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 וסיפורים ליקוטים 
 שלחב - נפלאים

 
"ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים 

 דרך ארץ פלשתים" )יג, יז(
מסופר על עשיר אחד שהיה בור ועם הארץ, אבל היה אוהב 

בת צדקת ומוכשרת, והוא רצה  תורה ולומדיה. לאדם זה היתה
להשיאה לבן תורה. כשבא הבחור המיועד לביתם, אמר העשיר 
לעצמו: לא אתן לו את בתי לאשה, עד ש"אבחן" אותו בתורה 
תחילה, ואם יצליח במבחן יזכה לקחת את בתי לאשה. אמר 
העשיר לבחור: "יש לי קושיה עצומה במשניות 'במה מדליקין' 

שם נאמר: 'אין מדליקין לא בלכש שאומרים בכל ערב שבת. 
ולא בחוסן וכו', ולא באליה ולא בחלב נחום', וקושייתי היא: 
איזה חטא עשה נחום, שלא מדליקים בחלב שלו", השיב לו 
הבחור: "אדוני הנכבד, טעות היא בידך, שאתה גורס 'ולא בחלב 
נחום'. צריך לומר 'ולא בחלב', ואחר כך לגרוס: 'נחום המדי 

קין' וכו'". אמר לו העשיר: "רואה אני שאתה אומר מדלי
מתחמק, כיון שאין לך תירוץ, ולכן אין אתה ראוי להיות 
חתני..." וכך הפריד, בגלל בורותו, בין הבחור לבתו. לאחר מכן, 
בא בחור אחר להשתדך עם בתו, וגם אותו בחן ולא עמד 
במבחן... וכן היה הדבר עם כמה בחורים. לבסוף בא בחור פיקח 

נבון, ולאחר ששמע מהבחורים הקודמים על המבחן שעתיד ו
הוא להבחן אצל העשיר, אמר בלבו: אני, בעזרת ה', אצליח 
לפרק את קושייתו העצומה... כשהעשיר הקשה לו את 
קושייתו, השיב לו הבחור: "נחום אשם שלא מדליקים בחלב 
שלו, כיון שכתוב בתורה: 'ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחום', 

ומר שנחום לא רצה לצאת ממצרים יחד עם כל ישראל. ולכן כל
קנסו אותו שלא ידליקו מהחלב שלו..." כששמע העשיר 
"תירוץ גאוני" זה, אמר לו: "אתה ראוי להיות חתני, כיון שהנחת 

 את דעתי ותירצת תירוץ אמיתי, המתקבל על הלב"...
 

 "ולא נחם וגו' פן ינחם העם" )יג, יז(
ראה כמה צריך האדם להתבונן לעשות גדרים והרחקות שלא 
יבוא לידי עבירה, שהנה הקב"ה בעצמו עשה הרחקה, פן יינחם 

 העם. 
 )של"ה הק'(

 

ושבו "פן ינחם העם בראותם מלחמה 
 מצרימה" )יג, יז(

צריך להבין איך יעלה על דעתם לשוב למצרים לקושי השעבוד. 
ויש ליישב על פי מה דאיתא בגמרא )יומא פו:( היכי דמי בעל 
תשובה, מחוי רבי יהודה באותו מקום וכו'. וזה פירוש הכתוב, 
ד"בראותם מלחמה", מרמז כנגד מלחמת היצר, ר"ל שכשיראו 

יניהם, אז יבינו שעדיין לא חזרו בתשובה שעדיין השטן מרקד ב
שלימה, ותשובה צריכה להיות באותו מקום, כנ"ל, וזהו "ושבו", 

 פירוש שירצו לעשות תשובה "מצרימה" דווקא במצרים. 
 )הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע(

 

 "לנחותם הדרך" )יג, כא(
סוב זצ"ל על דרכי הצדיקים משל נאה אמר הרה"ק ר' ברוך מקו

והרשעים בעניני עולם הזה. הנה אדם הולך בקומה זקופה, 
והבהמה הולכת בקומה כפופה, לכן, אדם יכול לראות למרחק 
גדול יותר מאשר הבהמה. כאשר האדם רוכב על בהמה ראייתו 
רחוקה עוד יותר. רוכב על סוס הגיע לשתי דרכים שהן נפרדות 

