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ענין א'

קריעת ים סוף
  א  

נסים  המצריים  היו  ישראל  כשיצאו  המים  ששבו  אחר 
המים  יצאו  ואז  מהמים,  לינצל  היבשה  אל  הים  מן 
המצריים,  אחרי  לרוץ  היבשה  אל  לגבולם  מחוץ 
והמים  הים,  שבתוך  החרבה  אל  חזרו  כן  ובראותם 

חזרו שוב והטביע את המצריים

וישב הים לפנות בוקר לאיתנו וגו', וישובו המים וגו'.
הים  וישב  כתוב  דמתחילה  הלשון  בשינוי  לדקדק  יש 
ב' שיבות  וישובו המים, דמשמע שהיו שם  ואחר כך כתיב 

נפרדות. 
לאיתנו,  הים  וישב  הפסוק  על  רלו(  )רמז  ילקוט  במדרש 
נקרע  שיהא  הים  עם  תנאים  הקב"ה  התנה  יונתן  ר'  אמר 
לתנאו  לאיתנו,  בוקר  לפנות  הים  וישב  הה"ד  ישראל,  לפני 
הזכיר  למה  המפרשים  כל  והקשו  עמו.  הקב"ה  שהתנה 
הבקיעה  אצל  להזכירו  הו"ל  השיבה,  אצל  התנאי  הכתוב 

שעל זה היתה התנאי.
ב'  ב(  פכ"ב  )שמו"ר  במדרש  דמצינו  מה  בהקדם  לומר  ויש 
המים  וישובו  הבקיעה,  אחר  המים  שיבת  באופן  דיעות 
ירד  הים  מן  שבישראל  אחרון  שעלה  כיון  יוחנן  ר'  אמר 
על  אומר  לקיש  בן  שמעון  ור'  מצרים,  של  אחרון  לתוכו 
לפני  משה  אמר  רוחותיו,  מד'  הים  ננעל  אלו  ועל  אלו 
הקב"ה מה יעשו ישראל, אמר לו אי אתה זקוק למה שאני 
והעלן  ידו  את  הקב"ה  שלח  שעה  באותה  נס,  להם  עושה 
ימשני  יקחני  ממרום  ישלח  יח(  )תהלים  שנאמר  הים  מן 
יוחנן כשחזרו המים כבר היו  והיינו דלר'  ממים רבים ע"כ. 
המצריים בתוך המים ובני ישראל היו בחוץ, ולר' שמעון בן 
לקיש עדיין היו בני ישראל בתוך הים בשעה ששב לאיתנו 

והוצרכו לנס חדש שיוציאם הקב"ה מן המים.
שיטת  לפי  והן  יוחנן  ר'  שיטת  לפי  הן  הפסוק  לפרש  ויש 
נבקעו  דמתחילה  כפול,  נס  שם  היה  דלרשב"ל  רשב"ל, 
ששב  ואחר  ביבשה,  הים  בתוך  הלכו  ישראל  ובני  המים 
הים לאיתנו ועדיין היו ישראל בתוכו היה נס חדש שהמים 
לא נגעו בישראל עד שהוציא הקב"ה את כל ישראל מתוך 
שפיר  יתפרש  ולפי"ז  לגמרי,  למקומם  המים  שבו  ואז  הים, 

ב'  באמת  כאן  היו  לשיטתו  דהרי  הדקדוק,  ויתורץ  הפסוק 
השיבה  היה  דזה  הים,  וישב  מתחילה  כתוב  לכן  שיבות, 
כך  ואחר  הים,  בתוך  עדיין  היו  ישראל  כשבני  הראשונה 
אחרי  המים  ששבו  מה  על  קאי  דזה  המים,  וישובו  כתיב 
זה  פי  על  מתורץ  וכן  מהים.  ישראל  את  הקב"ה  שהוציא 
שפיר מה שהזכיר הכתוב התנאי אצל שיבת הים, שבאמת 
יצוף  שלא  מחדש  לתנאי  השיבה  בשעת  אז  הים  הוצרכה 
את בני ישראל ולא יגע בהם, והנס השני היה עוד גדול מן 
הראשון, כי הבורא יתברך קצב הגבול להים לאמר עד פה 
ולא  אחר  במקום  שיבא  עליו  גזר  הבקיעה  ובשעת  תבא, 
ואעפ"כ  למקומו  שב  כשכבר  אבל  הטבעי,  במקומו  יהיה 
בזה  והוצרכו  גדול  נס  זה  היה  בישראל  המים  נגעו  לא 

