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וכתב . 'שמה יךאלק' ה הפיצך אשר העמים מכל וקבצך ושב ורחמך שבותך את יךקאל' ה ושב' )ñ ,è(כתיב בפרשתן 

 שרויה כביכול שהשכינה מכאן למדו רבותינו, שבותך את והשיב לכתוב לו היה - שבותך את יךקאל' ה ושב' י"רש

  . 'עמהם ישוב שהוא, לעצמו גאולה הכתיב וכשנגאלין, גלותם בצרת ישראל עם
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 (íñ−èô ×¬.)מקור דברי רש"י הוא בגמרא בספרי ובמכילתא, וכך הוא הלשון בגמרא ויש לעיין בדברי רש"י כדלהלן, 

שכינה  -חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. שבכל מקום שגלו 'תניא רבי שמעון בן יוחי אומר, בוא וראה כמה 

 - גלו לבבל  .הנגלה נגליתי לבית אביך בהיותם במצרים וגו' (¾"ï× ,ë ê) שכינה עמהן, שנאמר -עמהן. גלו למצרים 

ושב  ëð)(è ,ñ ó−þ למענכם שולחתי בבלה. ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן, שנאמר (−¾¼−ð− ,èô í) שכינה עמהן, שנאמר

  ה' אלקיך את שבותך, והשיב לא נאמר אלא ושב, מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהן מבין הגליות'.  

 לדוד וכלשון הרב בעל משכילת מקור פירושיו, מפרשי רש"י הקדמונים יסדו לנו יסוד, שרש"י אינו מציין אוהנה 

³−¾êþë) ,ì− (ê אם ובסתם'.  המאמרים דברי שמביא בפירושו דרכו כך ואין אומרו בשם המימרא י"רש שכתב וז"ל 'הזכיר

את שם בעל המימרא, אזי כוונתו בזה להוסיף ביאור על פי שמו של בעל המימרא, או לתרץ בזה דבר  מוסיףרש"י 

הכא, שמצד אחד לא הזכיר את שמו של בעל המימרא 'רבי שמעון בר יוחאי' כדאיתא דבריו מה. ועפי"ז יש לעיין ב

, אם כבר יש לתמוה בכפליםכתב 'רבותינו למדו', ואלא מנם מאידך גיסא לא הביא את המימרא עצמה, בגמרא, א

, ואם אין נפק"מ מי אמר את הדברים, מדוע הוזקק ציין ש'רבותינו' למדו דבר זה, מדוע השמיט את שמו של רשב"י

  . רש"י לכתוב 'רבותינו למדו', ולא הוי ליה למיכתב מידי
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שרויה עם ישראל בצרת גלותם', ותיבת  ÏÂÎÈ·Îעוד יש לדקדק בדברי רש"י, ראש לכל במה שכתב 'שהשכינה 

דבריו בלשון כינוי, על השכינה פתח את שרש"י 'כביכול' לא נאמרה בגמרא, ולשם מה הוסיפה רש"י. עוד יש להבין 

'‰�ÈÎ˘‰˘ גאולה הכתיב כביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותם'. וסיום דבריו 'וכשנגאלין ÂÓˆÚÏ ,‡Â‰˘ ישוב 

  ולא הזכיר לשון שכינה, ויש להבין עומק הדבר.  .עמהם'
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, (ë ,è) , הראשון בפרשת שמותברש"י כמה פעמיםהובא זה שהקב"ה נמצא עם בני ישראל בעת צרתם, כבר ענין והנה 

ולא אילן אחר, משום עמו  - וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה וגו'. וכתב רש"י 'מתוך הסנה ' בדברי הכתוב

 'קים אל משה אהיה אשר אהיה'ויאמר אל (ð− ,è)זה עה"פ ענין הביא רש"י באותה פרשה שוב  .¬ê® ó−ñ−í³), (îאנכי בצרה' 

בפרשת וכן אהיה עמם בצרה זו אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכיות'.  -'אהיה אשר אהיה  זה לשונווגו'. וכתב 

היא היתה לפניו  - כתב רש"י 'כמעשה לבנת הספיר  .'ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר'(×ð, −)  בדברי הכתובמשפטים 

  בשעת השעבוד לזכור צרתן של ישראל, שהיו משועבדים במעשה לבנים'.

