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 "דבס

 

 
  

 

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 ראשונהלסעודה  - עשרה-המכה האחת
מי יגביה ומי ינחית?

 ?חדשממסלול  מחשבים

בפרשתנו השבוע אנו יוצאים ממצרים, הולכים אל ים סוף, אל 

 קריעת הים ואל שירתו.

הרבה פעמים אנחנו נגררים ללמוד מדרשים מעניינים אבל 

ומגלים שהפשט יכול  -בסוף תמיד אנחנו חוזרים אל הפשט 

 יפה בעולם.להיות הפירוש הכי 

עם ישראל יוצא ממצרים 'דרך המדבר ים סוף'. מאתים ועשר 

שנים חיכינו לרגע הזה. אך לפני שמגיעים אל הים יש פרט 

  -חשוב שראוי וצריך לעסוק בו 

ֵּ֥ר  ר ֶאל 'ה   ַוְיַדב   אֹמֹֽ ֵּ֥ה ל   ֘ר ֶאל ֹמש ֶ ב   ל  ד ַ ֵ֒ א  ר  י ִיש ְ ֵ֣ נ  בו  ב ְ ש  ֻׁ֗ ֲחנו ּ֙  ְוי  ֹֽ ְויַ
י ַהֹֽ  ֵ֣ יּ֙ פ ִ םִלְפנ  ָּ֑ ין ַהי   ֵ֣ ל ו ב   ֹ ֵּ֥ין ִמְגד  ת ב    1...ִחיֹרֹ֔

אחרי שלשה ימים של הליכה אומר  - פשט אחדיש פה רק 

'חבר'ה, חוזרים. עושים פרסה'. היו  -הקב"ה לבני ישראל 

תוכניות חדשות? מה קרה? מן הסתם אחרים אמרו  -שנבהלו 

'הנה, משה באמת התכוון למה שהוא אמר לפרעה שאנחנו  -

 הכל נגמר? באמת חוזרים?! -לשלשה ימים...'. זהו  יוצאים רק

'קומו צאו מתוך  -ובאמת צריך להבין, הרי פרעה שחרר אותנו 

עמי'. אז מה עכשיו? רש"י מסביר יפה את מטרת החזרה 

  -אחורה הזו 

לאחוריהם, לצד מצרים היו מקרבין כל יום השלישי, . וישבו
  2.כדי להטעות את פרעה, שיאמר תועים הם בדרך

  -זהו אכן הפשט של הדברים, כי באמת הפסוק הבא אומר 

יֶה ם  ר ֲעל  ַגֵּ֥ ֶָּ֑רץ ס  א  ִכֵּ֥ים ה  ם ב   ל ְנב  א ֹ֔ ר  י ִיש ְ ֵ֣ ְרֹעהּ֙ ִלְבנ  ַ ר פ  ַמַ֤ ְוא 
ר ֹֽ ְדב   ִ  3.ַהמ 

'נבכים הם  -החזרה היא כדי שיאמר פרעה על בני ישראל 

כי באמת בעל  - סגר עליהם המדבר אלה... בארץ', הסתבכו

המעכב מכל הוא  ,שם האל הגדול של מצרים שהוצב צפון,

. וכל כך 4הרוצה לברוח ממצרים ונסגרו עליהם כל דרכי המדבר

 -למה? 'כדי שאני אחזק את לב פרעה', אומר הקב"ה למשה 

                                                           
 ב'.-שמות י"ד, א' 1
 רש"י, שם. 2
 שם, ג'. 3
 ג'.-, ב'עי' אבן עזרא שם 4

ל... ַפְרֹעהּ֙ ו ְבכ  ה ב ְ ַ֤ ְבד  ֹֽ ם ְוִאכ   יֶהֵ֒ ֲחר  ף ַאֹֽ ַדֵ֣ י ְור  ֹֽ ִים כ ִ ו  ִמְצַר  ְדעֵּ֥ ֹֽ ֹו ְוי  ילֹ֔  ח 
י    5'.הָּ֑ ֲאִנֵ֣

 'להוציא לשון' לפרעה

  -והפסוק מסיים 

ו   ֲעש  ֹֽ ן ַוי ַ ֹֽ  6.כ 

 -אלו בני ישראל שעשו כפי שצוום הקב"ה ביד משה 

לקול משה, ולא אמרו היאך נתקרב  להגיד שבחן ששמעו
אל רודפינו, אנו צריכים לברוח, אלא אמרו אין לנו אלא 

 7.דברי בן עמרם
הביטוי 'ויעש כן' על הטיותיו, מופיע פעמים רבות במקרא, אבל 

'ויעשו כן' הכי גדול שיכול להיות. תראו לי אדם שפוי -כאן זהו ה

אחד שיוצא ממצרים אחרי מאתיים ועשר שנות גלות, ואחרי 

'אנחנו חוזרים עכשיו אחורה  -שלשה ימים אומר לו המנהיג  

וציא לו לשון', כמו כדי לעשות פרובוקציה לפרעה'. 'להרק 

 שאומרים הילדים... 

בואו נזכור שבני ישראל עדיין לא ידעו שיקרע להם הים! הם 

עם של עבדים שבורח אחרי כל כך הרבה עשרות שנות 

האם זה לא מיותר? די, מצרים כבר הוכתה. צריך  -שיעבוד 

 להתקדם וללכת לארץ ישראל!

