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ביציאת מצרים רבהשמחה 

 ישנה-חדשהשירה 

שמחה  ,ה רבהלפסח אומר "שמחהמפורסם דים שיר היל

רבה, אביב הגיע פסח בא", אבל לגבי פסח לא מופיע במקרא 

ענין השמחה. אמנם האמת היא שהביטוי 'שמחה רבה' מופיע 

 -לפי כל העדות והנוסחאות  ,בהקשר יציאת מצרים בתפילה

ה ּוְבֵני ִישָרֵאל ְלךָ   ה ...מש ֶׁ שְמָחה ַרּבָ יָרה ּבְ ְוָאְמרּו  1ָענּו ש ִ

ם   ת ואמונה()ברכת אמ: ֻכּלָ

בהקשר עם  'שמחה רבה'וצריך להבין את פשר הביטוי הזה 

  -אומרים הברכה קריעת הים. בהמשך 

יָרה חּו ְגאּוִלים ש ִ ּבְ ה ש ִ דֹול ֲחָדש ָ ְמָך ַהּגָ ם ְלש ִ ַפת ַהּיָ ַיַחד  ַעל ש ְ

ם הֹודּו ְוִהְמִליכּו ְוָאְמרוּ  ּלָ ד. ּכֻ  ה' ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָועֶׁ

דש בשירה הזו? הרי היא בת שלשת אלפים מה ח -ויש להבין 

 שנה! 

ללמוד את פרשת קריעת ים סוף, בהקשר הפעם אני מבקש 

מה עניין השמחה הרבה לכאן? וננסה ללמוד  -של השמחה 

של עבודת ה'. האם יש דבר כזה פנימית את זה מתוך הבנה 

אלא הולכת ורבה, שמחה שלא נפסקת  -שנקרא 'שמחה רבה' 

. ננסה ?מה זה מה שהתגלה בקרית ים סוףוהולכת ומתגברת, 

ללמוד את הפרשה ואת ההקדמה אליה ואף את מה שאחריה 

. המן והצור שמשה בוקע ויוצאים ממנו מים רבים ברפידים -

 כמדומני שיש כאן סוד גדול מאד.

 לשמחה מתוך עבודהלהגיע 

זהו  -י' בשבט שחל השבוע הוא יום גדול בחסידות חב"ד יום 

ושנה לאחר מכן ביום יום הסתלקותו של הרבי הריי"צ זיע"א 

זה התחיל הרבי מליובאוויטש את נשיאותו, ובשל כך נפתח 

הכל בעיון בפסקה אחת בספר התניא העוסקת בשירת הים 

ובקריעת ים סוף, בשמחה. בפרק ל"א עוסק בעל התניא 

הוא רוצה להבין איך שמחה יכולה להיות  -ינת יבסוגיא מענ

דווקא מתוך ברצינות ולא בגלל אירועים חיצוניים אלא 

עם אירועים פנימיים. האם ניתן ברצינות להגיע  ותתמודדה

                                                           
האחת הרבה שמחה,  -יש שתי משמעויות במקרא  למילה 'רבה' אגב, 1

והשניה, כשם פועל, שהשמחה הולכת ומתרבה. "נבקעו מעיינות תהום 

למקום שבו האדם עוסק במרירות לבו, בריחוק שלו מעבודת 

ה', במקומות הקשים שהוא נמצא, בדברים שהוא רוצה 

להיות בשמחה עצומה. לפי  -ויחד עם זה ומתוך זה  ,להדחיק

המושג  התניא, היכולת להגיע לזה, הקוד של זה הוא עצם

יציאת מצרים. זה נשמע מוזר בשמיעה ראשונה, אבל זה עומק 

המושג 'יציאת מצרים'. הסוגיה הזו מטרידה את בעל התניא 

  -הספר  מתחילתו שלכבר 

ְנָיא סֹוף ּתַ ק ]ּבְ רֶׁ ה[: ג' ּפֶׁ ִנּדָ  (נשמה יורדת אל הגוףהלפני ש) ּדְ
יִעים ּבִ ִהי אֹותֹו, ַמש ְ יק, ּתְ ִהי ְוַאל ַצּדִ ע,רָ  ּתְ ל ַוֲאִפּלוּ  ש ָ  ָהעֹוָלם ּכָ

ּלוֹ  יק ְלךָ  אֹוְמִרים ּכֻ ה ַצּדִ יךָ  ֱהֵיה ַאּתָ ֵעינֶׁ ע. ּבְ ָרש ָ  ּכְ

ָהא ְלָהִבין, ְוָצִריךְ  ַנן ּדְ ק ]ָאבֹות ּתְ רֶׁ ִהי ְוַאל [:'ב ּפֶׁ ע ּתְ ְפֵני ָרש ָ  ּבִ

ֵעיָניו ִיְהיֶׁה ִאם ְוַגם, ַעְצְמָך. ע, ּבְ ָרש ָ  ָעֵצב, ְוִיְהיֶׁה ְלָבבוֹ  ֵיַרע ּכְ

ְמָחה ה' ַלֲעֹבד יּוַכל ְוֹלא ש ִ  ְלָבבוֹ  ֵיַרע לֹא ְוִאם ;2ֵלָבב ּוְבטּוב ּבְ

ָלל לֹום ַחס ַקּלּות ִליֵדי ָלבֹוא ָיכֹול ִמזֶּׁה, ּכְ  .ְוש ָ

זו הכותרת של ספר התניא ומי שלא שם לב לזה מפספס המון. 

השאלה שמטרידה את בעל התניא בכותרת ספרו היא איך 

ודווקא  ,בעבודת ה' ובשמחה שלא נפסקתחיים ברצינות 

עצמית עוסקת מגיעים להמון שמחה. הרי העבודה ה ממנה

בחולשות של האדם, במוגלה שיש בו פנימה, בפצעים, 

בנקודות שלא נעים ולא רוצים לגעת בהם. כשאנחנו מתארים 

הליצן של פורים  -שמחה אנחנו מתארים הרבה פעמים בריחה 

רוצים לברר בירור הרי ואנחנו שוכח הכל אז הוא שמח... 

עומק המושג כאמור אמיתי, שלפי הקוד של בעל התניא זהו 

'יציאת מצרים' וזה מופיע בפרשה שלנו, לא לפני כן. יציאת 

עד לנקודות ולרגעים הכי את עצמך מצרים היא היכולת להכיר 

 בלי משחקים ובלי בלופים. ,קשים

יסוציאציה', יש מושג פסיכולוגי חשוב מאד וידוע בשם 'ד

'אסוציאציה'. זה מצב של שקר, של  -שמשמעותו היא ההפך מ

ניתוק, שאדם מפתח בדרך כלל כדי לחיות, כשהוא מעדיף לא 

כן לגעת  ועל מנתלגעת בנקודות האמיתיות והכואבות שבחייו, 

מעיינות התהום ביר שם שמס וזה היה כנגד "רבה עת האדם", ורש"י -רבה" 

 התרבו.
 .והרי, הנחת היסוד היא שאי אפשר לעבוד את ה' שלא בשמחה ובטוב לבב 2
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בהם הוא צריך לחוות איזו מכה כואבת וקשה, 'לחטוף בומבה' 

 עשות סיבוב.מנסה ללפעמים אז הוא גם בחיים, ו

אנחנו  .ברור לכולנו שיש לנו בנפש איזה מנגנון הרגעה פנימי

בעבודה ברור שאבל מאידך  לא חסידים של כאבים עצמיים,

צריך להגיע  הרוחנית, הרבה יותר מאשר מבעבודה הפיסית,

לשם. ואני בכוונה מבקש לדבר על המושג הפנימי, על שמחת 

יכרות עצמית, בלי אבל מתוך ה -הנפש שלי עצמי עם הקב"ה 

 תרגילים, ולזה יקרא בעל התניא בהמשך 'יציאת מצרים'.

