
 * קצורי * באורי * לקוטי * 
 האלשיך הק' 

   פ' בשלח

~ ~ ~ 
ַבּיֹום ַההּוא ֶאת יְִשָרֵאל    ַוּיֹוַשע יְקָֹוק )ל(

ִמּיַד ִמְצָריִם ַוּיְַרא יְִשָרֵאל ֶאת ִמְצַריִם ֵמת  
ַוּיְַרא יְִשָרֵאל ֶאת ַהּיָד    )לא(  ַעל ְשַפת ַהּיָם:

ַהְגדָֹלה ֲאֶשר ָעָשה יְקָֹוק ְבִמְצַריִם ַוּיִיְראּו  
ּוְבמֶֹשה   ָהָעם ֶאת יְקָֹוק ַוּיֲַאִמינּו ַביקָֹוק

 ַעְבּדֹו: 

ובני ישראל הלכו  ראוי לשית לב כי אחר ש  )א(
וכו', מי לא ידע שהצילם ה' מיד מצרים    ביבשה

 שרדפו אחריהם להורגם? 

 מצרים? מ , היה לו לומר  מידועוד, אומרו  )ב(  

וירא ישראל את מצרים מת  ועוד, אומרו )ג( 
, מי הביאם לשפת הים? וידוע  על שפת הים

י שיתנקמו ישראל מהם  מאמרם ז"ל שכד 
 פלטתם הים. 

ואם נאמר כי את השר ראו מת כמאמרם  )ד( 
ז"ל "מתים לא נאמר אלא מת וכו'", את השר  
שמצרים שמו. הלא כמו זר נחשב, עיני בשר  

 יראו, מיתת שר רוחני? 

כו',   וירא ישראל את הידועוד, כי אומרו )ה( 
 הרי כבר אמור! 

האם עד כה  וכו',  ויאמינו בה' ועוד, אומרו )ו( 
לא היו מאמינים? והרי מקרא מלא כתיב ויאמן  
העם וכו'! וגם הוא יתברך כעס על משה  
באומרו והן לא יאמינו לי, ומה גם עתה בה',  
ואיך יאמר עתה שעל ידי קריעת הים האמינו  

 בה' ובמשה עבדו? 

וארד  אמנם, הנה על מאמר הכתוב באומרו 
 , כתבנו, להצילו מיד מצרים

    ולא אמר ( מצרים) מידעל אומרו  )ז(
והוצא את עמי מצרים, כאומרו שם בסמוך מ 

 ! מצריםמ  בני ישראל

וגם על אומרו בפסוק ראשון לשון הצלה   )ח(
 ובשני לשון הוצאה!

וגם שבראשונה אמר וארד להצילו   )ט(
שמורה כי הוא יתברך בעצמו יציל, ואחר כך  
מצוה את משה כאומרו ועתה לכה כו' והוצא  

 וכו'! 

)בני ישראל היו בצרה כפולה והיו נצרכים 
להצלה לא רק מן המצריים אלא אף גם  

 משליטת השר של מצרים( 

 אך הוא, כי הנה שני דברים היה צריך. 

השר שנקרא מצרים התופס  א. להציל מיד 
 בם 

 ב. להוציאם מפרעה ומעמו. 

אני בעצמי   וארדואומר הוא יתברך, מה ש
יד השר האוחז בם ששמו  מ  להציללעשות הוא  

ועתה , שזה אינו עתה כי אם אחר כך: אך  מצרים
שהוא מפרעה   וכו',  אל פרעה והוצא וכו'  לכה 

ועמו: והנה לא פירש מתי היה מה שעשה הוא  
יתברך בעצמו להציל מיד השר שנקרא מצרים:  

ביום ויושע ה'  על כן בא הכתוב והודיע ואמר,  
, לומר, כי  את ישראל מיד מצרים ההוא

נתקיים מה שעל ידו יתברך   ביום ההוא
כי היה   מצריםהשר שנקרא  מיד הושיעם 

 עבודה זרה וכו':  מקטרג ואומר הללו עובדי

 )בנ"י זכו להשיג ולראות 
 מפלת שרו של מצרים( 

וירא ישראל  ולא עוד אלא שהראם מפלתו, כי  
, והוא, כי ישראל ביחוד ניתן למו  את מצרים מת 

כח לראות בשר הרוחני. אך לא לערב רב  
וירא ודומיהם כי לא ראו כלום. וזהו אומרו 

שפת וכו', ומה גם למאמר ספר הזוהר ש   ישראל
הוא ים העליון, ואמר, כי בהדרגה עלתה   הים 

השגתם מלמטה למעלה, כי מתחלה היחלו  
הוא השר הרוחני, אך לא    את מצרים מת לראות  

מלאך קדוש הוא כי אם חצוני וקל להשיג  
 ראייתו מראיית מלאך קדוש. 

)גם זכו להשיג ולראות היד הגדולה אשר הוא  
 כח הקדוש משכינתו יתברך( 

את היד הגדולה אשר  ו א וירומזה עלו יותר 
', כי לא בלבד השגת ראות את השר מת,  עשה ה

כי אם גם את היד, הוא הכח הקדוש משכינתו  
יתברך שהאציל והמשיך, הנמשל לפשיטות  
יד, שהוא יותר ממלאך קדוש, אשר בו המיתו  

, גם את  היד הגדולה אשר עשה ה' במצריםהיא 
 וכו'.   וירא ישראל את הידזה ראו. וזהו אומרו 

)גם הערב רב השיגו השגות בקרי"ס, אבל  
 פחות מבנ"י( 

אמנם הערב רב לא ראו את המראה. ושמא  
תאמר אם כן איפה מה יתרון קנו הערב רב על  

, הוא  וייראו העםיד נס קריעת ים סוף. לזה אמר,  
. והוא הכלל בידינו  את ה' ויאמינו בה'הערב רב,  

מרבותינו ז"ל בספר הזוהר. כי במקום שנזכרו  
ישראל ועם, הוא זה על ישראל, וזה על ערב רב.  

