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  ג"פרק י

   )בכ�יזפסוקי� (מסובב את העם במדבר והולך לפניו ' ה �

ׁשַ" ח ַפְרעֹה ֶאת ָהָעםַוְיִהי ּבְ   ים ְולֹא ָנָחם ֱאלִֹק ַּלּ

ִתים ֶּדֶרך ֶאֶרץ ְפִלׁשְ ּ ְ י ָקרֹוב ּ   )פסוק יז( "ּהוא ּכִ

  . לא הוליכם�" חםולא נ" �

כפי , ה� חנו במקו� ששמו סוכות, לאחר שיצאו בני ישראל ממצרי�

הדר� הקצרה ביותר מסוכות לאר� ). לז, יב(שראינו בפרשה הקודמת 

  .הקצרהדר� ב� הוליכלא ' הא� , ישראל היא דר� אר� פלשתי�

הרי ה� חיבבו מאד , לא הוביל את בני ישראל בדר� הקצרה' מדוע ה

  ?כבר רצו להגיע אליהאת האר� ו

  :התשובה לשאלה זו נמצאת בהמש� הפסוק

י ָאַמר ֱאלִֹקים" ְרֹאָתם ִמְלָחָמהֶּפן ִיָנֵחם  ּכִ בו ִמְצַרְיָמה ָהָעם ּבִ   "ְּוׁשָ

  . יתחרט� " ינחם" �

הוא יפחד , שהוא צרי� להלח� בפלשתי�הע� יראה כשידע ש' ה

  .רצה לשוב למצרי�יו

, הע� היה צרי� להלח� � ישראלבכניסה לארבסופו של דבר אמנ� 

 והיה�  ממצרי� ישראל ויצאאול� כאשר , יהושעבימי כפי שעשה 

 ורגלשהת כיו% ו, שארכה שני� רבות מעבודת הפר�י� ותשושי�שבור

   . להלח�לא העזו ,י�להיות עבד

 בגופ� )התחזקו (רק אחרי שעברו ישראל את המדבר והתחשלו

  . היו מוכני� למלחמה,ובנפש�
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בַּוַי" ר ַים סוףִק ֱאלֹּסֵ ּים ֶאת ָהָעם ֶדֶרך ַהִמְדּבָ ּ ְ   )פסוק יח( "ּ

  . סובב�" ויסב" �

  . והוביל� לכיוו% י� סו', דר� המדבר�לקח� בדר� הארוכה ' ה

ֵנ" ים ָעלו ּבְ ַּוֲחֻמׁשִ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםּ   "י ִיׂשְ

  . מצוידים בכלי נשק�  "שיםחמ" �

, די להג% על עצמ� מכל אויבבני ישראל נשאו על עצמ� כלי נשק כ

  .זק בלב� את הרגשת החרותיומעשה זה ח

ה ֵאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעמֹו" ַּוִיַקח ֹמׂשֶ   )פסוק יט( "...ּ

שכל ישראל היו עסוקי�  �' חכ� לב יקח מצוות'" :ל"אמרו חכמינו ז

  ."ומשה היה עסוק בעצמות יוס', בכס' וזהב

יקרות בעיניו יותר שמצוות היו על כ� חכמינו משבחי� את משה 

התעסק  הוא, ובזהב בכס' בזמ% שכל ישראל התעסקוו, מכס' וזהב

  . ודאג להעלאת עצמות יוס'במצוה

לשאול ממצרי� כלי כס' להגיד לבני ישראל את משה  ציוה' הרי ה

  ?  ג� בני ישראל עסקו במצוהא� כ%, וכלי זהב

ה מפני שלא עשה אות, המצוה שהתעסק בה משה היתה גדולה יותר

  .אלא כדי לקיי� את שבועתו של יוס', לעצמו ולטובתו

ֵאָתם" ַּוִיְסעו מֻסּכֹת ַוַיֲחנו ּבְ   )פסוק כ( "...ּ

שש מאות אל' . מסוכות נסעו בני ישראל למקו� הנקרא אית�

' כול� הלכו אחרי ה. מלבד הנשי� והט', גברי� היו בני ישראל

  .  עצי� ומי�בועל א' שלא היו , �מובמדבר הש
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ַעמו'ַוה" ּ הֵֹלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ ּ   ְד ָעָנן ַלְנֹחָתם ַהֶדֶרךְ

ַעמוד ֵאש ְלָהִאיר ָלֶהם ְּוַלְיָלה ּבְ   )פסוק כא( "...ּ

  . להוביל אותם� "ָתםַלְנחֹ" �

ענ% זה היה שונה . מוביל את ישראל בעזרת עמוד הענ%' ביו� היה ה

  .  הוא היה עומד מהשמי� ועד האר��משאר הענני� 

  . את הדר� לבני ישראלהיה עמוד האש מאירבלילה 

אלא נמשכה , עמנו לא היתה רק לכמה ימי�' טובה זו שעשה ה

  .ארבעי� שנה

  לראשונה את כאשר ראו בני ישראל, ההפתעהכמה גדולה היתה

  !  המלווי� אות� ומראי� לה� את הדר�עמוד הענ% והאש

 לשמוע וכ% הרצו%, תווירא'  הת אהב בני ישראל בלבוודאי התחזק

  .בקולו ולקבל את תורתו

וכ� כיבדו , ג� אומות העול� שמעו על הנס המופלא שנעשה לישראל

שמעו כי ): "יד, במדבר יד(וכ� אמר משה . את ישראל ופחדו מה�

עומד ועננ� ' בקרב הע� הזה אשר עי% בעי% נראה אתה ה' אתה ה

  ".  ובעמוד ענ% אתה הול� לפניה� יומ� ובעמוד אש לילהעליה�

ּ ָיִמיֹש ַעמוד ֶהָעָנן יֹוָמםלֹא" ּ  

ְּוַעמו   )בפסוק כ( "ד ָהֵאש ָלְיָלה ִלְפֵני ָהָעםּ
  . לא יזוז� " לא ימיש" �

אלא מיד כאשר נעל� , לא היתה הפסקה בי% עמוד הענ% לעמוד האש

  .הופיע עמוד האש, עמוד הענ% בתחילת הלילה
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  ג" לפרק ימקורות

וזה : ")בלפסוק י( אב% עזרא על פי � יות	 עבדי	הפחד של הע	 ממלחמה מפני ה :ז"פסוק י

והיו ישראל ... הדור היוצא ממצרי� למד מנעוריו לסבול עול מצרי� ונפשו שפלה

כי אי% כח בה� להלח� בכנעני� עד שק� דור ... נרפי� ואינ� מלומדי� למלחמה

  ."והיתה לה� נפש גבוהה,  ראו גלותאחר דור המדבר שלא

... ה שא� ילכו בדר� אר� פלישתי�"ניה שחשש הקבוהסיבה הש": אברבנאלוב

ו כח להלח� ע� ולא יעצר, ויערכו את� מלחמה וישראל לא היו למודי� בכ�

  ).מובא בליקוטי� בחומש רב פניני�" (הפלישתי�

רוצה , קי� את הע� דר� אר� המדברולכ% הסב אל: " אברבנאל�ההתחשלות במדבר 

זמ% מה ויקנו חוזק לב וגבורה להלח� כדי שיתאחרו , לומר בדר� העובר במדבר

  ".באויביה�

  .)יט, כ(בה רת  שמו�התעסקותו של משה במצוה  :ט"פסוק י

וטע� בעמוד : "אב% עזראעל פי  �הענ� שהל� לפני ישראל היה שונה משאר הענני	  :פסוק כא

  ". שלא היה כדמות העבי� רק כדמות עמוד נטוי מ% השמי� על האר�,ענ%

' ת� מאבל נאמר שבכל יו� מאו: ")יד, טז (אברבנאל – שנה 40ר הליכת הענ� במדב

מה� מ% שהיה יורד בכל יו� ומתבטל , סי� ונפלאותה עושה עמה� נ"שנה היה הקב

' אלא שבכל יו� ויו� הגדיל ה... ביו� ההוא ובעמוד ענ% שהיה הול� לפניה� יומ�

  ."עשות עמה� בדר� נסל
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  ד"פרק י

    )טו� פסוקי� א( ישראלבני  אחרי תוורדיפעה חיזוק לב פר �

ר" אֹמר' הַוְיַדּבֵ ה ּלֵ בו . ֶאל מׁשֶ ָרֵאל ְוַיׁשֻ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ּבְ    ַּדּבֵ

ֲּחנו ִלְפֵני ִפי ָהִחירֹתְוַי ִּנְכחֹו ַתֲחנו ַעל ַהָים ...ּ   )פסוק ב ("ּ

  .  מולו� " נכחו" �

מקו� , לאחור אל פי החירותלשוב ע� הע� את משה  'ציוה המאית� 

כדי שפרעה יחשוב שה� , שמשני צדדיו צוקי סלעי� ומלפניו הי�

פרעה ואז ירדו' , ואינ� יודעי� כיצד להמשי�,  טעו בדר��נבוכי� 

  .אחריה�

ַפְרעֹה וְבָכל ֵחילֹו"... ְבָדה ּבְ   )פסוק ד( "ְּוִאּכָ

  .יראה כבודי על ידי פרעה: כלומר, מלשו% כבוד הוא "ואכבדה"

  ? ומהו כבודי

י ֲאִני הְו"   "'ָּיְדעו ִמְצַרִים ִכּ

ועכשיו עושה , עושה בעולמו כרצונו' שהמצרי� ידעו שההוא ' כבוד ה

  .בני ישראלכלפי נפלאות כדי לשפוט אות� על אכזריות� 

ַּוַיֲעׁשו ֵכן" ּ"  

  .בני ישראל שמעו בקול משה ושבו לאחוריה�

  ? הא� קל היה לבני ישראל לשוב לאחוריה�
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רק עכשיו . כיוו% אר� מצרי� היתה מפחידה מאדהחזרה ל! ודאי שלא

  .ה� יצאו ממצרי� והנה ה� חוזרי� לכיוו% ממנו יצאו

ילדי� וזקני� , נשי�,  גברי��ע� של� : ג� הארכת הדר� היתה קשה

  . היו צריכי� לחזור וללכת מרחק גדול

בני ישראל נצטוו להיכנס לתו� מקו� סגור שאי אפשר : יותר מזה

  !פשוטר שודאי אינו דב –לברוח ממנו 

יטחונ� בגודל  הראו בני ישראל את ווב, מעשה זה היה אמי� ונועז

  .ובמשה עבדו' בה

 ששמעו לקול )של בני ישראל (להגיד שבח%: "ל"וכ� אמרו חכמינו ז

, אנו צריכי� לברוח, נתקרב אל רודפינו) אי�(ולא אמרו היא� , משה

  ".אי% לנו אלא דברי ב% עמר�: אלא אמרו
  

ולמרות זאת , רד' אחרי בני ישראלוהוא  יזק את לב פרעהח' ה

  :נאמר

ָיד ָרָמה"... ָרֵאל יְֹצִאים ּבְ   )פסוק ח( "ּוְבֵני ִיׁשְ

  ?"ביד רמה"מה פירוש 

אלא  ,זמ% יציאת� ממצרי� ב�הרימו את ידבני ישראל אי% הכוונה ש

 ולא , לעי% כל,טחו%י בב, ה� הלכו לאיט�. פחדאבל,  בגבורה� הכוונה 

  .רו לברוחמה

  .'תהלה ותפארת לה,  ג� הלכו בשמחה ונתנו שיר ושבחבני ישראל

או" ַּוִיׂשְ ָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהםּ   ה ִמְצַרִיםְוִהּנֵ  ְבֵני ִיׂשְ

ַּוִייְראו ְמֹאד ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם         )פסוק י(" ּ



� 9 �  
 

 הרבה �הרי ה� היו שש מאות אל' גברי� , מדוע נבהלו בני ישראל

  ? לא היו יכולי� להלח� במצרי�וכי. יותר מחיילי מצרי�

בני ישראל נבהלו מפני שה� היו עבדי� כל חייה� ולא ידעו להלח� 

  .ובמיוחד לא היה לה� אומ� להלח� נגד אדוניה� הקודמי�, כלל

   .'בשעה קשה זו בחרו בני ישראל לצעוק אל ה

ָרֵאל ֶאל ה" ַּוִיְצֲעקו ְבֵני ִיׂשְ ּ'"  

באברה� הוא . נות אבות�תפסו אומ "חכמינו אמרו שבני ישראל

: ביעקב', לשוח בשדה': ביצחק', אל המקו� אשר עמדו ש�': אומר

  ".'ויפגע במקו�'

אומנות האבות היתה . מלאכה שבקיאי� בה, היא עבודה" אומנות"