לתנאי.
פי  על  הדקדוקים  לתרץ  גם  אפשר  יוחנן  ר'  שיטת  ולפי 
לקראתו,  נסים  ומצרים  הפסוק  על  במכילתא  דאיתא  מה 
הים  הי'  נסים  מצרים  שהיו  ומקום  מקום  שכל  ללמדך 
הקב"ה  הוצרך  דלזה  המשנה  במרכבת  ופירש  כנגדו,  רץ 
שם  דהקב"ה  לגבולו,  חוץ  הים  השבת  על  תנאי  לעשות 
על  המשנה  במרכבת  שם  הקשה  אמנם  לים,  גבול  החול 
יא:( דמה שנטבעו  )דף  זה ממה דאיתא בגמרא מסכת סוטה 
הקב"ה  שנשבע  להשבועה  בניגוד  היה  לא  המצרים 
יביא  שלא  היתה  דהשבועה  הארץ,  ישחת  שלא  בהמבול 
לא  זה  ועל  המים  בתוך  הם  באו  כאן  אבל  עליהם  מים 
דהים  במכילתא  דאיתא  מה  קשה  כן  ואם  השבועה,  היתה 
הגמרא  תירוץ  יוצדק  לא  זה  דעל  המצרים  כנגד  רץ  הי' 

והיא לכאורה נגד שבועת המבול.
של  לחרבו  הקב"ה  דגררן  גירסא  יש  רבה  במדרש  אמנם 
לומר  שיש  המשנה  המרכבת  קושית  קשה  לא  ולפי"ז  ים, 
אלא  אותן,  הציף  לא  אבל  כנגדן,  רץ  היה  דהים  הכוונה 
המה  נסו  ממקומו,  רץ  שהים  היאך  המצרים  ראו  כאשר 
המים,  משטפון  החרבה  בתוך  לינצל  כדי  ים  של  חרבו  אל 
ראשם  על  וצפו  המים  חזרו  שם  היו  כשכבר  כך  ואחר 
בתוך  הם  באו  דשפיר  השבועה  היה  לא  זה  ועל  ונטבעו, 

המים.
יוחנן,  ר'  שיטת  לפי  אף  הדקדוקים  היטב  יתורצו  ומעתה 
דנמצא שהיו גם כן שני שיבות, האחת אחר שיצאו ישראל 
מן  נסו  והמצריים  המצריים,  על  המים  ששבו  הים  מתוך 
הים אז הי' הים רץ כנגדן, ובראותם כי הים רץ כנגדן שבו 
המצריים,  ראש  על  המים  חזרו  שוב  ואז  ים,  של  חרבו  אל 



שהוזכר  מה  וכן  שיבות,  ב'  בפסוק  שהוזכר  מה  וא"ש 
זה  על  מיוחד  לתנאי  הים  שהוצרך  השיבה,  אצל  התנאי 

שינוס חוץ לגבולו להחזיר המצריים אל תוך הים.

ענין ב'

שירת הים
  א  

של  שביעי  ביום  הן  פעמים  ב'  שירה  אמרו  ישראל  בני 
הים  על  שם  להמתין  שהוצרכו  השמיני  ביום  והן  פסח 
משום שהי' יום טוב ואסור לילך חוץ לתחום, וכן מצד 

שיוכלו לזכות בביזת הים בלי חשש ע"ז של ישראל

ויוגד  עה"פ  דבפרשתן  הרש"י  סתירת  על  הקושיא  ידוע 
למלך מצרים כתב שאמרו השירה ביום ז' של פסח, ובסוף 
ר' משה הדרשן ששהו ישראל שמונה  פ' שלח הביא בשם 
שר'  שתירץ  מה  ברא"ם  ועיין  השירה,  שאמרו  עד  ימים 
משה הדרשן חולק עם אגדה זו, וקשה דהלא מבואר כן גם 
ואיך  בניסן  בכ"א  השירה  ישראל  שאמרו  יב:(  )סוטה  בגמרא 

