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  שליט"א הרב מרדכי אלון
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

  

  לסעודה ראשונה -  'דבר אל בני ישראל וישובו'
  מגור זיע"א 'שפת אמת'לכבוד ה' שבט, יום הילולת אדמו"ר בעל 

  אחורה פנה, קדימה צעד

 - רים אל החלק השני של יציאת מצריםהשבוע אנו עוב

קריעת ים סוף. בעצם, הסיפור כולו מתחיל בפסוק שהבנתו 

   -קשה 

֥ר ה֖  ר ֶאל 'ַוְיַדּבֵ אֹמֽ ֥ה ּלֵ ֘ר ֶאל. ֹמׁשֶ ּבֵ בּו  ּדַ ל ְוָיׁשֻ֗ ָרֵא֒ י ִיׂשְ ֵנ֣ ּבְ
ן  ַעל ְצֹפ֔ ֣ ם ִלְפֵנ֙י ּבַ ֑ ין ַהּיָ ל ּוֵב֣ ֥ין ִמְגּדֹ֖ ת ּבֵ ִחיֹר֔ י ַהֽ ֣ ֲחנּו֙ ִלְפֵנ֙י ּפִ ֽ ְויַ

ם ִנְכ֥חֹו תֲַֽח֖נּו ַעל ֽ   1.ַהּיָ

עם ישראל בורחים  - שקשה לקלוט אותוכתוב כאן דבר 

 -ווה לומר לבני ישראל ם משם, ואז משה מצֻ ממצרים, יוצאי 

 -'רבותי, צריך לעשות פניית פרסה. אחורה פנה, קדימה צעד 

לכיוון מצרים'. איך אפשר לעמוד בדבר כזה? רש"י אומר שכל 

   -זה נועד רק לדבר אחד, שהוא פשוטו של מקרא 

לאחוריהם, לצד מצרים היו מקרבין כל יום . וישבו
ת פרעה, שיאמר תועים הם ות אהשלישי, כדי להטע

2...בדרך
  

הכל נועד כדי להטעות את פרעה, כפי שאכן אף מופיע 

  -בפסוק הבא 

ר ֲעֵליֶה֖ם  ָאֶ֑רץ ָסַג֥ ל ְנֻבִכ֥ים ֵה֖ם ּבָ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ְרֹע֙ה ִלְבֵנ֣ ר ּפַ ְוָאַמ֤
ר ֽ ְדּבָ 3.ַהּמִ

  

'הם התחילו להתבלבל, בני ישראל', אומר פרעה, 'עושים 

בואו נרדוף  ,יאללה -ליהם המדבר פרסות אחורה, סגר ע

  אחריהם'.

  בזכות אבות -יציאה ראשונה 

ה'שפת אמת' לוקח אותנו כאן בפירושו למקום כל כך עמוק, 

   -לא כל כך בשביל פרעה אלא יותר ובעיקר בשבילנו 

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

ויראה כי ע"י שיציאת  ?ולמה צוה השי"ת שיחזרו למצרים
מצרים היה שלא עפ"י זכות ישראל רק ע"י שהבטיח 

ורצה השי"ת שישובו  ,השי"ת לאבות להוציאנו ממצרים
  4...מצד זכותם הלהם גאולה שני הויהי

זו קריאה מהפכנית, שאם נעמיק בהבנתה נזכה והיא תעלה 

היה על ידי  צאנו ממצרים עד עכשיוכל מה שי -אותנו למעלה 

ה הגדולה ובזכות אבות. לנו עצמנו לא היה הכח האמונ

העצמי לצאת ממ"ט שערי טומאה, אך ההבטחה לאבות, 

'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול', ההתחייבות  -ההתחייבות של 

'והוצאתי, והצלתי, וגאלתי  -של ארבע לשונות הגאולה 

  כל זאת הוביל אותנו ליציאה ממצרים. -ולקחתי' 

  לצאת ממצרים על פי דין

הניסים האדירים הללו שראינו במצרים היו כולם בשביל 

כדי שנתחזק באמונתנו אנו, ועל ידי כך לזכות  - תכלית אחת 

ואז  -בעצמנו גם כן כאילו ירדנו בעצמנו למצרים ויצאנו ממנה 

  -יגיע לנו לצאת משם על פי דין ולא רק בזכות אבות 

ון וז"ש בקריעת ים סוף שהיו נתונים בדין. שהי' הרצ...
עתה להיות נושעים גם עפ"י הדין. והרי זכו בדין ג"כ. 