כך. דרך אחת היתה בתחילתה בתחילתן ומתאחדות אחר 
מלאה רפש וטיט, אולם לאחר כמה פסיעות היא חזרה 
והשתפרה, ואילו הדרך השניה היתה בתחילתה ישרה ורחבה 
כדרך המלך, אולם לאחר מכן היא היתה מלאה עד סופה ברפש 
וטיט. הסוס הרואה לפניו דרך בלתי מתוקנת ובצידה דרך 

הרוכב הרואה למרחוק,  טובה, פונה מיד לדרך הטובה, ולעומתו
יודע כי דרך זו טובה רק בתחילתה, אבל לאחר כמה פסיעות 
אפשר לשקוע בה ברפש, ולכן, הוא מכריח את הסוס שיפנה 
לדרך המתחילה ברפש. חושב הסוס, אוי לי שנמסרתי לרוכב 
סכל ושוטה שאינו רואה את הטיט שבדרך ומכריחני ללכת 

ולה ונקיה. אולם יש בדרך זו, בשעה שלפניו מצויה דרך סל
לדעת שרק הסוס מקוצר ראייתו חושב כך, ואילו אדוניו רואה 
למרחוק, ויודע איזו היא הדרך הטובה באמת. כמו כן אומר 
הרה"ק הנ"ל, זהו ההבדל בין דרכו של הצדיק לדרכו של הרשע 
בעניני העולם הזה. תחילתה של הדרך בעניני עולם הזה היא 

נים הנאה מרובה, ואך סופה היא מישור, אוכלים, שותים ונה
שוחה עמוקה, כי ההולכים בה יפלו ח"ו בגיהנום לבאר שחת 
וטיט היון. הרשע אינו משכיל להבין שסופו ליפול לבור עמוק. 
הוא אינו רואה אלא מה שנמצא לנגד עיניו. לעומתו הצדיק 
רואה למרחוק, ולכן, הוא בוחר בצום ובתפילה, ובשכר כל זאת 

יורש את כל תענוגי העולם הבא לנצח נצחים. באחריתו הוא 
בכל מעשה ומעשה שבא לפני האדם עליו להביט לסופה של 
הדרך, האם היא אמנם תביא אותו לתכלית הנרצית והאמיתית 
או שמא חס וחלילה סופה קוצים וברקנים. אין ללכת שולל 
אחר היופי והנוחות של תחילת הדרך בלבד. באופן זה יצליח 

ל ימיו בדרך ד' ולזכות לכל הטוב הצפון האדם ללכת כ
 )דברי יעקב( לצדיקים. 

 

"דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי 
 החירות" )יד, ב(

לנו דרך טובה וישרה בהתנהגות התורה הקדושה מרמזת ומורה 
מתפלל, שהאדם בעת שיושב ולומד את התורה הק' וכן בעת 

והדבר הוא: שיתיישב בדעתו ובשכלו קודם שיושב ללמוד או 
להתפלל לפני מי הוא עומד כמו שכתוב "דע לפני מי אתה 
עומד" וכן החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם 

וון את לבם להקב"ה, וזהו מה התפילה בכדי להתבונן וכן לכ
: "וישובו ויחנו" דהיינו שהם ישבו בישוב כתובשמרמז לנו ה

הדעת ויעשו חניה בשביל להתבונן קודם שמוציא "לפני פי 
החירות" דמוציא פיו מילות של לימוד או תפלה דישב ויתבונן 

 שומר מצרות נפשו".  ואז יתקיים בו הפסוק "שומר פיו ולשונו
 )אוהב ישראל(
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 וסיפורים ליקוטים 
 שלחב - נפלאים

 
"ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ 

 סגר עליהם במדבר" )יד, ג(
... טוב... לא אכפת לנו... שפרעה יגיד מה שהוא רוצה... אבל 
עם ישראל בעצמם??? מה הם יגידו?? מה יקרה אם עם ישראל 
בעצמם יגידו... רגע... מה קורה פה... אנחנו מסתובבים סביב 

