
 תשפ"ב בא פרשת 

 4מתוך    1עמ'  

 

   ת ירו ח  י ה  פ  על    –   ת ירו ח  יאה ל  יצ 

נלךבדברינו    מים ראשונים:  ימים  פי החירות    דרך שלושת  לנושא  נדרשנו  כבר  "היום    םקשר עה  שלבבשבת שעברה, 

מדרש בלא  האפשר לבית    אי "כבר אמרו חכמים    ,ואם כפלנו ושלשנו  ,הפעם נחזור ונרחיב בנושאהרביעי" ליציאת מצרים.  

 1(.הג  ראש השנה  ירושלמי  )דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר  : "ואמרו  והוסיפו (  חגיגה ג ע"אחידוש" ) 

 וב.חירות בפי החירות לדון בה שוב ושוראויה פרשה עלומה זו של יציאה ל

אֹמר: ר ה' ֶאל ֹמֶשה ל  ב  ד  י  ֹפן נ    ו  ל צ  ע  י ב  נ  פ  ָים ל  ין ה  ֹדל וב  ג  ין מ  יֹרת ב  ח  י ה  י פ  נ  פ  י ֲחנו ל  בו ו  ָישֻׁ ל ו  ָרא  ש  י י  נ  ר ֶאל ב  ב  חו  ד  כ 
ֲחנו  ָיםת  ל ה   2.(ב- יד א  )שמות: ע 

 מונומנט פי החירות – מסכתא דויהי פרשה אשלח מעאל בש ימכילתא דרבי 

בְויָ " ְָוַיֲחנּוָלָ שֻׁ ָינָ פְָּו יֹרתָָיָפ  ָידָב(ָָָ"ַהח  ָָדודיותָולאָהיוָתרוטוָתלאָהיוָמשופעותָאלאָגָָָ?מהָהיוָחירותָהללוָָ-ָָ)שמות

תָָניםָהיוָלהםָלפותחומעשהָאדםָאלאָמעשהָשמיםָועָיאלאָמוקפותָולאָהיוָעגולותָאלאָמרובעותָולאָהיוָָ

חירותןָשלָמצרייםָָָָקוםתָאלאָמרוחיפיָהחירותָאיןָָחר:ָָ...ָדברָאָָאליעזרקיבהָהיוָדבריָר'ָָזכרָוכמיןָנָָמיןכ

ָָָתאָָָהערפלָָתוָנכסמָָָירעָָןָביָומר:ָ"ָאנשָָ,נקראתָפיתוםָָמקוםָאיטליןָמקוםָעבודהָזרהָשלהם.ָלשעברָהיתָה

3ָָ.יהובדלָעָיאָמאחרָתהחירותָשָהָחזרוָלהםָלהקראתָפָיָ(איָאָָתָומש)ָ"ססָמערָתאוָָםותיפ

 צפוןבעל  –מכילתא שם ההמשך 

אתָהכסףָואתָהזהבָָָָףסיָושםָכנס4ָָָָָ,תפארתםָשםָהיתהָמיומסָשלהםשםָהיתהָגדולתןָשלָמצרייםָשםָהיתהָָ

5ָ.)בראשיתָמזָיד(ָ"ָיוסףָאתָכלָהכסףָוגו'ָָוילקטאמר:ָ"שנ

משגיאָָ:ָ"הואָאומרָליָוועָָ,בשבילָלפתותָלבןָשלָמצריםָ,לפניָבעלָצפון,ָבעלָצפוןָנשתיירָמכלָהייראותָשלהן

7ָותָלבןָשלָמצריםָ.תהים,ָבשבילָלָפָ:ָנכחוָתחנוָעל6)איובָיבָכח(ָ"ָלגויםָויאבדםָוגו'

 
 ט ע"א(.  השונה מאה ואחת )עפ"י חגיגה פעמים לאשונה מדרשו מ: אינו דומה המדרש מים  ואנו נוסיף 1
,  חילו הרודפים אחרי בני ישראל ומשיגים אותם מספר פסוקים בהמשך הפרק בתיאור פרעה ומיקום פי החירות  וחוזרת התורה על    2

