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נועם יראתך
בעידן רעוא דרעוין שב"ק פר' בשלח תשע"ט לפ"ק

ע"י מסי"נ זוכים לבחינת עתיקא קדישא 
המתעורר בכל שב"ק ועל ידה זוכים לאמונת הלב

"ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה  כתוב )שמות יג, יז-יח( 
ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ֱאֹלִקים  ָנָחם  ְוֹלא  ָהָעם  ֶאת 
ֱאֹלִקים  ָאַמר  ִּכי  הּוא  ָקרֹוב  ִּכי  ְּפִלְׁשִּתים 
ְוָׁשבּו  ִמְלָחָמה  ִּבְרֹאָתם  ָהָעם  ִיָּנֵחם  ֶּפן 
ֶּדֶרְך  ָהָעם  ֶאת  ֱאֹלִקים  ַוַּיֵּסב  ִמְצָרְיָמה. 
להבין,  צריך  ולכאו'  סּוף".  ַים  ַהִּמְדָּבר 
)תהלים  אומר  ע"ה  המלך  דוד  שהרי 
והיינו  ְּבֵצאָתם",  ִמְצַרִים  "ָׂשַמח  לח(  קה, 

ואם  ישראל,  בצאת  שמחו  שהמצריים 
את  פרעה  בשלח  "ויהי  ענין  מהו  כן 
העם" שדרשו על זה במד' )שמו"ר כ, ז-ח( 
האנחה  מהי  וקשה  "ַווי",  לשון  שהוא 
עוד  ממצרים.  ישראל  שליחת  על 
אמר  הרשע  בלעם  והרי  להבין,  צריך 
"ֵא-ל מֹוִציָאם  )במדבר כג, כב(  בפר' בלק 
המוציא  הוא  שה'  והיינו  ִמִּמְצָרִים", 
ואם  פרעה,  ולא  ממצרים  ישראל  את 
פרעה  בשלח  "ויהי  כתוב  מדוע  כן 
הכוונה  להבין  צריך  עוד  העם".  את 
"ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים", 
ש"אמר  זה  שאילמלא  מזה  שמשמע 
אלקים פן ינחם העם" וגו', היה מוליכם 
מה  להבין  וצריך  פלשתים,  ארץ  דרך 

היתה המטרה בזה, והרי תכלית יצי"מ 
ארץ  ואילו  סיני,  להר  לבוא  היתה 
עוד  לגמרי.  אחר  דרך  הוא  פלשתים 
רבינו  משה  אמר  מדוע  להבין  צריך 
לפרעה )שמות ה, ג( "ֵנֲלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת 
ֵנֵלְך  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  "ֶּדֶרְך  ַּבִּמְדָּבר",  ָיִמים 
 – ה  יד,  שם   – רש"י  ועי'  כג.  ח,  )שם  ַּבִּמְדָּבר" 
"'ויוגד למלך מצרים', איקטורין שלח עמהם, וכיון 

שהגיעו לשלשת ימים שקבעו לילך ולשוב" וכו'(, 

וכי לא היה יכול לומר לו שהם יוצאים 
שבור  היה  פרעה  והרי  לגמרי,  משם 

ורצוץ מן המכות.

שגב גדולת רעוא דרעוין

לעכטיגע  טייערע  הוא,  הענין  אלא 
יצחק  יודישע קינדערלעך בני אברהם 
יודישע  לעכטיגע  הייליגע  ויעקב, 
אזא  אין  עתה  אנו  עומדים  נשמות, 
פון  בשל"ס  זמן  הייליגער  גרויסער 
וכבר  טעג,  שובבי"ם'דיגע  הייליגע  די 
די  פון  הימים  מחצית  עלינו  עברו 
טעג  ברענעדיגע  מורא'דיגע  הייליגע 
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של ימי השובבי"ם, וממילא הזמן גרמא 
לשוב אל השי"ת, וכמ"ש הרמב"ם )הל' 
ִנְגָאִלין ֶאָּלא  תשובה פ"ז ה"ה( "ֵאין ִיְׂשָרֵאל 

תשובה,  זמן  הוא  ושל"ס  ִּבְתׁשּוָבה". 
בס'  ובפרט  קודש  בספרי  וכדאי' 
משמואל"  "שם  )עי'  הק'  בעש"ט  תלמידי 
נתעוררת  שבשל"ס  תרע"ד(,  בראשית  פר' 

הרה"ק  וכמ"ש  הקדוש,  יום  בחי' 
מפיאסעצנא הי"ד, שתמה על מה שאין 
מרעישין בעת שהולכים לשל"ס מיט'ן 
מיט'ן  קאך  זעלבן  מיט'ן  ברען  זעלבן 
זעלבע  די  מיט  ומורא  פחד  זעלבן 
הרהורי תשובה כמו שהולכים צו דער 
הייליגער "כל נדרי" בערב יום הקדוש. 
את  מכבסים  צדיקים  היו  זה  ובזמן 
שירה'  'שבת  זו  ושבת  ישראל.  נשמות 
הקריאה  זמן שבה  געוואלדיגע  א  היא 
מעוררת את הזמן ובה ישראל עוברים 
מילתא  תליא  ובעתיקא  סוף,  הים  את 

)זוה"ק בשלח נב, ב(.

 בשבת שירה נתעוררת 
בחי' עתיקא קדישא

מזידיטשוב  מהרי"א  מזקה"ק  ומובא 
והר  עה"פ  שמות  פר'  יוסף"  "אמרי  )עי'  זי"ע 
את  מעוררת  שהקריאה  כולו(,  עשן  סיני 

הזמן  מן  נעלה  יותר  שהוא  עד  הזמן 
עצמו, וממילא עתה בשבת זו נשפעים 
ואי'  השמים,  מן  אורות  געוואלדיגע 
לישראל  אמר  שהשי"ת  )שם(,  בזוה"ק 

ַּתְלָיא  ְּבַעִּתיָקא  וכו'  ֵאָלי'  ִּתְצַעק  "'ַמה 
ֹּכָּלא". טייערע לעכטיגע קינדער, בחי' 
אלא  וכלל,  כלל  פשוטה  אינה  עתיקא 
היא אור נעלה מאד, בחי' "עתיק יומין", 
וכדאי'  שב"ק,  של  אור  בחי'  שהוא 
שלומדים  ב(  פח,  )יתרו  הזוה"ק  במאמר 
ביעב"ץ(  )כמובא  דשבתא  צפרא  בסעודת 
"ְּכִתיב )ישעיה נח, יד( 'ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ה'', 
ִאְתַּגְלָיא  ַׁשֲעָתא  ְּדַהִהיא  ַוַּדאי,  ה''  ַעל 
זו  שבשעה  פירוש,  ַקִּדיָׁשא",  ַעִּתיָקא 
"ְוֻכְּלהּו  נתגלה בחי' "עתיקא קדישא", 
פי', שכל העולמות  ְּבֶחְדָווָתא",  ָעְלִמין 
כי  שמחה,  מורא'דיגע  א  מיט  שמחים 
קדישא"  "עתיקא  בחי'  נתגלה  עתה 
ועל  מאד,  נעלה  שהוא  "כתר"  בחי' 
גדול מאמירת  כן אצלינו עושים עסק 
שהוא  עתיקא  בחי'  היא  כי  "כתר", 
העולם  מזה  נעתק  והוא  עליון  עולם 
"אוהב  )עי'  חטא  שום  לשם  מגיע  ואינו 
נתגלה  זו  ובחי'  פסח(.  של  לשביעי  ישראל" 

ובפורים  "כתר",  אמירת  בשעת  רק 
ובשעת נעילה ביום כיפור. ומדי שבת 
"כתר"  אמירת  משעת  זה  אור  נמשך 
דער  צו  און  השב"ק  יום  לסעודת 
הייליגע לעכטיגע של"ס. וממילא עתה 
הוא זמן נשגב מאד, ויש ביד כל אחד 
להתעורר בתשובה ולשוב צום הייליגן 

טאטן פון הימל.
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שלימות האמונה היא אמונת 
השכל עם אמונת הלב

העעל"ט,  בשבתות  ביארנו  וכבר 
ממצרים  ישראל  את  ה'  שכשהוציא 
של  אור  געוואלדיגער  א  בהם  החדיר 
אמונה כמ"ש )שמות ז, ה; יד, ד; יח( "ְוָיְדעּו 
ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ה'", "ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה'" 
)שם ו, ז; י, ב(, והיינו שבליל פסח החדיר 

ה' בישראל את בחי' דעת, וביאור ענין 
הדעת הוא, שמלבד זה שהאדם מאמין 
דהיינו  השכל,  ואמונת  המוח  אמונת 
ושכלו שיש  במוחו  ומשיג  מבין  שהוא 
בורא עולם ולית אתר פנוי מיניה ואין 
לאמונת  גם  זוכה  הריהו  מלבדו,  עוד 
כפי שהיה  נוראה,  הלב, שהיא מדרגה 
מרדכי  ר'  דהרה"ק  בפומיה  מרגלא 
מלעכאוויטש זי"ע ]שהיום – י"ג שבט - חל 
אמונת  בין  שהמרחק  דהילוליה[,  יומא 

השכל לאמונת הלב הוא כמרחק שבין 
פירושה,  הלב  ואמונת  לארץ.  שמים 
שאף לבו של האדם מרגיש שיש בורא 
עולם ועי"ז הוא שרוי אין א רוהיגקייט 
א לעכטיגקייט ובמנוחת הנפש, כמ"ש 
ְיַנֲהֵלִני",  ְמֻנחֹות  ֵמי  "ַעל  ב(  כג,  )תהלים 

ובכל  ובלבו  בגופו  מרגיש  והאדם 
באמונה  מאמין  ש"אני  הרגשותיו 
שלמה, שהבורא יתברך שמו הוא בורא 
ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה 

ועושה ויעשה לכל המעשים".

