
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תשע"ז'(  )שנה ה גליון רכ"ב  
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אלקים את העם דרך ים סוף וגו' ויסב  

 
 

ט:( אפילו עני שבישראל לא יאכל מכאן אמרו רבותינו )פסחים צ ובמדרש
דס"ד דהסיבת עני לא חשיבא הסיבא דאין לו על  'שם בתוס 'עד שיסב ופי

וצ"ב מה שייכות של  .מה להסב ואין זה דרך חירות קמ"ל דחייב להסב
הסיבה איתא בירושלמי אהא  הלכה זו לפסוק ויסב אלקים את העם. בענין

דהיינו דוקא כשלא היסב  ,ונהדכפאו ואכל מצה דתליא אי מצות צריכות כו
דאם הסב הרי הוכיח דכוון לשם מצות מצה ועפי"ז פירש הצפנת פענח 

ר"ה כח. שכפאוהו  'חמץ ומצה( מה שדקדקו חז"ל במס' )בפ"ו מהל
ומאי שנא פרסיים משאר אומות, אלא דכיון דבעי לדקדק מהא  ,פרסיי"ם

ר אומות, הוה מצי דמצות אין צריכות כוונה ואילו היה המדובר בכפאוהו שא
לדחות דהא דיצא משום דאיירי דהיסב ובזה הוכיח שכוונתו לשם מצוה 
אבל בלא הסיבה לא יצא משום דמצות צריכות כוונה לכך אומר שכפאוהו 

ברכות )דף מו( שרוב אכילתן בהסיבה וא"כ כשהם  'פרסיים שאמרו במס
לא שייך  כופין לאכול הרי כפאוהו לאכול בהסיבה כפי סדר אכילתם וא"כ

.            ושפיר מוכח דמצוות א"צ כוונה ,לומר שההסיבה מוכיחה על הכוונה  
 

דהנה העני חושב בלבו שאין שייכות אצלו  ,לבאר בענין הסיבת העני ונבוא
שהרי הסיבה הוא דרך חירות, וזה העני הרי כל ימיו בעבדות,  ,הסיבה

של דבר אין הדבר ומרגיש בנפשו שעבוד כלפי כל אחד ואחד אכן לאמתו 
כן כי יסורי העוני לטובתו הם וזוכה למירוק עוונות על ידם וכמו שרגיל היה 
החפץ חיים לומר שלולי היסורים לא היינו יכולים לעמוד בדין וכשעומדים 
בדין יש שהעשיר מתברך בלבבו הלואי היה יכול להחליף עצמו עם העני 

י הוא כמו שאחז"ל )אבות וא"כ שפיר ראויה ההסיבה לעני כי החירות האמת
ורק זה שמשועבד  ,פ"ו מ"ב( אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה

לתאוותיו ואינו יכול להתגבר נגדם הוא העבד האמתי וכן ענין החירות 
שבהסיבה הוא כי מורה שאינו משוקע כ"כ בתאוות האכילה כי מקרב את 

רין מתאותו. המאכל אליו ולא שמקרב עצמו אל המאכל והרי הוא בן חו
והנה אחז"ל שהיו יכולים ישראל להגיע לא"י בזמן קצר של אחד עשר יום 

ימים ואמנם למעשה סובבו במדבר במשך ארבעים שנה והיתה בזה  'או ג
תועלת לישראל כמבואר במדרשים ובפרשי התורה שעי"ז נבללה התורה 

ב"ה בגופן ונתחזקה האמונה אצלם ואכלו את המן וראו בעיניהם היאך שהק
.                                                                הוא המפרנס ומכין צרכיו של כל אחד  

 
מבואר שייכות ההלכה של הסיבת העני לפסוק ויסב אלקים את העם  ובזה

שנה ולא הוליכם בדרך  'כי כמו שהיסב הקב"ה את העם דרך המדבר מ
י לזכות לתורה כן הדבר אצל העני קצרה כי כדאי הוא הקושי והטורח כד

שראוי הוא להסב על אף שהוא מיוסר ביסורי העוני כי טובה היא לנפשו 
החינוך מבואר בהרבה מקומות היסוד  והוא הבן חורין האמיתי. בספר

שהאדם נפעל כפי פעולותיו וביחוד הרחיב הדברים במצוה ט"ז בפסוק 
בה דברים לזכרון יציאת ועצם לא תשברו בו וביאר שמה שצוותה התורה הר

מצרים כי הפעולות הרבות יפעלו על האדם ואף הצדיק הגמור אם יתחבר 
בחברת הרשעים סופו שיהפך להיות כמותם ובהיפוך אף הרשע הגמור 
כאשר יתחבר עם הצדיקים ויעשה פעולות טובות, במשך הזמן יסור ממנו 

שהאדם נפעל כפי פעולותיו וביחוד הרחיב הדברים במצוה ט"ז בפסוק 
ועצם לא תשברו בו וביאר שמה שצוותה התורה הרבה דברים לזכרון יציאת 

עלו על האדם ואף הצדיק הגמור אם יתחבר מצרים כי הפעולות הרבות יפ
בחברת הרשעים סופו שיהפך להיות כמותם ובהיפוך אף הרשע הגמור 
כאשר יתחבר עם הצדיקים ויעשה פעולות טובות, במשך הזמן יסור ממנו 
הרגלו הרע ויהפך להיות צדיק עיי"ש בדבריו הקדושים ומבואר שכל פעולה 

.                               שה כאיש אחרטובה שהאדם עושה משנית אותו והוא נע  
 

חברים האחד חסיד  'העובדא אצל הרה"ק מלובלין זצ"ל שהיו ב וכעין
ופעם אחת הזכיר החסיד את שם חבירו המתנגד בקויטל  ,והאחד מתנגד

 ,וכשהביט בקויטל נענה ואמר שלא ישר הוא בעיניו ,לפני החוזה מלובלין
נגד שהוא איש ישר הזכירו פעם שנית אכן החסיד שהכיר בחבירו המת

והיה הדבר לתמיהה בעיני  ,לאחר זמן ואז נענה החוזה ואמר שהוא מאיר
וכששב לעירו שאל את חבירו מה קרה עמו בתקופה זו שלא היה  ,החסיד

