
 בס"ד

 "שבת שירה"

 שבת זו,ללציפורים  לחם הכיןמנהג לר הזכמו בספרים

 ע"ש הקריאה של שירת הים. ,שירה – ת שבתקראונ

 ועוד. ,תפילה ,כמנין ואתחנן 515בגימ'  'שירה'והנה 

ב, "ח איברים ולאשה רנ"שלאיש יש רמ ,קשור לאיש ואשהבעניין מספר זה לכא' 
 .ו"תקט –כ "ק בסה"ק איברים, ושכינה ביניהם היינו אותיות שם י"ביחד ת

 

 יוסףות יעצמהעלה את רבינו משה 

ּמוֹ " ת ַעְצמֹות יֹוֵסף עִּ ה אֶׁ ַקח ֹמשֶׁ  )יג יט( "ַויִּ

 מן שליט"ארידזאב הכהן פ ג ר'"השמעתי מגיסי הר

וסף בתוך עור עצמות יאת ששמו ]הובא בתוס' שאנץ סוטה יג[  במדרששכתוב 
 .נוהג כצאן יוסף (תהלים פ)של כבש ונכנסה בו באותו עור רוח חיים והיינו דכתיב 

רק את לקח לא שמשה רבינו  'עצמיותו'מלשון  'ותמצע'בספרים כתוב והנה 
שתו של את קדויחד עם זה גם העלה העצמות הממשיות של יוסף אלא הוא לקח ו

 .יוסף הצדיק עמו

 ,"ךאלייאו בל הדבר הגדול יכ" .ל"ז (שבת הגדול)" תפארת שלמה"ביעוי' א.ה. ]
ור והנורא שהוא חג"ת וע"ז בד כמ"ש הגדול הגחי' החסבענין גדול הוא רמוז ל כי
כל "וזהו הפי'  "חסדך גדול עלי"' חיבענקים שהוא בא האדם הגדול "קרא אנ

י בנ"לינו ע"ה בע"י משה ר םאיבשכל החסדים  "משהיאון אל בהגדול יר בהד
י נ"יע את בבע השבכי הש ,עצמיות יסוד ,צמות יוסף עמוה את עשויקח מכמ"ש 

רצון חי' משרע"ה מפיק ב וזהו הוא לעולם כי ל טוב,כ ינ"יעה להשפיע לבשבלשון 
עלה בק לה בעלה דמטרוניתא וע"ז נאמר יחבלעולם על ישראל שהוא' נקרא 

ר טשמוע תשמעו אל מצותי ונתתי מ םסודא דילה וכו' והוא נאמר והי' איבו
חי' משה הוא בע"י משה יורד הכל וכן  ןתחי' עצמו כי הוא יבעל  ארצכם שמדבר

והוא הנקרא גדול הדור  טני דורו כ"בדור כנודע להשפיע לבשכל צדיק ב
ת הגדול שכל צדיק נקרא בע"י שנקראים גדולה כנודע וזהו ש ריםבשהחסדים עו

 [ת הגדולבכנודע ונקרא גדול והוא ש בתש

 והנה י"ל כאן רמז נפלא:

  ',תורה' כמנין ,611 תועם האותי ,606בגימ'  'עצמות'

  ,תורהותורה  ,שות אלא תורהיבוזה מה שהעלה עמו ולא עצמות 

 בשבילה ,התורהכח ובזכות הכל מ ,להיות מלך במצריםיוסף הצדיק ם זכה לא סת
כל העולם, מלך על  זה זכה להיות מכח ,זכות התורה שלמד עם אביוב ,זכה לכל זה

בזכות  "אם יש תורה יש קמח" ,רנסה וישועה לכל העולםהביא פ גם ומכח זה
 התורה שלו הביא קמח ומזון לכל העולם.

רמ"ח עם הכולל, היינו  כמנין ,247 - בגימ' [יוד, ויו, סמך, פה-]במילוי  'יוסף'
 האברים שלו.שהם  ,תהעצמוהרמ"ח איברים שהעלו את 

 בשלח

 שבת שירה

 

ות יעצמהעלה את רבינו משה 
 יוסף

 

הים על ידי המטה או קריעת 
 בלעדיו

 

 רמוז ומה םאמרו הדגים שבימה 
 זהב

 

 הוה על ההו"הקבהמלכת 
מההמלכה על יותר חשובה 

 העבר והעתיד בלבד.

