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"מה  (י"ד ט"ו) רבנואמר למשה הקב"ה  
הנה אל בני ישראל ויסעו"  ברתצעק אלי ד

האבן עזרא פירש שמה שאמר ד' ית' למשה 
(וכלומר שיפסיק רבינו "מה תצעק אלי" וגו' 

(אלא  אנאמר כלפי כל ישראל מלצעוק אל ד')

והאור ע"ש,  שנאמרה למשה שהוא כנגד כל ישראל)
 כיםוכי מה צריהקשה על זה  'החיים הק

  .באל ד' עת צרה האם לא להתפלללעשות ב
הלוא הקב"ה נתאוה  ש להקשותי 

באותה השעה של בני ישראל לתפילתם 
 ב' י"ד) שיר השירים(כמבואר בחז"ל על הפסוק 

"יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את 
מראיך השמיעני את קולך כי קולך ערב ומראיך 

נאמר על  דזה )רש"י שםבהובא (נאוה" ופי' חז"ל 
אותה שעה שרדף פרעה אחריהם והשיגם 
חונים על הים ואין מקום לנוס לפניהם אמר 

דהיינו קול  "השמיעני את קולך" לה הקב"ה
 (נחמי' ט' ט')מבואר בדברי הנביא  וכן, התפילה

(והוא מה שאנו אומרים אותו כל  שדוקא כך נוושעו 

"ואת זעקתם שמעת על ים  יום בפסוקי דזמרה)
, ועי' בשאר מפרשים כאן, על כל פנים ו'סוף" וג

למה אמר לפי פירוש רש"י הדבר צריך ביאור 
   ד' למשה רבנו מה תצעק אלי וגו'.

לבאר הענין נקדים מה שיש להבין 
ויצעקו בני ישראל אל " ל הפסוקע בדברי רש"י

צריך  רהולכאו ,תפסו אומנות אבותם ,וז"ל ,"'ד
ביאור מה רצה רש"י בזה וכי צריך הסבר למה 

ועוד שבשאר מקומות שנזכר ענין  ,התפללו
אנחו "וי (ב' כ"ג) תובהתפילה כגון במצרים שכ

רש"י  תב" לא כמן העבודה ויזעקובני ישראל 
  . דבר כזה

דבר " (י"ד ט"ו) שכתובעל מה יש לדייק 
 ויסעו" ולא מפרש להיכן יסעואל בני ישראל 

 כל מקוםובפשטות הכוונה לתוך הים, אבל מ
יש כאן דקדוק הלשון שסותם ואינו מפרש 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ויש להבין שהרי בפסוק שלפני זה כבר אמר משה  א

רבינו לבני ישראל שיחרישו ואם כן מה היה הצורך 
' שלא לצעוק, ואולי סבירא ליה שהזהירם ד' ית

נאמר לפני  (ט"ו)שהפסוקים נכתבו שלא כסדרן ופסוק זה 
  .(י"ד)פסוק שלפניו 

עי' רמב"ן שכתב שמכיון שכבר הודיע ד' ית' ואכבדה  ב
בפרעה לכן לא היה צריך לצעוק אלא לשאול מה יעשה, 

אבל מדברי האור החיים הק' יש ללמוד שאפילו  ,ע"כ
שיוושע מן הצרה עם כל זה צריך בדבר שיש בנבואה 
הוכיח כדברי האור ולכאורה יש ל ,להתפלל על זה, ע"ש

ה שהתפלל יעקב החיים הק' ממה שאמרו חז"ל לגבי מ
היה כי הצילני מיד ... עשיו וגו' אע"פ שהובטח בנבואה 

ולפי זה צריך  לבטל ההבטחה,ירא שמא גרם החטא 
לל הלא כתב שלא היה צורך להתפשלהבין דברי הרמב"ן 

ה שכתבו מי לפומר אך יש ל ,יש לחשוש שמא גרם החטא
המפרשים שנבואה לטובה שנאמרה לרבים אי אפשר 

שכאן  ש לומרי עודלהתבטל וכאן הרי נאמרה לכל הכלל, 
מכיון שנאמר "ואכבדה ... וידעו כי אני ד' " שזה היה 

  להיכן יסעו. 
הנה כשמופיע לאדם איזה צרה לבאר ד

אזי צריך שיתבונן  ד' ית'ח"ו והוא מתפלל ל
מהו מטרת התפילה, אם רק כדי להגאל מן 

ימשיך לשקוע בחיי העולם הזה  ח"כהצרה וא
שלמענה באה אליו ת זה התכלי איןודאי ש
שהרי כל הצרה באה בשביל שיתקרב הצרה, 
דהיינו שהצרה תכריחו לצעוק לד' ית'  גלד' ית'

יתעלה בעיקר מטרת החיים, ורק  הז"י וע
בשביל זה נשלח כל הצרה כדי להזכיר לו שיש 
בורא עולם שירגיש מאין יבוא עזרי ואז ממילא 

ואם לא  ,עושה שמים וארץ ד'יזכר שעזרי מעם 
הרי לא יועיל ויתקרב לד' ית' יחזור בתשובה 

מה שיפטר מהצרה הזו שהרי תבוא אחרת 
שלא השיג את התכלית  ל זמןתחתיה כ

 אדםשעה שהעל כן יש להבין שבו ,המבוקש
מתפלל על הצרה שיתבטל צריך שתהיה עיקר 

עיניו ויסייעו אל התשובה,  ד'התפילה שיגלה 
ב יותר אל ד' יתקרוויתבונן ויפשפש במעשיו 
וכשיגיע לכך ממילא  ית' שזה תכלית כל הצרה

אם ותתבטל הצרה מכיוון שפעלה את המטרה, 
 ד'לא יבין תכלית הצרה ולא יתעורר לקול 

הנשמע מתוך הצרה, אז הוא רחוק מאוד 
  מהישועה.

זה הנזכר שמה שנמנע מהאדם צרכיו 
או שמופיע לו ח"ו איזה צרה הרי זה כדי לעורר 

לבן  שיתקרב לד' יש להמשיל לזה משל אותו
שהיה רחוק מאביו והיה מתאכסן אצל איזה 
משפחה זרה כמה שנים עד שכבר לא הכיר את 
אביו כלל, אז כשרוצים לחדש את הקשר שיכיר 
את האבא, מייעצים לבעל האכסניה שהוא דר 
שם שימנע ממנו כל מיני דברים שמבקש, 

הכל ועל והוא יתן לו  יובקש מאבלוישלח אותו 
כאשר ידי זה יתקרב שוב לאביו האמיתי, והנה 

הרי אביו תכף ומיד מאביו הילד ניגש לבקש 
ממלא בקשתו וכך הוא בפעם ב' וג' וכו' אמנם 
כאשר עובר זמן מסוים אחרי שאביו תמיד 

בכדי לקדש שמו ית' בעולם לכן בודאי אי אפשר 
  להתבטל.

פשוט האור החיים הק' שך להבין דברי לפי זה צריו
לפי המבואר  ש לתרץי אךלהתפלל, ליה שכאן היה צורך 

בסוף המאמר שאפילו בדבר שבודאי יגיע יש להתפלל 
מה ובכדי שתהיה נמשכת הישועה דרך צינור התפלה, 

שהוצרכו חז"ל לתרץ שלכן התפלל יעקב מפני שפחד 
על ידי שמא גרם החטא ולא תירצו מפני שרצה להמשיך 

צנור התפלה כנזכר, יש לומר מכיון שהזכיר בתפלתו 
וגו' הרי מפורש שהיה  "ירא אנכי אותו פן יבא והכני"

תירצו שפחד שמא  ולכןמפחד שלא יתקיים ההבטחה 
  .בטלה ההבטחה ע"י גרמת חטא

ולהאמור יוצא שכאשר האדם בטוח שהדבר יתקיים 
לה, ובזה הרי הוא מתפלל כדי להמשיך הענין דרך תפי

שלא יהיה נשמע שירא שלא אזי יש להזהר בתפלתו 
 .סתם שיתקיים מה שד' הבטיח לנולבקש יתקיים אלא 

ואע"פ שכל צרה באה על חטא מסויים וצריך לפשפש  ג
במעשיו ולמצוא את החטא שבעבורה בא הצרה כמבואר 

בכל זאת אינו ממלא לו בקשתו ואביו רואה ש
פסיק לתת ו מאבי יאז על ידי זהאליו מתקרב 

שאינו מגיע על ידי זה להמטרה  לו, מכיון
עד שיבין מה מבוקש ממנו ויבין  המבוקש

שהוא אביו האמיתי ויתקרב בלבו אליו ויעבור 
אל ביתו לגור איתו בקביעות ואז כבר יתן לו 
הכל אפילו בלי שיבקש מכיון שהוא חי אתו 

  . ואין כלום חסר בביתו, ע"כ המשל
מתפלל רק האדם אם כן בנמשל  

 ד'הצרה ולא מתעורר לחפש קרבת להינצל מ
בכל מצב שהוא ל א' וכ ,אז איך יווכל להוושע

בין אם תורתו אומנותו ובין אם הוא טרוד 
לפי דרגתו יכול להתקרב יותר  ל א'בפרנסתו כ

מחויב לחפש דרכים ולכן ויותר לד' ית' 
ובאמת לא רק עת צרה לבד באה (, ית' ד'להתקרב ל

קשיים והסיבוכים לתכלית זו אלא זהו סיבת כל ה

  .)המקיפים את האדם בחיי היום יום
כלל ישראל שמה ש ,רנבוא אל הביאו 

כמו שכתוב ( ד'מצרים צעקו אל כשהיו בשעיבוד 

שכונתם היה רק בשביל  אע"פ )ד'ונצעק אל 
הגשמיות להנצל משונאיהם, מכל מקום לא 

אלא שיפנו  היה נדרש מהם יותר באותה שעה
' אל אבינו שבשמים כדי שידעו ויכירו אל ד' ית

שיש להם אבא בשמים שרק ממנו יוכלו להיות 
ד' לכן ונעזרים, וזה היה מספיק עבור התחלה 

ם מצרת השעיבוד ובזה ית' קבל תפילתם וגאל
השיגו רק שהאבא הוא זה שממנו יקבלו את 

  החיי עולם הזה שהם רוצים ומבקשים.
 בזה לא נגמרה המטרה עד שיגיעו 

עולם הזה בלדרגא שיבינו שאין מטרת החיים 
להתקרב לד' ית' וכל חיי העולם הזה רק אלא 

כדי להשיג דרכו את העיקר וטפל וא רק ה
דהיינו חיי העולם הבא וזה ע"י שנתקרב יותר 
ויותר אל האמונה בד' ונעבדהו בכל לבנו, אבל 

ולא הבינו  בני ישראל לא הבינו את המטרה
ד' ית' שוב פעם צרה  סיבב שבעבור מטרה זו

 דתפללו להשיג קרבתו ית'תכלית שילנוספת 

אמנם בשעה שאין האדם יודע להבחין , (ברכות ה.)בגמ' 
מפני שיש לו או על איזה עבירה בדיוק באה הצרה הזו 

כל כך הרבה חטאים עד שכבר אי אפשר לו לזוכרם או 
(וכמבואר באור מפני שאיננה ניכרת במדה כנגד מדה 

שאם בפעם ראשונה שמעוררים את האדם  (ויקרא ...)החיים הק' 
א אומר מקרה הוא אזי מן השמים לתשובה אינו שם לב אל

בפעם השני כבר לא נשלח לו הצרה לעוררו במדה כנגד מדה 
על מה צריך וכדי שלא יהיה לו קל לדעת מה מבוקש ממנו 

  .לחזור בתשובה ולתקן)
ואז העצה היא לעשות שינוי במהלך החיים שלו 
להעלותה בדרגא אחרת ממה שעד עכשיו והיינו שיחיה 

ובכל יום  ל דבר ודברבכיותר עם קשר תמידי לד' ית' ו
יחשוב על ד' ית' וידאג ויקפיד תמיד לכונן דרכיו שיהיו 

(וישקוד בלימוד כל ההלכות לפחות בדרך קצרה לרצון לפני ד' 

 כגון בספר קיצור ש"ע וכדו' כי בלי זה אי אפשר להיות שמור)
ובאופן זה ממילא יהיה שמור שלא ישוב לכסלה עוד בכל 

 אופן שהוא.
ם להתבונן למה עשה ד' ית' בכוונה לגרות כי היה לה ד

 

לתשומת לב הקוראים 

המאמרים על הפרשה או 

המועדים הם גם דברים 

כלליים שנוגעים תמיד ולכן 

אפשר וכדאי לקוראם גם 

 .אחרי הפרשה או המועד
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תפללו שוב לכן ה ומכיון שלא הבינו את זה
כבר באותו אופן שהתפללו במצרים אבל כאן 

מהם כבר אופן אחר של תפילה  היה מבוקש
ולהתחזק  לד' ית' הז י"שיכוונו להתקרב ע

  .באמונה
רש"י הנ"ל במה שכתב "תפסו  יובן כונת 

אומנות אבותם בידם" שרצה רש"י בזה להודיע 
הטעם למה אמר ד' ית' למשה רבנו מה תצעק 

תירץ רש"י לפי שתפסו אומנות ל זה ועוגו' 
שהיה התפילה  צונו לומראבותם בידם, ר

מפני מנהג מלומדה מצות אנשים באופן של 
דהיינו שזה מה שהבינו  שבידיהםם יהאבות

ממסורת האבות שכאשר צריכים איזה דבר 
צריכים לפנות אל ד' ולבקש ממנו ית' כי רק 

כמו שבאופן  הוא זה שיכול להשפיע לנו צרכינו
זה היה תפלתם וזעקתם אל ד' במצרים 

שיש מגודל עניות דעתם נשכח מהם העיקר ש
כבר שעתה בזה ענין יותר עמוק והוא כאמור 

רבה לד' ים אחרת והוא להשיג הקמבוקש מה
 הלכן לא נתקבלו ,ית' ולהתחזק באמונה

ה מה וז ,אמר ד' ית' מה תצעק אליו צעקתם
דבר אל בני ישראל " שרצה לרמז במה שאמר

לרמז בזה , היכן יסעולולא הזכיר  "ויסעו
שצריכין לזוז ממקומם ולהתקדם יותר 

  ברוחניות בפנימיות הלב. 
האמור יוצא שמה שאמר ד' ית' מה  

תצעק וגו' אין הכוונה שלא יתפללו כלל אלא 
בודאי יש צורך להתפלל אע"פ שכבר יש 
הבטחה שיוושעו אלא כונת ד' ית' היה לעוררם 
שיתעלו ושיתפללו בצורה ואופן הנכון, ועל כן 
אמר לו ד' דבר אל בני ישראל ויסעו שיסעו 

