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במחשבה תחילה
}{סוף מעשה

מאמר מחשבה לפרשת השבוע המביא לידי מעשה

{ גיליון 232 | בשלח-שירה | תשע"ח }

לתת את כל העולם
"אני נמצא בחנות ויש כאן צעצוע שעולה 2,000 שקלים", 

סיפר ילד לאביו בפלאפון, האב אישר לו לקנות. 
 1,500 שעולה  שעון  יש  ליד  "בחנות  סיים:  לא  הילד 
שיעביר  הסכים  האבא  כן?"  גם  לי  מרשה  אתה  שקלים, 

את כרטיס האשראי.
סט  לאמא  לקנות  שכדאי  לי  "נראה 
עולה  "זה  יקיר,  הבן  הציע  תכשיטים", 
7,000 שקלים". האבא אישר וסגר  רק 

את המכשיר. 
את  ושאל  השולחן  על  אותו  הניח  הוא 
הסובבים: "למי שייך הפלאפון הזה?"...

***
מספרת  המן,  שירד  הראשונה  בפעם 
התורה "ויאמרו איש אל אחיו מן הוא, 

כי לא ידעו מה הוא". 
יצחק  רבי  לרה"ק  בינה"  "דברי  בספר 
יעקב מביאלא, דקדק: הפעם הראשונה 
בתורה שמוזכר הביטוי "איש אל אחיו" 
(כגון  טבעיים  באחים  מדובר  כשלא 
היא  יעקב),  בני  אצל  בראשית  בספר 

ולא  אחיו",  אל  "איש  התורה  נקטה  מדוע  הזה.  בפסוק 
איש לרעהו וכדומה. 

אחד  לילה  דפק  רז  שמחה  הסופר  של  ביתו  דלת  על 
אברך חסידי, כששאל רז למבוקשו, השיב האברך שהוא 
נכונה השמועה שאחד מראשי המדינה  לברר האם  רוצה 
ששירת  בעת   - שלו  הבא  העולם  את  העניק  החילונים 

בצבא - לשמחה רז. 
ואותו  אני  רבות,  התווכחנו  כהווייתם:  דברים  סיפר  רז 

מוכשר  'קצין  לו  אמרתי  אחד  יום  יהדות.  בנושאי  קצין, 
שומר תוכנית חלופית לנסיגה ומילוט, במקרה שהתוכנית 
 120 אחרי  לך  ייוודע  אם  תעשה  מה  נכשלה.  המקורית 

שטעית בכל מהלך חייך?'
עולם  לי  יש  אם  עליו:  וכתב  מהרצפה  טישו  הרים  הקצין 

הבא, חלקי בו נתון לשמחה רז...
הקצין  של  כבנו  הזדהה  החסידי  האברך 
להתקרב  אביו  החל  שלאחרונה  וסיפר 
עולם  זה  מה  ידע  לא  "אבא  ליהדות. 
"אני  רז,  לשמחה  הבן  התחנן  הבא", 
לו את  אני מבקש שתחזיר  זה.  יודע מה 

הפתק".
רז אמר שהוא רוצה לילה לחשוב על כך. 
אבל האברך התחנן: "אבא שלי לא צעיר, 
את  מחזיר  הוא  הלילה  וחס  חלילה  אם 
ועריה.  עירום  יגיע  - הוא  נשמתו לבורא 
לנצח  יהודי  להפקיר  מסוגל  שלך  הלב 

נצחים?!..." 
למחרת בבוקר ניגש רז לרבי שמחה לוין, 
את  לו  וסיפר  לוין,  אריה  רבי  של  בנו 
אביו  של  שבביתו  אמר  שמחה  רבי  אמש.  ליל  מאורעות 
היה ספר עתיק ובו סיפור על יהודי שרכש עבירה מחברו 
ולאחר מכן, בעולם הנשמות, פסקו שהעבירה אכן שייכת 

לו והוא יישא בעונשה.
שר'  אלישיב,  הגרי"ש  אל  שניהם  ניגשו  ביטחון  ליתר 
שמחה לוין היה גיסו, והציגו בפניו את הסיפור. הגרי"ש 
צורך  אפילו  אין  וממילא  קניין  שום  חל  שלא  מיד  קבע 

להחזיר, כי מאומה לא נלקח... 
רז הסביר לגרי"ש שאינו רוצה שהאישיות ההיא תחשוב 

מתי קל לתת 
דברים יקרי ערך

עולם הבא 
על פיסת טישו



שיבין  אלא  מחשבה,  בלי  ולוקחים  נותנים  הבא  שעולם 
שהדבר הזה הוא בעל ערך ושווי גם כלפיו. 

אותו  של  מנוער  "חברו  רז,  הציע  זוהר",  אורי  לר'  "אלך 
יהודי. הוא יגלגל עמו דברים אודות העולם הבא ואמונתו 
בו, אם הוא אכן יכאב את נתינת החלק שלו בעולם הבא 

והדבר יהיה אכפת לו - אוותר".
וכך  מאוד,  הדברים  את  שיבח  הגרי"ש 

נעשה.
נפלא:  יסוד  מסביר  בינה"  ה"דברי  בעל 
ללא  ירד  שהמן  לדעת  נוכחו  ישראל  בני 
כל השקעה מצידם, יתר על כן כמה שהם 
לוקחים - לאף אחד אין יותר ולאף אחד 
אחד  פרגנו  כולם  שכזה,  במצב  חסר.  לא 

אל  איש  "ויאמרו   - גדולה  אחווה  הרגישו  כולם  לשני, 
אחיו"...

 ***
כאשר יש לדבר ערך בעינינו, ככל שהערך עולה אנו פחות 

איננו   - בעינינו  זול  שערכו  ככל  עליו,  לוותר  ממהרים 
יקרים  שהם  דברים  יש  אולם  חשיבות.  לו  מייחסים 
וחשובים ואנחנו מוכנים להעניק אותם בלא כל מחשבה 

נוספת: מה שלא שייך לנו... 
גם לדברים  נוגע  זה אכן מורגש בכיס, אבל הדבר  בכסף 
והישגים.  יכולות  אחרים: כבוד, חכמה, 
לעיתים יש צביטה בלב, גם אם מפרגנים 
ההישג  את  קטף  פלוני  למה  חוץ,  כלפי 
 - מאלמוני  הכבוד  את  קיבל  או  ההוא 

ואני לא?
נועד  שלא  מה  נלמד:  המן  מפרשת 
מה  הפסדת;  ולא  לך  שייך  לא  עבורך, 
ששייך לך, לא תפסיד גם אם כל העולם 

ינסה לקחת ממך. 
כשחיים בתחושה שכזו, קל יותר להעניק ולפרגן לשני את 

כל ההצלחה שבעולם. 
כשזה לא "שלנו" - אנחנו מוכנים לתת הכל.

"אז ישיר משה" (טו, א) 

ידבר  'אז  וכן  שירה.  שישיר  בלבו  עלה  הנס,  כשראה  "אז 
יהושע'" (רש"י).

מועקה  אויערבך,  זלמן  שלמה  רבי  של  במעונו  ישב  יהודי 
גדולה רבצה עליו והוא ביקש את עצתו וברכתו. הגרש"ז ליבן 

עמו את צדדי הבעיה ובעיקר הכיל את צערו וקשייו. 

מידותיו המופלאות של הגרש"ז היו לשם ולתפארת בפי כל 
מי שבא במגע עמו, לכן התפלא אפוא היהודי כאשר נשמעו 
הדופק  להן.  הגיב  לא  זלמן  שלמה  רבי  אך  בדלת,  דפיקות 
כנראה שמע את הרב מדבר בסלון והוסיף לדפוק עוד ועוד. 
אולם ראש הישיבה יושב עם היהודי שלפניו ולא עושה רושם 
באי  מקומו  על  לזוע  היהודי  כשהחל  לפתוח.  מתכוון  שהוא 
נוחות, הסביר רבי שלמה זלמן ליושב לפניו באר היטב: אם 
- אני הוא בעל הבית. אם  ולמי לא  אני מחליט למי לפתוח 
הבית.  בעל  שהוא  הרי   - אפתח  מתי  לי  קובע  שבחוץ  ההוא 

יהודי - סיים הרב - צריך ללמוד להיות בעל הבית!...

סיפור זה גרם לנו לראות את דברי רש"י באור נפלא: "עלה 
בלבו שישיר", יהודי לא שר כי פלוני התחיל לשיר, יהודי לא 
מדבר כי מצפים ממנו לדבר. יהודי צריך לחשוב על כל מעשה 

ורק אז לעשותו. מתוך בעלות ושליטה עצמית... 

"כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך" (טו, כו)

ידועה ומפורסמת היא הסתירה בדברי הפסוק: מחמת שלא 
ישים ה' מחלות על ישראל כלל וכלל, לשם מה מדגיש הפסוק 
ונותן טעם "כי אני ה' רופאך". אם מחלות אין, רופא למה לי. 

בספר "צמח דוד" ביאר בטוב טעם על פי דרך העולם, שיש 
ביקור  בכל  החולה,  אצל  פרטי  לביקור  שמוזמנים  רופאים 
גובים את  כזה הם רושמים לו סמי מרפא ותרופות, וכמובן 
שכרם מן המיטב. לרופא שכזה, אין אינטרס שהחולה יבריא 
לפי  רחבה  ביד  ביקור  דמי  מקבל  הוא  פעם  בכל  שכן  מהר, 

מומחיותו. 

אצל  לעבודה  שנשכרים  רופאים  יש  הזה,  הרופא  לעומת 
במלאכתם  מומחים  הללו  הרופאים  והמלכים.  השרים 
חודש  בכל  שלהם.  הפציינט  עבור  שנתי  באופן  ומשתכרים 
המשכורת נכנסת לחשבונם בין אם הלקוח חלה ובין אם הוא 
בריא כשור. לרופאים אלו יש אינטרס שהחולה יבריא כמה 
שיותר מהר ושהם יעבדו כמה שפחות. מבחינתם, עדיף שלא 

יהיה חולה לעולם.

זהו שאומר הפסוק: משום ש"אני ה' רופאך", הרופא הקבוע, 
לכן "לא אשים עליך" כל מחלה. 

ולא ירע 
לבבך בתתך



השירה  את  ישראל  משה  ישיר  "אז 
הזאת" (טו, א)

לאורך  אותנו  שמלווה  הזו  השירה 
השנה כולה, מגיעה לאחר שמתארת 
לא):  (יד,  הקודם  בפסוק  התורה 
אשר  הגדולה  היד  את  ישראל  "וירא 
ה'  את  העם  וייראו  במצרים  ה'  עשה 

ויאמינו בה' ובמשה עבדו". 
עד  עתה,  שעד  פשוטו,  לפי  משמע 
מתים  מצרים  את  ישראל  ראו  שלא 
ויש  שירה.  אמרו  לא  הים,  שפת  על 
מכות  המצרים  כשהוכו  מדוע  להבין 
פיהם  ישראל את  נאמנות, לא פתחו 

בשירה והודיה לבורא יתברך. 
 ***

חי"  איש  ה"בן  הגה"ק  זאת  המשיל 
לחולה שנתגלה כיב (מוגלה) בבשרו, 
הרופא הודיע לו שמעתה עליו לעבור 
יום,  מדי  המקום  של  יסודי  ניקוז 
אחרת - חלילה וחס - יזדהם המקום 

ועדיף לא להמשיך בתיאור...
את  פתח  יום,  מדי  הגיע  הרופא 
המקום  את  חיטא  התחבושות, 
הסכין  את  הוציא  צורבים,  בנוזלים 
זעק  החולה  החי.  בבשר  מעט  וחתך 
לטובתו  שהדבר  הבין  אבל  מכאבים, 

העתידית. 
היה  מייסורים,  זעק  שהחולה  בעת 
הרופא מחריש. לבו כאב על המטופל, 
אולם הוא התרכז במלאכתו והשתדל 
חלילה  ולגרום  דעתו  את  להסיח  לא 
לנזק. ברם לאחר שסיים לחבוש את 
המקום, היה הרופא מעתיר תנחומים 
על החולה ומספר לו שהתקדמו עוד 

בתהליך ותיכף-תיכף זה יסתיים. 
שוב,  הרופא  הגיע  שלמחרת  כמובן 

את  חיטא  התחבושות,  את  פתח 
הגלד ושוב חדר עם הלהב פנימה, כך 
ובשלב  לו  מלהאמין  פסק  שהחולה 
את  נשא  לזעוק,  הפסיק  אך  מסוים 
ייסוריו בגניחות דוממות ומבטו היה 

כבוי. 
וראה  הרופא  הגיע  הימים  באחד 
שהפצע הולך ומחלים, אין עוד צורך 
ואמר  החולה  אל  פנה  בבשר.  לחתוך 
היום  זה  היום  "הנה,  בשמחה:  לו 

התרשם  לא  החולה  אולם  האחרון". 
היה.  אכזבות  למוד  מההכרזה.  כלל 
סכין  את  ושבר  הרופא  זאת  ראה 
אתה  "עכשיו  לעיניו.  הניתוחים 

מאמין לי?" שאל...
חי"  איש  ה"בן  ממשיך  במצרים, 
שספגו  מכות  אמנם  היו  לנמשל, 
הייתה  לא  הגאולה  אבל  המצרים, 
שלמה. כמו כן, כאשר טבעו המצרים 

בים, פחדו ישראל "כשם שאנו עולים 
אחר  מצד  עולים  הם  כך  זה,  מצד 
רחוק ממנו וירדפו אחרינו", לכך לא 
הייתה השמחה על הגאולה - שלמה. 
מצרים  את  ישראל  את  ראו  כאשר 
מת על שפת הים, ראו שהקב"ה 'שבר 
שכעת  הבינו  הניתוחים',  סכין  את 
מיד  ואמיתית.  שלמה  היא  הגאולה 

"אז ישיר משה ובני ישראל".
 ***

כ"ק מרן אדמו"ר רבי יהושע מבעלזא 
זי"ע, אמר על דברי חז"ל (שבת נה.) 
שהייסורים  עוון",  בלא  ייסורין  "אין 
מעשיו.  את  לתקן  לאדם  סימן  הם 
"אם  ה.)  (ברכות  חז"ל  שאמרו  וכפי 
עליו,  באים  ייסורים  אדם  רואה 

יפשפש במעשיו". 
על  הייסורים  שבאים  בעת  אמנם 
בתשובה  לעסוק  לו  קשה  האדם, 
שטורדים  הייסורים  מחמת  כראוי, 
הייסורים  בעת  לכן  מנוחתו,  את 
יוציאו  שכאשר  בדעתו  האדם  יקבל 
ה' מן המיצר - יעשה תשובה כראוי. 

קבלה זו שמקבל עליו לעשות תשובה 
מן  להוציאו  היא  מסוגלת  שלמה, 
המיצר למען יוכל לשוב לבוראו בכל 

לבבו.
לפי דברי ה"בן איש חי", הרי הדברים 
שנמצא  שבעת  ופרח,  כפתור  עולים 
שלמה  אינה  גאולתו  בצרה,  האדם 
ואינו יכול לומר שירה. מבקש הוא מן 
הבורא ש'ישבור את סכין הניתוחים' 
ויוציאו לרווחה - ואז נשיר לפניו שיר 

חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. 

באחד הימים הגיע 
הרופא וראה שהפצע 
הולך ומחלים, אין עוד 
צורך לחתוך בבשר. 
פנה אל החולה ואמר 

לו בשמחה: "הנה, היום 
זה היום האחרון". אולם 

החולה לא התרשם 
כלל מההכרזה

אז ישיר ישראל 
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה



ודרגה,  מצב  בכל  יהודית,  נשמה  לך  אין 

שלא יתנוצץ בה ניצוץ מהאור העליון ומהאור 

הגנוז של קודשא בריך הוא.

שאין  ומרגליות  טובות  אבנים  כמו  אבל 

אדם מכיר בערכן כשהן מונחות בתוך החול 

והעפר, ומה גם במקום רפש וטיט, ורק בזמן 

רואים  וכסף  זהב  בתכשיטי  משובצות  שהן 

את מעלתם וחשיבותם, כך גם אדם מישראל 

היהודי  והברק  חשוך,  שאורו  תראה  אם   -

לקוי  שבו 

נראה,  ואינו 

תדון  אל 

לכף  אותו 

אלא  חובה, 

על  התבונן 

מצבו  מקומו, 

 , ו ד מ ע מ ו

שאין  ותראה 

במקום  הוא 

לו,  הראוי 

אלא מונח או במדינה טמאה, או בין חברים 

מושחתים.

אילו היה משובץ בין תלמידי חכמים ויראי 

ה' אנשי מעשה, בטח היה מתנהג באופן שכל 

הרואה אותו אומר ברקאי.

בזה פירש הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע 

ָרֵאל ָהָיה  ֵני ִישְׂ את הכתוב בפרשת בא "ּוְלָכל בְּ

בָֹתם" )י, כג(, מה היה המקרא חסר  מוֹשְׁ אוֹר בְּ

אור'?  היה  ישראל  בני  'ולכל  כתוב  היה  אם 

לכאורה מיותר הלשון 'במושבותם'.

אלא שמעולם היו בני ישראל מצוינים באור 

ועדינות-נפש, בתורה  בהיר של אצילות-רוח 

ויראת ה' טהורה, אבל 'במושבותם' - כשהיו 

והראוי  הדרוש  האמיתי,  במושבם  יושבים 

להם. "ולכל בני ישראל היה אור" - בכוחו של 

כל יהודי יש אור מסוים, אבל בפועל זה תלוי 

תלוי  הכל  מושב-תם,  אותיות  "במושבתם" 

על מה יושב האור, צריכים לדאוג שיהיה לה 

מושב תם ושלם.

כי  בדבריו,  מדגיש  שלמה"  ה"תפארת 

ונשמה,  נשמה  בכל  שוכן  הקב"ה  של  אורו 

זו  ובדרך  אף כשהיא בדיוטא התחתונה ח"ו. 

ֵיָאֵסר  ֶאָחד  "ֲאִחיֶכם  הכתוב  את  מרמז  הוא 

ֶבר  שֶׁ ָהִביאּו  ְלכּו  ם  ְוַאתֶּ ַמְרֶכם  ִמשְׁ ֵבית  בְּ

יֶכם" )בראשית מב יט( - גם בשעה  תֵּ ַרֲעבוֹן בָּ

עסוק  שיהודי 

ורובו  ראשו 

בענייני העולם 

בעשיית  הזה, 

כדי  מסחרים 

פרנסה  להביא 

והוא  לביתו, 

לגמרי  שוכח 

מהותו  מכל 

גם  ויהדותו, 

הקב"ה  אז 

בכתוב  כמרומז  בפנימיות,  בתוכו  מוסתר 

'אח'  נקרא  הקב"ה   - ייאסר'  אחד  'אחיכם 

ורעי'  אחי  'למען  שנאמר  כמו  ישראל,  לבני 

וגו'; הקב"ה שהוא אחד יחיד ומיוחד, כביכול 

יהודי,  כל  של  לבבו  בפנימיות  וקשור  אסור 

גם בשעה שהוא עסוק בצרכי העולם לקנות 

'שבר רעבון בתיכם', ובשעה שהוא שקוע כל 

הקב"ה  אין  אז  גם  הזה,  העולם  בענייני  כולו 

מתרחק ממנו ושוכן בפנימיות לבבו.

בעולמו,  יהודי  כל  של  והתפקיד  המטרה 

את  ועוד  עוד  ולהבעיר  לטהר  לזכך  היא 

הניצוץ הקדוש הזה השוכן בתוכו, עד שברק 

וזאת  כראוי.  ויבהיק  יאיר  היהודית  הנשמה 

התפילה,  בכוח  לתורה,  עיתים  קביעת  בכוח 

ובכוח אהבת ישראל של נשמה יהודית אחת 

לזולתה.

ויקח משה את עצמות יוסף עימו )שמות יג, יט(.
להשפיע  יוסף,  של  מידתו  את  עימו  נטל  רבינו  משה 

שפע לישראל.
הרה"ק רבי שלמה מסאסוב זי"ע ]"זכרון אלעזר"[

להאיר להם ללכת יומם ולילה )יג, כא(.
התורה  את  לקבל  ישראל  של  ותשוקתם  חפצם  מרוב 
היו ממהרים בדרך  ביום החמישים מאז צאתם ממצרים, 
יומם  'ללכת  המדרש  דרך  ועל  ובלילה,  ביום  והולכים 
'והגית בו  - הולכים לקבל את התורה שכתוב בה  ולילה' 

יומם ולילה'.
רבנו בחיי

ֵלי.  ֵריׁש גְּ ובני ישראל יוצאים ביד רמה )יד, ח( ותרגומו: בְּ
זי"ע  טוב  שם  הבעל  זקני  שכתב  מה  פי  על  לפרש  יש 
יוסף',  יעקב  'תולדות  בספר  שנדפסה  הקודש  באיגרת 
האדון?[.  יבוא  ]מתי  מר?  אתי  אימתי  למשיח:  ששאל 
והשיב לו: כשיתגלה תורתך ויפוצו מעינותיך חוצה. וזהו 
'ובני ישראל יוצאים - מן הגלות - בריש  שמרומז בפסוק 
 - גלי  שם,  בעל  ישראל  רבי  תיבות  ראשי  'בריש'  גלי', 

כשיתגלה תורתו ויפוצו מעיינותיו, אז ייצאו מהגלות.
הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקוב זי"ע ]"דגל מחנה 
אפרים"[

לא  כי  הוא  מן  אחיו  אל  איש  ויאמרו  ישראל  בני  ויראו 
ידעו מה הוא )טז, טו(.

סיפר הרה"ק בעל 'אהבת ישראל' מויזניץ, כי פעם אחת 
נסע ברכבת, ובתוך הקרון נוכח היה רבי גדול. שאלו אותו 
רבי: 'מי אתה?' ענה לו ה'אהבת ישראל' בענוותנותו: מאוד 
הייתי רוצה לדעת מי אני; בתורה כתוב 'ויראו בני ישראל 
ויאמרו איש אל אחיו מן הוא' - כל אחד ידע מי הוא חברו, 
אבל 'כי לא ידעו מה הוא' - בעצמו; כל אחד רואה רק את 

חסרונות חברו ואת של עצמו אינו רואה!...
נועם שיח

וישובו ויחנו לפני פי החירות )יד, ב(.
על האדם ליישב עצמו לפני שנותן חירות לפיו - לפני 

פי החירות.
הרה"ק רבי ישראל מקאז'ניץ זי"ע ]"משמרת איתמר"[ 

ממעיינות החסידות 

ונכתב בספר
פקוד יפקוד אלקים אתכם )שמות יג, יט(. 

הכתוב מרמז על גודל חסדי הבורא יתברך עם בני ישראל, 
שאינו מתרחק מהם, ואף אם הם במדרגה התחתונה אף 
'פקוד'  פירוש:  וזה  לבבם.  בפנימיות  שוכן  הוא  כן  פי  על 
מלשון חסרון, אף אם נחסר ח"ו מקדושתו, אף על פי כן 
'יפקוד אלקים אתכם' - לשון פיקדון, כי הקב"ה גנוז וטמון 

בפנימיות ובתוככי כל איש מבני ישראל.
"תפארת שלמה" פרשת בשלח

גדלותה של נשמה יהודית

בס"ד. גליון קי"ח • פרשת בשלח "שבת שירה" תשע"ח • דף היומי: ע"ז י"ב •

4:39  ............ הנרות:  הדלקת 
4:58  ......................... שקיעה: 
7:08  ................... החמה:  נץ 
9:00  .............. מג"א:  סזק"ש 
9:36  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:25
מנחה גדולה: ............... 12:34
שקיעה: ......................... 4:59
מוצאי שבת '50 דקות': ........ 5:49
מוצ"ש זמן ר"ת .............. 6:11

זמנים לשב"ק פרשת בשלח

ליקוטים יקרים



היום  "שבת  בזמר  הנאמר  את  פירש  רבנו 
לה'": "מעבור דרך וגבולים, מעשות היום פעלים, 
לאכול ולשתות בהילולים זה היום עשה השם". 
'מעבור דרך וגבולים' - אם איש ישראל  פירוש, 
היום  'מעשות  התורה,  וגבול  מדרך  ח"ו  עובר 
פעלים' - הלא צריך לעשות היום תיכף תשובה. 
העצה לזה: 'לאכול ולשתות בהילולים' - שביום 
השבת-קודש יאכל וישתה בשמחה. ואם יקשה 
- הלא צריך לעשות תעניתים וסיגופים? 'זה היום 
עשה ה'' - שסגולת יום השבת היא, שה' יעשה 
שהאכילה והשתיה תיחשב כתעניתים וסיגופים 

)"גן הדסים"(.

יהודי סיפר פעם לרבנו, שראה עדת חסידים 
סעודות  ולשתות  לאכול  מעות  שמוציאים 
שמים  לשם  באמת  אם  אותם:  ושאל  בצוותא, 
יותר שתפזרו  היה  טוב  לא  וכי  אתם מתכוונים, 

ממון זה לצדקה לעניים?

התורה  מן  לכם  אברר  הנה  רבנו:  לו  השיב 
שאסיפת יהודים בצוותא גדולה מצדקה, שהרי 
יב(  כו,  דברים  רש"י  )עי'  מעשרות  אצל  מצינו 
צריך  שמיטה  אחר  ושניה  ראשונה  שבשנה 
להפריש מעשר שני, אח"כ בשנה השלישית צריך 
לתת מעשר עני, וכן בשנה הרביעית והחמישית 
היה  ומה  עני.  מעשר  ובשישית  שני,  מעשר 
ולשתות  לאכול  רק  זה  היה  הרי  שני?  המעשר 
בירושלים עיר הקודש עם רעים וחברים, כדכתיב 
)דברים יב, יח( "אתה ובנך ועבדך ואמתך והלוי" 
וגו'. הרי לך שתורתנו הקדושה הכפילה והקדימה 

סעודות חברים למעשר עני.
יחד  מתאספים  שחסידים  מה  הזה,  ובזמן 
לקבל תורה מן הצדיק, ואוכלים ושותים שם יחד, 
בירושלים.  שאכלו  המעשר-שני  כמו  ממש  זה 
והוא הדין כשמתאספים ביחד - אף שלא אצל 
רבם - משום אהבת רעים ודיבוק חברים, ולקבל 
כל  שבזה  מחבירו,  אחד  וחסידות  תורה  דברי 
שמים  לשם  כנסייה  זו  הרי  בימינו,  הדת  חיזוק 
והשכינה שורה שם, בבחינת מעשר שני שאכלו 

בירושלים מקום עבודת השם!

לזכר עולם יהיה צדיק

ראש השנה לאילן
בשבט,  ט"ו  שיום  אמרו  הדורות  צדיקי 

יש  לאילן',  השנה  ראש  קבעוהו  שחז"ל 

אז  מברכים  והיו  השנה,  ראש  של  כוח  בו 

ומתוקה",  טובה  "שנה  ליהודים  ומאחלים 

עץ  ו'האדם  האילנות,  את  דנים  זה  ביום  כי 

השדה' )דברים כ, יט(.

רבי  של  לתלמידו  ברקת"  "טור  בספר 

כבר  "נתבאר  מובא:  זי"ע,  ויטאל  חיים 

חז"ל  שאמרו  ממה  רכו:(,  )בראשית  בזוהר 

השנה  'ראש  שנינו  ולא  לאילן'  השנה  'ראש 

לכל  השנה  ראש  שהוא  משמע  לאילנות', 

איש ישראל, כי האדם מכונה 'אילן', שנאמר 

)דברים כ, יט( 'כי האדם עץ השדה'..."

זה,  ביום  שבת  בגדי  שלבשו  צדיקים  היו 

התפללו בנוסח של ראש השנה, ושרו ניגונים 

של ראש השנה. הרה"ק רבי פנחס מקאריץ 

מחבריו  מעשה  אנשי  היו  כי  אמר,  זי"ע 

שהתענו ביום י"ד בשבט, באומרם שזהו ערב 

ראש השנה.

זי"ע  מבאיאן  שלמה  מרדכי  רבי  הרה"ק 

השנה  ראש  שלפני  שכמו  ואמר,  הוסיף 

את  לתקן  כדי  שניתן  אלול  חודש  את  יש 

המעשים, כך גם לפני חמשה עשר בשבט יש 

את ימי השובבי"ם הקדושים, שניתנו לנו כדי 

לתקן את מעשנו, שנהיה ראויים לברכה.

הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע
י"ז בשבט תרט"ז, 162 שנים להסתלקותו

סעודות שבת קודש

אסיפת חסידים בצוותא

'שבת  יום  זה,  ביום  תש"ה:  בשבט  י"ג 
אושוויץ  מחנות  אסירי  שוחררו  שירה', 
הנאצים  מעול  לפליטה,  שנותרו  ובירקנאו 
הרשעים ימש"ו. אלפי יהודים ניצלו ביום זה, 
ברגע האחרון. במחנות אלה נהרגו על קידוש 

השם כמיליון וחצי יהודים, הי"ד.

נתבקש  זה  ביום  תקט"ז:  בשבט  י"ד 
לישיבה של מעלה גאון ישראל, הרה"ק רבי 

יעקב יהושע פאלק זי"ע בעל ה'פני יהושע'.
לפני הסתלקותו היו שפתותיו נעות וקולו 
לשמוע  הנוכחים  הרכינו  כאשר  ישמע.  לא 
את דבריו, הגיד להם, שלפני זמן מה בא אליו 
שישא  בדרשה  וכיבדו  השמים,  מן  שליח 
תיכף אחרי פטירתו בפני ישיבה של מעלה, 
ולכן הוא חוזר עכשיו על החידוש, למען יהא 

שגור בפיו.
רבנו הורה בצוואתו שלא יספידוהו, והורה 
הגה"ק ה'נודע ביהודה' זי"ע להספידו, כי הוא 
היה רשכבה"ג, והוא בעצמו נשא עליו הספד 

מר.

קורא הדורות

רבנו היה מגדולי מאורי ישראל ומאבות החסידות בפולין. גדולים וצדיקים נסעו להסתופף בצל קדשו, 
ביניהם ה'תפארת שלמה' מראדאמסק, רבי נתן דוד משידלאווצא, הרה"ק רבי ישראל יצחק מראדאשיץ, 
ועוד. היה  רבי עמנואל מפשעדבארז, רבי מנחם מענדיל מווארקא, הגאון האדיר ה"נפש חיה" מקאליש, 
מפורסם בדורו כאיש אלקים קדוש ונורא, פועל ישועות ובעל רוח הקודש, עמוד אש עליו נשענו בני ישראל 

במשך כארבעים שנה.
נולד לאביו הצדיק הנסתר רבי צבי הערש זי"ע, שהיה בנו של החסיד רבי שלמה זלמן זי"ע מבאי ביתו 
של אור שבעת הימים מרן הבעל שם טוב הק' זי"ע. בצעירותו קיבל תורה מפי אביו. אח"כ החל לנסוע 
ללובלין אל ה'חוזה' זי"ע. הרבי מלובלין קרא פעם לתלמידיו, ואמר להם: כל הרוצה לתאר לעצמו את צורת 
אברהם אבינו ע"ה, הנה עומד אברך אחד מאחורי התנור - בהצביעו על רבנו שהיה אז צעיר לימים - "ויש 

לו צורה של אברהם אבינו!"
כן היה מתלמידי המגיד הק' מקאז'ניץ, היהודי הק' מפשיסחא והרה"ק רבי שמואל מקארוב ]תלמיד 

הרבי ר' אלימלך[. 
לאין שיעור.  ענוותן  היה  גדלותו,  כל  ועם  ישראל,  לאחר הסתלקות הרה"ק מלובלין החל להנהיג את 
פעם סיפר בשם הרבי ר' אלימלך, שהתמרמר: "הביטו וראו איש בן שישים שנה, ועדיין לא עשה אפילו 
מצוה אחת". הוסיף רבנו בשם רבו הק' מלובלין, שהשפיל עצמו באמרו: "לא עסקתי עדיין בעבודת השי"ת 
כלל". אח"כ הוסיף רבנו על עצמו, שהינו מלא עבירות, ואין לו עצה לכך עד שייפטר מן העולם ולא יוכל 

עוד לחטוא...
יקפיד  רבנו שלא  לו  יעץ  ובזיונות.  רדיפות  לו  היו  עדה,  להנהיג  האדמו"רים  אחד  כי כשהחל  מסופר, 
עליהם, כי רבן של ישראל משה רבנו כשהתחיל להיות מנהיג ישראל, ראשית אמר לו הקב"ה "של נעליך 
מעל רגליך" )שמות ג, ה(, ע"פ מאמר חז"ל באבות )ב, י(: "הוי זהיר בגחלתן, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן 
עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש"; זה הפירוש של נעלך - ר"ת נשיכתן עקיצתן 

לחישתן כל דבריהם כגחלי אש...
בי"ז בשבט תרט"ז עלתה נשמתו השמימה, ומנוחתו כבוד בקאזמיר. הותיר אחריו את תולדותיו כיוצא 
בו, בניו: רבי דוד צבי מניישטאט בעל "חמדת דוד", רבי שמואל אליהו מזוואלין )אבי שושלת מאדז'יץ( ורבי 
אפרים מנאדרזין )חתן הרה"ק רבי נתן דוד משידלובצא זי"ע(, וחתניו: רבי משה דוד הכהן מקאלושין ורבי 

אברהם מגיד מדוואהרט, זצוק"ל.

מתולדותיו

למען דעת



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ויהי בשלח וגו' ולא נחם אלקים דרך ארץ פלישתים וגו' פן ינחם העם בראותם 
 (סוף )יג יז ים את העם דרך המדבר יםמלחמה ושבו מצרימה ויסב אלק

שמא ישובו ולפי פשוטו יש לדקדק, אם החשש להנהיגם דרך פלשתים הוא 
סר החשש שלא ישובו, וכי נעלמה מהם מצרימה, וכי אם יסעו דרך המדבר 

  הדרך לשוב לשם אם ירצו בכך, אתמהה.
שירה זו מה מהותה  פואירה' היא מכונה. וראוי להתבונן א'שבת שזו קודש שבת 

 ועניינה.
* 

לחוש מילים שמי שזכה  , 'התרגשות','התלהבות' ,התרוממות הנפש' ,'התעלות'
אי פעם את המשמעות הפנימית שלהם אין צריך להסביר ולנסות להעביר את 
הגש הטמון בהם. אין ערוך לעבודת ה' כשהיא בהתרוממות הנפש ובהתלהבות 

בנפש יבשה וטמונה ללא  מתקיימים תורה תפילה ושאר מעשים טובים כשהםכ
 רגש וללא התרוממות הנפש.

אולם, רווחת המחשבה אצל רבים מאוד, ואף במחשבת אנשים שקרובים 
לעבודה ולעמל התורה ותיקון המידות כי אף אומנם התחושות הנעלות חשובות 

ערך מוסף וחשוב לערך העבודה, בל מי  הן רק תוספת חשובה, הן רקולם אהן 
שאינו עוסק בחלק זה של העבודה אין בו שום פסול ואין חיסרון מהותי 
בעבודתו. יתכן לעבוד את ה' שנים רבות ללא שום רגש ותחושת התעלות, ניתן 
לבא אל בית ה' שלש פעמים ביום ואף לשבת בבית ה' שנים רבות בעמל התורה 

 , ולא להרגיש בזה שום פסול וחיסרון.אבל ללא 'לחזות בנועם ה'
א כן עתה ל רבינו זיע"א בפרק שמיני מספר 'חובת התלמידים', כתב בזה הלשון:

 ,והתקרבות ליהמסך ע דות שוב דורשיםישגם אחר הנקיון ותיקון רעת המ
פת בעיניך סרק מין תו ואשה שכל עצמותך יתקרב לד' דבר גדולהיותר לייה ע

במשפחה צריכים  יםנשו עירב אחד ליםוצדיקים גדו הבני עלים שיורק אנ
 ,עיתטטעות גדולה  .נהמיפטור מ טוכל איש ישראל פשו הא אליבלהשתדל ול

ה הרבה מאד מן תם גדולמועלית נש י הן אמת שצדיקים גדולים התקרבותםכ
ו ל י אפשרא טעמאיך שהוא כ לישרא ל גם כל אישבהשגת האיש הפשוט א

 מוה את עצלא יעלמונה אם טובנפש ישנה ו ב יבשלובד את ד' בהיות ישראל על
 '.םה מכל העוללמעל, מעלה מעצמולעכ"פ לפעמים 

מעמיד רבינו  - 'אי אפשר להיות ישראל עובד ה' בלב יבש ובנפש ישנה וטמונה'
דברים חדים כתער ובהירים שעצם השמים לטוהר. אמנם שומה עלנו להעמיק 

שי ארץ רועי והחמירו בזה קד ור הדבר וכל כךאכן כל כך חמולהתבונן מדוע 
 לדורותיהם להחדיר את להבת אש קודש בכל ענייני העבודה. החסידות

* 
. )עמוס ג'( 'כי לא יעשה ה' אלקים דבר כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים'

זה הוא מגלה רק לנביאים. מהו הסוד הזה, ומי הם ,  ואת הסוד הלקוב"ה יש סוד
 ביאים שמתגלה להם הסוד הזה. הנ

רק במוחו של אדם מסויים ואין כל סיכוי שאי ידיעה וענין מסויים שנמצא  -סוד 
 הזה אם בעל הסוד לא יהא מעוניין לגלות את סודו.ין נדע לעומי מבאי עולם יתו

 הוהזהו רק איש נאמן ובעל אמינות גב מי הוא אשר זוכה לקבל את הידיעה הזו,
 סודו אליו.  שיגלה תועלת מכךורצון ותחושת  ענין מיוחד, שיש לבעל הסודב

בהגדרתה, כי לימוד ' ניתן לטעות בה תורת הסוד'שמכונה  'תורת הקבלה'לימוד 
עמידת כאורה, 'קבלה' באופן פשוט אין בה כל סוד. הכל גלוי וברור בה ל

 ,יחודייקידו ה, כל עולם ותפם, כל עולם בצד מיוחד וקבועהעולמות בסדר מסוי
הלא המה כתובים בסידורי המקובלים, לכאורה אין בזה ונת השמות הקדושים וכ

 כל סוד.
ולכן צריך לומר, כי סוד זה אינו עצם הלימוד בתורת הקבלה, אלא ההארה 
ותחושת ההתעלות שיש לאדם לאחר שהעמיק בדברי תורה וגילה את נשמתו 

 מתייחד עימו אז מגלה לוו קרוב אליוא בכך שהתקרב לבעל הסוד, או אז כשהו
  

 
  
  

 

 השי"ת את סודו, היינו את הקשר האישי שיש אך ורק
 א לו עם שכינתו ית', והתחושה של ההתקרבות וההתעלות הי

ינו מסוגל אאינו מבין ו תחושה שגם המרגיש אותה תחושה נעלית שאין כמותה,
גשה הנעלית הינה תחושה של מעין , אבל ההרת תחושתואלהסביר במילים 

 עולם הבא, סוד אישי שגילה לו הקב"ה סוד שרק הוא וקוב"ה יודעים ומבינים.
ומשכך, לאו דוקא בלימוד הקבלה יכולים להגיע לתחושת ההתעלות של גילוי 

או בשנים  הסוד, אלא גם בלימוד נגלה שבתורה, שעוסק בשור שנגח את הפרה
אוחזין בטלית והוא מעמיק כל כולו בסוגיא כשכל חושיו וכוחותיו מונחים בזה, 
או בעת שהוא עומד בתפילה לפניו יתברך והוא מונח כולו בתפילתו הזכה וכל 
כולו, מחשבותיו וגופו עם כל חושיו נתונים בזה, בודאי אז מתגלה לו הסוד 'סוד 

סוד שגם כשהא מתגלה נשאר  י'גילה סודו אל עבדיו הנביאים', גילו ה' ליראיו',
ת הסוד אבגדר סוד כי המרגיש את התחושה הנעלית אינו יודע להסביר ולפרש 

  הזה.
'. נביאים אלו אין לנו אחיזה וידיעה מי אל עבדיו הנביאים'והשי"ת מגלה סודו 

ו. 'ואהרן אחיך יהיה נביאך', פי' היו ומה היו, אולם יש בחינת נביאים השייך גם לנ
רש"י לשון ניב שפתים. אם כן נביא ירמוז לדיבור. ורמז לנו הפסוק שכאשר 
מגיע האדם למצב הנעלה של בחי' הסוד אז הדבר צריך לבא לידי ביטוי 

 זה ולא תיעלם כלעומתבשפתיו, לדבר את ההרגשה בפה כי רק כך תקבל אחי
'ולמשל אם באה לו התעוררות של יראה ואהבה אף אם קלושה היא שבאה. 

ליך וממעמקי בונו של עולם משתוקק אני איידבר, רהתעוררותו יתעורר ו
המצולות שאני נמצא בענייני הגוף והנפש ליבי ובשרי משתוקקים אליך 

 תטהרני ותקרבני אליך'. שתעלני
* 

עם הקב"ה, הרי שמכיון שהוא בנוסף לכך, כיון שלכל אחד יש סוד אישי 
מתקרב לבעל הסוד והסוד מתגלה לו יש לו גם כוונות אישיות הן בתורה שיכול 
לחדש חידושי אמת להאיר את עיניו בתורה לפי בחינתו ודרגתו וחלק התורה 

בד, ואף בתפילה יכול לכוון ולהכניס את כוונותיו האישיות ששייך אליו, ואליו בל
 בות התפילה שמאירות לו לפי בחינתו ואורו שמאיר לו ולו בלבד. יבת

אבל חשוב ונשגב ר תעלות והתרומות הנפש מין דבמובן אם כן מדוע אין הה
ו, חלק ההרגשה שהוא חלק הסוד האישי של האדם עם בוראו אפשרי גם בלעדי

לא מתגלה לו בלתי אם הו משקיע כוחות בחלק ההתרגשות וההתלהבות 
 בתפילה.

בבחי'  ,והוא ,אם תמצי זהו בחי' השירה. כשמתגלה לאדם אור גדול מן השמים
 השירה פורצת ממנו ,בותים מנסה לבטא זאת במילים ובתהנבואה, בניב שפתי

הוא לא  גילה סודו אל עבדיו הנביאים. -והוא שר שיר, שיר שלו, שיר של סוד 
ם במילים רגילות ויבשות אלא בשיר וזמרה שיש מצליח להכניס את ההרגשה ג

 .בה התעוררות יותר מבדיבור רגיל
* 

יוצא האדם מן המצרים שלו, ע"י תורה ותפילה, כל זמן שעוד לא בא לדרגת שכ
כי  .''פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה -החשש קיים השירה עדין 

'ויסב  שירה, ולכן, -ה והמרומם, בחי' סוד, קיבלו את האור הנעלעדיין לא 
ייקרע להם  אשם יעמדו על הים והו , 'אלקים את העם דרך המדבר ים סוף

ההרגשה העליונה וההתרגשות תהיה כל כך גדולה עד  לגילוי שכינה,  ויבואו
דם אהרה את שכל ניסיון וכל קושי שלא יבא עליהם אין לו כח להכניע בחז

לשוב אל טינופי עבודה זרה שלו ולנמיכיות שלו שהגיע מנה, כי לשוב מצרימה, 
א כבר גילה את רה, הוהוא כבר הרגיש את השי -הרי שינוי עצום ונורא חל בו 

יש לו כבר סוד אישי ומיוחד שאין לפרש שר האישי שלו עם בורא עולם הק
 -בשפתותיו ואין יכול לבאר ולהסביר את תחושתו, אבל דבר אחד ברור לו 

 לעולם הוא לא ירצה לשוב למקום ממנו הוא הגיע. וזה סודה של שבת שירה. 
 תר"ץ( -)דרך המלך בשלח 

   

 תציל מלשוב מצרימהרק שירה לה' 

ואיש הישראל צריך בשעות הפנויות להשקיע במחשבות איך שכל דבר קדושה טוב האמתי הוא, והתכלית האחד 
ה ומכש"כ בעולם העליון, כנס בטהרה וקדושה בעולם הזיטהר בגופו רוחו ונשמתו ולהישל האדם הוא שיזכה לה

 והרע, רע גמור הוא שקץ ומתועב עד שנפשו תהא קצה בה ומתפחד מן הדמיון והמחשבה לבדה שזוכר אותה. 
 בשלח()דרך המלך 

 גליון קט"ז -שנה ג' 
 שירה -פרשת בשלח 
 תשע"ח



 
 
 

 הגליון יו"ל ע"י 

 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

 dmh@okmail.co.il  לתרומות והנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצה

 'מחשבה טובה'מכון 
 ייעוץ והדרכה לאור תורת הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א

-------------------------------------------------- 

 לאמץ ברכים כושלות

 חרדות? תלותיות? בעיות רגשיות? חוסר מוטיבציה?
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

 בירושלים בני ברק ורחובות קבלת קהל
5061267250 dmh@okmail.co.il  

 

 

 "איפרק ק

 )ב(! -תורה לשמה? 
למדנו בפרק הקודם יסוד נפלא ומיוחד. האדם רואה את כל הטוב והמיוחד במה שהוא מחשיב לחשוב 

וטוב. כל מה שהוא רואה במה שהוא מחשיב לטוב הוא מסביר לעצמו כי הוא טוב באמת, וכל מה 

מי שלומד תורה בקדושה ובחיות שהוא מחשיב ללא טוב הוא רואה את כל הלא טוב שיש בו. ולכן, 

הב את התורה מאוד כי הוא מרגיש תענוג מהעסק בה ולכן הוא גם רואה שהיא מביאה לו נפשו, הוא או

תורה 'שהם לא ממש תורה רוחנית, אבל זה לא פוגם את ה טובות בעולם הזה ושאר דברים צדדיים

 . זה היה עיקר דברנו בפרק הקודם.'לשמה

נראים ועתה נוסיף בה פרט חשוב נוסף בענין זה. כי האדם אשר שומע את הדברים שנאמרו עד כה 

האיך ניתן לומר שכוונתו לשם שמים בלמדו למען קבלת דברים גשמיים, והרי בעיניו כמתמיהים, 

רואים בעליל כי הוא לומד עבור קבלת תעודה או פרס כזה ואחר, או למען סגולה להצלחה בכל מיני 

ניינים נוספים ואחרים, האם נתעלם מכך ונמשיך לטעון את הטענה כי הכל מחמת אהבת התורה ותו ע

 להתנתק מן המציאות?לא? וכי אפשר 

התשובה הזו מעוררת השתאות מעוצמת המחשבה הישרה  ,והתשובה החדה והברורה, ויותר מכך

ישיבה לומד תורה  כי האמת לאמיתה היא שכל צורב תופס ,והמחודשת שמחדש רבינו בזה היא

 לשמה. 

הבה נתבונן בחיי ביום יום בין כותלי הישיבות הקדושות בימנו ונראה כיצד הדברים מתנהלים, ונשפוט 

בעין שכלנו אם לימודם הוא מתוך אהבת תורה לשמה או לימוד לשם הנאות ותאוות גופניות והתורה 

 היא ככלי להתכבד וליהנות ממנו.

על כל המסכת שנלמדה במשך  ש גדול ובהתלהבות על מבצע חזרהרעצוות הישיבה מכריז בקול 

שנים כשמצרפים לתכנית החזרה גם את המסכתות שנלמדו בלעשות השנה כולה, ואף מגדילים 

יעמוד והמצטרף בכל כוחו ומרצו, ומוסיפים להכריז, כי מסכתות ולימודים שונים אחרים. עוד שעברו ו

יצטרף לנסיעה למשכילים לעשות(  -)לכל תלמיד לפי כוחו בכללי המבחנים באחוזים קבועים מראש 

רבנים , הגדולה ל... וגם יהיה ממקבלי תעודת הוקרה בסיום הזמן במעמד כל רבני הישיבה, ההורים

   ואישי ציבור שונים. בקיצור, כבוד מלכים.

בהשכמת  ,שעות על גבי שעות ין התלמידים הוא למעלה מן המשוער.ב המרץ והמתח שמתעורר

הצורבים הצעירים כשהם רכונים על  בשעות בין הסדרים ובמשך היום כולו, נראו ,הבוקר ובחשכת ליל

גבי הגמרא, משננים ללא הרף את הסוגיות המורכבות, אווירת הלימוד היתה במיטבה שבועות 

רעה האם ארוכים, במבחן עצמו נראו התלמידים כשהם נרגשים ומתוחים לקראת התוצאה וההכ

תעודה המקווה, ועל כולם האם אכן יהיו בין המשתתפים בנסיעה המצופה וכמה סכום יקבלו את ה

 ההשתתפות שיהא עליהם לשלם.

תיאור מוכר לכל הקוראים מן הסתם מכיוונים שונים ובפרטים המשתנים מהכא להתם. ועתה, האם 

אהבת התורה ניתן לומר שהתלמידים הללו למדו 'תורה לשמה', האם שייך לומר שהלימוד היה מרוב 

 בזמן שאנו רואים שכל החיזוק הגדול היה רק מחמת הפרסים המובטחים.

מבאר לנו רבינו בעל חובת התלמידים כי שומה עלנו לחדור נדבך אחד נוסף לפנימיות הענין, ואז נראה 

את האמת המונחת בלימוד הקדוש של התלמידים. הרי הדבר ברור, אילו כל לימודם היה מחמת 

בקבלת תעודה, הרי ישנם אלפי ורבבות תלמידים במוסדות אקדמאיים בכל סגנון האושר הגדול 

הכבוד והתמורות הגשמיות שם הם  שהוא שמקבלים תעודות גמר על קורסים שונים שהשתלמו בהם.

בחורים אלו בחרו לקבל את תעודתם דוקא מלימוד  מורה שמקבלים בישיבה... והנה,שלא בערך לת

התורה. והסיבה כי הם יודעים ומכירים כי לימוד התורה הקדושה היא לנו עוז ואורה, ודרכה מתקשרים 

כאן לעולם הזה, ולכן בוחרים לקבל תעודה ולהשקיע בורא עולם נותן התורה וזו היא תכלית ביאתנו ל

 היש לך 'לשמה' גדול מזה. -לשם כך את כל מרצם דוקא מלימוד התורה, 

וסבסוד הנסיעה ע"י הישיבה למצטיינים, האם לזאת 'לא לשמה' ויתר על כן, הנסיעה המובטחת 

מודם, כמה הוא מחיר ה'נסיעה', ולעומתו כמה שעות עמלו התלמידים על ליייקרא, וכי התבוננו פעם 

יה עבודה הפשוטה והבזומחיר שמקבל פועל דחק פשוט בל אהנשווה את התוצבעשותנו את החשבון, 

התשלום עבור שעה הוא בעשרות אחוזים יותר, )כמעט שניתן לתבוע את הישיבות ביותר, נראה ש

על פי חוק...(. אם בממון חשקה נפשם או ביעה ייצוגית על העסקת קטינים שלא בשכר ראוי תב

בנסיעה למקומות אלו ואחרים היא פסגת שאיפתם, יכולים הם לממן את הנסיעה מדמי כיס כאלו 

ד וחוסר הנאות עולם הזה שוויתרו עליהם במשך כל זמן ומואחרים ולא זקוקים לכל כל הרבה שעות לי

' נמוך כל כך הוא אך ורק הסיבה היחידה שהם מסכימים לעמל כה רב ב'שכרברור כשמש שהחזרות. 

