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ה'. עשה  השי"ת.  אשר  מאת  בא  שהכל  ארוך  אחד  לימוד  זה  וסופה  אמצעה  הפרשה,  לא    תחילת  מהמחשבה 
את   להמם  הענן  עמוד  מהסעת  מאמיניו,  וכל  צפון"  "בעל  תבוסת  את  להראותם  פלישתים,  ארץ  דרך  להוליכם 

א  לרגעים של  סוף.  ים  לקריעת  ועד  אמונהמצרים  גדולה,  הגדולה אשר    מונה  כ"יד  מת  ראיית מצריים  אמיתית. 
עשה ה'" ולא סתם מקרה. מלקיחת עץ מר שתמתיק את המים ללמדינו שלפעמים דברי תורה המתוקים מדבש  
ונופת צופים, לא תמיד מתוקים לנו. ההמתקה תבוא. ללמוד אמונה ממדפים ריקים מאוכל מידי לילה בלילה ולדעת  

לכן ההלכה היא שעלינו לומר מידי יום ביומו שירת הים בשמחה,  בפתח האוהל.    המן תמתין שמחר בבוקר קמים ו 
ובזה שהוא   ומפרנס  זן  יום, בזה שהוא  יום  כי מי שאכן אומר שירת הים בשמחה, מכיר שהקב"ה קורע את הים 

ת המן, גם  מזווג זיווגים. לכן, מי שאומר את זה בשמחה מוחלים לו על כל עוונותיו. לכן מי שאומר מידי יום פרש 
 ( קודש  בשבתות  הבשבת  רצון"בלי  כמו    ("יהי  ממש  אלוקינו.  מעשי  בתעצומת  להכיר  זה  לו.  מצויין  מזונותיו 

ב אומרים  לאלוקים,  שאנחנו  אמרו  ובכן  הכיפורים  כאשר  יום  גם  ודם.  בשר  מלך  מעשה  לעומת  אלוקינו  ומעשה 
", התורה הקדושה, הקב"ה נתן להם מים. משה רבינו  היגיע רגע חלש שלא היו מים, כי רפו ידיהם מ"מי הדעת

יש סוגיא קשה כצור,   ובכל זאת ניתן ללימד לפעמים  ולהוציא ממנה מים.  ישתו, הם  הכות בצור  שתה העם. הם 
ואת בעירם, גם הבערים שבהם. גם הם    השקית את העדהיבינו. ארבעים שנה אחר כך כאשר הנסיון חוזר, נאמר ו

מימי   לשתות  ה   הדעת.למדו  כאשר  כוח  יצר  אבל,  את  גם  חייבים  התורה,  בכוח  די  לא  עמלק,  בא  תוקף,  הרע 
התפילה. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת עמלק. מלחמה של "אשר קרך", מצננים את ההתלהבות בעבודת  

הש בא  עד  אמונה  יהיו  שידינו  כפינו,  לפרוש  בתפילה,  להעתיר  חייבים  אנחנו  התורה.  ובלימוד  עד  השי"ת  מש. 
 שיזרח שמשו של מלך המשיח ויגאלינו מחשכת הדעות הכוזבות ויוליכנו קוממיות לארצינו. 

 

.  משמר זה עמלה של תורה  מים אלא תורה. מה ששומר עלינו מכל  והמים להם חומה מימנם ומשמאלם. אין

 האור של העמל, המתיקות של העמל שומרת על האדם לבל יסור ויתור היכן שנצטווה להסיר רגליו משם. 

,  וחילו   פרעה  מיראת  היתה  לא  משה  צעקת  אמנם',  ה  אל  ישראל  בני  ויצעקו  בכלל  היה  הוא  אמנם  כי,  אלי  תצעק  מה
  היתה   אבל  לכם  ילחם'  ה,  עולם  עד  עוד  לראותם  תוסיפו  לא  כאמרו  ומיתתם  המצרים   מפלת  את   שראליל  הגיד  כבר  כי

  לפיכך ,  בים  להכנס  לו  ישמעו  שלא  זה  בשביל  וחשב  קברים  אין  המבלי  באמרם  פניהם  שהעיזו  ישראל  שרי  על  צעקתו

דברי הספורנו    :פיך את  ימרו   ולא , ויסעו  ישראל  בני  אל  דבר  ,בכשרים  חושד   אתה   אמנם   כי,  בזה  אלי   תצעק   מה   לו  אמר
שה רבינו פרק בהליכות עם ישראל. נכון, כאשר התמנית למנהיג, הקדמתי  מדהימים. הקב"ה מלמד את מ