 

 ים בים הכפירההמצרטביעת 

 

היתה ניכרת הענווה של היכן 
 משה רבינו

 



 –רנ"ב איברים וביחד יש ולאשה  ,ח איברים"לאיש יש רמ דועכי
500. 

 . 500וביחד  ,250כל נר בגימ'  ,מדליקים ב' נרות בשבתלכן 

ים המלוב' מלאכים עם האיש ליל שבת באים חז"ל כתוב שבב
וסר עוונך וחטאתך "ואומרים לו  ,ומברכים אותולביתו  אותו

 ."תכופר

ן ו"חנשא "ר' זאב הכהן פרידמן שליט ג"הרהסי יושמעתי מג
 .500בגימ'  סלוח"המרבה ל

 
 הים על ידי המטה או בלעדיוקריעת 

ֵרם ֶאת ַמְטָך ּוְנֵטה ֶאת יְָּדָך ַעל ַהיָּם" ה הָּ ֵעהּו ְויָֹּבאּו ְבֵני  ְוַאתָּ ּוְבקָּ
ה שָּ ֵאל ְבתֹוְך ַהיָּם ַבַיבָּ  (טזיד ) "ִיְשרָּ

  ,זמן שהתחילה ההשכלהב ארעא מעשה ש"ם מהגרבליקוטימובא 

קטנה שהיתה מצויה בבית נכאת שברוסיה ויוחסו לה  אבןהיתה 
סגולות יוצאות מן הכלל, אלא שהם לא ידעו את טיבה, לאחר 

ו לחבריהם פתרונה, פנ למצואמשחוקרי הטבע ברוסיה נלאו 
לטבעה של אבן זו, ואולם גם  פתרון חפשחכמי הטבע באשכנז ל

דו להחזיר האבן והם עמ נעלם הדברחכמי המדע באשכנז מ
משה המשכילים  שרא לרוסיה, לפני החזרת האבן יעץ להם

א ששמו נודע לתהילה כבקי בכל "לפנות להגר ,י"שרמנדלסון 
שאיר את האבן א אמר להם לה"הגר שבע החכמות והם נענו לו,

הכניס ו אחד את האבן שיחק בהילד ראה בנתיים  אצלו עד למחר,
וראה זה פלא,  ,שהיתה מונחת על השולחןכוס המים אותה לתוך 

אבן ם שבאזניההגר"א למחרת גילה , שבכוס נבקעו לשנים המים
 השונים מבחינה מרכיביול מיםטבעה לחלק ואבן סנפירון היא  זו

 .כימית

ה להכחיש את השתמש בניסה ל ,הידיעה לאותו משכילכשהגיעה 
י על יד קריעת ים סוףגם שאולי כך היתה וטען  נס קריעת ים סוף,

 ,אבן כזו

 שכתוב בחז"ל שכל מימות -י דברים, א' נשלו אמר הגאון להשיב 
 ולא כטענתו.שבעולם נבקעו ובע"כ שזה נס 

עהו, ידך על הים ובק את ונטה שכתוב ועתה הרם את מטך -ב' 
שלא יכה את המים  שלא יבואו בטענות כאלה לכן ציוה עליו כדי

 עד כאן המעשה. במטה אלא בידו.

ב ולמה כתו "במטה אשר בידך"ת כתוב ובכמה מקומ ,הוקשה לי
  מטה היה בידו?בוודאי שה ",אשר בידך"

במטה ש [ל"כתבי האריזפ "ע]משון מאוסטרופולי שאומר ר' 
נעשו גם ישועות אמנם במטה זה ו ,שם הוי"ה חקוק היהמשה 

ה כשהוא גם עונשים למצרים, והנה שם הוי"גדולת לישראל אך 
 חסד, כתוב כסדרו מסמל רחמים ו

שאנו רואים לגבי העניין של כוונת השם המוזכרת בברכת  כמו
ה "מקדש ישראל וראשי חדשים בסידורים לכוין בצירוף שם הוי

