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 בשלחפרשת                              פארפרפראות 

 

 

 ב

 

 ,תשעים חמוריםב יצאו ממצריםלמה 
 הרמז בכתוב הצדי''ק אבדו

 
 משה רבינו נקרא חכם לב

 
 ,"יקח מצות חכם לב" )משלי י' ח'( כתיב

 
ויקח משה את עצמות "ט(, ''ג י'')שמות י כתיב

  ,"יוסף עמו
 

בא  ,תנו רבנן ,)סוטה  י''ג ע''א( בגמראאיתא 
שכל  ,וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו

והוא נתעסק  ,ישראל כולן נתעסקו בביזה
יקח  חכם לב )משלי י' ח'( שנאמר ,במצות
 ע''כ, מצות, 

 
 ,חכם לב, כי משה רבינו נקרא מבואר

 
 ה נטלו תשעים חמוריםלמ

 ,אמר ר' חנינא ,)בכורות ה' ע''ב( בגמראאיתא 
שאלתי את ר' אליעזר, מה נשתנו פטרי 

 (, כמ''ש כל פטר חמור תפדה וגו')להיפדותחמורים, 
גזירת הכתוב  ,מפטרי סוסים וגמלים, א"ל

 היא, 
 

שסייעו ישראל בשעת יציאתם  ,ועוד
שאין לך כל אחד ואחד מישראל  ממצרים,

חמורים לובים טעונים  תשעיםא היו עמו של
  ע''כ, מכספה וזהבה של מצרים,

 
)שלכל אחד  הטעם, כתב בעל מגלה עמוקות,
משום שרכוש גדול  מישראל היו תשעים חמורים(

 צדיק, לכן היה צדיקשהיה  ,היה כנגד משה
 )מובא בעיון יעקב בכורות ה' ע''ב(חמורים, 

 
 ביאור הכתוב הצדיק אבד

 
 )ישעיה נ''ז א'( ,תן לבאר את הכתובני לפי''ז

, שמרמז "לב, ואין איש שם על הצדיק אבד"
משום  ,לבשנקרא חכם  על משה רבינו ע''ה,

יציאת מצרים עם בשעת  שכולן נתעסקו
נתעסק בעצמות  חמורים, ומשה רבינו הצדיק

 בדיא א''כ משה רבינו יוסף, כדאיתא בגמרא, 
  חמורים, הצדיקאת 

 
ואין איש שם על " ק אבד""הצדיוזה הרמז, 

ליקח מצוות להיקרא שאף איש לא בא , "לב
ואין  ,הצדיק אבד"וזה הרמז בפסוק,  ,חכם לב

      ."איש שם על לב
 

* * * * * * * 

 ביאור הכתוב "אויל שפתיים ילבט"
 

ואויל חכם לב יקח מצות " )משלי י' ח'( כתיב
 "שפתים ילבט

 
מ' ע''ב(  דףהוצאת וגשל ב ,)בשלח מכילתאאיתא ב

ויקח משה את עצמות יוסף "  )סוטה י''ג ע''ב(
, להודיע חכמתו וחסידותו של משה שכל "עמו

ישראל עוסקין בבזה ומשה עוסק במצות 
 ,)משלי י' ח'( עליו הכתוב אומר ,עצמות יוסף

 "ואויל שפתים ילבטחכם לב יקח מצות "
  ע''כ,

 
 ביאור המשך הפסוק

ל שפתים ואוי"סיפיה דקרא שאמר  יש לפרש
 תובדקאי נמי אמשה רבינו, ע''ד הכ "ילבט

ערל ויאמר משה לפני ידוד הן אני " ו' ל'(שמות )
", פירוש, ואיך ישמע אלי פרעה , שפתים

שמשה רבינו התלבט, איך ישמע אלי פרעה, 
יראני  , מכיון ואני ערל שפתיםויראני כאויל

בכך  "ואויל שפתים ילבט",, וזהו פרעה כאויל
בעיון )נמי אמשה רבינו,  ה דקראמתפרש סיפי

יעקב שבעין יעקב סוטה י''ג ע''א, אות מ''ט, פירש 
 (.        עיי''ש בדרך אחר,

 
 ביאור הכתוב חכם לב ואויל שפתיים

 
חכם לב יקח מצות ואויל " )משלי י' ח'( כתיב

 "שפתים ילבט
 

, והשכלות בלבנמצאת  החכמה, כי מבואר
משלי פרק ) , וכבר אמר החכם,בשפתייםניכרת 

חכם " וזהו" גם אויל מחריש חכם יחשב" (יז
, כי "ילבט "אויל שפתים"יקח מצות ו "לב

 החכמה בלב והאוילות בשפתיים.
 

* * * * * * * 
 

ליציאת מצרים לאחר בפסוק רמז 
 מאתיים ועשר שנים 

 
ויוגד למלך מצרים כי ", )שמות י''ד ה'( כתיב
  ,"העם ברח

 
 שנים, ים ועשרמאת בני ישראל היו במצרים
ויוגד למלך מצרים, כי דבר זה מרומז בכתוב, "

     .מאתיים ועשרבגימטריא   ח"ברהעם,  ברח
 

* * * * * * * 



 
 בשלחפרשת                              פארפרפראות 

 

 

 ג

 

השלמת ק''ץ שנים לארבע מאות שנה 
 מרומז בפסוק

 
ויוגד למלך מצרים כי ", )שמות י''ד ה'( כתיב

 , "ועבדיו אל העםויהפך לבב פרעה  ,ברח העם
 

 שנים, מאתים ועשר צריםבני ישראל היו במ
ו '')בראשית ט שנים פחות ממה שנאמר ק''ץ

  שנה, ארבע מאותועבדום וענו אתם  ,ג(''י
 

ישנם  ,בעניין השלמת המאה ותשעים שנים
 , דעות שונות

שלאחר  הגלויותכי  ,אחת הדעות אומרת
המה היו לבני ישראל הם יציאת מצרים, 

)צל''ח  לארבע מאות שנה, ,הק''ץהשלמת 
חים כל שלא אמר, מובא בחידושי הגאונים בעין פס

 יעקב פחים קט''ז" שהגלות משלימה את הק''ץ
 

ויוגד " כתוב,ב מרומזכי דבר זה  ,אפשר לומר
 , "פרעה לבבויהפך  ,למלך מצרים כי ברח העם

 
 הרמז בכתוב ויהפך לבב פרעה

,  לבבכאשר הופכים  המילה  בפסוק,נרמז  וכך
וכך  .הגלויותל המרמז ע, בבל הם אותיות 

מרומז בכתוב, כי אחר שברח העם ויצאו טרם 
המרמז לבב לבבל הפוך את המילה כשתזמנם, 

ארבע יהיה השלמת   וע''י הגלות לגלות, 
       .מאות שנה

 

* * * * * * * 
 

רמז להשלמת הגלות, בדברי המשורר 
 בזמר "מעוז צור"

 
 ,"בשעבוד מלכות עגלהחיי מררו בקושי, "
)ירמיה מ''ו  הכתובמצרים, כלשון זו  "עגלה"

,  "קרץ מצפון בא מצריםיפה פיה  עגלה" ,כ'(
 ותחת ידיו חיי מררו בקושי השעבוד,

 
וכל זרעו ירדו כאבן  חיל פרעהש ולאחר,

  במצולה,
 

 נוגש והגלני זו מלכות בבל
 "נוגש". "והגלני נוגשדביר קדשו וכו', ובא "
ונשאת " )ישעיה י''ד ד'(הכתוב  כלשון ,בבל הז

ואמרת איך שבת  בבלהמשל הזה על מלך 
  ,"נוגש

 
"כמעט שעברתי ק''ץ בבל" וכך הוא הרמז, 
  שלא עברתיכלומר, מכיוון  כמעט שעברתי.

