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ן-ְולֹאדרשת  ֶּֽ ם פ  ם-ָנָחָ֣ ֵ֥   ִיָנח 

ת ב א  ם-ַוַיס ֵּ֨    ָהָעָ֛

 

ַפְרֹעה   ח  ְבַשַלָ֣ י  ת  ַוְיִהִ֗ ָהָע֒ם    -א 

ים  ים  הֱאֹל ִתִּ֔ ִלשְּ ֶרץ פְּ ֶאֶ֣ ֶרְך  י ָק֖רֹוב ֶדֶּ֚ ִכִּ֥

ם  ֹאָתִּ֥ ִברְּ ָהָעָ֛ם  ים  ֱאֹלִהִ֗ ר  ֶ֣ ָאמ   | י  ִכֶ֣ ֑הּוא 

בּו  ָשִּ֥ ה וְּ ָחָמ֖ ָמהִמלְּ יְּ ָרָֽ  )י"ג,יז'(  ִמצְּ

ב   |  ַוַיס ֵּ֨ ים  תֱאֹלִהִ֧ ם-א  ֶרְך   ָהָעָ֛ ֶדִּ֥

י ם ר  ָב֖ ִמדְּ י-ה  ָֽ נ  בְּ ּו  ָעלִּ֥ ים  ֲחֻמִשָ֛ ָֽ ו  -֑סּוף 

ִים ָרָֽ ֶרץ ִמצְּ ֶאִּ֥ ל מ  ֖ ָרא   '(ח)י"ג,י ִישְּ

 

י הק'  .  ַוְיִהִ֗ אוה"ח  צריך שואל 

אמר   למה  צער לדעת  במקום    לשון 

 גילה ורנן. 

 

דבריו,   י    לשוןובסיכום    יכווןַוְיִהִ֗

ישראל    ערצ ל ברדיפת שנצטערו 

לישראל על    שנגרם  צערל  וכן  פרעה,

רב  ידי בני   הערב  עם  פרעה  ששלח 

תוזה אומרו    ישראל,   ח ַפְרֹעה  א  -ְבַשַלָ֣

   הערב רב.הוא  ָהָעם֒ 

 

נוסף   ילאומרו  טעם    צערלשון    ַוְיִהִ֗

  עוזיאל:בתרגום יונתן בן  ינתן 

 

עצמותיהם של    צער השכינההוא   על 

אפרים   בני  אלף  שהיו מאתים 

ים ב  מושלכים בשדה ְפִלְשִתִּ֔ ץ  ר  ָ֣ ְך א  ר    ד ֶּ֚

שנה כשלשים  יציאת  מזה  לפני   ,

 מצרים. 

   

יונתן ן  וכ עוזיאל  תרגם  ויהי   :בן 

ָלא  וְּ ָמא  ע  י ת  עה  רְּ פ  ר  ט  פְּ ד  כ  ֲהָוה  ו 

ח   אֹור  ָי  יְּ ִרינּון  בְּ ֲארּום  ד  י  ָתא  ִלישְּ פְּ ע  ֲאר 

ֲהוֹון  ִיתְּ ָמא  ִדלְּ ָי  יְּ ר  ֲאמ  ֲארּום  הּוא  יב  ָקר 

ָרָבא  ן ִבקְּ ִמית  יהֹון ֲאחּוהֹון דְּ מ  יחְּ מ  ָמא בְּ ע 

ָטא   ִמִשבְּ יָלא  ח  נ י  בְּ ִרין  ּגּובְּ ִפין  לְּ א  ָמאָתן 

ִחין   רּומְּ וְּ ִריִסין  ִבתְּ ֲחִדין  א  מְּ ִים  ר  ֶאפְּ דְּ

נ   וְּ יִנין  ז יְּ י  ּוָמאנ י  ית  ּג  יבּוז  מ  לְּ ת  ג  לְּ ֲחתּו 

ָרא  ימְּ ת מ  ז ר  ל ּגְּ ֲעָברּו ע  ִגין ד  י ּובְּ ָתא  ִלישְּ פְּ

ֳקָדם  ִנין  שְּ ָלִתין  תְּ ִים  ר  ִמִמצְּ ָפקּו  ּונְּ ָי  יְּ ד 

י  ָתא  ִלישְּ ִדפְּ ִביָדא  רּו  סְּ מ  ִאיתְּ ִקיָצא 

ָטלּונּון    .ּוקְּ
 

ן  ופירושו: ֶּֽ ם  -פ  ָהָעָ֛ ם  ֵ֥ ם ִיָנח  ִבְרֹאָתֵ֥

ה של  ִמְלָחָמָ֖ עצמותיהם  אלו  מאתים , 

אפרים בני  בחישוב  אלף  טעו  אשר   ,

ממצרים   ויצאו  שנה הקץ  שלשים 

עת הם  ,  בטרם  שהולכים  ]בתואנה 

בעבור   פלשתים  צאן  את  לבוז 

פלשתים   והרגוםהמצרים[  

 ועצמותיהם פזורות על פני השדה.  

 

יכתיב    ולכן השכינה ַוְיִהִ֗ צער  והוא   ,  

י וכנבואת ירמיהו )לא,יט'(   יר ִלִ֜ ֩ן ַיִקֵּ֨ ֲהב 

ִים ְפַרִ֗ י  א  ים ִכָֽ ֲעֻשִעִּ֔ ֶיֶֶ֣לד ש  ם  ִר֙י  -ִאֶּ֚ בְּ י ד  ֵּ֤ ִמד 
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֑עֹוד   ּנּו  ֶר֖ כְּ ֶאזְּ ר  ָזֹכִּ֥ ֹו  ן-ַעלבִּ֔ ַע֙י   כ ִ֗ מ  ָה֤מּו 

 . ֹולִּ֔ 

,  עתה  להחיותםהקב''ה  שיכול  ואע"פ  

זמנם,  יעד הגיע  לא  תיקונם ין  עת   עד 

הנביא.   יחזקאל  כןבימי  על    ואשר 

כאן   לֹאנכתב  ם-וְּ במידת    ,יםהֱאֹל  ָנָחֶ֣

ִין מתוחה    מידת הדיןשהיתה    .הדין ֲעד 

אפרים בני  שמעו על  לא  אשר  על   ,

לבוא  חיכו  ולא  יוסף  זקנם  לשבועת 

ד  גואל שיאמר להם ד ִיְפֹק֤  וגו'.  ָפֹקֵּ֨

אפרים    ואימתי בבני  בהם,  יתקיים 

נּו   ָ֖ אֲַֽרֲחמ  ם  ֵ֥ ֻאםַרח  לבא,  'ה  נְּ , לעתיד 

על יחזקאל  בחזון  לתחיה  יקומו    עת 

היבשות אפרים  ,  העצמות  בני  הם 

 המושלכים בשדה. 

  

ִהינּון ֲהוֹו   :בתרגום יונתן   וזה שסיים

ָי   יְּ ד  ָרא  ימְּ הֹון מ  י תְּ י  ָאח  דְּ ָיא  יש  ב  יְּ ָיא  מ  רְּ ג 

ָדא   יְּ ל  דּוָראע  ת  ע  ִבקְּ בְּ ִבָיא  נְּ אל  ק  ֶחזְּ . ִדיְּ

שקמו  היבשות  העצמות  היו  ]אלו 

לתחיה בדבר ה' על ידי יחזקאל הנביא 

 בבקעת דורא[.

 

נאמר   ןועליהם  ם  -ֶפָֽ ֹאָתִּ֥ ִברְּ ם  ָהָעָ֛ ם  ִּ֥ ִיָּנח 

ָמה יְּ ָרָֽ ִמצְּ בּו  ָשִּ֥ וְּ ה  ָחָמ֖  וכתרגומו:  .ִמלְּ

ֲחלּון   ִידְּ ין  ד  כְּ מּון  ֶיחְּ ִאין  ִויתּובּון  וְּ

ָרִים ִמצְּ את ופירושו  .לְּ יראו  אם   :

מאותה  בשדה  מושלכות  עצמותיהם 

]שלא   יפחדו  פלשתים,  עם  מלחמה 

 יקרה כן גם להם[ וישובו מצרימה. 

הכתוב    ובזה בחר  מדוע  טעם   ינתן 

ם    ְולֹא  :דֹוָמהבלשון   ן   -  ָנָחָ֣ ֶּֽ ם  פ  ֵ֥ . ִיָנח 

לדרוש   זהולהקיש  כדי  ומזה    מזה על 

לֹאולומר, אל תקרי  על זה,   ם  וְּ אלא    ָנָחָ֣

לֹא לא    ָנָחם לא     :כאומרוו.  םחַ נִ   וְּ כי 

ָהָרָעהים  אלהם  ִנחַ לא  וְ   .  ִנַחם   ַעל 

הנביא  יחזקאל  ימי  עד  אפרים  לבני 

   שהקימם לתחיה.

 

פי   על  שוניםשואף  שרשים   ,הם 

משרש    םָנחָ שהרי   ְך  כמו    נחההוא  ל 

ֶאת ה  ח   לעומתו ו ,  לב,לד'()שמות    ָהָעם-נְּ

משרש    םִיָנח   כמו  נחםהוא  ל  ,  ע  ִנָחם  וְּ

ב'(,  .ָהָרָעה ד,  מקום  )יונה  לשון  מכל 

אשר על כן ידרש הוא, ו נופל על לשון

כי    ָנָחם לא  כנ''ל:    ל מקראלעומקו ש

    . ִנַחםלא 

 

לעומקו של מקרא ינתן עוד טעם  ו

לא   שלא .  ֱהִסיָבםומדוע    ָנָחםמדוע 

צדיק בראותו את עצמות יצטער יוסף ה

 בשדה.   זרעו פזורות

 

ד   הפסוקים:ְוִיָלמ  מסמיכות    הדבר 

יח ת  יט( -)פס'  א   | ים  ֱאֹלִהִ֧ ב  ם -ַוַיס ֵּ֨ ָהָעָ֛

ַים ר  ַהִמְדָבָ֖ ְך  ר  ֵ֥ ה    וגו'֑סּוף  -ד  ָ֛ ֹמש  ח  ַוִיַקֵ֥

ת ף ִע֑מֹו -א  ָ֖ ֹות יֹוס   . וגו'ַעְצמֵ֥
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טעםובזה   ארונו נסמך  מדוע    ינתן 

יוסף ֱאֹל    אומרול  של  ב  ת  יםק ַוַיס ֵּ֨ -א 

ם  יוסףשלקיחת עצמות    לומר לך,,  ָהָעָ֛

בל  היא טעם  , בַוַיס  מדוע  וכאומרו:  .  ַוַיס ֵּ֨

עצמות    ויקחכי   את  וגו'.   יוסףמשה 

 שלא יצטער יוסף הצדיק. 

 

הצח, דרך  ב  ועל  אותיות   ַוַיס  הן 

בתוף הפ' תהיה  על פי הסוד. שכן ףס  יֹו

 פב' קטנה בהעלם. כזה: 
ףכי    ב ַוַיס  וכאומרו :   ומשום כבודו  ,  יֹוס 

 של יוסף. 

הצח   דרך  על  שרמזםועוד   י"ל 

שנאמר  )לג,יז'(  ליוסף  בברכתו  משה 

ְפַרִים ם ִרְבבֹות א  ומכח ברכתו של   .  ְוה 

 בנבואת יחזקאל.  משה קמו לתחיה 

 

הסוד דרך  ם,  ועל  מלאך   ְוה  הוא 

לקמן  )כמבואר  שמות  מע"ב  רחמים 

אשר  המלאך  הוא  השלישית(,  בשיטה 

לשמור על עצמותיהם של בני  נקרא  

כנ"ל.    אפרים לתחיה  יקומו  אשר  עד 

ְפַרִיםזה שנאמר  ם ִרְבבֹות א   . ְוה 

 

 ועוד

בענין הטעות של בני אפרים 

שיצאו לפני הזמן ממצרים  

 כשטעו בחישוב הקץ 

טעו  שהם  צב:  בסנהדרין  רש"י  פירש 

הבתרים. בין  להם   בברית  שהיה 

שנהלחשב   מאות  שעבוד   ארבע  של 

יצחק,  מצרים   שנאמר   כפי מהולדת 

הבתרים    לאברהם בין  לך,  בברית  ]לך 

ע ִכי  טו,יג'[ ד ַ֜ ע  ת  ם ָיֹדֹ֨ ָרִ֗ בְּ א  אֶמר לְּ ֶֹ֣ י ֶ֣ר |  -ו  ג 

ֶיֶ֣ה   הְּ ֲעָב֖דּום    ַזְרֲעךִ֗ ִיָֽ ָֽ ו  ם  ָלֶהִּ֔ א  ֶֹ֣ ל ֶר֙ץ  ֶאֹ֨ בְּ

ם   ֹאָת֑ ּו  ִעּנֶ֣ הוְּ ָשָנֶּֽ ֹות  אָ֖ מ  ע  כלומר  ,  ַאְרַבֵ֥

מהולדת זרעך בעוד ארבע מאות שנה  

בן    שנה,  שלשים היה  אברהם  ]כי 

הבתרים[ בין  בברית  והם   שבעים 

בּו   שנה   ארבע מאותתום    מועדאת  ִחשְּ

הבתרים בין  שלשים  שהיתה    מברית 

יצחק.  שנה הולדת  והקדימו     לפני 

   בשלשים שנה.   יציאתם

 

ש  וכנגד בגמרא    תמובאמה  שם  דעה 

אלא  היה  לא  היבשות  העצמות  שחזון 

בן ,  לשָ מָ  יהודה  ר'  העיד  זה  כנגד 

על  ר"י  עמד  בתירא:   בתירא  בן 

]של בני ואמר אני מבני בניהם    רגליו

והללו תפילין    יחזקאל[ֶשֶהֱחָיה  אפרים  

  . שהניח לי אבי אבא מהם

 

שלכן נקרא    יש לומר  ועל דרך הצח 

ין  ב  על שם    ,איָר ת  ן בְ ב  בשם  ר' יהודה  

אפרים    שהיה  ,יםִר תָ בְ הַ   שטעו מבני 

כי   ממצרים  ין  ב  לברית    נּומָ ביציאתם 

 ים. ִר תָ בְ הַ 
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ב  דרשו  בפרשתנו  במדרש רבה  ו י ס  ו 

ָהָעם  יםקֱאֹל ת  ישר  א  בני  על  אל לא 

 וזה לשונו: על הגויים.אלא 

 

ב ֱאֹל  מאי דכתיב  י ס    , וגו' את העם    ים קו 

יצ ָהיּו  כאשר  ִים  ר  ִמִמצְּ ל  ָרא  ִישְּ אּו 

ּומֹו ֱאדֹום  י  קַאלּופ  ַוֲעָמל  ּוְכַנַען   ָאב 

ָצה   ָהע  ֶאת  ִנין  נֹותְּ וְּ ִדין  ָלבֹא  עֹומְּ יַאְך  ה 

ל ָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ִיְשָרא  ֶשָרָאה ה  , כְּ

ם, ָכְך,   יה  ֲעל  ָיבֹואּו  לֹא  ש  אֹוָתן  ב  ִסב 

ר:   ֱאֹלִהים ו  ֶשֶּנֱאמ  ב  ָהָעם.   י ס  ת    א 

   ם הגויים הצרים עלינו. עַ כלומר, את  

ַהז ה ָבעֹוָלם  בָ   ְולֹא  ֶאָלאִבלְּ  ם[ ]ג  ד 

ָעִתיד ָלבֹוא ר   ָכְך  ל  ִין, ֶשָכְך ָדִוד אֹומ  ִמּנ 

ב(:   קכה,    ָהִרים   ְירּוָשָלִים)תהלים 

ְלַעמֹו  ָלּה  ָסִביב ָסִביב  ופירושו:  ַוה'   .

הם הגויים     ָלּה  ָסִביב  ָהִרים  ְירּוָשָלִים

כהרים, ירושלים  על   ב  ]  הקמים  י ס  וְּ

שמגן  .  ְלַעמֹוַוה' ָסִביב  ,  [אותם מעלינו

   עלינו ומצילנו מידם. 

 

זה,וצריך ליתן טעם   כיצד   למדרש 

סוף  סוף  הרי  הפשט.  את  תואם  יהיה 

 במדבר.  בני ישראל הסב את 

 

לומר יש  מקרא  של    ,ולעומקו 

מעל   ישראל  בני  עם  את  שבהסיבו 

כמסב את הגויים נראה הדבר הגויים, 

 מעלינו.  

