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  !לנו' בנערינו ובזקננו נלך כי חג ה

  :ירושליםהעיר בשערי  'אדר ב' ז בתאריך – םהיו נכוני
  !דולה בישראלספר התורה הגוהכנסת תהלוכת 

ג אהרן שטרן "הרהרבני קבר דוד המלך  -השבוע זכינו  :אמר הכותב

רבי  ר"ק האדמו"ככנס אל מעונו של ילה ,א ואנכי כותב השורות"שליט

בכדי לקבוע את הזמן בו נכניס יחדיו  ,נהריהב א"ליטאבוחצירא שחי דוד 

ראל דוד מלך יש' המשיח  לכבודו של עם ישראל את ספר התורהכל עם 

  .םחי וקי

לקיים את מאמר הנביא הוא בכדי , מטרת כתיבת ספר התורה הזה, כזכור

שכלו כל הקיצין ועדיין עם ישראל שבאחרית הימים כאשר יבינו , הושע

או אז , אין לנו מלך ומושיעו בעת צרה ומצוקה יםנמצא ואנו לא נושענו

 שיופיע במלוא הדרואלוקיהם ' את ה בכל כוחם ונפשםלבקש  ישכילו

ואת בנין בית  שיתגלה ואת דוד מלכם ויפרוש את סוכת שלומו עליהם

  .המקדש שיבנה

בזאת הם  ,בים יחדיו ספר תורהכותבארץ ובעולם כאשר עם ישראל 

ה שאין לנו שיור אלא "קבהם מראים להשכ, אלוקיהם' מבקשים את ה

  .ואורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא התורה הזאת

מלך  דודוכאשר עם ישראל כותבים את ספר התורה הזה לכבודו של 

     .גאלנושיבוא ל' הלהתגלות משיח  ביקוש הגדולהם מראים את ה ,ישראל
חי רבי דוד  ר"ק האדמו"כ לפני כחודשיים כאשר נכנסנו אל, כזכור

הוא וב את האות הראשונה בספר התורה תבכדי לכ א"ליטאבוחצירא ש

תכתבו את הספר תורה כמה שיותר ": אמר והורה לנו דברים נחרצים

  !...אני מקוה שתספיקו "!...זמןאין לכם הרבה , מהר

ומיוחדת אנחנו מתכננים לערוך תהלוכה מפוארת וכאשר אמרנו לפניו ש

 רבבות עם ישראלבה ישתתפו , שכמותה עדיין לא הייתהלספר התורה 

   :ענה ואמר, כראוי וכיאה למלכות ,בראשותם של גדולי וצדיקי ישראל

עם ישראל יתן לו את ספר  –בתהלוכה ישתתף כבר משיח צדקנו "

   "...יובילו שי למורא" "מלכים שי לך יובילו"ה התורה במתנ

שוב אליו בכדי לקבוע את הזמן של המעמד הגדול נכנסנו , כאמורהשבוע 

  .עם ישראל את ספר התורה בו נכניס יחדיו

קבע רבי דוד , לאחר בדיקות מעמיקות בכמה וכמה תאריכים שונים

פטירתו של יום  ,)חמישי ליל(בשנה זו  'אדר ב' ז כי התאריך, א"שליט

 ,חה הזוהשמ בוע אתקהוא הזמן הראוי והמיוחד ל ,משה רבנו עליו השלום

  !"כי כל מה שקשור עם משה רבנו זה ראוי ומסוגל"באומרו 

•   

מה יש לומר : א"רבי דוד שליטר "האדמושאלתי את , לקראת צאתנו

  ?לעם ישראל על הזמן הקשה בו אנו מצויים

שיש מספיק  לא מרגישיםדיין ע" :)אני מצטט את לשונו( בכאב ענה ואמר

 ,צריכים לחזור יותר בתשובה מתוך עומק הלב !שברון הלב בעם ישראל

הרי כל מטרת הצרות והמצוקות של ! נו משהומה רוצה מע"הרי הקב

 האם – חבלי משיח הם בכדי ליישר את לבבם של ישראל בתשובה שלימה

   !?האם הלב שלנו כבר שבור מספיק? תאנו כבר מבינים זא

אך אסור להיות  ,מרוב הצרות הנוראות שראלה אדישות בעם יישנ

  !?שיהיו צרות גדולות יותר – למה אנחנו מחכים, שיםפט

אך מה , הטרגדיות הפוקדות אותנו הנכון שאנשים בוכים מרוב כאב למרא

יות עבדים סיקים את המסקנה לעשות תשובה ולההאם גם מ? הלאה

   ?ה"נאמנים אל הקב

   !"בתשובה נשובנבין את המסר ובואו ו... נים לשנה זומיהרי יש את כל הס

  

