
 
 

 דרעוא דרעוין פ' מטות מסעי תשס"
 

ב משה את מוצאיהם למסעיהם וויכתוגו' אלה מסעי בני ישראל 

 .ואלה מסעיהם למוצאיהםה' על פי 

 

ידועים הדקדוקים מספרים הק' למה נכתב אשר יצאו מארץ 

מצרים, פשיטא שמארץ מצרים יצאו וכי לא יודעים זאת. וגם שינוי 

הם' ואחר כך ,מסעיהם למוצאיהם'. עוד הלשונות: ,מוצאיהם למסעי

צ"ב ,ואלה מוסיף על ענין ראשון', ולכאורה מה מוסיף פה על 

 הראשונים.

 

' ראשי תיבות אלה מסעי בני ישראלאיתא בספר נחל קדומים ש,

אותיות ארבעת הגלויות א'דום מ'די ב'בל י'ון, ו,אלה' מרמז על העגל 

ת וענין הגלויות הכל שאמרו ,אלה אלהיך ישראל'. וביאר דכל סיב

שורשם בחטא העגל, שעבדו עבודה זרה וזה שגרם לכל הגלויות 

 הללו.

 

בי יוחנן משום ר בירמר אוהביאור, דאיתא בגמרא )ע"ז ד:(: 

)דברים ה, ותו מעשה דכתיב היו ישראל ראוין לא לאבן יוחאי  מעוןש

 ותי כלור את כל מצומי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמכו( 

וכו', עיי"ש, ואחרי שהיו במצב כזה מרומם של קבלת התורה  הימים

ואמר הקב"ה ,אני אמרתי אלקים אתם', ובפרט אחר ארבעים יום 

שעלה משה לשמים ודאי לא היו ישראל שבאותו הדור ראויין לזה, 

רק להורות תשובה לרבים נתכוון, היינו להורות לכל יהודי בכל מצב 

יקות השי"ת ח"ו והתלכלך בחטאים שהוא אף על פי שנפרד מדב

ופשעים אף על פי כן יכול לשוב לדרך המלך ולשוב בתשובה שלמה 

לפניו, ולהגיע אחר כך למדרגה נעלית יותר ממה שהיה לפני זה, 

שיוכל לעבוד את השי"ת ביתר שאת ועוז. וכדאי' בספרים הק': יעקב 

ע חבל נחלתו', שכמו חבל קרוע ופרום שאם קושר את מקום הקר

מתחזק המקום יותר ממקודם, כמו כן יהודי שח"ו נקרע מדביקות 

בהשי"ת ונפל לבירא עמיקתא אף על פי כן אחר כך כששב בתשובה 

ומתחרט על מעשיו זוכה להגיע למדרגה יותר גבוהה ממה שהיה 

קודם לכן. וזה היה ענין העגל להורות תשובה לרבים, שאף על פי 

אלהיך ישראל ח"ו אף על פי  שנפלו לשפל המצב ואמרו לעגל אלה

כן אפשר לחזור בתשובה ולהגיע למדרגה גדולה יותר. וכמו שכתוב 

לי' )שמות לב, י(, אין ועתה אלא הניחה בספר הק' אמרי אמת ,ועתה 

לשון תשובה, היינו שעכשיו אחרי שחזרו בתשובה נייחא ליה מזה 

 שחטאו כיון שנתעלה במדרגה יותר גבוהה ממה שהיה.

 

ן אריכות הגלות, שהיא דוגמת גלות מצרים שהיה הכל וזה עני

 -בחשבון וכל צער גדול וקטן הכל היה כדי להגיע לתכלית הנרצית 

קבלת התורה, וכל מה שעבדו בחומר ולבנים וזעקתם מן העבודה 

במצרים הכל היה בשביל שאחר כך יוכלו לצאת ממצרים להגיע להר 

כשיו, בין גלות פרטית, סיני. וכמו כן כל אריכות הגלות הגדולה ע

שנמצא כאשר נכשל האדם ח"ו בחטא ונמצא שלוקח חיותו ית' 

לגלות כדאיתא בלקו"א שזה גלות השכינה, ובין הגלות כללית של 

בני ישראל, הכל מחושב ומתוקן היטב כדי שאחר כך יוכלו להתעלות 

ויש  .וכל הנפילה זה לצורך עליה כי סומך ה' לכל הנופלים ,יותר

אדם משום שהרגיש בעצמו שהגיע לאיזה מדרגה ומפילים שנופל ה

אותו כדי להראותו שעדיין צריך לעבודה תמידית, ואחר כך מתעלה 

יותר ונודע כי כל הנפילה הייתה בחשבון כדי שאחר כך יתעלה יותר 

 והזדונות יהפכו לזכיות.

