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 .1שמות פרק טז ,א-לו
ִינָ֑י ַּב ֲחמ ִָּׁ֨שה
ובֵ֣ין ס ָ
ֵילִ֖ם ֵ
ֲשר בֵין־א ִ
(א) ַוטִסְעו מֵ ֵֽאֵי ִִ֔לם ַוט ָֹ֜ב ֹאו כָל־ע ַ ֲַ֤דת בְנֵ ֵֽי־יִש ְָראֵל אֶל־מִדְ בַר־ ִִ֔סין א ֶ ֶׁ֥
ֵאתם מֵאֶ ֶֶׁ֥רץ ִמצ ָ ְֵֽרי ִם( :ב) ַּוי ִּ֜לֹונּו כָל־ע ַ ֲַ֧דת ְבנֵי־יִש ְָראֵ ֵ֛ל עַּל־מ ָֹׂ֥שה ו ְַּעַֽל־
ע ָׂ֥שר יֹום ל ֵַ֣ח ֹדֶ ש הַּשֵּׁ ִִ֔ני ְלצ ָ ִ֖
שבְתֵ נו עַל־
מּותנּו ְביַּד־ה' ב ֶ ְֵ֣א ֶרץ ִמצ ְִַ֔רי ִם ְב ִ
ַאה ֲֹ֖ר ֹן ַבםִדְ בָ ֵֽר( :ג) וַט ֹאמ ְ֨רו ֲא ֵל ֶֹ֜הם ב ְֵנֵ֣י יִש ְָר ֵֵ֗אל מִ ֵֽי־י ִתֵ֨ ן ֵּׁ ֵ֤
ֵאתם א ֹתָ נו אֶל־ ַהםִדְ ָבֵ֣ר ַה ִֶ֔זה ְלה ִָמֵ֛ית אֶת־כָל־ ַהקָהָ ֶׁ֥ל ַה ֶזִ֖ה
ִ ֵ֣סיר הַּב ִ֔שר בְָאכ ְֵּׁלֵ֛נּו ֹ֖לחם ל ֹׂ֑ש ֹבַּע כִ ֵֽי־ הֹוצ ֶ ַ֤
שה ִהנְ ִ֨ני ַממ ְִטֶׁ֥יר לָכֶ ֵ֛ם ֹ֖לחם מִן־הַּש ֹׂ֑מיִם ְוי ָ ָ֨צא ה ָָעַ֤ם וְלָ ֵֽקְטו דְ בַר־יֵֹ֣ום
ברעַֽב :ס (ד) וַטַֹ֤אמֶר ה' אֶל־מ ֹ ִ֔ ֶ
ְתֹור ִ ִ֖תי אִם־לֵֽא( :ה) ְו ָהי ָה ַבטֵֹ֣ום הַּשִ שִִ֔ י ְוה ִ ִֵ֖כינו ֵ ֵ֣את ֲאשֶר־י ִ ָָ֑ביאו ְו ָה ָיֵ֣ה
ְיֹומֹו ל ַ ְַ֧מעַן ֲאנ ֶַןֵ֛מו ֲהי ֵלֵ ְֶׁ֥ך ב ָ
ב ִ֔
מִשְ ִ֔נה עַ ֶׁ֥ל א ֲֶשֵֽר־י ִ ְלק ְִ֖טו יֶֹׁ֥ום׀ יֵֹֽום :ס (ו) וַטַֹ֤אמֶר מ ֹשה וְַאה ֲִ֔ר ֹן אֶ ֵֽל־כָל־ב ְֵנִ֖י יִש ְָר ֵ ָ֑אל ֶֶ֕ע ֶרב וִ ַֽידַּ ע ְֶּ֕תם ִכַ֧י
ַל־ה'
ּוראִ יתם אֶת־כְבֵ֣ ֹוד ִ֔ה' ְב ָ
וב ֹקֶר ְ
הֹוצֶׁ֥יא אֶתְ ֶכִ֖ם מֵאֶ ֶֶׁ֥רץ ִמצ ָ ְֵֽרי ִם( :ז) ֵ֗
הֵ֛ ' ִ
יכם ע ָ֑
שמְעֶׁ֥ ֹו את־תְ לֻמ ֹתֵּׁ ֹ֖
