
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האמונה והרצון שלנו לגאולה השלימה

שבת קוראים אנו את פרשת בשלח הנקראת גם שבת שירה, פרשה זו היא ה
גאולתם של ישראל. עם ישראל יוצאים ממצרים, הקב"ה בוקע להם את הים 
ומטביע בו את המצריים. ויש להבין, הרי בכדי שיזכו בנ"י לצאת ממצרים, 

קרבן  -היו צריכים ישראל כניעה לפני השם יתברך ע"י עשיית שתי מצוות
ח ומצוות מילה. ומדוע כאשר מגיעים ישראל לפני ים סוף, לא מצאנו הפס

 שציווה עליהם הקב"ה לקיים מצווה מסוימת בכדי שיזכו שיבקע להם הים? 

עוד, ידוע שהפסח שעשו ישראל במצרים, רק ביום הראשון לא אכלו חמץ 
ואילו אנו יודעים שבפסח איסור אכילת חמץ הוא במשך שבעה ימים. אלא 

ם, כיוון שעדיין לא קרע להם את הים וממילא לא נולד עדיין יום מתרצי
שביעי של פסח, לכן רק היום הראשון נאסר באכילת חמץ. אבל אם נגיד 
שהיציאה ממצרים וקריעת ים סוף זו גאולה אחת, מה עוזר התירוץ שטרם 
בקע להם את הים? ולכן בהכרח שמדובר בשתי גאולות שונות שאינם 

ייה. מכאן מתעצמת השאלה, מדוע לא ציווה הקב"ה את קשורות אחת לשנ
 ישראל מצווה מסוימת להשלמת הגאולה כפי שעשה ביציאה ממצרים?

אלא, ידוע שעם ישראל עמדו על הים ומיד קטרגה עליהם מידת הדין ואמרה 
הללו עובדי ע"ז וההלו עובדי ע"ז. בעומק הדברים, כאשר יצאו ישראל 

' שערי טומאה והיו זקוקים לזכות על מנת ממצרים, הם היו שקועים במט
להיגאל ולכן ציווה עליהם השם את קיום המצוות. אבל שעמדו על הים, 
מתוקף מה מקטרגת עליהם מידת הדין? בטענה, שיציאת ישראל ממצרים 
מוכרחת על מנת שיקבלו את התורה. אבל איזה הכרך יש להטביע את 

מהם בצורה כלשהי, שהרי  המצריים בים? אפשר פשוט להרחיק את ישראל
לישראל אין תכלית בהטבעת המצריים בים. ולכן עומדת מידת הדין 

 ומקטרגת, מדוע את אלו תציל ואת אלו תטביע?

בפשט הדברים, נאמר: "כי בדבר אשר זדו עליהם". כאשר ציווה פרעה, כל 
הבן הילוד היאורה תשליכוהו, הבינו המצריים שהקב"ה הבטיח לא להביא 

ול לעולם ולכן לא יכול להיפרע מהם במים. אך הם לא לקחו בחשבון יותר מב
מים והשיב להם הקב"ה מידה כנגד מידה. אומרת מידת באפשרות לטבוע 

הדין, אם אתה רוצה להטביע, תטביע את כולם וממילא לא תעזור כאן שום 
מצווה. במצרים היתה זו גאולה פרטית והמצוות מועילות למנוע את 

כאן, שאין עניין לישראל בהטבעת המצריים בים יש קטרוג הקטרוג. אבל 
ולכן מצווה לא תעזור, אלא רק מסירות נפש וזה מה שאומר השם למשה, 

 "דבר אל בנ"י ויסעו".

: ה' ימלוך לעולם הילקוט שמעוניננסה לעמוד על עומקם של הדברים, אומר 
ישראל  ועד )כך אומרים בנ"י בסוף שירת הים(. ר' יוסי אומר, אם היו

אומרים על הים, ה' מלך לעולם ועד )בלשון הווה ולא בלשון עתיד( לא היתה 
 אומה שולטת בהם לעולם! אלא אמרו, ימלוך לעתיד לבוא.