בביתו' ונתברר כי בשעה שמסר הקויטל בפעם הראשונה היה אז ת"ח עני 
ואמר לפניו איזה , בוץ צדקהאצל המתנגד הזה וביקש ממנו שיסייעו בקי

פלפול והמתנגד שהיה חריף דחה את פלפולו וגם דחה בקשתו באמרו שאין 
לו פנאי לקבץ צדקה עבורו והעני הלך ממנו בפחי נפש והחוזה שראה בעיניו 

נענה שלא ישר הוא בעיניו אמנם תיכף אח"כ  ,הבדולחים את אשר עשה
בכל העיר עד שמצאו נתעורר בתשובה על מעשהו והלך לדרוש אחריו 

ואמר לו ישוב על פלפולו וגם הלך לקבץ ממון עבורו וכשראה זאת החוזה 
והיינו כנ"ל שהפעולה הטובה משנית את האדם ונעשה  ,אמר שהוא מאיר

.                                                   איש אחר לגמרי כי האדם נפעל כפי פעולותיו  
 

ושב בחור לפעמים שכפי מדריגתו אתמול כן כן יש לדעת שאם ח ועל
מדריגתו היום וכן ישאר גם מכאן ולהבא בלי שום שנוי הרי זה מדמיונות 
הכזב שמטעה הבעל דבר את בני האדם כי אף אם לא התמיד עד עתה 
בלימודו יכול הוא להשתנות מכאן ואילך והרי כבר היו ג"כ זמנים שבהם 

געת ולא מצאת אל תאמין והיינו שאם התמיד בלימודו ואחז"ל )מגילה ז( י
כי בשמים נמדד  ,לא מצאת בהכרח שעדיין לא יצאת ידי חובת היגיעה

יהא בעזרכם שתזכו  שיעור היגיעה הנדרש מכל אחד ואחד. והשי"ת
להתייגע בתורה ומצוות, ובמדות טובות שהם יסוד גדול בתורה ורבינו 

ן להם מדות טובות ומדות מנייטרא זצ"ל היה רגיל לומר בענין המדות שקורי
רעות, שהכוונה כי כל ענין צריך להיות מדוד במשקל הראוי היאך להשתמש 
בו ולכן נקרא "מדה", ואם משתמשים במדרה הראויה אז הם נקראים מדות 
טובות, אבל אם משתמשים בהם שלא במדה הראויה אז הם נקראים מדות 

"ר שנזכה תמיד רעות, ועכ"פ המדות הם חלק בלתי נפרד מהתורה ויה
.                                                                  לעשות ולפעול למען השי"ת ותורתו  
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פירש"י שנקרא  ,וילחם עם ישראל ברפידים ויבא עמלק
ידיהם מדברי תורה ולכן בא רפידים על שם שרפו 

  עמלק.
שהגם שעסקו בתורה בלימוד המצוות שניתנו להם כבר במרה כמ"ש  והיינו

שם שם לו חק ומשפט עכ"ז מאחר שעסקו בה ברפיון ולא היו מייגעים 
עצמם בה' לא היה כח בתורה כזו להיות מגינא ומצלי ולכן גרם הדבר שבא 

יט"א( זצ"ל מפרש הכוונה תורה למרן מסאטמאר )של עמלק. ובחידושי
צ"ב וכי דברי תורה לומדים עם הידים ובתרגום  'במ"ש שרפו "ידיהם" דלכאו

הרי בצלוי מפרש עה"פ ויהי ידיו אמונה עד בא השמש והוה ידוהי פריסן 
שהתפילה מתייחסת לידים כי יש בה פרישת כפיים ולפי"ז י"ל הכוונה במ"ש 

 תפילה המיוחסת לידים. והנהשרפו ידיהם מד"ת, שהיו נרפים בעבודת ה
יהודי המאמין בהשי"ת ויודע כי כל מה שישתדל בעשיית הפעולות לא ישיג 

אין מן הצורך לעוררו לבוא אל התפלה  כמו מה שישיג ע"י תפלה אחת כראוי
ישתוקק לכך ואם מוצא האדם בנפשו רפיון ידים בתפלה שאין  כי מעצמו

כך למה הגיעני קרירות כזו שאני דואג על צריך להיות לבו נפשו חשקת בה' 
מאחר את התפלה כמה פעמים ואינני מצטער על הדבר ולא עוד אלא שכועס 

לנו לידע כי דרך התורה הוא  ויש אני על הבא לעורר אותי לקום לתפילה
דוקא ע"י העמל וההתאמצות, והמבקש לו מנוחה ולא חפץ בעמל המצוות, 

קות לעבודתו ית"ש וליראת שמים כי אין בו השתוק ,הוא סימן לחולי הנשמה
ובחורי ישיבה אף אם הם לומדים כמה שעות ביום אבל אם אינם מתאמצים 

ואחז"ל במגילה י"ג , בעמל התורה כראוי אין ממלאים חובתם בלימוד התורה
ישנים מן  'ע"ב ליכא מאן דידע לישנא בישא כהמן אמר ישנו עם אחד וגו

שם ביותר ואין אני מדבר כעת מגויים המצוות, ובעוה"ר חיים אנו בעולם מגו
או מיהודים שאינם שומרי תורה ומצוות כלל אלא מאותם שאוחזים בדרך 
התורה אבל נעשית אצלם התורה ענין של מצות אנשים מלומדה ויתכן שיהא 
אדם גנב וידמה בנפשו שהוא יהודי כשר או שיהא אדם לץ ובעל לשון הרע 

צוה הקב"ה למחות את זכר עמלק  והנה ועכ"ז ידמה בנפשו שהוא יהודי כשר.
הרי היה די שנסירו מלבבינו ואמנם התורה מחייבת שנמחה אותו  'ולכאו

 .בפועל מתחת השמים
 

הוא על דרך המובא בחידושי תורה למרן מסאטמאר זצ"ל )בשם  והענין
הנועם אלימלך( בענין שצותה התורה צרור את המדינים והכיתם אותם כי כל 

