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שלחב

  נכתבת אריח על גבי לבינה השירה

וכן  ,)שו"ע יו"ד סימן ערה ס"ד( 
יש שינוי בצורת הכתיבה בשירת האזינו 

, (ס"ה( )שםשכל שיטה חלוקה לשתיים )
 ויש לבאר למה נשתנה צורת כתיבת 

 השירות מצורת כתיבת כל התורה.  

 בזה ע"ד הרמז, דהנה מן הפסוק  וי"ל
לכם את  ועתה כתבו" )דברים לא, יט( 

", דקאי בפשטות על שירת השירה הזאת
, ילפינן (שם שפירש"יכמו )'האזינו' 
למצוות כתיבת )סנהדרין כא:(  בגמרא
 הראשוניםכולה. וביארו  התורה

)רמב"ם בספר המצוות מצוה יח ובהלכות ס"ת פ"ז 

שהכתוב מתפרש כך,  ה"א; חינוך מצוה תריג(
כתבו לכם תורה, שיש בה שירה זו )לפי 

ורה פרשיות שאין כותבים את הת

                                                           

שחקר בזה אם התכלית הוא לכתוב את כל התורה ורק הכתוב גילה )סימן לד( ראה שאגת אריה  (א
זאת באופן כזה שיש לכתוב את השירה וממילא צריך לכתוב את כל התורה כיוון שאין כותבים 
פרשיות פרשיות, או שהתכלית היא השירה, רק שאי אפשר לכתוב את השירה לבדה ולכן צריך 

 ה. לכתוב את כל התור

 פרשיות(. ונמצא שכל התורה כולה 
 . אנקראת על שם השירה 

 שנרמז בזה שלימוד התורה וקיום  וי"ל
בבחינה של וות צריך להיות המצ 

דבר זה ובטוב לבב. ובשמחה שירה, היינו 
רק בגדר מעלה בלימוד התורה,  נואי

אלא שבלי שמחה חסר בעיקר לימוד 
, ולכן נכתבו השירות בצורה התורה

 אחרת, להורות עניין זה שתורה עם 
 שמחה היא תורה בבחינה אחרת לגמרי.  

 בלימוד התורה היא כאשר  והשמחה
לימודו ועומד על  מבין את 

עמי תורה, וכן בקיום המצוות, שעושה ט
בהתעוררות הלב באהבה ויראה ובהכרה 
בגדולת ה' ובקדושת מצוותיו. ואופן זה 
 שמקיים התורה והמצוות בבינת הלב 
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 שלחב ד

 
בשמחה ובחיות, זהו ההיפך מעבודת ה' 

וי"ל ע"ד הרמז שזה . 'מלומדה' בדרך
מניין " (סנהדרין צא:) חז"לשאמרו מה 

, טו)התורה שנאמר  לתחיית המתים מן

אז ישיר משה ובני ישראל את השירה ' (א
 ',ישיר'לא נאמר אלא  'שר' ',הזאת לה'

כי ". התורה לתחיית המתים מןמכאן 
כאשר עושים את המצוות בבחינת 
 ,מלומדה אז הוא בבחינת מת בלי חיות

שיש מצוות  בבלובליןוכמו שאמרו 
שהם בבחינת 'מת מצוה', שנעשים בלא 

 צדיקיםחיות ובלא כוונה. וכן אמרו 
, )סוכה פ"ג מ"א(" לולב היבש פסול"ש

נעשה בלא חיות השמעשה המצוה  היינו
 , הוא פסול לא ירצה לפני ובלא לחלוחית

   ה'.  

 בכל הבטיחה התורה ש'אז ישיר', ש וזהו
הדורות יהיה בחינת 'ישיר',  

ה המצב שילמדו את התורה שתמיד יהי
ויקיימו את המצוות בבחינת שירה, 
בשמחה ובחיות ולא ח"ו בבחינת מת 

מכאן לתחיית ו'באופן של מלומדה, 
, שבכל הדורות יהיה 'המתים מן התורה

בחינה של תחיית המתים, שיעשו את 

                                                           

ראה ספה"ק תולדות אדם לא מצאנו מקור לאמרה זו בבית מדרשו של הרבי מלובלין זי"ע. ו (ב
 . שכתב כן )ד"ה אמור(אוסטרובה פרשת אמור 

 המצוות בחיות ובשמחה ולא חלילה 
 בבחינת מת.   

 

 לתת מזון לפני הציפורים  מנהגה
)מגן אברהם סימן  שבת שירהב 

ונאמרו בזה שני טעמים,  ,שכד סק"ז(
האחד, כיוון שדרך הציפורים לצפצף 
ולזמר, וזהו שירה שמשוררים לכבוד ה' 
שבראם )ואמנם כל הבעלי חיים שרים 

, אבל אצל מפרק שירהלה', כידוע 
הציפורים רואים זאת בחוש(, ולכן בשבת 
המיוחדת לשירה נותנים לציפורים שכר 

)אמרי פנחס אות קי, וראה עוד על שירתם 

. ועוד טעם, כיוון תוספות שבת שם סקי"ז(
שהציפורים אכלו את המן שהותירו דתן 

 )נימוקי אורח חיים שם בשם הרה"ק ואבירם 

 . רמ"מ מרימנוב זי"ע( 

 )שם(  המגן אברהםשערער  מה וידוע

על המנהג, שאינו נכון שהרי אין  
)שבת קנה:, מזונות הציפורים עליך, וקיי"ל 

שאין נותנים בשבת  שו"ע או"ח שם סעיף יא(
 מים ולא מזונות לפני בעלי חיים 

 שאין מזונותיהן עליך. 
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 כתב ( דת )אובפרשתן  ישראל והישמח
ליישב קושיית המג"א, כי הנה  