 היש לך 'לשמה' גדול מזה. -מפני הערך הרב שהם נותנים לתורה הקדושה. 

לשמה שמתוך  ת מאמר חז"ל הידוע 'לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלאאהבה נפרש 

שניתן ללמוד שלא לשמה כי זה המסלול להגיע ללשמה.  אהביאור הפשוט הושלא לשמה בא לשמה'. 

מדובר, בכזה שלא  'לעולם ילמד שלא לשמה' ובאיזה שלא לשמה ,עומק הפשט הוא לפי דברנו אבל

לשמה בא לשמה', כלו', שבתוך השלא לשמה הזה מונח לשמה אמיתי וזך,  לאשלשמה 'שמתוך 

 כאותו לימוד נעלה ומרומם של תלמידי הישיבות הקדושות שלנו. תורת חיים. תורה לשמה.

 

 

 

 'ט -עצמי  ביטחון
למערך הקוראים, למצטרפים החדשים  כורת קצרהתז

 נדרשת התרעננות מן הסתם. קים יתווואף ל
עסוקים אנו זה השבוע התשיעי בנושא הכה מדובר 
והמורגש בין אוכלוסיית העולם, העיסוק ב'ביטחון 
העצמי'. כל אחד בודק את עצמו כמה 'ביטחון עצמי' יש 

התחושה ו. העמדנו את היסוד החשוב ביותר כי את ל
בבית בו נתגדל ורים בעיקר ל'ביטחון עצמי' מעניקים הה

מקום שבו מתחנך הילד, ואף המורים בבית ספרם הילד 
בדרך של כבוד  חסו לדעתויככל שהם יסמכו ויתי

חנך בהרגשה כי ן חיובי יגדל ויתפתח המתוהערכה באופ
ובריאות נפשו ניתן לסמוך על מחשבותיו ושיקול דעתו 

 תתפתח ותתרבה.
עצמי'  ביטחוןמדנו באופן הברור כי אין בין 'עוד הע

הוא בהירות המחשבה  'ביטחון עצמי'ו'גאווה' ולא כלום. 
וכשם ששאר בני אדם  ,וההבנה כי הוא גבר בגוברין

ים בהם יראויים להביע דעתם ולהתקדם בתחומי הח
, גם הוא ראוי לכך וההכרה במה שהוא כשרוני וטוב ניחונו

המשיך ולהעניק לעולם כולו את מה בו תתן לו את הכח ל
מעצם שהוא צריך להעניק לו מכח שליחותו שנשתלח 

 ם.יוחד בהאלו שהוא מ בכוחות ובתכונותמה שנברא 
ההכרה בכוחותיו והביטוי שנותן להם במציאות דרבה, א

זוהי הענוה האמתית, שמכניע את עצמו החיים שלו, 
, שהטביע בו בהשגחה הוא הבורא ית"ש -לרצון המשלח 

לפרסם בכך בכדי לו אהכוחות הפרטית ומדוקדקת את 
יקטין את עצמו ויזלזל  םאת כבודו ית' בעולם. וח"ו א

בהם ולא ישתמש בהם הרי ממעיט ח"ו כבוד קונו בגאווה 
ורו מבין טוב יותר מה טוב עבוסה שכביכול הוא אהמ

 הזה. ומהו תפקידו כאן בעולם
פתח נמשיך בס"ד בהוראות למעשה כיצד ניתן ל

תלמידים  העצמי בקרב הביטחוןולהעצים את תחושת 
ובעצם מתחילה בעצמנו, לאחר שאנחנו מרגישים שאנו 

ביע את דעתנו בכל דבר ולהמתקשים לבטא את עצמנו 
 וענין.

דים' פרק ז', בעסקו בענין ה'שפלות רבינו ב'חובת התלמי
המרומה', שמדבר בעיקר על התחושות הללו והתבטלות 
מוחלטת לכל אדם עד שכל דיעה אחרת היא עבורו 
קודש קודשים, מדריך בין השיטין גם את הדרך להינצל 
ממצב זה. ועיקרי הדברים הם, שהמהלך הראשון שצריך 

דעתו לעשות במצב זה הוא באמת עדין לא להביע את 
בכל דבר שעולה על השולחן, זה קשה עבורו וצריך 
לעשות את הדברים שלב אחר שלב, כשהפעולה 

גם  ,הראשונה היא להתרגל שבכל נושא שעולה בין חבריו
 לא נדרש לענות או להביע את דעתו,כשהוא עצמו 

'אילו אני הייתי צריך . 'מה אני חושב על כך'יחשוב 
כל זה במחשבתו  להחליט בשאלה זו מה הייתי מחליט'.

 עתו בלבד ללא הבעת העמדה בחוץ או בקול.ת דובתוכיו
וטומטית שלו לכל את ההתבטלות האבמהלך זה יפסיק 

 שמובעת מפי כל אדם וכלשון רבינו הזך והטהור:עה ד
רוצה לגרש את מחלה זו הנשחתה לכן לא די לו לאדם ה'

בו עוד מילדותו, לקנות דעת לבד, רק גם דעת עצמית 
 .העיקר' ויקנה וזה

מחשבה מעין זו, בכל צורה וסגנון שהוא, רגול בהת 
תפתח בו את ההערכה העצמית ועם הזמן גם יתחיל 
להביע את עצמו ברבים כשתבשיל בו המחשבה וההבנה 

    ת דעתו ברבים.כי אכן הוא ראוי ונכון להביע א
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  פתיחת השבת

  

åòéãåäì êéøö åøáçì äðúî , òãéì êéøö הותן

ù ïîæäàéø÷ä  ïîæ àåä ,íéä úøéù ìù ìâåñî

êøèöîä ìëá äòåùé ìåòôì ãåàî,  êëå áúåë

 ÷"äøäהמגיד מטריסק à"òéæ  '÷ä åøôñá מגן

'úùøôáï, ÷"äìæå  äìò äøéùä úòá æàù אברהם

 äðùå äðù ìëá ë"åîëå ,ïåéìò øúëä ãò äìòúðå

 ,úåëìî øúëä äìâúð äøéùä íéàøå÷ù úòá

 ïúåð àåä ,åúåëìî øúëá åîöò øèòî êìîäùëå

ä íéëìîä éëìî êìîá èøôáå ,úåðéãîì äçð

 éàãååá ,åúåëìî øúëá åîöò øèòîùëù ä"á÷ä

ìàøùéì äçðä ïúé,  ìàøùé éðá úåìàùî ìë àìîéå

ìëá úåáåè úåòôùä ìëáìåé úåéèøôáå ú

 áø÷á äàåôøå éðåæîå ééç éðá ,úåéîùâå úåéðçåøá

.÷"äìëò ,'ïîà ìàøùé éðá äéäðù ú"éùä øåæòéå 

 ,øáãá íéîëçù÷áì äî ìò òãðù,  åìá÷úéå

 ,ìë ïåãà éðôì ïåöøá åðéúåìéôúø"éëà.  

  

  

  'גסעודה 

  

  øîàå áøä: פתח

úùøôá éçéå  íùá הדר זקים ùåøéôá איתא

ùøãî ,ä äúåà ìò åðéáà á÷òé òéâäù äòù

 ,åéçà åéùò úàø÷ìå òùøä åéùò åì øîà)úéùàøá  ,âì

(ä  ,'êì äìà éî' øîåì íéãéúòä äìà éî' ì"äæá

 åäåðàå éìà äæ(á ,åè úåîù) .'íéä ìò  

  

éàìôäî ,é äïéá úåëééù åéùò éøáã ' éî ואהו

êì äìà',  ïéáìéøáã  ìàøùé éðá'à äæ- éìåäåðàå' ,

å ïëéä æîøðåéùò ìù åéøáãá äæ. òãå  ò"ö äî

 äáåùú åðéáà á÷òé åáéùäáàåøîå )ä ,âì úéùàøá( 

úà íé÷åìà ïðç øùà íéãìéä' 'êãáò.  

  

-äáø ùøãîá àúéà ïúùøôáâë), (ç, 'à äæ  והה

 ,'åëå åäåðàå éì ñåìé÷ øîà éî øîåà äãåäé 'ø

ä"á÷äì,  úå÷åðéúä-  ù÷áî äòøô äéäù ïúåà

øåàéì êéìùäì, ãöéë ,ä"á÷äì ïéøéëî íäù, 

 ìàøùé úåðáî äùà äúéäå íéøöîá ìàøùé åéäùë

ãìéì úù÷áî, íù úãìåéå äãùì úàöåé äúéäå, 

úãìåé äúéäù ïåéëå,  åúåà úøñåîå øòðä úáæåò

 éìù úà éúéùò éðà íìåòä ïåáø úøîåàå ä"á÷äì

 ãøåé äéä ãéî ïðçåé 'ø øîà ,êìù úà äùò äúàå

åøá ùåã÷ä ìåëéáë åãåáëá àåä ê ïöéçøîå,ïëñå 

'åëå, åãéá ïéøðè 'á ïúåð äéäå,  ïîù å÷éðî ãçà

 øîàðù ùáã å÷éðî ãçàåáì íéøáã), âé(  ùáã åä÷éðéå

òìñî,  øîàðù äãùá íéìãâ åéäåæè ìà÷æçé)æ ,(  äááø

ïéñðëð åéä ïéìãâ åéäù ïåéëå ,êéúúð äãùä çîöë 

ïäéúåáà ìöà ïäéúáì,  äéä éî íäì ïéìàåù åéäå

íëì ÷å÷æ,  äàð ãçà øåçá íäì íéøîåà åéäå

åðéëøö ìë åðì äùåòå ãøåé äéä çáåùîå,  øîàðù
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øéù) ä íéøéùäé ,(  ,äááøî ìåâã íåãàå çö éãåã ïåéëå

íù úå÷åðéúä ïúåà åéä íéì ìàøùé åàáù,  íäå

íäéúåáàì íéøîåà åìéçúä íéá ä"á÷äì åàø, 

 íéøáãä ïúåà ìë åðì äùåò äéäù åúåà åäæ

íéøöîá åðééäùë, åäåðàå éìà äæ øîàðùë"ò ,'.  

  

äèåñ)àé:(  óñåðïéðò ãåò  ,ì"äæá  ראובגמ

' äùòðå ,ïâøåäì ïéàá íéøöî ïäá ïéøéëîù ïåéëå

 ïéùøåçå íéøååù ïéàéáîå ,ò÷ø÷á ïéòìáðå ñð íäì

øîàðù ,ïáâ ìò ) íéìäú(â ,èë÷  íéùøåç åùøç éáâ ìò

 áùòë ïéàöåéå ïéöáöáî åéä ïéëìåäù øçàì ,'åâå

øîàðù ,äãùä (æ ,æè ìà÷æçé)  äãùä çîöë äááø

êéúúð,  íéøãò íéøãò ïéàá ïéìãâúîù ïåéëå

øîàðù ,ïäéúáì (íù)  éãòá éàåáúå éìãâúå éáøúå

'íéøãò éøãòá àìà íéãò éãòá éø÷ú ìà ,íéãò ,

.ë"ò  

  

íä ìàøùé éãìéù íä åçúôù åìà åéä  חזין

 åøîàå'åäåðàå éìà äæ'ù , íä åäåøéëä øáëùî

,íéîéä äùéðä ìë úà íäì äùò àåíéøöîá íéñ.  

  

ì"ðä ùøãîä éøáã éô ìò éî' øîà åéùòù  ההו

 ,'åäåðàå éìà äæ øîåì ïéãéúòù êì äìà øîåì êéøö

 äòù äúåàáù òãéå ,åéùòá ùãå÷ä çåø äöðöð

ò á÷òé éãìéù ,'åäåðàå éìà äæ' øîåì íéãéú

 ìù åúàéìôå òùøä åéùòêë ìò äúéä ,ù òãé

 øéëäåù úãéî ïéãä äúéä ìò äçåúîåéçà á÷òé, 

 äéäùóãøð  åðîî íéðùä ìë øçàå ,åâøäì äöøù

 êëïáìî éîøàä, åðéáà á÷òé øîàù åîëå  ìò

 åîöò(è ,æî úéùàøá)  ,'ééç éðù éîé åéä íéòøå èòî'

ååéùò ãéúò á÷òéù òãé ìíéøöîì ãáòúùä, 

 úåéçìå íù,íéðù äáøä êë ìë ãåáòùä éùå÷á 

å òãé òãé íâ íéðè÷ä íéãìéä íúåàù íù åãìååé

îäãùä éðô ìò äîåéà äðëñ êåú, á äëìùä

,øåàéì å äùéøçáò ìíáâ úåùøçîáå , íìåãéâ ìë

 äéäé ,äãùä úåîäáå úåéçë ïë ìò ìëé àì åéùò

 äáøä êë ìë åìáñù øçàù øùôà äæ êàéä ïéáäì

öúåø úåòøå úåáø  úåáàå íäéúåáàå íä

íãìåéä íåéî íäéúåáà ,é äéä ãåîòì íçåëá

'åäåðàå éìà äæ' øîåìå,  úåãåäìå ììäìå éî éðôì

 äéä àì äæ øáã ,úåøö íúåà ìëá íúåà äàìäù

 ïë ìòå ,åéùò ìù åúòã ìò ìá÷úäì ìåëé úà ìàù

 øòöä ìë øçà äøéù øîåì åìëåéù êì äìà éî á÷òé

 íäù úåù÷ä úåøöäå.åøáò  

  

åìà åéøáã äðò åìåðéáà á÷òé,  äìéìç øùàë  עלו

ìò úéìâúîé  ,ïéãä úãéî àìæ äìá÷î éðàù ãáìá å

 äãåî éðà àìà ,äáäàáêë ìò ú"éùäì  éððçù

äæá ,÷åñôä øåàéá åäæå íéãìéä' ìà ïðç øùàíé÷ 

êãáò úà ,' øîåìëä øîåì íéòãåé åìà íéãìé 'øùà'

–  çåë øùéìä"á÷ä,  øùà åðéáø äùîá 'éàù åîëå

 úøáéù–  øùéúøáéùù êçåë ).æô úáù(,  êë ìòù'ïðç' 
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å åæ íðéç úðúîá íúåà ïéãä úãéî úà íäì ïúð– 

' úãéîìàíé÷,' ïë ìòå,  úåáøä úåøöä ìë óà ìò

 úåàøåðäå íä ,íäéìò åøáòéù ãéîú åãîòé

íúðåîàá ååøîàé  ìë ìò ä"á÷äì äøéùøáã.  

  

'úåëøá úëñîá ì"æç åøîà(.ãð)  íãà áééç  וכך

øîàðù ,äáåèä ìò êøáîù íùë äòøä ìò êøáì 

ä ,å íéøáã)(  .'åâå êááì ìëá êéäìà 'ä úà úáäàå

 êááì ìëá- òøä øöéáå áåè øöéá ,êéøöé éðùá. 

 êùôð ìëáå- ,êùôð úà ìèåð àåä åìéôà  ìëáå

 êãàî- øçà øáã .êðåîî ìëá,  êãàî ìëá-  ìëá

.'åì äãåî éåä êì ããåî àåäù äãîå äãî  

  

  äéìéãיותשמבפירוש ה םהרמב"íù  כתבו

) úåëøá(ä ,è  íòèáøáãä, ' ì"æå ìöà ìëùåî øáã äæå

íéðåáðä,  ,íúìçúá òøì ïéáùçð íéøáã äáøäù

 ïåáðì éåàø ïéà ïëìå ,äìåãâ äáåè íéàéáî íôåñå

 éôì ,äðëñ úøä äøéæâå äìåãâ äøö àåáá øòèöäì 

åðéàù òãåé 'úéìëúä .ובערוך  ùøéô(áè êøò)  êéøöù

 ïéøåñééä úà ìá÷ì íéøôëî íäù éðôî äçîùá

ðååò ìò.úå    

  

ì øáãã úåáéú äðä 'äìà éî' úåìåò ורמז

 ïéðîë ,å"ô àéøèîéâá ,í"éäìà íù åéùòù åðééäå

 á÷òé úà ìàù äøéùá úåãåäì øùôà äæ êàéä

 úãéî ìò äððøå 'äìà éî'–  úãéîìàå äòâôù íé÷

 á÷òé åì äðò äæ ìòå ,íéðù äáøä êë ìë íëá

.ì"ðë åðéáà  

  

  

 ÷íéãìéäù àúéà ì"ðä ùøãîáåàø  ההו

 ä"á÷äì ,'íåãàå çö éãåã' äðäå'çö' ïáì àåä, 

 ìò äøåî ïáìåä"éåä úãî  úãéîå ãñçäíéîçøä 

(äàøå àá ä"ã äàéìôä øôñ 'éò)å ,'íåãà'  ìò äøåîîé úã

ìà íé÷– îéïéãä úã (úåãå÷ð 'ää ä"ã äàéìôä øôñ ù"ééò), 

'äì íéñì÷î åéä íîöò íéãìéäù åðééäå,  ìò ïä

ïéãä úãéî  ãåáòùä éùå÷ úçú íúåéäá íúòâôù

å úãéî ìò ïäå ,äãùä úåéçë åìãâå ,øåàéì åëìùåä

 íéîçøää"á÷äù  ïâäå øîùíù íúåéäá íäéìò 

áäãù.  

  

æîøì ùé  úåáéú äðäããàå çö éãåã'å'í  úåìåò עוד

àéøèîéâá  ,ä"ã÷ò íäì äéä ïéàî æîøì àá äæå

 úðåîàá ÷éæçäì ,ùôðä úåçåë úà ìàøùé éðáì

 ìù äìåãâ óë ìë íéðô øúñä úòùá íâ åæ ïîåà

 ÷çöé íäéáàî íäì àá äæ çåë äðä ,íéðù å"ãø

äèéçùì åøàåö úà èùôù äã÷òá , úà ïúð àåäå

 åìëåéù íúåøåãì ìàøùé éðá ìëì ùôðä úåçåë

 íäéøàååö úà èåùôìåìä ìò ã÷òé ,'ä ùåãé÷ äáå

äòù äúåàá  ,ù"úé åá ïîåà úðåîàá ïéîàäì ìëù

îäøåîâ äáåèì àåä éøä äùåò àåäù ä úåãåäìå ,

êë ìò ììäìå.  
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ìàøùé éðá åðéîàä äôåøö äðåîàá êùîá  ובזה

úåøåãä ìë íìåë ,å ,'ä ùåãé÷ ìò íùôð åøñî

 ãéîú åéä ìàøùé éðá íäéøàååö úà èåùôì íéðëåî

å÷òìãå  íîöò éðôì.ú"éùä  

  

ù ,åìà åðéðîæá úòùá íéàöîð åðà ïéà וב"ה

 ,ú"ìéä äæëù ïåéñð íðîà åçúôì ìâìâî ä"á÷ä

 íãà ìë ìù úåðåéñð íà ,äñðøô éðéðòá íà

ééðòá éð ,íéãìéä êåðéçáééðòá íà óåâä úåàéøá éð

 ,ùôðäå øùàëå ä"á÷ä ïîæî åðçúôì úåðåéñð

ùåìàë,  çåëä úà åðì ùéù òãéìå øåëæì íéëéøö åðà

ïåéñðá ãåîòì ÷çöé åðéáàî,  ù"úé åá ïéîàäìå

 ,äáåèì ìëäùïåéñðä ìò úåãåäìå äæä.   

  

ë"â àåäáð úåðåéñ åðçúôì ìâìâî ä"á÷äù  וכן

 ,úåéðçåø éðéðòáì íéøåçáìíçåë éô ,ì íéëøáàì éô

íçåë , ,íçåë éôë íéðáì úåáàå åðéìò øåëæì ãéîú

ù à÷ååã åììä úåðåéñðäãéîòîíé åðúåà  ïø÷á

äøåà, çîå íé÷æåðúåà åðì íéðúåðå , úìåëéä úà

 ïåçèáäå äðåîàä úà åðìùú"éùäá ,åá øåëæì ìë

ð ,ïåéñéàå ,íéøöî úåìâá íéàöîð åððéà ä"áù åðà ï

öíéëéø úåãùá ãìååéäì, éàåíéëéøö åðð  úà êéìùäì

øåàéá åðéãìé,  åðééç çøåàá ïðåáúðùëì úîàáå

 úåéåëøèöää ìë úà ùîî åðì ùé ä"áù ,àöîð

 äìéëà éðéðòá ïä ,éôåùá óåâä íåé÷ì úåëøöðä

 ìåëàì íçì úô úåçôä ìëì ùé ãçà ìëìù äéúùå

 íå÷î ùé ãçà ìëìå ,äéååøì äéúùì íéîå ,äòáåùì

 øåçáùëå ,íù ïåìì àåä ,åéã ïùé àì êøáà åà

ä êùîá åúðéù úà íéìùî ìë á"åéëå äîåãëå ,íåé

 ,úåàîâåã äáøä êëåù éî äìéìçî åðéà ìò øáâú

ðä úåðåéñåúåñðì ãçåéîá åéìà åçìùðù , àåä

 åîöò ìò àéáî äôøçå äùåá÷æå åéúåáà éôìëðéé å

éìò íéìëúñîù å ,íéðåéìòä íéîùä éîùî

äæá ãåîòì úåçåëä úà åì íéðúåðå.  

  

îâá íùàø  äèåñ)(:àé  áúë המהרש"א והה

,ì"æå å'úåçö êøãá ì"é,  àöåîù íéðè÷ä êøãù éôì

øåáãá íäì äù÷ ù"éøä,  äúåà íéâìãîå

ãáéíøåá,  íå÷îá åìãâúðù íéðè÷ä åìà èøôá

íãà ïéàù, íðåùìá áåúëä øáãé íäîò åìéàëå, 

íéøãò éøãò íå÷îá íééãò éãò éàåáúå,  âåìãá

ù"éøä,  åîë ù"éø àìá íéãò éãò éø÷ú ìà ù"æå

 ïéøå÷ùòðä åìàúåãùá åìãâúðù íéø,  äéäéù

èåùé÷ ïåùìî åòîùî, ù"éøá íéøãò éøãò àìà, 

÷"åãå.ì"ëò ,'  

  

ìù äæ ïéðò äøåàëì äðäã ,åéøáã éô ìò  ואפ"ל

 äéä éàãååáå ,áåèä êôä ïéðò àåä äù÷ øåáéã

 íéìåëé åéä åìéà øúåé áåè ìáà ,éåàøë øáãì

êøãä úà åðì äøåî áåúëä,  äæë éùå÷ ùéùë íâù

 éùå÷ì ñçééúäì êéøöå ùàééúäì ïéà î"î ,øçà åà

  .ì"ðëå äáéçá  
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åì äãåðå ,åæ ïîåà úðåîàá ïéîàð øùàë  ואי"ה

 úà êôäì äëæð ,åðì ããåîù äãéîå äãéî ìë ìò

ù åîëå ,íéîçø úãéîì ïéãä úãéîàåøîíé 

ìéôúáä  êîòî êôà ïåøç áåùé ìåãâä êáåèáå'

'êúìçðîå êöøàîå êøéòîå,  .à"áá ö"àåâ úàéáá  

  

  מאמר ב
  

 îâáàø  úáù)(:âì÷ éìà äæ àéðú' åäåðàå איתא

á ,åè ïúùøôá)( -  åéðôì äùò úåöîá åéðôì äàðúä

 ,äàð úéöéö ,äàð øôåùå ,äàð áìåìå ,äàð äëåñ

 ,äàð åéãá åîùì åá áåúëå äàð äøåú øôñ

ïéàð ïéàøéùá åëøåëå ïîåà øìáìá ,äàð ñåîìå÷á ,'

.ë"ò  

  

'ì"æå  åá áåúëå 'îâá íù ,השפת אמת íù וכתב

éôä ì"é ,'åë åîùìùåø äàð åéãá åîùì åá áåúë, 

äàð åéã äåöîä áåáéç íùì ç÷éù,  åéã åì ùéù íâä

øáëî äàð. äàð ñåîìå÷áå,  äáéúëäã íåùî

àéä äåöî éîð äîöò, øãåäî ïôåàá úåùòì êéøö,  

  

  

  

  

  

  

  

 ,'ì"ðë äáéúëä øçà øåãéää øëéð ïéàù éô ìò óà

.÷"äìëò  

  

 (ùãçì øùôà åéøáã éô é"ùø úèéù äðäãúåëî,  על

.ç àúùä ä"ã(  ,àéä ,äåöî ë"â àéä äëåñä úééùòã

 àëéà ,äåöî àéäù äëåñá äáéùéäî õåçù åðééäå

å ,äëåñä úà úåùòì äåöî íâ íðîàéîìùåøéá 

(á ,à äëåñ),  å"á÷à êøáî äëåñ äùåòäù åøîà

äëåñ úåùòì.  

 

à"ôùä éøáã  àøîâä éøáãî çéëåîù ì"ðä ולפי

 úòùá íâù ì"ö ,äåöîä úééùò úòùá øãäì êéøöù

 äëåñä úééùòö êéø ,øåãéä éðéî ìëá øãäìå ìùîì

 åì àäéù ùãç ùéèôá øèåòîäíéàð íéøåèéò ,

äøåú øôñá ñåîìå÷ë àåä äëåñá ùéèôä éøäù ,

 äàð ñåîìå÷ øçà øãäì êéøö ñåîìå÷áù íùëå

éð äæ ïéàù ô"òà íâ êë éæà ,äáéúëä óåâá øë

 óåâá øëéð äæ ïéàù ô"òà äàð ùéèôá øãäì êéøö

äëìäì äàð øåãéäå ùåãéç åäæå .äëåñä. 
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  מאמר א' 

  רבה אליהו דבי תנא

  )ח ' אותה(פרק 

  

נבוכדנאצר והגלה את ישראל והוריד  כשבא'

וכשסרחו  ,עשאן שרים על כל מלאכה ,אותן לבבל

ובשעה שהיו  ,במעשיהן הוציאן לבקעה והרגן

יבשו עצמותינו ואבדה 'נהרגין אמרו אוי לנו 

לפיכך הביא הקב"ה  ,), יאלז יחזקאל( 'תקותנו נגזרנו לנו

והעביר אותו עליהם שנאמר  ,עליהם את יחזקאל

היתה עלי יד ה' וגו' ויניחני בתוך הבקעה ) ב-אשם (

 סביב סביב והיא מלאה עצמות והעבירני עליהם

אמר ו', וג ,והנה יבשות מאד ,והנה רבות מאד וגו'

 ,יחזקאל עצמות האלו שמא יאבדו מן העולם

הנבא על  יא)-ישם (לפיכך אמר הקב"ה ליחזקאל 

א בהם הרוח ויחיו ויעמדו על וותב ,העצמות וגו'

ואז נתגדל  ,רגליהם חיל גדול מאד מאד וגו'

 ,ונתקדש שמו של הקב"ה מסוף העולם ועד סופו

והתגדלתי  ), כג(שם לחועל אותה שעה נאמר 

ובשכר  ,והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וגו'

אותן דברים שהסתפח יחזקאל על ישראל בכל 

  '.שעה זכה שהחיה הקב"ה מתים על ידו

  

אותם מתים ש ,ארבמתאליהו הנביא  מדברי

  נטל הקב"ה עבודה זרה, ו עובדי  היו  דורא,  בבקעת 

שאותם והראה לו  ,במראה הנבואהאת יחזקאל 

ת אנשים חקקו שמות של ע"ז בתוך קירות וכתלי בי

את ואעפ"כ כשראה יחזקאל הנביא המקדש, 

לא עצמותיהם היבשות, והבין שלא באו לתיקונם, 

עצמות אמר לקב"ה ' ,שמח במיתתם, אלא אדרבא

מחמת בקשתו זו של ', והאלו שמא יאבדו מן העולם

הסכים שתחיינה, על העצמות היבשות הללו יחזקאל 

נבא אל הרוח שתבוא תשיואמר לו הקב"ה עמו 

  רוח חיים. ותיפח בהם 

  

שאמר אליהו הנביא שבזכות שיחזקאל היה  וזהו

שאפילו כדי כך מסתפח על ישראל כל שעה ושעה, 

ביקש מהקב"ה שיפיח רוח  על רשעי ישראל אלו

, אשר על כן זכה מתוך קהל ישראל חיים ולא יאבדו

  .ונעשה נס זה על ידו

  

חר הנבואה שא ,ביחזקאל שם נאמר הנהו

באה הרוח והפיחה רוח חיים שהתנבא יחזקאל 

כל בעצמות היבשות שקרמו עור גידים ובשר, ו

, הקמו לתחי חיל גדול מאוד מאודשם המתים שהיו 

 ,ו הקב"ה שכל ענין תחיית המתים הזוואז אמר ל

וכך נאמר שם  ,משל ודוגמא לעם בני ישראלהינה 

אדם העצמות האלה כל ויאמר אלי בן ' )יד-יא, יחזקאל(

מרים יבשו עצמותינו ובית ישראל המה הנה א

לכן הנבא ואמרת אליהם  .ואבדה תקותנו נגזרנו לנו

  וגו'. ונתתי רוחי בכם וחייתםוגו' 
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שהקב"ה אמר לו ליחזקאל, שהעצמות  כלומר

בגלותם, דומות לעם בני ישראל הללו, היבשות 

רוח  םשאע"פ שהם חיים וקיימים בגופם, אבל אין בה

מחמת קושי הגלות, חיים, לפי שהם מיואשים נשמת 

כאילו מתים, והרי הם 'אבדה תקותנו', אומרים הם ו

שהוא יתן בנו עם קרובו הקב"ה מבטיח לנו ישראל ו

  ויחיינו ויקימנו. ,את רוחו

  

ברור, שהרי השייכות בין ענין זה לפרשתנו  והנה

מפרשתן,  עיקר שורש תחיית המתים נלמד

 )והובא ברש"י בפרשתן :צא(מסכת סנהדרין וכדאיתא ב

מניין לתחיית המתים מן  תניא אמר רבי מאיר'

אז ישיר משה ובני ישראל  (שמות טו, א)התורה שנאמר 

 -את השירה הזאת לה', שר לא נאמר, אלא ישיר 

  .'מכאן לתחיית המתים מן התורה

  

יש לעיין בזה, מדוע נרמז ענין תחיית  ובאמת

אה לומר שהשירה בדייקא, ונרשירת הים ב המתים

פיח רוח חיים שהיא יכולה לה ,מיוחדתיש בה סגולה 

 אנשיםם תואבבשומעים, ואפילו ושלווה שמחה 

ומתים  הם חיים בגופםתם, שוקובדו תשאי

הנה  הם בגדר של 'מתים מהלכים',והרי , נשמתםב

השירה יכולה ליטוע תקוה, ולהכניס אפילו בהם 

, בהם חיות, ולהעלותם מבירא עמיקתא שנפלו בה

אין אדם שר שירה אלא  ערכין יא.)רש"י (אמרו חז"ל כך ו

נכנסת לעומק שירה כזו , ווטוב לבב מתוך שמחה

מרפאת את הלב המת של אדם שאיבד תקותו, ו

מרוממתו ומנשאתו ומפיחה בו רוח פצעי נשמתו, ו

  חיים.

  

למדים שישנם שני דרכים להפיח  נמצינו מעתה

רוח חיים בקרב הנשמות הנשברות, הדרך האחת 

היא להסתפח עליהם, כמו שעשה יחזקאל הנביא 

לעם ישראל, לקרבם אלינו בימין מקרבת ככל 

, לכך יש להוסיף את ענין השמחה והשירהיכלתנו, ו

שכאשר נתקרב אל הנשמות האבודות הללו נוכל 

    בדייקא. להפיח בהם רוח חיים על ידי שירה

  

מצינו להדיא שהשירה מרוממת את  ואמנם

שכך  ,האדם, ומציאתו מידי רוח רעה שהוא נתון בה

דע ויבקשו איש י' )כג-א טז, טז"ש(נאמר בשאול המלך 

ים רעה ונגן קמנגן בכנור והיה בהיות עליך רוח אל

ים אל שאול וקוהיה בהיות רוח אלו' 'ג. ובידו וטוב לך

ח לשאול וטוב לו והכנור ונגן בידו ורוולקח דוד את 

שהשירה מהכא '. חזינן וסרה מעליו רוח הרעה

ומסירה מעליו את הרוח מרוממת את נפש האדם 

  הרעה.

  

דילן,  חזינן הכא שדוד המלך בעל סעודתא ועוד

היודע טוב נגן, והוא זה שהשרה בשירתו זה הוא הוא 

שמחה על שאול המלך, ובאמת מצינו בו בדוד 

המלך את ב' המידות הנ"ל, שמחד היה מסתפח על 

ישראל כל שעה, וכדחזינן שאסף אליו כל צר וכל 

 )א כב, ב"ש(וכדכתיב מצוק ודאג להם ככל יכלתו, 
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ר לו נשא ויתקבצו אליו כל איש מצוק וכל איש אש'

וכל איש מר נפש ויהי עליהם לשר ויהיו עמו כארבע 

חלק כל אלו, לדאג לגם מצינו שו '.מאות איש

וכדכתיב  היושבים על הכלים כחלק היוצא למלחמה

מהאנשים אשר  'ויען כל איש רע ובליעל כה)-ש"א ל, כב(

הלכו עם דוד ויאמרו יען אשר לא הלכו עמי לא ניתן 

להם מהשלל אשר הצלנו כי אם איש את אשתו ואת 

בניו וינהגו וילכו. ויאמר דוד לא תעשו כן אחי את 

תנו ויתן את הגדוד הבא ואשר נתן ה' לנו וישמר א

נו. ומי ישמע לכם לדבר הזה כי כחלק יעלינו ביד

היושב על הכלים יחדיו  היורד במלחמה וכחלק

יחלקו. ויהי מהיום ההוא ומעלה וישימה לחוק 

  ולמשפט לישראל עד היום הזה'.

  

בשירתו שמחה דוד המלך הנחיל גם  ובנוסף

הנהיג את כל חייו בשירה ורננה להשי"ת, לאחרים, ו

אשירה לה' בחיי אזמרה  (תהלים קד, לג)וכמו שאמר 

לדוד מזמור חסד ' , א)קאשם (עוד אמר ו .קי בעודילאל

מסכת חז"ל בו שרוד '.ומשפט אשירה לך ה' אזמרה

 -מאי קרא  אמר רב אחא משום רבי לוי' :)ס(ברכות 

 -חסד ומשפט אשירה לך ה' אזמרה, אם חסד 

  . 'אשירה –אשירה, ואם משפט 

  

השירה הזו צריכה להיות שירה שמקורה  אמנם

  המתחדשים   מהשירים   לא  וחלילה  ,  וטהור קדוש 

  

  

כהיום שיש בהם נגיעות של ניגוני עכו"ם, וכמו 

כי בהיות דוד שלם עד גדר ' הק' אלשיךבשכתב שם 

שה' עמו, אז ונוסף גם בו שפע קדושה יתירה על ידי 

שהוא דוד בקחת הניגון, וזהו ולקח דוד את הכנור, 

הכנור בידו לפני שאול היה מדרגת קדושה אחת, 

ונגן בידו הוא תוספת קדושה עליו, שעל ידי כן 

בתחלה ורוח לשאול, דוחה רוח הרעה, ואחר כך על 

ידי יתרון השורה על דוד, מתעורר רוח ה' להתפשט 

בשאול, מעין אשר היה בו מתחלה, וזהו וטוב לו, ועל 

ך לומר מקרבו, כי אם אפילו ידי כן וסרה, אין צרי

  '. עכלה"ק.מעליו סר רוח הרעה

  

מידות תרומיות אלו במרא דאתרא מעין מצינו  וכן

, שהתחבר עם אדמו"ר זיע"אמרן זקני כ"ק  ,הדין

ן כגדול, וגם היה מפיח כל אחד ואחד מישראל כקטו

לך , ואנו החפצים לירוח חיים בבואו לכל מקום

בדרכיו יש לנו סייעתא דשמיא מיוחדת עתה 

במוצ"ש זה בדייקא, שבו קראנו על ענין תחיית 

למדנו מאליהו  שבאה מתוך שירת הים, ובההמתים 

הנביא על ענין תחיית העצמות היבשות על ידי 

שגם אנו ועל ידי כוח השירה, התחברות אליהם, ה

     ראש   נוכל להתדבק בדרכים אלו, להתחבר עם כל 

ולהסתפח אליו, וכל זאת מתוך יכונה  ישראל בשם 

     שמחה שירה ורננה, אכי"ר.
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יהי בשלח פרעה את הע� וגו' כי אשר ראית� את מצרי� היו� לא ו

כמ''ש  ,אות
 אח''כ אוהלא ר צ''ע –תספו לראת� עוד עד עול� 
 .
יש  ע''פ פשטות(י''ד, ל') וירא ישראל את מצרי
 מת על שפת הי

לחלק בי� קוד
 מיתת
 לאחר מיתת
, דהיינו משה אמר לה
 שלא 
  אחר מיתת
. להוא  אח''כ ה שראו
זיראו עוד המצריי
 בחייה
, ו

  
י''ג, , עפ''י הפסוק (וי''ל באופ� אחר, עפ''י דו''ז הפני� יפות זצ''ל

דהיינו א!  –
 פרש''י מזוייני �נ''י מאר� מצרי
 ) וחמושי
 עלו בי''ח
כמ''ש זכרתי ל# חסד נעורי# לכת# אחרי במדבר  ,שהי' בטחונ
 חזק

 
מ''מ לא הי' ו!,  בקריעת י
 סקפצו לתו# הי
 באר� לא זרועה, וג
 ,
בטחונ
 כ''כ חזק והיו יראי
 ממלחמה, לכ� עלו ממצרי
 מזוייני
וכיו� שלא הי' בטחונ
 חזק הי' המלחמה באמת קשה עליה
, כמ''ש 

כי הבוטח בה' בודאי  –ברו# הגבר אשר יבטח בה' והי' ה' מבטחו 
מיד אחי כי  נא ) הצילניבראשית, ל''ב, י''בהוא יהא מבטחו, וכמ''ש (

כ# אמר נו כי מחמת שראה שהי' ירא מעשו לדהיי –ירא אנכי אותו 
פ� יבא והכני א
 על בני
, ושאל מהקב''ה שיחזק בבטחונו, והנה 

 
שהיו יראי
 מ� המלחמה יותר מ� המדבר או מ� הי
, הוא הטע
שי
 חנ ב� שיע� להשלי# את יוס! לבור מלאאומו שמצינו גבי רכ

י''ת , וכיו� שהי' גלוי וידוע להשועקרבי
 כדי להצילו מבעלי בחירה
, ע''כ השבנ''י יעמדו בנסיו� ירידת הי
 ובמדבר באר� לא זרוע

הסיב
 דר# המדבר י
 סו! להרחיק
 מנסיו� הבטחו� מבעלי בחירה 
הלא זה הדבר  –זה. והנה כשאמרו בנ''י למשה כשלא עמדו בנסיו� 

אשר דברנו אלי# במצרי
 וגו' כי טוב לנו עבד את מצרי
 ממתנו 
שיש לה
 חסרו� בבטחו� הי' נבעת, ולזה וכיו� שראה משה  –במדבר 

דהיינו שירדו  –מה תצעק אלי דבר אל בנ''י ויסעו  –אמר לו הקב''ה 
ישמעו בבטחונ
, והיינו שאמרו חז''ל כדאי  ה ולזהלתו# הי
 ובז

  . הוא שיבקע הי
 מפניה
 בשכר האמונה בזה
  

אשר ראית
 וגו' לא או כי אל תיר –מה שאמר לה
 משה  ולפ''ז י''ל
כמ''ש וירא ישראל את מצרי
 מת על  ,א! שאח''כ ראו אות
 פו,תוס

שפת הי
, דרק כשהישועה הוא בשביל בטחו� האד
 בהשי''ת, הוא 
זוכה לראות במפלת שונאיו, כמ''ש ה' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי, 

ירא נכו� ימשמועה רעה לא ) תהלי
, קי''ב, ז', ח'וזהו כוונת הפסוק (
, דהיינו ר יראה בצריוירא עד אשיסמו# לבו לא  ,בה' לבו בטוח

שונאיו, וכיו� שמשה  כשהבטחו� חזק כ''כ עד שזוכה ורואה במפלת
לו נצבר שא! שיס ,נ
 כ''כ חזק ויראי
 ממצרי
וחראה שאי� בט

ויאבדו מצרי
, מ''מ כיו� שיראי
 ואינ
 בוטחי
 לא יזכו לראות 
חזרו והאמינו בה' בבטחו� חזק במפלת שונאיה
, אבל באמת 

לראות  לבסו! י
 הגדולות שעשה השי''ת בי
, לכ� זכובראות
 ניס
 .
  במפלת שונאיה

  
וי''ל עוד עפ''י דברי התפארת יהונת� (רבינו הגדול ר' יהונת� 

) ה' ילח
 לכ
 ואת
 י''ד, י''דעפ''י הפסוק ( אייבשי� זצ''ל)
כי ידוע שהנס הנעשה בזכות אחרי
 אי� לומר עליו  –תחרישו� 

נאמר וגנותי על העיר הזאת שירה, ולכ# לא אמר חזקי' שירה כי 
למע� דוד עבדי, וזהו כוונת משה שאת
 כעת מקטני אמנה א''כ ה' 
ילח
 לכ
 ואת
 תחרישו� מלומר שירה, ואמנ
 אח''כ כשהאמינו 

  זכו לומר שירה.ו לתו# הי
 כתיב ויאמינו בה', ווקפצ
  

עפ''י  וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי הנצי''ב זצ''ל (העמק דבר)
ירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' ) וי''ד, ל''אהפסוק (

ראו קאי ע''ז ששא''א לפרש שצ''ע  –במצרי
 וייראו הע
 את ה' 
ה ה' לישראל, שהרי אשר עש � הנס שעשה, דא''כ יותר הי' ראוי לומר

מה ל ועוד צ''עצלת ישראל ולא טביעת מצרי
. עיקר הנס הי' ה
 .
שעיקר  לוי''נתפעלו עתה בקריעת י
 סו! יותר מיציאת מצרי

ממה שראו שהגיע לכל א' מרודפי ישראל מיתה משונה  החידוש הוא
 
לפי מעשיו שהרעו לישראל בהיות
 בקרב
, וע''ז אנו אומרי

היינו  –את רודפיה
 ואת שונאיה
 בתהומות טבע  –בברכת ק''ש 
חיל המלוכה נקראו רודפיה
, שלא משנאה עשו אלא בעבודת 

ני
 שונאיה
, ומי שנתחייב המלוכה, אבל שאר המו� מצרי
 מכו
וג
 מת בהשגחה במיתה הראוי' לעונשו, ומזה  ,ע''פ רשעו נטבע

 
בפרט נודע לה
 השגחתו ית' בפרטות על כל יחיד אפילו על גוי
דהיינו שעתה ראו  –מכש''כ על עמו, לכ� ויאמינו בה' ובמשה עבדו 
 ומשה כי א# יד ה' הואהגמול לכל אחד בהשגחה כפי מעשיו האמינו 

  ולא עושה מדעת עצמו ח''ו.  ,הוא עבדו
  

לראות במפלת  י
ראו הי' דבאמת בנ''י מצד עצמ
 לא ולפ''ז י''ל
כי לא הי' אמונת
 חזק כ''כ וכדברינו הנ''ל, ומטע
 זה  ,נאיה
שו

כי אשר ראית
 את מצרי
 היו
 לא תספו לראת
  �אמר לה
 משה 

כדי  יה
, אבל השי''ת הושיע
 וזכו לראות במפלת שונאעוד עד עול

ית'  זכו לראות השגחתלחזק אמונת
, וכדברי הנצי''ב הנ''ל ש
וכ� מדויק בפרטות על כל יחיד ויחיד, ועי''ז זכו לומר שירה. 

וירא ישראל את מצרי
 מת על שפת הי
, ורק  �שמתחלה נאמר 
שלא זכו לאמונה שלימה  ויאמינו בה' ובמשה עבדו, שמשמע  �אח''כ 

 (ודלא כדברי הפני
 יפות שפת הי
 רק אחר שראו המצרי
 מת על
מחמת זה שזכו  זכו לראות מצרי
 מת על שפת הי
 , שבנ''יהנ''ל

 ולפ''ז י''ל כוונת הפסוק (י''ד, ל'). לאמונה שלימה בקריעת י
 סו!)
 ,
ויושע ה' ביו
 ההוא וגו' וירא ישראל את מצרי
 מת על שפת הי

לק ח זה שראו המצרי
 מת על שפת הי
 הוא
 גדדמשמע 
רק עי''ז , שדבאמת זה הי' חלק מהישועה ולדברינו י''למהישועה. 
ה
 זכו לאמונה  ,ת השי''ת בפרטות על כל יחיד ויחידשראו השגח

  לומר שירה.  י
יכולהי' שלימה ו
  

למה אומרי
 ב) הזוה''ק (פרשת תרומה ד  קל''א ע''ב) הקשה 
אחר  דזמרה שירת הי
 שהוא בתורה שבכתב,פסוקי תפלת ב

השבחי
 של דוד שה
 בכתובי
, הרי תורה שבכתב קדמה לתורה 
דאדרבה מפני גודל מעלתה סמכוה לקריאת שמע ותי' שבעל פה. 
   וברכותי'.

  
יש  י''ג) ,ז' ,הרמב''� (הלכות תפלהדעת נראה לפרש  ולפ''ז

מקומות שנהגו בה� לקרות בכל יו
 אחר שמברכי� ישתבח שירת 
דהיינו שאומרי
 שירת הי
 אחר  �ע הי
, ואח''כ מברכי� על שמ

ישתבח, מפני גודל מעלתה דשירת הי
 סמכוה לקריאת שמע 
ובתורת#  –אולי מטע
 זה יש מנהג לומר אחר שירת הי
 ווברכותי'. 

  כתוב לאמר, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד.   
  

היא מפני שהפעל של השירה המהר''ל (גור ארי') וי''ל עוד עפ''י 
יגיע השמחה בלב הצדיקי
 עולה בלב
 השירה, ולכ#  בלב, כי כאשר

כלומר  ,דהיינו שהי' עולה בלב
 לומר שירה ,כתיב אז ישיר משה
שהגיע בלב
 השמחה מ� הנס, ולא שהיו מכריחי
 עצמ
 אל השירה 
ע''י שכל
 כאד
 שמכריח עצמו לדבר, שא''כ לא הי' השירה 

חה בשמחה, אבל השירה שהיא בשמחה מתחלה מתחדש לו שמ

  

  
  פרשת 
  בשלח
  חתשע''
  לפ''ק



 

 

לה בלבו שישיר, ולפיכ# הדר# לדבר בעני� השירה וגדולה בלב ומזה ע
מטע
 זה אומרי
 ש ולפ''ז י''לאז ישיר משה.  –הוא בלשו� עתיד 

האד
 לומר השירה ע''י את קוד
 השירה פסוקי דזמרה, כדי לעורר 
  כאד
 שמכריח עצמו לדבר.  
שמחה, ולא ע''י שכל

  
) ויאמר שירת הי
 'א, י''זהמשנה ברורה (נ'דברי עפ''י  עודוי''ל 

 .
 ולפ''ז י''לבשמחה וידמה בדעתו כאילו באותו היו
 עבר הי
בשעת שכלל ישראל אמרוה בודאי כדי לומר השירה בשמחה כמו ש

עברו הי
 וראו בפועל כל ה
 קריעת י
 סו! הי' דבר קשה, דהא 
הנסי
 הגדולי
 שהיו ש
, לכ� אנו אומרי
 קוד
 השירה פסוקי 

ושה לנו כל יו
 כל הנסי
 הגדולי
 שהקב''ה ע אותנו דזמרה לעורר
  כנה שג
 אנו נוכל לומר שירה כמוה
. הה ויו
, וזה היא

  
שהנה מבואר שבנ''י לא שרו שירה כשיצאו ממצרי
, רק  וי''ל עוד

צאו ממצרי
, בני חורי� כשייעת י
 סו!, והטע
 דאע''פ שנעשו בקר
קריעת  לה
 פחד מפרעה וממצרי
, ולכ� לא שרו שירה עד עוד הי'

דכדי לומר שירה צרי# להיות במצב שאי� ל#  נראה מזהי
 סו!. 
בכל יו
, צרי# להיות  דכדי לומר שירה ולפ''ז י''לשו
 פחד ודאגה. 

, שאי� ל# שו
 פחד ודאגה, ובודאי זה דבר קשה מאד, במדריגה כזו
רק למי שמאמי� בה' דאגות, בי� עשיר ובי� עני, ודהא לכל אד
 יש 

רי
 לכ� אומו, כמ''ש הבוטח בה' חסד יסובבנ שו
 דאגה,אי� לו 
 ירשלו בה', ואח''כ נחונודל בטגדזמרה להראות מתחלה פסוקי 

  השירה.   
  
בזכות האמנה שהאמינו זכו  )פ''ז י''ל המדרש (בשלח, כ''א, ח'ל

מינו לומר שירה, ושרתה עליה
 שכינה, כמ''ש וייראו הע
 את ה' ויא
דהיינו מי שיש לו אמונת ה' אי� לו  �ישיר משה  בה' ובמשה עבדו אז
 הואו ,ואי� לו על מה לדאוג ח שהכל ביד ה',ובטשו
 דאגות, שהוא 

 היו צריכי
דלמה , ולפ''ז יש ליישב קושיא אחרת. יכול לשיר שירה

 וי''לבעיניה
.  בפועל כלל ישראל אמונה, הלא ה
 ראו כל הנסי

נסי
 אמונה, דהא ראו ה כי
היו צריעת י
 סו! לא דודאי על קרי
אי� לה
 על , דהיינו שלאמונה על מכא� ולהבא צריכי
, רק בפועל

  ו. ידי שמי
, והבוטח בה' חסד יסובבנהכל ב, שעל העתיד מה לדאוג
  

 צ''ע �שירה חדשה שבחו גאולי
  –מה שאומרי
 בתפלה  ולפ''ז י''ל
ראשו� השירה חדשה, הלא כל שירה בפע
  �  שירת הי
למה נקרא 

א תמיד שירה חדשה, ששירה זו הי ברינו י''לולד. שירה חדשההוא 
דהיינו שאנו שרי
 אותה תמיד לא על העבר אלא על העתיד, שאי� 

כמו''כ  ,מיד מצרי
 שהקב''ה הציל אותנולנו על מה לדאוג, שכמו 
הסתר פני
, כמ''ש  –שגיח עלינו, אפילו בזמ� הגלות הוא תמיד מ

החלונות  עומד אחר כתלינו משגיח מ� זה בשיר השירי
 (ב') הנה
 .
  מצי� מ� החרכי

  
דהיינו  ,אז ישיר � אע''פ שלא נאמר בקרא רקש וי''ל באופ� אחר,


זמירות ותשבחות ברכות והודאות, כמו  � ששרו שירה, נכלל בזה ג
 (בקריעת י
 סו!) ונתנו ידידי
 �שאומרי
 בתפלת עזרת אבותינו 

תפלת ב ולכ� אומרי
 רות שירות ותשבחות ברכות והודאות,זמי
 
פסוקי דזמרה זמירות קוד
 השירה כמו שעשו אבותינו בקריעת י

  סו!. 
  

