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 א

 בעזהי"ת

 בשלח שבת קודש פרשת

 לפ"ק בפ"תש
 ליל שבת קודש

  אלי תצעק מה משה אל ה' ויאמר

 .ויסעו ישראל בני אל דבר            

 שהיה למדנו ,אלי תצעק מה פירש"י 

 הקדוש לו אמר, ומתפלל עומד משה

 ,בתפלה להאריך עתה עת אל הוא ברוך

 מה אחר דבר ,בצרה נתונין שישראל

, עליך ולא תלוי הדבר עליי אלי תצעק

 בני על (א"י ה"מ ישעיה) להלן שנאמר כמו

 .תצוני ידי פועל ועל

 

ה שכתב רש"י שמשה רבינו היה ממ והנה,

עומד ומתפלל, היינו שהיה בדרגת תפלת 

 עולם האצילות. , שהיא כנגד העמידה

 

שכתב רש"י אמר לו הקב"ה לא  ובמה

יך בתפלה, קשה טובא, מדוע עת להאר

עתה להאריך בתפלה שישראל  אין עת

נתונים בצרה, הלא עיקרה של תפלה 

אסור להתפלל על כי היא בעת צרה, 

הבלים כי אז תפלתו תפלת שוא לפני 

הקב"ה, ורק על צרה אמיתי חייבים 

להתפלל לה'. ומדוע אמר לו הקב"ה 

רה, לא עת להאריך עכשיו בעת צ

 בתפלה, אלא דבר אל בני ישראל ויסעו. 

 

אא"ז  על פי מה שכתבלי בעז"ה  ונראה

, שבשעת )וארא(בספה"ק קורא מראש 

יציאת מצרים זכו בני ישראל רק 

להשגה חושיית, ורק אחר כך במתן 

 תורה זכו להשגה שכלית. 

 

בזה, שבמצרים היו מכות דם  והענין

כל מכה היה צפרדע כנים וכו', אשר ב

מובן מדוע מגיע להם המכה, מכת דם 

משום שרצה להרוג ילדי בני ישראל, וכן 

כל שאר המכות, בשעת המכה היה להם 

הבנה חושית מדוע הגיע המכה. 

ומפרשי ההגדה הרבו ללקט מדברי 

המדרשים, לבאר איך שכל מכה היא 

 מדה כנגד מדה. 

 

שכלית עצמה, יש שני אופנים  ובהשגה

לית. א( שמבין האדם על של השגה שכ

פי ראיות ברורות שיש בורא עולם, 
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 ב

שהוא בורא ומנהיג כל הברואים. ב( שהיא 

אמונה פשוטה, היינו להחליט בתוקף כח 

השכל  והדעת, להאמין באמונה פשוטה, 

גם במקום שאין הבנה וגם אין השגה 

 חושית על ידי נסים ונפלאות. 

 

לומר שלפני קריעת ים סוף כבר ואפשר 

 צרכו בני ישראל להגיע להשגה שכליתהו

 כחלהאמין מ, באופן של אמונה פשוטה

השכל שיש בורא עולם, הגם שאין הדבר 

כאשר משה רבינו וחושית. אופן מובן ב

התפלל לה', אמר לו הקב"ה מה  תצעק 

וקשה אלי דבר אל בני ישראל ויסעו, 

מדוע לא יצעק משה רבינו הרי טובא, 

במצרים, הוא עשה בדיוק כמו שעשה 

שכאשר ביקש ממנו פרעה להסיר המכה, 

ויצעק משה אל ה',  )שמות ח' ח'(כתיב 

, ושאר )שם פסוק כ"ו( ויעתר משה לה'

, ואם כן מדוע לא לשונות של תפלה

יתפלל משה רבינו כאן כשהיו ישראל 

 בעת צרה. 

 

כאן אמר הקב"ה למשה, שאין לו ש אלא

לעמוד להתפלל אלא דבר אל בני 

, אשר על פי השגת ישראל ויסעו

חושיית, אינו מובן כלל מדוע לא 

יתפלל, ואפילו הכי כאן הוצרכו משה 

ובני ישראל להתנהג באמונה פשוטה, 

 ואם הקב"ה אמר ויסעו יקיימו ויסעו. 

 

, זצוק"ל על הרה"ק מראפשיץ ומסופר

שפעם נתגלה לו בחלום, איך שילד 

, 'און ער האט געשיקט'מפרש וישלח, 

. 'ענגעלבאק'לאכים, יעקב, יעקב, מ

ומזה הפירוש נעשה רעש בשמים, כיון 

שנאמרה בפשטות בכח אמונה שלימה 

 לגרום מהפכה בשמים. 

 

, זצוק"ל אמר הרה"ק מקאצק וכן

ויאמינו בה' ובמשה עבדו, ומדוע 

הוצרכו עכשיו אמונה, הלא כבר ראה 

הנס והפלא הגדול אשר עשה ה' 

למצרים, אלא מכאן למדים, שאמונה 

 זקה ותקיפה גם מראייה וידיעה. היא ח

 

בקריעת ים סוף, זכו בני ישראל  כאןו

להשגה שכלית ללכת באמונה פשוטה 

וצריכים ללכת אחר הקב"ה לתוך הים, 

באמונה פשוטה, לקיים ויסעו, הגם שלא 

ידעו כלל שעתיד נחשון בן עמינדב לקפוץ 

 בתוך הים, ויבקע הקב"ה את הים. 

 

, איך א' י"ח(-)מלכים מסופר בנביא והנה,

שאליהו ונביאי הבעל ערכו שני 
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 ג

מזבחות, ולבסוף נביאי הבעל לא 

חיאל הרשע המזבח שלהם, הגם שהדליקו 

, וגם )שמו"ר ט"ו ט"ו( היה טמון תחת המזבח

הוא מת, אבל אליהו שפך מים על גבי 

המזבח, ותצא אש מלפני ה' ותאכל שני 

 המזבחות, וגם נביאי הבעל נשרפו. 

 

א"ז מקאמארנא בספה"ק כתב אוהנה, 

, ששנת )דמאי פ"ה מ"א ד"ה אמר(מעשה ארג 

תשל"ו תהיה תחיית המתים, ושנת 

תש"ס יהיה יום הדין הגדול והנורא.  

והעולם אומרים שמקור הזמן של 

תשל"ו הוא מדברי אא"ז הנ"ל. אך 

האמת אינו כן, כמו שהוא בעצמו מציין 

תוך דבריו, שכן איתא כבר בספה"ק 

 להאריז"ל פרשת מקץ.  ליקוטי תורה

 

בספה"ק חסד לאברהם להאזולאי  וכן

, מובא שבשנת תש"ס )מעין ב' נהר נ"ט(

תתקיים ורוח הטומאה אעביר מן הארץ. 

והנה אנחנו עומדים עכשיו כבר אחר 

 תשל"ו ותש"ס ועדיין לא נושענו. 

 

עובדא בשנת תשל"ו שאחד נכנס  והיה

לאא"ז זצוק"ל, ואמר כיון שהוא שנת 

והוא קץ הימין, הוא רוצה  תשל"ו

להפסיק מלעבוד, ולמכור ביתו, שהרי 

משיח כבר בא. השיב לו אא"ז זצוק"ל, 

ווען ער וועט קומען 'עולם כמנהגו נוהג, 

 . 'וועט ער זיין

 

זה מסופר על אא"ז הרה"ק הרבי  וכעין

, שאמרו לו זצוק"ל ר' ברוך'ל ממעזבוז

שמשיח הגיע והוא ברחוב הראשי של 

לו את הרבי ר' ברוך'ל אם יצא העיר, ושא

לקבל פניו, אמר הרבי ר' ברוך'ל, משיח 

ידע איפה שאני גר, אם הוא רוצה, יבוא 

לביתי ואקבל פניו כאן. אמרו לו שוב, 

משיח כבר נמצא על הרחוב הזאת, האם 

לא יצא ויקבל פניו, אמר הרבי ר' 

ברוך'ל, כנ"ל, שמשיח יודע איפה שהוא 

. וכן נשנה הדבר, חפץ יבאו לביתו גר, ואם

שאמרו להרבי ר' ברוך'ל שמשיח כבר 

עומד חוץ לפתח ביתו, האם לא יצא 

ויקבל פניו, אמר הרבי ר' ברוך'ל, אם 

)הובא בספר פרי ישע  משיח ירצה, יכנס לביתי

 . אהרן, חלק מאשר שמנה לחמו(

 

שהרבי ר' ברוך'ל לא רץ לחוץ לקבל  הרי

פני משיח, אלא נשאר בביתו, ואמר 

רוצה, יבוא ויכנס לביתו. ואינני שאם 

יודע מדוע חשבו שמשיח כבר בא, אבל 

כבר עומדים הרבה שנים אחר כך,  

 ועדיין לא נושענו. 
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ארץ , איתא בספה"ק זמני פקידה ובענין

בשם הרה"ק בעל אבני נזר  )אחרי( צבי 

זוה"ק ח"א ' עי) ק"בזוה דאיתאזצוק"ל וזל"ק, 

' ב ,ח"ת בשנת אחד ,קצין' ג, קיז., קלט:(

 לא דוד בן ועדיין ,ו"בתרס' ג ,ר"ת בשנת

' בד להיות צריכה שהגאולה ואמר .בא

 ,עשייה יצירה בריאה אצילות ,עולמות

 עולמות' בג הגאולה היתה ל"הנ קצין' ובג

 לא עדיין ובעשייה ,יצירה בריאה אצילות

 , עכל"ק. הקץ היה

 

דרך זה בכל זמן פקידה, יש גאולה  ועל

ת העליונים,  ובית בעוד חלק מעולמו

המקדש של מעלה מתקרבת יותר 

לעולם הזה, ועכשיו מסתמא כבר 

עומדת בית המקדש של מעלה ממש 

  למעלה מראשנו. 