שה ב ֵ ְֵ֣תת ה' ָל ֶ֨כם ב ּ֜ערב ב ָׂ֣שר ֶלא ֱֵ֗כ ֹל וְלֵ֤חם בַּב ֹקר ִלש ְִ֔ב ֹ ַע
ו ַ ְֵ֣נחְנו ִָ֔מה ִכֶׁ֥י תַּ ִֹ֖לינּו עָלֵ ֵֽינו( :ח) וַטֵֹ֣אמֶר מ ֹ ֵ֗ ֶ
יכם ִכֶׁ֥י עַל־ ֵֽה'( :ט)
ִבש ְַ֤מ ֹ ַע ה' את־תְ ל ָֻׂ֣מ ֹתֵּׁ ִ֔
יכם ֲאשֶר־א ֶַתֶׁ֥ם ַּמלִי ִנֹ֖ם ע ָָלָ֑יו ו ַ ְֵ֣נחְנו ִָ֔מה לא־עָלֵ ֶׁ֥ינו תְ לֻמ ֹתֵּׁ ֹ֖
ש ִַ֔מע ֵ ִ֖את תְ לֻמ ֹתֵּׁ יכַֽם( :י)
וַטַֹ֤אמֶר מֹשֶה אֶ ֵֽל־ַאה ֲִ֔ר ֹן א ֱֵ֗מ ֹר אֶ ֵֽל־כָל־עֲדַ ת ב ְֵנֵ֣י יִש ְָר ִֵ֔אל ק ְִר ִ֖בו ִלפ ְֵנֵ֣י ָ֑ה' ִכֵ֣י ָ
ַוי ְ ִֵ֗הי כְדַ ֵבַ֤ר ַאהֲר ֹן אֶל־כָל־ע ַ ֲֵ֣דת בְנֵ ֵֽי־יִש ְָר ִֵ֔אל ַוטִפְנִ֖ ו אֶל־ ַהםִדְ ָ ָ֑בר ְו ִהמֵה כְבֵ֣ ֹוד ִ֔ה' נ ְִר ָ ִ֖אה בענ ַֽן :פ (יא)
ֵאמ ֹר ֵ ַ֤בין ַֽהע ְַּר ַּביִם
ש ֵַ֗מעְתִ י את־תְ לּומ ֹת ב ְֵנֵ֣י יִש ְָראֵל דַ ֵ֨בר ֲא ֵל ֶֹ֜הם ל ֵ֗
ַוי ְדַ בֵ ֶׁ֥ר ִ֖ה' אֶל־מ ֶ ֶֹׁ֥שה לֵאמֵֹֽר( :יב) ָ
ת ֹאכְלֵ֣ ו ב ִ֔שר ּוב ַֹּ֖ב ֹקר תִ שְ בְעּו־לֹׂ֑חם וִ ֵֽידַ עְתֶֶ֕ ם ִכֵ֛י ֲא ִנֶׁ֥י ִ֖ה' אֱלהֵיכֶ ֵֽם( :יג) ַוי ִ ְֵ֣הי ב ִ֔ערב ו ַ ֵַ֣תעַל הַּשְ ִ֔לו
שכ ַ ְֵ֣בת ה ָ ַָ֑חל ְו ִה ֵּ֞מֵה עַל־פ ְֵנַ֤י
וַתְ ַ ִ֖כס אֶת־הַ ֵֽ ַםח ֲֶנָ֑ה וב ֵַ֗ב ֹקֶר הָ ֵֽי ְתָ ה שִ כ ַּ ְָׂ֣בת הַּטִַּ֔ ל ס ִֹ֖ביב לַּ ַֽ ַּםחֲנ ַֽה( :יד) ו ַ ִַ֖תעַל ִ
ַהםִדְ בָר ַדֵ֣ק ְמ ֺח ְס ִָ֔פס דַ ֶׁ֥ק ַככ ְִ֖פ ֹר עַל־הָאָ ֵֶֽרץ( :טו) ַוט ְִר ֵ֣או בְנֵ ֵֽי־יִש ְָר ֵֵ֗אל ו ַ֨ט ֹאמ ְֹ֜רו ִ ַ֤איש אֶל־ָאחִיו ָ ֵ֣מן ִ֔הוא
ַה־הוא וַטַֹ֤אמֶר מֹשֶה ֲא ֵל ִֶ֔הם ָׂ֣הּוא ה ִַּ֔לחם אֲ ָּׁ֨שר נ ַּ ַ֧תן ֵ֛ה' ל ֹ֖כם לְָאכְל ַֽה( :טז) ֶזַ֤ה הַדָ בָר
