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 טשביעי של פסח ה'תשס"
 

שביעי של פסח דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים ליל בסעודת 
 .ענינא דקריעת ים סוףמ, מענינא דיומאנוראים ונפלאים 

 
 )שמות י"ד(קריעת ים סוף בכתיב  פתח ואמר מוהרא"ש נ"י,

ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבואו 
מהו הכוונה של  קדקויש לד ,בני ישראל בתוך הים ביבשה

צריך משה אם כי , "נטה את ידך" עודו "הרם את מטך"
שנראה  "נטה את ידך"למה כתיב  ,מטה על היםהלהרים 
 כ"ו( )פסוקכתיב אחר כך הלא , וגם עם היד לבד בלי מטהשיטה 

ויט משה  )פסוק כ"ז( וכתיב ,ויאמר ה' אל משה "נטה את ידך"
"הרם מהו הכוונה של  , ולא מוזכר המטה כלל, אם כןאת ידו

)ליקוטי יש לומר בביאור הענין על פי דברי רביז"ל ו, את מטך"

שעיקר התגלות הנסים הוא על ידי אמונה  מוהר"ן חלק א' סי' ז'(
תפילה משנה את הטבע, אבל כי הטבע מחייב כך,  ותפילה,

 וכל מה שמרבים בתפילה, ומגלים את האמונה הקדושה
והנה יש תקדש שם שמים בעלם, ונ, כן נתגלים נסים, בעולם

מקרה ומזל, ומכסים וכופרים ואפיקורסים שתולים הכל בטבע 
כל הנסים בדרך הטבע, אבל כשהצדיק מגלה כח התפילה, 
ומשנה את הטבע על ידי תפילתו, אזי באים הכל לידי אמונה, 

, עיין שם כל זה בדברי ותפיקורסוהאכל הכפירות  ליםתבטונ
, רצה בגלוים סוף שהיה שינוי הטבע רביז"ל, והנה בקריעת י

הקדוש ברוך הוא שיתגלה האמונה בעולם, ולא יהיו יכולים 
לתלות בשום טבע מקרה ומזל, ולכן אמר הקדוש ברוך הוא 

 ,היינו שירים ויסלק את המטה לגמרי "הרם את מטך"למשה 
ה איזה כח, רק מטשלא יתלו הנס בכח המטה, כאילו יש ב

, שהוא ענין תפילה "היד"גלות שיהיה הת "נטה את ידך"
ויהי ידיו אמונה, ותרגום אונקלוס  (י"ז )שמותואמונה, וכמו שכתוב 
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פרוסות בתפילה, כי הקדוש ברוך הוא רצה  ,"פרישן בצלו"
שיתקדש שמו בעולם על ידי הנס של קריעת ים סוף, וידעו 

על לכן באמונה ובתפילה, ורק לדורות שכל טבע הבריאה תלוי 
וסילק משה המטה, ולא השתמש בה כלל, נתגלה ם יידי שהר

 כחהצדיקים ו מעלתהאמונה בעולם, וידעו כולם את גודל 
הרם את  ,)שמות רבה פרשה כ"א סי' ט'(וכן איתא במדרש תפילתם, 

משל לבעל הזמורה שהיה מהלך בחוץ  ,אמר רבי סימוןמטך, 
 ,אלולי שהזמורה בידו לא היה מתכבד ,אמרו ,והזמורה בידו

וכל מי  ,העבר הזמורה ממך וצא לחוץ ,המלך ואמר לושמע 
כך אמרו המצריים  ,שאינו שואל בשלומך אני נוטל את ראשו

 ,בו הכה היאור ,לא היה יכול משה לעשות כלום אלא במטה
כיון שבאו ישראל לתוך הים והמצריים  ,בו הביא כל המכות

השלך את  ,אמר הקדוש ברוך הוא למשה ,עומדים מאחריהם
לא יאמרו אילולי המטה לא היה יכול לקרוע את הים מטך ש

, עיין שם, נמצא שעל ידי הרמת וסילק מטךשנאמר הרם את 
נתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, וידעו כולם  ,המטה

 התפילה.כח גודל כח האמונה ואת 
 

שבשעת  (שמות רבה פרשה כ"א סי' ו') במדרש  איתאוזהו מה ש
נתוודעו כי לכולם  מימות שבעולם,קריעת ים סוף נבקעו כל 

נתגלה ונתפרסם שמו של ובים סוף, עברו ישראל  עםש
, ונתגלה לכולם מעלת כולו הקדוש ברוך הוא בכל העולם

ומעת קריעת ים סוף הצדיקים וגודל כח התפילה והאמונה, 
כח לשנות הטבע ולגלות האמונה  דורקיבלו הצדיקים שבכל 

