
א תוכן ומהות הגילוי של יציאת מצרים 

קריעת ים סוף ומתן תורה, ובמה שהם נחלקים 
זה מזה

הנה צריכין להבין הענין של קריעת ים סוף, דלפי המבואר היה 
שם גילוי אלקית נורא ונשגב ד'בכבודו נגלה עליהם והיו מראין 
)רש"י  נביאים'  אותו באצבע וראתה שפחה על הים מה שלא ראו 
ויש להבין  שמות טו, ב(, ועם ישראל השיגו זאת ואמרו שירה לה', 

יציאת  בשעת  הא  מצרים  יציאת  מבשעת  יותר  שמה  ניתוסף  מה 
מצרים כבר היה גילוי אלקית דה' נתגלה בכבודו ובעצמו, וביותר 
יש להבין דאם אכן באמת היה שם גילוי גדול מפני מה לא היה זה 

בשעת יציאת מצרים.

ובפשטות י"ל דהם ב' ענינים דביציאת מצרים היה הגילוי שה' 
בני  את  שהוציא  מה  ע"י  העליונים  וכוחות  המזלות  על  שולט 
ישראל מתחת יד מצרים, וישראל היו משועבדים להם ע"פ מזל 
וטבע, ובקריעת ים סוף היה הגילוי שה' שולט על הטבע הגס ע"י 
שהיפך את הים ליבשה, וזהו שני ענינים שהיו צריכין לברר שה' 
שולט על המזל ועל הטבע. ובאמת כבר מבואר ענין הזה שיש ב' 
מיני ניסים, ב'גבורות ה'' )פרק ז'( שמבאר שם ששינוי המזל היא 
נס גדול יותר משינוי הטבע, ומתמה על הרמב"ן שמשמע מדבריו 

ששינוי הטבע היא נס יותר גדול.

במדריגה השביעית נמשך הנס להיות יותר 
בחוש

וביותר עומק להבין הענין של קריעת ים סוף, שהיה בדוקא ביום 
השביעי מיציאת מצרים וזהו וודאי אינו במקרה, אמנם ידוע הענין 
מה שבכל דבר יש שבע מדריגות, שמתחילות במדריגה ראשונה 
ובמדרגה  האור  גילוי  היא  ראשונה  ומדריגה  בשביעי,  ומסתיים 
השביעי היא כשנקלט האור בהכלי, והיא דרגת ה'מלכות' והיינו 
כשהאדם קולט הדבר בתוכו. וכעין זה היה ביציאת מצרים שביום 
הראשון היה גילוי כבוד ה' על עם ישראל בדרך מקיף ע"י שה' 
כשכבר  השביעי  יום  עד  האור  ונשתלשל  באורו,  עליהם  הופיע 
נכנס האור לתוך האדם, ואזי נכנס בפנימיות לבות ישראל האור 
זאת  והרגישו  מצרים  יציאת  בשעת  עליהם  שהופיע  הראשון 
הגס  ובטבע  בחוש  הדבר  נתגלה  שכבר  כך  כדי  עד  בתוכיותם, 
הנס  היה  עדיין  הראשון  ביום  משא"כ  סוף,  ים  קריעת  ונעשה 
למעלה מהאדם בהמזלות וכוחות העליונים, והמה דברים שבאויר 
שצריכין להתבונן בהם כדי להשיגם, אמנם ביום השביעי כשכבר 

א  נעתק מתוך שיעור 'קרי"ס בפשטות'

כמו  לעינים,  הנראה  דבר  להיות  צריך  היה  בתוכם  האור  קלטו 
'זה  בהאצבע  להראות  ויכלו  יבשה,  מים  שנעשה  סוף  ים  קריעת 

אלי ואנוהו'.

ויש להתבונן עוד דלפי הנראה בפשטות נעשה הנס של קריעת 
אחריהם  רדפו  דמצרים  להם,  שהיה  צרה  איזה  מפני  רק  סוף  ים 
ולא היה להם מנוס להבריח וצעקו אל ה' שיושיע להם, והושיעם 
ע"י שבקע להם הים, אולם בוודאי לא כן הדברים, דהא הנס של 
קריעת ים סוף היא מהיסודות של עם ישראל שצריכין לאמרו בכל 
יום, ואין זה נס פרטי שנעשה להושיעם מאיזה צרה, אמנם בוודאי 
נס  להיות  נצרך  כך ממילא  גדולה שמשום  איזה השגה  היה שם 
עת  מקודם  להם  שיהיה  הזה  כסדר  להיות  צריך  דהיה  אלא  זה, 
נס  להם  ויעשה  אלי  תצעק  מה  להם  ויענה  ה',  אל  ויצעקו  צרה 
ועוד יש להתבונן בזה מה  וצריכין להבין מהו הביאור בזה,  זה, 
שרואין בהפסוקים דבכל הנס היו צריך להיות אמונה גדולה, ה' 
ילחם לכם ואתם תחרישון )שמות יד, יד( ויאמינו בה' וכו' )שמות יד, 

לא(, ומהו העומק בכל זה.

