
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ?וינס - ה ראה היםמ
מביא המדרש ארבעה שבפרשת בשלח,  "הים ראה וינסעל הפסוק "

פירושים מה ראה הים שגרם לו לנוס, וכולם מובאים ב"יהל אור", 
 פירוש הצמח צדק על תהלים:

אחד, הים ראה את ארונו של יוסף הצדיק "וינס". לפי פירוש  
ויעזב בגדו בידה המדרש סומך זאת על כך שביוסף הצדיק כתוב "

ובזכות עמידתו של יוסף בנסיון שמירת הברית התקיים בו  ,"וינס
"הים ראה וינס". הצמח צדק מביא את מאמר חז"ל כי בכל השנים 

מהים הוסבר כי ולת ,במדבר הלך ארונו של יוסף לצד ארון הקדש
ארונו של יוסף שומר הברית הוקש  –"קיים זה כל מה שכתוב בזה" 

לארון הברית. הוא מוסיף כי על ארון הברית נאמר "ארון הברית אדון 
דני )שם -בחינת "אדון" שלמעלה מבחינת שם א – כל הארץ"
ועל בחינה זו ממשיך הפסוק ואומר "מלפני אדון חולי  –המלכות( 

בהק לקשר בין סוד הארון לכחו המיוחד של יוסף ארץ". ורמז מו
)אותיות  ארון" עולה וינס בידה בגדו ויעזבלגרום ל"הים ראה וינס": "

 (!נורא
". בתחלת פרשת בזכות עצמותיו של יוסף נקרע היםהמדרש אומר "

בשלח, לפני קריעת ים סוף, מסופר שמשה רבינו לקח עמו את 
יוסף היינו עצמותו, הבחינה עצמות יוסף. הרבי מסביר שעצמות 

העצמית ביותר, של יוסף. והוא מה שבכחו של יוסף להחזיר נשמות 
להחזיר את  –"יסף הוי' לי בן אחר"  –רחוקות בתכלית לה' ולתורתו 

ה"אחר" להיות "בן" לאבינו שבשמים. לכח זה גופא הוא זוכה ממה 
 תכלית עבודתשעמד בנסיון בענין שמירת הברית )מכאן נלמד ש

הצדיק הוא לא לשם שלימותו העצמית אלא למען עם ישראל, 
הזכות להחזיר יהודים בתשובה. ובכך מתיחד הצדיק -שיהיה לו הכח

עם הבעל תשובה, יחוד יסוד ומלכות, יחוד משיח בן יוסף ומשיח בן 
 (. דוד

פירוש נוסף במדרש הוא שהים ראה את שבט יהודה, עליו נאמר 
נחשון  –". נשיא שבט יהודה לקדשוהיתה יהודה בתחלת המזמור "

קפץ במסירות נפש לים, וכאשר הים ראה את מסירות  –בן עמינדב 
כפי  –הנפש הזו הוא נקרע בפניו. כאן לא מדובר רק בראיה מרחוק 

אלא בפעולה של מסירות נפש, של  –שהים ראה את ארונו של יוסף 
ש של כניסה אל תוך הים עצמו, שמפניה "וינס" הים. מסירות הנפ

נשיא שבט יהודה מאפיינת בעל תשובה, כיהודה ש"הודה ולא בוש", 
ובהודיה שלמעלה מטעם ודעת מוסר את נפשו באמונה גם 

 כשהמציאות נראית סותרת אותה.
החקוק  – הים ראה" את השם המפורשפירוש נוסף בחז"ל הוא ש"

 ואז "וינס". –על מטהו של משה רבינו 
ני אדון חולי ארץ מלפני אלוה מלפפירוש אחרון הוא שהים נס "

" כאשר ראה את הקב"ה בכבוד ובעצמו. המדרש מתאר כי כל יעקב
דיבוריו של משה והנפת המטה לא הועילו עד שהקב"ה התגלה 
והניס את הים )ומביא משל לנשיא שנכנס למדינה ופעל מה שלא 
פעלו כל שלוחיו(. בפרטות אומר המדרש שהתגלה ידו של ה' וגרמה 

מים )אם כן, שני הפירושים האחרונים הם בסוד "יד ושם" לסילוק ה
 ידו של הקב"ה ושמו המפורש של הקב"ה(. –

מה המבנה של ארבע המדרגות? ברור שיוסף ויהודה הם היסוד 
 –שבשם. השם המפורש שייך כאן לספירת הבינה  והוהמלכות, 

