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ה )טו,א( יר מֹׁשֶ ָאז ָיׁשִ
בשמחה  הים  שירת  ‘ויאמר  הזוה”ק  בשם  כתב  סקי”ז(  נא  )סימן  במשנ”ב 
לו  מוחלין  בשמחה  והאומר  בים,  עבר  היום  אותו  כאלו  בדעתו  וידמה 

עונותיו’, עכ”ל.
וביאר בזה גאב”ד טבריה, הגאון הגדול רבי אברהם דב אויערבאך זצוק”ל: 
העולם  בכל  שמים  שם  קידוש  היה  הים  שירת  בעת  הנה  כי  לבאר,  נראה 
ְּפָלֶׁשת”, וכלל ישראל בשירה ראה את  ֹיְׁשֵבי  ָאַחז  ִחיל  ִיְרָּגזּון  ַעִּמים  “ָׁשְמעּו 
המשך הבריאה במציאות החדשה של קידוש ה’ שנעשה בקריעת ים סוף, 
ּכֹוְננּו  ֲאֹדָני  ִמְּקָדׁש  ה'  ָּפַעְלָּת  ְלִׁשְבְּתָך  ָמכֹון  ַנֲחָלְתָך  ְּבַהר  ְוִתָּטֵעמֹו  “ְּתִבֵאמֹו 
ָיֶדיָך", והיינו שהיה צריך להתבטל כל ענין המלחמות בכיבוש הארץ, והיו 
מקבלים את ארץ ישראל בלי מלחמות ,והיה הקב"ה בונה את בית המקדש 

וכדכתיב: “ִמְּקָדׁש ה’ ּכֹוְננּו ָיֶדיָך”.
ה’,  הקידוש  את  וביטל  הרותחת  האמבטיה  לתוך  וקפץ  עמלק  שבא  אלא 
כי  נמצא,  סוף.  ים  קריעת  של  הרושם  את  וקלקל  ה’.  חילול  עשה  וציננה. 
ה’  הקידוש  של  הרושם  את  להשאיר  זה  עמלק  עם  שלנו  המלחמה  עיקר 
זהו  כן  ואם  עמלק.  של  מהקרירות  להצטננן  ולא  סוף,  ים  בקריעת  שהיה 
המעלה הגדולה של הקורא אז ישיר בשמחה ובכוונה כמו שעובר בים, שכך 

הוא מתחבר לקידוש ה’ שהיה אז.
ואף אצל רחב מצינו שגם אחרי ארבעים שנה אמרה למרגלים: “ָיַדְעִּתי ִּכי 
ָהָאֶרץ  ֹיְׁשֵבי  כָּל  ָנֹמגוּ  ְוִכי  ָעֵלינּו  ֵאיַמְתֶכם  ָנְפָלה  ְוִכי  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלֶכם  ה’  ָנַתן 
ַוִּנְׁשַמע  ִמְּפֵניֶכם וגו'  ֵמי ַים סּוף  ִּכי ָׁשַמְענּו ֵאת ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ה' ֶאת  ִמְּפֵניֶכם, 
ֱאֹלִקים  הּוא  ֱאֹלֵקיֶכם  ה'  ִּכי  ִמְּפֵניֶכם  ְּבִאיׁש  רּוַח  עֹוד  ָקָמה  ְוֹלא  ְלָבֵבנּו  ַוִּיַּמס 
ַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת". והיינו שנשאר אצלה הרושם עוד הרבה  ַּבּׁשָ
שנים אח"כ. אך עמלק כל זה לא השפיע עליו, ומיד לאחר קריעת ים סוף 
קפץ לאמבטיה הרותחת. לכן שירת הים שלנו צריכה לחדש בנו את רגשות 

הקידוש ה', לצאת מהקרירות שהטיל עמלק!

ה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם  “ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֹׁשֶ
ַבר יֹום  ָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ּדְ ִמן ַהּשָׁ

ּביֹומֹו” )טז,ד(
יושב  היה  כיצד  הא  המן,  לאוכלי  אלא  תורה  ניתנה  לא  במכילתא:  איתא 
ודורש ולא היה יודע מהיכן אוכל ושותה ומהיכן היה לובש ומתכסה, הא לא 

נתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן. 
ביאר בזה הגאון הגדול רבי אליהו ברוך פינקל זצ”ל מראשי ישיבת “מיר”: 
ביאור הענין הוא, כי רק מי שיש לו מדת הבטחון יכול ללמוד תורה בלא 
ואוכלי המן הורגלו במדת הבטחון שהרי לא היה בידם  והפרעות,  טרדות 
כדי אכילת מחר, ודוקא מחמת כן יכלו לקבל את התורה, אבל מי שטרוד 
בהשגת מזונותיו ואינו בוטח בהקב”ה, אינו יכול להסיר הפרעות אלו ולקבל 

על עצמו עול תורה.
ובחובת הלבבות )שער הבטחון פ”א( מבואר שהבטחון נותן מנוחת הנפש, 
וא”כ כיון שאוכלי המן היו בעלי בטחון, על ידי זה היו יכולים ללמוד תורה 
במנוחת הנפש. וכיוצא בזה איתא בגמ’ יומא )עה ע”ב( שהשליו שאכלו בני 

ישראל במדבר הוא מלשון שלוה.
והוסיף לבאר בזה את מה שאנו אומרים בתפילת שחרית: ‘בעבור אבותינו 
תורה  נתנה  כדברי המכילתא, שלא  וזהו  חיים’,  חוקי  ותלמדם  בך  שבטחו 
אלא לאוכלי המן, וכפי שנתבאר שהיה להם מדת הבטחון ומנוחת הנפש, 
ו’בעבור אבותינו שבטחו בך’ על כן זכו ל’ותלמדם חוקי חיים’, היינו קבלת 

התורה. 
ובאמת הבחינה של אוכלי המן אינו רק בדור המדבר, אלא בכל דור ודור 
וכפי שנתבאר בסוף פרשת בהר, וזה ענין צנצנת המן וכמבואר ברש”י )להלן 
שנה  בכל  מתחדשת  התורה  שקבלת  ידוע  דהרי  כן,  להכריח  ויש  טז,לב(. 
ושנה, וכיון שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, הרי על כרחך שיש בחינת 

‘אוכלי המן’ לדורות ולדורי דורות. 

ר ֶלֱאכֹל ְוֶלֶחם  ׂשָ ֶעֶרב ּבָ ֵתת ה’ ָלֶכם ּבָ “ּבְ
ּבַֹע” )טז,ח( ּבֶֹקר ִלׂשְ ּבַ

ובגמ’ )יומא עה,ב( אמרו: מכאן למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר 
אלא בלילה, וכו’, בתחלה היו ישראל דומין כתרנגולים שמנקרין באשפה, 
עד שבא משה וקבע להם זמן סעודה. למדנו מכאן את החשיבות הגדולה 

של ‘זמן סעודה’, ואילולי זה, הרי זה ‘כתרנגולים שמנקרין באשפה’.
רבינו הגדול מרן בעל ה”אבי עזרי” זיע”א נתן לזה טעם: פעם נקלעתי לכפר 
נידח ברוסיה, וישנתי בבית יהודי אחד. לא היה איתי שעון, ובביתו – בקתתו, 
לא היה ‘אורלוגין’... כאשר שאלתי אותו, השיב לי, שאין שעון בכל הכפר 
כולו! תמהתי: כיצד אפשר לחיות ללא שעון? אך הוא כלל לא הבין, לשם 
מה השעון נחוץ!? כשהוא רוצה לאכול הוא אוכל, כשהוא רוצה לישון הוא 

ישן, כשהוא רוצה להתפלל הוא מתפלל...
סיים מרן זיע”א ואמר: לא כך היא דרכה של תורה! אלא “ַלֹּכל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל 
ָמִים”, יש זמן ללימוד, יש זמן לתפילה, יש זמן לאכילה ויש  ֵחֶפץ ַּתַחת ַהּׁשָ

זמן לשינה.

“ויאמינו בה’ ובמשה עבדו” )יד,לא(
הקשה תלמיד אחד, על דברי הרמב”ם )פ”ח מיסוה”ת ה”א( 
שעשה,  האותות  מפני  ישראל  בו  האמינו  לא  רבינו  ‘משה 
שיעשה  שאפשר  דופי  בלבו  יש  האותות  ע”פ  שהמאמין 
כל האותות שעשה משה במדבר  וכשוף, אלא  האות בלאט 
צריך  היה  הנבואה,  על  ראיה  להביא  לא  עשאן,  הצורך  לפי 
להשקיע את המצריים1 קרע את הים והצלילן בתוכו’, וצ”ב 
מה שכתב הבית הלוי )פרשת בשלח ד”ה ויראו( ‘אבל בשביעי 
של פסח היה הכל להיפוך דעיקר הנס היה מה דנקרע הים 
ישראל  של  לישועתן  היה  הנס  דעיקר  ונמצא  ישראל  לפני 
ומזה יצאה נקמה למצריים...’ - הרי דעיקר הקריעת ים סוף 
היה לבני ישראל, והרי זה נגד דברי הרמב”ם שהמטרה היה 

הטבעת המצריים.
בשביל  היה  סוף  ים  קריעת  סיבת  דאה”נ  הגרמ”ד,  ואמר 
באופן  ולא  זו  בדרך  בחר  שהקב”ה  מה  אכן  ינצלו,  שישראל 
אחר להציל את ישראל, אלא רק ע”י קריעת ים סוף, זה היה 

בשביל הטבעת המצריים בים, וצ”ב.
בראשית  )פרשת  הלוי  רי”ז  מרן  בחידושי  מש”כ  לזה  ודימה 
הגויים  יאמרו  לבוא  שלעתיד  בע”ז  הגמ’  על  ב.(  ע”ז  ד”ה 
שהכל עשו בשביל ישראל והקב”ה עונה להם בשביל עצמכם 
בדבריהם,  שקר  שום  אין  דבאמת  הגרי”ז  וביאר  עשיתם, 
שעתה באמת יראו שהכל בשביל ישראל )פי’ לעתיד לבוא( 
וע”ז  שכרם,  לתבוע  יבואו  ישראל  בשביל  הכל  שיראו  וע”כ 
עצמכם,  בשביל  היתה  כוונתכם  שבעשייתכם  הקב”ה  משיב 
ורק דאני ה’ סיבבתי שהכל יהא למטרת ישראל עיי”ש. חזינן 
ג”כ דאה”נ נמצא דאז כשעשוהו לצורך עצמם עשוהו, מ”מ 
וה”נ  ישראל,  לצורך  באמת  נעשה  שיהא  מה  סיבב  הקב”ה 
שיטבעו  כדי  זה  סיבב  ה’  מ”מ  ישראל  להצלת  דהיה  אה”נ 
ולא  ישראל,  בשביל  שהכל  הדבר  הוא  וכן  וכנ”ל,  המצריים 
רק שכל מה שהגויים משקיעים בא”י, ובמקום יהודים, הוא 
בשביל ישראל, אלא גם מה שעושים כביש בהודו, וביפן, הכל 

בשביל ישראל, וזה נראה ונווכח לעתיד לבוא.2

“דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני 
פי החירת” )יד,ב(

כל  היו מקרבין  ‘וישבו לאחוריהם, לצד מצרים  רש”י  ופירש 
הם  טועים  שיאמר  פרעה,  את  להטעות  כדי  השלישי,  יום 
למלך  “ויגד  ה’(  )פסוק  דלהלן  אחד  תלמיד  והעיר  בדרך’. 
עמהם,  שלח  ‘איקטורין  רש”י  ופירש  העם”  ברח  כי  מצרים 
וכיון שהגיעו לשלשת ימים שקבעו לילך ולשוב, וראו שאינן 
ובחמישי  הרביעי,  ביום  לפרעה  והגידו  באו  למצרים  חוזרין 
ובשישי רדפו אחריהם’, והרי אם מתחלה הלכו ישראל מהלך 
שני ימים וביום הג’ חזרו מהלך יום אחד, א”כ נמצא דהיו אז 
שיום  פרש”י  ואמאי  אחד,  יום  מהלך  רק  ממצרים  רחוקים 
חמישי ושישי רדפו אחריהם, הרי ישראל הרחיקו רק מהלך 
להמצרים  מספיק  אחד  וביום  לאחוריהם  משחזרו  אחד  יום 

להשיגם?
ואמר הגרמ”ד בפשיטות דהנה באמת במה שראו האיקטורין 
שחזרו ישראל מהלך יום אחד, במה ראו שישראל טועין, הרי 
להם  ומה  למצרים,3  חוזרין  שבנ”י  לחשוב  להם  היה  אדרבה 
כלל לרדוף אחר בנ”י, וע”כ דראו את בנ”י אח”כ חוזרים שוב 
טועים,  שהם  ידעו  דבזה  מצרים,4  מארץ  ומרחיקים  לפניהם 
וא”כ משחזרו ישראל לפניהם נמצא ששוב היה מהלך ב’ ימים 

ממצרים להשיג את בנ”י.

בתשובה לאחד ששאל שלא כהוגן, אמר הגרמ”ד שכבר מצינו 
חריפים,  ביטויים  האחרונים  ובגדולי  הראשונים  ברבותינו 
דנן, אם  בנידון  וכן  אחד כלפי השני במלחמתה של תורה... 

