
 
 
 
 

 
ה' לא נהג את ישראל כמנהג העולם  .ולא נחם אלוקים דרך ארץ

אוכל מלמטה, אלא במדבר היה הפוך אוכל המלמעלה ו השהשתיה מגיע
 . בארה של מרים", ושתיה מלמטה, מןמלמעלה "

והשאר מתו  ומפרש רש"י אחד מחמשה יצא .וחמושים עלו בני ישראל
וחמשה טפלי, פירוש כל אחד  וחמושיםבמכת חשך, והתרגום יונתן אומר 

 5ילדים. שואל הבאר יוסף איך יתכן שכל אחד היה לו בדיוק  5היה לו 
ואלו  המכל חמש הארבע במכת חושך שמתוכיון שומתרץ  ,ילדים

חלקים, אז לכל  היתומים מכל הארבעבטפל שנשארו קבלו על עצמם ל
ים, וזה להם הניס וונעשמשפחות, ובזכות החסד הזה זכו  5לו  והיאחד 

וגם הפסוק  שמוסיף התרגום ירושלמי בעובדא טבא פירוש במעשים טובים.
 . זכרתי לך חסד נעוריךאומר 

וחכם הפסוק את חז"ל אומרים על משה  .ויקח משה את עצמות יוסף עמו
, שכולם עסקו בכסף ובזהב ומשה התעסק עם עצמות יוסף, לב יקח מצות

ותו לא כסף ולא זהב רק אין מלוים לו לאדם אחר מחז"ל אומרים ש
כי למעלה  ויקח עצמות יוסף "עמו" , וזה שאמרתורה ומעשים טובים

 .לוקחים רק מצות )כלי יקר(
שואל איך אמר ה' לחזור ועשה סימן לפני  זקנים תהדעלפני בעל צפן. 

ושם אלהים עבודה זרה, כמו שנאמר בבעל צפון, הלא אסור לעשות סימן 
 לל שזה היה לפני מתן תורה.ומתרץ בג אחרים לא תזכירו,

התרגום יונתן  .אומר רש"י, על בני ישראל .ואמר פרעה לבני ישראל
שואלים אם הם היו  .מפרש שפרעה אמר לדתן ואבירם שנשארו במצרים

רצו הם רשעים הרי היו צריכים למות במכת חשך, ומתרצים שבאמת 
לשת , אבל הם חשבו שכיון שזה רק לשולכן לא מתו במכת חשך לצאת

לצאת ואח"כ לחזור, ולהם לא סיפרו הסוד שהולכים  כדאיימים אם כן לא 
 ולא חוזרים, כי הם היו מלשינים לפרעה. 

כמה זמן ידעו מצרים  הגרא"מ שך זצוק"למסביר  .וידעו מצרים כי אני ה'
רגע לפני המות, כי עד הרגע האחרון ממש רצו להלחם נגד  ,את ה'

, שהיה 'וידעו את ה'' אחד שיהא רגע ובכמה חשישראל, מזה אנו רואים 
, על דכדאי כל הניסים והנפלאות כדי שהמצרים ידעו את ה' לרגע אח

 אחת כמה וכמה בני ישראל שהם עובדים תמיד את ה'.
 2פרעה הלך הראשון למלחמה,  1 :שלושה פירושים .ופרעה הקריב

ידו הקריב את ישראל לאבינו שבשמים, שעל  3הקריב קרבן לבעל צפון, 
 עשו ישראל תשובה.

למה ביציאת מצרים היו צריכים זכויות כמו  .ילחם לכם ואתם תחרישון 'ה
, ומתרצים מכיון שה' אתם תחרישוןדם פסח ודם מילה, וכאן אמר להם 

שיש מסירות כוכאן מסירות נפש כמו נחשון וכדומה, היה תשידע מראש 
 .)אבני נזר( ההזכות הכי גדול זאתנפש 

תורה,  הנתנבית המקדש בהר סיני ששם  את ם למה לא בנושואלי כמו כן
הר המוריה הוא מקום שיהודי פשט צוארו לשחיטה לכבוד ה' ומתרצים ש

 ואין לך מקום נכבד יותר מזה.  ,שםלכן ראוי לבנות בית המקדש ויתברך, 
אומרת  אחתכת  ,נתחלקו בני ישראל לד' כתותלפני קריעת ים סוף 

