
 

 רפראותפ
 

 

דג מבאיש שאכל ולקה ב הסיפור
 ושילם איתא במכילתא

 'דעמוד 
 

''פתש בשלחמפתח נושאים פרשת עמוד א' 
 

 עמוד ב   
ביאור אומרם ז''ל  מפני מה נקרא יוסף 

 עצמות בחייו 
 

 איך היה יכול יוסף למחות על כבוד אביו
 עמוד ג   

י''ל דלפיכך עונש המחלל שבת נלמד ע''י 
משום שבגלל שמירת שבת נענשו  מקושש

 בלקושש 
   

המצרים נענשו במדה כנגד מדה באבן בקש 
 בעופרת

 עמוד ד   
יש לכוין הצדיק אבד ואין איש שם על לב 

 לתשעים חמורים שבגימ' צדיק 
  

 ברח העם מכוון למאתיים ועשר שנים 
 

דג מבאיש שאכל ולקה ושילם איתא ב הסיפור
 במכילתא 

 עמוד ה   
עלה משה רבינו את עצמות יוסף הדרך שה

 מהנילוס ששקעוהו המצרים
 

כשדוד כרה שיתין למה  לא למד ממשה רבינו 
 לענין מחיקת השם 

 עמוד ו   
עצמות יוסף הילכו במדבר בעור של כבש ואז 

 קיבל בגדו חזרה 
  

למה א''ל הרם מטך וגו' הרי קי''ס נעשה ע''י 
 הקב''ה קושיית המהר''ל

 
 עמוד ז  

  יש לבאר למה היה ר' טרפון אומר כפתור 
 ופרח ולא ירד בני עמכם     

 

 
השווה  זיווגן כקריעי''ס שבשניהם מצינו 

 שאין שלימות בעוה''ז 
 

 עמוד ח   
והמים להם חומה מימינם ומשמאלם ביאור 

 בדרך צחות 
 

מעשה ידי טובעים הוא מלשון טבע אבל אתם 
 אומרים שירה

 
 עמוד ט   

תר מדבש דברי תורה מתוקים  כדבש או יו
 וביאור ומתוק האור 

 
 עמוד י   

אז ישיר רמז לעולם הבא תחיית המתים 
 ושפתותיו דובבות בקבר  

 
 עמוד י''א 

מלחמה לה' בעמלק  שדוחה למחר כל דבר 
 שבקדושה

 
בקריעת ים סוף קיבלו בנ''י אהבת ה' או יראת 

 ה'
 

 עמוד י''ב   
וון לגילוי שכינה כבזמן כמים לים מכסים מכ

 קרעי''ס
 

ביאור אין השם והכסא שלם ע''ד אלוקים 
 אוה למושב לו

  
רמז להשלמת הק''ץ ע''י הגלויות מרומז 

 בכתוב
 

 
 



 
 בשלח פרשת                              פארפרפראות 

 

 ב

 

 
נקרא מפני מה  ביאור אומרם ז''ל 

  יוסף עצמות בחייו
 

ויקח משה את עצמות " י''ט( ג''שמות י) כתיב
יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל 

את ים אתכם והעליתם קאמר פקד יפקד אלל
 ",מזה אתכם עצמתי

 
מפני מה נקרא , (ב''ג ע''סוטה י) איתא בגמרא

בכבוד  מיחהמפני שלא , בחייו עצמותיוסף 
, ולא אמר להו עבדך אבינואביו, דקאמרי ליה 

 , ע''כ,ולא מידי
 

מזה  את עצמתיוהעליתם  שנאמר   פירש''י
 ועודנו חי. ",אתכם

 
חידושי אגדות למהר"ל סוטה דף יג ) 'לכתב המהר'

כאלו היה מת  בחייו עצמותונקרא , (עמוד ב
 חה.ימפני שלא מ

 
חידושי אגדות מסכת סוטה דף יג ) מהרש"אכתב ה
הכוונה , (מפני שלא מיחה בכבוד אביו ' ד''העמוד ב

לכך ג' שותפין באדם ומאביו נבראו עצמות  ,בו
ה לו קרא עצמות בחייו כאילו לא הינש נתבזה

 ,אלא חלק הבא מאביו דהיינו עצמות וק"ל
 

 העשר )פרק לט( בפרקי דרבי אליעזראיתא 
 עבדך אבינו,פעמים אמרו אחי יוסף ליוסף 

ושמע יוסף ושתק, ושתיקה כהודאה דמי, 
 לפיכך נתקצרו מחייו י' שנים ע"כ. 

 
במקרא אין  )שם אות יב( וכתב הגאון רד"ל

  יוהיד פעמים, ופירש הזית רענןחמשה אלא 
שמכיון שהיה ע"י מתורגמן ונכפל כל  ,משה

 ,ע"כ ,פעמים הדיבור לשתים, הו"ל עשר
 

* * * * * * * 
 
  למחותיוסף איך היה יכול 

 על כבוד אביו
 

מפני מה נקרא , (ב''ג ע''סוטה י) איתא בגמרא
בכבוד  מיחהמפני שלא , בחייו עצמותיוסף 
 אביו,

 
ת על כיצד היה יוסף יכול למחו יש להבין,

אם  עבדך אבינו,כבוד אביו כשאמרו אחיו 
הריני מוחה משום שאני תאמר שיאמר להם 

 הרי כבר נעו אמות  מחוייב בכבוד אבי,

 
הסיפים מקול הקורא, איך לא הודיע יוסף 
לאביו בהיותו מלך כי הוא חי וקיים במצרים, 

 ותירצו בשבעים פנים, 
 

 )שבת פ''ט, ע''ד אומרם ז''ל ואף אנו תירצנו
ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים  ע''ב(

אלא שזכותו גרמה לו  ,בשלשלאות של ברזל
 בחבלי אדם אמשכם" )הושע י''א ד'( דכתיב

ואביו כשישמע שהוא  ", ע''כ,בעבותות אהבה
חי בוודאי יאמר לו לעזוב מלכותו ולעלות 

 ממצרים עם טמא, 
 

שכאשר   וכאן היה חששו של יוסף הצדיק
לירד ח''ו יצטרך אביו  תו,יוותר על מלכו

משום כבוד אביו לפיכך  בשלשלאות של ברזל,
כדי שירד שהוא חי במצרים, לאביו  הודיעלא 

בשלשלאות של ולא  בכבוד מלכים,למצרים 
 ברזל.

