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֑ר ַים־סּ֑וף" )שמות יג, יח(. ְדּבָ ֶ֑רְך ַהּמִ ֑ב ֱאלִֹה֑ים֑ ֶאת־ָהָע֑ם ּדֶ ּסֵ "ַוּיַ
לעשות  כדי  העם",  את  אלהים  "ויסב  במכילתא:  חז"ל  אמרו 
נסים וגבורות במן ובשליו ובבאר. ר' אליעזר אומר, כדי ליגעם, 
שנאמר )תהלים קב( "ענה בדרך כחי קצר ימי" וגו'. "המדבר", כדי 
לצרפן שנאמר )דברים ח( "המוליכך במדבר הגדול והנורא". "ים 
לא  במצרים  "אבותינו  קו(  )תהלים  שנאמר  לנסותם,  כדי  סוף", 

השכילו נפלאותיך" וגו'. 
כלומר, הענין שהלכו במדבר היה כדי לצרפם, אבל למה? הרי 

כבר למדו מהניסים ולמה כל ההוספה הזאת?
אלא ניסים זה דבר שפועל במח, אבל כדי להוריד ללב צריך 
עמל, ללמוד תורה ומוסר ואמונה אפשר הרבה, אבל כדי שזה 

יהיה בעצמות ובלב צריך עמל.
שהיה  בשנחאי  שדוקא  זי"ע,  שמואלביץ  הגר"ח  מרן  וסיפר 
חום וסבל נורא ומחלות ומלחמה וכמעט בלי ספרים, דוקא 
שם הוא השיג את כל קנייני התורה והמוסר שלו, כי זהו טבעה 
של יגיעה שזה מכניס את הידיעה לעצמותו, זה נשאר לתמיד.

וזכורני - מספר המשגיח - בהיותי תלמיד בטלז היה תלמיד 
אחד  שהוא  עליו  אמר  גוסטמאן  שהרב  נוויעס  זעליג  בשם 
הגג  בעליית  גוסטמאן  הרב  עם  לומד  והיה  צדיקים,  מל"ו 
לילות שלמים בהתמדה עצומה ונוראה, והנה באחד החורפים 
בישיבה היה קור גדול עד כדי כך שהבחורים קיבלו כוויות קור 
ואותו בחור למד בבית המדרש עם חולצה קצרה ונטפו ממנו 

עגלי זיעה, זה נקרא עמל תורה! )עפ"י דברי הגאון רבי חיים וואלקין זצ"ל(
שמי  שליט"א,  בידרמן  הרב  ואמר  המכילתא,  את  הזכרנו 
על  לעבור  חייב  בשלח'  'שבת  של  טעם  לטעום  שרוצה 

המכילתא הזאת של הפרשה!
וידועה הבטחתו של צדיק יסוד עולם הרב דב קוק שליט"א, 
שמי שמכוון בשירת הים ובפרשת המן בשמחה ומאמין שהוא 
עושר  מתוך  לשידוך  יזכה  הים,  את  ועובר  מן  מלקט  ממש 

ואושר.
לנחלה  ונזכה  בכל שבת,  וכן  ובשירה,  נרבה השבת בשמחה 

בלי מצרים, אמן כן יהי רצון.

ִמְצַרִים  ה  ְוִהּנֵ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  אּו  ׂשְ ַוּיִ ִהְקִריב  "ּוַפְרעֹה 
ָרֵאל ֶאל ה'" )שמות יד, י(. ְצֲעקּו ְבֵני ִיׂשְ יְראּו ְמֹאד ַוּיִ ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם ַוּיִ
בני ישראל נכנסו לפחד, וייראו מאד! "הם רואים שמצד אחד 
המצרים רודפים אחריהם ומהצד השני יש מדבר, ומולם הים סוגר 

עליהם, ולכן נכנסו לפחד גדול.
הג״ר  המשגיח  הקשה  כן  ואם  סיבות.  יש  ה׳  דרכי  לכל  והרי 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל )בס׳ "יד יחזקאל"(, מדוע עשה להם הקב״ה 
מבלי  הים  את  להם  בקע  לא  מה  ומפני  הזה,  והפחד  הצער  כל 
שיכנסו לכל היראה הזאת? וכן היה כשבאו למרה לא היה להם 
מים לשתות, שהיו מרים, וגם בזה עלינו להבין מדוע הקב״ה הביא 

עליהם את כל העיכוב הזה ובדרך צער.
שאדם עולה מעלות רוחניות  וביאר סוד הדבר, שהוא ללמדנו 
רק מתוך מצב של קושי ונסיון. כשהכל הולך ישר ובקלות, הוא 
אזי  ורק כאשר האדם מתגבר על קושי,  מדריגה.  באותה  נשאר 
ולהביא  הים  את  לבקוע  מיד  יכל  הקב״ה  ומתעלה.  עולה  הוא 
להם מים מתוקים, אבל היה רצון מלפניו ית׳ לרוממם, שיתפללו 
נסיון בא בכדי  יזכו להתעלות.  ואז  זה מתוך קושי,  ויקבלו את 
לרומם את האדם ולזכך את לבו להתקרב לעבודתו ית׳. כמ״ש 
)דברים ח, ג( "ויענך וירעיבך", ומדוע ? "למען נסותך לדעת היש ה׳ 

בלבבך אם אין".
הטובים  יראה שהזמנים  בחייו,  אחורה  אדם  יסתכל  לו  ובאמת 
אצלו  נכנס  הלימוד  שבהם  התורה,  בלימוד  שלו  והנפלאים 
לפנימיותו, היו דוקא בזמנים של כאב, קושי ונסיונות. ובכל זאת 

כשלא ויתר ובנחישות ישב ולמד, התורה הזאת היא התורה אשר 
חכמתי  "אף  ט(  ב,  )קהלת  כמ״ש  ביותר.  החזק  הקנין  עליו  לו  יש 
עמדה לי", ואמרו חז״ל )בילקו״ש שם( תורה שלמדתי באף נתקיימה 

לי.
כך היתה ישיבת מיר, כשגלתה דרך יערות הכפור של סיביר עד 
ליפן, ואף שמה לא היו רצויים עד שהמשיכו וגלו לשנחאי, שם 
גרו בגטו בחום קשה ובתת תנאים, עם מחלות מסביב. וכל פעם 
היתה גזירה חדשה. וכל זאת כשהם רחוקים כל כך ממשפחותיהם 
אשר  יקיריהם  גורל  מה  בכלל  יודעים  הם  ואין  וקהילותיהם. 
נותרו מאחור. כך הם חיו מנסיון לנסיון. ובכל זאת דוקא מתוך 
חיים שמואלביץ  הג״ר  מו״ר  לי  ואמר  התורה,  קול  בקע  שנחאי 
זצ״ל כי בשנחאי מסר את השיעורים החזקים ביותר שלו מעולם. 
זצ״ל העיד על עצמו שאז מסר את  יחזקאל  הג״ר  וגם המשגיח 
השמועס׳ן החזקים ביותר שלו. ועוד שמעתי מהג״ר מרדכי יהודה 
לוברט זצ״ל מגולי שנחאי שאמר בזה״ל אין שנחאי איז געווען א 
שטארקע מצב  פון תורה ]בתוך שנחאי היה 'מצב' של תורה[. 
וזכו  שנים  חמש  במשך  הברזל  כור  את  ועברו  הצליחו  הם  וכך 

והצמיחו את מעתיקי השמועה של הדור הבא.
זה צריך להיות לימוד לכל אחד ואחד בחייו הפרטיים, כאשר 
באים עליו נסיונות וקשיים ותקופות קשות. צריך לדעת שדוקא 
ביותר.  רמות  למדריגות  יתעלה  הוא  יתגבר,  שהוא  מה  מתוך 
ולהכשילו, ההיפך הוא  וחלילה לחשוב שהנסיונות באו להורידו 

הנכון, שבאו לגדלו ולרוממו, לחשל ולזכך אותו.

התעלות האדם דוקא מתוך קושי - מדברי הגאון רבי חיים וואלקין זצ"ל

ע"י  נתרמו  הגיליון  הו"ל  הוצאות 
האברך כמדרשו נעים הליכות

מוה"ר יעקב מנחם הלוי ויזל שליט"א 
ומשפ' - בית שמש

נכד הרה"ק בעל ה"להבות משה" 
מכרמי משה זי"ע והגה"צ בעל 

ה"קדושת אברהם" זי"ע
עם  במעונו  השרויה  השמחה  לרגל 
והכנסתם  התאומים  הבנים  הולדת 
אאע"ה  של  בבריתו  השבוע  ה'  ביום 

בשעטו"מ.
ויר"ש  לתורה  לגדלם  שיזכו  ה'  יתן 
נחת  רוב  ולרוות  ולמעש"ט  לחופה 
דקדושה מהם ומכל יוצ"ח, עוד רבות 
אושר  איתנה  בריאות  מתוך  בשנים, 

ועושר שגשוג וכ"ט, אמן.
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י ה'  ּפִ ַעל  ְלַמְסֵעיֶהם  ִסין  ר  ְדּבַ ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעַדת  ל  ּכָ ְסעּו  ַוּיִ
ה  ֶרב ָהָעם ִעם מֹׁשֶ ּתֹת ָהָעם", "ַוּיָ ְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים ִלׁשְ ֲחנּו ּבִ ַוּיַ
ִריבּון  ּתְ ַמה  ה  מֹׁשֶ ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ה  ּתֶ ְוִנׁשְ ַמִים  ָלנּו  נּו  ּתְ ַוּיֹאְמרּו 
קֹום  ַהּמָ ם  ְקָרא ׁשֵ "ַוּיִ ַנּסּון ֶאת ה'" וגו' )שמות יז, א-ב(  ּתְ ִדי ַמה  ִעּמָ
ָרֵאל ְוַעל ַנּסָֹתם ֶאת ה' ֵלאמֹר ֲהֵיׁש  ֵני ִיׂשְ ה ּוְמִריָבה ַעל ִריב ּבְ ַמּסָ

נּו ִאם ָאִין" )שם יז, ז(  ִקְרּבֵ ה' ּבְ
ומבקשים  למים  שצמאים  בכך  הטענה  מה  להבין  יש 
לשתות, ומאי שנא מהכתוב לעיל )טו, כד( "ויבואו מרתה וגו׳ 
וילונו העם על משה לאמר מה נשתה ויצעק אל ה' ויורהו ה' 
עץ" וגו׳. הרי דהתלוננו גם כן ומ״מ לא מצאנו שטענו נגדם. 
והטעם פשוט, דאם אין להם מים לשתות ]אף שלא נמלכו 
במשה בלשון יפה, רש״י[ אין תביעה גדולה עליהם, דכך הוא 
טבע הבריאה שאדם שצמא למים מנסה כל טצדקי להרוות 
צמאונו. ואם כן מה נשתנה כאן שהיתה עליהם תביעה עד 
"מסה  תלונתם  על שם  לדורות  כן  נקרא  כך שהמקום  כדי 

ומריבה על נסותם את ה' לאמר היש ה' בקרבנו אם אין".
ועי׳ ברמב״ן שפירש שהיה להם עוד קצת מים בכליהם, ולא 
היו בחשש סכנה כלל באותה שעה. ולפי זה טענותיהם היו 
לנסות את ה' היוכל לתת להם מים. ואמר להם כי אם תחרישו 
ותתפללו אליו אולי יענה אתכם וגו׳ ואז רפתה רוחם מעליו 
ועמדו יום או יומיים מסתפקים במים שבכליהם ואחרי כן 
ויצמא שם העם למים וילן העם על משה כענין התרעומת 

אשר המה עושים בכל מקום, עכ״ד הרמב״ן.
אלא שגם דברי הרמב״ן טעונים ביאור דאמנם היה להם עוד 
קצת מים בכליהם, מ״מ עדיין תלונתם היא דבר טבעי שהרי 
על  לדאוג  הוא  טבעי  ואך  וטף  נשים  גדול  ציבור  שם  היה 

העתיד.
ונראה לומר עפ״י מה שכתוב במדרש איכה )פרשה א׳ פיסקא נז( 
וז״ל המדרש: חטאו  יש מכאוב כמכאובי"  "אם  על הפסוק 
ב'יש' דכתיב "היש בקרבנו אם אין", לקו ב'יש' דכתיב "אם 
"להנחיל  שנאמר  ב'יש'  ומתנחמים  כמכאובי",  מכאוב  יש 

אוהבי יש", עכ״ד המדרש.
"יש". דהנה  זו של  ונראה לבאר דברי המדרש, מהי בחינה 
שורש החיסרון של כלל ישראל באותו דור עד ימינו, אינו 
נעוץ בחוסר הבנה בשכל. שהרי ראתה שפחה על הים מה 
שלא ראה יחזקאל בן בוזי. והיו מאמינים בלב שלם שהרי 
ראו במתן תורה שמשה הוא שלוחו של הי״ת, וזה הובטח 
לעולם".  יאמינו  בך  "וגם  מעמד,  אותו  על  רבינו  למשה 
נמצא שלא היה ספק בליבם כלל, דמה שייך להסתפק על 
זה  כרחך שאין  ועל  ראיתם".  "אתם  כמו שכתוב  מה שראו 
הנידון כלל, האם יש אמונה בשכל ובידיעה. רק הנידון הוא, 
האם האמונה קבועה בלבם באופן מוחשי ומציאותי, חי. או 
שנשאר בגדר ידיעה בעלמא. האם "יש" בלב את התחושה 
באופן  זו  ידיעה  הפנימו  האם  מלבדו,  עוד  שאין  הברורה, 

שהוא "יש" או לא.
על זה אומר המדרש שכאשר שאלו ה״יש ה' בקרבנו" לקו 
ביש. כשחסר "יש" באמונה. שהאמונה אינה חיה ומציאותית, 
יש מכאוב כמכאובי". כלומר, התיקון  זהו "אם  לקו ב״יש". 
לחוסר ה״יש" באמונה, הוא יסורים ומכאוב. אין יותר "יש" 

מיסורים רח״ל. כאשר כואבות השיניים אין "יש" גדול מזה. 
האדם חש ומרגיש באופן המוחשי ביותר את הכאב. הוא לא 
רק יודע בשכלו שכואב. הוא חווה את הכאב באופן מוחשי 
כל  את  לופתת  היא  בשכל,  אינה  הכאב  של  החויה  וברור. 
גופו של האדם בכל איבר מאיבריו. זהו הנידון בכל דור ודור 
עד ימינו, מאז היות עם ישראל לעם. וזו הסיבה לכל הסבל 
והמכאוב. כשחשים את הכאב הפיזי, או אז מתחזקת ההכרה 
שאין עוד מלבדו, ומי יכול לעזור אם לא ה׳ ית׳, וכבר אין את 
ההרגשה של "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", ואז 
מתחזקת גם האמונה ונהפכת להיות בחינה של "יש" באופן 

חי וברור.

גאולת עם ישראל שהיא נחמתנו תבוא כשיתוקן המצב הזה 
ונשיג את המציאות הרוחנית בפנים לבנו וכדברי המדרש - 

ביש עתידים להינחם שנאמר "להנחיל לאוהבי יש".

המציאות  להשגת  הדרך  מהי  להתבונן,  לנו  יש  ומעתה 
הרוחנית בפנימיות הלב.

והנה מבואר בתורה "ויחנו ברפידים וגו׳ וירב העם עם משה" 
)שמות יז(. ומשמעות הדברים דהחניה ברפידים יש לה שייכות 

המקום  שם  על  חז״ל  דרשת  וידועה  משה,  עם  למריבה 
"רפידים", שרפו ידיהם מן התורה. נמצא דהטענות על משה 

היו מפני שרפו ידיהם מן התורה.

את  אופפת  הריקנות  ברפיון  כשנמצאים  הדברים,  ביאור 
האדם, יש כר נרחב לתלונות וטרוניות למיניהם. כשלבו של 
האדם ריק מתוכן פנימי מוצא הוא זמן לתלונות ומענות. אין 
"ואקום" רוחני, לבו של האדם צריך להיות מלא במשהו, אם 
וברוחניות, מלא לבו בכל מיני הבלים וקטנות.  לא בתורה 
מקום  אין  ובסיפוק  בשמחה  בחיזוק  כשהאדם  משא״כ 
להם  היתה  אם  צמאים,  היו  אם  ואף  לתרעומת.  לקטנות, 
הצמא.  על  גם  מתלוננים  היו  לא  רוחנית.  פנימית  מציאות 
לפי שבאמת אין סיבה לדאגה, שהרי בניו של מלך הם, ומי 

דואג לבנים יותר מאביהם, וודאי שימלא ה' כל חסרונם.

בקרבו,  "יש"  האלוקים  שאין  הריקנות,  של  המקור  מה 
שלא  לא  למדו,  שלא  לא  התורה.  מן  ידיהם  שרפו  מפני 
קיימו, אלא רפו ידיהם. לא היה העמל הראוי שהוא המזון 
הרוחני שממלא את הבן תורה שמחה, שנותן לו סיפוק, זה 
עמל התורה. ללא עמל ויגיעה, אין קנין בתורה. אין חיבור 
לתוה״ק. כך הטביע הקב״ה בטבע הבריאה, שכל דבר שאדם 
יגע עליו נקשר הוא אליו. צא ולמד כמה יגיעות יגעה האשה 
עד שיצא העובר שבמעיה וכמה צער הריון יש לה, והכל כדי 
לעשות חיבור בינה לולד, שתרצה להשקיע בו את כל מה 

שיש לה.

שהנפש  דרך  דיש  בעולם,  זה  כח  ברא  דרבש״ע  ונראה, 
הנפש  התורה  עמל  שע״י  כדי  מסויים,  אתגר  עם  תתקשר 
דהתורה  וביותר,  התורה.  עם  אהבה  בעבותות  תתקשר 
נבראת בשביל ראשית שהם ישראל, הרי מישך שייכי אהדדי 
ישראל.  זוגה של כנסת  והתורה היא בת  מעצם מציאותם, 
ובעת שלבו של האדם יתקשר עם התורה, הרי הוא ממילא 

יתקשר עם נותן התורה.

"היש ה' בקרבנו אם אין" - מדברי הגאון הגדול רבי גבריאל טולידאנו זצ"ל )מתוך ספר "גאל ישראל"(
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ז' שבט תקע"ד: כ"ק רבי דוד ב״ר שלמה בידרמן זצוק"ל, האדמו״ר מלעלוב

סיגופים להשתלם באהבת ישראל
ביותר  מפורסם  היה  זי״ע  דוד  רבינו 
הזך,  שבלבו  ישראל  אהבת  במדת 
'אוהב  תואר  הק'  ציונו  על  כתוב  וכן 

ישראל'.
את  מסגף  היה  צעיר  אברך  בהיותו 
וטבילות  תעניות  רבים,  בסיגופים  גופו 
על  כועס  היה  חמיו  קפואים,  בנהרות 
הנהגה זו, עד כדי כך שלא נתן לו לדרוך 
על מפתן ביתו, כדי ׳לחנכו'. אבל בבית 
בקדושת  הבין  שכן  משרת  היה  חמיו 
האברך הצעיר רבי דוד, והיה פותח לו 
את דלת המרתף שיכנס מלמטה באופן 

שלא יכיר חמיו שהוא נכנס.
מצליח  שאינו  חמיו  ראה  זמן  לאחר 
המצב,  עם  והשלים  התייאש  'לחנכו', 
וכבר נתן לו להכנס לביתו. לימים שאל 
כל  באמת  האם  חתני,  דוד  'ר'  אותו: 
כך הרבה חטאים ועוונות חטאת בימי 
ולסגף  להתענות  צריך  שאתה  נעוריך 
השיב  כך?  כל  קשה  באופן  גופך  את 
על  מתענה  'אינני  חן:  בענות  דוד  רבי 
עוונות, מסתגף אני כדי לזכות לאהבת 

ישראל בשלימות'.
היה  לעלובער  דוד  שרבי  נודע  ואכן 
עולה בעבודת אהבת ישראל ממדרגה 
למדרגה, כל זמן שהיה כואב בלבו צער 
בנו יותר מצער בן ישראל חבירו, היה 
החומר  את  לשבור  ועוד  עוד  מסתגף 
לגמרי עד שיזכה לקיים "ואהבת לרעך 

כמוך" בשלימות.
]מועדים[  שלמה׳  ב׳תפארת  וכתב 
רבי  שהקדוש  אמר  הקדוש'  שה׳יהודי 
דוד לעלובער זי״ע הביאו לידי הסכמה 
שלא להחזיר בתשובה את בני ישראל 
ישראל  באהבת  רק  תוכחה,  דברי  ע"י 
)הרב מנשה ישראל רייזמאן( בלבד.  

