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 ח' בשבט תשע"ו -לעי"נ הר"ר חיים משה בן שמואל ז"ל 

 "ויהי בשלח... כי קרוב הוא" )יג, יז(
וההסבר בפסוק "כי קרוב הוא" ביארו בספרים שהעם הם 
קרוביו של הקב"ה כמו שנאמר לבני ישראל "עם קרובו", ולכן 
לא הנהיג הקב"ה את עם ישראל כמו את כל העולם, אלא 

וזה לנו  -הקב"ה בכבודו ובעצמו מוליך את כלל ישראל לפניהם 
ללמוד על האהבה הגדולה שרוחש הקב"ה לכלל ישראל ואנו 
צריכים וחבים לו אהבה נגד אהבה, שהרי אם הוא בכבודו 
ובעצמו מנהיג אותנו באהבה על אחת כמה וכמה שאנחנו 
חייבים לו חוב גדול של אהבה, והאיך נשיב כן להקב"ה ע"י 
שנעבוד אותו בלב שלם, ואף אם היצר הרע מנסה להשפיל 
אותנו, אל ניכנע לו, אלא אדרבה בזה שנתגבר נרגיש את "הכי 

 )על פי הדעת זקנים( רוב הוא". ק
 

שים עלו בני ישראל מארץ מצרים ויקח ו"וחמ
 משה את עצמות יוסף עמו " )יג, יח(

בנ"י עסקו בביזת מצרים וצבירת זהב ואילו משה עסק במצוות. 
לפיכך, הרי זה "עמו". לפי שמצוה אדם לוקח עמו ואילו כסף 

א ירד אחריו וזהב אין אדם לוקח עמו, אלא הם נשארים כאן; "ל
 )כלי יקר( כבודו" )תהלים מט(. 

 

 "ויקח משה את עצמות יוסף" )יג, יט(
משה לקח את עצמיותו של יוסף, ותוכן רוחו, שבשעה שקיבל 
משה עליו להיות מנהיגם של ישראל, קיבל עליו ללמוד מיוסף, 
מה יוסף שילם לאחיו טובה תחת רעה )"אנכי אכלכל אתכם"(, 

להתנהג עם צאן מרעיתו במידה זו, כך משה נטל על עצמו 
לשנות את קשי ערפם בסבלנות וסלחנות ולגמול להם אך טוב. 

 )ע"פ הדרוש(
 

"וייהפך לבב פרעה ועבדיו, ויאמרו מה זאת 
 עשינו כי שילחנו את ישראל מעבדנו" )יד, ה(

ותמוה, וכי מה היה להם לעשות, הלא היו מוכרחים לשלחם. 
דע שישראל צריכים להיות אמנם, פרעה מכשף גדול היה וי

במצרים ארבע מאות שנה, ואך מחמת קושי השעבוד הוקדם 
הקץ ויצאו אחר רד"ו שנה, כידוע. וזהו שאמרו: "מה זאת 
עשינו" שהקשינו עליהם את עול השעבוד, כי בזה "שילחנו את 
ישראל מעבדנו", ובלא קושי השעבוד היו בני ישראל עדיין 

 )דברי מאיר(  במצרים. 
 

 עמו לקח עמו" )יד, ו( "ואת
שגור היה על פיו של כ"ק מרן אדמו"ר ה"בית ישראל" מגור 
זצוק"ל, משם צדיקים תלמידי הבעש"ט זי"ע: "ומה פרעה 
הרשע, שהיה קליפה גדולה מסטרא דשמאלא, כתוב בו "ואת 
עמו לקח עמו", אם כן הלא על פי הכלל ש"מדה טובה מרובה", 

מו את כל המסתופפין כל שכן שאיש צדיק מסוגל לקחת ע

בצלו, כל הנפשות המקושרים והנכנעים אליו, ולהעלותם 
 )פאר ישראל( למדרגות בקודש". 