 רבה מחהשב -נפש ממיצריה היציאת 

בפרק כ"ט מרחיב בעל התניא על כך שהאדם צריך לעסוק 

אבל "הוי שפל רוח", בביטוש נפשי, לגעת בנקודות הקשות, 

לא להיות במצב הנפשי הזה זמן מוגדר. מצד אחד להגדיר לזה 

הוא  , בפרק ל"א,ואז לא לפחד מזה,אבל מצד שני גם כל הזמן 

 -אומר כך 

עּוב  ַתְכִלית ָהִרחּוק ֵמה' ְוַהּתֵ ֲאִני ּבְ ֶׁ ל ַמה ש ּ ה, ּכָ ַרּבָ ן ַאּדְ ְוִאם ּכֵ

דֹול יֹוֵתר, ְוָהַרְחָמנּות  ָגלּות ּגָ י ּבְ ּבִ ש  ָהֱאֹלִהית ש ֶׁ ּקּוץ, ֲהֵרי נֶׁפֶׁ ְוש ִ

ִתי ְוחֶׁ  ל ְמַגּמָ ים ּכָ דֹוָלה ְמֹאד. ְוָלזֶׁה ָאש ִ יָה ּגְ ְפִצי ְלהֹוִציָאּה ָעלֶׁ

ם  יָה, ֹקדֶׁ ְנעּורֶׁ ית ָאִביָה ּכִ ל ּבֵ יָבּה אֶׁ לּות זֶׁה ַלֲהש ִ ּוְלַהֲעלֹוָתּה ִמּגָ

ת ִעּמֹו  דֶׁ ַרְך ּוְמֻיחֶׁ אֹורֹו ִיְתּבָ ת ּבְ לֶׁ ָהְיָתה ִנְכלֶׁ גּוִפי, ש ֶׁ ה ּבְ ש ָ ְתַלּבְ ּנִ ש ֶׁ

ת ּבוֹ  דֶׁ לּוָלה ּוְמֻיחֶׁ ֵהא ּכְ ן ּתְ ה ּכֵ ַתְכִלית. ְוַגם ַעּתָ ַרךְ  ּבְ ]זה  ִיְתּבָ

כל רצונו של הקב"ה שנתאווה שתהיה לו דירה פה 

בתחתוניים. כל מגמת הבריאה היא הירידה לצורך עליה, לצורך 
ן ההעלאה[ הֶׁ יש  ּבָ תֹוָרה ּוִמְצֹות, ְלַהְלּבִ ִתי ּבְ ל ְמַגּמָ ים ּכָ ָאש ִ ש ֶׁ , ּכְ

ר ְלֵעיל. ּוִבְפָרט בְּ  ְזּכָ ּנִ יָה ּכַ ִחינֹותֶׁ ר ּבְ ש ֶׁ ל עֶׁ ה, ִלְצֹעק ּכָ ִפּלָ ִמְצַות ּתְ

ר  ְסּגֵ ץ, ְלהֹוִציָאּה ִמּמַ ּקָ ֻ ש  גּוִפי ַהּמְ לּוָתּה ּבְ ר ָלּה ִמּגָ ּצַ ל ה' ּבַ אֶׁ

ים טֹוִבים,  ּוָבה ּוַמֲעש ִ ש  ִחיַנת ּתְ ַרְך. ְוזֹו ִהיא ּבְ ּוְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתּבָ

ק ה' לִ  יב ֵחלֶׁ ֵדי ְלָהש ִ ה ּכְ עֹוש ֶׁ ים טֹוִבים ש ֶׁ ֵהן ַמֲעש ִ ְמקֹוָרא ש ֶׁ

ָכל ָעְלִמין א ּדְ ְרש ָ  .ְוש ָ

ְהיֶׁה ֲעבֹוָדתוֹ  ל ָיָמיו  ְוֹזאת ּתִ הּכָ ְמָחה ַרּבָ ש ִ ]התניא מדייק מאד  ּבְ

ְמַחת  [-באופייה של השמחה, מהי השמחה הרבה הזו  ִהיא ש ִ

יָה  ְנֻערֶׁ ית ָאִביָה ּכִ ל ּבֵ ָבה אֶׁ ֹתָעב ְוש ָ ֵצאָתּה ֵמַהּגּוף ַהּמְ ש  ּבְ ַהּנֶׁפֶׁ

ש ְ  ל ָיָמיו ּבִ ַעת ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה, ּוְכַמֲאַמר ַרַז"ל, ִלְהיֹות ּכָ

ְבָיה.  ִ לּות ְוַהש ּ ֵצאת ֵמַהּגָ דֹוָלה ּכְ ְמָחה ּגְ ּוָבה, ְוֵאין ְלָך ש ִ ְתש  ּבִ

ל  ֵבית ָהֲאסּוִרים ּוְמֻנּוָ ְבָיה ְוטֹוֵחן ּבְ ִ ש ּ ָהָיה ּבַ ְך ש ֶׁ לֶׁ ן מֶׁ ל ּבֶׁ ְמש ַ ּכִ

ה, ְוָיָצא לַ  ּפָ ַאש ְ ךְ ּבָ לֶׁ ית ָאִביו ַהּמֶׁ ל ּבֵ י אֶׁ ]והנה כעת  .ָחְפש ִ

ּקּוצֹו ְוֵתעּובֹו, ּוְכמֹו  [-מגיעים אל העיקר  ש ִ ַהּגּוף עֹוֵמד ּבְ ְוַאף ש ֶׁ

ִחְוָיא א ּדְ ּכָ ִנְקָרא ַמש ְ זַֹּהר ּדְ תּוב ּבַ ּכָ י ַמהּוָתּה ]עור הנחש[ ש ֶׁ , ּכִ

ְהפַּ  ֲהִמית לֹא נֶׁ ש  ַהּבַ ל ַהּנֶׁפֶׁ ה, ְוַעְצמּוָתּה ש ֶׁ ָ ֻדש ּ ּקְ ֵלל ּבַ ְך ְלטֹוב ִלּכָ

ְמָחָתּה יֹוֵתר ֵמַהּגּוף  ש ִ ֹמַח ּבְ ֵעיָניו ִלש ְ ֹו ּבְ יַקר ַנְפש  ל ָמקֹום ּתִ ִמּכָ

בֹון ַהּגּוף. ִעּצְ ש  ּבְ ְמַחת ַהּנֶׁפֶׁ ל ש ִ ב ּוְלַבְלּבֵ ּלֹא ְלַעְרּבֵ ְבזֶׁה, ש ֶׁ  ַהּנִ

ִחיָנה זֹו  חד ובלי ]זו הכרה עמוקה עד הסוף בלי לפְוִהּנֵה ּבְ

ִחיַנת ְיִציַאת  להתבלבל ומזה להגיע לשמחה רבה[ ִהיא ּבְ

הּ  ֱאַמר ּבָ ּנֶׁ , : "ִמְצַרִים, ש ֶׁ מּוּהַ ִלְכאֹוָרה הּוא ּתָ י ָבַרח ָהָעם". ּדְ ּכִ

י  ָחם ָחְפש ִ ּלְ ֹזאת? ְוִכי ִאּלּו ָאְמרּו ְלַפְרֹעה ְלש ַ ה ָהְיָתה ּכָ ָלּמָ

חָ  ּלְ ]למה יציאת מצרים היתה ם? ְלעֹוָלם, ֹלא ָהָיה ֻמְכָרח ְלש ַ

ריחה ולא בנחת? הרי מצרים לא צריכה להיות באופן של ב

ו את ישראל מרצונם החופשי אלא רק אחרי שהם קבלו שחרר

. רגע לפני מכת הבכורות פרעה כמה וכמה מכות כואבות

מגרש את משה 'בחרי אף', והנה רגע אחרי השחרור המצרים 

ינו כי שילחנו את אום מתעשתים ואומרים "מה זאת עשפת

לא שילחו את ישראל מעצמם! וזהו והרי הם  - ישראל מעבדנו"

'בשלח פרעה את העם'. אז האם פרעה  -הפרשה  שמה של

אנו בעצמנו. הרי קשרנו את השה, צשלח את העם או שאנחנו י

לוהי מצרים, השארנו מאחורינו ארבע חמישיות -שחטנו את א

 20%-ת מטכ"ל של השל אחים שלא זכו לצאת ואנחנו הסייר

 והרי הקב"ה -שכן זכו לצאת. אז 'בשלח פרעה'? 'ברח העם'? 

