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בצאתם  בדרך  ישראל  עם  נלחם  עמלק 
לבנים סימן  אבות  משום שמעשה  ממצרים 

ממצרים  ישראל  כלל  שיצאו  שבשעה  מבואר  ישיר"  ב"אז  הנה 
הרי שכל אומות העולם פחדו מהם וכמוש"כ "שמעו עמים ירגזון חיל 

אחז ישבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו 

יד-טו). (טו  כנען"  ישבי  כל 

ולפיכך  ישראל  מבני  כלל  פחדו  לא  עמלק  של  האומה  אולם 
ח)  (יז  וכמוש"כ  ממצרים  בצאתם  בדרך  ישראל  עם  להלחם  יצאו  הם 

"ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים", וכתיב (דברים כה יז) "זכור 

בצאתכם ממצרים". בדרך  עמלק  לך  עשה  את אשר 

ודבר זה צריך ביאור דמאיזה טעם היתה האומה של עמלק שונה 
מכל שאר האומות דהיינו למה לא פחדו העמלקים מבני ישראל כמו 

העולם. אומות  כל שאר  מהם  שפחדו 

שלחה  אמנו  שרבקה  שבשעה  ו)  כח  (בראשית  האוה"ח  ומבאר 
רדף  לא  הרשע  שעשו  הרי  הרשע  לבן  של  לביתו  אבינו  יעקב  את 

יעקב  אחרי  זה שרדף  והוא  אליפז  בבנו  עשו  בחר  אלא  להורגו  אחריו 

להורגו. כדי  אבינו 

הוא  אלא  יעקב  אחרי  רדף  לא  שעשו  שהטעם  האוה"ח  ומבאר 
"ש[עשו] בחן  יעקב הוא משום  בנו כדי לרדוף אחרי  שלח את אליפז 

כח  גדול  כי  עשו  וחשב  כו'  ליעקב  בדרך  נוצח  אליפז]  [פ'  הוא  כי 

ובניו". ליעקב  בדרך  [ה]רדיפה  בבחינת  מכוחו,  אליפז 

יעקב  נגד  מיוחד  כח  לאליפז  שיש  והבחין  הכיר  שעשו  דהיינו 
ולכן  בדרך.  ונוסעים  הולכים  כשהם  כנגדם  נלחם  שהוא  בשעה  ובניו 

יעקב  נגד  במלחמתו  יצליח  שהוא  חשב  לא  בעצמו  שעשו  [אע"פ 

בנו  אליפז  את  שלח  הוא  מ"מ]  בדרך  ונוסע  הולך  יעקב  שהי'  בשעה 

כדי להלחם עם יעקב בדרך לפי שעשו ידע "כי גדול כח אליפז מכוחו 

ובניו". ליעקב  בדרך  רדיפה  בבחינת 

מצרים  יציאת  שאחרי  לזה  הטעם  את  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
להלחם  יצאו  והם  ישראל  מכלל  פחדו  לא  עמלק  של  האומה  דווקא 

בצאתם  בדרך  ונוסעים  הולכים  היו  ישראל  שכלל  בשעה  ישראל  עם 

ממצרים. וזה לשון האוה"ח "ומעשה אבות עשו בנים אשר קדם בדרך 

לישראל".

והביאור בזה הוא שהאומה של עמלק התנהגו בזה, באותו אופן 
שאליפז  דכמו  הרשע.  אליפז  דהיינו  זקנם  אביהם  התנהג  שבו  וצורה 

הולך  הי'  שיעקב  בשעה  עמו,  להלחם  בכדי   - יעקב  אחרי  רדף  זקנם 

ונוסע בדרך כמו"כ עשו עמלק, שגם הם רדפו אחרי בני ישראל בכדי 

בצאתם  בדרך  ונוסעים  הולכים  ישראל  שהיו  בשעה  עמהם  להלחם 

ממצרים.

איזה שום  עמלק,   - וזרעו  לאליפז  הוא משום שהי'  בזה  והטעם 
בדרך.  נוסעים  היו  שישראל  בשעה  ישראל  עם  להלחם  מיוחד  כח 

כח  להם  שיש  ידעו  שהם  כיון  ישראל  מכלל  עמלק  פחדו  לא  ולפיכך 

של  במצב  נמצאים  ישראל  שכלל  בשעה  ישראל  עם  להלחם  מיוחד 

שהתחילה  זאת  היא  עמלק  של  האומה  דווקא  ולכן  בדרך.  הליכה 

בשעת  בדרך  ונוסעים  הולכים  היו  כשהם  מיד  ישראל  עם  להלחם 
יציאתם ממצרים.

