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אף שהמשכת הניסים היה על  –'ויושע ה' ביום ההוא את ישראל'  
ידי משה רבינו הזכיר הכתוב את בני ישראל כי הניסים היו הכנה 

 לכלל ישראל לכל הדורות

הנה כתוב בתורה כל העשרה ניסים שהיו לבני ישראל במצרים, היינו עשר 

משה רבינו המכות שהכה השי"ת את פרעה, שכל אלו הניסים המשיך 

בתפילותיו. וצריך להבין, מאחר שכל ניסים הללו המשיך משה רבינו 

בתפילותיו, מדוע כשמספר הכתוב את ישועת ישראל ביציאת מצרים אמר 

 .ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים"" יד, ל( שמות)

והתירוץ הוא, כי יציאת מצרים היתה הכנה לעתיד, שכאשר יהיו בני 

רה יזכו לישועה, על כן איפוא אמר הכתוב "ויושע ה' ביום ההוא ישראל בעת צ

, ולא הזכיר טו, א( שמות) אז ישיר משה ובני ישראל"את ישראל מיד מצרים", "

 .הכתוב רק את משה רבינו, אלא גם את בני ישראל

 על הציון הק' יום ה' פרשת חיי שרה תשפ"א –כ"ה חשון 

ה פתח ישועה להנצל מן שנפתחו בז -'כל מים שבעולם נבקעו' 
 המים הזידונים בכל הדורות

"ויבקעו המים": "כל מים  )שמות יד, כא(איתא במכילתא על הפסוק 

 הרמז בכך, דהנה )מרן אדמו"ר מהר"ש זי"ע(אמר כ"ק א"ז ז"ל שבעולם נבקעו", ו

כל הצרות וההתנגדות לקדושת ישראל מכונים בשם מים זדונים, כמו שאמר 

: "הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש", וכל צרות )תהלים סט, ב(דוד המלך ע"ה 

 ים".-ישראל שבכל דור ודור נכללו בגלות מצרים, שהוא אותיות: "מצר

יעת ים וזהו: "ויבקעו המים, כל מים שבעולם נבקעו", והיינו שבשעת קר

סוף נעשתה הכנה לדורות הבאים ונפתח פתח ישועה והצלה לכל בני ישראל 

 בכל הדורות להנצל מן המים הזדונים.

 על הציון הק' תרצ"ו –כ"ב חשון  –כ"ק מרן אדמו"ר מהר"א זי"ע 

על ידי התבוננות מעצמו 'אלקי אבי וארוממנהו'  –'זה קלי ואנוהו' 
 אמונה שקיבל מאבותיו –

הנה בספר המצות להרמב"ם במצוה א' ומצוה ב', כותב הרמב"ם "שצונו 

בהאמנת היחוד" היינו שצריכים להאמין ביחוד הבורא, "והוא שנאמין שפועל 

בתו הראשונה אחד, והוא אמרו יתעלה 'שמע ישראל ה' אלקינו יהמציאות וס

 רא הוא ענין אמונהה' אחד'", עכ"ל. אומר הרמב"ם שמצות יחוד הבו

כותב הרמב"ם:  ב( - לכה אה רק אפהלכות יסודי התורה )ובספר יד החזקה 

"יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא לכל 

נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצא אלא מאמתת 

המצאו", עכ"ל. ממה שכתב "יסוד היסודות ועמוד החכמות" משמע שסובר 

על ידי שכל הרמב"ם ומתכוון לומר שיחוד הבורא הוא דבר שאפשר להשיגו 

האדם, שהרי דבר שאי אפשר להבינו על פי השכל לא נקרא חכמה, ומאחר 

שהרמב"ם קראו "יסוד היסודות ועמוד החכמות", הרי שליחוד הבורא אפשר 

 להגיע, ולהשיגו על ידי השכל.

שם )ובהמשך מסביר הרמב"ם איך שאפשר להגיע ליראת ה' ואהבת ה' 

ורא הזה מצוה לאהבה ולירא אותו", "והיאך : "הקל הנכבד והנב( - אלכה הרק ב פ

היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים 

הגדולים, ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח 

ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול" וכו'. משמע מדברי הרמב"ם 

להגיע ליחוד הבורא, דהיינו או על ידי אמונה  שישנם ב' דרכים איך שאפשר

 שקיבל מאבותיו ומאמין בזה, או על ידי השכל.

