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 של ׂשר מצרים המרדף  –  בשלחפרשת 

ְך ְלַבב  שנאמר "  עם רכבים רבים  ישראל והחל לרדוף אחריהם  ם שלעל שילוח התחרט  פרעה הרשע   ַויַֻּגד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ִכי ָבַרח ָהָעם ַויֵָּהפֵּ
נּו:ַפְרֹעה   ָעְבדֵּ ל מֵּ ַקח ַוֶיְאֹסר ֶאת ִרְכּבֹו ְוֶאת ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו: ַוֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם ַויֹאְמרּו ַמה זֹאת ָעִשינּו ִכי ִשַלְחנּו ֶאת ִיְשָראֵּ אֹות ֶרֶכב    ַויִּ ש מֵׁ שֵׁ

ם ַעל כֻּּלֹו  שִּ לִּ ם ְושָּ יִּ ְצרָּ חּור ְוֹכל ֶרֶכב מִּ ל ֹיְצִאים ְּבָיד ָרמָ  :בָּ י ִיְשָראֵּ ל ּוְבנֵּ י ִיְשָראֵּ י ְּבנֵּ ב ַפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוִיְרֹדף ַאֲחרֵּ ק ה' ֶאת לֵּ ַוִיְרְדפּו    ה:ַוְיַחזֵּ
יֶהם ַוַיִשיגּו אֹותָ  י ַּבַעל ְצֹפן:ִמְצַרִים ַאֲחרֵּ ילֹו ַעל ִפי ַהִחיֹרת ִלְפנֵּ ל  ם ֹחִנים ַעל ַהָים ָכל סּוס ֶרֶכב ַפְרֹעה ּוָפָרָשיו ְוחֵּ י ִיְשָראֵּ ּוַפְרֹעה ִהְקִריב ַוִיְשאּו ְבנֵּ

ל אֶ  י ִיְשָראֵּ יֶהם ַוִייְראּו ְמֹאד ַוִיְצֲעקּו ְבנֵּ ַע ַאֲחרֵּ ה ִמְצַרִים ֹנסֵּ יֶהם ְוִהנֵּ ינֵּ  .  י( –)שמות יד, ה  "ל ה'ֶאת עֵּ

שנאמר   ביעם לפני שהספיקו לצאת מתוך היםה' הט  ואז  ס על נפשםהחליטו לנּולרגע שעד    מצריים נכנסו לתוכוה  גםנבקע  ים סוף  כאשר  
יֶהם ֹכל סּוס ַפְרֹעה ִרְכּבֹו ּוָפָרָשיו ֶאל ּתֹוְך ַהָים:" ש ְוָעָנן  ַוִיְרְדפּו ִמְצַרִים ַוָיֹבאּו ַאֲחרֵּ ה ִמְצַרִים ְּבַעּמּוד אֵּ ף ה' ֶאל ַמֲחנֵּ ַוְיִהי ְּבַאְשֹמֶרת ַהֹּבֶקר ַוַיְשקֵּ

ה ִמְצָרִים: ת ַמֲחנֵּ ת ֹאַפן ַמְרְכבֹ  ַוָיָהם אֵּ םַויַָּסר אֵׁ יִּ ְצרָּ ֶהם ְבמִּ ם לָּ ְלחָּ י ה' נִּ ל כִּ אֵׁ ְׂשרָּ י יִּ ְפנֵׁ ה מִּ נּוסָּ ם אָּ ְצַריִּ ת ַויֹאֶמר מִּ דֻּ ְכבֵׁ יו ַוְיַנֲהגֵׁהּו בִּ ַויֹאֶמר  :תָּ
בּו ַהַּמִים ַעל ִמְצַרִים ַעל ִרְכּבֹו ְוַעל ָפָרָשיו ה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָים ְוָישֻּ יָתנֹו    ַויֵּט ֹמֶשה ֶאת ָידֹו:  ה' ֶאל ֹמֶשה ְנטֵּ ַעל ַהָים ַוָיָשב ַהָים ִלְפנֹות ֹּבֶקר ְלאֵּ

ר ה' ֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹוְך ַהָים: יֶהם ַּבָים  ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ַוְיַנעֵּ יל ַפְרֹעה ַהָּבִאים ַאֲחרֵּ בּו ַהַּמִים ַוְיַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוֶאת ַהָפָרִשים ְלֹכל חֵּ ַוָישֻּ
 . כח( – ג)שמות יד,  כ" ֶהם ַעד ֶאָחדלֹא ִנְשַאר ּבָ 

 ?בתוך ים סוףנמצאים בשעה שהם היו דווקא להחליט לנוס על נפשם מצריים אשר נכנסו לתוך הים גרם לויש להתבונן, מה 

 איל שש מאות מרכבות מהס"מ למרדף אחרי ישראל ר של מצרים הש הׂש

יצאו ש  ולאחר  .הרח"ו(מ'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף מו ע"ב ד"ה 'ויקח שש מאות' מעפ"י  )  כל מעשיו של פרעה הרשע היו בחכמה גדולה כנגד העליונים
ר שהוא ראש המזלות  ן' מזל שֹוקרבנות לפני עבודה זרה הנקראת 'בעל צפֹו  להקריבהלך  ו  ישראל ממצרים הוא החליט לרדוף אחריהם,

 הרוחני  רהׂשלו  הוריד כוחות בקרבנות ונגלה    פרעהידי כן  על    .רבןלשון קשהוא    )שמות יד, י(  "ּוַפְרֹעה ִהְקִריב"  נרמז בתיבותכפי ש  ,צפוניתה
ידע  פרעה   .על הפסוק 'ויקח שש מאות רכב בחור'(פרשת בשלח  )ספר 'ציוני' ה' זָּ הנקרא בשם 'עּו שמות יד, י ד"ה ופרעה הקריב(   )'תפארת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ של מלכות מצרים

מאות אלף    ונים כנגד ששהם מכּוו,  )שמות יד, ז(  "ֶרֶכב ָּבחּורנקראים "ה  'המרכבה החיצונה'ים של טומאה מ ראששש מאות  למעלה  כי יש  
להמשיכה    על מנת  'המרכבה החיצונית'כנגד    גשמיים  יםלקח שש מאות רכב  הואלבד מנשים וטף. לכן  של ישראל הנמצאים בקֹודש  גברים  

 . )'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף מו ע"ב ד"ה 'ויגד למלך מצרים' מהרמ"ק(דש עמו למלחמה נגד הקֹו

