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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  "ותשעגיליון חג הפסח   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי שיחה מ

זכירת יציאת מצרים לחיזוק האמונה

 

ספורים לפני חג הפסח, ונתבונן מה זה צריך  םאנחנו עומדים כבר ימי
לעורר את המחשבה. הנה ביום טוב ראשון של פסח יצאו בני ישראל 

  . ממצרים, ובשביעי של פסח היה קריעת ים סוף

ביום טוב הראשון, הלא ממצרים ואגב אורחא יש להעיר כיצד יצאו 
[ונחלקו הראשונים אם איסור אסור לצאת חוץ לתחום ביום טוב 

ה' דף תחומין ביום טוב הוא דאורייתא או דרבנן, עיין בשיעורי פסחים 
ע"ב], ואף על פי שזה היה קודם מתן תורה, הרי האבות קיימו את כל 
התורה עד שלא ניתנה, וכן משה רבינו וכל הצדיקים בודאי קיימו את 

ה שם מקום יישוב, התורה, וכיצד יצאו חוץ לתחום ביום טוב, ולא הי
  . מושב בני אדםשאינו  ,שהרי הלכו דרך המדבר

והנה אין להקשות על כל הארבעים שנה שהלכו במדבר, כי יתכן 
שבאמת לא הלכו בשבתות וימים טובים, אבל ביום טוב ראשון של פסח 

כיצד יצאו חוץ לתחום, וצריכים לפרש כיון שכל שיצאו ממצרים 
 הם יומםהולך לפניו שכתוב והשם הליכתם הייתה על פי השם, כמ

ענן לנחותם הדרך וגו', וכתוב על פי השם יחנו ועל פי השם ייסעו,  בעמוד
ולא הוראת שעה מפי הקב"ה שצריכים עכשיו ללכת ממילא הייתה 

  להתחשב באיסור תחומין, ועיין עוד בשבת דף ל"א ע"ב. 

 

על כל פנים חג הפסח הוא זמן יציאת מצרים, וזה צריך לעורר חיזוק 
לחיזוק האמונה, וכפי  השכל תכלית יציאת מצרים והמכות היהאמונה, 

"וידעתם כי אני השם", "וידעו מצרים כי אני שמוזכר הרבה בפסוקים 
היינו שהמכות באו לעורר את כלל ישראל לחיזוק האמונה, וגם  השם",

שלא לעבוד עבודה זרה ולהאמין שיש לקבל אמונה רים לעורר את המצ
  השגחה מן השמים, זו תכלית כל המכות והניסים. 

וזהו הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות אנכי השם אלוקיך אשר 
הוצאתיך מארץ מצרים, היינו להאמין באמונה שלמה שהשם הוא 
אלוקיך, בעל הכוחות כולם, שמשגיח על כולם בהשגחה פרטית, והראיה 

בהמשך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, היינו שמיציאת היא כאמור לזה 
  יא לחיזוק האמונה. מצרים רואים את ההשגחה, וזה מב

וזה יש מצות עשה דאורייתא לזכור יציאת מצרים בכל יום, ולכן 
כמו שכתוב (דברים טז, ג) למען תזכור את יום צאתך משש זכירות, 

מארץ מצרים כל ימי חייך, וכתוב (שמות יג, ג) זכור את היום הזה אשר 
 ביציאתשהייתה את ההשגחה תמיד לזכור וזהו כדי יצאתם ממצרים, 

  אמונה שהכל בידי שמים. ועל ידי זה להתחזק במצרים, 

וזה גם טעם המצוות שנצטווינו בחג הפסח, פסח מצה ומרור, כדי 
  יציאת מצרים, ונתעורר מזה לחיזוק האמונה. את שנזכור 

  עיקר טעמי המצוות הם טעמים נסתרים שאין לנו מושג ואמנם 
וכפי שמבאר בספר , לכל מצוה ומצוה יש גם טעמים גלוייםבהם, אבל 

שיש לאדם מקיום התועלת הגלויה את  שרשי המצוותבהחינוך 
יש גם , , וכך גם במצוות חג הפסח, מלבד הטעמים הנסתריםהמצוות

  לחיזוק האמונה. על ידם טעם נגלה להתעורר 

"פסח שהיו אבותינו וכגון מצות קרבן פסח, אנו מזכירים בהגדה 
פסח הקב"ה על בתי אבותינו אוכלים וכו' על שום מה, על שום ש

שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני  במצרים
  . "ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל

והנה במכת בכורות הקב"ה בכבודו ובעצמו הכה את המצרים כמו 
ועברתי בארץ מצרים וכו' אני ולא מלאך וכו' ופסחתי עליכם שכתוב 

