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תשנ"ב בשלח

להכיר האדם חובת – שירה' לומר בליבו 'עלה

עמו הבורא מחסדי ולהתרגש

אתאז ישׂ ראל וּ בני מׁש ה יׁש יר ְְִִֵֵֶֶָָָ
ויּ אמרוּ  לה' הזּ את ְִַַַַָֹֹה ירה
סוּ ס גּ אה גאה כּ י לּ ה' אׁש ירה ִִֵַָָָָָֹֹלאמר

ביּ ם רמה א)ורכבוֹ  טו, .(שמות ְְַָָָֹ

א)בפסוק טו, משה,(שמות ישיר אז
השירה את ישראל ובני

לה', לוהזאת שהיה חז"ל דקדקו
נכתב ולמה עבר, לשון 'שר', אז ָלומר

עתיד. לשון ִָישיר

לבארברש"י מהלכים כמה הביא
הראשון בפירושו הענין.
כשאנו נמי הכי שאין רש"י, פירש
אז לומר שייך השירה את קוראים
צריך היה התורה כשנכתבה וגם שר,
מאחר עבר בלשון שר אז לומר

קרה כבר התורה.שהשירה אלא
אונז וויל תורה 'די ללמדנו, רוצה

ובנילערנען משה שכשעמדו אזוי',
בפניהם, נבקע והים סוף בים ישראל
מאליו המובן כדבר השירה היתה לא
עם שירה לומר התחיל רבינו שמשה
באה התורה אלא ישראל, בני
הכל שטרם משה, 'ישיר' אז ללמדנו,
- 'אז שירה, לומר בליבו משה 'חשב'
רבינו משה כשראה הנס', כשראה

בלבו 'עלה סוף, ים קריעת של הנס
שירה'. שישיר

ללמדנו,היינו באה שהתורה
היו השירה שאמר שלפני
עד משה', 'ישיר של קודם זמן איזה

שירה. לומר בליבו שהחליט

'דאסדבר ללמדנו, התורה באה זה
לערנען'. תורה די אונז וויל
היינו משה', שר 'אז נאמר היה ָואילו
אמרו ישראל ובני שמשה רק יודעין
לנו לפרש באה התורה אבל שירה.
שלפני בליבו', ש'עלה נוסף, ענין
בלבו 'עלה הזאת השירה אמירת

שירה'. שישיר

החשיבותאך מהו להבין צריך עדיין
ש'עלה מלמדנו שהתורה בזה

שירה'. שישיר בלבו

בעודרש"י היה שכך מפרש
'וכן שירה, שאמרו מקומות

י) לו(יהושע אמר וכו', יהושע ידבר אז
לאמר 'ויאמרו עשה, וכן שישיר, לבו
כשראה ביהושע וכן לה''. אשירה
עשה, וכן שידבר, לבו לו אמר הנס
שירת וכן ישראל'. כל לעיני 'ויאמר
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ישראל, ישיר אז בה שפתח הבאר
לה'. ענו באר עלי אחריו פירש

אחר.בנוסף מהלך רש"י מבאר
ישיר' 'אז שנאמר שמה
רז"ל אמרו מדרשו 'אבל עתיד, בלשון
מן המתים לתחיית רמז מכאן
בלשון 'ישיר' נאמר שלכן התורה'.
ישראל שכלל זמן יגיע עוד כי עתיד,

שירה. לומר ישובו

ש'עלהויש בזה הענין מהו להתבונן
שירה'. שישיר בלבו

ירגזון עמים שמעו של החשיבות

מעשהבסוף נאמרה הפרשה
וילחםעמלק, עמלק ויבא

ברפידים ישראל ח)עם יז, .(שמות
בפרשת נאמר עמלק מעשה ובביאור

תצא יח)כי כה, קרך(דברים 'אשר ,
בני על באה עמלק שצרת בדרך',
נטפל שעמלק בדרך, בעודם ישראל

ישראל. לבני

ט)חז"לואמרו תצא 'משל(תנחומא ,
לאמבטי דומה, הדבר למה
לירד יכולה בריה היתה שלא רותחת
וקפץ אחד בליעל בן בא בתוכה,
לפני הקירה שנכוה אע"פ לתוכה,
ישראל שיצאו כיון כאן אף אחרים,
לפניהם הים קרע הקב"ה ממצרים
פחדן נפל לתוכו, המצרים ונשתקעו

שנאמר האומות, כל טו)על אז(שמות ,

שבא כיון וגו'. אדום אלופי נבהלו
אע"פ להם, ונזדווג אתעמלק שנטל

אומות לפני הקירו ידן, מתחת שלו
העולם'.

