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 ענינו של פרשת בשלח

פרשה זו נקראת פרשת בשלח ע"ש השילוח 
ממצרים ומשמע דזה ענינו של הפרשה, ובאמת 
יש עוד הרבה ענינים בפרשה כמו כל הענין של 
קרי"ס ופרשת המן ומלחמת עמלק שלכ' ל"ש 
לעצם שילוחו של פרעה. והנה בעיקר צ"ב הרי 
בפ' בא כבר יצאנו ממצרים ומה מיוחד בפ' 

ש השילוח של בשלח לעומת פ' בא ושנקרא ע"
פרעה ושיהי' מיוחד להיות פרשה נפרדת. 
והעיקר שפרשה זו מפסקת בין יצ"מ וקבה"ת 
מבואר דזה הכנה נצרכת לקבה"ת. עוד נקראת 
שבת זו שבת שירה ע"ש השירה שכ' כאן מצד 
שני זה נקרא פ' בשלח ואיך הם מצטרפים 
ומשלימים זא"ז. גם יל"ע איך התחלת פרשה זו 

 ן שהסתיים בפ' בא.המשך למצות תפילי

 ונקדים בעז"ה כמה שאלות על פסוק ראשון:

ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך 
ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלקים פן 

]י"ז ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה: 
 א'[

למה כתוב ויהי לשון צער, הרי שמחה היא  ויהי א:
יש בזה ובמדרש ]ק' באור החיים הוכבר עמד בזה שיצאו. 

 שתי אופנים אי הי' צער לפרעה או למשה[

כי פרעה שלחם מרצונו, הרי צ"ע ו ב: "בשלח פרעה"
]כ' במדרש הקב"ה הוא זה שהוציאם ממצרים, וכן העירו 

 ראה להלן התי'. ג'[.

 למה אמר את העם ולא אמר את ישראל.  ג: "את העם"

"ב איך צד"א פלשתים כי קרוב הוא  : ולא נחם אלקיםד
כי קרוב הוא הסבר על לא נחם הלא להיפך הוא ורש"י 
כי קרוב הוא ונוח לשוב, ורמב"ן השיגו דא"כ הול"ל 
תחלה כי אמר אלקים כי קרוב הוא פן ינחם העם ולכ"פ 
דאע"פ שקרוב הוא והי' טוב להנחותם בדרך ההוא מ"מ 

 לא נחם פן ינחם וגו' וא"כ חסר מלת אף.

ם העם בראותם מלחמה ושבו ה: כי אמר אלקים פן ינח 
מיד זה כ"כ חשוב להדגיש דבר למה  צ"ב מצרימה.

בפסוק הראשון ומ' דיש בזה הקדמה יסודית לכל 
הפרשה. עוד צ"ע דלא נתפרש בקרא על איזה מלחמה 

קאי על מלחמות העתידות להיות  ולרש"ימדובר 
פי' שיהי' מלחמה עם  ורמב"ןבכניסתם לארץ, 

בזה, ועוד צ"ע וכי לא הי' הפלשתים וצ"ע דסתם הכ' 
באמת מלחמות אח"כ כמו מלחמת עמלק כאן בסו"פ 

בשלח, ואח"כ כשנכנסו לא"י, וא"כ מה הרוויח הקב"ה 
בזה שלא עברו דרך פלשתים, ולרש"י הפי' שאם ילכו 
בדרך קצרה ידעו כיצד לחזור למצרים מאימת המלחמות 

 וזה"פ כי קרוב הוא היינו שקרוב הדרך לחזור למצרים.

וכי יד ה' תקצר לעשות שהאויבים יכנעו  אבל עדיין צ"ע
מפני בנ"י או ימותו ובכך לא הי' צורך להוליך את 

כ' סבות  במדרש וראשוניםישראל במדבר, ובאמת 
כ' דלכן במכילתא נוספות למה הוליכם הקב"ה במדבר, 

סיבבם במדבר כדי לעשות להם נסים וגבורות במן ובאר 
כ' דכבר מתחלה רצה  נהובדרשות רבינו יוושליו, 

להקב"ה להוליכם במדבר כדי לעשות נס קרי"ס וכדי 
בתנחומא לתת להם התורה בהר סיני, וגם הביא מש"כ 

דרצה להוליכם דרך המדבר כדי לאכול המן ולשתות 
המן הבאר ויעסקו בתורה ותתיישב בגופן, וא"כ ק' איך 
יתכן דלולא פחד מלחמה הי' מוליכם מיד לא"י הרי א"כ 

יראו כל הניסים ולא קרי"ס ולא מתן תורה ולא יהי'  לא
להם זמן לעסוק בתורה, וכבר עמד בזה ברבינו יונה שם, 

הק' רק מצד  ובחזו"א סי' קכ"ה סקי"א,עי"ש תירוצו, 
מתן תורה שהי' צריך להיות בהר סיני, ותי' דאולי הי' 
נותן התורה בא"י ]וזה לא יתרץ הניסים של מן ושליו 

 א"י היו יוצאים למדבר.ובאר[, או שמ

ולא  נחםיל"ע שנקט ב"פ ל'  ולא נחם וגו' פן ינחם וגו' ו:
הלא דבר הוא שבפסוק אחד ינקוט פעמיים  ינחםפן  נחם

ל' הנהגה  נחםלשון נדיר כזה הגם דאין משמעותן אחד ד
ל' חרטה, והי' יכול לומר ולא נהגם אלקים, וגם  ינחםו

לפניהם בעמוד בהמשך הפרשה נקט לשון זה וה' הולך 
ובדרשות הדרך וגו' ובוודאי יש בזה עומק.  נחותםאש ל

 תנחםצירף לכאן הפסוקים תמת ישרים  רבינו יונה שם
דהיא תמתם ואמונתם במשה לצאת מן היישוב אל 
המדבר, לכן הנחם הקב"ה בדרך זו על כנפי נשרים וע"י 

 ]תהילים ע"ח י"ד[בענן יומם  וינחםעמוד אש ענן וכאמור 

בחסדך  נחיתוע"ז אמר  ]שם נ"ג[לבטח ולא פחדו  וינחם
כצאן עמיך ביד משה ואהרן. מבואר דכל  נחיתוגו' וכ' 

 הנהגת הקב"ה את כלל ישראל במדבר נקרא מל' "נחם".

על המדרש  והנראה בעז"ה ע"פ דברי שפת אמת תרל"ט
הנ"ל דהק' הרי הקב"ה הוציאם שנא' אל מוציאם 

ן לוי' שהי' פרעה ממצרים, אלא אין שילוח אלא לשו
מלווה אותם וא"ל התפללו עלי וביקשו עלי רחמים, ופי' 
דבראות פרעה הרשע כי בע"כ צריך לשלחם, חיבר 
עצמו עליהם ושילחם ברצון טוב, וטובתם של רשעים 

לשון צער. והי'  ויהירעה הוא אצל צדיקים, ולכן כ' 
העצה לזה מהקב"ה להגביהם למעלה מדרך הטבע, 

א נחם אלקים דרך ארץ, היינו שלא כמ"ש במדרש ול
הנהיגם כדרך כל הארץ, וכ"ז כדי שלא יוכל להרע 
תערובות התחברות פרעה, ולכן הי' צריך פרעה 



 
 שירת התורה

 
 
 ד

להתחרט על השילוח לומר, מה זאת עשינו כי שילחנו 
 וגו' כדי לבטל השילוח שלו.

, דכתוב אח"כ דכל ענין קרי"ס הי' תיקון ליצ"מוהכלל,  
ישראל את  ויראישועת ה'" וכ"כ "את  וראו"התייצבו 

 לראות ולהביןהיד הגדולה" וגו' פי' כי לא היו יכולין 
גאולת מצרים, עד אחר שנטבעו כל המצריים בים דכ"ז 

 שהיו קיימים הי' להם התחברות כנ"ל.

ממהלך קריעת ים סוף הוא הגאולה 

 מחשבה שבמצרים

כ' מה שסמך הפרשה לאות על ידך לויהי  ובשנת תרמ"ה
ח וגו' כיון דענין קרי"ס אחר יצ"מ איתא במדרש בשל

דהזכרת יצ"מ מעכב והזכרת קרי"ס באמת ויציב לא 
מעכב כיון שיצ"מ יותר קשה, שנא' או הנסה וגו' הינו כי 
יצ"מ הי' הגאולה מהגלות במעשה ובשיעבוד הגוף, 

שאחר הגלות הי' נשאר וקי"ס הי' הגאולה בנפש, 
כעין דאיתא  ים,מחשבות והירהורים מטומאות המצר

שהנשמות עוברין בנהר דינור קודם שעולין לג"ע לעזוב 
כל הירהורים מעוה"ז, כן עברו בים קודם קבה"ת וכמו 

היינו שמא יחשבו מחשבות ]פן ינחם העם וגו' שנרמז בפ' 
ליקוטי  –וכשרק תהי' להם מחשבה אז כבר ושבו מצרימה 

ן וכן כל היראה והפחד הי' הכל במחשבה, וכ [יהודה
רק  1פרעה שרדף ארדוף אשיג אחלק וגו' ולא הי' בפועל,

שהי' הגאולה לעקור שורש הגלות, ]וכמו בכל ע"ז 
שצריך גם לשרש אחרי' ע"ז מה:[ ועל ב' אלו הגאולות 
רמוז בתפילין של יד תיקון המעשה, ושל ראש תיקון 
המחשבות והמוחין, וכ' למען תהי' תורת ה' בפיך לכן 

גם במחשבה, לא אמרו שירה כי בעוד שלא נתקן הכל 
שירה הוא אחר שלימות כל הגאולה כדאיתא במדרש 
שנטהרו לבם ואמרו שירה, וזו השירה הי' עדות שנטהרו 
לגמרי מגלות מצרים, וכן הוא בכל הגאולות, ובפרט, 
נפש ישראל ג"כ כשיוצא לחירות מאיזה שיעבוד של 
סט"א צריכין אח"כ גאולה שנית שלא להשאיר שמץ 

רהורים וזהו גאולה שלימה, ובמדרש כי קי"ס והי
בשביעי ש"פ הוא בחי' השבת ע"ש סו"פ בא והוא כנ"ל 
דמקודם הי' הגאולה במעשה בחי' ו' ימי המעשה ואח"כ 

 הגאולה בנפש בחי' השבת וכנ"ל.

והנה אם נצרף ד' השפ"א ביחד נוכל לומר דהא דלא 
יכלו להפטר מעיקרא מטומאות המחשבות של מצרים 

בזה גופא שפרעה ליוום בדרך ושילחם ברצון טוב, הי' 
דעי"ז הי' להם התחברות לפרעה וממילא נשארו איתו 
עכ"פ במחשבה, ולכן הי' נצרך כל סדר הדברים הכתוב 
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 ולד' שפ"א א"ש דזה הי' עיקר הגאולה לעקור ענין המחשבות הרעות.

בפרשה כדי לטהרם ולהפקיע מהם כל המחשבות שהם 
במהלך של מצרים. ויש לבאר יותר ענין המחשבות 

רגיל  זל זצ"למו"ר הגרא"י ברהרעות, ע"פ מה שהי' 
]דברים א' לצטט דברי רש"י עה"פ בשנאת ה' אותנו וגו' 

משל למלך ב"ו שהי' לו שתי  הוצאתו לשנאה היתה כ"ז[
בנים ויש לו שתי שדות אחת של שקיא ואחת של בעל 
למי שהוא אוהב נותן של שקיא ולמי שהוא שונא נותן 
של בעל ארץ מצרים של שקיא היא שנילוס עולה 

ארץ כנען של בעל והוציאנו ממצרים ומשקה אותה ו
לתת לנו את ארץ כנען" הרי דמצרים הוא מקום 
שמסודרים בגשמיות והחיים מאד קלים ובלי טירדות 
ודאגות כלל, ואין הם נצרכים להקב"ה כלל, אבל ארץ 

שתמיד צריך לדאוג שמא לא יבא  כנען הוא מקום קשה
גשם, והאמת שהקב"ה רצה להשריש בכלל ישראל 

מחשבה חדשה לגמרי שהוא התלות המוחלט מהלך 
בהקב"ה, וזה דוקא ע"י שהחיים לא הולכים כ"כ בקלות 
ותמיד יש לו דאגות וטירדות וזה יכריח אותו לפנות 
להקב"ה תמיד ועי"ז יהי' תמיד מקושר להקב"ה, ולכן 
בפרשת בשלח הכניס הקב"ה את כלל ישראל כסדר 

קוה ושום למצבים, שהכל נראה אבוד ושאין להם שום ת
דרך להנצל ואז ישאו את עיניהם להקב"ה ויבטחו בו, 
ועי"ז יקבע בקרבם מהלך מחשבה חדשה, ובזה יבינו 
דזה צורת ההנהגה שהקב"ה מנהיג אותם תמיד וזה כדי 

 שישארו קשורים וסמוכים אליו תמיד.

דמצאנו כאן בפרשה כמה  ,באמת כשנתבונן נראהו
הי' נראה ה מתחלנסיונות שהכל הי' נראה הפוך, ד

והי' נראה שמצרים מצליחים  שחוזרים למצרים,
עד שצעקו  להשיגם, והי' נראה שאין שום דרך להנצל

ר שעלו מן הים הי' צמאים , ואחאל הקב"ה ועזרם בסוף
מאד למים, עד שהורה ה' למשה מה לעשות, ואח"כ הי' 

עד שאמר  הי' נראה שימותו ברעב,ו רעבים מאד לאוכל
עוה"פ צמאו  ובסוף הפרשה וגו' הקב"ה הנני ממטיר

עד שצעק משה אל ה' והורה לו להכות  ,מאד למים
ואח"כ הנסיון עם עמלק שרק ע"י שהיו ידיו של  בצור,

משה אמונה ועיניהם של ישראל היו נשואות כלפי 
הקב"ה דכל ענינו אצל המן הדגיש הקב"ה היו ניצולים, ו

דנסיון הוא למען אנסנו וגו' וסוף הפרשה כ' ה' ניסי, 
ונקודת  מטרתדלדברינו א"ש מטרתו לרומם את האדם, ו

כל הפרשה כאן הי' לנתקם לגמרי מכל השקפת מצרים 
שתולים בטחונם בעצמם ובע"ז שלהם ובזה שהכל יהי' 
נראה הפוך ואעפ"כ יתלו בטחונם בהקב"ה יצאו לגמרי 

גם רצה להשריש בהם כח התפלה  ממצרים ברוחניות.
בהמשך הפרשה דתכלית הצרה  בעת צרה וכפי שהרחבנו

הוא לקרב האדם להקב"ה, וזהו צורת החיים של יהודי 
 להיפך ממצרי.
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ויש להוסיף מה שנתבאר לקמן בענין שירת הים בשם 
השפת אמת, דיכולת השירה הי' עיקר נקודת הגאולה 
שנפתחו עיניהם ולבם ויכלו כבר לומר שירה עי"ש, וזה 

דאז התנתקו לגמרי הי' רק אחרי שטבעו מצרים בים סוף 
וכן כתבנו לעיל בשם שפ"א, ממצרים ואז נגמר הגאולה, 

דזה עיקר הגאולה, גם לענין  שבת שירה ושלכן נקרא
דבזה הוציאם ה'  הספורנופרשת המן הבאנו מדברי 

ממנהגי מצרים באכילתם וא"כ זה גם מצטרף לניתוק 
פרשת בשלח  חלוקהמוחלט ממצרים. וא"כ א"ש דבזה 

' בא הי' עצם ביציאה בפועל ממצרים דפ מפרשת בא
למצרים. ובפרשת בשלח  םאבל עדיין היו מחוברי

התנתקו כלול ממצרים ולכן רק עכשיו הודגש הענין של 
סו לגמרי ברשותו של הקב"ה וכפי נענני כבוד שבזה נכ

 שנרחיב לקמן בעז"ה.

 ומיושב בעז"ה כל השאלות:

הי' עדיין זה הי' צער, שהשילוח הי' ע"י פרעה דעי"ז  א:
התחברות לפרעה ולכן הי' עדיין צריך לעבור כל הפחד 

 שהי' כאן.

בוודאי הקב"ה הוציאם, אבל ע"י ששילחם פרעה  ב:
ברצונו הי' כאן התחברות מפרעה וזה מה שאנו רוצים 

 להדגיש כאן כהקדמה לפרשה זו.

לכן נקט את העם כיון שע"י התחברות לפרעה עדיין  ג:
יעו לדרגת ישראל לגמרי עד היו בדרגת "עם" ולא הג

 שהתנתקו ממהלך המחשבה של מצרים.

יל"פ כי קרוב הוא היינו דללכת דרך פלשתים הוא  ד:
להמשיך בחיים הקלים בלי הנסיונות של המדבר וזה 
מהלך קרוב וקל, וגם פלשתים ל' גלוי ובלי מחיצות 
היינו שלא יהי' הסתרות כלל, רק הכל יהי' גלוי וברור 

 לא יתעלו לחיות עם הקב"ה. וא"כ ומסודר,

י"ל דענין המלחמה קאי על סוג מלחמה ברוחניות  :ה
וגשמיות שתבוא לידם מעכשיו, דאם לא יתרגלו לחיות 
חיים קשים עם נסיונות אז כל פעם שיהי' להם קושי 
בחיים לא יפנו להקב"ה רק ירצו מיד לחזור למצרים 

ר זהו עיקולזה הקדים פסוק זה דלמקום חיים הקלים, 
ענינו של פרשה זו שהקב"ה הנהיגם בצורה אחרת לגמרי 
למעלה מדרך הטבע וגם בצורה של נסיונות שבזה העלם 

וגם הטביע את המצריים בים כדי ורוממם אליו לגמרי. 
וא"ש למה לא אימץ לבב  לנתקם מישראל לגמרי.

ישראל ויוכלו לעבור דרך פלשתים בלי פחד מלחמה וכן 
שתים שלא יצאו במלחמה להיפך שיטיל פחד על הפל

כיון שעיקר המטרה הוא לנקות את כלל ישראל מכל 
סוגי מחשבות פסולות, ואם יכנסו מיד לא"י עדיין 

ישארו במצב בפנימיות לבם שבראותם כל מלחמה 
וקושי ברוחניות וגשמיות לא ידעו איך לתלות עיניהם 
בהקב"ה, כיון שעדיים הם חיים במהלך המחשבה של 

שהכל ילך בקלות ובלי נסיונות ושיוכלו מצרים שרוצים 
להסתדר לבד, והקב"ה רצה שילכו דרך המדבר בצורה 
של נסיונות וקושיים וכל פעם לא יהי' להם ברירה רק 
לתלות עיניהם בהקב"ה, עד שלאט לאט יתחנכו לחיות 
עם הקב"ה כל הזמן ואז לא יחשבו כלל למחשבה לחזור 

 למצרים, ובזה יהי' שלימות הגאולה.

דאף ]ליקוטי יהודה[  החי' הרי"םיש להוסיף מה שאמר ו
דגם עכשיו התנחמו ורצו לשוב למצרים כמ"ש ]במדבר 
י"ד ד'[ נתנה ראש וגו' אבל אם היו הולכים דרך 
פלשתים אם היו מתנחמים היו באמת שבים למצרים 
בפועל, כי לא הי' להם הכח להתגבר על מחשבה זו, 

ה זו, אשר שם אין אבל ע"י שהוליכם הקב"ה בדרך גבו
רצונם מזיק כלל, כמ"ש ואשא אותם על כנפי נשרים 
ולכן לא שבו בפועל למצרים, ולדרכינו זה נעשה ע"י 
שכבר עברו עד אז כמה נסינות שהוצרכו לתלות עיניהם 
להקב"ה, והתרגלו לחיות עם מחשבה זו לכן גם אם 

 נכשלו במחשה הפכית מ"מ בקל היו יכולין להתגבר.

שהק' דהרי קבע הקב"ה מקום  החזו"אקו'  ובזה מיושב
נתינת התורה על ההר ואם יכנסו לא"י לא יהי' בהר, 
ולהנ"ל זה גופא הטעם למה קבע הקב"ה שיהי' מקום 
קבה"ת במדבר, כיון דהדרך לזכות לתורה ולא"י הוא רק 
ע"י שמתקרבים לקב"ה ומנקים הלב מכל מהלכי 
 המחשבה של מצרים, וא"ש דבמדרש כתוב הטעם
להנהיגם דרך המדבר כדי שיעסקו בתורה וכדו' ולא 
יתעסקו בשדה וכרם, דהעומק בזה הוא שעדיין יחיו עם 
מחשבות והירהורים של מצרים לבטוח בכוחי ועוצם 
ידי, ולחיות דוקא בצורה של חיים קלים ומסודרים, ולזה 
הנהיגם במדבר שיהי' מצב של מדבר שאין על מי 

"ה ועי"ז יוכלו לקבלת להשען, ויצטרכו לבטוח בהקב
תורה ושיתחברו אלי' בעומק ובאמת, וא"כ א"ש דהכל 

 אחד.

דכל ענין חרטה נובע ממחשבת  נחםא"ש דנקט ל'  ו:
האדם, ועיקר ההנהגתו של הקב"ה עם כלל ישראל כאן 

הוא ג"כ מלשון  ונחםהי' כדי לתקן מחשבתם ודעתם, 
הנהגה דעיקר הגאולה הוא שהקב"ה הוא זה שמנהיג את 
האדם במחשבתו ג"כ, דהוא סמוך ובטוח על הקב"ה 
בכל עת ובכל מצב, וגם כשאינו מבין דרכי הקב"ה והכל 
נראה הפוך והיפך מסברתו מ"מ יודע שהכל לטובה. 

דהמנוחה האמיתית הוא  מנוחהויתכן דזה גם מלשון 
שיודע ומרגיש שהקב"ה הוא זה שמנהיג אותו בכל צעד 

 ושאל בחייו.
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 לחמה שנקרא פרשת בש

, דכל עיקר ענינו של וא"ש דפרשה נקראת פרשת בשלח
הפרשה הי' להפקיע התחברותו של פרעה שנגרם ע"י 

וגם נרמז במלת  ששלח אותם וליוה אותם מרצונו,
דנרמז בזה השילוח והניתוק לגמרי מכל דרכי בשלח 

ויש לרמז דשילוח הוא  ,מצרים וזה ע"י כל עניני הפרשה
ר מתורגם שילוח וכן לשון הפשטה ג"כ דהפשטת העו

הוא בגמ' עורות נקרא שלחין, וכאן התפשטנו לגמרי 
וא"ש דפ' בשלח מפסקת  מכל שייכות וחיבור למצרים.

בין פ' בא דהוא היציאה בפועל ממצרים ופ' דהוא קבלת 
התורה דזהו עיקר ההכנה לקבה"ת, וגם א"ש דבשלח 
משלימה לשבת שירה דעיקר השירה בא רק בשלימות 

 במחשבה והירהורים וכדכ' שפ"א.  הגאולה גם

דעל כל אחד להרגיש  ומה שיוצא לנו מזה לדורות,
שהקב"ה הוא זה שמנהיג אותו בכל עת, והוא זה 
שמחליט בשבילו מה יהי' מצבו, וכמו שהי' לישראל 
במדבר עננים להנחותם הדרך אשר ילכו כן יש לכל 
יהודי בכל ימי חייו כמו עמוד אש וענן שמאירים לו את 
הדרך, וזה ע"י שמוסר את חייו תחת הנהגתו של הקב"ה 
ושמח בחלקו, ואם רואה שהקב"ה הזמין שבמצב זה 
בחייו יהי' במקום מסויים, או עם חבורה מסויימת, הוא 
בוטח בהקב"ה דכן הוא טובתו, וכן הגם דלפעמים נר' 

וגם פעמים שהתחזק שהכל הולך ממש נגד רצונו, 
ישועות עבור זה ורואה שלא ברוחניות והי' סבור שיזכה ל

רק שלא נושע רק נהי' יותר גרוע, מ"מ ישאיר עצמו תחת 
ועי"ז יזכה להתקרב  הנהגתו של הקב"ה ויבטח בו.

 להקב"ה ולזכות לתורה.

 פלישתים קליפת ליצנות

ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא 
 ]שם י"ז[וגו' 

 ,ע"ז יז:בכמבואר  הנה פלשתים מרמז על קליפת ליצנות
שאין להם שום גבולות וא"א ופלישתים לשון פילוש 

לצמצמם בשום דבר דכל דבר ילעגו ויתלוצצו, וכמו 
שכבר העיד עליהם אברהם אין יראת אלקים במקום 
הזה, וכמו שנת' בעז"ה בפרשת תולדות באריכות בענין 
פלשתים, וא"כ י"ל דנרמז כאן שהקב"ה רצה לרחקם 

ג מהם כל ההתפעלות מניסי מקליפת ליצנות, דאז יפו
חיל אחז יצי"מ, ובאמת אחרי נס קרי"ס כתוב בשירה 

שגם הפלשתים אחז חיל, וי"ל שמש"כ חיל  יושבי פלשת
]תהילים לרמז עמש"כ  יושביפלשת נקט לשון  יושביאחז 

דקאי על אברהם שלא ישב  ישבלצים לא  מושבא'[ 
 במושב הפלשתים שהם לצים כמבואר במדרש.

מרמז לכח היצר שמקרר כל עניני התלהבות וענין זה, 
דקדושה ע"י כח הליצנות, ואומר לו שבלא"ה אתה 
שקוע בטומאה וא"א לצאת, ולכן הדבר הראשון אחרי 
איזה התחזקות הוא לראות שלא יתקרר ע"י ליצנות, וזה 

 יש ללמוד מדרכי הקב"ה לישראל כשיצאו ממצרים.

הדרך ארץ ונימוסים של פלשתים קרובים 

 יםלמצר

 מוח"ז הג"ר יצחק צבי שרייבער זצ"לעוד בחינה כתב 
לבאר הא  אחרי מה שהאריך שוקל וסופר ע' קי"גבספרו 

דהסכנה של לבן הי' בזה  דביקש לבן לעקור את הכל
שמבחוץ נהג כאיש מעלה המוכתר בנימוסין ובאהבת 

וזה הי' חסד כמבואר דילפי' מלבן כמה הנהגות טובות, 
טל מהם כל הנהגות בני חורין ענין ירידה למצרים לב

בעלי תרבות שירשו מלבן וזה הי' צורך עליי' שלא 
יתערב במקבלי התורה אותו ניצוץ של לבן הארמי דכל 
הנהגות הטובות אצלינו בנוי רק ע"פ תורה ומצד יר"ש, 
ולזה גם ביצ"מ הקפיד הקב"ה ע"ז וזה"פ ולא נחם 

י כ החת"ס בתו"מאלקים דרך ארץ פלשתים וכדכ' כאן 
ידוע שעם פלשתים יותר מתוקנים היו במנהגיהם 
מהמצריים וראינו שהקב"ה מיחה ביצחק שלא ירד 
למצרים רק שיגור בארץ פלשתים וא"כ הי' מן הראוי 
דבעת צאתם ממצרים והיו כעבדים בלי שום תרבות 
אולי יעברו דרך פלשתים להרגילם לאט לאט  בנימוסים 

ארץ ונימוסים  טובים, לזה אמר ולא נחם אלקים בדרך
של פלשתים כי קרוב הוא, דהיינו דגם דרך ארץ של 
פלשתים קרוב למדות המשחתות של מצרים וכמו שאמר 
אברהם רק אין יראת אלקים וגו' והרגוני וגו' ועדיין יש 

 2 חשש שישובו לדרכי מצרים.