הרגשת הצער שבדבר היא במדריגה 
השביעית

אמנם כך הם פני הדברים, דהנה בתחילת הגילוי בשעת יציאת 
נמצאים במצב של התרוממות  היו  נגאלים משם,  מצרים כשהיו 
וכמו  בזה,  שיש  גדולה  בהטובה  מרגישים  והיו  עילאה  ושמחה 
כשאיש אחד שהיה כליא ומסוגר תחת מסגר ובריח יוצא לחירות, 
ירגיש בשעת מעשה שמחה נפלאה, אולם לאחר זמן כשקולט את 
לבו מחשבה  פנימיות  יכול לתופסו בתוך  כאן,  הענין מה שקרה 
והרגשה כזה, ד'מפני מה היה צריך לכל זה שיהיה לו צרה שיצריך 
בלבו,  חושב  הענין שקרה  כל  דהנה אחר שתופס  מזה'.  להיגאל 
צריכין  ואינם  בתפיסה  יושבים  אינם  האנשים  כל  סוף  כל  דסוף 
להיגאל משם, וכואב לו הדבר ומרגיש שאינו מגיע לו הצרה. וזהו 
הפירוש העמוק במה שביום השביעי היה להם עת צרה, שהתחילו 
להם  היה  ובוודאי  ג"כ,  להם  שהיה  הצרה  צד  בקרבם  להרגיש 
שמחה גדולה בזה שנעשו בני חורין, אולם הקליטו בקרבם ג"כ 
צד הצרה שהיה להם במצרים, והכאב הרב שיש בזה במה שעם 
ישראל הרמה הצריכו לישב סגור תחת יד מצרים. דבעת שקולטים 
הענין בתוכם אזי תופסים כל הציור ביחד בין חלק הטוב ובין חלק 
הרע, ומבינים שיש בהם חלק רע ג"כ ובמשך הזמן יכולים ליפול 
בזה עוד הפעם, וכשאינם במדריגתם האמיתי דהיא החלק אלקי, 
ולילך בגלות. ומזה  נכונים המה ליפול הלאה למדריגות נמוכים 
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ההשגה נמשך להם ג"כ צרה זו שמצרים נוסעים אחריהם.

מזה המדריגה עצמו שהשיגו  נמשך להם הצרה  עומק  וביותר 
בשעת יציאת מצרים במה שנעשו בני חורין ועם ישראל, דכשנעשו 
לעם ה' מונח בזה בעומק דיזדככו בכל אופן ויהיו יסורין אם יפלו 
מארצינו'  גלינו  חטאינו  'ומפני  למקורן,  שיחזרו  כדי  ממדריגתם 
דאם לא יזכו למדריגת בית המקדש אזי יצטרכו לילך בגלות, ואין 
זה  בכל  האריך  שה'מהר"ל'  וכפי  האלקי,  ממדריגתם  מנוס  להם 
)גבורות ה' פרק ס(. וזה היה העת צרה בשעת קריעת ים סוף. ועכשיו 

צריכין להבין הלאה דמהו היה הגילוי שם, ומקודם יש להתבונן 
מענין  גדול  עסק  היה  סוף  ים  קריעת  דבשעת  מוצאים  דאנו  עוד 
במדרש  דאיתא  כמו  הים  להם  נקרע  האמונה  ובזכות  האמונה, 
)שמות רבה כא, ח( אמר הקב"ה כדי היא האמנה שהאמינו בי ישראל 

שאקרע להם הים. ובמתן תורה שהיו במדריגה גדולה מזה אין אנו 
וכן היא בענין של שירה דלא היה בשעת  מוצאין ענין האמונה, 

מתן תורה, וכן בשעת יציאת מצרים לא היו אומרים שירה.