יחלוק ר' משה הדרשן על זה.
שהוצרכו  אלא  ז',  ביום  השירה  אמרו  שבאמת  לומר  ויש 
להמשיך  יכלו  ולא  טוב,  יום  שהיה  כיון  שם  להתעכב 
כליהם  שכל  מצד  וכן  תחומין,  איסור  מצד  הלאה  לילך 
איסור  משום  עדיין  אסורין  היו  הים  מביזת  להם  שהיו 
שאין  ישראל  של   ע"ז  דין  להם  יהיה  בהם  יזכו  ואם  ע"ז, 
לה בטילה עולמית, וביום טוב אי אפשר להם לבטלן דכיון 
כן  על  מנא,  תיקון  איסור  לי'  הוי  הכלים  של  תיקונם  דזהו 
ונמצא  טוב,   יום  אחר  עד  הים  על  שם  להמתין  הוצרכו 
הפעם  עוד  אז  דאמרו  ויתכן  השמיני,  ביום  שם  עדיין  שהיו 
והן  ז'  ביום  הן  שירה  שאמרו  אמת,  דשניהם  ונמצא  שירה, 

ביום ח'.

ענין ג'

פרשת המן
  א  

בני עלי' נזדככו על ידי המן תיכף ביום הראשון וקראו 
על  רק  הזדככו  והנשים  עם  הפשוטי  אבל  מן  שמו  אז 

ידי סעודות שבת קודש ואז קראו גם הם שמו מן

וגו',  הוא  מן  אחיו  אל  איש  ויאמרו  ישראל  בני  ויראו 
שמו  את  ישראל  בית  ויקראו  השביעי  ביום  העם  וישבתו 
שקראו  פעמים  שני  בכתוב  שהוזכר  מה  לדקדק  ויש  מן. 
הלשון  שינוי  להבין  יש  וכן  מן,  שמו  את  ישראל  בני  
כך  ואחר  הוא  מן  אמרו  ישראל  שבני  כתוב  דמתחילה 

כתוב הלשון בית ישראל.
שמעתי  דכלה  אגרא  בספה"ק  שכתב  מה  בהקדם  ונראה 
מענדל  מנחם  רבי  )הרה"ק  זצוק"ל  אדמו"ר  כבוד  קדוש  מפה 
עד  ברוחניות  כך  כל  ובהיר  דק  המן  שהיה  זי"ע(  מרימנוב 

שעל ידי אכילתו נזדכך הגוף והיה ניכר לכל אחד פנימיות 

חבירו ומחשבתו, והנה איש אשר הי' מכיר את חבירו ביום 
בהיפך  או  לצדיק  וחשבו  פנימיותיו  הודע  בלא  אתמול 
כי  ולא הכירו  פנימיותו  לו  נתוודע  וכהיום שאכלו את המן 
נדמה בעיניו לאיש אחר, וזה ויאמרו איש אל אחיו מן הוא, 
ר"ל מי הוא זה כי נהפך לאיש אחר עכל"ק. ודבריו מובנים 
מתולדות  המן  כי  ז"ל  הרמב"ן  שכתב  מה  פי  על  ביותר 
כמו  בים  השכינה  לזיו  ישראל  שהשיגו  ומעת  העליון,  אור 
יחזקאל  ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה  ראתה  שאמרו 
בתולדותיו  להתקיים  נפשם  נתעלית  שעה  מאותה  הנביא, 
האור  מתולדות  הי'  שהמן  כיון  ולכן  עכ"ד.  המן  שהוא 

העליון נזדככו בני ישראל על ידי זה.