שהוא חודש האהבה בין  ניסן חודשכגון בהמתאים לאותו חודש, 
הקב"ה לעם ישראל והגאולה העתידה וסימנו הוא יקו"ק בר"ת 

 חודש תמוז זה לעומת, ארץ"התגל ושמים השמחו י" –של הפס' 
שבו החלו החורבנות של ביהמ"ק הראשון והשני, והגלות של עם 

וסימנו הוא קוק"י )שם יקו"ק למפרע מסופו לתחילתו(  ישראל
סדר האותיות בחודש אב ו, "יל השו ואיננ ה"ז –ויוצא מהפס' 

חציו האחרון חסד וחציו הראשון הוא דין, מכיון שעד  –קוק"י 
ט"ו באב אלו ימי דין ומט"ו באב מתחיל ימי רחמים כנאמר 

 יום",השראל ישמע וסכת ה"

בחדש הנוכחי חדש שבט יש גם כן משהו  ,אמר המוסגרובמ
הוא קיו"ק יוצא מראשי תיבות של  שבט חודששם ד' של  .מעניין
ר"ח שבט ומסבירים המפרשים  וא",ההיה ומירנו ימר ה" –הפס' 

וב"ש מסמלים גבורה ודין  ,בית שמאי ה לאילנות לפי"הוא יום ר
כמו שאמרו חז"ל "לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן 

אך  ,ולכן הסדר הוא הפוך ק"י )ולא י"ק(, ל:(כשמאי" )שבת 
 –ן לפי ב"ה לראש השנה לאי הוא ט"ו בשבטשאמצע החודש ב

 שהוא חסד ורחמים. –כאן האותיות הן לפי סדר י"ק 

"באחד  –ואמר האדמו"ר מויזניץ זצוק"ל שלכן כתוב במשנה 
בחמשה עשר  אומריםב"ש וב"ה  כדבריבשבט הוא ר"ה לאילן 

הזכיר לשון דיבור אצל ב"ש ולשון אמירה אצל ב"ה כיון  –בו" 
שדבור הוא לשון קשה ואמירה היא לשון רכה כמו שכתוב "כה 
תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל" ופירש"י שלנשים צריך 

לו לאנשים יאמר בלשון קשה לומר בלשון רכה וזה בית יעקב ואי
 .[כגידים

הוא משה רבינו השתמש עם המטה לדברים טובים אשר כ ,תהמע
וכשרצה לפעול עמו עונשים החזיק את  ,החזיק את המטה ביושר

 ע"כ.ך כשהשם כתוב לא כסדרו וכך עשה. המטה להיפ

שכלל לא עשה את זה סתירה למה שאמרנו הרי זה יש להעיר שו
להרים את בהתחלה צריך תכן שזה לא סתירה שיעם המטה, ו

 המטה בכיוון הנכון וזה סמל למה שיעשה אחר כך.

 

 זהב רמוז ומה םאמרו הדגים שבימה 
ֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ְשַפת ַהיָּם"  " )יד ל(ַוַיְרא ִיְשרָּ

 איתא: בגמ' פסחים )קיח:(

 ,כדרב הונא ,דגים שבים אמרוהו "' לעולםדואמת "ר' נתן אומר 
וכדדרש  ,דאמר רב הונא ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו

 ,"וימרו על ים בים סוף" ז{-}תהילים קורבה בר מרי מאי דכתיב 
מלמד שהמרו ישראל באותה שעה ואמרו כשם שאנו עולין מצד 

אמר לו הקב''ה לשר של ים  ,מצד אחראחד כך מצריים עולים 
אמר לפניו רבש''ע כלום יש עבד שנותן לו  ,פלוט אותן ליבשה

 ,אמר לו אתן לך אחד ומחצה שבהן ,רבו מתנה וחוזר ונוטל ממנו
אמר לו נחל קישון יהא  ,יש עבד שתובע את רבו ,רבש''ע ,אמר לו
שנאמר  ,מיד פלט אותן ליבשה ובאו ישראל וראו אותן ,לי ערב

ל "כע ."וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים" ל{-}שמות יד
 הגמ'.

