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 ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעם ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה 
◆ החרדה של ישראל מיציאת בני אפרים 

שהקדימו את הקץ

ְרֹעה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם  ח ּפַ ּלַ ׁשַ )שמות יג, יז( ַוְיִהי ּבְ
ָאַמר  י  ּכִ הּוא  ָקרֹוב  י  ּכִ ים  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ֶאֶרץ  ֶרְך  ּדֶ ֱאלֹקים 
בּו ִמְצָרְיָמה: ְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוׁשָ ֵחם ָהָעם ּבִ ן ִיּנָ ֱאלֹקים ּפֶ

ארץ  בדרך  לראות  להם  צפויה  היתה  מלחמה  איזה 
מצרימה  לשוב  שינחמו  חשש  יש  ומדוע  פלשתים? 
מחמת מלחמה זו יותר מהמלחמות הרבות אשר צפויות 

להם?

העמלקי  'וירד  מלחמת  כגון  מלחמה'  'בראותם  מפרש  רש"י 

שאם  והחשש  מה(,  יד,  במדבר   - המעפילים  כנגד  )שהיתה  והכנעני' 

וכן כתב  ירצו לשוב מחמת מלחמות אלו.  יהיו קרובים למצרים 

הרשב"ם שהמלחמות שעתידות להם בארץ כנען יכולות לגרום 

להם לשוב מצרימה ולכן הוליכם בדרך הארוכה.

מאידך הרמב"ן מפרש שהחשש הוא ממלחמה מידית עם הפלשתים 

שלא יתנום לעבור בשלום, אך בדרך הארוכה המלחמות הצפויות 

להם הם בעת שכבר יהיו רחוקים טובא ממצרים.

ת"י מפרש באופ"א:

ִרינּון ְיָי אֹוַרח ֲאַרע  א, ְוָלא ַדּבְ ְרעה ַית ַעּמָ ַטר ּפַ ד ּפְ ַוֲהָוה ּכַ
ֵאי ֲארּום ָקֵריב הּוא. ֲארּום ֲאַמר ְיָי, ִדְלָמא ִיְתֲהוֹון  ּתָ ִליׁשְ ּפְ
ַאְלִפין  ָמאָתן  ְקָרָבא,  ּבִ ִמיַתן  ּדְ ֲאחּוהֹון  ֵמיְחֵמיהֹון  ּבְ א  ַעּמָ

1. ת”י נוקט בסכום של מאתים אלף ואילו במדרש רבה )כ, יא( נאמר שמתו שלושים רבוא.

2. בזכות שנזהרו מאיסור ריבית קמו לתחיה, מלבד אחד שהיה מלוה בריבית. )תוס’ ב”מ ע: ד”ה תשיך, ועיין בפרדר”א פרק לג(.

3. בפרקי דרבי אליעזר )פמ”ח( מובא הסיפור הנ”ל בשינוי משמעותי: “רבי אליעזר אומר כל אותן השנים שהיו ישראל יושבים במצרים, היו יושבים בטח ושאנן, עד שבא יגנון מבני 

בניו של אפרים ואמר נגלה עלי הקב”ה להוציא אתכם ממצרים, בני אפרים בגאות לבם שהיו מזרע המלוכה וגבורי כח במלחמה, עמדו ולקחו נשיהם בניהם ובנותיהם ויצאו ממצרים, 

ורדפו המצרים אחריהם, והרגו אותם, שנאמר מאתים אלף כלי גבורים בני אפרים נושקי וכו’. עכ”ל.

ומדברים אלו למדנו א. שהשיעבוד התחיל בעקבות יציאת בני אפרים ממצרים וא”כ נמצא שהשיעבוד היה רק ל’ שנה, ובסדר עולם רבה בפסיקתא ובזוהר והגר”א כתבו שהשיעבוד 

ְתִריִסין  ּבִ ְמַאֲחִדין  ְדֶאְפַרִים  ְבָטא  ִ ִמּשׁ ֵחיָלא  ֵני  ּבְ ּגּוְבִרין 
ֵאי.  ּתָ ִליׁשְ יֵתי ּפְ ְורּוְמִחין ּוָמאֵני ַזְייִנין, ְוַנֲחתּו ְלַגת ְלֵמיבּוז ּגֵ
ָלִתין  ְצַרִים ּתְ ֵזַרת ֵמיְמָרא ַדְיָי ּוְנָפקּו ִמּמִ ֲעָברּו ַעל ּגְ ּוְבִגין ּדַ
ּוְקָטלּונּון.  ֵאי  ּתָ ִליׁשְ ִדּפְ יָדא  ּבִ ִקיָצא, ִאיְתַמְסרּו  ִנין ֳקָדם  ׁשְ
ָיא ְדָאֵחי ַיְתהֹון ֵמיְמָרא ַדְיָי ַעל ְיָדא  ִהינּון ֲהוֹו ַגְרַמָיא ְיֵביׁשַ
ִיְדֲחלּון  ֵדין  ּכְ ֶיְחמּון  ְוִאין  ּדּוָרא.  ִבְקַעת  ּבְ ְנִבָיא  ִדְיֶחְזֵקאל 

ִויתּובּון ְלִמְצָרִים:

ה’ דרך  הוליכם  ולא  ]והיה כאשר שלח פרעה את העם, 
ארץ פלשתים כי קרוב הוא. כי אמר ה’, אולי יחרדו העם 
בראותם אחיהם אשר מתו במלחמה, מאתים אלף אנשים1 
וירדו  זין,  וכלי  ורומח  מגן  אוחזי  חיל משבט אפרים,  בני 
גזרת מאמר  על  ומפני שעברו  נכסי פלישתים.  לבוז  לגת 
בידי  נמסרו  הקץ,  לפני  שנה  שלושים  ממצרים  ויצאו  ה’ 
פלישתים והרגום. הם היו העצמות היבשות שהחיה אותם 
יראו  ואם  דורא2.  בבקעת  הנביא  יחזקאל  ע”י  ה’  מאמר 

אותם עתה יפחדו וישובו למצרים[.

בת"י מתבאר שאכן אם יש סכנה שלא יוכלו לעמוד בפחד מלחמה, 

אין זה משנה אם ילכו בדרך זו או אחרת, הלא ממילא נכונו להם 

מלחמות רבות, ואל להם להירתע מהם, כי ה’ נלחם להם. המדובר 

הוא על מלחמה מסוימת שיש בה כדי להרתיע את בנ”י מלצאת 

בעת  הפלשתים  עם  אפרים  בני  שעשו  המלחמה  והיא  ממצרים, 

מהם  והרגו  הפלשתים  ונצחום  הקץ,  בא  טרם  ממצרים  שיצאו 

מאתים אלף!, כאן טמון חשש שכשיראו בנ”י את חללי אחיהם, 

יחששו לצאת אף הם ממצרים שמא לא הגיע הקץ3.

64 גיליון מספר: 

פרשת בשלח
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הטעם שיצאו בני אפרים קודם הקץ, מבואר במדרש רבה )כ, יא( 

בין  מברית  שנים  מאות  הארבע  את  ומנו  הקץ,  בחישוב  שטעו 

ישראל  בני  “ומושב  נאמר  ובתורה  יצחק,  מלידת  ולא  הבתרים 

מברית   - שנה”  ושלושים  מאות  ארבע  מצרים  בארץ  היו  אשר 

 - “ויהי מקץ שלושים שנה”  לעיל:  בת”י  וכמבואר  בין הבתרים, 

מברית בן הבתרים, “וארבע מאות שנה” - מלידת יצחק, “יצאו כל 

צבאות ה’ מארץ מצרים”. ובני אפרים יצאו עם תום הארבע מאות 

שנה מברית בין הבתרים שהם שלושים שנה קודם בא הקץ, “לולי 

שטעו לא יצאו” - לשון המדרש.

זו שופכת אור להבנת החשש פן ינחם העם בראותם את  ידיעה 

עצמות בני אפרים, וזאת למרות שיצאו ביד חזקה ובזרוע נטויה 

מה’  שנשלח  סימנים  שמסר  רבנו  משה  ע”י  ובמופתים,  באותות 

לגאלם, משא”כ בני אפרים שיצאו ללא כל אלו, בכל זאת אם הוכו 

בני אפרים מחמת טעותם בכח הדבר לעורר רתיעה.

וכך איתא במכילתא:

כי אמר אלוקים – זו מלחמת בני אפרים שנאמר )דהי”א 
ז, כ( “ובני אפרים שותלח וברד בנו” וגו’ והרגום אנשי 

עח,  )תהלים  ואומר  אפרים”.  בני  אלף  מאתים  וגו’  גת 
“בני אפרים נושקי רמי קשת הפכו ביום קרב.  -י(  ט 

מאנו  ובתורתו  ה’  ברית  שמרו  שלא  על  מה  מפני 
ללכת, על שעברו על הקץ, ועל שעברו על השבועה. 
מושלכים  אחיהם  עצמות  יראו  שלא  כדי  אחר(  )דבר 

בפלשת ויחזרו להם. )מכילתא יג, יז(

ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ 
ִמְצָרִים ◆ כמה ילדים היה ליוצאי מצרים?

ר ַים  ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ ב ֱאלֹקים ֶאת ָהָעם ּדֶ ּסֵ )שמות יג, יח( ַוּיַ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ים ָעלּו ְבֵני ִיׂשְ סּוף ַוֲחֻמׁשִ

מהו חמושים?

יצאו חמושים בכלי מלחמה. מאידך בתרגום  רש”י פירש שבנ”י 

ירושלמי מבואר שבני ישראל יצאו חמושים במעשים טובים.

אולם ת”י מפרש באופן אחר:

ַחד  ְוָכל  ְדסּוף,  ְדַיָמא  ָרא  ַמְדּבְ אֹוַרח  א  ַעּמָ ַית  ְיָי  ְוַאֲחַזר 
ֵני ִיְשָרֵאל ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים: א ַטְפִלין, ְסִליקּו ּבְ ִעם ַחְמׁשָ

היה פ”ו - פ”ז שנים, ובהכרח שלדעת הפרקי דר”א יצאו בני אפרים לפני תום הארבע מאות שנה ודלא כמדרש רבה. ב. עוד מתבאר שהמצרים הם אלו שהרגו את בני אפרים ולא 

הפלישתים. עיי”ש ברד”ל בביאור ענינים אלו.

4. דבר זה כבר נאמר בת”י לעיל בפרשת בא )יב, לז( “בר מטפלא חמשה לכל גברא”.

5. ראה בת”י לקמן עה”פ “זה א-לי ואנוהו” )טו, ב(.