(בקריעת י
  שירה חדשה שבחו גאולי
 ג) נאמר בתפלה (שחרית)
הלא כל שירה בפע
  למה נקרא שירת הי
 שירה חדשה, צ''ע � סו!)

שמסתמא כיו� שכלל ישראל ידעו  וי''ל שירה חדשה.א הראשו� הי
) 
דש ניס�) כבר הכינו שירת
, וש חראבמגאולת
 קוד
 יציאת

לשיר על הנסי
 הגדולי
 שעתידי
 להיות, אבל אחר גאולת
 שראו 
שירה חדשה, שהשירה  אז שרוהנסי
 הנפלאי
 של קריעת י
 סו!, 

להגאולה שנעשה לה
. ולפ''ז מדוייק הלשו�  'ראוי שהכינו לא היתה
.
   שירה חדשה שבחו גאולי

  
ואני בחסד# בטחתי יגל  י''ג, ו')(תהלי�  ולפ''ז י''ל כוונת הפסוק

שבטחתי הוא לשו� עבר, צ''ע  – לבי בישועת# אשירה לה' כי גמל עלי
שאע''פ שהי' לו הגר''ח מבריסק זצ''ל תי'  הנהלשו� עתיד.  ואשירה

כבר יגל לבי כ''כ בטחו� בה' שיהי' לו ישועה, ולכ� ג
 טר
 ישועתו 
א רק לעתיד, הי השירה �ת#, אבל אשירה לה' כי גמל עלי ועביש

אשירה  הטע
 שנאמר ולדברינו י''לדהיינו לשירה צרי# הנס בפועל. 
עתיד, שאע''פ שכבר הכינו שירת
 על העתיד,  לה' כי גמל עלי בלשו�

, שעל נסי
 השיר חדשאבל אחר שנעשו הנסי
 בפועל אז צרי# לשיר 
  כאלה לא הכינו שירה. 

  
אז כשראה  –פרש''י אז ישיר משה  על זצ''ל כתב הקדושת לויהנה 

עוד בהיות
 במצרי
 היו דהיינו  –הנס עלה בלבו שישיר שירה 

ועלה אז על לב
 את השירה שיאמרו  ,בטוחי
 בה' שיושיע

.
השירה ששרו בי
 ה
 כבר הכינו אותה ש נראה מדבריו בגאולת

, כמ''ש חדש השירבי
 שה
 שרו  ,דברינו הנ''לוזה לא כ, במצרי


  . שירה חדשה שבחו גאולי
  

האש קודש  דברי רש דברי הקדושת לוי זצ''ל, עפ''יויש לפ
האי# בסוטה (ל') שחלקו תנאי דזה  )יאסעצנא זצ''להאדמו''ר מפ(

בר ששרתה שכינה על ישראל, ומי' סחנ' , רשירההאמרו ישראל 
ור''ע ור''א בנו ושכל ישראל כוונו יחד לומר השירה ע
 משה רבינו, 

אלו ואלו שרק מה שאמר משה ענו ה
 אחריו,  י
של ריה''ג סובר
דברי אלקי
 חיי
, דבי
 ששרתה כ''כ השכינה עליה
 עד שראתה 

 
בעצמ
 שפחה על הי
 מה שלא ראה יחזקאל ב� בוזי, אז יכלו ה
, וכשפתח משה ג''כ לומר השירה, א! שלא שמעו אותה ממשה רבינו

 
רבינו את השירה ג
 ה
 אמרו עמו יחד, משא''כ כשהיו עוד
במצרי
 ורצו לומר שירה לה', שלא היו במדריגה גדולה כזו, הוצרכו 

 השמטע
 זה נחשב ולפ''ז י''ללשמוע ממשה רבינו ולענות אחריו. 
קוד
  ''פ שה
 כבר אמרו אותה במצרי
חדשה, אעשירה  –השירה 

צמו, משא''כ במצרי
 עכה לומר אותה מדבי
 כל אחד ז, גאולת
  רק ענו אחריו של משה רבינו.  ו לומר מעצמ�לא זכ

  

  

, נלב''ע ח' טבת תשע''ח ,זצ''ל דייטש גליו� זו מוקדשת לזכר נשמת ר' יעקב ישראל ב� ר' מאיר יצחק אייזיק
  השאיר אחריו דורות ישרי� ומבורכי�, יהי זכרו ברו". 

  
מעשה בזקני הגה''ק ר' משה ליב מסאסוב זצ''ל, שבאה אצלו אשה אחת וגעתה בבכיה, רבינו, יתפלל על בתי, חולה  �כי אני ה' רפא" 

מסוכנת היא, ביר" זקני זצ''ל שהקב''ה ישלח לה רפואה שלימה, לא רבינו, אמרה האשה במר נפשה, איני זזה מכא� עד שישבע לי בחלקו 
אני בחלקי לעול� הבא, שבת" תתרפא א� ירצה הש�, לכי לשלו� ובטחי ברופא כל בשר,  לעול� הבא, שבתי תתרפא, ענה זקני נשבע

משנפטרה האשה ויצאה, שאל אותו אחד ממקורביו, רבינו, מה ראה להשבע בחלקו לעול� הבא, א  אני אומר ל", החזיר לו הגה''ק זצ''ל, 
  אחד מסאסוב.שקולה שעה אחת של נחמת א� בישראל, כנגד כל עול� הבא של משה ליב 

  
פע� אחת ביקר הגאו� ר' אברה� יצחק וויינבערגער זצ''ל אב''ד קווד את החת� סופר זצ''ל, ובמש"  �אל תיראו התיצבו וראו את ישועת ה' 

השיחה תיאר לפניו ששנאת העמי� גדולה עד מאד, הע� שרוי בצער, הפרנסות נתמעטו, וכמעט שהתרופפה האמונה בלב הע�, ושאל את 
זצ''ל, הא� לפי דעתו לא הי' נכו� לעשות איזו פעולה בכח הטמיר של השמות הקדושי� כמו יצירת גול� וכדומה, כדי לחזק עי''כ החת''ס 

האמונה והבטחו� בה', וע''ז השיבו, תאמי� לי שיש בכחי ליצור ע''י השמות והצירופי� ''גול�'' בלי התאמצות יתירה, בעמל קל של לגימת 
נק וואסער) א" עיקר הסיבה של מניעתי לאחוז בדר" זה, הוא עפ''י הירושלמי הידוע, שמי שנהנה מאחרי� אסור מי� (וויי איינע טרו

 ע''כ ג� עלי להמנע. ולהשתמש בשמות הקדושי�, 
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לקוטי ערך ש”י
פנינים יקרים ויסודות נפלאים, נשאבים ונלקטים מתורתו העמוקה של שר התורה מגדולי הפוסקים 

מרן רבי שלמה יהודה טאבאק זצוק”ל � תקצ”ב – תרס”ח � מחבר ספרי ערך ש”י על התורה, ושו”ת תשורת ש”י

לעילוי נשמת פייגא רבקה בת ר’ אריה לייבוש ע”ה
נלב”ע ט”ו אלול תש”ע

 בעזה”י

משיח  לפני רב הערב שליטת 

פרעה לבב ויהפך העם ברח כי מצרים למלך  ויגד 

את שלחנו כי עשינו זאת מה ויאמרו העם אל ועבדיו

וגו' ישראל  בני אחרי  וירדף וגו', מעבדינו  (י"ד,ישראל

ח ') - בלשון ה' דהתחיל  מה  לדייק יש  וסיים 'העם',.

.'ישראל'בלשון

דאי'ומפרש  עפי"מ  מ "ה:)בזוה "ק רבינו, דבכל(ח"ב

דכתיב אי''העם'מקום ועוד רב, להערב הכונה סתם,

כ"ה.)שם דף הערב ש (ח"א  ישלטו דמשיחא עקבתא בדור

שמצירים  הרשעים הראשים והמה ישראל , בני על רב

רבינו,חלישראל  מבאר לדבר וטעם נשלמו . שלא דכיון

במצרים, להשתעבד  בנ"י  שהוצרכו שנה מאות הד'

אחרות, בגליות  השיעבוד שנשלם המפרשים  וכתבו 

השיעבוד, כל  להשלים שצריך המשיח  ביאת  קודם ע "כ

לשלם  מצרים , מזרע שהמה רב  הערב  עלינו שולטים

מצרים. מגלות לנו שנשאר ועבדיו החוב  פרעה  והנה 

על ימשלו רב שהערב זאת , ידעו היו, שאצטגנונים

הימים. באחרית  בנ"י

הפסוקוזהו העם'שאמר ברח  כי מצרים למלך 'ויגד

וע "כ 'העם'- רב, הערב ועבדיו המה פרעה לבב  'ויהפך

העם' הערב אל עם באהבה מקודם היה  שפרעה -

ישיגו  שהם כשראה עכשיו אבל מעמו, היו  הם כי רב

לבו  הפך לעצמם, בנ"י על הממשלה  ליקח גבולו,

המצריים שאמרו  וזהו  להם, עשינו לשנוא  זאת  'מה

מעבדינו' ישראל את  שלחנו את כי ששלחנו דהיינו -

-בנ"י יעבדו 'מעבדינו' הם זה  ותחת  אותנו , מלעבוד 

הפסוק אמר  כן ועל  רב , הערב  בני את אחרי 'וירדוף

תחת ישראל ' ולא תחתיו, יעבדו שבנ "י  רצה כי -

רב . מבואר ]הערב כי  א"י  ד"ה [צ :

האד�  מהשגת  למעלה אמונה 

כי  וגו', בה' ויאמינו  וגו', הגדולה היד את ישראל  וירא 

ה ' וארממנהו, אבי אלקי ואונהו קלי זה וגו', גאה גאה

שמו  ה' מלחמה א '-ג')איש ופט"ו, ל"א , להבין (פי "ד, יש  .

הגדולה . היד את  ראו שכבר  אחר האמונה  ענין מהו

של הענינים שני מהו גם גאה. גאה  כי  כפלו  למה  גם

אבי . ואלקי  קלי זה 

נקרא רבינו,ומפרש  אינו  ומשיג מבין שהאדם  דמה

אמונה אבל  בעיניו, ומשיג שרואה ראי ', אלא  אמונה

מהשגתו, שלמעלה מה שחוץ הוא  הפסוק שאמר וזהו 

בחי ' לבנ "י שהיה הגדולהממה  היד  את  ישראל וירא 

גם להם היה  ראי', בחי' בה '- אמונה ויאמינו בחי' -

בשירה שכפלו וזהו מהשגתם. למעלה  שהוא  כי במה

גאה ראייתם,גאה השגת  כפי גדול  שה ' על אחד -

מהשגתם. למעלה שגאה  במה  ואחד

קלי לומרוהמשיכו מה זה אלוקות  השגת  זה  ר "ל , -

בעצמי , ורואה  משיג  וארוממנהו שאני  אבי -אלקי

הוא  מהשגתי , למעלה  ה ' את  מרומם שאני מה ר"ל ,

האבות . מכח בי  המוטבע  האמונה מלחמהכח איש ה'

כביכול את  ראו איש , בבחי' שהיו שמצד  ר"ל , -

מלחמה , איש  שמו בדמיון  הוי"ה ה' שבעצמותו ר"ל , -

מהשגתינו  למעלה  שהוא דאמונה ].טשמו, א"י  ד"ה [צ "ד:

השגת�  על � שירה
ובני  משה ישיר  אז  וגו', בה' ויאמינו ה' את העם ויראו

וגו' אז .(שם )ישראל שאמר במה  הכונה להבין יש  .

לשיררבינו,ומפרש  להם היה לא  לבד , הצלתם  על ,כי

ואתם  בים  טובעים ידי  מעשה  של  טענה  יש  שהרי

שירה  י:)אומרים מגילה  ואמונה,(עי' ליראה שזכו מחמת  ,אך

שכתוב בה'כמו  ויאמינו ה' את העם לכןויראו  אז וגו',

לשיר.ישיר התחילו זה  שמחמת  ר"ל , ויראו]- ד"ה  [צ "ה:

'אז' על רק כשחושב � שמחה 
משה ישיר א ')וגו'אז  רבה (ט"ו, ובמדרש  ד'). איתא:(כ "ג,

שמחה אלא  אז  קכ"ז)שנאמרואין ימלא (תהלים אז

הוי למה  להבין ויש  פינו. שמחה .אז שחוק לשון 

נחח . בפרשת הפסוק לשון  עליהם  רבינו י "ג )וממליץ באבן(ו', וראה ר"ל. הדור [ראשי ] מפני דהיינו מפניהם, חמס  הארץ מלאה כי

י "א)שלמה חיים (פרק ובדברי דמשיחא . בעקבתא הציבור בראש יעמדו רב  דהערב י"ל )להגר"א  וזה ד"ה  והחסידים (ויקהל  'שהרבנים

הציבור'. על לשרור ורוצים רב  מערב רובן בעוה"ר המה שבדור בתים והבעלי

ואמרט . לבריאה, בורא שיש שכל  דבר הוי  הא  אמונה, נקרא  למה זצ "ל, הגרי "ז  את ששאל  ה"ה, פ "ה תשובה הל' עזרי אבי  עיין

בשעהרבינו,ומפרש  אף לאדם בא  העצבות  דהנה

מפני  או מקודם, לו שאירע  מה  מחמת הטובה, ששרוי

מה על  רק חושב האדם אם אבל להבא, על  שדואג

יתעצב  לא  שעה באותו לו לא שיש שעה באותה אם

שדרשו וזהו  כלום, לו שמחהחסר  אלא אז  -שאין

בשעה  אז  ששורה  בהמצב רק שחושב ידי שעל ר"ל ,

השמחה  לו מגיע פיה ].יזו , א"י ד"ה  [ק :

נשמת�  מכח  שירה

לה' אשירה לאמר ויאמרו וגו' ישיר א ')אז  יש (ט"ו , .

בתיבת  הכונה מה  מה 'לאמר'לדייק לדייק יש  עוד .

לומר 'אשירה'דפתח דהו "ל  יחיד, 'נשירה 'בלשון

נאמר שכן רבים, רבים.'ויאמרו'בלשון בלשון

דאחז "ל ומפרש  מה בהקדם י:)רבינו, בקשו (מגילה

הוא  ברוך הקדוש אמר שירה, לומר השרת מלאכי

שירה , אומרים  ואתם בים  טובעין  ידי כן מעשה ואם

שהרי  רבינו , ומתרץ שירה. ישראל אמרו איך יקשה 

השרתאחז"ל למלאכי קודם  שירה אומרים ,יאשישראל

מהמלאכים  בשרשם הרבה  גבוה ישראל נשמת .כי

ברשעים,והנה  דין  עושה  מתגדל כשהקב"ה  אז 

שהרשעים  שהגם רואים  שאנו במה ית', שמו ומתקדש

ידיו, מעשי מלאבד חס  ובודאי ית', ידיו מעשי המה

רשעתם, מחמת מאבדם לומרומ "מ  צריכים כן  ועל 

שטען  וזהו  להתחיל. ישראל  בני שעל אלא שירה,

בים'הקב "ה טובעים ידיו שירה 'מעשי  לומר  וצריכים

שירה 'כנ "ל, אומרים המלאכים.'ואתם 'אתם' היינו  -

מצד  הוא  ממלאכים יותר חשובים ישראל שבני  ומה

מממלאכים,נשמתם, גרועים הם גופם ומצד דמצד 

ממ  שהם לאחד, בנ"י נחשבו  חלק הנשמה אחד  קור

ממעל, שכלאלוקי וכיון לרבים. נפרדו הגוף מצד אבל

אמר הנשמה, מכח הוא שירה לומר לבנ"י הרשות 

ויאמרו  יחיד,'לאמר'הפסוק לה 'בל ' .'אשירה

ישיר ] אז  ד"ה [צ "א.

לשירה  בפה  הכנה  צרי�

ויאמרו  הזאת  השירה את  ישראל ובני משה  ישיר  אז 

לה ' אשירה שאמרלאמר זה  מהו להבין ויש  .'לאמר'וגו'.

הקב "ה,רבינו,ומפרש  לפני שירה לשיר לעמוד  שכדי 

מי  לפני  ולכוין  וגופו , נפשו ולעורר  עצמו, להכין צריך

לשיר דזמרה הולך פסוקי לפני אומרים שאנו  וכמו ,

וכו', ולהלל  להודות פי את מזמן  מעורר'הריני ודיבור

הפסוקהכונה שאמר וזהו  לאמר', ר"ל ,'ויאמרו -

בפיהם, לה 'שיאמרו  ומזמנים 'אשירה רוצים שהם -

שירה . לשיר כי ]עצמם א"י  ד "ה [צ "ב.

העוונות  נמחלו  בשמחה  לשיר במחשבת�

לשיר בלבם  עלה ופירש"י וגו'. משה ישיר  ויש אז  .

בלבם. שעלה לספר צורך מה  להבין,

גדולהרבינו,ומתרץ הבנה צריך חדש, שיר דלתקן

הקודש, רוח  בעל  ולהיות תיבות מפרד "ס  לצרף כדי 

בתורה, שנכתבה  בהשירה  שכן ומכל  בפרד "ס , ואותיות 

הקב"ה. של שמותיו כולה  איך שהוא  יקשה, כן  ואם

ישראל  בני לזה מצרים זכו שר עליהם דקטרג ובפרט ,

עבוד"ז . עובדי והללו זרה , עבודה עובדי הללו

כל שאחז "לאלא  לו  מוחלין  בשמחה שירה האומר

למעשה,.יבעונותיו  מצרפה הקב"ה טובה  מחשבה והנה

בשמחהולכן לשיר בלבם  עלה ראיה כאשר ומביא -

עליהם  שכינה ששרתה מצינו דהרי  בשמחה , ששרו

קלי ) זה עה "פ  רש "י מתוך (עי' אלא  שורה השכינה ואין ,

ל:)שמחה כאילו ול -(שבת  למעשה, הקב "ה  צירפם כן

עונותיהם, להם  ונמחל  בשמחה, שרו עליהם כבר  ונחה 

רוה "ק. עי"ז 

הכתוב,וזהו  ישירשאמר  בלבם אז  שעלה  ע"י ר "ל  ,

כך ידי  ועל  לאמרלשיר, יודעים "ויאמרו שהיו - "

שירה . רש"י ]לאמר והנה ד"ה [צ "א.

לרוה "ק  זכו האמונה  בזכות 

רבהובאופן המדרש  דברי  עפ"י  מבאר כ"ג,שני, (פרשה 

הה "דב) משה, ישיר  אז  י"ב)ד"א ק"ו, ויאמינו (תהלים

תהלתו, ישירו עליהם בדברו, שרתה האמונה ובזכות

אז רוה"ק, ואין  משה, ישיר אז  הה "ד שירה, ואמרו

רצה  שהמדרש  ומפרש , יעו"ש . וכו' אמונה לשון  אלא

אמר וע"ז לרוה"ק, זכו מאין לתרץ , שעלו בזה מחמת

גדלה לשיר, מה עדיין  ידעו שלא ואף לשיר, בלבם

שיעזור, בה' ובזכות בטחונם ידברו, מה בפיהם וישלח

דוד, שאמר  וזהו לשיר , באמת  זכו  "ויאמינו הבטחון

כח בדברו" שממנו בהשי"ת  האמונה  שבזכות  ר "ל,

כך, ידי על  תהלתו הדיבור [ש� ]"."ישירו

שאמרו ומספרים  עיי "ש. ומשיג , מבין האדם  שאין  ממה מתחיל  ואמונה ידיעה, נקרא  זוהי  שאכן  והשיב  הגר"ח, את  כן ששאל הגרי "ז

משלו. גדול שלי  וא "כ  מאמין, ואני  רואה הוא  ענה: בסוכה, האושפיזין את  שרואה רבי אודות  מקאצק  להרבי

החכם :י. מאמר שמביא  דאגה ערך יועץ בפלא  מנין.ועיין דאגה עדיין  העתיד אין העבר

חולין יא. לגמרא  רבינו  כונת למטה.(צ "א :)לכאו ' ישראל שיאמרו  עד  למעלה שירה אומרים  השרת מלאכי  ואין

הזוהר.יב . בשם סקי"ז, נ"א, סי ' במשנ "ב הובא



משיח  לפני רב הערב שליטת 

פרעה לבב ויהפך העם ברח כי מצרים למלך  ויגד 

את שלחנו כי עשינו זאת מה ויאמרו העם אל ועבדיו

וגו' ישראל  בני אחרי  וירדף וגו', מעבדינו  (י"ד,ישראל

ח ') - בלשון ה' דהתחיל  מה  לדייק יש  וסיים 'העם',.

.'ישראל'בלשון

דאי'ומפרש  עפי"מ  מ "ה:)בזוה "ק רבינו, דבכל(ח"ב

דכתיב אי''העם'מקום ועוד רב, להערב הכונה סתם,

כ"ה.)שם דף הערב ש (ח"א  ישלטו דמשיחא עקבתא בדור

שמצירים  הרשעים הראשים והמה ישראל , בני על רב

רבינו,חלישראל  מבאר לדבר וטעם נשלמו . שלא דכיון

במצרים, להשתעבד  בנ"י  שהוצרכו שנה מאות הד'

אחרות, בגליות  השיעבוד שנשלם המפרשים  וכתבו 

השיעבוד, כל  להשלים שצריך המשיח  ביאת  קודם ע "כ

לשלם  מצרים , מזרע שהמה רב  הערב  עלינו שולטים

מצרים. מגלות לנו שנשאר ועבדיו החוב  פרעה  והנה 

על ימשלו רב שהערב זאת , ידעו היו, שאצטגנונים

הימים. באחרית  בנ"י

הפסוקוזהו העם'שאמר ברח  כי מצרים למלך 'ויגד

וע "כ 'העם'- רב, הערב ועבדיו המה פרעה לבב  'ויהפך

העם' הערב אל עם באהבה מקודם היה  שפרעה -

ישיגו  שהם כשראה עכשיו אבל מעמו, היו  הם כי רב

לבו  הפך לעצמם, בנ"י על הממשלה  ליקח גבולו,

המצריים שאמרו  וזהו  להם, עשינו לשנוא  זאת  'מה

מעבדינו' ישראל את  שלחנו את כי ששלחנו דהיינו -

-בנ"י יעבדו 'מעבדינו' הם זה  ותחת  אותנו , מלעבוד 

הפסוק אמר  כן ועל  רב , הערב  בני את אחרי 'וירדוף

תחת ישראל ' ולא תחתיו, יעבדו שבנ "י  רצה כי -

רב . מבואר ]הערב כי  א"י  ד"ה [צ :

האד�  מהשגת  למעלה אמונה 

כי  וגו', בה' ויאמינו  וגו', הגדולה היד את ישראל  וירא 

ה ' וארממנהו, אבי אלקי ואונהו קלי זה וגו', גאה גאה

שמו  ה' מלחמה א '-ג')איש ופט"ו, ל"א , להבין (פי "ד, יש  .

הגדולה . היד את  ראו שכבר  אחר האמונה  ענין מהו

של הענינים שני מהו גם גאה. גאה  כי  כפלו  למה  גם

אבי . ואלקי  קלי זה 

נקרא רבינו,ומפרש  אינו  ומשיג מבין שהאדם  דמה

אמונה אבל  בעיניו, ומשיג שרואה ראי ', אלא  אמונה

מהשגתו, שלמעלה מה שחוץ הוא  הפסוק שאמר וזהו 

בחי ' לבנ "י שהיה הגדולהממה  היד  את  ישראל וירא 

גם להם היה  ראי', בחי' בה '- אמונה ויאמינו בחי' -

בשירה שכפלו וזהו מהשגתם. למעלה  שהוא  כי במה

גאה ראייתם,גאה השגת  כפי גדול  שה ' על אחד -

מהשגתם. למעלה שגאה  במה  ואחד

קלי לומרוהמשיכו מה זה אלוקות  השגת  זה  ר "ל , -

בעצמי , ורואה  משיג  וארוממנהו שאני  אבי -אלקי

הוא  מהשגתי , למעלה  ה ' את  מרומם שאני מה ר"ל ,

האבות . מכח בי  המוטבע  האמונה מלחמהכח איש ה'

כביכול את  ראו איש , בבחי' שהיו שמצד  ר"ל , -

מלחמה , איש  שמו בדמיון  הוי"ה ה' שבעצמותו ר"ל , -

מהשגתינו  למעלה  שהוא דאמונה ].טשמו, א"י  ד"ה [צ "ד:

השגת�  על � שירה
ובני  משה ישיר  אז  וגו', בה' ויאמינו ה' את העם ויראו

וגו' אז .(שם )ישראל שאמר במה  הכונה להבין יש  .

לשיררבינו,ומפרש  להם היה לא  לבד , הצלתם  על ,כי

ואתם  בים  טובעים ידי  מעשה  של  טענה  יש  שהרי

שירה  י:)אומרים מגילה  ואמונה,(עי' ליראה שזכו מחמת  ,אך

שכתוב בה'כמו  ויאמינו ה' את העם לכןויראו  אז וגו',

לשיר.ישיר התחילו זה  שמחמת  ר"ל , ויראו]- ד"ה  [צ "ה:

'אז' על רק כשחושב � שמחה 
משה ישיר א ')וגו'אז  רבה (ט"ו, ובמדרש  ד'). איתא:(כ "ג,

שמחה אלא  אז  קכ"ז)שנאמרואין ימלא (תהלים אז

הוי למה  להבין ויש  פינו. שמחה .אז שחוק לשון 

נחח . בפרשת הפסוק לשון  עליהם  רבינו י "ג )וממליץ באבן(ו', וראה ר"ל. הדור [ראשי ] מפני דהיינו מפניהם, חמס  הארץ מלאה כי

י "א)שלמה חיים (פרק ובדברי דמשיחא . בעקבתא הציבור בראש יעמדו רב  דהערב י"ל )להגר"א  וזה ד"ה  והחסידים (ויקהל  'שהרבנים

הציבור'. על לשרור ורוצים רב  מערב רובן בעוה"ר המה שבדור בתים והבעלי

ואמרט . לבריאה, בורא שיש שכל  דבר הוי  הא  אמונה, נקרא  למה זצ "ל, הגרי "ז  את ששאל  ה"ה, פ "ה תשובה הל' עזרי אבי  עיין

בשעהרבינו,ומפרש  אף לאדם בא  העצבות  דהנה

מפני  או מקודם, לו שאירע  מה  מחמת הטובה, ששרוי

מה על  רק חושב האדם אם אבל להבא, על  שדואג

יתעצב  לא  שעה באותו לו לא שיש שעה באותה אם

שדרשו וזהו  כלום, לו שמחהחסר  אלא אז  -שאין

בשעה  אז  ששורה  בהמצב רק שחושב ידי שעל ר"ל ,

השמחה  לו מגיע פיה ].יזו , א"י ד"ה  [ק :

נשמת�  מכח  שירה

לה' אשירה לאמר ויאמרו וגו' ישיר א ')אז  יש (ט"ו , .

בתיבת  הכונה מה  מה 'לאמר'לדייק לדייק יש  עוד .

לומר 'אשירה'דפתח דהו "ל  יחיד, 'נשירה 'בלשון

נאמר שכן רבים, רבים.'ויאמרו'בלשון בלשון

דאחז "ל ומפרש  מה בהקדם י:)רבינו, בקשו (מגילה

הוא  ברוך הקדוש אמר שירה, לומר השרת מלאכי

שירה , אומרים  ואתם בים  טובעין  ידי כן מעשה ואם

שהרי  רבינו , ומתרץ שירה. ישראל אמרו איך יקשה 

השרתאחז"ל למלאכי קודם  שירה אומרים ,יאשישראל

מהמלאכים  בשרשם הרבה  גבוה ישראל נשמת .כי

ברשעים,והנה  דין  עושה  מתגדל כשהקב"ה  אז 

שהרשעים  שהגם רואים  שאנו במה ית', שמו ומתקדש

ידיו, מעשי מלאבד חס  ובודאי ית', ידיו מעשי המה

רשעתם, מחמת מאבדם לומרומ "מ  צריכים כן  ועל 

שטען  וזהו  להתחיל. ישראל  בני שעל אלא שירה,

בים'הקב "ה טובעים ידיו שירה 'מעשי  לומר  וצריכים

שירה 'כנ "ל, אומרים המלאכים.'ואתם 'אתם' היינו  -

מצד  הוא  ממלאכים יותר חשובים ישראל שבני  ומה

מממלאכים,נשמתם, גרועים הם גופם ומצד דמצד 

ממ  שהם לאחד, בנ"י נחשבו  חלק הנשמה אחד  קור

ממעל, שכלאלוקי וכיון לרבים. נפרדו הגוף מצד אבל

אמר הנשמה, מכח הוא שירה לומר לבנ"י הרשות 

ויאמרו  יחיד,'לאמר'הפסוק לה 'בל ' .'אשירה

ישיר ] אז  ד"ה [צ "א.

לשירה  בפה  הכנה  צרי�

ויאמרו  הזאת  השירה את  ישראל ובני משה  ישיר  אז 

לה ' אשירה שאמרלאמר זה  מהו להבין ויש  .'לאמר'וגו'.

הקב "ה,רבינו,ומפרש  לפני שירה לשיר לעמוד  שכדי 

מי  לפני  ולכוין  וגופו , נפשו ולעורר  עצמו, להכין צריך

לשיר דזמרה הולך פסוקי לפני אומרים שאנו  וכמו ,

וכו', ולהלל  להודות פי את מזמן  מעורר'הריני ודיבור

הפסוקהכונה שאמר וזהו  לאמר', ר"ל ,'ויאמרו -

בפיהם, לה 'שיאמרו  ומזמנים 'אשירה רוצים שהם -

שירה . לשיר כי ]עצמם א"י  ד "ה [צ "ב.

העוונות  נמחלו  בשמחה  לשיר במחשבת�

לשיר בלבם  עלה ופירש"י וגו'. משה ישיר  ויש אז  .

בלבם. שעלה לספר צורך מה  להבין,

גדולהרבינו,ומתרץ הבנה צריך חדש, שיר דלתקן

הקודש, רוח  בעל  ולהיות תיבות מפרד "ס  לצרף כדי 

בתורה, שנכתבה  בהשירה  שכן ומכל  בפרד "ס , ואותיות 

הקב"ה. של שמותיו כולה  איך שהוא  יקשה, כן  ואם

ישראל  בני לזה מצרים זכו שר עליהם דקטרג ובפרט ,

עבוד"ז . עובדי והללו זרה , עבודה עובדי הללו

כל שאחז "לאלא  לו  מוחלין  בשמחה שירה האומר

למעשה,.יבעונותיו  מצרפה הקב"ה טובה  מחשבה והנה

בשמחהולכן לשיר בלבם  עלה ראיה כאשר ומביא -

עליהם  שכינה ששרתה מצינו דהרי  בשמחה , ששרו

קלי ) זה עה "פ  רש "י מתוך (עי' אלא  שורה השכינה ואין ,

ל:)שמחה כאילו ול -(שבת  למעשה, הקב "ה  צירפם כן

עונותיהם, להם  ונמחל  בשמחה, שרו עליהם כבר  ונחה 

רוה "ק. עי"ז 

הכתוב,וזהו  ישירשאמר  בלבם אז  שעלה  ע"י ר "ל  ,

כך ידי  ועל  לאמרלשיר, יודעים "ויאמרו שהיו - "

שירה . רש"י ]לאמר והנה ד"ה [צ "א.

לרוה "ק  זכו האמונה  בזכות 

רבהובאופן המדרש  דברי  עפ"י  מבאר כ"ג,שני, (פרשה 

הה "דב) משה, ישיר  אז  י"ב)ד"א ק"ו, ויאמינו (תהלים

תהלתו, ישירו עליהם בדברו, שרתה האמונה ובזכות

אז רוה"ק, ואין  משה, ישיר אז  הה "ד שירה, ואמרו

רצה  שהמדרש  ומפרש , יעו"ש . וכו' אמונה לשון  אלא

אמר וע"ז לרוה"ק, זכו מאין לתרץ , שעלו בזה מחמת

גדלה לשיר, מה עדיין  ידעו שלא ואף לשיר, בלבם

שיעזור, בה' ובזכות בטחונם ידברו, מה בפיהם וישלח

דוד, שאמר  וזהו לשיר , באמת  זכו  "ויאמינו הבטחון

כח בדברו" שממנו בהשי"ת  האמונה  שבזכות  ר "ל,

כך, ידי על  תהלתו הדיבור [ש� ]"."ישירו

שאמרו ומספרים  עיי "ש. ומשיג , מבין האדם  שאין  ממה מתחיל  ואמונה ידיעה, נקרא  זוהי  שאכן  והשיב  הגר"ח, את  כן ששאל הגרי "ז

משלו. גדול שלי  וא "כ  מאמין, ואני  רואה הוא  ענה: בסוכה, האושפיזין את  שרואה רבי אודות  מקאצק  להרבי

החכם :י. מאמר שמביא  דאגה ערך יועץ בפלא  מנין.ועיין דאגה עדיין  העתיד אין העבר

חולין יא. לגמרא  רבינו  כונת למטה.(צ "א :)לכאו ' ישראל שיאמרו  עד  למעלה שירה אומרים  השרת מלאכי  ואין

הזוהר.יב . בשם סקי"ז, נ"א, סי ' במשנ "ב הובא
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שיחי......................................ב מתיקות 
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ה?! ּכָ ּסֻ ּבַ ן  י ּלִ ִפ ּתְ ַח  י ִנ ָה ְל

משיחותיו של מורינו ראש הישיבה שליט"א

ׁש",  "ַקּדֶ ת  ּיַ ַפְרׁשִ ּבְ ָמה  ּיְ ִהְסּתַ ּבֹא  ת  ָרׁשַ ּפָ ַהּקֹוֶדֶמת  ה  ָרׁשָ ַהּפָ

ֵתנּו  ָרׁשָ ת ּפָ ְתִחּלַ ין, ּוְבָסמּוְך ָלֶזה ּבִ ִפּלִ ַחת ּתְ ּוָבּה ֵיׁש ִצּוּוי ַעל ַהּנָ

ּכֹת...  ְסעּו ִמּסֻ ר, כמ"ש "ַוּיִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֶנֱאַמר ַעל ֲהִליַכת ִיׂשְ

ֶרְך ְוַלְיָלה  ַעּמּוד ָעָנן ַלְנֹחָתם ַהּדֶ ַוה' ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ

ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה". ּבְ

ִמיָרה... ַעְנֵני ׁשְ

ָאַמר  ַאְבָרָהם  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ד(:  )סֹוָטה  א  ּתֹוֶסְפּתָ ּבַ ְוִאיָתא 

בֹוד  ּכָ ַעְנֵני  ְבָעה  ׁשִ ְלָבָניו  ה'  ָנַתן  ָהֵעץ"  ַחת  ּתַ ֲענּו  ָ "ְוִהּשׁ

ִלְפֵניֶהם  ֶאָחד  ֹמאָלם  ִמּשְׂ ְוֶאָחד  ִמיִמיָנם  ֶאָחד  ר;  ְדּבָ ּמִ ּבַ

ִכיָנה  ְ יֶהם ְוֶאָחד ַלּשׁ ְוֶאָחד ְלַאֲחֵריֶהם ְוֶאָחד ְלַמְעָלה ֵמָראׁשֵ

ים  ְנָחׁשִ ִלְפֵניֶהם הֹוֵרג  ים  ַמְקּדִ ָהָיה  ׁשֶ ָעָנן  ְוַעּמּוד  יֵניֶהם,  ּבֵ ׁשֶ

יַה  ּוַמְגּבִ בֹוּהַ  ַהּגָ ֶאת  ָלֶהם  יל  ּפִ ַמׁשְ קֹוִצים,  ְוׂשֹוֵרף  ים  ְוַעְקַרּבִ

ר'  ְבֵרי  ּדִ ְוֵהם  ר'  ָ ְמֻיּשׁ ֶרְך  ּדֶ ָלֶהן  ה  ְועֹוׂשֶ ֵפל  ָ ַהּשׁ ֶאת  ָלֶהם 

ה יא:(. ֱאִליֶעֶזר בגמ' )ֻסּכָ

ה?... ּכָ ְכִניס ַלּסֻ ִמיהּו ַהּמַ

ּכֹות  ַבּסֻ י  "ּכִ סּוק:  ַהּפָ ֶאת  ֵרׁש  ּפֵ ם(  )ׁשָ ור"ע 

שעמ"י  ָרֵאל",  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  י  ְבּתִ הֹוׁשַ

ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ׁש  ַמּמָ ֻסּכֹות  ְלַעְצָמם  נּו  ּבָ

ּכֹות  ּסֻ "ּבַ ִנְקָרא  ְוֶזה  בּו,  ָיׁשְ ּוָבֶהם 

ַעְצָמם  ּבְ ֵהם  ׁשֶ שאע"פ  י"  ְבּתִ הֹוׁשַ

ֶהם, ָהֱאֶמת  בּו ּבָ ּכֹות ְוָיׁשְ נּו ֶאת ַהּסֻ ּבָ

ְוהּוא  ּזֹאת"  ָהְיָתה  ה'  "ֵמֵאת  ׁשֶ ִהיא 

ֶעְזָרתֹו  ְלֲעֵדי  ּבִ י  ּכִ ּכֹות,  ּסֻ ּבַ יָבם  הֹוׁשִ

יָבה ּוְמנּוָחה ָלָאָדם,  ל ה' ֵאין ְיׁשִ ִויׁשּוָעתֹו ׁשֶ

ָהֱאמּוָנה  ׁשֶ ַהְינּו  ֵעיֵנינּו",  ּבְ ִנְפָלאת  "ִהיא  ׁשֶ א  ֶאּלָ

ֶלת ֵמֵעיֵנינּו. ַהּזֹו ֻמְפֵלאת ּוֻמְבּדֶ

ינּו  ִנְצַטּוֵ לּו  ַהּלָ ּכֹות  ַהּסֻ ֶנֶגד  ּכְ אֹו  לּו  ַהּלָ בֹוד  ּכָ ַעְנֵני  ּוְכֶנֶגד 

ין  ִפּלִ ְסְמָכה ִמְצַות ּתְ ּנִ ְבַעת ָיִמים". ִנְמָצא ׁשֶ בּו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ "ּבַ

י ִמְצֹות ֵאּלּו ְקׁשּורֹות  ּתֵ ֱאֶמת ׁשְ ּבֶ ּום ׁשֶ ה, ְוֶזה ִמּשׁ ְלִמְצַות ֻסּכָ

זֹו. זּורֹות זֹו ּבְ ּוׁשְ

ין? ִפּלִ ָמַתי ה' ֵמִניַח ָעֵלינּו ּתְ

ַעְצמֹו  יֹום ֶזה ה' ּבְ ּבְ ּום ׁשֶ ין ִמּשׁ ִפּלִ ה ביו"ט ָאסּור ְלָהִניַח ּתְ ִהּנֵ ּדְ

י יו"ט הּוא  נּו, ּכִ ין ַעל רֹאׁשֵ ִפּלִ ה' ֵמִניַח ּתְ ין, ַהְינּו ׁשֶ ִפּלִ ֵמִניַח ּתְ

ים  ִנּסִ ְצַרִים ּבְ הֹוִציָאנּו ִמּמִ י ה' ׁשֶ ִנּסֵ ּבֹו ָאנּו ִמְתּבֹוְנִנים ּבְ יֹום ׁשֶ

ם לֹא  ל רֹאׁש; ּוְבֹחל ַהּמֹוֵעד ַגּ ִפיִלין ׁשֶ ֶנֶגד ַהּתְ ְוִנְפָלאֹות, ְוֶזה ּכְ

ִלים אֹור מיו"ט,  ֹחל ַהּמֹוֵעד ְמַקּבְ ּבְ ּום ׁשֶ ין, ִמּשׁ ִפּלִ יִחים ּתְ ַמּנִ

ָתם  ָ ְך ְיֵמי ֹחל ַהּמֹוֵעד ְקֻדּשׁ כַֹח ַהּמַֹח, ּכָ ַדִים ָנִעים ּבְ ַהּיָ ּוְכמֹו ׁשֶ

ֱעָלם(. ם ִמְדָרׁש ַהּנֶ ׁשֵ ל ֶזה בב"י ִסיָמן ל"א ּבְ ּמּוָבא ּכָ נֹוַבַעת מיו"ט )ּכַ

ה... ּכָ ּסֻ ּבַ ין ׁשֶ ִפּלִ ַהּתְ

ַעל  ׁשֶ ה  ּכָ ְוַהּסֻ ָיד,  ל  ׁשֶ ין  ְתִפּלִ ּכִ ֵהם  ּוִמיָניו  ַהּלּוָלב  ֻסּכֹות,  ּבְ

ה  ּכָ ּסֻ ּבַ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָעֵלינּו  ׁשֶ רֹאׁש,  ל  ׁשֶ ין  ְתִפּלִ ּכִ ִהיא  נּו  רֹאׁשֵ

ה' ָמֵגן ָעֵלינּו  בֹוד, ְוֵכן ִלְזּכֹר ׁשֶ ַעְנֵני ַהּכָ יָפנּו ּבְ ה' ִהּקִ ְוִלְזּכֹר ׁשֶ

ֵעיֶניָך",  ין  "ּבֵ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ה  ּכָ ְוַהּסֻ ָעה,  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ

ֹגַבּה  ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבְ ּכָ ֲהֵרי ַהּסֻ ל רֹאׁש, ׁשֶ ין ׁשֶ ִפּלִ ֻדְגַמת ּתְ ּכְ

ֹוֶלֶטת ּבֹו ָהַעִין. ּשׁ ׁשֶ

ֶפַסח?!... ין ּבְ ִפּלִ ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּתְ
ן  ּכֵ ׁשֶ ין,  ִפּלִ ּתְ ַחת  ַהּנָ ּכְ ִהיא  ַסח  ּפֶ ן  ְרּבַ ַהּקָ ֲאִכיַלת  ּוְבֶפַסח, 
ֵאׁש  ְצִלי  ֲאִכיַלת  ֵעת  ּבְ ׁשֶ ֱאמּוָנה  ַמְכִריִזים  ָאנּו  ֲאִכיָלתֹו  ּבַ
ָאְכלּו  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ֲאִכיָלה  ּבַ ֶהָעֵרב,  ַטְעמֹו  ע"י  ִרים  ִנְזּכָ ֶזה, 
ָעׂשּו  זֹו  ֲאִכיָלה  ּבַ ׁשֶ ִמְצַרִים,  ּבְ ֶזה  ָעֵרב  ַמֲאָכל  ֲאבֹוֵתינּו 
ע"ז  ִהיא  ׁשֶ ֵהָמה  ַהּבְ ֶאת  ָאְכלּו  ׁשֶ ָכְך  ּבְ דע"ז,  ֵליָצנּוָתא 
ֵעיֶניָך",  ין  ּבֵ רֹון  "ְלִזּכָ ֶזה  ן  ָקְרּבָ ע"י  ם  ּוִמְתַקּיֵ ְצִרים.  ַהּמִ ל  ׁשֶ
ְועֹוד  ִפיִלין,  ַהּתְ מֹו ע"י  ּכְ ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ ָידֹו  ַעל  ִרים  ְזּכָ ּנִ ׁשֶ
ִפיָך",  ּבְ ה'  ּתֹוַרת  ְהֶיה  ּתִ "ְלַמַען  ֶנֱאַמר:  ִפיִלין  ַהּתְ ַעל  ׁשֶ
ְצֹות  ַסח ְוַהּמִ ן ּפֶ ְרּבַ ִפיָך, ּוְבֶפַסח ַהּקָ ר ּבְ ָתּ ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל ִמן ַהּמֻ
וכיוצ"ב  רֹאׁש,  ל  ְוׁשֶ ש"י  ין  ִפּלִ ּתְ מֹו  ּכְ הּוא  ֶפה  ּבְ ֱאָכִלים  ַהּנֶ
ַחת  ַהּנָ ָכְך ִהיא ּכְ ַחת ַהּסְ ַזִית ָהִראׁשֹון ּתַ ֻסּכֹות, ֲאִכיַלת ַהּכְ ּבְ

ין. ִפּלִ ּתְ

ֵזיִתים? ֵני ּכְ ַמּדּוַע אֹוְכִלים ׁשְ
ִמְצַרִים  ֲעּבּוד ּבְ ִ ֵעת ַהּשׁ ּבְ ֵדי ִלְזּכֹר ׁשֶ ם ּכְ ה, ַגּ ְוָאנּו אֹוְכִלים ַמּצָ
ְצִרים ֶלֱאכֹול ֶלֶחם ָרִגיל, ַרק ֶלֶחם עִֹני  לֹא ָנְתנּו ָלנּו ַהּמִ
ֶדר  ֵליל ַהּסֵ ִית ִראׁשֹון אֹוְכִלים ּבְ ּזַ ּכַ - ַמּצֹות, ׁשֶ
ִמְצַרִים  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ִנים  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ׁשֶ ִלְזּכֹר 
מֹו  ּכְ ַעְבדּוָתם,  ֵני  ִמּפְ ַמּצֹות  ָאְכלּו 
י ָאְכלּו  אֹוְמִרים 'ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ּדִ ׁשֶ
ַאְרָעא ְדִמְצָרִים' - ִמּתֹוְך  ַאְבָהָתָנא ּבְ

ַעְבדּות.

ה ַאַחת ְלַעְבדּות ּוְלֵחרּות... ַמּצָ
ֶאת  "ַוּיֹאפּו  י  ּכִ אֹוְכִלים,  ִני  ׁשֵ ִית  ְוַכּזַ
ֻעֹגת  ְצַרִים  ִמּמִ הֹוִציאּו  ר  ֲאׁשֶ ֵצק  ַהּבָ
ְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו  י ֹגְרׁשּו ִמּמִ י לֹא ָחֵמץ ּכִ ַמּצֹות ּכִ
ם ָאז ָאַכְלנּו ַמּצֹות,  ְצַרִים ַגּ ֵצאֵתנּו ִמּמִ ּבְ ", ַהְינּו ׁשֶ ְלִהְתַמְהֵמּהַ
א ְלֵהֶפְך ִמּתֹוְך ֵחרּות,  ְעּבּוד ֶאּלָ ָלה ְוׁשִ ּפָ ֲאָבל לֹא ִמּתֹוְך ַהׁשְ
ָאַכְלנּו  ׁשֶ ה  ַמּצָ א; אֹוָתּה  ְמַרּפֵ ִעּמֹו הּוא  ה  ַמּכֶ ה'  ׁשֶ ָבר  ּדָ ּבַ ׁשֶ
הֹוִציָאנּו  ֵעת ׁשֶ ּבְ ְעּבּוד ָזִכינּו ְלָאְכָלּה ִמּתֹוְך ֵחרּות, ׁשֶ ִמּתֹוְך ׁשִ
ָבר לֹא ָנֶאה ִלְבֵני  י ּכְ ְבִהילּות, ּכִ ְצַרִים הֹוִציָאנּו ּבִ ַהּבֹוֵרא ִמּמִ
ֶאָחד,  ֶרַגע  עֹוד  ֲאִפּלּו  ָהֲעָבִדים  ֵבית  ּבְ הֹות  ִלׁשְ מֹונּו  ּכָ חֹוִרין 

א ַמּצֹות. ֶהְחִמיץ ֶאּלָ ְוָלֵכן לֹא ָהָיה ָלנּו ֶלֶחם ׁשֶ

ּנֹות? ין ְמּגִ ִפּלִ ֵאיָמַתי ַהּתְ
י...  ַעּמֵ ל  ּכָ "ְוָראּו  כמ"ש  ֵמָהֻאּמֹות  ָעֵלינּו  ים  ְמִגּנִ ִפיִלין  ַהּתְ
ִפיִלין  ָהָאָדם ִמְתּבֹוֵנן ע"י ַהּתְ ְתַנאי ׁשֶ ", ֲאָבל ֶזה ּבִ ּךָ ְוָיְראּו ִמּמֶ
ב,  ֶחֶסד ַהּלֵ ל ַיד ּבְ ִפיִלין ׁשֶ ְתּבֹוֵנן ע"י ַהּתְ ּמִ גּופֹו, ׁשֶ ּבְ ֶחֶסד ׁשֶ ּבַ
ל  ּכָ ֶאת  ּוְמַתְפֵקד  ִריא  ּבָ הּוא  ׁשֶ ַהּמַֹח  ֶחֶסד  ּבְ התש"ר  וע"י 
ַבע  ַהּצֶ וע"י  ְוִגיָדיו,  עֹוְרָקיו  ּבְ ר  ִנְזּכָ ָהְרצּועֹות  וע"י  ַהּגּוף, 
ָאדֹם  הּוא  חֹור  ׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ם,  ּדָ ּבַ ר  ִנְזּכָ ִפיִלין  ַהּתְ ל  ׁשֶ חֹור  ָ ַהּשׁ
י ָצִריְך ָלבֹא ַעל  ה, ּכִ ִפּלָ ׁשֹון ּתְ ין ֵהם ִמּלְ ִפּלִ ָקה. ְוַהּתְ ּלָ א ׁשֶ ֶאּלָ
ֵאינֹו  ם ׁשֶ ת הֹוָדָאה ַלה' ַעל ֲחָסִדים ֵאּלּו, ְוַעל ַהּדָ ָיָדם ִלְתִפּלַ
ִחים  ִמְתַנּפְ ֵאיָנם  ׁשֶ עֹוְרָקיו  ְוַעל  יִקים,  ּזִ ַהּמַ ִנים  ּמָ ׁשֻ ּבְ ָעכּור 

ֵאיָנם ִמְתּפֹוְצִצים.  ְוׁשֶ

מעמ"י  ּפֹוֲחִדים  ָהאֹוְיִבים  ֲאַזי  ֶזה,  ל  ּכָ ַעל  ַלה'  ּמֹוֶדה  ּוְכׁשֶ
ּוְבַחְסֵדי  ת  ְגֻדּלַ ּבִ יִרים  ּכִ ּמַ ׁשֶ ָאנּו,  ְוָנבֹון  ַעם ָחָכם  ׁשֶ ְראֹוָתם  ּבִ

ּבֹוְרֵאנּו.

