
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהפך מידת הדין לרחמים! -על ידי אמונה וביטחון 

ֹּאֶמר " ר אֶ  ה'ַוי  ֵ ב  ְצַעק ֵאָלי ד ַ ה ַמה ת ִּ ֶ עו  ֶאל מש  ָ ס  ָרֵאל ְויִּ ש ְ ֵני יִּ  (.טו, ידשמות ) "ל ב ְ

ובפרט בעת צרה  ,ולמול מי יצעק אם לא לה' אלהיו ,מה תצעק אלי. קשה"(, וזה לשונו: טו, ידשמות ) כתב רבינו האור החיים הקדוש זצ"ל
 - הלא כל עוד שלא נענה מהעונה בצר לו ,ואם לצד שהרבה להתפלל ' )תהלים קיח, ה(.מן המצר קראתי יה', 'קראת מצרה לי'( , גדכתיב )יונה ב

אומרו  ,אם כן קבלנות זה שאמר מה תצעק אלי למה. עוד קשה ,ואמר לו ה' הרם את מטך וגו' ,לא ירף מתפלה. עוד רואני כי נתקבלה תפלתו
להיכן יסעו אם רודף מאחור והים לפניהם, ואם הכוונה אחר שיבקע הים אם כן היה לו לומר הרם את מטך וגו' ואחר  ,דבר אל בני ישראל ויסעו

 ]עובדי עבודה זרה[ שישראל היו נתונין בדין מה אלו ,ל פי מאמרם ז"ל )שמות רבה פכ"א(אכן יתבאר הענין ע. כך יאמר דבר אל בני ישראל וגו'
ולהיפך  ,יוסיפו כח במדת הרחמים - , ודבר ידוע הוא כי כח הרחמים הוא מעשים טובים אשר יעשה האדם למטה]עובדי עבודה זרה[ אף אלו

, והן אמת כי חפץ ה' והנה לצד שראה אל עליון כי ישראל קטרגה עליהם מדת הדין .יח( צור ילדך תשי ,ב"מ ימעיטו הכח, והוא אומרו )דברים לב
אין הדבר תלוי בידי פירוש כי  ,לצדק ישראל אבל אין כח ברחמים לצד מעשיהם כנזכר, אשר על כן אמר למשה תשובה נצחת מה תצעק אלי

, ואמר אליו דבר אל בני ישראל פירוש חמים כנגד מדת הדין המונעתהגם שאני חפץ עשות נס כיון שהם אינם ראוים מדת הדין מונעת ואין כח בר
על סמך הבטחון  - ויסעו אל הים קודם שיחלק ,דבר אל בני ישראל ויתעצמו באמונה בכל לבם - זאת העצה היעוצה להגביר צד החסד והרחמים

כי גדול  ,מצעות מעשה הטוב נעשה להם הנס ובקע היםפירוש בא -' ואתה הרם את מטך' ,ובאמצעות זה תתגבר הרחמים ,כי אני אעשה להם נס
 . עכ"ל." וכו'הבטחון והאמונה הלז להכריעם לטובה

 

 משיגים את האמונה השלימה! -על ידי יראת הרוממות 

ה " ר ָעש ָ ֶ דָֹּלה ֲאש  ד ַהג ְ ָרֵאל ֶאת ַהי ָ ש ְ ְרא יִּ יְראו  ָהָעם ֶאת  ה'ַוי ַ ם ַוי ִּ ְצַריִּ מִּ ינ ה'ב ְ ֲאמִּ וֹּ  ה'ו  ב ַ ַוי ַ ה ַעְבד  ֶ  "ו ְבמש 
 (.שמות יד, לא)

יראת הרוממות, אבל יראת העונש מן הסתם היתה  רוש,וייראו העם את ה'. פי"(, וזה לשונו: שמות יד, לא) כתב רבינו האור החיים הקדוש זצ"ל
אם כן אפילו יראת העונש לא  ,כי לא קבלו עליהם מצות המלך ' )שמות יב, מג(זאת חקת הפסח' בפסוקלהם קודם במצרים. ולפי מה שהוכחנו 

 ,ישראל את היד הגדולה וייראו וגו'מאומרו וירא  ,ועל כל פנים ביראת הרוממות הכתוב מדברהיתה להם עד שראו היד הגדולה וייראו וגו', 
 . עכ"ל."כי זה תשלום האמונה בהם -' ויאמינו'ואומרו 