ועם הכולל , 649 – בגימ' "ואמת ד' לעולם" חשבתי רמז מענין:
 .[600]ם' במנצפ"ך  בגימ' מים 650

על ר' ר מסופגמ' בשבת בוהנה  אין מים אלא תורה כידוע..ה הנו
היה הרי הגדול מכל הוא ו ,זר בן ערך שהלך לדיומסית וכו'אלע

"החדש הזה  ובכל זאת נשכח תלמודו ובמקום לקרואו בני דור
  ,"החרש היה ליבם" קרא לכם"

ינו דהי]וקא דהללו בף את האותיות יהחלשהוא  וביארו בספרים
כי  ['ב -ו 'י החליף באותיותכ' ואת האות ', ר-בהחליף ד' האות 

ולכן ] ,שנקרא רי"ב על השכחהממונה השל המלאך הם האותיות 
רבי כדי להפוך שכל מי שמורה בישראל קוראים לו  אומר החיד"א

 .[הזה ולעקור ממנו את השכחה המלאךהאותיות של סדר את 

להתענג במים, ועכ"פ נהנה מהמים,  הלךוכל זה בא לו משום ש
 ,650 בגימ' ',אלעזר בן ערך'א: וראה זה פל וזה היה הנסיון שלו,

 .[600ך = "]בחשבון מ' במנצפ מים כמנין
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יותר חשובה  הוה על ההו"הקבהמלכת 
  מההמלכה על העבר והעתיד בלבד.

ֶעד" ם וָּ  )טו יח( "ְייָּ ִיְמֹלְך ְלֹעלָּ

כשיצאו ישראל  (ג"בשלח רמז רנ )ילקוט שמעוניכתוב  במדרש
ים ואילו היו אומר ,"' ימלוך לעולם ועדד ,' מלךד"ממצרים אמרו 

 .גלות לישראל גם ה' מלך לא היה עוד שום

ופירש הרב המפורסם מוהר"ר ר' "וכתב בספר תורת משה: וז"ל 
גודל הקטרוג והתגברות הדינים שמשון מאסטרפאלי דהנה ידוע 

הללו 'אשר היה ביציאתן ממצרים ובקריעת ים סוף כידוע קטרוג 
י וכמו שפירש רש" ',לו עובדי עבודה זרהזרה והל עובדי עבודה

 מלמד שאף ישראל "ים וגו'קויסע מלאך האל" (יד יט)ז"ל בפסוק 
 היו נתונים בדין וכו' והיו ישראל צריכים להחליש כוחות הדין

ואיך ומה היו  ,ים עליהםרתיק הדינים הקשים שהיו מתגבולהמ
 יםרים ואומראל מזמרים הקדושים שהיו ישרכתבו ספ ,עושים

ות והזמירות היו רכל מיני קולות וכוונות ובאלו השיה ברהשי
ים רעיין בספ ,הקשים עד שנהפכו לרחמיםממתיקים הדינים 

ענין ומ ,הקדושים מענין פסוקי דזמרה שאנו אומרים קודם התפלה
א הכל הו ,אמירת מזמורי תהלים שהם לזמר עריצים ולהכרית וכו'

על התפלה שתוכל לעלות  וגרענין המתקת הדינים שלא יהא קיט
 .צוןרולהתקבל ב

מנצפ"ך הם האותיות  ,שהדינים נקראים חמשה גבורות עוידו
' דישראל אומרים בהשירות והזמירות  הכפולות בא"ב וכשהיו

ב' גבורות שבאותיות מ"נ ממנצפ"ך  .מלך המתיקו בזה הדינים
יו מזמרים ואומרים בשירה ובזמרה וכשה ,שמספרם צ' כמנין מלך

 ,' ימלך המתיקו עוד בזה שתי גבורות שבאותיות פך' ממנצפ"ךד
אך עוד גבורה אחת שבאות  ,מלךשחשבון מספרם הוא ק' כמספר י

צ' מאותיות מנצפ"ך נשאר בתוקף הגבורות והדין בלי המתקה 
היו  ,' מלךדעוד גלות ואילו היו אומרים עוד  שך שהיהומזה נמ