אחרי כן כלה גרש יגרש "ו -עצמו גם אומר שזו התכנית שלו 
ֹות  [-זה". אז מה הרעיון? אתכם מ ַנְפש  ּבְ ָהַרע ש ֶׁ ֵני ש ֶׁ א ִמּפְ ּלָ אֶׁ

ָמאִלי ְ ָחָלל ַהש ּ ָתְקפֹו ּבֶׁ ָרֵאל ֲעַדִין ָהָיה ּבְ ת מצרים ]יציא ִיש ְ

י ֹלא לא נצא משם[ -לא כך  יפזון כי אםצריכה להיות בח , ּכִ

ְפָצם ָהְיָתה ָלֵצאת  ָתם ְוחֶׁ ן ּתֹוָרה. ַרק ְמַגּמָ ְסָקה זֲֻהָמָתם ַעד ַמּתַ ּפָ

טְ  לּות ַהּסִ ם ָהֱאֹלִהית ִמּגָ ִהיא ֻטְמַאת ִמְצַרִים,  ָרא ַאֲחָראַנְפש ָ

ַרךְ  לא באמת היו במציאות של ]עם ישראל . ּוְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתּבָ

'פסקה זוהמתם'. מי שלא לומד את הפרשה שלנו כך יכול 

 םלהגיע לתסכולים נוראיים ממנה. עוד לא הסתיימה קריעת הי

, ועבור לפני העם עביר אותם למרהסיע אותם ומומשה כבר מ

זה דקה אחרי כן,  -ידיהם מהתורה  שרפו -'עוד ומעט וסקלוני' 

יאמינו בה' וזה קורה? מצד אחד " הרבה זמן. איךלא בעוד 

, והקב"ה אומר למשה "מה תצעק אלי דבר אל ובמשה עבדו"

"לא עת להאריך בתפילה כדאי הם וזכות  -בני ישראל ויסעו" 

זה  - ()רש"י שםאמינו בי ויצאו ממצרים" אבותיהם והאמונה שה

על שפת הים, עשרים אחוז מאלו בשירת הים עם שנמצא 

, וגם אלו היו מי שנשארו אחרי ת החושךשהיו במצרים ערב מכ

כמעט מאה שנות שואה, ושם הם מגיעים לא לשמחה של כל 

י פלצריך לזכור שיום שביעי של פסח,  'שמחה רבה'.-חג אלא ל

כל המנהגים, הוא יום של משיח. מימונה, סעודת משיח וכו', 

"מגדול ישועות מלכו ועושה חסד  -שירת דוד בהפטרה 

ת לא במילים "ה' ימלוך לעולם ועד" מסתיימ למשיחו". השירה

ביזת הים, "ויסע משה את ישראל מים סוף", -מצופה אלא בכ
י נוסעים למרה, נופלים. מה הרעיון בזה?[  , ּוְכִדְכִתיב: "ה' ֻעזִּ

י ּוְמנּוִסי" וגו', ְוהּוא  ּבִ ּגַ יֹום ָצָרה" וגו', "ִמש ְ י ּוְמנּוִסי ּבְ ּוָמֻעזִּ

ְמָאה ִמן ָמנֹוס ִלי וגו'. וְ  ֲעִביר ה' רּוַח ַהּטֻ ּיַ ש ֶׁ ָעִתיד, ּכְ ָלֵכן לֶׁ

ם ה'"  י הֹוֵלְך ִלְפֵניכֶׁ ִתיב: "ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ ץ, ּכְ ָהָארֶׁ

  וגו'.

ּוָבה זֹו  ש  ִחיַנת ּתְ שאני יודע איפה אני כזו ]תשובה ְוִלְהיֹות ּבְ

אבל כל מגמתי ורצוני  ,נמצא ומכיר את תוקף נפשי הבהמית

פצי הם לצאת מהיצרים שלי, מגלות הסטרא אחרא, יחד עם וח
ֵאת  זה שאני מכיר ביכולת שלי ליפול[ ר ש ְ תֶׁ יֶׁ ר עֹז ֵמֻעְמָקא ּבְ תֶׁ ְויֶׁ

א ִלּבָ ש   ּדְ ְמַחת ַהּנֶׁפֶׁ ְמָחה ,ְוַגם ש ִ ת אֹוָרה ְוש ִ פֶׁ תֹוסֶׁ ה ּבְ  ִתְהיֶׁ

את אצלך בפנים ואתה צ]כשאתה תופס שהנפש האלוקית נמ

שצריך ואתה יודע עד כמה הקב"ה אוהב  יודע לבטש את מה
ל כמו שאתה, ואתה לא בורח מכלום![ אותך יב אֶׁ ר ָיש ִ ֲאש ֶׁ , ּכַ

בֹונֹו ִויגֹונֹו  ַעת ּוְתבּוָנה, ְלַנֲחמֹו ֵמִעּצְ ]לא בגלל יגון חיצוני ִלּבֹו ּדַ

 אלא תסכול פנימי. ל"ע יש אנשים שמאבדים כך את הדעת
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ת כו', ֵלאֹמר כַּ  .כשאינם מבינים את זה[ ר ְלֵעיל: ֵהן ֱאמֶׁ ְזּכָ ּנִ

ת ַעְצִמי יִתי אֶׁ לא אני בראתי את עצמי. ] ַאְך ֲאִני ֹלא ָעש ִ

 עלי הן שלך, אמנם הבחירה היא שלי.ויות היוצרים רבש"ע, זכ

נמצא במציאות שהוא כבר בוחר ונזכור שמדובר באדם ש

הוא מכיר את  -והוא יודע שנפשו הבהמית היא בתקפה  בטוב,

  .עצמו[

 ים מול ברואי יבשהברואי 

גם , אבל לא כולם זוכרים שזה כולם זוכרים שמצרִים זה ֵמצִרים

ת החכמה, ים החכמה, את הדעת, את אמבטא ם. הים י  -מיצר

מקום שאיננו נטמא. הדגים לא את הלהם סוף,  ןהמים שאי

תכונה הוא מקור הטהרה. לברואי המים יש הים מתו במבול, 

 הםשאצל ברואי היבשה, ככל  -הפוכה מברואי היבשה 

ומם זקוקים ליבשה פחות. הדומם ניצב ד מפותחים יותר הם

כלפי על גבי האדמה ללא תנועה, הצומח כבר נע ומתפתח 

ובב והעוף יכול לעוף. האדם תסמעלה ואילו החי כבר יכול לה

. לעומת זאת אצל ברואי הים ולפעמים נוחת כבר טס בשמיים

ה ים, אללמעלה נמצאים הדגים הקטנים, הגוּפ -זה להיפך 

היצורים הרציניים, הלוויתנים, אילו הכתומים עם הפסים, ו

מפותח  'יםבמצולות, במעמקים. ככל שאתה 'ברוא נמצאים 

"ומלאה  3יותר, אתה קולט יותר את הצורך שלך במקור חייך.

הכל אחד, זו למעלה  -הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" 

הדעת שמתפרטת למידות. בדר"כ מסבירים שאלו הן שבע 

יות בכיוון אהבה, יראה וכו', כשכל מידה כזו יכולה לה -המידות 

כשיצאנו ממצרים, לא יצאנו מגלות ו החיובי או ח"ו השלילי,

 המידות. רק הדעת יצאה מהגלות. נסביר;

בשביעי של פסח, אם מצרים רצתה לשים מיצר על הים. 

חושבים על זה לעומק, קריעת הים לא היתה נס אקראי שנבחר 

שנוכל לחצות את הים. לכאורה, הקב"ה גם היה יכול על מנת 

להביא לנו רחפנים כדי שנעבור מעל הים או כל נס אחר שישיג 

דגיש את הטעות ויש גם להאת המטרה של חציית המכשול. 

זה לא שברחנו ממצרים ומפרעה  -שתמיד לימדו אותנו 

ופתאום היה שם ים שצריך לחצות אותו עם מצופים או עם 

 -וי של הקב"ה היה והצי -דיוק הפוך קיאקים. ב

עַ  ִּ֣ ם ִלְפֵניּ֙ ּבַ ָּ֑ ין ַהּיָ ל ּוֵבִּ֣ ֵּ֥ין ִמְגּדֹֹּ֖ ת ּבֵ ִחיֹרֹ֔ י ַהַֽ ִּ֣ ֲחנּוּ֙ ִלְפֵניּ֙ ּפִ ַֽ בּו ְויַ ֻֻׁ֗ ל ְוָיש 

ּו ַעל ֹו תֲַַֽחנֹּ֖ ן ִנְכחֵּ֥ ם ְצֹפֹ֔ ַֽ  )י"ד, ב'( .ַהּיָ

עם ישראל יוצא ממצרים ונכנס בכוונה למקום בו נמצאת 

והיה זה עוד  -'לופ'  נכנס לתוךראתם הגדולה של המצרים, י

מבחן אדיר באמונה לעם, שעמדו בו ולא שאלו שאלות אלא 

אמרו "כדאי הוא בן עמרם". כלומר בקיעת הים והכניסה לים 

שנכנס  ים והמיצר יםתוך הוהפיכתו ליבשה ולעבור ביבשה ב

מעלה אותנו למקום שהוא מהות יציאת מצרים. זו  - לתוך הים

זה עצם הענין, אלא , לצלוח את המכשול לא היתה דרך טכנית

 זה ה'שמחה רבה', זה מה שמייצר 'שירה חדשה'. 