ִכֵ֛י לֶׁ֥ א י ָדְ ִ֖עו מ ָ֑
ֲשר בְָאהֳלִ֖ ֹו
ֲשר צ ִָוֵ֣ה ִ֔ה' ִלק ְֵ֣טו ִמ ִֶ֔םמו ִֹ֖איש ל ְִפָׂ֣י ָאכ ְֹׂ֑לֹו ֵ֣ע ֹמֶר ַלגֺל ְֵ֗ג ֹלֶת ִמ ְספַר נַפ ְֵ֣ש ֹתֵ י ִֶ֔כם ִאֵ֛יש ַלא ֶ ֶׁ֥
א ֶ ֵ֣
ֲשו־כן ב ְֵנֵ֣י יִש ְָר ֵ ָ֑אל וַ ֵֽט ִ ְלק ְִ֔טו ַהם ְַר ֶ ִ֖בה ְו ַה ַםמְעִ ֵֽיט( :יח) ַוט ֵָ֣מ ֹדו ב ִָ֔ע ֹמֶר וְלַ֤ א ֶהעְדִיף
תִ קָ ֵֽחו( :יז) ַוטַע
ֵ ִ֖
ַאל־יֹותר מ ֶ ִִ֖םמו
ַהם ְַר ִֶ֔בה ְו ַה ַםמ ִ ְִ֖עיט לֵ֣ א ֶהח ִ ְָ֑סיר ִאֶׁ֥יש לְפִ ֵֽי־ָאכְלִ֖ ֹו ל ָ ֵָֽקטו( :יט) וַטֶֹׁ֥אמֶר מ ֶ ִֹ֖שה ֲאל ֶ ֵָ֑הם ִֶ֕איש
ֵ ֶׁ֥
ַד־ב ֹקֶר ַו ָט ֶֺׁ֥רם תֹול ִֹ֖עים ַוטִב ַ ְָ֑אש ַוטִק ְֶׁ֥צ ֹף
שה וַטֹותִ֨ רו ֲאנ ִ ַָ֤שים ִמ ֶםמו ע ִ֔
שמְעֵ֣ ו אֶל־מ ֹ ֵ֗ ֶ
ַד־ב ֹקֶר( :כ) וְלא־ ָ
ע ֵֽ
ֲעל ֶ ִֵ֖הם מ ֶֹשֵֽה( :כא) ַּויִ ְלק ְֵ֤טּו א ֹתֹו ב ַָּׂ֣ב ֹקר ַּב ִ֔ב ֹקר ִ ִ֖איש כ ְִפֵ֣י ָאכ ְָ֑לֹו ו ְַחֶׁ֥ם ה ֶ ִַ֖שמֶש ְונָמָ ֵֽס( :כב) ַוי ִ ְֵ֣הי׀ ַבטֵֹ֣ום
ִיאי הָ ֵֽעֵדִָ֔ ה ַוט ַ ִגִ֖ידו לְמ ֹשַֽה( :כג) וַטֵֹ֣אמֶר
הַּשִ שִִּׁ֗ י לָ ֵֽקְטֶׁ֥ ו לחם מִשְ ִ֔נה שְ ֵּׁנָׂ֥י ה ֹ֖ע ֹמר לא ֹׂ֑חד ַוט ָב ֹאו כָל־נְש ֵ ֵ֣
ַּת־ק ֹדש לַּ ַֹֽ֖ה' מ ֹׂ֑חר ֵ ֵ֣את ֲאשֶר־ת ֵֹּ֞אפו א ֵֵ֗פו ו ְֵאַ֤ת א ֲֶשֵֽר־תְ ַבשְלו
ֲא ֵל ֵֶ֗הם ֚הּוא אֲ ָׂ֣שר דִ ָׂ֣בר ִ֔ה' שַּ ב ַ֧תֹון שַּ ב ֵ֛
ֲשר צ ִָוֵ֣ה
ַב ִ֔ ֵ
ָל־הע ֹדִֵ֔ ף ַה ִמַ֧יחו לָכֶ ֵ֛ם ְל ִמש ֶ ְִ֖מ ֶרת עַּד־הַּבַֹֽקר( :כד) ַוט ַ ִמַ֤יחו א ֹתֹו עַּד־ה ִַּ֔ב ֹקר ַכא ֶ ִ֖
שלו ְואֵת כ ָ ֵ֣
לא־היְתה בַֹֽו( :כה) וַטַֹ֤אמֶר מֹשֶה ִאכְלֺ ֵ֣הו הַטִ֔ ֹום כִ ַֽי־שַּ ָׂ֥בת הַּיֹ֖ ֹום ל ַֹּׂ֑ה' הַטֶ֕ ֹום