אני לא אצעק כמו כן על שואלים כאלו, הרי שהם ישארו כל 
ימי חייהם עם ה”עמ’ארצות” שלהם, אבל כשאני יטיח דברים 
כנגדן יתעוררו לשאול טוב יותר, ויחשבו על טעותם, ויחשבו 
כאשר  הראשונים  אצל  וכן  ששואלים...  לפני  פעמים  כמה 
בערה בהם קנאת ה’ וסברו שאין כן הדברים, כתבו לשונות 

אלו ללמדינו איך לחשוב כדבעי.

סיפר הגרמ”ד שכאשר שהה הבית הלוי בוורשא ובאו לבקרו 
הבעה”ב  את  והנה,  דבריסק,  והבעה”ב  דמינסק,  הבעה”ב 
דמינסק היה מכבד מאוד, ואילו הבעה”ב דבריסק לא קירב 
הדבר,  פשר  מה  בוורשא,  בעה”ב  ושאלוהו  ותמהו  כך,  כל 
הלא במינסק היו לו הרבה רדיפות, לדוגמא, שבני הקהילה 
וכדו’,  ביתו  את  ישרפו  לרב  ביתו  את  שישכיר  מי  אמרו 
ונראה מי  בית,  לו  וכששמע הפריץ על כך אמר אני אשכיר 
יעיז להזיק את רכושי, וכשראה הביה”ל זאת החליט לעזוב 
יהא  הגוי  שהפריץ  מצב  שיהא  רוצה  שאינו  ואמר  העיר  את 
זכאי והיהודים יהיו חייבים, משא”כ בבריסק כיבדוהו מאוד, 
למרות  שבמינסק  והסביר  להיפך.  להיות  כן  אם  צריך  והיה 
שהיו לו רדיפות מ”מ חסידיו אלו שהיו שומעים לו היו ג”כ 
לגמרי...  חסידים  או  לגמרי  רודפים  או  אחוז,  במאה  חסידיו 
אבל אלו שבבריסק כל אחד היה חצי שונא וחצי חסיד, וע”כ 

כך התנהגתי עמם...

כל מקדש שביעי
בפיוט לשבת אומרים ‘משוך חסדיך ליודעך קל קנא ונוקם’, 
והנה כל מתבונן ישתומם, כי כאשר מבקשים חסד מהקב”ה 
שמזכירים  ומהו  וכדומה,  רחום  או  חסד  מדת  להזכיר  יש 

המידה של ‘קל קנא ונוקם’.
בשלח  )פרשת  הלוי  בבית  המבואר  עפ”י  הגרמ”ד  וביאר 
יכולה להיות בשני אופנים,  ישראל  דרוש טז( שישועתן של 
להטיב  מעשיהם  בזכות  יזכו  שאז  תשובה  שיעשו  בזמן  או 
וכן  וכו’.  לעמלק  העונש  יצמח  ישראל  של  ומישועתן  להם, 
יהיו זכאים חלילה,  יכול להיות להיפך, שגם אם ישראל לא 
עם כל זה כשתתמלא סאתן של זרע עמלק ויגיע זמן חורבנם 
להענישם על עונם, מזה יהיה נצמח ישועה לישראל, דעל ידי 
עכ”ד,  לישראל,  ישועה  תצמח  עמלק  על  שיהיה  הדין  מדת 
יוצא  מעמלק  הנקמה  וע”י  דאפשר  שנמצא  באופן  יעו”ש, 

חסד לישראל.
ונראה דזהו שאומרים ‘משוך חסדיך ליודעך קל קנא ונוקם’, 
חסד  שיצא  אנו  מבקשים  זה  ע”י  מעמלק  נוקם  דכשהוא 
לישראל.  נצמח חסד  ונוקם  קנא  דגם מהמדה של  לישראל, 
וזהו גם הלשון ‘משוך’ דמהנקמה ימשך החסד, ולא שהנקמה 
צריך  אין  זה  דלחסד  ‘ליודעך’,  נמי  וזהו  עצמה תהא החסד. 
גם  וזהו  לזה.  דרגות  צריך  ולא  יודעך,   - ישראל  שיהיו  אלא 
וכמו  תבהיקם’,  פניך  באור  שלם  בבנין  ‘שמחם  ההמשך: 
החשך  הנה  “כי  ס(  )ישעיה  דכתיב  הא  הלוי  הבית  שמפרש 
יכסה ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח ה’ וכבודו עליך יראה”, 
דהיינו שע”י החושך לאומות העולם, יצמח אור לישראל, וזהו 

‘באור פניך תבהיקם’.
והנה הבית הלוי שם כתב, דלא תתכן שהגאולה תבוא באופן 
זה שהקב”ה מעניש את אומות העולם על רשעותם, אלא אם 
נמצא, דכאשר  ולפ”ז  זה, ע”ש.  נקיים מחטא  ישראל  גם עם 
נקי  מי  גדול  בירור  אז  יהיה  ודאי  זה,  באופן  הגאולה  תבוא 
אחד  כל  ולא  העולם,  אומות  את  מענישים  שעליו  מהחטא 
הוא  מפורש  הלא  להגאל,  יזכה  ומי  זה.  באופן  להגאל  יזכה 
בצפניה )ג יב( “והשארתי בקרבך עם עני ודל” וגו’, וזהו ‘משוך 
]וע”ע  ה’.  חסדך ליודעיך’, דיודעי ה’ הם אלו שחוסים בשם 

בבית הלוי בריש פרשת תרומה[

רוממות הפרשה
הרב יצחק 

לויסון\
משולחן 
המערכת מפניני הפרשה

לעילוי נשמת
מרן רבינו הגדול שר התורה והיראה
ראש ישיבת "בריסק" הגאון החסיד

רבינו משולם דוד הלוי בן גאון ישראל רשכבה''ג
מרן רי''ז הלוי סאלאווייציק זצוקללה''ה

העמיד תלמידים לאלפים בהבנת התורה והשקפה טהורה
כל ימיו לא פסק פומיה מגירסא בעמלה של תורה מתוך יסורים

לחם מלחמות ה' בסערת אש בדרך המסורה מאבותיו מעתיקי השמועה
נלב"ע ח"י שבט תשפ"א ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע''י תלמידו הרה"ג רבי מרדכי קניג שליט"א
ראש ומייסד ישיבת "שירת התורה" ירושלים

הוקדש לזכות החתן המופלג בתורה ויראה וכל מדה נכונה
הבה"ח כמר אריה לייב רובין שליט"א

מבחירי ישיבת פוניבז'
בן הרה"ג רבי אברהם ישעיהו רובין שליט"א

לרגל שמחת נישואיו בשעטומו"צ
עב"ג הכלה המהוללה תחי'

בת רבי אברהם פראגר שליט"א
ונכדת הגאון רבי שמואל פאלי שליט"א

אשר תתקיים אי"ה ביום ב' ט"ו בשבט באחוזת וגשל ב"ב
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל מלא דעת ויראת ד'

כשאיפתם הטהורה בדרך ישראל סבא
בנחת ובשמחה בשפע ברכה והצלחה וכל טוב

לתפארת המשפחות הנכבדות ולהמשך כרם בית ישראל אכי"ר

הוקדש לזכות החתן המופלג בתורה ויראה וכל מדה נכונה
הבה"ח כמר חיים פורמן שליט"א

מבחירי ישיבת פונביז'
בן הרה"ג רבי אפרים פישל פורמן שליט"א

לרגל שמחת נישואיו בשעטומו"צ
עב"ג הכלה המהוללה תחי'

בת הרה"ג רבי מרדכי שפיצר שליט"א
אשר תתקיים אי"ה ביום ג' ט"ז שבט בארמונות חן ב"ב

שיזכו לבנות בית נאמן בישראל מלא דעת ויראת ד'
כשאיפתם הטהורה בדרך ישראל סבא

בנחת ובשמחה בשפע ברכה והצלחה וכל טוב
לתפארת המשפחות הנכבדות ולהמשך כרם בית ישראל אכי"ר

גליון 357 שנה ח' פרשת בשלח תשפ"ג

משולחן רוממות הזכרון
המערכת

לזכרם של גדולי התורה

מרן הגאון הגדול רבי משולם דוד הלוי סאלאווייציק זצוק"ל
ביאורים ופנינים שונים מתוך כתבי תלמידו הרה"ג רבי מרדכי דוד גערמאן שליט"א

לעילוי נשמת הגאון הצדיק המופלג
יגע בתורה בנגלה ובנסתר בהצנע ובקדושה

אהב וירא ה' מאוד ובמצוותיו חפץ מאוד
רבי נתן נטע ב"ר יוסף חיים גוטסגנדה זצוק"ל

נלב"ע י"ג שבט תשפ"א
ת.נ.צ.ב.ה

הונצח ע"י רעייתו תבדלחטו"א הרבנית תחי'

היו  לא  דבאמת  כשם(  ד"ה  )טו,א  בערכין  התוס'  בדברי  י"ל  וכן  א"ה,    .1
מוכרחים לעבור בים כלל, ובזה י"ל דהיה מטרה להטבעת המצריים.

2. עוד שאל הנ"ל מהמשך דברי הרמב"ם )שם( 'צרכנו למזון הוריד לנו את 
ואילו  ו"לנו"  המן, צמאו בקע להם את האבן', וצ"ב אמאי במן מזכיר "צרכנו" 
יונתן )יז,ב( שהערב רב  במים קאמר "צמאו", ורצה הנ"ל לבאר עפ"י התרגום 
הם שיבקשו המים "ונצו רשיעי עמא עם משה ואמרו הב לן מוי" ולא כל ישראל.

3.  א"ה, צ"ע הא האיקטורין "שהיו עמהן" ראום כל עת, וידעו שעוד לא זבחו 
את זבחיהם, ובהכרח הבינו שהם טועים ולא שדעתם לחזור למצרים, ע"כ מיד 

חזרו לפרעה וכו'.
4.  א"ה, צ"ע הא ציווי ה' היה ש"יחנו" אצל פי החירות ולהתעכב שם, ואיך 

חזרו באופן שיראו אותם המצרים טועים, והכל באותו יום-יומים.

הוקדש ע"י ידידנו
הרה"ג רבי יואל שולמן שליט"א

לרגל שמחת האירוסין לבנו 
הבה"ח המופלג בתורה ויראה וכל מדה נכונה

כמר שמואל הירש שולמן ני"ו
מבחירי ישיבת כנסת יצחק-חדרה

עב"ג הכלה המהולה תחי'
בת הרה"ג רבי יצחק וולף שליט"א

שיזכו לקשר של קיימא ולבנות בית נאמן בישראל
כשאיפתם הטהורה בדרך ישראל סבא

בנחת ובשמחה בשפע ברכה והצלחה וכל טוב
לתפארת ולהמשך כרם בית ישראל אכי"ר

לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית
מרת פעשא פסיה קרלנשטיין ע"ה
בת הגאון רבי שמואל ברוך ורנר זצ"ל

א"ח לזקננו מרן ראש הישיבה ד'גרודנא' זצוק"ל
נלב"ע ט"ו בשבט תשנ"ו ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י נכדה הרה"ג רבי אריה קרלנשטיין שליט"א
ראש רשת הכוללים "אהל חנוך"

לע"נ סבנו הגדול
הישר באדם איש האשכולות ואציל המידות

צורבא מרבנן ורחים ומוקיר להו
וקיים בעצמו אין לך יפה מן הצניעות

הרב יהושע זעליג בן אברהם חיים ז"ל וולמן
נלב"ע ט"ז שבט תשנ"ט

הונצח ע"י יוצאי חלציה למשפחת 
הרה"ג רבי חיים לייב אויערבאך שליט"א
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“ביום 
הששי 
לקטו 

לחם משנה” )טז,כב(
אכילת פת בסעודת מלוה 

מלכה
שאמר  ה’  דבר  אשר  ‘הוא  החזקוני:  כתב 
אשר  את  והכינו  הששי  ביום  והיה  למעלה 
לשתי  הראוי  על  העדף  כל  ואת  יביאו. 
יום הששי  סעודות של שחרית וערבית של 
שבת,  של  הבקר  עד  למשמרת  לכם  הניחו 
גזרת מלך שלא יסריח, והוא הדין לסעודת 
מהמן  שהשאירו  והיינו  ע”כ,  שבת’,  מוצאי 

לסעודת מלוה מלכה.
ופסק השו”ע )או”ח ש,א(: ‘לעולם יסדר אדם 
שלחנו במו”ש כדי ללוות את השבת, אפילו 
כתב  אינו צריך אלא לכזית’. ובמגן אברהם 
בגמרא משמע דנכון לבשל בשר במוצ”ש או 
דבר אחר, ובזמנינו שמאחרין כל כך סעודה 
שבת  במוצאי  לאכול  יכולין  שאין  שלישית 
אברהם  ובאשל  בפירות.  לקיימה  יכולין 
)בוטשאטש שם( כתב: ומי שאין לו רצון אז 
לאכול לחם, אין מוטל עליו לטרוח לאכול 
והפוסקים  מהש”ס  משמעות  ואין  לחם,  גם 
לאכול אז לחם. רק מכל מקום יסדר במפה, 

שיהיה מעין סגנון סעודת קבע קצת.
אולם בביאור הגר”א שם כתב דדוקא בפת 
כמו בער”ש. ובמשנ”ב )סק”א( כתב: משמע 
בגמרא דיקבע סעודה זו על הפת לכתחלה 
משמע  וגם  שבת,  של  סעודות  בשאר  כמו 
דטוב לכתחלה להדר אותה בבשר או בשאר 
תבשילין אם יש לו, ואם אין לו או שחושש 
בזמננו  שמאחרין  בקיץ  כגון  גסה  לאכילה 
יקיימה  לערב  סמוך  ג’  הסעודה  לאכול 