כי וודאי בלי הקדמת ... ע"י שהאמינו ושבו לצד מצרים
יציאת מצרים לא היו יכולין לזכות מעצמם. ועשה השי"ת 
כן שאחר שראו הנסים במצרים יוכלו לחזק באמונתם 

  ..דין כנ"ל. ולזכות מעצמם ג"כ אף עפ"י

השפת אמת את כל מה שעתיד לפי זה ממשיך ומסביר 

   -להתרחש מיד לאחר מכן 

מאחר שהבטיח  -. ואין מובן 'וייראו מאוד' ה שנאמרוז...
חיל פרעה ופרשיו מה הי' להם השי"ת שישובו כדי לאבד 

' מה תצעק'דכתיב  משה רבנו עליו השלוםבפרט  ?!לירא
אך כי ידעו זה שצריכין להיות גוברים  -  ?למה צעק -

                                                           
4
  ממנו וטים כל הציטוכן  -פסח, תרל"א ויקרא, שפת אמת עה"ת,  

  בהמשך.   

  חתשע" בשלחפרשת  



 

2  

 

מותם ולכך יראו אף שראו במצרים כל עפ"י זכות עצ
הנסים ובוודאי האמינו בהשי"ת שיוכל להושיעם כהרף 

 הלהם נס רק שיהי הבדעתם שלא יהי העין. רק כנ"ל שהי
חם והרגישו שאין להם כח כל כך. ואפשר שגם והכל בכ
הלא זה הדבר כו' חדל ממנו כו'.  כתובשה מ רושזה הפי

הגאולה ע"י זכותם מיד במצרים  השאם הי תהשטענתם הי
 הטוב יותר כי הבטיח הקב"ה לאבות להוציאם והי ההי

הבטחה זו מסייע. אך הקב"ה רצה שיזכו לגמרי מעצמם 
  ....ע"י הכנת גאולת מצרים כנ"ל

  ם. למה בעצם?- י-ד-ח-פ-הם מ

הרי המצרים החלו רודפים אחרי  - הוא כך פירוש הדברים 

   -יראים מהם היו ישראל וישראל 

י... ְצֲע֥קּו ְבֵנֽ ד ַוּיִ יְראּו֙ ְמֹא֔ ֽ ָרֵא֖ל ֶאל ַוּיִ 5'.ה ִיׂשְ
  

   -לו הקב"ה  /מעירוגם משה רבנו היה צועק, כפי שאומר

אֶמר ה֙  ה ַמה ֶאל 'ַוּיֹ֤ י ֹמׁשֶ֔ ק ֵאָל֑ ְצַע֖   6...ּתִ
הרי משה רבנו נמצא עמם  -אך מדוע הם כל כך מפחדים 

  והקב"ה אף הבטיח להם?

ראל ידעו שהפעם הם צריכים עם יש -מסביר השפת אמת 

להיות גוברים על פי זכות עצמם ולכן הם יראו! במצרים 

קיבלנו אמונה עצומה וראינו את הניסים הגדולים, אבל כל זה 

ומי הבטיח שמחמת עצמנו  -רק הוכיח שיש לנו זכות אבות 

   -נוכל? שבכוחות עצמנו נוכל? על זה אומר לו הקב"ה 

֥ר ֶאל ּבֵ י ּדַ ֵנֽ עוּ ִישְׂ  ּבְ ֽ 7.ָרֵא֖ל ְוִיּסָ
  

 -  כדאי זכות אבותיהם והם והאמונה שהאמינו בי ויצאו
8.לקרוע להם הים

  

  איזה דבר מופלא!

ההבדל המהותי בין מה שקרה לנו באמת מה  -ואם נשאל 

בנפש במצרים לבין מה שעומד להתרחש בקריעת ים סוף? 

  -כך ממשיך השפת אמת על 

לקריעת ים סוף. כי  יאת מצריםזה ההפרש שבין יצ...
רק שיוצאין מהמיצר אבל נשאר  (הוא)יציאת מצרים 

 ,הוא שנדחה כל המיצר מפניהם ריעת ים סוףהמיצר. וק
רק בחסד השי"ת ולא  הוהוא מטעם שיציאת מצרים הי

יוכל להיות נדחה המיצר רק ע"י עבודת האדם שזכו 
לנס מצדם וממילא נעשה הנס תוך גוף  ריעת ים סוףקב

  ...המיצר

שהטבע עצמו משתנה.  -הנס נעשה בתוך הטבע, בתוך הים 

אלא הכל  -לא יצאנו ממצרים והשארנו את המיצר מאחור 

  התהפך.

                                                           
5
 שמות שם, י'. 
6
  שם, ט"ו. 
7
 שם. 
8
 רש"י, שם. 

