
ויהי בשלח פרעה )יג, יז(

פרעה שלח בעל כרחו
נאמר  מדוע  הקדוש  החיים'  ה'אור  תמה 

מיום  יותר  גדולה  שמחה  לך  אין  והלא  צער,  בלשון  "ויהי" 
שיצאו ישראל ממצרים על צבאותם, ותירץ בדרך הפשט "אכן הכתוב 
פרעה,  ברדיפת  ישראל  שנצטערו  הצער  כל  שגרמה  הסיבה  יגיד 
ואמר, תדע סיבת הדבר לצד שלא הוציא ה' את ישראל אלא לרצונו 
'קומו  )יב, לא(  של פרעה, כפה אותו עד שנתרצה ושלחם, ואמר להם 
צאו', מזה חשב מחשבות לרדוף אחריהם, ובזה גרם צער לישראל, וגם 
לעצמו גרם איבוד לו ולאומתו, וצא ולמד כי הקב"ה יקפיד על כליון 
הנבראים כמובא בדבריהם ז"ל )מגילה י:( מעשה ידי טובעים בים ואתם 
ויהי לשון צער, ומי גרם כל  אומרים שירה, וכנגד כל זה אמר הכתוב 
צער זה בשלח פרעה, שאם היה ה' מוציאם שלא לרצונו, הגם שלא 
היה חפץ לשלחם, לא היה לו מקום לרדוף, אלא עינו הטעתו שהיה 

הדבר תלוי בו, ולזה חשב לשוב לקחתם".

כוונתו לומר שני תירוצים והסברים על הצער שהיה באותה שעה, 
דעל ידי שהוכרחו את פרעה להוציא את ישראל רדף אחרי בני ישראל, 
ועי"ז נצטערו ישראל, וגם המצרים הצטערו ונאבדו מן העולם על ידי 

א. יש להתבונן בזה, דהגם שצערם של המצרים גרם שמחה לבני ישראל, שראו בנקמת הרשעים האכזרים שהשתעבדו בהם בפרך, מכל מקום 
רחמיו של הבורא יתב"ש על כל מעשיו, ומאחר שהמצרים הצטערו וסבלו מן המכות בים על כן נאמר "ויהי".

ובשו"ת מהר"ם שיק )סוף סימן קלו( מבאר הטעם שאין מברכין על מצות מחיית עמלק הוא משום שלא תקנו ברכה על מה שמכים אחרים, אע"פ 
שמדובר בעמלק הרשעים שמלחמה לה' בעמלק מדור דור.

ב. והלא הדברים ק"ו אם זכו אותם רשעים לשכר גדול בעבור הדברים קטנים שעשו כ"ש שיזכו ישראל לשכר גדול ועצום על כל התאמצות 
קטנה שלהם בעבודת השי"ת.

כשקרא פעם המגיד מקאזניץ זי"ע בתורה את הפסוק )בראשית כא, יג( "וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך ההוא", ובזעקה היוצאת מעומק לבו 
צעק בשאלה "און אונז נישט?" ]-ואנחנו לא?[, כלומר שאם בני ישמעאל זכו לברכה זו "כי זרעך הוא" ק"ו בן בנו של ק"ו שבני ישראל צריכים 

לזכות להבטחה זו, דמכל מקום טובים הם יותר מהם )הובא ב'ילקוט עבודת ישראל' פרשת וירא(.
בשפה אחת ובדברים אחדים המליצו צדיקים, שבדין הוא שיהיו בני ישראל בריאים ושלמים, דאם הגוי בריא כ"ש ישראל צריך להיות בריא, 
והרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע היתה דרכו לברך את הבאים אליו לברכה שיזכו להיות בריאים וחזקים כמו הגוים מדין ק"ו שאין עליו תשובה, 
ומה הגוים שחוטאים ואינם מקיימים שום מצוה ואעפ"כ זוכים לבריאות הגוף, בני ישראל העושים גם רצון ה' על אחת כמה וכמה שיהיו בריאים 

ושלמים )הובא ב'דעת משה' פרשת עקב(.
מרגלא בפומיה דאא"ז הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע, דכאשר יהודי חזק בכוחו יש ריוח בזה בין ליצר טוב ובין ליצר הרע, אבל אם ח"ו 

יהודי חלש אין לאף אחד ריווח וטובה מזה.

ג. פעם נדחפו החסידים אצל הרה"ק מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע בעל ה'מאור עינים', נענה אחד החסידים ואמר בצחות לשונו "ולא נחום 
- אלקים", כאומר שאין צריך לדחוף כל כך, שהרי הרבי ר' נחום אינו אלוקים, נענה לו חבירו וענה "דרך ארץ! פלישתים", שאין לך דרך ארץ 