                                                           
)ברכות  ל של השועל והדגים שמביא רבי עקיבאזה גם הפשט של המש 3

 .ס"א(

לטוב יש את המיצר הרע ולרע  -בעולם שלנו תמיד יש מיצרים 

יש את המיצר הטוב ואנחנו נמצאים בשניהם גם יחד. יש רק 

דרך אחת לצאת מזה והיא לא לצאת מזה בכלל אלא להתחבר 

המקור, אל דעת אלוקים. כשאדם  חזרה אל הדעת, חזרה אל

מאבד חלילה את הדעת הוא לא מכיר את הסכנה שהוא יכול 

 להיכנס אליה. וזה כל כך חשוב לדבר על זה.

 כאן בונים -סכנה 

התניא נקרא על ידי מחברו אדמו"ר הזקן "ספר של בינונים". 

 -אילו אני הייתי צריך לתת לו שם ככל הנראה הייתי כותב 

, אלא זה מלשון Dangerרק  "סכנה, כאן בונים!". סכנה זה לא

 -ומחבק "ותהי לו סוכנת" )מל"א, א', ד'(. אין מקום יותר חם 

. וכשבונים אפשר גם להיפגע וגם פה ניםובאבל תהיה מודע ש

לפגוע, ומי חושב שאצלו אין סכנה, יכול להמשיך את משחקי 

ההדחקה שלו אבל לשמחה הוא לעולם לא יוכל להגיע. ר' אשר 

"והסר שטן מלפנינו ומאחרינו". -אומר פשט ב היהזצ"ל פריינד 

"הסר שטן מלפנינו" הכוונה היא כאשר יש לאדם יצה"ר והוא 

הסר שטן מאחרינו" ", ואילו מלנפול נזהר והקב"ה מציל אותו

זה אחרי שהקב"ה הציל אותו, שלא יהיה זחוח על ההצלחה 

שלו, שלא תהיה לו גאווה על זה שהוא הצליח להתגבר. זה נס 

 שהקב"ה הציל אותך הפעם. זה לא אתה. גלוי

  -ממשיך התניא 

ת ַעְצִמי...  יִתי אֶׁ ֹזאת, ְלהֹוִריד  ֲאִני לֹא ָעש ִ ה ה' ּכָ ה ָעש ָ ְוָלּמָ

ַרךְ  ק ֵמאֹורֹו ִיְתּבָ א ְוסֹוֵבב 4ֵחלֶׁ ַמּלֵ ּה  ַהּמְ א ַקּמֵ ל ָעְלִמין ְוֹכּלָ ּכָ

ִחְויָ  א ּדְ ּכָ ַמש ְ ֹו ּבְ יש  יב, ְוִהְלּבִ ָלא ָחש ִ ה ְסרּוָחה? ֵאין זֶׁה ּכְ א ְוִטּפָ

ש   ל נֶׁפֶׁ ה, ְלַהֲעלֹות ַלה' ּכָ ְך ֲעִלּיָ י ִאם ְיִריָדה זֹו ִהיא ֹצרֶׁ ּכִ

קְּ  ּמִ ֲהִמית ש ֶׁ יָה...ַהִחּיּוִנית ַהּבַ ת ֹנַגּה ְוָכל ְלבּוש ֶׁ  ִלּפַ

שמחה 'כי אתה תביא את השמחה הזו ל "ירידה לצורך עליה"זו 

הרבה יותר כי אור  .ור עליון, ואת האור הזה אתה תביא לא'רבה

הוא אור  , מתוך המשבר,כזה שיוצא מתוך הדיאלקטיקה הזו

"שירה -שלא היה לפני כן. הנצי"ב ב'העמק דבר' מבאר ש

חדשה שבחו גאולים" היא "ה' ימלוך לעולם ועד". כשבני 

ישראל עברו את הים היו צריכים ואף יכולים לכאורה לומר "ה' 

אמרו "ה' ימלוך" בלשון עתיד, וחז"ל ך עולם ועד" אבל הם ל  מ  

אומרים שהם בחרו לומר כך כדי להביע שגם לי יש עוד את 

העבודה שלי. כל יום יש שירה חדשה, השירה החדשה שיש 

היא אינסופית,  ,לך היום, בחיים, בעולם הזה, בדיאלקטיקה

היא שירה חדשה שעוד לא נבראה מעולם עד עתה. העם ברח 

נו בורחים היינו נשארים במצרים לעולם, ממצרים כי אם לא היי

ואני לא שקרן. אנחנו חייבים  להשתחרר מהתפיסה שמצרים 

היא רק מדינה גיאוגרפית שהיתה אימפריה לפני כך וכך שנים. 

זה נכון, אבל היא גם מציאות רוחנית, זה פשט בפרשה שכל 

יום ויום צריך לצאת ממנה. זו המציאות ההלכתית הפשוטה, 

וב מפורש בתורה "ומושב בני ישראל אשר ישבו וזה גם כת

! אא"כ אתה עצמך הוא אינסוף 'ינסוףאשל חלק 'אין דבר כזה  -ויש להדגיש  4

שנמצא בך והוא מופיע  ,ית' , מאיתוהאור שלומחלק ללא אתה הפרטי, אלא 
 .דרכך
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בארץ מצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה", וזה כולל גם 

את כל השנים שהיו לפני כן שהיינו בארץ כנען, לפי כל 

)כי בפועל לא היינו במצרים יותר ממאתיים ועשר שנים, המפרשים 

 .ואכמ"ל(

  -ואז מגיע הפסוק הבא 

וֹ  ם ַהּיִּ֣ צֶׁ ֹּ֖ עֶׁ י ּבְ יא ַוְיִהִ֕ ה הֹוִצִ֨ ָּ֑ ת ה'ם ַהזֶּׁ ִים  אֶׁ ץ ִמְצַרֹּ֖ ֵּ֥רֶׁ ל ֵמאֶׁ ָרֵאֵ֛ י ִיש ְ ֵנֵ֧ ּבְ

 )י"ב, נ"א( .ִצְבֹאתַָֽם ַעל

צריך תמיד לזכור. יציאת מצרים מתרחשת בשתי נקודות. בחצי 

 'בחצי הלילה' ה' היכה כל בכור, ואתהלילה וגם בחצי היום. 

ליל הסדר עשינו עוד במצרים כי רק מי שנמצא עדיין במצרים 

כאשר מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם... ולהרגיש שהוא 

רק הוא יכול לייצר 'שמחה רבה'. שם כבר הכינו  -כבר משוחרר 

הנשים והילדות את התופים בהן הן יצאו במחולות אחרי 

"בחצי הלילה" -קריעת הים. הרבי מליובאוויטש זיע"א מעיר ש

חנו "בחצי היום" זה נקודת האור. אנ-זו נקודת החושך, ו

למחרת בתודעה שלנו מציינים רק את הלילה ובחצי היום 

"חצי הלילה",  -אנחנו בדרך כלל ישנים )...(, אומר הרבי 

החושך, בא לומר לנו שגם מי שנמצא בשיא החושך של חייו 

יכול לצאת ממצרים ואילו "בחצי היום", האור, הא לומר לנו 

ייו לצאת גם הוא ח -שגם מי שנמצא בנקודת שיא האור בחייו 

ממצרים. ובין שתי הנקודות האלה צריך להיזהר שלא ניפול 

 .'שמחה רבה'יש ובבלוף, בשקר. יש שמחה, 

 -כל כך הרבה פעמים אנחנו נופלים בנפילות של פרעה וחילו 

"שילחנו" "עשינו", "מה זאת" וכיו"ב. למה מי אתה בכלל? מה 

 ? "עשינו", מה "שילחנו"

 בווהתרה  -אל פרעה בא 

  -פלא פלאות. הפסוק אומר  דבר 'פרי הארץ'מופיע בספר 

ר הּ֙  אמֶׁ ל 'ַוּיֹֹּ֤ ל אֶׁ א אֶׁ ה ּבֹֹּ֖ י מֹש ֶֹׁ֔ ַֽ ה ּכִ ְרֹעָּ֑ ת ּפַ י אֶׁ ְדּתִ ֹּ֤ י ִהְכּבַ ִלּבֹוּ֙  ֲאִנִ֞

ת יו ְואֶׁ ב ֲעָבָדֹ֔  )י', א'( ...ֵלִּ֣

דתי את לבו"? זה לא כי אני הכב -וצריך להבין. "בא אל פרעה 

נשמע הגיוני. ללכת אל פרעה כי הקב"ה הכביד את לבו? זה 

  -דוד? רש"י לכאורה לא מתיחס לזה אלא רק אומרעי

 . והתרה בו.ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה

כנראה שהוא עונה על התמיהה שלנו אבל צריך להבין איך, 

מה הוא מחדש במילים שלו? ברור שהכוונה היא  -וחוץ מזה 

תגיד לו,  -שמשה יתרה בפרעה. אומר הפרי הארץ זיע"א 

אמנם מתקרב, 'מתחמם', אבל ה פרעה'לה, אתה מפספס. את

א שם. כבר הבנת 'לכו נא הגברים', אתה בדרך אתה עוד ל

בוא תראה איך אני אז גם טפכם', אתה ממש מתקרב, 'להבין 

'מה אתה עכשיו  -ו כך לותגיד משה,  ,תתרה בו -מסדר לך הכל 

, זה תרגיל שאני עושה לך. התרה בו 'כי ?מרגיש 'על הגובה'