במזונות או עכ”פ בפירות.
היה  לי:  אמר  שליט”א  פישר  בנימין  והרב 
בעל  הישיבה  ראש  מרן  שרבינו  מעשה 
ה”דרכי שמואל” זצוק”ל פגש אותי במוצאי 
שבת בהיותי לומד בישיבת ‘מעלות התורה’, 
מלוה  סעודת  אכלתי  כבר  אם  ושאלני 
‘מזונות’  אכלתי  שכבר  לו  והשבתי  מלכה. 
שיש  לי  הורה  ז”ל  רבינו  אך  מלכה.  למלוה 
דהרמב”ם  ‘המוציא’,  דוקא  לאכול  חיוב 
לג’  מלכה  מלוה  סעודת  את  משווה  הרי 
המעשה  את  לציין  הוסיף  ורבינו  סעודות.1 
על  שקיבלה  הגר”א,  של  אשתו  על  המובא 
עצמה להתענות הפסקה והפסיקה בסעודה 
לישון,  ותיכף אחר הבדלה שכבה  שלישית, 
שבכל  לה  ושלח  להגר”א  הדבר  ויוודע 
הפסקות עדיין לא יתוקן הפסד מלוה מלכה 

אחת, אז תיכף קמה ואכלה.
על  המסופר  את  לציין  רבינו  הוסיף  ועוד 
‘ושמעתי  חדש:  אור  בספר  הגר”א  רבינו 
הגר”ח  תלמידו  אליו  בא  אחד  שפעם 
מוואלאזין במוצש”ק ושאל ממנו רבינו אם 
אכל סעודת מלוה מלכה, והשיב לו שכעת 
לו,  יזיק  שלא  ומתיירא  הבריאה  בקו  אינו 
שחק  דבש.  בעוגת  לקיימה  היקל  כן  ועל 
הסעודה  תיכף  לקיים  לו  וציוה  רבינו  ממנו 
וחיוב  ענין  רבינו שיש  והוסיף  רבינו’.  בבית 
גדול בסעודת מלוה מלכה, ואין לזלזל בזה 

ח”ו.2

זמן הסעודה
כשם  סק”ב(  )שם  ברורה  המשנה  כתב 
צריך  כן  בכניסתה  השבת  לכבד  שצריך 
את  מלוה  שאדם  כשם  ביציאתה,  לכבדה 
נראה  זה  ומטעם  העיר.  מן  בצאתו  המלך 
סמוכה  שתהיה  כדי  להקדימה  שטוב 
ליציאת השבת, ואם אינו תאב עדיין לאכול 
בקבע  במלאכה  יעסוק  שלא  עכ”פ  מהנכון 
עד שיקיים סעודה זו, ועיין בשערי תשובה 
דמשמע דאינו כדאי בכל גוונא לאחרה יותר 

מחצות.
ובתוס’ מעשה רב להגר”א )לט( הובא: פעם 
מעט  וכשהבריא  והקיא,  חלה  הגר”א  אחת 
ציוה להעומדים לפניו לראות אם עדיין לא 
בעל  פת  כזית  אותו  שילעסו  השחר  האיר 
הרי  מלכה.  מלוה  מצוות  לקיים  כדי  כרחו 
מלוה  סעודת  מצות  קיום  הגר”א  דלדעת 

מלכה הוא כל הלילה.3
וכתב הרה”ג רא”י סגרה שליט”א: רבינו מרן 
ליטול  מקפיד  היה  זצוק”ל  הישיבה  ראש 

למלוה  ידים 
מלכה, הרבה 
ם  י מ ע פ
גם  שר  היה 
לאחר  שאכל  פעמים  היה  אולם  המבדיל, 
גדול אחד שהוא  על  לו  ופעם אמרו  חצות, 
מקפיד ליטול ידים מיד לאחר הבדלה, והוא 
ענה בענוותנותו שהוא יכול לשכוח לאכול 
ואני יכול לשכוח ללמוד. ובמוצאי שבועות 
שאלתיו בבית המדרש אם צריך מלוה מלכה 
שלא  משמע  שבפוסקים  לי  ואמר  ביו”ט, 
צריך, אולם יש כאלו שאמרו שצריך אז בא 

נלך הביתה לאכול.

אכילת צנון
היה  )שם(:  להגר”א  רב  מעשה  בתוס’  כתב 
שהיה  מלכה,  במלוה  צנון  לאכול  רגיל 
וינר  הגאון רבי אליהו  חביב עליו.4 וכתב לן 
שליט”א: שמעתי מרבינו מרן ראש הישיבה 
זצוק”ל שתמה על מה דמובא שהגר”א היה 
במלוה  אכלו  והיה  צנון  בעיניו  חביב  מאוד 
בעיני  חביב  דהצנון  כיון  ולכאורה  מלכה, 
וליחדו  להניחו  הקפיד  כן  משום  הגר”א 
)דף  בשבת  דאיתא  דמה  דומיא  למוצ”ש, 
קיט( שהיה מיחד כוליא למוצ”ש. אבל אמר 
מאוד  מתמיהין  דבאמת הדברים  ז”ל  רבינו 
דאדונינו הגר”א  מניה  דנשמע  מסתבר  ולא 
מה  להבין  קשה  וגם  בעיניו,  חביב  שהצנון 
שאר  אין  וכי  בצנון  בו  יש  יתירה  חביבות 
ודנתי  אחרים.  ומעדנים  ערבות  מאכלות 
מניה  שמעו  לא  דודאי  ז”ל  רבינו  לפני 
דהגר”א שהוא מחבב צנון רק שראו הנהגתו 
וביאר  במוצ”ש,  צנון  לאכול  רגיל  שהוא 
משום  היינו  דודאי  מע”ר  התוספת  בעל 
דצנון חביב בעיני הגר”א, ואולי ניתן ליאמר 
דף  ע”ז  נז,  דף  )ברכות  הגמ’  דכנודע דברי 
רבי  לא פסק מעל שלחנו של  דמעולם  יא( 
בימות  ולא  החמה  בימות  לא  וחזרת  צנון 
הגשמים, וביארו התוס’ בע”ז דדרכן של צנון 
וחזרת שהם מחתכין את הבני מעים ומפנין 
הגר”א  של  דרכו  היה  וזה  לאכילה,  מקום 
דסעודה  לאכילה  מקום  לפנות  צנון  לאכול 

רביעית, ונענע לי רבינו בראשו.
ועוד הוסיף בזה הגר”א וינר שליט”א: רבינו 
ז”ל היה מקפיד מאוד בענין סעודה רביעית 
לסדר  ומורה  נוהג  והיה  מלכה’.  ‘מלוה 
השלחן לסעודת מלוה מלכה, והיינו לפנות 
השלחן וכהנה,  על  פזורים  שהיו  הספרים 
וכאמרם ז”ל בשבת )שם( לעולם יסדר אדם 
לכזית,  אלא  שאי”צ  אע”פ  במוצ”ש  שלחנו 
שבת,  בערב  השלחן  לסידור  זה  והסמיכו 
ומסודר  ערוך  שלחן  להיות  דצריך  ומשמע 
מאוד  הקפיד  ז”ל  ורבינו  רביעית.  לסעודה 
לאכול מלוה מלכה קודם חצות, ודוקא בפת 
כהכרעת הגר”א )או”ח סימן ש’(, כמו”כ היה 
וכן היה  רביעית.  דג בסעודה  מנהגו לאכול 
מהתוס’  לזה  מקור  והראה  יין,  קצת  שותה 
של  אחותו  ומתה  דמעשה  )יח,א(  בברכות 
ושתה  בשר  ואכל  במוצ”ש  לו  והודיעו  ר”ת 
יין, וכן מבואר בשבת )שם ע”ב( דהוי שחיט 
בזמירות  מנעים  והיה  במוצ”ש,  בהמה 
בלבושי  להקפיד  היה  דרכו  וכן  דמוצ”ש. 

שבת עד לאחר סעודת מלוה מלכה.

אכילה מרובה בסעודה 
שלישית

רבינו  שליט”א:  גורן  עמי  רבי  הגאון  כתב 
שבסעודה  אמר  זצוק”ל  הישיבה  ראש  מרן 
שלא  בראשו  עיניו  חכם  דין  אין  שלישית 
להרבות באכילה אם בכה”ג לא יוכל לאכול 
מלוה מלכה. והגם שביסוד ושורש העבודה 
בסעודה  כתב שגם  י”ב(  פרק  סוף  ח’  )שער 
שלישית נאמר שלא ימלא כריסו ממנה עד 
במוצ”ש,  רביעית  סעודה  יאכל  שלא  כדי 
וראויים  מתאימים  שהדברים  רבינו  אמר 
העבודה  דרך  על  שהוא  רבינו  וכוונת  לו. 
רבינו  וסברת  הדין.  ע”פ  ולא  והחסידות 
נאמר  לשניה  אחת  שבת  מסעודת  שדווקא 
כן שכולם בחדא דרגא, אבל סעודת מוצ”ש 
מסעודת  למעט  ואין  היא  אחריתי  דרגא 
שבת בשבילה. מיהו ביסוד ושורש העבודה 
ס”ל שעל פי מידת חסידות ישמור את נפשו 
יותר מידי כדי שיוכל לאכול  שלא להרבות 
סעודת מוצ”ש, ובלא”ה כבר כתב בתנא דבי 
ויין  בבשר  ירבה  אל  בשבת  שאפילו  אליהו 

יותר מידי.

הרברוממות ההלכה
יעקב
ליינר

נושא בפרשה
יציאת מצרים ולידת כלל ישראל

פרשת השבוע מדברת ביציאת מצרים, ובקריעת ים סוף שהיא היתה הגמר של יציאת 
מצרים, ובה עם ישראל הגיעו לשלימות ההשגה. ואנו מצווים במצות זכירת יציאת מצרים 

כל יום כדכתיב )דברים טז,ג(: “ְלַמַען ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך”.
ואף שקריעת ים סוף היתה גמר הגאולה, אעפ”כ נצטווינו להזכיר את יציאת מצרים 
ולא את קריעת ים סוף. אמנם יש מחלוקת בפוסקים אם יוצאים ידי חובת זכירת 
יציאת מצרים בהזכרת קריעת ים סוף ]עיין מג”א ורעק”א הו”ד במשנ”ב סימן סז 

סק”ג[, ומ”מ עיקר הזכירה היא היציאה בפועל - “ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם”, שזה 
היה שורש הגאולה. וזהו הזמן של “ָהָעם ַהֹהְלִכים ַּבֹחֶׁשְך ָראּו אֹור ָּגדֹול” )ישעיהו ט,א(.

אך כל התהליך לאחר היציאה ממצרים, וכן קריעת ים סוף, היה המשך וחלק מהגאולה 
שהמציאות  יב(  דרוש  הפסח  דרושי  הכוונות  )שער  וכדאיתא  ישראל,  כלל  של  והלידה 
שכורעת  ובשעה  צר  שרחמה  טז,א(  בתרא  )בבא  אילה1  כאותה  היתה  סוף  ים  בקריעת 
ללדת הקב”ה מזמין לה דרקון המכישה בבית הרחם ומתרפה ויולדת, ואלמלי מקדים רגע 

אחד או מאחר רגע אחד מיד מתה.2

י” ְלּתִ “ְוָאנִֹכי ִתְרּגַ
והנה אף שהפרשה שלנו זה הפרשה של הגאולה, אך כבר כתב הרמב”ן )הקדמה לחומש 
שמות( שעד מעמד הר סיני עדיין לגולים יחשבו. כי הגאולה השלמה אינה ביציאה בפועל 
ממצרים, אלא במעמד הר סיני שאז שבו למעלת אבותם. וקודם קריעת ים סוף עוד היו 

‘גולים’ ממש, ולא התנתקו ממצרים, שהרי עדיין מצרים רודף אחריהם. 
בהגדה  שאומרים  וכפי  בעצמו,  הקב”ה  ע”י  היתה  מצרים  יציאת  שהנה  הענין,  וביאור 
‘אני ולא מלאך אני ולא שרף אני ולא שליח’. וביאר הגר”א )הגדה של פסח( ש’אני ולא 
בני ישראל ממצרים, מאחר  יכול להוציא את  שליח’ הכוונה למשה,3 שגם הוא לא היה 
שהיו שקועים במ”ט שערי טומאה.4. והקב”ה בעצמו הוציא אותם ברחמים גדולים, עד 
שבבת אחת יצאו ל”אֹור ָּגדֹול”, אבל נלקח מהם אור זה אח”כ, משום שלא זה התכלית! 
כי התכלית היא שיעשו מעצמם, ולכן עדיין נחשבו גולים. ומיד אחר היציאה התחילה 
עבודתם העצמית. וזה נמשך כל ימי הספירה עד מתן תורה, שאז שבו למעלת אבותם, 

והגיעו לגאולתם השלמה.
הגדול  האדם  הראשון,  אדם  בריאת  וכמו  כך.  התחילו  הגדולים  הדברים  כל  ובאמת 
יציר כפיו של הקב”ה שנברא בשיא הגדלות בחסד גמור, מ”מ שאר הנבראים  בענקים, 
נולדים קטנים, וצריכים להתעלות. שההתחלה היתה מוכרחת להיות בשיא הגדלות. והוא 