 עצמנו??? 
התשובה היא: עם ישראל בחיים לא יגידו את זה!!!! כי לכתך 
אחרי במדבר בארץ לא זרועה... את עם ישראל כעת לא מעניין 
שום יעד... הם לא הציבו לעצמם שום יעד שלשם הם רוצים 
להגיע... כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו 

אם הקב"ה חוזר אלא לאורו!! אור פניו יתברך זה היעד היחיד... 
 אנחנו חוזרים אחריו.. אין לנו אלא מאור פניו יתברך..

 )אז נדברו(
 

 "ויקח שש מאות רכב בחור" )יד, ז( 
ולמה דוקא שש מאות? וי"ל דהנה כתיב "איכה ירדוף אחד אלף 
ושנים יניסו רבבה" והנה מספר בני ישראל יוצאי מצרים היה 

לרודפם מאה ששים רבוא, לפי זה, היה פרעה צריך כדי 
ועשרים רכבים, והנה במצרים היו בני ישראל פי חמשה 
ד'וחמושים עלו בני ישראל' ופרש"י אחד מחמשה דארבע 
חלקים מתו בשלשת ימי האפילה. אבל פרעה לא ידע מזה ולכן 

 לקח רכב פי חמישה ועולה לחשבון שש מאות רכב. 
 )הגה"ק רבי חיים הכהן רפפורט(

 

 "ויצעקו בני ישראל אל ה׳" )יד, י(
מסופר על הרה״ק רבי פינחס מקאריץ זיע״א שהתפלל תפילת 
ערבית כשליח ציבור, כאשר הגיע לברכת ״שומר עמו ישראל 
לעד״ הוא הרים את קולו וצעק בקול רם. באותה שעה עברה 

נסת אשת הפריץ הגוי, היא שמעה את הצעקה ליד בית הכ
ואמרה: ״כמה צעקה זו אמיתית היא יוצאת מן הלב״ כשסיפרו 

 את הדברים לרבי אמר: ״גם גוי יכול להבחין בדבר אמיתי״.
  

 י("ופרעה הקריב..." )יד, 
שהקריב את ישראל לתשובה )שמות רבה  ?ומהו ופרעה הקריב

כא( חבל! חבל! פרעה הרשע הוא שהיה צריך להיות הגורם 
 לקרב את לבותיהם של ישראל לאביהם שבשמים!

 )אדמו"ר ר' מאיר יחיאל ממוגלניצה(
 

"המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות 
 במדבר" )יד, יא(

פיו לשטן שמא יגרום החטא ובמדרש לעולם אל יפתח אדם 
ויתקיימו לרעה, דור המדבר אמרו לקחתנו למות במדבר וכך 

 נגזר עליהם, במדבר הזה ייתמו ושם ימותו.
 

"אל תיראו התיצבו וראו את ישועת ד' אשר 
 יעשה לכם היום" )יד, יג(

יים משל למה הדבר דומה, אמר המגיד מדובנא זצ"ל: לבן ענ
שנלקח לחתן בביתו של עשיר מופלג. כשפנה החתן לברר על 
אודות חותנו לעתיד, ציינו הכל שיש ברשותו אוסף נדיר של 
אגרטלים וכלי סעודה, קערות וצלחות, סכינים ומזלגות עשויים 
מזהב, משובצים פנינים ומגולפים מעשה אמנות אוצר יקר, 

דוך קם והיה, שאין ערך לשויו, והעין לא תשבע לראותו. השי
והעשיר החליט לערוך את מסיבת הנישואין בביתו, 
בהשתתפות קומץ מוזמנים, כדי להראות לחתנו את כבוד 
עשרו ויקר תפארת גדולתו. הוא הורה לערוך את השולחן 
בכלים היקרים אשר לו, ולהגיש בהם את מעדני הסעודה. אבל 
, כאשר ראה החתן, שהיה כאמור בן עניים ורעב תמיד ללחם