 

"ופרעה הקריב... והנה מצרים נוסע אחריהם... 
 ויצעקו בני ישראל אל ה"' )יד, י(

משראו בנ"י כח עצום כזה של מסירות נפש מצד הטומאה, 
ב ראשונה( ומפזר כאשר פרעה מחרף את נפשו )"ופרעה הקרי

את ממונו )"אחלק שלל"(, צעקו אל השי"ת וביקשו, כי יהיה גם 
להם כוחות של מסירות נפש, למען יוכלו לעמוד נגד מסירות 
נפשו של פרעה. השיב להם השי"ת: "מה תצעק... ויסעו" 
)שמות יד( יוכיחו נא את מסירת נפשם ע"י נסיעה לתוך הים 

 ושת לוי()קד וממילא יתגברו על המצרים. 
 

 "ויצעקו בני ישראל אל ד'" )יד, י(
צעקו בני ישראל אל ד' אחרי התבוננות שלא נותר להם למי 
לצעוק אלא אך ורק אל ד'. היה עובדא אצל ר' אהרן ד"ר 
גארדיא, הרופא למלך פרוסיה שנהפך לבעל תשובה מובהק, 
תלמידו של המגיד הגדול ממזריטש, שנכנסה אליו בבהלה 

וקראה לו בקול נפחד שיבוא להציל את אביה, נערה יהודיה 
שהוא חולה אנוש. קם הרופא והוציא את בגדו מן הקמטר 
בנחת, במתינות, ניקה את הבגד במברשת ופנה לאחריו וצחצח 
את מנעליו, כמי שאינו ממהר ללכת. ידעה העלמה שכל רגע 
יקר וגורלי, פכרה ידיה מרוב צער, ולבסוף בגודל ייאושה קראה 

לב. 'רבונו של עולם, גם הרופא אינו נחפז לבוא, אם כן בנהמת 
הושיעה אתה לבדך'. מיד אמר לה רבי אהרן, לכי לשלום, שכבר 
הוטב לאביך ויבריא. וכך היה. אחר כך הסביר רבי אהרן 
למקורביו, מדבריה היכרתי שהמצב לאחר ייאוש, ורק לד' 
 הישועה, עשיתי פעולה לשבור את לבה עוד יותר עד שתצעק

 מעצמה אל ד' ותמשיך ממרום הישועה. 
 )ממעינות הנצח(

 

 "ויצעקו בני ישראל אל ד'" )יד, י(
צעקו בני ישראל אל ד', אחרי התבוננות מי גרם להם כל זה, 
שכאשר ראו שבא עליהם פרעה, עמדו והתבוננו מי הוא השולח 
אותו. ויש להבין זאת על פי משל: שאם מצליפים בשוט על גבו 

חיל הסוס לרוץ, הוא חושב לברוח מפני ההצלפות של סוס, מת
ואינו יודע שהמצליף נוסע עמו, אבל כשמצליפים באדם שומה 
עליו להחזיר את פניו ולהתבונן מיהו המצליף, בשבטו של מי 

ד( -הוא מתייסר, הלא בשבט שאמר עליו דוד )תהלים כג
 'שבטך ומשענתך המה ינחמוני'. 
 זצוק"ל()הרה"ק ר' מרדכי חיים מסלונים 

 

 "ד' ילחם לכם ואתם תחרישון" )יד, יד(
ידוע מפי ספרים וסופרים שע"י שהאדם שומר פיו ולשונו בעת 

זוכה לפרנסה. וכלשונו של  -אחרים -התפילה מלדבר דברי
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ה"מי שבירך" מהתוספות יו"ט ז"ל. וזהו "ה' ילחם לכם", שה' 
ישפיע עליכם לחם לאכול, בתנאי "ואתם תחרישון" בעת 

 התפילה. 
 ניצוצי אורות עמ' א'( -)כ"ק אדמו"ר מסקאליע זצוק"ל 

 

"ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל 
 בני ישראל ויסעו" )יד, טו(

לי" תמוהה היא, וכי תשובתו של הקב"ה למשה "מה תצעק א
מה עוד ביכלתו של משה לעשות אם לא לצעק, ואל מי עוד 
יוכל לפנות אם לא אל הקב"ה? הרב משה קלר זצ"ל בספרו 