הקב"ה מחפש עצות טובות לכלל ישראל 

 להנהיגם בדרך ישרה 

יסוד פסוק זה הוא להורות דרך כבר ביארנו לעיל דוהנה 
ההנהגה של הקב"ה עם כלל ישראל, וגם לפשוטו שפחד 

החביבות של הקב"ה לישראל  שלא יכשלו, רואים מכאן
איך הנהיגם, דתמיד חיפש עצות טובות לכלל ישראל 
שלא יכשלו ולא יפלו, ולא יהי' סכנה לחזור למצרים, 
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שנכנס במחנינו.  הנהגות הגוים[-בקרבו ההתרחקות מכל הגואישקייטן ]
ית וכבר הזכרנו מה שהי' רגיל לומר פרשת האזינו כל יום אחרי שחר

בוויען לפני המלחמה לא הי' ברירה  אני הייתי ילד"וכשנשאל ע"ז אמר 
ולמדנו בכתה אחד עם גוים, ולגוים הי' מבט של פריקת עול דלית דין 

פ שהגוים ריחקו אותנו ולא הי' לנו קשר אתם מ"מ "ולית דיין, ואע
כי עצם המציאות שהייתי אתם הכניס בי משהו קרירות, וע"כ  הרגשתי
לומר שירת האזינו כל יום, כדי להשריש אצלי עניני שכר  יךאני צר

בה', שכל יום צריך לשרש את הגויאישקייטן,  ועונש ואמונה ובטחון
 לשרש את הפריקת עול, ולהחדיר אמונה.
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וכבר ידענו מחטא המרגלים גודל התביעה והעונש 
שהגיע עליהם כשרצו לחזור למצרים, ]וכבר האריך בזה 

, גם הדגיש שם שאצל פרעה הי' ר' ירוחם בדעת תורה
להיפך שהנהיגם בדרך שיטעו ויפלו, כמבואר ג"כ 
בפרשה זו שאמר להם שישובו ויחנו לפני פי החירות, 
ובשעת קרי"ס הוליך ה' רוח קדים עזה כל הלילה 

 ברמב"ן[ שיחשבו שזה גרם הקרי"ס כמבואר 

 :וכשנתבונן בפרשה נראה ענין זה כמה פעמים

מתחלה בפרשת בא נתן עצות טובות שנהי' ראויים  א:
להגאל כיון דהי' קיטרוג עליהם דהללו עובדי ע"ז וכו' 

 .וזיכה להם מצות פסח ומילה להתעסק בהם

וכן כל מה  כאן לא נחם אלקים שלא יחזרו למצרים. ב:
ו הנפלאים הוסיף כאן דבריונר' ל שנתב' לעיל באריכות.

דהק' כי היעלה על הדעת דאחרי כל  ספה"ק בת עיןשל 
הנסים וכל המכות שראו ישראל במצרים יפחדו מאימת 
שום מלחמה עד שיוכרחו לשוב מצרימה חלילה ולא 

וכמשל אב  כרחם אב על בניםיבטחו בה', אלא הענין 
שיש לו בן חביב עד שיש לו געגועים עליו בוודאי האב 

שמרו מכל נזק ופגם שלא יבוא עליו אפי' חשש רחוק מ
כן ה' של נזק, וכ"ז מאהבתו אותו וקרבת לבו לבנו. 

אלוקינו ית' מאהבתו ית' את בנ"י ורצונו לשמור אותנו 
מכל חטא ועון ומחשבה זרה ע"כ חשש פן ינחם העם 

כי  אפי' רק במחשבה לבד ויהי' חטא גם אם לא ישובו,
יפגמו במחשבה ע"כ ולא נחם לא יתן לאל ידם אעפ"כ 

ע"כ חשש אפי'  כי קרוב הוא פי' כי קרוב ה' לנואלקים 
 חששה רחוקה כזו פן ינחם וגו' ויפגמו במשחבה. 

אף שלא היו צריכים  וחמישים עלו בנ"י וגו'מש"כ  ג:
דאם לא יהי' להם כלי זיין  אור החיים הק'לכך, כבר פי' 

דו מכל אויב לא יועיל מה שהסיבם דרך אחר דעדיין יפח
 .נמצא דג"ז הי' עצה טובה מהקב"ה שלא יחזרו

דלפשוטו הי' רק  וישובו ויחנו לפני פי החירותמש"כ  ד:
העיר דזה  באור החיים הק'להטעות את פרעה, אולם 

לבד אינו סבה, דהרי הקב"ה יכול להכניס סתם מחשבה 
בלב פרעה לרדוף אחריהם, אלא שהקב"ה חשש שברגע 

אחריהם, אף אם ידעו שהקב"ה  שיראו שפרעה רודף
אמר שיהי' כן, מ"מ לא יעשו הדברים עליהם כ"כ רושם, 
ויפחדו וירצו לשוב מצרימה, וגם ח"ו יכשלו לומר דברי 
נאצה נגד הקב"ה, לכן צוה שהם בעצמם יעשו מעשה 
לעורר את פרעה לרודפם, וזה יעשה עליהם רושם, שהם 

ם, ומ"מ הם אלה שמעוררים את פרעה ומזה לא יפחד לב
לא הועיל לגמרי דעדיין אמרו המבלי אין קברים וגו' 

 אבל מזה תוכל ללמוד מה היו אומרים בלי זה. 

ואמרו חז"ל, דקאי  מש"כ לקמן פסוק י' ופרעה הקריב ה:
אור החיים על שרו של מצרים, ולכן פחדו מחדש, וביאר 

, כדי שחשבה לטובהדהטעם שעשה כן הקב"ה  הק'
בה שלמה ויקרבו לבם להקב"ה, שיפחדו ויחזרו בתשו

כדי שבאמצעית זה יעשה להם ה' הנס העצום של קריעת 
ים סוף, שלא הובטחו ע"ז מקודם. ובאמת אמרו חז"ל 

 דלשון הקריב כיון שקירב את לבם לאביהם שבשמים. 

מה שהקב"ה אמר למשה ]י"ד ט"ו[ עוד מבואר לקמן  ו:
ל ופירש"י, דלמדנו שהי' משה מתפלל וא" תצעק אלי

אור החיים הקב"ה לא עת עתה להאריך בתפלה. והקשה 
דלמול מי יצעק, אם לא להקב"ה העונה בעת הקדוש 

צרה, ואם כבר הרבה להתפלל למה יפסיק להתפלל אם 
אינו רואה הישועה, ותי' דהרי ישראל היו נתונים בדין 
מה אלו וכו' מה אלו וכו' וא"א לחזק מדת הרחמים רק 

אמר הקב"ה שאני חפץ להצדיק ע"י מעשים טובים, וזה 
דבר  את ישראל, אבל מה אעשה ויש עליהם קטרוג, לכן

פי' זאת העצה היעוצה להגביר מדת הרחמים אל בנ"י 
שיתעצמו באמונה בכל לבם, ויסעו אל הים קודם 

ועל סמך זכות האמונה והבטחון אוכל לעשות שיחלק, 
, וטעם שנתגבר עליהם מדת הדין כיון שאמרו להם נס

טוב לנו עבוד את מצרים, לזה צוה ה' לעשות כנגד  הלא
 עון זה הצדקת האמונה בכל תוקף עכ"ד.

ואני הנני מחזק את לב מצרים גם מש"כ שם פסוק י"ז  ז:
"בחמלת ה' עליהם רצה להודיעם  אוה"ח הק'פי'  וגו'

לבל יפחדו בראותם כי הים נשאר חלוק לפני המצרים, 
ונה בלבם לזה וישובו לחשוב מחשבות ולהמעיט האמ

 הודיעם מה שיקרה אח"כ.

וכל אלו הם רק דוגמאות לעוצם אהבת הקב"ה לכלל 
פש תמיד עצות טובות לבל יפלו ולא יישראל, שח

יכשלו, וישארו בדרך הנכונה ושיוכלו לזכות בכל טוב. 
ומובן לפ"ז דזהו התחלת הפרשה דזהו דבר יסודי 

 ועיקרי בהנהגת ה' עם ישראל.

שכל דבר  למעשה לכל בן ישראל, ודבר זה נוגע מאד
שקורה אתו הוא לסבב שיוכל להיות ראוי לקבל כל 
ההשפעות הטובות שרוצה הקב"ה להשפיע עליו, כגון 
שמביא על האדם איזה נסיון וקושי וע"י ההתגברות יהי' 
ראוי לטובה עצומה, ופעמים ה' מסבב שילך בדרך 
ארוכה ואינו מקבל מה שרוצה, כיון שיודע שיפול 

יכשל ויפסיד הכל, ואדם לא מבין זה ויש לו טענות על ו
הקב"ה וזה הי' שורש חטא המרגלים באמרם בשנאת ה' 

 אותנו הוציאנו וגו'.
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 משה לקח עצמיותו ומהותו של יוסף

 ]שם י"ט[ויקח משה את עצמות יוסף עמו וגו' 

י"ב יל"ע למה הוזכר ענין זה כאן ולא לעיל בפרשת בא ] 

מצרים, ומשמע דזה המשך למש"כ כשיצאו מל"ח[  -ל"ז
כתב כיון דהוזכר דע"י מלחמה היו  ובאלשיךלעיל, 

חוזרים היינו שהוצרכו לתוס' חיזוק ואמונה, אך ע"י 
שראו עצמות יוסף זה חיזק לבם דאכן הגיע זמן הגאולה 
האמיתית, דהרי יוסף דיבר מזה שפקד יפקוד אלקים 

ה, אתכם וגו'. עוד יל"ע למה דוקא משה התעסק בז
כיון דהוא הי' נשיא הדור וחיוב הדור  הספורנווכתב 

 מוטל על הנשיא.

והנראה בעז"ה דכיון דענין בשלח הוא שילוח וניתוק 
מוחלט ממצרים וכנ"ל, ויוסף הי' זה שיסד כל ענין 
הקדושה במצרים, ורק על ידו יכלו להשאר קדושים 

צריכים להתנתק היו במצרים, א"כ בשעת היציאה ש
כוחו של יוסף, ומשה  היה נחוץ להםוטין ממצרים לחל

שהוא הי' השליח להוציא את ישראל הי' צריך לקחת 
אתו עצמיותו של יוסף שעל ידו יוכלו להתנתק ממצרים 

. ומוזכר ענין זה דוקא כאן כיון דזהו ענינו של גמריל
 הפרשה וכנ"ל.

עי"ל בהקדם מה שרגיל מו"ר הגרצ"מ זילברברג 
קראת פ' בשלח שליט"א להלהיב הלבבות ל

 :ושבת שירה

"אחד מענינים הגדולים שלמדנו בפ' בשלח הוא ענין  
מלחמת היצר, דהנה שבועות שובבי"ם מחולקות 
לשתים, שמות וארא בא, הם בחי' הזיכוך והגאולה 
ממצרים, ובשלח יתרו משפטים יש בהם השפעה של ימי 
הספירה, דהרי הקריאה מעורר הזמן, ובימי העומר 

הגדול של תנופת העומר ותנופה מלשון מתעורר הכח 
מלחמת התנופה, ובימי הספירה הי' מלחמת עמלק ואז 
נתגלה דכאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וקריאה זו 

ועוד צדיקים  מהייטב לבנקראת בשבת שירה, ואיתא 
דמ"ש והי' כאשר ירים משה ידו הכוונה הוא להתחזקות 

תגבר, אז והתעלות תמידית שכל הזמן שמרים ידו לה
שנלחם תמיד עם היצה"ר  גובר, וכך הי' יוסף הצדיק

שלו והמשיך כח זה ליהושע בן נון שהוא הי' הממשיך 
של בחי' יוסף הצדיק, ובן נון הוא התיקון של הדור 

שבו יגיעו ישראל לשער הנו"ן והוא זה  קודם משיח
שלוחם עם כל הבחי' של אשר קרך ואתה עייף ויגע, 

לים החיזוק שאע"פ שידי משה וע"י שבת שירה מקב
כבדים מ"מ ירים משה ידו עד בא השמש עד ביאת 
המשיח, וע"י לימוד הפרשה של ויקח משה את עצמות 
יוסף עמו מתעורר כוחו של יוסף, ארונו של יוסף שעי"ז 

נבקע הים, לעמוד במלחמות ולא להתפעל מנפילות 
כי השבע השביע וגו'  ויקח משה את עצמות יוסף עמו

די יכול לקחת אתו מדתו של יוסף הצדיק ע"י שיהו
שזוכר את המשביעין אותו בעניני צדיק, והיצה"ר 
שמסיר את האדם מעניני מלחמה הוא בכח קליפת 
פלשתים יצר הליצנות שאומר הרי בלא"ה נכשלת, 
ובלא"ה לא תגיע לשום מעלה מדרגה, ולזה כ' וחמושים 

 עלו בנ"י מארץ מצרים נטלו בידם כח המלחמה.

ויש ענין אחד שזוכה האדם ע"י שירת הים, דזה פלא 
גדול שאחרי מכת בכורות וכבר כלו כל הקליפות של 
פרעה ומצרים והי' כבר יצ"מ עם כל המדרגות, פתאום 
הביא עליהם הקב"ה עוה"פ רדיפת מצרים והצעקה על 
הים, אלא ביאור הדבר הוא דתכלית יצ"מ הי' להוציא 

ם כמבואר באריז"ל, וגמר כל הניצוצות הק' שהיו במצרי
הכוחות הי' הכח הנשגב שיוכל כל יהודי להיות איש 
מלחמה ולא להתפעל משום נפילה, ולכן סיבב הקב"ה 

ומ"מ מיד אח"כ אסף שפרעה אכן נשבר והוכה בתכלית, 
את כל השברים וקם בהתחזקות והתגברות עצומה 
וכמ"ש אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל ועמד בראש 

ת שאינו מפחד כלל ממלחמות וכאילו לא העם להראו
הכח הנורא הזה שנתגלה אצל פרעה עבר עליו כלום, 

וצדיקים היו בוערים הוציאו בנ"י ממנו לצד הקדושה, 
שבשעת  שפסוק זה הוא עיקר הנקודה של שבת שירה

קרי"ס אכן גילו כלל ישראל כוחות אדירים של מסי"נ 
מכל  למען שמו ית' וקפצו בתוך הים ולא התפעלו

 המימות שבעולם ואז קיבלו כח זה של אמר אויב וגו'. 

וכן בכל יום כשמזכירים קרי"ס שחרית וערבית ובפרט 
כשאומרים שירת הים מתגלה כח היהודי ונותן לו כוחות 

שבפסוק אמר  הבעש"טמלחמה על לעתיד, וזה אמר 
אויב וגו' מרומז ה"א האלפין אלופו של עולם גנוז שם 

קרבות להקב"ה לדעת שכל פעם דזה היסוד של הת
שהיצר בא עם כל התוקף ואומר ארדוף אשיג וגו' כח זה 
בא מאלופו של עולם ותפקיד האדם לגלות בעצמו הכח 
הזה ולגלות שכל כח היצר הוא רק אחיזת עיניים, ואיתא 
מצדיקים דכל הלשונות שיש בשירת הים כי גאה גאה 

צל כל נשפת ברוחך נכלל בפנימיות גם הגבורה שיש א
נשפת ופי' ביסוד העבודה  יהודי שהוא חלק אלוק ממעל

גם כשיש ים של קליפות ע"י נשיפה אחת של רוח  ברוחך
מתבלים כל הקליפות וים הקדושה  כסמו יםהתחזקות 

מדברי הרב שליט"א ועוד  ע"כ חלק ".מכסה אותם
 האריך בזה הרבה.

ולפ"ז מיושב היטב למה פסוק זה הוא הקדמה לכל 
ן למה כ' באותה פסוק ענין וחמושים עלו הפרשה וכ
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בנ"י וגו' דהכל ענין אחד כח המלחמה ומסי"נ שהי' אצל 
 יוסף זה גופא לקח משה וכלל ישראל כשיצאו ממצרים.

 משה לקח הענין של ערב רב מיוסף הצדיק

עוד בחינה בלקיחת משה את עצמות יוסף הרחיב בזה 
קבלה בספרי  ע"פ מש"כ מו"ר הגרמ"י רייזמן שליט"א

דענין הערב רב לא התחיל במשה רבינו רק ביוסף הצדיק 
 באריז"לבזה שאמר להרבה מצריים להמול, ומבואר 

דלא לכל המצרים צווה יוסף למול  ]שער הפסוקים שמות[
רק לחלק מהם, ואותם שקיימו מצות מילה היו ניכרים 
משאר המצריים ולא נתערבו עמהם והיו נוהגים מנהגי 

אשר לא ידע את יוסף ות"א דלא קיים וזה ענין  בנ"י,
יוסף היינו שביטל באותם המצרים מצות מילה,  גזירת

אבל כיון שקיבלו עליהם גזירת יוסף בשעתו היו נטפלים 
לישראל והי' צורך לתקנם וכך התחיל ענין הערב רב 
והם עצמם נתגלגלו בערב רב שיצאו ממצרים ולכן 

ציאם כשהגיע הזמן לצאת ממצרים החליט משה להו
ולכן הי' עסוק בחיפוש ארונו של יוסף כי הוא זה 

ואף  3הממשיך עבודתו של יוסף לקרב הערב רב, 
שבסוף סבלו מהם כלל ישראל טובא דעל ידם נעשה 
העגל והם היו המתאוננים והאספסוף כמבואר שם 

]תרומה תרע"ז בתוספת ד' שפ"א  בשם משמואלברש"י, כתב 

שראל על עצמם בקרי"ס כלל י דכיון דקיבלו חודש אלול[
לקרב גם האומות העולם אל הקדושה שאמרו ה' ימלוך 
לעולם ועד, ולזה הם צריכים להסתובב בין האומות 
אלפי שנה, והרי ישראל כשלעצמם הם במדרגה עצומה 
כמלאכים והגוים הם בשר חמורים ול"ש שום חיבור 
ביניהם, לכן הי' מוכרח שיהי' ממוצע ביניהם כדי שעל 

רסם שמו ית' בעולם לכן קירב משה את הערב ידם יתפ
רב שהם ממוצים בין ישראל לגוים. ובפ' בשלח תרע"ז 

ויהי בשלח  "העם"הוסיף לפרש בזה מש"כ כאן לשון 
וגו' דקאי על הערב רב  העםוגו' פן ינחם  העםפרעה את 

דרק עליהם הי' סכנה שירצו לשוב, ונמצא דכל ענין 
נין ראה ארונו של יוסף קרי"ס הי' מחמת הערב רב, וזה ע

דענינו של יוסף גרם לצורך קרי"ס וזה ענין שנאת אחים 
ליוסף שראו שעסוק בענין זה ועל ידו יוגרם שיתארך 

 הגלות. עי"ש עוד. 
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דו של הרמ"ז זי"ע ורבו שנה חתנו ותלמי 350]מגדולי חכמי אטלי' לפני 
 של הזרע שמשון וחותנו של מהר"י באסאן רבו של הרמח"ל[ בדרוש י"ד
הסתירות במדרשים אם ביטלו ישראל מילה במצרים ולהנ"ל י"ל דכלל 
ישראל לא ביטלו ורק ערב רב ביטלו ובליל פסח היו אלו שהריחו ריח 

ה ק"פ דמשה ורצו לאכול ואמר להם משה למול נמצא דמשה הוא ז
 שמל אותם כמו יוסף שמל אותם בשעתו.

 זמן הופעת ענני הכבוד וענין סוכות

ויסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדבר: וה' 
הולך לפניהם יומם בעמוד אש לנחותם הדרך וגו' 

 כ"א[-ם כ]ש

, ויל"ע מתי ענני כבודהנה כאן מבואר ראשונה ענין 
מבואר דהופיעו מיד  ]כ"ט ה[ באבות דר"נהופיעו, הנה 

ממחרת הפסח  ]ל"ג ג'[בט"ו ניסן ע"פ הפסוק במדבר 
לעיני כל מצרים ויד רמה הכוונה  ביד רמהיצאו בנ"י 

במש"כ ואשא  ]י"ט ד'[ רבינו בחיילענני הכבוד, וכ"כ 
לשון רבים דקאי על עמוד אש  נשרים כנפיאתכם על 

וענן, אולם עדיין לא ידענו מתי בדיוק הופיעו, האם מיד 
כשיצאו, או רק בהמשך היום כשהגיעו לסוכות דהרי 

 .]י"ב ל"ז[בסוכות הגיעו ביום ראשון כמבואר לעיל 

לעיל שם וכן כאן על ויסעו מסוכות  בתרגום יונתןוהנה  
מקום שבו נתכסו בענני מבואר להדיא דסוכות הי' ה

דענני הכבוד לא  ]י"ב ל"ט[לעיל  הספורנוהכבוד, וכ"כ 
]מאידך יכלו להופיע עד שיצאו לגמרי מתחום מצרים, 

מבואר דע"י ענני כבוד הסיעם  בתרגום יונתן לקמן י"ט ד'
 מרעמסס לירושלים בע"פ, וא"כ כבר הי' להם אז ענני כבוד[

האם סוכות הוא  סוכותוהנה זה תלוי גם בביאור ענין 
שם מקום אצל מצרים, או דרומז על ענני הכבוד. ונחלקו 

פרשת בא  במכילתאבזה חכמים ורע"ק ורבי אליעזר 
שם, דדעת חכמים דסוכות הי' שם מחוז סמוך למצרים, 
ודעת ר"א דהי' סוכות ממש, ודעת רע"ק דסוכות אינו 
שם מקום רק כיון שאז התחיל להקיפם בענני הכבוד 

דלר"א כי בסוכות  :דסוכה י"א]וזה היפך סוגיא  נקרא כן,
בטור סי'  הושבתי קאי על ענני הכבוד ולרע"ק סוכות ממש והנה

והקשו עליהם הא קי"ל  רש"י בפ' אמורנקט כר"א וכן  תרכ"ה
 ברוקחשם דמצא גירסא  הביכורי יעקבכרע"ק נגד ר"א וכתב 

 ]ס' ורש"י תהילים להיפך ויתכן דגם המכילתא כאן מסייע לזה[

אמדד כתב "ולא ידעתי סוכות זו  סוכותעה"פ עמק  ח'[
שבאו לו ישראל כשנסעו מרעמסס היכן הוא", אולם 

אמר עה"פ כי בסוכות הושבתי פי' דקאי על ענני  רשתבפ
 הכבוד.

 ויסעו בנ"י מרעמסס סוכותה"והנה לעיל י"ב ל"ז כתוב "
וברש"י שם דק"כ מיל הי' ובאו שם לפי שעה. אח"כ 

אפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וגו' כי ויכתוב "
", ולא נתבאר היטב גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה

הסתפק, אם הי' בדרך או  ורמב"ןאיפה בדיוק נאפה. 
נקט בפשיטות שלא  ואבן עזראבשעה שחנו בסוכות. 

 הספורנואפאוהו עד שהגיעו לסוכות, וכן נראה דנקט 
שהגיעו  דמחמת המהירות הגדולה שהו האפיי' עד

 לסוכות, ולא הספיק בציקם להחמיץ.
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והנה אי נימא דנאפו בסוכות, ונימא דסוכות הכוונה 
לענני הכבוד, נמצא דאפיית המצות הי' בתוך הענני 
הכבוד שרומז לסוכה, וי"ל שהי' קפידא בזה, די"ל 

לענני כבוד, שזהו  הגיעועד ש הועילדעיקר היציאה לא 
דאילו היו מגיעים  , ויתכןהמצאותו בחיקו של הקב"ה

לחיקו של הקב"ה יותר משיעור חימוץ הי' מסמל 
החימוץ של הנשמה שלהם, והי' עדיין חשש שקיעות 
בחמישים שערי טומאה, ורק החסיון בצלו של הקב"ה 
נפסק החימוץ. ולפמשנ"ת לעיל דענינו של פרשת בשלח 
הוא הניתוק המוחלט ממצרים, א"ש דרק כאן נתבאר 

ולא בפרשת בא הגם דשם כבר כתוב ענין ענני הכבוד 
 שהגיעו לסוכות.

 הנהגת הקב"ה הוא בהסתרה

 ]שם[וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן וגו' 

התק' המפרשים איך יתכן לומר הולך ביחס להקב"ה  
 את השמים ואת הארץדהרי כ'  במכילתאוכבר הק' כן 

ואונקלס תרגם, הולך מוליך דאין  ]ירמי' כ"ג כ"ד[אני מלא 
וונה שהקב"ה בעצמו הלך לפניהם, אלא שהוליך את הכ

 וכן אמר אונקלוס בעצמוהעמודי אש וענן לפניהם, 
לחיילי הקיסר הרומי שהקב"ה אחז כביכול הנר לפני 

איתא דבזכות  ובב"מ פו:וכן פירש"י,  יומא יא.העם 
שליווה אברהם בעצמו את אורחיו המלאכים זכו ישראל 

 ש וענן לפניהם.שה' בכבודו יוליך את עמודי א

 ביושר, ומוליךולא  הולךאלא דא"כ ק' למה באמת כ' 
ביאר שלאמיתו של דבר אכן ה' הוא ההולך,  דברי אמת

כי הוא עיקר המציאות, אלא שאם הי' נגלה בכבודו כפי 
שהוא, לא היו יודעים את הדרך, שהרי הוא בכל מקום, 
לפיכך כדי להנחותם הדרך הי' צריך להסתיר עצמו 

ענן ולכן כשהפסוק מתאר את הנחיית העם הוא בעמוד 
מציין את הולכת הענן ע"י ה' אך בתחלת הפסוק נכתב 

 הדבר כפי עיקר המציאות.

ולדברינו בתחלת הפרשה, דעיקר כוונת פרשה זו הוא 
לקבוע צורת הנהגת הקב"ה עם כלל ישראל שיש הרבה 
דברים שאינם הולכים כפי הסברא ונר' כאילו הולכים 

סתר וכפי שקרה בפרשה זו כמ"פ, ומ"מ בחושך וה
מאמינים שהכל ע"י הקב"ה והכל לטובתינו, א"כ הרמז 
כאן הוא שהגם שרואים רק עמוד ענן, ולא רואים את 

 הקב"ה מ"מ האמת הוא שהכל הוא הקב"ה בעצמו. 