  

  

   ...?"נזכה השנה לגילוי, ואם נחזור בתשובה שלימה" :המשכתי לשאול

אל "ה "דוד המלך יכל לבקש מהקב. עדיין אנחנו בהסתרה" :ענה ואמר בכאב

קדש עצמך "אנו צריכים קצת לטהר את ה, אך מה אנו"! ניך ממניפתסתר 

  !בכדי שנהיה ראויים לבקש זאת "במותר לך

ה ולהתחבר אל אבינו שובה שלימזור בתלח אך צריכים, מניםית כל הסיש א

  ."שבשמים

•   

זמן ): "ח סימן נג"ת או"שו( ע"זי" כתב סופר"בעל ה ק"הגהידועה אמרתו של 

א באשר  –ה "ואפילו משה רבנו ע, ולבא לפומא לא גלה, וםהגאולה חתום וסת

ידע למתי קץ לא  –ולו נגלו כל תעלומות התורה וסתרי החכמה ' בסוד ה

, גדולים וקטנים, אבל יש דבר נגלה שכל אחד יודע. בלתי לה לבדו ידוע, הפלאות

   "...היום אם בקולו תשמעו": והוא

 "וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה) "כז, דברים כט(ה "וזה שאמר משה רבנו ע

הנסתרות הוא , "אלקינו' הנסתרות לה" )שם כח( ואמר, וועד מתי לא ידענ', וכו

, אלקינו הוא' רק לה, אינו ידוע אפילו לי, זמן קבוע לגאולה בל יאחר עוד

לעשות : "אומה הו, "ינוולבנ"ואפילו " לנו", שבו הוא דבר נגלה כל כך" והנגלות"

   ...אם בקולו תשמעוןהיום  –" י התורה הזאתאת כל דבר
  

  פרשת בשלח 
 

  )א ,טו(אז ישיר משה ובני ישראל 
אמר משה בזכות . שמונה בגמטריה' אז' –" אז ישיר משה", מובא במכילתא

  . המילה שהיא ביום השמיני נקרע לעם ישראל הים

  .ולכאורה צריך להבין מה הקשר בין מצוות מילה לקריעת ים סוף

על פי דברי , א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כביאור נפלא שמעתי מאת 