 

הדברים אמיתים, סוף כל סוף ש והגם

הבית המקדש היא למעלה מראשינו, אבל 

בעולם הזה לא נגאלנו, ועדיין לא היה 

בדרך צחות נאמר ם, אם לא תחיית המתי

ה מאלו החיים שמסתובבים שהרב

 בקרבנו, הם באמת 'בר מינן'. 

 

)הובא בשם הרה"ק מרוזין זצוק"ל  ואיתא

, (עירין קדישין השלם, ערך עקבתא דמשיחאבספר 

שכמו בזמנו של אליהו היו שני מזבחות, 

והאש ירד על מזבח ה'. כך לעתיד לבוא 

יעמדו שני מזבחות על הרי ירושלים, 

לא ירד האש על אבל אז יהיה להיפוך, ש

מזבח ה', כי אם על מזבח הבעל. ואפילו 

 הכי נצטרך להתחזק באמונה. 

 

בזמן של עקבתא דמשיחא, לא רק  כי

שאין הדברים נעשים כמו שהיינו 

שיהיה הצדיקים  חושבים שיהיו נעשים

מצליחים והעושה מצות ומעשים טובים 

לא לפעמים הם נעשים מצליח, א

ושי , שעלהיפוך מן הקצה אל הקצה

 . רשע מצליח

 

ה הראשון בבחינה זאת, הי והנסיון

, שהשכל הישר אמרה בקריעת ים סוף

להתפלל לפני ה' שהרי נמצאים שיש 

בעת צרה, ועל זה אמר הקב"ה מה תצעק 

אלי, לא עת להאריך בתפלה, אלא דבר 

אל בני ישראל ויסעו, ממש היפוך מה 

 שהיה חושב על פי שכל הישר. 

 

להתחזק באמונה כזאת צריכים  ובמצב

לנו פשוטה בהקב"ה, הגם שאינו מובן 

אפילו , תכלל מה שנעשה מצד הבנה חושי

  פשוטה.הכי צריכים להתחזק באמונה 
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אחר ראיית ירידת האש על מזבח  וגם

נביאי הבעל, עדיין צריכים לקיים דבר 

אל בני ישראל ויסעו, באמונה פשוטה. 

כי על זה נאמר שר לא נאמר אלא ישיר, 

 ראיה לתחיית המתים מן התורהמכאן 

 . )סנהדרין צא:(

 

מתבוננים בכל מה שנעשה  וכאשר

, במשך ימי המגפה בשנתיים האחרונות

רואים ממש דבר והיפוכו, איך 

שמתקיים עליונים למטה ותחתונים 

למטה, וכל מה שנעשה הוא היפוך  מה 

שהסברא שלנו אומרת שהיה ראויה 

להיות, ואפילו הכי צריכים להתחזק 

באמונה פשוטה, ולקיים דבר אל בני 

 ישראל ויסעו. 

 

 הרב חיים שלמה דרך זה סיפר לי בני עלו

שלאחר שניצול הרה"ק מבעלזא , שליט"א

הגיע לארץ מצפורניהם של הנאצים 

. ובשעת סעודת הודאה , ערךישראל

אז ישיר הסעודה פתח הרה"ק ואמר, 

לשיר ולהודות לה' אחר  משה, איך אפשר

ר סבלו בני ישראל, על זה אש צרות כאלו

כתב רש"י מכאן ראיה לתחיית המתים מן 

התורה, ורק על ידי האמונה בתחיית 

 . , והבןהמתים, שייך אז ישיר משה

 בספה"ק  על פי מה דאיתא להוסיף יש

אז ישרים בפרשתינו וזל"ק, סוד           

 אבא רבי, )נד.(ישיר משה, בזוהר הק' 

 חןתושב בכל אסתכלנא, ואמר פתח

וכו',  וכולם, הוא בריך לקודשא דשבחו

 נסין כל, תאנא הכי אלא, טעמא מאי

 כד, לישראל להו דאתעבידו גבורן וכל

 בעטרוי קדישא דעתיקא נהירו אתנהיר

', בז' וא ,'בא ,ז"בא רשימין, גליפין

 וכד, עיבר לכל ונהיר בחשוכי אנקיב

 מאן, ן"לזיי ומטי ף"דאל נהירו אתחבר

 מלאה ה"ליהו חרב( 'ו ד"ל ישעיה) דא, ן"זיי

 מלה אלא, ליה מבעי שר, ישיר וכו', דם

, זמנא לההוא ואשלים תליא דא

 ישראל דזמינין, דאתי לזמנא ואשלים

 .דא שירתא לשבחא

 

אות ז' מרמז על השבע מדות  הנה,

שהשי"ת מנהג בהם את עולמו, והנה כל 

מדה כשאינו מושכלת מחכמה עליונה, 

ת המדה אף אינה מבוררת, כי התפשטו

ש היא טובה, אכן בלא חכמה ורשבש

המדה בעצמה כשתתפשט כפי כח מדתה 

 ,ממדת החסד יסתעף לרחם גם על אכזרי

וכן ממדת הגבורה להתאכזר על רחמני 

מרחם הש )תנחומא ז' א'(  ]וכמו שאמרו חז"ל

על אכזרים, לבסוף מתאכזר על רחמנים[, 
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וזה שאמר מאן ז', חרב לה' מלאה דם, כי 

 ,כשיתעלם מהם אור החכמה המדות

ישארו המדות בלי כח הדעת להשתנות 

 ברצון השי"ת וכו'. 

 

כל מדה ומדה צריכין לקשר  ]ובכן

 וכן .לחכמה כדי שתהיה מדה קדושה

מבואר במאמר ראשון שבספה"ק 

ליקוטי מוהר"ן, שצריכים לקשר ת', 

דהיינו מלכות, אל אות ח', דהיינו 

 חכמה, יעו"ש[. 

 

שיש ה שהשי"ת מאיר הם ממ והניסים

 .ואין מתנהגים מעצמם ,מחיה המדות

וזהו לשון נס, היינו הגבהה שהשי"ת 

מרומם ומנשא את ישראל שיראו שיש 

מנהיג מנהג כל המדות, וממילא כשאדם 

מסלק הסתר הזה, יגיע למקום שאין 

חילוק מצד השי"ת בין ים ליבשה, וגם 

 בים כבודו. 

 

אים שמצינו כמה נסים שנעשה לתנ וזהו

ואמוראים כגון רבי פינחס בן יאיר 

, ורבי חנינא )חולין ז.(שנקרע לו נהר גינאי 

)תענית בן דוסא, שאמר לחומץ וידלוק 

, וכן אנטונינוס, דאמר לרבי ידענא כה:(

, )ע"ז י:(דזוטרי דאת בכו ממחיה מתים 

הרי מצינו שהגדולות אשר עשה 

אלישע, והוא אמר דאפילו זעירא 

 חיות מתים. שבתנאים יכול לה

 

הנס הוא כאשר האדם מצדו מסיר  אכן

ויראה אור  ,ממנו כל הסתרות והשכחות

דבר  בהיר שמצד השי"ת אין שום

ן חיות שיהיה מוטבע, והוא תמיד נות

אף בטבע, אז לא יהיה בעיניו שום 

 חילוק בין הטבע להשתנות הטבע וכו'. 