 
שלא היה יכול למחות בפני אחיו,  ,מבואר

 והוא משום כבוד אביו,
 

שיכול היה לומר להם כי אין זה  ואם תאמר,
יבינו , עבדךיקראו לאביהם כבוד שבנים 

האחים כי אין כאן אלא ערמה מצידו, שהרי 
אינו מן המובן שהמצרי הזה בא ללמדם פרק 

שיאמרו  אלא וודאי כונתובהלכות כיבוד אב, 
שוב הרי אנו ואבינו משועבדים לכבוד 
מלכותו, ואז היה מבזה את אביו יותר, א''כ 
כיצד היה יכול למחות על כבוד אביו, ולמה 

 נש על כך,יע
 

שנקרא אומרם ז''ל שנתבזה ע''י  ויותר קשה,
הרי אלו הם דברי עצמו שאמר  עצמות בחייו,

מזה אתכם, א''כ  עצמותיוהעליתם את 
אלא הוא קרא לעצמו  התורה לא ביזתה אותו,

, והוא עצמו זה שביזה את עצמו, א''כ עצמות
איך אמרו רבותינו ז''ל שנענש בכך שנתבזה 

 ת בחייו,ע''י שנקרא עצמו
 

 קושיא אחת מתרצת את השניה
 

מפני מה נקרא  לפיכך יש לפרש אומרם ז''ל,
מפני מה רצה יוסף  כלומר ,בחייו עצמותיוסף 

ולקרוא לעצמו עצמות בחייו,  לבזות את עצמו
עבדך מפני שבשעה ששמע את אחיו אומרים 

היה רוצה למחות, אך לא היה יכול  אבינו,
כפר על כך שלא למחות כמו שביארנו, ובכדי ל

מיחה על כבוד אביו, קיבל על עצמו בזיון 
 וקרא לעצמו עצמות בחייו,

 
 



 
 בשלח פרשת                              פארפרפראות 

 

 ג

 

 
 לעצמו מפני מה קרא יוסף וזהו אומרז''ל

בכבוד  מיחהלא  "אז"מפני ש, בחייו עצמות
, ולא אמר עבדך אבינו כשאמרו לו אחיואביו, 

 ., מפני שלא היה יכוללהו ולא מידי
 

 * * * * * * * 
 

עונש המחלל שבת נלמד  לפיכךי''ל ד
בגלל שמירת שמשום ע''י מקושש 
 נענשו בלקושש שבת 

   
"לא תאספון לתת תבן לעם  )שמות ה' ז'( כתיב

 וקששוללבן הלבנים כתמול שלשם, הם ילכו 
 להם תבן", 

 
 בגלל שמירת שבת היה עונשם  בלקושש  

 
 )רבה שמות פרשה ה' פסקה י''ח(, איתא במדרש

, מלמד, שהיו שיםתכבד העבודה על האנ
משתעשעין ו )מתאספים( בידם מגילות שהיו

בהם משבת לשבת, לומר שהקדוש ב"ה גואלן, 
בשבת, אמר להן פרעה,  )נחים(נוחין לפי שהיו 

ויעשו בה, ואל  תכבד העבודה על האנשים
ואל יהו נפישין , משתעשעיןוגו', אל יהו  ישעו

 , ע''כ,ביום השבת )נחים(
 

מפרעה, על כך  ענשונדבני ישראל  מבואר,
והענישם בכך שהיו משמרין את השבת, שהיו 

 להם תבן, לקוששצריכין 
 

 מחלל שבת נתברר ע''י מקושש של עונשו  
 

ויהיו בני ישראל במדבר )במדבר ט''ו ל''ב(,  כתיב
 עצים ביום השבת,  מקששוימצאו איש 

 
תנו רבנן,   )שבת צ''ו ע''ב( איתא בגמרא,

הוא אומר ויהיו בני זה צלפחד, וכן  מקושש
 ישראל במדבר וימצאו איש וגו', 

 
והוו בני )במדבר ט''ו ל''ב(, , איתא בתרגום יונתן

,  גזירת )מצויים במדבר(ישראל שריין במדברא, 
 )חוקי השבת נודעו להם(שבתא אשתמודע להון, 

, )אבל לא אשתמודע להון קנסא דשבתאברם 
 עונשו של שבת לא נודע להם(,

 
, אמר, איזיל ואתלוש בית יוסףקם גברא מד

)אלך ואתלוש קיסמים קיסין ביומא דשבתא, 
ויחמון יתי סהדיא, ויתנון למשה, ביום השבת( 

, ומשה יתבע )ויראו אותי עדים, ויספרו למשה(
 )ומשה יבקש אולפן מן קדם ה', וידון יתי, 

 
אשתמודע , ובכן, הוראה מאת ה' וידון אותי(

ידי כך יוודע מהו , )ועל קנסא לכל בית ישראל
 העונש על חילול שבת לכל בנ''י (, 

 
, שעונשו של המחלל שבת נתברר ע''י מבואר

 שמירת שבת שנענשו עלמקושש, י''ל משום 
עונשו של מחלל שבת נתברר בלקושש, לפיכך 

 , ע''י מקושש
 

 רמז יש בכתוב עפ''י פירוש רש''י
 

התקוששו וקושו " (צפניה פרק ב פסוק א) כתיב
 "לא נכסףהגוי 

 
 אספוהתהתלקטו ו -התקוששו   רש"יפירש 

 עכ''ל רש''י., )שמות ה( לקושש קשכמו  ,יחד
 

 * * * * * * * 
 

 המצרים נענשו במדה כנגד מדה 
 באבן בקש בעופרת

 
תהמת יכסימו " (שמות פרק טו פסוק ה) כתיב

 ",ירדו במצולת כמו אבן
 

 )פסוק י(ובמקום אחר  - כמו אבן ,רש"יכתב 
יאכלמו  )פסוק ז(, ובמקום אחר כעופרתצללו 
הולכים ומטרפין עולין  הרשעים כקש כקש,

, והכשרים כעופרת, בינונים כאבןויורדין, 
 ,שנחו מיד

 
בשלח פרשת שירה סוף פרשה ) אבמכילתאיתא 

במדה שאדם מודד בה מודדין , כמו אבן ,(ה'
הן אמרו וראיתן על האבנים אף אתה לו, 

והיו המים מכין עשית להם המים כאבנים 
 אותם על מקום האבנים לכך נאמר כמו אבן. 

 
, בינוניתהיא היתה מכה  ,ד"א כמו אבן

, הבינוניים כקשהרשעים שבהן היו מטורפין 
במים  כעופרת, הפקחים שבהן צללו כאבן

 עכ''ל המכילתא, אדירים.
 

 אבן, במדה שאדם מודד, אבמכילתמבואר 
ה כלומר על מ, האבניםכנגד וראיתם על 

 שאמרו אם בן הוא וגו'
 

 יש לפרש גם בקש ועופרת במדה כנגד מדה
 

שנענשו במדה כנגד  יש לומרגם  ,בקש ועופרת
  מדה,

 



 
 בשלח פרשת                              פארפרפראות 

 

 ד

 

 
 , קש להם בגלל שנענשו בלקוששי''ל  בקש

 
לעבוד על שהכריכום שנענשו י''ל  ועופרת

זה יום  ,776 בגימטריא  כעופרתבשבת, 
 , 775 בגימטריא  השבת

 
במדה כנגד  בקש ובעופר ןבבאנענשו  לפי''ז
 מדה.