נאמרבשעת סוף ים (שמותקריעת

כא) המים'.יד, 'ויבקעו ,
מים כל המים, 'ויבקעו רש"י ופירש
שבעולם המימות שכל שבעולם',
כל סוף. ים קריעת בשעת נבקעו
המים נבקעו בעולם, מים שהיה מקום
שהמים איך העולם אנשי כל וראו

התבקעו.

ותמהוכל ושאלו שמעו האומות
נודע זה וע"י זו, בקיעה מהו
שהעם לפי נבקעו שהמים לכולם
סוף בים ועמדו ממצרים יצאו היהודי
בדרכם, להמשיך יכולים היו ולא
את להציל וכדי אחריהם. רדף ופרעה
עבורם בקע השי"ת, עשה מה ישראל
בתוך עברו ישראל בני וכל הים את
וחילו עמו וכל ופרעה ביבשה, הים
ואז לים, נכנסו הם גם ופרשיו ורכבו
ופרשיו וחילו פרעה את השי"ת שיקע
הגויים וסיפרו שוחחו כך הים. בתוך

העולם. בכל

עבורכשבקע סוף הים את השי"ת
שיוכלו כדי ישראל בני
כל נבקעו היבשה, בתוך לעבור
כל את לעבור ויכלו שבעולם הימים
'שמעו ולכן ביבשה, שבעולם הימים
פלשת' יושבי אחז חיל ירגזון עמים
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יד) טו, זיי(שמות האט ציטערנישט 'א ,ַ
אנגעכאפט'.

לפיעל הפחד, להם באה ולמה מה
עולם. בורא שיש ידעו שכעת
בורא שיש זו מידיעה הפחד ומהו
שהשי"ת מעכשיו שהבינו אלא עולם,
במה תמהו הם ישראל. עמו את מציל
הישראלית האומה השתנתה
נטבעו שמחמתם המצרית מהאומה
ישראל שבני וגילו סוף. בים המצריים
לכן הים את לעבור כעת צריכים
ובני שבעולם, מימות כל נבקעו
ביבשה הים בתוך עוברים ישראל
והם בים. שוקעים המצריים ואילו
האלו המצריים המה מי ותמהו שאלו
כאן, קרה מה ישראל, בני המה ומי

פארגעקומען'. דא איז 'וואס

שבניהם לזה זה לספר התחילו
חשיבות להם יש ישראל
יצחק אברהם זרע שהם לפי מיוחדת
יצחק אברהם הם מי שאלו ואז ויעקב.
הלא שלהם, החשיבות מהו ויעקב,
תרח זרע שהם העולם אומות יש
בזה המיוחדת חשיבותם ומהו ונחור,
יצחק אברהם זרע הם ישראל שבני

המה. ויעקב

תרחהאומות על לשוחח התחילו
אברהם היו ומי ונחור,
גדול מדובר נעשה ואז ויעקב, יצחק
הייבט וועלט גאנצע 'די העולם, בכל
שהיו קאכען', צו און רעדען צו אהן

רשעים מיני וכל ונמרוד ונחור תרח
אברהם בעולם היו וכנגדם בעולם,
על לזה זה סיפרו הם ויעקב. יצחק
נפשם מסירות על האבות, גבורות
מענשטען פארא 'וואס מהותם, ועל
רחמים בעלי שהיו געווען', זענען זיי
קדושים והיו דעת, ובעלי גדולים
תרח, היה מי זאת ולעומת נשגבים.
געצען 'א זרה, עבודה ועובד ַרוצח

דינער'.

יעקבבנוסף היה מי לזה זה סיפרו
יצחק היה מי עשיו, היה ומי
בחר ושהשי"ת ישמעאל, היה ומי
ויעקב, יצחק אברהם של בזרעם
ואיך למצרים, אותם ושהורידו
ישראל בני ואת המצריים, שנענשו

השי"ת. הציל

יושביעל אחז 'חיל זה כל ידי
בכל אחזה ופחד שחיל פלשת',
שיש ששמעו לפי העולם, אומות
של ומהלך דרך ויש עולם, בורא
יש זאת ולעומת ויעקב. יצחק אברהם
ושל נמרוד של דרכיהם זה כנגד
ממה להם יש כן ואם ועשיו, ישמעאל
פון איינמאל דא שוין 'ס'איז לפחד,