מ ֶ ָֹ֑שה וְלָׂ֣ א ִהבְאִִ֔ יש ו ְִר ֹ֖םה
ָׂ֥
ִיעי שַּ ֹ֖בת לֶׁ֥ א ִי ֵֽ ְהי ֶה־בֵֹֽו( :כז) וַ ֵֽיְהִי
לֶׁ֥ א תִ ְמצ ֺ ִָ֖אהו ַבש ֶָדֵֽה( :כו) ֵּׁ ָׂ֥ששת י ִֹ֖מים תִ ְלק ֻ ְֹׂ֑טהּו ובַטַ֧ ֹום הַּשְ ב ִ ֵ֛
שבִי ִִ֔עי יצ ְָׂ֥אּו מִן־ה ֹ֖עם ִלל ְֹׂ֑ק ֹט ו ְֹ֖לא מצַֽאּו :ס (כח) וַטֶֹׁ֥אמֶר ִ֖ה' אֶל־מ ֶ ָֹ֑שה עַד־ ָאנָה מֵ ֵַֽאנְתִֶ֔ ם
ַבטֵֹ֣ום ַה ְ
ְֹותי וְתֹור ֹתַֽי( :כט) ְר ֵ֗או כִ ֵֽי־ה' נ ַ ֵָ֣תן ל ֶָכֵ֣ם הַּשַּ בת עַל־ ֵּ֠ ֵכן הֵ֣ וא נ ֵ ֶֹׁ֥תן לָכֶ ֵ֛ם ַבטֶֹׁ֥ום הַּשִ ִֹ֖שי לָׂ֣חם
לִשְ ָׂ֥מ ֹר ִמצ ַּ ֹ֖
שב ְֶׁ֥תו ה ָ ִָ֖עם ַבטֶֹׁ֥ום הַּשְ בִעִ ַֽי:
ַאל־יצֵּׁא ִ ֵ֛איש ִמםְק ֹֹ֖מֹו בַּיָׂ֥ ֹום הַּשְ בִיעִ ַֽי( :ל) ַוט ִ ְ
יֹומיִם שְבֵ֣ ו׀ ִ ֵ֣איש תַ חְתֵָ֗ יו
ֵּׁ ָׂ֥
ֹׂ֑
 .2רשב"ם שמות פרשת בשלח פרק טז פסוק כג
(כג) ויאמר אליהם הוא אשר דבר י"י  -מיום הראשון ואני לא הגדתי לכם .ומשה נתכוון שיהיו
תמיהים כשימצאו משנה להודיע להם עתה כבודו של יום השבת:
 .3תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיח עמוד ב
אמר רב יהודה אמר רב :אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון,
שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט וכתיב בתריה ויבא עמלק .אמר רבי יוחנן משום
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רבי שמעון בן יוחי :אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן  -מיד נגאלים ,שנאמר כה
אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי וכתיב בתריה והביאותים אל הר קדשי וגו'.