 

* * * * * * * 
 

 יש לכוין הצדיק אבד ואין איש שם 
 שבגימ' צדיק  על לב לתשעים חמורים

  
ויקח משה את עצמות "ט(, ''ג י'')שמות י כתיב

  ",יוסף עמו
 

בא  ,תנו רבנן ,)סוטה  י''ג ע''א( בגמראאיתא 
שכל  ,וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו

והוא נתעסק  ,נתעסקו בביזהולן ישראל כ
יקח  חכם לב )משלי י' ח'(שנאמר  ,במצות
חכם , כי משה רבינו נקרא מבוארע''כ, מצות, 

 לב,
 

 כנגד משה שהיה צדיק  תשעים חמורים
 מגלה עמוקותשבגימטריא תשעים 

 
 ,אמר ר' חנינא ,)בכורות ה' ע''ב( בגמראאיתא 

שאלתי את ר' אליעזר, מה נשתנו פטרי 
 )להיפדות, כמ''ש כל פטר חמור תפדה וגו'(ם, חמורי

גזירת הכתוב  ,מפטרי סוסים וגמלים, א"ל
 היא, 

 
שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים,  ,ועוד

שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו 
לובים טעונים מכספה וזהבה  תשעים חמורים

  ע''כ, של מצרים,
 

)שלכל אחד , הטעם, מגלה עמוקותהכתב 
משום שרכוש גדול  שראל היו תשעים חמורים(מי

צדיק , לכן היה צדיקהיה כנגד משה, שהיה 
 )מובא בעיון יעקב בכורות ה' ע''ב( חמורים,

 
 הצדיק אבד ואין איש שם יש לכוין 

 לתשעים חמוריםעל לב 
 

 )ישעיה נ''ז א'( ,לפי''ז ניתן לבאר הכתוב
 כי, שמרמז "לבאבד ואין איש שם על  הצדיק"

שם על הוא ורק , חכם לבשנקרא רבינו משה 
 ואין עוד איש שלקח מצוות,  ולקח מצוות, לב

 

 
ומשה חמורים,  הצדיק תאלא התעסקו עם ביז

  ,חמורים בד את הצדיקיא רבינו 
 

משה רמז ל "הצדיק אבד" והכי פירוש הכתוב
ואין איש , "הצדיק חמוריםאיבד את שרבינו 

 על לבואין עוד איש כמשה ששם , "שם על לב
הצדיק אבד ואין איש "   . וזהו,חכם לבלהיות 

 .  שם על לב
 

* * * * * * * 
 

 מאתיים ועשר שנים ברח העם מכוון ל
 

ויוגד למלך מצרים כי ", )שמות י''ד ה'( כתיב
  ",העם ברח

 
 שנים, מאתים ועשר בני ישראל היו במצרים
ויוגד למלך מצרים, כי דבר זה מרומז בכתוב, "

 .    מאתיים ועשרבגימטריא   ,חבר"העם,  ברח
 

* * * * * * * 
 

 המשל למביא דג מבאיש שאכל 
  דאיתא במכילתאכולקה ושילם 

 
מה זאת עשינו כי שלחנו "  ה'( ד''שמות י)כתיב 

 דנו",  את ישראל מעב
 

הוצאת וגשל דף  ,פרשת בשלח) איתא במכילתא
 וגו'.  ויהפך לבב פרעהבד''ה   מ''ג ע''ב(

 
 לתאקושיית המכי

 
פרעה אליו  עבדיויאמרו " )שמות י' ז'(, לשעבר

את שלח  ,עד מתי יהיה זה לנו למוקש
 האנשים", 

 
ויהפך לבב פרעה " )שמות י''ד ה'(, ועכשיו
 .שלחנו" כיויאמרו מה זאת עשינו  ,ועבדיו

 
 ומתרץ המכילתא

 
י אכד ,שלחנוולא  לקינואלו  )עבדיו(, אמרו

נוטלין יו ולא ה ,או לא לקינו ושלחנו ,הוא
 ,שלחנו ,לקינו ,אלא ,י הוא לנואכד ,ממונינו

  ,ונטלו ממונינו
 

 המבאישהמשל לדג 
 
 



 
 בשלח פרשת                              פארפרפראות 

 

 ה

 

 
לאחד שאמר לעבדו  ,משל למה הדבר דומה

יצא והביא לו דג  ,צא והבא לי דג מן השוק
תאכל או  ,בגזירה ,אמר לו  ,מבאיש מן השוק

תתן לי מאה או  ,תלקה מאה מכותאו  ,הדג
 ,אמר לו ,מנה

 
 ,התחיל לאכול לא הספיק לגמור ,ני אוכלהרי

  ,עד שאמר
 

לא הספיק לגמור עד  ,לקה ששים ,הריני לוקה
 שאמר 

 
  ,הריני נותן מאה מנה

 
  ,ונותן מאה מנה ,ולוקה ,נמצא אוכל את הדג

 
וניטל  ,ושילחו ,לקו ,כך נעשה למצרים

      ."ל המכילתאעכ .ממונם
 

* * * * * * * 
 

את עצמות  העלה משה רבינוהדרך ש
 יוסף מהנילוס ששקעוהו המצרים

 
הוצאת וגשל דף מ'  ,פרשת בשלח) מכילתאאיתא ב

היכן היה קבור  ומשה מהיכן היה יודע  ע''ב(
סרח בת אשר נשתיירה מאותו  ,אמרו ,יוסף

אמרה  ,הדור והיא הראתה למשה קבר יוסף
עשו לו מצרים ארון  ,לו במקום הזה שמוהו

בא ועמד על  ,לוסשל מתכת ושקעוהו בתוך ני
וזעק ואמר יוסף  ,נטל צרור וזרק לתוכו ,נילוס

יוסף הגיעה השבועה שנשבע הב"ה לאברהם 
תן כבוד לה' אלוקי  ,אבינו שהוא גואל את בניו

ע''כ לשון  ן,ואל תעכב את גאולת ,ישראל
 ,המכילתא

 
 ,מובא הענין, וליכא )י''ג ע''א(, בגמרא סוטה

 ,נטל צרור וזרק לתוכו
 

מובא הענין,  )פרשת וזאת הברכה(, רבהבמדרש 
 ,נטל צרור וזרק לתוכו ,וליכא

 
, כתב, נטל צרור, )פרשת בשלח( במדרש תנחומא

 עלה שור עלה שור,וכתב עליו 
 

(, כתב ז)פרשת בשלח אות רכ''בילקוט שמעוני 
נטל צרור וכתב עליו שם  ,הפסיקתאבשם 

 המפורש, וזרקו.    

* * * * * * * 

 
 למד לא  למה  יןדוד כרה שיתכש

  מחיקת השםענין משה רבינו למ
 

 מרכבת המשנהבעל קושיית 
 

בשעה שכרה  (סוכה דף נג עמוד א) איתא בגמרא
דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא, 

אי שרי למכתב שם מי איכא דידע  ,אמר דוד
ליכא דקאמר  , ומנח אחספא ונשדיה בתהומא

  ,ליה מידי
 

יחנק  ,מר ואינו אומרכל דידע למי ,אמר דוד
ומה  ,בגרונו. נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו

 ,לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה
שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, לעשות 