, ץ''קה  הושלם, הארבע מאות שנהאת כל 
המאה  הושלמוו. בבל ע''י )מאה ותשעים(

 ."בבל" "  קץ"וזהו  .בבלשנה ע''י ותשעים 
    "בבל"שהק''ץ בא ע''י 

 

* * * * * * * 
 

מעשה שלש הנקמות מובא במכילתא 
 ובילקוט

 
מה זאת עשינו כי שלחנו "  ה'( ד''שמות י)כתיב 

 ,  "דנואת ישראל מעב
 

הוצאת וגשל דף  ,פרשת בשלח) איתא במכילתא
 וגו'.  ויהפך לבב פרעהבד''ה   מ''ג ע''ב(

 
 קושיית המכילתא

אליו פרעה  עבדיויאמרו " )שמות י' ז'(, לשעבר
שלח את  ,עד מתי יהיה זה לנו למוקש

  ,"האנשים
 

ויהפך לבב פרעה " )שמות י''ד ה'(, ועכשיו
 ."שלחנו כיויאמרו מה זאת עשינו  ,ועבדיו

 
 ומתרץ המכילתא

י אכד ,שלחנוולא  לקינואלו  )עבדיו(, אמרו
נוטלין ולא היו  ,או לא לקינו ושלחנו ,הוא

 ,שלחנו ,לקינו ,אלא ,י הוא לנואכד ,ממונינו
  ,ונטלו ממונינו

 
 המבאישהמשל לדג 
לאחד שאמר לעבדו  ,משל למה הדבר דומה

יצא והביא לו דג  ,צא והבא לי דג מן השוק
תאכל או  ,בגזירה ,אמר לו , ,מבאיש מן השוק

תתן לי מאה או  ,תלקה מאה מכותאו  ,הדג
 ,אמר לו ,מנה

 
 ,התחיל לאכול לא הספיק לגמור ,הריני אוכל

 עד שאמר 
 

לא הספיק לגמור עד  ,לקה ששים ,הריני לוקה
 שאמר 

 
  ,הריני נותן מאה מנה

 
 ,ונותן מאה מנה ,ולוקה ,נמצא אוכל את הדג
וניטל  ,ושילחו ,לקו ,כך נעשה למצרים

 ע''כ.      .ממונם
 

* * * * * * * 



 
 בשלחפרשת                              פארפרפראות 

 

 

 ד

 

כיצד העלה משה רבינו את עצמות 
 יוסף מהנילוס ששקעוהו המצרים

 
הוצאת וגשל דף מ'  ,שלחפרשת ב) מכילתאאיתא ב

ומשה מהיכן היה יודע היכן היה קבור   ע''ב(
סרח בת אשר נשתיירה מאותו  ,אמרו ,יוסף

אמרה  ,הדור והיא הראתה למשה קבר יוסף
עשו לו מצרים ארון  ,לו במקום הזה שמוהו

בא ועמד על  ,של מתכת ושקעוהו בתוך נילוס
וזעק ואמר יוסף  ,נטל צרור וזרק לתוכו ,נילוס

יוסף הגיעה השבועה שנשבע הב"ה לאברהם 
 אלוקיתן כבוד לה'  ,אבינו שהוא גואל את בניו

ע''כ לשון  ן,ואל תעכב את גאולת ,ישראל
 המכילתא,

 
 ,מובא הענין, וליכא )י''ג ע''א(, בגמרא סוטה

 ,נטל צרור וזרק לתוכו
 

מובא הענין,  )פרשת וזאת הברכה(, במדרש רבה
 ,כונטל צרור וזרק לתו ,וליכא

 
, כתב, נטל צרור, )פרשת בשלח( במדרש תנחומא

 עלה שור עלה שור,וכתב עליו 
 

כתב  ,()פרשת בשלח אות רכ''הבילקוט שמעוני 
נטל צרור וכתב עליו שם  ,הפסיקתאבשם 

     המפורש, וזרקו.
 

* * * * * * * 
 

משה רבינו מ למד דוד המלךלא  למה 
  מחיקת השםענין ל

 
 קושיית מרכבת המשנה

 בפירושו על המכילתא מרכבת המשנהל בע
 , הקשה הוצאת וגשל דף מ' ע''ב( ,פרשת בשלח)

 
בשעה שכרה  (סוכה דף נג עמוד א) איתא בגמרא

דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא, 
אי שרי למכתב שם מי איכא דידע  ,אמר דוד

ליכא דקאמר  , ומנח אחספא ונשדיה בתהומא
  ,ליה מידי

 
יחנק  ,ידע למימר ואינו אומרכל ד ,אמר דוד

ומה  ,בגרונו. נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו
 ,לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה

שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, לעשות 
על אחת כמה וכמה.  ,שלום לכל העולם כולו

אמר ליה שרי. כתב שם אחספא, ושדי 
 ע''כ, לתהומא,

עה למה לא למד ממשה רבינו שבש, וקשה
שבא להעלות את ארונו של יוסף, זרק צרור 

 עם שם המפורש למים,
 

דזה אינו מפורש, ותירץ בעל מרכבת נמשנה, 
  אלא דרש ודברי קבלה,

 
דשאני משה, שהיה קודם מתן תורה, ועוד, 

ולמ''ד בני נח לא נצטוו אברכת השם, ק''ו על 
מחיקת השם, ע''כ הקיל משה במקום פיקוח 

ה ספיקו של דוד, עכ''ל זה היונפש לישראל, 
 בעל מרכבת המשנה,

 
 לומר, לתרץ ויש עוד 

, והבאנו לעיל,  במכילתא דאיתאהא עפ''י 
וזעק ואמר יוסף יוסף  ,נטל צרור וזרק לתוכו

הגיעה השבועה שנשבע הב"ה לאברהם אבינו 
תן כבוד לה' אלוקי  ,שהוא גואל את בניו

ומכיון שמדובר  ,ןואל תעכב את גאולת ישראל
ובגאולתן של  וד לה' אלקי ישראלבכב

 ממחיקת השם,משה רבינו לא חשש  ,ישראל
  

משה רבינו לא חש דהא ד ,נמי זה מבוארלפי 
למחיקת השם, משום שמדובר בכבוד השי''ת, 

לא למד דוד המלך ממשה רבינו, שניתן  ולכן
 לזרוק למים צרור עם שם המפורש, 

 ,בכבוד השי''תשרק כאשר מדובר  ,שאפשר
אין לחשוש למחיקת השם, אבל אין  רק אז

דוד  , ולפיכך ביקשלמקום אחר ללמוד מכך
אי שרי למכתב מי איכא דידע  לידע,המלך 

    .שם אחספא ונשדיה בתהומא
 

* * * * * * * 
 

היה השעבוד אצל פרעה שלמה רמז 
 מאתיים ועשר שנה

 
אמר ר' יהושע בן  (סוטה מ''ו ע''ב) איתא בגמרא

שלוה פרעה  סיעותארבעה פבשביל  ,לוי
ויצו עליו  )בראשית י''ב כ'( שנאמר ,לאברהם

מאות  ארבענשתעבד בבניו  ,פרעה אנשים וגו'
ועבדום וענו   י''ג( ו''בראשית ט) שנאמר ,שנה