ים בעולם היו עדיין הרהורי עבירה דפעור שולטים בישראל זמן שהיו המדינ
ומקלקל להם המחשבה ולכן נצטוה משה רבינו ע"ה לנקום בהם נקמת ה' 
וזהו שאמר כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור פי 
באותם המחשבות הרעות המתהוים לכם בדברכם במעשה דפעור וכו' ולכן 

ותהיו טהורים וקדושים עכת"ד ועל דרך זה בא הצווי תבערו אותם מן הארץ 
מי  למחות את עמלק לגמרי כדי שלא ישלטו בישראל הרהורים רעים. והנה

שאין מוחו שקוע בתורה יקשה עליו ביותר לשמור על טהרת המחשבה 
אשר קרך ואין זו תורה אשר עולה לרצון  'וממילא גם התורה היא בבחי
הכובד והקושי בענין זה משפיע הקב"ה  'תואמנם מאחר כי גלוי לפניו י

החתם סופר מפרש  סייעתא דשמיא במדה גדושה לכל הבא ליטהר. ומרן
משפטים( אזן ששמעה על הר סיני לא תגנוב  'מאמר חז"ל )הובא ברש"י פ

והלך וגנב תירצע וצ"ב וכי איזה חטא יש באוזן הרי הידים הם שבצעו את 
ל חסרון השמועה דאלמלא היה מאזין הגניבה ומפרש כי סוף המעשה מורה ע

כראוי היו הדברים מגיעים למוחו ונכנסים ללבו ולא היו כלי המעשה גומרים 
שמעו והאזינו ושימו את הדברים על  כי הכל תלוי באופן השמיעה. ולזאת

.                       לבבכם ואבקשכם שתסייעוני שיהו דברים אלו נכנסים אל הלב  
 

 
 
 

. ראו כי ה' נתן לכם השבת בפרשת השבוע  

במדרש )שמו"ר פכ"ה סי"א( מהו נתן לכ"ם, לכם ניתנה ולא לעובדי  איתא
כוכבים, מכאן אמרו )עי' סנהדרין נח:( אם יבואו מבני נח וישמרו את השבת, 
לא דים שאין מקבלים שכר אלא שחייבים מיתה, עיי"ש. והקשו התוספות 

)שם( מי איכא מידי דלישראל שרי )חולין לג. ד"ה אחד( מהא דאיתא בגמ' 
ולעובד כוכבים אסור, כל מה שאסור לנכרי אסור גם לישראל, ואין להקשות 
מהא דאמר )סנהדרין שם( עובד כוכבים ששבת חייב מיתה, וכן העוסק 
בתורה )שם נט.(, הרי ששני הדברים האלו אסורים לגוים, לשבות בשבת 

אל. ותירצו התוס' דבדבר ולעסוק בתורה, ומכל מקום מותרים הם לישר
שהוא מצוה לישראל לעשות, לא שייך למימר מי איכא מידי דלישראל שרי 
וכו'. פירוש דבריהם, דאמנם דבר שאצל גוי יהיה אסור ואצל יהודי יהיה 
מותר זה לא אמרינן, דמי איכא מידי וכו', אבל דבר שאצל גוי אסור ואצל 

לל דמי איכא מידי וכו', והדבר יהודי מצוה לעשות כן זה אמרינן, ואינו בכ
   ש מצוה לעשות כן, הרי כל שכן הואצריך ביאור, דאדרבה אם אצל ישראל י

            
 
 

דבודאי החילוק הוא גדול יותר, דהרי זה דבר שאצל גוי הוא איסור, ואצל   

דבודאי החילוק הוא גדול יותר, דהרי זה דבר שאצל גוי הוא איסור, ואצל 
יהודי לא רק שהוא מותר אלא גם מצוה איכא, אם כן בודאי שקשה לומר 

                                                                    .                                           שאסור לגוי
 

שם ממשיך ומקשה, ואף על גב דאמר התם )שם נח:( אפילו ששבת והתוס' 
בשני בשבת חייב מיתה, מכל מקום לא דמי, הואיל ויש מצות שביתה 
לישראל כמו בשבת. פירוש דהא דאמרינן עו"כ ששבת חייב מיתה, אינו 

אם שבת בשבת, אלא בכל יום מימי השבוע הרי הוא חייב מיתה, ואם דוקא 
כן הדרא קושיא לדוכתא, שהרי אז באמצע השבוע ליכא מצוה אצל יהודי 
לשבות, ובכל זאת לנכרי אסור, ועל זה תירצו התוס' דמכל מקום יש מצות 
שביתה אצל ישראל ביום השבת, ואע"פ שאינו מצוה ביום חול, מכל מקום 

ר בגדר דבר שאצל ישראל הוא מצוה, ולכן לא קשה אם לנכרי יהיה הוה שפי
אסור, וגם דבר זה צריך ביאור, מדוע בגלל שבשבת יש מצות שביתה, לכן 
א"ש למה לגוי אסור לשבות, הרי ביום שני אין לישראל מצות שביתה, נמצא 

   .   שאצל יהודי אינו מצוה רק מותר לו לשבות, ואצל גוי הוא בכל זאת אסור
 

ליישב כוונת התוס' דהנה לעולם צריך להתבונן בזה, על מה בנוי  וראיתי
הכלל הזה דליכא מידי דלנכרי אסור וליהודי מותר, על איזה יסוד זה נבנה, 
רק הענין הוא דיש שני מיני עבירות יש איסורי לא תעשה, דברים שהתורה 

ודי שלא אומרת שהוא דבר מאוס לעשות כן, והתורה רוצה לשמור את היה
יעשה הדבר המאוס הזה ושלא יטמא את נפשו, ולכן אסרה זאת התורה, 
איסור כזה בודאי מובן הכלל דמי איכא מידי וכו', שלא יתכן לומר שהתורה 
תאסור הדבר לנכרי ולא ליהודי, דאם הדבר הוא מאוס וצריך להשמר מזה, 