ממתיקים עוד זאת הגבורה שבאות צ' והיו נמתקין כל החמש 
 גבורות ונתבטלו כל כחות הדינים הקשים ולא היה עוד שום גלות

' דלו אמרו ישראל כשיצאו ממצרים גם אי ,ואתי שפיר המדרש
  ל."כע .מלך לא היה עוד שום גלות לישראל

 :שיםהמפר ביארופ מה ש"ע ויש להרחיב את הדברים

זר וב בפרקי דר' אליענצפ"ך הם אותיות דין ומצד שני כתת מואותי
ובספרים  אותם, וקתמי ע"י שאבותינו הקד'שהם אותיות הגאולה 

אמנם , ומחסד רגיל חסד גדול יותר נהיה הגבורות קומיתכתוב ש
 ,א תתוקן לעתיד בזמן הגאולהיוה ,לא נתקנהעוד כתוב שהאות צ' 

כלומר:  ,וזה מה שכתוב "מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק"
מלשון היינו  ,לצ' צבימכנ"ף אלו האותיות שכבר ניתקנו, אך 

 צמח צדיק של דוד בן ישי שמצפים לו,לוקיווי יפיה צ

 שהם מכוונים כנגדקבוצות,  3-יש לחלקם ל ,לווהנה האותיות הל
ְך ,ֶמֶלְך ְייָּ  :ג' המלכות לָּ ֶעדִיְמֹלְך ְלֹעלָּ ְייָּ  ,ְייָּ מָּ  .ם וָּ

' דכנגד היינו דבגימ' מלך,  90בגימ'  [צפ"ךמנ]מ מ"נ -קבוצה א' 
ְך לָּ  , )מלשון עבר(, מָּ

, ימלךכמנין  100 –בגימ' [ פ"ך]ממנצאחריהם פ"כ  -קבוצה ב' 
  .)מלשון עתיד(ִיְמֹלְך כנגד ד' 

 .)מלשון הווה( ֶמֶלְךכנגד ד' שהיא פ"ך[ צ]ממנונשאר האות צ' 

הנקודה שהכי קשה להמליך את  ויש לבאר את עומק הדבר:
או על מה שיהיה על ההווה ולא רק על מה שהיה בעבר,  ההקב"

 בעתיד...

ם כֻּּלֹו ִבְכבֹוֶדָך ְמֹלְך ַעל כָּל" ר"ה מבקשים:תפילת בוהנה  עֹולָּ  ,"הָּ
 ת לשון,ולשזה כפי ,כולו העולם כלעל והשאלה למה כתוב 

, ויש שהיו ומבארים שבא לאפוקי שלא מסתפקים ברובו ככולו
 שוכח להמליך את הקב"ה על האדםלפעמים אומרים שיתכן ש

 עצמו...

אבל  ,על דור יוצאי מצרים הקדושים לומר כך כמובן שאין בידינו
שהיה כאן איזשהו  מה שיש לנו ללמוד לעצמינו שמכיוןזה עכ"פ 

ווה ההל עוהיה חסר בהמלכת הקב"ה  "ֶמֶלְךד' "חיסרון בהכרה ב
ורק לעתיד לבוא תבוא הגאולה השלימה שאז ולכן חסר בגאולה, 

 ."ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד"בנו יתקיים 

מרמז זה , וזה בגימ' ק"ץ. אולי 190כנ"ף בגימ' רציתי להוסיף מ
שנים  190-)והוריד את ההקב"ה חישב את הקץ, כתוב שמה ש

את וקץ הגאולה של מצרים מרמז את וזה  מהארבע מאות שנה(.
 הקץ שלעתיד, וזה מה שחסר את הצ'.

