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 ברוך דב דיסקין שליט"א   ביהגאון ר   ראש הישיבהרבינו  מתורת

 

 ג" פתש בשלח שתפר    ארחות תורהשיעורו השבועי בישיבת תוך מ
 
 

   )י"ד. ג'( ואמר פרעה לבני ישראל 
כתב  יונתן  ובתרגום  ישראל.  בני  על  ישראל  לבני  רש"י  פירש 
בא   מה  וצ"ב  במצרים,  שנשארו  ואבירם  לדתן  כן  שיאמר 

של   ללמדנו והבנתו  מחשבתו  תהיה  שזו  מלמדינו  דאם  בכך, 
פרעה, היה לו לומר "ואמר פרעה" דהיינו בלבו, ולשם מה הוצרך  

 , וצ"ע. ואבירםלהזכיר דתן 
 

 )י"ד. כ"א( ויבקעו המים 
קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, וביאר    )דף ב.(איתא בסוטה  

ולחצותו    )שם(המהר"ל   אחד  שהוא  ים  לקחת  שקשה  דכפי 
לשנים, כך קשה לעשות משנים "והיו לבשר אחד", ויש להעיר  
דלפי דבריו אי"ז דומה כ"כ, דבקריעת ים סוף הקושי הוא לחלק  

 שנים.  לשנים, משא"כ בזיווגו של אדם הקושי הוא לחבר
חלקים   כמה  של  חיבור  הוא  הים  קריעת  גם  דבאמת  ונראה 
לאחד, דהנה כשמחלקים את המים לב' חלקים, המציאות היא  
שכל המים מיד יפלו בחזרה, והטעם בזה כיון שהמים מורכבים 
מהרבה טיפות שאינם מחוברים אחד לשני, משא"כ שולחן עץ  

ים גם זה שהוא דבר אחד, ודוגמא לדבר דאם יחלק ערימת אגוז 
כמו במים שכל ערימת האגוזים תיפול, משום שאינם מחוברים 
היה   סוף  ים  בקריעת  דהנס  מבואר  וא"כ  השני,  עם  אחד 
מצד  אחד  ולגוש  אחד,  מצד  אחד  לגוש  הטיפות  כל  שהתחברו 
השני, ]וכמו שכתוב "קפאו תהומות בלב ים", די"מ דהים נעשה  

ס ים  לקריעת  הדמיון  מבואר  ומעתה  מוצק[,  דכמו  לדבר  וף, 
שבקריעת ים סוף התחברו כל הטיפות יחד, כך בזיווגו של אדם, 

 שהאדם עם אשתו מתחברים לבשר אחד. 
 

 )שם( ויבקעו המים 
יש לדון האם ים מיקרי קרקעית הים או המים שעליה זה נקרא  

 ים, והאריכו בזה המפרשים בכמה מקומות. 
 

להם   והמים  ביבשה  הים  בתוך  ישראל  בני  ויבואו 
 )י"ד. כ"ב(  חומה

ולהלן אחרי שהים חזר לאיתנו כתוב "ובני ישראל הלכו ביבשה  
בתוך הים והמים להם חמה", ויש ב' הבדלים בין המקראות,  
"ביבשה   כתוב  ולהלן  ביבשה"  הים  "בתוך  כתוב  שכאן  האחד 
בתוך הים", ועוד שכאן כתוב "חומה" מלא, ולהלן כתוב "חמה"  

 חסר.
דהנה הגר"א  בגלל    וביאר  ישראל  בני  על  חמה  שהיתה  מובא 

פסלו של מיכה, וכשהוא עבר בים רצה הים להטביעו, ומעתה  
ישראל  כשבני  מדובר  דכאן  חומר,  כמין  המקראות  יתיישבו 
נכנסו לים, ולכן כתוב "בתוך הים ביבשה", והיינו שבני ישראל 
נכנסו לתוך הים אבל חלקם עדיין נותרו ביבשה, ולהלן מדובר  

יציאת דהיינו  על  הים",  בתוך  "ביבשה  כתוב  ולכן  מהים  ם 
יצאו   לא  עדיין  האחרונים  אבל  ביבשה  היו  כבר  שהראשונים 
מהים, והנה מיכה היה משבט דן שהיו המאסף לכל המחנות,  
וא"כ מיושב שבתחילה כששבט דן האחרונים היו ביבשה עדיין  
לא התעוררה החמה, ולכן כתוב חומה, ורק אח"כ כשכולם יצאו  

ורק שבט דן האחרונים נשארו, התעוררה חמה על פסל  מהים  
 מיכה, ולכן כתוב חמה. 

