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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  בשלח )ב(  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  דוד מרדכי שווארץ  שיחי'

מאנסי 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לכבוד הנס בגבול בדרך לארץ

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  שמעון נסונצווייג   שיחי'

וויליאמסבארג  

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

על כל החסדים הנגלים שעשה השי״ת

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  יעקב קנאפלר   שיחי'

יוניאן סיטי 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת נשואי בנו הבה''ח יקותיאל יהודה

חתונה יום ד מלון גלי צאנז בקרית צאנז נתניה

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

מורינו הרב שליט"א   
על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

על הרחמים והחסדים הניסים נגלים 
בדרך הנסיעה חזרה לארץ ישראל

הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  אברהם יעקב ריינער   שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  יחזקאל שרגא בריסק  שיחי'
קרית יואל

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לע"נ הר''ר שלמה בן 

הר''ר משה שמואל ז''ל

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש
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ליקוטים פרשת בשלח

שני מיני גאולות בים סוף

העסוק בעתיד בעת שירת הים

נדרשו לשאלה היסודית שיש בענין קריעת ים סוף, לבאר במה נתייחד אותו ענין  הספה"ק 

שאם כי לכאורה אינו אלא החותם של יציאת מצרים, קבע לדורות יום מקודש לעצמו, ופירשו 

בזה איש איש לפי הילוכו בקדש. וכדי לענות חלקנו בזה, ניצוץ משבעים פנים של תורה שיש 

על דעת הצדיקים לתת בו אותיות, נקדים את מה שיש לדקדק בו בשירת הים. דהנה השירה 

לרדוף  המצרים  כוונת  ועל  המצרים,  על  שהתגאה  ה'  גאות  על  המדברים  בשבחים  נפתחת 

ולהשיג שלל ומה שהיה בסופם בעת שטובעו כאבן במים עזים, כהנה וכהנה ענינים נפלאים 

התרחשה  עתה  שזה  לגאולה  ענין,  של  לגופו  בפשטות  מתייחסים  שבהם,  הנסתרות  שמלבד 

עמהם, מה שעבר ואיך נגאלו וננקם מאויביהם.

ואמנם לאחר כל זה, לאחר סוג השבחים שמתאים לזמן שבו היו נתונים ולמה שעבר עליהם, 

כוננו  מוצאים אנו שאמרו "תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת ה' מקדש אדנ' 

ידיך" )שמות טו, י ז(, דנגעו לפתע בדברים השייכים למה שעתיד להיות. ]וכן מצינו שעל הכתוב 

בפסוק הקודם דרשו בגמרא )סנהדרין צח:( "עד יעבר עמך ה'" - 'זו ביאה ראשונה' )ע"י יהושע(, "עד 

יעבור עם זו קנית" - 'זו ביאה שניה' )בימי עזרא(, דרואים שהיתה להם )בשירתם( התעסקות עם מה 

שיהיה אחרי שיגלו בשנית ושוב יגאלו )בבית שני([.

תחיית המתים והגאולה העתידה

ואם יתעקש המתעקש לומר שאין כאן 'מהלך' של עתיד ]אלא כמה פרטים שהזכירו )שלא צריך 

"לעשות מהם ענין"([, נוסיף ונאמר שלא רק שרואים שבחתימת השירה פתחו כולם ואמרו "ה' ימלך 

לעלם ועד" )שם טו, יח(, דדברו על מלכות השי"ת בגילוי כבוד שמים בעתיד, אלא שאף הפתיחה 

]והשורש[ היתה במלים "אז ישיר", דדרשו חז"ל )סנהדרין צא:( "'שר' לא נאמר אלא 'ישיר', מכאן 

לתחית המתים מן התורה". דחזינן להדיא שבתוך כל השיר והשבח על מה שהיה דברו לא רק 

והעת  המתים  מתחיית  ממש,  והתכלית  מהסוף  אלא  שנין(  אלפי  השית  )שבאמצע  עתידיות  מגאולות 

שיַוַדע לעין כל שה' הוא המלך.



-ד-

בקריעת ים סוף היו שתי בחינות גאולה

יותר, באופן  נפנה להרחיב  נציג תחילה את כלליות הענין ושוב  יקלט המכוון כראוי  ולמען 

שמתוך הדברים יתבהר הנ"ל ]ויתר פרטים שלא הזכרנו[. דיובן דבאמת היו במהלך הגאולה 

ממצרים שתי בחינות. האחת היא מה שיצאו ממצרים בט"ו בניסן, גאולה שכל כולה שייכת 

מלבד  האחרונה,  וזו  סוף.  ים  בקריעת  היא  והשניה  הברזל,  בכור  שהיו  הקודם  הגלות  למצב 

ישראל  ואמרו  אותם  ששעבדו  המצרים  בה  דטבעו  מצרים,  לגאולת  בודאי  היא  ששייכת  מה 

שירה על מפלתם בתשועה גדולה. מלבד זאת יש לה שייכות עם הגאולה העתידה - מלכות ה' 

בשלימות ותחיית המים וכו'. 

והיינו דהא דעסקו אז בשירה הנוגעת לעתיד, לא היה בבחינת דבורים בעלמא של שכל מסוים 

אמנם  דבפיהם  לבא.  דלעתיד  בדוגמא  גאולה  עמהם  התרחשה  כביכול  אלא  להם,  שהתנוצץ 

דברו בלשון עתיד כפי פשטות הגילוי שעתיד להיות, אך לא עשו כן אלא מתוך שאכן התרחש 

עמהם מעין זה, דטעמו על הים מהגאולה העתידה ומתחיית המתים.

היכן הגלות )השניה( הקודמת לגאולה

ולכאורה ישאל השואל איך אפשר לומר שבקריעת ים סוף התרחשה מעין הגאולה העתידה, 

והרי כבר יצאו אז ממצרים ביום טוב של פסח ולא חזרו וגלו שנית. ]והיינו דבשלמא אם היינו 

אומרים שהיתה שם רק התנוצצות בשכל והשגה במה שעתיד להיות לא היה קשה מידי, דאכן 

)אלא שדברו קצת ממה שיהיה אחרי שיבא יום שיגלו ושוב יגאלו  לא גלו שנית וממילא גם לא "חזרו ונגאלו" 

וכו'(. אבל כיון שבאנו לומר ששירת העתיד נבעה ממה שבעומק התרחשה עמהם אז )מלבד גאולת 

"אימה  שם  היתה  איפה  הגלות,  היא  איה  השאלה  נשאלת  דלעתיד,  גאולה  בחינת  גם  מצרים( 

הגלות  )כעין  "ונגאלו"  ממנה  שיצאו  לגביה  לומר  שתוכל  ממצרים(  היציאה  )לאחר  מוקדמת  חשיכה" 

והגאולה שיהיו([.

פשר הקטנות שקדמה לקריעת הים

אלא שבהתבוננות בפסוקים בעין חכמה נראה שאדרבא, הביאור הפנימי הנ"ל הולם את מה 

שהתורה הקדושה מספרת לנו. דהנה בטרם זכו ישראל לישועה הגדולה על הים, כאשר ראו 

את מצרים רודפים אחריהם )עיין רש"י ז"ל(, אמרו אל משה "המבלי אין קברים במצרים לקחתנו 

למות במדבר מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים, הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים 

לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו עבד את מצרים ממתנו במדבר" )שם יד, יא-יב(. 
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ולכאורה יש לתמוה במה שסמוך ונראה לגאולה הנפלאה שיצאו בה מארץ מצרים התגלתה 

אצל ישראל קטנות כזאת, לראות עצמם שוב כבני גלות שמוטב להם להשתעבד למצרים )הגם 

שאמרינן במדרש שהיו כמה כתות וכו' ואפשר לייחס זאת לקבוצה מסוימת, הפשט טעון דרישה, ובפרט שמכל מקום קשה איך היה 

אפילו מיעוט יכול ליפול לכזו קטנות(. 

לעבר  לאחוריהם  לשוב  לעם  רבינו  משה  הורה  כאשר  לכן,  שקודם  אחרי  תגדל  והתמיהה 

ז"ל "להגיד שבחן ששמעו לקול  יד, ד(, דכתב רש"י  )שם  המצרים הרודפים, כתוב "ויעשו כן" 

משה ולא אמרו היאך נתקרב אל רודפינו, אנו צריכים לברוח, אלא אמרו אין לנו אלא דברי 

בן עמרם". דרואים שהתורה מעידה על אמונתם החזקה הראויה לציון בענין זה ממש, דהיו 

מוכנים לעמוד בבטחון כנגד המצרים הבאים לקראתם להלחם, ומהו אם כן פשר השינוי שחל, 

דלפתע התגלתה אצלם קטנות ומרירות וטרוניא.

