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 !ובמים לקה , במים חטא , הזקן שחשב עצמו ללמדן והעיז פנים 

ב ה: "ט "ו י "ט שמות  ָישֶׁ ָים וַּ ְכבֹו ּוְבָפָרָשיו בַּ ְרֹעה ְברִּ י ָבא סּוס פַּ ָים ּוְבֵני  ' כִּ ת ֵמי הַּ ם אֶׁ ֲעֵלהֶׁ

ָים  יַָּבָשה ְבתֹוְך הַּ ְשָרֵאל ָהְלכּו בַּ  ".יִּ

האם  " האבן עזרא"ו" הרמב״ן" –ישנה מחלוקת בין הפוסקים ובין מפרשי התורה 

נבין את השיטות   ,מתוך הסיפור הנורא להלן. פסוק זה הוא חלק מהשירה או לא

 . בצדה" והנפק״מ להלכה וגם מוסר השכל

כשהתמנה הגה״ק מהרי״ל דיסקין זי״ע לרבנות בעיר בריסק עוד לא מלאו לו  

נגש אליו למדן ישיש וסח לו  , היה זה בימיו הראשונים לרבנותו. השלושים שנ

באמירת ״אז ישיר״ בתפילת השחר אומרים את הפסוק ״ה׳  : חידוש שנתחדש לו

בטעמו של דבר    "האבודרהם"וכתב , שנים מקרא ואחד תרגום, ימלוך לעולם ועד״

ימלוך  , ׳סוף השירה ה: "וכן כתב בסידור רב עמרם גאון . לפי שהוא סוף השירה

, קנו שמונה עשרה ברכות בתפילהיאמרו שת " בפסיקתא זוטרתא"ו". לעולם ועד

הפסוק ״כי בא  , וא״כ, עד ״ה׳ ימלוך לעולם ועד״, כנגד שמונה עשרה פסוקי השירה

 . אינו מכלל השירה, סוס פרעה וכו׳״

  (פרק לולב הגזול" )מרדכי"גם ה. אכן מצינו דעה כזו: הסביר לו המהרי״ל ואמר

כתב שנהגו לכפול פסוק ״ה׳ ימלוך לעולם ועד״ בסוף השירה כשם שנהגו לכפול  

וגם הפייטן רבנו שמעון ברבי יצחק  . ה״ בסוף פסוקי דזמרה-״כל הנשמה תהלל י

וחתם  , שהיה בזמנו של רש״י יסד פיוט לשביעי של פסח על סדר פסוקי השירה

וכן דעת הרמב״ן   ולא בפסוק ״כי בא סוס פרעה״, ב״ה׳ ימלוך לעולם ועד״

 . בפרשתינו

אין לכתוב את הפסוק ״כי  , ״אם כן: דושוי והרצה את ח, שמח הלמדן הישיש לסיוע

כידוע צורת  " )אריח על גבי לבנה, "בא סוס פרעה״ כדרך שכותבים את שירת הים

צורה  , שונה משאר השורות של התורה, כתיבת השורות של ה׳שירה׳ בספר התורה

שאין פסוק זה מכלל השירה אלא  (, ׳אריח על גבי לבנה׳  זו נקראת בלשון ההלכתית

יורה הרב ׳לתקן׳ את כל ספרי התורה שבהיכל ו׳להגיה׳  . סיכום המאורע שהביא לה

 !"שפסוק זה נכתב כהמשך השירה, אותם מן ה׳שיבוש׳

  ?!וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה   !הס  : וקרא, הזדעזע המהרי״ל לשמע הדברים