חמשה עשר בשבט מסוגל 
להתחדשות בעבודת ה' 

הייליגער  דער  לקראתינו  בא  ועתה 
יו"ט חמשה עשה בשבט, שבו מתחדשת 
כל הבריאה, ואמנם הבריאה מתחדשת 
"יוצר  )ברכת  כמ"ש  רגע  ובכל  יום  בכל 
תמיד  יום  בכל  בטובו  "המחדש  אור"( 

עתה  בפרט  אולם  בראשית",  מעשי 
באילנות,  עולה  שהשרף  שבט  בחודש 
כאילנות  הנראים  אילנות  שאפי'  עד 
יבשים ופשוטי כלי עץ שאינם ראויים 
למאומה אלא להבעיר בהם את התנור 
בהם  עולה  עתה  מ"מ  מצות,  לאפיית 
והרי  לחלוחית.  בהם  ונכנסת  השרף 
עשר  שחמשה  מ"א(  פ"א  )ר"ה  שנינו 
ולא  ָלִאיָלן",  ַהָּׁשָנה  "ֹראׁש  בשבט 
"לאילן"',  אלא  'לאילנות'  התנא  אמר 
אילן  דהיינו  הידוע  לאילן  רמז  והוא 
הנשמה, שבזמן זה עולה השרף דהיינו 
באילנות  אף  והחנטה  הלחלוחית 
שאפי'  והיינו  סרק,  כאילני  הנראים 
מכל  ויבש  סרק  כאילן  הנראה  יהודי 
לחלוחית, ונראה ששוב לא יצמח ממנו 
יאבד  ולא  יתייאש  אל  מ"מ  מאומה, 
מחדש  שה'  יאמין  אלא  בטחונו,  את 
יום תמיד מעשי בראשית,  בטובו בכל 
אותו  גם  ויחדש  אותו  גם  ברא  והוא 
ויפיח בו א פרישקייט א לעכטיגקייט א 
געוואלדיגע התחדשות, ואף הוא יזכה 
פירות  ממנו  שנוטעים  לאילן  לפרוח 



נועם                              החייםנועם                              החיים פרשת בשלחו

מתוקים ופירי פירי פירות. וכל זה הוא 
"ָּכל  כי  של"ס,  הייליגע  דעי  פון  בכח 
ִּבְרָּכאן ִּדְלֵעיָּלא ְוַתָּתא, ְּביֹוָמא ְׁשִביָעָאה 
עתה  וכבר  א(,  פח,  יתרו  )זוה"ק  ַּתְלָיין" 
בשל"ס נשפע הכח העומד להיות נשפע 
הבעל"ט,  בשבט  עשר  חמשה  ב'  ביום 
די געוואלדיגע אורות של תורה שבעל 
כל  ביד  שיש  דאורייתא,  חידושין  פה, 
אחד להתחדש ולשוב להיות בן תורה, 
הייליגער  א  יונגערמאן  הייליגער  א 
ועבודה  לתורה  מקושר  ולהיות  בחור, 

ויראת השי"ת.

הים נס מפני הצלם אלקים של 
בנ"י בכח המדות טובות 

התוה"ק  את  לקבל  לזכות  כדי  אמנם 
כמ"ש  שמים,  ירא  להיות  מוכרחים 
)תהלים קיא, י( "ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ה'", 

והיינו שבראשית חכמת התורה זקוקים 
להיות יראי ה'. ויר"ש פירושה קדושה, 
בחור  אפגעהיטענער  א  ברי"ק  לשמור 
לשמור  יונגערמאן,  אפגעהיטענער  א 
והדיבורים  המחשבה  טהרת  על 
"ברוך  ס"ת(  )בהוצאת  כמ"ש  והמעשים, 
בקדושתו".  ישראל  לעמו  תורה  שנתן 
צופרידנקייט,  לידי  מביאה  וקדושה 
וזוכים  הדעת,  ויישוב  רוהיגקייט 
העולם,  עניני  כל  על  בהירה  לראיה 
אמונת השכל  וברורה,  בהירה  ואמונה 
לַזכות  זוכה  הוא  ועי"ז  הלב,  ואמונת 

שמלמדנו  וכמו  טובות.  ומדות  הלב 
האר"י הק' בפרשתנו, שכשאיש ישראל 
בי"ג  ומתנהג  הבורא  רצון  את  מקיים 
ב(  קלג,  )שבת  כמ"ש  רחמים,  של  מדות 
היה  אתה  אף  ורחום  חנון  הוא  "מה 
חנון ורחום", אזי שורה על פניו הצלם 
אלקים, והיינו שהי"ג מדות של רחמים 
האדם.  על  אלקים  הצלם  את  משרים 
גופו,  יזכך את  ישראל  ה' שאיש  ורצון 
כדי שיזכה לאמונת הלב, ואמונת הלב 
הלב  וטהרת  הלב,  טהרת  לידי  תביא 
גורם לטהרת המדות ואז זוכים צו גוטע 
לעכטיגע מדות טובות. והוא מה שפי' 
רש"י )שמות יד, טו( "דבר אל בני ישראל 
שאין הים  ליסע,  אין להם אלא  ויסעו, 
אבותיהם,  זכות  כדאי  בפניהם,  עומד 
ויצאו,  בי  שהאמינו  והאמונה  והם, 
שכאשר  כלומר,  הים",  להם  לקרוע 
יראה הים שבני ישראל מתנהגים בי"ג 
שורה  אלקים  וצלם  רחמים  של  מדות 
מפניהם.  הים  ינוס  תיכף  פניהם,  על 
וכל הבריאה וכל החיות הרעות יראים 
פניו,  על  שורה  אלקים  שצלם  מיהודי 
וידועים כמה וכמה מעשיות מצדיקים 
ששמרו על הצלם אלקים שעל פניהם 
מהם.  יראים  היו  השדה  חיות  ואפילו 
וכלל ישראל זכו בשעת יציאת מצרים 
גודל  ידי  על  להי"ג מדות של רחמים, 
געוואלדיגע  די  און  במצרים  אהבתם 
על  ובפרט  ביניהם,  ששרתה  אחדות 
במשה  שהאמינו  צדיקים  האמונת  ידי 
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רבינו, שמשה רבינו אמר להם )שמות יד, 
ב( "ְוָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחיֹרת", שהוא 
מקום  ומכל  להשכל,  המנוגד  דבר 
"ַוַּיֲעׂשּו ֵכן" )שם ד(, "ששמעו לקול משה, 
ולא אמרו היאך נתקרב אל רודפינו, אנו 
צריכים לברוח, אלא אמרו אין לנו אלא 
דברי בן עמרם" )רש"י שם(, ובאמצעות די 
שהאמינו  צדיקים  אמונת  געוואלדיגע 
כמ"ש )שמות יד, לא( "ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבמֶֹׁשה 
ַעְבּדֹו", זכו לי"ג מדות של רחמים, ועד 
כדי כך ש"ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹס" )תהלים קיד, ג(, 
והיינו שלא רק שהים נקרע בראותו את 
כי  מפניהם  נס  הוא  אלא  ישראל,  בני 

הוא היה ירא מפניהם.

קבלת  לקראת  הקדמה  הוא  זה  וענין 
ארץ  דרך  כי  התורה בשבוע הבעל"ט, 
קדמה לתורה )עי' ויק"ר ט, ג; ילקוט שמעוני 
פר' בראשית סוף רמז לד; אבות פ"ג מי"ז(, וטרם 

בדרך  להתנהג  צריכים  התורה  קבלת 
מענטשליך  להתנהג  בכללות  הן  ארץ, 
בדרך  והן  ובירא"ש,  איידלקייט  מיט 
ארץ  בדרך  והמתנהג  רבו.  אל  ארץ 
אין  האור  ואל  התורה  לפנימיות  זוכה 
רק  ולא  בתוה"ק,  המתגלה  ב"ה  סוף 

לחיצוניות התורה.

רק המתנהג בקדושה זוכה 
לירא"ש ומדות טובות

שיבואו  השי"ת  שרצה  מאחר  והנה 
ישראל לידי יראת שמים, והרי ביארנו 

שלא ניתן לזכות ליראת שמים אלא מי 
שמתנהג עצמו בקדושה, ועל כן בליל 
מצרים  קליפת  מן  יצאו  מצרים  יציאת 
ערות הארץ, אולם עדיין היה להם לתקן 
ליצנות,  שענינה  פלשתים  קליפת  את 
"'ּוְבמֹוַׁשב  א(  יט,  )ע"ז  בגמרא  כדאיתא 
ישב  שלא  א(,  א,  )תהלים  ָיָׁשב'  ֹלא  ֵלִצים 
שלצנים  מפני  פלשתים  אנשי  במושב 
קאלטקייט,  פירושה  וליצנות  היו", 
ולהתייחס  דבר שבקדושה  בכל  לזלזל 
יראת  ובלא  ראש  כובד  בלא  אליו 
שמים. ואפשר לראות על כל אדם אם 
הוא מתייחס אל דבר שבקדושה בכובד 
הכוונה  אין  ראש  וכובד  לאו,  או  ראש 
להתנהג  פשוט  אלא  נפולות,  לפנים 
ובפרט  שמים.  ויראת  ראש  בכובד 
היא  הליצנות  שקליפת  אנו  בדורנו 
בצדיקים  שמזלזלים  קליפה,  ביטערע 
בשמירת  תלויה  זו  וקליפה  ה',  ויראי 
נה,  )תהלים  בפסוק  שנרמז  כמו  הברית, 
ְּבִריתֹו",  ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו  ָיָדיו  "ָׁשַלח  כא( 

שהמזלזל בצדיקי הדור, הרי זה הוכחה 
אם  במחשבה  אם  ח"ו,  בריתו  שחילל 
)עי' בהקדמה לספה"ק  בדיבור אם במעשה 
"שפתי צדיקים" להרה"ק ר' פינחס מדינאוויץ זי"ע 

בשם הבעש"ט הק' זי"ע(. ועל כן צריך לתקן 

קליפה זו, וככל שאדם מתקדש הריהו 
להיות  וזוכה  והתבטלות  לענוה  זוכה 
תבער  אלא  וקרירות,  מליצנות  נקי 
בקרבו אש וחמימות לכל עניני עבודת 
ה', תורה ועבודה וגמילות חסדים, ולא 
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ישים עינו רק אל ענין אחד בעבודת ה' 
נעשה  והוא  העבודה,  עניני  לכל  אלא 

אדם מושלם ושלם בכל הבחינות.

וכמ"ש שבעת שנסתלק לעולמו הרה"ק 
זי"ע,  משינאווא  יחזקאל  דברי  בעל 
ספד לו הרה"ק בעל ייטב לב מסיגעט 
זי"ע, ואמר, שיש ונסתלק צדיק שהיה 
גדול בתורה, ויש ונסתלק צדיק שהיה 
גדול בעבודה, ויש ונסתלק צדיק שהיה 
גדול בגמילות חסדים, ופרץ הייטב לב 
בבכי ואמר, שעתה נסתלק צדיק שהיה 
גדול בכל הג' עמודים, בתורה ועבודה 
זה  ואת  האדם,  שלימות  וזהו  וגמ"ח. 
שלמים  שנהיה  השי"ת  מעמנו  דורש 

בכל ג' עמודי העולם.

כדי לילך למקום הליצנות הוצרכו 
לאמונת הלב

וזהו הטעם איפוא שחפץ השי"ת שילכו 
בני ישראל דרך ארץ פלשתים, אף על פי 
שאינו בדרך אל הר סיני, כי היו צריכים 
לילך לשם לשבר את קליפת הליצנות. 
פלשתים  ארץ  דרך  לילך  כדי  ברם 
זקוקים לאמונת הלב, ולא די באמונת 
השכל לחודה, דאיתא בספה"ק "תפלה 
מסאמבור  משה  ר'  מהרה"ק  למשה" 
זי"ע )פר' ויצא ד"ה שמעתי( "ושמעתי ממורי 
ורבי איש אלקים קדוש מהור"ר מנחם 
על  שאמר  נבג"מ,  מרימנאב  מענדיל 
פלשתים',  ארץ  דרך  אלקים  נחם  'ולא 

שאמרו רז"ל )ע"ז שם( על 'ובמושב לצים 
לא ישב', זה פלשתים שפלשתים לצנים 
היו. ואמר, אילו היה יודע פרעה שעם 
יכולין להכחיש כל העולם לא  ליצנות 
לעולם  ידו  מתחת  יוצאים  ישראל  היו 
ח"ו. ובפעם שנית אמר והראה באצבעו 
דרך חלון ואמר בזה"ל, רואים אתם שזה 
להכחיש  יכולים  ליצנות  ועם  שמים, 
אמר  סעודתו  ואחר  שמים.  אינו  שזה 
בביתו, אתם סבורים שבבית מדרשינו 
ליצנים,  היו  לא  התפלה  בשעת  היום 
מתלוצצים  והיו  זה,  התפלל  היום 
שמאריך ואין קולו ערב בתפלתו". וזהו 
דער  על  לזלזל  שאפשר  הליצנות,  כח 
שהוא  ולומר  יוד  ערליכער  גרעסטער 
זו  וקליפה  ואין.  ואפס  השום  כקליפת 
שכן  וכיון  מעריות.  יותר  גרועה  היא 
כדי לילך לפלשתים הוכרחו ישראל גם 
לאמונת הלב בנוסף על אמונת השכל.