  .'והתפללו לה,  ובני ישראל תפסו את האומנות של האבות,תפילה

כול� , � נשי� וילדי,שש מאות אל' גברי�, מראה זה של ע� של�

  !ודאי היה מראה מיוחד במינו', עומדי� ומתפללי� לה

ַּויֹאְמרו" הּ   ... ֶאל מׁשֶ

נו ְלהֹוִציָאנו ִמִמְצָרִים יָת ּלָ ַּמה זֹאת ָעׂשִ ּ ּ         )אפסוק י(    "ּ

היו בבני ישראל כאלה , כאשר ראו את כל צבא מצרי� אחריה�

  . שהתמלאו בחרדה ומתו� בהלה אמרו מילי� אלו

  . להבי% עד כמה ה� היו במצוקה ובחרדהמדברי הע� אפשר 

ה ֶאל ָהָעםַּויֹאֶמר" ַּאל ִתיָראו  מׁשֶ ּ  

ִּהְתַיְצבו וְראו ֶאת ְיׁשוַעת ּ ּ ּ ה ָלֶכם ַהיֹום' הּ ר ַיֲעׂשֶ   )פסוק יג( "ּ ֲאׁשֶ

  .  הצלה� " ישועה".  עמדו�" התיצבו".  תפחדו�" ראוית" �
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�  את הע ד% לכ' זכותמתו� דברי משה אפשר ללמוד שמשה

  .אלא הרגיע�, ה�ישהרי משה לא נז' ולא כעס על, שהתלונ%

והכוונה היא שאי , "אי% אד� נתפש על צערו: "על כ� אמרו רבותינו

  . אפשר להאשי� אד� על דברי� שאמר מתו� צער גדול

וכ� אמרו , הצליח משה להרגיעו, על א' החרדה הגדולה של הע�

יה משה עומד ה) אי�(היא� , להודיע חכמתו של משה: "חכמי�

  ". לכל אות% האלפי� והרבבות) מרגיע(ומפייס 

ר" י ֲאׁשֶ   ּ ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהיֹוםּכִ

  "ּלֹא ֹתִספו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם

א� כ% אי� ידע . למשה אי� ישמיד את המצרי�' לא אמר ה' בפסוק ד

  ? משה שהמצרי� יטבעו בי� ובני ישראל לא יראו אות� עוד

, )פסוק ב" (נכחו תחנו על הי�: "' הבי% זאת מדברי האולי משה

  .שכבודו יראה על הי�: כלומר, "ואכבדה בפרעה: "ומאומרו

ֵחם ָלֶכם ְוַאֶתם ַתֲחִרׁשון'ה" ּ ִיּלָ ּ         )פסוק יד(    "ּ

  .אל תעשו דבר,  תשתקו� " תחרשון" �

עצמו כדי להראות מצרי� בלח� בי' שה', משה הבי% מדברי ה

כמו במלחמות , את בשונה ממלחמות אחרותז, למצרי� את כבודו

�  . בה� נצטוו ישראל להלח� בעצמ�, ישראל בכיבוש האר

ה ַמה ִתְצַעק ֵאָלי'ר הַּויֹאֶמ"   ּ ֶאל מׁשֶ

עו ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַּדּבֵ   )פסוק טו( "ּ
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נאמר שבני ' א� בפסוק י', אמנ� לא נאמר במפורש שמשה צעק אל ה

  . וא' הוא התפלל עמה�, וא בכלל ישראלומשה ה, ישראל צעקו

לא עת עתה : "אמר לו הקדוש ברו� הוא, אלא שמשה הארי� בתפילה

  ". להארי� בתפילה שישראל נתוני% בצרה

ומדוע , לכאורה אי% שעה טובה יותר להתפלל מאשר בצרה כמו זאת

  ? למשה להפסיק להתפלל' אמר ה

וכשאד� יכול , ללעשות מעשה להצלת ישראמשה  מפני שהיה ביכולת

  .מעשהלזמ% זהו תפילה אלא לאי% זה זמ% , להציל את חברו

כבר הודיע למשה שיעשה נס לישראל ולא היה ' שה, סיבה נוספת היא

  .צרי� עוד להתפלל

  ? הרי ה� חנו על הי� ולא יכלו להתקד�, ומה יכול היה משה לעשות

' כפי שאמר לו ה, היה עליו לומר לבני ישראל להתקד� אל הי�

  ". דבר אל בני ישראל ויסעו: "בהמש�

שמשה יחזק את לב הע� בדברי ' רצה ה, למרות שהי� היה לפניה�

, יושיע אות�' אמונה ובטחו% עד שיהיו ישראל סמוכי� ובטוחי� שה

שיצאו ממצרי� והלכו , ובזכות�, בזכות הברית שכרת ע� אבותיה�

 הי� מתו� יכנסו בני ישראל לתו�, דבריוועל ידי , אחריו במדבר

  . 'בטחו% בה
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    )לא� פסוקי� טז( בקיעת ים סוף וטביעת המצרים �

ּ ָהֵרם ֶאת ַמְטך וְנֵטה ֶאת ָיְדך ַעל ַהָים וְבָקֵעהוְּוַאָתה" ּ ּּ ָ ָ         )פסוק טז(    "ּ

  . לחלק דבר לשני חלקים�" לבקוע" �

  .ציוה את משה להיות השליח שלו לבקוע את הי�' ה

ע ַעמוד ֶהָעָנן " ַּוִיּסַ ּ ִּמְפֵניֶהם ַוַיֲעֹמד ֵמַאֲחֵריֶהםּ ּ...  

ְיָלהַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַה ך ַוָיֶאר ֶאת ַהּלָ ּחׁשֶ         )כ�וקי� יטפס(    "ְ

 האיר ,שהל� לפני מחנה ישראל, ועמוד האש, למצרי� היה חוש�

  .לישראל את הלילה

  ? שעמוד האש לא האיר למצרי� כיצד קרה

  . האשעמוד הענ% שהל� אחרי בני ישראל הסתיר את עמוד

ל לימדונו שעמוד הענ% א' בל� את החיצי� ואת "זכמינו ח

  .שירו המצרי� על ישראל) אבני�(הבליסטראות 

ְיָלהְולֹא" ל ַהּלָ   " ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ

  .  אל הי�מומחנה מצרי� לא קרב למחנה ישראל ובני ישראל התקד

   ?הרי אי אפשר לעבור בתו� הי�ו, לא% התקדמו בני ישראל

ובטחו ' ה� האמינו בה. ונכנסו לתו� הי�' אל שמעו בקול הבני ישר

  .בו שיעזור לה�

וכ� אמרו ,  המשיכו ללכת עד שהגיעו המי� לחוטמיה�בני ישראל

  ".שלא נקרע הי� עד שבאו לתוכו עד חוטמ%: "ל"כמינו זח

  . האף שלהם� " חוטמן" �
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ה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָיםַּוֵיט"         )פסוק כא( "ּ מׁשֶ

ובכ� אנו רואי� , יבקע את הי�' דו בבטחו% גמור שהמשה הרי� את י

  . 'את אמונתו ובטחונו הגדול בה

  :עשה את הפלא הגדול' ואכ% ה

ְַויֹוֶלך " רוַח ָקִדים ַעָזה'הּ ּ ֶאת ַהָים ּבְ ּ ְקעו ַהָמִים...ּ ּ ַוִיּבָ ּ ּ"  

  ).חזקה(בקע את הי� על ידי רוח עזה ' ה

עשהו כדי להציל ' � שהנס זה היה מיוחד יותר מנסי מכות מצרי� בכ

  . את עמו וכ% עשהו לעיני כל ישראל יחדיו

ַּוָיֹבאו" ַיּ תֹוך ַהָים ּבַ ָרֵאל ּבְ ּ ְבֵני ִיׂשְ ּ הְ ׁשָ   ּבָ

ֹמאָלם ְּוַהַמִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם וִמׂשְ ּ         )פסוק כב(" ּ

  . בשעה גדולה זו היו בני ישראל מלאי� ברגשי שמחה ותודה

 אלו מחשבות עברו בלב� על גדולתו �קשה לתאר מה התחולל בלב� 

וכמה עז ' כמה גדולה היתה מידת האהבה שחשו כלפי ה! וכוחו' של ה

  !היה רצונ� לשמוע בקולו ולקבל את תורתו ואת מצוותיו

נס זה עשה רוש� חזק בלב בני ישראל וליווה אות� לאור� כל 

  .הדורות

הלו האומות ומלכיה� נב. נס זה עשה רוש� חזק ג� בלב הגויי�

 שנה אחר כ� ה� לא שכחו וא' ארבעי�, כאשר שמעו על בקיעת הי�

את ' כי שמענו את אשר הוביש ה: "אמרה רחב למרגלי�וכפי ש, זאת

  ).פרק ב, יהושע..." (ונשמע וימס לבבנו... מי י� סו' מפניכ�
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המצרי� ראו את הנס הגדול ובכל זאת המשיכו לרדו' אחרי בני 

  .ישראל

  ?ל את הי�ומתי עברו בני ישרא

  : נאמר בפסוק

ֹמֶרת ַהּבֶֹקרַוְיִהי" ַאׁשְ         )פסוק כד(    " ּבְ

 ,לפנות בוקר, ובני ישראל עברו בחלק השלישי, בלילה שלושה חלקי�

  ".אשמרת הבקר: "הנקרא

ֵקף הַו" ַעמוד ֵאׁש ְוָעָנן ֶאל ַמֲחֵנה ִמ'ַּיׁשְ ְּצַרִים ּבְ ּ  

  "ַּוָיָהם ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים

  .ש בקולות חזקים הרעי�" ויהם" �

 פגע במצרי� על ידי להבות האש של עמוד האש ועל הקדוש ברו� הוא

  .וג� הבהיל� בקולות חזקי�, ידי עמוד הענ%

  ?מדוע א� כ% נכנסו לי�! ?העושה פלא' וכי לא ראו המצרי� את יד ה

  . ויבואו על עונש� כדי שיטבעו,היתה זאת לחזק את לב�' מאת ה

ְכֵבֻדת ֵאת ֹאַפן ַמְרַּוָיַסר" ֹבָתיו ַוְיַנֲהֵגהו ּבִ         )פסוק כה(    "ּּכְ

   . הוליך אותו� " וינהגהו".  גלגל�" פןא" �

, הסיר את אופני המרכבות על ידי עמוד האש ששר' את הגלגלי�' ה

  .והמרכבות התנדנדו מצד לצד

ָרֵאלַּויֹאֶמר ִמְצַרִי" ּם ָאנוָסה ִמְפֵני ִיׂשְ י ה ּ ִמְצָרִים'ּכִ   " ִנְלָחם ָלֶהם ּבְ

  ".'וידעו מצרי� כי אני ה: "למשה' כא% התקיימו דברי ה
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אלקי ישראל הוא שופט צדק ומעניש אות� ' עתה הבינו המצרי� שה

  .על רוע מעלליה�

ה ְנֵטה ֶאת ָיְדך ַעל ַהָים' הַּויֹאֶמר" ּ ֶאל מׁשֶ         )פסוק כו( "...ָ

, רק כאשר עלו כל בני ישראל אל היבשה ולא נשאר אחד מה� בי�

כיוו% : "ל"זכמינו וכ� אמרו ח, את משה לנטות ידו על הי�' ציוה ה

  ".ירד לתוכו אחרו% של מצרי�, שעלה אחרו% שבישראל מ% הי�

  .הרי� משה את ידו', ד לאחר דברי המי

ב"   )פסוק כז(    "ּ ַהָים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹוַּוָיׁשָ

  .מצבו הרגיל, חוזקו –" איתנו" �

  .לאיתנו מיד לאחר שמשה הרי� ידו השיב את הי� הקדוש ברו� הוא

, קשה לתאר כמה גדלו הכבוד וההערצה למשה רבנו בעיני כל ישראל

  ! בידו פלא גדול כזהמשהכאשר ראו אי� עשה 

בו" ַּוָיׁשֻ ּ ַהַמִים ַוְיַכּסו ֶאת ָהֶרֶכבּ ֶהם ַעד ֶאָחד ...ּ ַאר ּבָ   )פסוק כח( "לֹא ִנׁשְ

כעת . מצרי�כא% נשל� עונש� של המצרי� ונשלמה יציאת 

  .ישראל לגמרי מעול מצרי� ונעשו בני חורי%בני שתחררו ה

ַפת ַהָיםַּוַיְרא" ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ׂשְ         )פסוק ל(    "ּ ִיׂשְ

ולמרות , י מפרש שישראל ראו את מצרי� מוטלי� על שפת הי�"רש

 כוונתו היתה �שמשה אמר לה� שלא יוסיפו לראות� עוד עד עול� 

  .אול� לאחר מות� יוכלו לראות�, חיי�באות� עוד שלא יוסיפו לר
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לא מדברות על המצרי� " על שפת הי�"יש מי שמפרש שהמילי� ו

שבני ישראל עמדו על , ולפי זה פירוש הפסוק הוא, אלא על ישראל

ולאחר מכ% בני , שפת הי� וראו את המצרי� טובעי� ומתי� בי�

  . לא חיי� ולא מתי�, ישראל לא ראו אות� יותר

ה הַּוַיְרא" ר ָעׂשָ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְגדָֹלה ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ִמְצַרִים'ּ         )פסוק לא(    " ּבְ