רבות התאבלו בני לעלוב, כמו המוני החסידים בפולניה כולה, אחרי הרבי הגדול והקימו 
אוהל על קברו, לשם הרבו לבוא בכל עת צרה ולנהור בהמוניהם ביום ההילולא שלו, 
ושפכו את תפלתם ותחינתם ליד קבר רבם האהוב. בנו של הרבי, הרה״צ רבי אביגדור, 
העיד פעם ביום ההילולא לאחר יציאתו מן האוהל כי "אבי הקדוש קרא עתה את כל 
הפתקאות שהניחו ליד קברו". נכדו של הרבי׳ הרה״צ רבי דוד׳ל בידרמן מירושלים, נכנס 
יחידי לאוהל ביום ההילולא, ראה לפניו יהודי זקן שפניו בוערים כלפידי אש ונזדעזע, 
וכשיצא חקר ונתוודע מפי זקני המקום כי כן היה תואר זיו איקוניו של זקנו הרבי ר׳ 
אחרי  רב  זמן  בלעלוב  נשתהה  שמואל,  חיים  רבי  הרה״צ  מחנצ׳ין,  והאדמו״ר  דוד׳ל. 
שביקר באוהל הרבי, אמר: הרבי ר׳ דוד׳ל התעלה למקום כה גבוה שאינני יכול להגיע 

אליו בכל אופני העליות־נשמה שעשיתי.
נר תמיד דולק באוהל הרבי ר׳ דוד׳ל, המשמש גם כמקום מנוחתה של אשתו הצדקנית 
חנה. באוהל זה טמונים גם מטתו וחפצי קודש שונים שהשתמש בהם. נר־התמיד הוא 
נר־תמיד ממש, כנר מערבי שלא כבה מעולם. פעם שכח השמש הממונה ליצוק שמן לנר 
ונסע אל מחוץ לעיר ושהה זמן רב וכשחזר ללעלוב ואץ לאוהל הצדיק להדליק את הנר 

— מצא אותו דולק ללא שינוי בלי שמן...
זקוק  שיהיה  דורות  עשרה  עד  מהם,  מי  כי  וצאצאיו  לנכדיו  דוד׳ל  ר׳  הרבי  הבטיח 
בעולם  לימינם  יעמוד  הוא  וברוחניות.  בגשמיות  ויוושע  קברו  על  ישתטח   — לישועה 
העליון. ופעם נסעה להשתטח על קברו אחת מנכדותיו )אמו של רבי ישעיה בידרמן, נכד הרה״צ ר׳ 
אביגדור בן הרבי ר' דוד׳ל( שהיתה משותקת במחצית גופה והתפללה לרפואתה ומיד — שבה 

לאיתנה וחזרה לביתה מהלכת על רגליה, בריאה ושלמה, ויהי לנס.
ולא רק את צאצאיו תמך בימין קדשו, אלא את כל יהודי שקשור בו בעבותות האהבה. 
ו״אחיו  ידידיו  על  נמנה  אינו  ומי  דוד׳ל  ר׳  הרבי  עם  "מחותן"  אינו  ישראל  מכלל  ומי 
הטובים"? כך מסורה בידינו מאבותינו, כי כשעלה הרבי ר׳ דוד״ל למרום, צורף "אוהב 
ישראל" זה לבית דין של מעלה, להמליץ טוב ולסנגר על ישראל ולסתום פיות מסטיניהם 

ומקטרגיהם.
ר׳  הרבי  של  נינו  זצוק"ל  רבינוביץ  יהושע  יחיאל  רבי  מביאלה,  האדמו״ר  ומספר 
ירחמיאל מפשיסחה בן היהודי הקדוש ז״ל, כדברים האלה! פעם בא הרה״ק רבי עמנואל 
מפשעדבורז, בנו של הגה״ק רבי ישעיה׳לי רבה של פשעדבורז׳ לבקר בהיכלו של זקני 
הרבי ר׳ ירחמיאל. והיה זקני הקדוש עסוק אז בעבודת כיון ועריכת שעונים, שהיה מייחד 
בזה יחודים נפלאים ומאיר במוחין עילאין ומתקן תיקונים ומעלה עולמות כדרכו בקודש. 
ואף שהיה רבי עמנואל חביב עליו ביותר, לא הפסיק מעבודתו בכיון השעונים ולא פנה 

אליו, עד כי סיים מלאכתו.
בסיימו פנה במאור פנים לעבר הרה״ק רבי עמנואל׳ ומיד פתח ואמר: יודעים אתם, 
של  בפמליה  וגמרו  נמנו  רום,  לשמי  דוד׳ל  ר׳  הרבי  כשנסתלק  פשעדבורז׳  של  רבה 
מעלה לצרפו לבית דין של מעלה, כי על כן יודע הוא מה קשה כח היצר ומה עלוב ודל 
כח האדם המסור ביד מנוול זה, ועוד שאוהב ישראל הוא, ואין כמוהו להמליץ טוב על 

ישראל!...
אך מאז — המשיך הרבי ואמר — חלפו כבר למעלה מעשרים שנה, והרבי ר׳ דוד׳ל שכח 
כליל איך מרגישים בעולם־הזה, נתעלה לעולמות עליונים שעין לא ראתם גבוה מעל 

גבוה!...
את העגלה־הכרכרה שהיה הרבי ר׳ דוד׳ל נוסע בה בחייו רכש לו הרה״ק דבי ישעיה מפשעדבורז בתור "תשמיש קדושה", העמידה 
בחצירו וסירב להשתמש בה באמרו "היא חשובה אצלי כקדשי קדשים". ואילו את גביע הכסף בו היה הרבי ר׳ דוד׳ל מקדש על היין 
בשבתות ומועדים, שלח בנו הרבי ר׳ משה׳לי כתשורה להחוזה מלובלין. בליל השבת הראשון, כשאחז החוזה בגביע לקדש בו שהה 

רגעים מספר ואמר מתפעל: את הרבי ר׳ דוד׳ל הטבתי להכיר עוד בחייו, ברם, עד כדי כך לא ידעתי כי גדול הנהו!... אין חקר!...
שוב פתח החוזה ואמר: ״חבל על דאבדין ולא משתכחין", ואי אפשר לשכוח אותם...

ובעקבות החוזה הקדוש מלובלין - רבבות נאמני התנועה החסידית אף הם לא יכלו לשכוח את הרבי ר׳ דוד׳ל לעולמים, זכרו נשאר 
חרות לנצח. "רבי דוד׳ל לעלובר" כך כינוהו בלי כל תוספות, בחינת גדול מרבן שמו. ובכמה יראת הרוממות, באיזו אהבה וערגה 
ביטאו חסידים את שם זה של אחד מגדולי ועמודי החסידות, שאמר להם כה הרבה. שם שעורר בלב כמיהה להתעלות ולשלימות, 
לאהבת ישראל ולמידת החסד, לקדושה ולטהרה, לחסידות צרופה ולחיפוש אחרי האמת. העריצוהו בלי גבול, כמוהו כמלאך אלקים, 
רקמו סביב אישיותו אגדות־הוד מופלאות והתעמקו אפילו בשיחות החולין שלו. וכבר אמרו! ״מסכת רבי דוד׳ל מלעלוב״ — תורת 
נצחים היא, ״ולא משתכחין״! — במשך מאה וחמשים שנה מסרו חסידים מדור לדור, הרב שינן לתלמידיו ואב לבנו יספר על הרבי ר׳ 

דוד׳ל מלעלוב, על הכוכב המזהיר שהאיר ומאיר ויוסיף להאיר בשמי החסידות עד עמוד כהן לאורים.
)מתוך ספר "פרי קודש הלולים"( זכותו יגן עלינו!  
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י"ג שבט תש"ה: הגאון הצדיק רבי יששכר שלמה ב״ר יצחק טייכטל הי״ד בעל "משנה שכיר" ו"אם הבנים שמחה"

תכלית המצוות
... אמר רבא )ברכות יז, א( תכלית תורה תשובה ומעשים טובים, וכן אמרו בקידושין )מ, 
ב( גדולה תורה שמביאה לידי מעשה, הרי דהמעשה עיקר. וכן אמרו )יבמות קט, ב( כל 

מי שאין בו אלא תורה אף תורה אין בו, וכל ספרי היראים קדמאי ובתראי מלאים 
מזה דהעיקר רק המעשה "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" )ויקרא יח, ה(, וכתרגומו 
'ויחי בהון לחיי עלמא'. ועל כן ניתנו לנו תרי״ג מצות שהן הן המעשה אשר התורה 

מביאה אליה.
אבל דע שגם מעשה המצות ג״כ עוד אינם תכלית הנרצה מאת השם, כי עוד יש מזה 
תכלית מעולה ויותר גדולה במעלה מזה אשר יוכל האדם להשיגה רק באמצעות 
דיני התורה  ורוב  בזה״ל,  עיין רמב״ם סוף הלכות תמורה שכתב  והמצות,  התורה 

אינו אלא עצות מרחוק מגדול העצה לתקן הדעות וליישר כל המעשים, עיי״ש.
וזכה ברוח קדשו לכוון לדעת הזוה״ק )ח״ב צז, ב( שמכנה ג״כ לתרי״ג מצות התורה 
תרי״ג עטין דאורייתא, שהן רק עצות איך לבא אל האמת ולהתקרב אליו יתברך 
שמו. וזה לשון הפירוש ברמב״ם ריש פרק ב׳ מיסודי התורה, שכתב על מה שכתב 
הרמב״ם האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר "ואהבת את 
ה׳ אלהיך" ונאמר "את ה׳ אלהיך תירא", וכתב המפרש בזה״ל, ולא נתנו כל המצות 
אלא כדי שנגיע בהם לזו המדרגה כדכתיב )דברים ל, יט( "ובחרת בחיים לאהבה את 
לידי  האדם  את  להביא  רק  הוא  המצות  ותכלית  התורה  דתכלית  הרי  עכ״ל.  ה'" 
אהבת השם ברוך הוא וברוך שמו.  )מתוך זמירות "משנה שכיר"(

במעלות קדושים וטהורים
רבי  נשלח  השניה  עולם  מלחמת  סיום  לקראת 
וקשטין  דוד  משה  ר׳  סיפר  לאושוויץ.  יששכר 
היה מלא  יששכר  רבי  כי  ז"ל שהיה עמו במחנה, 
וגדוש בתורה וביראה כמעיין הנובע, וגם בהיותם 
חז"ל,  במאמרי  רוחם  את  עודד  מלמות  בגיא 
במדרשים, בסיפורי צדיקים משובבי נפש. התורה 
ה  ִהְרּבָ והוא  האבדון,  סף  על  אף  שעשועיו  היתה 
לצטט שאלות ותשובות ובירורים מספרו ההלכתי 

"משנה שכיר".
רמ״ד  מתאר  בגדלותו"  נשאר  רבינו  כך  כדי  "עד 
יהודי  לבין  ביני  קשר  נוצר  אחד  "שיום  וקשטין, 
שדעותיו  הרי  המרשימה,  חיצוניותו  שלמרות 
והשקפותיו לא תאמו את החינוך שקיבלתי בבית 
אבא. ולמרות היותנו בשפל המדרגה פנה אלי רבנו, 
לי  וייעץ  גור,  חסידות  ברכי  על  שזיהה שחונכתי 
להתרחק מאיש זה ולהתבדל מקרבתו ומשמיעת 

דעותיו הנוגדות את דרך רבותיו הקדושים".
הברית  בעלות  כשצבאות  תש״ה,  שבט  בחודש 
התקרבו לאושוויץ, העבירו הצוררים את כל יושבי 

המחנה ממקום למקום ברכבת בת חמשה קרונות, כאשר בארבעה הקרונות נדחסו היהודים, ובקרון האחרון אוכלסו שבוים 
רוסיים.

חששו  הגרמנים  החמישי.  בקרון  בטעות  ופגעו  הגרמנים  על  הדרך  מצידי  רוסיים  ירו  בדרך,  בהיותם 
שהשבויים הרוסיים יברחו, עקב הפרצה בגג הקרון, ועל כן העבירום לארבעת הקרונות שבהם היו יהודים. 
הדוחק בקרונות אלו היה רב גם בלעדיהם, ולאחד שדחפו פנימה גם את השבויים הרוסיים, הגיע מספר 
בפתחי  עומדים  הרוסים  נשארו  המזון,  חלוקת  בעת  איש.  וחמישים  מאה  עד  למאה  קרון  בכל  האנשים 

הקרונות, ודחפו בידיהם וברגליהם כל יהודי שניסה להתקרב לפתח.
ור׳ משה דוד סמוך לדלת הקרון. לפניהם עמדו הרוסיים, ואחוריהם  ביום ח׳ בשבט, הגיעו רבי יששכר 
יהודים נוספים שנפשם כלתה לפת לחם. יהודי אחד התאמץ והצליח לתפוס פיסת לחם אך כשראה זאת 
הרוסי חטף מידו את הלחם, ורבינו בעדינות נפשו וטוב לבו לא יכל לעבור על גזילת הרש, הסתכן ודרש 
ממנו בתוקף שיחזיר לנגזל את לחמו. בשל כך זכה רבי יששכר לבעיטה גסה שגרמה לו להוציא מפיו אנחה כבידה, דבר שהיה 
׳אסור׳ במצב ההוא. ואשר יגורנו בא: כאשר אנחתו של הרב הגיע לאזניו של חיל גרמני, הפך הלה את חניתו אל צירו של הקת, 
והכה בה בחזקה ובאכזריות גדולה על ראשו של הרב, על פניו ועל עיניו מכה אחר מכה, תוך שהוא דוחף אותו חזרה פנימה 
אל תוך הקרון, כשהוא נאנק מיסורים וכאבים נוראים. בעודו מתפתל בכאביו, עוד הוסיף והשמיע דברי חיזוק ועידוד, ואמר: 
"עוד מעט ותכלה ממשלת זדון מן הארץ ותזכו לישועה גדולה, מרגיש אני בעצמי שרגעי ספורים אך אני מבטיח לכם שאתפלל 

עבורכם שתזכו לישועה גדולה".
ביום רביעי י׳ בשבט, הבחין ר׳ משה דוד שלאחר יום שלם של כאבים ואנחות, החל רבי יששכר לגנוח ולנשום נשימות עמוקות, 
תופעה אשר התבררה לו לאחר מכן מפי היהודים שבקרון, כתחילת גסיסה. כך הלך מצבו והדרדר במשך יומיים, ועם כניסת 
השבה, אור לי״ג בשבט תש״ה השיב הגאון הקדוש רבי ישכר שלמה הי״ד את נשמתו הטהורה לבוראו, בין זרועותיו ועל ברכיו 
של ר׳ משה דוד הנ״ל, אשר המשיך ושמר על גופו הטהור במסירות בהמשך הדרך עד הגיעם ליעדם, שם ניטלה הימנו בכוח 
גופת הרב לעגלה המתים לשריפה רח״ל, יקום ד׳ דמו לעינינו.  )מתוך "מוסף שבת קודש"(

אנא! הפיצו את מעינותי חוצה! קרא רבי יששכר שלמה והוא ברגעיו האחרונים מובל בקרון המשא ע״י הנאצים. מים רבים, מים חיים פרצו ופיכו מעינותיו הטהורים של 
הגאון הקדוש רבי ישכר שלמה טייכטאל ראב״ד פישטיאן—סלובקיה. פנקסים עבי כרס מחידושיו בביאורי סוגיות ומחילופי מכתביו בהלכה, כמה כרכים על אגדות חז״ל, 
פרשת השבוע ועוד. ולאחרונה כתבים מתקופת השואה האיומה - דרשות קורעות לבבות שהשמיע בצל המלחמה הנוראה, כל אלה הותיר עם הסתלקותו, זאת מלבד מה 

שכבר הספיק להדפיס בחייו מתשובותיו תחת השם "משנה שכיר" ח״א. וספר "אם הבנים שמחה".
רבי ישכר שלמה ישב בפישטיאן והוכר כאחד מגדולי הפוסקים בהונגריה וצ׳כיה, אך מצודתו היתה פרוסה על פני התפוצה כולה. שלא כשאר חבריו גאוני וגדולי הונגריה, 
החליף הוא מכתבי תורה גם עם רבים מגאוני פולין, רוסיה וליטא. כמו רבי מאיר אריק, רבי מנחם זמבה, רבי מאיר שפירא, ה״דבר אברהם", רבי אהרן וולקין מפינסק, רבי 

אברהם שטיינברג מברודי, רבי נחום ווידנפלד, רבי יעקב יצחק רודרמן ועוד אחרים. )מוריה(
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איתא בגמרא ברכות )יג, ב(: ת״ר "שמע ישראל ה׳ אלוקינו 
ה׳ אחד" זוהי קריאת שמע של ר׳ יהודה הנשיא ]אמירת 
וגומרה  חוזר  אינו  או  וגומרה  חוזר  וכו'.  זה בלבד[  פסוק 
לאחר  שמע  קריאת  את  ומשלים  חוזר  רבי  היה  ]האם 
ומשלימה[.  חוזר  אינו  או  תלמידיו,  עם  ללמוד  שסיים 
ר״ש ברבי אומר, חוזר וגומרה. א״ל בר קפרא לר״ש ברבי, 
בשלמא לדידי דאמרי אינו חוזר וגומרה היינו דמהדר רבי 
אשמעתא דאית בה יציאת מצרים וכו' ]מטעם זה מחפש 
יציאת מצרים,  בה  ללמוד הלכה שמוזכרת  יום  בכל  רבי 
ויציב שבהן  שהרי אינו אומר פרשת ציצית וברכת אמת 

מקיימים מצות זכירת יציאת מצרים[. 

וכתב רש״י: "חוזר וגומרה לאחר שעמדו התלמידים מהדר 
יציאת  בה  דאית  שמעתא  יום  בכל  לתלמידים  לשנות 
דזמן  בזמנה  ויציב  ואמת  ציצית  פרשת  במקום  מצרים 

קריאת שמע". 

יציאת  זכירת  מצות  חובת  ידי  שיוצאים  מדבריו  ומשמע 
מצרים לא רק באמירת פרשת ציצית אלא אפילו על ידי 
ידי  יוצאים  מצרים  יציאת  הזכרת  בה  שיש  הלכה  לימוד 

מצוה זו. 

ודבר זה הובא ב"מגן אברהם" )סי׳ ס״ז ס״ק א׳( וז״ל: "ואיתא 
בגמ׳ ברכות י״ג ע״ב שאם אמר הלכה שמוזכר בה יציאת 
מצרים יצא. ונראה לי דכל שכן אם אמר שירת הים דיצא". 

"ים  בספר  הנדפסת  בתשובתו  סופר"  ה"חתם  אמנם 
התלמוד" ובהגהות על השו״ע )סי׳ ס״ז( כתב: "ואני חוכך בזה 
מפני שלא נזכר בה יום צאתנו מארץ מצרים כי אם קריעת 
ים סוף והתורה הקפידה "למען תזכור את יום צאתך מארץ 
מצרים" )שמות טז(, אלא שחכמינו ז״ל הוסיפו גם קריעת ים 
סוף ]ולכאורה משום שזה היה גמר היציאה[, ומשום הכי 
עדיף אמת ויציב מפרשת ציצית, אבל שירת הים לחוד לא 
מועיל". וכך מובא שם בהגהות רעק״א וז״ל: "חתני הגאון 
משה סופר השיג )על ה"מגן אברהם"( דהתורה הקפידה לזכור 

יום יציאה ממצרים ולא יום קריעת ים סוף".

חיוב  לענין  סימן תרפ״ה  ב"מגן אברהם"  נמצא  זה  וכעין 
זכירת מעשה עמלק שכתב שם ללמד זכות על שאין העולם 
נזהרין לבוא לשמוע פרשת זכור שהוא מטעם שכששומע 
עמלק  מעשה  זוכר  כן  גם  עמלק"  "ויבוא  פרשת  בפורים 
ויוצא ידי חובה. וב"משנה ברורה" )שם( סקט״ז כתב שדברי 
ה"מגן אברהם" צ״ע,  דהא כתיב בתורה "זכור את אשר 
עשה" וגו' "אשר קרך בדרך ויזנב בך" וגו' "תמחה" וגו', 
והכונה שלא לשכוח מה שעשה לנו עמלק ונספר זה לבנינו 
ולדורותינו לומר להם כך עשה לנו הרשע ולכך נצטוינו 
למחות את שמו, כמו שכתב הרמב"ן בביאורו וזה לא נזכר 

בפרשת "ויבא עמלק".

ובמדרש רבה )ש״ה פכ״ב( איתא: "שנו רבותינו הקורא שמע 
צריך להזכיר קריעת ים סוף ומכת בכורות באמת ויציב, 
ואם לא אמר מכת בכורות לא יצא". ומדוייק כדברי ה"חתם 
סופר", מזה שאמרו שאם לא אמר מכת בכורות לא יצא 

משמע שאם לא הזכיר קריעת ים סוף יצא.

דמשמע  סופר",  ה"חתם  של  דבריו  על  להעיר  וכתבו   

מדבריו דענין של קריעת ים סוף אינו בכלל הפסוק "למען 
תזכור את יום צאתך מארץ מצרים", דהרי בספר המנהיג 
בדיני תפילה כתב וז״ל: "ושירת הים זכר ליציאת מצרים 
ותפילה  בקידוש  ויו"ט  בשבתות  אותו  מזכירין  אנו  שכן 
וכן  מצרים",  מארץ  צאתך  יום  את  תזכור  למען  כדכתיב 
ומשמע  תפילה,  בהלכות  האבודרהם  מדברי  משמע 
דבאמירת שירת הים גם יש בזה ענין זכר ליציאת מצרים.

"מעגלי  בספרו  זצ"ל  קרלנשטיין  הגרד״צ  להסביר  וכתב 
צדק" על פסחים, דהנה על הפסוק "ויושע ה׳ ביום ההוא 
את ישראל מיד מצרים" )שמות יד( כתב ב"אור החיים" ביום 
ההוא היתה התשועה ולא קודם, הגם שיצאו ממצרים לא היו 
בוטחין בעצמם מהם. ובספורנו כתב "במיתת המסתוללים 
בהם לשעבדם נשארו בני חורין כי עד מותם היו ישראל 
כעבדים בורחים". והיינו אע״פ דכבר יצאו ישראל ממצרים 
אחריהם  רדפו  שהמצריים  משום  חורין  בני  היו  לא  מ״מ 
בני חורין.  נהיו  ורק במיתת הרודפים אחריהם לשעבדם 
ולפי זה מה שכתוב "ויושע ה׳ ביום ההוא את ישראל מיד 
מצרים" הוי אומר שהוא לענין זה שבני חורין לגמרי נהיו 
רק בקריעת ים סוף ולכן היתה התשועה ביום ההוא ולא 
שירת  אומר  אברהם" שאם  ה"מגן  מה שכתב  וזה  קודם. 
בכל  שנאמרת  מצרים  יציאת  זכירת  חובת  ידי  יצא  הים 
יום, דכיון שמזכיר את המאורע שעל ידו נהיו ישראל בני 
עד  יציאת מצרים, שהרי  כמזכיר  נחשב  חורין מהמצרים 
אז לא היו בני חורין מהמצרים ורק בקריעת ים סוף נהיו 

בני חורין. 

וכך  ט׳,  סימן  ח״א  יעקב"  "שאילת  בשו״ת  הקדימו  וכבר 
"רמז  וז״ל:  תר״ז  סימן  ח״ה  משה"  "מטה  בס׳  משמע 
היוצא  העבד  כי  גאולים,  נחשבו  שאז  סוף  ים  לקריעת 
מיני  בכמה  חייו  את  מרר  אשר  הקשה  האדון  יד  מתחת 
על  חורין  בן  לעשותו  מארצו  לשלחו  והוצרך  שיעבודין 
כרחו, עוד העבד ירא ומתפחד פן ירדוף אדוניו אחריו ואין 
האדון,  במיתת  עד שיתברר  הגאולה שלימה אצל העבד 
אבדן  אחר  רק  מצרים  ביציאת  גאולה  תמצא  שלא  וזהו 
המצרים שנאמר "וינער ה׳ את מצרים בתוך הים" וסמיך 
ליה "ויושע ה׳ ביום ההוא את ישראל" כי אז נחשבו גאולים 
ונושעים ואז היתה התשועה שלימה". וכך כתב רבינו בחיי 

שמות פרק ו׳ פסוק ו'.

ולכאורה זה כעין מה שמובא בשם הגר״ח זצ״ל מבריסק 
"ואני בחסדך  )י״ג(  שאמר לבאר את מה שכתוב בתהלים 
עלי",  גמל  כי  לה׳  אשירה  בישועתך  לבי  יגל  בטחתי 
הרי  תבוא  כי  ה׳  בישועת  בטוח  האדם  אם  דאף  והכוונה 
בכל זאת עדיין אינו יכול לומר שירה אלא הוא במצב "יגל 
לבי בישועתך", ואולם זמן אמירת השירה למעשה הרי זה 
בפועל  הישועה  לו  דהיינו כשנעשה  עלי"  גמל  "כי  דוקא 
ממש הנראה לעינים ולא כשסומך בזה על אמונה ובטחון. 
]וזה מה שכתוב "ביום ההוא" דוקא, ביום ההוא היה גמר 

של יציאת מצרים ונהיו בני חורין לגמרי[.