ואתה מדבר כמו גוי ו"פלישתים"...
הרה"ק רבי מנחם מנדל זי"ע מווארקא היה ממעט בדיבורו ואף כאשר הגיד דברי תורה בשולחנו היה אומר בקיצור נמרץ, פעם נפגש עם אחיו 
הרה"ק רבי יעקב דוד מאמשינאוו זי"ע וכדרכו בקודש ישב בשתיקה ולא הוציא הגה מפיו, אך אחיו הפציר בו מאד לומר תורה עד שבשום 
אופן לא יכול היה לסרב יותר, בלית ברירה פתח הרה"ק מווארקא ואמר לפרש את דברי המשנה )אבות פ"ג מ"ב( "שנים שיושבים" - שני אנשים 
המסובים יחד "ואין ביניהם", היינו שישיבתם יחד היא מתוך אהבה ואחוה, ואין ביניהם שום פירוד ומחלוקת, הרי זה בחינת "דברי תורה"... 
ובזאת הצליח בחכמתו לקיים רצון אחיו להגיד 'תורה' ובד בבד להתחמק ולהשתמט מלדרוש ברבים דברי אלקים חיים, והיתה זו אמתלא 
שלא לומר דברי תורה. באותו מעמד נכח גם אחד מחסידיו של הרה"ק מאמשינאוו, והיטב חרה לו על דיבוריו הקצרים של הרה"ק מווארקא 
אחרי שרבו הפציר בו כ"כ, ומשום היותו איש שמזגו חם מיהר והקשה להרה"ק מווארקא: אם כן היאך יתבאר המשך דברי המשנה "הרי זה 

מושב לצים", נענה הרה"ק מווארקא כדרכו בקצרה "פלשתים", ולא יסף עוד, והדברים סתומים ובלתי מובנים.
וראיתי הסבר נאה לזה מהגה"ח רבי אליעזר דוד פרידמן זצ"ל בספרו 'מפי ספרים וסופרים' )אבות חלק א, על המשנה שם(, על פי מעשה המסופר 
על הגאון החסיד רבי אליהו מוילנא זי"ע, שכשדיברו לפניו על החסידים ועל מעשיהם, היו מי שהוציאו דיבה על הצדיקים המפרשים חצאי 
פסוקים ואין הביאור עולה יפה בהמשך הפסוק, השיב להם הגר"א: אי משום הא לא איריא כי "פלשתים יוכיח", דהנה בתורה כתיב "ולא נחם 

נאמר  זה  ועל  בים,  שנטבעו 
"ויהי" לשון צער, משום צערן של 

ישראל ומשום צערן של הגויםא.

באופן אחר תירץ האוה"ח הקדוש על פי דברי 
וזה היה  )ח"ב מה.( שפרעה ליוה את ישראל בצאתם ממצרים,  הזוה"ק 
הצער, "כי יצטרך הדבר להיות שיטול שכר פסיעותיו", וכמו שמצינו 
אצל נבוכדנצר הרשע )סנהדרין צו.( שבזכר שהלך שלשה פסיעות לכבוד 
השי"ת זכה להיות מושל בכיפהב, והכי נמי היה ראוי שפרעה יטול שכר 
גורם רעה לשונאיהם של  יהיה  ה'  לו  "וכל שכר שיקצוב  הלוייה,  על 
ישראל", וזהו "ויהי" לשון צער, ומשום הכי "לא נחם אלקים דרך ארץ 
פלישתים", כי בזה בטלה מחשבתו של פרעה, כי הוא חשב ללוותם 

דרך שם, ועתה נחשב כאילו לא ליוה אותם.



ולא נחם אלקים דרך ארץ פלישתיםג )יג, יז(

מדת הליצנות ומלחמת עמלק
שפלישתים מרמז על קליפת ליצנות, ולכן  בספרי מקובלים מבואר, 
סיבב הקב"ה את ישראל שלא יהיה להם שום שייכות לקליפה זו ח"ו, כי 

 עלון ט"ז
 פרשת בשלח

תשפ"ג



אם חלילה יהיה להם איזה נגיעה בליצנות הרי הם עלולים ליפול לשאול 
תחתית ולשער החמישים ח"ו.

וכמו שרואים בקרח שהצליח למשוך אחריו ר"נ ראשי סנהדראות 
וזה פלא גדול, כיצד הלכו אחריו גדולים  במחלוקת נגד משה רבינוד, 
זי"ע, שרש"י  וקדושים כאלו, ואמר הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק 
הביא תשובה לשאלה זו על הפסוק )במדבר טז, יט( "ויקהל עליהם קרח 
אותם,  ופיתה  השבטים  אצל  הלך  ההוא  הלילה  כל  ליצנות,  בדברי   -
כסבורין אתם שעלי לבדי אני מקפיד איני מקפיד אלא בשביל כולכם, 
אלו באין ונוטלין כל הגדולות לו המלכות ולאחיו הכהונה עד שנתפתו 
ולכן צריך להתרחק עד  ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות,  כי  כולם", 

מאד ממדה רעה זוה.

שעם ליצנות אפשר  כמאמר הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע, 
)ראה  אף להכחיש דברים ברורים כשמים וארץ ולומר שהם אינם קיימים 
בדברינו לעיל בפרשת תולדות(, והאמת שמפרעה עצמו רואים כמה חמורה 

מדה זו, שהרי לקה במכות קשות ורעות למעלה מדרך הטבע, ואיך לא 
התעורר לתשובה, אין זה אלא שעשה ליצנות מהכל, וכפי שהביא רש"י 
)פרשת תולדות( שליצני הדור אמרו "מאבימלך נתעברה שרה", וכיצד יעלה 

על הדעת לומר כן, והלא ראו כולם שאבימלך לקה בנגעים גדולים על 
שלקח את שרה, ואף התנצל בפניה ובפני אברהם על מעשיו, רק עם 

ליצנות אפשר הכל.