אך בהנ"ל יובן כך. דבאמת כפי שהתורה מעידה עליהם לא היו ראויים לאותה קטנות, לאותה 

חשכות הדעת שנפלו אליה, ואם כל הנדון היה הגאולה ממצרים אפשר ולא היו נופלים לכך. 

אלא משום שהיה נכון לפניהם הענין של קריעת ים סוף, מה שמלבד היותו החותם של גאולת 

גילוי של הגאולה העתידה, לכך היו צריכים לעבור תחילה חשכות  מצרים היה אמור להיות 

יהיה  זה  דע"י  להיות(,  שעתידים  הגלויות  וכל  הקטנויות  כל  )כנגד  גלות  של  בערך  שהינם  וקטנות  הדעת 

הגילוי של קריעת ים סוף בבחינה של גאולה חדשה ממש, לחקוק בהויה את יסודות הגאולה 

העתידה.

מיתה ותחיה

אף  אלא  העתידה  מהגאולה  שרו  רק  לא  סוף  ים  שבקריעת  נתבאר  אם  דהרי  פלא,  זה  וראה 

הרמז  דכנ"ל  המתים,  תחיית  לגבי  זה  כעין  להמצא  צריך  וגאולה(,  גלות  של  )במהלך  אותה  טעמו 

לגבי הגאולה אמרנו  ובשלמא  ישיר".  לתחיית המתים מונח בראשית השירה שנפתחת ב"אז 

כנ"ל שהיתה שם אכן בחינה של גלות וגאולה, אך היכן היתה שם מיתה ותחיה.

יובן דזהו שהמרמור שהיה ב'גלות' )שקדמה לגאולה על הים( היה מלווה באמירת "המבלי אין  אך 

קברים במצרים לקחתנו למות במדבר וגו'", דלא בכדי אמרו שהינם כמתים שכל השאלה היא 

היכן יקברו. אלא דזה הדבר שיצא מפיהם בא ללמד על בחינה של מיתה ממש שחשו בנפשם 

)דהרגישו עצמם אבודים לגמרי(, דממילא שפיר נופל בענינם ענין "תחיית המתים" שכה נזקקו לו )לשוב 

לחיותם בדעת אמת - "החכמה תחיה בעליה"(. 
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ונמצא אם כן שבעת שהאיר עליהם השי"ת בחיות נפלאה על הים היה גנוז בכך שורש אמיתי 
של מציאות זו, כעין תחיית המתים ממש ]וניחא אם כן שלא שרו על בחינה עתידית שכזו אלא 

מתוך מה שאירע עמם, מה שנחקק שם כשורש[1.

שיר ושירה - דכר ונוק'

והגאולה  מצרים  )גאולת  בחינות  שתי  בחובה  צופנת  הים  ששירת  להבחין  להנ"ל,  רמז  למצא  יש 
היא  מצרים  גאולת  שבעוד  יא(  פסקה  כג  פרשה  )ש"ר  במדרש  דאיתא  חז"ל,  דברי  בהקדים  העתידה(, 

בבחינת נקבה )ד"שירה" לשון נקבה(, הגאולה העתידה תהיה בבחינת דכר - "שיר חדש". 

שאמרו  השירה  בעיקר  אלא  נמצאו  לא  הים  בשירת  הנ"ל  העתידיים  הגילויים  שכל  דתראה 
העם ע"י משה, אבל כאשר מרים והנשים הצדקניות יצאו בריקוד ושירה לא הוזכר אלא ממה 

שהיה בגאולה ממצרים - "שירו לה' כי גאה גאה סוס ורכבו ירה בים".

דבהנ"ל יובן דהשירה של מרים והנשים הצדקניות היתה מכוונת כפי ענינם )נקבות(, לכך לא 
דברו אלא מגאולת מצרים שהיא בבחינת נקבה - "שירה", והיינו אם כן דלא הוזכר בשירתם 

דבר הנוגע לעתיד. מה שאין כן השירה שאמרו העם ע"י משה, דשם נצפן כנ"ל ה"שיר חדש", 

שייכים  שאינם  הגילויים  אותם  מכל  דהזכירו  ממילא  והיינו  לבא,  דלעתיד  זכר  של  הבחינה 

לגאולת מצרים שהיתה, דלא היה זה אלא פועל יוצא של בחינת הגאולה העתידה שטעמו אז 

)ונתנו לה ביטוי מסוים בשירתם(.

לקבל כח ממה שכבר היה

ויש בכל זה לפקוח עינים לגבי הארת החסידות שלא רק שלוקחת כסדר כל פרט ופרט בהויה 
הכל  מקשרת  אלא  פרטית(,  )גאולה  גאלה"  נפשי  אל  "קרבה  יט(  סט,  )תהלים  של  נקודה  בו  ומוצאת 

אורו של משיח, דלכאורה  היחוד השלם,  נב, ח(, הסתכלות של  )ישעיה  בעין"  "עין  לבחינה של 

מנין הכח להתעסק עם דברים שכאלו, והרי טרם  נגאלנו.

והידוע בזה הוא שבבחינת "טועמיה חיים זכו" מקדימים לטעום ב"ערב שבת" ממה שעתיד 
והוא  יז(,  קלב,  )תהלים  למשיחי"  נר  "ערכתי  סוד  יבאו,  שבא  גאולה  של  בחיים  להתחנך  להיות, 

אמת. אך יש בהנ"ל להוסיף נקודה נוספת, לבאר מנין אפשר בכזו פשיטות להתחבר למושגים 

רק  לא  היתה  סוף  ים  שקריעת  לדעת  שהראינו  דאחרי  ולנו.  להם  מה  שלכאורה  "נעתקים" 

1 וברובד פנימי נתבאר במקום אחר שעצם הדבר שנבקע הים בפני ארון יוסף שבקע את ים המלכות כיסוד צדיק היה בבחינת 

תחיית המתים, כאשר היסוד נתגלה כצדיק 'חי' עלמין, ואכמ"ל.
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חתימה לגלות מצרים, אלא גילוי של הגאולה העתידה ותחיית המתים )שבא כנ"ל לאחר 'גלות' שניה(, 

נמצא שאליבא דאמת כבר טעמו כל נשמות ישראל מהגאולה העתידה, טעימה שיש בה ממש. 

כל אימת שיהודי חפץ להתקשר להארת גאולה, כל אימת שחפץ הוא לחיות חיים  דממילא 
אחרים )שהעולם מתמיהים בו "מאין באת ולאין תלך"(, אין יניקתו רק מרשימו בעלמא של אור חוזר ממה 

ולדעת  להאמין  היה,  שכבר  למה  בבהירות  התקשרות  הוא  הדבר  עקר  אלא  להיות.  שעתיד 

שלא בכדי טרח )כביכול( השי"ת לחקוק סמוך ליציאה ממצרים 'גלות' ו'גאולה' נוספים, אם לא 

לכל  אלא  הושרשה,  עצמה שכבר  העתידה  לגאולה  רק  לא  סמיכה  יסוד  להוות  הדבר  שנועד 

יהודי ויהודי שיחפוץ להגאל, לצאת ממאסר עיני הגלות ולהתהלך לפניו ית' בפשטות של "עין 

בעין" - "זה א-לי ואנוהו".

בעתיקא תליא מלתא

ובאמת ניתן להבחין בכל הנ"ל )להכיר שהיתה מונחת בקריעת ים סוף והארתה מהגאולה העתידה( מתוך דברי 
הזהר הקדוש, דעל "מה תצעק אלי וגו'" פתח וביאר: "בעתיקא תליא מלתא" )עיין ח"ב נב:(. דהרי 

איתא בכל הספה"ק שכל התורה שאנו עוסקים בה היום, עם כל רוממותה, אינה אלא בבחינת 

בבחינת  תורה חדשה שהיא  תתגלה  הגאולה  בעת  לבא  לעתיד  אך  היותר(.  )לכל  דאצילות  תורה 

קוצו של יוד, בחינת עתיק, והיא המכונה בספרים תורה דעתיקא סתימאה.