מובא בספר "תורה לדעת" על הגדה של פסח להעיר על 
מה שכתוב על הפסוק "ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה", 

האם בסיפור נסי קריעת ים סוף יוצאים ידי חובת סיפור יציאת מצרים?
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אני ולא מלאך ולא שרף ולא שליח. ולכאורה בליל פסח 
כשכלל ישראל מזכירים את יציאת מצרים היה מן הראוי 
להזכיר את משה רבינו שהיה שליח של הקב״ה להוציא 
את בני ישראל ממצרים ושמסר נפשו עליהם לדבר אל 
פרעה שישלח את בני ישראל מארצו. אולם ביאור הענין, 
שבליל פסח עלינו להדגיש אך ורק את החלק של הקב״ה 
ביציאת מצרים, וכמו שהוזכר אני ולא מלאך ולא שליח, 
ואם כן אסור להזכיר שום נברא בלילה הזה רק הקב״ה 
בכבודו ובעצמו. אולם הרי מצינו בהגדה שכן הוזכר שמו 
שעל  שהוכיח  הגלילי  יוסי  רבי  בדברי  רבינו  משה  של 
הפסוק  שם  והובא  מכות  חמישים  המצרים  לקו  הים 
"וירא ישראל את היד הגדולה וגו׳ ויאמינו בה׳ ובמשה 
הים  שירת  דאין  והגרע״א  החת״ס  לדעת  אולם  עבדו". 
נחשבת כזכירת יציאת מצרים מובן, דבאמת ראוי להזכיר 
שמו של משה רבינו ולהכיר לו טובה שפעל למען כלל 
ישראל אלא דאין להזכירו בקשר ליציאת מצרים בליל 
פסח, להדגיש שרק הקב״ה בעצמו הוציא את בני ישראל 
ממצרים, ולכן החליטו חז״ל להכניסו בתוך ההגדה אבל 
לא בקשר ליציאת מצרים. אלא בקשר לקריעת ים סוף.

בספר "אור אברהם" על מסכת ברכות )סי, ל״ב( כתב להביא 
ראיה לדברי ה"מגן אברהם" מזה שפירש במהר״ם חלאוה 
בפסחים )קח, ב( דאמרו שם נשים חייבות בד' כוסות משום 
דאף הן היו באותו הנס. וכתב לפרש וז״ל "פירוש בנס 

הגלות או בשרדפן פרעה על הים", והנה הרי הטעם לד' 
כוסות מבואר דהוא כנגד ד' לשונות של גאולה ואם כן 
משום  היינו  כוסות  בד'  חייבות  שנשים  דמה  כתב  איך 
שהיו בנס דקריעת ים סוף דמה ענינו של הנס על הים 
מצרים  היציאת  בענין  דמדבר  גאולה  של  לשונות  לד' 
עצמה, אלא ע״כ נראה מוכח מזה דגם הנס דקריעת ים 

סוף שייך לענין יציאת מצרים. 
והיוצא מכל זה, לדעת ה"מגן אברהם" וכפי שמשמע גם 
במהר״ם חלאוה דיוצא ידי זכירת יציאת מצרים באמירת 
שירת הים. ואילו לדעת החת״ס והרעק״א אינו יוצא מצות 

זכירת יציאת מצרים באמירת שירת הים.
יציאת  גמר  היא  סוף  ים  שקריעת  אברהם"  ה"מגן  לפי 
מצרים כתבו האחרונים שיתבאר מה שמובא בירושלמי 
עשה  במצות  סוף  ים  קריעת  לכלול  שיש  ו'  א׳  ברכות 
דזכירת יציאת מצרים, וז״ל: "צריך להזכיר באמת ויציב 
יציאת מצרים, מלכות וקריעת ים סוף ומכת בכורות וצור 
ישראל וגואלו", ומכח זה כתב האבודרהם, בסדר שחרית 
של חול תקנו לומר אמת ויציב בשחרית על הניסים שעשה 
הקב״ה עם אבותינו שגאלנו והעבירנו בים וחרבה ושקע 
צרינו בתוכו, וכן מובא בירושלמי. וכן כתב בחידושי צל״ח 
בכורות,  מכת  להזכיר  :"צריך  וז״ל  ע״א,  י״ג  דף  ברכות 
וקריעת ים סוף אז נגמר יציאת מצרים כי מתחילה לא 
)עפ"י "נתיב המנהגים" - רבי אליהו דבורקס ( יצאנו לחלוטין".  

שמכח  ולדעת  להבין  צריכים  הנה 
וכל  הרפואות  כל  נמשך  השמחה 
הישועות, כי על ידי השמחה נמתק כל 
טובות.  ההשפעות  כל  ונמשך  הדינים, 
תצאו  "בשמחה  כי  פירשו  הצדיקים 
השמחה  כח  ידי  על  תובלון",  ובשלום 
טוב  אך  ונמשך  הצרות,  מכל  יוצאים 

וכל השפעות טובות על כל ישראל.
אך  להיות  להתחזק  צריכים  ובמילא 
ההשתדלות,  ובכל  הכוחות  בכל  שמח 
יתברך שמו, שהוא  ולשמוח באלקותו 
מושיענו,  והוא  מלכינו,  והוא  אבינו, 
טוב  מה  ואשרינו  יושיענו,  והוא 
חלקינו, שלא עשנו גוי, ובראנו להיות 
יהודי, ולהיות לעם ישראל עמו וחבלו 
ומתענג  אותנו,  ואוהב  ונחלתו,  וחלקו 
בנו ושומר אותנו, הנה לא ינום ולא ישן 

שומר ישראל!
וצריכים להתחזק פשוט כפשוטו להיות 
רק בשמחה תמיד, וצריכין לזכור תמיד 
כי על ידי העצבות והדאגות לא יועיל 
ר״ל,  ויפסיד  יגרע  אדרבה  אלא  כלום, 
והעצבות מוריד את האדם מטה מטה 

הן בגשמיות והן ברוחניות ר״ל, ושומר 
צריכים  ובמילא  מהם,  ירחק  נפשו 
ועל  לברוח כל פעם אל מדת השמחה 
הצרה  ואדרבה  ויוושע,  יתרפא  זה  ידי 
ר״ל צריך להכריח את הבן אדם לברוח 
בשמחה  ולהיות  השמחה  מדת  אל 
גדולה ולהיות אך שמח, בכדי שיתרפא 

ויוושע.
הרפואות,  שבכל  לדעת  וצריכים 
הפעולות,  וכל  וכדומה,  והרופאים 
ורק  דשמיא,  סייעתא  רק  צריכים 
המועיל  היא  דשמיא  הסייעתא 
ובכל  הרפואות  ובכל  ומושיע,  ומרפא 
רק  צריכים  הענינים  ובכל  הפעולות 
שהקב״ה  תמיד  ולבקש  להתפלל 
הרופא הגדול האמיתי וחסדן האמיתי 
עד אין סוף ישלח עזרו מקודש וישלח 
ובכל  הרפואות  בתוך  ברכתו  את 
הענינים, וע״י סייעתא דשמיא נושעים 
וע״י  כלום.  חסר  ולא  הישועות  בכל 
השכינה  השראת  ממשיכים  השמחה 
בחז״ל(,  כמובא  שמחה  מתוך  אלא  שורה  השכינה  )אין 

במילא  השכינה  השראת  יש  ואם 

נושעים בכל הרפואות ובכל הישועות 
ולא חסר כלום.

את  משמחים  כביכול  השמחה  וע״י 
אתנו  הנמצאת  הקדושה  השכינה 
)כי אין לנו  בגלות ומצטערת בצער בניה, 
ירחם  בניה(  ועל  עמה  על  הגדול  צערה  השגה  בכלל 

גדולה  מצוה  ואין  וגו'(,  אנכי"  "עמו  )ככתוכ  ד' 
השכינה,  את  לשמח  כביכול  מזו  יותר 
נעשית  הגדולה  ישראל  ובשמחת 

השכינה הקדושה בשמחה גדולה.
וע״י שמחה נתחזק האמונה והבטחון, 

ואם יש ליהודי שמחה ואמונה ובטחון
וכל  הרפואות  כל  כבר  לו  יש  אז  בד, 
וצריכים  ובכיסו,  באמתחתו  הישועות 
לבטוח רק בה' לבד ולהתפלל ולבקש 
זה  וע״י  ברכתו  את  שישלח  ממנו 
נושעים בכל הרפואות ובכל הישועות, 
וע״י השמחה נצא מהגלות "כי בשמחה 
עז  שלימה,  לגאולה  ונזכה  תצאו", 

"וחדוה" במקומו.

"אני ה' רופאיך" )מתוך כ"י כ"ק האדמו"ר רבי דוד צבי שלמה נפתלי בידרמן מלעלוב שליט"א(

"כי אני ה' רפאך" - רפואתך היא שתדע 
– "כי אני ה׳" )רבי משה מקוברין, תורת אבות(

"ויצעקו בני ישראל אל ה׳" - תפילתם וצעקתם היתה אך ורק על צער השכינה — אל ה׳. )רבי שלום מבראהין־קוידנוב, דברי שלום(
"התיצבו" — אם תתיצבו על בסיס האמת: קושטא קאי, מובטחים הנכם - "וראו את ישועת ה׳". )רבי שלמה חיים מקוידנוב, דברי שלום(
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האמונה ביסודות ההכרה לחיזוק הים שירת
מגילהאיתא ב)בגמרא דכתיב(י, מאי יוחנן, רבי ואמר :

הלילה" כל זה אל זה קרב מלאכי"ולא בקשו ,
שירה לומר ביםהשרת טובעין ידי מעשה הקב"ה אמר ,

שירה אומרים .ואתם
אהרן"וכתב רבי ב"משנת זצ"ל קוטלר הגר"א מרן זה על

דהקב"ה(ח"ג) בים, טובעין ידי דמעשי "והגדר :
וזה ידיו, מעשי כן גם שהם רשעים באבדן כביכול מצטער

ושירה". בשבח רוצה ואינו החסד, ממדת
ישראל"והקשה ובני משה ישיר "אז "כתוב (שמותשם:

א) הנ"ל".טו, למדרש סתירה זהו הרי ולכאורה ,
ענינים,ותירץ: ב' ישנם הנס על והלל שבשירה "אלא

יוצא ומזה עליו, וההודאה הטוב הכרת ענין
מסוגלת שהשירה כפי בדבקות, להשי"ת התקרבות ממילא

ענין, בזה ועוד הנפש. את השגחתולעורר את יותר להכיר
כל וכי מוגבלת, הבלתי הבורא ויכולת ורוממותו, יתברך
וכי כרצונו, אותם משנה והוא ממנו קבועים הטבע עניני
אדם פועל אך ח"ו, מקרה, בדרך אינו בתבל שקורה מה כל

צדק במשפט והכל לו זו,ישולם לתכלית גם באה והשירה ,
מה לעצמו לבאר מהצורך בעיניו, רואה שהאדם מה אף כי
"וייראו וגו' ישראל" "וירא בהכרתו, ולקבוע רואה שהוא

וגו' בה'" "ויאמינו וגו' ה'" את "אזהעם – זה ואחר
יותר בהכרה קובעת השירה כי תועלתישיר", [ובשירה .

הזאת" השירה את לכם "כתבו הזכירה, לענין (דבריםגדולה

יט) מפורשלא, וכן האזינו, שירת על קאי פשוטו ולפי ,
מפי תשכח לא "כי ונאמר: ל"ה, סי' אריה" "שאגת בשו"ת
תשכח"]. ה"לא מונח הנפש בהתרגשות דבשירה זרעו",
חז"ל דאמרו מהא מוכח הזה, החיוב יגדל כמה ועד

א) צד, וסנחריב(סנהדרין משיח חזקיהו לעשות הקב"ה ביקש
עולם של רבונו הקב"ה, לפני הדין מדת אמרה ומגוג, גוג
לפניך ותשבחות שירות כמה שאמר ישראל מלך דוד ומה
ולא הללו הניסים כל לו שעשית חזקיה משיח, עשיתו לא
ואפשר וכו'. נסתתם לכך משיח, תעשהו לפניך שירה אמר
רוחנית לתועלת הפעולה שחסרה מפני הוא הדבר שטעם

גדולה". תביעה והיא הנס, ידי על לבוא שצריכה
שלאובהמשך המלאכים, שירת בין ההבדל "וזהו כתב:

ובני משה שירת לבין אז, הקב"ה בה רצה
שאינם עומדים, דנקראים המלאכים, דלגבי ישראל.
או באמונה, חדשות השגות להשיג בשירתם צריכים
מעולם הבאות מגושמות והשקפות כוזבות דעות לבטל
לבורא, ורוממות ושבח הלל רק היא והשירה הגשמי,

טובעין ידי מעשי הקב"ה להם אמר זה על תכליתם, שזהו
אך שבח. באותו רצה ולא שירה, אומרים ואתם בים

הנוסף, הענין גם יש הלא אדם בני והעמקתבשירת חיזוק
לזכור גם בנפש, זה את ולקבוע והשגחה, באמונה ההכרה

זולדורות כי רשעים, באבדן כלל טענה אין זה ועל ,
לומר החיוב מוכרח ובודאי הענין, מכל הנרצית התכלית
תחילה שהוא ישיר, אז - שירה אמרו ולזה הנס, על שירה

לאמונה". גדול ויסוד השירות לכל וראש
היווכתב לא ומצרים פרעה אילולא הלא "כי שם: עוד

שגם נמצא והגילויים, והמופתים האותות כל
התכלית באמת וזוהי השם. בקידוש משתתפים הרשעים
לא וממילא בעבורם. הטוב וזהו וכו', הרשעים עבור גם
הלא כי בים, טובעין ידי מעשי בגלל שירה למנוע שייך
והשירה ההכרה, וחיזוק מופתי רבות למען הוא העונש
והטובה התכלית זו והרי זה, ימנעו והאיך לזה, הכרחית

שמים". שם נתקדש ידם על שגם לנטבעים גם
טובעיןובהמשך ידי מעשי שמצד נתבאר "הרי כתב:

אומרים, אדם שבני השירה את לעכב אין בים
עצמם. הנטבעים של לטובתם וגם הנס תכלית זהו כי

בשלח פרשת רנ"ד)ובילקוט מהמכילתא,(רמז "ויסעוהוא
לומר שרוצה כל לא סימון רבי אמר ישראל", את משה
שירה ואומר נס לו שנעשה מי כל אלא שירה, אומר שירה
חדשה, בריה ונעשה עוונותיו כל על לו שמוחלין בידוע
להן נמחלו שירה ואמרו נס להם כשנעשה ישראל
שהסיען ישראל", את משה "ויסע שנאמר עוונותיהן
הגדול התכלית לבטל שייך לא כן אם ע"כ. מעוונותיהן,

רשעים". של פורענות בשביל הזה
דוקאוהנה מיוחדת אינה הים, שירת אמירת מעלת באמת

"כל י"ח: תהלים במדרש כמבואר הים. לעוברי
על לו מוחלים ובנעימה גדולה בשמחה הים שירת האומר

עונותיו". כל
נאועיין סימן ברורה" יז)"משנה וז"ל:(ס"ק הזוהר, בשם ,

כאלו בדעתו וידמה בשמחה הים שירת "ויאמר
לו מוחלין בשמחה והאומר בים, עבר היום באותו

עונותיו".
כאלווכפי בדעתו ומדמה כן, שעושה מי שנתבאר, מה

סוף, ים קריעת ניסי כל לפניו וראה הים את עבר עכשיו
תשפיע כזו ששירה בודאי בשמחה, הים שירת ואומר
ויתחזק מלבדו, עוד שאין הידיעה את הלב אל להשיב

האמונה. ביסודות החג")בהכרה "אורות בספר (מובא

עמדו1. ישראל ומחנה מצרים שמחנה הכתוב, כוונת פשוטו לפי
מחנה אל מחנה קרב ולא ביניהם, הענן ועמוד זה, יד על זה

יחיד לשון נוקט שהפסוק ומזה הלילה. כל במקוםבמשך קרב" ("לא

קרבו") דורשים"לא מזה אז, עד הפסוק שנקט הרבים לשון לעומת ,
שלא פירושו זה" אל זה קרב "ולא ולשון המלאכים, על שמוסב
זה אל זה "וקרא שנאמר כמו יחד, בקיבוץ כהרגלם שירה אמרו

קדוש" קדוש קדוש נוסף)ואמר הסבר גם שם וראה תמימה", .("תורה
והנראה2. זה". אל זה קרב "ולא מפסוק זה נשמע האיך ידענו לא

אחד שכל אנשים בשני יצדק זה" אל זה קרב "ולא לו, דהוקשה

רוצה שזה וכמו זה, מול זה מנגד ובאים לחבירו להתקרב רוצה
ברחו ישראל וכאן זה, אל להתקרב רוצה זה כן זה אל להתקרב

שוה בגזרה דרש ע"כ בידו)מהם, זה",(המקובלת אל "זה כאן נאמר
וכו'. מה"ש ביקשו כי זה", אל זה "וקרא המלאכים בשירת ונאמר

מדינוב) פסח בן אלימלך צבי רבי – דודאים" ("ריח

על3. הלילה" כל זה אל זה קרב "ולא הפסוק מתפרש זה ולפי
הכתוב כמאמר כדרכם, שירה לומר קרבו שלא (ישעיההמלאכים,

ג) משמעותו, שכן וגו', קדוש" קדוש קדוש ואמר זה אל זה "וקרא
שירה לומר כדי לזה זה ופגישה פגיעה היא "וקרא" .(מהרש"א)תיבת
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השירה אמירת סגולת
למימרתניא, דזכאן דאינון חולקיהון זכאה אבא רבי אמר

וכו'. דאתי בעלמא לה למימר דזכאן עלמה בהאי דא שירתא
אלו של חלקם אשרי אבא, רבי אמר שנינו, [תרגום:
לאמרה שזוכים הזה, בעולם הזאת השירה את האומרים

הבא לעוה"ב.בעולם היינו – 'לאמר' בעוה"ז, היינו – 'ויאמרו' מש"כ (כי

מדבש) מתוק א)].פי' ס, ח"ב (זוה"ק


אלאאמר אומר, שירה לומר רוצה שהוא מי כל לא סימון, ר'

לו, שמוחלין בידוע שירה, ואומר נס לו שנעשה מי כל
חדשה. כבירה ונעשה עונותיו,

משהישראל ישיר "אז שנאמר שירה, אמרו נס להם כשנעשה
את משה "ויסע שנאמר עונותיהם, כל ונמחלו ישראל", ובני
ים על שחטאו חטאיהן מהן שהסיע מלמד סוף", מים ישראל

סוף". בים ים על "וימרו שנאמר סוף,
ואמרווכן נס להם שנעשה ודבורה ברק בימי מוצא אתה

אבינועם" בן וברק דבורה "ותשר שנאמר א)שירה, ה, ,(שופטים
"ויעשו השירה אחר ליה דסמיך עונותיהן, להן שנמחלו מנין

ישראל בני(את)בני "ויעשו כתיב דבורה שירת ואחר הרע",
אלא לשעבר, שעשו מה והיכן עשייתן, תחלת ישראל",

שירה. שאמרו בשעה הקב"ה להם שמחל
ומניןוכן שירה, ואמר נס לו שנעשה בדוד אומר הוא

דוד דברי "ואלה השירה: אחר דכתיב עונותיו, לו שנמחלו
א)האחרונים" כג, מלמד(ש"ב אלא הראשונים, הם והיכן ,

לשעבר. עונותיו כל הקב"ה לו יח)שמחל תהילים (מדרש


בקוליכוון לאומרה יום, בכל שאומרים הים בשירת

אמרו שהרי ממצרים. יצא שעה אותה כאילו רבה, ובשמחה
שהסיעם סוף", מים ישראל את משה "ויסע במדרש,
מי שכל שאמרו, השירה ידי על שנמחלו מעוונותיהם,

עונותיו. כל על לו מוחלין שירה ואומר נס לו שנעשה
"ויאמרווהנה כדכתיב יום, בכל זו שירה לומר ה' שצונו אחר

רשב"י וכדכתיב אותה(בזוה"ק)לאמר", שנאמר לומר שרוצה
ודאי אותה, שאמרנו ראשונה כשעת רבה בשמחה יום בכל

למהדרין. ראשונה כשעה יום כל סגולתה כח
עג) פרק חרדים (ספר


והזוכהויאמר במלא. מלא ושבחה ושיר בזמרה הים שירת

כל עם לעתיד לאומרה זוכה הזה, בעולם כראוי אותה לומר
שחרית)ישראל. תפילת היום, (סדר

שםדע בזוהר א)המבואר קלב, שירת(תרומה שאומר בשעה כי ,
דאזמין כתרא בההוא פעם באותו השכינה אתעטרא הים,
בו חקוקה כתרא וההוא משיחא, למלכה לאתעטרא קוב"ה
ישראל דעברו זימנא בההוא גליפי' שהיו הקדושים שמות
שירתא, בהאי רעותי' לשווא נש בר בעי דא בגין סוף, בים

עלמא בהאי לה דזכי מאן גדולה)וכל בכוונה האומרה זכי(פי'
מלחמתו ובכלי כתרא דההוא בתיקוני משיחא מלכא למחזי

תמן שירתא האי לשבחא וזכי לבוא, בהלעתיד הסולם: [פירוש

הקדוש שעתיד ההוא, בכתר ישראל כנסת מתעטרת הים, שירת שנאמר בשעה

הקדושים, בשמות וחקוק מפותח ההוא וכתר המשיח. מלך את לעטר הוא ברוך

כל והטביע הים את ישראל שעברו ההוא ביום הוא ברוך הקדוש שנתעטר כמו

שזכה מי וכל זו. בשירה רצונו לשום האדם צריך זה משום ופרשיו. פרעה מחנות

שהוא זיין ובכלי ההוא, כתר בתקון המשיח מלך את לראות זוכה הזה, בעולם בה

שם] זו שירה לשבח וזוכה מא).חגור, פרק יוסף, (יסוד


הואכל כאלו שיער ובעצמו בשמחה, הים שירת האומר

משורר הנה שירה, ואמר נטבעו הם וחילו ופרעה מהים ניצול
עונותיו. לו מכפרים כך קמז)ששיע"ר חיד"א], [להרב שמיר (צפורן


בראשהגאון הים בשירת התלהב [מצאנז] חיים דברי [בעל]

עריצים. לזמר [סגולתה] שירה כי תתנא)השנה, כתב, (אלף


לה'או הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר "אז יבואר,

'שר'. אמר ולא "ישיר" שאמר הלשון להבין לאמר". ויאמרו
פירוש אמר טוב שם הבעל דהנה השם, בעזרת לפרש נראה

ה)הפסוק קכא, מתנהגצלך"ה'(תהלים הוא יתברך שהשם ,"
גם עושה שהאדם מה שכל כמו הצל, כמו כן גם האדם עם
כמו כן גם האדם עם מתנהג הוא ברוך הבורא כן עושה, הצל
גאולת בשעת השירה אמרו כשישראל ונמצא עושה. שהוא
הזאת. השירה את כביכול שר כן גם הקב"ה היה אזי מצרים
"אז הפסוק, פירוש וכך הוא, יפעיל לשון "ישיר" והנה

הזאתשירי השירה את בשירתם, פעלו שישראל כלומר ,"
הזאת, השירה את ישיר כן גם כביכול שהקב"ה כלומר לה',

כןלאמר"ויאמרו גם יתברך השם שיאמר אומרים שהיו ,"
ודו"ק. השירה. בשלח)את לוי, (קדושת


רז"ל"אז אמרו ב)ישיר". צא, אלא(סנהדרין נאמר לא 'שר'

שבשירה מפעיל, לשון הוא ישיר הפירוש, י"ל כו', 'ישיר'
שירה. אמרו הקדושה והשכינה העולמות שכל הפעיל שלו

"ויאמרו שנאמר זולאמרוזהו בבחינה השירה שאמרו ,"
וכו'. שלהם שירה ידי על שירה אמרו שהכל "לאמר",

בשלח) קודש, (זרע


מלת"אז יל"ד לאמר". ויאמרו וגו' ישראל ובני משה ישיר

מעלת בפנים נתבאר כבר אכן יאמרו. מי אל מיותר "לאמר"
שעושה מצוה כל אז בכוונה מתפלל או לשמה תורה הלומד
וכמבואר דוגמתו, עושה כביכול ב"ה הש"י הנה בכוונה

ז"ל שאמרו זהו והנה אומר'. בני 'אליעזר אבגמרא ו, )(ברכות

כביכול תפלין מניח כשאדם כי תפלין, מניח שהקב"ה מנין
שנה כביכול השירה בענין כאן וכן וכו'. דוגמתו עושה הש"י

כנ"ל. כמוהם, שיאמר - לאמר" "לה' וזהו מפיו,
בשלח) שלמה, (תפארת

עליהןכל ומזין בשיר ונמשכין בשיר יוצאין השיר בעלי
במקומו מ"א)וטובלין פ"ה שבת ח"ו(משנה רעה מכל שיוצאין .