שהנביא אומר )הושע יא,ג(: “ְוָאֹנִכי ִתְרַּגְלִּתי ְלֶאְפַרִים ָקָחם ַעל ְזרֹוֹעָתיו”.5 

‘נתונים בדין’
הכל  קיבלו  ליציאתם, שעד עתה  ביום השביעי  היתה מוכרחת  כבר  והעבודה העצמית 
בחסד גמור, וישראל עדיין לא היו שלמים במעלתם, וכאן התחיל ההנהגה של מידת הדין 
לשלוט,6 ולכן פרעה נתעורר לרדוף אחריהם. וכמבואר בחז”ל )מכילתא, הו”ד ברש”י כאן( 
עה”פ “ַוִּיַּסע ַמְלַאְך ָהֱאֹלִקים” – ‘אין אלקים בכל מקום אלא דין, מלמד שהיו ישראל נתונין 

בדין באותה שעה אם להנצל אם להאבד עם מצרים’. 
ועוד מבואר בחז”ל )ילקו”ש בשלח סוף רמז רלד( שהשטן ירד ואמר לפניו ‘הללו עובדי 
עבודה זרה והללו עובדי עבדה זרה’. ולכן בכדי להנצל היה כבר צריך את זכותן של ישראל 
עצמם. ועוד איתא בחז”ל )זוהר בשלח מז,א( עה”פ “ּוַפְרֹעה ִהְקִריב” שפרעה הקריב את 
בעבודתם  ישראל  עם  התחילו  רדיפתו  ידי  שעל  שבשמים,  לאביהם  ישראל  של  ליבן 
העצמית.7 ולכן כל אחד מבין שקריעת ים סוף לא היתה סתם דבר, וכמו שאמרו )מכילתא 
בשלח ד( שבאותו הזמן נקרעו כל מימות שבעולם, שהיה צריך לקרוע את כל העולמות 

בשביל לידתן של ישראל.8 
והנה מבואר בדברי רבינו הגר”א שבו’ הימים הראשונים של הבריאה שעדיין לא היה אז 
ִיָּבֶנה”. ונמצא שכאן ביציאת מצרים  אדם, קיום העולם היה בחסד פשוט - “עֹוָלם ֶחֶסד 
בחסדים  הכל  היה  עדיין  מצרים  מיציאת  הימים  שו’  העולם,  בריאת  כעין  היה  המהלך 
גמורים, וביום השביעי התחיל הנהגת הדין דאי אפשר לעולם בהנהגה זו של חסד, וצריך 

את מידת הדין - “ֶמֶלְך ְּבִמְׁשָּפט ַיֲעִמיד ָאֶרץ”.9

עוּ"... ָרֵאל - ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ “ּדַ
ֵאָלי  וזאת התביעה שהיתה עליהם, והוא מה שאמר הקב”ה למשה )יד,טו(: “ַמה ִּתְצַעק 
ישראל  כלל  של  הצעקה  מספיק  שהיה  הכוונה  ובפשוטו  ְוִיָּסעוּ",  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר 
מצד  גם  הועיל  שזה  ובודאי  סּוף”,  ַים  ַעל  ָׁשַמְעָּת  ַזֲעָקָתם  “ְוֶאת  ט,ט(  )נחמיה  וכדכתיב 

הצעקה של עם ישראל.
ומבואר  ותפילה,10  צעקה  מועיל  כך  כל  לא  שכבר  מצב  כאן  שהיה  מבואר  באמת  אבל 
בזוהר )בשלח מח,א( ‘ֵאָלי כתיב בעתיקא תליא מילתא’, שהקב”ה אמר למשה שעכשיו 
זה לא זמן של תפילה,11 אלא זמן שצריך רחמים גמורים. וכדי לעוררם צריך את העבודה 
“ַּדֵּבר  וכדכתיב  נפשם, שיסיעו את עצמם...  ענין מסירות  והוא  ישראל,  עצמית של עם 
‘הללו  השרת  מלאכי  שאמרו  וכפי  להקרע,  רצה  לא  הים  והרי  ְוִיָּסעוּ".  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל 

רבינו הגדול מרן ראש הישיבה בעל ה"דרכי שמואל" זיע"א

שולחנו  אדם  מסדר  ל,ה(:  )שבת  הרמב"ם  כתב   .1
בערב שבת ואף על פי שאינו צריך אלא לכזית, וכן מסדר 
שולחנו במוצאי שבת ואף על פי שאינו צריך אלא לכזית, 
כדי לכבדו בכניסתו וביציאתו. ובספר פתח הדביר )סימן 
מלכה  ומלוה  שבת  דסעודת  ברמב"ם  דמשמע  כתב  ש( 
שוים הם בחיובם, וכן משמע להגר"א שכתב דחייב בפת 
ג' סעודות דשבת לדעת  ועיקר חיוב  דוקא כמו בער"ש, 
הלבוש הם מדאורייתא, ולמהרי"ל מדרבנן. אכן במשנ"ב 
הג'  כמו  עליו  חובה  אינה  זו  סעודה  דמ"מ  כתב:  )ש,ב( 
מצוה  רק  וזה  אקרא  אסמכוהו  דשם  שבת  של  סעודות 

בעלמא, ונפ"מ היכי דא"א לו לקיים כולם. 
בשם  קסו(  סימן  )ח"ב  והנהגות  בתשובות  כתב   .2
החזו"א: מי שאינו אוכל כזית פת במוצאי שבת יתחרט 

)ש,טו( הביא מהזוהר דמי  בעלמא דקשוט. ובכף החיים 
קיים  לא  כאילו  לו  נחשב  רביעית  סעודה  מקיים  שאינו 
סעודת  בשביל  שאכלה  לו  נחשב  דאז  שלישית,  סעודה 
לכבוד  זה  ואין  לאכול  לילה  כל  דרכו  אדם  דכל  הלילה, 

שבת.
שבת  קדושת  כתב:  ס,א(  )דף  הכוונות  ובשער   .3
ואפי'  ד'.  סעודה  ענין  לזה  וראיה  הלילה,  כל  נמשכת 

בבחינת תוספת נשמה יש המשך קדוש בליל זה.
4. כתב באליה רבה )סימן ש סק”א(: וז”ל פסקי תוס’, 
יהדר לאכול מין מאכל שתאב אליו יותר אף על פי שהוא 
ביוקר, ואם הוא תאב לאכול הרבה מינים יהדר אחריהם 

כפי יכולתו, אבל לא יכין. 

1. והוסיף רבינו במקו"א בזה"ל: המהר"ל מאריך שגם באילה הוא רק משל. אך אפשר שהיום שיש הסתר פנים 
אז גם באילה לא כל כך רואים את גילוי ה', אבל בזמן חז"ל שהיה הנהגה של גילוי, אז באמת כך היה.

2. א"ה, ונראה מתו"ד רבינו כאן ובהמשך הדברים, ובעוד מקומות, כי אף שהיציאה באמת היתה כשיצאו בפועל 
ממצרים, מ"מ בחינת הלידה של כלל ישראל היתה בקריעת ים סוף, וכמו שהביא כאן שקריעת ים סוף הוא כאותה 

אילה שכורעת לילד. והדברים יבוארו בהמשך ביותר.
3. ורגיל היה להזכיר רבינו שהגר"א מבאר כי הנוסח במדרש הוא בדוקא 'אני ולא השליח', ולא כפי שכתוב 
בהגדה, לאפוקי השליח הגדול הוא משה, והוסיף שזהו הטעם שלא נזכר שמו של משה בהגדה של פסח אלא 
פעם אחת ובדרך אגב, כדי שלא נטעה לומר שהיה לו חלק ביציאת מצרים, אלא היא היתה על ידי הקב"ה לבד. 
4. א"ה, ובמקו"א אמר רבינו שאי אפשר שיציאת מצרים תהיה על ידי מלאך, כי הוא עצמו היה שוקע בטומאת 

מ"ט. והוא מהזוהר )ח"א קטז,ב(.
5. א"ה, מבואר בפסוק זה שהיו צריכים ישראל "להתרגל", הוי אומר: שהיו צריכים להגיע מעצמם להשגת 
אותו אור גדול, ובאופן של דרגה אחר דרגה. ושורש הענין, שהשורש וההתחלה מוכרח שיהיה בשלמות, וממילא 

הוא במידת החסד בתכלית וכאשר יבואר. ואח"כ נלקח אור זה, והתביעה היא להשיג ולעלות בעבודה עצמית.
קושי אצל  מובן מה שייך  ואינו  סוף',  ים  כקריעת  רבינו מה שאמרו חז"ל בכ"מ ש'קשה...  ביאר  ובמקו"א   .6
ִייָגע" )ישעיהו מ,כח(. אלא כיון שהתחילה מידת הדין, והיו צריכים את זכות עצמם  ִייַעף ְולֹא  הקב"ה והרי "לֹא 
בשביל לזכות לנס, היינו הקושי. ובזה יבואר גם שדימו חז"ל לקריעת ים סוף ולא ליציאת מצרים, ששם הכל היה 
ברחמים גמורים, ולא היו צריכים אז לזכות עצמם. ]וג"א שליט"א ציין שעיקר הענין מבואר בארוכה בלש"ו ח"ב 

דרוש ה ענף ב[
וזה ע"י שלא קיבלו את  7. והוסיף רבינו דמבואר שיש בזה חסרון קצת שמבלי הפחד מפרעה לא התחילו, 

משה לגמרי, ואכמ"ל.
לעבודתן  כאן  נצרכים  היו  כי  מצרים,  ביציאת  היה  שלא  מה  הבריאה,  בעצם  שינוי  על  מרמז  שזה  א"ה,   .8

העצמית.
9. רגיל היה רבינו להזכיר שבספר "חסד לאברהם" כתוב ששלושים יום קודם הפסח מתחילה הארה גדולה 
וצריך הכנה גדולה להיכנס לחג כראוי. וכמו שביציאת מצרים היתה הארה גדולה מאוד, שעם ישראל היו שקועים 
בתוך טומאת מצרים ערות הארץ והיו מוכרחים לצאת מיד בחיפזון גדול כדי שלא להשתקע שם, והקב"ה האיר 
להם שלא לפי מדרגתם, ועל זה נאמר )ישעיהו ט,א( "ָהָעם ַהֹהְלִכים ַּבֹחֶׁשְך ָראּו אֹור ָּגדֹול" שזה היה היה הכל 
אלו  בזמנים  מתחדשים  ושנה  שנה  כל  אז  עצמית,  עבודה  צריך  היה  סוף  ים  שבקריעת  וכמו  גמורים,  חסדים 
ההארות שהיו, וכיון שבליל הסדר היו הארות גדולים מאוד ועליית מדרגה שלא לפי מדרגתם - "ַלְיָלה ַּכּיֹום ָיִאיר" 
)תהילים קלט,יב(, ואי אפשר להכיל את כל ההארות הללו בבת אחת והשטן מקטרג, וכמו שביציאת מצרים היה 
קטרוג גדול שהללו והללו עובדי עבודה זרה, לכן ההשפעות מתחילות שלושים יום קודם החג בהדרגה, וכמה 
שיותר מתקרבים ההשפעות יותר גדולים, וצריכים להתכונן לאור הגדול. ואמר רבינו עוד כי היום זה הרבה יותר, 
כי רבינו היה חי כך  ופשוט  גדולה...  ודאי הכנה  כי ביציאת מצרים היה הכל חסדים פשוטים, אבל היום צריך 
בעצמו, וגם היה לומד מסכת פסחים קודם החג כהכנה לפסח. ותלמידי רבינו מספרים כי ברוב השנים במוצאי יום 
הפורים אחר תפילת מעריב כבר היה מתחיל בלימוד מסכת פסחים עם כל הכוחות. וכך ביומו האחרון של רבינו 

כבר עסק בלימוד הלכות פסח כהכנה רבתא לקראת ה"אֹור ָּגדֹול".
רעיתי שתקתיך  'דמיתיך  ופירש"י:  ַרְעָיִתי",  ִּדִּמיִתיְך  ַפְרֹעה  ְּבִרְכֵבי  "ְלֻסָסִתי  ומפורש בשיר השירים  א"ה,   .10



עובדי ע”ז והללו עובדי ע”ז’ )ילקוט הראובני פרשת בשלח עה”פ חיל פרעה(, שבאותה 
שעה ישראל היו עדיין עובדי ע”ז. וזה הביאור במה שבקשו מלאכי השרת לומר שירה, 
אמר להם הקב”ה ‘מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה’, והיינו שהעליונים ראו 
שישראל בעצם לא ראויים לקריעת ים סוף, ולכן לא יכלו לומר שירה על טביעת המצרים 

שכלפיהם זה ‘מעשי ידי טובעים בים’.12 
וזהו מה שנתבאר לעיל שקריעת ים סוף נמשל ללידה קשה, כמו אצל אילה שרחמה צר 
והיינו, שנשיכת הנחש היא בדרך כלל סכנה שהוא  יולדת.  וכך היא  ובא נחש ומכישה, 
מרמז על מידת דין13, ודווקא על ידי הכשתו נפתח הרחם והוא ההצלה. וכמו כן בקריעת 

ים סוף על ידי מידת הדין הקשה נבקע הים, ודווקא עי”ז נהיה שורש הגאולה.14 

דרגת השירה
ודוקא בקריעת ים סוף זכו למעלתם הגדולה, ונקראו דור דעה, ואז אמרו שירה. והשירה 
הזאת היא שירה של לעתיד לבא כדאיתא בחז”ל על הכתוב “ָאז ָיִׁשיר”, וזה שירה שנשארה 
)ירמיהו  גדולים כדכתיב  יותר  יהיו  לבוא  ואף שמבואר שהניסים שיהיו לעתיד  לעולם. 
טז,יד-טו( “ְוֹלא ֵיָאֵמר עֹוד ַחי ה’ ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ִּכי ִאם ַחי ה’ 
ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ּוִמֹּכל ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהִּדיָחם ָׁשָּמה ַוֲהִׁשֹבִתים ַעל 
ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוָתם”, ואז יהיו ניסים יותר גדולים, ובגמרא )ברכות יב,א( נחלקו 
אם לא יזכר עוד כלל ניסי מצרים או שיציאת מצרים יהיה טפל וקיבוץ גלויות עיקר, אך 
מכל מקום תשאר השירה לעתיד לבוא - “ָאז ָיִׁשיר ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל”. ומבואר בספרים 
שאם אומרים את השירה בשמחה כאילו עברנו ממש בים, ואם כן, אפשר לזכות הרבה...