על אחת כמה וכמה.  ,שלום לכל העולם כולו
אמר ליה שרי. כתב שם אחספא, ושדי 

 ע''כ, לתהומא,
 

מרכבת המשנה בפירושו על בעל  הקשה
, הוצאת וגשל דף מ' ע''ב( ,פרשת בשלח) תאהמכיל

למה לא למד ממשה רבינו שבשעה שבא 
זרק צרור עם שם להעלות את ארונו של יוסף, 

 המפורש למים,
 

דזה אינו מפורש, ותירץ בעל מרכבת נמשנה, 
  אלא דרש ודברי קבלה,

 
קודם מתן דשאני משה, שהיה , כתב ועוד

השם, , ולמ''ד בני נח לא נצטוו אברכת תורה
ק''ו על מחיקת השם, ע''כ הקיל משה במקום 

, וזה היה ספיקו של דודפיקוח נפש לישראל, 
 מרכבת המשנה,עכ''ל בעל 

 
 עפ''י הא דאיתא במכילתא ,יש לתרץ גם

וזעק  ,נטל צרור וזרק לתוכווהבאנו לעיל, ,
ואמר יוסף יוסף הגיעה השבועה שנשבע הב"ה 

כבוד  תן ,לאברהם אבינו שהוא גואל את בניו
  ן,לה' אלוקי ישראל ואל תעכב את גאולת

  
שלא למחות  (ז''מצוה תל) ספר החינוךכתב ב

 ,ספרי הקודש והשמות של הקדוש ברוך הוא
כי בגשת בני ישראל אל  שורש המצוה נגלה,

 ע''כ,הקדש באימה ברתת בזיע, 
 

כי  כי איסור מחיקת השם הוא מבואר,
 בפחד, וביותר תלגש בגשתם אל הקודש יש

 לכבודו,
 

 בכבוד לה' מכיון שמדובר  יש לומר,לפי זה 
 



 
 בשלח פרשת                              פארפרפראות 

 

 ו

 

 
לכן לא חשש  אלקי ישראל ובגאולת  ישראל,

  משה רבינו ממחיקת השם,
 

שרק  שאפשר, וזה היה ספיקו של דוד המלך
, רק אז אין בכבוד השי''תכאשר מדובר 

לחשוש למחיקת השם, אבל אין ללמוד מכך 
תירו שילמקום אחר, ולפיכך ביקש דוד המלך 

אי שרי מי איכא דידע לו את ספיקו, ואמר 
    .למכתב שם אחספא ונשדיה בתהומא

 

* * * * * * * 
 

עור של בהילכו במדבר  עצמות יוסף
 חזרה בגדו קיבל ואז  כבש

  
 ויעזב בגדו אצלי,  "ט''ז( ט''ל )בראשית  כתיב

עד בוא ותנח בגדו אצלה , וינס ויצא החוצה
 בגדול יוסף את ", ומתי קיבאדניו אל ביתו

 בחזרה,  
 

כל אותן  ('ג עמוד א''סוטה דף י) איתא בגמרא
שנים שהיו ישראל במדבר, היו שני ארונות 

ואחד של שכינה  )יוסף( אחד של מת ,הללו
 ,מהלכין זה עם זה, והיו עוברין ושבין אומרים

אחד של  ,אמרו ,מה טיבן של שני ארונות הללו
של מת וכי מה דרכו  ,מת ואחד של שכינה

קיים זה כל מה  ,אמרו ,להלך עם שכינה
 , ע''כ,שכתוב בזה

 
 ,כתב, )סוטה י''ג ע''א על הגליון(בתוס' שאנץ, 

עור של ששמו עצמות יוסף בתוך  במדרש יש
, ונכנסה בה באותו עור רוח חיים, והיינו כבש

  ע''כ,  כצאן יוסף,דכתיב נוהג 
 

בגדו של יוסף היה פרוות עור, כבבתי  ובוודאי
מלוכה, ובקי''ס קיבל חזרה את הבגד, שהיה 

 עור של כבש. 
 

בוא אצלה עד  בגדוותנח , ויש רמז מהפסוק
וא''ל הכוונה עד שאדון  תו,אל בי ,אדניו

    העולם יוציאנו ממצרים, ויביאנו לביתו.
  

* * * * * * * 
 

קי''ס למה א''ל הרם מטך וגו' הרי 
 קושיית המהר''לנעשה ע''י הקב''ה 

 
ואתה "ז( ''ד ט'')שמות י כתיב המהר''להקשה 

  על הים  ידך את מטך ונטה את  הרם

 
, הקדוש ברוך קריעת ים סוףבהרי  ,"ובקעהו

הוצרך משה  ולמהקרע את הים זה שהוא 
 לעשות פועל למטה,

 
)שמות  כתיב  )במדבר ח' ד'( ומבאר המהר''ל,

ועשית מנרת זהב טהור מקשה " ,א(''ה ל''כ
כפתוריה ופרחיה ממנה  'וגו תיעשה המנורה

  ,יהיו
 

 ,המנורה תיעשה תנחומא(מ)  רש"יכתב 
אמר לו  ,לפי שהיה משה מתקשה בה ,מאליה

נעשית הקב"ה השלך את הככר לאור והיא 
, ומדרש אגדה, תעשהלכך לא נכתב  ,מאליה

, מבוארע"י הקב"ה נעשית מאליה. עכ''ל,  
  ,שלא נעשתה המנורה על ידי משה רבינו

  
"וזה  )במדבר ח' ד'(, מהפסוק מהר"לוהקשה ה

מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה 
מקשה הוא, כמראה אשר הראה ה' את משה, 

י את המנורה". ולשון הכתוב מוכיח כ עשהכן 
  משה רבינו עצמו עשה את המנורה,

 
, דודאי אי אפשר ונראה לי המהר"ל כתב

לומר שהיתה המנורה נעשית לגמרי מאליה, 
מנורה מצוה על ישראל לעשות, שהרי ה
"את תבנית המשכן ואת  )שמות כ''ה ט'(כדכתיב 

 . וכן תעשו"תבנית כל כליו 
 

מנורת זהב,  ועשית )פסוק ל''א( ועוד כתיב
מזה שהיתה המצוה על ישראל שתראה 

לעשות המנורה, ואין לומר כלל שיהיו ישראל 
 חסרים מצוה אחת, 

 
ר, , כי השליך הככר לאואלא כך הפירוש

והיתה נעשה המנורה באש כשהיה משה מכה 
בפטיש עליה, ונעשה הכל. ואם לא היה יודע 
משה רבינו צורת המנורה, איך יעשה, אבל ידע 
באיזה מקום הגביעים והכפתורים והפרחים 

 ושם היה מכה ונעשה מאליה וכו'. 
 

הכל צריך  וכך הוא כל מעשה שפועל השם,
 ו. פועל למטה, והשם יתברך גומר על יד

 
, שהקדוש ברוך הוא קרע קריעת ים סוףשהרי 

את הים ואפילו הכי הוצרך משה לעשות פועל 
ואתה הרם "ז( ''ד ט'')שמות י כדכתיבלמטה, 

, שהשם יתברך גומר על ידי "ידך ובקעהו
 אדם, ודבר זה ברור. 