מלשון עליהן ומזין בשיר, ית"ש לו ונמשכין שירה, ע"י
לעולם, פרנסה בא נמתקין שכשהגבורות לפי מזונות,

דמצינו במקומן, א)וטובלין לט, הרשע(סנהדרין כששאל
עיקר כי בנורא, לו אהדר טבל, במאי וכו' הוא כהן אלקיכם
וזהו בנורא, כמו הוא השיר ובהתלהבות בנורא, טבילה

במקומן. [לובלין])וטובלין אמת (דברי



מא ר גבה|ר הבעמ'ב9בפב   ןביבג | תבפבת - חבשב

הפרשה מאורות

         
          

    . 
הניסיון להקל

"נתנהמפרש אמרו מעוקם דרך כשהקיפם אם "מה רש"י:
כמה אחת על בפשוטה הוליכם אם מצרימה", ונשובה ראש

וכמה".
והלאואם ישרה, בדרך הוליכם לא באמת מדוע להבין יש כן

וידוע גלוי והכל מצרימה" ונשובה ראש "נתנה אמרו לבסוף
יתברך. לפניו

זיע"אאלא הגרי"ס שכתב כמו בניסיונות, העמידה דרך זהו
המוסר) הניסיון(באגרת להקל היא בניסיונות לעמוד .שהדרך

לחזורה ירצו לא שהם כדי שלהם הדרך כל את סיבב קב"ה
הניסיון את עליהם להקל בשביל עדייןלמצרים כמובן אבל ,

רודפים מצרים את כשראה כן ועל הבחירה, להם נשארה
מצרימה". ונשובה ראש "נתנה אמרו אחריהם

גרוסברד) שרגא צבי רבי – שרגא (דעת


השגחתואחד דרכי הקדושה תורתינו שביארה מהמקומות

את פרעה בשלח "ויהי דכתיב בשלח פרשת ריש הוא ית"ש
אמר כי הוא קרוב כי פלשתים ארץ דרך אלקים נחם ולא העם
ויסב מצרימה ושבו מלחמה בראותם העם ינחם פן אלקים
לה' מעצור אין והנה וגו'. המדבר" דרך העם את אלקים
אבל מצרימה, לשוב כלל יתאוו שלא ישראל לבבות לטהר
העולם בריאת ועיקר תכלית זהו הלא כי ה' חפץ באלה לא
יתאוה והאדם חפשית, הבחירה שתהא רע] [שרובו הזה
על יתגבר כן ואע"פ גופו, להנאת ונעים שנוח מה לכל תאוה

ית"ש. הבורא מצוות ולעשות לשמור רצונותיו
בביאתוהן מלחמה של עסק כל למנוע השי"ת יד קצרה לא

חתת "ויהי שנאמר ע"ה אבינו יעקב אצל שהיה וכמו הארץ
בני אחרי רדפו ולא סביבותיהם אשר הערים על אלקים
את עזב שהגרגשי לארץ כניסתם בעת באמת היה וכן יעקב",
פחד נפל כי אפריקא למדינת והלך מלחמה מבלי הארץ
קצרה ולא דשביעית, פ"ו בירושלמי כמבואר עליו, היהודים
אשר עממין ששה שאר על פחד כן כמו להפיל השי"ת יד
בשעה גדולה מהומה להמם או מלחמה מבלי לנפשם יברחו
כי ית"ש רצונו זה אין אבל סנחריב, במחנה היה כאשר אחת
ידי על דוקא אלא הארץ כיבוש יהא שלא חכמתו גזרה כך
מתנות 'ג' ה' דף בברכות חז"ל שאמרו וכמו רבות מלחמות
יסורים, ע"י אלא נתנן לא וכולן לישראל הקב"ה נתן טובות

ע"ש. ועוה"ב', א"י תורה
אלאוכן חשיבותו אין השי"ת ועבודת שבקדושה דבר כל

שאמרו וכמו נסיונות ורוב וצער יסורין ע"י בא כשהוא דוקא
פ"ג נתן דרבי באבות חז"ל ואמרו אגרא' צערא 'לפום חז"ל

ע"ש. בריוח', ממאה בצער אחד 'טוב
שהמלחמאך וגםאע"פ הארץ בביאת להיות מוכרחים ות

יסד כך כי להיות מוכרחה המלחמה מפחד להנצל התשוקה
מאד עלול כן ואם [לטובתו] האדם יצירת את עולם של מלכו
השי"ת מ"מ חלילה, המערכה ולעזוב מצרימה לשוב שיאמרו
ישמור חסידיו ורגלי יטשנו ואל יעזבנו אל חסדיו ברוב

רפואה דרךוהקדים רב מרחק ממצרים שהרחיקם בזה
יהא לא כי קל דבר תהא לא למצרים החזרה גם אשר המדבר,
שרף נחש מקום גדול מדבר דרך אלא מצרימה לחזור אפשר
לשוב התשוקה תוקף יכהה עי"ז אשר באופן וצמאון ועקרב
היא למצרים השיבה שגם מאחר המלחמה בשעת מצרימה

מאד תורהקשה לשומרי שנותנים דשמיא הסייעתא וזהו ,
מ"מ כלל, הבחירה כח משמים מחלישים שאין אע"פ
לפניו קל יהיה לא רח"ל חטאים דרך שגם משמים לו מסייעין
לו יקל זה ע"י אשר באופן ורעות רבות בצרות כרוך יהיה וכי

יתברך. ועבודתו התורה בעסק מעמד להחזיק
אדם,והנה ובכל דור בכל ונוהגת נצחית היא הקדושה התורה

מלא כולו הזה העולם כל כי לדורות הנהגה מכאן ולמדנו
מאבד התאוה תוקף בשעת כי וידוע צעד, כל על נסיונות
הרשימו אם כי נשאר ולא שלו שמים היראת כל כמעט האדם
הרע דיצר דבעידנא ספ"ג נדרים בגמרא חז"ל שאמרו וכמו
המות ובין בינו כפשע ואזי ע"ש, טוב ליצר ליה דמדכר לית

ר"ל, החטא להתרחקהוא תקנתו ועיקר אמונה עצתו ולזאת
ר"ל, לעבירה ומסבב הגורם וממקום העבירה ממקום מאד
מכח גם הקלים מהדברים יהא לא העבירה עשיית אשר באופן

הטבעיות מדותיו פי על וטבעיים גשמיים עםחשבונות ואז ,
לסייעתא יזכה להשי"ת התפלה ועם שמים היראת חיזוק

אדם. בני ונגעי מחטאי להנצל דשמיא
מדומותואוי הצלחות והנאות התאוות שדרכי למי לו

סכנתו אז אשר ח"ו, והפרעות מניעות באין לפניו פתוחים
ממקומות להתרחק בדעת יעשה ערום וכל ומכופלת כפולה
לטהר והבא ח"ו, תורה עול ולפריקת לעבירה הגורמים

ח"ב]. עולם חיי מקונטרס [מועתק אותו. מסייעין
קניבסקי) ישראל יעקב רבי  פרץ (ברכת


חייכתב ממצרים,(עה"ת)ם'ה'חפץ ישראל בני יצאו כאשר :

דרך או פלשתים ארץ דרך יציאה, מסלולי שני בחשבון באו
ובצידה מעלה היתה האפשרויות מן אחת לכל המדבר.
במקום בהיותה היתה, פלשתים ארץ שבדרך המעלה חסרון.
גיסא, מאידך קלה. כך משום היתה המזון והספקת ישוב
זה אך שהרי הפלשתים, בין הטמיעה סכנת שם היתה גדולה
דרך שבלכתם לכך יערוב ומי טומאה שערי ממ"ט יצאו עתה
לטומאתם. ויחזרו המקום מתושבי יושפעו לא טמא מקום

לאהמעלה שטומאה בעובדה היתה השמם המדבר שבדרך
קשה היא במדבר מזון הספקת זאת לעומת שם, מצויה היתה

אפשרית. בלתי ולעיתים
מאשרהקב"ה הטהור המדבר דרך אותם להוליך שעדיף קבע

המזון חסרון בעיית הטמאה. פלשתים ארץ בדרך לנחותם
כל נס. בדרך השמים מן לחם במדבר, המן בהורדת נפתרה

הנמוכה. למדרגתם שוב יחזרו שלא בלבד זאת
זרהמכאן שהיא לעבודה עצמם המוכרים לכל ניצחת תשובה

לפניו שבא מי כל הפרנסה. בשביל ולתורתו ישראל לדת
אפשר אנשים ריבוא לששים אם ומה בק"ו, ילמד כזה, נסיון
שיוכל וכמה כמה אחת על השמים, מן לחם להוריד היה
חוקותיו מצותיו שישמור מי לכל לחם לתת גם הקב"ה

עכ"ל. ההבל, אחרי ילך שלא ובלבד ותורותיו
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רשות,נראה בלא לצאת הקדימו כבר אפרים בני שהרי הטעם
ושם לכן, קודם שנה שלושים פלשתים ארץ דרך יצאו והם
"בני ע"ח בתהלים כדכתיב והרגום פלשתים בהם נלחמו
הימים ובדברי וגו', קרב" ביום הפכו קשת רומי נושקי אפרים

כ) אפרים(ז, "ובני בנו, על ויתאבל וגו' גת אנשי והרגום וגו'
עם מלחמה בראותם העם ינחם "פן וזהו רבים". ימים
שהרגום בגת אפרים בני במלחמת ויזכרו - פלשתים"
יונתן. בתרגום להדיא כן ושו"ר למצרים. וישובו הפלשתים
קארפ) מ.מ רבי – במקרא (ויבינו


ומופתים אותות להם להרבות כדי

לסיבהכתב המדבר דרך שהוליכם ז"ל ר"ח וכתב בחיי: רבנו
להרבותאחרת כדי ומופתיםוהיא אותות הוליכםלהם אילו כי ,

להם שיתנו בלבם הקב"ה ויתן הקרוב, פלשתים ארץ דרך
האות היה כלל, אותם יעכבו ושלא ארצם דרך לעבור רשות

להיותקל. המדבר דרך אותם להסב החכמה חייבה כן ועל
מים והוצאת השלו ועלית המן בירידת וגדולים, רבים האותות

הצור והמופת,מן האות יגדל הישוב מן שנתרחקו מה כפי כי ,
עכ"ל. יתברך, ה' דרך וכן ההם, במקומות האדם מין שיעמוד

האנשים טבע את משנה אינו הקב"ה

נבוכיםאמנם במורה הרמב"ם פל"ב)כבר שאלה(ח"ג על עמד
פלשתים, ארץ דרך מלהוליכם לה' היה מונע ואיזה וכתב: זו
הסיבוב לכל צורך ואין למלחמות, להתיצב היכולת להם ויתן
וכו', והתשובה וכו', לילה, אש ועמוד יומם הענן בעמוד הזה
הנמצאים, מאחד מצוי של טבע שנוי שהן ואע"פ הנסים שכל
הנס דרך על כלל ה' אותם ישנה לא האדם בני אישי טבע ,הרי
למה אדם מבני אחד כל טבע לשנות מרצונו היה ואלו וכו',
שליחת בטלים היו אז כי אדם, מאותו יתעלה שירצה

עי"ש. וכו', כולו הצווי וכל הנביאים
במדברדהיינו, לסובבם בחר הקב"ה מדוע מקשה שהרמב"ם

עשה ולא הדרך, כל לאורך שהיו המופתים את ולעשות
מחזקם שהיה באופן פלישתים, ארץ דרך במסע מופתים
הרמב"ם, ומבאר כנגדם. ולהתייצב נגדם להילחם שיוכלו
שאם מפני האנשים, טבע משנה שאינו היא הקב"ה שהנהגת

האדם ויעוד הבחירה כח בטל הקב"הכן בחר כן ועל ,
ובמופתים באותות הגדול כחו את ולהראות במדבר להוליכם

שנה. ארבעים במשך שעשה כפי


הוא קרוב כי

קרובכתבו העם כלומר קרוב", "כי התורה: על התוס' בעלי
לא ולכך קרובו", עם ישראל "לבני שנאמר הקב"ה של
עכ"ל. והישרה], הקרובה [בדרך עולם של כמנהגו הנהיגם

במרוצתולמדנו לאדם נדמה פעמים נפלא. יסוד מדבריהם
היא, נסתרת עמו העליונה ההשגחה דרכי כי חייו
נגררים ומשונים שונים סיבוכים כי לו נדמה ולכאורה
לפי והלאה, ממנו ההצלחה יפנה אשר לכל בדרכו,
פשוטה תכנית לפי שהחלו דברים הרבה הוא. חישובו
הדבר משתבש לבסוף ברורות, ותוצאותיהם וחלקה
ומשתאה עומד והאדם שחשב. מכפי אחרת והתוצאה
הוא", קרוב "כי - שאדרבה יודע ואיננו תרעומת ומתמלא
איננה עמו ההנהגה כן ועל הקב"ה, לפני הוא חביב
ולהתמלא ראשו לזקוף עליו ולהיפך עולם, של כמנהגו
הרם ייחוסו לראות הוא יכול זו בהנהגה כי רוממות

דעת עומק כפי לטובתו נעשה שהכל לה', וקרבתו והגבוה
ברוידא)הבורא. זיסל שמחה (רבי


    . 

השי"ת לפני נחשבת זכות של חלק כל

דברצריך שום ואין יתברך, לפניו גלוי שהכל בעיקר, להתבונן
במדרש איתא דהנה כגדול, כקטן מלפניו, נאבד או שנעלם

(ב)) ג כ שלחםבשלח"ויהי(ש"ר פרעה וכי אמרפרעה", בלעם ?
כב) כג, מוציאם"(במדבר כתיבאל וכאן יז)ממצרים", יג, (שמות

וכו',בשלח"ויהי אותם מלוה פרעה שהיה מלמד אלא פרעה",
שנאמר לויה, אלא כאן האמור שילוח טז)ואין יח, (בראשית

בילקוט איתא וכן ע"כ. לשלחם", עמם הלך רכו)"ואברהם (רמז,

שנאמר לויה, אלא מקום בכל שילוח אין פרעה" בשלח "ויהי
כך על נטלו שכר ומה וכו', לשלחם" עמם הלך ?"ואברהם

ח) כג, מצרי"(דברים תתעב לשלח,"לא רצה לא פרעה הרי נורא, !
נטל כך ועל איומות, מכות לאחר רק כרחו בעל לשלוח ונאלץ

מצרי" תתעב "לא של לאברהםשכר הלויה ענין שדימו ועוד !!
כיוביאור טו)הענין, פט, כסאך",(תהלים מכון ומשפט "צדק

הוא הרי לויה, של אחד קטן חלק פרעה של במעשה יש ואם
הכתוב כג-כד)בגדר לג, מני(איוב אחד מליץ מלאך עליו יש "אם

שחת", מרדת פדעהו ויאמר ויחננו, ישרו, לאדם להגיד אלף
בגמרא א)דאיתא לב, יש(שבת מלאך באותו אם שאפילו

וניצול, נאבד, לא זה גם מליץ, ואחד חובה צדדי תתקצ"ט
רעים במעשים אפילו טוב שהוא כל חלק ישנו אם ע"ש.
חמרים להרכיב שאפשר וכמו לשכר, נידון זה גם רבים,
כך להפרידו, אפשר שהתערב קטן חלקיק ואפילו ולחלקם,
המחשבה את ומחלק האדם, מחשבת יצר יודע הקב"ה
קבל "בשלח", היה ממליון אחד חלק ואם חלקים, למליוני

עליו בשלח)שכר פ' יהל" "אור .(עי'
בשלחועוד במדרש א)כתוב כ יז)דכתיב(ש"ר יב "וינגע(בראשית

ששרה רש"י [וכתב אברם" אשת שרי דבר על וכו' פרעה את ה'
אברם" "אשת ת"ל מה להכותו], למלאכים טוביםציותה ?

לא פרעה את שלהכות דבר של פירושו ע"כ. האחד, מן השנים
בתוספת רק אלא כך, על שציותה שרה של זכותה הספיקה

האחד מן השנים טובים אברהם, שמובאזכות פי על ואף !
יב)ברש"י כא אבל(בראשית בנבואה, לשרה טפל היה שאברהם

נקבע החשבון ולפי מאד, מדוקדק חשבון עם הם ה' משפטי
אברהם. ושל שרה של זכויות, שתי צריך לפרעה נגעים שליתן
עד ולשער ולדקדק זאת לדעת שיכול מי אין הקב"ה ומלבד

שנאמר מה וכן זכות. תוספת שצריך כך טז)כדי יב, "ולאבדם(שם
לקיחת שתמורת כפשוטו, שלומדים כפי אינו בעבורה", היטיב
הזה, החשבון עם היה הכל אלא לאברהם, מתנות נתן שרה
- שרה זכות ובלי שניהם, בזכות רק לאברהם שהיטיב

מתנות. מקבל היה לא - "בעבורה"
וכלאלו תנועה וכל לפניו, ומשפט צדק ה', משפטי הם

נורא וידועים, גלויים זהמעשה את ונבין נתפוס מתי האם! ?
כלום לעשות נוכל לא עםכשכבר הבנה מעט צריך ענין לכל ?

קטן קיוסק גם חשבון, עם עושים שמנהלים עסק כל שכל,
ואיך חשבון, עם הכל את מנהל הוא בפרוטות, שתיה המוכר
הוא איך מבקש ואין דורש ואין החיים את חי שאדם יתכן

והולך שך)?עומד מנחם אלעזר רבי – מוסר (מחשבת
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מהמחז"ל אין בתורה, תיבה בכל ודקדקו שעמדו רואים
את גם שכולל מאנתם" אנה "עד כתוב אם לחינם, שנכתב
הבינו בשלח" "ויהי כשנכתב וכן טעם. לזה יש רבינו, משה
הוא כאילו הליכתו את החשיבה שהתורה קדשם ברוח חז"ל
עמם שהלך בזה מקום מכל בכפיה, היה שהדבר למרות שלח,
שהלך הפסיעות ועבור טוב, צד בזה והיה לויה, של ענין היה

מצרי".קבל תתעב "לא של שך)שכר מנחם אלעזר רבי – מוסר (מחשבת


        . 

שיצאו על מחשבה יחשבו פן

שיצאורש"י,פירש על מחשבה לשוב.יחשבו לב ויתנו
שיצאויש על מחשבה שיחשבו רש"י כתב למה לדקדק,

שיתנו הוא המחשבה עיקר הרי היציאה, מעצם בהם ויחזרו
ממצרים היציאה עצם על יתחרטו אם משנה ומה לשוב לב

לא. או
עלאלא יסּת רוּ  למפרע, היציאה עצם על שיתחרטו מה ידי על

היציאה עיקר כי מצרים. ביציאת שנבנה הבנין כל את זה ידי
מה ומכל ממצרים והגמור המוחלט הניתוק הוא ממצרים
הם ממצרים, היציאה עצם על וכשיתחרטו מסמלת, שהיא
וכל מצרים עם בחזרה ולהתקשר במחשבתם לפגום עלולים
שירצו ממה רק לא הקב"ה, אצל חשש היה ומכך עניינה.
שיצאו מה על יתחרטו שמא בעיקר אלא מצרים, אל לשוב

גרוסברד)ממצרים. שרגא צבי רבי – שרגא (דעת


       . 

התורה לקבלת ישראל הכשרת

יז)במכילתא לארץ(אות פשוטה דרך הקב"ה הביאן לא ,
עכשיו מביא אני אם הקב"ה אמר המדבר, דרך אלא ישראל
בכרמו ואדם בשדהו אדם מחזיקים מיד לארץ, ישראל את
שנה] [ארבעים במדבר אקיפם אלא התורה, מן בטלים והם

מהבאר, ושותים מן, אוכלים בגופןשיהיו נבללת כו'.והתורה
ע"הובזה המלך דוד שאמר מה להסביר ט)יש מ, (תהלים

מעי"ותורתך כךבתוך שכל בגופו, נבללה שהתורה היינו ."
גם והתעצמו הושרשו התורה שדרכי עד בתורה ועמל יגע

חז"ל שאמרו מה וכן מ"א)בגופו, פ"ו העוס(אבות בתורהעל ק
התורהומכשרתולשמה, היינו ונאמן. ישר חסיד צדיק להיות

לקלוט מוכן להיות ומכשרתו הגוף, את גם מהפכת לשמה
ונאמן. ישר חסיד צדיק, של הטובות המדות כל את בתוכו

שולביץ) אליעזר רבי – אליעזר (אור


ימימעלה הנעורים, ימי בעת תורה לדברי היא מיוחדת

גּ בּ וֹ ר בּ יד ["כּ חצּ ים גיבור" ביד "כחיצים של ימים השחרות,
הנּ עוּ רים" בּ ני ד)כּ ן קכז, נבלעים(תהלים תורה דברי שבהם ,[ 

היה ז"ל איש החזון אמנם מחוק. כנייר שהם בזמן ולא בדמו,
מללמוד ידים לרפות הכוונה אין מחוק" ש"נייר תמיד מדגיש
מבוגרים מאנשים תובע שהיה זכורני הנעורים. ימי אחר
לכתוב ואפשר כותבים מחוק נייר על גם כי וללמוד, להתחיל
ימי של המיוחדת המעלה על מזה ללמוד צריך רק הרבה,
קניני בכל הדין והוא בדמו. נבלעים תורה שדברי הנעורים
של הזמן הם הנעורים ימי התורה, ובשמחת התורה
לו ויש ולרצות, לשאוף הכוח יש שלאדם זמן השאיפות,

בהשגת גדול חלק שזהו ה'" בדרכי לבו ל"ויגבה הכוח
התורה.