פנימיות ועיקר ה'אמונה' וה'השגה' – 
התקשרות לה'

אמנם בוודאי היה כאן ג' מדריגות מחולקות ומשונים זה מזה, 
ענין  מוצאין  לא  מצרים  יציאת  בשעת  מה  מפני  לבאר  ונקדים 
פיסוח  בדרך  להם  שבאה  מצרים  יציאת  בשעת  דהנה  האמונה, 
ודילוג אור גדול, ונעשו לעם ה' והיה להם שמחה גדולה ועצומה 
ענין  כלל  שם  שייך  היה  לא  ממילא  ה',  אל  לבם  ונשתפך  בזה 
אותו  ומוציאין  לאדם  גדולה  ישועה  שבאה  בעת  דהא  האמונה, 
הנשגבים  הענינים  בקרבו  ומרגיש  בעינים  רואה  הוא  ממאסרו, 
שקורים כאן, ואינו צריך להאמין לזה כיון שנמצא כל כולו בתוך 
ולא  לו  ברור  בדבר שאינו  פירושו שהוא מאמין  דאמונה  הענין, 
מבין אותו, ומאמין שיש דברים למעלה מהשגתו, משא"כ כשהוא 

נמצא בתוך הישועה והדבר קרוב להשגתו.

אל  מתקשר  שעי"ז  במה  היא  האמונה  מעלת  דעיקר  והענין 
השי"ת, ואין זה חיסרון אם משיג אותו ג"כ, דהרי עיקר הנקודה 
שמדברים  במה  בזה  להעיר  ויש  השי"ת.  אל  ההתקשרות  היא 
מצות  יקיים  היאך  ה'  את  משיג  אדם  דאם  זמנינו'  'ספרי  באיזה 
האמונה, ומתרצים ע"ז שלעולם ישאר השגה גבוהה ממה שהוא 
משיג וע"ז שייך ענין האמונה. אמנם אליבא דאמת אין נ"מ בין 
אמונה להשגה, דמהו החילוק אם הוא משיג את השי"ת או מרגיש 
אותו או שמאמין בו, דהא הכל דבר אחד שמקושר ע"י כל זה אל 
השי"ת. וכמו שמספרים על איש חסיד אחד שקיבל אל רבו ע"מ 
שיש לו איזה מחשבות והרהורים על רבו, אמר לו רבו 'מותר לך 
לחשוב כל מה שתרצה אולם רק שתהיה במקום הזה' 'ווילאנג דו 
ביסט דא'. והיינו שהעיקר היא להיות נמצא אצלו ית'. אמנם עיקר 
החיסרון ב'חקירה' אינו בזה שהיא דבר שכלי, אלא כמו שהאריך 
ה'בני יששכר' בכ"מ שאם הכל בנה על חקירות היא דבר שאינו 
ונופלים מזה בדורות הבאים משא"כ האמונה היא דבר  מתקיים 

חזק ויציב, וכ"ז שייך בחקירות ולא בהשגה.

גילוי  ובמתן תורה נמי לא היה שייך ענין האמונה, שהיה שם 
גדול וכל הרקיעים היו פתוחים והשיגו כבוד ה' 'אתה הראת לדעת 
כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו )דברים ד, לה(, בוודאי לא היו 
וכמו  הכל,  אז  השיגו  דהא  אמונה  שייך  דהיאך  להאמין  צריכים 
נשמות בגן עדן שמתענגים בזיו ה' ובגילוי כבודו, האם יצטרכו 

לחפש איזה מקום שאינם משיגים כדי שיהיה שייך להאמין. אלא 
דשם  'מלכות'  שהיא  הקטנה  במדריגה  היא  מקום  בכל  דאמונה 
דאפשר  לידי טעות,  ויבא  יפול  כדי שלא  לאמונה, אמנם  צריכין 
שידמה את עצמו שבא להשגה גדולה ולבסוף יפול מזה, צריך לזה 

שמירה והיא ענין האמונה.

שמסר  זי"ע  מליזענסק  אלימלך  ר"ר  בהרה"ק  שהיה  ומעשה 
זי"ע,  מרימנוב  מענדלע  הר'  אל  ללמוד  זי"ע  אלעזר  ר'  בנו  את 
בגדים  'דייטשע'  עם  הולך  היה  מענדלע  ר'  של  דרכו  ובתחילת 
ולמד ספרי חקירה, פעם אחת קיבל ר' מענדלע בפני הר"ר אלימלך 
שבנו אינו מבין הלימוד, שאל אותו בחזרה במה התעסקותו ומה 
מעשהו, דשמא בזה טמון הסיבה אמאי אינו מבין, אמר לו בתוך 
שבנו  הדבר  מובן  א"כ  לו  אמר  חקירה,  בספרי  שעוסק  הדברים 
אינו מבין הלימד. שאל לו ר"ר אלימלך הלאה מהו הסיבה שלומד 
דברים הללו, ענה לו שהוא צריך לידע שיש בורא עולם, אמר לו 
הא השי"ת הוא 'אל חי וקיים' שנראה ונרגש בעין כל ואינו צריך 
ראו  ישראל  שכל  תורה  במתן  היה  וכן  זאת.  להשיג  כדי  לחקור 

והישוגו כבוד ה' ולא היו צריכין לאמונה.

