
כאיש אחד בלב אחד כנגד 
בלב אחד כאיש אחד

אחד'.  כאיש  אחד  'בלב  אחריהם'  'נסע 
יתרו  בפרשת  ישראל,  בני  כלפי  ולקמן, 
עה"פ 'ויחן שם ישראל', כתב רש"י  'כאיש 

אחד בלב אחד'. וצ"ב. 

ומידידי הרב שרגא שחר שליט"א שמעתי 
לבאר, דאצל כלל ישראל, ה'לב אחד', היינו 
בעצם  היותם  מכח  הוא  המשותף,  הרצון 
אחד',  'בלב  אחד'  'כאיש  וזהו  אחד'.  'איש 
שמשום שהם 'איש אחד' הם היו 'בלב אחד'. 
אבל אצל העכו"ם, אין דבר אמיתי שמאחד 
ורק  אחד'.  'איש  אינם  הם  דבעצם  אותם, 
'לב  משותף,  רצון  שהוא  איזה  להם  כשיש 
כאן  כגון  מסויימת,  מטרה  בשביל  אחד', 
כ'איש אחד'.  בנ"י, הם נעשים  לרדוף אחד 

בא  אחד'  שה'כאיש  וזהו 
אחר ה'בלב אחד'. ודו"ק.     

ג' סעודות בשבת 
מג' פעמים 'היום' 

'ת"ר  ב'  קי"ז  שבת  בגמ' 
אדם  חייב  סעודות  כמה 
וגו'  שלש'  בשבת  לאכול 
דרשו  אחד  מקרא  'ושניהם 
היום  אכלוהו  משה  ויאמר 
היום  לה'  היום  שבת  כי 
'רבי  בשדה'.  תמצאוהו  לא 
חידקא סבר הני תלתא היום 
לבר מאורתא'. עיי"ש בסוגי'. 

הלימוד,  הוא  היאך  וצ"ב, 
ג'  שצריך  'היום'  פעמים  ג'  שכתוב  מכך 
סעודות. ועיי"ש במהרש"א שביאר שהענין 
הוא כאילו כתיב ג"פ 'אכלוהו היום', ונמצא 

שיש כאן ג' פעמים אכילה, עיין בדבריו. 

אמנם בפשוטו נראה דהענין הוא, שמכך 
שכתוב ג"פ היום לומדים שיום השבת נידון 
מוגדר  השבת  ביום  שלב  שכל  ימים.  כג' 
כיום לעצמו. ומכיון שכתוב 'אכלוהו היום' 
ממילא  השבת,  ביום  לאכול  ענין  שיש 
פשוט שיש לאכול סעודה בכל שלב מיום 

השבת שהוא מוגדר 'יום' לעצמו. 

בשבת.  שיש  תפילות  הג'  מענין  וכידוע, 
שזהו משום שכל שלב ביום השבת, ערבית 
לעצמו  'מועד'  כאילו  הוא  ומנחה,  שחרית 

שמחייב תפילה מיוחדת לעצמו. 

'בה  בתפילה,  הנוסח  מענין  ג"כ,  וכידוע 

שלב  הוא  השבת  ביום  שלב  שכל  בם',  בו 
'נקבה' והיום  לעצמו, שהלילה הוא בחינת 
יחד.  שניהם  של  הזיוג  הוא  והמנחה  'זכר' 

והארכנו בכ"ז במקו"א. 

פעמים  כמה  ג"כ  שמעתי  ענין  ובאותו 
בענין  שליט"א,  ארלנגר  יצחק  ר'  מהגאון 
ל"צ  שבשבת  שבת,  של  חדשות'  ה'פנים 
בשבע ברכות פנים חדשות בהיות והשבת 
שהתינח  צ"ב,  ולכאו'  חדשות.  הפנים  היא 
שכבר  אחרי  ביום,  אבל  הלילה,  בסעודת 
הפנים  הם  מה  אתמול,  השבת  הגיעה 
חדשות שעכשיו. רק הן הן הדברים, ש'יום 
השבת' הוא 'פנים חדשות' מהלילה, שזוהי 
השבת.  של  אחרת  ובחינה  אחרת'  'שבת 
האריז"ל,  עפ"י  לנוהגים  שידוע  ]וכפי 
פוטרת'  'לא  שבת,  ערב  של  שהטבילה 
שבת  דלפני  בבוקר.  שבת  של  מהטבילה 
נוספת,  טבילה  צריך  בבוקר, 
אחרת',  'שבת  כאילו  שזוהי 
טבילה  שמזקיק  אחר  ומועד 

לעצמו[. 

איסור בישול ואפיה 
של המן בשבת

ואת  אפו  תאפו  אשר  'את 
ולכאו'  בשלו'.  תבשלו  אשר 
אפשר  היה  שהלא  צ"ב, 
להרגיש במן את כל הטעמים, 
לבשל  צריכים  היו  ולמה 

ולאפות. 

ומכבר ראיתי בפירוש בעלי 
התוס' כאן, שכתבו, שלחשוב 
והיה  ואפיה,  כבישול  חשיב  הטעם,  את 
חשיב  זה  דגם  בשבת.  זאת  לעשות  אסור 
'לבשל  צריכים  היו  וע"כ  ואפיה.  בישול 
והוא  מבעו"י.  כך,  לחשוב  היינו  ולאפות', 
העיר  אמונה'  שב'דרך  ]ושו"ר  רב.  חידוש 
בזה כבר, 'איזה מתקן זה והרי אין זה תיקון 
ק"א  בסנהדרין  דאיתא  מהא  ומ"ש  טבעי', 
ועקרבים  נחשים  לחישת  ללחוש  דשרי  א' 
בשבת ואין בכך משום צידה. ופירש המ"ב 
הלחש  דע"י  דאע"ג  קמ"ג  ס"ק  בסי' שכ"ח 
אינו יכול לזוז ממקומו עד שנוכל לתופסו 
שרי מטעם שאין זה צידה טבעית. ועיי"ש 

מה שיישב[. 

א',  ע"ה  דביומא  לבאר,  יש  ובפשוטו 
מבואר דרק לצדיקים ירד אפוי, אבל לשאר 
העם ירד 'עוגות' היינו קודם אפיה. עיי"ש. 
ובישול  אפיה  איסור  יש  לדידהו  וממילא 

בשבת. ודו"ק.
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בס"ד

כלל  "...דאצל 
ה'לב  ישראל, 
היינו  אחד', 
המשותף,  הרצון 
היותם  מכח  הוא 
'איש  בעצם 

אחד......"