אומרת נשוב  ושלישיתרת נעשה מלחמה כנגדן, אומ ושניה, נצעק כנגדם
משה ואומרת נפול לים, כי טוב מיתת הים משל חרב,  ורביעית למצרים,

, לכת שאמרו להפיל עצמם בים אמר להם םיניכענהשיב לכל הד' כתות 
כי אשר ראיתם את , לכת שאמרו לחזור למצרים אמר להם אל תיראו וגו'

לכת שאמרו להלחם עם עד עולם, מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד 
 להם, אמר כנגדם צעקנ אמרוולכת שה' ילחם לכם, המצריים אמר להם 

 )יונתן בן עוזיאל(. ואתם תחרישון
 

 
 
 
 
 

 לא לדבר בבית הכנסת ישראל אם ישמרו .ה' ילחם לכם ואתם תחרישון
 .)זוהר הקדוש( ילחם לכם,  אז הקב"ה אלא להחריש
י כל מים שבעולם, ופשוטו כדי לפרסם בכל אומר רש" .ויבקעו המים

ות את מצרים, שהרי צריכים עטההעולם את הניסים, ויש מפרשים כדי ל
ואיך זה  יועצים חכמיםהרבה היו לו להבין שפרעה הלא היה מלך גדול ו

לא פחדו ליכנס, הלא הם רואים נס גלוי ושרואים שהים נבקע לישראל 
שבעולם שראו שכל המים  לישראל למה חשבו שינצלו, רק התירוץ

אמרו שזה לא קשור לישראל, אלא אמרו שזה דרך העולם, וזה ונבקעו, 
, שהמים עשו חכמה וערמה נערמו מים חכימו מיאמה שמפרש התרגום 

כדי להטעות את פרעה, רק שואלים איך עשו המים דבר שלא נצטוו, וכן 
אברהם ווי ה' שאמר לימו את צילמה מגיע עונש למצרים, הלא הם קי

, שה' לא אמר השעבודהוסיפו על הם , אלא מפני שוענו אותם םועבדו
להם לזרוק את הילדים ליאור, או להכניס ילדים בתוך הקיר, אם כן אמרו 

שהם הוסיפו גם אנחנו מוסיפים, וגם אצל חשך כתוב בתהילים שכמו המים 
א , למה לולא מרו את דברו ,ואמרו חז"ל ויחשיך עוד שלח חשך ויחשיך,

לכן גם לחשך מותר להוסיף )באר  השעבודמרו מפני שהמצרים הוסיפו על 
 יוסף(. 

כתוב  ה' ופעם שניומה מלא עם וכתוב ח תאחפעם  .והמים להם חומה

אומרים חז"ל ששבט דן העבירו פסל ו ,מלשון חמה וכעס וי"ובלי  חמה
 .חמהובגלל זה כתוב  המיכ

אח"כ נהיה יבשה, כמו קבוצה ראשונה נכנסו בתוך הים ועוד פירוש 
ועשו מסירות נפש, ואצלם ובני ישראל הלכו בתוך הים ביבשה שכתוב 
ובני ואח"כ נכנסו הקבוצה השניה ואצלם כתוב וי"ו,  מה עםוכתוב ח

יבשה ואח"כ נכנסו היה תש, שהם חיכו עד ישראל הלכו ביבשה בתוך הים
 .)הגר"א( שזה לשון כעס שלא מסרו נפשםוי"ו בלי  חמהבים ואצלם כתוב 

 וינס החוצה מה ראה? ארונו של יוסף, גם אצל יוסף כתוב .הים ראה וינס
 .(מדרש תהלים" )מן העבירה הנסהים מפני  ינוסאמר הקב"ה "

אותיות, בפרק י"ד פסוקים י"ט,  72 הם יחדשיש בפסוקים  3יש בפרשה 
 )רש"י מסכת סוכה(.כ, כ"א, כנגד שם ע"ב 

 היד הגדולהכנס בים, הה המריץ לנחשון למ .וירא ישראל את היד הגדולה
של בת פרעה שהושיטה את היד וה' הגדיל את ידה, אמר נחשון אני אכנס 

 וירא ישראל את היד הגדולה.וזה הכוונה  ,בים וה' יעזור
: שירים 10, שיש שיר' יר"ת  ישיראומר בעל הטורים  .אז ישירשירה: 