קוראים פרשת המן, בפרשה זו אנו 
שכל הפרנסה היא הלימוד בזה הוא ש

 -מאת השי"ת אף בלי פעולות בשר ודם 
ראו בחוש במן שלא היה בזה כמו שו

תערובת מעשי בני אדם אלא הכל היה 
מעשה ה' בגלוי. ובדבר זה היה שיבושם 
של דתן ואבירם שהותירו מן המן 

היא למחרת, שהם לא האמינו שהפרנסה 
ן באו לכלל טעות גם רק מיד ה', ולכ

במן, ששם היה דבר זה בגילוי, ומ"מ 
 עיניהם להם ולא יראו, וסברו שגם כאן 

 צריך האדם לדאוג ולהכין את מזונו. 

 אנו משליכים מזון דווקא לעופות  ולכן
שאין מזונותיהן עלינו, כי  

הבהמות חושבים שהם עושים לבעל 
הבית ומשום כן הוא מפרנס אותם, אבל 

שפרנסתם היא בלי  העופות יודעים
פעולתם, וזה מעורר אותנו למען נדע 
ג"כ שהשי"ת הוא הזן ומפרנס לכל אף 
 בלתי פעולותינו, רק מכוחו והשגחתו 

 יתברך.  

 , שהנה )ראה אות א, ג(עד"ז כתב  עודו
בני אדם שהם עובדי ה' כדבעי,  

הם בבחינת 'מזונותיהן עליך', כי משורת 

ן הדין ראוי  שהשי"ת יפרנס אותם וית
להם כל צרכיהם, מצד מעשיהם הטובים, 
אבל אלו שאינם ממלאים חובתם 
בעולמם, וחסרים בעבודתם לבוראם, הם 

שאין בבחינת 'אין מזונותיהן עליך', 
סיבה שהשי"ת יפרנס אותם, ומכל 
מקום הוא יתברך מפרנס את כל העולם 
בלי יוצא מן הכלל. ובזה שאנו נותנים מזון 

לינו, אזי לעופות שאין מזונותיהן ע
באתערותא דלתתא איתער עובדא 

שאף אם מצד )זוה"ק ח"א לא:( מלעילא 
הדין אין מזונותינו על השי"ת, אעפ"כ 
 מגודל רחמיו וחסדיו יתן לנו פרנסתינו

במדה שאדם " (סוטה פ"א מ"ז)וכן איתא  -
, שאם האדם מתנהג "מודד מודדין לו

בעוה"ז במידה מסוימת, כגון במידת 
רר מלמעלה את מידת החסד, הוא מעו

החסד לו ולכל העולם, וכן ידוע פירוש 
ראה בעש"ט עה"ת פר' ) זי"ע הבעש"ט

 (תהלים קכא, ה)עה"פ  (קדושים אות כא ואילך
 "ה' צלך", שמעשי האדם משתקפים 

 . בהנהגה העליונה כמו צל( 

 כן הביא בפרישה ) בספריםאיתא  ולכן

שכל  (או"ח סי' א סקי"ד בשם הירושלמי 
האומר פרשת המן בכל יום מובטח לו 
שלא יחסר פרנסתו, כי על ידי אמונה זו 



 לב                                                 עומק                   

 

 שלחב ו

 
שהשי"ת זן ומפרנס את כל העולם 
מקרני ראמים עד ביצי כינים, ממשיכים 
 שפע ברכה שיזון ויפרנס אותנו אף 

 כשאין אנו ראויים וכדאים.  

 גם אחר שנתבאר מדוע נוהגים  אולם
כן לתת מזון בשבת שירה דווקא  

שאין מזונותיהן עלינו, עדיין קשה  למי
 קושיית המג"א, דסוכ"ס איך הותר דבר 

 זה.  

 שבת ) חז"ללבאר דהנה אמרו  ונראה

"הדבק במדותיו מה הוא  (קלג: 
רחום אף אתה רחום", והיינו שצריך 
להתבונן איך השי"ת מתנהג ברחמים, 
ולהידבק במידותיו ולהתנהג גם כן 

ים באותה מידה של רחמים. וכאשר קורא

פרשת המן, ששם רואים איך שהשי"ת 
דואג לפרנסת ברואיו, ומפרנס את כל 
העולם מקרני ראמים עד ביצי כינים, בלי 
שייכות למעשיהם וכנ"ל, ומכח 
התבוננות זו חלה עלינו חובת 'הדבק 

לקנות בליבנו מידה זו לתת במידותיו', 
גם למי שאינו ראוי ואינו כדאי, וכאשר 

באמת מרגישים  מתעוררים במידה זו אז
צורך לתת גם למי שאין מזונותיו עלינו, 

בשבת משורת באופן כזה הדבר מותר ו
 כיוון שאין זה טרחה אלא עונגהדין 
כך צריך להיות לזון מרגיש שש, בשבילו

בלי שייכות למעשיהם. את כל הברואים 
וכנ"ל שכשאדם מתעורר במידה זו אז 
 במידה שמודד מודדים לו ומעורר 

 למעלה גם כן מידה זו ביותר.   
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 תניא פרק מ"ז ז