 

 ה' מכריח את האדם להתפלל אליו! - על ידי הנסיונות

י ְוֶאת" ית אֹּתִּ ם ְלָהמִּ ְצַריִּ מ ִּ יָתנו  מִּ ה ֶהֱעלִּ ה ז ֶ ָ ֹּאֶמר ָלמ  ה ַוי  ֶ ֶלן ָהָעם ַעל מש  ם ַוי ָ יִּ ַ ם ָהָעם ַלמ  ָ ְצָמא ש  ַני  ַוי ִּ ָ ב 

ָמא צ ָ ַ ְקַני ב   (.שמות יז, ג) "ְוֶאת מִּ

כי זה עיקר  ,ונראה כי ה' ניסה אותם להדריכם לשאת עיניהם ולהתפלל לפני ה'"(, וזה לשונו: ג, יזשמות ) כתב רבינו האור החיים הקדוש זצ"ל
ד . ותמצא שנתחכם ה' על הדבר ולא נתן להם מן יום לחודש אלא דבר יום ביומו, ואשר על כן מנע מהם הנס עגדול באמונה ובהשלמת הנפש

, 'וילן העם על משה'וכשתקף עליהם הצמאון  ,ומודיע הכתוב כי במקום שיצעקו לה' היו מריבין עם משה .שיתחננו למול קונם וישמע צעקתם
הא למדת כי לא צעקו לה'. וכן העיד הכתוב על נסותם וגו' היש  ,דר הכתוב סדר המעשה ויצמא וגו' וילן וגו', לומר שלא עשו דבר זולת זהילזה ס

מחשבה הרעה באמצעות והן האדון ברוך הוא היה מכריחם לצעוק אליו ולהסיר הו מצדיקים בההשגחה. הא למדת כי לא הי ,ה' בקרבנו אם אין
 . עכ"ל.וכו' "תוקף הצמאון
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 אין שום טבע בעולם כלל!

ֶלְך " ם ֶאת ַהי ָם ֶלָחָרָבה  ה'ַוי וֹּ ש ֶ ְיָלה ַוי ָ ַ ל ַהל  ה כ ָ ים ַעז ָ ַח ָקדִּ רו  םֶאת ַהי ָם ב ְ יִּ ָ ְקעו  ַהמ  ב ָ " ַוי ִּ
 (.כא, ידשמות )

, שבא אחד אצלו ורצה מעשה מהבעל שם טוב ז"ל"וזה לשונו:  (,ופרשת בשלחפרשת בראשית, ) בית יעקב בספרכתב 
ועל פי חכמות הללו יצא לו שבאותה שעה שנבקע הים  ,לשאול אותו, היות כי למד חכמת הטבע והפילוסופיא

לפני בני ישראל היה צריך הים אז להבקע על פי הטבע של הים, ואם כן מה זה הרעש מהנס בקריעת הים שאנו 
מאמינים, ועם זו הקושיא הלך במבוכה גדולה, ונסע להבעל שם טוב, וכאשר בא שמה, קודם שהוא שאל זאת 

ודרש לפניהם, בהיות כי יש שוטים  ,וה לקבץ את בני העירישם טוב לבית הכנסת וצ מהבעל שם טוב, הלך הבעל
בראשית ברא 'כי כתיב )בראשית א, א(  ,ים להם ולא יראויבעולם ואפיקורסים שהוקשה להם כנ"ל, אמנם עינ

שמות רבה , וזהו שדרשו חז"ל )אלהים גימטריא הטבע, והטבע בעצמו גם כן ברא הקדוש ברוך הוא ,וגו' 'אלהים
לתנאו מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית וכו', ומאז הטביע הקדוש ברוך הוא  -' לאיתנו'כא, ו( 

וממילא הנס יותר גדול, כי בראשית בריאת העולם עשה בטבע הים שיתבקע לפני בני ישראל לאותה שעה, 
נברא טבע זו, ובאם לא היו  - ו ראשיתבשביל ישראל שנקרא - , ובראשיתהקדוש ברוך הוא טבע זו לצורך ישראל

ז"ל  הרמב"ן. ]וכיוצא בזה כתב רבינו . עכ"ל"ישראל צריכים לזה הנס לא היה הקדוש ברוך הוא עושה טבע זו בים
סים הנסתרים שהם יסוד התורה יאדם מודה בנ - סים הגדולים המפורסמיםיומן הנ)סוף פרשת בא(, וזה לשונו: 