 

עי' ספר ) אמר הרה"ק מרוזין זצוק"לוכן ]

שמי שאצלו אין  ,ן השלם, שלח(עירין קדישי

חילוק בין טבע ולמעלה מן הטבע, ויודע 

שהכל שוה אצלו יתברך, יכול לבקש 

 ולהתפלל על נס למעלה מן הטבע. 

 

בספר תולדות יצחק אא"ז  תבככן ו

, שמותר להתפלל )ברכות נד., ד"ה על הזיקין(

טעם . ויש לומר על נס למעלה מן הטבע

ה, יכול הדבר הוא משום שעל ידי תפל

לעלות למדריגה כזאת, שטבע ולמעלה 

 מן הטבע הן שוים[. 

 

למי שמכניס גופו ונשמתו למרכבה  אבל

להשי"ת למקום שאין הטבע מוטבע, זה 

יכול להתפלל על השתנות הטבע, 
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וממילא כשיש כח תפלה זה, יענהו 

 . של הסוד ישרים השי"ת וכו', עכל"ק

 

מובן יותר מה  פי דברי קדשו, ועל

ו, שכשעמדו בני ישראל לפני שדברנ

הים, באמת היה קושיא גדולה, כי איך 

יוכלו להנצל הלא מצרים סובבים אותם, 

 .ויש ים לפניהם

 

זהו קושיא רק כשיש חילוק בין  אמנם

ים ליבשה, אבל כשאין חילוק בין ים 

ליבשה, אז יכולים לקיים דבר אל בני 

ישראל ויסעו, ואם יצטרכו שיתכלכלו 

כו רגליהם, ואם יצטרך רגליהם יתלכל

, 'כאלאט'ו ה, ירימ'כאלאט'להרים ה

)או"ח סי' תרי"ג סעיף בשלחן ערוך  תאוכדאי

במים עד שמותר לתלמיד לעבור  ה'(

 צוארו ביום הכיפורים.

 

הובא בספר ) מובא בשם המדרש והנה,

, מעשה נסים על הגדה של פסח, ד"ה מצה זה(

שבעת ים פסח כנגד שבעת ימי השבוע, 

ה יום שביעי של פסח, שבה היה ולפי ז

 קריעת ים סוף, היא כנגד שבת קודש. 

 

אז ישיר משה ובני  ויש לפרש הפסוק

את השירה הזאת לה' ויאמרו  ישראל

אא"ז זצוק"ל  שאמרהיינו על דרך  לאמר,

שיש )הובא בספר ויברך דוד, כ"ד אדר ב' תשל"ג( 

בחינה של דיבור שהוא למעלה 

ינה מדברת מהמלאכים, והיא בחניה ששכ

 .)זוה"ק ח"ג רלב.()  מתוך גרונו

 

שכל בני ישראל כוונו לומר אותו  וכאן

לשון של שירה, היתה השכינה הק' 

יוצאת מפי משה ובני ישראל בבחינת 

שכינה מדברת מתוך גרונו, שהוא 

 מדריגה גבוה של דיבור. 

 

שבת קודש, הוא זכר למעשה  יסוד, והנה

 היפוך דיעות אפיקורסיםבראשית, 

הרמב"ם , כמו שכתב ח"ו שהעולם קדמון

צריכים להגיע ו .)ח"א פרק ע"א( בספר המורה

לאמונה פשוטה  במעשה בראשית, 

 שהקב"ה הוא ראשית ולא דבר אחר. 

 

 כח כפולה שלכן בשבת שירה, יש  ואם

אמונה, אמונה מצד שבת קודש, שהוא 

ענין האמונה, ואמונה מצד השירה, 

 עבדו. כדכתיב ויאמינו בה' ובמשה 

 

האמונה הזאת נוכל להתחזק גם  ובכח

בעקבתא דמשיחא, כאשר נראה דברים 

שהם היפוך השכל, והיפוך מה שהיה 
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נראה לנו שצריך להיות, אפילו הכי נוכל 

 .להתחזק באמונה

 

כשנראה בחינה כזאת, שהאש יורד  וגם

לו הכי לא הבעל, אפי על מזבח של עובדי

ני נתפעל, אלא מה תצעק אלי, דבר אל ב

ישראל ויסעו, שיסעו הלאה בלי שום 

התפעלות. וימלא ה' כל משאלותינו 

ובא לציון לטובה, ונזכה לביאת גואל צדק, 

 .  , אמןגואל במהרה בימינו
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 קידושא רבא
 לכבוד לידת הבת אצל הרב נפתלי )ברד"א( יאראסלאוויטש הי"ו

 אצל  לשמחת לידת הבת זוכים

חז"ל אמרו הי"ו ו ליהרב נפת                  

בת תחלה סימן יפה לבנים,  )ב"ב קמא.(

 וכל בת יש לה בחינה שהיא בת תחלה. 

 

שיש ללמוד בת תחלה סימן יפה  ונראה

לבנים ממרים הנביאה, כמו שכתב רש"י 

כשראה עמרם המצריים ד, )שמות ב' א'(

הורגים זכרי בני ישראל פירש מאשתו, כי 

בל בתו בקיום פריה ורביה, א אין תועלת

 .מרים, היא שפעלה שיחזור לקחת מרים

 

נולד משה, וניתן בתיבה, עמדה  וכאשר

מרים בסוף לראות מה נעשה עם 

שלה, ומה נעשה עם הרוח  'משה'לע'ה

הקודש שלה, ואם כן היא בבחינת בת 

 תחלה סימן יפה לבנים. 

 

נפתלי ללידת הבת, וקרא שמה  והרב

' חשובה, אשר באבע'בילא זיסל על שם 

לא היינו זוכים  'באבעס'ה לי תפלותב

להיות כאן ולראות דורות ישרים 

  ומבורכים.

 

קרוב ה' לכל קוראיו )תהלים קמ"ה י"ח(  וכתיב

ל'כל א'שר י'קראוהו ב'אמת, ראשי תיבות 

אצל  'באבעס', כי רק בזכות תפלות "אביל

לדורות ישרים שומרי  זוכיםהדלקת נרות 

 תורה ומצוות. 

 

  עובדי תחלהמ של פסח, בהגדה

, אבותינו היו זרה עבודה                 

 ,לעבודתו המקום קרבנו ועכשיו

 כה העם כל אל יהושע ויאמר, שנאמר

 ישבו הנהר בעבר, ישראל ה' אלקי אמר

 ואבי אברהם אבי תרח ,מעולם אבותיכם

 . אחרים אלהים ויעבדו נחור

 

מזכירים תרח אבי ביאור מדוע  וצריך

למי שעושה שידוך אברהם, וזה דומה 

, ומונה שהיה לו םומונה אבותיו החשובי

  ' תרח שהיה עובד עבודה זרה. זיידע'

 

 מהאריז"ל בשער הפסוקיםדאיתא  אלא

ת ע, שהשטן קטרג בשעת קרי)בפרשתינו(

ים סוף ואמר, הללו עובדי עבודה זרה 

והללו עובדי עבודה זרה, על כן נתן לו 

 הקב"ה את איוב כדי שיהא עוסק בו. 

 

ים קרו לאיוב, שהיה לו צרעת, דבר ושני
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איתא בגמרא ונפסד כל העשירות שלו. ו

היה,  וותרן בממונו, איוב )טו:( בבא בתרא

 .)שם( וכל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך

 

תרעץ אויב, תרע"ץ  ומפרש ובזה

אותיות צרע"ת, אוי"ב אותיות איו"ב, 

 שאיוב נצטרע, עכד"ק. 

 

נתן  ט"ו י'()דברים יש לפרש הפסוק  ובזה

תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל 

הדבר הזה יברכך ה' אלקיך, היינו לא רק 

 א גם מצדמצד עצם הצדקה שתתן, אל

 .הברכה שתחול על הפרוטה

 

 בעבריש להבין מה שאומרים  ומעתה

 אבי תרח מעולם אבותיכם ישבו הנהר

, אחרים אלהים ויעבדו נחור ואבי אברהם

יה גם לתרח תיקון, כי ביציאת מצרים ה

על ידי שנתייסר איוב בשעת קריעת ים 

סוף, וזהו מעבר הנהר ישבו אבותינו, 

ואחר כך עברו הנהר היינו בקריעת ים 

 סוף, ואז היה תיקון גם לאיוב. 

 

איתא במדרשים שקריעת ים סוף  והנה

היתה בזכות אבותינו הק', ואם כן האבות 

. ולדרכנו אברהם שמחו בקריעת ים סוף

כיון שעל ידי קריעת ינו שמח בפרט, אב

 ים סוף, היה תיקון גם לאביו תרח. 