  אותם ארבע מאות שנה,
 

   ,בשביל ד'( ד''ה )סוטה מ''ו ע''במהרש''א הכתב 
וכי  ,השיעבוד ודאי לא היה בשביל זה וז''ל,

 אלא ,ליווהופרעה ש ,אברהם מה פשע
השיעבוד נגזר בגזירת בין הבתרים בשביל 

אצל מי אלא שלא זכר שם  ,שאמר במה אדע
 הארבע פסיעותובזכות  ,יהיו משועבדים



 
 בשלחפרשת                              פארפרפראות 

 

 

 ה

 

, זכה שאצלו יהיו משועבדים ,שליווהו פרעה
  ,המהרש''א כ''דע
 

 איך אמר ד' מאות שנה כנגד ד' פסיעות
בע מאות איך אמר בגמרא כי אריש להקשות, 

בבניו, הרי לא היו אצל  שנה נשתעבד פרעה
 פרעה רק רד''ו שנים,

 
דהיינו עפ''י מה דאיתא  וצריך לומר,

במדרשים שקושי השיעבוד הוא היה השלמת 
 ארבע מאות שנה,

 
 

  בגימטריא אפשר לומר בדרך רמז
 מאתיים ועשרמדוע היה השעבוד אצל פרעה 

, מכיוון הארבע מאות שנהשנים, ולא כל 
ללוותו,  שפסעוזכותו היתה בשל כך 

מאתיים הם בגימטריא  פ'ס'ע'והאותיות 
 .        ועשר

* * * * * * * 
 

עצמותיו של יוסף היו מהלכין במדבר 
 בתוך עור של כבש

 
כל אותן  ('ג עמוד א''סוטה דף י) איתא בגמרא

שנים שהיו ישראל במדבר, היו שני ארונות 
שכינה  ואחד של )יוסף( אחד של מת ,הללו

 ,מהלכין זה עם זה, והיו עוברין ושבין אומרים
אחד של  ,אמרו ,מה טיבן של שני ארונות הללו

וכי מה דרכו של מת  ,מת ואחד של שכינה
קיים זה כל מה  ,אמרו ,להלך עם שכינה

 , ע''כ,שכתוב בזה
 

, )על הגליון, סוטה י''ג ע''א(כתב בתוס' שאנץ, 
עור של , ששמו עצמות יוסף בתוך במדרש יש

, ונכנסה בה באותו עור רוח חיים, והיינו כבש
  ע''כ, כצאן יוסף,דכתיב נוהג 

 
    במדרש יש להבין דברי חכמים

שאמרו שנכנס רוח חיים בהעור של כבש והלך 
  ,מהלכין ארונותבעצמו, ובגמרא אמרו שני 

 
* * * * * * * 

 
ביציאת מצרים קיבל יוסף חזרה את 

 אשר נגזל ממנו
 

 ויעזב בגדו אצלי",  ט''ז( ט''ל אשית )בר כתיב
עד בוא ותנח בגדו אצלה , וינס ויצא החוצה

 בגדו, ומתי קיבל יוסף את "אדניו אל ביתו
 בחזרה,  

 
)מובא, בסוטה י''ג ע''א, בתוס'   איתא במדרש

, ששמו במדרש ישוז''ל שם,  שאנץ שם עה''ג(,
, ונכנסה בה עור של כבשעצמות יוסף בתוך 

כצאן וח חיים, והיינו דכתיב נוהג באותו עור ר
ע''כ, ובוודאי בגדו של יוסף היה פרוות  יוסף,

עור, כבבתי מלוכה, ובקי''ס קיבל חזרה את 
 הבגד, שהיה עור של כבש. 

 
בוא אצלה עד  בגדוותנח , ויש רמז מהפסוק

וא''ל הכוונה עד שאדון  תו,אל בי ,אדניו
    העולם יוציאנו ממצרים, ויביאנו לביתו.

  

* * * * * * * 
 

 והמים להם חומה מימינם ומשמאלם
 ביאור בדרך צחות

 
ויבאו בני ישראל בתוך "  )שמות י''ד כ''ב(,כתיב 

הים ביבשה והמים להם חומה מימינם 
 , "ומשמאלם

 
 (,אע'' ב''סנהדרין כ, )סוטה ב' ע''א איתא בגמרא

קשה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן 
רבים וטובים הם  ,לזווגם כקריעת ים סוף

ההסברים שניתנו להשוואה שבין זיווגו של 
 אדם לקריעת ים סוף, 

 
 בדרך צחות,  לבאראפשר 

הנוגד את , זהו דבר כחומה עומדים שמים 
  טבע המים,

 
כי טבע, לנוגד ממצינו דבר ה ,בזיווגו של אדם

טבע האדם הוא שברצונו להיטיב לילדיו 
הורי ואז  ,ןובעיקר כאשר זכו לזווגן בזיווג הגו

מבקשים לייעץ ולסייע החתן והורי הכלה, 
 לזוג הנישאים, 

 
אך כל התערבות מצד הורי החתן והכלה הם 

דבר הנוגד את טבעם  וזהו, פסולים לחלוטין
הושוו נישואין לקריעת ים  ולזה, ,של הורים

צריכים לעמוד סוף, שההורים משני הצדדים 
 כחומה של מים שהוא מנוגד לחוקי הטבע

 לילדיהםונותנים ינם מתערבים בנעשה, או
ישראל בתוך  בנילעבור לבדם, כדכתיב, ויבאו 

חומה מימינם הים ביבשה, והמים להם 
    ., על אף שהדבר מנוגד לטבעומשמאלם

* * * * * * * 



 
 בשלחפרשת                              פארפרפראות 

 

 

 ו

 

מעשה ידי טובעים  ביאור מאמרז''ל
 בים ואתם אומרים שירה

 
 -פרק יד  -ילקוט שמעוני שמות ) איתא במדרש

אמר רבי שמואל בר נחמני מאי  (רלג רמז
ולא קרב זה אל זה כל " כ'( ד''שמות י)דכתיב 
בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני  ",הלילה

מעשה ידי טובעים אמר להם הקב"ה  ,הקב"ה
 ע''כ,ה, ואתם אומרים שיר ,בים

 
 טובעים הוא מלשון טבע

 כידוע, כי אלו שאינם מאמיניםאפשר לפרש, 
הקב''ה ובניסיו, רק אומרים  בהנהגתו של ר''ל