סים אין בהם טבע ומנהגו של ילם נומשה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכ שאין לאדם חלק בתורתלה, וכ
נשו, הכל ויכריתנו ע - יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם - ותו, אלא אם יעשה המצעולם, בין ברבים בין ביחיד

 .וכו'. עכ"ל[ ו ב( ושמותבראשית יז א, עיין )בגזרת עליון כאשר הזכרתי כבר 

 

ה  ר ָעש ָ ֶ דָֹּלה ֲאש  ד ַהג ְ ָרֵאל ֶאת ַהי ָ ש ְ ְרא יִּ יְראו  ָהָעם ֶאת  ה'"ַוי ַ ם ַוי ִּ ְצַריִּ מִּ ינו  ב ַ  ה'ב ְ ֲאמִּ " ה'ַוי ַ וֹּ ה ַעְבד  ֶ  (.שמות יד, לא) ו ְבמש 

'ויאמינו בה' ובמשה : )ילקו"ש בשלח רמז רמ(מדרש ילקוט וזה לשונו:  ,(חאות  בשלח)פרשת  כתב רביה"ק הזרע שמשון זצ"ל
כאילו  -עבדו', אם במשה האמינו קל וחומר בה', ומה תלמוד לומר 'במשה', ללמדך שכל המאמין ברועי ישראל 

 האמין במי שאמר והיה העולם. עכ"ל.

מקשים העולם, דהיה לו לומר מה תלמוד לומר 'בה'', ולא מה תלמוד לומר 'במשה', שהרי האמונה בה' אתיא בקל 
 , 'ובמשה' איצטריך לגופיה. ותירצו לפי דרכם.וחומר דמשה

ולדידן נראה, שהמדרש הרגיש קושיא אחרת, דלא שייך כלל לומר שהאמינו במשה, שהרי משה עשה כל האותות 
והמופתים מפי הקב"ה, וכל מה שהיה עושה היה מזכיר שם הקב"ה, ולא מקרי כלל שהם האמינו במשה אלא 

לא( 'ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' וכו' ויקדו וישתחוו', וכאן על הים אמר משה בהקב"ה, וכן כתיב קרא )שמות ד, 
 )שמות יד, יג( 'התיצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום'.

ואף אם בא לומר שהאמינו בהקב"ה שיעשה האותות, ואף האמינו במשה שהיה ראוי להעשות הניסים על ידו, 
דבשלמא מה שהאמינו בהקב"ה שייך שפיר הכא, שהרי בזכות האמונה  עדיין קשה, מה תלמוד לומר 'במשה',

 נגאלו ממצרים, כמו שאמרו רז"ל )ילקו"ש שם(, אבל מה שאמינו למשה לא שייך כלל הכא לגאולתם של ישראל.

שבא ללמדנו לדורות, שכל מי שמאמין ברועי ישראל, אף מה שאומרים בשמם ולא בשם הקב"ה,  ]המדרש[, ותירץ
כאילו אינו מאמין  -ילו האמינו בהקב"ה. ומכלל הן אתה שומע לאו, שמי שאינו מאמין ברועי ישראל מקרי כא

בהקב"ה, שאף כאן שלישראל נעשה להם הנס בזכות האמונה, אם לא היה בליבם להאמין למשה אף בדברים 
 ובמשה עבדו'. עכ"ל. שלא היה אומר מפי הקב"ה, לא היה נעשה להם הנס, ומשום הכי הוצרך לומר 'ויאמינו בה'

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת    ר הַּ ֹוָר ִעק ַּ ת  ֵדי הַּ ל י  א עַּ ָבה הו   ה!ׁשו 

מְ " י ְוזִּ ו ָעהָעז ִּ יש  י לִּ י לִּ  (.ב, שמות טו) וגו' "ָרת ָיה  ַוְיהִּ

ה הּוא, וזה לשונו: " (,קה)קמא, תורה  כתב רביה"ק זצ"ל בליקוטי מוהר"ן ָבִרים ָהֵאּלֶּ ַעלּוְכַלל ַהּדְ ֶׁ ּוָבה - ְיֵדי ַהּתֹוָרה ש  ַהְינּו זֹוִכין ִלְתש  , ּדְ
ְרש   חּו ְוִנְתּגָ ּדְ ּנִ ֶּ ֲעוֹונֹוָתיו ְלָמקֹום ש  חּו ּבַ ּדְ ּנִ ֶּ רּוִפים ְוָהאֹוִתּיֹות ש  ָבִרים ְוָכל ַהּצֵ ל ַהּדְ יב ּכָ ִ קֹוָמםְלָהש  ב ,ּו ִמּמְ ָ ּ ַעת ְמֻיש  ה לֹא ָהָיה ַהּדַ ַעל ְיֵדי זֶּ ֶּ  ,ש 