ונמצא אם כן שהגם שבכלליות אין מדברים על השגות דעתיק, דאין הדבר שייך אלא לעתיד 
לבא, מכל מקום בעת שבאו אל הים חפפה עליהם מיד הארת "בעתיקא תליא מלתא", הארת 

"שיר חדש" שכל כולה בחינה של שלימות שבאתגליא ובקביעות לא תהיה אלא לעתיד לבא, 

בעת הגאולה השלימה.

משה צעק על מה שכבר היה והשי"ת היה חפץ להמשיך את מה שטרם נודע

ומלבד שחזינן להדיא את היסוד הנ"ל, דהתגלה אז על הים ערך נעתק לגמרי בסוד הגאולה 
תצעק  ל"מה  סיבה  הוי  תליא מלתא"  "בעתיקא  מדוע  הענין,  גוף  יותר  גם  מתיישב  העתידה, 

לגבי הצרה  היתה  אז  כל תפלתו של משה  דהנה  נצרך להפסיק להתפלל.  להיות משה  אלי", 

חיים  בסכנת  הרי  היו  דנתונים  הסתיימה,  לא  רגע  לאותו  שנכון  מצרים  גלות  לגבי  ה"ישנה", 

כשהמצרים רודפים אחריהם. ונמצא שכפי תפיסתו, כפי מראה עיניו והצרה שהיתה מורגשת, 

הפציר משה בתפילה ורצה להמשיך ישועה שתסיים את הגלות הראשונה, שתהיה החותם של 

גלות מצרים.
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ברם כנ"ל, אחרי שיצאו ידי חובת "גלות שניה" באותה חשכות הדעת שהיתה להם, השי"ת 
היה חפץ להאיר להם דיקא את הגאולה העתידה. וממילא היות ומדובר בהארה נעתקת, במה 

לו "מה  נאמר  )והגאולה( שהיה מתעסק בה משה בתפילתו, לכך  נגזר מהצרה הראשונה  שאינו 

נעתק  סוד  לגמרי,  אחר  ענין  חדש" שהוא  ה"שיר  סוד  מלתא',  תליא  'בעתיקא   - אלי"  תצעק 

בדרגה דלעתיד לבא.

הכוונות הפשוטות באמירת השירה

והנה אין לך יהודי שאינו אומר שירת הים כל יום. דלא רק שנסדר הדבר כחיוב בסדר התפילה, 
את  )?( שכל האומר  בזהר הקדוש  דאיתא  הא  וכגון  הדבר,  חז"ל במעלת  הפליגו  אלא שכבר 

השירה כל יום יזכה לאומרה לעתיד לבא. והיות והתכלית של הכל היא להביא את הדברים לידי 

קיום תורה במחשבה דבור ומעשה )דלא המדרש עקר אלא המעשה(, יש לקחת את כל הנ"ל ולהשליך 

אותו על כוונת האמירה של השירה, מה שיכול כל יהודי לצרף לפי ערכו למה שאומר בפיו.

דהנה האומר את השירה כפי פשטות הבנתו יתכוון להזכיר חסדי השי"ת שעשה ולהלל ולשבח 
וכו'. ואם ישים אל לבו שיש שם גם דבורים על העתיד לבא יכוון על מה שיום אחד נזכה לו. 

ואם יהיה מאלה שזכו להאמין ב"ערכתי נר למשיחי", בכך שאפשר לחיות בבחינה של גאולה 

הנלקחת מהתנוצצות אור חוזר ממה שעתיד לבא, יכוון אולי בכל אמירתו בבחינה של "כימי 

צאתך ארץ מצרים אראנו נפלאות" )מיכה ז, טו(, דיחשוב בלבו שכשם שנגאלנו ממצרים כך )ויותר 

מזה( נגאל לעתיד לבא, בנסים ונפלאות חדשות.

לינוק את בהירות האמונה מפנימיות השירה הנאמרת יום יום

שבו  חלק  אמנם  דיש  יותר.  עמוקה  נקודה  השירה  באמירת  שיש  מבינים  הנ"ל  בכל  ואמנם 
מתכוונים למה שהיה בגאולת מצרים, ולמה שיבא יום ונזכה לו ביתר שאת. אך עקר סוד הדבר, 

מה שהתחדש על הים )וגנוז כנ"ל בשירה(, הוא שכבר זכינו כולנו לבחינה של גאולה דלעתיד לבא, 

כבר טעמנו טעימה שיש בה ממש מהארת "בעתיקא תליא מלתא". 

וממילא כל יהודי החפץ בחיים, כל יהודי שרוצה לקבל כח איתן שיאפשר לו לקחת את כל 
תורת הצדיקים המופלגים )שהיא תורה דמשיח( ולחיות איתה בבהירות האמונה, יש לו לשמוח על 

יום. דכאן כנ"ל גנוז הכח לא רק לינוק מאור  יום  המתנה טובה הגנוזה בשירת הים הנאמרת 

חוזר )בבחינה של חיבור למה שטרם היה(, אלא לדעת בבהירות שמותר וצריך לחיות עם השגות שכאלו, 

עם "גאולות" שכאלו, שהרי כבר היה כן: כבר האירה על כולנו הארת "בעתיקא" )שאפילו תפילת 

שכל  חדש"  ]"שיר  "שיר"  גם  בה  צפון  שהיה  "שירה"  כולנו  אמרנו  וכבר  אותה(,  השיגה  לא  משה 

ענינו תקף הגאולה בדרגא דלעתיד לבא[.
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אין מי שלא שייך לכך

)הארת משיח( מכיר את  ולינוק ממה שפתחו בחירי הצדיקים  כל הרוצה לגשת אל הקדש  והנה 
)מחלישות הדעת  ופעמים שבאמת מבפנים  בגיחוך(  )מאנשים שמקשים  ובאות מבחוץ  הטענות שפעמים 

שאדם מרגיש בעצמו(. דמצד אחד "נשמת שד-י תבינם" )איוב לב, ח( ומרגיש יהודי בנפשו שהנה היא 

הגאולה, באלו הדרכים והעצות שעם כי הינם גנזיא דמלכא, מחוללים פלאות בחייו, מטעימים 

אותו טעם מורגש של טוב אלוקי נפלא שאי אפשר לייחס אלא להארת משיח. 

אך מאידך גיסא מהדהדות שוב ושוב הטענות שאומרות מה לך מתעסק בדברים ערטילאים, 
)כיום( להוריד אותם לחיי מעשה, כל שכן אתה שנראה כמו  נעתקים שאין מי שיכול  בדברים 

שאתה נראה. ואם אעפ"כ ירצה לגשת אל הקדש יאמר האומר )מבפנים או מבחוץ( והרי פלוני שהוא 

אדם גדול בתורה לא זכה למה שאתה מדבר עליו, לא דיבר על השגות כאלו, אז איך אתה )כפי 

שאתה( רוצה לשייך אותם אליך, ועוד כפשטות של חיים וכו'.

ואמנם בהנ"ל מבינים שהמענה לכל זה הוא סוד קריעת ים סוף שלא נתגלה בו מה שנתגלה 
אלא כדי שיהיו הדברים בגדר מה שכבר היה, מה שמשתייך לכל נשמות ישראל שהיו שם - 

ראו והצביעו )"זה א-לי ואנוהו"( ושרו.

ומתיישב שלא בכדי מצינו דיקא לגבי הגילוי שהיה על הים שאמרו חז"ל "ראתה שפחה על 
הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא" )מכילתא בשלח(. דכיון שלא נועדה הארה זו להיות כהתנוצצות 

בעלמא שבאה והלכה, אלא כיסוד שאין לך יהודי )פחות ככל שיהיה( שלא יוכל לסמוך עליו בבאו 

לחיות בטעם גאולה שפותחים הצדיקים, לכך התייחסו חז"ל לטענה המחלישה הנ"ל )והרי פלוני 

'הגדול' לא דבר כך ולא השיג כך( והפריכו אותה במתיקות לשונם. שהרי יחזקאל בן בוזי היה נביא, היה 

ענק בענקים, ומהי לעומתו שפחה פחותה שיצאה ממצרים. 

