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 .וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים

 –נראה לומר שעלו ישראל ממצרים בכל החמשה דרגות 

נפש רוח נשמה חיה יחידה, וזה נמצא רק בבני ישראל, אבל 

 .)עי' זוה"ח בראשית יד:(עכו"ם אין להם בחינת נשמה כידוע 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(    

 

 .ויקח משה את עצמות יוסף עמו

מר כשבא חסיד בפעם הראשונה אל מרן אדמוה"ז זי"ע, א

לו בזה הלשון: "ויקח משה את עצמות יוסף", משה הוא סוד 

הדעת, וזהו "ויקח משה" היאך זוכים ליקח ולהשיג בחינת 

הדעת, העצה היא, אז מען מאכט קלאהר דעם יסוד, כי 

עצמות הוא מלשון "וכעצם השמים לטוהר" )שמות כד, י( 

 וזהו עצמות יוסף.

 

 .ה לפני העםלא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש ליל

הוא רמז לעבודת האיש הישראלי, שלא ימיש מעבודתו 

מלאכת שמים ולבל יפיל את עצמו ח"ו ליאוש אפילו בזמן 

שהוא בבחינת ענן, היינו כשנראה לו שהוא הולך בחושך, 

מכל מקום בל יעלה בדעתו כי ננעלו לפניו שערי שמים, 

כה אלא ידע שאם יתגבר ויתעצם בעבודתו בזה הזמן, אזי יז

לבחינת "יומם" שיאיר אצלו אור גדול ויצא מחשוכא 

לנהורא, וגם להיפך שכשהוא בבחינת "ועמוד האש" כשנמצא 

במדריגה גבוהה בחינת מוחין דגדלות ומאיר לו מאד, ידע 

שעלול לבוא גם אצלו זמן של חשכות וקטנות המוחין ולא 

ישאר תמיד בזו המדריגה, אלא שגם ירידה זו היא לצורך 

למען יתחזק עצמו עוד יותר וישיג אור גדול מזה עליה 

לית נהורא אלא  )ח"ב קפד.(שהשיג מקודם, וכמאמר הזוה"ק 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(        ההוא דנפיק מגו חשוכא.

 

 .דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת

פירוש וישובו בתשובה, אז ויחנו לפני פי החירות, היינו 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(            בחירות.
 

 וגו'. תווישבו ויחנו לפני פי החיר

הנה ענין פי החירות דקדושה רומז להפה העוסק בתורה, 

שהוא  )אבות פ"ו מ"ב(דאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה 

)שמו"ר פרשה מא, חירות ממלאך המות וחירות משיעבוד מלכויות 

ומז למינות ואפיקורסות , ולהיפך בקליפה. פי החירות רז(

שמפקיר את פיו לדבר ככל העולה על רוחו ולבו, לשון 

הרע ורכילות וליצנות וכדומה, ואמר הקב"ה למשה שידבר 

אל בני ישראל שיחנו לפני פי החירות, ואיזהו פי החירות 

על זה אמר בין מגדול ובין הים, ים רומז לתורה כמאה"כ 

. וכמו שההולך על ירובין כא.()עי' ע"רחבה מני ים"  )איוב יא, ט(

שפת הים אסור לו לנטות אפילו כלשהו, כמו"כ התורה 

המכונה ים, אסור אפילו כלשהו כמו כן התורה מכונה ים, 

אסור לנטות ממנה אפילו כחוט השערה. ו"מגדל" בגימטריא 

 "מזל" רומז למזל העליון כדאיתא בספרים הק'.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 

 .כים הם בארץולבני ישראל נבואמר פרעה 

הנה "ואמר" הוא לשון עבר ולכאורה היה צריך לכתוב 

לשון עתיד שעתיד פרעה לומר כך, והנראה לומר בכונת 

 )יב, לא(הכתוב שאכן אמר זאת פרעה מקודם בעת שאמר להם 

"צאו מתוך עמי", כונתו היתה דלפי שנבוכים הם בארץ, 

עד שסגר עליהם  היינו שהמה משוקעים כל כך בגשמיות,

המדבר, היינו שאין להם שום פה ולשון לדבר דבורי 

קדושה, תורה ותפילה, ולכן יהיו מוכרחים לחזור למצרים, 

וזהו שאמר הכתוב "וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם" 

פה דקליפה, והוא שעיכב  –וגו', דפרעה הוא אותיות פה רע 

השי"ת  עליהם שלא יהיה להם פה דקדושה, ולכן נתן להם

 סח פה דקדושה.-מצות פסח, בחינת פה

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 .נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר

פירוש מחמת שהיו נבוכים ושקועים בארציות, סגר 

עליהם המדבר, היינו הדיבור, שאינם יכולים להתפלל ולא 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(        לדבר שום דבר שבקדושה כראוי.

 

 .אחרי בני ישראל ובני ישראל יצאים ביד רמהוירדף 

דכל  )פינחס ריט.(נראה לומר על פי מה דאיתא בזוהר הק' 

היסורים שעושים העכו"ם לישראל, על ידי זה הם מקרבים 

את הגאולה, והנה מצרים רומז לכל האומות, וזהו שרמז 

הכתוב "וירדוף אחרי בני ישראל", ועל ידי זה "ובני ישראל 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  יוצאים ביד רמה".

’
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 .צאים ביד רמהוובני ישראל י

גדולה, יד החזקה, יד הנה מצינו ביציאת מצרים יד ה

רמה. ורומז לג' מדות הקדושות, גדולה רומז למדת החסד, 

חזקה רומז למדת הגבורה, ורמה רומז למדת תפארת, שהיא 

המדה הכוללת שני המדות חסד וגבורה, ואלו המדות חסד 

וגבורה היו צריכים שימשיכום, אבל אחר שהמשיכו אלו 

היא תפארת,  המדות הקדושות הרי המדה האמצעית והנכונה

"בית יעקב לכו ונלכה" כי  )ישעיה ב, ה(וזהו שאמר הכתוב 

במדת תפארת שהיא בחינת יעקב היא הדרך שצריך לילך, 

ולכן "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" שהדרך ליצא ולעבוד 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(  עבודת ה' היא במדה זו.

 

 .ובני ישראל יצאים ביד רמה

אל נפקין בריש גלי. ע"ד דאיתא ותרגומו ובני ישר

בזוה"ק בספרא דא יפקון מן גלותא וע"ש שמבואר עוד יותר 

כשיתגלה הספר הזוהר בדא יפקון מן גלותא. וזהו שמרמז 

בפסוק ובני ישראל יוצאים היינו מן הגלות כנ"ל ביד רמה 

וחאי גלי ין במעון שבי רותרגומו בריש גלי בריש ר"ת 

זוהר א' בדא יפקון מן גלותא כשיתגלה ספרו הקדוש ספר ה

 והבן.