ורק בעקבותיו  אבל בפועל אנחנו רואים שזהו ציוויו של הקב"ה

כבד לב פרעה והוא מגייס 'שש מאות רכב בחור ואת כל רכב 

  -מצרים' לרדוף אחריהם 

ה ֹֽ מ  ד ר  ֵּ֥ י  ְצִא ים ב ְ ל ֹיֹֽ א ֹ֔ ר  י ִיש ְ ֵ֣ ְבנ   8ו 

 להתגרות ברשע

אבל תכף תגיע  -אמן. עשר כבר מכות ראינו ייש כאן דבר לא י

כי  -עשר, והיא המכה האמיתית והסופית -המכה האחד

עדיין לא התקיים 'וידעו מצרים כי אני ה'. אגב, זה פסוק  כנראה

אז איך ידעו   -קשה, שכן אם מצרים תטבע, המצרים לא יהיו 

 שאני ה'?

 שם, ד'. 5
 שם. 6
 רש"י, שם. 7
 שם ח'. 8

 תשע"ז בשלח 
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אנחנו יודעים שבחמש המכות הראשונות פרעה חיזק את לב 

עצמו ובחמש האחרונות היה זה הקב"ה שחיזק את לב פרעה. 

ל יגלה את במכה האחת עשרה, בקריעת ים סוף, עם ישרא

'אתם תאפשרו לקב"ה לחזק את לב פרעה כדי  -הדבר הבא 

לגלות לעולם שבני חורין הם באמת בני חורין. החירות הגדולה 

היא שכבר נוצר בכם הכוח ללכת ולהתגרות שלכם ביותר 

ברשע. יש בכם הכוח להביא אותו אל הפיתיון ולראות 

 . זה בשבילנו, לא בשביל פרעה!שניצחתם אותו'

'איזה נס גדול שיצאנו משם. אם  -לצאת ממצרים ולומר  אפשר

הוא היה גומר אותנו'. לכן עכשיו אומר  -היינו נשארים שם 

'בואו נביא אותו הנה ונראה כולנו  -משה לבני ישראל 

שלמצרים אין כוח מעצמה, לא רק במצב הקודם בו הם היו 

כי לנו יש כוח למגר  -תחת מכות אלקיות, אלא גם לא כעת 

 ותם'.א

 ויעשו כן.

 

 

 

 הקב"ה צריך אותי!

משמעות המילים 'וידעו מצרים כי אני ה' ' משמעו שהמצרִים 

שבעולם, המצרִים שבי, זה שעדיין לא השתחרר מלהודות 

הוא  -בקיומו של פרעה כבעל כוח עצמי המסוגל לשעבד אותנו 

ידע כי אני ה'. 'אבל כדי שאני אוכל לחזק את לב מצרים והם 

להגיע אל בעולם ם ועל ידי זה יתאפשר לכל אחד ך הילתוילכו 

אני, רבש"ע, אני צריך אתכם. אתם צריכים  -החירות שלו 

'להגביה לי להנחתה', כמו שאומרים בישראלית מדוברת. 

ואז יצאו 'כל רכב מצרים ושלישים על  -'אתם תטעו את פרעה 

כולו', ואז יתגלה שגם 'מי ה' אשר אשמע בקולו' קיבל תשובה 

'וגם את ישראל לא אשלח', דהיינו,  -ניצחת, וגם טענת פרעה 

ישראל הם אלו  -מי הם ישראל שסרבת לשלח אז גם יתברר 

'אתה קדוש' הוא כי -שמספרים את תהילות ה' בעולם. ומה ש

 אתה 'יושב תהילות ישראל', יושב בזכות תהילות ישראל. 

חנו אנחנו מביאים את פרעה כדי שאתה תטביע את חילו. אנ'

ניכנס עוד רגע לים, כשבראשנו עומד הנחשון הפנימי של כל 

אחד ואחד מישראל, ואתה ריבונו של עולם, תקרע את הים 

 .'ותשיב אותו לאיתנו
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 לסעודה שניה - הנחשון שבתוך כל אחת ואחד מאתנו

 חוטמו של נחשון

נטמעו בתוכנו  ישנם סיפורי חז"ל שלמדנו בהיותנו קטנים והם

כך שאנחנו משוכנעים שהם ממש כתובים כל כך חזק עד כדי 

אי כלל ש בטוחיםאנחנו  -אף יותר מזה זה בפסוקים. לפעמים 

אפשר להבין את הפרשה בלעדיהם. נדמה שכזה הוא מדרש 

 חז"ל על נחשון בן עמינדב. 

מי מאתנו לא זוכר עוד מהגן את הסיפור על נחשון הקופץ 

ראשון פנימה לים כשהמים מגיעים עד לחוטמו, כך לשון חז"ל 

  -לפי אחד המדרשים 

כיון שעמדו שבטים לים, זה אומר אין אני יורד תחלה לים, 
וזה אומר אין אני יורד תחלה לים, שנאמר סבבוני בכחש 

שהיו עומדים ונוטלים מתוך , אפרים ובמרמה בית ישראל
 עליו הכתוב אומר, עצה, קפץ נחשון בן עמינדב ונפל לים,

ים כי באו מים עד נפש, ואומר טבעתי ביון ההושיעני אל
מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושבולת מים 