)יז, ט( "צא הלחם בעמלק  אמנם לאידך גיסא כתיב בסוף הפרשה 
מחר", כי עמלק היא קליפת הקרירות שהיא סניף של ליצנות, ולימדה 
תורה שאי אפשר לשבת ולהסתגר בביתו ולחשוב שניצח את עמלק, 
מדור  עמלק  לה'  שמלחמה  מפני  ולהילחם,  כנגדו  לצאת  צריך  אלא 
דור, וכן דייקו צדיקי קמאי מן הפסוק )דברים כ, א( "כי תצא למלחמה על 
אויביך" שצריך לצאת למלחמה נגד היצה"ר שהוא בחינת עמלק, שהרי 
היצה"ר מטכס עצות כל הזמן כיצד לנצח את האדם ולהפילו בפח, ואם 

לא יקדים לצאת למלחמה עם כלי זיין יכשל ח"וו.

נברא  מה  "מפני  כט:(  )מנחות  חז"ל  שאמרו  ממה  יותר  לנו  ומה 
העולם הזה בה"י, מפני שדומה לאכסדרה, שכל הרוצה לצאת יצא", 
היינו שתהום פתוחה מתחת לרגליו, ועליו לדמות בדעתו שהוא תלוי 
ועומד בין שמים וארץ, ואיך אם כן ישב בביתו במנוחה, לכן אין מנוס 
)אבות פ"ג משנה  כי אם להשריש את היראת שמים בלבוז, וכמו ששנינו 
א( "הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה", שאם יתבונן 

אלקים דרך ארץ פלשתים", ופירשו חז"ל )שמו"ר פרשה כ, יא( שהשי"ת לא נהג עם בניו כדרך הארץ, שדרך כל הארץ מי שקונה עבדים קונה אותם 
על מנת שיהיו מרחיצין אותו וסכין אותו ומלבישין אותו וטוענין אותו ומאירין לפניו, אבל הקב"ה לא עשה כן לישראל אלא היה מרחיצן וסך 
אותן והלבישן ונשאן והאיר לפניהם, לכך נאמר "ולא נחם אלקים דרך ארץ", ואף על פי שלפי דרשה זו אין ביאור לתיבת "פלשתים" הכתוב 
בהמשך הפסוק, מכל מקום הדרש ידרש, כי הכתוב נמסר לחכמים שבכל דור ודור שאותו ידרשו כפי דעתם, ולהם נאה לדרוש גם כשנראה 
שאין המקרא כולו מתפרש על פי הדרשה, ונראה שזו היתה גם כוונת הרה"ק מווארקא בתשובתו "פלשתים" שמאמרו א"צ להתאים ולהתפרש 

בהמשך דברי המשנה.
ד. הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע היה אומר, שכאשר אין האדם צודק במלחמתו ברור מאליו שעליו להתרחק ממחלוקת, אלא גם כשהצדק עמו 

עליו לברות מהמחלוקת, כי אש המחלוקת שורפת טובים ורעים רח"ל.
ה. בעלי מוסר רמזו בפסוק )בראשית מט, ו( "כי באפם הרגו איש", שעל ידי עקימת האף אפשר להרוג אדם, וזה יסוד של כח הליצנות, שכאשר 
ראובן אומר לשמעון שפלוני איש חשוב הוא ויש בו מעלות טובות, ושמעון אינו עונה לו כלום, רק מעקם את אפו, הרי בעקימת שפתיו הרג 

אותו.
ו. וכבר אמר הרה"ק בעל ה'חידושי הרי"ם' מגור זי"ע, שאין לאדם לזרוק ולהשליך את העולם הזה מעליו, כי אם יזרקנו בגובה אינו יודע היכן 

תיפול... ועומק הדברים נראה, שאל יסיר את העול מצאוורו, אלא יתאמץ להתגבר על הנסיונות.
ז. ידוע שגבה טורא בין הרבי מלובלין לתלמידו החביב ה'יהודי הקודש' זי"ע, כי אנשי מדון ומריבה סכסכו ביניהם, ואמרו צדיקים, שהיה אחד 
מתלמידי הרבי מלובלין שהשטן שמר אותו במשך ארבעים שנה מלדבר לשון הרע כדי שידבר בסוף דבר של גנות באזני הרבי מלובלין על 
ה'יהודי הקדוש' ויקבל דבריו, הרי לן כמה השטן מטכס עצות ותחבולות במשך שנים רבות כדי להכשיל את האדם, שהרי הבעל-דבר בעצמו 