את המעדנים המוגשים לסעודה, לא הבחין האם הצלחת היא 
מזהב או מבדיל, והאם בקצה המזלג קבוע צדף או משובצת 
פנינה. הוא גחן לצלחת ואכל. ככלות ימי המשתה, אמר החתן 
לחותנו: "שמעתי עליך לאמור, כי ברשותך אוסף נדיר של כלי 

. אוכל עשויים מזהב, משובצים ומגולפים מלאכת מחשבת"
אמר לו החותן: "שמעת, הלא הכלים היו למראה עיניך, הרי 
החזקת את המזלג והכף בידך, ואכלת מתוך הצלחת 
המגולפת". ענה החתן הנבוך: "מה אומר ומה אדבר, לא 
הסתכלתי בקנקן, אלא במה שיש בו". והנמשל: הקב"ה אשר 
מלוא כל הארץ כבודו וכוחו וגבורתו מלא עולם, הוציאנו 

חנו לו לעם. והואיל וידע וצפה את כל הנסיונות ממצרים ולק
שיבואו עלינו, הראנו במצרים ועל הים את רוב גבורותיו והמוני 
נסיו. אבל בני ישראל היו כה מבוהלים על הים, שהרי מצרים 
רדפו אחריהם והם נסו מפניהם, ולא היה להם פנאי להתבונן 

לקלוט. סביבם, ולא ישוב הדעת כדי להבין ולהשכיל, לראות ו
אמר משה רבינו לבני ישראל: "אל תיראו, התיצבו וראו את 
ישועת ה' אשר יעשה לכם היום". כלומר, שילטו ברוחכם, 
המנעו מבהלה ופחד, כי היראה מונעת את ההתבוננות השלוה. 
התיצבו בלב בוטח, ועל ידי כך תוכלו לראות ולהתרשם מהמון 

 הניסים ולהתפעל מגבורותיו של הקב"ה. 
 יעקב, הגדת שערי ארמון( )אהל

 

 "ד' ילחם לכם ואתם תחרישון" )יד, יד(
עליכם להילחם "ילחם  -"ד'"  -כאשר הדבר נוגע לכבוד שמים 

אבל "ואתם" כאשר מדובר בענייניכם הפרטיים,  ,לכם"
 )אמרי שפר( רישון". "תח

 

 ' ילחם לכם ואתם תחרישון" )יד, יד(ד"
לא היה עליהם לעשות שום מצוה, כמו בשעת יציאת מצרים 
שהיו צריכים להקריב קרבן פסח כי אם להחריש ולדום. כי 
במקום שיש מסירות נפש למען השי"ת, שם אין עוד צורך 
 במאומה. הכח הזה והזכות הזאת, גדולים הם מכל המעשים

 )אבני נזר( והפעולות. 
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"וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה 

 רכבו ופרשיו אל תוך הים" )יד,כג(
בשעתו, כשבקש פרעה לאבד את ישראל, נאמר: "הבה 
נתחכמה לו" )שמות א, י(, ואמרו בגמרא )סוטה יא ע"א( 
שבקש להתחכם למושיעם של ישראל, לקדוש ברוך הוא. ידע 

ד מידה )סוטה ח ע"ב(, ולפיכך גזר להטביע שמשפטיו מידה כנג
תינוקות ישראל ביאור, משום שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא 

ולא הבין שהקדוש  -שאינו מביא מבול לעולם )בראשית ט, יא( 
ברוך הוא לא צריך להביא עליו מבול להטביעו, אלא הוא יכנס 

 לים סוף מרצונו, ידהר לקראת אובדנו!
יר אחד תמה באזני ה"חפץ חיים" דוגמת מה שמספרים, שגב

זצ"ל: "אומרים שהקדוש ברוך הוא יכול לרושש ולהעשיר ברגע 
אחד. אצלי, איני רואה כיצד: יש לי אחוזות ונחלאות, יש לי בתי 
חרושת ומניות, יש לי השקעות בחוץ לארץ ופקדונות בבנקים. 
בשלבים, שלא נפתח פה חלילה, יתכן. אבל ברגע אחד, כיצד?" 