לומר שהם טרחנים, נרגנים וקשה עורף. אבל ברגע של אמת. כאשר אין שני צדדים למטבע, הם תמיד יעשו  
 שה עבדו. את הצעד הנכון. עד שנכתב במפורש, ויאמינו בה' ובמ

 

ת, ראו שאמנם המצרים מתו. אין יותר חשש שיתנקמו  וירא ישראל את מצרים מת. בראי'ה ראשונית, שטחי
בהם. אבל, אומר הרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב, כאשר התבוננו, ראי'ה אחר ראי'ה ראו, ראו את היד  



אזי נאמר ויאמינו בה' ובמשה    הגדולה אשר עשה ה' במצרים. המצריים לא מתו מעצמם. הכל בגזרת עליון.
ישראל הלכו בתוך הים, ביבשה. אחר כך נאמר שבני ישראל הלכו ביבשה    נאמר שבניעבדו. יתר על כן,  

ללכת   הוא,  שהנס  הרגישו  ההליכה  בראשית  עינינו,  את  מליזענסק  אלימלך  ר'  הרה"ק  האיר  הים.  בתוך 
יחזקאל בן  בתוך הים ביבשה. אחרי שבאה להם מדרגת האמונה, שראתה שפ  חת על הים מה שלא ראה 

היבשה זה כמו ללכת בתוך הים. הכל נס. אין טבע ומנהגו של עולם. הכל בגזרת    בוזי, הבינו שגם ללכת על 
  התורה   יסוד   שהם   הנסתרים   בנסים   מודה  אדם   המפורסמים  הגדולים  הנסים  ומן" עליון. וכדברי הרמב"ן זצ"ל  

  ומנהגו   טבע בהם אין נסים  שכלם  ומקרינו  דברינו בכל שנאמין עד  רבינו משה  בתורת חלק   לאדם שאין, כלה
 ". עולם של

 

ו  אם ישמרו מצות התלויות בו שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט. לשון רש"י. ואיננ  :למען אנסנו הילך בתורתי

יבך באחריתך,  המאכילך מן במדבר אשר לא ידעון אבותיך למען ענותך ולמען נסותך להט  נכון, אבל הוא כמו שאמר

ראו להם עצה במדבר רק המן, שלא ידעו מתחלה, ולא שמעו מאבותם,  כי נסיון הוא להם שלא היה בידם מזון, ולא י

וזכרת    וככה אמר להם עוד  ויורד להם דבר יום ביומו וירעיבו אליו, ועם כל זה שמעו ללכת אחרי השם לא מקום לחם:

ארבעים זה  אלהיך  ה'  הוליכך  אשר  הדרך  כל  ב  את  אשר  את  לדעת  נסותך  ולמען  ענותך  למען  במדבר  לבבך  שנה 

, ושלא  שמור מצותיו אם לא, כי היה יכול להוליכם בדרך הערים אשר סביבותיהם והוליכם במדבר נחש שרף ועקרבהת

ענין    יהיה להם לחם רק מן השמים דבר יום ביומו, לנסותם ולהטיב להם באחרונה, שיאמינו בו לעולם. וכבר פירשתי

לדעת כל יודע ולנסות היש תועלת בעבודת האל    ה נבוכים  והאלהים נסה את אברהם. והרב אמר במורהנסיון בפסוק  

והנה לא הזכיר כאן דבר רק המן שהוא    ואם יש בה ספוק צורך אם לא. ואם כן היה ראוי שיאמר "למען ינסה לדעת":

ולחם בבקר לשבוע, ידענו כי הכל    ערב בשר לאכולבתת ה' לכם ב   , אבל כאשר אמר להם משההלחם שהמטיר להם

א לו,  פעמנאמר  לך  הזכרתי  כאשר  בספור,  או  הצווי  בענין  הנכפלים  בדברים  יקצר  הכתוב  רביםבל  לא  ים  ופעמים   .

זה הדבר אשר צוה ה' מלא העומר ממנו, ולא נכתבה הצואה כלל, וכן במקומות    רשה הזאתיזכיר האחד כלל, דכתיב בפ

חם על המן ועל השלו, כי יתכן להם  האומרים כי "לחם" כל מאכל, יתכן שיאמר הנני ממטיר לכם ל  רבים. ועל דעת

הארץ כל  כדרך  לשבוע  בבקר  והלחם  לאכול  בערב  הבשר  שיהיה  פירש  ומשה  ובשר,  לחם  ששאלו  דברי    :שאלתם 

בבוקר מחר  לאכול  מאומה  בבית  ואין  לישון  שוכבים  כאשר  הוא  הקשה  הנסיון  זוהרים.  אחד  הרמב"ן   .