, ומדוע אם כן בודאי התורה רוצה לשמור יותר על היהודי מאשר על הנכרי
יהיה מותר הדבר ליהודי ולנכרי יהיה אסור, על כן שפיר י"ל מי איכא מידי 
וכו', אבל יש עוד סוג של עבירות שאין העבירה דבר מאוס, אלא שהתורה 
רוצה שלא יעשוה באופן כזה, למשל איסור אכילת תרומה לישראל, מי 

מפני שהוא שאינו כהן אסור מן התורה לאכול תרומה, וכי התורה אסרה זאת 
דבר מאוס, בודאי שלא, אדרבה התרומה היא קודש, רק שהתורה ציותה 
שזה יעשה באופן מסויים, לכן לאדם זה הוא אסור, והאיך אנו רואים 
שאיסור זה אינו דבר מאוס, כיון שהרי לכהן יש מצוה לאכול תרומה, וכיון 
 שהוא מצוה לאדם אחד, הרי זו הוכחה שאין מדובר בדבר מאוס, אלא

.                                  הטעם שהתורה אסרתו לאדם אחר הוא מפני טעם אחר  
 

א"ש כוונת התוס' ליישב הקושיא של שביתת שבת, היתכן שיהיה  והשתא
אסור לנכרי ולישראל מותר, לזה הם מתרצים כיון שאצל ישראל יש מצוה 

התורה אינו בדבר, הרי זה הוכחה שאין השביתה בשבת דבר מאוס, אלא ש
רוצה שהנכרי יעשה כן, כי אין הוא האדם הראוי לכך ולא מפני שהוא מאוס, 
וכיון שכן שוב לא קשה מדוע לישראל מותר, ולפי"ז א"ש ג"כ תירוצו לגבי 
שביתת הגוי ביום שני בשבוע שהקשו התוס' מדוע לנכרי אסור ולישראל 

, שהרי התורה מותר, רק דמכיון שהוכחנו שענין השביתה אינו דבר מאוס
מצווה ליהודי לשבות בשבת, ואם זה היה דבר מאוס לא היה יכול להיות 
שאצל יהודי הוא מצוה, אם כן נופל הסברא שהוא דבר מאוס, אלא כנ"ל 
שהתורה רצתה רק שזה יעשה המצוה ואחרים לא יעשוהו, וא"כ נופל 

                  .הסברא דמי איכא מידי וכו', כי עבירה זו בודאי שאינה בגדר מאוס
 

קצת בענין זה של תירוץ התוס' עפ"י דרך החסידות, דבאמת מצות  חשבתי
השביתה בשבת אינו רק ביום השבת עצמו, אלא מצות השבת נוהגת גם בכל 
ימי השבוע, כמו שמאריך בזה הרמב"ן )פ' יתרו( שבכל יום יש מצוה לזכור 

ביעי ואילך נקרא קמיה את יום השבת עיי"ש, ואמרו חז"ל )גיטין עז.( שמר
שבתא, ומיום ראשון עד יום שלישי נקרא בתר שבתא, ומבואר עפ"י 
האריז"ל )פרע"ח שער השבת פ"א( שמרביעי ואילך כבר נתעורר קדושת 
השבת הבא, ועד יום שלישי ועד בכלל נשאר מקדושת שבת שעבר, ממילא 

ובר להאי כל יום בשבוע יש לו שייכות עם השבת, נמצא שכל יום בשבוע מח
ומא דשבתא, אם מלפניו אם מלאחריו.                                                               י  

 
חכמה )שער הקדושה פ"ב( ג"כ מאריך בזה, וכתב שם ושמעתי  ובראשית

מפי מורי ע"ה שעל זה אמרו )שבת סט:( ההולך במדבר ואינו יודע מתי יום 
שנתן אל לבו שכחתו, ומקדש יום שביעי ועושה שבת, מונה ז' ימים מיום 

קידוש והבדלה. הרי בפירוש כי הותר לו לעשות שבת, אף על פי שבאמת 
אפשר שאינו שבת, והיינו מטעם כי הנקודה האמצעית הוא השבת, ובכל יום 
ויום יש בו מקצת שבת עיי"ש. ואם כן שפיר הוה מצות שבת אצל ישראל 

קשה הקושיא מדוע אסור לנכרי לשבות ביום בכל ימות השבוע, וממילא לא 
שני בשבוע, הגם דאצל ישראל אינו נוהג מצוה של שביתה ביום זה, דמכל 

.                                   מקום יש קשר למצות השביתה ביום השבת גם ביום זה  
 
 
 
 

 

 



 
 ג

בחוץ מודעה בענין המשוררים בסעודות שבת ונהנתי מאד מזה,  ראיתי
 השבת הוא זמן של התבוננות שכל אחד צריך לעשות לעצמו חשבון הנפש,

ולדעת במה הוא צריך להתחזק, וכן אמירת תהלים ביום שבת הוא דבר גדול, 
התפלות שדוד המלך ע"ה ביקש עבור כלל ישראל, בודאי הוא דבר נחוץ 
וחשוב בכל עת, אבל על כל פנים בשבת הוא בודאי זמן מיוחד לומר תהלים. 

הוא וזה חשוב מאד להבין שלכל דבר בעבודת ה' יש זמן מיוחד, לא כל דבר 
מצוה בכל זמן, יש זמנים מיוחדים למצוות מיוחדות ואין לערב בין אחד 
לשני, כשנופל לו הרהור תשובה, צריך הוא להתחזק באותו דבר שהוא עוסק 
בו עכשיו, אם אדם מתפלל שמונה עשרה, ובאמצע התפלה יפול במחשבתו 
שיש איזה תוספות שלא למד כדבעי, או שהפסיק בשיחה באמצע הלימוד, 

הוא רוצה להשלים עכשיו את מה שהחסיר, אף שהוא דבר טוב בעצם ו
להתעורר ולחשוב בזה, אבל המקום והזמן אינו ראוי לזה, אלא הוא מעשה 
בעל דבר שאינו רוצה שיתפלל כדבעי, והוא מכניס בו רעיונות אחרות של 
תשובה דוקא באמצע התפלה, יש זמנים אחרים שצריך לחשוב על זה, 

