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די ערב רב האט זיך נישט מתקן 
געווען אינגאנצן  

ולא נחם אלקים... כי קרוב הוא... פן 
ינחם העם... )יג, יז(

אויף "כי  קרוב הוא" זאגט דער מדרש תנחומא 
 - לאברהם"  הקב"ה  שאמר  הדבר  "קרוב  א(:  )פיסקא 

ס'איז נאנט דער צייט וואס דער אויבערשטער האט 
געזאגט פאר אברהם אבינו. לכאורה איז נישט צום 

פארשטיין פשט אין דעם מדרש.

און  צרות  אלע  אז  באקאנט  ס'איז  נאר 
פראבלעמען אין מדבר איז געשען דורך די "ערב רב" 
מיטגענומען ארויסגייענדיג  רבינו האט  וואס משה 
פון מצרים, און ווי מיר זעען אז דער אויבערשטער 
ז( "לך  )שמות לב,  האט אים געזאגט ביים חטא העגל 
רד כי שחת עמך" - גיי אראפ ווייל דיין פאלק האט 
פארדארבן - דאס מיינט די ערב רב, און די סיבה אז 
זיי ווערן אנגערופן זיין פאלק איז ווייל ער האט זיי 
זיי זענען באמת  ארויסגענומען על דעת עצמו און 
זיך  האבן  זיי  ווייל  ארויסצוגיין,  ראוי  געווען  נישט 

נאכנישט געהאט מתקן געווען אינגאנצן. 

אבער ווען די אידן וואלטן געווען אין מצרים 
פאר גאנצע פיר הונדערט יאר לויט ווי די פלאן איז 
יא  רב  ערב  די  ווען  זיך  וואלטן  לכתחילה,  געווען 
מתקן געווען געהעריג, און דעמאלטס וואלט נישט 

געווען קיין שום פראבלעמען אין מדבר.

דאס איז פשט אינעם מדרש: דער אויבערשטער 
האט נישט געפירט די אידן דרך ארץ פלשתים "כי 
קרוב הוא" ווייל ס'איז נאך געווען נאנט צו די צייט 
איז  דעם  וועגן  און  גלות,  אין  אראפ  מ'איז  וואס 
- העם  ינחם העם"  "פן  זיין  צו  וואס חושש  געווען 
גייט ארויף אויף די ערב רב - אז די ערב רב וועלן 
מאכן סקאנדאלן און וועלן צוריקצוגיין קיין מצרים, 
אבער אויב וואלט מען ווען ארויס ביי די באשטימטע 
צייט נאך פיר הונדערט יאר וואלטן די ערב רב נישט 

געמאכט קיין פראבלעמען.

דער וואלקן אויף משה רבינו'ס 
געצעלט 

לא ימיש עמוד הענן יומם. )יג, כב(

אין די מסורה איז דא צוויי מאל די ווערטער "לא 
יומם",  הענן  עמוד  ימיש  "לא  דא:  איינמאל  ימיש", 
און די צווייטע מאל אין פרשת כי תשא )שמות לג, יא( 

"ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל".

מרמז  דא  קומט  פסוק  דער  אז  זאגן  מען  קען 
האט  וואלקן  דער   - הענן"  עמוד  ימיש  "לא  זיין, 
זיך נישט אפגעטון, "לא ימיש מתוך האהל" - אויך 
דער  ווען  ווייל  רבינו,  משה  פון  געצעלט  די  פון 
איז  רבינו  משה  צו  גערעדט  האט  אויבערשטער 
נעבן  געשטעלט  זיך  און  וואלקן  א  אראפגעקומען 
האט  אויבערשטער  דער  ווען  ביז  געצעלט  זיין 
געענדיגט רעדן צו אים, אזויווי ס'שטייט דארט אין 
הענן  עמוד  ירד  האהלה  משה  כבוא  "והיה  פסוק: 

ועמד פתח האהל ודבר עם משה".