. עיקר עבודת האדם לדעת שהוא תלוי כל כולו  מהנסיונות הקשים ביותר לאדם הוא להיות תלוי באחרים

בהקב"ה לבדו. כל העניין של המן הי'ה כדי שבני ישראל ידעו שאכן הולכים לישון בלילה ללא דבר מה  

ל ודואג  אותם  שאוהב  מי  יש  בקופסא.  להם  מונח  ומאכלם  קום  וישכימו  לפה  לא  להכניס  ישראל  בני  הם. 

ם. לא רצו להשאר חייבים. אבל, זה כל העניין של עם ישראל  אהבו תלות זה כאשר נתגלה בעניין המרגלי 

ומזומן להם, בארץ האפשרויות   מוכן  גם לנו הדור המתועש שהכל  וחסדיו.  לדעת שאנחנו תלויים ברחמיו 

נותקו   אלפים  ומאות  הקור  את  הקב"ה  שלח  השי"ת.  לאצבע  יכלו  שלא  מדינות  ישנם  מוגבלות,  הבלתי 

ושר שבוע.  למשך  וטלפון  יש  מחשמל  מדוע  וזה  ה'.  פי  מוצא  על  זה  החיים  כל  כי  להסתדר.  למדו  דו. 

המקפידים יום יום לומר פרשת המן כדי לחיות עם אמונה זו. נכון, זה קשה מאד בעידן שלנו לשבת ולראות  

את יד השי"ת. אבל, מי שמטריח עצמו לראות יראה ויראה. זה הנסיון של הדור אשר עניין ההסתפקות ממנו  

בלתי  בכל    והלאה  עלינו  שומה  המעיים.  את  להמות  כדי  החור  מן  ידו  שולח  שדודינו  מקומות  או  בזמנים 

פינותינו ומקומותינו להתריע. לעורר הלבבות והמחשבות. כאשר אנחנו סועדים ומברכים על המזון יש לנו  

 להתבונן בכך. כי בזכות האמונה שהקב"ה זן ומפרנס נזכה שוב לאכול מן הזבחים ומן הפסחים. 



מכאן משמע שלא הודיעם קודם דבר ה', וקשה איך יכבוש ח"ו נבואתו, ולימדונו רבותינו דין נביא  ,  למשה וגו'  יגידו ו
וכ נבואתו  ח"ו והכובש  כובש    '  בחינות  ב'  בזה  שיש  המלך,  רצון  ישראל  לקיים  מצוה  בהגדת  גם  ועקירת  נבואהומה   ,

ששכח ממה שנצטוה ועדיין שכוח ח"ו, ומה גם שלא היה לו   ןהמצוה, ואין לומר כי ח"ו שכח מצות ה' א"כ נחוש לו גם כ
בו ששכח באותה    כשידעלעכב זמן מה לישכח ותיכף ומיד היה לו להגיד נבואתו, וגם קושיא לאלהינו למה לא הזכירו  

  ו, משה רבינו טעמו ונימוקו עמ   אכןשעה עצמה היה לו להזכירו ולא היה מניחו שכוח עד שבעת ימים שהוזכר מעצמו:  
תיבת   דבריו השמיט  בנועם  כאן  וגו',  ה' שבתון שבת  דבר  מוצק באומרו הוא אשר  ובמתק לשונו השיב תשובה כראי 

וידבר וגו'   סוקבפ וכתבנוהו  ז"ל   כמאמרםלאמר, רמז, כי לא דבר לו ה' לאמר להם, ואשר על כן הדבר הוא בבל תאמר,  
לדברי משה ה' מעידו בנוסח הנבואה, כשאמר לו והיה  שמעתי וגו', וזה הוא טעמו שלא הודיעם קודם, והעד הנאמן  

וגו' הששי  לו  ביום  אמר  שלא  תמצא  לו  ה,  שאין  בפניו,  הדבר  סתם  הרי  לאמר,  תיבת  ולא  ישראל,  בני  אל  דבר  שם   '
מר הוא אחר מעשה שלקטו לחם משנה, ובאו לפניו, גילה להם הדבר, ואמר להם,  שליחות במצוה זו לישראל, והוא שא