 

 ים בים הכפירההמצרטביעת 
ְבעּו ְביַם סּוף" יו טֻּ ִלשָּ ה ַביָּם ּוִמְבַחר שָּ )טו  "ַמְרְכֹבת ַפְרֹעה ְוֵחילֹו יָּרָּ

 ד(

  ,'קוץ'בגימ'  - 196וביחד  ,146בגימ'  'סוף' ,50בגימ'  'ים'

גם הפמסמל את שה'קוץ' הוא  בהרחבהכך  עלנו כתבכמה פעמים 
, "קוץ ודרדר תצמיח לך" ענש האדם, כמו שנרבש"עב -באמונה 

בין ד'  בין הד' לר'.באופן ברור ונתבאר שהוא ה'קוץ' המבדיל 
עו בוט'עפי"ז יש לפרש  .שלא יהיה חלילה ספיקות ,אחד לאל אחר

 בטומאה של הקוץ. שטבעו ,'בים סוף

 

 היתה ניכרת הענווה של משה רבינוהיכן 
ה ִכי " ֵלינּוַתִּלינּוְוַנְחנּו מָּ  טז ז()"  עָּ

שר על שמשה רבינו היה עניו מכל האדם א חז"ל דורשים מכאן
 .'ואנכי עפר ואפר'פני האדמה ויותר אפילו מאברהם שאמר 

לכא' אמר זאת כשהתלוננו עליו, זה  שאל בני שהרי משה רבינו
ן עליו כל אדם שבאים להתלונ ,הרי להבדיל ,לא מראה על ענווה

על  למה זה מראה אני כלום וכו'. ,מתגונן ואומר זה לא קשור אלי
 ?ענווה

שלאחר התבוננות בסדר הפסוקים המתואר בתורה וביאר בני ני"ו 
ואדרבה יש להתפעל מגודל הענווה הבלתי נתפסת  ,לא קשיא מידי

 ,שרואים אצל משה רבינו

בהתחלה כשבאו להתלונן לא ענה להם משה מאומה ולא דהנה 
לתשובת  היכוחן תיהמהוא אדרבה  ,התגונן מהם בשום צורה

אז ן או של המקיבל את הידיעה על הישועה השם, ורק אחרי ש
בזכותיה דמשה הוא מקדים ואומר  תבמקום שיהיה מי שיתלה זא

'טעות' להתלונן אליו כי הוא הרי בכלל לא כלום  וה זתשבכלל הי
הקב"ה שהוא הכתובת אלא רק  "..."ונחנו מה כי תלינו עלינו

 ונותיכם. הוא שמע את תל ,ראוי לפנותאליו והיחידה 

  !!!לפני כן מאומהלהם כל זה לא טען מו

'אשם' בכך ההוא בל את טענותיהם וקמהציג עצמו שהוא  ,אדרבה
 ה לאכול. שאין להם מ

  מגיעה!!! תנותוענווצאו וראו עד היכן 

 ו אמן.שנזכה לתשועת עולמים במהרה בימינויה"ר 

 



 ~1 ~ 
 

 

 

ה ִמיִמינָּם " ה ְוַהַמִים לֶָּהם חֹומָּ שָּ ֵאל ְבתֹוְך ַהיָּם ַבַיבָּ ֹבאּו ְבֵני ִיְשרָּ ַויָּ
ם  (יד כב) "ּוִמְשֹמאלָּ

להבין מדוע אמר קודם ויבאו בנ"י בתוך הים ביבשה והמים להם  יש
חומה מימינם ומשמאלם, נאמר קודם  בתוך הים ואח"כ ביבשה 

כתוב ותיבת חומה מלאה בוא"ו, אחר כך אחרי שהמצרים טבעו בים 
ה ִמיִמינָּם " ֶהם ֹחמָּ ה ְבתֹוְך ַהיָּם ְוַהַמִים לָּ שָּ ְלכּו ַבַיבָּ ֵאל הָּ ּוְבֵני ִיְשרָּ

ם ושוב נאמר  ,מוזכרת קודם היבשה ואח"כ בתוך הים ,"ּוִמְשֹמאלָּ
  ,ותיבת חמה חסרה וא"ו "משמאלםוהמים להם חמה מימינם ו"

ולא  "וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים"מדוע אומר  ,ושוב
 בלשון רבים, והקושיא מבוארת בגמ', 'מצרים מתים'נאמר 

ולהבין את זה כי בשעת שהיהודים הגיע אל הים הבינו שמצבם 
חמור מסביב סביב המצרים רודפים אחריהם מצד אחד והים סוגר 