)ליקוטי שושנה ד"ה עם אלימלך" בעולם, וכמובא בספר הקדוש "נו

שכיון שנפתח השער של קריעת ים סוף על ידי  הפך ים ליבשה(
על ידי זה היה כח לרבי פנחס בן יאיר לקרוע  ,משה רבינו

כי הצדיקים פותחים את , )חולין ז.(גינאי נהרא שלש פעמים 
וכן מסופר על הרבי ר' השער של אמונה ותפילה בעולם, 

"ע בעצמו, שבשביעי של פסח קיבץ כל אלימלך מליזענסק זי
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בניו ונכדיו, ונטה ידו על ספל של מים, ונבקע המים שבספל 
לפניהם, כי רצה להראות להם מעלת הצדיקים וכח האמונה 

ידם יכולים לפעול הכל, וכן היה אצל הבעל  והתפילה, שעל
היה נרדף מפני ליסטים,  אחת שם טוב הקדוש זי"ע שפעם

עסטיר, ושם את האזור שלו על המים, והגיע ליד הנהר דינ
אמונה פשוטה, ובזה תיקן מה על ידי  ועבר הנהר בשלום

התחרט כי שם קדוש,  הזכרתשפעם עבר את הנהר על ידי 
על זה שהשתמש בשמות הקדושים, ועכשיו עבר את הנהר 

המים, כי פני "אזור" ששם על בשזה מרומז באמונה פשוטה, 
והיה צדק אזור  )ישעיה י"א(שכתוב מרמז על אמונה, וכמו  "אזור"

ועל ידי האזור שהוא האמונה עבר  והאמונה אזור חלציו,מתניו 
"נטה ידך על הכח של תמיד כל הצדיקים הראו את המים, וכן 

 פועלים הכל.יהם שהוא ענין אמונה ותפילה, ועל יד ,הים"
 

מרמז על מצות צדקה  "נטה את ידך"ועוד יש לומר, שענין 
ומובא פתוח תפתח את ידך וגו',  (דברים ט"ו)שכתוב וחסד, וכמו 

 על ידילשון "פתוח תפתח" מרמז, שבשם צדיקים, שכפל 
ביתו לעני ואביון, אזי מדה כנגד מדה  יאדם פותח ידו ודלתש

בקשתו, ומשפיעים לו שפע לפותחים דלתי שמים לתפילתו ו
בזכות הצדקה מתקבלין תפילותיו, וכדאיתא בגמרא כן רב, ו

רבי אלעזר יהיב פרוטה והדר מצלי, אמר דכתיב  בתרא י.( )בבא
נמצע שעל ידי שנוטה ידו בצדקה, זוכה אני בצדק אחזה פניך, 
שעל   "ונטה את ידך על הים ובקעהו" להמשיך שפע רב, וזהו

"ויבואו בני ידי נטיית היד בצדקה בוקעים ופותחים ים העליון, 
  . , שיזכו לשפע רב"ישראל בתוך הים ביבשה

 
ל פעם סיפר סיפור נפלא וסיפר מוהרא"ש נ"י, שהחפץ חיים ז"

איש זקן שהיה לו חבר ושותף ששמע מ מענין מעשה הצדקה,
עשו תקיעת כף ביניהם שמי השותפים , וצעירותוימי ב בעסקיו

יבוא לחבירו ויגלה לו מה נעשה עמו בעולם  שנפטר תחילה
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זמן בא ם נפטר תחילה, ואחר הרבה שותפיואחד מההעליון, 
, רק דבר אחד הכללחבירו הזקן ואמר לו שאי אפשר לספר 

ובשכר זאת זכה  ,מעשה של צדקהפעם יכול לספר לו, שעשה 
הם שניששבשעה , היה לאוצרות רבות בשמים, והמעשה

שכל אחד יכניס סך שלש  ,ביניהםעשו תנאי  ו לשותפותנכנס
וירוויחו כסף  , ויעשו מסחרלתוך השותפות מאות זהובים

מה שירוויחו כל לא יגעו בהקרן, רק אבל אף פעם , עזרת ה'ב
כל זמן שהם שותפים לא התנו ויחלקו ביניהם, מן הקרן יותר 

יתבטל תיכף ומיד  בהקרן יגע אחד  אםיגעו בהקרן, ו
 איזה יוםהשותפות, והתחילו לעשות מסחר והצליחו, והנה ב

דול והגיע על יד ארמון ג ,לטייל בחוץיצא אחד מן השותפים 
ומפואר של איזה פריץ, ונכנס בתוך חצר הארמון וראה שבתוך 

משרתת את הפריץ, וניגש אל הפריץ ה בת ישראלהארמון יש 
 הפריץ, ואמר לוזאת הנערה, היא מי ושאל אותו על זה, 

 לא, ושזאת הנערה לקח ממשפחה שהיה חייב לו הרבה כסף
שהוא  שותףלמו לו, ולכן לקח בתם לשפחה, והחליט היש

