
 

  
  
  
  
  

  

  
È‰ÊÚ·"˙ , ÁÏ˘· ˙˘¯Ù-  ‰¯È˘˘˙Ú"·  

  

· Ï‡ ¯·„¯ÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ Â�ÁÈÂ Â·˘ÈÂ Ï‡¯˘È È�˙ )È" „– ·'(  

חובה " וישבו ויחנו", ורכילות פסוק זה מלמד אותנו בדרך רמז כמה יש להיזהר בעוון החמור של לשון הרע   

ן לפיו חירות לדבר ככל העולה על לפני שהוא נות "תלפני פי החיר) "לשון המתנה(חנות על האדם לשבת ול

  .וחור

)‰¯‰"‰ ˜Ï‡¯˘È ·‰Â‡ ÚÈÊ ‡ËÙ‡Ó"‡(  

  

Â�„·ÚÓ Ï‡¯˘È ˙‡ Â�ÁÏ˘ ÈÎ Â�È˘Ú ˙‡Ê ‰Ó )È" „– ‰'(  

דאיתא דבעבור , אלא התירוץ הוא ,צרכו לשלחםהרי בעל כרחם הו, "כי שלחנו"על הלשון , ידוע הקושיא  

וזה , נהש בני ישראל ממצרים לפני הזמן של ארבע מאותיצאו , המצרים את ישראלקושי השעבוד ששעבדו 

גרמנו לעצמנו לשלח את בני , "כי שלחנו את ישראל", נוראו מה עוללנו לעצמ, "עשינוזאת  מה"שאמר פרעה 

  .מחמת זה ששעבדנו אותם בקושי יותר מדאי, "מעבדנו"על ידי , ישראל קודם הזמן

)‰¯‰"ÓÚ¯ÙÓ ¯È‡Ó È·¯ ˜ÈÚÈÊ Ô‡Ï˘"‡(   

  

ÈÏ‡ ˜Úˆ˙ ‰Ó )È" „– Ë"Â(  

דכשהצדיק מברך , והענין הוא, "מה תצעק אלי"ה אומר אליו "שהקב, נו צעקשמשה רבאיפה מצאנו , וקשה  

אל  ויאמר משה"ג כתיב "והנה בפסוק י, י ברכה זו רעש בכל העולמות"נעשה ע', ת יעזור לו וכו"יהודי שהשי

מה "' ז אמר לו ה"וע, עולם העליוןבומברכה זו נעשה רעש גדול , "'ו וראו את ישועת ההעם אל תראו התייצב

  ".תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו

)‰¯‰"˜  Ï‡¯˘È È·¯ÚÈÊ ÔÈË‡ÈÒÂ‰Ó"‡(  

  

ÈÏ‡ ˜Úˆ˙ ‰Ó ÂÚÒÈÂ Ï‡¯˘È È�· Ï‡ ¯·„ )È" „– Ë"Â(  

ה אמר לו "אבל הקב, שעל ידו תבוא הישועה לבני ישראל ו הגדוליהענ רבנו משהא עלה על דעתו של ל   

כשצריך לדבר אל " דבר אל בני ישראל"אבל , לי תגיד את זה" תצעק אלי"ענווה  – "ונחנו מה"בחינת " מה"

  .שיסעו אתך ואת תוליכם" ויסעו"תאמר להם , בני ישראל ולהנהיגם

)‰¯‰"ÈÈÁ È·¯ ˜ÚÈÊ Ê�‡ˆÓ Ì"‡(     

  

ÌÈÓ‰ ÂÚ˜·ÈÂ )È" „– Î"‡(  

הרי ידוע שאין , ויש להבין לשם מה נבקעו כל המים שבעולם, מים שבעולםכל  –י ויבקעו המים "וברש   

כמו שדוד המלך אומר " צרה"אפשר לפרש גם בלשן  ÌÈÓ ל שאת המילה"וי, ה עושה נס שלא לצורך"הקב

ת כל א" בקע" בו בזמן, ה עשה נס לבני ישראל ובקע להם את הים"כשהקב, "באו מים עד נפש"בתהלים 

  .דהיינו הביא תרופה לכל הצרות העתידות להתרגש על בניו, שבעולם ÌÈÓה

)‰¯‰"ÚÈÊ ‡ÊÏÚ·Ó ÌÂÏ˘ ¯˘ ˜"‡(  

  



  

 