  העבירנו בתוכו בחרבה

והוא מסיים בהברקה, פתיחת נשמה וראש לעבודת ה', 

   -מההגדה המפורסמת בהבנת האמירה 

לו קרע לנו הים ולא העבירנו יא' רושבזה הפי ש לומרוי...
הקב"ה עשה זה הנס ע"י ישראל  כי -  בתוכו בחרבה כו'

שע"י שעברו בים נעשה יבשה.  -' העבירנו' הו שנאמרוז
הו נקרע עד שירדו לים עד חוטמם. וזולכך כתיב כי לא 

שבכחם  -' היתה יהודה לקדשו כו' ממשלותיו' שנאמר
 (אלא)הים נקרע הים. וזהו שמשבחין שלא קרע השי"ת 

  .רק ע"י ירידת ישראל

לא  -הרי הקב"ה עשה את נס קריעת הים על ידי ישראל 

 -בהורדת ברד, לא הבאת שחין ולא בדרך ניסית אחרת מעצמו 

וכיון שכך זה  -אלא רק על ידי שהוא 'העבירנו בתוכו בחרבה' 

נעשה זהו נס חדש לגמרי. אנחנו עברנו בעצמנו בחרבה 

לנו את הים ולא מעבירנו בתוכו בחרבה בתוכו. אילו היה קורע 

זה גם היה נס אבל זה לא היה דוחה את המיצר, ואילו כעת 

עכשיו 'היתה יהודה  -שעברנו בים באמונה והים נקרע 

נקרע הים ולכן אנו משבחים של ישראל לקדשו', כי בכוחם 

  את הקב"ה שלא קרע לנו את הים לפני שאנחנו עברנו בתוכו.

, נס חדש. לא יציאה מהמיצר כשהמיצר זהו שלב אחר לגמרי 

 ונובעתת המיצר המתרחשת י נשאר מאחור אלא תחי

  מעבודתנו, שאליה הגענו מקבלת האמונה שבזכות האבות.
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  לסעודה שניה -  'אהבתי אתכם'
  זמן לשתוק

ּון 'ה֖  ם ָלֶכ֑ם ְוַאּתֶ֖ם ּתֲַֽחִרׁשֽ ֵח֣   9.ִיּלָ
את הדרישה הזו של משה מבני ישראל להחריש, דורש בעוד 

   -רגע, בפסוק הבא, הקב"ה ממשה רבנו עצמו 

אֶמר ה֙  ה ַמה ֶאל 'ַוּיֹ֤ ק מֹׁשֶ֔ ְצַע֖ ֥ר ֶאל ּתִ ּבֵ י ּדַ י ֵאָל֑ ֵנֽ ָרֵא֖ל  ּבְ ִיׂשְ
עוּ  ֽ 10.ְוִיּסָ

  

צריכים כעת להחריש. מדוע? למה 'תחריש, משה רבנו'. כולם 

  -לא להתפלל? יש ביטוי מדהים אצל בעל הטורים כאן במקום 

יום בהר  רמז לו אתה עתיר לצעוק אלי מ'. מה תצעק אלי
אל נא 'להתפלל על ישראל וה' תיבות על אחותך מרים 

אבל עתה אין  - כי עת לקצר ועת להאריך ',רפא נא לה
11.ישראל ויסעועת להתפלל כלל אלא דבר אל בני 

   

מחד, ארבעים יום היא  -שתי תפילות גדולות התפלל משה 

חמש  -ומאידך  ,התפילה הארוכה ביותר שפגשנו אי פעם

אצלו. יש פעמים מילים היא התפילה הקצרה ביותר שפגשנו 

ואילו כעת יש רק  -להאריך בתפילה ויש זמנים לקצר בה 

מדוע? מה  -לשתוק. לא להתפלל. ואנו עומדים תמהים 

   -הסיפור? אף מה שרש"י מביא פה צריך בירור 

12...הדבר תלוי ולא עליך עלי -' מה תצעק אלי'דבר אחר 
  

למה שלא נתפלל ונעורר את  -וגם אם זה תלוי רק בקב"ה 

  מידת הרחמים שלו? 

  לעשן נרגילה בליל הסדר

שובה נמצאת בנקודה אחת שצריך לתת עליה את נדמה שהת

הדעת. באותו ליל הסדר המפורסם כשהיינו במצרים ונאסר 

גע מהמשחית נּפָ  כדי שלאעלינו לצאת מפתח הבית 

, כדי שאף בכור ישראלי לא בחצי הלילה שהסתובב ברחובות

ימות, מביא שם רש"י התייחסות למה שהיה קורה 

   -מצרי  בסיטואציה שבה יהודי נקלע לבית

. הרי שהיה .אבל הווה הוא במצרים.. ולא יהיה בכם נגף
תלמוד  ?ישראל בביתו של מצרי שומע אני ילקה כמותו

13'.ולא יהיה בכם נגף'לומר 
  

כלומר, למרות שזה בית של מצרי ואין שם דם על המזוזות 

הרי שהיהודי שיהיה שם  -והמצרי הבכור שנמצא בבית ימות 

הרי  -הבא  זה באופןהאם חשבנו פעם על ינצל ולא ילקה. 

מדובר פה על יהודי, שבלילה הזה, אחרי תשע מכות, כשכל 

'הירא את דבר ה' במצרים' כבר מזמן מפחד, בעיצומו של חצי 

הלילה, יושב בבית המצרי. זה יהודי שאין לו ליל סדר, שאין 

                                                           
9
  שמות י"ד, י"ד. 
10
 .שם, ט"ו 
11
 בעל הטורים עה"ת, שם. 
12
 רש"י, שם. 
13
 רש"י שם, י"ב, י"ג. 