'זה קלי : טו, ב( שמות)ואמר כ"ק זקני ז"ל שזה מרומז בשירת הים שכתוב 

'זה קלי' הוא מה שמשיג יחוד הבורא וגדלות ממנהו', וואנוהו אלקי אבי ואר

 .מאבותיו באמונההבורא מעצמו, ו'אלקי אבי' פירוש שמקבל 

 אור ליום ג' פרשת נח תשס"א –קביעות שיעור לזמן החורף 

הם זוכים  "משעבדים את לבם לאביהם שבשמים" י ישראלכשבנ
לדעת דקדושה של משה רבינו ויש בידם להתגבר על עמלק דעת 

 דקליפה

היה כאשר ירים משה ידו 'ו, )כט, א(שנינו במשנה במסכת ראש השנה 

. וכי ידיו של משה יז, יא( שמות)וכאשר יניח ידו וגבר עמלק' וגבר ישראל 

עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל 

מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים, 

 ואם לאו היו נופלים.

ר זוה) רים הק'ויש להבין, הרי משה רבינו הוא סוד הדעת, כדאיתא בספ

שמות נו, א; בני יששכר אדר מאמר  שתח"ב רכא, א; לקוטי תורה למהרח"ו ז"ל פר הק'

, והרי דעת הוא במח, ואם כן מהו זה שהקשו במשנה "וכי מלחמה לה' דרוש א(

ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה", מהו השייכות כאן לידיו 

 של משה.

דושה, וממשה רבינו נמשך אלא שמשה רבינו היה שורש הדעת, דעת דק

 ין)עידעת לכל כלל ישראל, ואילו עמלק דעת דקליפה, דהיינו אפיקורסות 

 .ח"ב סה, ב( ר הק'הגהות מהרח"ו זוה

ועל זה הקשו במשנה "וכי ידיו של משה עושות מלחמה", וכי משה רבינו 

היה צריך ללחום עם ידיו, והרי משה רבינו נלחם עם ראשו, עם דעתו, "אלא 

לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים את לבם  לומר

לאביהם שבשמים", אז היו זוכים לדעת של משה רבינו, ואז יש בידם להתגבר 

 .)קהלת ז, יד(על עמלק שהוא ההיפך, שכן "זה לעומת זה עשה האלקים" 

 אור ליום ה' שבוע של סוכות אושפיזא דמשה תשע"ז –חג הסוכות 

 

 ממעיני הפרשה



 

 

 -פירות ארץ ישראל התחתונה 'ונשבע מטובה'  -'ונאכל מפריה' 
 השפעות קדושה מארץ ישראל העליונה

דש במהרה בימינו, והעלנו ו: ובנה ירושלים עיר הקאומרים בברכת מעין שלש

 לתוכה, ושמחנו בבנינה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ונברכך עליה בקדשה ובטהרה.

שאין  רח( מןסי רח חיים)או, שמובא בטור מהרי"ד זי"ע( אדמו"ר )מרןואמר כ"ק זקני ז"ל 

הקשו על משה רבנו למה  )סוטה יד, א( לומר "ונאכל מפריה ונשבע מטובה", דבגמרא

כנס לארץ ישראל, "וכי לאכל מפריה ולשבוע מטובה הוא צריך". אבל הב"ח רצה לה

השכינה הקדושה, ויש ארץ  -מקיים הגירסא, שיאמרו נוסח זה, כי יש ארץ עליונה 

תחתונה, וכאשר בני ישראל עושים רצונו של מקום, נשפע מארץ העליונה לארץ 

זוכים להתרבות ישראל התחתונה, ונמצא שכאשר אוכלים מפירות ארץ ישראל 

 הקדושה.