השמחה האדירה של בני ישראל התפרצה בשירה גדולה של הע� כולו 

בני ישראל היו עייפי� ותשושי� מהלילה הארו� שעבר . כאיש אחד

ובכל זאת עמדו באשמורת בוקר ושרו שירה , עליה� בלא שינה

  .יתבר� על כל הטובה שגמל את�' מתו� שמחה והודאה להארוכה 

ַּוִייְראו ָהָעם ֶאת "   "'הּ

  . פחדו�" ויראו" �

  .ומכוחו הנורא' בני ישראל פחדו מגדולתו של ה

ַּוַיֲאִמינו ּבַ" ה ַעְבדֹו' הּ ּוְבמׁשֶ ּ"  

  .'כא% הגיעו בני ישראל לשיא אמונת� בה

מכה ממכות מצרי� בכל מכה ו: בני ישראל התחזקו באמונה בהדרגה

וכ% על ידי הנסי� שהתרחשו לה� בדר� על ידי , התחזקו יותר ויותר

שראל יחד ע�  בקיעת הי� והצלת בני י�והשיא , עמוד הענ% והאש

  .הטבעת� בתהומות י� סו'ענישת המצרי� ב
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  ד" לפרק ימקורות

 ." בפרעהואתיקר: "אונקלוס ותרגו� יונת% � " כבוד"מלשו� " ואכבדה"פירוש  :'דפסוק 

  ".ה מתנק� ברשעי� שמו מתגדל ומתכבד"כשהקב: "י"וברש

וזה יהיה לי כבוד גדול : "אברבנאל �משגיח ושופט  �" 'וידעו מצרי	 כי אני ה"

עתה ידעו ... י� שופטי� באר�אלקשיש ... בעול� שיכירו וידעו כל יושבי תבל

  ."יצמית�ח על אוהביו ומשנאיו משגי... בורא העול�' הנשארי� כול� כי ה

  . י בש� המכילתא" רש� 'שבח	 של ישראל שעשו כדברי ה

  ."בגבורה גבוהה ומפורסמת": י" רש�בגבורה . א :פירושו" ביד רמה" :'פסוק ח

... שפרעה היה נחפז ללכת כדי להשיג אות�: "�" ב% הרמבנו אברה�רב �  לאט .ב

אינ� בורחי� : "העמק דברוכ% ב". א פירוש נאהווה, וה� נשארו על הליכת� לאט

  ."כלל אלא הולכי� לאט

מגיד הכתוב שכשהיו המצרי� רודפי� אחרי ":  מכילתא� הלכו בשמחה ובשיר .ג

חי� ונותני�  אבל ישראל מרוממי� ומשב,מחרפי� ומגדפי�, ישראל היו מנאצי�

ל �רוממות א': שנאמר... לחמה שלולה ותפארת למי שהמתה, שיר ושבח וגדולה

  ).קבלהוהמובא בכתב " ('בגרונ�

יש : "אב% עזרא �בני ישראל נבהלו מפני שהיו עבדי	 ולא היה לה	 לב להלח	  :'פסוק י

ולמה לא ?  אי� יירא מחנה גדול של שש מאות אל' איש מהרודפי� אחריה�:לתמוה

וזה הדור ,  כי המצרי� היו אדוני� לישראל�התשובה ? ילחמו על נפש� ועל בניה�

ואי� יוכל עתה להלח� , בול עול מצרי� ונפשו שפלההיוצא ממצרי� למד מנעוריו לס

  ".והיו ישראל נרפי� ואינ� מלומדי� למלחמה? ע� אדוניו

  .י בש� המכילתא" רש�בני ישראל תפסו אומנות אבות	 שהתפללו 

ַוֲאָמר6 ַר4ִיֵעי " :יונת% ב% עוזיאלתרגו�  �היו בבני ישראל כאלה שהתמלאו בחרדה  :א"פסוק י

 ֲהִמ% ִ;ְגַלל ְ=ָלא ֲהַות ָלָנא ֵ;ית ְקב6ְרָ>א ְ;ִמְצָרִי� ְ=ַבְרָ>ָנא ִלְמַמת ְ;ַמְדְ;ָרא ָדָרא ְלמ4ֶה

  ."ַמה ָ=א ָעַבְדְ> ָלָנא ְלַהְנָ?ק6ָתָנא ִמִ<ְצָרִי�
ובדוגמת זה : "�"נו אברה� ב% הרמב רב�משה ד� את הע	 לכ! זכות משו	 צער	  :ג"פסוק י

  ." נתפש על צערוראוי לומר אי% אד�

ל "אב% עזרא הנ על פי � מפני שלא היו מורגלי	 למלחמה .א ":ילח	 לכ	' ה" :ד"פסוק י

  . ' כפי שנאמר בפסוק ד�  רצה להראות כבודו' שה .ב .'בפסוק י

 התחיל ','ויצעקו אל ה'וכתיב : ")ד, כא(בה רת  שמו�תפילת משה בכלל ע	 ישראל  :ו"טפסוק 

  ".המקו�משה א' הוא מתפלל לפני 
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  ". הכתוב צעקת משה כי הוא בכלל ישראלסיפרולא : "%"ברמבכ% ו

למדנו שהיה משה עומד : "י"ל המובאי� ברש" חזעל פי �הארכת משה בתפילה 

  ".לא עת להארי� בתפילה שישראל נתוני� בצרה: ה"אמר לו הקב, ומתפלל

  . העמק דבר�תפילה בשעת נס אי� צור� ב

אי% : " המכילתאעל פיי " רש� ובזכות	 ' טחו� בההכניסה של בני ישראל מתו� ב

 כדאי זכות אבותיה� וה� והאמונה ,שאי% הי� עומד בפניה�, לה� אלא ליסע

  ".שהאמינו בי ויצאו לקרוע לה� את הי�

דבר אל בני ישראל ויתעצמו באמונה בכל לב� ויסעו אל הי� " :'אור החיי� הקוב

הבאנו את דבריו רק לעני% " (� נסקוד� שיחלק על סמ� הבטחו% כי אני עושה לה

ואילו לפי , ראויי� לנס י היו ישראל"לפי רש. י"רשדבריו שוני� מדברי אבל , הבטחו%

  ).על פי מידת הדי% לא היו ישראל ראויי�, 'אור החיי� הק

אלא נסע והל� ... 'ויסע עמוד הענ%': "י" רש� עמוד הענ� הסתיר את עמוד האש  :'כ�ט"פסוקים י

  ". להחשי� למצרי�לו מאחריה�

  .�"רשבי ו" רש� מחנה מצרי	 למחנה ישראל �" ולא קרב זה אל זה"

ויבואו בני ישראל בתו� הי� : ")י, ש�(בה רת  שמו� ההליכה של ישראל לתו� הי	 

אלא מכא% אתה למד שלא נקרע לה� הי� עד שבאו לתוכו עד חטמ%  ...�ביבשה 

  ".ואחר כ� נעשה לה� יבשה

כי הנה יש לנביא : " אברבנאל� של משה בטחונו הגמורטה מראה על הרמת המ :א"כפסוק 

והדברי� נעשי� ממנו לפעול בה� ולשנות� , השל� תגבורת ושררה על חומר העול�

  ". כרצונו

ונראה דהנה : "מאור ושמשהעל פי  � דת האהבה על הי	 יבני ישראל הגיעו למ :ב"פסוק כ

מצד אהבה שמחמת גודל האהבה זאת בא , לזמר לפניו יתבר� בשירות ותשבחות

רק א� היראה ,  לומר שירהפשראאבל מצד היראה אי , ומר לפניו שירהנשאו לב% ל

והנה אצל הי� ראתה שפחה מה שלא ראה יחזקאל הנביא . היא מחמת האהבה

 , ומגודל התענוג והשעשועי% שהשיגו אז,מושבר� והשיגו אז השגת אלקותו ית

וירא ישראל את היד "' וזהו פי,  לב% לומר שירהנזדעזעו מפני הדר גאונו ונשא%

 דיי� עד שהשיגו על כנת אהבה כל סי� באו לבחי על ידי שראו גודל הנ�" הגדולה

  ".הרוממות

כי בהיות� נכנסי� בי� שיעור גדול : "אברבנאל �פגע במצרי	 בלהבות אש ' ה :ד"כפסוק 

  ".ה עמוד האש מנרתיקו ולהט אות�"הוציא הקב
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 יוסי 'בנו של ר: "ליעזראי על פי פרקי דרבי " רש�  בקולות רע	 הבהלת מצרי	

בקול ' וירע� ה': וזה אב לכול%,  הרעשת קול� 'מהומה'כל מקו� שנאמר בו : הגלילי

  ".'שתי� ויהומ�על פל... גדול

, מכח האש נשרפו הגלגלי�: "י" רש� עמוד האש על ידיהמסת אופני המרכבות  :ה"כפסוק 

  ).�"שלא כרשב(' וכו" והמרכבות נגררי�

  .)ב, כב( בהרת  שמו�להשיב המי	 אחרי עליית אחרו� שבישראל מהי	 ' ציווי ה :ו"פסוק כ

שהיו ישראל על : "...אב% עזרא �מוסבות על בני ישראל " על שפת הי	"המילי	  :'פסוק ל

  "וראו מצרי� מת כאשר טבע, שפת הי�

הי� שב על פני המצרי� וטבעו ראו מיד את , על שפת הי� כשהיו ישראל: "�"וברשב

  .'וכו" זהו עיקר פשוטו, בתוכו
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  ו"פרק ט

         )יט�א פסוקי�( שירת הים �

ָרֵאל ָיָאז" ה וְבֵני ִיׂשְ יר מׁשֶ   ּׁשִ

יָרה ַהזֹאת ַל ֶּאת ַהׁשִ ּ ַוֹיאְמרו ֵלאֹמר'הּ         )אפסוק (" " " " ּ

 שרו יחד �  שש מאות אל' הגברי� וילדיה�� אי� יתכ% שבני ישראל 

  ?את אות% המילי� בדיוק

כיצד אמרו כול� יחד משפטי� קשי� ומסובכי� ובה� : ויותר מפליא

  ?פירושי� רבי� ורמזי� עמוקי�

בני נת% ל'  ה�שדבר זה היה נס משמי� , רבי נחמיה אומר בגמרא

  .  רוח הקודש לכוו% יחד את השירהישראל

  .ה ובאחוה רבהבשירה זו עמדו בני ישראל ושרו כול� ביחד באהב

  

יָרה" י ָגֹאה ָגָאה' ה ּלַָאׁשִ   "ּּכִ

  . נצח�" גאה" �

  . כאיש אחד, ממילה אחת בפסוק נית% ללמוד שכל הע� שר ביחד

  ? מהי המילה

שהרי בלשו% רבי� צרי� לומר , שהיא בלשו% יחיד" אשירה"המילה 

  ".נשירה"

ּ ְוִזְמָרת ָיה ַוְיִהי ִלי ִליׁשוָעהָּעִזי"   )פסוק ב(    "ּ

  . להצלה�" ישועהל".  שבח�" זמרת".  כוחי� " זיוע" �

  .הוא הכח והחוזק שלי ובו אני משתבח ומתפאר'  ה:פירוש הפסוק
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  "...ּ ֵאִלי ְוַאְנֵוהוֶזה"

אספר מעשיו הנאים : כלומר,  מלשון נוי�" ואנוהו" :פירוש אחד �

  . שמושיענו ומצילנו

  .לכבודו בית מקדשאבנה ,  בית� מלשון נווה �" ואנוהו" :פירוש שני

מפסוק זה אפשר לראות בצורה בולטת יותר את האהבה והאחוה 

   :שהרי מילי� רבות נאמרו בלשו% יחיד, שהיתה בי% בני ישראל

  ".וארוממנהו", "אבי", "ואנוהו", "לי", "עזי"

שרוח הקודש , נית% להוכיח מכא% ג� את דברי רבי נחמיה בגמרא

י� מורכבות ומסובכות שאפשר שהרי אמרו ביחד מיל, שרתה על הע�

  .לפרש אות% בצורות רבות

מֹו' ִאיׁש ִמְלָחָמה ה'ה"   )פסוק ג(    " ׁשְ

הוא אלקינו שבשמי� העושה ' ה. נלח� במצרי� כמו איש מלחמה' ה

כ� יעזור לבני ישראל , לנו במצרי�בשביוכמו שנלח� , הכל כרצונו

  .כל הדורותמלחמותיה� בלנצח ב

ּכַֹח ְיִמיְנך הּ ֶנְאָדִר'ה ְָיִמיְנך"   )פסוק ו(    "ּ ִתְרַעץ אֹוֵיב'ָי ּבַ

  . תשבור�" תרעץ". מלשון אדיר �" נאדרי" �

כפי שנהוג לעשות כששרי� , "'ימינ� ה" על המילי� מהחזרה הכפולה

  .שמחה גדולה רואי� שבני ישראל שרו את השירה מתו� שוב, שיר

ח ֲחֹרּוְברֹב" ּלַ ּ ְגאֹוְנך ַתֲהרֹס ָקֶמיך ְתׁשַ ָּ ָ ַקׁשּ ְּנך ֹיאְכֵלמֹו ּכַ   )פסוק ז( "ָ

