
ַוֲאִפּלּו ְּבַהְסָּתָרה ֶׁשְּבתֹוְך ַהְסָּתָרה

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה

ַהָּקָּב"ה ְמַדֵּבר ִעם ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 
ה'...  "ַוַּיְרא   - ַהְּסֶנה  ִמּתֹוְך 
ִמּתֹוְך  ֱאֹלִקים  ֵאָליו  ַוִּיְקָרא 
ַהְּסֶנה" )ְׁשמֹות ג, ד( - ַּגם ה' ְוַגם ֱאֹלִקים ְּבתֹוְך ַהְּסֶנה, ַּגם 

ֵׁשם הוי"ה ֶׁשְּמַסֵּמל ַרֲחִמים, ְוַגם ִמַּדת ַהִּדין. 

הּוא  ָאז  ַּגם  ֲאָבל  ַהִּדין,  ְּבִמַּדת  ַהָּקָּב"ה  נֹוֵהג  ְלִעִּתים 
ָּכל  ַעל  עֹוֵבר  ָמה  ְּבִדּיּוק  ְויֹוֵדַע  ַהְּסֶנה,  ְּבתֹוְך  ִנְמָצא 
הּוא  ַהְּסֶנה  ִמּתֹוְך  ְּבָצרֹוָתיו.  ַהִּמְתַיֵּסר  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי 
ֶאת  ִּתְנַעל  ַאל  ַרְגֶליָך!  ֵמַעל  ְנָעֶליָך  ַׁשל  ְלֹמֶׁשה:  קֹוֵרא 
ַהֹּכל  ִמן  ִהְתַנֵּתק  ּוְטָבִעים!  ֶהְרֵּגִלים  ִמיֵני  ְלָכל  ַעְצְמָך 
ִנּתּוק ָּגמּור, ְוֵתַדע ֶׁשַרק ה' הּוא ָהֱאֹלִקים. "ִּכי ַהָּמקֹום 
ְּבָכל   - הּוא"  ֹקֶדׁש  ַאְדַמת  ָעָליו  עֹוֵמד  ַאָּתה  ֲאֶׁשר 
ה ְוָטֳהָרה, ּתּוַכל ִלְמצֹא  ַאְדַמת ֹקֶדׁש ֶׁשִּתְהֶיה ָּבּה ְקֻדּׁשָ

ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך.

ַמְכֹאָביו"  ֶאת  ָיַדְעִּתי  ִּכי  ַעִּמי...  ֳעִני  ֶאת  ָרִאיִתי  "ָראֹה 
)ָׁשם, ז( - ַאל ַּתְחֹׁשב ֶׁשֵּיׁש ָּכאן, ַחס ְוָׁשלֹום, ִהְתַעְּלמּות. 

ְּבִלי ׁשּום  ַהִּדין  ִמַּדת  ַרק  ֶׁשֵּיׁש  ָאָדם  ְמַדֶּמה  ִלְפָעִמים 
ֵיׁש  ֶּב"ֱאֹלִקים"  ַּגם   - ָּכְך  ַלֲחֹׁשב  ָחִליָלה  ַאְך  ַרֲחִמים, 
ִׁשּלּוב ֶׁשל הוי"ה, ַּגם ְּבתֹוְך ִמַּדת ַהִּדין ֶאְפָׁשר ִלְמצֹא 

ֶאת ה' ִיְתָּבַרְך, ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים.

ָּפָרַׁשת  ִּבְתִחַּלת  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים"  ָה"אֹור  ֶׁשאֹוֵמר  ֶזהּו 
ַוֹּיאֶמר  ֹמֶׁשה  ֶאל  ֱאֹלִקים  "ַוְיַדֵּבר  ַהָּפסּוק:  ַעל  ָוֵאָרא 

ִמַּדת  ִּכי  מֹוִדיֲעָך  "ֲאִני   - ב(  )ו,  ה'"  ֲאִני  ֵאָליו 
ְּכֶׁשַאָּתה  ַּגם  הוי"ה",  ם  ִמּׁשֵ ִהיא  זֹו  ַהִּדין 
ה',  ִמַּדת  ֶׁשֶּזה  ְלָך  ֵּתַדע  ֱאֹלִקים  ִמַּדת  רֹוֶאה 

ְּדַהְינּו ִמַּדת ָהַרֲחִמים.

ְּבִמְצַרִים  ֵאר  ְלִהּׁשָ ְצִריִכים  ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
עֹוד ֵמָאה ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה, ֲעַדִין ֹלא ִהִּגיַע ְזַמָּנם 
ֶׁשֵהם  ְּבַמָּצב  ֵאיָנם  ֵהם  ֲאָבל  ִּבְכָלל,  ָלֵצאת 

ַלֲעׂשֹות  ֻמְכָרִחים  ָׁשם.  ֵאר  ְלִהּׁשָ ְמֻסָּגִלים 
ִאָּתם ֶחֶסד, ְוֶחֶסד ֶזה הּוא ְלהֹוִציָאם. ַאֶחֶרת 
ֵהם ֹלא ִיְׂשְרדּו. ֵהם ִהִּגיעּו ְלַמָּצב ָאֹים ְונֹוָרא. 
ְוִאם  ֱאמּוָנה,  ֶׁשל  ִזיק  ָּבֶהם  ִנְׁשַאר  ְּבֹקִׁשי 
ּוְלֵהָאֵבד  ְלִהָּמֵחק  ֵהם  ֲעלּוִלים  עֹוד,  ֲארּו  ִיּׁשָ
ְוִהְגִּביָרה  ַהִּדין,  ִמַּדת  ָּבָאה  ְלִפיָכְך  ְלַגְמֵרי. 