שאמרו ד,   וכמו  משנה  ב  פרק  ]עירובין 

סא.[ וכוונתם   ברכות  לצדדין"  "יסלקנה 

וממילא   לצדדין  עצמו  שמסלק  בזה 

מה  את  מסלק  כאילו  הדבר  נראה 

 שלפניו לצדדין. 

כמו כן בעניינינו, מסב את עם ישראל 

הדבר   ונראה  הגויים,  מסב  מן  כאילו 

 . מאיתנואותם 

 

סמך הפסוקלזה    וקצת  מן   ינתן 

ן  ]בלק,במדבר,כג,ט'[ ן ָע֙ם  -ה  ִיְשֹכִּ֔ ד  ְלָבָדָ֣

ב א ִיְתַחָשֶּֽ ֵֹ֥ ם ל  .  ּוַבּגֹוִיָ֖

  

בה, עם   והוינן  הם  ישראל  בני  אם 

ישכון,   לא   ממילאלבדד  בגויים 

תלמוד   ומה  הוא.  בדד  שהרי  יתחשב. 

יתחשב.לומר   לא  הם   ובגויים  אלא 

מן  מתבודד  עם    נובהיותהם הדברים:   

הגויים  הגויים נראים  שאינם ,   כמי 

 .  יָדןדִ א  נָ בְּ שְּ חּובְּ 

 

כאן, הקב"ה    כן  אותנו  בהיות  מסב 

 כמוסבים מאתנו. , נראים הגויים מהם

 :  [פרשה טו,ז] וכן מובא במדרש רבה 

ִיְשֹכן, ְלָבָדד  ַעם  ן  הּו    ה  ןמ  ָהאֹוִתיֹות  ,  ה  ָכל 

ד  יצ  כ  ָללּו,  ה  אֹוִתיֹות  י  ת  ִמשְּ חּוץ  ִגין  ּוְּ ד    : ִמזְּ

י   י י, ד"ו ֲהר  י י, ג"ז ֲהר  י י, ב"ח ֲהר  א"ט ֲהר 

ָצא   ִנמְּ ְלַעְצָמּהי,  ָהאֹות  .  ה  ן  כ  ין  וְּ א  ַהנ' 

י    : ָלּה זּוג י ק, ל"ע ֲהר  י ק, כ"פ ֲהר  י"צ ֲהר 

י ק,   ר ,  ִנְמָצא נ' ְלַעְצָמּהק, מ"ס ֲהר  ָאמ 
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 ז

 לעומקו של מקרא 
 פר' בשלח 

 

אֹוִתיֹות  נ י  ֶששְּ ם  ש  כְּ הּוא  ָברּוְך  ָקדֹוש  ה 

א   ָללּו  ָכל ה  ִעם  ג  ּו  ד  ִהזְּ לְּ כֹוִלין  יְּ יָנן 

יָנן   ל א  ָרא  ִישְּ ָמן, ָכְך  צְּ ע  ֶאָלא לְּ ָהאֹוִתיֹות 

כֹוָכִבים   י  ד  ָהעֹובְּ ָכל  ִעם  ק  ִהָדב  לְּ כֹוִלין  יְּ

ָמן   צְּ ע  לְּ ֶאָלא  מֹוִנים  דְּ ק  ה  ָזלֹות  ּומ 

ֹפָרִשים   ר    וגו'מְּ : )במדבר כג, ט(ֶשֶּנֱאמ 

ָשב.   ח  ּגֹוִים לֹא ִיתְּ ֹכן ּוב  ָבָדד ִישְּ  ֶהן ָעם לְּ

 

יש לומר בכוונת   ולעומקו של מקרא

לא נ  וגם האות    השגם האות    :המדרש

אלא  שהן  רק   על  לעצמן,  הן  מורות 

לי שיש  קדושה  של  אל  שזיקה  ראל 

ת 'ה'  שכן  ה', ֶר ֹוהקב''ה.  שם  על  ה 

'נ'   שערי תֹוֶרה  והאות  חמישים  על 

  בינה, שנכונו לעם בית ישראל.

 

לנו  תֹוֶרה  כן  ו שאין  כך  על  נ'  האות 

ו הגויים,  לפני  דאמרו כנפילה 

תוסיף לנפול עוד, במערבא: נפלה, לא  

  קום! בתולת ישראל !

 

המוסר דרך  ָדנּו  ועל  זה,   ִלמְּ  מדרש 

הדבר אם יסבו הגויים מאתנו    נוישביד

לאו. עצמנו  באשר    אם  שנבודד  ככל 

 אתנו.מבודדים ממהם, יהיו הם  

אבות   יובנווכן   בפרקי  עזאי  בן  דברי 

ב:   משנה  ד  ד  פרק  ב   -פרק   משנה 

ֲחמּוָרה,   ב  כְּ ָלה  ק  ָוה  ִמצְּ לְּ ָרץ  י  ַח  ֱהו  ּובֹור 

ָרה  .ִמן ָהֲעב 

בה, מן  מאי    והוינן   העבירה.ובורח 

אחריו רודפת  העבירה  בידי  וכי  הרי   .

אחרי  ולרדוף  לרוץ  הבחירה  האדם 

הוי   ומאי  העבירה.  אחרי  או  המצוה 

 ה.בורח מן העביר

לומר:  אלא יש  האדם   כך  בידי 

לבחור בטוב או לבחור ברע.   ,ברירהה

עבירה.  אחר  או  מצוה  אחר  לרוץ 

המצוה,   אחרי  לרוץ  יבחר  בו  וכאשר 

העבירה בזמן   מן  כבורח  הוא  נראה 

 שנותרה לה מאחוריו.  

כשתי  לא  עזאי  בן  דברי  יובנו  ובכך 

מצוה  אחר  לרוץ  שונות  הוראות 

העבירה,   מן  כפעולה ולברוח  אלא 

בו    אחת, המצוה  אחר  רץ  שבהיותו 

 בריצה זו הוא בורח מן העבירה.   בזמן

 וכך יובנו דבריו: 

ְלִמְצָוה ָרץ  י  ֲחמּוָרה,    ֱהו  ב  כְּ ָלה  בזה  ּוק 

ָרהכְ  תהיה ַח ִמן ָהֲעב   .בֹור 

בעניינינו.   כן  שעם   ככל כמו 

ישראל מתקרב לקראת בוראו, בזה  

לגויים    הוא  מפנה הם  ועורף  הרי 

 לכן נאמרוהלאה.    נוממ  כמושלכים

ן א  ָע֙ם  -ה  ֵֹ֥ ל ם  ּוַבּגֹוִיָ֖ ן  ִיְשֹכִּ֔ ד  ְלָבָדָ֣

ב  .   ִיְתַחָשֶּֽ

הצח,   דרך  גימטריא  ועל  הוא  בדד 

השם.  שם  שהוא  לי'    י'.  עם  הן 

 ישכון וממילא בגויים לא יתחשב. 
***  
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 ח

 לעומקו של מקרא 
 פר' בשלח 

   

ב ֱאֹל ת ָהָעם,  יםקַוַיס   )יג, יח'(.   א 

 

רבה   כ'(במדרש  פרשה    )בשלח, 

ֱאֹל: מובא ב  רּו .  יםקַוַיס  ָאמְּ ִמָכאן 

ל   ָרא  ִישְּ ינּו ֲאִפלּו ָעִני ֶשבְּ בֹות  לֹא יֹאַכל  ר 

ב י ס  ש  ָקדֹוש ,  ַעד  ה  ָלֶהם  ָעָשה  ֶשָכְך 

ר:  ב ֱאֹלָברּוְך הּוא, ֶשֶּנֱאמ   . יםקַוַיס 

 

הוציא לכאורה המדרש  כי  נראה   , 

לב   בשימת  אך  מהקשרו.  הפסוק  את 

המדרש   כי  נראה  הפרשה,  בהמשך 

ל הרקע  את  המןהכין  שתכתב   פרשת 

    בהמשך.

 

באומרו ָעִני   שהרי   ֲאִפלּו 

ל   ָרא  ִישְּ בֶשבְּ י ס  ש  ַעד  יֹאַכל  ָכְך  ,  לֹא  ש 

ם ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא וכוונתו   ,ָעָשה ָלה 

לנו  הרי  במדבר,   מצייר  כביכול 

כשולחן  המדרש   המדבר  כל  את 

ישראל    ,גבוה בני  כל  כעני  ואת 

הקב"ה   ,  שבישראל אצל  כולם  שכן 

ומבלעדיו   המפרנסן  שהוא  כעניים, 

 כולם בחוסר כל.  

ב    ובאומרו י ס  כמסובין ליד   ֶאת ָהָעם,ו 

רמז בזה כי עתיד הוא   שולחן המדבר,

 על שולחן גבוה זה את המן, להוריד  

ָטל  שנאמר בו   ת ה  ב  ל ִשכְּ ע  -ְוִהנ ה ַעלו ת 

-ְפנ י ַהִמְדָבר ַדק ְמֻחְסָפס ַדק ַכְכֹפר ַעל

ץ ר   . ָהָאֶּֽ

המדרש  והרי   לנו  את  בזה  שהטעים 

הפרשיות עם   סמיכות  המן  של 

 . בשלח

 

*** 

 

םדרשת  ֶּֽ ם - ִאְתכ  ְתכ   א 
 

ת א  ה  ָ֛ ֹמש  ח  ִע֑מֹו  -ַוִיַקֵ֥ ף  ָ֖ יֹוס  ֹות  ַעְצמֵ֥

תִכ֩י   א  יַע  ִהְשִבִ֜ ַע  ֙ל  -ַהְשב ֵּ֨ ִיְשָרא  ֤י  ְבנ 

ֱאֹל ד  ִיְפֹק֤ ד  ָפֹקֵּ֨ ר  אֹמִּ֔ ם  קל  ְתכ ִּ֔ א  י֙ם 

ת א  ם  ִ֧ ם-ְוַהֲעִלית  ֶּֽ ִאְתכ  ָ֖ה  ִמז  י    ַעְצֹמַתָ֛
 )יג,יט'(

 

יעַ  ִהְשִבִ֜ ַע  ַהְשב ֵּ֨ מצאנו ִכ֩י  והיכן   .

פרשת   בסוף  : ]נ,כה'[  ויחישהשביעם, 

ף יֹוס ִּ֔ ע  ר -ֶאת  ַוַיְשַבָ֣ אֹמ֑ ל  ל  ֖ ָרא  ִישְּ ִּ֥י  נ  בְּ

ם ֶאת ֲעִלֶתִּ֥ ָֽ ה  וְּ ם  ֶכִּ֔ ד ֱאֹלִהי֙ם ֶאתְּ ֹקֵּ֤ ִיפְּ ד  -ָפֹקֹ֨

י  ֖ ֹמת  צְּ הע  ֶּֽ םולא אמר  .ִמז  ֶּֽ  . ִאְתכ 

 

לב,   ]בשלח[,   בפרשתנו,  ובשימת 

ואמר שהשביעם  ם  נאמר  ֶּֽ ִכ֩י :  ִאְתכ 

יעַ  ִהְשִבִ֜ ַע  ר -ֶאת  ַהְשב ֵּ֨ אֹמִּ֔ ל  ֙ל  ָרא  ִישְּ ֵּ֤י  נ  בְּ

ד ֱאֹל ֹקֵּ֤ ד ִיפְּ ם ֶאתקָפֹקֹ֨ ֲעִליֶתִ֧ ה  ם וְּ ֶכִּ֔ -י֙ם ֶאתְּ

י ִמֶז֖ה ָ֛ ֹמת  צְּ ם ע  ֶּֽ  . ִאְתכ 

 

טעם   ליתן  ויחי,    מדועויש  בסוף 

המילה    תעלים את  ם התורה  ֶּֽ  ִאְתכ 

 משבועתו. 
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 ט

 לעומקו של מקרא 
 פר' בשלח 

 

יבואר    הפשט  דרך  פי  ועל   על 

עזרא,  יתרו    האבן  בפרשת  באומרו 

הדברות.   עשרת  לענין  א'  שכל  בפס' 

שינתה שהתורה  או    מה  הוסיפה  או 

אין זה כי  גרעה ממקום אחד על השני, 

על הענין  שהתורה פירשה    אם פירוש

זה    הקודם. הפשטולפי  דרך   על 

המילה   באומרו  שכוונתו    ִמז ה תפורש 

ם  ִמז ה ֶּֽ אבינו  ִאְתכ  כמו  שלא  יעקב , 

הכוונה יחד    ִמז האלא    שהעלינוהו לבד,

ם ֶּֽ  .    ִאְתכ 

  

דרך   שרמז    הרמזועל  לומר   יש 

שמשם   למקום  להחזירו  בזה  להם 

ולקברו   שכן  בשכםמכרוהו,  ם .  ֶּֽ   ִאְתכ 

אותיות   אתב"ש.  םכ  ְש בִ הן  כעין  '  א. 

תהיה  אשל   עולה  בסדר  ו  בתכם    ת' ', 

מעתה .  ש'כם בסדר יורד תהיה  תשל א

יהיה     את"כםלכן    ב"ש.הכוונה    א"ת

   בש"כם.מובנו 

ם  ֶּֽ ם – ִאְתכ   .  ִבְשכ 

  

לשאול,   יש  אמר   מדועועדיין  לא 

ברמז   רק  אלא  בשכם  בפירוש  להם 

םאמר להם  ֶּֽ    ִאְתכ 

 

לומר זאת ויש  יקבלו  שלא  כדי   ,

כי   על מה שמכרוהו בשכם.כתוכחה  

לא  יוסף   ומעולם  בכבודם  מאד  נזהר 

ישירות.   בפרשת  הוכיחם  רק  כן  ועל 

גילתה התורה את כוונתו לומר   בשלח 

ם ֶּֽ ויחי  ,  ִאְתכ  פרשת  אפילו ובסוף 

ם ֶּֽ לא אמר, אלא הסתפק במה שאמר   ִאְתכ 

םקָפֹקד ִיְפֹקד ֱאֹל ְתכ  ם   , שכן  ים א  ְתכ    א 

םנקרא כמו   ֶּֽ ויובן על דרך "אל   .  ִאְתכ 

ם תקרי". אל תקרי ְתכ ִּ֔ םאלא   א  ֶּֽ  . ִאְתכ 

 

כן,   פי  על  לומר  ואף  כוונתו  נרמזה 

ם ֶּֽ שאמר    ִאְתכ  ה  במה  ֶּֽ ם  ,   ִמז  ֵ֥ ְוַהֲעִלת 

ת ה-א  ֶּֽ ִמז  י  י"ב  ,  ַעְצֹמַתָ֖ כנגד  שהיא 

םשבטים, כמנין ז"ה. והיינו  ֶּֽ  .ִאְתכ 

 

 הּו אּושָ יִ שֶ רמז לאחיו  ,  ועל דרך הצח 

ִשְכָמם ַעל  ם  ב  ,  ִלְשכ  יעקב,    כֹורְּ שכן 

ְלך   י  ָנַתִתֶּֽ ַאַחדַוֲאִני  ם  יך-ַעל  ְשכ  . ַאח 

ְלךוכאומרו:   י  ָנַתִתֶּֽ הבטחתי  את    ַוֲאִני 

נִ  ם  ַעלא  שָ שתהיה  יך   ְשכ  , דחָ א  כְ   ַאח 

ם ותחת אשר נשאוהו על שכמם    .ִלְשכ 

, תחת זו יהיו  בבזיון  בורהורידו אל הל

על   בשכם  קברו  אל  אותו  נושאים 

 .  בכבוד שכמם

, כנגד מה שאמר רמז רמז להם  ועוד

אל   אותו  השליכו  הזהראובן  ,  הבור 

הזה,  מהבור  אותי  שהעליתם  וכשם 

בבזיון,   להעלותני  למכרני  תתקנו  כן 

וכן אומר   מזה לקברני בשכם בכבוד.  

לשכם   נגנבתי,  משכם  המדרש, 

 . ִמז ההחזירוני. וזו כוונת יוסף באומרו 
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 י

 לעומקו של מקרא 
 פר' בשלח 

   

שאמר    ועוד כשם  להם,  רמז  רמז 

נסעו   גבריאל  ההמלאך  ֶּֽ ופירושו  ִמז   ,

תיקונכם יהיה  כן  האחווה,  מן   נסעו 

הוהעליתם   ֶּֽ , כן תמשיכו  , מן האחווהִמז 

 באחווה.  