בתחילה  הים סירב, בשעה שבא משה לקרוע את הים) שמות רבה כא ו(המדרש 

 ,בטענה שהוא נברא ביום השלישי והאדם ביום השישי, בשביל ישראל יקרעלה

אין הים רוצה , ה"אמר משה להקב. לכן הוא לא אמור להישמע להוראותיו

  .ומיד נקרע הים, ה ימינו על יד ימינו של משה"נתן הקב. להיקרע

ו ה ימינו על יד ימינ"ומדוע כשנתן הקב? ולכאורה מה היה הוויכוח בין משה לים

שתנאי ) כז ,יד(בפרשתנו  'האור החיים הקוביאר ? מיד נקרע הים, של משה

שכל הבריאה והטבע יהיו כפופים ומשעובדים , ה בבריאת העולם"עשה הקב

ויהגה בו יומם  'שכל מי שימסור עצמו על לימוד התורה הק, לתורה ועמליה

, הים להיקרעולכן לא רצה . ח לגזור ולעשות עם הטבע כרצונויהיה לו כ, ולילה

ח למשה לקרוע כ עוד לא היה הכ"וא, לו את התורהכי עדיין בני ישראל לא קיב

, ה אמר שעל אף שבני ישראל לא קיבלו בפועל את התורה"אבל הקב. את הים

ח למשול על יש להם כבר את הכ ולכן, אולם הם עתידים לקבל את התורה

מפני שימינו רומז על , ה ימינו על ימינו של משה"וזה מה שהניח הקב. הטבע

ח התורה שעתידים ולכן בכ" מימינו אש דת למו) "ב, דברים לג(התורה כדכתיב 

  . 'ד הק"עכת. חייב הים להיקרע להם, בני ישראל לקבל

)  מדרש תנחומא משפטים ה. מדרש רבה משפטים יב(ל "וידועים דברי חז

חכמים  אמרו לו, שאונקלוס הגר רצה ללמוד תורה אך לא הבין את התורה

כי ערלת הברית היא , שהוא לא יוכל להבין התורה כל זמן שהוא לא יהיה מהול

  . גם ערלת הלב וסותמת את הבנת התורה

שבזכות מצוות מילה "את דברי המכילתא  א"ר שליט"מרן אדמוולפי זה ביאר 

שעם ישראל נימולים לשמונה ימים וממילא סר מהם  , כי כשנודע לים "נקרע הים

אם כן חייב הוא להיות כפוף להם , והם יכולים להבין את התורה סתימת הלב

  . ולכן הוא מיד נקרע להם

  



 

  
  

במצרים ויראו העם ' וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה

  )לא, יד(ובמשה עבדו ' ויאמינו בה' את ה
הלא ראו במצרים ? וכי עד קריעת ים סוף לא האמינו, ונשאלת השאלה

הרי אמרו , ועוד יותר קשה? ה"ומופתיו של הקבעצמה את כל אותותיו 

, כלומר, ל שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא"חז

אז מדוע כתוב , היה להם התגלות אלוקית וראו במוחשיות את השכינה

  ?"ידיעה"זה כבר ממש , "אמונה"הרי זה לא " 'ויאמינו בה"כאן 

במצרים , היא הנותנת ע"ב זיק רבי ישראל מטשורטקו"הרהאלא הסביר 

חשבו בני ישראל בלבם שכבר ראו כביכול , כשראו את האותות והמופתים

ולא , "ידיעה"והיה נדמה להם כי הם בבחינת , את כל יכולתו יתברך

וראו שכל מכות מצרים היו רק , אולם כשהגיעו לים סוף". אמונה"בבחינת 

בשר ודם להשיג  מעתה שאין בכח הבינו, "יד"לעומת כל ה" אצבע"כ

ומעתה הבינו שככל שיראו , ולדעת את כל יכולתו יתברך ואת מהותו

, "ידיעה"ולא ישיגו לעולם דרגת , לא יעמדו על תכלית כוחו יתברך –וידעו 

   "...אמונה"אלא דרגת 

•   

ק רבי "הרהכי פעם הגיע חסיד ישיש אל , כיוצא בזה מסופר בפי חסידים

  הרבי מאותם שזכו עוד להסתופף בצילו של  הואהיה ו, ע"ין זי'ישראל מרוז

הכרת אכן את הרבי : ק מרוזין"וישאלהו הרה, ע"זי' בוז'ברוך ממעז' ר

    ..."אבל האמנתי בו, לא הכרתיו: "ענה החסיד בחכמה ויאמר'? בוז'ממעז

הנה בני !... כך צריך להיות: ואמר, ע מתשובתו"ין זי'ק מרוז"נהנה הרה

זה אלי "ושוררו , כשראו הכל בהתגלות נפלאה, ישראל בקריעת ים סוף

וזאת כי באותה שעה , "ויאמינו"מכל מקום לא נאמר בהם אלא , "ואנוהו

וטען באזניהם שרק , גבוהה ביקש היצר הרע להטעותם במחשבת כפירה

אבל , אינו קיים –ומה שלא ראו בעיניהם , קיים –מה שהתגלה לעיניהם 

והתחזקו באמונה פשוטה , חר דבריובני ישראל לא הסכימו להתפתות א

מכל מקום בודאי יש עוד הרבה , ותמימה שאחרי כל השגתם הנפלאה

אמונה " 'ויאמינו בה"וזה ... ולא נגלה לעיניהם אלא אפס קצהו, מעבר לכך

  ...עם כל ההשגות –פשוטה 

יש לדעת שככל שמשיגים אין זה , במשה עבדו, וכך גם באמונה בצדיק

  ...ו לא תראהאלא אפס קצהו וכול
  .)מדרש פליאה( יתא דרבי ישמעאלימה ראה בר –וס הים ראה וינ