ם ַאֲחֵריֶהם וַ ככתוב בפסוק ט שם: " ְצַריִּ ְרְדפּו מִּ יגּו אֹוָתם ֹחנִּ ַויִּ ְפנֵ ס ֶרֶכב ַפְר סּוים ַעל ַהָים ָכל ַישִּ יֹרת לִּ י ַהחִּ י ַבַעל  ֹעה ּוָפָרָשיו ְוֵחילֹו ַעל פִּ
יֹרת ֲאֶשר  : "זלג    , במדברפרשת מסעי ב  ני ישראל במדברב  מסעיתיאור  ב מקומות אלה נזכרים גם  ".  ְצֹפן י ַהחִּ ְסעּו ֵמֵאָתם ַוָיָשב ַעל פִּ ַויִּ
גְ ְפֵני ַבַעל ְצפֹון וַ ַעל  ְפֵני מִּ יֹרת ַוַיַעְברּוובפסוק ח שם: " ". ֹדלַיֲחנּו לִּ ְפֵני ַהחִּ ְסעּו מִּ ְדָבָרה  ַויִּ     וכו' ".  ְבתֹוְך ַהָים ַהמִּ

בספרי דברים פרשת עקב פיסקא  )  מכילתא דרבי ישמעאל יתרו מסכתא דבחדש פרשה ו  וארעובדיה"  "מאחרת ל הביטוי  על משמעות    3
  אחרים, אלהים  ...    אלהים אחרים, שהם עושין את עובדיהם אחרים...    ם מאחרין את הטובה מלבוא לעולםשה  -  אלהים אחרים(: "מג

אך החשוב לעניינינו הוא מה    .")ישעיה מו ז(  שיענותו לא יויענה מצרו ולא  אף יצעק אליהוא אומר:  ם. וכן  לעובדיהשהם אחרים  
במפרשים. למה בני ישראל משנים את כיוון נסיעתם    וכן הוא  במדרש להלןכפי שמצוי  "  אחוריהם"חזרו ל  - פשר "וישובו ויחנו"?  

  שבני ישראל בנו ערי המסכנות  כאן, היא אחת מפיתום  רים אחרי שכבר יצאו ממנה? ומה פשר אזכור  ולכאורה חוזרים לגבול מצ
 זה? המה בני ישראל חוזרים למקום ? ללפרעה בעבודת פרך

   .May Dayהביטוי משערים נשתלשל וממנו   הים. נעשה דווקא על ידה ם חג לאל שהימיומס הוא יו  4
 ה "הקבאמר    .ל כאן נתקיים ואחרי כן יצאו ברכוש גדו  -וישובו ויחנו לפני פי החירות  : "רמז רל  ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלחראו    5

כנפי    :שנאמר  ,היה נתון בבעל צפון וכשחזרו נטלוהו  חזרו לאחוריהם, שכל כסף וזהב שכנס יוסףי  ?טחה שהבטחתי לוזו היא הב
  . הורה כי רק עבודה זרה זו נשארה כדי להטעותן   ,בעל צפון   על פני  ובאומרולג ד: "כלי יקר במדבר  ו גם פירוש  רא".  יונה נחפה בכסף

כלי יקר    בפירושגם    ךכ  ."יאתה ויאמרו שלכך נשארה בשביל ממונם שלקחו שלא כדיןכי היא היתה ממונה על הזהב אשר מצפון  
צפון שיאמרו קשה על כן נשאר בעל    ,טלו ישראל ממונם ט נאבל הממון חשב פרעה שלא בצדק ולא במשפ: "יד בת  בפרשתנו שמו

היא  א בעל צפון,  וה פרעה טועה לחשוב שהסיבה שבני ישראל חזרו לפי החירות  .  "יראתם ויתבע מן ישראל ממונם שהשאילום
ים  תתקיחזרו לשם על מנת ש בני ישראל  צרים, אך  מהמ  זירו את מה שלקחושל אוצרות מצרים ושם יח  משום שהוא הממונה והכונס