  . אויביך�" קמיך".  החוזק שלך�" גאונך" �
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  .'ונקראו כ� משו� שקמו ועמדו נגד ה, ה� המצרי�" קמי�"

  ? הרי קמו להלח� נגד בני ישראלו,  המצרי�קמו' וכי נגד ה

  .'כאילו ק� נגד ה',  שה� עמו של ה,מי שק� להלח� נגד ישראל

ָלל אֹוֵיב ֶאְרָאַמר" ק ׁשָ יג ֲאַחּלֵ ּדֹף ַאׂשִ   )פסוק ט( "ּ

אמר , כאשר היה האויב במצרי� ושמע שבני ישראל נבוכי� במדבר

  . ישיג� ויקח מה� שלל, האויב שירדו' אחריה�

בני ישראל מזכירי� את דברי האויב כדי לזכור את הסכנה הגדולה 

על   יותר' ודות להלהומתו� כ� , שרצה האויב להשמיד�, שהיו בה

  .צלההה

ירה ששרו ישראל ג� מלשונו של פסוק זה נית% לראות שמדובר בש

במקו� " תמלאמו": שהרי השתמשו במילי� מיוחדות, בשמחה רבה

  .במקו� תוריש אותו" תורישמו", תמלא ממנו

ַמִים ַאִדיִריםָּצֲללו" עֹוֶפֶרת ּבְ   )פסוק י( "ּ ּכַ

  . מתכת כבדה� "עופרת" �

 בה משלי� רבי� לטביעת חכמה רבה יש בשירה זו וחבויי�

  .כקש וכאב%, כעופרת: המצרי� בי�

ֵאִלם הִמי" קֶֹדׁשִמ ' ָכֹמָכה ּבָ ֹמָכה ֶנְאָדר ּבַ ּי ּכָ   )פסוק יא(" ּ

  ?"מי כמכה"מדוע כפלו בני ישראל את המילי� 

ולכ% חזרו , מושיע�' היה מלא רגשי תודה להשל בני ישראל לב� 

  .פעמיי� על המילי� המראות את גדולתו

  ? "�ליא"י ה� המ
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וכוונת הפסוק לומר שאי% בכל ,  החזקי� והגיבורי�� י מפרש "רש

  .שה� מלאכי מעלה,  ויש מפרשי�.'ק כההעול� חז

ה ֶפֶלא"   "נֹוָרא ְתִהּלֹת עֹׂשֵ

מפני ' לות הימלהגיד תה) מפחדי�(י מפרש שבני האד� יראי� "רש

  . ' של הלותיו הרבותילות שיאמרו אינ% אלא מעט מתהישכל התה

גדולי� ונוראי� ובני ' של המעשי נפלאותיו שהכוונה שויש מפרשי� 

  .האד� מהללי� אותו עליה�

  

ך" ָָנִחיָת ְבַחְסְדך ַעם זו ָגָאְלָת ֵנַהְלָת ְבָעְזך ֶאל ְנֵוה ָקְדׁשֶ ָ ָּ ּּ ּ   )פסוק יג( "ּּ

  . בכחך� "בעזך".  אשר� "זו". הובלת,  הולכת� "נהלת" ,"נחית" �

, הנחה אות� בעמוד ענ% �  אל בשעה שגאל אות�עשה חסד ע� ישר' ה

  .ז לאר� ישראלוכ� הוביל� בעֹ

,  מראה כמה חביבה אר� ישראל,"דש�נוה ק"הכינוי של אר� ישראל 

  . 'הנקראת מקו� קדשו של ה

  ? הרי ה� עדיי% בי� סו', את ישראל לאר� ישראל' וכי הנחה ה

  .ר� ישראלבני ישראל הבינו שכל ההליכה שלה� היא כדי להגיע לא

 �משפט זה מעיד על האהבה הרבה שהרגישו בני ישראל כלפי אר

  .על שפת הי�, ו עליה ג� בהיות� רחוקי� ממנה ה� חשב�ישראל 

מכא% ואיל� ה� מתפללי� , על הצלת�' עד כא% בני ישראל הודו לה

  .על העתיד' לה

ְמעו" תּׁשָ ֵבי ְפָלׁשֶ ּ ַעִמים ִיְרָגזון ִחיל ָאַחז יׁשְ ּ ּ         )ק ידפסו ("ּ

  . רעדה תפסה אותם� " חיל אחז".  פחדו�" ירגזון" �
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ֵבי ְכָנַעןָּנֹמגו"         )פסוק טו (" ּכֹל יׁשְ

  . נמס לבבם�" גונמ" �

, א' אחד עדיי% לא שמע על הנס הגדול, כששרו בני ישראל את השירה

  ?א� כ% כיצד ה� כבר אומרי� שהעמי� כול� פחדו ורעדו

מפני ,  הגדול וירעדו מפחדכוונת� שהעמי� ישמעו בעתיד על הנס

  .יעשה לה� נסי� במלחמותיה�' שיבינו שבני ישראל יגיעו לאר� וה

ִּתֹפל" ָאֶבן ּ ְגדֹל ְזרֹוֲעך ִיְדמו ּכָ ּ ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ּבִ ּ ָ  

ַָעד ַיֲעֹבר ַעְמך ה         )פסוק טז(    "ּ ַעד ַיֲעֹבר ַעם זו ָקִניָת'ּ

  . אשר� " זו" �

שה� יעברו עד ,  פחד ואימה על שונאיה�בני ישראל מתפללי� שיפלו

להדגיש את , פעמיי�" עד יעבור"ה� חזרו על המילי� . את הירד%

�  .רצונ� העז להכנס לאר

  '?מי הוא הע� אשר קנה ה

זהו משל לכ� שבני ישראל , "קנה"י מסביר ש"רש. זהו ע� ישראל

  .שהוא חביב על האד� מאד, כחפ� הקנוי בדמי� יקרי�', שייכי� לה

קנה את בני ישראל ביציאת מצרי� להיות לו '  מפרשי� שהויש

  . לעבדי�

מכא% ממשיכי� בני ישראל להתפלל שישארו באר� לעול� ולא 

   .יעזבוה

  : וכ� תפילת�
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ַהר ַנֲחָלְתךְּתִבֵאמֹו" ָ ְוִתָטֵעמֹו ּבְ   )פסוק יז( "ּ

  ? שע� ישראל רוצה לחיות באר� לנצחמפסוק זה אפשר ללמוד כיצד 

  .שהוא דבר קבוע ועמוק,  מלשו% נטיעה�" ותטעמו"ילה משימוש במה

, שישיבת� באר� תהיה איתנה וקיימת לעול�' התפללו להבני ישראל 

  .כמו נטיעת העצי� המכי� שורשי� חזקי�

התכוונו בני ישראל לאר� ישראל שהיא " בהר נחלת�"במילי� 

  .הוא הר המוריה, וג� רמזו בתפילת� להר המיוחד, גבוהה

ְבְתך ָפַעְלָת הָמכֹון " ְּלׁשִ ּּ ָ'"  

  . עשית�" פעלת" �

  . מקו� מוכ% ל� לשבת ולשכו% ש� אר� ישראל והר המוריהעשית את

ָ ּכֹונֲנו ָיֶדיך'הִּמְקָדׁש " ּ"  

  .יבנה את בית המקדש' ה

  ?הרי יצווה את בני ישראל לבנותו, לבדו יבנה את בית המקדש' וכי ה

,  ויראה לה� את תבניתוילמד את ישראל כיצד לבנותו' ההכוונה ש

  .יעזור לה� לבנותו' וג� ה, כדי שיוכלו לבנותו

הרי רק עכשיו יצאו ממצרי� וה� ? מדוע התפלל הע� על בית המקדש

 �שישמור '  לכאורה מתאי� יותר היה שיתפללו לה�רחוקי� מ% האר

  ?וית% לה� אוכל ומי�, עליה� בדר�

ל כ� גדולה עד כ'  לאהבת המכא% רואי� שבזמ% השירה הע� הגיע

  .להגיע לירושלי� ולעלות לבית המקדששהתמלא ברצו% אדיר 

  :וכ� סיימו ואמרו, ימלו� לנצח'  רצו לראות שהבני ישראל
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  )פסוק יח(    "ְ ִיְמלֹך ְלעָֹלם ָוֶעד'ה"

וכוונת� , "'מקדש ה"מילי� אלו אמרו בני ישראל אחרי שדיברו על 

ישכו% '  והבית המקדש רק כשיבנה � הוא מל� ' היתה שכול� יראו שה

  .בתוכו
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         )כא� כ פסוקי�( שירת מרים �

ַּוִתַקח" ָיָדה ּ ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת ַהֹתף ּבְ ּ ִמְרָים ַהּנְ ּ  

ֻתִפים וִבְמחֹלֹת ים ַאֲחֶריָה ּבְ ׁשִ ַּוֵתֶצאן ָכל ַהּנָ   )פסוק כ(    "ּּ

  .ריקודיםוב �" תמחלוב" �

יעשה לישראל '  שההנשי� הביאו עמה% תופי� ממצרי� מפני שידעו

  ! ויגאל�נס כה גדול

הנשי� לא ויתרו על , על א' שהמצרי� לחצו את ישראל לצאת

שהקדוש , דקניות שבדורמובטחות היו צ: "ל"וכ� אמרו חז. התופי�

  ".סי� והוציאו תופי� ממצרי�לה� נ) יעשה( עושה ברו� הוא

  ?ל"זכמינו לפי דברי ח, איזו מידה טובה היתה לנשי�

  . שיעשה נסי� לישראל,'טחו% בהיבה בה% מידת ההיתה נטוע

ומזה לומדי� על מידת הצניעות שהיתה , הנשי� שרו אחרי הגברי�

  . שלא שרו ע� הגברי�, לנשי�

ירו ַלהַּוַתַען" י ָגֹאה ָגָאה'ּ ָלֶהם ִמְרָים ׁשִ   )פסוק כא(    "...ּ ּכִ
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  ו" לפרק  טמקורות

 הגלילי וסיירבי אליעזר בנו של רבי : "ב"טה ל ע סו�מחלוקת תנאי	 באופ� השירה  :'פסוק א

 נחמיה רבי... וני% אחריו כל מה שהוא אומר כקט% המקרא את הלל וה% ע:אומר

  ". תח תחילה וה% עוני% אחריו כסופר הפורס על שמע בבית כנסת שהוא פו:אומר

  ."וכ� שרתה רוח הקודש על כול� וכוונו יחד את השירה ככתבה: "...י ש�"וברש

 שיאמרו פירוש: "'אור החיי� הק �בלשו� יחיד מורה ששרו ביחד " אשירה"ילה המ

שזולת זה היו אומרי� ,  השתנות והפרדה עד שיהיו כאיש אחדשירה יחד בלא בחינת

  ".'נשירה'

  . אונקלוס�" שבח"מלשו� " ה� זמרת י" :'פסוק ב

  ".ה�שבח ישראל י: "�" רשב� אני משתבח ומתפאר' בה

  .י" רש�אספר נויו :  א פירוש" "אנוהו"

  ).י"מובא ברש( אונקלוס � אבנה לו נווה:  פירוש ב

הוא ... למעלה מ% הטבע: " על פי העמק דבר�בעולמו כרצונו '  שליטת ה� "שמו' ה" :'פסוק ג

  ".עושה הכל

גברא עביד קרבינ% בכל דר ודר ' ה: " תרגו� יונת%� לישראל בכל הדורות ' מלחמת ה

איש עושה קרבות בכל דור ודור מודיע גבורתו ' ה" (בית ישראלמודע גבורתיה לעמיה 

  ). לעמו בית ישראל

?  כנגדוומי ה� הקמי�: "ל"י בש� חז" רש�' הקמי	 על ישראל כאילו קמי	 על ה :'פסוק ז

  ."אלו הקמי� על ישראל

  .י"רש � כאשר היה במצרי	 � "אמר אויב ":'פסוק ט

  .י" רש�בגיבורי	 : פירוש א "  "'מי כמו� באלי	 ה" :א"פסוק י

  .% ואב% עזרא" רמב� במלאכי	: פירוש ב

  . י" רש� חבבת כחפ# הקנוי בדמי	 יקרי	:  פירוש א"" ע	 זו קנית" :ז"פסוק ט

  . אב% עזרא � קנית ל� לעבדי	:  פירוש ב

, נטיעה שאי% בה נתיצה: " מכילתא�  מלשו� נטיעה איתנה ויציבה �" ותטעמו" :ז"פסוק י

  "....'עתי� ולא אתוש ובניתי� ולא אהרוסונט': שנאמר

  ". תפילה שיעמדו ש� הרבה ולא יגלו: "ובאב% עזרא

אתר מתק% לבית : " תרגו� אונקלוס�לשבת ש	 '  מקו	 המוכ� לה�" מכו� לשבת�"