חשוב על התפלה, וכן הוא בכל דבר. ומצינו אצל משה רבינו ועכשיו צריך ל
ע"ה שהקב"ה אמר לו )שמות ג ה( של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר 
אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. וזו היא הוראה לדורות לכל אחד ואחד, 
המקום אשר אתה עומד עליו שם הוא מקום הקדושה, הוא העבודת השם 

.                                                           ש בשום מקום אחרשלך, ואינך צריך לחפ  
 

חלם לו  גר בעיר קראקא, פעם אחת באדם אחד עני גדול שהיה ומסופר
 יש מטמון גדול, כמובן שהוא לא שם לבו חלום שבעיר פראג מתחת לגשר

תחיל עצמו שוב ושוב, עד שה לזה והמשיך בשלו, אך החלום הזה חזר על
וללכת להגשר  הלא דבר הוא, והחליט לעשות ההשתדלות האיש לחשוב

 הוא קיבץ לעצמו את הכסף שהיה נדרש של פראג לראות מה יש שם
העיר פראג הביט הנה והנה, ולא  לנסיעה זו והלך לדרכו, כשהגיע לגשר של

את האוצר הטמון באדמה,  עליו לעשות היכן ואיך לחפור כדי למצוא ידע מה
דבר שנראה שיש  הלך והסתכל פה ושם, לראות אם יש איזה פעמיםוכמה 

 היה שם איש אחד והבחין באדם הזה ם.כלו שם אוצר, אך לא מצא
שאלו האיש ההוא, מה  היה מוזר בעיניו, שמסתכל ומחפש שוב ושוב וזה

אתה מחפש כאן ומה מעשיך, ההוא בעל החלום הרי ידע שבעצמו לא יוכל 
טרך לבקש שיעזרו לו, אמר לו אגיד לך את האמת, לחפור כאן, וממילא יצ

חלום חלמתי שיש כאן מטמון גדול, ואני מסתכל ומביט היכן עלי לחפור, 
ענה לו האיש ההוא, וכי אתה שוטה כל כך שאתה חושב שמה שחלמת הוא 
אמת, ועשית כל הדרך לפראג כדי למצוא את הפתרון לחלומך, הלא גם אני 

סתי לזה בשום חשיבות, אני חלמתי לא מזמן, חלמתי כעין זה ולא התייח
שבעיר קראקא יש יהודי אחד שקוראים לו רבי אייזיק, ובביתו שם יש אוצר 
טמון באדמה, וכי עלה בדעתי שבגלל החלום הזה אלך לשם, הלא החלומות 
שוא ידברו, היהודי הזה היה נבהל ונשתומם, הלא הוא הרבי אייזיק הזה 

ש מטמון, וכנראה זהו פשר חלומו, ששלחוהו שהאדם ההוא חלם שבביתו י
משמים לגשר של פראג, כדי למצוא את האיש שחלם היכן באמת נמצא 
המטמון, ובאמת הוא חזר לביתו, וחפר ומצא שם מטמון גדול ונתעשר עד 

                                .                                                                                            מאד
 

של סיפור זה הוא, כי לפעמים אדם חושב שהוא צריך לתקן איזה  הלקח
דבר, ושהוא ימצא את הדבר במקום אחר רחוק ממנו והוא הולך למרחקים, 
אבל בסוף נודע לו כי הכל היה אצלו בחצר ביתו, ולא היה צריך לחפש 

שם טמון הקדושה, צריכים  ולהביא ממרחק לחמו, כמו כן בענין השבת,
להתבונן איזה פנים יש להשבת, בפרט עכשיו בשבתות ימי השובבי"ם איך 
נראה השבת, וכי אין זה סברא פשוטה שבשבת היה צריך להיות הבית 
המדרש מלא בלומדים, והגה"צ מצעהלים זצ"ל היה אומר שהבית המדרש 

יפים ביותר צריך להיות מלא בשבת בלילה, אלו הם השעות החשובים וה
בחיים, וכי אין זה סברא פשוטה שבשבת צריך להחזיק הזמנים, ללכת לישן 
ולקום בזמן וללמוד ולהתפלל בזמן, וכי אין זה סברא פשוטה שהתפלות של 
שב"ק צריכים להיות בדרגא אחרת מהתפלות בימות החול, האכילה 

ה והסעודות של שבת הרי בודאי שצריכים להיות דבר נעלה, וכי האכיל
בשבת זה סתם ענין של חולין, שהאדם רעב והוא אוכל, צריך להכניס בזה 
קצת מחשבה שיהיה איזה צורה לסעודות השבת, סוף כל סוף השביתה של 
שבת משפיעה לכל ימי השבוע, והשבת של ימי הבחרות בישיבה משאיר 

                                               .                                                       רושם לכל החיים
 

לכם מה גודל ערך הזמן של שב"ק בישיבה, בבוקר לפני התפלה הוא  ודעו
הרי זמן כל כך יפה, וכן השעות של שבת בלילה אחרי הסעודה, אלו הזמנים 
הכי קדושים שיש ליהודי בחייו, כי השבת הוא היום הקדוש ביותר מימי 

ל הזמנים, והשנים בישיבה הם השנים הכי מקודשים השבוע, וקדשתו מכ
בחייו של יהודי, אם כן השבתות בישיבה אין לך זמן יותר גדול ונעלה בחיי 
 האדם מזה, ובפרט
 
 
 

בחייו של יהודי, אם כן השבתות בישיבה אין לך זמן יותר גדול ונעלה בחיי 
האדם מזה, ובפרט השבתות האלו ימי השובבי"ם שהוא הזמן לתקן את מה 
שצריך לתקן, כל אחד מכם יודע כמה הוא צריך לתקן, לב יודע מרת נפשו, 