  

  תשהיא מסוגלפרשת המן,  קראנו

 בני ויראולאמונה, וכתיב                   

 כי הוא מן אחיו אל איש ויאמרו ישראל

וגו'. ופירש אא"ז  הוא מה ידעו לא

זצוק"ל שהמן היתה לחם מלאכים, ובכל 

ראל את המן היה פעם שאכלו בני יש

 .להם התעלות נפלא

 

כוונת הפסוק, ויאמרו איש אל אחיו  וזהו

מן הוא, כי לא הכירו זה את זה, כי על 

ידי המן נזכדדו, עד שהיו כמעט נראים 

מעבר לעבר, ואם כן מגודל ההתעלות 

שהיה בכל פעם על ידי אכילת המן, לא 

הכירו איש את אחיו, כי לא ידעו מה 

להשיג מדריגה  הוא, היינו שאפשר

 כזאת רק על ידי בחינת מה. 

 

הרה"ק בספה"ק מנחם ציון איתא  והנה,

זצוק"ל  ר' מנחם מענדל מרימאמוב

חידוש נפלא, שהמן לא  )אחרון של פסח(

נכנסה דרך הושט, אלא דרך הקנה משם 

נתפשטה מהלב לכל הקומה שלמה של 

 האדם. 

 

ידי המן היה לבני ישראל דיבורים  ועל
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וצאים מן הקנה. והשפעת מבוררים הי

המן מתוך בני ישראל, היתה עצם 

ועל כן השפעת דברי תורה בתוכם, 

 לא ניתנה)תנחומא בשלח כ'( אמרו חז"ל 

 תורה אלא לאוכלי המן. 

 

זה יש לומר טעם לשבח שלא ירדה לפי ו

בשבת קודש יש מן בשבת קודש, כי 

מדריגה יותר מרומם של דיבור, שאין 

כתבו כמו שכה להשפעת המן, וצרי

 בן , ר' שמעון)שבת קיג: ד"ה שלא(התוספות 

 דהות סבתא אימא ליה הוה יוחי

 שבתא אימא לה אמר ,סגיא מישתעיא

 . שתקה הוא

 

זצוק"ל נהג בשבת קודש לדבר רק  ואא"ז

בלשון הקודש, והיה ממעט בדיבור 

בכלל, ומבקש רק דברים ההכרחים 

בלשון הקודש, חוץ מדברי תורה שהיה 

יל. כי בשבת קודש יש אומר כרג

 . , דהיינו שתיקהדיבורממדריגה מעולה 

 

כן יש לומר בעז"ה, שבכל ימי  ואם

זכו בני ישראל למן, מלשון מ"ן השבוע 

אבל בשבת  הו"א אותיות אמונ"ה.

קודש לא ירדה המן, כי שבת קודש היא 

עצם האמונה, כיון ששבת היא זכר 

ליציאת מצרים וזכר למעשה בראשית, 

בת שירה יש השפעה כפולה אם כן בש

 של אמונה. 

 

כאשר אוכלים ומברכים ברכת  ובכן

הנהנין בכוונה, בזה מעלים החיות 

שבמאכל, שתהיה אכילה רוחנית, 

ל, "וכדאיתא מהרה"ק בעל התניא זצוק

דלכאורה קשה איך יוכל האדם לאכול 

בהמה, הלא שורש בשר בהמה היא 

למעלה משורשו של האדם, אלא כיון 

בזה מעלים הבהמה, ובכן  שמברכים,

עי' ספה"ק ) יכולים לאכול בשר בהמה

 . (ליקוטי תורה, בחקתי

 

)הובא בספר ויברך דוד, מאא"ז זצוק"ל  ושמענו

שנשמות רשעים כ"ד אדר א' תשל"ח( 

מתגלגלים בירקות, ואם כן מי שחוטף 

ירקות ומברך עליהם בלי כוונה, הרי לא 

 פעל מאומה בעד הנשמות שבתוך הירק. 

 

)דרוש נחמד בספה"ק בית ישראל  איתאו

בשם החוזה הק' מלובלין בענין תפילין( 

שצריכים לאכול פת שחרית, זצוק"ל, 

שהרי פ"ת  כדי שנוכל להשיג תלמוד,

די שאוכלים כי על י בגימטריא תלמו"ד.

ה שלימה, יש כפת שחרית, ומברכים בר
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ע דוד ואנשי ושלנו הכח של משה יה

, על ידי זה יבנה, שתיקנו ברכת המזון

 יהיה ברכה שלימה ויוכל להשיג תלמוד. 

 

בשבת שירה, יש השפעה כפולה של  ובכן

 אמונה, הן מצד השירה, והן מצד השבת. 

 

שמחה  שהיה הרבזכינו ברוך ה'  והיום

שליט"א הש"ץ בפסוקי דזמרה, זיסל 

בשמחה כשמו, והיה השירה ואמר 

ו עם מתוק מאד, והעולם אמרו עמ

אם כן בודאי נשפע התלהבות ואש, ו

 עלינו השפעה של פרנסה מן השמים. 

 

בתו של הרב נפתלי נקראת על  וכאמור

חשובה, שהיתה מתפללת  'באבע' שם

שתזכה לדורות ישרים ומבורכים, ורק 

, זוכים 'באבע'על ידי התפלות של ה

היא ולדורות ישרים ומבורכים. 

נפתלי, וכל אחיו יהיו  הרבהתפללה ש

נפתלי יש לו לב  בוהריהודים כשרים. 

טוב, והוא עסקן, ומשתוקק שיהיו בניו 

 יהודים כשרים.

 

יעזור, שנזכה כולנו לרוות נחת  והשי"ת

דקדושה מיוצאי חצלינו, שנוכל 

לכאן  ושבא 'זיידעס'להתפאר בהם, וה

להשתתף בהשמחה, יזכו לרוות רב נחת 

מכל יוצ"ח, שתתקיים בהם מה 

ורות איש ד)זמירות למלוה מלכה( שאומרים 

 גואלשנים עשר ראו עיניו, ובא לציון 

 .במהרה בימינו, אמן
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סעודה שלישית

 אשר משה בשבת שירה,  עומדים

רבינו ובני ישראל הנחילנו                        

את השירה הזאת, שיש בה כל הסגולות 

  וכל הישועות וכל הרפואות.

 

ת א ישראל ובני משה ישיראז  כתיב

 אשירה לאמר ויאמרוה' ל הזאת השירה

 .בים רמה ורכבו סוס גאה גאה כי ה'ל

 כל על שנתגאה ,גאה גאה כיופירש"י 

 על אתגאי ארי, ובתרגום כתרגומו גאה

 . גיותניא

 

)פרק , איתא בפרקי דרבי אליעזר והנה

 המצריים שנתגאו כשם במדה הכל, מ"א(

 ,ליאורה הילדים והשליכו ,ישראל על

, שנאמר לים אותם השליך הקב"ה כך

 רמה ורוכבו סוס גאה גאה כי שירו לה' 

 הילדים כל אומר שילא' ר ,בים

 ,מתו לא ליאור המצריים שהשליכו

 למדבר אותם מפליט היה היאור אלא

 כל בפי סלע מביא ה"בקה והיה ,מצרים

 שהיה והסלע ,בצדו וסלע ואחד אחד

 שמן אותם ומסיך ,אותם מניק היה בפיו

 וכשבאו וכו', הבנ את מסכת שהיא כחיה

 וקלסוהו והביאוהו הקב"ה ראו ישראל

 .ואנוהו לי'א זה , שנאמרוקדשוהו

קשה להבין גאותו של גוי, איזה  ובאמת

גאוה יש בזה שהשליכו ילדי ישראל 

החלשים והפעוטים בתוך היאור, 

בשלמא אילו היו הורגים גלית, היה 

להתגאות, אבל איזה גאוה  הםמקום ל

די ישראל בתוך שייך בזה שהשליכו יל

היאור והרגום. אמנם כך איתא בפרקי 

 דרבי אליעזר, שבזה נתגאו המצרים. 

 

הו כוונת הפסוק כי יש לומר שז ובכן

על גאים, היינו על  גאה גאה שנתגאה

המצרים שנתגאו בזה שהרגו ילדי בני 

 . , והבןישראל

 

 המפרשים, מדוע  הקשו אופן ב.

