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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 ( יז 'יגשמות ) "ויהי בשלח פרעה את העם"

ומה , זהו לשון צער" ויהי"ל שכל מקום שכתוב "הלוא אמרו חז? "ויהי"מדוע נאמר כאן , השאלה המפורסמתעל 
הוי לכם ה כלומר הי, "ויהי"שהכתוב אומר , הקדוש" אלשיך"מתרץ ה? היה כאן הצער שפרעה שלח את בני ישראל

כמו . טוברצונו הו מדימפרעה ששלחם אלא היה זה בגלל , דיימצהיה זה  אל ,המדבר ים סוףלכתם דרך בזה שה
כי . הערב רבדהיינו , "את העם"סיבה נוספת היא שפרעה שלח גם . מלוה אותם בדרךפרעה ל שהיה "זחשאמרו 
 .אלו ישראל" ישראל"ו, אלו ערב רב" עם"ש, "ישראל"אמר נן עצמו יובעני, "עם"שכל מקום שנאמר ל "אמרו חז

רעה אה יבה, םאות הערב רב ולא עיכבאת שלח כי העובדה שפרעה " ים דרך ארץ פלשתיםקל-ולא נחם א"לכן 
והיו נכנסים מיד לארץ ולא מתעכבים , "ים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הואקל-לא נחם א"כי מה ש. לישראלגדולה 

מה כי . לא מטעם שלא יתקוממו העם איש על כספו וזהבוו, אינו מטעם שלא יתפשו כגנבים, ארבעים שנה במדבר
ה יחששו "קבנתם בוולשת אמומתוך ח" בראותם מלחמה"ערב רב הכוונה היא ל" ים פן ינחם העםקל-אמר א"ש

 . ממצרים יוצאים לבדםבני ישראל ה שאין כן אם היו מ, לשתיםמהמלחמה עם הפ
 

 (יז 'יגשמות )" לקים דרך ארץ פלשתים-א ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם"
  "פני דוד"א מסביר ב"רבינו החיד. פרעההיה " ווי"ומי שאמר את ה" ווי"לשון הוא מ "ויהי"ל במדרש ש"חזאמרו 

בני  פרעה ליוה אתש, לשון לויהשהוא מ "ויהי בשלח"ל על הפסוק "על פי מה שאמרו חז" ווי"מדוע אמר פרעה 
ועל כן ליוה , בניואת זכה לשעבד ושרה הוא אברהם את בשכר מה שליוה פרעה הראשון שפרעה ידע כי , ישראל

אלא שעל מנת לזכות בשכר תמורת , נוספתפעם את ישראל  יה זו יזכה לשעבדובשכר לוכדי שפרעה  כעת אותם
ילכו שראל בני ישחשב פרעה . ויה עד המקום ההואוהיה דעתו בלשתהולך והוא וה ידע להיכן וצריך שהמלהלוויה 

את להים -ויסב א"ולכן " דרך ארץ פלשתיםים קל-ולא נחם א"לכן , ולשם כיוון את מחשבתו דרך ארץ פלשתים
ילכו בני ישראל שואין זה נקרא לוויה כי הלוויה שלו היתה על דעת , זו ואם כן לא עשה כלום פרעה בלויה, "העם

 ".ווי"ק ולכן פרעה צע הם פנו דרך המדבראילו ו, דרך ארץ פלשתים
 

 (כ' שמות יד) "קרב זה אל זה כל הלילה ולא"

אחר , עמוד האשהיה מחנה ישראל  יאחרהיה ראשון ומחנה ישראל מסביר את סדר המחנות ואומר ש רבינו בחיי
בין היו מפרידים , עמוד האש ועמוד הענן, שני העמודיםש צאיו. מחנה מצרים יועמוד הענן ואחרהיה עמוד האש 

ויהי הענן "מחנה מצרים ובין עמוד האש  ביןעל עמוד הענן שהפסיק הכתוב ואמר  ,ובין מחנה ישראלמחנה מצרים 
מאחריהם וסמוך  שהיהעמוד האש שהגיע מאור היה כי לישראל , "ויאר את הלילה", בין מחנה למחנה "והחשך