ומנהגו של עולם,   הטבעשהכל נעשה בדרך 
ואומרים  בנס קריעת י''ס,אלו מכחישים גם 

 שנקרע הים, ואינו בגדר נס,  טבעישהיה דבר 
 

, שהם מעשה ידי, לומר הפירושבכך אפשר 
בים, פירוש שאומרים  "טובעים"המצרים, 

 ,)טובעים מלשון טבע(, טבעשקריעת הים הוא 
, בנ''י מאמינים בני מאמינים, ואתם ,אבל

, פירוש, מכיון ואתם יודעים כי אומרים שירה
 שירהקרעי''ס הוא נס, לפיכך אתם אומרים 

ואתם  ,מעשה ידי טובעים ביםזהו  על הנס.
    ה,אומרים שיר

 

* * * * * * * 
 

 ביאור קשה לזווגן בדרך המהר''ל
 

טך ואתה הרם את מ" ,ז(''ד ט'')שמות י כתיב
 , "ונטה את ידך על הים ובקעהו

 
 (,אע'' ב''סנהדרין כ, )סוטה ב' ע''א איתא בגמרא

קשה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן 
, ולהבין הדמיון בין  לזווגם כקריעת ים סוף

 קריעת ים סוף לזיווגו של אדם, 
 
 

 
 אפשר לבאר על פי יסוד מוסד בדברי המהר''ל 

וא כל מעשה שפועל כך ה , ('ד ')במדבר ח שכתב,
השם, הכל צריך פועל למטה, והשם יתברך 
גומר על ידו. שהרי קריעת ים סוף, שהקדוש 

ואפילו הכי הוצרך  ,ברוך הוא קרע את הים
ואתה הרם משה לעשות פועל למטה, כדכתיב 

, שהשם יתברך גומר על ידי אדם, וידך ובקעה
 ע''כ,  ודבר זה ברור.

 

, ('ד 'מדבר ח)ב הכתוב על וכך כתב המהר''ל
וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכה עד "

פרחה מקשה הוא, כמראה אשר הראה ה' את 
 עכ''ד, ."משה, כן עשה את המנורה

 
 ההשוואה בין קריעי''ס לזיווג 

את הדמיון שדימו חז"ל  ,אפשר לבאר בכך
כי  ,, והכוונהלקריעת ים סוף ,זיווגו של אדם

ידי כשם שבקריעת ים סוף נעשה הכל על 
ולא היה על ידי אדם, ואעפ"כ לא  קב''ה, ה

נקרע הים עד שעשו פעולה והשתדלות 
נטה את ידך על "מלמטה, כמו שנאמר למשה 

, וכן לא נבקע עד אשר קפץ "הים ובקעהו
נחשון בן עמינדב ובאו לו מים עד נפש כמ''ש 

 חז''ל, 
 

ברור אף ש ,גם בזיווגו של אדם הדברכן 
 ,לבדו ה'קב'בידי ה נעשה בוודאי כי הזיווג 

כמו שנקבע בשמים ארבעים יום קודם לידתו, 
 פעולהההשתדלות וה והקושי שבדבר הוא 

לעשות בדבר שבוודאי נעשה ע'יי האדם  שעל 
      .והשם יתברך גומר על ידו ,יתברך

 

* * * * * * * 
 

 לרמז לתורה המתיק הקב''ה מר במר
 

כלו ויבאו מרתה ולא י" ,)שמות ט''ו כ''ה( כתיב
ויורהו ידוד , לשתת מים ממרה כי מרים הם

  ,"עץ וישלך אל המים וימתקו המים
 

חכמים  (סימן י''ח)תנחומא בשלח  איתא במדרש
  ואין מר כמוהו.אומרים הרדופני עץ הוא, 

 
בנו של ר' יוחנן בן ברוקה,  אמר ר' ישמעאל

ראה מה גדולים נסים של הקדוש ברוך הוא, 
אבל הקדוש  המר,במתוק מרפא את בשר ודם 

)ירמי'  , שנאמרבמר מרפא את המרברוך הוא 
כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך "  ל יז(,

 במה שהוא מכה הוא מרפא,  ,''נאום ה
 

אמר הקדוש ברוך הוא למשה שיתן דבר מר 
 ע''כ,, למתוק בו ,בתוך דבר מר

 
להמתיק מר  עשה הקב''ה כן,בא ללמדנו, שמה 

 במר, 
 מיםאין  (בא קמא דף יז עמוד אב) ,איתא בגמרא

הוי כל " )ישעיהו נ''ה א'( , שנאמרתורהאלא 
 "צמא לכו למים

 



 
 בשלחפרשת                              פארפרפראות 

 

 

 ז

 

 ,נפש שבעה תבוס נפת" )משלי כ''ז ז'( כתיב
בדברי רש''י,  בכת ,"כל מר מתוקונפש רעבה 

אפי'  ,המתאוה להדיבר הכתוב, ד תורה
הם  ",וביגיעה במרירות"דברים הבאים לו 

 , לו מתוקים
 

 במרירותבא גם מה שדבדברי תורה, , מבואר
)תהילים , כמאמר הכתוב מתוקוביגיעה, נעשה 

לחכי אמרתך מדבש  נמלצומה " (ק''גט ''יקפרק 
 נמלצו, נמתקו,ופירש רש''י,  ,לפי

 
דלפיכך אמר הקב''ה למשה לפי זה יש לבאר, 

כי  ,, ללמד יצאלהמתיק המים המרים במר
על  הם מתמתקים ,מים שהם דברי תורהה
    די מרירות,י

* * * * * * * 
   

דבש או מדברי תורה מתוקים 
 דבשכ מתוקים 

 
הנחמדים מזהב ומפז "  א(''ט י'')תהילים י ,כתיב

 , "ונפת צופים ומתוקים מדבשרב 
 

מתוקים בפסוק,  כי דברי תורה המה  מבואר
 , יותר מדבש

 
בטנך  ,ויאמר אלי בן אדם" ,('ג ')יחזקאל ג כתיב

לא את המגלה הזאת אשר ומעיך תמ ,תאכל
כדבש ותהי בפי  ,אני נתן אליך ואכלה

 , "קלמתו
 

לא ו כדבשהתורה מתוקה  א''כ מבואר, כי
  יותר מדבש,

 
 ח(''ד י'')שופטים יבמעשה דשמשון   ועוד כתיב

ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי בטרם "
שאין  ,, כלומר"בשמה מתוק מדיבא החרסה 

 דבר יותר מתוק מדבש, 
 

 א''כ קשה תרתי ו
מה מתוק אם אין מתוק מדבש כנאמר  א.