של  הים  של  המדבר  דרך  ישראל  בני  את  ה’  ]וסובב 
ישראל מארץ  בני  ילדים, עלו  וכל אחד עם חמשה  סוף, 

מצרים[.

חמש,  כפול  היה  מישראל  אחד  שכל  היינו  חמושים  ת"י  לדברי 

עם חמישה ילדים4. ואולי מיאן בפירוש רש”י משום שהוקשה לו 

למה הוצרכו בנ”י לכלי מלחמה בהיותם מוקפים במשמר של ענני 

כבוד. 

יל”ע אם סכום זה הוא ממוצע, כלומר הסך הכללי של הילדים היה 

כפול חמש מהמבוגרים? או שזה הסכום המדויק לכל המשפחות 

ילדים,  עשרה  בסה”כ  היה  משפחה  לכל  אם  יל”ע  עוד  כולם? 

חמשה לאב וחמשה לאם, או שהם נמנים יחדיו. וצ”ע

המדרשים  עם  אחד  בקנה  עולים  אלו  דברים  אם  לדון  יש  עוד 

והיו  וכו’,  יותר בכרס אחד  יולדת ששה או  הרבים שהיתה אשה 

הילדים חוזרים מהשדות5, לאן נעלמו ילדים אלו ביציאת מצרים?

החסד האדיר שעשו ישראל עם היתומים 

בספר 'באר יוסף' לר' יוסף מסלנט זצ"ל )על פסוק זה(,  מבאר ביאור 

נפלא בדברי תרגום יונתן אלו.

בתרגום  שמובא  מה  על  נוספת  בקושיא  פותח  הוא  דבריו  את 

מצרים'  מארץ  ישראל  בני  עלו  'וחמושים  זה(  פסוק  )על  ירושלמי 

- 'חמושים במעשים טובים'. ותמה הבאר יוסף על איזה מעשים 

למעשים  זכר  ברמז  ולו  מפורש  לא  במקרא  הלא  מדובר  טובים 

טובים אלו, ולהיפך נאמר 'ואת ערום ועריה' – וברש"י )שמות יב, 

‘שלא  היינו  ועריה  שערום  חרש  בן  מתיא  רבי  דברי  את  הביא  ו( 

היו בידם מצות להתעסק בהם כדי שיגאלו’, וא"כ מהם 'המעשים 

הטובים' שבני ישראל היו חמושים בהם.

ומבאר רבי יוסף מסלנט שהנה במכת חושך מתו ארבעה חלקים 

המצרים  יראו  שלא  כדי  האפילה  ימי  בג'  ונטמנו  ישראל,  מבני 

שבני ישראל מתים. ולכאורה ילדיהם הקטנים של אותם יהודים 

שמתו, אלו שלא הגיעו לכלל עונש, אין שום סיבה שימותו. וא"כ 

ואם שנותרו  יתומים מאב  ואלפי  נוצרו רבבות  בזמן מכת חושך 

ללא כל מחסה. מה עלה בגורלם?

וכל  אברהם,  זרע  של  החסד  מידת  והתעוררה  צפה  שכאן  אלא 

של  ילדיהם  את  גידלה  הנותרות  מהמשפחות  ומשפחה  משפחה 

ארבעה משפחות אחרות!. וכך לכל היתומים היה בית מחסה.

הלא  כי  ילדים,  של  משפחות  חמש  היה  משפחה  שלכל  ונמצא 

מתו ארבעה חלקים מבני ישראל וא"כ משפחות החלק החמישי 

- הנותר, הוצרכו לגדל את ילדיהם עם עוד ארבעה משפחות של 

יתומים.
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ַחְמָׁשא  ִעם  ַחד  "ְוָכל  הנ"ל:  ת"י  בדברי  המכוון  שזה  לפ"ז  יתכן 

ַטְפִלין ְסִליקּו ְּבֵני ִיְשָרֵאל ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים" ]וכל אחד עם חמשה 

ילדים עלו בני ישראל מארץ מצרים[ דהיינו חמשה משפחות של 

ילדים. משפחתו שלו ועוד ארבעה משפחות שאימץ ממשפחות 

היתומים, שהוריהם מתו במכת חושך.

אלו הם 'המעשים הטובים' שבני ישראל היו חמושים בהם בשעה 

שיצאו ממצרים, כדברי התרגום ירושלמי. וזהו מה שאמר הנביא 

)ירמיהו ב, ב( 'כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך', החסד מה שכל 

משפחה נרתמה לקחת על עצמה עוד ארבעה משפחות שכמובן 

כל אחת מהם מנתה סכום גדול של ילדים כפי שהיה במשפחות 

יוצאי מצרים שנולדו ששה בכרס אחד, ואף שהיו עבדים ובדחק 

מצרים שכל אחד לא ידע בקושי כצד להסתדר עם עצמו, מ"מ לא 

נמנעו מלשאת במשא היתומים זהו 'חסד נעוריך'.

של  סכום  אותו  היה  משפחה  שלכל  הכוונה  שאין  מובן  ולפ"ז 

ילדים, אלא לכל משפחה היה את הסכום שלה ותרגום יונתן לא 

היה  שזה  המשפחות  סכום  על  מדובר  אלא  הסכום.  מהו  מבאר 

בדיוק חמש לכל משפחה - חמש משפחות של ילדים.

 ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו ◆ 
מהיכן נלקחו?

י  ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו ּכִ ח ֹמׁשֶ ּקַ )שמות יג, יט( ַוּיִ
ִיְפֹקד  ֹקד  ּפָ ֵלאֹמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  יַע  ּבִ ִהׁשְ ַע  ּבֵ ַהׁשְ

ֶכם: ה ִאּתְ ֱאלֹקים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֶאת ַעְצֹמַתי ִמּזֶ

מהיכן לקח משה את עצמות יוסף?

יּה ִמן ִנילֹוס, ַוֲהָוה  ַגּוֵ ה ַית ֲארֹוָנא ְדַגְרֵמי יֹוֵסף ּבְ ק מׁשֶ ְוַאּסֵ
ְלֵמיַמר  ִיְשָרֵאל  ֵני  ּבְ ַית  אֹוֵמי  אֹוָמָאה  ֲאֵרי  יּה.  ִעּמֵ ר  ַמְדּבַ

א ִעְמכֹון: ְרַמי ִמיּכָ ר ְיָי ַיְתכֹון ְוִתְסקּון ַית ּגַ ר ַיְדּכַ ִמְדּכַ

]ויעל משה את הארון שעצמות יוסף בו מן הנילוס. והיה 
לאמר,  ישראל  בני  את  השביע  השבע  כי  עמו.  מתהלך 
זכור יזכור ה’ אתכם והעליתם את עצמותי מכאן אתכם[.

יש כמה גירסאות בחז”ל היכן היו עצמות יוסף וכיצד מצאם משה 

של  הנילוס  בתוך  שקוע  היה  יוסף  של  שארונו   סבור  ת”י  רבנו. 

בארון  'ויישם  כו(  נ,  )בראשית  הפסוק  את  לעיל  פירש  וכן  מצרים, 

)ראה לעיל  הנילוס של מצרים.  יוסף בתוך  במצרים', ששקעו את 

בגליון פרשת ויחי בביאור דבריו כיצד למד זאת מן הפסוק(.

במכילתא נחלקו בענין זה ות"י סבור כדעה הראשונה:

- וכי מנין ידע היה  ויקח משה את עצמות יוסף עמו 
אשר  בת  סרח  אמרו  יוסף?   קבור  היה  היכן  משה 

קברו  את  למשה  הראתה  והיא  הדור,  מאותו  נשארה 
במצרים  לו  עשו  מתכת  של  ארון  לו  אמרה  יוסף,  של 
שפת  על  ועמד  משה  הלך  הנילוס,  בתוך  ושקעוהו 
שנשבע  שעה  הגיעה  יוסף,  יוסף  אמר  הנילוס, 
שהשבעת  שבועה  והגיעה  לגאלן  לישראל  הקב”ה 
את ישראל, עכשיו שכינה וישראל מעוכבין לך, אם 
אתה מגלה עצמך הרי מוטב, ואם לאו נקיים אנחנו 
משה.  ונטלו  יוסף  של  ארונו  צף  מיד  משבועתך, 
בין  קברוהו  מצרים  של  בקפיטיליון  אומר  נתן  רבי 

המלכים... )מכילתא יג, יט(

ַוְיָי ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ◆ 
האם מקרא זה כפשוטו? ומה היה עושה עמוד 

הענן לעת ערב?

ָעָנן  ַעּמּוד  ּבְ יֹוָמם  ִלְפֵניֶהם  ֹהֵלְך  ַוְיָי  כא(  יג,  )שמות 
ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת  ֶרְך ְוַלְיָלה ּבְ ַלְנֹחָתם ַהּדֶ

יֹוָמם ָוָלְיָלה:

שה'  כפשוטו  הוא  האם  לפניהם'  הולך  'וה'  הפירוש  מה 
בכבודו ובעצמו הלך לפניהם?

האב"ע כותב שאין המקרא כפשוטו, אלא וה' הכוונה - כח השם 

הולך עם ישראל, והכתוב מדבר כלשון בני אדם. ולהלן )יד, יט( ביאר 

האב"ע שכח זה הוא מלאך: "הוא השר הגדול ההולך בענן, והוא 

הכתוב עליו וה' הולך לפניהם"... וכ"כ הרשב"ם שהכוונה למלאך, 

החזקוני  וכ"כ  והענן.  האש  עמוד  את  ישראל  לפני  מוליך  שהיה 

יט( מדוע נקרא ה': "מפני שהוא שלוחו של  יד,  )להלן  וביאר  )כאן( 

הקב"ה - קוראו הכתוב ה'".

ַמְלַאְך  "ַוִּיַּסע  ט(  )יד,  להלן  הפסוק  הוא  אלו  לפירושים  הבסיס 

ִיְׂשָרֵאל", ומפורש בפסוק שמי שהלך  ִלְפֵני ַמֲחֵנה  ָהֱאֹלִהים ַההֵֹלְך 

לפני המחנה הוא מלאך. עוד מבואר בהמשך הפסוק שמלאך זה 

אינו עמוד הענן בעצמו אלא דבר נפרד.

הוא  לפניהם',  ההולך  ש'ה'  פירש,  יט(  יד,  )להלן  החיים  האור  אך 

עמוד הענן עצמו, שהוא גם הנקרא להלן 'מלאך האלוקים'. ועיין 

באב"ע )שם( שהקשה על פירוש זה.