  ". שכינת�
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ועשו לי 'מרו וכא: "ספורנו �ילמד	 כיצד לבנותו ' שה � "�יכוננו יד' מקדש ה"

  ". עלי השכיל' הכל בכתב מיד ה '�וכ% דוד אמר ',  מראה אות�מקדש ככל אשר אני

אז , כאשר יבנה בית המקדש לשמו: "אב% עזרא �ראה בבית המקדש ית' מלכות ה :ח"פסוק י

�  ". תראה מלכותו באר

   .י" רש� לותיו תה יראו מלהגיד: פירוש א � " נורא תהילות"

וראי� כי יעשה דברי� נ: "%"רמב �מעשיו נוראי	 : ב פירוש

רי רצונו והושיע בה� את ומתהלל בה� שעשה נקמות בעוב

  ".עבדיו

ולהוריש� את אר� כנע% שהיא נווה : "...�" רשב�אר# ישראל  �" נוה קדש�"

  ".קדש�

  ".או רמז להר המוריה..: ".אב% עזרא �הרמז בדבריה	 לבית המקדש 
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   )כז� פסוקי� כב( במרהבני ישראל  � 

ע" ה ֶאַּוַיּסַ ָרֵאל ִמַים סוף מׁשֶ ּת ִיׂשְ   )פסוק כב(    "ּ

  . הסיע�" ויסע" �

בני ישראל התעכבו על שפת י� סו' כדי לקחת מתכשיטי הזהב 

גדולה היתה ביזת הי� : "ואמרו רבותינו, שעיטרו את סוסי המצרי�

  ".יותר מביזת מצרי�

  .ות� כדי להמשי� לנסוע אל הר סינימשה היה צרי� לזרז א

אי� נצא : שהה� לא אמרו למ, לו לנסועכשקמו בני ישראל והח

  . אלא האמינו והלכו אחרי משה,למדבר ואי% לנו מחיה

ר ְולֹא ָמְצאו ָמִים" ִמְדּבָ ת ָיִמים ּבַ לׁשֶ ַּוֵיְלכו ׁשְ ּּ ּ"  

  . באות� שלושת ימי� שתו בני ישראל ממעט המי� שהיו בכליה�

  ע� של� הל� במדבר במש� שלושה ימי��דבר זה הוא שבח לישראל 

  .כשהוא צמא למי� ולא התלונ%

ַּוָיֹבאו" ֹתת ַמִים ִמָמָרהְולֹא ָי  ָמָרָתהּ ְּכלו ִלׁשְ ּ ּ  

י ָמִרים ֵהם         )פסוק כג(    "...ּכִ

מה עובר על בני אד� ששלושה ימי� לא מוצאי� מי� וסו' סו' ביו� 

  !?והנה ה� מגלי� שהמי� מרי�, הרביעי מוצאי� מי�

  ?ומה עשו בני ישראל

ַּוִיּלֹנו" ֶתה ָהּ ׁשְ אֹמר ַמה ּנִ ה ּלֵ   )דפסוק כ( "ָּעם ַעל מׁשֶ

  . התלוננו� " נוויל" �
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 אלא, אבל לא אמרו למשה מילי� קשות, בני ישראל אמנ� התלוננו

  ?"מה נשתה: "שאלו

  )פסוק כה( "' ֶאל הַּוִיְצַעק"

שהרי לא , ממילי� אלו נית% לראות שמשה ד% את הע� לכ' זכות

  .' צעק והתפלל אל הכעס על הע� אלא מידנאמר שמשה 

ַּויֹוֵרהו ה" ֵלך ֶאל ַהַמִים ַוִיְמְתקו ַהָמִים'ּ ּ ֵעץ ַוַיׁשְ ּּ ּ ּ ְּ"  

  . למדו�" ויורהו" �

  .ל אנו לומדי� שהע� הצטער והתחרט על תלונתו"זכמינו מדברי ח

ם לֹו" ם ׂשָ ָפטׁשָ ּ חֹק וִמׁשְ ּ"  

כמו , לימד את בני ישראל במרה חלק מהמצוות' חכמינו אמרו שה

  .פרה אדומהדיני דיני שופטי� ו, כיבוד אב וא�מצוות , ות השבתמצו

הו" ם ִנּסָ   "ְּוׁשָ

לאחר שלושה ימי� הביא� : העמיד את בני ישראל בנסיו% קשה' ה

או שיבקשו ממשה יפה ,  הא� יתלוננו� למקו� מי� מרי� לנסות� 

  . 'להתפלל ולבקש עליה� רחמי� מאת ה

מכבד ' מפני שה,  כזהמנסה בנסיו% קשה' רק את ישראל עמו ה

  .ומערי� אות� כגבורי� וצדיקי�

ַמע ְלקֹול הַּויֹאֶמר" מֹוַע ִתׁשְ ה 'ּ ִאם ׁשָ ֵעיָניו ַתֲעׂשֶ ר ּבְ ּ ֱאלֶֹהיך ְוַהָיׁשָ ּ ָ

ל ֻחָקיו ַמְרָת ּכָ ְּוַהֲאַזְנָת ְלִמְצֹוָתיו ְוׁשָ ּ         )כופסוק (    "ּ

  . תשמע� " והאזנת" �
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  :האת ישראל בפסוק ז' ארבעה דברי� מצווה ה

  .לעשות את הישר בעיניו. ב.       'לשמוע בקול ה. א

  .לשמור את חוקיו. ד.     להאזי% למצוותיו. ג

מצוות ,  מצוות עשה ומצוות לא תעשה�לשמור את כל המצוות  עלינו

מצוות שה% קלות , שבי% אד� למקו� ומצוות שבי% אד� לחברו

מ% ואלו שאי% אלו שאנו מביני� את טע, עבורנו ומצוות שה% קשות לנו

  . אנו מביני� את טעמ%

  :ית% לנו שכר גדול' ה, א� נעשה כ�

ל ַהַמֲחָל" ְמִתי ְבִמְצַרִיםּּכָ ר ׂשַ    ּה ֲאׁשֶ

י ֲאִני ה ים ָעֶליך ּכִ   "ָ ֹרְפֶאך'ָלֹא ָאׂשִ

ַּוָיֹבאו" םּ ֵרה ֵעיֹנת ַמִים ֵאיִלָמה ְוׁשָ ֵתים ֶעׂשְ    ּ ׁשְ

ְבִעים ְתָמִרים         )כזפסוק ( "ְּוׁשִ

  . עצי תמר�" תמרים" . מעיינות� " תנעי" �

שהדרי� , לעמו ישראל' התורה מלמדת אותנו על החסד שעשה ה

לא הסתפק ' הוכ% ש, אות� בלב המדבר למקו� שיש בו מי� ומזו%

במעט מי� ומזו% אלא הכי% לה� מעיינות רבי� שיספיקו לכל 

  .השבטי� ועצי תמר טובי� ומזיני� מסוגי� שוני�

  "םִיָּמל ַה ַעם ׁשָּנוָחַּיַו"

  ?ומה עשו בני ישראל באות� הימי�

ישבו , ברוב חסדיו על שהמציא לה� מי� ומזו%' לאחר שהודו לה

  .ולמדו את המצוות שקיבלו במרה, ועסקו בתורה
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 ו" להמשך פרק טמקורות

י בש� "רש �הסיבה שמשה הסיע את בני ישראל בעל כרח	 מפני ביזת הי	  :ב"כפסוק 

  . המכילתא

ויסע 'מוד לומר לומה ת: " מכילתא�ישראל שהלכו במדבר אחרי משה  של שבח	

לא , שכיו% שאמר לה� משה קומו סעו,  להודיע שבח% של ישראל� 'משה את ישראל

ו אחר אלא האמינו והלכ, אמרו היא� אנו יוצאי% במדבר ואי% לנו מחיה בדר�

  . "' וקראת באזני ירושל�הל�': ועליה� מפורש בקבלה, משה

מי� שנטלו : " המכילתא על פי�ראל שתו מי	 מכליה	 באות	 ימי	 בני יש

או ישראל בי% הגזרי� שלמו מה% באותה שעה ולא מצאו מי� שא' בכליה� לא מצ

  . "ימי� בנאדות'  עמ� מי� על גובודאי לקחו: "...� ש�"ובמלבי. "י�מ

ונה ולכ� לא נענשו על התל: " אברבנאל�ימי	 לא התלוננו ' שבח	 של ישראל שג

,  שלושת ימי� בימי הקי�צימאו%כיו% שסבלו , לפי שבמרה שאלו כהוג%... הזאת

עיי% כמה צער יש ': ומרלצונ�  ר�ה  מצאו מי� מרי� ולבד אמרו מה נשת�כר ואח

  ". 'לנו כי אי% המי� האלה ראויי� לשתות

 לפי 'ומשה צעק אל ה: "אברבנאל �משה ד� את הע	 לכ! זכות ולא כעס עליה	  :ה"פסוק כ

  ". שראה צרת הע� ומצוקת� כי רבה היא

הנה רועה הנאמ% מאהבתו את ישראל ד% אות� לכ' : ")ד, יז(וכ% הכתב והקבלה 

ת והשתדל בהתעוררו', והצדיק אות� לפני ה... זכות בתלונת� עליו והפ� בזכות�

  ."רחמי� עליה� להושיע� מצרת�

 אחרי� �  '� אל המי�וישל': " המכילתא על פי�החרטה של ישראל על תלונת	 

והיו אומרי� כב% , אומרי� היו ישראל מתחנני� ומתפללי� לפני אביה� שבשמי�

, כ� היו ישראל מתחנני� ומתגדרי� לפני אביה� שבשמי�... שמתגדר לפני אביו

  ". רבונו של עול� חטאנו לפני� שנתרעמנו לפני� על הי��ואומרי� לפניו 

: ובמכילתא, ל"על פי חזי "רש �  במרה המצוות שניתנו �ש	 ש	 לו חק ומשפט 

  ." זה כיבוד אב וא�'ומשפט'זה השבת ' חק '�' ש� ש� לו חק'"

ק צדי' ה': ")ב, הנ( על פי בראשית רבה � הנסיו� לע	 ישראל מפני שה	 צדיקי	 

תנו לוקה ש הפשתני הזה כשפ: יונת%ביר אמר �' יבח% ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו

תנו יפה הוא מקיש עליו ביותר שוכשפ, פני שהיא פוקעתאינו מקיש עליו ביותר מ

שאי% ?  למה,ה אינו מנסה את הרשעי�"כ� הקב, למה שהיא משתבחת והולכת

: שנאמר, ואת מי מנסה את הצדיקי�, 'כי� נגרשוהרשעי� ': יכולי% לעמוד דכתיב

  ."'יבח% צדיק' ה'
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: וכי�� במורה נב" הרמב פי על� מי	 ואוכל במדבר ישראללהמציא ל' החסד של ה: ז"פסוק כ

וחזק האותות כול� בזכרו% המסעות כדי שיראו אות� הדורות הבאי� וידעו "...