א"י ע"פ מה שאמר הרב הקדוש המפורסם מהר"ר ליפא 

מחמעלניק וע"ד דאיתא באגרת הקודש של אא"ז זללה"ה 

הנדפס בספר הקדוש של הרב מפולנאי ע"ה ששאל למשיח 

אימתי אתי מר והשיב כשיתגלה תורתך ויפוצו מעינותיך 

ישראל יוצאים מן  חוצה ע"ש. וזה י"ל שמרומז בפסוק ובני

גלי היינו  שע"בשראל יבי רהגלות בריש גלי. בריש ר"ת 

 כשיתגלה תורתו ויפוצו מעינותיו אז יפקון מן גלותא והבן.

 )דגל מחנה אפרים(

 

 וגו'. והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'

כשנגאלו ישראל ממצרים נשפע עליהם אור גדול והשיגו 

והשגות גדולות בעבודת ה', ועתה כשבאו אל הים  מדריגות

נלקח מהם זה האור, והרגישו בנפשם כי יש להם יראה 

חיצונית, יראה מהמצרים, ולזה "ויצעקו בני ישראל אל ה'" 

תנו במדבר", היינו וואמרו "כי טוב לנו עבוד את מצרים ממ

כי יותר טוב עבורנו לעבוד את הבורא במוחין דגדלות כמו 

ו במצרים, "את מצרים" היינו למרות שזה בעת שהיה לנ

מותנו במדבר", שזה רומז על ירידתם משהותנו במצרים, "

ממדריגתם בעבודת ה', וכמאמר הזוהר הק' )ח"ג קלה:(: מאן 

דנחית מדרגא קדמאה דהוה קם ביה קארי ביה מיתה, וזהו 

"ממותנו" פירוש ממה שנפלנו ממדריגתנו בעבודת ה' במדבר 

 גדול שהיה לנו במצרים.נגד האור ה

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 ויצעקו.

פירש רש"י: תפשו אמנות אבותם באברהם הוא אומר 

 )שם כד סג(אל המקום אשר עמד שם, ביצחק  )בראשית יט, כז(

ויפגע במקום. ויש לדקדק  )שם כח יא(לשוח בשדה, ביעקב 

הלשון אומנות אבותם. גם יש לידע הטעם שחשב רש"י כאן 

 כל שלשת האבות שעסקו בתפלה והפסוקים המורים על זה.

אך ידוע מספרים הק' כי בעת שבאו ישראל על הים 

נלקח מהם הדעת שנשפע להם במצרים, ולכן לא הבינו ענין 

התפללו  התפילה, ורק ידעו כי אבותיהם בעת צר להם

ונושעו על ידי התפלה ולזה התפללו גם הם, ונמצא כי 

התפילה היתה אצלם רק כאומנות ולא הבינו ערכה, וזה 

שאמר תפשו אומנות אבותם באמונה פשוטה ושלמה כי 

 יושעו על ידי התפילה.

והנה יש ג' בחינות בתפילה. יש תפילה כמשמעה 

חה כמאמר בתפילה ובתחנונים, ויש תפילה על ידי דיבור ושי

"שמע אלקים קולי בשיחי", ויש תפילה  )תהלים סד, ב(הכתוב 

במעלה גבוהה עוד יותר והיא על ידי מחשבה. ואלו הג' 

בחינות היו בתפילותם של האבות הק', אצל יעקב היתה 

פגיעה היא אחד  –התפילה כמשמעה, "ויפגע במקום" 

, תפילה על ידי בקשות )ברכות כו:(מלשונות של תפילה 

"לשוח  -חנונים, וביצחק היתה התפילה על ידי דיבור ות

בשדה מלשון שיחה ודיבור, ואילו אצל אברהם היתה 

התפילה רק במחשבה, וזהו "אשר עמד שם", עמידה באופן 

 של שתיקה כי היתה התפלה רק במחשבה.

והנה בני ישראל כשעמדו על הים התפללו בכל ג' 

הפסוקים האופנים של תפילה. ולכן מביא רש"י כאן 

שמדברים מאופני תפילתם של האבות הק' לרמז שאצל 

 ישראל על הים היו כל הג' בחינות אלו של תפילה.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  

 

 .התיצבו וראו את ישועת ה'

התייצבו מלשון אמת ויציב, על ידי שתתחזקו במדת 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(      האמת אזי תזכו לראות בישועת ה'.

 

 וגו'. התיצבו וראו את ישועת ה'

הנה ידוע מספרים הק' דכשהאדם בצער ומתפלל לה' על 

צרותיו, אזי ישים עיקר כונתו בתפילתו על צער השכינה 

)סנהדרין שמצטערת בצער איש ישראל, על דרך אמרם ז"ל 

: בשעה שאדם מצטער שכינה אומרת קלני מראשי קלני מו.(

ת מוחין דקטנות ולא מזרועי. אבל ישראל היו אז בבחינ

הבינו ענין התפילה כתקנה, וממילא היתה עיקר כונתם 

בתפילתם על עצמם. ומשה רבינו ע"ה הרגיש זאת והוכיחם 

במתק לשונו באמרו: "וראו את ישועת ה'", היינו כי באמת 

הייתם צריכים בתפילתכם לכוין דעתכם על הנוגע לה', 

תכם היתה רק ולהתפלל שתהיה ישועת ה', ואתם לא כן כוונ

על עצמכם, ומכל מקום יושיע אתכם הקב"ה. וזהו "אשר 

יעשה לכם היום", היינו אף על פי שהתפללתם עבור 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(    עצמכם.

 

 .מה תצעק אלי

לכאו' יש לדקדק, דהא לא מצינו בפירוש בפסוק שמשה 

רבינו ע"ה צעק אז לה', שאמר לו ה' מה תצעק אלי. ונראה 
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"שמעה  )תהלים סד, ב(ר על פי מה שהבאנו לעיל מהפסוק לומ

קולי בשיחי", שיש תפילה ע"י שיחה ודיבור ומחשבה 

והתפילה הזאת מעולה יותר, משום דגם מלאכים ושרפים 

אינם יודעים ממנה, כי הוא אינו רק מדבר ובמחשבתו הוא 

מתפלל ואין המלאכים יודעים מחשבות ורק השי"ת היודע 

דם הוא לבדו שומע זאת התפילה, וממילא מחשבות בני א

אין ביכולת המקטרגים לקטרג על זה כי אינם יודעים מזו 

 התפילה כלל.

והנה כשבאו ישראל על הים וראה משה רבינו ע"ה שיש 

הללו  )תנחומא טו, ה(עליהם הרבה מקטרגים כדאי' במדרש 

עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז וכו', היה משה רבינו ע"ה ירא 

ל עבורם שלא תשלוט יד המקטרגים בתפילתו , ולזה להתפל

התחכם והתפלל תפילה בדרך שיחה ואמר להם "ה' ילחם 

לכם" והוא דרך ברכה והבטחה, וכונתו היתה לתפילה, 

שהתפלל שה' ילחום בעדם, ועל כן אמר לו השי"ת "מה 

תצעק אלי", היינו שאין שום מלאך ושרף מכיר בה, כי כעת 

ה, שיאמינו בי בני ישראל וילכו לתוך הנצרך להם הוא אמונ

הים, ובזכות האמונה יעשה להם ניסים. לזה "דבר אל בני 

, היינו שתשפיע )סנהדרין ח.(ישראל ויסעו", דבר מלשון הנהגה 

 בהם אמונה, שיאמינו וילכו לתוך הים ובזו הזכות ינצלו.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 דבר אל בני ישראל ויסעו.