ְרצֹוִני  ּבִ ת',  ּבָ ַ ַהּשׁ 'ְמִתיקּות  ְליֹון  ּגִ ַמֲעֶרֶכת  ִלְכבֹוד 
י: ֵאַרע ִעּמִ ה ּכֹוֵאב ׁשֶ ר ַמֲעׂשֵ ְלַסּפֵ

ָחה  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ה  ָ ִאּשׁ אִתי  ָנׂשָ ָנה  ׁשָ ים  לֹׁשִ ׁשְ ּכִ ִלְפֵני 
ה  ָ ָהִאּשׁ ה ִלי ׁשֶ ּלָ ה ִנְתּגַ קּוָפה ַאֲחֵרי ַהֲחֻתּנָ ֲחׁשּוָבה. ּתְ
ָהֲאחּוִזים,  ְמַאת  ּבִ ּה  ַנְפׁשָ ּבְ ִריָאה  ּבְ ֵאיָנּה  אִתי  ׂשָ ּנָ ׁשֶ
ּה,  ְלָגְרׁשָ ּלֹא  ׁשֶ י  ֶהֱעַדְפּתִ ָעֶליָה  ֵמַרְחָמנּוִתי  ֲאָבל 
ִלי,  ַיְפִריַע  ּה לֹא כ"כ  ּלָ ׁשֶ ַהֹחִלי  ׁשֶ י  ַבְרּתִ ּסָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ

ִרים. ּה ּדֹורֹות ְיׁשָ ְואּוַכל ְלָהִקים ִעּמָ

ְיָלִדים  ר  ִמְסּפַ ָלנּו  נֹוְלדּו  ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָעָקא  א  ּדָ ַאְך 
ֶאת  ה  ַמּכָ ָהְיָתה  ְוִהיא  ם  ִהְתַעּצֵ ּה  ּבָ ׁשֶ ַהֹחִלי  ְוָגְדלּו, 
ַאף  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ יֹוֵתר,  ּבְ נֹוָראֹות  ַמּכֹות  ַהְיָלִדים 

ָנה... אּו ִלְכָלל ַסּכָ ְצָעה אֹוָתם, ְוִכְמַעט ּבָ ּפָ

ִנְמָרצֹות  ַמּכֹות  ָסַבל  דֹול  ַהּגָ ִני  ּבְ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ֶאָחד  יֹום 
ר  ֵ ִהְתַקּשׁ הּוא  ִית,  ּבַ ּבַ ָהִייִתי  לֹא  ַוֲאִני  ַוֲעצּומֹות 
ד  יָעה ִמּיָ ָטָרה ִהּגִ ׁשְ ר ָלֶהם זֹאת, ַהּמִ ָטָרה ְוִסּפֵ ׁשְ ַלּמִ
ט ֶהְחִליטּו  ּפָ ה, ּוְלַאַחר ִמׁשְ ָ ְיָתה ְוָלְקחּו ֶאת ָהִאּשׁ ַהּבַ
ְסקּו  ּפָ ְוַגם  ִנים,  ה ׁשָ ּמָ ּכַ ְך  ֶלא ְלֶמׁשֶ ּכֶ ּבַ ִלְכלֹא אֹוָתּה 

ִית. שאח"כ ִיְהֶיה ָאסּור ָלּה ָלׁשּוב ַלּבַ

ֵדי ִלְפּדֹוָתּה,  יִתי ַהּכֹל ּכְ בֹוָדּה ְוָעׂשִ י ְמֹאד ַעל ּכְ ַחְסּתִ
ִעם  ּוְבִטְרָחה  ָממֹון  ּבְ דֹולֹות  ּגְ לּויֹות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ְוַאֲחֵרי 
רּו  ין ְוִהְתַקּצְ ַזר ַהּדִ ה ּגְ ּנָ ּתַ ְחיּו, ִהׁשְ ּיִ ה ַעְסָקִנים ׁשֶ ַהְרּבֵ
ְלַבד, ֲאָבל ַצו ַהַהְרָחָקה  ִים ָיִמים ּבִ ֶלא ְלָחְדׁשַ ְיֵמי ַהּכֶ

ָתְקּפֹו. ַאר ּבְ ִית ִנׁשְ ֵמַהּבַ

יַחת  ָבר ָהַפְך ְלׂשִ ָנַפִים, ְוַהּדָ ָתה ָלּה ּכְ מּוָעה ָעׂשְ ְ ַהּשׁ
ֵני ַהּבּוׁשֹות  י, ּוִמּפְ ּה ִהְתּגֹוַרְרּתִ כּוָנה ּבָ ְ ָכל ַהּשׁ ַהּיֹום ּבְ
יָרה  ּדִ י  ָעַבְרּתִ יָרה.  ּדִ ַלֲעבֹור  י  ֶהְחַלְטּתִ ִלי,  ָהיּו  ׁשֶ
כּוָנה  ׁשְ יָרה ּבִ י ּדִ ַכְרּתִ כּוָנה ְרחֹוָקה יֹוֵתר, ְוָלּה ׂשָ ִלׁשְ
ִים  ַהָחְדׁשַ ּמּו  ּתַ ּוְכׁשֶ ם,  ׁשָ ָלגּור  ּתּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַאֶחֶרת, 

ִהיא ִנְכְנָסה ְלִדיָרה זֹו.

ִמים ֲחָזִקים ְמֹאד,  חּוץ ֹקר ּוְגׁשָ ַרר ּבַ ּשָׂ ׁשֶ יֹום ֶאָחד ּכְ
ַני, ַוֲאִני  י ִעם ּבָ ִית ּבֹו ִהְתּגֹוַרְרּתִ ַחת ַלּבַ יָעה ּתַ ִהיא ִהּגִ
ַמח ִלְראֹוָתם,  ׂשְ ּתִ ֵדי ׁשֶ י ֵאֶליָה ֶאת ַהְיָלִדים ּכְ הֹוַרְדּתִ

דֹול... ח ּגָ ֲאָבל ִהיא ָטְמָנה ִלי ּפַ

ֵאֵלינּו  ָסמּוְך  ּבְ ר  ַהּגָ כּוָנה  ְ ַהּשׁ ַרב  ְלֵבית  ָהְלָכה  ִהיא 
ָלּה  ְוֶהְרֲאָתה  ַהחּוָצה,  ִנית  ָהַרּבָ ּתֹו  ְלִאׁשְ ְוָקְרָאה 
י  ְקּתִ ּלַ ּסִ ֶ יָרה ָלּה ּשׁ ִהיא ַמְסּבִ ׁשֶ ְרחֹוב, ּכְ ִהיא ּוָבֶניָה ּבָ ׁשֶ
ְעָלּה ַרב  ד ְלָמֳחַרת ּבַ עּוִתי... ִמּיָ ִית ֵמִרׁשְ אֹוָתּה ֵמַהּבַ
ְזָעקֹות ָקׁשֹות  קֹולֹו ּבִ כּוָנה ָקָרא ִלי ְוִהְרִעים ָעַלי ּבְ ְ ַהּשׁ

המשך המעשה בעמוד ד'

ם י ּסִ ּנִ ַה ת  ּו ק י ִת ְמ
ים... ּבִ ַר ּבָ ָמץ  ְ ּשׁ ֻה ׁשֶ ר  סּו ַהּמָ ָהָאב 
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יִחי' - 'ְמִתיקּות  ׂשִ ִפּלֹות  ּתְ

ָך,  ֵלָמה ּבְ נּו ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ּכֵ ל עֹוָלם ַז ִרּבֹונֹו ׁשֶ

יר  יׁש ֶאת ֱאלֹקּוְתָך ְוַאְדנּוְתָך ָעֵלינּו, ְוַנּכִ ְרּגִ ְוַנ

ָעֵלינּו, ּוִבְפָרט  ים ׁשֶ ֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ָכל ֵעת ּבַ ּבְ

ים,  ׁשִ דֹו ַהּקְ ים  ּוַבַחּגִ ין  ִפּלִ ּתְ ַחת  ַהּנָ ֵעת  ּבְ

ל  ין ׁשֶ ְתִפּלִ נּו ִהיא ּכִ ַעל ְלרֹאׁשֵ ּמֵ ה ׁשֶ ּכָ ַהּסֻ ׁשֶ

ל  ין ׁשֶ ְתִפּלִ רֹאׁש, ְוַהּלּוָלב וד' ִמיָניו ֵהם ּכִ

ַהֶחֶסד  ֶאת  ָלנּו  יָרה  ּכִ ַמְז ה  ּכָ ַהּסֻ ן  ּכֵ ׁשֶ ָיד, 

ָהיּו  בֹוד, ׁשֶ ְבַעת ַעְנֵני ַהּכָ ׁשִ ֵהַקְפּתָ אֹוָתנּו ּבְ ׁשֶ

ים ְוׂשֹוְרִפים ֶאת ַהּקֹוִצים  ָחׁשִ ים ֶאת ַהּנְ ְמַכּלִ

ִסים ֶאת  ָרִכים ּוְמַכּבְ ִרים ָלנּו ֶאת ַהּדְ ְ ּשׁ ּוְמַי

ָגֵדינּו. ּבְ

ַחג  ָנה, ּוִבְפָרט ּבְ ָ ָכל ְימֹות ַהּשׁ נּו ּבְ ּכֵ ן ַז ַעל ּכֵ

ָעֵלינּו  דֹוִלים ׁשֶ ֲחָסֶדיָך ַהּגְ יר ּבַ ּכֹות ְלַהּכִ ַהּסֻ

ל ַרע ּוֵמִטיב  יֵלנּו ִמּכָ ה ַמּצִ ַאּתָ ָכל ֵעת; ׁשֶ ּבְ

ס  ְלַכּבֵ ִנְפָלִאים  ִלים  ּכֵ ָלנּו  ּתָ  ׁשְ ְוִחּדַ ָלנּו, 

דֹוֶמה ְלֵנס  ַקּלּות, ּבְ ָגֵדינּו ּבְ ַעל ָיָדם ֶאת ּבְ

ס. ֶהָעָנן ַהְמַכּבֵ

ְלֵאל  ַח  ּכֹ ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ ָלַדַעת  ִני  ּכֵ ַז א ה'  ָאּנָ

ֲהֵרי אע"פ  ָבר, ׁשֶ ִדי ַלֲעׂשֹות ְוִלְפעֹל ׁשּום ּדָ ָי

בּו  ׁשְ ָי ר ְו ְדּבָ ּמִ נּו ְלַעְצָמם ֻסּכֹות ּבַ שעמ"י ּבָ

ב  ָכל זֹאת ִנְכּתַ ה יא:(, ּבְ ֻסּכָ יַטת ר"ע ּבְ ׁשִ ֶהם )ְל ּבָ

ּכֹות כמ"ש  ּסֻ ּבַ ם  ְבּתָ הוׁשַ ה  ַאּתָ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ

ָרֵאל",  ׂשְ ִי ֵני  ּבְ ֶאת  י  ְבּתִ ׁשַ הֹו ּכֹות  ַבּסֻ י  "ּכִ

ֶהם. בּו ּבָ ׁשֻ ָי נּו ֻסּכֹות ְו ֲחָך ֵהם ּבָ כֹ י ַרק ּבְ ּכִ

מע"ז  ְלִהְתַרֵחק  נּו  ּכֵ ַז א  ָאּנָ ֱאמּוָנה,  ֵאל 

ְלָעֶדיָך,  ַח ִמּבַ ׁשּום ּכֹ ַוֲאִביָזֶריָה ְולֹא ַנֲאִמין ּבְ

ֲאָכלּוהּו  ׁשֶ ַסח  ּפֶ ן  ְרּבַ ָק ֵדנּו  ַלּמְ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְצִרים  ַהּמִ ֵעיֵני  ְלמּול  ִמְצַרִים  ּבְ ֲאבֹוֵתינּו 

ֵהָמה, ּוָבֶזה ֵהם ִהְתלֹוְצצּו  ָהיּו עֹוְבִדים ַלּבְ ׁשֶ

יִחים  ַמּנִ ֵאין  ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ֵכן  ּלָ ׁשֶ זֹו,  מע"ז 

יר  ּכִ ַמְז ַעְצמֹו  ַסח  ּפֶ ן  ְרּבַ ּקָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ין  ִפּלִ ּתְ

ּובֹו  ין,  ִפּלִ ַהּתְ ְמקֹום  ּבִ ִמְצַרִים  ִציַאת  ְי ֶאת 

ִפיָך"  ּבְ ה'  ּתֹוַרת  ְהֶיה  ּתִ "ְלַמַען  ם  ִמְתַקּיֵ

ה. ּפֶ ן ּבַ ְרּבָ ין, ע"י ֲאִכיַלת ַהּקָ ְתִפּלִ ֱאַמר ּבִ ַהּנֶ

ְלמּוד ּתֹוָרה  ם: ּתַ ִני ְלַקּיֵ ּכֵ ַז ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ָאִבי ׁשֶ

ם,  ֲאַקּיֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ם,  ּלָ ּכֻ ֶגד  ֶנ ּכְ

ִכים  ּיָ ַ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּשׁ ים ְלֶנֶגד ֵעיַני ֶאת ּדִ ָאׂשִ

ד ֶאת הֹוַרי ֶאְתּבֹוֵנן  ֲאַכּבֵ ׁשֶ ְלאֹוָתּה ִמְצָוה: ּכְ

ן  ָמא ּבֶ ה ק"ו ִמּדָ ַרת ַהּטֹוב, ְוֶאֱעׂשֶ ת ַהּכָ ִמּדַ ּבְ

ד ֶאת ָאִביו,  ּבֵ ֹוי ּכִ ָהָיה ּג ְנִתיָנה שאע"פ ׁשֶ

ד ֶאת  ִדי ְלַכּבֵ יהּו ָראּוי ִלי ּכִ שא"כ כ"ש ׁשֶ

ר  ֶאְרֶצה ִלְגֹמל ֲחָסִדים ּוְלַבּקֵ ׁשֶ ָראּוי. ּכְ הֹוַרי ּכָ

א  ִרּפֵ א אּוְמָנא ׁשֶ י ַאּבָ ַמֲעׂשֵ חֹוִלים, ֶאְתּבֹוָנן ּבְ

ּוִבְצִניעּות,  ִמיַרת ֵעיַנִים  ׁשְ ּבִ ם  ִחּנָ ּבְ חֹוִלים 

ִהְכִניָסם  י, ׁשֶ ּיֵ ְלִמיֵדי ַאּבַ ְוָגַמל ֲחָסִדים ִעם ּתַ

ר ָלֶהם ַעל ְנָכָסיו. אֹוְרִחים ְלֵביתֹו ּוִוּתֵ

א חֹוִלים,  ה ֲאִני ִלְגֹמל ֲחָסִדים ּוְלַרּפֵ ן ֶאְזּכֶ ּכֵ

ם  ֵשׁ ּדְ ֲאַק ַו ָרע  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיַני  ֹמר  ֶאׁשְ ְו

ים  ָהַרּבִ ּוַבֲחָסֶדיָך  תֹוָרְתָך  ּבְ ִהְתּבֹוְננּות  ּבְ

ִיְרָאְתָך. ְך ְלַאֲהָבְתָך ְו ָעַלי, ְוָאבֹוא ִמּכָ ׁשֶ

ד ֶאת  ּקּור חֹוִלים ֲאַלּמֵ ם ִמְצַות ּבִ ֲאַקּיֵ ּוְכׁשֶ

ְוִאם לֹא ָמָצא  יו,  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ ַהחֹוֶלה 

ַמד,  ּלָ ִבּטּול ּתֹוָרה, ַהְינּו שאע"פ ׁשֶ ִיְתֶלה ּבְ

ל  ּטֵ ִהְתּבַ ִמְצֹות  ם  ּיֵ ּקִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ֲאָבל 

ֶכת ְלאֹוָתּה ִמְצָוה,  ּיֶ ַ ּתֹוָרה ַהּשׁ ִהְתּבֹוֵנן ּבַ ִמּלְ

ָכל  תֹוָרְתָך ּבְ ה ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ נּו ֵמַעּתָ ּלָ ה ּכֻ ְוִנְזּכֶ

י ַזְרֵענּו  ינּו ּוִמּפִ מּוׁש ַהּתֹוָרה ִמּפִ ֵעת, ְולֹא ּתָ

ה ְוַעד עֹוָלם. ֵמַעּתָ

! ה ָק ּו ת ְמ ה  ָפ ּו ר ּתְ

ין: "ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך  ִפּלִ י ַהּתְ ת ּבֹא, ֶנֱאַמר ְלַגּבֵ ָרׁשַ סֹוף ּפָ ּבְ

ה ָאְמרּו  ְוִהּנֵ ִפיָך".  ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ה'  ין ֵעיֶניָך ְלַמַען ּתִ ּבֵ רֹון  ּוְלִזּכָ

ם'.  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ ות"ת  עּור...  ׁשִ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ 'ֵאּלּו  ֲחַז"ל: 

ַהּתֹוָרה  ְהֶיה  ּתִ ין  ִפּלִ ּתְ ִמְצַות  שע"י  ַמע  ַמׁשְ ֶזה  ָפסּוק  ּבְ ׁשֶ וצ"ב, 

ם,  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ׁשֶ ָהאֹוֶמֶרת  ָנה  ׁשְ ַהּמִ ְבֵרי  ּוִמּדִ ִפינּו,  ּבְ

ל  ִמּכָ ּוָפטּור הּוא  ְלַבד  ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ ַיֲעסֹק  ָאָדם  ׁשֶ ָראּוי לכאו'  ָהָיה 

ָכָרּה,  ֶנֶגד ׂשְ ּכְ ב ֶהְפֵסד ִמְצָוה  ֵ י ֲהֵרי אחז"ל ֱהֵוי ְמַחּשׁ ּכִ ְצֹות,  ַהּמִ

ְוַלֲעסֹק  ְצֹות  ַהּמִ ֶאת  ְלַהְפִסיד  ָראּוי  ם  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ שת"ת  ְוֵכיָון 

ם? ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ִהיא ּכְ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ

ְצֹות... ַעת ַהּמִ ׁשְ ִלּמּוד ּתֹוָרה ּבִ

ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ א  ֶאּלָ ר  ִעּקָ ְדָרׁש  ַהּמִ לֹא  ְוָאְמרּו:  הֹורּונּו  ֲחַז"ל  ֲאָבל 

ָאָדם  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ׁשֶ הּוא:  ם  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ ת"ת  ָאְמרּו  ׁשֶ ַמה  ּבְ רּוׁש  ְוַהּפֵ

ּוְכגֹון  ֵעיָניו,  ֶנֶגד'  ּכְ ה'ת"ת  ֶאת  ים  ְלָהׂשִ ָעָליו  ִמְצֹות,  ם  ְמַקּיֵ

ֶכת ְלִמְצָוה  ּיֶ ַ ּשׁ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבּוד ָאב ָוֵאם, ִיְתּבֹוֵנן ּבַ ם ִמְצַות ּכִ ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ה  ּמֹׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ּבּוד הֹוִרים, ׁשֶ ם ִמְצַות ּכִ יִנים ֵהיַאְך ְלַקּיֵ זֹו ְוהּוא ַהּדִ

ַחג,  ּבְ ַחג  ִהְלכֹות  ים  ְודֹוְרׁשִ ׁשֹוֲאִלים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָלֶהם  ן  ּקֵ ּתִ

ל ִמְצָוה  ִהְלכֹות ּכָ ְך ַעל ָהָאָדם ַלֲעסֹק ּבְ ֲעֶצֶרת, ּכָ ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ

ָמּה. הּוא ְמַקּיְ ֵעת ׁשֶ ּוִמְצָוה ּבְ

ּבּוד ַאב ִמּגֹוי... ִלּמּוד ּכִ

ל אֹוָתּה ִמְצָוה  ִתיקּות ׁשֶ ּמְ ְצָוה ּבַ ת ַהּמִ ּיַ ֵעת ֲעׂשִ ְוַגם ֵיׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ

ֻסְגַית  ּבְ ִיְתּבֹוֵנן  הֹוָריו,  ֶאת  ד  ַכּבֵ ּמְ ׁשֶ ּוְבֵעת  ּתֹוָרה.  ּבַ ית  ּלֵ ְתּגַ ַהּמִ

ֶאת  ֲחַז"ל קֶֹדם  ֵהִביאּו  ׁשֶ )לא.(,  ין  ִקּדּוׁשִ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ָוֵאם  ָאב  ּבּוד  ּכִ

ּבּוד ָאב,  ִמְצַות ּכִ ן ְנִתיָנה ֵהיַאְך ִנְזָהר ּבְ ָמא ּבֶ ל ַהּגֹוי ּדָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ֵהיַאְך  ים  ְקדֹוׁשִ ֵמֲאמֹוָרִאים  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ה  ּמָ ּכַ ֵהִביאּו  אח"כ  ְוַרק 

ה ִנְזָהר כ"כ  ֵדנּו, ַלֲעׂשֹות ק"ו, ִאם ַהּגֹוי ַהּזֶ דּו ֶאת הֹוֵריֶהם. ְלַלּמְ ּבְ ּכִ

ִהּדּור. ם ִמְצָוה זֹו ּבְ יהּוִדי ְלַקּיֵ ָראּוי ִלי ּכִ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ְכבֹוד ָאִביו, ּכָ ּבִ

ֵאּלּו ֵעיַנִים רֹוִאים בביהמ"ק?

ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  "ׁשָ ִמְצַות  ִהיא  ׁשֶ 'ָהֵרָאיֹון',  ִמְצַות  ם  ַקּיֵ ּמְ ּוְכׁשֶ

ֲחִגיָגה,  ֶכת  ַמּסֶ ֻסְגיֹות  ֶאת  ֵעיָניו  ֶנֶגד  ּכְ ים  ָיׂשִ ְזכּוְרָך",  ל  ּכָ ֵיָרֶאה 

ִלְפֵני  ּוְבבֹואֹו  ֲחִגיָגה,  ְלֵמי  ְוׁשַ ה  ְרִאּיָ עֹוַלת  ִמְצַות  ּבְ ָהעֹוְסקֹות 

ֵהם  ׁשֶ ֵעיַנִים  י  ּתֵ ׁשְ לֹו  ָנַתן  ה'  ׁשֶ ה,  ָהְרִאּיָ ֶחֶסד  ּבְ ִיְתּבֹוֵנן  ביהמ"ק 

ַלה'  ֵיׁש  ְוִכי  יִקים",  ַצּדִ ֶאל  ה'  "ֵעיֵני  רּוׁש  ַהּפֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ַלה',  כֹות  ּיָ ׁשַ

ַהְינּו  ה',  ֵעיַני  ֵהם  ֵעיֵניֶהם  ׁשֶ יֹוְדִעים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ א,  ֶאּלָ ֵעיַנִים? 

ָנה. ַמּתָ ַתן ָלֶהם אֹוָתם ּבְ ּנָ כֹות ַלה' ׁשֶ ּיָ ֵהם ׁשַ ׁשֶ
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ה ׁשָ ָר ּפָ ַה ת  ּו ק י ִת ְמ

ה  ּכָ ַהּסֻ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ין,  ִפּלִ ּתְ יִחים  ַמּנִ לֹא  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ
ּה  ּבָ ׁשֶ רֹאׁש,  ל  ׁשֶ ין  ְתִפּלִ ּכִ ִהיא  נּו  ְלרֹאׁשֵ ַעל  ּמֵ ׁשֶ ַעְצָמּה 
יָפנּו  ִהּקִ ׁשֶ ה'  ּוְבַחְסֵדי  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶחֶסד  ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים 
ָעֵלינּו  ְוֵהֵגנּו  ָגֵדינּו  ּבְ ֶאת  סּו  ּבְ ּכִ ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ַעְנֵני  ז'  ּבְ
ֵעת  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ין  ִפּלִ ַהּתְ ִמְצַות  ּכְ ְוַהּקֹוִצים,  ים  ָחׁשִ ֵמַהּנְ

ָעֵלינּו. ַחְסֵדי ה' ׁשֶ ָחָתם ּבְ ַהּנָ

זֹאת  ּכָ ִעם  ה  ּכָ ּסֻ ּבַ ִבים  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ אֹו  ין  ִפּלִ ּתְ יִחים  ּנִ ּמַ ּוְכׁשֶ

ָאנּו  רֹוִאים ׁשֶ ׁשֶ נּו ּכְ ִהְתּבֹוְננּות, ֲאַזי ַהּגֹוִים ּפֹוֲחִדים ֵמִעּמָ

ּבֹוְרֵאנּו  ּוְבַחְסֵדי  ת  ְגֻדּלַ ּבִ יִרים  ּכִ ּמַ ׁשֶ ְוָנבֹון,  ָחָכם  ַעם 

ָעֶליָך  ִנְקָרא  ם ה'  ׁשֵ י  ּכִ ָהָאֶרץ  י  ַעּמֵ ל  ּכָ "ְוָראּו  ם  ּוִמְתַקּיֵ

." ּךָ ְוָיְראּו ִמּמֶ

ֵדי  ּכְ ם,  ּיָ ּבַ יו  ֲאָנׁשָ ל  ּכָ תּו  ּמֵ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ים  ַחּיִ ּבַ ְרֹעה  ּפַ ֶאת  ִאיר  ִהׁשְ ה' 
ָאַחז ַעְצמֹו ֶלֱאִליל,  ְרֹעה ְנֹכה' ׁשֶ ם ה', ֲאָבל ֶנְכּדֹו 'ּפַ ַפְרֵסם ֶאת ׁשֵ ּיְ ׁשֶ
א ַלֲעלֹות ָעָליו  ּבָ לֹֹמה ִלְכבֹוד ַעְצמֹו, ּוְכׁשֶ א ׁשְ ּסֵ ׁש ִלְכּבֹוׁש ֶאת ּכִ ּקֵ ּבִ
לֹֹמה  ׁשְ ְוִאּלּו  ְנֹכה,  ְרֹעה  ּפַ ִנְקָרא  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ְנֵכה,  אֹו  ַוֲעׂשָ ָהַאְרֵיה  הּו  ִהּכָ
ֲעָלה  ּמַ א ִלְכבֹוד ה', ּבַ ה ַמֲעלֹות, ֶאּלָ ָ ּשׁ ָהיּו ּבֹו ׁשִ ִכְסאֹו ׁשֶ ן ּבְ ּוֵ לֹא ִנְתּכַ
ּוֵמֶהם  ְלַאְרֵיה,  לּו  ִנְמׁשְ ְיהּוָדה  ֶבט  ׁשֵ י  ּכִ ֲאָריֹות  ֵהִניַח  ָהִראׁשֹוָנה 
ֵפל ִלְפֵני ה'; ֵמַאְרֵיה  ָ ָרָאה ִמּדֹות טֹובֹות: ֵמַאְרֵיה ָהרֹוֵבץ ָלַמד ְלִהׁשּ
ַאת  ַצּוָ ּכְ ְמִעי  ְוׁשִ יֹוָאב  ְוֶאת  ָהאֹוְיִבים  ֶאת  ַלֲהרֹג  ָלַמד  ְלֶטֶרף  ַהּכֹוֵסף 
ֶבט יֹוֵסף ַהְמׁשּוִלים  ֵ ּשׁ ָוִרים ְלָפָניו ִלְרֹמז ׁשֶ ִוד ָאִביו. ּומּוָלם ֵהִניַח ׁשְ ּדָ
ְלַאְרֵיה  ַהְמׁשּוִלים  ִוד  ּדָ ית  ּבֵ ַמְלכּות  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ִלים  ְמַקּבְ ְלׁשֹור 

ִוד. לּוָכה ְלֶזַרע ּדָ ַתן ֶאת ַהּמְ ּנָ ֵמַהְכָנָעָתם ִלְרצֹון ה' ׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ַעל  ְלַרֵחם  ֶבׂש  ּכֶ תֹו  ּוְלֻעּמָ ְזֵאב  ֵהִניַח  ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ֲעָלה  ּמַ ּבַ
ְזֵאִבים.  ֵבִעים  ׂשְ ין  ּבֵ ה  ִכְבׂשָ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמאֹוְיֵבי  ְמצּוָקה  ּבִ תּוִנים  ַהּנְ
ָהְרִביִעית  ֲעָלה  ּמַ ּבַ ָמל.  ּגָ תֹו  ּוְלֻעּמָ ָנֵמר  ֵהִניַח  ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֲעָלה  ּמַ ּבַ
ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ּוׁשְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַעל  ז  ְלַרּמֵ ס,  ַטּוָ תֹו  ּוְלֻעּמָ ר  ֶנׁשֶ ֵהִניַח 
ְדֵרי  ּגִ ע"פ  ּלֹא  ׁשֶ ִצְבעֹוִנין  ְגֵדי  ּבִ ת  ַהּלֹוֶבׁשֶ ה  ָ ְלִאּשׁ ּדֹוֶמה  ס  ּוָ ַהּטַ ׁשֶ
ֲעָלה  ּמַ ּבַ ָרע.  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ְוׁשֹוֵמר  ִמְתרֹוֵמם  ר  ׁשֶ ְוַהּנֶ ִניעּות,  ַהּצְ
ר  ִוד "ּגָ ית ּדָ ַמְלכּות ּבֵ י ּבְ ְרְנגֹול, ּכִ תֹו ּתַ ית ֵהִניַח ָחתּול ּוְלֻעּמָ ַהֲחִמיׁשִ
ִרים  ּדָ ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ָהאֹוְכִלים  ְרְנגֹול  ְוַהּתַ ְוֶהָחתּול  ֶבׂש",  ּכֶ ִעם  ְזֵאב 

יַח. ִביֵמי ְמׁשִ לֹום ּכְ ׁשָ ּבְ

ְלִהְתַרֵחק  לבנ"א  ז  ְלַרּמֵ יֹוָנה,  תֹו  ּוְלֻעּמָ ֵנץ  ֵהִניַח  ית  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ֲעָלה  ּמַ ּבַ
ְלֵבן  ֱאֶמֶנת  ַהּנֶ יֹוָנה  ּכְ ֶנֱאָמן  ְוִלְהיֹות  ץ,  ַהּנֵ ל  ׁשֶ ָהָרעֹות  ּדֹות  ֵמַהּמִ
ין,  ְתִפּלִ ּכִ ָרה אֹותֹו ַעל ָידֹו  ְוָקׁשְ ְוַהּיֹוָנה ֵהִביָאה לֹו ֶאת הס"ת  זּוָגּה, 
ְסאֹו  ּכִ ּוֵמַעל  ֶנֱאָמנּות,  ֶדת  ְמַלּמֶ ּה  ּלָ ּכֻ ׁשֶ תֹוָרה  ּכְ ֶנֱאֶמֶנת  ִהיא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ִוד  ית ּדָ ְלֵכי ּבֵ ּמַ ז ׁשֶ ים ְלַרּמֵ דֹוׁשִ ֶנֶגד ָהָאבֹות ַהּקְ ָהְיָתה ְמנֹוַרת ָזָהב, ּכְ

סּור ָלֶהם ֵמָאב ְלֵבן. ֶדֶרְך ָהָאבֹות ַהּמָ הֹוְלִכים ּבְ

ל  ּלֹא ְלַקּבֵ ִזים ׁשֶ ַרּמְ ִגים ַהּמְ י ּדָ ּתֵ לֹֹמה ָעְמדּו ׁשְ י ָאְזֵני ׁשְ ּתֵ ָסמּוְך ִלׁשְ ּבְ
ה  ּנֶ ּתַ ְך לֹא ִיׁשְ ּנּוי, ּכָ ֶהם ׁשּום ׁשִ ר ּבָ עֹוָלם לֹא ִנּכָ ּלְ ִגים ׁשֶ ּדָ לשוה"ר, ּכַ
יר  ְלַהְסּתִ ָאְזנֹו  ּבְ ָלֲחׁשּו  ִגים  ְוַהּדָ לשוה"ר.  ַמע  ִיׁשְ ִאם  לֹֹמה  ׁשְ ֶמֶזג 

ַמִים. ִרים ּבְ ְסּתָ ִגים ַהּמֻ ּדָ ַהְצָלחֹוָתיו ּכַ

ִתיקּות[  ]ַהּמְ ָרף  ַהּשְׂ עֹוֶלה  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ הּוא  ָבט  ׁשְ ּבִ ט"ו 
ֲאִכיָלה  ּבַ ׁשֶ ּוְכמֹו  ֵמָאז,  ִהיא  רֹות  ַהּפֵ ַוֲחִניַטת  ִאיָלנֹות,  ּבָ
יַע ֹקֶדם ָל'רֹאׁש' ]ַהּמַֹח[,  ֲאָכִלים ]ַהצּוֶקער[ ַמּגִ ְמִתיקּות ַהּמַ
ִתיקּות  ק ּומֹוִריד ֶאת ַהּמְ הּוא ֶמֶלְך ָהֵאיָבִרים ְמַחּלֵ ְוַהּמַֹח ׁשֶ
ב ָהֵראֹות  ם ַהּלֵ ָ ּשׁ ֶטן ׁשֶ ְלָכל ֵאָבֵרי ַהּגּוף, ּוִבְפָרט ְלָחָלל ַהּבֶ
ה  דֹול עֹוׂשֶ ַע? ֶחֶסד ּגָ ּצֵ ָבר ִמְתּבַ ָליֹות, ְוֵהיַאְך ַהּדָ ֵבד ְוַהּכְ ַהּכָ
גּוֵפנּו  ּבְ ׁשֶ ַלְבָלב  ּבַ ָהִאיְנסּוִלין  ָרא ֶאת ֹחֶמר  ּבָ ׁשֶ נּו,  ִעּמָ ה' 
ר ֶאת ְמִתיקּות  גּוֵפנּו, ּוְמַפּזֵ ר ּבְ ּכָ ן ֶאת ָרַמת ַהּסֻ הּוא ְמַאּזֵ ׁשֶ
א  ִאם ָהִאיְנסּוִלין לֹא ְמַמּלֵ רֹות ְלָכל ֶחְלֵקי ּגּוֵפנּו, ׁשֶ ַהּפֵ

ן ֶאת  ּגּוף ּוְמַסּכֵ ָמקֹום ֶאָחד ּבַ ז ּבְ ר ִמְתַרּכֵ ּכָ ְפִקידֹו, ַהּסֻ ֶאת ּתַ

ָבט ַמְתִחיל ֲחִניַטת ְמִתיקּות  ׁשְ ָהָאָדם ח"ו. וכמו"כ בט"ו ּבִ

לּויֹות בא"י,  ֶקת ִמְצוֹות תרו"מ ַהּתְ רֹות, שעי"ז ִמְתַחּלֶ ַהּפֵ

ָנה, וכיוצ"ב. ָ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶטת ְלֶמׁשֶ ֶ ּשׁ ּוִמְתּפַ

ְך ֵיׁש ְמִתיקּות  ְפָלִאים, ּכָ רֹות ַהּנִ ּפֵ ָרא ְמִתיקּות ּבַ ה' ּבָ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ

ים  תֹות ּוַבַחּגִ ּבָ ַ ּשׁ ה, ֵיׁש ְמִתיקּות ּבַ ִפּלָ ּתְ ּתֹוָרה, ֵיׁש ְמִתיקּות ּבַ ּבַ

ּדֹות ַהּטֹובֹות ּוְבָכל ֲעבֹוַדת ה'  ּמִ ים, ֵיׁש ְמִתיקּות ּבַ דֹוׁשִ ַהּקְ

ַרְך. ִיְתּבָ

ת  ֻעּלַ ּפְ ֶאת  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ְכֵלנּו  ׂשִ ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְוַתְפִקיֵדנּו 
ְמִתיקּות  ּבַ ַהּתֹוָרה ָהִאיְנסּוִלין  ל  ׁשֶ ָהרּוָחִנית 

ה',  ר אֹוָתּה ְלָכל ַוֲעבֹוַדת  ְלַפּזֵ
ּגּוֵפנּו  ׁש ֶחְלֵקי  ּמֵ ּתַ ׁשְ ִה ְל ּו
ֵאיָבֵרנּו  ָכל  ְרצֹון ּבְ ַלֲעׂשֹות 

ּוְלֵהִטיב  ָרֵאל. ּבֹוְרֵאנּו,  ִיׂשְ ְלַעּמֹו 
ר  ֲאׁשֶ ֲחָלה  ַהּמַ ל  ה "ּכָ ָרׁשָ ַהּפָ ת  ְרּכַ ּבִ נּו  ּבָ ֶמת  ִמְתַקּיֶ ועי"ז 

י ֲאִני ה' רְֹפֶאָך". ים ָעֶליָך ּכִ י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ְמּתִ ׂשַ
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! ם י ִנ ּפָ ל  ֶא ם  י ִנ ּפָ  ' ה ת  ּו ּל ּגַ ְת ִה ת  ּו ק י ִת ְמ
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ה  ָק י ִת ְמ י  ֵנ י אִמ י ִב ּנָ ַה ת  ּו ק י ִת ְמ

ר ִלְראֹות ֶאת ה'? ֵהיַאְך ֶאְפׁשָ
ִלְראֹות  א  ּבָ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ ֵיָרֶאה",   - "ִיְרֶאה  ב.(:  )ֲחִגיָגה  אמחז"ל 
י  ּתֵ ׁשְ י ֵעיָניו ַאף ֵליָראֹות ּבִ ּתֵ ׁשְ א ֵליָראֹות, ַמה ִלְראֹות ּבִ ְך ּבָ ּכָ
י  ּתֵ ׁשְ ּבִ רֹוֶאה  ה'  ׁשֶ ְולֹוַמר  ָלדּון  ר  ֶאְפׁשָ ְוִכי  ְוִלְכאֹוָרה,  ֵעיָניו. 
ל  ָנה ֵיָרֶאה ּכָ ָ ּשׁ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ תּוב: "ׁשָ ּכָ ֵעיַנִים?! ְועֹוד, ַמהּו ׁשֶ
ר ִלְראֹות  ָרֵאל"  ְוִכי ֶאְפׁשָ ֵני ָהָאדֹן ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ְזכּוְרָך ֶאת ּפְ
"ַוּיֹאֶמר לֹא תּוַכל  תּוב:  ּכָ ֵכן  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ סּוִקים  ּפְ ּבַ ֲהֵרי  ֶאת ה', 

י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי"? ָני ּכִ ִלְרֹאת ֶאת ּפָ

ִקּיּום ִמְצַות ְסִמיָכה? ִנים ּבְ ַמה ְמַכּוְ
עֹוַלת  ֵמִביא  הּוא  לביהמ"ק,  ָלֶרֶגל  עֹוֶלה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ א,  ֶאּלָ
ִהְתּבֹוְננּות  ּבְ  - ה'  ת  ֻדּלַ ּגְ ֶאת  רֹוֶאה  הּוא  ּה  ּבָ ׁשֶ ה,  ְרִאּיָ
ּגּופֹו  ֵאיְבֵרי  ּבְ ׁשֶ ְוִנְפְלאֹוָתיו  ָחְכַמת ה'  ר  ִנּכָ ֶזה  ּבָ ׁשֶ ֵאיְבֶריָה,  ּבְ
ֵהָמה, ָהָיה ִמְתּבֹוֵנן  ָהָיה סֹוֵמְך ַעל רֹאׁש ַהּבְ ל ָהָאָדם. ּוְכׁשֶ ׁשֶ
ה  ָהְרִאּיָ ְוכַֹח  ִנים  ַהּפָ ּמַֹח,  ּבַ ׁשֶ ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ רֹאׁש:  ּבָ ׁשֶ ֲחָסִדים  ּבַ
ימֹות  ׁשִ ַהּנְ ֶחֶסד  ָאְזַנִים,  ּבָ ׁשֶ ִמיָעה  ְ ַהּשׁ חּוׁש  ֶחֶסד  ֵעיַנִים,  ּבָ ׁשֶ
ְוחּוׁש  ָהֲאִכיָלה  ֵלי  ּכְ ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ ֶחֶסד  ַאף,  ּבָ ׁשֶ ָהֵריַח  ְוחּוׁש 
נֹוְתָנם  ְוה'  ית',  ַלּבֹוֵרא  ִכים  ּיָ ׁשַ ֵאּלּו  ל  ּכָ ׁשֶ ה,  ּפֶ ּבַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ
ָהָאדֹן  ֵני  ּפְ ֶאת  ְזכּוְרָך  ל  ּכָ "ֵיָרֶאה  ם:  ְמַקּיֵ ּוָבֶזה  ָנה,  ַמּתָ ּבְ לֹו 
ְפֵני ְוֵעיֵני ה'  יר ּבִ ֵהָמה, הּוא ַמּכִ ְפֵני ַהּבְ ִהְתּבֹוְננּותֹו ּבִ ּבְ ה'", ׁשֶ

רֹאׁשֹו, ּומֹוֶדה ֲעֵליֶהם ַלה'. ּבְ ׁשֶ

מֹו ֲאמֹוָרִאים... ְלַהְכִניס אֹוְרִחים ּכְ

ַהְכָנַסת  ֻסְגַית  ּבְ ַיֲעסֹק  אֹוְרִחים,  ַהְכָנַסת  ִמְצַות  ם  ַקּיֵ ּמְ ּוְכׁשֶ

ַרב  ּוְבֻסְגַית  ָרא,  ַוּיֵ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ׁשֶ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ אֹוְרִחים 

ֵהיָכן  ַעד  ְלָהִבין  )נח:(,  ָרכֹות  ּבְ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ׁשֶ ֲחִניַלאי  ר  ּבַ ָחָנא 

ּיֹום  ים אֹוִפים ּבַ ִ ּשׁ ַרב ָחָנא ָהיּו ׁשִ ּלְ ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ׁשֶ

ִאם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִכיסֹו  ּבְ ִמיד  ּתָ ַחת  ֻמּנַ ָידֹו  ְוָהְיָתה  ְיָלה,  ּלַ ּבַ ים  ִ ּשׁ ְוׁשִ

ְכִניס ַרב ָחָנא  ּיַ ׁשֶ ׁש ַעד  ּיֵ ִיְצָטֵרְך ְלִהְתּבַ ן ְלָפָניו ָעִני, לֹא  ּמֵ ִיְזּדַ

ִמחּוץ  עֹוִרים  ּוׂשְ ים  ִחּטִ ֵמִניַח  ָהָיה  ֶעֶרב  ּוְלֵעת  ְלִכיסֹו,  ָידֹו 

ְיָלה. ּלַ ּיֹום, ִיּטֹול ּבַ ׁש ֶלֱאכֹול ֶאְצלֹו ּבַ ּיֵ ְתּבַ ָעִני ַהּמִ ֵדי ׁשֶ ְלֵביתֹו, ּכְ

ִרים חֹוִלים? יִקים ְמַבּקְ ּדִ ֵאיְך ַהּצַ

ִעְנַין 'ַהב ִלי ָיֵדְך'  ּקּור חֹוִלים, ִיְתּבֹוֵנן ּבְ ם ִמְצַות ּבִ ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ ְוֵכן ּכְ

יִקים ְמִקיִמים ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ֵמָחְליֹו,  ּדִ ָהיּו ַהּצַ ָרכֹות ה:(, ׁשֶ )ּבְ

ַהחֹוֶלה  ֶאת  ר  ַבּקֵ ַהּמְ ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ָאָדם  ָכל  ּבְ ֶזה  ּבָ ּיֹוֵצא  ּכַ ׁשֶ

דֹו  ר ֶאת ַהחֹוֶלה ְיַלּמְ ְמַבּקֵ ים ֵמָחְליֹו. ּוְבֵעת ׁשֶ ִ ּשׁ ִ נֹוֵטל ֶאָחד ִמּשׁ

ִבּטּול  ּבְ ִיְתֶלה  ָמָצא  ְולֹא  ׁש  ּפֵ ׁשְ ּפִ ְוִאם  יו;  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ

ְלִהְתּבֹוֵנן  ִלי  ּבְ ְצָוה  ַהּמִ ֶאת  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ר  ּבֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו  ּתֹוָרה, 

ַעת  דֹו ּדַ ִבּקּורֹו ֶאת ַהחֹוֶלה ְיַלּמְ תֹוַרת אֹוָתּה ִמְצָוה, ְוָכְך ּבְ ּבְ

א ֵמָחְליֹו. ַעל ָיָדּה ִיְתַרּפֵ ׁשֶ

א... ֵאינֹו ְמַרּפֵ ָהרֹוֵפא ׁשֶ
ּקּור חֹוִלים הּוא, ִיְתּבֹוֵנן  ְכָלל ּבִ ַאף ֶזה ּבִ א חֹוִלים ׁשֶ ַרּפֵ ּמְ ּוְכׁשֶ
ּנּו  ִמּמֶ ְוִיְלַמד  כא:(,  ֲעִנית  )ּתַ שבש"ס  אּוְמָנא  א  ַאּבָ ֻסְגַית  ּבְ
א  ֶאּלָ ָהרֹוֵפא,  הּוא  ּלֹא  ׁשֶ ְוָיַדע  דֹוָלה,  ּגְ ֲעָנָוה  ּבַ א  ִרּפֵ ֵהיַאְך 
ר  ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ֵתנּו "ּכָ ָפָרׁשָ ר, כמ"ש ּבְ ׂשָ ל ּבָ ה' הּוא רֹוֵפא ּכָ
י ֲאִני ה' רְֹפֶאָך", ְוִהְתּבֹוֵנן  ים ָעֶליָך ּכִ י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ְמּתִ ׂשַ
ְצִניעּות  ּבִ ה זֹאת  ְוָעׂשָ א חֹוִלים.  ִרּפֵ ה  ּנָ ּוִמּמֶ ַהּתֹוָרה  ָחְכַמת  ּבְ
ים ְלחּוד  יב ֶאת ָהֲאָנׁשִ ִמיַרת ָהֵעיַנִים, ְוָהָיה ַמְפִריד ּומֹוׁשִ ּוִבׁשְ
יל ֶאת  ּלֹא ְלַהְכׁשִ ֵדי ׁשֶ ים ְלחּוד ֵמֲחַמת ְצִניעּות, ּכְ ׁשִ ְוֶאת ַהּנָ

ן ִמְכׁשֹל". ר לֹא ִתּתֵ ַנע ִמ"ִלְפֵני ִעּוֵ ִאים ֵאָליו, ּוְלִהּמָ ַהּבָ

ּתֹוָרה  ּבַ ִהְתּבֹוֵנן  ׁשֶ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה',  'ִמְצָוה  ּבֹו  ם  ְוִנְתַקּיֵ
ם  ּגַ ְך  ִמּכָ ָזָכה  ּוְרפּוָאָתם,  חֹוִלים  ּקּור  ּבִ ִמְצַות  ִקּיּום  ֵעת  ּבְ
ים,  ם לת"ח ְוַלֲעִנּיִ ִחּנָ א ּבְ ִרּפֵ ָכְך ׁשֶ ִמילּות ֲחָסִדים ּבְ ְלִמְצַות ּגְ
ל  י. ְוִנּצַ ּיֵ ַתְלִמיֵדי ַאּבַ ם ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ּבְ ם ְלַקּיֵ ְוָזָכה ּגַ
ָהיּו  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְיצּוָעיו,  ֶאת  ְקחּו  ּלָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֶהם,  ּבָ ְחׁשֹד  ִמּלַ

נּו ִלָגְנָבם. ּוְ ִרים ְולֹא ִהְתּכַ ׁשֵ ּכְ

ר ַעל  ּתֵ ּוִ ׁשֶ ּכְ ִאּיֹוב  ּכְ ָממֹונֹו  ּבְ ַוְתָרן  ְוָהָיה  ְוֶהֱעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו, 
ְקחּו  ּלָ ׁשֶ ְיצּוָעיו  ַעל  י  ּיֵ ַאּבַ ְלַתְלִמיֵדי  ר  ּתֵ ּוִ ּוְכׁשֶ ָהְרפּוָאה,  ֵמי  ּדְ
ֵביתֹו. ְוֵכן ָנַתן ָלֶהם ֵעָצה טֹוָבה  ְצאּו ֵמַהַהֲאָרָחה ּבְ ּיָ ׁשֶ ּנּו ּכְ ִמּמֶ
ֵהם ָעְמדּו ְלָמְכָרם  ם ָלֶהם ֶאת ְיצּוָעיו ׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ ן, ּכְ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ּבְ

ּוק. ּשׁ ּבַ

ֵדי  ּכְ ם,  ּיָ ּבַ יו  ֲאָנׁשָ ל  ּכָ תּו  ּמֵ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ים  ַחּיִ ּבַ ְרֹעה  ּפַ ֶאת  ִאיר  ִהׁשְ ה' 
ָאַחז ַעְצמֹו ֶלֱאִליל,  ְרֹעה ְנֹכה' ׁשֶ ם ה', ֲאָבל ֶנְכּדֹו 'ּפַ ַפְרֵסם ֶאת ׁשֵ ּיְ ׁשֶ
א ַלֲעלֹות ָעָליו  ּבָ לֹֹמה ִלְכבֹוד ַעְצמֹו, ּוְכׁשֶ א ׁשְ ּסֵ ׁש ִלְכּבֹוׁש ֶאת ּכִ ּקֵ ּבִ
לֹֹמה  ׁשְ ְוִאּלּו  ְנֹכה,  ְרֹעה  ּפַ ִנְקָרא  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ְנֵכה,  אֹו  ַוֲעׂשָ ָהַאְרֵיה  הּו  ִהּכָ
ֲעָלה  ּמַ א ִלְכבֹוד ה', ּבַ ה ַמֲעלֹות, ֶאּלָ ָ ּשׁ ָהיּו ּבֹו ׁשִ ִכְסאֹו ׁשֶ ן ּבְ ּוֵ לֹא ִנְתּכַ
ּוֵמֶהם  ְלַאְרֵיה,  לּו  ִנְמׁשְ ְיהּוָדה  ֶבט  ׁשֵ י  ּכִ ֲאָריֹות  ֵהִניַח  ָהִראׁשֹוָנה 
ֵפל ִלְפֵני ה'; ֵמַאְרֵיה  ָ ָרָאה ִמּדֹות טֹובֹות: ֵמַאְרֵיה ָהרֹוֵבץ ָלַמד ְלִהׁשּ
ַאת  ַצּוָ ּכְ ְמִעי  ְוׁשִ יֹוָאב  ְוֶאת  ָהאֹוְיִבים  ֶאת  ַלֲהרֹג  ָלַמד  ְלֶטֶרף  ַהּכֹוֵסף 
ֶבט יֹוֵסף ַהְמׁשּוִלים  ֵ ּשׁ ָוִרים ְלָפָניו ִלְרֹמז ׁשֶ ִוד ָאִביו. ּומּוָלם ֵהִניַח ׁשְ ּדָ
ְלַאְרֵיה  ַהְמׁשּוִלים  ִוד  ּדָ ית  ּבֵ ַמְלכּות  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ִלים  ְמַקּבְ ְלׁשֹור 