% "מובא ברמב" (האותות הגדולות אי� עמדו בני אד� במקומות הה� ארבעי� שנה

  ).בתחילת פרשת מסעי

להעיר כי הש� יתעלה היה מנהל� במקומות היותר נאותי� אל שימצא : "ג"רלב

  ". ההכרחי לה�לה� ש� 

 המודעי אומר בי אלעזרר: " המכילתא על פי�ינות כנגד השבטי	 י מעשניי	 עשר

ומובא "  שבטי יעקבב"ברא שני� עשר מבועי% כנגד י, מוה עול"כיו% שברא הקב

ברא אות� ' שה,  לילדי� את דברי המכילתא כלשונהנולא הבא(י בדומה "ברש

  ). מימי בראשית

רבות וה� כי באילי� עינות : "אב% עזרא% על פי " רמב�נות היו טובי	 ימי המעי

  ."מי� מתוקי� ויפי�

  ". עליה� שהכי% לה� כ% באר� ציה' לשבח ה: "%"רמב �על חסדו ' ההודיה לה

סקי� בדברי מלמד שהיו עו: "מכילתא �ו במרה קיבללימוד תורה על המצוות ש

  .העמק דבר ועיי% ב".תורה שנתנו לה� במרה
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  ז"פרק ט

   )לו� פסוקי� א(  לחם מן השמים-המן פרשת � 

ַּוִיְסעו" ָרֵאלּ ֵמֵאיִלם ַוָיֹבאּ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ   ּו ּכָ

ר ִסין   )פסוק א(" ...ֶאל ִמְדּבַ

בני ישראל באילי� היו מעיינות רבי� ועצי תמר מזיני� וקשה היה ל

עזבו בני ישראל , למרות הכל. עזוב הכל ולשוב אל המדבר השומ�ל

  .במדבר' ת אילי� והלכו אחרי הא

ִּיּלֹונוַו" ָרֵאלּ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ר  ּכָ ִמְדּבָ ה ְוַעל ַאֲהרֹן ּבַ   ... ַּעל מׁשֶ

י הֹוֵצאֶתם ֹאָתנו ֶאל ַה ר ַהֶזהּּכִ ִּמְדּבָ ּ   

ָרָעב ל ַהָקָהל ַהֶזה ּבָ ְּלָהִמית ֶאת ּכָ   )ג�פסוקי� ב(" ּ

ולכ% לא , ו ממצרי�עד עכשיו אכלו בני ישראל מ% המצות שהוציא

  .ו באייר נגמרו המצות"א� ביו� ט, התלוננו

ה� חיכו . אמנ� העדה לא התלוננה מיד ביו� בו הגיעו למדבר סי%

  . עד שגבר הרעב וה� הרגישו חלשי� מאד, זמ% ממוש� על א' הרעב

ה' הַּויֹאֶמר" ָמִים  ֶאל מׁשֶ         )פסוק ד(    "ִּהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשָ

.  הגש��שנאמרה על המ% מזכירה לנו את המטר " ממטיר" ו%הלש

        ?במה. ובכל זאת שונה היה ממנו מאד, אמנ� המ% ירד כמו הגש�

ואילו המ% הוא בריאה , טיפות הגש� נמצאות בענני� לפני שיורדות

בריאה שלא היה כמותה מאז , עבורנו בדר� נס ופלא' חדשה שברא ה

�  .בריאת שמי� ואר
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שראל כל כ� גדולה עד שהוא מוכ% לשנות עבור� את לבני י' אהבת ה

  !מעשה בראשית

יֹומֹוּ ָהָעם ְוָלְקטו ְוָיָצא"   ְּדַבר יֹום ּבְ

תֹוָרִתי ִאם לֹא ּנו ֲהֵיֵלך ּבְ ְְלַמַען ֲאַנּסֶ ּ"  

  . בשביל� " למען".  אספו�" ולקטו" �

ה� הלכו במדבר השומ� ולא נשאר . נסיו% גדול היה לבני ישראל במ%

. וא' לא היה לה� מהיכ% להשיג אוכל באמצע המדבר,  אוכללה� עוד

ה� היו הולכי� לישו% בלילה כשאי% שו� אוכל בכליה� וצריכי� היו 

נסיו% זה היה . שלמחרת בבוקר יוריד לה� מ% מהשמי�' לבטוח בה

  . נסיו% יומיומי ונמש� לאור� השני� הרבות שהלכו ישראל במדבר

ה ְוַאֲהֹרן ֶא" ָרֵאל ֶעֶרבַּויֹאֶמר מׁשֶ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ    ל ּכָ

י ה     הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים'ִּויַדְעֶתם ּכִ

בֹוד ה ּוֹבֶקר וְרִאיֶתם ֶאת ּכְ         )ז� פסוקי� ו(    "'ּ

הרי בעיניה� , ממצרי�הוא המוציא� ' וכי לא ידעו בני ישראל שה

  ?'י� שעשה לה� ה הגדולראו את הנסי�

היה קשה , עב גדול וסבלו מאדכאשר הגיעו בני ישראל לרש, אלא

מדי  כאשר תראו: ועל כ� אמרו לה� משה ואהר%, להתגבר על הקושי

' את כבודו של המזה בבוקר ועוד יותר , יו� בערב את הנס של השלו

  .ג� במצבי� הקשי� ביותר' יהיה לכ� כח לזכור את ה, מ%נס של הב

י ַעְּוַנְחנו"... ֵתיֶכם ּכִ    )פסוק ח( "'ל הּ ָמה לֹא ָעֵלינו ְתֻלּנֹ
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 וה המופלגת שהיתה למשהואנו למדי� על הענ" ונחנו מה"מהמילי� 

 נעשו �על ידשו, צאו בני ישראל ממצרי�י �למרות שעל יד. ולאהר%

ואהר%  משה לא התגאו, � כמו המכות ובקיעת הי�נסי� גדולי

  .'מאת ההיא הגדולה ,  איננו נחשבי�� "ונחנו מה: "ואמרו ,�בכוח

ה ֶאל ַאֲהֹרן ֱאֹמר ֶאַּויֹאֶמר" ָרֵאל מׁשֶ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ   ל ּכָ

ֵתיֶכם'ִּקְרבו ִלְפֵני ה ַמע ֵאת ְתֻלּנֹ י ׁשָ   )פסוק ט( "ּ ּכִ

  ?מדוע ביקש משה מאהר% שידבר אל הע�

 .שו נזופי� על כ� שהתלוננו ולא ביקשו יפהיתכ% שבני ישראל הרגי

היה קרוב אליה� ש, משה ידע שבני ישראל יקשיבו לדברי אהר% אחיו

ועל , מפני שהשכי% שלו� ביניה� ודבר את� תמיד באהבה ובידידות

  .כ% ביקש משה מאהר% לדבר ע� הע�

ָלוַוְיִהי" ּ ָבֶעֶרב ַוַתַעל ַהׂשְ   )פסוק יג( "...ּ

 עליו מספרת התורה התורה מקצרת בסיפור השלו לעומת המ%

ל� מפני שהמ% היה בריאה חדשה שלא היה כמותה מעו, באריכות

הביאו על '  ה�הגיע בדר� הטבע השלו ש לעומת ,ו בו נסי� רבי�נעשו

מפני , בשמחה' הבאת השלו לא נעשתה על ידי ה,  ובנוס'.ידי הרוח

  .והיו יכולי� להסתפק בבקשת הלח�, שלא היו צריכי� לבקש בשר

  

ְכַבת ַהָטל ְוִהּנֵה ַעל ְפֵני ַהִמְדַּוַתַעל" ּ ׁשִ ּ ר ַדק ְמֻחְסָפסּ ּּבָ ּ  

ֹפר ַעל ָהָאֶרץַּד ּכְ   )פסוק יד(" ק ּכַ

  . קרח דק� " כפור".  עלתה�" ותעל" �
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כלומר בלי , טיפות הטל התאדו בשמש והתגלה המ% שהיה מחוספס

  . קליפה

היו אחוזי ה� כשקמו בני ישראל בבוקר וראו את המ% על האדמה 

שבלב� התחזקה ומתו� התרגשות גדולה הודו '  יראת ה�התפעלות 

  . ותיו וחסדיועל נפלא' לה

ַּוִיְראו" ָרֵאּ ּל ַויֹאְמרו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ְבֵני ִיׂשְ ּ  

י לֹא ָיְדעו ַמה הוא ָּמן הוא ּכִ ּ   )פסוק טו(" ּ

 �ג� בשמו של הלח� טמונה הפליאה מהלח� שלא ראו מימיה� 

  ?כלומר מה הוא, "מ%"

  

ר ִצָוה הֶזה" ּ ַהָדָבר ֲאׁשֶ ּ ִלְקטו ִמֶמּנו ִאיׁש ְלִפי ָאְכ'ּ ּלֹו עֶֹמר ַלֻגְלֹגֶלת ּּ ּ

ָאֳהלֹו ִתָקחו ר ּבְ ִּמְסַפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש ַלֲאׁשֶ ּּ   )פסוק טז( "ּ

   . ראש של בן אדם� " גלגלת" . מידה של כמות�" עומר".  אספו�" לקטו" �

לגדולי� ,  לכל בני הבית� ציוה ללקוט כמות של עומר לכל אד� ' ה

  .תה הכמות ושבעו ממנה כול� אכלו או�ג� בכ� היה נס . ולקטני�

ַּוַיֲעׂשו" ָרֵאלּ ֵני ִיׂשְ   ) יזפסוק( "יטִעְמַמַהה ְוֶבְּרַמ ַהּטוְקְלִי ַו ֵכן ּבְ

אלא אספו בכל מיני כלי� , בני ישראל לא אספו בכלי שמודדי� בו

ה� שמעו בקול משה ולא לקטו כמויות גדולות בשקי� וכלי� . שוני�

  . עומראלא לקטו באומד ובהערכה כמות של, רבי�

 �כדי שא� טעו והוסיפו , בני ישראל תכננו לבוא לבית� ולמדוד

שכמות זו , בכ� הראו את אמונת� בדברי משה .יחזירו את העוד'

  .תספיק לכל אחד מבני הבית
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, )סוג יהלו�(גרגירי המ% היו מתוקי� מאד ומבריקי� כאב% הבדולח 

  .ולמרות זאת בני ישראל לא אספו יותר ממה שצרי�

ֹּמדוַּוָי" ּ ָבעֶֹמר ְולֹא ֶהְעִדיף ַהַמרּ ה ְוַהַמְמִעיט לֹא ֶהְחִסירּ   ּּבֶ

        )חפסוק י(    "ִּאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטו

  . לא היה לו עודף�" העדיף".  מדדו�" וימודו" �
  

מדדו בני ישראל בכלי ,  כאשר הגיעו הביתה�פלא נוס' היה במ% 

מצאו שלכל והנה , המדידה שברשות� א� האומד% שלה� היה נכו%

  .אחד מבני הבית היה בדיוק עומר

ה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶמּנו ַעד ּבֶֹקרַּויֹאֶמר" ּ מׁשֶ   )פסוק יט( "ּ

  . ישאיר� " יותר" �

בישר לה� משה על ירידת המ% ', כדי לחזק את בטחונו של הע� בה

  .טחו% מלאיבב, למחרת

  ?הא� הותירו בני ישראל מ% המ% לבוקר

ה� . לו את המ% שליקטו ולא הותירו ממנו כלל לבוקרכמעט כול� אכ

שישוב וית% לה� ' ובטחו בה, הלכו לישו% בלי להשאיר אוכל בכליה�

  .מ% ג� מחר

  :למרבה הצער היו אנשי� מעטי� שכ% הותירו לבוקר

ים ִמֶמּנו ַעד ּבֶֹקרְולֹא" ה ַויֹוִתרו ֲאָנׁשִ ְמעו ֶאל מׁשֶ ּ ׁשָ ּ ּּ   )פסוק כ( "ּ

ויש מפרשי�  .מלמדת שהיו רק אנשי� מעטי�" אנשי�"המילה 

   .הותירוורק ה� , עליה� מדובר ה� דת% ואביר� הרשעי�אנשי� הש
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ַּוָיֻרם תֹוָלִעים ַוִיְבַאׁש" ּּ..."  

  . הסריח� " ויבאש".  נהיו בו תולעים� " וירם" �

כיו% שבדר� כלל אוכל מסריח ומתמלא , ג� זה היה דבר פלא

  .סריח המ% לאחר לילה אחד בלבדוכא% ה, בתולעי� לאחר זמ% רב

ַּוִיְלְקטו" ּבֶֹקרּ ּבֶֹקר ּבַ ֶמׁש ְוָנָמס... ֹאתֹו ּבַ   )פסוק כא( "ּ ְוַחם ַהׁשֶ

  .המ% שנשאר בשדות היה נמס מהשמש

שהמ% נמס ונעשה נחלי� נחלי� והיו שותי� ממנו , ל אמרו"חכמינו ז

 אוכלי� את בשר� , צדי� מה�היו ואומות העול� , אילי� וצבאי�

  .  שבח� של ישראלאת טע� מ% ויודעי� ווטועמי� ב

שהרי אומות , טעי� אלו נית% ללמוד עד כמה היה המ%כמינו מדברי ח

אלא מהטע� , א' שלא זכו לטעו� מהמ% עצמו, העול� התפעלו מאד

  .של הצבי ששתה את המי� של המ% שנמס

י ָלְקטו ֶלֶחם ַוְיִהי" ׁשִ יֹום ַהׁשִ ּ ּבַ ּ ּ ֶנהּ   ...ִמׁשְ

הַּוָי יֵאי ָהֵעָדה ַוַיִגידו ְלמׁשֶ ל ְנׂשִ ֹּבאו ּכָ ּּ         )בפסוק כ(    "ּ

שכל אד� אס' כמות של עומר , שאמרו הנשיאי� למשה היה הפלא

  .וכשמדדו את המ% בבית� מצאו כמות כפולה, אחד

א� משה , כבר אמר למשה שביו� השישי ימצאו פי שניי�' ואמנ� ה

רצה שבני ישראל ' מפני שה' עדיי% לא אמר לבני ישראל את דבר ה

ואז תתחזק בלב� , יראו בעיניה� את הפלא מבלי שיגידו לה�

  . קדושת השבת וכבודה
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שהמ% של יו� שישי היה שונה מכל שאר , ל למדו בפסוק זה"חכמינו ז

  . היה לו ריח משובח יותר וג� טע� טוב יותר�ימי השבוע 

לאחר שלאור� כל , נתאר לעצמנו מה היה טעמו של המ% בשבת

  !בוע היה לו טע� ג% עד%הש

והיא שצרי� לבר� , הלכה לסעודת שבתג� מפסוק זה למדו חכמי� 

  .בסעודות שבת על לח� משנה

יחו" ַּוַיּנִ הּ ר ִצָוה מׁשֶ ֲאׁשֶ   )פסוק כד( "ּ ֹאתֹו ַעד ַהּבֶֹקר ּכַ

  . )יסריח (בני ישראל שמעו בקול משה ולא דאגו שמא המ% יבאיש

  "א ָהְיָתה ּבֹוְּולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרָמה לֹ"