)בשלח, כג,ב(: "אז ישיר  המדרש רבהדברי הילקוט הם פלא, שהרי אומר 
אף על פי שכתוב כבר  ,אמר רבי אבהו .ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו -משה

: חזרו ולא האמינו שנאמר .ויאמן העם: אמינו עד שהיו במצרים שנאמרשה
כיון שבאו על הים וראו גבורתו של  .אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך

ויאמינו בה' ובזכות  מיד, היאך עושה משפט ברשעים ,הקדוש ברוך הוא
אז ישיר  :הדא הוא דכתיב .האמנה שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה

". אם כן, בפירוש אומר המדרש ובני ישראל ואין אז אלא לשון אמנה משה
שכל שירת הים נאמרה ברוח הקודש וזה כולל את האמירה "ה' ימלוך לעולם 

ֵעמֹוועד". ראיה נוספת לדבר שאומרים ישראל בשירה " ִתטָּ ִבֵאמֹו וְּ ַהר  תְּ בְּ
ָך תְּ . אמר תביאנונתנבא משה שלא יכנס לארץ לכך לא נ: רש"י". אומר ַנֲחלָּ

משה מוציא עצמו מהכלל כיוון שמגלה רוח הקודש שלא יזכה משה להיכנס 
 לארץ.

אם כן, כיצד אומר ר' יוסי שאם היו אומרים ישראל ה' מלך לא היתה אומה 
שולטת בהם? הרי השכינה היא זו שהכניסה להם את המילים לפה ולא 

 ישראל בחרו את המילים ומה הטענה על ישראל? 

 

עוד קשה, שישראל עומדים על הים ומשה מתפלל להשם. אומר לו הקב"ה, 
עּו" ִיסָּ ֵאל וְּ רָּ ֵני ִישְּ י ַדֵבר ֶאל בְּ ַעק ֵאלָּ משה  הלמדנו שהי: "רש"י". מבאר ַמה ִתצְּ

 םלא עת עתה להאריך בתפלה שישראל נתוני ,אמר לו הקב"ה .עומד ומתפלל
". והדבר צריך י ולא עליךעלי הדבר תלו ,מה תצעק אלי חר,אבר ד .בצרה

הסבר, הרי כאשר יש צרה לישראל יש חיוב מהתורה להתפלל. משה מתפלל 
כי הוא חייב, שהרי ישראל שרויים בצרה. אז כיצד אומר לו הקב"ה זה לא 
זמן לתפילה? ועוד אומר לו הקב"ה למשה, עלי הדבר ולא עליך. מה רוצה 

 ב"ה?לחדש כאן הקב"ה למשה, הרי וודאי שהכל על הק

קושיה נוספת מתעוררת מדברי המדרש רבה שאומר, כיוון שבאו ישראל לים 
ומצריים אחריהם, אמר השם למשה, השלך מטך שלא יאמרו ללא המטה 

ֵעהּולא יבקע הים. שנאמר: " קָּ ָך ַעל ַהיָּם ּובְּ ֵטה ֶאת יָּדְּ ָך ּונְּ ֵרם ֶאת ַמטְּ ה הָּ ַאתָּ ". וְּ
במטהו בכדי שלא יחשבו שיש הקב"ה מבקש ממשה שיכה את הים בידו ולא 

כוחות מיוחדים במטה והוא זה שבכוחו לפעול. ומדוע צריך לסלק תחילה 
משה את המטה? יכול היה לצוות אותו מתחילה להכות בידו. ואם יש חשש 
שיאמרו שהמטה המיוחד הוא הפועל, מדוע במכות מצרים לא עלה חשש זה 

 ורק על הים חשש שיאמרו כן?

תחנו בזה שקריעת ים סוף זו בחינה אחרת של גאולה ולא נבין את הדברים. פ
 למרות זאתגאולה אחת עם היציאה ממצרים. כל המכות נעשו בתוך מצרים ו

שנעשה הד גדול בעולם בכך שיצאו ישראל ממצרים שעל כך דרשו רבותינו: 
וי, לשון צער. על כך ששלח פרעה את ישראל ממצרים. משל  -"ויהי בשלח"

טובות )ולא ידע את ערכן( ונתן אותם לחברו. לאחר  לאדם שהיו לו אבנים
מכן התברר לו כי אבנים אלו שוות כסף רב, מיד הצטער על כך שנתנם לחברו. 
כך פרעה, בזמן שהיו ישראל במצרים, התקדש שמו של הקב"ה בעולם גם 
ע"י פרעה. אבל כאשר יצאו מידיו, נהיה לו צער כי אין לו עוד אפשרות לקדש 

 שם השם. 