)עפ"י 'דברי שלמה' לר'    ר של אדוםהׂש  ד"ה ותאנא בההיא(  אע"סוף  )זוהר פרשת בשלח דף נא    ס"ממצרים אל מלאך    לער הרוחני הממונה  באותה השעה הלך הׂש

  ד"ה ותאנא בההיא(   אע"סוף  )זוהר פרשת בשלח דף נא    מקטרגיםהמרכבות של  השש מאות  את  והשאיל ממנו    ( ח ד"ה אמנם אפשר דעל גאולת מצריםדרוש לפרשת בשלשלמה שלם  
היו שש מאות מושלים שעל כל מרכבה ומרכבה  כ  על הפסוק 'ויקח שש מאות רכב בחור'(פרשת בשלח    )ספר 'ציוני'  ניםת וחיצי חיצֹו נֹו חיצֹו   'תקליפֹו ' שכולם היו  

ַקח"כך נאמר  ועל  .  ד"ה ותאנא בההיא(  אע"סוף  )זוהר פרשת בשלח דף נא    על מנת לסייע לו ממונים לקטרג,   אֹות    ַויִּ ש מֵׁ חּורשֵׁ ם   ֶרֶכב בָּ שִּ לִּ ם ְושָּ יִּ ְצרָּ ְוֹכל ֶרֶכב מִּ
אֹות  "כאשר    (בפירושו השני  מהרח"ו)'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף נא ע"ב ד"ה 'כי אימתי אישלים' מ  )שמות יד, ז(  "ַֹעל כֻּּלו  ש מֵׁ חּורשֵׁ מרכבות של  הכוונה ל"  ֶרֶכב בָּ
בשם    'כתב הרב רבינו מנחם'שפתי כהן על התורה' פרשת בשלח על הפסוק '  ,ר', ספר 'ציוני' פרשת בשלח על הפסוק 'ויקח שש מאות רכב בחוד"ה ותאנא בההיא  אע"סוף  )זוהר פרשת בשלח דף נא    הס"מ

 .הריקנאטי(

חּור"  בשם  נקרא  הס"מ ד   בָּ חּור"בשם    זה  ולכן הוא גם נזכר בפסוק)הגהות מהרח"ו על זוהר פרשת בשלח דף נא ע"א אות ה(   )ירמיה טו, ח(  "ֹשדֵׁ ַקח "  שנאמר  "בָּ ַויִּ
אֹות   ש מֵׁ חּורֶרֶכב  שֵׁ חּורואין הכוונה בתיבה "  .(בפירושו השני  )'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף נא ע"ב ד"ה 'כי אימתי אישלים' ממהרח"ו  )שמות יד, ז("  בָּ לכך שהשש   "בָּ

טעם  ו .  )'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף מו ע"ב ד"ה 'ור' יצחק' ממהרח"ו(  אז היה כתוב בלשון רבים ולא בלשון יחידאם כן  כי    , מאות רכבים היו 'נבחרים' 
חּור"הס"מ נקרא בשם  נוסף לכך ש )'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף נא ע"ב ד"ה   הראש על כולםו העולם אומות רי בכל ׂש  המובחרמשום שהוא " בָּ

ק ָשָלל  ֶאְרֹדףָאַמר אֹויֵּב  ועל כך אמר הס"מ "  .(בפירושו השני  'כי אימתי אישלים' ממהרח"ו דוף  ביקש לרר  שאהוא הס"מ  "  אֹויֵּב"שה  ט()שמות טו,  "  ַאִשיג ֲאַחלֵּ
  'עמודי גמטריא    היאבפסוק    "ָשָלל, לכן התיבה "ישיג אותםשעד    של ישראל  'עמודי הקליפה' מכל צדאת  בעצמו כדי להעמיד עליהם  

 . זר רוקח פרשת בשלח דף יט ע"ב ד"ה תמלאמו(קח' לר' אלעו)'מעשה ר' קליפהה

'שערי צדק' לר' יוסף ) תו פרעה הרשעילקח אהגשמי ש )שמות יד, ז( "ֶרֶכב ִמְצָרִיםנוספו על " כל השש מאות מרכבות שלקח השר של מצרים מהס"מ

  ( 'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת בא ד"ה 'ודע והאמן כי כשרדף' בשם הרקנאטי  ,על הפסוק 'ויקח שש מאות רכב בחור'  פרשת בשלח  על התורה לר' מנחם ציוני   ספר 'ציוני'גי'קיטילייא דף טז ע"א ד"ה ודע והאמן,  
בשלח פרק יד על הפסוק 'ויקח שש מאות רכב  )הרמ"ד וואלי פרשת    היו מכוונות ממש כנגד שש מאות אלף רגלי הגברים של ישראל שיצאו מארץ מצריםהם  ו 

במרדף של  מצרים אחרי   ה פי' ת"ח רתיכא' ממהרח"ו( )'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף מח ע"ב ד"ה 'והרח"ו זלה"  היו הרבה מאוד מרכבותנמצא כי  כך    ,(עיי"ש  בחור'
מִּת "פסוק  סופי תיבות הראשי תיבות ו, לכן  ןתיהמחנויחד עם  חל"ת ולילי"ת  מ  נשותיו  גם  ס"מעם הוהצטרפו    .בני ישראל  י ְפִש נַ   ֹוְמָלאֵּ

מּת  י ְרּבִ חַ   קִריאָ  )'מעשה    ישראל  רדפו אחרי  ןומחנותיה  ןגם הלפי ש "ת לילי"ת'  'גם מחל  התיבות  עם הכולל יוצא גמטריא   )שמות טו, ט( "  יִד יָ   ֹוֹוִרישֵּ

 .זר רוקח פרשת בשלח דף יט ע"ב ד"ה תמלאמו(לר' אלע על התורה קח'ור

רקנאטי על התורה פרשת ,  ספר 'ציוני' פרשת בשלח על הפסוק 'ויקח שש מאות רכב בחור'גי'קיטילייא דף טז ע"א ד"ה ודע והאמן,  'שערי צדק' לר' יוסף  )  ר של מצריםהס"מ התחבר עם הׂש

פרשת בשלח דף  )'אור החמה' על זוהר    היה הראש לכל המרכבות   הס"מ כאשר    ('של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת בא ד"ה 'ודע והאמן כי כשרדף' בשם הרקנאטיבשלח ד"ה ובני ישראל,  