בכלל שרש השמות )צירופי אותיות המחשבה( הוא בבינה, ובדרך 
אותיות ששייך בפרט  מבם המפורש" הוא כינוי לשם בן כלל "ש

שמות, הרמוז  עבלבינה )אף שבקריעת ים סוף התגלה גם שם בן 
בפסוקי "ויסע... ויבא... ויט..." שלפני קריעת ים סוף(. גילוי הקב"ה 

עצמו הוא בחכמה )בה מתגלה "אחד האמת", כמבואר בספר 
 שבשם. ולסיכום: יוד-של הקב"ה מתגלה ב ידוהתניא(, ובפרט 

 .יהודה ה; ארונו של יוסף ו; השם המפורש ה; ידו של הקב"ה י 
הצמח צדק מסביר ביחס ל"הים ראה וינס" מפני "ויעזב בגדו בידה 

 וה' עם זכרי, 'שסה יה' עם שמיוינס" של יוסף ענין חשוב: ידוע כי "'
, "הנגֹלת לנו וה-מצוות עשה ממשיכים גילוי מ רמחעל ידי  –" רמח

, יה-תעשה ההמשכה היא מ-מצוות לא שסהולבנינו", ועל ידי 
"הנסתֹרת להוי' אלהינו". בדרך כלל, ההמשכה מ"והנגֹלת", בקיום 

"זכרי" היינו "כשם שאני  –מצוות עשה, נמשכת ל"עלמא דאתגליא" 
-נקרא", גילוי בעולם שלנו. לעומת זאת, ההמשכה מ"הנסתֹרת", באי

ת לא תעשה, נותרת ב"עלמא דאתכסיא", מקיפה העשיה של מצוו
"שמי לֹעלם" היינו "כשם שאני נכתב" הנותר נעלם  –ונסתרת 

תעשה של יוסף -בעולמנו שלנו. אמנם, שונה הוא קיום מצות לא
העמידה של יוסף בנסיון לא היתה רק ב"שב ואל תעשה",  –הצדיק 

תעשה -הוא קיים ב"קום ועשה" את הבריחה מהחטא. פעולת של לא
ב"קום ועשה" ממשיכה גם לתוך העולם שלנו, "עלמא דאתגליא", 
את ההמשכה הנעלמת בדרך כלל של "עלמא דאתכסיא", ההמשכה 

 –יה. לכן דווקא בכחו של יוסף הצדיק לחולל את קריעת ים סוף -מ
 "הפך ים ליבשה", גילוי עלמא דאתכסיא גם בעלמא דאתגליא.

ת שמוזכרות בענין "הים ראה בארבע המדרגו ו-ה –אם יוסף הצדיק 
)שתי המדרגות שמעליו(, עלמא  יה-ממשיך המשכה מ –וינס" 

 הדאתכסיא בעלמא דאתגליא, צריך להתבונן מה ממשיך יהודה, 
תתאה בארבע המדרגות. ידוע שרבי צדוק הכהן יותר אהב את יהודה 
)המלך בשבטים, ואת דוד המלך שבא ממנו( מאשר את יוסף הצדיק, 

דורש במעלותיו, אז צריכים לומר שיהודה ממשיך  והוא תמיד
המשכה משרש עוד יותר גבוה מההמשכה שממשיך יוסף הצדיק. 

ואילו יהודה בעל התשובה ממשיך  יהיוסף הצדיק ממשיך ממדרגות 
יוסף הצדיק ממשיך מדרגות שהן יחסית עדיין  –מהכתר שמעליהם 

ם, ידיעת בבחינת "יש שם מצוי ראשון" )פסגת ההשגה אצל הרמב"
תעשה, ובאמצעות -ולמדרגות הלא יההשלילה, שייכת לאותיות 

יהודה בעל מעשה העמידה בנסיון של יוסף הוא מתגלה( ואילו 
השגה חדשה של אלקות  –התשובה ממשיך ממדרגה של אין 

  (שבת פרשת שמיני ע"ה)                     .שמתגלה לבעל תשובה דווקא

 
 סוד השיוויון בין קנה לוושט - בודת חודש שבטע

אין משיחין " - כולם ודאי מכירים את המאמר המפורסם של חז"ל
כך -וכלכשאוכלים לא צריך לדבר. שפירושו, ש "בשעת הסעודה