  . תולעת� " רימה ". הסריח�" הבאיש" �

 ריחו היה טוב � אדרבא , המ% שנשאר משבת לא הבאיש כמו ביו� חול

על ידי זה ראו בני ישראל את . יותר ומשובח יותר מכל ימי השבוע

  . מעלת השבת וקדושתה לעומת שאר ימות השבוע

ּבַָּויֹאֶמר" י ׁשַ ה ִאְכֻלהו ַהיֹום ּכִ ּ מׁשֶ   'ּת ַהיֹום ַלהּ

ֶדה ׂשָ ַּהיֹום לֹא ִתְמָצֻאהו ּבַ   )פסוק כה(" ּּ

שהרי , מפסוק זה למדו חכמינו שצרי� לאכול בשבת שלוש סעודות

דבר הרומז לכ� שאת , שלוש פעמי� נזכרת בפסוק" היו�"המילה 

  .השבת יש לקדש בשלוש סעודות

ת" ׁשֶ ּבָׁשֵ ִביִעי ׁשַ ּ ָיִמים ִתְלְקֻטהו וַביֹום ַהׁשְ ּ ּ ּ   )פסוק כו( "ת לֹא ִיְהֶיה ּבֹוּ

  . תאספו אותו�" הותלקט" �
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  .רוב הע� שמע בקול משה ולא יצא ללקוט מ% ביו� השבת

ִביִעי ָיְצאו ִמן ָהָעם ִלְלקֹט ְולֹא ָמָצאוַוְיִהי" יֹום ַהׁשְ ּ ּבַ ּ ּ   )פסוק כז( "ּ

 כלומר מעט �" מ% הע�"שנאמר , רק מעט אנשי� יצאו ללקוט בשבת

  .ב% ה� לא מצאו מ%וכמו, מ% הע�

ה' הַּויֹאֶמר"     ֶאל מׁשֶ

ֹמר ִמְצֹוַתי ְותֹורָֹתי   )פסוק כח( "ַּעד ָאָנה ֵמַאְנֶתם ִלׁשְ

  .לא רציתם,  סרבתם�" מאנתם".  מתי�" אנה" �

, בלשו% רבי� כאילו כול� לא הקשיבו" מאנת�"למשה ' מדוע אמר ה

  ?הרי רק מעט אנשי� יצאו ללקוט

 שלא לימדו את כול� את מצוות השבת מפני שג� הצדיקי� אשמי�

  .וקדושתה

, יתכ% שא� כל ישראל היו שומרי� על השבת בשמחה רבה וברצו% עז

י� וה� לא היו יוצאי� ללקוט המעטהדבר היה משפיע ג� על אות� 

  . ביו� השבת

י הְּראו" בו ִאיׁש ַתְחָתיו... ָנַתן ָלֶכם' ּכִ ּ ׁשְ ּ ּ  

יֹו ַּאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְמקֹמֹו ּבַ ִביִעּ   )פסוק כט( "יּם ַהׁשְ

שלא יצאו בני ישראל ממקומ� , פשוטו של הפסוק הוא על המ%

שלא ,  לתק% ערובי תחומי%אבל רמז רמזה התורה לחכמי�, ללקוט מ%

כשני  (אלפיי� אמהיותר ממחו� לתחו� עירו יצא אד� בשבת 

  . )קילומטר

  ?הא� יצאו הע� ללקוט בשבת הבאה
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תו" ּבְ ִבִעי ָהָעם ּבַַּוִיׁשְ ּיֹום ַהׁשְ   )פסוק ל( "ּ

  . נחו�" וישבתו" �

וא' אחד ' ה� שמעו בקול ה. בשבת הבאה כל ישראל נחו באהליה�

  .לא יצא ביו� השבת ללקוט

ַּוִיְקְראו" מֹוּ ָרֵאל ֶאת ׁשְ    ָמן ֵבית ִיׂשְ

ֶזַרע ַגד ָלָבן ְּוהוא ּכְ ְדָבׁש ּ ַצִפיִחת ּבִ   )פסוק לא( "ְּוַטְעמֹו ּכְ

  .וגה דקה ע�" צפיחית" �

  ? "כלשד השמ%"טע� המ% היה והרי בחומש במדבר נאמר ש

היה טעמו יש מפרשי� שאומרי� שכאשר אכלו את המ% כמות שהוא 

  .היה טעמו כלשד השמ%, ישלו אותווכאשר טחנו או ב, בטע� דבש

  : ל"הסברי� נוספי� הסבירו חכמינו זשני 

    .לתינוקות היה טעמו כדבש ולזקני� טעמו כשמ%. א

  .כל אחד טע� בו לפי מה שרצה,  במ% היו כל הטעמי�.ב

ר ִצָוהַּויֹאֶמר" ה ֶזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ ּ מׁשֶ   ' הּ

ֶמֶרת ְלדֹֹרֵתיֶכםְּמלֹא ָהעֶֹמר ִמֶמ   ּּנו ְלִמׁשְ

ר ִמְדּבָ ר ֶהֱאַכְלִתי ֶאְתֶכם ּבַ ֶחם ֲאׁשֶ ְּלַמַען ִיְראו ֶאת ַהּלֶ ּ   )פסוק לב( "ּ

נס בכדי שיכירו , יראו את המ%רצה שבני ישראל בדורות הבאי� ' ה

  . ע� אבותיה� ויודו על כ�' שעשה ה

ג� רצה שבני ישראל בכל הדורות יבטחו בו שית% לה� אוכל ' ה

וכ� הוכיח הנביא ירמיהו בזמ% בית , ויקדישו זמ% ללימוד תורה
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 ,"?למה אי% את� עוסקי� בתורה: "המקדש הראשו% את בני ישראל

" ?מהיכ% נתפרנס! ?ו ונעסוק בתורהנניח מלאכתנ: "וישראל אומרי�

בזה ... 'ראו דבר ה: "אמר לה�, צנצנת המ%ירמיהו את הוציא לה� 

  ".הרבה שלוחי% יש לו למקו� להכי% מזו% ליראיו. נתפרנסו אבותיכ�

ולאחר שנבנה המשכ% הניחו ,  משהכפי שציוה, אהר% ִמלא מ% בצנצנת

  .בקודש הקדשי�',  לפני ארו% האת הצנצנת

.  המ% שאס' אהר% נשמרו בצנצנת שני� רבות ולא התקלקלוגרגירי

וגרגירי , כשחרב בית המקדש נגנזה צנצנת המ% יחד ע� כלי המקדש

  . המ% קיימי� בשלמות� עד היו�

ָנהּוְבֵני" ִעים ׁשָ ָרֵאל ָאְכלו ֶאת ַהָמן ַאְרּבָ ּ ִיׂשְ   )פסוק לה(    "...ּ

נסי� במצרי�  בניגוד ל� נס זה התרחש יו� יו� במש� ארבעי� שנה 

 והראה בכל יו� מחדש את �שהתרחשו לכל היותר במש� מספר ימי� 

  .הגדולה לבניו' אהבת ה
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 ז" לפרק טמקורות

וע� כל זה ויסעו מאילי� אל : " ספורנו�' עזיבת אילי	 מתו� רצו� טוב ללכת אחר ה :'פסוק א

  ". כעני% לכת� אחרי במדבר, מדבר סי%

  .ב" פז ע שבתעל פיי " רש�  ו מפני שכלתה החררה"	 טהתלונה ביו :'ג� 'פסוקים ב

והנכו% בעיני כי היה הפלא במ% גדול : "%" רמב�יצירה חדשה שלא היה כמותה  �המ�  :'פסוק ד

והוא , אבל המ% נוצר לה� עתה יצירה חדשה בשמי� כעני% מעשה בראשית... מאד

 לכ� בבוקר תראו אבל בפלא הגדול אשר יעשה... מה שאמרו בו שנברא בי% השמשות

  ."שה כמעשיו וכגבורותיואת כבוד מלכותו אשר מי אל בשמי� ובאר� אשר יע

שיצטר� אלי בכל : " אב% עזרא�שיוריד לה	 למחרת '  הבטחו� בה� הנסיו� במ�

 כ� מתו�, מתו� שבכל יו� ויו� עיניה� תלויות למזונותיה� אלי: "�"רשב". יו�

  . "יאמינו בי וילכו בתורתי

המאכיל� מ% במדבר אשר לא ידעו% אבותי� למע% ': כמו שאמראבל הוא ": %"הרמב

 כי נסיו% הוא לה� שלא יהיה לאד� מזו% �  'ות� ולמע% נסות� להיטיב� באחרית�ענ

צה במדבר רק המ% שלא ידעו מתחילה ולא שמעו מאבות� ויורד  לה� עולא יראו

  . ..."'י הע� כל זה שמעו ללכת אחר, לה� דבר יו� ביומו וירעבו אליו

 המודעי אומר כל מי שיש לו מה לעזראבי  מכא% היה ר�  דבר יו� ביומו: "ובמכילתא

  ."וכל למחר הרי זה מחוסר אמנהיאכל היו� ואומר מה א

ובא וראה כמה חביבי% : ג אומר"רשב": מכילתא �  לישראל בהורדת המ�' אהבת ה

עשה , עשה בראשיתשינה עליה� מ, ולפי שה� חביבי% לפניו, ישראל לפני המקו�

לשעבר היה הלח� עולה מ% האר� והטל , לה� תחתוני� עליוני� ועליוני� תחתוני�

  . "ועתה נתחלפו הדברי�... שמי�יורד מ% ה

שתהיו משוקעי� : " העמק דברעל פי �זכרו� בעת צרה  �  הידיעה על ההוצאה ממצרי	 :'פסוק ו

  ".ובבטחו% בו' בידיעת ה

גדול שנאמר במשה ואהר% יותר ... אמר רבא": א" ע חולי% פט�  תנותו של משהוענו :'פסוק ז

ילו במשה וא, 'ואנוכי עפר ואפר': דאילו באברה� כתיב, אמר באברה�ממה שנ

  ."'ונחנו מה': ואהר% כתיב

  ".מה אנחנו חשובי�: "י"וברש

 כי במה נחשב 'מה אד� ותדעהו' 'מה אנוש כי תזכרנו': אבל הוא כמו": %"וברמב

ה% , דר� ענותו כי מה אנחנו שתלינו עלינו שהוצאנו אתכ� מאר� מצרי�וזאת , הוא

  ."...אנחנו אי% ופעלינו הבל
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והפרשה שתפרש ותארי� : "...%" רמב� כי הוא בדר� הטבע בשלו קיצור הסיפור :ג"פסוק י

  ."כי הוא בנוהג שבעול�... שלויתקצר בעני% ה, כי כל מעשיו נפלאי�, בעני% המ%

ובשר ית% א� לא בפני� מאירות : "י" רש�' תה בשמחה מאת ההבאת השלו לא הי

  ).בפסוק ז" (כהוג% שאלת� אותויתננה לכ� כי לא 

  .וכ% כתב בבכור שור. י"שלא כרש� " רשב�  "מה"מלשו� " מ�" :ו"פסוק ט

אור וב, י"כ� עולה מפשט הפסוק וכ% פירש רש �מידת עומר היתה ג	 לקטני	  :ז"פסוק ט

אלא מספר הנפשות כי כול% , שלא יעשו הפרש בי% קט% לגדוללומר : "'החיי� הק

  ).ועיי% באב% עזרא" (ישוו באכילת המ%

וזה מ% נפלאות המ% : "�" ב% הרמבאברה�ו נ רב� הפלא בהשוואת העומר לכול	 

ואותותיו המפליאות ששוו במאכלו הגדול והקט% והחזק והחלש לכל איש עומר 

  ".לגולגולת

): רב פניני�חומש ( � ליקוטי –  למדוד ולא לקחת יותרבכוונהאומד איסו! המ� ב :ז"פסוק י

וילקטו כל אחד לפי אומד ,  שעשו כ% בני ישראל שנתעסקו בלקיטהומרלרצונו "

או כמו שנזדמ% לו להרבות או להמעיט ממנו על דעת למדוד אותו ש� במדבר , דעתו

  ."השיב העוד' ולהשלי� מה שחסראו באהליה� ול

:  הבטחו% ואמרמידתעל כ% עשה כמזהיר� ב: "'אלשי� הק �רי החיזוק של משה דב :ט"פסוק י

  ". 'קראיש אל יותיר ממנו עד ב'

וכ% ' וכו" יירו דת% ואביר�וש" תרגו� יונת% על פי �אנשי	 מעטי	 הותירו מ� המ�  :'פסוק כ