 מטעמי תורת חיים 
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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  את התיבה כאשר עושים ליו, ש" יש רמז אָשִלִשם" תיבהכי ב   )שמות יד, ז( "ְוָשִלִשם ַעל כֻּלֹועליו נאמר "ו מח ע"ב ד"ה 'והרח"ו זלה"ה פי' ת"ח רתיכא' ממהרח"ו(
רומזות    )שמות טו, יט(  "ִכי ָבא סּוסוכן התיבות "  .'סמא"ל'ם', אז היא יוצאת בגימטריא קטנה  אות י' כך 'שלישלפי 'אם למקרא' כלומר מלאה  

)'שפתי כהן על התורה' פרשת בשלח על הפסוק 'ויקח שש מאות  'סמא"ל'    השם  יוצא  עם עוד שתים כנגד שתי התיבות גמטריא  ב "  ָבא סּוסהתיבות "  לס"מ, כי

)שמות יד,  "  חּורבָּ ֶכב  ֶר אֹות  מֵׁ ש  שֵׁ נרמז בתיבות "ש  כפים גדול על ידי הסיוע הרע הזה,  והס"מ חשב באותה שעה לעשות לעצמו שֵׁ   .רכב בחור'(

למצרים   להחזיר את ישראל מטרה    ם לושָ גם  הוא  ו,  )הרמ"ד וואלי פרשת בשלח פרק יד על הפסוק 'ויקח שש מאות רכב בחור'(  ם רב' תיבות יוצא 'שֵׁ השראשי  ,  ז(
 . פרשת בשלח ד"ה בציוני כאשר רדף( 'שבט מוסר' למחבר ספר)'מדרש אליהו' על מנת לבטלם מקבלת התורה  

 ישראל ראו את מרכבות המקטרגים ואת השר של מצרים רודפים אחריהם 

)זוהר פרשת בשלח דף נב ע"א    מלמטה ומלמעלהבאים כנגדם חנות מו נים של חיילים , הם ראו כמה המֹו סוף יםעל יד בשעה שהיו ישראל חונים 

ולמעלה  ד"ה כמה דאוקימנא( ע"א   מז)זוהר פרשת בשלח דף  ובליסטראותאת פרעה וכל מחנותיו עם אבני חצים  הם ראו  למטה    כאשר  ,ע"ב ד"ה אמר רבי יצחק( –
שהיו  גלגלי מרכבתו,  משמשים  הפנים נושאי מרכבת הס"מ  האֹו   אתוביניהם    (יצחקע"ב ד"ה אמר רבי  זוהר פרשת בשלח דף נב  )  ראו כמה מקטרגים  הם

ישראל  בבהלהרצים   גדולה על מנת להשיג את  פי' ת"ח רתיכא' ממהרח"ו(  ובמהירות  זלה"ה  'והרח"ו  ע"ב ד"ה  פרשת בשלח דף מח  זוהר  על  וכולם היו   )'אור החמה' 
 . ע"ב ד"ה אמר רבי יצחק( –)זוהר פרשת בשלח דף נב ע"א נאספים עליהם 

פרשת בשלח ד"ה  ו דל  למידלת'שפתי כהן על התורה' 'רבינו בחיי' שמות יד, י ד"ה ועל דרך המדרש, ) עוזא )'רקנאטי על התורה' פרשת בשלח ד"ה ובני ישראל( ל מצריםשר  ראו את הׂשישראל 

יֶהם  שנאמר "  רודף אחריהםו   פרשת בשלח ד"ה ובני ישראל(  על התורהטי'  )'רקנא  למלחמהפורח באוויר מזויין  שהיה  וישאו בני ישראל(   ינֵׁ ל ֶאת עֵׁ אֵׁ ְׂשרָּ י יִּ ְׂשאּו ְבנֵׁ ַויִּ
נֵׁה   םְוהִּ ְצַריִּ יֶהם  מִּ ַע ַאֲחרֵׁ ְׂשאּו ולשון ",  'רקנאטי על התורה' פרשת בשלח ד"ה ובני ישראל(רש"י שמות יד, י ד"ה נסע אחריהם,  )  )שמות יד, י(  "ֹנסֵׁ " הוא הסתכלות בדבר  ַויִּ
לשון השייכת   היה 'רודף' אחרי בני ישראל כי זו   "םִמְצַריִ "לא נאמר שגם  לכן  .  )הרמ"ד וואלי פרשת בשלח פרק יד על הפסוק 'וישאו בני ישראל את עיניהם'(  עליון 

עַ "שהוא היה  אלא נאמר    שרדף אחריהם,  לעם המצרי )'שפתי כהן על התורה' פרשת בשלח ד"ה וישאו בני  לשון המתייחסת לשר הרוחני    " אחריהם שזוֹנסֵּ

זה גם .  (ממהרח"ו'  ויאמר מצריםע"א ד"ה    נדף    פרשת בשלחעל זוהר    נו של החיד"אלר' אברהם אזולאי זק  'אור החמה'עפ"י  )  מההאּוכשם    "ִמְצַרִים"נקרא גם בשם  אשר    ישראל(
עַ " נאמר שטעם ה  ' על התורה)'רקנאטי מה המצריתאּו ר של מצרים ולא למתייחס אל השֹ  כי הוא –  ולא 'נוסעים' בלשון רבים לשון יחידב " ֹנסֵׁ

 .פרשת בשלח ד"ה ובני ישראל(

ם  שנאמר "  ממנו מאוד  התייראו ר של מצרים הם  כאשר ישראל ראו את הׂש ְצַריִּ נֵׁה מִּ יֶהםְוהִּ ֲחרֵׁ ַע ַאַֽ יְראּו ְמֹאד  ֹנסֵׁ )'רקנאטי על    )שמות יד, י(  "ַויִּ

נודע עוד  . ופרשת בשלח פרק יד על הפסוק 'וישאו בני ישראל את עיניהם'(  ו על התורהשח"ל בפירושהיה תלמיד חבר להרמ  )הרמ"ד וואלי  פחדם  אז  תרבהונ  התורה' פרשת בשלח ד"ה ובני ישראל( 
הרוחני ר  גם השזה גרם שבמלחמה הזאת והקדים את עצמו לעמו.  פרעה שינה  ואילו    ,למלחמהשאין מנהג המלך להקדים לפני המחנה  
ר שינה מהדרך הרגילה והיה וכשראו ישראל שהׂש  מה.לעמוד עם המלך של האּור  דרך השכי  שלו היה עמו לפני שאר המחנה המצרי  