אחיו  אל  איש  ויאמרו  הפסוק  פירש  הקדוש  החיים  ובאור 
לפיהם  ה'  הזמין  אותו  בראותם  כי  ואולי  וזל"ק,  הוא  מן 
במקום שיאמרו מה הוא אמרו מן הוא, וזה שמו אשר קבע 
ז:(  )ברכות  ז"ל  אומרם  דרך  על  ישראל,  בפי  שמו  ושם  ה'  לו 
להם  קרא  אשר  לשמות  שיכוונו  בארץ,  שמות  שם  אשר 
המצאת  טעם  הכתוב  נתן  ידעו,  לא  כי  ואומרו  הבורא, 
זה  ומאמצעות  הוא,  מה  ידעו  שלא  לצד  הוא  לפיהם  השם 
נפל אליא בפיהם, ואולי כי מזה נתחכמו בני ישראל וקראו 
מן,  שמו  ישראל  בית  ויקראו  לא(  פסוק  )להלן  דכתיב  מן,  שמו 
שהשכילו בתיבת מן שאינה מן הרגיל בנדבר, ואין זה אלא 

רוח ה' דיבר ומלתו על לשונם כי זה שמו עכל"ק.

ישראל  בני  ויראו  מקודם  שכתוב  דמה  לומר  יש  ולפי"ז 
דאחר  שנתבאר  כמו  היינו  הוא  מן  אחיו  אל  איש  ויאמרו 
מעלתו  גודל  הכירו  זה,  ידי  על  ונזדככו  המן  מן  שאכלו 
והשיגו  העליון  אור  מתולדות  מיוחד  לחם  שהוא  המן  של 
דרך  על  מן  שמו  קראו  כן  ועל  מרומים,  בגבהי  שרשו 
כי  הבינו  מן  השם  לפיהם  שנזדמן  שכיון  האוחה"ק  שכתב 

זהו שמו הנקרא לו להמאכל הקדוש הזה.

לההשגה  תיכף  באו  לא  הנשים  וכן  עם  הפשוטי  אבל 
והכנת  הנפש  בחינת  באיכות  תליא  הדעת  השגת  כי  הזו, 
נמסרה  לא  התורה  פנימיות  שהשגת  ובפרט  המעשים, 
לנשים כמו שפירש בספה"ק בני יששכר הפסוק כה תאמר 
אמירה  על  רומז  דותגיד  ישראל,  לבני  ותגיד  יעקב  לבית 
אלו  יעקב  לבית  ולא  דוקא  ישראל  לבני  דזהו  דחכמתא 
ערך  יקרת  בגודל  תיכף  השכילו  לא  כן  על  עיי"ש,  הנשים 
גם  זכו  שבת  קדושת  ידי  על  קודש  בשבת  אך  המן,  מאכל 
עצמו  מצד  דהמן  דאף  יותר,  גבוה  להזדככות  עם  הפשוטי 
אינו  סוף  כל  סוף  מקום  מכל  כנ"ל,  גבוה  בחינתו  היה 
דומה אכילת האדם בחול לאכילתו בשבת קודש, כמבואר 
זוכין להשפעת הדעת, על  ידי סעודות שבת  בספה"ק דעל 
ביום  העם  וישבתו  כדכתיב  השבת  עליהם  שעבר  אחר  כן 
הם  וגם  המן  במעלת  עם  הפשוטי  אף  השיגו  אז  השביעי, 

קראו שמו מן.

בני  הלשון  כתוב  הראשון  שבפסוק  מה  היטב  ומדויק 
רומז על הבני עלי', שהם קראו שמו מן תיכף  דזה  ישראל 
על  דקאי  ישראל  בית  הלשון  כתוב  השני  ובפסוק  ומיד, 
יעקב אלו הנשים,  ז"ל על הפסוק בית  הנשים כמו שדרשו 
ישראל  דבית  פירש  )בהפטרה(  וארא  פרשת  משה  ובישמח 
קאי על הפשוטי עם, דאחר השבת השיגו אף הפשוטי עם 

והנשים כי שמו מן על שם בחינתו הגבוה.



  ב  
הבינונים  משום  הוא  בשבת  המן  ירד  שלא  מה 
הצדיקים  מצד  אבל  ללקוט,  שהוצרכו  והרשעים 
שירד להם המן על פתח בתיהם היה אפשר לירד אף 

