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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

 

 
 (ב' שמות יד" )ויחנו לפני פי החירות וישובו"

הוא ו, פיתוםלא יהשהכוונה , לאחוריהם כלפי מצרים לפני פי החירות שובשבני ישראל הצטוו ל רבינו בחיימסביר 
כל ללמד אותנו ש, "בעל צפון לפני"לומר הכתוב ועוד הוסיף . נעשו ישראל בני חורין ששםי נפמחירות כעת נקרא 

מובאות פרשה בו. "לב פרעה ורדף אחריהם אתוחזקתי "כפי שנאמר לבם את חזק כדי לבות יסללו היו ינים היהענ
 יה שניסיבה הה, בורחיםבני ישראל יחשבו שהמצרים ש "ללכת יומם ולילה"שכתוב ת היא מה אחסיבה , סבותשלוש 

 הםנבוכים "בני ישראל על לאחוריהם כדי שיאמר פרעה  אותם לשובצוה ה מ"הקב, "וישובו ויחנו"שכתוב מה א יה
ם אותצוה ה מ"הקב "לפני בעל צפון"שכתוב  סיבה השלישית היה מהוה, ועל כן הם חוזרים כלפי מצרים "בארץ
והיא , "בעל פעור"וכן ( א 'מלכים ב) "בעל זבוב אלהי עקרון"כמו  שהיתה עבודה זרה שלהם "לפני בעל צפון"ו שיחנ

נאמר כמו שכדי להטעותם  הזוהיה , בכורות מכתשנשארה מכל אלהי מצרים שנעשו בהם שפטים בליל  חידההי
 ('איוב יב)" משגיא לגוים ויאבדם"

 

  (יב 'יד שמות)" כי טוב לנו עבד את מצרים ממתנו במדבר... הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר"

שבני ישראל הבינו שצער ההליכה במדבר הוא השלמה לארבע מאות השנה של שיעבוד  הקדוש" אלשיך"מסביר ה
לכן , תחת שעבוד מצרים, מדברבבצער ההליכה המיר ה "משום שהקב. שלא הושלמו במצרים משום צער השעבוד

וע מדו, "כי הלא טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדברבמצרים לאמור הלא זה הדבר אשר דברנו אליך "אמרו 
. ממותנו במדברהשעבוד במצרים הלא טוב הוא , מצרים חתעבוד תה את ההליכה במדבר במקום ש"הקבמיר ה
אמרו דברים את הדברים הללו במצרים אבל אמרו בפירוש שאמנם הם לא לומר , "לאמר"מוסיף הכתוב את המילה ו

אתם  "החדש הזה"במצרים  לבני ישראלכשאמר משה ל במדרש "לפי חזש, אלוהדברים דוגמת הנם היה ישעני
שלכן טוב היא " לאמר"ה במילה כוונוה. עוד מאה ותשעים שניםעדיין נשאר לנו הלוא אמרו לו איך אפשר , נגאלים

הרי , שעבודהץ שנות "קאת צער הדרך בלנכות הכוונה שאם , לצאת מעתהכדאי להמתין עד ימלאו הימים ולא 
 . קרוב אל מיתהיהיה מועטים הימים הצער ש

 

 (כב' טושמות ) "משה את ישראל ויסע"
  ( י"רש) "טובות ואבנים וכסף זהב בתכשיטי סוסיהם מצרים שעטרו ,כרחם בעל םהסיע"

" כלי יקר"שואל ה, ביזת היםלא רצו לפרוש מכיון שהם  כרחם בעלאת בני ישראל  הסיעמשה , י מהמדרש"רשלפי 
הוא לידי חטא ומעשה העגל את ישראל  ריבוי העושר יביא פןחשש משה ומתרץ ש? ביזת היםלמשה  ההפריעדוע מ

חשב טעם נוסף הוא שמשה כרחם  בעלהסיעם לכן עשייתו ה לסבהזהב שהושפע להם היה הכסף והרוב ההוכחה ש
זה מזה והם  יםבורחכי התורה והעושר , התורהאת לקבל  םלא יהיו ראוייביא את ישראל לכך ששרבוי העושר י

 (עא 'תהלים קיט) "לי כי עוניתי למען אלמד חקיך טוב: "כתובכצרות זו לזו כ
 

 (ט' יזשמות ) "ים בידיקל-הא ומטה"
 להראותשמטרת משה בהנפת המטה היא " ספורנו"מסביר ה? לוקים-מדוע צריך משה לעלות לגבעה עם מטה הא

את סדר התפילה  :(סוכה נא)ל "פי שמתארים חזכ, לבם ויתפללו עמואת נו וכדי שיכו, בו הוא מתפללזמן האת לעם 
 . החזןעם אמן כדי שיענו  מניפים בסודריםשהיו של מצרים  באלכסנדריהבבית הכנסת 
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 (כב' שמות יד)" והמים להם חומה מימינם ומשמאלם יבשהבויבואו בני ישראל בתוך הים "

 (כט' שמות יד)" ומשמאלם מימינם חמה להם והמים הים בתוך ביבשה הלכו ישראל ובני"

, "בתוך הים ביבשה"בין הפסוקים ואומר שבפסוק הראשון נאמר את ההבדל  "ראש דוד"ב א"רבינו החידונה מ
" חמה"בכתיב מלא ובפסוק השני כתוב " חומה"בפסוק הראשון כתוב  "ביבשה בתוך הים"פסוק השני נאמר וב

, לתוך היםמיד שמשבט בנימין ויהודה קפצו הסביר ש יהודה חאביליוהרב שם ומתרץ ב .מלשון חימה בכתיב חסר
אמר הכתוב שנעשה יבשה לפני ים ו לרדיאלו שכנגד , לכן, היה יבשהראו שהים נו עד שישראל לא האמיי אך שאר בנ