והוא אות כי ה' חזר בו ממחשבתו    להילחם עמהם  באיםרי מעלה  כי חשבו שׂש  , הם רעשו   –לפני שאר המחנה המצרי  ו נוסע אחריהם  
היו וכך ישראל  .  י ד"ה ופרעה הקריב(  שמות יד,  ר' חיים בן עטרהתורה לעל    'הקדוש  )'אור החיים  לבוא כנגדם  למלאכו לא היה מסכים  הוא  אחרת    , הטובה עליהם

 . יצחק(זוהר פרשת בשלח דף נב ע"ב ד"ה אמר רבי בשלח דף מז ע"א ד"ה כמה דאוקימנא,  )זוהר פרשת   אל ה'  וצעקו  )זוהר פרשת בשלח דף נב ע"ב ד"ה אמר רבי יצחק(  בדוחק מכל הצדדים

 ישראל היו נתונים בדין קשה ולא היו ראויים מצד מעשיהם להינצל 

האם יהיו ניצולים   ודן את דינן של ישראל  בעליונים   פמליא שלוההקב"ה כינס את    את ים סוף,  שהיו ישראל צריכים לחצות  באותו הלילה
"מדוע אתה רוצה לעשות דין על מצרים בא השר של מצרים ותבע דין לפני הקב"ה ואמר    אז.  )זוהר פרשת בשלח דף מז ע"א ד"ה התיצבו וראו(  'הדין'מן  

ואלו עובדי עבודה זרה, אלו שופכי  שאלו עובדי עבודה זרה  כולם חייבים לפניך  דין ואמת, ו   ךולקרוע את הים לישראל? והרי כל דרכי
ַוֲעָבדּום ְוִענּו ֹאָתם "יש עליהם גזר דין ועוד טען ש .(רהב  נקרא השר היהששם ' וכתב אלא בזמנא דישראל')זוהר פרשת תרומה דף קע ע"ב ד"ה  דמים ואלו שופכי דמים!"

אֹות 'שפתי כהן על התורה' פרשת בשלח ד"ה עוד אמר מיד עפ"י ) עשר שניםלאחר מאתים ו רק ממצרים כי יצאו שעדיין לא השלימו )בראשית טו, יג(" ָשָנה ַאְרַּבע מֵּ

)זוהר פרשת תרומה    אצל הקב"ה במשך כל אותו הלילה  )'אגרא דכלה' פרשת עקב על הפסוק 'אשר עשה לחיל  מצרים'(  נתונים אז בדין היו  ישראל    ועל ידי כך.  מצרים(

 .'והא ישראל הוו נטלי'(דף קע ע"ב ד"ה 

  יהם עוונות  להזכיר  ,כדרכו  ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת בשלח ד"ה הענין כשראו()'השל"יקטרג על ישראל  גם  שכדי  צרף אליו את הס"מ  והשר של מצרים הלך  
)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ג' פרק כז דף קז ע"א בנס    ה'  כדי שלא יצילם  (ויקח שש מאות רכב בחור הקדוש' תורה שבכתב פרשת בשלח ד"ה    'השל"העפ"י  )  של רבים ויחידים

)'שפתי כהן   ישראל עבודה זרה במצרים שאתה עושה להם נסים?!  ו לא עבדוכי  "רבונו של עולם    קטרג הס"מ ואמר  וכך  .ד"ה ועפ"י אמו"ת הקודם(

או שימותו כולם    , לדון אותם כמו המצרייםצריך  כי אתה    ראויים להיכנס בתוך הים  אינם  על כן   על התורה' פרשת בשלח על הפסוק 'ויסע מלאך האלקים'(
)זוהר פרשת אמור דף קא ע"ב ד"ה   שנגזר עליהם  שנההארבע מאות  לקטרג על שלא השלימו את    גם הוא  והוסיף  כאחד או שיחזרו כולם למצרים!"

ָמה    על ישראלשהתמלא    ,ר של היםשמיע קולו לשההס"מ  אז  ו .  והא אתערו חברייא( )'שפתי כהן על התורה' פרשת בשלח על הפסוק 'ויסע מלאך  ם  להטביעוביקש  חֵּ

ָמה'  וכביכול כתובבכתיב חסר    היא"  ֹחָמה"התיבה  ש  (ט)שמות יד, כ"  ְוַהַּמִים ָלֶהם ֹחָמה"  נרמז בפסוקכפי ש  האלקים'( )ראה 'דעת זקנים' לבעלי התוספות    'חֵּ

 .)'דברי שלמה' דרוש לפרשת בשלח ד"ה אמנם אפשר דעל גאולת מצרים(  פרשת בשלח על הפסוק 'והמים להם חומה'(

הלך ש  המלאךאך    ,(' מילקוט שמעוני בשם רשב"ינחזור למקומנו''שפתי כהן על התורה' פרשת בשלח ד"ה  עפ"י  )  'יהו"הכלומר 'מלאך    מלאך מוזכר בשם הויה  בדרך כלל
יֶהם    יםִק ָהֱאל  ַמְלַאְך ַוִיַּסע  שנאמר "כפי    "יםִק ָהֱאל   ַמְלַאְך"נקרא    אחרי ישראל יֶהם ַוִיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְפנֵּ ַאֲחרֵּ ל ַויֵֶּלְך מֵּ ה ִיְשָראֵּ י ַמֲחנֵּ ְך ִלְפנֵּ ַהֹהלֵּ
ֲחרֵּ  ַאַֽ שישראל היו נתונים   למדבא לו , )'צרור המור' פרשת בשלח ד"ה ויסע מלאך האלקים( " הוא מדת הדין יםקִּ ֱאֹלשם " ש  לפי וזה )שמות יד, יט(" יֶהםַוַיֲעֹמד מֵּ

ֹ או    ינצלו יהאם    )'צרור המור' פרשת בשלח ד"ה ויסע מלאך האלקים(בדין ומדת הדין היתה מקטרגת עליהם  אז   )'שפתי כהן על התורה' פרשת    ם המצרייםעִּ   ו אבדי