  מתחלה אך ישראל לא הוצרכו לכך, כי 
 יראו את ה' ויאמינו בה' יתברך ובמשה עבדו: 

ָאז יִָשיר מֶֹשה ּוְבנֵי יְִשָרֵאל ֶאת   )א(

 ֹ אְמרּו ֵלאמֹר  ַהִשיָרה ַהזֹאת ַליקָֹוק ַוּי
ָאִשיָרה ַליקָֹוק ִכי ָגאֹה ָגָאה סּוס ְורְֹכבֹו  

ָעזִי ְוזְִמָרת יָּה ַויְִהי ִלי   )ב( ָרָמה ַבּיָם: 

ִלישּוָעה זֶה ֵאִלי ְוַאנְֵוהּו ֱאֹלֵהי ָאִבי  
 ַוֲארְֹמֶמנְהּו: 

 ראוי לשים לב. 

, לשון  ישירא. אל מה שהקשו ז"ל באומרו 
 עתיד!

משה ובני   וישר , ולא אמר אזב. אומרו 
 , על דרך אומרו ותשר דבורה וכו'! ישראל

 , שהוא מיותר! את השירה הזאת ג. אומרו  

, שמלבד היתור הוא משולל  לאמרד. אומרו 
 לזולת! לאמרהבנה שאינו  

 ? אשירהה. למה דברו לשון יחיד,  

 ? גאה גאהו. למה כפל 

ם סוסי . שהיה לו לומר  סוס ורוכבוז. אומרו  
 !ורוכביהם

 !זהמ היה קריעת הים   יותרח. כי 

 שלם, כי הלא בשם עזי וזמרת יהט. אומרו 
! ולא עוד  י"ההיה הנס ולא בשתי אותיות השם  

',  אשירה להבאומרו    שלםאלא שהיחל בשם  
 ! יהויצא בשם  

לי   היה, שהיה לו לומר, ויהי ליי. באומרו 
 ! לישועה

  אלהי אבי , ובאומרו  ואנוהו  -זה אלי  יא. אומרו  
 ! וארוממנהואמר 

  אביו, יב. למה לא התחיל בהיותו אלהי 
 ?תחלה

? ומה  עצמםיג. למה כינו שמו יתברך על 
שהוא על כל אחד, עם שאין   , יחידגם בלשון 

הקדוש ברוך הוא מכנה שמו על הצדיקים,  
 בחייהם! 

 )בזכות בטחונם שנכנסו לים, 
 זכו אל מעלת רוח הקודש, 

 דש בא והיה הרוח הקו 
 לכל אחד מהששים רבוא בשוה 

וכולם השיגו לאמר אותם תיבות השירה בלי  
 שנוי כלל זה מזה( 

אמנם הנה כתבנו למעלה כי בני ישראל קנו  
שלימות ואיכות ויתרון באיכותם עד ראותם  
בעיני בשר מפלת השר הרוחני. אמר, כי עוד זכו  
והוא אל מעלת רוח הקודש יחד כולם. כי הנה,  
מאז נקרע הים בזכות בטחונם שנכנסו לים,  
טרם יבקע, נתעתדו לשורר עם משה כאחד.  

משה    ישיראז נתעתד ש  . כי אז ישירוזהו אומרו 
כאחד. כי היה הרוח הקודש בא   בני ישראל עם 

אז ישיר לכל אחד בשוה אות באות. וזהו אומרו  
. שאם לא כן איך יתכן ששים  משה ובני ישראל

רבוא כאחד יכוונו כלם אל כל תיבות השירה  
הזאת ולא יתפרדו בנוסח אפילו תיבה אחת.  

  . כי משה ובני את השירה הזאת וזהו אומרו 
ישראל שוררו יחד את השירה הזאת בזה  

 ': לה הסגנון ובלי שינוי זה מזה,  

ולבל יאמר איש אולי משה הגיד להם תחלה  
ויאמרו ושמעו וחזרו ושוררו עמו. לזה אמר, 

. כלומר, לא שמעו כדי לאמר. כי אם  לאמר
תיבה אחת ולא היו יודעים מה יאמרו   ויאמרו

אחריה, רק היו באומרם מייחלים לו יתברך  
ישים בלבם לאמר מה שיאמרו אחריה, וזהו  

, ורוח קדשו יתברך היה  ויאמרו לאמראומרו 
 שם בלבם תיבה אחר תיבה: 

 )מרוב ענותנותו ית', 
 אע"פ שהוא רם ונשא, 

ורמה בעצמו הסוסים  ,השפיל א"עאעפ"כ, 
 גשמיים, בים, ורוכביהם ה

ועל כן אנו בטוחים ג"כ שהוא ית' מקבל  
 שירה מאתנו אנשים גשמיים(

' וכו'. לומר, אל  אשירה להוהחילו ואמרו 
יתייחס לכל אחד ואחד ממנו לגאוה לשורר לה'  

  אשירה יתברך הרם על כל העולמות. כי הלא 
כי גאה כל איש ממנו לה' הרם ונשא, עם היות 

ים, ואני  למעלה משמים ושמי השמ  גאה 
חומרי. ולא מגאותי, רק מרוב ענותנותו יתברך.  

הוא יתברך    רמההחומריים,    סוס ורוכבוכי הלא  
ולא על ידי שליח. ואם כן מי שהיה   ביםבעצמו  

 לו ענוה לזה, גם יהיה לו לקבל שירו מפי: 

)השי"ת העניש כל רוכב מצרי וסוסו  
 לפי מה שהוא ציער  בפרטיות

, ומזה נתגלה לנו  לכל יהודי בפרטיות
  אחד מבנ"יכל  תשירשהשי"ת מחשיב 

 בפרטיות( 

. כי היה מקום לומר,  ויאמרו לאמראו יאמר, 
כי לא כל אחד מישראל כדאי לשורר לפניו  
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יתברך. אך מה ששוררו, הוא כי יתברך מביט  
אל הכולל, ולמען הרבים זיכה אותם לשורר,  
ובזכות הרבים קיבל שירתם. ואם כן איפה, היה  

, כי מה  ויאמרושירה לה'. על כן נראוי לומר 
 , ' לשון יחידאשירה להשראוי לומר הוא 

)נס   כאילו בשביל כל אחד בפני עצמו עשה   ()א
 קריעת ים סוף(

 ושירת כל אחד החשיב.  )ב(

על הכל, עם כל   גאה גאהכי הלא עם היות כי 
זה, אין צריך לומר כי בעצמו יתברך עשה ה', כי  
אם גם לא המית את כולם במיתה אחת, כי אם  

בפני עצמו. והוא,   סוס ורוכבו רמה בים כל 
ו ז"ל במכילתא, באומרם  כאשר דקדקו רבותינ

.  כקש, ופעם  כאבן, ופעם  כעופרת כי פעם אומר  
אלא לכל אחד כפי רשעתו. ומה גם למה  
שאמרו בספר הזוהר שהיה כל אחד מישראל  
רואה ומביט את כל אחד מאשר היצר לו,  
כאשר צוה יתברך לים ופלט אותם אל היבשה,  
והיה מתנקם כל איש ישראל, בראותם כי לכל  

סוס ודתו כמעשיו. וזה אומרו אחד באה פק 
בפני   סוס ורוכבו רמה. כי כל ורוכבו רמה בים

 עצמו לידון כפי פרטות מעשיו. 