בורה, חנה, דוד, שלמה, שירת הים, שירת הבאר, שירת האזינו, יהושע, ד
, כי ישיררק  שרחזקיה, ושירה לעתיד לבוא בב"א, ולכן לא כתוב אז 

 לעתיד לבוא אנחנו עוד פעם נשיר בב"א. 
ה' אלקים במקהלות ברכו , שנאמר אמרו שירה ןגם עוברות במעי אמ

 ממקור ישראל. 
בעולם הזה זוכה ואומרה בעולם  ר' יהושע בן לוי אומר כל האומר שירה

בשמחה גדולה מוחלין לו כל  כל האומר שירת הים .בא )סנהדרין צ"א(ה
 .עוונותיו )מדרש תהילים י"ח(

 חוליות 18, לחזק את כי בא סוסעד הפסוק פסוקים  18יש בשירת הים 
 (.זוהר)שבאדם 

טלית נאה סוכה נאה  התנאה לפניו במצותחז"ל אומרים  .לי ואנוהוקזה 
הרי מן  ,רש של הידור מצוה בפרשת שירהוכו', וצריך להבין למה כתוב הד

 קיום מצוות כגון הןמהפרשיות שכתוב ב תבאח זההראוי היה לגלות דין 
שהקב"ה העביר את ישראל  שחוץ ממה וכדומה, ומתרצים סוכה ציצית או

בים, ה' הוסיף עוד הרבה ניסים בים, כמבואר במדרש שצמחו כל מיני 
ם מתוקים וחלונות בתוך הקירות של כל מיני צמחים ובשמים ומי ופירות והי

 גפ"תש שלחבפרשת בס"ד 
 זצ"ל להגה"צ ר' גרשון שטיינברג דברות גרשוןתוך ספר מ 



וכיון שה' הוסיף לנו הרבה יותר מן הצורך, אם כן בוודאי אנחנו  ,מים וכו'
צריכים גם להוסיף במצות הרבה יותר מהדין ולייפות ולנאות כל מצוה 

דהנה יעויין ברש"י פרשת  ,בזה יש מוסיפיןו. (אזנים לתורהכמה שאפשר )
אודה" שנטלתי יותר מחלקי מעתה יש  הפעםשכתב וז"ל " ,ויצא כט, לה
דענין ההודאה באה במיוחד על הכרת טובה שמכירים  וארומב ,לי להודות

בא ביטוי ההודאה בענין  ולכן בים ,במה שמקבלים יותר מהחלק המגיע
של הידור מצוה שמתוך ההכרה וההודאה על מה שקיבלנו מהקב"ה יותר 

את רצוננו בעבודתו ית' יותר  אנו מבטאים כנגד זה ,מהחלק המגיע לנו
ויש אומרים שמפני שהנס החמישי שנעשה  .מאשר אנו מצווים ומוכרחים

בים ]ראה ברע"ב אבות פ"ה מ"ד[ היה שהמים שנקפאו בקרקעית הים לא 
היו חתיכה אחת אלא כאבני בנין משולבות, וזה ודאי כדי שיהיה נאה 

 במצוות.לישראל, וקיבלו על עצמם כנגד זה להתנאות לפניו 
 צללו י' כתוב , ובפסוקירדו במצלות כמו אבןפסוק ה' כתוב  בשירת הים

 כקש דהרשעים, וכתב רש"י ,כקש יאכלמוז' כתוב  ובפסוק, כעופרת
מיד.  כעופרת שנחו והכשרים, כאבן בינונים,, ויורדין עולין ומטרפין הולכים

עופרת, והקשו שאם כן הכתובים אינם לפי הסדר, או שיהא כתוב קש אבן 
, וכן קשה לפי מה חולקו המצרים לשלש קבוצות, וכי או עופרת אבן קש

. וביאר חכם אחד, ששלוש קבוצות של לא היו בהם רשעים בעוד דרגות
ואפילו אם  של פרעה יציווהמצריים רדפו אחרי היהודים, א( שרדפו בגלל 

 , ב( שרדפו בגלל שנאת ישראל, ג( שרדפו בשבילזה היה נגד אומה אחרת
' 'מרכבות פרעה וחילו ירה ביםלקבל שלל. והדברים מדוייקים בפסוקים, 

כיון שבדרך כלל של פרעה,  יציווהשרדפו בגלל זאת הקבוצה הראשונה 
משנאת זאת החיילים הראשונים הם החיילים הקבועים, וכיון שלא עשו 

