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מצרים לצבאתם ביד  עי בני ישראל אשר יצאו מארץסאלה מ

 )א ,לג(משה ואהרן 
. תשועת עולמים״ '״ישראל נושע בה) יט. פרק מה(הנביא ישעיה אומר 

, בכבודו ובעצמו, כביכול, הישועה של ישראל היא על ידי הקב״ה כאשר

אבל אם הישועה על ידי שליח אז אין הישועה , אז הישועה נצחית

ומכיון שיציאת מצרים היתה על . וברבות הימים עלולה להיפסק, נצחית

בכבודו , כביכול, ולא על ידי הקב״ה, ידי משה ואהרן שלוחי הקב״ה

שהרי גלינו מארצינו , זו גאולה שיש אחריה גלויותלפיכך היתה , ובעצמו

ועוד גברה עלינו מלכות יון , ואח״כ היינו בגלות בידי מדי, ע״י בבל

 .והאחרון הכביד עלינו גלות רומי, הרשעה

שזהו מאמר  הרה״ק בעל השארית מנחם מוישווא זי״עהסביר , ולפי זה

עי ארבעת ״אלה מסעי בני ישראל״ שהוצרכו להיות במס: הכתוב כאן

אחרי ״אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם״ היה זה מחמת . הגלויות

ולפיכך היתה זו גאולה שיש , שהגאולה ממצרים היתה ״ביד משה ואהרן״

״ מבלי אמצעי של בשר 'אמנם כאשר ״ישראל נושע בה, אחריה גלות

. אז ישועה זאת היא ״תשועת עולמים״ שאין היא נפסקת לעולם, ודם

ראשי  דני ישראל״ מכוונות כנגבסעי מלה א״: תיבותולפיכך ראשי ה

שעל אף שיצאנו מארץ , אדום מדי בבל יון: התיבות של ארבעת הגלויות

מכל מקום לא היתה גאולה זו בגדר תשועת עולמים והוצרכנו , מצרים

  ... להתגלגל בארבעת הגלויות הנ״ל

 )כד, לג(עו מהר שפר ויחנו בחרדה סוי
ישנם סודות , ות שנמנו כאן בפרשת מסעיידוע הוא הדבר שבכל המסע

ורמזים נסתרים על כל מסעיהם ודרכם של בני ישראל בכל הדורות עד 

וגדולי הדורות שבכל דור ודור היו מפרשים ומוצאים כל , לעצם היום הזה

 .מיני רמוזים בפסוקים הללו

עם  הרה״ק החוזה מלובלין זי״עמסופר כי פעם אחת בעת יושבו של 

ידועים לי הסודות של כל מ״ב המסעות שבפרשה : ר לפניהםאמ, תלמידיו

  ...מלבד הסוד של ״ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה״ שאינני יודע מהו, זו

את זה : ואמר הרה״ק רבי צבי הירש מזידטשוב זי״ענענה מיד תלמידו 

, :)מסכת שבת פט(לפי דברי חז״ל המופלאים : ואף אסביר לכם! אני יודע

ומה נעשה , בניך חטאו לי: לו הקב״ה לאברהם אבינו ״לעתיד לבוא יאמר

יאמר לו הקב״ה אלך אצל ! יענה לו אברהם ימחו על קדושת שמך? בדינם

יעקב אבינו שהיה מורגל בחיי חיותו לצער גידול בנים ואולי מתוך כך 

: יענה לו יעקב? ואמר לפניו בניך חטאו ומה נעשה בדינם, ירחם על בניו

בניך : מיד ילך הקב״ה אל יצחק וכך גם יאמר לו! ימחו על קדושת שמך

? רבש״ע הם בני ולא בניך: מיד ישיב לו יצחק? חטאו ומה נעשה בדינם

, הרי בשעה שהקדימו לפניך נעשה ונשמע קראת להם ״בני בכורי״

ואז ימשיך יצחק ויעשה חשבון עם ... ?ועכשיו הם רק בני ולא בניך

תוריד ממנו את העשרים שנה ! שבעים שנה? כמה חייו של אדם, הקב״ה

תוריד גם מהם , נשאר רק חמישים, הראשונים שהוא עוד לא בר עונשין

מתוכם תוריד , נשאר רק עשרים וחמש, עשרים וחמש שנה שהם הלילות

שנים עשרה וחצי שנה שבהם יוצא שאדם מתפלל ואוכל ועושה את 

  ת אז אם אתה סובל א. הצטרכויותיו נשאר רק שנים עשרה וחצי שנה

  