ולכן גם אנחנו, כל אחד ישיר בפני עצמו,  
כאילו כל אחד ואחד עושה כל השירה על מה  
שנעשה לו הנס, כי השגחתו יתברך היתה  
בפרטים. כי גם בסוס ורוכבו היה מביט אל  

ד בפני עצמו על הנוגע אל מה  מעשה כל אח
שפעל ועשה כל אחד ואחד לכל אחד  
מישראל. נמצא, כי כל אחד מישראל חשוב  
לפניו, ומכה את כל אחד מאשר היצרו לכל  

כל אחד   אשירהאחד מהם בפרטות. ואם כן 
 בפני עצמו: 

 )גאה גאה. גדולה כפולה. 
א. שהוא ית' התעסק להעניש בעצמו מצריים  

 גשמייםוסוסים 
 ב. לפי מה שציערו לכל יהודי בפרטיות(

'. ומה  אשירה להאו שיעור הכתוב על דרך זה,  
אומר, הלא הוא, כי הנה גאוה כפולה יחשב לו  

 יתברך. 

אחת, אשר עשה בעצמו ולא על ידי שליח.  
שעשה על ידי    )שרמה שניהם סוס ורוכבו(  ושנים

)אפילו עצמו, לא עצרו הגשם אשר למצריים ו
סוסיהם, כי גדולה תחשב לו, והן הן  ( הגשם של
 נוראותיו. 

 סוס ורוכבו רמהשנית, השגחת הפרטות שכל  
 בפני עצמו כמדובר: 

גדולתו כפולה ומכופלת עד אין   גאה גאה)
ייחשב שר  לפני האין סוף ב"ה רק סוף, כי  

הרוחני של מצרים שוה ממש כמצריים 
 הגשמיים. 

 כאין ואפס(ושניהם שוין 

.  כי גאה גאה'. ואומרם אשירה להאו יאמר, 
על כל המעלות אשר הם זו למעלה מזו. כי הלא  

הוא השר שנסע   ורוכבו שהם המצריים,  סוס 
עליהם כרוכב על סוס להתקומם על ישראל.  

. כי את העם ואת שרו, ראו  רמה ביםכאחת 
ישראל נקמתם בים. ואם כן מי שהשר והעם  

אות אחד  שוים לפניו יתברך להמיתם במצי
כאחת, כאילו אין השר לפניו יתברך רק כאחד  

מעלה מעלה   גאה גאההעם. אם כן זה יורה כי 
על כל המדרגות עד אין מספר. כי לגדולתו אין  

 קץ, על כן אין לפניו הפרש מזה לזה: 

מלאכי  קודם ל)בנ"י חשובים לפניו ית' לשיר 
 . השרת אשר נגאלו אתם

 . א. כי כל העולמות תלויים בבנ"י
 . . כי המלאכים גלו רק עבור בנ"יב

ג. כי הניסים בעוה"ז לא היו נצרכים בכדי  
 המלאכים( את לגאול 

קדמו שרים  או יאמר, כמאמרם ז"ל על פסוק 
'. שבקשו מלאכים לומר לפניו יתברך שירה  וכו

תחלה, וה' לא רצה אלא שיקדמו ישראל  
הם מלאכי השרת. והנה    נוגנים תחלה, ואחר כך  
מה להם למלאכים לומר שירה  ראוי לשים לב.  

על הנס שנעשה לישראל. אך אמנם, הנה ידענו,  
כי לא בלבד את ישראל הוציא הקדוש ברוך  
הוא ממצרים, כי אם גם את כל פמליא של  
מעלה כביכול. כמבואר אצלנו על פסוק  

יצאו כו', ובפסוק  והוצאתי את צבאותי את עמי 
  ' וכו'. וידוע, כי כל עיקר יציאת כל צבאות ה

מצרים היה בקריעת ים סוף, כי על כן נאמר  
 : ויושע ה ביום ההוא את ישראל מיד מצרים 

על כן להיות אז גמר ההצלה, חל על ישראל  
ועל פמליא של מעלה חובת אמור שירה, כי  
אלו ואלו יצאו ממצרים. וגזרה חכמתו יתברך  

 יקדמו ישראל וישירו תחלה: 

  ישיר אז וזה יתכן הוא מאמרו יתברך באומרו 
  אז ישיר משה וכו'. והוא, כי אין ספק כי אומרו 

. אינה דברי המשוררים כי  אשירהוכו' עד מלת 
אם דבריו יתברך. ואם הוא סיפור מעשה  

, היה ראוי  משה ובני ישראלשוררו    אזשהיה, כי  
יאמר אז שר. אך הנה הוא, כי ראה יתברך  
הפרש שבין מלאכיו וישראל עמו מי ישירו  

אז ישיר משה ר הוא יתברך, כי  תחלה. וגזר ואמ
שראו ישראל את   אזוכו'. כלומר,  ובני ישראל

שרו של מצרים מת, שהיא שבגוף ונפש השיגו  
השגת מלאכים לראות ברוחניות. מצא מקום  

קודם   ובני ישראל ישיר משה הוא יתברך לומר 
'. ויתכן  את השירה הזאת להלמלאכי השרת 

ה אתם  רמז בזה הוא יתברך כי זולת ישראל הי 
משה ששקול כמלאכי השרת, כמו שאמרו ז"ל  
]שהיה[ כנגד ששים רבוא של מלאכי השרת.  

. וגם על זה פקחו  אז ישיר משה ובני ישראלוזהו  
ויאמרו עיניהם ישראל בפתח דבריהם. וזהו 

וכו', שאמרו, מה שראוי לאמר הוא כי   לאמר
' אני, יותר ממלאכי השרת. כי עם  אשירה לה

בעצם וראשונה,    אשירהאנכי  ',  השירה לה היות  
 קודם למלאכי השרת. והנה לנו כמה טעמים. 