ציטערען'. צו וואס

עמלק של עזותו

אתאך וקירר עמלק הגיע אז
אין שבעצם הרותחת, האמבטי
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'ס'איז כלום, כאן אין לפחד, ממה
ילך הוא גארנישט', מיט גארנישט
לכל יראה ובזה ישראל בבני להילחם
היה זה לפחד, ממה שאין העולם

הגדולה. עזותו

עמלק של ענשו

ה'אנו אף חרה כמה עד רואים
בסוף שנאמר וכמו בעמלק,

יד)הפרשה יז, אל(שמות ה' 'ויאמר ,
על בספר'. זכרון זאת כתב משה
בתוך לכתוב חיוב יש עמלק מעשי
את לכתוב צריכים תורה, הספר
של רשעותו את לפרש עמלק, מעשה

עמלק.

בספר',לכן זכרון זאת 'כתב
בספר הדברים את שיכתבו

בז הדבר שישאר כדי כרוןהתורה,
האדם שיסתכל עת שבכל התמידי,
של רשעותו את יזכור התורה, בספר
שילמדו יהושע', באזני 'ושים עמלק.
שלא יהושע, של באזניו הדברים
עמלק, שעשה מה את ישכח
הבאים. לדורות הדברים את ושימסור

עמלק'כי זכר את אמחה מחה
הבטיח השי"ת השמים', מתחת
זה ודבר עמלק, של זרעו את שימחה
שאר על ולא עמלק על רק נאמר
את שימחה השי"ת והבטיח האומות.
שלא השמים, מתחת עמלק של שמו

ופליט. שריד ממנו ישאר

טז)עודונאמר שאמר(בפסוק מה
'ויאמר ה': דבר וזהו משה,
בעמלק לה' מלחמה י-ה כס על יד כי
בכסאו נשבע השי"ת דור'. מדור

דור. אחר דור בעמלק להילחם

נאמרופירש ולא 'כס' 'ומהו רש"י,
נחלק השם ואף 'כסא',
ה' בשם יש כלל בדרך כי לחציו'.
רק נאמר זה ובפסוק אותיות, ארבע
'נשבע אותיות. שתי בן שם י-ה, השם
כסאו ואין שלם שמו שאין הקב"ה
עמלק של שמו שימחה עד שלם

כולו'.

שלםומהו שמו שאין במה הכוונה
אלא שלם, כסאו ואין
שיתגלה אפשר שאי בזה שהכוונה
מושלם באופן בבריאה שמים כבוד
נורא, דבר וזהו קיים, שעמלק זמן כל
זאכען'. אויסטערלישע 'ס'איז
- דור' מדור בעמלק לה' 'מלחמה
כנגד למלחמה יוצא כביכול השי"ת

עמלק.

מחללמי או זרה עבודה שעובד
לא הנידחת, בעיר וגם שבת,
אמנם בהם. נלחם שהשי"ת נתפרש
שאר על וכן מיתה, חייבים החוטאים
כן וכמו עונשים. מיני כל יש חטאים
מצאנו לא רשעים, אומות עוד כשהיו
אפילו בהם. נלחם שהשי"ת לשון
עשה שהשי"ת מצאנו לא פרעה אצל
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השי"ת אלא פרעה, עם מלחמה
מעשיו. על פרעה את העניש

נאמרלעומת עמלק על זאת,
מדר בעמלק לה' 'מלחמה
נגד מלחמה עורך שכביכול דר',
שלם שמו שאין הקב"ה ונשבע עמלק,
של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין

כולו. עמלק

שהמעשיםוכל לפי למה, כך
נוראה. עזות הם עמלק שעשה
ושים בספר זכרון זאת 'כתב ולכן
זכר את אמחה מחה כי יהושע באזני
ישראל בני השמים'. מתחת עמלק
בכל עמלק מעשה לזכור צריכים

הדורות.