 

הדבר  ולכן על  שלא כ,  השביעם  די 

  דברי אביו   עלתתעורר קנאתם בשנית  

ליוסף:   ם  באומרו  ֵ֥ ְשכ  ְלךָ֛  י  ִתֶּֽ ָנַתִ֧ י  ַוֲאִנִ֞

ד ַעל יך -ַאַחָ֖ ֑  )מח,כב'( וגוַאח 

 

בפרשתנו   םהמלה    נוספתולכן  ֶּֽ ,  ִאְתכ 

פרשת   בסוף  נכתב  שלא    ויחי. מה 

ֶאת ם  ֲעִליֶתִ֧ ה  ִמֶז֖ה -וְּ י  ָ֛ ֹמת  צְּ ם   ע  ֶּֽ ,  ִאְתכ 

   תכם.  ו באחו

 

להם  ועוד רמז  שבפרשתנו רמז   ,

םנדרשת המילה   ֶּֽ . שגם עצמותיכם  ִאְתכ 

להזכירם   ירצה  לא  ויוסף  יעלו. 

  כדי לא לפגוע בכבודם.כעצמות 

 

הלשוןוע תפארת  דרך  כאן  ל   ,

לשונההתגלתה   . התורהשל    תפארת 

בכפולות.   מדבר  הפסוק  ַע שכל  ַהְשב 

ִיְפֹקד  ,ִהְשִביעַ  וָפֹקד  ם ,  ְתכ   נשאר  א 

ה לו  צרפה  כן  על  את לבדו.  תורה 

םכפילו:   ֶּֽ ם . כאומרו,  ִאְתכ  ְתכ ִּ֔ ם  א  ֶּֽ .  ִאְתכ 

שכתוב   ִביע  ,  בפרשתנווזה  ִהשְּ ע   ב  שְּ  ה 

ֹקד ֱאֹל  ם  ים  קָפֹקד ִיפְּ ְתכ  ֲעִליֶתם ֶאתא  ה  -וְּ

י ִמֶזה ֹמת  צְּ ם ע  ֶּֽ  . ִאְתכ 

פרשת  בסוף  התורה  אומרת  כך  ואכן, 

ִים     )נ,כו'(ויחי   ְבִמְצָרֶּֽ ֹון  ָבָארָ֖ ם  יש    ַוִיֵ֥

ם יש  םבגימטרי'    ַוִיֵ֥ נכתב .  ּוְשכ  וכאילו 

ם יש   . בשכ"ם ַוִיֵ֥

הסכימו על הדבר, והטמינוהו  ש  אחיוו

מנת   בזה   ,להביאו לשכםבמצרים על 

שבניהם אחריהם יעלו את  זכו גם הם,  

יוסף,   עם  יחד  שנאמר  עצמותיהם 

ם ֶּֽ  .  ִאְתכ 

***  

 

ל א  ר   ְוַיֲחנּ֙ו  -ַדב  בּו  ְוָיֻשִ֗ ל֒  ִיְשָרא  ָ֣י  ְבנ 

ין  ָ֣ ּוב  ל  ִמְגֹדָ֖ ין  ֵ֥ ב  ת  ַהִחיֹרִּ֔ י  ִפָ֣ ֙י  ִלְפנ 

ּו ַעל ֹו ַתֲחנָ֖ ן ִנְכחֵ֥ ַעל ְצֹפִּ֔ ֙י ַבָ֣ -ַהָי֑ם ִלְפנ 

ם  )יד, ב'(  ַהָיֶּֽ

 

תמוה אל לכאורה  ה'  ם  ח  י נְּ מדוע   ,

זרה   עבודה  בית  ן  מול  ְצֹפִּ֔ ַעל  ַבָ֣ ֙י  ִלְפנ 

יציאה  של  זו  ומרוממת  קדושה  בשעה 

יקשהממצרים.   הוסיף   ועוד  מדוע 

ּו :ציוויואמר בדרך של  ֹו ַתֲחנָ֖  . ִנְכחֵ֥

 

לומר,   מי  ויש  לפני  וידוע   שגלוי 

שעתידין  ב"ה,  העולם  והיה  שאמר 

לומר   הים  על  לקטרג  השרת  מלאכי 
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 לעומקו של מקרא 
 פר' בשלח 

 

והללו,   ע"ז  עובדי  הביאם  הללו 

ןהקב"ה   ְצֹפִּ֔ ַעל  ַבָ֣ ֙י  שיעשו   ִלְפנ  כדי 

ברמב"ם   כמובא  שלימה,  תשובה 

א'    ב' הלכה  אי  בהלכות תשובה פרק 

זה שבא לידו   ,תשובה גמורהזו היא  

דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו  

  ופירש ולא עשה מפני התשובה.

הקב"הוזה   להם  ֙י    שאמר  ַעל  ִלְפנ  ַבָ֣

ּו ֹו ַתֲחנָ֖ ן ִנְכחֵ֥  . ְצֹפִּ֔

  

ן ְצֹפִּ֔ ַעל  ַבָ֣ ֙י  בכם  .  ִלְפנ  שיתקיים  כדי 

מעליכם".   ארחיק  הצפוני  ֹו"ואת  . ִנְכחֵ֥

כֹוחֹו.   ה  כ  נְּ ה     וכאומרונוטריקון  ְנכ 

כֹו  כֹוחֹו נְּ פרעה  כֹוחֹו  ,של  ה  של   ְנכ 

שנאמר   ואע"פ  צפון.  ה בעל  ּוַפְרֹעָ֖

יב ֑ הטורים  ִהְקרִ בעל  ומביא  הקריב  ש, 

צפון,  קרבנו   בעל  תערכו   אתם לפני 

ֹנַכח נאמר    תחינה  לכן  ה'.  ֹו פני  ִנְכחֵ֥

ּו תחינה.  .  ַתֲחנָ֖ נוכח   וכאומרו:לשון 

ה'   ַכַמִים   ככתוב .  תתחננופני   ִשְפִכי 

ְך  נ י  ֹנַכחִלב   ה'. )איכה ב, יט'(. פְּ

 

שכך    ולעומקו של מקרא יש לומר  

להם )  אמר  לישראל   איכהירמיהו 

ָלה    קּוִמי  יט'(,ב יְּ ל  ב  ְלרֹאש  ֹרִּני 

ים  ַאְשֻמרֹות   על  אבותיכם  שעשו  כפי 

הבקר. סוף   אשמורת  ִשְפִכי    לראש 

נ י  ַכַמִים פְּ ח  ֹנכ  ְך  שעשו   ִלב  כפי  ה' 

 . ַהָיֶּֽם-ַעלאבותיכם 

לך    והיינו )לך  בזוה"ק  שנאמר  מה 

ע"ב( ְדִאיהּו   ִהְקִריב  ּוַפְרֹעה  פ"א 

ְלִתיּוְבָתא ל  ְלִיְשָרא  ְלהּו  .  ִאְקִריב 

ָבם לחזרה בתש רְּ  ובה.  ֶשק 

 

זו:  ְךל  כַ   אֹו ן  לדרך  ְצֹפִּ֔ ַעל  ַבָ֣ ֙י  .  ִלְפנ 

לפניו   ,הוא הקב"ה  בעל הצפונות לפני  

תחינתכם.   שעזר וכאומרו,  תחנו    מי 

פענח,   הוא  לצפנת  וכן  יעזרכם.  הוא 

עֹוד  -ְולֹאאומר   )שמות   ַהְצִפינֹוָיְכָלה 

למי שעזר למשה ב, ג'(, ערכו תחינה  

       להצפינו.

          

        ***  

 

ם   ָהָע֑ ח  ָבַרָ֖ י  ִכֵ֥ ִים  ִמְצַרִּ֔ ְך  ל  ָ֣ ְלמ  ַויַֻּג֙ד 

ל ה ַוֲעָבָדי֙ו א  ב ַפְרֹע֤ ְך ְלַבֵּ֨ י ָהפ  ם  -ַוַ֠ ָהָעִּ֔

ַמה אמרּ֙ו  ֶֹּֽ י-ַוי ִכֶּֽ ינּו  ָעִשִּ֔ את  ָֹ֣ ְחנּו  -ז ִשַלֵ֥

ת נּו: -א  ֶּֽ ָעְבד  מ  ל  ָ֖  )יד,ה'(  ִיְשָרא 

 

 

ְך  י ָהפ  ה ַוֲעָבָדי֙ו ַוַ֠ ב ַפְרֹע֤ לְלַבֵּ֨ ם-א   .ָהָעִּ֔

 

טעם,   ליתן  בזהיש  מודיענו  . מה 

מכבר,   זאת  הקב"ה  הודיענו  שהרי 

לבוש את  פרעה  מקשה  יש  .  של  אלא 

הפיכת לב  שהדגש כאן הוא על    לומר

עד מתי    שעד עתה אמרו עבדיו   עבדיו.
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למוקש לנו  זה  ועתה     .וכו'  יהיה 

 התהפך גם לבבם.  

 

והרמז:   הצח,  דרך  ְך  ועל  י ָהפ  ַוַ֠

והרמז בזה    .גדולה  בטעם של תלישא

לבב שנהפך  ועבדיו    הוא  פרעה 

ה מן  גדולה  כל    ,הגיוןבתלישות  אחרי 

עליהם.    המכות עברו  וכאילו אשר 

מן המציאות של השגחת  הם    תלושים

נאמר  ה'.   ְךלכן  י ָהפ  של  ַוַ֠  בטעם 

כי   כל  לעין  נודע  ובזה  תלישא. 

ְך לבבם.   הקב"ה הוא ַהְמַהפ 

 

*** 

 

 בלב אחד כאיש אחד  

 כאיש אחד בלב אחד 

י ֶּֽ ְבנ  ת-ַוִיְשאּ֩ו  א  ל  ם -ִיְשָרא ֵּ֨ ינ יה ִ֜ ע 

ם  יה ִ֗ ַאֲחר  ַע  ָ֣ ֹנס   | ִים  ִמְצַרָ֣ ֵ֥ה     ְוִהנ 

  )י"ד, י'( 

ם יה ִ֗ ַאֲחר  ַע  ָ֣ רש"י    .ֹנס  עַ פירש  ָ֣   . ֹנס 

כאיש  בלב  יחיד[]לשון   . אחד  אחד 

כך  אחד    בלב ואחר   כאיש בתחילה 

 .  אחד

הסדר.   יתרובפרשת  ו את  רש"י  הפך 

ָהָהר  ָשם  ַוִיַחן   הפסוקעל   ֶנֶגד  ל  ָרא   ִישְּ

יחיד[  ַוִיַחן    פירש"י  )יט,ב'( ]לשון 

 אחד  כאיש  .  אחד   בלב      אחד  כאיש  

 .אחד   בלב    ואחר כך בתחילה

 מדוע הפך את הסדר. ויש ליתן טעם 

 

לב,   זהובשימת  אחד    פירוש  בלב 

כאיש אחד בלב אחד,   אוכאיש אחד  

הוא משתי ל  אּו, ושָ המכילתאלקוח מן  

 ופרשת יתרו.  , פרשת בשלחפרשות

 

ֵ֥ה    [בשלח  ]בפרשת  על הפסוק ִים ְוִהנ  ֶ֣ ר     ִמצְּ

ַע   ָ֣ םֹנס  יֶהִ֗ ֲחר  במכילתא   )יד,י'(  א  מובא 

עַ  מאי ָ֣ ָחד.]בלשון יחיד[   ֹנס    ְכִאיש א 

 .בלב אחדנאמר שם  ולא

 

הפסוקו ַחן  [ יתרובפרשת  ]  על  ם    ַוִיֶּֽ ָשִּ֥

ר ָהָהָֽ ֶנִֶֶּ֥֥גד  ל  ֖ ָרא  מובא    )יט,ב'(  ִישְּ

מאי ַחן  במכילתא  יחיד[    ַוִיֶּֽ ב  ]בלשון  ְבל 

ָחד.    א 

 כאיש אחד.  נאמר שם ולא

 ורש''י צירפן להיות אחד: 

ִים  בשלח על הפסוק    בפרשת ֶ֣ ר  ִּ֥ה ִמצְּ ִהּנ  וְּ

ַע   ָ֣ םֹנס  יֶהִ֗ ֲחר  רש''י:  ,א  ָחד   פירש  א  ב   ְבל 

ָחד א  הפסוק  ְכִאיש  על  יתרו  ובפרשת 

ַחן ל  ַוִיֶּֽ ֖ ָרא  ם ִישְּ בהיפוך:  רש''י  פירש    ,ָשִּ֥

ָחד  ָחד. ְכִאיש א  ב א    ְבל 

 

  :ויש ליתן טעם

שתי מדוע  א.   את  רש''י  צירף 

 הלשונות,  
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בהיפוךב.   צירפן  מדוע  ,  וכשצירפן, 

ָחד  כזה: א  ְכִאיש  ָחד  א  ב  ְכִאיש    ,  ְבל 

ָחד ָחד א  ב א    .ְבל 

ב מדוע  עַ " ג.  ָ֣ בתחילה    "ֹנס  ב פירש  ְבל 

ָחד ב"  א  ומדוע  המכילתא,  ַחןהיפך  "    ַוִיֶּֽ

בתחילה   ָחדפירש  א  היפך   ְכִאיש 

 המכילתא.

 

מקרא   של  לומרולעומקו  כאן  :  יש 

 : עומק כוונת המכילתאלימד רש"י  

 

בשלח בפרשת  המדרש  עַ   באמור  ָ֣   ֹנס 

יחיד[ ָחד,    ]בלשון  א  לומר  ְכִאיש  כוונתו 

ְכִאיש  האחדות של הגויים, ה"  סיבתש

ָחד שונא  בא  שלהם,  "א  לעם   מלב 

לעניין   "לב אחד "שו כעישראל עד שנ 

 בתחילה את רש''י    ולכן פירש    שנאה.

שונא.    :אחדותם  סיבת ַע  ב"לכן  לב  ָ֣ ֹנס 

ם יֶהִ֗ ֲחר  ָחד    פירש:  "א  א  ב  ְכִאיש    -ְבל 

ָחד.   א 

יתרוובאמור   בפרשת  ַחן   המדרש    ַוִיֶּֽ

יחיד[ כוונתו    ]בלשון  ָחד,   א  ב  ְבל 

ש לבבךה"סיבת  לומר  של בכל   "

ָחד" א  ב  ה'ל  "ְבל  ויחוד  ה'  , אהבת 

 יש ִא   נקראש  הוא הקב''ההסיבה לכך  

, ה' איש מלחמה, ה' שמו. כלומר  דחָ א  

את  תשמאחדהסיבה הוא האיש האחד 

להיות ישראל  בני  ָחד"  לב  א  ב  , "ְבל 

רש''י   פירש  אתולכן   סיבת   בתחילה 

ָחד  :לבם אחדות ָחד.  -  ְכִאיש א  ב א   ְבל 

 וכאומרו:

פזורים  ,  הגויים ברייתם  מטבע  שהם 

לאחד  יכול  אחד  דבר  רק  ומפוזרים, 

לישראל. ביניהם:   ולכן     השנאה 

ישראל   אחרי  שונאברדפם  זה  בלב   ,

לכן  כאיש אחדהמאחד אותם להיות    .

בשלח   בפרשת  רש"י  ֵ֥ה פירש  ְוִהנ 

ִים ֶ֣ ר  ַע     ִמצְּ ָ֣ םֹנס  יֶהִ֗ ֲחר  ָחד   :א  א  ב  ְבל 

ָחד.    ְכִאיש א 

ישראל,   הם ובני  ברייתם  מטבע 

ה'  הוא  ביניהם  והמאחד  מאוחדים 

הוא    איש שמו.  ה'  הנקרא  מלחמה, 

בקריאת   אחד  איש שמו   שמיחדים 

  ה' אחד.שמע ישראל ה' אלקינו 

 

יתרו    ולכן בפרשת  רש"י  ַחןפירש   ַוִיֶּֽ

ר ָהָהָֽ ֶנִֶֶּ֥֥גד  ל  ֖ ָרא  ִישְּ ם  ָחד:  ָשִּ֥ א    ְכִאיש 

ָחד.   היותםל  הסיבהשהוא   א  ב  ְבל 

הקב"ה   בדרכי  ָחדשהיותם  א  , ְכִאיש 

הם   שמוהרי  אחד  מיחדים  ,  בלב 

גם   כך  לזהנוהגים  ומתוך  ב   :זה  ְבל 

ָחד    . א 

ַחןלכן ב"  " פירש רש''י: ַוִיֶּֽ

ָחד  ָחד ְכִאיש א  ב א   ,ְבל 

ָחד ָחדשהיא סיבת  - ְכִאיש א  ב א   . ְבל 

עַ "וב ָ֣    פירש רש''י: "ֹנס 

ָחד ב א  ָחד ְבל   ,ְכִאיש א 

ָחד  ב א  ָחד.   שהיא סיבת -ְבל   ְכִאיש א 

*** 



 יד

 לעומקו של מקרא 
 פר' בשלח 

   

ר   אמ  ֹ֤ ל  ה'ַוי ה ַמה-א  י -ֹמש ִּ֔ ָל֑ ק א  ִתְצַעָ֖

ל ר א  ֵ֥ עּו-ְבנ י-ַדב  ל ְוִיָסֶּֽ ָ֖   )יד, טו'( ִיְשָרא 

 

י-ַמה ָל֑ א  ק  ַקַבִלית באונקלוס  .  ִתְצַעָ֖

תפילתך.   ְצֹלוָתך לעיין קבלתי     ויש 

 היכן רמוז עניין זה בפסוק.  