בת"י משמע שכבוד השכינה בעצמה הלכה לפניהם:

ַעּמּוָדא  ּבְ יָמָמא  ּבִ ֳקָדֵמיהֹון  ר  ִמיְדּבַ ַדְיָי  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ְוֵאיַקר 
ַעּמּוָדא  ָהַדר  ּוְבֵליְלָיא  ָאְרָחא,  ּבְ רּוְתהֹון  ְלַדּבָ ַדֲעָנָנא 
ְתֵריהֹון ְוַעּמּוָדא  ְך ִלְדַרְדִפין ִמן ּבַ ְתֵריהֹון ְלַמְחׁשַ ַדֲעָנָנא ִמּבַ

יָמָמא ּוְבֵליְלָיא: ָתא ְלַאְנָהָרא ֳקָדֵמיהֹון ְלֵמיַזל ּבִ ְדֵאיׁשָ

ענן  של  בעמוד  ביום  לפניהם  מנהיג  ה'  שכינת  ]וכבוד 
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לאחריהם  הענן  עמוד  חוזר  ובלילה  בדרך,  להנהיגם 
להאיר  אש  של  ועמוד  אחריהם,  לרודפים  להחשיך 

לפניהם ללכת יומם ולילה[

בת"י מבואר שכבוד השכינה בעצמה הלכה לפניהם, ביום בעמוד 

הענן להנחותם הדרך6. וכן מבואר גם ברמב"ן, שפירש שה' "שוכן 

בתוך הענן, הלך לפניהם ביום בעמוד הענן". אולם בלילה פירש 

הרמב"ן, שבית דינו של ה' הם שהילכו לפני המחנה בעמוד האש 

עיי"ש.

פעולת עמוד הענן בלילה

ביום, אלא אף  עוד מבואר בת"י שעמוד הענן הלך עמם לא רק 

אחריהם.  לרודפים  להחשיך  בשביל  לאחריהם  חוזר  היה  בלילה 

ועמוד האש היה הולך לפניהם להאיר להם בלילה )ועמוד האש הוא 

זה שהיה מנחה אותם בלילה כמבואר ברש"י להלן יד, כ(. ודלא רש"י )להלן 

יד, יט( שעמוד הענן היה  מסתלק לגמרי כל יום לפנות ערב. )ראה 

בחזקוני - שם פסוק כ שהיה שוקע לעת ערב(

כך היה סדר עמידת העננים לדעת ת"י  בזמן יציאתם. וראה להלן 

)יד, יט-כ( על השינוי שאירע בליל בקיעת הים.

ְוָאַמר ַּפְרֹעה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ◆ כיצד 
דיבר פרעה עם בני ישראל לאחר שיצאו 

ממצרים?

ְנֻבִכים ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  ְרֹעה  ּפַ ְוָאַמר  )שמות יד, ג( 
ר: ְדּבָ ָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהּמִ ּבָ

מהו 'ואמר פרעה לבני ישראל'? הלא יצאו ממצרים וכיצד 
דיבר עמם פרעה?

רש”י ביאר שהכוונה על בני ישראל, ואכן לא דיבר עם בני ישראל 

אלא עם המצרים שסביבותיו.

אולם ת"י מפרש באופ"א:

ְיירּון  ּתַ ִמׁשְ ּדְ ִיְשָרֵאל  ֵני  ּבְ ְוַלֲאִביָרם  ְלָדָתן  ְרעה  ּפַ ְוֵיַמר 
ָטַרד  ַאְרָעא  ּבְ ִיְשָרֵאל  ית  ּבֵ א  ִמְצַרִים, ְמַטְרִפין ִהינּון ַעּמָ ּבְ

ָרא: ַמְדּבְ ֲעֵליהֹון ַטֲעַוות ְצפֹון ַנְגדֹוי ּדְ

]ואמר פרעה לדתן ואבירם בני ישראל שנשארו במצרים, 

6. וראה להלן שת"י תרגם 'ויסע מלאך האלוקים' כפשוטו - מלאך ה', ונמצא שמלבד כבוד השכינה בעצמה היה גם מלאך שהלך לפני המחנה, וצ"ע.

7. יל”ע האם היו רשעים עד כדי כך שיצאו עם פרעה כדי לרדוף אחרי בני ישראל, או שיצאו מטעם אחר.

האליל  עליהם  סגר  בארץ,  ישראל  בני  עם  הם  מטורפים 
צפון שופט המדבר[.

ת”י מפרש כפשוטו שפרעה דיבר עם בני ישראל, ובנ”י האמורים 

בפסוק הם דתן ואבירם שלא יצאו ממצרים, ועמם דיבר פרעה.

והנה בתורה נזכרו מעלליהם הרבים במסעות המדבר החל ממה 

ובהכרח  ועדתו,  קרח  במחלוקת  וכלה  בוקר,  עד  המן  שהותירו 

שיצאו לבסוף ממצרים, ויש לידע כיצד יצאו? ומתי הצטרפו לבני 

ישראל?

מתו במכת חושך  לא  מדוע  סירבו לצאת ממצרים  צ”ע אם  עוד 

בחידושי  וראה  לצאת?  רצו  שלא  ישראל  רשעי  כל  עם  יחד 

מהרי”ל דיסקין על התורה, שתירץ זאת שדתן ואבירם היו שוטרי 

בני ישראל שהוכו ע”י המצרים, והיות וסבלו בשביל הכלל לא מתו 

במכת חושך למרות רשעותם, עיי”ש בהרחבה.

השלמה לאגדה זו מצאנו במדרש:

שנשארו  ואבירם  לדתן   – ישראל  לבני  פרעה  ואמר 
נבקע  הים  כשראו  ואח”כ  פרעה7,  עם  ובאו  במצרים 
עם  ונתערבו  בליבם  )התחרטו(  תהו  מיד  ישראל  לבני 

אחיהם בני ישראל. )מדרש שכל טוב(

ְוָׁשִלִׁשם ַעל ֻּכּלֹו ◆ מי הם השלישים, שרי 
מלחמה או פרדות?

חּור ְוֹכל ֶרֶכב  ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ח ׁשֵ ּקַ ַוּיִ )שמות יד, ז( 
ּלֹו: ם ַעל ּכֻ ִלׁשִ ִמְצָרִים ְוׁשָ

מהו שלישים?

צבאות  שרי  והיינו  ֻּכְלהֹון',  ַעל  ְמַמָנן  ְ'ִגָּבִרין  תרגם  אונקלוס 

וכדפירש רש"י. האב"ע ביאר מדוע נקראו שרים אלו 'שלישים', 

כי המלך הוא נקרא 'האחד' והשני לו נקרא 'משנה למלך' והבא 

תוקף  שכל  ומכיון  במעלתו.  שלישי  הוא  כי  'שליש'  הוא  אחריו 

הצבא תלוי בשר הצבא וחכמתו ותחבולותיו, על כן מינה פרעה 

לרדיפה  שהצטרפו  העם  המון  על  גם  מלחמה  מלומדי  שלישים 

אחר ישראל ולא נמנו על 'חיל פרעה'. 

ת"י מפרש באופ"א:

ִמְצָרֵאי,  ְרִתיֵכי  ְוָכל  ִחיִרין,  ּבְ ְרִתיִכין  ְמָאה  ית  ׁשִ ּוְדַבר 
ְוָלא  מֹוָתָנא  ּבְ ִמיתּו  ְדָלא  ַדְיָי  ְתָגָמא  ִמּפִ ִדְדִחילּו  ַעְבדֹוי 
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ְבִהילּו  ּבִ ּוְלִמְרדֹוף  ְלִמְנַגד  ִליָתָתא  ּתְ ּומֹוִליָתא  ַבְרָדא,  ּבְ
ל ְרִתיָכא ּוְרִתיָכא: אֹוִסיף ַעל ּכָ

 - המצרים  רכבי  וכל  נבחרים,  רכבים  מאות  שש  ]ויקח 
בברד,  ולא  בדבר  מתו  שלא  ה’  דבר  את  היראים  עבדיו 
ופרדה שלישית למשוך ולרדוף מהר הוסיף על כל רכב 

ורכב[.

ת”י מפרש שהשלישים הם הפרדות הנוספות שהוסיף פרעה לכל 

עגלה, כדי שתוכל לרדוף מהר8. ואכן נמצא כך בחז”ל וכדלקמן:

ושלישים על כולו – רבן שמעון בן גמליאל אומר זה 
השלישי שעל המרכבה, לשעבר לא היה אלא שנים 
שהיו מריצים את המרכבה, ופרעה הוסיף עליהם עוד 

אחד בשביל למהר לרדוף אחרי ישראל. )מכילתא(

מהיכן היה לפרעה פרדות?

ה'  דבר  את  היראים  מעבדיו  נלקחו  אלו  שפרדות  בת"י  מבואר 

שבהמותיהם לא מתו במכות דבר וברד. לשון הרבים של ת"י כאן 

את  ש'הירא  כ(  ט,  )שמות  ברד  במכת  לעיל  שתרגם  שמה  מלמדת 

דבר ה'' שהניס את בהמותיו לבתים הוא איוב, אין פירושו שרק 

איוב לבדו, היה ירא את דבר ה' )וכמשמעות לשון היחיד של המקרא - 

וראה מה שנכתב  ודכוותיה.  איוב   - ותלמידיו  איוב  'הירא'(. אלא 

בזה בגליון פרשת וארא.

נקודה נוספת משתמעת מת"י, שבהמות היראים את דבר ה' לא 

מתו גם במכת דבר, וצ"ע מדוע, והיכן זה מוזכר.

ֹחִנים ַעל ַהָּים  ◆ הביזה הראשונה - 
שהיתה טרם כניסת המצרים לים

יגּו אֹוָתם  ּשִׂ פּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם ַוּיַ ְרּדְ )שמות יד, ט( ַוּיִ
י  יו ְוֵחילֹו ַעל ּפִ ְרֹעה ּוָפָרׁשָ ל סּוס ֶרֶכב ּפַ ם ּכָ ֹחִנים ַעל ַהּיָ

ַעל ְצֹפן: ַהִחיֹרת ִלְפֵני ּבַ

מדוע חנו בנ"י על הים?

8. ת”י לקמן על הפסוק )טו, ד( “ומבחר שלישיו טבעו בים סוף” מתרגם “שלישיו” על הרוכב. ולעיל תירגם הירא את דבר ה’ זה איוב, וכמשנ”ת שהכוונה לאיוב ולכל הנמשכים אחריו, 

כי אם לא כן נצטרך לומר שלאיוב לבדו היה כל כך הרבה סוסים.

