
 
 

 

 'יא שנה                     

 
 

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

 

 
 (י' שמות טו" )במים אדירים רתכעופ צללו"

כמו ירדו במצולות ", פעמיםשתי בשירה זאת הכתוב והזכיר . העופרתו במצולות כמו עבהמצרים טש ן"הרמבמבאר 
אנשים רבים ין המצרים היו בלמרות שש', גם זה להם מיד הוהכתוב מדגיש זאת כדי שנדע ש, "כעופרתצללו "ו "אבן

יודעים הסוסים ש וןנצל כיים להיהיו ראוי, רוכבי הסוסים, וגם הפרשים, קרוב ליבשה נמצאוו לשחותיודעים שהיו 
למה טעם ה וזה. לא נמלט מהם אחדל זאת ובכ, מיםמה נצליכלו להיהמגינים  תופשיגם וכן , על פני המיםלשוט 

 . תם בחזרה ליםאותם וזרק או גביהה' שה, (כז 'יד שמות) "את מצרים' וינער ה"שנאמר 
 

 (יב' שמות טו" )תבלעמו ארץ ימינך נטית"
שלא קבלתי אלא דמו של הבל יחיד  במקוםאמרה היבשה לים ומה , לים היבשהו, מלמד שהיה הים זורקן ליבשה"

מעמידה בדין דכתיב נטית  שאינוה "עד שנשבע לה הקב ?עתה איך אוכל לקבל כל האוכלוסים, נאמר לי ארורה
 (ם יונתן בן עוזיאלותרג, מדרש" )ימינך

 :(פסחים קיח)מהמדרש שלפנינו לומדים שהים לא רצה לקלוט את המצרים ופלט אותם ליבשה ואילו לפי הגמרא 
אמר לפניו , ליבשה םפלוט אותללשרו של ים אמר ה "הקב"ל "רואים שהים לא רצה לפלוט את המצרים ולפי חז

אמר לו  ...אמר לו אתן לך אחד ומחצה ?רבו מתנה וחוזר ונוטלה ממנו כלום יש עבד שנותן לו עולםבונו של יר
מיד פלט אותן ליבשה ובאו ישראל וראו  ,אמר לו נחל קישון יהא לי ערב ?את רבו שתובעבונו של עולם יש עבד יר

? תםה לו אוהחזירשהאדמה אחרי  לקבלםהים לא שמח מדוע , ךאם כ, "(שמות יד ל) ישראלאותן שנאמר וירא 
ולא היה צריך  םבעצמהיה משאיר לו את המצרים ממחנה סיסרא ים את החוב לפרוע לה "ומדוע צריך היה הקב

ל "אם כן מדוע אמרו חז, שהרי אנחנו יודעים שטבע הים הוא לפלוט ליבשה כל דבר שנכנס אליוקשה  עודו ?ערב
צד פרנסת נובעת משטענת הים רים מסבים "רשבהי ו"רשאמנם ? שבמקרה הזה הים חפץ להשאיר את המצרים אצלו

 ?דגיםלהיו מזון שיהיבשה החזירה אותם כשאותם  למה לא קבל ,אם כןאבל , שימצאו מזון, דגי הים
 , "מת על שפת היםאת מצרים  ישראלוירא "ל במדרש על הפסוק "הקדוש על פי דברי חז" אור החיים"מתרץ ה

 ומסביר . אותם וידעו בהם שמתוכדי שיכירו , ייםבגמר מיתה בעודם קצת חבמצרים  ראו אתשבני ישראל 
 , חייםכשהם באמר לו לפלוט אותם ה "משום שהקבהוא , םהמצרי הים שלא יפלוט אתביקש ה שלפי זה שמ
 ין יעננאמר במדרש שלא אמנם . ישראל ותכסם בושהאת שיכירו המצריים את ישראל לשמח וזאת כדי 

 יש עבד שנותן לו רבו "זה טען הים  לעו, הםלהידוע  לו על סמכ"זחאף על פי כן , הפליטה תהיה בעודם חיים
 כי כל שרי מעלה וכל ברואי מעלה , ל-אהוה במכעיסי והמצאת חפץ לגמור הים כי ? מתנה וחוזר ונוטלה ממנו

 אברהם מכבשן את  להציל' גבריאל בקש מהגמרא שא בובוכן מ', מצות האת  לעשותשקים וומטה חפצים וח
 לעשות חסד  למלאכיםא יהרי זכות ה, ציל שלשה מבני בניולהזכה שישכרו ואמר לו את לא קפח ' וה, האש

 ה "הקב השיבו, חפץ שתגמר יציאת נפשם בים ולא ביבשההים היה לכן גם כאן , לצדיקים ולאוהבי עליון
 שהוא , והוא מחנה סיסרא, לאבד עם רשע חלק ומחצה תעתיד ימציא לו זכות אחרשבכדרך שעשה לגבריאל 

 . "מצות איבוד רשעים"בהם  יעשה
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז

 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז
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 (יז' שמות יג" )ויהי בשלח פרעה את העם"
בלשון צער הפסוק מתחיל מדוע , אם כך:( מגילה י" )אינו אלא לשון צער" ויהי"כל מקום שנאמר : "ל"אמרו חז

שבמצב כזה בני , ם בעצמואות שלחפרעה שהקדוש שהצער הוא " אלשיך"מתרץ ה? איזה צער יש כאן, "ויהי"
היה פרעה שולח מה שאין כן אם לא . כשב אל ארצו בלי פחד "ושבו מצרימה"ישראל לא יחששו לשוב למצרים 