שהוא  ואפילו בחור צעיר שעדיין לא הספיק לחטוא הרבה, גם הוא מבין מה
צריך לתקן, אם כן מדוע לא נשתדל לעבוד על זה, לתת להשבת צורה של 
שבת ואני אומר לכם בבירור שאם תעשו כן, יהיה לכל השבוע צורה אחרת, 
בלא שום ספק שאם השבת יהיה יותר מרומם, יהיה מזה תועלת ברוחניות 
 לכל השבוע, כי כנ"ל ביהדות השבת היא היסוד של כל השבוע, כל השבוע
הוא לפני השבת ואחרי השבת, הדברים האלו אינם דברים קשים כלל ועיקר, 
אבל זה דבר שצריך להתרגל לזה, וכל התחלות קשות, הרי רצונכם הוא 
להשתפר, לזה כל אחד מכם משתוקק, ואתם מכניסים בזה כל כך הרבה 
יגיעות, ואם מכניסים קצת חשבון הנפש, רואים כמה אפשר להשתפר על 

ות בכמה ענינים, וההתחזקות בצורת השב"ק הוא דבר גדול ידי התחזק
ונשגב, כן הענין של סעודות שבת צריך הרבה חיזוק, צריך שהסעודות יהיה 
להם פנים של סעודת שבת, והזמירות יהיו כמו שצריך, ולא שיעסקו בשעת 
הסעודה בדברים בטלים ושטותים, אלא לעסוק בהם בדברי תורה וזמירות 

                                                                                                                  .         שבת
 

והסעודות של שבת איך אומרים זמירות, הדיבורים של שבת שלא  התפלות
יהא דבורך של שבת כדבורך של חול, אפילו ההליכה של שבת שונה, כל 

מות החול, בשבת הוא אדם אחר, אדם חדש, ולא דבר בשבת שונה מבי
שבגלל שעכשיו מגיע זמן שקיעת החמה וכדומה לכן נעשה עכשיו שבת, 
וכשיעבור הזמן יעבור השבת, אלא בשבת יורד מציאות חדשה לעולם, 
היהודי הוא אדם אחר בשבת, וכענין שאמרו חז"ל )בבא בתרא קכא.( 

י בקביעת בני ישראל, אלא שקדושת השבת קביעא וקיימא, זה אינו תלו
הקב"ה בעצמו קבע את השבת לזמן קדוש, והוא בא בקביעות מאתערותא 
דלעילא, הזמן של כניסת השבת רק מגלה לנו מתי זה מתחיל, אבל השבת זה 

           .                                                                                               מציאות אחרת
 

 רוצה אינו אחד אף, י"רש חומש לימוד בענין גם אתכם לחזק רוצה אני
 מהדברים אחד הוא אבל, השבוע פרשת את לדעת רוצה אינו מי, זה להזניח

יזוק, בפרט עכשיו שיש חזרה בישיבה, ויש כל כך הרבה מה ח הצריכים
ם אם ללמוד, כדאי מאד לנצל את הזמן של שבת קודש לזה, ומטבע הדברי

אחד לומד בקול, זה מחזק את השני, זה נותן טעם אחר להלימוד בבית 
.                                         המדרש, וכשלומדים בשבת כל השבוע הולך אחרת  

 

לעורר במה שאמרו חז"ל )מדרש תנחומא וארא יז( כל המרים יד על  רציתי
כות את חבירו, אבל מכל חבירו נקרא רשע. אמנם הוא דבר פשוט שאסור לה

מקום לצערי אני צריך להזהיר ע"ז, כי יש כמה בחורים שזה קשה להם, הם 
רגילים למעשי נערות, אחד צועק והשני רודף אחריו והשלישי יכול גם 
להרים יד על חבירו, מצד אחד הבחור הזה הוא נושא את עול המתוק של 

לזה, אין רוצים להבין התורה, מצד שני בהתנהגותו הוא מראה שאינו ראוי 
שאם עסוקים בשטותים אין ראוים לשאת את עול הזה, בחור כזה שהרים יד 
על חבירו צריך להתבייש ללמוד תורה, איך התורה יכנס לתוכו אם עשה 
דברים כאלו, אני יודע שתמיד ימצאו כאלו שהם אינם יכולים לקיים את זה, 

ותם, אם הם ירגישו אין ספק בכך, אבל השאלה היא איך הרוב יקבל א
ששאר הבחורים מסתכלים עליהם כרחמנות ושוטה וכדומה, זה ישפיע 
עליהם לטוב, הם יבינו שאינו כדאי לעשות כן שוב, עד שבסוף הוא יבין 
בעצמו ויתעלה לטובה, אבל אם הם יראו, שלשאר הבחורים לא איכפת להם 

היצר הרע  ממה שהם עושים, יחשבו שאין בכך כל פגם, והרי זה מחזק את
.                                                                                                                       שלהם  

  

שצריכים לזכור לעשות תשובה על זה, ובספר שערי תשובה )שער  ופשוט
ידוי הראשון( מביא ומסדר גדרי התשובה ואלו הם, חרטה עזיבת החטא וו

וקבלה על להבא, אלו הם ארבעה הדברים הראשונים שצריך כשעושים 
תשובה, אחר כך מביא השערי תשובה את התנאים של חרטה, שבאמת 
יעזוב החטא ולא יחזור על מעשהו שוב, שהרי למשל אם אחד הכאיב 
לחבירו, וחבירו כעס עליו למה עשית לי כדבר הזה, אבל החבר מבקש את 

שים לב שהשני באמת מתחרט, והוא מבין שעשה שלא סליחתו, אזי אם י
כהוגן, וכואב לו שעשה כן וכדומה, אזי בדרך הטבע לא יהיה אכזרי מלמחול 
אבל אם יראה זה שמבקשים ממנו מחילה, שהוא אמנם אומר שהוא 
מתחרט, אבל מיד אחר כך הוא עושה זאת שוב, נמצא שהוכיח סופו על 

י מקודם עשית זה, ועכשיו אתה תחלתו שהחרטה לא היתה באמת, שהר
חוזר על מעשיך, ולא רק אם חוזר על החטא ההוא ממש, אלא אפילו אם 
רואה שאינו עושה הרחקות, אלא הוא עושה דברים שהם קרובים לזה 
החטא, גם זה הוא חסרון בשלימות התשובה, כי זה מראה שאינו מפחד 

ללכת רחוק מלשוב על החטא שוב, ולכן אחד התנאים של התשובה הוא 
.                                                                                                   מהדבר שעשה רע  