  

  

חצי עלי וחצי (פלגא עלי ופלגא עלך , אז בא ונתחלק ,ואם לאו ,כולם בסדר

 ...וכך יפטור יצחק אבינו את עם ישראל מהעונש) עליך

 -זהו סוד הכתוב כאן ״ויסעו מהר״ : ואמר המשיך הרה״ק מזידטשוב זי״ע

לא כאברהם (בפמליא של מעלה נסעו והלכו מדבריו של אברהם שנקרא הר 

שופריה (נסעו והלכו גם מדבריו של יעקב שנקרא ״שפר״  -פר״ ״ש) שקראו הר

 -״ויחנו בחרדה״ .) בבא מציעא פד, דיעקב מעין שופריה דאדם הראשון

  ...על שם ״ויחרד יצחק חרדה גדולה״, נתקבלו דבריו של יצחק שנקרא חרדה

  ) טז ,לג(יני ויחנו בקברות התאוה סעו ממדבר סוי
ואלמלא ', של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו״יצרו :) סוכה נב(איתא בגמרא 

״כל אדם שיש .) סוטה ה(גם אמרו חז״ל , והנה. שעוזר לו אינו יכול לו״ ה"הקב

וממילא מתגבר עליו ח״ו . אין הקב״ה דר עמו ואין עוזר לו״, בו גסות הרוח

השי״ת שוכן עמו ועוזרו מן היצר , אבל אם הוא נכנע ושפל בעיניו, היצר הרע

  . ו יכול לוהרע ואינ

דזהו הרמז כאן  - פינקא זי״עסמ "ףסאמרי יו"הרה״ק בעל הועל פי זה הסביר 

, על ידי שזוכה להכנעה דוגמת הר סיני, כלומר -״ויסעו ממדבר סיני״ : בפסוק

, וממילא ״ויחנו בקברות התאוה״, הקב״ה שוכן בקרבו ואז מצילו מהיצר הרע

  ...נשבר כח התאוה שאותו יצר הרע מנסה להחטיאו

  ) יג ,לה(והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהינה לכם 
כלפי מה שכתב בעל . דורשי רשימות עוררו דבר נפלא במקרא קודש שלפנינו

אפילו רגע , לא יפסקו מעל האדם, שש מצוות חיובן תמידי: בהקדמתוהחינוך 

ואין קץ למתן , וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהן קיים מצות עשה, אחד כל ימיו

  :ואלו הם, שכר המצוות

והיינו מצות ) ב. שמות כ(אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים״ ' ״אנכי ה) א 

שלא נאמין באלהים זולתו וכמו שנאמר ״לא יהיה ) ב. אמונה במציאותו יתברך

) ד. דברים ו(וכמו שנאמר , יחוד שמו יתברך) ג. לך אלהים אחרים על פני״

דברים (וכמו שנאמר , אהבת השם יתברך) ד. אחד״' אלקינו ה' ״שמע ישראל ה

יראת ) ה. אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך״ ,״ואהבת את ה) ה. ו

שלא נתור אחרי ) ו. אלוקיך תירא״' ״את ה) יג. דברים ו(שמים וכמו שנאמר 

״ולא תתורו אחרי לבבכם ) לט. במדבר טו(וכמו שנאמר . מחשבת הלב והעינים

 -״ואחרי עיניכם״ , זו אפיקורסות -חז״ל ״אחרי לבבכם״ ואחרי עיניכם״ ופירשו 

 .זו זנות

קבע את דברי החינוך בחיבורו זי״ע  "חפץ חיים"שהגה״ק בעל הצא וראה 

ביאור הלכה ד״ה הוא ', סעיף א ,סימן א(הגדול ״משנה ברורה״ בראש הספר 

מה  יזדרז לקיים, ״הרוצה לקיים ׳שויתי׳ כראוי: וזה לשונו שם) כלל גדול בתורה

ומפני גודל חביבותם העתיקום כמה גדולים , שכתוב בשם ספר החינוך

ואחרי שהעתיק המשנה ברורה באריכות בטוב טעם ודעת את , בספריהם״

״כל זה ליקטתי מלשונו הנחמד בקצרה : סיים שם, ששת המצוות הללו וביאורם

  . ואשר המקיימם כראוי, וקילורים הם לעינים

רמז על ז נפלא ״שש ערי מקלט תהיינה לכם״ רמר סבעלי המווכתבו על זה 

ובכל עת ובכל שעה , ויים בשום מקום ובשום זמןששת המצוות הללו שאינם תל

ולהטותו לתחיה בזה , מוכנים לקלוט את האדם ולהצילו מהבלי העולם ומכשוליו

  ...ובבא לטוב לו כל הימים

  