שמרו מן החטא למשך שנים רבות רק בכדי להבעיר את אש מחלוקת שנים רבות לאחר מכן.
כן  אחרי  ושנים  רב,  שלל  כמוצא  כך  על  כולם  שמחו  הטלפון  את  המציאו  שכאשר  הטכנולוגיה,  מהתקדמות  כן  לראות  יכולים  אנו  ואף 
כשהמציאו את הפלאפון שמחו עוד יותר מפלא זה, אך לאחר זמן נתברר שכולו עצת היצר כדי לייצר כלי משחית ברוחניות, ורבים חללים 

הפילה, ולכן צריך להשריש היראת שמים בלב כל הזמן, ועי"ז לא יגרר אחר פיתוייו של השטן וגונדא דיליה ובכל חניכא דאית ליה.
ח. סיפר הגאון בעל ה'בן איש חי' זצ"ל, שפעם היה מלמד דרדקי שלמד עם תלמידיו פרק "שור שנגח את הפרה", וניסה להסביר לאחד 
התלמידים פירוש הדברים, אמנם הילד לא הצליח לקלוט מי נגח את מי, ומי צריך לשלם למי, לכן הענישו המלמד ושלחו לביתו, כשהגיע 
ָרבו זה עם זו, ואינני מבין מה הוא רוצה  הביתה שאלו אביו מאי האי, התנצל הילד בתמימות ואמר "המלמד יש לו בדיר שור ופרה ׁשֶ
ממני..." ואך למותר לציין שצערו של האב גדול הרבה יותר מאילו היה אומר שלא הצליח להבין דברי המשנה והגמרא, כי לפי 

עבירה", אבל אם  "לידי  ינצל אף מלהגיע  בדברים אלו מבעוד מועד 
ואולי  וכולי האי  יוכל להימלט ממנה,  לא  נסיון אז  ימתין ח"ו לשעת 
יצליח מלהיכשל מעבירה עצמה ]ולפי האמור, הני מילי בשמירה מעבירות 
בכללות, אך מליצנות צריך להתרחק כמטחוי קשת ולא להתקרב כלל למדה 

זו[.



ובני ישראל יוצאים ביד רמה )יד, ח(

יציאת מצרים לדורות
בכלל  הגליות  לכל  השורש  היתה  מצרים  שגלות  ומפורסם  ידוע 
בכלל  הגאולות  לכל  הגאולה  היתה  מצרים  גאולת  גם  וכן  ובפרט, 
ובפרט, והקריאה על הגאולה מעוררת את הזמן שיוכל כל אחד לצאת 

מהמיצרים והקשיים שיש לו בגלות.

זי"ע לבאר המסורה שהובאה  כמאמר הרה"ק רבי שלום מבעלזא 
"פדות",  תיבת  פעמים  ג'  בתנ"ך  דכתיב  וארא(  )פרשת  הטורים'  ב'בעל 
חדא )שמות ח, יט( "ושמתי פדת בין עמי ובין עמך" שם כתיב 'פדת' חסר, 
ז(  )קל,  ועוד שם  מלא,  פדות  לעמו"  "פדות שלח  ט(  קיא,  )תהלים  ואידך 
"והרבה עמו פדות" כתיב ג"כ מלא, וביאר מהר"ש עומקן של דברים, 
א. גוים השונאים את ישראל.  שישנם ג' כיתות השונאות את ישראל, 
ג.  ב. רשעים השונאים את הצדיקים כשנאת עם הארץ לתלמיד חכם. 
בישראל עצמו, החלק הגוי שבו שונא את השורש אלקי ממעל. והנה 
אפשר בקלות להיפטר משנאת הגוי על ידי שמתנתקים מהגוים לגמרי, 
ולכן כתיב גביה "פדת" חסר, דסוף סוף שני עמים נינהו ואין להם קשר 
כלל, אבל מדת השנאה שהרשע רוחש כלפי צדיק חזקה היא ביותר, 
ונצרך לסייעתא רבתי מן שמיא להינצל מצפרניה )ראה פסחים מט:(, ועל כן 
כתיב "פדות שלח לעמו" מלא, ואילו השנאה הקשה ביותר היא "והרבה 
"הרבה  נצרך  כך  ועל  הזמן,  כל  עמו  הנמצא  השונא  זה  פדות"  עמו 
פדות" - מלא, כי צריך הרבה עזרה וסיוע מן השמים לינצל מחלק הגוי 
שבתוך לבו ]ולבד ממה שנאמר כאן "פדות" מלא עוד הוסיף וכתב "והרבה" לרמז שצריך 
סייעתא דשמיא מרובה להיות נפדה מׂשונא זה; הובא ב'מהר"ש' פרשת וארא[. ובימים 

שקוראים על עניני הגאולה בתורה הקדושה אפשר לזכות גם לגאולה 
השלישית.

ועצם זה שאדם יודע שהוא בגלות הוה ליה חצי נחמה וחצי ישועהח, 
)לא, ב( "מרחוק ה' נראה לי", שאם האדם  כמרומז בדברי הנביא ירמיה 



בקרבו  נשבר  שלבו  מפני  לי",  נראה  "ה'  אזי  "מרחוק"  שהוא  יודע 
וברצונו להתקרב, ומשום הכי זוכה לסייעתא דשמיא שהקב"ה מתגלה 

אליו כביכול.