ושמחיםובזמן יותר מעמיקים אז אם הילדות, ימי של הזה
זה גם ובתורתו", בו "נשמחה של האמיתית בשמחה יותר
נבלעת השמחה שגם ולתמיד, רבים לימים ונחרת נשאר
בחייו לאדם יש לפעמים כי "חיצים", הפשט וזה בדמו.
הנעורים, ימי של החיצים את לו כשיש אך יותר, קשים זמנים

ויותר. יותר תמיד להתגבר מצליחים הם
אויערבך) שמואל רבי – שמו (בקוראי
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שנאמראל"ויסב ליגעם כדי אומר: ר"א – העם" את קים
כוחי" בדרך .(מכלתא)"ענה

ה'העיר עבודת של במצב עתה היו הרי זצ"ל, המשגיח מרן
מה הים על שפחה וראתה ממצרים, לצאת ראויים כבר שהם
ליגעם עוד צריך מה כן ואם בוזי בן יחזקאל ראה שלא
מה לאדם מעלה שנותן העינוי מעלת מכאן ורואים ולענותם,
ידי על דוקא כי ליתן, יכולה גדולה הכי ההתגלות שאין
ענותך "למען שנאמר כמו לשלימות זוכים והקושי העינוי

ב)ולנסותך" ח, הגוף(דברים את ומזכך המצרף זהו העניות ,
לישראל'. עניותא 'יפה ענין וזהו וזוהמה, לכלוך מכל והנפש

במדבר"דרך "המוליכך שנאמר: לצרפן כדי – המדבר"
והנורא" .(שם)הגדול

אותומבהיל, ומ"מ ממצרים, יצאו אלפים מחמשת אחד
זיכוך צריך הוא גם מתוכם, והמבורר המזוכך הצדיק היחיד
מבהיל במדבר, חטאו שבאמת במדבר, שנה מ' של וצירוף

שבאדם. הרע כח מלמד)ונורא ראובן רבי – יושר (מליץ


ישראל לעם דרך כמורה יוסף עצמות

"ויסעוהקב"ה זה ואחרי המדבר, דרך ישראל בני את סבב
מלמדנו ישראל בני מסעות סיפור ובאמצע וגו', מסוכת"
מן היה ולכאורה עמו, יוסף עצמות העלה דמשה הפסוק
כאשר מצרים יציאת בשעת בא, בפרשת זאת לכתוב הראוי
כעירוב נראה וכאן שכמם, על בשמלותם צרורותם נשאו

פרשיות.
ישראלויש לבני דרך מורה היה יוסף של דארונו לומר,

יוסף" "עצמות על במדבר, נסיונות והרת הנפתלת בדרכם
הגיעוהו צרות כמה "אשר יוסף הוא - לנס ויהי הסתכלו

בצדקו" עומד הוא ג)ועדיין צד, י"ב(בר"ר ישב אשר יוסף הוא .
בית מדרך הטה לא רוחו, נפלה ולא האסורים בבית שנה
מארץ גנבתי גנב "כי והכריז עמד שהיה, מצב בכל אבותיו.

טו)העברים" מ, הרעה(בראשית אעשה "ואיך שהודיע יוסף הוא ,
הזאת" ט)הגדולה לט, על(שם העם. את אלקים "ויסב בשעת כן

דרכם כמורה עמם, יוסף דעצמות הכתוב למדנו המדבר" דרך
ברוחם. יפלו אלישיב)לבל שלום יוסף רבי – אגדה (דברי


      . 

ישראלבא שכל רבינו, משה על מצוות חביבות כמה וראה
לב "חכם שנאמר במצוות, נתעסק והוא בביזה נתעסקו כולן

מצות" א)יקח יג, (סוטה

מחשבעי' הוי חז"ל שאמרו מה פי על שפירש במהרש"א
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חשבון. אותו יתירה" "חכמה וזוהי שכרה, כנגד מצוה הפסד
מרובים" "מעשיו או ממעשיו" מרובה שחכמתו "כל זה [לפי
ה'מעשה' כו', ההפסד של החשבון ה'חכמה' לפרש יש

בפועל]. לקיים כפשוטו
שכןולענ"ד מצוה, קיימו ישראל גם הלא קשה דהנה נראה,

התירוץ אלא גדול", ברכוש יצאו כן ואחרי "לקיים חז"ל אמרו
חז"ל שאמרו וכמו לממון קרוב שהאדם ב)הוא כג, כו'(מכות גזל

הנקרא וזהו "הלב" ידע רבינו משה מחמדו, אדם של נפשו
הביזה, לקיחת הוא לממון הלב מנטית פן ופחד לב" "חכם
כלל, עצמו רצון ולא יתברך רצונו לעשות פי' 'מצוות' רק ורצה
לכן אין, יתברך ה' מרצון חוץ עוד", "אין ע"ה הוא שאמר וכמו
על מצות חביבות כמה חז"ל שאמרו וזהו בעצמות, עסק
"ביזה" קוראים חז"ל בביזה, נתעסקו ישראל שכל משרע"ה

באדם. יש כזה כח לביזה, החפץ מצד ורק מצוה אין כאילו
יוסף,"חכם עצמות שלקח רבינו משה זהו מצות יקח לב

"חכם נקרא ה"לב" את והיודע ה"לב", את ידע רבינו משה
נגילב ידע כך ומשום שיתכן", ממנו וירא לממון הלב עת

ציוני שכך משום עושה שאינו פירוש מצוה, יהיה שלא
המצוה בעיקר חסר וממילא עצמו, רצון אלא (כעיןבוראי,

ממון) לשם יבמתו הואהכונס בטוח שאז יוסף בעצמות בחר ולכן
מצוות. מלמד)שלוקח ראובן רבי  יושר (מליץ


           . 

הענןוברש"י ועמוד הענן לעמוד משלים האש שעמוד "מגיד
ע"כ. זה" עולה זה ישקע שלא שעד האש לעמוד משלים

ב)ובשבת שבת(כג, נרות להדליק שיש יוסף רב מינה יליף
סמוך והדליקה שאחרה כאשתו ולא החמה שקיעת קודם
הענן עמוד שישקע קודם בא היה האש דעמוד מהא לחשיבה,

בהכי ארעא אורח מהאלמא ביאור וצריך שם. רש"י עכ"ל ,
הנרות. להדלקת שבכאן ארעא' 'אורח ענין

האשונראה ועמוד הענן עמוד ימיש ד"לא העםדהא "לפני
להוליך ישראל עם הקב"ה שהתנהג הכבוד הנהגת הוא
לפניהם הולך "וה' וכדכתיב אש ועמוד ענן עמוד לפניהם
ענני שבעה והם ישראל, עם גדולת אות והוא וגו', יומם"
"נמצאת כאן, במכילתא כדאיתא ישראל את שליוו כבוד
מודדין בה מודד שאדם במדה ללמד כו' הם עננים ז' אומר
עמם הולך "ואברהם שנאמר השרת מלאכי ליוה אברהם לו
באברהם כו' שנה מ' במדבר בניו את ליוה והמקום לשלחם"
שבעה לבניו פרש והקב"ה העץ" תחת "והשענו אומר הוא
עכ"ל לילה", להאיר ואש למסך ענן "פרש שנא' כבוד ענני

המכילתא.
במדברוכאשר ישראל את ה' שהנהיג הכבוד הנהגת היתה זו

אינו ללוותם האש עמוד זמן בא שכאשר למדנו זו ובהנהגה
שהמשמש שישקע, קודם אלא הענן עמוד שסר לאחר מביאו
שבת כבוד בהנהגת כך לו שיצטרכו הזמן קודם ללותו בא
כמו שבת כבוד ממצות הוא השבת קודם נרות שהדלקת
השבת לכבד באים כאשר משבת פ"ל הרמב"ם שכתב
בשעה להביאו מהראוי אינו בשבת שיאירו נרות ולהדליק
האור מתחיל כשכבר חשיכה" "עם להן צריכין שכבר
שלא בעוד יום מבעוד הנרות להדליק יש אלא להסתלק,

כבו שזהו הנר, לאור עדין צריכין ואין השמש, במהתחשך דו
לו. שיצטרכו הזמן קודם משמשו שבא

שמותרועל טוב יום בערב דאף הפוסקים כתבו זה פי
מבעוד אלא בלילה הנרות להדליק אין מ"מ בלילה להדליק
קודם הנרות שמדליק טוב היום כבוד משום והיינו יום,

להם. קארפ)שיצטרכו מ.מ רבי – במקרא (ויבינו


           

          
עביד לטב רחמנא דעביד מה

מצריםוברש"י: אלוהי מכל נשאר הוא - צפון" בעל "לפני
איוב פירש ועליו יראתן, קשה שיאמרו להטעותן כג)כדי (יב,

הזה במקום דוקא למה כן לא [דאם ויאבּ דם" לגּ וֹ ים "משׂ גּ יא
זרה עבודה כח גדול כי לומר להטעותם כדי זה כל אלא יחנו,

מלחמה שם יעשו ובכחה אריה)שלהם, ].(גור
להטעותצריך כדי כן לעשות צריך הקב"ה היה למה להבין

החיים". ב"אור ועי' פרעה, ואת ישראל בני את
באמונה,עמוקות גדול יסוד התורה גילתה וכאן ה', מחשבות

שנראה ובמצבים בדברים גם שרואים, מצב ובכל דבר שבכל
את רואה והאדם ולאבדון, לסכנה שמובלים כל לעין
בצורה מתפתחים שהם הבנתו, לפי הדברים התפתחות
זה כי ולהבין לדעת צריך ראויה, שאיננה ובדרך שלילית
היא ה' ועצת איש בלב מחשבות "רבות – ההנהגה מסוד

כא)תקום" יטו, .(משלי
נראהכמו היה צפון, בעל לפני ישראל בני עמדו כאשר כאן,

עליהם "סגר וכאילו למצרים לחזור נאלצים שהם כל לעין
הקב"ה של עמוקה עצה כאן יש באמת אבל המדבר",
להשמיד כדי המוחלטת, ולהצלתם ישראל של לטובתן

סוף. בים אותם ולהטביע חילו כל ואת פרעה את ולאבד
בשעהובזה מיד באמונה גדול יסוד ללמד הקב"ה רצה

לטובה, הוא הכל בעולם שנעשה מה שכל ממצרים, שיצאו
היא ה' ש"עצת ולהאמין לדעת צריך להפך, שנראה מה וגם

עביד. לטב רחמנא דעביד מה וכל תקום",
גרוסברד) שרגא צבי רבי – שרגא (דעת


        

       . 
ה' לידיעת גבול אין

לימודיםותמוה, למצרים היו כבר המכות בעשרת הרי
למדו הם הראשונות במכות בה'. האמונה אודות על נפלאים

ה'" אני "כי - ועונש ושכר בה' האמונה עצם יז)את ז, ,(לעיל
האמונה את האמצעיות במכות הלימוד בא מכן ולאחר

הארץ" בקרב ה' אני "כי - הבריאה יח)בחידוש ח, ,(לעיל
אין "כי - ה' יכולת על מצרים את לימדו האחרונות והמכות

הארץ" בכל יד)כמני ט, .(לעיל
אותםואם וללמד להוסיף סוף ים קריעת באה מה תמוה כן

המכות. בעשרת למדו כבר הם זה את והרי ה'", אני "כי
מהאלא הרבה הרבה יש עדיין הלימודים, כל אחרי גם

מספר אין ולתבונתו חקר אין לגדולתו כי ה'", אני "כי ללמוד
חדשה והשגה ידיעה תוספת וכל בכמות, ולא באיכות לא
גמור. ידיעה כחסרון הקודם, למצב ביחס היא הרי באמונה,
גרוסברד) שרגא צבי רבי – שרגא (דעת
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      . 
קטן רגע של ערכו

הנטבעיםמפרש גם הנשארים מצרים "וידעו עזרא: האבן
ה'". אני כי מותם לפני

אפילורואים ה' במציאות האדם הכרת חשובה כמה עד כאן
לפני המצריים של הכרתם של אחד רגע בשביל כי קטן, לרגע
של הזה הענין כל את לסבב היה כדאי ה'", ש"אני מותם
סוף. ים קריעת ונס הים לתוך אחריהם ורדיפתו פרעה הטעיית

ולאואף מת של במצב המצריים היו הללו שברגעים פי על
ל)מת פסוק להלן יונתן ותרגום רל"ט רמז שמעוני כבר(ילקוט הכרה איזו ,

סיבב זאת בכל גוססים, שהם במצב להם להיות יכולה
בשעת שהמצרים אחת, מטרה מתוך הכל, את הקב"ה

השי"ת. אמיתת מציאות את ידעו גסיסתם
עולמווכמו קונה "יש ואמר רבי אחתשבכה (עבודה"בשעה

א) יז, קטןזרה לרגע אפילו האמיתית ההכרה חשובה כמה .
אל הקצה מן האדם את לשנות זה קטן רגע של בכוחו אחד.
אפילו ה' מציאות באמיתות ההכרה חשובה וכמה הקצה,

אחד. קטן גרוסברד)לרגע שרגא צבי רבי – שרגא (דעת


אני"וידעו "כי מותם לפני הנטבעים גם הנשארים מצרים"

עזרא)ה'" .(אבן
שאפילומבהיל ותכליתה, המשפט מעלת כמה עד הרעיון על

"וידעו - גמור חסד הוא המשפט סוף הרשעים למצריים
ואף מהבורא גמור חסד הוא משפט ה'", אני כי מצרים

להם. טוב כן גם לרשעים משפט
באותותהנה שלימה שנה המצרים עם כך כל התעסק הקב"ה

מיתתו. לפני אחד רגע שיכיר מצרי גוי בשביל והכל ומופתים,
שאוהבם שבניו הקב"ה לפני חשוב כבר מה זה לפי כן אם
כמה עד ומכאן ה'", "אני שלימה הכרה יכירו שהם מאד,

ה'. הכרת מעלת חשובה
שלומכאן להכרה יבוא זה ידי על אם לטבוע לאדם שכדאי

ההכרה. הוא מהמעשים התכלית שכל ורואים ה'". "אני
לעוינשטיין) יחזקאל רבי המשגיח בשם יושר (מליץ


         . 

ה'".ברש"י דבר את מהירא וכו' הבהמות היו מי "משל
ה'הרי לקול שמע צרה שבעת ה', ירא גוי של דמותו לנו

ללא נתעורר ועכשיו ה', מפחד הבתים אל מקנהו את והכניס
ה'. בעם ולהלחם לרדוף ומורא פחד

דברוראוי את "ירא מצרי כאותו נהיה שלא להתעורר לנו
כך ואחר וזועקים, מתחננים ואז יראים צרה בעת היינו ה'",

בטובתו. וכופרים בה' בועטים הרווחה בשעת
שטרנבוך) משה רבי – ודעת (טעם


          
        

  . 
אבופירש אומנות תפשו "ויצעקו", וז"ל: עכ"ל.רש"י תם,
דמתחלהולפי הרמב"ן כפירוש דבריו מתפרשים פשוטו

ע"ש. מאחריהם, לשוב פרעה בלב לתת ה' אל צעקו

שלאאמנם כך, שפירש ז"ל אבוהב יצחק רבי בשם הביאו
כמצות אבותיהם כמנהג אלא לבב בתום תפלתם היתה
דברים להטיח ומתחנן המתפלל דרך שאין מלומדה, אנשים

במצרים" קברים אין "המבלי יא)ולומר כתב(פסוק וכדבריו ,
שמה מדבר, הכתוב שבגנותן מברטנורא, עובדיה רבינו
בידיהן, אבותיהם מנהג אם כי שלם, בלב היה לא שצעקו
לומר "דאין אריה": "גור בספרו המהר"ל כתב וכן עכת"ד.
דהא צרה, בעת צועקים שהם הצדיקים כדרך צועקים שהיו
מצרים, את עבוד לנו טוב הלא לומר עכשיו מתלוננים היו
ודבר אבותם, מנהג היה שכך אבותם אומנות שהוא אלא
שאינו אע"ג אחריו תמיד האדם נמשך אבותיו מנהג שהוא

וכו'". ודעתו לבו בכוונת משה)עושה (אהל


אבותינו אומנות  התפילה

אבותם".וברש"י: אומנות "תפסו
אומנותחז"ל "תפשו הללו התיבות בשלוש אותנו לימדו

כאן)אבותם" במכילתא חז"ל דברי בענין(הוא גדולים יסודות מספר
התפילה.

איךראשית, לדעת וצריך אומנות היא שתפילה למדנו
תפילה אלא התפילה, של המילים את לומר רק לא להתפלל,
ובקשתי" "בחרבי אבינו יעקב שאמר כמו וקשת, חץ כמו היא

ובבעותי" "בצלותי שם)- ובתרגום כב מח, לדעת(בראשית וצריך ,
כן שיועיל. באופן אותו לזרוק ואיך החץ את לכוון הדבראיך

לפני לעמוד צורה באיזו להתפלל, איך לדעת צריך בתפילה,
כל ואת לעמוד, מקום ובאיזה המילים את לכוון איך המלך,

תפילה. של והעניינים הדינים פרטי שאר
האדםודבר כי אבותם, אומנות שתפשו חז"ל, לימדנו נוסף

לרכוש יכול היה ולא ולהתפלל, לגשת יכול אינו עצמו מצד
מאוד נשגב דבר הוא שהתפילה היות התפילה, מעלת את
את שתיקנו הקדושים האבות רק אנוש, מהשגת למעלה
שתהיה כדי הדרך, את וסללו הפתח את פתחו הם - התפילה

ה'. לפני בתפילה לעמוד מישראל אחד לכל אפשרות
גרוסברד) שרגא צבי רבי – שרגא (דעת


הואכתב באברהם אבותם, אומנות תפשו "ויצעקו", רש"י,

בשדה", "לשוח ביצחק שם", עמד אשר המקום "אל אומר
במקום". "ויפגע ביעקב

ה'ועיין אל הצועקים אדם שבני דרך שאין שכתב ברמב"ן
וגו', במצרים" קברים אין "המבלי ויאמרו בישועה יבעטו
ה', אל צועקת האחת כתות, שתי אלו שהיו כתב ולכך
להם. הנעשית בישועה בוחרת ואינה בנביאו מכחשת והשניה

כתבואמנם הרע"ב)במפרשים בפי' הוא וכן אבוהב מהר"י שרש"י(בשם
אומנות שתפשו פירש ולכך הרמב"ן, קושית לו הוקשה
ועצם פנימיותם מתוך זו צעקה היתה שלא והיינו אבותם,
אנשים כמצות אבותם אומנות תפשו רק אלא מהותם,
יצעקו גיסא מחד הדיבור שבאותו שייך היה ולכך מלומדה,
וגו'. קברים" אין "המבלי ויאמרו יבעטו גיסא ומאידך ה', אל

שלאולפי להיפך, אלא תפילתם על לשבח רש"י כוונת אין זה
מעשי שעושים מלומדה אנשים כמצות אלא תפילתם היתה

אבותיהם.
תפסוונראה סוף דסוף כיון הועילה, תפילתם מקום דמכל

תפילה של זו מכלאומנות פועלת שהיא התפילה כת וזהו ,
אומנות לתפוס שעה באותה קצת שהתעלו אף אמנם מקום.
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ירידה להם היתה אח"כ מיד מ"מ השי"ת, מאת ונענו אבותם
לזה ובדומה וגו'. קברים" אין "המבלי אמרו אנשים שאותם
ראה שלא מה הים על שפחה שראתה שאף מוצאים אנו
מאחר והיינו בשפחותה, נשארה מ"מ בוזי, בן יחזקאל
זה ומטעם ועצמותם. מהותם את שינו לא אלו שגילויים

להלן בפסוק כד)מבואר מה(ט, לאמר משה על העם "וילונו
מכל סוף, ים קריעת נס לאחר מיד זה שהיה ואף נשתה"

כך. על התאוננו מקום
כאןאך רש"י כוונת דבפשוטו בפשט, חידוש הוא זה כל

לגנותם ולא אבותם, אומנות שתפסו ישראל של למעלתן
בעת להתפלל מאבותיהם שהורגלו משום באה תפילתם שכל

ועיין. פינקל)צרה, ברוך אליהו רבי – ברוך אליהו רבי (משלחן
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אחד בלב אחד כאיש

עכ"ל.פירש אחד, כאיש אחד בלב אחריהם, נוסע וז"ל, רש"י
להלן הפסוק על ב)והנה פירש(יט, ההר" נגד ישראל שם "ויחן

שינוי ביאור וצריך עכ"ל. אחד, בלב אחד כאיש וז"ל, רש"י
אחד", כאיש אחד "בלב פירש המצרים אצל שכאן הלשון
פשר מה אחד", בלב אחד "כאיש אומר ישראל אצל ואילו

הלשון. שינוי
כשמדוברוביאר דומה, הדבר למה משל יצחק", "פחד בספר

שייכות השמאלית ידו וגם הימנית ידו שגם הרי אחד באדם
ידו גם רוצה ממילא רוצה, ימין שיד מה כל ולכן לו,
מה כל אזי אנשים בב' כשמדובר זאת, לעומת השמאלית.
מכיון הוא יחדיו, פעולה משתפים נפרדים אנשים ששני

מש אחת להם.שמטרה ותפת
לאומותזהו ישראל בין המהותי ההבדל אחת, רגל על

רבים כשהם מאוחדים. הם וביסודם במהותם ישראל העולם.
"נפש" כז)נקראים מו, בראשית רש"י בלשון(עיין כשחונים ממילא ,

וכל אחד, איש שהם משום זה הרי ישראל", שם "ויחן יחיד,
רצון אשר אחד, גוף של שמאל ויד ימין כיד הוא מהם יחיד

אחד. בלב וזהו להן. אחד
יבקשלעומת "לתאוה בפירוד, תמיד הם העולם אומות זאת,
א)נפרד" יח, כשהם(משלי לכן "נפשות". קוראם הכתוב ואמנם ,

ורק אך זה הרי נוסע", מצרים "והנה יחיד, בלשון נוסעים
רדיפה - אותם שמאחדת זו והיא להם אחת שמטרה משום
אחד. כאיש נעשים אחד לב ע"י שאצלם נמצא ישראל. אחר

עכ"ל. מרפא", חכמים "ולשון
בירושלמיוהנה ט)איתא פרק תטר(נדרים ולא תקם "לא כתיב ,

עמך" בני יח)את יט, סכינא(ויקרא ומחת קופד, מקטע היה ,
לידיה ותמחי תחזור היהלידיה, העדה', ב'קרבן ופירש ?