בשמחה  להאמר  וצריכה  הים,  שירת  יום  בכל  לומר  שיש  נד,ב(  )ח”ב  בזוהר  ואיתא 
שירת  יאמרו  המתים  שיחיו  לאחר  ואפילו  בים.  עבר  היום  באותו  כאילו  בדעתו  וידמה 
הים, וכדרשת הגמרא )סנהדרין צא,א( “ָאז ָיִׁשיר ֹמֶׁשה” - ‘שר’ לא כתיב אלא ישיר מכאן 
וביאר  ישירו את שירת הים.  לתחיית המתים מן התורה. ומבואר שגם בתחיית המתים 
הגר”א שזה נרמז במה שאנו אומרים בתפילה ‘זמירות שירות ותשבחות ברכות והודאות 
זה  ‘תשבחות’  הים,  זה שירת  ‘שירות’  דזמרה,  זה פסוקי  ‘זמירות’  וקיים’,  חי  למלך א-ל 

ישתבח, ו’ברכות והודאות’ זה ברכות קריאת שמע.15 

חירות עולם
‘ויוצא את עמו ישראל  יום  ואז היה יציאה ל’חירות עולם’, וכמו שאומרים בתפילה כל 
נשאר  עדיין  מאז,  שעברנו  והצרות  הגלויות  כל  אחרי  שגם  עולם’,  לחירות  מתוכם 
שהיציאה ממצרים היתה יציאה לחירות עולם. וכמו שאמרו חז”ל )מגילה יד,א( מעיקרא 
עבדי פרעה והשתא עבדי ה’, ולגבי אחשוורוש אכתי עבדי אחשוורוש אנן, שמאחשורוש 
עדיין לא נגאלנו לגמרי, אבל מפרעה יצאנו לגמרי שהיתה גאולה שלימה ונהיינו עבדי ה’. 
וכל זה היה בקריעת ים סוף, שכל יהודי יש בתוכו את הנקודה הפנימית שהשיגו בקריעת 
איש  כל  של  לבו  בתוך  עמוק  שעמוק  לבוא  לעתיד  הגאולה  של  ההתחלה  וזה  סוף,  ים 
מישראל קיימת הפנימיות הזאת שנתגלתה בקריעת ים סוף,16 וזכינו לכך על ידי האבות 
משתכחין’,  ולא  דאבדין  על  ‘חבל  הזאת,  הפנימיות  את  שהעמידו  אלו  שהם  הקדושים 
ולכן כל גאולת מצרים וקריעת ים סוף היתה בזכות האבות שהם מוזכרים בכל הפרשיות 
ובמדרשים,17 כיון שבזכותם נגאלו. ורש”י בסוכה )מה,א ד”ה אני והו( כתב שכל השמות 

מרומזים בפסוקים של קריעת ים סוף שאז היו כל הגילוים הגדולים.18

יִרים ָאַכל ִאיׁש” “ֶלֶחם ַאּבִ
ניתנה תורה אלא  ‘לא  זכו להיות מאוכלי המן, שהרי  ורק אחרי ההכנה הגדולה הזאת, 
לאוכלי המן’ )מכילתא בשלח טז,ד(. וגם בשביל אכילת המן היה צריך הרבה הכנה, ולא 
ַאִּביִרים  “ֶלֶחם  עה,ב(:  )יומא  בגמ’  ואמרו  גבוהה.  בדרגה  שאינו  למי  מן  לתת  שייך  היה 
ָאַכל ִאיׁש”, לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו, דברי רבי עקיבא, וכשנאמרו דברים לפני 
רבי ישמעאל אמר להם: צאו ואמרו לו לעקיבא: עקיבא טעית, וכי מלאכי השרת אוכלין 
לחם, והלא כבר נאמר לחם וגו’ אלא וכו’ לחם שנבלע במאתים וארבעים ושמונה אברים. 
יחזקאל,  ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה  שראתה  שעה  שמאותה  )טז,ו(  הרמב”ן  ומבאר 
מחלוקת  וביאר  העליון.  האור  זיו  שזהו  בתולדותיו  להתקיים  והוכשרו  נפשם  נתעלית 
התנאים האם פירוש “ֶלֶחם ַאִּביִרים” הוא לחם של מלאכי השרת או לחם שנבלע באברים, 
שכל נברא צריך מזון ומלאכי השרת ניזונים מזיו השכינה, והמן הוא כבר בדרגה אחרת 
השרת  שמלאכי  לחם  וזהו  ית’,  הבורא  ברצון  שנתגשם  העליון  האור  מתולדות  שהוא 

העליון  אור  מזיו  הוא  המלאכים  שקיום  משום  פליג  ישמעאל  רבי  אבל  אותו,  אוכלין 
בעצמו, ואצל עם ישראל זה התגשם וירד לארץ בצורה של מן, ואמנם בשורש זה אותו 
הדבר ממש. ועם ישראל כיון שזכו להשיג את הזיו העליון בקריעת ים סוף, לכן אח”כ 

כשאכלו את המן הם נשארו שייכים לזה, ועי”ז היו ראוים לקבל את התורה.
וכלל ישראל היו צריכים הכנה לאכילת המן, שהרי אם בהמה תאכל ג’ פעמים ביום 
יאכל מאכל של  גם אם אדם  וכך  מאכל אדם לא תיהפך להיות אדם בר דעת, 
מלאך לא יתעלה מזה לדרגת מלאך, אבל כיון שבקריעת ים סוף עם ישראל זכו 
לגילויים גדולים, וכמבואר בחז”ל שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל 
זה  ידי  ועל  המן  לאכול את  ראוים  היו  לכן  העליון’,  ‘הזיו  את  להשיג  זכו  בוזי, שהם  בן 
נשארו בדרגה זו של הזיו העליון, והיה צריך הכנה גדולה לזכות להגיע באמת למדרגה 

של “ֶלֶחם ַאִּביִרים ָאַכל ִאיׁש”. 

י” – במן ְלּתִ “ָאנִֹכי ִתְרּגַ
חסר  ‘והלא  הקשה:  ָׁשָנה”  ַאְרָּבִעים  ַהָּמן  ֶאת  ָאְכלּו  ִיְׂשָרֵאל  “ּוְבֵני  )טז,לה(  עה”פ  וברש”י 
בניסן  עשר  ובחמישה  תחלה,  המן  להם  ירד  באייר  עשר  בחמישה  שהרי  יום,  שלושים 
פסק’, ‘אלא מגיד שהעוגות שהוציאו ישראל ממצרים טעמו בהם טעם מן’. והביאור בזה, 
מכיון שהעוגות הוכנו תוך כדי היציאה ממצרים, ובזמן שנגלה עליהם “אֹור ָּגדֹול”, ממילא 

שרתה הקדושה והשפיעה גם על העוגות עצמם, ולכן היה בהם טעם מן. 
ועוד, מבואר ביותר על פי דברי הרמח”ל במסילת ישרים שער הקדושה )פרק כו( שלפי 
לאחד  ישמשו  אשר  הגשמיים  הדברים  יתעלו  ‘יותר  המדרגות:  סוף  זה  הרי  שלו  הסדר 
מתשמישיו במה שהוא משתמש בהם, ממה שיורד הוא מדביקותו ומעלתו בהשתמשו 
את  בזה  מעלה  שמים,  לשם  היא  שאכילתו  כיון  שהחסיד  והיינו  גשמיים’,  מדברים 
הדברים הגשמיים. ולכן כיון שבשעת היציאה היו עסוקים ביציאה, לא הספיקו להכניס 
בתוך ההכנה את מחשבותיהם בצורכי הגוף, ולכן היה טעם מן בעוגות מצות שהוציאו 

ממצרים.91
הכנות  צריך  דבר  שכל  המן,  בענין  גם  נתקיים  ְלֶאְפַרִים”  ִתְרַּגְלִּתי  ש”ָאֹנִכי  בזה,  והעולה 
ובפרט הכנה למתן תורה - ‘שלא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן’ ]עיין רש”י דברי הימים 
ב’ לא,ד[, לכן גם בזה היו צריכים להתרגל בתחילה ע”י העוגות מצות שהוציאו ממצרים, 

שטעמו בזה טעם מן, עד שהגיעו לדרגת המן עצמו.

מחיית עמלק – אני ולא אחר
הקב”ה  ידי  על  היה  עמו,  את  הקב”ה  שגאל  הגדולה  היציאה  מצרים,  שביציאת  וכמו 
בכבודו ובעצמו “ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים” ‘אני ולא מלאך אני ולא שרף אני ולא השליח’, 
ישראל תלוי בקב”ה בכבודו  גאולת  זה של  כי את היציאה הקב”ה בעצמו עשה, שדבר 
ובעצמו, אזי גם לעתיד לבא יהא כן, דהקב”ה בעצמו ימחה את זכר עמלק, וכמו שכתוב 

בחז”ל שנשבע הקב”ה שלא ימחה זרעו של עמלק אלא על ידו בכבודו ובעצמו. 
ואנו מצווים מהתורה לזכור מעשה עמלק, ובמג”א )או”ח סימן ס סק”ב( כתב שזה נרמז 
ב’וקרבתנו לשמך הגדול’, ש’שמך הגדול’ זה מעשה עמלק, שאין ה’ שלם ואין הכסא שלם 

כל עוד שעמלק קיים. 
וזה הביאור במה שמשה רבינו במלחמת עמלק נחלש והיה צריך שיתמכו בו - “ִויֵדי ֹמֶׁשה 
למה  גם  שייך  זה  עניין  אך  למחר,  ודחאה  במצווה  שנתעצל  מחמת  היה  שזה  ְּכֵבִדים”, 
שמשה ידע שזה לא המלחמה האחרונה עם עמלק, ויהא עוד גליות, עד שיבוא הקב”ה 

בעצמו למחות שמו, ולכך ידיו כבדו.20

עיון התורה כנגד עמלק
ועיקר מלחמתו של עמלק הוא כדכתיב: “ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם” וכתב 
רש”י שעמלק בא לפי שרפו ידיהם מן התורה, ומבואר שאם לא היה רפו ידיהם מן התורה, 
עמלק לא היה בא להלחם, והיה השם שלם והכסא שלם.21 לכן עיקר מצוות זכירת מצות 
מחיית עמלק מתקיימת על ידי לימוד התורה שעל ידי העמל והיגיעה בתורה מכריתים 
את עמלק, ש”ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים” ותורה היא כנגד עמלק.22 וזה נוגע אלינו ביותר 
בפרט בזמנים קשים, שמתגבר הכח של עמלק רח”ל, על ידי שרפו ידיהם מדברי תורה, 
צריך לחזק את עמל התורה, הביקוש והחיפוש בתורה, שזה מה שישבור את כוחו של 

הערב רב.
ורבינו עקיבא איגר כתב באגרת לנכדו, לא ללמוד  ועיקר לימוד התורה הוא בעמקות, 
תורה כ’חותה על גבי גחלים’, שלא ללמוד בשטחיות מלמעלה, אלא להתעמק בכל דבר 
דבר  שכל  משום  הפשוטות,  הקושיות  כל  את  ששואל  זה  הוא  איגר  עקיבא  ורבי  ודבר. 

הפריע לו, והיה איכפת לו מכל נקודה לבררה בעומק העיון. 
ר”ן מקיימים מצות מחיית עמלק... משום שעמלק  וה”אבני נזר” אמר שכאשר לומדים 
בא לעקם את השכל, ואילו הר”ן מישר את השכל, וע”י זה אין מקום לעמלק.23 וברוך ה’ 
שהיום אף שה’רשות הרבים’ כל כך קשה, אפילו הכי לומדים בעמל התורה. ומ”מ צריך 
אלא  עיקר  המדרש  ו’לא  וקיימים,  חיים  יהיו  ושהדברים  בשבת.  ובפרט  יותר,  להתחזק 

המעשה’, שהעיקר שהכל יהיה למעשה ממש, לטוב לנו כל הימים.