 (½è, ¬)שלמדוהו מן הפסוקים בישעיה  ï¬ ³−ò¼³ ’−¼) (³îëþ ðî¼î ,ì ,è ³îô¾ −"ë¾þð ê³ñ−×ôî.,ל דברי רש"י אלו מקורם בחז"ל ובאמת כ

ענין זה ממקומות  כבר למדו 'עמו אנכי בצרה'. ולפי זה, כיון שחז"ל (®î¬ ,ê)'בכל צרתם לו צר'. ומן הפסוק בתהלים 

מכמה פסוקים אחרים גם וכו', והלא רבותינו למדו לימוד זה  Ô‡ÎÓמדו אחרים, צ"ע מדוע כתב רש"י 'רבותינו ל

ולאו דווקא מכאן, ובכלל צ"ע לשם מאי צריך לימוד מדיוק כזה או אחר, כשהדבר נאמר להדיא על ידי דוד המלך 

  בנבואת ישעיה הנביא. גם אח"כ בספר תהלים, ו
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 ארד אנכי' )êþë îô ,ð¾−³(, בדברי הכתוב ·È ÈÏÎ‰ ÏÚ˜¯כל התמיהות נקדים להביא דברים יקרים שכתב את ליישב ע"מ 

 השכינה ירידת הקדים ,עמך ארד אנכי' ה לו שאמר הלשון דוקדקוזה לשונו 'י, וגו' עלה גם אעלך ואנכי מצרימה עמך

 היינו אעלך ואנכי, ממש זה בהיפך נאמר ובעליה, יעקב ירידת היינו עמך, השכינה ירידת היינו ארד אנכי כי, לירידתו

 וחבירו עמוקים למים חבירו את שמוליך למי בזה המשל, השכינה עליית היינו עלה גם כך ואחר, תחילה יעקב עליית

, אחריו והוא המוליכו זה תחילה שמה שירד עד המים לתוך יורד אינו כן על, עומקם ברוב יטבע פן שמה לרדת ירא

 כדי, אחריו ומוליכו תחילה העולה הוא אלא, לבדו במים ישאר והוא תחילה מוליכו שילך רוצה אינו ,בעליה אבל

 רגע בגלות ישראל שיהיו הוא ברוך הקדוש רצה לא כך, במים אחד רגע לבדו הוא ישאר לא בעליה ובין בירידה שבין

  '.ויקר נכון ענין וזהו. יעקב עלית הקדים ובעליה השכינה ירידת בירידה הקדים כן על, השכינה בלא אחד
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שיכול שיהיה אדם עם חבירו בצרה, ומתלוה אליו 'עמו אנכי בצרה'.  בבחינתנמצא עולה מדבריו הבנה מחודשה 

ניחומים ופיוסים ומשתדל בכל כוחו להקל צערו וייסוריו, ומכל מקום לסעדו ולתמכו בכל עת הצרה, ומנחמו בדברי 

בחינת  למרות שגם אז מתקיימתבעת היציאה מן הצרה, יוצא המלוה קודם, ורק אח"כ מוציא את חבירו מן הצרה, 

ם אין בזה ת הצרה עצמה, באותה שעה גופא, אולעל ע אולם אי"ז אלאבכל צרתם לו צר ובחינת עמו אנכי בצרה, 

כל עולמים ברוב רחמיו וחסדיו, לבד מה שהוא בחינת אנכי ארד עמך  אמנם בוראלימוד על היציאה מן הגלות, 

מצרימה, ובכל צרתם לו צר, ועמו אנכי בצרה, הנה נוסף בזה עוד בחינת מחודשה של 'ואנכי אעלך גם עלה'. שדואג 

  ומחזר אחר טובת כל איש ישראל, ומקדים להעלותו מצול דכיות, עוד קודם שהוא כביכול גואל את עצמו.
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כפל הלימודים בענין עמו אנכי בצרה, שבעוד שלימודים הללו מלמדים על עמו אנכי בצרה, בעת הצרה ובזה יובן 

עמם בכל עת ובכל רגע, בכל צער וצער, נמצא הקב"ה שעצמה, ובכל צרתם לו צר בעת שצר להם לישראל עד מאד, 

ו של 'ואנכי אעלך גם עלה'. שהקב"ה מקדים לגאול את ישראל עוד מכל מקום עדיין לא נמצינו למדים על בחינה ז

ודרשו 'ושב ה"א את שבותך'.  בפרשתן במה שכתובגם והוא מופלא מאד, והנה קודם שכביכול הוא גואל את עצמו, 