ואם אעפ"כ "ראתה שפחה על הים" מה שהוא לא ראה, אות הוא על כך שמדרגת "בעתיקא" 
שהינה נעתקת אינה תלויה בכלים שהכין האדם כפי תפיסתו, טובים ככל שיהיו. אלא דכשם 

)עיין תורה  שהשגת השפחה נגזרה מכח משה רבינו שפתח אור הגאולה לכל דורו הנכללים בו 

לט בתרא(, כן נוהג הדבר לדורות בכל יהודי. דע"י שפותח הוא באמירה כנה של "ויאמינו בה' 

ובמשה עבדו", לקשר עצמו לצדיק הדור שיש לו את מפתחות הדעת )תורה דעתיקא סתימאה(, יכול 

חיזוק  אוצרות  ממילא  משם  ולינוק  הנ"ל,  הפנימית  בכוונה  השירה  באמירת  להמשיך  הוא 

ירא לומר ששייכים הם אליו, אלא  לו לא רק לקחת אי אלו דבורים שעד כה היה  שיאפשרו 

לומר "זה א-לי ואנוהו", לחיות בהתנוצצות של "עין בעין", דרגה דגאולה העתידה )שכבר היה 

כדוגמתה על הים(2.

2 והגם שגם יחזקאל הנביא היה מקושר בודאי למשה רבינו, מכל מקום חזינן ההפרש בין מי שהיה בדורו והיה ענף שלו יותר 
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קשה לזווגן כקריעת ים סוף

איתא בגמרא שזווגן של איש ואשה הינו קשה כקריעת ים סוף )עיין סוטה ב.(, ולמדוהו מהכתוב 
"אלקים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות" ]דפירש בו רש"י ז"ל: מושיב יחידים 

ביתה - אדם יחיד ואשה יחידה והוא מזווגם יחד ומיישב מהם בית. מוציא אסירים בכושרות - 

הוציא את ישראל ממצרים בחדש כשר לא חמה ולא צנה, מקיש זיווג יחידים ליציאת מצרים[.

והנה הפירושים בזה כידוע רבו, אך מלבד דקדוקים שאין הזמן לכנוס להם, צריך להבין מנין 
לפרש  היה  אפשר  דלכאורה  סוף,  ים  קריעת  בענין  מתפרש  אסירים"  ש"מוציא  חז"ל  שפטו 

שמתייחס הוא לעיקר היציאה ממצרים שהיתה בט"ו בניסן.

הקושי להכיל הפכים

במה  פנימית  הבנה  ע"י  הדבר  ליישב  ננסה  סלע,  יפוצץ  כפטיש  תורה  שדברי  ובהקדים 
שמפורש בפשטות המאמר, דרואים שהקושי הוא להושיב איש ואשה )שהינם יחידים( בבית אחד. 

דיובן דאיש ואשה )דכר ונוק'( הם כנגד הבחינות הנ"ל של "שיר" )חדש( ו"שירה", גאולה עתידה 

)עתיקא( וגאולה הראשונה, דממילא כפי שנבאר )ע"פ הנ"ל( יש אכן קושי לאחד אותם כאחד. 

כפי שנתבאר בגוף הענין, תוך כדי שהיו ישראל נתונים בתוך צרת מצרים, באותו זמן  דהנה 
שבו היו מצפים עדיין להחלץ לגמרי מהגלות הראשונה, אמר השי"ת למשה שיפסיק להתפלל. 

דאת הים כנ"ל צריך לבקוע בסוד "בעתיקא תליא מלתא", בשיתוף של דרגה דלעתיד לבא. 

יש בנפש לחיות בתנועות כאלו פלאיות מרגע לרגע. דמלבד שצריך  יבין כמה קושי  והמבין 

אמונה ובטחון והשענות על השי"ת, צריך תמימות נפלאה להכיל בה כביכול הפכים. דבעינים 

)בצרה של הגלות הראשונה שהלואי שנגמור איתה(, ולמעשה צריך  רואים שמונחים עדיין איפה שמונחים 

להתחבר עכשיו לגאולה דלעתיד - "דבר אל בני ישראל ויסעו" )עיין תורה קצח קמא(.

ואמור אם כן מעתה שהקושי על הים היה לאחד בין ה"שירה חדשה" )גאולה דנוק'( ל"שיר חדש" 
)גאולה דדכר( שלא רק שהיה צפון שם, אלא שהיו נדרשים לחיות ולהתנהל על פיו, והיינו אם כן 

קושי הזיווג של איש ואשה שהוקש דיקא לשם. ]ובאמת אין כאן רק בחינה של איש ואשה, 

את  תופס  חכמה  כמח  האיש  דבעוד  כפשוטו.  ואשה  איש  של  הזווג  לקושי  השייך  דבר  אלא 

הנקודה הפנימית ורואה את הנולד )הארה גבוהה עתידית(, האשה עסוקה יותר בפרטים, במה שהיה 

באתגליא לבין מי שלא זכה לכך. וממילא יש להקיש להתקשרות לצדיק הדור גם כיום. דככל שיקיים יהודי בעצמו "ויאמינו 

בה' ובמשה עבדו", כן יקבל בעיניו להתחבר בפשטות למה שבאמת כן שייך לו, מה שבעומק כבר טעם ממנו )עם כל נשמות 

ישראל( בעבר.
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ח',  לאור  להתחבר  לה  דקשה  פז.(,  )ב"מ  באורחים"  עיניה  ש"צרה  עוד  ולא  "ישנים"(.  וגאולה  )גלות 

למדרגה נעתקת שטרם באה לגילוי בשבעת ימי הבנין[.

לחיות על הקרקע ולאחוז בעצות דעתיק

"איש  )לזווג  אז  להם  שהיה  הקושי  את  להבין  כדי  השורש  לנקודת  לחזור  צורך  שאין  ותראה 

של  מדרשם  בית  דלת  מפתן  את  שעבר  מי  לכל  ומוכר  שידוע  בדבר  מדובר  אלא  ו"אשה"(, 

משיח  בהארת  סתימאה,  דעתיקא  בתורה  שספוגים  ודרכים  לעצות  אוזן  להטות  הצדיקים, 

היורדת עד לעולם המעשה, לחיות ולקיים הדברים בפשטות. דדי לנו אם נתפוס כדוגמא את 

העובר על המקושר לרבינו ז"ל, את הנדרש ממי שמשים עצמו "כשור לעול וכחמור למשאוי" 

)ע"ז ה:( כלפי הארת עלמא דאתי. דברגע אחד מקיים הוא את מעלת המארי דחושבנא, ובעיני 

הצדיקים שמחדדים את ראייתו רואה כל מה שהיה מעדיף אולי לא לראות, אפילו דקי דקויות 

של חן של שקר, כל שכן שנשבר לבו בקרבו בהיותו רואה כמה רחק מפשטות של קיום תורה, 

כמה דיבר וכו'. 

ואמנם לפתע, הגם שלא זכה עדיין לראות כלל בהטבעת קלי' מצרים בנפשו, נדרש הוא לקיים 

"דבר אל בני ישראל ויסעו". דלא רק שאומרים לו להסיח דעת, אלא שדורשים ממנו להתחבר 

של  נפש  בידידות  שיחתו  ולפרש  ה(,  ח,  )אסתר  בעיניו"  אני  "וטובה  טובות,  נקודות  של  לסוד 

"כאשר ידבר איש אל רעהו" )שמות לג, יא(. ברגע אחד נדרש הוא להשיח את הכאב על מה שהיה 

ישנו, ובמשנהו צריך לחיות בהתקשרות לעלמא דאתי ולחפש רמזים שהשי"ת שולח  ועדיין 

לו, ואיך שלא יהיה להיות בשמחה עצומה וכו'. דכל אלו הדברים מהוים ביטוי מובהק לחיים 

של יחוד קב"ה ושכינתיה. חיים שבהם עם כל הקושי שבכך, נאחזים בתמימות כדי לזווג איש 

ואשה, לחיות "על הקרקע" ויחד עם זאת להיות אוחזים בעתיק, בעצות הנגזרות מפלא עליון.

והבן בכל הנ"ל דלא בכדי לא מפסיק מוהרנ"ת לשנן שוב ושוב את היסוד של "ויאמינו בה' 

ובמשה עבדו", במחשבה דבור ומעשה, בכל עת ולכל אחד. דבאמת אי אפשר אחרת, דרק כך 

אפשר להתחבר אל הסוד הצפון בשירת הים ולהמשיכו כצורת חיים שראויה לכל אחד, לכל 

אשר בשם ישראל יכונה.

*****
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צנצנת המן שנמסרה בידינו לדורות

"ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וגו' ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' 
מלא העמר ממנו למשמרת לדרתיכם למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר וגו'" 

)שמות טז לא-לב(. רש"י ז"ל )ד"ה לדורותיכם(: "בימי ירמיהו, כשהיה ירמיהו מוכיחם למה אין אתם 

עוסקים בתורה, והם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה מהיכן נתפרנס, הוציא להם צנצנת 

המן, אמר להם ה'דור אתם ראו דבר ה'' )ירמיה ב, לא(, 'שמעו' לא נאמר אלא 'ראו', בזה נתפרנסו 

אבותיכם, הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון ליראיו".