והיינו  גלות,  לו  אין  גוי  כי  גופא,  הגלות  מעצם  להתחזק  ואפשר 
טעמא, מפני שאין לו בית שגלה משם, ועל כן אין אצלו שאיפה להיכן 
לחזור, משא"כ בני ישראל מצפים לחזור לירושלים הבנויה ולביהמ"ק, 
וכל יהודי מצפה לגלות את חלק אלוק ממעל אשר בקרבו, ולהאיר את 
פנימיותו ולחזור אל השורש, נמצא שהגלות מורה על חשיבותו, נמצא 

שעצם הגלות דבר גדול הוא.

וכאשר יהודי יודע שהוא בגלות זוכה שיתקיים בו "והוצאתי אתכם 
)ברשימות  זו מבואר ב'רמתים צופים'  וכבחינה  מתחת סבלות מצרים", 
שכתב מהרה"ק מקאצק אות יט( להסביר מה שמצינו במדרש )בר"ר פרשה יט, יב( 

גבי אדם הראשון אחרי אכלו מן העץ הדעת, שהקב"ה שאלו אם אכל 
מן העץ, והשיב "האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל 
- אכלתי ואוכל עוד", וקשה איך יעלה בלב בשר ודם לדבר כן לפני מלך 
מלכי המלכים, ובפרט אדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקב"ה, ותירץ 

הרבי מקאצק בקדושתו,

שהקב"ה שאל את אדם הראשון בניחותא, אם על כל פנים מכיר 
את עצמו באיזה בחינה הוא עומד כעת, כלומר האם כבר פעל בעצמו 
זה התנצל  ועל  יהא היצר כבוש תחתיו,  ומהיום  שיהיה טוב מעכשיו 
אדם הראשון שלא נזדכך כלום, כי לא התחיל עדיין להתיש כוחו הרע, 
וגונדא דיליה וממילא הרי הוא  ועדיין הוא מסור תחת ידו של השטן 
עלול לאכול עוד ולחטוא שוב, "וזאת היא השכלה גדולה מאוד להאדם, 
שיכיר את עצמו בבחינתו ובצורתו ואל יהיה נבער מדעת לצאת מאותה 
מדומיין שהוא משוטט בשמים  להיות  אתו", שלא  בחינה שנמצאת 

ובעולמות העליונים, אלא ידע את מצבו האמיתיט.



בתוך הים ביבשה )יד, כב(

אין לזלזל בכל אותם מנהגים
מילתא דשכיחא שאחד רואה את חבירו נוהג במנהגים שונים משלו, 
וזה גורם לו לזלזל בו ח"ו, ובעת נס של קריעת ים סוף רמז הקב"ה שלא 
י, וע"ע באבות דר' נתן  )פרשת בשלח סימן  ינהגו כן, כי אמרו במדרש תנחומא 
פרק לג( שבקריעת ים סוף נחלק הים לי"ב חלקים, וכל שבט ושבט הלך 

בשביל בפני עצמו ונעשה בין כל שבט ושבט כמין חומה של זכוכית 
ויכלו לראות דרכם מעשי השבט השני, והנה ידוע שאין הקב"ה עושה 

דבריו אינו קולט כלל מה רוצים ממנו, וסימן מובהק שאין לו יד ורגל בביהמ"ד כלל.
דאם "אני בער" ואין בו דעת אין מצבו גרוע כל כך, אבל אם "לא  והעמיס כן בהא דכתיב )תהלים עג, כב( "ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך", 
אדע" כלל מה רוצים ממנו אזי "בהמות" לשון רבים "הייתי עמך", כי הצרה גדולה הרבה יותר, והוא נדמה לכמה בהמות שאין בהם דעה כלל וכלל 

)הובא בהגש"פ 'אורח חיים' בפיסקא כנגד ארבעה בנים(.

ט. כ"ק מרן אאמו"ר מלעלוב ז"ע היה מספר על תלמיד חכם למדן, שבמשך כ"ב שנה הסתגר בחדרו וישב על התורה ועל העבודה ברציפות 
לו  אמרו  מועדות,  פניהם  להיכן  שאלם  נוסעים,  חסידים  קבוצת  וראה  מחדרו  יצא  עבודתו  את  סיים  כאשר  ויהי  נפלאה,  התמדה  מתוך 
לליזענסק, חשב הלה לעצמו, שהיה מתאים יותר שיבואו אליו אחרי יגיעתו הגדולה במשך כל כך הרבה שנים, אך כיון שראה אותם נוסעים 
"הסבור אתה אז יראה איז א בעזעם? ]-וכי נדמה לך שיראת שמים הוא מטאטא?[,  הצטרף אליהם, כשהגיעו לליזענסק אמר לו הרבי ר' אלימלך 
יראה איז פארכט!", כלומר האם תחשוב שיראת שמים הינו חפץ גשמי שאפשר להשיג בקלות, לא ולא, יראה היא פחד בעומק הלב, ויהי כשמוע 
כן היהודי נפל ארצה מתעלף מרוב פחד, כאשר עוררו אותו מעלפונו אמר להרבי ר' אלימלך "מה עושים כש'שמות' ]-גניזה[ נופל על הריפצה? 
מרימים אותו ומנשקים אותו, ולא אהיה אני גרע משמות?", כלומר שביקש מהרבי שירים את נשמתו לזכות להיות כלי מוכן וראוי לקבל יר"ש 
באמת, כי גם אחרי כ"ב שנה של עבודה היה עדיין מכוסה בהסתר, ואכן נשאר בצל קדשו במשך ימים רבים וזכה להיות אחד מחשובי בני 