אעלך ורק אח"כ גם עלה, וזה שכאמור היא באופן של השיבה מן הגלות, מיירי על , 'והשיב לא נאמר אלא ושבחז"ל '

  עיקר החידוש בכתוב דפרשתן, יתר על הכתובים דעמו אנכי בצרה ובכל צרתם לו צר.
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והנה כאשר מתעמקים לעיין בדברי חז"ל בענין עמו אנכי בצרה, שכביכול הקב"ה מצטער בצרתן של ישראל, ונמצא 

האסורים'.  מבית עצמו מתיר חבוש 'אין ):³î×þë) íיש לתמוה, הלוא אמרו חז"ל  עמם בכל צרתם ובכל סבלותם,

מיצר בצרתם של ישראל, ונמצא עמם בתוך גלותם, היאך הוא יכול לגאול אותם בזמן שהוא עצמו ומאחר והקב"ה 

  תענית שם מש"כ בזה. ·Ó‰¯˘"‡כביכול מלך אסור ברהטים, ועי' 

  

ö−ñêèò¾×ö−ñêèò¾×ö−ñêèò¾×ö−ñêèò¾×    ë−³×íë−³×íë−³×íë−³×í    íñîêèíñîêèíñîêèíñîêè    îô®¼ñîô®¼ñîô®¼ñîô®¼ñ , , , ,êîí¾êîí¾êîí¾êîí¾    ëî¾−ëî¾−ëî¾−ëî¾−    óíô¼óíô¼óíô¼óíô¼        
  

 למדו וזה דקדוק דברי רש"י הק' שכתב 'רבותינווהנראה שישנם ב' בחינות בזה, בחינת שכינה, ובחינת הוא עצמו, 

פתח  .עמהם' ישוב שהוא, לעצמו גאולה הכתיב וכשנגאלין, גלותם בצרת ישראל עם שרויה כביכול שהשכינה מכאן

שכינה היא בחינת רחמים מרובים, כבחינת אמא רחמניה על בניה, וזה הלפי שבשכינה וסיים בהוא ישוב עמהם, 

בחינת השראת השכינה בעת הגלות, לרחם על כל איש ישראל בגלותו, שתרחמני בגלותי לגאלני, אך בענין היציאה 

ה, , גיבור איש מלחמה, נמצא הכל עולה יפ'הוא'בחינת מחודשה, בחינת 'הוא ישוב עמהם'. מן הגלות צריך בחינה 
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שהשכינה נמצאת עם ישראל בכל עת וזמן, והיא בחינת אנכי אעלך גם עלה, שמעלה את ישראל עוד קודם לעצמו, 

  אבל בחינת הוא, הגואל ראשון ואחרון, הוא הגואלם מבחוץ.

 וכשנגאלין, גלותם בצרת ישראל עם שרויה ÏÂÎÈ·Î שהשכינה מכאן למדו ובזה ידוקדק לשון רש"י הק' 'רבותינו

·È˙Î‰ בחינת השכינה ובחינת הוא, ודו"ק.בחינות הן, ב' לרמז ש .עמהם' ישוב שהוא, לעצמו אולהג  
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 ¯·Â�È˙Âהוא רבי שמעון בן יוחאי, וכתב הלשון ' , שהשמיט את שם בעל המימראי"ומעתה נבוא ליישב דברי רש

רצה לרמוז לנו הביאור בזה, שרש"י הק' ונראה שגלותם'.  בצרת ישראל עם שרויה כביכול שהשכינה מכאן למדו

 ší −"þêñ ½"¾ −¬îš−ñ’ší −"þêñ ½"¾ −¬îš−ñ’ší −"þêñ ½"¾ −¬îš−ñ’ší −"þêñ ½"¾ −¬îš−ñ  :èñ ³ë¾î"ìþíôñ ¼−šþí þíîïëîî"ìþíôñ ¼−šþí þíîïëîî"ìþíôñ ¼−šþí þíîïëîî"ìþíôñ ¼−šþí þíîïëî (ðî¼î :ë× ³−¾êþë’(¼−’ המקובלים  כתבווהוא ע"פ מה שהוראה והדרכה לדורות, 

רע"ה איתא בזוה"ק 'איתפשטותא דמשה ימנא, וגבי משהשרבי שמעון בר יוחאי היה ניצוץ נשמת משה רבינו רעיא מ