 ה

 מים עמוקים

ז"מפרק  – קוטי אמרים תניאלי

 בכל דור ודור וכל יום ויום חייב  והנה
הוא אדם לראות עצמו כאילו  

והיא יציאת נפש , יצא היום ממצרים
 'משכא דחויא'ית ממאסר הגוף קהאל

 דייל ב"ה ע וףסין ליכלל ביחוד אור א
ובפרט  עסק התורה והמצות בכלל

 מעשריאת בקבלת מלכות שמים בק
 ברךשבה מקבל וממשיך עליו יחודו ית

. 'ינו ה' אחדקה' אל'בפירוש באמרו 
 'ינוקאל'כי )פרק מו(  עיללכתבנו שו וכמ

וכו' לפי שהיה  'י אברהםקאל'הוא כמו 
 ואהרוך ב וףסין בטל ונכלל ביחוד אור א

רק שאברהם זכה לזה במעשיו והילוכו 
כתוב שו כמ ,בקודש ממדרגה למדרגה

 וגו' 'ויסע אברם הלוך ונסוע' )בראשית יב, ט(
אבל אנחנו ירושה ומתנה היא לנו שנתן 
לנו את תורתו והלביש בה רצונו 

ית' המיוחדים במהותו וחכמתו 
והרי זה  בתכלית היחוד ברךועצמותו ית

ו כמ כאלו נתן לנו את עצמו כביכול
 )לק' כה, ב(סוק פל ע 'קר ההובז שאמרו

 ,כלומר אותי 'לי']ד 'ויקחו לי תרומה'
אלא משום  'ותרומה' יה למימרלוה וה

הו וז. היטב[ םשיין ע ,דכולא חד
 ותתן לנו ה'' )קידוש ליו"ט( אומריםש

כי באור פניך נתת ' כו' 'ינו באהבהקאל
 )ברכת שים שלום בתפילת  כו' 'ינוקלנו ה' אל

 . שמו"ע( 

 אין מונע לנו מדביקות הנפש  ולזה
 ,אלא הרצון ברךביחודו ואורו ית 

שאם אין האדם רוצה כלל ח"ו לדבקה 
אבל מיד שרוצה ומקבל וממשיך  בו כו'

ינו קה' אל'ואומר  ברךותו יתקעליו אל
הרי ממילא נכללת נפשו  'אחדה' 

רוח אייתי רוח 'ד ברך,ביחודו ית
 נתוהיא בחי. )זוה"ק ב, קסב:(' ואמשיך רוח

יציאת  רשתולכן תקנו פ ,יציאת מצרים

 עמוקים            ז"מתניא פ'                  מים   
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 תשפ"ג באפר'  ח

 

אף  ,דווקא מעשריאת מצרים בשעת ק
שהיא מצוה בפני עצמה ולא ממצות 

 )ברכות כא.(כדאיתא בגמרא  מעשריאת ק
אלא מפני  )ראה שו"ע או"ח סז, א( ופוסקים

 רשתוכן בסוף פ, שהן דבר אחד ממש
אני ה' ' ןכם יציאת מצרים מסיים ג

 נתבאר שו והיינו גם כן כמ ',יכםקאל
 עיל. ל 

  

 התבונה דולה
 

 יציאת הנפש ממאסרה –יציאת מצרים בכל יום 
 ידי התורה והמצוותעל 

 שיעור בספה"ק לקוטי אמרים תניא

 תשפ"ג באליל שישי פרשת 

 

 מתעוררים לשמחה של מצוה –ע"י ההתבוננות בייחוד הנפלא שנפעל במצוה 

 'דרך ישר לפני א והקודם, פרק מ"ו, ביאר התניא דרך של התקרבות לה' שה בפרק
על ידי העניין של 'כמים  זאת', ואיש שוה לכל נפש וקרוב הדבר מאד מאד 

אהבתו לאדם את מגלה המשל מלך בשר ודם כהפנים לפנים כן לב האדם אל האדם', 
אזי מתעורר ששפל ונבזה על ידי שמרים אותו מאשפות להיות קרוב וסמוך אליו, 

בחזרה בלב אותו אדם אהבה עצומה כלפי המלך, כל שכן וק"ו כאשר השי"ת שהוא 
 י,בילא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולה קמיה כלא חשמלך רם ונישא כל כך, וממ

 גילה אהבתו לבני ישראל, שהוציאם ממצרים וקירבם לעבודתו, וודאי ראוי והוא 
 שתתעורר אהבה עצומה מצד בני ישראל אליו יתברך. 

 'אשר קדשנו במצוותיו', שהוא בבחינת  ת המצוותבתוך דבריו לשון ברכ וביאר
קידושין, 'כאדם המקדש אשה להיות מיוחדת עמו ביחוד גמור, ככה ממש  
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ויתר על כל כן לאין קץ הוא יחוד נפש האלקית העוסקת בתורה ומצוות ונפש החיונית 
 ולבושיהן באור אין סוף'. ועוד שם 'וזהו שאומרים אשר קדשנו במצותיו, שהעלנו 

 בודו ובעצמו'. למעלת קודש העליון ב"ה שהיא קדושתו של הקב"ה בכ 

 , כדי לעורר את הלב הברכותאמירת טוב ומה נעים להתבונן בדברים אלו בעת  ומה
שהיום היו"ד  – )תרמ"ב ד"ה בפסוק משארותם(בפרשתנו  ובשפת אמתלקיום המצוה.  
 משארתם"וישא העם את בצקו טרם יחמץ  :)יב, לד(עה"פ  רש"יכתב על דברי  –שלו 

', שירי מצה ומרור, 'על שכמם', אע"פ משארתם"' –צררת בשמלתם על שכמם" 
שבהמות הרבה הוליכו עמהם, מחבבים היו את המצות", "להיות כי היה מצוה ראשונה 

וקיבלוה בשמחה, וזה היה הכנה לכל הדורות שיוכלו להרגיש  -שנצטוו בה ישראל 
 ר גדול שניתקן כל האדם בכח שמחה שמחה בעשיית המצוה, ושמחה של מצוה הוא דב

 זו".  