שיר של יום
'על מה עשה ה' ככה... מה חרי האף 

הגדול הזה'

לתרומת למען 
הקדשת והפצת 

העלון נא 
לשלוח אימייל:  
shirimeerog@

gmail.com 

כשקורה דבר נורא כזה, מה שקרה בשבת קודש שעברה, זה 
מציב לפתחנו ומחשבותינו מיד 'כמה סוגיות', ופעמים שמרוב 
'הסוגיות' עלולים להתבלבל ולשכח את אשר מוטל לעת אשר 

כזאת. 

משהו,  מחדש  שאני  חושב  ואינני  פשוטים,  דלהלן  הדברים 
אבל רק אולי 'לסדר' קצת את המחשבות, בס"ד - 

כבר  דלהלן  שהדברים  מעלה,  לאנשי  לא  אם  כלל,  בדרך 
פשוטים אצלם, הנושא הראשוני עמו מתמודדים במצבים מעין 
אלו, זהו ה'פחד', וה'שיתוק' הבא בעקבותיו. ונאמר את האמת, 
'פחד  שיש  המבוגרים,  שלנו,  גם  אלא  הילדים  של  דוקא  לאו 
וחרדה' ללכת ברחוב וכדו', ונוסף לזה, כמובן, גם החרדות של 

הילדים, והשאלה 'מה לומר' ומה 'לא לומר' וכדו'.

וכלפי הנושא הזה, ]הגם שאינני איש חינוך ולא איש מקצוע, 
והמבינים  המורים  לו  שמורים  וכפי  כהבנתו  יעשה  אחד  וכל 
'שלכל כדור  בדבר[, ברור, שריבוי דברי אמונה ובטחון, להבין 
משאר  וכדו'  אנשים'  אלא  נופלים  מטוסים  וש'לא  כתובת',  יש 
בסיסיים  דברים  הם  אלו  הללו,  והנכונים  הידועים  הדיבורים 
וכמו  בבית.  עליהם  ולדבר  בהם,  להתחזק  כדאי  שאכן  ונכונים 
שאמר לי אחד מידידי, אברך מופלג שליט"א, בבוקר יום השבת, 
את  להרגיע  כדי  השבת'...  ב'שולחן  בבית  שיאמר  מה  שזהו 

הילדים שלא יפחדו כעת ללכת ברחוב וכדו'.

ה'חיבה  את  גם  להכניס  נצרך,  ואף  ודאי,  ניתן  הזה,  ובנושא 
יתירה' של הקב"ה, שמתגלית אפי' בתוך מצבים נוראים כאלו. 
שהמחבל  ה',  חסד  את  לראות  אפשר  ההסתרה,  בתוך  גם  איך 
אנשים  פחות  שהיו  בזמן  אחרת,  ולא  זו  בשעה  דוקא  הגיע 
ברחוב וכדו' וכדו'. שברור שדברים מעין אלו, שהם ודאי נכונים 
בכאלו  שיש  והנוראות  הפחד  עוצמת  את  מורידים  וברורים, 

מצבים. 

*
אמנם יש לשים לב, שהנושא של 'אמונה ובטחון' לא יהיה רק 
בשביל 'הרגעה עצמית', אלא ה'אין עוד מלבדו' זהו נושא עקרוני 
בו. שצריך להתחזק באמת  ודאי, שצריך להתחזק  מצד עצמו, 
ובתמים, בהבנה ברורה ובהירה, 'מי כאן בעל הבית', באמת. הרי 
כל אחד מבין שלא השמאל יעזור כאן וגם לא הימין, לא שר כזה 

ולא שר כזה, אלא רק 'אין עוד מלבדו'...

לדברי  טוב,  מה  בעיתו  דבר  בבוקר,  בש"ק  שראיתי  וכמו 
החת"ס הנפלאים בקרא ד'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד 
בוקר'. ואני כותב את הדברים בשפה שלי, ואיך שאני מבין, אבל 

זהו מה שהבנתי מתוך דבריו – 

שרצו  כאלו  היו  מסתמא  הרי  בכורות',  ב'מכת  באמת  שהנה 
לצאת החוצה לראות האם מתקיימים הדברים של משה רבנו, 



יציאת מצרים – וקריעת 
ים סוף 

מה  זהו,  ביאור  הצריכים  מהדברים 
נתחדש בקריעת ים סוף יותר ממה שהיה 
ביציאת מצרים. ולמה 'מלכותך ראו בניך' 
רק כש'בוקע ים לפני משה', ולמה במצרים 

לא נחשב ש'ראו מלכותו' ית'. 

וידוע לומר, והארכנו בזה בגיליון בשנה 
היינו  בניך,  ראו  שה'מלכותך'  שעברה, 
שראו אז את ה'ה' ימלוך לעולם ועד', את 
שכתוב  כמו  מילתא',  תליא  הב'עתיקא 
בזוה"ק, שראו את הנהגת ייחודו ית', ]וכמו 
'ה'  שמבואר בדברי התרגום על פסוק זה, 
עלמיא'[,  ולעלמי  לעולם  קאם  מלכותיה 
איך שהעולם ודאי יגיע לתיקונו והוא צועד 
למה  צ"ב,  עצמו  שזה  אלא  זאת.  לקראת 
זכו לראות זאת דוקא אז בקריעת ים סוף, 

ולמה ביציאת מצרים לא ראו זאת. 

'שירה'  אמרו  לא  ישראל  שכלל  ומה 
הנס  למה  צ"ב.  ג"כ  הים,  על  דוקא  אלא 
שעורר  הוא  דוקא  סוף'  ים  'קריעת  של 
גופא  היציאה  על  ולמה  לשירה,  אותם 
י"ל,  אולי  הפשט  ]וע"ד  שירה.  אמרו  לא 
שכל עוד לא טבעו המצרים בים, עוד לא 
הרגישו כלל ישראל משוחררים לגמרי, ורק 
כשראו אותם שטבעו בים הרגישו 'יוצאים 
ממצרים', משוחררים מכל עול מצרים, ואז 

אמרו שירה[.  

ובעצם השירה, יש לעיין, שכידוע בחז"ל, 
ומכאן  'לדורות',  היינו  'לאמר'  ישיר'  ה'אז 
הים  שירת  לומר  בהלכה  דאיתא  למה 
'אומר  של  בעיה  בזה  אין  ולמה  יום,  כל 
ומגדף,  כמחרף  הוא  שהרי  יום'  בכל  הלל 

כדאיתא בשבת קי"ח ב'. 