)ראה גמ' סוטה דף ב ע"א וכן גמ'    לפני הקב"ה קריעת ים סוף   ' קשה'לכן אמרו רבותינו שהיה    .(, רש"י שמות יד, יט' מילקוט שמעוני בשם רשב"ינחזור למקומנו'בשלח ד"ה  
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ד"ה  סוף  )עפ"י זוהר פרשת תרומה דף קע  ע"ב    את ישראל  ולהציל  , מחמת הקטרוגים שקטרגו   לעבור על 'דרך הדין'   לו שהיה קשה  בגלל    פסחים דף קיח ע"א(

 .)'ילקוט חדש' ערך נסים ונפלאות אות כז( שלא היו ראויים לכך  (וסוף ד"ה מה כתיב ויהי אלא בזמנא דישראל

םה'  הקב"ה ציוה את ישראל " חֵׁ ּלָּ שּון   יִּ ֶכם ְוַאֶתם ַתֲחרִּ   גם   ע"ב ד"ה תא חזי הכא( )זוהר פרשת בשלח דף מז  יתעוררו כלל מלמטהכלומר שלא    )שמות יד, יד(   " לָּ
  )'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף מז ע"ב ד"ה כי לא לטובה יחשב להם    )'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף מז ע"ב ד"ה 'ת"ח הכא וגומר דיתערון' מהרמ"ק(  בתפילה וצעקה  לא

ישראל מלעלה התעוררואם תכי    .הגונים  מפני שמצדם הם לא  ('לא תתערון מלה' מהרא"ג עלה תפילתם דרך  מטה למעלה הרי שבהכרח תת 
)'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף מז ע"ב ד"ה 'ת"ח  מדת הדין    ותתעוררלקטרג    'החיצונים'תעוררו עמהם  יהעולמות כולם ואז בדרך עליית התפילות  

 .)'רבינו בחיי' שמות יד, יד ד"ה או יאמר ואתם(טאים כמו המצריים עובדי עבודה זרה ומגדלי בלורית חבעלי שהם היו  היותכנגדם,  הכא וגומר דיתערון' מהרמ"ק( 
שּון "  ה' ואמר  ועל כך ציוה אותם )'אור    מלתקן הם קרובים לקלקל ורחוקים    ידי דיבורםעל  ש" ממש, כלומר שישתקו מפני  ְוַאֶתם ַתֲחרִּ

 . ח הכא וגומר דיתערון' מהרמ"ק(החמה' על זוהר פרשת בשלח דף מז ע"ב ד"ה 'ת" 

 נשמות האבות הקדושים התגלו בים סוף וזכותם עמדה לישראל להינצל

הקדימו  ו ,  (' בשם הזוהר והנה בקריעת ים סוף')'מאור ושמש' פרשת בשלח ד"ה    אל הים  הם יצחק ויעקבאבר  האבות הקדושים  שלושתבשעת קריעת ים סוף באו  
)זוהר פרשת בשלח דף מז ע"א  ישראל  הציל את  לזכותם עמדה    ואכן   .)זוהר פרשת בשלח דף מז ע"א ד"ה התיצבו וראו(  והתעוררו בתפילה על ישראל שינצלו מן הדין 

ושם  ' כסא הכבוד' הוא למעלה בסוד  של האבות  כי זכותם  .  אבות(ה)'צרור המור' פרשת בשלח ד"ה ואלו הג' פסוקים הם כנגד    ולבקוע להם את הים  ( תא חזי הכאד"ה  
ואין בו כל כך מקטרג כמו דבר שנעשה בבקשה ותפילה שאז  ,דבר שנעשה לאדם על ידי זכות אבות הוא טובכל . ואין חולק ואין מקטרג

  היו ניצולים ולולא זכות האבות שעמדה אז לישראל הם לא . )'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף מז ע"ב ד"ה 'ת"ח הכא וגומר דיתערון' מהרמ"ק(יימצאו מקטרגים 
 .)'ילקוט חדש' ערך נסים ונפלאות אות כב(

ף    ַהֹּבֶקר  ְּבַאְשֹמֶרתְיִהי  וַ "  שנאמר  עד הבוקר  שמר  אלא רק,  לכך  כי ישראל לא היו ראויים  כל הלילה  'דין 'הקב"ה חיכה ולא עשה  לכן   ַוַיְשקֵּ
ה ִמְצַרִים ְּבַעּמּוה' ֶאל מַ  ה ִמְצָר ֲחנֵּ ת ַמֲחנֵּ ש ְוָעָנן ַוָיָהם אֵּ )'שפתי כהן על התורה' פרשת בשלח ד"ה  הוא לשון 'שמירה'    "ַאְשֹמֶרת"כאשר    )שמות יד, כד("  ִים ד אֵּ

םרצון קונו שנאמר "בזכותו של אברהם אשר השכים בבוקר לעשות  שגיחהה' אז ו , וירדפו מצרים( ם   ַוַיְשכֵׁ הָּ )זוהר פרשת   )בראשית יט, כז( "ַבֹבֶקרַאְברָּ

הדין   אזיהיה עושה דין בלילה  ה'    ואם.  (' עיי"ש וירדפו מצרים''שפתי כהן על התורה' פרשת בשלח ד"ה  עפ"י  )  מהמצרייםנפרע  ו ה מה כתיב ויהי באשמרת(  ד"סוף  ע"ב    תרומה דף קע
יָתנֹוַוָיָשב ַהָים ִלְפנֹות ֹּבֶקר  נאמר "  וכן.  )'שפתי כהן על התורה' פרשת בשלח ד"ה וירדפו מצרים(  כנגד ישראל  חוזרהיה   בשעה   –"  ִלְפנֹות ֹּבֶקר ",  )שמות יד, כז("  ְלאֵּ

יָתנֹושאברהם אבינו הקדים לעשות רצון קונו. " יָתןשנקרא בשם "  כנגד אברהם  –"  ְלאֵּ יָתן ָהֶאְזָרִחיַמְשִכיל  "נאמר עליו  ש  " כפיאֵּ )תהלים "  ְלאֵּ

ה מה כתיב ויהי  ד" סוף  ע"ב    שת תרומה דף קע)זוהר פר על המצריים  חזרו  ברחו המים מפני ישראל ו  של אברהם  בזכותוו  .)ראה בבא בתרא דף טו ע"א בשם רב(  פט, א(

 . ה והא ישראל(ד"סוף ע"ב  )זוהר פרשת תרומה דף קעלא שהשגיח הקב"ה בזכותו של אברהם היו כל ישראל נאבדים בים ולּו  .באשמרת(