שמות יד ב  )שעפ"י פירוש בכור שור    מהמעט ששאלו משכיניהם המצריםלא    –ברכוש גדול"    ההבטחה לאברהם: "ואחרי כן יצאו
שוב לנושא  שנגררנו    שיוסף הוא שכנס לשם. נראה  , אלא מאוצרות ממלכת מצריםלהחזיר לשכניהם המצריים(בני ישראל  בקשו  

 "וינצלו את מצרים". נחזור לנושא החירות. 
  ? להציל ישראל מיד מצרים במכה ראשונהב"ה  היה הק  וכי לאטו י לגבי כל מכות מצרים: "רבה    ותשמק זה גם בראו אזכור מוטיב/פסו  6

להעצים את נפילתו. ראו  שעלה לגדולה על מנת  ה ז ב לגבי המן". וכך גם באסתר רבמשגיא לגוים ויאבדם: אלא לקיים מה שנאמר
 . "כל המיצר לישראל נעשה ראש - כתיב: היו צריה לראש וגו'"ב: " ו ענגיטין בגמרא מוטיב דומה 

כיון שראה פרעה   . ורענות לבא עליווא הקריב את הפ ופרעה הקריב, ה: "מסכתא דויהי פרשה ב  - רבי ישמעאל בשלח  מכילתא דוב  7
התחיל מזבח ומקטר    . לאבדם במים ובעל צפון הסכים על גזרתי  אני חשבתי   .בעל צפון הסכים על גזרתי   :אמר  ,ארו בעל צפוןשנש

שמות יב  מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי  וב  ."הקריב לזבח ולקטר  -  הקריב ופרעה    :לכך נאמר  .תחוה לעבודה זרה שלו משומנסך ו 
ייישפטי  אעשה  ריםובכל אלהי מצר:  כן הוא אומכט: " נגעה בו   ,היה  ריםל צפון בכלל אלהי מצוהלא בע  -  ם אני  מפני מה לא 

ויכסו  ר?  באחרונה מה הוא אומאבל  ...  צפון שלא נגעה בו פורענות    בעל  קשה  : ריםשיהוא אומ  ריםכדי לפתות לבן של מצ  ?פורענות
לפני בעל צפון.  יד ב: "שמות  ה )בובר(  אגד  מדרש". ובקו יא( מלמד אף בעל צפון נתכתת  לים)תה  ראחד מהם לא נות  מים צריהם

להתיכה, כדי    ה"הקבלפי שלא רצה  תכה,  לפי שכל ע"ז שבמצרים ניתכת, ואותה ע"ז לא ני  ?, ולמה הונח באותו מקוםבודה זרהע

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a9%d7%9c%d7%a9%d7%aa-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%9a1


 תשפ"ב בא פרשת 

 4מתוך    2עמ'  

 

 יראתם הוא מפלתם מקום  –יד ט פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות 

8ָלָפיָהחירותָלפניָבעלָצפון.ָמקוםָיראתםָשלָמצריםָשםָהיתהָמפלתםָ:סָרכבָפרעהָופרשיוָוחילוָעכלָסו

 בו אין עבד יכול לברוח ממצרים במקום   – שלח פרק יד פסוק במות פרשת ב זרא ש אבן ע

,ָוהואָשםָמקום.ָלפניָבעלָָעבורָשהפהָבפניםח(,ָונקראָכןָָבָָלָגָָבָר)במדָָ"פניָהחירותָ"פיָהחירותָהואָהנקראָָ

ממצריםָָָָלותָצורותָנחושת,ָוזהוָבעלָצפוןָשלאָיוכלָעבדָלברוָחצפון.ָאמרו,ָכיָחרטומיָמצריםָעשוָבדברָהמז

9ָָָ."כיָברחָהעם"ָ:צורה,ָובעבורָזהָכתובלעבורָה

 מלחמת החירות בפי החירות –המשך המכילתא שם 

דָָיוםָחמישיָנסעוָממצריםָובאוָעלפניָפיָהחירות.ָָכותָומסכותָלאיתםָומאיתםָָסעוָבניָישראלָמרעמססָלסנ