פרעה ליווה את בנ"י כדי להחדיר 
בהם הרהורים רעים

שבליל  העעל"ט,  בשבת  ביארנו  והנה 
הלב  לאמונת  ישראל  זכו  אכן  פסח 
"ֵמיָׁשִרים  בבחי'  יחדיו  השכל  ואמונת 
)שיר השירים א, ד( ו"אהבה עזה"  ֲאֵהבּוָך" 
)רש"י שם(, וזכו ל"וידעתם", לבחי' דעת 

המשלבת בין חכמה ובינה יחדיו. ברם 
לזה זכו רק בליל פסח, אולם דא עקא, 
ש"ויהי בשלח פרעה", פירוש, שפרעה 
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ֵהָּמה  "ֲחָכִמים  בבחי'  גדול  מכשף  היה 
היטב  ידע  והוא  כב(,  ד,  )ירמי'  ְלָהַרע" 
לו  שאומר  ומה  ורצוץ,  שבור  שהוא 
ְׁשֹלֶׁשת  ֶּדֶרְך  ָּנא  "ֵנֲלָכה  רבינו  משה 
ָיִמים ַּבִּמְדָּבר" ואינו אומר שיצאו משם 
חושש  שהוא  משום  זה  אין  לגמרי, 
הימים  ג'  שרק  כדי  רק  אלא  ממנו, 
ואילו  פרעה,  ברשות  יהיו  הראשונים 
אח"כ ילכו בעל כרחו בלא רשותו ולא 
והשפעה,  כח  שום  עליהם  לו  תהיה 
אולם רשע זה ידע והשיג את כל עניני 
אלקות )עי' "שער הכוונות" דרושי הפסח דרוש 
אלימלך"  "נועם  בספה"ק  ומבואר  א(, 
)בפרשתנו ד"ה א"י ויהי(, דאי' בגמרא )עירובין 

לוייה  עמו  ואין  בדרך  "המהלך  א(  נד, 

אדם  כי  הדבר  וטעם  בתורה",  יעסוק 
המלווה  כח  הרי  חברו,  את  המלווה 
במתלווה, שהמלווה יש לו השפעה על 
כן כשצדיק מלווה את  ועל  המתלווה, 
חבירו, הריהו משפיע עליו השפעה של 
אם  אולם  וטהרה,  קדושה  ערליכקייט 
משפיע  הריהו  ח"ו  רשע  הוא  המלווה 
דרך  היה  וכן  ל"ע.  רעה  השפעה  עליו 
את  ללוות  מליובאוויטש  הרה"ק 
הבאים להסתופף בצלו בימים נוראים, 
בחזרתם  התעופה  לנמל  נסיעתם  בעת 
לביתם. וע"כ "המהלך בדרך ואין עמו 
לוייה" פי' שאין לו לוויית צדיק, או שיש 
בתורה",  "יעסוק  ח"ו,  רשע  לוויית  לו 
כדי שלא תושפע עליו השפעת הרשע.

הרשע ידע כל זה, ודייקא לכן  ופרעה 
בהם  והחדיר  ישראל  בני  את  ליווה 
ה"נועם  וכמו שמבאר  רעות,  מחשבות 
כו'(  ויאמר  )ד"ה  מטות  בפר'  אלימלך" 
ֶאת  "ָצרֹור  יז-יח(  כה,  )במדבר  הפסוק  את 
ֵהם  ֹצְרִרים  ִּכי  אֹוָתם.  ְוִהִּכיֶתם  ַהִּמְדָיִנים 
ָלֶכם ְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל ְּדַבר 
ְּפעֹור", שאמר הכתוב "כי צוררים הם" 
חוטא  ישראל  כשאיש  כי  הווה.  בלשון 
נברא  אזי  קדושה,  בעניני  ובפרט  ח"ו 
הקליפה  עוד  וכל  קליפה,  ביטערע  א 
שב  כבר  אם  אפילו  אזי  בעולם,  עדיין 
מ"מ  מדבה"ק(  משמע  )כך  בתשובה  האדם 
כל עוד לא ביער את הקליפה אזי אע"פ 
שהיא אינה מחטיאה אותו לגמרי אולם 
היא רודפת אחריו להחדיר בו הרהורים 
בהוה,  לכם  צוררים'  'כי  "וזהו  רעים. 
פירוש, עדיין הם צוררים לכם. ומפרש 
נכלו  אשר  'בנכליהם  במה,  הכתוב 
באותן  פירוש,  פעור',  דבר  על  לכם 
לכם".  המתהוים  הרעות  המחשבות 
ועל כן אמר משה רבינו, שאין כל עצה 
אחרת אלא "צרור את המדינים", שבכח 
קדושתו יכה משה רבינו את המדינים 

ובזה יבער את הקליפה.

מצרים  של  ששר  ידע  פרעה  וכמו"כ 
עובדי  'הללו  ישראל  בני  על  מקטרג 
שאמרו  וכמו  ע"ז',  עובדי  והללו  ע"ז 
ְוָאַמר  ֶׁשָּבא  "ְּבָׁשָעה  למשה  ישראל 
ִנְגָאִלין,  ַאֶּתם  ַהֶּזה  ַּבֹחֶדׁש  ְלִיְׂשָרֵאל, 
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ִנְגָאִלין  ָאנּו  ֵהיַאְך  ַרֵּבנּו  מֶׁשה  לֹו  ָאְמרּו 
ּכֹוָכִבים  ֵמֲעבֹוַדת  ְמֻטֶּנֶפת  ִמְצַרִים  ְוָכל 
ב, ח(. ואמנם בליל פסח  )שיהש"ר  ֶׁשָּלנּו" 
השפיע השי"ת לישראל א מורא'דיגער 
רק  יהיה  שכדוגמתו  אור  גרויסער 
יאיר,  כיום  לילה  והיה  בביאת המשיח 
חכמה  המשלבת  דעת  להם  והשפיע 
ובינה יחדיו, ועי"ז זכה לשעות ספורות 
ומי  הלב,  ואמונת  השכל  לאמונת 
להקליפות  אין  הלב  לאמונת  שזוכה 
השפעה עליו, כי רק מי שעדיין לא זכה 
השפעה  להקליפות  יש  הלב  לאמונת 
שהוא  הקריב",  "ופרעה  כן  ועל  עליו. 
ליווה את ישראל כדי להשפיע להם את 
כוחו, ועל זה דרשו במדרש את הפסוק 
"ויהי בשלח" לשון "ַווי", שעל זה היא 
אותנו  ליווה  שפרעה  לנו  ווי  האנחה, 
כי על ידי זה החדיר בישראל מחשבות 
התחילו  ותיכף  ישראל,  בבני  רעות 
ֶאל  "ַוֹּיאְמרּו  רבינו  משה  על  להתלונן 
וגו'  ְּבִמְצַרִים"  ְקָבִרים  ֵאין  ַהִמְּבִלי  ֹמֶׁשה 
אמונת  מהם  ניטלה  כי  יא(,  יד,  )שמות 

הלב, ומאחר שניטלה מהם אמונת הלב 
זה היה  י(, ואכן  )שם  ְמֹאד"  "ַוִּייְראּו  אזי 
כל חפצם של המצריים ליטול מהם את 
אמונת הלב, והם סברו שמאחר שהללו 
עובדי ע"ז והללו ע"ז, הרי או ששניהם 
יטבעו,  ששניהם  או  הים  מן  יינצלו 
אולם זאת לא רצו להאמין שרק ישראל 
אמונת  שניטלה  כבר  ראו  וכאן  ינצלו, 

הלב מישראל.

ע"י מסי"נ זוכים לאמונת הלב

)שם(,  ה'"  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  "ַוִּיְצֲעקּו  ואז 
בחי'  את  להם  שישיב  ה'  אל  שצעקו 
לא(,  )שם  ַעְבּדֹו"  ּוְבֹמֶׁשה  ַּבה'  "ַוַּיֲאִמינּו 
ושת  פסח.  כבליל  הלב  לאמונת  ויזכו 
בחי'  את  משיבים  איך  עצה  משה 
וענין  עזה",  "אהבה  אהבוך"  "מישרים 
זו,  לבחי'  לזכות  איך  לנו  אף  נוגע  זה 
הפנימית  צעקתם  את  השי"ת  וכשראה 
למשה  אמר  לבם,  מעומק  ישראל  של 
ַּדֵּבר  ֵאָלי  ִּתְצַעק  "ַמה  טו(  )שם  רבינו 
"בעתיקא  ְוִיָּסעּו",  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל 
מוכרחים  שעתה  מילתא",  תלייא 
לבחי' עתיקא, שפירושה הוא על דרך 
"אתקינו  שבת  בסעודות  שאומרים 
שלימתא",  דמהימנותא  סעודתא 
פירוש, שלימות האמונה שהיא אמונת 
כי  והיינו  יחדיו,  הלב  ואמונת  המוח 
שבשבת ישנם שתי בחינות הללו. ומהו 
הדרך לזכות לבחי' עתיקא, הנה על זה 
אמר ה' שלזה זוכים באמצעות מסירות 
וקפץ  עמינדב  בן  נחשון  בא  ואז  נפש, 
והנה לא כתוב שהוא הלך  הים,  לתוך 
בניחותא, ואילו המאמין באמונת הלב 
הריהו הולך בניחותא, אולם כאן היתה 
רק אמונת המוח ולא אמונת הלב, ועל 
בריה  להיות  זכה  נפשו  מסירות  ידי 
צבי  עטרת  בספה"ק  מובא  זה  ]ומטעם  חדשה 
שהנכנס למקוה מים קרים, שאז אין בו אלא אמונת 

הריהו  מת,  כאדם  והריהו  הלב  אמונת  ולא  המוח 
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הוא  נפש  ומסירות  חדשה[,  כבריה  יוצא 

שכתב  וכמו  התשובה,  מחלקי  חלק 
"ִמַּדְרֵכי  ה"ד(  פ"ב  תשובה  )הל'  הרמב"ם 
ּוִמְתַרֵחק  וכו'  ַהָּׁשב  ִלְהיֹות  ַהְּתׁשּוָבה 
ּוְמַׁשֶּנה  ּבֹו,  ֶׁשָחָטא  ַהָּדָבר  ִמן  ַהְרֵּבה 
ְׁשמֹו ְּכלֹוַמר ֲאִני ַאֵחר ְוֵאיִני אֹותֹו ָהִאיׁש 
ומסירות  ַהַּמֲעִׂשים",  אֹוָתן  ֶׁשָעָׂשה 
אחר.  איש  להיות  זה,  כח  לה  יש  נפש 
ומאחר שבני ישראל עשו אחרי נחשון 
וקפצו לתוך הים במסי"נ, ממילא נעשו 
אנשים חדשים ושוב לא היה להקליפות 
שייכות אליהם, ושוב זכו לאמונת הלב, 
על  להם  ונשפע  "עתיקא"  לבחי'  וזכו 

הים אור של שבת קודש.