  ."כי אנשי� מעטי� היו: " ובאב% עזרא.י"ברש

  .י בש� המכילתא" רש� המ� נמס ונהפ� למי	  :א"פסוק כ

ומכא% יש ללמוד שעדיי% לא הגיד לה� משה פרשת : "י" רש�הפליאה של הנשיאי	  :ב"פסוק כ

  . ..."שבת שנצטווה לומר לה�

לנטוע בה� ' שחפ� ה: "'אור החיי� הק �משה לא אמר כדי שישראל יראו בעצמ	 

על  ל עליו% שלא�נטע אמונת הצדקת מצות השבת שתהיה קבלתה וידיעתה ממנו א

  ".... שליח תחילהידי

 לח� משנה � גדהאדרש ומ: "י בש� המכילתא" רש�המ� היה משונה בריחו ובטעמו 

  ".אותו היו� נשתנה לשבח בריחו ובטעמו

  ".נפקו מ% רשיעי עמא: "תרגו� יונת%יי% ע � האנשי	 שלקטו היו מעטי	  :ז"פסוק כ
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הנה החטא בשמירה נעשה בי% : "ספורנועל פי  �אשמת הצדיקי	 על שלא למדו  :ח"פסוק כ

למדת גרמת שיצאו שלא ,  שלא יצאת עמה� ללקוט' על פיכי אתה א, כולכ�

  ."אות� הלכות שבת וענינו

  .י" רש�  לתחו	 שבת�רמז ,  לוקטי המ�� פשט  :ט"פסוק כ

 הכתוב כי לא יצא אד� סיפר: " אב% עזרא�מהשבת הבאה והלאה לא יצאו ללקוט  :'פסוק ל

  ".ת מהיו� ההוא והלאהללקוט ביו� השב

  .�" רשב�   כשמ��טחינה כמות שהוא בטע	 דבש אחרי .  א:טעמו של המ� :א"פסוק ל

  .�" רשב� דבש לתינוקות ושמ� לזקני	. ב

  .)ה, יא(י במדבר " רש� טעמו כל הטעמי	. ג

  .ל"י בש� חז" רש�ויעסקו בתורה ' שמירת המ� לדורות שיבטחו בה :ב"פסוק ל

ה הנס היה גדול מכל הנסי� ז: " אב% עזרא� סי	 דול לעומת שאר הננס המ� ג :ה"פסוק ל

סי� ולא כל הנ, ועמדו ארבעי� שנה, יו במ%סי� רבי� הכי נ, שנעשו על ידי משה

  ".האחרי�
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  ז"פרק י

   )ז�פסוקי� א( והוצאת מים מהצור העם צמא למים ברפידים �

ְרִפיִדים ...ַּוִיְסעו"" ַּוַיֲחנו ּבִ ֹתת ָהָעםּ   )פסוק א( "ּ ְוֵאין ַמִים ִלׁשְ

ובמיוחד ברפידי� , הקושי של בני ישראל במדבר בלא מי� היה גדול

  . שהיה מקו� ח� מאד

וודאי קשה הדבר לע� של� , ג� לאד� מבוגר וחזק קשה לחיות כ�

  .נשי� וילדי�,  זקני�שבו

ה ַויֹאְמרו ְתנו ָלנו ַמִים ְוָּיֶרבַו" ּ ָהָעם ִעם מׁשֶ ּ ּ ּ ֶתהּ   )פסוק ב( "ִּנׁשְ

ם ָהָעםַּוִיְצָמא" ּ ַויֹאֶמר ָלָמה... ׁשָ ּ ֶזה ֶהֱעִליָתנו ִמִמְצַרִיםּ ּ ּ  

ָצָמא ַני ְוֶאת ִמְקַני ּבַ   )פסוק ג( "ְּלָהִמית ֹאִתי ְוֶאת ּבָ

. כנת חיי� מרוב צמאמפסוקי� אלו רואי� שהע� הרגיש שהוא בס

  . שה ולהתלונ% והחרדה הגדולה הביאו את הע� לריב ע� מהצימאו%

א� , שיעזור לו בצרתו' אמנ� הע� היה צרי� לצעוק ולהתפלל לה

' אלא פנה אל ה, משה הבי% את צער� ואת צמאונ� ולא כעס עליה�

  : בתפילה ואמר

ה ָלָעם ַהֶזה עֹוד ְמַעט וְסָקֻלִניָמה" ּ ֶאֱעׂשֶ   )פסוק ד( "ּ

  .ותיעד שמרוב רוגז ה� עלולי� לסקול א, בני ישראל סובלי� כל כ�

ה ֲעֹבר ִלְפֵני ָהָעם' הַּויֹאֶמר"   )פסוק ה( "... ֶאל מׁשֶ

ולמרות שה� , הרגיע את משה ואמר לו שבני ישראל ה� בניו' ה

  !צימאו% גדול ה� לא יזרקו אב% אחתפוחדי� מסכנה ומרגישי� 
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לקחת את , ללכת בלוויית אנשי� מזקני ישראל' לאחר מכ% ציווהו ה

  .שר בחורבולהכות עמו על הצור א מטהו

אנשי� מזקני ב כשהוא מלווה ,כאשר עבר משה לפני בני ישראל

  . מפניו והתבוננו בו בכבוד ובמוראכול� עמדו , ישראל

ָרֵאל" ה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיׂשְ ן מׁשֶ   )פסוק ו ("ַּוַיַעׂש ּכֵ

 �התפעלות� היתה גדולה עד מאד . נס זה נעשה לעיני זקני ישראל

  . גדול של מי� שהספיק לכל הע�היבש יצא נחל) סלע(מהצור 

ֵנַּוִיְקָרא" ה וְמִריָבה ַעל ִריב ּבְ ם ַהָמקֹום ַמּסָ ּ ׁשֵ ָרֵאלּ   י ִיׂשְ

נו ִאם ָאִין' ֵלאֹמר ֲהֵיׁש ה'ְוַעל ַנּסָֹתם ֶאת ה ִקְרּבֵ   )פסוק ז ("ּ ּבְ

שהרי ראו את הניסי� , אינו נמצא בתוכ�' חשבו שהבני ישראל לא 

כעת ש אלא חששו ,מצרי� ובמדברהגדולי� שעשה לה� ביציאת 

וכביכול משמעות , לא יעזור לה� בצרת�'  ועל כ% האינ� ראויי� לנס

  . בתוכ�' הדבר שאי% ה
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   )יג�חפסוקי�  (מלחמת עמלק � 

ְרִפיִדםַּוָיֹבא" ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ   )פסוק ח( "ּ ֲעָמֵלק ַוִיּלָ

אחרי , קצרעמלק לא ריח� על בני ישראל שיצאו ממצרי� לפני זמ% 

  .מפני שהיה רע לב ואכזרי מאד, עבודה קשה מאדשעבדו ש� 

רשעי� וחטאי� היו אנשי עמלק ולא רצו לשמוע על ע� ישראל ועל 

  .'הנסי� והנפלאות שעשה לה� ה

יםַּויֹאֶמר" ַחר ָלנו ֲאָנׁשִ ַע ּבְ ה ֶאל ְיהֹוׁשֻ   )פסוק ט( "...ּ מׁשֶ

  ?מדוע בחר משה דווקא ביהושע להלח� בעמלק

יהושע למד ממשה . ה בחר ביהושע מפני שהיה תלמידו המובהקמש

הוא אהב את ישראל והיה איש ', את כל תורתו והיה צדיק וירא ה

  .גבור ואמי� היודע להלח�

הַּוַיַעׂש" ר ָאַמר לֹו מׁשֶ ֲאׁשֶ ַע ּכַ   )פסוק י( "... ְיהֹוׁשֻ

אנשי� גבורי� ויראי חטא שתהא זכות% מסייעת% "יהושע בחר 

  ).י"רש)" (ה�עוזרת ל(

'  כדי שה� " ויראי חטא", ז בלי לפחדו שילחמו בע�" אנשי� גבורי�"

  .יעזור לישראל בזכות צדקות�

� ונישראל ורצל� אהבתאנשי� יראי חטא ג� ילחמו בכל הכח מפני 

  .'� לנצח כדי לקדש את ש� הונ רצכ%ו, להציל�

ָרֵאלְוָהָיה" ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ר ָיִרים מׁשֶ ֲאׁשֶ   )פסוק יא( "... ּכַ

התגברו ישראל על , משה עמד בראש הגבעה וכל זמ% שהרי� את ידו

  .עמלק
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  ?מדוע היה תלוי הנצחו% בהרמת ידי משה

וכי ידיו של משה עושות מלחמה " :אמרו רבותינו במסכת ראש השנה

  !?)גורמות להפסד במלחמה(או שוברות מלחמה 

מעלה ומשעבדי%  כל זמ% שהיו ישראל מסתכלי� כלפי :אלא לומר ל�

  ". וא� לאו היו נופלי�, את לב� לאביה� שבשמי� היו מתגברי�

וג� בני ישראל , בכל כוחו בזמ% שהרי� ידיו' משה התפלל לה, כלומר

כאשר ראו את משה רב� מרי� את ידיו כלפי מעלה ' התפללו לה

' ובזכות התפילה וההשתדלות של הלוחמי� סייע לה� ה, ומתפלל

  .להתגבר על עמלק

ֵבִדים ַוִיְקחו ֶאֶבן ַוָיִויֵדי" ה ּכְ ּ מׁשֶ ימו ַתְחָתיוּּ ּׂשִ ּ  

ב ָעֶליָה   )פסוק יב(..." ַּוֵיׁשֶ

אלא , לא רצה משה להרגיש בנוח, כיוו% שהיו ישראל בצער ובסכנה

  . כ% לא ישב על הכרית לעו, להשתת' עמה� בצער�

:  אמר.על כר וכסת) משה(ולא ישב לו : "ל"כמינו זוכ� אמרו ח

  ". א' אני אהיה עמה� בצער, בצער) נמצאי�(ראל שרויי% יש

ֶמׁשַוְיִהי" ּ ָיָדיו ֱאמוָנה ַעד ּבֹא ַהׁשָ ּ"  

  . משה החזיק את ידיו עומדות עד שקיעת השמש

ג� לאד� צעיר וחזק קשה . משה היה ב% למעלה משמוני� שנה

קל וחומר שקשה הדבר , ולו למש� שעה אחת בלבד, להרי� את ידיו

 מהבוקר עד �ה משמוני� שנה ובמש� זמ% ארו� כל כ� מעללאד� ב% ל

  ! שקיעת השמש
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למרות הקושי הגדול התאמ� משה בכל כוחו להחזיק את הידיי� עד 

  . בא השמש

  ?מה נת% למשה כח להתגבר ולהחזיק את ידיו

משה החזיק ידיו בגבורה מתו� אהבתו הרבה לבני ישראל ומתו� 

ווני� את לב� לאביה� שישראל היו מסתכלי� כלפי מעלה ומכ

  . שבשמי�

בעיני ' שיציל את עמו וכ� ג� לא יתחלל ש� ה' הוא האמי% ובטח בה

  . הוא עמלק� הע� הרשע והאכזרי 
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  ז" לפרק ימקורות

כי ה� שאלו דבר שהוא : "... הכתב והקבלה�הקושי הגדול של הצמא של הע	  :'ד� 'פסוקים ב

הלא זה הוא היותר הכרחי ... בעת צרת� הגדולה... עדוהכרח לחיי האד� ואי אפשר בל

הנה רועה הנאמ% ... כי אי% אד� נתפס על צערו... לחיי אד� וצדקו מאד בתלונת� עלי

והצדיק אות� ... מאהבתו את ישראל ד% אות� לכ' זכות בתלונת� עליו והפ� בזכות�

  ".והשתדל בהתעוררות רחמי� עליה� להושיע� מצרת�' לפני ה

ניסה אות� להדריכ� ' ונראה כי ה: "'אור החיי� הק �הדרישה מ� הע	 שיתפלל  :'גפסוק 

  .'וכו" 'לשאת עיניה� ולהתפלל לפני ה

  .י" רש�מצדיק את בניו ' ה :'פסוק ה

כי : "'אלשי� הק � לא בקרב	 מפני שאינ	 צדיקי	 ' הסיבה שבני ישראל חשבו שה :'פסוק ז

 רק א� ישנו בקרב� א� ,א� לאו חלילה' לא היתה הכוונה לנסות א� יכולת ביד ה

בקרבנו שאנו ' רק היש ה... בקרב�' ומסתפקי� א� היה לה� זכות שיהיה ה, אי%

  ...."כדאי� לכ�

  .י" רש�בחירת יהושע באנשי	 גבורי	 ויראי חטא  :'פסוק י

י בש� המשנה בראש " רש�ידיו של משה מביאות את ישראל לשעבד את הלב  :א"פסוק י

  .) משנה אחרונה,ג"פ(השנה 

ידענו כי אי% כח באד� להרי� ידיו יו� של� : " אב% עזרא�הקושי להרי	 ידיי	  :ב"פסוק י

  ".ואפילו שעות מועטות

  .ל" חזעל פיי " רש� ישיבת משה על כרית 

  


