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ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח

יֹוְצִאים ַלִּמְדָּבר

ְּבָפָרַׁשת ּבֹא ִסַּפְרנּו ֶׁשְּלַאַחר ַמַּכת ְּבכֹורֹות ַּפְרעֹה ֵּגֵרׁש ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים 

ְּכֵדי ָלחֹג ַלה' ַּבִּמְדָּבר. ַאְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים ְּכֵדי ַלֲחזֹר ָלָאֶרץ ַהּטֹוָבה 

ֶׁשאֹוָתּה ִנְׁשַּבע ה' ָלֵתת ָלֶהם. 

ה' ֹלא ָרָצה ְלהֹוִליְך ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ַהְּפִלְׁשִּתים, ֶׁשִהיא ַהֶּדֶרְך 

ַהֲחָזִקים  ַהְּפִלְׁשִּתים  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִיְראּו  ֶׁשִאם  ָחַׁשׁש  הּוא  ְוַהְּקָצָרה.  ַהְּמִהיָרה 

יֹוְצִאים ֶנְגָּדם ְלִמְלָחָמה ַעל ָהָאֶרץ - ֵיָרְתעּו ְוָיׁשּובּו ְלִמְצַרִים, ַאף ֶׁשְּבֵצאָתם 

ֶּדֶרְך  ִמָּסִביב,  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  הֹוִביל  ה'  ָלֵכן  ִמְלָחָמה.  ִּבְכֵלי  ִהְצַטְּידּו  ִמִּמְצַרִים 

ִמְדַּבר ִסיַני ְוַים סּוף. 

ְּבסֹוף ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ָרִאינּו ֶׁשּיֹוֵסף ִהְׁשִּביַע ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: 'ַּכֲאֶׁשר ה' ִיְפקֹד 

ֶאְתֶכם ְוֵתְצאּו ִמִּמְצַרִים, ַהֲעלּו ִמָּכאן ֶאת ַעְצמֹוַתי ְוִקְברּו אֹוָתן ָּבָאֶרץ'. ָּכֵעת 

ִקֵּים מֶֹׁשה ֶאת ַהְּׁשבּוָעה ְוָלַקח ִעּמֹו ֶאת 

ַעְצמֹות יֹוֵסף.

ְלַאַחר ֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים, 

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִהִּגיעּו 

ֶׁשִּנְקָרא  ְלָמקֹום 

ָּכְך  ַאַחר  ֻסּכֹות. 

ָלֶלֶכת  ִהְמִׁשיכּו 

ְלָמקֹום  ְוִהִּגיעּו 

ֵאָתם,  ֶׁשִּנְקָרא 

ֶׁשָהָיה ִּבְקֵצה ִמְדַּבר 

ׁשּור.
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ָּכל ְזַמן ֶׁשָהְלכּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ה' ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ַמְלָאְך ִּבְדמּות ַעּמּוד ָעָנן 

ֶׁשֶהְרָאה ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך ֶׁשָּבּה ֲעֵליֶהם ָלֶלֶכת. ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהַּלְיָלה, ִהְתַחֵּלף ַעּמּוד 

ֶהָעָנן ְּבַעּמּוד ֵאׁש ֶׁשֶהְרָאה ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך ְוַגם ֵהִאיר ָלֶהם אֹוָתּה. ַעּמּוד ֶהָעָנן 

ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָהְלכּו ָּתִמיד ְלֹלא ֶהֶרף ִלְפֵני ַהַּמֲחֶנה.

ֲחָז"ל ְמַלְּמִדים אֹוָתנּו ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשְּלַעּמּוד ֶהָעָנן )ֶׁשִּנְקָרא ַּגם ַעְנֵני ַהָּכבֹוד( ָהיּו ַּתְפִקיִדים 

ֵהֵגן  ְוַאף  ַהִּמְדָּבר,  ֶׁשל  ַהַחָּמה  ַהֶּׁשֶמׁש  ִמְּפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֵהֵצל  הּוא  נֹוָסִפים: 

ֲעֵליֶהם ִמְּפֵני ְנָזִקים ְוַסָּכנֹות ֶׁשֲעלּוִלים ִלְפּגַֹע ְּבִמי ֶׁשהֹוֵלְך ַּבִּמְדָּבר, ְּכמֹו ְנָחִׁשים 

ְוַעְקַרִּבים. 