עוד יש להעיר, בדברי חז"ל עה"פ 'תורי 
זהב נעשה לך עם נקודות הכסף', שמכוון 
זהב  'תורי  מצרים,  וביזת  הים  ביזת  כנגד 
נקודות הכסף  הים עם  ביזת  זו  לך  נעשה 
זו ביזת מצרים'. ]מכילתא דר"י בפרשת בא 
מבואר,  פי"ג[  ]נשא  ובמד"ר  י"ג[.  פרשה 
וביזת  זהב,  לתורי  נמשלה  הים  שביזת 
'שכשם  משום  הכסף,  לנקודות  מצרים 
שהזהב נחמד ויקר מן הכסף כך היתה ביזת 

הים גדולה משל מצרים'. 

המצרים  שעד שטבעו  י"ל,  הפשט  וע"ד 
בים, היתה ביזת מצרים אצלם רק בתורת 
]ויש  רעהו',  מאת  איש  'וישאלו  'שאלה', 
המקרה,  צד  על  לא  שזה  יותר,  להוסיף 
מהם  ליקח  ולא  'לשאול'  דוקא  שהצטוו 
נותנים להם  במתנה, דנראה שגם אם היו 
ולא  ופחד,  אונס  מחמת  זה  היה  במתנה 
שבאמת רצו להביא להם, באופן שזה ניתן 
להחזיר'[.  'ע"מ  'שאלה',  בתורת  רק  להם 
ורק בקריעת ים סוף שטבעו המצרים בים, 
ממונם,  את  להחזיר  צריכים  היו  לא  ושוב 
זכו מעתה גם בביזת מצרים באופן המועיל, 
הים  שביזת  לפי"ז,  הפסוק  מאד  ומדוייק 
היתה 'עם' נקודות הכסף, עם ביזת מצרים, 
ביזת מצרים,  גם על  הים השליכה  שביזת 
באופן, שבביזת הים זכו ג"כ בביזת מצרים. 

אלא שזה עצמו צ"ב, בפנימיות הדברים, 
למה זכו בביזה באופן המועיל רק בקריעת 
הרכוש  את  לקבל  יכלו  לא  ולמה  סוף,  ים 
מוכיח  וזה  המועיל.  באופן  ביציאה  כבר 
לה  שזכו  ורוממות  'גדלות'  איזו  על  ודאי 
דוקא בקריעת ים סוף, מה שעוד לא היה 

ביצ"מ. וצ"ב.

מאד,  נאה  הערה  להעיר  שמעתי  עוד 
על  תביעה  שהיתה  בחז"ל  דאיתא  במה 
ישראל בים סוף, ש'הללו עובדי ע"ז והללו 
עובדי ע"ז', וה'הללו עובדי ע"ז' ודאי היה 
במצרים, ולמה א"כ כלפי 'מכות מצרים' לא 
'הללו'  של  זה  קטרוג  שהיה  בחז"ל  נאמר 
במכת  למה  להעיר,  יש  וביותר  'והללו'. 

חושך שמתו ד' חמישיות מכלל ישראל, לא 
נאמר הקטרוג הזה למה 'הללו', החמישית 
ע"ז'.  'עובדי  הם  והרי  ניצלים  שניצלת, 
ואם מה שהם 'עובדי ע"ז' זוהי סיבה שלא 
גם  י"ל  כן  סוף,  ים  ולקריעת  לגאולה  יזכו 
הד'  כלפי  חושך,  במכת  כבר,  במצרים 

חמישיות מכלל ישראל גופא. 

עוד יש להעיר, שהנה אנחנו מכירים ד' 
לשונות של גאולה שהיו במצרים, 'והוצאתי' 
ים  ובקריעת  'ולקחתי'.  'וגאלתי'  'והצלתי' 
'ישועה',  נוסף,  גאולה  לשון  מצינו  סוף 
ה'  'ויושע  ה',  ישועת  את  וראו  'התייצבו 
ביום ההוא את ישראל מיד מצרים'. וכ"ה 
לי  ויהי  קה  וזמרת  'עזי  גופא,  בשירה  גם 
'אם  ח',  ג'  בחבקוק  גם  ]ועיין  לישועה'. 
בים עברתך כי תרכב על סוסיך מרכבתיך 
ישועה'[. וצ"ב למה יציאת מצרים גופא לא 
מוגדרת ישועה של הקב"ה, ]שהיה אפשר 
לכאו' לומר גם לשון של 'והושעתי'[, ולמה 

רק קריעת ים סוף נקראת 'ישועה'. 

*
והנני כותב כפי מה שהבנתי והתעוררתי 
מדברי הגאון הגדול ר' נתן רוטמן שליט"א 
]מ'שיעורי מורנו הרב נתן רוטמן', 'בראשית 
מרובה  ובתוספת  בשינוי,  יתכן  שמות'[,   –

בס"ד –

איתא בחז"ל, ]תנחומא פרשת שופטים[ 
לבת  דומה,  הדבר  למה  משל  'אריב"ל 
הלסטים  והיו  בדרך  עוברת  שהיתה  מלך 
אל  צועקת  התחילה  בה,  משתעבדין 
מתאוה,  הייתי  לכך  המלך  אמר  המלך, 
תלו  במצרים,  משועבדים  היו  ישראל  כך 
עיניהם לשמים שנאמר ויאנחו בני ישראל 
ויזעקו, הוציאם הקב"ה. והיה  מן העבודה 
מתאוה לשמוע תפילתם ולא היו מתפללים, 
ורדף  וחילו  פרעה  להם  גירה  עשה,  מה 
שהקריב  הקריב,  ופרעה  שנאמר  אחריהם 
בני  ויצעקו  מיד  לתפילה,  ישראל  בני  את 
ישראל אל ה', לכך כתיב יונתי בחגוי הסלע 
בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעני 
במצרים,  ששמעתי  הקול  אותו  קולך,  את 
את  הרם  ואתה  למשה  הקב"ה  אמר  מיד 
מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבואו 

בני ישראל בתוך הים ביבשה'. 

וכמדומה, שדברי חז"ל כאן הם ה'מפתח' 
לכל הסוגי'. 

אחר  מתפללים',  היו  שה'ולא  שנראה 
ש'הוציאם הקב"ה', לאו היינו במקרה, שלא 
ולכן  עליה,  להתפלל  צרה  איזו  להם  היה 
הקב"ה 'סידר להם' איזו צרה שיהיה להם 
על מה להתפלל. אלא יש כאן משהו מאד 

עקרוני. 

שמכניע  הוא  שהקב"ה  לתפוס,  שאפשר 
וכלל  בלבד,  שלו  ענין  וזהו  פרעה,  את 
הצד'.  'מן  רק  כאילו  בזה  עומדים  ישראל 
שהקב"ה צריך שיהיו לו 'עבדים', שיעשו אי 
אלו רצונות שלו, ובשביל שיהיו לו עבדים 
ועמו.  פרעה  עם  החשבון'  את  'סוגר  הוא 
לכלל  קשור  לא  העולם,  את  מנהל  והוא 
לו  יש  העולם,  מערכת  בתוך  ורק  ישראל, 
את ישראל לעבדים שיעשו אי אלו רצונות 

שלו. 