 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 ויקח משה את עצמות יוסף )שמות יג יט(
 

 השבע כי עמו יוסף עצמות את משה ויקח( יט יג שמות) השבוע' בפ מצינו הנה
 בא ר"ת.[ יג סוטה] ל"אמרז והנה. אתכם מזה עצמותי את והעליתם' וגו השביע

 והוא בביזה נתעסקו כולם ישראל שכל ה"משרע על מצות חביבות כמה וראה
 רבינו משה יודע היה ומנין, מצות יקח לב חכם[ י משלי] שנאמר במצות נתעסק

 אצלה משה הלך הדור מאותו נשתיירה אשר בת סרח אמרו, קבור יוסף היכן
 לו עשו מתכות של ארון לו אמרה, קבור יוסף היכן יודע אתה כלום לה אמר

 שפת על דועמ משה הלך, מימיו שיתברכו כדי הנהר בנילוס וקבעוהו מצרים
 והגיעה אתכם גואל שאני ה"הקב שנשבע העת הגיע יוסף יוסף, לו אמר, נילוס

 אנו הרי לאו אם, מוטב עצמך מראה אתה אם, ישראל את שהשבעת השבועה
. ש"עיי' וכו צף ברזל האיך תתמה ואל, יוסף של ארונו צף מיד, משבועתך מנוקין

, נסים כמה עשה ה"ע רבינו משה דהלא הקשה אגדות בחידושי שם א"ובמהרש
 עליה נצטוה שלא דבר כאן שעשה כיון ומתרץ, צף הברזל שהיה הפלא ומהו

.                                                                                                             ש"עיי ת"מהשי  
 

 ת"השי של יצוו לצד היה זה בביזה עסקו שישראל דמה ד"יל ולכאורה
 משה של בשבחו מספר למה כ"וא, גדול ברכוש יצאו כן ואחרי[ יד טו בראשית]

. בביזה שעסקו ו"ח ישראל של גנותן בזה יש כאילו, יוסף בעצמות שנתעסק
 ישראל כשעסקו עכשיו דוקא דהנה, אחר באופן דהכוונה בזה ל"אפ אמנם
 הדבר במקור ה"משרע התבונן, מצרים גלות של האחרון הענין זאת והיה, בביזה

 ו"ח יארע שלא מישראל למנוע העתיד על זאת שידע כדי, מצרים גלות של
 של מחלקותן היה הגלות סיבת מקור אשר יוסף בעצמות עסק ולכן, פ"עוה

 את משה לקח בביזה עסקו כשישראל דעכשיו ש"וז. הצדיק יוסף עם יה שבטי
 כדי מצרים גלות מקור על זהרומ יוסף עצמות של הענין היינו, עמו יוסף עצמות
 שלא להזהר מאד וישתדלו, מצרים גלות להם גרם מה העתיד על ישראל שידעו

 אין' וכו בביזה עסקו ישראל שכל ל"ומשארז. הזה כדבר פ"עוה ו"ח להם יארע
 גמר שהיה בביזה ישראל שעסקו שלצד לדבר טעם שנותן אלא, ו"ח לגנותן

.                                      יוסף בעצמות לעסוק ה"משרע התעורר לכן מצרים גלות  
 

 ישראל בני העלו אשר יוסף עצמות ואת והכתיב[ שם] ל"שאמרז מה יובן ובזה
 עליו מעלה וגמרו אחר ובא גמרו ולא דבר העושה כל ח"ארחב' וגו ממצרים

 ה"שמשרע דלאחר מובן דברינו ולפי. ש"עיי עשאו כאילו שגמרו על הכתוב
 שגם היינו, הדבר שגמרו ישראל בני ש"ע המצוה נקראת, יוסף ותעצמ לקח
 לבבות בהפירודי שהתחילה מצרים גלות סיבת לדעת לקח באותו התבוננו המה

 מה תכליתו היתה שזה ה"משרע של מחשבתו את גמרו ובזה, ואחיו יוסף בין
                        . )דברי יונה ח"א דף שמ"א(                        יוסף בעצמות אז שעסק

 
 
 

 וישאו בני ישראל את עיניהם )שמות יד י(
 

 והנה עיניהם את ישראל בני וישאו:( יד) בשלח בפ' ש"במ לפרש ואמרתי
 מטומאת ישראל שנשתחררו אחר הנה כי' וגו מאד ויראו אחריהם נוסע מצרים
 וןוהבטח האמונה בגודל ויצאו טומאה שערי ט"במ שם שקועים שהיו מצרים
 יצטרכו לא ושוב בחייהם חדש פרק מתחיל שעתה סבורים היו זרועה לא בארץ

 מלחמת אבל ומצוות תורה עול עליהם שיקבלו והגם היצר כוחות עם למלחמה
 ראו כי תוחלתם נכזבה ואמנם עוד להם יהיה לא במצרים להם שהיה היצר

 היצר חותכו שעדיין אחריהם נוסע מצרים והנה ש"וז נסיונות להם יש שעדיין
 בני אל דבר ה"למרע ה"הקב ואמר מנסיונות כלל נפטרו ולא אחריהם נוסעים
 על תמיד שיתגבר האדם נברא זה שעל לדעת שעליהם כלומר ויסעו ישראל

 כנגדם ולהתחזק ליסע ועליהם אחריהם נוסע שמצרים הדבר הוא וכן הנסיונות
 אחד כל על ברמתג אדם של יצרו כי מיוחדות נסיונות לו יש אדם כלוהנה 
 ד"הבע מנסיונות להשתמט מנוס ואין 'בנפשי אינש ידע כאשר מיוחד באופן

 לו ומה תפקידו את האדם השלים כבר הרי כ"שא לגמרי ממנו להפטר עצה ואין
 בעצמנו נפתח שלא פ"עכ להשמר הוא שבידנו מה אך העולם בזה לחיות עוד
 ועבודת התורה מודלי את עלינו שיכביד לו נניח ולא דבר לבעל הפתח את

 )דברי יונה ח"א דף קל"ו( .ו"ח ת"השי
 

 
 
 

 

 