החבורה.
י. יש 'יצר הרע' מיוחד המפתה את האדם לזלזל ולא להקפיד במנהגי האבות, ונראה הטעם לזה, כי אמרו חז"ל )סוכה נב.( "כל הגדול מחבירו 
יצרו גדול הימנו", ושמעתי הסבר פשוט ומסתברא למאמר זה, כי לאנשים פשוטים מפתה היצה"ר לעבור על הלכות מפורשות בשו"ע, וע"כ 
יש לאדם כלי זיין להתגבר כנגדו, דהא בידו לדחותו מעליו ולהראות לו שדבר זה מפורש בהלכה לאיסור, משא"כ הבן עלייה שמתנהג בגדרי 
קדושה ופרישות דלדידיה אין השטן מעיז לפתותו בעיקרי הדת, שהרי בודאי לא ישמע לו, אלא בחלקלקות לשונו מדבר על לבו שיוותר 
על גדר זו, או שטוען לפניו שעל פרישות מסויימת א"צ להחמיר וכיו"ב, ובהא קשה להתווכח עמו ולהוכיחו שהצדק עמו, דהא אין הלכות 

מפורשות בענין זה, וזהו "יצרו גדול הימנו".
והוא הדין לענין המנהגים שהם בחינת "אל תטוש תורת אמך", שיש בזה נסיון גדול יותר מעיקרי הדת, דבגלל שאין הדברים מפורשים 

בספרי הפוסקים כיצד צריך להתנהג ע"כ מצליח היצה"ר בקלות לזלזל אותם בעיני ההמון, לפיכך צריך על אלו השגחה יתירה בעינים 
פקוחות לא לזוז מהם כמלא נימה.

)ברכות נח.(, ולפי זה יש להבין למה נעשה להם נס בתוך נס  ניסא בכדי 
שיוכלו לראות דרך החומה את בני השבט השני עוברים ביבשה בתוך 
ישראל  לבני  להורות  בא  שזה  מעשה,  ואנשי  חסידים  והסבירו  הים, 
לדורות עולם, שיסתכלו על אחרים בעין יפה ולא לזלזל בהם ח"ו, ואף 
כשרואה את ה'שפחה' של רעהו מבעד למחיצה, דהיינו שנדמה בעיניו 
שהנהגותיו פחותות משלו, מכל מקום לא יזלזל בהם חלילה, כי כולם 
מרועה אחד ניתנו, ולכולם נקרע הים, ויסודתן של כל המנהגים בהררי 

קודשי.

ויתירה על כך מתאמרא משמיה דהרה"ק בעל ה'פני מנחם' מגור 
את  רואה  השני  עבר  אל  לראות  למים  מבעד  המסתכל  דהנה  זי"ע, 
עשה  ולכן  מגדלת",  "זכוכית  כעין  והוא  יותר,  גדולה  במדה  הנעשה 
הקב"ה נס זה שיוכל האחד לראות את חבירו דרך חומה של מים, כי 
יסתפק במה שאינו מזלזל באחרים, אלא  לנו, שלא  יש בזה להורות 
אדרבה, צריך להשפיל עצמו ולדעת שהם גדולים יותר ממנו, ומתוך כך 

להעריכם ולכבדם כפי ערכם.



אז ישיר משה )טו, א(

לומר שירה עם דור המדבר
הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע אמר, כי מדי שנה בשנה בשביעי של 
פסח וכן בשבת קודש זו פרשת בשלח מתעורר מה שזכו בני ישראל 
לשיר את השירה הזאת לפני ה' בימים ההם בזמן הזה, ורמז ליה בלשון 
לשני  והרמז  זיי"ן,  אל"ף  נוטריקון  "אז"  כי  משה",  ישיר  "אז  הכתוב 
זמנים שקוראים פרשה זו בתורה, הראשון זה פרשת בשלח שלומדים 
השירה, והוא רמוז ב"אלף" שמשמעה לשון לימוד ]כמו שכתוב )איוב 
לג, לג( "ואאלפך חכמה"[, "זיין" זה שביעי של פסח שהוא הזמן בו אמרו 

משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'.