מעשהענינו זכר זה, זכרון של
עמלק. אצל רק מצאנו עמלק,
שיש אף על פרעה אצל אפילו שכן
אין אבל מצרים, ליציאת זכרון מצות
ולמרות פרעה. מעשי את לזכור חובה
ישראל, לבני פרעה שעשה הצרות כל
שצריכים מקום בשום נתפרש לא
עמלק את אבל פרעה. את לזכור

לזכור. צריכים

שטייטמה 'וואס זה, בדבר מבואר
אזוי, דא דאך ס'שטייט דא',
את הוציא השי"ת כך: כאן מבואר
ונפלאות, בניסים ממצרים ישראל בני
חיל ירגזון עמים 'שמעו של באופן

האומה וכשהגיע פלשת'. יושבי אחז
את שקיבלו עשיו, צאצאי עמלק, של
האבען 'זיי בקרירות, האלו השמועות
קאלטקייט'. א מיט אנגענומען ַעס

המלחמהעל התהוותה זה דבר
יש זה על ביותר, הנוראה
שהם לפי בעמלק', לה' 'מלחמה
ידם ועל בעולם שמים כבוד ביטלו
הקב"ה של הכסא ואין שלם השם אין

עמלק. של זכרו שימחה עד שלם

עלזהו בעמלק', לה' 'מלחמה
הרושם את מהעולם שביטלו
מצרים, יציאת ניסי ידי על שנעשתה
שנעשתה הרושם את וביטלו שקיררו
פון רושם 'דער מצרים, יציאת ידי על
און פארוואסערען מצרים יציאת
החרון נעשה זה דבר על אפקילען'.
כדי עד השי"ת, של ביותר הגדול אף
דור' מדור בעמלק לה' ש'מלחמה כך

כמוהו. מצאנו שלא מלחמה -

הנסים ע"י להתעורר

דער"דער אז איז, ה' רצון
מאכט אייבערשטער
אז ה' רצון דער איז ישועות, ניסים,
און ווערען נתרגש זאל מענטש דער
זאל ער און ווערען אויפגעלעבט
זאל ער ווערען. אנגעווארעמט
זאל ער און דאס, מיטשפירען

שירה". זאגען
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די"ס'איז התרגשות. ַא
התפעלות די התרגשות,
וואס ניסים די ה', ישועת די פון
דאס מאכט, אייבערשטער דער
הרגש דעם אין אויפבויען זיך זאל

דע אין מענטש, הארץפונעם ם
דער בויען זיך ס'זאל מענטש, פונ'ם
פון הרגש דער שמחה, פון הרגש
פון הרגש דער התרגשות,
אויפבויען זיך ס'זאל התפעלות,
ביז מענטש, פונ'ם הארץ דעם אין
שירה". ארויסרוהפען וועט דאס

'אז"דאס איז דאס ה', רצון איז
בלבו 'עלה משה', ישיר
שירה סדר דער שירה'. שישיר
דער אז זאגען זיך דארף
נפלאות. מאכט אייבערשטער
נסים, מ'זעהט אז הנס, כשראה
ניסים מאכט אייבערשטער דער
מענטש דער דארף ישועות, און
און ישועות די פון ווערען נתרגש
מענטש דער דארף ניסים די פון
עס דארף ער און ווערען, נתרגש
פארגרעסערען און פארברייטערען

פארשטארקען". און

התרגשות"די פון הרגשים
איהם, ביי וואקסען דארפען
גיין ארויף ס'דארף בליבו', 'עלה
דארף הארץ דאס הארץ, זיין ביי
מיט ווערען גרעסער און וואקסען
וואס ניסים די פון התרגשות די

געמאכט, האט אייבערשטער דער
שירה". די ארויס ס'קומט ביז

שהקב"הרצון שבשעה הוא, ה'
וישועות, ניסים עושה
ויתרגש חיות מזה יקבל שהאדם
באופן הניסים את שירגיש ויתחמם.
כאן יש שירה. לומר שיתעורר כדי
וההתפעלות זו התרגשות התרגשות,
הקב"ה, שעשה מהניסים ה', מישועת
ולהיכנס להיבנות צריכה זו התרגשות
שיבוא ולהרגשיו, אדם של ליבו לתוך
והתפעלות שמחה של להרגש
שירה. לומר שירצה עד והתרגשות,

משה,זהו ישיר אז וזהו ה'. רצון
סדר שירה'. שישיר בלבו 'עלה
הזה, באופן להיות צריכה השירה
שעושה נפלאות ניסים שכשרואים
ידי על להתרגש האדם צריך השי"ת,
מהאדם ונדרש והישועות, הניסים
ההרגשים את ולחזק ולהגדיל להרחיב
באופן אצלו שיתרבו ההתרגשות של
בליבו שיעלה בליבו', 'עלה של
ידי על ועוד עוד ליבו ושיגדל
עשה שהשי"ת מהניסים ההתרגשות
בליבו ויעלה מעצמו שיבוא עד עמו,

שירה.