 לומר שזה עניין ברכת המצוות, שתיקנו עובר לעשייתן לעורר את החיבוב  וייתכן
והשמחה של המצוה, וזה על ידי ההתבוננות ב'אשר קדשנו במצוותיו', שהוא  

הייחוד העליון של הנפש האלוקית והנפש החיונית ולבושיהן בבחינת קדש העליון 
 ום המצוות, שמזה תבוא וודאי בלב האדם שמחה גדולה בקיום המצוה לנוכח בשעת קי

 מה שזוכה בה ועל ידה.  

 יציאת הנפש האלוקית ממאסרה בגוף הגשמי –בחינת יציאת מצרים בכל יום 
 על ידי התורה והמצוות

 בפרק הזה בא התניא להוסיף על ההתבוננות האמורה, לבאר איך יכול יהודי  וכעת
 , אף שלא יצא בפועל ממצרים, להתעורר בהתבוננות זו. וז"ל: בזמן הזה 

 בכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום  והנה
. בהגדה של פסח, שהובא גם כן )פסחים פ"י מ"ה(המשנה זהו לשון  – ממצרים 
'', וכן 'כאילו הוא יצא 'היום' ובכל יום ויום'בכל דור ודור ' מדיליה התניא מוסיףאולם 

ממצרים'. וצריך ביאור מה מקורו טהור. ונראה שכך הבין את מצוות זכירת יציאת 
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 מצרים שישנה בכל יום, שאין עניינה רק לזכור מעשה שהיה בימים ההם, אלא שהתורה 
 יום יצא ממצרים. הדורשת מן האדם שבכל יום ויום ימחיש לעצמו כאילו  

 יציאת מצרים שהייתה בימים ההם, הולכת ונמשכת שך ומבאר כעת, כפי שהול וזאת,
ית ממאסר קוהיא יציאת נפש האל -אצל כל יהודי בכל דור ודור ובכל יום ויום  

עור הנחש. הגוף הוא מקום של רע וטומאה, ובה שרוי הנפש  – 'משכא דחויא'הגוף 
עסק התורה  דייל ב"ה ע וףסין ליכלל ביחוד אור א -האלקית, והוא יוצא משם 

היינו שבשעה בה היהודי עוסק בתורה ומצוות פועל שנפשו האלוקית  – והמצות בכלל
תיכלל באור ה'. וזהו בחינת יציאת מצרים שישנה בכל יום ויום. אלא שיש הבדל אחד 
בין מה שהיה בשעת יציאת מצרים בימים ההם, לבין בחינה זו של יצי"מ שישנה בכל 

גאולה בידי השי"ת, בלי מעשי בני ישראל כלל, וכאן השי"ת נתן יום, כי אז הייתה כל ה
לנו תורה ומצוות שעל ידם אנו יכולים להוציא את עצמינו מבחינת מצרים שלנו, אולם 
אם לא נעסוק בתומ"צ כדבעי, אזי לא נזכה ליציאת הנפש האלוקית ממאסרה בקליפת 

ים, שהיו הרבה שנשארו הנחש. ואמנם בבחינה מסוימת היה כן ג"כ בשעת יציאת מצר
וחמשים עלו בני ישראל מארץ " )יג, יח(עה"פ  )מדרש תנחומא, א( חז"לשם, וכמו שדרשו 

", שיצאו רק אחד מחמשה, או אחד מחמישים, שהשאר לא רצו לצאת ולכן לא מצרים
 הוציאם השי"ת, וגם כאן נתן לנו השי"ת את היכולת לצאת ממצרים, אולם דווקא מי 

 זכה לגאולה, וכמו שהתניא כותב לקמן. שרוצה לצאת י 

 שבה מקבל וממשיך עליו יחודו  מעשריאת בקבלת מלכות שמים בק ובפרט
 )פרק מו( עיללכתבנו שו . וכמ'ינו ה' אחדקה' אל'בפירוש באמרו  ברךית 

 וףסין וכו' לפי שהיה בטל ונכלל ביחוד אור א 'י אברהםקאל'הוא כמו  'ינוקאל'כי 
כפי שביאר בפרק הקודם שהאבות הק' היו כל חייהם בבחינת 'אלוקינו',  – ואהרוך ב

שהיו בטלים להשי"ת, והיו מרכבה לשכינה, ואילו אנו רק בשעת קיום תומ"צ אנו 
מתבטלים לאור אין סוף, אבל אז, ובפרט כאשר אנו קוראים קריאת שמע, אנו 

שמים בקריאת מתחברים לאלוקותו יתברך, וזה המשמעות של קבלת עול מלכות 
שמע, שיוצאים מהמצב השפל של הגופניות, ונכנסים למצב חדש של קבלת מלכות 

"אנכי ה'  )לק' כ, ב(שמים ויחוד ה'. וזהו ממש העניין של יציאת מצרים, וכמו שנאמר 
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אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים", היינו שעל ידי יציאת מצרים נהיה בחינת 'ה' 
על עצמו עול מלכות שמים, בבחינת 'ה' אלוקינו', שה'  אלוקיך'. וכאשר יהודי מקבל