ִוד. לּוָכה ְלֶזַרע ּדָ ַתן ֶאת ַהּמְ ּנָ ֵמַהְכָנָעָתם ִלְרצֹון ה' ׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ַעל  ְלַרֵחם  ֶבׂש  ּכֶ תֹו  ּוְלֻעּמָ ְזֵאב  ֵהִניַח  ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ֲעָלה  ּמַ ּבַ
ְזֵאִבים.  ֵבִעים  ׂשְ ין  ּבֵ ה  ִכְבׂשָ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמאֹוְיֵבי  ְמצּוָקה  ּבִ תּוִנים  ַהּנְ
ָהְרִביִעית  ֲעָלה  ּמַ ּבַ ָמל.  ּגָ תֹו  ּוְלֻעּמָ ָנֵמר  ֵהִניַח  ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֲעָלה  ּמַ ּבַ
ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ּוׁשְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַעל  ז  ְלַרּמֵ ס,  ַטּוָ תֹו  ּוְלֻעּמָ ר  ֶנׁשֶ ֵהִניַח 
ְדֵרי  ּגִ ע"פ  ּלֹא  ׁשֶ ִצְבעֹוִנין  ְגֵדי  ּבִ ת  ַהּלֹוֶבׁשֶ ה  ָ ְלִאּשׁ ּדֹוֶמה  ס  ּוָ ַהּטַ ׁשֶ
ֲעָלה  ּמַ ּבַ ָרע.  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ְוׁשֹוֵמר  ִמְתרֹוֵמם  ר  ׁשֶ ְוַהּנֶ ִניעּות,  ַהּצְ
ר  ִוד "ּגָ ית ּדָ ַמְלכּות ּבֵ י ּבְ ְרְנגֹול, ּכִ תֹו ּתַ ית ֵהִניַח ָחתּול ּוְלֻעּמָ ַהֲחִמיׁשִ
ִרים  ּדָ ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ָהאֹוְכִלים  ְרְנגֹול  ְוַהּתַ ְוֶהָחתּול  ֶבׂש",  ּכֶ ִעם  ְזֵאב 

יַח. ִביֵמי ְמׁשִ לֹום ּכְ ׁשָ ּבְ

ְלִהְתַרֵחק  לבנ"א  ז  ְלַרּמֵ יֹוָנה,  תֹו  ּוְלֻעּמָ ֵנץ  ֵהִניַח  ית  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ֲעָלה  ּמַ ּבַ
ְלֵבן  ֱאֶמֶנת  ַהּנֶ יֹוָנה  ּכְ ֶנֱאָמן  ְוִלְהיֹות  ץ,  ַהּנֵ ל  ׁשֶ ָהָרעֹות  ּדֹות  ֵמַהּמִ
ין,  ְתִפּלִ ּכִ ָרה אֹותֹו ַעל ָידֹו  ְוָקׁשְ ְוַהּיֹוָנה ֵהִביָאה לֹו ֶאת הס"ת  זּוָגּה, 
ְסאֹו  ּכִ ּוֵמַעל  ֶנֱאָמנּות,  ֶדת  ְמַלּמֶ ּה  ּלָ ּכֻ ׁשֶ תֹוָרה  ּכְ ֶנֱאֶמֶנת  ִהיא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ִוד  ית ּדָ ְלֵכי ּבֵ ּמַ ז ׁשֶ ים ְלַרּמֵ דֹוׁשִ ֶנֶגד ָהָאבֹות ַהּקְ ָהְיָתה ְמנֹוַרת ָזָהב, ּכְ

סּור ָלֶהם ֵמָאב ְלֵבן. ֶדֶרְך ָהָאבֹות ַהּמָ הֹוְלִכים ּבְ

ל  ּלֹא ְלַקּבֵ ִזים ׁשֶ ַרּמְ ִגים ַהּמְ י ּדָ ּתֵ לֹֹמה ָעְמדּו ׁשְ י ָאְזֵני ׁשְ ּתֵ ָסמּוְך ִלׁשְ ּבְ
ה  ּנֶ ּתַ ְך לֹא ִיׁשְ ּנּוי, ּכָ ֶהם ׁשּום ׁשִ ר ּבָ עֹוָלם לֹא ִנּכָ ּלְ ִגים ׁשֶ ּדָ לשוה"ר, ּכַ
יר  ְלַהְסּתִ ָאְזנֹו  ּבְ ָלֲחׁשּו  ִגים  ְוַהּדָ לשוה"ר.  ַמע  ִיׁשְ ִאם  לֹֹמה  ׁשְ ֶמֶזג 

ַמִים. ִרים ּבְ ְסּתָ ִגים ַהּמֻ ּדָ ַהְצָלחֹוָתיו ּכַ

ִאים בנ"א ְלִדין, ְוִאם  ם ָהיּו ּבָ ְנֶהְדִרין, ְוׁשָ בּו ַהּסַ לֹֹמה ָיׁשְ א ׁשְ ּסֵ ּוְלַיד ּכִ

ְרֹעה  ּפַ ֶאת  ה  ִהּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹותֹו  ה  ַמּכֶ ָהַאְרֵיה  ָהָיה  ין,  ּדִ ּבַ ָאָדם  ר  ּקֵ ׁשִ

ַלח לֹו ה'  ׁשָ ְוָלֵכן  ַעְצמֹו,  בֹוד  ּכְ ָרָצה ֶאת  לֹֹמה לֹא  ְ ּשׁ ֶ ּשׁ ר  ְוָהִעּקָ ְנכֹו, 

עי"ז  ל  ּפָ ִנׁשְ לֹֹמה  ּוׁשְ ְלכּותֹו,  ִמּמַ ְוֵגְרׁשֹו  ּבֹו  א  ּנֵ ּקִ ׁשֶ ְמַדאי  ַאׁשְ ֶאת 

ֲעָמלֹו,  ל  ִמּכָ לֹו  נֹוַתר  ַמְקלֹו  ַרק  ּכֹל,  ֲחַסר  ָוִקים  ְ ּשׁ ּבַ ִהְסּתֹוֵבב  ׁשֶ ּכְ

ָידֹו  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ם  ְלֻכּלָ ֶהְרָאה  ׁשֶ ּכְ ם ה'  ׁשֵ ְרֵסם ֶאת  ּפִ ְלַמְלכּותֹו  ָחַזר  ּוְכׁשֶ

ּוִבְרצֹונֹו  ל  ְמַגּדֵ ְרצֹונֹו  ּבִ ֶ ּשׁ ה',  ַיד  ּבְ לּוי  ּתָ ּלֹו  ּכֻ א  ֶאּלָ ְמלּוָכה,  ׁשּום 

יל. ּפִ ַמׁשְ

ת  ֻעּלַ ּפְ ֶאת  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ְכֵלנּו  ׂשִ ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְוַתְפִקיֵדנּו 
ְמִתיקּות  ּבַ ַהּתֹוָרה ָהִאיְנסּוִלין  ל  ׁשֶ ָהרּוָחִנית 

ה',  ר אֹוָתּה ְלָכל ַוֲעבֹוַדת  ְלַפּזֵ
ּגּוֵפנּו  ׁש ֶחְלֵקי  ּמֵ ּתַ ׁשְ ִה ְל ּו
ֵאיָבֵרנּו  ָכל  ְרצֹון ּבְ ַלֲעׂשֹות 

ּוְלֵהִטיב  ָרֵאל. ּבֹוְרֵאנּו,  ִיׂשְ ְלַעּמֹו 
ר  ֲאׁשֶ ֲחָלה  ַהּמַ ל  ה "ּכָ ָרׁשָ ַהּפָ ת  ְרּכַ ּבִ נּו  ּבָ ֶמת  ִמְתַקּיֶ ועי"ז 

י ֲאִני ה' רְֹפֶאָך". ים ָעֶליָך ּכִ י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ְמּתִ ׂשַ

ּלֹו  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ּוַמַעְינֹות  ים,  ָקׁשִ ָיִמים  ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ְוַגם 
ִליׁשּוַעת ה',  ין  ַיְמּתִ א  ֶאּלָ רּוחֹו,  ּבְ ִלּפֹול  ים... ַאל לֹו  ְיֵבׁשִ
לּו ָיִניבּו לֹו ְמִתיקּות  ים ַהּלָ ֵבׁשִ ִמים ַהּיְ ַהּיָ ֵעיָניו ׁשֶ ְוָאז ִיְרֶאה ּבְ
ל  ֶ ים ֵיׁש ְמִתיקּות עֹוד יֹוֵתר ִמּשׁ ֵבׁשִ רֹות ַהּיְ ּפֵ ּבַ מֹו ׁשֶ ֲעצּוָמה, ּכְ
ים ְמִביִאים ֶאת ָהָאָדם  ׁשִ ִמים ַהּקָ י ַהּיָ רֹות ָהְרִגיִלים, ּכִ ַהּפֵ
ר  ּה ֶאְפׁשָ ַרק ִעּמָ ת ָהֲעָנָוה, ׁשֶ ה ַהְיסֹוִדית - ִמּדַ ּדָ ִליֵדי ַהּמִ

ֲעלֹות ַהּטֹובֹות. ָכל ַהּמַ ַלֲעלֹות ּבְ

ֵרה ֵעיֹנת  ים ֶעׂשְ ּתֵ ם ׁשְ ָמִרים: "ְוׁשָ תּוב ַעל ַהּתְ ֵתנּו ּכָ ּוְבָפָרׁשָ
ָמר  ּתָ יק ּכַ נּו ָאַמר: "ַצּדִ ָמִרים". ְוָדִוד ַמְלּכֵ ְבִעים ּתְ ַמִים ְוׁשִ

ָמר, ְורֹוֶאה ּבֹו ֶאת  ֵעץ ַהּתָ יק ִמְתּבֹוֵנן ּבְ ּדִ ַהּצַ ִיְפָרח", ַהְינּו ׁשֶ

ָלעֹות  ְדָרה, ְוַהּצְ ִ ֶקל ּדֹוִמים ְלַעּמּוד ַהּשׁ ַעְנֵפי ַהּדֶ ֶחֶסד ה' ׁשֶ

ַהּגּוף  ל  ּכָ ְך  ּכָ ּמִ ׁשֶ ַהּגּוף,  ְלָכל  ּנּו  ִמּמֶ ַהּיֹוְצאֹות  רֹועֹות  ְוַהּזְ

ֶאֶרז  לּו "ּכְ י ה' ַהּלָ ֵמַח, ְוַחְסּדֵ יק ּפֹוֵרַח ְוׂשָ ּדִ ְך ַהּצַ ְמַתְפֵקד ּוִמּכָ

ִדים  ה", ְלָבנֹון - ֶזה ביהמ"ק, שבביהמ"ק ְמַלּמְ ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ּבַ

ְדָרה  ִ ּבֹו ִנְרָמז ֶחֶסד ַעּמּוד ַהּשׁ ֵעץ ָהֶאֶרז ׁשֶ ַהּכֲֹהִנים ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ

ִריִאים ּומֹוִדים ַעל ֶזה ַלה'. ָלעֹות ַהּבְ ּוְזרֹועֹוָתיו ְוַהּצְ

. . . ָבט! ׁשְ ּבִ ִקים לט"ו  ְמתּו ים  ִר ָמ ּתְ
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ִנית. ָרה לֹו ָהַרּבָ ּפְ ּסִ עּוִתי, ְלִפי ַמה ׁשֶ ַעל ִרׁשְ

ד  יר ֶאת ַהּצָ ן ִלי ָהַרב ְלַהְסּבִ ר ִיּתֵ י לֹו: 'ִאם ֶאְפׁשָ ָאַמְרּתִ
י רֹוֶצה  י', ַאְך ָהַרב ָזַעק ָעַלי עֹוד יֹוֵתר ְוָאַמר: 'ֵאיֶנּנִ ּלִ ׁשֶ
ה, ֵאין ׁשּום  ר ְלָכזֹאת ִהְתַנֲהגּות ְמֻגּנָ מֹוַע ׁשּום ֶהְסּבֵ ִלׁשְ
ׁש  ָבִרים ַמּמָ ַהּדְ יר ׁשֶ יִתי בכ"ז ְלַהְסּבִ ָדָקה ָלֶזה'... ִנּסִ ַהּצְ
א ְלֶהֶפְך, ֲאָבל הּוא לֹא ָרָצה  ִנְרִאים ֶאּלָ ֵהם  ִפי ׁשֶ ּכְ לֹא 
ָלה  ּפָ ַהׁשְ יתֹו ּבְ ַלח אֹוִתי ִמּבֵ ׁשּום ֹאֶפן ְוׁשָ מֹוַע אֹוִתי ּבְ ִלׁשְ

נֹוָרָאה.

ין 'ְלִהְתלֹוֵנן  ה ְלֵבית  ַהּדִ ׁשָ ה ִנּגְ ָ בּועֹות ָהִאּשׁ ה ׁשָ ּמָ ְלַאַחר ּכַ
ב ָחִריף  ן ִהְקִריא ִלי ִמְכּתָ ּיָ ם, ַהּדַ י ְלׁשָ ֻהְזַמְנּתִ ׁשֶ ָעַלי', ּכְ
ָראּו  ְגנּוִתי ע"פ ַמה ׁשֶ ִעיד ּבִ ּמֵ כּוָנה ׁשֶ ְ ם ַרב ַהּשׁ ׁשֵ י ּבְ ֶנְגּדִ
ב  ְכּתָ ל ַהּמִ ם ׁשֶ חּוׁש... ָהרֹׁשֶ ִנית ּבְ ּתֹו ָהַרּבָ ל ִאׁשְ ֵעיֶניָה ׁשֶ
ָאְמָרם: ִאם  ִנים, ּבְ ּיָ ֵעיֵני ַהּדַ ים אֹוִתי ְמֹאד ְלָרָעה ּבְ ִהְכּתִ
ָמה,  ָהַאׁשְ ל  ּכָ ָך  ּבְ אי  ַוּדַ ּבְ ְך,  ּכָ ָעֶליָך  ֵמִעיד  ָך  ּלְ ׁשֶ ָהַרב 
מֹו  ִנית ָרֲאָתה זֹאת ּבְ ָהַרּבָ ה ׁשֶ ִמיָעה ִלְרִאּיָ ְוֵאיָנּה ּדֹוֶמה ׁשְ
ֵאינֹו  כּוָנה ׁשֶ ְ ָאמּור ַרק ַרב ַהּשׁ ָהָיה ֶזה ּכָ עֹוד ׁשֶ ֵעיֶניָה! ּבְ
ָרֲאָתה  ׁשֶ ּוַמה  ב,  ּצָ ַהּמַ ֶאת  ְולֹא  אֹוִתי  לֹא  ָלל,  ּכְ יר  ַמּכִ

ָלל ַמה ָרֲאָתה. ִנית לֹא ָיְדָעה ּכְ ָהַרּבָ

יִלים ָעַלי  ּטִ ּמַ ׁשֶ ין, ּכְ רּוׁשִ ָבִרים ִליֵדי ּגֵ לּו ַהּדְ ְלּגְ אן ִהְתּגַ ִמּכָ
ים  יִמים ּוְמַבּזִ ם ַמֲאׁשִ ּלָ ּכֻ ר, ּוְכׁשֶ ֶאְפׁשָ ל ְקָנס ּוְתִביָעה ׁשֶ ּכָ
ַרי ִויִדיַדי ְוַאף  ל ַמּכָ ֵעיֵני ּכָ י ְמֹאד ּבְ ְלּתִ ּפַ אֹוִתי. ְוָכְך ֻהׁשְ
י ְקֵפָדה  ִלּבִ ַרם ּבְ ָבר ּגָ ַני. ַהּדָ ְך ִעם ּבָ ּדֵ ּתַ ֶאָחד לֹא ָרָצה ְלִהׁשְ
י ִלְמֹחל לֹו ַעל  כּוָנה, ְולֹא ָיֹכְלּתִ דֹוָלה ַעל אֹותֹו ַרב ׁשְ ּגְ

הּוא ֵהֵסב ִלי. ַער ָהַרב ׁשֶ ַהּצַ

י לֹא ָעַבר, ְיָלַדי  ִלּבִ ּבְ ֶ ַער ּשׁ יָרה, ֲאָבל ַהּצַ י ׁשּוב ּדִ ָעַבְרּתִ
כּוָנה  ְ ּשׁ ּבַ י ְלכֹוֵלל  ִנְכַנְסּתִ ִית.  ּבַ ּבַ ם  ּלָ ּכֻ ֲארּו  ְוִנׁשְ רּו  ּגְ ִהְתּבַ
ֲאִני  ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ י ָלגּור, ְוַכֲעֹבר ׁשֶ ּה ָעַבְרּתִ ה ּבָ ַהֲחָדׁשָ

ֶאת  ֵהִביא  ַהּכֹוֵלל  רֹאׁש  ֶאָחד  יֹום  ה,  ַהּזֶ ּכֹוֵלל  ּבַ לֹוֵמד 
ְך  ִמּכָ י  ַדְעּתִ ּיָ ֶ ּשׁ ִלי  ]ּבְ ַלּכֹוֵלל  ֵאֵלינּו  כּוָנה  ׁשְ ַרב  אֹותֹו 
אֹוָתּה  ּה ָעַסְקנּו ּבְ סּוְגָיא ּבָ עּור ּבְ ֵדי ִלְמֹסר ׁשִ ֵמרֹאׁש[, ּכְ

תּובֹות. ֶכת ּכְ ַמּסֶ ֵעת ּבְ

ִדין 'מֹוֶרֶדת',  ל ּבְ אֹוִני ָעמֹוק ּוְמֻפְלּפָ עּור ּגְ הּוא ָמַסר ׁשִ
ֶהה, ֵהיַאְך הּוא ּדֹוֵרׁש כ"כ ָיֶפה, ֲאָבל  ּתָ י ִמׁשְ ַוֲאִני ָעַמְדּתִ
ַעְצִמי,  ּבְ י  ּבִ ל  ִחּבֵ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָבָריו  ּדְ ֶאת  ם  ַקּיֵ ִמּלְ ָרחֹוק  הּוא 
ִמיָעה  ׁשְ ּדֹוָמה  'ֵאיָנּה  ִעְנַין  ִהְכִניס  הּוא  ָבָריו  ּדְ תֹוְך  ּבְ
ַמע  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ְלָכְך  ְסָבָרתֹו  ִהיא  ּזֹו  ׁשֶ י  ְוֵהַבְנּתִ ה',  ִלְרִאּיָ
נּוִתי,  ֵעיֶניָה ֶאת ּגְ ְבָיכֹול 'ָרֲאָתה' ּבְ ּתֹו ּכִ ִאׁשְ ֵני ׁשֶ אֹוִתי, ִמּפְ
עּור ִעם  ִ ּשׁ בּו ּבַ ם ָיׁשְ ּלָ מֹוַע' אֹוִתי. ּכֻ ְוׁשּוב ֵאינֹו רֹוֶצה 'ִלׁשְ
ֲעִסי  י ִמּכַ ּנַ י ֶאת ׁשִ אֹונּותֹו, ֲאָבל ֲאִני ָחַרְקּתִ עּור ִמּגְ ה ּפָ ּפֶ

דֹול ָעָליו. ַהּגָ

ְוָכְך  י,  ּבִ ִנְנֲעצּו  ֵעיָניו  ְלָיִדי  ָעַבר  הּוא  ׁשֶ ּכְ עּור  ִ ַהּשׁ ֹתם  ּבְ
ֶבל ָהַרב  ַער ְוַהּסֵ ָכל ַהּצַ ר ּבְ ֲאִני ִנְזּכָ ׁשֶ ם ֵעיַני ִנְנֲעצּו ּבֹו, ּכְ ּגַ
הֹוֵלְך  לֹא  הּוא  ׁשֶ ַמְבִחין  ֲאִני  ָאז  ֲאָבל  ִלי,  ַרם  ּגָ הּוא  ׁשֶ
ׁש ֵאַלי, הּוא ׁשֹוֵאל  א הּוא ִמְתָקֵרב ְוִנּגַ ִציָאה ֶאּלָ ְלִכּוּון ַהּיְ
י  ִאּתִ 'ּבֹא  י,  ָאַמְרּתִ ן!'  'ּכֵ לֹוִני?',  ּפְ ר'  הּוא  ה  'ַאּתָ אֹוִתי 
רֹוֶצה  הּוא  ַמה  י  ָיַדְעּתִ לֹא  ׁש,  ּקֵ ּבִ הּוא  ד'  ַלּצַ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ֵעת  ָבר ֵאין ַמה ְלַהְפִסיד, ְואּוַלי ּכָ ּכְ י ׁשֶ ְבּתִ י, ֲאָבל ָחׁשַ ּנִ ִמּמֶ
י,  ַכּפִ יק ִלי ַעל לֹא ָעֶול ּבְ ה הּוא ִהּזִ ּמָ ר לֹו ּכַ אּוַכל ְלַסּפֵ

ָפה... תֹו ַהּיָ ָרׁשָ ם ֶאת ּדְ ַקּיֵ ה הּוא ָרחֹוק ִמּלְ ְוַכּמָ

ְלגּו ֵמֵעיָניו, ְוָאז  ּזָ ְדָמעֹות ׁשֶ י ּבִ ה ִהְבַחְנּתִ ּנָ ְענּו ַלּפִ ִהּגַ ׁשֶ ּכְ
אֹותֹו  ֵאַרע  ֶ ּשׁ ִנים  ׁשָ מֹוֶנה  ׁשְ ִלְפֵני  ָאז  ּמֵ ׁשֶ ִלי  ר  ִסּפֵ הּוא 
ה  ּמָ יִהּנֹום... ּכַ ָכל יֹום ֶאת ַהּגֵ י, הּוא רֹוֶאה ּבְ ה ִעּמִ ַמֲעׂשֶ
ַדְעּתֹו ְוַלַאֲחרֹוָנה  ׁש ּבְ ּבֵ ּתַ ְרׁשּו, ְוֶאָחד ֵמֶהם ִהׁשְ ָניו ִהְתּגָ ִמּבָ
ֲעָמדֹו  ִמּמַ ָיַרד  הּוא  ׁשֶ עֹוד  ר  ִסּפֵ הּוא  בביה"ח,  ז  ּפָ אּוׁשְ

ה  ַהְרּבֵ ּבְ בֹו  ַמּצָ ְרֵדר  ְוִהּדַ ָחׁשּוב,  ׁש כמו"צ בבי"ד  ּמֵ ִ ּשׁ ׁשֶ
ַמִים  ָ ֵרר לֹו ִמן ַהּשׁ חּוִמים, ְוַרק ִלְפֵני ְזַמן מּוָעט ִהְתּבָ ּתְ
ּפּור  ַהּסִ ָהָיה  ַמה  י,  ּלִ ׁשֶ ר  ַמּכָ ֵאיֶזה  ִעם  יָחה  ׂשִ תֹוְך  ּבְ
ֲאִני  'ַמּדּוַע  אֹוֵמר  הּוא  י'  ֵהַבְנּתִ 'ְוָאז  ֵביִתי,  ּבְ י  ָהֲאִמּתִ

סֹוֵבל כ"כ'...

לֹו,  ֶאְמֹחל  ׁשֶ י  ּנִ ִמּמֶ ׁש  ּוְלַבּקֵ ְלָפַני  ִלְבּכֹות  ִהְתִחיל  הּוא 
ׁש  ִנּגַ ָהִייִתי  לֹא  ָך,  ּבְ ַמְבִחין  ָהִייִתי  ִאּלּו  לֹוַמר:  ְוהֹוִסיף 

ס אֹוְתָך. ֲאַפּיֵ עּור ִלְפֵני ׁשֶ אן ׁשִ ִלְמֹסר ּכָ

י לֹו  ְרּתִ ֵעיַני ִלְמֹחל לֹו, ְוִסּפַ ִרי ּבְ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ָבר ָהָיה ּבִ ַהּדָ
ְך  ּדֵ ּתַ ַאף ֶאָחד לֹא רֹוֶצה ְלִהׁשְ ֲאִני סֹוֵבל, ׁשֶ ַער ׁשֶ ֶאת ַהּצַ
ֵני  ה ּבְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ֵעיֵני ּכָ ִתי ּבְ ּזֵ ִהְתּבַ ַבד ַמה ׁשֶ ַני, ִמּלְ ִעם ּבָ

ָאָדם.

ַני  ּבָ ֶאת  ְך  ּדֵ ְלׁשַ ִלי  ַיֲעזֹר  הּוא  ׁשֶ ִלי  ִהְבִטיַח  הּוא  ׁשֶ ַעד 
בּוַעִים אֹו  ּנּו ׁשְ י ִמּמֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ִמי, ֲאַזי ּבִ ְוִיְדַאג ְלַנּקֹות ֶאת ׁשְ
ְך  ֶמׁשֶ ל ִלְמֹחל ַעל ֶזה, ּבְ לֹוׁש ְלַהְחִליט ַהִאם ֲאִני ְמֻסּגָ ׁשָ
ִרים ֵמֱאמּוָנה  י יֹום יֹום ִסְפֵרי מּוָסר ַהְמַדּבְ ְזַמן ֶזה ָלַמְדּתִ
ְוָכְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו  ַהּכֹל  ׁשֶ י  ִלּבִ ֶאת  י  ְקּתִ ְוִחּזַ חֹון,  ּוִבּטָ
י  ְרּתִ י ֵאָליו ֶטֶלפֹון ּוִבּשַׂ בּועֹות ֵהַרְמּתִ ה ׁשָ לֹׁשָ ֲעבֹור ׁשְ ּכַ

ֲאִני מֹוֵחל לֹו. לֹו ׁשֶ

י לֹו, ְוהּוא  ַחְלּתִ ּמָ ְמָחה ׁשֶ ַער ְוַגם ִמּשִׂ ָכה ִמּצַ הּוא ׁשּוב ּבָ
ְנסּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ ַעד  ְלָבַני  ִיְדַאג  הּוא  שבעזהי"ת  ִלי  ִהְבִטיַח 
הֹוָצאֹות  רֹוב  ֶאת  ם  ּגַ ְלָבָניו,  ְדַאג  ּיִ ׁשֶ ִלְפֵני  עֹוד  ה  ְלֻחּפָ
ָאנּו  ֵעת  ּכָ ַעְצמֹו.  ַעל  ָלַקַחת  ִהְבִטיַח  הּוא  ַהֲחֻתּנֹות 
ית  ּבֵ ל  ּכָ ִעם  ַיַחד  ְוֶאְצִלי  ֶאְצלֹו  ה'  ִליׁשּוַעת  יִנים  ַמְמּתִ

ָרֵאל. ָאֵמן. ִיׂשְ

ַאת  ֲעֶרֶכת ִמּפְ ּמַ מּוִרים ּבַ ָרִטים ׁשְ )ַהּפְ
חֹות( ּפָ ׁשְ בֹוד ַהּמִ ּכְ

! ת ֹו ְצ ּמִ ּבַ ׁשֶ ה  ָר ֹו ּת ַה ת  ּו ק י ִת ְמ

ה... ִפּלָ ּמּוד' ִלְפֵני ַהּתְ ַמֲעַלת ַה'ּלִ

ִלי ְלִהְתּבֹוֵנן ַמה ָהִעְנָין  ָאָדם ָקם ּבְ ׁשֶ ְדָרׁש: ּכְ ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ַהׁשְ

ַמת  ּכָ ל ַהׁשְ יבּות ׁשֶ ר ַהֲחׁשִ ִלי ּתֹוָרה, ְוִעּקַ ֶזה, ֶזה ִנְקָרא ִמְצָוה ּבְ ּבָ

ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ בֹות  ַמֲחׁשָ ִעם  זֹאת  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ִהיא  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ

ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ְוַלֲעׂשֹוָתּה ִעם  ת ּכָ ִסּבַ ר ָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ ּוְבִעּקָ

ּצֹות ִהיא ְלָהִביֵאנּו ְלַאֲהָבתֹו  ת ַהּמַ ּבַ ּסִ ה זֹו, ׁשֶ ל ִסּבָ ָבה ׁשֶ ַמֲחׁשָ

א ִליֵדי  ֵאּלּו ּבָ בֹות ּכָ ָעֵלינּו, שע"י ַמֲחׁשָ ּוְלַהֲעִריְך ֶאת ֲחָסָדיו ׁשֶ

ה' רֹוֶצה ֶאת טֹוָבתֹו ְולֹא ְלַצֲערֹו ח"ו. ַאֲהַבת ה', ּוֵמִבין ׁשֶ

א! ֵצא ֶאל... ָהעֹוָלם ַהּבָ ַהְלָוָיה ּתֵ

דֹול ּוְבֵיאּוׁש,  ַכַעס ּגָ ת ּבְ ת: ֵאֶצל ַהּגֹוִים קֹוְבִרים ֶאת ַהּמֵ ְלָוַית ַהּמֵ

ֵעת ְלָוַית  ֲאָבל ֵאֶצל עמ"י ֵיׁש ִמְצָוה ְלַלּוֹותֹו ְוָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ

ת ֵאיָנּה  ָוַית ַהּמֵ ּלְ ה ִהיא ׁשֶ ּבָ ַהּסִ ת ִמְצָוה זֹו, ׁשֶ ת ל"ע ַמה ִסּבַ ַהּמֵ

ְפָטר  ם ִאם ַהּנִ ּגַ א, ׁשֶ ים אֹותֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ א ְמַלּוִ ֶבר, ֶאּלָ ְלָוָיה ַלּקֶ

ִנְמָצא,  לעוה"ב.  ָיבֹא  ואח"כ  ִזּכּוִכים  ַיֲעבֹור  הּוא  יק,  ַצּדִ ֵאינֹו 

ָאָדם אֹוֵכל  ׁשֶ ַמה שאחז"ל,  ּבְ ֱאמּוָנה  נּו  ּבָ ַמְכִניָסה  זֹו  ְצָוה  ּמִ ׁשֶ

א. ֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ֶרן ַקּיֶ ירֹוֵתיֶהן בעוה"ז ְוַהּקֶ ּפֵ

ֶמת'... ּיֶ ֶרן ַהּקַ ַהְלָוַית 'ַהּקֶ

ָעֶליָה ֶנֱאַמר 'ָאָדם  ת, ׁשֶ ְלָוַית ַהּמֵ ר ְלָפֵרׁש ּבִ ּוְבֶיֶתר עֹוֶמק ֶאְפׁשָ

זֹוֶכה  הּוא  ת  ַהּמֵ ִלּוּוי  ֵעת  ּבְ ׁשֶ ַהְינּו  בעוה"ז',  ירֹוֵתיֶהן  ּפֵ אֹוֵכל 

ים  ַלּוִ ּמְ ְפָטר ַעְצמֹו, ׁשֶ ֶרן' ֶזה ַהּנִ ְצָוה ַהּזֹו, ְו'ַהּקֶ 'ֶלֱאכֹול' ֶאת ַהּמִ

ם. ם' ׁשָ א ְו'ִיְתַקּיֵ ֵנס ָלעֹוָלם ַהּבָ ּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ אֹותֹו ּכְ

ִיְתּבֹוֵנן   - ַלֲחֵברֹו'  ָאָדם  ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ 'ֲהָבַאת  ם  ְלַקּיֵ רֹוֶצה  ּוְכׁשֶ

ר  ׁשֶ ֶהָחָכם ּוִמי יֹוֵדַע ּפֵ ל ָאָדם: "ִמי ּכְ לֹֹמה ֶהָחָכם ִמּכָ ַמֲאַמר ׁשְ ּבְ

ּיֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות  "ה ׁשֶ ּבָ ַהּקָ א: ִמי ּכְ יר ַרב ַהְמנּוָנא ַסּבָ ִהְסּבִ ָבר", ׁשֶ ּדָ

מֹות  ָעֵלינּו ְלִהּדָ "ה' ַהְינּו, ׁשֶ ּבָ ַהּקָ יִקים, 'ִמי ּכְ ֵני ַצּדִ ין ׁשְ ָרה ּבֵ ׁשָ ּפְ

'ַמה הּוא  י  ּכִ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ָרה  ּוְפׁשָ לֹום  ׁשָ ְוַלֲעׂשֹות  ֶזה ַלה',  ּבָ

ה ֱהֵיה ַרחּום' ְוכּו'. ַרחּום ַאף ַאּתָ

"ה... ּבָ ַהּקָ רֹות ּכְ ׁשָ ַלֲעׂשֹות ּפְ

ה,  ְוִחְזִקּיָ ְעָיה  ְיׁשַ ֵהם  יִקים,  ַצּדִ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ה'  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָרה  ׁשָ ְוַהּפְ

ּום  ֶלְך ָצִריְך ָלבֹוא ֵאָליו, ִמּשׁ הּו ַהּמֶ ִחְזִקּיָ ִביא ָאַחז ׁשֶ ְעָיה ַהּנָ ׁשַ ּיְ ׁשֶ

ִמְצָוה  ם  ּגַ אן  ּכָ ֵיׁש  ֲאָבל  ֶמֶלְך,  ד  ְלַכּבֵ ִמְצָוה  אן  ּכָ ֵיׁש  ָאְמָנם  ׁשֶ

ִביא ָצִריְך ָלבֹוא  ַהּנָ ה ָאַחז ׁשֶ ַבר ה', ְוִחְזִקּיָ ִביא ּדְ ד ָנִביא ַהּמֵ ְלַכּבֵ

ְעָיה ֵאָליו. ּוָבֶזה  א ְיׁשַ ה חֹוֶלה, ְוָכְך ּבָ ה ֶאת ִחְזִקּיָ ֵאָליו. ְוה' ָעׂשָ

ֶלְך אֹו  בֹוד ַהּמֶ ּכְ ּוֵברּור, ֵאיזֹו ִמְצָוה ְלַהֲעִדיף:  ָרה  ׁשָ ּפְ ה ה'  ָעׂשָ

ָתן  ּנָ רֹוִאים ׁשֶ מֹו ׁשֶ ֶלְך ָעִדיף, ּכְ בֹוד ַהּמֶ ֱאֶמת ּכְ ּבֶ ִביא, ׁשֶ בֹוד ַהּנָ ּכְ

ם ָאנּו ְצִריִכים  ּגַ ְוָכְך  א ֵאָליו.  ִוד ּבָ ּדָ ִוד ְולֹא  ּדָ א ִלְפֵני  ִביא ּבָ ַהּנָ

ָרה  ׁשָ ּפְ ה  ַנֲעׂשֶ ִמְצֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ְלָפֵנינּו  ִנים  ּמְ ְזּדַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ִלְלֹמד ֵמה', 

ֵאיזֹו ִמְצָוה ָעֵלינּו ִלְבֹחר. ְנכֹוָנה, ְוֵנַדע ּבְ

ּקּור חֹוִלים ַאַחת?... ְרָרה ּבִ ַמה ּגָ

ָעָליו  ְגְזָרה  ּנִ ׁשֶ לֹו  ָאַמר  ה,  ִחְזִקּיָ ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ְעָיה  ְיׁשַ א  ּבָ ּוְכׁשֶ

ם  ִקּיֵ ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ לעוה"ב.  ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ְוׁשֶ בעוה"ז,  ִמיָתה 

ֵזָרה,  ַהּגְ ֶאת  ֵמָעָליו  ל  ּטֵ ּבִ תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ה  ִחְזִקּיָ ֲאָבל  ה,  ּוְרִבּיָ ה  ִרּיָ ּפְ

ּקּור  ְצַות ּבִ ּמִ ה. ְוִנְמָצא ׁשֶ ֶ ּתֹו, ְונֹוַלד לֹו ְמַנּשׁ ְעָיה ָנַתן לֹו ֶאת ּבִ ִויׁשַ

ה ִמְצֹות, ְוֵאּלּו ֵהן:  ְרָרה ַהְרּבֵ ּגָ ה  ְעָיה ְלִחְזִקּיָ ְיׁשַ ה  ָעׂשָ חֹוִלים ׁשֶ

ְדָכנּות  ׁשַ ְעָיה ָעַסק ּבְ ׁשַ ּיְ ה, ְוׁשֶ ְעָיה ְוִחְזִקּיָ יִקים ְיׁשַ ּדִ ין ַהּצַ לֹום ּבֵ ׁשָ

ּנֹוַלד  ה ׁשֶ ֶ ַנּשׁ ּלֹוְמִדים ִמּמְ ׁשּוָבה ׁשֶ יתֹו, ּוִמְצַות ּתְ ַתן לֹו ֶאת ּבֵ ּנָ ׁשֶ

ֵאין ְלִהְתָיֵאׁש ִמן ָהַרֲחִמים,  ה ׁשֶ ּדּוְך ֶזה, ְוַגם ָלַמְדנּו ֵמִחְזִקּיָ ִ ִמּשׁ

עֹוָלם  ן  ּבֶ ִלְהיֹות  אֹותֹו  ה  ִזּכָ יתֹו  ּבֵ ֶאת  ְעָיה  ְיׁשַ לֹו  ַתן  ּנָ ׁשֶ וע"י 

א. ַהּבָ

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו', ִיְתּבֹוֵנן  לֹום ּבֵ ם: 'ֲהָבַאת ׁשָ רֹוֶצה ְלַקּיֵ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ

יַע לֹו ַעל  ִביא ִהְצּבִ הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ ֲעִנית כב.(, ׁשֶ רֹוָקא )ּתַ ַרב ּבְ ה ּדְ ַמֲעׂשֶ ּבְ

ִחים  ִחים ּוְמַבּדְ ּמְ ׂשַ ּמְ ּום ׁשֶ ֵני העוה"ב, ִמּשׁ ֵהם ּבְ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֵני ּבְ ׁשְ

ִריִבים  ַהּמְ בנ"א  ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  ְוטֹוְרִחים  ָהֲעצּוִבים,  ֶאת 

ָהה  ָ ּשׁ ׁשֶ נב.(,  יִטין  )ּגִ ֵמִאיר  דר'  ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ִיְתּבֹוֵנן  ְוֵכן  ֶזה.  ִעם  ֶזה 

ָטן,  ֶהם ַהּשָׂ ֶרה ּבָ ִהְתּגָ חֹות ׁשֶ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ּתֵ תֹות, ְלַיד ׁשְ ּבָ לֹוׁש ׁשַ ׁשָ

ָטן, ְוַלֲעׂשֹות  ק ֵמֶהם ֶאת ַהּשָׂ ֵדי ְלַסּלֵ ָכל ער"ש, ּכְ ְוָהיּו ָרִבים ּבְ

יֵניֶהם. לֹום ּבֵ ׁשָ

ֶרת ַעל  ָמָרא )ְיָבמֹות סג.(, ַהְמַסּפֶ ּגְ ּתֹו' - ִיְתּבֹוֵנן ּבַ 'ּוֵבין ִאיׁש ְלִאׁשְ

ִאּמֹו  ֶ יָון ּשׁ ּכֵ ין ָאִביו ְלִאּמֹו, ׁשֶ לֹום ּבֵ ין ׁשָ ּכִ ֵדי ְלַהׁשְ ר ַרב ּכְ א ּבַ ִחּיָ

ים,  ֲעָדׁשִ ֶלֱאכֹול  רֹוֶצה  ָהָיה  ּוְכׁשֶ ָאִביו,  ֶאת  ְמַצֶעֶרת  ָהְיָתה 

ָהָיה  ָנם  ּבְ א  ִחּיָ ָלֵכן  ְלֶהֶפְך.  ְוֵכן  ֹאֶרז  לֹו  ְמִכיָנה  ַדְוָקא  ּבְ ָהְיָתה 

ָהָיה  ים,  ֲעָדׁשִ ַמֲאַכל  ֶלֱאכֹול  ָרָצה  ָאִביו  ּוְכׁשֶ ִדּבּורֹו,  ּבְ ה  ּנֶ ְמׁשַ

ים  א רֹוֶצה ֶלֱאכֹול ַהּיֹום ֹאֶרז, ְוָכְך ֵהִכיָנה לֹו ֲעָדׁשִ אֹוֵמר ָלּה: ַאּבָ

ּבּוד ָאב ָוֵאם. ְרָרה ִמְצַות ּכִ ְרצֹונֹו. ָלֵכן ִמְצָוה זֹו ּגָ ּכִ

א שאע"פ  ִביָאה הגמ' אח"כ, ַעל ר' ִחּיָ ּמְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּמַ ְוֵכן ִיְתּבֹוֵנן ּבַ

ָאלֹו  ְ ּשׁ ּוְכׁשֶ נֹות.  ַמּתָ ָלּה  ֵמִביא  ָהָיה  ְמַצֲעַרּתֹו,  ָהְיָתה  ּתֹו  ִאׁשְ ׁשֶ

ֵנינּו  ּבָ לֹות  ַגּדְ ּמְ ׁשֶ ֵינּו  ּדַ יבֹו:  ֵהׁשִ ְמַצֶעֶרת אֹוְתָך?  ִהיא  ֲהֵרי  ַרב: 

לֹום  ׁשָ ה ִיְלַמד ָהָאָדם, ִלְהיֹות ּבְ ילֹות אֹוָתנּו ִמן ַהֵחְטא. ּוִמּזֶ ּוַמּצִ

ם ִאם ִהיא ְמַצֶעֶרת אֹותֹו.  ּתֹו, ּגַ ִעם ִאׁשְ

ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ָעָליו ְלַהְסִמיְך ֵאֶליָה ֶאת  ם ּכָ ָאָדם ְמַקּיֵ ׁשֶ ְך ּכְ ּכָ

ְהֶיה  ּיִ ם, ַהְינּו ׁשֶ ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ל ַהּתֹוָרה, ְוֶזה ִנְקָרא ת"ת ּכְ ַעת ׁשֶ ַהּדַ

ִמְצָוה,  אֹוָתּה  ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְצָוה;  ַהּמִ ִקּיּום  ֵעת  ּבְ ֵעיָניו  ֶנֶגד  ּכְ

אּוָלה ִהיא ַהּתֹוָרה  ּגְ ה,  אּוָלה ִלְתִפּלָ ּגְ ם: ְלַהְסִמיְך  ּגַ ְוֶזה ִנְקָרא 

ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ַמד  ּלָ ׁשֶ ַמה  ּבְ ִיְתּבֹוֵנן  ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ִלּמּודֹו.

ל ּתֹוָרה... בֹות ׁשֶ ִקּיּום ִמְצֹות ִעם ַמֲחׁשָ

ל ֲחָפֶציָך לֹא  תּוב ּכָ ַעם ּכָ ְלִמי, ּפַ ירּוׁשַ ָאְמרּו ּבִ ולפי"ז מּוָבן ַמה ׁשֶ

ל  רּוׁש הּוא ּכָ ּה. ְוַהּפֵ וּו ּבָ ל ֲחֵפִצים לֹא ִיׁשְ תּוב ּכָ ּה, ּוַפַעם ּכָ וּו ּבָ ִיׁשְ

ל ֶחְפֵצי  ּכָ ְצֹות ׁשֶ ה, ַו'ֲחֵפִצים' ֶזה ַהּמִ ֲחָפֶציָך ֶזה ֶחְפֵצי עֹוָלם ַהּזֶ

ַלּתֹוָרה,  וּו  ִיׁשְ לֹא  ְצֹות  ַהּמִ ְוַגם  ַלּתֹוָרה,  וּו  ִיׁשְ לֹא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם 

ל  ׁשֶ בֹות  ַמֲחׁשָ ִלי  ּבְ ְלַעְצָמם  ׁשֶ ּכְ ִמים  ְתַקּיְ ּמִ ׁשֶ ּכְ ְצֹות  ַהּמִ לֹוַמר  ּכְ

ל ּתֹוָרה. בֹות ׁשֶ ֲעׂשֹות ִעם ַמֲחׁשָ וּו ְלִמְצֹות ַהּנַ ּתֹוָרה, ֵהם לֹא ִיׁשְ

ה?! ּפֶ ּבַ ּתֹוַרת ה' ׁשֶ

ִהיא ּתֹוָרה  ֶזה, ִנְקֵראת 'ּתֹוַרת ה'', ׁשֶ ֹאֶפן ּכָ ְלֶמֶדת ּבְ ְותֹוָרה ַהּנִ

ֶנֱאַמר  ְוָעֶליָה  ה',  ְוִקְרַבת  ִמְצֹות  ִליֵדי  ָהָאָדם  ֶאת  ִביָאה  ּמְ ׁשֶ

ֶאת  ָהָאָדם  ם  ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ַהְינּו  ִפיָך",  ּבְ ה'  ּתֹוַרת  ְהֶיה  ּתִ "ְלַמַען 

ֲאִכיַלת  ּכַ ה,  ּפֶ ּבַ ֲאִכיָלה  ּבַ מֹות  ְתַקּיְ ַהּמִ ִמְצֹות  ּוֵביֵניֶהם  ְצֹות  ַהּמִ

ָבר. ְוַעל ִלּמּוד  ּדָ ּבַ תֹוַרת ה' ׁשֶ ַסח ּוַמּצֹות ְוכּו', ִיְתּבֹוֵנן ּבְ ן ּפֶ ָקְרּבַ

ה,  ַהְרּבֵ ִלְדָבִרים  זֹוֶכה  ָמּה  ִלׁשְ ּתֹוָרה  ַהּלֹוֵמד  ל  ּכָ ֶנֱאַמר:  ֶזה  ּכָ

ם. ַקּיֵ ּמְ ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׁשֶ ַעת ּבְ ד אֹותֹו ּדַ ּמּודֹו ְמַלּמֵ ּלִ ַהְינּו ׁשֶ
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ה ש ר פ ה י  ל י ב ש זמני כניסת השבתב
פרשת בשלח תשע"ח

מרן ראש הישיבה 
הגאון רבי רפאל 

שמואלביץ זצוק”ל
ט’ בשבט תשע”ו

מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי 
מאוד  בלט  זצוק”ל  שמואלביץ  רפאל 
בדרך לימודו הייחודית, בעמל שהשקיע 
כדי ללבן כל סוגיא דק על דק בסברא 
ישרה ובהיקף עצום עם כל השלכותיה 
הראשו ופירושי  הש”ס  מבואות  ־בכל 

נים. תלמידי חכמים רבים מזכירים עד 
היום את התפעלותם בפגישתם הראשונה עם מרן 
על  אריח  שבנויים  ומחידושיו  לימודו  מדרך  זצ”ל 
גבי לבנה מבלי להשאיר אף נקודה שלא מוצאת את 

מקומה הנכון בבניין הסוגיא כולה.

ניתן ללמוד  ממכתב שכתב לאחד ממקורביו 
"ויותר  וז”ל:  ויגיעתה,  התורה  בעמל  דרכו  על 
מכך, העמל והיגיעה באיכות לא לוותר על שום 
נקודה לברר עד הסוף, ויודע אני כי כל תוספת 
היא  כרוכה  אחד  מצד  נקודה,  באותה  ביגיעה 
מאד  הרבה  שכרה  אחר  ומצד  גדולים  בקשיים 
זוכים  כן  ידי  שעל  אגרא,  צערא  לפום  בבחינת 
יותר ויותר להבין ולהשכיל את עמקי הדברים. 

אדם  כל  שאצל  הטבעית  העצלות  מלבד  ואכן 
־המפריעה לו הרי יצרו של אדם אינו נותן לו לע

סוק בכך ומפתהו להסתפק במה שהשיג עד עתה 
וללכת הלאה, משום שיסוד זה ידוע לו שהעסק 
־בעמקות התורה היא שמגדלת את האדם ומרו

ממתו והיא התריס בפני כל הרוחות שמבחוץ, 
למנוע  האדם  לפני  כחומה  הוא  עומד  כן  ועל 
ממנו את ההתעסקות בעומק הדברים, וצריך כח 

רצון גדול וסיעתא דשמיא להתגבר עליו".
מרן רה”י זצוק”ל סיפר כי בצעירותו למד כמה 
שנים עם אביו, מרן רה”י שה”ת הגאון רבי חיים 
שמואלביץ זצוק”ל. סדר לימודם היה לימוד רצוף 
ועומק הסוגיות שב ־במשך שעות ארוכות בעיון 

סדר נשים ונזיקין, כאשר אביו מכוון את הלימוד 
הנשגבות  ידיעותיו  את  בפניו  ופורס  סוגיא  בכל 
סוגיא.  לאותה  הנוגעים  העניינים  בכל  והרחבות 
יושב  זצ”ל  מרן  היה  לימודם  את  לאחר שסיימו 
עוד שעות רבות ע”מ לכתוב את הדברים ולסדרם.
בכתיבת  עליונה  חשיבות  ראה  זצוק”ל  מרן 
רבות בסידור  והשקיע  וחידושי תורה  סיכומים 
כתביו עוד בהיותו צערי לימים. לדבריו, העלאת 
הדברים על הכתב, מלבד שמשאירה את הדברים 
־לימים ארוכים, מסייעת רבות לליבון הסוגיא ול

סידור העניינים באופן היותר ראוי. 
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ִהְנִנ֨י ַמְמִט֥יר ָלֶכ֛ם ֶלֶ֖חם 
ָמִ֑ים ְוָיָצ֨א ָהָע֤ם  ִמן ַהָשּׁ
יֹומֹ֔ו  ַבר יֹ֣ום ְבּ ְקטּו֙ ְדּ ְוָלֽ

ּ֛נּו ֲהֵיֵלְ֥ך  ְלַמַ֧ען ֲאַנֶסּ
תֹוָרִת֖י ִאם ֹֽלא )טז,ד( ְבּ

בו  התלויות  מצות  ישמרו  אם  רש"י: 
שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט.
צ"ב: בפרשתנו מבואר שהנסיון הוא 
"למען אנסנו הילך בתורתי אם לא" – 
לראות האם ישמעו בקול הי"ת, ואילו 
"המאכילך מן  נאמר  )דברים ח,טז(  בפרשת עקב 
במדבר אשר לא ידעון אבותיך למען ענותך ולמען 
נסותך להטיבך באחריתך" – מטרת הנסיון לקבל 
־שכר? ועוד צ"ב: אם תכלית הנסיון הוא "להטי

בך באחריתך" היה צריך לומר "הילך בתורתי" וכן 
"התשמור מצוותיו" ולמה נאמר "אם לא"?

)שער הגמול(: הקב"ה מטריח על  כתב הרמב"ן 
באותן  שכרם  שיהא  כדי  וכו'  נסיון  בקצת  יראיו 
מצות כפול ומכופל. ולמה מנסה אותו, והלא גלוי 
־וידוע לפניו ית' אם יקבל אותו חסיד המנוסה עבו

־דה וטורח זה, אע"פ כן אין שכר האדם בכח אמו
נה שלם כשכרו בפועל מעשה, ונמצא מזכה אותו 
למדנו  ולמעשה".  לפועל  הטובים  דרכיו  להוציא 
שהנסיון הוא כדי להרבות שכר לאדם על מעשיו 

הטובים ולא רק על אמונתו הטובה.
אך עדיין צ"ב  למה נאמר "אם לא".