"חפץ חיים": "טוען אתה שבלתי אפשרי ליטול ממך כל חייך ה
הונך ברגע אחד, ניחא. אבל אפשר ליטול אותך מהונך ברגע 

והגביר החויר. זה, לא עלה בדעתו... פרעה טען  -אחד" 
שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא עוד מבול מים לעולם, 
ולכן מחוסן הוא מפני עונש במדיה כנגד מידה על הטבעת ילדי 

על כך  -ראל ביאור. ניחא, אבל אותך יכול להביא לתוך המים יש
 לא חשב...

 

   "ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת"
 כד( )יד,

שאל ה"פענח רזא", למה כתוב "ויסר את אפן מרכבתיו", הלא 
היה צריך לומר "אופני מרכבותיו", שכן לכל מרכבה יותר מאופן 

 אחד?
את כל אופני  ותרץ, שהענין הוא, שאם היה הקב"ה מסיר

תה קשה כל כך, שכן הן היו מחליקות המרכבות, התוצאה לא הי
על המים, אבל כשגלגל אחד בלבד הוסר, קרטעו המרכבות 
וקפצו והפכו את יושביהן על קרביהן וגרמו להם יסורים קשים 

 מאד.
 

 "וינער ד' את המצרים בתוך הים" )יד, כז(
המצרים שקידשו את ד' על ידי שמתו בענשם, באו תיכף על 
שכרם, וכי מה רוצה יהודי נאמן על סף חייו. שלושה דברים הוא 
מבקש, שיוציא נשמתו בקרב 'מנין' יהודים, ויטבילוהו לטהרה, 
ושיחלקו את ממונו לצדקה. והמצרים זכו בשלשתם. יצאה 

הוטבלו  נשמתם בים סוף במעמד שישים רבוא מישראל, כולם
 בים, וכל כספם וזהבם נפל בידיים כשרות. 

הרה"ק מרדכי חיים מסלונים זיע"א וינער ד' את המצרים בתוך 
הים )יד, כז( מקנא אנכי במצרים. איזה קידוש השם גדול נצמח 
על ידי טביעתם. גם אני הייתי קופץ לים, אם הייתי יודע שבזה 

 יתגדל ויתקדש שמיה רבא. 
 )קדושת לוי(

 )יד, כט(י ישראל הלכו ביבשה בתוך הים""ובנ
״ובני ישראל״, בעיני אנשי מעלה הנקראים ישראל, ״הלכו 
ביבשה״ גם ההליכה ביבשה בכל יום, הוא נס ממש כמו ״בתוך 

  הים״, כי אף הטבע נס הוא....
 )לקוטי שושנה(

 

"וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים" 
 )יד, ל(

ד המצרי שהכה אותו והיה מלמד שכל אחד מישראל הכיר מי
אומר לכלבו אכול אותו מצרי שהכה בי אכול אותו מצרי שלא 
חמל עלי וזה וירא ישראל שכל אחד מישראל ראה את המצרי 

 ששייך לו.
 

 "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" )יד, לא( 
"והבוטח בה' חסד יסובבנו" )תהילים לב, י( את הסיפור הבא 

קבוצת רמאים ונוכלים  סיפר הסבא מנובהרדוק: בוורשא היתה
שפעלה באופנים שונים לרמות אנשים ולקח ת מהם כסף 
במרמה. הם נגשו לאדם תמים וכך הציעו לו: "יש לנו עסקה 
מפתה ורווחית עבורך. יש לנו מכונה המייצרת שטרות 
מזוייפים בצורה מדוייקת. אתה תקבל מאתנו מאה אלף דולר 

לר אמתיים. תוכל מזוייפים ותן לנו בתמורה שלושים אלף דו
אפילו לבדוק בבנק כמה גבוהה רמת הדיוק". על אתר הסכים 
האיש, בדק את דבריהם, והפקיד בבנק את השטרות מידית 
ללא היסוס. לאחר בדיקה זאת, שמח האיש בעסקה. ליתר 
ביטחון, ביקש לבדוק גם אצל חלפן את רמת הדיוק. הכל היה 