, ולכן אפשר להבין את גודל שברון הלב שהיה עליהם מצד שני וכו'
להם, והם עדיין לא ידעו שדוקא שברון הלב יביא להם את הישועה 

ים רוח זבחי אלק" תהלים נא יט(כמו שכתוב )שהשי"ת יעזור להם 
 ,'ביבשה –ויבואו בני ישראל בתוך הים ', ולכן כתוב "נשברה
להם  כאשר היו עדיין ביבשה כבר התחילו לחשוב מה יקרה ,פירוש

כשיגיעו אל הים והם הרי לא ידעו שהשי"ת יעזור להם, ופשוט שהם 
ם חומה מימינם היו מאד שבורים ברוחם, ולכן היו המים לה

עץ חיים "ימינם שיקבלו את התורה שכתוב בה  י"ומשמאלם, הן ע
וזה אמנם אורך ימים, וכן משמאלם שנצרך להם  "היא למחזיקים בה

שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועינו 'גם עושר וכבוד וכמו שנאמר 
, ולכן 'אותם קיים בהם ואח"כ יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם

 הקדים לומר בתוך הים ואח"כ ביבשה וכן כתוב חומה מלא בוא"ו.
מינם' ישגת ה'ה המפסקת ביניהם לבין הכלו' המים היוו חומא.ה. ]

 .עושר[ – 'שמאלם'ו התורה, –

אבל אחר כך כשעזר להם השי"ת נתמלאו ברגשות של התרוממות 
צה בהם רוח של גאוה, וכבר דיברנו כמה פעמים שעם איש נרוח ונצ

לה אין לס"מ שליטה עליו, אבל אם הוא מתחיל להתגאות אז המע
יש עוררים רבים עליו, וזהו ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים 

ושה של גאוה ולכן כשהגיעו אל היבשה ונצלו אז התחילו לחוש תח
שהתחיל הס"מ לעורר  ,חסר וא"ו לשון חמה וכעסוהמים להם חמה 

ילקוט שמעוני שמות רמז ) '"זהללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע'נגדם 
והתחיל  (סוטה ד ב) 'כאילו עובד עבודה זרה כל המתגאה'כי  (רלד

שיקבלו והן אל  ,על תורתם ,ימינםהס"מ לערער עליהם הן על 
יקבלו על אף שלא היה שמאלם על העשירות והכבוד שיקבלו ]ש

ועשירות זו תביא אותם לידי גאות הלב ורדיפה אחר  ,[שייך לאבותם
 שיראו את המצרים מתים על שפת הים.הכבוד, כ

י בעוזרי ואני אראה ' לד" (תהלים קיח ז)אמר דוד המלך ע"ה וזה ש
' לי בעזרתי הוא רק מחמת שאני אראה בשונאי ד, מה ש"בשונאי

וט שנאסר כמו שראינו אצל לאני זכאי לראות במפלה של שונאי, ש
יה קשה , ומוכרח לפרש כך שאם לא כן יהעליו לראות בהפיכת סדום

על דוד המלך שביקש לראות בנקמה בשונאיו והקב"ה יודע 
מחשבות אדם שכל תכלית רצונו לראות במפלת שונאיו הוא אך ורק 
מחמת שידע שגם אחר המפלה של השונאים לא יתעוררו בו רגשות 
של גאוה ח"ו, וכל רצונו להודות ולהלל להשי"ת על הנסים 

 והנפלאות שעשה עמו.

הנה " (ג ט)ה "הקבאמר  ,את עזרת ד' קשבשהתעוררו לכשראה 
וגם ראיתי את הלחץ אשר ", אלי דוקא, "צעקת בני ישראל באה אלי

ותעל שועתם אל "כן ו – יתי בעצמיזאת רא – "מצרים לוחצים אותם
גם אני שמעתי את נאקת בני "וכן  (ב כג) "ים מן העבודהקהאל

' ביום ויושע ד"וזהו  (ו ה) "ישראל אשר מצרים מעבידים אותם
ביחד עם גאולתם נגאל א יאמרו ש, של"ההוא את ישראל מיד מצרים