כתב רבינו בחיי: "עיקר הנסיון שהקב"ה מנסה 
את בריותיו הוא כדי לפרסם את האמונה באשר 
הוא יתברך גומל את הצדיקים ומעניש את עוברי 
הוא  כי  יתברך  צריך לעצמו  הנסיון  ואין  רצונו, 
לבריות  להודיע  הוא  אבל  לב,  תעלומות  יודע 
העולם שאינן יודעים וכו', ויכירו שכר העבודה 
גומל את האדם או מע יתברך  ־והמצוה שהוא 
נישו בעוה"ז ובעוה"ב, הכל לפי המעשים" וכו'.

־לפי"ז מובן מה שאה"כ "אם לא", שהנסיון בא לפ
רסם את השכר כאשר עומדים בו ואת העונש כאשר 
־נכשלים בו. וזה מה שמלמדים שני הפס': "להטיבך בא

חריתך" – כדי להרבות שכר על המעשה בפועל, ו"הילך 
בתורתי אם לא" – כדי לפרסם את השכר והעונש.

מרן רה"י הגאון רבי רפאל שמואלביץ זצוק"ל
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בשבילי הלכה
ע''י הרב הגאון מאיר צבי שפיצר שליט''א

הערות בעניני הלכה. הלכה למעשה יש לשאול לרב

בשלח
הידור מצוה שאין נראה לעין

כתיב זה קלי ואנוהו, ובגמ' יליף מכאן לעשות מצוה נאה והוא הידור 
מצוה.

וע' מנחות ל"ב ע"ב בהא דקתני בברייתא כיוצא בו ס"ת שבלה ותפילין 
שבלו אין עושין מהן מזוזה לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה 
וכפשוטו  שרטוט,  בעיא  והא  עושין  מורידין  הא  הגמרא  ומקשה  קלה, 
קושיית הגמרא על ס"ת ותפילין דשניהם אין בהם שרטוט, והביאו תוס' 
מפירש"י במגילה דס"ת בעי שרטוט ומקשה תוס' א"כ מה מקשה הגמרא. 
ותי' תוס' וז"ל ואמר ר"ת דס"ת בעי שרטוט משום זה קלי ואנוהו אבל 
תפילין דמכוסין בעור לא בעו שרטוט דלא שייך בהו נוי עכ"ל. ולא העירו 
תוס' ממזוזה דבעי שרטוט, וכפשוטו סברי דשאני מזוזה דהלכה למשה 

מסיני הוא כמפורש שם בגמרא.
ובעיקר יסוד התוס' דבפנים א"צ נוי כיון שאינו נראה ומה"ט לא בעי 
שרטוט, ע' מרדכי בסוף הלכות קטנות שחולק על התוס' וז"ל כתב רבינו 
יהודה וכו' בתיקון נאה משום ואנוהו במצות מבחוץ למראית העין וכ"ש 
גסה שלא  כתיבה  יכתוב  לכך  זהב טהור  מבפנים שהרי בהמ"ק מפנימה 
יהא נמחק מהר עכ"ל. ומובא ברמ"א סי' ל"ב ס"ד. ולדבריו צ"ל דהא דאין 
מצוה בשרטוט בס"ת היינו טעמא משום דבאמת אין בזה יופי כלל ולכן 
אינו בכלל הידור, ורק היכא דנאמרה הלממ"ס כגון במזוזה חייב בשרטוט.
והנה התוס' כתבו דאין מצות הידור במה שאינו נראה כגון שרטוט של 
תפלין. אבל המרדכי סבר דגם מה שאינו נראה שייך בו הידור, ואדרבה 

כתב דזה הידור טפי. 
והנראה מוכרח דלפי המרדכי דין הידור מצוה אינו דין יפוי אלא דין 
כבוד שצריך לכבד את המצוה, ולכן כל שהוא קדוש יותר שייך בו יותר 

כבוד. אבל לפי תוס' הוא דין יופי.
ובאמת נחלקו הטור ורמב"ם במילה בחול דהרמב"ם סבר דגם בחול 
אינו חוזר על ציצין שאין מעכבין את המילה אבל הטור סבר דבחול חוזר 
אלא שאינו דוחה שבת. וע' שאג"א סי' נ' ובית הלוי ח"ב מ"ז בביאור 

הגמרא בשבת קל"ג ע"ב לפי הרמב"ם
שייך  אי  וטור  הרמב"ם  דנחלקו  שכתבו  הלוי  ובית  בשאג"א  וע"ש 
הידור מצוה אחר שכבר עשה מעשה המצוה. וע"ע בגרי"ז שביאר בזה 
אחד  דלהרמב"ם  במהדרין  חנוכה  נר  לענין  ורמ"א  הרמב"ם  מחלוקת 
מדליק לכל בני הבית אבל להרמ"א כל אחד מדליק לעצמו, שהרמב"ם 
לשיטתו בהל' מילה והרמ"א לשיטתו שפסק בסי' רס"ד ס"ה כדעת הטור.
ולכא' היסוד שכתב הגרי"ז דאחר שגמר המעשה לא שייך הידור, כ"ז 
א"ש אם נימא שחיוב הידור הוא רק מה שנראה לעין, הרי צריך שיהא 
הוא  הידור  דדין  לשיטתו  להרמ"א  אבל  המצוה,  מעשה  בשעת  נראה 
מעשה כבוד, ולא שייך למה שנראה, שפיר ס"ל דגם אחר גמר המעשה 

מ"מ שייך הידור.

 הערות ותגובות בלשה"ק או באנגלית יתקבלו ברצון במייל
bishvileihalacha@themir.org 
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תכלית השלמות בארץ ישראל

א( אמרו חז”ל אין השכינה נגלית בחו”ל, שנאמר ויקם 
יונה לברוח תרשישה מלפני ה’, וכי מלפני ה’ הוא בורח, 
והלא כבר נאמר אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח וגו’ 
)תהלים קל”ט(, אלא אמר יונה אלך בחו”ל מקום שאין 
הם  לתשובה  קרובים  שהגויים  ונגלית,  שורה  השכינה 
שלא לחייב את ישראל, משל לעבד כהן שברח מרבו, 
אמר אלך לבית הקברות משום שאין רבי יכול לבוא לשם 
וכו’ )מכילתא פ’ בא( הנה למדו חז”ל מכאן שאין הנבואה 
שורה בחו”ל )מלבד מקרים מיוחדים(. ויש לדון, דהרי 
נינוה בחו”ל היתה, וא”כ למה לו לברוח תרשישה, כיון 
־שייצא מן הארץ ללכת לנינוה כבר לא תשרה עליו שכי

נה. ]ואפשר שאם הוא יוצא לצורך נבואתו שורה השכינה 
עליו אף בחו”ל, וכמו שמצינו מקרים מיוחדים שהיתה 

נבואה בחו”ל[.
והנה מהמשל של כהן בביה”ק שאין רבו יכול להכנס 
לשם, נראה בטעם הדבר שאין הנבואה שורה בחו”ל, 
־שהוא מצד מקום השראת השכינה, שכשם שמצינו הש

פעת השכינה במשכן, ומשה רבינו קיבל נבואתו באוה”מ 
דוקא, כך היתה השראת השכינה בכל אר”י דוקא, וחו”ל 

אינה מקום להשראת הנבואה. 
ב( והנה יש להתבונן מה הרויח יונה בבורחו מן הארץ, 
והרי אף שאין השכינה נגלית בחו”ל הנה כבר נגלתה לו 
וחייב למוסרה,  יודע הוא ממנה  וכבר  הנבואה באר”י, 

ומה הועילה לו יציאתו לחו”ל. 
של  חששו  שהרי  שביאר,  זצ”ל  מאאמו”ר  ושמעתי 
יונה היה מפני ה”כובש נבואתו”, ואין דין כובש נבואתו 
אלא במי שהוא נביא, אבל ביוצא לחו”ל כבר אין הוא 
נביא, ואינו בכלל כובש נבואתו. והביא ראיה לדבר ממה 
שנאמר בעליית אליהו בסערה השמימה, “ויהי בהעלות 
ה’ את אליהו בסערה השמים וכו’ ויגשו בני הנביאים 
אשר ביריחו אל אלישע ויאמרו אליו, הידעת כי היום ה’ 
לוקח את אדוניך מעל ראשך וגו’ והנה רכב אש וסוסי אש 
וגו’ ויעל אליהו בסערה השמים וגו’ ויראוהו בני הנביאים 
אשר ביריחו מנגד וכו’ ויאמרו אליו הנה נא יש את עבדיך 
חמישים אנשים בני חיל, ילכו נא ויבקשו את אדוניך, פן 
נשאו רוח ה’ וישליכהו באחד ההרים או באחת הגיאיות 
)מלכים ב’ ב’(. וכתב שם רש”י וז”ל אפשר, אמרו לו, 
הידעת כי היום ה’ לוקח את אדוניך, ועכשיו נעלם מהם 
היכן הוא, מלמד שמיום שנגנז אליהו הלכה ונסתלקה 

רוה”ק מן הנביאים.
נסתלקה  והלאה  מהיום  אמנם  מפליאים,  והדברים 
מהם רוה”ק וכבר לא ינבאו עוד, אבל כבר ידעו מאמש 
וכבר נאמר להם כי ה’ לוקח את אליהו, ואיך נשכח מהם 
־הדבר לאחר שנסתלקה מהם רוה”ק, והיה זה כבר למ

חרת. 
־אלא כך הן הדברים, אין ידיעה ע”י נבואה כשאר ידי

עות שכיון שידען האדם הרי הוא יודעם. אלא הנבואה 
היא מצב של האדם, שהוא מקורב להקב”ה ומדובק בו, 
וע”י כן משיג הוא את ההשגות הנבואיות. וכיון שנסתלק 
אליהו וירדו ממעלתן ואבדו מדרגת נביאים שהיתה להם, 
לא הועילה להם הידיעה הקודמת כלום, ומיד התחילו 
להסתפק בה שמא בכל זאת נשאו רוח אלוקים באחד 
־ההרים. ורק כל זמן שהיו בדרגת נבואה אזי הייתה ידיע

תם ברורה להם, וכך היו הדברים אצל יונה, שכיון דיצא 
מי  על  נבואתו  ודין הכובש  נבואה,  ירד מדרגת  לחו”ל 

שהוא נביא נאמר, ע”כ דברי אאמו”ר זצ”ל. 
־אך יש לעי’, דאכן בחו”ל אינה מקום השראת הש

כינה, ואינו מקבל נבואה שם, מ”מ למה יציאתו לחו”ל 
מסלקת שם נביא ממנו, ולמה הוא מאבד את הנבואה 
שכבר התנבא אותה, וכמו שמרע”ה לא חדל מלהיות 

נביא כשיצא מאוה”מ.
ג( ונראה לבאר הטעם שהנביא שפסק להיות נביא וירד 
ממעלתו, לא מועילה לו הידיעה הקודמת כלום, והוא 
שהרי הנביא מקבל נבואתו בחזיון ובחידות ובמשלים, 
שמודיעים  הדברים  ה”ג,  יסוה”ת  פ”ז  הרמב”ם  וכתב 
לנביא בנבואה דרך משל מודיעים לו, ומיד יחקק בלבו 
פתרון המשלם במראה הנבואה, ויידע מה הוא. דהיינו 
גם התבונה  נחקק בלבבו  שעם ראותו מראה הנבואה 
להבין את משמעותה. ועי’ דרך ה’ ח”ג פ”ג, שאין הנביא 
מסתפק על נבואתו שמא חלום של דמיון היא, “שיגיע 
האדם ויתקשר בבורא ית”ש, ויתדבק בו דבקות ממש, 
באופן שירגיש ההתדבקות, וישיג מה שהוא מתדבק בו 
וכו’, ויהיה הדבר ברור ומורגש אצלו בלא ספק כלל, כדרך 

שלא יסתפק בדבר גשמי שירגישהו בחושיועי”ש. 
ואפשר שכ”ז בזמן שהוא נביא ושורה עליו רוה”ק, אך 
ברגע שפסק מלהיות נביא, איבד את הבהירות שהיתה 
לו מקודם, והוא מתחיל להסתפק במשמעות הדברים 
שראה אם אמנם דבר נבואה היו, ומה בדיוק משמעותם, 
וזה שמצינו בבני הנביאים בזמן ששרתה עליהם רוה”ק 
ידעו בבירור כי היום ה’ לוקח את אדוניך, ומיד שנסתלק 
מהם התחילו להסתפק אולי טעו ורק רוח ה’ נשאו אל 

אחד ההרים. 
כיון  הארץ,  מן  ביוצאו  יונה  אצל  הדברים  היו  וכך 
במה  הבנתו  את  איבד  כן,  ע”י  הנבואה  דרגת  שאיבד 
שנאמר לו לפני כן והתחיל להסתפק במשמעות הדברים, 
וכבר אין לו דברי נבואה שיוכל להשמיעו, ואינו בכלל 

כובש נבואתו כל עיקר.
ד( אך נראים הדברים שמלבד טעם זה שאין השראת 
השכינה בחו”ל, יש טעם נוסף והוא מצד הנביא עצמו, 
שאין אדם מגיע לשלימות שראוי שתשרה עליו נבואה 

אלא באר”י. 
ויאמר ה’ אל אברם, לך לך מארצך וגו’ ואעשך לגוי 

לגוי  אעשך  ושם  ופירש”י  א-ב(  יב  )בראשית  וגו’  גדול 
גדול, כאן אי אתה זוכה לבנים, ע”כ. ו”אעשך לגוי גדול” 
היא בשורת הקמת כלל ישראל, שהיא תכלית הבריאה, 
ואין בכח אברהם לזכות לכך, אלא כשיצא מארצו ויגיע 
לאר”י, אבל אם היה נשאר בארצו לא היה זוכה לכך, 
ויש להתבונן בטעם הדבר, על שום מה צריך דוקא לבוא 

לאר”י להעשות לגוי גדול. 
הנה מבואר בר”מ פ”ז יסוהד”ת ובשמונה פרקים פ”ז 
־שאין האדם מתנבא אלא כשהוא שלם במעלות השכ

ליות כולן וברוב מעלות המדות, והוא מתקדש ופורש 
מדברי העם ההולכים במחשכי הזמן וכו’ וכו’, ומצאתי 
הדברים מפורשים בס’ הכוזרי )מאמר ב’ סי’ י”ד( וז”ל 
וכן אתה רואה כי בחיר אנשי הסגולה, אברהם, אחרי 
־עלותו במדרגות שלימותו והיעשותו ראוי להידבק בע

נין האלוקי, )היא הנבואה בל’ הריה”ל(, הועבר מארצו 
אל המקום ההוא אשר בו בלבד יגיע לתכלית השלימות 
וכו’, הנה הדברים מפורשים כי תכלית ביאתו של א”א 
כזו  לאר”י היתה כדי שיגיע לתכלית השלימות לדרגה 
שאי אפשר היה לו להגיע בחו”ל, )וכמו שהאריך בכוזרי 
שם לבאר מעלת אר”י אשר היא משפיעה על יושביה 

יעו”ש(. 
וז”ל הלא כה יעשה  וכן מבואר עוד בהמשך דבריו, 
צחיחה שורש של  בתוך אדמה  במוצאו  עובד האדמה 
אילן שפריו טוב, מעבירו הוא אל אדמה נעבדת, שלפי 
טבעה עתיד זה להצליח בה, ושם יגדלהו עד היותו לעץ 
־מעצי הגן וכו’, וכן היה דבר הנבואה גם בזרעו של אב

רהם באר”י, כל ימי היותם באר”י רבו נושאי הנבואה 
אברהם  כשהיה  כאמור,  ג”כ  מוכיח  משלו  הנה  עכ”ל, 
של  “שורש  של  לדרגה  אלא  הגיע  לא  בחו”ל  אבינו 
אילן שפריו טוב”, היינו שיש בו את השלימות בכח, אך 
להוציאו מכח אל הפועל צריך שיובא אל אדמה נעבדת, 
שם הוא מתפתח להיות אילן גדול רב פארות, ]אמנם 
ברור כי כשאין “שורש של אילן שפריו טוב” לא תועיל 
־לו האדמה הנעבדת כלום, אך השורש הטוב בחו”ל מתפ

תח ומגיע לשלימותו באר”י, עי’ בכוזרי שם שצריך שלש 
תנאים לענבים משובחים, הקרקע, האילן והעבודה[.

אלא מהלך הדברים כאמור, ואנו רואים כאן עוד גדולה 
מכך, לא רק שאין האדם יכול להגיע לתכלית שלימותו 
בחו”ל אלא שגם היה בארץ, והגיע אל שלימות הראויה 
־לרוה”ק ונבואה אם ייצא מן הארץ מיד יפול מדרגתו ות

סתלק ממנו רוה”ק. 
יורד  בקביעות, שאז  מן הארץ  ביוצא  ואפשר שכ”ז 
הוא ממדרגות, משא”כ אם הוא יוצא לפי שעה, ולכן גם 
כשיונה היה יוצא לתרשיש עדיין היה בדרגת נביא, אף 
שאין השכינה שרויה שם, ]בדומה למשה רבנו כשהיה 
יוצא מאוה”מ[, ורק אם הוא בורח תרשישה בקביעות 

 פרשת 
מרן רה''י הגאון רבי רפאל שמואלביץ זצוק"לבשלח
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Take the Leap!
Harav Hagaon Moshe Aharon Friedman Shlita 

Parashas Beshalach is part of the weeks of Shovavim, which is an 
acronym for Shemos, Va’eira, Bo, Beshalach, Yisro, Mishpatim. Even if 
during the first few weeks a person was “shovav” – he didn’t do teshuvah 
and strengthen himself yet – he’s still left with the י-מ of Shovavim, and 
he can still “split the sea.” Even if a person is surrounded by all kinds of 
distractions and disturbances and he feels overtaken by them, he can 
still make a Krias Yam Suf. 

As we go through this week’s parashah, we can uplift ourselves through 
Krias Yam Suf. 

Regarding Klal Yisrael’s experience at the Yam Suf, the passuk tells us: 
 ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה’ ְּבִמְצַרִים ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה’ ַוַּיֲאִמינּו
 Many Acharonim wonder about the progression of this .ַּבה’ ּוְבמֶׁשה ַעְבּדוֹ
passuk. First, Klal Yisrael saw Hashem’s great Hand, then they feared 
Hashem, and only then they had emunah? 

One approach to explain this is that there are, Rachmana litzlan, 
Yidden who don’t keep Torah and mitzvos at all, excusing themselves by 
saying, “I have emunah, that’s enough.” No, it’s not enough. You need a 
hakdamah of yiras Shomayim so that the emunah should translate into 
keeping Torah and mitzvos. Having emunah without keeping Torah and 
mitzvos is emunah without yirah. 

The Nesivos Shalom takes a different approach, however. He explain 
that there’s emunah of the brain, there’s emunah of the heart, and then 
there’s a higher level of emunah, which is emunah of the whole body:ָּכל 
 After experiencing Yetzias Mitzrayim, the Yidden already .ַעְצמוַֹתי ּתֹאַמְרָנה 
had emunah in their hearts and brains, but Krias Yam Suf cemented that 
emunah into every fiber of their being. Indeed, the passuk says: ֶוֱאמּוָנְתָך 
 referring to the two nights ,ב’ לילות be read as  ַּבֵּלילוֹתand nac ,ַּבֵּלילוֹת
that are central to Klal Yisrael’s emunah: the night of Yetzias Mitzrayim 
and the night of Krias Yam Suf. The night of Yetzias Mitzrayim instilled 
emunah in their hearts and brains, but at Krias Yam Suf, that emunah 
became suffused in their bodies, as they traveled straight into the sea, 
secure in the knowledge that Hashem would save them.

In truth, all of Parashas Beshalach is about emunah, not just Krias 

Yam Suf. At the end of Milchemes Amalek, the passuk describes Moshe’s 
hands as: ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש. That was after Klal Yisrael’s emunah 
weakened, as expressed in their question ofֲהֵיׁש ה’ ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין . Also in 
Parashas Beshalach is the subject of the mann, about which Klal Yisrael 
wondered: מָן הוּא, whose letters can be rearranged to spell אמונה. 

Beshalach contains 116 pesukim, the siman of which is אמונה  ,יד 
which is reminiscent of ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה and of Klal Yisrael’s emunah after 
seeing Hashem’s great Hand. When a person is surrounded by all kinds 
of disturbances and is looking for his own Krias Yam Suf, the root of his 
salvation is going to be emunah. 

The Gemara teaches (Makkos 24): בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר  
 וצדיק באמונתו יחיה

 What is the achas .קרא כתיב כי שבע יפול צדיק וקם ורשע יפול באחת
without which the rasha falls? It’s emunah. 

Regarding Krias Yam Suf, the passuk says:וַיּוֹשַׁע ה’ בַּיּוֹם הַהוּא אֶת יִשְׂרָאֵל 
 This makes it sound as though the salvation of Bnei Yisrael .מִיַּד מִצְרָיִם 
occurred at the Yam Suf, which leads us to wonder: When was the main 
Yetzias Mitzrayim? Was it on the fifteenth of Nissan, when we actually 
left Mitzrayim, or was it a week later, when we experienced Krias Yam Suf? 

This question actually has halachic ramifications. The Magen Avraham 
(Orach Chaim 67) rules that if a person says Shiras Hayam, he is yotzei 
his obligation of zechiras Yetzias Mitzrayim, even if he didn’t say the third 
parashah of Shema (Vayomer). Other leading Acharonim, such as Rabbi 
Akiva Eiger and the Chasam Sofer, disagree, on the grounds that the actual 
 has to be mentioned, but the Magen Avraham feels יוֹם ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים
that Krias Yam Suf is the completion of Yetzias Mitzrayim: וַּיוַֹׁשע ה’ ַּבּיוֹם 
 .ַההּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים

Krias Yam Suf is when the Yidden reached the higher level of emunah. 
They started out feeling totally disconnected from Hashem, as evidenced 
by the fact that they were terrified because the Egyptians were chasing 
them. Clearly, they hadn’t experienced a full Yetzias Mitzrayim yet. The 
completion of Yetzias Mitzrayim was when the Egyptians drowned at sea.  

Parshas  
Beshalach Below is an English adaptation of this weeks' Parsha Preview

which can be heard live every Wednesday at 2:15
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There are additional proofs of this as well. What was the purpose of the 
shpiel Moshe Rabbeinu gave Pharaoh about allowing Bnei Yisrael to leave 
for only three days, when Hashem’s true intention was that they should 
leave forever? It was so that Pharaoh should chase after the Yidden and 
fall into the sea. When that happened, and Klal Yisrael reached the highest 
level of emunah, Yetzias Mitzrayim was complete. 

Attach Yourself to Hashem

In Parashas Bo, Hashem refers to Klal Yisrael as: ְּבִני ְבכִֹרי ִיְׂשָרֵאל. In 
Parashas Beshalach, the Yidden sing shirah, which is essentially the role 
of the Levi’im. And in Parashas Yisro, Klal Yisrael are referred to as: ַמְמֶלֶכת 
 ,There is a progression here from one level to another: Yisrael, Levi .ּכֲֹהִנים
Kohen. 

What is the level of Levi? The Levi’im were the meshorerim, who sang 
and praised Hashem, and also the sho’arim, who opened the gates of the 
Beis HaMikdash. Every person has a shtickel Levi in him; we all have to go 
through the process of: ִּּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אוֶֹדה ָקה. How do we 
get through this process? 

Levi was called Levi because his mother, Leah, became more attached 
to her husband when he was born: ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי. Similarly, every 
person, in his journey to actualize the Levi inside him, has to decide that 
he’s attaching himself to the Ribbono Shel Olam, A person who doesn’t 
want to be left behind and end up in a pit has to decide that he’s going 

to remain connected to the Ribbono Shel Olam through thick and thin. 

Prior to Krias Yam Suf, Moshe instructed the Yidden: ה’ ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם 
 can be interpreted to mean “plowing”: Plow ַּתֲחִרׁשּון The word .ַּתֲחִרׁשּון
along, plod along, keep joining yourself to Hakadosh Baruch Hu. That was 
Az Yashir, that was the shirah of the Levi’im. 

The Midrash famously teaches that not only did the Yam Suf split, but 
all the water in the world split. Sometimes, we come to a puddle and we 
freeze; we don’t want to get our feet wet. Krias Yam Suf split even a puddle. 
Krias Yam Suf wasn’t only for the big sea – it was also for the little puddles 
that look like big seas. With the power of emunah, and the shirah of the 
Levi’im who attached themselves to Hashem, we can go through all the 
seas and puddles and emerge victorious. 

Later on in the parashah, Bnei Yisrael arrive in Marah, where the water 
is bitter. Similarly, at times a person wants to drink from the waters of 
Torah – אין מים אלא תורה – but he finds those water bitter. The solution 
is: ַוּיוֵֹרהּו ה’ ֵעץ ַוַּיְׁשֵלְך ֶאל ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים – jump into the water, put 
your whole self into the Torah, and then, the water will become sweet. 
Because Torah really is sweet.

Sometimes, however, the waters of Torah seem bitter because the 
person himself is bitter:  ַוָּיבֹאּו ָמָרָתה ְוֹלא ָיְכלּו ִלְׁשּתֹת ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים 
 they, the Yidden, were bitter. If a person is bitter and he can’t taste – ֵהם
the taste of the sweetness of the Torah, he has to remove the bitterness 
from himself, and then he can come to ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים. In this way, he can 
attain a connection with the Ribbono Shel Olam and see nissim v’niflaos. 

This week’s Bishvilei Haparsha is sponsored by
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 שים עלו בני ישראל מארץ מצרים.ווחמ

 –נראה לומר שעלו ישראל ממצרים בכל החמשה דרגות 

נפש רוח נשמה חיה יחידה, וזה נמצא רק בבני ישראל, אבל 

 .)עי' זוה"ח בראשית יד:(עכו"ם  אין להם בחינת נשמה כידוע 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 ויקח משה את עצמות יוסף עמו.

, אמר מרן אדמוה"ז זי"עכשבא חסיד בפעם הראשונה אל 

לו בזה הלשון: "ויקח משה את עצמות יוסף", משה הוא סוד 

הדעת, וזהו "ויקח משה" היאך זוכים ליקח ולהשיג בחינת 

הדעת, העצה היא, אז מען מאכט קלאהר דעם יסוד, כי 

 )שמות כד, י(עצמות הוא מלשון "וכעצם השמים לטוהר" 

 (זכר צדיק)                                     וזהו עצמות יוסף.

 

 עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. לא ימיש

הוא רמז לעבודת האיש הישראלי, שלא ימיש מעבודתו 

מלאכת שמים ולבל יפיל את עצמו ח"ו ליאוש אפילו בזמן 

שהוא בבחינת ענן, היינו כשנראה לו שהוא הולך בחושך, 

מכל מקום בל יעלה בדעתו כי ננעלו לפניו שערי שמים, 

תעצם בעבודתו בזה הזמן, אזי יזכה אלא ידע שאם יתגבר וי

לבחינת "יומם" שיאיר אצלו אור גדול ויצא מחשוכא 

לנהורא, וגם להיפך שכשהוא בבחינת "ועמוד האש" כשנמצא 

במדריגה גבוהה בחינת מוחין דגדלות ומאיר לו מאד, ידע 

שעלול לבוא גם אצלו זמן של חשכות וקטנות המוחין ולא 

שגם ירידה זו היא לצורך  ישאר תמיד בזו המדריגה, אלא

עליה למען יתחזק עצמו עוד יותר וישיג אור גדול מזה 

לית נהורא אלא  )ח"ב קפד.(שהשיג מקודם, וכמאמר הזוה"ק 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(        ההוא דנפיק מגו חשוכא.

 

 דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת.

לפני פי החירות, היינו פירוש וישובו בתשובה, אז ויחנו 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(            בחירות.

 

 וישבו ויחנו לפני פי החירת וגו'.

הנה ענין פי החירות דקדושה רומז להפה העוסק בתורה, 

שהוא  )אבות פ"ו מ"ב(דאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה 

)שמו"ר פרשה מא, חירות ממלאך המות וחירות משיעבוד מלכויות 

, ולהיפך בקליפה. פי החירות רומז למינות ואפיקורסות ז(

שמפקיר את פיו לדבר ככל העולה על רוחו ולבו, לשון 

הרע ורכילות וליצנות וכדומה, ואמר הקב"ה למשה שידבר 

אל בני ישראל שיחנו לפני פי החירות, ואיזהו פי החירות 

על זה אמר בין מגדול ובין הים, ים רומז לתורה כמאה"כ 

. וכמו שההולך על )עי' עירובין כא.("רחבה מני ים"  יא, ט( )איוב

שפת הים אסור לו לנטות אפילו כלשהו, כמו"כ התורה 

המכונה ים, אסור אפילו כלשהו כמו כן התורה מכונה ים, 

אסור לנטות ממנה אפילו כחוט השערה. ו"מגדל" בגימטריא 

 "מזל" רומז למזל העליון כדאיתא בספרים הק'.

 אדמו"ר מוהר"י זי"ע( )מרן     

 

 כים הם בארץ.וואמר פרעה לבני ישראל נב

הנה "ואמר" הוא לשון עבר ולכאורה היה צריך לכתוב 

לשון עתיד שעתיד פרעה לומר כך, והנראה לומר בכונת 

 )יב, לא(הכתוב שאכן אמר זאת פרעה מקודם בעת שאמר להם 

דלפי שנבוכים הם בארץ,  "צאו מתוך עמי", כונתו היתה

היינו שהמה משוקעים כל כך בגשמיות, עד שסגר עליהם 

המדבר, היינו שאין להם שום פה ולשון לדבר דבורי 

קדושה, תורה ותפילה, ולכן יהיו מוכרחים לחזור למצרים, 

וזהו שאמר הכתוב "וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם" 

ה, והוא שעיכב פה דקליפ –וגו', דפרעה הוא אותיות פה רע 

עליהם שלא יהיה להם פה דקדושה, ולכן נתן להם השי"ת 

 סח פה דקדושה.-מצות פסח, בחינת פה

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(     

 

 כים הם בארץ סגר עליהם המדבר.ונב

פירוש מחמת שהיו נבוכים ושקועים בארציות, סגר 

עליהם המדבר, היינו הדיבור, שאינם יכולים להתפלל ולא 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(           ר שום דבר שבקדושה כראוי.לדב

 

 צאים ביד רמה.וף אחרי בני ישראל ובני ישראל יווירד

דכל  )פינחס ריט.(נראה לומר על פי מה דאיתא בזוהר הק' 

לישראל, על ידי זה הם מקרבים  היסורים שעושים העכו"ם

את הגאולה, והנה מצרים רומז לכל האומות, וזהו שרמז 

הכתוב "וירדוף אחרי בני ישראל", ועל ידי זה "ובני ישראל 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  יוצאים ביד רמה".
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 צאים ביד רמה.וובני ישראל י

הנה מצינו ביציאת מצרים יד הגדולה, יד החזקה, יד 

ומז לג' מדות הקדושות, גדולה רומז למדת החסד, רמה. ור

חזקה רומז למדת הגבורה, ורמה רומז למדת תפארת, שהיא 

המדה הכוללת שני המדות חסד וגבורה, ואלו המדות חסד 

וגבורה היו צריכים שימשיכום, אבל אחר שהמשיכו אלו 

המדות הקדושות הרי המדה האמצעית והנכונה היא תפארת, 

"בית יעקב לכו ונלכה" כי  )ישעיה ב, ה( וזהו שאמר הכתוב

במדת תפארת שהיא בחינת יעקב היא הדרך שצריך לילך, 

ולכן "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" שהדרך ליצא ולעבוד 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(           עבודת ה' היא במדה זו.

 

 צאים ביד רמה.וובני ישראל י

בריש גלי. ע"ד דאיתא  ותרגומו ובני ישראל נפקין

בזוה"ק בספרא דא יפקון מן גלותא וע"ש שמבואר עוד יותר 

כשיתגלה הספר הזוהר בדא יפקון מן גלותא. וזהו שמרמז 

בפסוק ובני ישראל יוצאים היינו מן הגלות כנ"ל ביד רמה 

וחאי גלי ין במעון שבי רותרגומו בריש גלי בריש ר"ת 

בדא יפקון מן גלותא כשיתגלה ספרו הקדוש ספר הזוהר א' 

 והבן.

א"י ע"פ מה שאמר הרב הקדוש המפורסם מהר"ר ליפא 

מחמעלניק וע"ד דאיתא באגרת הקודש של אא"ז זללה"ה 

הנדפס בספר הקדוש של הרב מפולנאי ע"ה ששאל למשיח 

אימתי אתי מר והשיב כשיתגלה תורתך ויפוצו מעינותיך 

וצאים מן חוצה ע"ש. וזה י"ל שמרומז בפסוק ובני ישראל י

גלי היינו  שע"בשראל יבי רהגלות בריש גלי. בריש ר"ת 

 כשיתגלה תורתו ויפוצו מעינותיו אז יפקון מן גלותא והבן.

 )דגל מחנה אפרים(   

 

 וגו'. והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'

כשנגאלו ישראל ממצרים נשפע עליהם אור גדול והשיגו 

ות גדולות בעבודת ה', ועתה כשבאו אל הים מדריגות והשג

נלקח מהם זה האור, והרגישו בנפשם כי יש להם יראה 

חיצונית, יראה מהמצרים, ולזה "ויצעקו בני ישראל אל ה'" 

תנו במדבר", היינו וואמרו "כי טוב לנו עבוד את מצרים ממ

כי יותר טוב עבורנו לעבוד את הבורא במוחין דגדלות כמו 

ים, "את מצרים" היינו למרות שזה בעת שהיה לנו במצר

שהותנו במצרים, "מותנו במדבר", שזה רומז על ירידתם 

: מאן )ח"ג קלה:(ממדריגתם בעבודת ה', וכמאמר הזוהר הק' 

דנחית מדרגא קדמאה דהוה קם ביה קארי ביה מיתה, וזהו 

בעבודת ה' במדבר  "ממותנו" פירוש ממה שנפלנו ממדריגתנו

 נגד האור הגדול שהיה לנו במצרים.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(     

 

 ויצעקו.

מנות אבותם באברהם הוא אומר ופירש רש"י: תפשו א

 )שם כד סג(אל המקום אשר עמד שם, ביצחק  )בראשית יט, כז(

ויפגע במקום. ויש לדקדק  )שם כח יא(לשוח בשדה, ביעקב 

גם יש לידע הטעם שחשב רש"י כאן  הלשון אומנות אבותם.

 כל שלשת האבות שעסקו בתפלה והפסוקים המורים על זה.

אך ידוע מספרים הק' כי בעת שבאו ישראל על הים 

נלקח מהם הדעת שנשפע להם במצרים, ולכן לא הבינו ענין 

התפלה, ורק ידעו כי אבותם בעת צר להם התפללו ונושעו 

ונמצא כי התפלה  על ידי התפלה ולזה התפללו גם הם,

היתה אצלם רק כאומנות ולא הבינו ערכה, וזה שאמר תפשו 

תם באמונה פשוטה ושלמה כי יושעו על ידי ואומנות אב

 התפלה.

והנה יש ג' בחינות בתפלה, יש תפלה כמשמעה בתפלה 

ובתחנונים, ויש תפלה על ידי דיבור ושיחה כמאמר הכתוב 

ויש תפלה במעלה "שמע אלקים קולי בשיחי",  )תהלים סד, ב(

גבוהה עוד יותר והיא על ידי מחשבה, ואלו הג' בחינות היו 

ב היתה התפלה קבתפלותם של האבות הק', אצל יע

פגיעה היא אחד מלשונות של  ,כמשמעה, "ויפגע במקום"

תפלה על ידי בקשות ותחנונים, וביצחק  ,)ברכות כו:(תפלה 

ה מלשון שיח ,"היתה התפלה על ידי דיבור "לשוח בשדה

ואילו אצל אברהם היתה התפלה רק במחשבה, וזהו  .ודיבור

"אשר עמד שם", עמידה באופן של שתיקה כי היתה התפלה 

 רק במחשבה.

בני ישראל כשעמדו על הים התפללו בכל ג' והנה 

האופנים של תפלה, ולכן מביא רש"י כאן הפסוקים 

לתם של האבות הק' לרמז שאצל ישמדברים מאופני תפ

 הים היו כל הג' בחינות אלו של תפלה. לישראל ע

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(      

 

 צבו וראו את ישועת ה'.יהתי

התייצבו מלשון אמת ויציב, על ידי שתתחזקו במדת 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(      האמת אזי תזכו לראות בישועת ה'.

 

 צבו וראו את ישועת ה' וגו'.יהתי

בצער ומתפלל לה' על  ידוע מספרים הק' דכשהאדם

על צער השכינה ונתו בתפלתו וצרותיו, אזי ישים עיקר כ

 )סנהדרין מו.(, על דרך אמרם ז"ל ישראלשמצטערת בצער איש 

בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי 

קלני מזרועי, אבל ישראל היו אז בבחינת מוחין דקטנות 

ה עיקר כונתם תהי נה, וממילאוולא הבינו ענין התפלה כתק

בתפלתם על עצמם, ומשה רבינו ע"ה הרגיש זאת והוכיחם 

צריכים  םבאמרו: "וראו את ישועת ה'", היינו כי באמת היית

בתפלתכם לכוין דעתכם על הנוגע לה', ולהתפלל שתהיה 

ישועת ה', ואתם לא כן כונתכם היתה רק על עצמכם, ומכל 

"אשר יעשה לכם היום",  מקום יושיע אתכם הקב"ה. וזהו

  היינו אף על פי שהתפללתם עבור עצמכם.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(                

 

 מה תצעק אלי.

פסוק שמשה יש לדקדק דהא לא מצינו בפירוש ב לכאורה

ונראה  .רבינו ע"ה צעק אז לה', שאמר לו ה' מה תצעק אלי



 ו  

 

"שמעה  )תהלים סד, ב(לומר על פי מה שהבאנו לעיל מהפסוק 

שיש תפלה על ידי שיחה ודיבור ומחשבה  ,י בשיחי"קול

והתפלה הזאת מעולה יותר, משום דגם מלאכים ושרפים 

אינם יודעים ממנה, כי הוא אינו רק מדבר ובמחשבתו הוא 

מתפלל ואין המלאכים יודעים מחשבות ורק השי"ת היודע 

מחשבות בני אדם הוא לבדו שומע זאת התפלה, וממילא אין 

ם לקטרג על זה כי אינם יודעים מזו ביכולת המקטרגי

 התפלה כלל.

ה רבינו ע"ה שיש והנה כשבאו ישראל על הים וראה מש

הללו  )תנחומא טו, ה(במדרש  'גים כדאיעליהם הרבה מקטר

עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז וכו', היה משה רבינו ע"ה ירא 

גים בתפלתו , ולזה להתפלל עבורם שלא תשלוט יד המקטר

תפלל תפלה בדרך שיחה ואמר להם "ה' ילחם התחכם וה

דרך ברכה והבטחה, וכונתו היתה לתפלה,  אוהו ,לכם"

שהתפלל שה' ילחום בעדם, ועל כן אמר לו השי"ת "מה 

תצעק אלי", היינו שאין שום מלאך ושרף מכיר בה, כי כעת 

רך להם הוא אמונה שיאמינו בי בני ישראל וילכו לתוך צהנ

ה להם ניסים, לזה "דבר אל בני הים, ובזכות האמונה יעש

, היינו שתשפיע )סנהדרין ח.(ישראל ויסעו", דבר מלשון הנהגה 

 בהם אמונה, שיאמינו וילכו לתוך הים ובזו הזכות ינצלו.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 דבר אל בני ישראל ויסעו.

פירש רש"י כדאי זכות אבותיהם והם והאמונה שהאמינו 

 הים.בי ויצאו לקרוע להם 

    טעמא בעי לשם מה חשב כאן רש"י כל הזכויות

  שהיה להם לישראל וכי באחת מאלו לא סגי, והנראה 

  לומר, דהנה ביורדי הים היה ג' כתות, צדיקים, ורשעים 

      כגון דתן ואבירם וכיו"ב, והערב רב שעלה אתם, 

והנה צדיקים שבישראל יש להם כל הג' זכויות זכות אבות, 

צמן, וזכות האמונה, רשעי ישראל אין להם זכות וזכות ע

 )סנהדרין קיג:(עצמן, וגם לא זכות האמונה כידוע מאמרם ז"ל 

"ועבר בים צרה" שעבר פסל מיכה  )זכריה י, יא(על הפסוק 

עמהם, הרי שהיו מחוסרי אמונה גם כן, אבל היה בהם זכות 

אבות, ואילו הערב רב לא היה להם זכות עצמן, וגם לא 

אבות, אבל היה להם זכות האמונה, כי זה פשוט  זכות

שבעת ההיא האמינו באמונה שלימה דלולא זאת מי הכריחם 

 לצאת.

וזה שפירש רש"י "כדאי זכות אבותיהם" זה קאי על 

רשעי ישראל שהם יושעו רק בזכות אבות, "והם" קאי על 

הצדיקים שיש להם גם זכות עצמם, "והאמונה שהאמינו בי" 

רב שאין להם רק זכות האמונה, וכל אחד קאי על הערב 

מאלו הזכויות כדאי בעבורה לקרוע את הים. ובזה מדויק מה 

שכתב רש"י "והאמונה שהאמינו בי ויצאו", דאילו גבי עם 

בני ישראל לא היו נצרכים לאמונה כל כך בשביל לצאת 

דבודאי רצו לצאת מעבדות לחרות, אבל הערב רב יצאו 

ודל אמונתם שהאמינו אז בעת מעצמם ומרצונם הטוב מג

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   יציאת מצרים.

 ונטה את ידך על הים ובקעהו.

תיבת י"ד בצירוף עם תיבת י"ם הם בגימטריא דין, 

ורומז שהיו אז דינים שורים על ישראל. וזהו "ונטה את ידך 

על הים", היינו שתצרף תיבת יד לתיבת ים שהם דין, 

הדינים מעל ישראל, כי כשתחצה תיבת שתבטל  –"ובקעהו" 

 הדינים לביטול רומז דין לחצאים תמצא ב' פעמים ל"ב, וזה

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   ישראל. מעל

 

 תיו.וויסר את אפן מרכב

היינו אופני מרכבותיו, שפרעה הרשע רכב על ישראל 

ברוחניות ובגשמיות, והשי"ת הסיר כל העצות והאופנים 

 כוב על נשמותיהם של ישראל.שהיו לו האיך לר

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(             

 

 וירא ישראל את היד הגדולה וגו'.

יש להתבונן דהא גדולה רומז לחסדים, והקב"ה עשה 

במצרים שפטים שהוא מצד הדין והמשפט, ולמה אמר "היד 

 הגדולה אשר עשה ה' במצרים".

', שישראל השיגו והנראה לומר, דהנה ידוע מספרים הק

במצרים אור גדול בבחינת מוחין דגדלות שזה מצד החסד 

והרחמים, כי ישראל לא היו מוכנים כלל לזה אך הבורא ית' 

ברוב רחמיו וחסדיו השפיע בהם בליל פסח אור גדול 

באיתערותא דלעילא קודם שהיה להם איתערותא דלתתא וזה 

מצרים שלא בהדרגה רק בחסד ה', אבל אחר כך כשיצאו מ

נלקחה מהם זו המדריגה כמבואר בספרים הק', וכשעמדו 

ישראל על הים ונעשה להם הנס השיגו שוב מדריגה זאת 

עד שהגיעו כולם למדריגת נבואה ויותר, כמאמרם ז"ל 

: ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל )מכילתא בשלח ב'(

גדולי ישראל השיגו עוד יותר, וזה הוא  בן בוזי, ובודאי

בחי' מוחין דגדלות. וזה שאמר הכתוב: "וירא ישראל את 

היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים", פירוש כי השיגו בחינת 

מוחין דגדלות כמו שהיה להם במצרים, כן השיגו גם על 

הים, ולזה "ויאמינו", כי באו על ידי זה לתכלית האמונה 

 אדמו"ר מוהר"י זי"ע()מרן     השלימה.

 

 אז ישיר וגו' ויאמרו לאמר.

ויש לדקדק בלשון לאמר שמשמע שיאמרו לאחרים ולמי 

 .)עי' אוהחה"ק(יאמרו 

כי על ידי  והנראה דתיבת לאמר כונתה לעתיד, והיינו

אמירת זאת השירה השפיעו גם בנו עם בני ישראל שנוכל 

זהו לומר שירה על ניסים ונפלאות שיעשה לנו השי"ת. ו

"ויאמרו לאמר", היינו אמרו שגם אנו נוכל לומר בכל 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  הדורות ובכל הזמנים.

 

 אז ישיר משה ובני ישראל.

: דרש רבי עקיבא בשעה שעלו ישראל )סוטה ל:(ובגמרא 

מן הים נתנו עיניהם לומר שירה. היינו שבני ישראל כשרצו 

זיי האבן אוועק  - לומר שירה נתנו והקריבו את עיניהם



 ו  

 

גיגעבן די אויגען, כיון שאי אפשר להלל ולשבח להשי"ת 

קודם שיקדש האדם את עצמו וימסור להשי"ת את כל 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(        אבריו.
 

 אשירה לה'.

. ומרמז בזה דאז )עי' אוה"ח הק'(אמרו "אשירה" בלשון יחיד 

האמונה  באו כל ישראל לאמונה השלימה, והיו כולם בחוזק

כאיש אחד בלב שלם. וגם שזכו כולם למדריגת נבואה 

גדולה ביותר עד שראו כולם באספקלריא המאירה, כמאמרם 

 : כל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר זה)שמו"ר כג, טו(ז"ל 
לי ואנוהו, שזה רומז על אספקלריא המאירה, כפי שאמרו -א

ף עליהם : כל הנביאים נתנבאו בכה מוסי)ספרי מטות ב'(חז"ל 

: )מכילתא בשלח ב'(משה שנתנבא בזה הדבר, וכפי שאמרו חז"ל 

ראתה שפחה על הים וכו'. וזהו שאממר הכתוב "אז ישיר 

משה ובני ישראל", כי כביכול השיגו כולם מדריגת משה 

רבינו ע"ה שנתנבא בזה הדבר. ואף דגם בזה היו מדריגות, 

לכן אמרו עם כל זה הגיעו כולם למדריגות רמות ונשאות. ו

"אשירה" בלשון יחיד, כי היו כולם כאיש אחד בתכלית 

 האמונה, והשיגו כולם מדריגות רמות ונשאות.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(      
 

 כי גאה גאה.

נראה לומר על פי הידוע כי תכלית הידיעה היא שנדע 

שלא נדעך. וכשבאו ישראל אז לתכלית האמונה שלימה, לכן 

האמינו כי אף על פי שראו באספקלריא המאירה עד שאמרו 

יותר  'לי וכו', מכל מקום האמינו שגדול כבוד ה-זה א

היינו כמה שראינו  –ויותר ממה שראו. וזהו: "כי גאה" 

מאמינים אנו כי גדולתו רבה  –ולת הבורא, "גאה" גיאות וגד

 יותר מה שלא נראה עוד לעינינו.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 
 

 ה ויהי לי לישועה.-עזי וזמרת י

פירש רש"י: וזמרת כמו וזמרתי. ויש לרמז בדבריו 

אם אני מחזק את עצמי בעבודת השי"ת,  –דהיינו "עזי" 

הוא כמו וזמרתי, כלומר אם אני משבח ומודה  –"וזמרת" 

להשי"ת, כל זה הוא רק בכוחו ית', והוא רק כמו וזמרתי, 

אבל האמת הוא שזה מכח השי"ת. וזהו: "ויהי לי לישועה", 

, וכל עבודת )קידושין ל:(הקב"ה עוזרו אינו יכול לו  כי אלמלא

 האדם את בוראו היא רק מכח ישועת השי"ת.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(       
 

 אמר אויב ארדוף.

תחת אויב הטעם הוא תביר, אותיות ברית, והוא דעיקר 

 .האויב הוא היצר הרע דפגם הברית

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(
 

 .'ת המכון לשבתך פעל

פירוש אם זוכה אדם ועושה בלבו מכון לשבתך, צריך 

 .'לדעת שאין זה כי אם פעולת ה

היינו כשעושה בלבו מקדש, אין זה כי אם  –"מקדש" 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(         כוננו ידיך". '"ה

 

 ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה וגו'.

לקחה  היינו את חלק הרע שיש לה ת"פ מחנות כידוע

בידה והכניעה אותם. "ותצאן כל הנשים אחריה", נשים לשון 

, כלומר כל השכחות )בראשית מא, נא(שכחה, כמו "נשני אלקים" 

על  –שמקורם בכח הרע הזה יצאו מהם "בתופים ומחולות" 

 ידי שהכניעה קליפה זו עם ת"פ מחנות שלה.

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(             

 

 מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה. ותקח

היה אומר בשם חותנו הרה"ק  מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע

מוהרמי"ם מסוליצא זי"ע: דהנה הרה"ק מוהר"מ מפרמישלן 

זי"ע ביאר הטעם שלקחה התף בידה בגלל שקול באשה 

ערוה. ועל פי זה יש לומר דהנה הממונה על ההרהור נקרא 

, ולכן לקחה התף בידה, היינו לילי"ת, והוא בגימטריא תף

  ברשותה, כדי שח"ו לא תזיק.

 

 למען אנסנו הילך בתורתי אם לא.

היינו שילכו בתורתי אפילו בזמן שהוא בחינת לא, שאין 

להם מוחין ודעת והכל אצלם "לא", ובכ"ז ישמרו את 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(           הנסיון.תורתי, זהו עיקר 

 

 והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו.

 –פירוש ביום השישי תהיה לכם הכנה, את אשר יביאו 

האיך תבואו אל שבת קדש. משל לאחד שנתלכלך ברפש 

וטיט והולך להיכל המלך ושוכב שם על מיטות זהב וכסף 

. מי פתי יעשה אשר מוצעות בחור וכרפס ותכלת וארגמן

זאת לבוא בלבוש שק ואפר אל היכל המלך, כי אם עד 

אשר ירחץ ויפשיט מעליו בגדים המטונפים. ובזה הנערה 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(          .באה אל המלך

 

 ם תולעים.וויר

היינו  –דהנה כאשר נופל האדם ח"ו במדת הגאוה 

תידו "וירם", אזי יתבונן ויחשוב בדעתו "תולעים" היינו שע

  הוא שילך לבית עולמו, וכדאי' יזכיר לו יום המיתה.

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(

 

 היום לא תמצאהו בשדה.

אין יכול להשיג קדושת שבת קדש מי שמחשבתו  היינו

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע( הפקר כשדה ואינו שומר עליה.

 

 כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים.

ר"ם, וכאשר יעלו מושיעים לשפוט  הנה עמלק בגימטריא

את הר עשו וימחה זכר עמלק אזי יהיה ה' אחד ושמו אחד, 

ר"ם ישאר י"ג שהוא  –וכאשר תמחה זכ"ר ממספר עמל"ק 

 בגימטריא אח"ד ויהיה ה' אחד ושמו אחד.