". קנה שמא יקדים קנה לושט" , ובלשון חז"לכי יכולים להחנק למה?
מעביר את האויר, משהו רוחני, מעביר את הרוח, והושט מעביר את 

מה היחס בין הקנה לושט? בין רוחניות לגשמיות. האוכל, הגשמיות. 
תורה  למה לא משיחין בשעת הסעודה? כי אם תתחיל לדבר דברי

תחשוב שהרוחניות קודמת לגשמיות, "שמא יקדים קנה לושט". 
עובדים את  –צריך לדעת שהקנה והושט, הרוחניות והגשמיות, שוים 

כשאוכלים צריך לכוון כוונות של "בכל דרכיך  ה' גם בזה וגם בזה.
 דעהו" ואז האכילה מאד גדולה. 
ותיות )מתחלפות, או -ב שבטשל ב -מה קורה כשאני מחליף את ה

. שבט הוא חדש של ושט, ומה העבודה שלו? ושטאני מקבל ף(? "בומ
 לא להקדים את הקנה לושט, לדעת ששניהם שוים. 

כתוב שיש חסידי חב"ד שקצת מזלזלים בעבודות של אכילה 
דווקא חב"דניקים. מי שלא חב"דניק יודע מה זה לאכול.  –בגשמיות 

ילה. אבל אצל חסיד גור יודע טוב טוב שעובדים את ה' באכ

 321 גליון מס' זתשע" בשלח ב"ה שבת פרשת   



חב"דניקים הנקודה הזאת קצת  חלשה, עד כדי כך שהיו חב"דניקים 
מקוריים שהיו ממש מזלזלים במצוות של אכילה, כמו אכילה לשם 
ענג שבת. אנחנו רואים שהרבי מחזיר את העטרה לישנה, ומאד 

לאכול בשר ולשתות יין ביום טוב  –מדגיש את המצוות של אכילה 
שהגוף של  –שיהודי יאכל טוב, חוץ מהכוונות וכיו"ב. מאד מדגיש 

הרבי מדגיש שעובדים את  –יהודי הוא גוף קדוש צריך להיות בריא 
ה' באכילה )כמובן שצריכים לכוון לכך(. כלומר, לא נורא שיש נטיה 

כתוב "קנה חכמה קנה  –לכתחילה להעדיף את הקנה על הושט 
-העבודת ה', הו בתחלת –בינה", זה חב"ד. כלומר, בטבע הראשון 

אל  –החב"דניק מקדים את הקנה לושט. זה בסדר, אבל  –אמינא 
תשאר בזה, תבין את חשיבות הגוף היהודי. כמו בסיפור של הבעל 
שם טוב שראה יהודי שאכל טוב, הרבה תפוחי אדמה )לא היה לו 

פורים ימשהו אחר(, לשם שמים, כדי שיוכל להלחם בגוי. אלה ס
התשובה של חדש שבט היא הלימוד  אצל החב"דניקידועים. 

שהושט חשוב, שויון הקנה לושט, וכל היהודים שוים. זה בדיוק מה 
שבדורנו מתקרבים  –הרבי הוא 'שפיץ חב"ד'  –שהרבי אומר 

לגאולה ממש, ואז צריך לדעת שהקנה והושט שוים. מה זה אומר? 
בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות כל  –לחבר חב"ד עם חג"ת ונה"י 

בוא בזכות תהגאולה מן, לחבר את חב"ד עם שאר החסידות. הז
השויון וממילא היחוד בין הקנה והושט, ולכן אין משיחין בשעת 

 (ג"ו' שבט, ע)                                                                   הסעודה.
 
 

 שיקול דעתו של הריי"צ - תבים תמורת חייםכ
 הריי"צ ,הרבי הקודםהסתלק, בשנת תר"פ, ואז  כשהרבי הרש"ב

שנה. לא היה אברך  04היה בן  ,(י' שבט-שיום ההילולא שלו חל ב)
צעיר ממש, אבל בכל אופן היה כל כך קשור לאביו שהוא לקח את 
זה מאד מאד קשה, בלשון המעטה, ובשנת האבלות הוא גם חלה, 

שו שדים חהיה חולה אנוש וכמה שבועות היה חסר הכרה, והחסי
לחייו של הרבי החדש. כמעט חצי שנה שכב במטה ולא יכול היה 