לנו לתת לב כפי זה מי התיר לו לאמר להם כל מצות   וישלו הדברים ולא לאומרם:   נמסרולו אלא בדרך סוד שלא היה אצ
לאמר:   ולא  דבר,  לו  נאמר  שלא  בדבריו,  למה   ונראההאמורות  חכם,  בחקירת  משה  נתחכם  שיאמר    כי  ה'  רצה  לא 

והצדק אמונת  "נטע  בהם  לנטוע  ה'  שחפץ  הוא  טעמו  כי  והשכיל  לישראל,  קבלתה  הדברים  שתהיה  שבת",  מצות  ת 
כשיצאו ללקוט כמנהגם, שיעור הרגיל ליומו, וימודו וימצאו    אלא וידיעתה ממנו אל עליון, שלא על ידי שליח תחילה,  

ושכליית, כי ה' מצווה להם לבל יטרחו ביום שבת, ומזמין להם מיום ששי  פי שנים מהרגיל יום יום, יראו ראייה חושיית 
כדי   שביעי,  יום  זו  צורך  מצוה  תהיה  לצד    אצלםשבזה  עליה,  מעבור  גדול  ומורא  הרצון,  קבלת  בתוספת  מקובלת 

ה על השבת, כדי שלא  , ולזה לא צוה להם משה תחילה שקול שבת כנגד כל התורה כול  שמעלתה גדולה, וכמאמרם ז"ל 
א מעשה אלהים אשר  כמשפט יום יום, ויעשה להם הנס, למצוא בכפלים, אין זה אל   וילקטויכוונו להרבות בלקיטה,  

להם משה על השבת, ויאמר להם, כי לא ילקטו אלא כשיעור זה הרגיל,    ה לשמור שבת, ואם תאמר סוף כל סוף יצו  יצום

אם היה    ועוד:  וסר להבינם כי צריכין נס להצדיק דברי משה, לזה עשה ה' דבר חכמההדבר, אין זה מהמ  להכירכדי  
פרק רבי ישמעאל כשנטפל רבי יוחנן    לטעות, על דרך מה שאמרו במנחות מקדים המצות על ידי משה עדיין יש מקום  

ופטפט כנג וכו',  ואמר להם עצרת אחר השבת מנין לכם  זכאי לבייתוסין הארורים,  זקן  בן  מהם ואמר משה    אחד דו 
כתבו  אוהב ישראל היה ויודע עצרת יום אחד הוא עמד ותקנה אחר השבת כדי שיהיו ישראל מתענגין שני ימים ע"כ, ו

מפי משה יסכים    המצוההתוס' שם וז"ל עמד ותקנה והקב"ה הסכים על ידו ע"כ, הרי כי יש טועים שהגם שתהיה  
ידיעת המצוה מנסיון אל עליון, לזה לא צוה ה' למשה, לאמר לישראל דבר  הקב"ה על ידו, אם כן יש הפרש להקדמת  

להם משה הוא אשר דבר ה'   אמרהדבר תחילה,  זה, ומעתה אחר שיצתה המחשבה אשר חשב אלהים, והכירו ישראל  
נה  אלי שבתון שבת קודש, ואם תאמר למה לא הועיל ההיכר להשיג בו ידיעת שבת, והוצרך משה לומר להם הדברים, ה

כסדר הרגיל, לזה אמר להם משה הוא    שלא זולת דברי משה יטעו ויאמרו אולי נגמרה ירידת המן, ולזה נתן להם ה'  
ולא  וגו',  יום ראשון אחר השבת, והוכרח משה לומר    אשר דבר  ויוכר הדבר להם בהחלט, כשירד המן  לסיבה אחרת, 

אלא  ויצאו,  שבת  באותו  יכשלו  שלא  תאמר,  בבל  הדברים שהם  אבאר    שלא  להם  כאשר  בפירוש,  האזהרה  להם  אמר 

מאנתם בפסוק   אנה  הקדוש:  עד  החיים  לעם  מ  האור  ורגיש  נאמן  רועה  היה  רבינו  משה  כמה  עד  לנו  סביר 
הווי אומר, שזה עניין פרטי  ישראל. לא היו דברים שבאו ללא מחשבה. כאשר הקב"ה אינו אומר לאמר, 

רצה שיקדים להם את עניינה של שבת קודש. וזה  התברר שאכן הקב"ה    כך משנה שאחר    א ולא אומרים. ל
   בל, בעיקר מה לא לומר.הגדלות של מנהיג. לדעת מה לומר ומתי א 

 
 

 