כמו שבדבר )שמות,יד,כו(: " המלביםשר ישראל מגיעים לפני הים, אומר כא
ק בם חוק וק טבעי למים שירדו במורד, כן בעת קריעת ים סוף חוה' הוחק ח

אחר שיתיצבו כמו נד ושהתהום יצוף למעלה, ובשעה ההיא היה כן הטבע 
ק ושלהם, וע"כ אמרו חז"ל שכל מימי בראשית נבקעו, כי בעת ההיא הוחק ח

, וכשהיה צריך שישובו המים היה צריך הבקעלהי לכל מימי בראשית טבע
ק זה החדש ולתת לים חוקו שיהיו מימיו מוגרים במורד, והיה זה ולבטל ח

נס שני שוה אל הנס הראשון, והיה צריך שנית נטית יד משה אשר הוליך ה' 
". נמצא שבשעה שהיכה משה את הים בידו, נבקעו כל לימינו זרוע תפארתו

ת שבעולם והשתנה הטבע שלהם הראשוני )לרדת כלפי מטה( והיו מימו
עומדים המים כלפי מעלה בכל מקום. כשרצה להחזיר את המים, שוב צריך 

ָך לשנות את החוק האחרון ולכן כתוב פעמיים נטה ידך: " ֵרם ֶאת ַמטְּ ה הָּ ַאתָּ וְּ
ָך ֵטה ֶאת יָּדְּ ָך", "ַעל ַהיָּם ּונְּ ֵטה ֶאת יָּדְּ בּו ַהַמִיםַעל ַהיָּם וְּ  נְּ ". מכאן, שהנס יָּשֻׁ

הראשון בו נבקעו המים והנס האחרון שבו חזרו המים, הם ניסים שווים 
 במעלתם וזה היה נס כלל עולמי ולא נקודתי.

כל מים שבעולם נחרבו.  -)שמות, יד,כא(: "ויבקעו המים המכילתאאומר 
ומנין אתה אומר המים שבבורות ושבשיחין ושבמערות ושבכד ושבכוס 

ומנין אתה אומר אף המים שנאמר "ויבקעו המים".  ?ושבחבית ושבצלוחית

 ראוך מים :שנאמר ?העליונים שבשמים ושבתחתונים ושבתהומות נבקעו

הים ראה וינס.  :אלו מים שעברו ישראל שנחרבו בדבר הקב"ה, שנאמר -

 .אלו התחתונים - אף חצציך יתהלכו .אלו העליונים - ראוך מים יחילו

וכשחזרו למקומם, כל מים שהיה בעולם חזרו, . נתן תהום קולו :ואומר

". זה מלמד שכל מים שבעולם חזרו לשם למקומם ,וישובו המים :שנאמר
קידוש שם שמיים שהיה וזעזע את כל העולם כולו. משה מבין שהוא עומד 
ברגע מיוחד ועוד רגע נבקע הים, הוא רוצה לנצל את קידוש שם שמים זה 

 ממנו כוח שתהיה זו הגאולה האחרונה ולא יהיו עוד גלויות אחריה.  ולמשוך

 

https://youtu.be/BDq-nVs9JII


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אומר לו הקב"ה, מה תצעק אלי? הדבר תלוי בי. ישראל לא יכולים לקבל את 
הגאולה האחרונה ורק אני אחליט מתי לסיים עם גלויות ישראל. וודאי שרק 
הקב"ה מחליט, אלא אמר לו, שלא ניתן לדחוק את הקץ. כך מצאנו בגמרא 

 אליהו הנביא היה אורח קבוע בישיבתו של)פה:( שמספרת: ש בבא מציעא
 .יום אחד היה ראש חודש, ואליהו הנביא הופיע באיחור .רבי יהודה הנשיא