 

רכבו  פרעה  סוס  כל  אחריהם  ויבואו  מצרים  וירדפו 
 )י"ד. כ"ג(  ופרשיו אל תוך הים

המשיכו  למה  לאיתנו,  שב  שהים  המצרים  שראו  דאחר  צ"ע 
מתרצים  ויש  ישראל,  בשביל  נס  שהוא  הבינו  לא  וכי  לרדוף, 

, אמנם בטעמא דקרא כתב דהנה כל מימות דהקב"ה דחפם בכח 
[, וביאר )פסוק כ"א( שבעולם נבקעו לשנים, ]וכמבואר ברש"י לעיל 

דהקב"ה עשה כן כדי שע"י זה יחשבו מצרים שאי"ז נס שנעשה 
לישראל, ולכך נכנסו לתוך הים, אבל בפשטות נראה דהטעם שכל 

 מימות שבעולם נבקעו הוא כדי לפרסם את הנס בכל העולם. 
 

 )י"ד. כ"ח(  לא נשאר בהם עד אחד
עיין בפרקי דר"א   ,  )פרק מ"ג(יש אומרים שפרעה עשה תשובה, 

דהיינו   אחד"  עד  נשאר  "ולא  נחמיה  ר'  אמר  איתא  ובמדרש 
מלבד אחד, הוא פרעה שמלך אח"כ בנינוה, ור' יהודה אמר שגם 
דס"ל   לשיטתו  יהודה  דרבי  חכמה  המשך  וכתב  טבע,  הוא 

 עד בכלל.עד ו )דף סח.(במנחות 
 

 )ט"ו. י"ז(  לשבתך מכון
פירש רש"י מקדש של מטה מכוון כנגד כסא של מעלה ע"כ. הנה  

בשבועות   בגמ'  טו:(איתא  ירד    )דף  לא  השלישי  המקדש  דבית 
ביו"ט, משום דאסור לבנות ביו"ט, והקשו תוס' דהא יהא בידי  

 שמים, ומ"ט לא יוכל להבנות.
לנר   הערוך  בזה  מא.(וביאר  דף  דברים, דב  )סוכה  ב'  יהיה  אמת 

האחד דירד מהשמים בית המקדש מאש, וזהו החלק הרוחני של  
בית המקדש, ושנית שיבנוהו למטה מאבנים, וא"כ מה שכתב 
של  המקדש  בית  כנגד  מכוון  מטה  של  המקדש  "דבית  רש"י 

 מעלה", אזיל על בית המקדש מאש.
ושמעתי מהגרב"צ פלמן זצ"ל דזהו מה שאומרים בתפילה "בנה  

על  בית מקדשך  "וכונן  מהאבנים,  הבית  דהיינו  כבתחילה",  ך 
מכונו" דהיינו הבית מהאש, ואח"כ מוסיפים "והראנו בבנינו",  

 דהוא הבית מהאבנים, "ושמחינו בתיקונו" הוא הבית מהאש.
 

ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים  
 )ט"ז. ד'( וגו'

בהקדמה האריך לבאר דהמן הוא לחם אבירים    השב שמעתתא
של מלאכי השרת מן השמים, דהוא רוחני, ועל ידו אין לאדם 
בחירה, אלא מוכרח לעשות כרצון ה', ולכן בני ישראל התלוננו  
על המן שרצו לעבוד את ה' בבחירה ולא בכפייה, וכן במתן תורה  
הקב"ה כפה עליהם הר כגיגית, וכתב הש"ש בשם הגור אריה  

שסיבת הכפייה היא מפני שבתורה חייבים ללמוד    )שמות י"ט. י"ז(
)דברים כ"ב. מתוך הכרח, והביא מדרש על הפסוק דאונס נערה  

כפייה אין    כ"ט( יוכל שלחה כל ימיו", דכיון שעשה מתוך  "לא 
 בזה בחירה.