ה' ְמַחֵּזק ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה

ְלַאַחר ֶׁשִהִּגיעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֵאָתם ֶׁשִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר, ָאַמר ה' ְלמֶֹׁשה: 

'ִּפי ַהִחירֹת', ֶׁשִּנְמָצא ֵּבין  ְוַלֲחנֹות ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל ַלֲחזֹר ָאחֹוָרה  'ַצֵּוה ֶאת ְּבֵני 

ָהִעיר ַהִּמְצִרית ִמְגּדֹל ּוֵבין ַים סּוף, מּול ְמקֹום ָהֱאִליל ַּבַעל ְצפֹון ַהָּסמּוְך ַלָּים. 

ַּכֲאֶׁשר ַּפְרעֹה ִיְׁשַמע זֹאת, יֹאַמר ְּבִלּבֹו: 'ַעם ִיְׂשָרֵאל ְמֻבְלָּבִלים ְותֹוִעים ַּבֶּדֶרְך, 

ַּכִּנְרֶאה ַּבַעל ְצפֹון ָסַגר ִּבְפֵניֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך ַלִּמְדָּבר'. ָּכְך ֲאַחֵּזק ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה 

ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל, ְוַאֲעִניׁש אֹותֹו ְוֶאת ָּכל ַחָּיָליו ְּבעֶֹנׁש ָקֶׁשה ֶׁשְּבִעְקבֹוָתיו 

ֵהם ֵיְדעּו ֶׁשֲאִני ה', ּוְׁשִמי ִיְהֶיה ְמֻכָּבד ָּבַעִּמים'.

ַעם ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ְּכִמְצַות ה'. ֵהם ָׁשבּו ַלֲאחֹוֵריֶהם ְוָחנּו מּול ַּבַעל ְצפֹון.

ִלָּבם  ָלׁשּוב,  ִמְתַּכְּוִנים  ְוֵאיָנם  ָּבְרחּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  ַוֲעָבָדיו  ְלַפְרעֹה  ְּכֶׁשּנֹוַדע 

ִהְתַמֵּלא ֲחָרָטה ַעל ֶׁשִהְרׁשּו ָלֶהם ָלֵצאת ִמִּמְצַרִים ְוָאְמרּו: 'ָמה ָעִׂשינּו?! ֵאיְך 

ִהְרֵׁשינּו ָלֶהם ְלַהְפִסיק ַלֲעבֹד ְוָלֵצאת ַלִּמְדָּבר?!'

ה' ִחֵּזק ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַּפְרעֹה ָקַׁשר ֶאת ֶמְרַּכְבּתֹו 

ַלּסּוִסים, ִּגֵּיס ֶאת ְצָבא ִמְצַרִים ְוֵהֵחל ִלְרּדֹף ַאַחר ִיְׂשָרֵאל. הּוא ָלַקח ִעּמֹו ֵׁשׁש 

ֵמאֹות ֶמְרָּכבֹות ֻמְבָחרֹות ְוֶאת ָּכל ְׁשָאר ֶמְרְּכבֹות ַהָּצָבא ַהִּמְצִרי, ְוַעל ָּכל ְצָבאֹו 

ֻהְפְקדּו ָׂשֵרי ָצָבא ֻמְבָחִרים.
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ְּבאֹותֹו ַהְּזָמן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָיְדעּו ֶׁשַּפְרעֹה רֹוֵדף ַאֲחֵריֶהם, ְוֹלא ֶנְחְּפזּו ִלְברַֹח 

ֵמַהִּמְצִרים ֶאָּלא ָיְצאּו ְּבִבָּטחֹון ִּכְבֵני חֹוִרין.

