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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 שמות יג' יח(" )סוף העם דרך המדבר ים להים את-ויסב א"

עוברים אנשים הדרך לא  הילכו לים סוף דרך המדבר, כי באותשישראל  הקב"ה מטה את בניש" ספורנומבאר ה"
 אמרשנ .אותםשיג מזאת רק אחרי שפרעה  יםלגמוהם  .רודף אחריהםפרעה לישראל שיכולים להודיע ממצרים ושבאים 

 שובללהם תקנה ה תלא היאבל אז כבר ( שמות יד' י)נוסע אחריהם" וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים "
כי , "עלו וחמושים"היו מזויינים, בני ישראל אף על פי שזאת הוצרך לעשות ופרעה לא היה מקבל אותם. כי למצרים, 

 היו בעלי ניסיון כך. כי לא מהם  מלטיולהלחם במצרים ילב לההאומץ את לא היה להם  למרות כלי הנשק
 

 יד' י(שמות והנה מצרים נסע אחריהם ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל ה'" )... הקריב ה"ופרע
כבר נאמר א והל, "והנה מצרים"ונאמר גם " ופרעה הקריב", מדוע נאמר בכתוב שלפנינו " הקדושאור החייםואל ה"ש
מדוע תולה הכתוב בתחילה שאלה נוספת היא ? "אחריהם והנה מצרים נוסע" אחר כךאמר מדוע נו ?"וישיגו אותם"

הכתוב  לעהיה לכאורה  "והנה מצריםבמצרים, " הולה הכתוב את הסיבתאחר כך , "ופרעה הקריב", ואת הסיבה בפרעה
ומתרץ  רבים? יוצרים שהמלמרות שידוע על הלשון יחיד, ב ,"נוסע" ל המצריםע ומדוע נאמר? "והנה פרעה"לומר 

המבלי "בני ישראל אל משה נו התלונעל מה שהכתוב יש להעיר הערה גדולה את להבין שכדי  הקדוש "אור החייםה"
הקב"ה , ואין זה אמת, כי מזה שישראל הופתעו מכך שהגיעו למצב הזהנשמע ש, "מה זאת עשית לנו" "אין קברים

 ישובו"שאותם ה וויצ"ואכבדה בפרעה", ועוד , אחריהם לרדוףשל פרעה לבו את יחזק שהוא  זהיר את בני ישראלכבר ה
עצמם את הכינו כלומר שהם , "ויעשו כן"ואפילו נאמר" יטעה לרדוף אחריהם, פרעה , כדי שעל פי החירות"ויחנו 

שש "ח גדול ובא בכפרעה ראו שאם נאמר שהם  ?דהפחכעת לרדוף אחריהם, אם כן מנין נכנס להם את פרעה  להטעות
 הזהוא ש קב"הם הלה כל כך חוזק, אף על פי כן כבר הבטיחפרעה שהיה ללא חשבו שהם אפשר ש, בחור"מאות רכב 

ומצרים "בני ישראל שראו שאמרו  מדרש שמההבאר לא, מסייעו בדבר. אגם כבד בו, והם ילהעל מנת לבו את מחזק ה
הדבר מה הכתוב לנו ודיע מכאן כלומר, . מצריםשנקרא שר של מצרים ההכוונה היא שהם ראו את  "נוסע אחריהם

לא כלומר  "ופרעה הקריבהכתוב "אמר  למרות שהיתה להם הידיעה המוקדמת. ולפחד,  הלירא ישראלבני לשגרם 
וישאו בני ישראל את עיניהם "עם, לפני הקריב עצמו הפרעה  אלא ,את המלךקדים שהעם מ המקובלו סדר הרגיללפי ה

גרם זה  ,לפניועמד של מצרים והשר  "הקריבפרעה "שכלומר לאחר  ,שר של מצריםשהכוונה היא ל ",והנה מצרים
הם ראו לכן יצא שמחנה, את אין מנהג המלך להקדים ו לכך שישראל ראו אותו, כי בדרך כלל השר עומד לפני המלך

