
  
זקני ויאמרו לאמר.  –כפל לשו� צ''ע  –אז ישיר משה וגו' ויאמרו לאמר 

בפלוגתא דר''ע ורבי  עפ''י  הגמ' בסוטה (ל') מסיגעט זצ''ל (ייטב פני�) פי'
אליעזר ורבי נחמי', שר''ע ורבי אליעזר סובר ששרתה רוח הקודש על משה, 
ורבי נחמי' סובר ששרתה רוח הקודש על כול�. והנה איתא במגילה (ט''ו) מה 
ראתה אסתר שזימנה את המ�, ואמרו ש� כמה טעמי�, אשכחי' רבה בר אבוה 

א''ל ככולהו תנאי וככולהו  לאליהו, א''ל כמא� חזיא אסתר ועבדה הכי,
אמוראי, והיינו מפני שאסתר עשתה ברוח הקודש, סובל כל היצורי� שאפשר 

ברוח  –אז ישיר משה ובני ישראל    ולפ''ז י''ל כוונת הפסוק לצייר בדברי'. 
לדרי דרי�, שכל אחד ואחד מחדש בו  –לאמר  –שיש בו  –הקודש, ע''כ ויאמרו 

כל מה  – וזה הרמז ברש''י –לה' כי גאה גאה  בכל דור ודור, והיינו אשירה
שאקלס עוד יש בו תוספת, כלומר באותו קילוס גבוה מעל גבוה, כל אחד ואחד 

  לפי השגתו, והכל אמת כדי� וכדי�. 
  

, שחו! מכל המעלות והסגולות שיש באמירת ''שירת הי�'' נראה מזה דבר חדש
היכולת לחדש בה.  דורות לדוריש בה מעלה מיוחדת, שיש לכל אחד ואחד 

הוה, לרמז  לשו�  לשו� עתיד, ולא שר    ולפ''ז מדויק מה שנאמר ישיר 
  .�  החידושי� בעניני השירה שעתידי� בני ישראל לומר בדורות הבאי

  
 צ''ע –שירה חדשה שבחו גאולי� מה שאומרי� (תפלת שחרית)  ולפ''ז י''ל

 �הלא כל שירה  שירה חדשה, יותר משאר שירי�,   למה נקראת שירת הי
שרק בשירה זו יש בה עני� של  ולדברינו י''לבפע� ראשו� הוא שירה חדשה. 

חידוש, דהיינו כיו� שנאמרה ע''פ רוח הקודש, יש לכל אחד היכולת לחדש בה, 
  ולכ� דוקא שירה זו נקרא ''שירה חדשה'' שתמיד היא נחשב חדשה. 

  
(� –על זה מה שאמרו חז''ל  וכדאי להזכיר דברי המהר''� שי''� (סו� חולי

היינו מעט הכמות תופס מקו� זעיר, ועכ''ז כל  –תורה מונחת בקר� זוית 
הרוצה ליטול יבא, וכל אחד מוצא בה דבר חידוש חדש ממש, אשר לא ראתה 

זמ� של קריעת י� סו" ממש,   ביו''ט שביעי של פסח  ולפ''ז י''לעי� מי שקדמו. 
שאמרו חז''ל על הפסוק (שמות, ט''ו, ב') זה שהוא זמ� גדול ומעולה מאד, כמו 

ראתה שפחה על הי� מה שלא ראוי נביאי�, יש לכל אחד היכולת  –קלי ואנוהו 
לחדש חידושי� גדולי� בתורה, ובפרט בעניני השירה, ויזכה למה שנאמר 

  בתהלי� (קי''ט) גל עיני ואביטה נפלאות מתורת#. 
  

