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יאכלמו   חרנך  תשלח  קמיך  תהרס  גאונך  וברב 

   ז( , טושמות ) כקש:

בודה  ע)עי' ראש השנה, יא, בראש השנה בטלה    תאדאי

במצרים( פסק שש  מאבותינו  שיצאו  קודם  חדשים  ה 

 ' ממצרים הבחוזק יד הוציאנו    הו שנאמרהשיעבוד. וז

וזמצרים  שיעבודמתחת    ר"ל  - שנאמר.   להלן   הו 

דאף    -ויהי כי הקשה פרעה לשלחינו    מות יג, טו()ש

השיעבוד   לשלחם  מקוםמכל  שפסק  ו כמ  ,הקשה 

  בבא קמא  מסכת ור שור,  כבספרו ב תבואת שור )ה  שכתבו

מוה   ב(  ,קיג סאליר  )שמואל  שם  שמואל  לבוב,   -להג"ר 

מצרים( למלך  ויוגד  בפסוק  ד"ה    שנאמר: הו  וז   ,פרשתן, 

קמיך תהרוס  גאונך  עצתם    -  וברוב  שהרסת  ר"ל 

נתחכמ הבה  לושאמרו  מסיםמוישי  ה  שרי  עליו   ,ו 

תשלח   ר כךואח  ,הם השיעבודהרסת עצתם ופסק מ

 :נטבעו ו ומהםחרונך יאכלימו כקש שמהם נהרג

 

אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי  

  ט( , טושמות ) ידי: אריק חרבי תורישמו

להבין  הלשון  קשה  הוא  נפשי  כמו    , תמלאמו 

י ד"ה )עי' רש"  תמלא נפשי מהם  -  שדחקו המפורשים

 .  נפשי(

, ה, ד"ה )שמות יד  לעיל  רושפי  דהנה רש"ינראה  ו

שהש  יהפך(ו ממונם  בשביל  פרעה  לבב    , אילםויהפך 

מנ לכאורה  להבין  בשביל   יהלא  וקשה  שהוא  לרש"י 

מה זאת עשינו    ,שאמרו  ,שה לרש"יונראה דק  ,ממונם

מם ברצונם  ם בעצוכי ה  עבדינו שראל מו את י י שלחנכ

והלא   בעה שלחם  הוציאם  מתחילה םרחכל  '  אך   .

הביא עליהם המכות בשבילם כדי   תברךים  סברו שהש

כשראו שהשאילם ממונם והם לקחו    ךכ ר  ואח  ,לשלחם

עודהמ לפרוע  שלא  אדעתא  הי  ןכם  א  ,עות    ה אם 

מהקב"ה לקינו    , זאת  וכאן  ומשלמין  לוקין  אין  הא 

ות  והמכ  ,םבשביל  לקינו  דאי לא אלא ו  ו, ונטלו ממונינ

ם  א  ,ידינו שלא לשלחםב  ה והברירה הי  , מקרה הם לנו

 בו שכתהוז   .עשינו כי שלחנו את ישראלזאת  מה    ןכ

ממונם   בשביל  ז"ל  היו   ןכא  לם  דא  -רש"י  לא 

כך אי  ,לוכנ"  ,אומרים  זה  משמואל  ם  בש  תאוכעין 

  .שם()

אשיג    :כאןמר  נאש  וזהו ארדוף  אויב  אמר 

שלל  מהם  -  אחלק  ירא  אינו  הטעם  ,כי    :ואמר 

  , וזהב  ם בכסףלא אותפשי מיי נ כ  -י  תמלאמו נפש

קטל קטליובתרי  לא  ומשלם  ,נןא  לוקה  לכן    ,ואין 

 ואיני חושש להם:  ,אריק חרבי תורישמו ידי

 

,  טושמות  )  וילנו העם על משה לאמר מה נשתה:

  כד( 

דאמרומ  ' רלאמ'הלשון    לכאורה ונראה    ,יותר. 