הלימוד לדורות

הנה לרוב יקרת יסודות האמונה וההשגחה שיש בדברים אלו ודאי שצריך להרים על נס את 
ינקו ישראל במשך הדורות, להאמין שהשי"ת הוא המפרנס, והרבה  פירושם הפשוט שממנו 

אלו  תורה  במי  להתבונן  קאי. אלא שיש  קושטא  וכו'.  לדאוג  לאדם  לו  ואין  למקום,  שלוחין 

)שאין להם סוף( בהבחנה פנימית נוספת הצפונה בענין המן שהושם בצנצנת בקדש הקדשים ללמד 

לדורות, מה גם שכדלהלן מדובר ביסוד בעבודה הנוגע לכל יהודי.

וקשה להגיש את הדבר כהוויתו באופן שיתקבל בפשטות הראויה, נציג תחילה את  ומאחר 
הענין במלים ספורות ובכלליות, ונשוב לפתוח ולהרחיב ולעטר הדבר באותיות עד כי יתיישב 

המכוון. דיובן דהא דהמן שהוא שורש הפרנסה נמסר לישראל להניחו אצלם למשמרת לדורות, 

בא ללמד שהפרנסה נמצאת כביכול אצלנו, דצריך אמנם להתפלל ולצפות וכו', אבל סוף סוף 

בידינו הדבר. ממילא בתוך הכרה זו צריך לגשת ולהמשיך הדבר.

משל בעני שנגש לשני עשירים

יד מאת  ונאלץ ללכת לבקש מתת  ונפתח במשל בראובן העני הנצרך למזונותיו  יותר,  נבאר 
עשירי העיר. העשיר הראשון שאליו נגש הוא שמעון, אדם שאם כי מפזר הרבה מאד לצדקה, 

מרגיש שמדובר בכסף שלו שהואיל בטובו לתת ממנו לעניים )לקיים מצוות הבורא(. והעשיר השני 

אליו שם פעמיו הוא לוי, אדם שהנתינה הנדיבה שלו נגזרת מהכרה עמוקה שהכסף שלו הוא 

בעצם הכסף של העני שהפקיד אצלו הבורא ית', וכה חדור הוא בהכרה זו עד שמורגש הדבר 

אצל הסובבים אותו. דתראה שבגשת ראובן אל שני עשירים אלו יהיו דבוריו וכל שכן הרגשת 
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נפשו שונים זה מזה. דהרי שמעון הנדיב, אם כי באמת יש לו עין טובה, סוף סוף חש הוא שאת 

כספו שלו הוא נותן, הרגשה שראובן העני מרגיש בה בודאי. 

בהית  מן חבריה  "דאכיל  עצם הבושה של מאן  לבקש, מלבד  ראובן  לפניו  כשיבא  וממילא 
מסתכל ביה" )ירושלמי כלאים מב.(, כל הדבורים שלו והפיוסים שלו יהיו נגזרים מתוך תפיסה של 

מי שצריך להמשיך אצלו מה שלא רק שלא נמצא אצלו אלא לא שייך לו כלל. מה שאין כן 

בבאו אל לוי הנדיב, דאם כי ודאי "תחנונים ידבר רש" )משלי יח, כג( ויבקש בהכנעה ויכיר טובה, 

וכל מהלך  לא תהיה לו ההרגשה של מי שדוחק לקחת את מה שאינו שלו, ממילא תחושתו 

דבוריו ופיוסו יהיו אחרים לגמרי.

אין צורך "להוציא בחוזק"

ועוד בטרם נעמיק בזה יותר, נתחיל להבין ע"פ זה את מה שהתחלנו לבאר לעיל. דהבן דהא 
דנמסר המן לישראל להניחם אצלם למשמרת מבטא שהגם שמבקשים אנו פרנסה ממי שנאמר 

בו "לי הכסף ולי הזהב" )חגי ב, ח(, מכל מקום היות והוא בעצמו צוונו להניח את שורש הפרנסה 

אצלנו, הודיענו בזה שבדוגמת המשל של לוי שמחלק את מה שבעומק שייך מעקרא לעניים, 

כן הוא ענין פרנסתנו הגנוז במן. דצריכים אנו אמנם להתפלל ולהתחנן, אך היינו על מה שמסור 

)במידת מה( בידינו, ממילא אין כאן זרות וניכור - אין כאן הרגשה של "הוצאה בחוזק" של מי 

שבא לאכול את שאינו שייך לו.

מ"ן ומ"ד

עדיין לא היטבנו להגדיר מה הפירוש של לבקש על דבר שמונח אצלנו, ובמה הדבר מתבטא, 
גם  דלכאורה  נוסף,  בדקדוק  ונקדים  זו,  בסוגיא  נוסף  אחד  שלב  נצעד  לכך  להגיע  כדי  אך 

אחרי שנתבארה משמעות מסוימת להיות צנצנת המן נמצאת בידינו, צריך להבין מדוע נצטוו 

להניחה דיקא בקדש הקדשים.

יסודית בענין סדרי ההמשכה שנגזרים תמיד מהעלאת מ"ן  נקודה  נקדים לבאר  זאת  ולהבין 
שקודמת להורדת מ"ד. דהנה הצורה הזו של אתערותא דלתתא הקודמת לאתערותא דלעילא 

היא כה בסיסית, עד שאין לך שום ערך של משפיע ומקבל בבריאה שלא יתנהל באופן שכזה. 

וצריך אם כן להבין במה נתייחד ערך ההתקשרות של דכו"ן שהינם שני חצאי צורה, הצורה 

של התקשרות שהינה המשל המדויק ביותר ליחוד קב"ה ושכינתיה )פירושו: מהו החילוק המהותי בין 

קדש  השירים שהוא  שיר  ונוק' שכל  דכר  לבין הקשר של  הכל,  את  האלו שמקיפות  הבחינות  וכל  וכו'  ומורה  תלמיד  ועשיר,  עני 

הקדשים נבנה עליו(.
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"בטח בה לב בעלה"

יובן כשנעמיד הדבר כנגד המשל הנ"ל. דהנה לעיל כשהשתמשנו במשל, אמרנו שמתוך  אך 
שלוי העשיר מרגיש שהכסף אצלו הוא פקדון, גורם הדבר לכך שראובן העני נגש אליו אחרת, 

נכונה  זו  נדגיש שהרגשה  כעת  אך  אחרת.  ומבקש  שלו  מה שהכסף  במידת  מרגיש  הוא  דגם 

אמנם במידת מה, אך היינו במידת מה בלבד, דאין בה ללמד על קשר אמיתי הדוק בין המשפיע 

למקבל, דסוף סוף ברובד הפשוט נותן העשיר משלו )אלא שיש ענין שידע שזה פקדון אצלו וכו'(.

מה  יא(,  לא,  )משלי  בעלה"  לב  בה  "בטח  שכתוב  מצינו  דשם  דכו"ן,  בהתקשרות  כן  שאין  מה 
שמלמד על הרעיון הנ"ל על אמתתו. והיינו דהיות והאיש אינו משפיע לאשה שהינה נפרדת 

 - ממנו, אלא היסוד לכל ההשפעות הינו היותם מאוחדים באמת, לכך "בטח בה לב בעלה" 

בוטח הוא בה ומוסר לה את הכל. ונפק"מ שכאשר מעלה הנוק' מ"ן אין היא עושה זאת כמי 

שבאה לפניו לקבל מה שאינו שלה, כמי שבאה להמשיך מ"ד שאינו בהכרח שייך לה. אלא 

בידה  שנתן  הגרעין  את  היא  לוקחת  וכו',  אצלה  ומפקיד  אותה  ופוקד  בה  הוא  שבוטח  כיון 

ומכחו נקשרת בו באופן נפלא שכולו אומר יחוד: דמעתה כל הדבורים שידוברו ביניהם יהיו 

בסוד "ראוה מדברת", וכל הבקשות שתבקש מאתו יהיו בגוון של קירוב ונאמנות.