על הפסוק (שמות, י', ב') ולמע� זצ''ל,  וי''ל עוד עפ''י דברי דו''ז הפני� יפות
תספר באזני בנ# וב� בנ# את אשר התעללתי במצרי�, שהנסי� והנפלאות שהי' 
 ,�במצרי�, היו בזכות המצוות שיקיימו הדורות אח''כ בסיפור יציאת מצרי
 �דהיינו אע''פ כשישראל היו במצרי� לא היו במדריגה גדולה, ולא היו ראויי

שביל מצות הסיפור שיקיימו בניה� אח''כ לדורי דורות, לנסי� אלו, זכו ב
והיינו דכתיב בסו" הפרשה (שמות, י''ג, ח') בעבור זה עשה ה' לי ר''ל בשביל 
זכות מצות הסיפור שאני מספר, עשה ה' זאת בעת ההוא, ולכ� הרשע שאינו 
 מספר אומר לו, לי ולא לו, שאילו הי' ש� לא הי' נגאל, כיו� שלא הי' הגאולה

כל המרבה לספר   רק בשביל שכר מצות הסיפור, והיינו דקאמר בהגדה 
ביציאת מצרי� הרי זה משובח, שהסיפור שהוא משבח להקב''ה ומספר 
נפלאותיו, שבח הוא להמרבה לספר, כיו� שבשביל זה היו הנסי� והנפלאות, 

, ולפ''ז י''ל בדר  חידושוכיו� שהוא הי' הגור� לדבר אי� ל# שבח גדול מזה. 
שכמו כ� הי' בקריעת י� סו", דהיינו בני ישראל זכו לקריעת י� סו" ע''י השירה 

   לשו� עתיד, ולא שר   ששרו בניה� אח''כ לדורי דורות, ומטע� זה נאמר ישיר 
הוה, ובודאי נכלל בזה ג� החידושי� שכל אחד מחדש בו בכל דור ודור,  לשו�

פסח, זמ� של קריעת י� סו"  והנה אע''פ שהוא כ� בכל השנה, אבל בשביעי של
ממש, צרי# כל אחד להתחזק עצמו בעני� זה, ולשיר השירה ביתר שאת, ולחדש 

מכא� רמז לתחיית  –אז ישיר משה   בו חידושי�, ועי''ז יזכה למה שפרש''י 
 �ואבני לי' מקדשא  –זה קלי ואנוהו  –המתי� מ� התורה, ולמה שפי' התרגו

  אכי''ר. 
  

לשו� עתיד, לרמז   שהטע� שנאמר ישיר  – ור החיי�ואולי זהו כוונת הא
שמצוה לאומרה תמיד, וקבעוה בתפלת שחרית בכל יו�. וכעי� זה כתב החזקוני 

 �אמרו לאמר לדורות, להנהיג שיאמרו שירה זו   ויאמרו לאמר    על המילי
 .�, שעי''ז שאומרי� אותה בכל יו�, זכו בני וזהו כדברינו הנ''לתמיד בכל יו

  למפרע לקריעת י� סו".  ישראל
  

תנינ� כל בר נש דאמר שירתא דא בכל יומא ומכוי�  –ב) איתא בזוהר (בשלח) 
בה, זכי למימרא לזמנא דאתי, דהא אית בה עלמא די�, ואית בה עלמא דאתי, 

  ואית בה קשרי מהימנותא, ואית בה יומא דמלכא משיחא. 
  

דמהראוי לכל אד� אשר  היסוד ושורש העבודה כתב עפ''י דברי הזוהר הנ''ל,
נת� ה' חכמה ותבונה לדעת לעשות כוונה כוללת בעת ישיר את השירה הזאת, 
עני� השבח של הקב''ה הנאמר בפסוקי� לכוי� בו, ולית� הודאה עצומה 

במחשבתו על זה, דהיינו בכל פסוק שמדבר בעני� תשועה לישראל ונקמה 
אני נות� ל#  –� בקצור במצרי�, ית� האד� במחשבתו הודאה עצומה בזה הלשו

ית' שבח והודאה על זה, א# תהי' ההודאה זו בכל עוצ� כחו ומעומקא דליבא 
ובשמחה רבה ועצומה עד מאד, ובאיזה פסוק שמדבר באיזה גבורה נפלאה 

וירא ישראל את מצרי� מת על שפת הי�,    מנפלאות הבורא ית' כגו� בפסוק 
וברוח אפי# נערמו    ו� בפסוק שפלט� הי� על שפתו אשר אל עבר פניה�, וכג