ד סמוך להים) (ולפירוש האבן עזרא עלתוך הים 

להראות אמונתם שמאמינים ובוטחים בד' ית' 
ואחרי (ובהבטחתו ית' במה שאמר ואכבדה בפרעה וגו') 

  .הזה כבר הותר להם ויש להם צורך להתפלל
לדעת שגם אחרי שהאדם בטוח 
שיוושע צריך להתפלל בכדי להמשיך הישועה 

ואז תהיה שפע על ידי צנור של התפלה 
ן שלא יתהפך ביד האדם לתקלה גהישועה מו

ח"ו כי אם יקבלנה בלי תפלה יתכן שהיצר 
הרע ינסה להכשיל את השפע הטוב שיהפכנה 

"יש עושר  (קהלת ...)לרועץ ח"ו וכמו שכתוב 
עי' הערה א' ועוד עי' (שמור לבעליו לרעתו" 

  .בספרינו כחה של תפלה ...)
שכל דבר שיוצא מאת  (...)איתא בחז"ל  

' הרי זה לטובת האדם ופרשוה בפסוק ד' ית
"מפי עליון לא תצא הרעות והטוב"  (איכה ג' ל"ח)

שהכוונה לומר שמאתו ית' לא תצא הרע כי 
אם הטוב, אמנם מה שנעשה רע הרי זה בא 
מכח האדם עצמו שהוא מהפכה מטובה לרעה, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
את המצריים שרדפו אחריהם אחרי שכבר שחררו אותם 
ובפרט לפי מה שאמרו חז"ל שבשעה שגרשום אמר להם 

י אתם בני חורין, ומזה היה להם להבין את הרפרעה 
התכלית והמטרה של צרה זו של רדיפת המצריים שהיא 

', ואם היו מבינים את זה באה לקרב אותם יותר לד' ית
אז היו מתפללים באופן הראוי היינו שיתקרבו לד' ית' 

 וכנ"ל ולא רק כדי להיפטר מהצרה. (ע"י הצרה)
רש"י לא עת עתה "להאריך" בתפלה  ה שכתבומ ה

לא עת עתה להתפלל בלי  א אמר(ולשישראל נתונים בצרה 
לפי המבואר כאן באופן זה שבשעה יתפרש  תיבת להאריך)

ש לאדם צרה גשמית בודאי שיש לו מצוה להתפלל שי
לד' ית' לבטל הצרה, אמנם לא די בזה לבד אלא שמתוך 
זה יגיע להכרה שצריך להתקרב אל ד' יותר ולכן יש לו 
גם להוסיף ולהתפלל על זה שעל ידי הצרה יגיע להמטרה 
ויתקרב יותר לד', ומזה זה יש לו לעשות עיקר תפלתו 

שמית תהיה טפלה לתפלתו עד שתפלתו על הצרה הג

והיינו לומר שהשפע כשהיא יוצאת ממקורה 
י מוסר מן השמים הרי היא רק טובה, ובספר

מובא על זה משל לאם שנותנת לבנה הקטן 
והילד ברוב (וכוונתה לטובה כמובן) כוס חלב 

שכלותו במקום לקחת את הכוס לפיו ולשתות 
ממנה ולקבל את שפע הטוב לתוכו הרי הוא 
במקום זה לוקח את הכוס עם החלב ומהפכו 
על בגדיו ומלכלכם ונעשה על ידי כן לכלוך 

להאשים את האם  וסרחון גדול, וכי אפשר
רעה, והרי (או גרמה לו) ולומר שהיא עשתה לו 

פשוט שרק הילד בעצמו אשם בזה והוא עשה 
לעצמו רעה כפולה שבמקום שיקבל את הטוב 
ולהנות ממנה כפי הכוונה שניתנה לו בעבורה 
אזי לא די שלא נהנה מהטוב אלא אדרבה עוד 
הלך והפכה לרועץ, ובזה גרם לעצמו רעה א' 

ים כאמור דהיינו מניעת הטוב שהיא שת
צער כפולה א) לאמו וקבלת הרע, וכמו כן גרם 

שבטל מחשבתה הטוב, ב) שרצתה להטיב 
לבנה אהובה שזה תענוג ונחת רוח גדול לאם 
להעניק טוב לפרי בטנה, ב) שעל ידה יצאה 
רעה לבנה אהובה ועל זה יחרה אפה של אמו 

י בכפילות, ופשוט הוא שכמו כן הוא בדיוק כלפ
כל מה שמופיע ומגיע לאדם מן השמים שחוץ 
ממה שהאדם גורם שתים רעות לעצמו הרי 
הוא גם גורם צער גדול למעלה כביכול על ידי 
  שמהפך הענקת הטוב מאת ד' לרעה ח"ו, וק"ל.

יש להתבונן במשל הנזכר שהרי היה לו  
להילד לבקש מאמו שתלמד אותו איך לאחוז 

וכו', וכך הוא את הכוס בצורה שלא ישפך 
בנמשל שהאדם צריך להתפלל לד' ית' גם 
בטובה שהוא מקבל שידע איך לשמור עליה 
שלא תתהפך לו לרעה, וכמו שאם ד' ית' 
מעניקו בעשירות עליו לדאוג שלא יכשל 
להפוך את הטובה לרעה והיינו שידע מה עליו 
לעשות עם העשירות שקבל ואיך להשתמש בו 

ח"ו שהרי מקרא  שלא יתהפך עליו לרועץ ורע
מלא דבר הכתוב "יש עושר שמור לבעליו 

וכן מי שהעניקוהו פרנסה בריוח גם  ולרעתו"
כן הרי הוא בסכנה זו כי הוא צריך לדעת שזה 
לא ניתן לו בשביל שישקע בתענוגי עולם הזה 
והבליו אלא עליו לעשות עם כספו צדקה וכל 
ענינים טובים ולקנות חלק בתורה על ידי 

מידי חכמים מנכסיו וכל מיני מצות שיפרנס תל
ובפרט מצות שאין להם מתעסקים כדאיתא 
בספרי מוסר שהרי זה דומה לדין מת מצוה 
שהרי זה מצוה גדולה כמו שאמרו חז"ל במקום 
שאין אנשים השתדל להיות איש כי על ידי כך 
אפשר לקנות עולמו וכו' ולקנות על ידה עולם 

הר שלא הבא והתקרבות לד', ועוד עליו להז
להתגאות בזה, וגם שעליו להזהר שלא ימשך 

(כי ההוספה תהיה זאת, וזה נקרא "להאריך" בתפלתו 
אמנם על תפלה זו ההקפדה בשמים מרובה יותר מהשאר) 

היא גדולה ביותר שתהיה באופן שהדברים יצאו מלבו 
ושיהיה מתפלל באמת על זה ולא במצות אנשים 
מלומדה, כי אם לא יהיה נעשה בצורה כזאת הרי זה 

ם ותפלתו תועבה ועדיף שלא יתפלל מאשר כדובר שקרי
בצורה כזאת, וזה מה שכתב רש"י שאמר לו ד' ית' למשה 
רבינו שעתה הם לא מוכנים להתפלל על כך מעומק 
ואמיתות לבם לכן "מה תצעק אלי" ועדיף שהם יתקנו 

רק אז יש להם ויבינו שצריכים להתחזק באמונה ו עצמם
נו את להתפלל על הצרה שיסתלק מאחר שכבר תק

המבוקש, וזה מה שדייק רש"י בלשונו לא עת עתה 
רק על הצרה  (שכל התפלה יהיה)להאריך בתפלה כלומר 

שנתונים בה אלא קודם כל יעבדו על עצמם להתעלות 
כפי המבוקש ואחרי שיעשו את שלהם יתפללו גם כן על 
שיצליחו לתקן עצמם כראוי שזה באמת עיקר הצרה 

לבנות לו בתים טובים וארמונות מלכים או 
מותרות יותר מהצורך כי כל מה שהאדם נהנה 
מהעולם הזה יותר מהצורך הרי זה מחסיר 
מהעולם הבא שלו וגם הרי זה סכנה עבורו 
שלא יפול על ידי זה מרוחניות ויתרחק מד' ית' 

שנהנה מהעולם הזה יותר על ידי פגם זה לבד 
מהצורך וכל זה מבואר בספה"ק, וגם שעליו 

שלא  (אפילו אם משתמש בזה רק כדי צרכו)להזהר 
ימשך על ידי זה לתאות הממון שהוא לכנוס 
ולצבור הון, ועל כל אלו הוא צריך בעיקר 
להתפלל לד' שיצילנו מתאות יצרו וילמדנו 
וידרכינו מה לעשות עם כספו תיכף ומיד עם 
קבלת הטוב לפני שהיצר הרע נתפס עליו 

  ותפסו לרשתו ח"ו.
יותר מזה יש לדעת שגם בדבר שנראה  

יש לו לדעת  (כצרות ויסורים)לעין האדם כרעה 
שזה טעות כי מאתו לא תצא כי אם הטובה 
וענין זה הוא מעיקר ויסודי דתינו ואמונתינו 
להאמין בודאות גמורה שכל מה שנשלח לאדם 

מאת ד' הרי זה רק לטובתו ההחלטי מן השמים 
אלא שנשאר הבחירה ביד האדם המקבל שלא 
יהפכנו לרע ח"ו וכנ"ל ועל כן עלינו החיוב 
לברך על הרעה באותה שמחה שמברך על 
הטוב ובזה האדם ממחיש בלבו את אמונתו 
בתוקף שהרי זה אך ורק לטובתו ההחלטי, 
אמנם הרי הוא צריך שמירה גדולה שלא יכשל 

כיון שדבר זה הוא מנוגד מאוד ללבו בזה מ
החומרי של האדם ולכן לבו סולד מאוד 

  מלקבלו.
(שיש מהצרה הטובה הפשוטה ביותר  

ומוכן לכל נפש לקבלו בקלות הוא שהרי  והרע)
זה בא לעוררו ועל כן צריך תיכף ומיד להתפלל 
שעל ידי זה יגיע להמטרה והוא לחזור בתשובה 

מגאותו ולתקן מדותיו  ולהתקרב לד' ולהכנע
ושהצרה תביא אותו להמבוקש ממנו, ומכל 
שכן שלא יתרחק מד' על ידי זה ויפול לעצבות 

  .ויאוש
דברים הללו הנזכרים יש לו לאדם  

להתפלל תמיד יותר ממה שעל ביטול הצרה 
הגשמית ועל זה האדם צריך להתפלל הרבה 
ולקבוע עיקר תפלתו על זה כדי שלא יהיה 

מהעולם הבא שהוא עולם הנצחי  נטרד ח"ו
ועיקר מטרת החיים שלנו ושכל ירידתנו 
לעולם הזה הוא אך ורק בעבורה וכל השאר 
הוא הבל וריק וכחלום יעוף, וזה יש לכוון 
בתפלתנו כמו שכתוב "למען לא נגע לריק ולא 

  נלד לבהלה".
אחרי שהאדם התפלל על האמור  

תפלל וקבע עיקר תפלתו על זה אזי יש לו לה
גם על ביטול הצרה הגשמית כי אחרי שהאדם 

ואז יתפללו גם על  כמבואר יותר מהצרה הגשמית
  הסתלקות הצרה הגשמית וכנזכר. 

ולענין התפילה על תיקון והתעלות יש לדעת שכך הוא 
הכלל בכל ענין רוחני שתלוי בבחירת האדם שבכדי 
להתעלות לא די בתפלה בלבד אלא על האדם קודם 
להתאמץ כפי יכלתו בכחות עצמו, אלא שאחרי כל 

כי לא יוכל  התאמצותו זקוק גם להוסיף להתפלל לד'
להגיע לבד כמו שאמרו חז"ל אלמלא עזרו לא יכול לו, 

 וע"י הפניה לד' בתפלה יקבל עזרתו ית' ויגיע להמטרה.
ושלא יהיה מאלה שעליהם נאמר "ומשלם לשונאיו  ו

אל פניו להאבידו" וכמו שפרשוה חז"ל שלפעמים נותנים 
לאדם טוב בעולם הזה כדי לאבדו מן העולם הבא, 

שיש לו רוב עונות ומיעוט זכויות ולכן לא  וכלומר אדם
מגיע לו שישאר קיים לעולם הבא אמנם מכיון שיש לו 
מקצת זכויות שמגיע לו שכר עליהם לכן משלמים לו 
 שכרו בעולם הזה כדי שלא ישאר לו שכר לעולם הבא. 



