
 פרשת בשלח תשפ"ג   נקודות למחשבה על הפרשה: 

 

 חדש   טבע האדם להעדיף קושי מוכר על פני קושי 

 

   .ים ֶפן ִיָנֵחם ָהָעם ִבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָשבּו ִמְצָרְיָמהִק ים ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְפִלְשִתים ִכי ָקרֹוב הּוא ִכי ָאַמר ֱאֹלִק ַוְיִהי ְבַשַלח ַפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְוֹלא ָנָחם ֱאֹל:  בפרשתנו א[  

על אחת כמה   אם הוליכם בפשוטה ',נתנה ראש ונשובה מצרימה' ומה אם כשהקיפם דרך מעוקם אמרו .אם הלכו דרך ישר היו חוזרים : מפרש רש"י 

 . וכמה 

ז אזי היו חוזרים מצרימה    הדרך ישרשאילו היה מוליך אותם בהשי"ת    שאמר  ה,בעת שלומדים פשוטו של מקרא, ממש יש להתפעל על חשבון 

   פתלתלה.דרך ב , ולכן הסיע אותםתם מלחמהוברא

  ו ראאם י  בנסים גלויים! הרי גם  הגדולה   ה'  יד את  עשרה חדשים שלמים ראו    ךבמשאשר    ,מכותהעשר  את  להם מול עיניהם    והלא הי   ,ראשית כל

אלוקיהם שיושיע אותם, ח בה' ובטלתחזק בחובות הלבבות וצליחו להישאחרי כל הנסים הגלויים שראו לנגד עיניהם  מסתבר, לנגד עיניהם  מלחמה

   ולא יברחו בבהלה?

אם  , ונורא, עד שקושי השעבוד השלים למנין ארבע מאות שנות שעבוד  של שעבודקשות  שנים    במצרים מאתיים ועשרהם עברו  הלוא    כך,  עלנוסף  ב

 עמדו בפני קשיים חדשים?  לא יכולו להזה, ואפילו במקרה שתפרוץ מלחמה חדשה ו   עוניהצער והר למקום  וחז היה צפוי לגרום להם לחשבון    כן, איזה

הפסוק מגלה לנו  אם נעיין היטב נראה איך    .לנו ולכל הדורות  נצחיות  יא, שההק'  שיש כאן לימוד גדול איך להתקשר לספורי התורה   ,אלא נראה לי

הוא    שהאדם מחפש, תמיד מה  לעשות  או מנסהעושה  '. בכל מה שנוחותהאזור  'ב  והייחפש שחייו  לטבע האדם  כפי ה, שותאנושי ההחולשות  את  

מקום  ל  ולעבורממקום צער    לחלץ את עצמוא ממסגר נפשו,  יצעומדת בפני האדם הבחירה האם להואם  ש  בכלל זאת, כך היא המציאות,  להשיג נוחות. 

  הכבר ברורשמציאות    וז הראשון אפילו שגם שם היו לו צער גוף ונפש, בגלל שלחזור למקום    שיחפ  -שלא הורגל בו    מסוג אחריש בו צער  שחדש  

ה, לעומת המקום חדש שאינו מוכר לו. פעמים רבות העדפה זו קיימת, אף אם הצער במקום הראשון קשה סביבובכל מה שרגל בה  וכבר מהוא  לו,  

   הרבה יותר מהצער שצפוי להיות במקום השני.

, וזו  מצרימה  לשוב  ירצו'  ספק'בלי    אזי אם יראו מלחמה  ש  בספורנו  אף שבלשון הפסוק נראה שהיה זה חשש בלבד, שנאמר 'פן', הלא כבר ביאר 

ולפיכך הסיבם אל דרך    .ינחם העם בלי ספק מיראת מלחמתם וישובו למצרים   ,בשמעם שיכין פרעה את עצמו לרדוף אחריהם עם כל חילולשונו: '

 . 1' לא עבר בה איש

כל  באו    ,לפניושניצב  איזה צער  האדם מאוים מבעת שהטביע בטבע האנושי, ששיוצר האדם ידע שכך    ,טבע האדםעל    גם הוראה כללית   נלמד מזה 

אין שכלו יכול    אז -בזמן זה של התעוררות הרגשות    ים. תעוררמ  תיו ואז לבו ורגשו מהמצב,  בהלה ופחד ל  קלע נהריהו    ות,נוח -שחש באי  מקרה אחר 

כדי    ה,הקפהסיעם בדרך עקומה ומפותלת של  ו  תםרפואה למכהשי"ת  ם  לכן הקדי  מיוחד, ברמה הקלינית.   מצב נפשיכי זהו    כמצופה ממנו,  לולפע

 . כפי שמתפלים מיד בבוקר אל תביאנו ולא לידי נסיון כזה שלא נוכל להתגבר עליהם  עליו  להתגבר לא יוכלו שלא להכניסם בנסיון ש

בזמני נוחות רואים רק את ה'לבוש' החיצוני של האדם, ובמקרים  , שכן  ים של נוחותמצב ב  מתנהג כראויהוא לא אם הוא    אדם של    בחן' מ'הלפי האמת,  

בזמנים של  גם  כחיל נאמן  הטוב   נשאר במעמדו   דם האה'מבחן' הנכון הוא בזמני מצוקה, האם    רבים זהו רק חיפוי לבוץ ולכלוך שמסתתרים תחתיו. 