האשה מישירה מבט ומבקשת פעם אחת ובנחת

ובביטוי הפשוט, בעוד שכלפי העשיר, אפילו אם יהיה מדובר בנדיב גדול )שאומר שהכסף הוא לא 
)כשיש  שלו וכו'(, אי אפשר לעני שלא יצטרך לבא בהכנעה ולפייס ולהסביר את עצמו ולפעמים 

הרבה נזקקים( לכפול בקשתו, אצל האשה )כלפי בעלה( אין הדבר כן. דכיון ש"בטח בה לב בעלה", 

)מבלי צורך  וכביכול הפקיד אצלה הכל, באה היא לפניו בפשטות, מסתכלת בעיניו  כיון שפקד 

להשפילם( ומבקשת ממנו פעם אחת ובנחת. די לה בזה לדעת שנשמעו דבריה וודאי תקבל, בידה 

הוא הדבר )"עושה רצון בעלה"(.

השייכות של הפרנסה לבחינת "הלחם אשר הוא אוכל"

והנה שורש הפרנסה שהושם בצנצנת הוא המן שהינו "לחם מן השמים" )שמות טז, ד(, או כפי 
אם  "כי  כשאמרה  שימוש  התורה  בו  שעשתה  במה  דמדובר  הארץ",  מן  "לחם  השתלשלותו 

)בראשית לט, ו(, דכדאיתא בספה"ק למדנו מכאן שהיחוד נקרא לחם או  הלחם אשר הוא אוכל" 

אכילה )וכן כתוב "אכלה ומחתה פיה וגו'"(.

ומלבד גנזיא דמלכא דאיכא בזה, ההבנה הפשוטה הנוגעת לעניננו היא שענין הפרנסה שנוגע 
לבקש  נצרך  להיותו  והבסיסית  הפשוטה  הסיבה  היותו  משום  דיקא  יום,  היום  בחיי  ליהודי 



-טו-    /רנרנתהמנשנמ רהבידינולדורות

תמיד "הטריפני לחם חוקי" )משלי ל, ח(, צופן הוא בחובו את יסוד הקשר בינו לקונו, קשר שאינו 

אלא יחוד )ולא בערך של עשיר ועני(, כאותה אשה שבאה לפני בעלה לדבר ולבקש, דמבין השיטין 

מבחינים בכל הלך הדיבור )וההסתכלות( ש"בטח בה לב בעלה", שמאוחדים הם עד כי חשה היא 

שמסר כבר הדבר בידיה. מתוך כך נגשת, מתוך כך מביטה בו "עין בעין" ופוצה פיה בדיבור 

נעים ובנחת. יודעת היא שאין צורך לצאת מגדרה כדי להמשיך מה שכבר גילה לה באהבתו 

שמסור הוא בידה.

העלאת מ"ן בערך של יחוד

וזהו אם כן שצנצנת המן שנמסרה ביד ישראל לא הונחה אלא בקדש הקדשים, מקום היחוד 

רק  לבטא  הדבר  בא  ולא  דמאחר  ב(.  יא,  ב  )מלכים  המט'"  "חדר  בכתוב  המכונה  וישראל(  קב"ה  )בין 

ערך של עשיר נדיב )המרגיש במידת מה שמה שיש לו הינו של העני(, אלא ללמד ש"בטח בה לב בעלה", 

שישראל מקושרים אתו ית' כאשה שבאה לפני בעלה לבקש מזונה, לכך הונח ה"לחם" בקדש 

הקדשים דיקא, לבטא ערך של יחוד שבו העלאת המ"ן באה אחרי ההכרה שבעומק כבר נמסר 

הדבר, דממילא אין הדבר תלוי אלא ב"דיבור קטן", בפציית פה של מי שיודע שהוא בעצמו 

ה"אשת חיל" שהפקיד אצלה בעלה את שורש הכל ובטח בה - נתן לה צנצנת מן לדורות.

בירור הלימוד מצנצנת המן

בבאינו להתבונן בלימוד היוצא מכאן לכל יהודי, נוציא תחילה מטעות שיכולה ליפול באמור 

עד כה, במה שנתבאר שהביאה לפניו ית' כ"אשת חיל" צופנת בחובה ודאות דקדושה שכיון 

הנוגע  שבכל  לומר  הכוונה  שאין  להדגיש  דיש  הדבר.  בידינו  השורש,  בידינו  נמסר  שכבר 

בידיו,  מסור  דהכל  הרבה,  יקבל  יותר  יבקש  ואם  יקבל,  יבקש  שאם  האדם  מובטח  לפרנסה 

שהרי כבר למדונו חז"ל את מעשהו של רבי אלעזר בן פדת ]שאמר לו השי"ת שבשביל שיהיו 

בשעתא  דמתילדת  "אפשר  מחדש,  ולבוראו  העולם  את  להפוך  צורך  יש  מרווחים  מזונותיו 

למקום"  שלוחין  ד"הרבה  לפרנסתו,  לדאוג  לאדם  אין  שאכן  מלבד  אלא  כה.([.  )תענית  דמזוני" 

)כפי הלימוד הפשוט שלומדים מצנצנת המן(, עקר הדבר שנגענו בו, שמונח בהיות המן גנוז אצלנו בקדש 

הקדשים דיקא, הוא האופן שבו נגשים לבקש ולהתקשר אתו ית' לגבי כל המשכה, לגבי כל 

פרנסת הגוף והנפש, דהכל כנ"ל צריך להיות מתוך הכרה של "אשת חיל", של מי שכבר מסר 

והנהגות  הדיבור  ובצורת  הנפש  הלך  בכל  נפק"מ  יש  דממילא  גנזיו,  מפתחות  את  בעלה  לה 

הקרבה )מלבד עצם הדבר שאפשר להתפלל ולהושע בפרנסה(.
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לב יודע מרת נפשו

בני  מאמינים  ישראל  דהנה  עדינים.  הדברים  כי  בדבר,  אחיזתו  בנפשיה  איניש  יבחן  ומעתה 
מאמינים, וכל אחד כפי שזיכהו השי"ת למד על כח התפילה, השתמש בכח התפילה, ומאמין 

שיש ויש באפשרות האיש הישראלי להיות קורא לאביו שבשמים ונענה. אך במידת מה, יש 

ומתגנבת ללב הרגשה שצריך לבקוע את השמים כדי להמשיך פרנסת הגוף והנפש. והגם שכל 

דברי הספה"ק אמת, דיש אכן מושגים של בקיעת המחיצה וכו' ]וכעין אלו דבורים המורים על 

התאמצות והתחזקות להמשיך דבר בכח[, מכל מקום "לב יודע מרת נפשו", להבין מנין באמת 

נמשך הדבר. דיש ותנועת התפילה בכח אינה נובעת מהכרה במעלת התפילה )או מידיעה שבאופן 

מסוים יש עכשיו קטרוג שצריך להסירו(, אלא מחסרון בהכרה שאכן כן: השי"ת שומע אותי, עומד עלי 

ומצפה לכל הגה שאוציא מפי. ולא רק זה: הקשר שלי אתו ית' הינו כ"אשת חיל", עד כדי כך 

שקיים בי "בטח בה לב בעלה" והניח למעני מעקרא שורש אוצרו בקדש הקדשים.

אשה לא צריכה להפוך עולמות בדברה לנוכח בעלה

שהרי אם לומדים את הדברים בפשטות הראויה )לעובדא ולמעשה( מבינים שכשם שאשה שנגשת 
לבעלה לא צריכה "להפוך עולמות" כדי לבקש ולקבל, אלא יכולה היא להישיר מבט ולבקש 

בלי שום תנועה של דחיקה )שנובעת מאי שייכות(, מבלי שתצטרך לכפול הדברים כדי לדעת שלא 

רק שנשמעו אלא מן הסתם יענו )אם לא שיש סיבה מסוימת שיודע הבעל שלא כדאי וכו'(, כן הדבר לגבי כל 

יהודי שהינו כביכול ה"אשת חיל" שלו ית'.

יבדוק בעצמו האם  ושוב,  וכופל בקשתו שוב  יהודי מפציר  כאשר מוצא את עצמו  וממילא 
מחמת חיבת הקדש נובע הדבר )או מחמת מילוי מנין "ואתחנן"(, או שמא לא ברור לו שנשמעים דבריו, 

)נקטנו  - "להוציא" הפרנסה מן "השמים" ולהביאה אצלו  שראוי הוא לפעול דבר גדול שכזה 

דוגמאות כדי לשבר את האוזן ולבאר הנקודה, אך המבין יבין שמדובר בדבר המסור ללב שבטוייו הדקים יכולים להשתנות מאדם 

לאדם(.

