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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' שמות יג" )את העם ויהי בשלח פרעה"

מבני ולא יש חשש שישובו מצרימה הם מ, ערב רבהיא ל" פן ינחם העם"הקדוש שכוונת הכתוב " אלשיך"אומר ה
ואילו היה . בכלי זייןכלומר היו להם " מארץ מצרים וחמושים עלו בני ישראל"על בני ישראל נאמר הלא ש. ישראל

הערב , על העםש ,אין ספק, לכן, זייןכלי ב םעצמאת  םלא היו מזרזי, בראותם מלחמה מורך בלבבם לשוב מצרימה
 מחמשיםאחד הוא אחד מחמשה או  "וחמושים"שכוונת ל "זחמה שאמרו גם לפי . היה הפחד ולא על בני ישראל ,רב

שהפחד פן אפשר לומר , לפי זה, חשךמכת ההשאר מתו בו, אמנההבעלי לומר יצאו ממצרים רק כ עלו ממצרים
או למאן , כי הלא אחד מחמשה, ישראל אין פחדני בבל בא. אמנההקטני , הערב רבעל הוא , ישובו בראותם מלחמה

 . ם ודאי לא ישובו בראותם מלחמההו, אמנה בעצםהשהם בעלי , בלבד עלו, דאמר מחמשים
 

 (ב' שמות טו" )ויהי לי לישועה"
 ,שאין אחריה גלות ,העתידהגאולה האבל , אחריה גלותיש לפי ש "ישועה"גאולת מצרים נקראת ש רבינו בחייאומר 

תשועת עולמים שנאמר  תנקראהיא גם , (ז' נגתהלים )" מי יתן מציון ישועות ישראל"שנאמר , "ישועות"נקראת 
בלשון נקבה על שם שעתיד לבא  "שירה"שירה הזאת נקראת גם ה(. 'ישעיה מה)" תשועת עולמים' ישראל נושע בה"

שירו "בלשון זכר שכתוב  "שיר"אבל לעתיד מצינו , שהנקבה מתעברת ויולדת וחוזרת ומתעברת כשםאחריה גלות 
 ('ישעיה כו)" ביום ההוא יושר השיר הזה"ב ווכת, ('תהלים צח)" כי נפלאות עשה חדששיר ' לה

 

  (ח' טושמות " )בלב ים תהמת קפאו נזלים כמו נד נצבו מים נערמו אפיך וברוח"

מצביעות על שלוש פעולות , "קפאו"ו" נצבו", "נערמו", הקדוש שמילות הפסוק שלפנינו" אור החיים"אומר ה
 םאלא נעשו כול הפנוי במקוםתקבצו יחד ולא נשארו מפוזרים הוהמים שנבקעו ' א :שבוצעו בים בעת קריעת ים סוף

שפכים בים נשהיו מתקבצים ו םהמי' ב .שיוכלו ללכת עליהם לרגלי ישראללעשות מדרך , "נערמו מים", ערימה אחת
שנוזלים ובאים כלומר אותם המים , "נצבו כמו נד נוזלים", הראשוניםבו המים היו נצבים במקום שנערמו , םמהצדדי

אזי , עמקי היםמ לאלרדת בני ישראל כדי שלא יצטרכו , בקע לשנייםנכל הים לא פרשים מהפי  לע' ג .נצבו כמו נד
 ". תהומותקפאו "אמר נוכנגד זה , כיבשהחלק שלא נחלק נקפא ונעשה ה

 

 (כב' טושמות ) "משה את ישראל ויסע"
 (י"רש) "הסיעם בעל כרחם"

ריבוי חשש שמא משה ו ,ביזת היםא רצו לפרוש ממשום שהם ל "הסיעם בעל כרחם"שמשה " כלי יקר"מסביר ה
הסיעם לכן  ,זהב שהושפע להם היה סבת עשייתוהרוב שומעשה העגל יוכיח  ,לידי חטאאת ישראל  העושר יביא

כי התורה  ,התורהאת לקבל  םשלא יהיו ראוייכך בה ליבוי העושר יהיה סיועוד חשב משה שר .כרחם בעלמשה 
לכן  (תהלים קיט עא) " לי כי עוניתי למען אלמד חקיך טוב" נאמרשו זה מזה והם כצרות זו לזו כמ בורחיםוהעושר 

 . מים סוף כרחם בעלהסיעם דאג משה ל
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  (שמות יג יז" )ויהי בשלח פרעה"
 ויהי בעצם היום הזה"הזו למה שנאמר בפרשה הקודמת את הפרשה ראוי היה לסמוך שהכי  "צרור המור"מסביר ה

שתי ות באמצעהכתוב את העניין הפסיק אז מדוע  (נא' שמות יב" )צבאתם על מצרים מארץ ישראל בני את 'ה הוציא
ארבע בתפילין יש דבר נוסף שלא ברור הרי . תפיליןהשל פרשיות מהשהם  "והיה כי יביאך"-ו "קדש לי"פרשיות ה

ישראל בני ש אמרנשכבר מה לפי הוא הטעם מתרץ שו ?בלבד שנים מהםת ריש בהזכשתועלת המה  ,אם כן .פרשיות
ו רעזשיעל מנת מצות זכויות של  םוהיו צריכי. ים בטיט הדעות הזרותמוטבעוהיו . תהיו במצרים בלי תורה ובלי מצו

ן יציאת יהמדברות בעניהללו פרשיות השתי . מצות תפיליןאת לומר להם  ה"הקב לכן רצה. להם להוציאם ממצרים
המצוה א ובתם כשאות ויעשועליהם יחשבו שכדי . כרון בין עיניהם ולאות על ידםיואמר להם שיהיה לז. מצרים