  



  

 

  

  ובפנימיותם ימים גבוהים בשרשם –חודשי תמוז אב 
בכל חודש ): "במדבר רמז תשפב( "ילקוט"הפתח דברינו יאיר בדברי 

 בניסן נתן להם: ה ליתן להם לישראל מועד"וחודש שבקיץ ביקש הקב

בתמוז היה , בסיון נתן עצרת, )שני(באייר נתן להם פסח קטן , פסח

ובא , ל תמוז ואב ואלולטועשו העגל וב, בדעתו ליתן להם מועד גדול

  ". תשרי ופרע להם ראש השנה ויום הכיפורים והחג

, כי חודשי תמוז ואב בשרשם היו חודשים גבוהים, ל"מבואר מדבריהם ז

אלא שגרם , בחודשים אלו" גדול בדעתו ליתן להם מועד"עד שהיה 

ימים של , החטא וחודשים אלו הפכו מחודשים גבוהים לימים נמוכים

הן בחודשי תמוז בו , ובעקבות כך אירע מה שאירע בהם, מידת הדין

שרף אפסטמוס את , הבקעה העיר, בוטל התמיד, נשתברו הלוחות"

ו שלא תיננגזר על אבו"והן בחודש אב , "והעמיד צלם בהיכל, התורה

חרשה נו, נלכדה ביתר, אשונה ובשניהרחרב הבית ב, יכנסו לארץ

  ".העיר

מדבר "בספרו ( א"החידמובא דברי  "מסילות באור החסידות"ובספר 

שלפי האמת ראש , אמור מעתה): "ש ראש השנה"מערכת רי" קדמות

והיה , ם הכיפורים באב וסוכות באלולובתמוז ויצריך להיות השנה היה 

" זרע ברך"עיין (' וכן היו שומרים שם ועבר ואבותינו הק, ה בהם"דן הקב

  ."אלא בשביל העגל נדחו המועדים עד תשרי) פרשת וירא דף יז

למה : "ק"הרמבאורח נפלא את קושיית  א"החידועל פי יסוד זה מיישב 

יה ראוי להיות יום הדין ה, יהיה יום הדין בראש השנה שהוא שנה אחרת

ועשרת ימי , ובסוף אלול יהיה יום הכיפורים, בסוף שני שלישי חודש אלול

והיה צודק שעוונות שנעשו בשנה זו יתכפרו , תשובה יהיה בינתיים

  !"?בשנתו ולא בשנה אחרת

דבאמת היה ראוי להיות כן שיקבעו ימי הדין בסוף , ולפי האמור ניחא

לכך לא היה , ונתבטלו תמוז אב אלול, עגלאולם משום שחטאו ב, השנה

  ".אפשר לעשות ראש השנה ויום היפורים באלול

•   

 ע"יהודה לייב פוחאוויצער זירבי ק המקובל "מהרה "קנח חכמה"ובספר 

, שמות כג(דבפרשת משפטים נאמר , פליאה עצומה מיישב ביסוד האמור

באלול דחג הסוכות הוא , ומשמע מזה, "וחג האסיף בצאת השנה): "טז

וחג האסיף ): "כב, שם לד(ואילו בפרשת תשא נאמר , שהוא סוף השנה

י "רש" (בתחילת השנה הבאה"ומשמע דחג הסוכות הוא , "תקופת השנה

  ).שם

עוד היה קודם ) בפרשת משפטים(דכאן ", ל יבואר כמין חומר"להנ, אמנם

, והיה ראוי באמת לולא חטא עגל להיות ראש השנה בתמוז, חטא העגל

כן א, בסוף" בצאת השנה" :וזה, וסוכות באלול, הכיפורים באב יום

ואז נכללו כל המועדות , תשא אחר העגל שנתקלקל הסדר בפרשת

     ."שהוא בתחילת השנה, שפיר חג האסיף בתשרי, בתשרי

  ימים שהרחמים והחסדים גנוזים בהם 
ימים אלו בשרשם המה ימים גבוהים ונעלים ומאירים , כאמור לעיל