להזכר בצנצנת המן

ומכל מקום על זה ועל כיוצא בזה נאמר "קח צנצנת אחת ותן שמה והנח אתו וכו' לדרתיכם", 
לעמוד למשמרת לכל יהודי באשר הוא. דכל אימת שמתרופפת האמונה הדקה, אותה אמונה 

שאמורה להניח דעת הנוק' בבואה לבקש ביודעה ש"בטח בה לב בעלה", נזכרים בצנצנת המן 

שהונחה בקדש הקדשים, במקום שמרמז כנ"ל על כל מהות הקשר. דזה הדבר אמור להעמיד 

לדעת  ומבקש,  ובא  קונו  עם  מתקשר  יהודי  שמתוכו  הפרנסה  ענין  כל  את  הנכון  צביונו  על 

בידינו  מסר  דכבר  באוצרותינו,  וספון  חתום  הדבר  שורש  השמים",  מן  "לחם  כתוב  כי  שאם 
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רק  לא  הפרנסה.  על  לדאוג  אין  ממילא  הקדש,  חיבת  במקום  להניחו  וצוונו  המן  את  השי"ת 

מצד השאלה אם תהיה ומנין, אלא מצד מהות הדבר. דצריך הדבר להמשך בנעימות, בנחת, 

בבטחה, בודאות של "אשת חיל" שלא צריכה לדאוג ולהצטער ולחשוש ולבא כמי שדוחקת 

לחטוף את שאין ראוי לה.

קשין מזונותיו של אדם

והנה יש להקשות על כל זה ממאמרם ז"ל, דאיתא בגמרא "קשין מזונותיו של אדם כקריעת 
ים סוף וכו'" )פסחים ק יח.(, וכתב רשב"ם ז"ל: "כלומר נס גדול עושה לו הקב"ה למי שנותן לו 

מזונות כאשר עשה לישראל שקרע להם ים סוף ונפקא מיניה למיבעי רחמי". ובזהר הקדוש 

)תרומה קע:( ביאר קושי המזונות שהוקש לקריעת ים סוף שהינו משום קטרוג המתעורר על האדם 

מצד מעשיו. דכמו שבעת שרצה השי"ת לבקוע את הים היה קטרוג שכולם חייבים, מה שגרם 

כביכול לקושי מצדו ית' שהוזקק לעשות חסד לפנים משורת הדין, כן הוא בענין מזונותיו של 

אדם, דכאשר אינו ראוי יש קטרוג וצריך להמשיך לו מזונו למרות שאינו ראוי, דכביכול יש 

בזה קושי כלפי מעלה )דהשי"ת הוא מלך אוהב צדקה ומשפט(. ומכל זה נראה לכאורה דלא ככל הנ"ל, 

דמשמע שלא רק שהמזונות אינם מסורים ביד האדם, אלא שכביכול יש קושי לתת לו בהיותו 

בלתי ראוי, דאין זה מצטייר כלל כאותה אשה שבאה בודאות דקדושה לבקש, כאותה "אשת 

חיל" שלא תעמוד לפני בעלה ]הזן אותה[ למשפט המזונות כל אימת שתפצה פה.

"הנני ממטיר לכם לחם" - שלכם הוא

הייטב  הנפלאים של  דבריו  נביא  להפליא,  הוא  מיושב  ולהראות שאדרבא,  הדבר  ולהמתיק 
להצמד  מבלי  לדרכינו,  שנוטה  מה  את  הקדושים  מדבריו  שנלמד  להדגיש  ]ונקדים  זי"ע  לב 

]כו,  בעתם  גשמיכם  ונתתי  וגו'  תלכו  בחקתי  "אם  לשונו:  וזה  שלו[,  המסוים  למהלך  לגמרי 

ג-ד[. גשמים הוה ליה לומר, מה זה אמר גשמיכם. ועל דרך פשוט יאמר בזכותכם, לא גשם 

נדבות, ועל דרך זה יאמר )שמות טז, ד( הנני ממטיר לכם לחם וגו', בזכותכם, וכמו שאמרו ריש 

פרק קמא דתענית )ט.( מן בזכות משה כו'. 

אבל עוד נראה לי בזה על דרך דרוש, והוא כי אמרו חז"ל )פסחים קיח.( קשין מזונותיו של אדם 
כקריעת ים סוף, ומבואר בזוהר בשלח נ"ב ב' ותרומה ק"ע ב' דהדבר הקשה הוא מכה קטרוג 

של המשטינים, כמו שהיה בקריעת ים סוף, כי קשה קמי קודשא בריך הוא לעבור על שורת 

הדין, עיי"ש. ואם כן, להשתיקם מזעפם היה צריך להביא את האדם לידי נסיון. ואם כי תוכן 

לבות ה' )משלי כא, ב(, ולא נכחד ממנו כל דבר גם בטרם היותו, ולפניו גלוי כל תעלומות לב אדם 

כי הוא כדאי להמציא לו פרנסתו, אבל מלך במשפט יעמיד ארץ )שם כט, ד(, וכלום יש אב שמעיד 
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על בנו )עבודה זרה ג.(, לכן עליו להביא ראיה על ידי נסיון כדאשכחן במדרש רבה וכו'. וחלילה 

לעכב מזונותיו של אדם מחמת קטרוג עד אחר נסיון, כי הרי אנו מבקשים בכל יום )ברכות השחר( 

אין  מעלה  של  פמליא  קמי  ספק  בגדר  הוא  אם  אפילו  נסיון,  ובלעדי  נסיון.  לידי  תביאנו  אל 

להוציא מזונות מספיקא. 

עשיר,  פועל  לענין  )ע"א(  י"ב  דף  קמא  פרק  מציעא  בבבא  שאמרו  דרך  על  לזה  העצה  אבל 
דקיימא לן כרבי יוסי דאמר ילקט בנו אחריו, דמפני תקנת עניים עשו שאינו זוכה כזוכה. ואם 

זוכה  שאינו  לאדם  לעשות  פיו  במאמר  שבידו  יתברך  להבורא  שכן  כל  לחכמים,  זה  כח  יש 

בו  זכה  שכבר  וכיון  קנין,  עצמו  הוא  שדבורו  יתברך,  באמירתו  הנקנים  הדברים  והן  כזוכה. 

תו אין להוציא מידו מספק, ובזה נשתק מדת הדין. וזהו שאמר הנני ממטיר "לכם" לחם מן 

וברשותכם הוא, על  יתברך,  בידו  בו, אלא שהוא בפקדון  זכיתם  השמים, שלכם הוא, שכבר 

כן ויצא העם "ולקטו" וגו', למען אנסנו הילך בתורתי אם לא, כלומר אם כי מכח שורת הדין 

היה צריך שאנסנו הילך וגו' להראות טובו להמסטינים, אבל אחר שנתתיו לכם מכבר, אין כאן 

קטרוג על פי שורת הדין, דמספיקא לא מפקינן ממי שמוחזק בו, ע"כ דבריו הקדושים.

הקטרוג משתלשל ומתגלה בנפש האדם

והנה הייטב לב דקדק בלשון "גשמיכם" ו"ממטיר לכם לחם", דמתוך כך פירש שמורה הדבר 
על כך שהמזונות כבר נמסרו בידינו. אך בעוד שהוא פירש שסיבת הדבר היא 'עשו את שאינו 

יש  וכו',  מספק  מוציאים  לא  המוחזקות  גדרי  ע"פ  היא ששוב  הדבר  ושתועלת  כזוכה',  זוכה 

להשתמש ביסוד הדברים ולפרשו ע"פ הנ"ל.

ולהבין נקדים לבאר פרט אחד בענין המושג קטרוג. דיש לדעת שאם כי יש אכן את השורש 
פעמים  מקום  מכל  משטינים(,  יש  זכות  מליצי  מלאכים  שכנגד  )או  מקטרגת  הדין  מידת  שבו  בעליונים 

שמשתלשל הדבר ומתגלה באדם עצמו, באופן שביטוי הדבר יהיה שהוא בעצמו "יקטרג על 

עצמו", הוי אומר ירגיש מרוחק ואינו ראוי, יהיה נתון במאסר הקטנות שהיא עצמה דין )ומעוררת 

דין(. ]וכדוגמא נציין את הקטרוג השורשי שקטרגו המלאכים על בריאת האדם באומרם "מה 

אנוש כי תזכרנו", וכן את שקטרגו לגבי נתינת התורה לישראל, דנתבאר במקום אחר שקטרוג 

זה עצמו הוא החוזר ונשנה פעמים רבות בנפשו של אדם )בפתחו של יום( כאשר "נברא מחדש", 

דמרגיש הוא חלישות דעת ואין לו חיות להתחיל, וכן על זה הדרך לפני כל פרצוף חדש, לפני 

כל "קבלת תורה", דקודם לה בנפשו צמצום שבו הוא עצמו רואה עצמו כאינו ראוי, מחזק את 

הקטרוג[.
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הרי  ובמחשבתו,  נפשו  בתנועות  ותחתונים  עליונים  מניע  כמרכבה  הישראלי  שאיש  והיות 
שהנפק"מ בהבנה הנ"ל במהות הקטרוג, היא שפעמים והמיתוק אינו אלא אצל האדם עצמו, 

באופן שכאשר ידע ש"בפיך ובלבבך לעשותו", ויפלס דרכו בבהירות האמונה ועצת הצדיקים 

יוסר הקטרוג  יומתק הדבר,  גופא  בין מסכי השוא שמטשטשים האמת לאמיתה בנפשו, בזה 

למעלה ולמטה.