במהענין התורה מלמדנו זה
דאס ישיר', 'אז שנאמר
אין ישיר', 'אז תורה די אונז לערענט
שמשה בעלמא דברים סיפור רק זה
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נוסח ואת השירה את שר רבינו
כהקדמה אלא גאה'. גאה 'כי השירה
השירה. מהו בתורה לנו נאמר לשירה

שכשרואיםענין הוא, השירה
'עלה שיהיה צריך ניסים,
'ס'דארף לגדול, צריכה הלב בליבו',
צו זיך ס'דארף אויפבויען, זיף
ידי שעל באופן הארץ, אין וואקסען
הענין בליבו תעלה הזו ההתרגשות

שירה. של

שירה נקראת התורה

מצוותבסוף נאמרה דברים ספר
כמו"ש תורה, ספר כתיבת

יט)בפסוק לא, לכם(דברים כתבו 'ועתה ,
מצוות של ציוויה הזאת'. השירה את
בלשון נאמרה התורה ספר כתיבת
השירה את לכם כתבו 'ועתה 'שירה',
התורה את מכנה השי"ת הזאת'.

'שירה'. בשם

נדרשללמדך, כולה שהתורה
מהאדם שתצא מאתנו
דארף תורה גאנצע 'די בהתרגשות,
א מיט מענטש דער ביי קומען ַארויס
אצלו תשרה שהתורה התרגשות'.

והתפעלות. התרגשות מתוך

להגיעהאדם להתרגש, צריך
לבוא כך ומתוך לשמחה
את מכנה השי"ת כי שירה. לידי
'דער 'שירה', בכינוי תורתו

תורה די פאר רוהפט אייבערשטער
השירה את לכם כתבו 'ועתה שירה',

הזאת'.

לבא שלעתיד השירה

מבוארכאמור, נוסף מהלך
שמה והיא ברש"י,
בלשון ישיר' 'אז התורה שאמרה
מכאן רז"ל אמרו מדרשו 'אבל עתיד,
התורה'. מן המתים לתחיית רמז
כי עתיד, לשון 'ישיר' נאמרה שלכן
בני ישובו המתים תחיית בשעת

שירה. ויאמרו ישראל

בשעתבני שירה יאמרו ישראל
התרגשות מרוב המתים תחיית
בני עם יעשה שהשי"ת מהניסים

המשיח. בימות ישראל

שירה לידי הנסים ידי על לבא

ניסיםרצון שמחמת הוא, הבורא
הרצון מהם תפרוץ וישועות

ניסים 'וועגען שירה, מיטלומר
אך שירה'. רוהפען ארויס זאל ישועות
אינם והישועות הניסים בשעת אם
מקבלים כי שירה, לידי ובאים מגיעים
קרירות, מתוך והישועות הניסים את
בעמלק לה' 'מלחמה בכלל זה הרי
השם שאין נאמר זה שעל דור'. מדור
שימחה עד שלם הכסא ואין שלם

השמים. מתחת עמלק של שמו
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שהשי"תכשמקבלים ישועות
ניסים ורואים עושה,
זהו קרירות, מתוך מראה, שהשי"ת
פועל השי"ת ה'. כנגד מלחמה הכרזת
הניסים ותכלית וישועות, ניסים
יתקרבו שהאנשים הם והישועות
שיש ירגישו אדם שבני להשי"ת,
עליהם שיש שירגישו עולם, בורא
ב"ה, עולמים בורא בקול לשמוע חיוב
ומצוות תורה לקיים מחוייבים שהם
והישועות הטובות כל מחמת

עמנו. עושה שהשי"ת

האדםהאמת של חייו שכל היא,
היה כן ואם לטובתו, הוא
תהיה האדם חיי שכל הראוי מן
אנו יום בכל שירה. של אחת חטיבה
הדבר עצם על שירה לומר חייבים
ועל מ'לעבט', וואס 'אויף חיים, שאנו
אלא תורתו. את השי"ת לנו שנתן מה
רק השירה. נתקנה לא זה שעל
לומר בליבו עלה אזי נסים כשרואים
כל שעל היא האמת אבל שירה.
צריך הקב"ה, של וטובות ישועות
של באופן האדם של ליבו שיתמלא
רצון זהו שירה'. שישיר בלבו 'עלה

הבורא.