למרות שרי מעלה באו לערוך עמם מלחמה, ושכל חשבו  ון שהםכיולכן הם נרעשו מפחד , "נוסע אחריהם"השר ש
ה' חזר ממחשבתו הטובה, כי שאות שזהו הבינו הם ם, עמ לחםילהמלאכים באו שהראו ר הם שאכ, הידיעה המוקדמת

לא מנע לכך שה' ם מיטעיש שני ו. ל אל ה'""ויצעקו בני ישראשהמלאכים יבואו נגדם ולכן לא היה מסכים אחרת הוא 
, ואמרו ל( שמו יד')" וירא ישראל את מצרים מת על שפת היםשנאמר "כדי להורגו לפניהם, . א :המלאךאת ביאת 

יפחדו ויחזרו בתשובה שלימה בני ישראל , כדי ש"לטובה חשבהלהים -א. ב. "על השר ששמו מצריםמדובר שז"ל ח
לא שדבר של קריעת ים סוף,  העצוםהנס ה' את להם יעשה  וזהתשובה הכדי שבאמצעות , לבם לשמיםאת ויקרבו 
של  םלבאת  הקריבמשום שפרעה ", "קרב", ולא אמר "הקריבאמר הכתוב "שז"ל חשדרשו כפי קודם,  להם הובטח

   ". ישראל לאביהם שבשמים
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  (יזשמות יג' " )להים פן ינחם העם-כי אמר א"
 אמר הקב"ה כךלא ישובו מצרימה, אלא הם לנחותם גם דרך ארץ פלשתים ו ה' גלוי וידוע שביד" שחזקונימבאר ה"

 הזה. לא יעמדו בניסיון שהם  וגלוי לפניכי לא ישובו,  ודת הדין שהיתה מקטרגת עליהם לנסותם אם ישובו איכנגד מ
 

  (כא 'גשמות י" )וה' הולך לפניהם יומם"
 , "ויסב להים"-, "כי אמר א"להים-ולא נחם א"אמר שבפסוקים הקודמים נ רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 

ים כנגד מצרמידת הדין הזו היתה ש אלאדת הדין. ימכנגד שהוא  "להים-א"פעמים הכתוב שלוש שם הזכיר להים" ו-א
להזכיר שלוש הוצרך כאן כן ל. בממונם בגופם ובנפשםשציערו אותם דברים שעשו לישראל. על שלשה פרע מהם ילה

 רחמים. הדת יבמ "וה' הולך לפניהם יומםנאמר "ישראל  לעאבל דת הדין. ישהוא מ "להים-א"פעמים 
 

 יא(  'טושמות ) "מי כמוך באלים ה'"
בכך את להשפיל הוא משום שהוא רצה  היםאת בקע שהקב"ה הטעם ש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"מבאר 

 בעת בקיעת יםואמרו חז"ל שהמצרים היו עובדים לנילוס, כי ידוע ש. היהם של מצרים ולהראות שהם לא אלהיםואל
וצא ילהים אחד. -הוא א' נילוס, ובזה הכירו המצרים שההכל מימי ששת ימי בראשית, וממילא נבקע גם  ונבקעסוף 

לומר , כ"מי כמוכה 'באלים' ה'מה שאומר הכתוב כאן. " הבורא. וזהו של אחדות הזרה שלהם ניכרהעבודה העל ידי ש
 . על ידי האלילים ניכר שאתה ה'

 

  " )שמות טו' כו(כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך"
, "כי אני ה' רופאיך"? למה יהיה צריך לרופאאז  , "כל המחלה... לא אשים עליך",אם לא יחלההשאלה המתבקשת היא 

חובל שצריך האדם ה ,הנפסק להלכו (בבא קמא פהעל פי מה שמובא בגמרא ) רבי העשיל ב"חנוכת התורה" ץמתר
ולא  אני ארפא אותךואפילו אם החובל הוא בעצמו רופא הוא אינו יכול לומר לו "שכר הרופא. את לו לתת בחבירו 
השפעות על ידי הקב"ה הלהם כל  םבאים, כל זמן שישראל זכאימובא בחז"ל שתו. והנה או לרפאלו ואסור  אשלם"