ונחזור למה שדברנו לעיל ונרחיב הדברים, שיציאת מצרים לא 
היה במדריגה פחותה מקריעת ים סוף במה שלא מצינו שם ענין 
האמונה, אלא דבעת יציאת מצרים לא היו חושבים עדיין מהצרה, 
ורק כשהדברים באים לידי גמר להיות נקלטים בהאדם, אזי רואים 
ג"כ צד הצרה שבו ואז שייך ענין האמונה, משא"כ בשעת יציאת 
היו  ומאיליהם  והמבהיק,  הבהיר  באורו  הקב"ה  שהופיע  מצרים 
נמשכים כמים אליו. אולם כשאור הזה צריך להתמשך ולבא עד 
דרגתו התחתונה וליכנס אל תוך האדם, שאז יש לו כל הקושיות 

והפרעות, הוא צריך להגיע אל דרגת האמונה.

אמונה בהנהגת היחוד שלמעלה מתפיסתנו – 
דהרע נמי מביא אל התיקון

הגילוי בפרטיות שם שנתגלה  היה  צריכין להבין מהו  ועכשיו 
שאף  שם  נתגלה  הנראה  לפי  והנה  הצרה.  מקום  אצל  בדוקא 
להמצרים יש להם תיקון, ו'סוס ורוכבו רמה בים' )שמות טו, א(, 
שהסוסים ורוכביהם נתרוממו בים שהיגעו שם לידי תיקונם, 'וידעו 
והראה הקב"ה איך שהמצרים  ד(,  יד,  )שמות  ה''  אני  כי  מצרים 
ברחו אל הים כדי לבא אל תיקונם, ומתאמרא מהרבי ר' בונם זצ"ל 
שקריעת ים סוף היה מברר ש'רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' 
עצמם  והמצרים  פרעה  של  התחכמיות  שכל  והיינו  תקום',  היא 
אל התיקון, שנתגלה  לבסוף  היה מביא  זה  לו'  ונתחכמה  ד'הבה 
מצרים  מיציאת  לגמרי  שונה  והיה  שמו'.  ה'  מלחמה  איש  ש'ה' 
שבני ישראל ברחו משם והרשעים היה להם מפלה, ובני ישראל 
היו נמשכים אחר האור הגדול ונעשו לעם ה', וקנו שם מדריגתם 
הנפלאה והנצחית להיות מוכנים אל גן עדן ובית המקדש, והיה 
יד, ה(, שהמצרים היה להם מפלה  בבחינת כי ברח העם )שמות 
צד  הבחינות  ב'  שם  והיה  גדולה,  ישועה  היה  ולישראל  גדולה 
יוצא  ים סוף שנתגלה שמהכל  וצד הרע, משא"כ בקריעת  הטוב 
כבוד שמים לבסוף, כמו שמובא ב'בית אהרן' על פסוק וא'כבד'ה 
בפרעה ובכל חילו )שמות יד, ד( שיצא כבוד שמים מפרעה וכל 

חילו.

מה  זהו  כאן  שבארנו  וקרי"ס  יציא"מ  של  הללו  בחינות  וב' 
היחוד',  ו'הנהגת  המשפט'  'הנהגת  ה'רמח"ל'  בספרי  שנקרא 
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וישנה  טוב  של  מציאות  שיש  פירושו  המשפט  דהנהגת  והיינו 
ובמקום  להאדם,  שיש  הבחירה  נובע  שמזה  הרע,  מציאות  ג"כ 
שידבק  הרע,  מן  הטוב  לברר  שצריך  האדם  עבודת  נמצא  הזה 
עצמו עם הטוב ויפריד את הרע. ולמעלה מזה יש 'הנהגת היחוד' 
שלמעלה מתפיסת האדם ושייכות להקב"ה בעצמו, שבהנהגה זו 
מוליך הקב"ה בעצמו את הטוב והרע ביחד, שיגמרו התיקון הנכון 
שצריך לצאת מן הכל, ובכוונתו ית' העמוקה והנסתרת מוליך את 
הסדר הזה שמהרע עצמו יצא התיקון. וזהו המבואר בזוהר הק' על 
פסוק מה תצעק אלי )שמות יד, טו( דבעתיקא תליא מילתא, והיינו 

הנהגה זו שלמעלה מתפיסת האדם.