 9...שטפתני

נחשון, איש שבט יהודה, קפצו כל השבטים אחריו  רק בעקבות

אף הפך אצלנו שמו,  אף הם אל הים. בעקבות המדרש

מבטא מעשה ראשוני ברור השגור על פה ו'נחשון', לביטוי 

 . נדיר הכרוך באומץ לב

 בפסוק מוסיקה אחרת

הבעיה היא שאין לסיפור הזה זכר בפסוקים, ולא נחשון ולא אף 

ה' העולה יקאחר מוזכר במקרא. יותר מכך, ה'מוסאחד 

נשמעת אחרת לחלוטין מהמדרש  מקריאת 'שני' של הפרשה

הזה. עם ישראל יוצאים ממצרים 'ביד רמה', אלא שאז נושאים 

 -אחריהם  ם ורואים את מצרים נוסעישראל את עיניה

י ֹֽ ו  ְבנ  ְצֲעקֵּ֥ ד ַוי ִ יְראו ּ֙ ְמֹאֹ֔ ֹֽ א  ל ֶאל ַוי ִ ר   10ה'. ִיש ְ
, שמשמעותה בדרך כלל אל ה' הם אף לא מסתפקים בצעקה

  -ים בתלונות אל משה היא תפילה, אלא פונ

֘ ֶאל אְמרו  ֹֹֽ ין ַוי  י א  ִלַ֤ הֵ֒ ֲהִמב ְ ו ת  ֹמש ֶ מֵ֣ ִים ְלַקְחת   נו  ל  ִמְצַרֹ֔ ִריםּ֙ ב ְ ְקב 
ָּ֑ר ַמה ְדב   ִ מ  ִים ב ַ ֹֽ ְצר  ִ ֹוִציא  נו  ִממ  נו  ְלהֹֽ ֵ֣ית  ל  ֹ֔ ש ִ ר  ֲהֹלא. ז ֹאתּ֙ ע  ב ֻׁ֗ ה ַהד   ֵ֣ זֶ

ר אֹמֹ֔ ִיםּ֙ ל  יך  ְבִמְצַרַּ֨ ֶלַ֤ ְרנו  א  ב ַַּ֨ ֩ר ד ִ ה ֶאת ֲאש ֶ ַעְבד ֵ֣ ו  ְוַנֹֽ נ  ל ִממ ֶ   ֲחַדֵּ֥
ד ֶאת נו ּ֙ ֲעֹבֵ֣ ֹוב ל ַּ֨ י טֵּ֥ ֵ֣ ִים כ ִ ָּ֑ ר ִמְצר  ֹֽ ְדב   ִ מ  ת  נו  ב ַ ִים ִממ    11.ִמְצַרֹ֔

  -ומשה עונה להם 

ו  ו ְראו ּ֙ ֶאת ַאל בֻׁ֗ ְתַיצ ְ ֵ֒ ִהֹֽ או  ֵ֒ יר  ת  ת ִ ַעֵ֣ ו  ר 'הֹ֔ ְיש  ֶכ ם  ֲאש ֶ ֵּ֥ה ל  ֲעש ֶ ֹֽ יַ
ר ְרִאיתֶַ֤ם ֶאת י ֲאש ֶַּ֨ ֹום כ ִֻׁ֗ ֹוד  ַהי ָּ֑ ֵּ֥ם ע  פו  ִלְרֹאת  א ֹתִסִ֛ ֹום ֹלֵּ֥ ִיםּ֙ ַהי ֹ֔ ִמְצַרַּ֨

ם ַעד ֹֽ ו ן '. ה   עֹול  ֲַֹֽחִרש ֹֽ ֶ ם ת  ֶכָּ֑ם ְוַאת  ם ל  ֵ֣ ח   12.ִיל  

                                                           
 מכילתא, בשלח, ה'.9 

 שמות, י"ד, י'.10 

 י"ב.-שם, י"א11 

 י"ד.-י"גשם, 12 

כתוב להחריש, כתוב להתפלל, אבל  -בואו נראה מה כתוב פה 

טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו לזעוק ' -יותר מכל כתוב 

איך מזה הגיעו חז"ל לנחשון ולגבורתו? מה הם ראו  במדבר'!

 פה?

  -הקב"ה אומר למשה א פסוק הבב

ֵּ֥ר ֶאל ַמה ב   י ד ַ ָּ֑ ל  ק א  ְצַע  י ת ִ ֹֽ נ  עו   ב ְ ֹֽ א  ל ְוִיס   ר  ת. ִיש ְ ם ֶאֹֽ ֵ֣ ר  ה ה  ָּ֞  ְוַאת  
ה ֶאת ֵ֧ ְנט  ך ֻׁ֗ ו  ִ֛ ַעל ַמט ְ ְדך  ֹֽ הו   י  ָּ֑ ע  ם ו ְבק   13...ַהי   

משה חורי מחנה ישראל, ובעקבות זה המלאך עובר אל מא

רוח הקדים הגדולה באה והים נבקע. איך , על הים נוטה את ידו

מהפסוקים הללו הבינו חז"ל את כל סיפורו של נחשון בן 

 עמינדב?

 דרך ישראל -הופעת כבוד ה' 

לאופן רק המילים 'ובני ישראל יוצאים ביד רמה' אינן מתייחסות 

בשלשות או משהו כזה. הטכני של היציאה, שהם היו מסודרים 

הכוונה היא לגבורה שגילו ישראל ביציאה. הרחבנו על כך 

המילוי אחר דרישת ההטעיה שדורש משה  -בשיחה הקודמת 

מכל העם, לחזור לאחוריהם כדי להטעות את פרעה איננו מובן 

מאליו. עם של עבדים שנדרש אחרי בריחה של שלשה ימים 

מקבל בגבורה את  -יו משעבד-לשוב על עקבותיו כלפי רודפיו

דברי משה והם שבים לכיון מצרים, שאכן 'בולעים את הפיתיון' 

 הזה ויוצאים לרדוף אחרי ישראל.