רבינו הגדול מרן ראש הישיבה בעל ה"דרכי שמואל" זיע"א

הרב יוסף רוממות הפרשה
בריקמן

ביאור עניני הפרשה

מצעקתך', וא"כ מבואר להדיא שהקב"ה אמר לכל ישראל שיפסיקו לצעוק. ואף שמבואר עוד שם: "ַהְרִאיִני ֶאת 
ַמְרַאִיְך ַהְׁשִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלְך" וברש"י: אמר הקדוש ברוך הוא הראיני את מראיך את כשרון פעלתך למי את פונה 
בעת צרה, השמיעני את קולך - ויצעקו בני ישראל אל ה'. ורואים א"כ שהיה צריך תפילה וצעקה, מ"מ היה שלב 

של 'שתקתיך מצעקתך', ודוק.
11. ובמקו"א האריך רבינו לבאר ש'בעתיקא תליא מילתא' זה דרגת 'ָאִין', שאין למעלה הימנה, "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין 
לבוא, התחילה  לעתיד  תפילה, שהיא תהיה  בלי  גמורים  רחמים  זו של  והנהגה  מקור החכמה.  ִּתָּמֵצא", שזה 

להתגלות כאן בקריעת ים סוף, ואכמ"ל.
12. מבואר בדברי רבינו ביאור נפלא במאמרם ז"ל 'מעשי ידי טובעים בים', והוסיף לבאר רבינו זיע"א: אבל 
בתחתונים ישראל אמרו שירה שכלפיהם היה קריעת ים סוף, וכדמוכח בגמרא סוטה )לז,א( שנחשון בן עמינדב 
נכנס לים, ואחריו בנימין, והיו שרי יהודה רוגמין אותם, ואז נקרע הים. שלהם היה נראה שהם ראויים לקריעת 
הים, ונתנצחו ביניהם מי יקדש את השם ראשון, ורק בעליונים ידעו שהם לא היו ראויים אז לנס. שכאן למטה 
אנחנו יודעים ש"ַבֲאֹבד ְרָׁשִעים ִרָּנה", אבל מלאכי השרת ראו את הקטרוג שהיה למעלה, את מידת הדין שהיה 
על כלל ישראל, ולכן לא ראוי לומר שירה על מצרים. ונורא הדבר למתבונן עד שיש שרצו לפרש שזה הטעם שלא 
אומרים הלל שלם בכל ימי הפסח, ]אף שאין זה הטעם המבואר בגמרא )ערכין י,ב( דהוא משום שאינם חלוקים 

בקרבנותיהם, ואכמ"ל[.
האריז"ל )שם( פחד לדבר על זה, ואמר שאפשר שבנו נפטר  13. הוסיף רבינו: אלו דברים גבוהים, ואפילו 

מחמת זה, אבל בכל זאת הוא אמר שקריעת ים סוף היא על דרך מה שהקב"ה ממתיק מר במר. וכאמור.
14. א"ה, ונראה ביותר שזהו המשל לאילה שבא אליה כח חיצוני, שאין לידתה באופן טבעי, כך עם ישראל 

צריכים הם עבודה עצמית ולכח חיצוני כמו "ּוַפְרֹעה ִהְקִריב", בכדי להגיע ללידת כלל ישראל, ולגמר היציאה.
15. והוסיף רבינו כי לכאורה צ"ב שצריך היה להתחיל קודם בשירת הים שהיא דברי תורה, ואחר כך בפסוקי 
דזמרה שהם מהכתובים. אלא האמת שהסדר הוא הפוך, אנו מתחילים בקרבנות ואחר כך אומרים פסוקי דזמרה, 
שהיא  עצמה  שמע  וקריאת  שמע  קריאת  ברכות  אומרים  כך  ואחר  תורה,  דברי  שהיא  הים  לשירת  ממשיכים 
דאורייתא, ומתוך זה מגיעים לתפילת שמונה עשרה שעומד לפני המלך בחשאי, וכדברי הפסוק )מלכים א' יט,יא-

יב( "לֹא ָברּוַח ה' ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעׁש לֹא ָבַרַעׁש ה' ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש לֹא ָבֵאׁש ה' ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה", שעל 
ידי השירה אנו מתעלים להגיע לקריאת שמע ולתפילה. ובאמת זה כעין מצות זכירת יציאת מצרים שהרי קריעת 

הים היתה ההמשך ליציאת מצרים, ועלו מיציאת מצרים עד קריעת ים סוף.
16. א"ה, היינו הניתוק המוחלק ממצרים, וכמו דאיתא בזוה"ק עה"פ "ְוִהֵּנה ִמְצַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם" שהוא שרו 
של מצרים, שעדיין היה להם שייכות לטומאת מצרים, וכאן בקריעת ים סוף יצאו מכך לגמרי, וכפי שנתבאר לעיל.

17. רבינו היה אומר כי הגם שהגיעו להשגה של מורים באצבע ואומרים "ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו", וזכו אז ל"ְוַאְנֵוהּו" 
לבנות את בית המקדש, עדיין היו צריכים את הזכות אבות "ֱאֹלֵקי ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו", עם זה ובזכות זה...

בזוה"ק  בארוכה  נמצא  "ויט",  "ויבוא",  "ויסע",  הפסוקים  בג'  מרומז  ע"ב  ששם  הללו  רש"י  דברי  א"ה,   .18
שני  ופסוק  ביושר,  נקרא  ראשון  ופסוק  הללו,  פסוקים  מג'  יוצא  ע"ב  דשם  רבינו  כוונת  נראה  ושמא  בפרשתן. 

בהיפוך, ופסוק שלישי הוא ממוצע, וזהו בחינת הג' אבות – חסד, גבורה, תפארת.
והוסיף רבינו לבאר דהנה איתא בגמ' )שם( שרבי ישמעאל אמר שהוא לחם שנבלע במאתים ארבעים   .19
ושמונה אברים, שהיה בלי פסולת כלל. ועל שבח זה ישראל התלוננו 'נפשינו קצה בלחם הקלוקל אמרו עתיד מן 
זה שיתפח במעיהם כלום יש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא', אבל האמת היתה שלא היה בו פסולת שהרי המן 

הוא מזון רוחני. ופריך בגמ' אלא מה אני מקיים "ְוָיֵתד ִּתְהֶיה ְלָך ַעל ֲאֵזֶנָך" דברים שתגרי אומות העולם מוכרין אותן 
להם'. והקשו האור החיים )כאן( והנפש החיים )רוח חיים ג,ג( ]שני קדושי עליון כוונו לדבר אחד[, שהרי מלבד 
המן שנבלע באברים אכלו ישראל במדבר גם בשר קדשים, ובפרט לפי המ"ד שסובר שנאסר להם באכילה בשר 
תאוה, ואם כן היו נצרכים ליתד. ותירצו, דמכיון שבשר קדשים צריך לאוכלו בקדושה, ואפילו קדשים קלים דינם 
לאוכלם לפני ה' לפנים מן הקלעים, ממילא גם בשר זה נבלע באברים, שכל דבר שאכילתו היא לשם שמים נבלע 
באברים. וגם באכילה של שבת קדש צריך להיות אכילה לשם שמים, וכדמצינו בדברי הגר"א בישעיה דלא כתיב 
'כל המתענג בשבת' אלא 'כל המענג את השבת' שהאכילה צריכה להיות לשם השבת ולא להנאת כריסו. וידוע גם 
ביאור החת"ס והגר"א )דברים יב,כג( עה"פ "ְולֹא תֹאַכל ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהָּבָׂשר" שלא תאכל את הנפש שלך עם הבשר 

שאתה אוכל, שהאכילה תהיה כולה לשם שמים, שלא תשחית את נפשך ותאכל כבהמה.
20. עוד הוסיף רבינו בענין זה, שמלחמת עמלק היא המלחמה האחרונה, וכמו שאיתא במדרש על הפסוק "ְׁשַלח 
ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח" דהכוונה על השליחות האחרונה של אליהו הנביא "ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא ִלְפֵני 
ּבֹוא יֹום ה' ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא", ועד שיבוא הקב"ה בעצמו לקיים שבועתו אני אמחה את זכר עמלק, שהקב"ה כביכול 
זה עניין שלו בעצמו, וזה אויבי ה', ואין השם שלם ולא הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק, ומבואר ברש"י, 
שגם יהושע חלש את גבוריו בלבד אבל החלשים נשארו, שקבל רשות רק לשבר גבוריו ולא יותר, וגם במלחמת 
ארץ ישראל לא גמר הכל שהשאיר את הע"ז ולא כלה ואז נקרא שמו ישוע בלשון גנאי קצת. וגם שאול שהנביא 
מעיד עליו שהוא 'בחיר ה', לא כלה את זרעו של עמלק לגמרי, וכל מה שהיה זה טעות בהבנה, אבל בעצם לא 
היה שייך להכרית את עמלק עד שיקיים הקב"ה שבועתו שאני עצמי אמחה זרעו של עמלק, ומשה רבינו ידע את 

זה, ולכך היו ידי משה כבדים.
21. והוסיף עוד רבינו בכ"מ כי באמת מבואר במדרש שעמלק נלחם עם מי שחוץ לענן "ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך" וזה 
היה משבט דן שהיו מחוץ לענני הכבוד, והיו עובדי עבודה זרה שבחז"ל מבואר שכבר אז היו עובדי ע"ז, וקודם 
ָהֱאֹלִקים" ומפני שאז התחזק מאוד כח  ָעָׂשה  ֶזה  ְלֻעַּמת  ו"ֶזה  מתן תורה נתגבר מאוד הכח של העבודה זרה, 
הנבואה, לכן לעומת זה גם היצר הנורא לעבודה זרה. ומיד ש'רפו ידיהם' מדברי תורה, בא עמלק להלחם והרי 
זה הפסוקים של קריאת שמע "ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים" שאם הלב מתפתה 
כבר עובד אלוהים אחרים, כי זה המשך ישיר של ה'רפו ידיהם', והרי זה כל התורה - ה'עמל'! 'שתהיו עמלים 

בתורה', וכל רפיון כל שהו כבר פוגע.
22. בהרחבת הענין רבינו היה מוסיף כי מי שהלך להלחם עם עמלק היה יהושע, ה'עמל' הגדול ביותר בתורה, 
שהעמל הגדול הוא הלוחם בעמלק, ומרנא ה"חתם סופר" כותב, ורק החת"ס רב חיליה לומר דבר זה... שיהושע 
היה גדול בזה ממשה, שמשה נולד כך, שהרי מיד כשנולד נתמלא כל הבית כולו אורה ומתחילה הגיע לדרגתו, 
אבל יהושע היה עמל נורא, וכתוב שהיה שקול כנגד כל ישראל, וירד לו מן מן השמים כנגד כל ישראל, והיה עמל 
ומבקש בתורה, שהמתין למשה רבינו בתחתית ההר עד כלות הנפש ממש, לשמוע דבר ה' מיד ברדתו מההר, 
וכל מהותו היה "ַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל", ומרומז בשמו יהושע 'בן נון' שכבר הגיע על ידי העמל עד לניצוצות 
של שער הנו"ן שזה הדרגה הגבוהה, ואילו משה רבינו הגיע לזה רק ביומו האחרון, ואף ש'פני משה כפני חמה 
ופני יהושע כפני לבנה', אבל היה כאן דרגה כזו שיהושע מצד העמל שלו בעצמו הגיע לזה על ידי המסירות נפש 
עד כלות הנפש ממש, ובבחינה של היגיעה וההשגה בעולם כאן בכלים של העולם הזה, ולכן הוא היה הלוחם של 

מלחמת עמלק, שמה שמשבר כחו של עמלק הוא העמל בתורה. 
23. במקו"א אמר רבינו: הנה עמלק כוחו היה גדול יותר מכל אומות העולם, וגם כאשר בקריעת ים סוף כולם 
נבהלו ונמוגו, עמלק לא נבהל, ולא היה שייך אצלו נמוגו, נבהלו, יאחזמו רעד... ואימתי ראו את כוחו, רק ברפידים 

– 'שרפו ידיהם מדברי תורה'! אבל כל זמן שלומדים תורה, גם הכח הכי חזק לא קיים, הוא מתנפץ! 
3
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משולחן רוממות המוסר
המערכת

חיזוק המידות והיראה

לעילוי נשמת סבתי הרבנית בלימלא ארנטרוי ע"ה
בת רבי מאיר צבי יונג זצ"ל

נלב"ע י"א שבט תשכ"ב ת.נ.צ.ב.ה
ולעילוי נשמת סבי

הרב אברהם ב"ר גבריאל אריה זצ"ל יפה
נלב"ע י"ז שבט תשמ"ז ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח על ידי הרה"ג רבי יחזקאל ארנטרוי שליט"א
ראש כולל "יד התורה" פ"ת

לעילוי נשמת האשה הצדקנית רודצו"ח
מגזע אראלים ותרשישים

מרת רחל פיגא פרנקל ע"ה
אשת הרה"ח הנגיד הרבני שלשלת היוחסין 

רבי יעקב יצחק פרנקל זצ"ל
בת דו"ז הגה"צ רבי חיים יוסף אונגר-הלברשטאם זצ"ל

נלב"ע א' שבט תשפ"ב ת.נ.צ.ב.ה.

פתיחה
והארות  שיחות  מגישים  אנו  שוב  שבועיים,  של  הפסקה  לאחר 
כ”ץ  אליהו  רבי  הגה”צ  מרן  של  מפיו  נמסרו  אשר  מוסריות 

והם  מעולם,  אור  ראו  ולא  זיע”א,  דושניצר 
שהתחיל  חדש  במדור  ראשון  בפרסום  לפנינו 
לבני  היא  אחת  הברכה  חודשים.  כמה  לפני 
צבי  ב”ר  אליעזר  רבי  הגה”צ  תלמידו  משפחת 
הדברים  את  לתת  הסכימו  אשר  זצ”ל  קוגל 

ולפרסמם בגליוננו לע”נ הטהורה של ראש משפחתם אשר נלב”ע ברישא דהאי שתא ז’ תשרי 
תשפ”ג.