מתוךאך לניסים ניגש כשאדם
את האדם מנתק בזה קרירות,
נאמר זה ועל מהשי"ת, לגמרי עצמו

דור'. מדור בעמלק לה' 'מלחמה

השירהוהנה אמירת של זה בענין
וכמה כמה יש ה' ישועת על
בתורה שנאמרה השירה מדריגות.
ועל סוף, ים קריאת על השירה היא
זה שעל המתים, ותחיית הגואל ביאת
מלבד אמנם משה'. ישיר 'אז נאמר
השירה את לומר אחד כל צריך זאת
הפרטיים הנסים על שלו הפרטי

עמו, האטהנעשים מענשט 'יעדער
שירה אייגענע '.זיין

בישועותעל להתבונן האדם
כמה עמו, עושה שהשי"ת
עמו השי"ת עשה דשמיא סייעתא
ישועות לכמה היום, ועד מעודו
יום דבר האדם זוכה דשמיא וסייעתא

ביומו.

עמו שעושה חסד מכל להתעורר

הבורא

שבניבפרשתן המן בפרשת נאמר
לחם ביקשו ישראל
שני את השי"ת להם ונתן ובשר,

ונאמר ח)הענינים. טז, 'ויאמר(שמות ,
לאכל בשר בערב לכם ה' בתת משה

לשבוע'. בבוקר ולחם

להורידופירש ראה 'ומה רש"י,
בערב, ובשר בבוקר לחם
אפשר שאי כהוגן, שאלו שהלחם לפי
שאלו בשר אבל לחם, בלא לאדם לו
להם. היו בהמות שהרבה כהוגן, שלא
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בשר, בלא להם אפשר שהיה ועוד,
שלא טורח, בשעת להם נתן לפיכך

כהוגן'.

הלחםלכן את השי"ת להם נתן
לטרוח שאפשר בשעה בבוקר
אחד כל שיוכל הלחם, את להכין
שיחפוץ, איך כפי מאכלו את להכין
להם נתן וגם באפיה. או בבישול אם
מלמעלה טל כבוד, בדרך הלחם את
אבל בקופסא. כמונח מלמטה וטל
וגם קשה, בשעה בערב הגיע הבשר
אלא בקופסא, כמונח אליהם הגיע לא
כל העופות. את לתפוס צריכים היו
אבל כהוגן, שאלו שהלחם לפי זה

כהוגן. שלא שאלו בשר

התורה,בדבר אותנו מלמדת זה
עד אונז', לערענט תורה 'די
ידי על להתרגש האדם צריך כמה
שהשי"ת ביותר הקטנה ההטבה
הפשוטה החיבה דרך על עמו, עושה
דער 'פון השי"ת, לו שמראה ביותר
דער וואס חיבה דרך קלענסטער

מענטש'. א ווייזט ַאייבערשטער

לאהמן והשליו חיבה בדרך הגיע ַָ
נתן ולמה חיבה. בדרך הגיע
כמונח חיבה בדרך המן את השי"ת
שיספיקו כדי בבוקר ונתנו בקופסא,
צריך האדם האכילה. קודם לבשלו
עושה שהשי"ת חסד כל על לעמוד
דער אזי 'דאס הבורא, רצון זהו עמו,

בכל ישמח שהאדם השם', רצון
כל על להשי"ת ויודה חסד מעשה

השי"ת. עמו שיעשה חסד

דערפילט"דאס דארף הארץ
דעם לויבען און ווערען
איינער יעדער עולם, של רבונו
איינער יעדער טובות. זיינע אויף
טובות די באטראכטען זיך זאל
האט אייבערשטער דער וואס
דער וואס איהם. מיט געטוהן
איהם האט אייבערשטער
דער ביז געטוהן און געשטעלט

ד טאג. וואסהיינטיגען ה' חסדי י
מיט זיך פיהרט אייבערשטער דער
און טאג, היינטיגען דעם ביז איהם
און יעצט, איז ער וואס מצב דער
איהם מ'האט וואס מצב דער
די אין צוגעברענגט און צוגעפיהרט
רצון דער איז דאס יאהרען. אלע
ישיר 'אז דער איז דאס און ה',

משה'".