שינקום דעתו על יעלה וכי לידיו, הסכין וירד בשר, חותך
הראשונה את שחתכה על השניה ידו ויחתוך כלומר,מידו ?

לא א"כ אחד, כגוף שיתאחדו הוא ישראל בכלל שהחיוב כיון
מגופו כנוקם זה והרי מחבירו, ינקום שאחד !יתכן

לעמודוכן רצוני איש: החזון לרבינו אגרות" ב"קובץ כתב
חז"ל ואמרו טוב, כי ית' הבורא שראה הדורות חלוקת על
אישור לנו יש מזה דור, דור הראשון לאדם הקב"ה שהראה
איש וכל פרקים של מוצק גוף והוא 'דור', שם של למציאותו
משותפת. בנשמה משותף חיים חיים הגוף, מאברי אבר הוא
האברים אחד של פגע כל לי כואב הגוף של אבר ובהיותי

של מציאות כאן שאין החזו"א לפי נמצא אתנו". החיים
אחד. גוף שכולנו הזולת,

מהבמכתב על מתאונן הוא זצוק"ל, מקלם הגרש"ז שכתב
ומביא חולה, על להתפלל ממנו ובקשו ממון לו ששלחו

שבת במס' א)מהגמ' פירותיו(סז, שמשיר אילן והתניא ,
טוענו(צובעו)סוקרו בשלמא באבנים. וטוענו בסיקרא

רש [ופירש חיליה דליכחוש היכי כי ידיבאבנים שעל "י,
סוקרו אלא ע"כ], נושרין, פירותיו רב וכחו שמן שהוא
וליבעו אינשי דליחזייה היכי כי קעביד, רפואה מאי בסיקרא

ע"כ. רחמים, עליה
כמוהרי בדיוק היתה הקודמין בדורות ישראל שאהבת לן

בלי אף חבירו בשדה צרה ראה רק שאם הנ"ל, החזו"א שכתב
הכרה אפילו או שכר, קבלת שום בלי שכן [וכל ממנו בקשה
שדה זה כאילו לו כואב היה כי בעבורו, מתפלל היה ממנו]
מן בחלק כאב שאם באופן הרגישו, אחד כגוף כי ממש, שלו
הגרש"ז התאונן וע"כ הגוף. בכל הכאב את הרגישו הגוף,

שיתפלל. עבור ממון לו ששלחו מקלם


סופר"כתב קסו)ה"חתם סי' בין(או"ח מליץ להעמיד דטוב ,
מליץ מלאך להעמיד האמונה קטנות ברם להקב"ה. המתפלל
ישראל, אוהב והקב"ה מישראל, פחותה שדרגתו כיון
על שמתפלל חכם התלמיד אך עלגים, בלשון אף ומקבלם
עבור כמתפלל זה והרי אחד כגוף ישראל דכל שאני חבירו
מאשר הראש שהוא חכם התלמיד שיתפלל יותר וטוב עצמו,

יעו"ש. הרגל, משה)יתפלל באהל הובא זה (כל
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הזה החיל את לי עשה ידי ועוצם כחי יאמרו שלא

היולמה ישראל בני הלא סוף, ים קריעת של הנס התרחש
בני עלו "חמושים כי מצרים, עם מלחמה לעשות יכולים

להילחם במה נשק להם והיה ממצרים" ?ישראל
לאמבאר הקב"ה כי מוסר", "דרכי בספרו ניימן יעקב רבי

כחי יאמרו ינצחו אם כי מלחמה, יעשו ישראל שבני רצה
אבל מלחמה, איש ה' כי יאמינו ולא זה את עשה ידי ועוצם

לה רצה ילחםהקב"ה "ה' אמר לכן ישראל, בעם אמונה שריש
ישראל עם הגיע סוף ים ובקריעת תחרישון", ואתם לכם
"וייראו שכתוב כמו באמונה, שיש והנשגבה הגדולה למדרגה
על שפחה ו"ראתה עבדו", ובמשה בה' ויאמינו ה' את העם
הראו קטנים וילדים בוזי", בן יחזקאל ראה שלא מה הים
ישראל עם הגיע שכבר ואחרי ואנוהו". א־לי "זה באצבע
עכשיו הקב"ה: להם אמר השי"ת, באמונת כזאת למדריגה
"כחי תגידו לא תנצחו אם ואפילו בעמלק ללחום אתם יכולים

מלחמה. איש ה' כי ותבינו זה" את עשה ידי ועוצם


ושותקיןרבי עומדים כשתהיו לכם" ילחם "ה' אומר, מאיר
שבח נותנים כשתהיו ק"ו לכם" ילחם .(מכילתא)"ה'

משפטמבואר "אם למדרגת הגיע לא שאדם שאע"פ כאן
על יתמרמר ואל באהבה והצרה היסורים עליו יקבל אשירה"
המשפט מדת נגד בעדו ילחם שה' יזכה ובזה ה' הנהגת
עד מעלה מעלה שיעלה שבח כשיתן וק"ו מצרתו, להושיעו

שיעור. מלמד)אין ראובן רבי – יושר (מליץ
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עליוואם ויצדיק צרה אותו ותקרה תלאה החוטא את תמצא
היסורים מן למגן לו זה יהיה באהבה, המוסר ויקבל הדין את

שנאמר כמו עליו, לבא הראויים יא)הרבים עו, חמת(תהלים "כי :
האדם צער כאשר פירוש: תחגור", חמות שארית תודך אדם
מלשון צערו, בעת האדם אותך שיודה כלומר אותך, יודה

ב) ו, "שארית(איוב הצער, שענינו כעשי", ישקל שקול "לו :
שנאמר כענין האדם על לבא מפותחות שהיו - (מלכיםחמות"

יא) כ, ולאא אותם ותעכב תחגור כמפתח", חוגר יתהלל "אל :
אל אותה ומשיב החרב למפתח משל הדרך וזה עליו, תביאם

ונאמר א)נדנה. יב, אפך(ישעיה ישוב בי אנפת כי ה' "אודך :
ובעבור באהבה, וקבלתיו מוסרך על אודך פירוש: ותנחמני",

ותנחמני. אפך ישוב - בי שאנפת על שאודך זה
יב) אות רביעי שער תשובה, (שערי
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היםנראה כל בקע שלא בחיי ברבנו שכתב מה עפ"י לפרש
לפניהם ופסיעה פסיעה כל אלא סופו, ועד מראשו אחת בבת
המן כמו לשמים לבם את שישעבדו כדי והטעם נבקע, היה
היה שממש הים", בתוך "ויעברו וזהו ויום, יום בכל שהיה

בפניהם. כסדר נבקע והים ים, הזמן מלמד)כל ראובן רבי  יושר (מליץ


            

         . 
התורה לעמלי כפופה הבריאה

א)בגמ'איתא ז, שרבי(חולין המים, נקרעו בו מעשה עוד שהיה
אל והגיע שבוים, פדיון מצות לקיים פעם הלך יאיר בן פנחס
על יאיר בן פנחס רבי וגזר לעבור, היה יכול ולא גינאי, נהר

היה. וכך לוויתו, בני ולפני לפניו ולהקרע להחלק הנהר
הק'והתקשה החיים כז)האור יד, גם(בשלח הים נקרע דאם ,

דוקא התפעלות יש מדוע כן אם יאיר, בן פנחס רבי לפני
של מעשה אותו סביב גדול רעש כך כל ואין סוף, ים מקריעת

יאיר. בן פנחס לרבי שארע המים קריעת
סוף,וביאר ים קריעת בנס היה חידוש שיותר החיים, האור

שנקרע שבשעה משום פנחס, רבי לפני הנהר בקריעת מאשר
ישראל קבלו לא שעדיין בשעה זה היה ישראל, לפני סוף ים
כולו שהטבע הבריאה, בחוקי נחקק לא עדיין ואז התורה, את

לעמ ובכלכפוף להיחלק, להסכים לים היה ולא התורה, לי
גדולה התפעלות היתה ולכן ישראל, לפני נבקע הים זאת
שקבלו אחרי ארע יאיר בן פנחס דרבי מעשה אך זה, ממעשה
הבריאה, בחוקי חקוק היה כבר ואז התורה, את ישראל
אשר כל לעשות כדי ולעמליה לתורה כפוף כולו שהטבע
צריך הטבע שכך הוא פשוט יותר ולכן עליהם, יגזרו

התורה. עמלי בפני להשתנות


בנסתרשמעתי מתנהגת כולה שהבריאה זצ"ל המשגיח ממרן
נסתר בדרך זאת עשו מ"מ נס, כולו שהוא סוף ים וקריעת
האדם ועבודת זאת, עשה הרוח כאילו וכו' קדים" "רוח

לנגלה. מנסתר בשכלו מלמד)לעשות ראובן רבי  יושר (מליץ
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מזונותיואמר קשין עזריה, בן אלעזר דרבי משמיה שיזבי רב
סוף ים כקריעת אדם א)של קיח, .(פסחים

תקצר.יש ה' היד וכי הקושי, מהו להבין

רבהונראה במדרש חז"ל שאמרו ז)כמו קושי(כא, שעיקר
עובדי הללו אלו, מפני אלו לאבד איך היה סוף ים קריעת
מעכב, הקטרוג נמצא זרה, עבודה עובדי והללו זרה עבודה
מונע בחטאיו האדם כי מעכב הקטרוג במזונות כן כמו

ממנו, ואח"כמזונות הגן, עץ מכל אכל מקודם הראשון באדם היה (וכן

לך") תצמיח ודרדר "קוץ .בחטאיו

סוףוכמו ים כקריעת אדם של זיווגו קשה ענין זהו (סוטהכן

א) נותןב, שהזיווג חטאיו, מצד האדם על קטרוג כן גם שזהו ,
והשטן הבא, ועולם הזה עולם ובנפש, בגוף שלמות לאדם
לפי האדם ומזווגים לזה, ראוי שאינו האדם על מקטרג
זהו חופתו שיום לומר יש זה ולפי מציאותו. ולפי מעשיו
לו אפשר אי עונות מחילת שבלי מפני העונות, מחילת
כיום מחילה יום לו לעשות הקב"ה ומוכרח חופתו, לעשות

לזווגו. יתכן ואז מלמד)הכפורים, ראובן רבי  יושר (מליץ
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אחריהםולכאורה רדפו שמצריים קרה זה איך להבין קשה

וזה ליבשה ונעשה נחרב שהים ראו הם הלא הים, תוך אל
לנפשם יראו ולא פחדו לא זה ואיך בגלוי נסים מעשה היה

הצפויה ?מהסכנה

ברוחועיין הים וליבש לבקע ה' ברצון כי שמפרש ברמב"ן
זה ובעבור ים מחרבת היא הרוח כאילו שיראה מיבשת, קדים
זאת עשתה ה' יד ולא לחרבה הים שם הרוח אולי חשבו
לבם שמו לא לגזרים ים בוקע הרוח שאין ואף ישראל, בעבור

עיי"ש. לזאת,

אדםוזה של הנפש בכוחות גדול מוסר ולמוד ופלא הפלא
לבם ברשות והרשעים השכל, על שולט על שלו שהרצון כזה
להאמין, שלא למו כסל דרכם ולהיות רצוץ קנה על להשען

זאת. עשתה ה' יד לא כי לחשוב בזה רצונם בהיות
בלאך) מאיר אליהו רבי – דעת (פניני
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פסחיםעיין ב)גמרא בתהלים(קיח, דכתיב מה על (קו,דאמרו

באותהז) ישראל שהמרו מלמד סוף", בים ים על "וימרו
עולים מצרים כך אחד, מצד עולים שאנו כשם ואמרו שעה,
ליבשה, אותם פלוט ים של לשר הקב"ה אמר אחר, מצדו
וחוזרו מתנה, נתן שרבו עבד יש כלום רבש"ע לפניו אמר
בימי היינו שבהן, ומחצה אחד לך אתן לו אמר ממנו, ונטלו

שה ברזל.סיסרא רכב מאות תשע יו

לפלוט,ולכאורה הים שהוצרך מה שכל כיון ביאור, צריך
שישראל אחרי כן אם מתים, שהם יראו שישראל כדי רק הוא
לשלם צריך היה מה ובשביל לים הקב"ה יחזירם שמתו, יראו

סיסרא. בימי כך אחר לים

בילקוטוהנראה הובא במדרש חז"ל דאמרו מה פי על בזה,
ר"מ)שמעוני עושין(סי' היו מה מת", מצרים את ישראל "וירא
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של צוארו על ונותן והולך כלבו את נוטל מישראל, אחד כל
בי, שנשתעבדה הזו היד מן אכול לכלבו, אומר והיה מצרי,
הרי זה ולפי עיי"ש, עלי, חסו שלא הללו הזרועים מן אכול
חסרים היו שכבר לים, אלו מצרים להחזיר היה אפשר אי כבר
כך אחר לשלם הקב"ה היה ומוכרח הכלבים, שאכלו אברים

סיסרא. פישר)בימי ישראל יעקב רבי – ישראל (אבן


          
          

  .
חושית ראיה ע"י לדורות האמונה

האותותהתורה כל את ראו שישראל "וירא", מדגישה
יציאת שנסי התורה מדגישה פעמים כמה וכן והמופתים,
ומופתים אותות ה' "ויתן ישראל, כל לעיני נעשו מצרים

ביתו ובכל בפרעה במצרים ורעים ו,"לעינינוגדולים (דברים

במצריםכב) אלהיכם ה' לכם עשה אשר "ככל ד,"לעיניך, (שם

ישראללד) שיראו היתה והמופתים האותות כל תכלית כי ,
בנפשם תושרש ומזה הגדולים, ה' מעשי כל את בעיניהם
העולם וכל האלקים הוא ה' כי והאמונה השלמה ההכרה
יהיו ובזה המערכות, ומשדד בכל מושל הוא וכי שלו, ומלואו
קודמת יראתם ושתהיה התורה לקבלת ומוכשרים מוכנים
ה' "אנכי הדברות בעשרת הקב"ה שפתח וזהו לחכמתם.
יציאת ניסי את כי מצרים", מארץ הוצאתיך אשר אלוקיך
כח ואת כבודו את והכירו בעיניהם, ישראל כל ראו מצרים

ית'. שולביץ)אלוהותו אליעזר רבי – אליעזר (אור


     . 

בחוש אמונה

לעםבהתגלות הגדולה האמונה באה מצרים בנסי האלוקית
ויש אמונה יש אבל עבדו". ובמשה בה' "ויאמינו ישראל
זצ"ל מקלם זיסל שמחה ר' מרן הרה"צ כדברי אמונה,
- החקירה פי על אמונה סוגים, שני יש באמונה שאמר:
איש נפלא: ציור זה על ואמר המציאות, מתוך בחוש ואמונה
לו ומברר פילוסוף אליו ובא לחם, טעם מעולם טעם שלא
אדם, של נפשו את המשביע הוא שהלחם - החקירה דרך על
בהוכחות ולברר שני פילוסוף לבוא יכול שעה באותה
משביע. אינו שהלחם - ההיפך את החקירה עפ"י ברורות
לבו את וסעד שביעה כדי לחם ואכל רעב היה אחד אם אבל
לו ויבררו פילוסופים מאה כך אחר יבואו אפילו - לשובע
מהם, יתלוצץ משביע שאינו דבר הוא שהלחם החקירה עפ"י
לחם כי והמציאות, החוש הנסיון, מן לו ברור שכבר אחרי
יתר כל תועילנה ולא - האדם את ומשביע הזן דבר הוא
והרגיש שראה ממה אחרת לו לברר וחקירות הפילוסופיות
- מקלם זצ"ל הסבא אמר - אמונה בעניני הדבר כך בחוש.
החקירה עפ"י אמונתו שלמד מפני בה' יאמין אחד אם
את לו שיהפוך אחר חוקר לבוא יוכל וכו', נבוכים ממורה

מאמין נקרא מי פיה. על חושית,החקירה היא שאמונתו זה ?
עד השתלמה אמונתו אם וכו'. אחזה" "מבשרי מציאותית,
ומתקרב המצוות מקיים תורה, לומד שכשהוא - כזו למדרגה
ולהיפך - עילאית נפשית חיות בעצמו מרגיש הוא לה' עי"ז
מרגיש הוא המצוות וקיום התורה מלמוד כשמתרפה ח"ו

שיתקן עד מנוחה מחוסר והוא בנפשו, וערטילאיות ריקניות
כי להכחישה, יוכל לא בעולם אדם שום כזו אמונה - דרכיו

המציאות. מתוך וגדלה מוחשית היא
יםולאמונה בקריעת ישראל בני הגיעו בחוש, אמונה - זו
" שאנוויראסוף, וכפי ממש. שראו הגדולה" היד את ישראל

זה גדול" "ובמורא בהגדה: שישראלגילויאומרים שכינה.
שראו עד אליהם והשכינה השכינה אל כך כל התקרבו

וה ה' כבוד את אתבעיניהם מדגישים שאנו וכמו גאונו. דר
"מלכותך ערבית של ק"ש בברכת אמרוראוזה וכן בניך".

" מהראתהחז"ל וזהו ראתה. ממש - וכו'" הים על שפחה
בכל לו לרכוש האדם יכול כזו ואמונה בחוש. אמונה שנקרא
בחלק האדם מרגיש והמצוות התורה קיום ע"י כי וזמן, עת
והוא נפשי", אמרה ה' "חלקי כנאמר שבו ממעל אלקי
וישראל אורייתא "הקב"ה כי הקב"ה אל התורה ע"י מתקרב
לשום אפשר אי כזו למציאות האדם שהגיע ומכיון הוא". חד
באמיתת ספק לו ולהטיל חקירות בשום אליו לבוא אחר אדם

ממש. הקב"ה את ורואה מרגיש שהוא אחרי - התורה
חסידיומספרים עם לשולחן שהיסב אחד אדמו"ר על

עולם בבורא מאמינים פתאום: אחד:ששאלם פה כולם ענו ?
זו היא שאלה להםאיזו אמר ישראל". "שמע ואמרו ?

בתמהון: כולם שאלו מאמין. איני שאני תדעו האדמו"ר:
ח"ורבי יאמין לא שהרבי אפשר זה איך האדמו"ר:! שאלם ?

זהו ידו על מסובים שאנחנו זה שדבר מאמינים האתם
שזהושולחן צריכים אנו להאמין האם החסידים: ענו ?

שולחן שזהו בעינינו רואים אנו הלא להםשולחן, והשיב ?
הלא - בעולם ה' שיש להאמין נזקקים הננו וכי האדמו"ר:

לבירה. ובעל מנהיג שיש בעינינו בחוש, זאת אנו רואים
ניימן) יעקב רבי – מוסר (דרכי


          

    . 
כתיבהנה ישראל של גאולתן סדר לא)בתחילת ויאמן"(ד,

כתיב הים, על עמדם בעת ישראל של גאולתן ובסוף העם".
" כן הואויאמינוגם האמונה כי להורות עבדו". ובמשה בה'

ויכול משיג שהאדם ההשגות כל ואחרי הדרגות, בכל העיקר
ימוט שלא לרגליו, נר להיות בה' האמונה צריכה להשיג,
כשהיו במצרים, העם" "ויאמן נאמר לכן ועד. לעולם
ברום כשהיו סוף ים בקריעת וכן המדרגות, בתחתית

היילפרין)המעלות. אלחנן רבי – חן (אמרי


          . 

הכוונה.רק מה השירה, את שרו אז
ציציתועיין בפרשת מא)רש"י טו, שבה,(במדבר חוטים ושמונה ,

שאמרו עד ממצרים משיצאו ישראל ששהו ימים שמונה כנגד
מיד שירה אמרו שלא מדבריו ומבואר עכ"ל. הים על שירה

אמרו. 'אז'... ורק ממצרים. ביציאתם
גמרוטעם לאחר רק נאמרת והודאה ששירה משום הוא הדבר

שמצינו וכמו רי"ט)הנס, סי' או"ח וא"ר ט"ז מברך(עיין החולה שאין
הגר"ח שביאר וכמו לגמרי, שיתרפא עד הגומל (הובאברכת

הנס) על הלל בענין ברכה הפסוקבעמק ו)על יג, בחסדך(תהלים "ואני
דאף עלי", גמל כי לה' אשירה בישועתך לבי יגל בטחתי
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זהו ה', בישועת גמור בטחון לי ויש בטחתי", בחסדך ש"ואני
להשם", "אשירה אבל בישועתך", לבי ש"יגל סיבה רק
עלי". "גמל כאשר הנס, גמר אחר רק לומר שייך שירה דהיינו
שעדיין ממצרים בצאתם מיד שירה ישראל אמרו לא כן ועל
ויחזירום וישיגום אחריהם המצרים שירדפו חשש היה
על מת מצרים את ישראל "וירא כאשר רק ולכן למצרים,

" הים", הזאתאזשפת השירה את ישראל ובני משה ישיר
לה'".

פסחיםוהדבר ערבי פרק בירושלמי להדיא פ"ימבואר (פסחים

אתה"ו) ברכו עם בהתנדב בישראל פרעות "בפרוע כתיב ,
ופריך שירה. אומרין תהו ניסים לכם עושה כשהקב"ה השם",

אלא שירה אמרו שלא ור"ל מצרים, גאולת הרי הים.שם, על
נגאלו שלא ור"ל גאולתן, תחילת שהיא היא שנייא ומשני,
אומרין שאין כנ"ל והיינו בים. המצרים ששקעו עד לגמרי

הנס. גמר לאחר רק פינקל)שירה ברוך אליהו רבי – ברוך אליהו ר' (משלחן


אמיתית שירה

הנספירש כשראה אז בלבורש"י, שישיר.עלה
באהונראה היא שלכאורה בשירה, ונפלא גדול חידוש מכאן

השירה שגם מלמדנו וזה נפשית, והתרגשית התפעלות מתוך
איך והחלטה הכנה מתוך יוצאת אמיתית ושירה חכמה, היא
בלבו "עלה רש"י מש"כ וזהו והתפעלות, הרגשות לבטא
אלא שירה חשיבות בו יש שר שאדם מה כל ולא שישיר",
יוצאת שתהא כראוי, הנפש של הכנה מתוך באה היא כן אם

אדם. של לבו בלאך)מתוך מאיר אליהו רבי – דעת (פניני


ישיר"בילקוט: "אז ישראל שאמרו בשעה עקיבא, ררבי אמר

אזין כל עליו חקוקים שהיו תפארת של חלוק הקב"ה לבש
פסח", כאיל ידלג "אז במחול", בתולה תשמח "אז שבתורה,
תראי "אז יהושע", ידבר "אז עורים", עיני תפקחנה "אז
חדשה, הארה הכל קבל השירה של בהתעלות וכו', ונהרת"

שבבריאה. הטוב כל והרגישו


במדרש"אז משה", ה')ישיר פכ"ג, פתחה(שמו"ר "פיה הה"ד :
באה ואז חכמה, ע"י דלתתא, אתערותא היינו וגו', בחכמה"

השירה. הארת דלעילא רוזובסקי)אתערותא שמואל רבי – שמואל (זכרון


  . 