דאי זכות אבותיהם והם והאמונה שהאמינו פירש רש"י כ

 בי ויצאו לקרוע להם הים.

טעמא בעי לשם מה חשב כאן רש"י כל הזכויות    

שהיה להם לישראל וכי באחת מאלו לא סגי, והנראה  

לומר, דהנה ביורדי הים היה ג' כתות, צדיקים, ורשעים  

כגון דתן ואבירם וכיו"ב, והערב רב שעלה אתם, והנה 

צדיקים שבישראל יש להם כל הג' זכויות זכות אבות,  

מונה, רשעי ישראל אין להם זכות וזכות עצמן, וזכות הא

 )סנהדרין קיג:(עצמן, וגם לא זכות האמונה כידוע מאמרם ז"ל 

"ועבר בים צרה" שעבר פסל מיכה  )זכריה י, יא(על הפסוק 

עמהם, הרי שהיו מחוסרי אמונה גם כן, אבל היה בהם זכות 

אבות, ואילו הערב רב לא היה להם זכות עצמן, וגם לא 

ה להם זכות האמונה, כי זה פשוט זכות אבות, אבל הי

שבעת ההיא האמינו באמונה שלימה דלולא זאת מי הכריחם 

 לצאת.

וזה שפירש רש"י "כדאי זכות אבותיהם" זה קאי על 

רשעי ישראל שהם יושעו רק בזכות אבות, "והם" קאי על 

הצדיקים שיש להם גם זכות עצמם, "והאמונה שהאמינו בי" 

ק זכות האמונה, וכל אחד קאי על הערב רב שאין להם ר

מאלו הזכויות כדאי בעבורה לקרוע את הים. ובזה מדויק מה 

שכתב רש"י "והאמונה שהאמינו בי ויצאו", דאילו גבי עם 

בני ישראל לא היו נצרכים לאמונה כל כך בשביל לצאת 

דבודאי רצו לצאת מעבדות לחרות, אבל הערב רב יצאו 

אמינו אז בעת מעצמם ומרצונם הטוב מגודל אמונתם שה

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   יציאת מצרים.

 ונטה את ידך על הים ובקעהו.

תיבת י"ד בצירוף עם תיבת י"ם הם בגימטריא דין, 

ורומז שהיו אז דינים שורים על ישראל. וזהו "ונטה את ידך 

על הים", היינו שתצרף תיבת יד לתיבת ים שהם דין, 

ראל, כי כשתחצה תיבת שתבטל הדינים מעל יש –"ובקעהו" 

 הדינים לביטול רומז דין לחצאים תמצא ב' פעמים ל"ב, וזה

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   ישראל. מעל

 

 ויסר את אפן מרכבתיו.

היינו אופני מרכבותיו, שפרעה הרשע רכב על ישראל 

והשי"ת הסיר כל העצות והאופנים  ברוחניות ובגשמיות,

 הם של ישראל.שהיו לו האיך לרכוב על נשמותי

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(

 

 וירא ישראל את היד הגדולה וגו'.

יש להתבונן דהא גדולה רומז לחסדים, והקב"ה עשה 

במצרים שפטים שהוא מצד הדין והמשפט, ולמה אמר "היד 

 הגדולה אשר עשה ה' במצרים".

והנראה לומר, דהנה ידוע מספרים הק', שישראל השיגו 

במצרים אור גדול בבחינת מוחין דגדלות שזה מצד החסד 

והרחמים, כי ישראל לא היו מוכנים כלל לזה אך הבורא ית' 

ברוב רחמיו וחסדיו השפיע בהם בליל פסח אור גדול 

באיתערותא דלעילא קודם שהיה להם איתערותא דלתתא וזה 

רק בחסד ה', אבל אחר כך כשיצאו ממצרים  שלא בהדרגה

נלקחה מהם זו המדריגה כמבואר בספרים הק', וכשעמדו 

ישראל על הים ונעשה להם הנס השיגו שוב מדריגה זאת 

עד שהגיעו כולם למדריגת נבואה ויותר, כמאמרם ז"ל 

: ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל )מכילתא בשלח ב'(

ישראל השיגו עוד יותר, וזה הוא בן בוזי, ובודאי גדולי 

בחי' מוחין דגדלות. וזה שאמר הכתוב: "וירא ישראל את 

היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים", פירוש כי השיגו בחינת 

מוחין דגדלות כמו שהיה להם במצרים, כן השיגו גם על 

הים, ולזה "ויאמינו", כי באו על ידי זה לתכלית האמונה 

 מוהר"י זי"ע()מרן אדמו"ר     השלימה.

 
 אז ישיר וגו' ויאמרו לאמר.

ויש לדקדק בלשון לאמר שמשמע שיאמרו לאחרים ולמי 

 .אוהחה"ק(עי' )יאמרו 

כי על ידי  והנראה דתיבת לאמר כונתה לעתיד, והיינו

אמירת זאת השירה השפיעו גם בנו עם בני ישראל שנוכל 

לומר שירה על ניסים ונפלאות שיעשה לנו השי"ת. וזהו 

"ויאמרו לאמר", היינו אמרו שגם אנו נוכל לומר בכל 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  הדורות ובכל הזמנים.

 

 אז ישיר משה ובני ישראל.

: דרש ר"ע בשעה שעלו ישראל מן הים )סוטה ל:(ובגמ' 

נתנו עיניהם לומר שירה. היינו שבנ"י כשרצו לומר שירה 

ק גיגעבן די זיי האבן אווע -נתנו והקריבו את עיניהם 
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אויגען, כיון שא"א להלל ולשבח להשי"ת קודם שיקדש 

 האדם את עצמו וימסור להשי"ת את כל אבריו.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 

 אשירה לה'.

. ומרמז בזה דאז )עי' אוה"ח הק'(אמרו "אשירה" בלשון יחיד 

באו כל ישראל לאמונה השלימה, והיו כולם בחוזק האמונה 

גם שזכו כולם למדריגת נבואה כאיש אחד בלב שלם. ו

גדולה ביותר עד שראו כולם באספקלריא המאירה, כמאמרם 

 : כל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר זה)שמו"ר כג, טו(ז"ל 
לי ואנוהו, שזה רומז על אספקלריא המאירה, כפי שאמרו -א

: כל הנביאים נתנבאו בכה מוסיף עליהם )ספרי מטות ב'(חז"ל 

: )מכילתא בשלח ב'(, וכפי שאמרו חז"ל משה שנתנבא בזה הדבר

ראתה שפחה על הים וכו'. וזהו שאממר הכתוב "אז ישיר 

משה ובני ישראל", כי כביכול השיגו כולם מדריגת משה 

רבינו ע"ה שנתנבא בזה הדבר. ואף דגם בזה היו מדריגות, 

עם כל זה הגיעו כולם למדריגות רמות ונשאות. ולכן אמרו 

, כי היו כולם כאיש אחד בתכלית "אשירה" בלשון יחיד

 האמונה, והשיגו כולם מדריגות רמות ונשאות.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   

 

 כי גאה גאה.