יתא דרבי ימה ראה בר -״הים ראה וינוס  )פליאה(מדרש מובא ב

המדרש כיצד משתייכת לכאורה צריכים להבין את דברי . ישמעאל״

  ? ישמעאל לקריעת ים סוף' ברייתא דר

  :הסברים נפלאים לפרש את מדרש פליאה זה 4נביא בפניכם 

 א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כההסבר הראשון שמעתי מאת 

״וישב הים ) כז .יד(זי״ע על הפס׳ ' הק "אור החיים"דברי השהסביר על פי 

אור "הופירש  .לתנאו הראשון )א"שמות רבה פכ(ל "דאמרו חזלאיתנו״ 

״הקב״ה התנה עם כל מעשי בראשית שיהיו  אלא? מה היה התנאי" החיים

וממשלתם עליהם , ולעשות כל מה שיגזרו עליהם, התורה כפופים ללומדי

ולכן נקרע הים כי הם אמורים לקבל את  !כממשלת הבורא ברוך הוא״

  .התורה

מה ראה  -״הים ראה וינוס  :כ ההסבר בדברי המדרש פליאה"אוזהו 

״בשלוש : ון שראה את דברי ר׳ ישמעאלימכ! ברייתא דרבי ישמעאל״

שעם ישראל לומד ודורש זאת אומרת , ם״עשרה מידות התורה נדרשת בה

" אור החיים"כדברי ה מיד נקרע ונחתך לפניהםכ "א  ,את כללי התורה

, הקב״ה התנה עם כל מעשי בראשית שיהיו כפופים ללומדי התורהש"' הק

וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך , ולעשות כל מה שיגזרו עליהם

  ...הוא״

•   

דהנה בגמרא  :"אבן יחזקאל"בספר  ל מובא"עוד הסבר לדברי המדרש הנ

טענו לו , ה לתת את התורה לעם ישראל"מובא שכשרצה הקב:) שבת פח(

מדוע , כלומר, "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו"מלאכי השרת 

ומובא בשם ? ואינך משאירה ברשותנו, נותן אתה את התורה לבני האדם

שכפי שכשאדם מוכר ', בר מצרא'ע שהמלאכים באו בטענת "א זי"החיד

דהיינו לאדם ', בר מצרא'למכור אותה ל, לכתחילה, צריך הוא, קרקע

ולכן , כך גם אנו עד עתה היינו סמוכים לתורה, שברשותו קרקע סמוכה

  .עליך להעדיף אותנו

עם ', בר מצרא, 'שאף שמלאכים הם באמת, אמנם יש להשיב על כך

. ילו על בר מצראולבן יש עדיפות אפ, ה"ישראל הם הבנים של הקב

מכך שיכולים הם לעשות , ומהיכן רואים אנו שעם ישראל נקראים בנים

לא היה בכוחם , שאם לא היו הם בנים, תשובה ועוונותיהם מתכפרים

מלך שמחל על כבודו אין כבודו 'ו, ה הוא מלך"שהרי הקב, לעשות תשובה

היתה  ואם כן אף לאדם שחטא ופגע בכבודו של מלכו של עולם לא', מחול

אב 'הרי , ואם הם בנים, אלא מכאן שבני ישראל נקראים בנים. מחילה

  .ועל כן מועילה תשובה לכפר על העוונות', שמחל על כבודו כבודו מחול

  

  
  
 
 

שהרי ודאי שלרבי , לכן נבקע הים רק לאחר שראה ברייתא דרבי ישמעאל

אלמלא עשה ישמעאל בן אברהם ' ישמעאל'ישמעאל לא היו קוראים בשם 

שהרי אין קוראים , )ב"ע' בבא בתרא טז(כמבואר בגמרא , בה בסוף ימיותשו

  .בשמו של רשע

אלא מכך שקראו לרבי ישמעאל בשם זה מוכח שההלכה היא שישמעאל עשה 

ומובן כיצד ניתן היה לבקוע לבני ישראל , תשובה בסוף ימיו ותשובתו התקבלה

  ....כיון שכבר עשו תשובה, את הים למרות שחטאו במצרים

•   

דכפי שהבאנו  :"ילקוט הגרשוני"בספר ל מובא "עוד הסבר לדברי המדרש הנ

שכשבני ישראל עמדו על , הסבירו) בשלח רמז רלד, ילקוט שמעוני(ל "חז, לעיל

מדוע מטביע אתה את המצרים : ה ואמר"בא השר של מצרים לפני הקב, ים סוף

הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי "הרי , וקורע את הים לפני בני ישראל