ה לפי ששני זה אל זרב להתקזה משום שאי אפשר היה למחנות " ולא קרב זה אל זה כל הלילה"ומה שכתוב , להם
עמוד את את ישראל כי היו רואים  םהמצריים שהיו אחרי עמוד הענן היו רואי ,והנה. ביניהם מפסיקיםהיו העמודים 

אבל ישראל לא היו רואים את המצריים כי , את האור מרחוק רואהשך ומי שיושב בחשידוע ש, הענןדרך עמוד האש 
עמד הלך והאש שהיה הולך לפני מחנה ישראל  עמודומפני זה , מי שיש לפניו אור אינו רואה את היושב בחשך

היו ישראל נחפזים ללכת  הלילותלפניהם להאיר להם כשאר עמוד האש היה ממשיך ללכת לו ישא ,מאחריהם
 . אותם ולא היו באים אחריהםים המצרים לא היו רואו
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 (טו' שמות יד)" תצעק אלי מה"
מבאר ? קוראוי להם לצעהלוא כעת עם ישראל בעת צרה ו" אלי תצעק מה"ה למשה "ברור מדוע אומר הקבלא 

כבר הרי כי , יסעושהם ילא דברלצעוק לבני ישראל  ניחדוע אתה ממה היא לומר למשה "שכוונת הקב ן"הרמב
, ותעשללא ידע מה  שהוא זאת משוםו, צועק ומתפללכי משה אכן היה . (ד 'שמות יד) "ואכבדה בפרעה"אמרתי לך 

פרעה על שפת הים ועם ישראל נמצא , אך עדיין אין בזה הנחיה כיצד לנהוג" בפרעהואכבדה "ה "קבאמר לו המנם א
 מה"ה "על זה אמר לו הקב. רובחלדרך  ה לו איזושיור' להתפלל משה הו, אותם שיגהולך להואחריהם השונא רודף 

 ".ואכבדה בפרעה"כי כבר הודעתיך , אין לך צורך לצעוקאך , לעשותל מה והיית צריך לשאדהיינו " תצעק אלי
 

 (טז' שמות יד) "הרם את מטך ונטה את ידך על הים ואתה"

ה סלק את מטך ונטה "אמר הקב ל כןאת כל הניסים ע לעשותלפי שהיו אומרים המצריים לולא המטה לא היה יכול "
 (  מדרש)" את ידך כי הרם לשון סילוק הוא

 " כלי יקר"מסביר ה ?המטהאת להסיר את משה ה "בקריעת ים סוף צוה הקב דווקאמדוע , אך צריך להבין
ה את "שהכה הקבכל המכות  והנה .נעשה למעלהשכל דבר ת דוגמכ מטהאת הניסים ליעשה משה שרצה ה "הקבש

אבל על הים לקו , עכי המטה דומה לאצב, מטההי ל ידלמטה עה אותם משה ים לכן עשקל-היו באצבע אהמצרים 
על ה למשה שיעשה גם למטה דוגמא לזה "אמר הקבלכן " וירא ישראל את היד הגדולה" שנאמרבכל היד המצרים 

נאמר  ןלכ .העליונה "יד החזקה"הכל היד דוגמת שיטה את  "ונטה את ידך" ,לאצבעיסלק את המטה הדומה ידי ש
כל המעשה הגדול והנורא הזה את עשה משה  המטהבכח שלא גם ואגב זה ראו  "וירא ישראל את היד הגדולה"

מה מבהם כי חזרו  "עבדוובמשה  'ויאמינו בה"ומשום כך שהרי הוצרך לנטות ידו דוגמת היד החזקה שלמעלה 
מה היה חטאו של משה במי  ביןניתן לה מכאן. ל כל זאתופעיכול היה משה לח המטה ובכרק עבר שבשאמרו 

 "ונטה את ידך"סלק את מטך  דהיינו "הרם את מטך"כי כאן נאמר  ,ממה שנאמר כאן כי שם נאמר ממש הפך ,מריבה
בידו כי  הפעולהאת לא עשה ולק את ידו יסה שמ "וירם את ידו ויך במטהו"ושם נאמר  ,י זה באו לידי אמונהל ידוע