 ענני הכבוד ונרות שבת

לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני 
 ]שם כ"ב[העם 

דאשתו של רב יוסף היתה מאחרת  בת כג:הנה בגמ' ש
"לא ימיש ומדלקת נרות שבת, אמר לה רב יוסף תניא 

יומם וכו' מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד  עמוד הענן
" ופירש"י "קרא האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן

יתירא הוא להך דרשא, דהא כבר כתיב וה' הולך לפניהם 
ו לעמוד האש, עמוד הענן של יום משלים אור": "יומם

שהי' עמוד האש בא קודם שישקע עמוד הענן, אלמא 
כתב דלא מסתבר שם  הפנ"יאורח ארעא בהכי." אולם 

שמוכיח מאורח ארעא לאיסור שבת, ולכן פי' דבאמת 
קרא זה דלא ימיש הול"ל בפ' בא בהליכתן מרעמסס 

ובהכרח ]ראה לעיל מה שהארכנו מתי הגיעו העננים[ לסוכות 
יום חמישי, ובניסעתן מסוכות לאיתם הי' כיון דיצאו ב

יום שישי, א"כ ל"ש קרא זה רק כאן, דמיירי בע"ש 
ד"בדרוש האריך ללמדך להקדים קבלת שבת וכתב 

 וחבל על דאבדין.יותר" 

הביא חידושו של אם  4 והנה בשיעורי הגריש"א זצ"ל שם
הפרישה, דביו"ט יש להדליק כשכבר הגיע יו"ט, דכל 

שבת, כיון דהדלקה אסור ביו"ט  הסבה להדליק לפני
והעיר הגריש"א, דהרי וודאי אשתו  .אבל ביו"ט ל"ש זה

של רב יוסף לא חיללה שבת באיחורה, גם לא עברה על 
תוס' שבת, דאל"כ הי' רב יוסף מוכיחה מטעם זה, ולא 
מצד לא ימיש, וא"כ בהכרח דנאמר דין נוסף להקדים 

שייך זה,  הדלקת נרות משום כבוד שבת א"כ גם ביו"ט
וכתב דלדברי הפנ"י הנ"ל, עיקר ענין זה נאמר בשבת 
דכן הי' ביצ"מ, וא"כ א"ש דביו"ט ל"ש זה. ותמוה דהא 
דשבת אינו גזה"כ בעלמא רק זה גילוי על כבוד שבת 

 וא"כ מ"ש יו"ט.

, ובעיקר הדבר שיש דמיון בין נרות שבת לענני הכבוד 
של  י"ל דנרות שבת מסמלים הגילוי השכינה בביתו

יהודי בשבת, ושנמצאים תחת חסותו של הקב"ה כמו 
שאומרים בתפלת שבת "הפורש סוכת שלום עלינו ועל 

ויש לדמותו למערכת כל עמו ישראל ועל ירושלים". 
 חשמל בבית, שבלי זה הכל חושך ושום דבר לא עובד,

מוצרי וע"י החיבור לחשמל כל הבית מלא אורה וכל 
ד הדלקת נרות שבת, בבית עובדים, כן הוא שע חשמל

נמצאים במרץ ההכנה לשבת, וע"י הדלקת הנרות מורגש 
הרוגע והקדושה של שבת בכל הבית, וזה כאילו נכנסנו 

 בתוך ענני כבוד של השכינה.

 בעל צפון שמר האוצרות לכלל ישראל

 ]י"ד ב'[דבר אל בנ"י וגו' לפני בעל צפון וגו' 
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ותן וברש"י הוא נשאר מכל אלהי מצרים כדי להטע 
שיאמרו קשה יראתן ועליו פי' איוב משגיא לגוים 

ובפשטות לפ"ז משגיא הוא . איוב י"ב כ"ג[]ויאבדם. 
מלשון שגיון ששגו בזה, וא"כ הנקודה של השי"ן בצד 

בפי' ראשון הביא פי' זה ושללו  ברש"י איובימי"ן, אולם 
דא"כ הול"ל בשי"ן ימנית והרי כ' בשי"ן שמאלית, 

יל לשון שגיא כח, משגיא את הגוים ולכ"פ דהכוונה מגד
ומצליחם ולבם מתגאה בהצלחתם והוא הי' אבדן שלהם 

]ובכמה חומשים הנקודה ברש"י לא מדוקדק שמה שהצליחו. 
 או באמצע[

האריך כאן ע"פ דברי המכילתא  בש"ך עה"תוהנה 
בטעם שנקרא בעל צפון, לפי ששם צפן יוסף את הכסף 

וילקט יוסף את כל  י"ד[ בראשית מ"ז]ואת הזהב שנא' 
עוה"פ ויבא יוסף את הכסף וגו' היינו  הכסף וגו' וכ' שם

הקב"ה לא הביא רעב למצרים רק כדי  ,שאמר יוסף
שיבואו בנ"י לגלות וכיון שהם סבה לכל הכסף יהי' גנוז 
בשבילם כשיצאו, וזה גופא הסבה למה אמר להם 
הקב"ה לחנות שם לפי שרצה שימצאו אוצרות אלו כדי 

ים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול דמה שהוציאו שיתקי
רים הי' רק בגדר הענקה, ושלא יהי' בגדר "ריקם", צממ

ולא מצד קיום הבטחה לאאע"ה דשם כ' ואחרי כן יצאו 
 היינו אחרי שכבר יצאו ממצרים יקבלו רכוש גדול.

כ' דוודאי יוסף עשה כן ברשות  דברי ירמיהוובספר 
שמור לעת הצורך,  פרעה ובידיעתו שיהי' האוצר הזה

והיתה עצת יוסף לפרעה שפרעה יעמיד על המקום ההוא 
בית והיכל לע"ז ויהי' המקום קדוש בעיני העם, כדי 
שיפחדו לגעת שם ולחפש האוצרות, והי' הדבר בסוד, 
וכשמת פרעה נשתכח הסוד הזה, והמלך החדש אשר לא 
ידע את יוסף לא ידע גם הסוד הזה, וכשחזרו ישראל 

ו את האוצרות ידעו את השגחת ה' אשר מכל לשם ומצא
 אלהי מצרים השאיר את בעל צפון כדי שיהי' השומר

דפעם  לגמ' ע"ז מ:לאוצרות יוסף בשבילם, והשווה 
אחת חש רבי במעיו, ואמרו לו שיש לו לשתות יין 

ברוך שמסר תפוחים של ע' שנה ושתה ונתרפא, אמר 
יין מ' שלא רק שמירת ה עולמוו 5 עולמו לשומרים

בשבילו, רק שכן דרכו בכל הנהגת עולמו שהוא מוסר 
אותו לשומרים, וכמו כל פרי משתמרת בקליפה כן 
הקדושה משתמרת בקליפה, כמו שנתן ה' בלב האומות 
שיהי' להם איזה אמונה של נצרות ועי"ז הם סופרים 

וכן ומונים התיבות של התורה והתורה אינה משתכחת, 
לים המסגד שלהם על עמידו הישמעאסיבב הקב"ה שי
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דהיו בני אדם ששמרו יינם לרפואה והיו  יקר על תפלה ח"ב עמ' ע'
את מברכים ברוך שמסר עולמו לשומרים, כיון שפעמים נצרך זה לרפו

 חכמים וחסידים, נר' דמנהגם הי' לברך כן ולא רק רבינו הקדוש.

מקום המקדש ולכן לא יעיז אף א' מאומות העולם 
להחריב מקום זה, או לחפור שם ולמצוא כלי המקדש 
 וכמו שחופרים בכל המקומות אשר הי' שם מלכי קדם,

אצל בעל צפון ששמר האוצרות לכלל  וזה הי' ג"כ
 ישראל.

וד"ז יש להתבונן שרבינו הקדוש הי' עסוק מאד בעסק 
בסידור המשנה ולא הי' לו זמן להמציא ולחפש התורה ו

רפואות, ולכן כבר ע' שנה לפני זה נתן הקב"ה בלב אי 
אלה אנשים שיתחילו לשמור את היין וברגע שהי' נצרך 
לרבי הי' כבר מוכן, וכן הוא תמיד גם בזמנינו שנתן 
הקב"ה בלב הרופאים להמציא רפואות וחיסונים, וזה 

וחכמה של שנים רבות, דבר הלוקח הרבה זמן וכסף 
וכלל ישראל אין להם זמן לכל זה, ולכן נתן הקב"ה 
חכמה לשומרי עולמו, ועי"ז יכולים לשבת וללמוד 
ולעסוק בתורה ומצוות, וברגע שהם צריכים לחיסון או 
רפואה יוצאים מלימודם לכמה דקות ומתרפאים. וע"ז 

 יש להודות להקב"ה ברוך שמסר עולמו לשומרים.

 עמרם" הוא שבח או גנאיביטוי "בן 

 ]שם ד'[ויעשו כן 

וברש"י "להגיד שבחן ששמעו לקול משה ולא אמרו 
 ."בן עמרםוכו' אלא אמרו אין לנו אלא דברי 

אור יחזקאל ] הג"ר יחזקאל לעוונשטיין זצ"לכבר הפליא  

דבמעשה זו נוכל להתבונן בגדלות כלל  אמונה עמ' רע"ה[
ני בני אדם, ומ"מ ישראל שהרי היו שם רבים מאד כמליו

כולם הסכינו לדעה אחת, ובזמנינו ק' להנהיג אפי' ציבור 
מועט של י' בני אדם, או להנהיג ישיבה של ציבור גדול 
דלכאו"א יש דעה משלו ואין מקבלים כ"כ בנקל דעת 
המנהיג, ואילו כאן הסכימו כולם פה אחד אין לנו אלא 

דבר דברי בן עמרם וביותר שעיקר ציווי של משה נר' 
מוזר כ"כ שהרי לא ידעו כוונת הקב"ה ומה הוא מתכוון 

 לעשות עי"ש.

הוא שבח או גנאי, דכאן בן עמרם יל"ע אי אמירת והנה 
משמע שהוא שבח, ואילו אצל המרגלים בשעה שרצה 

בן כלב להשתיק את העם, אמר "וכי זו בלבד עשה לנו 
וסברו שלגנותו בא משמע ]רש"י במדבר י"ג ל'[ " עמרם
כתב דמשה הקהיל את  ברש"י ר"פ דבריםגנאי, וכן דזה 

כולם, דאם לאו היו אלה שבשוק אומרים, אילו היינו שם 
 משמע דזה גנאי. לבן עמרםהיינו משיבין 



 
 שירת התורה

 
 
 יב

דכיון דעמרם הי'  6דו"ז הג"ר בצלאל זצ"ל וביאר בזה 
מנהיג הדור במצרים, אז בעצם זה שבח למשה להיות 

ל תורה מסיני, הי' נקרא בן עמרם, אבל אחרי מ"ת שקיב
 בנדרים לט:גנאי לקרותו רק ע"ש אביו. ומה שמבואר 

לענין קרח דשמש וירח עלו לזבול, ואמרו לרבש"ע "אם 
מוטב" הרי דקראוהו בן  לבן עמרםאתה עושה דין 

עמרם, י"ל דחמה ולבנה לא היו תלמידים של משה 
 רבינו ולכן המשיכו לקרוא לו בן עמרם.

שמעתי שנחלקו  לזינגר שליט"אהג"ר ישראל דוד שומפי 
פי' דהי' כוונתם דאפי'  דבמשכיל לדודבזה המפרשים, 

לא הי' גדול בעצם רק מצד שהוא בנו של עמרם היינו 
 במכילתאשומעים לו, אח"כ כ' דנר' לו דנחלקו בזה 

ולל"ב במכילתא הכוונה בזה לגנאי דהגם דעשו כן לא 
' כוונתם פי' דהי ותלמידו בעל באר בשדההי' בלב שלם, 

דגם אם הי' אומר כן מעצמו שלא מפי הקב"ה דבזה אינו 
בדרגת משה רק בדרגת בן עמרם מ"מ נשמע לו. 

פי' דכיון  ]פסחים מצה עשירה דרוש ד' אות ה'[ובשלה"ק 
דכלל זה כבר מסור בידינו דבמקום שדיברו ישראל טוב 
אמרו רבינו משה, וכשהתרעמו אמרו בן עמרם, א"כ 

"ד הפשט כיון שד' כתות הי' בים, א"כ נוכל לפרש כאן ע
נימא דהרשעים אמרו מה זה עשה לנו בן עמרם, וע"ז 
ענו הטובים על מה שאתם אומרים מה עשה נלו בן 

 עמרם אנו אומרים אין לנו אלא דברי בן עמרם. 

פי' כי'  אמרי נעם להרה"ק ר' מאיר מדזיקוב זי"עובספר 
ע משה באמת הי' ק' להם דברי משה ממנ"פ, דאם יד

שהי' טוב לחנות לפני פי החירות למה הוליך אותנו 
למרחוק שנצטרך לחזור, הי' לו מתחלה תיכף לומר לנו 
לחנות שם, כי להם לא גילה משה הטעם כדי שיאמר 
פרעה נבוכים הם בארץ, ומזה הי' נראה להם שמתחלה 
סבר משה שטוב להתרחק, ורק אח"כ חזר בו וסבר 

 change]]דם שחוזרים בהם שעדיף להתקרב וכדרך בני א

their mind  ובאמת לא נכון לחשוב כן על משה, אלא
שוודאי חכמה גדולה טמון כאן וכמו שהי' באמת כן, 
וענין כזה ראו אצל עמרם אביו שגירש אשתו מחמת 
גזירה וחזר ולקחה והי' נר' כאילו חזר בו, אולם באמת 
 הי' בזה חכמה נפלאה שיהי' יכול להצפינו ג' חדשים
שהם חשבו לליקוחין שניים והיא היתה כבר מעוברת 

עה"ת לעיל ב' ג' שנתעברה ולא כרש"י ] יב. בסוטה בוארכמ

וכך  ,וציין שיש מדרש כרש"י[ שם מזרחיאח"כ וכבר העיר בזה ב
האמינו במשה שיש לו בזה חכמה נפלאה ולזה קראו לו 

 אז בן עמרם.
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 בלונדון פ' בשלח תשנ"ט. אאמו"ר שליט"אמדו"ז בהיותו בבית 

 האם ידעו ישראל למה הם חוזרים

ש כאן שבחן של ישראל שאמרו אין והנה ממה שהודג
לנו אלא דברי בן עמרם, משמע שבעצם היו יכולים 
לטעון שהם לא מבינים איך יתכן לחזור, ואף שמפורש 
בקרא הטעם לחזור כדי להכביד את לבב פרעה וירדוף 
אחריהם, מ"מ הם לא ידעו זה וכמ"ש באמרי נעם הנ"ל, 

הוא רק  וישובו ויחנו וגו' "דבר אל בנ"י"וא"כ מש"כ 
עצם הדבר שישובו, אבל המשך הדברים ואמר פרעה 
לבנ"י וגו' וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם וגו' לא 
התפרש לישראל, ולכן הי' זה שבח שאעפ"כ האמינו 

]וכ"כ  בפי' אחד. בפי' ר"א בן הרמב"םלמשה. וכ"כ 
 בשפ"א תרל"א ד"ה ואבן עזרא[

מה להם אבל בדרך אחרת כ' דאף לבנ"י נאמר הסבה ל 
לחזור, ויישב בזה למה הי' צריך לומר לחזור הלא 
בלא"ה היו הולכים ע"פ הענן, אלא דעיקר האמירה הי' 
רק לפרש להם סבת החזרה. אלא דא"כ אין כאן שבחן 
של ישראל, וגם לפי' הראשון שלא ידעו סבת החזרה יק' 
הרי ידעו והאמינו שהקב"ה צווה כן וא"כ למה אומרים 

רי בן עמרם, הרי הי' ציווי מהקב"ה, אי אין לנו אלא דב
לא דנדחוק ששבחן הוא שמאמינים למשה שכך צווה 
הקב"ה. ובענין מה שהק' הרי בלא"ה היו הולכין ע"פ 

]להג"ר משה טולידנו[ בחומש מלאכת הקודש הענן הק' כן 

ומתחלה תי' כר"א בן הרמב"ם דעיקר האמירה כאן הי' 
דכ' כאן  דוש גדולחילהסביר למה הם חוזרים, עוד תי' 

וה' הולך לפניהם וגו' ע"י עמוד הענן מ"מ עיקר הא 
שהיו נוסעים ע"פ הענן הי' רק כשהוקם המשכן כדכתיב 

ובהאריך הענן על  ]במדבר ט' ט'[בהדיא בפ' בהעלתך 
המשכן וגו' אבל הכא לא הי' הסימן אלא ע"פ משה או 

 ע"פ ראות העין.

 הענן לא חזר אתם

התק' באמת דלמה הוצרך  "חהשפ"א בשנת תרלאמנם 
הקב"ה לצוות למשה, הרי בלא"ה הי' שם ענן, וחידש 
מטעם זה כי הש"י רצה שיאמינו בנ"י למשה לחזור 

, רק האמינו ובאמת לא הראה להם ע"י הענןלאחוריהם, 
למשה רבינו ולא ידעו שזה ציווי הקב"ה, וכמ"ש רש"י 

ין דזה שבחן של ישראל, ולכן טענו עליו אח"כ המבלי א
קברים וגו' כיון שסברו שמשה מעצמו אמר כן, ואעפ"כ 
כין שמתחלה האמינו במשה לכן זכו אח"כ לישועה, 

 וחזרו והאמינו למשה אח"כ. 

 יש לשמוע לרבי ולא למלאך

 אמר בשעת דאמרי אמתהוסיף ע"ז  ובליקוטי יהודה
לפרש עפי"ז  הוואך נאכט של בנו בפ' בשלח תרפ"ה



 
 שירת התורה

 
 
 יג

וכים הם בארץ וגו' כיון מש"כ ואמר פרעה לבנ"י נב
שראה שהענן עומד במקומו, ובנ"י הולכים אמר בוודאי 

א צורודעכץ  -יש עירבוביא אצלם נבוכים הם בארץ ]
דברים אלו  ובתחלת הנהגתו אמר האמרי אמת צווישן זיי[

שאם מלאך אומר כך והרבי אומר ואמר דמכאן משמע 
טוב כך צריך לשמוע לדברי הרבי, כי יתכן שהרבי מבין 

 יותר.

דבזה מדוייק  הג"ר ישראל דוד שלזינגר שליט"אוהוסיף 
דברי בן עמרם היינו לאפוקי  אלאהלשון אין לנו 

למה יש כאן  בעלי התוס'מהוראת הענן. ויישב בזה קו' 
הפסק פרשה, כיון דמעתה יש לנו ריווח להתבונן 
בנקודה חדשה והוא ענין אמונת חכמים הנלמדת 

הש"ך עה"ת ד עכשיו, וכבר כ' מפרשה זו שלא למדנו ע
דעיקר מה שהורה להם לשוב לפי החירות הגם שהיו 
בתוך הענן, שרצה הקב"ה לנקות החלודה מלבם כדי 
שיהיו נקיים בכניסתם לים ולא יהי' בהם שום טינוף 

ם מחשבה רעה כדי שלא יקטרג עליהם שרו של ים ווש
לזה הודיעם משה שהם שבים לאחוריהם לראות אם 

דכשתקעה הקרן  ילקוטאחר מדותיו, וכן איתא ביהרהרו 
לחזור התחילו מחוסרי אמנה שבהם מתלשין בשערן 
ומקרעין כסותם עד שאמר להם משה מפי הקב"ה נאמר 
לי, אבל הכשרים אמרו מיד אין לנו אלא דברי בן עמרם, 

 ובזה נזדכך לבם.

 בן עמרם,דלכן נקט הלשון  בתפארת שלמהוכן מבואר 
ות האמונה יצאו ממצרים, והנה אמונת ד"הרי ידוע דבזכ

ושורש אמונת חכמים חכמים הוא ממ"ח קניני תורה, 
הוא להאמין בצדיקי הדור כל אשר יאמרו גם בדבר 

והגם שאינו  הרשות ובעניני עוה"ז וגם שהוא נגד השכל
נביא כי בזה חכם עדיף מנביא, כי הנביא שיאמר בשם ה' 

אמונת חכמים שייך רק האמונה בה' ע"י הנביא, אבל 
הוא אמונה בדברי החכם עצמו גם שהוא נגד השכל 
אעפ"כ נהנין ממנו עצה ותושי' וגם שאינו מפי' ה' כי 

וכן יהי' בזמן כאשר יגזור כן יהי' גם בעצות עניני עוה"ז, 
ולכן כאשר  הגאולה ומי שאינו מאמין בזה מעכב הגאולה

הוצרכו ישראל לזכות לגאולה ע"י אמונה נתן להם 
ה נסיון ע"י משה נגד השכל, והם התחזקו ואמר הקב"

אין לנו אלא דברי בן עמרם היינו אע"פ שלא הי' משה 
רבן של הנביאים ואף אם יאמר דבר זה מלבו ולא ע"פ 

בשתי  ויאמינו בה' ובמשה עבדו,נבואה נשמע לו, וזהו 
האמונות האלו עברו וזכו לקרי"ס לנס הגדול הזה השייך 

נאמר וגם בך יאמינו לעולם וזה לקבלת התורה, וגם שם 
 דרך קניות התורה באמונת חכמים" עכ"ל.

מה נתחדש בשבחן של ישראל  ובזה יישב הרב שליט"א
וילכו  ]לעיל י"ב כ"ח[כאן יותר ממה שכבר כ' בפ' בא 

, וברש"י שלא הפילו דבר מכל אשר צוום יעשו בנ"י וכו'ו
ור אלא דשם ציוום משה בעניני הלכה דיני ק"פ מצה ומר

וכדו' אבל כאן צוום בעניני דרכי החיים איפה ללכת, וזה 
 החזו"א בקובץ אגרות ח"גכבר יותר נסיון, וכפי שכ' 

"השיטה לעשות את התורה לחלקים שנים,  מכתב צ"ב
הוראה באיסור והיתר חלק אחד, והוראה בשוק החיים 
שחלק שני, להיות נכנעים להוראת חכמי הדור בחלק 

היא ופש בחירתם בחלק השני, הראשון, ולהשאיר לח
אשר  השיטה הישנה של המינים בירידת היהדות באשכנז,

הדיחו את עם ישראל עד שיתערב בגוים ולא נשאר 
ההפלאה בין הוראת או"ה להוראת הגדרים  -לפליטה.

והגזירות, הפלאה זו היא גילוי פנים בתורה, ומבזה ת"ח, 
 לעדות." ונמנין בין אלו שאין להם חלק לעוה"ב ונפסלין

ולדברינו בתחלת הפרשה א"ש דזהו מעיקר היסודות 
ממהלך המחשבה של  התנתקושרצה הקב"ה ללמדם כש

, ששם הי' הכל צריך להיות מובן ע"פ שכל, ואם מצרים
 מרו לואתו וא התווכחוהמנהיג עשה דברים לא מובנים 

הטרם תדע וגו' אבל מעתה ילמדו שלא רק מה שברור 
גם כשלא מבינים, רק גם אם  שבא מהקב"ה צריך לקבל

מנהיגי הדור החליטו ע"פ דעת תורתינו הקדושה שצריך 
להתנהג באיזה דרך יש להתנהג כן, גם כשע"פ שכלו 
נראה לו שעדיף להתנהג בצורה אחרת, ואדרבה נר' לו 
שדרך זה יביא לידי קילקולים, מ"מ צריך לומר "אין לנו 

לנו ג"כ אלא דברי בן עמרם". ולדברי האמרי נעם יש 
ללמוד מזה שגם אם נר' לנו שגדולי הדור חוזרים בהם 
ומתחלה אמרו לעשות דבר אחד ואח"כ אומרים לעשות 
אחרת מ"מ יש לשמוע להם ולא לשאול שאלות. 
ולתפארת שלמה זה עיקר צורת הגאולה גם לעתיד ומי 

       שאינו מאמין בזה מעכב הגאולה.

 ביאור ענין שלשת ימים במדבר

 ]שם ה'[לך מצרים כי ברח העם וגו' ויוגד למ

פירש"י איקטורין שלח עמהם, וכיון שהגיעו לשלשת 
ימים שקבעו לילך ולשוב, וראו שאינן חוזרין למצרים 

 וכו'.

והנה עיקר הטעם שצווה הקב"ה לומר לפרעה דרך  
 במדרששלשת ימים, ולא אמרו שלא יחזרו כלל, מבואר 

יהם בשעה שיצאו כדי שיטעו מצרים וירדפו אחר ]ג' ח'[
]כי יסברו שהקב"ה לא גאל אותם רק כדי שילכו ג' ימים 

בדרשות והם מעצמם ברחו[ ויטבעו בים, וכן האריך 
דרוש י"א, דאילו הי' משה מודיע לפרעה דכבר  הר"ן

הגיע קצם לצאת בוודאי הי' מסכים לשלחם, ולכן אמר 
הקב"ה לומר לו רק ג' ימים, ואז יחשוב שבאמת לא 

י' ] האבן עזראן ואז יחשוב כי ברח העם, וכ"פ הגיע הזמ
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והוסיף שלא שיקר משה בזה שאמר ג' ימים כיון י'[ 
שמעולם לא אמר שישובו, עוד פי' שם טעם אחר כדי 
שיסכימו המצריים להשאילם כלי כסף וזהב כיון שסברו 

 שיחזרו.

דלכן אמר  ]לעיל ג' י"ח[ באור החיים הק'וכ"ז מבואר ג"כ  
ילום, אלא דלא סגי בזה דלמה לעשות ג"י כדי שישא

דרך ערמה ע"י שאלה, ולכ"כ כיון שהקב"ה רצה 
להטעותם שירדפו אחריהם בשביל ממונם, ומה שלא 
עשה ה' שיעלה עליהם היאור במקומם כיון שרצה 

פי'  ועקידת יצחקלפרסם נס קריעת ים סוף לכל העולם, 
שרצה בזה הקב"ה להראות חוזק לבו וקשי ערפו של 

, שאף שיבקשו רק ג' ימים מ"מ לא ישמע וכש"כ פרעה
, ועד"ז כתבו אברבנאלאם יאמר שישלחם לגמרי, וכ"כ 

, דאילו הי' מבקש לשלחם לגמרי האלשיך והמלבי"ם
ולא הי' מסכים, לא הי' כ"כ תביעה עליו, לפי שאינו 
רוצה להפסיד עם רב כזה, אבל כיון שנמנע גם בשביל 

 ג"י ראוי לעונש.