 –היה בהכרה, אבל עדיין במטה  –לזוז, ואחרי שקצת חזר לעצמו 
היה מתפלל במנין )לפני התיבה( כשהוא שוכב במטה. ממש סמוך 
להסתלקות אביו, לפני שחלה, אבל כבר היה חלוש, היו לו כמה 

ואמר לו  –בשם ליס  –א לאחד מהם בחורים ששמשו אותו, הוא קר
שירד למרתף הבית )אז כבר לא היו בליובאוויטש, אלא ברוסטוב(, 
ושם במקום מסוים ימצא ארגז מלא כתבים וישרוף אותם. כך הוא 
פקד, וצריכים לעשות מה שהרבי אומר, אז הבחור ירד למרתף ומיד 

בלי ממצא את הארגז, אבל אפשר לשרוף ארגז מלא כתבים 
להסתכל מה יש שם? הוא פתח את הארגז ונדהם, היו שם סיפורים 

, כתבים אישיים וסיפורים, אז קרא 'סופר מענינים'מאד סודיים ו
לעוד בחורים לראות. מספרים שאחד הדברים שהיו בארגז זה מתוך 
יומן הריי"צ, בו כתב שבלילה פלוני נתגלה אלי זקן מופלג עם הדרת 

ספר הזהר, ואומר "למה אתה לא כותב פנים מופלגה, מחזיק בידו 
פירוש על הספר שלי? אני רוצה שתבטיח לי שתכתוב פירוש על 
הספר שלי", ותוך כדי החלום היה מוכרח להבטיח לאותו זקן 
שיכתוב פירוש על ספרו, ספר הזהר. עברו שלושה שבועות, ולא 
התחיל לכתוב את הפירוש, וכותב ששוב חלם את הזקן שבא אליו 

מדוע לא החל בכתיבת הפירוש. זו דוגמה של דף אחד שמצאו וטוען 
בארגז, אז כמובן שכמה בחורים לפני ששרפו לקחו לעצמם כמה 
דפים למזכרת. בסוף הוא שרף את מה שנשאר. כשהדבר הזה נודע 
לרבי שאותו בחור לא שרף זאת מיד, אלא קודם הסתכלו בזה, מאד 

 יים שלי"."אינך חס על הח –הקפיד עליו, וצעק עליו 
מצאנו אצל כמה צדיקים גדולים, שלפעמים הצדיק הוא דומה דבר 

וכדי להציל את החיים הוא  –דנים אותו  –בסכנת חיים למעלה 
צריך לוותר על משהו חשוב, לפי ערך. למשל, אצל אדמו"ר הזקן, 
בתו דבורה לאה הקריבה את חייה בשביל להציל אותו )והוא גם ידע 

. כאן נקרא לזה כתבים תמורת חיים )על מזה ונתן לזה לקרות(
 –משקל משהו אחר תמורת משהו אחר, ששומעים הרבה פעמים 

אני אומר זאת רק כדי שנוכל לתפוס את העקרון ששומעים כאן, 
שעקרון זה יכול להיות בשיא הטומאה והשגיאה השכלית, כמו 
"שטחים תמורת שלום", שזה טעות איומה ושיבוש השכל לחלוטין, 

פעמים צריכה להיות תמורה, צריך לתת משהו תמורת משהו לאבל 

אחר, כמו שיש בתורה עצמה "שעיר לעזאזל", שהוא משהו קדוש, 
(. זה קרבן, אבל שולחים אותו לעזאזל כדי לכפר על עם ישראל

וזה גם שיקול הדעת,  –שצריך להקריב משהו בשביל להציל משהו 
 (ז"תמוז ס 'י)                   זה בחינה של מוחין דאמא. –מה יותר שוה 

 

 
שיא וסיום הנסים והנפלאות  –אחרי קריעת ים סוף )בפרשת בשלח( 

 אחרי שירת הים, יש את פרשת המן.  –של יציאת מצרים 
את פרשת המן כל יום. טובים ויראים שנוהגים לומר  יש יהודים

בשביל מה? כדי להתחזק באמונה ובטחון בה' שנותן לנו כל מה 
"דבר יום ביומו". אין מה לדאוג, אין מה  –בני חיי ומזוני  –שצריך 

"אין מחסור ליראיו", מי שירא את ה' לא  –לחשוש, אין שום חוסר 
חסר לו מאומה. המן ירד כל בקר, במשך כל ארבעים שנות ההליכה 