  מתוקים מדבש,, כיצד אמר הכתוב מדבש
 

 כדבשקשה מהפסוק שאומר כי דברי תורה  ב.
שהם יותר  ,מתוקים מדבש, ואיך אמר למתוק

 מתוקים מדבש,
 

 ביאור הענין
 ,יךידבש מצאת אכל ד" ז(''ה ט'')משלי כ  כתיב

כי לדבש יש מבואר, , "תופן תשבענו והקא

שאי אפשר לאכול הרבה,  ,הואו ,חסרון
מאידך גיסא יש לדבש את המעלה שהוא 

 המתוק מכל,
 

היא המתיקות  מתיקות הדבש, כי מבואר
כמות אך  ואין מתוק מדבש, הגבוהה מכולם,

כמ''ש פן , מוגבלתשניתן לאכול הינה  הדבש
 תשבענו וגו'

 
 כפתור ופרחהפסוקים  לפי''ז מבוארים

, קכדבש למתוותהי בפי שאומר,  כי הפסוק
, ברמת המתיקות שבו, הדבש לאיכותהכוונה 

כלומר,  כדבש למתוק,וכפי שמדויק בפסוק, 
 שוה לדבש, ,התורה ,למתיקותש
 

מתוקים  והפסוק שאומר כי דברי תורה
, שאת הדבש אי בכמות הדבש, הכונה מדבש

אפשר לאכול ללא הגבלה, ובכך דברי תורה 
ום  שלימוד התורה אינו יתרים על הדבש, מש

והגית בה יומם ")יהושע א' ח'( מוגבל כדכתיב 
      ."ולילה

* * * * * * * 
 

ה"יד הגדולה" היא היד  כי ביאור
 הגדולה של בתיה

 
היד , וירא ישראל את )שמות י''ד ל''א( כתיב

במצרים ויראו העם את  ה'אשר עשה הגדולה 
 , ויאמינו בה' ובמשה עבדוה' 

 
ותרא את התבה בתוך הסוף  ' ו'(ת ב)שמו כתיב,

 ,רש"יכתב ותקחה,  ותשלח את אמתה
את  ,את אמתה ,והם דרשו י''ב ע''ב(,סוטה מ)

  ,אמות הרבה שנשתרבבה אמתה ,ידה
 

היד כאשר ראו בנ"י את  לכאורה קשה,
היה צריך לומר עשה  ה', אשר  הגדולה

  , ולמה נאמר שהוסיפו להאמיןויאמינו בה'
 . במשה עבדוגם 

 
שכאשר נולד משה רבינו  ,ואפשר לומר
בת פרעה ועשה לה  בתיה באה ,והושלך ליאור

, שעי''כ שנשתרבבה אמתה יד גדולה,הקב''ה 
ובעת קריעת ים  ,יינצל מושיען של ישראל

היה שליחו  משה רבינוסוף, כשראו בנ"י, כי 
של הקב''ה להושיען, אז הבינו  על מה ולמה 

כדי  דולה,היד הגעשה ה' לבת פרעה  את 
שתוכל להציל את מי שעתיד להיות מושיען 

 בה'של ישראל, ודבר זה הביאם להאמין גם  



 
 בשלחפרשת                              פארפרפראות 

 

 

 ח

 

ואח''כ מצאתי  י,ע''כ ביארת ,במשה עבדווגם 
 ביאור זה,

 
 קדמון, בספר ביאור זה מצאתי 

מאת מוהר''ר יהודה אריה לייב  "לב אריה"
( אוצר החכמה 205עמוד לח פרשת בש)האשקי 

  ,'דהודפס בשנת תל'
 

וירא ישראל את "וזה שאמר הכתוב וכך כתב, 
ר"ל שראו  "היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים

ישראל שיד בתיה גדלה עד מאוד אישתרבבו 
 ,ה מן המים''אישתרבב כדי להציל את מרע

ויאמינו "ולכך  ,אם כן כשראו הנס הגדול הזה
שהאמינו שה' הוא אלהים ומשה הוא  ',בה'

והאריך שם בביאור , ואתו הביעבדו נאמן בכל 
בספר ילקוט האורים פרשת בשלח גם )מובא , הענין

    (.עמוד מ''ט, אוצר החכמה
 

* * * * * * * 
 

 בקריעי''ס ובזיווג מצינו בכי ושירה
 

אמר רבה בר בר  (אע'' 'סוטה  ב)  איתא בגמרא
חנה אמר ר' יוחנן: וקשין לזווגן כקריעת ים 

ים מושיב קאל )תהלים ס''ח ז'( סוף, שנאמר
 יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות.

 
לזווגן  וקשין (אע'' 'סוטה ב) רש"י ביאר

 שנשתנו סדרי בראשית. - כקריעת ים סוף
אדם יחיד ואשה  - מושיב יחידים ביתה

 יחד ומיישב מהם בית. מזווגםיחידה והוא 
הוציא את ש - אסירים בכושרות כפי שהוציא

ולא  ישראל ממצרים בחדש כשר לא חמה
ליציאת  ,זיווג יחידים הכתוב  מקישו ,צינה

 מצרים.
 

אמר רבה בר  (אע''ב ''סנהדרין כ) איתא בגמרא
קשה לזווגם כקריעת  ,בר חנה אמר רבי יוחנן

ים מושיב יחידים ביתה קים סוף, שנאמר אל
אל תיקרי מוציא  ,מוציא אסירים בכושרות

אסירים אלא כמוציא אסירים, אל תיקרי 
  ע''כ, ,לא בכי ושירותא -בכושרות 

 
 בירור גירסת הגמרא בסנהדרין

ילקוט  ,א''תנחומא בא סימן י) מדרשאיתא ב
ר' יונתן  בכושרות, (ה''שמעוני תהלים רמז תשצ

אלו בוכין ואלו משוררין,  בכי ושירותאמר 
מצרים בוכין כי אין בית אשר אין שם מת, 
וישראל משוררים קול רנה וישועה באהלי 

   ,ה' עושה חיל צדיקים ימין
 

דבכי ושירות איכא ביציאת מצרים, מבואר, 
אך יש להבין מה בכי ושירות איכא בזיווג, 

, שמושיב יחידים (אע''ב ''סנהדרין כ)שאמרו 
 כמוציא אסירים בבכי ושירות,

 
 ,רבה) מדרשביש לבאר עפ''י הא דאיתא 

שאלה שמטרונה ב (, 'ח פסקה ד''בראשית פרשה ס
לכמה ימים ברא  ,פתאאת ר' יוסי בר חל

 ,לששת ימים ,אמר לה ,הקב"ה את עולמו
מה הוא עושה מאותה שעה ועד  ,אמרה לו

 ,הקב"ה יושב ומזווג זיווגים ,אמר לה ,עכשיו
 אמר לה, ,אף אני יכולה לעשות כןאמרה לו, 

קשה היא לפני הקב"ה  ,אם קלה היא בעיניך
נטלה אלף עבדים  ,מה עשתה ,כקריעת ים סוף

 ,ות והעמידה אותן שורות שורותואלף שפח
זה מוחו למחר  ,וזיווגה אותן בלילה אחת

אמרה  ,רגלו שבורהזה  ,עינו נפלהזה  פצוע,
וצה לזה, וזה להם, מה לכם, זו אמרה, אינני ר

שלחה והביאה את ר'  ,אמר אינני רוצה לזו
 קלית אלו ,אמרה לו ,יוסי בר חלפתא

 ,כון אמת היא תורתכון נאה ומשובחתקכאל
 אם קלה  ,לא כך אמרתי לך ,אמר, יפה אמרת

קשה היא לפני הקב"ה כקריעת  ,בעיניך היא 
מזווגן בעל  ,הקב"ה מה עושה להן ,ים סוף

ח( ''הה"ד )תהלים ס ,כרחן שלא בטובתן
מוציא  ,ם מושיב יחידים ביתהאלוקי"