ידידי הרב יש כאן הערה גדולה שהעיר אלא דעדיין  
דבאמת  ]ח' כ"א[, הרי כתוב לעיל יוסף פאלק שליט"א

אמר פרעה למשה שיזבחו להקב"ה בארץ, אבל משה 
אמר "לא נכון לעשות כן כי תעבת מצרים נזבח לה' 
אלקינו, הן נזבח את תעבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו, 

י' זה נתבטל דרך שלשת ימים נלך במדבר" וגו', והרי ת
ע"י ששחטו קרבן פסח לעיניהם, ולא יכלו לעשות כלום 

, בטור סי' ת"לוזה הי' הנס של שבת הגדול כמבואר 
וא"כ אין סבה כבר לצאת במדבר רק שיזבחו להקב"ה 
במצרים, ואם נימא דפרעה לא רצה בהם כבר ובסוף הי' 
דעתו לשלחם לגמרי, א"כ אין מקום לשלוח איקטורין 

ששלחם הי' בדעתו שהם יחזרו אחר ג' ומוכח דגם כ
 ימים ולמה להם לצאת.

דהרי ארנטרוי שליט"א, הכהן הרב אהרן עוד הק' ידידי  
גופא יכלו לקיים הא דיזבחו לה' וכבר אין  רבן פסחבק

צורך לצאת כלל, וגם איפה מצינו שקיימו הא דיזבחו 
בתשו' חת"ס לה' במדבר, אולם זה ל"ק כ"כ כמבואר 

ארכנו בזה לעיל פרשת בא, דפסח מצרים וה יו"ד רל"ה
לא הי' קרבן גמור, דהרי לא הי' דמים ואימורים לגבי 

דמשקוף ושתי המזוזות  בפסחים צ"ו.מזבח, ומה שאמרו 
היו ג' מזבחות דרך מליצה אמרו, ולכן הי' מהני ביטול 
ע"ז ולא הי' מאיס לגבוה, וא"כ בזה עדיין לא קיימו 

 ואבן עזרארק במדבר.  לזבוח לה' קרבנות גבוה ממש,
פי' דהקיום הי' באמת בהר סיני, דזה הי' דרך ג"י  ]ה' ג'[

ממצרים להולך בדרך ישר, גם המזבח שבנה משה 
בחלישת עמלק, עי"ש עוד אבל קו' ראשונה קשה דכבר 

 אין להם סבה לצאת.

ריש פרשת בא  אור החיים הק'והנראה בעז"ה ע"פ דברי 
טפשותו של פרעה למה לא ועוד מקומות, דהסביר ]י' ט'[ 

הסכים גם על שילוח ג"י, והי' מוכן לסבול כ"כ, וביאר 
דזה גופא שה' ביקש רק ג"י הטעהו, והי' לו ספק האם 
זה אמת שה' רוצה רק ג"י, או דבאמת הקב"ה רוצה 
לקחתם לגמרי, אבל הוא צריך לעשות ח"ו רק דרך 
ערמה כיון שאין בכוחו להוציאם ביד רמה, וכיון שלא 

י' להם אמונה החליטו כצד השני, ולכן הקשו לבם ה
דראו דאין בכוחו להכריחם הכרח גדול, אבל אחרי 
שראו כ"כ הרבה מכות, וראו יכולתו חשבו דבוודאי 
הקב"ה יכול לעשות הכל, וא"כ אמת הוא שרוצה רק 
ג"י, ולכן אמרו לפרעה "עד מתי יהי' זה לנו למוקש 

"י עי"ש בהמשך שלח" וגו' דבלא"ה איננו רוצה רק ג
איך שסתר פרעה דעת עבדיו, עכ"פ חזינן דלפרעה 

 ועבדיו הי' ספיקות בזה כל הזמן.

ולפ"ז י"ל דעי"ז גופא שעשו ק"פ במצרים והראה  
הקב"ה יכלתו בזה, ואעפ"כ רצה הקב"ה שיצאו, זה 
הכריע להם שכוונת הקב"ה באמת רק לג"י, דהרי יכול 

ולי הקב"ה לעשות הכל דמעולם לא העלו בדעתם דא
מערים עליהם בזה גופא, וכיון שנתברר להם שהקב"ה 
כל יכול, בהכרח דתחלת דבריו אמת שרצה רק ג"י, ומה 
שאמר לו משה אז הן נזבח וגו' היינו כדי שיסכים גם 
לטובת עמו לא טוב שיזבחו במצרים, אבל באמת 

 הקב"ה רוצה דוקא שיגיעו למדבר.

דוש עצום מהג"ר חי י להביא כאןאובענין הג' ימים כד
, דבעצם היו כלל יעקב קמינצקי זצ"ל בספרו אמת ליעקב

ישראל ראויים לשיעבוד ד' מאות שנה, אלא שהקב"ה 
הקדים את הקץ דאל"כ היו ישראל משתקעים בטומאת 
מצרים, ובאמת כוונת הקב"ה מעיקרא הי', שישלימו כל 
הד' מאות שנה, אלא שיצאו לקצת זמן לחוג במדבר 

כמו שבת  -]וררים בקרבם את עיקרי האמונה ושם יהיו מע

ושוב היו [ עם האדמו"ר או המשפיע במירוןהתאחדות והתחזקות 
יכולים להמשיך השיעבוד, אמנם כיון שלא הסכים 
פרעה גם לכך, חישב הקב"ה את הקץ ע"י קושי 
השיעבוד ולכן יצאו חפשי לגמרי. ולדבריו יוצא שפרעה 

ם מיד, דאז הי' הפסיד לעצמו בזה שלא הסכים לשלח
דע"י שממאן ויש כאן מוסר גדול לאדם חוזר ומשעבדם, 

לשמוע דבר ה' גם אם בסוף שומע אלא שמאחר, לא 
יודע כמה מפסיד לעצמו, ויתכן שאף פעם לא ידע מה 
הי' קורה אילו הי' שומע מיד, דיתכן דדבר זה גופא 
שחושב להפסיד ע"י שמיעה בקול ה', הי' מקבל בהיתר 

 ומע מיד. אילו הי' ש
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 חשיבות כח התפלה מתוך מצוקה וצרה

ופרעה הקריב וגו' וייראו מאד ויצעקו בנ"י אל 
 ]שם י'[ה' 

וברש"י, דתפסו אומנות אבותם, באברהם הוא אומר  
עה"פ יונתי בחגוי הסלע וגו'  ובמדרש שיר השיריםוכו' 

הראיני את מראיך השמיעיני את קולך וגו' משל למלך 
והי' מתאווה לשמוע קולה מה  שהיתה לו בת יחידה,

עשה, הוציא כרוז שכולם יצאו מהארמון, ואז צוה 
לעבדיו שיפלו עלי' כליסטים, ואז התחילה צווחת "אבא 
אבא הצילני" אמר לה, אילו לא עשיתי לך כך לא היית 
צווחת "אבא אבא הצילני", כך כשישראל היו במצרים 

אווה צעקו אל ה' ושמע צעקתם וגאלם, והי' הקב"ה מת
לשמוע שוב קולם, מה עשה הקב"ה חיזק לבו של פרעה 
לרדוף אחריהם, ואז תלו עיניהם בהקב"ה, וצעקו לפניו 
אמר הקב"ה אילו לא עשיתי כן לא הייתם צווחים. עי"ש 

 עוד. 

הרי מבואר, דיש להקב"ה נחת רוח מיוחדת, ממה 
שמתפללים לפניו סוג תפלה כזה שבא ממעמקי הלב, 

דרך אחרת להנצל, וזהו ההרגשה  בהרגשה שאין שום
האמיתית בתפלה שהקב"ה רוצה, ואילו היו מתפללין כן 

והאריך בזה ר' ירוחם מיד, היו יכולין לחסוך כל הצרה. 
וכתב, דתפלת האבות הי' תמיד באופן זה, בדעת תורה 

שהרגישו תלות מוחלטת בהקב"ה בכל מצב, גם אם לא 
ו אומנות הי' להם צרה מיוחדת, וזהו שאחז"ל "תפס

אבותם" דזה הי' אומנות אבותם תמיד. וזה לימוד גדול 
למעשה, דאם ירגיש האדם בתפלתו תמיד כאילו הוא 
ממש בצרה גדולה, ואין לו על מי להשען, יחסוך מעצמו 

 צרות גדולות.

, דהקב"ה הגרצ"מ זילברברג שליט"א זהענין הרחיב בו
ת מתחנן מכל אחד מישראל, "השמיעיני את קולך" תפלו

מעומק הלב, ולרמב"ן זה עיקר כח התפלה מה שבא 
אבינו שבשמים מביא צרה עוד פעמים מתוך צרה, הרי 

עומק מ מתפלליםובתחלת הצרה  הפעם ועוד הפעם,
הלב אבל אחרי שכבר נחלש הסכנה, ומרגישים שכבר 
היתה הרווחה, כבר לא מתפללים ע"ז וגם אם מתפללים 

וה לשמוע בקול והרי הקב"ה מתאוזה לא מעומק הלב, 
תפלה שבא מעומק הלב, ויש לנו לדעת דבאמת אין אנו 

ובפרט בשבועות אלו  נשענים אלא על אבינו בשמים,
של שובבי"ם יש כח של ונצעק, וע"י תפלות ותחנונים 
חוסכים הרבה צרות בבחי' לעולם יבקש רחמים עד שלא 
יחלה, ואילו היינו חכמים והיינו כסדר מתפללים מעומק 

וך הרגשה מוחלטת שאין לנו כלל על מי להשען הלב מת
אלא על הקב"ה, וכל השאר שאנו עושין הוא רק בגדר 
השתדלות בעלמא היינו חוסכין הרבה צרות, והכל אך 

ורק ביד הקב"ה, וכמו בקרי"ס כיון שעוד לא שמע 
הקב"ה הצעקות והאנחות ששמע במצרים וחביבה לי' 

יהם את להקב"ה ביותר התפלה לעני לכן הביא על
שלא בשביל הצרה יש  יש לדעת אצלינופרעה, וכן 

 תפלה רק עיקר הצרה בא מחמת שהקב"ה רוצה התפלה.

והנה התביעה על משה בפרשת שמות במה שלא האמין 
בכלל ישראל שיאמינו בגאולה, הי' כיון שהי' לו לידע 
שכלל ישראל מאמינים דע"י כח התפלה אפשר לבטל 

תרים שיהי' ד' מאות גם מה שמפורש בברית בין הב
שמנה וכן הצליחו באמת ע"י תפלה מעומק הלב 
ובדמעות, והנה יש אומרים דהא דלא נכנס רע"ק לאשתו 
כשחזר אחר י"ב שנים הוא כיון דאז תראה שכבר גדל 
ת"ח גדול והתפלות לא יהי' כ"כ מעומק הלב, ולכן אמר 
זרש להמן שיעשה עצמו כאילו נפל כבר לפני מרדכי 

מלהתפלל. ולכן רואים פעמים דאברכים  דאז יפסיק
שמתבגרים כבר מפסיקים להתעלות כיון שכבר ראו 
הצלחה לא מתפללים כ"כ מעומק הלב, וכן רואים 
במשפחות שיש הבדלים בין המבוגרים והצעירים, 
והביאור דיש כאלו דבתחלה כשהתחתן התפלל מעומק 
הלב, וכשכבר רואה הצלחות לא ממשיך כ"כ, ולכן 

יותר לא מצליחים, וכן להיפך יש כשהם  הצעירים
מתחתנים הם מרגישים שא"צ להתפלל כיון שכל מצב 
משפחתם הוא כבר טוב, אבל אח"כ רואים שהם לא 
מצליחים בילדיהם מתחילים להתפלל חזק ולכן רואים 
הצעירים יותר מצליחים, ויש ללמוד מזה דלעולם לא 

 . "ימנע אדם מלהתפלל בעומק הלב

הים מסמלים ד' כתות אחר  ארבע כתות על

 השואה

 ]שם[דבר אל בני ישראל ויסעו 

דארבע כתות היו ישראל בים. אחת  איתא בילקוט כאן, 
פול לים, ואחת אומרת נחזור למצרים, וא' יאומרת נ

אומרת נעשה מלחמה נגדו, ואחת אומרת נצווח נגדו, זו 
פול לים נאמר להם התייצבו וראו וגו' זו ישאומרת נ
חזור למצרים נאמר להם כי אשר ראיתם וגו' שאומרת נ

זו שאומרת נעשה מלחמה נאמר להם ה' ילחם לכם, וזו 
 7 שאומרת נצווח נגדו נאמר להם ואתם תחרישון.
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עליהם מבול במקומם מצרים, לזה ענה דהרי הרואה מקום שנעשו בו 
ניסים לישראל מברך ברוך שעשה ניסים וכו' ואילו יעשה הנס במצרים 

על נס זה דהרי אסור לחזור למצרים ולכן עשה הנס  לברךשוב לא יוכלו 
כאן וזה"פ וכי יתכן שה' יעשה לכם נס ואתם תצטרכו להחריש מלתת 
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מו"ז הג"ר יעקב סניידערס זצ"ל כתב מכתב חיזוק בשנת 
הביא ילקוט הנ"ל, ו 8,תש"ח לאחר שעברו את השואה

ד מיואשים, והדגיש זה דישראל באותה מצב היו מא
שהרבה מהם נשארו ומתו במצרים, וגם אלו שיצאו היו 
מעונים מעבודת פרך, ועכשיו השונא בעקבותיהם ומשני 

פול יצדדים מדבר, ולכן היו שהתייאשו לגמרי ואמרו ד"נ
לים" ולכן אמר משה שיתחזקו בסבלנות עוד קצת זמן, 
גם היום יהודים רוצים לכבוש ארץ מולדתם אבל איך 

ם? מספרם נקצץ ונפחת, נהרסים ממחנות הם נראי
עבודה, ואנגלים וערביים בעקבותיהם, ולכן י"א שלפי 
כל הסימנים נגזר עלינו כליון מוחלט, ונטבע בים של 
כליון, וע"ז י"ל להם "התייצבו וראו את ישועת ה'" 

 דעוד קצת יש לעמוד בנסיון ואז נראה ישועת ה'.

ק לחזור למצרים אמרה אז, דאין עצה אחרת ר וכת השני'
ולהתבולל ביניהם, ולחסל את עצמאות שלנו וכך נציל 
את עצמינו, וכן יש אומרים כן היום, לזה אמר משה "כי 
אשר ראיתם" היינו אתם ראיתם כבר מה שקורה 
כשמחניפים להם, וכי אתם לא נוכחים לדעת כי החניפה 
לא מועיל כלום? ואלו שהתבוללו במצרים נשארו 

, וכן היום האם לא ראו פרי במצרים והושמדו
 ההתבוללות של גרמני' וטשכי'?

אומרת להלחם, גם היום יש שאומרים כן  וכת שלישית
שנלחם בכוחי ועוצם ידי, ולהם יש לדעת כי ה' ילחם 

 לכם ה' הוא זה שמנהיג מלחמות והכל רק בידו.

רוצה לעורר את המצפון של המצרים,  וכת רביעית
בנאמנות, ולהתחשב עם ולהסתמך על מה שעבדו להם 

הבטחותיהם, ע"ז אמר משה "ואתם תחרישון" היינו 
הוא סתם משתיק אותם, שזה פשוט מצחיק להסתמך 
עליהם, הרי מאות שנים היו אכזריים, ועכשיו פתאום 
יהיו שונים? גם היום יש אלו שרוצים לעורר את 

 הרחמנות של האו"ם.

אות יהודים! אם הרדיפות, מוקדים ואושוויצים של מ
בשנים, לא יכלו לשכנע את העמים לרחמנות עד היום 
הזה, אז אתם כבר יכולים ללמוד מזה אל תפנו אל העמים 
כלל, רק אל הקב"ה, אם תפנו אליו בלב ונפש שלמה, אז 

 יבוא הגואל צדק בב"א. עכ"ד.

]זה מתאים עם מש"כ בריש הפרשה דעיקר נקודת 
ם הפרשה הוא ניתוק מוחלט מכל הסתמכות במצרי

 ותלות מוחלט בהקב"ה[ 

                                                                                                  
שלא יוכלו לברך  טעם ויש להוסיף עוד שבח והדואה להקב"ה ע"ז.

כיון דמלאה גילולים וכדמוכח ממשה  כמו שא"א להתפפל שם במצרים
 ח סו"ס צ"ד.בשו"ע או"רבינו וכדנפסק ברמ"א 

 בזכר זאת ליעקב עמוד קכ"ד. 8

 עומק ענין הסרת גלגלי מצרים

 ה["]שם כויסר את אופן מרכבותיו וינהגו בכבדות 

יש לבאר, דיש כאן עומק נוסף מלבד הפשט הפשוט, 
דהנה הגלגלים הם אלו שמובילים ומקדמים גם דברים 
כבדים מאד, וכפי שהרחבנו בפרשת ויגש על ענין 

ראו עגלות, וצורת ולכן נק מגלגליםשבנוי  העגלות
הנסיעה בהם הוא רק ע"י גלגלים שרק על ידיהם אפשר 

כיון דכל היה להתקדם, וחידושו של עגלות המשכן 
ענינו של המשכן הוא שיהי' השראת השכינה שלא 
בקביעות רק ע"י נסיעה ממקום למקום, ועי"ז התקדמו 

וא"כ י"ל דעד עכשיו הי' המצריים המובילים בכל  .לא"י
ם הי' המתקדמים הכי גדולים בעולם, והסרת העולם, וה

האופן מסמל הפסק ההתקדמות וההובלה, שמעתה כלל 
 ישראל הם הם המובילים.

 מעלת שירת הים ושבת שירה

יעקב ירוחם  ג"רהבליל ש"ק בשלח תש"פ דרש אצלינו 
והעיר במה שאנו  ]בעל סדר יעקב עמ"ס ע"ז[ ורשנר שליט"א
הרי  קריעת ים סוף שבתולא  שירה שבתקורין שבת זו 

העיקר הוא הוא קרי"ס ולא השירה דזה רק פרט נוסף 
 מה שהיה אחר קרי"ס? 

. דילפינן מק"ו משירת הים הגמ' מגילה ידוהביא דברי 
לדורות לענין מגילה, דמה מעבדות לחירות אמרי' 

"ביציאת שירה, ממיתה לחיים לא כש"כ, ופי' רש"י 
הרי  י אבן,בטורוהקשה מצרים אמרו שירה על הים" 

שירה זו לא הוקבע לדורות לחיוב, אלא לשעה בשעת 
הנס לחוד, עי"ש עוד קושיות, ולכ"פ דקאי על הלל דיום 
א' דפסח, ואמר הרב הנ"ל ע"פ ירושלמי על ויאמרו 

חרדים לאמר שיש חיוב לומר שירה לדורות כל יום וכ"כ 
דצונו ה' לומר שירה כל יום שנא' ויאמרו לאמר פרק ע"ג 

א"כ י"ל דזהו גם [ זוה"קבשם  נ"א י"זסי' המשנ"ב הביא ]וכן 
עסק מזה,  םעושי לכןשי' רש"י ולכן ילפינן לדורות, ו

ובפרט בשבת שירה שאז הוא קריאת התורה דשירה 
שיש בזה תוספת חיוב, וכוחו עוד יותר גדול, לכן אנו 

 קורין אותו שבת שירה ועוד האריך בזה.

דבגמ' ברכות ה כל יום והוספתי לו עוד מקור לומר שיר 
דפריך בלא אמר ויאמר וגם לא אמר אמת ויציב איך  יד:

יצא יד"ח זכירת יצי"מ, ואמרי' דיש נוסח קצר ד"מודים 
אנחנו לך ה' אלקינו שהוצאתנו מארץ מצרים וכו' 

" נתבאר כאן ושרנו לךועשית לנו נסים וגבורות על הים 
ובשלמא דחייבים להזכיר קריעת ים סוף וגם שירת הים, 

רעק"א בהגהותיו למג"א סי' חלק הקרי"ס זה כבר הזכיר 
שנו  מדרש שיר השירים פכ"בבשם  ס"ו סוס"ק א'
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 קריעת ים סוףרבותינו הקורא את שמע צריך להזכיר 
ומכות בכורות, ומבואר דיש חיוב לומר קרי"ס כל יום, 

, ומ' דיש חיוב להגיד זה ושרנו לךאבל ל"ל להוסיף 
 .דשרנו לך

ה קאי על מה שאנו אומרים בסוף עזרת, ויל"ע אלא דז
אי יוצא בזה חיוב שירה דכל יום, דשם לא פירטנו כל 
השירה אבל הא מיהת דיש ענין להזכיר גם הא דשרנו 

 ושרנו לךלך. ובאמת צ"ע איזה ענין זה להגיד להקב"ה 
בלי לומר מה שרנו, הרי זה כאילו אנו מתגאים לומר 

שאנו חוזרים לפחות על שהצלחנו לשיר לך, דבשלמא כ
חלק מן השירה, הרי אנו חוזרים לשיר להקב"ה, אבל 

ואולי הכוונה לומר ושרנו לך סתם לספר ושרנו לך למה לי. ]

וכן בנוסח ד"עזרת" ו"אמת ואמונה" אנו מי כמוך וכו'[ 
" משה ובנ"י לך ענו שירהמדגישים מאד החלק ש"

הרי וששבחו גאולים וידידים וכו' ול"ל להזכיר זה, 
 העיקר לחזור על דברי השירה.

 השירה הוא בשפה של הקב"ה

דעיקר האריכות  והנה המעיין בפירש"י על השירה יראה,
שיש ברש"י הוא דאינו לשון רגיל שהיינו כותבים, רק 
רש"י מוכיח לנו בכעשר מקומות דכן הוא לשון המקרא, 
וממילא לא תתמה על מה שהמקרא מדברת בשפה כזה, 

עדיין לא היה מקרא כלל, והם שרו בנוסח  ויל"ע הרי אז
זה בלי לדעת נוסח של מקרא כלל? אלא כתוב כאן הא 

, דבאמת הדרך של מקרא זהו דאמרו השירה ברוה"ק
דכשהקב"ה כביכול מחבר ספר, הרי השפה של הקב"ה, 

וכלל ישראל כששרו הרי זה  הוא כותב ואומר בנוסח זה,
וממילא מובן  הקב"ה שהכין להם הנוסח, וזה מה ששרו,

שמונחים בתוכו סודות נפלאות ורזין טמירין על כל 
העתיד של כלל ישראל, שאין לנו השגה בזה כלל, ואין 
פלא שכל מי ששר שירה זה זוכה לשיר זה בעוה"ב, 
שהמשמעות בשירה זו הוא הרבה מעבר להמפלה 
המסויים של סוס ורכב חיל פרעה, ורק הקב"ה מחברו 

 .הוא יודע מה מונח בה

וממילא מובן מה שבכל יום אנו אומרים זה, וגם אנו 
 מודים להקב"השבזה אנו  "ושרנו לך"אומרים סתם 

שנתן לנו הכלים והאפשרות להגיד לפניו שירה כזה 
שהוא בעצמו חיבר, וא"כ מונח בזה הרבה יותר ממה 
שהיינו יכולים לשיר, והקב"ה הוא זה שהכתיב לנו 

 יו.הצורה איך הוא נהנה כששרים לפנ

דכ' עה"פ מי ימלל גבורות  בשפת אמת תרס"דוראה עוד 
ה' ישמיע כל תהלתו ואחז"ל "למי נאה להלל למי שיכול 
להשמיע כל תהלתו" ואיך יתכן זה, רק ברוח הקודש 
כמו שירת הים שנאמרו ברוה"ק, ובזה נתקיים "אנכי ה' 

אלקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו", 
ין להם סוף וחקר, שבהם נבראו דכ"ב אותיות התורה א

עליונים ותחתונים, והם מתרחבים עד הסוף, ועיקר 
הסודות בפנימיות האותיות ומילואיהם עד אין סוף, 

פי' שאלה  "ויאמרו לאמר"ולכ"כ בתחלת השירה 
הדברים יתפרשו לצירופים וצירופי צירופים עד אין 

שמפרשה זו יוצא פרשה אחרת ועוד  לאמרתכלית, זהו 
עד אין סוף, ולכן ויאמרו לאמר ברוה"ק, ונעשה  אחרת

מזה פרשה בתורה, ולעומת פרשת ויחי שהוא פרשה 
סתומה שהתחיל השיעבוד, מול זה יש פרשת השירה 
שהוא פרשת הגאולה, שיש הפסק בין כל דיבור ודיבור, 
דנפתחו עיניהם ולבם של ישראל, ונפתחו להם הפרשיות 

לי תהלתי יספרו שניתן וע"ז כתוב עם זו יצרתי שבתורה, 
 עכ"ד.להם כח להשמיע כל תהלתו 

ולא שבת  ולפ"ז א"ש דאנו קוראים לפרשה זו שבת שירה
דזהו עיקר מכוון הגאולה, מה שנפתחו  9קריעת ים סוף,

עיניהם ולבם שיוכלו לומר שירה ולהשמיע תהלתו דע"ז 
כתיב עם זו יצרתי לי, ושירת הים איננו סתם שירה על 
מה שהי' בקריעת ים סוף, רק שכולל בתוכו עיקר 

 הגאולה ולכן יש ענין גדול לומר שירה זו כל יום. 

מביא  אל משינאווא[]להרה"ק רבי שמו רמתיים צופיםובספר 
למה  שהרה"ק מווארקא זי"ע שאל את החי' הרי"ם

, ופרשת בא לא נקרא שבת שבת שירהנקראת שבת זו 
והשיב  10יצ"מ, ושבת יתרו לא נקרא שבת קבה"ת,

שבתורה עצמו מצינו שינוי דנכתב אריח ע"ג לבינה, ויש 
רה ולכל אחד אחיזה באותיות התורה, וכשיש שינוי בת

נוי בגוף היהודי שבידו להשתנות מן זה מורה על שי
]ולנוסח השפ"א לעיל ג"כ א"ש, דכאן הוא הקצה אל הקצה 

העיד עיקר נקודת הגאולה ביהודי גופא שנפתחו עינו ולבו[ ו
"בעיני ראיתי שהי' החי' הרי"ם רוקד ברמתיים צופים, ד

ממש בקבלת שבת זו בשמחה רבה מה שלא הי' דרכו כל 
 השנה".