אלא להיפך קודם הוא ית' נגאל ואח"כ את ישראל, ואיך עמהם, ד' 
וירא ישראל את מצרים מת על שפת "הכירו בזה ישראל, כאשר 

ם והקב"ה הוא גאל בשבילאז יכלו להבחין שהגאולה היתה  ,"הים
אבותינו במצרים לא השכילו "וב אותם ממצרים, וזה פירוש הכת

לא כל זמן שהיו ישראל במצרים  ,פירוש (תהלים קו ז) "נפלאותך
רים היו שגאולתם היתה בדרך ובידעו ולא יבינו נפלאותך, כי ס

הטבע כי שר של מצרים כבר מת ולא יכל לעמוד להם למצרים בעת 
צרתם, אבל עכשיו כשראו את שר של מצרים מת וקודם לכן הרי ראו 

ו חי ועם כל זאת לא יכל לעמוד למצרים אז ראו והבינו שנס אות
 גדול היה להם במצרים.

וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ד' "ומעתה יובן מה שנאמר 
וקשה על איזה מצרים מדבר אם על האומה המצרית הרי  ,"במצרים

היד הגדולה אשר עשה ד' לישראל בים היתה גדולה יותר ממה 
ם וזה נס גדול יותר ך הילכו ביבשה בתושהרי ה ,שעשה במצרים

 ,אלא שזה לא נס כי מה שלא טבעו היה בדרך הטבע ?שלא טבעו
מאחר ולא היו שם מים. ואם תאמר שמדבר על המדינה מצרים הלא 

, אך לעולם 'אשר עשה  ד' בים'כבר יצאו ממצרים והיה צריך לומר 
יכולים מצרים, כי כשהיו ישראל במצרים לא היו  –כונתו על המדינה 

להכיר ולהבין את גודל הנס שאירע להם ורק עכשיו כשראו שר של 
מצרים מת על שפת הים דהיינו שרק עכשיו הוא מת ועד עתה היה 
חי, אז הבינו שאע"פ שהיה חי לא יכל לעזור להם וזה היה הנס 

 הגדול.

וירא ישראל את מצרים וגו' וירא "ובזה יובן מה שאמר הכתוב 
אלא 'וירא' פעמים 'וירא',  (יד ל־לא), "הישראל את היד הגדול

פירושו ירידה לעומק המובן, כיון שבראיה הראשונה ראו שר של 
מצרים שהוא בחיים ובראיה השניה ראוהו מת על שפת הים, מזה 

יאת מצרים גדול יותר מן מובן שיצלכן ו .םהבינו גודל הנס שהיה לה
  ס שאז השר שלהם היה חי וכעת מת."קרי

קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים 'ובזה נבין גם מה שאמרו חז"ל 
שכמו אז בתחילה ראו השר שלהם חי ועכשיו  (פסחים קיח א) 'סוף

מת תבין מזה שגם אתה יכול לדחות כל המניעים והמפריעים 
המונעים ממך את המזונות ותראה שזה לא כל כך קשה ולכן צוה 
הקב"ה בכל השנה להזכיר יציאת מצרים בכדי להראות לכל יהודי 

ילה בתח שכל יהודי הוא ראוי שיעשה לו נס כזה גדול כמו קי"ס רק
 הוא צריך להרוג את המקטרגים והמסטינים.

, 'אז ישיר'פירוש מ (תהלים צג ב) "נכון כסאך מאז"וזה שאמר דוד 
כסא הכבוד מכון מאז שאמרו ישראל שירת הים להטיב ליהודים 

, מהו לאמור, שתדעו ותבינו את "ויאמרו לאמר"בכל עניניהם, וזהו 
 "שלותיוהיתה יהודה לקדשו ישראל ממ"וזהו  זה לדורי דורות.

כאשר יהודי מקדש את עצמו מעט הוא זוכה להיות  (תהלים קיד ב)
ישראל ממשלותיו הוא זוכה להגיע למדרגת 'ישראל' ואז הוא מושל 

 על הבריאה עד שהים ראה וינוס ואז יהיה לו כל טוב.

 

 "אברהםבית "
 א"ה זיע"וקללהזצ (תל אביב)מלוצק  ר"ק האדמו"זקנינו כמכתבי 