ִמַּדת  ה',  ִמַּדת  ְּכָבר  ֶׁשָּתבֹוא  ְּכֵדי  ְעּבּוד,  ַהּׁשִ ְקִׁשי  ֶאת 
ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים.

ָאְמָנם  ַאָּתה   - ה'"  ֲאִני  ֵאָליו  "ַוֹּיאֶמר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֶזהּו 
ֶחֶסד  ָּבֶזה  ֶׁשֵּיׁש  ֵּתַדע  ַאְך  ֱאֹלִקים,  ִמַּדת  ָּכאן  רֹוֶאה 
ְוַרֲחִמים. ֶאת ַהְיסֹוד ַהֶּזה ָלַמד ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּבָפָרָׁשה זֹו. 
ְיסֹוד ֶזה הּוא ֶאָחד ִמן ַהְיסֹודֹות ַהֲחׁשּוִבים ֶּבֱאמּוָנֵתנּו 
- ַּגם ַּכֲאֶׁשר רֹוִאים ְּבחּוׁש ִמַּדת ֱאֹלִקים, ָצִריְך ָלַדַעת 

ֶׁשֵאין זֹו ֶאָּלא ִמַּדת ַרֲחִמים.



ְוִהֵּנה ַהְּסֶנה ֹּבֵער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל )ג, ב(.

ַהֶּפֶלא ֶׁשָרָאה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו - ֶׁשל ְסֶנה ּבֹוֵער ָּבֵאׁש ַאְך ֹלא 
ִנְׂשָרף ְוֶנֱאָכל ָהָיה ַמְרֶאה ַעל-ִטְבִעי. ַעל ִּפי ֶּדֶרְך ַהֶּטַבע, 

ֵאׁש ּבֹוֶעֶרת ִהיא אֹוֶכֶלת.

ַהָּגֹדל  ַהַּמְרֶאה  ֶאת  ְוֶאְרֶאה  ָּנא  "ָאֻסָרה  ֹמֶׁשה:  ָאַמר 
ַאְך  ִיְׂשָרֵאל.  ְלַעם  ּדֹוֶמה  ַהֶּזה  ַהְּסֶנה   - ג(  )ָׁשם,  ַהֶּזה" 
ִטְבִעי ָהָיה ֶׁשַאֲחֵרי ִיּסּוִרים, ֲעבֹוָדה ָקָׁשה, ֹחֶמר ּוְלֵבִנים 
ֲארּו  ִיּׁשָ ְוֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֵיָאְכלּו  ֶדה,  ַּבּשָׂ ֲעבֹוָדה  ְוָכל 
ַהְּסֶנה  קֹוֶרה.  ֹלא  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ַאְך  ּוְבַדְעָּתם.  ְּבָעְצָמָתם 
ְמֻיָחד,  הּו  ַמּׁשֶ הּוא  ֻאָּכל,  ְוֵאיֶנּנּו  ָּבֵאׁש  ַהּבֹוֵער  ַהֶּזה, 
ִלְראֹות  ְוָעַלי  לֹו,  ּדֹוֶמה  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשַרק  ָּגדֹול  ַמְרֶאה 

אֹותֹו ִמָּקרֹוב.

ְּכֶׁשרֹוֶאה ַהָּקָּב"ה ִּכי ָסר ִלְראֹות, הּוא 
ואֹוֵמר  ַהְּסֶנה  ִמּתֹוְך  ֵאָליו  קֹוֵרא  ֹמֶׁשה,  ִלְפֵני  ִמְתַּגֶּלה 
ְוֵיׁש  ּבֹוֵער,  ֶׁשַהֹּכל  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ִלְראֹות  ָיכֹול  ַאָּתה  לֹו: 
ַצַער ְוִיּסּוִרים, ִמָּכל ָמקֹום ָהֵאׁש ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת, ָּכל ֹזאת 
הּוא  ַוֲאִני  ַהְּסֶנה,  ְּבתֹוְך  ֲאִני   - ָׁשם  ִנְמָצא  ֶׁשֲאִני  ִמּׁשּום 

ַהּׁשֹוֵכן ְּבתֹוְך ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ָצרֹות  ִלְׂשֹרד  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ָחַׁשְבָּת  ַהִאם 
ָּכֵאּלּו?! ַוַּדאי ֹלא. ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע ֲעֵליֶהם ְלִהְתַּכלֹות ְּכמֹו 
ּוְׁשִמי  ְּבתֹוָכם  ִנְמָצא  ֶׁשֲאִני  ֵמַאַחר  ֲאָבל  ָהַעִּמים,  ְׁשָאר 

ְּבִקְרָּבם ֵהם נֹוָתִרים ַחִּיים ְוַקָּיִמים. 

)נלקט מספרו של הגר"ר אלבז שליט"א – "משכני אחריך"(.

שבת שלום לכל בית ישראל

                         העלון מוקדש לזיווג הגון
אלעד בן אילנה, רבקה בת תקוה

העלון מוקדש לרפואת
|גרשון חי בן רחל רוחם

יש  הירקות,  בו  שנתבשלו  ירקות  מרק 
האדמה,  פרי  בורא  שברכתו  אומרים 

אומרים  ויש  הירקות.  בלא  לבדו  אותו  שותה  ואפילו 
שהעיקר  פי  על  ואף  בדברו.  נהיה  שהכל  שברכתו 
כסברא ראשונה, מכל מקום טוב לחוש לדעת החולקים 

ולברך עליו שהכל. 

האדמה,  פרי  בורא  הירקות  על  בירך  אם  הדעות  ולכל 
ואם  עליו.  לברך  צריך  ואין  המרק,  את  בזה  פטר  כדת, 
מרק הירקות נתבשל עם בשר, לכל הדעות ברכת המרק 

שהכל, שהבשר עיקר.
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