בשב"ק היא בחי' עתיקא קדישא

שבת  שמצות  אנו  מוצאים  כן  ועל 
התורה,  קבלת  לפני  עוד  במרה  ניתנה 
כי זכו לבחי' עתיקא בהיותם על הים. 
וזאת היא הבחי' השורה עתה בשל"ס, 
אנשים  אנו  הרי  זו  בחי'  וכששורה 
בשל"ס  יושבים  ואנו  לגמרי.  חדשים 
במסי"נ, שהרי עתה כבר לאחר זמן ר"ת, 
ועי"ז אנו נעשים אנשים חדשים, ושוב 
אין להקליפות שייכות עמנו, כי יש לנו 
זהו  יחדיו.  הלב  ואמונת  המוח  אמונת 
הכח של שבת ושל שביעי של פסח ושל 
קריעת ים סוף, שנעשים אנשים חדשים 
ו"לך ענו שירה בשמחה רבה", ויש כח 
להתחזק  הרוצה  ישראל  איש  כל  ביד 

חדשה  לאמונה  ולזכות  בשל"ס  עתה 
מסי"נ.  בכח  אחר  איש  ולהיות  וַזכה 
געוואלדיגע  די  פון  בכח  זוכים  ולזה 

אמונה "ויאמינו בה' ובמשה עבדו".

האמונה,  לשלמות  שנזכה  ה'  יעזור 
בשבט,  עשר  חמשה  של  הכח  שזהו 
ורחוקים  יבשים  נראים  אם  שאפי' 
להתחדש  בכח  שיש  להאמין  מה', 
ולזכות לבחי' עתיקא בחי' אור שב"ק, 
שב"ק  לקדושת  לזכות  כ"א  בכח  ויש 
עלמא  כולי  שהרי  השבוע,  ימות  בכל 
ותורה  תורה,  ניתנה  שבשבת  מודו 
הוא  שב"ק  כי  יחדיו,  הולכים  ושבת 
אדם  זוכה  שבה  עתיקא  בחי'  זמן 
מן  האמונה  שתזרח  אמונה,  לשלמות 
חטיבה  האדם  ויהיה  הלב  אל  המוח 
שנזכה  ה'  יעזור  אמונה.  של  אחת 
אמונה'דיגע  יודן  שבת'דיגע  להיות 
ויזכך את מוחנו  ה' אותנו  ויכבס  יודן, 
ונזכה לירא"ש, ועתה כשאנו  ולבותינו 
שעליה  קבה"ת  של  לשבוע  נכנסים 
נזכה  ה'",  יראת  חכמה  "ראשית  כתוב 
טובות,  מדות  רחמים,  של  מדות  לי"ג 
דרך ארץ קדמה לתורה, ולהתחזק בג' 
וגמ"ח,  ועבודה  תורה  העולם  עמודי 
ובמשה  בה'  "ויאמינו  ע"י  זוכים  ולזה 
עבדו", וכמו שמלמדנו החידושי הרי"ם 
"אמר  ב(  י,  )שבת  הגמרא  דברי  בביאור 
יש  טובה  מתנה  למשה,  הקב''ה  ליה 
מבקש  ואני  שמה  ושבת  גנזי  בבית  לי 
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שבכל  והודיעם",  לך  לישראל,  ליתנה 
בחי'  את  רבינו  משה  בנו  מזריח  שבת 
"לך והודיעם", וכדאי' שהפסוק )תהלים 
הוא  ַהַּׁשָּבת"  ְליֹום  ִׁשיר  "ִמְזמֹור  א(  צב, 

ר"ת 'למשה', והוא מזריח בנו את בחי' 
ואמונת  הלב  אמונת  קדישא,  עתיקא 
משה  בחי'  ע"י  וזהו  יחדיו,  השכל 
ישראל  שאיש  שע"י  ודור,  דור  שבכל 
מתקשר אל ה' ואל הצדיק הריהו זוכה 
הפסוק  מובן  ובזה  האמונה.  לשלימות 
ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  "ּוְסַפְרֶּתם  טו(  כג,  )ויקרא 

שבת  בחי'  היה  פסח  ליל  כי  ַהַּׁשָּבת", 
האמונה,  שלמות  שהיא  עתיקא,  בחי' 
וכן יהיה בביאת המשיח כמ"ש "הרחמן 
הוא ינחילנו ליום שכולו שבת ומנוחה", 
כי  ויותר,  יותר  תתגלה  עתיקא  שבחי' 
אי' בזוה"ק בפרשת השבוע, שרק רוח 
אחד של עתיקא נתגלה בקרי"ס, ואילו 
ע"ג  מדרגות  בזה  יהיו  המשיח  בביאת 

מדרגות.

שב"ק  אל  להתקשר  שנזכה  ה'  יעזור 
וכבר  השבוע,  בכל  לקדושתה  ולזכות 
ביארנו כמה פעמים, שניתן לזכות לזה 
לעכטיגע מלו"מ,  הייליגע  די  בכח  רק 
"ומדובקים  חוננתנו"  ב"אתה  וכמ"ש 
חסידים",  ב"משנת  וכמ"ש  ביראתך", 

קובה"ו  ליחוד  זוכים  במלו"מ  כן  שעל 
אומרים  במוצ"ש  כי  מבשל"ס,  יותר 
"ומדובקים ביראתך", מה שאין אומרים 
במשך כל השבת. וכמו שמבאר החת"ס 
שהשם "מלוה מלכה" מורה על חיבור, 
שעל ידה אנו מחברים אלינו את שב"ק 
לכל ימות השבוע, דורך דער הייליגער 
אור של מלו"מ ברבים, ואז זוכים לאור 
רשב"י,  כדוגמת  השבוע  בכל  שבת 
וכבר  השבוע,  בכל  לעתיקא  וזוכים 
שנתגלה  שבשעה  העט"צ  זקה"ק  אמר 
עולם,  לדורות  הישועה  נפתח  עתיקא 

הן לכלל והן לפרט.

וואך  ה' שנזכה צו א פריילעכע  יעזור 
וואך  שמחה'דיגע  א  וואך  לעכטיגע  א 
א יום טוב'דיגע וואך א שבת'דיגע וואך 
א  וואך  געבענטשטע  א  וואך  זיסע  א 
בשמחה  ה'  את  ולעבוד  וואך,  רייכע 
רבה  בשמחה  שירה  ענו  "לך  אמיתית 
ואמרו כולם", ולהתקרב ולהתקשר אל 
השב"ק ולזכות לירא"ש ומדות טובות, 
ובטהרה  בקדושה  התוה"ק  את  ולקבל 
בימינה  ימים  "אורך  ידים  בשתי 
לקבל  ונזכה  וכבוד",  עושר  ובשמאלה 
פני משיח צדקנו באנפין נהורין ברעוא 
ובחדותא דכולא בב"א.                                    



פרשת בשלח יגנועם                              החייםנועם                              החיים

בעידן רעוא דרעוין שב"ק פר' בשלח - שירה תש"פ לפ"ק

 בני ישראל יכולים לומר שירה בכל עת כי 
 כל תהלוכותיהם למעלה מדרך הטבע 

כמו קריעת ים סוף

שגב מעלת שבת שירה

קינדער,  יודישע  לעכטיגע  טייערע 
הייליגער  אזא  אין  עתה  אנו  עומדים 
שצדיקים  שירה,  שבת  של"ס  זמן, 
עצמה  שהשבת  שירה',  'שבת  פירשו 
אומרת שירה להקב"ה, וכמו שאומרים 
'מזמור  ואומר  משבח  השביעי  "ויום 
החידושי  ופירש  השבת'",  ליום  שיר 
הרי"ם בשם הרה"ק בעל אוהב ישראל 
אשר  האדם  מיהו  שלכאורה  מאפטא, 
להודות  פיו  לפתוח  בכוחו  יהיה 
"יום  אשר  ידי  על  אמנם  להשי"ת, 
שהשב"ק  ואומר",  משבח  השביעי 
עצמה משבחת להשי"ת, "לפיכך יפארו 
שזהו  היינו,  יצוריו",  כל  לא-ל  ויברכו 
הנותן כח לכל היצורים ולכל הבריאה 
טייערן  הייליגן  פאר'ן  ולהודות  לשבח 
של  ענין  היא  שירה  שבת  באשעפער. 
"לך ענו שירה בשמחה רבה", ואין לנו 
כל השגה במהות השירה כמה שהזוה"ק 
שבשירה  שם,  וכדאיתא  בזה,  מפליג 
העולמות  וכל  השירות  טמונות 
העתידים  העולמות  וכל  כבר  שהיות 

וכל התשבחות  להיות בביאת המשיח, 
באיזה  והתחתונים  העליונים  שיאמרו 
מקום בעולם, הכל כלול בשירה זו, וכל 
כמ"ש  זו,  בשירה  כלול  האמונה  יסוד 
ישיר  אז  עבדו,  ובמשה  בה'  "ויאמינו 

משה".

השירה,  בענין  איתא  השל"ה  בסידור 
וכל  קלף  היו  הרקיעים  כל  אילו  שאף 
עצים  וכל  דיו  היו  שבעולם  מימות 
היה  לא  עדיין  קנים,  היו  שבעולם 
שייך לכתוב את כל הסודות הקדושים 
שירה.  הייליגע  דעי  אין  הטמונים 
צדיקים האבן געקאכט מיט דעי שירה, 
הישועות,  כל  את  המשיכו  ידה  ועל 
אדם  של  זיווגו  קשה  חז"ל  וכמ"ש 
של  מזונותיו  קשין  סוף,  ים  כקריעת 
הנפש  פרנסת  סוף,  ים  כקריעת  אדם 

פרנסת הגוף.

)שמו"ר  השבוע  בפרשת  במדרש  אי' 
ָהֲאָמָנה  ּוִבְזכּות  ַּבה'',  "'ַוַּיֲאִמינּו  ב(  כג, 

ָׁשְרָתה ֲעֵליֶהם רּוַח ַהֹּקֶדׁש ְוָאְמרּו ִׁשיָרה, 
ּוְבֵני  מֶׁשה  ָיִׁשיר  'ָאז  ִּדְכִתיב:  הּוא  ֲהָדא 
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ֲאָמָנה,  ָלׁשֹון  ֶאָּלא  'ָאז'  ְוֵאין  ִיְׂשָרֵאל', 
ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית לט, ה( 'ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד 
'ְוָכל  )בראשית לט, ד(  ּוְכִתיב  ְּבֵביתֹו',  ֹאתֹו 
ֶיׁש לֹו ָנַתן ְּבָידֹו'". ו"אמנה" אין הכוונה 
וגם  בה'  האמינו  תמיד  שהרי  אמונה, 
"ויאמן  כתוב  במצרים  היו  כאשר 
העם", אלא הכוונה לזה שסמכו ובטחו 
והשליכו יהבם על ה' ונכנסו לים על פי 
הקודש  לרוח  זכו  זה  ובזכות  ה',  דברי 
השירה,  אותה  את  יחדיו  כולם  ואמרו 
לאמר  ויאמרו  וגו'  משה  ישיר  "אז 

אשירה לה'".