ַהחֹוִנים  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִהִּׂשיגּו  ְמֵהָרה  ְוַעד  ַעל סּוִסים ּדֹוֲהִרים,  ָרְכבּו  ַהִּמְצִרים 

ָסמּוְך ְלַים סּוף. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְׂשאּו ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוִהִּביטּו ָלאֶֹפק, ְוִהֵּנה ֵהם רֹוִאים 

ֶאת סּוֵסי ַהִּמְצִרים ּוַמְרְּכבֹוֵתיֶהם ׁשֹוֲעִטים ַאֲחֵריֶהם ְלָתְפָסם. ִנְתְקפּו ִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשְּבַכֲעָסם  ֵמַהִּמְצִרים,  אֹוָתם  ֶׁשּיֹוִׁשיַע  ִּבְתִפָּלה  ה'  ֶאל  ְוָצֲעקּו  ָוַפַחד,  ִיְרָאה 

ֲעלּוִלים ְלָהְרָגם. 

ִמּתֹוְך ַהְּמצּוָקה, ָּפנּו ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ְוָטֲענּו ְּבתֶֹקף: 'ַהִאם ָלַקְחָּת אֹוָתנּו ַלִּמְדָּבר 

ִּכי ֵאין ַמְסִּפיק ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים? ְּכֵדי ֶׁשַהִּמְצִרים ַיַהְרגּו אֹוָתנּו ְוִנָּקֵבר ָּכאן?! 

ְּכֶׁשִּבַּׂשְרָּת  ְּכָבר  ֲהֹלא  ִמִּמְצַרִים?  אֹוָתנּו  הֹוֵצאָת  ַמּדּוַע  ָּלנּו,  ָעִׂשיָת  ּזֹאת  ַמה 

ָלנּו ְּבִמְצַרִים ַעל ַהְּגֻאָּלה, ָאַמְרנּו ְלָך: ַהְפֵסק ְלַבֵּׂשר ָלנּו זֹאת, ָאנּו ַמֲעִדיִפים 

ְלַהְמִׁשיְך ַלֲעבֹד. ִּכי ֲהֵרי ַהִּמְצִרים ֲעלּוִלים ַלֲהרֹג אֹוָתנּו ִאם ִנְבַרח, ּומּוָטב ָלנּו 

ַלֲעבֹד ֶאת ַהִּמְצִרים ֵמֲאֶׁשר ָלמּות ַּבִּמְדָּבר'.

מֶֹׁשה ֹלא ִנְבַהל ֵמַהְּטָענֹות ַהָּקׁשֹות, הּוא ִהְרִּגיַע ֶאת ָהָעם ְוָעָנה: 'ַאל ְּתַפֲחדּו, 

ַאֶּתם  ָּכֵעת  ֵמַהִּמְצִרים.  ַהּיֹום  ֶאְתֶכם  ְלהֹוִׁשיַע  עֹוֵמד  ה'  ֵאיְך  ּוְראּו  ִהְתַיְּצבּו 

יֹוֵתר  אֹוָתם  ִּתְראּו  ֹלא  ְמַעט  עֹוד  ַאְך  ֵמֶהם,  ִויֵרִאים  ַהִּמְצִרים  ֶאת  רֹוִאים 

ְלעֹוָלם. ה' ִיָּלֵחם ֲעבּוְרֶכם, ְוַאֶּתם ַּתַעְמדּו ִּבְדָמָמה ְוִתְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה''.
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ְקִריַעת ַים סּוף

ֵאַלי  צֹוֲעִקים  ַאֶּתם  'ַמּדּוַע  ה':  לֹו  ָאַמר  מֶֹׁשה,  ֶׁשל  ַהַהְרָּגָעה  ִּדְבֵרי  ְלַאַחר 

ֶׁשאֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם? ַצֵּוה ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּיְמִׁשיכּו ַּבַּמָּסע'.