'ה'  -עכשיו עם ישראל מתחילים להתפלל, ואומר להם משה 

מה  -ילחם לכם ואתם תחרישון'. כל המפרשים שואלים פה 

 - רע להתפלל? אדרבה, היה צריך לומר להם להרבות בתפילה

 מדוע להחריש?!

'ואתם תחרישון'  - 14תשובה נפלאה על זה הזוהר הקדוש עונה

'ה' ילחם לכם'. הנס יהיה לא בגלל תפילתכם אלא -הוא תנאי ל

הוא כלומר בגלל כבוד ה' בלבד, וכבוד ה' נקרא על שם ישראל, 

מופיע רק דרככם. הזוה"ק מסביר שכאשר יהודי מתפלל הוא 

, בקשתו-בגלל תפילתורק בקשתו מתמלאת לא צריך להבין ש

אין זו 'פנקסנות' שבודקים בשמיים כמה זכויות יש לו וכמה 

אלא בעצם מה שעומד  -חובות, האם הוא ראוי לנס או לא 

  -מאחורי תפילת היהודי היא 

, עשה למען שמך הגדול הגיבור והושיענו עשה למענך
 15ו.למענך אם לא למעננעשה והנורא שנקרא עלינו, 

'רבותי, עכשיו הולך  -משה אומר פה בעצם לעם ישראל 

', על ידי שיעמוד פה ַעם בגבורה דרכנו -להיוודע בעולם שם ה' 

'התייצבו וראו'. יכול להיות שזה מזכיר למשה את  -אדירה 

אחותו', כשהיה בן שלשה חודשים ומרים עמדה  תתצב'ו

 ט"ז.-שם, ט"ו13 

 מקור??14 

 תפילת אבינו מלכנו15 
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של מי שיודעים שאין להם  התייצבותניצבת על שפת היאור, 

 אלא אלוקיהם. 

 הנחשון שבתוכי

הם יכולים להתלונן, הם יכולים להתפלל, הם יכולים לקטר 

באמת יש לבני ישראל אבל הדבר היחיד ש -ויכולים אף לזעוק 

שום דבר  בן עמינדב' שבהם שעומד להופיע. הוא ה'נחשון שם

ן 'סיבוב קש הקב"ה לגלות בניסיויבלא יעצור את זה ואת זה 

כדי לגלות  -הפרסה' הנוראי שעשה לנו לפני הגעתנו לים סוף 

כי העם הזה איננו הוא  -שאין שום דבר שעומד בנצחיותו שלו 

 עצמו, אלא הוא זה רק אלוקיו.

כדאי הם וזכות ' –'מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל וייסעו' 

. העולם 'אבותיהם והאמונה שהאמינו בי כדי שיקרע להם הים

פיסי שהם נמצאים בו הוא חשוב, אבל יש פה עולם אחר, ה

לא רק שאני  -פנימי, ואת זה יידעו מצרים ויידע העולם כולו 

גילוי  היא ישראלעמידתם של יכול להכות את מצרים אלא ש

כבוד ה' בעולם. יבינו וידעו כולם שלרדוף את ישראל זה בעצם 

 לכם. לרדוף את הקב"ה. כבוד ה' המתגלה בכם הוא העומד

נחשון בן עמינדב הוא הכוח שיודע שתשועת ישראל תבוא, כי 

יש בתוך ישראל את הכח הזה גם אם עדיין לא רואים אותו 

 בנגלה.

 

 

 שני עולמות -אל אחד 

כידוע הרבי הריי"צ מליובאוויטש זיע"א, שיום ההילולא שלו 

י' בשבט, נכלא על ידי השלטונות ברוסיה מפני -היה השבוע ב

בכלא הוא מספר כי במהלך אחת מחקירותיו שהפיץ תורה. 

הצעצוע הזה שינה את ' -ואמר איים עליו החוקר באקדח 

תיע הצעצוע הזה יכול להר' - . השיב לו הרבי'דעתם של רבים

מי שיש לו עולם אחד ואלילים רבים, אבל מי שיש לו אל אחד 

  '!כללאותו אין ה'צעצוע' הזה מפחיד  -ושני עולמות 

בעתיד, יהיה גם ופעם,  'העולם הזהאין הכוונה שעכשיו יש '

מפרשתנו אנו לומדים שיהודי צריך . ממש לא! 'עולם הבא'ה

שמעניין שיהיה לו בעולם הזה גם את העולם הבא, וכל מה 

אותו, במיוחד בשעת מבחן, הוא לא העולם הזה אלא רק 

ה אחד אבל שני -פה בעולם הזה. יש לו אלו -העולם הבא 

והעולם הזה שמופיעים בו הפיתיונות שלו הוא רק  -עולמות 

 העטיפה של העולם הבא שאני חי בו בפועל.

נחשון לא מופיע בפסוקים במילים אלא מופיע בתוכנו והוא 

 כולו של קריעת ים סוף.הסיפור 
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 לסעודה שלישית - שהכל נהיה בדברו

 מה באמת התרחש בשעות שקדמו לקריעת הים?