תגלה  ברגעים של מצוקה כספית או של כעס מ  ,סו ובכעסו'יבכבכוסו ו  ,אדם ניכר)ערובין סה, ב(: 'בשלשה דברים  חז"ל  ך העידו  כ.  אתגר וקשיים

   האדם, כפי שמתגלה בעת שכרות. של הפנימית האמת 

 
  תהיה וליך אותם  י  שאם  אמר  רק  אגלוי הדבר לפניו שיתחרטו על שיצאו, אלו  ות ודאב  יודע  שהואעתו יתברך,  יעל רש"י( מבאר, שאין כוונת הפסוק לגלות לנו מיד)גור אריה    מהר"לה  אמנם  1

 "ש. יאפשרות שיחזרו למצרים, ע
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 הנוחות - תפקידנו לצאת מאזור 

דבר   ה  .בעבודת השי"תכללית  דרך    מלמד אותנו  הזמעשה,  לוה שותאונסיבה שמחמת הברא את עולמו  שיודע  עצמו    קב"השהלא  דירה    תהיה 

 התשובה לכך היא: על ידי יציאה ממקום הנוחות!  ?ואיך נעשה לו יתברך דירה ,)מדרש תנחומא פ' נשא( בתחתונים

  , להביא אותו למקום יותר גבוה ומשולמת מטרהאיזה שכל הקשיים שאדם עובר, שמרגיש שהוא נמצא במקום חושך וצלמוות, יש לכך  למען תדע! 

כלל הוא, שבזמן שתיגמר שליחותו אז כהרף עין  וה להאיר ולקדש שם שמיים באותו מקום דייקא.  הק' ויחותו  ימלא את שללכן עליו להתחזק ו  –

גמת  יוציא אותו השי"ת משם, ואם הוא עדיין שם הרי זה סימן שעדיין רוצים להעלות אותו עוד יותר גבוה, בעזרת מצבו זה המיוחד. הדבר הוא כדו

לחמה, שמטילים עליו עבודה יותר קשה, בדרג יותר גבוה. אף אנו חיילי המלך, לפעמים מכניסים אותנו  חייל שעמד בשלב ראשון של תפקידו במ

 . מאז בריאת העולם  במקום חדש של אי נוחות, והמטרה בכך היא כדי שגם שם נדליק את אורו יתברך, שנחדש דבר שעוד לא נתחדש שם עד עכשיו

  תווכל אחד בשליח  ,לשרתו  ונבראהם בחי' 'אין'. המלאכים  כל מלאכי מעלה  ואילו    'ישהוא 'האדם  הרי  ש  ',חידושבעצם עבודתו של יהודי ישנו ' 

רצון ה' או  פעול כפי לאם יש לו הבחירה    , מה שאין כן האדם  .רצונו יתברךמ לעשות ההיפך    נות, אין להם פיתוי סיוי נמתנסים ב  נם , אבל איהמיוחדת

עליו להתחזק  שאז  קשיים,  , במצב של  נוחשאינו  האדם נמצא במצב  שבעת    שעולה לפני השי"ת היא  רוח-הנחתו   ,שלו  ותכפי רצון עצמו והנוח 

נחת רוח נפלאה עולה לפניו ית' כאשר    .אור הוי' במצב כזהאת  מלא  י הוא  איך  לנסותו    -  ושלהנסיון  כיון שכאן טמון    ,דייקאהשי"ת הביאו למצב זה  ש

 בעזר אלוקי.  ,משם דייקא יכההחשאת ומחפש להאיר   ,להנהגת אלוקיו צמועת אלא מכניע א ,זהמצב מ הימלטמחפש ל רואה השי"ת שהאדם אינו

עומק הענין הוא, שעלינו  לאור זאת, צריכים אנו להרגיל את עצמנו לצאת מאזור הנוחות שלנו, ולמלא את תפקידנו בעולמנו כרצון השי"ת מאיתנו.  

נו עצמנו, היא לא נועדה לשרת אותנו, אלא אנו עושים אותה רק 'למענך אלקים חיים', בשביל  להחדיר בנפשנו, שכל עבודתנו אינה קשורה כלל אלי 

נוחות, יש לי את התפקיד לעשות שם נחת רוח, להאיר את אורו יתברך  - מעתה, אם הסובב כל עלמין הביא אותי למקום חדש של איהבורא ב"ה.  

 ולעשות שם דירה עבורו יתברך.  

* 

 

 תחזק באמונה הקשיים נועדו כדי שנ 

דרך ארץ    והנה לא נחם אלקים : ...  )השבוע(  בפרי הארץאפשר להגדיר זאת, שהקשיים נועדו כדי ששם דייקא נתחזק באמונה בו יתברך, כפי שכותב  

פלשתים שהוא דרך מפולש, והטעם כי קרוב הוא ועדיין לא הורגל בעבודה זו, עד שמזדמן לו פעם ושתיים ותופס אומנתו להתחזק באמונתו שהיה  

 , ע"כ.לו בזמן השעבוד והיראה הראשונה, בהיותו בגלות מצרים. וזהו שמזדמנים לו מלחמות וסבות, הכל לחזקו ולנסותו אם יעמוד באמונתו 

  ומדוע הוצרך הקב"ה להקדים ולספר לנו על דרך זו? כדי להוציא אותנו מאזור הנוחות שלנו, ולהביאנו אל מצבים חדשים, שנתלמד איך להתמודד 

להתחזק באמונה ולבל נחלל שם קדשו. על ידי זה נעשים עמו ישראל לעם הנבחר שמוכן לקבל את התורה.    –  מולם! זאת בעבור המטרה העליונה

 ה ְוִנְשָמע' )שמות כד, ז(. נעשים 'ִגֹבֵרי ֹכַח ֹעֵשי ְדָברֹו ִלְשֹמַע ְבקֹול ְדָברֹו' )תהלים קג, כ(, ששגור על פיהם 'ֹכל ֲאֶשר ִדֶבר ה' ַנֲעשֶ בזה הם 
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 אין לתת עצות להשי"ת איך להושיע אותנו 

שני, שנה חמשה עשר, דף כ"ח אות ו', מהרב צבי הירש  -]ירחון "הבאר", כרך ראשון . ראיתי  )שמות י"ד טו(  ראל ויסעו' מה תצעק אלי, 'דבר אל בני יש   כותב: השבוע( -ח"א ) 'קול מבשר'בספר  

, שפעם אחת בא אליו סוחר של עצים, ואמר לו שהקרח והקור מזיקים  בשם הרה"ק הרבי ר' בונם מפרשיסחא זצ"ל   פרידלינג זצ"ל, אבד"ק ביסקוביץ, ופאוואזניק בווארשא[ 

אד, ומבקש ממנו שיתפלל עבורו שלא יהיה קור גדול. אחר כך בא אליו איש אחר, ואמר לו שבאם יהיה חם הדבר יזיק לו, ולכן הוא מבקשו  לו מ

אז פתח ואמר להם הרבי ר' בונם זי"ע, שאין לנו רשות כי אם להתפלל להשי"ת שיושיע את ישראל, אבל ליתן עצות וסבות  להתפלל עבורו שיהיה קר.  