ה' ֵּבֵאר ְלמֶֹׁשה ֵּכיַצד ַיֲעׂשּו זֹאת: 'ַאָּתה ָּתִניף ֶאת ַהַּמֶּטה, ְוַתֶּטה אֹותֹו ְלִכּוּון 

ַים סּוף. ַהָּים ִיָּבַקע ִלְׁשַנִים, ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יּוְכלּו ַלֲעבֹר ַּבַּיָּבָׁשה ֶׁשָּבֶאְמַצע. ַוֲאִני 

ֶאְדַאג ְלַחֵּזק ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ִלְרּדֹף ַאֲחֵריֶכם ֶאל ּתֹוְך ַהָּים, ְוָאז ַאֲעִניׁש אֹותֹו 

ִעם ְצָבאֹו, ָּפָרָׁשיו ּוַמְרְּכבֹוָתיו. ָּכְך ִיְהֶיה ְׁשִמי ְמֻכָּבד, ְוַהִּמְצִרים ֵיְדעּו ֶׁשֲאִני ה' 

ַהִּנְלָחם ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל'.

ְּכֶׁשָּיַרד ַהַּלְיָלה ַעּמּוד ֶהָעָנן ֹלא ֶנֱעַלם ְּכֶהְרֵּגלֹו, ֶאָּלא ָעַבר ֶאל ֵמֲאחֹוֵרי ַמֲחֵנה 

ִיְׂשָרֵאל ְוֶנֱעַמד ֵּבינֹו ּוֵבין ַמֲחֵנה ַהִּמְצִרים. ָּכְך ַעּמּוד ָהֵאׁש ֵהִאיר ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת 

ַהֶּדֶרְך ַּבַּלְיָלה, ְוַעּמּוד ֶהָעָנן ִהְסִּתיר ֶאת אֹורֹו ֵמַהִּמְצִרים. ְּבֶדֶרְך זֹו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ָהָיה אֹור, ְוַהִּמְצִרים ֶנֶאְלצּו ְלַגֵּׁשׁש ֶאת ַּדְרָּכם ָּבֲאֵפָלה ְוֹלא ִהְצִליחּו ְלִהְתָקֵרב 

ֲאֵליֶהם ְלאֶֹרְך ָּכל ַהַּלְיָלה.

מֶֹׁשה ִהָּטה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ַהָּים, ְוִהֵּנה ֵהֵחָּלה ְלַנֵּׁשב רּוַח ִמְזָרִחית ַעָּזה ֵמֵאת 

ֵהֵחל  ְוַהָּים  ַלְּצָדִדים,  ַהַּמִים  ֶאת  ְוָהְדָפה  ְּבָחְזָקה  ַהָּים  ֶאת  הֹוִליָכה  ָהרּוַח  ה'. 

ְלִהָּבַקע. ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהַּלְיָלה ָנְׁשָבה ָהרּוַח ְוֶהֱעִמיָדה ֶאת ֵמי ַהָּים ִּכְׁשֵּתי חֹומֹות, 

ּוֵביֵניֶהן ִנְפַער ֶּפַתח ֶׁשַּדְרּכֹו ָיְכלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעבֹר ְּבתֹוְך ַהָּים. ָהרּוַח ָהַעָּזה 

ַּגם ִיְּבָׁשה ֶאת ַקְרָקִעית ַהָּים ְמֵלַאת ַהּבֹץ, ְוָכְך ָיְכלּו ִיְׂשָרֵאל ַלֲעבֹר ְּבתֹוְך ַהָּים 

ִמְּבִלי ִלְטּבַֹע ַּבּבֹץ.

ְּכֶׁשָראּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַהָּים ִנְבַקע ְוִנָּתן ַלֲעבֹר ֵּבין ְׁשֵּתי חֹומֹות ַהַּמִים, ִנְכְנסּו 

ֶאל ַהָּים ְוָהְלכּו ְּבתֹוכֹו. ַהִּמְצִרים ָראּו ֶאת ַהַּמֲחֶזה ַהְּמֻׁשֶּנה ַאְך ֹלא ִנְרְּתעּו, ִּכי 