בכי  ,מהו בכושרות ,"אסירים בכושרות
 ושירות מאן דבעי אומר שירה ומאן דלא בעי

 מבואר, דמצינו בזיווג בכי ושירה, ע''כ, י,בכ
 

לגפן, ובגפן מצינו הזיווג     חז''ל  השוועוד יש לומר ד
  שירה ובכי

ענבי הגפן בענבי  )פסחים מ''ט( איתא בגמרא
 הגפן, דבר נאה ומתקבל, 

 
 ביאור דברי הגפן

מנין שאין  '(ה א''ברכות ל) איתא בגמרא
)שופטים  שנאמר, אומרים שירה אלא על היין

החדלתי את תירושי  הגפןותאמר להם " ט' י''ג(
, אם אנשים משמח "ים ואנשיםקהמשמח אל

מכאן, שאין אומרים  ,ים במה משמחקאל -
, ע''כ  וצריך לבאר, מה שירה אלא על היין

שאמרה הגפן , האם אחדול מלשמח אנשים, 
הכונה היא היכן שצריך לשמח, והוא בשמחת 

ח חתן וכלה וכו', נישואין כמ''ש כל המשמ
מבואר בדברי הגפן שהושווה זיווגו של אדם, 

 שעליה לשמח בשירה חתן וכלה, 
 מצינו בכי ביין

 סנהדריו ע' ע''ב(, ,א' ע''ברכות  מ) איתא בגמרא
 , ייןעל האדם אלא  יללהאין לך דבר שמביא 
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 ט

 

חז''ל בין השוו שמה  לפי הנ''ל מבואר
 צינוממשום שבשניהם הוא לזיווג קריעי''ס 

 גם בכי וגם שירה,
 

כל מיני  (אע'' ז''ברכות נ) והכי איתא בגמרא
יש שותהו  הייןחוץ מן  ,משקין יפין לחלום

    עיי''ש.לו  ורעלו ויש שותהו  וטוב

 
* * * * * * * 

 
מכאן ביאור המהר''ל למאמרז''ל 

 לתחיית המתים מן התורה
 

אז ישיר משה ובני ישראל " ('ו א''שמות ט) כתיב
 ,"הזאת שירהאת ה

 
אמר רבי  (בע'' א''סנהדרין  צ) איתא בגמרא

מאיר מניין לתחיית המתים מן התורה 
משה ובני ישראל את אז ישיר "שנאמר 

אלא ישיר  שר לא נאמר "השירה הזאת לה
  ,מכאן לתחיית המתים מן התורה

חדושי אגדות חלק שלישי עמוד ) כתב המהר''ל
ב בא כי אין הפי' שהכתו כבר בארנו, (קפא

לומר שתהיה השירה הזאת לעתיד לבא, רק 
עתה בלבד רק  הר"ל שהשירה הזאת אינ

 לעתיד ג"כ לתחיות המתים. 
 

דוקא בשירה הזאת כי ראוי מצד  ורמז דבר זה
השירה בפרט שתהיה לעתיד לבא כמו 
שיתבאר בסמוך. כי השירה היא כאשר היה 
בעולם שלימות והיו נותנין שירה והודאה 

ת ום שהוא משורר הוא בשלימלש"י, וכל אד
 כאשר לבו בשמחה. 

 
ומתוך השמחה שהיא שלימות לאדם, בא 

ומפני שאין עתה העולם  האדם לידי שירה.
בשלימות לכך אמר אז ישיר, כי השירה שהיא 
בשלימות היא לעולם הבא שאז יהיה העולם 
בשלימות לא בעולם הזה, ולכך רמז בזה דבר 

 ''ד.   עכ. אז ישירזה במקום הזה אצל 
 

* * * * * * * 
 

 דובב שפתי ישנים וחכך כיין הטוב
 תים  לתחיית הממרמז 

 
 כיין הטוב, , וחכך)שיר השירים פרק ז' (כתיב 

  דובב שפתי ישנים,

לא נאמר שר  צ''א ע''ב( )סנהדרין איתא בגמרא
מן התורה,  לתחיית המתיםמכאן  ישיראלא 

וכתב  יו''דבכך שהוסיף את האות כלומר 
 ולא שר, ישיר

 
תחית מלמד על  יו''דכי האות א''כ,  מבואר

 ,יהיה בריאת עוה''ביו''ד  וגם באותהמתים, 
 

 צ''א ע''בסנהדרין )  ,חדושי אגדותב המהר''ל
  כתב וז''ל, שהבאנו לעיל  (א''חלק שלישי עמוד קפ

 
בפרט שתהיה לעתיד  ,כי ראוי מצד השירה

היה בעולם כאשר  ,היא השירהכי  ,לבא
והיו נותנין שירה והודאה לש"י, וכל  ,תשלימו

כאשר לבו  תובשלימאדם שהוא משורר הוא 
 שלימותשהיא  השמחה. ומתוך בשמחה

שאין . ומפני שירהלאדם, בא האדם לידי 
, כי ישירלכך אמר אז  עתה העולם בשלימות

 ,בשלימות היא לעולם הבאהשירה שהיא 
, לא בעולם הזה ,שאז יהיה העולם בשלימות

  עכ''ד,
 

דשירה צריכה שמחה שבאה משלמות  מבואר,
האדם, ואין העולם עתה בשלימות, ולכן 

תהיה היא השירה שהתורה מעידה עליה, 
והיא השירה השירה האמיתית מתוך שלמות, 

 של לעתיד לבוא,
 

 האות יו''ד מוצאה מהחיך
כ''ב אותיות הדיבור מחולקות לחמשה  ,כידוע

שניים,  חיך, גרון, לשון,מוצאות הפה, שהם 
 , כדאיתא בספרים, ושפתיים

 
בה' בד''ה  )ברכות דף ו ע''ב (  המהרש"א כתב

, אלו חמשה קולות הן מבואר. וז''ל, קולות כו'
חמשה קולות של הדבור שהקול מתחלק לפי 

 דטלנ"תמהפה,  בומ"ףמוצאם, אותיות 
 ,מהחיךגיכ"ק מהשינים,  זסשר"ץמהלשון, 

ורה נתנה מהגרון, והן הן אותיות שהת אחה"ע
בהן, ולא בקול פשוט שאינו מורה על דבור 

 מה, עכ''ל המהרש''א,  
 

כי העולם )שם משמואל, ועוד(,   איתא בספרים
, והוא הגרוןשהוא ממוצא  באות ה'הזה נברא 

פה בלבד, לומר שהעוה''ז הבל, והעולם  הבל
 ע''כ, מהחיך,, והוא באות יו''דהבא נברא 

 
 " רמז ב שפתי ישניםוחכך כיין הטוב, דובבכתוב "

 ג' יסודות הנ''ל  ל
, יו''ד, שם האות החיך, שבמוצאות כךיוח
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 י

 

באות  א,הבלם הקב''ה לברוא העו שבאמרמז 
אות ה' שהוא ולא ב, החיך,  דמוצאה מן יו''ד

 הבל פה,
 

מרמז על השירה, כמ''ש חז''ל, כיין הטוב, 
 אין אומרים שירה אלא על )ברכות ל''ה ע''א(

 היין, 
 

 , מרמז על תחיית המתים.שפתי ישניםדובב 
 

ברא באות י' שמרמז ישלעולם הבא שי ,מבואר
    על תחיית המתים, אז ישיר שירה על היין.