 ֶּ י ָכל ְזַמן ש  ְמקֹוָמםּכִ רוּ  - ֵאיָנם ּבִ ְלֵקי ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּצֵ קֹוָמם חֶּ ין ִמּמְ ִ ְרש  י ַעל ְיֵדי ָהֲעוֹונֹות ִנְתּגָ "ל, ּכִ ּנַ ב ְוכּו' ּכַ ָ ּ ַעת ְמֻיש  ָכל ֵאין ַהּדַ ּבְ ֶּ ִפים ש 
ה  ִכיָנה, ְוַעל ְיֵדי זֶּ ְ ּ לּות ַהש  ִחיַנת ּגָ ה ּבְ ָמתֹו, ְוזֶּ ְ ש  ִנש  ֹרֶּ ִפי ש  "לָהעֹוָלמֹות ּכְ ּנַ ה ֵאין ָיכֹול ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ּכַ "ל, ּוֵמֲחַמת זֶּ ּנַ ב ּכַ ָ ּ ַעת ְמֻיש   .ֵאין ַהּדַ

ּוָבה,  ש  ּוָבה הּוא ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרהְוָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּתְ ש  ר ַהּתְ ָמקֹום ַאֵחר, ּוְמָקֵרבְוִעּקַ יָרה ּבְ ִ ְמקֹוָמּה ַוֲעש  ה ּבִ ִהיא ֲעִנּיָ ֶּ ר ַעל ְיֵדי , ש  ֵ ּ ל  ּוְמַקש  ה ּכָ זֶּ
ה ְלע ב, ְוזֹוכֶּ ָ ּ ַעת ְמֻיש  ם ִלְמקֹוָמם. ְוָאז ַהּדַ ּלָ יב ּכֻ ִ קֹוָמם, ּוֵמש  ְתַרֲחקּו ִמּמְ ּנִ ֶּ רּוִפים ש  ַעת, ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּצֵ ּדַ לּוי ּבַ ר ָהַרֲחִמים ּתָ י ִעּקַ ֹוֵרר ַרֲחִמים. ּכִ

ָעה ָאסּור ֵאין ּבֹו ּדֵ ֶּ ל ִמי ש  י 'ּכָ ְמקֹומוֹ ְלַרֵחם ָעָליו ְוכּו'.  ּכִ ָעִמים ּבִ ה ּפְ ּמָ ה ּכַ נוּ )ְוַכְמבָֹאר ִמּזֶּ ִדְבֵרי ַרּבֵ ם(. ת ֲאֵחִרים ּבְ ָ ן ש  ִנְמָצא ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה זֹוִכין  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַעּיֵ
ַר  ְצלֹו ִיְתּבָ ַעת, ְוָאז זֹוִכין ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים אֶׁ ָלם ַהּדַ ְ ּוָבה ְוִנש  ֵאּלּו  ְך.ִלְתש  ּבְ ֶּ ַרְך, ש  ְצלֹו ִיְתּבָ ָאנּו ְמעֹוְרִרים ַרֲחִמים אֶּ ֶּ ר ָהַרֲחָמנּות הּוא, ש  ְוִעּקַ

ַעְצמֹו  ם, ַרק הּוא ּבְ יַע ֲאֵליהֶּ ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלַהּגִ ֶּ דֹוִלים ש  ת ָהַרֲחִמים ַהּגְ ַעְצמֹו אֶּ ּלֵ ָהַרֲחִמים, ְיעֹוֵרר ּבְ ַרְך ָצִריְך ְלִהְתּפַ "ל. לל ַע ִיְתּבָ ּנַ ה ּכַ   זֶּ