בהזדמנות זו נבוא בתודה ברכה והכרת הטוב מרובה להגאון רבי יעקב אנגלנדר שליט”א מר”י 
חברון החדשה, אשר שם עינו על הדברים, ובהערותיו והארותיו מלבנם ומתקנם כראוי.

כמו כן, לפנינו פנינים מתוך הספר “אדרת אליהו” מאת הרה”ג רבי נחום סילמן שליט”א, אשר 
עתיד בעז”ה לצאת לאור עולם, על דמותו הגדולה, אשר רבים אינם יודעים צדיק זה מה פעל. 

ַמִים ּוָבָאֶרץ”  ּשָׁ יִלי ִלְראֹות ּבַ ּפִ ׁשְ ֶבת ַהּמַ יִהי ָלׁשָ ְגּבִ “ַהּמַ
בר  חמא  בר  אבדימי  א”ר  יט,יז(  )שמות  ָהָהר"  ְּבַתְחִּתית  “ַוִּיְתַיְּצבוּ  פח,א(  )שבת  בגמרא  1איתא 

הוא  ברוך  הקדוש  שכפה  מלמד  חסא 
אם  להם  ואמר  כגיגית  ההר  את  עליהם 
אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם 
תהא קבורתכם א”ר אחא בר יעקב מכאן 
מודעא רבה לאורייתא, אמר רבא אף על 
פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב 
ַהְּיהּוִדים"  ְוִקְּבלּו  “ִקְּימוּ  ט,כז(  )אסתר 
בתוספות  והנה  כבר.  שקבלו  מה  קיימו 
שכבר  פי  על  ואף  הקשה  כפה(  )ד”ה 
הקדימו נעשה לנשמע, ותירץ, שמא יהיו 

חוזרים כשיראו האש הגדולה וכו’.
והנה יש להבין הרי דור המדבר ראה את 
שנעשו  והישועות  הגלויים  הניסים  כל 
מורה  שהיא  התורה  את  שיקבלו  כדי  לו 
ומדוע כשבא הזמן  ילכו בה,  הדרך אשר 

שיקבלו לא רצו. 
ובהקדם לזה יבואר הפסוק )שמות יט,ט( 
ֵאֶליָך  ָּבא  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ֹמֶׁשה  ֶאל  ה’  “ַוֹּיאֶמר 
ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך 
ְוַגם ְּבָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם ַוַּיֵּגד ֹמֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי 
ידוע כי עצמות  וגו’, דהנה   “ ֶאל ה’  ָהָעם 
הבורא יתברך אין כל בריה משגת, ואפילו 
מהשגת  גדולה  שהשגתם  המלאכים 
האדם נסתרה בינתם ממנו כאמרם ‘איה 
מצד  בו  השגתינו  וכל  כבודו’,  מקום 
גדול,  חנון,  רחום,  אלינו,  ההתחברות 
אליו  תפילתנו  וכל  ועוד,  נורא,  גיבור, 
מצד הכרתינו בלבד, ואלו השבחים שאנו 
רשאים לתת לו, כי ביותר אין לנו השגה. 
סתרה  לו  ‘ערפל  לר”ה  בפיוט  הובא  וכן 
היינו  המאור  כל  כי  נהורא’  שרא  ועמיה 
יתברך,  ממנו  רק  הוא  שבעולם,  החכמה 
ועצמותו נסתרה מעין כל, כאילו בחושך 
רואים  אלינו  התחברותו  ומצד  ניתנה, 
אנו בו המנהיג הגדול שמנהיג כל העולם 
ועיקר  לשבט,  אם  לחסד  אם  בחכמתו 
ומנהיג  לבריותיו,  להיטיב  עולמו  בריאת 
כל אחד ופרט בהנהגה פרטית, ומשתלם 

לפי מעשיו.
הפסוק  על  ז”ל  הגר”א  שביאר  וכמו 
ַעל  ה’  ּגֹוִים  ָּכל  ַעל  “ָרם  קיג,ד(  )תהלים 
אומות  אומרים  דזה  ְּכבֹודֹו”  ַמִים  ַהּׁשָ
מודים  כולם  האומות  כל  כי  העולם, 
במציאות הבורא שברא כל הנמצאים, כי 
מי יכחיש שהעולם לא נברא על ידי בורא 
במה  הם  שכופרים  אלא  מעצמו,  אלא 
ַעל  “ָרם  כי  העולם  את  מנהיג  שהבורא 
ָּכל ּגֹוִים ה’ “, ואין נאה לו לעסוק ולהנהיג 
שם  ַמִים”  ַהּׁשָ “ַעל  אלא  חומר  יושבי 
“ְּכבֹודֹו”, מתעסק הוא בהנהגת שמים ואת 
שוכני ארץ נתן להנהגת מערכת השמים, 
ולכן עובדים הם למערכות השמים. ולא 
רק למערכות, אלא אפילו למי שלדעתם 
שעבדו  וזהו  המזל.  בעיני  הוא  חשוב 
מצרים לנילוס יאורם ולפרעה מלכם, וכי 
אלוה  שנילוס  שיחשבו  היו  טיפשים  כה 
שיש  בהם  שראו  משום  אלא  פרעה,  וכן 
בעיני  הם  שחשובים  והוא  הצלחה,  להם 
המזל ולפיכך כיבדום ועבדו להם, ועל ידי 

זה יחשבו גם הם בעיני המזל המנהיג ויתפייסו לפניו. 
כך אומרים אומות העולם, אבל ישראל אומרים כדכתיב )שם ה( “ִמי ַּכה’ ֱאֹלקֵינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת" 
אלא  שם  להיות  לכבודו  אין  בשמים  שגם  מבינתנו  ורחוקה  מאוד  היא  גדולה  עצמותו  שענין 
ַמִים” זה משפילי, “ּוָבָאֶרץ” גם לארץ  ַמִים ּוָבָאֶרץ” גם “ַּבּׁשָ כדכתיב )שם ו( “ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבּׁשָ
משפיל עצמו והוא עצמו מנהיגם מצד התחברותו אלינו ע”י מידותיו, ולא מסר למערכת השמים 

לנהלם, כי הוא מנהיג גם את מערכת השמים וגם כל יושבי חלד.
וזהו שפתח בעשרת הדיברות “ָאֹנִכי ה’ ֱאֹלֶקיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים" ולא 
נאמר אשר בראתי שמים וארץ שהוא עיקר האמונה. משום שבזה גם האומות מודים כנ"ל, אלא 
שחולקים על ההנהגה, על זה אמר “ָאֹנִכי ה’ “, תאמין במציאות הבורא “ֱאֹלקֶיָך" אבי כל כוחות 
שכל הכוחות הנמצאים בעולם ממנו באים, והוא מנהיג כל כח וכח בהשגחה פרטית לאן יפעל כל 
כח וכח, תדע שהרי “הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים” והוא על פי ההבטחה שהבטיח לאברהם ואחרי כן 
יצאו, הרי אין זה אלא הנהגה פרטית אותו שהבטיח להוציא קיים עתה הבטחתו כי הוא המנהיג, 
וגם מה שהכה המצרים מידה כנגד מידה הם טיבעו במים גם הם נטבעו, וכן הרבה,2 ומה שהייתם 

1. יום רביעי פרשת תצוה תש"א 
2. והוסיף כאן רבינו שיש לציין בזה לדברי ה"חתם סופר" ז"ל )תורת משה שמות יח,יא( עה"פ "ִּכי ַבָּדָבר ֲאֶׁשר ָזדּו ֲעֵליֶהם" ופירש רש"י בקדרה אשר בשלו בה נתבשלו. יש לומר, הנה הקדוש ברוך הוא לא עשה מלחמה עם פרעה ולא הטביע 
המצרים כלל וכלל, אלא עשה נס להעמיד מים כמו נד ועברו ישראל בחרבה, ופרעה בשיגעונו וזדון לבו גם הוא נכנס לשם בחרבה, ושוב כשכבר יצאו ישראל מהים הסיר הקדוש ברוך הוא רוחו החזקה והניח הטבע כמו שהיא מעולם ולא מיחה בהמיים 
שלא להטביע את פרעה, אלא הניח הדבר על טבעו וממילא נטבע פרעה והקדוש ברוך הוא לא עשה לו מאומה ונתן "ְּדֵמי ִמְלָחָמה ְּבָׁשֹלם" )מלכים א' ב,ה(, והוא ממש כמו שעשה פרעה בהשלכה ליאור כמו שכתב הרמב"ן )שמות א,י( לא השליכו 
על פי צוואת פרעה ושריו בפרהסיה אלא הודיע בסתר, כל מי מן העם אשר ישליך הזכרים ליאור ויבואו האבות לצעוק לא יעשה לו משפט, וממילא יושלכו כל הזכרים ליאור על ידי ההמונים, והמלך ושריו כמסתיר פנים עיין שם בדברי הרמב"ן איך 
ביאר הדבר, ואם כן גם הוא עשה "ְּדֵמי ִמְלָחָמה ְּבָׁשֹלם" שלא השליך ליאור אלא שלא מיחה, גם הקדוש ברוך הוא שילם לו במידתו שלא השליכם לים אלא לא עשה נס להעמיד המים כמו חומה, ע"כ. כי פרעה לא ציווה בפירוש שיטביעו ילדי עברים 
שאין נאה למלך דבר זה, ועוד למלך גדול כפרעה שהייתה אז מצרים ראש הממלכות, אלא רמז לעמו שיטביעו, ואם יבא העברי עם המצרי לדין, רמז לשופטים שידחו את זה מיום ליום עד שיהא נמאס לעברי לחזור אחריו, וכן עשו לו בים כשביקש 

שגם בעבורו יבש הים, דחו אותו ולא ענו ובין זה לזה נטבעו כולם.

משועבדים למצרים ואף עבד לא היה יכול לצאת ממצרים וכאן 
יצא עם גדול ביד רמה, ואף שהם עבדו למזל, הם לפי מחשבותם 
היו רצויים לפני המזל ומדוע פתאום נהפך הגלגל, אין זה אלא 
מזה  יתברך  הבורא  מאת  פרטית  הנהגה 
שהבטיח להוציא וקיים ובזה צריכים אתם 

להאמין כי ראיתם במו עיניכם.
בשני  באה  הקב”ה  של  זו  הנהגה  אמנם 
והנהגה  ניסית  הנהגה  חלוקות,  הנהגות 
טבעית, וכדאיתא במדרש )בראשית רבה ה,ה, שמות רבה כא,ו( על הפסוק )שמות יד,כז( “ַוָּיָׁשב 
ה’  )גבורות  ז”ל  מפראג  המהר”ל  ופירש  וכו’.  עמו  שהתנתי  לתנאו  ְלֵאיָתנֹו”  ֹּבֶקר  ִלְפנֹות  ַהָּים 
וטבעית, ההנהגה  נסית  הנהגה  ישנם,  הנהגות  ידוע ששני  הרי  כי  עוד הקשה(,  ד”ה  ב’  הקדמה 
הטבעית הוא שבוראו רוצה בהתמדתו ונסית שאין בוראו רוצה בהתמדתו, אלא לכשירצה ותנאי 
התנה במעשי בראשית כלומר עוד בתחילת הבריאה שלכשירצה תיכנע ההנהגה הטבעית בפני 
ההנהגה הנסית ויעמוד בהנהגה נסית, ולפיכך שישובו המים צרך משה לנטות ידו כדי להכניע 
הנס בפני הטבעית מפני שכבר תפסה הנסית מקומה, וזהו שאמר לתנאו, שכך התנה ונתן עוד 

בתחילת הבריאה ההנהגה הנסית ושתיכנע לה הטבעית לכשירצה.
יכול  ֶהָעָנן” כי הקב”ה היה  ְּבַעב  ֵאֶליָך  ָּבא  ָאֹנִכי  “ִהֵּנה  ועתה נבוא לביאור הפסוק )שמות יט,ט( 
“ְּבַעב  רק  לא  ע”ה  רבינו  לדבר עם משה 
הנביאים  בחיר  הוא  משה  כי  ֶהָעָנן”, 
אלא  המאירה,  באספקלריא  שמסתכל 
הוא,  ברוך  הקדוש  כאן  התכוון  בעיקר 
משה,  עם  שמדבר  איך  יראו  שישראל 
לבניהם אחריהם  יספרו  יראו בחוש  ואם 
לא  לבנים  ואבות  שמעו,  וכך  ראו  שכך 
מוסרים בוסר, וישראל אין יכולים לראות 
הוכרח  לפיכך  המאירה,  באספקלריא 
העם  שגם  כדי  הענן,  בעב  עמו  לדבר 
שאם  בחוש,  ראו  שהרי  ויאמינו  ישמעו 
זה היה רק ידיעה לבד על פי אות, שראו 
אות שמראה שמשה צודק שהקב”ה דיבר 
עמו, הרי אם בא נביא שקר ומראה אות 
התורה  מחוקי  ח”ו  לסור  להאמין,  לבלי 
אות,  מראה  הוא  שגם  לו  ונאמין  אפשר 
אבל אם ראו בחוש מי יוכל להכחיש חוש, 
ולבניהם הרי יש להם את מסורת אביהם 