" זרע קודש"ובספר , אלא שכיום אור זה מוסתר בתוך החושך, ביותר

שחותמים ונועלים אותו , כדרך אוצר שיש בו גנזים טובים: "ממשיל זאת

ולכן האור והטוב שבהן חבוי , "שלא יהנו אחרים ממנו, במנעולים טובים

 או אז , וכאשר יבוא לציון גואל ויבנה בית מקדשנו בקרוב. וגנוז ומוסתר

ויהפכו לימים שמחים , אורם של ימים אלו במלא יפעתם והדרתם יתגלה

  . ומזהירים ולימי חג ומועד

שלושת שבועות אלו הם ד": אומר ע"ין זי'ק רבי ישראל מרוז"הרהוהיה 

דבחיצוניות , כמו אבנים טובים שמקור מחצבתם הוא תחת הרי החושך

משיח צדקנו ובבוא , מון אור יקרותאך בפנימיותם ט, הם ימי חשוכים

וממילא ייהפכו , יתגלה האור הטמון בהם, ויהיה אור הלבנה כאור החמה

  ...הימים למועדים ולרגלים

ת יודע האמת כי בימי "השי": ע"ין זי'ק מרוז"הרה לגלות ועוד הוסיף

, שבועות אלו בכל יום אור חדש' הרגשתי בג, בחרותי שהיה לי כח

מה דעביר רחמנא לטב כל ) "ב, ברכות ס(ל "והאמת מה שאמרו חז

לטב "עם זאת , דעל אף שהם בבחינת ירידה, קאי על ימים אלו" עביד

  "...עביד

•   

גילה כי למרות שאמנם ימים אלו ע "זי" בני יששכר"ק בעל ה"הרה אף

אולם בתוך תוכם גנוזים רחמים וחסדים גדולים , בחיצוניותם המה ימי דין

  ): אות רלט( "אגרא דפרקא"וכך כותב בספרו  .ועצומים

ג מדות של רחמים שנאמרו למשה לאחר חטא "ישנן י' דבתורה הק"

   :העגל

. ואמת .ו. ורב חסד .ה. ארך אפיים .ד. וחנון. ג. ל רחום-א .ב .'ה' ה. א(

. לא ינקה .י. ונקה .ט. נושא עון ופשע וחטאה .ח. נוצר חסד לאלפים .ז

   .)ועל רבעים. יג. על שלשים .יב. פוקד עון אבות על בנים .יא

  

  
 