א. כי הנה כאשר עשה לי הוא יתברך עם היות  
על כל העולמות ועל כל אלהים   כי גאה גאה 

סוס ורוכבו רמה שאין דומה. ועם כל זה למעננו  
הוא יתברך בעצמו. מה שלהציל והעלות   בים 

מה להם  פמליא של מעלה לא היה צריך לזה, כי  
 : סוס ורוכבועם 

', הלא  אשירה לה ועוד טעם שני שעליו אני 
הוא. כי על ידי הצלתו יתברך את ישראל,  
מתקיימים שני העולמות העולם הזה והעולם  

. על כן לנו יאות  י"ההבא שנבראו באותיות שם  
תחלה וראש לשורר, מה שאין כן על ידי הצלת  

  עוז , לומר, העזי וזמרת יההמלאכים. וזהו 
,  זמרהשעשה יתברך בהציל אותי. וה

. שהוא קיום שני  י"השתתייחס לי היה של שם 
הניכר על ידי הצלת   עוז העולמות. מה שה

הנאותה להם, אינה כל כך   זמרההמלאכים וה 
גדולה: והוא, כי אלו העולמות התלוים בקיום  

 ישראל. 

.  ויהי לי לישועהעוד טענה אחרת באומרו 
בשביל   שהוא, כי כל עיקר התשועה לא

המלאכים היתה, כי אפילו מה שהיו פמליא של  

מעלה במצרים לא היה כי אם בשביל ישראל,  
. ואם כן, אין  ויהי לי לישועהובצאתנו יצאו. וזהו  

עיקר השירה תחלה וראש, אלא לנו. אנו  
 הנושעים בעצם, ואגבן יצאו הם: 

)שבח: שהשי"ת התגלה לנו ביתרון אהבה  
והוא בד' אותיות שם הוי"ה, אע"פ שלמען  

 הגילוי ועונש למצרים הספיק שם י"ה בלבד( 

  עזי או תהיה טענה אחרת בכל תיבות הללו, 
השירה, כי   וכו'. לומר, הנה לי תאות ויהי וכו' 

הלא אהבני ה' אהבה רבה. והוא, כי כבדני כבוד  
עצום ורב. והוא, כי הושיעני על ידי ה' הגדול.  

', הוא השם הגדול, יען כי בו  אשירה להעל כן 
הפליא לעשות עמי, ולא בחצי ה'. עם היות כי  
היה טעם לעשות עמי בחצי שמו. וזהו אומרו  

בותינו  כו'. והוא במה שידענו מר עזי וזמרת יה 
ז"ל כי בחצי השם ברא שני עולמות. העולם  

. וגם ידוע כי  ה"א, והעולם הזה ב יו"דהבא ב 
בנסי יציאת מצרים נתפרסם ונתאמת כי הוא  
יתברך חידש וברא העולמות כולם, שהוא ענין  

. ועל כן  יהמתייחס אל חצי השם, שהם אותיות  
היה ראוי שבשתי אותיות ההם בלבד היה  

ח לשם הגדול הנזכר, כי על  מושיעני. ועלי לשב 
ידו פעל ועשה לי התשועה הגדולה הזאת. וזהו  

, שהוא  עזיוכו'. לומר, עם היות ש עזי וזמרת יה
תואר העוז, כדפרש"י ז"ל שהוא העוז הניכר  

שעלינו לזמרו על הוצאתנו. נוגע אל  וזמרת,  פה.  
שהם אותיות שבהם נבראו שמים וארץ    יהשם  

צור עולמים. ובנסי    ועולם הבא. כד"א כי ביה ה'
מצרים וקריעת ים סוף נתאמת לכל, כי הוא  
יתברך ברא העולמות. כמפורש למעלה,  
ובדברי רבותינו ז"ל באומרם כי מיום צאת  
ישראל ממצרים עד יום קריעת הים היה שבעה  
ימים כנגד שבעת ימי בראשית. ועוד שעל ידי  
יציאת מצרים נתקיימו העולמות, שאם לא  

צרים לא היתה קבלת התורה,  יצאו ישראל ממ
  י"ה והיה הכל חוזר לתהו ובהו. נמצא שאל שם  

היה נוגע הדבר, והיה מספיק בשתי אותיות.  
והיה לפי זה ראוי תהיה לי ישועתי זאת בחצי  
השם. אך הנה עם כל זה מרוב חבתו יתברך,  

עזי עשה עמנו בשם שלם. וזהו אומרו הנה 
'  ה   הי ליוי. ועם כל זה  יה מתייחס אל שם    וזמרת 

הנזכר לישועה, שם בן ארבע, אשר הזכרתי לו  
'. ואל מי  אשירה לההשירה הזאת, באמרי 

 החשיב הוא יתברך החשיבות הלז כמוני היום: 

 )שבח זה אלי הא': 
 שזכינו להביט אל האלהים(

ועוד שלישית כי ראוי אני לשורר לפניו  
. ובזה כלל שני דברים.  זה אליתחלה. כי הלא 

  זה תי להביט אל האלהים ולומר אחד, שאני זכי 
כמורה באצבע. מה שאין כן מלאכי השרת  
האומרים איה מקום כבודו. והוא מאמרם ז"ל  
שהתינוקות היו מראים באצבע. ושראתה  
שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי  

 הכהן: 

שהוא מכנה שמו ית' עלינו   )שבח זה אלי הב':
 משא"כ על מלאך( 

. מכנה שמו עלי מה  אליעוד רביעית שהוא 
שאין כן על מלאכי השרת. שאין הקדוש ברוך  
הוא מכנה שמו על שום מלאך ליקרא אלהי  

 : אלי מיכאל ודומה לו. וזהו זה  

 )שבח ואנוהו הא':
 א. שאנחנו משכן ונוה לשכינתו 

והראיה לזה שהרי מקריא שמו ביחיד על 
 יעקב אבינו משא"כ על מלאכים(

. והוא, כי  ואנוהוועוד חמשית והוא כי הנה 
  נוה ידעו ברוח הקודש שהושפע בהם שיהיו 
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להקב"ה, שהוא ענין ושכנתי בתוכם. והוא,  
שלא נאמר בתוכו כי אם בתוכם. לומר, שהם  
  בעצמם יהיו משכן ומדור אל השכינה, כי היכל 

