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  ''ויראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו''
  וקשה איך שייך תואר ''אמונה'' בדבר שאדם רואה בעליל?

  
הנה אמרו חז''ל במסכת יומא: האי יומא [יום הכיפורים] מאי 

מתרצת הגמרא: האי ? ו][מה אומר היצר הרע ביום זה קאמר
יומא לית ליה רשות לאסטוני [שבאותו יום אין לו רשות 

  להשטין].
לבסוף מאי סבר, והקשה הרבי מברדיטשוב, מעיקרא מאי סבר ו

ליצר הרע רשות  הרי גם המקשה ידע שביום הכיפורים אין
להשטין, ולכן שאל ''מאי קאמר'', מה אומר היצר הרע ביום זה, 

  ומה עונה לו א''כ התרצן?
 אומר היצר הרע בהסיתו אדם וביאר שהכוונה, שדבר זה גופא

 , הן היום עיצומו של יום מכפרביום הכיפוריםלעבור עבירה 
ואין לי רשות להשטין  ומותר לאדם לעשות כל מה שלבו חפץ,

  !חטאעמוד ו , א''כמיםבש ולקטרג עליך
דהנה בשעת קריעת ים סוף ראו הכל  ,ולאור דבריו יש לומר

ממש את ה', ואם כן איך אפשר להטעות את האדם בשעה כזו? 
אלא דבאמת הקב''ה אין לו סוף ותכלית, אין בשום נברא כח 
להשיג לראות עצם עצמותו בשלימות, כי הוא יתברך אין לו סוף 

השכינה ראו, וא''כ  ואין לו תכלית, אלא רק איזה זהרורי אור
ה שראו זה הוא היה היצר הרע יכול להטעות אותם ולומר כי מ

אבל  ישראל לא כן עשו, הם ראו את ה'  ממש עצמותו יתברך.
והאמינו בה', היינו שעדיין לא ראו אותו בתכלית אלא מעט 

  מזעיר, ממילא שפיר שייך בהם אמונה.
  אמרי דעת

  
  ''כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים ''אשירה לה'

  יש לעיין מהו כפילות הלשון של ''גאה גאה''?
  

יש להסביר דהנה ידוע שהמצרים הם גאים, כנאמר ''לכן קראתי 
  הם''.רהב  –למצרים  –לזאת 

כת פסחים: ששה דברים במס וסים גם כן מתגאים כמובאוס
וכשהמצרי  נאמרים בסוס: אוהב את המלחמה ורוחו גסה וכו',

, ה על בעל גאווהורוכב על הסוס היתה גיאות כפולה, בעל גאו
המצרי התגאה בלבו ואמר ''ארדף אשיג אחלק שלל'', והסוס גם 

  הב את המלחמה.כן התגאה ואו
בעלי גאווה, שבני  – ''אשירה לה' כי גאה גאה''הוא שנאמר 

  .''רמה בים'' - , ''סוס ורוכבו''דהיינו 
  מהרש''א

  
  ''ותען להם מרים שירו לה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים''

מכל השירה שאמרו משה ובני ישראל, בחרה מרים הנביאה רק 
  בפסוק זה. מדוע?

  
 אלא, שהוקשה לה למרים: מילא הרוכב מגיע לו לטבוע בים כיון

התשובה  את בני ישראל, אבל מה אשם הסוס? שביקש להרוג
  היא: הסוס עזר לו, לכן קיבל את עונשו כדין הרוכב.

אמרה מרים: אנחנו, הנשים, לא לומדות תורה. במה, איפוא, 
שהננו מסייעות ללימוד התורה בכך  –נזכה לחיי העולם הבא? 

ישוב ם שהכות לבעליחם לבית המדרש ומאת הבנישולחות  –
  מלימודם. ומניין לנו שנקבל על כך שכר?

אם הסוס שרק מסייע לרוכב על כך למדה מרים קל וחומר: 
מקבל את דין הרוכב לענין העונש, על אחת כמה וכמה אנו 

של הבעלים והבנים מגיע לנו  התורהנשים, שעל הסיוע ללמוד ה
סתי ברכבי פרעה דמיתיך ו'לס'ובזה יובן הפסוק:  שכר.