 .4מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טז פסוק כז
ויהי ביום השביעי וגומ' אלו מחוסרי אמנה שבהן.
 .5חזקוני שמות פרשת בשלח פרק טז פסוק כג
הוא אשר דבר ה' שאמר למעלה והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו .ואת כל העדף על
הראוי לשתי סעודות של שחרית וערבית של יום הששי הניחו לכם למשמרת עד הבקר של
שבת גזרת מלך שלא יסריח והוא הדין לסעודת מוצאי שבת.
 .6אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת בשלח פרק טז פסוק כז
ויהי ביום השביעי לרדת המן ,יצאו ללקוט לראות היעמדו דברי משה:
 .7ר' חיים פלטיאל שמות פרשת בשלח פרק טז פסוק כג
הוא אשר דבר יי .פי' רש"י מכאן שמשה לא העיד עד הנה .וא"ת היאך נתעצל כל כך והא כבר
נצטווה במרה ,ופי' מורי דשמא הק' י"ש צוה לשבות בשביעי ומשה לא ידע באיזה יום מן
השבוע לשבות אף על גב שאמרו מי שהולך במדבר ולא ידע מתי שבת משמר יום אחד לששה
וכבר עבר יותר מו' ימים משנצטווה כדפי' לעיל מ"מ כיון שהמן היה יורד מידי יום יום בלא
שינוי היה יודע בטוב שעדיין לא הגיע לשבת אבל השתא שמצאו פי שנים אז הכיר ואמר הוא
אשר דבר.
 .8תלמוד בבלי מסכת שבת דף סט עמוד ב
אמר רב הונא :היה מהלך (בדרך או) במדבר ,ואינו יודע אימתי שבת  -מונה ששה ימים
ומשמר יום אחד .חייא בר רב אומר :משמר יום אחד ומונה ששה .במאי קמיפלגי? מר סבר:
כברייתו של עולם ,ומר סבר :כאדם הראשון.
 .9ר' חיים פלטיאל שמות פרשת בשלח פרק טז פסוק כז
יצא[ו] מן העם ללקוט .ארז"ל אלמלא שמרו ישר' שבת ראשונה אין כל בריה שולטת בהם.
תימ' מה חילול היה הא לא מצאו ומחשבה רעה אין הק' מצ(ט)רפה למעשה ,וי"ל שיצאו חוץ
לתחום שבת ובזה חללוהו.
 .11חזקוני שמות פרשת בשלח פרק טז פסוק כז
יצאו מן העם ללקט וחללו את השבת בהוצאת כליהם ,וכבר אמר שבתון שבת קדש לה' מחר.