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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מבין ומשיג את המטרה המבוקשת נמצא 
שכבר יצא המטרה של הצרה לאור אזי כבר 

  .זיכולה הצרה להסתלק ולהתבטל ממנו, וק"ל
ככל האמור כאן כך היה במה שרדף 
פרעה אחריהם שזה היה מכוון מאת ד' ית' 

לד',  לטובתם כדי שעל ידי כך יתקרבו יותר
(י"ד על הפסוק (שמו"ר כ"א ה') וכמו שאמרו חז"ל 

"ופרעה הקריב" ויקרב לא נאמר אלא הקריב י') 
(כלו' גרם להם להקריב) אלא לומר שפרעה הקריב 

לבם לאביהם שבשמים, כלו' כדי שיפחדו 
ויחזרו על ידי כך בתשובה שלימה ויקרבו לבם 

כדי שבאמצעות זה יעשה להם הנס  להשמים
העצום שרוצה לעשות להם בקריעת ים סוף 
באופן היותר נעלה כמו שבאמת כך היה והגיעו 
על ידה לאמונה השלימה יותר ממה שהיה להם 
עד עתה וכמו שכתוב "וירא ישראל את היד 
הגדולה" וגו' ויאמינו בד' וגו' והגיעו להשגת 

נה והצביעו אלקות ולנבואה ולראיית פני השכי
  באצבע ואמרו זה קלי ואנוהו וגו', ע"כ.

מה שהיה מבוקש מהם שיתבוננו בכל 
מה שעשה להם הקב"ה עד עתה ששידד כל 
המערכות בשבילם והוציאם ממצרים ביד רמה 
ובמורא גדול דהיינו גילוי שכינה ועל ידי כך 
יוכלו להבין שהד' ית' עושה הכל לחבתן 

שגם מה שפרעה  הגדולה אליהם וא"כ בודאי
רודף עתה אחריהם הרי זה אך ורק לטובתן 

יותר להעלותן כאמור ומה שמבוקש מהם הוא 
אמונה ובטחון בד' ית' ושיחזקו עצמם בזה 
שאע"פ שלפי הטבע נראה כאלו פרעה הולך 
לגבור עליהם בכל זאת לא יתפעלו מזה כלום 
וידבקו עצמם לבורא ב"ה שהוא לבדו תקיף 

והוא בודאי יצילם ויעשה ובעל הכוחות כולם 
להם פלאות, וזה הטובה שנתן להם ד' ית' 

  מהצרה הזאת.
כאלה שבאמת הגיעו לכל זה ולכן 
בזכותם זכינו שאחר כך הופיע להם קריעת ים 
סוף בדרגא גבוהה מאד כאמור, וקבלנו את 
השירה הזאת שתהיה נאמרת בתחיית המתים 

אמנם היו כאלה שנכשלו  ,חז"לו שאמרו כמ
והפכו את הטובה הגדולה הזאת לרעה ואמרו 
למשה רבינו "המבלי אין קברים במצרים 
לקחתנו למות במדבר" וגו' אמנם מבואר 
בספה"ק שאלו היו הערב רב או דתן ואבירם 
והם באמת לא זכו לקבל את כל טובת העליה 

  הגדולה שקבלו שאר בני ישראל.
הנתבאר נראה לפרש מה שאמר דוד  פי

ה לו ולכאורה הי "ביום צרתי אקראך"המלך 
אקרא אליך שהרי הוא מבקש מד' ית'  לומר

אלא הכוונה שבעת צרה אני לא  ,וקורא אליו
מבקש על הצרה בגלל שאני רוצה להפטר מן 

אני קורא אותך ואת  –הצרה, אלא אקראך 
קרבתך שתשפיע אלי כדי שאהיה קרוב אליך 

זה כי אני מבין שצריך להתקרב אליך יותר, וש
 ’דסיבת כל הצרה וממילא כשמתקרב אל 

  מתבטל כל הצרה.
יש להתפלל גם כן על זה שיצא  (לפי הנ"ל) 

לאור המטרה המבוקש מתוך הצרה דהיינו 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

אמנם לפעמים יש צורך לתקון ומירוק החטא וכפרתו  ז
א מאלו החטאים כי העון שבעבורה באו היסורים הי

שאפילו עם התשובה אינם מתכפרים אלא דוקא בצירוף 
של הסבל של היסורים וזה מזכך גם את חומרו ומבטל 
ממנה הזוהמא שנתוסף לו ע"י החטא ואז על האדם 
לקבלה באהבה עד יעבור זעם אמנם מכיון שכבר השיג 
המטרה ומאמין בה יקל עליו לקבלם באהבה ולברך 

 עליהם בשמחה בס"ד.

שיתעלו לדרגה יותר ברוחניות כנ"ל, וכמו 
שמצינו שבאמת צעקו אחר כך וכמו שמובא 
בחז"ל שנחשון בן עמינדב שנכנס ראשון לתוך 

(שנאמר בתהלים קע צעק הפסוק הים לפני שנב

"הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש ס"ט) 
  וגו'. באתי במעמקי מים"

ויאמינו בד' וגו' משמע שרק עתה  
ע"י שראו היד הגדולה אשר עשה ד' וגו' הגיעו 

הרי כבר היו להאמין בד', ועל זה קשה מאוד ש
(בפ' כמו שכתוב  בודאי מאמינים קודם לכן

"ויאמן העם" והקפיד ד' ית' על משה שמות) 
ומה  רבנו על שאמר "והן לא יאמינו לי" וגו',

ובפרט  ,שייך תוספת אמונה במי שכבר מאמין
שרק חמישית מהכלל ישראל יצאו ממצרים 

מבואר שלא מתו בשלושת ימי אפילה ו
היו מאמינים בד' היו אותם שהם בספה"ק ש

' וקבלו עליהם עול מלכות שמים להיות ית
ד'.עבדי 

הלא בכל העשר מכות כבר נתגלה 
האמונה שד' ית' שידד כל המערכות למעלה 
מדרך הטבע והראה השגחתו לעמו, והוכיח 
לעין כל שיש שכר ועונש, וא"כ מה נוסף 

  .בקריעת ים סוף שאז הגיעו לאמונה
מזה, הרי ד' ית' משבח את הכלל 

אל "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך ישר
לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה", זאת 

שהעיד עליהם הפסוק שמה שהסכימו אומרת 
לצאת בלי להכין צידה לדרך כמו שכתוב וגם 

שסמכו על ד' צדה לא עשו להם היה מטעם 
במדבר שהיא ארץ ללא מזון ית' והלכו אחריו 

נה לא זרועה שזה מוכיח ודאי על האמו
משמעות  אינו מובןוהבטחון בד' ית' ולפי זה 

עד עתה היה חסר משמעו שהפסוק הנ"ל ש
  .להם האמונה

איך יתכן שעוד היה לפי הנ"ל  ריך ביאורצ
שהללו עובדי  עת ים סוףקטרוג סמוך לקרי

  . בודה זרהוהללו עובדי עבודה זרה ע
לבאר מה שהיה עליהם קטרוג הללו  

במאור עינים תב שכ דרךל והללו, ע בודה זרהע
ממש רק  בודה זרהשלא מדובר בע (פ' שמות)

, ע"ש, של חוסר אמונהדקה היה איזה בחינה 
, דהנה יש כך הביאור בזהועל פי דרכו יש לומר 

הוא מה שיש לכל  א)דרגה  באמונה,דרגות ב' 
בני ישראל בעומק נקודת לבם וכמו שנקראים 

כבר בני ישראל מאמינים בני מאמינים כי זה 
נשרש ונטוע בלבם מירושת האבות הק' 
ונתחזק ביותר במעמד הר סיני וכמו שכתוב 

שכל מי שעמדו רגליו  (באגרת תימן ...) הרמב"ם
על הר סיני נשאר באמונתו ואינו נעשה כופר 

רגליו  ומי שאינו מאמין הרי זה סימן שלא עמדו
, ע"ש חעל הר סיני ונשמתו אינו מזרע ישראל

בזה הוא על אמונה בלב שיש דבה"ק, והכוונה 
בורא עולם והוא המנהיג ומחיה את כל בכל 

  עת וכל רגע.
שעלינו להגיע גם אליה  ב)יש גם דרגא 

שישנם נשמות  (ומקורו בזוהר הק')וכמבואר בספה"ק  ח
 מהערב רב ומעמלק שנתערבו לתוך בני ישראל.

ולהגות בספרי אמונה ולחשוב ולהתבונן על זה  ט
  בתמידות עד שיהיה נקבע בלבו ונקלט בדמו.

ושמעתי על הגה"צ ר' בנימין  [הוספת המעתיק
ראבינאוויטש זצ"ל שמצאו בפנקסו שכתב לעצמו סדר 

יום כשהיה בגיל כ"ד שנה וא' מסדריו בכל יום היה ה
לחשוב שעה על האמונה וחצי שעה על יראה וזה חוץ 

והוא שיהיה האדם דבוק תמיד בהאמונה ולא 
ישכח מזה כלל ויחיה עם האמונה ובטחון בד' 

 (ועל זה כתוב "וצדיק באמונתו יחיה")בכל עת ורגע 
נתו בתוך טבעו מוחשת וע"י זה נעשה אמו

אצלו, ואדם כזה לא יתפעל ולא יתבהל בשעת 
צרה וסכנה מכיון שהוא מאמין במוחש שהכל 
תלוי בידי שמים ומה שד' ירצה הוא שיהיה 
ולא אחרת ועל כן אינו נבהל מהטבע ואפילו 
כשחרב מונחת על צוארו לא יתבהל אלא 
יתפלל בהרגעה ויסמוך על ד' ויבטח בו ית' 

  בעיני ד' בעבורו הוא מה שיעשה. שמה שהטוב
ב) הנזכר אין האדם מגיע אליה 
וקונה אותה אלא על ידי השקעת עבודה 

(מעצמו)  ובלי זה לא יוכל האדם להיות טרצופה

בדרגה זו וכמו שיש לראות בחוש שרוב מהמון 
העם לא השיגוה עדיין, ואע"פ שמאמינים 

בעת בשלימות שהכל תלוי רק ביד ד' עם כל זה 
שהכל  יםושוכח הםתיועשתונ יםצרה מאבד

וזה מפני שאין  ,הוא מד' ית' והכל תלוי בידו
ואינם  םהאמונה מושרשת עדיין מספיק בלב

כאשר אדם  ה שאין כןמ חיים עם זה כנזכר,
מושרש אצלו האמונה בחוזק כמו שצריך והוא 

אמונה הזוכר את ד' ית' בכל עת והוא חי עם 
בין אצלו אין חילוק  אזאצלו ונעשית מוחשית 

ואינו מאבד שעת צרה לבין שלא בשעת צרה, 
עשתונותיו בשום פעם ובכל עת צרה הרי הוא 

תמיד הוא רואה לפניו את ד' ית' בוטח בד' ית' ו
  לי לא אירא.  'דוגודל חסדיו וכמו שכתוב 

בעת צרה אז הוא שעת שמהאמור 
המבחן שיוכל אדם להכיר באמת עד היכן 
האמונה שלו שלימה כי מי שיש לו באמת 
אמונה, כלומר שהשיבו אל הלב ולא נשאר רק 
בשכל, הוא אינו מודאג ולא מתוח גם בעת 

כמקודם ואין לו  ד'צרה, שהרי הוא נמצא ביד 
  .ממה לפחד

כשמגיע שעת נסיון כגון שהולך לאיזה 
או לאיזה משפט  פא או אצל איזה סוחררו

אדם עושה כל מיני פעולות  ך כלל, שבדרוכדו'
שימצא חן אצל השני, אז גם כן יכול לבחון איך 

והיינו אם שם בטחונו בבשר ודם  האמונה שלו
 ובבשר זרועו ובחריצות ההשתדלות, ומכל שכן

מוותר על איזה בעת השתדלותו הרי הוא שאם 
עם התירים (יהדות) ענינים של אידשקייט 

קלושים וכל מיני קולות הכל בכדי למצוא חן 
הרי מוכיח שחסר לו באמונה ושנדמה לו 
שבאמת הענין תלוי ביד אותו אדם הסוחר או 
הרופא, ונשכח ממנו האמת האמיתי שהכל 

הוא נכנס ח"ו בגדר  הז י"תלוי ביד ד' ית', וע
שהרי הוא עובד את חבירו  בודה זרהעובד ע

ל בהסיבה והוא שוכח שד' ית' ותולה הכ
  מסובב כל הסיבות.

