
 
 

 הרב אהרן היינעמאנן שליט"א
 

   מא  קאםמ קממנמאאםיםקואםמ ונא םאה

   שם שם לו חק ומשפט, ושם נסהו. )טו, כג(

פירש"י, "במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם, "שבת" ופרה אדומה 
 ודינין". 

)הל' ערב שבת, סי' א( הקשה, הלא כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני  אור זרוע"ב"
נאמרה גם לבני נח )סנהדרין נט, א(, וא"כ יוצא דגויים מוזהרים על השבת, והא קיי"ל "גוי 

דבודאי   ומתרץ,  מיתה".  חייב  שבתשששבת  שאמרו   הלכות  ומה  סיני,  עד  נאמרו  לא 
 ". סתם ולא ביאר כוונתו, וצ"ב. לסימן מילתא בעלמא איתמרשבמרה נצטוו על השבת "

איפקוד  "אשבת  ומשני  בשבת,  מרפידים  נסעו  איך  מקשה  ב(  )פז,  שבת  בגמ'  והנה 
אתחומין לא איפקוד", ולחד מ"ד אתחומין נמי איפקוד. הרי מבואר בגמ' להדיא דנצטוו 

 גם על הלכות שבת ממרה, וקשה על האור זרוע.

אמר  המן בשבת,  העם ללקוט  מן  כשיצאו  כט(,  טז,  )להלן  הפרשה  דבהמשך  עוד קשה, 
על  נצטוו  שכבר  מבואר  הרי  ותורותי",  מצותי  לשמור  מאנתם  אנה  "עד  למשה  הקב"ה 

 הלכותיה, וא"כ קשה על האו"ז, דאם עדיין לא נצטוו, למה אמר "מאנתם לשמור מצותי".

" וז"ל:  כאן שכתב  דברי הרמב"ן  נראה ע"פ  רשוביאור הדברים  'שאמר פרשיות "ולשון  י 
שיתעסקו בהם' משמע שהודיעם החוקים ההם ולימד אותם: 'עתיד הקב"ה לצוות אתכם 
אם  ולדעת  במצות,  להרגילם  זה  והיה  התורה.  את  אבינו  אברהם  שלמד  הדרך  על  בכך', 

 ", עכ"ל.יקבלו עליהם בשמחה וטוב לבב, והוא הנסיון שאמר 'ושם נסהו'

בדיניה, בכדי   לעסוקהלכותיה, אלא    לקייםהיינו דכשנצטוו על השבת במרה, לא נצטוו  
וכן מדייק ה" סופר"  שיתרגלו במצות השבת.  )פז, ב( מלשון רש"י חתם  בחי' למס' שבת 

"שיתעסקו בהם", שלא נצטוו על קיום ההלכות, אלא לעסוק בהם. וכן מטו משמיה דמרן 
 זצ"ל.  הגרי"ז מבריסק

מאז  שכבר  דהיינו  נראה  בה,  "להתעסק"  בכדי  במרה  השבת  להם  שניתן  הדברים  וגדר 
" )שבת י, ב(, אלא שלא נתחייבו בקיום מתנה טובה שיש לי בית גנזי ושבת שמהקיבלו ה"

יובן היטב דברי השי"ת למשה "עד אנה   לשמור   מאנתםמצוותיה בפועל עד סיני. ובזה 
השבתוגו',   את  לכם  נתן  ה'  כי  לכם ראו  הי'  כזו,  טובה  מתנה  לכם  נתן  ה'  אם  דהיינו    ,"

 לקיימו ברצון ובשמחה, ולא למאן בה. 

יבינו  האם  לסימן  ר"ל  בעלמא",  מילתא  "לסימן  נצטוו  שבמרה  האו"ז  דברי  ביאור  וזה 
בשכלם שמתנה טובה מאת ה' היא, ובודאי ראוי לשמרה בכל פרטיה, או לא. ו'אז מסיני 
נצטוו צווי פעליה כראוי', שמסיני נצטוו לקיימה ע"פ דין, ועד אז לא נתחייבו רק מחמת 

 הבנת שכלם שהיא מתנה חשובה. 