קדושה ם שירה מתחילי                           

בים,  הזאת בענין סוס ורוכבו רמה

בקריעת ים סוף נעשו כל כך הרבה נסים 

לבני ישראל שנקרע הים בצורת י"ב חצי 

, )בפרשתינו(עיגולים, כמבואר ברבינו בחיי 

והוכתלים נעשו משל זכוכית, והיו 

יוצאים מים מתוקים מתוך כותלי הים, 

וגם הקרקע היתה מרוצפת, ואם כן 

חלת שירת הים בענין  סוס מדוע מת

ורוכבו רמה בים, ושאר הנסים שנעשו 

 במפלת מצרים.  
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בספה"ק אבן שלמה מהרה"ק  והנה,

כתב דבר )בפרשתינו( משאמלויא הי"ד 

וזל"ק, כי בא סוס פרעה וגו'. דעת  נפלא

האבן עזרא שגם זה מן השירה, שהיו 

 .משוררים ואומרים כי בא סוס פרעה

 

ש עתו שהוא פירוחולק עליו וד והרמב"ן

, כי בא סוס פרעה, ביום אז ישיר משה

ההוא מיד לא מיום המחרת, או בעת 

שבני ישראל הלכו ביבשה בתוכו, אז 

 שרו זה תוך כדי דיבור. 

 

יש לומר עוד בזה, דהנה איתא  ולענ"ד

אז ישיר משה  ,)תנחומא בשלח י"א( במדרש

ובני ישראל, לה' אמרוהו ולא לבשר 

ותמוה. ובילדותי שמעתי ממו"ז  ,ודם

שאמרו השירה  הזי"ע, שאמר הכוונ

בשביל כבודו יתברך ולא בשביל הנאת 

עצמם וטובתם, דהיינו בשביל עניני 

 בשר ודם, עכ"ד. 

 

דהנה בפסוקי  ,דעתי יש לומר ולעניות

דזמרה בברכת ישתבח אנו אומרים, 

הבוחר בשירי זמרה, ואינו מובן דהוה ליה 

 וגם הכפל למה לי.  ,זמרהלומר בשירה וב

 

דהנה מבואר בספה"ק דנקרא  ונראה

 ,פסוקי דזמרה מלשו זמיר עריצים

 .דהיינו להכרית הקליפות

 

 וםכמו מי שצריך לילך לאיזה מק והוא

רך רע מאד מלא קוצים דאבל ה

וברקנים, על כן הוא מנקה מקודם את 

הדרך למען יוכשר לילך ולבא לאותו 

 מקום שרוצה להיות שם. 

 

נמי האדם רוצה לבא לפניו יתברך כן 

שמו ממש ולשפוך שיחו בתפלת י"ח, 

אבל אי אפשר כי הדרך לעלות הוא מלא 

קוצים עריצים וקליפות, ובפרט מאותן 

הקליפות שנבראו בחטאיו, על כן צריכין 

מקודם לנקות ולטהר את הדרך להבריח 

  .הקליפות

 

לזה השירים ותשבחות של דוד  ומסוגלין

פסוקי דזמרה שמבריחין  המלך ע"ה

אותם בהם ומכריתין אותם, ואז הדרך 

נקי וטהור ויכול אחר כך להתפלל, ולכן 

פסוקי דזמרה, שמזמר ומכרית נקרא 

 . )עי' ספה"ק אוהב ישראל, חיי שרה( אותן

 

הצדיק שלא חטא ולא ברא  והנה,

עריצים וקליפות אם כן אין צריך כלל 

ו לומר פסוקי דזמרה, דבלאו הכי יש ל
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דרך טהור ונקי מכל שמץ, ואם הוא 

מזמר פסוקי דמזרה אינו רק לשורר ולומר 

תשבחות לפני הקב"ה, כי אין צריך לו 

להבריח הקליפות, ואם כן בודאי יש 

לפסוקי דזמרה שלו, שהוא חשיבות גדול 

 רק ליתן שבח וזמר לפניו יתברך.

 

שאין כן באנשים שחטאו ובראו  מה

ואין  בעונותיהם עריצים וקליפות

הפסוקי דזמרה רק לסלק ולטהר את 

הדרך על התפלה שיתפללו אחר כך, 

ואף על פי כן בוחר השי"ת ואוהב 

ומקבל את הפסוקי דזמרה כזו גם כן. 

וזה הבוחר בשירי זמרה, שהוא יתברך 

בוחר אפילו בשירה שהוא לתכלית 

 לזמר עריצים, והבן. 

 

כן בישראל שחטאו מאד במצרים,  ואם

מבדילין בינם לבין  והיו הקליפות

הקב"ה, ואם כן היה נצרך השירה כדי 

 להכרית הקליפות ולטהר הדרך מקודם. 

 

לומר דחצי השירה דהיינו תחלתה  ויש

הועילה לזמר עריצים לטהר הדרך, ואחר 

כך חציה השני היה עיקר השירה רק 

להודות ולהלל לשמו יתברך, דלא היה 

צריך עוד בשביל לטהר האויר להכרית 

ר העריצים, כבר בחציה הראשון ולזמ

 רך וסרו וברחו הקליפות. דנטהר ה

 

ויאמר לאמר, שאמרו שירה  ושאמר וזהו

למען יוכלו לומר אחר כך. וזהו גם כן 

ישיר לשון עתיד, דעיקר השירה היה 

מה שיאמרו אחר כך בחציה השניה, וזה 

 אשר חשבתי בראשית השקפה. 

 

כאשר התבוננתי, נראה לומר  אבל

של ים לא היה כלל כדי לזמר דשירה 

עריצים, אפילו חציה הראשון, כי כבר 

במה שנטבעו המצרים בים וצללו במים 

אדירים, וישב ה' עליהם את מי הים, כבר 

נכרתו גם כן הקליפות, ולא הוי עוד מסך 

המבדיל כלל, כי גם השר שלהם נטבע, 

כשהקב"ה  )שמו"ר כ"א ה'( כמו שאמרו חז"ל

אם שר שלהם, כן  מפיל גםמפיל אומה, 

 כן נתבטל כל טומאת מצרים. 

 

יש לומר, דהרי אמר הקב"ה וידעו  ועוד

מצרים כי אני ה', ואימת ידעו, הלא 

נטבעו. וכתב האור החיים בפסוק כ"ט, כי 

בעת שנבטעו בעוד שהיה בהם חיות, ידעו 

המצריים, כי ישראל עברו ביבשה בתוך 

הים, והמים להם חומה, והם ירדו תחיות 

 ץ. ובזה נתקיים וידעו מצרים כי אני ה'. אר
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כתיב ובני ישראל הלכו ביבשה  ולכן

בתוך הים והמים להם חומה, אף דכבר 

בפסוק כ"ב ויבואו בני מקודם כתיב 

ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם 

חומה, אך הכוונה דידעו מצרים את 

 בר שבני ישראל הלכו ביבשה וכו'. דה

 

ידוע את ה',  כשמתו מצרים הכירווכיון 

אם כן נתבטלה הקליפה לגמרי, וממילא 

נכרתו ונאבדו גם אותן שבראו ישראל 

בחטאים, דהכל היה על ידי טומאת 

מצרים המקור, וכיון דנתבטל השורש, 

 מתבטלים גם הענפים. 

 

כן לא היה נצרך השירה לזמר  ואם

עריצים, דכבר נתבטלו ונטהר האויר 

הו לגמרי, ואף חציה הראשון לא אמרו

רק בלתי לה' לשורר לפניו יתברך שמו, 

ולא בשביל להכרית הקליפות. וזהו 

שאמר אז ישיר משה ובני ישראל את 

 השירה הזאת לה', רק למען לשורר לה'. 

 

כוונת לה' אמרוהו ולא לבשר ודם,  וזהו

לא בשביל בשר ודם, דהיינו להכרית 

הקליפות שבראן בבשר ודם שלו, אלא 

כתיב את השירה שרו לה' בלבד. ולכן 

ה לומר אז ישיר הזאת דמיותר, דהוה לי

וידענו דשירה משה ויאמרו לאמר, 

 הזאת שרו. 

 

 ,שכתבנו דכוונת השירה הזאת ולמה

דכל שהשריה הזאת לא שרו בשביל 

להכרית הקוצים לזמר עריצים אלא לה', 

, דכיון שידעו וירדלא נצרך לטהר האו

מצרים את ה', וידעו שישראל הולכים 

, אם כן ושה בתוך הים, והם יאבדביב

 .כבר נאבדו ונכרתו כל הקליפות

 

כוונת כי בא סוס פרעה, רצה לומר  וזה

דלא נצרך השירה בשביל להכרית 

צים, רק לה היה בלבד, לפי שבעת יהער

ים, וישב עליהם את מי בא סוס פרעה ב

הים, ידעו זאת שבני ישראל הלכו 

ביבשה בתוך הים, אם כן ידוע המצרים 

ת ה', ונאבדו הקליפות לגמרי כנ"ל, א

 עכל"ק של האבן שלמה. 