9. ידוע שבנ”י לקחו מהמצרים בים סוף שלל וביזה הנקראת “ביזת הים”, ויש על כך אריכות במדרשים. יש מדרשים )מכילתא בשלח פ”א. ובמדרש הגדול כאן( המייחסים את מקור 

השלל מ’בעל צפון’, )אולי מרומז בשם: ָשם ‘צפונות’ מצרים(. שיוסף המשנה למלך מצרים מילא בבעל צפון אוצרות של זהב אבנים טובות ומרגליות, ועתה פרעה הבטיח למצרים 

לפתוח את אוצרות אלו ולחלקם, כדי שיהיה להם רצון לרדוף אחרי בני ישראל. וכך עשה פרעה, חילק את האוצרות וקישטו המצרים את העגלות והסוסים בכלי זהב אלו, ולאחר 

שנבקע הים ובנ”י עברו בתוכו, נכנסו המצרים ושטפום המים, ואז בזזו בנ”י את כל הכסף והזהב שלקחו עמם המצרים כשיצאו ממצרים.

ַעל  ָרן  ׁשְ ד  ּכַ ַיְתהֹון  יקּו  ְוַאְדּבִ ְתֵריהֹון  ּבַ ִמְצָרֵאי  ּוְרָדפּו 
יׁשֹון ְמִגינּוִניָתא  ַבר ּפִ ַלָיין ְוַאְבִנין ָטָבן ִדּדְ ַיָמא, ְכִניִסין ַמְרּגְ
ְדסּוף  ְוַיָמא  ְדסּוף  ְלַיָמא  ִרינּון  ַדּבָ ְוִגיחֹון  ִגיחֹון  ְלגֹו  ְדֵעֶדן 
ְרעה ּוָפָרׁשֹוי  יֵכי ּפַ ל סּוְסַוות ַאְרּתִ יֵפיּה. ּכָ ָרָמא ַיְתהֹון ַעל ּגֵ

ְקָדם ַטֲעַוות ְצפֹון: ְרִייֵתיּה ַעל ּפּוֵמי ִחיָרָתא ּדִ ּוַמׁשְ

]וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם כאשר שהו על הים, 
כונסים מרגליות ואבנים טובות אשר הוליך פישון מגן עדן 
לתוך גיחון, וגיחון הוליכם לים סוף, וים סוף השליך אותם 

על שפתו... וכו’[.

בת”י כאן נראה שהיתה ביזה נוספת עוד לפני שנבקע הים, בעת 

המצרים  את  שראו  במקום  צפון  בעל  לפני  ישראל  בני  שחנו 

רודפים אחריהם. ומקור האבנים הטובות אינו מ'בעל צפון' 9ולא 

ימי בראשית  גילה מקור צפון מששת  מן המצרים, אלא הקב”ה 

בגן עדן, והוליך את האבנים דרך פישון לים סוף והים פלט אותם 

על שפתו.

בת"י משמע שפישון מתחבר לים סוף, וכך נראה בפרשת בראשית 

)ב, יא( כאשר נאמרו שמות הנחלים היוצאים מגן עדן, נאמר: “שם 

האחד פישון הוא הסובב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב”, 

ועיין במדרשים שם שהביאו שהילוכו של נהר פישון הוא למצרים, 

ונהר הגיחון הוא סובב את ארץ כוש הקרובה גם היא למצרים.

ּוַפְרֹעה ִהְקִריב ◆ פרעה התקרב או הקריב 
קרבן?

ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  אּו  ׂשְ ַוּיִ ִהְקִריב  ּוַפְרֹעה  י(  יד,  )שמות 
יְראּו ְמֹאד  ַוּיִ ה ִמְצַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם  ְוִהּנֵ ֶאת ֵעיֵניֶהם 

ָרֵאל ֶאל ְיָי: ְצֲעקּו ְבֵני ִיׂשְ ַוּיִ

מהו “הקריב” )בהפעיל(?

יותר במלחמה  את עצמו, - נתאמץ  רש”י מבאר שפרעה הקריב 

דרך המלכים. אך ת”י מבאר כפשוטו:

ִנין.  ֵזיב, ּוְקֵריב ֳקָדמֹוי ָקְרּבָ ּתְ ּוַפְרעה ָחָמא ַטֲעַוות ְצפֹון ִמׁשְ
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ְתֵריהֹון  ֵני ִיְשָרֵאל ַית ֵעיֵניהֹון ְוָהא ִמְצָרֵאי ַנְטִלין ּבַ ּוְזָקפּו ּבְ
ּוְדִחילּו ַלֲחָדא, ְוַצלּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֳקָדם ְיָי:

]ופרעה ראה אליל צפון ניצל, ויקרב לפניו קרבנות, וישאו 
בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם ופחדו 

והתפללו בני ישראל לפני ה’[.

ת"י מפרש שפרעה הקריב קרבנות לפני בעל צפון, מכיון שראה 

שהוא האליל היחיד שנותר על עמדו מכל אלילי מצרים שנעשו 

ש'בעל  שהסיבה  פרעה  הבין  ולא  בכורות.  במכת  שפטים  בהם 

ולהיפך תלה את הצלתו בכוחו  ניצל היא כדי להטעותו10,  צפון' 

 – במדבר11  ישראל  בני  למבוכת  הגורם  שהוא  וחשב  האליל  של 

שביום השני שבו לכיון מצרים וחנו לפני בעל צפון, ולכן הקריב 

לפניו קרבנות.

גם פירוש זה נמצא בחז”ל:

ופרעה הקריב – כיון שראה פרעה שישראל חונים על 
אני חשבתי  גזרתי,  הים, אמר בעל צפון הסכים על 
לאבדם  גזרתי  על  הסכים  צפון  ובעל  במים  לאבדם 
לע”ז  ומשתחווה  ומנסך  ומקטר  מזבח  התחיל  במים, 
שלו, לכך נאמר ופרעה הקריב לזבח ולקטר. )מכילתא(

ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ◆ האם היתה נצרכת 
תפילה בשביל לקרוע את הים? והאם יש 

בכחה של תפילה להועיל במצב זה?

ֵאָלי  ְצַעק  ּתִ ַמה  ה  ֹמׁשֶ ֶאל  ְיָי  אֶמר  ַוּיֹ טו(  יד,  )שמות 
עּו: ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ

בתורה לא נתפרש שמשה צעק אל ה', כנגד מה נאמרה 
אמירה זו 'מה תצעק אלי?

וה'  לה',  ומתפלל  עומד  היה  שמשה  למדנו  שמכאן  מפרש  רש”י 

אמר לו, שלא זו העת להאריך בתפילה - כשישראל נתונים בצרה. 

עוד פירוש הביא רש"י: 'עלי הדבר תלוי ולא עליך', כלומר שאין 

צורך בתפילה כי הצלתם מוטלת על השי”ת.

מאידך האב"ע מפרש, שישראל הם שצעקו לה', אך משה לא צעק 

משום שידע שגם רדיפה זו של פרעה היא תוצאה מהכבדת לבו, 

שכבר נאמר לו 'ואכבדה בפרעה', ולפ"ז מה שאמר למשה 'מה תצעק 

אלי' - מדוע תניח את ישראל לצעוק, דבר אל בנ"י ויסעו, כלומר היות 

ואין כאן כל צרה, אלא הכבדת לבו של פרעה אין צורך להתפלל.

10. מדרש הגדול. ועיין בכלי יקר כאן בביאור ענין זה.

11. כפי שאמר לדתן ואבירם “סגר עליהם המדבר” ובת”י: “סגר עליהם בעל צפון שופט המדבר”. ובמדרש הגדול איתא שפרעה חשב שהחיות רעות שעמדו מצד אחד של בנ”י כונסו 

ע”י בעל צפון.

כא(:  )שמו"ר  המדרש  דברי  עפ"י  החיים,  האור  כתב  נוסף  פירוש 

שישראל היו נתונים בדין באותה שעה וקטרגה עליהם מדת הדין 

ואמרה: 'הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז'. ואמר ה' למשה: 'מה 

החסד  צד  להגביר  לבדה,  התפילה  בכח  די  לא  הלא  אלי',  תצעק 

והרחמים על מדת הדין, אלא נצרכים מעשים טובים שהם יעוררו 

שבמה  ויסעו',  ישראל  בני  אל  'דבר  ולכן  הרחמים,  מדת  את 

שיתעצמו באמונה ויעשו מעשה שכולו בטחון בה' - להיכנס בין 

גלי הים, תתגבר מדת הרחמים.

הצד השוה מכל פירושים אלו שאמירת ה' למשה 'מה תצעק אלי', 

זו העת. או שאין צורך  היא שאין מקום לתפילה, או מפני שלא 

בתפילה, או שאין בכח התפילה להועיל במצב זה.

ת"י מפרש באופ"א:

ה, ָלָמה ַאְנּתְ ָקֵאי ּוַמְצֵלי ֳקָדַמי, ָהא ְצלֹוְתהֹון  ַוֲאַמר ְיָי ְלמׁשֶ
ֵני ִיְשָרֵאל ְוִיְטלּון: יל ִעם ּבְ י ַקְדַמת ְלִדיָדְך. ַמּלֵ ַעּמִ ּדְ

הרי  לפני,  ומתפלל  עומד  אתה  למה  משה,  אל  ה’  ואמר 
תפילתם של עמי קדמה לשלך. דבר עם בני ישראל ויסעו.

בת"י מבואר שודאי שהתפילה נצרכת ובכוחה להועיל, ואדרבה 

ה' אמר למשה מדוע אתה עומד ומתפלל הלא כבר קדמה צעקתם 

זה  ומטעם  לפני  תפלתם  ונתקבלה   - לתפלתך  ישראל  עמי  של 

כבר לא נצרכת תפילתך, ועל כן דבר אל בני ישראל ויסעו כי כבר 

שמעתי צעקתם להושיעם ולהצילם, על ידי אקרע להם את הים.

דרשה זו מצאנו בחז”ל:

מה תצעק אלי – ר’ שמעון בן יהודה אומר, מה תצעק 
אלי, כבר צעקתם קדמה לצעקתך, שנאמר )יד, י( וייראו 

מאד ויצעקו בני ישראל אל ה’.

ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ◆ האם 
משה נטה את ידו על הים עם המטה או בלי 

המטה?