י ה'  גם זכותו של יעקב אבינו עמדה אז לישראל שנאמר " ליֹאַמר ָנא    ֶשָהָיה ָלנּולּולֵּ יעקב   כלומרזהו 'ישראל סבא'  ש  )תהלים קכד, א("  ִיְשָראֵּ
לו שיקום ויראה בגאולת ואמר    את יעקב אבינוכבר באותו היום שיצאו ישראל ממצרים ה' העלה  ו  .(וראו  זוהר פרשת בשלח דף מז ע"א ד"ה התיצבו)אבינו  

לַוַיְרא  ויעקב היה שם וראה את הכל שנאמר "שה להם.  וכמה גבורות עו  בניו אֵׁ ְׂשרָּ ם  יִּ ְצַריִּ ה ה' ְבמִּ ׂשָּ ה ֲאֶשר עָּ ,  )שמות יד, לא(  " ֶאת ַהיָּד ַהְגֹדלָּ
ל"כאשר  אֵׁ ְׂשרָּ יחד   שםהיה ש (. ראה 'פירוש הרוקח' על התורה פרשת בשלח שער יחיד רבים פרק יד, ל)זוהר פרשת בשלח דף נג ע"א ד"ה וההוא יומא יעקב אבינו ל  הכוונה היא" יִּ

ִדים ִטַּבְעָּת ְוָים סּובתפילה "כל יום  . וזה מה שאומרים  ם ישראל את ים סוףעברו עִּ כולם  ו  , עם שאר האבות ָעְברּו   ִויִדיִדים  ף ָלֶהם ָּבַקְעָּת ְוזֵּ
ֶהם לֹא נֹוַתר  ָים יֶהם ֶאָחד מֵּ כפי שנאמר על   הנקראים 'ידידים'אלו הם האבות    –"  ָעְברּו ָים  ִויִדיִדים, "ברכות קריאת שמע(תוך  )מ"  ַוְיַכּסּו ַמִים ָצרֵּ

יִתי ֶמה ִליִדיִדיאברהם אבינו "  . )'תפארת שלמה' רמזי פסח ד"ה לגוזר ים סוף לגזרים( )ירמיה יא, טו(" ְּבבֵּ

ִיְפֹקד ה' ַעל ואחר כך את האומה למטה שנאמר "  עלהזו אומה הוא בתחילה משפיל את השר שלה למאיכאשר הקב"ה רוצה להשפיל  
י ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה  ְצָבא ַהָּמרֹום היה עדיין השר של  ים  האת    עלבקו ה'  כשרצה  גם בים ש  עין זה היהכ  .)ישעיה כד, כא(   "ַּבָּמרֹום ְוַעל ַמְלכֵּ

" ַויֹוֶלְך ה' ֶאת ַהָים ְּברּוַח ָקִדים ַעָזה ָכל ַהַלְיָלה שנאמר "  מממשלתו   ו והסירהשפילו  קודם  , לכן הקב"ה  מעלהמל  הים  הים משפיע על
ַהַלְיָלה"קב"ה הניע אותו  רומים שהעל השר שלו במ  הוא  "ַהָים"  כשהכוונה בתיבה  )שמות יד, כא( ָכל  ַעָזה  ָקִדים    הסיר  ואחר כך  ,"ְּברּוַח 
ה  ַויֶָּׂשם ֶאת ַהיָּם ֶלחָּ נאמר "ש  וזה מה.  כל וכלהחריבו מממשלתו ו בָּ בָּ רָּ םְקעּו ַהמָּ ַויִּ   " ַהיָּם"ר של  את הׂש  םׂששצה לומר  רו   )שמות יד, כא(  "יִּ

קדים סדר הפסוק ולהלהפוך את  צריך  שאז היה  לפי    "ָרָבהֶלחָ "ואין הכוונה לומר שהים עצמו הפך    . המיםאת    בקע אחר כך  רק  ו רבן, לחּו 
  )'שמן  מאליהן  "ִיםְקעּו ַהּמָ ַוִיּבָ את המים' אלא "'  נאמר 'ויבקע הלכן לא    ,ממילא  המיםו  נבקעבהסרת השר  ו   ."ִיםְקעּו ַהּמָ ַוִיּבָ "את התיבות  

 .רץ הקושיא(ידו' ד"ה ולת 'שמן הטוב' פרשת בשלח על הפסוק 'ויט משה אתהטוב וזקן אהרן' בחלק 

 ובמרכבותיהם ר של אדוםר של מצרים בס"מ הׂשהקב"ה נלחם בעוזא הׂש

צריך היה  גבוה    הקב"ה  ממקום  נוראות    לפעוללהשפיע  מנת  פעולות  שלרשיעקעל  מלכויות  כמה  ו  ו  אדום  של  מצרים  היו שאלופי 
)'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח  ר של מצרים  השאיל הס"מ לששלעקור את כל שש מאות המרכבות של המקטרגים  כדי  במשועבדים תחת מצרים,  

של  מרכבות של מצרים ו הלחם עם  ימצד הגבורה על מנת לה  ' בוש מלחמהל' לבש    הקב"ה  באותה השעה .דף מז ע"ב ד"ה 'ויאמר ה' אל משה' ממהרח"ו(
  פרעה רדף אחרי ישראל שבשעה  כך ש,  ('שערי צדק' לר' יוסף גי'קיטיליא דף טז ע"א ד"ה ודע והאמן,  'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת בא ד"ה 'ודע והאמן' מהרקנאטי)  ס"מ הרשע

, 'שערי אורה' השער השלישי והרביעי הספירה )'שערי צדק' לר' יוסף גי'קיטיליא דף טז ע"א ד"ה ודע והאמן  היתה חזקה  בשמים  המלחמה  ישראל(רקנאטי' על התורה פרשת בשלח ד"ה ובני  )'

 . (על הפסוק 'ויקח שש מאות רכב בחור')ספר 'ציוני' לר' מנחם ציוני פרשת בשלח  וגדולה (השמינית והשביעית