גודל ההשגה בקריעת ים סוף

במדרש  שאמרו  מה  להבין  וצריך 
שבזכות האמנה זכו בני ישראל שרתה 
עליהם רוח הקודש וזכו צו געוואלדיגע 
אורות, עד שאמרו חז"ל ראתה שפחה 
על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, 
התחולל  מה  השגה  כל  לנו  אין  והנה 
נבואתו,  את  יחזקאל  ראה  כאשר 
וכמ"ש בגמ' )חגיגה יד, ב( דברים נוראים 
ואמוראים  שהיו בעת שדרשו התנאים 
במעשה מרכבה שראה יחזקאל בן בוזי, 
"מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב 
ורבי  בדרך  מהלך  והיה  החמור  על 
לו  בן ערך מחמר אחריו, אמר  אלעזר 
רבי שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה 
וכו', אמר לו, רבי תרשיני לומר לפניך 
אמור,  לו  אמר  שלמדתני,  אחד  דבר 

מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור 
ונתעטף וישב על האבן תחת הזית, אמר 
החמור,  מעל  ירדת  מה  מפני  רבי  לו 
אמר אפשר אתה דורש במעשה מרכבה 
מלוין  השרת  ומלאכי  עמנו  ושכינה 
אותנו ואני ארכב על החמור, מיד פתח 
המרכבה  במעשה  ערך  בן  אלעזר  רבי 
וסיבבה  השמים  מן  אש  וירדה  ודרש, 
כל האילנות שבשדה פתחו כולן ואמרו 
ים  בקריעת  מקום  ומכל  וכו'.  שירה" 
סוף ראתה שפחה, היינו שפחה נכרית 
ראה  שלא  מה  שנתגיירה,  רב  מהערב 
מה  בנפשכם  ושערו  בוזי,  בן  יחזקאל 
סתם  ראה  ומה  ישראל  שפחה  ראתה 
יהודי מפשוטי העם, ומה ראה בן עליה, 
וכמו  כלל,  זאת  לתאר  ניתן  לא  והרי 
שאף  השל"ה,  סידור  בשם  שאמרנו 
אילו כל הרקיעים היו קלף וכל מימות 
שבעולם היו דיו וכל עצים שבעולם היו 
מה  לכתוב  שייך  היה  לא  עדיין  קנים, 
שהתחולל באותה שעה, והיה זה מעמד 
נשגב שלא יהיה עוד עד ביאת המשיח, 
אלקות  ההתגלות  היתה  גדולה  מה 
"זה  אמר  אחד  שכל  עד  שעה,  באותה 
שבמעי  עוברין  ואפילו  ואנוהו",  א-לי 
אמן אמרו שירה. ועל זה אמרו במדרש 
שהיתה  האמנה  בזכות  זכו  זה  שלכל 

להם לישראל.

הרי  השמים,  לב  עד  זועקת  והקושיא 
יצאו  ביארנו בשבת העעל"ט, שכאשר 
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בבחי'  ה'  לאהבת  זכו  ישראל ממצרים 
"מישרים אהבוך", וכמ"ש רש"י בפסוק 
זכו  שאז  נעוריך",  חסד  לך  "זכרתי 
ישראל לאהבת ה' לא רק בבחי' אהבת 
עזה  אהבה  אלא  רבה,  אהבה  עולם 
אהבת מישור בלי געיות ורכסים, היינו 
מדת  זאת  והיתה  וירידות,  עליות  בלי 
ויותר  גדולה  היותר  במדה  האהבה 
יתכן שבאותה שעה  וא"כ איך  גדושה, 
לא זכו לרוה"ק ולומר שירה, רק עתה 
לאחר ז' ימים בשביעי של פסח, והרי זו 

קושיא עצומה מרפסין איגרא.

התרוממות לאחר הנפילה דייקא

אלא ביאור הענין הוא בס"ד, כי אין הכי 
נמי די געוואלדיגע אהבה שהיתה לבני 
ישראל באותה שעה בבחי' אהבה עזה, 
אולם  הימנה,  למעלה  אהבה  בחי'  אין 
מדרגות  ישנם  עצמה  זו  אהבה  בבחי' 
על גבי מדרגות. דהנה כתיב "והיה בית 
יעקב אש ובית יוסף להבה", ועל כן אי' 
במדרש על הפסוק "הים ראה וינוס" מה 
ראה, שהוא  יוסף  ארונו של  ונס,  ראה 
בבחי' להבה. וביאור הענין הוא, כי אי' 
במדרש תהלים, שכנסת ישראל אומרת 
איש  כל  אומר  וכן  העולם,  לאומות 
ישראל ליצר הרע וסטרא אחרא הקמים 
כנגדו להפילו בפח רשתם, "ַאל ִּתְׂשְמִחי 
ח(,  ז,  )מיכה  ָקְמִּתי"  ָנַפְלִּתי  ִּכי  ִלי  ֹאַיְבִּתי 
קמתי,  מקום  מכל  נפלתי  אם  שאפילו 

ואמרו על זה במדרש, אילולא הנפילה 
לא קמתי, והיינו שאם לא נפלתי תחילה 
כל  רמות  למדרגות  מגיע  הייתי  לא 
כך. וכמו שאנו רואים בטבע הבריאה, 
רוח  ובאה  גדולה  אש  בוערת  שכאשר 
גדול  בכח  האש  על  המנשבת  סערה 
ומפרידה בין העצים הבוערים, הנה אף 
על פי שנראה שהרוח תכבה את האש, 
מכל מקום אדרבה האש מתגברת והיא 
נעשית לאש להבה ובוערת ביתר שאת, 
כמ"ש "רשפיה רשפי אש שלהבת י-ה", 

שרשפי האש נעשים לשלהבת.

קליפת הליצנות מעכבת הגאולה

אברך  רואה  הרע  היצר  כאשר  וכמו"כ 
או בחור ירא שמים, והוא בא להדיחו 
באמצעות קלי' הליצנות קלי' פלשתים, 
שעליה אמר הרבי ר' מענדלי מרימנוב 
נחם  "ולא  הכתוב  ענין  את  בבארו 
אלקים דרך ארץ פלשתים", כי לאמתו 
שאילמלי  הק',  מהאר"י  אי'  דבר  של 
היה הקב"ה מכניס את ישראל אל ארץ 
היינו  אזי  פלשתים,  ארץ  דרך  ישראל 
ישראל  כי  השלם,  לתיקון  כבר  זוכים 
עריות  קלי'  קלי',  שתי  לשבר  הוצרכו 
הארץ,  ערות  מצרים  ארץ  קלי'  שהיא 
פשתים,  קלי'  שהוא  הליצנות  וקלי' 
הללו  קלי'  שתי  היו  הדורות  ובכל 
וכך  ישראל מלהתעלות,  את  המונעות 
ואם  ביאת המשיח,  ועד  היום  עד  הוא 
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תשאלו איזו קלי' חזקה יותר, הנה קלי' 
בקלי'  כי  יותר,  חזקה  היא  הליצנות 
ומי שיש  ניתן להילחם,  העריות עדיין 
את  מבין  הריהו  בקדקדו  דעת  מעט 
שהם  ביודעו  העריות,  קלי'  אפסיות 
היום כאן ומחר בקבר, וכאשר מבקרים 
לזמן קצר אצל השוכבים על ערש דוי 
ורואים את אפסיות האדם, אזי מתבטלת 
כל קלי' העריות אצל האדם וכל הענין 
נעשה מאוס ונמאס בעיניו, והוא רואה 
גדול,  דמיון  אלא  אינו  שהכל  בחוש 
מה שאין כן בקלי' הליצנות קשה מאד 
דוחה  אחת  ליצנה  כי  כנגדה,  להילחם 
מאה תוכחות, וממילא היא גרועה יותר 
מקלי' העריות, ועל כן איפוא "לא נחם 
קרוב  כי  פלשתים  ארץ  דרך  אלקים 
ידה  על  ליפול  הדבר  שקרוב  הוא", 
שיראה  יתכן  כי  ח"ו,  תחתית  לשאול 
אדם בעיניו את מעמד הר סיני, ויבוא 
הלץ ובליצנותו יבטל את הדבר במחי 
יד ויאמר שאין זה מעמד הר סיני כלל 
ענין  שכל  והגם  כלום,  בזה  ואין  וכלל 
עינים,  ואחיזת  דמיונות  אלא  הליצנות 
"ויסב  כן  ועל  הליצנות.  כח  זהו  אולם 
אלקים את העם דרך המדבר ים סוף", 
באמת  כי  בגלות,  עתה  נתונים  כן  ועל 
אלא  מכבר,  זה  להיגאל  יכולים  היינו 
הזה  היום  עד  היא  הפלשתים  שקלי' 
בעוכרינו, ועל כן אמר הכתוב "ובמושב 
לצים לא ישב", שלא אמר הכתוב שעם 
לצים לא דיבר, אלא "לא ישב", כי את 

לדבר  שאין  כלל  לומר  צריך  אין  זה 
במושב  לישב  אפילו  אלא  לצים,  עם 
לצים אסור ואין להיכנס בד' אמותיהם 
כלל, כי השפעת הליצנות היא המזיקה 
העולם  סכנות  מכל  ביותר  והמסוכנת 
והיא  טובה,  חלקה  כל  הורסת  והיא 
ממש כמו המחלה הנוראה רח"ל, והיא 

גרועה מן העריות.