בלב  היטב  הדבר  נתישב  היחוד'  'הנהגת  בחינת  התגלות  וע"י 
האדם, שמבין שכל הצרות והרע הנראה לעינים מבחוץ, מסתתרת 
בתוכה כוונה עמוקה וברורה שזה עצמו יביא את התיקון לבסוף, 

ויגמר ויוציא לפועל הכבוד שמים שצריך לבא מזה.

ע"י  שירה,  לומר  ישראל  בני  את  הביא  זו  בחינה  והתגלות 
שנתברר להם שהיה טובה גדולה שהיו במצרים, והמצרים בעצמם 
מביאים כבוד שמים ושכל הבריאה יזדכך ויתתקן לבסוף, עכשיו 
כבר יכלו לקלוט בתוך עצמם האור הגדול, והזכיה הגדולה להיות 
נכלל בעם ה', ויכלו להמשיך זאת עד למטה שיהיה נראה בחוש 
ממש, עד כדי שהאדם יאמר שירה, ולא רק כמו מי שנמשך אחר 

חסדו הגדול.

אמנם לא היו משיגים בחינה זו שלמעלה מתפיסתם, והיו צריכים 
לדרגת האמונה שיאמינו בכל זה, שישנם תיקונים ובירורים בזה 

העולם שאינם משיגים ואין להם שייכות בזה. ב

מתן תורה - השגה בדרגה זו
עד  זה  גילוי  להם  ונמשך  זו,  בחינה  השיגו  תורה  במתן  והנה 
מעצמותו  ונשתלשלים  שנמשכים  והמצות  התורה  ע"י  שכלם, 
ית', 'אנכי ה' אלקיך', וכמו שמבואר בכתבי האר"י הק' שנתגלה 
הר  על  השכינה  ירדה  וכביכול  ה'כתר',  ספירת  בחינת  שם  להם 
צרה  עת  שהיה  זו  בדרגה  אמונה  להם  היה  קרי"ס  דבשעת  סיני. 
והכירו ג"כ את הרע, והאמינו שיש להקב"ה כאן הנהגה עליונה, 
יהיו בדרגתם  ישראל עצמם כשלא  בני  על  ובין  בין על המצרים 
הגבוהה, והיינו שהאמינו בעצמותו ית' במה שאינו מתגלה לנו. 
שבמה  תורה,  מתן  שבשעת  הגילוי  המשיכו  שם  שהאמינו  וע"י 
שהאמינו בשעת קרי"ס נתגלה להם בשכל במתן תורה. דאמונה 
ה'גדלות'  בא  ולאח"ז  משיגים,  אינם  כשעדיין  ה'קטנות'  היא 

שנמשך להם השגה בזה.

ב  הוספת המעתיק: וע"פ ב' בחינות הללו יש להתבונן בהפסוקים שבפרק מזמור שיר ליום השבת )תהלים צב( שמתחלת שם 'טוב להדות לה' ולזמר לשמך עליון' ופסוק 
זה מדבר משני הבחינות, דהודיה לה' פירושו לשם הוי"ה המתגלה דהיינו כשרואין בגלוי טובת ה' אזי שייך בחינת 'הודאה' מלשון מודים חכמים, 'ולזמר לשמך עליון' 
זהו שמו שהיא עליון מהשגת האדם, וכן 'להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות' היינו בבקר שנראה חסד הבורא ובלילה אינו נראה ומכוסה משכל האדם, 'כי שמחתני ה' 
בפעליך' השמחה שיש לאדם כשנתגלה חסד ה', כו', 'מה גדלו מעשיך ה'' כשרואין גדלות מעשי ה', 'מאד עמקו מחשבותיך' היינו מחשבותיו הפנימים והעמוקים שמכוסה 
מעיני בשר, 'איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת' שאינו מבין הכוונה העמוקה שטמונה בזה, 'זאת' בחינת אמונה, במקום שצריכין לאמונה, ואינו מבין 'בפרח רשעים 
כמו עשב ויציצו כל פעלי און' שזהו לתכלית 'להשמדם עדי עד', אמנם עדיין היא 'ואתה מרום לעולם ה'' שמתרומם בהנהגתו ית' על כל זה, ולבסוף נראה 'כי הנה איביך 
יאבדו יתפרדו כל פעלי און' שיהיה מפלת רשעים, 'ותרם כראם קרני בלתי בשמן רענן' ויהיה הרמת קרן צדיקים, כו', ומאריך בזה הלאה, ובכל זה בא 'להגיד כי ישר ה' 

צורי ולא עולתה בו' שבהכל יש חשבון ומתנהג על ידו ית' ולא נמצא בו שום עולה.