ֶכםה'  לכן נאמר ".  )'שערי צדק' לר' יוסף גי'קיטיליא דף טז ע"א ד"ה ודע והאמן(  לא להם המלחמה אלא לה' דעו כי  ילישראל שיאמר  משה רבינו   ם לָּ חֵׁ ּלָּ ְוַאֶתם    יִּ
שּון  הה'  "  אז  וכן נאמר  .'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת בא ד"ה דע והאמן' בשם הרקנאטי(  ,'שערי צדק' לר' יוסף גי'קיטיליא דף טז ע"א ד"ה ודע והאמן)  ות יד, יד()שמ  "ַתֲחרִּ מָּ ְלחָּ יש מִּ  " אִּ
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היו  הם  כש  על ישראל  שאמרו המצרייםוזה גם סוד מה    .('שערי צדק' לר' יוסף גי'קיטיליא דף טז ע"א ד"ה ודע והאמן)  על המלחמה שהיתה ברקיע  )שמות טו, ג( 
ֶהםה' " בתוך ים סוף  ם לָּ ְלחָּ ם נִּ יִּ ְצרָּ אז היות  רים החיצונים היתה קשה ומלחמת השֹ . שת בשלח ד"ה וזהו סוד()שמות יד, כה( )ספר 'ציוני' לר' מנחם ציוני פר "ְבמִּ

ין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ַמה זֹאת ָעִשיָת ָלנּו "  למשה רבינו  אמרו שהרי  ,  על היםאפילו  היו סרבנים  שישראל   ֲהִמְּבִלי אֵּ
אֹמר ֲחַדל ִמֶּמנּו ְוַנַעְבָדה ֶאת ִמְצָרִים ִכי טֹוב ָלנּו עֲ  ְלהֹוִציָאנּו ִמִּמְצָרִים: ֶליָך ְבִמְצַרִים לֵּ נּו  ֹבד אֶ ֲהלֹא ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִדַּבְרנּו אֵּ תֵּ ת ִמְצַרִים ִמּמֻּ

היו   נלחם לישראל במצריםלולא שה'  ו   .(ה ולפי שהיו ישראל ספר 'ציוני' פרשת בשלח ד",  'שערי צדק' לר' יוסף גי'קיטיליא דף טז ע"א ד"ה ודע והאמן)  יב(  –)שמות יד, יא  "  ַּבִּמְדָּבר
 .ד"ה 'ויסר את אופן' מרבינו בחיי()'ילקוט ראובני' פרשת בשלח יד, כה  ם לנצח ולהתגברים ראוייהמצרי

הוא  סעו. ומיד שלח הקב"ה את מיכאל השר הגדול ויביקש מה' לדעת לאיזה דרך יו  מלפניםוהים    מאחורראה כי האויבים  משה רבינו  
פרקי דרבי ' )מהרז"ו על   ם ובאבניםבחצי ישראל  ללהזיק  מצרים  ולא יכלו    פרק מב ד"ה אמר משה( ')'פרקי דרבי אליעזר  םנעשה לחומת אש בין ישראל ובין מצרי

ַוִיַּסע ַמְלַאְך  שנאמר "כפי    בפני האש הגדולה  יכלו לא  הם  ישראל    מאחורילבוא  על מנת  רצים  ואף שהם היו    .פרק מב ד"ה שלח מיכאל(  'אליעזר
יֶהם  יםִק ָהֱאל ַאֲחרֵּ יֶהם ַוַיֲעֹמד מֵּ יֶהם ַוִיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְפנֵּ ַאֲחרֵּ ל ַויֵֶּלְך מֵּ ה ִיְשָראֵּ י ַמֲחנֵּ ְך ִלְפנֵּ   )'פרקי דרבי אליעזר פרק מב ד"ה אמר משה(  )שמות יד, יט( "  ַהֹהלֵּ

  . , רד"ל על פרקי דרבי אליעזר פרק מב ד"ה 'הקב"ה שלח מלאך'פרק מב ד"ה שלח מיכאל  'אליעזרפרקי דרבי  ')מהרז"ו על    לאחוריהם  שהלךהמלאך מיכאל  הוא    –"  יםִק ַמְלַאְך ָהֱאל"
למעלה    לבוא להילחם  'שהת הקדּומחנֹו'ל  זמן על ידי זה נתן  ו  (' שכתב כי מלאך האלקים היא השכינה הקדושהוסע מלאך האלקים''רקנאטי' על התורה פרשת בשלח ד"ה  ראה  אמנם  
)'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף  פלו גם המחנות למטה  י פלו למעלה אז ייאחרי שהם ימצרים, כדי שר של  שבאו לסייע לש  'ת הטומאהמחנֹו'עם  

 . ד"ה 'בגין דאשתכחו' מהרא"ג( בנא ע"

.  )עפ"י 'דברי שלמה' לר' שלמה שלם דרוש לפרשת בשלח ד"ה אמנם אפשר דעל גאולת מצרים(  אדום  ר שלבס"מ הׂשגם  ר של מצרים ו הקב"ה נלחם לישראל בעוזא הׂש
תוזה מה שנאמר " דֻּ הּו ִּבְכבֵּ ת ֹאַפן ַמְרְכֹבָתיו ַוְיַנֲהגֵּ )זוהר פרשת בשלח דף נ ע"א ד"ה תא חזי ר הממונה על מצרים  הוא הש  –"  ֹאַפן, ")שמות יד, כה("  ַוָיַסר אֵּ

מרכבות  אלו    –"  ַמְרְכֹבָתיו. ")'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף נ ע"א ד"ה 'אופן דילהון' מהרמ"ק(שם שהוא פונה אליהם בהשגחתו תמיד  ונקרא כך על    פרעה(
וכן מה שנפרע ה' מהשר של מצרים   )זוהר פרשת בשלח דף נ ע"א ד"ה תא חזי פרעה(ר של מצרים  הש  פרעה הגשמיות שהושפעו מיד עם הסרת והעברת

ה ִמְצָרִיםנרמז בתיבות " ת ַמֲחנֵּ ם  ועִּ .  פרשת בשלח פרק יד, כד( 'רבינו אפרים על התורה')  בגמטריא 'זה מלאך'  ת" יוצאַמֲחנֵּההתיבה "כי  )שמות יד, כד( "  ַוָיָהם אֵּ
מֹו "  נאמר גם  מפלת מצרים   יֹאֲחזֵׁ ב  י מֹואָּ ילֵׁ י ֱאדֹום אֵׁ ְבֲהלּו ַאּלּופֵׁ נִּ ז  ַעד  אָּ ב"כי    ,)שמות טו, טו(  "רָּ י מֹואָּ ילֵׁ י ֱאדֹום אֵׁ " הם שרי האומות  ַאּלּופֵׁ