וּ  ש  ַרֲחָמיו ַהּפְ ּבְ ֶּ ַהְינּו ש  ָאנּו ְמעֹוְרִרים, ַעלּדְ ֶּ ֵהם ַרֲחִמים  ִטים ש  ֶּ ּלֹו, ש  ֶּ דֹוִלים ש  ם ָהַרֲחִמים ַהּגְ הֶּ ְיֵדי ֵאּלּו ָהַרֲחִמים ְיַרֵחם ָעֵלינּו, ִויעֹוֵרר ּבָ
ה ָל  ם ִיְהיֶּ ָ ּ יָקא ְסִתיָמָאה, ּוִמש  ַעּתִ דֹוִלים ּדְ איּגְ ַוּדַ ּוָעה ּבְ  .נּו ְיש 

הוּ  י" :ְוזֶׁ ה זֹוִכין -" ָעּזִ ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ א ּתֹוָרה, ש  ּלָ ַעל ְיֵדי ֵאין עֹז אֶׁ ֶׁ ּוָבה ּוְלַדַעת, ש  ְבָיכֹול  ִלְתש  ַעְצמֹו ּכִ הּוא ּבְ ֶׁ ַרְך, ַעד ש  ְצלֹו ִיְתּבָ ה ְמעֹוְרִרים ַרֲחִמים אֶׁ זֶׁ
"ל ּנַ ל ָעֵלינּו ּכַ ּלֵ הּו ִמְתּפַ ת ה'. ָאז, ָיּה , ִזְמָרת "ָיּה ְמָרת ְוזִ ". ְוזֶּ ִפּלַ ְיָקא, ַהְינּו ּתְ ּוָעה"ּדַ י ַעל "ַוְיִהי ִלי ִליש  אי. ּכִ ת ה', ָיּה ְיֵדי ִזְמָרת  ַוּדַ ִפּלַ הּוא ּתְ ֶּ , ש 

אי ַוּדַ דֹוִלים, ָאז ּבְ ּוִטים ְלעֹוֵרר ַרֲחָמיו ַהּגְ ש  ַרֲחָמיו ַהּפְ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ֶּ דֹוִלים ֵאיָנם ִנְפָסִקים ְלעֹוָלם,  ש  י ַרֲחָמיו ַהּגְ "ל. ּכִ ּנַ ֵלָמה ּכַ ְ ּוָעה ש  ל ְיש  ְיַקּבֵ
ה חֹוֵצץ ּבִ  ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ּום ָעוֹון ּוְפָגם ש  אי ֵאין ש  ַוּדַ ֵאּלּו ָהַרֲחִמים, ּבְ ַרְך ְיַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ּ ַהש  ֶׁ דֹוִלים,ּוְכש  ה ָלנּו  ְפֵני ֵאּלּו ָהַרֲחִמים ַהּגְ אי ִיְהיֶׁ ּוְבַוּדַ

וּ  ֵלמּותְיש  ְ ש   . עכ"ל.. ָאֵמן ְוָאֵמןָעה ּבִ

 ההכנה לכבוד שבת קודשמעלת 
י" ִּ ש   ִּ ם ַהש   י וֹּ ַ יאו   ְוָהָיה ב  ר ָיבִּ ֶ ינו  ֵאת ֲאש   (.ה, טזשמות ) " וגו'ְוֵהכִּ

)עי' שבת קיט.  מצינו גדולי ישראל שהיו עוסקים בה ,היא מצוה רבה - לשבתהכנה " וזה לשונו: (,הכנהערך )זצ"ל  הפלא יועץ כתב רביה"ק

ואמרו  .הוא תיקון גדול לפגם הברית - שמה שמזיע להכין צורכי שבת )עי' מחזיק ברכה סי' רנ סק"א( וכבר כתבו משם האר"י ז"ל .וקידושין מא.(
כי  - והיה עושה הכל על ידו ,כי יש שכר פסיעות ,שהיה מרבה בפסיעות לקנות ולהכין צורכי שבת אחד אחד ,על מוהר"א הלוי ז"ל

ואני אומר שהרב היה עושה כן לפי שגם בהליכתו תורתו אומנותו במחשבתו או טרוד בדבקותו עם קונו  .לוחומצוה בו יותר מבש
יותר טוב שישב בביתו  - יתמי דיתמי אם יש לו מי שיעשה מלאכתואבל כגון אנן  ,תו ויראתו כדבר האמור לעיל בסמוךואהב