 

והסוד, הרמז  דרך  לומר    ועל  יש 

קהתיבה  ש   לשונות. לשני  תכוון    ִתְצַעָ֖

אתה   נוכח,  ונסתרת.  קנוכח  ,  ִתְצַעָ֖

קהיא    ונסתרת הפסוק ִתְצַעָ֖ ויכוון   .

 לשניהם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ַמהכלפי משה רבנו, כפשוטו,    האחד

י ָל֑ ק א   . ִתְצַעָ֖

 

התפארתכלפי    והשני שהיא מידת   , 

של   אבינומידתו  כנגד  היא  ו  ,יעקב 

שבו    ,  מ"ה  הנקרא  עולם     היצירה

, שהוא גימטריה  מ"השולט  השם הק'  

כזה:  באלפי"ן.  השם   שם  מילוי  של 

 .  מ"הבגימטרי'ה  א"ו ה" או אה" יו"ד

  

וכאומר  קיבול תפילות,המידה של   וזו

למשה:   י  -  ַמההקב"ה  ָל֑ א  ק  . ִתְצַעָ֖

הזאת   מ"ה המידה  צועקת   הנקראת 

קבלתי תפילתך.    ומה היא צועקת,  אלי

ְצֹלוָתך.   :אונקלוסוכתרגום     ַקַבִלית 

המקף בטעם  הדבר  טעם   ונרמז  שהוא 

י -ַמהשכתוב  מפסיק, ָל֑ ק א   . ִתְצַעָ֖

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 טו 

 לעומקו של מקרא 
 פר' בשלח 

 

 

 

 

 

 

יוצאים   הקדש  שמות  מג' ע''ב 

תחילתה פסוקים   שם  על    ם נקראים 

 כא. -בפרק י''ד, פס' יט,  ויסע ויבא ויט

 

יש   כיצד: הללו  מהפסוקים  אחד  בכל 

   ע"ב אותיות.

 

ע   ָהֱאֹלַוִיַסִ֞ ְך  ִלְפנ ֙י  קַמְלַאָ֣ ְ֙ך  ַהֹהל  ים 

ע  ַוִיַסִ֞ ם  ֑ יה  ַאֲחר  מ  ְך  ָ֖ל  ַוי  ל  ִיְשָרא ִּ֔ ָ֣ה  ַמֲחנ 

ם ֶּֽ יה  ַאֲחר  ד מ  ֲעֹמָ֖ ם ַוַיֶּֽ ָעָנ֙ן ִמְפנ יה ִּ֔ ֶּֽ   ַע֤מּוד ה 

 )יד,יט'( 

 

א   ִֹ֞ ָ֣ה  ַוָיב ַמֲחנ   | ין  ָ֣ ָ֣ה ב  ַמֲחנ  י֙ן  ּוב  ִים  ִמְצַרִ֗

ת א  ר  ַוָיָ֖א  ְך  ש  ְוַהֹחִּ֔ ָעָנ֙ן  ֶּֽ ה  י  ַוְיִה֤ ל  -ִיְשָרא ִּ֔

ְיָלה ְולֹא ל-ַהָל֑ ָ֛ה א  ב ז  ָ֖ה ָכל-ָקַרֵ֥ ְיָלה -ז   ַהָלֶּֽ

 )יד,כ'( 

 

ט ת  ַוי ֵּ֨ ה א  ָ֣ ְך  -ָידֹו  ַעל-ֹמש  ֹול  |   ה'ַהָי֒ם ַויָ֣

ת ָכל -א  ַעָז֙ה  ים  ָקִד֤ ּוַח  ְברֵּ֨ ָים  ְיָלה ַהַלִּ֔ -ַהַ֠

ת א  ם  ִים-ַוָיֵ֥ש  ַהָמֶּֽ ּו  ַוִיָבְקעָ֖ ה  ָחָרָב֑ ל   ַהָיָ֖ם 

 )יד,כא'( 

 

 

 

 

 

 

 

 

וכאשר נכתבין זה מתחת לזה, יתקבלו 

כל   שלש  שלש  של  שמות  אחד, ע"ב 

 לעיל. מלמעלה למטה, כמובא בטבלה

 

את הדעת מדוע נבחרו דוקא  ויש ליתן  

ג' פסוקים אלו להיות בני ע"ב אותיות 

 ובשימת לב   ושיצא מהם שם ע"ב הק'.

של  יסודות  ג'  בהם  יש  כי  לומר,  יש 

 .השגחת ה'

 

הראשון, על ויסע  הפסוק  מֹוֶרה   ,

השכינה ישראל   השראת  בעם 

פרטית מה'.    והשגחה  ע  עליו    וגו' ַוִיַסִ֞

ם ֑ יה  ַאֲחר  מ  ְך  ָ֖ל  ע    ,ַוי  ד    וגו'ַוִיַסִ֞ ֲעֹמָ֖ ַוַיֶּֽ

ם ֶּֽ יה  ַאֲחר   .ַוה' ָסִביב ְלַעמֹוכעין .  מ 

 

ויבא,   השני,  כך   הפסוק  על  מֹוֶרה 

הגויים  שאין על  השכינה  . השראת 

ישראל  עם  בין  מוחלטת  הבדלה  ויש 

ל-ְולֹאוהגויים. כנא'  ָ֛ה א  ב ז  ָ֖ה-ָקַרֵ֥  .ז 

 

השלישי,   על ,  ויטהפסוק  מֹוֶרה 

בשביל  הטבע  מערכות  ִשידּוד 

ככתובישראל ת  .  א  ם  ַהָיָ֖ם -ַוָיֵ֥ש 

ִים ּו ַהָמֶּֽ ה ַוִיָבְקעָ֖ ָחָרָב֑  . ל 

 

 ע"ב שמות הקדש 

ְ֙ך קֱאֹל ְך הָ   ַאָ֣    לְ   מַ  ע  ַסִ֞   יִ  וַ  ֙י  ים ַהֹהל  ם ִלְפנ  ֑ יה  ַאֲחר  ְך מ  ָ֖ל  ל ַוי  ָ֣ה ִיְשָרא ִּ֔ ע  ַמֲחנ  ָעָנן֙   ַע֤מּוד   ַוִיַסִ֞ ֶּֽ ם   ה  ד   ִמְפנ יה ִּ֔ ֲעֹמָ֖ ם  ַוַיֶּֽ ֶּֽ יה  ַאֲחר   ]יט[ :מ 

ָ֣  א  ֹבִ֞   יָ  וַ  ָ֣ה  חֲ   מַ  ן   י  ב  ת  נ  ר א  ְך ַוָיָ֖א  ש  ָעָנ֙ן ְוַהֹחִּ֔ ֶּֽ י ה  ל ַוְיִה֤ ָ֣ה ִיְשָרא ִּ֔ י֙ן ַמֲחנ  ִים ּוב  ְיָלה ְולֹא  ִמְצַרִ֗ ב   ַהָל֑ ָ֛ה   ָקַרֵ֥ ל ז  ָ֖ה ָכל   א  ְיָלה ז   ]כ[  :ַהָלֶּֽ

ָ֣  מֹ  ט  י ֵּ֨  וַ  ְך -ֹו  ַעל ד יָ  ת  א   ה   ש  ֹול  ת   ו'ה'ה'י'ַהָי֒ם ַויָ֣ ים ַעָז֙ה ָכל-א  ּוַח ָקִד֤ ָים ְברֵּ֨ ת-ַהַ֠ ם א  ְיָלה ַוָיֵ֥ש  ה -ַהַלִּ֔ ָחָרָב֑ ִים ַהָיָ֖ם ל  ּו ַהָמֶּֽ  ]כא[ :ַוִיָבְקעָ֖



 טז 

 לעומקו של מקרא 
 פר' בשלח 

   

יוצאים מאלו הפסוקים  ואשר על כן  

קדושים  מלאכים  שהם  ה'  שמות  ע"ב 

ישראל   עם  על  להשגיח  רצונו,  עושים 

ולשדד   הגויים  מן  מערכות ולהבדילם 

   הטבע בשביל ישראל.

 

לב,   ל  אֶ ָר י  ובשימת  שהם    יןי  ע  מְּ ה 

רבנו  משה  שבקש  דברים  השלשה 

של ז.  בברכות  כמובא  שה  מהקב"ה 

  דברים בקש משה מהקב"ה ונתן לו.

 

ישראל בקש   על  שכינה   שתשרה 

ְכְתךֲהלֹוא  שנאמר   )שמות   ִעָמנּו   ְבל 

   .הפסוק הראשוןלג,טז'( והוא כנגד 

 

 שלא תשרה שכינה על הגויים   בקש

" ְוַעְמך  ְונִ   שנאמר  ֲאִני  ינּו  והוא  ְפל 

  .הפסוק השניכנגד 

 

הקב"ה  בקש של  דרכיו   לדעת 

ךשנאמר   ְדָרכ  ת  ָנא א  ִני  )לג,יג'(   הֹוִדע 

שהוא  השלישי  הפסוק  כנגד  והוא 

כנגד  והריהם  הטבע.  מערכות  שידוד 

ע"ב   שמות  יוצאים  שמהם  הפסוקים 

 הק'. 

 

כי הבקשה השלישית היתה על   ויבואר

בגדר   היא  גם  אבל  תשובה,  דרכי 

מערכות,   צריך שידוד  שלעתים 

הכבוד,  כסא  תחת  חתירה  לחתור 

הטבע. כדרך  שלא  ולרחם   ולחון 

אחון  אשר  את  "וחנותי  שנאמר 

שאינו  אע"פ  ארחם  אשר  את  ורחמתי 

 הגון. 

*** 

 

 ג' שיטות בשמות ע''ב 

 

ע"ב    ובאשר נמצאים  שיטות,  ג'  יש 

מאתים ושש , שהם  כפול שלשת  שמו

שמות כמנין  עשרה  וסימנך   ורד"ו. , 

הים בדגת  הק'  ורדו  בספרים  ומובא   .

של   שמות  הם  ורחמים שאלו    חסד 

כינויי  כשאר  כינויים  ואינם  לישראל. 

ונקראים ואין בהם   נ ֱהִגיםה', אלא הם  

הכח  לנו  ניתן  שכן  מחיקה.  איסור 

חז"ל  שהורונו  כפי  בהם  להתפלל 

במסכת סוכה מה. )וברש"י שם(, כשני 

והו,  השמות   אותן  אני  שמזכירין 

נא.    בהושענא רבה. והו הושיעה  אני 

 ד בהם מערכות הטבע. ד  שַ לְ ּו

 

*** 

 

 ביאור ג' השיטות בשם ע"ב.

 

א': ביושר   שיטה  שתים  הנקראת 

נכתבים   ואחת בהיפוך. לפי שיטה זו,

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_2.htm%23E29,0,שמות%20פרק-לג%5e%5e199543!


 יז 

 לעומקו של מקרא 
 פר' בשלח 

 

זה,   תחת  זה  כשהפסוק הפסוקים 

, כלומר ביושר( נכתב  ויסע)  הראשון

מימין   הרגיל  הכתיבה  בכיוון 

 ,  ויסע מלאך וגו'לשמאל.

 

השני נכתב   ויבא)  הפסוק  מחנה(  בין 

, כלומר משמאל לימין,  בהיפוךתחתיו  

 שהוא מהסוף להתחלה. כזה: 

 

  ָ֣ ָיַו הנ  ָ֣ אבִ֞  ֲחמ ןיב 

 

השלישי   ידו(   ויט)והפסוק  את  משה 

תחתיו   הראשון,    ביושרנכתב  כפסוק 

מימין   הרגיל  הכתיבה  בכיוון  כלומר 

 לשמאל. 

 

איפוא, הפסוק   שסופו  יוצא,  של 

נמצא   )האמצעי(,   מתחתהשני, 

הראשון    תחילתו הפסוק    ומעל של 

 הפסוק השלישי. , כזה:  תחילת

 

 

 

 

השמות   חמשת  לדוגמא,  יהיו,  זה  ולפי 

 הראשונים מע"ב לפי השיטה הב':  

 וכו'והו  ילי  סיט  עלמ  מהש   

 

הראשון   אנו   והוכשהשם  אשר  הוא 

רבה   בהושענא  בו  והו  מתפללין  אני 

בזוה"ק   וכמובא  נא.  לכוון  הושיעה 

אם   והיה  בפרשת  אלו  בשמות 

אחת.    שמע. תיבה  מעל  שם  כל 

מעל   תשמעו למשל:  שמע  אם   והיה 

 כזה:    והו ילי סיט עלם.לכוון 

ללה  מהש   עלמ  סיט   ילי   והו 

ה ַע ִתְשְמעּ֙ו  ִאם ְוָהָיִ֗ ל ָשֹמ֤ י     א   ִמְצֹוַתִּ֔

לאו  אלד  הזי  כהת   ההע אכא 

ר  ִ֧ י ֲאש  ֵ֥ה   ָאֹנִכָ֛ ם ְמַצּו  ָ֖ ְתכ  ה   ַה֑יֹום  א   ְלַאֲהָבִ֞

מבה   כלי יזל  לאו   הקם      הרי  

ת ֙ם   ה'   א  יכ  ה  ֹו   ֱאֹלֶּֽ ם ְבָכל   ּוְלָעְבדִּ֔ ָ֖  ְלַבְבכ 

מלה  ייי   נלך   פהל       לוו  

ם  ּוְבָכל ֶּֽ י    ַנְפְשכ  ר     ְוָנַתִתִ֧ ם     ְמַטֶּֽ ָ֛  ַאְרְצכ 

האא    נתה   שאה חהו    ירת  

ך  ְדָגנ ִּ֔ ְוָאַסְפָתָ֣  ּוַמְל֑קֹוש  ה  ָ֣ יֹור  ֹו   ְבִעתָ֖
 

יחו ושר   לכב   אום      ריי   

ך ֶּֽ יֹרְשךָ֖ ְוִיְצָהר  י   ְוִתֶּֽ ב     ְוָנַתִתָ֛ ש  ֵ֥    ְבָשְדךָ֖    ע 

אני        להח              כוק     מנד 

ּו  ְמרָ֣ ִהָשֶּֽ ְעָת  ְוָשָבֶּֽ ְוָאַכְלָתָ֖  ך  ֑ ְמת   ִלְבה 

 
מיכ ההה    ייז    רהע                     חעם 

ם  ן   ָלכ ִּ֔ ֵ֥ ה      פ  ָ֖ ם       ִיְפת  ֑ ם     ְלַבְבכ   ְוַסְרת ִ֗

 ַו    ִי    ַסִ֞    ע   ַמ        

 ה    ָל   ְי    ָלֶּֽ    ַה        

 שו    י   ט    מ      



 יח 

 לעומקו של מקרא 
 פר' בשלח 

   
    ערי וול           ילה      סאל

ם֙  ים  ַוֲעַבְדת  ִרִּ֔ ים ֲאח  ם   ֱאֹלִהָ֣ ָ֖  ְוִהְשַתֲחִוית 

החש  עשל דני   והו      מיה   

ם ֶּֽ ַאף   ָלה  ה  ם   ה'  ְוָחָרֵּ֨  ָבכ ִ֗

 
פוי מבה   נית   ננא      עממ 

ר ת   ְוָעַצ֤ ִי֙ם       א  א       ַהָשַמ֙ ֶֹּֽ ָ֣ה       ְול  ִיְהי 

ומב מצר  הרח  ייל   נממ 

ר ה  ָמָטִּ֔ ֲאָדָמִּ֔ א      ְוָהָ֣ ֵֹ֥ ן         ל ָ֖ ת       ִתת     א 

ענו   דמביהה     מחי 

ּה ם   ְיבּוָל֑ ָ֣ ה       ַוֲאַבְדת  ָרִ֗ ַע֙ל        ְמה      מ 

ראה חבו   איע       מנק   

ץ  ר  ה    ָהָאָ֣ ר     ַהֹטָבִּ֔ ֵ֥    י'ה'ו'ה'       ֲאש 

  יבם       היי          מומ

ן  ֵ֥ ם     ֹנת  ֶּֽ ם֙       ָלכ   ְוַשְמת 

ביתר   כוונותיהם של השמות  ]ויבוארו 

לפרשת ביאור   מקרא  של  בלעומקו 

 עקב[. 