וממילא, כשהקב"ה הוציא את עם ישראל 
ממצרים, ומעתה הם 'עבדיו', ]שעד עכשיו 
הייתם עבדים לפרעה ומעתה אתם עבדים 
לקב"ה, שזה קרה כבר בליל יצ"מ[, מעתה 
אין להם מה לדאוג ממצרים, שהקב"ה הוא 
וזהו  לבדו,  החשבון'  את  איתם  ש'יסגור 
שהנהגת  אליהם,  קשור  שלא  שלו,  עסק 
אליהם,  קשורה  לא  הרע,  והכנעת  העולם 

וזהו ענין של הקב"ה.  

ובחש'  'הרחש  כל  את  ולשמוע  ולראות  מתקיימים,  לא  או 
סביב דברי משה רבנו, ולזה ציותה התורה, 'שלא לצאת מן 
הבית עד הבוקר', להישאר סגורים בבית, ולהתחזק באמונה 

ובבטחון, ועי"ז יזכו להיגאל ולצאת ממצרים. 

ובדבר זה אנו אכן צריכים מאד להתחזק. 'לא לצאת מהבית', 
'לא לצאת החוצה', לראות ולשמוע איך רואים ומדברים בחוץ 
על הדברים. איך כל אחד, מימין ומשמאל מתפאר ש'הוא' זה 
שיצליח למגר את התופעה וכדו' וכדו'. אלא להישאר נקיים, 

צלולים בדעת התורה, בהבנה ברורה ש'אין עוד מלבדו'. 

והגם שצריך לעשות השתדלות, ואם צריך לשים שומרים 
את  לשכוח  לא  חייבים  אבל  שצריך,  ודאי  וכדו'  ושוטרים 

העיקר...

*
משפחתי  עם  שבת  בליל  שיצאתי  יעקב,  נוה  וכתושב 
ל'שלום זכר' משפחתי, ]אגב, בלי שידענו מכלום. ורק תוכ"ד 
הדרך התחלנו לקבל את ה'שמועות'[. אני יכול להעיד, שהיה 

פחד לחזור הביתה בלילה... 

כן, כאן בארץ ישראל, מדינת היהודים, בליל שבת, היה פחד 
אמיתי ללכת ברחוב ולחזור הביתה. 

בחו"ל  היהודים  למצב  זה  את  משוה  לא  שאני  נכון,  אז, 
במדינות אויב, שהם ודאי חיו בפחד מתמיד כל הזמן, ותמיד 
הרגישו שאין להם 'קרקע יציבה' ללכת עליה, וכאן אנחנו לא 

בכזה מצב בס"ד. 

שוא  עיר  ישמור  לא  ה'  ש'אם  להבין  מעורר  ודאי  זה  אבל 
דיבורים  ואחד  באלף  ולנפנף  לברבר  ויכולים  שומר'.  שקד 
מדינה  לשבש  מצליח  קטן  אחד  ומחבל  שונים,  ואיומים 

שלימה עם צבא מיומן, ולהכניס את כולה לפחד... 

והוא, שאנחנו  נושא',  'תת  יש כאן עוד  ]ובמאמר המוסגר, 
בגלות. וצריך להפנים את זה. שאכן מפחיד ליסוע בכבישים 
הגאוה  וכנגד  שונים.  במקומות  ללכת  ומפחיד  מסויימים, 
וכדו',  מקום  בכל  וליסוע  ללכת  ואפשר  ו'אנחנו',  ש'אנחנו' 
כלפי  אלא  בדוקא,  מסויים  מישהו  כלפי  מדבר  לא  ]ואני 
ולא  בתוכנו,  גם  רבים,  רבים  אצל  הרווחת  כזו  דעת  תפיסת 
רק בציבורים אחרים[, צריך להתחזק ב'הכנעה' וענוה, להבין 
'כבשה אחת  'בעלי הבית', מצבנו הוא מצב של  שאנחנו לא 
בין שבעים וזאבים', ורק המורא שהקב"ה מטיל עליהם הוא 
שיכול לנו, ולעולם יש רק בעל הבית אחד, יחיד ומיוחד, ורק 
אליו אנחנו צריכים לפנות ורק אליו לייחל, שיראה בעוניינו 
ויצילנו מכל גזירות קשות ואכזריות, ויגאלנו בגאולה שלימה 

במהרה בימינו, אכי"ר[.

*
סוגיה',  ל'עוד  הדעת  את  ליתן  שצריך  ודאי  זה,  כל  ואחר 
שהיא אולי החשובה ביותר, וזהו להבין 'על מה עשה ה' ככה'... 
להבין שהצרות הקורות הם לא במקרה, והקב"ה מדבר בהם 
אלינו, שנתחזק בעבודתו ונשוב אליו. וכמו שידועים הדברים 

מדברי הרמב"ם בהלכות תעניות. 

'להסתכל לצרה  כאן צריך, מה שנקרא,  הזו,  וכלפי הסוגי' 
בעינים', להבין את עוצמתה, ולא לומר שבעצם זה לא נורא, 
של  ובסופו  נכון,  ודאי  שזה  שאף  וכו',  וכו'  לטובה  רק  וזה 
דבר הקב"ה שהוא ודאי טוב ומטיב, עושה הכל רק לטובה. 
להבין  צריך  בתשובה,  ולשוב  להתחזק  הוא  כשהנושא  אבל 
למי שמקבל סטירה של  ואבוי  ואוי  לחי'.  ש'קיבלנו סטירת 
חינוך, והוא לא מתייחס אליה, וחושב שהיא בעצם 'סטירה' 

של חיבה. 



הנכונים  הדיבורים  שכל  להיזהר  צריך  הזו,  ב'סוגי'  וכשעסוקים 
והאמיתיים, על ה'חסד' ה' שהתגלה בתוך ההסתרה, וכמו שכתבנו 
שלא  להתחזק.  שצריך  הברורה,  החובה  את  יטשטשו  לא  לעיל, 
יטשטשו שקרה כאן משהו 'נורא ואיום', ושהיתה כאן 'מידת הדין' 

נוראה, שבאה לומר, 'שובו בנים שובבים'... 

אז נכון, שאפשר לגשת לנושא הזה, רק אחרי שפנויים ורגועים 
לשמוע, וכנ"ל, ובשביל להיות פנוי ורגוע, בלי חרדות וכדו', צריך 
לשמוע ולומר את כל הדיבורים על ה'חסד' ה' ועל טובת ה' שישנה 
בכל דבר. אבל אחרי שעוברים לשלב הבא, לנושא הזה של החיזוק, 
כאן צריך לא להתבלבל. ולהבין שהיתה כאן 'מידת הדין'... וצריך 

לדאוג לפייס את מידת הדין... 