ג  הוספת המעתיק: וכעין זה שהיה חלוקת מדריגות בעת קרי"ס וכן כשהיו בתוך מצרים, אנו רואין במדרש )שמות רבה כג, ח( ר"י אומר מי אמר קילוס להקב"ה, התינוקות 
אותן שהיה פרעה מבקש להשליך ליאור, שהם מכירין להקב"ה, כו', מיד היה יורד הקב"ה בכבודו ובעצמו כביכול וכו', וכיון שבאו ישראל לים היו אותן התינוקות שם 

והם ראו להקב"ה בים התחילו אומרים לאבותיהם זהו אותו שהיה עושה לנו כל אותן הדברים כשהיינו במצרים, שנאמר זה אלי ואנוהו.

וכשנעמיק בזה יש לומר, דהנה כשעדיין היו בני ישראל במצרים 
מצינו קצת סתירה בענין האמונה, דמצד אחד אנו מוצאין בפסוק 
משה  אל  שמעו  ולא  כתיב  אחר  ומצד  לא(,  ד,  )שמות  העם  ויאמן 
מקוצר רוח ומעבודה קשה )שמות ו, ט(, ומשמע שקצת היו מאמינים 
וקצת לא, ואפשר היו קצת אנשים שהאמינו וקצת שלא האמינו, 
וניתן לומר דאלו שכבר היה להם אמונה במצרים וביציאת מצרים 
השיגו אותו, כשהיה הגילוי של קרי"ס כבר השיגו הנהגה העליונה 
לדרגת  הגיעו  במצרים  האמינו  שלא  אלו  ורק  תורה,  מתן  לפני 

האמונה בעת קרי"ס והשיגו אותו בעת מתן תורה. ג

המשך מענינים הנ"ל בתוספת נקודות חשובות

דרך חירות בליל פסח ואמירת שירה בשביעי 
של פסח

הנה יש בכל דבר התרחבות הדבר בהרחבה יתירה ובהתלהבות 
גדולה, ויש התישבות הדבר במקומו הנכון שישאר לקיום נצחי. 
ובשעת יציאת מצרים היתה אור גדול בהתלהבות ושמחה יתירה, 
ומשום זה מתנהגים בליל פסח בדרך חירות כבני מלכים, וכדרך 
מלך שפורץ גדר כך פרצו בני ישראל גדרות מצרים, אולם עדיין 
נכנס האור  נקלט בכליו הנכונים, אמנם בשעת קרי"ס  אין הדבר 
האור  ונכנס  הגס,  ובטבע  ממש  בחוש  האור  ונתגלה  בהכלים, 
האור  שהקליטו  משום  שירה,  אמרו  זה  ומשום  נצחי,  לקיום 
ובמזלות  בעולמות  האור  כשעדיין  פסח  בליל  אולם  בתוכם. 
העליונים, לא אומרים עדיין שירה משום שעדיין לא קלטו האור, 
אמנם נכון היא שבשעת יצא"מ כשהם נכנסים לאור גדול, בוודאי 
שאומרים שירה ומודים ומהללים להבורא ית', אבל זה אינו מה 
והשיג  הקשיים  לו  כשיש  היא  האמיתי  דהשירה  שירה,  שקורין 
צריך  היה  שהצרה  ומשיג  הכל,  שמתרצת  העליונה  הנהגה  שיש 
להיות ואע"פ שאינו מבין אותו, ושיש כאן ענינים נשגבים למעלה 
הם  הגליות  כל  ובין  מצרים  גלות  שבין  ומבין  אנוש,  מהשגות 
דברים הצריכים להיות כדי להגיע לתכלית התיקון, ומשיג בדרך 
ריחוק שכדאי היא הדבר, שיעברו כל הקורות וכל מה שעוברות 

על כלל ישראל, כדי לזכות להיות בעם ישראל.