מיתה מתחייב  הי'  ממצרים  לצאת  מי שסירב 
"וילנו כל עדת בני ישראל אל משה ואהרן במדבר. ויאמרו אלהם 
אתנו  הוצאתם  כי  כו'  מצרים  בארץ  ד'  ביד  מותנו  יתן  מי  ישראל  בני 
והיינו  ג-ד).  (טז  ברעב"  הזה  הקהל  כל  את  להמית  הזה  המדבר  אל 

ברעב. במדבר  מלמות  במצרים  למות  העדיפו  ישראל  שכלל 

למות  מעדיפים  היו  שהם  אומרים  ישראל  בני  היו  אילו  והנה 
לנו שהרי המצריים  מובנים  דבריהם  היו  אז  ידי המצריים  על  במצרים 
ישראל  שבני  מבואר  בפסוק  אולם  מות.  עד  בהם  משתעבדים  היו 
ד' בארץ מצרים" מלמות  "ביד  היו מעדיפים למות  טענו למשה שהם 
שהי'  זה  הוא  ד'  וכי  ביאור  צריך  זה  ודבר  הרעבון.  מכת  ע"י  במדבר 

במצרים. בנ"י  את  הורג 

פירוש  מצרים.  בארץ  ד'  "ביד  קדשו  לשון  וזה  האוה"ח  ומתרץ 
עושה  הי'  [שד'  הדבר  הי'  מה  לצאת  והיו ממאנים  במצרים  היו  אם  כי 
האוה"ח  ומבאר  ממצרים,  לצאת  סירבו  שהם  זה  על  כעונש  להם 
[פ'  היו מתים הרוגי ד'"  שהעונש שד' הי' מביא עליהם הוא זה שהם] 

אותם]. הורג  הי'  שד' 

ד'  שיהי'  בוחרים  הם  כי  אמרו  "לזה  וכותב]  האוה"ח  [וממשיך 
לצאת  יודו  ולא  ממצרים]  [לצאת  מיאונם  על  מצרים  בארץ  ממיתם 
בגלל   - ד' במצרים  ע"י  ליהרג  היו מעדיפים  [היינו שהם  ברעב  וימותו 
במדבר,  ברעב  ולמות  ממצרים  לצאת  מלהסכים  לצאת,  סירובם 
רעב"  מחללי  חרב  חללי  היו  טובים  אומרו  דרך  על  הוא]  לזה  וההסבר 
[פ' שעדיף ליהרג באופן מיידי ע"י החרב מלמות לאט לאט ברעב לפי 

מאד]. גדול  צער  בו  יש  כזאת  שבמיתה 

ממצרים,  לצאת  ממאן  שהי'  מי  שכל  מחדש  שהאוה"ח  והיינו 
ישראל שמחמת  בני  ולפיכך כשטענו  הורגו  ד'  והי'  הי' מתחייב מיתה 
שהצער  למשה  הדגישו  הם  ברעב,  למות  עתידים  הם  הלחם  חיסרון 
ד'  "ביד  ליהרג  מעדיפים  היו  שהם  עד  גדול  כך  כל  הוא  הרעבון  של 
על  במדבר  מלמות  ממצרים,  לצאת  מיאונם  בגלל   - מצרים"  בארץ 

הרעבון. ידי 

המן נתגשם  מיתת משה  לאחר 
הנה בגמ' (תענית ט.) אמרו שהמן ירד לישראל בזכותו של משה, 
ובזכות אהרן ומרים זכו ישראל לענני הכבוד ולבארה של מרים. אולם 
ולכן  והעננים בזכותו של משה,  לאחר שמתו אהרן ומרים חזרו הבאר 
ירד  לא  ושוב  והבאר,  העננים  נסתלקו  אדר  בז'  רבינו  משה  כשמת 

לישראל. המן 

(קידושין  בגמ'  אמרו  הרי  המן  אכילת  זמן  סוף  לענין  אמנם 
המן  ירד  לא  שוב  אדר,  בז'   - משה  של  מיתתו  שלאחר  שאע"פ  לח.) 
ניזונו  והם  שלהם,  הכלים  בתוך  מן  לישראל  נותר  עדיין  מ"מ  לישראל 

ניסן. ט"ז  עד  ההוא  המן  מן 

ישראל אכלו את המן ארבעים  "ובני  לה)  (טז  וזהו שאמר הפסוק 
את  עברו  שהם  לאחר  שגם  היינו  נושבת",  ארץ  אל  באם  עד  שנה 



בני ישראל לאכול את המן  ונכנסו לארץ ישראל עדיין המשיכו  הירדן 
הנ"ל). דקידושין  גמ'  בשם  (רש"י 