ָָָָ.רעמסס ובשבת ששיָ שםוביוםָ התָחָָ.שבתוָ לנסיעתןָ רביעיָ שהואָ בשבתָ ָָילובאחדָ ָָיו כליהםָָשראל מתקניןָ

דרךָָאמר:ָ"שנָָ,יםלמצרלחזורָָכםָָשל12ָָהגיעהָפרותזימיָהָָ:11אמרוָלהםָהאקטוריָן10ָָָ.יעיןָבהמתםָלצאתומצ

ישראלָָאוָבניָָהפסחָיצממחרתָָאמר:ָ"שנָָ,ברשותָפרעהָיצאנוָָ,אמרוָלהםָישראלָוכשיצאנו13ָָ"ָ.ָםשתָימישל

מהםָָישראלָהכוָָָָעמדוָעליהםָָ.מלכותָָדבריםָָייסופכםָלקָָ,רוציןָולאָרוציןָָ:קטוריןלהםָהארוָָאמ14ָָ"ָ.בידָרמה

15ָרעהָ.פָלָדוגיוה)האקטורין(ָהלכוָָ.פצעוָמהםָהרגוָמהם

 
תה במטרה  בני ישראל לחנייה לפני בעל צפון הייה של  חזרה".  ר פרעה בעל צפון הסכים על גזירתי, ולא הניח ללכת בני ישראל יאמש

בפרשת בא. עוד על    המכה האחת עשרהאת השפטים באלוהי מצרים, נושא לו הקדשנו את הדף   להטעות את פרעה ולהשלים שם
בפסוק ג מסביר הכתוב את שינוי דעתו של פרעה במה שנראה בעיניו  יד ה: "רש"ר הירש שמות  ו פירוש  , רא צפוןחזרה זו לבעל  

הוגד לפרעה שהעם ברח מעוצמתו של בעל    ופירוש הדברים כך הוא:...    ה שנחסמה דרכו אל החירותכמצב הייאוש של העם בשע
ת תבוסתה של האלוהות שהנחתה  בהלה. בכך הכיר פרעה א רץ בבר והחזיר אותו לאצפון, אשר מנע ממנו באימיו את הכניסה למד

ן זו נכפתה עליו מכוח אמונתו בגבורתה האיתנה  את ישראל עד כה. עתה התחרט על החלטתו לשחרר את העם מכל עבדותו, שכ
 ".  ה אלוהות, ועתה ראה את ההחלטה כנחפזתשל אות

ומזהיר את משה    בוטח פרעה בבעל צפון  אחר מכת ברד הקשה,, גם כשהוא כבר מסכים לכאורה לשלח את העם לעוד במצרים   8
מדרש ". אבל  כוכב אחד יש ששמו רעהבשמות י י: "  ון רש"יניתנו ל"רעה" זו כגהסברים שונים  ואהרון: "ראו כי רעה נגד פניכם".  

לי להבריח את  רעה אתם רוצים לעשות    -  ראו כי רעה נגד פניכם אליל בעל צפון: "  הרעה היאמפרש שי י  שכל טוב )בובר( שמות  
ה בעל צפון, אמר להם נגד ו כי רעה נגד פניכם, ז ארובשמות י כ: ",  מד לנגד פניכם ואינו מניחכם ישראל מארצי, אלא שבעל צפון עו 

עת ים  ו מכות מצרים בקרימ לפני בעל צפון הושל". באים המדרשים לעיל ומבארים שאדרבא,  דרכיכם טעותי עומד ותהי ידו עליכם
יבוא  כלפי בני ישראל  .  קריעת ים סוףוב  כל זה כלפי פרעהאבל    יל גדול ששמר על גבול הים של מצרים.ו אלסוף שם הושמד אות 

 . יחשוףמצניע והמדרש שהמקרא  אירוע - עוד לפני קריעת היםעל פי החירות ולפני בעל צפון אחר   םמקדי  אירוע
עד עכשיו לא    -  אלהיםגדול ה' מכל העתה ידעתי כי  בפרשת יתרו על דברי יתרו: "מכילתא דרבי ישמעאל  קדמו לאבן עזרא מדרש    9