עניני 'יציאת מצרים'  -ויושע ה' ביום ההוא וגו'  )שמות יד ל(   
 

)סו"פ בא( מבאר שזה שהקב"ה הראה ביציאת מצרים שהטבע  הרמב"ן
מהשלמת בריאת העולם, שהרי כשברא את משועבד לרצונו יתברך, הוא חלק 

עולמו, שזהו באמת הנס הגדול ביותר ששייך, אז עדיין לא היה אף אחד בעולם, 
אח"כ בסוף הבריאה נברא האדם הראשון ומשם נמשך הכל, אבל לא היה אדם 
שהיה יכול להעיד שראה את הבריאה על ידי הבורא, אבל ביציאת מצרים הכל 

ת הטבע, והראה לתבל ומלואו שהוא יכול לעשות ראו איך שהקב"ה שיעבד א
כל מה שרוצה עם הבריאה, והכל משועבד לרצונו יתברך, וזו היא הוכחה שברא 
את העולם יש מאין, נמצא שיציאת מצרים היה זכר למעשה בראשית, כי זהו 
הוכחה וראיה על מעשה בראשית על ידי הבורא, נמצא שזה חלק מהבריאה 

)דברים ד לה( אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין והשלמה אליו, "ואמר 
עוד מלבדו, ואמר )שם לו( מן השמים השמיעך את קולו ליסרך, ועל הארץ 
הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש", וכל אלו הם הוכחה לבריאת 
שמים וארץ על ידי בורא הכל, כיון שבידו לשעבד את הטבע לרצונו כנ"ל. )דברי 

 ב דף ש'(יונה ח"
 

עברו תחלה הצרות של גלות מצרים, היינו משועבדים לפרעה במצרים,  ולכן
יהודים כבר הרגישו על בשרם מה זה צרות, ובנוסף להצרות שעברו, הם גם כן 
קיימו תחלה מקצת מצוות במסירות נפש, המצוות שכבר נתן להם הקב"ה 

וזכו למן שנפל  במרה, אח"כ עברו את הגילויים הגדולים של קריעת ים סוף,
להם לחם מן השמים, כל זה היה הכנה לקבלת התורה, כל זה עזר להם שיהיו 
ראויים לקבל את התורה, ובלא זה אם לא היו מוכנים כראוי, והיו בבחינת כלי 

 שאינו נקי לגמרי, לא היה יכול התורה להכנס לתוכם. )דברי יונה ח"ב דף ס"ו(
 

 לא ומכה מכה כל באמת דהנה' וגו פרתס למען ש"מ ענין עוד לבאר יש אמנם
 לבבו נשבר היה גבול בלי מאריך המכה היה שאם ובודאי מה זמן רק מאריך היה
 במכות התחדשות תמיד שיהיה בכוונה כן עשה ת"השי אבל ומצרים פרעה של

 בלב האמונה יתברר ז"שעי כדי אחרים בענינים העולם טבע ובשינוי אחרות
 כי בשלו שעושה כמי הכל לשנות ויכול יאההבר בכל שולט ת"שהשי ישראל

 עצומה פליאה המכות, והנה באמת תכלית עיקר היה וזה ש"ית בידו הכל
 עליהם הבא הגדולות בהמכות הבחינו ולא התבוננו לא בעצמם שהמצריים

 של הלב הכבדת אחר שולל ללכת עצמם את והניחו חרמה עד אותם והחריב
 שאינו עד האדם עיני שמסמא הטומאה כח רואים אנו מזה אמנם. ועבדיו פרעה
 ל"זצ מסאטמאר ק"מהגה שראיתי וכמו. לפניו ופשוט שגלוי מה אפילו רואה

 דלכאורה בדרך חטאים יורה כן על ה' וישר טוב[ ח כה תהלים] הפסוק שמפרש
 יודע ואינו האדם עיני מסמא החטאים י"שע דהכוונה בדרך חוטאים יורה ל"הול

 החטאים את להחוטא להודיע הישר הדרך מורה יוברחמ ת"והשי כלל שחטא
בדרך. )דברי  חטאים יורה ש"וז לפניו לשוב ויתעורר ת"השי לפני שחטא שידע

(                                                                                                             יונה ח"א דף נ"ב  
 

ת של גלות מצרים, היינו משועבדים לפרעה במצרים, עברו תחלה הצרו ולכן
יהודים כבר הרגישו על בשרם מה זה צרות, ובנוסף להצרות שעברו, הם גם כן 
קיימו תחלה מקצת מצוות במסירות נפש, המצוות שכבר נתן להם הקב"ה 
במרה, אח"כ עברו את הגילויים הגדולים של קריעת ים סוף, וזכו למן שנפל 

ים, כל זה היה הכנה לקבלת התורה, כל זה עזר להם שיהיו להם לחם מן השמ
ראויים לקבל את התורה, ובלא זה אם לא היו מוכנים כראוי, והיו בבחינת כלי 

(     שאינו נקי לגמרי, לא היה יכול התורה להכנס לתוכם. )דברי יונה ח"ב דף ס"ו  
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 מלוקט על הפרשה מבאר תורתו של מרן זצ"ל

 לחמשה עשר בשבט
הבעל"ט שירה-בשלח שב"קשחל ביום   

 

בט מאמר ב' או"א( כותב שקיבל בספה"ק בני יששכר )ש אמנם
להתפלל מחמשה עשר בשבט, שיזמין לו מרבותיו שצריך כבר 

, ורואים כמה יש להשקיע בזה הקב"ה אתרוג כשר יפה ומהודר
לקיים מצות אתרוג וד' מינים בהידור, אבל באמת לאו דוקא 
שכוונתו להתפלל על אתרוג שעולה הרבה ממון, אלא הכוונה בזה 

מהודר, היינו שיהיה ראוי לכך, וזהו על ידי  שיזדמן לו אתרוג
שיהיה הפנימיות שוה להחיצוניות, שיעבוד את השי"ת מתוך 
פנימיות הלב, שהרי כתבו בספרים הק' שהאתרוג מרמז על הלב. 

(                               )דברי יונה ח"ב דף רס"ז  
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