ובמסכת סופרים אמרו שיש  , פסוק זה הוא מכלל השירההלא במכילתא מבאר ש

, וכן דעת האבן עזרא ומחזור ויטרי  ,וכן כתב הרמב״ם  ",לכתבו ״אריח על גבי לבנה

ומי זה שיעיז  , שפסוק ״כי בא סוס פרעה״ הוא מכלל השירה, והכלבו ואברבנאל

 ?...לשלוח יד בספר התורה ונקה 

ויש  , האבודרהםמסתבר טעמו של ": ואמר, העיז הלמדן פניו

 !"לעשות מעשה כדבריו

ספר התורה לא ימחל על  , ״כבודו משחק באש: הזהירו המהרי״ל

 !"עלבונו

אם כדברי  , ״ממה נפשך: התחכם שוב הלמדן בלמדנותו המדומה

ואין זה ספר תורה  , אז הספר פסול הוא, הרב שלא צריכים לתקן

 ... ואין כאן עלבון״, כשר

( דף יג)״יעיין מר בדברי המהרש׳׳א עירובין : ענהו המהרי״ל 

מזהירו אני שיחדל להפיץ את  . ויראה במפורש שלא כדבריו

 . ויקבל שכר על הפרישה״, רעיונו

והיה הולך  , אך לא ציית הלמדן הישיש לדברי הרב הצעיר הזה

ומשכנע את הסופרים הכותבים ספרי תורה שיכתבו את הפסוק  

 ... שירההאחרון בשירת הים שלא כשאר ה 

ובעודו  , לטבול כדרכו לכבוד שבת, בערב שבת הלך הלה למקוה

, ראו בכך הכל עונש משמים... טובל אחזו השבץ ומת במים ו

בפסוק  , במים חטא, ״כי בדבר אשר זדו עליהם״: מדה כנגד מדה

 !...ובמים לקה, ״וישב ה׳ עליהם את מי הים״

 ( מבריסקשרף )ה

 ישראל   מגדולי סיפור  - מדה  כנגד מדה
 

 

 קיבלו "עוז"   – על שקילסוהו ב"עוז"  

ְמָרת יָ " ': ו ב" ט שמות  י ְוזִּ ישּוָעה זֶׁה אֵ - ָעזִּ י לִּ י לִּ ְיהִּ י ְוַאְנֵוהּו ֱאל -ּה וַּ י  קֵ לִּ י ָאבִּ

ְנהּו ֲאֹרְממֶׁ  . "וַּ

משל למלך  )משמעות אחרת(. חורי  : ר' יהודה בר סימון אמר"

שהיתה לו אבן טובה ומרגליות בא בנו ואמר לו תנה לי, אמר לו  

  ה" בישראל אמרו לפני הק לך היא ושלך היא ולך אני נותנה, כך 

לכם היא   : ב"ה, אמר להם הק'ה- עזי וזמרת י' : (ב' ט"ו  שמות)

ים  )תהל   מרשנא  ,ושלכם היא ולכם אני נותנה, ואין עוז אלא תורה

 '". ה' עוז לעמו יתן' :(י"א  כ"ט

 ' ג'( בשיר השירים רבה ) 
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 ה פרשתו קטוע   כך ל   , לקטע כח ישראל   ה עמלק רצ 

ְקָרא": 'ח-'ז ז "י  שמות  יִּ ָמקֹום ֵשם וַּ ָסה  הַּ יָבה  מַּ ל ּוְמרִּ יב  עַּ  רִּ

ְשָרֵאל ְבֵני  ל יִּ ֹסָתם  ְועַּ ת  נַּ ְרֵבנּו ' ה ֲהיֵש ֵלאֹמר ' ה אֶׁ ם  ְבקִּ ן  אִּ : ָאיִּ

ם ידִּ ְרפִּ ְשָרֵאל בִּ ם יִּ ם עִּ ָלחֶׁ יִּ ָיֹבא ֲעָמֵלק וַּ  ."וַּ

ת עזרא שלא  שמתקנ (ה"קליש סימן בר)כבר נתבאר "

ושבת במנחה  ' וה' א פחות מעשרה פסוקים בבולקר

כ  "ופסוק וידבר ג  ,לתלתא גברי מטעמים שנתבארו שם

מ  "מ ,דבר פרטיואף על גב שאין בו  ,עולה מן המניין

תורה היא ואם חיסר אות אחת ממנה כל התורה  

  'א עמלקוויב'ואף על גב דבפורים שאנו קורין  , פסולה

אני התם דנגמר העניין  ש ,פסוקים' ואין בו אלא ט

ולבד זה   ,ולהתחיל מקודם מעניין אחר לא רצו חכמים

לפי שעשה מעשה קטוע כלומר   , יש טעם בירושלמי

לפיכך פרשתו   , ישראל  לקטע כח שהמן ועמלק רצו 

 ...".קטוע

 '(ז א"ח סימן קל "או לחן  ערוך הש ) 