 תים בשעת השירה על היםהחיזוק מתחיית המ

 ]ט"ו א'[אז ישיר משה ובני ישראל וגו' 

. בפשטות כיון דמכאן רמז לתחיית המתים מה"תוברש"י 
שאמר אאמו"ר שכתוב לשון עתיד. אולם יש פי' אחר 

נדל ישליט"א בהלוויית אחותי הצדקנית מרת רבקה ק
מהר"א בשם הרה"ק  ]בפרשת בשלח י"א שבט תשע"ג[ע"ה 

]אמרו אחרי השואה כשהגיע לא"י ושבת  ,מבעלזא זי"ע
ראשונה הי' שם אודים מוצלים מאש ורצה לחזק לבבם 
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הנשברות[ דהנה חז"ל דרשו מחמושים עלו בנ"י מארץ 
מצרים, דאחד מחמשה יצאו וד' חלקים מתו בשלשת 
ימי אפילה, נמצא לפ"ז שהיו לכל אחד מישראל 

 בתרגום יונתןהיתומים של אותם שמתו, וי"א דזה"פ 
עה"פ הנ"ל דכל אחד לקח אתו חמשה טפלי היינו אחד 

וא"כ היו כ"כ הרבה יתומים שלו והשאר שהיו יתומים, 
  אפשר לומר שירה במצב כזה?היה בקריעת ים סוף, ואיך 

משל למלך שהיו לו  ולא נחם אלקים]וע"ע במדרש ]כ' י"ג[ עה"פ 
בנים ונשבו, והיו בשיעבוד ומתו מהם, ירד המלך והציל מה 

נשתייר מהם, והיתה שמחה לפניו על שהציל את בניו, אבל לא ש
שלא הי' לו הי' מתנחם על אותן שמתו, וזה"פ ולא נחם אלקים 

 על אותם שמתו בימי אפילה[ נחמה

בתחיית המתים  אלא בהכרח שהי' להם האמונה החזקה 
ורק על ידי זה יכלו להתחזק ולומר שירה, כיון שיגיע 

יחזרו עליהם, כן במצב שלהם יום והורי אלו היתומים 
אחרי השואה שאיבדו כ"כ הרבה מיקיריהם איך שייך 

מחדש, רק ע"י שאנו  בכלל להתחזק ולבנות הכל
מאמינים באמונה שלימה בביאת המשיח ובתחיית 
המתים בעת שיעלה רצונו יתב"ש אפשר להתחזק. וכן 
הוא בכל מצב של יתומים קטנים, לא אפשר להמשיך 

 מונה החזקה בתחיית המתים.הלאה רק ע"י הא

, איך יתכן ם כאלו שיש כ"כ הרבה צרותוכן הוא בזמני
להתלהב בשבת שירה ולקרותו שבת שירה, אבל ע"י 
שמתחזקים באמונת תחיית המתים שפיר אפשר להתחזק 

 ולשיר ושיהי' שבת שירה.

 אמונת הנשים במצרים

 ]שם כ"א[ותען להם מרים וגו' 

א עונה על שאלה, וכן ק' דמשמע שהי עניי'וצ"ב לשון 
 .בלשון נקיבה להןבלשון זכר דהול"ל להם לשון 

דבשעה שהיו  11מו"ז הג"ר יעקב סניידערס זצ"ל וביאר 
במצרים, היו הנשים מאמינים באמונה שלמה שיגאלו, 
ולזה הכינו כבר אז תופים ומחולות, והיו האנשים 
תמהים ושואלים מה זה ועל מה זה, הרי אנחנו משוקעים 

יעבוד ולא נגאל שוב, ולכן עכשיו שהגיע זמן בש
הגאולה והשתמשו בתופים ומחולות לשיר, היתה זאת 
עניי' לשאלת האנשים, דעכשיו אתם רואים למה עשינו 

 הכלים האלה.
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עמוד  מזכר זאת ליעקבשנפטר מיד אחרי שביעי ש"פ בכ"ד ניסן תשד"מ 
 .קכ"ה

 רק חיי התורה מתוקים בעצם

ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי 
מרים הם וגו' ויצעק אל ה' ויורהו ה' עץ וישלח 

 כ"ה[-]שם כ"גהמים וימתקו המים וגו' אל 

דורשי רשומות היו אומרים אין  ב"ק פ"ב.ודרשו חז"ל 
מים אלא תורה שנא' הוי כל צמא לכו למים כיון שהלכו 
ג"י בלי תורה נלאו, עמדו נביאים שביניהם ותיקנו להם 
שיהו קורין בשבת וכו'. הרי דכל פרשה זה קאי על עסק 

ור למים המרים שנמתקו התורה. וא"כ צ"ב איך זה קש
 ע"י העץ.

הגאון רבי משה קרליץ הי"ד אחיו ביאר ויל"פ ע"פ מה ש
דיש לכל אחד קושיים בחיים, ורוב  12, של החזו"א

, בדברים חיצוניים העולם מנסים להמתיק את החיים
אבל החיים לא נעשים מתוקים בעצם, דבעצם הם מרים 

אבל רק שמכניס דברים מתוקים שלא יורגש המרירות, 
 ע"י עמילות התורה החיים נעשים מתוקים בעצם.

דרך הוסיף ע"ז לענין  והג"ר אליהו דיסקין שליט"א
והמשיל לטה וקפה, שמכניסים סוכר להמתיקם,  הלימוד

והמתיקות הוא דבר חיצוני שהכניס ולא בעצם, כן הוא 
ללומדי גמ' ותוס' ומשעמם להם, ולא מרגישים שום 

ות ודברי אחרונים כר' טעם, וממילא מכניסים חקיר
 של אחרונים אלחנן ור' נחום ור' ברוך בער, ועוד "רייד"

להמתיק הגמ', אולם הגמ' בעצמותו לא נעשה  כדי
צריך להתרגל וללמד ואי"ז הדרך הנכונה אלא שמתוק, 

לתלמידים שיהי' להם מתוק כל שורה גמ' ורש"י ותוס' 
רי"ש מרן הגכמו שראינו אצל רבותינו , ]כן ראינו אצל 

וכן הי' בשיעור שלו ששאלוהו הרבה  אלישיב זצ"ל,
 שאלות וניסה כל הזמן להמשיך בלימוד עצם הגמרא[

ולפ"ז א"ש דאם כ' שהלכו ג"י בלי תורה ונלאו היינו 
שהי' חסר להם געשמאק בחיים, לכן הוצרך משה 
ללמדם פרשיות של תורה וכפי שיבואר לקמן, אבל בזה 

תורה, דאם לא ילמד גם למדם הצורה איך לעסוק ב
בעמילות כדבעי, רק שירצו ללמוד בצורה שטחית עדיין 
לא יהי' להם סיפוק בחיים, ועדיין ישאלו מה נשתה, 

פרשיות של  קצתוי"ל בדרך צחות דלכן לא נתן להם רק 
כמו שבת ופרה  קשותתורה, וגם מה שנתן הי' הלכות 

ודינין שהוא חו"מ, שהם סוגיות עמוקות וקשות, כדי 
א יהי' להם ברירה ויצטרכו ללמוד בעיון רב כיון של

 שבלא"ה אין להם הרבה ללמוד, ואז יתמלא סיפוקם. 
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 שאמר כשבא פעם לגייטסהעד.קרליץ זצ"ל 
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הוסיף דלזה כ'  הרב ראובן ארי' זאהן שליט"אוידידי 
וישלך אל המים אף שאין לו חשק ללמוד אם ישליך 
עצמו לתוך הסוגיא כבר יומתק לו, וכמו מי שאינו רוצה 

שגופו חם יש סתירא וניגוד, ליכנס למים צוננים כיון 
אבל אם ישליך עצמו בבת אחת למים כבר ינעם לו שלא 
יהי' סתירא בין חמימות גופו למים הקרים, ה"נ גוף 
האדם נמשך לעוה"ז ודאגותיו ולכן ק' ללמוד, אבל אם 
ישליך עצמו לסוגיא כבר יוכל להסיח עצמו מכל עניני 

 עוה"ז. 

 אם המצוות של מרה הי' ע"מ לקיים

ם שם לו חק ומשפט ושם ניסהו ויאמר אם ש
שמוע תשמע לקול ה"א והישר בעיניו תעשה וגו' 

-]שם כ"הכל המחלה אשר שמתי במצרים וגו' 
 כ"ו[

וברש"י במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה 
שיתעסקו בהם, שבת ופרה אדומה ודינין וכו'. וביאר 

שהודיעם את החוקים ההם ולימד אותם שעתיד  הרמב"ן
 ,ב"ה לצוותם בכך ועשה זאת כדי להרגילם במצוותהק

ומשמע שכל עיקר  .כמו שלמד אברהם אבינו את התורה
לא ניתן להם רק כדי שילמדו אותם ויעסקו בהם בתור 

כ' שלא קיימו המצוות רק בשנה שני' ובחזקוני הרגל 
דמוכח כן מפרה שוודאי לא קיימו עד  הרא"םוכ"כ 

אל נכח פני אוה"מ שהוקם המשכן שהרי כ' בה והזה 
שכל מה שנצטוו במרה הי'  בגו"אוביאר  ]במדבר י"ט ד'[,

רק בע"פ ואין חיוב בתורה שבע"פ אלא לפי' התורה 
שבכתב, לפיכך באותה שעה שעדיין לא ניתנה תורה לא 
התחייבו אלא כמו האבות שקיימו את התורה. ויש 
להוסיף דזה מתאים עם מש"כ לעיל דמש"כ וילכו ג' 

מצאו מים קאי על עסק התורה, וזה הי' כל  ימים ולא
ענין מה שהורהו ה' עץ, ואם ע"ז כ' שם ששם לו חק 
ומשפט קאי על עסק התורה, ולא קיום המצוות, ולפ"ז 

דעשר מצוות  סנהדרין נו: והוריות ח:מה שאמרו חז"ל 
נצטוו ישראל במרה הכוונה ע"מ ללמוד אותם וכהכנה 

ל לא שנצטוו בתורה לחיוב גמור שיהי' במתן תורה, אב
 חיוב גמור.

במש"כ לקמן אם שמוע  והראוני אאמו"ר שליט"א
דהעוסק  ברכות ה.תשמע לקול ה"א וגו' דרשינן בגמ' 

בתורה יסורין בדלין ממנו, עד כדי שא"ל ריו"ח לר"ל 
דלמה לך לדרוש זה מקרא דאיוב הלא זה אפי' תינוקות 

שמע של בית רבן יודעין אותו שנא' ויאמר אם שמוע ת
וגו' הרי דזה כ"כ פשוט לכל מי שלומד פסוק זה דכ' כאן 

ועוד  הפנ"ידהעוסק בתורה יסורין בדלין הימנו והק' 
אחרונים דמנ"ל דבעסק התורה לבד ניצול מיסורים הרי 
כ' כאן גם קיום כל המצוות שנא' והאזנת למצותיו 

ושמרת כל חקיו, ותי' שמקרא זה נאמר במרה שעדיין 
ת אלא שקיבלו מעט מצוות כדי לעסוק לא נצטוו במצוו

בלימודם אך עדיין לא קיימם בפועל ולכן יש לדרוש 
המקרא רק לענין לימוד תורה וסיים דעדיין ד"ז צ"ע. 

כ' לתרץ קו' הנ"ל דבמכילתא  ]ובליקוטי יהודה בשם אמרי אמת

כאן  החת"סובדברי מבואר דכל הפסוק קאי על עסק התורה[ 
בקרא קאי על מי שעוסק מבואר דעיקר הרפואה שכ' 

בתורה, שפי' דעיקר הסרת המחלה הוא ע"י לימוד 
התורה דזהו עיקר הנסיון דהרי ללמד ולשמור ולעשות 
הוא כבר תוצאה ושכר למי שלומד, דהלומד ע"מ ללמד 

בכתובות מספיקין בידו ללמוד וללמד וכו' ועוד דאחז"ל 
שריב"ל הי' מיכרך עם בעלי ראתן ולומד תורה  עז:

ולא ניזוק מהם כי זכות התורה מגינה, וזהו  עמהם
שהקב"ה שם להם חק ומשפט איזה פרשיות שיעסקו 
בהם להתחלה ושם נסהו, ויאמר אם שמע תשמע בישן 
בפרשיות אלו תשמע עוד וגם תזכה והאזנת למצוותיו 
ושמרת כל חקיו כ"ז תזכה ע"י שמיעה ראשונה שהוא 

י אם עצם לימוד התורה, ועוד כל המחלה אשר שמת
יארע שאפי' מכות כאלה יהי' על האדם ואתה תלמד אתו 

אפי' חולי המתדבק כבעלי ראתן תורה לא אשים עליך, 
הרי דעיקר הברכה כאן קאי על  כי אני ה' רופאיך. עכ"ד.

עסק התורה. ומתאים עם מש"כ לעיל דהמצוות של מרה 
 ניתנו בעיקר כדי ללמוד ולעיין בהם.

דאכן נצטוו על מצוות  אולם באמת פשטות הגמ' משמע
 שבת פז:אלו והיו מחוייבים לקיימם בפועל, והוא מגמ' 

אם נסעו מרפידים להר  דנחלקו רבא ורב אחא בר יעקב
סיני בשבת או ביום ראשון, דלרבא נסעו בשבת דס"ל 
דשבת שנצטוו במרה לא כלל בתוכו איסור תחומין, אבל 

ם ד' ראב"י דאיפקדו גם אתחומין ובהכרח שנסעו ביו
ראשון, הרי דשבת של מרה חייבם לקיימו בפועל. ונר' 

הק' במה  דהט"ז יו"ד סי' א' סק"אדנחלקו בזה הפוסקים 
דדרשי' וזבחת כאשר צויתיך על שחיטה דבהכרח דהוא 
הלל"מ מסיני דאל"כ מתי נצטווה, והק' הט"ז דאולי 
נצטווה במרה דכמו דדרשי' כאשר צוך ה"א הנא' 

יבוד או"א על מרה ה"נ בעשרת הדברות על שבת וכ
שם דלא נוכל לומר שנצטוו הפלתי נימא בשחיטה, ותי' 

במרה רק במה שנוגע להם לקיימם בפועל עכשיו, אבל 
שחיטה דעדיין לא הי' נוגע לקיים, בוודאי לא ניתן להם, 

מפרה דבהכרח לא נצטוו  בחי' חת"ס שבת פז:והעיר 
ן כדי דעיקר המצוות ניתמנחלת יעקב לקיים מיד, והביא 

ללמדם ולא לקיימם מיד, וזה כפי שדקדקנו מרש"י 
 ורמב"ן ועוד מפרשים, וא"כ עדיין ק' קו' הט"ז. 

והנה אי נימא דבאמת לא קיימוהו בפועל עדיין יתיישב 
במה דאמרי' שבת  קו' התוס' שבת שם ד"ה כאשר צוך

 שבת ראשונהאר"י אמר רב אלמלא שמרו ישראל  קיח:
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רי שבת דמרה הי קודם, וכו' דקאי על שבת דמן ה
ולהנ"ל א"ש דעדיין לא נצטוו לקיימו עד פ' המן, אלא 
דשפיר הקשו התוס' בסוגיא שם דמבואר דאכן היו 
מחוייבים לקיימם בפועל, אבל אולי יש בזה באמת מח' 
בגמ' ודעת רב דלא נצטוו לקיימם בפועל, ועד"ז כ' 

לתרץ שי' רב, דס"ל דלעולם לא נצטוו על שבת  חת"ס
בביאור הא דשם שם לו  במכילתאה, דהרי נחלקו במר

חק ומשפט דלר"א המודעי קאי על עריות וא"כ לא ידעו 
 על שבת כלל.

 השבתות של פרשת בשלחציווי 

שם שם לו חק ומשפט וגו' והכינו את אשר יביאו 
וגו' ויהי ביום השישי וגו' הוא אשר דבר ה' וגו' 

 –"ג ]שם וט"ז ד' כראו כי ה' נתן לכם את השבת 
 כ"ט[ 

הנה למתבונן היטב בפ' בשלח יראה שיש לנו כאן כמה 
שלבים בציווי של שבת. וגם יש כמה ימי שבת שנתבאר 

 בתורה מה שעשו בהם.

הנה אחרי ג' ימים אחר שביעי ש"פ שהי' בכ"א ניסן  
הגיעו למרה, ושם שם לו חק ומשפט, ולא נתפרש על 

 ריות ח:סנהדרין נ"ו: והומה קאי, וכבר הבאנו מגמ' 
דקאי ג"כ על שבת, אולם אינו דבר מוסכם  ושבת פז:
י"א דקאי על עריות ולא על שבת, וגם על  דבמכילתא

הצד דקאי על שבת, נתבאר לעיל דיתכן שלא נצטוו 
לקיימו בפועל רק ניתן להם כדי לעסוק בהם בתור עסק 
התורה. וגם על הצד דנצטוו על שבת נחלקו רבא וראב"י 

מין דלרבא לא נצטוו ולכן היו יכולין אי נצטוו על תחו
לנסוע מרפידים למדבר סיני בשבת, ולראב"י איפקד 

הראשונים אתחומין ובהכרח דנסעו רק ביום ראשון. וכ' 
דאי תחומין דרבנן בהכרח דהנושא  ]תוד"ה אתחומין ועוד[

הוא איסור הוצאה, דבשעת הנסיעה יש הוצאה, ולרבא 
כ' דגם  ' הרא"ש וחי' הר"ןורמב"ן ותו]לא נצטוו על הוצאה. 

אי נימא דכוונה תחומין ממש צ"ל דנכלל בזה הוצאה דאל"כ איך 
נשאו את כליהם אלא שדחו שנתנוהו על חמוריהם ועדיין לא 

 נצטו על מחמר שהוא רק לאו או שהוציאו בשינוי[

והנה במרה ואילם היו כעשרים יום עד ט"ו אייר וא"כ 
 הי' להם כמה שבתות לשמור.

שנסעו מאילם והגיעו למדבר סין  ט"ז א'[צינו ]אח"כ מ
דאותו יום שבת הי'  שבת פז:בט"ו אייר, ונתבאר בגמ' 

]ע"פ החשבון דיצ"מ הי' ביום חמישי[ ונמצא לפ"ז 
דנסעו בשבת, והגמ' לא עושה עסק מזה, דיק' לראב"י 

או"ז דאיפקד אתחומין איך נסעו בשבת, וכבר הק' כן 
ותי' הרא"ם דרק  ]ט"ז א'[ם רא"]ח"ב הל' שבת סי' פ"ד[ 

הגיעו למדבר סין בשבת אבל התחלת הנסיעה הי' בע"ש 

באופן שהלכו פחות מתחום שבת, אולם עדיין ק' 
דאולי  חת"ס בחידושיו לשבת שםמאיסור הוצאה ותי' 

לא פרקו המשאות עד מוצ"ש והבהמות עשאו הנחה בלי 
עקירה. ובשפ"א המובא להלן מבואר דאכן נסעו בשבת 

 הי' ע"פ הדיבור. אבל

הנני אח"כ מצינו בתחלת פ' המן שהקב"ה אומר למשה 
, וזה ממטיר וגו' והי' ביום השישי והכינו את אשר יביאו

הפעם הראשון שכ' איזה רמז על שבת, ולא כ' כלל דקאי 
על יום שישי בשבוע, דאולי קאי על יום ו' לירידת המן 

כאן ואם התחיל המן באמצע שבוע, לא נדע בכלל שכ' 
 החת"ס בחידושיוציווי להכין לש"ק וכבר העיר בזה 

, וכ' דאכן התחיל המן רק באמצע השבוע לשבת שם
וכוונת הקב"ה הי' ליום שישי בשבוע אבל הם סברו 
דקאי על שישי לירידת המן, ולכן הי' הפתעה בשבילם 
דכשהגיע עש"ק לקטו ממילא לחם משנה בלי כוונה 

משה דכוונת הקב"ה ולכן הגיעו למשה ואז אמר להם 
הי' על עש"ק ולא סתם יום שישי. עכ"פ נראה מזה דאין 

 כאן ציווי מפורש על שבת והלא דבר הוא.

אח"כ כ' ויהי ביום השישי לקטו לחם משנה והגיעו 
למשה, ואז אמר להם משה הוא אשר דבר ה' שבתון 
שבת קודש לה' מחר את אשר תאפו אפו ואת אשר 

אכלהו היום וגו' והי' ביום  תבשלו בשלו וגו' ועוד אמר
השביעי ויצאו מן העם ללקוט ואז כעס הקב"ה, ואמר 
למשה עד מתי מאנתם וגו' ראו כי נתן לכם השבת ע"כ 
הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומים שבו איש תחתיו 
אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. הנה הוסיף כאן 
 הקב"ה הסבר למה אמר להם להכין ביום השישי, גם
הוסיף ענין מתנת שבת וכפי שיבואר להלן בשם שפ"א, 
גם הוסיף להם הא דשבו איש תחתיו וגם הא דאל יצא 

 איש ממקומו.

ויש להדגיש דלא ברור אי הציווי להכין לשבת והציווי  
לא לצאת ממקומו נאמר על אותה שבת דלנתבאר בצד 

מש"כ ויהי ביום השישי  כאשר בתוס' שבת פז: ד"האחד 
אשר תאפו אפו וגו' ויניחו אותו עד הבוקר הוא וגו' את 

שבת ראשונה, ואז אמר להם ששת ימים הבאים 
תלקטוהו וביום השביעי שבת לא יהי' בו, ומש"כ ויהי 
ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט הי' בשבת שני של מן 

בתוס' ואז נאמר להם הא דאל יצא איש ממקומו, אולם 
ם תלקטוהו היינו ס"ל דמש"כ ששת ימי שם בד"ה כתיב

ובחת"ס כ' בשם נחלת שהי' לכם כבר ללקוט ו' ימים. 
דמוכח כן דאל"כ יצא מלחמת עמלק בר"ח סיון  יעקב

 וזה א"א.
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והנה אי נימא דכבר נצטוו לשמור שבת בפועל במרה, 
א"כ לא נתחדש להם כלום בפ' המן דהרי בלא"ה היו 
צריכים להכין ולאפות ולבשל לפני שבת, גם לא היו 

ולים לצאת ממקומן ללקוט המן דהרי בין כך כבר היו יכ
ובשלמא אי נסבור  מצווים על הוצאה, ומה נתחדש להם,

דתחומין דרבנן, ואז נצטרך לפרש בדברי רבא דלא 
איפקד אתחומין דאין כוונתו על תחומין רק על הוצאה 
וכדכ' תוס' וכל הראשונים בשבת שם, וא"כ א"ש 

מו איסור הוצאה, דנתחדש להם באל יצא איש ממקו
דלמ"ד תחומין דרבנן הכוונה  בעירובין יז:וכדמפרשי' 

איש ממקומו,  יוציאבאל יצא איש ממקומו הוא אל 
והגם דמבואר בגמ' דס"ל לרבא דגם אחרי פ' המן לא 
היו מצווים ע"ז עד שהגיעו לסיני, נצטרך לומר כדכ' 

דאיסור זה ללוקטי המן נאמר,  רמב"ן ורשב"א שבת ב.
דרק לענין לקיטת המן נאמר איסור הוצאה, אולם היינו 

חידש מה"ט דכל עיקר  תוס' שבת שם ד"ה אתחומים
איסור זה נקבע כאן רק אחר מ"ת שנצטוו על הוצאה 
אולם באמת לא נצטוו עדיין על הוצאה וא"כ עדיין לא 

 נתחדש להם כלום באיסור שבת.

והנה אי שמרו שבת כבר ממרה, נמצא דכבר מכמה ימים 
י שביעי ש"פ התחילו לשמור שבת, וא"כ שמרו אחר

כבר כמה שבתות עד שבת של מן דהרי המן התחיל 
לרדת רק מט"ז אייר, דהרי בט"ו אייר הגיעו מאילים 
למדבר סין כמפורש בקרא וממחרתו התחיל המן 
וכמבואר בגמ' שבת שם ממש"כ ובוקר וראיתם את 

אשר, התוס' שם פז: ד"ה ככבוד ה', וא"כ תק' טובא קו' 
דעליו אמר רב  שבת ראשונהדלמה שבת של מן נקרא 

אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה לא  בשבת קי"ח:
שלטו בהם אומה ולשון, שנא' ויצאו מן העם ללקוט 
ואח"כ ויבוא עמלק, והרי כבר שמרו כמה שבתות לפני 
זה ועכ"פ השבת הזה שנסעו מאילים דט"ו אייר הרי חל 

זו שחיללו הי' שבת  בשבת כמבואר שם, ועוד דשבת
שלישית אי נפרש דכשמשה אמר ששה ימים תלקטוהו 
וביום השביעי וגו' הי' כוונתו לשבת הבאה והחילול 

 בתוס' מהרש"לשבת הי' רק אז ולא בשבת זה, עי"ש 
 ]עי' לעיל מש"כ על קו' זו[ ומהרש"א.

תי' דשבת ראשונה קאי על מה שנצטוו במסויים  ובפנ"י
, דעיקר שכר ועונש דשבת הוא על הוצאה דלקיטת המן

על הוצאה שצריך זהירות יתירה וע"ז גזר נחמי', וצ"ב 
הרי למ"ד דאיפקד אתחומין כבר נצטוו גם על הוצאה 
לפני זה, ובפרט לפנ"י בעצמו דס"ל שם דגם למ"ד לא 
איפקד אתחומין מ"מ אהוצאה נצטוו, ומה שנסעו 
מרפידים בשבת יתכן שהוליכו הכל על בהמתן או 

או ע"י שינוי וא"כ לא נתחדש כלום במן בענין שנש
 הוצאה אי לא דכוונתו דסו"ס קיבלו ציווי מפורש ע"ז.

תי' דבפ' המן הי' זה לנסיון חדש שנא' למען  ושפ"א
אנסנו ולכן אם שמרו שבת זה שהי' לנסיון הי' נגאלין, 
עוד תי' דאותה שבת שנסעו מאלים כיון דסו"ס נסעו 

ר ולא נקרא חילול שבת מ"מ בשבת אף דהי' ע"פ הדיבו
לא נקרא שמירת שבת. הרי נקט השפ"א דהגם דאיפקד 
אתחומים מ"מ נסעו מאלים בשבת כיון שכך הי' ע"י 
הדיבור אולם כבר הבאנו לעיל מד' הרא"ם וחת"ס דלא 
חיללו שבת בזה, דהנסיעה מאילים הי' בע"ש ורק הגיעו 
למדבר סין בש"ק באופן שהלכו פחות מתחום שבת, 

ענין איסור הוצאה צ"ל לא פרקו המשאות עד מוצ"ש ול
והבהמות עשאו הנחה בלי עקירה, וא"כ אכתי יהי' נקרא 
ששמרו שבת, וכבר עמד בזה בחת"ס שם ותי' דמ"מ 
כיון שעשו עם כל מיני התירים לא מקרי בזה שמירת 

 שבת שלא יהי' אומה ולשון שולט בהם. 

כמה שבתות דהרי הי'  הנחלת יעקבאלא דעדיין ק' קו' 
 החת"סמעת שהגיעו למרה לפני שנסעו למדבר סין, ותי' 

דהוצאה דעני ילפי' מאל יצא  בתוס' שבת ב.למה שנתב' 
איש ממקומו דמן א"כ במרה רק נצטוו על הוצאה 
דבעה"ב ובמן נתחדש הוצאה דעני, א"כ לא נגמרה 
הציווי של שבת עד אחר הציווי דאל יצא איש ממקומו 

אילו שמרו ישראל שבת אחת וזה הי' ורק אז הי' בכלל 
 נקרא השבת הראשונה. 