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(  



 ו  

 

 
 שירה תש"ס –פ' בשלח  רעוא דרעוין

 

 ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בנ"י ויסעו.
 

מביאים דברי הזוה"ק שאמר הקב"ה למשה בספה"ק 
בעתיקא תליא מילתא. ואע"פ שדברי הזוה"ק הם גבוה מעל 
גבוה אעפ"כ צריך לראות מה נוגע אלינו לעבודת ה'. הנה 

פ ,וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה בספרים הביאו עה"
ה' במצרים וגו' ויאמינו בה' ובמשה עבדו. אז ישיר משה וכו' 
אשירה לה' כי גאה גאה' וגו', דבנ"י שרו לה' על עצם הזכיה 
שנפלה בחלקם שזכו להלל ולשבח להקב"ה, ,כי גאה גאה', 
שהקב"ה כביכול מתרומם ע"י שבנ"י מרוממים אותו, ועוד שרו 

עצם הנס. וצריך להבין מדוע  –ש,סוס ורוכבו רמה בים'  על כך
דוקא אז שרו, והלא כבר התפללו קודם יציאת מצרים' ומה ענין 
השירה דוקא כעת. וקשה בין למ"ד ששרו ביחד ובין למ"ד 

 שכולם ענו אחרי משה.
 

עפ"י דברי הרה"ק ממגיד ממזריטש זי"ע עה"פ ,שוש וי"ל 
נפשי באלוקי', שכל שמחתי היא על כך שאני  אשיש בה' תגל

שמח אני, ע"ז  –יכול וזוכה לשיר ולזמר להקב"ה, ,שוש' 
שאני שש ושמח בקב"ה. וכן אמר רביה"ק  –ש,אשיש בה'' 

מוהר"ב ממז'יבוז, שבברהמ"ז אנחנו אומרים ,נודה לך ה' 
אלוקינו על שהנחלת לאבותינו וגו' ועל שהוצאתנו' וגו' וכן על 

ורה, ,ועל הכל ה' אלוקינו', על מה אנחנו מודים לך ברית ות
ביותר, ,אנחנו מודים לך', על כך שאנו זוכים להודות לך. 
דכשיתבונן האדם יבין ויראה את גודל הזכות שנפלה בחלקו 
שיכול להלל ולשבח להקב"ה. וכמו שאמר הלעכוויטשער, 
שאם אדם יתהלך שמח על עצם היותו יהודי וזוכה להלל 

הקב"ה מובטח לו שלא יחטא. ודבר זה שייך רק ולשבח ל
ביהודים, אבל בגויים, אע"פ ששייכת אצלם איזו בחי' של 
תפילה וכמו שהתפלל דהמע"ה שכשגוי יבוא לביהמ"ק ישמע 
הקב"ה את תפילתו, אבל דבר זה, שמהללים ומשבחים 
להקב"ה בבחי' ,תנו עוז לאלוקים' שישראל נותנים כח בפמליא 

יך רק בבנ"י שזוכים לדבר זה. וכמו שאומרים של מעלה, זה שי
בזמירות: ,ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו להללו ולשבחו ולספר 

,מכל אום גבר עלינו חסדו', ו,לכן בכל לב  –הודו', וזה רק בבנ"י" 
 ובכל נפש ובכל מאד נמליכו ונייחדו'.

 
באוהב ישראל )ואולי בעבודת ישראל( דבקריעת ים ואיתא 
ניסים: נס ראשון, שהמים בים היו עומדים במקום סוף היו ג' 

אחד כשישראל רצו לעבור. והנס השני, שהרי כל הנחלים 
הולכים אל הים, והיו צריכים הנחלים ליעצר כדי שיהיה הים 
יבש. ונס שלישי, שהתהום משקה את האדמה, וכן איתא בגמ' 
שכל טפח שיורד מלמעלה תהום עולה לנגדו ג' טפחים, והיו 

ם לעצור התהום שלא יעלה בשעת קריעת הים. ולפי"ז צריכי
מסביר הפסוק ,וברוח אפיך נערמו מים', שנעשו ערמה אחד על 

השני. ,נצבו כמו נד נוזלים', שנעצרו הנחלים ההולכים אל הים. 
 ,קפאו תהומות בלב ים', שמי התהום לא עלו להשקות את הים.

 
בקוע מסביר מה שהק' באוה"ח, אמאי כשרצה משה לובזה 

את הים לא רצה להיבקע ואמר לו אתה נבראת בשישי ואני 
נבראתי בשלישי וכו', עד שעמד הקב"ה לימין משה וכו', ואצל 
ר' פנחס בן יאיר כשלא רצה הנהר להיבקע דא"ל אתה הולך 
לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני עד שנבקע בעל 

וי"ל, דיש בכוח  כרחו דא"ל שיגזור שלא יעברו בו מים לעולם.
חכמים לגזור דבר בשב ואל תעשה, כגון שופר בשבת ועוד, 
אבל בקום ועשה אי אפשר. ולכן אצל ר' פנחס בן יאיר שהיה 
נהר והיה רק צריך לגזור שהמים לא ימשיכו לזרום לכאן והמים 
שכאן ממילא זורמים למטה וממילא נהיה ליבשה, היה זה בשב 

שהיה קום ועשה, שהיה צריך  ואל תעשה, אבל בקריעת ים סוף
שהמים יעלו על המים שלצידם, היה צריך שיעמוד הקב"ה 

 לימין משה כדי שהים יסכים להיבקע.
 

דמידת החסד ענינה התפשטות עד אין סוף, ובקריעת וידוע 
ים סוף היה הנס דוקא ע"י מידת הדין שיסודה הוא צימצום, 

לאיתנו שהמים הצטמצמו ועלו אחד על השני, וכשחזר הים 
שהתפשטו המים,  -שזה היה במידת החסד שענינה התפשטות 

עי"ז היתה פורענות למצרים שנטבעו בים. וכשראו ישראל דבר 
זה שבא להם הצלה ע"י מידת הדין ופורענות למצרים ע"י מידת 
החסד, מיד ,וירא ישראל את היד הגדולה וגו' אז ישיר משה' 

המצרים צרות התפללו וגו', היינו דבמצרים ידעו שכשעשו להם 
שיביא הקב"ה דינים על המצרים ויינצלו מהם, אמנם כאשר 
אומרים שירות ותשבחות להקב"ה אז בכדי שישראל יזמרו לו 

 עושה הקב"ה נסים וחסדים ומציל את ישראל במידת הדין. 
 

דוקא אז אמרו ,אשירה לה' כי גאה גאה', ששיבחו לה' ולכן 
קב"ה. וזה הביאור בדברי על הזכיה שיש להם לזמר ולשבח ל

הזוה"ק: מה תצעק אלי בעתיקא תליא מילתא, דעתיקא היא 
קודם כל המידות כמו שאומרים בזמירות ו,יהא רעוא מן קדם 
עתיקא קדישא' וכו', שזה קודם כל המידות. וזה שאמר הקב"ה 
למשה שכאן אי"צ להתפלל, דכאן הישועה באה ע"י מידת הדין 

ים, וזהו מידת עתיקא שהיא קודם והפורענות ע"י מידת הרחמ
לכל המידות. ולכן צריך לשיר ולשבח להשי"ת שעי"ז באה 
הישועה במידת דין, ולא רק להתפלל, שאז הפורענות במדת 

 הדין והישועה במידת הרחמים. 
 

השי"ת שנזכה לשיר ולהתפלל לה' באמת, וישפיע יעזור 
 –ה הקב"ה כל מיני ישועות והשפעות טובות, ואז ישיר מש

 השירה לעתיד לבוא בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
 )בלתי מוגה כלל(



 ו  

 

 

 י"ג שבט תשע"ב 
 יו"ד מרן הסב"ק מלעכוויטש זי"ע 

 

לפרעה ולמצרים על  'תנו את כל אשר עשה הוויספר משה לח
ויחד ה'.  אודת ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצלם

לישראל אשר הצילו מיד  ה'יתרו על כל הטובה אשר עשה 
אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד  ה'ויאמר יתרו ברוך  מצרים

וישמח . וברש"י: פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים
רו חדודין חדודין, מצר על נעשה בש :ומדרשו .יתרו, זהו פשוטו

עד עשרה דרי לא תבזי  נו דאמרי אינשי גיוראיהי .אבוד מצרים
 .ארמאה באפיה

 
וישמח יתרו, מובן  -צ"ב, בשלמא לפירוש ויחד לכאו' 

שאמר אח"כ ,ברוך ה'', אבל לפי' שנעשה בשרו חדודין חדודין 
 שכאב לו, איך יכל לומר ,ברוך ה' אשר הציל אתכם' וגו'. -

 
ריבוא שלא אמרו : גנאי הוא למשה וס' )צד.(סנהדרין ובגמ' 

. והק' בתפארת שלמה, שהרי ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך ה'
כלל ישראל אמרו שירה שזה השבח הגדול ביותר, וכדאי' 
במד"ר ,נכון כסאך מאז', לא נתיישבת בכסאך עד אז ישיר. 

' שם לפי וא"כ מה הכוונה שיתרו אמר ברוך ה' ולא ישראל. ותי
 דרכו.
 

יום גדול וקדוש יו"ד של הס"ק מלעכוויטש, זי"ע היום 
ועכ"י. וידוע אודות הדיבורים שאמר, כפי שהוא עצמו אמר 
פעם לאחד ששאלו שדיבוריו אינם כ"כ מתאימים לפסוק, 
אמר: וכי הפסוק קשה שצריך ליישבו? איך בין שווער, ולכן 

בקרבי. ופי' פעם צריך אני לומר דיבורים שיישבו את הפסוק 
את דברי המשנה באבות: איזהו עשיר השמח בחלקו, חלקו 

הכוונה כמאה"כ ,חלקי ה' אמרה נפשי', שכל יהודי יש חלק 
ה בקרבו, כל  יהודי כל מהותו היא חלק הנאצל מאתו ית'. -אלו

איזהו עשיר, מי הוא העשיר האמיתי, דהנה עשיר הוא לכאו' 
ריך כסף בכדי שיוכל אדם שיש לו כל צרכו, שהרי אדם צ

לפרנס את עצמו ובלי כסף אינו יכול לקנות אוכל ולנהל את 
ביתו. ועשיר יש לו כסף הרבה, אבל אם מתעורר אצלו חלילה 
ענין כל שהוא שאינו תלוי בממון אזי כל הון לא יועיל לו, ואע"פ 
שהוא עשיר מ"מ ברגע אחד לא תועיל כל עשירותו. לכן עשיר 

שתמיד טוב לו, ואה"נ שבפרט הממון  באמת הכוונה היא מי
הוא עשיר וטוב לו בענין זה, אך עדיין אינו עשיר בכל הענינים. 

 ולכן השמח בחלקו זהו עשיר בגשמיות.
 

יהודי ששבתו בבית ה' ויושב ולומד  -גם עשיר ברוחניות יש 
בהתמדה ומתפלל מתוך הארה ובהירות. אמנם אם פעם לא 

התפלל כמו שרגיל ואי"ז הולך התפלל כ"כ כמו שרוצה ומנסה ל
וכדו', אזי נשבר בקרבו ומרגיש כי יום זה אינו כראוי, וזה מביאו 
לרפיון לעתים. ויכול לקרות שהוא ממש "נאבד בעצמו" 
)פארלוירען( ונשבר בקרבו, ואח"כ מרגיש כבר שאין לו במה 
לשמוח היום, ואז כבר הלימוד אח"כ אינו כדבעי, אפי' אם 

ן לו כבר את הטעם והחיות. ,איזהו עשיר מנסה מעט מ"מ אי
יש בקרבי  -השמח בחלקו', שמתבונן כי ,חלקי ה' אמרה נפשי' 

חלק אלוק, בורא עולם שלית אתר פנוי מיניה וממלא כל עלמין 
וסובב כל עלמין, כל העולמות הם כבודו ית', ובורא עולם רוצה 

לא לשכון בקרבי, היש לו במה להיות שבור? הרי צריך להיות מ
,חלקי ה' אמרה נפשי'  -שמחה ולהיות תמיד שמח בחלקו 

 (כלל )בלתי מוגה                  )ההמשך חסר לע"ע(.

 

  

 ברוך הבא בשם ה'
 

בשמחה רבה וברגשי ידידות נאמנה מקדמים אנו  
בברכות טוב את פני ידידנו החשוב המסור בלו"נ  

באר חפרוה  ", ידיד נאמן למכון לטובת חצר קדשינו
 "שרים

 הי"ושלמה סלטקין הרב 

 לראות וליראות אשר עלה מהתם להכא

לעול ו "ני יוסף דודאת שמחת הכנס בנו היקר כמר לחוג 

 בצילא דמהימנותא רה ומצוותות
 

ה  ויזכק תעמוד בעדו "זכות רבוהו אהבת קדומיםזכור 
מתוך   להמשיך עוד רבות בשנים בפעליו הברוכים

ח רוב תענוג  "ממנו ומכל יוצ ווירווה .הרחבת הדעת
 ונחת דקדושה מתוך רוב שמחה מרוב כל.

 
 

 

 עריכת השולחן
 

 לרגל הילולת
 זי"עהס"ק מלעכוויטש כ"ק מרן 

 

 י"ג שבטאור ל' אתתקיים אי"ה ביום 
 9.30האוכל של ישיה"ק בשעה  חדרסעודת ההילולא ב

 עריכת השולחן ומיד לאחמ"כ 10.00תפלת מעריב בשעה 
 

 זכותו תגן עלינו ועל ישראל
 

 ולרגל חמשה עשר בשבט
 ומיד לאחמ"כ עריכת השולחן 7.15תפלת מעריב בשעה  .'ביום ג

 



 ו  

 

 מ
 אמרו צדיק כי טוב

 

". בדרך כלל משתמשים "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם

במאמר זה בכדי להודיע ולפרסם גודל כחו של הצדיק להעתיר ולפעול 

ישועות בהיותו בעלמא דקשוט יותר מבהיותו עמנו בעולם החומרי, אך 

בהתאם למה שנכתב במדורנו בגליון הקודם, וכפי שביאר זאת באופן 

 נפלא הרה"ח שלמה יחיאל בשיחתו ברד"ר פר' בא, כי עיקר תכלית

ההתקרבות לצדיק היא בכדי לזכות לאור וחיות פנימית בעבודת הבורא, 

כי הצדיק בהיותו  -הרי שודאי כלפי זאת מכוונים דברי חז"ל אלו  

בעולם העליון גדול כחו יותר ויותר להחיות לב איש יהודי בעבודת 

 קונו.

ישנם מאמרי חז"ל אותם בלתי ניתן להשיג בשכל אנושי, וכל 

היא רק באמונה פשוטה בדבריהם הק' מבלי להבין, אך  שייכותנו אליהם

כמדומה שמאמר זה דוקא כן מושג ומובן בשכל פשוט, די אם נתבונן 

בווארט אחד אשר אמר הצדיק בזמנו לאשר הסתופפו בצילו, ולאחר 

פטירת הצדיק שואבים רבבות יהודים אמונה וחיזוק מווארט זה. כך 

יהם וארחות חייהם, אשר עד היום בדיבורי הצדיקים וכך גם בסיפור מעש

עשרות ומאות שנים  –הזה מתעוררים יהודי לאהבת ה' ויראתו בשומעם 

 לאחמ"כ, את גודל תפארת עבודת הצדיקים בהיותם בהאי עלמא.

עדיין שרויים אנו תחת הרושם של הילולת מרן אדמו"ר הצעיר זי"ע 

ות בהאי שתא, עת הסבנו כאיש אחד להתחזק בדרכי העבודה בעקב

רבוה"ק. ומי יפאר גודל החיזוק לו זוכים אנו בס"ד מדי שנה בהילולת 

לאורו אנו חפצים לצעוד  –מרן הס"ק זי"ע )החל בשבוע הקרוב( 

 "גדולים צדיקים במיתתם". –במעלות העבודה, הרי לך 

בסעודת הילולת אדמוה"צ הזכירו את דבריו של  –ובאותו ענין 

מתאונן על אשר מדברים תמיד רק הגה"צ רבי יצחק הוטנר זצ"ל שהיה 

על המדרגות הגדולות להן זכו הצדיקים ועל שעותיהם הנעלות בהם 

עבדו את יוצרם בלהבת אש, ואין מזכירים את הקשיים והנסיונות אשר 

 ודאי היו חלק בלתי נפרד מעלייתם בסולם העבודה.

אך יתכן שטעם נכון יש בדבר. בעבודתו של איש יהודי קיימים 

נים, ישנם מצבים בהם מרגיש הוא חשק וטעם בעבודתו, וישנם מצבים שו

גם מצבים מסוג אחר בהם העבודה קשה ויבשה. סוד ההצלחה הוא 

כאשר משתדל האדם לזכור ולהזכיר לעצמו את הזמנים המתוקים יותר, 

כך שעבודת ה' נחרטת בתודעתו כדבר טוב וערב ]כמובן שאין תכלית 

 אכמ"ל[.העבודה עבור הרגשת המתיקות. ו

מתארים את  –כאשר מדברים מצורת חייהם הנעלה של הצדיקים 

החיות העצומה והמתיקות הנפלאה שהם הרגישו בעבודתם, מצטיירת 

"טעמו  –עבודת ה' בתודעתנו כדבר מתוק ונפלא שכדאי להשקיע בו 

 וראו כי טוב ה'".

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 מכון

 קוידינוב –"באר חפרוה שרים" 

 שליט"אבנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר 

 
 

 ברכת מזל טוב  

מסור בכל מאודו למען  , נשגר מעומקא דליבא לידידנו היקר והנעלה

 האברך החשוב פרי עץ חיים ,גליונינו "נחלי אורה"
 

 הי"ו חנוך העניך דוב זילברפרבהרב 

 לרגל הולדת בנו למז"ט

 

וירווה  ,ויה"ר שיזכה לגדלו לחנכו ולחכמו לתורה ועבודה כרצונו הטוב

אבותיו הק' מתוך  ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת ותענוג דקדושה לתפארת

 רוב שמחה והרחבת הדעת.
 

 המאחלים מקרב לב,

 מערכת "נחלי אורה"

 וב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקריםברכת מזל ט
 שהשמחה במעונם

 

 רא"כ "חדות התורה" ב"ב –שליט"א יעקב זילברפרב הרה"ג 
 ו"היברוך כהן ג "הרה

 הי"ויוסף חיים פרידמן הרה"ח 
 יםהנכדלהולדת 

 חיפה - הי"וחנוך העניך דוב זילברפרב הרב 
 הי"ופרידמן  אפריםהרב 

 ניםלהולדת הב
 הי"ואלחנן ראובן גולדהבר הרה"ג 

 הי"ושלמה סלטקין הרב 
 כנס בניהם לעותומ"צלה

 הי"ואפרים זינגר  חתןה
 הי"ויעקב זאב טויבנפלד  חתןה

 לנישואיהם
 הי"וגולדהבר חנוך ב' ה

 הי"ויוסף דוד סלטקין הב' 
 להכנסם לעותומ"צ

 

 מס' ב"ב   

 חזרה ק-צח:  י ו

 יא ש
 בשלח

 של"ז בן הרב העניך זילברפרב
 חזרה צ-פח:

 קמז: קג:  יב א

 קמח. קד. יו"ד מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע יג ב

 קמח: קד:  די ג

 טו ד
 ט"ו בשבט

 זילברפרבבן הרב העניך ברית 
 קמט. קה.

 קמט: קה:  טז ה

 חזרה קג.-קא  יז ו

 

 נדבתהגליון 

 א"שליט כהןברוך  גהרה"
 מ בישיבתנו הק'"ר

 

 למזל טוב וינה -ו "הי אוריהרב חיים בנו בן נכדו לרגל הולדת 

 IL.CO. 612@OKMAILדוא"ל  0527608075לתרומות והנצחות וכל עניני הגליון ניתן לפנות לטל' 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלון שבועי בענייני תורת הנפש ותיקון המדות משיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

  חתשע" שלחבערב שבת קדש פרשת   367 ב"ה  

 ויבקעו המים
בפרשתנו מסופר על צאת בני ישראל ממצרים ונס קריעת ים סוף. התורה מספרת 

"ויבקעו המים", חז"ל מדייקים מכך שנאמר "ויבקעו המים" ולא 'ויבקע הים' שנקבעו 

כל המים שיש בעולם. כעת נתבונן בתופעה המדהימה הזאת וננסה ללמוד ממנה 

 לעבודת ה'.

המים שהם  ומים אלא תורה", אם כן מה הכוונה שנבקעמאמר חז"ל ידוע ש"אין 

התורה? ביום השני של מעשה בראשית הקב"ה הבדיל בין מים עליונים למים 

תחתונים, מה הם המים העליונים והתחתונים? הסבר אחד הוא שמים תחתונים הם 

חכמת המדע ומים עליונים חכמת התורה. אבל בתוך התורה אלה שני החלקים שבה 

תורת הנסתר של וגופה של תורה, היא המים התחתונים;  הנגלה של התורה, תורת –

 ןהתורה, נשמת התורה, היא המים העליונים. עוד אפשרות לומר ששני סוגי המים ה

שתי דעות החולקות אחת על השניה, אבל "אלו ואלו דברי אלהים חיים", קיימים 

 בתוך התורה.

להים מרחפת על פני -שובה. כתוב "ורוח אמים הם משל לעוד משהו, לעבודת הת

, ומשיח בא כשאנחנו נעשה תשובה, "רוחו של מלך המשיחזו "המים" ואומרים חז"ל 

ואם כן ישנו קשר בין תשובה למים. "ויבקעו המים" ביחס לתשובה הכוונה לחילוק 

ת ה' תענוג של קרבשיש בין עבודת תשובה עילאה )עליונה(, שהיא שיבה אל ה' מתוך 

עד התאחדות אתו יתברך, לבין תשובה תתאה )תחתונה( שהיא  שיבה אל ה' מתוך 

קיימת עוד חלוקה מקבילה בין שני  תחושת ריחוק, 'עד כמה התרחקתי ממנו יתברך'.

שהיא כתשובה עילאה, שחוזר את ה' מגילוי אהבתו  –סוגי תשובה: תשובה מאהבה 

תחושה של יראה וריחוק ממנו  שהיא כתשובה תתאה, –יתברך, ותשובה מיראה 

 יתברך.

הלא הוא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו,  –חוץ משני אלה, יש עוד דימוי של מים 

עליו כתוב שהוא "מקור מים חיים", על כך דרשו חז"ל "אין מים אלא הקדוש ברוך 

הוא", מה הכוונה "ויבקעו המים" ביחס אליו כביכול? ודאי שה' אחד יחיד ומיוחד 

דות פשוטה ממש, אבל בהתגלות אלינו קיימות שתי צורות: יש איך שהקב"ה באח

 ובלשון החסידות "אור אין סוף הסובב כל עלמין" מולך על כל העולם בצורה כללית

. ויש איך שהקב"ה הוא 'אלקים שלי' פרטי, מתייחס  לכל פרט בבריאה טרנסצנדנטי()

 .)אימננטי( החסידות "אור אין סוף הממלא כל עלמין", ובלשון בפני עצמו

בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, הם חיברו את שני ההפכים האלו, הן בתורה, הן 

ויבאו בני ישראל בתוך בתשובה והן בגילויו יתברך. נעשה רמז קטן לסיום: הפסוק "

של עם ישראל , הכח המיוחד הוי'פעמים  הכל, 1430 –" עולה מספר חשוב הים ביבשה

 בין שני ממדי המים.הוא לגלות שה' הוא הכל והכל הוא ה', ולחבר 

 שיעור וידאו לפרשת בשלח ע"א()על פי 

 מה קודם למה, אהבה ויראה או מחיית עמלק?

צדיקי חב"ד בדרך כלל לא מספרים על חויות על טבעיות שלהם, אבל 

אין כלל שאין בו יוצא מהכלל, והרבי הקודם סיפר שפעם אחת 

כשהתהלך בין תיבות כתבי חסידות של צדיקים הקודמים הופיע לו 

האם בדור שלנו אפשר לדרוש  –ר הזקן, והיה ויכוח ביניהם אדמו"

מאברכים צעירים אהבת ויראת ה'? אדמו"ר הזקן טען שכן, שאין שום 

הבדל בין הדורות הקודמים לדור שלנו, וכל החסידות זה שבשביל 

שאברכים יגיעו לאהבה ויראה, וכפעם כן היום. הרבי הריי"צ התווכח 

הם מה לשים על השלחן ואין להם כר איתו וטען שמאברכים שאין ל

 לישון עליו בלילה, אי אפשר לדרוש מהם אהבה ויראה.

במקום אחר מובא, שהריי"צ אמר שאם החסידות לא מולידה לך אהבה 

בשנות נשיאותו הראשונות, תוך  –ויראה בלב זה עמלק, וכאן הוא אומר 

ם מאשר כדי עלית השלטון הקומוניסטי ברוסיה, והיה רעב ועוני גרועי

מאתים שנה קודם )גם בזמן אדה"ז היו עניים, והוא העדיף עניות זו על 

  שאי אפשר לדרוש אהבה ויראה. –עשירות צרפת( 

אהבה ויראה זה חסד וגבורה )ושרש אהוי"ר הוא בתרין עיטרין 

שבדעת(. איך נסביר את זה כפשוטו? הווארט על עמלק הוא מהמגיד, 

אי גם המגיד שקדם לו, והוא וכשם שאדה"ז תבע אהוי"ר כך וד

מתווכח עם שניהם, לא עקרונית, אלא על המצב בדורו. אבל כך אי 

אפשר לפרש. הוא בטא באופן זה את דברי המגיד, סימן שזה שייך לו 

לא דבר שהוא מגלה על מנת לומר שהוא לא דורש זאת. צריך  –בעצם 

אפשר מה שהוא אומר בחו"ג, שאי  –היא הנותנת  –לומר שהיא היא 

לדרוש היום, כי בעולם הפנימי והחיצוני יש התגברות של קליפת 

עמלק. הקומוניזם זה יותר עמלק ממה שהיה קודם, יותר מנפוליון, 

והיות שיש התגברות עמלק אי אפשר לדרוש. זה שאין כר לישון ואין 

מצב כזה בעם ישראל  –גשמי -לחם לאכול זה לא סתם משהו פיזי

קליפה? עמלק, ספק באמונה, זה מה ששדר משקף עמלק. מה היתה ה

גם היום  –כל השלטון והממשל והפילוסופיה )קומוניזם או משהו אחר 

אם יש כפירה וכפור, אם הכל  –זה קיים(, הכל כפירה. כפירה זה כפור 

קפוא )כמה שנדמה לך שחם בחוץ(, כי כאן זה עולם של כפירה, אז 

ה ויראה כמו שיהודי צריך במצב כזה, לדאבוננו, אי אפשר להגיע לאהב

להגיע. אי אפשר לקיים את המצוות התמידיות של "ואהבת את הוי' 

אלהיך" ו"את הוי' אלהיך תירא", כי יש כאן באמת עמלק. לפי זה 

הלואי שאתה צודק, אבל יש עמלק  –מתווכח הריי"צ עם אדה"ז 

בעולם, אז אתה וכל הצדיקים תדאגו לעזור לנו למחות את זכר עמלק 

חת השמים, ואז נחזור לאהבת ה' ויראת ה'. עד שאנחנו לא מוחים מת

 כאן למטה את עמלק, אין יותר אהבה ויראה.

 (ז"תמוז ס 'ימשיעור ) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

, חמיו של הרבי, שהיה מנהיג של הרבי הריי"צההילולא של  – י' שבט

 –סירות נפש. הוא דרש מהחסידים שכדי להשפיע טוב על עם ישראל מ

 צריך ממש למסור את הנפש, וכך עשו.  –ברוחניות וגם בגשמיות 

כתוב שהחדש הזה בכלל, חדש שבט, הוא חדש של התקשרות לצדיק. 

לכל חדש יש את האות בה ה' ברא את החדש. האות של חדש שבט היא 

, הצדיק חי-בית האות צ היא האות ה-צדיק. לפי סדר האלף – צהאות 

הוא חי בעצמו וגם  –הוא חי, הוא נותן חיות. כתוב "צדיק באמונתו יחיה" 

מחיה את כולם. לכן החדש הזה הוא חדש מיוחד להתקשר נפשית 

לצדיק, לקבל חיות וחשק לעבוד את ה' מה"צדיק יסוד עולם". היום הוא 

המיוחד הקשור להיום, י' שבט. הצדיק  –היום המיוחד המסוגל לכך 

 הרבי הריי"צ, החיות שלו היא חיות של מסירות נפש בשביל עם ישראל.

ה' אומר שהוא רוצה לבוא לגן  –במאמר שלו "באתי לגני אחֹתי כלה" 

שלו, והגן שלו הוא העולם הזה כאשר יהיה כולו דירה לו יתברך. 

י "ועשו ל –כשנעשה מקדש, כל אחד קודם כל יעשה מקדש בלב שלו 

ושנזכה גם לבנות את המקדש בהר הבית  –מקדש ושכנתי בתוכם" 

בירושלים ושם ה' יתגלה. מה פירוש "ושכנתי"? שנראה את ההשגחה 

הפרטית, נראה את השכינה. כשהיו חטאים בתחלת הבריאה השכינה 

הסתלקה, עלתה מרקיע לרקיע עד לרקיע השביעי, וכשבאו צדיקים 

רידו את השכינה למטה בארץ, עד מאברהם אבינו ועד משה רבינו הו

 לעיקר השראת השכינה במשכן. זה נושא המאמר.

שוב, כל ההמשך מדבר על המשכן, על בית המקדש. הקרשים נקראים 

היא סוג של ארז, עץ חזק. אבל שטה גם  שטה ".עצי שטים עֹמדים"

של העולם הזה  שטותרומזת בעבודה הרוחנית שלנו להפוך את ה

העולם הזה היא מה שאדם הולך אחרי תאוות לקדושה. השטות של 

זרות, עושה דברים סתם כי מתחשק לו בלי לעשות חושבים אם זה בא לו 

זו שטות. כתוב ש"אין אדם עובר עבירה אלא אם  –מצד הקדושה או לא 

 לכל אחד יש שטות.  –כן נכנס בו רוח שטות" 

משהו צריך לבטל את השטות, לא לעשות שטויות, אבל יחד עם זה יש 

מהי שאפשר להפוך את השטות לשטות דקדושה.  –עוד יותר נעלה 

שטות דקדושה? הכח המיוחד של הרבי למסור את הנפש, בלי להתחשב 

לעזור ליהודי, לעזור לעם  –בשום דבר ובאף אחד. שאם יש מצוה גדולה 

י עצב" עושים אותה ויהי מה, בלי להתחשב בשום דבר. –ישראל בכלל 

איך להפוך את יש "עצה עמוקה בלב איש"  – עצהון הוא לש עץ שטים"

השטות הלא טובה של העולם הזה למסירות נפש עבור עם ישראל, שטות 

 דקדושה.

לעצי השטים קוראים בתורה קרשים. חומר הגלם הוא עצי שטים, אבל 

 כשכבר מעצבים ומכינים אותם בשביל המשכן הם נקראים קרשים. 

האלה אפשר לעשות עוד מילים. למשל,  ש-ר-ק הרבי אומר שמהאותיות

"מדבר שקר תרחק". כתוב שהעולם הזה  –. שקר הוא הדבר הכי רע שקר

 עולם מלא דברים לא טובים  –הוא "עלמא דשקרא", עולם השקר 

 

 להפוך שטות העולם הזה לשטות דקדושה

 0507951105לקבלת סרטוני הוואצאפ: |  itielgi@pnimi.org.ilלקבלת השיעורים: 

 

 elimiz770@gmail.comניתן להקדיש את העלון לזכות יקיריכם ולזכות בהפצתו ברבים מידי שבוע! 

 

באמת הם לא טובים, הם משקרים. -שמעמידים פנים שהם טובים, אבל בפנימיות

צריכים להזהר  –לא טוב  כמו אחד שמנסה לפתות, כאלו שהוא טוב אבל הוא

ממנו. כל העולם הזה הוא כזה, הוא כאילו מושך, אבל מה שהוא מציע מאחורי 

התוצאות לא טובות )והרי "איזהו חכם הרואה את  –המשיכה הוא לא טוב 

שטות דקליפה.  –מי שהולך אחרי השקר של העולם הזה, זו שטות רעה הנולד"(. 

, לעשות "עצי שטים עֹמדים", להעמיד את השקר של העולם הזה צריכים להפוך

 את השטות במקום הנכון, בקדושה. 

. אמרנו שהחדש הזה הוא קשראיזו עוד מלה אפשר לעשות מאותיות אלה? 

חדש של התקשרות. כתוב בתניא שדעת היא כח ההתקשרות, להתקשר למשהו. 

שטות היא שאדם אבד את הדעת שלו לרגע, ועל זה דעת היא ההיפך משטות. 

 –מר "אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות". אבל מי שקשור נא

להיות קשור לאמת זה גם  אף פעם לא יעשה עבירה. –צריך להיות קשור לאמת 

יתכן שאדם ימשך אחרי  –זה -להיות קשור לצדיק, התקשרות לצדיק.  בלעומת

באים  –מדים" "עצי שטים עֹ –השקר, ואז יהיה לו קשר לשקר ח"ו. את זה הקרש 

להפוך, שהקשר יהיה אך ורק קשר לאמת ולטוב, וקשר כל כך חזק שהוא למעלה 

                            מטעם ודעת, עד כדי מסירות נפש, שטות דקדושה.

 (י' שבט ע"ומשיעור ) 

 

 שינוי תדמית

פעם לפי מה צריך להיות מסוגל, מוכן ומזומן, לשנות דמות, לשנות תדמית, כל 

שהוא רוצה לפעול במציאות, או במציאות הפנימית שלו או במציאות 

לכל מקצוע  –החיצונית של העולם. יש ווארט, גם בחב"ד, שיש הרבה כובעים 

כל פעם הוא לובש את הכובע  –האדם צריך שיהיו לו הרבה כובעים יש כובע. 

ן את לתק –שמתאים לפעולה שהוא רוצה לפעול כעת בתוך המציאות 

המציאות, או המציאות האישית או המציאות הכללית. אם יש לך רק כובע אחד, 

שאתה יכול להיות רק דבר אחד, זה לא טוב. בסוף תזדקן ותתחיל לחקות את 

 עצמך, תהיה קוף של עצמך, כי אין לך הרבה כובעים, אין לך הרבה שמות.

די, -ל ש-, את-לקב"ה יש הרבה שמות, חלקם הם מדותיו כמו אלקים, צבאו

הוי'. מדות הן לבושים. אלקים הוא שם הדין, גבורה. צבאות הם נצח והוד 

די(. שם הוי' הוא תפארת, רחמים. -ל( ויסוד )ש-די הם חסד )א-ל ש-בקבלה. א

שמות אלו הם מה שה' משנה ו"לפי מעשי אני נקרא", הם כל הלבושים, 

כמה, נקודת האין המדים של הלב. מי פושט ולובש אותם? ספירת הח-המדות

            בנפש.                                      

 ו("ב שבט ע"כמשיעור )

 

  

 שנתבשר בשורות טובות

החוש  –. "צדיק אֹכל לשֹבע נפשו" שבט –ובות טשורות בנשמע שחדש טוב, 

עולם, ממלאים -יסוד-, התקשרות לצדיקצשל שבט אכילה והאות של שבט 

את כל אחד מאתנו עם שובע של כחות כדי לקיים את השבועה "תהי צדיק", 

                                                                  "ועמך ֻכלם צדיקים לעולם יירשו ארץ".

 ר"ח שבט ע"ו(משיעור )

 



ָהָעם  ֵחם  ִיּנָ ן  ּפֶ ֱאלִֹהים  ָאַמר  י  ּכִ הּוא  ָקרֹוב  י  ּכִ ים  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ֶאֶרץ  ֶרְך  ּדֶ ֱאלִֹהים  ָנָחם  ְולֹא  ָהָעם  ֶאת  ְרעֹה  ּפַ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ַוְיִהי 
ֵמֶאֶרץ  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ָעלּו  ים  ַוֲחֻמׁשִ סּוף  ַים  ר  ְדּבָ ַהּמִ ֶרְך  ּדֶ ָהָעם  ֶאת  ֱאלִֹהים  ב  ּסֵ ַוּיַ ִמְצָרְיָמה.  בּו  ְוׁשָ ִמְלָחָמה  ְראָֹתם  ּבִ
ֶאְתֶכם  ִיְפקֹד ֱאלִֹהים  קֹד  ּפָ ָרֵאל ֵלאמֹר  ִיׂשְ ֵני  ּבְ יַע ֶאת  ּבִ ִהׁשְ ַע  ּבֵ ַהׁשְ י  ּכִ ִעּמֹו  יֹוֵסף  ַעְצמֹות  ה ֶאת  ח מֹׁשֶ ּקַ ַוּיִ ִמְצָרִים.  

ֶכם. ה ִאּתְ ְוַהֲעִליֶתם ֶאת ַעְצמַֹתי ִמּזֶ

א. הַהִּׁשָלְחּות ממצרים

בעצם שלושת הפסוקים, הם ההקדמה ל"ויסעו". "ויסעו מסכות ויחנו באתם בקצה המדבר". זה כולל את 
המהלך האלֹקי – "ולא נחם אלֹקים דרך ארץ פלשתים – ויסב אלֹקים את העם דרך המדבר"; וזה כולל את 
יוסף". ואמנם לא בכל מקום שמופיע "ויהי" זה לשון  – "ויקח משה את עצמות  הכח היוצא – "וחמושים" 
צער, יש ככה ויש ככה )גמרא במגילה(, אבל אנחנו מוצאים בפסוק שמתאר את היציאה קצת ממשמעות 
הצער, הקושי – "ויהי בשלח פרעה את העם" ולא "בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז", וגם לא "ובני 
ישראל יוצאים ביד רמה", וגם אפילו לא "ויהי ביום הזה הוציא ד' את בני ישראל מארץ מצרים". יש פסוקים 

כאלה, אבל אצלנו "ויהי בשלח פרעה את העם" – כביכול הפעולה מתחילה מפרעה.

בשלח",  "ויהי  ע"י  מגיעה  מהגלות  והיציאה  מקרים  שיש  במישור  רק  לא  מגלות.  היציאה  פשוטה  לא 
חות שיחד  מהתעוררות חיצונית, כביכול בעל כורחם; אלא גם ש"ויהי בשלח פרעה את העם" מלמד על כֹּ
– עדיין לא מבוררים. בעל  עם היציאה ממצרים, או, על-אף היציאה ממצרים, או, בגלל היציאה ממצרים 
הטורים אומר, "את העם" בגימטריא 'גם ערב רב'. זה לא רק 'בני ישראל'. תמיד אנחנו מוצאים: "ויסעו בני 
ישראל מרעמסס סוכותה" -  בני ישראל, "ויהי בעצם היום הזה הוציא ד' את בני ישראל מארץ מצרים", "ליל 
שמורים הוא... הוא הלילה הזה לד' ִשמורים לכל בני ישראל לדורותם", "ובני ישראל יוצאים ביד רמה". אבל 
יש גם את 'העם', ערב רב. בחינות לא מבוררות, מחוברות לישראל, אבל אינן ישראליות. ואולי בחינת "ויהי 
בשלח פרעה" מתייחסת אל הבחינות הללו, שבאיזשהו מקום הן רק מצטרפות, במקורם הם לא בני חורין. 
ויסב אלֹקים את  ינחם העם בראותם מלחמה...  "ולא נחם אלֹקים דרך ארץ פלשתים... כי אמר אלֹקים פן 
העם", אבל בני ישראל – לא היו נזקקים לזה. וממילא זו ההבנה ש'עשאוה כמצודה שאין בה דגן', 'כמצולה 
שאין בה דגים' – אפשר שלא כל הדגים הם עם סנפיר וקשקשת, ולא כל הדגן כבר הופרש, יש גם בחינת 
טבל. ואמנם, כמו שכותב הרב, כח העיכול הישראלי לא הספיק להתמודד עם כל קליטת העליה הזו, או 
היציאה הזו, או השליחה הזאת )'עליה' זה "עלו בני ישראל"(. ואמנם, גם כן כותב הרב )בקבצים(, יקח זמן, 
אבל עצת משה, ולקיחתו את הערב-רב – תצליח. אבל פשוט – זה לא1. "ויהי בשלח פרעה" – פרשת היציאה 

היא "בשלח פרעה"

1  דברי הרב לאחר השיעור: הגרות היא בחינה ממצעת בין ישראל לעמים. יש טוב שמפוזר בעולם, הגרים הם סגולה 
ישראלית שהתפזרה. 'נשמתם היתה על הר סיני'. צד נוסף בהם הוא העילוי של כל העולם בכלל, של כל המציאות, 
'הנפש אשר עשו בחרן'. לפי המדרגות, יש גרים שהם בבחינת חלק מישראל ויש שמבטאים את עילוי העולם כולו יחד 
עם עילויים של ישראל, הטוב שמתגלה על ידי ישראל בכל העולם. הטוב מקובץ אצל ישראל כאומה אבל מפוזר אצל 

אומות העולם בכלל.

הרב יאיר גזבר
לפרשת השבוע

פרשת
בשלח

בס"ד י שבט ה'תשע"ח



ב. ההתמודדות מקנה את כח ההתעלות

כניסה,  כדי  עד  ההתעלות  יכולת  למדרגה,  ממדרגה  העילוי  יכולת  פלשתים".  ארץ  דרך  אלֹקים  נחם  "ולא 
מצרכת התמודדות, לכתחילה. זה לא רק "פן ינחם העם בראותם מלחמה", 'מלחמה קרובה, יחשבו מחשבה 
שיצאו, ויתנו לב לשוב' )רש"י(, עוד נפגוש את זה; אלא יש כאן עניין, שהתהליך שבו נקנית יכולת העילוי – 
גם לעם, ואפשר שגם לבני ישראל – מצריך הליכה דרךהמדבר. "דרך המדבר", הרבה 'מדבר' יש פה: "ויחנו 
באתם בקצה המדבר", "סגר עליהם המדבר", הולכים במדבר. זה חלק מהמשך תהליך שחרור הדיבור, המשך 
העילוי: מ"לא איש דברים אנכי", מ"כבד פה וכבד לשון" – עד "אלה הדברים אשר דבר2", עד הכניסה לארץ 
ישראל, עד המפגש עם התורה שעל הפה, דרך המדבר. המדבר3 הוא התמודדות – "ויענך וירעיבך ויאכילך... 

ולמען נסותך", "נס להתנוסס". כלומר, עדיין יוצאים ממצרים, עדיין משתחררים.

כבר נפגשנו עם "ליל שמורים הוא לד' להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה לד'". "שמורים" – 'משומר ובא 
מן המזיקין', זו איזושהי בחינה עליונה שאין בה מזיקין, מדרגה עליונה של ישראל שאין כח להזיק להם, שאין 
כח למזיקין להגיע לשם. אעפ"כ, עצם השינוי, להיות "צב-אות ד'", והמפגש עם המדרגה הזאת במילואה – 
נעשה ע"י הקב"ה, הוא המוציא. ויש תהליך שמתוך המפגש עם גודל המדרגה הזאת בליל השמורים, צריכים 
ישראל להתגדל, להתעדן, ולמצוא מתוך מהלך עילוי מדרגה אחרי מדרגה, מתוך עבודה שלהם את אותה 

מדרגה, להגיע לאותה מדרגה, בבחינת 'פנים בפנים'.

"פנים בפנים דיבר ד' עמכם בהר מתוך האש". זו מדרגה של התעלות מתוך מ"ט שערי טומאה, מתוך בחינה 
נא( אל  )ישעיה  "ואשים דברי בפיך"  והללו'. להגיע מתוך עבודה אל מתן תורה, אל הדיבור, אל  'הללו  של 
המדרגה  קניית   – טומאה  שערי  מ"ט  מתוך  עילוי  חמישים,  של  עליה  כאן  יש  ישראל'.  בני  עלו  ם  ה'ֲוַחִמׁשִ
ָהֵאׁש(. ומתוך זה, המשך  ִמּתֹוְך  ָהר  ּבָ ֶכם  ִעּמָ ר ד'  ּבֶ )ּדִ בקודש. זה לעומת זה, ועד המפגש של ה'פנים בפנים' 

היציאה, המשך העבודה, גם לאחר מתן תורה.

ג. הכח המחבר

בתוך  ישראל  ִהמצאות  שע"י  האסיפה  מלאכת  נגמרה  יוסף.  של  הכח  עמו",  יוסף  עצמות  את  משה  "ויקח 
מצרים, ועכשיו זו האסיפה הנסתרת, האסיפה של בחינת "עצמֹות יוסף", האסיפה ע"י בחינה של ארונו של 
יוסף בתוך היאור. כי במציאות – "וימת יוסף", ומתוך כך, "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף". 
ומכאן הכח, לכאורה, להתמודד עם בחינת יוסף – "הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף... 
ועלה מן הארץ". שתי הבחינות: גם כפשוטו, "ועלה מן הארץ" – 'על כרחנו', ומה שרש"י מביא שם 'ורבותינו 
דרשוהו כאדם שמקלל ותולה קללתו בחברו' – שתי הבחינות, של ועלה בעל כרחנו וה'עליה-ִעם', בבחינת 
"והם יירשוה" – לקיחת כל טוב מצרים. מין איזה כח אוסף ומוסיף )ּכֹחו של יוסף4(, אז זה הכח שעשה את 
מצרים כמצודה וכמצולה וזה הכח שבעצם מקבץ בזמן שישראל יוצאים מן הגלות, "עצמות יוסף". וזה הכח 
שמוביל את ישראל בדרך, וזה הכח שמּכֹחו ישראל עוברים את כל סיבוכי הדרך. "הים ראה וינס" – 'מה ראה? 
ארונו של יוסף ראה' – "וינס ויצא החוצה". מה טיבו של ארון זה? כח יוסף הוא הכח המעלה מהגלות ומביא 

2  כפי שכבר נזכר בשבועות הקודמים, תהליך יציאתם של ישראל ממצרים הוא תהליך של גאולת כח הדיבור – הוצאה 
ישראל  ביציאת  נקנית  ידיהם  על  העולם  וקידום  ישראל  של  הפעולה  יכולת  ישראל.  של  ההנהגה  יכולת  של  לפועל 

ממצרים, והמשך קניין הכח הזה של ישראל נמצא אחרי יציאת מצרים בהליכתם של ישראל במדבר.

דברי הרב לאחר השיעור: הִמדבר מופיע מול הישוב, יציאה מן הסדר לעומת הופעתו. יש במדבר גם בחינת הפקר    3
)שמבטא את מקום נתינתה של תורה למשל( אך יש בו בחינה של קניית מדרגה, אדם שנמצא בדרך עובר תהליך שבו 
קונה, תורה שנמצאת בדרך ג"כ כך. עד הופעתה של תורה בשלמות. 'שייבנה בית המקדש ותן חלקנו בתורתך' – החלק 

בתורה בשלמות תלוי בבנין בית המקדש.

ן  מֹו יֹוֵסף ֵלאמֹר יֵסף ד' ִלי ּבֵ ְקָרא ֶאת ׁשְ י: ַוּתִ תִֽ ן ַוּתֹאֶמר ָאַסף ֱאלִֹהים ֶאת ֶחְרּפָ ֶלד ּבֵ ַהר ַוּתֵ 4  כפי שמצינו בביאור שמו: "ַוּתַ
ר". ַאחֵֽ



לארץ ישראל. זה הכח שמכשיר את ישראל בחיבור בין שמיים וארץ, בחיבור מהתנהלות שמימית להתנהלות 
ארצית-שמימית. כח שמעביר את ישראל ממציאות של חיי גלות שמנותקים מבחינת ארץ, ַעם מרחף – לעם 

שמתגלה בארץ, בבחינת יוסף הצדיק – 'הוא בצדקותו' )רש"י שמות א(, "כי כל בשמיים ובארץ".

ד. שחרור מתמשך

בני  על   – ישראל"  לבני  פרעה  "ואמר  יצאנו.  לא  עדיין  שבאמת   – הדיבור?  מה  לאמר".  משה  אל  ד'  "וידבר 
אומה  באמת  לא  הם  עולם,  לנהל  יודעים  באמת  לא  הם  המדבר",  עליהם  סגר  בארץ,  הם  "נבוכים  ישראל, 
ששייכת לארץ. גם המילה 'בארץ' היא לכאורה מיותרת: 'ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם – במדבר'. אבל 
כתוב "נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר" – אין להם באמת יכולת דיבור, אין להם באמת יכולת הנהגה, 
ויחנו". אבל הקב"ה אומר  "וישובו  כלואים, הנה הם שבים לאחוריהם,  נבוכים שם,  להנהיג את הארץ. הם 
"וישובו ויחנו לפני פי החירות" – 'נעשו שם בני חורין', השתחרר הפה. הם כן יודעים לדבר, ועם הדיבור שלהם 
הם כן יודעים להנהיג את הארץ ולא "נבוכים הם בארץ". ויש עוד עניין – ביחס לפרעה, מצרים, מיצרי עולם, 
וגם ביחס לישראל. כלומר זה לא רק "וידעו מצרים כי אני ד'", אלא זה גם "ויאמינו בד' ובמשה עבדו". זה עוד 
משהו שצריך לשחרר, עוד עוד. עד שיגיע השחרור הגדול של "המכתב מכתב אלֹקים חרות על הלוחות" – 

'אין לך בן חורין', כלומר פי החירות באמת מגיע ו'ָחרות על'.

ה. סיבוכים בתוך הגאולה

"ויחזק ד' את לב פרעה וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה" – ממש לא נבוכים. "וירדפו 
מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים... וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם" – בלב 
אחד כאיש אחד, שר של מצרים. "ויצעקו בני ישראל אל משה... חדל ממנו... כי טוב לנו עבוד את מצרים...", 
רק לפני רגע קראנו "ובני ישראל יוצאים ביד רמה"! "ויפגעו את משה ואת אהרון נצבים לקראתם בצאתם 
מאת פרעה... ירא ד' עליכם וישפוט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה...". "הלא זה הדבר אשר דברנו 
אליך במצרים" – שואל רש"י, 'והיכן דיברו? – "ירא ד' עליכם וישפוט"' אז מי זה? – זה "ויפגעו את משה ואת 

אהרון נצבים". מי זה נצבים? דתן ואבירם, שנאמר "ויצאו נצבים פתח אהליהם".