המשכא  -הוא שלנו ואנו מתבטלים אליו, אז יוצאת הנפש האלוקית מלבוש הצרעת 
 דחויא, מהפריקת עול, מהעולם שהוא היפך ממלכות שמים, ונכנסת למצב של מלכות 

 יום ויום. שמים ונכללת ב'ה' אלוקיך'. זהו עניין יציאת מצרים, והוא נעשה בכל  

 כתוב שו כמ ,שאברהם זכה לזה במעשיו והילוכו בקודש ממדרגה למדרגה רק
שהכוונה בזה בפנימיות שהיה הולך  – וגו' 'ויסע אברם הלוך ונסוע' )בראשית יב, ט( 

אבל אנחנו ירושה ומתנה היא  -מדרגה לדרגה עד שהגיע לבחינת 'אלוקי אברהם' 
רצונו וחכמתו ית' המיוחדים במהותו לנו שנתן לנו את תורתו והלביש בה 

כי הוא היודע והוא המדע, הוא ממש אחד עם  – בתכלית היחוד ברךועצמותו ית
בבחינת המשל בפרק הקודם  – והרי זה כאלו נתן לנו את עצמו כביכול -חכמתו 

שהמלך לוקח את האדם מהאשפתות ומקרבו אליו לחדר לפנים מחדר שיהיה קרוב 
ו כמ –ו ה' אליו בקירוב שאין כמוהו על ידי שנתן לנו התורה אליו, וכך ממש קירבנ

וה וה ,כלומר אותי 'לי']ד 'ויקחו לי תרומה' )לק' כה, ב(סוק פל ע 'קר ההובז שאמרו
אותיות 'תורה מ'', ומתפרש על התורה שניתנה בארבעים יום,  – 'ותרומה' יה למימרל

 םשיין ע ,אלא משום דכולא חד -ואם כן היה צריך לכתוב 'ותרומה' עם ו' המוסיף 
)קידוש  אומריםשהו וז. [התורה אינה דבר נפרד ממנו יתברך, אלא הם חד ממש – היטב

בפשטות הכוונה שה' אלוקינו נתן לנו את  – כו' 'ינו באהבהקותתן לנו ה' אל' ליו"ט(
התניא מפרש "מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון", אולם  -מה שכתוב אח"כ 

. ועל דרך זה , שאנו זוכים להיות תחת אלוקותו יתברך'ה' אלוקינולנו 'שהשי"ת נתן 
הוא נתן  – )ברכת שים שלום בתפילת שמו"ע( כו' 'ינוקכי באור פניך נתת לנו ה' אל' –מפרש 

 לנו בראש ובראשונה זאת גופא, שהוא 'ה' אלוקינו', ובנוסף לכך גם "תורת חיים ואהבת 
 חסד" וכו'.  

 שאם אין  ,אלא הרצון ברךאין מונע לנו מדביקות הנפש ביחודו ואורו ית ולזה
הוא לא מפרש מה, אלא הדבר מובן  – האדם רוצה כלל ח"ו לדבקה בו כו' 
ינו קה' אל'ואומר  ברךותו יתקאבל מיד שרוצה ומקבל וממשיך עליו אל -מאליו 
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 ' רוח ואמשיך רוחרוח אייתי 'ד ברך,הרי ממילא נכללת נפשו ביחודו ית 'ה' אחד
 הרוח של האדם ממשיכה עליו רוח מלמעלה.  – )זוה"ק ב, קסב:( 

 יציאת מצרים בשעת  רשתולכן תקנו פ -שיש בכל יום  –יציאת מצרים  נתבחי והיא
 מעשריאת אף שהיא מצוה בפני עצמה ולא ממצות ק ,דווקא מעשריאת ק 

בעצם אפשר לומר פרשת  – סז, א()ראה שו"ע או"ח  ופוסקים )ברכות כא.(כדאיתא בגמרא 
יציאת מצרים בפני עצמה, ומדוע אפוא אומרים זאת למעשה עם פרשיות קריאת שמע 

כי כוונת מצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום הוא  – אלא מפני שהן דבר אחד ממש -
לא לזכור שפעם היה יציאת מצרים, אלא שאנו זוכים כעת לצאת ממצרים, 'כאילו יצא 

לעשות פעולה לצאת ממצרים, על ידי  -רים', וזהו המצוה של קריאת שמע היום ממצ
 קבלת עול מלכות שמים, ואם כן מצוות קריאת שמע ומצוות זכירת יציאת מצרים הוא 

 דבר אחד.  

 ו והיינו גם כן כמ ',יכםקאני ה' אל' ןכם יציאת מצרים מסיים ג רשתבסוף פ וכן
'אני ה' אלקיכם' היינו 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד', וזהו  – עיללנתבאר ש 

אני ה' כל העניין של יציאת מצרים, וכמו שאומרים גם כן בפרשת יציאת מצרים "
 ". ובדבר זה נמשך עניין יםקלאל להיות לכםיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים קאל

 יציאת מצרים בכל דור ובכל יום, שהאדם מקבל ונכלל באלוקותו יתברך.  

 א פירוש חדש בדברי חז"ל שחייב אדם לראות את עצמו בידינו מדברי התני ועלה
כאילו יצא ממצרים, שבפשטות הכוונה שהאדם צריך להמחיש לעצמו את מצב  

העבדות והשעבוד של מצרים, וקושי הסבל והייסורים, והשמחה הגדולה ביציאת 
מצרים, ומכח זה להרגיש שהוא בעצמו יצא לחרות. אולם התניא מפרש באופן אחר 

, שחובה עלינו שגלות מצרים ויציאת מצרים לא יהיה בעינינו רק מעשה שהיה, לגמרי
 אלא שזה יהיה מציאות ששייכת לנו גם בזמנינו אנו, שיש לנו כעת בחינה של קליפת 

 מצרים, ושניתנה לנו הדרך לצאת מזה על ידי תורה ומצוות ועבודת ה'.  