בחינת רבי שמעון בר היא גם בכל איש ישראל, שיהיה בו מכוחו, וכך  נמצאתובכל נפשא'. והיינו שבחינתו בכל דרא 

הכניס 'מה הקב"ה לכל אף רשב"י לכל'. נמצא שרבי שמעון בר יוחאי  ‰¯‰"˜ ‰·ÚÈÊ Ô¯‰‡ ˙È"‡יוחאי, וידוע לשון 

כל איש ישראל, שיהיה כל אחד יכול להתקשר לבחינתו, וזה הלימוד שלימד רשב"י את כל איש ישראל, בכוחו את 

, להרגיש צער וסבל של אחרים, על עצמו ובשרו, 'עמו אנכי בצרה', 'בכל צרתם לו צר'בבחינת  שכל אחד ואחד יהיה

שהוא אחד היינו שכל גלותם'.  רתבצ ישראל עם שרויה כביכול שהשכינה מכאן למדו ¯·Â�È˙Âוזה דקדוק הלשון '

לזכור ולהזכיר מאמר זה, בחינת עמו אנכי בצרה, להיות לו ומחנך ומשפיע לאחרים, יש  קרי רבי -בבחינת רבותינו 

ערו ומצוקתו כאילו עם כל איש ישראל בעת גלותו הכללית והפרטית, להכנס אל תוך תוכיות חדרי נפשו, להרגיש צ

דברי רש"י 'רבותינו למדו מכאן'. להזהיר את כל אשר בשם רבי יכונה, שיידע שזו  מדובר בו עצמו, והוא ביאור

חובתו בעולמו, וזה בחינת אבן הבוחן לכל רב ואב ומחנך, לידע עד כמה יש בו את בחינת עמו אנכי בצרה, עם כל 

  הנשענים עליו ומושפעים הימנו.

  

³îð−ì−í ³ðîë¼³îð−ì−í ³ðîë¼³îð−ì−í ³ðîë¼³îð−ì−í ³ðîë¼        
  

עבודת היחידות,  אחר ויום יום שבכל, ‡"ÁÓˆ ˜„ˆ ˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏÓ ÚÈÊ‰‰¯‰"˜ שהיה אצל  וכבר הזכרנו מעשה נפלא

 לקודש שנכנסו המקרה ויקר, להחליפם נצרך והיה, זיעה מרוב וספוגים רטובים בגדיו היו שקיבל את הפונים אליו,

 ושאלו, לו אשר הקודש בגדי את להחליף היה וצריך, בזיעה ספוגים בגדיו היו אז וגם, ספורים אנשים רק פנימה

 יותר ארך לא כולו הענין וכל, אנשים מעט רק היו לא שהרי ,שבמקדש הקשה היתה לא העבודה היום הרי ק"המשב

 אמר וכה, משל בדרך הרה"ק הצמח צדק לו וביאר, זיעה הרבה כ"בכ ספוגים כבר בגדי הקודש ולמה, רגעים מאיזה

 כך ובגין, לאשורם הדברים את ולהבין השואל נפש את להרגיש צריך אני הרי, נפשו בצרת אלי שנכנס אחד כל, לו

 עלי הזאת העבודה ואחר, הענינים לפנימיות לירד אפשר ואז, השואל בגדי את שוב וללבוש, בגדי את לפשוט עלי

לפי שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ואז להשיב לו לפי , המשיב בגדי את וללבוש השואל בגדי את לפשוט

  . בזיעה ספוגים כבר הבגדים זו מייגעת עבודה שאחר פשיטא כן ואםהמקובל בידי, וכך גם לשני וגם לשלישי, 

  

þ® îñ ó³þ® ñ×ëþ® îñ ó³þ® ñ×ëþ® îñ ó³þ® ñ×ëþ® îñ ó³þ® ñ×ë        
  

ובענין זה צריך כל אחד לעמול ולהתייגע, שכבר מילתנו אמורה שכל אחד הוא בגדר מחנך ומדריך לתלמידיו 

וצריך כל אחד ואחד להבין ולהשכיל בצרת בניו ותלמידיו, להבין העובר עליהם מחשבותם מושפעיו והלמדים ממנו, 

ם ולהבין עומק צערם ומצוקתם, ורגשותיהם, וכביכול להכנס עמהם בצרת גלותם הפרטית, ללבוש מלבושיה

ופעמים רבות שהבנים או התלמידים אינם נוהגים כשורה, ומשתובבים יתר על המידה, או שאינם שומעים בקול 