ו כממיעוט האמונה משה לובזה גרם , הכלמשה את ח המטה פעל ובכרק שומכך חזרו ישראל לומר אם במטהו 
 (ח 'כ במדבר)" יען לא האמנתם בי: "שכתוב

 

 (כא' שמות יד)" משה את ידו ויט"

, הקדוש" אור החיים"אומר ה, אין הכוונה שכל המים עד קרקעית הים נבקעו" וישם את הים לחרבה"למרות הכתוב 
שהיו צריכים לרדת עד קרקעית  היה בזה טורח גדול לישראל, שאם היה כך והיו נבקעים כל המים עד קרקעית הים

כדי שתקפיא רוח קדים ה "הקבהקדים כן ל, יגיעהמגדיל את ההליכה וך את הארידבר שהיה מ, הים כדי לחצות אותו
ויצטרכו , כל מי הים יבקעוכדי שלא  (ח 'טו שמות)" קפאו תהומות בלב ים: "ולמד זאת ממה שנאמר ,עמקי המיםאת מ

 . קדיםהרוח את לא היה לא היה צריך אחרת , ק שלא נקפא נבקעחלרק הו, ישראל לרדת למעמקים
 

  (כא 'ידשמות ) "את הים ברוח קדים עזים כל הלילה' ויולך הויט משה את ידו על הים "
חר דין ודברים עם משה ולאחר ורק לא, ולא הסכים להיקרע גדנתהים ה, באשר בקש מהים להיקרעבמדרש ש אמוב

למלך שמשפיע , משל פיעל את העניין  "קדושת לוי"בב 'רבי לוי יצחק מברדיצמסביר , סכים להיקרעהאיומים הים 
אז  ,כיון שהמלך רואה כן, מלך בא להם השפעההם אינם יודעים שמכי  מתגאיםסוף העבדים עד שב לעבדיו כל טוב

, גדלותגאווה וה לו תשאם לא הי, יםהין אצל יכך הענ. להראות להם שהם כאין נגדוכדי  השפעלוקח מהם את הוא 
ה ליטול "צריך הקבלא היה ו, ה"הקבהיה אומר אקרע לכבוד הוא , קרעה להי"בתיכף כשאמר לו משה בשם הקהרי ש
וזה . השפעאת ממנו לקח ה "גרם שהקבזה  ובא בגדלות "אני גדול ממך"כיון שאמר למשה אלא , השפעאת ממנו 

וזהו הרמז . לומר על הים שנתגאהכ, על כל המתגאים, (א 'טו שמות) "כי גאה גאה' שירה להא"שכתוב במדרש מה 
הגיע לכך שהוא , ובא לגדלות "אני גדול ממך"טען הים בזה ש, "ברוח קדים עזה כל הלילהאת הים ' ויולך ה"בפסוק 

וישם את הים "ועל ידי זה , ה לו גדלות דהיינו עזותתהיבגלל ש" עזה", "...יםאת ה' ויולך ה"וזהו הרמז , בקענ
 . ותלשבור אותו בקל םודבר שיש לו גדלות יכולי, שהיה יכול לבקוע בעבור שהיה לו גדלות, "לחרבה ויבקעו המים

 

 (ח' שמות טז)" לשבע בבקר ולחם לאכל בשר בערב לכם' משה בתת ה ויאמר"

 םותהוציא אה "קבדעו שהכדי שבזה יהמזון עם ישראל את שיתן להיה ' אל ה תפללמשה המה שש" ספורנו"המר וא
קר יתן לכם וושבב, כמנהג המצריםשלא ולא לשבוע  "לאכול"בערב בשר ה "הקבם השיתן להוא  רצונוו, ממצרים

', מה שהתפללנו שתראו את כבוד ה, "את תלונותיכם' ה בשמוע", בעכםושיהיה מספיק די ש, "לשבוע" בלבדלחם 
 .ושהוא שמע את תלונותיכם, עליויראה לכם שתלונותיכם הם שתקבלו זאת באופן שרצוננו 
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