  נו במדבר.של
עם ישראל נחלשו מאד  –דור החורבן  –כתוב שבדורו של ירמיהו 

בשמירת התורה והמצוות. כאשר הנביא פנה אליהם ושאל למה 
איך נעזוב את  –אתם לא עוסקים בתורה ובמצוות העם ענו לו 

 הפרנסה שלנו ונעסוק בדברים רוחניים?! מאין הלחם?!
הוא נכנס לתוך  –ורבן מה עשה ירמיהו הנביא? זה היה לפני הח

המקדש, לפני ולפנים, למקום שהכהן הגדול נכנס אחת בשנה, ביום 
כיפור, והוציא את צנצנת המן מקדש הקדשים. הוא הראה אותה 

בזה התפרנסו אבותיכם. מי שמאמין  –לכולם, כל עם ישראל, ואמר 
בה', מי שהולך בדרך ה', מי שמתחזק באמונה ובטחון בה' שנותן את 

כנו דבר יום ביומו, מתפרנס מלמעלה. "ברכת הוי' היא תעשיר כל צר
ל עם הרבה עצב, הרבה ולא יוִסף עצב עמה". יש מי שמתעשר, אב

אם העושר בא מלמעלה, מברכת ה', אז "ברכת הוי' היא עצבים. אבל 
תעשיר ולא יוסיף עצב עמה". עיקר הברכה כשאדם מקבל שפע עם 

 שמחה. 
אותיות  –" מן הואן. כתוב במן "מתי זה? כשהאדם חזק בבטחו

. המן הוא כאילו התגשמות האמונה שלנו. הוא מופיע אחרי אמונה
שירת הים והוא תנאי לקבלת התורה. מתנת המן ניתנה לעם ישראל 

שרועה ומפרנס )מחזק( את  –בזכות משה רבינו, רעיא מהימנא 
 . שנתנבא ב"זה הדבר אשר צוה הוי'" –האמונה בנשמות עם ישראל 

ירמיהו מוציא לעם את צנצנת המן ואומר "בזה התפרנסו אבותיכם", 
לא צריכים לעזוב את התורה  –אם תלכו בדרך ה'  –וכך אתם 

אם אתם בשביל להתפרנס, בשביל להתקיים ולהצליח בעולם הזה. 
"וברכך הוי'  –הולכים בדרך ה' )וזוכרים אותו ואת השגחתו תמיד( 

" ויתקיים בכם "כי הוא הֹנתן אלהיך בכל ]לשון כלי[ אשר תעשה
 (כ' אלול ע"ד-)אור ל                                    לכם כח לעשות חיל".   

 
דם צריך לעשות חשבון נפש ולהכיר בחסידות חב"ד, כמו שא

חסרונות שלו, הוא צריך להכיר גם במעלות שלו. עם כל הבטול ה
צדיק, מכיר את מעלתו יש ענין שאדם,  –והשפלות וההכנעה והענוה 

כמו שמכיר את החסרונות. זה חשבון צדק אמתי. בשביל מה צריך 
להכיר את המעלות? כדי לנצל אותן, וגם לבקר אם איני מנצל 

הכל חלק מחשבון  מספיק. אלה לא מעלות שלי אלא מתנות של ה'.
 ( ה"עו בשבט ")ט                                            הנפש של היהודי. 

 

עץ  הוא ראש השנה לאילן, ומהו האילן הזה? ט"ו בשבטכתוב ש
ראש השנה של לימוד  –"עץ חיים הוא למחזיקים בה"  –החיים 

. בכל ישיבה שלומדים תורה, ראש השנה של לימוד התורה תורה
" שוה עץ השדה"כי האדם עץ השדה". כתוב ש" –הוא ט"ו בשבט 

כפי שהרמב"ם מסיים את התכלית של כל בריאת העולם,  – דעת
". לכן החבור שלו, "כי מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים

כל יהודי שלומד תורה נעשה "עץ השדה" ו"עץ החיים" ויש לו "טעם 
תכונה של תמים. אחד הטעמים למה בחורי  –עצו וטעם פריו שוים" 

ישיבה בחב"ד נקראים 'תמימים', כי אצלם "טעם העץ", לימוד גמרא 
  הלכה, ו"טעם הפרי", פנימיות התורה, החסידות שלומדים, שוה.ו

 )ט"ו בשבט ע"ה(          
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