ָיְדָך  ּוְנֵטה ֶאת  ָך  ַמּטְ ה ָהֵרם ֶאת  ְוַאּתָ )שמות יד, טז( 
ה: ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ ם ּוְבָקֵעהּו ְוָיֹבאּו ְבֵני ִיׂשְ ַעל ַהּיָ

לכאו'  בשניהם?  או  ביד?  או  במטה?  הים?  על  משה  נטה  במה 

היד,  בנטית  שהוא  מובן  המטה  את  להרים  שנצטווה  מה  מעצם 

פירט  למה  הים”,  על  מטך  את  הרם  “ואתה  לכתוב  היה  די  וא"כ 

הכתוב שני פעולות, הרמת המטה ונטיעת היד?
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על  בו  לנטות  בשביל  היתה  לא  המטה  שהרמת  מבואר  במדרש 

הים, אלא להיפך, משה נצטווה להשליך את המטה מידיו ולהטות 

את ידו ללא המטה על הים. והפסוק מתחלק לב' פעולות שונות. 

ב.  נטה את ידך על  א. הרם את מטך – השלך את מטך מידיך12. 

הים – עם היד ללא המטה, וכדלקמן:

... כך אמרו המצרים, לא היה  ואתה הרם את מטך - 
יכול משה לעשות כלום אלא במטה, בו הכה היאור, 
בו הביא את כל המכות, כיון שבאו כלל ישראל לתוך 
הקב”ה  אמר  מאחוריהם  עומדים  והמצרים  הים 
למשה השלך את מטך שלא יאמרו אילולא המטה לא 

היה יכול לקרוע את הים. )שמו”ר פכ”א(

ת"י מפרש באופ"א:

ַיָמא  ַעל  יּה,  ּבֵ ְיָדְך  ַית  ְוַאְרִכין  חּוְטָרְך,  ַית  ֲארּום  ְוַאְנּתְ 
א: ּתָ ׁשְ ַיּבֶ א ּבְ גֹו ַיּמָ ֵני ִיְשָרֵאל ּבְ ּוַבְזֵעיּה. ְוָעלּון ּבְ

בו, על הים ובקעהו.  ]ואתה הרם את מטך, ונטה את ידך 
ויכנסו בני ישראל בתוך הים ביבשה[.

פעולות  בשני  כאן  מדובר  שלא  המפרשים  רוב  כדעת  נוקט  ת”י 

הים,  על  המטה  עם  היד  נטית  היא  הנדרשת  והפעולה  שונות, 

ולשם כך הוצרך קודם להרים את המטה בידו13. 

ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֶׁשְך ַוָּיֶאר ֶאת ַהָּלְיָלה 
◆ האם היה שינוי בפעולת עמודי האש והענן 

בלילה זה?

ַמֲחֵנה  ּוֵבין  ִמְצַרִים  ַמֲחֵנה  ין  ּבֵ ֹבא  ַוּיָ כ(  יד,  )שמות 
ְיָלה ְולֹא ָקַרב  ֶאר ֶאת ַהּלָ ְך ַוּיָ ָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחׁשֶ ִיׂשְ

ְיָלה: ל ַהּלָ ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ

מי החשיך ומי האיר? האם אותו הענן ביצע פעולה כפולה, 
או  למצרים?  החשיך  שני  ומצד  לבנ”י  האיר  אחד  מצד 

הענן החשיך ועמוד האש ההולך לפניהם האיר?

הלילה,  את  שהאיר  הוא  הענן  שעמוד  משמע  מקרא  של  פשוטו 

12. הרמה מלשון השלכה, כמו “סוס ורכבו רמה בים”, “הרומו מתוך העדה” ועוד.

13. וכ”ה בת”י לקמן יד, כא עה”פ “ויט משה את ידו”.

14. האב"ע הביא שיטת רבי מרינוס ש'ויאר' את הלילה, משמעותו הפוכה שעמוד הענן בא 'והחשיך' את הלילה. והאב"ע משיג עליו שבכל שפה לא יתכן שיהיה פירוש מילה אחת - 

דבר והפכו. ועוד מדוע הוצרך להחשיך הלא ממילא הלילה חשוך הוא?. ולכן האב"ע פירש כרש"י ש'ויאר 'את הלילה הולך על עמוד האש, שכך עשה מדי לילה מיום שיצאו ממצרים. 

וכן פירש הרשב"ם. 

15. השלמה לפירוש הרמב"ן ראה בספורנו שבלילה זה לא הוצרכו ישראל להנחייתו של עמוד הענן )בפרט זה הספורנו סבור כרש"י ולא כהרמב"ן( מכיון ששבילי הבקיעה של ים 

סוף הנהיגום. ועמוד האש הלך מאחריהם כדי להתיך את התהומות שקפאו לפני בני ישראל כשעברו, והיה עמוד האש מתיך אותם והופך את הקרקע לטיט כדי שיטבעו המצרים בה.

שדרכו  האש  עמוד  אינו  הענן  עמוד  הלא  המפרשים  והתקשו 

להאיר?

בכל  כמו  הלילה  את  שהאיר  הוא  האש  עמוד  שאכן  פירש  רש”י 

הלך  אלא  ערב  לעת  כהרגלו  הסתלק  לא  הענן  ועמוד  לילה. 

לאחוריהם להחשיך למצרים14.

בת"י מתבאר פירוש חדש, שמיישב את הפסוק כפשוטו של 

מקרא:

יְרָיָתא ְדִמְצָרֵאי,  ִ יְרָיָתא ְדִיְשָרֵאל ּוֵבין ַמּשׁ ין ַמׁשִ ְוָאֵעיל ּבֵ
ָחד  ְטֵריּה  ִמּסִ ֲחׁשֹוָכא,  ּוַפְלֵגיּה  ְנהֹוָרא  ְלֵגיּה  ּפַ ֲעָנָנא  ַוֲהָוה 
ל  ּכָ ִיְשָרֵאל  ַעל  ַאְנַהר  ָחד  ְטֵריּה  ּוִמּסִ ִמְצָרֵאי  ַעל  ְך  ַמֲחׁשָ
ֵרי ִלְמַסְדָרא ִסְדֵרי  ל ְקֵביל ַמׁשְ ֵרי ּכָ ֵליְלָיא, ְוָלא ְקָרָבא ַמׁשְ

ל ֵליְלָיא: ְקָרָבא ּכָ

]ויבא בין מחנה ישראל ובין מחנה מצרים, ויהי הענן חציו 
ומצד  המצרים,  על  מחשיך  אחד  מצד  חשך,  וחציו  אור 
כנגד  מחנה  קרב  ולא  הלילה,  כל  ישראל  על  מאיר  אחד 

מחנה לערוך סדרי קרב כל הלילה[.

ת”י מפרש כפשוטו שהעמוד המאיר הוא עמוד הענן, אשר מלבד 

מה שהיה מחשיך מצדו האחד לרודפים אחריהם, האיר באורח נס 

מצדו השני לישראל )והפסוק לא מדבר כלל על עמוד האש(.

של  הרגיל  בסדר  שגם  מבואר  כא(  )יג,  לעיל  שבת"י  להוסיף  יש 

היה  ממצרים,  ביציאתם  הכבוד  ענני  עם  ישראל  מחנה  הליכת 

עמוד הענן חוזר בלילה לאחוריהם להחשיך לרודפים אחריהם, 

)שלא יאיר לרודפים האור של עמוד האש שהלך לפניהם והאיר בלילה(. וא"כ 

נמצא שעצם נסיעת עמוד הענן לאחוריהם לא היה מאורע חריג 

שהתרחש רק בלילה זה. וכן גם הענן שהחשיך לרודפים אחריהם, 

החידוש שאירע בלילה זה, הוא שעמוד הענן גם האיר מצדו השני 

לישראל )וקבל את האבנים והבליסטראות שזרקו המצרים(.

לפני  כדרכו  הלך  האש  עמוד  זה  בלילה  שאף  ת"י  לדברי  נמצא 

מלפניהם  נסע  האש  שעמוד  כתב  )כאן(  הרמב"ן  אולם  המחנה, 

אורו  את  להחשיך  כדי  אחריו  עמד  הענן  ועמוד  לאחריהם  וחזר 

לזה  זה  סמוכים  עמדו  העמודים  ששני  עולה  ומדבריו  למצרים. 

ובלילה זה עמוד האש לא הנהיג את בני ישראל15.

כדברי ת”י מבואר במדרש:
... אבל הקב”ה   - ויאר את הלילה  והחושך  ויהי הענן 
ואמר  וכו’,  במצרים  זו  דוגמא  עשה  וכבר  כן  אינו 
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ויאר את הלילה ויהי הענן והחושך וכו’, אם ענן למה 
חושך, ואם חושך למה ענן. א”ר אושעיה דו פרצופין 
תהילים  )מדרש  למצרים.  וחשך  לישראל  אור  היה  היו, 

פכ”ז. וע”ע במכילתא כאן.(

 ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ◆ מהו סוד 
המטה של משה? ולכמה חלקים נבקע הים?

ְיָי  ַוּיֹוֶלְך  ם  ַהּיָ ָידֹו ַעל  ה ֶאת  ֹמׁשֶ ט  ַוּיֵ )שמות יד, כא( 
ם  ַהּיָ ֶאת  ם  ׂשֶ ַוּיָ ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ה  ַעּזָ ָקִדים  רּוַח  ּבְ ם  ַהּיָ ֶאת 

ִים: ְקעּו ַהּמָ ּבָ ֶלָחָרָבה ַוּיִ

מה היה הסוד של המטה של משה? ומדוע נבקעו המים 
ומסיים  ה’ את הים,  ויולך  ולא הים? הרי הכתוב מתחיל 

ויבקעו המים, ומדוע לא ויבקע הים?

ְוַיִקיָרא  א  ַרּבָ חּוְטָרא  ּבְ ַיָמא  ַעל  ְיֵדיּה  ַית  ה  מׁשֶ ְוַאְרִכין 
א  ַרּבָ ָמא  ׁשְ ּוְמָפֵרׁש  ָחִקיק  ּוֵביּה  ירּוָיא,  ׁשֵ ִמן  ִרי  ִאיְתּבְ ּדְ
ּוְתַלת  ִמְצָרֵאי,  ַית  ְמָחא  ִדי  ַאְתָווָתא  י  ְוִעיַשְרּתֵ יָרא,  ְוַיּקִ
ְדַיֲעקב.  ְבטֹוי  ׁשִ ּוְתֵריַסר  ִאיְמָהָתא,  ית  ְוׁשִ ַעְלָמא,  ַאְבַהת 
ֵליְלָיא,  ל  ּכָ ַתִקיף  ִקידּוָמא  רּוַח  ּבְ ַיָמא  ַית  ְיָי  ַבר  ּדְ ַיד  ּוִמן 
ל  ּכָ ִזיַען  ּבְ ִלְתֵריַסר  ַמָיא  ָזעּו  ְוִאְתּבְ ְנִגיָבא.  ַיָמא  ַית  ִוי  ְוׁשַ

ְבטֹוי ְדַיֲעקב: ֵריַסר ׁשִ ְקֵביל ּתְ

]ויט משה את ידו על הים, במטה הגדול והנכבד, שנברא 
והנכבד  הגדול  השם  ומפורש  חקוק  ובו  מבתחילה, 
אבות  ושלשת  מצרים  את  הכה  אשר  האותות  ועשרת 
וששת האמהות, ושנים עשר שבטי יעקב, ומיד נהג ה’ את 
הים ברוח קדים חזקה כל הלילה ועשה את הים ליבשה, 
והתחלקו המים לשנים עשר גזרים כנגד שנים עשר שבטי 

יעקב[.