שובי  שובי  ואומרים  ישראל  עם  אל  פונים  העולם  וכשאומות 
השולמית שובי שובי ונחזה בך )שיר השירים ז, א(, שמפתים אותם 
שיפנו אל הנאתם ותענוגם, עונים להם ישראל מה תחזי בשולמית 
כמחולת המחנים )שם(, דכל הנאתכם אינו שוה לכלום בניגוד למה 
שיש לנו, דהיאך אפשר אפילו להשוות תענוגתכם הגשמי לעומת 
מה שאנו מתענגים כשעולין לרגל לראות פני ה', וכל תענוגתכם 
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שמגיע  ולמה  בה,  רגילין  שאנו  התענוג  לקצה  אפילו  מגיע  אינו 
בבית  רואין  שאנו  ומה  קרי"ס  כמו  בגילו  לנו  שיש  ולמה  לנו, 
גדול מכתרם'. ומשיגים  וכתרך  גדול משלחנם  'שלחנך  המקדש, 
עכ"פ מרחוק שהכל כדאי כדי לזכות לכל זה, ויכולים לומר שירה 
מצד עצמם, ולא רק כמו כשרואין שה' מוציא אותם מארצ"מ והם 
כאן,  שקורה  מה  הענין  כל  את  שהשיגו  אלא  לישועתו,  בטלים 

הצרה והישועה, ונתברר לו שהכל כדאי.

ביאור בכתבי אר"י הק'
וע"פ מה שבארנו נראה ליישב דבר התמוה לכאורה, דמבואר 
בכתבי אר"י שבשעת יציאת מצרים לא היה גילוי ספירת ה'כתר', 
ואע"פ  'כתר',  של  גילוי  היה  אכן  שבקרי"ס  איתא  הק'  ובזוהר 
ששניהם היו באור אחד, דמה שנתגלה ביום א' נקלט בתוכם ביום 
השביעי, אמנם כן היא הדבר דכיון שהצרכו לקלוט האור, הצרכו 

להאמין שיש כאן הנהגת ה'כתר' שלמעלה מהשגותם.

בקרי"ס היו אומות העולם מרגישים העדרם 
הגמור

שהמשיך  מ"ן,  העלאת  היה  קרי"ס  בשעת  שהאמינו  האמונה 
ההתגלות שהיה במתן תורה שנשתלשל עד השכל, ונתגלה  בגלוי 
זה שהיו צריכין להאמין בקרי"ס, עד כדי כך שאומות העולם היו 
חושבים דשמא בא מבול לעולם, כיון שנתברר כל כך הענין הזה 
וכל מה  וכאפס נחשבו,  וכאין  שאומות העולם הם העדר הגמור 
שישראל היו צריכין לברר בקושי גדול, כל הענין של גלות ישראל 
עתה  נתברר  העולם,  לאומות  שיש  החשיבות  וכל  העמים,  בין 
שנתייראו  ע"י  לעולם,  בא  שמבול  שסברו  עד  כ"כ  גדול  בגילוי 

מכבוד ה' שנתגלה בעולם והתבטלו לזה.

תורה היא פנימית ה'כתר' שהיא המח
ובמה שדברנו שקרי"ס ומתן תורה היה הגילוי ב'כתר', יש לחלק 
דבקרי"ס היה הגילוי בהמדות דאמונה היא דבר שבלב ושם היה 
שייך שירה שהיא בלב, משא"כ במתן תורה שהשיגו כבר הדבר 
אזי ניתן להם התורה שהיא במוח, וכבר לא היה שייך ענין השירה 
שם כיון שהגיעו כבר לפנימית הכתר. וניתן לומר דבזה היא תלוי 
הטעות של דוד המלך שקרא את התורה זמירות )סוטה לה, א(, 

ד  הוספת המעתיק: ועפ"ז יש לבאר מדרש נפלאה על פסוק שלאחר קרי"ס, דכתיב ויסע משה את ישראל )שמות טו, כב( ואיתא במדרש ע"ז )שמות רבה כד, ב( ר"י אומר, 
אמרו ישראל באותה שעה כלום הוציאנו הקב"ה ממצרים אלא בשביל חמשה דברים, אחת לתת לנו בזת מצרים שנית להרכיבנו על ענני כבוד שלישית לקרע לנו את הים 
רביעית להפרע לנו מן המצרים חמישית לומר לפניו שירה, עכשיו כבר נתן לנו בזת מצרים והרכיבנו על ענני כבוד וקרע לנו את הים ופרע מן המצרים ואמרנו שירה לפניו, 
נחזר למצרים, אמר להם משה כך אמר לי המקום, כי כאשר ראיתם את מצרים היום וגו' )שמות יד, יג(, אמרו לו כבר מתו כלן נחזר למצרים, אמר להם בואו ופרעו את 
השטר, שכך אמר לי הקב"ה )שמות ג, יב( בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה, ע"כ. וביאורו היא שכל הני גלוים שעד מתן תורה לא היו מצד 
עבודת האדם רק מצדו ית', וממתן תורה ואילך היו צריכין להיות מצד עבודתם ובזה מיאנו ורצו לחזור למצרים. וכן מבואר ממה שביארנו שבשעת קרי"ס היה ביטול הרע 

ותיקונו, ממילא היו טוענים שעכשיו כבר יכולין לחזור למצרים.