בני ישראל זכו לומר שירה בזכות 
התגברותם אחר הנפילה

ועל כן איפוא כאשר זכו ישראל לבוא 
על  כשעמדו  זו  נעלית  מדרגה  לידי 
בבחי'  עזה  אהבה  ה'  את  הים, שאהבו 
חסד  לך  "זכרתי  אהבוך"  "מישרים 
עליו  והשליכו  בה'  ובטחו  נעוריך", 
להם",  עשו  לא  צדה  ש"גם  עד  יהבם 
עמהם  נטלו  שלא  במדרש  וכדאי' 
היה  זה  דבר  לתינוקות,  בקבוק  אפי' 
ובעיני  אחרא  הסטרא  בעיני  לצנינים 
פרעה "וירדפו אחרי בני ישראל", ובאו 
רוחות הסערה והמים הזידונים והחלו 
ליצנות  רוח של  ישראל  בני  בין  לנשב 
ואפיקורסות, והם אכן הצליחו במעט, 
ממדרגתם  מעט  נפלו  ישראל  ובני 
והתלוננו על משה רבינו )שמות יד, יא-יב( 
ְלַקְחָּתנּו  ְּבִמְצַרִים  ְקָבִרים  ֵאין  "ֲהִמְּבִלי 
ָּלנּו  ָעִׂשיָת  ֹּזאת  ַמה  ַּבִּמְדָּבר  ָלמּות 
ְלהֹוִציָאנּו ִמִּמְצָרִים. ֲהֹלא ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 
ִּדַּבְרנּו ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאֹמר ֲחַדל ִמֶּמּנּו 
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ְוַנַעְבָדה ֶאת ִמְצָרִים ִּכי טֹוב ָלנּו ֲעֹבד ֶאת 
זה  ַּבִּמְדָּבר", אולם סוד  ִמֻּמֵתנּו  ִמְצַרִים 
ִּתְׂשְמִחי  "ַאל  אשר  המצריים  ידעו  לא 
ואילולא  ָקְמִּתי",  ָנַפְלִּתי  ִּכי  ִלי  ֹאַיְבִּתי 
שנפלתי לא קמתי, שזהו כוחם של בני 
ישראל, שכאשר מנשבות עליהם רוחות 
זרות הרוצות להרוס את פנימיותם של 
בני ישראל ואת האש הקודש הבוערת 
בקרבם, אזי לא רק שאין הן מצליחים 
בוערת  האש  אלא  האש,  את  לכבות 
בבחי'  להבה  נעשית  והיא  שאת  ביתר 
"רשפיה רשפי אש שלהבת י-ה". וכיון 
הגם  אזי  לשלהבת,  האש  שנעשתה 
שהאמנה והבטחון שבטחו ישראל בה' 
היתה כמו עד אז, אולם איכות האמנה 
נעשתה  עזה  האהבה  והאש  גדלה, 

לשלהבת קודש.

אמירת שירה בכל עת כי כל 
תהלוכות בני ישראל הם נגד הטבע

הקדושים  שהמלאכים  מצינו  הנה 
שיש  במדרש  ואי'  שירה,  אומרים 
אחת  פעם  שירה  האומרים  מלאכים 
פעם  האומרים  מלאכים  ויש  בשנה 
האומרים  ויש  שנה  בחמישים  אחת 
בני  אנו  אולם  לא,  ותו  אחת  פעם  רק 
שעה  בכל  שירה  לומר  יכולים  ישראל 
הנשמה  "כל  שכתוב  וכמו  רגע,  ובכל 
תהלל י-ה" ודרשו חז"ל "על כל נשימה 
הענין  לבאר  ויש  י-ה".  תהלל  ונשימה 

שיש בידינו לומר שירה בכל רגע ורגע. 
הנה אי' מהרה"ק ר' צדוק א מורא'דיגער 
ווארט א פחד פון א ווארט, כי הנה ענין 
השירה הוא, שכאשר השי"ת עושה עמנו 
נסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע אזי 
אומרים שירה, כגון כאשר איש ישראל 
נכרי  איש  כנגדו  ובא  ברחוב  הולך 
ורוצה להרגו נפש רח"ל, והשי"ת עוזר 
עוד  "אין  לזעוק  מתחיל  שהוא  לאדם 
מלבדו" והנכרי נופל שדוד ומת, שהוא 
אומרים  אזי  הטבע,  מדרך  למעלה  נס 
שירה, וכן הלאה, שכאשר איש ישראל 
זקוק למעות, ואז נודע לו שזכה באיזו 
וכן כל מיני ענינים  הגרלה סכום הגון 
שאדם רואה את ניסי ה' למעלה מדרך 
נלחם  שהאדם  יום  כל  ובכלל  הטבע, 

ביצר הרע ומתגבר עליו.

ומבאר הרה"ק ר' צדוק, שכל תהלוכות 
בשמירת  הזה  בעולם  ישראל  בני 
התורה והמצוות הם שלא בדרך הטבע, 
כי היכן נשמע כדבר הזה שאדם הולך 
ברחובה של עיר בעינים מושפלות, כי 
האדם  את  מושך  הבהמית  הנפש  טבע 
כמ"ש  מקום,  בכל  ולהסתכל  להביט 
חז"ל שנפשו של אדם מחמדתן, וממילא 
כאשר איש ישרא הולך ברחוב של עיר 
בעינים עצומות, הרי כל תהלוכותיו הם 
כן  ועל  הזרם,  ונגד  הטבע  כדרך  שלא 
נמשלו ישראל לדגים כי הדגים הולכים 
שעל  ושמש  במאור  ואי'  הזרם,  נגד 
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כנגד  הולכים  הם  כי  דגים  אוכלים  כן 
הזרם, וכמו כן כאשר האדם קם בבוקר 
להתפלל  לביהמ"ד  לילך  בכוחו  ואין 
הריהו  להתפלל,  והולך  מתגבר  והוא 
הולך כנגד הטבע בבחי' נס כמ"ש "ועל 
בכל  וממילא  עמנו",  יום  שבכל  נסיך 
ים סוף,  רגע נעשה אצלו בחי' קריעת 
ביצרו,  נלחם  הוא  ורגע  רגע  בכל  כי 
ואין עוד צבא בעולם כמו הצבא שלנו, 
בגבולות  העומדים  הצבא  אנשי  כי 
מדי  להילחם  צריכים  אמנם  המדינות 
פעם, אולם מלבד זאת הם עושים ככל 
העולה על רוחם, מה שאין כן אנו בני 
כי  ורגע,  רגע  בכל  נלחמים  ישראל 
יום,  בכל  יצרו של אדם מתחדש עליו 
יש  שכן  וכיון  ובגשמיות,  ברוחניות 
שאין  מה  רגע,  בכל  שירה  לומר  בידו 
כן המלאכים אין להם יצר הרע וממילא 
אין הם צריכים ללחום בכל עת וללכת 
כנגד הזרם, ועל כן אינם יכולים לומר 

שירה אלא בזמן מסויים.

 "ומקלכם בידכם" 
– להילחם ביצה"ר

ועל כן ציוה השי"ת שבעת אכילת קרבן 
פסח יהיו בני ישראל "מתניכם חגורים 
המבי"ט,  מפרש  כך  בידכם",  ומקלכם 
שענין המקל היה, כי הנה השי"ת אמר 
למשה רבינו במראה הסנה "ואת המטה 
את  בו  תעשה  אשר  בידך  תקח  הזה 

האותות", והיינו שעם מטהו של משה 
כן  וכמו  ונפלאות,  ניסים  חוללו  רבינו 
השי"ת  נתן  פסח  קרבן  אכילת  בעת 
יודישע שטעקן,  בידינו דער הייליגער 
כי  ונפלאות,  ניסים  בו  לחולל  שנוכל 
איש ישראל הוא א גרויסער 'מיליטער 
מאן' ועליו להחזיק מקל בידיו כל ימי 
הרע  היצר  כנגד  מלחמה  ולנהל  חייו 
הזרם.  כנגד  וללכת  כולו  העולם  וכל 
עליו  לביהמ"ד  בא  אדם  כאשר  כגון 
התפלה,  בעת  לדבר  שלא  להיזהר 
ולהתפלל ווי א ערליכער יוד, ולהרגיש 
ואמנם  התפלה,  בעת  לעכטיגקייט  א 
ניסים  עמנו  עושה  שהשי"ת  ודאי  זהו 
ונפלאות ומטעימנו גן עדן בעולם הזה 
בשמחה  שירה  ישראל  שאמרו  וכדרך 
רבה, אולם תחילה צריך האדם לפעול 
פעולות כנגד היצר הרע, ועל כן איפוא 

זוכים אנו לומר שירה בכל רגע.

פרעה רדף אחר בנ"י כי סבר שכיון 
שנפלו אין להם תקומה

בני  אחר  פרעה  שרדף  הענין  היה  זה 
ישראל  בני  שנפלו  שבראותו  ישראל, 
מפלתם  תהיה  שבזה  סבר  ממדרגתם 
טעותו  אולם  ח"ו,  סוף  בים  ויטבעו 
שבני  זה  סוד  ידע  לא  שהוא  היתה 
ישראל יתגברו ביתר שאת, וכמו שהיה 
לפני שמונים שנה, שהרשע ימש"ו סבר 
אולם  ח"ו,  ישראל  שיצליח לכלות את 
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הוא לא ידע שאת כלל ישראל לא ניתן 
וככל  כנגדם  שיעמדו  ככל  כי  לנצח, 
כך  זרות  רוחות  עליהם  לנשב  שירבו 
כמו  לשלהבת,  ותהפך  האש  תתגבר 
היום את השלהבת קודש של  שרואים 
בין  שררה  שמחה  איזו  ישראל,  בני 
ואת  הש"ס,  את  בסיימם  ישראל  בני 
ובתי  תורה  והתלמודי  הישיבות  רוב 
מדרשות ושטיבלעך שיש בבני ישראל, 
ישראל עובדים את השי"ת  ואיך שבני 
גרעסטן  מיט'ן  ברען  גרעסטן  מיט'ן 
גם  שיש  ודאי  ואמנם  לעכטיגקייט, 
תפקידנו  זהו  אולם  גדולים,  נסיונות 
השמחה  היא  וזאת  חיותינו,  בחיים 
היותר גדולה שאנו עובדים את השי"ת 
ענו  "לך  כן  ועל  מלחמה,  אנשי  ואנו 
שירה בשמחה רבה", ששמחה היא שיש 
דייקא  זה  ומצד  לומר שירה,  ביכלתנו 
יש בידינו לומר שירה מאחר שכל ימי 
שלא  ונפלאות  ניסים  בבחי'  הם  חיינו 
הרי"ם,  מהחידושי  ואי'  הטבע.  כדרך 
שקריעת ים סוף לא היה רק בים, אלא 
כל איש ואיש מישראל היתה לו קריעת 
וכל  הפרטיים,  בחייו  פרטית  סוף  ים 
אחד מאתנו יש לו בחי' קריעת ים סוף.

בשבת  בנפשנו  לרכוש  עלינו  זה  וענין 
ה',  צבא  אנשי  שאנו  לזכור  שירה, 
והשי"ת נתן בידינו את המקל שעל ידו 
כל  של  הזרם  כנגד  לילך  יכולים  אנו 
העולם כולו, ובאמצעות המקל מחולל 

ויש  ונפלאות  ניסים  מישראל  איש  כל 
בכוחו לפעול ישועות כאשר הוא הולך 
כנגד טבעו, כמו שאמר השי"ת למשה 
בידיך  תקח  הזה  המטה  "ואת  רבינו 

אשר תעשה בו את האותות".

 עיקר מלחמת עמלק 
להילחם תיכף ומיד

כדאי'  עמלק,  מלחמת  עיקר  וזהו 
על  השבוע  בפרשת  יונתן  בתרגום 
הפסוק )שמות יז, יב( "ִויֵדי ֹמֶׁשה ְּכֵבִדים", 
"ִוידֹוי ְדמֶׁשה ֲהוֹו ַיְקִרין ִמן ִּבְגַלל ְּדִעַּכב 
ַההּוא  ְּביֹוָמא  ִאְזְּדַרז  ְוָלא  ִלְמַחר  ְקָרָבא 
שמשה  והיינו,  ְדִיְשָרֵאל",  ְלפּוְרָקָנא 
רבינו נענש על שאמר )שם ט( "ְוֵצא ִהָּלֵחם 
עד  התמהמה  מדוע  כי  ָמָחר",  ַּבֲעָמֵלק 
למחר, הלא באותו יום היה עליו לצאת 
להילחם, וכמו"כ עתה ברגע זה בשל"ס 
עצמו  על  לקבל  ישראל  איש  צריך 
להתמהמה  ולא  יוד  ערליכער  להיות 
למען  לפעול  רצונך  ואם  למחר,  עד 
אחד  לרגע  תתמהמה  אל  אזי  ישראל, 
אלא תיכף בעת הזאת תתחיל לפעול, 
אל  אזי  להתעלות  ברצונך  אם  וכמו"כ 
עתה  תיכף  אלא  למחר,  עד  תתמהמה 

תתחיל להתעלות.