 
 משה לדעת כל מעשה  ולפיכך היה צריך
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 ז

 

 
המנורה, והיה פועל כפי מה שהיה יכול, 

 . עכ"ל.וש ברוך הוא גומר על ידווהקד
 

* * * * * * * 
 

היה ר' טרפון אומר למה יש לבאר 
 ולא ירד בני עמכם כפתור ופרח

 
סוף אות  בראשית רבה פרשה צא) איתא במדרש

ויאמר לא ירד בני " )בראשית מ''ב ל''ח( כתיב (ט'
, רבי חנינא ורבי מרינוס תרויהון "עמכם

יה אדם אמרין בשם אבא נהוראי בשעה שה
 ,אומר דבר מתוקן לפני ר' טרפון היה אומר

ובשעה שהיה אומר דבר של  ,כפתור ופרח"
 ,"לא ירד בני עמכם"בטלה היה אומר 

 
שפתים ישק משיב " ו(''כמשלי כ''ד ) כתיב

 "דברים נכחים
 

כשנאמרו דברים  (א''ע 'גיטין ט) איתא בגמרא
שפתים " ,לפני ר' יוסי, קרא עליו המקרא הזה

 ,"יב דברים נכוחיםישק מש
 

למה לא היה ר' טרפון אומר כדברי  יש להבין,
, "שפתים ישק משיב דברים נכחים"הפסוק 

 "כפתור ופרח", ולמה היה צריך לשנות ולומר
 

המובא  ע''ד יסוד שיסד המהר''ל יש לבאר,
כל מעשה כי שאנו למידים מהמנורה, , לעיל

ל למטה, והשם הכל צריך פוע שפועל השם,
, וגם כשהאדם עושה דבר ומר על ידויתברך ג

הוא צריך לידע כי אין זו עשייתו, אלא  ,מה
 הקב''ה הוא זה שגומר על ידו,

 
, כי גם אומר דבר מתוקןשאדם  וכן צריך לידע

שנדמה לו שהוא אומר מעצמו דבר זה, אין זה 
כי אם שהקב''ה גומר על ידו ואינו שלו, כי כך 

ועל יש ללמוד ממעשה המנורה שגם אם הפ
אבל הקב''ה  הוא זה  נעשה ע''י האדם, 

 שעשאה.  
 

"כפתור   על דבר מתוקן  ולכן אמר ר' טרפון
 שיש ללמוד ממעשה המנורה, לומר ופרח",

 
)ברכות הא דאיתא במשנה,  יש לבאר, ובצחות 
עושה מעשה הוא אומר  הברקיםעל  נ''ט ע''א(
ורעיון שיש לאדם  הברקהעל כל  .בראשית

מעושה מעשה שזה בא  הוא צריך לומר
 בראשית.

 

 
 ביאור אומרו לא ירד בני עמכם

 
 (מובא לעיל בראשית רבה פרשה צא) איתא במדרש

ובשעה שהיה אומר דבר של בטלה היה אומר 
 ,"לא ירד בני עמכם"
 

מה שאמר ר' טרפון על שמועה של  יש לבאר
הוא בדרכו שאמר  ,"לא ירד בני עמכםבטלה "

ל בטלה או הלכה על הלכה ש "אקפח את בני"
 מהב' ש.ב.ש. מקופחת,

 
אמר רבי (, שבת דף טז עמוד ב) איתא בגמראכד

 אקפח את בני שזו הלכה מקופחת,, טרפון
רש"י אקפח את פירש  ,ששמע השומע וטעה

מצער היה על תורה המשתכחת, ומקלל  -בני 
אקברם, לשון חיתוך  -אקפח  את עצמו.

  .ע''כ, וקיצור
 

לשון שבועה  בני, אקפח את תוספותכתבו ה
הוא כלומר אקפח את בני אם אין זה דבר 

 , אמת שהלכה זו מקופחת
 

בראשית רבה )במפרשי המדרש  שוב מצאתי
פירוש מהרז''ו ועץ יוסף,  (סוף אות ט' פרשה צא

 לפרש כנ'ל בדרך אפשר.

 * * * * * * * 
 

השווה  זיווגן כקריעי''ס שבשניהם 
 מצינו שאין שלימות בעוה''ז 

 
תניא, אמר  (ב''א ע''סנהדרין צ) בגמרא איתא

מניין לתחיית המתים מן התורה  ,רבי מאיר
שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל את השירה 

מכאן  -הזאת לה', שר לא נאמר, אלא ישיר 
 לתחיית המתים מן התורה.

 
 ביאור המהר''ל למה רמז באז ישיר לתחית המתים

 
צא חידושי אגדות סנהדרין דף ) כתב המהר''ל

ורמז דבר זה דוקא בשירה  ,וז''ל, (עמוד ב
הזאת כי ראוי מצד השירה בפרט שתהיה 

  ,לעתיד לבא כמו שיתבאר בסמוך
 

 שלימותכאשר היה בעולם  כי השירה היא
והיו נותנין שירה והודאה לש"י, וכל אדם 

כאשר לבו רק ת ושהוא משורר הוא בשלימ
בשמחה. ומתוך השמחה שהיא שלימות 

ומפני שאין דם לידי שירה. לאדם, בא הא
כי  עתה העולם בשלימות לכך אמר אז ישיר,

השירה שהיא בשלימות היא לעולם הבא 
 שאז יהיה העולם בשלימות לא בעולם הזה, 



 
 בשלח פרשת                              פארפרפראות 

 

 ח

 

 
ולכך רמז בזה דבר זה במקום הזה אצל אז 

 ,עכ''ל המהר''ל, ישיר
 

 בערוך השולחן כתב טעם למה רק 
 בנישואים אומרים שהשמחה במעונו

 
 (אבן העזר סימן סב סעיף מ) ערוך השולחןב בכת

בעת שמחת  שהשמחה במעונו,לכך מזכירין 
נשואין ולא נתקנה בשום סעודת מצוה רק 

ואחד מן הגדולים רצה שיאמרוה  ,בנשואים
בעת סיום מסכת שהרי אין לך שמחה כשמחת 

ונתבלבלה השמחה  ,התורה והורה כך
במקומות גדולות ותלה הדבר במה שרצה 

דבר שלא תקנוהו קדמונינו ז"ל ]יש"ש  לחדש
  ,ב"ק פ"ז סל"ז[

 
דאדרבא לכן תקנוה בנשואין  ונ"ל הטעם

ה אין בנשואין שמחה שלימדכשנתבונן 
לעולם כפי שרצה דאלמלי היה האדם קיים 

לא הוצרך לנשואין ולהעמיד  הקב''ה בתחילה,
מוכרח  לעולם, קייםאינו ומפני שהאדם  ,זרע

למות וישארו זרעו  לישא ולהוליד כי סופו
 ,תחתיו

 
שבר זכוכית יקרה  ולכן אחד מן החכמים

 ויש שאמר וי לן דמיתנן וי לן  ,בחופת בנו
 
 

ולפיכך  ,והכוונה כמ"ש ,(ברכות ל"א א)דמיתנן 
 כלומר  ,שהשמחה במעונואנו אומרים 

 
ורק למעלה  ,שבעוה"ז ליכא שמחה שלימה

, שמחה שלימה כמ"ש עוז וחדוה במקומו
 רוך השולחן,עכ''ד ע

 
שאין ת ים סוף מצינו אכי בקרי מבואר,

עפ''י ביאור  השמחה בשלימות בעוה''ז
שאין המהר''ל, כמו כן מצינו בשמחת נישואין 

ודבר זה הוא דבר  השמחה בשלימות בעוה''ז,
 קשה שאין השמחה שלימה, 

 
שהשווה קשה זיווגן כקריעת ים  ולפי''ז מובן

שלימה  סוף. שבשניהם מצינו שאין השמחה
 בעוה''ז.