שמצוה עלינו לעשות השתדלות 
ל אין סומכין על "בדרך הטבע וכמו שאמרו חז

 הנס, בכל זאת על האדם להאמין שאין ההצלחה
תלוי כלל בההשתדלות ובחריצותו אלא שזה 
אנו עושים רק בכדי לקיים מצות השתדלות 

' שכל דבר בעולם הזה יהיה שכך הוא רצונו ית

ממה שהיה יומו מלא בכל שעה עם לימוד שיעורין 
כתוב גם שם שאסור לעבור עליו רגע א' ועוד כסדרן, 

והעתקתיו כאן בכדי לראות איזה עבודה  ,בביטול תורה
בדורינו מקרוב לזמנינו, השקיעו הגדולים וצדיקים גם ש

ושמעתי שכך היה מסודר בכל רגע מהיום עם סדר 
וחשבון מלא על כל דבר ודבר עם המורה שעות, וככה 
גדלו והגיעו לגדולות, ואיך ירדו המושגים היום שרוצים 

  .ע"כ הוספת המעתיק] ,להתעלות בלי שום השקעת עמל
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מלובש בלבוש של דרך הטבע בכדי לנסותינו 
בזה אם נשים בטחונינו ואמונתינו בה או אך 

אם ורק בד' ית', ובזה אנו נבחנים תמיד לראות 
 אנו נכנסנו לשער האמונה ולמצוה ראשונה
 מהתרי"ג המצות והוא גם השער לכל שאר המצות

ם נמדד שערך כל המצות וכמו כן ערך כל האד
ונקבע לפי דרגתו באמונה ובזכות זה יזכה 
לחיות בחיי נצח לעתיד לבא ועל זה כתוב 

 (וכמו שמצינו בחז"ל שכשכתוב"וצדיק באמונתו יחיה" 

  ). יבתורה "חיים" בשכר מצוה הכוונה לחיי עולם הבא
, ם סוףקריעת יכאן ביבואר הענין 

שאע"פ שכלל ישראל כבר היה להם אמונה 
ומכל שכן  כמו שכתוב "ויאמן העם" לכןקודם 
שראו הנסים והנפלאות שנעשו במצרים,  אחרי

שראו בזמן זה גילוי שכינה שבמורא גדול  שיצאווגם כ(

מכל  ,יציאתם ממצרים כמו שכתוב בהגדה של פסח)
מקום עדיין לא הגיעו למדרגה שיוכלו להחזיק 
באמונה גם בשעת צרה עד כדי כך שהיו כאלו 
שכשראו המצרים רודפים אחריהם אמרו נלכה 

, ומה שהלכו למדבר ללא ונשובה מצרימה
צידה שהרי זה יותר אמונה מוחשית מדרגא א) 
הנזכר, אמנם אין זה דרגא ב) מכיון שעוד לא 

קל להאמין, אבל בקריעת הרגישו הרעב והיה 
ואמנם היו  ים סוף היו בפועל בתוך הצרה,

ברמב"ן שהיה  ו שמבוארכמ(כאלה שצעקו לד' ית' 

אבל גם זה לא היה במדריגה הנכונה  )כתות כתות
ולכן לא נתקבל תפילתם, מפני שצעקו רק 

יותר  'דלהפטר מן הצרה ולא בכדי להתקרב אל 
יה ולכן אמר הקב"ה מה תצעק אלי לפי שה

שיהא התפילה בצורה אחרת ממה מבוקש 
  .(כמבואר במאמר הקודם) שהתפללו

לאחר שהשיב ד' ית' ואמר דבר אל בני 
ישראל ויסעו לימד אותם דעת שאין להם 
לפחד בעת צרה, אלא צריכים הם לסמוך עליו 

וע"י שנחשון בן עמינדב  ,ועל ידי זה יוושעו 'ית
הים עשה מסירת נפש שהתחיל לכנס לתוך 

לפני שנבקע בזה קנה דרגת האמונה הנדרשת 
ובזה מבואר הכתוב , יאובזכותו הועיל לכולם

" דהכוונה על המחשת האמונה  ד'"ויאמינו ב
באופן שאפילו בעת צרה יפעל אצלם, שלזה 
הגיעו בקריעת ים סוף, שבאותה שעה למדו 
לחיות באמונה ובטחון אפילו בשעה קשה 

ם מצד השני יכשהשונאים מקיפים מצד זה וה
  .)(כמבואר במדרש שיר השירים ואין להיכן לפנות

היה הקטרוג הללו והללו וכו' אע"פ שבני  
(ובלי זה ישראל היו באמת רחוקים מעבודה זרה 

 (לעיל י"ב כ"א)לא היו יוצאים ממצרים כלל וכמו שכתוב 

משכו וקחו לכם וגו' ופרשו חז"ל משכו ידיכם מעבודה 

אלא הכוונה על שעדיין נחשב להם שמץ זרה) 
של עבודה זרה מה שעכשיו בעת צרה שראו 
מצרים נוסע אחריהם נכנסו בפחד עד שצעקו 
המבלי אין קברים במצרים וגו', ועל זה היה 
להם לצעוק אל ד' לצאת גם מבחינה זו של 
עבודה זרה ולהגיע לאמונה השלימה הנדרשת 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ובזה יש לפרש פסוק בב' אנפי יחד זה את זה בדרך  י

ה שהפסוק אומר, מי הוא זה שנקרא צדיק, זה מי ז
שבאמונתו יחיה כנ"ל דהיינו שהוא חי עם אמונתו 
כנזכר, ועוד משמעו שבזכות זה יזכה לחיים נצחיים 

  לעולם הבא.
קבלו את זה (חוץ מנחשון) אמנם מכיון שכל הכלל  יא

(כי מה שקבלו לא בזכות עצמם אלא באתערותא דלעילא 

היו בזכות נחשון גם כן נחשב כלפיהם באתערותא דלעילא) 
צרכים להשקיע לאחר מכן עבודה שישאר דרגא זו אצלם 
כמו שכתוב "אחזתיו ולא ארפנו" ומכיון שלא עשו כך 

  ונפלו מזה.(כמו במרה ובמן) אזי כשהגיע להם נסיון 

כל  בכדי שיזכו לקבלת התורה שהיא תכלית
היציאה ממצרים כמו שכתוב ולקחתי אתכם 

  לי לעם.
 לשים לב לענין המובא כאן ולהבין 

הוא גם כן בכל צרה, שהתכלית של הצרה  ךשכ
 )הוא(חוץ ממה שצריך לפשפש במעשיו יש בה עוד ענין ו

שיעמוד בנסיון ויתחזק באמונה יגאל  ל ידישע
 לד' ית', יותר ויתקרב ויתעלה מהצרה הז י"ע

אבל אם אינו מבין שזהו התכלית אז הוא נופל 
וזה כלל בכל  ,ך הצרה ומתרחק יותרולת

  .יבהצרות

          
פי המבואר כאן יש להבין דבר הצריך 

" וגו' מאוד ביאור והוא מצות "אנכי ד' אלקיך
שהתלבטו בה הראשונים שיש מהראשונים 
שסוברים שמצות אנכי ד' וגו' היא מצות 
האמונה והיא הראשונה מהתרי"ג מצות שניתן 

(וכ"ה שיטת הרמב"ם במנין המצות לנו במתן תורה 

, אמנם יש מהראשונים שסוברים וכן נקטינן אנן)
שאין מצות האמונה נחשבת ממנין התרי"ג 

תורה כי האמונה היה מצות שניתנו במתן 
מוכרח שיהיה להם כבר לפני זה כי אי אפשר 
לחייב את האמונה למי שאינו מאמין כלל 
שהרי גם לזה לא יאמין ולא יקבל, ועל כן בעל 
כרחינו שכבר יהיה האדם מאמין לפני שהוא 

ותרי"ג מצותיה,  'עומד לקבל את התורה הק
ועל כן הרי זו חוץ מהתרי"ג והוא מלפניהם 

ה לכל התרי"ג מצות וקבלת התורה, והקדמ
  ע"כ.

שמונה מצות  לפי שיטת הרמב"ם 
האמונה מהתרי"ג מצות, לא מבואר מה הוא 

(וכבר התשובה על טענתם של שאר הראשונים 

, ולפי האמור יש לומר נתבאר אצלינו בכמה אנפי)
שזה הוא מה שנתחדש במצוה זו של אנכי ד' 

לא אלקיך שהוא מצות האמונה והיינו ש
יסתפק האדם באמונה הרגילה הנ"ל אלא 
שחייב האדם לעבוד על שיגיע לדרגא הב' 
שיחדיר האמונה בדמו ובכל אבריו עד שיחיה 
אתה ושזה ישפיע על טבעו והרגשיו שלא 
יתרגש ולא יהיה נעשה מבוהל משום צרה 
וכדו' וכמו שנתבאר שיהיה האמונה חדור תוך 
לבו ויחיה תמיד עם האמונה עד שתהיה 
מוחשת, וזה רמוז בלשון ד' "אלקיך" ל' יחיד 
כלומר שיהיה ניכר ובולט על כל א' וא' 
בפרטיות ששם ד' נקרא עליו ע"י שיראו איך 
הוא לא מתבהל בכל עת צרה ח"ו ומתחזק 

  באמונתו וכנ"ל.
מה שהשיגו עתה בקריעת ים סוף ע"י  

ראיית היד הגדולה ולכן אמרו "זה קלי" כלומר 
שהשיגו וראו עתה ואמרו  הצביעו על מה

(וכמו שמביא רש"י "ואנוהו" אעשה לו דירה 

דהיינו שאעשה לו מהתרגום מלשון נוה כלומר דירה) 
  דירה קבועה בלבי והיינו כנ"ל.

שכבר השיגו דרגא זו בקריעת ים סוף  
מפרשים מצרים  דוע בספה"ק בכל מקום שנזכרוי יב

 שהוא, שבכל מיצר וצרה מלשון מיצריד גם אותה תמ
יתפרש גם כאן , ולפי זה וצרה נקרא מצרים צער ודוחק

"כי כאשר ראיתם את  (י"ד י"ג)בדרך זו הרמז בפסוק 
עוד עד עולם" על דרך זה ֹתִספּו ִלְרֹאָתם מצרים היום לא 

בכדי שלא תוסיפון לראותם עוד עד עולם, דהיינו  ו'כל
להאדם יהיה מעתה כדי ש שהתכלית של הצרה הוא

יוקרב עצמו לד' ית'  תקן עצמושיע"י יותר  גאולה
  .ולא יצטרך להפגש יותר בזה המיצרולאמונה 

לפרש  (מרבינו יונתן אייבשיץ) (...)ואיתא ביערות דבש  יג
בזה לשון "וטעמו" שהכוונה על פי הידוע שטעם כעיקר 

לפני מתן תורה כמבואר כאן בכל זאת לא 
נעשה עדיין דבר קנין בלבם מכיון שהגיע להם 

ערותא דלעילא כנ"ל ועל כן אמרו באת
"ואנוהו" והיינו שקבלו על עצמם להשקיע בזה 
העבודה הנצרכת בכדי שיהיה נעשה קנוי להם, 
ואמנם בכל זאת עדיין היה בגדר אינו מצוה 
ועושה ועל כן בא הציווי במצות אנכי וגו' 
להיותם מצווים ועושים בזה כמו שאר כל 

עד סוף  'או 'התרי"ג מצות ושעלינו ועל כל א
כל הדורות להשקיע תמיד עבודה בזה להגיע 
לדרגא זו, ובזכות זה נזכה לזה קלי ואנוהו 

    בעגלא ובזמ"ק בב"א.

איתא בפסוק "ולא יכלו לשתות מים  
ממרה כי מרים הם ויצעק משה אל ד' ויורהו 

וימתקו המים" ואיתא ד' עץ וישלח אל המים 
בחז"ל שהעץ היה עץ מר והיה נס שהמתיק ד' 
מר במר, ומדייק על זה הרמב"ן מהו הלשון 
"ויורהו" שלכאורה יותר מתאים לכתוב ויראהו 
ד' עץ, ומסביר הרמב"ן שד' הורה לומר ולימד 
אותו שיש בעץ זה סגולה שיכול להמתיק 

  המים.
 לפרש בדרך מוסר מדוע היו המים מרים 

לבני ישראל משום שהם זכו אז לטעום טעם 
(כדאיתא בחז"ל שהעוגות ממצרים טעמו בהם טעם מן 

והנה העידה התורה על המן שהיה טעמו מן) 
  .יגכצפיחית בדבש

וידוע שטבע האדם שכשאוכל דבר  
מתוק ביותר ואח"כ אוכל דבר שאינו כל כך 
מתוק מרגיש כאילו הדבר השני הוא מר וכן 

דבר מר ואח"כ דבר שאינו מר  להיפך שאוכל
מרגיש בפיו מתיקות כי ענין הרגשת מרירות 
ומתיקות הוא דבר המשתנה לפי ערך דבר 
אחר, וכשבני ישראל טענו שהמים הם מרים 
היה זה מחמת שלעומת טעם המתוק של 
העוגות שאכלו היו המים מרים, ואז הורה ד' 
העצה להכניס עץ מר שיעשה את המים יותר 

 מת המים המרים יהיו המיםמרים ולעו
  . ידהפשוטים למתוקים

מוסר השכל ויסוד לכל מי שיש לו איזה 
מרירות וקושי וצער בחיו שידמה בנפשו 
ויחשוב על אחרים שסובלים מרירות הרבה 
יותר קשה ממנו ולעומתם הרי הקושי שלו הוא 
מתוק ולא מר ויפסיק על ידי זה להרגיש את 

המרירות שלו.