]בספרו שלמי ואא"ז הג"ר דוד פרידמן זצ"ל א"ד צעהלים 

תי' דקודם מ"ת  דוד והובא משמו במשנה שכיר מועדים שבת[
ואחר מ"ת נתחדש ענין  בגוףהי' גדר שביתת שבת רק 

, וא"כ כל השבתות שלפני מ"ת נקראים בנפששביתה 
בגדר אחר של שבת שהוא רק שביתה  ראשונה שכולם

בגוף, ובזה הסביר מש"כ אלמלא שמרו ישראל שתי 
שבתות מיד נגאלין היינו דשבת ראשונה דקודם מ"ת 
כבר שמרו ]עכ"פ רובם או שאר השבתות[ כיון שהי' רק 
 על שביתה בגוף, אבל עדיין לא שמרו השביתה הבנפש. 

בשבת פרשת המן נתחדש שכל ההשפעות 

 "ק הוא ע"י ש

וכן ליישב למה נראה דעיקר  והנה ליישב כל השאלות,
פרשת המן מתלי תליא בקדושת שבת כמ"ש ברש"י 

]על קושיא זו נמצא בקובץ עיון הפרשה בראשית דקדשו במן, 

נראה לענ"ד ע"פ מה שנביא לקמן  לערך כ"ה תירוצים[
ליישב קו' התוס' הנ"ל דבפ' המן  שפ"א עה"תבשם 

לכם את  נתן ת, שנא' ראו כי ה'בשב המתנהנתחדש ענין 
יום השבת וכו' דכאן ניתן להם התקשרות ודביקות 
בקדושת שבת בבחינת ראיי', ולזה נתחדש כאן ענין 

לשבת דהנותן בעין יפה נותן שנותן גם הדרך ההכנה 
והצורה איך לזכות למתנה, א"כ י"ל דנכלל בזה גם הא 
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 ה"קבזודכל ברכאן דעילא ביומא שביעאה תליין וכמ"ש 
כיון דבשבת נמצאים על שלחנו של הקב"ה,  שמות פח.

לכן פ' המן תליא בקדושת שבת דעיקר השפעת המן בא 
 רק ע"י קדושת שבת.

וא"כ י"ל דגם אי נימא דהיו חייבים לקיים כל הלכות  
שבת פרטי' ודקדוקי' מ"מ כיון שלא הי' עדיין בגדר 
מתנה, א"כ מה שהיו צריכין לבשל ולאפות לשבת הי' 
רק בגדר היכי תמצי כדי שיהי' להם מה לאכול וכמו 
שהבאנו לקמן ע"פ כמה ראשונים, ומי שכבר הי' לו 
לאכול לא הי' סבה להכין ובפרט במן יתכן שלא הי' כלל 
צורך להכין כיון דאפשר להרגיש בו כל הטעמים, אבל 
עכשיו שקיבלו המתנה של שבת רצה הקב"ה שיכינו 

' המן לא אמר להם כלום לש"ק ולכן בתחלת דבר ה' בפ
דזה והכינו את אשר יביאו מאיסורי שבת רק דבר אחד 

הי' עיקר הנפק"מ בשבת זו, וזה מה שאמר להם משה 
הוא אשר דבר ה' את אשר תאפו וגו' היינו זה דבר ה' 
 המחודשת עכשיו זה גופא שיאפו ויבשלו לכבוד ש"ק,
רק כיון שהי' אלו שיצאו ללקוט א"כ לא הבינו כלל 

דל המתנה שנתן להם הקב"ה, שמונח בזה שכל גו
ההשפעות טובות מונחות בשבת וכל ברכאן דלעילא 
ביומא שביעאה תליא, ולא רק שיש איסור ללקוט מצד 
מלאכת שבת רק שאין צורך כלל, ואדרבה עצם זה 
שאינו יוצא ללקוט זה גופא גורם להשפעת המן במשך 

ם בגדר ששת ימים, וזה אמר הקב"ה ראו כי ה' נתן לכ
מתנה וזה גופא הטעם שנתן לכם ענין ההכנה, וכמשנ"ת 

 שם בשם שפ"א.

 עיקר קדושת שבת תליא במלאכת הוצאה

ובזה נבין מה נתחדש כאן בענין מלאכת הוצאה דהרי 
ממש"כ אל יצא איש ממקומו ילפי' לאיסור הוצאה 

ולזה אל יצאו איש ממקומו דאיסור  עירובין יז:כמבואר 
שאין מקום להשתדלות כלל, כיון הוצאה דכאן מרמז 

שעכשיו אתם נמצאים ברשותו של הקב"ה הממציא לכם 
בחי' תמיד פרנסה ואין לכם לצאת ממצב זה. וכעין זה כ' 

דנראה דע"י שמירה ממלאכת  הרי"ם בתחלת מס' שבת
הוצאה בזה גופא נראה להם קדושת שבת, דמקום 
ישראל הוא מקום השביתה והנייחא, וא"כ כל מלאכה 

חלול שבת הוא שיוצא ממקומו ממקום קדושת ישראל ו
הדבקים במקום המנוחה ולכן נאמר על איסור הוצאה 

, וכן נקט יוציאאיש ממקומו ולא כ' אל  יצאלשון אל 
 הוצאותהשבת ולא  יציאותהתנא בתחלת מס' שבת 

למה התחיל התנא  התוס' שםהשבת, ומיושב קושית 
פני כל מלאכת באיסור הוצאה, כיון דלאו זה הוקדם ל
ולזה יש מסכת שבת ובזה נכלל עיקר קדושת שבת, 

 שלימה מס' עירובין שהוא הרחבה על מלאכת הוצאה.

לא הוזכר מכל ל"ט  בהושענות לשבתובזה מיושב למה 
"דורשת משאת מלאכות שבת רק איסור הוצאה ותחומין 

שבת הקובעת אלפים תחום שבת ומשיבת רגל בשבת וכו' 
 הפנ"יויתכן דזה עומק דברי  בשבת" פורטת ארבע רשיות

שהבאנו לעיל דשבת ראשונה קאי על מה שנצטוו 
במסויים על הוצאה דלקיטת המן, דעיקר שכר ועונש 
דשבת הוא על הוצאה שצריך זהירות יתירה וע"ז גזר 
נחמי', והקשינו הרי למ"ד דאיפקד אתחומין במרה כבר 

גדר הי' שם איסור הוצאה, ולדברינו ניחא דשם הי' ב
איסור בעלמא על מעשה הוצאה אבל כאן נתחדש 
העומק של הוצאה שזה גדר יציאה ממקומו וקאי על 

]ויתכן דיש בזה הרבה נפק"מ הגברא ולא על החפץ 
בלומדות בגדר מלאכת הוצאה עי' ילקוט שיעורים למו"ז 

 הג"ר בנציון זצ"ל בתחלת מס' שבת[

ולפ"ז א"ש דזהו השבת ראשונה האמיתי שהם תחת  
ועיקר הא דלא הי'  שליטתו של הקב"ה ועל שלחנו,

שולט עליהם אומה ולשון נובע ממה שנמצאים תחת 
שליטתו של הקב"ה ועל שלחנו. אבל שבתות הקודמות 
הי' בגדר מצווה בעלמא כמו שאר מצוות ולכן לא הי' בו 

 כדי להשליטם על כל אומה ולשון.

 פרשת המןגודל ענין 

ד גדול לכלל ישראל לחזק היה יסו פרשת המןהנה ענין 
אמונם ובטחונם בהקב"ה וצ"ב הרי בקריעת ים סוף כבר 
הגיעו לשיא האמונה בהקב"ה, עד כדי שראה שפחה על 
הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, ומה שייך להוסיף 

 יותר בזה.

הות ו, שגם מי שיש לו השגות גבאולם הדברים פשוטים
יום יום, ויש  באמונה וגילוי שכינה, מ"מ כשמגיע חיי

 לזה נסיונות ודאגות ואינו יודע מנין יהי' לו פרנסה, צריך
וע"ז בא פרשת המן ללמדנו  לימוד ועבודה מיוחדת.

יסודי הבטחון, שהקב"ה הוא זה שמכין מזון לכל 
בריותיו, ולכן צריך לחזור על פרשת המן כל יום, וזה 
סגולה שיהי' לו פרנסה בשפע כיון שחיזק עצמו 

 בבטחון.

 סגולת אמירת פרשת המן

כתוב שטוב לומר פ' המן  בשו"ע סי' א' ס"ד והנה באמת
כדי שיאמין שכל מזונותיו  ובמשנ"ב סקי"ג שםכל יום, 

דהאומר  ברכות ירושלמיבאים בהשג"פ, והביא בשם 
 ,מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו פרשת המן כל יום

נין אמירת שמאריך בע שבט מוסר פרק מ' אות י']וראה עוד בספר 
למה פעמים גם אם אומרו לא רואה ישועה וזה ביאור על  פ' המן

העיר שלא נמצא  בערוה"ש סכ"דאולם עניני סגולות[  לכ
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בירושלמי כן וכתב לבאר הטעם שאין נוהגים לאומרו 
מפני שהרבה נזכר בה תרעומות בנ"י כמ"ש שמעתי את 
תלונות בנ"י, וגם מבואר בפ' בהעלתך שהוציאו דבה על 

דהי' להקב"ה טענות על  ]שמות פ' כ"ה[ובמדרש המן, 
שלא ביקשו רחמים לפניו ע"ז והקב"ה לא רצה מהם גם 

 בשערי הלכהשירה על המן כיון שבא ע"י תרעומות, וכן 
לא הי' אומרו.  שהאריז"להביא  ומנהג או"ח סי' פ"ד

 ]אולם ראה להלן מש"כ בביאור ענין התלונות[

לומר פ' המן כל יום אולם למעשה כבר נהגו רבים 
 חי' הביא בשם ובליקוטי יהודהבשביל סגולה לפרנסה, 

עלה בלבו מחשבה לחדש כל  הרי"ם דבר"ח ניסן תרי"ב
יום דבר בפ' המן וממילא הפרנסה שיזמין לו הקב"ה 
יהי' מהתורה הקדושה כמ"ש חז"ל פרנסה כל יום שנא' 
האלקים הרועה אותו מעודי עד היום הזה וכן אמר הלל 

וך ה' יום יום, ובכל יום יש התחדשות. ויש להוסיף בר
דלכן פ' המן הוא המשך למה שהי' במרה ע"פ מש"כ 

דמה שהלכו ג"י  שפתי צדיק אות נ"ג בשם חי' הרי"ם
ולא מצאו מים היינו שלא נעשה תורה ממעשיהם כאשר 
הי' מקודם בקרי"ס שירה ולכן נתקן בשבילם קריה"ת, 

ה, וא"כ בזה גופא נגרם ובכלל זה שמכל דבר יעשה תור
שמענין המן יעשה פרשה בתורה ועי"ז יהי' למשמרת 
לדורות, שגם אנו כשנעסוק בפרשה זו נוכל למשוך 

שהי' להקב"ה  ולענין טענת הערוה"שמאותה השפעה. 
טענות עלינו על שבאנו בתרעומות ולא בתפלה ולזה גם 

י"ל דאנו מתקנים ד"ז אינו רוצה לשמוע שירה על המן, 
ואומרים יה"ר שאנו מקדימים להתפלל להקב"ה  בזה

מלפניך וכו' שתזמין פרנסה וכו' ולאחרי' אנו מודים 
ומשבחים להקב"ה אתה הוא ה' לבדך וגו'. וגם 

 מתפללים עוה"פ יה"ר מלפניך וכו'. 

 סגולתה ביום ג' בשלח 

 הרה"ק ר' מנחם מנדלולאחרונה נתפרסם מאד בשם 
וחד ביום ג' פ' בשלח לקרוא פ' המן במי מרימנוב זי"ע

וכבר הביא בלוח דבר בעתו שבירר אצל כמה יהודים 
מיוצאי רימנוב ואמרו שמעולם לא שמעו ולא ידעו זאת 

אולם באמת עדיין יש 13גם מלפני מלחמת עולם השני', 
החסיד הישיש ר' לזה מקור קדום כפי שהי' מספר 

ונדפס  עקיבא'לע גאנז זצ"ל זקן המלמדים בקרית יואל
שכשלמד אצל רבו  אמר רבי עקיבאשלו ונטרס גם בק

הי' פעם הג"ר שלמה יהודה וויינברגר זצ"ל הרב מפאיע, 
 מרבו הרה"ק ר' שלוםאחת יום ג' פ' בשלח ואמר ששמע 
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והגרב"ש שניאורסון זצ"ל ר"י טשעבין ובקונ' כנגן המנגן בשם מרן 
שפקפקו על מקור הסגולה של ג' בשלח כי כל הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 

 דוקא באמירתה כל יום. מקור הסגולה הוא

 הדברי יחזקאלשאמר בשם אביו  מסטרופקוב זי"ע
שמקובל אצלו שביום ג' בשלח מסוגל לומר משינעווע 

מ"מ מרימנוב. פ' המן שמו"ת אבל לא אמרו בשם הר
הביא בשם הרב מפאיע  בילקוט מנחם בליקוטיםאולם 

ששמע מר"ש מסטרופקוב שהי' רגיל לאומרו בשם 
רמ"מ מרימנוב וצ"ע. ויתכן שקשרו זה לרמ"מ מרימנוב 
כיון שהי' עיקר עסקו תמיד בפ' המן וידוע שדרש על 
פרשת המן כ"ב שנה גם בכל ימות השנה וכפי שנדפס 

, וכתבו שעי"ז בספר מנחם ציוןקצת מתורותיו אלו 
 המשיך שפע רב בעולם. 

 יתכן כשם שבמעמדות ליום ג' ומה שדוקא ביום שלישי
שהיו מתפללים על הולכי מדבריות  כז: בתעניתמבואר 

כיון דאז נתגלה היבשה הרי דיום זה מסוגל למה שנברא 
ביום זה, א"כ ה"נ נבראו ביום זה הצמחים והאילנות 

והפרנסה לאדם, ולכן יש להתפלל  והפירות שהם המזון
ומה שמיוחד בפ' בשלח א"צ להסביר כיון  עלי' היום.

דכבר הרחבנו כמ"פ דקריאת הפרשה מעורר עניני 
הפרשה, עי"ל בדרך צחות כיון דעיקר השפעת המן בא 
מכח קדושת שבת קודש כמבואר בזוה"ק והרחיב בזה 
השפ"א כמו שהבאנו לקמן דלכן פ' המן ניתן ביחד עם 
קדושת שבת, וההכנה לשבת מתחיל מיום רביעי לכן 
לפני יום רביעי כבר יש להתעמק בפ' המן ועי"ז יהי' בג' 
ימים הבאים עם הלימודים של פ' המן ואז יזכה בש"ק 

 14 להשפעות פרנסה.

גם אי לא יהי' ברור המקור לזה, אבל עצם זה הנה ו
שרבבות עמך בית ישראל עוסקים בפרשה זו ביום זה, 

אבל העיקר בזה כמ"ש  נתוסף הכח והסגולה בזה. בוודאי
המשנ"ב הוא להשריש בקרבו שפרנסה מן השמים 

   והמרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר.

 תלונות בנ"י לפני המן

 ]שם ב'[וילונו כל עדת בנ"י וגו': 
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ובש גדול בלי גשם ופתאום באמצע הלילה השתנה מזג האויר שלישי י
ת טרם יקראו שביום ריבוי עצום של גשמים בימים הבאים, בבחינוהגיע 

רבים מישראל מבקשים על פרנסה וגשם הוא בחינת ירידת שלישי 
 רעמיםה קולות חזקים של יויוזה בלהשפעת פרנסה וחיות לעולם, והי' 

יחלימהו ה' ] ון שליט"אמורינו הגה"צ ר' מתתיהו סלומברי ע"פ ד
ם לכך יבני אדם ראוי רוצה להביא גשם ואין הפעמים הקב"ד [וירפאהו

 אזקצת הכנעה לאדם ו שגורםב בללזה מביא רעם שמפשט עקמומיות ש
בא הגשם, לכן י"ל דגם חילוני וכופר גמור כששומע רעם אדיר מרגיש 

יחד כ"כ מהקולות, והקב"ה פחד וכדמוכח מפרעה שפקצת הכנעה ו
 בטובו רוצה להשפיע גם להם גשם לכן מקדים רעם, וזה גם להזכירם

של ארץ  הוא השליטמי  כעת זע"ז תנצחיםמתוך כדי שהם רבים ו
רם לרגע מי הוא הבעה"ב האמיתי, ועוד יבוא הקב"ה מזכילזה  ,ישראל

ו' שמים וגו' לפני ה' כי בא לשפוט הארץ וגיום ויתקיים בעז"ה ישמחו ה
  .האמיתי שפתאום יגיע הקב"ה לעולמו וכולם יכירו מי הוא הבעה"ב
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הנה חזינן דלפני הורדת המן הי' תלונות בנ"י, ומשמע 
להם המן  פשטי' דקרא לקמן דרק ע"י התלונה הי'

"ובקר וראיתם את כבוד ה'  ]פסוק ז'[שנאמר לקמן 
הרש"ר ]אולם בפי' אשר על ה'" בשמעו את תלונותיכם 

ממטיר לכם מן השמים, דהקב"ה הי' הנני דקדק ממש"כ  הירש
מוכן מיד להוריד המן, וזה"פ הנני, דלא בעקבות התלונות בא, 

להם מן,  אלא באותה עת שהתלוננו כבר הי' הקב"ה מוכן להוריד
גם בלי שמשה יפנה אליו בתפלה כמקומות אחרים, ומש"כ אח"כ 
ובקר וגו' רבותא קמ"ל דהגם דהתלוננו מ"מ הקב"ה ימלא 

 בקשתכם דלא יחשבו שאין להם זכות[

ותמוה שכל פרשת המן שיש לנו הגיע רק ע"י תלונות, 
עה"פ נדרשתי  ]כ"ה ד'[ מדרשהכבר הבאנו דברי ובאמת 

יש טענה על כלל ישראל שהי'  ס"ה[]ישעי' ללא שאלו 
להם לבוא למשה ולומר לו הוי יודע שנשלם אותו הבצק 
ולא במריבה, וכיון שהלינו הי' צריך שיצא הכעס 
עליהם, אבל הקב"ה לא עשה להם כך, ואמר הקב"ה 
דהי' להם כיון שכלתה העוגה לעמוד ולבקש רחמים 

. מלפני, אלא עמדו ושפכו תרעומות ומ"מ הנני על המן
]וכבר הבאנו לעיל ד' ערוה"ש דלכן לא נהגו לומר 

 15 וצ"ע כנ"ל מה יש לנו ללמוד מזה.פרשת המן[ 

וי"ל, דהתורה בא ללמדנו שבל יאמר אדם איננו ראוי  
לפרנסה מהקב"ה, כיון שאין אני מתפלל כראוי ולא 
בוטח כראוי קמ"ל דלעולם רחמנותו של הקב"ה על 

שיתפלל ויבטח בו. אלא שהקב"ה באמת רוצה  ,בריותיו
 ]פסוק לב[בסוף פ' המן  חכמה המשךויש לצרף דברי 

"למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר 
בהוציאי אתכם מארץ מצרים" וכתב דבא ללמדנו, שלא 
יאמר אדם שלא מגיע לי פרנסה כיון שאיננו בן תורה, 
לזה אמר הרי האכלתי אותם מן בהוציאי אותם ממצרים 

 א קיבלו את התורה.אף שעדיין ל

 עיקר המן לנסותם במדת הבטחון

ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי 
 [']שם ד: אם לא

וברש"י, דהיינו לראות אם ישמרו המצוות התלויים בו, 
דכ"ז ממדת הבטחון, דאם לא יותירו למחר כלי יקר  'ופי

הרי הם שלמים במדת הבטחון, דמי שיש לו פת בסלו, 
ה אוכל למחר ה"ז מקטני אמנה, וכן אם לא ואומר מ

                                                           
כ' הא דלא מפורש בקרא שהי' טענה עליהם  ובספה"ק תפארת שלמה 15

עמדי  ןמה תריבו"ם אמר להם משה ע"ז משא"כ לקמן י"ז ב' לענין המי
" כיון דשם אמרו לו בלשון יחיד למה זה העליתנו מה תנסון את ה'

, היינו שכל אחד חשב רק על להמית אתי ואת מקני בצמאממצרים 
עצמו, וכן במתאוננים כל אחד עמד בפתח אהלו ובכה למשפחותיו, 

ל הקהל להמית את כוגו'  אבל כאן כ' בלשון רבים כי הוצאתם אותנו
שכל אחד חשב על כלל הציבור שהם רעבים ולזה הקדים  הזה ברעב,

לשון חשיבות, וזה כלל גדול שתמיד  כל עדת בני ישראלוילונו 
 כשמתפלל על צרת עצמו יחשוב גם על אחרים. 

ילקטו בשבת הרי הם בטוחים שמה שלקטו אתמול 
יספיק גם למחרת, ונמצא דעיקר צורת המן באופן זה הי' 
כדי לנסותם במדת הבטחון. ]ויש נדון אי זה הי' העיקר 
סבת ירידת המן, או שעיקר סבת ירידת המן הי' כיון 

בצורה כזאת עם  דהיו צריכים לאכול, אבל הא דירד
 ציווים אלו זה הי' כדי לנסותם במדת הבטחון[

זהו הטעם למה  וכ"ז הוא לימוד לפרנסה לדורות, 
הקב"ה לא נותן פרנסה מסודרת לאדם שידע בוודאות 
מהו פרנסתו לשנה הבאה, כיון שה' רוצה לנסותו לראות 
האם יבטח בהקב"ה ויתפלל אליו והאם יגנוב ויגזול 
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 הכנה לשבת יהי' בשמחהה

והכינו את אשר יביאו והי'  והי' ביום השישי
 ]שם ה'[ וגו'  משנה

יל"ע למה כתוב והי' לשון שמחה, ויל"פ דמי שמכין 
לש"ק בשמחה ולא כועס כשמשהו לא הולך כפי מה 
שרוצה, אז יזכה שישרה ברכה במה שמכין וזה ישפיע 

והי'  שפע פרנסה על כל השבוע. וזה"פ אם יהי' בחי'
 אז במה שיכין ישרה ברכה והי' משנה. ביום השישי

 ביאור ענין לחם משנה בשבת

ויהי ביום  ]שם ה'[והי' משנה על אשר ילקטו וגו' 
 ]לקמן פסוק כ"ב[ השישי לקטו לחם משנה וגו'

ילפי' מכאן דחייב אדם לבצוע על שתי  ובשבת קיז:
ככרות דכתיב לחם משנה, ורב כהנא סבר בצע רק על 

ורק נקט תרתי בידי' כיון דלקטו כתיב. והנה נחלקו  חדא
הפוסקים אם זה ילפותא גמורה וא"כ לחם משנה הוא 

סי' ] הט"זדאורייתא וכש"כ ג' סעודות שבת, וכן דעת 

או  מ' שמסכים כן[ תרע"ח סק"ב ובשו"ת חת"ס או"ח סי' מ"ו
כמבואר ]דזה רק אסמכתא בעלמא, וכן דעת רוב פוסקים 

 ד"ה אין לו ובשעה"צ סי' רע"א סקי"א[ ' רס"גבביאור הלכה סי

ועיקר ענין לחם משנה מבואר, דזה ברכה מיוחדת 
לשבת, שכפל הלחם לכבוד שבת כמבואר ברש"י לקמן 

עה"פ על כן ברך את יום השבת ויקדשהו  ]כ' י"א[
וקדשו  ברכו במן לכופלו בשישי לחם משנהופירש"י "

 הכהן אהרןידידי הרב במן שלא הי' יורד בו" והעיר 
דבשלמא הא דקידשו במן מובן דלא  ארנטרוי שליט"א

ירד בו, אבל הא דקיבלו ביום שישי כפול אין כאן ברכה 
מיוחדת כלל, כיון דלחם א' הי' בשביל יום שישי ואחד 
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רתי דאילו במעשיו של אדם רק בבטחון, וזהו הנסיון לראות הילך בתו
ך יקבל פרנסה כ"ז הי' תולה במעשיו לא הי' בחירה אבל כיון שבין כ

 שיש לו בטחון כבר אפשר לנסות אותו אם ישמור שאר המצוות.
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בשביל שבת ואין כאן כפילות כלל, רק מה שהיו אמורים 
לקבל בשבת קיבלו כבר בע"ש ואיך שייך לעשות זכר 

ה שאין כאן ברכה בעצם, ומה גם דבמדבר ללחם משנ
גופא לכ' בשבת לא אכלו כפול כלל דכבר אכלו הראשון 
בע"ש, רק דבעת הלקיטה הי' כפול וכשי' רב כהנא אבל 
מה זה שייך לשבת הרי בעצם היו יכולים ללקוט בזה 
אחר זה. ובשלמא אי הילפותא הוא בגדר אסמכתא, 

ילפותא  אפש"ל דבאמת ל"ש ללמוד משם אבל אם זה
 קשה.

 [תרל"ב]אמת  השפתבהקדם דברי  והנראה בעז"ה 

להקשות איזה ברכה הי' במן בשבת,  בזוה"קבמש"כ 
הלא לא ירד בו, ומתרץ דעיקר השפע של ימות החול 
מקורו בשבת, ]כל ברכאן דלעילא ביומא שביעאה 
תליין[ ולכן אין מן בשבת, וביאר שפת אמת כיון דשם 

א התגשם, ורק בימי החול הוא שורש השפע ועדיין ל
שהוא ששת ימי המעשה אז השפע מתגשם, דעצם 
מציאות של ששת ימים נתגשמו בעולמינו בלבושים 
ובמלאכה גשמיית, אבל בש"ק מתגלה הארת היום 
בעצמו, ולכן צריך להיות בטל מכל מעשה כדי להיות 
בטל לשורש החיים שהיא הארה עליונה, ולכן לא הי' מן 

בו כלל הכנה גשמית, אלא שחול מכין בשבת כיון דל"ש 
לשבת, ]ויש הארה מיוחדת ביום שישי מיום שבת[ ועי"ז 
השבת נותנת ברכה לכל ימות החול שיוכלו להתדבק 
בימים העליונים בשורשם ע"י יום השביעי, וזה ויברך 

  עכ"ד.ויקדש שנותן ברכה ודביקות לכל הימים 

ש הכנה דהשבת משפיע לכל הימים, ול" היוצא מדבריו,
גשמית בשבת גופא, רק ע"י ההכנה לשבת יש חיבור 
מחול לשבת, וראה עוד מה שהבאנו מדבריו לקמן 
דהקב"ה נתן כאן המתנה איך לזכות לשבת ע"י ההכנה, 
וכמ"ש ראו כי ה' נתן לכם את השבת ע"כ הוא נותן לכם 
ביום השישי לחם יומים, היינו דהקב"ה נתן גם השישי 

 ות לקדושת שבת.במתנה כדי שנוכל לזכ

א"כ י"ל, דדוקא ע"י שלקטו ביחד הלחם המיועד לשבת 
ביחד עם הלחם המיועד לחול, עי"ז נעשה חיבור 
ושייכות בין ימות החול ליום השבת, ועי"ז גופא השפיע 
קדו' שבת גם על ימות החול, הגם דלא אכלו בפועל 
לחם משנה ביחד, אבל כשבאים לעשות זכר למן בשבת 

דגיש ברכת השבת, שמכוחו ימות החול אנו רוצים לה
מתברכין, וזה ע"י לקיטת לחם משנה ביחד דהשבת 

 והחול מתחברין יחדיו.