 . לכך אין לנו רשות, כי השי"ת הוא המסבב כל הסבות  - איך להושיע    להשי"ת 

הוא גם כן    , שלכאורה קשה, שלפני מי יצעק אם לא לפני הקב"ה? ואמר, שהענין'מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו' ובזה פירש את הפסוק  

כנ"ל. כי בעת שבאו ישראל ועמדו על הים, וראו שמצרים רודפים אחריהם, אז כל אחד ואחד צעק וביקש מה שבלבו: אחד צעק שה' ימית את 

  – ?  אלי'  - 'מה תצעק'  המצרים בֶדֶבר, והשני התפלל שיפלו עליהם אבני אלגביש וברד, וכל אחד ביקש משהו אחר. ועל זה השיב הקב"ה למשה  

,  זאת אין לכם רשות, רק 'דבר אל בני ישראל ויסעו'  - אתם רוצים לתת לי עצות וסבות איך להושיע אתכם!  מיה, וכי לי אתם אומרים מה לעשות?  בת

 ודפח"ח. 

  , שבעת שהאדם עובר משבר מכל סוג, עליו להשתדל כפי כוחו לעזור לעצמו, אם על ידי שיעסוק ברפואה להתרפא, ואם עלהלימוד מהאמור הוא 

את כח  רק  זאת אין לנו רשות כלל. נתנו לנו    -  ידי שישאל בעצת רבו איך להסתדר במצבו הנוכחי, אבל לתת עצות להקב"ה איך שינהג עולמו בחסד

ַתֲעֶשה' ההנהגה היא שצריך השתדלות כפי שדורשים חז"ל מהפסוק 'ּוֵבַרְכָך ה' ֱאֹלֶקיָך ְבֹכל ֲאֶשר  כל  ו  ולא לצעוק ולתת עצות,  ,להתפלל  התפילה

 'ַהְשֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְכֶלָך' )תהלים נה, כג(.  –)דברים טו, יח( אבל משם והלאה 

* 

 

 בחירת האדם עצמו בחיי צער למען התורה   - 'אם אתה עושה כן'  

ה"ר  ומ, ושאל המשגיח החסיד  ורתי אם לא' למען אנסנו הילך בת על דרך זה נוכל להבין נקודה נוספת: כתוב 'הנני ממטיר לכם לחם מן השמים וגו' 

 , מהי כוונת הנסיון הזה?  גד'ל אייזנער זצ"ל ביר

'כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ    )פ"ו מ"ד(על המשנה באבות    )דרושים נחמדים(   ר"ם שיף המוהסביר, על פי דברי  

תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא'. שלכאורה יש לשאול: אכן  

הזה'? כיצד בחיי דוחק יהיה 'אשריך'? ועוד יש לשאול, מדוע נאמר  זאת נבין, שאם נוהגים כך יהיה 'וטוב לך לעולם הבא', אבל מהו 'אשריך בעולם  

 'אם אתה עושה כן' בלשון יחיד? 

חיי הצער שלו   - שאכן מי שלומד תורה על ידי הדחק, מחמת כורח המציאות בלבד, כי באמת אין לו מה לאכול    -  מבאר רבי גד'ל   -רק ההסבר הוא  

רחבה לא היה לומד בדוחק. כלפי מקרה זה אכן לא נאמר 'אשריך'. אבל דברי המשנה אמורים כלפי  הם מגזירת הבורא ב"ה. שהרי אילו היה לו בה

אדם כזה שהתברך בעושר מופלג, ועם כל זה הוא בוחר לעמול בתורה ולהסתפק במועט, בלחם צר ומים לחץ, הוא מעדיף לחסוך את ממונו כדי  

הוא זה שעושה כך ולא מחמת כורח המציאות שגזר הבורא יתברך, כי מצדך    אתהאם    -  כן' 'אם אתה עושה  שיוכל ללמוד עוד ועוד תורה. זהו פירוש  

 אז אשריך גם בעולם הזה. והוא פירוש נכון ומאיר עיניים. -לא יבצר כלל 

דווקא    . 'ְלַמַען ֲאַנֶסנּו ֲהֵיֵלְך ְבתֹוָרִתי ִאם ֹלא' )שמות טז, ד( בזה יבואר עוד להפליא, מה שכתוב בתורה הקדושה שרצון ה' בנתינת המן לישראל היה  

אם יבחר בחיי תענוגות או בעמל התורה    אז יהיה לו את הנסיון   –  2שהרי יוכל לטעום במן כל טעם שיחפוץ בו   בעת שתהיינה לאדם כל משאלות לבו,

 .  3הקדושה

 
כן נס התרחש בעת אכילתו וגרם לכך שהמרקם השתנה לפי האדם שאכל אותו, לתינוקות היה המן כחלב אם, לצעירים ובריאים כלחם ולחולים    כמו)בהעלותך פט(.  ספרי  ו )יתרו, א(    מכילתא 2

 לנערים לחם לזקנים שמן לתינוקות דבש'.  (: 'אמר רבי יוסי ברבי חנינא:)עה ביומא וזקנים כמו מחית קלה לעיכול )שמות רבה, ה ט; כה ג(. וראה גם 
 '.  בתורה עמלים  שתהיו –שאמרו 'אם בחוקותי תלכו  כמו, הקדושה התורה  עמל יתפרש' בתורתי'הילך   3



, שעיקר הנסיון יהיה 'אם יודע ומאמין שהתורה ומצות הם חיינו ואורך ימינו, און  (תרמ"ט   , השבוע)  'שפת אמתה' והביא את דברי    רבי גד'לעל כך הוסיף  

 נישט ווערן נאך געשלעפט מיט די גשמיות' ]ולא להיגרר עם הגשמיות[. 