לא יירא הוא אך בשלח אותו אדוניו . פן יכוהו על בריחתואליו בורח מרבו ירא לשוב הכי הלא כל עבד . בעצמואותם 
לבני לא היה , שפרעה היה מלוה אותם ומראה להם חיבה יתירהבמדרש ל "זחאמרו , "בשלח פרעה"כן ל. לשוב

 .שישובו מצרימהמזה חד פישראל 
 

 (כא' שמות יג" )ולילה יומם ללכת"

את דרכם והיו  םהיו ממהריהם שים יחמההתורה ביום את לקבל של ישראל מרוב חפצם וזריזותם ש רבינו בחיימבאר 
 . לא כשאר הולכי דרך שיגעים ביום ונחים בלילהש ובלילההולכים ביום 

 

 ( כז 'ידשמות ) "וישב הים לפנות בוקר לאיתנו"

 ה מכך שהוא "שיש לקבגודל תענוג את שהים ראה שלאחר  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמפרש 
 תמיד  ישארחפץ שיהוא , למצבו הקודם לחזורהים לא רצה , אמרו שירהי זה יצא שבני ישראל שעל יד, בקענ

 אמר וישב הים לפנות בוקר נ ךום כמש, ה"וירבה העונג של הקב, תמיד שירהישראל יאמרו כך ש, יבשה
 . ים כמקדםחזור להיות אבל אחר כך י, שיקרע רק למשה רבינושנקבע לו מבראשית לתנאי , "לאיתנו"

הלא גם הקדוש ששואל מה הגדולה בכך שהים הקרע לפני משה " אור החיים"קושיית הלפי זה ניתן להסביר את 
שכבר לאחר הירדן ונהר גינאי אלא ש(. .חולין ז)י פנחס בן יאיר לרבנקרע וכן נהר גינאי , לפני בני ישראל הירדן נבקע

שלפני שנבקע , סוףמה שאין כן ים , באהבה רבהכך נבקעו משום , מבקיעת ים סוףה "שהיה לקבתענוג את הראו 
 . תענוג הבוראידע על עדיין לא 

 

 (ג' שמות טו" )שמו' איש מלחמה ה' ה"
 "שמו' ה"מכל מקום , דת הדיןימעל פי הרשעים את ומכרית  "איש מלחמה"הוא ' האף על פי שש" ספורנו"מבאר ה

הם הרי קוצים מהכרם שאת המכלה זה שהוא ב, םנותן הויה ומציאות לעול הואמעשה זה כי ב, רחמיםהדת ימעל ב
 . עולםאת ה םמחריבי

 

  (ד' שמות טז" )אנסנו הילך בתורתי אם לא למען"

 (י"רש) "יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוטאם ישמרו מצות התלויות בו שלא "
כי אם לא יותירו ממנו זהו מופת שהם , של עם ישראלטחון יהבה רוצה לבחון את מידת "שהקב" כלי יקר"מבאר ה

כן אם לא יצאו ל ,הרי זה מקטני אמנה ?למחרכי מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל  ,טחוןידת הבישלמים במ
כי מי שאינו  ,ילכו בתורתי ואזהם בטוחים שמה שלקטו אתמול יספיק להם גם ליום המחרת שבשבת ללקוט הרי 

 מדרכיע ודי יכ ,לעסוק בתורהמתי יתפנה  'לאסוף ולכנוס ומתי יעשה להבכל ימיו את טחון מכלה ידת הבישלם במ
 . הולכים אחר ההבל ויהבלו ועסק התורה טפל אצלםשרוב העולם 

 

  (ה' שמות טז" )יום יום אשר ילקטו על משנה והיה אשר יביאו את ווהכינ והיה ביום הששי"
, "על אשר לקטו יום יום"ולא אמר , "והיה משנה על אשר ילקטו יום יום"ממה שאומר הכתוב " פנים יפות"מדייק ה

. ללקוט יום יום םעתידיהם הברכה על אשר להם שבת תבוא וישמרו את השיכינו ל ידי זה ז שעורמשהכתוז בא ל
ולי זה מסביר את מה וא, שפע לשני ימים המביאשל שבת שכל סעודה  ל"י ז"הארמביא בשם ובילקוט ראובני 

 . ימיםשני הככרות לרמז על השפע לשני חייב לבצוע על בשבת שבכל סעודה  :(שבת קיז)ל "חזשאמרו 
 

  (י' שמות יז" )ויעש יהושע כאשר אמר לו משה"

 ? מדוע נבחר דווקא יהושע להילחם בעמלק
ישראל משום עמלק בא על ל ש"הוא משום שאמרו חז יהושעלבחירת הטעם ש "אהבת דוד"א ב"רבינו החידמסביר 

ראויה ו, (יא' שמות לג" )נער לא ימיש מתוך האהל"ב והושע כתועל י, "רפידים", רפו ידיהם מן התורהשבאותו הזמן 
תנותו ובענו ,יהושעאבל . מובילה אותו לניצחוןתורה הזכות כי , עמלקבמלחמה מול  זו להגן עליו ולנצח זכות

מה וזה . ו של משהשליחותעשה זאת משום ו, בעל התורה, רבומשה על זכותו ונשען על הזכויות של לא סמך , הרבה
וזה , משה עלמך סשל יהושע שגלה צדקתו בזה " ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק"הכתוב שאמר 
 ". כאשר אמר לו משה"שאמר 
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