זהו הצלחת כל צדיקי הדור שהצליחו 
למחרת  דבר  שום  דחו  שלא  בדרכם, 
אלא כל דבר עשו תיכף ומיד, וכדאמרי 
אומרים  העצלים  האנשים  שכל  אינשי 
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בכל עת 'מארגן מארגן' ובסופו של דבר 
אינם פועלים כלום. ועל כן איפוא צריך 
איש ישראל לעבוד את ה' תיכף ומיד, 
משינתו,  בבוקר  מתעורר  אדם  וכאשר 
עליו לירד ממיטתו תיכף ומיד, וכאשר 
לעשותה  עליו  מצוה,  לפניו  מזדמנת 
תיכף ומיד, אם באה מצוה לידך עשה 
אותה מיד, כי אין אדם יודע מה יהיה 
כל  להערים  יכול  הרע  ויצר  למחרת, 

מיני תחבולות עד למחר.

וזהו כוחם של בני ישראל, די שלהבת, 
דעי אש דעי פייער.

ללמוד מן האילנות המלבלבים 
לאחר שנראים יבשים

הייליגער  דער  צו  שנזכה  ה'  יעזור 
פייער דעי קאך די שלהבת אש קודש 
ים  בקריעת  ישראל  בני  לה  שזכו 
רשפי  רשפיה  געוואלדיגע  די  סוף, 
ברען  גרויסער  דעי  י-ה,  שלהבת  אש 
השי"ת  שאמר  למה  ונזכה  פייער,  דעי 
בידיך".  תקח  בידך  תקח  המטה  "ואת 
הקדושים  הימים  לקראת  נתכונן  ובזה 
יום  בא  ועתה  לקראתינו,  הבאים 
השרף  עולה  שבו  בשבט,  עשר  חמשה 
האילנות  מן  ללמוד  ועלינו  באילנות, 
יבשים  כעצים  עתה  נראים  הם  אשר 
שלא ניתן לעשות עמהם מאומה מלבד 
להבעיר בהם את התנור לאפיית מצות 
ומלבלבים  פורחים  הם  כך  אחר  אולם 

שיינע  לעכטיגע  הייליגע  ומצמיחים 
עלינו  ומזה  פירות,  מיט  בלומעלעך 
להתייאש,  שלא  השכל  מוסר  ללמוד 
שאיש ישראל יזכור תמיד "ַאל ִּתְׂשְמִחי 
ֹאַיְבִּתי ִלי ִּכי ָנַפְלִּתי ָקְמִּתי", שאפי' אחר 
ואף  קמתי,  ביותר  הגרועה  הנפילה 
והנני  לגמרי,  להפילני  יכול  אינו  אחד 
המטה  את  בידי  נתן  אשר  הקב"ה  בן 
אשר נעשה בו את האותות, וממילא אל 
לו לאדם להרפות אלא לקום, ואדרבה 
אחר הנפילה מתרומם אדם יותר ויותר, 
יכלו לומר  ישראל  וכמו שמצינו שבני 
בליל  ואילו  הנפילה,  אחר  רק  שירה 
פסח לפני הנפילה לא היו יכולים לומר 
שירה אף על פי שזכו אז לאהבה עזה. 
ונמצא שאין לו לאדם להישבר בקרבו 
נפילה, ואדרבה הנפילה מחשלת  אחר 
בני  כוחנו  וזהו  האדם,  את  ומחזקת 
ולכן  ישראל שאנו הולכים כנגד הזרם 

יש בידינו לומר שירה בעל עת וזמן.

 הודאה לה' על הזכות 
לומר שירה בכל רגע

בכל  שירה  לומר  שנוכל  השי"ת  יעזור 
זה  על  להשי"ת  להודות  חיינו,  ימי 
הזכות  את  לנו  ויש  ישראל  בני  שאנו 
יכולים  אינם  הם  כי  למלאכים  שאין 
לומר שירה בכל עת אלא בזמן מסויים, 
צריכים  הם  מסויים  זמן  אותו  על  וגם 
בספרים  כדאי'  עת,  בכל  להתכונן 
לאותו  עת  בכל  שהמלאכים מתכוננים 
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יזכו לומר שירה, שוו בנפשכם  זמן בו 
אחת  פעם  רק  שירה  אומרים  שהם 
בחמישים שנה ויתר הזמן הוא רק הכנה 
לאותו זמן, ואם כן אנו שיכולים לומר 
שירה בכל רגע כמה הכנה צריכים אנו 
שנזכה  השי"ת  יעזור  עצמנו.  להכין 
המתנה  את  להשיג  דקדושה  לדעת 
צריכים  אנו  אמנם  הן  כי  לה,  שזכינו 
להילחם בכל עת אולם מכל מקום רק 
"לך  עת,  בכל  שירה  לומר  יכולים  אנו 
ענו שירה בשמחה רבה", רק אנו יכולים 
לומר שירה פאר'ן הייליגן זיסן טייערן 
באשעפער, "עבדו את ה' בשמחה בואו 
לעבוד  יכולים  אנו  רק  ברננה",  לפניו 
את השי"ת בשמחה ולומר לפניו רננות 
לזכות  זכינו  שאנו  מחיה  א  עת,  בכל 
זו, יתן לנו השי"ת אריכות ימים ושנים 
וכוחות  הנפש  כוחות  לנו  ויהיו  טובים 
השבוע  בפרשת  שכתוב  וכמו  הגוף, 
לא  במצרים  שמתי  אשר  המחלה  "כל 
ה' רופאיך", ישלח  כי אני  אשים עליך 
הגוף,  ורפואת  הנפש  רפואת  ה'  לנו 
כמו שבקריעת ים סוף זכו בני ישראל 
ובגוף,  בנפש  החלאים  מכל  להתרפא 
ובני ישראל התעשרו, וביזת הים היתה 
יותר גדולה מביזת מצרים, יתן לנו ה' 

איפוא עשירות בנצחיות, רפואת הנפש 
ורפואת הגוף, ויתן לנו השגות אלקות, 
שכן ראתה שפחה על הים מה שלא ראה 
יחזקאל, ונשנא את הרע כמ"ש "אוהבי 
הליצנות  את  ונשנא  רע",  שנאו  ה' 
והפאליטיק וזוהמת הרחוב, כי הם היפך 
הטוב ואין בהם מאומה מלבד אכזריות, 
ונזכה לחיות באטמוספירה של שב"ק, 
דבקות  טובים,  ומעשים  ומצוות  תורה 
הבורא ושמחה בה' כמ"ש "עבדו את ה' 
"לך  לבחי'  שנזכה  ה'  יעזור  בשמחה". 
לנו  שיהיה  רבה",  בשמחה  שירה  ענו 
א פריילעכע וואך א לעכטיגע וואך א 
השי"ת  את  ונעבוד  וואך  געבענטשטע 
הארץ,  פריילעכער  א  מיט  בשמחה 
הדעת  בהרחבת  ה'  את  לעבוד  ונזכה 
קרן  להרמת  ונזכה  הנפש,  ומנוחת 
והרמת  ישראל  קרן  והרמת  השכינה 
קרננו בכבוד, ונזכה צו פריילעכע טעג 
פריילעכע מינוטין פריילעכע סקונדעס 
ונחיה  שבתים,  לעכטיגע  פריילעכע 
ונזכה לצאת  בהרחבה הדעת דקדושה 
לקראת משיח צדקנו מתוך בריות גופא 
ברעוא  נהורין  באנפין  מעליא  ונהורא 

ובחדותא דכולא בב"א.
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נועם שיח סוד
בסעודתא דדוד מלכא משיחא מוצש"ק פר' בא תשע"ט לפ"ק

בשבוע הבעל"ט )ז' שבט( יחול יו"ד של רבינו הגדול והקדוש הרה"ק ר' דוד'ל לעלובער, רבינו 
זי"ע  ושל הרבי  ר' אלימלך  זי"ע. הוא היה תלמידו של הרבי  ר' דוד בן ר' שלמה מלעלוב 
מלובלין זי"ע. זקה"ק הדברי חיים מצאנז זי"ע אמר ש'ללוב' אותיות 'לו לב', שהיה כל כולו 
הרה"ק  אצל  הזכירו  אחת  שפעם  פורים,  ברמזי  מביא  שלמה  תפארת  בספה"ק  ה'.  למען 
מלעלוב את בנו שהוא זקוק לרחמי שמים, והצטער עד מאד על שהזכרה זו נוגעת ללבו 

יותר מהזכרה אחרת שמזכירים לפניו איש ישראל. 

רגילים  אין  כי  זאת  להבין  ]בזמננו קשה  רבות משבת לשבת  הרה"ק מלעלוב היה מתענה פעמים 
לזה, אולם כ"ק זקני אב"ד בני רא"ם זצ"ל סיפר לי על זקנו בעל פתחא טובא זי"ע שהיה רגיל להתענות 'דרייערלעך', 

דהיינו ג' ימים רצופים, אמנם היום נחלשו הגופים וקשה לעשות זאת[, ופעם אחת בערב שבת אירע שעבר 

וזכים עד מאד, והרגיש הרה"ק שנפשו  בסמיכות למעיין מים חיים שהיו מימיו מתוקים 
כמהה וצמאה למים הללו לאחר שלא שתה מאומה במשך כל השבוע, ומ"מ התגבר ולא 
שתה, אח"כ נכנסה בלבו הרגשת סיפוק ושמחה שב"ה זכה להתגבר ולצום משבת לשבת, 
סב  משכך  היצר,  מצד  הוא  זו  שהרגשה  בסברו  מאד,  עד  הצטער  זו  הרגשה  משהרגיש 
לאחוריו שאב כוס מים מאותו מעיין ושתה אותו, כדי להראות להיצר הרע שלא הצליח 

להתענות עד שבת.

משה  רבי  סיפר  דלהלן  המעשה  את 
אדלר, שהיה מצאצאי הרה"ק מלעלוב, 
והוא שמע את המעשה דלהלן מבנו של 

בעל המעשה.