מי� נצבו כמו נד נוזלי� וכיוצא, יחשוב כל פע� גבורות ה' בשמחה עצומה עד 
מאד, ונמצא בספרי� שצרי# האד� לדמות בעצמו בשעת אמירת שירה זו 

 �דבודאי אמירת התיבות    כאילו הוא יצא ממצרי� ועומד על שפת הי�. ומסיי
ירה כלל, ולא הי' מתפאר הזוה''ק בגודל בלבד זולת כונת הלב אינה נחשבת ש

) ויאמר שירת הי� וכעי� זה איתא במשנה ברורה (סי' נ''א, י''זמעלתה. 
.�  בשמחה וידמה בדעתו כאילו באותו היו� עבר הי

  
הוא כ� בכל השנה, אבל בשביעי של פסח, זמ� של קריעת י� סו"  בודאיהנה 

ממש, צרי# כל אחד להתחזק עצמו בעני� זה, ולית� הודאה על ישועתינו, עד כדי 
  הי�. כ# שידמה בדעתו כאילו הוא עצמו עבר 

  
, שעי''ז שבני ישראל אמרו שירה ה� זכו להתגלות יותר ואולי י''ל בדר  חידוש

ראתה שפחה על הי� מה שלא ראוי נביאי�, דהיינו   ש חז''ל מהנביאי�, כמ''
עי''ז ששרו את השירה ה� נתעלו כ''כ, שאפילו שפחה על הי� ראתה מה שלא 
ראה יחזקאל ב� בוזי, לכ� בודאי מי שאומר שירה זו ביתר שאת, ובפרט בשביעי 

מה  לולפ''ז י''של פסח, יזכה לדברי� נפלאי�, ולחדש חידושי� גדולי� בתורה. 
 �שירה חדשה שבחו גאולי�, דהיינו ע''י השירה גופא יזכו הגאולי�    שאומרי

לחדש חידושי�, ולהשיג מדריגות גדולות בעניני רוחניות, וכ� הוא בכל דור ודור 
ע''י אמירת השירה בכוונה, יזכו לדברי� גדולי� ונפלאי� כמבואר בדברי 

   הזוהר הנ''ל. 
  

   כל ימי חיי#   ע''ז שנאמר בהגדה � יפות זצ''ל, דו''ז הפני וכדאי להזכיר דברי
להביא לימות המשיח, דהיינו אע''פ שמבואר בחז''ל שנס של ביאת משיח יהי' 
גדול יותר מנס של יציאת מצרי�, וג� בקיעת י� סו" יהי' בימות המשיח, 

יכה הקב''ה  –כמ''ש בישעי' (י''א, ט''ו) והכהו לשבעה נחלי� והיתה מסילה 
נהר פרת, וינהגהו ברוח עזה עד שישוב לשבעה נחלי�, ויהי' דר# בי� נחל לנחל, 
 �והדרי# העוברי� באות� הדרכי� בנעלי�, שתהי' הדר# חרבה כאלו לא הי' ש
מי� מעול�, ויעברו בה� בנעליה� ברגליה�, מ''מ בקיעת הי� הי' יותר חידוש, 

וב אח''כ לאיתנו, אלא ישאר כ#, מפני שבעת הגאולה שלימה לא מצינו שיש
והיתה מסילה, אבל בבקיעת הי� שב אח''כ לאיתנו  –כמשמעות הפסוק 

  להטביע מצרי�, ואפ''ה בני ישראל הלכו ביבשה, הוא יותר חידוש ודבר פלא. 
  