 "טללי אורות" מבאר את הדברים באמצעות משל:
אדם עשיר וגיבור גדול כעס על בנו יחידו בשל התנהגותו 

לו הבן הקלוקלת, ובכעסו כי רב שלח אותו מביתו. הסתובב 
ברחובות העיר בעירום ובחוסר כל, וכשגברה הצינה וכל מוצא 
אחר לא נראה לו, הוא פנה אל אחד מן השכנים בבקשה שידבר 
עם אביו שיחוס וירחם עליו ויתן לו לכל הפחות נעלים ובגדים. 
השכן התמלא רחמים על הבן המסכן ומיהר לקבל על עצמו 

 את השליחות.
והפציר בו: אנא, רחם על בנך... הוא הוא הגיע אל שכנו העשיר, 

הולך ערום ויחף, והקור הנורא חודר לעצמותיו ומחליא אותו... 
כששמע השכן את פנייתו נענה ואמר: אדרבה, במקום לדבר 

דבר על כך עם בני... הרי אני אביו, וכי סבור  –על הענין אתי 
 אתה שאין לבי שותת דם על שקר לו?

עזור, מכיון שאני מצווה לחנך אולם בכל זאת אינני יכול ל
אותו... דבר אתו אתה, אפוא, אמר לו שייטיב את דרכיו 

אתן לו הכל. בשעה שהיו  –ומעשיו, ובאותו רגע שישוב אלי 
היה שרם של  –ממשיך הרב קלר  –ישראל נתונים בצרה 

מצרים עומד ומקטרג עליהם: הללו עובדי עבודה זרה והללו 
אלו מאלו?... באותה שעה לא עובדי עבודה זרה, מה נשתנו 

היתה לאבותינו שום זכות לישועה, כמו שנאמר: "ואעבור 
 עליך... ואת ערום ועריה".

ברוב רחמיו רצה הקב"ה להצילם, אלא שהיה צורך בזכות, 
לפיכך כאשר בא משה וביקש להצילם, עונה לו הקב"ה: לא 

אלא מעם ישראל! "דבר אל בני  –ממני צריך אתה לבקש זאת 
אמר להם שיעשו מעשה שכרוכה בו מסירות  –אל ויסעו" ישר

נפש, ועל ידי כך ייסתם פי המקטרג והם יזכו בכל השפע המוכן 
 עבורם.

 

 "ויבקעו המים" )יד, כא(
הגמרא במסכת סוטה דף ב' אומרת "וקשין לזווגן כקריעת ים 

 סוף".
בספר "עולמו של אבא" מאיר את מאמר הגמ' באופן הבא: 
פעמים קורה שכשהשדכן ניגש להציע לבחור שידוך, אף 
שהשידוך הגון מכל הבחינות בכל זאת הבחור דוחה אותו 
ובשום אופן אינו מוכן לשמוע. כעבור שנה או שנתיים שוב 
מציעים לבחור זה את אותו השידוך, הוא כבר רוצה בזה והכל 

למזל טוב. כך גם קרה בקריעת ים סוף, עם ישראל כבר נגמר 

התקדמו לכיוון הים סוף, אך שבו על עקבותיהם )כמו שנאמר 
דבר אל בני ישראל וישובו(, ושוב חזרו והתקדמו לכיוון הים עד 
שחצו אותו, ולכן שפיר השוו חז"ל את זיווגו של אדם לקריעת 

 ים סוף.
 

 "מימינם ומשמאלם" )יד, כב(
נסיון העושר ונסיון העוני. נסיון העושר  -סוגי נסיונות יש שני 

הוא, שלמרות עושרו של האדם לא יגבה לבו אלא יזכור תמיד 
שהכול בא לו מאת ה'. נסיון העוני הוא, שחרף עוניו ודוחקו 

 יישאר נאמן לה' ולתורתו.
 -אין מים אלא תורה  –זהו שרמז הכתוב: "והמים להם חומה" 

גם מנסיון העשירות, וגם  -ישראל, "מימינם" התורה מגינה על 
 מנסיון העניות. -"משמאלם" 

 (525)מבוסס ע"פ ליקוטי שיחות כרך ב, עמ' 
 

"וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים 
 א(-ל, טו-וגו' אז ישיר משה ובני ישראל" )יד

יש להבין, מדוע חיכו בני ישראל עד עתה ולא אמרו שירה בזמן 
פי משל: -ת עשר המכות. הדבר יובן עלשקיבלו המצרים א

לאחד שהיה בבשרו כיב של מוגלה, והרופא קבע שיש לחפור 
בבשר החי ולהוציאה. מובן, שהדבר כרוך בכאבים עזים, ואי 
אפשר לעשותו בפעם אחת. בכל יום היה הרופא בא, חותך 
מעט, ומחליף את התחבושות. בכל יום היה החולה מתחנן 

יכאיב לו עוד, ובכל פעם היה הרופא  לפניו שירפה ממנו ולא
מנחמו: "הנה אנו מסיימים, הנה גמרנו", אבל למחרת היה בא 
וממשיך במלאכתו, עד שהחולה פסק להאמין לו, שיהיה סוף 
וקץ לעינויו ומכאובו. יום אחד ראה הרופא שהפצע מנוקז כולו, 
הולך ומחלים, והיום יהיה הטיפול האחרון. ביקש לשמח את לב 

, ואמר לו: "היום הוא באמת היום האחרון", וכדי שיאמין החולה
לדבריו, שבר לעיניו את סכין הניתוחים. כך היו בני ישראל 
משועבדים במצרים, וראו את המכות ניחתות על המצרים, 
ועדיין לא נגאלו. כאשר כבר יצאו ממצרים, רדפו אחריהם 

בליבם  המצרים להחזירם. ועל כן, כשחצו את ים סוף, עדיין היה
חשש: "כשם שאנו יוצאים מצד זה, כן המצרים יוצאים מצד 
אחר", ויחזרו להשתעבד. רק כאשר ראו את מצרים מת על 

 שפת הים, ידעו שגאולתם הושלמה ושוררו את השירה. 
 )בן איש חי(

 

את היד הגדולה אשר עשה ד' "וירא ישראל 
 לא( ויאמינו בד' ובמשה עבדו" )יד, ...במצרים
לפי הגמרא במסכת סוטה )יב:(, שמבארת הפסוק ויש לומר 

"ותרא את התיבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה" 
שנתארכה ידה של בתיה, והוציאה את משה רבינו מהמים, 
ואולי זהו "וירא ישראל את היד הגדולה" ועכשיו הבינו שמבלי 
משה לא היו יוצאים ממצרים וזהו "ויאמינו בד' ובמשה עבדו". 

 ()לב אריה



 

 ~3 ~ 

 וסיפורים ליקוטים 
 בשלח - נפלאים

 
"ויראו העם את ד' ויאמינו בד' ובמשה עבדו" 

 )יד, לא(
מסופר על שני אברכים שהתיידדו זה עם זה, האחד היה חסיד  
שנסע לצדיק, ואילו השני לא היה מן החסידים. השפיע החסיד 
על חברו שיסע עמו לרבו. בשבתם אצל שלחן הרבי התפעל 
 אותו מתנגד מהרגשת הקדושה החופפת שם. החסיד שם לב

שהחבר זוכה להרגיש יותר ממנו עצמו, וחלשה דעתו. נכנס 
למחרת לרבי, וטען, הייתכן, אני נוסע לכאן פעמים כה רבות, 
ולא זכיתי לראות ולהרגיש, מה שאותו מתנגד זוכה בפעם 
הראשונה. השיבו הרבי: אכן, כך צריך להיות. מתנגד צריך 

'ויראו לראות. אולם חסיד צריך להאמין. וכמו שכתוב בפסוק 
העם את ה', העם כידוע רומז על הפשוטים והפחותים, הם 
צריכים לראות. אבל הם בני העליה 'ויאמינו בה' ובמשה עבדו', 

 הם האמינו. 
 )יגדיל תורה(

 

"ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבדות" 
 )יד, נה(

ולמה נאמר 'אופן' לשון יחיד? יש לומר: כי יש מרכבות בנות 
אשר חסרו שני האופנים הן היו הולכות בנקל על שני אופנים וכ

הקרח, כי מי הים נקרשו והיו לקרח. לכן הסיר ה' רק אופן אחד, 
  וינהגהו בכבדות. 