 

 תשליך אותו לים ( שהיא אמו מגלגול קודם )פרעה השליך הבנים לים ובתיה  

יָם  "': ו ד"ט שמות  ְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה בַּ ְרְכֹבת פַּ ָשיו ֻטְבעּו ְביַּם סּוף מַּ ר ָשלִּ ְבחַּ  ."ּומִּ

 ה נקראת עתה "ולפי שחוה היתה יציר כפיו של הקב, היא גלגול חוה בתיה בת פרעה"

כי משה גלגול  ) ולכן גם כן חמלה על בנה משה שהוא הבל ממש, ה"ת י"בתיה לשון ב

כתבתי בתורה שלח  " :וזה לשונו(, ד"כ ס"פ)רבה שמות  ולפי זה יתורץ המדרש . (הבל

, חייך, נים השלכת ליאורובאת האבות  שלחת   ואתה, תשלח את האם ואת הבנים תקח לך

ו  "תהלים קל' )ער פרעה וחילו בים סוףי ונ' :שנאמר, אותך ומאבדלים  שליך אותך  אאף אני  

העולם הלא אינם דומים להדדי  ומקשין , "עדן את בתך לגן ואוריש  ואקח את בתך, (ו"ט

  גם הכא מן  ,אם כן, לח האבותי ליאור וש פרעה השליך הבנים, והמשל אינו דומה לנמשל

 ?ואז היה דומה הראוי לפורעו שהוא ילך בשלום ובתו תושלך לים

היתה   נמצא דבתיה , 'אם כל חי'מאחר דבתיה היא חוה , אבל לפי הקדמה הזאת יתבאר

 כך פרעה שהוא בן בתיה, הוא השליך הבנים ליםשכמו  , להדדיובזה דומה  , אמו של פרעה

 ".ם ובתיה תינצל ה יושלך לי"י זלה"והוא גלגול קין כדאיתא בכתבי האר

 (ע מפאנו"לרמ   ג"י' ב,  גלגולי נשמות) 

 

 עולמות ' על שרצה להאבידם מב " מחיות ' "ב 

גדולה השנאה של   ה וכן יש לומר שהי, ות קודם מותם וגם חלק לעולם הבא לא יהא להםוגזר המן כדי שישכחו התורה והמצכתב שלכן )לחת"ס( בתורת משה "... 

( ו"ילקוט רמז רס)ל "כדרשת חז 'מחה אמחה'לכן נענש מדה כנגד מדה בו, להי מאם והחטיאם תחילכן ט, ב"יזכו לחיי עוה כל מקום עמלק שחשב אם יהרוג אותם מ

 ".ב"ז ומעוה"רוצה להאבידם מעוה  הבמדה כנגד מדה שהוא הי, ב"הז אמחה לעו"מחה בעוה 

 (פרשת תצוה,  שיר מעון) 

⚫   ⚫   ⚫ 

 מרירות כנגד חוסר התורה המתוקה 

ל ֵכן ָקָרא ": ג "ו כ "ט שמות  ים ֵהם עַּ י ָמרִּ ָמָרה כִּ ם מִּ יִּ ְשֹתת מַּ ָיֹבאּו ָמָרָתה ְולא ָיְכלּו לִּ  ."ְשָמּה ָמָרהוַּ

ז  "משלי ט' )צוף דבש אמרי נועם', 'ומתוקים מדבש ונופת צופים(: 'א"ט י"תהלים י)שנאמר בה , הם הלכו בלא תורה, ה להם"מדה במדה מדד הקב, ויבואו מרתה"

 ".לכך באו מרתה והוצרכו לשתות מים מרים(, ד"כ

 ( ת"רבינו אפרים עה) 

⚫   ⚫   ⚫ 

 זה כנגד זה 

י "': ב ו "ט שמות  ְמָרת  ָעזִּ י ָיּה  ְוזִּ ְיהִּ י  וַּ ישּוָעה  לִּ י זֶׁה לִּ י ֱאלֵקי  ְוַאְנֵוהּו  ֵקלִּ ְנהּו  ָאבִּ ֲאֹרְממֶׁ  ."וַּ