*
ואינני בא לומר כאן מה להתחזק ובמה להשתנות. וכל אחד לפי 

ענינו ישתדל בזה. 

ורק ע"ד הצעה, וכפי שאמר לי ג"כ מאחד מרבותי שליט"א, אפשר 
בענין  התחזקות  על  אולי,  מרמז  'הפיגוע'  של  שהעיתוי  להציע, 
'שבת קודש', שהשבת קודש צריכה להיראות אצלינו אחרת מאיך 
שהיא נראית, הן בחיזוק בהלכותיה ובעניניה, והן בניצול הזמן בה 

לתורה, ובפרט בלילי שבת. 

בשבת  התפילה  אחרי  חסד'  ב'אהבת  שב'קביעות'  עוד,  ואוסיף 
בבוקר, בדיוק השבת, למדנו בס"ד, מה שאומר הח"ח, בחלק שני 
פרק עשירי, אודות מי שלא עושה חסד בממונו, ש'מארה נשתלח 
בנכסיו ויורדין לכליון עי"ז', והח"ח מסביר, דהטעם לזה זהו משום 
שהיא מדה כנגד מדה, 'דלפי שהוא צר עין ואינו רוצה לעשות שום 
כח  שורה  נכסיו  על  גם  משלו,  לההנותו  חבירו  עם  ורחמים  חסד 
הדין הגמור בלי שום חסד כלל, וממילא מוכרח להיות ביתו חרב 

עי"ז, כידוע, דעל מידת הדין לבדו אין העולם יכול להתקיים'. 

ואם באנו א"כ לעורר על עצמינו 'מידת הרחמים', שלא תשלוט 
בנו רח"ל מידת הדין, ככל שנרבה בעשיית חסד ורחמים עם אחרים, 

כך תתעורר מידת החסד והרחמים עלינו.

בשמואל  שכתוב  מה  על  ואומר  מגדרו,  יוצא  שם  שהח"ח  וכמו 
ב', שכשבא נתן הנביא לדוד ואמר לו איך שלרש היתה רק כבשה 
אחת קטנה, ובגודל עניותו גדל אותה, מפתו אכלה ומכוסו שתתה, 
בן  כי  ה'  'חי  ואמר  דוד  ופסק  וגזל אותה ממנו ושחטה,  ובא אחד 
דהמתבונן  חמל'.  לא  אשר  ועל  וגו'  זאת  העושה  האיש  הוא  מות 
בקרא יראה, דעיקר העונש שענשו למיתה הוא על אשר לא חמל 
על העני, ]דעל עצם הגזלה כבר קנסו שישלם ארבעתיים, עיי"ש[. 
במקרא  תמיד  להתבונן  צריכים  אנו  כמה  'ועד  הח"ח,  בזה  ומסיים 
הזה, כי מעשים כאלו של מניעת החמלה מצוי בעוונותינו הרבים 

בכמה אלפי ענינים, ומקרא זה נוקב ויורד עד התהום'. 

וזהו שאנו צריכים לדעת, וכלשונו של הח"ח 'להתבונן בזה תמיד', 
ע"י  רק  זהו  הקשות,  הגזירות  מכל  ולינצל  למגר  היחיד  שהאופן 
שבזה  ורחמים',  'חסד  בעניני  ובפרט  ועבודה,  בתורה  התחזקות 

מושכים את מידת הרחמים עלינו. 

ואמרתי בהלצה, שאולי יש להדפיס סטיקרים, 'הגיע זמן. אהבת 
חסד'... כי זה הדבר שבאמת יציל... 

]וכמו  חסד',  'אהבת  בעניני  ובפרט  בכלל,  להתחזק  יעזרנו,  ה' 
שכל  שליט"א,  הגרי"ג  רה"י  מרן  כך  על  עורר  השבוע  שבדיוק 
לרחמים  לזכות  ועי"ז  הזה[,  הנושא  על  ידברו  ברבים  המדברים 
רק  ונתבשר  ונשמע  בגבולנו,  ושבר  שוד  עוד  ישמע  לבל  גדולים, 

בשורות טובות ישועות ונחמות.       

ולזה בא ה'חידוש' כביכול, שכלל ישראל 
'רעיתי',  הם  אלא  'עבדים'  רק  לא  הם 
רעיתי',  דימיתיך  פרעה  ברכבי  'לסוסתי 
היינו שרעיה היא שותפה ופעילה ברצון 

של הבעל. ובמה שהוא צריך לגלות. 

שהם  הקב"ה  כאן  להם  שגילה  וזהו 
מהנפש  וכידוע  פרעה',  ברכבי  'כסוסתי 
החיים, שהם שמנהיגים ועל ידי מעשיהם 
ולכן,  ההנהגה.  וסדרי  העולמות  נפעלים 
כעת,  גופא,  וחילו  פרעה  הכנעת  גם 
צריכה לבא ע"י שיתפללו, ע"י מעשיהם. 
והמכות לפרעה ומצרים, הם לא רק 'ענין 
ועסק' של הקב"ה, שהוא שעושה ופועל, 
והם רק ניצולים מהם, אלא הם שותפים 

בזה. 

ו'עלי  אלי'  תצעק  ש'מה  אמנם  והן 
להאריך בתפילה',  ו'לא עת  תלוי',  הדבר 
הרי בחז"ל הנ"ל מבואר להדיא שהקב"ה 
כן רצה תפילה אז, 'השמיעני את קולך', 
וצריך לעורר  נפש,  אלא שצריך מסירות 
הבטחון  ובתוקף  תלוי'.  הדבר  ה'עלי  את 
שהיה לכלל ישראל אז, שקפצו לים, כפי 
נפש  המסירות  בגודל  הנפה"ח,  שאומר 
שלהם, עוררו את ה'עלי הדבר תלוי', שגם 
מעשיהם,  לפי  בעצם  ראויים  לא  כשהם 
'רעייה'  להיות  לדבר,  שייכים  בעצם  הם 
של הקב"ה, להיות 'שותפים' עמו כביכול 
את  שצריך  ובאופן,  העולם.  בתיקון 
מעשיהם כדי לעורר את הדבר הזה גופא. 
]ועיין גם ב'פחד יצחק' על פורים, במאמר 
הזאת',  בעת  תחרישי  החרש  אם  'כי  על 

והארכנו בזה בעניני פורים[.