 

* * * * * * * 
 

 והמים להם חומה מימינם 
  ביאור בדרך צחות ומשמאלם

 

 
ויבאו בני ישראל בתוך "  )שמות י''ד כ''ב(,כתיב 

הים ביבשה והמים להם חומה מימינם 
 , "ומשמאלם

 
 (,אע'' ב''סנהדרין כ, )סוטה ב' ע''א איתא בגמרא

קשה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן 
רבים וטובים הם  ,ווגם כקריעת ים סוףלז

ההסברים שניתנו להשוואה שבין זיווגו של 
 אדם לקריעת ים סוף, 

 
  בדרך צחות אפשר לבאר

 
הנוגד את , זהו דבר כחומה שעומדים מים 

  טבע המים,
 

מצינו דבר המנוגד לטבע, כי  ,בזיווגו של אדם
להיטיב לילדיו אדם של טבע הוא שברצונו ה

זכו לזווגן בזיווג הגון, ואז הורי  ובעיקר כאשר
מבקשים לייעץ ולסייע החתן והורי הכלה, 

 לזוג הנישאים, 
 

אך כל התערבות מצד הורי החתן והכלה הם 
דבר הנוגד את טבעם  וזהו, פסולים לחלוטין

הושוו נישואין לקריעת ים  ולזה, ,של הורים
צריכים לעמוד סוף, שההורים משני הצדדים 

 וא מנוגד לחוקי הטבעכחומה של מים שה
 לילדיהםונותנים אינם מתערבים בנעשה, ו

 ישראל בתוך  בנילעבור לבדם, כדכתיב, ויבאו 
 

חומה מימינם הים ביבשה, והמים להם 
  ., על אף שהדבר מנוגד לטבעומשמאלם

 
* * * * * * * 

 
 הוא מלשון מעשה ידי טובעים 

 אתם אומרים שירה טבע אבל
 

 -פרק יד  -וני שמות ילקוט שמע) איתא במדרש
אמר רבי שמואל בר נחמני מאי  (רמז רלג
ולא קרב זה אל זה כל " כ'( ד''שמות י)דכתיב 
בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני  ",הלילה

מעשה ידי טובעים אמר להם הקב"ה  ,הקב"ה
 ע''כ,ה, ואתם אומרים שיר ,בים

 
 טובעים הוא מלשון טבעי''ל 

 
שאינם מאמינים כידוע, כי אלו אפשר לפרש, 
של הקב''ה, רק אומרים הניסית ר''ל בהנהגתו 

 ומנהגו של עולם,   הטבעשהכל נעשה בדרך 
 



 
 בשלח פרשת                              פארפרפראות 

 

 ט

 

 
ואומרים  בנס קריעת י''ס,אלו מכחישים גם 

 שנקרע הים, ואינו בגדר נס,  טבעישהיה דבר 
 

, שהם מעשה ידיבכך אפשר לומר הפירוש, 
בים, פירוש שאומרים  "טובעים"המצרים, 
, )טובעים מלשון טבע(, טבעים הוא שקריעת ה

, בנ''י מאמינים בני מאמינים, ואתםאבל, 
 , פירוש, מכיון ואתם יודעים כי אומרים שירה

 שירהעי''ס הוא נס, לפיכך אתם אומרים יקר
ואתם  ,מעשה ידי טובעים ביםעל הנס. זהו 
    .האומרים שיר

 

* * * * * * * 
 

 רמז לתורה המתיק הקב''ה מר במר
 

ויבאו מרתה ולא יכלו " ,)שמות ט''ו כ''ה( כתיב
ויורהו ידוד , לשתת מים ממרה כי מרים הם

  ",עץ וישלך אל המים וימתקו המים
 

חכמים  )תנחומא בשלח סימן י''ח( איתא במדרש
  ואין מר כמוהו.אומרים הרדופני עץ הוא, 

 
בנו של ר' יוחנן בן ברוקה,  אמר ר' ישמעאל

קדוש ברוך הוא, מה גדולים נסים של הכראה 
אבל הקדוש  במתוק מרפא את המר,בשר ודם 
 , במר מרפא את המרברוך הוא 

 
 
 

כי אעלה ארוכה לך "  )ירמי' ל יז(, שנאמר
במה שהוא מכה  ,''וממכותיך ארפאך נאום ה

 הוא מרפא, 
 

אמר הקדוש ברוך הוא למשה שיתן דבר מר 
 ע''כ,, למתוק בו ,בתוך דבר מר

 
 מר במר  הקב''ה המתיקש בא ללמדנומה 

 
 מיםאין  (בבא קמא דף יז עמוד א) ,איתא בגמרא

הוי כל " )ישעיהו נ''ה א'( , שנאמרתורהאלא 
 "צמא לכו למים

 
 ,נפש שבעה תבוס נפת" )משלי כ''ז ז'( כתיב

בדברי כתב רש''י,  ,"כל מר מתוקונפש רעבה 
אפי'  ,המתאוה להדיבר הכתוב, ד תורה

הם  ",יגיעהוב במרירות"דברים הבאים לו 
 , לו מתוקים

 
 

 
 במרירות, דבדברי תורה, גם מה שבא מבואר

)תהילים , כמאמר הכתוב מתוקוביגיעה, נעשה 
לחכי אמרתך מדבש  נמלצומה " (ק''גט ''יקפרק 
 נמלצו, נמתקו,, ופירש רש''י, לפי

 
דלפיכך אמר הקב''ה למשה לפי זה יש לבאר, 

, ללמד יצא, כי להמתיק המים המרים במר
גם מה  ממתקיםהם  ים שהם דברי תורה,המ

 על ידי מרירות,   שבא 
 

* * * * * * * 
 

 יותרמתוקים  כדבש או דברי תורה 
  וביאור ומתוק האור מדבש

 
הנחמדים מזהב ומפז "  א(''ט י'')תהילים י ,כתיב

 ", ונפת צופים ומתוקים מדבשרב 
 

מתוקים בפסוק,  כי דברי תורה המה  מבואר
 , יותר מדבש

 
בטנך  ,ויאמר אלי בן אדם" ,('ג ')יחזקאל ג תיבכ

ומעיך תמלא את המגלה הזאת אשר  ,תאכל
כדבש ותהי בפי  ,כלהואני נתן אליך וא

 , ק"למתו
 

ולא  כדבשהתורה מתוקה  א''כ כימבואר 
  יותר מדבש,

 
 ח(''ד י'')שופטים יבמעשה דשמשון   ועוד כתיב

 ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי בטרם "
 
 

, כלומר, שאין בש"מה מתוק מדיבא החרסה 
 דבר יותר מתוק מדבש, 

 
 וא''כ קשה תרתי 

 
מה מתוק אם אין מתוק מדבש כנאמר  א.

  מתוקים מדבש,, כיצד אמר הכתוב מדבש
 
 כדבשקשה מהפסוק שאומר כי דברי תורה  ב.