ְגְלָך לא ָבֵצָקה  '(: "ד' דברים חרומז לפסוק ב ) 'לכם ארבעים שנה  זה 'נתתי  , 'לי ואנוהו- א  זה'בזכות שאמרתם    :ר יודן"א" ְמָלְתָך לא ָבְלָתה ֵמָעלֶׁיָך ְורַּ ים ָשָנה  זֶׁהשִּ  ".ַאְרָבעִּ

 (צ"תהלים רמז תר ילקוט שמעוני  ) 

 את ה'" )ה' ב'(. לא ידעתי את יוסף" )א' ח'(, וכנגד "   ידע אלוקים" כנגד "אשר לא   וידע "

 יקר חרוץ עמוד ע"ח( ) 
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 בשחיטה תהא מיתתו  -בשחיטה השבתני  

השיב רבי עקיבא : שנינו במשנה' )השיב רבי עקיבא ואמר הזאה תוכיח וכו"...  .:דף סט פסחים 

ודחאו  . ואינה דוחה את השבת, והיא אסורה משום שבות, הזאה תוכיח שהיא משום מצוה: ואמר

, שחיטה שהיא אב מלאכה דוחה שבתכי אם , ואמר כי על הזאה גופא הוא דן להתירה, רבי אליעזר

שלא תדחה  , והיינו! או חילוף: ואז טען רבי עקיבא. לא כל שכן שתדחה שבת, הזאה שהיא שבות

ואפילו הכי היא , שאינה אלא איסור שבות, שחיטה שהיא אב מלאכה את השבת מקל וחומר מהזאה

 בשחיטה תהא מיתתו  -בתני  בשחיטה הש , עקיבא : אמר לו רבי אליעזר, תניא(. אינה דוחה את השבת

שהרי שחיטה דוחה את השבת היות ונאמר . ובאת מכוחה לעקור דבר מן התורה, בטענה מגוחכת)

 (".בשחיטה תהא מיתתו -ולכן עונשך יהיה , ויודע היית שאינך צודק בטיעונך", מועדו"בה 

 

 רופא לא יזדקק ל   , רופא האמיתי בכוונה ל   המברך 

י   ...": ו "ו כ "ט שמות  ְמתִּ ר שַּ ֲחָלה ֲאשֶׁ מַּ ם לא  ָכל הַּ יִּ ְצרַּ ְבמִּ

י ה י ֲאנִּ יָך כִּ ים ָעלֶׁ ָך' ָאשִּ  ."ֹרְפאֶׁ

ל נטילת  ויברך ברכת אשר יצר כיון שכבר בירך ע"... 
לה כל  ילה במ יויאמר מ  , ויברך אותה בכוונה ידים 

י עושה עם האדם בכל  "עניניה ויכוין בחסד הגדול שהש
  , שעה שיוצא לנקביו שמקיא מה שאכל ויכול לעמוד
  דאלמלא כן לא היה מספיק לו כל ממון שבעולם 
  ,לרפואתו שיצא ממנו וסופו שמת ובטל מן העולם

ופו  ה ברחמיו עושה מכונות ומדורות וענינים בג"והקב
ולהוציא הראוי   ,של אדם להכניס הראוי להכניסו

ולהברות   ,ולקלוט הסולת ולהוציא הפסולת ,להוציא
ואם האדם  . גופו שיהיה ראוי ומוכן לעבודתו כל ימיו

ריו לא יחלה כל  יהיה שלם בדעותיו ומכלכל במשפט דב 
כ ודאי ראוי  "א ,ימיו ולא יצטרך לרופא ולא לרפואתו

למה לרופא כל בשר  לברך בכוונה גמורה ובדעת ש
 ...".ומפליא לעשות

 (כוונת הברכות, ספר סדר היום) 

 מתו במצרים  –לא רצו לצאת ממצרים   

ְדָבר יַּם ": ז"ג י"י  שמות  מִּ ְך הַּ רֶׁ ת ָהָעם דֶׁ ים אֶׁ יֵַּסב ֱאלקִּ סּוף  וַּ

רֶׁ  ְשָרֵאל ֵמאֶׁ ים ָעלּו ְבֵני יִּ ֲחֻמשִּ ם וַּ ְצָריִּ  ."ץ מִּ

ארבעה חלקים מתו  ו, אחד מחמשה יצאו ,חמושים"