שלכאורה קשה להבין מה פתאום הוא מדמה את  ,רעיתי''
  האשה לסוסה, אך לפי הנ''ל ניחא.

  פרדס יוסף
  

''כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' 
  רופאך''

  פירש''י: ואם הושמה, הרי היא כלא הושמה, כי אני ה' רופאך.
ויש לפרש הכוונה על פי דברי הזוהר הקדוש שהקשה על מה 

 כפילות לשון, שאם שמתפללין ''רפאנו ה' ונרפא'', שלכאורה הוי
  , ודאי שנרפא?!ירפאנו ה'

ת א אם ה' יתברך בעצמו מרפאותירץ בזוהר שיש חילוק בין 
חולה, שאז הוא נרפא לגמרי ולא ישאר עוד שום שורש של ה

מחלה, ובין אם החולה נרפא על ידי שליח שאז אינו מתרפא 
  ש.לגמרי ונשאר בו עוד שור

לגמרי  ''נרפאו''בעצמו, לא על ידי שליח, ואז  ''רפאנו ה''וזהו 
  כאילו לא חלינו כלל.

''ואם אשים הרי היא כאילו לא וזהו גם כוונת רש''י כאן: 
  .''כי אני ה' רופאך'', יען הושמה''

  אמרי דעת
  

  ''ויאמרו איש אל אחיו מן הוא''
  ולכאורה תמוה, דאם כן היה להם לקרות לו ''מה'' ולא ''מן''?

  
אך העניין הוא על פי דברי רש''י שם ש''מן'' הוא מלשון הכנה, 

  וימן ה' דג לבלוע ליונה''.כמו שכתוב ביונה ''
והנה ה' יתברך השפיע את הלחם הרוחני, הוא המן, לכל 
ישראל בשווה, לא יגרע זה מזה, רק ההבדל היה בטעם, כל 

אחר במן, וכל אחד טעם לפי השגתו: הגדולים אחד טעם טעם 
בעלי ההשגה טעמו בלחם הרוחני טעם חשוב, ואילו הפחותים 

  הם טעמו טעם פחות, הכל היה תלוי לפי הכנת המקבלים.מ
, היינו שכל ''ויאמרו איש אל אחיו מן הוא''וזהו פירוש הכתוב 

אחד סיפר לחבירו את הטעם שהרגיש במן, בחשבו שכל אחד 
הרגיש טעם זה, אולם נודע להם שלא כן הדבר אלא כל אחד 

יאמרו ''והרגיש טעם אחר, ולא ידע מה הוא. כלומר למה זה. 
שהטעם בא לפי ההכנה, כמו ''וימן'', כי לפי היינו  – מן הוא''

  גודל ההכנה כן היה ההרגש בטעמים.
כן הדבר בלימוד התורה, יש מרגישים טעם ומתיקות בלימוד 
התורה ויש שאינם מרגישים טעם ומתיקות בתורה, והכל תלוי 

ם גודל הטעם בהכנה, לפי מידת ההכנה הנפשית כך מרגישי
  בתורה.

, היינו שהם ''לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן''וזה הפירוש 
ידעו שהכל תלוי בהכנה, וכמו שבמן הרגיש כל אחד טעם שונה, 

  אמרי דעת                                  כך גם בלימוד התורה...



''ויסע מלאך האלקים ההולך לפני מחנה ישראל וילך 
  מאחריהם'' 

ר שירה, אמר איתא במסכת מגילה: ביקשו מלאכי השרת לומ
  הקב''ה: מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה.

חביב אדם שנברא בצלם אלוקים וחיבה יתירה נודעת לו על כל 
יצירי תבל, אף חכמתו עומדת לו לרדות בה ולהשתלט עליהם 
כרצונו כמ''ש ''תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו'', 

ונה אחרי ואולם לכשנעמיק שאלה: אדם זה הנברא לאחר
ו כבוד בריאת שמים וארץ וכל צבאם, במה כוחו יפה לעטרה

  ולתתו עליון על כל היצור?
  