אצלו 'אל תצאו מפתח ביתו', אין לו 'מתניכם חגורים', הוא 

בכל הנאמר ומעשן איזו נרגילה עם חברו הבכור מצרי, מזלזל 

יורד אל אותו  -' 'אני ולא מלאך, אני ולא שרף -והקב"ה בעצמו 

  את היהודי, כדי שחס וחלילה לא יפגע! בית מצרי ומציל

  בני בכורי ישראל

ברור שאין זה נובע מעוצמתו או מתפילתו של אותו יהודי. זה 

בחצי הלילה של מכת ולם נובע ממה שעתיד להתגלות בע

'בני  -פעם השניה ברגע של קריעת ים סוף, והוא הבכורות וב 

14'ישראל וקודשא בריך הוא חד'.-בכורי ישראל'. ש
  

15בימי האפלה מתו רבים
אבל באותו רגע שהגיע השלב של  

אומר הקב"ה  - 'ויהי בחצי הלילה', אלו ששרדו והגיעו לשם 

  '. !אותו'הבכור הזה הוא שלי ואני ארד ואציל 

קשה להבין את זה ואולי יכול להיות מובן רק בתיאור הפשוט 

זוהי האהבה המוחלטת של הקב"ה לישראל, אהבה  -ביותר 

  שאינה תלויה בדבר. 

'עיתים להאריך ארבעים יום  -זה מה שאומר הקב"ה למשה 

אבל יש עת שבה  ,בתפילה ועיתים לקצר אותה לחמש מילים

, אני מציל די לגלות דבר אחד פשוט אל תתפלל כלל, וזאת כ

   - אתכם לא בגלל התפילה אלא כי

ר ה֔  י ֶאְתֶכ֙ם ָאַמ֣ ְבּתִ 16'...ָאַה֤
  

  כשהאהבה לישראל מתגלה

רבי לוי יצחק מברדיטשב, סנגורם של ישראל, היה אומר על 

   -הפסוק 

ים ֱאֹלִה֗ ְך ָהֽ ע ַמְלַא֣ ּסַ֞ ֶלְך  ַוּיִ ֖ ל ַוּיֵ ָרֵא֔ ה ִיׂשְ ֲחֵנ֣ ֹהֵלְך֙ ִלְפֵנ֙י ַמֽ ַהֽ
ֲחֵריֶה֑ם 17...ֵמַאֽ

  

כי יש זמנים שבהם המלאכים גבוהים מישראל, הם זכים 

הם נמצאים בשמי שמים העליונים, אבל ברגע  ,ובהירים

שהקב"ה מגלה את אהבתו לישראל אז אותו מלאך שהולך 

 -סדר ותופס את מקומו בשולי המ נסוגלפניהם פשוט 

ומבין ששם מקומו כי עכשיו מתגלה אהבת  -מאחריהם 

  הקב"ה לישראל.

יש רגע בו מתגלה איך הקב"ה אוהב את ישראל, ורואים עד 

אל אותו בחור  -לאיזה יהודי הקב"ה בכבודו ובעצמו מגיע 

ור עם חברו הבכומעשן שיושב בחצי הלילה של ליל הסדר 

אז תגידו אתם, עד איפה אנחנו צריכים  -המצרי. ואם כך 

להגיע באהבתנו אותו ית'?

                                                           
14
 ח"ג דף עג עמוד ארמח"ל ע"פ הזוה"ק  
15
  עי' רש"י שם, י"ד, י"ח. 
16
 מלאכי א', ב'. 
17
 שמות י"ד, י"ט. 



 

4  

 

  לסעודה שלישית - משפט פרידה

  שקיעתה של אימפריה

מאתיים ועשר שנים במצרים, מתוכן כמאה שנים של שעבוד 

מגיע לסיומו  הכל -אשר ברובן היו שנים של שואה והריגה 

  בקריאת 'שלישי' של הפרשה.

מהו משפט  -מרתק לראות דבר שלא תמיד שמים לב אליו 

הפרידה של מצרים מישראל, מהעולם אליו היא הורגלה. מה 

הם הולכים להגיד רגע לפני שה' מנער אותם בים? מהו 

  משפט הסיום של האימפריה?