השיב לו אליהו: עזרתי לאבות  ?שאל אותו רבי יהודה: מדוע התאחר אדוני
להתפלל. העמדתי את אברהם, רחצתי ידיו, המתנתי עד שסיים להתפלל 

ו מדוע שלא תעמיד אותם יחדי .והשכבתי אותו; כן עשיתי גם ליצחק וליעקב
לו אעשה זאת . ותשכיב אותם יחדיו לאחר התפילה? לא הבין רבי יהודה

השיב אליהו, יתחזקו כל האבות יחדיו בתפילה ויביאו את המשיח שלא 
האם יש אנשים החיים בדורי שיכולים לעשות זאת? המשיך להתעניין  .בזמנו

ה בהזדמנות הקרוב .כן, והם רבי חייא ובניו אמר אליהו" .אצלו רבי יהודה
בה לא ירדו גשמים, גזר רבי יהודה הנשיא תענית ציבור. הוא ביקש מרבי 

כשאמר רבי חייא  .חייא ובניו שישמשו כשליחי ציבור ויתפללו לפני העמוד
כשהתקרב לברכת  .ירד גשם –כשאמר מוריד הגשם  .נשבה רוח –משיב הרוח 

 בבית ?מחיה המתים, החלו העולם להזדעזע: האם המתים יקומו מקברם
דין של מעלה ביקשו לדעת מי היה זה שגילה את הסוד. כשנודע שאליהו 

ירד  .הנביא עשה זאת, הביאו אותו והלקו אותו בשישים שבטים של אש
אליהו הנביא לעולם, התחזה לדוב של אש, נכנס ובלבל אותם בתפילתם כדי 

 .שלא יביאו את המשיח שלא בזמנו

שהבטיח לו הבורא שיקבלו את נמצא, שמשה יודע כי ישראל ינצלו כיוון 
התורה ועיקר תפילתו היא לעניין קידוש השם ולהמשכת הגאולה השלימה, 

 אבל השם משיב לו שאין זה הזמן.

במחלוקת קרח ועדתו, כאשר משה לוקח מטה מכל שבט לראות איזה מטה 
ִרים  -)קרח,יח,כג(: "ומטה אהרון המדרש רבהייבחר ויפרח אומר  ֵיש אֹומְּ

ההּוא ַהמַ  הּודָּ ַיד יְּ יָּה בְּ ַיד מֶשה  ,ֶטה ֶשהָּ יָּה בְּ ִרים הּוא ַהַמֶטה ֶשהָּ ֵיש אֹומְּ וְּ
ַרח מֹו פָּ ה . ּוֵמַעצְּ מָּ לָּ טֹו ֶשל ֵלִוי, וְּ יָּה שֹוֵקד ַעל ִשבְּ ל ִמי ֶשהָּ כָּ ַמל לְּ ֵקִדים, גָּ ֹמל שְּ ַוִיגְּ

שְּ  ִפי ֶשִנמְּ לֹא ֱאגֹוִזים, לְּ לֹא ִרמֹוִנים וְּ ֵקִדים וְּ יָּה שְּ אֹותֹו ַהַמֶטה הָּ ֶהם, וְּ ֵאל בָּ רָּ לּו ִישְּ
ַנז,  ִנגְּ ש וְּ דָּ ַרב ֵבית ַהִמקְּ ל ֶמֶלְך ּוֶמֶלְך ַעד ֶשחָּ ַיד כָּ ַיד בְּ יֹות בְּ ִתיד ִלהְּ אֹותֹו ַהַמֶטה עָּ וְּ

יֵָּמינּו ה בְּ ֵהרָּ ִשיַח ִבמְּ ". מגלים לנו רבותינו שגם המשיח עתיד ֶמֶלְך ַהמָּ
כן אומר לו הקב"ה, סלק את מטך שעל ידו אני עתיד להשתמש במטה משה. ל

זה זמן שלהביא את הגאולה השלימה. שחלילה לא יבואו לטעות ולחשוב 
הגאולה האחרונה ולכן חייב משה להכות בידו. בעצם ע"י סילוק המטה יבינו 

 כולם כי אין זו הגאולה האחרונה. 