ÈÂ ¯Ò ÔÙÂ‡ ˙‡ÂÈ˙Â·Î¯Ó ˙Â„·Î· Â‰‚‰�ÈÂ )È" „– Î"‰(  

א והתלונן לפניו שפרנסתו הזדמנה לו "ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זיע"ופר על יהודי שבא לפני הרהמס   

ויסר "כתיב : השיב לו רבי לוי יצחק. יםכועתה אין בכוחו עוד לצאת לדר, ממה שהיה נוסע בכפרים ועיירות

ה "הקב, "הו בכבדותינהגו", ח לנסועושאין לו שוב כ, אם הוסר ממנו האופן, דהיינו, "את אופן מרכבותיו

  .ושוב לא הוצרך לצאת לדרכים חה בביתווולאותו יהודי היתה הרו. בפרנסה ובכבוד יתובינהיג אותו ב

  

‰Ï ˙‡Ê‰ ‰¯È˘‰ ˙‡ '¯Ó‡Ï Â¯Ó‡ÈÂ )Ë" Â– ‡'(  

 ,ת התפילהו שיחת חולין ודברים בטלים בע"לא ידבר חו, "'ה"יהיו רק לירתו ותפילותיו שצריך האדם ש  

שאמירותיו יהיו אמירה  ואף יזכה, ש"לפניו ית יהיו מרוצים ומקובליםאמירותיו " ויאמרו לאמר" יהיה ואז

  .ע בכל הנצרךושויו ,בשרשן הדינים ויומתקרכה ו

)Î"ÂÓ„‡ Ô¯Ó ˜"ËÈÏ˘ ¯"‡(  

  

Â‚Â ˙Â˙˘Ï ÂÏÎÈ ‡ÏÂ ' ÏÚ Ì‰ ÌÈ¯Ó ÈÎ ÔÎ‰¯Ó ‰Ó˘ ‰¯˜ )Ë" Â– Î"‚(  

מקיים את מצוות הכנסת אורחים שאינו ל א שיצא עליו קו"ק מרוזין זיע"מסופר על חסיד אחד של הרה   

קרה הרבי לאותו חסיד והרבה בדברי מוסר בגודל מצוות הכנסת אורחים . בחוסר לב מרחיק אורחים מביתוו

". חים יותר מהקבלת פני השכינהגדולה הכנסת אור) א"ז ע"שבת קכ(ל בגמרא "ומעלתה עד שאמרו עליה חז

עליך : ק מרוזין"השיב לו הרה. נותיב אשתי מתנגדת שאכניס אורחים אלמה אעשה ש: דק החסיד והשיבהצט

, בעצמם" כי מרים הם"האמת היא , "על כן שמה מרה כי מרים הם"ועל כמותך כבר רמזה התורה בפסוק 

   .מאשימים הם את האשה שהיא כביכול מתנגדת, "מרה ˘Ó‰על כן קרה "אולם 

  

Â ˘Ó˘‰ ‡· „Ú ‰�ÂÓ‡ ÂÈ„È È‰È)È"Ê – È"·(  

ואמנם , ל שיש כמה מיני דרגות באמונה"אלא י. הלא אמונה היא בלב ולא בידיים" ידיו אמונה"למה כתב    

 וזה שכתוב. ט בכל האבריםכ שתתפש"כ אבל העיקר שצריך להיות לאדם אמונה מרובה, אמונה היא בלב

  .ידיובגם  –כ גדולה עד שהתפשטה בכל אבריו "שאמונתו היה כ" ויהי ידיו אמונה"רבנו  במשה

)‰¯‰"ÚÈÊ ·ÏÒ¯·Ó ÔÓÁ� È·¯ ˜"‡(  
  

  
  
  

  
  

Â‚Â „Â·Ú˙ ÌÈÓÈ ˙˘˘ '˙·˘ ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈÂ  

, "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת"כי , בימי החול מובילה אותו אל מדרגתו בשבתאדם ההתנהגותו של    

ולפיכך סמכה תורה את . החול שלפני שבת כן יזכה לבחינת שבת ימלפי טרחו ועבודתו של האיש בי

לכך  נתומים מכוהית ללמדך שתהיה כל עבודתך בשש, "ששת ימים תעבוד ויום השביעי שבת"הכתובים 

השומר שבת  כל" לל בכמה מקומות ע"והדגישו חז ברועל כן ד ."אלקך' שבת לה"שהיום השביעי יהיה 

Â˙ÎÏ‰Î" ,בהתאם להילוכו ואורחותיו בימי החול, "כהלכתו"שבתו של אדם היא , כלומר.   

)ÌÈ�ÈÚ ¯Â‡Ó(  

  