 האם הכנה לשבת הוא היכי תמצי בעלמא

 ]שם[והי' ביום השישי והכינו את אשר יביאו: 

"חול מכין לשבת ואין יו"ט מכין בגמ' ריש ביצה דרשינן 
כנה דרבה, דביצה ומשם ילפי' ה לשבת ולא שבת ליו"ט"

שנולדה בזה אסורה בזה, ופירש"י דסעודת שבת ויו"ט 
חשיבא ובעי הכנה, ורבה לשיטתי' דס"ל מוקצה 
דאורייתא, ולפ"ז דבר שלא הוכן מע"ש אסור מדאו' והי' 

 עירובין פרק בכל מערבין לח:ק' לי מגמ' מפורשת 
דשבת מכינה לעצמה, ומבואר דלא נאמר דין חיובי 

ם דבר בשבת אא"כ הוכן מקודם, אלא דל"ש לאכול שו
דנאמר איסור הכנה בשבת על יום אחר מצד פגם וזילזול 
בשבת, וזה איסור הכנה הידוע דאסור להכין ולטרוח 

 משבת ויו"ט לחול.

ריש ביצה,  ברשב"א ובעה"משו"מ קו' זו על רש"י,  
ולכן חלקו על רש"י. אולם פשטי' דקרא אצלינו בפרשה 

דהפסוק בא לומר דשישי מיועד וודאי משמע כרש"י, 
להכנה לשבת, ומי שלא יכין לשבת מה יאכל בשבת, 

שבאמת החזיק בשי' רש"י מטעם הנ"ל  פנ"יבשו"מ 
 .ומישב קו' הראשונים

מח' יסודי בין הראשונים בגדר ובאמת נראה דכ' כאן  
. דדעת שאר ראשונים דהכנה הוא רק היכי הכנה לשבת

לאפות בשבת ממילא תמצי בעלמא, כיון דל"ש לבשל ו
עצה טובה קמ"ל להכין מקודם, וכמ"ש אח"כ "את אשר 
תאפו אפו" וגו' ומי שבמקרה יש לו בלי שום הכנה, מה 
טוב, וא"כ לא כתוב כאן שום דין של הכנה, ואף דיש 
ענין בזה, אבל זה רק להידור שמראה שאיכפ"ל בשבת, 

, דרק בשישי לדיוקאולכך כתבו דבהכרח כ' כאן חידוש 
היתר הכנה, אבל בשבת ויו"ט אסור, וכל כולו  יש

לדיוקא ולאיסורא אתי, אבל דעת רש"י דפשטי' דקרא 
מורה שיש קפידא להתעסק בהכנה, ובלי עסק הכנה 
והזמנה לא יקבל משבת כלום, ומזה למדו איסור מוקצה 

ולרש"י דאו', דעל כל דבר צ"ל "מכאן אני אוכל למחר" 
להכין עדיף, וזה יוסיף  כמה שיותר שיהי' לו היכי תמצי

 בקדו' שבת שלו.

ולדברינו לעיל, יש עוד טעם בהכנה דוקא לא רק בגדר  
היכי תמצי בעלמא, דבעינן לעשות חיבור וקשר בין 
ימות החול ליום השבת, ורק ע"י זה דחול מכין לשבת 
יש לימות החול קשר לשורש קדושת השבת, ומכוחה 

 יושפע קדושת שבת על כל ימות החול.

מזה למדנו, שאל יתעצב האדם כשביום שישי מזדמן לו ו
פתאום הרבה דברים לסדר ולתקן לכבוד שבת, דזה גופא 

. ועי' מש"כ לקמן הצורה היחידה להגיע לקדו' שבת
עה"פ ראו כי נתן וכו' בשם השפ"א. דיום השישי היה 

 חלק ממתנת השבת כדי לזכות בשבת.
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, דיעבד שנה עם הרגשה של 80והנה יכול אדם לחיות 
שהוא רץ כל ע"ש כמו מטורף להכין לשבת, ומחכה 
להיום שהוא יהי' כבר מסודר לגמרי בבוקרו של יום 
שישי, ואינו יודע שזהו עיקר צורתו של שבת וזהו עיקר 

 החפצא של יום השישי.

 היציאה ממנהגי מצרים

ערב וידעתם כי ה' הוציא אתכם מארץ מצרים 
  ]שם ו'[

הרמב"ן. ובאור החיים הק' כ"פ ולרש"י קאי על שליו, ו
פי' דכיון דאמרו שהקב"ה לא יכול לתת להם בשר 
במדבר בוודאי הם לא מכירים גודל מעשיו של הקב"ה 
המוציאם ממצרים, ועדיין לא לקחו מוסר מניסי יצ"מ 
אבל עדיין צ"ב דפשטי' דקרא משמע דידעו עצם 
היציאה ממצרים, והאם לא האמינו שהקב"ה הוא זה 

 ממצרים. שהוציאם

שעמד קצת בזה וכתב  הספורנווי"ל בהקדם דברי 
"שתדעו שה' הוציא אתכם לגמרי ממצרים גם ממנהגיה, 
שהייתם יושבים על סיר הבשר בלתי זמן קבוע לסעודה 

בתחלה היו ישראל  ]יומא עה:[כבהמות, כאמרם ז"ל 
דומין כתרנגולין שמנקרים באשפה, עד שבא משה וקבע 

דהי' כאן ידיעה על עצם היציאה  להם זמן סעודה", הרי
 דיצאו גם ממנהגי מצרים.

, מה שנתבאר לקמן ומה שיש ללמוד מזה לדורות י"ל 
דעיקר צורת פרנסה של בן תורה הוא שאינו יודע מה 
יולד יום, וצריך להיות תמיד מקושר להקב"ה, משא"כ 
במצרים ידעו עכ"פ שיש להם דגים מוכנים, א"כ בזה 

זה נקרא לצאת ממצרים, דהיינו גילה להם הקב"ה מה 
דנכנס תחת הנהגתו והשפעתו של הקב"ה, וא"ש 
דהקב"ה אמר לקמן פסוק י"ב "דבר אליהם לאמר בין 

", וידעתם כי אני ה' אלקיכםהערבים תאכלו בשר וגו' 
, אלא דהיינו הך שידעו כי יצאו ממצריםוהרי משה אמר 

 דהיציאה ממצרים היינו שהקב"ה מנהיגם בכל עת, והם
 תלויים בו כסדר.

 קבלת המן הוא ראיית כבוד ה'

 שם ז[] ובקר וראיתם את כבוד ה'

וצ"ב למה השפעת המן נקרא כבוד ה', ורש"י פי' דקאי 
פי'  ורמב"ן, בכלי יקרעל החבה שמראה להם, ועד"ז 

דהי' הפלא במן גדול מאד שנוצר להם יצירה חדשה 
 בשמים כמעשה בראשית, ולכן נקרא גילוי כבוד ה',

פי' דקאי על כבוד ה' שנראה להם  ואור החיים הק'
 לקמן.

אבגדור מילר זצ"ל  ה"צ רבימהגעי"ל ע"פ מה שראיתי  
באריכות דאם רוצים להרגיש מלא כל הארץ כבודו 
יתבונן במה שמצליח לנשום כל רגע, שיש אויר בכל 
מקום, וזה גילוי כבוד ה' בעולם, וא"כ י"ל כן במן ג"כ 

ל רגע, ובלעדו לא יכלו לחיות. וזה שזה פירנס אותם בכ
משריש באדם ההרגשה שמלא כל הארץ כבודו, 
ומפרנסו ומחייהו כל רגע ורגע. וזה תוספת על מה 
שהקב"ה הוציאם ממצרים, דהוא ממשיך להחיותם בכל 

 עת וכל שעה.

 אין התלונות רק על הקב"ה

ויאמר משה וגו' ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם 
 []שם ח'כי על ה': 

זה יסוד מוסד לכל עניני פרנסה של האדם, דתמיד הוא  
חושב שאילו הי' עושה כך או לא הי' עושה כך הי' 
אחרת, וכן אילולי הפריע לו השני בפרנסתו הי' מרויח 
יותר, וגם הפסדים שיש לו הוא תולה בכל מיני סבות, 
וצריך לדעת ברור שאין לתלות האשמה על שום אחד, 

ידע שכל תלונה שיש לו הוא רק גם לא על עצמו רק ש
על ה' דהוא זה שסובב כל פרנסתו וכמה ירויח וכמה 

 יפסיד.

 קרבת ה' לפני קבלת המן

ויאמר משה אל אהרן אמר אל כל עדת בנ"י קרבו 
 ]שם ט'[לפני ה' וגו' 

וצ"ב מה רצה שיעשו, וברש"י קרבו למקום שהענן יורד, 
, וצ"ב הא בלא"ה לא ישמעו אם הקב"ה מדבר למשה

עוד צ"ב למה אמר לאהרן שיאמר כן הלא עד עכשיו 
דבר הוא בעצמו לישראל ולמה חלק זה הי' צריך דוקא 

שהעיר בזה, ותי' דלפני  במשך חכמהאהרן לומר, שו"מ 
 מ"ת הוצרך משה להכין עצמו לנבואה עי"ש.

והנראה בעז"ה בדרך דרוש, דכיון שהי' לכלל ישראל 
"כ יתקרבו תלונות, ל"ש שיגיע להם השפעה, אא

להקב"ה בדרך אהבה, ויתבוננו ויבינו אהבת ה' עליהם 
ושהכל מהקב"ה לטובה, וכידוע דזהו תפקידו של אהרן 
לקרב לבות בנ"י לאביהם שבשמים, אבל משה תפקידו 

למסור להוכיח את ישראל, ולכן מסר תפקיד זה לאהרן 
ואהבה לישראל ועי"ז יתעורר גם אהבת  שיחת חיזוק

 הקב"ה עליהם .
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חביבות הקב"ה לישראל ושאין לסמוך רק 

 על הקב"ה

ויהי כדבר אהרן אל כל עדת בנ"י ויפנו אל 
 ]שם י'[המדבר והנה כבוד ה' נראה בענן 

"שהי' ה' כיושב ומצפה שיפנו אליו פירוש  ובאוה"ק
נורא למתבונן אהבת ותיכף לדברו נראה כבוד ה' בענן" 

אהרן ה' לישראל, וא"ש למש"כ לעיל שזה הי' תפקיד 
בדברו לכלל ישראל, ובאמת פעל את פעולתו והי' 
התקרבות גדולה בינם להקב"ה, והי' ה' יושב ומצפה 

 להם. 

" צ"ב למה פניי' למדבר הוא ויפנו אל במדברומש"כ "
ואין  "מדבר"פניי' להקב"ה, וי"ל שיכירו שזה מצב של 

לסמוך על אף אחד רק על הקב"ה, ואז הקב"ה מגיע 
הקב"ה מניחו שימצא במדבר מרגיש  מיד, דכ"ז שאיננו

 לעצמו סיוע ממקום אחר עוזב לו שיקבל סיוע ממקו"א.

משל נפלא לעני  ואמר בזה הג"ר אליהו דיסקין שליט"א
שהי' מגיע כל יום לאיזה עושר והי' נותן לו שקלים 
בודדים, פעם אחד ראה איזה ראש ישיבה נכנס אליו, 

ה מאד, והי' לו וקיבלו בכבוד גדול ויצא עם תרומה נכבד
לעני טענות לעשיר למה לי אתה נותן רק שקלים 
בודדים, והשיב לו אצלך אני יודע כיון שאתה מסתובב 
בלא"ה בין אחרים אז הם ישלימו לך את הכסף, אבל 
הראש ישיבה הזה, אני יודע בו שמתבייש ולא ישאל 
מאף אחד ואם אני לא יתן לו לא יהי' לו כלום, כן הוא 

י שעושה כל מיני השתדלות ורק שאחד אצל הקב"ה מ
מן ההשתדליות שעושה הוא תפלה מהקב"ה, אז הקב"ה 
נותן לו כמה שקלים ואומר לו תסתדר לבד, אבל מי 
שבא אל הקב"ה ואומר לו שאין שום דרך אחר להעזר 

 רק על ידך אז ממילא הקב"ה נותן לו מה שצריך.

עצם מציאות המן והפרנסה מן השמים 

 ים מה הואהוא שאין יודע

ויראו בנ"י ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא 
ידעו מה הוא ויאמר משה אלהם הוא הלחם 

 ]שם ט"ו[אשר נתן ה' לאכלה: 

לכ' תמוה מה שקראו לזה מן ע"ש מה שלא ידעו 
מתחלה מהותו, הלא אח"כ כבר נתודע להם ענינו, וא"כ 
מה הענין להמשיך לקרותו מן, הרי בוודאי הי' יותר 

 .לקרותו ע"ש חשיבותו כמו לחם אבירים וכדו' חשוב

והנראה בעז"ה, דבשם זה מונח עצם היסוד לפרנסה  
שמגיע מהקב"ה, שהאדם תמיד בחוסר וודאות בלי 

שיודע מאיפה יגיע פרנסתו למחר, דהנה רוב העולם 
מעדיפים שיהיו מסודרים בפרנסתם לשנים הבאות, 

מי  ושיהי' להם מוכן בבנק הסכום שיצטרכו, אבל
שדבוק בהקב"ה והקב"ה רוצה בו, אז טובתו הוא שלא 
ידע מה יולד יום, ואז הוא תמיד תולה בטחונו בהקב"ה 

מעומק הלב, וזהו טובתו הנצחית, וכן אנו  תדיר ומתפלל
רואין בעינינו בזמנינו איך שיש הרבה עשירים בעולם גם 
אצל הגוים שאין להם מה לעשות עם כספם, עד כדי 

שגוי א' השתגע מזה וזרק הרבה כסף  שקרה לאחרונה
מגג בנין גבוה, ומאידך יש כ"כ הרבה בני תורה שחיים 
בדחקות ממש, והלא לא חסר להקב"ה כסף, אלא הדבר 
פשוט וברור דכיון שבני תורה ות"ח הם הכי חשובים 
אצל הקב"ה, הוא רוצה מאוד שישארו קשורים אליו 

ני דאז באמת, וזה יכול להיות רק בהרגשת חוסר ועו
האדם נכנע באמת להקב"ה ומתפלל אליו בעומק הלב, 
והרבה פעמים הקב"ה באמת עוזר בסוף אבל רק ברגע 

 האחרון וזה מטעם הנ"ל.

יש עוד דבר גדול רואים אצל בני תורה שמחמת דחקם  
ומצד אחד זה לחץ  לרוץ מגמ"ח לגמ"ח, מהם שצריכים

"ה גדול, ומצד שני יש להתבונן דזה חסד גדול שיש ב
כ"כ הרבה גמחי"ם ובלי זה לא הי' שייך לחיות כלל, 
ומצד אחד יוכל להשלות עצמו שיש לו עוד זמן לשלם 
ויכול לחיות בשלוה, ומאידך יש לו הלחץ שמגיע זמן 
התשלום, אבל ביני ביני יש לו ריווח, ולמתבונן יש כאן 
עצה נפלאה מהקב"ה שמצד אחד רוצה שיוכלו הבני 

מצד שני רוצה שנהי' מקושרים תורה ללמוד במנוחה, 
אליו, לכן סבב הקב"ה הצורה של גמחי"ם, דמצד אחד 
יש לו קצת שלווה ביודעו דעוד לא הגיע זמן התשלום, 
ומצד שני הוא יודע שאין לו כלל כסף ויגיע הזמן 
שיצטרך לשלם, וממילא תפלותיו הם תמיד בהכנעה 
ותמיד חי בבטחון והקב"ה עוזר, כמו שידוע בינינו 

 עשיות לרוב בענין ההשגחה הנפלאה בזה.מ

ענין מה שבקש  כבר הבאנו מה שביאר החי' הרי"םו
וגו' ולמה הי' צריך  וישאלו איש מאת רעהוהקב"ה 

להתקיים בגדר שאלה הלא בין כך יהי' שלהם בסוף, 
אלא שמחד רצה הקב"ה שיהי' להם כסף, מצד שני רצה 

בגדר שלא ירגישו שיש להם כסף וזה רק ע"י שיהי' 
 שאלה.

עכ"פ לפ"ז יתבאר היטב למה נשאר לו שם מן, דזהו 
מה  ]יומא עו.[עצם המזון שמגיע מהקב"ה, וכידוע מחז"ל 

שענה רשב"י לתלמידיו דלכן נתן להם מן רק בשביל יום 
אחד משא"כ הנחש שלא רצה לראותו שוב לכן נתן לו 
פרנסה שלא יצטרך לבקש, וא"ש מה שענה להם משה 

היינו עצם זה  ר נתן ה' לכם לאכלה""הוא הלחם אש
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שלא ידוע לכם מה הוא זה גופא החפצא של הלחם 
 שמגיע מהקב"ה. 

וז"ל  תרס"ב שו"ר כעין דברינו בקיצור נמרץ בשפ"א
ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו וגו' ויאמר 

פי' זה עצמו שלא ידעו מה משה עליהם הוא הלחם וגו' 
, כי תכלית הידיעה שלא הוא, הוא הלחם אשר צוה ה'

נדע, שכך הי' תהלוכות בנ"י במדבר לכתך אחרי במדבר 
ושמחתי שכוונתי לדעתו הקדושה. וע"ע מש"כ  וכו'

 עה"פ ובנ"י אכלו את המן לקמן פסוק לה.

 והרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב זי"ע הי' מפרש פסוק זה
ע"פ מה שחידש דכיון שהי' המן מאכל רוחני מאד והי' 

השכל והמחשבה יותר ויותר, א"כ אם הי' אחד  מזכך את
מדבר עם חבירו ורואה את מדרגתו שהוא עומד בו היום 
ואח"כ דיבר עמו למחר לא הי' מכיר אותו כלל מחמת 
רוב קדושתו שנתוסף עליו בלקיטת המן והזדככות 
השכל בהתלהבות הלב להבורא ית', וכן בכל יום עלו 

ר לשום אחד במדרגה יותר גבוה, עד שלא הי' אפש
להכיר את חבירו והוצרך לשאול עליו מאן הוא אותו 
האיש וכל' הגמ' מאן תנא, וזש"ה ויקראו בית ישראל 
את שמו מן כי לא ידעו מה הוא ר"ל לא ידעו איש את 
רעהו עד שהי' צריך לשאול מאן הוא לכך קראו את שם 

 17המאכל מן כי ע"י המאכל באו לשאלה זו.

 לוא"א לקחת יותר מהנקצב 

וימודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא 
 ]שם י"ח[החסיר וגו' 

המבואר במשנ"ב  פסוק זה הוא שורש ועיקר פרשת המן
המוסר השכל , והוא רשה זושיש להתחזק בה באמירת פ

ולהרוויח יותר ממה שנקצב לו, ואם  קחתשלא שייך ל
הרויח כסף ע"י ערמה או בעבירה, או שמנע עצמו 

שיפסיד מזה, ידע נאמנה שלא חסר  מצדקה בחושבו
להקב"ה דרכים איך לקחת ממנו כסף זה גם בלי שירגיש 
בדבר, והוא חושב איזה נס שהי' לי ריווח זה, דאל"כ 
איך הייתי משלם על מה שנשבר, או על הרפואה, ואינו 
יודע שזה קרה לו רק כדי להוציא ממנו כסף זה, וזה 

אלא שצריך  דברים פשוטים שיכולים לראות יום יום
 להתחזק בזה תמיד.
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אם ור במקום אחר, ויל"פ דע"פ הגמ' דאם אין לאדם פרנסה ילך לג
הולך למקום שאין מכירים אותו וגם אינו מכיר דרכי השתדלות פרנסה 
במקום זה מוכרח לבטוח בהקב"ה ואז יהי' לו פרנסה, וזה"פ ויאמרו 
איש אל אחיו במקום החדש "מן הוא" היינו מי זה האיש שבא לכאן 

אינם שאיננו מכירים אותו, אולם באמת "כי לא ידעו מה הוא" הם 
יודעים שרוצה להגיע לבחינת "מה" בחינת ביטול שאננו סמוך ובטוח 

 רק על הקב"ה. 

 כמה ספיקות באיסור נותר דמן

ויאמר משה אליהם איש אל יותר ממנו עד בוקר 
וגו' ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד 

 ]שם י"ט כ"ג[הבוקר. 

יש כאן כמה ספיקות שאפשר להסתפק בגדר לאו זה. 
הנה מתחלה יל"ע אי הי' זה ציווי מפי הקב"ה או שמשה 

 באור החיים הק'אמרו, וכבר נסתפק בזה מפי עצמו 
דאולי דן כן מעצמו כיון שראה שהקב"ה נותן להם מידי 
יום ביומו נר' כי אין יום מכין לחבירו. או דנימא דכל מה 
שאומר נמשך לתחלת הפרשה שאמר זה הדבר אשר צוה 

ממה שהק'  בספר אהל יהושעה'. אולם כבר הק' עליו 
ה מצוות שאינם נשמ הרמב"ם בשורש ג' על הבה"ג

נוהגים לדורות דהו"ל למנות לאו זה מ' דס"ל דהי' זה 
 לאו גמור. 

כן יל"ע האם הי' מונח באיסור זה חיוב לאכול כולו 
שלא יבוא לידי נותר כשאר קדשים או שעיקר הענין הוא 
שיבטח בהקב"ה ולא להשאיר למחר כדי שיהי' לו מה 

ירו כדי תופי' דהעיקר שלא י באבן עזראלאכול, והנה 
שיהי' לו מה לאכול למחר רק שיבטח בה' כי מחר ירד 

חידש  שירת דודאבל אין מצוה לאוכלו כולו. ובספר 
עפי"ז דכלל לא הי' איסור להותיר רק האיסור הי' לקמוץ 
מאכילתם כדי להותיר למחר, אבל אם אכל כדי שבעו 

 וממילא נשאר אין שום איסור להותיר.

ור להותיר יל"ע אם כבר והנה על הצד דהי' איסור גמ
 ובאור החיים הק' פסוק כ"ה 18הותיר אי נאסר באכילה,

דקדק משם דהי' אסור להם, וצידד דאולי הי' אסור מצד 
כל שתיעבתי לך הרי הוא בבל יאכל, ולכאורה זה יתכן 

הביא  ובליקוטי יהודהרק לצד דהי' ציווי מפי הקב"ה, 
תמא הסתפק בזה והכריע ג"כ דמס דאמרי אמת במכתב

נאסר מצד לא תאכל כל תועבה כל שתיעבתי לך, אולם 
א"כ הי' נצרך כל יום כלים חדשים מצד הבליעות אם לא 
לרשב"א דאפשר להגעיל הכלי ע"י בישול ירקות אבל 
אי לא נסבור כרשב"א אולי באמת הוצרכו לשבור 

 הכלים כל יום. 

מע"ש  דש"ק דהותר להותיר עוד יש להסתפק לענין המן
ם פקע ממנו לגמרי איסור להותיר וא"כ הי' לשבת, הא

מותר להותירו לשאר ימות השבוע או דלא הותר רק 
לש"ק ולא ליום ראשון, ובדברי אוה"ק מפורש דאסור 
דהק' ל"ל למשה לצוות אכלוהו היום הרי פשיטא 
שיאכלוהו, ותי' דכלפי מה דפשוט דכל מה שעברו 

דזה באיסור נותר הי' אסור באכילה וכנ"ל לזה אמר 
                                                           

העיר דל"ש כלל לדון לאוסרו כיון שהבאיש  והג"ר צבי קפלן שליט"א 18
 ואינו ראוי לאכילה.
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לשלול יום אחר שאסור  היוםמותר באכילה ודקדק לומר 
לבקר, וכדי שלא תטעה דהיום דוקא ולא יום אחר כל 
עיקר אפי' שבת קמ"ל כי שבת היום לא בא למעט אלא 

שפי' הא דאכלוהו  בספורנושאינה של שבת, וכן מבואר 
היום כי שבת היום וגו' היינו כי כל היום הוא שבת ולכן 

אכול המן הנותר אבל לא יהי' מותר לאחר בכולו מותר ל
 שבת.

במכתב שם הביא ששמע מאביו  האמרי אמתאולם 
שהסתפק בשאלה זו והצד להתיר כיון דאשתרי  השפ"א

הסתפק כן מעצמו  השפתי צדיק אות ס"דאשתרי, גם 
משמע רק היום ומ"מ  היוםופשט כן ממש"כ אכלוהו 

ו או הסתפק אי הדרי' לאיסורא קמא להיות בכלל הלא
שהוא רק לאו הבא מכלל עשה, וכ' אמרי אמת דלצד 
דמותר הי' אפשר להביא לחם הפנים ממן דהרי אפיית 

אלא שהביא שכבר הכריע השפ"א  19לחה"פ הי' בשבת,
 בשפ"א עה"ת, וכן מבואר היוםלאסור משש"כ אכלוהו 

שהק' כקו' אור החיים הק' דל"ל אכלוהו היום  תרנ"א
ר, ותי' דקמ"ל דצריך הרי בלא"ה הי' אסור להותי

לאוכלו לשם עונג שבת. ]וצ"ע דעד כמה שנסתפק בזה 
השפ"א מתחלה למה לא תי' דזה גופא קמ"ל משה 

לפרש  ובליקוטי יהודה הביא תי' אבד"ק בענדיןרבינו[. 
מאי קמ"ל אכלוהו היום, ותי' דאי נימא דספד"א מדאו' 
לקולא, א"כ מצד לאו דלא תותירו הי' מותר לאכלו בבין 
השמשות, אבל מצד מ"ע דאכלוהו היום א"א להקל 

 החוו"ד יו"ד סי' ק"יבספיקות ובעי' יום גמור וכיסוד 
 דבמצות עשה צריך להיות באופן וודאי. 