 )ה'טור' על התורה(
 

 "סוס ורוכבו רמה בים" )טו, א(
הקב"ה מביא לדין סוס ורוכבו, הקב"ה דן את המצרי: למה 

, ודן את הסוס: רדפת אחרי בני? והוא אומר: "הסוס הריצני"
למה הרצת אחרי בני? אומר הסוס: "המצרי הריצני", והקב"ה דן 

 את שניהם כמו שנאמר: סוס ורוכבו רמה בים.
 

 "אז ישיר" )טו, א(
לישראל היו נסים גדולים בתקופת גלותם במצרים ובעת 
הליכתם במדבר. מדוע אמרו שירה רק על בקיעת הים ולא על 

בי ישראל מרוז'ין, שבני ישראל נסים שקדמו לה? אלא, אומר ר
אמרו שירה דווקא על נס זה, כיון שדרכו הגיעו לאמונה שלמה 

 "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". –בקב"ה 
 

 "ה' איש מלחמה" )טו, ג(
 בעל מלחמה )רש"י( 

הוא בעל על המלחמה, שולט עליה ועומד מעל לגילויים 
 -האכזריים של המלחמה, אף בשעת מלחמה הוא בעל רחמים 

  ה' שמו. 
 )עיטורי תורה(

 

"ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה 
 כד(-וגו' וילונו העם וגו'" )טו, כג

ה"חפץ חיים" עורר מפסוקים אלו להתבונן על דרכי פיתוי 
 12ני ישראל לא היו רחוקים מאילים, ששם היו היצר, שאף שב

מעינות מים, בכל זאת לא המתינו, ומיד: "וילונו על משה 
לאמור מה נשתה" )שם כד( וכן היום, דרך היצר לפתות את 
האדם שצריך פרנסתו מיד תוך זמן קצר, ואין לו בטחון ואורך 

 ז( "ברוך הגבר-רוח, אלא ממהר הוא להתלונן. נאמר בירמיה )יז
אשר יבטח בד' והיה ד' מבטחו", כלומר שהבוטח באמת ובלב 
שלם בהשם יתברך, אזי "והיה ד' מבטחו" ד' יתברך יהיה 
מבטחו ולא יירא מכל דבר רע. בענין זה מסופר על טייח עני, 
שהקשיב לדרשתו של רבי ישראל מסלנט זצ"ל על מעלתה של 

ל, מידת הביטחון. לאחר הדרשה, ניגש הטייח אל רבי ישרא
ובתום לבו שאלו: "אם אבטח בד' שאקבל עשרת אלפים 
רובלים אכן אקבלם?" "בודאי", השיב רבי ישראל. "אני ערב 
לכך". עזב אפוא הטייח את עבודתו, ושיקע עצמו בבית 
המדרש. שם למד חומש ואמר תהלים, וכל כולו ציפיה לעשרת 
אלפי הרובלים שיבואו. כך חלפו כמה שבועות, והכסף בושש 

וא. מביתו של הטיח כלתה הפרוטה, וילדיו רעבו ללחם. לב
החליט האיש לפנות אל רבי ישראל ולברר, מדוע לא נתקיימה 
עדיין ההבטחה. שמע רבי ישראל לדבריו והשיב, כי מאמין הוא 
שהטייח אכן יקבל את הכסף, ואולם המשיך: "אם פקעה 
סבלנותך, מוכן אני לערוך חליפין עמך. אתן לך עתה חמשת 
אלפים רובלים, וכשתקבל את עשרת האלפים תתנם לי". 
בשמחה רבה הסכים הטייח להצעה, ואז גער בו רבי ישראל 
ואמר לו: "אם מוכן אתה להחליף עשרת אלפים רובלים 
בחמשת אלפים, משמע אין בך בטחון מלא שבאמת תקבלם, 

 ואם אין לך בטחון אל תצפה לקבלם". 
 )פרנסה טובה(

 