ארץ  קצה  אל  באם  עד  אכלו  המן  "את  וכותב  ממשיך  והפסוק 
בני  עמדו  שבו  הזמן  עד  השמים  מן  להם  ירד  רק  שהמן  דהיינו  כנען" 
שבו  היום  שהוא  אדר  ז'  עד  דהיינו  ישראל  ארץ  של  בגבולו  ישראל 

רבינו. מת משה 

את  וכפל  הפסוק  חזר  למה  הנ"ל,  הפסוק  על  האוה"ח  ושואל 
כבר  והרי בתחילת הפסוק  "את המן אכלו"  דבריו באומרו פעם שנית 
לחזור  הפסוק  הוצרך  למה  וא"כ  המן"  את  אכלו  ישראל  "ובני  כתוב 

אכלו". המן  "את  ולומר 

אכלו  ישראל]  המן ש[כלל  להזכיר  "לזה כשרצה  ומתרץ האוה"ח 
הפסוק  שחזר  [היינו  עצמו"  בפני  אותו  זכר  כנען,  ארץ  אל  בואם  עד 
של  המן  אכילת  בין  לחלק  כדי  אכלו"  המן  "את  שנייה  פעם  לומר 
ארץ  אל  בואם  "עד  של  המן  לאכילת  נושבת"  ארץ  אל  בואם  "עד 

כנען"]. קצה 

ב'  בין  מחלקת  שהתורה  שהסיבה  לבאר  האוה"ח  וממשיך 
[פ'  מזה  זה  ישתנה  כי  [לנו]  "לומר  כדי  הוא  הללו  המן  אכילות 
שאכילת המן שהם אכלו עד ז' אדר נשתנה מאכילת המן שהם אכלו 
עד  אכלו  שהם  המן  בין  חילוק  שהי'  והטעם  ניסן.  ט"ז  עד  אדר  מז' 
כל  כי  משום]  הוא  ניסן  ט"ז  עד  אדר  מז'  אכלו  שהם  להמן  אדר  ז' 
ממנו,  שנתהווה  למקור  קרוב  הי'  ש[הוא]  [מה]זמן  להתרחק  שיוסיף 

יותר". יוגשם 

הגמול  בשער  הרמב"ן  שכתב  מה  פי  על  יבוארו  האוה"ח  ודברי 
כו' שהוא  במן  נתקיימו  המדבר]  דור  [פ'  המן  אנשי  "כי  ז')  אות  (פ"ה 
[ונתקיימו]  כו'  יתברך  הבורא  ברצון  המתגשם  העליון  האור  מתולדות 

השכינה]. מזיו  [היינו  ההוא"  הזיו  מן  המתגשם  בדבר 

מ'  בשביל  בהר  הי'  שהוא  [בזמן  רבינו  ש"משה  הרמב"ן  ומבאר 
שנתגשם,  למן]  [פ'  ההוא  לדבר  הוצרך  לא  כו'  נפשו  שנתעלית  יום] 
זיו  שהוא  המן  מן  ולא  [עצמה  השכינה"  בזיו  גופו  נתקיים  [אלא] 

קצת]. מגושם  באופן  העליון 

ונבע  נשתלשל  שממנו  והמקור  שהיסוד  הרמב"ן  מדברי  ומבואר 
לדור  המן  כשירד  אולם  העליון.  האור  שהוא  השכינה"  "זיו  הוא  המן 
ראויים  ישראל  היו  לא  הזה  שבעולם  כיון  קצת  המן  נתגשם  המדבר 

שם). ברמב"ן  (כמבואר  העליון  האור  ליהנות מעצמיותו של 

העליון  מזיו  נבע  המן  של  שרוחניותו  שכיון  האוה"ח  מבאר  ולכן 
למקור הקדושה  קרוב  הי'  הוא  המן מהזמן שבו  ככל שיתרחק  לפיכך 
ורוחניותו  מקדושתו  חלק  ממנו  נאבדה  אז  השכינה,  זיו  שהוא   - שלו 
אדר  ז'  שלפני  המן  אכילת  היתה  שלא  עד  ויותר  יותר  המן  ונתגשם 

אדר. ז'  המן שלאחר  לאכילת  דומה 

בזכות  ירד  שהמן  בגמ'  שאמרו  שזהו  לומר,  יש  בזה  [וההסבר 
היו  הם  שבו  לדרגה  ישראל  נתעלו  רבינו  משה  ע"י  שרק  היינו  משה 
ראויים לאכול את המן שהי' "מתולדות הזיו העליון" אבל לאחר שמת 