י� נעשה ה, שהטע� שקריעת וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הישמח משה זצ''ל
נה מדברת מתו# גרונו של יכיבורו, כיו� שהשדוקא ע''י מטה של משה, ולא ע''י ד

משה, ודיבורו הוא דיבור ה' עצמו, ודבר שנעשה ע''י הקב''ה בעצמו נשאר כ# 
 �נצחי, וכיו� שקריעת י� סו" הי' רק לפי שעה, ואח''כ הוצר# לשוב  –לעול

ואתה הר� את מט#,  –לאיתנו כדי לנער את מצרי�, לכ� הקב''ה מצוה למשה 
כיו� שלא הי' נצחי רק לפי שעה.  ,נעשה דוקא ע''י מטהו י�הדהיינו בקיעת 

והחרי� ה' וגו' והני" ידו על הנהר בעי�  – ולפ''ז מדוייק הפסוק הנ''ל בישעי'
(בחוזק) רוחו וגו' והדרי# בנעלי� (ביבשה) דהיינו לעתיד לבוא הקב''ה בכבודו 

  נ''ל. ובעצמו יבקע הי�, לכ� נשאר כ� לעול� וכדברי הפני� יפות ה
  

עפ''י הפסוק (מיכה, ז', ט''ו)  וכעי� זה איתא ביסוד שורש העבודה (חלק ב')
 �שבגאולה העתידה יעשה לנו השי''ת כל הנסי�  –כימי צאת# מאר! מצרי

ונפלאות וגבורות כמו שעשה לאבותינו ביציאת מצרי�, בקריעת שבע נהרות, 
שאר נפלאות וגבורות ובהליכת עמוד הענ� יומ� ועמוד האש לילה לפני הע�, ו

 .�  לעיני העמי
  

לשו�  –ה' ימלו# לעול� ועד  –הטע� שבני ישראל אמרו בהשירה  ולפ''ז י''ל
לשו� הוה, כיו� שאז בשעת קריעת י� סו"  –עתיד, ולא אמרו ה' מל# עול� ועד 

ראתה שפחה  –נתעלו בני ישראל למדריגה גדולה עד מאד, וכמ''ש שאמרו חז''ל 
או נביאי�, לכ� לא שרו רק שירה על הנס של קריעת י� סו", על הי� מה שלא ר

אלא ג� מרגישי� הנס של בקיעת נהר פרת בזמ� הגאולה שלימה, ואמרו שירה 
ויה''ר שיזכה ב''חג הגאולה'' הזה לביאת גואל צדק במהרה בימינו,    עלי' 

דוד  הרוקח פי' זה משיח ב� –וכמ''ש (עובדי', א', כ''א) ועלו מושעי� בהר ציו� 
  ומשיח ב� יוס" אכי''ר. (למכסה עתיק) 

  
ואמרת ביו� ההוא אוד# ה' וגו' כי  ב)   וי''ל עוד עפ''י הפסוק בישעי' (י''ב, א 

לעתיד לבוא יאמרו בני ג� ש נראה מזהעזי וזמרת קה ה' ויהי לי לישועה. 
שירה, דהיינו אחר בקיעת נהר פרת וי� מצרי� (נילוס) יאמרו בנ''י  ישראל

 – איתא בילקוט  ) תשורי מראש אמנה 'ש בשיר השירי� (ד', ח' שירה, כמ'

  

  

שביעי 
 של פסח

  תשע''ז



 �אמר רבי יוסטאי הר הוא ושמו אמנה, וכיו� שהגליות (בשעת הגאולה) מגיעי
    ולפ''ז י''ל כוונת פרש''ילהר זה אומרי� שירה, שנאמר תשורי מראש אמנה. 

 דהיינו לרמז השירה –מכא� לתחיית המתי� מ� התורה    אז ישיר משה 
 שעתידה בנ''י לשור בזמ� הגאולה שלימה. 