ים שהיתה סוגרת ומסוגרת, ועכשיו הוציא ששים ריבוא  רוח ממצרלה לא היה עבד יכול לבימתח  :אמר  .הודה לו בדבר כי גדול ה' 
גדול ה'ב כי  זו.  ני אדם ממצרים, לכך נאמר  "פי    ", וכן רש"י בשמות יח ט שמצטט דרשה  אבל נראה שלאבן עזרא שמחבר את 

נומנט גדול שעומד ם, לאותו מות" עם "פני החירות", שמורה זכות הראשונים על ייחוס אי היכולת של עבד לברוח ממצרי החירו
ים  הם שני סלעים גבוהפיתום ")עפ"י רש"י  ות", הוא "בעל צפון".  "פי או פני החיר  הוא "פיתום", הואבגבולה המזרחי של מצרים,  

לשם שבו בני ישראל אחרי שלושה הימים הראשונים לגאולתם, אל אותו פסל אימתני  "(.  םוזקופים, והגיא שביניהם קרוי פי הסלעי
יאת  זו הייתה קר  , אל אותו "פיתום" שהם בנו בסבלותם.על כל היוצא והבא בגבול מצריםומשגיח    ריחה ממצרים שלא מאפשר ב

 . ים שלהלןכמדרששם יצאו לחירות  .על פרעה   ,ם לונאמנישל משה ובני ישראל הדולה התיגר הג
ראו  חשבון הימים האלה  ועל  .  ה פנימ  ים אך לא הלאה. חזרו לפי החירות לגבול מצרהיינו להמשיך במסע ולא לחזור הלאה למצרים  10

 יד ה. ות בן אשר שמבחיי  רבישל יום ולילה בפירוש מפורט , ובפירוש   פרק ה גם בסדר עולם רבה
 וש המלך(. מיונית. שומרים )במיוחד על עבדים ורכ  – (actor)רין אקטו 11
 וונית. ן, יום המועד. מיזמ –פרותיזמיא  12
לבני    האקטורין  ריאלא המשך דב  ,רארשן שמחבר את המדרש למקברי הדלה דאין אבמדרש.  הרגיל  מר"  "שנא"שנאמר" זה שונה מ  13

ים ֵנלֵ "  :לפרעה אמרתםתם א נו כמו ש. "שנאמר" הייישראל )למשה ואהרון(  .  דברתם אמת א, ועכשיו מתברר של"ךְ ֶדֶרְך ְשֹלֶשת ָימִּ
דיין  בל עא  ,"ים יצאנו מרשות פרעהרממצ  אמרו להן: כיון שיצאנותר: "יו תא דרבי שמעון מדויקת  נראה שכאן המקבילה במכיל  14

"ביד רמה" זמן. סוף דבר שבני ישראל יצאו  ה  שינה דעתו כלהוא הרי    , אךנאמר לפרעה מה שנאמר...    ד רמה"חשוב גם הפסוק "בי
כי כאשר עשו כן בני  ... דרך הפשט  עלו  ...  -ויוגד למלך מצרים כי ברח העם : "היד רמב"ן שמות פרשת ראו שותו. ובלי לקבל את ר

יוצאים ביד רמהבו...  מצרים  ראל ושבו וחנו לפני פי החירות לפני בעל צפון הוגד זה למלך  יש ו, שעשני ישראל  נס  ו להם דגל 
זה    רות, לא כעבדים העתידים לשוב לעבודתם, וכלנגאלים מעבדות לחילהתנוסס, ויוצאים בשמחה ובשירים בתוף ובכנור כדמות ה

 ."א פרעה יראה דגל שלכםווכשיב  - נכחו נכח פי החירות תחנו על הים : "ביד  שמות חזקוני במפרש ". כך גם הוגד לו
 עהכיצד האקטורין חוזרים ומספרים לפר   יש המשךשם  .  למלך מצרים כי ברח העם"  "ויוגדה:  יד  ב"י  דרשתא  מכילראו דרשה זו גם ב  15