שם בגמ', כתיב "לחם" [משמע אפוי], 
וכתיב "עוגות" [משמע קודם אפיה], וכתיב 
"וטחנו", הא כיצד, צדיקים לחם, בינונים 

  עוגות, רשעים טחנו בריחיים. 
מה דאיתא בגמ' הנ"ל שרשעים קבלו 

נחשב עד א' מס' כידוע, וזה כוונת הפסוק שנתינת טעם 
כעיקר של המן והיינו שאם היה מבשלים אותו בדבר 
אחד היה נרגש בחלק ס' ממנו טעם דבש נמצא שהדבש 

  הוא רק אחד משישים מהמן, עכ"ד ע"ש.
מא אם היה נותן [הערת המעתיק. יש להבין שבשל יד

להם לטעום מהעץ לבד ואח"כ היו שותים מהמים היו 
אך מכיון שהושם העץ המר  (כלפי העץ)מרגישים מתוק 

תוך המים אם כן נעשו המים עוד יותר מרים, וכנראה 
שאחרי שפג מהמים מרירות העץ התחילו להרגיש 

 המתיקות בהמים, ע"כ הערה.]
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המן בריחוק מקום, לכאורה תמוה מהיכן ידעו 
איפה חלקם אם מחוץ למחנה או מרחוק, 
שמשום זה הלכו הבינונים ולקחו מחוץ למחנה 
ורשעים לקחו ממקום רחוק, הלא לא היה 
סימן על המן למי זה משתייך אם כן היו 
הרשעים גם כן יכולים ליקח ממקום הקרוב 

   ולא יצטרכו לשוט למרחוק.
שאין הכי נמי שלא היה שום דבר  לומר 

המכריח מאיפה ללקוט, אלא שאלו שהיו 
רשעים, הם לא רצו ללקוט ממקום קרוב כי 
חשבו אולי רחוק ימצאו יותר טוב, כי לא בטחו 
בד' שמה שנגזר עליהם מזדמן להם ואי אפשר 
להשיג יותר טוב אלא האמינו שע"י 
השתדלותם יקבלו יותר טוב, ולכן מעצמם 

ולבסוף לא קבלו  ,תדלות מרובהבחרו בהש
יותר נמצא לא עלה בידם אלא הטירחא 
המיותרת ואיבוד הזמן, אבל הבינונים הסתפקו 
במה שמצאו בקרוב אחרי קצת השתדלות, 
נמצא שלא היו צריכים לקבוע מי הבינוני ומי 

הרשע אלא הם בעצמם קבעו ע"י חסרון 
בטחונם בד' וע"י אמונתם בהשתדלותם בזה 

  ם.צמקבעו את ע
הצדיקים שבטחו לגמרי בד' הם לקטו 
מה שהזדמן להם ראשונה בלי שום השתדלות 
כלל אלא מהמוכן לפניהם בפתח ביתם כי 

ולא צריכים  ד'האמינו שזה מה שניתן מאת 
להשתדל לקחת מרחוק כי אי אפשר לקבל 
יותר ולבסוף נתגלה שבאמת לא קבלו פחות 
מהרשעים שהשתדלו השתדלות מרובה, וכמו 
כן לענין טחנו ברחיים ובשלו וגו' שבאמת לא 
היה צורך לבשלו כי במחשבה השיגו כל 
הטעמים, אבל הרשעים חשבו שע"י טרחתם 

מרומז  ל זהוכ ,טויהיה יותר טוב וטרחו בחנם
על הפסוק "שטו" העם ולקטו וכו',  והר הק'בז

שמפרש שטו מל' שטות נקטו בלבם וכו' הרי 
שלא היה מוכרחים לזה  והר הק'מפורש בז

  אלא מכח שטות שבלבם עשו כך.
שכפי דרגת האדם באמונה ובטחון כך 

[או בלי יקבל הוא את פרנסתו בקלות יותר, 
שום השתדלות כלל, כלומר שהקב"ה ישלח לו 
שליח מיוחד שיביא את מזונו ופרנסתו לביתו והוא 

  ].ד'המעלה וההנהגה המצויה אצל הצדיקים ועובדי 

אדם בינוני, אם הוא שלם בשלימות  
דרגת הבטחון, בזכות זה יכול הוא לקבל את 
 ,פרנסתו אפילו בפתח ביתו וכדרגת הצדיקים

 )שער הבטחון(איתא בספה"ק חובות הלבבות וכן 
שמי שחי בבטחון יכול לקבל את מזונותיו 
בפתח ביתו, ובתנאי שלא ירמה את עצמו שיש 
לו בטחון ובאמת יהיה מעורב בו גם תערובת 
של בטחון בהשתדלות, או מכח מידת העצלות 
במניעת ההשתדלות, אלא שמידת הבטחון 

בבטחון תהיה קבועה בלבו באמת לאמיתו 
מלא בהקב"ה, ושלא ידאג על שום דבר בשום 

"שויתי  )קל"א(בתהילים  ו שכתובוכמ ,מצב
  .ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו"

  

ישיר וגו' הנה ידוע פירוש רש"י הטעם 
(במקום "אז שר" למה נאמר "ישיר" בלשון עתיד 

כי תיבת ישיר קאי על המחשבה  לשון עבר)
הפסוק כאן לומר שעלה בלבו שיאמר  וכונת

  שירה וכן עשה וזה ויאמרו לאמר וגו'.
להבין מה הוא החידוש שרוצה הפסוק 
כאן להשמיענו הלא תמיד הוא כך שכל דבר 
שהאדם עושה קודם עולה בלבו לעשות ועל 

  .טזידי כן הרי הוא עושה הדבר
שיש כאן לימוד חשוב שנוגע לנו לדעת,  

ספר לנו שבני ישראל התרגשו והוא שהכתוב מ
מאוד ממה שראו את הנסים של קריעת ים סוף 
וכו' והיה להם גם גילוי שכינה והגיעו לדרגה 
מרוממת כזאת של אמונה ודבקות בד' ית' עד 
שיכלו להצביע באצבע ולומר "זה קלי" וגו' וזה 
כמו דרגא של המחול שעתיד הקב"ה לעשות 

ראה לצדיקים לעתיד לבא ויהיה כל א' מ
  .יזבאצבע ויאמר זה ד' קיוינו לו וגו'

הם ידעו שאין זה דרגתם בעצם ושהם  
וגם  (שהרי היו עירום ועריה)רחוקים מאוד מזה 

משה רבינו שהיה עניו מכל האדם היה גם כן 
מרגיש לא יותר ראוי מהם אלא עוד פחות 
מהם, ולכן אע"פ שהתרגשו מאוד והתלהבו 

ומר שירה לד', בלבם מאוד מעל כל הגבולות ל
שזה משמעות לשון "עלה" בלבם כלומר 
שמילא הרגשה זאת את כל לבם עד שנתעלה 
ויצא על כל גדותיה של הלב עם כל זה לא יכלו 
להעיז לומר שירה מכיון שידעו שפלותם 
ושאינם ראויים לומר שירה לפני ד' ובפרט 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
וכך אנו רואים טבע האנשים שאינם חיים באמונה  טו

ובטחון, לגבי השגת כסף שמנסים במשך כל החיים עוד 
(אע"פ שעדין לא הצליחו בשום פעם עוד פעם אותו הדבר 

בכל זאת הרי הם חושבים אולי בפעם הזה יצליחו  פעם)
 .(כי ה"ה מאמינים שההצלחה באה מרבוי ההשתדלות)

"אז" שלכאורה היה לו ועוד יש להבין על תיבת  טז
לומר וישיר בלי תיבת אז כי הרי זה המשך להקודם 
ומשמעות אז כאלו אינו כל כך המשך אחת להקודם אלא 

(כמו שהוא גם כך בלשון בנ"א כאלו דבר חדש שקרה אז 
כשאומרים אז הכוונה שהופיע פתאום איזה דבר מבחוץ וכדו' 

  .שאינו בדיוק המשך מהמאורע)
הגילוי שכינה לדרגא גדולה של יראה וגם הגיעו ע"י  יז

כשהשכינה עומדת כל כך קרוב אליהם כנזכר 
בם ויראה ובושה גדולה הרגישו ביטול עצום בל

לפני ד' ומפני זה היה אי אפשר להם לומר 
  שירה לפני ד' ונוכחו ית'.

הם הבינו שאם ידחו אמירת השירה  
לאחרי זמן כשיעבור מצב זה של קריעת ים סוף 
וגילוי שכינה הזאת וכבר לא יעמדו כל כך נוכח 
ד', אז כבר יתקרר לבם מההתלהבות שיש להם 

המעולה כמו השירה בדרגא  עתה ואז לא יצא
ויראה כמו  בשעה שלבם מלא אהבה ודביקות

התיבות שראוי עכשיו וגם לא יוכלו אז לחבר 
יוצאים מן הלב  לומר שזה שייך רק כשהדברים

כלומר מתוך התרגשות הלב שאז הופיע להם 
התיבות ברוח הקודש ששרה עליהם, מה שאין 

  כן אח"כ כבר לא יהיה השירה באותו דרגא.
כן לקחו עצה לנפשם ואמרו זה לזה  

העצה כך, שנאמר אותו השירה שעולה בלבנו 
עתה אבל לא בתורת שירה עתה אלא בתורת 
הכנה שאנו מכינים עצמינו לאמרם, או 
כשיהיה השעה ראויה לכך שלא יהיה כל כך 
בדרגא של נוכח השכינה כנזכר, או כשאנחנו 

אחרי (וזה יתכן נתעלה לדרגא שנהיה ראויים לזה 

שיקבלו את התורה וישמרו מצותיה משך של זמן וכבר 

, או יוכל להיות לא יהיו עירום ועריה כמו עתה)
שאפילו אם לא יהיו הם ראויים לאמרו בכל 
זאת על כל פנים ישאר השירה הזאת בנוסח 
הזה בין הכלל ישראל וכשיגיע פעם דור של 
צדיקים או אפילו יחיד שיהיה ראוי אז 

ל פנים לעתיד לבא בזמן העולם יאמרנה, ועל כ

(לא' כמה שכתוב וייראו העם את ד' ועי' אור החיים הק' 
שהכוונה ליראה עילאה שזה נקרא מהדרכים שפירש שם) 

וזה סימן לדרגא גדולה (ולא יראת העונש וכדו') " 'יראת "ד
מאוד של גלוי שכינה שזה מה שגרם להם היראה הגדולה 

ה בדרגא של קירבה גדולה הזאת כי היה הגילוי שכינ
בבחינה שנתקרבו מאוד לד' וראו מקרוב ולא כמו 

, והקירבה לד' הוא הגורם יראה גדולה שרואה מרחוק
(לשון פחד) וסביביו נשערה (תהילים נ' ג') כמה שכתוב 

מאוד כלומר שהמלאכים כל מה שהם עומדים יותר קרוב 
  לד' כביכול נופל עליהם פחד יותר גדול עד מאוד.

ובזה יתורץ גם לשון "אז" כי מכיון שמה שכוונו  יח
עתה לא היה עצם ענין ההמשך אלא כמו דבר צדדי 

הבא בודאי נוכל כולנו לאמרה באמת כי אז 
נהיה בודאי ראויים לאמרה כי נהיה כולנו 

(שזה בבחינת נשמה בלי החומר שיש לנו היום 

  .מה שגורם לאדם השפלות)
(שע"פ פירוש מה שכתוב "ויאמרו לאמר"  

 , ולהאמור יש לפרש שאמרופשוט אינו מובן כל כך)
ה "לאמר" כלומר העצה הנזכר שאנחנו זה לז

 נאמר זה בתורת הכנה לאמרו פעם אחרת, ובזה
 מובן מה שדרשו חז"ל שלכן כתוב "ישיר" לשון
עתיד שהשירה הזאת תהיה נאמרת לעתיד 
לבא בתחית המתים, ועל פי האמור היה זה 
בעצם הכוונה שלהם כשאמרו התיבות הללו 

  .יחלהכין את זה שתהיה נאמרת אז וכנזכר
תיכף כאשר רק פתחו פיהם לאומרה 
בתורת הכנה נכנסו בכל כך התרגשות 
והתפשטות הגשמי עד ששכחו מעצמם 
ומשפלותם ולא הרגישו את עצמם כלל 
והתחילו לאמרו כבר אז בתורת שירה ממש 

וזה הוא השירה  יטמרוב התפשטות שהיה להם
  שיצא אז וזה מה שיש לנו היום.

שכוונו בשעת  יש להבין עוד שמאחר 
אמירתם שזה יהיה הכנה להיותה נאמר בכל 
עת ושעה שיהיה ראוי לאומרה וכמו כן לכל 
אדם שיהיה ראוי וכמו כן לעתיד לבא, לכן כל 
מחשבתם זה התקיימה ונעשה באמת השירה 
הזאת נחלת הכלל לכל הדורות ולכן תקנו 
לאמרו כל יום, ואע"פ שאנו בודאי לא ראויים 

נעשה נחלת הכלל כבר מותר בכל זאת מכיון ש
לכל א' לאמרו וזה נעשה ראוי לכל א' וא' מכיון 

שעשו הכנה כנזכר, וזה מה שאומר בפסוק שאז עשו זאת 
 ההכנה לזמן שיהיו ראוים לומר אותה, ואש"ה בס"ד.

מסופר על הגה"ק הדברי חיים שהיה פעם בשבת  יט
חיים כפוף אליו  קודש אצל א' מהצדיקים שהיה הדברי

ואותו צדיק כבדו בליל שבת קודש לקדש בעצמו, וידוע 
דרכו של הדב"ח שהיה מתלהב מאוד עד שהיה משתולל 
בקולות וברקים, ואז מחמת יראת כבודו של הצדיק הנ"ל 
הסיב פניו לאחוריו והתכונן לומר הקידוש בנחת והתחיל 
יום השישי בקול נמוך מאוד ואחרי ב' המילים שהתחיל 
שכח לגמרי איפה הוא נמצא והתלהב פתאום והשתולל 

 בקולות וברקים כרגיל.
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שנאמרה בענוה ושפלות כזאת כנזכר בלי 
להחזיק טיבותא לנפשייהו לכן נכנס בה הכח 
שיכולה להיות נאמרה לכל דרגא ודרגא ואפילו 

  לשפל כי נאמר בצורה של שירת העני.
כזו גבוהה  נעשה השירה הזאת בדרגא 

שהיא ראויה להיות נאמרת לעתיד לבא ובפרט 
לפי מה שנאמר שכוונו גם להכין את השירה 
שהם יאמרוה לעתיד לבא לכן התקיימה גם 
כוונה זו ונעשית באמת ראויה להיות נאמר אז 

(במיגו דזכו לנפשייהו זכו נמי בין להם ובין לאחרים 

, ויש בה גם כל הסגולות שנאמרו לאחריני)
ל ובספה"ק, וידוע מה שכתוב בזוהר הק' בחז"

שמי שאומרה כל יום בשמחה וכאלו נעשה 
עתה קריעת ים סוף ועבר עכשיו את הים 
שנבקע, הרי זה מכפר עונותיו והוא בן עולם 
הבא ויזכה לאומרה בתחית המתים, והיינו 
שיש בה כח להעלות את האדם מדרגא שפילה 

הוא עד לדרגא גדולה שיהיה בן העולם הבא, ו
מכיון שנאמר בצורה כזאת שהם התחילו 
בהרגשה של שפלות גדולה ותוך כדי אמירתה 
העלתה אותם לדרגא של כעין עולם הבא וכמו 
שנתבאר, לכן נשאר כח זה בה לנצח שמתוכה 

  יוכל האדם לטפס ולעלות עד כדי כך.
כן מצינו ענין כעין זה בספר התהלים 

לות שחבר דוד המלך ע"ה שנאמר מתוך שפ
גדולה כמבואר בתיבותיה לכן גם כן נעשית 
נחלת הכלל מהגדול ביותר עד השפל ביותר 
והיא מסוגלת להעלות כל אדם משפלותו 
היותר גדולה ולהעלותו לדרגא גדולה מאוד 
כמבואר בספה"ק, והיינו שכל המחשבות שהיה 
לו לדוד המלך ע"ה כשאמר וחבר מזמורים 

  ים.הללו כל זה נכנס בכחם של המזמור
כל פנים מעצה זו שעשו יש ללמוד דרך 
לכל אדם כשנגש לאיזה מצוה או עבודה 
שהאדם מרגיש שאינו ראוי ומוכן לאמרו 
מחמת דרגת שפלותו ואין לו האומץ ברוחו 
לעשותה או לגשת להתפלל בהתרוממות וכדו', 
יש לו גם כן לעשות עצה זו ולכוון היות ואין 

י להגיע פעם אני מתייאש ח"ו ותקותי ושאיפת
למדריגה הראויה על כן אעשה עכשיו הכל 
בתורת הכנה לכשאגיע ולכן אכניס בה 
התלהבות ושמחה כמו שראוי להיות אז בכדי 
שיהיה לו רגילות במצוה זו או בתפלה או 

  בעבודת ד' מסויימת כפי שאצטרך אז.