לא יפחות  ל כל פנים. וע)עי' מו"ק ט:( חפצי שמים כידוע לוכי כל חפצים לא ישוו בה אפי ,ויעסוק בתורה הקדושה ויקנה ידיעה חדשה
לקיים מצות הכנה. וכבר  ,ילות וכדומהכגון לסדר את השולחן ולהטיב את הנרות ולגדל הפת ,מלקנות שום דבר או להכין איזה דבר

 .". עכ"לטבת הנרות צריכה להיות ע"י האיששלפי סודן של דברים ה ,כתבו גורי האר"י ז"ל

 

 להתמיד בלימוד המוסר דבר יום ביומו!
ַמע" ְ ש  ַע ת ִּ מוֹּ ָ ם ש  ֹּאֶמר אִּ  (.כו, טושמות ) " וגו'ַוי 

 ."כ". עתשמע בחדש -אם שמוע בישן ": )ברכות מ. וסוכה מו:( אמרו חז"ל
 ,יערוף כמטר לקחו ,אמנם כאשר יתמיד לקרא או לשמוע דברי מוסר יום ליום" וזה לשונו: (,מוסרערך )זצ"ל  הפלא יועץ כתב רביה"ק

ולבבו יבין ושב ורפא לו.  ,הלוך ילך מעט מעט בדרך טובים ,כך דברי מוסר סוף שנוקבין את לב האבן ,כמו שהמטר נוקב את האבן
אבל סוף  ,ולא יכנסו הדברים באזניו לא חלי ולא מרגיש ,ויקשה בעיניו ללמוד או לשמוע דברי מוסר ,שכל ההתחלות קשותוידוע 

לכן  ,ואם יפנה לבבך שוב לא תשמע ,ז"ל אם תשמע בישן תשמע בחדשבותינו רמר וידוע מא ,ויערוב לו ויבוסם לו ,שיכנע לבבו
 .". עכ"לחזק ויאמץ לבך ,ואם התרפית חזור בך ,החזק במוסר אל תרף

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זוכה להגיע לאמונה ויראת ה'! -על ידי ראיית הניסים 

וירא 'כמו שכתוב  ,והנה בפסוק מבואר שהראייה מחייבת יראה
 ,ולכאורה צריך ביאור '.וייראו העם' היד הגדולה וגו'[' ]את ישראל

שהדרך להגיע ליראה היא  ,כתב (הל' יסוה"ת פ"ב ה"ב)הלא הרמב"ם 
אם כן מה  .על ידי שמתבוננים בנפלאות ובחכמת הבורא ,באופן אחר

 ''.וייראו העם את ה'צורך בראיית הניסים המיוחדים כדי להגיע לכלל 

שאמנם גם לולא ההכרה בניסי יציאת מצרים וכל  ,הנה ביאור הענין הוא
ודאי האדם המתבונן וב ,מה שנאמר בתורה אודות ניסי קריעת ים סוף

 ,והוא מכיר שזו בריאה נפלאה וחכמה נשגבה ,בבריאה מתפעל מהעולם
אינו משיג באיזו דרך ללמוד  ,אך עדיין אין לו מושג והבנה במה שנעשה

יהיו לו  .בורא והמנהיג את הבריאהאיך ללמוד מי הוא ה ,את הבריאה
שאין לו כל מושג  כיון ,שאלות ללא מענה וללא הבנה במציאות הבורא

כניסי יציאת מצרים וקריעת ים  ,אבל כאשר האדם רואה את הניסים .בזה
וירא ' ,הרי הוא רואה שיש מי שמשנה עתים והוא מושל על הטבע ,סוף

כלל ישראל ראו שינוי  -' ישראל את היד הגדלה אשר עשה ה' במצרים
 ,ואז האדם יכול לקבל מושג בבורא ,ואז ראו שיש בורא עולם ,בריאה

 .ואת התשובה והפתרון לחכמת הבריאה

יש שייכות להבנה והשגה  - ולפיכך דוקא בכח ראיית הניסים
ובדרך זו רואים גם אנו היום את חכמת הבורא  .במציאות הבורא

ובהכרח  ,שהרי איך אני רואה ומדבר וחושב ,כבימי צאתנו ממצרים
אבל כל זה אחרי שראינו בעליל את הניסים של  .שיש בורא עולם

כי הכל ראו כמו  ,שאז כבר אין בלב נדנוד של ספק ,יציאת מצרים
ואם כן הכרה זו  ,שכתוב בתורה בלי שום טעות ושינוי מהכתוב בתורה