ירדו 'ומצד שני הם רדפו כדי להרוג את ישראל, לכן הם בינוניים ו ישראל 
אלה שרדפו  'וברב גאונך תהרס קמיך'. אחריהם צולות כמו אבן'במ

. והאחרונים שרדפו היו 'יאכלמו כקש', ולכן שהם הרשעים משנאת ישראל
'אמר אויב ארדף אשיג אלו שרדפו בשביל השלל ולכן הם רדפו אחרונים 

לכן כיון שהם לא רצו להרוג את ישראל אלא רק את השלל ו אחלק שלל'
והקשו לו שלפי זה קשה  זצוק"לגרח"ק ה. ואמרו את זה ל.'צללו כעופרת'

'ואת רודפיהם השלכת במצולות כמו אבן מה שאנו אומרים בכל יום 
', ורודפיהם היינו שונאי ישראל ומדוע לא היו כקש? וענה מיד במים עזים

שהולכים עזים במים  תע"ב דמשמע שם דאבן שנמצא עג ע"פ הגמ' ב"ב
, והיינו כמו אבן במים עזיםם כאן אומרים, וג כקש, תבמהירות מתנענע

 כמו קש.
אין מבטלין ש למה שאמרו למדיןמזה  .נהלת בעזך אל נוה קדשיך

תנוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש )שבת קיט ע"ב( דכתיב 
נהלת בעזך זה תורה של  וזה ,מפי עוללים ויונקים יסדת עוז )תהלים ח(

זה בהמ"ק, הרי דאין מבטלין אפילו  תנוקות בית רבן, אל נוה קדשיך
לתנוקות של בית רבן, וזה שאמר כל עיר שאין בה ת"ת של תנוקות ב"ר 

(, דכתיב מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען שםמחריבין אותה )שבת 
שאם תשב"ר אין לומדין תורה אז  רואיןצורריך להשבית אויב ומתנקם, 

הלת בעזך וכו' שמעו עמים ניש אויב ומתנקם חלילה. וכמו שאמר כאן 
 )משך חכמה( .ירגזון

שאר האומר רש"י שבני ישראל רצו ל .ויסע משה את ישראל מים סוף
לא היה להם מים כי הקב"ה ועוד לאסוף כסף וזהב, ואחרי כן באו במרה 

רצה להראות להם שכסף לא שוה כלום, שהרי יש לכם הרבה כסף ואין 
 מוסר(.הב? )בעלי האם אפשר לשתות כסף וזה ,לכם לשתות

המשך חכמה שעד שהם  . על מה יצא הקצף, מבארויקצוף עליהם משה
 שאפי' שהם במדבר שומם אצל ישראלבטחון נפלא  ראו הותירו ונתלע,

 רך לאותו יום וזה נסיון תמיד בכלרק הנצ לא לקחוומונח מן והולך לאיבוד 
אם ילקוטו  ראו שאפי'ום, אבל כאשר הותירו וירום תולעים ויבאש וא"כ י

 .ולכך קצף עליהם משה , והבטחון,הנסיון ו אתובטל ,ירום תולעים ויבאש
מפרש האבן עזרא שבעים סוגי תמרים, כי שבעים אילני  .שבעים תמרים

 תמרים לא מספיק לכל ישראל כמובן.

לא להותיר למחר )דתן ואבירם לא  2 ,עומר לגולגולת 1 ,המן יציווי
)דתן ואבירם לא  לא ללקוט בשבת 4 ,לשבתלהכין מיום שישי  3קיימו(, 

 צנצנת המן, לשנה הבאה כשהקימו את המשכן. 5 ,קיימו(
לו כל הטעמים שבעולם חוץ משום  ולא לקחו יותר ולא פחות, הי ,ניסי המן

למינקת )רש"י בהעלותך(,  יםחים חציר, שאלו לא טוביובצל קשואים אבט
כיפור, ביום השבת היה  ביום שישי היה כפול, וכן בערב חג ובערב יום

תולעים, גם בצנצנת  ומשונה בטעם יותר טוב מבחול, ביום השבת לא נהי
סוף ארבעים שנה מז' אדר עד ט"ז ניסן נשתייר בתולעים,  והמן לא הי

שנאמר  ,מצב שלואת הכל אחד לתולעים, היה מגיד  ובכליהם ולא נהי
 מלשון מגיד.כזרע גד 

 ,ל היצר הרע תמיד לדחות למחר, דרכו שעמלק מרמז על היצר הרע
כשרואה שאחד מתעורר לה' אומר לו תתחיל ממחר כדי לקרר אותו, וזה 

תלחם עמו מתי שאומר לך מחר  צא הלחם בעמלק מחרשאומר הפסוק 
 ואל תשמע לו.