קריעת ים סוף - דוקא דורך משה 
רבינו

ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על 
הים ובקעהו... )יד, טז(

דער  ווען  אז  שטייט,  ו(  )כא,  רבה  מדרש  אין 
אויבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו "ואתה 
הרם את מטך" - גיי שפאלט דעם ים, האט משה רבינו 
געפרעגט: "רבש"ע, וויאזוי הייסטו מיר גיין שפאלטן 
"אשר  כב(  ה,  )ירמיה  א פסוק  ים, ס'שטייט דאך  דעם 
שמתי חול גבול לים", און דו האסט דאך געשוואוירן 
אז דו גייסט קיינמאל נישט שפאלטן דעם ים?" האט 
האסט  דו  געענטפערט:  אויבערשטער  דער  אים 
בריאת  ביי  אנהייב!  פון  תורה  די  געלערנט  נישט 
יקוו  אלקים  "ויאמר  ט(  א,  )בראשית  שטייט  העולם 

המים... ותראה היבשה", איך האב מיר אויסגענומען 
מיט די וואסערן אז זיי מוזן זיך איינצוימען, און איך 
זיי  אז  זיי  מיט  אויסגענומען  אויך  מיר טאקע  האב 
וועלן זיך מוזן שפאלטן ווען איך וועל הייסן. גלייך 
האט  ים,  דעם  שפאלטן  געגאנגען  רבינו  משה  איז 
דער ים געפרעגט משה רבינו: פאר דיר זאל איך מיר 
בין  דיר, איך  פון  בין דאך גרעסער  שפאלטן? איך 
באשאפן געווארן אינעם דריטן טאג, און דו אינעם 
זעקסטן טאג! איז משה רבינו צוריק געגאנגען צום 
וויל זיך נישט  אויבערשטן און געזאגט אז דער ים 
 - כביכול   - אויבערשטער  דער  האט  שפאלטן. 
ארויפגעלייגט זיין רעכטע האנט אויף משה רבינו'ס 
רעכטע האנט, און ווי נאר דער ים האט געזען דעם 
ס'שטייט  אזויווי  אנטלאפן,  ער  איז  אויבערשטן 
)תהלים קיד, ג( "הים ראה וינס", וואס האט ער געזען? 

ער האט געזען כביכול הקב"ה ארויפלייגן יד ימינו 
אויף משה רבינו, האט ער מער נישט געקענט מעכב 
זיין. האט משה רבינו געפרעגט דעם ים: פארוואס 
"מלפני  געענטפערט:  ים  דער  האט  אנטלויפסטו? 
אלקי יעקב" - פאר פחד פון דעם אויבערשטן. גלייך 
האט משה רבינו אויפגעהויבן זיין האנט איבערן ים, 

און דער ים האט זיך געשפאלטן.

ים  דער  נאר  נישט  מדרש:  דער  אויס  פירט 
האט זיך דעמאלטס געשפאלטן נאר אלע וואסערן 
אזויווי  געשפאלטן,  אויך  זיך  האבן  וועלט  די  פון 
ס'שטייט "ויבקעו המים" אז אלע וואסערן האבן זיך 
געשפאלטן. ענדיגט צו דער מדרש, די אלע ניסים 
איז  דעם  וועגן  משה,  דורך  געווארן  געטון  זענען 
אים דער אויבערשטער משבח אזויווי ס'שטייט אין 
פסוק )ישעיה סג, יא( "ויזכור ימי עולם משה עמו". ע"כ 

המדרש.

דיוקים:  עטליכע  דא  זענען  מדרש  דעם  אויף 
טאקע  אויבערשטער  דער  זיך  האט  אויב  א. 
מוז  ים  דער  אז  העולם  בריאת  ביי  אויסגענומען 
די  גענומען  יעצט  ער  האט  וואו  פון  זיך שפאלטן, 
עזות מסרב צו זיין? ב. דער ים האט געזאגט אז ער 
אז  משמע  איז  יראתו של הקב"ה,  מפני  אנטלויפט 
ווייל  נישט  און  פחד  אנטלאפן פאר  איז פשוט  ער 

פון

"דרושים לכל חפציהם"