שוב  - קוק על אחתולכן אחר שהעמידן חב ,היא ענין השוה לכל נפש
ואמונה זו  ,כי לזה יכול כל אחד להגיע ,לא מיעטו ממצות האמונה

 .צריכה להביא לקיום כל התורה
 (שיזוסר ח"א עמ' )מחשבת מ

 

ים ֶאת ָהָעם" וגו'"ַוי ַ  ב ֱאלֹּקִּ ֵ  )שמות יג, יח(. ס 

)שמות, פרשה כ אות יח( איתא, "ויסב אלקים  במדרש רבה
מכאן אמרו רבותינו אפילו עני שבישראל לא  -את העם 

יאכל עד שיסב, שכך עשה להם הקב"ה שנאמר ויסב 
 אלקים". ע"כ.

, מה קשר יש בין הדרשה לפסוק, מלבד ביאורולכאורה צריך 
 הקשר הלשוני?

, באחת מדרשותיו, ביאר את דברי מרן החתם סופר זצ"ל
 המדרש באופן נפלא:

על יציאת מצרים אנו אומרים כל יום, "ויוצא את עמו 
ישראל מתוכם לחרות עולם", פירושו של דבר שהקב"ה 
 הוציא את עם ישראל ממצרים ל"חרות עולם", הגדרת
"חרות עולם", פירושה "חרות מן העולם", שכאשר היו בני 
ישראל במצרים, היו שקועים במ"ט שערי טומאה, 
ומשועבדים להבלי ה"עולם הזה". ויהיה מי שיהיה אפילו 
הוא מלך שמושל בכיפה, כאחאב ואחשורוש ונבוכדנצר 
)עי' מגילה יא.(, אם הוא משועבד לתאוות העולם הזה, הרי 

מלך, וכמו שאמר שלמה בחכמתו )קהלת, ה, הוא עבד, ולא 
 ח(: "מלך לשדה נעבד".

ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה )פ"ו דאבות מ"ב(, 
שעל ידי עסק התורה הוא מושל ברוחו, והרי הוא בן חורין 
מכל תאוות העולם הזה. ולכן כשהוציא הקב"ה את ישראל 
ממצרים הסב את העם "דרך המדבר", כמו שאמרו 

ילתא דרבי ישמעאל )פר' בשלח(: "לא הביאן הקב"ה במכ
דרך פשוטה לארץ ישראל, אלא דרך המדבר, אמר הקב"ה 
אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד, מחזיקים אדם 
בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה, אלא אקיפם 
במדבר ארבעים שנה שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר 

ע"כ. כי בן חורין אמיתי, הוא מי  והתורה נבללת בגופן".
 שעוסק בתורה, שאז הוא מושל ברוחו וביצרו.

ומכאן למדו חז"ל שאפילו עני שבישראל לא יאכל עד 
שיסב, כי ההסבה היא דרך חירות, כמו מלך, ואפילו עני 
שבישראל, כאשר הוא עוסק בתורה, הוא כמו מלך, כמו 

ביציאת מצרים, שעם ישראל היה במדבר, ואנו  שמצינו
קוראים לזה "חרות עולם", כי החירות האמיתי הוא על ידי 

 עסק התורה בלבד!
 )ע"פ דרשות החת"ס עמ' רעה(

 נשמת רבותינו הקדושים העלון מוקדש לעילוי
 רבינו חיים ב"ר משה בן עטר זצוק"ל, נלב"ע ט"ו תמוז תק"ג - האור החיים

 רבינו ישראל ב"ר אליעזר ושרה זצוק"ל, נלב"ע ו' סיון תק"כ - הבעל שם טוב
 רבינו שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל נחמני זצוק"ל, נלב"ע ו' אלול תקל"ט - הזרע שמשון

 רבינו נחמן ב"ר שמחה ופיגא זצוק"ל, נלב"ע י"ח תשרי תקע"א - הליקוטי מוהר"ן
 רבינו אליעזר ב"ר יצחק פאפו זצוק"ל, נלב"ע כ' תשרי תקפ"ח - הפלא יועץ

 רבינו אלעזר מנחם מן ב"ר עזריאל שך זצוק"ל, נלב"ע ט"ז מרחשון תשס"ב - האבי עזרי
 "א אלול תש"לרבינו יעקב ב"ר אברהם ורחל לוי זצוק"ל, נלב"ע י - הזכר יעקב