והווה, פירוש  וגו' לשון עתיד  ובני ישראל  ובזמנים אלו "ישיר משה 
ומחדש  ענין השירה,  נתעורר מחדש  הזמנים,  ושנה באלו שני  בכל שנה 
ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה', וזה פירוש אמרם ז"ל )שבת 
'וכל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר', פירוש 'בעלי השיר'  נא:( 

הם משה ואהרן ומרים וכל הדור דעה, בכל שנה ושנה באלו שני הזמנים 
ונמשכין  יוצאין מגן עדן העליון בשיר,  הנ"ל שקוראין את השירה, המה 
'ומזין עליהן' פירוש שממשיכין השפעות ומזונות על  לזה העולם בשיר, 
'וטובלין במקומן' פירוש בעת שהולכים חזרה למקומן  הממשיכין אותם, 
צריכים טבילה בנהר דינור" )הובא בסוף ספר 'נהר שלום' לנכדו הרה"ק רבי מאיר שלום 

מפוריסוב זי"ע, עמוד פא(.



דברי אלקים  ואלו  ]ואלו  בנוסח אחר אמרו משמיה דהרבי מלובלין 
חיים[ בלשון המשנה "כל בעלי השיר יוצאין בשיר" שעל ידי השירות 
והתשבחות אפשר לצאת מכל המיצרין, כי "שיר" משמעו לפי פשוטו 
והרמז שאפשר להתיר  בו את הבהמה, מפני השמירה[,  חבל ]שקושרים 
ולפרום כל הקשרים והחבלים הקושרים את האדם להצרות והיסורים, 
"ומזין עליהן  גם המשך המשנה  זי"ע לפרש  והוסיף המגיד מטריסק 
כל  עם  שרוקד  הניגון,  מחמת  מזיע  האדם  שאם  במקומן",  וטובלין 

ההתלהבות, אזי עולה לו הדבר כמו טבילה במקוה טהרה.



ויבא עמלק וילחם עם ישראל )יז, ח(

מלחמת עמלק
יח(  כה,  )דברים  היתה  עמלק  שמלחמת  כתוב  תצא  כי  פרשת  בסוף 
"אשר קרך בדרך", ורמזו צדיקים, שעמלק הכניס בכלל ישראל קרירות 
לכל דבר שבקדושה, כמו שמרומז בפסוק "אשר קרך" מלשון קרירות, 
בחמימות  ה'  את  לעבוד  דור",  מדור  בעמלק  לה'  "מלחמה  זה  ועל 

יא. במשנה )ברכות ל:( שבאמצע תפילת שמונה עשרה "אפילו נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק", ובגמרא )דף לג.( "אמר רב ששת, לא שנו אלא נחש, 
אבל עקרב פוסק", שאם עקרב מגיע לקראתו מותר להפסיק, ופירש הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, דנחש מורה על חמימות ]כי דרכו להרוג על 
ורמז התנא, שאם "נחש כרוך  ידי לחישתו שמכניס חימום לגוף האדם[ ואילו עקרב על קרירות ]כי עקיצתו ע"י סם קר שמכניס בגוף והורג את האדם[, 
על עקיבו" ומכניס בו חמימות לדברים רעים "לא יפסיק" כי בידו להשתמש בזה למצוות ולדברים טובים, אבל בעקרב, שמכניס בו קרירות ח"ו 

"יפסיק", כי צריך להשליך הקרירות מעליו לגמרי. ויסוד מדת ליצנות היא הקרירות.
פעם בא הגאון בעל ה'חפץ חיים' זצ"ל לאיזו עיר, וראה יהודי המחלל שבת רח"ל ובכה מאד על כן, לימים הגיע שוב לאותה עיר, וכאשר ראה 
עוד הפעם יהודי שמחלל שבת פרץ בבכי סוער יותר, ובכה יותר מהפעם הראשונה, ויהי כאשר שאלו על כך הסביר, שבפעם הראשונה בכה על 
שראה חילול שבת, כי הדבר הפריע לו מאד עד עמקי נשמתו, ואילו בפעם השניה בכה על עצמו שפחות הפריע לו החילול שבת אחרי שכבר 

ראה כן תחילה, ועצם הראיה גרמה לו שהקהו חושיו וכבר התרגל לראות עון זה עד שבפעם הבא לא הזדעזע ממנו כל כך.
יב. מעשה שהיה בימי הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע שהיה 'רעידת האדמה' קשה מאד במדינתו, וכל היהודים מתושבי המקום התעוררו 
)ברכות נט.( "לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב", כל שכן רעידת אדמה[,  לתשובה ]כי אם ברקים ורעמים נבראו כדי לחזור בתשובה, כאמרם 
אך הרה"ק מקאריץ לא התעורר מזה, מפני שבחכמת הטבע הבין שעתיד להיות רעידת אדמה ועל כן לא גרם לו זה להזדעזע ולשוב בתשובה, 
והיה מצטער מזה מאד, והלך אל רבו מרן הבעש"ט הק' זי"ע להשיח דאגתו בפניו ]ואולי היה זה רבו המגיד ממעזריטש זי"ע[, נענה הרבי ואמר לו 
"נו, זה הרי כל העבודה!", להאמין שגם מה שנעשה בדרך הטבע הרי הוא בהשגחה פרטית ומדוקדקת, וכיון שנשלח האדם לעוה"ז על כן ודאי 

שאין זה עבודה קלה, וצריך להתייגע על כך כל ימי חייו עלי אדמות.
יג. הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע אמר, ששליש העולם עומד על הלעכאוויטש'ער.