י אליהו להגר"א הקשה אם כן מהו שכתוב ולא יתן ו', ובספר דברכו
המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, היינו שלא תהיה רשות למלאך המוות 

ולא בעצמו בתי בני ישראל, והרי המכה הייתה על ידי הקב"ה  לאלבוא 
  המשחית לכאן. המלאך על ידי מלאך, ומה ענין 

הקב"ה בעצמו וביאר בזה "דהאמת הוא שמכת בכורות היה על ידי 
מי אף  ומה שאמר הכתוב ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם היינו

י המלאך המשחית ל ידרות עכושהגיע עתו למות בלא זה בשעת מכת ב
גם  ,ה להמית את כל מי שהגיע עתו למותונות הממודהוא מלאך המ

א אל בתיכם לנגוף באותה שעה, כדי שלא ליתן פתחון בואותו לא יתן ל
  ". רהזיעברה הג בני ישראלדגם על  יםצריפה להמ

 

כמו ומטעם זה מתו הרשעים שבבני ישראל בשלושת ימי אפילה, 
י, כב) "ולמה הביא עליהם חושך? שהיו בישראל באותו שם שכתב רש"י (

הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת, ומתו בשלושת ימי אפילה כדי שלא 
, והיינו גם כן כדי הם לוקים כמונו" יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף

  ישראל לוקים. בני שלא ליתן פתחון פה למצרים לומר שגם 

בפרשת כמו שכתוב ובאמת רבים מבני ישראל מתו באותם ימים, 
(יג, יח) "וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים", ופירש רש"י בשלח 

ילה, חמושים אחד מחמישה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי אפ
אחד מחמש או אחד מחמישים, רק ובמדרש תנחומא יש אומרים שיצאו 

  . מאות, וכל השאר מתו בשלושת ימי אפילה

והטעם שמתו כתב רש"י מפני שלא היו רוצים לצאת ממצרים, 
ומקורו במדרש (שמות רבה יד, ג) שהיו פושעים בישראל שהיה להם 

היו רוצים לצאת,  פטרונים מן המצריים והיה להם שם עושר וכבוד ולא
זמן רב לפני יציאת מצרים, כדאיתא פסק והיינו מפני שהשעבוד כבר 

השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים (ר"ה יא, א) בראש בגמרא 
רש"י ששה חודשים לפני גאולתם פסק השעבוד, ומצרים הייתה ארץ ופי

נסה קיבלו שם משרות, והייתה להם פרעשירה מאד, וכשפסק השעבוד 
 ביקשו להישארם שברווח, וחיו חיים טובים מאד, ומרוב שהרגישו טוב 

  ומתו בשלושת ימי אפילה.  נענשו, ועל זה במצרים

תכלית יציאת מצרים הייתה לקבל את התורה בהר מפני שכל והיינו 
כמו שכתוב (שמות ג, יב) בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את סיני, 

והם לא רצו תורה, אלא ביקשו את הגשמיות האלוקים על ההר הזה, 
והנאות העולם הזה, והעדיפו להישאר במ"ט שערי טומאה של מצרים, 

  ומשום כן נענשו ומתו בשלושת ימי אפילה. 

נמצא שכל הששים ריבוא שיצאו ממצרים, הם רק אחד מחמישה 
אפילו יותר מזה,  ראל שהיו במצרים, ויש אומרים שהיומכלל בני יש

א, ז)  שם(והוא דבר נפלא שנתרבו כל כך בהשגחת השי"ת, כמו שכתוב 
 בכרס אחד,ששה שהיו יולדות ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו וגו', 

, ויש דעות ש פעמים שש מאות אלףחמעד שהגיע מספרם לכל הפחות 
  ! שהיו פי חמישים, או אפילו פי חמש מאות

  
 בס"ד



 

 

 

 

על כל פנים מצות קרבן פסח הוא כדי לעורר לחיזוק האמונה על ידי 
על בתי אבותינו במצרים, וגם עצם הקרבת פסח זכירת הנס שהקב"ה 

הפסח היה בנס, שהרי באותו הזמן עדיין היו בני ישראל במצרים, 
והקריבו את השה שהיה עבודה זרה של המצרים, ואף על פי כן לא 

זה בהשגחת השי"ת שלא יכלו להפריע, וכל הפריעו להם המצרים בזה, 
   .קרבן הפסח מעורר לזכירת כל הניסים האלוו

מצות מצה מעוררת לזכירת הניסים, וכפי שאנו מזכירים בהגדה  וכן
"מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של 