והוא יסוד גדול לאדם, שאדם תמיד צריך לעשות לעצמו מחייב,  
ך בחירה אי"ז טוב, שהלימוד לא  דאדם שמנסה ללמוד רק מתו

מחזיק מעמד לזמן רב, אבל כשהאדם כופה על עצמו כדוגמא  
הלימוד   בלימוד,  להחסיר  לו  נעים  לא  ועי"ז  חברותא  שקובע 

 מחזיק מעמד לאורך זמן. 
הש"ש עוד מה שכתוב בפרשת בהעלותך, בתלונות   וע"פ זה ביאר

בוכה   העם  "והנה  שם  וכתוב  המן,  על  ישראל  בני  של 
פחותיו", ודרשו חז"ל שבכו על עסקי עריות, ובפשוטו קשה  למש

מבואר   שנתבאר  למה  אמנם  הדברים,  שני  בין  השייכות  מה 
דהנה גר שנתגייר כקטן שנולד דמי וא"כ אין עליו איסור עריות,  
שהיה   כיון  סיני  הר  במעמד  ברצון, אבל  כשנתגייר  רק  זה  וכל 

יהיה בחירה  באונס איכא איסור עריות, אבל בני ישראל רצו ש
 ולכך בכו על עסקי עריות.

 

קדש   שבת  שבתון  ה'  דיבר  אשר  הוא  אליהם  ויאמר 
 לה' מחר את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו

 )ט"ז. כ"ג( 
יש שפירשו דהמן היה צריך בישול גמור, ולדבריהם אתי שפיר  
מפרשים  יש  אבל  שבת,  מערב  הכל  שיכינו  להם  שהזהיר  מה 
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ו רק על ידי מחשבה, וכמו כל הטעמים  שהבישול והאפיה במן הי
שבת,  מערב  להכין  הוצרכו  מ"ט  צ"ב  ולדבריהם  במן,  שטעמו 
והא לאו מלאכה קא עבדי, ובדעת זקנים כתב דאיסורו משום 
מתקן ולכן היה אסור בשבת, והוצרכו לחשוב על הבישול מערב  
 שבת, ]ועיין בדרך אמונה פ"א משמיטה הל"ז בביאור ההלכה[.

 

 )ט"ז. כ"ט( כי ה' נתן לכם השבת 
צ"ב דכבר נצטוו על השבת במרה, וביאר הגרי"ז דשם היה ציווי  
על השבת, וכאן קיבלו את השבת במתנה. וכדאיתא בגמ' בביצה  

טז.( וזה הביאור    )דף  גנזי ושבת שמה,  לי בבית  יש  מתנה אחת 
ורק  המן,  את  האכילנו  אילו  פסח  של  בהגדה  שאומרים  במה 
אח"כ אילו נתן לנו את השבת, וקשה דהרי שבת נצטוו קודם, 

 אלא שהמתנה של שבת באה רק אח"כ, וכמבואר כאן. 
 

 )ט"ז. ל"א(  וטעמו כצפיחת בדבש
כלל על טעם במן, לא    מטו משמיה דהחפץ חיים שמי שלא חשב

היה מרגיש בו טעם כלל, שדבר שלא חושבים עליו אין בו טעם, 
וצ"ב דבקרא כתוב "וטעמו כצפיחית בדבש", ובפשוטו מבואר  
דאף בסתמא אם לא היה חושב היה מרגיש בו טעם, ועוד צ"ב  

דרש"י על הפסוק וחם השמש ונמס פירש דהגוים היו אוכלים  
משיירי   שותים  שהיו  טעם הצביים  הגוים  טועמים  והיו  המן, 

 מיוחד, אפילו שלא חשבו. 
 

 )ט"ז. ל"ג( והנח אתו לפני ה'  
כתב רש"י שהמן נשאר    )פסוק ל"ב(פירש רש"י לפני הארון. ולעיל  

בתורה   יעסקו  שאם  וטענו  בתורה  עסקו  שלא  ירמיהו,  לימי 
מהיכן יתפרנסו, וירמיה הוציא להן צנצנת מן, ואמר להם ראו  

ותיכם, הרבה שלוחים יש לו למקום, וצ"ע דהא  בזה נתפרנסו אב
המן היה מונח בארון שהיה מונח בקודש הקודשים, וכיצד הותר  
לירמיהו להכנס לקדש הקדשים להוציא את המן, ונראה דצ"ל  

 שהיה כאן היתר מיוחד להכנס וצ"ע. 
 

 )י"ז. י"ב(   וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וגו'
עמלק הוא ע"י שידי משה למעלה,    מבואר שאופן המלחמה עם

משה  ש"ידי  ואפילו  בשמים,  לאביהם  ליבם  את  ומשעבדים 
ישארו   שידיו  כדי  התחבולות  כל  את  עשו  זאת  בכל  כבדים", 
ש"קרך"   שבזמן  לנו  לימוד  והוא  עמלק,  את  וינצחו  למעלה 

 עמלק, יש להתחזק בכל כוחותיו ללמוד תורה ואז ינצח. 
 