זה  שמטה  והוא  משה,  בידי  שהיה  המטה  של  סודו  עולה  מת”י 

מ”ו(  )פ”ה  באבות  במשנה  וכמבואר  בראשית,  ימי  בששת  נברא 

“עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות”... “והמטה”. עיין 

יז( שם הבאנו בהרחבה את סדר גלגולו של  ד,  )פרשת שמות  לעיל 

המטה עד שהגיע לידיו של משה16.

16. עיי”ש שמטה זה מקורו מאדם הראשון שעבר מדור לדור דרך חנוך, שם, אברהם יצחק ויעקב ומשם ליוסף המשנה למלך ואח”כ הגיע לבית פרעה, ויתרו לקחו משם. עיין עוד 

בת”י לעיל עה”פ ‘ויואל משה לשבת את האיש’. בילקוט שמעוני פרשת שמות בשם דברי הימים דמשה, במובאות בתו”ש. ובפד”א פ”מ.

אופן בקיעת המים - י”ב שבילים

שהובא  המכילתא  פירוש  שלעומת  הרי  המים,  בקיעת  ובענין 

ברש”י שנבקעו כל מים שבעולם, ת”י מפרש שאף ים סוף עצמו 

לא נבקע כולו אלא נבקעו מימיו לי”ב שבילים, שביל לכל שבט, 

שהיו  להורות  המים,  ויבקעו  אלא  הים  ויבקע  נאמר  לא  ולכן 

ביקועים רבים – י”ב בקעים.

דבר זה נמצא בחז”ל בכמה מקומות:

נקפאו  ביום  בו  המים  שנקוו  ביום  אומר  אליעזר  ר’ 
ונעשו  שבטים,  י”ב  כנגד  שהם  שבילים  לי”ב  ונעשו 
רואים  והיו  חלונות,  לשביל  שביל  ובין  מים  חומות 
וכתיב  לפניהם...  מהלך  הקב”ה  וראו  אלו  את  אלו 
בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו... 

)פדר”א פמ”ב(

האם ישראל עברו בקרקע נגובה?

הים  שקרקעית  משמעות,  יש  כא(  יד,  )שמות  הנ"ל  יונתן  בתרגום 

בת"י  כי  יחדיו.  ומים  מטיט  בוצית  ולא  לחלוטין  נגובה  היתה 

מתרגם 'וישם את הים לחרבה' - ְוַׁשִוי ַית ַיָמא ְנִגיָבא.

אולם בתרגום על שיר השירים )א, ט( נאמר להדיא שהטיט לא נוגב, 

וכך מתואר שם: "שה' הוביש את הים אך את הטיט לא הוביש, ואז 

אמרו הרשעים וערב רב והנוכרים אשר ביניהם, את מי הים יכול 

הוא להוביש, אך את הטיט לא יכול להוביש.  באותה שעה גבר 

כעס ה' עליהם ורצה להטביעם בתוך הים, כמו שהוטבעו פרעה 

בתפילה  ידיו  שפרש  הנביא,  משה  אלמלא  ופרשיו.  רכבו  וחילו 

לפני ה', והשיב כעס ה' מהם.  ופתח הוא וצדיקי הדור ההוא את 

פיהם ואמרו שירה, ועברו בתוך ים סוף ביבשה. בגלל זכותם של 

אברהם יצחק ויעקב אהובי ה'".

ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ◆ מדוע 
נאמר מת בלשון יחיד?

ד  ָרֵאל ִמּיַ ּיֹום ַההּוא ֶאת ִיׂשְ ע ְיָי ּבַ )שמות יד, ל( ַוּיֹוׁשַ
ם: ַפת ַהּיָ ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ׂשְ ְרא ִיׂשְ ִמְצָרִים ַוּיַ

הכיצד ראו ישראל את מצרים מתים על שפת הים, הלא 
טבעו בים?

רש"י מפרש )עפ"י המכילתא( שפלטן הים על שפתו, כדי שלא יאמרו 

ישראל, כשם שאנו עולים מצד זה כך הם עולים מצד אחר, וירדפו 

אחרינו.



חניני בלגום יונבן |  חלשב תשרפ  | 9

אולם הרשב"ם והחזקוני פירשו שיש לסרס המקרא, ו'על שפת 

המצריים  את  וראו  הים,  שפת  על  שהיו  ישראל  על  חוזר  היום' 

טובעים בתוך הים. 

אולם לא נתבאר מדוע נכתב 'מת' בלשון יחיד ולא 'מתים בלשון 
רבים?17

בת"י מתבאר הדבר:

ְיֵדיהֹון  ִמן  ִיְשָרֵאל  ַית  ַההּוא  יֹוָמא  ּבְ ְיָי  ִזיב  ּוׁשְ ּוְפִריק 
ֵמיִתין  ְוָלא  ֵמיִתין  ִמְצָרֵאי  ַית  ִיְשָרֵאל  ְוָחמּון  ִמְצָרֵאי  ּדְ

יף ַיָמא: ְרָמִאין ַעל ּגֵ

של  מידיהם  ישראל  את  ההוא  ביום  ה’  ושמר  ]וגאל 
מתים  ולא  מתים  המצרים  את  ישראל  וראו  המצרים. 

מוטלים על שפת הים[.

תהליך  את  ראו  שישראל  דהיינו  הוה  בלשון  'מת'  מפרש  ת”י 

המיתה של מצרים, שהיו 'מתים ולא מתים', ולא ירדו למצולות 

באופן שלא הרגישו את המתרחש עמם. וזוהי נקמת ה’ שהמצרים 

למרות  יחיד  בלשון  'מת'  נכתב  מדוע  ומובן  בענשם.  הרגישו 

שמדובר על רבים, כי הוא מתפרש בלשון הוה, ולא בלשון עבר.

ישנם מדרשים רבים המתארים את הנקמה הגדולה שזכו ישראל 

בראותם את מצרים מתים18. במדרש דלהלן מצאנו מקור לפירושו 

של ת”י:

כתיב  אין  מתים   – מת  מצרים  את  ישראל  את  וירא 
כאן, אלא מת על שפת הים, מתים ולא מתים, כענין 
מתה”  כי  נפשה  בצאת  ויהי  יח(  לה,  )בראשית  שנאמר 
וכי מתה היתה, והלא כבר נאמר ותקרא שמו בן אוני, 

אלא מתה ולא מתה. )מכילתא(

ַוּיֹוֵרהּו ְיָי ֵעץ ַוַּיְׁשֵלְך ֶאל ַהַּמִים ◆ 
האם מדובר בעץ מסוים שבכוחו להמתיק? או 

שמדובר בנס?

ֵלְך ֶאל  ׁשְ ְצַעק ֶאל ְיָי ַוּיֹוֵרהּו ְיָי ֵעץ ַוּיַ )שמות טו, כה( ַוּיִ
ם  ְוׁשָ ט  ּפָ ּוִמׁשְ ֹחק  לֹו  ם  ׂשָ ם  ׁשָ ִים  ַהּמָ קּו  ְמּתְ ַוּיִ ִים  ַהּמַ

הּו: ִנּסָ

האם מדובר בעץ מסוים שבכוחו להמתיק? או שמדובר 

17. עיין בחזקוני שעמד בזה, וביאר שהכתוב קורא אותם בלשון יחיד דוגמת 'והנה מצרים נוסע אחריהם'. 

18. עיין במכילתא כאן “מפני ארבעה דברים ראו ישראל את מצרים מתים”... עיי”ש. וראה עוד בפרק דר"א שישראל הכירו את נוגשיהם וכפירוש רש"י שפלטן הים על שפתו ויכלו 

להכירם: "ר’ לוי בר סימון אומר ביום הרביעי חנו ישראל על שפת הים מנגד לים, והיו המצריים צפים כנודות על פני המים ויצא רוח צפון והשליך אותם והביא אותם ואמרו אלו 

פלטרין של פרעה ואלו הנוגשים היו מכירין כל אחד ואחד שנ’ וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים" )פדר”א פכ”ב(

בנס? עוד יש לידע אלו חוקים ואלו משפטים נצטוו שם?

האב"ע כותב: "זה העץ לא ידענו מה היה, רק דבר פלא היה, ואילו 

היו המים עומדים, היינו אומרים דרך רפואה היה".

אולם ת"י מפרש באופ"א:

ְוָכַתב  ַאְרִדְפֵני,  ּדְ ִאיַלן ְמִריר  ְיָי  ֵליּה  ְוַאְחַוֵיּה  ְיָי  י ֳקָדם  ְוַצּלֵ
ַמָיא.  ְוִאְתַחּלּון  ַמָיא  ְלגֹוי  ְוָטַלק  יָרא  ְוַיּקִ א  ַרּבָ ָמא  ׁשְ ֲעלֹוי 
א  ים ִאיַקר ַאּבָ ָתא ְוַקּיֵ ּבְ ֵזַרת ׁשַ ִוי ֵליּה ֵמיְמָרא ַדְיָי ּגְ ן ׁשַ ּמָ ּתַ
יַבָיא.  ְלַחּיָ ְדִמְקְנֵסי  ּוְקָנִסין  קֹוֵפי  ּוַמׁשְ ְדָעא  ּפִ ִדיֵני  א  ְוִאּמָ

ִנְסיֹוָנא ֲעִשיְרָיָתא: ן ַנְסָיא ּבְ ְוַתּמָ

]ויתפלל לפני ה’ ויראו ה’ עץ מר של ארדופני, וכתב עליו 
שם  המים,  וימתקו  המים  לתוך  וזרק  והנכבד  הגדול  שם 
שם לו מאמר ה’ חוק השבת ומצות כבוד אב ואם ומשפטי 
פצע וחבורה וקנסות שקונסים לחייבים, ושם נסהו בניסיון 

העשירי[.

לדעת ת”י התחולל כאן נס, העץ שהושלך למים הוא עץ הידוע 

את  ממתיק  הוא  הרי  עליו  כתוב  הגדול  השם  אם  אך  במרירותו, 

המים. זו היתה העצה וההוראה הניסית להשליץ עץ מר אל המים 

כששם ה' חקוק עליו.