  
שירה חדשה,    למה נקראת שירת הי�  צ''ע –שירה חדשה שבחו גאולי�  ג)

    וי''ל עפ''י דברי האלשי'' הלא כל שירה בפע� ראשו� הוא שירה חדשה. 
 ,�שהוא מ� הפלא והתימה הגדול, לשיר שירה חדשה שלא שמעתה אוז� מעול
יחד ששי� רבוא, ולכוי� בתיבה אות באות, ואי# הי' זה א� לא כי רוח ה' דיבר 

 .�שירה חדשה, הוא לרמז עני� זה, שאע''פ   שהטע� שנקרא  ולפ''ז י''לבה
רה ביחד, כי ששרו שירה חדשה, שלא שמעתה אוז� מעול�, כול�  אמרו השי

 .� –אז ישיר משה וגו' אשירה לה'    ולפ''ז מדוייק הפסוקרוח ה' דיבר בה
לשו� רבי�, לרמז אע''פ שהי'  –לשו� יחיד, ולא נשירה  –דהיינו שנאמר אשירה 

  ביחד אות באות.   השירה ש� ששי� רבוא, כול� אמרו
   

'ק ר' כשזקני הרה' זקני מסיגעט זצ''ל (ייטב פני�) וי''ל עוד עפ''י דברי
שמעלקא זצ''ל הי' עומד בתפלה בשבתות וימי� טובי�, הי' מכוו� הכוונת 
 �והסודות בי� תיבה לתיבה, ואז הי' מארי# ומנג� נגוני� חדשי� פלאי פלאי
אשר לא שמע אות�, ולא שמעו אוז� אד� מעול�, והוא לא ידע כלל מה הוא 

ל� העליו�, והקול יוצא מנג�, ואיזה ניגו� מנג�, כי הי' שוטט במחשבתו דבוק בעו
מפיו בניגוני� נפלאי� ערבי� לשומעיה�, ומקבליה� חכו ממתקי� וכלו 

ולפ''ז י''ל כוונת מחמדי�, והמשכיל יבי� אשר אי� זה כי א� מתת אלקי� הוא. 
אז ישיר משה וגו' ויאמרו לאמר, באמירה בעלמא בלא כוונה לנג�.     הפסוק

יק� על סלע רגלי שדרשו חז''ל (שמו''ר וזהו כוונת הפסוק בתהלי� (מ', ג') ו
 � –דייקא ניגו� חדש, וע''ז אנחנו נותני�  –וית� בפי שיר חדש  –כ''ג, י''ב) בי

תהלה לאלקינו, כי לא כחינו עשה לנו לנג� הניגו�, כי מאת ה' היתה זאת. וז''ש 
ה�  –הה''ד (משלי, ל''א, כ''ו) פיה פתחה בחכמה  –המדרש אז ישיר משה 

  היינו הניגו� בפה ולשו�.  –והסודות שבשירה, ותורת חסד על לשונה הכוונת 
  

בזכות האמנה  וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי המדרש (בשלח, י''ד, כ''ו)
שהאמינו זכו לומר שירה, ושרתה עליה� שכינה, כמ''ש וייראו הע� את ה' 

שירה זו  שמטע� זה נקרא ולפ''ז י''ל אז ישיר משה.   ויאמינו בה' ובמשה עבדו 
''שירה חדשה'' שהשירה לא הי' תלוי בהצלחת�, רק באמונת� בה', ושירה כזה 

 .� עוד לא הי' בעול

  
על הפסוק (שמות, י''ד, זקני מסיגעט זצ''ל (ייטב פני�)  וי''ל עוד עפ''י דברי

שמתחלה צ''ע  –ל''א) וירא ישראל את היד הגדולה וגו' וייראו הע� את ה' 
 .''�דאחר שראו היד הגדולה, אי# אמר  ועוד צ''ענאמר ''ישראל'' ואח''כ ''הע

''ויאמינו'' הלא אמונה הוא טר� ראות העי�, אבל בראות העי� נסי� נגלי� אי� 
כי בהיותינו במצרי� נקראי� ''ע�'', כמ''ש (שמות, ג', ז')  ותי'זה גדר האמונה. 