את  לאכול  זכו  רק  הם  ולפיכך  לזה  ראויים  ישראל  היו  לא  שוב  משה 

התגשמותו]. לאחר  המן 

ד'  אל  התפלל משה  לא  למה 
למים ישראל  בני  כשצמאו 

"ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי ד' ויחנו 
לנו  תנו  ויאמרו  משה  עם  העם  וירב  העם.  לשתת  מים  ואין  ברפידים 

ד'.  את  תנסון  מה  עמדי  תריבון  מה  משה  להם  ויאמר  ונשתה  מים 

העליתנו  זה  למה  ויאמר  משה  על  העם  וילן  למים  העם  שם  ויצמא 

ד'  אל  משה  ויצעק  בצמא.  מקני  ואת  בני  ואת  אתי  להמית  ממצרים 

א-ד). (יז  וסקלני"  מעט  עוד  הזה  לעם  אעשה  מה  לאמר 

הם  ולכן  למים  מאד  צמאו  ישראל  שכלל  מהפסוקים  ומבואר 
טען  ולפיכך  להם.  שיש  הגדול  הצמאון  על  לו  והתלוננו  למשה  באו 

משה לד' שאם ד' לא יתן מים לעם יש לחשוש שמא הם יהרגו אותו 

וסקלני". מעט  "עוד  וכמוש"כ 

ובאמת צריך להבין למה באמת לא התפלל משה לד' שהוא יתן 
מים לכלל ישראל. מאיזה טעם רק טען משה לד' שיש לחשוש שמא 

של  במצב  ישראל  שנמצאו  פעם  בכל  והרי  אותו,  יהרגו  ישראל  בני 

נשתנה  מדוע  וא"כ  אליו,  והתפלל  ד'  אל  פנה  רבינו  שמשה  הרי  צרה 

להם  וליתן  ישראל  את  להציל  מד'  משה  ביקש  לא  שבו  הזאת  הצרה 

מים.

[בזה שהוא מנע  ניסה אותם  ד'  כי  "ונראה  ג)  (יז  ומתרץ האוה"ח 
כי  ד'  לפני  ולהתפלל  עיניהם  לשאת  להדריכם  כדי]  המים,  את  מהם 

זה עיקר גדול באמונה ובהשלמת הנפש כו' וכל זה השכיל והבין משה 

ד'". אל  התפלל  לא  ולזה 

ישראל  בני  שיתרגלו  היתה,  הזאת  הצרה  של  שהתכלית  דהיינו 
צרה.  במצב של  נמצאים  יתברך כשהם  ד'  אל  בתפלה  עיניהם  לשאת 

לא  רבינו  שמשה  הי'  ד'  שרצון  כיון  ד'  אל  משה  התפלל  לא  ולפיכך 

יתברך שהתפלה תבוא  ד'  רצה  ישראל אלא  כלל  אליו בשביל  יתפלל 

למרום  עיניהם  את  לשאת  ישראל  שיתרגלו  כדי  ישראל  מבני  דווקא 

צרתם. בעת 

לד'  רבינו טען  היינו שמשה  וסקלני"  "עוד מעט  ומה שטען משה 
הצמא.  של  הגדול  הצער  את  עוד  לסבול  יכולים  אינם  ישראל  שכלל 

יהרגו  ומיד, יש לחשוש שמא הם  יתן להם מים תיכף  ולכן אם ד' לא 

את משה.

של  בגדר  היו  לא  רבינו  משה  של  הללו  שהדברים  מזה  ומבואר 
שאע"פ  לד'  להודיע  היתה  משה  כוונת  אלא  המים  על  ובקשה  תפלה 

ליתן  צורך  יש  מ"מ  המים  על  לד'  התפללו  לא  עדיין  ישראל  שבני 

שקיים  עד  מאד  רע  במצב  נמצאים  שהם  לפי  ומיד,  תיכף  מים  להם 

כעת  להם  יתן  שד'  עדיף  ולכן  משה.  את  יהרגו  הם  שמא  גדול  חשש 

רבינו. בהריגתו של משה  ח"ו  יכשלו  לא  שהם  כדי  מים 

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל

הגליון הזה נתנדב לע"נ סעדי' בן מימון ז"ל נלב"ע ביום ט"ו בשבט תשס"א

גליון זה יו"ל בס"ד ע"י מכון פניני אור החיים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי משה ב"ר חיים צבי זצ"ל ראש הכולל לעיקוואוד - דיטרויט

לתיקונים והערות או לסייע בהפצת תורת האוה"ח הק',

נא לפנות למייל:  peninei.ohrhachaim@gmail.com     או בטלפון: 845-300-0360