דהא התורה היא כבר המח שבכתר ולא שייך שם ענין הזמירות.

שירה – שמחה במפלת רשעים
ביחד  ראוהו  ישראל  שכל  קרי"ס  בשעת  שהיה  אלקית  הגילוי 
שכל  והבינו  האמונה,  למדריגת  הגיעו  שעי"ז  הבשריים,  בעינים 
'בסוס  שמחו  ואחד  אחד  וכל  להיות,  צריך  היה  במצרים  הגלות 
במצרים,  להם  שהרעו  המצרים  על  והחוו  שלו,  הפרטי  ורוכבו' 
ונתקדש  נזדכך  לו,  מצר  שהיה  המצרי  זה  ע"י  שבדוקא  והבינו 
ובא לידי תיקונו, שמשום זה היו שורים השירה שראו שהכל היה 
לטובה גדולה להם. ומשום כן רואין בפסוקי השירה אריכות דברים 
על ענין מפלת הרשעים שהיה שם, והענין הוא שכל זה הראה על 
גילוי של 'עתיקא והנהגת היחוד' שאין אנו משיגין אותו, דהיינו 

התיקונים שנעשו בין להמצרים עצמם ובין לעם ישראל.

כמו  הרשעים  מפלת  היא  א'  גילוים  שני  היה  בקי"ס  והנה 
וב' היא ישועת ישראל ומה שנבחרו  זה בהשירה,  שמאריך בכל 
לעם ה', כמו דכתיב עד יעבר עמך ה' עד יעבר עם זו קנית )שמות 
טו, טז(, והיה צריך להיות שניהם כדי שיוכל להיות היחוד הגמור 

בין ישראל וקוב"ה, דמקודם היה צריך להיות העלאת מ"ן שהרע 
יתבטל להקדושה, דהא כשעדיין קיים עוד דבר חוץ מישראל זהו 

פגם ביחוד הגמור.

הפלגת הגילוי שבקרי"ס ובמה שחלוקה 
ממתן  תורה

ויש להסמיך כאן מה שכתב ב'דברי חיים' )יתרו בד"ה בחדש 
שם  ומביא  קרי"ס,  בשעת  שהיה  הגילוי  בגודל  לבאר  השלישי( 
ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה  ראתה  ב(  טו,  )מכילתא  רז"ל  מאמר 
כל אחד  יתכן הדבר שישוגו  ע"ז דהיאך  ומקשה  בימיו,  יחזקאל 
מישראל בשוה ולא כפי  ההכנה, הא מבואר בכ"מ שנביא צריך 
הכנה גדולה כדי שישיג הנבואה, ומבאר שם שבקרי"ס היה גילוי 
שלא בא ע"י זכותינו כלל, והיה מצד הקב"ה בעצמו. ומבאר שם 
הלאה שבמתן תורה אכן היה הגילוי מצד עבודת והכנת ישראל, 
בין  אחר  חילוק  נמצא  ולפי"ז  לעצמו.  מחיצה  אחד  לכל  והיה 
ובין מתן תורה, שבקרי"ס עדיין היה המשכת  הגילוי של קרי"ס 
כבר  תורה  במתן  אמנם  הקב"ה,  מצד  רק  שהיה  מיצא"מ  הגילוי 

היה גילוי חדש שהיה מצד עבודת האדם. ד

הבהרת המערכת: ראה הברכה שאנו נותנים לפניכם, דברים עמוקים וברורים, וזאת למודעי שיש באמתחתינו הרבה שיעורים בתוכן של מאות שעות, אך דא עקא שהדבר מצריך עבודה רבה 

ומסורה, ועולה להוצאות מרובות, ופונים אנו בזה למביני מדע המבינים גודל יקרת ערכם של דברים הללו, ורעבים לראות הוצאת הדברים לאור עולם, שיואילו נא בטובם לעזור בההוצאות 

המרובות, כדי שנוכל להמשיך בהמלאכה שעדיין לא היתה דים, וזכות הדבר יהא תלוי בידכם.
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