כלו לשתות מים ממרה כי "ויבאו מרתה ולא י
 מרים הם על כן קרא שמה מרה" )טו, כג(

על אותם אנשים המנסים להאשים במיעוט לימודם את זוגתם, 
המליץ רבינו בעל ה'ויואל משה' זצ"ל מסאטמער את הפסוק 
הזה באמרו: ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. הם לא 

ל האשה יכלו לשתות מים )אין מים אלא תורה( ממרה בגל
הממררת את חייהם, אבל האמת היא כי מרים הם הבעלים 
עצמם אינם רוצים ללמוד, אך תולים את כל העוול באשה, וזה 

  על כן קרא שמה מרה. 
 )תורות ועובדות מבית רבותינו(

 

 "ויורהו ה' עץ" )טו, כה(
מכאן אמר כ"ק האדמו"ר רבי שלום מבעלזא, רמז לשמחת 

ה" כאומרים "מתי נשתה"? העם התלונן "מה נשת פורים:
"ויורהו ה' עץ" הוא העץ שתלו עליו את המן ובניו, בפורים 

 תשתו.
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"כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים 
 עליך כי אני ד' רופאך" )טו, כו(

יובן על פי מה שאמר אדמו"ר הזקן מווראקא זצוק"ל, כשנשלח 
משמים חולאת, נשלח תיכף רפואת ד' שיוכלו להתרפאות 

ה הזאת, ואם הרפואה איננה בעולם אזי מוכרח החולאה ברפוא
להסתלק, וסיפר מעשה שבא לרבינו אחד בקובלנא על חולאת, 
ציוה עליו רבינו הק' לנסוע לוורשא ושם בבית מרקחת פלוני יש 
זו התרופה, ותיקח זה ותשרוף אותו, וכן עשה האיש ונתרפא, 

קחת ואמר שמזו התרופה לא היה עוד בעולם רק בבית המר
הזה, וכיון שנסתלק התרופה הכרח להסתלק החולאה. ובזה 
נראה לפרש 'כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך', 
כי למצרים שלחתי מכות בלי תרופה, אבל דע שאני ד' רופאך, 
אם לך אשלח, אזי דע שיש תרופה ותבקש ואאיר עיניך ותראה 

 )הוצק חן עמוד ח'( התרופה. 
 

שמתי במצרים לא אשים "כל המחלה אשר 
 עליך כי אני ה' רופאך" )טו, כו(

המחלה של מצרים היתה בזה שהקב"ה נעל בעדם את דרך 
התשובה, כי הכביד את לב פרעה, ואת זאת לא אשים עליך, 
אלא אדרבה "כי אני ה' רופאך" שהקב"ה מעוררם לחזור 

 בתשובה כדכתיב "ומל ה' אלוקיך את לבבך". 
 ()מרן החתם סופר זי"ע

  

 "כי אני ה' רופאך" )טו, כו(
עד כמה גדול כוחה של אמונה, סיפר הגר"ח קנייבסקי שליט"א: 
הגאון ר' יצחק אלחנן זצ"ל היה מספר ששמע מרופאו של 
הקיסר, שבא אל הקיסר בערב שבת אחה"צ, וכשיצא ממנו 
המתינה לו אשה אחת והתחננה על נפשה כי בנה חולה מאד, 

ראה שהוא כבר גוסס וכי אפסו כל ושיכנס לראותו. נכנס, ו
התקוות, ובכל זאת רשם "רצעפט" שתלך לבית המרקחת 
ותקנו אלו התרופות, ותתן לחולה כל י"ז דקות ארבע טיפות. 
ביום ראשון עבר הרופא במקום, וראה את הבחור הזה מסתובב 
כבר ברחוב, התפלא עד מאוד ונכנס אל אמו לשאול מה ארע. 