  נוה . שאהיה לו ואנוהוה' המה. וזה שאמר 
שידור בי, מה שלא עשה כן למלאכי השרת.  
אלא אדרבה הניח עולם המלאכים ונתאוה  
משברא העולם להיות לו דירה בתחתונים  
באדם ממש כמדובר. ועל זה הביא ראיה  

כי בפירוש אמר אלהים    אלהי אבי מוחשת והיא  
ו אל  . באומרו ויקרא לאלהי אביבתורתו שהוא 

, מה שלא נמצא כן לשום מלאך.  אלהי ישראל
ולבל יאמר איש כי הלא גם ]למלאכים[ ה'  
נקרא אלהי הצבאות. לזה אמר, אינו דומה, כי  
שם הוא על הכולל, ובנו הוא גם על היחיד. ואם  

, כי רוממות תחשב שירתי לפניו  וארוממנהוכן 
 ולא הפכו, עם היותי חומרי. והקדים למלאכים: 

לי הג', ואנוהו הב': שהשי"ת )שבח זה א
 .זה אלי-התגלה אלינו, 

בזכות שנזכה ע"י קבלת התורה להיות  
 (ואנוהו -ראויים ונאוים. 

עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו  
 אלהי אבי וארממנהו. יי איש מלחמה יי שמו: 

מלבד מה שכתבנו. יאמר, כי הנה אמרו ז"ל.  
מהיכן זכו ישראל לומר השירה הזאת,  
מאברהם, שנאמר בו והאמין בה', ונאמר כאן  

 : אז ישיר וכו', וסמיך ליה    ויאמינו

ובזה נבא אל ענין הכתוב, אמר, הנה שני  
דברים זיכנו יתברך. א. להראות אלינו בים,  
כמשמעות אומרם זה. ב. לומר שירה,  

שפעה והופיעה עלינו רוח קדשו לאומרה.  שהו
כי שם הוא יתברך הדברים, מאתו יתברך, בפי  
כל אחד ממנו. ועל שתיהם אמר, על האחד,  

, שהוא מה  זה אלישאני מורה באצבע ואומר 
שמלאכי השרת אין זוכים, כי הלא אומרים איה  
מקום כבודו. על כן אומר כי בהגיעי אל גדר זה,  

,  אליראה שהוא להיות מראה באצבע, הו 
מייחס אלהותו אל כל איש, כי על כן מתראה  
לכל אחד. הנה בזה אני מודה כי לא שאני זכאי  

, על כי הנה ימים באים על ידי  ואנוהולכך, רק ש
קבלת התורה אהיה נאוה לו. שכמו שהוא  
יתברך נאה לי כן אהיה אני נאה לו. כמו שאמרו  

'.  ז"ל יש נאה ללבושו ויש שלבושו נאה לו וכו 
ואמר איוב צדק לבשתי, שהצדק נאה לי.  
וילבשני, שאני נאה לו. וכן אמרו על מזמור  
לדוד, ולדוד מזמור: וכן על פסוק חבלים נפלו  

, לשון נאוה  ואנוהולי בנעימים וכו'. וזה אומרו 
 תהלה. 

)שבח: שזכינו לשיר ברוח הקודש וזה בזכות  
 אברהם אבינו(

בשירה  אך על השנית שזכיתי לרוממו ולהללו  
זו. אינו על העתיד, ולא על זכות עצמי: רק שעל  

, הוא אלהי אבי אברהם,  אלהי אביהיותו יתברך  
, ברוממות בגרוני: והוא  וארוממנהועל כן 

מאמרם ז"ל כי בזכות אברהם אמרו שירה  
 כמדובר: 

 )שבח ואנוהו הג': 
 שנזכה להדמות למדותיו ית'( 

, יצדק מה שאמרו ז"ל  ואנוהוובמה שאמרנו ב
, מה הוא חנון אף אני וכו',  ואנוהוהאומרים 

 שהוא אהיה נאה לו: 

  -)שבח זה אלי הד': שהשי"ת מתחסד עמנו 
 .מדת החסד –אלי  זה

זה בזכות שקבלו  : אע"פ שעדיין איננו ראויין
 אבי(אלהי האבות יסורים מדת הדין 

או יאמר, במה שידוע מרבותינו ז"ל, בתתם  
טעם אל התנהגו יתברך עם האבות ביסורין ולא  
הטעימם פה מעשיהם להתעלס בתענוגים. כי  
אמר הוא יתברך, אם ייטב להם בעולם הזה, מה  
יניחו לבניהם, באמור משה זכור לאברהם וכו'.  
וכיוצא בצרות כהם: ובזה יאמר, כי אמרו  

מתנהג עמי במדת  ישראל הנה הוא יתברך 
כי חסד אל. ובזה, יודע אני    אליחסד, כי הנה זה  

,  ואנוהושאיני כדאי לכך, אם לא שלעתיד 
שאשכינהו בעולם השפל על ידי מעשים  
טובים. אך כעת איני ראוי, אלא שאני אוכל  
זכות אבי. כי למה שהיה הוא יתברך מתנהג עם  

, על כן  אלהי אביאבי במדת יסורין, וזהו אומרו 
. שעל ידי מה שהתנהג עמו במדת  רוממנהווא

. כמדובר  אלם הטיב עמי להתנהג במדת אלהי
מדברי רבותינו ז"ל באומרם שאם ייטב לאבות,  

 מה יניחו לבניהם: 

 )שבח זה אלי הה'. 
 שבח פרטי מכאו"א 

 כי התגלה בפרטיות לכאו"א 
והוציא לכל או"א ב' סלעים לינוק מהם וכן גם 

 : נקרא
הקדושים  ות מהאב אחדכל של אלהי 

 בפרטיות( 

והנה אמרו רבותינו ז"ל שהתנוקות שנולדו  
בשדות, והיה הקב"ה פותח הארץ ובולען, 
ומוציא לכל אחד שני סלעים כשדים. כי יינק  
מאחד דבש ומאחד חלב. והיה כל אחד  
במקומו רואה לפניו בחור צח ואדום המאכילו  

, לפי  זה אליומגדלו. הם הכירוהו תחלה, ואמרו  
' בלשון  אשירה לה יאמר, הלא אמרתי    דרכם זה

יחיד. שכל אחד ממנו כדאי לרומם לאל יתברך  
בשיר, שהוא דבר גדול. כמאמר דוד המלך ע"ה  
כי טוב חסדך מחיים, במה שזכיתני ששפתי  
ישבחונך, על כן אמר, מה שאמרתי שכל אחד  