בשבת, ורק משום לא פלוג לא ירד אף להם

ה'  דיבר  אשר  הוא  אליהם  ויאמר  וגו'  הששי  ביום  ויהי 
שעדיין  ללמוד  יש  מכאן  פירש"י  וגו',  קודש  שבת  שבתון 
להם  לומר  שנצטוה  שבת  פרשת  משה  להם  הגיד  לא 
אמר  זאת,  את  ששאלו  עד  וגו',  והכינו  הששי  ביום  והיה 
ענשו  ולכן  לכם,  לומר  שנצטויתי  ה'  דיבר  אשר  הוא  להם 
הכלל.  מן  הוציאו  ולא  מאנתם  אנה  עד  לו  שאמר  הכתוב 
מיד  וכו'  ממנו  אנשים  ויותירו  איתא  י(  פכ"ה  )שמו"ר  ובמדרש 
שילקטו  להם  לומר  שכח  שכעס  כיון  משה,  עליהם  ויקצוף 
וכו', ועל זה נאמר עד אנה  ביום הששי שני עומרים לאחד 
מאנתם שהוא מכניס משה בכללם ע"כ. והקשו המפרשים 
על זה דהתינח מה דלא אמר להם ביום השני מה שנצטוה 
לומר על השבת משום שכעס על מה שהותירו, אבל הלא 
ומדוע  כעס  לכלל  בא  ולא  הותירו  לא  עדיין  הראשון  ביום 
לא אמר להם תיכף ביום הראשון מה שנצטוה לומר להם.

לומר  אין  בשבת  המן  ירד  שלא  הענין  בגוף  דהנה  ונראה 
ויש בזה  הטעם משום דהקב"ה שומר משמרתה של תורה 
לגבי  ה(  פי"א  רבה  )בראשית  ז"ל  אמרו  דכבר  הוצאה,  משום 
הוצאה  שום  כאן  שאין  בשבת  גשמים  מוריד  שהקב"ה  מה 
הוא  והרי  הוא  שלו  כולו  העולם  שכל  כיון  לרשות  מרשות 
המן  אף  להוריד  יכול  היה  כן  ואם  היחיד,  כרשות  אצלו 
הטעם  עיקר  בודאי  אלא  גשמים,  שמוריד  כשם  בשבת 
הוא משום בני ישראל הצריכין ללקוט המן ויש בזה משום 
ז"ל  שדרשו  כמו  תחומין  איסור  ומשום  הוצאה  איסור 
איסור  על  דקאי  ממקומו  איש  יצא  אל  מפסוק  יז:(  )עירובין 

הוצאה ותחומין, לכן לא ירד המן בשבת.
אמנם גם על זה יש להקשות דהרי אמרו ז"ל במסכת יומא 
הוצרכו  ולא  בתיהם  פתח  על  המן  ירד  דלצדיקים  )עה.( 

ולקטו  שטו  ורשעים  ולקטו  יצאו  הבינונים  ורק  ללקוט, 
פתח  על  המן  להם  שירדו  הצדיקים  מצד  כן  ואם  עיי"ש, 
ירד  לא  ואמאי  המן  בלקיטת  איסור  שום  כאן  אין  בתיהם 
היו  לא  ישראל  כלל  דרוב  כיון  לומר  וצריך  בשבת,  המן 
במדריגה זו והמה הוצרכו ללקוט באופן שכרוך בזה חילול 

שבת, על כן משום לא פלוג לא ירד כלל המן בשבת.
תיכף  לומר  רבינו  משה  רצה  לא  דמשו"ה  לומר  יש  לפי"ז 
שעדיין  בכפלים,  הששי  ביום  ללקוט  הציווי  ראשון  ביום 
ויהיו  גבוה  למדריגה  ויזכו  יעלו  ישראל  שבני  מצפה  היה 
כולם בני עלי' וצדיקים וממילא יוכל המן לירד בשבת ולא 
ציוה  שהקב"ה  ואף  השבת,  קודם  בכפלים  ללקוט  יצטרכו 
)ה.(  ע"ז  במסכת  ז"ל  שאמרו  דרך  על  שהוא  חשב  כן,  אותו 
יחטאו,  נאמרו על תנאי אם  נחלות  ופרשת  יבמות  דפרשת 
להביא  רצה  ולא  זה,  תנאי  על  זה  ציווי  נאמרה  נמי  הכי 

כדי  השבת  יום  לצורך  הששי  ביום  שילקטו  דיבור  לכלל 
אמרה  לא  כן  על  עליהם,  הגזירה  זה  ידי  על  יתקיים  שלא 
שמעו  שלא  כשראה  השני  ביום  אבל  הראשון,  ביום  להם 
במדריגת  להיות  זכו  שלא  ראה  המן,  מן  והותירו  אליו 
הששי,  יום  על  הצווי  אז  לומר  עליו  היה  כן  ועל  צדיקים, 

אלא שכיון שקצף עליהם שכח כמבואר במדרש.