נראה לומר על פי הידוע כי תכלית הידיעה היא   

שנדע שלא נדעך. וכשבאו ישראל אז לתכלית האמונה 

שלימה, לכן האמינו כי אף על פי שראו באספקלריא 

לי וכו', מכל מקום האמינו שגדול -שאמרו זה אהמאירה עד 

היינו  –יותר ויותר ממה שראו. וזהו: "כי גאה"  'כבוד ה

מאמינים אנו  –כמה שראינו גיאות וגדולת הבורא, "גאה" 

 כי גדולתו רבה יותר מה שלא נראה עוד לעינינו.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 

 ה ויהי לי לישועה.-עזי וזמרת י

: וזמרת כמו וזמרתי. ויש לרמז בדבריו פירש רש"י

אם אני מחזק את עצמי בעבודת השי"ת,  –דהיינו "עזי" 

הוא כמו וזמרתי, כלומר אם אני משבח ומודה  –"וזמרת" 

להשי"ת, כל זה הוא רק בכוחו ית', והוא רק כמו וזמרתי, 

אבל האמת הוא שזה מכח השי"ת. וזהו: "ויהי לי לישועה", 

, וכל עבודת )קידושין ל:(זרו אינו יכול לו כי אלמלא הקב"ה עו

 האדם את בוראו היא רק מכח ישועת השי"ת.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  

 

 אמר אויב ארדוף.

תחת אויב הטעם הוא תביר, אותיות ברית, והוא דעיקר 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע( .האויב הוא היצה"ר דפגם הברית

 

 .'מכון לשבתך פעלת ה

זוכה אדם ועושה בלבו מכון לשבתך, צריך פירוש אם 

 .'לדעת שאין זה כי אם פעולת ה

היינו כשעושה בלבו מקדש, אין זה כי אם  –"מקדש" 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(        כוננו ידיך". '"ה

 

 ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה וגו'.

היינו את חלק הרע שיש לה ת"פ מחנות כידוע לקחה 

עה אותם. "ותצאן כל הנשים אחריה", נשים לשון בידה והכני

, כלומר כל השכחות )בראשית מא, נא(שכחה, כמו "נשני אלקים" 

על  –שמקורם בכח הרע הזה יצאו מהם "בתופים ומחולות" 

 ידי שהכניעה קליפה זו עם ת"פ מחנות שלה.

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(

 

 ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה.

היה אומר בשם חותנו הרה"ק  "ר מוהרחה"ד זי"עמרן אדמו

מוהרמי"ם מסוליצא זי"ע, דהנה הרה"ק מוהר"מ מפרמישלן 

זי"ע ביאר הטעם שלקחה התף בידה, בגלל שקול באשה 

ערוה. ועל פי זה יש לומר דהנה הממונה על ההרהור נקרא 

לילי"ת, והוא בגימטריא תף, ולכן לקחה התף בידה, היינו 

  ו לא תזיק.ברשותה, כדי שח"

 

 .למען אנסנו הילך בתורתי אם לא

היינו שילכו בתורתי אפילו בזמן שהוא בחינת לא, שאין 

להם מוחין ודעת והכל אצלם "לא", ובכ"ז ישמרו את 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(         תורתי, זהו עיקר הנסיון.

 

 ה ביום הששי והכינו את אשר יביאו.והי

 –לכם הכנה, את אשר יביאו פירוש ביום השישי תהיה 

האיך תבואו אל שבת קדש. משל לאחד שנתלכלך ברפש 

וטיט והולך להיכל המלך ושוכב שם על מיטות זהב וכסף 

אשר מוצעות בחור וכרפס ותכלת וארגמן. מי פתי יעשה 

זאת לבוא בלבוש שק ואפר אל היכל המלך, כי אם עד 

הנערה אשר ירחץ ויפשיט מעליו בגדים המטונפים. ובזה 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(          .באה אל המלך

 

 וירם תולעים.

היינו  –דהנה כאשר נופל האדם ח"ו במדת הגאוה 

"וירם", אזי יתבונן ויחשוב בדעתו "תולעים" היינו שעתידו 

 הוא שילך לבית עולמו, וכדאי' יזכיר לו יום המיתה.

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(

 

 .היום לא תמצאהו בשדה

ין יכול להשיג קדושת שבת קדש מי שמחשבתו הפקר א

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(         כשדה ואינו שומר עליה.

 

 .כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים

הנה עמלק בגימטריא ר"ם, וכאשר יעלו מושיעים לשפוט 

את הר עשו וימחה זכר עמלק אזי יהיה ה' אחד ושמו אחד, 

ר"ם ישאר י"ג שהוא  –ר עמל"ק וכאשר תמחה זכ"ר ממספ

 בגימ' אח"ד ויהיה ה' אחד ושמו אחד.
 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(  
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 ישוב הדעת

 

האמת שעד החתונה שהתקימה השבוע היה בתוכניתנו לכתוב 

בטור זה על נושא מסוים, אלא שבאה החתונה ושינתה את כל 

התוכניות, כי כשנמצאים בחתונה ומתעלים אחים גם יחד לאוירה 

נעלית יותר, אזי א"א שלא ליחד את הדיבור  –מטוהרת  –מרוממת 

 על כך.

זוהי כוחה של שמחה, כשרביה"ק הרמ"מ זי"ע כותב שמדת 

 –השמחה היא העליונה מכל המדות, הרי שהדברים כפשוטם 

ההתעלות הגדולה ביותר באה ע"י השמחה, ביותר ויותר  –הדבקות 

כאשר בשמחה משותפת עסקינן, שהרי אם בכל ענין שבקדושה כח 

 אזיה נוהעלי הציבור מעצים את הענין פי כמה, ודאי שבמדת השמחה

 גבוה מעל גבוה"."שמחת הציבור גבוהה בהרבה  

ים זאת אואף אמנם שענינים רבים המופיעים בספה"ק איננו רו

בחוש, רק מאמינים אנו באמונה שלמה שאכן כך מתרחש, אולם 

בעניננו הרי כל אחד רואה ומרגיש כמה רוממות והתעלות יש ע"י 

כיצד ע"י שמחת חתן  שכבר ממש לא קשה להבין כך השמחה עד כדי

זוכים לתורה, ומדוע נחשבת היא כ"כ "כאילו בנה אחת מחורבות 

ירושלים". רק שכמו תמיד גם החתונה נגמרת בסוף... מהי א"כ העצה 

 כיצד לא לאבד את הרוממות גם בשטף מרוצת החיים?