*** 

לפי שיטה  הנקראת ביושר.  שיטה ב':

זה תחת  נכתבים שלשת הפסוקים  זו,  

הכתיבה ביושרזה   בכיוון  כלומר   ,

 הרגיל מימין לשמאל. כזה: 

 וגו' ל א    הך    אל   מ ע    סי  ו  

 וגו'  ה נ ח   מ     ןי    ב א   ב י    ו

 וגו' ו ד      ית    אה   שמ    טי   ו

בהם  ומובא   לכוון  הק'   בזהר 

ציצית תיבה  בפרשת  מעל  שם  כל   ,

רק  יש  ציצית  שבפרשת  ומכיון  אחת. 

69  ( שמות  ג'  נותרו  הלי תיבות,  יימ 

החוזרות,   מהמ תיבות  לג'  ה'  ( 

 כזה: . אלקיכם אמת

אנא   עאמסבט     ווו     ייי  ליה   מבש 

אֶמר   ִֹּ֥ י ר      ֶאל   ה'ו  ב ֵּ֞ ד  ר:  אֹמָֽ ל  ה   ֶאל   ֹמֶשִּ֥

החי     יצל  אנד        כמת   המע       להו    

ֵּ֤י נ  ם    בְּ ָלֶהִּ֥ ּו  ָעשֹ֨ וְּ ם  ֶהִּ֔ ֲאל  ָתֶ֣  רְּ ָאמ  וְּ ֙ל  ָרא   ִישְּ

לוו      הממ   היי   ליו     מרה    כבי     

ת   לִציִצָ֛ ם    ע  ֹדֹרָת֑ לְּ ם  יֶה֖ ד  ִבגְּ י  ִּ֥ פ  נְּ ּו   כ  נָ֛ ָנִּ֥תְּ  וְּ

חהו     מנה  יחי   נמך   השא פנל       ניה  

ל ת  ע  ָכָנֶ֥֖ף     ִציִצִּ֥ ֶלת  ה  ָֽ כ  יל תְּ ִתִּ֥ ָהָיֶ֣ה      פְּ   ָלֶכם    וְּ
שאה    אוםלי  ר  ירת 

ִציִצ֒ת  ם    לְּ ִאיֶתֶ֣ ֹו           ּורְּ ֶת֙ם         ֹאתִ֗ רְּ כ   ּוזְּ

מנד  כעק  להח  ייו  והר   ליב 

ת         ָכל    ֶאת ֹוֶ֣ ם         ה'    ִמצְּ ֲעִשיֶת֖ ם    ו    ֹאָת֑
השה יחז  רהע  חומ     אני 

א ָֹֽ ל י   וְּ ֶ֣ ֲחר  א  וְּ ֶכ֙ם  בְּ ב  לְּ י  ֵּ֤ ֲחר  א  רּו     ָתֻתַ֜
ערי  סאל   ייל   ווו                   מככ  

ם   ינ יֶכִּ֔ ָֽ ם      ֲאֶשר  ע  ֶתִּ֥ ים   א  ם    ֹזִנ֖ יֶהָֽ ֲחר    א 

עלם היש   דלי   והו    מתה       עאל  

ם   ֲעִשיֶת֖ ּו ו  רִּ֔ כְּ ן ִתזְּ ע  ֶ֣ מ  י     ָכל        ֶאת    לְּ ֹוָת֑ ִמצְּ
נקם פאי   מלה         נות          נהא      

ם יֶכָֽ אֹלה  ָֽ ל  ים  ֹדִש֖ קְּ ם  ִייֶתִּ֥ י      ִוהְּ    ה'  ֲאִנֵּ֞
והב  מזר           הבח         ירל           

י ה  ֶכם֙ ֱאֹלָֽ ֶאתְּ אִתי  ֵּ֤ הֹוצ  ר  ֲאֶשֹ֨ ם     ֶכִ֗

מזי    עלו     מכק  יאה          דהב      

ֶרץ  ֶאֶ֣ ִים  מ  ִּ֔ ר  ֹות    ִמצְּ יִּ֥ ים      ָלֶכ֖ם     ִלהְּ אֹלִה֑  ל 

יימ    רלה     חהו    מהמ      אלע     הלי       

י  ם  ה'   ֲאִנ֖ יֶכָֽ ם       ה'   . ֱאֹלה  יֶכָֽ  אמת    ֱאֹלה 
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כוונותיהם של   ביתר  ]ויבוארו  השמות 

לפרשת  מקרא  של  בלעומקו  ביאור 

 שלח לך[. 

ג': ביושר   שיטה  אחת  הנקראת 

   ושנים בהיפוך.

  ויסע מלאך בשיטה זו, הפסוק הראשון 

ביושר  הפסוקים  ,  תמידכ  וגו',  ושני 

האחרים ויבא, ויט, הם בהיפוך, כלומר 

 מהסוף להתחלה. כזה:

 ע   ַמ      ִי   ַסִ֞  ַו    

 ַה     ה   ָל   ְי   ָלֶּֽ   

     ּו    הַ   ָמֶּֽ    יִ    ם

 

והשלישי  )ויבא(   אלא שהפסוק השני 

של    לתחילתומתחת    סופיהם)ויט(,  

 מימין לשמאלשהוא     הפסוק הראשון,

  כזה:

 ךא    למ    ע ס  י ו         

 א  ל    ז  ה כ   לה   ל י     לה        

 י  ו   בק    ע ו    ה מ  י ם        

 

ולפי זה יהיו, לדוגמא,  חמשת השמות 

 הראשונים מע"ב לפי השיטה הג':  

 

 .והם  ילי  סימ  עלה  מהו  וכו' 

 

שונים    נמצאו )ברובם(   הע"ב  שמות 

 בג' השיטות זה מזה, כדלקמן:

 

א' ואחת   לשיטה  ביושר  שנים 

 בהיפוך 

 

אכא     והו ללה  מהש  עלמ   סיט   ילי  

יזל מבה   כהת הזי אלד לאו  הרי    ההע 

ייי    נלך   פהל   לוו   כלי   לאו   הקם  

מלה  חהו  נתה  האא  ירת  שאה  ריי  

מנד   כוק   יחו  להח  ושר   אום  לכב  

מיכ       אני ההה    ייז    רהע    חעם   

מיה  והו   וול   ילה   סאל   ערי עשל

ננא    עממ  החש   פוי  דני   מבה   נית  

מחי   ענו  יהה  ומב  מצר  הרח  ייל  נממ 

יבם   היי     דמב  מנק   איע  חבו  ראה  

 מומ  

 

 שלשה ביושר  לשיטה ב'

 

ייי    סבט  עאמ  מבש ליה אנא   ווו  

כמת החי אנד להו המע יצל מרה  היי  

הממ  לוו כבי  ליו  פנל  נמך  יחי מנה  

חהו  ניה השא  ירת  שאה  רלי  אום  

מנד    ליב   כעק  להח  ייו  אני      -והר  

ייל    חומ   רהע   יחז השה  מככ  ווו  

סאל  ערי  עאל  מתה  והו  דלי  היש  

עלם  נהא נות מלה פאי  נקם ירל הבח 

מזר והב  יאה עלו מזי דהב מכק  אלע   

 חהו  רלה   יימ   הלי   מהמ 
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ג' ושנים   לשיטה  ביושר  אחת 

 בהיפוך. 

 

אכק     והם ללע   מהו   עלה   סימ  ילי  

יזר מבח    הזי  אלו  לאה  ההב   כהב  

נלם   פהא   לות   כלה   לאי  הקם  הרל 

ייש מלי  חהו נתה האל ירי  שאל ריה  

יחז  להע  כום  מני  אול  לככ  ושה  

וום   מיב    ההר   ייו   רהח   חעק  אנד 

ילי  סאה  ערת   עשא  מיה  והו  דנה  

פ מבי  ניו  ננל   עמך   ייי    החי  נמם   וו 

הרה מצל ומע יהו ענד מחי דמת  מנא   

 איה  חבש  ראמ  יבט  היי מוו.  

 

שאמרו בפרשת    וזה  עה"פ   חז"ל 

הים    וישב    לתנאו ,  לאיתנובשלח 

שתנאי   הק'  האוה"ח  ופירש  הראשון. 

שתהא   הבריאה  עם  הקב"ה  התנה 

התורה,נשלטת   עמלי  ידי  והם   על 

לְּ  הטבע  ד  ש  יוכלו  מערכות  בכח  ד 

ובכח ולפי זה אפשר להוסיף     תם.תור

 ורד"ו שמות הקדש.  ובכחפילתם, ת

 

 ר' יהושע בן לויועל פי זה יובנו דברי 

 מה נעשה בהיכלות עליונים

 

והביאו   חדש  בזהר  שמובא  מה  ע"פ 

לוי.  בן  יהושע  ר'  בערך  הדורות  סדר 

לוי   בן  יהושע  לר'  גמליאל  רבן  שלח 

מה לאחר שנכנס חי לגן עדן לומר לו  

עליונים.   בהיכלות  ר' נעשה  לו  שלח 

עדן   בגן  שיש  לוי  בן   מ"ביהושע 

שמדקדק  למי    אורשל    חדרים

ראשונה פרשה  "ואהבת"    בקריאת 

   תיבות, מ"בשיש בה 

 

  אורשל    מדורין  ע"בואח"כ הראה לו  

שניהלמי   בפרשה  "והיה    שמדקדק 

תיבות    בע"באם שמע", למי שמדקדק  

עד "ושמתם" ועד בכלל. ואח"כ הראה 

למדקדק מ"את  אורשל  שערים נ'לו 

על   השמים  "כימי  עד  אלה"  דברי 

תיבות.    הארץ", נ'  עוד  בהן  שיש 

היכלות של   ע"בואח"כ הראה לו עוד  

אמת   אור עד  ויאמר  מן  למדקדק 

כולל החזרה על הג'    שבפרשת ציצית,

של   אמתתיבות  אלקיכם  ]ואחרי ה'   .

והיכלות  ומדורין  חדרים  לו  הראה  זה 

 למי שאינו מדקדק בהם[.  של חשך

 

דברים אלו, יש לומר דלכן מובא   ולפי

לכוון בק"ש בשמות בזהר ובתיקונים  

 כיצד: . ע"ב ו מ"ב

 

ראשונה ק"ש    בפרשה  ואהבת  של 

מ"ב תיבות, לכוון את המ"ב   בה  שיש 

 הק'. שם מ"באותיות של 

 

 כזה: 

 



 כא
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 תיר ת מינך   ידולת   גכח  בנא     א 

ַהְבָתִּ֔   ת     ְוָאָ֣ ָ֖ יך  'ָוָ֣ 'ה'יְ   א  ֑ ֱאֹלה     ְבָכל   ה 

 גבנו שמך  ענת  רבל  קרורה  צ

ך:   ּוְבָכל  ַנְפְשךָ֖    ּוְבָכל    ְלָבְבךֵ֥   ֶּֽ  ְמֹאד 

  ורשידבור  גא   נורא   נהרנו   ט

ּו   ה    ְוָהיִ֞ ל  ָהא ִ֗ ים  ָ֣ ר    ַהְדָברִ י    ֲאש ֵּ֨ ָאֹנִכִ֧

  רכםבמרם  שבבת  כחודך  י

ֹום        ְמַצְּוךָ֛  ך:          ַעל       ַהיָ֖ ֶּֽ ְלָבב 

 מלםגמיד  תדקתך  צחמם  ר הרם   ט

ם  יך  ְוִשַנְנָתָ֣ ם  ְוִדַבְרָתָ֖    ְלָבנ ִּ֔ ְבִשְבְת֤ך    ָב֑

   ובך טרב        בדוש     קסין        ח

֙ך   ית ֙ ְכְתךָ֣       ְבב  ְך    ּוְבל  ר  ְבָשְכְבךָ֖        ַבד ִּ֔ ּוֶּֽ

  אהגחיד  ידתך  עהל   נ

ך:   ֶּֽ ם       ּוְבקּומ  ֹות      ּוְקַשְרָתֵ֥  ַעל       ְלאָ֖

 דושתך קוכרי  זנה  פעמך  ל

ך   ֑ ּו           ָיד  ת        ְוָהיֵ֥ ין          ְלֹטָטֹפָ֖ ֵ֥ ב 

 עקתנו צשמע  ובל  קועתנו  ש

יך:   ֶּֽ ינ  ם     ע  ת         ַעל    ּוְכַתְבָתָ֛   ְמזּוֹזֵ֥

    עלומותתודע      י

יך:  ֶּֽ ך ּוִבְשָער  ָ֖ ית   ב 

ביתר   כוונותיהם של השמות  ]ויבוארו 

לפרשת  מקרא  של  בלעומקו  ביאור 

 [. ואתחנן

 

שניה   ק"שבפרשה  את    לכוון  של 

הראשונה.   לפיע"ב  שמות     השיטה 

 וכפי שהובא לעיל. 

 

השלישית   ק"ש  בפרשה   ויאמרשל 

את   השיטה לכוון  של  ע"ב  שמות 

)ווו ייי סבט עאם מבש וכו'(, השניה,  

 וכמובא לעיל. 

 

 ועוד יבואר כיצד

ם ע"ב  ם מ"ב נותן כח ְלש   ש 

 בעולמות  לפעול

 

ם מ"ב בספרים הק'    מובא  ועוד   ש  ש 

ם ע"ב לפעול.נותן כח בעולמות      ְלש 

  

בזה אין  הוא    והביאור  ע"ב  ששמות 

כי הם כולם שמות של  .  ג'  בהם האות

על   הממונים  ורחמים. מלאכים    חסד 

ורומזת    ג'והאות   ודין,  גבורה  מציינת 

 ליצר הרע. )גיפא(. 

 

היוצא   ואילו שם  הוא  הק'  מ"ב   שם 

הראשונות  אותיות  ושתים  מארבעים 

בראשיתשל   והוא  מעשה  אב"ג  , 

שט"ן   ית"ץ זה    קר"ע  שעל  וכו', 

את   הקנה  בן  נחוניא  רבי  אנא  יסד 

  ג' האות  חייב להיותובשם מ"ב  בכח.

הקב"ה   מה שאמר  יצר  לקיים  בראתי 

תבלין.  תורה  לו  בראתי    הרע 

האות   כי  ל:(  חלק   ג')קידושין  היא 

בראשית.   שועודממעשה  כנגד ,  היא 

שבת ג במסכת  כמובא  חסדים  מילות 

פרק הבונה )קד.(, והתורה תורת חסד,  

 ועולם חסד יבנה. 
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 נותן כח השם מ"ב הק'    ואשר על כן

בעולמות,  לפעול  הק'  ע"ב  לשם 

את   אצלו.  'גהאות  ומשלים   החסרה 

לכן הקדימו הזהר חדש לכוונו בפרשה 

 הראשונה, שגם היא מ"ב תיבות. 

 

*** 

 

 הים  לשירת
 

יר ָיִשֶּֽ ז  ל  -ָאָ֣ ִיְשָרא ִ֜ י  ּוְבנ ֵּ֨ ֩ה  וגו'  ֹמש 

יָרה   י  לה'ָאִש֤ ּוס  -ִכֶּֽ סֵ֥ ה  ָּגָאִּ֔ ה  ָגֹאָ֣

ם ה ַבָיֶּֽ ֹו ָרָמֵ֥  )טו,א'(  ְוֹרְכבָ֖

 

טעם ליתן  י  ,רֹומְּ אָ לְּ   יש  ה -ִכֶּֽ ָגֹאָ֣

ה  )מגילה יא.(אמר ר' יוחנן,  , והרי  ָּגָאִּ֔

של  גדולתו  מוצא  שאתה  מקום  כל 

ואין ,  שם אתה מוצא ענוותנותוהקב"ה  

סוף,  ים  קריעת  של  זֹו  כְּ דּוָלה  גְּ לך 

יואמאי אמר  ה-ִכֶּֽ ה ָּגָאִּ֔  . ָגֹאָ֣

 

כן על  כתרגומו,    ואשר  רש"י  פירש 

ָתנ ָיא וְּ ל ג  י ע  ָגא  י ִאתְּ  .ֲאר 

איפוא, מתגאים    יוצא  היו  שלולא 

משתבח   הכתוב  היה  לא  ורכבו,  סוס 

ככתוב  בענוותנותו,  אלא  בגאוותו 

ג,לד'(   ּוא-ִאם)משלי  הֶּֽ ים  ִצֵ֥ יץ -ַלל  ָיִל֑

ן ִית  ים  ַלֲעָנִוִ֗ ן-ְוְ֝ ֶּֽ כאן  ח  וכן  הגאים .  על 

בני   יתגאה הם המצרים, ולענוים הם 

 ישראל יתן חן. ושם תמצא ענוותנותו. 