עתיד לשון  'ישיר'

ישיר"אמרו אלא נאמר לא "שר ב)רז"ל צא, אחד(סנהדרין ופירש .
כי חושב האדם עבר, בלשון 'שר' אם העבר, בדור הגדולים מן
השקפת זו לא - נאמר" "לא זה - תפקידו את ומילא עשה כבר

להיותהתורה צריכות עיניו - עתיד בלשון 'ישיר' אלא !
העתיד. לקראת תורה, ולהגדיל להאדיר לחזק, תמיד נשואות

ב)חז"ל סב, לו(יבמות יהיו בילדותו, תלמידים לו "היו אמרו
"זרע את זרע ""בּ בּ קר שנאמר בזקנותו, ו)תלמידים יא, (קהלת 

"יד ּת נּ ח אל קמ"ל(שם)["ולערב ומאי היא]". הכוונה אכן ? 
אל לערב "גם - והשחרות הילדות ימי של והיצירה האופן על
העוז באותו השחרות, ימי של ההתלהבות באותה ידך", תנח

והמרץ. הפעילות באותה אלישיב)והאומץ, שלום יוסף רבי – אגדה (דברי



המתים".במדרש: מחיה "ברוך ברכו הים מן ישראל כשיצאו
'ישיר', אלא נאמר לא שר' 'אז ז"ל חכמינו שדרשו מה ירמוז
הים מן שיצאו כיון ולכן התורה. מן המתים לתחיית מכאן
שיש ידעו עתיד לשון ישיר" ב"אז המתחילה שירה ואמרו

המתים". מתיה "ברוך ברכו ולכך המתים, משהתחיית (ישמח

שוחט היה שבה (תוניסיה) גאבס בעיר חי (1898—1950 (תרנ"חתש"י דמרי משה אברהם רבי 

ונורא) קדוש איש ודרשן מוכיח בישראל, תורה ומרביץ ובודק


   . 

ניתן ישר הוא הלב אם רק שהרי יושר, מלשון היא שירה
העליות של יישורם הוא וניגון שירה מהות ועצם שירה, לומר

הנגינה. שבתנועות מגור)והירידות ליב אריה יהודה רבי  אמת (שפת


          

  . 
ממנו הבאים החיזוקים את לשמר כדי בניסים תמידית התבוננות

ג)במכילתאאיתא פרשה ואנוהו":(בשלח אלי "זה הפסוק על
ראה שלא מה הים על שפחה ראתה וכו' אומר אליעזר "רבי

יחזקאל".
הק'עוד הזוהר ס'.)כתב דף עמדו(בשלח ישראל שכלל שבשעה ,

חיילותיו כל עם עליהם הקב"ה התגלה שירה, ואמרו הים ליד
רוח ושרתה הניסים, כל את להם שעשה במלכם שיכירו כדי

מישראל. אחד כל על הקודש
כלולפי נפילה היתה מועט זמן לאחר כיצד יפלא מאוד זה

בשלח פרשת בשלהי כתיב שהרי בישראל, גדולה א)כך (יז,

ה' פי על למסעיהם סין ממדבר ישראל בני עדת כל "ויסעו
בגמ' חז"ל ודרשו ברפידים", א)ויחנו קו, יהושע(סנהדרין "רבי

רש"י ופירש תורה", מדברי עצמן שריפו מפני)אומר (ד"ה

התורה מן ידים שרפו מפני כלומר הוא, ידים רפיון "רפידים
באותו נפילתם גודל על הכתוב העיד ועוד עמלק", עליהם בא

כדכתיב ז)מקום, בקרבנו(יז, ה' היש לאמר ה' את נסותם "על
עד סמוכה היתה הזו הנפילה הרי ביאור וצריך אין", אם
היה ברפידים שהיה הרפיון שהרי סוף, ים לקריעת למאד
ים קריעת מעמד שאחרי יתכן כיצד כן ואם תורה, מתן לפני
ששרתה ואחרי בנבואה, גדולים כה גילויים ראו בו סוף

כך. כל גדולה נפילה ארעה הקודש רוח עליהם
ניסיםאלא לראות יכול שהאדם גדול, יסוד כאן שרואים

התרגשות בלבו קיימת כן ומחמת ית', הבורא ופלאי גדולים
מתוך העולות המסקנות את להסיק התיגע לא אם אך גדולה,
מתוך העולה את מחדש יום בכל בלבו ולקבוע הניסים,
מתוך העולים החיזוקים בידו שישארו בטחון אין הניסים,
דוקא היא הניסים לקח את לשמור שהאפשרות הניסים,
ידי על שולח שה' המסר בהבנת תמידית חיות כשקיימת
קבועה התבוננות ידי על דוקא לאדם נקנית זו וחיות הנסים,
חשיבא הניסים ראיּ ת כל זו התבוננות ללא אך ה', בניסי

דליתא. כמאן
א)בגמראאיתא יא, זרה שלח(עבודה התגייר שאונקלוס שבשעה

אותם שאל לקחתו וכשעמדו רומי, חיילי גדוד רומי קיסר אליו
נוקט קטנה שררה בעל אדם העולם שבטבע שידוע אונקלוס,
שייך והאם הגדולה, השררה בעל לפני להאיר האור בידו
רומי חיילי לו ואמרו אנשים, לפני להאיר האור יטול שמלך
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אור אחז שהקב"ה אונקלוס להם ואמר זה, דבר שייך שלא
דכתיב במדבר, ישראל כלל כא)לפני לפניהם(יג, הולך "וה'

והתגיירו'. עמדו חיילים אותם זאת וכששמעו וגו', יומם"
היתהוהנה שרומי בזמן היה רומי חיילי גיור של זה מעשה

ואילו בעולם, שליטים היו שהם המלכות, של המדרגה ברום
בגמ' חז"ל כדדרשו ובגלות, המדרגה בשפל היו ישראל כלל

א) ו, הפסוק(מגילה ב)על כו, "אם(יחזקאל - החרבה" "אּמ לאה
רש"י ופירש זו", חרבה זו אמלאה)מלאה על(ד"ה צור "אמרה

מחורבתה", אתמלא עכשיו - החרבה אמלאה ירושלים
תולדות פרשת בריש רש"י הביא בזה כג)וכיוצא "לא(כה,

באותו זאת ובכל ירושלים", של מחורבנה אלא צור נתמלאה
שראו הניסים מתוך העולה את לחיות זכה הגר אונקלוס זמן
אלא בלבד זו ולא מצרים, ביציאת רב זמן לפני ישראל

ולגיירם. לגוים החיות אותה את להעביר
בלקחומונח התבוננות ידי שעל והוא גדול, חידוש זה במעשה

מרואי יותר גבוהות למדרגות להגיע אפשר מהניסים העולה
מצרים מיוצאי היה לא הגר אונקלוס שהרי בעצמם, הניסים
מנת על טופח בבחינת והיה מצרים, יציאת ניסי את חי זאת ובכל
עין שחזו עצמם הניסים רואי ולעומתו לאחריני, גם להטפיח
ובתכלית מהניסים העולה בלקח התבוננו ולא ה', בישועת בעין

מהתורה. ידים ברפיון ברפידים נפלו הניסים, ניתנו שלשמה
בניסיםוכך ההתבוננות את בלב שקובעים שככל המידה, היא

את ומבינים חיים כך מראיּ תם, להוציא שניתן החיזוק ואת
האדם. חיי על השפעתם ומאירה הנס, מהות

קמיל) חיים רבי – חיים (אמרי


       . 

ליוברש"י: ועומדת מוחזקת אלא הקדושה, תחילת אני לא
אבותי. מימי עלי ואלקותו הקדושה

ואנוהו",היינו א־לי "זה של עצמית דרגה הן, מדרגות ששתי
וזהו וארוממנהו", אבי "אלקי - מהאבות ירושה של ודרגה
"זה של עצמית בדרגה כשעומדים גם כי זה, בפסוק הנאמר
היינו מקדשא', ליה 'ואבני התרגום: וכפירוש ואנוהו", א־לי
היא הימנה גבוהה מעלה מ"מ לתחתונים, השכינה להוריד
מוחזקת שהיא אלא עצמו האדם מן מתחלת הקדושה כשאין
וארוממנהו" אבי "אלקי של זו שדרגה האבות. מן לו ועומדת
כיון ואנווהו". א־לי "זה מדרגת יותר ונעלית גבוהה היא
נפשו פנימיות את מקיפה מהאבות כירושה שבאה זו שדרגה

לבו. למעמקי וחודרת אדם רוזובסקי)של שמואל רבי – שמואל (זכרון


אבותי"."ואלקותו מימי עלי

זכונראה שלא גדולה להכרה שזכו שאף למדנו מכאן כי לי,
רש"י: ופירש וגו' קלי" "זה למעלה שכתוב וכמו האבות, לה
שפחה ראתה באצבע, אותו מראין והיו עליהם נגלה בכבודו
צריך אין כי נדמה היה כן ואם נביאים, ראו שלא מה הים על
ואנוהו", קלי "זה אמרו זה על האבות, של בהכרותיהם עוד
אבל בחוש, כשרואין בלב יותר ההכרה מתישבת שודאי שאף
יתרומם יותר כי לדעת מלמדנו וארוממנהו" אבי "אלקי
של בהכרותיהם מחזיקין שאנו כשנדע יתברך הבורא בלבנו
קיימא בת היא אין שלנו ההשגה שתגדל כמה עד כי האבות,
הקדושה תחילת והם עליה, נפשם שמסרו האבות של זו בלי

לשכינה. מרכבה ונעשו בה', וההכרה

בכוונהומכאן התחלה של החשיבות גדולה מה למדים אנו
מקדושתה, ולינק בה ולהחזיק ענין כאן מודגש ולכן נאותה,
הקדושים. מהאבות היא שתחילתה והאלוקות הקדושה זו

מצינווכעין א)בגמראזה ל, בית(שבת את שלמה כשבנה :
ננעלו הקדשים קדשי לבית הארון את להכניס ביקש המקדש
פתח נענה, ולא רננות כ"ד שלמה אמר בזה, זה השערים
מלך ויבא עולם פתחי והנשאו ראשיכם שערים "שאו ואמר
הכבוד" "מלך זה מי אמרו למיבלעיה, בתריה רהטו הכבוד",
שאמר כיון נענה, ולא וגו' וגבור" עזוז "ה' להם אמר וכו',
ביקש דמתחילה והיינו נענה. מיד עבדך דוד חסדי והזכיר
כוונתיו לפי הקדשים קדשי לבית הארון את להכניס
הכבוד במלך השגותיו ולפי שלו, רננות בכ"ד והכרותיו,
אביו, דוד חסדי את בהזכירו אבל נענה, ולא והעזוז, והגבור
ונפתחו נענה מיד השיתין, לבנות דוד שהתחיל היסוד מחולל
של הענין וזה הקדשים, קדשי לבית הארון והכניס השערים

אבותי'. מימי עלי ואלוקותי הקדושה לי ועומדת 'מוחזקת
בלאך) מאיר אליהו רבי – דעת (פניני


אליביאר "זה והצביעו בעיניהם שראו אע"פ זצ"ל, המשגיח מרן

וארוממנהו", אבי "אלקי אבות בקבלת השתמשו עדיין מ"מ ואנוהו",
בשופטים שנתבאר וכמו והעיקר, היסוד זהו אבות קבלת יג)כי (ו,

אבוֹ תינוּ ". לנוּ  סּפ רוּ  אׁש ר נפלאתיו כל מלמד)"ואיּ ה ראובן רבי  יושר (מליץ 


  . 
במצוותהתנאה ב)לפניו קלג, .(שבת

שייך.ולכאורה נוי איזה מילה במצות
שעושיוצריך במה שהוא בריתלומר במצות גדולה שמחה ם

זו. שבמצוה הנוי וזהו מילה,
מסורועוד הבן שיהיה ברית כריתת היא הרי מילה שמצות

גדול היותר הנוי וזהו הימים, כל ומצוותיו לתורתו לשי"ת
זאת. גדולה פיינשטיין)במצוה משה רבי – משה (דרש


     . 

"מימינו"ימינך שנאמר כמו לישראל תורה ניתנה שממנה ה'"
על וגבורה "כח" בתוספת "נאדרי" זה ידי על למו", דת אש
שישראל בזמן כדאמרינן מצוותיה, וקיום התורה עסק ידי
וגבורה כח מוסיפין בתורה ועוסקים מקום של רצונו עושים
זה ידי ועל ה'", כח נא יגדל "ועתה שנאמר כמו מעלה של

ישראל. את להושיע כדי אויב" תרעץ ה' "ימינך
אביחצירא) שלום רבי  כסף (כלי


בצריך נעשה שהנס בזה יש הדגשה מה וכןימיןביאור דוקא.

להלן יב)הוא ארץ".(פסוק תבלעמו ימינך "נטית
בתהיליםונראה רש"י שכתב מה פי על טז)לפרש על(קיח,

" קייםימיןהפסוק הוא בימין שנעשה דבר שכל רוממה", ה'
בימין המצרים את הכה שהקב"ה השבח וזהו עיי"ש, לעולם,

בפסוק שמצינו וכמו ועד, לעולם יתקיים יג)וזה יד, "כי(לעיל
עד עוד לראתם תספו לא היום מצרים את ראיתם אשר

בימין. נעשתה המצרים שהריגת משום והיינו עולם",
פינקל) ברוך אליהו רבי – ברוך אליהו רבי (משלחן
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         . 
אמראחר במים, נידונים שהיו השפטים מיני כל אומרו

נאדרי ה' לכשיסבלובכח"ימינך כח בהם נותן שהיה "
אויב". תרעץ ה' "ימינך כך ואחר ופורענות היסורין

אלשיך) משה רבי – עה"ת אלשיך (פי'


         

   . 
צדקניותפירש היו מובטחות ובמחולות", "בתופים רש"י:

תופים והוציאו נסים להם עושה הוא ברוך שהקדוש שבדור
ממצרים.

טובהונראה והמדה צדקניות, הנשים של הבטחון כח בזה
ולא בטחון בעלות להיות ישראל, בני ונשי בבנות שנמצאת
ישראל. בבנות היתירה הבינה וזוהי הגאולה, מן להתייאש
שבשעה מצוה, של שמחה חשיבות מזה רואים אנו וגם
להכין הצורך את הרגישו - ושעבוד סכנה בשעת - כזו רצינית

היו שבטוחות הנסים על שמחה לצורך ישׁש יּ באוּ תופים וגם . 
יש ידו על אבל לעצמו, זמר כלי אינו התוף אף כי להעיר
גם כי החשיבות, וזוהי והמרקדים, המזמרים בין הרמוניה

בגמרא כמובא נפלאה בהרמוניה היתה ב)השירה ל, .(סוטה
בלאך) מאיר אליהו רבי – דעת (פניני


           

  .

בפסוקהנה דוקא בחרה למה להבין ויש בשירה, קיצרה מרים
שהוא כיון זה בפסוק שבחרה נראה ולא אחר. בפסוק ולא זה

ראשון.
אמרוונראה ואהרן שמשה השירה, כל נכלל זה שבפסוק

מאנּת  מתי "עד ג)מּפ ני"לענתלפרעה י, ופירש(שמות התרגום, 
כרחו בעל נכנע שפרעה עתה הנצחון כל וזהו "לאתכנעה",
ועי' הוא". דיליה וגיאותא גיותניא על "אתגאי התרגום כדברי
הרע על הטוב שליטת הוא הכל שתכלית ז"ל הרמח"ל בספרי
פרעה של בהכנעתו כאן היה וזה להטוב, נכנע יהיה ושהרע

הבריאה. תכלית שזה מזה שיצא מלמד)והבירור ראובן רבי  יושר (מליץ


     . 

שבת כבוד  חלה הפרשת

רמ"ב)בשו"עאיתא סי' בבית(או"ח חלה שיעור ללוש נוהגים ,
והוא טוב, ויום בשבת עליהם לבצוע לחמים מהם לעשות
וז"ל, שם המ"א וכתב לשנות. ואין טוב ויום שבת מכבוד

מתענית לזה א)ראיה ערב(כה, כל דוסא בן חנינא דר' דביתהו ,
משום פת שאפתה סבורים שיהיו התנור מסקת היתה שבת
עיסה אופות שכנותיה שהיו שם, רש"י ופירש כיסופא.
הגמרא, בימי קבוע מנהג זה שהיה מזה נראה שבת. לכבוד
אפו", תאפו אשר "את בכתוב רמוז שזה האחרונים וכתבו
וז"ל לשבת. ולהכין שבת בערב לאפות שמצוה משמע
וחדא עזרא, תיקן תקנות עשר שבת: הלכות הלקט השבלי
וז"ל שבת. מערב ואופה משכמת ישראל בת שתהא מינייהו

משה תרב)הדרכי עזרא(סי' ומתקנת א): פב, אשה(ב"ק שתהא
כו', כך כל ראיה שאין ואע"פ שבת בערב ואופה משכמת

ערב דנקט הואיל השבת כבוד משום בה דאית רואין מ"מ
כבוד משום שם מיירי דהגמ' אמנם הפ"ת, שם וכתב שבת.
גרסת [לפי שבת בערב מדנקט מ"מ לעני, מצויה פת שתהא
שבת בערב לאפות היה דרכם שזהו ש"מ והד"מ], הש"ל

שבת. כבוד מפני והוא
שהיאוהנה לפי חלה, מצות לקיים כדי טעם עוד בזה יש

בערב שנברא עולם של חלתו שהיה הראשון אדם את איבדה
ח)שבת יז, משום(ב"ר בזה ליזהר דראוי נראה הנ"ל ומכל .

קטן תנור בביתה לה יהיה אחד וכל חלה, ומצות שבת כבוד
תלוש גדולה הכבדה תהיה שלא או קודש, לשבת רק לאפות

האופה. בבית לאפות תיקח כך ואחר חלה, ותפריש בבית,
שולביץ) אליעזר רבי – אליעזר (אור


        . 

כתיבכאשר במרה התלוננו ישראל כד-כה)בני טו, "וילנו(שמות
עץ ה' ויורהו ה' אל ויצעק נשתה, מה לאמר משה על העם
ושם ומשפט חק לו שם שם המים, וימתקו המים אל וישלך
תורה של פרשיות מקצת להם שנתן רש"י ופירש נסהו".

ודינין. אדומה ופרה שבת בהם, שיתעסקו
במדבראך לבא החלו כאשר הפשט, דרך על פירש הרמב"ן

במחייתם להם שם מים, אין אשר וצמאון והנורא הגדול
נושבת ארץ אל בואם עד בהם יתנהגו אשר מנהגים וצרכיהם
יבקשו אלא יתלוננו שלא כשיצמאו, במדבר לנהוג איך [היינו
בהיותו משפט ויּק רא וכו' חק יּק רא המנהג כי ויתפללו],
הרעב לסבול המדבר בחוקי שייסרם או וכו', כהוגן משוער
שיהיו ומשפטים תלונה. דרך לא ה' אל בהם לקרוא והצמא
והצנע הזקנים, בעצת ולהתנהג רעהו, את איש לאהוב בהם,
עם שלום ושינהגו והילדים, הנשים בענין באהליהם לכת

עכ"ל. וכו', דבר להם למכור במחנה הבאים


      . 
א)ברכותבגמרא שמע(מ, אם ד"ויאמר קרא האי על אמרינן

בשר דמידת ודם, בשר כמידת אינו הקב"ה דמידת תשמע",
הקב"ה מידת אבל מחזיק, אינו מלא כלי מחזיק ריקן כלי ודם
שנאמר מחזיק, אינו ריקן כלי מחזיק מלא כלי כן, אינו
במדרש אמרו וכן תשמע. שמע אם תשמע", שמע אם "ויאמר

כאן אחת,(יט)תנחומא מצוה אדם שומע תשמע", שמוע "אם
יתרו בפרשת רש"י פירש וכן הרבה. מצוות אותו משמיעין

בקולי" תשמעו שמוע אם ד"ועתה קרא ה)על עתה(יט, אם
קשות, התחלות שכל ואילך, מכאן לכם יערב עליכם, תקבלו

עכ"ל.
החמדותוביאור מכל והמצוות התורה חמדת דשאני הדברים,

אלא והתשוקה החמדה אין שבעולם חמדות דכל שבעולם,
אבל מהחמדות, נפשו ׁש השׂ בּ יע נפשוקודם ׁש השׂ בּ יע אחר 

במשלי כדכתיב חמדתן, נתמעט החמדות ז)והשיג "נפׁש (כז,
עוד יתאוה אז מה זמן שיעבור עד נפת", ּת בוּ ס שׂ בעה

ולתענוגים. לחמדות
עקבוזהו בפרשת דכתיב ג)מה את(ח, ויאכילך וירעיבך "ויענך

ביומא חז"ל ואמרו וכו', ב)המן" מי(עד, דומה אינו ויענך, דמהו
יעקב], בעין הגירסא [כך בסלו פת לו שאין למי בסלו פת לו שיש
השבח כל עתה מספר רבנו משה הרי ביאור, צריך ולכאורה
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המעלות מן נמי 'ויענך' כרחך על כן ואם המן, של והמעלות
דבכל שכיון הוא המעלה היתה זו אלא הוא, מעלה ואיזה הוא,
זה אז ריקן, כשהוא אלא לאדם ערבים אינן הגשמיות החמדות
אז למן, מצפים היו יום שבכל ידי שעל למן, היה המעלה
משא"כ מאד, ערב והיה גדול בתענוג היה המן את אכילתם
וכל המצות, מן ריקן אדם אם המצוות, וקיום התורה בלימוד
ולקיים ללמוד ותשוקה חמדה כלל לו אין התורה מלימוד שכן
יותר, ללמוד החשק מתגבר יותר, שלומד מה כל ואדרבה מצוות,

באבות חז"ל שאמרו מה וזהו המצוות, קיום גבי מ"ב)וכן (פ"ד

סגולה ביה אית אחת מצוה קיום עצם כי מצוה, גוררת מצוה
תורה. לימוד גבי וכן מצוה, קיום עוד לחמוד

השיריםוזהו שיר רבה במדרש חז"ל שאמרו ג)מה קרא(א, על
למים" לכו צמא כל א)ד"הוי נה, צמא(ישעיה אינו אם מים מה

עריבה אינה בה עייף אינו אם תורה דברי כך לו, ערבה אינה
אם למימר, הו"ל וכך לצמא, עייף ענין מה ולכאורה בגופו,
צמא הוא דמי הך, דהיינו אלא בגופו, עריבה אינה צמא אינו
נמי וזהו יותר, צמא יותר שלומד מה דכל בה, העייף לתורה,

רבה במדרש דאמרינן ו)מה ח, שלמה(נצבים אמר דברים שבעה
מכולם, גדול היה רבנו משה שאמר ומה העצל, על המלך
מתיירא משיב והוא תורה, ולמד לך בעיר רבך לעצל אמרו
מנין, מכולם גדול משה שאמר ומה וכו', בדרך הארי מן אני
הוצא לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב "כי

לעצל. כאן שיש התועלת מה מובן ואינו פיך, מתוך דבר
שאדםולפי מוסר, אמר המלך דשלמה הכונה שנתבאר מה

והמ העצלות את כתבירחיק זה כל ועם אופנים, בשבעה שילו
במשלי טז)אח"כ טעם",(כו, משיבי משבעה בעיניו עצל "חכם

דבר הוצא להעצלן, גדול היותר התבלין נתן רבנו משה אבל
שיהיו התרופה היא זו ללמוד, יתחיל שכבר כיון פיך, מתוך
דאמרו מה וזהו עוד, יתעצל ולא עליו, עריבים התורה דברי

ישפיע. כבר וזה מפיך, הדבר הוצא במדרש
פישר) ישראל יעקב רבי  ישראל (אבן


           

           
  . 