 .11ספורנו שמות פרשת בשלח פרק טז פסוק כז
(כז) יצאו מן העם .מן המחנה אל מקום רחוק חושבים למצא ממנו שם ,כי לא נאמנה את אל
רוחם :ללקוט .וזה היה חלול שבת בלי ספק אם היו מלקטים הדבר ממקום גדולו ,כאמרם ז"ל
האי מאן דתלש כשותא מהזמי והיגי חייב משום תולש (שבת קז ב):
 .12אור החיים שמות פרשת בשלח פרק טז פסוק כז
(כז) ולא מצאו .פירוש שאם מצאו היו לוקטין:
 .13מלבי"ם שמות פרשת בשלח פרק טז פסוק כז
(כז) ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט .לא רצו לקבל ע"ע מצות שבת שישבתו יום אחד
ממלאכה ,כי חשבו שבזה יבצר חלק שביעית ממחיתם ,שבכל יום ישא עבודתם פרי מזון היום
ההוא ,ובשבת שינוחו ממלאכה יחסר להם מזון היום:
 .14שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טז
אשר נתן ה' לכם לאכלה .מששת ימי בראשית היה מזומן לכם בשחקים ועכשיו נתנו לכם,
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 .15כתר יונתן שמות פרשת בשלח פרק טז פסוק כט
(כט) ראו כי יי נתן לכם את השבת בעבור כן הוא נותן לכם ביום השִשי לחם לשני ימים שהו
[שרו] איש במקומו ולא תטלטלו כלום מרשות לרשות חוץ [לבד] מארבע אמות ולא יצא איש
ממקומו ללכת חוץ משני אלפים אמות ביום השביעי:
 .16רש"י שמות פרשת בשלח פרק טז פסוק כט
(כט) ראו  -בעיניכם כי ה' בכבודו מזהיר אתכם על השבת ,שהרי נס נעשה בכל ערב שבת
לתת לכם לחם יומים :שבו איש תחתיו  -מכאן סמכו חכמים ארבע אמות ליוצא חוץ לתחום,
[ג' לגופו ,וא' לפישוטה ידים ורגלים] :אל יצא איש ממקמו  -אלו אלפים אמה של תחום שבת,
ולא במפורש ,שאין תחומין אלא מדברי סופרים ,ועיקרו של מקרא על לוקטי המן נאמר:
 .17הדר זקנים על התורה שמות פרשת בשלח פרק טז פסוק כט
(כט) כי ה' נתן לכם השבת .בפסוק זה כ"ד תיבות .כנגד כ"ד פרקים שבמסכת שבת .נתן לכם
ולא כתב נותן דיום שבת נתן להם למנוחה משעה שהיו במצרים .לפי שכל הבניינים שהיו
עושים בשבת היו נופלים מיד ופרעה שאל על מה ולמה .א"ל משה לפי שאין להם מנוחה .נתן
לישראל יום שבת למנוחה:
 .18שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א סימן כח
ד"א וירא בסבלותם ראה שאין להם מנוחה הלך ואמר לפרעה מי שיש לו עבד אם אינו נח יום
אחד בשבוע הוא מת ,ואלו עבדיך אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע הם מתים ,אמר לו
לך ועשה להן כמו שתאמר ,הלך משה ותקן להם את יום השבת לנוח,
 .19שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ה
יח [ה ,ו  -ט] ויצו פרעה ביום ההוא ,מלמד על הרשע שלא עכב לעשות עמהן רע ,וזו היתה
גזירה רביעית ,והנוגשים אצים לאמר אלו המצרים ,השוטרים ,אלו זקני ישראל ,לא תוסיפון
לתת תבן לעם ואת מתכונת הלבנים ,מכאן אתה למד שחשבון היה על כל אחד ואחד כמה
לבנים יעשו ביום ,ולכך העביד בהן בתחלה בפה רך ,כדי שיעשו הלבנים בכל כחם ולראות כל
יכולת שלהם ולפי מספר שעשו ביום הראשון גזרו עליהם לעשות כל הימים ,כי נרפים הם,
אמר רשב"י התחיל מחרק עליהם שיניו ואומר נרפים אתם לשון טינוף הוא ,ישתחקו עצמותיו
קדושים הם ,על כן הם צועקים לאמר וגו' תכבד העבודה על האנשים ,מלמד שהיו בידם
מגילות שהיו משתעשעין בהם משבת לשבת לומר שהקדוש ב"ה גואלן ,לפי שהיו נוחין
בשבת ,אמר להן פרעה תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו וגו' ,אל יהו
משתעשעין ואל יהו נפישין ביום השבת.