שאין להשוות , ואחת מן התשובות שאפשר להשיב על טענה זו? "עבודה זרה

אך הרי היו , ישראל אמנם עבדו עבודה זרה שכן עם, כלל בין ישראל למצרים

, המצרים לעומת זאת חיו בטוב ובנעימים. מכפריםויסורים , להם יסורים קשים

  .לכן מגיע להם שיענשו על שעבדו עבודה זרה, לא היו להם שום יסורים

רבי יוחנן : הובאו שתי דעות.) ברכות ה(בגמרא ? ומנין יודעים שיסורים מכפרים

מה שן ועין שהן אחד מאבריו של : "אומר שלומדים זאת בקל וחומר משן ועין

על אחת כמה  –יסורין שממרקין כל גופו של אדם , עבד יוצא בהן לחרות –אדם 

ר ברית במלח ונאמר נאמ: "וריש קיש סובר שלומדים זאת מגזרה שוה". וכמה

מלח ממתקת את  –מה ברית האמור במלח , נאמר ברית במלח: ברית ביסורין

, אם כן". יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדם –אף ברית האמור ביסורין , הבשר

ג "שתיים מתוך י, או מקל וחומר או מגזרה שוה? מהיכן יודעים שיסורים מכפרים

וזהו שאמרו . בברייתא דרבי ישמעאל האמורות, המדות שהתורה נדרשת בהן

  ...ל שהים נס מפני הברייתא דרבי ישמעאל"חז

•   

לשון הפסוק הוא  :"קהלת יצחק"ל מובא בספר "עוד הסבר לדברי המדרש הנ

" ראה וינוס"ולכאורה צריכים להבין המילים , "הים ראה וינוס הירדן יסב לאחור"

שנאמר על הירדן שהוא לשון " לאחור יסוב"ו, שנאמר על הים שהוא לשון עבר

  ? מה הפשר בין שינויי הלשון, עתיד

, כלומר, "הירדן יסוב לאחור"משום ש? ומדוע, "הים ראה וינוס: "אלא הכוונה כך

: ונשא הים קל וחומר בעצמו, הים ראה שעתיד הירדן לסוב לאחור מפני יהושע

על אחת כמה וכמה  לפני משה רבו, כך, תלמידו של משה, ומה אם לפני יהושע

  .שצריך להיבקע בפניו
ברייתא דרבי "? מה ראה הים שנס מפני משה: וזהו כוונת המדרש פליאה

שהוא אחת מן המדות האמורות , הוא נשא בעצמו קל וחומר, "ישמעאל ראה

  .בברייתא של רבי ישמעאל

  ) טז ,יד(ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו 
 אהרה״ק המקובל האלקי רבי שמשון מאוסטרופולינפלא גילה כאן  וסוד פירוש

שבפסוק זה מרומז שהקב״ה אמר למשה להשתמש בב׳ שמותיו הוי״ה  - זי״ע

  ! ואדנו״ת בכדי לבקוע את הים

, הרים את תיבת ״מטך״ אל האותיות שמעליהם -״ואתה הרם את מטך״ ? כיצד

מעל , ׳ נמצאת האות י׳מעל האות ט. מעל האות מ׳ נמצאת האות נ׳, ובכן

  . ״ניל״: עלה בידך. האות כ׳ נמצאת האות ל׳

מתחת , ובכן, הוריד את תיבת ״ידך״ אל האותיות שמתחתיה -״ונטה את ידך״ 

מתחת האות כ׳ , מתחת האות ד׳ נמצאת האות ג׳. האות י׳ נמצאת האות ט׳

  . ״טגי״: עלה בידך. נמצאת האות י׳

על האות , על האות י׳ נמצאת האות כ׳, ם״האותיות שעל תיבת ״י -״על הים״ 

  . ״כן״: עלה בידך. מ׳ נמצאת האות נ׳

   182סה״כ  -״ כן״ ״טגי״ ״ניל״: יוצא לנו 

שזהו המספר של שני שמות  91יוצא , יםיתחלק את מה שבידך לשנ -״ובקעהו״ 

וא״כ בצירוף שני שמותיו יתברך הללו נבקע , י-אדנושם של הקב״ה שם הוי״ה 
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