רשעי ישראל שסירבו  : פירוש". בשלושת ימי אפילה

 . מתו במצרים –לצאת ממצרים  

 ( י"רש) 

 התגלגלו באבן   –עונש עבדי פרעה  

ב  "': ד ה"י  שמות  ֵיָהֵפְך ְלבַּ ח ָהָעם וַּ י ָברַּ ם כִּ יִּ ְצרַּ לְֶׁך מִּ יֻגַּד ְלמֶׁ וַּ

י  ינּו כִּ ה ֹזאת ָעשִּ ֹיאְמרּו מַּ ל ָהָעם וַּ ֲעָבָדיו אֶׁ ְרֹעה וַּ ת  פַּ ְחנּו אֶׁ לַּ שִּ

ְשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו  ."יִּ

שלח את  '( 'ז' לעיל י)אחרי שאמרו עבדי פרעה 

שהיא היתה מצוה לשמוע  )התחרטו מזה ' האנשים

לכן  '(, שלח את עמי'[ 'א' לעיל ה]ה שאמר "בקול הקב

ירדו  '( 'ו ה"לקמן ט)התגלגלו באבן כמו שכתוב 

והוא לשון ירידה בגלגול למדרגה  ', ות כמו אבןבמצול 

 . ה של הדומםהתחתונ

נתגלגלו   , 'מאחר והשתמשו בפיהם כנגד ה: פירוש 

 . שאין יכול להשתמש בפיו( אבן)בדומם 

 (ג"עמוד שפ', א' ב,  ם כל חיבמאמר א) 

 

 

 בדף היומי   מדה   כנגד   מדה 

 בניסים שעשה עבורם להם ה'  " הידר "  –על שקיבלו עליהם ישראל הידור מצוה  

י "': ב ו "ט שמות  ְמָרת  ָעזִּ י ָיּה  ְוזִּ ְיהִּ י  וַּ ישּוָעה  לִּ י זֶׁה לִּ י ֱאלֵקי  ְוַאְנֵוהּו  ֵקלִּ ְנהּו  ָאבִּ ֲאֹרְממֶׁ  ."וַּ

: ל "וז( ומקורו מאבות דרבי נתן)י על הים  "מונה עשרה ניסים שנעשו לבנ'( ד 'ה אבות) טנוראמבר עובדיה בי ר

והיה זה לכבודם  ) לתוכו ישראל ונכנסו אוהל  כמין הים שנעשה, שני. המים ויבקעו, אחד - הים על ועשרה"

, וטיט חומר  בלא  יבש הים קרקעית שנעשה, שלישי. פרזיו ראש במטיו  נקבת (:'ג חבקוק) דכתיב, (של ישראל

 אחרי  רודפים שהיו המצריים בו שדרכו הים שקרקעית, רביעי. ביבשה הלכו ישראל ובני :(ד"י שמות) דכתיב

 בקרקע  הנקפאים שהמים, חמישי. רבים מים חומר :'(ג חבקוק) דכתיב , וטיט חומר ונעשה נתחלחלח ישראל

כבתיהם של  ) זה אצל  זה מסודרים הבנין  יואבנ לבינים כעין, קטנות חתיכות אלא אחת חתיכה היו לא הים

. פירורים כעין שנעשה, ים בעזך פוררת אתה :(ד"ע תהלים ) כדכתיב , (גדולי המלכות המרוצפים באבני שיש

, המים על  תנינים  ראשי  שברת :(שם) כדכתיב , כסלעים קשים ונעשו  הנקפאים המים  שנתקשו , שישי

, לבדו אחד בדרך ושבט שבט כל שיעברו כדי גזרים עשר ניםלש הים שנגזר , שביעי. תנינים נקראו והמצריים

 שיראו  כדי, וזכוכית ושוהם כספיר  המים שקפאו , שמיני. לגזרים סוף  ים לגוזר  :(ו"קל שם) דכתיב  והיינו

 כלומר , שחקים עבי  מים חשכת :(ח"י שם) שנאמר  וזהו, להם מאיר  היה  האש  שעמוד, אלו את אלו השבטים