אם יחשוב האדם שמכיון שאינו ראוי  
כמו בני  עדיין להתלהב בתפלתו ובקיום מצוה

עליה מכיון שיודע שפלותו וכמה שהוא רחוק 
מכל זה ולכן יעשנה עכשיו בינתיים בצורה של 
שפלות ובלי התלהבות והתרוממות הראויה, 
אזי יוכל להיות ח"ו הרגל נעשה טבע ולא יוכל 
לשנות כשירצה אפילו כשכבר יהיה בדרגא 
הראויה לזה ועל כן הדרך הנכונה הוא לעשות 

הראויה ולכוון לשם הכנה.עכשיו בצורה 
(אפילו מי צריך לעשות כך כל אדם 

צריך לכוון תמיד בכל שמרגיש עצמו יותר ראוי) 
מצוה שעושה שיהיה גם כן כהכנה לפעם הבא 
שיעשנה עוד יותר מעולה, כי אפילו מי שכבר 

הראויה עם כל זה צריך  הגיע באמת לדרגא
תמיד להחזיק עצמו שעדיין לא הגיע והוא 
עדיין עומד בפתח האוהל, כי באמת אין שיעור 
לדרגא רוחנית ועבודת ד' ותמיד אפשר להשיג 
ולהגיע לדרגא יותר גבוה ממה שכבר הגיע 

תמיד אליה ואין לדבר זה סוף, ועל כן צריך 
יו עינ להשתוקק לעלות עוד יותר, ועל כן החכם

בראשו ומכוון תמיד בכל דבר שהוא עושה 
עתה שהרי זה גם כהכנה לעלות עוד.

  
השירה יש לתמוה טובא שמזכירים  

שבחי ד' ית' וגדולתו בדברים שהם שבח וגדולה 
לבני תמותה כגון סוס ורכבו רמה בים וכן כל 
 ההמשך, וכן מה שמקדים לומר כי גאה גאה
שהתגאה על כל הגאים כל זה אינו מובן כלל 
וכי מה כל זה שבח כלפי הבורא עולם שכל 
העולם עם כל גבוריו ביחד וכן כל העולמות עם 
כל מלאכי מרום שהם אדירים שאין דוגמתם 
הכל כלא וכאפס וכאין כלפי ד' ית' שהוא 
בוראם ברגע א' וברגע הוא כביכול מכלה את 

  הכל.
ים ומאמינים בני אע"פ שאנו יודע 

מאמינים שבכל מלה ומלה שבתורה הק' וכן 
בכל אות ותג וקוץ יש בה תילי תילים של 
סודות נפלאים ונוראים אשר אין הפה יכול 
לדבר ואין האוזן יכול לשמוע וכמו שמצינו 
בחז"ל שרבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ 
תילי תילים של הלכות, אבל עם כל זה צריך 

מובן כל דבר שבתורה גם על דרך שיהיה גם 
הפשט כידוע שהתורה הק' ניתנה בסיני בכל 
הד' אופנים שהם נקראים פרד"ס ר"ת "פשט 
רמז דרוש סוד", והיינו שהתורה ניתנה שלימה 
בכל א' מהד' אופנים האלו, ועל כן מצוה עלינו 
ללמדה ועל כן עלינו לנסות לבאר כפי קט 

יבהיר לנו השגתינו איזה אופן שירגיע לבנו ו
לפענח סתימותיה עד שתהיה נייחא ללבנו 
ולהשיב נפשינו להרגיש מנעימות השירה הזאת 
ועל ידי כן נוכל לאמר בשמחה כראוי לה, וידוע 
מה שכתוב בזוהר הק' שהאומר השירה כל יום 
בשמחה ומרגיש כאלו נבקע ונקרע עתה ועבר 
בו ביום את הים הרי הוא בן עולם הבא 

  ל עונותיו, ע"ש.ומוחלים לו על כ
(או מקודם נקדים משל לאדם מבוגר 

שרוצה להנות ילדים קטנים ועל כן מפני  מלך)
גודל חבתו אליהם הרי הוא מוריד עצמו 
מדרגתו לדרגה שלהם והוא יושב משחק אתם 
במשחקים שלהם, והרי זה מראה גודל חבתו 
ואהבתו עליהם וכמה שהם חשובים בעיניו 

על חשבון שישפיל עצמו  שרוצה להנותם אפילו
בשבילם, והרי זה מעורר גם בלבם של הקטנים 
מטעם כמים פנים אל פנים שגם בלבם יתעורר 
אהבה גדולה אליו, אבל עיקר ההנאה והחיזוק 
שהם מקבלים מזה שהוא גדול וחזק מאוד הוא 

מעריך  (ומכל שכן אם הוא מלך)ממה שהאדם הגדול 
  ך.אותם כל כך ומחבב ואוהב אותם כל כ

משל יש לומר כעין זה כשהמלך או חכם  
הרזים שחכמתו והשגתו היא גדולה מאוד עד 
שאין מבינים את גודל חכמתו ובינתו אלא 
חכמים גדולים ונבוני עולם, מה שאין כן אנשים 
רגילים ומכל שכן קטנים וילדים וקטני קטנים 
שאין להם שום מושג בחכמתו ועל כן גם כן אי 

מדברי חכמתו כמו גדולי  אפשר להם להנות
החכמים שהם נהנים הנאה שאין דוגמתה 

  בעולם.
כשהחכם הגדול רוצה שגם שאר  

אנשים יהנו מחכמתו וזיוו והודו, הרי הוא 
מוכרח להוריד עצמו ולהלביש חכמתו במשלים 
רבים עד שימצא דרך לשלשל קצת מעומק 
חכמתו גם אליהם, ולאור זה הרי הוא משתתף 

ם שלהם כגון שמשחקים במשחק להם במשחקי
הנקרא "שך" ומראה להם איך הוא כובש את 
כולם וכדו' בשאר דברים, ואע"פ שבעצם אין 
בה שום חכמה כלפי חכמת החכם הזה או המלך 
וכדו' אלא הרי זה אצלו כמו מילתא דשטותא 
אבל בכל זאת בשבילם הרי זה חכמה עמוקה 
מה שמראה להם ומזה הם מתפעלים 

הבין גודל חכמתו ומרגישים שגם ומתחילים ל
  הם נהנים מחכמתו הגדולה.

יש להוסיף משל מגבור גדול עולמי  
שרוצה להראות גבורתו לאנשים ולשם כך הוא 
מתאבק עמהם והנה אם הרי הם אנשים 
גבורים צריך להראות להם גבורתו יותר מהם 
לפי ערכם ועל ידי זה יתפעלו מגבורתו מה 

חלושי כח אם ירצה  שאין כן אם הם אנשים
להראות להם גבורתו בהתאבקו עמהם יהיו ח"ו 
נהרגים על ידי זה, ועל כן בכדי להראות להם 

את גבורתו צריך להנמיך כחו ולהתאבק עמהם 
לפי דרגת כוחם ולגלות להם מכחו רק קצת 
יותר מכח שלהם, ואם יוסיף עוד יותר לא יהנו 

  מזה ולא יבינו כחו ונמצא כל המוסיף גורע.
הצד השוה שבשלשתם שכמה שהם  

יותר גדולים הרי הענין הזה שהם עושים מראה 
על יותר ענוה ובמקום שאתה מוצא גדולתם 
שם כפי ערך זה אתה מוצא גודל ענותנותם ומי 
שרואה את הנהגת החכם או המלך הזה והוא 
מתפעל מגודל ענותנותו ורוצה לשבחו בה הרי 

משחק עם הוא מספר שבחו זה שהוא עושה ש
הקטנים ומעניק להם הנאות מגדולתו 
ותפארתו לפי השגתם, שמזה יהיה מובן שבחו 
בגודל ענותנותו, ומכל שכן שהרי זה מראה גם 
על גודל מדת חסדו וטובו וגודל אהבתו 
וחביבותו לעם סגולתו הרי הוא יענדהו על 
ראשו ויעשה ממנו שיר ידידות וישירנו תמיד 

  שירת ידידו ואהובו.
נבא לענינינו להבין את הנמשל, כי  

הנה כאן בקריעת ים סוף שהקב"ה היה משחק 
עם המצריים והראה להם גבורתו ונקמתו 
ונקמתו שירה בים שעלו וירדו בג' מיני דרגות 
כמבואר בחז"ל וכדו' וכמו כן סוס ורכבו רמה 
בים וכדפירש רש"י שבדרך כלל הגבור היותר 

הסוס והורגו  גדול מצליח לסלק את הרוכב מן
(כשהרוכב וכאן עשה ד' ית' שיפלו שניהם יחדיו 

והרי מי שמבין שיודע שהגדלות של  דבוק לסוס)
ד' ית' שנראה כאן הוא לא הגבורה להפיל את 
הסוס אלא ההתפעלות הוא כאמור איך מפני 
חביבות ישראל הוריד ד' ית' והשפיל את עצמו 
כביכול לשחק עם פרעה והמצרים כדי שידעו 

רים וכל העמים כי אני ד' ויפחדו לפגוע בבני מצ
ישראל כי יש להם אלקים גבור גדול המחזיק 

  בם.
מה שכתוב בריש פ' בא למען תספר 
באזני בנך וגו' את אשר התעללתי במצרים וגו', 
וכמו כן היה כאן בקריעת ים סוף ומזה התרגשו 
בני ישראל כאן כי הרי היו כאן המצרים במצב 
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לו להיות נטבעים בים ובכל זאת שברגע א' יכ
האריך ד' ית' אתם בסבלנות ועלו וירדו בים 
לאט לאט והיה זה גם נקמה גדולה להמצרים 
כדי להראות חביבות בני ישראל אצלו ית', ובזה 
הראה ד' גם ענותנותו הגדולה וגם אהבתו 
הגדולה שעבור בניו האהובים הרי הוא מוריד 

ו עצמו לשחק במשחק ילדים ושיתפעל
  המצריים וכל העולם מכביכול גבורתו וכו'.

הוא השבח שהזכירו ולכן הזכירו דוקא  
בפרטיות את כל המשחק ששחק עם המצריים 
וכל מה שהוסיפו לפרט הרי זה מראה יותר על 

  גדלותו ית' וכנ"ל.

          
אופן יש להסביר הענין למה הזכירו  

וכו', שבחים כאלו של סוס ורכבו רמה בים 
כל פעל ד'  (משלי ט"ז ד')והוא על פי מה שכתוב 

כל מה  (פרקי אבות ו' י"א)למענהו ועוד כתוב 
שברא הקב"ה לא בראו אלא לכבודו, כלומר 
שמכל דבר שבעולם צריך לצאת מתוכו התגלות 
כבודו וגדולתו ושבחו ית', וזה מה שיהיה 
לעתיד לבא כמה שכתוב ומלאה הארץ דיעה 

שלעתיד לבא יבינו אפילו מתוך את ד', והיינו 
(ומכל דבר שישנו בעולם אפילו בעולם הארציות 

ענינים רוחניים  העשיה הגשמי שלנו יבינו מתוכו)
גבוהים שהם היו עד עתה מכוסים בהם, אבל 
הם באמת רומזים עליהם גם היום אלא 
שהעלמא דשקרא מכסה את עיני האנשים 
ומכה אותם בסנורים לבלתי נוכל לראותה 

תוכם ולכן אין אנו רואים את הפנימיות מ
שבהם ומה שהם באמת מגלים לנו מסתרי 
עלמות העולמות העליונים ומהשגת כבודו ית', 
וזה הדבר היותר גדול שיהיה אחרי הגאולה 
השלימה שיפתחו עינינו וד' ית' יוריד את המסך 
מן העולם ונוכל לראות את היופי וגילוי 

ילו בעולמות החכמה שיש בה שאין דוגמתה אפ
עליונים כי אע"פ ששם רואים ומשיגים את כל 
החכמות והאורות הרוחניות עם כל זה ישנו 
עוד דרגות שעדיין לא נתגלו ועתידים להתגלות 
לעתיד לבא והם סודות מהתורה הק' שעליהם 

, ובנתיים כל ככתוב ותורה חדשה מאתי תצא
הסודות והאורות הללו גנוזים תוך התורה הק' 

מוכנים וטמונים  כאתוך הבריאה כולה וכמו כן
  באוצר בעבורינו.