ההורים והמחנכים, ונצרך להענישם, אך ח"ו לעשות הדבר מתוך כעס וחימה, אלא צריך לישב ביישוב הדעת, להבין 

ן השעות שהיה בבית החינוך, ולהכנס אל תוך מלבושיו, לחשוב ולהבין ולהשכיל את אשר עבר על הילד בכל אות

  כמותו, אז יכולין וצריכין להענישו בעונש הראוי לו, אך ראש לכל צריך ליכנס עמו לתוך עצר גלותו, עמו אנכי בצרה.
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 ל"בחו דר היה שבבחרותו, המעשה מבעל , אזכיר שוב המעשה ששמעתיÚÈÊ ¯"ÂÓ„‡ Ô¯Ó ˜"Î È�˜Ê"‡ובאתרא דמר 

 אנה ידע ולא קריה ברחובות והסתובב, הישיבה מן המשגיח שילחו סיבה איזה ומשום, ישיבה באיזה כאן ולמד

 נחרד ענינו שמע וכאשר, ולמעשיו לו ושאל, א"זיע אדמו"ר העיר ברחוב בו פגע הלילה חצות וקודם, פניו ישית

 לעשות אחר וכששמע שהוא משגיח הישיבה, לא, הישיבה מן שילחו אשר זה הוא מי אצלו ובירר, גופו כל ונזדעזע

א בתימה "זיע אדמו"ר זיע"א לו ואמר, גדולה בפליאה דלתו פתח עלה על יצועו שכבר המשגיח, ועלה לביתו ומיהר

 יכול היה ךהיא מבין ואינו מאד תמה הוא אך, הישיבה מן בחור לשלח שצריך שפעמים מבין שהוא, גדולה ועצומה

והיאך אינו מרגיש בצער  ,ללון היכן לו ואין בשוק מתהלך מישיבתו שבחור יודע שהוא בעוד יצועו, על לעלות

בדבר  ולשבחו של אותו המשגיח ייאמר שקיבל הנזיפה והתוכחה, ותו"מ נתישב תלמידו, ומבקש ומחזר אחר טובתו,

 לשם גדל ה"עם אדמו"ר זיע"א, ושקל ודן כיצד יחזיר הבחור לישיבה, סוף דבר החזיר את הבחור לישיבה, וב

ולתפארת, והקים משפחה שכולם יראים ושלמים, והכל מכוחו של אותו זקן מלא רחמים, כ"ק מרן  ולתהילה

להצילו מרדת שחת, ואמרו צדיק כי טוב  אדמו"ר זיע"א, שנגע בלבו כאב וצער אותו בחור, ופעל ועשה כל שביכלתו

  .כי פרי מעלליהם יאכלון

  

êñêñêñêñ    í®þí®þí®þí®þ    í"ëšíí"ëšíí"ëšíí"ëší    î−í−¾î−í−¾î−í−¾î−í−¾    ³îñèë³îñèë³îñèë³îñèë    ¼èþ¼èþ¼èþ¼èþ    ðìêðìêðìêðìê    êñëêñëêñëêñë    íò−×¾ííò−×¾ííò−×¾ííò−×¾í        
  

וכאמור נתחדש בפרשתן ענין נוסף בזה, מדברי הכלי יקר, שצריך ליתן לבנים ולתלמידים את ההרגשה שלעולם אין 

יהיו עמהם, ולעולם לא יניחום לעצמם בלא השגחה  מזניחים אותם לבדם, ותמיד בעת שהם בתוך המים הזידונים,

'. וע"כ ‰˘Ï ‰ˆ¯ ‰"·˜‰ ÂÈ‰È˘ Ï‡¯˘È ˙ÂÏ‚· Ú‚¯ „Á‡ ‡Ï· ‰�ÈÎ‡ובלא דאגה להם ולצורכיהם, וכלשון הכלי יקר '

נצרך להקדים לירד לפניהם אל המים, להקל מעליהם את הירידה, ולהיות עמהם בכל עת הצרה והגלות הפרטית 

ולהבין את מכאוביהם, ולבד זאת צריך להקדים את עלייתם מן המים עוד קודם למנהיג  שלהם, לשאת את סבלם

עצמו, שידעו תמיד שנמצאים עמהם בכל מעמד ובכל מצב, ובאופן כזה זוכים לגדל בנים ובני בנים עוסקים בתורה 

  אכי"ר.  ,ובמצוות
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