והגמ' בשבת דדן אם כבר אפקדו אתחומין במרה, אין הכוונה שכבר נאסר עליהם לצאת 
אז  מן התחום מעיקר הדין, אלא ר"ל דאם כבר נצטוו להתעסק ולהתרגל בהל' תחומין, 

 
 

 

ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי 
 )יג, יז(קרוב הוא. 

' במכילתא:  הוא'איתא  שאמר   קרוב  הדבר 
' למשה  ממצרים הקב"ה  העם  את  בהוציאך 

האלקים' את  לשוב ,  תעבדון  הדרך  קרוב 
 .למצרים

חכמה"מבאר   הקב"ה ה"משך  היה  שאם   :
מכניסם לארץ ישראל תיכף ומיד, כשעוד לא 
נטהרו משיקוצי מצרים ותועבותם, אז כשהיו 
היה  והאמורי,  הכנעני  אלילי  תועבות  רואים 

להיסודות של   לשובשח"ו יתנו לב   קרוב הדבר
 והבליהם.  מצריםחרטומי 

שנה,  ארבעים  במדבר  הקב"ה  סיבבם  לכך 
לילה,  אש  ובעמוד  יומם  ענן  בעמוד  והנחם 
הזמן,  אותו  כל  הק'  השכינה  עם  ונתבודדו 
ונתקיים  מליבם,  ע"ז  שורש  כל  נעקר  ובזה 

יב(   לב,  )דברים  ינחנו  בהם  בדד  ואין   -"ה' 
א נכר-עמו  להיות ל  ונתקדשו  נזדככו  ואז   ,"

לחשוש  בלי  ישראל,  לארץ  ליכנס  ראויים 
 שמא ישובו ח"ו לתועבות מצרים. 

 

 יג, כא()ללכת יומם ולילה. 

בחיי "מרוב   רבינו  הפשט:  דרך  על  מפרש 
ביום  התורה  לקבל  וזריזותם  חפצם 

מצרים[,   ]ליציאת  ממהרים החמישים  היו 
, לא כשאר והיו הולכים ביום ובלילה את דרכם

 הולכי דרך שהם יגעים ביום ונחים בלילה". 

שלעזינגער מנמק    -עפי"ז   דוד  ישראל  הג"ר 
ישראל   -  שליט"א למנהג  חדש  טעם  י"ל 

זכר  שנעורים כל הלילה בליל חג מתן תורה, 
שהיו  במדבר  ישראל  בני  של  לזריזותם 
מתוך  מרגוע,  בלי  ובלילה  ביום  הולכים 

 .תשוקתם העזה להגיע לקבלת התורה

 המשך בעמוד שני
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 המשך בעמוד שני



עדת  קהל  כל  היו  לא  בודאי 
יוצאים  בהמוניהם  ישראל 
השבת,  יום  בעצם  מהתחום 
חלק  גם  להם  ניתן  וכבר  דהיות 
והראם  השבת,  "מתנת"  של  זה 
אף  זה,  ענין  חשיבות  הקב"ה 
היו  בודאי  בה  מחוייבין  דאינם 

 נזהרים בה.

ומעשה שאירע בביהכנ"ס שבעיר 
רוסיא   "פעטערבורג" בירת 

שם  שהתקבצו  הצאר,  בתקופת 
העובדים  העשירים  היהודים 
ביום  הרוסית.  הממשלה  בשביל 
כנהוג,  המצוות  שם  מכרו  כפור 
לנעילה,  "פתיחה"  וכשמכרו 
מאות  בחמש  המכירה  התחילה 
וכך  רובל כראוי לעשירים כאלו, 
עד  ומעלים  מעלים  היו 
המפורסם  גינזבורג"  שה"בארון 
בעשירותו הציע סכום עצום של 
זאת  מששמע  רובל.  אלפיים 
הוסיף  פולאק"  ה"בארון 
רובל,  מאות  וחמש  לאלפיים 
אלפי  מאות  כיום  השוה  ]סכום 
לבארון  כשהודיעו  דולר...[. 
פולאק שזכה ב"פתיחה דנעילה", 
"מהי  לצדו:  היושב  לשכנו  שאל 
שכנו:  תמה  דנעילה?",  פתיחה 
כזה,  עצום  סכום  נותן  "אתה 
השיב  זה!?"  מה  יודע  ואינך 