כי משה    , דמשה אין מתפלל בעדם ואין חושש להם

אכלו  ה מה יצריך תמיד לחשוב צרכיהם ולאמור להקב"

  מה נשתה  'לאמר' על משה  וילנו    : וזה  . ומה ישתו

  ,ר"ל שצריך לומר להקב"ה מה ישתה בני ישראל  -

ויורהו   החיים  הלכן  בעץ  שידבקו  להם  שיורה  עץ   '

 וב:א יחסר להם כל טהוא התורה ול 

 

ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא 

הוא   אלהם  משה  ויאמר  הוא  מה  ידעו  לא  כי 

   טו(, טזשמות )כלה: הלחם אשר נתן ה' לכם לא 

 מר מיל יה  לוה  ה  ,מה הוא הלשון מן הוא  להבין

ב'   זאת.  מ   שה,ק  -מן  ידעו  לא  אם  זאת  וכי  ה 

ידעו מה.   לאי  כ  'מה'ו  לקרא  יהלוה  ה  ,ותוקראו א

 כי לא ידעו מה זאת.   וה ליה למימר,וגם ה

ל ע  ז, ב()שבת קל, א; מגילה ט  דברי חז"ל  ונקדים

קסב(  הפסוק קיט,  זו  אנ  שש   )תהלים  אמרתיך  על  כי 

היכן    ,מילה ללקוט  יצאו  הספרים  מילה וכל  רמיזא 

)קידושין לא, א;    חז"לו  מר ונראה דהנה א  ,אי קראבה

.  מי שאינו מצווה ועושהגדול המצווה ועושה מ  ועוד(

 ל ידיא עאינו בדכל דבר ש  ,מזו חז"ל בזהונראה דר

  , הוא הקדוש והטוב  ,עצמוקב"ה בה  ל ידיע  איש אך 

זה פשיטא דכלל פרנסה הבאה  ין פרנסה דלא זה בענ

אין    ייד  לע והמובחר  הטוב  דזהו  בעצמו  הקב"ה 

צוה הבאה ע"י הקב"ה המ  לולמעלה הימנו. אך אפי

יש להמצוה זאת    ,ה אותה בתחילהו  צ  מ  והוא ה    ,בעצמו

ועושה מצווה  שאינו  מהמצוה  ועוז  שאת  ולכן    ,יתר 

ה המצ  ערהר  יצמגרה  ועעל  שאמרו כמושה  ווה  ו 

  חז"ל.
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רצה    ולכן עצמו מקודם  אבינו    אברהםלא  למול 

אותו הבורא כי אף שקיים כל המצות קודם    ,שצוה 

לידי   כי סבר אעשה המצוה הבאה  ,שצוה אותו הבורא

שאינו הגם  המצוו  כי  כמו  ועושהבחשיבות  כל מ  ,ה 

אעשה  קוםמ לעשות  בידי  שיש  אח  ,מה    ךכר  ואם 

שאעש הבורא  עלי  אחאעש  היצוה  כךה  כן,ג  ר   ם 

ווה ועושה. אבל המילה לא אוכל  מצ  ך כר  חא  האהיו

  , ואם אעשנה באינו מצווה ועושה  ,לעשות שתי פעמים

לכן   ,המצווה ועושה  דייל  ע  ךכר  לא אוכל לעשות אח

ים  פרבס  בושכתו  מצווה ועושה כמ  ההיי שי התכוון כד

ב)עי' של"ה תורה שבכתב פרש  הקדושים וירא  חיים ת  דרך 

נתקיימו על ידי    נמצא כל התרי"ג מצות  ,וסר(תוכחת מ

ע ונתייסדו  מתחילה  אבינו  ידי אברהם    חוץ   ,אדם  ל 

י היא אמרת  כ  ',מרתךא 'מילה  נקרא הלכן    ,המהמיל

צרופהה להתקיים   , '  אדם  יד  בה  שלטה  לא  כי 

כי כל המצות נתקיימו   , מתחילה באינו מצווה ועושה

עמת ידיחילה  ועושה  בינואברהם  א  ל  מצוה    , באינו 

 חוץ ממילה.  

 

אני שש    -  שש אנכי על אמרתךשנאמר:    וזהו 

ה על  מצוה העולכי היא ה  ,על המילה מאוד ומאוד

ב אינו  כי  המצות  ע כל  ידיא  היא   אך  ,אדם  ל 

ר"ל כמו   -  כמוצא שלל רב  שנאמר:  הווז  ,מרתיךא

אדם    יעל ידנסה אשר פרנסה הבאה שלא  בעניני פר

כמו    ,הוא רב וחשוב לבני אדם  מושברך  אך מאתו ית

לאם   השמזמין  יתברךו  מאוד    המציא  ם  שמח  הוא 

זה שנאמר:וז  ,על  שלל   הו  אדם    -  כמוצא  כמו 

הו אשר  שלל  אדםשמוצא  לבן  וחשוב  רב    הווז  ,א 

שם  לכן    , רלו הדבר"ל שרב וחשוב אצ  -  רב   שנאמר:

המיהקב בבש"ה  יהי  ,רינולה  ברית   הלמען  לאות 

 , למען נחדל מעושק ידינו  ,ואות קיים בנפשינו  ,ודשק

ויעמוד   צוה  והוא  העולם  ויהי  אמר  הוא  כי  ונדע 

ת  חתם באות ברילכן צאצאיו    ,ולם והכל בא מאתוהע

כן אנו יוצאין    ,כמו עבד היוצא בחותם המלך  ,קודש

ד  תך מאופה אמרונדע אשר צרו  מו,ך שברבחותמו ית

בקרואל   נאמר ו  ,בינוחי  י(  לכן  כז,    ע  ר  ו    ך  ע  ר    )משלי 

כי צריך שתדע שאינו בודל ממך   - זוב  אביך אל תע

והוא אוהבך כריע כאח    ,והוא כריע לך תמיד  ,תמיד

בודב  ,תמיד בבשרינו וק  חתום  אשר  הזה  כחותם  נו 

 תמיד. 

)תהלים   הוא הענין ביציאת מצרים אשר נאמר  וזה

 אשר  ,ויוציא עמו ישראל מתוכם לחירות עולם  קלו, יא(

ה קלפי  עולםלחירו  וכי  ,שהפשוט  אותנו  ת   ,הוציא 

כ עבדי  אכתי  אנןוהא  מג  ו'  א()עי'  יד,  אך    ,ילה 

שכתבכמ  רושהפי בבני  ו  ניסן,    )חודש  כרשיש  הקדוש 

ד',   בפרמאמר  דרטיול  ג( דס,  אותנו    וש    ה שנהישהוציא 

הזה מעולם  חורין  הז  ,בני  הוא  כי  ומפרנס  ונדע  ן 

  ,והוא המשדד המערכת והוחל כמו ששידד המזל טלה

  מושברך  אך הוא ית   ,ל הוא הזןמזולכן נדע כי לא ה

 ות.  י פרטיוהמשגיח על כל פרט הוא הזן

הרא  ,במןהענין    ההי  הוז הוא  כי  כי  להם  ה 

לשון מכין   -  'מן'הו  לכן קראו  ,ן לחם לכל בשרהמכי

שכתוב  כמ  ,ומזמין ה(ו  א,  המלךמ  י  ו    )דניאל  להם   ,ן 

 דג.  ן מ  י  ו   ב, א()יונה 

  -  ויאמר איש אל אחיו מן הוא   שנאמר:   וזהו 

פרנסתינו לנו  והמזמין  המן  הבורא  הוא  ו זהו  ,ר"ל 

נה  ר"ל כי עד ה  -  כי לא ידעו מה הוא  שנאמר:

ידעו  ועד    לא  הבורא  הוא  ה מה  על  שגחתו  היכן 

  ,תה הראה להם כי הלחם מן השמים הואוע  ,איוברו

הוא המן    ,ומן  ה  'מדעו  ' יא  'ל ן  לכ  , והמכיןוהוא 

מילה  'ה ר"ת  ע  -וא  ברמז  כי  ידעו  לא  הנה  ד 

אמר   הוא  כי  ואמירתו  השגחתו  נרמז  אשר  המילה 

  ה 'מ דעו  'י א  'לאך עד הנה    ,ויהי והוא צוה ויעמוד

 וא.  'ה

 היכי ה  -  'ואחי'  לא  'שאי'ויאמרו    :אמר  ולכן

לחכל   כאחאחד  אמונ  ,בירו  חסרון  מחמת  ה  כי 

רש"י   כתבשו  כמ  -צרה בחברתה    העין ברי  הוהפרנס

אבל   -  )בראשית מא, ב, ד"ה יפות מראה(   מקץ  רשתבפ

ש שראו  הה כיון  שמוכן '  מה  נוגע  אדם  ואין  זן 

 לחבירו כריע כאח:  חדהי' כל א ,לחבירו

 

ויצעק משה אל ה' לאמר מה אעשה לעם הזה  

  ד( , יזשמות )  עוד מעט וסקלני:

הוא הוא האוהב ישראל  הלא משה    ,להתבונן  ראוי

זכות לכף  אותן תמיד  שעשו מה  בעגל    לוואפי  ,ודן 

אותו זיכה  בעמיך  ,שעשו  אפך  יחרה  למה   ואמר 

לב יא()שמות  נטלו    , ,  ולא  אותן  רגמו  לא  עוד  וכאן 

  -  אתמהה. וגם  ,יאמר כדבר הזה  -  אבן בידם   לואפי
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ירא אנכי   מימרליה  לוה  דה  ,קשה  'עטעוד מ'הלשון  