הנביא יחזקאל. בנס אומרים רבותינו שראתה שפחה על הים מה שלא ראה 
ֶזה זה היה גילוי כבוד שכינה כמו שלא היה באף מקום אחר. אמרו ישראל "

ֵוהּו ַאנְּ ". אותו באצבע םבכבודו נגלה עליהם והיו מראי: "רש"י", מבאר ֵאִלי וְּ
כמו אדם שמצביע על חפץ מסוים ואומר 'זה'. ומדוע לא זכו ישראל באותו 

 ימה? מדוע הקב"ה עוצר את המהלך?זמן של התגלות נוראה זו לגאולה השל

כאשר ישראל עומדים על הים, הם מתחילים להתלונן ולהפגין חוסר אמונה, 
ר ַמה זֹאת הם אומרים " בָּ מּות ַבִמדְּ נּו לָּ תָּ ַקחְּ ַרִים לְּ ִמצְּ ִרים בְּ בָּ ִלי ֵאין קְּ ַהִמבְּ

ִים רָּ נּו ִמִמצְּ הֹוִציאָּ נּו לְּ ִשיתָּ לָּ ם אומרים דברים ". איך הגיעו ישראל למצב שהעָּ
אלו? הם ראו את כל ניסי מצרים ועשו את קרבן הפסח וראו שאין מי שיכול 
להרע להם וזה שהיו בתוך מצרים ועכשיו שהם מחוץ למצרים, הם כבר 

 חופשיים מדוע הם חושבים שהמצריים יכולים לפגוע בהם?

שּוַעת יְּ : אומר משה לישראל: "המדרשאומר  אּו ֶאת יְּ בּו ּורְּ ַיצְּ הִהתְּ  -"הוָּ
כאשר נלחם מלך ארם בישראל היה עושה מארבים ומלך ישראל היה מפתיע 
אותו בכל פעם. התפלא מלך ארם וחשב שיש מרגל, אמר לו עוזרו, יש 
לישראל נביא )אלישע(, הוא מגלה הכל. אסף המלך את צבאו והגיע לעיר בה 
נמצא אלישע. הנער המשרת את אלישע קם בבוקר וראה את גדודי הצבא 
מקיפים את העיר. רץ לאלישע לספר לו ואלישע התפלל שיפקחו עיני הנער. 
פקח לו השם עיניו וראה הנער צבא מלאכים בלי סוף והבין שארם עומדים 
להפסיד במלחמה. משה אומר לישראל 'התיצבו וראו', עמדו והיו בטוחים 
בהשם. אומנם אתם רואים את צבא מצרים אבל הם אינם יודעים מה מחכה 

ם. נמצא, שהקב"ה הכין הכל והבעיה היא אצל ישראל שאמרו "המבלי לה
 אין קברים במצרים".

 

 

 

 

מכאן נבין את דברי המדרש שאמר השלך מטך שלא יאמרו אילולא המטה 
לא היה יכול לקרוע את הים. אין משמע דווקא לגאולה ויש סיבה שישראל 

ה' שלא יאמרו, טועים. הם חושבים שהמופתים באים מכוח המטה. אומר 
כיוון שישראל לא מאמינים בי אמונה שלימה. בתוך מצרים זו גאולה פרטית 
ולכן ניתן להכות עם המטה אבל כאן רוצה הקב"ה לעשות קידוש שם שמים 
עולמי ויתכן שאם היו ישראל מאמינים בהשם, אולי היו זוכים לגאולה 

אחריו ורק שלימה. נמצא שרצה הקב"ה להראות שישראל עדיין מהרהרים 
אחרי קריעת ים סוף, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ואל תתמה, כי כן מצאנו 
בכניסה לארץ עם חטא המרגלים, שהפחידו המרגלים את העם ובגלל חוסר 

 האמונה שלהם נגזר עליהם שלא יכנסו לארץ. 