ומי שישתדל בהדפסתן
 יהי' לו המחבר למליץ

אם יהי' לו זכות

צוואה
די הייליגע

אויב  אבער  שפאלטן,  געדארפט  זיך  האט  ער 
מוז  ער  אז  אויסגענומען  בפירוש  זיך  מען  האט 
דאס  ווייל  אנטלאפן  דאך  ער  איז  שפאלטן,  זיך 
האט ער געדארפט טון און נישט נאר פאר פחד? 
ידו על  "וכיון שהרים משה  זאגט  דער מדרש  ג. 
דאך  ער  איז  לכאורה  שווער,  איז  נבקע",  הים 
שוין אנטלאפן נאך פארדעם - "מפני יראתו של 
הקב"ה"? ד. וואס איז וויכטיג צו צולייגן אז אויך 
אלע אנדערע וואסערן האבן זיך געשפאלטן? ה. 
דער מדרש פירט אויס "לפיכך הקב"ה משבחו" - 
וואס איז דאס אזוי חשוב אז דער אויבערשטער 
זאל אים וועגן דעם משבח זיין? ו. פארוואס דארף 
דער מדרש זאגן אז אלע ניסים איז געשען דורך 
משה, ס'איז דאך פשוט אז משה רבינו האט דאס 

אלעס געטון?

איין  מיט  פארענטפערן  אלעס  דאס  מ'קען 
א  זיין  מקדים  ערשטנס  מ'דארף  אבער  תירוץ 
אז  זאגט,  )עד.(  כתובות  אין  גמרא  די  הקדמה: 
חליצה העלפט נישט קיין תנאי, און אויב א  ביי 
געוויסע  א  אויף  נאר  חליצה  געבן  וויל  מענטש 
תנאי, איז די חליצה כשר אפילו אויב די פרוי איז 
נישט מקיים די תנאי. ווייל א תנאי קען מען זיך 
נאר אויסנעמען אויף א זאך וואס ס'איז שייך צו 
מ'קען  וואס  חליצה  משא"כ  שליח,  א  דורך  טון 
נישט  העלפט  דארט  שליח  א  דורך  טון  נישט 
קיין תנאי. און די גמרא לערנט דאס ארויס פון 
"תנאי בני גד ובני ראובן", וואס משה רבינו האט 
זיי געגעבן זייער נחלה בעבר הירדן דורך א שליח 
תנאי  א  אז  ארויס  מען  לערנט  נון,  בן  יהושע   -
א  דורך  טון  עס  מ'קען  וואו  דארט  נאר  העלפט 

שליח.

גאר  מדרש  דער  שטימט  הקדמה  די  לויט 
אויסגענומען  זיך  שיין. דער אויבערשטער האט 
א תנאי מיט די ים אז ער מוז זיך שפאלטן, יעצט 
אויב קען די זאך געטון ווערן אויך דורך א שליח, 
חוץ  קיינער  אויב  איז דער תנאי א תנאי, אבער 
דער אויבערשטער קען דאס נישט טון איז דאך 
אין  גמרא  די  זאגט  למעשה  בטל.  תנאי  דער 
סנהדרין )סה:( אז הקב"ה האט געגעבן א כח פאר 
צדיקים צו באשאפן די וועלט, קומט דאך אויס אז 
משנה צו זיין סדרי בראשית איז יא שייך דורך א 
שליח, ממילא איז דער תנאי פונעם אויבערשטן 
זיך שפאלטן על  מוז  ים  און דער  גוטע תנאי,  א 

פי דין.

געגאנגען  איז  רבינו  משה  ווען  אבער 
גע'טענה'ט:  ים  דער  האט  ים  דעם  שפאלטן 
"איך בין עלטער פון דיר!" און דו קענסט נישט 
געוועלטיגן איבער מיר. זיין טענה איז געווען אז 
אויב משה רבינו קען אים נישט שפאלטן איז דאס 
דאך נישט נעשה ע"י שליח, ממילא אפילו אז דער 
אויבערשטער האט געמאכט אזא תנאי, דארף ער 

עס נישט מקיים זיין ווייל באופן כזה העלפט נישט 
קיין תנאי.