שנאמר  אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם
ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו 

  וגם צדה לא עשו להם". ממצרים ולא יכלו להתמהמה 

והיינו אף על פי שהיה חיוב אכילת מצה גם בפסח מצרים כמו שכתוב 
מצות על מרורים יאכלוהו, ואם כן לכתחילה היו צריכים לאכול מצות 
ולא רק מפני שלא יכלו להתמהמה, מכל מקום לא היו צריכים להיזהר 

מו שכתב ככיון שעדיין לא היו מוזהרים בבל יראה  ,שלא יחמיץ הבצק
כ"ה ע"ב מדפי הרי"ף) וכל מה שלא הספיק בצקם (פסחים בר"ן ה

להחמיץ הוא מפני הנס שיצאו בחיפזון ולא יכלו להתמהמה, וזהו טעם 
  אכילת מצה לזכור את הנס ולהתעורר לחיזוק האמונה. 

"מרור זה וכן הוא ענין אכילת המרור, וכפי שאנו מזכירים בהגדה 
שום שמיררו המצרים את חיי אבותינו  שאנו אוכלים על שום מה, על

שנאמר וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל  במצרים
והיינו כדי שנזכור  ",עבודה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך

את הצרות והשעבוד שהיו במצרים, והניסים שעשה לנו הקב"ה והצילנו 
  מידם, ועל ידי זה נתעורר לחיזוק האמונה. 

 

דבר שכלי, וכפי שמצינו באברהם אבינו שהגיע  היאאמונה הוהנה 
מעצמו לאמונה, והבין מסברא שאין בירה בלא בעלים (בראשית רבה 
לט, א), ובחובות הלבבות שער הייחוד האריך בהרבה ראיות לאמונה, 

זצ"ל  אמנם ידוע כי דברים אלו אינם בשבילנו, ומקובלנו מרבותינו 
בשכלנו על האמונה, אלא אנחנו מאמינים שהיה מעמד  שאין לנו לחקור

כמאמרם (מכות  הר סיני, וקיבלנו תורה מן השמים, ושמענו קול השם,
  כד, א) אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. 

הגויים אינם מכחישים מעמד הר סיני, אלא שהנוצרים אומרים גם 
עוד נביא, שהיה אחר כך עוד נביא, וכן המוסלמים אומרים שהיה 

שהרמב"ם כותב עליו באיגרת תימן שהיה משוגע, אבל כולם מודים 
ויכוח בין חכמי במעמד הר סיני. ובספר הכוזרי בהקדמה מובא שהיה 

הן אתם שניכם מודים הנוצרים והמוסלמים, ואמר להם המלך הכוזרי, 
אם היו שינויים ביניכם ם נחלקים אלא שאת, שהיה מעמד הר סיני

אחד מכם מכחיש דברי חברו, אם כן שניכם שקרנים,  אחרי זה, וכל
  והיהדות היא האמת הברורה שאין אדם מכחישה. 

אמנם אנחנו לא זקוקים לראיות, אלא אנו מאמינים שהיה מעמד הר 
ה, סיני וקיבלנו תורה מן השמים, רק הטבע הגשמי משכיח את האמונ

  . תמיד ולכן יש הרבה מצוות להזכיר ולחזק האמונה

 

, כפי שמזכירים בהנני מעוררת לחיזוק האמונה וכגון מצות תפילין
"שציוונו להניח תפילין ככתוב בתורתו וקשרתם לאות על ידך מכוון 

והיו לטוטפות בין עיניך, והם ארבע פרשיות אלו שיש בהם ייחודו 
בעולם, ושנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו בהוציאנו  "שואחדותו ית

ים ובתחתונים לעשות בהם הכוח והממשלה בעליונ ממצרים, ואשר לו
וציוונו להניח על היד לזכרון זרוע הנטויה ושהיא נגד הלב כרצונו. 

, ועל הראש נגד המוח "שלשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו ית
יהיו משועבדים  י וכוחותי כולםשהנשמה שבמוחי עם שאר חוַש 

. ומשפע מצות תפילין יתמשך עלי להיות לי חיים ארוכים לעבודתו ית"ש
  דושות בלי הרהור חטא ועוון כלל". ושפע קודש ומחשבות ק

היינו שמצות תפילין מעוררת לחיזוק האמונה, לזכירת ניסי יציאת ו
לעבודת השם, וגם עצם המצוה הכוחות והחושים מצרים, ולשעבד כל 

  מחשבות קדושות. עליו מקדשת את האדם ומשפיעה 

ושמעתי בזה עובדא מהגאון רבי מרדכי צ'יקינובסקי זצ"ל שהלך  
פעם לבקר את מרן הגרי"ז זצ"ל, ומרן קיבל אותו בסבר פנים יפות, 

זצ"ל היה ידוע הגרי"ז ודיבר איתו, והרגיש הרגשה נעימה מאד, מרן 
ת, ולא היה יכול לשמוע שום דבר שאינו אמיתי, ועם כל זה באהבת האמ

  הייתה הרגשה נעימה מאד להיות במחיצתו. 