בצעירותו התגרש מאשת נעוריו, לימים רצו המתנגדים לבזותו, על כן הלכו אל אשתו הראשונה כדי לשמוע עליו דברי גנאי, אך היא אמרה 
להם "איננו יודעת במה היה משה רבינו יכול להיות גדול יותר ממנו...".

יהיו עייפים בליל שב"ק, ובסעודה  יבואו בערש"ק  כי אם  הוא היה אומר לחסידים הבאים אליו לשב"ק, שיקדימו לבוא כבר ביום חמישי, 
שלישית יחשבו כבר על דרכם בחזרה, נמצא שלא היה להם פנאי ללמוד מפיו תורה ויראת שמים, אבל אם יבואו ביום חמישי יהיו קשובים 

בליל שבת לשמוע דברי אלקים חיים...
פעם נכנס אליו יהודי, נענה הרה"ק מלעכאוויטש ואמר לו "דיין בארד שיינט" ]-שערות זקנך מאירים[, מיד רדפו אחריו החסידים כדי להבין 
פשר דברי רבם, הסביר להם היהודי, שהוא טרוד כל היום בפרנסתו ואין לו פנאי לעסוק בתורה ותפילה, ותמיד כאשר הוא נופל במחשבתו 
הרי הוא מסתכל על זקנו ומתחזק ואומר "אה, ברוך ה' א בארד האב איך!" ]ב"ה יש לי זקן[, והרגיש בזה הרה"ק מלעכאוויטש שעל כן אמר לו 

ששערות זקנו מאירים.
ואף שלא קיבל את  וכאשר הסתלק מקארלין היה הרה"ק מלעכאוויטש בדרך,  זי"ע,  היה תלמיד מובהק של הרה"ק רבי שלמה מקארלין 
הבשורה הנוראה התחיל לרעוד בכל גופו וצעק "מיר האבען זעך אפ-געריסן פון רבי'ן" ]התנתקנו מהרבי[, וכאשר סיפרו לו על ההסתלקות 
נרגע ואמר "הרבי בחייו חיותו שנא מרה שחורה, כל שכן לאחר מותו", אך עדיין היה שרוי בצער ובאבל עד שאמר בליל בש"ק "להגיד כי ישר 

ה' צורי ולא עולתה בו", אז קיבל עליו את הדין בשלימות.
יד. מתאמרא משמיה דהגאון בעל ה'חתם סופר' זי"ע, שיש להבין למה הסכין חותך את הלחם ולא להיפך, שיהא הלחם בוקע ושובר את הסכין, 
וישנם שוטים העונים ומשיבים, שזה קשה וזה רך, אך על זה גופא אנו דנים, והא גופא קא קשיא לן, מדוע אין הרך שובר את הקשה, אמנם 
התשובה לכך היא, שאנו יודעים מה זה "קשה" ואנו יודעים מה זה "רך" ]בתורת הנסתר יש בחינות שונות ב'רך' ו'קשה'[, ועל כן הכל מובן )ראה פרטי 
הדברים ב'זכרון למשה' פרק יא אות ד(. והן הן הדברים, דצריך להאמין שהקב"ה נותן כח לדבר הקשה שיוכל לשבור ולחתוך הרך, וברגע שהאדם נותן 

את הסכין על הלחם או הבשר מקבל הסכין עוז ותעצומות שיוכל לחתוך את הרך, דבלאו הכי היו 'מתהפכים היוצרות'.

ובהתלהבות אש קודש, ובאופן זה מקיים גם בזמן הזה את המלחמה 
שיש בעמלקיא.

עוד פירשו, ד'קרך' הוא מלשון מקרה, שעמלק מסביר לאדם שכל 
ח"ו עפ"ל, אלא מחמת מקרה  אינו בהשגחה פרטית  בעולם  הנעשה 
עולמים,  בחי  האמונה  את  ומבטל  מחליש  ובזה  העולם,  וטבע  הזמן 

וכאשר האדם מתחזק באמונה הרי הוא דוחה את קליפת עמלקיב.

והמצוה מן המובחר היא, שישאף להגיע לידי שלימות האמונה, כמו 
שהגדיר הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"עיג ]יומא דהילולא דיליה חל 
שאין הכוונה להאמין שהקב"ה נתן כח למים לכבות  בימים אלו י"ג שבט[, 
את האש, כי לא זה שלימות האמונה, אלא שברגע הזה שבשר ודם שופך 
מים על האש יש ציווי מיוחד והשגחה פרטית מהשי"ת שמים אלו יכבה 
ומורה שעות,  ל'שעון'  ]ולשבר את האוזן אפשר להמשיל הדבר  את האשיד 
ויש החושבים שכך הוא  שאדם מכוונו בתחילה והוא נוסע מאליו ימים רבים, 
גם הנהגת העולם, שהקב"ה הכניס את כוחות הטבע בעולם ומעתה כמנהגו נוהג, 
אך האמת אינו כן, אלא בכל רגע ורגע יש השגחה מיוחדת על כל דבר קטן כגדול, 

המתרחש בעולם[, ובזה עוקר את קליפת עמלק משורשה.