ר: סוד גדולתו של האדם נעוץ בכח הבחירה שבידו נאמ על זה
 ה הקרוץ מחומר, נתון כל ימי חלדולבחור בטוב וברע, אדם ז

 במלחמה כבידה בין כוחות הטוב והרע שבו, כשזה קם זה נופל,
ם, אבני נגף העומדים להכשילו חיתחתדרך החיים מלאה 

הזוכים ם על כל צעד ושעל, ולכן בני עליה המה מועטים פזורי
לנצח מערכה כבירה זו, ולתת אויבי נפשם הדום לרגליהם, ועל 

למעלה'' על כל הזוכה לכך עליו יאמר ''רוח האדם העולה היא 
רי קדם, יען הוא יחיד בבריאה ואין שני לו לבחור בטוב יצו

אר הבריאות בזה שיש לו ולמאוס ברע, ובזה הוא נעלה על ש
  כח הבחירה.

ולא זו בלבד שהוא עולה במעלה על יצירי העולם השפל הזה, 
יש לו יתרון, יעל לא ניתנה להם בחירה, כי גם על מלאכי מעלה 

  הטבעית. נטייתם דצרק הם עושים באימה וביראה רצון קונם מ
ועל פי זה נביא מאמר הגמרא בחולין דף ז' בסיפור של רבי 
פנחס בן יאיר שהלך לפדיון שבויים, והגיע לנהר, והיה צריך 
לעבור, אמר לנהר חלוק מימיך כדי שאעבור בך, אמר לו הנהר 

הולך לעשות רצונך קונך ואני הולך לעשות רצון קוני, אתה  אתה
ספק עושה ואני ודאי עושה, אמר לו אם אי אתה הולך, גוזרני 

  עליך שלא יבואו בך מים לעולם.
הם ולכאורה דברי הגמרא הם קשים להבנה, דטענת הנהר 

ודאי מוציא מידי  ספקאין  –בהשקפה ראשונה דברים של טעם 
זה שדיבר רבי פנחס בן יאיר אל הנהר קשות, ולא השיבו ומה  –

  כהלכה, ורק בלשון גזירה?
אולם כשנעמיק קצת נראה כי היה הויכוח בין הנהר לרבי פנחס 

היה כנראה הדור מהשקפה זו:  הנהרש ,היה בנידון זהבן יאיר, 
טייה לרעה, ואדרבא עושה יען כי הוא נברא לפני האדם ואין לו נ

באימה וביראה ובשמחה מצד טבעו, לכן עולה הוא על  ון קונורצ
הטבעי  את מהלכו האדם ואין כל הצדקה לדבר שהוא יפסיק

כי האדם השפל ממנו לפי שגזר עליו יוצר בראשית לצר
  השקפתו הוא.

שאמר הנהר: ''אני ודאי עושה'', זאת אומרת אין לי נטיה  ווזה
לרע, ורק תמיד עושה אני רצון מחוללי, ולכן עולה אני עליך. ועל 

: מפני פנחס בן יאיר: אדרבא, היא הנותנת זה השיב לו רבי
רה ויש לי נטייה לרע, ואני ספק עושה, בשביל זה שאני בעל בחי

כוחי יפה למשול עליך שאתה משולל הבחירה, ואם אין אתה 
חולק את מימיך, גוזרני עליך שלא יבואו בך מים לעולם, כי 

ממעלתך, ועליך להידחות מפני בלכתי לדבר מעלתי גדולה 
  מצוה.

ו ובעמוד ישראל פנים אל פנים מול הים הסוער, ומשה רבינ
נצטוה לבקוע הים לפניהם, לא קיבל עליו הים את הדין, כמבואר 

יען הים נברא  במדרש ואמר: אני גדול ממך, וטעמו ונימוקו עמו,
ם הוא ודאי עושה רצון קונו ללא כל נטייה לפני בריאת האדם וג

תו הוא, גדולה פלרע ולשינוי רצונו של מקום, לכן לפי השק
  מעלתו על מעלת משה.