 רבינו ראש הישיבה שליט"א חיזוק מדברי 
 בשיעור הנמסר בביהמ"ד המרכזי נחלת משה  נדרים סיום מסכת במעמד 

 תשפ"ג כ"ג טבת

הלאו של תער לא יעבור  אם מגלח כמה שערות, הוא כבר עובר על  הדין הוא שבמסכת נזיר,    הטעון הסבר יש דבר  
על ראשו, ואפילו שערה "אחת" אסור לו לגלח. ובסוף השלושים יום שהוא צריך לגלח את כל השערות, מותר לו  

 .ורק ב' שערות מעכבין להשאיר שערה אחת
  עובראינו ניכר כלל ובכל אופן  שערות, אם אתה מוציא שערה "אחת",   הוא היפך הסברא דהרי כשיש הרבהולכאו'  

 . על הלאו, וכשאין לו שערות כלל וניכר השערה מ"מ אינו מעכב שערה אחת
מלשון "נזר", כתר. ורואים ברמב"ם בהל' תלמוד תורה, איך אדם זוכה ל"כתרה"  הוא  אך התשובה היא כזאת, נזיר  

ויש חור,  של תורה, אומר הרמב"ם שלא יאבד אפילו "לילה אחת" מלילותיו. כי אם יש לך כתר עם "אלף" יהלומים,  
 וחסר אפי' "אחד", אמנם זה עדיין מאד יפה, אבל זה כבר לא כתר! לא מושלם.

לומר הרי שערה אחת  כבר לא נזיר, לא משנה, אתה יכול    הוא  שערה אחת,  גילחנזיר צריך להיות "מושלם" אם  
 כבר לא.  הואלא רואים, הראש מלא שערות, נכון, אבל "נזיר"  שחסרה 

, א"א להחסיר אפילו יום אחד! אם חסר לך דף "אחד" זה כבר "לא כתר",  פשרותל זה, שאין דף היומי, זוהי המעלה ש
 הכתר הוא רק אם זה יום אחרי יום. [אם חלילה היה לך אונס תשלים את זה]וברק דף אחרי דף. 

עם    איך שבאים בתמידות, כל אחד  אנחנו רואיםוזוהי השמחה הגדולה שזוכים "לכתרה של תורה" באים כל יום!  
 כתרה של תורה.  - הקשיים שלו.. בא ללמוד עוד ועוד, כך זוכים לכתר 

כתוב בפרשת השבוע, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אומר האור החיים מה זה מקוצר רוח, שהם  
 לא היו "בני תורה" כשהיו במצרים, אז לא היה להם לב מספיק בשביל לשמוע אל משה. 

יוצאים! אז מה  ש  הוא רק אמר להם, וכי משה אמר להם רשב"א, רעק"א, הרי  ך לבני תורהשייוצריך להבין מה זה  
 אם הם לא בני תורה? 

התירוץ הוא, מי שלא בן תורה הראש שלו "סתום", גם את זה הוא לא מבין, לא רק בלימוד, אלא הוא לא שומע, לא  
 בן תורה, מתחיל "לחשוב" מה אמר משה רבינו.  אבל אחד שהוא  וכיו"ב, תעזוב אותי עכשיו הוא יכול לומרנכנס לו, 

פשוט, המחשבה שלו.. לא רק בעניני לימוד, גם בענינא דעלמא,   אטום לימוד בשבילנו, שמי שלא לומד, הראש שלו  
, יש לו לב להבין, זה  שיקול הדעתבבית, בפרנסה, בכל.. יש לו    – מי שלומד תורה הראש שלו נפתח, בכל הנושאים  

 חיים.מה שכתוב באור ה
עמלים  שאנו  קרנות,  מיושבי  חלקנו  שמת  ולא  המדרש",  "בית  מיושבי  חלקינו  ששמת  להקב"ה  להודות  צריך  לכן 

 " על כל "שניה" שלומדים, על כל "מילה".רגעומקבלים שכר, מקבלים שכר על כל "
, על הכתר שיהיה שלם,  בכל סיום, תמיד צריך חיזוק, עוד חיזוק ועוד חיזוק.. שנשמור על הנזיראומרים  וכמו שאנחנו  

 לכתרה של תורה. בס"ד שאפילו שערה "אחת", לא תחסר בכתר, ונזכה 
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