כל המחלה אשר שמתי " אזי, "והישר בעיניו תעשה.. .אם שמוע תשמע" כוונת הפסוק יהו. וזתווךבעצמו ולא על ידי מ
הרופא אלא אני הוא אחר אין לך רופא כיון שכלומר  "כי אני ה' רופאךשום "הוא מוהטעם  "במצרים לא אשים עליך

 ". לא אשים עליך"לכן  ,ועל פי הדין יהיה אסור לי לרפאות אותךשלך, 
 

 טז' ז(שמות "ונחנו מה כי תלינו" )

מה אדם "ה(,  ')תהלים ח "מה אנוש כי תזכרנו"כמו  אנו רואים במקורות מספר פסוקים המדברים באותו הסגנון
זאת ון השמשה ואהרן מדברים בלש רמב"ןהמבאר כב(.  ')ישעיה ב "כי במה נחשב הוא"ג(,  'ם קמדתהלי) "ותדעהו

לינו הבל, ולא עלינו ומה אנחנו שתליתם עלינו שהוצאנו אתכם מארץ מצרים, הן אנחנו אין ופעכאומרים "דרך ענוה, ב
 לא אנחנו. ,תלונותיכם כי על ה', הוא המוציא אתכם מארץ מצרים

 

 לד(שמות טז' )לפני העדות למשמרת" כאשר צוה ה' אל משה ויניחהו אהרן "

 שנההכל ארבעים ירד לישראל במשך כיון שהמן שזריזותו של אהרן, הפסוק בא ללמדנו את " שפנים יפותמבאר ה"
מיד אף שלא היה זאת עשה הוא אהרן של  וומחמת זריזות ,מיד ת מהמן למשמרתלא היה הכרח לקח שהיו במדבר,

 . זוה מצוהלקיים את הלא היה זוכה הוא כבר מת ובכלות המן אהרן עד כלות ירידת המן אלא רק צריך 
 

 (ח 'יז" )שמות עמלק ויבא"
שירדו למצרים שלא היו כי אם כלחם עם ישראל עד עכשיו ולא בא מיד יאיחר להנשאלת השאלה על עמלק, מדוע 

 "ועבדום וענו אותם"הקב"ה לאברהם " שבברית בין הבתרים אמר דעת זקנים מבעלי התוספות? מבואר ב"שבעים נפש
עשו על ו ובניועל יעקב החוב הוטל אבינו ל החוב על יצחק, וכשמת יצחק טוהאבינו אברהם מת וכש ,(בראשית טו' יג)

יצאו בני ישראל המתין עד ש ןלכ 'יהיה החוב מוטל עלי ,אם אכרית את יעקב וזרעו'בלבו  ראמעמלק הרשע , ובניו
 ם. לחם עמיואז בא לה ,נפרע החוב שכבר ,ממצרים

 

   " )שמות יז' יד(זכר עמלק מתחת השמים מחה אמחה את כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי"

 יט( ')דברים כה "מכל אויביך מסביבלך והיה בהניח ה' על הפסוק " עם אלימלך""נרבי אלימלך מליזנסק באומר 
דתו ויסלק את אויביו מעליו שלא יבואו ביום פקלמען ינוח ו' ה לאאויבים של אדם הם עונותיו. וצריך האדם לשוב שה

" וישכן מקדם לגן עדן את להט החרב המתהפכת"ולא יניחו אותו לבא לגן עדן כי הם המסבבים הגן עדן כמו שנאמר 
, "מכל אויביך מסביב בארץלהיך לך -אוהיה בהניח ה' "כד(, וכאשר תזכה לשוב בתשובה שלימה.  ')בראשית ג

, שהוא עיקר הנחלה בלי מצרים. "נותן לך נחלה להיך-אאשר ה' "א הגן עדן. יה ,ארץ עליונהסביב לכוונה היא שה
מתחת " ,היינו שתמחה את היצר הרע מעליךד, "תמחה את זכר עמלק", שתזכה שתהיה לך ירושה. אז "לרשתה"

 שוב. ל אותך ישלא יכש רוזכת, תמיד "לא תשכח"אף על פי כן ", אבל, השמים
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 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 מרסדס.חמו בר אשר בן   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