אני הכבדתי את לבו'. זה מה שתתרה בו. תגיד לו אתה מאבד 

לאבד את שלא את הדעת. אתה יכול להתחבר, לא רק 

                                                           
 .קהלת, ואכמ"לעל מגילת אחד לאחד וצריך לזכור שהתניא מבוסס ממש  5

לצאת מהמיצרים שלך ורק דבר אחד תוכל הבכורות אלא גם 

ש'אני  ,עוד מעכב אותך והוא התחושה שלך, המחשבה שלך

צאים כי אני שחררתי אותם'. מנהל פה העניינים. הם יו

תשחרר ותבין שגם את האפשרות להתנגד לדרישותיו של 

הקב"ה הוא זה שנתן לך! גם את היכולת לבחור ברע  - משה

 זה הקב"ה נתן לך'. זו הדיאלקטיקה, זו השמחה הרבה.

 דבר הכל נשמעסוף 

קהלת חוזר הרבה פעמים על שאלה אחת, כמו שאומרים 

תחת השמש, הכל אין כל חדש  כי 'אז מה הקטע?', -הילדים 

של 'את התשובות המעצבנות האלה לנו ישן, וכל פעם עונים 

שתחת השמש אין חדש אבל מעל השמש יש, ואני,  'הדתיים

מה זה עוזר לי  אזאומר קהלת, תקוע פה בקומה למטה, 

שלמעלה יש חדש? מה אכפת לי שלמעלה יש נוף? בסוף 

  -המגילה אומר קהלת את המילים הבאות 

ָבֹּ֖  ֹוף ּדָ תסֵּ֥ ָמָּ֑ע אֶׁ ל ִנש ְ ת ר ַהּכִֹּ֣ ים ְיָראּ֙ ְואֶׁ ֹור תִָּ֣יוִֺמְצו ָהֱאלִֹהֹּ֤ מֹ֔ י  ש ְ ּכִ

ה כּ  ֹּ֖ םל ׇזֶׁ  )קהלת י"ב, י"ג(  .ָהָאָדַֽ

. כל התזות שאתה "סוף דבר הכל נשמע" -עכשיו תקשיבו טוב 

וכל המדעים  שאתה רוצה לדרוש רוצה לומר, כל הדרשות

, גם אם שאתה רוצה לחדש, הכל כבר נשמע, שמעו כבר הכל

אתה מגלה עוד איזו נקודה פה ושם. אתה רוצה להתחדש 

להים ירא ואת מצותיו -'את הא -באמת? יש רק דרך אחת 

שמור'. עכשיו אתה מחובר לדעת עליון וכך אתה מתחדש, כך 

הכל חדש. מי שתופס את המשפט הזה צריך לא י"ב פרקים 

 בניתי המון -אלא אלף מאתיים פרקי קהלת... שלמה אומר 

אבל מה יהיה עם הבן של מלך העיר הזאת  -דברים, בניתי עיר 

 -, עשיתי גינות ופרדסים )ואומר שם רש"י שהוא רומז לבנו, רחבעם(

ומבאר שם התרגום, וזה מרתק ללכת עם התרגום על קהלת 

'בניתי סנהדרין,  -לאורך פרק ב' במגילה לטיול בירושלים 

ף מישהו יבוא ויהרוס ', ובסוועשיתי את זה, ולקחתי אבנים וכו

יש דבר אחד שהוא שירה חדשה שבו  - 5, ואז הוא אומרהכל'

אני יכול להתחדש כל רגע והוא כל מגמת הבריאה, והוא מה 

שנתאווה הקב"ה שתהיה לו דירה בתחתונים "להוריד חלק 

מאורו ית' הממלא וסובב כל עלמין וכולא קמיה דלא חשיב 

ואל תפחד  - )תניא לעיל(" והלבישו במשכא דחוויא וטיפה סרוחה

אל תפחד  -לדבר חופשי. כך הוא מבאר בפרק כ"ט בתניא 

 לדבר, תשפוך חופשי. 

, אנחנו "בתפילת ערבית, אחרי המילים "ה' ימלוך לעולם ועד

  -אומרים 

ֱאַמר י ְונֶׁ ת ה' ָפָדה ּכִ ד ּוְגָאלו ַיֲעקב. אֶׁ ּנוּ  ָחָזק ִמּיַ  .ִמּמֶׁ

ב ופדה אותו מיד והפירוש הוא שהקב"ה גאל את יעק

 המחשבה שיש מישהו חזק ממנו. זו הגלות.
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 כמוני לא היה מעולםחידוש 

 -נחזור לתניא 

כָּ  ַמש ְ ֹו ּבְ יש  ה ְסרּוָחה,ְוִהְלּבִ ִחְוָיא ְוִטּפָ י ִאם ְיִריָדה  א ּדְ ֵאין זֶׁה ּכִ

ֲהִמית  ש  ַהִחּיּוִנית ַהּבַ ל נֶׁפֶׁ ה, ְלַהֲעלֹות ַלה' ּכָ ְך ֲעִלּיָ זֹו ִהיא צֹרֶׁ

קְּ  ּמִ ת ֹנַגּה וְ ש ֶׁ יָה...ִלּפַ  ָכל ְלבּוש ֶׁ

זה המתחם שלי פה בעולם, ואני מנסה לחדש ולעוף לשמיים ו

ולהמציא, ואז מגיע איזה אומיקרון קטן, זן חדש, "הזן את הכל", 

ואתה כבר לא יודע מי נגד מי ומה הולך, ושוב באה התשובה 

שירה ', תשובה רבה ועצומה, 'שמחה רבה'אדוני, יש  -ואומרת 

זה החידוש. הטיפה הסרוחה הזו היא  ,אצלך ,וזה פה 'חדשה

החידוש ואין עוד כמותו. יש משפט מפורסם של רבי נחמן 

  -שכבר הלחינו אותו 

לא היה  נשמתי פלא גדול, חידוש כמונילא ואני איש פ

 )שבחי מוהר"ן( .מעולם

'חידוש כמוני אין בעולם'. "סוף  -ועליך ועל כולנו  ,זה נאמר עלי

כבר הכל פרים כבר נכתבו בעולם? כמה ס -דבר הכל נשמע" 

 -ובפסוק שקודם לזה כתוב נכתב, 

ֵּ֥ר ה ְוֹיתֵ י ֵמֵהֹּּ֖מָ ִנִּ֣ ֵהָּ֑ר ּבְ ֹות ִהזָּ ים ֲעש ִ֨ הּ֙  ְסָפִרֹּ֤ ין ַהְרּבֵ ץ ֵאִּ֣ ַהג ֵקֹ֔  ְוַלֵּ֥

ֹּ֖ה ת ַהְרּבֵ ַֽר ְיִגַעֵּ֥ ש ָ   )קהלת שם י"ב( ּבָ

ה, הרבי הריי"צ זיע"א אמר שעוד יבוא ירעוד אמירה ועוד אמ

ינו שהדבר הגדול באמת הוא להגיד תהילים יום ואנשים יב

להים ירא ואת -בתמימות, יותר מכל הסוגיות בעולם. "את הא

הולכים עם פרעה לאט לאט ואומרים כבר  -מצותיו שמור" 

מתחילת פרשת בא 'עד מתי מאנת לענות מפני?'. בשבת 

'מתי  -האחרונה חשבתי על הפסוק הזה כשאמרו בתפילה 

עד מתי מאנת? אם תכנע מפני,  -' ימינו, בקרוב בתמלוך בציון

אתה מתהפך, אתה עצמך תצא ממצרים. משה אומר לפרעה 

את בת  גםאני הרי מתמחה בלהוציא פרעונים ממצרים,  -

פרעה כבר הוצאתי ממצרים עוד כשהייתי בתיבה. היא הוציאה 

אותי מהיאור ואני הוצאתי אותה ממצרים, מאבא שלך או 

 . 'את האלהים ירא -תיכנע  מאחיך. רק תיכנע, וכאשר

כי אני הכבדתי את  -לכן אומר לו הקב"ה למשה 'התרה בו 

לבו', וזה כל כך חזק כי אותם עבדי פרעה שאמרו לא מזמן "עד 

 -פתאום עכשיו מתהפכים  ,מתי יהיה זה לנו למוקש"

ךְ  ָהֵפֵּֽ֠ ֵַּֽֽ֠ בלְ  ַוּיֵ ה ַבִ֨ ְרֹעֹּ֤ ֲעָבָדיוּ֙  ּפַ ל ַוַֽ ם אֶׁ אְמרּוּ֙  ָהָעֹ֔ ינוּ  אתזִֹּּ֣  ַמה ַוּיַֹֽ  ָעש ִֹ֔

י ַֽ ְחנוּ  ּכִ ֵּ֥ ּלַ ת ש ִ ָרֵאֹּ֖ל אֶׁ נוּ  ִיש ְ ָעְבֵדַֽ  )שמות י"ד, ה'( .ֵמַֽ

שכנעתם את פרעה רגע הרי לפני  תגידו, אתם שפויים?