ה' ִחֵּזק ֶאת ִלָּבם ִלְרּדֹף ַאַחר ַעם ִיְׂשָרֵאל. ָלֵכן ַּגם ֵהם ִנְכְנסּו ֶאל ּתֹוְך ַהָּים 

ְוִהְמִׁשיכּו ַּבִּמְרָּדף.
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ְּכֶׁשִהִּגיָעה ַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר )ַהֵחֶלק ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהַּלְיָלה(, ִהְׁשִקיף ה' ַעל ַמֲחֵנה ִמְצַרִים 

ְוִהְבִהילּו  ֶׁשִהְּממּו  ַעִּזים  ְוקֹולֹות  ְוֶהָעָנן  ָהֵאׁש  ַעּמּוד  ְּבֶעְזַרת  אֹוָתם  ְוֶהֱעִניׁש 

אֹוָתם.

ֶהָעָנן  ֶׁשַעּמּוד  עז(,  )ֶּפֶרק  ְּתִהִּלים  ְּבֵסֶפר  ַהְּמבָֹאר  ִּפי  ַעל  ַמְסִּביִרים  ַהְּמָפְרִׁשים 

ָהָיה ַלֲעָנִנים ֶׁשִהְמִטירּו ָּבָרד ְוֶגֶׁשם, ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָהָיה ִלְבָרִקים, ַוֲאֵליֶהם ִהְתַלּוּו 

ְרָעִמים ַמְבִהיִלים.

ַעּמּוד ָהֵאׁש ָּפַגע ְּבַגְלַּגֵּלי ַהֶּמְרָּכבֹות ּוֵפֵרק אֹוָתם, ְוִאּלּו ַעּמּוד ֶהָעָנן ָהַפְך ֶאת 

ַקְרָקִעית ַהָּים ַּבֲחָזָרה ְלבֹץ. ְּבִעְקבֹות זֹאת ַהִּמְצִרים ֹלא ָיְכלּו ְלַהְמִׁשיְך ִלְרּדֹף 

ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל. ַרְגֵליֶהם ָטְבעּו ַּבּבֹץ, ְוֵהם ִהְתַקְּדמּו ְלַאט ְּכִאּלּו ֵיׁש ֲעֵליֶהם ַמָּׂשא 

ָּכֵבד.

ָּכֵעת ֵהִבינּו ַהִּמְצִרים ֶׁשה' ֱאלֹוֵהי ִיְׂשָרֵאל הּוא ֶזה ֶׁשִּנְלַחם ָּבֶהם ּומֹוֵנַע ֵמֶהם 

ְלַהִּׂשיג ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ָאְמרּו ַהִּמְצִרים: 'ָעֵלינּו ָלנּוס ַּבֲחָזָרה ְלִמְצַרִים, ִּכי ה' ִנְלָחם 

ָּבנּו ֲעבּור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל!'

ַהַּמִים  ְוָכְך  ַהָּים,  ַעל  ַמְּטָך  ֶאת  ׁשּוב  'ַהֵּטה  ְלמֶֹׁשה:  ה'  ָאַמר  ָהֵעת  ְּבאֹוָתּה 

ָהעֹוְמִדים ְּכחֹוָמה ִיְּפלּו ַעל ַהִּמְצִרים, ַמְרְּכבֹוֵתיֶהם ְוסּוֵסיֶהם, ְוָיִמיתּו אֹוָתם'.

מֶֹׁשה ִהָּטה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ַהָּים, ְוָהרּוַח 

ְוֶהֱחִזיָקה  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ֶׁשָּנְׁשָבה 

ִהְתַהְּפָכה  ַהַּמִים,  ֶאת 

אֹוָתם  ֶׁשָּדֲחָפה  ְלרּוַח 

ִלְפנֹות  ַהִּמְצִרים.  ַעל 

ִהְתמֹוְטטּו  ּבֶֹקר 

ַהַּמִים  חֹומֹות 

ָׁשב  ְוַהָּים  ְוָקְרסּו, 

ְּבָחְזָקה  ִלְגעֹׁש 

ִנּסּו  ַהִּמְצִרים  ְּכַדְרּכֹו. 