, שהם יותר מתוקים מדבשלמתוק, ואיך אמר 
 מתוקים מדבש,

 
 ביאור הענין

 
 ,יךידבש מצאת אכל ד" ז(''ה ט''משלי כ)  כתיב

, כי לדבש יש מבואר, "תופן תשבענו והקא
 שאי אפשר לאכול הרבה,  ,הואו חסרון,

 



 
 בשלח פרשת                              פארפרפראות 

 

 י

 

 
מאידך גיסא יש לדבש את המעלה שהוא 

 המתוק מכל,
 

היא המתיקות  מתיקות הדבש, כי מבואר
כמות הגבוהה מכולם, ואין מתוק מדבש, אך 

כמ''ש פן  שניתן לאכול הינה מוגבלת, הדבש
 תשבענו וגו'

 
 הפסוקים כפתור ופרח לפי''ז מבוארים

 
, קכדבש למתוותהי בפי , הפסוק שאומר

, ברמת המתיקות שבו, הדבש לאיכותהכוונה 
כלומר,  כדבש למתוק,וכפי שמדויק בפסוק, 

 לדבש, התורהשוה ה, שלמתיקות
 

מתוקים  והפסוק שאומר כי דברי תורה
ת הדבש אי , שאבכמות הדבש ,, הכונהמדבש

אפשר לאכול ללא הגבלה, ובכך דברי תורה 
משום  שלימוד התורה אינו  יתרים על הדבש,

"והגית בה יומם )יהושע א' ח'( מוגבל כדכתיב 
 ולילה".     

 
 עוד יש לבאר מהו מתיקות התורה

 
ומתוק האור וטוב לעינים " (א ז''קהלת י) כתיב

 ", לראות את השמש
 

אורה של הוא  מתוק ,ומתוק האור רש"יפי
, וטוב לעינים לראות את השמש ,תורה

הלכה ואשריהם תלמידים שעיניהם רואים 
כך נדרש באגדת  ,מלובנת ומחוורת על בוריה

 ע''כ, ,יליםהת
 

בד אם ושנת הע מתוקה" א(''יקהלת ה' ) כתיב
 מעט ואם הרבה יאכל והשבע לעשיר איננו 

 
  מתוקה שנת העובדרש"י ", פימניח לו לישון

 ,ד האדמה ישן וערבה שנתו עליועוב
 

כי מתיקות אינה רק הרגשת  לפי''ז יש לפרש,
החיך שע''י חוש הטעם שבחמשת החושים, 

, כמ''ש ערבות הוא מלשון  מתיקותאלא 
שאם היו בני אדם , ח'( ו''דברים כ)האוה''ח הק' 

טוב התורה היו  במתיקות ועריבותמרגישין 
משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב 

עיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה כי ב
 ,התורה כוללת כל הטובות שבעולם

 
, כי לתורה יש, מלבד ההשוואה לדבש מבואר

סוג גם שהוא מתיקות הרגשת הטעם, 
נא  והערבוהנאה, וכמ''ש  ערבותמתיקות של 

 ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו, 

 
ע''ד שפירש רש''י מאגדת  וביותר יש לפרש

יש מתיקות לתורה כמתיקות  תהילים, כי
אך יותר  ,כדבש למתוקואפשר שהוא  האור,

הלכה שעיניהם רואים  מכך יש לתלמידים
, וע''ז נאמר על בוריה מלובנת ומחוורת
ההלכה המלובנת שהיא  ומתוקים מדבש

ע''י יגיעת התורה, והוא  על בוריה ומחוורת
 יותר מדבש.

 
 עוד יש לבאר הכתוב ומתוק האור ע''ד 

 החסר לאדם מחזק חושים אחרים חוש 
 

ומתוק האור וטוב לעינים " ('זקהלת י''א ) כתיב
 ,לראות את השמש

 
, והאור הטעםשייך לחוש  שמתיקות מבואר

שהאור , א''כ איך אמר הראיהשייך לחוש 
 , והם שתי חושים נפרדים,מתוק

 
ויגש וישק לו וירח את " ז(''ז כ'')בראשית כ כתיב

כריח  בני ראה ריח ,אמרריח בגדיו ויברכהו וי
  ",ה'שדה אשר ברכו 

 
 ,ריח ראהשאמר  כיצד ניתן לראות ריח וקשה

 
, ביותר , ומבוארעפ"י הידוע ,ואפשר לפרש

, 'פרק א -מאמר ט"ו נפש חיה  'חלק א ספר הברית)
 (,עיין בני יששכר מאמרי השבת מאמר ט' אות ב'

 מחמשת החושים, חוששכאשר חסר לאדם 
מתחזקים מכח החוש  החושיםאזי שאר 

 ,  החסר
 

ועל כן תועיל הסרת חוש אחד לחזק  וז''ל שם,
   , ע''כ,חוש אחר, והסומא ישמע ממרחק יותר

 
 

חוש ואין לו את  ,ומכיוון ויצחק היה סגי נהור
 הראיהשמכח  ,הוא אמר . על זה הראיה
 ,חזק יותרהיה שלו  הריחלו, חוש  השחסר
גיש חזק , הרהראיה, שבכח בני ריח ראהוזהו 
 .הריחבחוש יותר 

 
 כיכי שלמה המלך בחכמתו רמז לנו  יש לומר,

ואם  , חוש החסר לאדם מחזק חושים אחרים
חוש יהיה אדם מתעוור מראיית השמש, 

, וזהו הראיה שחסר מיטיב לחוש הטעם 
לעיניים כאשר יראה את  ויטיב, ומתוק האור

 , השמש

* * * * * * * 
 

 



 
 בשלח פרשת                              פארפרפראות 

 

 יא

 

 
יית עולם הבא תחאז ישיר רמז ל

  המתים ושפתותיו דובבות בקבר 
 

לא נאמר שר  צ''א ע''ב( )סנהדרין איתא בגמרא
מן התורה,  לתחיית המתיםמכאן  ישיראלא 

וכתב  יו''דבכך שהוסיף את האות כלומר 
 ,שרולא ישיר 

 
 תחית המתיםמלמד על  יו''דאות  כי ,מבואר

  לעולם הבא,
 
 יו''ד  באות בריאת עוה''ב

 
 כתיב (ות דף כט עמוד במנח) איתא בגמרא
' הה -' עדי עד כי ביהבטחו ב" )ישעיהו כ''ו ד'(

אלו  ,דרש ר' יהודה בר ר' אילעאי ,צור עולמים
שברא הקדוש ברוך הוא, אחד  שני עולמות
ואיני יודע אם העולם הבא  ביו"ד,בה"י ואחד 

ביו"ד והעולם הזה בה"י, אם העולם הזה 
: אלה ביו"ד והעולם הבא בה"י, כשהוא אומר

תולדות השמים והארץ בהבראם, אל תקרי 
העולם  ,בהבראם אלא בה"י בראם, הוי אומר

 והעולם הבא ביו"ד.הזה בה"י, 
 

, כי בריאת עולם הבא הוא באות י' מבואר
 ותחיית המתים למידים מהאות י',

 
 מאי דכתיב (ב''ו ע''יבמות  צ) איתא בגמרא

 וכי "אגורה באהלך עולמים" )תהלים ס''א ה'(
אלא אמר  ,בשני עולמיםאפשר לו לאדם לגור 

דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, 
 ,שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה"ז יהי רצון

כל  ,דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי
ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, 

כתיב ד מאי קראה ,שפתותיו דובבות בקבר
דובב  כיין הטוב, וחכך", )שיר השירים פרק ז' (