ל "ו חזאמרמו שכ. ם עכשיו בפועלתאוו לו עשכא תספיק להם ותעזור ליציאתםהזאת מחשבה במטרה שעצם ה. לידם
לכן נכנסו . "ולחושבי שמו' ליראי ה"דכתיב  "מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה ,חשב אדם לעשות מצוה ולא עשאה"

 "ויהי בשלח פרעה את העם"הכתוב אמר . ואחר שחתם בהם. ממצרים םציאישראל להולעזור ללו הלהפרשיות כאן 
 .ממצרים עכשיו יצאורק כאלו 

 

  (כב 'יגשמות )" הענן יומם עמודלא ימיש "
השמש על היות ב"המשמעות היא בשעות היום  "יומם"המילה בכל מקום במקרא בו מופיעה ש" חזקוני"אומר ה

 מופיעה במשמעות שלא ישה בכתוביםגם ובנביאים גם בתורה נו גם מצא "יום"לעומת זאת את המילה , "הארץ
. לילהידוע שמכת הבכורות היתה בו (יג 'ג במדבר) "בארץ מצרים ביום הכותי כל בכור"נאמר  בתורה. "לילה"

יום "נאמר  בכתובים. "וחכינו עד אור הבקר"שם כתוב ו( ט 'ז ב מלכים) "יום בשורההזה היום " נאמר בנביאים
 (ב 'פח תהלים" )צעקתי בלילה נגדך

 

 (כ' טושמות " )אהרן אחות"

משה ומרים הוזכרו בשירה שהטעם הוא משום ש ן"הרמבמתרץ ? "אחות אהרן"מדוע מגדיר הכתוב את מרים כ
הוא אחיה הגדול אהרן שלומר , אהרןל כבודדרך ב "אהרן אחות"אמר לכן ו, לא הוזכר רצה הכתוב להזכירואהרן ו
תמיד היא דרך הכתובים תרוץ נוסף אפשרי הוא ש. 'שגם הוא נביא וקדוש ה, יחסת אליוימת ,אחותו הנביאה, היאו

את "שנאמר ם אחיהגדול מהשהיה , (מב 'א ב"דהי) "ובני כלב אחי ירחמאל"כמו , האחיםאל גדול את האחים חס ילי
 ( ט 'א ב"דהי) "ירחמאל ואת רם ואת כלובי

 

  (כו' שמות טו" )כי אני ה׳ רפאך ...במצרים שמתי אשר המחלה כל ...תשמע שמוע אם ויאמר"

גם מגדיר ו, בזה הרפואה סמים ועשבים וכיוצאאת א מסדר לו פורוה ,חולה קורא לרופאאדם האומר ש הרשב״א
אלא טעמי את שאינו יודע למרות שהוא , זאת לקבמוהחולה , לא ישתהמה ישתה ומה לא יאכל לחולה מה יאכל ומה 

את תיו וומצואת דר לנו יהרופא האמיתי סו, חולי הנפשחולים ב ,והנה אנחנו. הוא סומך על הרופא שהוא מומחה
לפי  .כים לשמוע בקולוצריאנו , קיםוהחטעמי המצות ואת יודע מי שאין אתנו למרות שו, רפואת נפשנוצורך קיו לוח

 "והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו... אם שמע תשמע"את הפסוק  "נחל קדומים"א ב"רבינו החידמפרש פירוש זה 
לא אשים .. כל המחלה"אזי וכשתשמור הכל , קים בלי טעם צריך שתשמעונראה בעיניך שהם חהדבר שלמרות 

, "כי אני ה׳ רפאך"הכתוב אמר  ?ינני מבין את טעמםכאשר אקים והחוהמצות את איך אעשה  אם תשאלו, "עליך
 ,ולהבדיל, זה מועיל או מזיק אתה סומך עליוהדבר ה םאף שאינך יודע אי ,כל אשר יאמרלוכשם שאתה שומע לרופא 

  .רופא הנפש ,ל הנאמן-הא ,כי הוא 'הקול כן תשמע ל
 

 (לד' טזשמות )" משמרתפני העדות ללאל משה ויניחהו אהרן ' כאשר צוה ה"

 שנההכל ארבעים במשך ירד לישראל כיון שהמן ש, ו של אהרןזריזותשהפסוק בא ללמדנו את " פנים יפות"מבאר ה
מיד אף שלא היה זאת עשה הוא אהרן של  וומחמת זריזות ,מיד ת מהמן למשמרתקחלא היה הכרח ל ,שהיו במדבר

 . זוהמצוה ם את הלקיילא היה זוכה הוא וכבר מת כלות המן אהרן באלא  עד כלות ירידת המןרק צריך 
 

 (ה' יזשמות ) "לפני העם עבור"
 ומטך", צרכםלהם את בראותם שאתה משתדל להמציא , תכל תלונותםהדבר יגרום לכך ש" ספורנו"הפירוש לפי 

. ..בצור והכית", ךוהפההכאה במטה תפעל באופן  עתכ, נלאו מצרים לשתותשבהכאה זו , "אשר הכית בו את היאור
את אותו יעשה לעולם  עוהטבדבר כי , וב העוטבנה סגולה שאיהמטה  תלופעובזה יכירו ש, (ו' יזשמות ) "ושתה העם

 . פעולות הפכיותל ועפת המטה היא על פי ציווי ולכן יכול ללופעלא א, העניין
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