 הציע, ובתחילה שיהיה בכל ממון הנערהמוכרח לפדות 
אחר כך אמר להפריץ שיתן כ"ה זהובים לפדותה, ולא רצה, 

פחות באמר הפריץ שלא רצה, ומאתיים, וו ,מאהוחמשים, 
תיכף , ובשום פנים משלש מאות זהובים אינו משחרר אותה

כל השלש  השותף אל חבירו ואמר לו, שהוא מוציאהלך ומיד 
כי , שותפות, ויוצא מן העסקתוך המשל הקרן ובים מאות זה

פריץ לפדות הלונתן אותו  את הכסף לקחו, נחוץ לו הכסף מאד
פן מה שעשה, לספר לאשתו  השותף פיחדואת הנערה, 

 ,השותפותטל כל נתבמן העסק ושהוציא כל כספו עליו תקפיד 
בת כלום, ולכן התחכם וסיפר לה שמצא איזה  ולא נשאר לו

בייה אצל איזה פריץ ואינו מסכים לשחררה בלי בש ישראל
היית צריך  כסף, ומה עושים, ותיכף ומיד אמרה לו אשתו,

צדיקת  שאשתולפדותה, ואז ראה כדי כסף שלך הלתת כל 
שלש מאות זהובים , וסיפר לה שכן עשה, שנתן לפריץ באמת
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, ושמחה מאד, והחזירו הנערה אל כדי לפדותה של השותפות
זכה לעולמו,  כשנפטרוו בעניות, שארנאבל משפחתה, 

בזכות מעשה עין לא ראתה וגו',  ,אוצרות רבות בשמיםל
שבא אליו כ סיפר השותף אל חבירו הזקן ל זהצדקה זאת, כ

חשיבות מעשה עוצם , הרי רואים מחמת תקיעת כף הנ"ל
      ., ואיך שצדקה פותחת אוצרות השמיםהצדקה

 
נו נצטווה בציווי זאת דייקא משה רביאמר מוהרא"ש נ"י, שו

כי זה היה המרמז על צדיקה וחסד, , "נטה את ידך"של 
עבודת משה רבינו כל ימי חייו, לגמול צדקה וחסד עם נשמות 

חסד, ועל ידי שאדם הצדקה והישראל, ולהראות להם מעלת 
מרגיל עצמו לעשות צדקה וחסד עם הבריות, נשפע עליו 

על מסוגל להמשיך  שביעי של פסחולכן פרנסה בשפע גדול, 
 )פסחיםאומרים חכמינו הקדושים  כי, גדול פרנסה בשפעאדם 

ו של אדם כקריעת ים סוף, נמצא שביום מזונותיקשה  (קי"ח.
בשפע גדול, וכן מסוגל  בא, גם הפרנסה סוף שנקרע הים

לפעול שידוכים טובים והגונים, כי גם זיווגו  שביעי של פסח
ו שאמרו חכמינו הקדושים של אדם נמשל לקריעת ים סוף, וכמ

קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. ויש רמז בפסוק )סוטה ב.( 
, על יפ"הכמנין  צ"הבגימטריא  המי"ם, ויבקעו המים )פסוק כ"א(

", ופירש יפהדרך שמברכין את הזוג המתחתן "זיווגם יעלה 
)בספר הקדוש "אילה שלוחה" הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע 

לקרב את על ידי חיתונם שיזכו  ,, שמברכים את הזוגא(פרשת ויר
 צ"השלימה, שאז יהיה הייחוד השלם בגימטריא ההגאולה 

צ"א,  בגימטריא הייחוד עולהבגלות , כי היום יפ"ה כמנין
שם אדנ"י, ששניהם ביחד בגימטריא ושהוא ייחוד שם הוי"ה 
ד הוי"ה אח יהיהביום ההוא  )זכריה י"ד(צ"א, אבל לעתיד לבא 

, שהשם הוי"ה )שער הפסוקים זכריה י"ד(ושמו אחד, ופירש האריז"ל 
, ואז ביחד עם השם אדנ"י יעלה הצירוף הי"היהיות יתמלא ל

זיווגם יעלה , שזהו מה שמברכים את הזוג "יפ"הכמנין  צ"ה
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התקרבות הגאולה, יהיה הייחוד בחיתונם " ויגרמו יפ"ה
 המי"ם, מיםויבקעו ה, וזהו הרמז בפסוק יפ"הבגימטריא 
 בוא, שיתגלה גילוי אלקות לכל באי עולם, ויצ"הבגימטריא 

, והשם יתברך יזכינו לראות ונגאל גאולת עולם זמן הגאולה
בהתגלות שכינת עוזו לכל באי עולם, בביאת משיח במהרה 

 צדקינו במהרה בימינו אמן ואמן.
 
                                   
 
 
 