שישירוזהו בלבו 'עלה ישיר', 'אז
צריך האדם של ליבו שירה'.
אחד כל להשי"ת, בהודאה להתמלא
על עמו. עושה שהשי"ת הטובות על
שהשי"ת בטובות להתבונן אחד כל
העמידו שהשי"ת מה עמו, עשה
היום ועד מעודו טובות עמו ועשה
עושה שהשי"ת ה' חסדי על הזה,
המצב הזה. היום ועד מעודו עמו
אותו שהביאו והמצב בו עומד שהוא
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רצון זהו הללו. השנים בכל השמים מן

משה'. ישיר 'אז וזהו הבורא,

והביטול הקרירות רעת

השי"תאך לניסי שמתייחס מי

בכלל זה הרי ח"ו, קרירות מתוך

דור'. מדור בעמלק לה' 'מלחמה

'דערהענין יותר, עמוקה הוא בזה

הנה ווייטער'. נאך גייט ענין

כשעושים נחשב ליצנות של הענין

שפעטען, 'לאכען, דבר, מאיזה צחוק

הוא, הליצנות מהות מאכען'. ביליג

הדבר, חשיבות ביטול ההוזלה,

זאכען', פון חשיבות 'אראפרייסען

הדברים, חשיבות ביטול של המידה

דבר, כל לקרר מדבר, להתפעל שלא

הליצנות. של מהותה זהו

שלהליצנות ההרגש באדם מביא

'ליצנות דברים. ביטול

דער מענטש א ביי ארויס ַרוהפט

לבוא זאכען', מאכען מבטל פון הרגש

חשיבות לבטל וביטול, קלות לידי

דבר, כל ביטול של המידה הדברים.

ישיר 'אז של הענין של ההיפך זהו

מעשה בכלל נכללת והיא משה',

לבטל בדרך', קרך 'אשר עמלק,

דבר. כל של החשיבות

הליצנות חומר

ליצנות,זהו של המידה של התוכן
שעושים הוא שהתחלתו אלא
דבר. מאיזה או אדם מאיזה ליצנות
הוא הליצנות מידת שורש אבל
וביטול קלות של ציגאנג לאדם שיהיה
מידת שורש זהו לענינים. או לאנשים

הליצנות.

אחתלכן ליצנות למה חידוש אין
וטעם תוכחות. מאה דוחה
מה הוא התוכחה ענין כי הוא, הדבר
עצמו, את שיתפוס לאדם שמראים
נעמען', צוזאמען זיך זאל 'ער
וחשבון. דין ויתן להתבונן ושיתחיל
האדם נעשה הליצנות ידי על אבל

ללץ.

למהואם יש חשיבות איזה כן,
חבית לתוך מים ששופכים
א פאר 'וואס לו, יש ערך איזה ַנקובה,
הליצנות וגם האבען'. עס וועט ווערד
הליצנות החבית. את מנקבת עצמה
וכשהאדם לקל. האדם את הופכת
במה יש חשיבות איזה קל, הוא
הנקובה. החבית לתוך מים ששופכים

מאההענין דוחה אחת ליצנות של
שכוחה הכוונה אין תוכחות,
של מכוחה גדולה אחת ליצנות של
שהליצנות אלא תוכחות. מאה
כי האדם, של קיבול הבית את מנקבת
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כל ומקבל לקל, ונעשה נהפך הוא

אלעס נעמט 'ער קלות, מתוך ענין

יועילו מה וממילא גרינגקייט', א ַמיט

כי בו, יכנסו ואיך תוכחות המאה

לא התוכחות קל, אדם שהוא מאחר

בו. נכנסים

שללפעמים קבוצה עומדים

אחד שם ועומד אנשים,

גם לו שיש ואפשר חריפה, לשון בעל

מכל וליצנות צחוק והוא טוב, כשרון

בכל מוצא והוא אדם, ומכל מעשה

ולצחוק, לבטל שאפשר מה מעשה

מצוה ומכל ורבי רב מכל אחד, מכל

ענין. ומכל

דברגם מכל ליצנות שעושה מי

שום שאין אומר שהוא חיצוני,

טוב ראש לו ויש דבר, בשום חשיבות

לבטל איך יודע והוא חריפה, ולשון

וזהו ליצנות, כולו כל זהו דבר, כל

משה'. ישיר 'אז של ההיפך

ודיברלדוגמא, דרשה, דורש הרב

בכמה התעוררות דברי

ואומר מגיע וכשאחד ענינים, וכמה

כבר שהם אמר שהרב דברים על

שאינם או מקום, באיזה כתובים

ליצנות, של בגדר זהו בכלל, כתובים

כל את מהשומעים מבטל הוא כי

הדרשה, של והרושם ההתעוררות

עמלק. כמעשה וזהו

במצריםהשי"ת ניסים עשה
עשה ומה סוף. ים וקריעת
את להכחיש בא לא עמלק עמלק,
יכול היה לא גם הוא - המעשה

מ הדבר, את שראהלהכחיש אחר
אבל שבעולם. המים כל שנבקעו איך
בזה יש מה וכי ואמר, הגיע הוא
איז', וואס 'איז המימות, כל שנבקעו
בבני להילחם יוכל לא זה מחמת האם
הוא נבקעו. שהמים בגלל ישראל
יוצא שהוא איך לכולם יראה

להילחם.