הבעיה העיקרית בדרך כלל היא לא  ישוב הדעת, –הסוד הוא 

ורמת לנו, גוטירוף הדעת שהיא  המציאות עצמה, אלא הבלבול

צלחנו הוההוכחה הטובה ביותר לכך היא, שבפעמים המעטות ש

גם בשעת הבלבול, להתיישב רגע ושתים בדעתנו לפני להחזיק ראש 

 –מקומם  – מכעיס –שאנחנו נסחפים עם מה שנראה לנו כ"כ נורא 

טעמו  –מייאש, הרי שבאופן מידי קבלנו מבט שונה לגמרי על הסיפור 

 וראו!

בשנה שעברה בשהותנו ב"שבת סטולין", האריך מרן אדמו"ר 

שליט"א בליל שבת בנושא הישוב הדעת בכל מצב, אדמו"ר שליט"א 

סיפר על אחד מתלמידי מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע שפעם שאלה 

אבל הרי  :... אמרה לו הבתעסאותו בתו כיצד ניתן להתגבר על כ

 ".אבל את הדעת לא מאבדים –אמר לה אז מתפוצצים  ,מתפוצצים

ויאמר ה' אל משה "ובזאת פירש מרן אדמו"ר שליט"א את הכתוב 

, וכי מה אמור משה רבינו ע"ה "מה תצעק אלי דבר את בנ"י ויסעו

 לעשות במצב סכנה שכזה?

כי בעת שפרעה וחילו רדפו  ,ביאר מרן אדמו"ר שליט"א ע"ד רמז

אמרו אל משה המבלי ויצעקו בנ"י אל ה' וי"ישראל נאמר  אחר בני

וגו', כלומר שבני ישראל לפי גודל מדרגתם איבדו  "במצרים םאין קברי

במעט את הישוב הדעת מגודל הסכנה מהמצרים, ועל זאת אמר 

, למה לאבד את הישוב מדוע לצעוק – "מה תצעק אלי"הקב"ה למשה 

 הדעת?

כך ורק כך נוכל בסייעתא דשמיא להתעלות מעל נסיונות החיים, 

 .שאר נעלים מרוממים ושמחים בכל מצבולהי

 
בדברי שלום בפרשה זו בד"ה ובזוהר )עמ' צ( כתב בסוף המאמר 

"ועיין בח"ב בחידושי פרק הזורק". והנה בשעת עריכת הספר לא ידענו 

מהו הר"ת של בח"ב, שבדרך כלל הוא ר"ת של בחלק ב , אך לאיזה חלק 

חיפשנו גם בכמה וכמה ספרים שראשי תיבותיהם הם ב התכוין רבינו, 

ח"ב אך לא מצאנו דבר, ועל כן כתבנו בהערה לא ברורה כונת רבינו וה' 

 יאיר עינינו.

ובס"ד זכיתי שהשי"ת האיר עיני שהכונה אכן לחלק ב', והיינו שכתב 

רבינו בהתנצלות שבראש הספר וז"ל: הגם שמבואר בהסכמות שאדפיס 

ם על הש"ס, לא יכולתי להפיק זממי הטוב מכמה בסוף הספר חידושי

 טעמים והעיקר מחמת שאין לכסף מוצא.

ואכן כך כתב מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע בהסכמתו : גם יש לו 

חידושים על הש"ס וכו' ועתה עלה בדעתו להדפיס חיבוריו עה"ת וקצת על 

 הש"ס.

 וכן בהסכמת הג"ר מרדכי מלצר אב"ד לידא כתב והמחברת שוה לכל

נפש הא לן והא להו, וניתן לשער שכוונתו במילים אלו ששוה הן להולכים 

בדרך הבעש"ט חלק החסידות שבספר והן לאותם שלא טעמו מאור 

  החסידות שלהם שוה חלק הנגלה שבספר והחידושים על הש"ס.

משכך נראה שכוונת רבינו המשמרת שלום היתה להדפיס בחלק השני 

שבתוכם חידושי פרק הזורק שבמסכת של הספר חידושים על הש"ס, כ

שבת, וכך כותב רבינו גם בהקדמתו למשמרת שלום : יש ת"ל תחת ידי 

  כת"י חדושים על מסכתות ברכות שבת וכו' שחדשתי בימי חרפי.

ומשכך נראה ברור שזהו כוונת רבינו ועיי' בחלק ב' חידושי פרק 

 הזורק.

רבינו בשנת תרע"א עוד ראיתי להוסיף ידיעה מעניינת שכידוע הדפיס 

את חיבורו "תיקון ל"ג בעומר", כשבסופו הדפיס את מאמרי ל"ג בעומר 

מתוך ספרו תיקון דברי שלום שהדפיס בשנת תרמ"ב. כשהחידוש הוא 

ששם תיקן רבינו כמה תיקוני לשון ושינויי נוסח קלים ומדוייקים. בשעת 

 עריכת הספר דברי שלום לא שמנו לב לשינויים אלו.

ן חשוב יש לציין, שבספר משמרת שלום במהדורות הנפוצות עוד תיקו

שהם צילומים של דפוס ורשה תער"ג, מופיעים מתחת ההסכמות דבריו 

של הרה"ק ר' מרדכי מקוזמיר בנו של המגיד הק' מטריסק שכתב אי"ה 

כאשר יצא הספר דברי שלום מביה"ד אקבל אני אותו וגם אאמו"ר יקבל 

 ספר אחד.

י שלום שיערנו שאף שזה נדפס במשמרת שלום כשההדרנו את הדבר

כנראה נשמט זה מהדב"ש וכמו שנשמטה הסכמתו של מרו אדמו"ר 

 מוהר"א זי"ע, ועל כן החזרנו זה לספר דב"ש.

אולם השבוע כשהיה לנגד עיני הדפוס הראשון של הסה"ק משמרת 

שלום שנדפס בוורשה תרס"א, ראיתי שמכתבו של הרה"ק מקוזמיר הינה 

שמרת שלום ולא לדברי שלום, וטעות היא שהיתה למדפיסי לסה"ק מ

 מהדורת תרע"ג שכתבו דברי שלום.