   -נראה את הפסוקים. בני ישראל באים בתוך הים ביבשה 

ף ה֙  ֵק֤ ׁשְ ֶקר ַוּיַ ֶרת ַהּבֹ֔ ֹמ֣ ַאׁשְ ְיִה֙י ּבְ ּוד  ֶאל 'ַוֽ ַעּמ֥ ִים ּבְ ה ִמְצַר֔ ֲחֵנ֣ ַמֽ
ִים ה ִמְצָרֽ ֲחֵנ֥ ָהם ֵא֖ת ַמֽ ֕ ן ַוּיָ יו . ֵאׁ֖ש ְוָעָנ֑ בָֹת֔ ן ַמְרּכְ ת ֹאַפ֣ ַסר ֵא֚ ַוּיָ֗

י ִישְׂ  ֵנ֣ ִים ָא֨נּוָס֙ה ִמּפְ אֶמר ִמְצַר֗ ת ַוּיֹ֣ ְכֵבֻד֑ הּו ּבִ ֲהֵג֖ ְיַנֽ י ה֔ ַוֽ ֣ ל ּכִ  'ָרֵא֔
ִים ִמְצָרֽ ם ָלֶה֖ם ּבְ 18.ִנְלָח֥

  

זה משפט מדהים שלאחריו אין יותר אף אות מהמצרים, 

משפט שלאחריו הם נסים לתוך הים והקב"ה מנער אותם 

   -במים. לפני רגע אמר הקב"ה למשה 

ת ם ֶאֽ ה ָהֵר֣ ֞ ה ֶאת ְוַאּתָ ָך֗ ּוְנֵט֧ ְדָך֛ ַעל ַמּטְ ֽ הוּ  יָ ם ּוְבָקֵע֑ ֖  ...ַהּיָ
ַפְרֹע֙ה ּוְבָכל ה ּבְ ְבָד֤ ֽ ֽיו ְוִאּכָ ָרׁשָ ֹו ּוְבָפֽ ִרְכּב֖ ִים . ֵחי֔לֹו ּבְ ְד֥עּו ִמְצַר֖ ֽ ְויָ

י ֽ י ּכִ ֽיו 'ה֑  ֲאִנ֣ ָרׁשָ ֹו ּוְבָפֽ ִרְכּב֖ ה ּבְ ַפְרֹע֔ י ּבְ ְבִד֣ ֽ ִהּכָ 19.ּבְ
  

'וידעו... כי -נשים לב שמצרים מבינים כאן דבר יותר מורכב מ

כי ה'  -'אנוסה מפני ישראל  -אני ה''. מה שהם אומרים הוא 

נלחם להם'. זה השיעור שבשבילו היה כל מה שהיה עד 

  עכשיו ואיתו אנו יוצאים מקריעת הים;

  קורס מזורז באלוקות

ה ננסה להיזכר מה שאל פרעה הרשע כאשר בא אליו מש

הוא שאל שלוש שאלות  -ואמר לו שהקב"ה דורש שנשתחרר 

   -בפסוק אחד. השאלה הראשונה היתה 

י ה֙  ח ֶאת 'ִמ֤ ֖ ּלַ ֹק֔לֹו ְלׁשַ ע ּבְ ַמ֣ ֣ר ֶאׁשְ ָרֵא֑ל ֲאׁשֶ   20...ִיׂשְ

זו שאלה אקדמאית חשובה שבעקבותיה הוא זכה לקורס 

החרטומים מסבירים לו, המכות  -נרחב במי הוא הקב"ה 

. שאלה שניה שהוא שואל, או יותר נכון טענה מסבירות לו

   -שניה שהוא מעלה היא 

֙י ֶאת ְעּתִ א ָיַד֙   '...ה֔  ֹל֤

21המילה 'ידיעה' במקרא היא ענין של חיבור,
'גם אם  -כלומר  

יש בורא לעולם, אני לא מאמין שהוא מחובר אלי או אל 

                                                           
18
 כ"ה.-שמות, י"ד, כ"ד 
19
 י"ח.-שם, ט"ז 
20
  שם, ה', ב'. 

העולם. הוא לא עוקב, לא משגיח ולא יודע מה אני עושה פה 

אני לא מאמין שיש קשר בין הפעולה שלי לבין מה בעולם. 

הוא רואה  -שהקב"ה עושה'. גם בזה הוא עובר 'קורס מזורז' 

שכל 'הירא את דבר ה' הניס את עבדיו ואת מקנהו', הוא 

  רואה שיש קשר הדוק בין מעשיו לבין ההתנהלות של הקב"ה.

  עם ישראל, נעים להכיר

   -אבל אז הוא מעלה טענה שלישית 

חַ  ם ֶאתְוגַ֥  ֽ ּלֵ א ֲאׁשַ ָרֵא֖ל לֹ֥   .ִיׂשְ

'אני לא מקבל את  -המשמעות של המילים הללו היא אחת 

'בני בכורי ישראל'. מה  -משפט הפתיחה שלכם, משה ואהרן 

פירוש הדבר הזה, שיש לקב"ה כביכול, בן בכור? מה זה 

בכלל? גם אם יש ה', וגם אם תלמדו אותי רעיונות רוחניים 

קשור לעם ישראל? עם ישראל הוא לא של השגחה, מה זה 

  הקב"ה, זו בסך הכל עוד קבוצה של בני אדם!'.

קריעת ים סוף באה להסביר לעולם פעם אחת ולתמיד באופן 

 !שישראל הם הקב"ה והקב"ה הוא ישראל -הכי מוחלט 

 ,22שאין כזה דבר שהוא אלוקות שאיננו 'ה' אלוקי ישראל מלך'

23'וידעו מצרים כי אני ה'-ש
'אנוסה מפני   - סקת חבילה זו ע 

במצרים'. זה  -בשבילם  -'כי ה' נלחם להם  -ישראל'. למה? 