 שותים  שהיו מתוקים מים ממנו יוצאים שהיו, תשיעי. לטוהר השמים כעצם חקיםש כעבי היה  המים קבוץ

, ערימות ונעשים נקפאים היו מהם הנותרים, שרצו מה מהם ששתו  שלאחר, עשירי. נוזלים שנאמר וזהו, אותם

 ".נוזלים נד  כמו נצבו מים נערמו :(ו"ט שמות ) דכתיב

זימן להם שם אילנות טעונים מיני פירות והפיח בפירות  ה "הקב: וביניהם, ובמעם לועז מנה חמישים ניסים

 . ישראל ומקניהם ועוד ועודגדלו ירקות בקרקע הים עבור בהמות . מגן עדן ונתבשמו מהריחות

" הידר"וכביכול , ה לכבודם של ישראל"אלא שעשה כן הקב, ולכאורה ניסים רבים אלה לא היו נצרכים כלל

 . בניסים אשר עשה

 ".זה קלי ואנוהו"מדנו שיש להדר במצוות מהתיבות  ל:( דף קלג )בשבת 

. בניסים שעשה עבורם" הידר"כמדתם ו' מדד להם ה –דעל שקיבלו עליהם ישראל הידור מצוה , ל"ושמא י

 . הידור כנגד הידור
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 תאריך קריעת ים סוף 

ת  ": ח"כ -א "כ ד "י  שמות  ה אֶׁ ֵיט ֹמשֶׁ וַּ

יֹולְֶׁך ה יָם וַּ ל הַּ ָים ְברּוחַּ  ' ָידֹו עַּ ת הַּ אֶׁ

ָים   ת הַּ ם אֶׁ ָישֶׁ ְיָלה וַּ לַּ ָזה ָכל הַּ ים עַּ ָקדִּ

ם ָמיִּ ָבְקעּו הַּ יִּ ָחָרָבה וַּ ם   : " לֶׁ יִּ מַּ ָיֻשבּו הַּ וַּ

סּו  ְיכַּ ים לְ וַּ ָפָרשִּ ת הַּ כֶׁב ְואֶׁ ת ָהרֶׁ ֹכל  אֶׁ

בָ  ְרֹעה הַּ ָים לא  ֵחיל פַּ ם בַּ ים ַאֲחֵריהֶׁ אִּ

ָחד  ד אֶׁ ם עַּ ְשַאר ָבהֶׁ  ."נִּ

למדנו באיזה  :( דף יב)סוטה ב

' ל הגמ"וז, תאריך נקרע הים

: חנינא בר פפא אמר ' ר(: "שם)

אותו היום עשרים ואחד בניסן  

דמכיוון  , ד"ל בס"ונ". היה

שבתאריך זה הושם משה רבינו  

ועל פי  ( שם' כמבואר בגמ)ביאור  

, דרך הטבע היה צריך לטבוע בו

ת למצרים כמדתם  "מדד הי

וטבעו הם בים דווקא בתאריך  

משה רבינו היה צריך למות  . זה

בתאריך  . טבעו הם במים -במים 

מתו   - זה היה צריך למות

 . המצרים דווקא בתאריך זה

 

 התחיל בעבירה וממנו התחילה הפורענות פרעה  

ף ַאֲחֵריהֶׁ "': ד ד"י  שמות  ְרֹעה ְוָרדַּ ת ֵלב פַּ י אֶׁ ְקתִּ זַּ ְרֹעה ּוְבָכל ֵחילֹו ְוָידְ ְוחִּ ָכְבָדה ְבפַּ ְצרַּ ם ְואִּ י העּו מִּ י ֲאנִּ ם כִּ  ."ֵכן יֲַּעשּו  וַּ ' יִּ

 ".יל בעבירה וממנו התחילה הפורענותהוא התח : "בפרעה ובכל חילו

 ( י"רש) 

 המשליך לים הושלך לים 

ְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה  "ט"ו ד':   שמות  ְרְכֹבת פַּ ָשיו ֻטְבעּומַּ ר ָשלִּ ְבחַּ יָם ּומִּ  ." ְביַּם סּוף בַּ

 '". מרכבות פרעה וחילו ירה בים' :(ד'  ו"שנאמר )שמות ט  ,והוא הושלך לים ' כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו'פרעה אמר "... 