לאהאמת בעצמו שהוא הוא,
אבל במלחמה. הצליח
האמבטי שנתקררה הצליח, זה בדבר

הרותחת.

פרעהואם נגד האדם, ישאל שאול
ידי על עצה השי"ת מצא
עשה השי"ת כן וכמו המכות, עשרת
כל שנבקעו באופן סוף ים קריעת
אפשר אי האם שבעולם, המים
עמלק. של רשעותו נגד עצה למצוא
בני שישרפו לעשות יכול היה השי"ת
הרותחת לאמבטי שכשנכנסו עמלק,
שרוף שיצא לעשות יכול השי"ת היה

שימות. עד לגמרי

לעשותביד היכולת היתה השי"ת
בבני להילחם עמלק שכשהגיע
ושחין ברד עליהם שירד ישראל,
בדרך, קרך היה לא ואז כולם, וימותו



יושר בשלח-נתיבות יד

שלימה. והכסא שלם השם היה ואז

מיד לעשות היכולת היתה ה' ביד

אמחה'. 'מחה

אתהלא השי"ת שלח פרעה על

ושחין ברד המכות, עשרת

המכות ירדו לא ולמה המכות, ושאר

ולמה מפרעה, יותר שגרוע עמלק, על

רק והיה בשלימות, כמעט עמלק יצא

עמו ואת עמלק את יהושע 'ויחלוש

חרב' יג)לפי יז, מחה(שמות לא ולמה ,

שהיה כמו עמלק, את מיד השי"ת

פרעה. אצל

שישוהביאור שבמקום הוא, בזה

נותן בחירה, של ענין

ולכן הבחירה. את לאדם השי"ת

האדם אם ליצנות, של ענין כשיש

את לו נותן השי"ת בליצנות, בוחר

אף ועל ליצנות, של האפשרות

אין תוכחות, מאה ידחה שהליצנות

בחירה. שיש לפי יהיה, כך נמי, הכי

מהוזהו השי"ת של החשבון

נתן לא מצרים יציאת שבשעת

נתן לעמלק ואילו להתחזק, לפרעה

אף על ישראל. בבני להילחם רשות

של החשבונות את יודעים אנו שאין

היה. כך אבל השי"ת,

עושיםליצנות הזולת וביטול

ורואים האדם. על רושם

עמלק של והקלות הליצנות שלאחר

הגלויים הניסים על רושם נעשתה

מצרים, יציאת בשעת השי"ת שעשה

ירגזון עמים 'שמעו היה זה שללפני

קריעת שניסי פלשת', יושבי אחז חיל

העולם, כל על רושם עשו סוף ים

היה ואעפ"כ נתפחדו, העולם שכל

הדבר. על רושם לליצנות

רושםאם לליצנות שיש שכן כל כן,

לאדם, שיש התעוררות כל על

דומה אינה שלנו ההתעוררות הלא כי

ים קריעת בשעת שהיתה להתעוררות

הניסים את ראינו לא אנו סוף.

כמה אחת על כן ואם האלו, הגלויים

כל על רושם עושה שליצנות וכמה

שהקלות לאדם, שיהיה ההתעוררות

ההתעוררות. את תדחה והזלזול

ההיפך.אך שיהיה הוא הבורא רצון





שלג השלימה רפואתו לטובת נתנדב זה ליון

שליט"א מקאסוב האדמו"ר מרן כ"ק

זי"ע הישיבה ראש מרן תלמידי מוותיקי

מרומים שוכן מלפני רצון ויהי

במהרה שלימה רפואה שישלח

רבי מרן מלכהלכ"ק בן פייוויש שליט"אשרגא

והפצתה התורה לימוד ובזכות

בתושחו"י, בקרוב ולרפו"ש ולרחמים לזכות לו תעמוד

אכי"ר