אלא ה' פועל דרכם.  -לא הם הלוחמים, לא הם הפועלים 

  רוצים לפגוש את הקב"ה? נעים מאוד, תכירו את ישראל.  

זהו משפט הסיום המופלא של המצרים רגע לפני שהם 

 טובעים בים.

  בנוחג האמונה של הקב"ה 

בפיוט המפורסם 'אילו הוציאנו מצרים.... דיינו' שבהגדה של 

קריעת  -פסח, כשמגיעים לקריעת הים, ישנם שלשה שלבים 

   -הים, מעבר בחרבה ושקיעת צרינו בתוכו 

ינוּ  ּיֵ ָחָרָבה, ּדַ ם ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ּבֶ  .ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ

ינוּ  ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכוֹ  ּיֵ תֹוכֹו, ּדַ ע ָצֵרנּו ּבְ ּקַ ָחָרָבה ְוֹלא ׁשִ 24.ּבֶ
  

 25,'שפת אמת'-את פירושו של ה הזכרנו בשיחה קודמת

'אילו קרע לנו את הים ולא העבירנו בתוכו' היא -שהכוונה ב

ההבדל בין הניסים שקדמו לקריעת ים סוף לבין קריעת הים 

אילו היה הנס של קריעת ים סוף מתרחש כמו כל  -עצמה 

                                                                                               
21
ע ֶאת־ַחָּו֣ה ִאְׁשּ֑תֹוהשווה '  ם ָיַד֖ ָאָד֔ ם ' - ...' (בראשית , ד', א') וכן ְוָה֣ ק ֶאְתֶכ֣    ַר֚
ה      ל ִמְׁשְּפ֣חֹות ָהֲאָדָמ֑ ְעִּתי ִמֹּכ֖  ...' (עמוס, ג', ב')ָיַד֔

22
  נוסח התפילה לימים נוראים. 
23
  ה'.שמות, ז',  
24
 הגדה של פסח. 
25
  עי' שיחת הרב שליט"א לעיל, 'דבר אל בני ישראל וישובו', טועמיה,  
 .ויקרא, פסח, תרל"אשפת אמת עה"ת, תשע"ח, ע"פ      
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הניסים ולא באופן שהתחדש עכשיו, דהיינו שכל הניסים 

שקדמו לקריעת הים נעשו על ידי הקב"ה באתערותא 

בלי כל התערבות שלנו, ואילו בקיעת הים הייתה על דלעילא, 

ידי שאנו עברנו בתוכו, שאנחנו נכנסנו למים עד שהגיעו 

  לחוטמנו, על ידי קפיצת נחשון לתוך המים. 

אם יו"ט ראשון של פסח מציין את האמונה שלנו בקב"ה, את 

הרי שקריעת ים סוף, יו"ט אחרון של  -ההצלה שלנו על ידו 

ציין את האמונה של הקב"ה בנו! זה מה פסח הוא החג שמ

  -'דבר אל בני ישראל ויסעו'  - שאומר הקב"ה למשה 

 -  כדאי זכות אבותיהם והם והאמונה שהאמינו בי ויצאו
26.לקרוע להם הים

  

  

  שלשה קשרים שהם אחד

'אילו העבירנו בתוכו בחרבה ולא  -ואז בא השלב האחרון 

אם רק  -בעברית עמוקה, המשמעות היא  -שקע צרנו בתוכו' 

 -היה משקע צֵרנו בתוכו, אם רק היה גורם לאויבינו למות בים 

גם זה דיינו, גם על זה צריך להודות, אבל זה לא העיקר. 

ראו העיקר הוא שהוא שיקע את צֵרנו בתוכו אחרי שהם 

שקריעת הים הייתה על ידי שאנו עברנו בתוכו בחרבה, והם 

  הבינו ש'ישראל וקודשא בריך הוא חד'! 

רק אחרי שמבינים את זה וכל העולם יודע את זה 'שמעו 

27עמים ירגזון'
רק עכשיו אפשר לקרוע את הים ורק אז  - 

נתחיל לצעוד להר סיני כדי לגלות שהתורה של הקב"ה 

הם שלשה קשרים שמתקשרים יחד,  -וישראל של הקב"ה 

ולא רק ישראל והקב"ה הם אחד אלא שישראל והתורה 

  והקב"ה הם אחד.