מהתשובה מועילה יותר תורה

כב)כתובוכן ד, שעל(משלי מאחר וא"כ מרּפ א". בּ שׂ רוֹ  "וּ לכל
וכמו"ש כבר, חלית אם אף רפאך אני התורה פר'ידי רבה (שמות

ד) ּת אלח כּ ל אליו אמרוּ  ה' אל וׁש וּ בוּ  דּ ברים עּמ כם "קחוּ 
שׂ פתינוּ " פרים וּ נׁש לּ מה טוֹ ב וקח ג)עוֹ ן יד, דברים(הושע ואין , 

וכמש"כ העבר, לתקן מועיל שזה וכו' תורה דברי (שם)אלא

היינו מרפא", בשרו "לכל וכתב עוונותיכם, כל על מוחל ואני
שנמנע להפגם ואפי' הכל, לתקן ומועילה רפואה שהתורה

ובזוה"ק שז"ל], חטא [א"ה ע"ב)התשובה ריט כתבו(ח"א
מועילה תורה ידי על אבל מועיל, אינו התשובה דרק הספרים

חז"ל שאמרו מה דרך [ועל א)תשובה יח, ובמנחה(ר"ה בזבח
בשרו "ולכל שנאמר וזהו בתורה]. מתכפר אבל מתכפר אינו
מועילה בשרו רר בשר שנקרא החטא לזה אפילו מרפא",
מכל מהעבר, העבירות על מרפא כשהתורה כן ואם התורה,
מהיצר פגם שום עליו יהיה ולא יחלה שלא שתועיל שכן
ולהתגבר הרע היצר לכבוש בידו יהיה התורה ידי שעל הרע,

זוה"ק ועיין ע"א)עליו. רב לתברא(ח"א מלה לך לית דהא ,

ואין וכו'. באורייתא ישתדל ושם, וכו' אוריתא אלא יצה"ר
מתים בה להחיות מועילה שאף התורה כמו מועיל דבר

כדאיתא לבא, ב)לעתיד קיא, המשתמש(כתובות תורהכל באור
זוה"ק ובתיקוני מחייהו, תורה יט)אור תורה(תקון טל

שולביץ)מחייהו. אליעזר רבי – אליעזר (אור


           

  . 
רפואהוקשה, צריך מה לשם מחלה ישים לא היהאם ועוד ?

'מרפאך'. לומר לו
עםויש קשר קושרים עשירים שאנשים שנהגו פי על לומר

להציל כדי בחדש או בשבוע פעם אותם לבקר שיבא רופא
ה' אני "כי פירושו והכי עליהם, תבא שלא מחלה מכל אותם
יודע אני המחלה אליך שתבא וקודם שלך רופא רופאך",
ש"עשית מפני עליך תבא שלא מונעה ואני לבא שעתידה
רופאך, כתב מרפאך במקום רש"י כוונת וזוהי לפני". הישר

ממחלה. להנצל כדי פי' ומצוות, תורה מלמדך
נחמני) יחיא הרב  נועם (אמרי


          
          

  .
המן לאוכלי אלא תורה ניתנה לא

בשלח)במכילתאאיתא לאוכלי(פרשת אלא תורה ניתנה לא :
אוכל מהיכן יודע היה ולא ודורש יושב היה כיצד הא המן,
לדרוש תורה נתנה לא הא ומתכסה, לובש היה ומהיכן ושותה

המן. לאוכלי אלא
ללמודוביאור יכול הבטחון מדת לו שיש מי רק כי הענין,

במדת הורגלו המן ואוכלי והפרעות, טרדות בלא תורה
מחמת ודוקא מחר, אכילת כדי בידם היה לא שהרי הבטחון
מזונותיו בהשגת שטרוד מי אבל התורה, את לקבל יכלו כן
ולקבל אלו הפרעות להסיר יכול אינו בהקב"ה, בוטח ואינו
כתב הבטחון בענין הקמח כד [ובספר תורה. עול עצמו על

לישר יורד המן היה הזה הטעם ומן ביומווז"ל: יום דבר אל
מזון חסרי עצמן שימצאו כדי לשנים, ולא אחד לחדש לא
מדת שתתחזק וכדי שבשמים לאביהם תמיד עיניהם וישאו

ע"ש]. בלבם, הבטחון
פ"א)הלבבות"וב"חובת הבטחון נותן(שער שהבטחון מבואר

בעלי היו המן שאוכלי כיון כן ואם ע"ש, הנפש מנוחת
הנפש. במנוחת תורה ללמוד יכולים היו זה ידי על בטחון,

יומא בגמ' איתא בזה ב)וכיוצא בני(עה, שאכלו שהשליו
שלוה. מלשון הוא במדבר ישראל

"בעבורובזה שחרית: בתפילת אומרים שאנו מה לבאר יש
כדברי וזהו חיים", חוקי ותלמדם בך שבטחו אבותינו
שנתבאר וכפי המן, לאוכלי אלא תורה נתנה דלא המכילתא,
אבותינו ו"בעבור הנפש, ומנוחת הבטחון מדת להם שהיה
קבלת היינו חיים", חוקי ל"ותלמדם זכו כן על בך" שבטחו
פי על הגר"א בסידור מלצן הר"י כתב [וכעי"ז התורה.

שבת בגמ' ב)המבואר בטעם(פח, צדוקי לההוא רבא שהשיב ,
דסגינן 'אנן לנשמע, נעשה ישראל שהקדימו הדבר
וז"ל רש"י ופירש תנחם"', ישרים "תומת בן כתיב בשלימותא
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עכ"ל, בו לעמוד נוכל שלא בדבר יטעננו שלא עליו וסמכנו
לנשמע, נעשה והקדימו בהקב"ה בטחו ישראל שבני הרי
שבטחו אבותינו ש"בעבור וכנ"ל התורה, קיבלו זה ובזכות

חיים"]. חוקי ל"ותלמדנו והסיבה הזכות הוא בך"
אלאובאמת המדבר בדור רק אינה המן אוכלי של הבחינה

ענין וזה בהר, פרשת בסוף שנתבאר וכפי ודור דור בכל
ברש"י וכמבואר המן לב)צנצנת טז, כן,(להלן להכריח ויש .

וכיון ושנה, שנה בכל מתחדשת התורה שקבלת ידוע שהרי
שיש כרחך על הרי המן, לאוכלי אלא תורה ניתנה שלא

דורות. ולדורי לדורות המן" "אוכלי בחינת
מצינוומצינו יונה אצל דורות, בשאר והשליו המן ירידת

ביונה רש"י בפירוש שהביא כמו הדגה במעי מן א)שאכל (ב,

אכל הדג [וכן מן, מלשון שהוא גדול", דג ה' "וימן עה"פ
יומא בגמ' מצינו כן וכמו במעיו]. יונה יעוכל שלא כדי מהמן

ב) יום(עה, חייהם ימי כל שליו להם יורד שהיה אמוראים שהיו
בין לו נמצאות [היו דני בי [שליו] ליה משתכח יהודה ורב יום,
משתכח חסדא ורב השמים], מן לו ממציאין שהיו חביותיו
אריסו היה חסדא רב של תלמידו שהיה רבא וגם ציבי, בי ליה
והתפלא הביא, לא אחד יום מהאגם, שליו יום כל לו מביא
ירד והשליו נפטר, חסדא שרב לו שנתברר עד אירע, מה רבא

התלמיד. גם אוכל היה הרב ובזכות חסדא, רב בזכות
מצינועוד כי י"ל המן לאוכלי דוקא תורה שניתנה בזה טעם

המן על כה)דכתיב עח, והיה(תהלים איש", אכל אבירים "לחם
אותם העלה וזה ברמב"ן, כמבואר ברוחניות גם מעלות לזה

תורה. לקבל ראויים שהיו למדריגה
צדיקעיין בשלח)פרי תורה(פרשת הדברי שלהיות דהמכוון

שאמרו וכמו בקדושה אכילה להיות צריך האדם בלב נבלע
רבה אליהו דבי כו)בתנא תורה(פרק דברי על אדם זכה לא ואם

ושתיה אכילה על רחמים יבקש מ"מ מעיו לתוך שיכנסו
בקדושה אכילה היה והמן מעיו, לתוך יכנסו שלא הרבה

עכ"ד. השמים. מן לחם שהיה
פינקל) ברוך אליהו רבי – ברוך אליהו רבי (משלחן


          

     . 
מזוךפירש לכם שיתן לי שאמר שמה רצון, "יהי הספורנו:

שתדעו בענין הערב, צרכי בערב לכם שיתן זה באופן יהיה
יוציאכם כי מצרים, מארץ לגמרי אתכם הוציא יתברך שהא-ל
זמן בלתי הבשר, סיר על שם יושבים שהייתם ממנהגיה גם

ז"ל כאמרם כבהמות, קבועה ב)סעודה עה, היו(יומא "בתחלה :
משה שבא עד באשפה, שמנקרין כתרנגולים דומין ישראל

סעודה" זמן להם וקבע
כדרךלמדנו במדבר אוכלים היו ישראל שבני מדבריו,

לפיכך באשפה", שמנקרים "כתרנגולים - במצרים שאכלו
מזונם להם יתן שהקב"ה רצון" "יהי רבינו, משה התפלל

קבועים. בזמנים לאכול שיתרגלו כדי קבועים, בזמנים
למדרגותוזהו הגיעו אשר ישראל שבני יתכן כיצד תימה, דבר

ובמשה בה' ויאמינו ה' את העם "וייראו של העילאיות
שירה" ואמרו שכינה עליהם "ששרתה למדרגה וזכו עבדו",
באשפה" המנקרים "כתרנגולים כזה, זול באופן יתנהגו -?

סעודה, זמני להם לקבוע רצה רבינו משה אם קשה, ועוד

ומדוע להתנהג, הראוי מן הוא שכן להם הורה לא למה
סעודה זמני להם יקבע שהקב"ה להתפלל ?הוצרך

בניוצריכים נתרגלו במצרים שבהיותם שמאחר לומר, אנו
באשפה" המנקרים "כתרנגולים להיות - זו למדה ישראל
את להכיר מסוגלים היו לא וכבר לטבע, זה הרגל להם נעשה
זו, פחותה בהתנהגות המשיכו לפיכך ולשנותו. חסרונם
עילאיות למדרגות וזכו במדרגתם שנתעלו לאחר אפילו
בגודל רבינו, משה ואף ויראתו. השי"ת בהכרת ומרוממות
לשכנעם יכול היה לא ישראל, כלל על והשפעתו חכמתו
שיתן להקב"ה להתפלל שהוצרך עד זו, מהתנהגותם לחדול
מה להוכיח ניתן ומכאן קבועים. בזמנים מזונותיהם להם
הנהגות את לשנות קשה וכמה ההרגל, של כוחו הוא עצום

בהן. הורגל שכבר אחר הגוף
והשקפותיווכן דעותיו את לשנות מאד שקשה מוצאים אנו

ההגיון נגד כשהן אפילו בהן, שנתרגל לאחר אדם, של
מיד ישראל את ההוא ביום ה' "ויושע בתורה: כתוב והשכל.

הים" שפת על מת מצרים את ישראל וירא יד,מצרים, (שמות

לשעבדם,ל) בם המסתוללים "במיתת בספורנו: ופירש .
כעבדים ישראל היו מותם עד כי חורין, בני הם נשארו
לומר הספורנו שכוונת לומר אפשר אי והנה בורחים".
בני של האמיתית הגדרתם היתה המצרים, מיתת שקודם
בני היו דבר של לאמיתו שהרי בורחים", "עבדים ישראל

חו ובני מיוחסים שהמצריםישראל ומה הדין, מצד רין
שעד הספורנו, בכוונת צ"ל אלא כדין. שלא היה שעבדום
עצמם את ישראל בני הרגישו עדיין המצרים, מתו שלא
לתמוה, יש ולכאורה בורחים". "עבדים בעצמם וראו שפלים,
בורחים, וכעבדים שפלים כאנשים עצמם את הרגישו מדוע
ובדרגת במצב להיות ראויים היו לא הדין שלפי ידעו הם והרי

כדין שלא אותם ששעבדו הם והמצרים הריעבדים, ועוד, ?
שעשה המקום, בעיני וחיבתם חשיבותם גודל את ראו
יכלו לבד ובזה ממצרים, להוציאם כדי גלויים ונסים מופתים

האומות מיתר עילאית הרוחנית שמדרגתם ?להכיר
שפליםוצריך עצמם את ישראל בני הרגישו זאת שבכל לומר

את הרגישו רבות כה שנים שבמשך מאחר בורחים, וכעבדים
נטבעה הזמן, במשך בזה והתרגלו במצרים עבדים עצמם
הצליחו לא ממצרים צאתם לאחר וגם זו, הרגשה בהם
והקושי ההרגל, של כוחו גודל מכאן מוכח מכך. להשתחרר
שכבר לאחר האדם, לב ומחשבות השקפות לשנות הגדול

בהו. לייבאוויטש)נתרגל הענאך חנוך אלתר רבי – הלב (חידושי
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במכילתאאמרינן כג-כד)עלה שהיה(פ"ד מי אומר, יהושע רבי
מתבשל היה מבושל רוצה היה לו, מתאפה היה אפוי רוצה

עיי"ש. לו,
י"ד)הד"טובעקרי בענין(סי' ז"ל פרימו מהר"ש בשם הביא

של מחשבתו ע"י טעמים לכמה טעמו משתנה שהיה המן,
רוצה שהוא מה לחשוב מותר היה שבת בערב שדוקא אדם,

גיטין מתוס' לדבריו ראיה והביא בשבת. ד"הולא א (לא,

תקונובמחשבה) תחילת אבל מתוקן, היה שכבר מדומע דשאני ,
אף בשבת דבר דלתקן במחשבה, אף שרי לא טבל, של

עיי"ש. אסור, במחשבה
רוצהומתבאר שהיה מי שאמר יהושע רבי בכונת דלמד מדבריו,
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מתבשל היה מבושל רוצה היה או לו, מתאפה דהביאורהיה לו,
מדברי ראיה הביא ולזה ממש, היהמתבשל מחשבתו ידי דעל הוא
בשבת. מחשבה ידי על לבשל לעשות אסור דזה בגיטין, התוס'

ממש,אולם מתבשל דהיה יהושע רבי כונת דאין י"ל באמת
מדברי הוכחה לנו אין כן ואם מבושל, טעם מקבל שהיה אלא
נאפה היה דאם נראה וכן אסור, זה שדבר בגיטין התוס'
וכל ונמס", השמש "וחם כתיב הא המן, נמס לא איך ממש,

נאפה. של טעם רק דהוא כרחך ועל נאפה, כשהיה שכן
ידיונראה, על דהיה יהושע רבי דברי דלפי לו, קשה דהיה

לפני אפו" תאפו אשר "את קרא, אמר אמאי כן אם מחשבה,
רבי בכונת למד כן על בשבת, כן לעשות הותר לא למה שבת,
דאמר הא שפיר ליה ניחא ובזה בשבת, מתבשל דהיה יהושע
גוונא דכהאי משום שבת, מערב אפו" תאפו אשר "את קרא
וכדאיתא בשבת, אסור שפיר מחשבתו, ידי על שמתבשל

הנזכר. גיטין במסכת
מחשבתואכן ע"י מתבשל דאם כן, לומר אפשר איך עיון צריך

אפו", תאפו אשר "את מדכתיב תורה, איסור בשבת אסור יהיה
בשבת אמרו הרי מגרמא, מחשבה גרע וכי שבת, מערב דוקא

ב) בגיטין,(קכ, התוס' ודברי שרי, גרמא הא דאסור, הוא עשיה
דרבנן לאיסור כונתם אלא דאורייתא, לאיסור כונתם אין בודאי

שם. גיטין על ישראל אבן בספרי כמש"כ מקדיש, מטעם
דהיהובאמת נימא אי צ"ע, במכילתא יהושע רבי דברי

כן לעשות תורה אסרה אמאי מחשבתו, ידי על מתבשל
וצ"ע. בשבת התורה מן דמותרת מגרמא גרוע וכי בשבת,
מעשיהם גווני דבכל ואפיה, בישול מלאכת דשאני ואפשר

גרמא. בגדר אלא פישר)אינו ישראל יעקב רבי – ישראל (אבן
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תורה אלא מים אין

א)חז"לאמרו קו, התורה.(סנהדרין מן ידיהם שרפו - "רפידים"
שרפו משום לשתות מים היו שלא נענשו דלכך לומר ויש
חז"ל שאמרו כמו 'מים', נקראת והתורה התורה, מן ידיהם

א) פב, שנאמר(ב"ק כמו תורה אלא מים א)ואין נה, כל(ישעיה "הוי
מן ידיהם שרפו לפי כאן כן כמו לפרש ויש למים". לכו צמא

חז"ל כמאמר שם)התורה, מים(סנהדרין היה שלא נענשו לכן ,
באבות ואיתא מ"ד)לשתות, דבריהם.(פ"א את בצמא שותה והוי

משקהוהענין המים שהיות מפני למים, נמשלה שהתורה
טורח, ובלא עת בכל ומצוי חולה, או בריא אדם לכל ראוי
לבקשם מתביישין ואין האדם, תשמישי לכל הכרחי והוא
התורה כן חלאה, מכל הגוף מנקים והמים הקטן, מן הגדול
וכן חטאה, מכל הנפש ומנקה ומצויה והכרחית לכל, טובה
אם שהמים וכן א', פרק למדני לומר מתבייש הגדול שאין
ואם ומרגליות, יקרות אבנים מתוכם מוציא בהם לשוט יודע
התורה. בלימוד כן מתבלע, שהוא סופו בהם לשוט יודע אינו

יוכלוכשם ומהמים המים, הוא לדם והחיות המשקה שעיקר
התורה העיקר בתורה כן והמאכלים, המשקים כל לעשות

הכתוב כמאמר ב)המקובלת א, חפצו(תהלים ה' בתורת אם "כי
שלמה הזהיר זה ועל בתורה. לחדש יוכל יהגה" ובתורתו

ע"ה טז)המלך ה, רש"י,(משלי ופירש מבורך", מים "שתה
מתוך "ונוזלים מסיני. המקובלת שהוא מכונסים מים "בורך"
התורה ביסודות לבבו והשתקע התיסדו אחר ר"ל בארך",

לחדש. לקח יוסיף המקובלת

שבכתבויש תורה על הוא מבורך" מים "שתה לפרש,
פה שבעל תורה על הוא בארך מתוך ונוזלים שמכונסים,
ורחבה מדה מארץ "ארוכה דרך על כלל, הפסק בלי שנובעים

פה. שבעל לתורה קץ שאין ים", מני
תשגומסיים "באהבתה הפסוק בשםשם רש"י פירש תמיד", ה

תהיה התורה אהבת בעבור ור"ל משגה, לשון ז"ל רבותינו
על עליו אמרו שלך. על שומרת היא כי עסקים בשארי שוגג
בשוק מוטל וסדינו התחתון בשוק דורש שהיה פדת בן ר"א

עליו כרוך נחש ומצא אדם בא אחת פעם ב)העליון, נד, .(עירובין
שלאולפי מדה כנגד מדה נענשו לכך התורה, מן ידיהם שרפו

לשתות. מים שולביץ)היו אליעזר רבי – אליעזר (אור
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א)ובמשנה כט, או(ר"ה מלחמה עושות משה של ידיו וכי :

ישראל שהיו זמן כל לך לומר אלא מלחמה, שוברות
שבשמים לאביהם לבם את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין

נופלים. היו לאו ואם מתגברים היו
ישראלולכאורה בני את עורר ידיו כשהרים והלא מובן, אינו

בטלה זה איך כן ואם שבשמים, לאביהם לבם לשעבד
ידיו כשהניח מיד אתמההההשפעה ?!

עניןונראה חשוב כמה עד לדעת ללמוד שעלינו מזה,
לרגע, ההתעוררות תסור רק שאם האדם, בנפש התעוררות
משה, ידי הרמת בשעת שהיתה המדה באותה תהיה שלא
ללמוד ועלינו עמלק. שגבר כך כדי עד ההשפעה בטלה כבר
התעוררות בכל ולהתחשב להחשיב צריכים כמה עד מזה
ולא מבריק, חדוש בזה אין אם אף ורעיון, מוסר מדבר

ויראתו. ה' באהבת להתעורר אפשרות כל להזניח
בלאך) מאיר אליהו רבי – דעת (פניני
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המעשה ערך הוא גדול כמה

שרוייןפירש ישראל אמר וכסת, כר על לו ישב ולא רש"י,
תענית ובגמ' בצער. עמם אהיה אני אף הביאה(יא)בצער

הציבור. בצער המשתתף ענין על רבינו ממשה ראיה
לגמריולכאורה, מופשט היה רבינו שמשה פשוט הלא

כל זיתים ב' על לחיות יכול היה ז"ל הגאון ואם מגשמיות.
ומה תישן הארץ ועל החז"ל את קיים ובודאי רבינו משה שכן

וכסת. כר על או האבן על ישב אם לו איכפת
צערובודאי לבו בכל הרגיש זה בלא שגם ספק שום אין

האבן ישיבת של המעשה שבזה חז"ל פסקו ומ"מ ישראל.
הציבור מצער פורש בגדר היה זאת ולולא ההשתתפות, קיים

המעשהח"ו. ערך הוא גדול כמה לנו .הרי
עשווכן הקדושים שהאבות לך לך פרשת ברמב"ן רואים אנו

הקניינים את הפועל אל מהכח להוציא להם שהובטח מה כל
הכל בארות בה וחפרו ולרחבה לארכה שהלכו ישראל. בארץ
ידעו מ"מ השמים מן הובטחו שכבר אף בארץ חזקה לעשות

אצלם יתקיים מעשה ידי על שלאשדוקא למדים אנו זה מכל .
טוב מעשה לעשות שזוכה במי יש הצלחה כמה להבין שייך

הוא העולם זה המעשהכי לעוינשטיין).עולם יחזקאל רבי – יחזקאל (יד