 

דבריו נמצא, שבשעת קריעת ים  ולפי

סוף, כיון שהמצרים עצמם ידעו את ה', 

והם עצמם הכירו שיש בורא ומנהיג את 

העולם, ושעתידה שם שמים להתקדש 

על ידי שתתקיים בהם ירדו כעופרת 

אדירים, נתבטלו כל הקליפות,  במים

עצמה הכיר ם שורש הקליפה כיון שג
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 שה' הוא האלקים, שוב נתבטלו מכל וכל. 

  

 צריכיםולהבין מדוע יש להוסיף  אולי

הקדמה של סוס ורוכבו רמה               

שנקדים ענין נפלא שהראה לי בבים. 

שליט"א. הרב ר' אליעזר ]בערגער[ 

וזל"ק, )ויגש( דאיתא בספה"ק צרור המור 

 פיהו מנשיקות ישקני אמר זה רמז ועל

 של זמן שבאותו והיה יתן מי ,)שיה"ש א' ב'(

 ,עתיד של שיר שהיא השירים שיר

 ישמח ואז ,פיהו מנשיקות השם שישקני

 לפי בך ונשמחה נגילה וזהו ,במעשיו' ה

 . האמתי הדיבוק נשיג שבשמחה

 

 פרעה ברכבי לסוסתי מיד סמך ולכן

 שהשיג אחר כי )שם פסוק ט'( רעיתי דמיתיך

 לסוס לדמותו ראוי ,והדבוק שמחהה סוד

 הבעלי חי, בעל חי בכל שאין לפי ,השמח

 .ממנו יותר בטבע השמחה בו שתהיה

 

ש  'ב שנחלף 'סוס' וזהו  שהם לפי ',ש ָׂ

 ולכן ,בזה הארכתי ושם אחד ממוצא

 ממנו להסיר לו ראוי השם את המייחד

 בענין עצבון מיני וכל העולם זה עניני

 .וכו' כוונתו יטרידו שלא

 

 כל )ט:( בברכות שאמרו מה תבין ובזה

 ואמר ,ניזוק אינו לתפלה גאולה הסומך

 ולא לתפלה גאולה אסמכי אנא שם

 ,יומא ההוא כל מפומיה חייכא פסק

 הוא והדיבוק הייחוד סוד כי להודיענו

 לתפלה גאולה וסמיכת ,השמחה סוד

 אין ולכן ,האמיתי הייחוד סוד הוא

 ק.עכל"  ,באמן אפילו בו מפסיקין

 

שהשמחה לנו דבר נפלא,  ויוצא

והדביקות הן דבר אחד, ועל כן אסור 

להפריד בין גאולה לתפלה, כי הדיבוק 

 היא שמחה האמיתי. 

 

שהסוס הוא ששש ושמח למדנו  עוד

יותר מכל הבעלי חי. ומעתה יש להבין 

הטעם שמזכירים כאן דוקא הסוס, דכיון 

שנתבטלה שורש הקליפה, ממילא 

ם הסוסים שלהם, שה' הכירו מצרים וג

הוא האלקים, ושעתידה שם שמים 

להתקדש על ידיהם, שבני ישראל 

 ינצלו, והמצריים יטבעו בים. 

 

שהסוס הוא שמח, הסוסים הלכו  וכיון

לים מתוך שמחה רבה, כיון שעתידה 

שם שמים להתקדש על ידיהם, וכמו 

, )פרק מ"א( דאיתא בפרקי דרבי אליעזר

הקב"ה  שסוס פרעה ראה הסוסיא של
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כביכול, והלך אחריו לתוך הים, כי 

הסוסים ששו ושמחו, שעל ידי המסירות 

 נפש שלהם יתקדש שם שמים. 

 

שזהו עיקר נקודת השירה, שגם  וכיון

הקליפה עצמה נתקיים בה וידעו כי אני 

מתחילים השירה בסוס ורוכבו ה', על כן 

רמה בים, כי משום שכך היה, שגם 

ן היתה הסוס רדף בתוך הים, על כ

השירה הזאת לה', שלא הוצרכו לשירה 

כלל לבטל ולהכרית הקליפות, אלא 

השירה היה כולו לשבח להקב"ה, כיון 

ששורש הקליפה נתבטלה על ידי 

שהכירה שה' הוא האלקים, וסוס רץ 

 ושמח לקדש שם שמים. 

 

 שניהם ,ורכבו סוסכן כתב רש"י, ועל 

 לרום אותם מעלין והמים בזה זה קשורין

כיון  ,נפרדין ואינן לעומק אותם ידיןומור

רור המור מדת השמחה שלפי דברי הצ

, כיון שהסוסים היה היא מדת הדביקות

בשמחה, נדבקו במצרים ולא נתפרדו, 

 .אלא יחד הושלכו לתוך הים

 

)ברכות יש להבין מה דאיתא בגמרא ובזה 

 חזייה ,דרבה קמיה יתיב הוה אביי, ל:(

 ברעדה ווגיל אמר ,טובא בדח קא דהוה

. מנחנא תפילין אנא ליה אמר ,כתיב

 )תהלים כ"א ב'(ואא"ז בספה"ק תהלה לדוד 

למד מכאן שתפילין מסוגלים לשמחה, 

 עיי"ש. 

 

בספה"ק שתפילין הוא לשון  ואיתא

)בראשית ל' התחברות ודביקות, כדכתיב 

ועל כן . נפתלתי יםקאל נפתוליח'( 

כאשר מניחים תפילין, יש לזכות 

ששמחה ודביקות הם דבר  כיוןלשמחה, 

 ודו"ק. אחד, 

 

 מזכירים דוקא הטעם שיותר  להבין

 סוסי מצרים בשירת הים.             

על  אא"ז בספה"ק שירה חדשהדהנה 

סוס מביא שירת הסוס,  פרק שירה,

אומר הנה כעיני עבדים על יד אדוניהם 

כעיני שפחה על יד גבירתה כן עינינו אל 

 . הלים קכ"ג ב'()ת ה' אלקינו עד שיחננו

 

אלו עולים יפה מאד, אם מה  דבריםו

שביארנו עד הנה, שהסוסים הכירו זה 

שעתידה שם שמים להתקדש על 

 ו אל ה' אלקינו. נידיהם, ולכן עיני

 

, שבפסוק זה יש י"ח תיבות, הוסיףל ויש

יר משה ובני שכמו שיש בפסוק אז י
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ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו 

י גאה גאה סוס לאמר אשירה לה' כ

 ורוכבו רמה בים.

 

על זה אא"ז וזל"ק, כי בהמה גסה  וכתב

טמאה העומדת לעבודה, שמתגלגל בה 

אחד שלוה ולא שילם חובו, שתגלגל בה 

והוא צריך לעבוד ולמשא את שיושתלם 

חובו במשך זמן רב וכו'. וגם זה יש 

לפרש בסוס העומד לעבוד ולמשא, 

 בו. שנתנלגל בו מי שלוה ולא שילם חו

 

אומר, הנה כעיני עבדים על יד  לכן

אדוניהם וגו' כן עינינו אל ה' אלקינו עד 

ויאמר די, כי החוב משתלם לפי  ,שיחננו

העבודה, וגם לפי הצער שממצטער 

 לגלגת בסוסנפש האדם בהיותה מגו

רחמנא ליצלן, וזהו ענינינו אל ה' אלקינו 

 עד שיחננו, עכל"ק. 

 

 פעם, צא.( )סנהדריןאיתא בגמרא  והנה,

 ישראל עם לדון מצרים בני באו אחת

 הרי לו אמרו ,מוקדון אלכסנדרוס לפני

 בעיני העם חן את נתן' וה אומר הוא

 וזהב כסף לנו תנו ,וישאילום מצרים

 פסיסא בן גביהא אמר ,ממנו שנטלתם

 עמהן ואדון ואלך רשות לי תנו לחכמים

 להם אמרו ינצחוני אם ,אלכסנדרוס לפני

 אותם אנצח אני ואם ,נצחתם ושבנ הדיוט

 ,נצחתכם רבינו משה תורת להם אמרו

 להן אמר ,עמהן ודן והלך רשות לו נתנו

 מן לו אמרו ,ראייה מביאין אתם מהיכן

 לכם אביא לא אני אף להן אמר ,התורה

 בני ומושב שנאמר ,התורה מן אלא ראייה

 שנה שלשים במצרים ישבו אשר ישראל

 עבודה שכר לנו תנו ,שנה מאות וארבע

 במצרים ששיעבדתם ריבוא ששים של

 להן אמר ,שנה מאות וארבע שנה שלשים

 ,תשובה לו החזירו מוקדון אלכסנדרוס

 נתן ,ימים שלשה זמן לנו תנו לו אמרו

 מיד ,תשובה מצאו ולא בדקו זמן להם

 וכרמיהן זרועות כשהן שדותיהן הניחו

  .וברחו נטועות כשהן

 

חוב  ישהמצריים נשארו בעל ונמצא

לבני ישראל, והבעל חוב מוכרח 

להתגלגל בסוס, כדי לפרוע החוב שלו, 

ועם כן הוכרחו המצרים שנטבעו כאן 

בים סוס, להתגלגל בסוסים, כדי 

 להשלים פרעון החוב שלהם. 