                                                           
26
 רש"י, שמות, י"ד, ט"ו. 
27
  שם, ט"ו, י"ד. 
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  לסעודת מלווה מלכה – 'מקדש, ה' כוננו ידיך'

הגדול והמרכזי קריאת 'רביעי' של הפרשה היא בעצם החלק 

  שירת הים. -שלה 

֤יָרה לַּֽ  י 'ה֙ -ָאׁשִ ֽ ה ּכִ ָא֔ ה ּגָ   28...ָגֹא֣
  -ומתרגם אונקלוס 

ח ְונֹוֶדה ָקָדם ְיָי ֲאֵרי ִאְתָגֵאי ַעל ֵגְוָתַנָיא  ּבַ   ...ְנׁשַ

לעמוד מופעמים מול כל ניסי  -זהו אכן תוכנה של השירה 

  המלחמה והים ולהודות לקב"ה. 

  חתימה שהיא עיקר

דווקא על הרקע הזה נשאלת שאלה לגבי סיומה של השירה. 

הסיום של השירה, השיא שלה, הינו תפילה על המקדש, 

   -על בית המקדש השלישי  -וביתר דקדוק 

ְלּתָ ה֑  ַע֖ ָך֛ ּפָ ְבּתְ ְתָך֔ ָמ֧כֹון ְלׁשִ ֲחָלֽ ר ַנֽ ַה֣ מֹו֙ ּבְ ֵע֨ מֹו ְוִתּטָ ִבֵא֗ ׁש  'ּתְ ָד֕ ִמּקְ
ֹוְנ֥נּו ָידֶֽ  י ּכֽ   29.יךָ ֲאֹדָנ֖

  -וכפירוש רש"י במקום 

. כנגד כסא של מעלה אשר פעלת  מקדש של מטה מכוון
המקדש אשר כוננו ידיך ה'. חביב בית המקדש, שהעולם 

') ישעיה מח, יג( 'אף ידי יסדה ארץ'נברא ביד אחת, שנאמר 

בזמן שה'  -  םים, ואימתי יבנה בשתי ידייומקדש בשתי ידי
  .ימלוך לעולם ועד, לעתיד לבא שכל המלוכה שלו

התפילה על המקדש היא אכן  -והשאלה היא פשוטה 

מופלאה, וזו אגב הפעם הראשונה שמופיעה תפילה כזו 

במקרא, אבל צריך להבין איך זה קשור לשירת הים. איך זה 

מתחבר למהלך של בני ישראל פה בשירה? למה המקדש 

שיא של השירה? איך דווקא על ידי הבנת מהווה את נקודת ה

המקדש השלישי, זה שיבנה במהרה בימינו ולא יחרב, מגיעים 

דווקא מן  - להבנה עמוקה גדולה הרבה יותר של כל השירה 

  החתימה שלה?

  לחזור להרגלים ישנים

הוא  -שירת הים בעצם מתארת איך הקב"ה מתגלה בעולם 

וֹרכבו רמה בים', 'סוס -התגלה בניסי מצרים, הוא התגלה ב

אבל פה בדיוק נמצאת הבעיה; הקב"ה מופיע גם בטבע, רק 

ששם זה נראה בנסתר. הרי זו המצרים שמתה על שפת הים. 

  -אלו המיצרים שאמרו 

י ה֙  ח ֶאת 'ִמ֤ ֖ ּלַ ֹק֔לֹו ְלׁשַ ע ּבְ ַמ֣ ֣ר ֶאׁשְ ֙י ֶאת ֲאׁשֶ ְעּתִ א ָיַד֙ ָרֵא֑ל ֹל֤  ִיׂשְ
ם ֶאת 'ה֔  א אֲ  ְוַג֥ ָרֵא֖ל לֹ֥ חַ ִיׂשְ ֽ ּלֵ 30.ׁשַ

  

  - והנה כאשר הגיעו הניסים, אמרו החרטומים כי אכן 

                                                           
28
 שמות ט"ו, א'. 
29
 שם, י"ז. 
30
  שם, ה', ב'. 

֥ע ֱאֹלִה֖ים ִה֑וא 31.ֶאְצּבַ
  

'זו באמת כבר יד ה', אני מודה'.  -ולאחר מכן גם פרעה הודה 

אז למה חזר אחר כך פרעה לפרעוניותו? ולמה אחרי שהוא 

וכל מצרים אמרו 'קומו צאו מתוך עמי', הם שבו להיות שוב 

  ַבד ִלבה והם קמים ורודפים אחרינו עד לים?מצרים שכָ 

  נס גלוי, נס נסתר

התשובה היא מפני שזהו טבעו של האדם. כאשר יש נס גדול 

'ואוו, איזה גילוי שכינה!', אבל כאשר  -הוא מתעורר ומתפעל 

'התעוררתי הבוקר כמו כל  -העולם חוזר ומתנהל לפי הטבע 

הקב"ה. מצרים היא אז לא מרגישים את  -בוקר, זה טבעי' 

המצרים  -איננה רק המצרים ההיסטורית, היא הרי מתה בים 

שבי זה אותו דבר ששם טריז, מיצר, בין הניסים המפורסמים 

  לבין היומיום שלנו. -והגלויים כמו קריעת ים סוף 

הרמב"ן, סיים את פרשת 'בא' באחד ממשפטי המפתח של 

ך כל כך בניסי האמונה היהודית. הוא שואל מדוע צריך להארי 

  -יציאת מצרים, ועונה כי 

הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים  ומן
הנסתרים שהם יסוד התורה כלה, שאין לאדם חלק בתורת 
משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים 
אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, 