הוא  –ר צאתנו ממצרי� וסוס ורוכבו ראיתי את עני עמי אשר במצרי�, ואח
 �הוא השר וע�  –השר רמה בי�, אז נקראו ישראל, על ש� שרית ע� אלקי

אנשי� ותוכל, והנה ג� בהיות� במצרי� במדרגה קטנה המכונה ''ע�'' כתיב 
(שמות, ד', ל''א) ויאמ� הע� וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל, וזה הי' מכח 

ו בהיות בתו# ערות האר! ומשוקע בגלולי מצרי� חסדו גבר עלינו, עד שאפיל
לא עזבו את ה', כי א� האמינו בה' ובמשה עבדו, וכמו שפירש זקני הרה''ק 
מראזלא זצ''ל, על זה שנאמר באברה� (בראשית, ט''ו, ו') והאמי� בה' ויחשבה 

לצדקה וחסד, על זה שהוא יזכה להאמי�   דהיינו אברה� מחשב להשי''ת  –
) ברו# הגבר אשר יבטח בה' והי' ה' ז'ירמי', י''ז, וונת הפסוק (בה', וזהו כ

מבטחו ר''ל אע''פ שבטחו� תלוי בבחירה, מ''מ מבלעדי רצונו לא בכח יגבר איש 
ולפ''ז והי' ה' מבטחו.   לבחינת בטחו�, כי א� קל גומר עליו לבטוח בו, וזהו 

קרא�  –ויושע ה' ביו� ההוא את ישראל מיד מצרי�  – י''ל כוונת הפסוק
הוא השר של מצרי� מת,  –ל, ואמר הטע� כי וירא ישראל את מצרי� ישרא

   ונתקיי� בה� ישראל יהי' שמ#, כי שרית ע� אלקי� וע� אנשי�, וע''ז נאמר 
וירא את היד הגדולה (ראי' לשו� הבנה) הוא החסד הגדול אשר עשה ה' 
במצרי�, דהיינו לה� בהיות� במצרי�, כי א� היות� אז במדרגה קטנה 

� ''ע�'' ע� כל זה וייראו הע� את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו, כמ''ש נקראי
ויאמ� הע�. והנה מבואר במדרש שבזכות אמונה נגאלו, וזכו לומר שירה, וז''ש 
אז (אחר שהאמינו, ידע כי לעתיד) ישיר משה ובני ישראל, וז''ש המדרש פי' 

הי' בזכות  כי השירה שאמרו בלשונ� –פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה 
  האמונה, והאמונה הי' מכח חסדו ית', והיינו ותורת חסד על לשונה. 

  
ד) איתא במדרש מה ראה הי� וינוס ראה ברייתא דרבי ישמעאל. צ''ע 

שר''י אומר שהתורה נדרשת  הגאו� ר' יוס� זצ''ל אב''ד סלוצק תי'. כוונת�
תא דר''י ועשה ק''ו, שהי� ראה בריי ולפ''ז י''לבי''ג מדות והראשו� הוא ק''ו. 

ע קבא� נת   יהושע ב� נו�, ועשה ק''ו דהיינו שראה שהירד� עתיד להבקע ע''י 

בשביל תלמיד של משה רבינו ק''ו למשה רבינו עצמו (כמו שמצינו בחולי� ד" ס' 
   פי' הקרא בתהלי� (קי''ד) הי� ראה וינס ולפ''ז נשאו דשאי� ק''ו בעצמ�).    

לשו� עתיד, שהי� ראה וינס, משו� שהירד�    לאחור  לשו� עבר, הירד� יסוב
  עתיד לסוב לאחור מפני יהושע.  

  
�הוה, לרמז  לשו�   לשו� עתיד, ולא שר    שמטע� זה נאמר ישיר  יש להוסי

שהסיבה שנבקע הי� הוא מחמת העתיד, דהיינו בשביל שעתיד הירד� לבקוע 
ירה כשעברו את הירד�, לפני יהושע. ואפשר מטע� זה לא אמרו בני ישראל ש

 ,�כמ''ש  ,נכלל בזה ג� שירה על בקיעת הירד�דכששרו שירה כשעברו את הי
שקאי על בקיעת  –ט''ו, ט''ז) עד יעבור עמ# ה' עד יעבור ע� זו קנית שמות, (

  הירד� כפ' התרגו� אנוקלוס. 
  