 .21מלבי"ם שמות פרשת בשלח פרק טז פסוק טז
(טז) זה הדבר .רק יש בו צווים ואזהרות ולמודים לדורות הבאים איך יתנהג האדם בבקשת
הפרנסה והזמנתו :א] שלא ילקטו ממנו יותר מן הצורך לעשות ממנו אוצרות וסחורה רק לקטו
איש לפי אכלו ,וכן ילמדו דורות הבאים שאין ראוי לאדם לאסוף ולכנוס יותר מן הצורך שזה
ממעוט בטחונו ,וכ"ש המרבה בסחורה לאסוף עושר ונכסים ולא ישליטנו האלהים לאכול
ממנו ,וכמ"ש יגיע כפיך כי תאכל ,ר"ל אם לא תיגע רק על ההכרחי מה שצריך לך לאכול לא
יותר ,אז אשריך בעוה"ז וטוב לך בעוה"ב ,ב] שלא ירבה באכילה יותר מדאי ולא ירעיב א"ע
רק צדיק אוכל לשובע נפשו ,וע"ז היה עומר לגלגלת ,ג] שכל איש מחוייב במזונות אשתו
ובניו ,ועז"א מספר נפשותיכם שכל איש לנפשות אשר באהלו תקחו ,ובל יאמרו שאשתו ובניו
ילכו וילקטו בעצמם ,כי היא צריכה להיות צנועה באהל ,והבנים ילמדו בחדר הורתם:
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 .21ספר בית אלקים  -שער היסודות  -פרק שבעה ועשרים
ונראה כי מצות שבין אדם לחבירו יש לו לאדם שכר בעוה"ז ג"כ יותר ממצות שבין אדם
למקום ,כי עיקר שכרן בעוה"ב ,והרי רוב אותן השנויות שאדם אוכל פירותיהן בעה"ז הן ממה
שבין אדם לחבירו ,כיבוד אב ואם וגמילות חסדים וכו' ,וכן תורתנו היא כוללת כל הדברים
שנבראו בעולם כי הוא צוה ונבראו ואסר והתיר בהן כפי מה שרצה ,בקרקעות ,בצמחים,
בבעלי חיים ,באדם ,להורות כי מי שבראן יש לו יכולת לצוות עליה ,וכן ברא הזמן והתיר
ששת ימי המעשה ואסר יום השבת וימים טובים ,להורות כי הוא ברא את העולם בששת ימים
ובשביעי שבת וינפש ,ואע"פ שישראל היו שומרים השבת במצרים ,הוצרך שיצטוו בו במרה
ובמתן תורה בעשרת הדברות ,כי לא כולם היו שומרים אותו אלא הישרים שבהם ,וגם לא
בכל מה שצריך ליזהר במלאכת שבת אלא מן המלאכות הכבדות ,ולכן נאמר להם בעשרת
הדברות זכור את יום השבת לקדשו ,שהיה כמעט נשכח והיו צריכין לזוכרו ,לא שתהיה מצוה
מחודשת שלא היו עושין אותה קודם ,ולכן אמר לקדשו בקדושה יתירה ממה שהיית נוהג בו
ע"כ:
 .22בן איש חיל ר' יוסף חיים מבגדאד דרוש לשבת הגדול דרוש ג'(ע' רסח)

 .23שו"ת תורה לשמה סימן סג
ומה ששאלתם כיצד היתה הברכה שלו הנה נמצא כתוב להרמ"ע ז"ל במאמרי השבתות
שלעתיד בסעודת לויתן יוציאו את צנצנת המן ויאכלו ויברכו המוציא לחם מן השמים ע"ש
ונראה לי דישראל היו מברכים על המן הממטיר לחם מן השמים כמו לישנא דקרא דכתיב הנני
ממטיר לכם לחם מן השמים וברוך היודע .והיה זה שלום ואל שדי ה' צבאות יעזור לי .כ"ד
הקטן יחזקאל כחלי נר"ו.
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