 "שפתי ישנים
 

 ויש לבאר, 
הוא אות י' שמוצאו מן החיך, ומרמז וחיכך, 

 לעולם הבא, 
 

 הוא יינה של תורה, ויין המשומר לעת''ל, כיין, 
 

 (א''ע 'ברכות ה)ואין טוב אלא תורה, הטוב, 
כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל  ,שנאמר
 , תעזובו

 
 .דובבות בקבר שפתותיו, דובב שפתי ישנים

* * * * * * * 

 
 מלחמה לה' בעמלק  שדוחה למחר 

 כל דבר שבקדושה
 

ויאמר משה אל יהושע " ('טשמות י''ז ) כתיב
  ",בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר

 
 

 '(,א פסקה ו''רבה בראשית פרשה כ) מדרשאיתא  ב
 )דברים י(אלא תשובה שנאמר  ועתהאין 

 וגו' "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך"
 

ואל תאמר  '(אבות פרק ב) משנהאיתא ב
 נה,לכשאפנה אשנה, שמא לא תפ

 
 הלחם בעמלק מחר, שדוחה למחר

 
לומר בכל דבר  דרכו של היצה''ר הוא,

שבקדושה, מה שהנך יכול לדחות למחר, למה 
 לעשותו היום, 

 
"ועתה ישראל" להיות ודרך האיש הישראלי 
 "ואל תאמר לכשאפנה"

 
, שיש להלחם יהושע ואמר וע''ז בא משה אל

, כלומר באותו עמלק שדוחה מחרבעמלק של 
 .   מחר ,וצא הלחם בעמלקכל דבר למחר, וזהו, 

 

* * * * * * * 
 

 קיבלו בקריעת ים סוף 
 ת ה'או ירא ת ה'אהב בנ''י

 
 ,יראויד הגדולה ויה ,בבקעך ים סוף עמך ראו

  .(אז ביום השביעי נחת, שיר היחוד ליום השבת)
 

  וייראו,כמ''ש  יראה,, שבקרי''ס קיבלו רמבוא
 

המעביר מהא דאמרינן בתפילת ערבית  וקשה
את רודפיהם ואת  ,בניו בין גזרי ים סוף

וראו בניו גבורתו. שונאיהם בתהומות טבע. 
 , שמושבחו והודו ל

 
, אהבההוא מתוך  דשבחו והודו לשמו, מבואר

א''כ מה קיבלו ישראל כשראו קריעת ים סוף 
  ,ו יראהאהבה א

היא כידוע דרגה גבוהה  אהבהד יש ליישב,ו
, פשוטי העםשהם  ,עמך, לפיכך, מיראהיותר 

 בדרגה הנמוכה הם ש
 
 



 
 בשלח פרשת                              פארפרפראות 

 

 יב

 

 
 .יראההם קיבלו   ,יראהדי שעדיין אין להם 

  "עמך ראו וייראו",דייקא, וזהו,  עמךכמ''ש 
 

בודאי ש שהם בדרגה הגבוהה יותר, ,בניואבל 
 כמ''ש, , אהבההם קבלו  ,יראהלהם כבר  יש 

 
שבחו והודו  גבורתו, והם ,דייקאבניו וראו 
  .לשמו

 
, והיה יראה, כי בקי''ס היה מי שקיבל מבואר

  , ולא קשה מידי.   אהבהמי שקיבל 
 

* * * * * * * 
 

 גילוי ל מכווןכמים לים מכסים 
 כבזמן קרעי''ס שכינה

 
כי מלאה הארץ דעה את " )ישעיה י''א ט'(, כתיב
   במכילתאאיתא  ",לים מכסיםכמים ידוד 

ראתה שפחה על הים מה   (פ' ג' פרשת שירה)
 וכל  שאר הנביאים,  יחזקאלשלא ראה 

 
הגדול  גילוי שכינההיה  בקריעת ים סוף

כי מלאה וכשרצה הנביא ישעיה לומר ביותר, 
פירוש שיהיה גילוי , הארץ דעה את ידוד

שכינה הגדול ביותר וכולם יידעו את ה', 
שאז היה גילוי  לקריעת ים סוףאת השווה ז

  שכינה הגדול ביותר כדלעיל,
 

 כמים לים מכסים היה בקריעי''ס
 

שהיה הים מגולה  וזה היה בקריעת ים סוף
וזהו פירוש הפסוק כי יגיעו ואח''כ נתכסה, 

כמו   ומלאה הארץ דעה את ה' לדרגה של
שזהו קריעת  .מים לים מכסיםהשהיה בזמן ש

       ים סוף.

* * * * * * * 
 

 אין השם והכסא שלם ביאור 
 ע''ד אלוקים אוה למושב לו

  
ה מלחמה -כי יד על כס י, "(ז''ז ט''שמות י) כתיב

 "בעמלק מדר דר לה'
 

, ואף כסא, ולא נאמר כסומהו  ,רש"יכתב 
השם נחלק לחציו, נשבע הקדוש ברוך הוא 

  עד שימחה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם
 

)משום שחסרים האות א'  ,שמו של עמלק כולו
 ה מהשם(,-מכסא ואות ו

 
כי בחר ה' " (תהלים פרק קלב פסוק יג) כתיב

 ",למושב לו ה-ו-אבציון 
 

ואותיות  (מנחות דף פז עמוד א) מהרש"אכתב ה
 שלם והשם  א-הכסרמז לזה שיהיה  או"ה

 ,שלם וק"ל ה-ו-ה-י
 

 ביאור זה נמצא 
 יהי כבוד)פירושי ב  סידור התפילה לרוקח

 (עמוד קלד
 , (שמות פרק יז פסוק טז) ,רבינו בחיי
, ובעוד ספרים (הקדיש ופירושו)פרק  אבודרהם

 רבים.

* * * * * * * 
 

 רמז להשלמת הק''ץ ע''י 
 הגלויות מרומז בכתוב

 
ויוגד למלך מצרים כי ", )שמות י''ד ה'( כתיב

 ועבדיו אל העם", ויהפך לבב פרעה  ,ברח העם
 שנים, מאתים ועשר בני ישראל היו במצרים

ו '')בראשית ט שנים פחות ממה שנאמר ק''ץ
  שנה, ארבע מאותועבדום וענו אתם  ,ג(''י
 

 השלמת המאה ותשעים שנים בישנם דעות שונות 
 

שלאחר  הגלויותכי  ,אחת הדעות אומרת
המה היו לבני ישראל הם יציאת מצרים, 

)צל''ח  לארבע מאות שנה, ,הק''ץהשלמת 
אמר, מובא בחידושי הגאונים בעין פסחים כל שלא 

 (חים קט''ז שהגלות משלימה את הק''ץסיעקב פ
 

ויוגד " כתוב,ב מרומזכי דבר זה  ,אפשר לומר
 ", פרעה לבב ויהפך ,העם ברחלמלך מצרים כי 

 
 הרמז בכתוב ויהפך לבב פרעה

  לבבהמילה   תהפךכאשר  בפסוק,נרמז וכך 
ך וכ .הגלויותהמרמז על , בבל הם אותיות 

 210העם, שהם  ברחמרומז בכתוב, כי אחר ש
לבב ויצאו טרם זמנם, כשתהפוך את המילה 

מרומז הגלות, וע''י הגלות יהיה השלמת לבבל 
 ארבע מאות שנה.      

* * * * * * * 
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