איזה יהודי שלצורך פרנסתו היה  היה 
בזול  שם  ורוכש  הכפרים  בין  הולך 
וכבשים  עיזים  של  וחלבים  עורות 
ומוכרם ביוקר בכרכים הגדולים. שנים 
ממשלח  בהרחבה  מתפרנס  היה  רבות 
יד זה. לימים כאשר גדלו צאצאיו והיו 

ג' בנות גדולות הוצרך להגדיל  בביתו 
הכנסותיו, משכך הרהר בדעתו לרכוש 
ירויח  וכך  חלבים  ויותר  עורות  יותר 
הוצרך  זאת  לעשות  כדי  אולם  יותר. 
יורת  ועגלה  גדולים  סוסים  ב'  לרכוש 
מידידיו  מעות  ללוות  והוצרך  גדולה, 
הלך  בטרם  זו.  השקעה  להשקיע  כדי 
יהודי  אותו  נכנס  זה  צעד  לעשות 
לקבל את ברכת רבו הק' מלעלוב זי"ע. 
בהיכנסו אל רבו נטל הרה"ק מלעלוב 
שהיו  הרבים  הכוסות  מבין  עץ  כוס 
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זה  כוס  ואמר  לו  העניקו  שולחנו,  על 
יהודי,  אותו  הרהר  לשמירה.  לך  יהא 
הן זקוק אני עתה לברכת הצלחה ולא 
מהרהר  שהוא  תוך  שמירה,  לברכת 
נענה הרה"ק ואמר, כוס זה יהא לך גם 
להצלחה. אולם הוא התפלא בלבו לשם 
הרי  שמירה  בברכת  הרבי  ברכני  מה 
הרבי  כאשר  אמנם  זאת,  ביקשתי  לא 
אומר דבר מה צריך להאמין בה אמונה 
שלימה אמונת צדיקים, כמ"ש בפרשת 

השבוע "ויאמינו בה' ובמשה עבדו".

יצא היהודי לדרכו, רכש סוסים ועגלה 
עורות  של  גדולה  כמות  רכש  ואף 
וחלבים ושם פעמיו אל העיר הגדולה 
וורשא למכור שם את סחורתו. בדרכו 
גדול,  יער  דרך  נסע  וורשא  העיר  אל 
כרכרתו  על  קפץ  היער  בלב  בהיותו 
ודרש  בידו  גדולה  וסכין  מזוין  שודד 
היהודי  לו  השיב  כספו,  את  ממנו 
אמסור לך את כספי אולם אל תרצחני 
נפש באשר יש לי אשה וילדים, אמנם 
באמרו  לדבריו  הסכים  לא  השודד 
ולמסרו  עליו  להלשין  ילך  כך  שאחר 
לו  נותן  שהוא  לו  ואמר  לשלטונות, 
לפני  רצונו  את  לעשות  דקות  מספר 
את  מצקלונו  היהודי  הוציא  מיתתו. 
לו הרה"ק מלעלוב  כוס העץ שהעניק 
ונתן לתוכו יין שרף, בירך ברכת שהכל 
אולם  לשתות,  ורצה  גדולה  בכוונה 
כאשר ראה זאת הגוי וריח היי"ש הגיע 

סיים  וכאשר  לשתותו,  השתוקק  לאפו 
את  הגוי  חטף  הכל  את  לברך  היהודי 
אדהכי  פיו.  לתוך  והוריקו  מידו  הכוס 
ולומר  להתוודות  היהודי  החל  והכי 
"שמע ישראל" ביודעו שעוד מעט קט 
הכל  לומר  כשסיים  למות,  הולך  הוא 
החל לומר שוב שמע ישראל, משראה 
הגוי  לעבר  הביט  מתמהמה  שהגוי 
וצפור  הארץ  על  שוכב  שהוא  וראה 
זאת  משראה  ראשו,  בשר  את  מנקרת 
שכן  וכיון  הגוי,  שמת  הבין  היהודי 
לחפש  והחל  מרכבתו,  מעל  השליכו 
לשמירה,  לו  שהיתה  העץ  כוס  אחר 
נעוץ  שהוא  ראה  אחריו  חיפש  כאשר 
בתוך פי הגוי שמרוב להיטותו לשתות 
הכוס  את  במהירות  הכניס  היי"ש  את 
לתוך פיו ונחנק מן היי"ש. נטל היהודי 
הכוס,  סביב  הגוי  פי  את  וחתך  סכין 
לעזוב  ורצה  הן הדם,  שטף את הסכין 

שם את הגוי ולברוח משם.

שמא  היהודי  חשש  שניה  במחשבה 
אח"כ יעברו שם גויים וכאשר יראו את 
הגוי מוטל על הארץ יעלילו עלילות על 
נטלו  כן  על  הרגוהו,  ישראל שהם  בני 
וכיסהו עם עורות  והניחו על מרכבתו 
אל  שבבואו  בסברו  והכבשים,  הגדיים 
קדישא  החברה  מאנשי  יבקש  וורשה 
שם.  החיים  הבית  גדר  על  שיקברוהו 
כמה  ראה  וורשא  העיר  אל  בהגיעו 
שוטרים המתופפים בידיהם והבין שהם 
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מודיעים איזו הודעה. הקשיב לדבריהם 
ושמע שהם אומרים, שכבר כמה ימים 
מזויין  אלים  שודד  ביער  מסתובב 
ורוצח אנשים, על כן איפוא מי שיצליח 
להשים ידו עליו ולהביאו לפניו חי או 
מת יעניקו לו 30 אלף רובל, שהיה סכום 
עתק עד מאד. בשמעו זאת שם פעמיו 
תיכף אל בית המשטרה ואמר להשומר 
שברצונו לדבר עם המפקד, אותו שומר 
לא הניחו להיכנס אל המפקד בהחזיקו 
אותו לטרדן הרוצה להעביר זמנו. אמר 
לו אותו יהודי, שמוטל ברכרכתו אותו 
שודד שהמשטרה מחפשת אחריו, אולם 
השומר שחק עליו וכי יהודי חלש כמוך 
והרעים  זה,  שודד  על  להתגבר  יוכל 
לא  היהודי  תיכף.  משם  שילך  עליו 
הרפה והרבה עליו בדבריו עד שנעשה 
שם מהומה גדולה, הקולות הגיעו לאזני 
המשטרה,  בית  בתוך  שישב  המפקד 
הוא הוציא ראשו מן החלון ושאל את 
השומר מה אירע, נענה השומר שיהודי 

איזה  בכרכרתו  הביא  דעת  חסר  אחד 
את  להרוג  שהצליח  וטוען  מת  פגר 
עתק  בסכום  לזכות  ברצותו  השודד, 
המפקד.  אל  להיכנס  מבקש  והוא  זה, 
ואראה  קמעה  המתינו  המפקד,  אמר 
מה יש לו בכרכרתו, כאשר הביט לתוך 
גוי  אותו  אלא  זה  שאין  ראה  המרכבה 
אלים, על אתר נכנס המפקד ללשכתו 
והעניק לאותו יהודי את הסכום הנקוב 
שנעשה גביר גדול באותו רגע, והוסיף 
לו, כאשר תצטרך בעתיד לדבר  לומר 

מה תבוא אלי ואמלא מבוקשך.

מכר  השוק,  אל  היהודי  נסע  אח"כ 
רב.  הון  והרויח  והחלבים  העורות  את 
בחזרו מן השוק פנה אל בית המשטרה 
בכוחי  שלא  לך  דע  להמפקד,  ואמר 
את  לו  וסיפר  שודד,  אותו  את  הרגתי 
כל המעשה כולו שהתחולל בכוחו של 
כוסו של הרה"ק מלעלוב, ועי"ז נתקדש 

שם שמים כי גדול ה' ומהולל מאד.

•••

לפני  שבא  ביהודי  אירע,  נוסף  סיפור 
צרתו,  לפניו  בתנותו  מלעלוב  הרה"ק 
מפרנסתו  לנשלו  רוצה  הפריץ  אשר 
שאל  וכאשר  מפונדקו,  ולהשליכו 
להשליכו  רוצה  הוא  מדוע  הפריץ  את 
והלא הוא פורע לו את חובו מדי חודש 
לדבריו  טעם  ליתן  רצה  לא  בחדשו, 
אלא הוא אינו רוצה לראותו מול פניו.

אמר לו הרה"ק מלעלוב, מאחר שהוא 
רוצה להשליכך משם, רכוש איפוא את 

כל הכפר מקום מגורי הפריץ. היהודי 

לא הבין את דברי הרבי, איך ירכוש את 

כל הכפר, אולם הרבי בשלו, רכוש את 

כל הכפר. נענה היהודי ואמר, מנין לי 

כסף לקנות את כל הכפר, השיב הרה"ק 
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עם  הכפר  את  קנה  נו,  ואמר,  מלעלוב 
בילקעלע של שלש-סעודות.

היהודי אל ביתו, היה זה בתחילת  שב 
תזזית  רוח  נכנסה  ולפתע  השבוע, 
בראשו של הפריץ ונטבעה בלבו שנאה 
כל  את  בו  ותלה  כפר  לאותו  עמוקה 
הפסדיו וכשלונותיו בתקופה האחרונה, 
וחפץ להיפטר מן הכפר במהירות. כך 
השבוע  כל  במשך  במחשבתו  הרהר 
פגש  שבת  במוצאי  שבת.  מוצאי  עד 
באותו יהודי שרצה להשליכו מפונדקו 
את  ממני  לרכוש  תרצה  אולי  ושאלו, 
אוכל  איך  היהודי  לו  השיב  הכפר, 
לא  הפריץ  אולם  הכפר,  את  לרכוש 
הרפה ואמר, ברצוני להיפטר מן הכפר 
עמי  עשה  בעיני,  ונאמס  מאוס  הוא 
חסד ורכוש אותו ממני, הייתי נותנו לך 
שאי  ברצוני  שאין  מאחר  אולם  בחנם, 
למכרו  ברצוני  המכירה  על  יערער  מי 
לו עם חוזה, האם יש לך מעות בכיסך, 
מעות,  בכיסי  אין  ואמר,  היהודי  נענה 
זה  יש בכיסי בילקעלע שנשאר בכיסי 
עתה מסעודת שלש-סעודות. נו, הענק 

לו  העניק  הבילקעלע.  את  איפוא  לי 
ערכו  ובעבורו  הבילקעלע  את  היהודי 
ונעשה  הכפר,  את  ממנו  וקיבל  חוזה 
דורי  עשירים  והיו  מופלג,  לעשיר 

דורות.

מיט  עשירות  השי"ת  לנו  ישפיע 
פון  חלה  א  א  לנו  ויתן  רייכקייט 
גדולה  לעשירות  ונזכה  מלכה,  מלוה 
בס"ד תיכף ומיד ממש. וישפיע לנו א 
א  וואך  לעכטיגע  א  וואך  פריילעכע 
וואך  רייכע  א  בגשמיות  וואך  רייכע 
וימלא ה' כל משאלות לבנו  ברוחניות 
ממש,  ומיד  תיכף  ולברכה  לטובה 
פריילעכע  געבענטשטע  א  לנו  ויהיה 
סיעתא  א  וואך  רייכע  הצלחה'דיגע 
שתשרה  רצון  יהי  וואך,  דשמיא'דיגע 
ונזכה שיקבל  ידינו  בכל מעשי  שכינה 
וברצון,  באהבה  תפילותינו  כל  ה' 
ונזכה להרמת קרן השכינה והרמת קרן 
ישראל  קרן  והרמת  דוד  בית  מלכות 
והרמת קרננו בכבוד מתוך ביאת משיח 

צדקינו במהרה בימינו אמן.
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