להתפלל מנחה עם מרן הגרי"ז נהג וכשהגיע זמן תפילת המנחה, 
תפילין, וכשראהו הרב צ'יקינובסקי עם התפילין נפל עליו פחד פתאום 

  מנו. ואחזתו רעדה, ולא הבין מה ארע עכשיו שהתחיל לפחד מ

(דברים כח, י) וראו בפסוק אחר כך התבונן והסביר בזה, שהרי כתוב 
כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, ודרשו חז"ל (ברכות ו, 

אלו תפילין שבראש, היינו כשעמי הארץ, הגויים, רואים אדם  א)
  שמניח תפילין, זה מפיל עליהם פחד ומורא. מישראל 

, ומי שמניח תפילין בלי והמחשבההכוונה היא תלוי מה זה אמנם 
נשאר אותו האדם עם וכוונה ובלי חיזוק האמונה זה לא משפיע, 

שפע קודש ומחשבות שהתפילין משפיעות ומה שכתוב התפילין, 
  קדושות, זוהי תפילה ובקשה, וצריכים זכויות לזה. 

אבל מרן הגרי"ז כשהניח תפילין הרי זה היה עם שלמות הכוונה 
שבתוך הראש,  –ביותר, ואצלו זה היה בבחינת תפילין שבראש הגדולה 

וממילא  היינו שהשפעת התפילין קיימת בתוך הראש ובתוך המוח,
 כשרואה אותו אדם אחר שאינו במדרגה הזאת, הרי הוא כמו עמי 

 זה מפיל  –הארץ ביחס לדרגתו של מרן הגרי"ז, וממילא ויראו ממך 
  עליו פחד ומורא. זוהי השפעת התפילין שבראש. 

שמעתי מובא בספר כתר תפילין (וילנא תרע"ג) עובדא זו וכעין 
ל, שפעם אחת לן לינת לילה בבית "מספרים על הגאון רבנו אליהו זצ

ל המלון להתפלל שחרית והניח תפילין כדת, בעמלון, ויהי בבוקר עמד 
א איש בתפילין. והנה פתאום  וגם הגאון עמד להתפלל בחדר שלו והניח

, ויזעק זעקה חאיכר בליעל והתחיל להכות את בעל המלון מכות רצ
ל את צעקת בעל המלון, ויפתח "גדולה ומרה. ויהי כאשר שמע הגאון ז

ל, "ראה הבליעל הזה את הגאון ז רהגאון את דלת החדר, ויהי כאש
  א קומתו ארצה ויתעלף. ויפול מלינפחד מאד ו


שרו קודם את מילות התפילה "עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך ואל תטשנו השם אלוקינו לנצח", וצריכים 

רחמים היינו כשיש אדם  .הזכירו כאן שני עניינים, רחמים וחסדים .המילים שאומריםלהתבונן ולחשוב מה התוכן של 
וחסד שייך גם עם מי שאינו מסכן, ואין סיבה לרחם עליו, רק הנותן הוא בעל חסד, ויש לו אהבת  .מסכן ומעורר רחמים

לפעמים יש צורך בחסד ולא מספיק רחמים, ועל זה  .הבריות, לכן הוא עושה טובות וחסדים גם למי שאינו זקוק לרחמים
 נותנים שבח והודאה להקב"ה "עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך". אנו 

כיון שכל מה שקיבלנו עד עכשיו הוא  ,ומבקשים עוד "ואל תטשנו השם אלוקינו לנצח", ידוע מהגר"א שפירש בזה
שבילנו היינו מתייראים שמא יגרום החטא, אבל רחמיך וחסדיך קיימים ברחמיך ובחסדיך, ממילא אל תטשנו, כי אם היה ב

ומוסיפים עוד מילה  בקשים "ואל תטשנו".תמיד. אמנם אף על פי כן צריכים תפילה לזכות לחסד ולרחמים, ועל זה מ
נצח, לצורך "לנצח", היינו שכל מה שאנו מבקשים חסד ורחמים, זה לא בשביל חיי העולם הזה, ולא זהו התכלית, אלא ל

 חיי הנצח בעולם הבא שהם העיקר, וגם מה שמבקשים ענייני העולם הזה הוא לצורך העולם הבא.  