 

 שפע ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות
 יאס |מאיר דהן | ברק בן צור | מיכאל איתן בן שושנה | אליהו גורגוב | דוד אט

| ירוחם בן מרים פרץ | נדב תורגמן | שי תמם | אלחנן פנחסוב |  אלישע אטיאס
י | דוד מגידיש | יזהר שאול | שלמה שאול | יעקב אייזיקס | אלעד סופר | רונן חז

ן עמרן | יצחק | ניר בר | דני ודליה זית | ניתאי והילה קפלן | יונתיחזקאל נתנאל 
מזל  רפואה שלימה ובריאות איתנה | -ישי אליהו בן רונית  | גיא בן גילהגלצר | 

רפואה  -רפואה שלימה ובריאות איתנה | דוד בן מזל נעמי  -נעמי בת נורית נורית 
וכל יוצאי  שלימה ובריאות איתנה | יעקב אברהם בן מזל נעמי וחני חנינה בת דליה

|  ה מכל יוצאי חלציהםבריאות איתנה והצלחה בכל מעשי ידיהם ונחת דקדוש - חלציהם
ברכה  -| מאיר יצחק שמעון בן מזל נעמי  זיווג הגון בקרוב -רחל לאה בת מזל נעמי 

והצלחה בכל מעשי ידיו וזיווג הגון בקרוב | לזכות חזרה בתשובה שלימה: לדן בן אמה, 
 דליה בת חנינה, אדם יוסף בן דליה, מורן בת מזל וכל יוצא"ח.

 

ניתן לתרום להוצאת הגליונות 
 PayBoxבאמצעות , "מליצי יושר"
 050-3280226למספר 

 ולציין "עבור מליצי יושר"
 

 לעילוי נשמת
 מרדכי צמח בן מזל טובזצ"ל | מרן הראש"ל הגאון רבי  עובדיה יוסף ב"ר יעקב וגורג'יהמרן הראש"ל הגאון רבי 

יעקב חי בן זצ"ל | הגאון רבי  שמריהו יוסף חיים ב"ר יעקב ישראל קנייבסקיזצ"ל | מרן שה"ת הגאון רבי 
נלב"ע ל'  - יחיאל מיכל בן מריםזצ"ל | ר'  משה יהושע לנדמן יעקב שמשון ב"רזצ"ל | הגה"צ רבי  מרגלית

 אברהם ברוך גרינבלט אפרים ב"רזצ"ל | הגאון רבי  נסים פרץ ב"ר מימון וסוליקההגה"צ רבי במרחשון תשע"ד | 
נלב"ע  -ע"ה חנינה בת חביבה נלב"ע י"ט אלול תשנ"ד |  -ז"ל שלמה בן סלחה נלב"ע ב' שבט תשע"ד |  -זצ"ל 

נלב"ע י"ט סיון תשנ"ב |  -ע"ה אמה בת שושנה נלב"ע י"ז חשון תשמ"ז |  -ז"ל יוסף בן ורה י"א אלול תשס"ז | 
נתנאל נלב"ע ז' אדר א' תשע"א |  -ז"ל אברהם בן שרה נלב"ע ט"ז חשון תשס"ח |  -ע"ה נוריה נורית בת עזיזה 

ע"ה |  הדר בת רחל נעמיע"ה |  רחל בת מריםז"ל |  דוד יהודה בן מזלע"ה | עזיזה בת צ'חלה ז"ל | בן שמחה 
 ע"ה | מרים בת חנה|  ע"ה מאשה רבקה בת טובה ז"ל | אברהם שלום בן ברוך בנדעט
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 melizei.yosher@gmail.com ניתן לקבל את הגליון במייל:

 לזיווג הגון, לזרע של קיימא, ולכל הישועות, והוא בדוק ומנוסה!לע"נ, להצלחה, לפרנסה, לבריאות,  ניתן להקדיש את הגליון:
 אפשר לשלוח את השמות בשבוע שלפניו, ונקדיש את הגליון לעילוי נשמתם. -וכן אם יש יארצייט באותו שבוע 

 בלבד 15:00 - 13:00בין השעות  7142437-052או בטלפון:   melizei.yosher@gmail.com -ניתן ליצור קשר במייל  לבירורים:
 