י בהערה  זקונחכרמב"ן ו הניפו דגליםלא עוד, אלא שו .ברחשעת כעברים, מתברר ה לעבודת אלוהישהעם שיצא ביד רמה ובתואנה 
 בפרשת במדבר.   ואיש על דגל דברינו. ראה בתחילת ספר במדבר  בגאון ! אותם דגלים שיונפו אח"כהקודמת

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%aa-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%99%d7%a9-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%92%d7%9c%d7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%99%d7%a9-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%92%d7%9c%d7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%99%d7%a9-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%92%d7%9c%d7%95
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ריָאמונהָשבישראלָתולשיןָשעריהןָָקעהָקרןָלחזורָהתחילוָמחוסןָשתכיו16ָָ.כםמשהָחזרוָלאחרָילהםָָמרָָא

וישובוָויחנוָלפניָָ"ָָ:רלפיכךָנאמָָ,וריןשאתםָבניָחאמרָליָָגבורהָנעדָשאמרָלהםָמשהָמפיָהָָ,בגדיהםומקרעיןָָ

17ָ."ביןָמגדולָוביןָהיםָרוָתפיָהחי

א   י ֲאֶשר ר  יום כ  ת ה' ֲאֶשר י ֲעֶשה ָלֶכם ה  שוע  או ֶאת י  בו ור  י צ  ת  יָראו ה  ל ת  יֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ָהָעם א  ם  יתֶ ו  י  ר  צ  ם ֶאת מ 

ד עוָלם: ֹאָתם עוד ע  ר  פו ל  יום לֹא ֹתס  ם ה  ָלח  ֶתם ת  לָ  ה' י  א  שון:ֶכם ו   18. יד(- )שמות יד יג ֲחר 

 ת ירּוח  ירות הפך לפי ה  ח  ה  פי  – חזקוני שמות פרשת בשלח פרק יד פסוק ב

ולאָיכלו19ָָָָָ.וריןתָעלָשםָשנעשוָשםָבניָחש"יָהואָפיתוםָועכשיוָנקראָפיָהחירֹוָרפירשָָָָ–ָָָ"תולפניָפיָהחיר"

מצריםָכלָעבדָשהיהָבורחָמרבוָָשלָָש:ָכךָהיהָמנהגםָָמצריםָלהרהרָעלָחירותםָשלָישראלָכדאיתאָבמדר

20ָכיוןָשמגיעָעלָפיָהחירותָהואָפיתום,ָמידָנעשהָבןָחורין.

 לפי החירותהשיבה   סיכום:  – חיי שמות פרשת בשלח פרק יד פסוק ברבינו ב

פיָהחירות" לפניָ ויחנוָ צו"וישובוָ כלפיָָהָ"הקבהָָ.ָ פיָהחירותָָשישובוָלאחוריהםָ לפניָ ָָפיתוםָ,,ָהואָָמצריםָ

21ָונקראָחירותָלפיָששםָנעשוָישראלָבניָחורין.

 מחירות לחרות - משנה במסכת אבות פרק ו 

רּותַָעלַָהלֹֻׁחָת" יםָהּואָח  ְכַתבֱָאֹלה  בָמ  ְכת  שאיןָלךָבןָחוריןָָָָ,תירּותָאלאָחָ רּואלָתקראָחָ ָָ-"ָ)שמותָלבָטז(ְָָוַהמ 

22ָ.אלאָמיָשעוסקָבתלמודָתורה

 
, להמשיך  מעלות חזרה לדרך אל המדבר  180ב  ע הלאה לתוך מצרים. הגיעו עד פי החירות ועכשיו שו נראה שהכוונה להפסיק במס   16

   כך התקוממו מחוסרי האמונה.ועל   היציאה והריחוק ממצרים.במסע 
גם את הערב    סרי האמנה בישראללאקטורין ולמחו  פיםצר( שמינו פרשנים )חזקוניראבפרשה זו    תםאיעלה    ב רבער גם  ובדברינו    17

ים ועכשיו  לבני ישראל ביציאת מצרשנספח  האספסוף  תיאור מפורט של    361ד  זנשטיין( משה עמואוצר מדרשים )איי בגם  ראו    רב.
  שה עמהם מלחמה עם יחזרו ישראל מוטב ואם לאו נה יחד מחר אימועתה נשכ  דבר,לשת ימים נלך במלא משה אמר דרך שען: "הטו
יהרגו בהם הריגה גדולה והנשארים , ויקומו ישראל ועשו להם מלחמה  :ישראלאמר משה ל  .ם באדוניכםבגדת   :אמרו להם לישראל  ...