 

 *** 

 דרשת 

ּוס   םסֵ֥ ה ַבָיֶּֽ ֹו ָרָמֵ֥  ְוֹרְכבָ֖
 

לשאול,  יש  מקרא  של    לפשוטו 

לכתוב   הסדר  את  יהפוך  ּוס  מדוע  סֵ֥

ֹו הוא  ְוֹרְכבָ֖ הנכון  הסדר  והרי  רוכב    , 

 .  רמה ביםוסוסו 

 

  לעומקו של מקרא,  אלא לומר לך,

את  מנהיג  הרוכב  שבעולם  בנוהג 

וכאן   הרוכב, הסוס,  את  הנהיג  הסוס 

הים שהרוכבים לתוך  שאע"פ   ,

הרי   הסוסים,  על  עליהם  גבוהים 

)קהלת    ככתובגבוה מעל גבוה שומר,  

ים  ה,ז'(   ֹבִה֖ ּוגְּ ר  ֹשמ ִּ֔ ה ֙  ָּגֹבֹ֨ ל  ֵּ֤ ע  מ  ה   ָגֹבַ֜ י  ִכֶ֣

ם יֶהָֽ גבוהים    שאע"פ.    ֲעל  שיש 

להקב"העליהם,   טפלים  ולכן  כולם   .

הכתוב    יהסמיך  ה -ִכֶּֽ ָּגָאִּ֔ ה  ּוס    ל  ָגֹאָ֣ סֵ֥

ֹו הנהיג ְוֹרְכבָ֖ גאים  על  התגאה  ה'  כי   .

ורוכביהם   הים  תוך  אל  הסוסים  את 

 עליהם.  

 

בים.   ולכן   רמה  ורכבו  ושלא סוס 

גבר, והסוס הנהיג  כדרך הטבע תתאה 



 כג
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מעל   גבוה  כי  הים,  לתוך  רוכבו  את 

גבוה שומר. ואין רוכב בערבות כרוכב  

ודם   בשר  שרוכב  ודם.  את  בשר  מניג 

ל בות   רוכב בער  סוסו. וכאן, ַע֤ ַּה מ  ָגֹבִ֜

ר   ֹשמ ִּ֔ ַּה֙  כולם ָּגֹבֵּ֨ את  הנהיג ומנהיג   ,

רוכבו. את  שהנהיג  הסוס  וזהו    את 

שבחו של הקב"ה, ולכן אשירה לה' כי 

 גאה גאה. כיצד, סוס ורכבו רמה בים.  

 

הרמז  דרך  ָיא   ועל  ִמל  ין  ִאל  ירמזון 

את  ומנהיגה  הרוכבת  השכלית  לנפש 

 היא הנפש הבהמית.   בהמתה

 

בהמתו  ומעתה לנפש  האדם  יתן  אם   ,

בים.   רמה  ורכבו  סוס  הרי  להנהיגו,  

הנפש   את  השכלית  הנפש  תנהיג  ואם 

צורה  מדמה  הוא  בזה  הרי  הבהמית, 

ליוצרה, ומתדבק בדרכיו של  הקב"ה, 

םואף כי ידמה שיש   יֶהָֽ ים ֲעל  ֹבִה֖ , הרי  גְּ

ר ה ֙ ֹשמ ִּ֔ ל ָּגֹבֹ֨ ֵּ֤ ע  ה  מ   . ָגֹבַ֜

הסוד,ו דרך  שערי   נ'הוא    ים  על 

)עשרין, וחד  כמבואר בתיקונים  ו  בינה.

ב'  דף מבועשרין, שאפשר להגיע   (עמ 

השבח   שהכל  בזה  בינה.  שערי  לנ' 

בתחתונים  ובעוה"ב  בעוה"ז 

 . ובעליונים כמרכבה לשכינה

.  יסוד מלכותהיינו ר"ת    יםי"ל    ועוד

שמו של ה העולם מתגדל ומתקדש  זֶ בְּ שֶ 

מלכותכהקב''ה   זה  יסוד  וכדוגמת   ,

מרכבה להוד, הוד   , יסוד בכל הספירות

לגבורה,    לתפארת, תפארת  לנצח, נצח

לבינה   גבורה לדעת  חסד  לחסד, 

עליון,   לכתר  חכמה  כתר   ולחכמה, 

ל הנכסף  לָ החֹומעלת  רום  העליון  ם 

מתגאה   כך  העליונה,  היו"ד  שמעל 

בערבות   עליוןרוכב  י נ  דְּ א  מ    מלך 

 אל רום אצילות השכינה. ההוי"ה

הצח,   דרך  ורכבו ועל  סוס  יכוונו 

בדרך הגימטרי'ה לעשר הספירות הק',  

, שכל תשעבגימטריה קטנה    סוסשכן   

לכתר  ,  לרכבו הן כסוס  התשע ספירות  

 רוכב בערבות מלך עולמים.   עליון,

ַבָיֶּֽם ה  בספר    ָרָמֵ֥ עמודות  רמ"ה  הם 

י"ם . ואשר על כן  תורהה  בים  ,תורהה

 הוא כנגד נ' שערי בינה.  

לומר יש  שם   ועוד  כמבואר 

בתיקונים, י"ם היינו פעמיים כ''ה, הם 

כ''ה אותיות של פסוק ראשון בקריאת 

ביום,    פעמיים  הנאמר  ערב  שמע, 

  י''ם., הוא חמישיםוהיינו  ובקר,

לך נעשה    שהקורא  לומר  שמע  את 

לשכינהכ וזו  מרכבה  , רוממותו. 

חז''ל בים  רמהוהיינו   שכיוונו  וזה   .

יצחק[ באומרם   ר'  ה. בשם   ]מסכת ברכות 



 כד

 לעומקו של מקרא 
 פר' בשלח 

   

מיטתו   על  שמע  קריאת  האומר  שכל 

כאילו אוחז חרב פיפיות בידו להכרית 

שנאמר  והמקטרגים.  המזיקים  כל 

פיפיות   רוממות וחרב  בגרונם  אל 

  בידם.  

דרך   הלשוןועל  סוס    ,צחות  ייאמר 

היינו   בים,  רמה  וורכבו  חרבו פסוק 

אל  רוממות  כי  יען  בידם,   רמה 

 בגרונם. 

הסוד,  עוד  ו דרך  ַבָיֶּֽםעל  ה  הם   ָרָמֵ֥

שמות מע"ב  קדש  שמות  ה,    שני    ָרָמֵ֥

ם ,  כדלעילבשיטה השניה  ,  מרה  הוא   ַבָיֶּֽ

כנ"לבשיטה    יבםהוא   .  הראשונה, 

שליחותם   עשו  אלו  ק'  ומלאכים 

ועל  ים.  במצולות  להטביעם  נאמנה, 

 ידי כך נתגדל שמו של רוכב בערבות. 

 

דרך   על  וועוד  ירמוז  הסוד,  הרמז 

על   שמותהפסוק  מרכבה    ע"ב  שהם 

בה   שנאמר  הק'  ֹו  לשכינה  ְוֹרְכבָ֖ ּוס  סֵ֥

, הן  ערבות. מאי  תבֹוָר עֲ בָ רוכב  והיינו  

רותאותיות   כינוי   רות.  ע"ב  היא 

המואביה   כרות  בשכינה,  לדבקות 

בה   בה,שנאמר  דבקה  בשכינה   ורות 

השם,  נעמיהנקראת   נעם  היא   נעם, 

בע"ב  כאומרו    ָבֲעָרבֹותה'ו'ה'. ויהיה  י'

 .  תרּו, כְּ הדבקים בשכינה הק'

דרך   על  וועוד  ירמוז    הסוד,הרמז 

יהפסוק   ה-ִכֶּֽ ָּגָאִּ֔ ה  הק',   ָגֹאָ֣ מ"ב  לשם 

בו   פנהגאה    יחידשנאמר    .לעמך 

גאהוכאומרו:   ָתנ ָיא,   יחיד  וְּ ג  על 

הק',   חיות  על  פנה והמתגאה  לעמך 

 בענוותנותך.  

 

*** 

ם ַעל-ַוַיֲחנּו ִים-ָשָ֖  )יב,כז'(  ַהָמֶּֽ

המים    על המים חומה  הם  להם  אשר 

ומשמאלם.   היא  מימינם  הים  ששירת 

צרותם. מכל  חנייתם  חנייתם  להם  וזו 

 לכל הדורות.

         *** 

ֱאֹל הּו  ְוַאְנו ִּ֔ ִל֙י  א  ֤ה  י ק  ז  ָאִבָ֖ י 

ְנהּו ֶּֽ  )טו,ב'(  ַוֲאֹרְממ 

יק  ֱאֹל ָאִבָ֖ אבי  .  י  המילה  לכאורה 

בהקבלה  אינה  שהרי  מיותרת,  כביכול 

זה   לומר  צריך  היה  כי  ִל֙י  בשירה.  א 

שרוב     אלַקי  ואנוהו,   וארוממנהו. 

השירה בהקבלה של רישא וסיפא. ואם 

והנרצית  הנכונה  ההקבלה  זו  כן 

ִלי֙ כביכול:    שינה   –  א  ומדוע  אלַקי. 

יק  ֱאֹל כביכול לומר   .  י ָאִבָ֖

 



 כה

 לעומקו של מקרא 
 פר' בשלח 

 

רבנו   אלא שמשה  לומר   יש 

לומר    ענותנותוב רצה  , אלַקילא 

אמר  לכן  הקדושה.  תחילת  הוא  כאילו 

יק  ֱאֹל ָאִבָ֖ רש"י  .י  מאי  וכפירוש  י ,   ָאִבָ֖

, אלא עומדת לא אני תחילת הקדושה

 ומוחזקת היא לי  מאבותי.  

 

לימדה    יסוד גדולעל דרך המוסר,  ו

התורה ואחד    אותנו  אחד  שכל  בזה. 

הוא   בשרשרת מישראל  חוליה 

ואין   הדורות, אליו.  ועד  מאבותינו 

הקדושה מתחילה ממנו אלא מאבותיו,  

של   חוזקה  את  להמשיך  עליו  ושוָמה 

ידי   על  הבאים  לדורות  השרשרת 

 את חוליתו בשרשרת.  הואשיחזק 

 

אין   שאם החוליה,  תינתק  ח"ו 

לשרשרת הקדושה מעמד. יוצא איפוא 

ועל  לשעבר  על  היא  שהאחריות 

י  יק  ֱאֹלהעתיד. ולכן נאמר      שהוא   ָאִבָ֖

וההווה,    העבר  על  הוראה  

ְנהּו ֶּֽ  שהוא הוראה על לעתיד.  ַוֲאֹרְממ 

  

*** 

 

ת ְכמֹו ּו ִבְמצֹוֹלָ֖ ָיְרדֵ֥ ְיַכְסֻי֑מּו  ת  -ְתֹהֹמָ֖

ן: ב     )פס' ה'( ָאֶּֽ

ְתַשַל֙ח   יך  ֑ ָקמ  ס  ַתֲהֹרָ֣ ְּגאֹוְנךָ֖  ב  ּוְבֹרֵ֥

ש: מֹו ַכַקֶּֽ ָ֖ ְנךִּ֔ יֹאְכל   )פס'ז'(  ֲחֹרָ֣

ֲללּ֙ו  ָצֶּֽ ָי֑ם  מֹו  ִכָסָ֣ ְברּוֲחךָ֖  ְפָת  ָנַשֵ֥

ים:  ֶּֽ ִים ַאִדירִ ת ְבַמָ֖ ר  עֹופ ִּ֔  )פס'י'( ַכֶּֽ

 

מקרא של  רש"י לפשוטו  פירש   ,

,  כעופרתובמקום אחר צללו  כמו אבן.  

יאכלמו   אחר  הרשעים כקשובמקום   ,

כקש, הולכים ומטורפין עולין ויורדין.  

כעופרת,  והכשרים  כאבן,  בינונים 

 יד:  משנחו 

 

ועל דרך הרמז, ולעומקו של מקרא  

וקש  עופרת  אבן  אלו,  דימויים  ירמזון 

 :לדרך עבודת ה'

נוטריקון  אבן הוא  וכדרך   בן. -אב. 

ליוסף )בראשית מט,כד'(  יעקב  שברך 

לִמָשם ֹרֶעה   ָרא  ותרגם אונקלוס   ֶאֶבן ִישְּ

ובנים.   אבות  וכלכל  ּה  שזן  יְמר  ְבמ  ִדי 

זַ  ּוְבִנין  ֲאָבָהן  ל ַזן  ְדִיְשָרא  וירמוז    ְרָעא 

 ושננתם לבניך. לדרך לימוד התורה 

ואנכי כעופרת הענוה  למידת  ירמוז    .

 ואפר.  עפר

לכקש ירמוז  תיבות:.  ריאת ק  ראשי 

 מע. ש

 

המוסר, דרך  ג'    ועל  הכתוב  דימה 

דברים אלו לצלילה במים עמוקים ללא 

והוא  הדעת,  היסח  וללא  חציצה 

ה'.  בעבודת  הרצויה  נפש  המסירות 
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 לעומקו של מקרא 
 פר' בשלח 

   

בלימוד תורה, ובמידות טובות ובקבלת  

 עול מלכות שמים.   

 

דרך הצח  צלילה   ועל  ידי  על  ר,  י ָאמ 

יתקיים  ה',  עבודת  של  עמוקים  במים 

תבאויבינו   ִבְמצֹוֹלָ֖ ּו  ש   ָיְרדֵ֥ ַכַקֶּֽ מֹו  ָ֖  יֹאְכל 

ַכֶּֽ ו ֲללּ֙ו  ַאִדיִר ָצֶּֽ ִים  ְבַמָ֖ ת  ר  שהם יםעֹופ ִּ֔  .

יבוא   לאדירים,  עצמם  אדיר מדמים 

עצמם   במרום מהחושבים  ויפרע 

והיינו     הִכי  לאדירים.  ָּגָאִּ֔ ה  , ָגֹאָ֣

נ ָיא.  ת  וְּ  שמתגאה על ג 

 

*** 

 

יְנךָ֣   יְנךֵ֥    ה'ְיִמֶּֽ ְיִמֶּֽ ַח  ַבֹכ֑ י  ָ֖   ה' נ ְאָדרִ

בִתְר  ֶּֽ ץ אֹוי   ) פס' ו'(.  ַעֵ֥

רש"י מקרא:    פירש  של  לפשוטו 

יְנךָ֣  יְנךָ֣ ,  ְיִמֶּֽ שני פעמים, כשישראל   .  ְיִמֶּֽ

מקום   של  רצונו  השמאל עושין 

   .נעשית ימין

 

מקרא   של  כוונתו    תהיה ולעומקו 

הסודבזה   פי  על   שגבורתו  ,על 

. ישראללבני  לחסד  תיהפך    הגויים

בתהלים   שנאמר  ָגַבר   ]קיז,ב'[וכפי  ִכי 

ינּו ַחְסדֹו  . ָעל 

 

הרמז,   דרך  אִ ועל  מִ ל  ירמזון   א יָ ל  ין 

)נ.(   ר' מאיר בברכות  ר' מאיר  לדברי 

שאפי'   מנין  אמן    ֻעָבִריןאומר  שבמעי 

לֹותאמרו שירה על הים שנאמר   ה  קְּ מ    בְּ

ֱאֹלִהים כּו  לִמְמקֹור    ה'  ,ָברְּ  . ִיְשָרא 

 )תהלים סח,כז'(.  

 

לֹות ֱאֹלִהים    ְבַמְקה  כּו   ישראל אלו    ,ָברְּ

לִמְמקֹור    ה'שאמרו שירה,   אלו   ִיְשָרא 

 שאמרו שירה.   העוברין

 

בה,   ה'  והוינן  שם  ישתנה  מדוע 

לסיפא.   נאמר   שברישא מהרישא 

לֹות  הדיןבמידת   ה  קְּ מ  כּו      בְּ , ֱאֹלִהיםָברְּ

במידת    ובסיפא ,  הרחמיםנאמר 

ל  י'ה'ו'ה' ָרא  קֹור ִישְּ  .ִממְּ

 

לומר   לֹותויש  ה',    ְבַמְקה  קהל  היינו 

ראו בעיניהם גם את מידת  אשר כבר  

את   וגם  הדיןהרחמים  בעת  ו  ,מידת 

שירת   של  זו  הומתקו הים  רצון 

נאמר  הדינים לכן  לֹות.  ה  קְּ מ  כּו      בְּ ָברְּ

הדין,  יםֱאֹלהִ  במידת  אפילו   ,

   שהומתקה. 