* 

 

 פלאים מר' גד'ל על הכתוב 'למען אנסנו' פירושים נ 

עוד הוסיף וביאר את ענין הנסיון במן 'הילך בתורתי', שבעת שלא תהיה שום דאגת פרנסה על האדם, עד שיוכל לטעום כל טעם לפי בחירתו, אז  

יבואר מה שאמר 'הילך בתורתי' לשון    יתנסה בנסיון אם ישמח במה שיש לו או יתלונן... כמו שמצאנו שאכן לבסוף חטאו בחטא המתלוננים. לפי זה

פי  עתיד, שזהו תנאי לקבלת התורה בעתיד, שכדי לקבל התורה 'דארף מען זיך לאזן פירען', צריכים שהאדם ייאות להשי"ת להוליך ולהנהיג אותו כ

 4חפצו.

* 

 

כיצד קיימו את מצוות הצדקה והחסד בזמן שניזונו מן המן, שלכאורה הרי לכולם היו כל משאלות לבם? והביא    באותה הזדמנות הסביר לנו רבי גד'ל

במתק לשונו את ההסבר, שלעני לא היו שום השגות חוץ מפת במלח, והחסד שעשו עמם העשירים היה שהם נתנו להם השגות, לטעום במן טעם  

הנסיון היה אם ינהגו אז   -'למען אנסנו הילך בתורתי אם לא'  נות מהמן כמו העשיר. והוסיף ופירש בזה  בשר צלוי וכדומה, ואז היה גם העני יכול לה 

גמילת חסד היא מסימניה של האומה הישראלית, כמו  שהלא    .  עכ"ד  או שינהגו צרות עין )נישט פארגינען(  כתורה לנהוג בעין טובה ולגמול חסד

 הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים'.   –יש באומה זו 'שלשה סימנים  )יבמות עט, ב(שאמרו חז"ל 

 * 

 

 רעיון לט"ו בשבט 

ומכת ארבה  ... הרמז בתורתנו, שהנה כל מכה שימש חודש אחד, ובחצי ניסן היה מכת בכורות,  וזל"ק:  )פרשת בא( קדושת לוי זקני זצוק"ל כותב בספרו 

מדוע נענשו אז המצרים  עכל"ק. נמצא לפי חשבון זה שט"ו בשבט היה התחלת מכת ארבה, ו היה בתחילה בחצי שבט שלושים יום קודם לפורים,  

הכריחו אותם לזרוע עבורם חיטים ושעורים, ולפיכך חיסל הארבה את החיטים  המצרים השתמשו ביהודים כעבדים ו  המדרש, לפי דברי    בארבה? 

ואומר אני, שמהידוע שכל סומים אוכלים ואינן שבעים, כך ארבה זו על ידי שריבויים  : ...  'כלי יקר'בוהשעורים שלא נכחדו במכה הקודמת. וכן כתב  

רי הוא אוכל כסומא בארובה ולא ישבע, ועל כן יאכל את כל אשר בשדה, ועוד  גורם שתחשך הארץ גם הארבה אינו יכול לראות מה שהוא אוכל, וה

 כי בא הארבה ואכל פרחיהם והשחית הכל, אשר לא השאיר להם פרח או ציץ. ...  :הרמב"ןלא ישבע עד שיכנס מן השדה גם אל הבתים. ומוסיף 

על פי הנ"ל יש לרמז הטעם על שמחתנו בט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות, שכמו שאז מכת ארבה התחילה בחצי שבט ולא היה שום מגע נכרי  

ת  בפירות וצמיחת הארץ, הכל נכנס תחת ידי ישראל והיו לנו כל פירות הארץ בלי שליטת זר, לכן, לזכר זה נשאר לנו לדורות שאנו עושים סעודו

 ארץ ושבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, לזכר הנס שאירע אז, וק"ל. פירות ה

 

* 

 

 

 
בישראל, כשיצאו ממצרים שרוב הנסים אשר נעשו להם במדבר היו כדי לבחון את לבם ולהביאם לידי נסיון,   : ... שכל מה שהשי"ת נסה את אברהם ... וכענין הנסיון נו בחיי ירב  שכתב  מה  ראה 4

ם  חדשי  הים ביחד, לעשות להם בתוכו שביל ארוך מתחילתו ועד סופו אלא מעט מעט ... וכענין ירידת המן שלא היה יורד להם ביחד לחודש אחד או לשני  להם כענין קריעת ים סוף שלא נקרע  

תיו של  כדי להרגיל את טבעם במדריגת הבטחון, ושיהיו עיניהם תלוים בכל יום ויום לאביהם שבשמים, וכדי להבחין את לבם לראות אם יהרהרו אחר מדו  –ולמה הוצרך לעשות כן  אלא דבר יום ביומו,  

לבם, כשיצאו עם נשיהם וטפם במדבר ההוא הגדול והנורא נחש שרף ועקרב, והיה אפשר    וכן כששלח פרעה לישראל הוליכם ה' יתברך דרך המדבר, והכל היה לנסותם ולבחון אתהקב"ה.  

 להוליכם בדרך הקרוב הוא ארץ פלשתים ולא עשה, עכ"ל. 