חזרו בני ישראל    ."עד עולם ודו לראותם עוסיפ' עוז לנו לא תה  :הם משהל  רמאומסיים שם: "".  רח העם לפרעה ויגידו לו כי ב  הלכו
  משה  ים את הצעד הבא עםש אם הם עו  החליטל  םהיו צריכי  יאת מצריםצי רביעי להיום  בעל פי החירות לאחר שלושת הימים.  וחנו  

  ' ף עיניים אל' רה עם אדיר של עבודה זהנומנט ומהליד  – ? "על פי החירות"חליטוי . ואיפהרים ושת הימים למצלחרי שאו חוזרים א
דה זרה  ואותה עב ל צפון"  בע"הוא      -. "על פי החירות"  ועל כל הבא בגבולה  ממנה  וחלברה  מנסאו    ממצריםיוצא  שפוקחות על כל ה

בנו בעבודת  בני ישראל  ם" שהוא גם "פיתו  .ב פרעה פעם נוספת ללהקשות    נת כל אלילי מצרים ונשארה על מ"שלא הותכה" יחד עם  
 פרך למצרים. 

ְשָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְגֹדָלה ֲאֶשר ָעָשה העליה נאמר: "ם סוף,  במרכזה של פרשת השבוע היא שבת שירה עומדת קריעת י  18 ם  ַוַיְרא יִּ ְצַריִּ ' ְבמִּ
י יְראּו ָהָעם ֶאת ה' ַוַיֲאמִּ אבל המקרא רומז  התשועה הגדולה, היד החזקה, תבוא מפי הגבורה.  " )שמות יד לא(.  נּו ַבה' ּוְבֹמֶשה ַעְבדוֹ ַויִּ

ורם  לצאת בראש מחור בחירות, אלא להיות גם מוכן להילחם עליה.  בל' של עם שצריך לא רק  והמדרש חושף את 'היד המקדימה
"דרך שלושת  שעבורם  ועדיין "עבדי פרעה"  שברוחם הם    תפי הפעולה עם פרעהשמדיים וי היפימרוקיע את כל  הלובהנפת דגל ו

של מאבק ר  חימות גם  יש לחיר  .תית לחירותי מציאה איא  אבל ל  ,ו'הרפתקה קטנה'מהשעבוד    פסק מסע קצר של  הוא    ימים נלך"
שלבית )שלא  -הייתה דו םיציאת מצרי . ופחות לפרעהלעם ישראל פנימה יותר שמכוון  נלך" זה סוד "שלושת הימים  .ן לא קט פנימי
את   ומי צועדימים" י "שלושת אחרלמצרים  : מי חוזרביעי היה קו פרשת המים. היום הר(בהמשך על כל השלבים שעוד נכונו לדבר

לחירות שלימה נוהמדבאל    –  הצעד הבא  "  ה.דע, באמונה במשה שליח הקב"ר, אל הבלתי  בכדי  "איינשטיין" "  שואללא  מדרש 
 . למאבק פי החירות  מקריעת ים סוף  "לא תוסיפון לראותם עוד עד עולםהפסוק שבהערה הקודמת את 

 ". בני חורין  שנעשו ?. ומאי חירותת ירוֹ חִּ לפני פי הַ יד ב: "שמות  מדרש אגדה )בובר( אפשר שרש"י לקח פירוש זה מ 19
שבורח מאדוניו כיון שהיה   ים כל עבדמנהג במצרלפני פי החירות. שכן היה  יד ב: "ב( שמות  זוטרתא )לקח טו  קתאפסירה בובקצ  20