* * * * * * * 
 

מהם המתנות שנתן הקב''ה לישראל, 
 וישראל להקב''ה

 
שלחיך פרדס ", ג(''י ')שיר השירים פרק ד כתיב

  "רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים
 

 ,(פרק מ''ב) מבואר בפרקי דרבי אליעזר
כי   (שיר השירים פרשה ד פסקה כו )רבהובמדרש 

ובמתנות שנתן ביציאת מצרים הכתוב מדבר, 
 הקב''ה לבנ''י ובנ''י נתנו להקב''ה,

 
ד"א שלחיך פרדס  ,מדרש רבהב איתא וכך

רמונים דמייה לפרדס רמונים לישן בני נש 
ר'  ,וניםמה שלח פלוני לארוסתיה רמ ,הוא

חנינא ור' סימון חד אמר היא הכניסה לו 
היא  ,והוא הכניס לה שלש עשרה שלש עשרה
, ומבואר שם מה הם שלש עשרההכניסה לו 

  ואפשר לומר כדלקמן,י''ג המתנות, 
 

אמר להם הקדוש  (א' ע''חגיגה  ג) איתא בגמרא
ברוך הוא לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת 

יבה אחת בעולם בעולם ואני אעשה אתכם חט
אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם דכתיב 

ואני אעשה  אחדשמע ישראל ה' אלהינו ה' 
ומי כעמך אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר 

 ישראל גוי אחד בארץ
 

אתם עשיתוני חטיבה   ,אפש''ל כי זה הפירוש
 אעשה אתכם ואני,  י''גשהם  אחדה'  ,אחת

 שזו , וכבר ביארנו במקו''אחטיבה אחת
, והם בריתות י''גילה, ובמילה נכרתו עליה המ

    מתנות שנתנו וקיבלו בני ישראל. הי''ג
 

* * * * * * * 
 

 שם העיר גרם שרפו ידיהם מד''ת
 

ויבא עמלק וילחם עם " ('ז ח''שמות י) כתיב
 "דיםברפיישראל 

 
אמר ר' חנינא   ' ע''ב(בכורות ה) איתא בגמרא

)בבית  שאלתי את ר' אליעזר בבית מותבא רבא
ואמר לי  ,רפידיםמאי לשון  המדרש הגדול(

רבי  )מחלוקת תנאים(, כתנאי ,רפידים שמה
ר' יהושע אומר  ,רפידים שמהאליעזר אומר 

 ע''כ, ,שריפו עצמן מדברי תורה
 

מאת הרב  עין יעקבעל  עיון יעקבבפירוש 
 קב ריישריעמוהר"ר הגדול המובהק   וןהגא

  ,יעקב תובשושו"ת  חק יעקבס מ''בעה ,"לז
 

לשון  המ שאמרו ,בלשון הגמרא מקשה
' ר ,כתנאי ,שמה םידרפיאמר לו  ,פידיםר

שרפו ר"י אומר  ,שמה םידרפי אליעזר אומר
 ,מה פליגיבדבר תמוה, הו ו' וכ ת''ידיהם מד

ואין מקרא  ,שם העיר ךו שכדמו כ''עאי דדו
 , א''כ אלא שניתן להדרש ,יוצא מידי פשוטו

 ,נאיכתבאמרם מאי פליגי ב
 

קושית המקשן ד ,הפשוט בדרך ונ"לומתרץ, 
 נןדמאי אתי לאשמעי ם,ידן רפיומה לש ,הוא

מה  ,םרפידיבק שמלחמת עמלק נעשה ופסה
   ,מ''נ

 שם העיר גרם שרפו ידיהם
שמה של כלומר  ,מהש םידפיר ,א''ר רקאמו

לכן ו ד''ת,מ הםידפו ירשישראל  ,םהעיר גר
   ,א עמלקב
 
 העיר לא היה נקרא כן שם ד , יהושע ס"ל ר'ו

ש המאורע שאירע לישראל ''עמתחלה אלא 
    העיון יעקב., ע''כ לשון ל''וק ,א כךרנק

 

* * * * * * * 
 

חסות  שקיבלשם המקום גרם למש''ר 
 על עם ישראל

 
נחית כצאן עמך  (תהלים פרק עז פסוק כא) כתיב

 ביד משה ואהרון
 

 "נחית כצאן"( א''ז  כ''תהלים  ע) רד"קכתב ה
אחר צאתם מהים נחית אותם במדבר ביד 
משה ואהרן כמו שהרועה נוחה את צאנו 

 ,ושומרו
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 יא

 

 ,משה פר' ב' פס' ב' ( בהרת )שמו איתא במדרש
 ,אמרו רבותינו ,לא בחנו הקב"ה אלא בצאן

 ,כשהיה מרע"ה רועה צאנו של יתרו במדבר
, לחסותורץ אחריו עד שהגיע  ,ברח ממנו גדי

כיון  שהוא שם מקום(,)פירש בעל מתנות כהונה 
נזדמנה לו בריכה של מים  ,תולחסשהגיע 

כיון שהגיע משה אצלו  ,ועמד הגדי לשתות
 ,אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא ,אמר

  ,הרכיבו על כתיפו והיה מהלך ,עיף אתה
 

יש לך רחמים לנהוג צאנו של  ,אמר הקב"ה
 ,חייך אתה תרעה צאני ישראל ,בשר ודם, כך

 ע''כ,ה היה רעה, הוי ומש
 

למה היה צריך המדרש לספר המקום  וקשה,
 להיכן הגיע,

 
כדברי העיון יעקב, דשם אף אנו נאמר, 

על עם  חסותהמקום גורם להיות משה לוקח 
 חסות.  ישראל באותו מקום הנקרא 

* * * * * * * 
שדוחה למחר  לפיבעמלק לה' מלחמה 

 כל דבר שבקדושה
 

ר משה אל יהושע ויאמ" ('טשמות י''ז ) כתיב
  ,"בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר

 
 '(,א פסקה ו''רבה בראשית פרשה כ) מדרשאיתא  ב

 )דברים י(אלא תשובה שנאמר  ועתהאין 
 וגו' "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך"
 

ואל תאמר  '(אבות פרק ב) משנהאיתא ב
 נה,לכשאפנה אשנה, שמא לא תפ

 
 הלחם בעמלק מחר, שדוחה למחר

לומר בכל דבר  ,של היצה''ר הוא דרכו
שבקדושה, מה שהנך יכול לדחות למחר, למה 

ודרך האיש הישראלי צ''ל לעשותו היום, 
 "ועתה ישראל" "ואל תאמר לכשאפנה"

 
שיש להלחם  ,וע''ז בא משה אל יהושע ואמר

, כלומר באותו עמלק שדוחה מחרבעמלק של 
    .מחר ,וצא הלחם בעמלקכל דבר למחר, וזהו, 

* * * * * * * 
 

מה קיבלו בנ''י בקריעת ים סוף 
 ת ה'או ירא ת ה'אהב

 

 ,יראויד הגדולה ויה ,בבקעך ים סוף עמך ראו
  .(אז ביום השביעי נחת, שיר היחוד ליום השבת)

 
  וייראו,כמ''ש  ,יראה, שבקרי''ס קיבלו מבואר

 
המעביר בתפילת ערבית  דאמרינןמהא  וקשה

ודפיהם ואת את ר ,בניו בין גזרי ים סוף
וראו בניו גבורתו. שונאיהם בתהומות טבע. 