 

בקריעת ים סוף התחילה פריעת  וכאן

החוב עם ביזת הים, כמבואר בדברי 

 הגמרא הנ"ל. 
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ם סוס כן דוקא כאן נתקיימה בה ועל

מה בים, היינו שנדבקו עם רורוכבו 

הסוסים, להראות ולגלות, שמה שהתחילו 

לפרוע עם זה שנטלו בני ישראל ביזת 

מצרים, יוכרחו להשלים על ידי שיתגלגלו 

בסוסים, ויעבדו בעד בני ישראל, עד 

 . היטב שתוגמר פריעת החוב, ודו"ק

 

 כתב אא"ז בספה"ק שירה  עוד

והנה הגאון ר' וזל"ק,  חדשה         

)בפירושו זמרת הארץ לפרק יעקב עמדין ז"ל 

רמז בזה, שהיא סוסיא דקודשא  שירה(

בריך הוא )שכינתא מלכות(, שכן אדנ"י 

בריבוע ]כזה א', א"ד, אד"נ, אדנ"י[ 

 ס, יעו"ש. "עולה סו

 

לענ"ד הרמז בזה, שהשכינתא  הנה

קדישתא מצפה לגאולה שלימה שיהיה 

זהו עד שיחננו, על ידי משיח בן דוד, ו

שיחננ"ו בגימטריא משי"ח ב"ן דו"ד, 

היינו עד שיחננו בביאת משיח בן דוד, 

שעל ידו יהיה התיקון השלם ויהיה 

 גאולה שלימה ברוחני ובגשמי. 

 

ידוע כי יחודא תתאה ברוך שם כבוד  וגם

כמו מלכות לעולם ועד רומז לשכינתא, 

, כגוון דאינון )ח"ב קלה.(שאיתא בזוהר הק' 

ייחדין לעילא באחד אוף הכי איהי מת

 אתייחדת לתתא ברזא דאחד, יעו"ש. 

 

ידוע כי על כנפי החיות שיש להם  והנה,

ששה כנפים, היה כתוב על כל כנף תיבה 

אחת מברוך שם, על כנף אחד היה כתוב 

, ועל כנף השניה ההיה כתוב שם, ךברו

 וכדומה. 

 

כתוב אחד  )יג:(איתא בגמרא חגיגה  והנה

שם כנפים לאחד, וכתוב אחד אומר ש

אומר וארבע כנפים לאחת, ומשני כאן 

בזמן שבית המקדש קיים, שש כנפים, 

כאן בזמן שאין בית המקדש קיים, 

 כביכול נתמעטו כנפי החיות. 

 

כן כשנתמעטו ב' כנפים אם כן  אם

נתמעטו ב' תיבות מן הששה תיבות של 

בעל מחבר ברוך שם וכו', ואיתא בשם 

ששתי תיבות כבוד  ,מלךנועם אלי ספר

חנו נו נתמעטו, והסמין שאתמלכו

מתפללין בתפלת מוסף על זה, אבינו 

מלכנו גלה כבוד מלכותך עלינו עיי"ש 

)עי' ספה"ק אוהב ישראל ויבשב ד"ה ויאמר וגו' הלא 

)ליקוטים , וכן כתוב בשם הגר"א ז"ל אחיך(

]ואא"ז ד"ה גלה(  ,שבסוף ספר שנות אליהו

מה זאת הרבה זצוק"ל הזכיר הקד
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פעמים, והזכיר גם דעת החולקים, 

)עיי"ש  שתיבות לעולם ועד חסרים

 [. בספה"ק אוהב ישראל(

 

השכינתא קדישא מבקשת על  וזהו

הגאולה, שישובו התיבות החסרים 

לברוך שם, ויחזרו להיות ששה יבות 

 .והם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

 

ראשי תיבות של ששה תיבות  והנה

עם מספר הוי"ה, שכמל"ו[ ]בהללו 

שמורה על יחוד קודשא בריך הוא 

ושכינתיה, בגימטריא תכ"ד, כמספר 

שיחננ"ו, וזהו כן עינינו אל ה' אלקינו 

 עד שיחננו, עכל"ק. 

 

שהסוס מורה על השכינה הק',  ונמצא

והקב"ה רוכב על השכינה הק'. ולעתיד 

לבוא תהיה יחודא שלים של קודשא 

 בריך הוא ושכינתיה.

, בשירת הים כתב רש"י, אז ישיר הנהו

מכאן  ,משה, שר לא נאמר אלא ישיר

ראיה לתחיית המתים מן התורה. ובזמן 

של תחיית המתים נזכה ליחודא שלים של 

 קודשא בריך הוא ושכינתיה בלי פירוד. 

 

כן מתחלת השירה תיכף, סוס ורוכבו  ועל

 שניהם ,ורכבו סוספירש"י רמה בים, 

'. כי כן נזכה ונחיה וכו בזה זה קשורין

ונראה במהרה בימינו, כאשר נזכה לתחיית 

המתים, שיהא דביקות של קודשא בריך 

 הוא ושכינתיה בלי פירוד, והבן. 

 

יעוזר שנזכה לומר שירה בכל יום  והשי"ת

בשמחה ובדביקות, וכבר נזכה לביאת 

גואל צדק, שלא יהיה שירה לשון נקבה, 

 חדש אלא שיר לשון זכר, שירו לה' שיר

כל משאלותינו . וימלא ה' )תהלים צ"ו א'(

ובא לציון ונזכה לביאת גואל צדק, לטובה, 

  אמן. גואל במהרה בימינו, 
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 תוכן קצר
 

 
 ליל שבת קודש

בשירת הים הגיעו בני ישראל לאמונה פשוטה, גם כשראו ד"ה ויאמרו, 

 בו שצריך להיות.דברים שהיו להיפוך ממה שחש

 עבודת האדם, לקשר ולהנהיג כל מדותיו בכח השכל.ד"ה יש, 
 

 קידושא רבא
 בזכות תפלות האמהות בשעת הדלקת נרות. דורות ישריםד"ה זוכים, 

 תרח נתקן על ידי שנתייסר איוב בשעת קריעת ים סוף. ד"ה בהגדה, 

יה בימות החול ניזונו בני ישראל מהמן, אבל בשבת, הד"ה קראנו, 

 מזונותם אמונה פשוטה.
 

 סעודה שלישית

המצריים נתגאו בזה שהשליכו זכרי בני ישראל לתוך ד"ה עומדים, 

 הים.

לפני שירת הים, נכרתו הקליפות על ידי שהמצריים וגם ד"ה אופן ב. 

 הסוסים שלהם הכירו שיש בורא עולם. 
סוסי מצרים שמחו בזה שנתקדש שם שמים על ידיהם ד"ה אולי, 

 שמחה ודביקות הם דבר אחד.. -ריעת ים סוף בשעת ק

פריעת החוב שמצרים חייבים לישראל על קושי השעבוד, ד"ה להבין, 

 ברזא דגלגולא במשך הדורות. 
 
 
  



 

 לבאי באורייתא

 :אותה יודעים רבן בית של תינוקות אפילו זו יוחנן רבי לו אמר
 גיטין כט.[]                                  

, בראשי"תראשי תיבות  ותה'א ודעים'י בן'ר ית'ב ל'ש ינוקות'תבעז"ה  יש לרמז

שדבר פשוט וידוע אפילו לתינוקות של בית רבן, שבראשית ברא אלקים את 

  השמים ואת הארץ. 