אולם נשכיל נא לדעת: סוף סוף, מה ראה הים וינוס ויבקע מפני 
בני ישראל אחרי שסירב לכתחילה? על זה נשיב ונאמר: ראה 
תוקף גדולתם של ישראל בענין השירה, כמבואר בחז''ל כי 

''ה: עליכם לחכות המלאכים ביקשו לומר שירה ואמר להם הקב
עד שיאמרו קודם בבני שירה, אז ראה הים והבין את אשר 
לפניו, כי מלאכים יחפזון ונמנעים לומר שירה עד שיאמרו 
ישראל, ולפיכך, כיון שגם על מלאכי מעלה גדלה מעלתם של 
בני ישראל, על אחת כמה וכמה שעלי להיבקע מפניהם בראותי 

  חשיבותם.
וזהו שהמליצו חז''ל: ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, הם רצו 
להקדים את ישראל בשירתם, אמר להם הקב''ה: מעשי ידי 
טובעים בים ואתם אומרים שירה? אם אתם תגידו שירה לפני 
ישראל לא ירצה הים ליבקע לפניהם, ועלולים ח''ו מעשי ידי הם 

מלפניכם שאתם קודמים  ישראל לטבוע בים, כי יצא הדבר
במעלה על האדם, לכן עליכם לחכות עד שישראל יאמרו שירה, 
, ואז יכירו וידעו כל יצורי תבל כי האדם הוא בחיר היצירה כולה

לו יאתה כבוד ויקרא, וכשהולך לעשות רצון קונו יקבלו כולם עול 
  שליטתו עליהם באהבה.

שונה, הם נס קריעת ים סוף וגם השירה שאמרו ישראל פה לרא
שנתנו עדיהם ויצדקו, כי ישראל עולה למעלה על כל היצורים 
וגם מלאכים יחפזון מפניו, ולכן בצדק נאמר במקרא שלפנינו 
''ויסע מלאך האלקים ההולך לפני מחנה ישראל וילך 
מאחריהם'', המלאך בעצמו הודה כי מקומו לא לפני מחנה 

  ישראל רק אחריו.
  אמרי דעת

  
  סיפור השבוע

היום לא תספו לראתם עוד עד ''כל אשר ראיתם את מצרים 
  עולם''

פעם ישב בעל התורה תמימה בחברת רבנים גדולים ובאה 
, והגיע וסככלפניהם שאלה: יהודי היה שותף עם חבר, הם הסת

הריב עד כדי כך שהוא נשבע שלא יראה אותו לעולם. כעת 
ולבקש מחילה,  השותף נפטר והוא רוצה ללכת להלוויתו

לו ללכת להלוויה אחרי שנשבע שלא  והשאלה היתה אם מותר
יראה אותו. כלומר, האם שבועה כזו תופסת רק בחיים, או גם 

  לאחר מיתה?
  זה אומר בכה, וזה אומר בכה.

פתח בעל התורה תמימה ואמר: יש לי הוכחה מפסוק מפורש, 
כתוב בפרשה ''אשר ראיתם היום את מצרים לא תספו לראותם 

'וירא ישראל את מצרים מת על עוד עד עולם'', ואחר כך כתוב '
אחרי  ם כן ראום'', הקב''ה נשבע שהם לא יראו, והשפת הי

  מיתה!
אינה נחשבת כעבירה על הראיה  –על כרחך שאחרי המיתה 

  השבועה.
  תורה תמימה

  

  שבת שלום! מזל טוב!
 שניאורלמשפחת  עמנואל חייםרגל שמחת נישואי הבחור יוצא לאור ל

  ! אסוליןלמשפחת  אסתר הדסהמהוללה עב''ג הכלה ה
  שיזכו לבנות בית נאמן בישראל!

kosssover@gmail.com 