ו, ואם יעבור עליהם אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכר
יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון כאשר הזכרתי כבר 

. ויתפרסמו הנסים הנסתרים )'ב ', ולעיל ו'ז א"(בראשית י
בענין הרבים כאשר יבא ביעודי התורה בענין הברכות 

ואמרו כל  )"גכ ט"(דברים כוהקללות, כמו שאמר הכתוב 
אשר  הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת, ואמרו על

עזבו את ברית ה' אלהי אבותם, שיתפרסם הדבר לכל 
האומות שהוא מאת ה' בעונשם. ואמר בקיום וראו כל עמי 

32.הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך
   

הניסים המפורסמים הם הניסים החד פעמיים, הגדולים, אלו 

איך ניצלנו הן התאונה וראינו את  -שמצליחים לרגש אותנו 

לקב"ה, אבל הניסים הנסתרים הם הקימה  הילדים והודינו

האין גם זה נס עצום?  -שלנו בבוקר, יחד עם כל הילדים שלי 

  אנחנו לא מרגישים את זה כי הטבע שוחק...

  הגומל לחייבים

33מרן הרב קוק זצ"ל שואל
   -מדוע נוסח ברכת הגומל הוא  

ל טוב ָמַלִני ּכָ ּגְ ִבים טובות ׁשֶ   .ַהּגוֵמל ְלַחּיָ

                                                           
31
 שם, ח', ט"ו 
32
 בסוף.רמב"ן עה"ת, שמות, י"ג, ט"ז  
33
 עולת ראי"ה א' עמ' שי"ב 
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מדוע הוא אומר  -מי שרוצה להודות על נס שנעשה לו 

ההודאה אינה רק לשון 'תודה' אלא  -'לחייבים'? והוא עונה 

כל כך לא  -גם לשון 'וידוי'. להתוודות ולומר 'ריבונו של עולם 

מגיע לי. למה עד עכשיו לא הודיתי לך על הכל באותה 

ה התרגשות? איפה הייתי עד עכשיו? רק בגלל שהנס לא הי 

גלוי? הרי כל יום הייתי צריך לעמוד ולהודות כמו בברכת 

הגומל הזו שעכשיו אני אומר. 'הגומל' הוא וידוי על כך שלא 

הודיתי לך עד עכשיו באותה התרגשות, אבל מה לעשות 

  זה הטבע האנושי. -ריבונו של עולם 

  לחזור לקרקע ולראות נסים

אנחנו קריעת ים סוף היא דבר אדיר אבל כשהיא תסתיים 

 34נחזור לקרקע המציאות ומשה יצטרך להסיע אותנו מהים.

'ריבונו של עולם, יום יבוא ויבנה בית  -שיאה של השירה היא 

המקדש השלישי, זה שלא יחרב לעולם, ושם יהיה גילוי 

שכינה מוחלט, שם לא תהיה הבחנה בין הנסתר לנגלה. שם 

נקרא את שם ה' המפורש, שם בעשרה ניסים של המקדש 

 כאןְשָמה שנראה  - 'מכון לשבתך'פעלת את האיך נראה 

ורק אז נצא סופית  -למטה מוסתר הוא נס בדיוק כמו הנגלה 

  ממצרים!

אז נצא מהמיצרים הללו שעושים לנו חלוקה והופכים אותנו 

גם לכמו אותם עמים רחוקים שצועקים ומתרגשים כשמשהו 

  אבל לא שמים לב לניסים הנסתרים. -גדול מתרחש 

שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע 
  .ומנהגו של עולם

את ההרגשה הזו נרגיש רק כאשר 'מקדש, ה' כוננו ידיך'. 

35בתורה הפנימית מוסבר
שזה שהעולם נברא ביד אחת  

לשון  -והמקדש בשתי ידיים הוא בגלל שבבריאת העולם 

היד השניה מכסה על העשייה של היד האחת.  -העלם 

הכל מתגלה,  -מת זאת, בית המקדש נברא בשתי ידיים לעו

   -  ואז יראו כולם כי

ד 'ה֥  ם ָוֶעֽ ְך ְלֹעָל֥ 36.ִיְמֹל֖
  

  

 

                                                           
34
 שמות ט"ז, כ"ב ועי"ש ברש"י. 
35
  מדבר שור לראי"ה קוק זצ"ל פרק ה' 
36
 שמות, ט"ו, י"ח. 
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  : השבתאת יצ יזמני כניסת ו

   17:47|  16:33 -ירושלים 

   17:48|  16:47 -תל אביב 

 17:46|  16:37 -חיפה 

 17:45|  16:43  -טבריה ומגדל 

 17:49|  16:51 -באר שבע 
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