 הסתדרתי לבד

 -המשנה המפורסמת במסכת אבות אומרת 

ועשרה על הים עשר  עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים
מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים ועשרה 

 16על הים

לא רק בכמותם אלא  -ואלו של הים נראים הרבה יותר גדולים 

  –גם בעוצמה שלהם. איך אומרים חז"ל 

ֹות ים ַמכ  ִ קו  ֲחִמש   ם ל  ֹות ְוַעל ַהי   ר ַמכ  קו  ֶעש ֶ ִמְצַרים ל  ִמְצַרים  ...ב ְ
ֹות אַתִים ַמכ  קו  מ  ם ל  ֹות ְוַעל ַהי   ִעים ַמכ  קו  ַאְרב   ִמְצַרים  ...ל  ב ְ

ֹות אַתִים ַמכ  ים ו מ  ִ קו  ֲחִמש   ם ל  ֹות ְוַעל ַהי   ים ַמכ  ִ קו  ֲחִמש    17.ל 

 הגדה של פסח מפורשת!

אז מה באמת היה שם בקריעת ים סוף? הרי במצרים היו מכות 

י עשרה חודשים ואילו בים זה היה ניסיות שהתפרשו על פנ

 בסך הכל לילה אחד!

מכירים את הבדיחה על ההוא שחיפש חניה בתל אביב באזור 

בית המשפט, ואחרי שהוא כבר עשה עשרה סיבובים ולא מצא 

'ריבונו של עולם, זו  -כלום נשא את עינייו לשמים ואמר 

ממחר  -ההזדמנות שלך! אם אתה מסדר לי פה חניה עכשיו 

מה  -בבוקר אני מתחיל להניח תפילין, לברך ברכת המזון 

שאתה רוצה'. עוד הוא מדבר אל לבו ופתאום הוא רואה את 

הרכב שלידו יוצא והחניה מתפנה, או אז הוא פונה שוב לקב"ה 

 'פספסת, ריבונו של עולם. הסתדרתי כבר לבד...'. -ואומר לו 

ר של הרגע והוא הסיפו -אז מעבר לצחוק, יש פה עומק גדול 

 שלפני קריעת ים סוף. 

 סמארטפון מצרי

  -הפסוק אומר שהקב"ה שם את הים לחרבה 

ִים ֹֽ ו  ַהמ   ְקע  ֹֽ ב    18.ַוי ִ

  -ורש"י מביא 

 19.שבעולם כל מים
לא רק מי ים סוף נבקעו, אלא כל המים שבעולם אלו שבבורות, 

מה הרעיון  .20במערות ובשיחין ואפילו אלו שהיו בכוס ובצלוחית

הזה? ומה הרעיון של רוח קדים עזה כל הלילה שהיה צריך 

הקב"ה להביא כדי שהמים יתייבשו? הרי הקב"ה יכול היה 

למה נזקק לעשרה  -לעשות את כל הניסים הללו במאמר אחד 

 מאמרות?

                                                           
 גרסת הרמב"ם. -משנה אבות, ה', ד'  16
 מתוך הגדה של פסח 17
 שמות, י"ד, כ"א. 18
 רש"י, שם. 19

הרעיון הטמון פה הוא אדיר ואם נעמיק בו נבין את היסוד של 

ם חדשים שטרם נראו כל התחדשות הניסים על הים, ניסי

 בעולם וקורים רק על שפת הים.

אילו נבקע ים סוף בלבד כולם היו יודעים שזהו נס שנעשה 

בשביל עם ישראל. אולי לא פרעה אבל בטוח היה שם מישהו 

מחייליו שהיה נרתע אחורה וחושב פעמיים לפני שהוא נכנס 

הרי זה מטורף, אנחנו שבוע אחרי שכל  -פנימה אל תוך הים 

 -ורי מצרים מתים, הם רואים שיש פה ניסים לא הגיוניים בכ

אז בטוח היו שם כאלו שהיו 'תופסים את הראש' וחושבים 

 פעמיים לפני שקופצים לתוך המים.

אבל לכולם היו שם סמארטפונים והם בדקו בגוגל וראו 

שִהבקעות המים מתרחשת בכל העולם ולא רק לפניהם. 

ב שזה תהליך טבעי הייתה להם האפשרות לטעות ולחשו

שקורה עכשיו בעולם וכל המים שבעולם נבקעים. מן הסתם 

'כל כך וכך שנים המים -היו כאלו שחיפשו חוקיות ומצאו ש

 עולים והמים יורדים וכו'. 

'תדעו רבותי', אומר הקב"ה, 'שגם כשאני עושה את הנס 

הגדול ביותר אני נותן אפשרות לאנשים לטעות ולחשוב שזהו 

"ה רוצה להשאיר את האפשרות לבחירה חופשית טבע'. הקב

 לאדם. 

 -להודות לקב"ה זה לא רק לומר 'תודה', לא רק 'להודות על' 

אני מודה שזה אתה, ריבונו של  -אלא זה גם 'להודות ב...' 

 עולם.

 כל הבריאה עושה את דבר ה'

  -על הפסוק 

ָּ֑נו   ְדמו ת  נו  כ ִ ַצְלמ   ם ב ְ ִ֛ ד  ֵּ֥ה א  ֲעש ֶ   21ַנֹֽ

 -ז"ל אומרים ח

בשעה שהיה משה כותב את התורה, היה כותב מעשה כל 
לוהים -יום ויום, כיון שהגיע לפסוק הזה שנאמר: 'ויאמר א

אמר לפניו: ריבון העולם, מה '. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו
קב"ה ו )האמר ל. אתה נותן פתחון פה למינים, אתמהא

כתוב והרוצה לטעות יטעה. אמר לו הקב"ה: משה ( למשה
ממנו,   האדם הזה שבראתי, לא גדולים וקטנים אני מעמיד