 

 מחרוזת פנינים מאוצרו של ר' גד'ל אייזנער!  

 .  )משיעור שפת אמת פ' בא(   מדי דברנו בו, בהזדמנות זו שאנו מזכירים שיחתו של רבי גד'ל, זכור אזכיר עוד דברים נחמדים מפיו, שעוד לא זכו לאור עולם 

זצוק"ל את דברי רש"י בפרשתנו בענין דבר ה' לפני קריעת ים סוף שבני ישראל ישובו ויחנו    'בית ישראל' הסביר במתק לשונו בשם ה  גד'לרבי  א[  

אלא אמרו אין לנו אלא דברי  ולא אמרו היאך נתקרב אל רודפינו, אנו צריכים לברוח,    'ויעשו כן. להגיד שבחן ששמעו לקול משה, :  5לפני פי החירות 

 )מכילתא(.   עמרם'בן  

ֶרְך ְוַלְיָלה ְבַעּמּוד ֵאש ְלָהִאיר  לכאורה קשה להבין את דברי רש"י הללו, שהרי בפסוקים הקודמים נאמר 'ַוה' ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְבַעּמּוד ָעָנן ַלְנֹחָתם ַהדֶ 

 ד ָהֵאש ָלְיָלה ִלְפֵני ָהָעם', ומדוע הוצרך השי"ת להורות למשה רבינו לאיזה כיוון ללכת? ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה, ֹלא ָיִמיש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּו 

הם    -נראה שהענן לא הלך כפי שהורה השי"ת למשה להוליך את ישראל! החידוש היה אפוא, שאע"פ שהענן הלך בדרך אחרת    -כך ביאר    -אלא  

 .  הלכו יחד עם משה רבינו! 'אין לנו אלא דברי בן עמרם'

צריכים לשמוע לדברי    - שאם מלאך אומר כך ורבי אומר כך  , שאמר בתחילת ימי הנהגתו: "מכאן משמע,  ז"ל  'אמרי אמת' הבענין זה אומרים בשם  

 . 6כי יתכן שדברי המלאך הם נסיון וכדו', והרבי מבין טוב יותר"  הרבי.

* 

 

, מהי הטענה כלפי פרעה על שלא שילח את בני ישראל, ומדוע נענש במכות, הרי השי"ת הכביד את לבו, וכמו שאמר השי"ת  ידועה הקושיא  ב[ 

 'ֹבא ֶאל ַפְרֹעה ִכי ֲאִני ִהְכַבְדִתי ֶאת ִלבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִשִתי ֹאֹתַתי ֵאֶלה ְבִקְרבֹו'?  )שמות י, א(למשה 

משל. משל לשני אנשים שסבלו ממיחוש לב, והדבר מנע מהם ללכת ללמוד ולהתפלל בבית המדרש וכדו'. הם באים לדין לפני בית    נבאר זאת על פי

נפסק לו עונש על ביטול תורה    -  דין של מעלה, אחד מהם זוכה בשכר רב כאילו למד והתפלל בבית המדרש תמידין כסדרם, ואילו השני בדיוק להפך 

יב בדין, שואל את הדיינים של מעלה: "הלוא כאן הוא עולם האמת, איך ייתכן שחבירי יקבל שכר ואני אענש, הרי אני והוא  ותפילה. זה שיצא חי

 נהגנו אותו הדבר"?  

הוא בוודאי   -רצה כל העת שיוכל לעשות את אשר מוטל עליו כיהודי לעשות, והוא בכה תדיר על מיחוש לבו שמפריע לו בכך  עונים הם לו: חבירך

לא ייענש על ביטול התורה והתפילה, אלא אדרבה יקבל שכר מחשבתו הטובה, שהרי מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה. לעומת זאת אתה, הרי 

אליך באים בתביעה על מניעתך    -תורה והתפלה, השתמשת בכך כאמתלא: 'מה אוכל לעשות, הלא יש לי כאב לב'...  שמחת בכך שהנך 'פטור' מעול ה 

 7מהתורה והתפילה, שהרי לא כאב הלב מנע זאת ממך, אלא בחירתך שלך!

עצמו לא רצה לשלוח את בני ישראל,  על פי זה נבין מה שהיה אצל פרעה. אין הכי נמי שהשי"ת הקשה את לבו, אבל התביעה כלפיו היתה למה הוא מ

 למה גם הרצון שלו היה לשעבדם ולא לשולחם!  

 
 ד(.–הים ... ויעשו כן' )שמות יד, א ' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל צפן נכחו תחנו על התורתנו הקדושה: 'וידבר  לשון 5
י רצה שיאמינו בני ישראל  כותב: ויש לדקדק, כי על פי הענן היו הולכים, ולמה הוצרך לצוות למשה רבינו ע"ה, אל מקום שהענן ילך ילכו בני ישראל? אבל נראה כי הש"   השפת אמת ז"ל:  העתקה 6

ד( להגיד שבחן ששמעו לקול משה, ולא אמרו היאך נתקרב אל רודפינו    למשה רבינו ע"ה לחזור לאחוריהם ולא הראה להם על ידי הענן, רק האמינו למשה רבינו ע"ה, כמו שכתב רש"י )להלן פסוק

אף על פי כן הואיל  ', שסברו שמשה רבינו ע"ה אמר כן מדעתו,  ואנו צריכים לברוח, אלא אמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם, ולכן הרהרו אחר כך אותן שאמרו להלן )פסוק י"א( 'המבלי אין קברים כ

 . ב לכן זכו אחר כך לישועה, וחזרו והאמינו במשהוהאמינו מתחילתו בכל ל

מדקדק, הלא על פי   שאמר: בשפת אמת , שמעתי מאא"ז האמרי אמת ז"לובסעודת הוואך נאכט לילה שלפני יום המילה של אחי הבחור היקר מ' שמואל שמריהו הי"ד ז"ל בפרשת בשלח תרפ"ה, 