 תכלית כל המכות הוא שיהיה לבני ישראל אמונה שלימה

 בפרשתנו יש דברים נפלאים, המקבלים משמעות ונופך חדש לאור  החיים הק' ובאור
", למען שתי אתתי אלה בקרבו")י, א( דברי התניא שלמדנו. והוא בדבריו עה"פ  
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שיראה שעיקר הטעם שהכביד לבו  ',אותותי אלה'צריך לדעת למה דקדק לומר וז"ל: "
עוד  .שנראה שיש צורך בשימת אותות אלה ולא זולתם ,הוא לצד אותות אלה לשומם

כי מעשה מצרים מעיד על ( זוה"ק ב, כה.) ז"לך אומרם רויתבאר על ד '.בקרבו'אומרו 
ות כי הוא השליט והוא האדון, והאדון לצד שחפץ בישראל לקרבם לעבדו קהאל

נו, היה חפץ להשכילם לראות ולהביט בעין הכחשת כל אמונה חוץ ממ, ולדבקה בו
 ועדיין לא הראם כי הוא בורא רוח ועושה מלאכיו רוחות, גם לא הראם כי הוא בורא 

 . אור וחושך 

  ',כי אני הכבדתי את לבו')שם( פירוש לצד שאמר אליו  ,וגו' 'למען שיתי'אמר  ולזה"
יש מקום למשה לומר למה יאריך עוד הטורח ויצטרך גם כן לשדד המערכות  

כי יש בכל מכה שינוי סדר מערכת הבריאה, אם להראותו את כוחו יתברך אשר אמר 
 עליו מי ה' הלא הכה מכת הברד והראהו ה' ידו הנפלאה ומה צורך להפך סדר הבריאה 

 .עוד 

 פירוש אותות שאני רוצה לעשות  ,'למען שיתי אותותי אלה'אמר אליו טעם  לזה"
 ות עדיין נשארו מהם אלה להשלמת האמונהקבעולמי כדי שיכירו ישראל האל 

כי בכל שבע מכות שעברו אין בהם הכחשה למשתחוה לשמש או לירח, גם לאשר 
יטעה כי בורא הרוח אינו בורא העפר, והגם ששלט ה' על הארץ במה יודע כי הוא 
בורא רוח הוא היוצר אדם וצר צורה, והוצרך ה' להראותם במעשה הארבה כי עשה 

לבל יהנו מהם המצריים מלאכיו רוחות להביאם גם להחזירם, גם לשאת את המתים 
ובמכת חושך כי הוא יוצר המאורות ושלט בהם, גם יצירת החושך וגזר עליו ( , ויגמו"ר )ש

, ובמכת בכורות נודע כי הוא היוצר צורה בתוך צורה ומכיר (ם)שלשמש עבות למצרים 
, 'קדש לי כל בכור' ב( ,)לקמן יגגם באמצעות מכה זו צוה ה' מצות  ,מ סא:(")בטיפת הבכור 

ויהיה זה לזכרון כי הוא יוצרו מבטן לעבד לו, ולזה כשמצא רשע זה הקשה ה' לבו למען 
שיתי אותותי אלה שאני צריך לעשות לאות ולמופת לטעם הנזכר יהיו בקרבו 
 שתמצאנה אותו כוסות התרעלה גם כן לצד רשעו וזולת טעם זה לא היה ה' משדד 

 ". המערכות בשבילו לבד 
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 ממש העניין שאנו לומדים כעת בדברי התניא, שהשי"ת הרים אותנו בעת יציאת  והוא
מצרים מאשפתות, כדי לקרבנו אליו, וכלשון האוה"ח 'לקרבם לעבדו ולדבקה  

בו', ולכן, כלפי תמיהת מרע"ה למה הוצרך למכות נוספות, הלא אם ירצה ה' די אפילו 
ח את בני ישראל, על זה ענה לו במכה אחת כדי להכניע את לב פרעה ולהכריחו לשל

השי"ת, אכן אין הצורך במכות אלו כלפי פרעה, אלא אני צריך אותם בשביל בני 
 ישראל, שיזכו שתהיה לשם שלימות האמונה, ועי"ז יתקרבו ויתדבקו בי. זה היה כל 
 תכלית המכות הנפלאות, שאת כולם עשה השי"ת כדי שיהיה לנו אמונה תמה וברורה.  

 ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ")שם, ב( ה"פ ע ובסמוך
ותכלית ", כתב האוה"ח: "ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה' 

וכן תמצא  ,ותכזיבו האמונות זולת זה ,ואין עוד 'וידעתם כי אני ה''המכוון בסיפור הוא 
וזה לך  ',יךקאנכי ה' אל' אמר ברךבהר סיני פתח דבריו ית ואהרוך כשדבר אתנו ה' ב

וידעתם כי אני 'והוא שהקדים דבריו כאן ואמר ', אשר הוצאתיך מארץ מצרים'האות 
  ,כי יכירו בזה בחוש הראות צדק האמונה מה שלא השיג אדם מהעולם עד העולם ',ה'

 ". ברוך אשר כן עשה לנו 

 קרבו בהודיה לה' נתלהב כל כך כשעלו על רעיונו דברים אלו, ולבו בער ב האוה"ח
על כך שעשה כל כך, כל האותות והמופתים, כדי לקרבנו ולתת לנו את  

האמונה הברורה והשלימה. דבר זה הוא גם כן חלק מעניין ה'כמים פנים אל פנים', 
לאוה"ח היה אהבת ה' בבחינה זו שביאר התניא, אהבה הנובעת מהכרת אהבת ה' 

 שלבני ישראל יהיה את שלמות האמונה,  שגילה עלינו, על ידי שעשה כה רבות כדי
 שלא יהיה לנו שום חיסרון באמונה, שלא ניכשל חלילה בזה.  