.  ויהי לי לישועהירוממהו בלשון יחיד, ואמרתי 
ו, להיות לו  כי לכל אחד החשיב בפני עצמ

,  זה אלילישועה. מי יאמר שכן הוא. לזה אמר, 
כי הנה לכל אחד ואחד היה הוא יתברך מתראה  
בצור החלמיש ומאכילו, ולא לרבים בבת אחת.  
הנה זה יורה החשיב הוא יתברך לכל אחד  
להיות לו לאל. והנה מזה שהחשיבני, יורה שגם  

  נוה . כי יחשיבני להיות לו ל ואנוהוכדאי אני ש
מדור שישרה בי שכינתו. גם כי אהיה יחיד,  ו

בהיותי צדיק. כאשר היה מתייחד עמי אז.  
ועדיין לא אערב אל לבי להיות כדאי לרוממו  

,  אלהי אביכל אחד: אך הנה מצטרף לזה היותו  
כי לא היה הוא יתברך נקרא אלהי האבות  
ביחד, כי אם אלהי כל אחד ואחד. ואם כן איפה,  

ברך כל אחד ואחד ממנו  יתחזק ענין החשיבו ית
בפני עצמו, גם לרוממו בלשון יחיד. ועל כן  

 , בלשון יחיד כל אחד ממנו: וארוממנהו

 )שבח מדת הרחמים הא': 
שהשיגו שאין ח"ו שתי רשויות, רחמים ודין,  

 רק שה' הוא האלהים(

עוד יתכן על דרך זה. והוא, בשום לב אל  
מאמז"ל שהיה מתראה הוא יתברך לתינוקות  

חור צח ואדום. כי מהראוי לא יתראה  ההם כב 
אדום, כי מרחם היה. אך הנה אמרו רז"ל על  

כו'. מפני שראו ישראל   אנכי ה' אלהיךפסוק 
את הקב"ה בים כגבור עושה מלחמה, ובסיני  
כשליח צבור. אמר, אל תהרהרו בשתי רשויות  

כו', עם   אשר הוצאתיך' אני החלילה. כי הנה 
ראיתני כגבור. והנה אם לא   הוצאתיךשאז כש

היה מתראה לתינוקות כי אם צח, לא יכירוהו  

על הים. על כן ראוהו צח ואדום, כדי שיראוהו  
לישראל,   , וצח . למצרים , כגבור אדום , על הים
, ויחזיקו אלהותו יתברך לעיני  זה אליויאמרו 

 השאר, וידעו כי ה' הוא האלהים:  

 )שבח מדת הרחמים הב': 
בשם הרחמים בלבד ואפילו  שהשי"ת התנהג  

להעניש למצריים, והטעם כי באם היה  
משתמש גם בשם הדין אזי לא היינו ראויים 

 להנצל ממדת הדין( 

', הוא מדת  אשירה להובזה יאמר מלמעלה, 
רחמים שבו הושיעני. כי הלא בשמו הגדול  

שבו עשה מלחמה  )א( כו',   גאה גאה סוסעצמו 
 והיה מטיב לי. )ב(  במצרים 

ומי יאמר כי שם ה' היה עושה משפט על הים  
ולא מדת הדין. ומה גם כי הלא היה מתראה  
כגבור משקיע למצריים: לזה אמר, אל תתמהו,  

, כשהיה מרחם עלי בשדים כי  זה אליכי הנה 
אינק. שהיה מטיב לי שהיה צח ואדום. שהוא,  
כי לא יבצר היה להם צער מחילות שהיה דין.  

דבש וחלב שהוא  עם כל זה, היה מניקם 
רחמים, והוא אחדות הראות צח ואדום כאחד.  
ואם כן, כאשר היה אז מדת רחמים, והיה גם כן  

  ואנוהו אדום. גם כן עתה הוא הוא. ועל כן 
ואפארהו, על אשר עשה שני הפכים פה. כי  
מדת רחמים היא מתהפכת לדין למצרים,  

 ומרחם אותנו: 

והנה היה אפשר יצרף הוא יתברך מדת הדין  
למדת רחמים ויהיה הוא ובית דינו, וימשך  
מהרחמים הצלה לישראל, ומהדין רוגז  
למצרים: אך לא עשה כן הוא יתברך. כי, אם  
בחינת דין היתה שם, לא היו נצולים ישראל. כי  
הלא המרו על ים בים סוף. ומהיכן זכינו יעשה  
המלחמה במדת רחמים לבל נלקה. הלא הוא,  

בלתי יצרף מדת  , שהיה עמדי ל אביעל זכות 
אלהי , שעל היותו אלהי אביהדין. וזהו אומרו 

, לאמר רוממות גדול,  וארוממנהו, על כן אבי
, כי שם הרחמים  ה' איש מלחמההלא הוא, 

לבדו פעל ועשה מלחמה עם המצריים, ולא  
בהיות שמו ה' אלהים, או וה' שהוא הוא ובית  

, בלי צירוף דין מן הטעם  שמו' הדינו. רק 
 האמור. 

 שבח מדת הרחמים הג': )
שהשי"ת פעל באופן פלא, רחמים ודין, באותו  

 רגע, ע"י אותו שם ה' בלבד( 

ועוד כיוון, כי אם היה פועל שם זה פעם  
רחמים, ופעם רוגז, לא יפלא כל כך: אך היה  

, בעת ורגע שמרחם. כי כמו רגע  ה' שמובהיות 
היו מצריים נטבעים, וישראל הולכים בשובה  

 חסרו דבר: ונחת ולא 

 )שבח מדת הרחמים הד': 
שהפליא ה' שלא ישתנה שם שפעל העונש  

 בשעת שנוי פעולתו לדין( 

זולת מה שכתבנו,  יי איש מלחמה יי שמו: 
יאמר, כי הנה המלאך נקרא על שם פעולתו  
כמאמרם ז"ל במדבר רבה על פסוק למה זה  
תשאל לשמי והוא פלאי: שאמר עתה שבאתי  

אני פלאי, על שם איש  על שליחות נזירות נקרא  
כי יפליא לנדור נדר נזיר. והיה מקום לומר כי  
בעת עשותו יתברך דין ישתנה שמו. לזה אמר,  