אומרים חז"ל רפו ידיהם מן התורה, יש מפרשים ידיהם שהפסיקו  .רפידים
 . םידייהלתת צדקה שנותנים עם  ,לתמוך בתורה
משם ה' ואות  ה-ואין הכסא שלם ואין שמו שלם, שחסר  .הקכי יד על כס 

 ה למושב לו-ו-אכשיבוא משיח  כי בחר ה' בציון, זה שאומר א' מכסא
הוא קים ושמו קים זה שאנו אומרים בתפילה  .ה-ו-איושלמו האותיות 

זה  נכוןוכסאו  ,ה-ו זה אותיות ושמו קים ,אותיות הוא הוא קים ,וכסאו נכון
 .א' של הכסאאות 

" קורים מגילה י"דשראל, "יל כ" ר"ת כי" ,כי יד על כס יהרמז לפורים 
" אמחה, "ט"ו" קורין בה-י" בירושלים, שהוא כסא ה', "על כס, "י"דב
" מחה אמחה"במגילת אסתר.  המןפעמים  54יש  ,54 אגימטריב
 )בעל הטורים(. זה המן אגימטריב

', הרבונה חרדכי מסתר א', הור חשה מהרן א" ר"ת גואלי ישראל "אמחה
: ישי, שאול, שמואל, נסיכים 8ואלו ' )הגר"א(. ה' נסיכים חשיח מליהו א

 עמוס, צפניה, צדקיה, משיח, אליהו )סוכה נ"ב(. 
. אומר בעל הטורים ב'-כל הא'כתוב ט"ז  פסוקט"ז פרק בפרשת המן 

באייר ובט"ז נסה. לא יחסר לו פרב' -בא'שמי שמקיים את התורה שניתנה 
 . ט"ז , יוםט"ז, פסוק ט"זפרק ט"ז ט"ז ט"ז. התחיל המן לרדת, וסימנך 

 " ר"תחלבשיח, "מבוא יתי מר"ת מים" , "מים שאל חלב נתנה הפטרה:
 תשובה.ב חזורל ייביםח

 .שער שלישי -מספר "שערי תשובה" מוסר 
 כמו החבלה האזהרות,קר יויש אזהרות שאין מקצת ההמון שומרים ע

עובר בשני לאוין, שנאמר )דברים כ"ה ג'(  -וההכאה, שהמכה את חברו 
לברכה )סנהדרין  םזכרונרבותינו ". ואמרו ארבעים יכנו לא יוסיף פן יוסיף"

נח:( כל המרים יד על חברו, אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע, שנאמר 
למה הכית לא נאמר אלא  ,"ויאמר לרשע למה תכה רעך)שמות ב' י"ג( "

". ואמרו אם הניפותי על יתום ידי. ואיוב אמר )ל"א כ"א( "ה תכהלמ
 אמרשנזכרונם לברכה )סנהדרין נח:( רב הונא קצץ יד המכה, רבותינו 

 ". וזרוע רמה תשבר" )איוב ל"ח ט"ו(
מכה את חברו הועוד מפורש ברמ"א שו"ע חושן משפט ריש סי' ת"כ ש

 דבר שבקדושה. בנידוי ובחרם מאיליו, ואסור לצרפו למנין לכל 
ר " אותיותברד" ברד אש מתלקחת,השלמה:  ֻּ ב  , בדיבור אחד אפשר ד ִּ

 לעשות מחלוקת גדולה. "מחלוקת" אותיות מת חלקו ח"ו.
מיני פרי אילנות וביחוד מפירות ארץ ישראל  נוהגין לאכול בט"ו בשבט

)לקיים עשה לך ציונים(. להראות שהיום ראש השנה לאילנות )לענין 
 '(. ונוהגים להתפלל גם על אתרוג נאה.תרו"מ וכו

 מצות לא תעשה אחת. פסוקים. 116 בשלחפרשת 
 אומרים ברכי נפשי.                            .(שופטים ד') "ודבורה אשה נביאה" הפטרה:
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