', עי"ש. ויתכן שזה פירוש הפסוק להלן  ווככי השי"ת רצה שיאמינו למשה רבינו ע"ה, ולא הראה להם על ידי הענן רבינו ע"ה ציוה שיחזרו, הענן הלכו? ומתרץ שבאמת לא הלך הענן לאחוריו, רק משה 

 ווישן זיי(. צ ץדעכי... נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר, שפרעה ראה שהענן עומד ובני ישראל הולכים, אמר בוודאי יש ערבוביא אצלם, נבוכים הם בארץ )א צור
 וספת עריכה.הבית דין של מעלה הוא  וענין , לב מיחוש לו שיש  אדםכמו  שהואעצם הדוגמה  רק הזכיר  גד'ל רבי 7



  ]'מה אני יכול לעשות, יש לי יצר הרע קשה...'[,הוא לא היה יכול לטעון שאינו יכול כי הוקשה לבו, כלשוננו 'וואס קען איך טאן, איך האב א שווערע יצר הרע...'  

יה אכפת לו על קשיות לבו, למה רק המכות הפריעו לו. הוא היה צריך להתמלא בצער, כאב לב ועגמת נפש כי עומדת בעינה הטענה כלפיו למה לא ה

 על כך שאינו יכול למלא את רצון ה', היה עליו להתפלל לפני השי"ת 'רצוננו לעשות רצונך'!  

כבודו יתברך מעכב! שהלא כלל הוא 'הבא לטהר    ולפי האמת, אם היה רצונו לשלח את ישראל, היה יכול להתפלל ולבקש שהנני מצדי רוצה, רק

  מסייעין אותו'. כל שכן שמגיעו עונש, שיתגלה לעת עתה למפרע שמצדו גם הוא לא רצה, ומה שהיה לו עיכוב מצד כבדות לבו היתה זו רק אמתלא 

 ם והמכות. מצדו כדי להיפטר מעונש, שהרי מחמת עצם רצונו ובחירתו ברע שעבד אותם, ולכן קיבל את כל העונשי

שיסייע לו ויחזקו בעבודת השי"ת,    אם יהודי נופל פעם באיזו עבירה ומצטער על כך, ומתפלל ומבקש מהשי"ת  -וזה לעומת זה, מדה טובה מרובה  

הרי הגם שהתלכלך בעבירה ה"י, עוזר לו השי"ת שיוכל לשוב ולהתקרב אליו. עצם רצונו של יהודי   –שהלא הרצון הפנימי של יהודי הוא כולו טוב 

אחרים. גם אם נכשל היהודי, הרי כל  הריהו טוב, הוא רוצה להיות טוב, ומי מפריע לו? הלוא רק היצר הרע! היצר שמעורר בקרבו כל מיני רצונות  

הזמן חש הוא ברגשי אשמה, ומרגיש כאב וצער על כך שהתרחק מעבדות ה', ואז מאיר השי"ת את עיניו ופותח לו פתח, מושיט לו את חבל ההצלה  

 חבל התשובה, בחרטה על העבר וקבלה על העתיד.   - מהמים הזדונים 

 רגיש שחסר לו משהו, היה טוב לו כך, עם הכבדת הלב... שלא כפרעה שלא היו לו שום רגשי אשמה, לא ה 

, שאם חסרים לנו רצון ותשוקה בעבודת ה', אם אנו מרגישים כמין הכבדת הלב, 'א שווערע יצר הרע' ]יצר הרע קשה[, יש להתפלל  זהו לימוד עבורנו 

ידוע לפניך שרצוני לעבוד אותך באמת, ואך מה אעשה ששלחת  רבונו של עולם! גלוי ו : ...  )פרשת בא( 'מגן אברהם'בספר הקדוש להשי"ת כמו שכתב 

תיים  עלי יצר הרע גדול המטמטם מוחי ולבי ומונע אותי מעבודתך. ולכן, חוס ורחם נא על נפשי, ועזור לי שאוכל להתגבר עליו, ולדבר דיבורים אמ 

. בזה ישנה תביעה על האדם גם אם  ת הרצון לעשות רצונך שנחזק בעצמנו א הוא המפתח להצלחתנו בשליחותנו,    –, עכ"ל. גילוי הדעת זה  לפניך 

 התנסה בנסיון שלא היתה לו אפשרות לעמוד בו, שישאלו אותו 'למה לא התפללת אליו יתברך?!'.

ידי    יש ללמוד קל וחומר ממה שהכביד הקב"ה לב פרעה ע"י שלא רצה להכניע עצמו להשי"ת. אף שעל : ...  )תרל"ה( ' שפת אמת ה'זהו הפירוש בדברי 

קל  .  המכות רצה לשוב, מכל מקום כיון שמעצמו לא השפיל עצמו, כדכתיב 'מאנת לענות מפני', על ידי זה הכביד לבו שלא לשוב על ידי המכות 

וחומר מדה טובה מרובה, בני ישראל אשר חפצים באמת לשוב להש"י, ומה שאינם יכולים על ידי הטרדות ויגיעת היצר הרע יעזור להם השי"ת  

 '. נגדו לשוב לטוב  לגבור 

* 

 

לכאורה יש לדקדק, שהיה צריך לומר 'וידעו כי אני ה'', שהרי הכתוב מדבר מהבנים    .)שמות י, ב( ּוְלַמַען ְתַסֵפר ְבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִבְנָך וגו' ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ה'  ג[  

היה מייסרני מדוע איני מדבר וכדו', ופעם אמר לי: מה שעושים עם הזולת    הרבי הבית ישראל זצ"ל:  רבי גד'למספר    ובני הבנים, שהם ֵידעו זאת?  