בכתיב  "והמים להם חומה"ב וולכן כת, בעודנו ים, לומר בתוך היםכ, "ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה"הראשון 
ראו שישבו המים עד אשר ת לים רדלא רצו לשישראל  בני כלפי שארואילו , בעבורם חומה נשגבהזכות זו היא , מלא

והמים "ב וולכן כת, כשהלכו היה יבשה בתוך היםכלומר , "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים"השני אמר הכתוב 
 . עשו שלא כהוגן ולא אמון בםאשר יען , מלשון חימהחסר בכתיב  "להם חמה

 

  (ל' שמות יד) "הים שפת על מת מצרים את ישראל וירא מצרים מיד ישראל את ביום ההוא' ויושע ה"

מתרץ ? שירה תיכף כשיצאו ממצריםאת הלא אמרו בני ישראל עם השירה עד עתה ונשאלת השאלה מדוע המתינו 
 ששאת שהשלים שברח לפני עברי עבד ש :(זטקידושין )בגמרא א על פי הדין המוב "חנוכת התורה"רבי העשיל ב

. את שעבודו צריך להשליםן העבד אימת האדון אבל אם  ,שניםהשש את להשלים צריך לעבוד עליו שהוא השנים 
עבד שברח לפני דין של ה דינם כיאם כן ה. ראל יצאו ממצרים קודם הזמן של ארבע מאות שניםישבני והנה ידוע ש

לא אמרו שירה תיכף  כךמשום . אך כשראו שמתו המצרים אם כן אזי נשתחררו לגמרי. להשליםהם שש וצריכים 
כלומר " את ישראל מיד מצרים", ביום ההואקא ווד "ביום ההוא' ויושע ה"שאמר הכתוב מה  וזה. יציאההבשעת 

וירא "משום ? הזהיום בקא ומה היתה הישועה דוו. שעת היציאהבה להם הישועה ולא קודם לכן תהיההוא יום ב
 . אמרו שירה בשמחה רבהאת עבודתם ולכן מלהשלים פטורים ם שמשום כך ה" ישראל את מצרים מת

 

 (כו 'טושמות ) "רופאך' הי נכי א"
  (י"רש" )רופאך' ה אני כי הושמה כלא הוא הרי אשים ואם ,עליך אשים לא"

" אשר לא תוכל להרפא... בשחין מצרים' היככה " שכוונת הכתוב לומר שלמרות שנאמר" משך חכמה"מבאר ה
א ל רך הטבעדעל פי אמנם  "רופאך' הכי אני "הכתוב לכן אמר . שמשמע מכך שאין רפואה למחלה זו (כז' דברים כח)

 .רך פלאדארפא אותך ב "'אני ה"הירפא אבל תוכל ל
 

  (יב' שמות טז)" לוקיכם-א' י אני הוידעתם כ ,בין הערביים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחם"

 ״כי אני ה׳  יודעבכל זאת לחם לשובע ו בשר בין הערביים ובבוקר אוכל אוכלשאדם ש רבי נפתלי מרופשיץאומר 
  .גדולהמעלה זו  לוקיכם״-א

 

  (ח' יזשמות )" ברפידם עם ישראל וילחם עמלק ויבא"

 (בעל הטורים" )המצות מן ידיהם שרפו ,ידים ברף, ברפידים"
למים נמשלה היא ( .תענית ז)ל "לפי חזתורה שלימוד התעצלו בובני ישראל הת היוהקדוש ש" אור החיים"מסביר ה

ה "הקבם אות ענישכן הל, במלחמתה של תורה תעסקוהולא , (כט 'ירמיה כג)" הלא כה דברי כאש"ולאש דכתיב 
משה כיון שהבין , (ט' שמות יז)" משה אל יהושע ויאמר", לכן. המלחמה של עמלק, ובאש, כנגד בחינת המים, בצמאון

, יהושעאלא זו ראוי לצאת למלחמה מי שאין שאמר ו תחכםהוא ה תורהשל  הצד ביטול מלחמתמהוא  ןושהעו
, כיוצא בואנשים אמר לו שיבחר עוד ו, בעסק התורהוהוא מתמיד , (יא 'לג שמות)" האוהל לא ימיש מתוך"שנאמר עליו 

 . היהכך כן או, עמלק על וובזה יתגברשעוסקים בתורה 
 

 (טז' שמות יז)" ה-יד על כס י כי"

ואף , ומהו כס ולא נאמר כסא. סאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמיתיישבע בכהה הורמה ל"ידו של הקב"
 המחה שמו יהיכיו, שמו של עמלקה ה שאין הכסא שלם ואין השם מלא עד שימח"נשבע הקב? נחלק לחציו השם

 "ועברתו שמרה נצח"שנאמר , מלקזהו ע, האויב תמו חרבות לנצח( ז 'תהלים ט)שנאמר , שם מלא והכסא שלםה
הרי , (ח' תהלים ט) "לעולם ישב' וה"מה כתיב אחריו , (ז 'תהלים ט) "המה זכרםאבד וערים נטשת ", (יא 'עמוס א)

  (י"רש). "הרי כסא שלם, (שם) "כונן למשפט כסאו", השם מלא
גם , (יד 'טושמות ) "שמעו וירגזון"כל העמים הוא משום ש, יותר מכל העמיםנענש עמלק לכך ש טעםה ן"הרמבלפי 

עמלק בא אילו ו, ומהדר גאונו' מפני פחד ה, "נמוגו כל יושבי כנען", נמוגו כנעןיושבי וכל מואב , אדום ,פלשת
 . (יח 'דברים כה) "יםקל-ולא ירא א"אמר בו ן נולכ, 'תגבר על הובטוח הוא בעצמו שיוכל להממרחק 
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