 

 

   

בעל המלון להגאון, מדוע נרעד הבליעל מפניו, ויאמר לו אחר כך שאל 
, הן גם וןהגאון, משום שראה את התפילין שעל ראשי. תמה בעל המל

השיב לו הגאון, . אני התפללתי בתפילין על ראשי, ומדוע בכל זאת היכני
בתוך ראשי. כלומר, אתה נושא  ן על ראשך ואניתפיליהאתה נושא את 
לא מחשבה לשעבד עצמך לעבודת הבורא, כאשר ול ה,נווהתפילין ללא כ

וראו מר ומצות תפילין נועדה לעורר האדם להיות עבד נאמן. והכתוב א
ל אלו "ודרשו חז נקרא עליך ויראו ממך שםכל עמי הארץ כי שם ה

]. היינו שאם על 'על הראש'ולא  'שבראש'תפילין שבראש [דקדקו לומר 
  עליך, אז ויראו ממך. נקרא שם השם ידי התפילין יהיה 

 
ר מדרש (שיומצינו במצוה של שמחת יום טוב, גם והנה בפסח יש 

רבה א, לא) על הפסוק "זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו",  השירים
   אמר רבי אבין אין אנו יודעים במה לשמוח, אם ביום אם בהקב"ה, 
בא שלמה ופרש נגילה ונשמחה בך, בהקב"ה, בך בישועתך, בך בתורתך, 
בך ביראתך. אמר רבי יצחק בך בעשרים ושתיים אותיות שכתבת לנו 

  . כף עשרים, הרי בך. ע"בתורה, בי"ת שנים, כ"

מה שיש לנו תורה ותרי"ג מצוות, בזוהי השמחה ביום טוב, לשמוח 
בהם זוכים שכל כך,  חשוביםעסק התורה וקיום המצוות הם דברים 

(אבות ו, ד) כך היא אשריך בעולם הזה, כמאמרם ללעולם הבא וגם 
    דרכה של תורה וכו' ובתורה אתה עמל ואם אתה עושה כן אשריך 

היינו שעסק התורה  בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא,טוב לך אשריך ו
  הוא האושר הכי גדול בעולם, שאין אושר יותר מזה. 

ניתוח שהיו צריכים לעבור היו אנשים גדולים  .וידוע שכך המציאות
יודיעו להם כמה רק שיש בו כאבים, ואמרו שאין צורך להרדים אותם, 

בדברי תורה ולא ירגישו כלל את דקות קודם הניתוח, והם יתעמקו 
הניתוח, ובאמת כך היה, שלא חשו בשום כאב כלל, מרוב התענוג של 
דבקות המחשבה בתורה, וכעין זה מסופר בגמרא (שבת פח, א) על רבא 
שהיה עוסק בתורה, ובשעת לימודו לחץ את אצבעו ויצא ממנה דם, ולא 

  מרוב שהיה שקוע בתורה.  ,הרגיש כלל שכואב לו

 
תק"ל) "כלום אסור  שנה ברורה סימןירושלמי (מובא במוהנה אמרו ב

אלא כדי שיהו אוכלין ושותין ויגעין בחולו של מועד לעשות מלאכה 
בתורה, ועכשיו אוכלין ושותין ופוחזין", היינו שיש איסור מלאכה בחול 

הוא  [ועיין ביאור הלכה שם שהביא כל שיטות הראשונים אםהמועד 
תורה, שיעסקו בכדי היא , והמטרה בזה איסור דאורייתא או מדרבנן]

אוכלים ושותים לקיים שמחת למעשה המציאות היא לא כך, אלא אבל 
יום טוב ומתוך כך פוחזין ובאים לידי קלות ראש, וזה נגד ההלכה 

עסק עם שתהא שמחת יום טוב צריכים  ,והמטרה של חול המועד
  טוב בשלמות.  זוהי שמחת יוםו, התורה

ובגמרא (ביצה טו, ב) נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע כיצד האופן 
שיהא לקיים מצות שמחת יום טוב, אם לחלקו חציו לה' וחציו לכם, או 

 כולו לה' בלי  שמחה על ידיאו כולו לה' או כולו לכם, והיינו ששייך 
 יש מדרגה כזאת, לעסוק כל היום בתורה ולא לאכול, שהתורה לכם,

משביעה את הנפש כמאמרם (ברכות יד, א) המשביע עצמו מדברי תורה, 
ונותנת הרגשה נעימה כל כך עד שאין צורך לאכול, אמנם ההלכה היא 

  לחלקו חציו לה' וחציו לכם (או"ח סימן תקכ"ט). 