שראו ואין מוסרים אבות לבנים בוסר. 
)שמות  רז”ל על הפסוק  וזה מה שאמרו 
ַהּקֹוֹלת”  ֶאת  ֹרִאים  ָהָעם  “ְוָכל  כ,טו( 
)מכילתא  וכו’  הנשמע  את  רואים   -
רבינו  וכביאור  ברש”י(,  והו”ד  ט’  פרשה 
החיים  נפש  )עיין  ז”ל  מואלוזין  חיים 
בשעת  היו  שישראל  בהגהה(  פי”א  ש”ג 
מאוד  עילאית  במדרגה  התורה  קבלת 
לגמרי  הזה  עולם  מהבלי  שנפרשו  עד 
התאוות  חושי  כל  רוחניים,  כולם  והיו 
נתרכזו לשכל, למחשבה שהייתה עסוקה 
בשמיעת עשרת הדברות זה היה אצלם, 
כלומר שהם שמעו דברים רוחניים בזמן 
ששכלם היה רוחני ולא ראו את הדברים 
היו  הם  אם  אבל  המציאות,  לאור  האלה 
הללו,  דברים  בשמעם  המציאות  בעולם 
אפשר שלא היו מקבלים עליהם, כי קשה 
דרכים  ידי  על  העולם  מהנאות  ליהנות 
אלו, והגוף מחומר יסודו, וכל התחבולות 
ואיך  יצריו,  להשביע  הם  שמתרחשים 
בניגוד  רוחניים  דברים  עצמו  על  יקבל 
הזה  שהעולם  וזהו  שבאדם.  למציאות 
בגדר  הבא  והעולם  ראיה,  בגדר  אצלנו 
שמיעה, - שומעים אנו שאם נתנהג באלו 
הבא  לעולם  נזכה  ליצרנו  בניגוד  דרכים 

הרי זה בגדר שמיעה.
וזהו שאמר שהם דור המדבר שקבלו את 
שמה  והיינו  הנשמע.  את  ראו  התורה, 
העולם  שהוא  שמיעה  בגדר  שאצלנו 
ראיה,  בגדר  היה  אצלם  הרוחני,  הבא 
הנראה.  את  ושומעים  רוחניים  שהיו 
ההנאה  מזו  תפרשו  להם  שמצווים  ומה 
עכשיו  שייכים  שאינם  כיון  מזו,  או 
לעולם הזה הרי הנאות העולם הם בגדר 
והקב”ה  מהם,  להם  אכפת  ולא  שמיעה, 
הביא אותם לאותה מדריגה כדי שקבלת 
ומחשבה  משכל  רצופה  שכולה  התורה 
עד  גבוהה  במדרגה  יעלו  ואם  ורוחניות, 
לנבואה שכולו שכלי יותר יבינו את הדבר 
השכלי העמוק, אבל חיסרון הוא לבניהם 
הייתה  התורה  קבלת  שכל  שטוענים 
בעל כורחם, כלומר לא שאלו את הגשם 
בעניין הזה משום שהיו מופרשים ממנו, אבל הם הבנים שחיים בעולם הגופים אין הם מסכימים 

לעול כזה, אין הם מבינים הרוחניות ואין להם אלא הנאות הגשמיות. 
הנמצא  יודע  ואינו  כוס  עליו  שכופים  כזה  כגיגית’  הר  עליהם  ‘כפה  במליצתם  ז”ל  שאמרו  וזה 
סביביו, כך ישראל. אז לא היה להם כל מגע עם זה העולם, וזהו ‘מודעה רבה לאורייתא’ שהדורות 
הבאים ימסרו מודעה על קבלת התורה, אבל הדר קיבלוה בימי אחשורוש שנאמר “ִקְּימוּ ְוִקְּבלּו", 
קימו מה שקיבלו כבר, והוא שראו שאפילו במדינה זרה שאין הם תחת ממשלתם ואין הם בביתם 
בבית המקדש שנעשו שם נסים גלוים ואז היו בהנהגה נסית, אבל לכשגלו לא הייתה להם הנהגה 
על  להתנהג  להם  ומה  הטבע  בדרך  הולך  הכול  טבעית  ואם  פנים,  בהסתר  טבעית  אלא  נסית 
גם על  נגלית אלא מוסתרת,  בימי אחשורוש לא בהנהגה  פי דרכי התורה, אבל לכשראו שאף 
תשובה,  ועשו  שהתענו  מה  וגם  להמן  השתחוה  ולא  מרדכי  שהלך  התורה  בדרכי  הליכותם  פי 
הביא זה להם גם לנס על פי הטבע גם בגשמיות, נמצא שההליכה בדרכי התורה גם טוב בעולם 

המציאות והגופים, אז קבלו עליהם מרצון.

מרן הגאון הצדיק והחסיד רבי אליהו דושניצר זיע"א
רשימות הגה"צ רבי אליעזר קוגל זצ"ל

מארי דחושבנא
רבי אל’ה היה נחשב ל”מארי דחושבנא” על כל מעשיו, כשכל רגעיו ספורים ומנצל את זמנו עד תכלית, 

וכה כותב רבי דוד זריצקי ז”ל במאמרו לכבוד הופעת הספר “נחלת אליהו” אודות מדה זו:
התלמידים מספרים לא על גדלותו בתורה, לא על שיעוריו, לא על שיחותיו המוסריות, היו בדורו כמוהו. 
אבל הם מספרים על מסכת חייו, על שעות שעות בכל יום, ביום פשוט של כל אדם, ביום פשוט - יום שני 
או חמישי בשבוע כאשר כל אדם עסוק בענייני עצמו, היו חייו של רבם הגדול חיי יום כיפורים, לא מחמת 

התענית - הוא לא הרבה לצום - אלא מחמת המציאות העילאית שנמצא בה תדיר. 
הם מספרים על אדם שה”שיויתי” וכל מה שמתחייב מזה לא מש מנגד עינו. הזהירות הקפדנית שכמעט 
בלתי מתקבלת על דעתו של אדם פשוט כמוני. הזהירות מבבואה דבבואה מצל צלו של חשש גזל, מראיה 
כלשהי העלולה אולי לגרום נזק למישהו בפחות משוה פרוטה, בפחות מכל שווי המקובל אצלנו. אבל מי 

יודע ערך של הדבר מבחינת הגזל בפמליא של מעלה?!
כל החיים, כל המחשבה, כל שעה ושעה בחייו קודש היו לעבודת ה’. מעולם לא הסיח דעתו שהוא עבד 
לעבדי ה’. מעולם לא הסיח דעתו שהוא נמצא בפרוזדור, ומעולם הוא לא הסיח את דעתו מן העובדה 

שהוא מאומה - אין ואפס, וכל מי שנמצא לידו הוא גדול חשוב צדיק וחסיד ממנו.
שח הגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק זצ”ל: היה אומר בשם גדול אחד על מאמרם ז”ל )בבא בתרא עח,ב( 
“על כן יאמרו המושלים באו חשבון” - בואו ונחשב חשבונו של עולם, מלפנים הלכו בנעליים ללא שרוכים 
ואח”כ התחילו ללכת עם שרוכים, נניח שקשירה זו לוקחת רק שניה וחצי, אבל נחשבן כמח לוקחות ביום, 
כמה במשך שבוע וכמה במשך שנה - ס”ה בשנה, שבעת אלפים תרס”ה שניות שהם יותד מקכ”ז שעות 
והם בערך חמשה ימים. ואם עושה כן כל ע’ שנה שהוא חי, הרי כאן בערך ש”נ ימים בחייו והם כמעט שנה, 
וכשיבוא לבי”ד של מעלה יאמרו לו ביטלת מן התורה במשך ימי חייך שנה אחת עבור שרוכי נעליים. וכל 

שכן אם נעשה חשבון כמה ביטל לצורך אכילה ולצורך שינה וזהו ‘חשבונו של עולם’.
יכול  היה  נשים  בעזרת  השיעור  בשעת  מעמידתו  סיפר:  שליט”א  שלזינגר  אליקים  רבי  הגאון  תלמידו 
איזה בחור מה השעה,  רגיל לשאול  היה  גמר השיעור  זאת הרבה פעמים לפני  לראות את השעון, בכל 
כשענה למשל 5 רגעים לפני שעה 1, אמר “מען טאר נישט זאגן קיין ליגן ]שקר[, סאיז 3 מינוט סו איינס”. 
שח תלמידו הגאון רבי חיים קניבסקי זצ”ל: שמעתי מרבי אליהו דושניצר בשם רבי איצל בלאזער זצ”ל 
לפני ימים נוראים כי יש לכל אדם קצבה כמה תיבות ידבר במשך ימי חייו, ולכן צריך להזהר לא לדבר יותר 

מדי כדי שח”ו לא ישאר אח”כ...
עוד בענין ניצול הזמן, שח תלמידו רבי פנחס צבי הרמן זצ”ל: זכורני, אותו יום ניגש אלי אחז בזרועי בחיבה 
ואמר: דע לך, היום נהגתי שלא כשורה... - הוא, רבי אליהו, שכל הליכותיו שקולות ומדודות. איש ההלכה 

המופלא. האדם שהחזון איש העיד עליו שניכר בו שמעודו לא כעס, הוא נהג שלא כשורה. 
ועליה  נעולה  הדלת  את  מצאתי  וכשהגעתי  אביב,  בתל  הרופא  אל  נסעתי  היום   - אליהו  רבי  אמר   - כן 
שלט “היום אין קבלת קהל”. חזרתי איפוא לישיבה. ובכן - שואל אני - במה נהג רבינו שלא כשורה? קורה 
שהרופא איננו, יחזור רבינו ויסע למחר? - לא - משיב רבינו - אינך מבין, אני עזבתי את הישיבה ונסעתי 
לתל אביב, יש בכך ביטול תורה, אבל אני להתרפאות נסעתי, שיהיה לי כח ללמוד וללמד, והנה הדלת 
נעולה. מה פירושו של דבר? מאותתים לי מן השמים שאינם חוששים ללימודי, שאינני בסדר, שמוכנים 

שאבטל גם מחר שעות לימודים. 
‘עד ארבעים שנין לא קאי אינש אדעתא דרבו’ - עברו ארבעים שנים מאותו מאורע ואני מתחיל להבין, 
מעולם, פרט למקרים בהם לא היה בסדר, לא מצא רבינו דלת נעולה, מעולם לא טרח בחינם, לא היו לו 

בעולמו סתם מקרים.
עוד סיפר תלמידו הנ”ל: באחת השבתות בבין הזמנים עלינו מספר בחורים ללמוד בישיבה, חלק מהזמן 
דברנו על דא ועל הא. כשראה רבי אליהו שאנו מדברים דברים בטלים, לא דיבר, אלא הסתובב לידינו 
בהלוך ושוב. ראינו את רבי אליהו מתקרב, הפסקנו, וכך עשינו מספר פעמים עד שניגש אלינו בהיסוס רב 
ואמר: שינה בשבת תענוג, אולי תרדו לישון באחד החדרים - כי ראה שאנו עייפים מאד - ותרויחו שלא 

תדברו דברים בטלים... 
הוסיף התלמיד: ראינו גם עד כמה קשה עליו להעיר לנו עד שהעיר מה שהעיר, ראינו את הזהירות שלו 

לא לפגוע גם בתלמיד צעיר.
סיפר תלמידו הגאון רבי יהודה זרחיה סגל זצ”ל: רבינו היה רגיל לומר כי בוולאז’ין, השקדנים הגדולים גם 
לאחר עזבם את כתלי הישיבה המשיכו תמיד בשקידתם, ומנה מהם שניים אשר נותרו בזמן הזה; הגאון רבי 
ניסן בן ציון ציוני זצ”ל שהיה רב קרית חיים ע”י חיפה ואח”כ אב”ד גיטין שם, והגאון רבי שמואל יפה זצ”ל 
אב”ד גיטין בת”א, ומהם היו יכולים לראות ולהבחין איך להעריך כל דקה שלא תלך לאיבוד גם לאחר ניכוי 

כל העבודות התורניות שלהם, היה נשאר להם לפחות שמונה שעות לימוד תורה יום ביומו...
סיפר הגה”צ רבי זאב איידלמן זצ”ל שפעם אחת אמר רבינו לבחור שהתארס בזה”ל: נו, לחתן הרי יש הרבה 

עבודה, וזכורני שאני למדתי מהתנאים שלי עד החתונה ארבע עשרה פעמים הלכות נדה.

לעילוי נשמת המחנכת הדגולה
הרבנית הצדקנית מרת בילא רחל גולדברג ע"ה

בתו הגדולה של מרן גאון ישראל הגרש"ז אויערבאך זצוקללה"ה
א"ח להגאון הגדול רבי זלמן נחמיה זצוק"ל

אחותו של רבינו מרן ראש הישיבה זצוקללה"ה
אשר מסרה כל לב ונפש למען תורת אביה ובעלה ואחיה הגדולים

נלב"ע ט"ז שבט תשפ"א ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י חתנה הגאון רבי יצחק חיים פוס שליט"א

לעילוי נשמת
הרב רבי אליעזר בן רבי דוד פרידליס זצ"ל

ממקורבי בית בריסק
חינך נערי ישראל והחדיר בהם אהבת תורה יראת שמים

והשקפה טהורה בדרך המסורה מרבותינו
נלב"ע ליל שבת קודש קדשים

פרשת בשלח - שירה אור לי"ז שבט תשפ"א
הונצח ע"י בנו הרה"ג רבי יעקב פרידליס שליט"א

וחתניו משפחות שולמן, צייטלין, שליט"א 