" גינזבורג הבארון:  הבארון  אם 
זה  עבור  לשלם  שכדאי  הבין 

רובל   יודע סחורה   –אלפיים  הוא 
גם  לשלם  ששוה  וודאי  מהי, 

מאות וחמש  עכשיו אלפיים   .
 תגיד לי מה זה פתיחה דנעילה"...  

אנו  השבת  יום  בתפילת 
אלקינו מכריזים:   ה'  נתתו  ולא 

ישראל  לעמך  כי  הארצות,  לגויי 
באהבה"! ה'   "נתתו  והנחילנו 

שבת  וברצון"  "באהבה  אלקינו 
גודל   קדשך! להכיר  עלינו  כמה 

על  ולעטרה  זה,  יום  חשיבות 
ראשינו ככתר מלא אבנים טובות 
לנו  היא  שבאמת  ומרגליות, 

 .תפארתלעטרת 

 )יד, י(וייראו מאד, ויצעקו בני ישראל אל ה'. 

ויצעקו   אברהם   -פירש"י:  אבותם,  אומנות  תפשו 
 יצחק ויעקב.

ע"פ  המקראות  לפרש  רש"י  של  דרכו  ולכאורה 
 פשוטם, ומה בא לפרש כאן. 

ע"פ מעשה   מרן המשגיח רבי ירוחם זצוק"לומבאר  
ובאו  "מיר",  בעיר  גדולה  שריפה  כשהיתה  שאירע 
הדליקה,  לכבות  הסמוכות  העיירות  מכל  כבאים 
בתוך  הנוראה.  האש  על  להתגבר  יכלו  לא  אבל 
ידוע  שהיה  אחד  יהודי  איש  שם  עבר  המהומה 

"אה! ככופר ואינו מאמין כלל, פתח את פיו ואמר:  
אם  שלו!  הכבאות  את  שולח  היה  הרבש"ע  אם 

 הרבש"ע היה שולח שפך של גשם מן השמים!".

הרי שאפילו יהודי שהוא רחוק מן האמונה בתכלית 
נקודת   – בו  נתעוררה  השעה אז  לו  אבל כשדחקה 

זה   כי  ולמה?  השי"ת.  אל  ופונה  "אומנות האמונה, 
היא אבותיו" כן אצל אוה"ע, שאומנות אבותם  לא   !

מיד  צרה,  בעת  מהם  אחד  ימצא  אם  ולכן  החרב, 
כאן:  במכילתא  וכדאיתא  להצילו.  חרבו  אל  יפנה 
"הדא הוא דכתיב )במדבר כ, יח( 'ויאמר אליו אדום 

לקראתך' אצא  בחרב  פן  בי,  תעבור  שאינם   לא 
בטוחים אלא בחרב. אבל ישראל תפשו להם אומנות 
בני  ויצעקו  מאוד,  וייראו  שנאמר  וכו',  אבותיהם 

 ישראל אל ה'".

סיפור   אינו  זה  דפסוק  לפרש:  רש"י  שבא  מה  זה 
כלל  של  כוחן  להורותינו  בא  אלא  בעלמא,  דברים 
שהנחילום  אומנותן  היא  שהתפילה  ישראל, 

של  ולכן,  אבותיהם במצב   -מיד    ,"וייראו"  כשהיו 
 "ויצעקו"!