ואמנם גם מה שמקיימים חציו לכם בסעודת יום טוב, אין המטרה 
 לשמוח בשמחת המצוה, יותר  יכוליםהאכילה עצמה, אלא שעל ידי זה 

(ד, ט) "כי בשאר ימים טובים אנחנו קובעים כמו שכתב בשערי תשובה 
היינו שכל יום טוב יש בו מצוות, כגון אכילת  סעודה לשמחת המצוה",

מצה בחג הפסח [בלילה הראשון, ובשאר ימים מחלוקת אם הוא מצוה], 
ונטילת לולב וסוכה בחג הסוכות, וכן שבתון ומקרא קודש, ומצות 
שמחת יום טוב, וצריכים לקיים את כל המצוות האלו בשמחה, וכדי 

ה, כי אדם שהוא    לחזק את הרגשת השמחה במצוה קובעים סעוד
טרוד ברעבונו אינו מיושב בדעתו לשמוח במצוה כראוי, והסעודה היא 

  אמצעי כדי שיוכל לשמוח יותר במצוות היום. 

יהי רצון שנזכה לקיים את כל חובות היום של יום טוב וחול המועד 
  ושל כל השנה כולה בשלמות על פי התורה! 

 


הנה יש לעמוד על שינוי הלשון בפסוקי שירת הים, 
שבתחילה מזכירים הכל בלשון נסתר, אשירה לה' כי 
גאה גאה, לא כתוב גאית, אלא גאה, סוס ורוכבו רמה 
בים, לא כתוב רמית, אלא רמה, וכן כל ההמשך כתוב 

  בכוח,  בלשון נסתר, עד הפסוק ימינך השם נאדרי
שם משתנה הכל ללשון נוכח, וברוב גאונך, וברוח ש

אפיך, מי כמוך, וכן כל ההמשך עד סוף השירה, וצריך 
 ביאור מאיזה טעם נשתנה הלשון. 

 להעיר בתפילת מעריב באמת ואמונה עוד יש
ישראל בתואר עם, ואנחנו כלל שבתחילה מכנים את 

כך ישראל עמו, ויוצא את עמו ישראל מתוכם, ואחר 
מכנים אותם בתואר בנים, המעביר בניו בין גזרי ים 
סוף, וראו בניו גבורתו, מלכותך ראו בניך, וצריך ביאור 

 למה מתחילים בתואר עם ומסיימים בתואר בנים. 

והביאור כי אלו הם שתי מדרגות של כלל ישראל, 
שבתחילה היו בדרגת עם ולבסוף התעלו לדרגת בנים, 

היו בדרגת בנים, מפני שהיו כל זמן שהיו במצרים לא 
מצרים, במ"ט שערי התחת השפעת הטומאה של 

טומאה, ובאותו הזמן נקראו עם ולא בנים, וכן ביציאת 
מצרים עדיין נקראו עם, כמו שכתוב ויוצא את עמו 
ישראל, והיינו מפני שעדיין לא התנתקו לגמרי מהשפעת 

מצרים, ולא היו עדיין בדרגת בנים, ואימתי הטומאה של 
השינוי במדרגתם? בשעת קריעת ים סוף, כמו  היה

שכתוב המעביר בניו בין גזרי ים סוף, אז התעלו לדרגת 
 בנים, וקיבלו קרבת אלוקים כמו אב ובן. 

ובאמת אנו רואים שבקריעת ים סוף זכו כלל ישראל 
תה להשגות גבוהות מאד, וכפי שאמרו במכילתא רא

שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי בנבואה, 
וברש"י על הפסוק זה קלי ואנוהו כתב שהקב"ה נגלה 
עליהם בכבודו והראו אותו באצבע, ויש להבין מה 
נשתנה בקריעת ים סוף שזכו לכל ההשגות והדרגות 

 הגבוהות מה שלא זכו ביציאת מצרים? 

היו  ונראה הטעם בזה, משום שקודם קריעת ים סוף
ישראל ראו אותם, וכל זמן ובני המצרים קיימים בעולם, 

שראו את המצרים זה השפיע על כלל ישראל חיסרון 
בדרגה, כמו שכתוב באברהם אבינו (בראשית יג, יד) 

 רשוהשם אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו, ופי
"י שכל זמן שהרשע עימו היה הדיבור פורש ממנו, רש

לוט זה הם בסביבתו של שכל זמן שהיה אברהיינו 
 הרחיק ממנו את הקדושה ולא היה יכול לקבל נבואה,
וכן כלל ישראל לא היו יכולים לזכות לדרגות הגבוהות 

 כל זמן שהיו בסביבת המצרים הרשעים. 