 ,בברכה

 ישראל שלום ארליך

 מכון שיח אבות



6 

 

 
 שירה תש"ס –ליל שב"ק פ' בשלח 

 ט"ו בשבט
 

ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם 

אם . וברש"י: ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא

. ת התלויות בו שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוטוישמרו מצו

ותמהו המפרשים היכן מצינו שהקב"ה נותן שפע כדי לנסות היהודים 

 תיו.ואם יקיימו מצו

 

)הובא בני יששכר מהמגיד זי"ע ממעזריטש  'לבאר על פי מה דאי ויש

דשו ודש בחוזאת עולת ח, )במדבר כח, יד(על הכתוב  ר"ח מאמר א, אות ד( רימאמ

. , דיש ב' מיני הנהגות שבהם מנהיג השי"ת את העולם'השנה ילחדש

ההנהגה המסודרת משבעת ימי בראשית לכל ימות הנהגה אחת היא 

לכל חודש וסידור כל כוחות  'מצירופי שם הוי עולם, כפי הסדר

אבל יש למעלה מזה הנהגה אחרת  "ה.ב 'הטבע ניתן להם בכח הוי

היינו שיש בכח עם בני ישראל לפעול ע"י  ,התורה פ"יהיא ההנהגה ע

וההנהגה האחת נרמזת  .התורה ולחדש עתים חדשים לטובה ולחיים

הגה הב' נרמזת וההנ .באות ז' כי היא מסודרת מז' ימי בראשית

היינו ההנהגה שעל פי התורה שהיא כ"ב אותיות מא'  ,באותיות א"ת

 דאע"פכלומר  ',זאת עולת חודש בחדשו,עד ת'. וזה שאמר הכתוב 

דש ישנה התחדשות על פי סדר ההנהגה המסודרת, מכל ושבכל ח

כי יש גם  ,מקום לא רק הנהגה זו נוהגת אלא זא"ת עולת חדש בחדשו

ועל פי זה אמר המגיד זי"ע  .הנהגה על פי התורה –ההנהגה של א"ת 

שזה מה ששואלים לאדם ביום  )בפירוש אור ישראל על התיקו"ז מג.(מקאזניץ 

 ,, היינו אם קבע עתים ע"י התורה)שבת לא:(הדין קבעת עתים לתורה 

כלומר אם פעל ע"י תורתו לקבוע עתים אחרים לטובה ולשנות 

 המסודרים בטבע מבראשית. העתים

 

מי שהנהגתו על פי הטבע צריך לעשות השתדלות והנה 

לפרנסתו ועל ידה ממשיך השי"ת אליו ממקור השפע, אמנם מי 

שהנהגתו על פי התורה הוא זוכה לקבל השפע בלא השתדלות 

 מיוחדת מצידו.

 

על מה שאמר  )ויק"ר פרשה לה, א(בזאת מה דאיתא במדרש  רויבוא

 ':תיךוחשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עד, )תהלים קיט, נט(ע"ה דוד המלך 

אמר דוד רבונו של עולם בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום 

פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך והיו רגלי מביאות אותי לבתי 

היינו שדוד המלך ע"ה בגודל שפלותו חשב  .כנסיות ולבתי מדרשות

חישב דרכיו בהענינים הנצרכים שהנהגתו היא על פי הטבע ו

לעשותם, אמנם השי"ת הוליך רגליו לבתי כנסיות ובתי מדרשות כי 

 הנהגת התורה. פ"יהמשיך השפע ע

 

על  )פ' בראשית( באוהב ישראל  'על פי מה דאי ,י"ל יותר ואולי

)רבה פרשה  רשדבמו ,'את יום השביעי םיקברך אלוי, )בראשית ב, ג(הכתוב 

במן  קדשו 'לכאוד .ישמעאל אומר ברכו במן וקדשו במןי בר :יא, ב(

הוא להיפך ' דלכאו ,שלא ירד בו כל עיקר הוא פלא מהו קדושה זאת

 "קרוחני כאשר היה המן מהראוי היה לירד בשבודמזון קדוש וטהור 

 ,שמזון עליון רוחני וקדוש ירד בו דוקא ,דוקא ואז היה קדושתו במן

דהנה אצלינו ואצל עולמות  ,וביאר. אבל כשלא ירד בו מהו הקדושה

לין שפע בהתחתונים הוא קדושה גדולה ונפלאה איך שאנו מק

 ואבל אצל השפע עצמ, עליונה וטהורה ממקום גבוה בשבת קודש

 ,הוא ירידה כביכול מעולמות עליונים וקדושים לעולמות התחתונים

עצמו היה זה כביכול ירידה אצל  "קואם היה ירידת השפע בשב

ר״ל בשבת עצמו  ,ולזה קדשו במן שלא ירד בו כל עיקר ו.צמהשפע ע

אינו ירידת השפע רק כל יום ויום מוריד השפע ביומו לפי מה שהיה 

וזהו  ,יע ביומופוכפי שהיה כלול בשבת קודש ככה מש "קכלול בשב

אבל בשבת אין בו שום  ,שאנו אומרים בכל יום היום יום פלוני בשבת

 . הו וקדשו במן שלא ירד בו כל עיקרוז ,ירידה לכל דבר שבעולם

 

דמי שהנהגתו על פי סדר הטבע הרי השפע מתגשם ביותר  ויתכן

תורה הרי גם כאשר השפע האמנם מי שהנהגתו על פי כח  ,בירידתו

 )תר"ס(בשפת אמת  'וכדאי .מתלבש בלבוש גשמי אינו מגושם כל כך

,לחם  עח, כה()תהלים במאמר הכתוב  )יומא עה:(לבאר מה דנחלקו רז"ל 

לחם שמלאכי השרת דרבי עקיבא סובר  ,אבירים אכל איש' וגו'

, אברים רמ"חלחם שנבלע בסובר רבי ישמעאל ואוכלין אותו 

דהגם שהמן היה לחם של  ,נוושבאמת שניהם לדבר אחד נתכו

"מ נעשו כמלאכים שאין יבנ"י אחר יצמלאכי השרת, מ"מ כיון ד

גם אחר ע"כ  ד הגוף.ועבלצאת מש"מ יזה עיקר יצכי  ,מקבלין שינוי

 ,נה המן להיות פסולת ככל מאכל ונבלע כמו שהואתאכילה לא נש

 ועל כן הוא נבלע באיברים.

 

הנני ממטיר לכם לחם מן השמים וגו' ,דזה כונת הכתוב ואפשר 

, כי אם תהיה הנהגתם על פי התורה לא צריכים 'למען אנסנו

כי משב"ק יושפע  ,לחבירויותירו מיום אחד ועל כן אל  ,להשתדלות

כל ברכאן דלעיל ותתא לכל יום ויום, ועל כן אין ללקוט בשבת כי אז 

נשפע מקור השפע ביומין עילאין ואין לגשם השפע, ובזאת יוודע 

 היינו אם יזכו לקבל שפע על ידי התורה אם לא. ',הילך בתורתי,

 

ו אם יהי ',הנני ממטיר לכם,בנועם אלימלך שאמר הקב"ה  'וכדאי

ויצא ,אבל אם  ,שאין צריכים השתדלות - בדרגה הראויה יהיה נמטר

יצטרכו לעשות  ',ולקטו, ,שירדו מדרגה הראויה בביטחון ',העם

לה' ,בגמרא שר' לוי רמי כתיב  'וכדאי .השתדלות ולצאת ללקוט

, 'השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם,ב יוכת 'הארץ ומלואה
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במהרש"א  'ואי .כאן לאחר ברכה ומשני לא קשיא כאן לפני ברכה