ענין ד'

מלחמת עמלק
  א  

הראשונים  העמלקים  יתגלגלו  המשיח  ביאת  קודם 
וילחמו עם מלך  שנלחמו עם ישראל בצאתם ממצרים 

המשיח
אליעזר  ר'  במכילתא  עמלק.  זכר  את  אמחה  מחה  כי 
ולכל  לו  אמחה,  תולדותיו,  ולכל  לו  מחה,  אומר  המודעי 
הדור ההוא. ולכאורה יפלא מה לו לרבות במיוחד שימחה 
לכל  שימחה  נתרבה  דכבר  כיון  הלא  ההוא,  הדור  לכל 
הדור  גם  בזה  נכלל  בודאי  הדורות  כל  סוף  עד  תולדותיו 
לכל  קודם  ההוא  הדור  להקדים  דהו"ל  קשה  וכן  ההוא, 
להעמלקים  קדומים  המה  כי  הבאים  שבדורות  תולדותיו 

שבכל הדורות.
לה'  מלחמה  כה.(  )בראשית  בזוה"ק  דאיתא  מה  פי  על  ונראה 
דור  בי'  דאיתמר  משה  דא  דר,  מדר  מאי  דר,  מדר  בעמלק 
הולך ודור בא וכו', וחמש מינין אנון בערב רב ואינון נפילים 
גבורים ענקים רפאים עמלקים וכו', ומאלין דישתארו מנהון 
ואינון קיימין על  בגלותא רביעאה אינון רישין בקיומא סגי 
ובילקוט  ע"כ.  עמלקים  אינון  אלין  וכו'  חמס  כלי  ישראל 
זכר  את  תמחה  הפסוק  על  הזוה"ק  דברי  מעתיק  ראובני 
עמלק אלין ערב רב מעורבים בישראל, עליי' איתמר תמחה 
את זכר עמלק דלא ישתאר מנהון שריד ופליט עכ"ל, ובספר 
מזרע  הנולדים  באלו  דאף  ביאר  שם(  בראשית  )פ'  החמה  אור 
ידי  יתרמי ששורש נשמותיהם מסטרא דעמלק על  ישראל 
גלגול עיי"ש. ובזוה"ק שם סיים אבל פורקנא לאו איהי תליא 
ע"כ.  אוקמוה  והא  אומאה  דבי'  דיתמחי  עד  בעמלק  אלא 
המשיח  ביאת  טרם  האחרונה  דהמלחמה  זה  מכל  ונמצא 
תלוי  ובזה  ישראל  בזרע  שנתגלגלו  העמלקים  עם  יהיה 

ביאת המשיח.
מחה  דרש  דמתחילה  המכילתא  דברי  יבוארו  זה  פי  ועל 
הדורות,  שבכל  העמלקים  על  קאי  דזה  תולדותיו  ולכל  לו 
סוף  על  וקאי  ההוא,  הדור  ולכל  לו  אמחה  דרש  כך  ואחר 
עם  שלחמו  הראשונים  העמלקים  יתגלגלו  שאז  יומיא 
ישראל  בני  את  ויכאיבו  ויצירו  ממצרים  בצאתם  ישראל 
עם  ילחמו  והמה  בעוה"ר,  רואות  עינינו  כאשר  ובנפש  בגוף 
למאוד,  עד  עמלק  קליפת  התגברות  ויהיה  המשיח  מלך 
ועל זה דרש שימחה לדור ההוא כשיקימו ללחום עם מלך 

המשיח, והמלך המשיח ילחם עמהם ויגאל אותנו מהם.

קטעים מתוך הספר אור מופלא על התורה העומד באמצע העריכה,
להערות נא להתקשר עם המו"ל הר"ר יעקב קליין שליט"א על הסעל.  917-300-9726

וזכות הרבים עם זכות בירור מקחו של צדיק יהא בידכם.