 : ה' שמוכי לא כן הוא רק  

 )שבח מדת הרחמים הה': 
שלא רק שנסתלק הרחמים מן המצריים בשב  

  ואל תעשה למנוע שפעו מהם שיענשו ממילא.
 אלא שהרחמים נלחם עמם בקום ועשה(

יאמר, כי הנה אמרו רבותינו ז"ל על דבר   או
חנניה מישאל ועזריה, שגבריאל שצינן התנור  
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עם היותו שר האש ואיך נהפך, אלא שאחז כח  
האש מבחוץ ונשאר צונן מבפנים, באופן שלא  
שינה מציאותו. ועל הדרך הזה, מדת הרחמים  
להמית איך יצדק אם לא בסלק רחמיו  

ר נעשה רק  מהמצריים. אך אם כן לא היה הדב
של    ה'בשב ואל תעשה: אמר, כי לא כן היה, רק  

ממש נלחם כגבור. ואינו   איש מלחמהרחמים 
מן התימא, כי איננו שינוי במדתו, כי הלא הרוגז  

, כי  ה' שמוהנעשה למצרים הוא רחמים. וזהו 
, כי רחמי  ה' שמובעשות מלחמה ברשעים 

 רשעים הוא היות אכזרי: 

 )שבח מדת הרחמים הו': 
ל השי"ת ע"י מדת הרחמים בשלימותו  שפע

 ולא ע"י צד דין שברחמים( 

או יאמר, כי הנה בכל מדה יש בחינת דין  
כנודע מספר הזוהר. והייתי אומר כי הבחינה  
ההיא שבה מפאת הדין לבדה עשתה מלחמה:  

, בבחינת  ה' שמועל כן אמר, כי לא כן היה, רק 
 כללות ההויה: 

 :שם הוי"ה הז' )שבח
 בשם הוי"ה דייקא להכות  שהשתמש השי"ת

 

ולהכניע כפירת פרעה אשר כפר בבחינה זו  
 ובשם זו דייקא(

בלי   איש מלחמההיה  ה'או יאמר, תדע למה 
, והוא, כי פרעה  ה' שמוצירוף אלהים, על כי 

בשומעו שם זה אמר לא ידעתי את ה'. והוא כי  
לא ידע רק שם אלהים שהזכיר לו יוסף. על כן  
בבואו יתברך להודיעו את שמו, באומרו וידעו  

בהכבדי בפרעה כו'. לא רצה   אני ה'מצרים כי 
יתברך לצרף שם זולת אשר הכחיש. כי הוא  

מה  , כי ה' שמויכה בו עד ידענו. וזהו אומרו 
 : ה' שמו, היה להודיע כי ה' איש מלחמהשהיה  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ַוּיֹאֶמר יְקָֹוק ֶאל מֶֹשה ֲעבֹר ִלְפנֵי ָהָעם    )ה(

ְוַקח ִאְתָך ִמזְִקנֵי יְִשָרֵאל ּוַמְטָך ֲאֶשר ִהִכיָת  
ִהנְנִי עֵֹמד   )ו(  בֹו ֶאת ַהיְאֹר ַקח ְביְָדָך ְוָהָלְכָת:

ְלָפנֶיָך ָשם ַעל ַהּצּור ְבחֵֹרב ְוִהִכיָת ַבּצּור  
ְוָשָתה ָהָעם ַוּיַַעש ֵכן מֶֹשה ְויְָצאּו ִמֶמּנּו ַמיִם  

 ְלֵעינֵי זְִקנֵי יְִשָרֵאל: 

  הוצרך   למה,  העם  מזקני  אתך  וקח  )א( אומרו
 ללקחם? 

 ? היאור בו הכהש  להזכיר  צורך  )ב( מה

  קיימו  הלא  כי , לב נשים, ביאורו אל  לבא
 . מרים  של   בארה היה   זה כי ל "ז רבותינו וקבלו 

  בו  יכה   נחשב זר כמו  הנה  כי   קשה  זה  ועל ( )ג
  תשדי  לא  מיא  מיניה דשתית  בירא  כי, במטהו

 ! הכאה גם  ומה ,  קלא ביה 

 )בארה של מרים רק(  יהיה היתכן, ועוד ()ד
 ? בו להכות   שיצטרך)שאז הרי מובן(  צור

 מאיכות שכינה כח) חיים רוח והלא
  מהלך  והיה , )בבאר ההוא( בו  היה( רוחניות

  אברי  להם  ומעלה מסעיהם  בכל  אתם
 ! האמוריים

  היה  )אם כן, יעלה על הדעת אשר( ואיך
 ? מימיו  לתת בו יכו  צריך

  רב  שפע   לנו להריק   יתברך דרכו  הנה, אמנם
  שהוא , היה וכן. מבדילו  שהעון אלא, טוב

  העון  והנה, חיים מים באר להם השפיע  יתברך

  מפסקת  כקליפה נעשה  הטומאה בכח  שנברא 
  הצור  והוא, הבאר למימי  ישראל בין ומבדלת

)למי  המפסקת )הצור(, הבאר פי  שעל
 צור( שהיא ) הקליפה לישבר , כן ועל. (הבאר

,  יתכן כן ועל. בה להכות המטה הוצרך, ההיא
  שזכותם , התורה תופשי הם ישראל זקני היו 
  וזהו . ישראל שבשאר תורה ביטול על תגן

  כח   שהוא ,  היאור  את   בו  הכית   אשר  ומטך  אומרו
  את  יכה שבו , מצרים יאור שר הוא, חצוני

 . בו כיוצא  (חצוני כח שהוא ,)הצור

  אל , עון יש ופה  , עון היה לא יאורשב  , ומפני
  יתברך  שהוא למה, יכנע  עתה גם כי, תירא
 על  שם לפניך עומד הנני אומרו וזהו . בפניו
  התורה  זכות ששם, בחורב להיות וגם, הצור

 . שם לינתן שעתידה 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 האלשיך הק' פ" ע פה"קד"ת מס

~ ~ ~ 
 אמת  שפת  פה"קס 

  השמים  מן  לחם  לכם  ממטיר  הנני . המן' לפ
 '. כו   אנסנו למען' כו

  כמו  כי' כ  ל" ז אלשיך  מ"בר
  מכח  הגוף מזון י "ע  חיות לה יש שהנפש
  נוכל  כן כמו. הגוף עם לנפש שיש השיתוף 