 עקירת כל מיני סוגי הכפירה והאפיקורסות על ידי המכות במצרים

 הידועים, שצריך תמיד להתבונן ולדבר עליהם,  "ןהרמבבפרשתנו יש את דברי  והנה
על היסודות האמורים שם. והדברים ועכ"פ כשמגיע פרשת בא חובה לחזור  

כי  ,בטעם מצות רבות שייכים לעניין שאנו עוסקים בו. וזה תורף דבריו, שאומר כלל
בכל מיני סוגים של אפיקורסות מימי אנוש החלו הדעות להשתבש באמונה,  הנה
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ומינות, ולתכלית זו הם כל הניסים והנפלאות שעשה השי"ת, כמו העשר מכות 
)לעיל ח, לבטל את מחשבות הכפירה השונות, ולכן נאמר במכות  במצרים, שתכליתם

)שם  עוד נאמר, ות ה' בעולםלהורות על השגח -' למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ'יח( 

להורות שהוא ברא את כל הבריאה והיא שלו, "לה'  -' למען תדע כי לה' הארץ' כט( ,ט
 -' עבור תדע כי אין כמוני בכל הארץב'יד(  ,)שם ט נאמרו, )תהלים כד, א(הארץ ומלואה" 

כי בכל זה היו המצריים "אין מעכב בידו, ו , שהוא שליט בכלה' להורות על יכולת
 אם כן האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת  ,מכחישים או מסתפקים

 ". הבורא ובתורה כלה 

 הן דברי האוה"ח, שכל תכלית ומטרת המכות הוא למען 'וידעתם כי אני ה'', והם  והן
 מתנה שנתן לנו השי"ת שיהיה לנו את שלימות האמונה.  

 הרמב"ן, שהנה אין רצון השי"ת שיהיה תמיד מציאות של ניסים ונפלאות,  וממשיך
ים אלא שהעולם יתנהג בסדר של דרך הטבע, ולכן ציווה לעשות זכר לניס 

, והיינו המצוות הרבות שנקבעו כזכר )תהלים קיא, ד(אלו, בבחינת "זכר עשה לנפלאותיו" 
 ליציאת מצרים, שתכליתם שלא ישתכחו כל אותם ניסים ונפלאות, וממילא עי"ז 

 תתברר האמונה השלימה, אף כאשר העולם מתנהג בדרך הטבע.   

 ות רשכולן חמו ',במצוה קלה כבחמורההוי זהיר ' א("ב מ")אבות פולפיכך אמרו " וכותב:
יו. וכוונת כל המצות שנאמין קוחביבות מאד, שבכל שעה אדם מודה בהן לאל 

 ינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה קבאל
 ". יו שבראוקל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאל-הראשונה, ואין א 

 אופן נוסף להילחם בכפירה –ת הקול בתפילות ותפילת הרבים רוממו

 וכוונת רוממות הקול בתפלות וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים, " וממשיך:
ל שבראם והמציאם ויפרסמו -זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לא 

 )ירושלמי תענית פ''ב ה''א( ז''לזה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו, וזו כוונתם במה שאמרו 
 , חציפא נצח ', מכאן אתה למד שתפלה צריכה קולח( ,)יונה ג 'ים בחזקהקויקראו אל אל''

  ". לבישה 
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 דיברנו על זה כמה פעמים, שלכאורה יש להבין המשך דברי הרמב"ן, שבא  וכבר
לבאר טעם המצוות, שהוא כדי לעקור את הכפירה שהשתרשה בעולם, וזאת  
שהמצוות מזכירות את הניסים והנפלאות שעשה השי"ת, שהם מלמדים את על ידי 

כל עיקרי האמונה, וממשיך בביאור 'כוונת רוממות הקול בתפילות וכוונת בתי הכנסיות 
וזכות תפלת הרבים' שהוא כדי שיתקבצו בני אדם ויאמרו לה' בריותיך אנחנו, ולכאורה 

פירה מן העולם, מה עוד שאחר כך מה זה שייך לעניין האמור של עקירת מחשבת הכ
ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים חוזר שוב לעניין הניסים: "

שהם יסוד התורה כלה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו 
 ". ולכאורה הדברים בעניין התפילה ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם

 בית הכנסת אינם נמשך ללפניו וללאחריו.  ב 

 שהרמב"ן בא לומר כאן, כי באמת כפירה זו שהתחילה בימי אנוש היא  וביארנו,
נמצאת תמיד בעולם, הן באנשים שהם מינים ואפיקורסים, והן האויר מלא  

 ב'חיידקים' של רוח הכפירה, וכל אדם, אם אינו עובד על זה, עלול להימשך לכל 
 פירה, וכידוע שה'עולם' הוא מלשון 'העלם', שניתן בו מקום לכפור חלילה. מחשבות הכ

 בזה הוא בשני אופנים, האחד, על ידי קיום המצוות שמזכירים על ידם את  והעבודה
הניסים והנפלאות וכנ"ל, ויש אופן נוסף, וזאת בדרך של מלחמה, בבחינת  

אל אלקים בחזקה', שמכריזים  'חציפא נצח לבישה', וזאת בכח התפילה בקול, 'ויקראו
 בקול ובקיבוץ אנשים שהשי"ת הוא בראנו וש'בריותיך אנחנו', ועי"ז מנצחים את כח 

 הכפירה המצויה בעולם.  

