רק  לעמוד  הצליח  שלא  הצטער  אריה  ר' 
ולהתפלל וזה הכל".

שבת שלום!

סיפור לאורו של ר' אריה 