 

טעם    ֻעָבִרין  ואילו טעמו  לא  שעדיין 

אלא   הדין,  בהם  שולט  אין  כל  חטא, 

ורחמים חסד  ולכן  כולם   ֻעָבִריןה, 

הוי"ה  אמרו   הרחמים  בשם  שירה 

 ברוך הוא. 
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רש"י,  וזה   ]טו,ו'[ שפירש 

מקום   של  רצונו  עושין  כשישראל 

   .השמאל נעשית ימין

של   בזה:    מקראולעומקו  יכוון 

מקום   של  רצונו    כֻעָבִרין כשעושין 

אין מידת  הללו שלא טעמו טעם חטא,  

אלא   שולטת  רחמים,הדין  וגם   הכל 

הופכת  בשמאל  שהיא  הדין  מידת 

נאמר  לכן  בימין.  שהם  לרחמים 

יְנךָ֣  ימין,ימין.   יְנךֵ֥   ה'ְיִמֶּֽ ַח ְיִמֶּֽ י ַבֹכ֑ ָ֖ ְאָדרִ נ 

ב ה' ֶּֽ ץ אֹוי   . ִתְרַעֵ֥

 

על יְנךָ֣  כן,    ואשר  חַ   ה'ְיִמֶּֽ ַבֹכ֑ י  ָ֖ ְאָדרִ   נ 

ימין  שכולה  העוברין  לשירת  תכוון 

ורחמים,   יְנךֵ֥  וחסד  ב   ה'ְיִמֶּֽ ֶּֽ אֹוי   ִתְרַעֵ֥ץ 

רצונו של  עושין  ה' אשר  לקהל  תכוון 

כעוברין  מקום   להקב''ה  ומשבחין 

ורחמים,  הללו   חסד  הוא  עולמם  שכל 

ובזה הפכו את השמאל לימין ואת הדין  

ֶּֽב  ונתקיים בזה לרחמים  ץ אֹוי   . ִתְרַעֵ֥

 

*** 

 

ירּו  ם ִמְרָי֑ם ִש֤ ָ֖ ַען ָלה  י  לה'ַוַתֵ֥ ה -ִכֶּֽ ָגֹאָ֣

ם ה ַבָיֶּֽ ֹו ָרָמֵ֥ ּוס ְוֹרְכבָ֖ ה סֵ֥  )טו,כא'(  ָּגָאִּ֔

 

הדעת,   את  ליתן  תענה    מדועיש 

שאר  מכל  יותר  זה  פסוק  מרים 

ְַֽיִהיהפסוקים. והרי   ּה ַוֶּֽ י ְוִזְמָר֙ת ָיִּ֔ י -ָעִז֤ ִלָ֖

אֱ  הּו  ְוַאְנו ִּ֔ ִל֙י  א  ֤ה  ז  ה  ישּוָע֑ י ִלֶּֽ ָאִבָ֖ י  ֵ֥ ֹלה 

ְנהּו ֶּֽ ה    ה'והרי    ַוֲאֹרְממ  ִמְלָחָמ֑ יש    ה'ִאָ֣

ֹו יוהרי  ,  ְשמֶּֽ ִל֙ם  -ִמֶּֽ א  ָבֶּֽ ָכה  י    ה'ָכֹמ֤ ִמֵ֥

ר ַבֹק֑  ְאָדָ֣ ָכה נ  ה  ָכֹמָ֖ ש  ת ֹעֵ֥ א ְתִהלָ֖ ש נֹוָרֵ֥ ד 

א: ל  ֶּֽ יָת ְבַחְסְדךָ֖ ַעם  והרי   פ  ְלָת  -ָנִחֵ֥ ּו ָּגָא֑ זָ֣

ל א  ְבָעְזךָ֖  ְלָת  ַהֵ֥ ך:-נ  ֶּֽ ָקְדש  ֵ֥ה    ְנו 

ְתךִּ֔   והרי ַנֲחָלֶּֽ ר  ְבַהָ֣ מֹ֙ו  ְוִתָטע ֙ מֹו  ְתִבא ִ֗

ְלָת   ָפַעָ֖ ְלִשְבְתךָ֛  ֹון  ֲאֹדָנָ֖   ה'ָמכִ֧ ש  י  'ִמְקָדָ֕

ּו יך  כֹוְננֵ֥ ֶּֽ ם    ה'   והרי  ָיד  ְלֹעָלֵ֥ ְך  ִיְמֹלָ֖  |

ד ֶּֽ בהם :   ָוע  יש  האלו  הפסוקים  שכל 

לה',   גדול  גאה  שבח  בגאה  יש  ומה 

 יותר מכולם. 

 

שבשבח  יש לומר,  על דרך המוסר,  ו

ירּו  הזה שענתה מרים,   י  לה'ִש֤ ה -ִכֶּֽ ָגֹאָ֣

ם ַבָיֶּֽ ה  ָרָמֵ֥ ֹו  ְוֹרְכבָ֖ ּוס  סֵ֥ ה  בו את  ָּגָאִּ֔ , יש 

והן   הצרופה.  בהשגחה  האמונה  עיקרי 

טובות גאה  ,מידות  גאה  היא   ,כי 

גאות  בו  ונאמר  הקב''ה  של  מידתו 

לבש,ומי בשר ודם יהין ללבוש לבושו  

לכן   הקב''ה.  בגנות  זה  ידבר  של 

הגאים.  שמתגאההגאוה,   וגאוה   על 

ה אחת  שעליהן  היא  הרעות  מידות 

הקב"ה   והוא אומר  אני  יכולין   אין 

קאה את ה'  לכן    לדור  בכפיפה אחת.  

יגבר  ובהשגחה פרטית ),  המתגאה  הגוי

ּוסה ֹו  על  סֵ֥ ו  ֹרְכבָ֖ עליו,  שכר המתגאה 

מידה   כנגד  ומידה  מכאן, ועונש  למדנו 

בשלו  כי   בה  על  בקדרה  בגאוותם 
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נתבשלו  החלשים,   רמת בה  והושלכה 

ו ַבָיֶּֽםרוחם  ה  ה' לגלות  ,  ָרָמֵ֥ הנהגת 

   נצחון השכליות על הבהמיות בבעולם,  

הבורא  גדלות  מול  האדם  ובאפסות 

גבוהשהוא   מעל  ור  גבוה   .כבוכסוס 

נדמו  כהמות  נמשל  שהאדם  ללמדנו 

 אל מול נצח רוכב בערבות. 

 

כשם ,  יש לומרל דרך הרמז  עעוד  ו

הקב"ה  כן  מסוסו,  הרוכב  ניתק  שלא 

בני  באשר  מאתנו,  חסדו  יסיר  לא 

 . מרכבה לשכינהישראל הם 

 

שאמר בשיר    וכדרך  המלך  שלמה 

השירים לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך 

רעייתי. מאי לסוסתי, כן יכנה בחיבתו  

ישראל,  לכנסת  שלו  שהשלום  המלך 

 מרכבה לשכינה.  שהיא 

 

,  דימיתיך רעייתי  ומאי ברכבי פרעה

,  ששים רכב בחורכשם שלקח פרעה  

הקב"ה   לו  לקח  רבואכן   ששים 

אותם  בהוציאו  כנפיו  על  והרכיבם 

 . מארץ מצרים כעל כנפי נשרים

 

בפרעה    וכשם בחור,שנאמר  כן    רכב 

בנובערבות    הרוכב העמים   בחר  מכל 

יה,   לו  בחר  יעקב  כי  נאמר  וכן  וכו', 

לו   בחר  שיעקב  כשם  במדרש  ומובא 

 ת י"ה, כן י"ה בחר לו את יעקב.א

הדרש דרך  למדרש יכוון  ,   ועל 

ליבשה,  הרוכבים  את  הקיא  שהקב"ה 

שלא יחשבו שהם עולים במקום אחר, 

ובדרך של   וכן כדי שתרבה ביזת הים.

תקרי   אל  תקרי.  יאל  ה-ִכֶּֽ ָּגָאִּ֔ ה  ,  ָגֹאָ֣

ו"ג"  "ק"  שהרי  קאה.  קאה  כי  אלא 

וכאומרו  הפה.  במוצא  מתחלפות 

יח ָתִקיא ,כח'(  )ויקרא  ָהָאֶרץ   ְולֹא 

ֹאָתה   ֲאֶכם  מ  ט  בְּ ֶכם  ָקָאה ֶאתְּ ר    ַכֲאש 

ם]הקב"ה[   ִלְפנ יכ  ר  ֲאש  ַהּגֹוי  ת  , את א 

 מצרים לעיניכם. 

*** 

 

 לפרשת המן 
 

ת  ְוָהיָ  ָ֣ א  ינּו  ִכָ֖ ְוה  י  ַהִשִשִּ֔ ֹום  ַביָ֣ ֙ה 

ר ר-ֲאש  ֶּֽ ל ֲאש  ה ַעֵ֥ יאּו ְוָהָיָ֣ה ִמְשנ ִּ֔ -ָיִב֑

ֹום ֹום | יֶּֽ ּו יֵ֥  )טז, ה'(  ִיְלְקטָ֖

 

הרמז,   דרך  הפרשה על  תרמוז 

 ללחמה של תורה. והיה ביום הששי.

והיה    ביום הששי,והיה לשון שמחה, 

בסיון,   הששי  תורה  מתן  יום  הוא 

יביאו   אשר  את  את  והכינו  והכינו 

אשר יביאו על   עצמם לקבלת התורה,

לבתיהם.   טרף  כך  ויום  ידי  יום  וכל 

הוא  ה'  בתורת  ומחדש  עמל  שאדם 
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תורה. מתן  יום  מקבל   כמו  הוא  ואז 

שכר כפול ומכופל גם על חידושיו וגם  

 על עמל התורה שלו בהתמדה יום יום.  

והיה  י  ולזה  הפסוק  על  רמוז   ִמְשנ ה 

ֶנה    אשר ילקטו יום יום. אל תקרי  ִמשְּ

ָנה.  ִמשְּ .  בקמץהנו"ן    ִמְשָנה     אלא 

סוד   עליוןוהוא  וכתר  הנו"ן  ִמְשנ ה  . 

. שהתורה היא החסדוהוא סוד    בסגול 

שונה   שאדם  והמשנה  חסד,  תורת 

מעורר רחמי שמים מרובים כי משמים  

לחם  נותן  הקב"ה  ומזה  התורה,  נתנה 

לעולם   כי  בשר,  והחסד  חסדולכל   .

שמשפיע הקב"ה על העמל בתורה הוא 

. ועל זה נאמר  יום יוםעל עמלו ויגיעו  

יביאו ילקטו שכרם    אשר  אשר   על 

 דה. בקביעות ובהתמ יום יוםתורתם 

 

*** 

 

ה   ח( -)טז,זְוַנְָ֣חנּו ָמִּ֔

 

והוא   מה אנחנו חשובין:  פירש רש"י

ה וענוה.  לשון   תבטלות 

א'. חסר  על   ונחנו  מורה  האלף  כי 

עולם.   של  להזכירו  אלופו  ראוי  ואין 

מלאכי  כדאמרו  ודם  בשר  עם  יחד 

תזכרנו  כי  אנוש  מה  ואמר  השרת   .

פסוק  יִ מ  עֲ פ   אחר  פסוק  מהם  ,  ונחנו 

ענותנותוליתן   על  סוף  ענוה  שאין   ,

כד הענוה.  למידת  ותכלית  אמרו וקץ 

)קד.( הבונה  פרק  שבת  כף    במסכת 

על  כפיפה  ליתן  פשוט  כף  כפוף 

שרק על ידי שפע של ענוה  כפיפתו.  

 ימטיר לנו שפע של מטר. 

 

והסוד הרמז  דרך  מה  ועל    , ונחנו 

כאן   וכן  אד"ם.בגימטרי'     מ"ה יש 

שהוא שם היצירה של   מ"ה.רמז לשם  

 האדם. 

כאן    הפשטשבדרך    ואע"פ יש 

לעומקו של , כברש"י, הרי  התבטלות

מ"ה   על  מקרא,  על  ערךיורה   .

 שהוא. -ממשות, משהו שהוא מה

 

הפשט עומקו.    ואין  את  סותר 

  וויתו, התכלית ואדם  הסוד  י:  וכאומרו

מה.לומר   מ  ונחנו  יסודו    עפר אדם 

ל שבדרך  עפרוסופו  אלא  יסודו  .  בין 

סופו את    מ"ה.הוא    לבין  נושא  הוא 

וא"ו  ה"א  יו"ד  היצירה  של  השם  שם 

 ה"א כנ"ל.  

 

מאיר    ולכן רבי  מג:[אמר  על    ]מנחות 

יב'[ הפסוק   י,  אלקיך   מה"  ]דברים  ה' 

מעמך"   אלא שואל  מה  תקרי  אל 

תקרי  מאה.   מעמך  מהאל  שואל   הוא 

רמז    מכאן  . הוא שואל מעמךמאה    אלא
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בכל  לברך  אדם  שחייב  ברכות  למאה 

 יום.  

 

 וליתר ביאור: 

ברכות,   מאה כשהוא מברך    עפר  אותו

, מהות בעלת ערך  מההוא הופך להיות  

 גבוה מאד.  

 

עפ"ר יחד עם מא"ה    ועל דרך הצח:

בגימטרי'    אמרו  ת"ןהם  זה  ועל  תן  . 

   לו משלו, שאתה ושלך שלו.

 

דרך   הוא  ,  הסודועל  ת"ן  גימטרי' 

שהאדם לומר לך  .  עשר פעמים מ"ה

קטן,   עולם  ונוצר הוא  ונברא  שנאצל 

  ספירות.  עשרעל פי הסוד של  ונעשה

 

מ"הש  ש  ,  ועוד  במילוי שהוא    ם 

שהוא       או ה או   אהיוד  כזה:    אלפי"ן

גם כ היצירה, הוא  "ו"  כנגד  נגד האות 

שבשם השם, ונקרא מה על שם שהוא 

 מה בגימטרי'ה: 

 

"  ה, "האצילות" כנגד עולם  י"  כיצד:  

, "ו" כנגד  עולם הבריאהכנגד עולם  

עולם הו"  היצירה, כנגד  אחרונה   " 

 .  העשיה

 

 

 אצילות עולם הב יוד  הי  ויו  הי      י כזה: 

 בריאה עולם הב    יוד  הי  ואו הי   ה       

 יצירה העולם ב  או ה או  איוד  ה    ו       

   עשיהעולם הב     יוד  הה  וו הה   ה       

               

לך האדם   לומר  של  יצירתו   שכל 

היותו   לשם  מצד והנה,    .מ"ההוא 

ערך. הוא    עפרהיותו   ללא   לכאורה 

ךמצד היותו    אך , הוא כנגד יצור ְמָבר 

השםוה" שם  של  ר  ב  חַ מְ שהוא    ," 

שמים  ובתורתו  ובתפילתו  בעבודתו 

   נחנו מה.וולכן נאמר ב"ו" וארץ. 

 

*** 

 

ִעם ם  ח  ַוִיָלֵ֥ ק  ֑ ֲעָמל  א  ָֹ֖ ל  -ַוָיב ָ֖ ִיְשָרא 

ם:   ל }ט{ִבְרִפיִדֶּֽ א  ה  ֤ ֹמש  ר  אמ  ֵֹּ֨ -ַוי

ְבַחר ַע֙  א -ְיהֹוֻש֙ ָ֖ ְוצ  ים  ֲאָנִשִּ֔ נּו  ָלָ֣

ר ק ָמָחִ֗ ֑ ם ַבֲעָמל  ָ֣  וגו'  ִהָלח 

 

הֹוֻשע   יֹאֶמר מֶשה ֶאל יְּ  וגו'.  ו 

 

רבה בדרש  ,   מובא  ִליהֹוֻשע  ָלָמה 

ָך נְּ ק  זְּ לֹו  ר  ר    ]יוסף[  ָאמ  )בראשית  ָאמ 

יח( ּוָבֶזה  מב,  א,  ָיר  ֲאִני  ָהֱאֹלִקים  ֶאת   :

ִתיב  [  בעמלק] יח(כְּ ְולֹא  :  )דברים כה, 

ֱאֹלִהים א  ֶאת ָיר  ר  ֶשָאמ  נֹו  בְּ ֶבן  ָיבֹוא   ,
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ִמִמי   ע  ִיָפר  וְּ א,  ָיר  ֲאִני  ר   ָהֱאֹלִהים  ֶשֶּנֱאמ 

א ֱאֹלִהים. לֹא ָיר    ָעָליו וְּ

 

בדרך   מפרש  הק'  ובאוה"ח 

אלקיםו  אחרת. ירא  אבני   לא  קאי 

יפרש  מדוע  טעם  ליתן  וצריך  ישראל. 