וכך איתא במכילתא:
ויורהו ה’ עץ וגו’ - ר’ יהושע אומר זה עץ של ערבה, 
ר’ אלעזר המודעי אומר זה עץ של זית שאין לך עץ 
זה עץ  מר יותר מעץ זית, ר’ יהושע בן קרחה אומר 

הרדופני...)מכילתא בשלח פ”א(

מקצת המצוות שנצטוו במרה

ומשפטים,  בדינים  המלאה  משפטים’  ‘פרשת  בתורה  יש  הנה 

ואולם כבר בפרשת יתרו מתואר שהעם עמד על משה מבוקר עד 

יש  תורה(  מתן  קודם  הגיע  שיתרו  )ולהצד  המשפט.  בדיני  לדונם  ערב 

לידע מנין ידע משה את חוקי המשפט? בת”י מבוארת התשובה, 

שכבר במרה ניתנו משפטי פצע וחבורה ודיני קנסות. וכ"כ רש"י 

)והוא מהגמ' סנהדרין נו:(. 

פרטי  כל  על  נצטוו  לא  שבמרה  להוסיף  יש  השבת'  'חוק  לגבי 

מצוות השבת, ורק אח"כ כשירד להם מן ציוה ה‘ את איסור הוצאה 

– 'אל יצא איש ממקומו ביום השביעי'. ואת הדין של ‘והכינו את 

אשר יביאו‘ ולחם משנה וכו‘.

בתרגום יונתן בפרשת המקושש )במדבר טו, לב( מבואר יתרה מזאת, 
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שאף שידעו בני ישראל את דיני השבת לא ידעו את עונש מחלל 

שמשה  כדי  עצים  קושש  זה  ומטעם  המקושש.  שבא  עד  השבת 

יצטרך לשאול ועל ידי כן ידעו בני ישראל את עונש מחלל השבת.

הּוא ַהֶּלֶחם  ◆ מתי נוצר ה”מן” ומהיכן 
הגיע לבני ישראל?

ֶאל  ִאיׁש  אְמרּו  ַוּיֹ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְראּו  ַוּיִ )שמות טז, טו( 
ה ֲאֵלֶהם  אֶמר ֹמׁשֶ י לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא ַוּיֹ ָאִחיו ָמן הּוא ּכִ

ר ָנַתן ְיָי ָלֶכם ְלָאְכָלה: ֶחם ֲאׁשֶ הּוא ַהּלֶ

“הוא הלחם” מה רצה משה להביע במילה “הוא”?

ְלַחְבֵריּה  ֵאיַנׁש  ְוָאְמִרין  ְמִהין  ּתַ ַוֲהוֹון  ִיְשָרֵאל  ֵני  ּבְ ְוָחמּון 
ה ְלהֹון, הּוא  ַמן הּוא, ֲארּום ָלא ָיְדעּון ַמה הּוא, ַוֲאַמר מׁשֶ
ּוְכדּון  ְמרֹוָמא  ֵמי  ׁשְ ּבִ ירּוָיא  ׁשֵ ִמן  ְלכֹון  ִאְצְטַנע  ּדְ ַלְחָמא 

ְיָהֵביּה ְיָי ְלכֹון ְלֵמיַכל:

]וראו בנ”י והיו תמהים ואמרו איש אל אחיו מה הוא כי 
לא ידעו מה הוא. ואמר משה להם הוא הלחם שנגנז לכם 

מבתחילה בשמי מרום, ועתה נתנו ה’ לכם לאכלה[.

וכמפורש  וידוע,  קיים  מושג  על  להורות  בא  ש”הוא”  מבאר  ת”י 

בין  שבת  בערב  נבראו  דברים  “עשרה  מ”ו(  )פ”ה  באבות  במשנה 

הוא  שהמן  משה  שאמר  וזה  המן,  הוא  מהם  ואחד  השמשות”, 

הלחם “ההוא” - הידוע שנגנז מששת ימי בראשית.

ּוַבֹּבֶקר ָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהָּטל ָסִביב 
ַלַּמֲחֶנה ◆ בני ישראל לא הוצרכו להתכופף 

ללקט את המן 

ֶאת  ַכס  ַוּתְ ָלו  ַהּשְׂ ַעל  ַוּתַ ָבֶעֶרב  ַוְיִהי  יג(  טז,  )שמות 
ֲחֶנה: ל ָסִביב ַלּמַ ְכַבת ַהּטָ ֶקר ָהְיָתה ׁשִ ֲחֶנה ּוַבּבֹ ַהּמַ

לשם מה נועדה 'שכבת הטל' אשר סביב למחנה?

רש"י מבאר שמתחילה ירד טל על הארץ, והמן ירד עליו, וחוזר 

ויורד טל עליו, והרי הוא כמונח בקופסא, וכשהחמה זורחת עולה 

19. )לג, כב כג(.

שכבת הטל העליונה לקראת החמה ונגלה המן.

ת"י מפרש באופ"א:

ִריָתא,  ַמׁשְ ַית  ַוֲחפֹוי  יְסיֹוִנין  ּפִ ּוְסִליקּו  א  ַרְמׁשָ ּבְ ַוֲהָוה 
ָפּתּוִרין  א, ִמיַתְקָנא ֵהי ּכְ ׁשָ א ִמְתַקּדְ ּוְבַצְפָרא ֲהָות ֲאָנַחת ַטּלָ

ִריָתא: ֲחזֹור ֲחזֹור ְלַמׁשְ

היתה  ובקר  ויכסו את המחנה  פסיונין  ויעלו  בערב  ויהי   [
שכבת הטל, מזומן ומוכן כמו שולחנות, סביב למחנה[

מתרגום יונתן עולה פירוש אחר שבלילה היתה יורדת שכבת טל 

ונקפאת בצורה של שולחנות, ובבוקר היתה מתוקנת כשולחנות 

סביב סביב למחנה, ואז עלו העננים והורידו טל ע"ג השולחנות 

הללו. דהיינו שבנ"י לא הוצרכו לשחות ארצה בשביל ללקט את 

המן, אלא המן ירד גם בדרך של כבוד ע"ג שולחנות.

וכך נאמר במכילתא: )מס‘ דויסע ג(:

"כיצד המן יורד לישראל יוצאה רוח צפונית ומכבדת 
ועושהו  בו  מנשבת  והרוח  עולה  והטל  וכו‘,  המדבר 

כמין שולחנות של זהב והמן יורד עליהם".

ִהְנִני ֹעֵמד ְלָפֶניָך ָּׁשם ַעל ַהּצּור ◆ 
האם משה ראה את ה’, הלא נאמר כי לא 

יראני האדם וחי?

ֹחֵרב  ּבְ ם ַעל ַהּצּור  ָ )שמות יז, ו( ִהְנִני ֹעֵמד ְלָפֶניָך ּשׁ
ן  ּכֵ ַעׂש  ַוּיַ ָהָעם  ָתה  ְוׁשָ ַמִים  ּנּו  ִמּמֶ ְוָיְצאּו  ַבּצּור  יָת  ְוִהּכִ

ָרֵאל: ה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיׂשְ ֹמׁשֶ

)כביכול( הקב”ה לפני משה על הצור? הלא  יעמוד  הכיצד 
כבודך”,  את  נא  “הראני  הצור19   בנקרת  בקש  כשמשה 

נאמר לו “כי לא יראני האדם וחי”?

ם ִריְגָלא,  ַאְתָרא ְדֶתֱחֵמי רֹוׁשֶ ן, ּבְ ּמָ ּתַ ָהֲאָנא ָקִאים ֳקָדָמְך 
מֹוי  ִמיֵנּה  ְוִיְפקּון  חּוְטָרְך,  ּבְ ִטיָנר  ּבְ ֵביּה  ְוִתְמֵחי  חֹוֵרב,  ּבְ
ָסֵבי  ֳקָדם  ה  מׁשֶ ֵהיְכֵדין  ְוָעַבד  א.  ַעּמָ ּתּון  ְוִיׁשְ י  ּתֵ ְלִמׁשְ

ִיְשָרֵאל:

]הנני עומד לפניך שם, במקום שתראה רושם רגל, בחורב 
וישתו  לשתיה  מים  ממנו  ויצאו  במטך,  בצור  בו  והכית 

העם. ועשה כן משה לפני סבי ישראל[.
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מן  סלע  לאיזה  לדעת  צריך  היה  רבינו  שמשה  מתבאר  מת”י 

הסלעים לגשת, והקב”ה הבטיחו שיגלה לו ע”י שכביכול “יעמוד 

או  לגלוי שכינה ממש, אלא לעקבות  אין הכוונה  ואולם  לפניו”. 

יראה שם  יהיה  -שמשה  וע”פ מדרש חז”ל, הגילוי  גילוי,  סימני 
רושם של רגל )אדם(.20

ביאור זה נמצא בחז”ל:
מקום  כל  המקום:  לו  אמר   – שם  לפניך  עומד  הנני 
שאתה מוצא רושם רגלי אדם, שם אני לפניך. )מכילתא(

ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק ◆ מהי סיבת בואו של עמלק 
ומאיזה שבט הוא הרג?

ְרִפיִדם: ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ֹבא ֲעָמֵלק ַוּיִ )שמות יז, ח( ַוּיָ

למה הוא בא? ובמי הוא פגע?

על בואו של עמלק בעיתוי זה יש בחז”ל טעמים הרבה, ביניהם 

טעמו של רש”י שלומד מסמיכות הפרשיות, שעמלק בא כתוצאה 

משאלת בני ישראל - “היש ה’ בקרבנו”, וכמשל הילד שנישא על 

כתפי האב.

ת"י מפרש באופ"א:

ֶאֶלף  ַההּוא  ֵליְלָיא  ּבְ ֵוור  ְוׁשַ רֹוָמא,  ּדְ ֵמַאַרע  ֲעָמֵלק  ְוָאָתא 
ֲהָוה ֵביֵני ֵעָשו ּוֵביֵני  ְגַלל ַמּצּוָתא ּדַ ית ְמָאה ִמיִלין ּוִמן ּבִ ְוׁשִ
ְרִפיִדים. ַוֲהָוה ְנִסיב  ח ְקָרָבא ִעם ִיְשָרֵאל ּבִ ַיֲעקב, ָאָתא ְוַאּגַ
יל ַיְתהֹון ִמן  ָלא ֲהָוה ֲעָנָנא ְמַקּבִ ן ּדְ ֵבית ּדָ ְוָקִטיל ּגּוְבִרין ִמּדְ

ְגַלל ּפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ִדי ֵביֵניהֹון: ּבִ

ושש  אלף  ההוא  בלילה  וקפץ  הנגב,  מארץ  עמלק  ]ויבא 
מאות מיל בגלל המריבה שהיתה בין עשיו ובין יעקב בא, 
וילחם עם ישראל ברפידים, והיה לוקח והורג אנשים מבית 

דן שלא היה הענן מקבל אותם מפני הע”ז אשר ביניהם[

ת”י מתרגם את הסיבה השורשית הנעוצה במריבה ההיסטורית 

בין עשיו ליעקב, עסק הבכורה והברכות. עמלק שהוא מזרעו של 

עשיו בא לנקום נקמת זקנו עשיו.