 ש'הטרם תדע כי אבדה מצרים', אז מה קרה פתאום?!

 עולמימשחק 

על הפסוק "למען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי 

  -, מבאר רש"י )שם י', ב'(במצרים" 

 שחקתי... התעללתי.

, שבמכת הארבה אומר הרבי מליובאוויטש זיע"א בשיחה

בחצר פרעה הפך עבד היתה זו הפעם הראשונה שכל 

ז לפתוח את . עד אז אף אחד מעבדי פרעה לא העלמיניסטר

זורק  פרעההפה שלו, ופתאום מתחילה אינתיפאדה פנימית; 

משה ואת את משה ואת אהרן, ובעקבות החרטומים 'ויושב את 

כל אחד מחברי  -אהרן.. מי ומי ההולכים וכו'. מה היה שם? 

עידת המפלגה ואמר לאשתו 'רק והביתה מו המרכז חזר

שתדעי לך שמה שעוד מעט תראי בחדשות, מי שהזיז שם את 

הדברים זה היה אני... במלא הענווה, ועם כל הצניעות..", כל 

עלה עם א ההוא מלמ'. ועכשיו במאן דאמר'אחד נהיה שם 

תספר באזני בנך ובן בנך איך שיחקתי'. ' -החוטים ואומר  

המשחק הוא לא להתעלל אלא להתרות בו 'אני הוא זה 

שהכבדתי את לב פרעה, אל תכעס עלי, זה סדר המשחק 

העולמי. אני הכבדתי את לבך כדי שתוכל לכפור בי כדי 

שהמגמה האלוקית תוכל להופיע עכשיו דרכך. קח את הכדור, 

תרים אותו ל'תשובה עצומה'. זה  ,ם אותו ל'שמחה רבה'תרי

 געוואלד.

והדרך לכך היא דרך גופי הלכות ובמעשה המצוות כפי 

 -שממשיך התניא ומסיים את הפרק

ּוָתן ... ש  ּה, ַעל ְיֵדי ִהְתַלּבְ ּלָ ה ש ֶׁ ּבּור ּוַמֲעש ֶׁ ָבה ּדִ ִחיַנת ַמֲחש ָ ֵהן ּבְ

ת ַהתּ  בֶׁ ּבּור ּוַמֲחש ֶׁ ה ּדִ ַמֲעש ֵ ן ִעְנַין ּבְ ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ ּיִ ֹוָרה ]ּוְכמֹו ש ֶׁ

ִריַאת ָהעֹוָלם[. ְוִאם  ְכִלית ּבְ ִהיא ּתַ ֲאִריכּות, ֵאיְך ש ֶׁ ַהֲעָלָאה זֹו ּבַ

י, ְלָכל  ְלּדִ ל ְיֵמי חֶׁ ִתי ּכָ ה ְמַגּמָ ְהיֶׁ ה, ְוֹזאת ּתִ ֱעש ֶׁ ן ֵאפֹוא ֹזאת אֶׁ ּכֵ

ת ּכָ י, ּוְכמֹו ש ֶׁ י רּוִחי ְוַנְפש ִ ן ַחּיֵ הֶׁ א". : "ּובּבָ ָ ש ּ י אֶׁ יָך ה' ַנְפש ִ ֵאלֶׁ

ַרְך, ְוֵהן  ְבּתֹו ְוִדּבּורֹו ִיְתּבָ ַמֲחש ַ י ְוִדּבּוִרי ּבְ ְבּתִ ר ַמֲחש ַ ֵ ַהְינּו ְלַקש ּ ּדְ

ְצֹות.  ה ַהּמִ ַמֲעש ֵ ה ּבְ ֵהן ּגּוֵפי ֲהָלכֹות ָהֲערּוכֹות ְלָפֵנינּו, ְוֵכן ַמֲעש ֶׁ

יַבת נָ  ֵכן ִנְקֵראת ַהּתֹוָרה "ְמש ִ ּלָ ש  ש ֶׁ , ִלְמקֹוָרּה ", פֶׁ רּוש  ּפֵ

ֱאַמר ּה. ְוַעל זֶׁה נֶׁ ְרש ָ ֵחי ֵלב: "ְוש ָ ּמְ ִרים ְמש ַ ּקּוֵדי ה' ְיש ָ )תניא, ". ּפִ

 פרק ל"א(

למדתי את פרק ל"א בתניא יותר מפעם ורק הפעם שמתי לב 

שהתניא פשוט אומר שכשלומדים את קריעת ים סוף ואת 

יציאת מצרים היא שירת הים מבינים את המושג 'שמחה רבה' ו

 .'שמחה רבה'

 אחוז אחריותמאה  –שליטה אפס 

 חזור לפסוקי הפרשה שלנו ונראה כמה שזה בולטעכשיו נוכל ל

 - שם

ת ְרֹע֘ה אֶׁ ח ּפַ ִּ֣ ּלַ ש ַ י ּבְ האם פרעה היה  .]זה קצת מעליב םָהָע   ַוְיִהֻׁ֗

א זה ששילח את העם?[ ים  ְולַֹֽ ּתִֹ֔ ִלש ְ ץ ּפְ רֶׁ ִּ֣ ְך אֶׁ רֶׁ ים ּדֶֶּׁ֚ ם ֱאֹלִהֻׁ֗ ָנָחִּ֣

ּוא  ֹוב הָּ֑ ֵּ֥י ָקרֹּ֖ שאנחנו עומדים להתלונן במדבר עוד  ]כל מהּכִ

ץ ארלו מתנו ב'ניתנה ראש ונשובה מצרים', 'מעט כנגד משה, 

 ולקחזה הכל בגלל ש -', 'טוב לנו עבוד את מצרים' וכו' מצרים

מסלול 'ח אותנו בוק. אם היה ל'מסלול של זקנים'אותנו ב

, מזמן כבר לא היה 'שופכים לאגר'מזמן היינו  'למיטיבי לכת
ן [...מנוע ים ּפֶׁ ר ֱאֹלִהֻׁ֗ י ָאַמִּ֣ ִּ֣ ֵּ֥בּו  ּכִ ֵּ֥ם ִמְלָחָמֹּ֖ה ְוש ָ ְרֹאתָ ם ּבִ ם ָהָעֵ֛ ֵחֵּ֥ ִיּנָ

ְיָמה  )י"ג, י"ז( .ִמְצָרַֽ
כי במיצר ים אין את הדיאלקטיקה זו, במיצר  -מה הסברה? 

או  ממכות,הים יש אוכל כל בוקר. אז מה אם מתים אחר כך 

הכל  יאור? קיבלת אוכל בסיר אזשמטביעים אותך אחר כך ב
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בסדר... ולמי שזה עושה לו אסוציאציה של שואה, אני דווקא 

אסוציאציה של היומיום לכל אחד ונתי שזה יעשה לנו והתכ

לפי פרעה, הפרעה שבי, העיקר הוא שהים יהיה סגור  - תנומא

בפניך. העיקר שתישאר ברוא יבשה ששולט בעניינים. שליטה. 

, ה. זה הקודאפס שליט -ולכן אני אבוא ואראה לך עכשיו 

 -ולכן גם אפס אשמה. אפס אשמה, אפס שליטה  זוכרים?

מאה אחוז אחריות. אנחנו זוכרים את הניסוח של בעל התניא? 

אז אני מגיע שיתי את עצמי", וזה כשאני עובד, "אני לא ע -

 לשמחה רבה, לא לשמחה שאנחנו מכירים. 