 ' י'( כשמות רבה ) 

 שירה   ה להתגלגל בדבורה שאמר צפורה  מדוע זכתה   

ח " כ"א: - ט"ו כ' שמות  קַּ תִּ ְנבִּ וַּ ְריָם הַּ ת יָאה ֲאחֹות ַאמִּ ְמֹחלת:  ֲהֹרן אֶׁ ים ּובִּ יָה ְבֻתפִּ ים ַאֲחרֶׁ ָנשִּ אןָ ָכל הַּ ֵתצֶׁ ֹתף ְבָיָדּה וַּ י  הַּ ירּו לַּה' כִּ ְרָים שִּ ם מִּ ן ָלהֶׁ עַּ תַּ   וַּ

ָים   . "ָגֹאה ָגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה בַּ

 כן, זכתה שנתגלגלה בדבורה שאמרה שירה".  הים ונצטערה הרבה, על שאמרו הנשים שירה על "צפורה לא היתה בשעה 

 ( ח"תמ  אלפים  ' ב, סדר הדורות) 

 ' ים ק ולא ירא אל ' ויפרע ממי שנאמר עליו    ' ים אני ירא ק את האל ' אמר  ל מי ש א בן בנו ש יבו 

ֲעָמֵלק ָמָחר ָאֹנכִּ "':  ז ט"י  שמות  ָלֵחם בַּ ים ְוֵצא הִּ ר ָלנּו ֲאָנשִּ ל ְיהֹוֻשעַּ ְבחַּ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ֹיאמֶׁ ֵטה ָהֱאלוַּ ְבָעה ּומַּ גִּ ל ֹראש הַּ ָצב עַּ יקִּ י נִּ  . "ים ְבָידִּ

, ובזה  'ים אני יראקואת האל ' : (י"ח  ב" זקנך אמר )בראשית מ : אמר לו ? למה ליהושע...  ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים"

 ".יםקוולא ירא אל 'ויפרע ממי שנאמר עליו    ' ים אני יראקו את האל 'יבא בן בנו שאמר    'יםק וולא ירא אל'   :(י"ח  ה "כתיב )דברים כ

 '( ו ג"כ רבה   ותשמ) 

 הים 'התחרט' כשם שהתחרטו המצרים  

ת ט"ו י"ט:   שמות  ם אֶׁ ב ה' ֲעֵלהֶׁ ָישֶׁ ָים וַּ ְכבֹו ּוְבָפָרָשיו בַּ ְרֹעה ְברִּ י ָבא סּוס פַּ יָם" "כִּ יַָּבָשה ְבתֹוְך הַּ ְשָרֵאל ָהְלכּו בַּ ָים ּוְבֵני יִּ  . ֵמי הַּ

רק עד תום  י מדינתם לפני אחי יוסף, שבאו לגור בארצם את שער ו פתח ריםשהמצ  םש: כה ד מ   ד נג כ ה  ד מ .  )תהלים קל"ו ט"ו( סוף  ם בי ו ער פרעה וחיליונ"

אחרי בני    םשעריו" לפני הרודפי" את    םכך פתח הי  -  בעבודה קשה  םלצאת. וימררו את חייה  ם, לבלתי תת להםוסגרו את השעריהרעב, ואחר כך התחרטו  

הוציאו את   שרא , שאחרי םהיה בזה גמול למצרי ם. גםהדרך ויאבד את  םלבוא אל תוכו ואחר כך כאשר רצו לצאת ממנו, סגר עליה ם אחי יוסף ונתן לה

ם  בני ישראל לחפשי, חזרו בהם ורדפו אחריהם להחזירם לעבדותם, וכן עשה הים, שאחרי אשר הרשה למצרים להכנס אל תוכו "נתחרט" )"וישובו המי

: "מי שפרע...  יםמרמלשון תשובה וחרטה( הים והקפיד על בריות היבשה, שהעיזו לרדת אל הים ומימיו כסו אותם. וזה שאו – על מצרים" שמות י"ד כ"ו 

 ממצרים בים הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו )ב"מ דף מח.(".

 הגדה של פסח לרבי זלמן סורוצקין זצ"ל עמוד קל"ד( 'השיר והשבח'  ) 
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