שאם יבוא הגדול ליטול רשות מן הקטן ממנו, והוא אומר: 
מה אני צריך ליטול רשות מן הקטן ממנו, והן אומרים לו: 
למד מבוראך שהוא ברא את העליונים ואת התחתונים, כיון 

 22.שבא לבראות את האדם נמלך במלאכי השרת

קריעת הים הוא לגלות שכל הטבע כל כל החידוש של 

המציאות עושה את דבר ה'. עד עכשיו ידעו המצרים שישראל 

 מכילתא? 20
 בראשית א', כ"ו. 21
 בראשית רבה, ח', ח'. 22
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עושים את דבר ה', שמשה עושה את דבר ה', שאפילו יש 

'הירא את דבר ה' מעבדי פרעה'.  -מצִרים שעושים את דבר ה' 

שכל מעשה בראשית תלוי רק  -למצרים ולנו  -עכשיו מתחדש 

הכל  -היישוב, המדבר, הים והרוח  -במאמרו של הקב"ה 

 מעשה ידיו, שאין בעולם טבע אלא הנהגתו ית'.

רק אחרי שתיקבע האמונה הזו בלבבות שלנו, שיקבע שהכל 

נעשה במאמרו ומתנהג במאמרו אז נזכה גם לנס ולהנהגה 

 שתהיה מחוץ לטבע.

 הכל ענין של השקפה

  -באותו הענן כתוב 

ךְ  ש ֶ ןּ֙ ְוַהחֹ֔ נ  ע  י ֶהֹֽ ֶאר ֶאת ַוְיִהַ֤ ה ַוי    ְיל  ָּ֑  23.ַהל  

 איך זה יכול להיות שחושך מאיר?

  -ורש"י מסביר במקום מיד 

את הלילה  עמוד האש - ויארים. למצר - ויהי הענן והחשך
 24לישראל

אותו ענן החשיך למצרים ואותו ענן האיר לישראל. כל אחד 

אתה תחליט. לילה אחד שיש בו  -רואה את מה שהוא רואה 

חפש בגוגל והוא כבר  -האפשרויות הכי סבירות בעולם כל 

יסביר לך שזו בעצם רוח קדים, גאות ושפל, וכל מה שהאגו 

 הכל טבעי. -שלך רוצה 

אם ה' לא בורא הכל במאמרו, אז אתה  -זה לא סיפור מפעם 

תמשיך להיכנס למים והם מיד יכסו אותך, אבל אתה יכול 

זו היכולת  -ם ביבשה' להיכנס באמונה שלמה וללכת 'בתוך הי

 שניתנת לישראל בלילה הזה.

 

 

 

 

 

 

 רק בזכותי הכל נהיה בדברו

  -הפסוק החותם את קריאת 'שלישי' הוא 

הּ֙  ו ס  נַּ֨ ִים א  אֶמר ִמְצַרֻׁ֗ ֵֹ֣ ת ַוי  ָּ֑ ד  ְכב  הו  ב ִ ֲהג   ְיַנֹֽ יו ַוֹֽ ֹבת ֹ֔ ן ַמְרכ ְ ת ֹאַפֵ֣ ַסר א ֵ֚ ַוי  ֻׁ֗
י  ֵ֣ ל כ ִ א ֹ֔ ר  י ִיש ְ ֵ֣ נ  ְ ֶה   'הֹ֔ ִמפ  ם ל  ֵּ֥ ִיםִנְלח  ֹֽ ִמְצר   25.ם ב ְ

כשראו  -האש שרפה את המרכבות, את הגלגלים. זה מדהים 

מצרים את ניסי הים הם מבינים פתאום שיש כאן משהו אחר 

לגמרי ממה שהבינו עד עכשיו. עד עכשיו הם הבינו שזה היה 

כוחו של משה, אולי של אהרן, משחקי חרטומים ואיצטגנינים, 

עתיד ללקות על המים והנה 'הרי כבר ידענו שמשה  –ובכלל 

הגיע הזמן שנטפל בו' אבל כעת הם קולטים שכל ישראל 

קדושים לאלוהיהם, שה' נלחם להם למי שמאמין בו ובמשה 

ב"ה הוא הק -עבדו, ומגלה שגם אם החניה התפנתה ב'פוקס' 

זה שמרומם את העולם, את המציאות כדי שיתגלה דברו 

 בעולם.

'שאו ציונה נס ודגל'.  -להתרומם נס הוא לא רק 'פלא' אלא גם 

שכל העולם וגם אני עולים לאיזה גובה שמוציא אותנו 

מהמיצרים של אתמול ואנו מסוגלים לקלוט ש'הכל נהיה 

 בדברו' והכל מתרחש מהכח של המאמין מלמטה.

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                           

                  

  

                                                           
 שמות, י"ד, כ'. 23
 רש"י, שם. 24

 שם, כ"ה. 25
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 ת מלווה מלכהלסעוד -שירת הריאליה והעתיד  -הים  שירת

 מקדשמהמדבר ועד לבית השרים כל הדרך 

 זה אלי ואבנה לו מקדש

ֹֽיר ש ִ ז י  ֵ֣ ל ֶאת א  א ֵ֜ ר  י ִיש ְ ְבנ ַּ֨ ֩ה ו  ה ַהז ֹאתּ֙ ַלֹֽ  ֹמש ֶ ַ֤ יר  ִ ו   'הֹ֔ -ַהש   אְמר  ֹֹֽ ַוי 
 ֹֽ ה ל ַ ַ֤יר  ש ִ ר א  אֹמָּ֑ י 'הּ֙ -ל  ֹֽ ם כ ִ ֹֽ ֵּ֥ה ַבי   מ  ֹו ר  ְכב  ו ס ְוֹרֹֽ ה סֵּ֥ א ֹ֔ ה ג   ֹאֵ֣  26.ג 