 ה

 רמיזא דחכמתא

 שיבא להתפלל, במוצאי שבת הנביא אליהו ולהזכיר לומרונהגו 

 [שו"ע או"ח סי' רצ"ה סעיף א', ברמ"א]                                       :הגאולה ויבשרנו

נ"ל בעז"ה להוסיף טעם להזכרת אליהו במוצאי שבת, שבצאת האדם מאור 

קדושת יום השבת כשחופף עליו אור ה' ומרגיש מנוחת ושמחה, ונכנס שוב 

, הרי שהוא מצב של הסתרת פנים ששת ימי המעשההחשכות והקטנות של ל

 . מה שיגיע עליו בימות השבוע, בחשכות של ימות החולהוא מתיירא 

 וישב ילך הלבב ורך הירא האיש מי כ' ח'( )דבריםובחוזרים מעורכי המלחמה, כתיב 

, אליה"ו אותיות ירא ו'רך ה'לבב י'לך ו'ישוב ל'ביתו, ראשי תיבותיש ה'א', לביתו

חזק ידים רפות וברכיים כושלות, שלא נהיה יראים ורכי משכח אליהו הנביא, 

הלב בהגיע ימי החול, אלא נוכל לחזק ולאמץ לבנו ולבטוח בה' בכל ימות 

   ובזכות אליהו הנביא נתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות.  השבוע.

 ה



 

קֶ  דֹוֶלה  הּוַמשְׁ

פניני אמירה נעימה ב'יודיש'
 

יָרה ִׁ י ה'ל    ָאש  ָאה ָגאֹה כ ִׁ ס ג ָ ם ָרָמה ְורְֹכבוֹ  סו  י ָ   :ב 
א  ,אט זיך געגרויסטאיך וועל זינגען צו דער אייבערשטער ווייל ער ה

 און זיין רייטער האט ער ארויפגעווארפן אין ים.  דפער

די ספרים הקדושים פרעגן, פארוואס הייבט זיך אהן די הייליגע שירת 

הים, דווקא מיט דער ענין אז דער אייבערשטער האט אריינגעווארפן די 

ת די שיר עס וואלט דאך געוועהן שענער אזדן פון מצריים אין ים, פער

הים זאל זיך אנהויבן מיט די גרויסע נסים וואס זענען געשעהן צו די יודען 

אין ים, ווי דער מדרש דערציילט, אז עס האבן ארויסגעשפראצט פירות 

ט פון דער ים, ווי אויך האט מען געקענט טרינקן זיסע וואסער נפון די ווע

 .א.וופון די ווענט פון דער ים א.

דערציילט, אז אין די צייטן פון די די גמרא  מען קען ענפטערן לויט וואס

 צומעכטיגע קעניג אלכסנדר מוקדון, זענען די מצריים געקומען 

אלכסדר, און געזאגט, ביי קריעת ים סוף, האבן די יודען גענומען די ביזת 

די רויב פון דער ים, ד.ה. די אלע גאלד און זילבער און בריליאנטן  -הים 

אלכסנדר,  האבן די מצריים ווייטער געזאגט צו פון די טויטע מצריים.

מער ווי  יעצט,  אונז זענען אייניקלעך פון די מצריים, און מיר מאנען, אז 

צוריקצאלע צו מצרים אלעס זאלן די יודען א טויזענט יאר שפעטער, 

 וואס זיי האבן גענומען. 

גביהא בן פסיסא, און א יוד וואס האט געהייסן  האט זיך אנגערופן

 תשובה.  געזאגט אז ער וועט פאר זיי ענטפערן א

ווער האט בכלל געזאגט אז מיר האבן האט גביהא געפרעגט די מצריים, 

געענטפערט, אזוי שטייט אין די  די מצרייםגענומען די ביזת הים. האבן 

 תורה. 

האט גביהא געזאגט, אין די זעלבע תורה שטייט אז די מצריים האבן 

ן געמאכט די יודען ארבעטן ביטער שווער די אלע יארן וואס זיי זענע

די פאר  עןבאצאל יעצט דארפט איהר אונזגעוועהן קנעכט אין מצרים, 

וואס מילוינער יודען האבן געארבעט פאר אייך.  אלע יאהרן פון ארבעט

 . אסאך מער ווי די גאנצע בית היםר דאס איז אוודאי ווערד גא



ֶלה הקֶ ּוַמשְׁ  דֹו  

 

די מצריים האבן נישט געהאט קיין תירוץ אויף זיינע קלוגע ווערטער, און 

צו  מאנעןן זיי פו וועטאלכסדר  אויס מורא אזזענען פשוט אנטלאפן, 

צו די יודען, אלץ באצאל פאר זייער ארבעט אין  אזוי פיל געלט געבן

 . , און די מצריים האבן בכלל נישט פארמאגט אזויפיל געלטמצרים

 הייליגע ספר שירה חדשה,אין זיין  די הייליגע זיידע זכרונו לברכה,

האט א , הייליגע זיידע דער בעל שם טוב זכותו יגן עלינודער  שרייבט, אז

אל עהם מאהל געבעטן פון א גביר פון זיינע חסידים, אז ער וויל ער ז

. די גביר האט מסכים געוועהן, האט די בעל אוועקגעבן זיין בעסטע פערד

ווי די פערד זענען שם טוב געבטן, מ'זאל צוזאמנען ארויסגיין צום שטאל 

, וואס די גביר גיבט א סימן אויף דער פערד מ'זאל מאכןגעוועהן, און 

 .אוועק במתנה פאר די בעל שם טוב

שטוב, און  זיין גביר אין מיט דינאכדעם איז דער הייליגע זיידע אריין 

ער זאל עהם אוועקגעבן , אז דער חסיד פון די גבירעבעטן האט ווייטער ג

פון חובות וואס מענטשן קומען פאר די  שטרות דיא מתנה, איינער פון 

וועהן גביר ארויסגענומען זיין שטרות, ווי עס זענען גע די . האטגביר

פארשריבן ווער עס קומט עהם געלט. האט דער הייליגע בעל שם טוב 

 , און עס צוריסען. , עס צו זיך צוגענומעןזיך אויסגעוועלט איין שטר

שפעטער האט ער געזאגט פאר די גביר, יעצט לאמיר גיין נעמען מיין 

. מ'איז געגאנן צום שטאל, און געזעהן אז די פערד איז פון שטאל פערד

 געשטארן. 

וען א מענטש וטוב געגעבן צו פארשטיין,  האט בער הייליגע בעל שם

און זיינע אהן באצאלן, קומט פאר זיין חבר געלט, און ער איז נפטר 

קינדער צאלען נישט צוריק, מוז די מענטש צוריקומען אויף דער וועלט 

 אין א גלגול. 

אז דער פערד זיין נשמה גייט אריין אין א פערד, און פון הימעל פירט מען 

נקומען צום מענטש פאר וועמען ער קומעט געלט, און די פערד זאל א

ביז ער טוט ט מוז ארבעטן אפצוצאלן די חוב פון די נשמה, און ער ארבע

 ארבעט אין די ווערד פון די געלט וואס ער קומט פארן בעל הבית. 

אין דער פערד, איז געווען די נשמה פון דער בעל חוב, וואס זיין חוב איז 

 וועגן דעם האט ער אזוי ן.טר וואס איך האב צוריסגעשטאנען אויף דער ש



ֶלה קֶ  דֹו הּוַמשְׁ  

, ווייל ער און איז געוועהן דיין בעסטע פערד ,פלייסיג געארבעט פאר דיר

  האט געוואלט אפצאלן די חוב. 

דער יוד, ער זאל מוזן אזוי לאנג זיין  געהאט אויף רחמנות יך האב פשוטא

געבן האב איך געבעטן דו זאלסט מיר  ,און ארבעטן פאר דיר אין א פערד

, און די מינוט וואס איך האב צוריססן די במתנה פערד און די שטר די

שטר און מוחל געווען די חוב, האט דער נשמה שוין נישט געהאט 

 דער פערד, איז די פערד געשטארבן. פארוואס צו זיין אין 

פערד, לויט דעם, מסתמא דארפן די מצריים אראפקומען אין א גלגול אין 

לאנגע יארן, כדי צו זאלן די חובות וואס זיין און ארבעטן פאר יודען 

 קומען פאר די יודען פאר זייערע ארבעט אין מצרים. 

ע באצירטע די שיינ ענען געוועהןזדי ערשטע פערדן צו צאלן די חוב 

פערד, וואס האבן געהאט אויף זיך גאלד זילבער און בריליאנטן, וואס 

, און ווען די יודען האבן האבן נאכגעיאגט די יודען ביי קריעת ים סוף

 . גענומען די ביזת הים, האט זיך אנגעהויבן דאס אפצאלן די חובות

האט  סוס ורוכבו רמה בים, אז דורך די פערד וועגן דעם הייבט מען אהן,

צאלן די יודישע קינדער די אלע געלט וואס אפזיך אנגעהויבן דאס 

בליבן פאר די שווערע ארבעט וואס זיי האבן מצרים איז זיי שולדיג גע

 [סעודה שלישית]                                                          געארבעט אין מצרים.

 