  -   'ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ה'' אם תעשה עם הזולת, ישנה הבטחה  -  ן ְתַסֵפר ְבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִבְנָך וגו'' 'ּוְלַמעַ עושים טובה גם עם עצמנו. ופירש בזה את הפסוק 

אני כבר ממילא אדע. אין זה חשבון נכון, שאם אנו משקיעים זמן עבור הזולת הדבר גורם שיחסר    -שגם אתה תקבל את הידיעה. אם אלמד עם הזולת  

 ה לא נכון, כי הקב"ה יעשה שלא יחסר לנו את הזמן הזה, ימלא את הזמן הזה באופן אחר שלא נינזק מכך.  לנו זמן לעצמנו. ז

, דייקא זה כלל גדול בתורה, שצריכים  זה כלל גדול בתורה'  - 'ואהבת לרעך כמוך  : רבי עקיבא( -  ירושלמי נדרים פ"ט ה"ד)תורת כהנים; כן היו מפרשים את מאמר חז"ל 

 .8מיט סעודהלע"ך  , לחזקו ולתומכו, ללמוד עמו ולעזור לו להבין. לאו דוקא באכילה ושתיהלאהוב את הזולת

* 

 

יסוד הרצון של אדם, הוא כמו אלו שהמליצו  מסביר למה האדם אינו מצליח במעשיו בעבודות ה' כפי שטעון שזו כל רצונו, והסביר ש  רבי גד'ל  ד[ 

תהיה גאון. אם תניח בצד את כל הרצונות האחרים, שהלימוד יהיה יותר מכל הרצונות    -גאון'. רק תרצה    - גאון': 'וויל נאר    על המילים 'ווילנער 

 אז יוכל להיות גאון.  -האחרים. אם הוא זורק את כל הדברים האחרים בעבור רצונו להיות גאון 

 
את הזולת באותה שורה יחד איתנו עצמנו,    לראותזו היא כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא זיל גמור'.    –( 'דעלך סני לחברך לא תעביד  א,  לא)שבת   לגר הזקן  הלל  דברי   ואלוהוספת עריכה:   8

 .התורה  דרך את בסבלנות לו  והורה, ששאל המשונות מהשאלות נבהל  לא  הוא, אליו שבא זה  גר עם עצמו הזקן הלל  גם  נהג  כך  ואכןזהו כל התורה כולה. 



שאדע שפת אמת וכדו', אבל יחד עם זה יש לו עוד רצונות נוספים, רוצה להיות  לעומת זאת אם אדם אומר, מה יזיק לי שאהיה גאון בנוסח קאצק או 

ון  גאון וגם לרצות עוד דברים אחרים, מזה לא יכול לצמוח גאון. אם כאשר שומע שעליו לעזוב את הרצונות האחרים הוא דוחה את רצונו להיות גא

 את רצונו לזכות בקנין תורה ולהיות גאון.  ואומר שזו כבר אינה עבדות ה' שהוא רוצה, הוא לא יוכל להגשים 

רצונו.  לא מספיק לרצות לצמוח בתורה ויראת שמיים, גם מי שיש לו רצון כזה, אין עדיין מקום לטעון למה אינו צומח גאון בתורה ויראת שמיים כפי  

הדברים אמורים גם כלפי שאר ענייני עבודת    רים.כי רק אם הרצון הוא בלב שלם, אז עוזר השי"ת שהרצונות האחרים לא יקחו את האדם למחוזות אח

 השי"ת, כמו תפילה וכדו'. 

* 

 

איך ? בזמן שגמרא נופלת. אוי! הייליגע גמרא    –מהו טבע? זהו היצר הרע. זה יכול להיות לפעמים בחור, או עוף, פעם זו בהמה, פעם זו גמרא   ה[ 

קים מהלימוד ולא זוכרים כלל שאחזו באמצע. אז הגמרא נקראת 'יצר הרע', כפי  גמרא של מי? ואיך זה נפל? ואז מתנת   - נפלה, ואז הבחור מברר  

שאזניכם שומעות! פעם זו כוס קפה שנשפכה, שנוצר בלאגן, לא נפקא מינה באיזו דמות זה מופיע. יצר הרע נקרא מה שלוקח אותך מהדבר הטוב  

 וגורר אותך לתוך דבר רע. 

* 

 

 שיהודי אחד מסתובב עם עצם בפיו, ומוצץ אותה ובוכה מאוד. שאל אותו: יהודי! למה הנך בוכה? מסופר, שפעם ראה עכו"ם  ו[ 

 ענה לו היהודי שהוא בוכה על חורבן בית המקדש. 

התפלא עליו הגוי עוד יותר, על כך שהוא מסתובב ברחוב ומוצץ את העצם של הבשר, ובוכה כל כך על בית המקדש. הרי כעת תקופת טבת, מדוע  

 בוכה על בית המקדש יותר מאחרים?  הוא 

 לשאלתו, ענה לו היהודי: הלא כהן אני! 

 הגוי עדיין לא הבין, ושאל: האם כהן צריך לבכות על חורבן בית המקדש יותר משאר בני ישראל? 

 ענה לו היהודי: נכון, לא כתוב שכהנים צריכים להתאבל יותר. הבה ואספר לך.  

בן: פעם היה לנו בית המקדש והוא נחרב, אז היו לנו שלמים והיה לנו בשר בריווח, ובימינו אין לנו את זאת. זה  ואז סיפר לו היהודי את סיפור החור

 מה שגורם לי לבכות על חורבן בית המקדש. 

קצת בשר! וכי    שאל אותו הגוי בחזרה: איני מבין, הרי יש בימינו בשר לרוב, וגם לכם יש חנות של בשר כשר, לך וקנה לך קילו בשר ותאכל כל יום

 בגלל בשר הנך מוכרח לבכות כל כך?! 

ם  ענה לו היהודי: אצלינו בגמרא נאמר, שמזמן שחרב בית המקדש ניטל הטעם מהבשר וניתן בעצמות, לכן לא יועיל שאקנה בשר, כי בימינו אין טע

 בבשר. 