ולכן בתחילת השירה כתוב בלשון נסתר, שכל זמן 
שהיו המצרים קיימים בעולם, זה השפיע על כלל 

ת אמונה גדולה כל כך לומר ישראל, שלא היו במדרג
שירה בלשון נוכח, וכל אותו הזמן היו בדרגת עם ולא 
בדרגת בנים, ורק לאחר שטבעו המצרים ונאבדו מן 
העולם, כמו שכתוב תהומות יכסיומו ירדו במצולות כמו 

נוכח ימינך השם וגו', כיון שאז  שתנה ללשוןאז האבן, 
לכל  בטלה השפעת המצרים, וכבר היו יכולים לזכות

 . ולומר שירה בלשון נוכחההשגות הגבוהות, 



 



 

 

 

 

  עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי
  של "דגל התורה"הארצית במעמד נעילת הוועידה דברים שנאמרו 

 

 
 א

  קמח בשביל התורה
שעוסקים בצרכי  "דגל התורה"הציבור של זכות גדולה יש לנציגי 

ציבור הגשמיים והרוחניים, גם הצרכים הגשמיים הם רוחניים, לצורך 
  אבות ג, יז) אם אין קמח אין תורה. (כמו שאמרו הרוחניות, 

אם אין קמח אין תורה ואם אין תורה אין "אמרו באבות שם והנה 
, שאם אין קמח אין שם רוח חייםהגר"ח מוואלוז'ין בוביאר , "קמח

להתקיים  וכנ"ל שהקמח הוא לצורך התורה כדי שיוכלפירושו תורה 
שבלי תורה אין צורך פירושו ולעסוק בתורה, ואם אין תורה אין קמח 

  בקמח, והקמח הוא מיותר בלי תורה כי למה לו חיים. 

העיקר זה התורה, וכל קיום העולם הוא על ידי התורה, כמו שכתוב 
ילה חוקות שמים וארץ לא (ירמיה לג, כה) "אם לא בריתי יומם ול

והאמת בלתי שום ספק שמתי", ובנפש החיים כתב (שער ד' פרק י"א) "
אף רגע אחת  ס ושלוםשאם היה העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי ח ,כלל

כרגע היו נחרבים כל העולמות  ,ממש מהעסק והתבוננות שלנו בתורה
   ."עליונים ותחתונים והיו לאפס ותהו חס ושלום

שעוסקים בכל צרכי הציבור  םכות גדולה מאד לנציגילכן זו ז
  הרוחניים והגשמיים שהם לצורך הרוחניים. 

 ב
  ההצלחה בלי פרסום

יש דבר חשוב מאד שהעולם אינם מבינים את זה, ומתנהגים אחרת. 
לעולם הוי קבל וקיים (סנהדרין יד, א), לטובת האדם כדאי שיהיה 
נסתר ולא מפורסם, ועל ידי זה יהיה קיים ויצליח. הפרסום הוא מסוכן 
ומזיק להצלחה, כתוב יהללך זר ולא פיך, אתה תשתוק ואל תפרסם את 

  רך ההצלחה, זה הכלל. עצמך, רק כך היא ד

 ג
  מוסרספרי קביעות ב

תורה צריכה חיזוק, ובמשנה אבל  כבר הזכירו חשיבות לימוד התורה.
צריך האדם לקבוע לו עת ללמוד קדמונים:  כתב בשםברורה סימן א' 

כי הגדול מחברו יצרו  ,ספרי מוסר בכל יום ויום אם מעט ואם הרבה
  . ותבלין היצר הרע הוא תוכחת מאמרי חז"ל ,גדול הימנו

חיזוק התורה הוא על ידי לימוד ספרי המוסר, שהם תורת היראה, 
וידוע שמי שלומד ספרי מוסר בקביעות, כמובן לא בכפייה ובצורה 

באופן שאינה מושכת, אלא לימוד שמושך אותו, ויש לו טעם בלימוד, 
האדם עצמו זה  מוסר משפיע השפעה גדולה מאד! עלהלימוד כזה 

חי חיים מאושרים, וגם כל הסביבה והמשפחה שלו גם הוא ומשפיע, 
  מאושרים ושמחים בחלקם, בזכות החינוך שהמוסר נותן. 