ההמתקה של קושי המזונות ע"י שמעוררים היותנו ה"אשת חיל"

ונשליך את הדברים לעניננו, דאמרנו לעיל שיש קושי במזונותיו של אדם, דיש קטרוג האומר 
במה  אך  הנ"ל.  ככל  שלא  לכאורה  שמראה  מה  שנראה[,  כמו  ]כשנראה  לו  לתת  ראוי  שאין 

שנתבאר בסמוך יתיישב היטב. דיובן שאמנם "לא יצדק לפניך כל חי", ולא חסרו טענות שונות 

קטן  מרגיש  כי  עד  אדם  של  בנפשו  הדבר  כשמתלבש  שכן  כל  וזכאותו,  האדם  על  ומשונות 

ומרוחק וכו'. אך כל זה הוא כל זמן שלא מעוררים את הסוד של "אשת חיל עטרת בעלה", כל 

זמן שלא מגלים שה"בעל" מסר בידינו כבר את שורש המזונות ונתנו בלב בוטח בחדר היחוד - 

"ותן שמה מלא העמר מן וגו'".

לסור מטשטוש האמונה

וזהו שההסרה של קושי הקטרוג הנ"ל הינה ע"י אומרו יתעלה "ונתתי גשמיכם בעתם", ו"הנני 
ממטיר לכם לחם מן השמים", מה שמדגיש כנ"ל שכבר נמסר הדבר בידינו. דע"פ הנ"ל אין 

זוכה  )שעשו בה את שאינו  צריך לפרשו בענין שחורג מהפשטות, כדבר שהינו בגדר תקנה מיוחדת 

של  הנ"ל  הסוד  כנגד  המכוונת  היא  היא  דיקא(  )לכם  לכם"  נותן  "הנני  של  האמירה  אלא  כזוכה(. 

שימת המן מעקרא בקדש הקדשים, דממילא מכחה אכן סר יהודי מטשטוש האמונה בנפשו, 

מהקטרוג שמתלבש ברעיונותיו, ונגש אליו ית' בנעימות ובודאות, כאותה "אשת חיל" שאין 

שייך בה משא ומתן אם ראויה אם לאו, ואין לה אלא לבקש ממי שבוטח בה, ממי שכבר מסר 

בידה את הכל וגילה לה שמצפה הוא למוצא פיה, לתת ולחזור ולתת וכו'.

משה "הוא הלחם"

איתא בגמרא )תענית ט.( שהבאר היתה בזכות מרים, ענני הכבוד בזכות אהרן והמן בזכות משה 
צפונותיו  וכדרכו בקדש חשף  זה  בענין  ז"ל, כשדיבר  ורבינו  חזרו מכח משה(.  והמן  )וכשנסתלקו הבאר 

כלול  שהיה  ומשה  וכו'  יעקב  בחינת  זה  "ומן  כך:  כתב  הקדש,  מקראי  על  הדבר  בהסמיכו 

באבות נאמר בו וכו' וכתיב ביה 'ויאמר משה אליהם הוא הלחם', 'הוא' דיקא, קאי על משה 
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שאהרן  נאמר  שלא  שבעוד  וראה  דדוק  קמא(.  נח  )תורה  ע"כ  וכו'",  המן  אכלו  שבזכותו  בעצמו 

הוא הענן ומרים היא הבאר, אלא שהיו אלה הדברים בזכותם, בענין השייכות של משה למן 

אומרים ש"הוא הלחם", דכביכול לא מדובר רק בדבר מבחוץ שהינו בזכותו, אלא בו בעצמו - 

"קאי על משה בעצמו".

המן כלול בעצמיותו

בטרם נוסיף בזה דברים נבין כבר מקופיא כמה הולם הדבר את היסוד הנ"ל. דאין לך  ועוד 
שלו  המעשי  שהביטוי  מה  בידינו,  נמסר  המן(  )צנצנת  הפרנסה  שורש  להיות  יותר  מובהק  סימן 

כנ"ל הוא שאין באים להתפלל על הדבר כמי שרוצה להמשיך בחזקה דבר שחוצה לו )"בשמים"(, 

מאשר האמירה שמשה כצדיק הדור ]שכולל כל הנשמות[ "הוא הלחם", דכביכול גנוז הדבר 

בעצמיותו.

השפלות של משה מונחת בכל איבר ואיבר

והדברים נפלאים עוד יותר. דהנה רבינו ז"ל האריך בענין החיים הנצחיים של היהודי, וביאר 
שמה שיקום בתחיה אצל כל אחד, החלק הנצחי שלו, אינו אלא השפלות שלו שהיא בבחינת 

משה. ובתוך הדברים כתב כך: "כי דע שיש בכל אחד ואחד מישראל בחינת השפלות של משה 

בכל איבר ואיבר וזה זכו ישראל במעמד הר סיני שאז המשיך משה השפלות שלו בכל אחד 

ואחד מישראל, בכל איבר ואיבר וכו'", ע"כ )תורה עב תנינא(.

כאן יש להבחין בנקודה יוצאת דופן שמבדילה את משה רבינו משאר צדיקים. דתראה  דגם 
או  נר  לו  להדליק  )כגון  מ"ן  להעלות  צריך  אזי  מסוים,  צדיק  הארה של  להמשיך  כשרוצים  שבד"כ 

)ומחולל  ללמוד תורתו וכו'( כדי להמשיך אותו, דבמידת מה יש בזה ערך של משהו שנוסף מבחוץ 

שינוי(. מה שאין כן במשה. דכאשר מדברים על התקשרות לצדיקים המופלגים, ליחידי הדורות 

שהם בבחינת רעיא מהימנא, אין צריך אלא לעשות משהו כדי להחיות את מה שבעומק כבר 

נמצא מעקרא, דמשה מונח הרי בכל איבר ואיבר.

וחיי עולם נטע בתוכנו

בתוכנו".  נטע  עולם  "וחיי  בה  שנאמר  התורה  את  ומסר  שקיבל  הוא  רבינו  שמשה  גם  וזהו 
דהרי לאור הנ"ל המלים "נטע בתוכנו" מקבלים משמעות פנימית הנוגעת לכל ההתייחסות של 

יהודי לתורה. ד"נטע בתוכנו" משמע שכבר נטע בנו השי"ת שורש התורה מעקרא, חקק הדבר 
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במהותינו, דזהו הגילו הראוי לפרנסת הנשמה שנגשים אליה כאשת חיל ששייכת לדבר, כמי 

שמשה חקוק ברמ"ח איבריו. וממילא חובר הדבר להנ"ל, דמשה דיקא הוא שמביא את המן, 

דהוא ורק הוא יכול לפתוח בפני נשמות ישראל את הסוד של המן שכבר נמסר בידם, שנאמר 

"אשת  של  יחוד  הרגשת  מתוך  השי"ת  אל  גישה  של  חיים  צורת  על  לאות  הלחם",  "הוא  בו 

חיל", הן בפרנסת הגוף והן בפרנסת הנשמה, דבאמת הכל אחד3.

3 וזהו חיי עולם דיקא, בחינת השפלות שהיא הנצחית. וזהו שלפני שכתוב "ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת מן ותן שמה וגו'", 

הסוד של היות הדבר נמסר בידינו מעקרא, כתוב בפרשה "שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקמו ביום השביעי". דכדאיתא 

בתורה יד קמא "שבו איש תחתיו" מדבר מתכלית השפלות, והיינו בהנ"ל סוד החיים הנצחיים שנטע ה' בקרבנו, ממילא אין 

צריך לצאת ולבקש באופן של דחיקה - "אל יצא איש ממקומו וגו'", ואכמ"ל.