 קצב עצמות לרוב! למה הנך צריך לבכות?!כעת התפלא הגוי עוד יותר: אם כן הרי מצוין! עצמות הלוא תוכל להשיג בחנם! בקש מה

 ענה לו היהודי: יש לי כאב שיניים, ולכן איני יכול ללעוס את העצמות...

: לפי האמת, אותו אדם לא בכה על החורבן כלל וכלל, הוא בכה בגלל שכאבו לו השיניים מאוד! אלמלא הכאב הזה לא היתה לו  גד'ל   בירהסביר  

 שום בעיה עם העובדה שבית בית המקדש נחרב, הכל היה טוב בעיניו גם כך. הוא בוכה על חורבן בית המקדש רק בגלל שיש לו כאבי שיניים.

צריך לחיות עם נקודת האמת, לא לבכות על חורבן בית המקדש בגלל כאבי שיניים, זו כעין עבודה זרה! לכאורה מהי  האדם    הלימוד עבורנו הוא: 

עבודה שהיא זרה, הוא עוסק בעבדות ה' אבל זה לא נקי מסיגים,    - לשון 'עבודה', היינו צריכים לומר 'מעשה זר' או כדומה? אלא, פירוש עבודה זרה  

 זה זר לו.  



החורבן, זה נראה כלפי חוץ כמו עבודה, אבל האמת לאמתה היא שמה שכואב לו זה כאב השיניים... אפשר לחיות עם שפה אלוקית,   אדם בוכה על

אבל זאת חתיכת שקר. הדבר שווה לאחד שבוכה על תחיית המתים, על גודל האסון שלעתיד יתבטל היצר הרע, , ]או לבכות כמו רבו[לבכות על החורבן, 

 ?  יום שכולו ארוך! , ומה יעשה עם יומואון דאס אויך נישט כילה ולא שתייה וגם לא יצר הרעשלא תהיה אז א

זהו הפירוש שאדם לא יימשך אחרי הטבע, אחר היצר הרע שהוא רואה, שהוא חושב שאלו הם החיים. אדם צריך לברר עם עצמו את נקודת האמת  

תנו היא על טהרת ונקיות הלב, באופן שעבודתנו תהיה 'באמת', להיות אמתי עם עצמנו,  שבו, על דרך שאנו מבקשים 'וטהר לבנו לעבדך באמת'. בקש

 שעבדות ה' שלנו תהיה כולה אמת! לא רק שנימנע מהשקר הגמור, אלא אף גם זאת שלא נסתפק ב'שפת' אמת מלשון שפה וקצה, הסוף של האמת.  

* 

 

וצ  ז[  'אשר קדשנו במצותיו  אנו מזכירים  לזה אתי?  בנוסח ברכות המצוות  יש  חייב? מה  מי אומר שאני  חייב!'.  'אני  'וציונו'?  יונו'. מהו פירוש 

התשובה היא שאכן זה קשור אליי! כל דבר שאדם מצווה בו, הדבר מורה שיש לו איזו שייכות עמו, ולכן עליו לעשות זאת. אם לא היתה לאדם  

 אכן לא היה אפשר לחייבו בו.  –שייכות עם הדבר 

את מה ששתיית כוס חמישית בפסח היא רשות: זוהי רשות כי זה ענין כל כך גבוה וגדול שאי אפשר לעשות מזה מצוה! אם    הר"להמבדרך זו מפרש  

איך    -: 'תפלת ערבית רשות'. הפשט הפשוט הוא  הרבי מקאצק זצ"ליכול הוא לעשות זאת, אבל זו לא חובה. העולם אומר בשם    -אדם אוחז בזה  

מחויב להתפלל    צו זאגן אז דו ביסט  רבי  קאצקרזאגט דער  אל תתפלל! כי אין לך  שייכות לתפילה'.    - : 'אם אינך רוצה  שתבחר, אבל יש לפרש אחרת

 .  דאס מיינט רשות אל תתפלל  -ערבית אי אפשר, כי כל כך גדולה תפלת ערבית שאי אפשר לחייב אותך, ולכן אם אינך רוצה ואין לך שייכות לזה 

:  השפת אמתכאן יש להביא את דברי    ייכות לזה מחייבים אותו. עכו"ם אין לו שייכות למצות ה', לכן אי אפשר לחייבו.  רק מצוה שיש לאדם שולכן  

לפי דרכנו ההסבר הוא, ש'ֵרעות' מורה    9ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב', מהו הלשון 'רעהו' 'רעותה' על המצריים?  ְרעּוָתּהְוִאָשה ֵמֵאת  ֵרֵעהּו  'ְוִיְשֲאלּו ִאיש ֵמֵאת  

ל  שיש לנו חיבור להם, ואנו צריכים לתקן זאת על ידי שניקח מהם את הדברים הנוגעים לנו לתקנם. אמנם זה היה דווקא אז, ובזמן שכבר לקחו כ 

גברה הטומאה כל כך שלא היו יכולים להישאר שם אפילו שעה אחת, אבל עכשיו אין לנו שום חיבור להם, אלא רק מה  הדברים השייכים להם, אז נת

 . )ויקרא יח, ג(זהו החיוב שלנו, לזה יש לנו שייכות, אבל 'ְכַמֲעֵשה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶשר ְיַשְבֶתם ָבּה ֹלא ַתֲעשּו'   -שנצטוינו לעשות או לא לעשות  
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יצאו כל   - עד שקבלוה ישראל  ,אבל לאחר מתן תורה שהחזיר הקב"ה את התורה על כל אומה ולשון ולא קבלוה  ,שקודם מתן תורה היו כל הבריות חברים כאחד ,בחיינו ירבעל פי פשט מסביר  9

 . שנקראו אחים ורעים למקום ,ונשאר השם הזה בעם ישראל בלבד ,האומות מן האחוה והריעות