גָּ בסוף הפרשה אנו קוראים על מלחמת עמק: " יָּה ַכֲאֶשר יִָּרים ֹמֶשה יָּדֹו וְּ הָּ ַבר וְּ
ֵלק ַבר ֲעמָּ גָּ ִניַח יָּדֹו וְּ ַכֲאֶשר יָּ ֵאל וְּ רָּ ". וכי ידיו של משה עושות מלחמה? אלא, ִישְּ

. תולדות אהרון יוסףכאשר משעבדים ליבם לאביהם מנצחים ולהיפך. שואל 
אם ישראל משעבדים ליבם מדוע צריך את משה? מאידך, אם משה מרים 

ישראל? אם כן, היכן משוואת ידיו וזה עוזר למה צריך שיעבוד ליבם של 
הניצחון? אצל משה או ישראל. אם אצל משה, למה שמשה יוריד ידיו? אלא, 
כוח הצדיקים הוא מעם ישראל עצמו, כאשר העם לא עומד מאחורי הצדיק, 

 מה יכול הצדיק לפעול?

כך מסופר על הבעל שם טוב שהיה מאריך בתפילתו מאוד אחרי תלמידיו. 
. חזרו סידוריםמידים, עד שנחכה לרב נצא לכמה פעם אחת אמרו כמה תל

וראו שסיים הרב תפילתו וחיכו להם כולם לחזרת הש"ץ. הצטערו מאוד 
בפניו שתמיד הרב מאריך  והתלמידים וניגשו לבקש סליחה מהרב, הם ציינ

ולפי החישוב היה להם זמן. השיב להם הרב, טעות בידכם כיוון שאתם 
י ואין זה כי אם מכוח השכינה שאתם חושבים שאני מאריך בתפילה מכוח

 מורידים למקום. בזכות זה אני יכול לפעול למען עם ישראל.

כך כאשר ישראל משעבדים ליבם לאביהם שבשמיים, יש למשה כוח להרים 
ידיו. אבל אם הם מרפים ממנו, אין למשה את הכוח הדרוש. משה צועק 

אומר לו הקב"ה,  להשם מפני שחושב שהוא יכול לסיים את הגלויות, אבל
 העם לא איתך, הם אומרים "המבלי אין קברים". 

ו שאמרו ישראל ה' ימלוך ולא ה' ננבין את העומק בילקוט שמעוני איתו פתח
מלך. אומר הקב"ה, מבחינתי תגידו ה' מלך ורציתי לשים לכם בפה מילים 
אלו ולא עשיתי זאת כיוון שפעלתי מכוח מה שאתם משדרים. אם הייתם 

אמונה, הייתי נותן לכם להגיד ה' מלך וממילא לא יכלה שום אומה  משדרים
 לשלוט בישראל.

קריעת יש סוף זו גאולה בפני עצמה ולכן יש לה חג בפני עצמו, שביעי של 
פסח. הקב"ה היה מוכן לשים בפיהם של ישראל את המילים הנכונות, אבל 

מו כאילו מי שמנע זאת הם ישראל בעצמם. בכל דור צריך לראות אדם עצ
יצא ממצרים ומי מעכב את הגאולה? אנחנו! כיצד? כיוון שאין אנו מראים 
שאנו חפצים בגאולה. עלינו להתחזק בדבר, להקים שכינה מעפרא ולכוון 
בתפילתנו על הגאולה. החתם סופר כשהיה מתפלל ומגיע לברכת מודים 

של ואומר "ותחזינה עיננו בשובך לציון", תחתיו היתה נוצרת שלולית 
 דמעות. 

כמה פעמים יוצא לאדם להגיד תיקון חצות בחשק ולא רק על מנת לסמן וי? 
אין לנו מספיק רצון וציפייה לגאולה. הקב"ה מוכן לגאול אותנו בכל רגע וזו 
שנה של צאת שביעית המסוגלת לגאולה. עלינו רק להתחזק באמונה בהשם 

ל "המבלי אין יתברך למרות שהמציאות לעיתים קשה, שלא נהיה בגדר ש
 גלה עלינו הבורא את כבודו במהרה.  קברים במצרים". נאמין ונצפה שי

 

  משה בן רבקה, , צבישמעון , ישראל מרדכי דוד בן אלעד בן מירבמוקדש לרפואת 

רבקה , דוד בן מרים לעילוי נשמת רחמים בן כתון.  עדה בת שרה,  , מתילדהרונן בן 

 ולהצלחת עם ישראל בת פרחה 

https://youtu.be/BDq-nVs9JII