כל  :שם שעל ידי הברכה מוריד השפע לארץ. ובהמשך הגמרא שם

 ,והביאור הוא .האוכל ושותה בלי ברכה גוזל הקב"ה וכנסת ישראל

ועל ידי  ,משום דהשפע מצטער שצריך להתגשם ואינו רוצה לרדת

שאיש ישראל על ידי הברכה מגלה שהקב"ה מלא כל הארץ כבודו 

ולכן אין  ,ולית אתר פנוי מיניה סובב כל עלמין וממלא כל עלמין

כיון שמלא כל הארץ  ,או כאן הנפקא מינה לשפע אם הוא למעל

וכמעשה שהיה אצל מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע שבא אליו  .כבודו

ברכת שהכל נהיה בדברו,  'ע בירך הלעכוכשהגי ,יהודי לבקש ישועה

אתה  :רעאמר לו הלעכוויטש ,ואחר כך ביקש ממנו היהודי צרכיו

 שאינך כאביך, כי אביך בשמעו איך שברכתי שהכל כבר לא היה מבק

דכשאדם אינו מתנהג כראוי אז השפע אין רוצה  ביאור,וה .ישועה

ש ולכן כשאדם רואה שלא מגיע אליו השפע צריך לפשפ ,לרדת

ולכן היהודי בשומעו ברכת  .במעשיו ולחזור בתשובה ואז יורד השפע

שהכל ידע שכל השפע מקב"ה ורק הוא זה שצריך לתקן מעשיו ועל 

 ידי זה יגיע אליו כבר השפע.

 

וישפיע הקב"ה כל  ,השי"ת שנקבל השפע ופרנסה בריוח יעזור

 מיני השפעות על עמו ונזכה לביאת גול צדק במהרה בימינו. 

)בלתי מוגה(
 
 

במלאת שנה לנסיעה של קהל אנ"ש בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
 ציוני להשתטח על ציונו הק' של מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע בעיר סטולין ושאר

רבוה"ק, הננו להביא בזה חלק מהדב"ק שנאמרו במהלך הנסיעה מתוך קונטרס 
שעומד לצאת לאור בעז"ה ובו כל מאמרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שנאמרו 

 .בנסיעה, וכן תיאור מקיף על הנסיעה המרוממת
 

 ליל ו' בשלח י"ב שבט

 ליד מקום ביהמ"ד בקוידינוב
 

 

אפשר עברתי במקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי, כי 

התפילה צריך  -'דארף זיך דאוונען'  -במקום כזה שהתפללו אבותי 

שתבוא מאליה... נישט פשוט, נישט פשוט, כמה שהרשעים נלחמו 

עם כל מיני גזירות אכזריות וגירושים לארץ גזירה ולא נתנו לכלל 

מוחקים את הכל, אבל ישראל לקיים תורה ומצוות. וחשבו שהם 

השי"ת יושב בשמים ישחק, כאן באמת לא נשאר מאומה... נצח 

ישראל לא ישקר, הנצחיות המופלאה של כלל ישראל. וזה החיזוק 

הגדול ביותר בזמנים של עקבתא דמשיחא, שהרבה פעמים נופלים 

מחשבות של יאוש, שרואים שבאים כל מיני אומות שחושבים 

ה על רוחם, אבל מזה שרואים שכ"כ שיכולים לעשות ככל העול

הרבה אומות מתחלפות, וכלל ישראל נשאר תמיד באמונה און מיט 

די זעלבע פריש'קייט ומנסים להחלץ מהמצב הזה, זה הראיה שכלל 

 ישראל יתקיים לעד.  

 

*   * * 

 

 לאחר שזימרו ניגון התעוררות:

מרן אדמוה"ז זי"ע פי' עה"פ ,ויסר את אופן מרכבותיו', שהיצה"ר 

מחפש כל העת עוד ועוד אופנים כיצד לרכוב ולשלוט על כלל 

ישראל, ובקרי"ס היה גילוי אמונה גדול כל כך ש,ויסר את אופן  

מרכבותיו', שלא תהיה לו שום שליטה על כלל ישראל. והזמן גרמא 

ש בה קריעת י"ס ושירת הים כעת שעומדים ערב שבת שירה, שי

ופרשת המן, כל ענינים אלו הם גילויים שנתגלה שהקב"ה הוא 

המנהיג את העולם ואין שום מציאות מלבדו. וזה מה שרבוה"ק 

במקום הזה השרישו והאירו בלבבות בנ"י באופן תמידי. וכמה 

שיהודי זוכה שהקב"ה מתגלה כביכול יותר בלבו ובמוחו ומאיר 

ת השי"ת ממילא מתמעט ה,אופן מרכבותיו' של בקרבו אור אמונ

היצה"ר, שנפחת ההתפעלות והבהלה שלו מהיצר הרע ומהמניעות 

 וההתגברות וההסתרות שמביא ומחדש בכל יום. 

והעיקר הוא הקבלת עול. וכמובא בדברי שלום בשם אדמו"ר 

האמצעי זי"ע, שכשקרא את המגילה בפסוק ,ותכתוב אסתר... את 

קרא ב' תיבות אלו יחדיו, שעיקר התקיפות  כל תוקף לקיים',

וההתחזקות צריך להיות על לקיים הדברים בפועל. וזה היה עיקר 

דרך העבודה שהנחילו רבוה"ק, שעיקר התקיפות תהיה על קבלת 

עומ"ש בפועל. אפשרי שליהודי יש כסדר התעוררות והתחזקות, 

',  להתגבר אבל ,את כל תוקף', עיקר היגיעה, צריכה להיות על ,לקיים

 ביגיעה תמידית בלימוד התוה"ק ובתפילה.

 

במקומות אלו ודאי יש קדושה, והקדושה נשארת, והעיקר הוא 

לקחת את הקדושה אתנו. כאן כבר אין צריך את הקדושה הזאת, 

 וצריך לקחתה ללבותינו פנימה. 

 

מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע פי' עה"פ ,אזמרה לאלוקי בעודי', שכל 

גיש את ה,עוד מעט', חלק הטוב ),עוד מעט ואין אחד צריך להר

 רשע'( שיש בתוכו.