ב אֱ  ּסִֵ֨ תַוּיַ ים אֶׁ ֹּ֖ הָ  ֹלִהֵ֧ ְדּבָ ְך ַהּמִ רֶׁ ֵּ֥ ם ּדֶׁ יסָּ֑  ר ַיםָעֵ֛ ּו ְבֵנַֽ ֵ֛ים ָעלֵּ֥ ֲחֻמש ִ  ּוף ַוַֽ

ִים ץ ִמְצָרַֽ ֵּ֥רֶׁ ָרֵאֹּ֖ל ֵמאֶׁ  )שם י"ח( .ִיש ְ

ייתן לנו ה'ויסב' הזה עוד יעשה לנו מכה חזקה בהמשך, 

בומבה, אבל רק כך הוא מוציא אותנו לחרות. חז"ל אומרים כאן 

  -משפט לא יאמן 

מכאן אמרו רבותינו אפילו עני  .ויסב אלקים את העם

שמ"ר ) אל לא יאכל עד שיסב שכך עשה להם הקב"השבישר

 .)פ"כ, יח

שמענו? הסבה היא מהתורה ולא מדרבנן? אומר הכתב סופר 

זיע"א שמסובין הם בני חורין, רק מי שיודע שאין מצרים, אין 

יש רק הקב"ה.  -מיצרים אין כלום, הים מפה והמדבר מפה 

אצלי  איפה? אצלי. 'דבר אל בני ישראל ויסעו'. הוא נמצא

ברגליים. מה תצעק אלי? אתה מפריע להם משה רבנו, תן 

 להם עכשיו לגלות את האלוקות שבהם.

ת ֵ֛ה אֶׁ ח ֹמש ֶׁ ֵּ֥ ּקַ ת ַוּיִ יַע אֶׁ ִּ֜ ּבִ ַע ִהש ְ ּבִֵ֨ ֩י ַהש ְ ֹו ּכִ ף ִעּמָּ֑ ֹות יֹוֵסֹּ֖ י  ַעְצמֵּ֥ ֵנֹּ֤ ּבְ

ת ֲעִליתֵֶׁ֧ם אֶׁ ם ְוַהַֽ ְתכֶֹׁ֔ ד ֱאֹלִהיםּ֙ אֶׁ ד ִיְפֹקֹּ֤ ֹקִ֨ ר ּפָ ָרֵאלּ֙ ֵלאֹמֹ֔ ְצֹמתֵַ֛י עַ  ִיש ְ

ם ַֽ כֶׁ ה ִאּתְ ֹּ֖  )שם י"ט( .ִמזֶּׁ

פה עצמות יוסף. הרי  אין מי מהמפרשים שלא תמה מה עושות

עצמות כשיצאו, מה פתאום פה? המשה היה צריך לקחת את 

מה ראה? ראה ארונו של יוסף".  -חז"ל אומרים "הים ראה וינוס 

היא, ואני אגיד את זה הכי ברור  התחושה שלי ה הרעיון פה?מ

שמשה רבנו מבין שמה שצריך ללמד את העם הוא  - שאפשר

שאם הקב"ה משלח אותם, כלומר שהם צריכים לברוח, זה 

זה יביא את ו, אומר שהנפש הבהמית עדיין עומדת בתוקפה

קח והאנשים לדיכאון, לנפילה, ולכן מה שאני עושה הוא אני ל

הים ראה את יוסף  -את עצמות יוסף איתי. "הים ראה וינוס" 

. הוא "וינוס ויצא החוצה" החוצה ובורח מאשת פוטיפריוצא 

נקרא יוסף הצדיק כי הוא ידע שאם הוא יחזור לקחת מידיה את 

 -הבגד הוא יפול. הוא הכיר את מקומו, הוא לא שיקר לעצמו 

בכלא עצמי ם עשרה שנות לימוד יובגלל זה הוא הלך לשתי

 המצרי. זו הסיבה שבגללה הוא יוסף הצדיק.

 שפתייםערל 

עיים האחרונים על המושג 'ערל שפתיים'. ערל חשבתי בשבו

איך  -זה אטום. ערל איננו טמא. ערלה היא אוטם, אטימה. וצ"ל 

זה ערל שפתיים? איך מדברים כשאתה ערל שפתיים? צריך 

להבין לעומק. חבר'ה, האם באמת אנחנו חושבים שמשה רבנו 

לא ידע לדבר? איך הוא היה נסיך מצרים? איך הוא מלך על 

? משה שמעיד על עצמו "לא איש דברים אנכי", הספר מדיין

אז מה הבעיה שלו,  היחיד שהוא יכתוב יהיה ספר דברים.

  - כשמשה אומר לקב"ה קלינאות תקשורת?

ה ְרֹעַֽ י ּפַ ַמֵּ֥ע ֵאַלֹּ֖ יְך ִיש ְ ִים ְוֵאִ֕ ָפַתֹ֔ ל ש ְ ן ֲאִניּ֙ ֲעַרִּ֣  )ו', ל'( .ֵהֹּ֤

  -הקב"ה עונה לו 

ֵּ֥יָך ֱאֹלִהֹּ֖ים לְ  ה ְנַתּתִ ךָ ְרֵאֵ֛ ַֽ ה ְנִביאֶׁ ֵּ֥ יָך ִיְהיֶׁ ן ָאִחֹּ֖ ֲהֹרֵּ֥ ה ְוַאַֽ ַאּתִָּ֣ה . ַפְרֹעָּ֑

ל ר ֵאֹּ֖ת ּכָ ּךָ ְוַאַֽ  ְתַדּבֵֹ֔ ָּ֑ ִּ֣ר ֲאַצּוֶׁ לֲאש ֶׁ ר אֶׁ ִּ֣ יָךּ֙ ְיַדּבֵ ן ָאִחִ֨ ה ֲהרֹֹּ֤ ְרֹעֹ֔ )ז',  ...ּפַ

 ב'(-א'

בפעם הראשונה. המידע היחיד 'ציווי' המילה  הפה מופיע

שהוא  מפשט הכתובים שיש לנו על משה רבנו בשלב הזה הוא

יודע לדבר; כשהוא נער והוא יוצא ורואה שני אנשים עברים 

"ויאמר לרשע למה תכה רעך", כלומר הוא  -ניצים הוא אומר 

גם שופט לפי הסיטואציה מי הרשע וגם אומר לו. הוא יודע 

"הלהרגני אתה אומר כאשר  -לדבר יופי. עונה לו העברי ההוא 

שמשה הרג את  הרגת את המצרי". רש"י מביא שהכוונה היא

"ויירא משה ויאמר אכן  -המצרי אתמול באמירה. משה מפחד 

הוא הריגת  'הדבר'נודע הדבר". לאיזה דבר הכוונה? אם 

המצרי אז זה היה צריך להיות כתוב אחרי הפסוק הבא שבו 

התורה כותבת "וישמע פרעה את הדבר ויבקש להרוג את 

ת המצרי משה..."! למשה רבנו יש כח אלוקי, וכשהוא רואה א

הוא מבחין שאין איש יוצא משם ולכן הוא הורג אותו. למחרת 

כאשר העבריים ניצים לפניו ואומרים לו "הלהרגני אתה אומר", 

אתה באמירה שלך הגעת למקום מאד מסוכן, ומשה  -כלומר 

, זה מבין שהמקום המסוכן שהוא הגיע אליו הוא מקום הדיבור

ואין עוד  . זה המקום שיש לו כוחות אדירים ומופלאיםהדבר''

כח כזה בעולם, והכח הזה הוא מסוכן מאד ולכן הוא הולך 

לשתוק. יוסף הולך לעבודת המידות שתים עשרה שנה ומשה 

הולך לעבוד ששים וחמש שנים במדיין, עד שיגידו לו "כי מתו 

, ואז הוא חוזר ואומר )ד', י"ט( כל האנשים המבקשים את נפשך"

שום דיבור, אני לא רוצה  לקב"ה 'אני ערל שפתיים, אין לי כבר

יקוב הדין את ההר'. -לדבר זה מסוכן. הכח שלי הוא אחר, אני ב

 על הצורויוצאים ממנו מים. זה לא אהרן שמכה הוא מכה בצור 

. כוחו של משה הוא כל כך גדול ומופלא שמשה צריך בצוראלא 

 לעצור אותו. 

 !עד כאן משה,

)אוצר מדרשים וזאת הברכה מדרשים על מותו  כתוב במדרש מבהיל

, שבגיל מאה ועשרים בא ד'(ב, ח" , בית המדרשדפוס לבובשל משה, 

'אני -ה לקחת את נשמתו. אומר לו משה הקב"ה למשה ורוצ

'יש אדם שלא מת?' אומר  -אמר לו הקב"ה לא רוצה למות'. 