עפ''י מה שאמרו חז''ל בשעת וי''ל עוד עפ''י דברי העבודת ישראל זצ''ל, 
�לאיזה תכלית נתבקעו כל  צ''ע .סו" נתבקעו כל מימות שבעול� קריעת י

 �המימות, כיו� שעיקר הנס היה להראות למצריי� כח ה', ודי לה� בקריעת י
הג� שהדבר כפשוטו כי נבקעו כל מעינות תהו�, מ''מ יש איזה רמז  וי''ל סו".

כגו�  ,שבכח קריעת י� סו" נעשה הכנה לבקוע כל המימות העתידי� לקרוע
בימי רב פינחס ב� יאיר, והכח הראשו� נפתח    בימי יהושע, ונהר גינאי   הירד�

(שמות, י''ד, כ''ו) שהנה  ולפ''ז יש לתר" קושיית האור החיי�ע''י משה רבינו. 
מבואר דהי� לא רצה לקרוע, שטע� למשה אי� אני נקרע מפני#, שאני נבראתי 

מי� משה, הא מבואר בחולי� ביו� ג' ואתה נבראת ביו� ו', עד שנטה ה' ימינו לי
 ולדברינו י''ל(ז') שנהר גינאי נקרע בע''כ של י� בשביל רבי פינחס ב� יאיר. 

שעי''ז גופא שנקרע הי� לפני משה, נעשה ההכנה שלבסו" יבקעו עוד נהרות 
 .�לשו� עתיד, לרמז כל    שמטע� זה נאמר ישיר  ולפ''ז י''ללפני אנשי� אחרי

בימי יהושע, ונהר    י קריעת י� סו", דהיינו הירד� הנסי� שעתידי� להיות ע''
   נהר פרת ובימי רבי פינחס ב� יאיר, ולעתיד לבוא י� מצרי� (נילוס)   גינאי 

  בימי משיח. 
  

שהטע� שנקבע יו� השבוע  וי''ל עוד עפ''י דברי הט''ז (או''ח, סי' ת''ל, א')
י' ניס�, כיו� דבאותו יו� י' לחודש  –(שבת) לנס של שבת הגדול, ולא יו� החודש 

�שהמעלה היא מחמת נס  בטעות נעשה עוד נס שנבקע הירד�, וא''כ סבורי
יש הירד�, לכ� קראוהו ''שבת הגדול'' כיו� שעליית� מהירד� לא הי' בשבת. 

דא''כ למה לא נעשה זכר מיוחד בי' לחודש זכר לנס של בקיעת הירד�.  להעיר
רד� נכלל בנס של קריעת י� סו", לא נעשה זכר דכיו� נס של היולדברינו י''ל 

  מיוחד לה. 
  

והע� עלו מ� הירד� בעשור  כ''ד) –וי''ל עוד עפ''י הפסוק ביהושע (ג', י''ט 
לחדש הראשו� ויחנו בגלגל וגו' ואת שתי� עשרה האבני� האלה אשר לקחו מ� 

ל הירד� הקי� יהושע בגלגל וגו' והודעת� את בניכ� לאמר ביבשה עבר ישרא
את הירד� הזה, אשר הוביש ה' אלקיכ� את מי הירד� מפניכ� עד עברכ� כאשר 
עשה ה' אלקיכ� לי� סו" וגו' למע� דעת כל עמי האר! את יד ה' כי חזקה היא, 

 .�הטע� שש� האבני�  הרלב''ג פי'למע� יראת� את ה' אלקיכ� כל הימי
ראל ש� יהי' בו המשכ�, וכשיבואו ישלעתיד האלו בגלגל, כיו� שהוא המקו� ש

עד  בקיעת הירד� שליזכירו� אלו האבני� עני� זה המופת  ,ג' פעמי� בשנה
 .�שמטע� זה לא נעשה זכר מיוחד לבקיעת הירד�, שהיא נזכרת  ולפ''ז י''לעול

  תמיד ע''י ראיית אבני� אלו.    
  