וזה הפירוש: "והעלנו לתוכה, ושמחנו בבנינה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה", ועל 

 .ידי זה יזכו: "ונברכך עליה בקדשה ובטהרה"

 שולחן הטהור תשס"ב; ועוד –חמשה עשר בשבט 

 ומשיבתו וחוזרת הלימוד את משכיחה הארץ -" שמן זית ארץ"

 שמן זית ארץ ורמון תאנה גפן ושעורה חטה ארץ (ח -ז , ח דברים) עקב בפרשת כתוב

 .ודבש

, (משוך ה"ד שושנה ליקוטי) אלימלך נועם בספר הק' שאיתא, אמר ל"ז דודי ק"ואמר כ

 וכיון... כולה התורה כל אותו מלמדין" אמו במעי שכשהתינוק, (א, ל נדה) בגמרא דאיתא

' ר הרבי ומבאר". כולה התורה כל ומשכחו פיו על וסטרו מלאך בא העולם לאויר שבא

, התורה כל אותו מלמדים שתחילה הטעם מה, נפשך ממה, קשה שלכאורה, אלימלך

 את אמו במעי התינוק את מלמד שהמלאך שאילמלא, אלא. אותו משכחים כך ואחר

 כל את ישכח לא אם אמנם. התורה השגות להשיג באפשרותו היה לא, כולה התורה כל

 הוא שבשמים אבינו רצון והרי, בתורה להתייגע יצטרך לא אמו במעי שלמד מה

 מכל, ששכח פי על אף אכן. התורה כל את ומשכחו המלאך בא כן על, בתורה שנתייגע

 על ויחזור בתורה כשיעסוק אזי, המלאך עם אחת פעם כבר זאת ולמד מאחר מקום

 .אלימלך' ר הרבי דברי אלו. הנלמד את להבין יזכה, המלאך עם כבר שלמד מה

 של לימוד משכח שהזית כשם, "(ב, יג הוריות) בגמרא דאיתא, ל"ז דודי ק"כ ואמר

, והיפוכו כדבר שהוא ונמצא". שנה שבעים של לימוד משיב זית שמן כך, שנה שבעים

 מה בכל נזכר הוא כך ואחר, הזית אכילת ידי על לימודו את האדם שוכח שתחילה

 שהארץ, והיינו", ודבש שמן זית ארץ" היא ישראל ארץ והנה .זית השמן ידי על שלמד

 ארץ שישיבת, והיינו) לימודו את לו ומשיבה חוזרת והיא, תלמודו את האדם את משכיחה

 .(לתורה הכנה היא ישראל

 שולחן הטהור תשע"ו –חמשה עשר בשבט 

 

ולכן יכלו כלל ישראל לומר שירה  -'מכאן רמז לתחיית המתים' 
 ישראל'אחד מחמישים עלו בני  -אף ש'וחמושים 

ראיתי ממישהו שהביא בעיתון מכ"ק מרן דודי ז"ל, אמנם איננו יודע אם 

ז"ל  )מרן מהר"ם מבילגורייא זי"ע(כ"ק מרן דודי ז"ל אמרה, אבל כ"ק אאמו"ר 

)שמות טו, אז ישיר משה  )סנהדרין צא, ב(מביאה בכתביו, על הא דאיתא בגמרא 

תורה, והקשה האיך שר לא נאמר אלא ישיר מכאן לתחית המתים מן ה ,א(

 נרמז השירה רמז לתחית המתים.

וחמושים עלו בני  )שמות יג, יח(ותירץ על פי מה דאיתא בתחילת הפרשה 

, ואחד מן הפשטים )עיין במדרש(ישראל מארץ מצרים, ויש על כך כמה פשטים 

, ולכאורה צריך ביאור, האיך )מכילתא(היא שרק אחד מן חמישים יצאו ממצרים 

לומר שירה בזמן כזה שרק אחד מחמישים עלו והשאר מתו יכלו ישראל 

במצרים, והתירוץ היא שראו בני ישראל שלעתיד יקומו כל הנשמות האלו 

 לתחיה, ויבואו על תיקונם, על כן שרו כבר אז שירה על שם העתיד.

וזה הפירוש "שר לא נאמר אלא ישיר" שהוא לשון עתיד ומכאן רמז 

 סמך זה אמרו שירה.ם מן התורה, שעל לתחית המתי

 ישיבת בית מרדכי תשס"א בלעקיך און ברנאפין תשנ"ה;  –ט' שבט 

בני ישראל באמירת השירה הודו להשי"ת על כח  -'אז ישיר משה' 
 השפעות הניסים שהושפע לדורות

כתיב בתורה שירת הים שבני ישראל אמרו בשעה שעברו את ים סוף 

ואיתא במדרש  אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'. )שמות טו, א(

". ויש )משלי לא, כו("'פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה'  )שמות רבה כג, ד(

 להבין כוונת המדרש.