יש בשירה הזו פתיחה את שירת הים.  המילים הפותחותאלו 

לשון עתיד,  -בעבר ופתיחה בעתיד. 'אז' הוא לשון עבר, 'ישיר' 

 -עד שרבותינו דרשו 

 27.מן התורה מכאן רמז לתחיית המתים

הוא בלשון עבר כל אמצעה  -האמת, כשמתבוננים בשירה 

א רק בלשון עתיד, אלא בעתיד אבל הפתיחה והסיום עוסקים ל

 -עצמו 

ְנהו   ... ְמֶמֹֽ ֲאֹרֹֽ ִב י ַוֹֽ ֵּ֥י א  הו  ֱאֹלה  ִליּ֙ ְוַאְנו ֹ֔ ה א  ַ֤  28.זֶ

  -אונקלוס מתרגם את המילים 'זה אלי ואנוהו' 

א ה  ַמְקְדש   י ל  ַהי ְוֶאְבנ  ין ֱאל   29.ד 

כפי שקוראים הנביאים לבית  , 'נוה שאנן''נווה'לשון  'אנווהו'

 בית מקדש. - בעתיד - זה אלי ואבנה לו 30ץהמקדש

  -האמת היא שזהו הפשט של השירה כולה 

ך   ַעם ית  ְבַחְסד ְ ִחֵּ֥ ך   ֶאל נ  ז ְ ַהְֵּ֥לת   ְבע  ְָּ֑לת   נ  א  ו  ג   ֹֽך   זֵ֣ ְדש ֶ ֵּ֥ה ק   31.ְנו 

  -כל המגמה של השירה היא 

ר  ַהֵ֣ מֹוּ֙ ב ְ ע ַּ֨ מֹו ְוִתט   ִבא ֻׁ֗ ש  ת ְ ָ֕ ד  ה ִמק ְ ְלת   ְיהֹו ָּ֑ ַע  ִ֛ פ   ך  ְבת ְ ֹון ְלש ִ כֵ֧ ְתך ֹ֔ מ  ֹֽ ֲחל  ַנֹֽ
יך   ֶדֹֽ ו  י  ֹוְננֵּ֥ י כ ֹֽ ד '. הֵּ֥ ֲאֹדנ   ֶעֹֽ ם ו  ֵּ֥ ְך ְלֹעל   32.ִיְמֹל 

איך המצרים נופלים  יםשל השירה מתאר האמצעפסוקים בה

 -ומתים בים 

ִמְבַחֵּ֥  ם ו  ָּ֑ ה ַבי   ֵ֣ ר  ֹו י  יל  ה ְוח  ְרֹעִ֛ ַ ת פ  ֹבֵּ֥ ֹֽלִ ַמְרכ ְ ו  ְבַיםר ש   עֵּ֥ ב ְ ו ף ש   יו ט  . סֹֽ
מ ָּ֑ ת ְיַכְסי  ֹהֹמ  מוֹ ת ְ ת כ ְ ו  ִבְמצֹוֹל  ְרדֵּ֥ ֹֽ ֶבן ו  י  ֹֽ  33.א 

ים יִרֹֽ ִים ַאד ִ ַמ  ֶרת ב ְ עֹוֶפֹ֔ ֹֽ ֲללו ּ֙ כ ַ ֹֽ ם צ  ָּ֑ מֹו י  ֵ֣ ס   ֲחך   כ ִ ו  ְֵּ֥פת   ְברֹֽ ש ַ  34.נ 

 אך הפתיחה והסיום עוסקים בנווה, במקדש.

 שירה על עצם השירה

ם על עומד עַ  השירה המופלאה הזו;ומקה העצום של זהו ע

שפת ים סוף, אודים מוצלים מתופת השואה הנוראה והארוכה 

שמונים ושש שנות שעבוד נורא,  -ביותר בהיסטוריה האנושית 

כאשר 'חמושים עלו בני ישראל', כלומר רק אחד מחמישה יצאו 

 -והם שרים ומשבחים.... על עצם זה שהם שרים  -משם 

ֹֽיר ש ִ ז י  ֵ֣ ל ֶאתֹמש ֶ  א  א ֵ֜ ר  י ִיש ְ ה ֩ה ו ְבנ ַּ֨ ַ֤ יר  ִ ר  ...ַהש   אֹמָּ֑ ו  ל  אְמר  ֹֹֽ ַוי 
 ֹֽ ה ל ַ ַ֤יר  ש ִ י 'הּ֙ -א  ֹֽ ה כ ִ א ֹ֔ ה ג   ֹאֵ֣  .ג 

                                                           
 .שמות, ט"ו, א' 26
 רש"י, שם. 27
 שם, ב'. 28
 תרגום אונקלוס, שם 29
 ישעיהו ל"ג, כ' ועוד. 30
 שמות, ט"ו, י"ג. 31