*
סוף  ים  קריעת  כלפי  שרק  במה  ודוק 
כתוב שהמצרים אמרו 'כי ה' נלחם להם 
שה'  הכונה  מהי  ובפשטות  במצרים', 
עיקר  והרי  ישראל,  לכלל  להם,  נלחם 
במצריים,  בהם,  נלחם  שה'  הוא  הענין 
כאילו  היא  ישראל  כלל  של  וההצלה 
ממילא. שעיקר הענין הוא שהקב"ה סוגר 
שמגיע  מה  כל  על  החשבון  את  איתם 
להם. ומהו הענין שהמלחמה היא 'להם'. 
ישראל  שכלל  כאן,  שנתחדש  זהו  רק 
כלל  וכביכול  הקב"ה,  עם  'שותפים'  הם 
ישראל הם שנלחמים כעת במצרים, שע"י 
מעשיהם 'הם נותנים עוז לאלוקים', והם 
להם',  'נלחם  וזהו  מצרים,  את  מכניעים 

שהקב"ה מסייע את המלחמה שלהם. 

מהותי  הבדל  שיש  נפלא,  דבר  וראה 
המצרים  לטביעת  מצרים  מכות  בין 
בדברים  הם  המכות  המכות  שבכל  בים, 
היוצאים מגדר הטבע, שזהו מה שהיכה 
שב  הים  סוף,  בים  ואילו  מצרים.  את 
זהו  הראשון'  וה'איתנו  הראשון',  'לאיתנו 
הים  היינו  המצרים,  את  שהטביע  מה 
הוא  והרגיל,  הראשון  בכוחו  הטבעי, 

שהיכה את מצרים. 

לתפוס  אפשר  סוף,  ים  קריעת  שעד 
את ההנהגה הטבעית, שהיא לא קשורה 
וכפופה לישראל, ורק הקב"ה צריך כביכול 
עבדים, ובשביל זה הוא אולי משדד מידי 
לו  להעמיד  כדי  הטבע  מערכות  פעם 
עבדים. אבל כאן בקריעת ים סוף התחדש 
שכלל ישראל שולטים בהנהגת הבריאה, 
שהם שותפים עם הקב"ה בהנהגת הטבע 
גופא, ולכן היה כאן גילוי איך גם הטבע 
הטבע  ואיך  ישראל,  במעשי  תלוי  עצמו 
במצרים מכח מעשיהם של  נלחם  עצמו 

ישראל.   

*
והללו'  'הללו  שהתביעה  מה  וא"ש 
נאמרה דוקא כאן בקריעת ים סוף, שעד 
הקב"ה,  של  מצידו  היה  הנושא  כעת, 
שלו  ש'העסק'  להבין  אפשר  שפיר  ובזה 
זהו להעניש את מי שהרבה לחטא כנגדו, 
ודאי  ע"ז,  עובדי  ישראל  כלל  אם  וגם 
שלמצרים מגיע עונש על ריבוי חטאיהם 
גם  ועד"ז  כעת.  תובע  שהקב"ה  מה  וזה 

גופא,  ישראל  בכלל  חמישיות  הד'  כלפי 
ע"ז',  'עובדי  החמישית  שגם  אמנם  שהן 
אבל סו"ס לד' חמישיות היו עוד חטאים, 
]מה שלא רצו לצאת, כידוע מדברי רש"י 
הללו  החטאים  ובשביל  בא[,  בפרשת 

הקב"ה מענישם. 

אבל כעת הנידון הוא האם כלל ישראל 
כאן  הקב"ה.  עם  'שותף'  להיות  ראוי 
לא  ישראל  שכלל  התביעה  מתעוררת 
וביותר, שכיון שהכילוי של  לזה.  ראויים 
לא  ]וזהו  ישראל,  מכח  מגיע  המצרים 
כאן  בלבד[,  מצידו  הקב"ה  של  עסק  רק 
יכולים  הם  היאך  הטענה,  מתעוררת 

להטביעם, והרי הם כמותם. 

*
וכשאנו צריכים לומר כל יום שירת הים, 
וכמו שאומר החרדים, לומר זאת בשמחה 
לאו  הים,  את  כעת  עוברים  אנו  כאילו 
היינו להודות על נס שקרה בעבר, שזהו 
באמת 'מחרף ומגדף', אלא אנו מעמידים 
הים',  'עוברי  של  במצב  כעת,  עצמנו, 
]וכדאיתא בחז"ל בירושלמי, ש'כל העובר 
בימא',  דעבר  'כל  היינו  הפקודים'  על 
זוהי כבר הגדרה על כלל  שה'עובר בים' 
ישראל[, להבין את צורת הקשר שלנו עם 
הקב"ה, שזהו דבר שנוגע כל הזמן, שאינו 

רק כעבדים אלא כרעיה, כשותפים. 

וא"ש מה שזכו לראות את הנהגת ייחודו 
התכנית  את  מראים  לא  שלעבד,  אז. 
זהו,  מראש, אלא מה שהוא צריך לדעת 
שתמיד עליו לעשות מה שיצווהו לעשות. 
שותף  הוא  אם  ובפרט  לשותף,  אבל 
בחיבה ואהבה, כמו יחס של דוד ורעיה, 
כביכול.  העבודה'  'תכנית  את  מראים 
אז  ישראל  לכלל  הקב"ה  שהראה  וזהו 
את ה'תכנית' של העולם, לאן הוא הולך, 

ובמה הם שותפים. 

וזהו הלשון 'ישועה' שהתחדש בקריעת 
ים סוף, שלשון של ישועה בא לבטא את 
אל  פונה  שהוא  ג"כ,  המושיע  של  היחס 
הנושע. שהוא מלשון 'וישע ה' אל הבל'. 
וכמו שמצינו כמה פעמים שישועה באה 
ונושעה'.  פניך  'והאר  פנים,  הארת  עם 
ים  קריעת  של  המיוחדת  החיבה  וזוהי 
לישראל  הצלה  רק  בה  היה  שלא  סוף, 
כהצלה של עבדים בלבד, אלא היתה שם 
גם הארת פנים של 'רעיה', של מי שהוא 

חביבו של הקב"ה ושותף עמו.

וזוהי המעלה של ביזת הים שלא היתה 
ניתנה  מצרים  שביזת  מצרים.  בביזת 
שניתן  עבדים,  של  כביזה  להתפרש 
אדונם.  את  לעבוד  בשביל  'כלים'  להם 
כלה',  כ'תכשיטי  ניתנה  הים  ביזת  אבל 
אחרת  דרגה  וזוהי  ל'רעיה',  כתכשיטים 

לגמרי, כמובן. 