 –, עפ''י המדרש מה ראה הי� וינוס זקני הישמח משה זצ''ל תי' באופ� אחר
ראה ברייתא דרבי ישמעאל, ובאמת  –דרש ראה ארונו של יוס". עוד איתא במ

דא ודא אחת היא, שהרי הי� טע� למה נקרע ממ#, הלא אני קשיש (זק�) ממ#, 
ראה ארונו של יוס", דהיינו ראה האי# השמש והירח משתחוי�  –ע''ז נאמר 

אני  –ליוס" (בחלו� השני) דהיינו שהעליוני� נכנעי� לו, א''כ נתבטל טענתו 
א מל# עליה�, וכי תימא שדוקא השמש והירח נכנעי� לו, זק� ממ#, כיו� שהו

דהיינו שדרש   ראה ברייתא דרבי ישמעאל  –אבל ''י�'' מנא לי', ע''ז נאמר 
  .�  ק''ו, דהיינו א� השמש והירח נכנעי� לו כ''ש הי

  
אמר רשב''י השמש והירח  ואולי י''ל שזהו כוונת המיכלתא (פרשה ו', ט''ו)

הלא הכל יודעי� שהקב''ה נקרע הי�, צ''ע ה� הי�. מעידי� עלי שקרעתי ל
למה הי� טע�   שהנה איתא במדרש  ולדברינו י''לשבודאי אי� זה מדר# הטבע. 

אנא קשיש ממ#, ולא מצינו מה שהשיב משה על טענתו הצודקת,  ,נקרע ממ#
השמש והירח מעידי� עלי,   שעל זה נאמר  נראהרק שאמר שכ# צוה הקב''ה. 
על טענתו, שהיא נתבטל ממילא, כיו� שהשמש  דהיינו משה לא צרי# להשיב

  והירח משתחוי� ליוס" בחלומו, לכ� נקרע הי� לפניה� ע''פ שורת הדי�. 
  
  

  
את מרירות הגלות יכולי� לבוא לגאולה, וכשאינו יודע טע� מרירות הוא לרמז כי רק כשמרגישי�  ,טע� לאכילת מרור בליל הגאולההחידושי הרי''� זצ''ל פי' 

רק ע''י הצרות יכול לטעו� טע� ש ,אינו יכול להבחי� בטע� הגאולה. ודבריו של האדמו''ר זצ''ל הוא חיזוק גדול לכל אחד שרח''ל יש לו צרות בגלות המר הזה
  שיה' אי''ה במהרה בימינו אכי''ר. ,הגאולה

  
ואמר  ,לוב זצ''ל הי' לו ניגו� יפה על הפיוט אדיר במלוכה בהגדה של פסח, אשר ירש אותו מ� הרה''ק הרבי ר' בער המגיד ממעזריטש זצ''לזקני הרה''ק מקא

  .ותו תמידשהמגיד זצ''ל לקח אותו מ� רועה אחד שבשדה, והשיר הוא שיר שהלויי� היו אומרי� אותו בבית המקדש, והרה''ק מטשארטקוב זצ''ל הי' מנג� א
  

י� יציאת מצרי� שנקרא יו� שמיני של פסח ''אחרו� של פסח'' ולא כ� בכל המועדות. והסביר ע''ד הגמ' ברכות (י''ב) וכי מזכיר החידושי הרי''� זצ''ל פי' הטע�
  כי לשנה הבאה בירושלי� אכי''ר.    וזהו אחרו� של פסח ,ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה וגו' ,והלא כבר נאמר הנה ימי� באי� נא� ה' ,לימות המשיח

  
עבר הפסח ומשיח עדיי� לא בא. אמר ששוב  ,הי' מר� יושב ודואג, כשנשאל לפשר דאגתו ,במוצאי חג הפסח ארבע שני� לפני פטירת מר� הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל

פניו בפסח שיזכו  יה''ר שבשנה זו נזכה כולנו לקבל פני משיח צדקנו. וכמו שמר� הרה''ג ר' יהושע לייב דיסקי� זצ''ל אב''ד בריסק הי' רגיל לבר  את מקבלי
    לאכול מ� הזבחי� ומ� הפסחי�. 
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