אויבערשטער  דער  האט  דעמאלטס 
רבינו,  משה  אויף  האנט  זיין  ארויפגעלייגט 
ים  דער  איז  אויבערשטן  פאר'ן  פחד  פון  און 
געפרעגט:  רבינו  משה  אים  האט  אנטלאפן. 
דאך  האסטו  לכאורה  אנטלויפסטו?  פארוואס 
האט  שפאלטן?  נישט  דיך  מוזט  דו  אז  רעכט 
דער ים געענטפערט: ריכטיג, איך אנטלויף נאר 
האב  באמת  ווייל   - הקב"ה..."  של  יראתו  "מפני 
נישט  מיר  מוז  איך  אז  ענטפערן  צו  וואס  איך 
שפאלטן ווייל על פי דין איז נישטא דא קיין תנאי, 
אבער ווער קען זיך דן זיין מיט איינעם וואס איז 
נישט  זיך  איך טרוי  אים?  פון  אסאך שטערקער 
צו עפענען דאס מויל קעגן דעם רבונו של עולם, 
ממילא איז כאילו דער אויבערשטער וואלט מיר 

כביכול געצווינגען זיך צו שפאלטן.

אלס אן ענטפער אויף די טענה, האט משה 
 - ים  דער  און  האנט,  זיין  אויפגעהויבן  רבינו 
גלייך  זיך  האבן   - וואסערן  אלע  מיט  צוזאמען 
געוויזן  רבינו  משה  האט  דעם  מיט  געשפאלטן, 
דו ביזט עלטער פון מיר, אבער  ים: אמת  פאר'ן 
די  פאר  כח  א  געגעבן  האט  אויבערשטער  דער 
ווי  בריאה,  די  איבער  געוועלטיגן  צו  צדיקים 
ס'שטייט א פסוק )שמואל ב כג, ג( "צדיק מושל יראת 
אלקים" אז דער צדיק איז מושל כביכול מבטל צו 
זיין די גזירות פונעם אויבערשטן )כמבואר בזוה"ק ח"ב 
טו.(, קומט דאך אויס אז שפאלטן דעם ים איז יא 
שייך על ידי שליח, ממילא איז דאך דער תנאי א 
תנאי, און דו מוזט דיך אויב אזוי שפאלטן על פי 

דין!

וועגן דעם באצייכענט דער מדרש אז אלע 
ניסים זענען געשען דורך משה רבינו דייקא, צו 
ווייזן אז ס'איז שייך דורך א שליח, און "הקדוש 
זענען  ניסים  אלע  די  אז  משבחו"  הוא  ברוך 
געקומען דורך - זיין שליח - משה רבינו, און ס'איז 
בפירוש שייך משנה צו זיין סדרי בראשית דורך 
א שליח, ממילא איז דער תנאי מיט'ן ים א גוטער 

תנאי און ער מוז דאס מקיים זיין.

פסוק  דער  ופלא  הפלא  שטימט  דעם  לויט 
הים",  על  ידך  את  ונטה  מטך  את  הרם  "ואתה 
"ְוַאתה" האט א "גרשיים" - מיט א ניגון ווי איינער 
וואס הייבט אויף זיין קול און ער גיבט א באפעל! 
ווייל דער אויבערשטער האט געזאגט פאר משה 
רבינו "ואתה" דוקא דו - הייב אויף דיין קול און 
באפעל פאר'ן ים זיך צו שפאלטן! צו ווייזן אז איך 
האב דיר געגעבן דעם כח צו געוועלטיגן איבער 
שליח,  ידי  על  נעשה  איז  דאס  און  בריאה,  די 
ממילא וועט זיך דער ים מוזן שפאלטן על פי דין 
אזויווי איך האב מיך לכתחילה אויסגענומען ביי 

בריאת העולם! ]ורבינו מסיים: "והוא כפתור ופרח"![

הגליון נתנדב לזכות
מנחם בן חי' שינדל לרפו"ש

בזכות הפצת תורת הגה"ק מפלאצק זי"ע ישלח לו הקב"ה 
מהרה רפואה שלמה לרמ"ח איבריו ושס"ה גידיו בתוך שאר 
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