ה קרוב לכניסת השבת, וחשבתי שבין וסיפרה לו, הנה כבר הי
כה לא אשיג את כל התרופות, והרי מיהו הרופא האמיתי אני 
יודעת, לכן הרתחתי מים ושמתי בו את ה"רצעפט", ונתתי 

 לחולה כל י"ז דקות ארבע טיפות מהמים, וב"ה הבריא. 
 )דרך שיחה(

 

"כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים 
 כו( עליך כי אני ד' רופאך" )טו,

דרשו רז"ל )סנהדרין קא.( "ואם אשים, כי אני ד'" וכו', והקשה 
המהרש"א כי העיקר חסר מן הספר שאינו כתיב ואם אשים. 
ויש לומר על דרך הלצה, כי דרך הרופאים שאומרים לחולה 
אתה בעצמך גרמת לך כי אכלת דבר פלוני או שתית דבר פלוני, 

א בעצמו הגורם לו והנה האמת הוא כי כל היסורים של אדם הו
בעוונותיו, אך השם יתברך ברוך הוא ברוב רחמנותו אף על פי 
כן הוא רופא אותו, ואינו אומר לו הלא אתה גרמת לך. וזהו לא 
אשים עליך פירוש לא אאשים אותך לאמר שאתה בעצמך הוא 

 )מאור עינים( הגורם, כי אני ד' רופאך, וק"ל. 
 

 "למען אנסנו הילך בתורתי" )טז, ד(
הנה הנסיון אינו אלא דמיון, הסביר זאת הסבא מנובהרדוק  

זצ"ל בדרך משל. בדרך הלוכו ביום השבת, נתקל אדם במטבע 
נוצצת אשר נראתה לו כמטבע של זהב. מיד החל לחקור אחרי 
היתרים שונים כדי לטלטלה, אף על פי שהיא מוקצה, כי הוא 

פן מומחה, חפץ מאד לזכות במציאה זו. והנה, הזדמן למקום חל
בקי בטיבן של מטבעות, הוא התבונן במטבע וקבע באופן ברור 
על פי ראייה, שאין מטבע זה אלא אסימון שאין לו כל ערך. מיד 
רווח לו למוצא והוא הסתלק מן המקום. הנסיון שהיה לו לפני 
שעה קלה נעלם מיד לנוכח דבריו של המומחה. כך גם נסיונות 

עוד אנו סבורים שאמנם מטבע העולם הזה, הנסיון קיים כל 
זהב מונח לפנינו. בשעה זו תבער בנו אש היצר ונחפש היתרים 
שונים ומשונים כדי להתיר לנפשנו את תאוותיה. לעומת זאת, 
אם נסיר את המסווה מעל פני היצר, ונוכיח לעצמנו ולזולתנו 
שכל הנסיונות הינם דמיון ותו לא. אם נחדיר ללבנו שמטבע 

אסימון נוצץ ואין לה כל ערך, מיד כל הנסיונות  הזהב אינה אלא
יעלמו ודרכנו תהיה סלולה לפנינו כמישור להתעלות רוחנית 

 )קובץ "למען אנסנו"( ולעליה בדרך ד'. 
 

 "וצא הלחם בעמלק מחר" )יז, ט(
פירש הרבי מסלונים: הילחם בעמלק המפתה אותך בכל עת  

וות, רק לא לאמור: "מחר" תעסוק בתורה, "מחר" תקיים המצ
 עכשיו...

 

 "וצא הלחם בעמלק" )יז, ט(
וקשה מדוע אצל הים נאמר "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" 

 וכאן נאמר "וצא הלחם בעמלק"?
ויש לומר דכאשר המלחמה היא על הגשמיות ועל הגוף יש 
לבטוח בהשם יתברך, אולם כאשר המלחמה היא על הרוחניות, 

האויב, ומכיון שעמלק בא  צריך האדם לקום בעוז ולהלחם כנגד
להסיתם ולהדיחם מדרך ה' על כן צריך להלחם כנגדו בכל 

 תוקף.
 

 "והיה כאשר ירים משה ידו" )יז, יא(
ולא כתיב "כאשר הרים", לומר לך שבכל דור ודור כאשר ירים 
משה את ידו, היינו כוח התורה, אז וגבר ישראל, ואם לאו ח"ו 

 )חפץ חיים( וגבר עמלק. 
 

 א גוט שבת 
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