אברהם אבינו,  -אף על פי כן. מתחיל הקב"ה עם שמות  -משה 

'יצא ממנו עשו', וכך  -אומר משה 'יצא ממנו ישמעאל', יצחק 

'אני לא כמותם', בסוף  -הוא עובר אחד אחד ומשה אומר 

'משה, למה הרגת את המצרי  -ר הקב"ה למשה השיחה אומ

אתה הרגת כל  ע'רבש" -לפני מאה שנה?', אומר לו משה 

 -בכורי מצרים אני הרגתי רק מצרי אחד'. אומר לו הקב"ה 

 ! אתה ממית ומחיה?'משה, עד כאן'
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אתם חושבים שלמשה  -לעני"ד המדרש הזה בא לומר לנו 

ר על פני רבנו אין עבודה? שה'ענו מאד מכל האדם אש

האדמה' זו לא עבודה? אתם חושבים שיוסף הצדיק זו לא 

סטופ עבודה! משה רבנו עובד שבעים שנה -עבודה? זה נון

אני  -אומר לו הקב"ה ואז ואחרי זה הוא חוזר, ערל שפתיים, 

ואז  )"אתה תדבר את כל אשר אצווך..."(מעביר אליך את הציווי 

איטום ולכן אני הערלה תפסיק להיות ערלה. הציווי יפתח את ה

מצווה עליך לדבר. לך לפרעה ותעביר לו את הציווי, מילה 

במילה, את מה שאני אומר. אל תעביר לו רעיונות או דברים 

"ויקח וזה  תעביר אליו אלוקות נטו. אני אשמור עליך. -שלך 

משה את עצמות יוסף עמו"; הוא לוקח את עצמות יוסף ואומר 

ה, נכון? 'ויהי בשלח פרעה' "חבר'ה, המצב קש -לבני ישראל 

והוא רודף אחרינו ועוד רגע אתם תגידו "הלא טוב לנו עבוד את 

מצרים", וכת אחת תרצה לרדת לים ואחרת תרצה לחזור 

למצרים, קשה עם הכפילות הזו, נכון? אז הנה עצמות יוסף. 

הנה אני, אני החברא קדישא שלוקח את יוסף ארבעים שנה 

 ו 'שמחה רבה'. עכשיו תבינו מה ז - 'בדרך

זה שהים הופך ליבשה זה  -הים ראה וינוס' 'את זה 'ראה הים'. 

גם יוסף הצדיק זה הפוך  -הפוך מהטבע, אומר לו הקב"ה 

מהטבע, זה לא הטבע. זה שמחה רבה. יוסף הצדיק מתחיל 

מביא את דיבת אחיו ומסלסל בשערו שם הוא בפרשת וישב 

ק. רק כך טבעו והופך להיות יוסף הצדי עובד כנגדואז  -וכו' 

אבל  -חייבים ללמוד את הפרשות האלה. "סכנה כאן בונים" 

כי בכל רגע  -רק אז יש שמחה רבה, רק אז יש שירה חדשה 

ה שאני עכשיו ואני עושה את ה' 'ימלוך לעולם ועד', את המצו

יכול לקיים מעולם לא קיים לפני אדם! גם אם אלו התפילין של 

ה חושב שאתה מחדש, זה חידוש, ואילו התזה שאת -סבא שלי 

ומזה אתה יכול  - זה "כי הכבדתי את לבו", זה "הכל נשמע"

לבוא לידי תסכול כי אולי אחרי יבוא בן ויקח לי את העיר ויאבד 

תחדש! כל  -. אז מה לעשות? אותה ויהרוס לי את הפרדס וכו'

"זה אלי ואנווהו אלהי אבי וארוממנהו"  -שניה וכל רגע תחדש 

 .)שבת קל"ג:(צוות התנאה לפניו במ -

 וקא מתוך מיצרי היםרבה דושמחה 

ני ישראל באני מבקש לסיים במשפט אחרון. אני לא חושב ש

ארבעה אחים מתוך שהיו יכולים להיות בשמחה בשירת הים כ

לא יצאו ממצרים, גם הרמב"ן אומר על של כל אחד חמישה 

"ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה" שהיא היתה צריכה 

התחילו לענות ולומר להם על כל משפט כי הם נשברו שם, הם 

וכל הנשים עודדו אותם  מריםלבכות, הם לא יכלו להמשיך ואז 

ודווקא מהמקום הזה באה השמחה הרבה.  -להמשיך לשיר 

 -'שמחה רבה' זו לא שמחה פלוס, זה לא שלשה ק"ג שמחה 

היא מתעצמת  - ויותר מזה ,זו שמחה שלא תלויה בשום דבר

ַמלֵ מעצם הגלות. איך זה שחלק מאורו האינסופי  סֹוֵבב ַהמְּ א וְּ

ה  ִטּפ  י א וְּ ִחוְּ א דְּ כ  ַמשְּ ִבישֹו בְּ ִהלְּ ִשיב, וְּ ל א ח  ֹכל א ַקֵמּה כְּ ִמין וְּ לְּ ל ע  כ 

ה רּוח   -ואני עכשיו מייצר חידוש בעולם, אני בורא בעולם  - סְּ

 . זו מציאות אחרת לגמרי.'שמחה רבה'עכשיו יש 

בפסוקים פה למרות שאפשר להמשיך עוד הלאה  נעצור

ולראות בלי לפחד שכשמדברים על פרעה מדובר על הפרעה 

ופרעה ' -ולראות את הכל בתוכנו  ,שבתוכי, על ההנגדה הזו

סיפור שקורה לנו בכל זה האין . 'ויהפך לבב פרעה', 'הקריב

יום? בבוקר אמרת לעצמך 'שופוני ככה', ואחרי הצהרים 

 ולמה? רק בגלל שאתה רוצה שמחות קטנות -.. '.שופוני ככה'

 אבל מסודרות, ואין לך כח ל'שמחה רבה'? 

את הפרק הזה אנחנו אומרים כל יום, גם בפסוקי דזמרא ורק 

ערב אל ה' אלהינו ה' אחד", איתו מגיעים לסיום "שמע ישר

להגיע לשמחה הרבה הזו, כי  לייחד את ה' זה ובוקר, לייחוד ה'.

החושך הוא לא ייחוד ה'. ייחוד ה' זה לראות איך כל אחרת זה 

שהיא בעלת הבית  נפש בהמיתזו  - ם, זה לא שני ילדיםהמעצי

 -שיבוא הרגע נפש אלוקית, עד על 

ת... ְמָאֹּ֖ה ַאֲעִבֵּ֥יר ִמן ְואֶׁ ּוַח ַהּטֻ ץ רֵּ֥ רֶׁ  )זכריה י"ג, ב'( .ָהָאַֽ

י... ַֽ ת ּכִ ָעהּ֙ אֶׁ ץ ּדֵ רֶׁ ה ָהָאֻׁ֗ ים ה' ָמְלָאִּ֣ ַֽ ם ְמַכּסִ ֵּ֥ ִים ַלּיָ ֹּ֖ ּמַ )ישעיהו י"א,  .ּכַ

 ט'(

 -ואז 

יֵמֵּ֥י ֵצאְתָךֹּ֖  ֹות ּכִ ֹּּ֖נּו ִנְפָלאַֽ ִים ַאְראֶׁ ץ ִמְצָרָּ֑ רֶׁ ִּ֣  )מיכה ז', ט"ו( .ֵמאֶׁ

ולכן הענין של העתיד ושל המשיח זה דווקא בזמן של קריעת 

ים סוף, כי זה רמז לעתיד, זה להרגיש קצת משיח. אומרים 

שכידוע בשביעי של פסח לא זיע"א בשם האדמו"ר הצמח צדק 

חדש, אבל מברכים שהחיינו. לפי הפשט זה בגלל שזה לא חג 

בעומק אומר הצמח צדק שכל מי ששיש לו הרגש פנימי בתוכו, 

מרגיש ביום הזה התנוצצות אורו של משיח, ולכן נזהרים מלבך 

שהחיינו כי שהחיינו מברכים רק כשזה בנגלה ממש. זה עדיין 

וכשזה יהיה בנגלה ממש ויבוא משיח אז נברך  -לא חג חדש 

 שהחיינו.

 

 

 

  

 השיעור מוקדש לע"נ

 ,ה"ע משה יוסף ר"ב צ'רנא שרה לאה

 ,ה"ע יעקב דוד ר"ב בלה

 ז"ל, שרה בן גבריאל

 ,V"ע קדיה בת מיכל

  לרפואתלהבדיל 

 , צירל מאטיל רבקה בת איטה

 תהילה דבורהולבתה  שרה בת יעל עליזה

 , שנולדה לה במז"ט

 רות בת טליה

 דבורה בתעדנה 

 פרקש והרמן להצלחת משפ'

 וואטסאפ להקדשת שיעורים ניתן לפנות בהודעת 

 054-7500516 –לעמנואל 

 