 , שמושבחו והודו ל
 

, אהבההוא מתוך  דשבחו והודו לשמו, מבואר
א''כ מה קיבלו ישראל כשראו קריעת ים סוף 

  ,אהבה או יראה
 

היא כידוע דרגה גבוהה  אהבהד יש ליישב,
 , לפיכך, מיראהיותר 

 
ה בדרגה הנמוכהם ש, פשוטי העםשהם  ,עמך

 .יראההם קיבלו   ,יראהדי שעדיין אין להם 
  ,"ראו וייראו "עמךוזהו, דייקא,  עמךכמ''ש 

 
בודאי ש שהם בדרגה הגבוהה יותר, ,בניואבל 

כמ''ש, , אהבההם קבלו  ,יראהלהם כבר  יש 
שבחו והודו  והם ,גבורתו ,דייקאבניו וראו 
  .לשמו

, והיה יראה, כי בקי''ס היה מי שקיבל מבואר
  , ולא קשה מידי.   אהבהקיבל מי ש

 

* * * * * * * 
 

למה היה צריך שתראה השפחה מה 
 שלא ראתה הגבירה

 
ראתה  )פרשתא דשירה פרשה ג'( איתא במכילתא

שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל וכל 
  שאר הנביאים.

 
 ה,'קב'לשם מה הראה להם ה יש להבין

ואפילו לפשוטים שבהם מראות שלא ראו כל 
 . הנביאים

 
 אסור לאדם לקדש אשה קודם שיראנה

 
, ומה שפחהאומרם ראתה  מהו ,להביןגם יש 

המעלה בשפחה שראתה, והלא כל ישראל ראו 
 דבר זה.

 
"אמר רב יהודה  א('')קידושין מ בגמראאיתא 

אמר רב אסור לאדם שיקדש את האשה עד 
 , שיראנה"



 
 בשלחפרשת                              פארפרפראות 

 

 

 יב

 

דאיתא שיום  ,דברי חז"ל אפשר לבאר לפי''ז,
יום נישואי בני ישראל עם  מתן תורה היה
 הקב"ה כביכול, 

 
 א(''י ')שיה"ש ג כתיב ו('')תענית כ איתא בגמרא

בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום "
 ע"כ, ביום חתונתו זה מתן תורה , "שמחת לבו

 
א"כ  ולפי שעל החתן איתא שצריך שיראנה,

 לבוא לראות את ישראל, כביכול צריך הקב"ה 
 

ות כך בא ליראות, ולכן נעשה וכשם שבא לרא
דבר זה שיראו כל ישראל את הקב"ה, ואפילו 

   .שפחה שבהם

* * * * * * * 
 

 כמים לים מכסים הוא גילוי שכינה
 כבזמן קרעי''ס

 
כי מלאה הארץ דעה את " )ישעיה י''א ט'(, כתיב
  ,"כמים לים מכסיםידוד 

 
ראתה   (פ' ג' פרשת שירה)   במכילתאאיתא 

וכל   יחזקאלם מה שלא ראה שפחה על הי
 שאר הנביאים, 

 
הגדול  גילוי שכינההיה  בקריעת ים סוף

כי מלאה וכשרצה הנביא ישעיה לומר ביותר, 
פירוש שיהיה גילוי , הארץ דעה את ידוד

שכינה הגדול ביותר וכולם יידעו את ה', 
שאז היה גילוי  לקריעת ים סוףהשווה זאת 

  שכינה הגדול ביותר כדלעיל,
 

 ים לים מכסים היה בקריעי''סכמ
 

שהיה הים מגולה  וזה היה בקריעת ים סוף
וזהו פירוש הפסוק כי יגיעו ואח''כ נתכסה, 

כמו   ומלאה הארץ דעה את ה' לדרגה של
שזהו קריעת  .מים לים מכסיםהשהיה בזמן ש

       .ים סוף

* * * * * * * 
 

ביאור נפלא במהרש''א בפסוק הפך 
 ים ליבשה

 
בנהר  ,הפך ים ליבשה" ים סו ו(תהל) כתיב

משל בגבורתו , שם נשמחה בו ,יעברו ברגל

הסוררים אל ירומו  ,עיניו בגוים תצפינה ,עולם
 ",למו סלה

 הנהר נחלק לרפב''י
רבי פנחס בן יאיר   (חולין דף ז/א) איתא בגמרא

פגע ביה בגינאי  ,הוה קאזיל לפדיון שבויין
עבור אמר ליה גינאי חלוק לי מימך וא ,נהרא

אתה הולך לעשות רצון קונך  ,אמר ליה ,בך
)שרצון המקום  ואני הולך לעשות רצון קוני

אתה ספק  ,שאזרום כל הזמן ולא יתחלקו מימי(
  ,עושה ספק אי אתה עושה אני ודאי עושה

 
גוזרני עליך שלא  ,אם אי אתה חולק ,אמר ליה

  ,חלק ליה ,יעברו בך מים לעולם
 

 לפסח הנהר נחלק למוביל החיטים
 ,דארי חיטי לפיסחא הוה ההוא גברא דהוה

 ,אמר ליה חלוק ליה נמי להאי דבמצוה עסיק
  ,חלק ליה

 
 הנהר נחלק לערבי המלווה
אמר ליה  ,הוה ההוא טייעא דלווה בהדייהו

דלא לימא כך עושים  ,חלוק ליה נמי להאי
  ,חלק ליה ,לבני לויה

 
יש  (א"ל חלוק, ד''ה א' ע''חולין ז) מהרש"אכתב ה

 ס''ו)פרק  תהלים פרלנו רמז בנס זה בקרא בס
  ,שאמר הכתוב ,גבי קריעת ים סוף ,(ופסוק 

 
  ,היינו קריעת ים סוף ",הפך ים ליבשה"
 
היינו האי נהרא גינאי  "בנהר יעברו ברגל"

 והיינו  ,שעברו בו רבי פנחס וההוא דדרי חיטי
 
 ואמר  ,לשמחת יו"ט דפסחא "שם נשמחה"
 
  ,לשנות הטבעים ,"מושל בגבורתו"
 
לההוא  , גםהיינו ",עיניו בגוים חצפינה"

 משום ד ,טייעא שיעבור שם
 
פיהם  "אל ירומו" ,שהוא הטייעא "הסוררים"

כמ"ש כך עושין לבני לויה כו'  ,לגבי שמיא
 עכ''ל המהרש''א.

 
 לפנותניתן ולקבלת העלון, הערות הארות ל

 בני ברק 2רח' חזון איש אל "מכון פאר" 
 0527-616166נייד   03-6161777פקס 

Yud10@017.net.il 
 

 

 