 

אשר יצאו מארץ מצרים',  אלה מסעי בני ישראלוזה יש לומר ,

היו מסיבת חטא העגל שהיה כדי להורות תשובה שכל הגלויות 

 ', כמו כן כלב משה את מוצאיהם למסעיהםוויכתכמו כן , .לרבים

הכל  - ךלם יהודי שח"ו נפרד מדביקות בהשי"ת ויוצא מדרך המעפ

 .למסעיהם, על מנת שאחר כך יחזרו בתשובה ויתעלו יותר -בחשבון 

ענין ראשון, שאחר ' ו' מוסיף על ואלה מסעיהם למוצאיהםוממילא ,

ה כדי הכך כאשר חוזרים בתשובה רואים שכל הנפילה שלהם הי

להגיע למסעיהם, וכל היציאה היתה בשביל מסעיהם, שיוכלו לעבוד 

 את השי"ת בעבדות יותר חזקה ותקיפה ממה שהיה לפני זה.

 

יעזור השי"ת שנוכל לשוב בתשובה שלמה ולעבדו במחשבה 

ערי המקלט עש"ט הק' זי"ע ששלשת ממרן הב וכדאי'דיבור ומעשה, 

שאם שומר עצמו במחשבה דיבור ומעשה יכול  רומזים לענין זה,

 )בלתי מוגה(                                                                               גואל הדם.מלהינצל 

 
 

  



 
 וכל מעשהו באמונה

 

החול בכי בימות  -ימים אלו מיוחדים ומיועדים לביהמ"ק 

אם  .פיה והשתוקקות לבנינויומספד על חורבנו, ובשב"ק צ

נרצה לתמצת את החסר לנו בהעדר ביהמ"ק, כמדומני 

חוסר ההכרה  -חסרון האמונה שההגדרה הפשוטה לכך היא 

במציאות הבוי"ת בכל המישורים ובכל הנושאים, בכל המצבים 

 ובכל הזמנים, זהו החסר הגדול ביותר בעידן הגלות.

 

ולם כפי שאומרים "פנינו אל העתיד", כיצד ניתן למלאות א

כיצד ממלאים את חלל הלב באמונה תמימה  -את החסר 

 וברורה בהשי"ת?

 

כבר הזכרנו מעל גבי במה זו מה ששמעתי מהרב פינחס 

גרסטל הי"ו כי אם תשאל אדם האם הוא רעב או צמא הרי 

שר תשאל שהוא יכול לענות לך מיד בצורה ברורה, מדוע א"כ כא

ך ויתבלבל הוא יסתב", אותו "האם אתה בשמחה ובטוב לבב

 בתשובתו?

 

המציאות גם בשאר רחשי הלב, לכשתשאל  ךכמדומני שכ

הוא יתקשה לענות מבלי להתבלבל,  "?אדם "האם יש לך אמונה

אין זאת אלא שכה רחוקים אנו מלדעת את המתרחש בין 

ו גורמות לנו בנו עד אשר אפילו שאלות פשוטות שכאליכותלי ל

 להתבלבל!

 

"בין איך נאך מויחל", אבל  דברים אחריםאולם אם לגבי 

מדוע א"כ איננו מודעים  ,האמונה הלא היא יסוד יהדותנו

 מדוע איננו עוסקים באופן יומיומי בטיפוחה? -מצבה לבבירור 

 

ודאי שבידיעה כולנו יודעים ומאמינים שקיים בורא בודאי ו

ולתו", אולם כפי ששמעתי פעם ממרן לעולם "אמת מלכנו אפס ז

אדמו"ר שליט"א כאשר התענין לאחר התקבצות חבורת 

האברכים על מה נסובו הדיבורים בחבורה, ולאחמ"כ הוסיף 

ואמר שיש להרבות בחבורה בדיבורי אמונה, כי אמונה היא 

מלשון צמיחה וגידול,  - את הדסה" אומןמלשון הפסוק "ויהי 

ליה להיות תמיד במצב של צמיחה כלומר האמונה בלב האדם ע

 וגדילה.

 

כולנו מכירים את מאמרו של מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע על 

הנאמר בנביא על עם ישראל בתקופת החורבן "אבדה האמונה 

האמונה אבדה מהם מחמת שלא חזרו על  -נכרתה מפיהם"  

חזר'ן " –דיבורי אמונה, זוהי הדרך הברורה אותה התוו לנו 

סגנון זאת כבר ירגיש כל אחד לפי  -שפה  -ו צורה , באיז"אמונה

ללא עשיית הצעד המינימלי והמתבקש,  -נפשו, אולם ללא זאת 

 נתקשה עד מאד להצהיר כי מבקשים אנו חיי אמונה!