ולכן, 'לך ענו שירה בשמחה רבה', דוקא 
באה  שהיא  שהשירה  סוף.  ים  בקריעת 
בשמחה, ומתפרצת מהלב, ]ועיין מהר"ל 
בדברי רש"י בתחילת השירה על 'אז עלה 
שמחה  ישנה  כאשר,  זהו  שישיר'[,  בלבו 
הצלה  על  רק  שירה  כאן  ואין  ורוממות. 
אלא על כל הקשר עם הקב"ה. ושלימות 

הקשר באה דוקא בקריעת ים סוף. 

]וא"ש ג"כ מה שה'הידור מצוה' נתחדש 
ים סוף.  דוקא בשירת הים, אחר קריעת 
יותר  להוסיף  שייך  'רעיה'  של  שבקשר 
בשמחה.  זה  את  ורוצים  שחייבים.  ממה 
אבל ביחס של 'עבדים' בעלמא, מהיכ"ת 
להוסיף יותר ממה שחייבים. והרי כל יחס 

הקשר הוא כלפי מה ש'חייבים'. ודוק[. 

ובאופן, ששביעי של פסח, באמת אינו 
בהיות  עצרת,  שמיני  כמו  לעצמו,  מועד 
והוא גמר היציאה ממצרים. שהוא מעמיד 
ומגלה בעצם גם על היציאה גופא, שהיא 
של  אלא  'עבדים'  של  יציאה  רק  אינה 
'שותפים', של 'רעייתי'. ו'היציאת מצרים', 
היא תהליך אחד, מהיציאה עד קריעת ים 

סוף.  
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סי' ש"ב סעיף י"ב – בדין ניגוב כוסות   
א.

'אסור לנגב כוס שהיה בו מים או   סי' ש"ב סי"ב, 
שכל  ומבואר,  סחיטה'.  לידי  דאתי  משום  במפה  יין 
]ויל"ד  סחיטה',  לידי  דאתי  'משום  הוא  בזה  האיסור 
האם זו סחיטה של מלבן או סחיטה של דש, ואכה"מ[. 

ב. 
בבה"ל  ]ועיין  במ"ב,  למעשה  לדינא  והעולה 
שהאריך[, שבניגוב של כוס אחת וכדו' שאין כאן מים 
מרובים לא חיישינן לסחיטה. אם לא בכוס צר, שאז 
'א"א שלא יבא לידי סחיטה' ואז אסור אפי' בבגד כזה 
שאין מקפיד עליו. אבל בכלי שאינו צר, שכל החשש 
הוא שהאדם יבא לסחוט, בזה אין איסור אלא במים 
שלא  בבגד  אבל  עליו,  שמקפיד  כזה  ובבגד  מרובים, 

מקפיד עליו אין חשש שיבא לסחוט. 

ג. 
מצד  שריה,  איסור  של  בעיה  כאן  אין  למה  ויל"ע, 
ולמה  כיבוסו.  זוהי  שרייתו  שהרי  הבגד,  של  השריה 
אסרו רק מדינא 'דאתי לידי סחיטה', ולא מעיקר הדין 

של שריה מה"ת. 

והמ"ב מבאר, שזה דרך לכלוך או בבגד נקי, שבזה 
מדין  לאסור  יש  ואפ"ה  שרייה,  איסור  שאין  אמרינן 

'אתי לידי סחיטה'. 

נקי',  'בגד  של  דההיתר  ראשית,  בזה,  להעיר  ויש 
וא"א להתיר מדין  למעשה לא פוסקים אותו בשופי, 
'בגד נקי'. וההיתר של 'דרך לכלוך', הרמ"א אכן פוסקו 
בסעיף י',. ]וזה אכן נראה, שגם כאשר הכוסות נקיים, 
והמים שבכוסות נקיים, אין זה נחשב דרך נקיון אלא 
וכמו שהבאנו  ויש להתיר מהאי טעמא.  דרך לכלוך, 

בעבר, אודות ניגוב הידים, שגם כשאר הידים נקיות, 
אין זה נחשב דרך נקיון אלא דרך לכלוך[. אבל השו"ע 
ידיו  ידים במפה, ש'טוב' לנער  ניגוב  שם אומר לגבי 
קודם הניגוב, ומבואר שלכה"פ 'טוב' שלא לסמוך על 
ההיתר של דרך לכלוך. ]ויתכן שאף מדינא לא פוסק 
להיתר זה, ויל"ע היטב בדעתו ואכה"מ[.  ולמה כאן 
לא אומר את ה'טוב' הזה, שיהיה אסור גם מדין שריה. 

גם  שאסור  אומר  לא  למה  של  שאלה  רק  לא  וזו 
מדין זה. אלא יש בזה נפק"מ לדינא, שמדין 'אתי לידי 
סחיטה', אם הוי בגד כזה שלא מקפיד עליו שרי, ואם 

זה אסור מדין שריה, יהיה אסור גם בכה"ג. 

ד.
 ובאופן של 'קצת מים' שבזה האיסור הוא רק בכוס 
צרה, ואין איסור של 'אתי לידי סחיטה', בזה י"ל שאין 
אין איסור  כיון שבקצת מים הרי  איסור מצד שריה, 
שריה, כפי שמבואר בסעיף י' שיטת היראים שבקצת 
ש'טוב  כתוב  בזה  גם  אמנם  שריה.  איסור  אין  מים 
מהו  יודעים  אנו  שאין  כיון  קודם,  המים  את  לנער' 

שיעור של קצת מים. 

בהם  שיש  מים  לגבי  סט"ז  שי"ט  בסי'  גם  ועיין 
תולעים שכתוב שם ש'מותר לשתותן ע"י מפה', ]ואין 
בזה משום איסור בורר, ואכהמ"ל בפרטי הלכות בורר 
בזה[. היינו שהמפה תברור את התולעים. והמ"ב שם 
מאריך, למה אין בזה משום איסור מלבן על המפה, 
ומביא שם בתוה"ד להתיר מחמת שיטת הסמ"ג שלא 
אומרים שרייתו זוהי כיבוסו בדבר שאינו מתכוין. ]גם 
באופן שהוי פס"ר[, וכיון שהוא אינו מתכוין לכיבוס 
אין בזה איסור, והמ"ב מוסיף, שכ"ש במקום ש'אינו 
אינו  דודאי  להקל,  יש  יותר  שבזה  מים  מעט'  רק 

מתכוין לכיבוס. 

ולפי"ז, גם בכוסות, כיון שאינו מתכוין לליבון המפה, 
המ"ב  שלמעשה  אלא  להקל.  יש  מים,  קצת  הוי  וגם 

אומר שם שאפשר להקל בזה רק במקום הדחק. 