הוא המקום שהאור הגנוז הזה וסודות  
התורה הק' הללו הם חבויים וגנוזים הוא 
במקום שעין לא ראתה ולא עולה על הלב 
לחפשם שמה וכמו עשיר גדול שמטמין 
מרגליותיו ויהלומיו במקום גס וחשוך שלא 

לחפש שם,  יעלה על דעת הגנבים המחפשים
והנה עתה בקריעת ים סוף שנעשה מצב של 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
כך מובא פסוק זה במדרשי חז"ל והוא כתוב בנביא  כ

אמנם באמת לשון הכתוב הוא בלי תיבת (ישעיהו נ"א ד') 
"חדשה" אלא כי תורה מאתי תצא ומה שמובא כך 
במדרשי חז"ל כבר נתבאר ענין זה בספה"ק שבודאי אין 

ה לחדשה ממש כמו שאנו אומרים בי"ג עיקרים הכוונ
שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת 
וכו' אלא הכונה כאמור שד' יסיר הכסוי והמסך מעינינו 
או מהתורה הק', ועל ידי כן יפתח לנו שערים חדשים 
בתורה הק' ויתגלה לנו המטמוניות שנמצאים בתורה הק' 

כך שיהיה נראה לנו כאלו שעדיין לא התגלו לנו עד כדי 
 תורה חדשה.

כי באמת כל הבריאה היא גם חלק מהתורה הק'  כא
(וכידוע מה שכתוב במדרשי חז"ל שהתורה הק' נבראת לפני 
בריאת העולם ובשעת הבריאה אסתכל הקב"ה באורייתא וברא 

עלמא, והיינו שהעולם נברא ונדפסה לפי דפוסה ודמותה של 
עומקה וסודה של הבריאה יתגלה התורה הק' ולכן כאשר יתגלה 

לעתיד לבא והיו אז דומה למצב שכתוב על 
לעתיד לבא שיעשה ד' ית' מחול לצדיקים 
והקב"ה יהיה באמצע וכולם יצביעו עליו 
ויאמרו זה ד' קוינו לו וכו' וכמו כן כאן היה כל 
המצב תוך הים מעין העולם הבא כמבואר 

ול הזה ואמרו זה קלי במדרשים והיו כמו במח
והיינו שבאמת נתגלה להם אז וראו בעיניהם 
את התמונה של העולם הבא ולכן נתאוו 
שישכין ד' שכינתו גם תמיד אצלם כמו עתה 
ולכן אמרו ואנווהו כלו' אבנה לו מקדש 

  .כבשתשרה בו אותו התגלות השכינה שראו כאן
כל פנים מה שאז התגלה להם הענין של 

עה והתחילו להבין מכח כל דבר מלאה הארץ די
שקרה בין עם הסוס פרעה בין עם כל פרט ופרט 
שעשה ד' ית' עתה במצרים כל ענין וענין 
שהזכיר באז ישיר בכל זה היה גילויים נוראים 
בעולמות הרוחניים ובמרכבה העליונה וראו 
בזה השגות נפלאות בעולמות העליונים 

אפילו הרוחניים וגדלות ד' מה שלא זכה לראות 
יחזקאל הנביא וכמאמר חז"ל ראתה שפחה על 
הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא, ואם 
השפחות ראו יותר מנבואת יחזקאל אפשר 
להבין שמכל שכן הגדולים והחכמים ראו הרבה 

  והרבה יותר מזה מה שעין לא ראתה.
מובן היטב שלכן הזכירו הדברים  

הללו שהם הבינו פנימיות הדברים ועל זה 
עצמו אמרו שבח ושירה להודות על כל מה 
שראו מתוך הדברים האלו, ונתנו שבח ותהלה 
לקל אשר ברא ועשה כל הדברים האלו שמהם 
מי שזוכה יוכל לראות תמיד השגות נפלאים 
לפי ערך דרגתו שראוי לו, ולכן השאירו נוסח 
השירה כך וכל א' יוכל להבין מזה לפי ערכו 

ר אפשר להשיג וזכות שיש לו ובכל דור ודו
מתוכם ודוקא מתוך המלים האלו כי בם ראו 
הם כל הדברים, ומכיון שנפתח שער זה פעם א' 
בתוך העולם הזה לכן קל יותר שיהיה נפתח 
לכל מי שזוכה, וכמו שמבואר בספה"ק ענין זה 
שכל דבר שנפתח פעם א' אפילו לנביא וכדו' 
כבר נמשך הדבר לעולם הזה ואפשר יותר בקל 

  שער ולהמשיך מתוכו עוד פעם.לפתוח ה
מי שאומר השירה בשמחה כל יום  

אפילו על פי הבנה וכוונה פשוטה לפי השגתו 
אבל הוא אומר אותה בכוונה להלל ולהודות על 
כל החסדים שד' ית' עושה עמו כל יום אזי 
מכיון שנשמתו של האדם יודעת להבין הפירוש 

לכן בשעה  (מכיון שכבר נתגלה פעם א' כנ"ל)הפנימי 
שהאדם אומרו בהתלהבות ושמחה כפי השגתו 
ודרגתו של נפשו אז בשעה ההיא יש רשות גם 
לנשמתו לפתוח את השער ולראות בה מה 
שהיא יכולה, ועל ידי כן נתעורר אצלה שמחה 
גדולה שאי אפשר לתאר ואין דוגמתה בעולם 

על ידי זה גם כן עומקה וסודה של התורה הק' שהבריאה היא 
והוא כמו פירוש להתורה הק' להבין בדמותה כנזכר, וק"ל) 

(וכמו ממנה סודות מהתורה הק' הגנוזים תוך התורה הק' 
כל דבר שנעשה בדפוס ובצלם של דבר אחר הרי אפשר לדעת 

 .דמותה של הדבר הראשון כמובן) ולהבין מתוך הדבר הזה את
ועי' בחז"ל שמבואר שבחו"ל אי אפשר להשיג נבואה  כב

וגילוי שכינה אלא על הים ולכן כשראה יחזקאל הנביא 
את כל המרכבה עליונה היה זה דוקא על הנהר "נהר כבר" 
ככתוב, וכמו כן יש לומר כאן ולכן היה צורך שיהיה כל 

ים הכל בכדי שיזכו הקריעת ים סוף ושירדו כלם לתוך ה
  למחזה זו, כאמור.

שהוא תמוה כי לא הופיע  "אז"לשון ועל פי זה יתורץ  יב
להם מעצם הישועה עכשיו כהמשך אליה אלא המשיכו 
 לכאן דבר ממקום אחר רחוק שהוא מלעתיד לבא כנזכר.

ואע"פ שהלשון שייך רק להמאורע של עתה אמנם 
ים ורמים להאמור שרמוז במלים האלו דברים גבוה

הזה אלא לעולם הבא כמבואר, והרי הרגשת 
ול ושמחה על האדם שמחתה משפיע גם אור גד

מכיון שהוא זה שגרם לה כל השמחה הזאת, 
ובזה יוכל האדם להתעלות כל כך עד שיביא 
אותו לזכות לעבוד את ד' ית' בדרגא כזאת 
שיביא אותו לעולם הבא, ובזה יתבאר מה 

  שכתוב בזוהר הק' הנ"ל.
זה יש להוסיף לפרש מה שדרשו חז"ל 

ו השירה על הפסוק "לאמר" לעתיד לבא שיאמר
הזאת בתחיית המתים ובפשוט מובן שמכיון 
שהם חדשוה נאמר אותה גם אנחנו לעתיד 
לבא, אמנם יש להבין בדרך ואופן אחר לגמרי 
שאדרבה הם שהגיעו אז לדרגא של עולם הבא 
ותחית המתים לכן השיגו וראו את השירה 
שיהיה נאמר אז ומשם לקחוה ואמרוה ביציאת 

ר כלומר שיאמרו מצרים, וזה מה שאמרו לאמ
עתה זה לזה הבה ונאמר גם אותה השירה שאנו 
רואים עתה במחזה אשר זה יאמרו לעתיד לבא 

  .כגלעולם הבא
לדעת שבשבת שירה מתעורר בכל משך 
השבת ק' מכח קריאת הפרשה כל הענין 
הנאמר, ובעיקר בשעת קריאת התורה מופיע 
שפע זו ולכן יש לכוון מאוד בשעת קריאת 

בל כל השפעות האלו הנזכרות ולכוון התורה לק
(ודור המדבר אומרי לקשר עצמו עם משה רבינו 

ודרך נשמתם לקבל השפעות הללו, ויש  שירה זו)
לומר ולזמר שירות ביותר בשבת זו כדי לעורר 
בנפשינו הכח לומר שירה, ועל ידי זה נוכל 
לזכות לאמר שירת הים כל יום בכל משך השנה 

ל לזכות להתעלות וגם בדרגא יותר נעלה ונוכ
לכפרת עונות וגם לזכות להיות בן עולם הבא 
ולעשות דירה תוך לבנו להשכינה הקדושה כמה 
שכתוב זה קלי ואנוהו וככל מה שנאמר 

  בספה"ק בסגולת השירה הזאת, בס"ד.
שישים ד' ית' חלקינו בין האומרים  

לו  שירה זו לעתיד לבא ונזכה לומר זה ד' קוינו
נגילה ונשמחה בישועתו בעגלא ובזמן קריב 

.אכי"ר

  אוצר הזמנים

יש לדעת כלל חשוב שבכל עניני מחשבה  
שהיצר הרע מנסה להכניס ללבו של האדם והם נגד 

וד' ית', צריך  'רצונו של האדם ונגד רצון התורה הק
שלא לשים לבו כלל אליהם אפילו לרגע א' ואפילו 
על כהרף עין ולא יכנס עמם כלל בטוען ונטען ולא 

ה הזרה כלל אלא יברח ממנה יתאבק עם המחשב
כמו הבורח מן האש או מרוצח שבודאי לא יתאבק 
עמו אלא יברח ממנו כי חזק הוא ממנו כמו כן הוא 

בעולמות העליונים, לכן יש לומר שהם ראו את הדברים 
בפנימיותם ובמלים הרוחניים המופשטים כמו שיהיה 
השפה לעתיד לבא כמובן, והם הלבישו אותם במלים 
שמתאימים לעולם הזה ולמאורע זו, וזה לא פוגע ולא 
משנה כלל את הכוונה הפנימי כמו שאין אדם משתנה 

בש בה, ויכול להלביש עצמו תמיד לפי הלבוש שהוא מתל
באופן אחר כפי המתאים להמקום ולהזמן או להמאורע 
וכן הוא באמת בכל הדברים שתקנו הקדמונים כמו נוסח 
התפלה וברכות ושאר דברים שנתקנו ע"י אנשי כנסת 
הגדולה וכדו' ואנשים הפשוטים משיגים רק הלבוש 

דרגתו החצוני וכל בעל מדריגה ובן עליה משיג בה לפי 
אבל כולם חייבים לומר אותה הנוסחא דוקא, מכיון שבה 

 .*נמצא מלובש הפנימיות
ולכן יש אומרים לפני כל תפלה ומצוה וכו' וי"ר * 

שיהא כאלו כונתי כל הכונות הראוי לכון והריני מכוון 
 לקשר עצמי עם המכוונים כהוגן, וכן נוסחאות דומה לזה.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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בענין המחשבה שהיא גם כן חזקה יותר מכחו של 
האדם, אלא יעשה עצמו כאלו לא שמע כלל מה 
שאמר לו היצר הרע והמחשבה הזרה ולא יחשוב 

עצם הענין האסור ועל עליה כלל ולא שיחשוב על 
חלק היצר הרע אלא גם על כל הנושא ההוא לא 
יחשוב כלל וכן מבואר בספה"ק התניא ... שבעניני 

  .כדקדושה אסור לחשוב גם על אופן ההיתר
אין עצה אחרת אלא שכאשר מכניס היצר  

הרע מחשבה זרה בלבו אזי תיכף ומיד ישקיע 
מחשבתו ולבו לתוך ענין אחר כי רק באופן זה 
אפשר להסיח דעתו ממחשבה אחרת שנכנסה 

  .(ובהמשך יבואר יותר)בראשו 
בספה"ק יושר דברי אמת שכח המחשבה  

האדם ולכן לא ישים לבו אל  היא חזק בהרבה מכח
המחשבה הזרה כלל ולא יחשוב עליה אפילו בצורה 

 כהשלילית דהיינו לחשוב שלא רוצה לחשוב על זה
או להצטער על שנכנס למוחו מחשבה זרה זו וכדו' 
כי בזה סוף כל סוף חושב על הענין ואין זה נחשב 

  בריחה
להבין הענין שבזה שהאדם מחזיק הענין 

(דהיינו שחושב פילו אם זה בדרך שלילי במחו ולבו א

בכל זאת כל זמן שאינו בורח מזה מחשבה נגדה) 
ומוציאו ומגרשו ממוחו תכף ומיד אזי ע"י זה מקבל 
היצר הרע כח להכשיל את האדם, כי כל זמן 
שהמחשבה בענין זה נמצאת תוך מוחו של יהודי 

הרי היצר הרע יונק חיות וכח  (שיש בו נשמה וכח רוחני)
וך הקדושה שנמצא בתוך האדם וע" זה מתחזק מת

ומתגדל יותר כחו לשלוט על האדם ולהביאו לידי 
חטא, ולכן אע"פ שהאדם חושב מחשבות נגדיות 
להענין אינו מבטל בזה כח הקליפה ושליטתו עליו 
אלא אדרבה הרי הוא ממשיך וגורם לעצמו ההיפוך 

  מזה. 
יושר דברי אמת מבאר שהמחשבה  

יאות של ממש והיא קליפה שהיא ממש היא מצ
קומה שלימה, וכל מה שהיא שורה ושוהה יותר תוך 

וע"י כן היא גודלת (היא יונקת חיות מהאדם) האדם (מח) 
יותר ויותר עד שמתגברת ומתחזקת כחה הרבה 
יותר מכחו של האדם, וכעין זה כבר כתב המהרש"א 