 
 ,לכב' אחי ורעי חברי המערכת הי"ו

 .""אני מאמין באמונה שלימה שכל דברי הנביאים אמת

את משה רבינו ע"ה היתה "אני מאמין באמונה שלימה שנבו

 ."ים לקודמים לפניו ולבאים אחריוחכמאמיתית שהוא היה אב ל

מחרוזים אלו משמע שכוונת העיקרים היא להאמין באמיתת 

ושאר הנביאים שבכתבי הק'. אמנם מדברי  בינורה נבואות מש

מוכח שכונת היסוד היא  תורההדי יסו כותהרמב"ם בפ"ז מהל

וכן בייחודה של נבואת )להאמין באמיתת ענין הנבואה בכללותה 

ל מנבא את בני -משה(, כלשונו בה"א: מיסודי הדת לידע שהא

. ונ"ל הביאור בזה הוא שהנבואה מיסודי הדת היא משום "האדם

ושבע"פ מן השמים  כתבשברה שאמונתנו שמשה קבל את התו

נשארת בטהרתה מדור דור, נשענת ומסרה לנו, ושמסורתנו 

ושאר הנביאים לדורותם, כדאי'  בינורה באמיתת נבואת מש

 בזוה"ק )במדבר קנ"ה(, שכל הנביאים ניבאו בכח משה. 

במשך הדורות שלפני החורבן הנבואה היתה חוויה נפוצה 

בישראל, שרבו הנביאים ביננו, כפליים כיוצאי מצרים )מגילה 

קשה לנו  כ"כ הרבה דורות מאז , מאחר שחלפוי"ד.(. אמנם

לתפוס את ענין הנבואה. ענין הנבואה ביסודה, מבאר הרה"ג ר' 

שמשון פינקוס זצ"ל, הינה תקשורת בין ה' לבנ"א בבהירות 

נפלאה. נבואה פירושה "לראות," כמ"ש )שמ"א ט', ט'(, "כי 

בחזון הנבואה אדם רואה  ".לנביא היום יקרא לפנים הרואה

וטין משאר בנ"א המגששים באפילת הבלי מציאות אחרת לחל

העולם. חשוב לזכור שהנביאים לא רק גילו לנו עתידות אלא גם 

נו בדברי מוסר והדרכה. וכה דברי הגר"א זצ"ל )משלי ט"ז, והור

ד'(: "כשהיו הנביאים היו הולכים אל הנביאים לדרוש את ה', והיה 

שרש הנביא אומר עפ"י משפט הנבואה דרכו אשר ילך בה לפי 

  ".נשמתו ולפי טבעת גופו

ליתר ביאור נדלה ממעיינות דב"ק האדמו"ר מפיאסעצנא זי"ע 

הי"ד )מג' המאמרים שנדפסו בסוף ס' חובת התלמידים(: חז"ל 

קבעו )פסח' ס"ו.( שישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הן. 

אף  "."בני נביאים" הינם פרחי נביאים, נביאים "בזעיר אנפין

ואה בישראל מימי קדם, נשתייר איזה רוח נבואה גם שפסקה הנב

הבת קול  העתה. רוח נבואה זה, כתורת הבעש"ט זי"ע, הינ

היוצאת בכ"י מחורב לעוררנו לחזור לחיק אבינו שבשמים, כילד 

קט הרואה את אביו מרחוק ורץ לקראתו לחבקו ולנשקו. "מיום 

ים לא שחרב ביהמ"ק אע"פ שניטלה נבואה מן הנביאים, מן החכמ

ניטלה" )ב"ב י"ב.(. פי' הרמב"ן: "אע"פ שניטלה נבואת 

הנביאים, שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים בדרך החכמה 

עפי"ז אפשר  ".לא ניטלה, אלא יודעים האמת ברוה"ק שבקרבם

להסיק שהצדיקים חכמי הנפש, אף בדורנו, שדעתם רחבה, 

בות מידותיהם אצילות, פורשים מהבלי העולם, וכו', בעק

הנביאים מימי קדם )עי' ברמב"ם שם(, עומדים הכן להדריכנו 

 בעבודתנו, יהי ה' בעזרנו לשמוע ללקחם. 