הוא נתן להם  לבצע את העסקה.תקין להפליא והוא הסכים 
שלושים אלף דולר אמתיים ונתנו לו בתמורה מאה אלף דולר 
מזוייפים. הוא שמח מאוד והלך לדרכו ועל כתפו התיק הגדוש 
בדולרים. לפתע, נגשו אליו שני שוטרים ועצרו אותו, הם 
ביקשו לבדוק בתיקו ומצאו את השטרות המזוייפים. הוא נבהל 

התיק ורדפו אחריו. הוא וברח כל עוד נפשו בו. הם סגרו את 
ברח במהירות והפסיד את כספו. ומי היו השוטרים? לא 
שוטרים אלא גנבים, חברי הקבוצה. ומה השיגו בכך? שטרות 
אמתיים. השטרות שנתנו לו היו אמתיים. הסיפור הגיע לגדולי 
המוסר שאמרו על כך: איך ייתכן שאותו אדם לא ניסה 

ו שטרות אמתיים"? להכחיש את דברי השוטרים ואמר: "אל
התשובה היא: חוסר אמונה! הנגנב האמין שהשטרות מזוייפים, 

 ולפיכך לא ניסה לטעון כך. 
 מובא בספר אמונה שלמה( -)מפי הרב יגאל בראון 

 

"וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' 
 במצרים וייראו העם את ד'" )יד, לא(

פרעה, את בני ישראל ראו את קשיחות לבו וקשיות ערפו של 
התפתלויותיו, את הפכפכנותו ואת המכות שהביא עליו 
בעקשנותו, ולמדו את הלקח, ויראו את ד'. הם לא אמרו: פרעה 
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הוא מפלצת, שטן בדמות אדם. פרעה הוא רשע, לבו לב אבן. 
אין מביאים ממנו ראיה, אין למדים ממנו גזירה שוה. אין לנו 

רעה אף הוא אדם על עמו מאומה. הם לא אמרו כך, כי ידעו, שפ
חולשותיו ועל הרוע שבו. וכשם שחייב אדם לומר: מתי יגיעו 
מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, כמו כן חייב הוא 

 לפחוד שמא יגיעו מעשיו למעשי פרעה. 
על מי שאינו סבור כך, נשא הגאון הצדיק רבי יהודה ליב חסמן 

פה בגדולי זצ"ל את משלו, משל לתלמיד במכללה לרפואה, שצ
הרופאים, אשר התכנסו סביב גוייתו של נפטר. הלה חלה 
במחלה אנושה, וקיבל תרופה נסיונית. התרופה לא הצילה את 
חייו, יתכן שלא היה בה ממש, יתכן שניתנה במועד מאוחר מדי 
או במינון קטן מדי, ועתה נקבצו סביב גופתו וערכו בה ניתוח. 

לפעול את פעולתה, והנה בשורה. הוברר, שהתרופה החלה 
רישומה ניכר היטב. יש לשנות את המינון, ונשקף סיכוי להדביר 
את המחלה. שאל הסטודנט: "מי היה הנפטר". אמרו לו: "אסיר 
מבית הכלא, שהיה שפוט למאסר עולם". קרא הסטודנט: 
"ומפושע נתעב זה תלמדו לגבי אנשים הגונים וישרים, הלא 

ממנו גזירה שוה". לעגו לו תבושו להביא ממנו ראיה, ללמוד 
והסוהו: "דום, אויל, הלא תדע כי כל בני האדם בכל הארצות, 
ובכל הדורות לבנים ושחורים, צהובים ואדומים שווים הם 
בתכונת גופם ותולדתם, וניתן ללמוד וחובה ללמוד מן הפרט 
על הכלל". הוא הדין לעניינינו, יכול כל אדם להיות כמשה, ויכול 

ל להיות כפרעה. כי זה כמו זה בני אדם היו, כל אדם להבדי
ושניהם מחייבים את כולם. זה ללמוד הימנו ללכת באורחותיו, 

 וזה לברוח מדרכיו כמפני אש. 
 )אור יהל, שערי ארמון(

 

 "אז ישיר משה" )טו, א(
אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה, ומי שמבקש רשות 

דחה  לשיר זה סימן ששירתו לא שלימה עם כל הלב, ולכן ה'
את שירת המלאכים מכיוון שביקשו לשיר כמובא במדרש 
שאמר להם הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה, 
אבל ישראל שירתם הייתה מכל הלב מתוך הודאה ולזה אין 

 מסרבין לעולם.
 

 זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו... )טו, ב(
 צבע )רש"י( זה אלי בכבודו נגלה עליהם והיו מראים אותו בא

סוף ומראים  –משרואים נסים ונפלאות כגון קריעת ים 
באצבע: "זה אלי ואנוהו", זוהי מדריגה גבוהה, גדולה ממנה 
דרגת "אלהי אבי וארוממנהו", כשעובדים את אבינו שבשמים, 
לא מתוך ראיית נסים בלבד אלא מתוך אמונה תמימה בחי 

 )אדמו"ר ר' אהרן מבעלז( עולמים.
 

 " )טו, כב("ויסע משה
בני ישראל רצו להשאר כדי לאסף כסף וזהב, וכשבאו למרה לא 
היה להם מים, כי הקב"ה רצה להראות להם שכסף לא שוה 

כלום, שהרי היה להם הרבה כסף ומכיון שלא היה מים לא יכלו 
 הכסף והזהב שלהם. לחיות, למרות כל

 

 "ויאמר משה וכו' בשמע ה' את תלנתיכם
 אשר אתם מלינים עליו..." )טז, ח(

למה שינה משה ואמר שבני ישראל מתלוננים על ה', הרי 
 ?בפסוק נאמר "וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן"

ויש לומר שבכוונה הסב משה את תלונותיהם על ה', כדי להקל 
על החטא, כי עבירות שבין אדם לחברו קשות מעבירות שבין 

 אדם למקום. 
 גנזנו העתיק בשם ר' איצ'לה מוולוז'ין()מ
 

 "ויאמרו איש אל אחיו מן הוא" )טז, טו(
המן הרי היה מאכל מלאכי השרת, ועל ידו נזדככו גופיהם עד 
שנשתנה צורתם ולא הכירו איש את אחיו, וזהו הכוונה "ויאמרו 

  ?איש אל אחיו מן הוא" היינו מי הוא
 )הרה"ק רבי מנדלי מרימנוב זי"ע(

 

 אמחה את זכר עמלק" )יז, יד( "מחה
כי כרגיל אחרי המחיקה נשאר איזה  ?למה הלשון "מחה אמחה"

רושם, איזה היכר, ואצל עמלק ציוה ה' שגם רושם קל לא ישאר 
 ממנו, שגם זה ימחק.

 )מאוצר החסידות(
 

"וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו 
וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד 

 אחד" )יז, כ( ומזה
וצ״ב אם ידיו של משה היו כבדים לא היה להם רק לתמוך בידיו, 
ומי ביקש זאת מידם שישימו אבן תחתיו לישב עליה, הלא אין 
המדובר כאן מישיבה כלל. ואפ״ל דהנה ניסו אהרן וחור לתמוך 
בידיו בשני הצדדים, אך הרי ידעינן כי משה הי׳ גבוה י׳ אמות, 

ג מלך הבשן, ועל כן לא היו יכולים להגיע כמובא בגמרא אצל עו
לידיו מזה ומזה, ועל כן הוכרחו מקודם להביא כסא שישב משה 
עלי׳ וכשישב משה עצמו עליו, מעצמו הי׳ נמוך יותר, והי׳ 

 באפשרות לתמוך בידיו מזה ומזה...
 )מעם לועז(

 

 "ה' ימלוך לעולם ועד" )טו, יח(
על הים "ה' מלך לעולם אמר רבי יוסי הגלילי: אם אמרו ישראל 

ועד" לא היתה אומה ולשון שולטת עליהם, אלא שאמרו "ה' 
 דהיינו לעתיד לבא. -ימלוך" 

 

 ומבורך שלוםשבת 
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