שגם מכל מחשבה נברא מלאך או (מכות י:) בחדא"ג 
(ובמקום אח' מפרש בזה מה דאיתא בגמ' על  כוו קליפהח"

מנשה שהכניס צלם בהיכל דהיינו צלם רוחני ע"י מחשבת 

  .עבודה זרה שהיה חושב, ע"ש)
כל פנים נמצא שעיקר כוונת היצר הרע במה 
שמכניס בלב האדם מחשבה זרה אינו דוקא שיהיה 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
צורך על לאחר כך בכל זאת לפני הזמן ואפילו במה שיש לו  כד

הנצרך לו הרי זה בגדר מחשבה זרה, והרי זה דומה למה שמצינו 

באכילת קדשים שאע"פ שבזמנו הרי זה מצוה בכל זאת שלא 
(בשעת בזמנו הרי זה פגול וטמא ומטמא ואפילו במחשבה 

על אכילה שלא בזמנה פוסל ומוריד את קדושת הקרבן  הקרבה)
, וי"ל שלכן הכניסה התורה הק' פסוק זה של מחשבת לההיפך

, אלא שזה תמוהחוץ לזמנה בפ' קדושים באמצע מצות קדושים 
י"ל שבזה רצתה התורה לרמז לנו שע"י סמיכת המקראות נלמד 

 ענין חומרת ופגם מחשבה שלא בזמנה.
ואפילו אם יתרגז על שבא אליו המחשבה, כי כל זה אינו  כה

חת דעת אלא עדיין נחשב שימת לב ומחשבה על נחשב הס
הענין, ולכן לא די שזה לא יעזור לו כלל אלא אדרבה בזה גם 

ומגדילו ביותר,  (והקליפה הזאת)האדם מוסיף כח למחשבה זרה זו 
וכל מה שמוסיף לחשוב עליה הרי הוא מגדילו ומחזקו תמיד 

ים יותר ויותר כמבואר בהמשך, ובענין זה טועים מאוד ונכשל
הרבה מאלו שרוצים לשמור על מחשבתם ולבם כראוי, והם 

תמהים ושואלים למה כל מה שמנסים ללחום ולהוציא את 
המחשבות זרות מלבם הרי הם אדרבה מתגברים עליהם עוד 

יותר, ואינם מבינים שהם עצמם מגבירים וממשיכים אותם 
עליהם תמיד יותר ויותר, וענין זה יש להבין גם בדברי הרמב"ם 

שכתב שיסיר האדם החטא "מלבו  (פ"ב ה"ב)בה' תשובה 
ומחשבתו לגמרי" ע"ש, על כן ישים האדם ללבו כלל זה הנאמר 

 כאן וינעם לו בס"ד.
ואפילו מי שנדמה לו שכחו מספיק חזק ללחום נגד יצרו אל 

האדם נמשך להמחשבה ההיא אלא אפילו אם 
כן היצר הרע מרוצה והשיג מטרתו יחשוב נגדה גם 

מכיון שסוף כל סוף חושב מהענין, ויש לשים לב 
שכל רגע שהאדם משהה המחשבה זרה בלבו אפילו 
באופן שלילי כנ"ל יש בה שתים רעות א) שעובר 
בזה ח"ו על הלאו של ולא תתורו וגו' ב) שהרי הוא 
בזה גם מוסיף כח ויניקה להיצר הרע והקליפה 

  ולשלוט עליו יותר ח"ו. שיוכל להחטיאו
ששללנו כאן הענין של לחשוב על השלילי  

בכל זאת יש לדעת שאם האדם נמצא במצב שאינו 
יכול לשלוט ברוחו ולהסיח דעתו לענין אחר 
כמבואר, אזי אין דנין שאי אפשר מאפשר ובודאי 
שיש לו על כל פנים לחשוב בצורה שלילית שיחשוב 

זה ממני אלא מיצרי הרע איני רוצה מחשבה זו ואין 
שרוצה להמיתינו ח"ו ואני ממאן בזה בהחלט, 
ולחשוב על הפסוק של הלאו ונשמרת מכל דבר רע 
ועל הפסוק ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם 
וגו', וכמו שכתב הנועם אלימלך שענין זה לחשוב 
על הפסוק של הלאו הוא סגולה להנצל ולהחליש 

ן שתוקף את האדם בכל כח יצרו וכמו כן בכל נסיו
שאר העבירות יש לחשוב על הפסוק של אותו 
עבירה, וכפי הנראה נאמרה עצה זו בשעה שאינו 
יכול להסיח דעתו לגמרי, אבל כשיש להאדם 
הבחירה להסיח דעתו לגמרי כנזכר הרי זה הדרך 

  .כזהנכונה והיחידה ללכת בה
יש לו לאדם לשלול ממחשבתו מלעיין ולבדוק 
מצבו ודרגתו איפה הוא עומד בשמירת הקדושה כי 
זה גם נחשב מחשבה בנושא ההיא וע"י כן עלול גם 

  כן לפול ברשת היצר הרע בענין זה.
חשבה שיוכל האדם לשלול לגמרי את המ 

הוא רק ע"י שברגע שהיצר הרע מעלה איזה  זרה
תוך כדי הרף עין  ומיד ףמחשבה זרה בלבו תיכ

(שיהיה חשבתו ולבו באיזה דבר וענין אחר מישקיע 

כי בלי זה מוכן לו מלפני זה שהוא דבר שמענין אותו) 
להוציא  י אפשרשיכניס בלבו מחשבה אחרת א

  .המחשבה הראשונה
יש להבין כלל גדול בענין המחשבה שמח האדם 

עין  להפסיק מלחשוב אפילו לכהרף י אפשר להא
להשאיר  י אפשרבמשך כל ימי חיי האדם ולכן א

 ,המח ריק מבלי למלאות אותה תמיד באיזה דבר
ואם לא ממלאים אותה באיזה דבר אזי המח מעצמו 
חוזר על כל מה שנמצאת בתוכה ממה שהאדם 

חושב שאר מחשבות כפי שהמח או  ,הכניס לתוכה
מה שעיני האדם רואה לפניו וכפי מה שנמשך אליה 

שיצרו של אדם  (קידושין ל:)יתחכם בזה כי הנה העידו לנו חז"ל 
לא הקב"ה עזרו לא יכול לו, כחו חזק יותר מכח האדם ואלמ

ע"כ, והכלל הוא שבכל נסיון שמופיע לאדם מעניקים לו להאדם 
מן השמים כח שע"י זה יוכל ללחום ולהתגבר נגד הנסיון כי אין 

הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ולכן נותן לו תמיד כח המקביל 
בזה לעומת זה נגד כח יצרו ונסיונו, אבל כל זה רק בנסיון שניתן 

דם מן השמים שניתן לו הכח ללחום נגדה, אבל לא ניתן לו לא
הכח ועזר אלקי למה שהוא בעצמו ממשיך על עצמו, ועל כן לא 

ניתן להאדם רשות להכניס עצמו לנסיונות חדשים שלא ניתן לו 
מן השמים כי אם לא יהיה לו העזר אלקי בודאי ינצחנו יצרו 

  עוזרו לא יוכל לו.אלמלא הקב"ה  (קדושין ל':)וכמו שאמרו חז"ל 
ולכן מכיון שיש להאדם ברירה לברוח ולהסיח דעת מכל אלו 

 (שהקליפות מעוונותיו והיצר הרע מנסים להכניס למחו)המחשבות 
אין לו רשות לתת להם מקום לכנס ושע"י זה יצטרך ללחום 

 נגדם פנים בפנים, ודייך בנסיונות שניתנו לך מן השמים. 
דוע מספה"ק גודל כח הדיבור והרי זה דומה לדבור, וכי כו

ושמכל דבור נוצר כח והיא הנקרא מלאך, ומדברים בטלים ומכל 
  שכן מדבור איסור נוצר קליפה. 

והנה כמו שכבר ידוע מהרבה שנים שישנו ענין כזה גם 
בגשמיות המוחשי שמהבל היוצא מדבור האדם מצטייר צורה 

ת מסויימת באויר כפי אותיות הדבור והצורה הזאת שנמצא
באויר גודלת ומתרחבת ומתפשטת יותר ויותר עד שהיא ממלא 

את כל חלל העולם וע"י כן אפשר לקלוט את הדבור בכל העולם 
, וכמו כן גילו המדעים (ע"י מכשיר מסויים כמו שעושים היום)כולו 

ועל כן בלתי אפשרי להאדם  ,צר הרע מכניס בוושהי
להוציא ממחו מחשבה שנתפס בו אלא ע"י שימלא 

 מוחו עם מחשבה אחרת.
יש להבין שלא די במחשבה שטחית אלא  

צריך להיות דוקא שישקיע מוחו בה, גם צריך שיהיה 
הדבר שרוצה להשקיע לבו בה דבר שמושך וכובש 

יך להוציא מלבו הוא דבר (וכמו שהמחשבה זרה שצראת לבו, 

חז"ל שנפשו של אדם מרו אשכמו ושכובש את טבעו ולבו 

שעל ידה רוצה  ה לעומת זהלכן הכח של זחומדתן) 
להוציא ולבטל מחשבה ההיא מלבו צריך להיות דבר 
המקביל כנגדה שגם כובש את לבו בכדי שבכחה 

ומכל שכן אם יעשה  ,יוכל לנתק לבו מהמחשבה זרה
ברגע הראשון שנכנס לו המחשבה כך תיכף ומיד 

 זרה למוחו בכהרף עין אזי ע"י כן לא יהיה נקלט
 ויצליחבמחו כלל כל הענין של היצר הרע, 

  .כנזכר ממנה להשתחרר
הדבר היותר משובח ויותר ש זה בענין לדעת

מועיל הוא שישקיע לבו בדברי תורה וזה מה שיועיל 
ותר גם בדרך סגולה, כי כח קדושת התורה חזק י

 (ברכות ה.)חז"ל ו שאמרו שאר כל דרך מלחמה וכמבמ
כלומר ( ר הרעעל יצ ר הטובלעולם ירגיז אדם יצ

נצחו מוטב ואם לאו  )שיעשה מלחמה נגד יצרו הרע
יעסוק בתורה הרי לנו שכשאין ביד האדם לנצח 
יצרו העצה היא לעסוק בתורה כי אורה וקדושתה 

תתבטל  ל ידי כןוע ר הרעשורף כח הקליפה והיצ
  .ממנו

כמו שנתבאר לעיל שלא די במה שיחשוב  
יהיה באופן של להשקיע  לא אם כןעל ענין שני א

 לבו בענין השני באופן שיהיה לבו נמשך אליה כמו
הוא כשיחשוב בדברי תורה שיהיה דוקא באופן  ןכ

של כבישת ומשיכת לבו אליה, ובאופן זה ידבק 
חשבה ל לו להוציאו מהמ(ורק תורה כזו יועיוישקיע לבו בה 

שלא אמרו (שם) , וכן יש לדייק גם מלשון חז"ל )זרה
אלא אמרו "יעסוק" שמשמעו  רי תורהילמד דב

 כותוכמבואר בט"ז הל(כמו בעסק) להשקיע לבו בה 
  .ע"ש(או"ח ...) ברכת התורה 

מי שעדיין עומד מבחוץ ולא הגיע לדרגה 
עצה זו  זו שדברי תורה ימשיכו את לבו, אזי יעשה

(בדבר שאינו דבר בכל מה שיכול ואפילו במילי דעלמא 

י בשעה שא למיד חכםאפילו ת ןכ ) וכמואיסור כמובן
  .יעשה כך רי תורהלו לעסוק בדב אפשר
  
  
  

לאחרונה שגם מתוך מחשבתו של האדם יוצא אידים דקים דרך 
ראשותיו אפשר ראשו וע"י מכשיר מיוחד ששמים למעלה מ

לקלוט אותם ולצלם אותם וע"י כך אפשר לראות אם מחו 
ומחשבתו מתפקדים כראוי, על כל פנים מזה יש לראות איך 

שאפילו בצורה גשמית הרי המחשבה היא דבר של מציאות 
ממש, וידוע מה שכתב החפץ חיים שכל הגלויים האלה שהתגלו 

זה  בתקופה האחרונה הוא בהשגחה עליונה בכדי שמתוך
יתחזקו האנשים באמונה ולהאמין בכל מה שכתוב בספרי מוסר 

ולהבין שדבריהם נאמרים לא רק בדרך משל אלא הם מציאות 
של ממש, ומי שישים לבו לכל זה בודאי יוכל ע"י כן לעורר לבו 

  למה שצריך.
ואע"פ שלחשוב על פסוק בתורה אי אפשר לגרום נזק, בכל  כז

ו שגם זה יכול לעורר יצרם אופן בדורינו חלש זה ישנם כאל
(שבמצב כל אצלם, ואין זה מכח חוסר כח שבפסוקי התורה הק' 

אלא הרי זה מחמת  כך קשה אינם פועלים, כי ח"ו מלחשוב כזאת)
חסרון הבן אדם שאינו מספיק כלי להכניס התורה הק' בלבו 

ולכן במקום שיכנס הפסוק וקדושת התורה שבה לתוך לבו הרי 
ום שמחוץ ללבו ולא נכנס לתוכו מכח חוסר זה מגיע רק עד מק

קדושתו ודביקותו בד' ולכן אי אפשר לזה לכנס ולהחדיר ללבו 
ולכן לא יעזור לו סגולה זו, ולכן לפי מצב דורינו עדיף להסיח 

דעתו גם מזה אלא להכניס לבו לדברי תורה בענין אחר וכנ"ל, 
ובפרט אנשים שלפי טבעם מתרגשים תכף ומיד ממחשבה או 

סתכלות לא רצויה ופועל תכף ומיד על הרגישם הם צריכים ה
 במיוחד ליזהר.

 