בגעגועים לישועתנו הכללית והפרטית 

 ולהתקשר באילנא דחיי,

 בולטימור –דניאל אברהם סקלר 



 
 אלה מסעי בני ישראל.

ז לא היה יכול להבין איך איש ישראל אוכל, ביז וואנעט ער א

אריין גיפארן אין די מ"ב מסעות, אז הבין, ולאחר כן כשנתאכסן 

 אצלו אורח כבר תחב לו המאכל לתוך פיו בידיו הקדושים.

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(        

 

לכאורה אינו מובן  ,מצריםארץ אשר יצאו מ איתא בדברי שלום:

ת וצוצנכי המסעות היו לגאול את ה ילראה ונ ,למה נכתב כאן

שורש  הביציאת מצרים והי הת היוותחילת ושורש הגאול קדושים,ה

 . עכ"ל.מצריםארץ ת על כן כתב אשר יצאו מוכל הגאול

דזה הדרך בעבודה דבכל עת שעולה ממדרגה למדריגה  היינוו

ומשיג משהו בעבודת השי"ת, צריך שגם מאידך גיסא יוציא הרע 

בטל את ה"עיר מקרבו בבחינת סור מרע, וכל כמה שעולה יותר י

 .)איוב יא, יב(פרא אדם יולד" 

 (בדרך יום שב"ק פ' מטו"מ תשס"ו)מרן אדמו"ר שליט"א 

 

 כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות.

חודש מנחם אב. "מנחם" מלשון "ינחם" וכדפי' רש"י חשב 

-מחשבה אחרת ממה שחושב עד עתה. וכן אצל בלעם: "לא איש א

היינו לחשוב מחשבה אחרת ממה שחשב ל ויכזב ובן אדם ויתנחם", 

עד עתה. ולעתיד לבוא יראו איך שהשי"ת הוא בעל הנחמות, 

שיראו שכל מה שחשבו בזמן הגלות על הנסיונות והקשיים יראו 

שהכל היה בעצם טוב, ויחשבו מחשבה אחרת לראות את הטוב 

 האמיתי שהיה, והכל היה רק הסתר.

 מטו"מ תשס"ו( בדרך יום שב"ק פ' )מרן אדמו"ר שליט"א

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים

 שהשמחה במעונם
 

 הי"ושלמה אלבום  גהרה"
 הי"ויעקב צבי ולדמן הרה"ח 
 לונדון -רב בית המדרש קרלין  -הי"ו יחיאל פראנד הרה"ג 

 לארוסי הבנים
 הי"ואהרן אלבום הבה"ח 
 והי"נח ולדמן הבה"ח 

 לאירוסיהם

 זמנים ליו"ד של כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע:

 ' ז' מנ"א:היום 

 50.7   הסעה לביה"ח:

 חזו"א –ר"ע  ובותדרך תחנות ברחמתחנת ר"ע שמואל הנביא 

 5057   עליה לציון:

 בבית החיים שומרי שבת בני ברק

 :55רח' מהרש"ל  בהיכל ישיבתנו הק' – ' מנ"אליל ו' אור לח

 .800  :וסעודת הילולא מעריב

 .000   עריכת השולחן:

 הגליון נדבת

 הי"ו יהודה דובינקי וב"ב חהרה"
 

 זי"ע מרן אדמו"ר מוהרחה"דכ"ק  זקנם לרגל יו"ד

 ח' מנחם אב תשל"ח

 

 מכון

 קוידינוב -"באר חפרוה שרים" 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

  
 

 ברכת מזל טוב 
 

 נשגר מעומקא דליבא לידידנו היקר והנעלה

 ר בכל מאודו למען גליונינו "נחלי אורה"המסו

 האברך החשוב פרי עץ חיים
 

 הי"וזילברפרב יואל שמעון הרב 
 

 למז"טהי"ו  אברהם אליעזרכמר לרגל הולדת בנו 
 

 ויה"ר שיזכה לגדלו לחנכו ולחכמו לתורה ועבודה כרצונו הטוב

 וירווה ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת ותענוג דקדושה 

 רוב שמחה והרחבת הדעת. מתוך

 
 המאחלים מקרב לב,

 מערכת "נחלי אורה"

 

 

 כו.-כד יו"ד אהרן הכהןר"ח  א ו

 טז.-יד מסעי ב ש

 ג א
 

 כט.

 כט:  ד ב

 ל. יו"ד האר"י הק' זי"ע ה ג

 ו ד
 

 ל:

 ז ה
 

 לא.

 כח-כו: יו"ד מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע ח ו
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