והנה על הצד דמן של שבת הי' איסור להותיר יל"ע האם 
דמן שבכל יום יש רק איסור להשאיר  הי' מותר במוצ"ש

כבר נותר מאתמול עד בוקר, אבל מן של שבת באמת זה 
רק שכ"ז שהוא שבת מותר לאכול נותר אבל ברגע 
שעבר היום חוזר לכ' איסור נותר, וא"כ מה אכלו למלוה 

דצ"ל  בליקוטי יהודה בשם הפני מנחםמלכה, וכ' שם 
דסעודת מלוה מלכה הוא חלק מכבוד שבת והגם 
דמש"כ הניחו לכם למשמרת הוא רק עד הבוקר 

]וע"ד עד הלילה הי' מותר. ולהמשך היום אבל להותיר 
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ם יתכן דנחלקו בזה רש"י לחה"פ ממן דהרי כתיב ממושבותיכם, אול
כ' דלא הביאו שתי הלחם במדבר  דרש"י מנחות מה: ד"ה במדברותוס' 

דא"כ איך הי' להם לחה"פ  תוד"ה קרבוכיון שצריך מן הארץ דוקא והק' 
כמבואר שם צ"ה: ולכן הכריח שהי' להם מתגרי אומות, ובד' רש"י 

בו יתכן דעיקר קפידא שיהי' מן הארץ הוא רק בשתי הלחם שכ' 
אי חיטים  שם סט:ובשתי הלחם חקרו  שם פג:ממשובותיכם וכמבואר 

שירדו בעבים כשר, אבל לחם הפנים דינו כשאר מנחות ואין קפידא של 
פ"ח מתו"מ שהגם דבשתי הלחם כ'  הרמב"םמושבותיכם וכ"מ בל' 

מחיטים כ' להביאו  בפ"ה ה"ושיהי' מן הארץ דוקא אבל בלחה"פ  ה"ב
דאולי הרב יצחק קונינסקי שליט"א  דפקפק ידידי , אלאלמנחות הראויים

מן לא נקראים חיטים, אולם לכ' הרי ע"י מחשבה הי' לטעמן וממשן, 
 וא"כ אפשר להיות חיטים וגם כתוב שטחנו בריחיים או דכו במדוכה.

רצ"ט ול"מ סי' ]כמדומה  בוטשאטש באשל אברהםמה שחידש 
 כעת[ דאין איסור הכנה משלש סעודות למלוה מלכה[

מה אכלו מוצאי יו"כ במדבר  האמרי אמתעוד הסתפק 
שהרי ביו"כ לא הי' מן ומהמן של ערב יו"כ לא הי' היתר 

 אכלו רק בשר. אלהותיר ואולי באמת ל

בואר ברש"י פסוק ל"ה דכשמת משה הסתפקו והנה מ
ממן שבכליהם עד ט"ז ניסן וק' הרי יש לאו להותיר, 

סי'  הגרח"ש קויפמן זצ"ל בספרו משחת שמןועמד בזה 
דלאו  א: הגרי"ז בהגש"פ מבית לויוהביא כמה תי'  צ"א

 .כן הי' ע"פ הדיבורב:  .זה לא נהג רק כ"ז שירד כל יום
מעצמו אמרו ממה שירד מן  לד' אוה"ק דלאו זה משה ג:

כעין  ד: באהל יהושעכל יום א"כ פשיטא שלא נוגע עוד. 
ע"פ  ה: בשירת דודתי' א' דכשליכא מן אחר אין איסור 

דלא הי' כלל איסור להותיר רק העיקר שלא  אבן עזרא
יקמוץ ממאכלו עבור מחר א"כ א"ש דבאמת אכלו כדי 

כצד  אי נימא ו:שבעם כל יום רק שנעשה נס ונשאר. 
הספק בשפ"א דמן של ע"ש אין איסור להותיר הרי משה 

 עי' תוס' מנחות ל. ורא"ש ע"פ סי'מת בע"ש או בש"ק 
  .א"כ הי' המן האחרון בע"ש וא"כ אין איסור להותיר י"ג

 האם יש מקום לחקור ספיקות כאלו

ובעיקר הדבר לדון בגדר לאו זה הנה אין בזה שום 
למיסבר קראי נפק"מ להלכה, אבל עכ"פ יש בזה 

לענין השאלה כיצד הלבישן משה  ביומא ה:וכדאמרי' 
רבינו דלא אמרי' מאי דהוה הוה כיון דיש נפק"מ 
למיסבר קראי וכאן אנו חוקרים לפרש הפסוקים. אולם 

דלא כל דבר  ידידי הרב יעקב יוסף לרנר שליט"אהעיר 
נקרא למיסבר קראי רק כשיש משהו לא מובן כמו שם 

ניו דיש פסוקים הסותרים זא"ז, אבל בלבישת אהרן וב
סתם לחקור ספיקות בהלכה כשפשטי' דקרא מובן ואין 
שום דבר הצריך יישוב עדיין יש בזה מאי דהוה הוה 
דאל"כ אין לך דבר שלא נקרא למיסבר קראי. אולם 

כבר העירו מהא  התוס' שם, ובסנהדרין טו: ד"ה שור
מה בכ דסנהדרין שם דבעי להו שור שעלה להר סיני

דיינים יש לדונו, ושם אין שום דבר בפסוק שקשה 
במה  ע"ז לד.להבנה. עוד הק' תוס' סנהדרין מהא דבעי 

שימש משה בז' ימי המילואים, ותי' דשמא גם שם 
דדוקא כשיש  בגור ארי'מיבעי לי' למיסבר קראי. והק' 

סתירא בפסוקים אבל כאן לא קשה כלום וא"כ מאי 
קשה לגמ' לענין מה הקיש נפק"מ לחקור בזה, ותי' שהו

כ'  ובתוס' חגיגה ו: ד"ה מאיהכתוב בהמה לאיש עי"ש, 
ומאירי דנפק"מ להלכה אי גם ילפי' דורות משעה, 

מצא נפק"מ רחוקה בנודר להלביש עניים  סנהדרין שם
בחי' כמנין הדיינים שהיו צריכים לדון שור סיני, ועד"ז 

בכ"ג דיינים שם בנודר הריני נזיר אם שור סיני נדון  הר"ן
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 ל

על קו' הגמ' מאי דהוה  בן יהוידע יומא שםועד"ז הק' 
הוה הרי נפק"מ בעשה ד' בגדים כבגדי כהונה ונשבע 
שילבישם לבנו כסדר שהלבישן משה, אבל כבר הק' 

דא"כ כל שאלה בש"ס יש למצוא  ערל"נ סנהדרין שם
נפק"מ כזו ולא יתכן שאלה שאינו נוגע. עכ"פ כל 

דצריך דוקא למצוא נפק"מ  הראשונים האלו סברו
 בתשב"ץ ח"ג סי'להלכה או כשיש קושי בפסוק, אולם 

כ' דכל דבר שהוא מצוה בתורה בוודאי אפשר  קל"ז
להסתפק ולשאול ורק במה שהוא סיפור דברים בעלמא 

 כלבישת אהרן ובניו אמרי' מאי דהוה הוה.

בבעי דר'  ונראה דנחלקו בזה רש"י ורא"ש בחולין יז. 
נחירה שהכניסו ישראל לארץ אי נשאר  ירמי' בבשר

על  דצריכין אנו לעמודופירש"י דרוש וקבל שכר  בהתירו
חולק דדוקא למיסבר  והרא"ש האמת אע"פ שכבר עבר

קראי דרשי' אע"פ שכבר עבר אבל לקבוע בעי בש"ס 
בדבר שאין בו צורך לא אשכחן, ולכ"כ דנפק"מ באסר 

תר לו לאכול עליו בשר ובקונם מזמן ידוע ואילך האם מו
ממה שנשאר מזמן היתירו. נמצא דרש"י ס"ל דלעולם 

ל ע רושדרש"י כתב פייש לנו לעמוד על האמת וא"ש 
ובוודאי התעמק היטב בכל פרט ופרט בסיפורי  התורה

כיון שמוטל עלינו לעמוד על  התורה איך קרו ומה הי'
 רב יוסף ואביי בזבחים מד:האמת. ויתכן דנחלקו בזה 

רצה לפסוק בהלכות פיגול דהלכתא דרב יוסף לא 
למשיחא וא"ל אביי אלא מעתה כל שחיטת קדשים לא 
לתני אלא דרוש וקבל שכר, ואכן מצינו דאביי הסתפק 
אפי' בדבר שאין בו פי' בפסוק ולא נפק"מ כלל 

בברייתא שכתוב שם מספר החיילים של  בסנהדרין צה:
 והסתפק אביי אי הכוונה חד "חסר חד"סנחריב וכ' שם 

ריבויא או חד אלף או חד מאה אוחסר חד וסיים בתיקו, 
ויתכן דגם ר' ירמי' בשאלותיו סבר כן ולכן שאל בענין 

 בשר נחירה ולא נצטרך לנפק"מ שכ' הרא"ש.

 לכל הני ספיקות לדידןנפק"מ 

ועכ"פ אי נרצה להסתפק כל הני ספיקות באיסור נותר 
אם נוכל לעשות מזה נפק"מ לדינא כגון הנודר ש במן,

לא יכלו לשייר ממן של שבת גם הוא לא ישאיר ממאכלי 
בבני שבת, וזה לא נפק"מ רחוקה כ"כ דהרי כבר הביא 

שהיו שהתירו לאכול מבשר של  ]תמוז אב א'[יששכר 
לענין בשר  הרא"ששבת בתשעת הימים ע"פ דברי 

נחירה, והביא שם שהיו צדיקים שהשאירו לכבד 
שבוע דהוי לחשובים דוקא ממאכלי שבת לימות ה

כשיירי מנחות, וא"כ יתכן דעומק השאלה אי הי' מותר 
להותיר ממן של שבת תלוי בספק בשר נחירה. ואי לא 
נמצא נפק"מ לדינא, נצטרך להעמיד השאלה למיסבר 

 אכלוהוקראי והיינו שנסתפק בביאור כוונת משה רבינו 

האם הי' כוונתו לאפוקי מחר כמ"ש אוה"ק  היום
ריע השפ"א בסוף, או הי' עיקר והספורנו וכפי שהכ

כוונתו שיקפידו לאכול היום סעודת שבת ולא בא 
 לאפוקי למחר וא"כ הו"ל ספק למיסבר קראי. 

וכ"ז לענין הספיקות, אבל אם נחקור לענין למנות עצם 
 והרמב"ם בשורשהלאו במנין המצוות בוודאי לא נמנה, 

שמנה מצוות שלא נהגו  הבה"גבאמת שואל על  שלישי
במדבר, דא"כ למה לא מנה אמרו במן איש אל יותר רק 

ממנו עד בוקר ומ"ע דקח צנצנת אחת ותן שמה מלא 
העומר מן. ואם נחקור האם הי' אפשר שהי' כתוב 

 במנ"ח מצוה רמ"ובמשניות דינים אלו או ברמב"ם הנה 
כ' דבמשניות נשנו גם דינים שהי' נוגע רק לשעבר כמו 

 נגעים לפני מ"ת בנגעיםודיני  דיני במות בזבחים קיב:
דכל אלו ענינים הם למיסבר קראי, אבל  פ"ז מ"א

הרמב"ם השמיט דיני במות וגם בפ"ו דצרעת השמיט 
דין נגע לפני מ"ת ולכן הק' למה הביא המב"ם דין מצאו 

בדרך ]זצ"ל הגרח"ק נטוע דערלה עי"ש. אולם כבר כ' 

דדרך  [פ"י ממעש"ש ה"ט בביאור ההלכה ד"ה נטעו אמונה
רמב"ם הרבה פעמים להביא דברים שכבר עברו, ה

הביא כל  ספ"ד דשחיטהובפרט דבר השנוי במשנה עי' 
הביא דין במה  ובפ"א מק"פ ה"גדיני נחירה במדבר, 

הביא דיני פסח מצרים  ובספ"יבשעת היתר הבמות 
הביא דין שמבן חמישים ישוב שאין  ובפ"ג מכה"מ ה"ח

הביא תקנת  "ש' קלובסוף הנוהג לדורות לד' הרמב"ם 
עזרא שכבר בטלה, ואע"פ שהשמיט הרבה דברים 
שאינם נוהגים מ"מ הביא רבים מהם. אולם בכל אופן 
ז"פ דלחקור בספיקות אלו במן הרי הוא חלק ממצות 

 תלמוד תורה.

 זמן השתדלות הפרנסה בבוקר

וילקטו אותו בבקר בבקר איש כפי אכלו וחם 
 ]שם כ"א[השמש ונמס: 

ר זמן השתדלות הפרנסה הוא בבוקר, אולי כ' כאן דעיק
וזהו עיקר זמן להגיד פ' המן דאח"כ הוא כבר בגדר וחם 
השמש ונמס, או י"ל דשמש מורה על הטבע 
וכשמתחמם אצל האדם בחי' טבע, ושוקע בדרכי 
ההשתדלות הטבעית יותר מן הראוי ממילא נמס בחי' 

 הרב משה מרדכי הפנר שליט"א ידידישוב הראוני  המן.
לענין ]ד"ה ויש להרבות[   היערות דבש ח"א דרוש א'דברי 

באו חכמי ש בברכות ג:הא דאיתא לבאר ברכת השנים, 
כי  בעלות השחרישראל לבקש פרנסה מדוד המלך דוקא 

בראותו כי הגוים  ה' מתמלא רחמים על ישראל בשחר
לע"ז שלהם וישראל עובדים לה' בכל לבב ואז זן פונים 

ומפרנס אותנו כי באמת ע"פ שורת הדין מי שאינו זכאי 
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הוא רק מחמת מדת  תגמור אי"ר למזונות דעיקר מזונו
הרחמים ולכן דמי מזונות לקרי"ס שלא הי' ע"פ דין, 
ולכן עיקר מזונות בבוקר כי אז הקב"ה מתמלא רחמים 

דך וכן במדבר הי' בבוקר ולכן נאמר שבענו בבוקר חס
  בעלות שכבת הטל ולכן באו לדוד בבוקר.

כאן לרמ"מ מקאסוב זי"ע  אהבת שלום ועד"ז בסה"ק
עה"פ ולא שמעו אל משה שכתב דזמן פרנסה בבוקר 

כמש"כ וחסדכם  דאז הוא זמן של חסד בחינת אברהם
להתפלל על פרנסה ולהגיד פ' ולפ"ז טוב  .ע"כ כענן בוקר

 .ן בשעות הבוקר דוקאהמ

 הצורך לאפות ולבשל את המן לפני שבת

את אשר  'ויאמר אליהם הוא אשר דבר ה' וגו
 ]שם כ"ג[תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו וגו' 

, לשי' צבי יהודה קרויס שליט"א הג"רידידי הקשה 
בתוס' שבת מח. תוד"ה זתים וכ"מ  פ"ט משבת ה"ג]הרמב"ם 
 רעק"א סי רנ"ד על מג"א סקי"גם וכן נקט לענין תפוחי בשם הר"ש

דס"ל סעיף י' שחולק[  אגלי טל אופהבד' הרמב"ם אולם עי' 
דדבר שנאכל כמות שהוא חי אי"ח עליו משום בישול, 
א"כ ל"ל לבשל את המן לפני שבת הרי אפשר לאוכלו 

כלי ]שו"מ קושיא זו בספר  חי וא"כ אפשר לבשלו בשבת?
, ותי' דרמב"ם מודה חלקת יואבכאן עמ' צ"ד בשם בעל  חמדה

דאסור מדאורייתא, או דכל ההגבלות של מלאכת שבת כמו 
מלאכת מחשבת לא נתחדש רק אחרי מ"ת וכן התנאי דלא הי' 

 נאכל כמות שהוא חי עי"ש באריכות[

דפשי"ל דדבר  [שי"ח אות קי"ד 'סי]השעה"צ והנה למש"כ  
יון המשתבח ע"י בישול וודאי חייבין עליו ל"ק כלל, כ

דוודאי השתבח המן ע"י בישול בפרט שהי' הבישול 
קויפמן  אריה משה"ר דודי הגע"פ דבר ה'. אולם 

הובא בשעה"צ שם,  הברכ"יטען דגם לשי'  שליט"א
משתבח ע"י דדצידד דגם במים הוא רק דרבנן הגם 

בישול כיון דטוב גם חי, מ"מ י"ל דאם ע"י הבישול 
רו הראשונים משתנה לגמרי לחפצא אחרת ע"ז לא דיב

כלל, דדוקא כגון תפוחים דנשאר תפוחים רק דהוסיף 
הצליי' לא נעשה בזה תיקון גמור, אבל במן יתכן דנעשה 
חפצא אחרת, ועוד אמר דיתכן דאם ההחליטו למשל 
לעשותו חלות לשבת, השתנה מציאות המן לקמח, 

יש דרשא  דבמכילתא שיוכלו לעשותו כחלות וכמדומה
רין בדבר שנאכל חי הוא כיון , דמה דפטו. עי"לע"ז

דעיקר בריאתו לצורך שיאכלנו חי, וכך עשאו הקב"ה 
וממילא אין חשיבות לבישולו, אבל המן של שבת שרצה 
הקב"ה שנבשלנו, א"כ עיקר בריאתו כדי לבשלו 

לענין בצל דהגם  במג"א שםוכן מבואר  וממילא חייב. 
 דראוי לאכול חי אבל כיון דעיקר דרך אכילתו בבישול

 חייב. 

והנה באמת יש להקשות בנוס"א דלמה הי' צורך לבשל 
עה"פ כטעם לשד השמן דהמן  ביומא עה.הרי מבואר 

היו משתנה לכמה טעמים ולא הי' צורך לבשל ולאפות 
וא"כ למה כ' את אשר תבשלו בשלו הלא לא הוצרכו 
לבשל כלל, והי' אפש"ל ע"פ המבואר בגמ' שם במש"כ 

ם אפיי'[ ועוד כ' וטחנו ותירצו כאן לחם ושם עוגות ]קוד
צדיקים לחם בינונים עוגות, רשעים טחנו בריחיים, וא"כ 

]וצע"ק דמ' דהאי רק צדיקים לא היו צריכין להכין כלום, 

אולם זה צ"ב  מימרא דנשתנה לכמה טעמים הי' נוגע לכולם[
דהרי עיקר מצות הכנה כתוב בפסוק ראשון הנני ממטיר 

וע"ז כ' והי' ביום השישי  לכם לחם דקאי על צדיקים,
 והכינו את אשר יביאו.

 דרש"יוהוסיף  בפני דוד לחיד"אשו"מ קושיא זו 
פי' גם מש"כ שם טחנו בריחיים  ]במדבר י"א ח'[ בהעלתך

דאין הכוונה בפועל אלא השתנה טעמן לנידוכין 
ולנטחנין ולמבושלין ודלא כגמ' שחילק בזה, אלא כדמ' 

ה לכמה טעמים שהי' פשטות הגמ' במה דאיתא שנשתנ
ר' נוגע לכולם, וא"כ ל"ל לאפות ולבשל, ותי' בשם 

דנפק"מ במה שקנו מתגרי אומות העולם.  מולכו יעקב
אבל ק' דקרא ואת כל העודף מ' דקאי על המן וא"כ גם 

תי'  מהר"ש פרימורישא דקרא קאי על המן, ובשם 
דבאמת השתנה הכל במחשבה ועכ"ז הי' אסור לחשוב 

דאסור לתקן טבל  גיטין לא. ד"ה במחשבה וכתוס'בשבת 
בשבת גם במחשבה, ]וצ"ע דזה רק דרבנן[ שוב מצא 

יהושע אומר  'בקרא דאת אשר תאפו אפו דרבמכילתא 
כל מי שהי' רוצה אפוי הי' מתאפה לו והרוצה מבושל 

אפוי הי'  הי' מתבשל לו ור"א המודעי אומר הרוצה
כמהר"ש  טועם כל אפוים שבעולם וכן בבישול, מפורש

 ובנחלת יעקב ,בזה ינחמנו על מכילתאפרימו, והעיר בזה 
פ' בהעלתך תי' דלמ"ד טעמן ולא ממשן היו אופין 

תי'  ובליקוטי יהודהומבשלין לטעום ממשן עי"ש עוד. 
שהי' צריך להכין במחשבה איזה חלק  חי' הרי"םבשם 

יהי' בשר ואיזה חלק דגים וחלק זה כאפוי, כי בשבת 
 ר מטעם נולד.עצמו הי' אסו

, ולפי אשר ביררנו השפ"א והנה לפמש"כ לקמן בשם 
, דהכנת שבת לא היה רק להיכי רש"י בביצהלעיל בדעת 

תמצי כיון שבשבת לא יהיה לו מה לאכול, רק דההכנה 
זה עיקר הצורה לזכות למתנת השבת, ממילא ל"ק כלל, 

, וגם לא הי' דגם אי נימא דלא יתחייב על בישולו בשבת
הי' צריך מ"מ  הכנה דהי' מותר במחשבה בשבתצורך ל

דא"א לזכות לקדושת שבת רק ע"י  לחפש עצות להכנה
וא"כ יתכן דגם צדיקים הי' מהדרים שיהי' לו  הכנה.

חלות ובשר ודגים רק ע"י אפי' ובישול בפועל. וזה הי' 
כוונת הקב"ה בתחלה הנני ממטיר לכם לחם הראוי 



 
 שירת התורה

 
 
 לב

מכם דביום השישי  לאכילה תיכף ומיד, אולם אני מבקש
 תחפשו עצות להכינו לשבת כדי לזכות למתנת שבת.

 החידוש בשבת של מן שהוא בגדר מתנה 

ויאמר ה' אל משה עד וגו' ראו כי ה' נתן לכם את 
השבת על כן הוא נותן לכם ביום השבת לחם 

 כט[ -]שם כחיומים וגו' 

לשון הפסוק קצת תמוה, דמשמע דבשביל שנתן להם 
ן נותן להם ביום שישי פעמיים. הרי מתנת שבת, לכ

הפשטות הוא כיון דמצווים לא לחלל שבת, וא"כ אם לא 
ילקטו ויכינו לפני שבת לא יהי' להם מה לאכול ולכן נתן 

 להם הקב"ה כפליים לפני שבת?

ליישב  ]תרמ"ג[ השפת אמתויבואר דבר זה עפ"י דברי  
במה דאמרו שהזכרנו לעיל  :התוס' שבת פזקושיית 

קיח: אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה לא  בשבת
שלטו בהם אומה ולשון, וזה שבת של מן, וקשה והרי 

וראה לעיל מה שהבאנו תי' האחרונים ותי' ]כבר נצטוו במרה 

וכתב בשפ"א בהקדם מש"כ ראו כי נתן  [השפ"א על הש"ס
לכם וגו' משמע דרק כאן הי' נתינת השבת, וכן הוא 

לו האכילנו את המן ולא יאבנוסח המעלות בהגדה ש"פ 
משמע דנתינת השבת הוא עם המן, נתן לנו את השבת, 

אלא דמכאן נלמד הא דמתנה טובה יש לי בבית גנזי 
של שבת הי' כאן,  המתנהושבת שמה, מבואר דענין 

ובמעלת המתנה נאמר הנותן בעין יפה נותן, והנותן בור 
 צריך ליתן לו דרך, דהנותן רוצה שיהי' להמקבל המתנה,

על  ראו כי נתן לכם את יום השבת בגדר מתנהוזה שכתב 
כן הוא גם נתן לכם היום השישי שהוא הדרך להגיע 

דביום השישי גופא יש הארות מיוחדות לבנ"י  למתנה
בחי' ראיי' חושית,  ראושיוכלו לקבל את השבת, ולכ"כ 

שעתה ניתן להם התקרבות מיוחדת שיוכלו לראות 
מתנה לחבירו צריך  ולהשיג הארת השבת, דהנותן

להודיעו הוא התקשרות והתדבקות להשיג הארת שבת 
]ועדיין צ"ב למה זה נקרא שבת ראשונה סו"ס היו מצווין  עכ"ד.

 על שבת מקודם[

ופי' זה מתאים עם שי' רש"י הנ"ל דמצות הכנה לשבת 
לא הי' בגדר היכי תמצי בעלמא, רק שיש מצוה בעצם 

כדי לחבר ימות ההכנה בכדי לקבל קדושת שבת וגם 
החול לשבת כדי ששבת ישפיע על ימות החול, וכ"ז ניתן 

 להם רק כאן בפרשת המן ולא במרה.

כשמרגישים שמסודרים עם פרנסה נפסק 

 השפעת המן

ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם 
אל ארץ נושבת את המן אכלו עד בואם אל ארץ 

 ]שם ל"ה[כנען: 

דהעיקר הוא שהגיעו לא"י  לכאורה יש כאן כפל הלשון
ומובן מאליו שכבר אין צורך למן? וי"ל דהכתוב בא 
לרמז, דאין אדם זוכה למן אא"כ הוא בבחינת כי לא 
ידעו מה הוא, וכמ"ש לעיל דאינו יודע מה יולד יום, 

מה יהיה מחר וסומך על הקב"ה, אבל ב ננו בטוחואינ
, שכבר מגיע אל ארץ נושבת ומרגיש מיושב בדעתוברגע 

 שכבר מסודר בפרנסתו ממילא נפסק השפעת המן.

 הלימוד משיעור העומר

 ]שם ל"ו[ :והעומר עשירית האיפה הוא

וברש"י האיפה שלש סאין וכו' והוא שיעור לחלה 
 ומנחות.

, דל"ל יעקב צבי בוצקובסקי שליט"א ג"רידידי ההעיר 
לסיים בפסוק זה ומה מונח כאן, והוא נקט דבסוף 

בזה לציין סתם לדעת שיעור  הפרשה התורה רוצה
העומר, וי"א בדרך צחות דפ' המן העיקר מה שיוצא 

 .דהוא שיעור חלה להלכה למעשה

דהרי הקב"ה  כתוב כאן דבר נפלא,י"ל דאולם למתבונן,  
רוצה שנחיה את הלימוד היוצא מפרשת המן, ולכן עשה 

ששיעור עיסה של חיוב חלה יהיה כמו המן, כדי  הקב"ה
חי' ונרגיש שאנו מתחברים אל הלימוד כשנאכל לחם נ

היוצא מפרשת המן, וכן כשמקריבים מנחות ואוכלים 
אותו, נחי' ונרגיש, שהקב"ה הוא זה שנותן לנו את 
הלחם, ולכן זהו הפסוק האחרון, כיון שזה היכי תמצי 
להשאיר כח פרשה זו לדורות והקב"ה לא רוצה 

 ששיעורו של חיוב חלה יהי' סתם הלל"מ.

די"א דינר שליט"א  הלוי רפאל ג"רלי גיסי ה והוסיף 
בחלה, הוא  בפטור העושה עיסה ע"מ לחלקדהביאור 

באופן שמחלק האכילה לכמה ימים, ולהנ"ל י"ל הביאור 
בפטור זה, כיון דהעיקר הוא שיהיה כמו המן ואכילת 

 המן הרי היה כל העומר באותו יום.

 

 

 