‘אחזו  הפסוק  על  טו(  )ב,  שה”ש  בתרגום  מבואר  האלה  וכדברים 

שעברו  “שאחר  כרמים’.  מחבלים  קטנים  שועלים  שועלים,  לנו 

בני ישראל את הים, התרעמו על המים, ובא עליהם עמלק הרשע 

20. ויש בדבר פירושים רבים מדוע דווקא רושם זה. עיין יחזקאל א, כו “דמות כמראה אדם”.

21. פסלו של מיכה – עיין בתרגום על שיה,”ש ב, טו(

שנטר להם שנאה, על עסק הבכורה והברכות שלקח יעקב אבינו 

מעשיו”.

סיבת  היתה  שזו  ו(  )ג,  אסתר  מגילת  על  בתרגום  מבואר  גם  וכך 

שנאתו של המן, ומחמת זה רצה להשמיד להרוג ולאבד את כל 

היהודים. והרחבנו בזה באריכות בגליון פרשת 'ויקרא - זכור'.

כדברי ת"י מבואר במדרש:

מה ראה עמלק לבוא להילחם עם ישראל? כדי לנקום 
עשיו  וישטום  כז(  )בראשית  דכתיב  זקנו,  עשיו  נקמת 
את יעקב, אליפז היה בכור עשיו וצוהו להתגרות עם 
בני יעקב, ולפי שנתגדל עם  איוב וחבריו לא נלחם 

בהם )לקח טוב. וע”ע בתרגום שיה”ש ב, טו(

עוד מבואר בת"י שעמלק תפס את אלו שלא היו מוגנים מהענן כי 

נפלטו ממנו מחמת חטאם, “ויזנב בך כל הנחשלים אחריך” )דברים 

כה( והם המצורעים והערב רב כמבואר שם. ת”י מוסיף שנחשלים 

אלו היו שבט דן שהיו עובדי ע”ז21 ואותם הרג עמלק.

מהענן  שנפלטו  דן  שבט  בני  את  תפס  שעמלק  בדבריו  ומבואר 

מבואר  טו(  )ב,  שה”ש  בתרגום  והנה  זרה.  עבודה  חטא  מחמת 

שהעבודה זרה שהיתה בידי שבט דן, היא פסלו של מיכה, ומחמת 

בזכות  ונצלו  להיחבל,  שעה  באותה  ישראל  בית  התחייבו  זה 

צדיקי הדור ההוא.

שבט  של  זה  ע”ז  חטא  בין  קושר  מקומות  בכמה  יונתן  בתרגום 

'ויקרא  דן לצרות שבאו עליהם, ראה הרחבה בזה בגליון פרשת 

זכור'.

דברים אלו נמצאים בחז”ל:
שהיה  מי  כל  אומר  יהודה  ר’   - כל הנחשלים אחריך 
מחוץ  ניצול  היה  המקום  מדרכי  )נימוח  ניצול  היה  נימוח 
לענן(, ר’ נחמן אומר כל שהיה הענן פולטו היה ניצול, 

כולם  שהיו  הענן  שפלטן  דן  של  שבטו  אמרין  ורבנן 
עובדי ע”ז. )ילקו”ש פרשת כי תצא פרק כה(

ִויֵדי ֹמֶׁשה ְּכֵבִדים ◆ מדוע כבדו ידיו של 
משה?

ימּו  ׂשִ ְקחּו ֶאֶבן ַוּיָ ֵבִדים ַוּיִ ה ּכְ )שמות יז, יב( ִויֵדי ֹמׁשֶ
ה ֶאָחד  ְמכּו ְבָיָדיו ִמּזֶ ב ָעֶליָה ְוַאֲהֹרן ְוחּור ּתָ ׁשֶ יו ַוּיֵ ַתְחּתָ

ֶמׁש: ָ א ַהּשׁ ה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ּבֹ ּוִמּזֶ

מדוע כבדו ידיו של משה?
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שנתעצל במצוה ומינה אחר תחתיו, נתייקרו  רש"י פירש בשביל 

לנו  בחר  ליהושע  שאמר  שמשום  במכילתא  איתא  וכך  ידיו. 

אנשים וצא הלחם בעמלק, ולא אמר בחר לי אנשים ואצא בעצמי 

להילחם בעמלק, כבדו ידיו. )מכילתא דרבי ישמעאל בשלח פ"א(

ת"י מפרש באופ"א:

ב ְקָרָבא ִלְמַחר ְוָלא  ִעּכַ ְגַלל ּדְ ה ֲהוֹו ַיְקִרין, ִמן ּבִ ִוידֹוי ְדמׁשֶ
ָיִכיל  ֲהָוה  ְוָלא  ְדִיְשָרֵאל,  ְלפּוְרָקָנא  ַההּוא  יֹוָמא  ּבְ ַרז  ִאְזּדְ
ְנִסיבּו  יּה,  ַנְפׁשֵ ְלִסּגּוֵפי  ָצֵבי  ֲהָוה  ּדַ ּוִמן  ְצלֹוי,  ּבִ ְלִמיְזַקְפהֹון 
ְמַסֲעִדין  ְוחּור  ְוַאֲהרן  ּה,  ִעיַלּוָ ִויֵתיב  חֹותֹוי  ּתְ יּו  ּוִ ְוׁשַ ַאְבָנא 
ֵהיְמנּוָתא  ִריַסן ּבְ ָאה ְידֹוי ּפְ א ָחד ְוַהּוָ א ָחד ּוִמּכָ ִלידֹוי ִמיּכָ

א: ְמׁשָ ְצלֹו ְוצֹוָמא, ַעד ִמְטמֹוַע ׁשִ ּבִ

]וידי משה היו כבדים בגלל שעיכב המלחמה למחר ולא 
יכול  היה  ולא  ישראל,  של  לתשועתם  ההוא  ביום  הזדרז 
נפשו,  את  לסגף  חפץ  שהיה  ומשום  בתפילה,  להרימם 
תמכו  וחור  ואהרן  עליה,  וישב  תחתיו  ושמו  אבן  לקחו 
ידיו פרוסים באמונה  והיו  בידיו מכאן אחד ומכאן אחד, 

בתפילה וצום עד שקיעת השמש[.

בניגוד לרש”י שמפרש בדרך שמובאת במכילתא דרבי ישמעאל, 

ת”י מפרש בדרך שמובאת במכילתא דרשב”י וכדלהלן:

בחר לנו אנשים - ר’ אלעזר המודעי אומר מכאן שאין 
מרשלין לדבר מצוה, שאילו אמר משה ליהושע בחר 
אמר  אלא  ההוא,  צער  לידי  בא  לא  מיד  אנשים  לי 

למחר... )מכילתא דרשב”י יז(

22. עיין בתרגום ירושלמי על פסוק זה שהוסיף בתרגומו נקודה מעניינת: ששבועה יצאה מתחת כסא הכבוד שעתיד לשבת על כס המלכות של בני ישראל שאול בר קיש, והוא יערוך 

מלחמות עם עמלק ויהרוג אותם, ומה שישאר מהם יהרגו מרדכי ואסתר.

23. ששיסף את אגג מלך עמלק.

ִמְלָחָמה ַלְיָי ַּבֲעָמֵלק ִמֹּדר ֹּדר ◆ האם 
‘דור הוא הגדרת זמן? ועד מתי מלחמה זו?

ַלְיָי  ִמְלָחָמה  ָיּה  ס  ּכֵ ַעל  ָיד  י  ּכִ אֶמר  ַוּיֹ יז, טו(  )שמות 
ר: ר ּדֹ ֲעָמֵלק ִמּדֹ ּבַ

מהו מדור דור? האם זוהי הגדרת זמן? ועד מתי מלחמה 
זו - הלא הפסוק מציין רק את זמן ההתחלה?

הּוא  ּדְ ְיָקֵריּה,  כּוְרֵסיּה  ּבְ ַדְיָי  ֵמיְמָרא  ים  ַקּיֵ ֲארּום  ַוֲאַמר 
יֵצי ַיְתהֹון ִלְתָלֵתי  ְדֵבית ֲעָמֵלק, ִויׁשֵ יַח ְקָרָבא ּבִ ֵמיְמֵריּה ַיּגִ ּבְ
ָרא  ּוִמּדָ יָחא  ִדְמׁשִ ָרא  ּוִמּדָ ֵדין  ְדַעְלָמא  ָרא  ִמּדָ ָדַרָיא, 

ְדַעְלָמא ְדָאֵתי:

במאמרו  הוא  כי  כבודו,  בכסא  ה’  מאמר  נשבע  כי  ]ואמר, 
מדור  דורות,  לשלשה  אותם  וישמיד  עמלק,  בבית  ילחם 

העולם הזה, ומדור המשיח, ומדור העולם הבא[.

המלחמה של הקב”ה בעמלק היא השמדתו של עמלק ע”י הקב”ה, 

והזמן אינו מקביל לזמנים שלנו כי העולמות אינם העולם שלנו, 

עליונים.  מושגים  עפ”י  אלא  שלנו,  במושגים  הכוונה  אין  ודור 

ולכן אף שמלחמה זו היא “רק” לשלושה דורות, בכל זאת עמלק 

יושמד בה מהעוה”ז, מדורו של משיח, ומהעוה”ב22.

מובאים  הדברים  ששם  אלא  בחז”ל  מצאנו  ת”י  של  כדבריו 

כמחלוקת ולא כדעה אחת:

מדור דור – רבי יהושע אומר מדור - אלו חיי העולם 
הזה. דור – אלו חיי העולם הבא. ר’ אלעזר המודעי 
ר’  שמואל23.  של  ומדורו  משה  של  מדורו  אומר 
דורות,  אליעזר אומר מדורו של משיח שהם שלושה 
ומנין לדורו של משיח שהם שלושה דורות? שנאמר 
)תהילים עב, ה( “ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים”. 
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