אז "ויצעקו בני ישראל אל ד'" – תפסו אומנות אבותם: "אל המקום אשר עמד שם", "לשוח בשדה", "ויפגע 
במקום". כל זה בא לידי ביטוי ב"ויצעקו". "וחמושים עלו בני ישראל" – אומר רש"י, 'אין חמושים אלא מזויינים' 
ביטוי  זה  גם  ובבעותי'.  'בצלותי   – ובקשתי"  בחרבי  האמורי  מיד  לקחתי  "אשר  אבותיהם:  אומנות  תפסו   –
של שחרור הדיבור, אבל עדיין סיבוכים. "מי שמך לאיש שר ושופט עלינו... ויאמר משה אכן נודע הדבר" – 
'מפני מה נשתעבדו בני ישראל בפרך, שיש בהם דלטורין'. יש פגם בדיבור. "הלא זה הדבר אשר דברנו אליך 
במצרים" – זה חידוש: שגם לפי הפירוש השלישי של "וחמושים" – אחד מתוך חמשה, שארבע חמישיות מתו 
בשלשה הימים של החושך, יוצא שהשנים האלה הם חלק מה'אחד-מחמישים', דתן ואבירם. בעצם לומר לנו 
שגם אם "בני ישראל יוצאים ביד רמה", וגם ברוממות גדולה ביותר – יקח זמן עד הבירור שמשאיר את הּכֹחות 
המתנגדים לגאולת ישראל עמוק באדמה. יקח זמן עד ש'פיהם הכשילם' )רש"י )במדבר ט"ז,יב( במחלוקת 
קרח דתן ואבירם( – כמה הפה מופיע בסוגיה הזו, "לא נעלה". זה לא שישראל יוצאים מגלות וכולם צדיקים, 

יש סיבוכים, "טוב לנו עבוד את מצרים". גם בתוך תהליכי גאולה יש כאלה שמתנגדים לה. 

ו. הפגשת העומק בניתוק האלֹקי

"התייצבו וראו את ישועת ד'... כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם... ד' ילחם 
לכם ואתם תחרישון". הניתוק, הפירוד, המלא, בין מצרים לבין ישראל, או היציאה המוחלטת – היא מעשה 



שמיים. היא "ד' ילחם לכם ואתם תחרישון", היא "ויסע מלאך האלֹקים ההולך לפניהם וילך מאחריהם... בין 
מחנה מצרים ובין מחנה ישראל". זה לא המלחמה של "פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה" – למה 
וההגעה  הניתוק ממצרים  ילחם להם. אבל כאן  כל המלחמות  כי לא  ילחם להם?  ד'  יראה, הרי  שישוב אם 
למצב של "אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם" – זה מעשה אלֹקים. זה מעשה אלֹקים שבוקע 
את הים, זה מעשה אלֹקים שמעביר את ישראל ביבשה בתוך הים, ושאותו ים מטביע את מצרים. זה ניתוק 
שהוא שמימי, הוא ניסי, הוא מעשה שמיים. אפשר אולי לומר, הוא מפגיש בעומק, את מה שאמר פרעה 
"מי ד' אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל. לא ידעתי את ד' וגם את ישראל לא אשלח", ודברנו על מדרגת 
ה'מי'. בהיפוך האותיות מתברר מאד מאד, שהם הולכים ו"מרכבות פרעה וחילו ירה בים", מפגש עם ה'מי'. 
ם עלו בני ישראל' – י"ם ימים, במפגש עם ה"וראו מי  וגם ישראל עוברים את ה'מי', עוברים את הים. זה 'ֲוַחִמׁשִ

ברא אלה", גילוי המדרגה הישראלית בשלמות5.

ומתוך יציאת מצרים, מתוך קריעת ים סוף, "ויבואו מרתה"; שם המיתוק של המרירות – שהוא מגמת הכל. 
זה  לפני המדרגה של תורה מן השמים,  ואח"כ המפגש עם המן, הוא בעצם המפגש עם לחם מן השמיים 
גילוי המדרגה. ישראל עולים לאט לאט, נפגשים עם "לחם אבירים" ואח"כ נפגשים עם דברי אלֹקים חיים. 
ובהתחלה אוכלים את הלחם, ואח"כ "ואשים דברי בפיך", "לא רעב ללחם... כי אם לשמוע" – "תעבדון את 
ועוד לא  "ולקחתי" – שמתברר במפגש עם תורה.  "וגאלתי",  "והצלתי"  "והוצאתי"  האלֹקים על ההר הזה". 
הספקנו להפגש עם מלחמת עמלק, עם הרפידים. אבל כמו שמסיימת הפרשה "כי יד על כס י-ה מלחמה לד' 
בעמלק מדֹר דֹר" – זה התמצית של כל המהלך, אנחנו יוצאים ממצרים, יוצאים ויוצאים ויוצאים, ונלחמים, 

עד "מחה אמחה", עד "לא תשכח", עד 'יהא שמיה רבא מברך'6, "ד' אחד ושמו אחד". בעז"ה! בקרוב ממש!

שבת שלום! 

העריכה באחרית העורכים בלבד.
siharavgizbar@gmail.com :לקבלת השיחה בדוא"ל יש לשלוח בקשה אל

5  "וראו מי ברא אלה" מבטא את החיבור השלם והמתוקן בין בחינת ה'מי', הבורא )הנסתר( לבין הבריאה, המצוי, 'אלה'. 
חיבור שמגיע מתוך העשיה האנושית המתקנת – "שאו מרום עיניכם", חמישים הימים של עבודת ההתקדמות והתיקון, 

היציאה מנ' שערי טומאה עד למדרגת קבלת התורה במעמד הר סיני.

6  "פי' במחזור ויטרי יהא שמיה רבא שזו תפלה שאנו מתפללין שימלא שמו כדכתיב )שמות יז( כי יד על כס י-ה שלא 
יהא שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה זרעו של עמלק ופירושו כך יהא שמי''ה שם י-ה רבא כלומר שאנו מתפללין שיהא 

שמו גדול ושלם ומבורך לעולם הוי תפלה אחרת כלומר ומבורך לעולם הבא" )תוס' ברכות ג.(.













  
  

  

 
















 
המאור שבתורה

 















  











 







קיו כל ויך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אל'  בפרשתן כתיב
ויש להבין '. תטה אזנים לדקדק בהם -והאזנת 'רש"י וכתב  המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך'.

, מהו 'תטה המצוות נאמר והישר בעיניו תעשה, שזה קיוםדקדק בהם, ובפרט צ"ע אחר שכבר לאזניים  להטותמה הכונה 
  ומה יש לו עוד לדקדק בהם.הלוא כבר שמע וכבר קיים המצוות,  אזני לדקדק במצוותיו',






'. והנה לא מצינו לא אשים עליך כי אני ה' רופאךכל המחלה אשר שמתי במצרים ' בונן בהמשך דברי הכתובעוד יש להת
כוונת הכתוב דידן על עשרת המכות שהוכו מצרים, בהכרח וא"כ עשרת המכות, מלבד מחלה, שתקפה את מצרים איזו 

ים רעים ית ונאמנות וחלולותך ואת מכות זרעך מכות גדו'והפלא ה' את מכ מצינו כן להדיא בכתוב באמת ו
מפני המכות  -רת מפניהם ורש"י שם 'אשר יגופי רת מפניהם ודבקו בך'.וונאמנים. והשיב בך את כל מדוה מצרים אשר יג

תדע שכן כתיב אם שמוע כשהיו ישראל רואים מכות משונות הבאות על מצרים היו יראים מהם שלא יבואו גם עליהם, 
מעתה יש  אין את האדם אלא בדבר שהוא יגור ממנו'., אין מירוגו' כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך

ועי' מצרים'. ב אשר שמתי המכהכל אמר 'נאשר שמתי במצרים, ולא  המחלהכל  למה נאמרלתמוה בלשון הכתוב 
  מש"כ בזה בדרך הפשט.  במלבי"ם

בעשרת המכות שהוכו אעפ"כ לא הוכו ווקעים במ"ט שערי טומאה, שהיו עם בני ישראל מ עוד יש להבין, מאחר ובמצרים
ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן עד שגדול, השכינה ה ישעתה אחר שכבר זכו לגילו י תיתייכהמצרים, מ

  כן. לסבורמהיכי תיתי מכות מצרים, קא עתה יקבלו את וודשבוזי, 





תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה, הללו אלו   פותו'בעלי אס בגמרא  איתאוהנה 
לין והללו מכשירין. שמא יאמר אדם היאך אני למד תורה מטמאין והללו מטהרין, הללו אוסרין והללו מתירין, הללו פוס

הוא, ל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים ברוך -א ,עה אחדוכולם נתנו מר  תלמוד לומר ,מעתה
אף אתה עשה אזניך כאפרכסת, וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי  .רים האלהים את כל הדבקוידבר אל דכתיב 

ש"י 'עשה ובר מטמאים ואת דברי מטהרים, את דברי אוסרין ואת דברי מתירין, את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין'. 
קבע חין אי זה יכשר אזנך שומעת ולמוד, ודע דברי כולן, וכשתדע להבעשה  ,מאחר שכולן לבן לשמים -אפרכסת אזניך כ

 את השייכות בין האזנה ברורה בינת הלב, וצריך להבין מההרי שעשיית האוזן כאפרכסת שייכת לענין הלכה כמותו'. 
אדם לכדי להבנת הלב, שהאזנה מורה על האזנה מוחית ושכלית, והבנת הלב היא בחינת ההרגש, והיאך מכל זה יבוא ה

  הכרעה אי זה יוכשר.





 שכתב ,ש"הרש הגאון של הנפלאים ובדברינפתח האוזן, תחילה וראש  בעניןפתח דברינו יאיר בהקדמת ב' חידושים 
 דוד אמר ועליהם ,חסד כלפי מטה  חסד ורב אומרים הלל בית'  ה"בר התמוהים הגמרא דבריאת  ליישב

חסד כלפי הטיהה עניןדאהבתי כי ישמע ה', את  זה בכתוב מוצאים היאך תמוה והוא'. קולי את' ה ישמע כי הבתי ,
 ולי דלותי  וכתיב ,מות חבלי אפפוני  ביה דכתיב - אהבתי דוד אמר ועליהם' ל"בזה בדוחק כתבו שם' והתוס
 בעוד ,בתהלים הפרק תחילת הגמרא נקטה למה, לעין ניכר והדוחק'. ומושיע מטה חסד רב במצות דל כשהוא ,יהושיע
 הגאון ב"מש שמעתי ואני' כתב בהגהותיו ש"הרשאמנם  אחר מכן.לכמה פסוקים ממה שנאמר  היא הראיה שעיקר

 דמטה לומרצה ור, מאזנים מלשון ליה ודריש ,'לי אזנו הטה כי' מן הוא דיוקא דעיקר, ל"ז מאיליא מנשה' מ המפורסם



 
 כף את שהטה היינו, לי אזנו הטה כי' וגו אהבתי דוד אמר ועליהם חסד כלפי מטה שאמרו וזהו. זכות לצד המאזנים לי

  '. ח"ודפח, לחסד המאזנים
שגילו במחקרם וחכמתם בחכמת הרפואה, שמקום  גוף האדם,חוקרי  הללו נאמר מה שחידשו בדברי הגמרא ובאמת

נמצא תחת ולילך באופן מיושר בלא לנוד אנה אנה,  ביציבותיוכל לעמוד הוא שיווי המשקל שהאדם האיזון בגוף האדם, 
מי שנפגע באזנו ממכה, וע"כ אורחותיו, את ומיישרים  האדםאת  מייצביםב' משקלות שהם  , שם מצוייםאוזני האדם
אלפי שנים קודם שחקרו החוקרים,  בגמרא, וכאמור ענין זה כבר נאמר כוח האיזון הנדרשד לאיבויכול לגרום פעמים שזה 

ע"מ לאזן את עמידת והילוך שהקב"ה הניח בו משקלות לפי , ע"ש האיזון, בשם זה אבר האוזןוע"כ נקרא בלשון הקודש 
  האדם.






. אמר ישעיה שמעו שמים  האזינו השמים ותשמע הארץ' עפ"ד המדרש נפלא מצינו עוד חידוש 
עקיבא מלמד כשאמר משה את התורה  בי, מה ראה ישעיה לומר שמעו שמים והאזיני ארץ, אמר רוהאזיני ארץ 

בשמים היה, ומדבר עם השמים כאדם שהוא מדבר עם חבירו שאמר האזינו השמים, וראה הארץ רחוקה ממנו, ואמר 
ה שהיה בארץ, אמר שמעו שמים, שהיו הן רחוקים ממנו, אחר כך אמר האזיני ארץ, ותשמע הארץ אמרי פי, אבל ישעי

  י מגדיםהפר'. נמצינו למדים שהאזנה היא מקרוב, ושמיעה היא מרחוק, ועפ"ז כתב שהיתה קרובה לו
אב"ד דק"ק לבוב והגליל,  ראפאפורט ז"להגאון רבינו חיים כהן 'שמעתי בשם  ביאור נפלא בנוסח מוסף דראש השנה, וז"ל

שומע קול שופר פשוט צדיק מעיקרא, ומאזין תרועה בעל תשובה לבו נשבר, יותר מקרוב, על דרך האזינו השמים ואדברה 
ותשמע הארץ, האזנה בקרוב, שמיעה מרחוק ואין דומה לך, מלך בשר ודם אין משתמש בכלים שבורים, דברי פי חכם 

   חן'.
, בנוסח תפלה ראש השנה חכם ספרדי'שמעתי בשם  כתב וזלה"קש,  תולדות יעקב יוסףפה"ק בסנמצא זה ו

כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך, דאין לו שחר כלל. ואמר, דמצינו מדת הקדוש ברוך הוא היפך 
ודת עובד המלך מנעוריו ולא נמצא עולתה בו כי ישר הוא בעב חדלו ב' עבדים, א ומדת בשר ודם, כי מלך בשר ודם שהי

חזר בו ונעשה עבד נאמן, בוודאי אהבת המלך לזה העבד הנאמן מנעוריו, יותר  רי זההמלך, ועבד ב' מרד במלך ואח
שלימה אהבתו מאהבת העבד שמרד בו תחלה. מה שאין כן מדת הקדוש ברוך הוא אינו כך, שאוהב יותר לבעל תשובה 

בספר מקום שבעלי תשובה עומדין אפילו צדיקים גמורים אין יכולין לעמוד. והנה  ש"ס דיקים גמורים, וכמצ
כתב דצדיק גמור נקרא שופר, ובעל תשובה נקרא תרועה, ע"ש. והנה שמיעה הוא מרחוק, האזנה מקרוב. ובזה  של"ה

וקשה הא הוא היפך הטבע,  ,ועה, היינו לבעל תשובה מקרובן תריובן כי אתה שומע קול שופר, ר"ל מרחוק לצדיק, ומאזי
[ולהעיר שהרה"ק הכהן הגדול מפולנאה בעל התולדות יעקב יוסף זיע"א,  ומשני באמת אין דומה לך בזה מצד רחמנותו, וק"ל, ודפח"ח'.

משום עצמו, היה בדורו של רבינו חיים כהן ראפאפורט זצ"ל שהביא הפרמ"ג, והתולדות יעקב יוסף מביא מאמר זה בשם חכם ספרדי, ורבינו חיים כהן הביאו 
  ..], והוא פלאיאחדושניהם נתנבאו בסגנון 






ב' חידושים נפלאים בגדר האזנה, האזנה היא מקרוב, כי הטה אזנו לי, שמטה ומשפיל עצמו לשמוע  נמצינו למדים
 פע" פרשתןהכתוב דמקרוב, וענין האזנה מורה גם על איזון במאזני הדעת, באופן שוה ומיושר, ובזה נבוא לביאור דברי 

אמר ' בענין המחלות אמרו בגמרא הנה אשים עליך'. ו'כל המחלה אשר שמתי במצרים לא  כתיב ,רש"ידברי 
 .'הדרוקן רבה, מי רגלים רבין ירקון רבהצואה רבה שחין רבה, ונא, אמר רב קטינא אמר ריש לקיש דם רבה רבה בר רב ה

ביאור הדברים, שהקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו, ברא את טבע גוף האדם, להיותו מאוזן בתכלית השלמות, ממוזג ושווה 
עלול לבוא על , אמנם כאשר יגבר איזה מן המינים יתר על המידה, והמינים שמרכיבים את גוף האדםמכל הבחינות 

שה ושך עויוצר אור ובורא ח'  רד"קהלשון  , והא לךהמין האחד על חבירובסיבת ריבוי חולי ומיחוש , האדם
פירוש עושה שלום בין התולדות שהם הפוכות בטבעם, ובהסכמת ארבעה תולדות , שה כל אלהוע ה'שלום ובורא רע אני 

או הלחה  ,או החמה על הקרה ,הקרה על החמה ,ואם תכבד אחת מהם על חברתם ,והוא שלום יהיה בריאות הגוףאלה 
  '.זהו חלי הגוף שהוא רע ,לחההאו היבשה על  ,על היבשה








 




מפני המכות כשהיו ישראל רואים  -רת מפניהם ווהשיב בך את כל מדוה מצרים אשר יג'וזהו עומק המכוון בדברי רש"י 
למדנו מדברי רש"י שיראתם היתה מכוח '. הבאות על מצרים היו יראים מהם שלא יבואו גם עליהם משונותמכות 

מכות משונות, שרבה בהם חסרון האיזון עד מאד, הביא עליהם הקב"ה '. היינו שינוי הסדר הרגיל, שהמשונות'המכות 
נקראו בשם דקאי על מכות מצרים, ש'. אשר שמתי במצרים לא אשים עליך המחלהכל ביאור הכתוב דפרשתן ' נמצא

והיא היא וסיבתן, שהם כבחינת המחלות, שבאים מהתרבות כוח אחד על הכוח האחר, מחלה, כדי לרמז על שורשן 
יו שם מכות משונות זו מזו, ההמחלה אשר שמתי במצרים, שעיקר החולי הוא שינוי האיזון בין התולדות, וע"כ אע"פ ש

הביאו לבחינה זו ותכלית זו שלא הרי השחין כהרי הדם וכיוב"ז, מ"מ נקראו כולם בשם אחד 'מחלה'. לפי שכל המכות 
  .לענין מחלה אחד וג הראוי, ונתאחדו כל המכות כולןשל חיסור האיזון והמיז






 .'והאזנת למצותיויך והישר בעיניו תעשה קאם שמוע תשמע לקול ה' אל' דידן דברי הכתובאת עתה נעלה ונבוא לבאר 
יותר, שהוא שומע ועומק הענין בזה, שאחר שאיש ישראל עומד בדרגה הגבוהה ב בהם'.תטה אזנים לדקדק ופירש"י '

לא די בזה שהוא עושה הישר בעיני ה', היינו שכל מעשיו מיושרים ונאים כלפי מעלה, עדיין יש לו ליזהר לקול ה' אלקים, 
שלשון הטיה היא כנגד החידוש  היינו תטה אזנים לדקדק בהם'.פירש רש"י 'כמו שמאד בענין 'והאזנת למצוותיו'. ו

וכנגד החידוש השני נתחדש , קרוב ומורגל במצוותלהיות  הראשון בדבר האוזן, שהוא ענין הקרבה וההטיה, והכונה בזה
, לידע את הדרך יילך בה אוזןומ מיושר להיותידקדק בבחינת מאזניים , תטה אזניים, מאזנייםבבחינת שיש לו לדקדק 

שאף איש ישראל שמקיים המצוות באופן נעלה, והוא בבחינת 'אם שמוע תשמע  והמכוון בזה,ואת המעשה אשר יעשה, 
לקול ה' אלקיך', ואף בבחינת 'והישר בעיניו תעשה', עדיין הוא צריך לידע אם המעשה שהוא עושה עתה, הוא מעשה 

  כתיב ,רמו קראי אהדדי וכו',רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים ' ראוי ומיושר, וכדאיתא בגמרא 
לא קשיא כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי  ,רח חיים פן תפלסוא וכתיב  ,נוופלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכ

כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים'. נמצא שבכל עת וזמן, צריך האדם להחזיק בידיו פלס ומאזני צדק, ולאזן  ,אחרים
ע"פ מידת היושר האמיתית, ופעמים שביטולה זהו קיומה, ונצרך עתה לעזוב תלמודו, ולילך לעסוק בצרכי ביתו דרכיו 

  וכל כיוב"ז, וזה ענין הפלס והמשקל במאזני הדעת בדרך התוה"ק.





למוד ולשום דרכו, אם המעשה שהוא עושה, אכן ראוי ומיושר אליו לפי תנאיו ומצבו, וזהו  ע"כ חייב כל אחד ואחדו
 . וגו'עת לבכות ועת לשחוק עת ספוד ועת רקוד .לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים' שאמר החכם מכל אדם 

ו לאדם . ובכל עת ובכל רגע יש לגו'' ואוב ועת לשנועת לאה .עת לחשות ועת לדברוגו'  .עת לחבוק ועת לרחק מחבק
שוודאי צריך הנאות העוה"ז והבליו,  את עניןלמשל  ניקחעתה לפי תנאי הזמן והמקום,  לחשב אם מעשהו הגון וראוי

לכדי חולי, או פעמים בענין זה, עד שיפרוש לגמרי מכל הנאות, סופו שיבוא ח"ו  ויפריזאך מי שיוסיף האדם למעט בהן, 
'. ויש לו לאדם לחזור ולשנן כל היושב בתענית נקרא חוטא' ה ומחלוקת בתוך ביתו, ואמרו חז"ל לכדי מצה ומריב

דעות הרבה יש לכל אחד ואחד ' דרכי ההנהגה בספר הלכותיו, וזה לשונו את שקבע  הרמב"םלשון את 
מבני אדם וזו משונה מזו ורחוקה ממנו ביותר, יש אדם שהוא בעל חמה כועס תמיד, ויש אדם שדעתו מיושבת עליו 

שתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן ולא וכו', ואינו כועס כלל 
מכל הדעות שיש לו לאדם, והיא הדעה שהיא  שרה היא מדה בינונית שבכל דעה ודעההדרך היוכו', ללמדן לעצמו, 

ריחוק שוה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו, לפיכך צוו חכמים הראשונים שיהא אדם שם דעותיו  ,רחוקה משתי הקצוות
היא תורת האיזון שדברנו ואותה מידת בינונית '. תמיד ומשער אותם ומכוין אותם בדרך האמצעית כדי שיהא שלם בגופו

  בה.
 




ונשתחררו מעול שעבוד  ה אחר שיצאו עם בני ישראל ממצריםדייקא עת וזכר ענין זה של והאזנת למצוותיוומטעם זה ה
לפי של היפך הסדר והאיזון, וזה עוצם השם פרעה,  מה של קליפת פרעה היא בבחינה הזוקליפת פרעה ומצרים, שכל עצ

נמצא שם פרעה הוא לשון '. לשמצה בקמיהם כי פרעה אהרןע הוא ווירא משה את העם כי פר'  הכתוב דברי



 
כשיצאו מתחת עול מצרים ושעבוד הקליפה, היו יכולים עם בני ישראל לבוא למדריגה הראויה, פרוע וחוסר סדר, ע"כ 

  לשקול כל מעשיהם בתכלית הדקדוק והאיזון.





יך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל קויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אל'ולזה אמר הכתוב דפרשתן 
שדייקא עתה אחר שכבר זכו עם בני ישראל  קיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך'.וח

למדריגה גבוהה ונשגבה, לגילוי אלוקות מופלא כזה אשר ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים, וכבר קיבלו מקצת 
ראל עשר מצות נצטוו יש' '. ודרשו חז"ל שם שם לו חק ומשפט' מצוות, כענין שנאמר בפרשתן 

'. דייקא עתה היה צורך להזהיר את ישראל בענין האזנה למצוותיו, בבחינת האזנה מקרוב, לבחון כל דבר לגופו במרה
כל המחלה אשר ' סיפא דקראיומתק ובזה  ע"פ חוקי התורה מה לקרב ומה לרחק,בבחינה קרובה, ולדקדק במאזני הדעת 

ויטו אזניים  להיות בבחינת 'והאזנת למצוותיו', ויזכו בני ישראל שמאחר'. פאךושמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' ר
וישקלו בפלס מעשיהם הטובים, וינהלו חייהם ע"פ התורה בסדר ומשטר, אזי יזכו לינצל מכל מחלות מצרים, מן המכות 

  המשונות, היפך סדרו של עולם, שלא יכבד כוח האחד על כוח האחר.





פי פשוטו כי אני ה' רופאך ומלמדך תורה ומצות למען תנצל הדברים עם המשך דברי רש"י דידן, שכתב 'לוכמה נפלאים 
וכן הוא אומר  וזהו איזון מצותמהם כרופא הזה האומר לאדם אל תאכל דברים שמחזירים אותך לידי חולי    

איזון מצוות, והאזנת למצוותיו, לשון מאזניים, '. נמצא שכל עיקרו של כתוב זה, תלוי ועומד בענין רפאות תהי לשרך
  לשקול בפלס מעשיו והנהגותיו, ודו"ק. 






פאך. הפ"א רפויה שרפואה בידי שמים באה וראני ה' 'וז"ל , שכתב בפרשתן בעל הטורים ומה מאד יומתקו בזה דבריו של
נמצא שאע"פ שניתנה רשות לרופא לרפא,  דגוש'.ושבידי אדם באה בקושי, ועל כן ורפא ירפא  ,בנחת בשופי

עכ"ז כוח בשר ודם מוגבל וחלוש, ואין יכול לרפא לגמרי, והוא דגוש ומכביד, שהלוא הרפואות באות לחזק כוח החולה, 
צריכין ומתוך שנחלש משום שנכבד כוח האחד, ע"י חכמת הרואה מגביהין ומכבידין הכוח האחר שכנגדו, ומתוך כך 

ועילה, אבל הרפואה בידי רפואה מן הרפואה עצמה, לפי שאין יכולים לאזן ולשקול בדקדוק את הדרך האמצעית המ
זכה לבוא לחינת שמים, היא רפויה, שניתנת בדקדוק ואיזון ראוי ומושכל, שאין למעלה הימנה, ולזה אמר הכתוב, שמי שי

מחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, ולא יפול למקרי החולי יזכה במידה כנגד מידה, שכל ה 'והאזנת למצותיו',
  הבאים משינוי בסדר והמשקל, אלא 'אני ה' רופאך', שיתרפא ע"י הקב"ה בדקדוק ומשקל מדויק ומעולה, ודו"ק.






ימים הללו לתשובה  י"ם, שתיקנו הקדמוניםבויש לומר שענין זה נרמז דייקא בפרשתן, פרשת בשלח, אות ב' בתרא דשוב
ם'. ובענין זה להתקרב אליו ית"ש, בבחינת 'שובו בנים שובביולמעשים טובים, לפי שהם ימים מסוגלים מאד לשוב ו

צריך להכניס את השובב אל בית לפנים מבית, והבעל תושבה נצרך ביותר לבחינת והאזנת למצוותיו, לקרב עצמו אל 
שגות בדמיונות ולחטוף מלאכים ושרפים ולקפץ ולדלג מדריגות, וכנודע המציאות ולהניח רגליו ע"ג הקרקע, ולא ל

שבדורנו שאכשר דרא, ורבים הושבו מעוון ב"ה, מצויים רבים, אשר לרוב ריבוי האורות שהאירו עליהם כשחזרו בתשובה, 
חה, פהגוף וחיי המש וגילוי האלוקות שנודע להם, הם נוטים לילך עד הקצה הכי אחרון, ונהיים כמלאכים, ומשליכים צרכי

בימי  חוקים, וע"כ אמר הכתוב דייקא עתהוהיא דרך מסוכנת וסופה עדי אובד רח"ל, כנודע ומפורסם לעוסקים בקירוב ר
השובבי"ם, אחר שהכניסו את השובב לבית הראשון, בחינת פרשת בא, ב' קמא דשובבי"ם, שיש להמשיך ולהביאו בבית 

ורים, בסדר ומשטר באיזון ומשקל, פלס מעגל דרכיך, ולעולם יהא אדם, להנהיג רלפנים מבית, בתוך גדרים וסייגים ב
אורחותיו בדרך הישר והמיושר, באופן רגיל ובדרך ישרה, וכאשר נתחזק בענין זה, להתאמץ בבחינת והאזנת למצוותיו, 

ק ע"פ חוקי התוה"ק, לקרב ולהשפיל עצמו לבחון הדבר היטיב, ולבדוק כל מעשה בבירור מדוקדק, במאזני הדעת והצד
  אכי"ר. ,נזכה באמת שכל המחלה לא ישים עלינו, וירפאנו רפואה שלימה
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סעודות השבת: הלכות ומנהגים
פרשת בשלח כולל את הפרק שמתאר את המן, אותו אכלו בני ישראל בצאתם ממצרים, ואת 

אופן ירידתו מן השמים ואכילתו על-ידי העם.

בימי חול ירדה מנת המן בבוקר, בכמות הראויה לצריכה של אותו היום. אולם, בערב שבת נפלה 

זו פנו העם אל משה,  ליומיים – ששי ושבת. בראותם תופעה  מנה כפולה של מן, המספיקה 

שהסביר שהמן לא ייפול מן השמים בשבת, ולכן המנה הכפולה של ששי. בניגוד לימי החול, מן 

שנותר עד הבוקר בין ששי לשבת לא יירקב, ויישאר לאכילת השבת.

כאשר יום השבת הגיע, והמן הנותר אכן לא רקב, שוב דיבר משה אל העם: "ויאמר משה אכלוהו 

היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאהו בשדה" )שמות טז, כה(.

הגמרא )שבת קיז, ב( מבארת שפסוק זה מהווה מקור לחיוב של שלש סעודות בשבת. המילה 

"היום", המוזכרת שלש פעמים בפסוק, מרמזת על שלשת הסעודות המחויבות בשבת.

האם  זה?  חיוב  של  אופיו  מהו  שבת.  של  הסעודות  שלש  בהלכות  הנוכחי  במאמר  נדון  מכאן 

חובה לאכול סעודה שלישית גם במצב של שובע? מתי צריך אדם לאכול את הסעודות? ואיזה 

מאכלים חייב אדם לאכול בהן? בשאלות אלו, ועוד, נדון בהמשך הדברים.

מקור החיוב

בהקשר  סעודות".  שלש  "מזון  להציל  מותר  בשבת,  פורצת  שריפה  שכאשר  מבארת  המשנה 

הלכה זו, המציינת את מספר הסעודות שאוכלים בשבת, הגמרא מציינת את לשון הברייתא:

"תנו רבנן: כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלש, רבי חידקא, אומר: ארבע. אמר רבי 

יוחנן: ושניהם מקרא אחד דרשו, ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו 

בשדה. רבי חידקא סבר: הני תלתא היום – לבר מאורתא, ורבנן סברי: בהדי דאורתא".

כלומר, לפי רבי חידקא המילה "היום" מתכוונת ליום עצמו, ולא ללילה, ומכאן שיש לאכול שלש 

סעודות ביום של שבת, לבד מסעודות הלילה. מנגד, לפי התנא קמא )הדעה ראשונה( המילה 

"היום" מתכוונת ליום השבת כולו, המתחיל בליל שבת ומסתיים ביום השבת. ביום השבת כולו, 

כולל לילה ויום, יש לאכול שלש סעודות.

חיוב דאורייתא או דרבנן

המקור לחיוב שלש סעודות מדברי הפסוק מורה, לכאורה, שמדובר בדין תורה.

פרשת בשלח תשע"ח

מאמר השבוע עוסק בהלכות ומנהגים של שלש סעודות השבת. מהו אופיו של חיוב 

לאכול  אדם  צריך  מתי  שובע?  של  במצב  גם  שלישית  סעודה  לאכול  חובה  האם  זה? 

את הסעודות? ואיזה מאכלים חייב אדם לאכול בהן? בשאלות אלו, ועוד, נדון בהמשך 

הדברים. בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע. 

394

וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

הפסוק בתהילים )עח, כה( מתאר את המן 

אבירים":  כ"לחם  במדבר  ישראל  שאכלו 

"לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם 

על  ובראשונים  יונתן,  בתרגום  לשבע". 

מלאכים".  "לחם  דהיינו  מבואר  הפסוק, 

ישראל  אכלו  סיני,  במדבר  בהיותם 

מלחמם של מלאכים, מזון רוחני שהחיה 

מלאכי  של  הנצחית  בחיותם  הגוף  את 

שמים. 

בני  שאכלו  מבאר  בפרשתנו  הפסוק 

גבולות  אל  בואם  עד  המן  את  ישראל 

ארץ ישראל:  "ובני ישראל אכלו את המן 

ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבת את 

כנען"  ארץ  קצה  אל  באם  עד  אכלו  המן 

)שמות טז, לה(. למה הוצרך המן להפסיק 

לארץ  הכניסה  סף  על  ישראל  כשעמדו 

בוודאי  ישראל  ארץ  מעלת  הרי  ישראל? 

מעולה היא ממעלת המדבר, ולמה אפוא 

אין היא ראויה לנפילת המן?

ואלו  זו,  לשאלה  התייחס  אמת  בשפת 

מן  לחם  שיש  הלחם  שתי  "וענין  דבריו: 

מעלת  כי  מצינו  אך  הארץ...  ומן  השמים 

ארץ ישראל גדולה מן המן. והוא שבארץ 

ישראל זכו לחבר שתי הלחם, שאף שהיה 

והארץ  הם  נתדבקו  פעולתם,  על-ידי 

כו'.  להקב"ה, כמו שנאמר ושבתה הארץ 

והוא ענין רצוא ושוב. ואז יש יתרון ללחם 

הלחם  שתי  הנפת  וזהו  יותר.  הארץ  מן 

להורות שעל-ידי חיבור השנים עולה גם 

http://din.org.il
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ואולם, ברמב"ם )הלכות שבת פרק ל, הלכה ט( כולל את חיוב שלש סעודות בדיני "עונג שבת", 

ובתחילת הפסק מבואר שעונג שבת הוא "מדברי סופרים" )שנרמז בדברי הנביאים( ולא מדין 

תורה. מבואר אפוא שלדעת הרמב"ם חיוב סעודות השבת אינו דין תורה, אלא מדרבנן בלבד.

דין  אכן  הוא  סעודות  שלש  שחיוב  וסברו  הרמב"ם,  על  שחלקו  יש  הנ"ל,  הגמרא  דברי  על-פי 

תורה. כן כתב הלבוש )אורח חיים רצא(, הט"ז )אורח חיים תרעח, א, עיי"ש שביאר שלכן פת 

סעודות השבת קודם לנר חנוכה(, והערוך השולחן )אורח חיים רעד, עיי"ש שהביא כמה סימוכין 

לשיטה זו(. בפרי מגדים )משבצות זהב רצא, א( מזכיר דעה זו, אך חולק עליה ומבאר שמדובר 

בחיוב דרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא הוא.

בדין  לכאורה, עם דברי הגמרא מהם משמע שמדובר  ויישוב הסתירה,  בביאור דעת הרמב"ם 

תורה, ציין בערוך השולחן את דברי הטור )אורח חיים רעד( לפיהם הקב"ה דאג שכל יהודי קיבל 

שלשה מנות של מן ליום השבת, מה שמורה על עניין שלש סעודות של שבת. על-פי זה כתב 

בערוך השולחן שייתכן שתקנת שלש סעודות נתקנה על-ידי משה רבנו עצמו, באותו את תבנית 

ירידת המן שהתחלק לשלש סעודות של שבת. אמנם מדובר אפוא בתקנת חכמים )ואולי של 

משה רבנו(, אך עיקרון שלש סעודות כבר מופיע בתורה, ומכאן גם מעמדה המיוחד של התקנה.

מתי לאכול שלש סעודות

שתיים  לקיים  ובכך  חלקים,  לשני  היום  סעודת  את  לחלק  עתיק  מנהג  מביא  גדולות  בהלכות 

מתוך שלש סעודות השבת. ראשונים אחרים חלקו על מנהג זה, וכתבו שאין לחלק את סעודות 

זו מוזכרת בדברי הרמב"ם  זה אינו עולה כדי שתי סעודות. שיטה  וחילוק  היום לשני חלקים, 

)שבת ל, ט(, שכותב כי "חייב אדם לאכול שלש סעודות בשבת, אחת ערבית, ואחת שחרית, 

ואחת במנחה". 

התוספות )שבת קיח, א( מביאים את דעת הלכות גדולות, ודוחים אף הם את המנהג על-פי דברי 

אחת,  סעודה  של  מזון  מצילים  המנחה  בשעת  פורצת  שריפה  שאם  קובעת  המשנה  המשנה. 

מזכירים  תוספות  לכך,  בנוסף  מנחה.  לאחר  דווקא  הוא  שלשית  סעודה  שזמן  משמע  ומכאן 

שחלוקת הסעודה לשני חלקים מהווה "ברכה שאינה צריכה", ומכאן סיבה נוספת לדחות את 

המנהג )עי' גם באור זרוע, שבת נב(.

דעה זו היא דעת רוב הראשונים והפוסקים, וכן נפסק בשולחן ערוך )רצא, ב(. מכאן שיש להיזהר 

לאכול את הסעודה השלישית דווקא לאחר זמן המנחה )מחצי שעה אחר חצות(.

יפסיק  המנחה,  זמן  שהגיע  עד  הבוקר  סעודת  נמשכה  ש"אם  ג(  )רצא,  ממשיך  ערוך  השולחן 

הסעודה ויברך ברכת המזון, ויטול ידיו ויברך ברכת המוציא, ויסעוד". המשנה ברורה מוסיף שיש 

לצאת לטיול קצר בין שתי הסעודות, כדי לוודא שהן תחשבנה שתי סעודות ולא סעודה אחת.

יש לציין שמי שלא אכל את סעודת ליל שבת חייב לאכול שלש סעודות בחיים )רצא, א(, כדי 

לקיים את שיטת הפוסקים שאין זמן הסעודות מעכב.

מה חייבים לאכול?

התוספות )סוכה כז, א( כותבים שבניגוד לסעודות המחויבות בסוכה, לעניין סעודת שבת חובה 

לאכול פת, כיון שהסעודות נלמדות מאכילת המן, שבא במקום לחם )ונקרא "לחם מן השמים"(. 

במרדכי )שבת שצז( כתב אף הוא כן, והביא בשם ר' אליעזר ממץ כי אף בסעודה שלישית חייב 

לאכול פת.

בסעודה  תרגימא"  "מיני  לאכול  מותר  לפיה  הראבי"ה,  שיטת  את  גם  מציין  המרדכי  אולם, 

שלישית. אמנם כל הסעודות נלמדות מאכילת המן, אך לפי דעה זו ירידת ואכילת המן מלמדת 

על מספר הסעודות, ולא על תוכן אכילתן.

בנוגע  פת.  להיות סעודות  חייבות  והשנייה  הראשונה  ד( פסק שהסעודה  )רעד,  ערוך  בשולחן 

לסעודה השלישית, השולחן ערוך )סעיף ה( מזכיר מספר דעות. לפי דעה אחת, יש לאכול דווקא 

לחם משמים יותר" )שבועות תרל"ד(.

התורה,  מעלת  היא  ישראל  ארץ  מעלת 

)כמבואר  בארץ  בישיבה  תלוי  שקיומה 

יסודה  התורה  כה(.  יח,  ויקרא  ברמב"ן, 

שילוב של הגשמי והרוחני. מצוות התורה 

מצוות עלינו לקחת את חפצי העולם הזה, 

אותם  ולהעלות  וארציים,  גשמיים  חפצי 

למעלה רוחנית של קיום דבר ה'. 

המן,  ממעלת  הארץ  מעלה  גדולה  בזה 

לחם  המן,  המלאך.  מן  האדם  כמעלת 

מן  "לחם   - רוחני  אלא  אינו  המלאכים, 

היא  ישראל  ארץ  סגולת  אבל  השמים". 

את   - הגשמי  לבין  הרוחני  בין  השילוב 

מן  ה"לחם  עם  השמים"  מן  ה"לחם 

דבקים  עצמה,  הגשמיות  מתוך  הארץ". 

אנו בה' ית'.

ולקיום  הארץ  למעלת  שנבוא  טרם 

התורה, תנאי הכרחי היה אכילת המן: "לא 

)מכילתא  מן"  לאוכלי  אלא  תורה  ניתנה 

בשלח(. עד שנוכל לשלב את הרוחני עם 

ולקיים  להיכנס לארץ  הגשמי, עד שנוכל 

המן  את  לעכל  עלינו  התורה,  מצוות  את 

ולהפנים את מסרו.

היום,  גם  כי  להודיע  היא  המן  מטרת 

אנו  ממשיכים  הארץ,  לחם  את  באכלנו 

לחיות מאותו מקור חיים הגלום במן. מי 

שחי בארץ, ומתפרנס ממעשה ידיו, עלול 

ליפול לתפיסה של "כוחי ועוצם ידי עשה 

לי את החיל הזה". על כן בא המן, ללמדנו 

שאין אנו חיים אלא על מוצא פי ה'. אנחנו 

חיים אמנם חיים ארציים, אך אותם חיים 

ברוחניות.  ספוגים  עצמם  הם  גשמיים 

אלמלא כן, הרי שלא היינו חיים...

לתוך  המן  את  להחדיר  שנזכה  ויה"ר 

חיינו אנו, לדעת נאמנה כי באכלנו מלחם 

יהיה  לבדו  הלחם  על  ש"לא  הרי  הארץ, 

יחיה  ה'  פי  מוצא  כל  על  אם  כי  הארץ, 

האדם" )דברים ח, ג(.
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פת, אך דעות אחרות מתירות מיני דגן, מאכלים המלפתים את הפת, ויש 

מתירים אפילו פרות.

שלישית,  לסעודה  פת  דווקא  לאכול  שיש  פוסק  עצמו  ערוך  השולחן 

שיש  כיון  אחרים.  מאכלות  לאכול  מותר  שאז  שבע,  האדם  אם  אלא 

השולחן  פסק  שלישית,  בסעודה  פת  לאכול  גמורה  חובה  שאין  דעות 

ערוך )אורח חיים קפח, ח( שמי ששכח להוסיף "רצה" בברכת המזון של 

סעודה שלישית, אין לו לחזור ולברך ברכת המזון.

נשים בשלש סעודות

האם נשים חייבות בסעודות השבת?

חייבות  שנשים  כותב  ב(  קיז,  שבת  בתוספות,  דבריו  )הובאו  תם  רבנו 

בסעודות השבת, שכן "אף הן היו באותו הנס" – כלומר, נס של ירידת 

המן. הרמב"ן, מנגד, כותב שפירוש זה מיותר הוא, שכן נשים חייבות בכל 

בין הפן השלילי של  נובע מהיקש  זה  עניינים של שבת בלאו הכי. כלל 

שבת )"שמור"( לבין הפן החיובי של שבת )"זכור"(.

ייתכן שלדעת רבנו תם הטעם לתקנת שלש סעודות השבת אינו מפני 

את  לחייב  שאין  כך  למן",  "זכר  משום  אלא  לעיל,  כמבואר  שבת,  עונג 

הנשים אלא משום שאף הן היו באותו הנס.

אנו זוכרים את המן גם באופן אחר, והוא על-ידי מצוות "לחם משנה" – 

שתי כיכרות הפת שעליהן אנו בוצעים בסעודות השבת. השולחן ערוך 

)רצא, ד( פוסק שיש לבצוע על לחם משנה גם בסעודה שלישית.

יין בסעודה שלישית

שבניגוד  ערוך  השולחן  פסק  שלישית,  בסעודה  יין  לשתיית  ביחס 

לסעודות הראשונות, אין צורך לפתוח את הסעודה השלישית ביין. פסק 

זה הוא בניגוד לדעת הרמב"ם )שבת ל, י(, שפסק כי יש לשתות כוס יין 

גם בסעודה שלישית. 

הטור )סימן רצא( הביא בדעת הרמב"ם שיש לקדש אף בסעודה שלישית, 

ומציין את דעת הרא"ש החולקת על כך. הבית יוסף מציין אפשרות שאין 

זו הכוונה בדעת הרמב"ם, אלא שיש לקבוע את כל סעודות השבת על 

היין משום חשיבותן. 

כאמור, השולחן ערוך פסק שאין צורך לשתות יין בסעודה השלישית, וכן 

המנהג, אך המשנה ברורה )רצא, כא( מזכיר שיש להשתדל לשתות יין 

בסעודה שלישית כדי לקיים את שיטת הרמב"ם.

מאמץ של סעודה שלישית

שלישית  סעודה  באכילת  שיצטער  שמי  מזכיר  )רכט(  הגאונים  באוצר 

פטור מאכילתה. הסיבה לכך היא שאכילת סעודות השבת יסודה משום 

צער,  אלא  עבורו  עונג  אינה  שלישית  סעודה  שאכילת  ומי  שבת,  עונג 

פטור אפוא מאכילתה.

ואולם, פוסקים אחרים לא הסכימו לכך. למשל, בשבולי הלקט )צג( כתב 

שגם אם אכילת הסעודה תזיק )במידת מה( לבריאותו של אדם, עדיין 

ערוך, שהדגיש את  נפסקה בשולחן  זו  כמות קטנה. דעה  לאכול  לו  יש 

סעודה  לקיים  מאד  זהיר  "יהא  שלישית:  סעודה  אכילת  של  חשיבותו 

עוד  אולם,  בכביצה".  אותה  לקיים  יכול  שבע  הוא  אם  ואף  שלישית, 

עצמו".  את  לצער  חייב  אינו  לאכול,  כלל  לו  אפשר  אאי  ש"אם  הוסיף 

]ועוד הוסיף ש"החכם עיניו בראשו, שלא ימלא בטנו בסעודת הבוקר, 

כדי ליתן מקום לסעודה שלישית". 

עדיין  שבת,  עונג  לשם  הוא  השבת  סעודות  מטרת  אם  שגם  לבאר  יש 

מאחר שתיקנו חז"ל חיוב של שלש סעודות, חיוב זה קיים גם במקום 

שאין בסעודה משום עונג, שלא חילקו חז"ל באופן זה.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

פדיון הבן למי שהאב אינו מעוניין לעשות פדיון הבן

שאלה:

בוקר טוב, אב שלא מעוניין לבצע פידיון לבנו שנולד לו. מה ניתן לעשות?

אודה לעצתכם

תשובה:

שלום רב,

אתה יכול לומר לו שאין צורך שהוא יערוך לבנו טקס פדיון הבן. אלא די בכך הוא ממנה אותך שליח לפדות את בנו, ואז אתה יכול לגשת לכהן ולפדותו, 

גם אין צורך להביא את התינוק, אלא די בכך שאתה נותן לכהן חמשה סלעים עבור פדיון של בנו של חברך. ואז זה מועיל לדעת רוב הפוסקים.

מקורות:

כתב הרמ"א יו"ד סי' שה סעי' י' שאין מועיל פדיון הבן ע"י שליח. והאחרונים דנו בענין זה מדוע שלא יועיל פדיון הבן ע"י שליח כמו שמועיל הרבה 
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מצוות דומות לעשותם ע"י שליח, וראה שם בפתחי תשובה ס"ק טז. ומ"מ הביא שם בפתחי תשובה חבל אחרונים שחלקו על דברי הרמ"א, ולדעתם 

ניתן לעשות פדיון הבן ע"י שליח. לכן אם אינו רוצה לפדות את בנו, די בכך הוא ממנה אותך שליח, ואתה תקיים את המצווה עבורו. ראה עוד במאגר 

השו"ת, יורה דעה, פדיון הבן, במה שכתבנו האם ניתן לעשות פדיון הבן עבור מישהו אחר ללא שליחות )מדין זכיה(.

השתתפות בשבת גיבוש בשנת אבל / אבלות בפרהסיה

שאלה:

בס״ד

ברכה ושלום.

האם מותר לאישה בשנת אבל על אמה )אחרי השלושים(, להשתתף עם משפחתה בסעודת שבת גיבוש של משפחות מתפללי בית הכנסת של 

קהילתה? בסעודה זו ישתתפו משפחות מתפללי בית הכנסת, ואחרי הסעודה יהיה עונג שבת בשירה וזמרה.

מהו העיקרון ההלכתי לאבלים בשבתות השנה אחרי השלושים?

כמו כן האם יש השלכה להלכה אם בעלה של האישה הוא אחד מגבאי בית הכנסת?

לתשובתכם אודה. אשמח גם לדעת אם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים בנושא

תשובה:

שלום וברכה

אם חסרונך יורגש, שהרי את אשת הגבאי וכו' והכי מתבקש שתהיי שם, וממילא ניכר יהיה שאת לא משתתפת בגלל האבלות תוכלי להשתתף 

משום שההימנעות נחשבת אבלות בפרהסיה שאסורה בשבת. כך מבואר בשאילת יעב”ץ ח”ב סי’ קפ.

אגב, יש מקילים בסעודת שבת בכל סעודות הרשות שאינן של מצוה, למעט שמחת שבע ברכות, כן למד הר”ז מרגליות בדעת השאילת יעב”ץ הנ"ל, 

ויש חולקים, ראה אדני פז סי’ י. ומכל מקום כאמור, אם יבלוט חסרונך ויהיה ניכר שזה בגלל האבלות – מותר.

בשורות טובות.

פיצוי על עיוורון

שאלה:

שלום הרב, האם אדם שעיוור את חברו בלייזר/קרני שמש חייב בתשלומים, תודה

תשובה:

שלום וברכה,

החזיק בידו מכשיר של קרני לייזר ועיוור את חברו, נחשב לאדם המזיק. ומחויב על פי התורה לשלם נזק. ואם עשה בכוונה חייב לשלם גם צער, 

ריפוי, שבת, ובושת.

בימינו לא דנים בבתי דינים חיובי נזק צער ובושת של אדם שהזיק אדם. אך בכוח הב"ד לנדות את המזיק שיפצה את הניזק, עד שיעור קרוב לתשלום 

שחייב ע"פ התורה. ואילו תשלום של ריפוי ושבת דנים גם בזמנינו.

הזיק בקרני שמש אני לא מבין מה המקרה, והכלל בזה, אם החזיק בידו כלי שמקרין את קרני השמש, נחשב לאדם המזיק, וחייב בה' דברים הנ"ל. 

ואם לא מחזיק בידו בשעת הנזק, אלא הניח את הכלי שקולט קרני שמש, ואח"כ הזיקו קרני השמש, נחשב לממון המזיק, וחייב תשלום נזק בלבד.

בהצלחה.

מקורות:

כל כח שעצור ביד האדם נחשב אדם המזיק ולא ממון המזיק. כן מבואר בתשובת הרא"ש )כלל קא סימן ה( שחייב את הרוכב על הסוס ומנהיג את 

הסוס בידיו והזיק הסוס, שאינו חשב לבהמה שהזיקה דרך הילוכה ברה"ר שפטורה,  אלא לאדם המזיק. ולכן הנוהג ברכב או מחזיק כלי חשמלי, או 

יורה באקדח, שהכח בידו, נחשב לאדם המזיק.

חיובים שדנים היום ראה שו"ע חו"מ סימן א סעיפים ב' וה'.
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