 הפוך מהמדרש רבה. 

 

לפי    ולעומקו של מקרא יש לפרש

רצועת  לעולם  עמלק  שאמרו  מה 

ידיהם   רפו  וכאן  לישראל.  מרדות 

שנאמר   תורה.  ק מדברי  ֑ ֲעָמל  א  ָֹ֖ ַוָיב

ִעם ם  ח  ם-ַוִיָלֵ֥ ִבְרִפיִדֶּֽ ל  ָ֖ ברפיון    ִיְשָרא 

לכך  מביא  בתורה  ידים  ורפיון  ידים. 

אלקים. יראת  פירש    שאין   ולכן 

 אוה"ח הק' על בני ישראל. 

 

רבה   ומעתה למדרש  טעם  ליתן  יש 

וכי   עמלק.  על  זאת  יפרש   מה מדוע 

 יש לומר שעמלק ירא אלקים."א והו

 

י יראת אלקים הוו.    אלא יש לומר ר  תְּ

 . יראת העונש ויראת הרוממות

 

רבה העונש,    המדרש  ליראת  יכוון 

]ו  שאין לעמלק.  העונש  ק''ו יראת 

 [.שאין לויראת הרוממות 

הרוממות   ליראת  יכוון  הק'  ואוה"ח 

נפגמה   שעה  ולפי  ישראל.  בני  אצל 

הרוממות,    הרוממות  יראת  יראת  כי 

בתורה, מהעיסוק  רפו  באה    וכאן 

 ידיהם.  

להחזיר לעולם רצועת מרדות    ועמלק

ישראל.   לבני  הרוממות  ואשר יראת 

  יראת הרוממות:  בדרך של על כן נאמר

י ה  -ָי֙ד ַעל-ִכֶּֽ ּה ִמְלָחָמֵ֥ ָיִּ֔ ס  ָ֣ ק   לה'כ  ֑ ֲעָמל  ַבֶּֽ

ר ר ֹדֶּֽ  . ִמֹדָ֖

 

 ליכא מילתא דלא רמיזא באורייתא. ו

באדר   ט''וו  י''דכאן ירמוז הכתוב על  

יסופו   ולא  לעולמים  פורים  יחול  בהם 

שנאמר   לעולם.  ימזרעם  ל  ָיד֙ -ִכָֽ ס  -ע  ֶ֣ כ 

ּה ר ָיִּ֔ ר ֹדֶּֽ    .ִמֹדָ֖

 

ר ר ֹדֶּֽ  .  ִמֹדָ֖

בה, רמאי    והוינן  ֹדֶּֽ ר  יש    ושמא.  ִמֹדָ֖

רלומר  רראשון עד   ִמֹדָ֖  אחרון.  ֹדֶּֽ

 

ר שנאמר    ִמֹדָ֖ גויים  ראשון,  ראשית 

ר במילה    והטיפחא.  עמלק תרמוז    ִמֹדָ֖

רשאין היא בהכרח מחוברת עם    לכך   ֹדֶּֽ

הפסקה  היא  הטיפחא  כי  שלאחריה, 

השניה    והמילה  רקלה.  מוטעמת     ֹדֶּֽ

של   פסוקבמתג  שכך  סוף  ואע''פ   .

טיפחא  שיבוא  הטעמים  סדר  הוא 

רמיזא  מקום  מכל  פסוק,  סוף  לפני 

ביה.   כן    אית  שואשר על  המלה   ִתָדר 

ר   סוף הימים.   רדֹ על    בסוף הפסוק   ֹדֶּֽ
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משיח  בא  עד  ה'  מלחמת  והיא 

להכרית זרעו  ואשר אתו נזכה    צדקנו,

עמלק, עינינו   של  תחזינה  אשר  עד 

 בבנין בית המקדש בב"א. 

 

*** 

 

 ט''ו בשבט 

 

ץ  ע  ָהָאָדם  ִמָפנ יך    ִכי  ָלבֹא  ה  ַהָשד 

 )כ,יט'(ַבָמצֹור. 

ץ  ע  ָהָאָדם  ה  ִכי  דרך  .  ַהָשד  על 

העץ  הפשט,   האם  התורה,  כאן  תשאל 

אדם במצור    הוא  אתו  נלחם  שאתה 

 ?! וכורת אותו

קשה, הם    ולכאורה  רבים  שהרי 

והפסוקים  המדרשים   אשר המשניות 

  .כן מדמים את האדם לעץ

מובא   כעץ   בתהליםוכן  והיה  )א,ג'( 

וכן   וגו'.  מים  פלגי  על  בפרקי  שתול 

מ  אבות ג,  ֹכל יז'(  שנה  )פרק  ֲאָבל 

הּוא  ָמה  לְּ ָמתֹו,  ָחכְּ מ  ֻרִבין  מְּ ֲעָשיו  ֶשמ 

ֲעָנָפיו ֻמָעִטין  ְלִאיָלןדֹוֶמה,   ְוָשָרָשיו   ש 

ֶשָבעֹוָלם   ְמֻרִבין, ָהרּוחֹות  ָכל  ֶשֲאִפלּו 

אֹותֹו  ִזיִזין  מְּ ין  א  בֹו  בֹות  נֹושְּ וְּ ָבאֹות 

קֹומֹו,   נ ֱאַמרִממְּ ץ    ש  ע  כְּ ָהָיה  וְּ )שם(, 

ָשָרשיו  ח  ל  ש  יְּ ל  יּוב  ל  ע  וְּ ִים  מ  ל  ע  ָשתּול 

 י"ז(.   ירמיהו)

כן, שתשאל   ואם  זה   הוא    מה 

שאתה   התורה  אדם  הוא  האילן  האם 

 כורת אותו מפני המצור.  

לחלק שאכן,    ויש  לא  ולומר,  העץ 

ב ולכן לא תצור עליו, ולא   לאדם  י ָחש 

זאת   לעומת  אבל  אותו.  האדם  תכרות 

   נמשל לעץ.

בדרגות    הדברים  ויסוד  דומם הוא 

מדבר חי  שכל  שבבריאה.    צומח 

שואפות    .  למעלהההדרגות 

שותה את המים שהם נחשבים    הצומח

ובזה  לדומם הדומם  את    מעלה, 

 .  לדרגת צומח

היא    והחיה ובזה  הצומח,  את  תאכל 

הבהמה,    מעלה דרגת  לדרגתה,  אותו 

ויאכלנה, הבהמה  את  ישחט    והאדם 

 . האדם את הבהמה לדרגתו יעלהובזה 

יתן  לא  של    אך  דרך    ירידההקב"ה 

האדם   ירד  בבריאה.  החילא  , לדרגת 

,  והצומח  ירד לדרגת הצומחוהחי לא  

הדומם לדרגת  ירד  אם  לא  כי  הכל  . 

עליונות. לדרגות  הוא  ואכן,    שואף 
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לירד   האדם  יכול  חטא,  של  במצב 

במצב   אך  בהמה,   המתוקןלדרגת 

 תעלה הבריאה בדרגתה.    

כן על  לעץ, ה  וֶ שְּ יֻ   ואשר    האדם 

הצומח לדרגה   להעלות  בתכונותיו 

יותר.   לאעליונה  הצומח  ה ו  ְש יֻ   אך 

  לאדם אלא עליה.כי אין  לאדם.

אין לו אלא   מיצירתו הראשונה  וכן

ו' עליה ב,  )בראשית  בה  שנאמר   ,  )

ה ֲעל  ַיֶּֽ ד  ת-ִמן  ְוא  ֶאָֽ ָקה  ִהשְּ וְּ -ָכל-ָהָאֶרץ 

י ָֽ נ  ִייֶצר  -פְּ ו  ה:  ֲאָדָמָֽ ֶאת  ה'ָהָֽ -ֱאֹלִהים 

ָאָדם  וגו'.  ָהֲאָדָמה-ִמןָעָפר  ָהֶּֽ

הצח,   דרך  האדמה,ועל  מן    ע'פ'ר 

ומתמשכת,  מתמדת  עליה  על  יורה 

אשר גם בעת שובו אל האדמה. גם אז  

לעלותנשמתו   כי  ממשיכה  מן . 

של   עליה  לו  יש  הן  עפ"ר.  האדמה 

 פה רואה    עיןאותיות עי"ן פ"ה רי"ש.  

ו המח    רישמדבר,  . שבראשכנגד 

לה',  בצפיה  למעלה  נשואות  שהעינים 

חושב  והמח  ה'  בשבחי  מדבר  הפה 

 מחשבות עליונות.  

*** 

ְקָרא ַוִיֵּ֨ ַבע  ָש֑ ר  ָ֣ ִבְבא  ל  ש  ָ֖ א  ע  ם  -ַוִיַטֵ֥ ָשִּ֔

ם   ֵ֥ ם  ה' ְבש  עֹוָלֶּֽ ל  ֵ֥ בראשית,  ) .  א 

 כא,לג'(

שבע  אשלויטע   ריש     בבאר     אמר 

שעשה   מלמד  כל   פרדסלקיש  בו  ונטע 

רבי יהודה ורבי נחמיה חד    .מיני מגדים

אמר    פרדסאמר   ברש"י:  פונדקוחד   .

 . ות עוברים ושבים ּנֹ ה  ונטע בו. לְּ 

 

מחלוקתם.   רש  ומה ש  ויש ליתן טעם 

שניהם  תכלית  דבר  כל  סוף  הרי 

שיאכלו פירות ולפי רש"י שיהנו, ויתנו 

פרדס   זה  אם  בין  הנאתם.  על  הודאה 

פונדק   זה  אם  ובין  הפירות  גדלים  שבו 

 או אכסניה ששם מגישים את הפירות.  

 

לומר יש  מקרא  של   ולעומקו 

ה' עבודת  בדרך  האם  דחלקו  דרך  . 

  . איזו דרך תצלח.דרך הרגשאו  השכל

 

את פונדק  דאמרלמאן   כשמגישים   ,

התפעלות   כאן  אין  עדיין  הפירות 

לאדם האוכל    להסבירמספקת, כי צריך  

שהגישום   עד  אלו  פירות  גדלו  כיצד 

 .  השכללפונדק. וזו היא עבודה דרך 

 

דאמר  ו האדם פרדסלמאן  עומד   ,

העצים   ומתפעלבפרדס   מריבוי 

גידולו   בדרך  אחד  כל  המינים,  ומריבוי 

זו  והתפעלות  ובטעמו  בצבעו  אחד  וכל 

דרך   מתקרבים  ו.  הרגשהיא  ואלו  אלו 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20360/Temp/his_temp_1_2.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-ב%5e%5e7407!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_13.htm%23E702,0,דף%20י%20-%20א%5e%5e50510!


 לד

 לעומקו של מקרא 
 פר' בשלח 

   

ומתפעלים ומודים לבורא. כל אחד לפי  

 דרכו. 

*** 

ָ֣י | ה' ֱאֹלקיך,  יָת ְוָאַמְרָתִ֜ ִלְפנ  ְוָעִנֵּ֨

וגו'   י  ָאִבִּ֔ ד  ָ֣ ֹאב  ֤ה  ֲאַרִמ֙י  ִהנ  ה  ְוַעָתִ֗

תה   אִת֙י א  ה -ב ֙ י ָהֲאָדָמִּ֔ ָ֣ אִשי֙ת ְפרִ ר 

ר ה'-ֲאש  י  ִלָ֖ ָתה  דברים, )    ָנַתֵ֥

 ( פרשת כי תבוא

רש"י תהיה    פירש   כפוי שלא 

כפוי   טובה. הוא  מה  להבין  ויש 

הכתוב  שהקפיד  לומר  ויש  טובה. 

. שלא יודה  דרך אמירת התודהעל  

 . שכפו עליו את התודה כמי 

המוסר   דרך   שיהא    י"לועל 

אדם מקבל את הטובה בשמחה, לא  

כמי  אלא  עליו.  שנכפתה  כמי 

בשמחה  פניה  את    שמקביל 

פניו   יאיר  גם  וכך  פנים.  ובמאור 

 להודות עליה בשמחה.  

לשאול,ועוד   וכל   יש  מאחר 

היא  הביכורים  הבאת  תכלית 

רש"י   כפוי  כפירוש  יהיה  שלא 

בוראו,     טובה לו  שנתן  הפירות  על 

על   תודה  באמירת  לכאורה  מספיק 

בלבד. תחייבו  ומדוע    הפירות 

 מארמי אובד אבי.  התורה להתחיל

הקשר   לכאורה  ארמי ומה  בין 

אשר גדלו  אובד אבי ובין הפירות  

אצלו עתה, וביניהם מרחק של כמה  

 וכמה דורות.  

התורה  אלא   נּו  תְּ לימד  גדול  לימוד 

הטובבענין   בבוא    .הכרת  אשר 

הן  לבוראו  הן  טובה,  להכיר  האדם 

בטוב  לבריותיו,   ההכרה  אין 

להודות   י ַדע  כן  אם  אלא  שלימה 

   מן השורש. 

כך הטוב  תהיה    שרק  הכרת 

על שלימה רק  תודה  יאמר  שאם   .

הפירות, אין ראייתו שלימה, ותהיה  

כי  לחצאין.  שלו  הטוב  הכרת 

מראש,הקב"ה   הדורות    קורא 

א יעקב  את  הציל  בינו  וכאשר 

בברחו מלבן הארמי, וירד מצרימה, 

אז   לגדל  כבר  לארץ  הקב"ה  קרא 

באשר כל השגחתו עלינו פירותיה,  

היום   ועד  אחת. מאז  חטיבה      היא 

לחצאין.  זאת  חטיבה  נחלק  והיאך 

חוטרא   זרוק  אינשי,  דאמרי  היינו 

)רש"י   קאי.  אעיקריה  לאוירא, 

לאויר  עץ  זרוק  כא,כא'(.  בראשית 
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וזו היא תמיד ירד כששרשו ל מטה. 

הנרצית הטוב  החיים   הכרת  בעץ 

ה'   לך  נתן  אשר  החיים  ובארץ 

 להודות מן השורש. אלקיך. 

לשאול   יש  שראה  ועוד  הוא  מה 

הטוב   הכרת  לפרסם  דוקא  הכתוב 

 .  על הפירות

לומר עיר    ויש  שכל  עקיבא,  כר' 

שאין בה פירות אסור לגור בתוכה,  

העיניםכי   את  מאירין  .  הפירות 

 )סנהדרין יז עמ' ב'(. 

בה,   שהפירות והוינן  בכך  ומה 

כך  כדי  עד  העינים,  את  מאירין 

עיר,   באותה  לגור  כאותם  שאסור 

המפורטים בברייתא   עשרה דברים

דתניא   בה  )שם(  שאין  עיר  כל 

אין הללו  דברים  תלמיד   עשרה 

בתוכה: לדור  רשאי  דין   חכם  בית 

ובית הכנסת ובית   וקופה של צדקה 

המרחץ וביהכ''ס רופא ואומן ולבלר 

ר'  משום  תינוקות,  ומלמד  ושוחט 

אמרו   פיראעקיבא  מיני  מפני   אף 

 שמיני פירא מאירין את העינים.

לומר  יש  מקרא  של  ולעומקו 

שהפירות  היא  עקיבא  ר'  שכוונת 

העינים את  דייקא ורה.  בת  מאירין 

דוקא    נמי, לגור   ת"ח שלכן  אסור 

שצריך   בתורהבה.  עינים    מאור 

מתפללין   שאנו  וכפי  במיוחד. 

 "והאר עינינו בתורתך".  

כן על  על   ואשר  התורה  הקפידה 

בפירות דוקא  הטוב  שהיא  הכרת   ,

התורה   לימוד  על  הטוב  כהכרת 

 .  הק'

שצריך הק'  בזה התורה    ורמזה לנו

  הלימודפירות  להכיר טובה גם על  

בהם  שזיכנו    החידושים שהם  

יתברך הפנימיות  הבורא  דרך  על   ,

דרש  רמז  פשט  שהם  והפרד''ס, 

, הוא הפרדס של עץ חיים היא סוד

 למחזיקים בה ותומכיה מאושר.

 

*** 
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