 "הודאי שמו כן  )פיוט 'וכל מאמינים'(מתאמרא לפרש לשון הפיוט בראש השנה  וכן
כך  –כמה שיש לאדם בהירות באמונת ה', 'כן תהילתו'  –תהילתו", 'הודאי שמו'  

תפילתו נאמרת בחוזק ובכח, כי כך היא המציאות, שדבר שהוא ברור אצל האדם, 
והוא מאמין בזה בלי שום פקפוק, הוא אומר זאת בבהירות ובקול, לעומת דבר שיש לו 

בזה לגמרי. בזה ספיקות, אזי הוא אומר זאת בחלישות ובגמגום, כי הוא אינו בטוח 
וממילא הדרך להכניס במוח ובלב אמונה באופן של וודאות, הוא על ידי 'ויקראו אל 



 התבונה                                             דולה                
 

 תניא פרק מ"ז יז

 ה

 אלקים בחזקה'. ובתפילת רבים, שנעמדים יחד כולם לפרסם ולומר לפניו 'בריותיך 
 אנחנו'. 

 אימתי אומרים בתפילה 'בריותיך אנחנו', בוודאי בשעת קריאת שמע, שאומרים  והנה
אחד', ואמנם קריאת שמע לכל הדעות צריך לומר בקול רם.  'ה' אלוקינו ה' 

ונמצא שדברי הרמב"ן ודברי התניא אחד הם, שעל ידי קריאת שמע יוצאת הנפש 
האלוקית מבחינת מצרים שלה, על ידי קבלת אלוקותו יתברך באמירת 'ה' אלוקינו', 

מחשבות ויציאת מצרים היא הרי עקירת הכפירה באמונת ה', כדברי הרמב"ן שבכל 
 שהוא  –הכפירה והאפיקורסות נשתבשו המצריים, ועל ידי אמירת 'בריותיך אנחנו' 

 כאמור בעת אמירת 'ה' אלוקינו', עוקרים את הכפירה.    

 )מלבושי יו"ט או"ח קא, ב; אליה רבא שם, ד; פרי מגדים שם אשל  הפוסקיםלציין מה שדנו  וראוי

אם לומר פסוקי דזמרא בקול או בלחש, והביאו הסוברים שיש לומר  אברהם, ג( 
 רוממות הקול ראיה מדברי הרמב"ן הנ"ל שביאר 'כוונת  )מלבושי יו"ט ואליה רבא שם(בקול 

 '. אתה למד שתפלה צריכה קול', והביא מדברי חז"ל 'מכאן בתפלות 

 יח את עמיתך', במכתבו המתחיל 'הוכח תוכ התניא בקונטרס אחרוןדברי  ונודעים
שכותב שם באופן חריף מאוד בעניין התפילה כראוי, ומדגיש בתוך דבריו  

ולזאת לא אוכל להתאפק ולהחריש מלזעוק עוד בקול ענות עניין התפילה בקול, וז"ל: "
והשמרו והזהרו מאד  ,חלושה במטותא מינייכו ברחמין נפישין חוסו נא על נפשותיכם

מאד על התורה ועל העבודה שבלב זו תפלה בכוונה להתחיל כולם יחד כאחד מלה 
ועיקר הסיבה  .במלה ולא זה בכה וזה בכה וזה דומם וזה משיח שיחה בטילה ה' ישמרנו

וגרמא בנזקין הוא מהיורדים לפני התיבה שהוא הפקר לכל הרוצה לפשוט רגליו החוטף 
ן גם אחד רוצה וכו'. ואי לזאת זאת העצה היעוצה ותקנה קבועה אפרתי או מחמת שאי

חוק ולא יעבור עוד ח"ו דהיינו לבחור אנשים קבועים הראוים לזה עפ"י הגורל או בריצוי 
רוב המנין. דהיינו שמתפללים מלה במלה בדרך המיצוע בקול רם ולא מאריכים יותר 

לירד לפני התיבה כל אחד ואחד מדאי ולא מקצרים וחוטפים ח"ו. ועליהם מוטל חובה 
ביומו אשר יגיע לו ולאסוף אליו סביב סמוך כל המתפללים בקול קצת עכ"פ ולא בלחש 
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ולא חוטפים ח"ו וכמבואר בתקנות ישנות בכמה עיירות. ועתה באתי לחדשן ולחזקן 
גוואלד גוואלד( עד מתי יהיה זה לנו למוקש  דיתב ולאמצן בל ימוטו עוד לעולם ח"ו )בכ

 א די לנו בכל התוכחות והצרות שעברו עלינו ה' ישמרנו וינחמנו בכפלים לתושיה ול
 ". ויטהר לבנו לעבדו באמת 

 מדבריו שחיסרון התפילה באופן הראוי הוא המעכב את הגאולה, כמליצתו  ומשמע
'עד מתי יהיה זה לנו למוקש', וזה מובן היטב לפי האמור שהתפילה באופן  

 אנשים, זהו בחינת יציאת מצרים. ויהי"ר שנזכה באמת ל'כימי הראוי, בקול ובקיבוץ 
 צאתכם מארץ מצרים אראנו נפלאות' בפועל ממש, אמן.  

 
  