הכוס,  את  קודם  שנער  קצת,  ממש  זה  אם  אמנם 
כשיטת  שרי,  ודאי  בזה  בכוס,  מים  שאין  וכמעט 
היראים, וכמו שכתוב כאן בסי' ש"ב ס"י, לגבי ניגוב 

הידים. וכנ"ל. 

ה.
כן  מצוי  ובפרט  ידים,  נטילת  שתוכ"ד  מצוי  והנה   
ממי  השרוול  קצה  נרטב  לקטנים,  ידים  שנוטלים 
הנטילה. וכאן אין היתר של 'דרך לכלוך', ולכאו' יש 
שריה.  איסור  של  רח"ל  דאורייתא  איסור  חשש  כאן 
]ופעמים שגם אין כאן היתר של 'בגד נקי', אבל בלא"ה 

הרי לדינא חוששים לשריה גם בבגד נקי[. 

ואמנם יש את דעת הסמ"ג וכנ"ל, שבאינו מתכוין, 
המ"ב  הרי  אבל  שריה.  איסור  אין  מים,  קצת  ובפרט 
פוסק להקל כן רק בשעת הדחק. ובלא"ה לא מתירים 

כן. 

לזה  לב  ששמים  ובאופן  בזה.  להיזהר  אכן  ויש 
וכדו'[,  השרוול  את  קצת  שמרימים  ]וכגון  ונזהרים, 
כאן, גם אם בפועל אכן ירטב לית לן בה. דהוי אינו 
שלא  כל  אבל  לכתחילה.  דשרי  פס"ר  ואינו  מתכוין 
הרבה  לדבר,  לב  ושמים  מודעים  ולא  בזה  נזהרים 
בזה  ויש  בפעולתו,  הרטיבות  על  פס"ר  שיש  פעמים 

חשש איסור תורה.         

שירי ההלכה

שם הוי"ה על המשקוף 
'ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות' )י"ב ז'(. ועיין במהריל"ד כאן שהביא 
מהזוה"ק שכתבו שם הוי"ה ע"י הדם. ותמה בזה, דא"כ היאך השאירו את 
השם למצרים, כשיצאו ממצרים, והרי יש בזה בזיון לשם הקודש, ולמחוקו 

לא היו יכולים שהרי יש בזה איסור מחיקת השם. 

וביאר, דהנה מצינו פלוגתא בחז"ל האם הדם היה מפנים, או מבחוץ. ]רש"י 
ולא לאחרים לאות  ד'לכם לאות  'והיה הדם לכם לאות', הביא  להלן עה"פ 
מכאן שלא נתנו הדם אלא מבפנים'. אמנם יש בחז"ל מ"ד שהיה מבחוץ, וכן 

נראה בתרגו"י[. 

את השם  והיינו שכתבו  הדם מבפנים,  את  נתנו  ולכו"ע  פליגי.  דלא  וי"ל 
הוי"ה מבפנים. אלא שכתבו זאת בכתב הפוך, ונעשה המשקוף שקוף וראו 
את הכיתוב מהצד החיצון בצורה ישרה. ומכיון שכתבו זאת הפוך, לא היה 
לזה קדושת שם, והיו יכולים למוחקו ואף להשאירו למצריים ואין בזה ביזיון 

השם. עכ"ד. 

]וגוף דבריו שאין בזה משום מחיקת השם, הוא חידוש, ויש לדון בדבריו 
האם זהו דוקא משום שבעצם כתבו את זה על עץ, באופן שלא היה אמור 
להיראות מבחוץ, ורק נס הפך את הדלת לשקוף, ונמצא שהשם נעשה כאן 
ע"י נס, ומצד הכתב, הרי זה ככתיבה בלי ידיעה, שאין בזה איסור מחיקה. 
אבל אם יכתוב, באופן שיודע שייראה בחוץ, גם אם כותב הפוך, יהיה בזה 
איסור מחיקה. או שגם באופן זה התיר, ומשום שכתיבה הפוכה היא בעצם 
לא כתיבת השם, והרי זה רק ככתיבה ב'חק תוכות', שכתיבת השם נעשית 
מאליה, ואיהו ס"ל שכתיבה 'בחק תוכות' מותרת במחיקה. והיא מח' הפוסקים 

עיין בזה בקסת הסופר בסי' י"א. ואכהמ"ל[. 

הפוכה,  ובצורה  הוי"ה,  שם  שכתבו  הדברים,  של  המשמעות  לבאר  ויש 
ונראה מבחוץ בצורה ישרה. 

דהנה נתבאר כבר במקו"א, דעיקר יצ"מ היה לגלות שם הוי"ה, ]כמבואר 
בריש פרשת וארא[. ושם הוי"ה, היינו השם של ההנהגה שהקב"ה מביא את 
העולם לתיקונו, בכל אופן. ואה"נ שדבר זה נעשה ע"י ישראל, שלכן היתה 
כביכול עם הקב"ה להביא את  יצ"מ, בשביל שתהא אומה שתהיה שותפה 
הכלל  עבודת  ע"י  ביצ"מ,  הוי"ה  שם  בכתיבת  הרמז  וזהו  לתיקונו.  העולם 
ישראל. שענין הדם היה 'עבודה' של כלל ישראל. ללמד, שזהו מה שהולך 
של  עבודתם  שע"י  ה',  לצבאות  ונהיה  יוצא  ישראל  כשכלל  מעתה,  להיות 

הכלל ישראל, 'נכתב' השם הוי"ה, מתגלה השם הוי"ה בעולם. 

אמנם, מ'הצד שלנו', הדבר נראה לפעמים 'הפוך', 'על בשורות רעות אומר 
דיין האמת', כמבואר בסוגי' בסוף אלו עוברין בפסחים, ]שמדברת על שם 
של  מהצד  רואים  לא  שאנו  משום  שזהו  היא  האמת  אמנם,  עיי"ש[.  הויה, 
הקב"ה, כביכול. שאם רק נהיה 'מחוץ לבית', בצד של הקב"ה, הרי שההוי"ה 
תיראה ישר. הדבר ייראה, איך הכל מכוון והולך בסדר הנכון. וזהו מה שיהיה 
לעת"ל, שנראה, איך גם הבשורות הרעות הם 'הטוב והמטיב', כמבואר בסוגי' 

שם. 

וזהו ה'נהפוך הוא' הגדול, שבעינים של עוה"ז אכן הדבר נראה לפעמים 
'הפוך', ונראה רע, אבל באמת כשרק רואים את האמת כמות שהיא, רואים 
איך כל הרע גופיה הוא 'טוב ומטיב'. ]וכפי שהדבר היה נראה בפורים, שראו 
והשיגו בישועת הפורים, איך כל הרע שהיה נראה רע הוא גופיה היה חלק 

מהתהליך לקראת הטוב[.