 

ויושע ד' וגו', וירא ישראל את היד הגדולה 
ישיר  אז  עבדו,  ובמשה  בה'  ויאמינו  וגו', 

 ()יד, לוגו' 

אמרו  לא  דישראל  איתא  ע"פ(  )פרק  בירושלמי 
שירה עד שעברו את הים, דעד אז לא נגמר הגאולה 

 דיציאת מצרים.

ה'   הנצי"ב  ומבאר רבינו ים סוף ראו איך  דבקריעת 
בחז"ל  כמבואר  מדה,  כנגד  מדה  לרשעים  מעניש 
כאבן,  ירדו  והבינונים  כקש,  נטרפו  שהרשעים 
והכשרים צללו כעופרת. ובזה ניכר השגחתו ית' על 

באו  ועי"ז  לו,  שמגיע  מה  בדיוק  שמקבל  נברא  כל 
 " ונתעוררו לומר שירה.ויאמינו בה'לידי "

הישיבה   ראש  מורינו  מיישב  ירוחם עפי"ז  הג"ר 
שליט"א   איך אולשין  למועדים( הקושיא,  ירח  )בס' 

"בקשו  במגילה:  אמ'  והלא  שירה,  ישראל  אמרו 
מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה מעשה ידי 
אלא,  שירה?".  אומרים  ואתם  בים  טובעים 
על  רק  מצרים,  של  מפלתן  על  היתה  לא  דהשירה 
ההכרה החדשה שנתגלה להן, שכל גאולתן עד אז 

 היתה ע"פ השגחתו הפרטית.
 

ה'  לפני  אותו  והנח  וגו',  אחת  צנצנת  קח 
 )טז, לג(למשמרת לדרתיכם 

צנצנת המן שהיה מונח בארון העדות אצל הלוחות, 
, רבינו הגאון רבי שמשון רפאל הירש זצלה"האומר  

האדם  כשאין  שאף  הבאים,  לדורות  לאות  היא 
מקבל מזונותיו בדרך נס כמו ירידת המן במדבר, בל 
יזכור  אלא  בידיו,  מסורה  שמזונותיו  חלילה  יחשוב 

הוא תמיד,   התורה,  את  לנו  שנתן  יתברך  שהבורא 
, למען יוכל לקיים דברי הזן, והוא הנותן מחיה לאדם

 התורה. 
 

ברפידים   ישראל  עם  וילחם  עמלק  )יז, ויבא 

 ח(

שרפו  אלא  רפידים  "אין  תנחומא:  במדרש  איתא 
ידיהם מן התורה, ולפיכך עמלק בא עליהם". ומביא 
ראיה ממה שכתוב אצל רחבעם )ד"ה ב, יב(: "ויהי 
ה'  תורת  את  עזב  וכחזקתו  רחבעם  מלכות  כהכין 
מלך  שעלה  נענש  אחריו  ומיד  עמו",  ישראל  וכל 

 מצרים עליהם למלחמה. 

זצלה"הומעורר    מרן הגאון רבי שמואל ראזאווסקי 
אלא  אמרו  לא  כאן  דהנה  שמואל[,  בזכרון  ]מובא 

שלא   דמשמע  התורה,  מן  ידיהם  עזבו ש"רפו" 
אלא   מוחלטת  רחבעם נתרפובעזיבה  אצל  ואילו   ,

כתיב ש"עזב את תורת ד'", ולכאורה זה הרבה יותר 
דאצל  ומבאר,  משם.  הראיה  מה  וא"כ  חמור, 
התורה הק', כל "רפיון" קל הוא כבר בגדר "עזיבה". 
הוא  הרי  האדם,  לחיי  הנוגע  שבדבר  ולמה? משום 
דבק בו בכל עוז ומתאמץ ומתחזק בו בכל כוחו, ולא 

דהרי זהו חיותו!  וכך צריך   -שייך אצלו רפיון בזה  
 ".ואורך ימינו כי הם חיינו" –להיות אצל התורה 