נעשו  הוא פיתום, ועכשיו נקרא פי החירות על שם ש  פי החרותעל הפסוק: "  רא"ם ב". ובאריכות  עשה בן חוריןות היה נגיע לחיר מ
א היה  עד עכשו ל...  עבד לברוח ממצרים, כמו שכתב רש"י    מניחה  לפי שבאותו מקום היתה עבודה זרה שלא היתה ...    שם בני חורין

שנתבטלה אותה עבודה  , לפיכך נקרא שמו "פיתום", שפירושו פה סתום, עכשיו  עבד יכול לברוח ממצרים, שהיתה הארץ מסוגרת
נהגה, קראו שמו פי  ות והם בני חורין, ולפיכך לא מנעה אותן, כמתם מלברוח, ונתברר למצריים בזה שיצאו מעבדזרה ולא מנעה או 

  ". אימתי נתבטלה אותה עבודה זרה ואותה אמונה שאין עבד יכול לברוח ממצרים? כאן, ביציאת בני ישראל, החירות במקום פיתום
לראשונה כאן. כך או כך, גם לפני שאליל בעל צפון נכתת בקריעת ים סוף,    והתממשה  או שמא הייתה זו אמונה קדומה במצרים

והוכיחו  מלכה כה גדולה וחזקה כמצרים  ממבו, כאשר לנגד פניו יצאו בני ישראל והוכיחו לעולם שאפשר לברוח  ל כוחו והאמונה  בט
 ת. ירּוחֵ ת לפי הַ וֹ ירחִּ פי הַ   הפךנביציאת מצרים  את אפסות אלילה בפרט, עבודה זרה בכלל.

משתי סיבות  שם נעשו ישראל בני חורין".  "  –   עיקרית של החזרה כאילו לאחור למצרים. זהו פשר "וישובו ויחנו"הזו הייתה המטרה    21
  למצרים,   ' כנגד המבקשים לחזור פנימיתעיקריות שראינו: הראייה הברורה שאין כלום באלילי מצרים והנכונות להילחם 'מלחמה  

א  אלא שהפיכה מעם של עבדים לבני חורין באמת הי  "ה' יילחם לכם".  :בההמלחמה הגדולה    תקיים תה  ישלאחר'קטנה'  מלחמה  
עבדות  אך    תיפסקמנם  אהפיסית  שמים, היא תושלם. עבדות מצרים  דרך ארוכה עד מאד ולא במעשה אחד או שניים: של אדם ושל  

עבדות עבודה  שחרור מ . (על העבדות  תוכחות הנביאיםבפרשת משפטים,  פתח בעבד עברי )דברינו  רהכמצווה בתותישאר מעוגנת 
 . שעבוד לשררה וממון אולי לא תיפסק לעולםעבדות ותימשך מאות בשנים ו זרה

חרות הוא חרוט    ."וא בן חורין לעצמואל תקרי חרות אלא חירות שכל מי שעוסק בתורה הרי ה : "אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ב וב  22
לו  אין  ויין: "ואבן עזרא שם מביא שיטה זו אבל מצ ".  כמו חרוט או חרוש  -חרות  בכתיבה של ימינו, ראו פירוש רשב"ם על הפסוק: "

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a2%d7%a8%d7%91-%d7%a8%d7%91
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%a2%d7%91%d7%93-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99
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 שבת שלום 

 מחלקי המים 

 
ַקח    "באות ת"ו ולא בטי"ת. על העגל שהוא עבודה זרה כתוב:  ה כאן התורה חרות  נראה שלא בכדי נקט".  אח במקרא ָיָדם ַוָיַצר  ַויִּ מִּ

לב ד(. עבודה זרה חרוטה או חרושה )ירמיהו יז א(, אבל התורה "חרותה" מלשון חירות. היא  שמות  " )ֹו ַבֶחֶרט ַוַיֲעֵשהּו ֵעֶגל ַמֵסָכהֹאת
 . כי עבדי הםראו דברינו  . האלילית מפי החירותפיסית השתבוא לאחת היציאה לחירות הרוחנית החירות 
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