  הנפש  במזון כ"ג להתקיים הגוף יוכל כי להבין
 . בלשונו ש "ע  ל"הנ  השתתפות  מכח

  הוא  כשהגוף. האדם כפי  הוא  שכן  ואמת
.  הנפש במזון  הוא ניזון  ממילא להנפש  טפל 

  תורתן  עשו  ראשונים חסידים ל "חז' שכ וכענין
  כי . בידן נתקיימה  וזו  זו  עראי  ומלאכתן קבע 

  ונמשך . העיקר הוא שהנפש  הוא  כך האמת
 . ממילא  הגוף  קיום

  ש " וז. האדם אצל כן כמו להיות שצריך רק
  הקיום  עיקר' שיהי. בתורתי הילך  אנסנו  למען

  של  המזון הוא השמים מן  לחם . התורה י"ע 
  וחי  האדם אותם יעשה  אשר כתיב  וכן. התורה

 . בו תלוי  שהכל. בהם

  חיינו  הם  ומצות שהתורה ומאמין  יודע  אם
  גם  ומצות  התורה  י "ע  לחיות  יכול. ימינו ואורך 
 : בה   למחזיקים' כו חיים   עץ ש" כמ. ז"בעוה

 אמת דברי יושר פה"קס

  מקום  ומכל' וכו  הדרך  לנחותם ה "בד י "רש
  הענן   עמוד '  כו  י "ע   שהרי '  כו  הכין   הענן  עמוד   את

  למבין   מוקשה  כולם י "רש  דברי' כו  לאורה אינו
 צריך   אני ולקצר 

  להנחותם  ענין לפרש  ל "ז י "רש שכונת  ל"ונ
 ": מוליכו  ה" והקב  הענן עמוד  דהיינו שליח י"ע 

 !הענן עמוד  לפניהם מוליך '  וה   ל"והיל

  הולך  שהוא כיון השליח ל"ל קשה ועוד
 ? בכבודו לפניהם 

  העתק  שייך לא שברוחניות ידוע  הענין רק 
  ו " ק, אלקות שאינו ' אפי למקום  ממקום 
 . כ"כה שמלא ' ית  אלקותו רוחניות 

  כמו   במקום   נגלה  ה " שהקב  שמצינו  מה   וענין
  , לאדם או  מקומות שאר או  ק " בהמ או  סיני  הר 

,  מקום בכל  כבודו באמת  כי  הענין, אדם זולת 
  , מזדמן בלתי  בשכל  בלבבות  א "כ נגלה  אינו  רק 
  או  וחוזה  נביא הצדיק  האדם  שכל  זכות  לפי  וזה 

  המקום  וטהרת זכיות יצורף ולזה  ק" רוה בעל
  מכל  ונבדל טהור ' שיהי האדם עליו  שעומד
  האדם  שכל  וגם,  האדם  שכל  המחשכת קליפה

  ולפי  המחשיך  סיג  מכל  ומובדל  מופרש ' יהי
  האדם   לפי   הכל   כבודו   מראית  ישיג  הענינים   אלו

 מ "הר ש" כמ, והזמן והמקום
  מלאך  שולח  אנכי  הנה  בפסוק  אלשיך

  ל "שר מפרש , הכינותי אשר  המקום אל' וגו 
  המקום  זה  רק  מקום בכל ' ית  כבודו  שבאמת

  מקליפות  טהרתו מחמת  להשגתו יותר מוכן
 . האויר

  מתגלה ' הי הוא ברוך  הקדוש  אם זה  לפי
,  הדרך יודעים  היו לא הענן עמוד בלי  לפניהם 

  ולא   עצמו  את  העלים  לזה  מקום  בכל   הוא  שהרי
  להתגלות  מוכן דבר  י"ע  רק  לפניהם  מתגלה 

  היינו  ילכו, להיכן ידעו ז"ועי, הענן עמוד דהיינו
 .הענן  עמוד שילך  במקום

  י "ע  להנחותם  שאמר ל"ז י"רש כונת וזהו
  ה " והקב הענן עמוד, השליח הוא  ומי, שליח

 , לפניהם הולך' וה  הכתוב שאמר   כמו  מוליכו

  הוא  ברוך הקדוש  באמת  אם קשה  רק 
  עמוד  לו  למה, הכתוב שאמר כמו  הולך  בעצמו

  ל "ר הכין הענן עמוד את  מ"ומ אמר לכן  ?הענן
  מה   שמפרש  האלשיך   בשם  ל"מש  ד"ע 

  שתלוי  הכנותי אשר המקום אל הכתוב שאמר
 ', ית  כבודו   בו  המתגלה  המקום בהכנת

  כיון  ?הענן עמוד  הכנת ל "ל קשה  רק
'  הי  שוכן הענן שעמוד  המקום גם ה" שבלא

 מן  כידוע  !מוכן להיות צריך
  נסתלק  שחטאו  שבמקום  האלשיך 

 ! 'ית קדושתו  בו להשרות א"שא  מחמת הענן

  הולכים  הם  הענן עמוד  י"ע  שהרי  אמר  ולזה 
  ידעו  לא הענן עמוד ובלי, למקום ממקום ל"ר

  עמוד  בלי' ית ונגלה נמצא' הי אם כי לילך איך
 . מקום  בכל רק   מקום בלי '  הי ענן

  דברי  להבין  לאמתו  יותר  הענין ולהעמיק
  ואמר  מוליך ולא הולך כ "שאה במה  ל"ז י "רש

  כי ' ית לו  תתייחס ההליכה כי הענין נחותםה ל
  א "א לזה הדרך לראותם לענין רק העיקר הוא

  בהליכה  אמר ולזה שליח י"ע  אלא ל"כנ י"ע 
,  שליח  י"ע   נחותםהל   אמר   הדרך  ובראיית  , הולך

  לומר  אדעתך  תסיק  שלא רק  .יבין והמבין 
  הולכים   שהיו  הוא  כונתו  , הדרך  נחותםה ל  שענין

'  והי  וצלמות ציה  בארץ החשוכים במקומות
  הדרא  כ "וא, מעצמם ידעו והדרך, להם מאיר 

,  שליח להיות הענן עמוד ל"ל' לדוכתי קושיא
  אלא  לאורה אינו  הענן  עמוד  אמר  ולזה 

  על  שהכונה , דייקא להורותם , הדרך להורותם
 . ילכו  דרך איזה
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