ירא אנכי פן   בראשית לב, יב()  ו שכתובכמ  ,ופן יסקלונ

בנים על  והכני אם  הוא    -עוד  ו  , יבוא  צעקה  הלא 

כמ מלב  הבאות  התפילה  מלשונות   כתבושו  אחד 

יז, א(  ז"לבותינו  ר , )איכה ב  כתובשו  וכמ  ,)עי' תענית 

ואם מתפלל על ישראל צריך   ',הצעק לבם אל    יח(

  . וכאן זכר חובתן ,להזכיר זכותן

 

זכותן בזה שהדין עמם בזה   ונראה דמשה למד 

עמדיש אני  , מריבין  שלהם  כי  הפרנס  ו כמ  ,הוא 

את  בותינו  ר  אמרוש פרנס  משה  )רש"י   ישראלז"ל 

לעש והשבע  ד"ה  יא,  ה,  בשקהלת  תנחומא(יר,  מדרש  . ם 

ו כמ  ,שפרנסת ישראל בזכותומו פרנס  ולמה נקרא ש

  ביכל העולם כולו נזונין בזכות ר  )תענית כד, ב(  איתאש

מעט מים   לוואפי  ,ואם אני איני יכול לפרנסן  ,חנינא

  ,הדין עמם במה שמריבין עמדי  ,יעןפ איני יכול להש

מעט    לוואפי עוד  יסקלוני  חובתה  -אם  לנגד    ,יוא 

ושמאשיצדיקים  ה  רךכד עצמן  על   לומדיןמין  זכות 

הי  פרים בס  איתאש ו  כמ  ,אחרים כוונשזה  משה  '  ת 

 . ות הלוחותרע"ה בשביינו רב

 

ה יש מ   -  עם הזהמה אעשה ל   מר:שנא  וזהו

להם לעשות  עמם  ,לי  הדין  מעט    ,הלא  עוד  כי 

יסקלוני    לוכי אפי  -  וסקלוני כי    ,מעט הוא  -אם 

משרה על  עוד יותר מגיע לי לנגד חובתי כי קבלתי ה

לעשותעוואיני    ,מישכ לי  שיש  אמרולכ  ,שה מה   : ן 

 כתובשו  כמ   ,הפחותים זכאין ממני  לוכי אפי  -  'ם על'

כי    ,והאיש משה עניו מאד מכל האדם  דבר יב, ג()במ

 ם.  לנגד הע לוואפי ,נדמה לו כי הוא שפל שבשפלים

אך ידוע    , וליישב הלאמרותר  אפשר בדיוק י  ועוד

הי משה  מדריגת    הכי  הי  -  'הז'לו   ה שהשכינה 

'  הבכ'מתנבא    המים היאבל לפע   ,ונות מתוך גרמדבר

י בא אליך בע"ב הנה אנכ , ט()שמות יט ו שכתובכמ -

הו  וז  .כבד פה  ההי  ,מתנבא בכה  הובעת שהי  ,הענן

 -הן בני ישראל לא שמעו אלי    :, יב()שמות ו  שנאמר

  ה כי אם הי  ,מחמת שאני כבד פה ואיך ישמע פרעה

בודאי דברי עושין    ההשכינה מדברת מתוך גרוני הי

  אם אני   ם כן וא  ,שראלנכנסין ללב בני י  הוהי  ,פירות

ואני כב פה  קטנהבמדריג  ד  אלי    ,ה  ישמע  האיך 

מדריגה   ,הפרע צריך  כזה  קשה  קליפה  לבטל  כי 

  גדולה.

ע"ה שדבריו אין  ינו  רבשה  כאן ראה מ  כן  םאו

פירות כל   ,עושין  להם  להשפיע  בדיבורו  פועל  ואין 

לכן   ,ריגה קטנהאך אמירתו בכבידות במד  ,הצטרכותם

אל   משה  לאמורהויצעק  לאמו  -  '   ,רשיוכל 

פי יעשו  יאמר  ,ותרואמירתו  מים  השיהי  ואם   ,להם 

המעיין יבקע  חיים  תיכף  אעשה   :ואז  ,במים  מה 

כי    ,לו ממני אעשה להםר"ל מה שישא  -  לעם הזה

ואפעל להם   גרוני אעשה  ידבר מתוך  כיון שהשכינה 

עוד    ,כי עתה שאיני המשפיע להם הצטרכותם  ,הכל

אפי הוא  יסקלוני  לומעט  כולם    ,אם  הם  ועמך 

ו יצדיקים.  כפטיש  תורה  והדפדברי  סלע  רשה  וצץ 

ידוע ואפשר לפרשו    רז"ל על עבור לפני העםשו  שדר

 על דרך זה: ם כןג
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