 ד
  זמן בין הזמנים

    זמן בישיבות, אמנם הועוד דבר הנוגע עכשיו, בעמדנו לפני סוף 
עדיין זהו זמן, עד ראש חודש, אבל סוף הזמן בדרך הטבע הוא 

רגישים כאילו שכבר אין צורך בהתמדה, וכאילו שיש פטור מתורה, שמ
כביכול עושים טובה למישהו במה שלומדים, זה נקרא פריקת עול תורה, 

  תורה! תלמוד וזה לא נכון, אין זמן של פטור מ

  

  

  

  

שמעתי מפי מרן הרב מפוניבז' זצ"ל שאמר כי בין הזמנים הוא זמן 
שלומדים בו במסגרת  , רקזמןבין הזמנים הוא גם של בין הזמנים. 

בין הזמנים, , ויש הרבה שמצליחים יותר באחרת ובצורה אחרת
לומדים יותר טוב בבין הזמנים, לומדים כל אחד לפי מה שלבו חפץ, ו

  יותר בהתמדה, ויותר בהבנה, ובריכוז המחשבה. 

גדולה  וזכותמי שמתחזק בעסק התורה  ,ובזמן שיש רפיון מתורה
בבין הזמנים, וכתוב בשערי היא לעסוק בתורה לכן זכות גדולה  .יותר

תשובה (ג, טז) כי לפי גודל הזכות והשכר כך הוא גם גודל החיוב, נמצא 
שהחיוב ללמוד בבין הזמנים הוא יותר מאשר באמצע הזמן, אלא מה? 
יש קשיים, כמובן שישנם קשיים, ועסוקים בצרכי הפסח, אבל בזמן 

  מה שאפשר, החיוב הוא יותר גדול. וץ מהקשיים, כשיש ח

 ה
  לעזור לכל אדם

ירושלמי נדרים ט, ד) ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול (אומרים חז"ל 
בתורה, דבר זה נוגע גם לעוסקים בצרכי הציבור, שצריכים לעזור לכל 

  , מכל חוג שהוא, מצד אהבת הבריות. הזקוק לעזרה אדם

ובספר שערי קדושה לרבי חיים ויטאל כתב שאם חסר לאדם משהו 
במידות טובות, ובאהבת הבריות, זה פגם בכל התרי"ג מצוות, וכל מצוה 

  שהוא מקיים יש בה משהו פגם, ואינה בשלמות. 

  לכן אהבת הבריות זה חיוב גדול מאד, וגם השכר גדול מאד! 

 ו
  לשם שמיםהעוסקים 

בור יהיו עוסקים יוכל העוסקים עם הצ"שנינו בפרקי אבות (ב, ב) 
יעתם וצדקתם עומדת לעד, ישזכות אבותם מס ,עמהם לשם שמים

   ".ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם

ופירש שם הברטנורא כי העוסקים בצרכי ציבור צריכים לעשות לשם 
 ם שלכותשמים, וכשעושים לשם שמים גם כן אין ההצלחה בז

העוסקים, אלא בזכות אבות הציבור, אברהם יצחק ויעקב, כמאמרם 
(ברכות טז, ב) אין קורין אבות אלא לשלושה, זכות האבות של הציבור 

  היא המסייעת לעוסקים להצליח בצרכי הציבור. 

ואתם מעלה אני עליכם שכר כאילו עשיתם, היינו למרות שאין 
דשמיא בזכות הציבור, אף על  ההצלחה בזכות העוסקים, אלא בסייעתא

הם פי כן מן השמים נותנים שכר לעוסקים כאילו שהם עשו, מפני ש
  עושים לשם שמים. העיקר הוא לעשות לשם שמים! 

 ז
  במחיצתו של הקב"ה

יש גמרא בתמיד (כח, א) שמי שעושה את כל מעשיו באמונה, עליו 
  נאמר הפסוק "עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי". 

אמונה כוללת גם להתחשב עם השני, ולהיזהר בזהירות גדולה שלא 
חלישות הדעת לשום אדם, אם נזהרים בזהירות לגרום לפגוע, ושלא 

  כזאת זוכים לשבת עמדי, היינו במחיצתו של הקב"ה! 

עוסקים בצרכי ציבור הוזו באמת הזכות של עסקני דגל התורה 
   !עמדי, ופסח כשר ושמחיזכו להתברך בכל הברכות, לשבת באמונה, 

  

 
 נדבת הרב מאיר אסחייק שיחי'

תלמיד רבינו שליט"א, כהודיה להשי"ת 
לרגל הולדת בתו שתחי', יזכו לגדלה 

 לתורה לחופה ולמעשים טובים!
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