אתיו חנון ורחום ה'', ואיתא 'זכר עשה לנפל )תהלים קיא, ד(כתיב בפסוק 

בספרים הקדושים  שהבורא כל עולמים קבע בתורה שיעשו 'זכר לנפלאתיו', 

, סוכות )דברים ד, י(, שבועות על מתן תורה )דברים טז, ג(פסח על יציאת מצרים 

, וכן תיקנו חכמים בחנוכה שידליקו נרות )ויקרא כג, מג; סוכה יא, ב(על ענני הכבוד 

, ובפורים לקרוא את המגילה זכר )שבת כא, ב(יו בימים ההם זכר לניסים שה

 .כח; מגילה ז, א( -)אסתר ט, כז לניסים שעשה עמנו השי"ת בימים ההם 

ולמה 'זכר עשה לנפלאתיו', משום 'חנון ורחום ה'', ואיתא בתוספות 

ש'חנון' הוא בעת צרה ו'רחום' הוא על כל  יז, ב ד"ה שלש עשרה(ראש השנה )ישנים 

צרה שלא תבוא.כאשר השי"ת עוזר, הנה בפעם הראשונה שהשי"ת עוזר 

צריכים זכות, שצריכים זכויות גדולות כדי לזכות לנסים ונפלאות, אבל לאחר 

כאשר כבר זכו פעם אחת, כדי שיוכלו להמשיך את הנסים והנפלאות לזמנים 

 ויות כה גדולות.אחרים, לזה אין צריכים זכ

'זכר עשה לנפלאותיו' משום 'חנון ורחום ה'', בפעם הראשונה זהו 'חנון' 

שהוא בעת צרה, אבל כל זה הוא הכנה ל'ורחום ה'', שהשי"ת יעשה עמנו נסים 

 ונפלאות בכל עת ובכל זמן.

"כיון שבאו ישראל לים, ונקרע להם  )שמות רבה כג, ד(וזהו הפשט במדרש 

רה, שנאמר 'אז ישיר משה ובני ישראל'", כוונת המדרש הים, מיד אמרו שי

היא שבני ישראל אמרו אז שירה לא רק על הנסים שזכו להם אז, אלא על 

 נסים אלו ועל כל הנסים שיבואו כתוצאה מנס זה.

, 'הפך )נועם אלימלך סוף ליקוטי שושנה ד"ה הפך ים(כדאיתא מהרבי רבי אלימלך 

שרבי פינחס  )ז, א(איתא בגמרא חולין  הלים סו, ו(,)תים ליבשה בנהר יעברו ברגל' 

ג' פעמים,  בן יאיר עשה נס שעבר את הנהר ג' פעמים, והנהר נבקע לפניו

ואומר הרבי  ואומרת הגמרא "כמה נפיש ההוא גברא ממשה ושתין ריבוא".

רבי אלימלך שגדלות הנס של רבי פינחס בן יאיר הוא המשך מהנס של משה 

 נה 'הפך ים ליבשה' ובזכות זה 'בנהר יעברו ברגל', רבי פינחסרבינו, וזהו הכוו

 

 ממעיני המועד

 בן יאיר שהיה מאוחר יותר, דורות דורות לאחר מכן 'בנהר יעברו ברגל'. 

ולכן אמר משה רבינו את השירה בלשון עתיד 'אז ישיר משה ובני ישראל',  

משה רבינו לא אמר אז שר, אלא 'אז ישיר משה' לעתיד, משום שמשה רבינו כלל  

 סוף. עמו את כל הנסים והנפלאות שיהיו כתוצאה מנס זה של קריעת ים 

היו  ובזה  שירה,  אמרו  ישראל  שבני  היא  הכוונה  בחכמה'  פתחה  'פיה  וזהו 

'ותורת חסד על לשונה' איתא בגמרא )תמיד לב, א(חכמים הרואים את הנולד    ,

ב( מט,  שבשעה   )סוכה  היינו  לאחרים",  ללמדה  "תורה  חסד,  תורת  הכוונה  מה 

שבני ישראל אמרו שירה, לא אמרו שירה רק על הנס של קריעת ים סוף, אלא 

'פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה', על כל החסדים ועל כל הישועות ועל  

 . כל הנסים שיהיו כתוצאה מנס זה

 מוצאי שבת פרשת בא תשס"ז –ט' שבט 

 

 