 ', אז מדוע החזרה והאמירה 'אשירהה-..לכבר כתוב 'אז ישיר

 ה'?-'עזי וזמרת י-לישר עוברים '? למה לא ה-ל

 -זהו אולי השבח הגדול ביותר שיש לשבח את הקב"ה אלא ש

על עצם הכח לשיר, הכוח הנובע מראיית העבר והעתיד גם 

ה עיסוק בעתיד המנותק אין ז -יחד, וזוהי נקודת העומק 

של מאמינים גדולים שאין להם קשר למציאות. אין מהעבר, כ

ה מכאן ואילך לטוב' העיקר שנקוו -זו שירה של 'מה שהיה היה 

 לא! נסביר; -

ה 'נווה' מופיעה במקרא בית המקדש נקרא כאמור 'נווה'. המיל

. זה איננו מקום ירוק עם הרבה מים, כמו בגליל 35כנווה מדבר

באמצע  ,כשלפתע ,ה הוא דווקא באמצע המדברואו בגולן. הנו

מגלים אזור צומח. עם ישראל איננו מתכחש היובש והצחיחות, 

אלא מכל מה שהיה  -לעבר, אף לא לפרט אחד במה שהיה 

ה'. אין -נחנו בונים נווה, בית לבעבר, מכל המדבר הצחיח, א

דבר שעברנו במצרים שאין לו חשיבות ושממנו, מהמדבריות 

 ה 'מכון לשבתך'.שבו, מהקושי שבו, נבנ  

 תחתוניםמכוונים כנגד עליונים 

  -רש"י מפרש את המילים 'מכון לשבתך' 

 36.נגד כסא של מעלה אשר פעלתכ מקדש של מטה מכוון

אבל אולי אפשר לומר שעיקר החידוש בשירת הים הוא הפוך 

שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה.  -

אלוקיים שיודעים להפוך את -עומדים כאן יצורים אנושיים

והם ריאליים  -המדבר לנווה! הם ראו את כל הפרטים הקשים 

פעמים שאתה נפגש עם רגעים שנדמה לך שהם לחלוטין. יש 

ראיה גדולה, חזון עתידי עצום  יש שםנותקים מהחיים. אמנם מ

אבל כזה שאיננו מחובר מספיק לחיים. שירת הים היא הכוח  -

כאן עומדים העבר והעתיד שהופכים לאחד לגמרי. של 

'אשירה לה' כי גאה גאה... ה' ימלוך לעולם  -היהודים ושרים 

 מהמדבר הזה כולו יבנה מקדש! -עד' ו

 ולא מובן מאליו. לכאורה, אחרי שעם ישראלזה דבר פלאי 

השתחררו מכל כך הרבה שנות שעבוד, היינו מצפים שהם 

שלילדים  -'תודה שניצלנו', 'שנגיע גם למחר בבוקר' או  -ישירו 

'מכאן  -אבל הם עוסקים בישועה העתידית  -יהיה מה לאכול' 

לתחית המתים מן התורה'. האדם הזה, שנראה כלפי חוץ כמו 

 חיֹות!ת  יש לו כח לִה  -מת 

'התפארת שלמה', האדמו"ר מראדומסק זיע"א, אומר משפט 

   -. אנחנו אומרים בתפילות השבת 37נפלא

 י"ח.-שם, י"ז 32
 שם, ד', ה'. 33
 שם, י'. 34
 עי' ישעיהו כ"ז, י', שם ל"ד, י"ג, ירמיהו ל"ג, י"ב, ועוד. 35
 רש"י, שמות ,ט"ו, י"ז. 36
 מועדים שער התפילה. שלמה תפארת  37
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ֱאֶמת ... ך  ב ֶ ְבד ְ נו  ְלע  ר ִלב   ְך ְוַטה  ת  ו ע  יש  נו  ב ִ ַח ַנְפש   מ    38.ש ַ

? איך יודעים שזה לא 'באמת' -איך יודעים שהלב נטהר לעבדך 

כשאנחנו שמחים  -? 'באמת'מזויף, שהעבודה שלנו היא 

בישועה שלך, ריבונו של העולם, ששמחת הנפש שלנו היא 

זהו הסימן שאנחנו  -'ישועתך', כאשר 'ה' ימלוך לעולם ועד' 

 באמת עובדים אותך ושמחים בך ולא את עצמנו.

 לבנות לך דירה בתחתוניים

בית 'ו – 'בית המקדש של מטה'חנו שירת הים היא איך אנ

מתכונן על פיו. לא יצאנו ממצרים, ריבונו   'המקדש של מעלה

של עולם, כדי שתהיה לנו כלכלה טובה, פרנסה בשפע, 

יצאנו כי אנחנו לא מסתפקים בפחות  - 'השקט ובטח'

רק כך יהפוך כל  רוצים 'ה' ימלוך לעולם ועד'!מישועתך! 

 המדבר לנווה.

ית   ִחֵּ֥ ך   ַעםנ  ך   ֶאל ְבַחְסד ְ ז ְ ַהְֵּ֥לת   ְבע  ְָּ֑לת   נ  א  ו  ג   ֹֽך   זֵ֣ ְדש ֶ ֵּ֥ה ק   .ְנו 

קדשך. רק נווה קדשך יוכל להסביר קח אותנו אל נווה  -ועכשיו 

בעולם הוא רק כדי לבנות לך, ריבונו של איך כל מה שנברא 

 , דירה בתחתוניים. עולם

אנו  ,קבועבדרכנו לירושלים, אל המקדש, אל 'נווה השאנן' ה

עוברים דרך המדבר, ובונים שם את המשכן הזמני, 'מקדש 

, כדי לגלות שאנחנו מבית המקדש של מטה, 39המדבר'

לוקחים את הכל  - 40מהמדבר הכי נורא 'ארץ ציה וצלמוות'

ומגלים שלך, ריבונו של עולם, יש דירה והיא נמצאת דווקא פה, 

 בתחתוניים.
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