 

*   * * 

 באמצע הריקוד:

הוא כמו  -כח הקלי'  -הנה הכח שהיה בשעתו למלכות הרשעה 

שרואים במעללי היצה"ר. בשעתו כ"כ התפעלו מהם, פחדו ונבהלו 

מפניהם וממה שיכולים לעולל, הם גירשו, שלחו לסיביר, חשבו שמי 

למה הם מסוגלים, ולמעשה היהודים נשארו והם אינם. כך צריך יודע 

יהודי לדעת בכל פעם שעומד בפני התגברות היצר, הוא חושב שאינו 

יכול, שאינו מחזיק מעמד, היצה"ר חזק יותר ממנו. אבל יהודי צריך 

לדעת שאם מחזיק עצמו בנקודה ומקבל על עצמו עול מלכות שמים 

 ר והאלילים כרות יכרתון.בתמידות בכל הזמנים זה נשא

 )נעתק מהקלטה, בלתי מוגה כלל(      
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 שירה תשע"ו –יום שב"ק פ' בשלח 
 יו"ד מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע

 סטולין
 

 שפעם אצל מרן הלעכוויטשער זי"ע היתה דחקות גדולה,  מסופר

ואחד שראה זאת זרק לתוך ביתו מטבע כי ידע שהלעכוו'    לא ירצה לקבל 

צדקה. והלעכוו' כשראה זאת קרא לאותו יהודי ושאלו האם התכוון לתת 

עבורו או עבור מעות א"י. ואמר לו   הלעכו': אל תדמה שרוה"ק היא 

כל דבר   גשמי שיש לאדם מונח בו חלק מנשמתו שידעתי שזה ממך, כי 

וח הקודש כי הרי איני יודע אם זה וע"כ ידעתי שזה ממך, והראיה שאין זה ר

  בשבילי או לצדקה.

ראו איך שהלעכוו' הצליח להסתיר ענין זה, וכידוע  שאעפ"כ ומענין

שהלעכוו' שלח המעות א"י שאסף בחו"ל למרן  הקאליסקער, והלעכווי' 

רשימת נותני הצדקה את שמו בין שאר השמות, והקאליסקער הבליע ב

ראה ששמו של הס"ק נפקד מרשימת השולחים וחשש שמא יש ללעכוו' 

איזו קפידא שמחמתה לא שלח מעות )וכידוע שהיה בענין זה מו"מ בין 

הצדיקים( ואח"כ ראה שהלעכוו' הסתיר את מעותיו בתוך רשימת הנותנים 

י"ת שיש עוד יהודי שכל כוונתו היא בלתי לה' נחה דעתו ואמר: גלויבט הש

חפציו  -לבדו. עכ"פ רואים שהצליח הלעכוו' להסתיר את מעותיו 

 הגשמיים.
 

 קראו להלעכוו' "מירא דכיא", וכפי שכותב הקאליסקער  צדיקים

במכתבו מירא דכיא וכו'. וזו מעלה גדולה בחי' של בשמים מר דרור, היינו 

 השגה גדולה ודרגה שההעלה את כל תשוקותיו לגבוה.
 

 :הלעכוו' אמר פעם שקאשע הוא  כאשר הגישו המאכל קאשע אמר

שאין שום מקור לזה אך אם סגולה נגד כעס, ואמר ע"ז הסטולינער שאע"פ 

 הלעכו' אמר זאת אז זה אמת, כי לעכוו' איז ריין פין דמיונות. 

הרה"ק ר' ישעי' תמים שפעם  -על אחד מתלמידי הלעכוו'  מסופר

אחת חלה בנו בחום ונתן לו קאשע, באמרו שהלעכוו' אמר שקאשע הוא 

 כעס(..  –סגולה לשלעכץ איץ )חום קשה 
 

 שאצל הס"ק מלעכוויטש היו בערך ארבעים תלמידים )בערך  ידוע

כמו שאנו עכשיו כאן( אך לפחות מחציתם היו בעלי רוה"ק. אחד 

הרה"ק ר' מאיר ממיר נסע פעם למסעיו ומחמת זה לא יצא לו  -התלמידים 

להיות אצל הס"ק בר"ה, ובעת תפילתו נשבר לבו בקרבו ע"ז שאינו זוכה 

מע קולו של הס"ק באמירת "המלך". לאחר חצי להיות אצל רבו, ולפתע ש

שנה כשהיה אצל הס"ק בפורים אמר הס"ק: ,ונשמע פתגם המלך בכל 

מדינות מלכותו', כשיהודי אומר "המלך" אפשר לשמוע זאת אף למרחק. 

ופנה להר"מ ואמר: מאיר איז וואהר? מאיר יכול להעיד על אמיתות 

 הדברים.

 

 שהיה נוסע להס"ק, ופעם אחת  מסופר על אחד שהיה בעל עגלה עוד

בשמיני עצרת לא עלה בידו לבוא להס"ק והתפלל בביהמ"ד של הרה"ק 

מסווראן וישב בצידי ביהמ"ד, ולפתע יצאה אנחה מפיו ע"ז שאינו אצל 

הס"ק, והסאווריינער שמע אנחה אמיתית והלך לחפש מהיכן באה אנחה 

אם נוסע לאיזה  זו. וכשבא לירכתי ביהמ"ד ראה את היהודי הנ"ל ושאלו

רבי, וענה שנוסע להס"ק, ושאלו הרה"ק מה מעשיו וענה שהוא בעל עגלה. 

 והתפעל הסאווריינער איך נראים האנשים הפשוטים שנוסעים להס"ק.. 

 

* * * 

 

 ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא. 

 

עפ"י מ"ד מהאריה"ק שע"י אכילת המן אשר היה כולו רוחניות  אפ"ל

דככו מאד עד אשר לא הכירו את האדם מגודל השינוי שנשתנה ע"י נז

האכילה. וזה ,ויאמרו איש אל אחיו מן הוא', כלומר מי הוא זה כי לא ידעו 

 מה הוא, כיון שנשתנה לטובה מאד ע"י אכילת הלחם מן השמים.

 

באופן אחר, כי הנה אצל הס"ק היה ארבעים תלמידים.. ]כאן  ואפ"ל

יל ואחר שסיפר המעשה עם הסאווריינער אמר:[ סיפר כל המובא לע

שהרה"ק ר"מ ממיר הנ"ל נזדמן פעם אחת בנסיעתו למסחרו לעירו של 

הרה"ק הרב מלאדי, ואמר הרב מאמר עמוק ואח"כ חזרו החסידים על 

המאמר ולא הצליחו להבינו על בוריו, ור"מ שמע הדברים וניגש אליהם 

תפעלו מאד מכך וספרו זאת והסביר להם את דברי את הרב לאשורם, ונ

להרב. קרא לו הרב ושאלו מה הוא עסקו וא"ל שעוסק במסחר, א"ל הרב: 

הישאר כאן אצלי ואעשה ממך כלי שלם, ענה לו הר"מ: רבי רוצה תמיד 

 לעשות ממני כלי שבור ואתם רוצים לעשות ממני כלי שלם...

 

–שון כלי י"ל הפסוק ,ויאמרו איש אל אחיו מן הוא'. מן הוא מל ולפי"ז

מנא, היינו שאיש אל אחיו אמרו שהוא כלי שלם, כי לא ידעו מה הוא, אבל 

מה הוא. וזה כלל גדול בדרכי   –האדם בעצמו הרגיש שהוא כלי שבור 

החסידות, שאף שהאדם בעצמו צריך להרגיש שהוא כלי שבור אבל על 

 החבר צריך לראות את מעלתו ושלימותו.

)בלתי מוגה(                         
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