   :וכן תשע מדות רחמים שנאמרו לו לאחר חטא המרגלים

 .ז. לא ינקה .ו. ונקה .ה. נושא עון ופשע .ד. ורב חסד .ג. ארך אפיים .ב. 'ה .א(

  .).על רבעים. ט. על שלשים .ח. פוקד עון אבות על בנים

, ות של רחמיםג מד"ג ימי בין המצרים של חודש תמוז הם כנגד הי"י, מעתה

כמה רחמים , ונרמז בזה, מדות של רחמים' ימים של חודש אב הם כנגד ט' והט

  .וחסדים גנוזים בתוך ימי דין אלו

  קדושת השבתות שבימי בין המצרים

כי השבתות שבימי בין המצרים רמות , הרבה מצדיקי הדורות גילו לנו

ונשגבות הנה יותר משאר שבתות השנה כי אור הבוקע מתוך החושך עצום 

כך האור וככל שהחשכות גדולה יותר , וגדול הוא יותר מאור שמאיר באורה

  .המאיר בה עצום ומאיר יותר

רב לך ': בזמר לכה דודיאומרים : "כתב ע"זי" תפארת שלמה"ק בעל ה"הרה

ז בתמוז לתשעה באב המה עמק "ימי בין המצרים בין י', שבת בעמק הבכא

יום השבת קודש בימי בין המצרים הוא יותר גדול  – 'רב לך שבת'ואז , הבכא

  "!...מכל ימות השנה

•   

כותבת ' התורה הק: שבשבת קודש  )לשבת חזון( "תפארת שלמה"העוד כתב 

ונראה לפרש כוונת ". 'אז תרצה הארץ את שבתותיה וגו) "לד, ויקרא כו(

כשבא יום השבת יש שמחה , הכתוב להורות גודל מעלת השבת בזמן הגלות

משום דבשבת קודש , ה יותר מבזמן שהיה בית המקדש קיים"ת ב"לפני השי

כביכול  ובימי החול, אנעשה היחוד למעלה גם בזמן הגלות כי הוא קביעא וקיימ

כשבא , אם כן". עמו אנכי בצרה) "טו, תהלים צא(ה בגלות על דרך "גם הקב

אבל , ת שמחה גדולה שנעשה היחוד ויוצא מהגלות"יום שבת קודש יש לו להשי

אלא בשבת היה , בזמן שבית המקדש היה קיים היה היחוד נעשה גם בחול

   ".  ת כל כך"להשי אם כן לא היה שמחה, היחוד גדול במעלח יותר

השבתות רצויות לפני  "תרצה הארץ את שבתותיה"בזמן הגלות " אז: "וזהו

לכן בשבת קודש , מפני שבימי החול גדול הצער", ה יותר מבזמן הבית"הקב

ביום השביעי נתעלה ): "שחרית לשבת(כמו שאומרים , נתרבה השמחה למעלה

  ". וישב על כסא כבודו

שהרי , כי בשבת אין מקום לעצב כלל, "תפארת שלמה"הקובע , לאור האמור

עיקר הצער של בני אדם צריך להיות על גלות השכינה שהוא בחול עמנו "

ממילא אף אנו יש לנו , גם כן שמחה' אך בשבת קודש שיש לשכינה הק, בגלות

ה "ת ב"כי בזה אנו גורמים למעלה שמחה יותר להשי, לשמוח ביום שבת קודש

ובפרט בשבתות ימי בין המצרים שמאירים הם יותר מכל  "אם אנו בשמחה

   .השנה

•   

אלקינו דבר אלינו בחורב רב לכם שבת ' ה: "ע"זי" תפארת שלמה"העוד כתב 

אף שבית המקדש  –" אלקינו דבר אלינו בחורב' ה). "ו, דברים א" (בהר הזה

כי , הוא שבת –" רב לכם שבת"הוא חרב בעוונותינו הרבים אף על פי כן 

, "מקדש ישראל והזמנים"כמו שאומרים , מנם כל המועדים הם לפי הזמניםהא

אבל שבת , ובזמ הזה אין לנו דבר, והיה לנו מצות עליה לרגל והבאת הקרבנות

  "היא קביעא וקיימא גם בזמן הזה

כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה גם עתה ) "ב, תענית ל(ל "וזהו שאמר חז

  .ביום השבת קודש". בנחמתה

רצה , "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה): "ב, שבת י(ל "וזהו שאמר ז

  .    אך השבת קיים לעולם, אף שבית המקדש נגנז, לומר

וילכו אחרי , ו מעליכי רחק, כה אמר ה׳ מה מצאו אבותיכם בי עול

השניה מתלת , מתוך ההפטרה שנקראת השבוע(ההבל ויהבלו 

 )ה. ירמיה ב - דפרענותא 
נבין  -עד כמה היא משמעותית אותה ריחוק שאומר הקב״ה ״כי רחקו מעלי״ 

ישראל  אשר דביקות, בהקדמת ספרו״משנת חכמים״ ממה שכתב בספר 

על דרך , אשר משלימים זה את זה בהקדוש ברוך הוא נראית מעצם התיבות

 :זו

 הים- אל אל- ישר

ותכוין תחתה את . ישראל: דהיינו כאשר תכתוב בשורה העליונה את השם

- תמצא שתחילת האותיות ״ישר״ מתיבת ״ישראל״ והאותיות״ א, אלקים: השם

ל״ -והאותיות הנשארות ״א. מצטרפים לתיבת ״ישראל״, ל״ משם ״אלקים״

, והאותיות ״הים״ משם ״אלקים״ מצטרפות לתיבת ״אלהים״, יבת ״ישראל״מת

ועל זה , להורות לך על החיבור שמחוברים עם ישראל עם אביהם שבשמים

, וחלילה. אלוקיכם חיים כולכם היום״ ,״ואתם הדבקים בה) ד. דברים ד(נאמר 

ים הם מפריד, כשעם ישראל מתרחקים מהקב״ה ע״י עבירות ומעשים לא טובים

   .את הקשר והדביקות האיתנה שלהם עם הקב״ה

כי , מה מצאו אבותיכם בי עול '״כה אמר ה: ועל כך זעק ואמר הנביא ירמיה

 ...וילכו אחרי ההבל ויהבלו״, רחקו מעלי