ר של מצרים, וכשהם ראו את מפלת מצרים  רו של אדום השאיל לׂשרו של מצרים, והם הם המרכבות שהס"מ ׂשלמעלה שבאו לעזרת ׂש
 . זמנא' ממהרח"ו()'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף מט ע"א ד"ה 'ובההוא  הם נבהלו ורעדו 

תעליו "נאמר ו  ,של הסטרא אחרא ה' הסיר גם את הס"מ שהוא ראש לכל המרכבות  דֻּ ְכבֵׁ יו ַוְיַנֲהגֵׁהּו בִּ ת ֹאַפן ַמְרְכֹבתָּ ,  )שמות יד, כה(  "ַויַָּסר אֵׁ
)'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף את כל המרכבות שתחתיו  כמו גלגל  כי הוא מניע   בשם זהנקרא    היהו  .מלאך הס"ממתייחס גם ל"  ֹאַפן כאשר "

)'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף מח ע"ב ד"ה 'והרח"ו 'סמא"ל'    שםבגמטריא  יוצא    "ֹאַפן"בזה שמו כי  נרמז    וגם,  (ומח ע"ב ד"ה 'והרח"ו זלה"ה פי' ת"ח רתיכא' ממהרח"

  . ( פרשת בשלח ד"ה וירדפו מצרים  ', 'שפתי כהן על התורהפרשת בשלח שער לקט פרק יד, כה ד"ה אפן'פירוש הרוקח'    ,'צרור המור' פרשת בשלח ד"ה וילך מאחריהם ויבא  ,וזלה"ה פי' ת"ח רתיכא' ממהרח"
ת של כל מרכבות  והסיבה והחיּוהעילה  ומהווה את  מעליהם    מנהיג  "ֹאַפןר שהוא ה" והש  העליונות עומדות זו על זוכל המרכבות  ש  והיות

דֻּתהשפיע עליהם שנאמר "מיד  לכן הסרתו  ,  החיצונים ְכבֵׁ המרכבות    כלאז  ו   ('גלגלי דרתיכא' מהרא"ג)'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף מח ע"ב ד"ה    "ַוְיַנֲהגֵׁהּו בִּ
 . (ו)'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף מח ע"ב ד"ה 'והרח"ו זלה"ה פי' ת"ח רתיכא' ממהרח" ולא יכלו לרוץ בבהלה לפני ישראל אחרא לא זזו מקומם ראטסשל ה

 מפני ישראל  המצריים ראו שהוכנע והושפל השר של מצרים ומיד נסּו

והאומה המצרית הרגישה זאת במזלה, לכן היה רם לבבם והם נכנסו לתוך   תר של מצרים קטרג על ישראל הוא היה בגדלּובשעה שהש
ת ֹאַפן ַמְרְכֹבָתיו"  כפי שנאמר  ר הממונה על מצריםהעביר את השה'  אך כאשר  .  )'אגרא דכלה' פרשת עקב על הפסוק 'אשר עשה לחיל מצרים'(הים   )שמות   "ַוָיַסר אֵּ

ה"  אמרו מיד  ו מצריים שרדפו אחרי ישראל,  ראו את זה ה  יד, כה( נּוסָּ ם  אָּ יִּ ְצרָּ ֶהם ְבמִּ ם לָּ ְלחָּ י ה' נִּ ל כִּ אֵׁ ְׂשרָּ י יִּ ְפנֵׁ )זוהר פרשת בשלח דף מט   )שמות יד, כה(  "מִּ

כי ראו שה' נלחם    ' מהרמ"ק('ויאמר מצרים הנהדף מט ע"א ד"ה    )'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח  מהמלחמה  סכלומר שהמצריים אמרו לנּו   ד"ה ותא חזי בשעתא(סוף  ע"א  
ם" יִּ ְצרָּ םר שלהם המכונה בשם "ׂשה  שהוא (ד"ה ובני ישראל  לך פרשת שלח, 'רקנאטי' )זוהר פרשת בשלח דף נ ע"א ד"ה ויאמר מצרים  של מעלה "ְבמִּ יִּ ְצרָּ )'אור החמה' על   " מִּ

)'אור החמה' על זוהר   נשפל ממעלתוו   )זוהר פרשת בשלח דף נ ע"א ד"ה ויאמר מצרים(  נשבר כוחו ותוקפו למעלה  כברשו   ,(ממהרח"ו'  ויאמר מצריםע"א ד"ה    נדף    זוהר פרשת בשלח

שדיברו  היות – ָּבנּו"כי ה' ִנְלָחם "ולא אמרו  " ִיםי ה' ִנְלָחם ָלֶהם ְּבִמְצָר כ"המצריים אמרו  מטעם זה. מהרמ"ק(' 'ויאמר מצריםדף מט ע"א ד"ה  פרשת בשלח
 . 'שחיטת העבודה זרה של מצרים'( – באמצרים ראה מאמרינו לפרשת שר  על)להרחבה  מהרמ"ק( 'א"ר יוסי האי'ע"א ד"ה  נדף   )'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח ולא על עצמם ר שלהםעל הש

 המצריים ו   .)זוהר פרשת בשלח דף נ ע"א ד"ה ויאמר מצרים(מצרים למטה  אומת  נשבר גם כוחם של    ר של מצרים למעלה אזנשבר כוחו של השכאשר  
ת"נאמר  ש  בכובד רב  התנהלו   הגשמיות  כי מרכבותיהםשנפל ׂשרם  הרגישו   דֻּ ְכבֵׁ 'ספר הציוני' 'שערי צדק'  דף טז ע"א ד"ה ודע והאמן,  )  )שמות יד, כה(   "ַוְיַנֲהגֵׁהּו בִּ

יָתנֹו  אז הקב"ה הציף עליהם את מי ים סוף והרגם שנאמר "ו.  'ויסר את אופן'(פרשת בשלח ד"ה   ַויֵּט ֹמֶשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָים ַוָיָשב ַהָים ִלְפנֹות ֹּבֶקר ְלאֵּ
ר ה' ֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹוְך ַהָים: בּו ַהַּמִים ַוְיַכּסּו ֶאת ָהֶר  ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ַוְיַנעֵּ יֶהם ַּבָים ַוָישֻּ יל ַפְרֹעה ַהָּבִאים ַאֲחרֵּ ֶכב ְוֶאת ַהָפָרִשים ְלֹכל חֵּ

ַידַויֹוַשע ה' ַביֹום ַההּוא  ועל אותו היום נאמר "  .כח(  –)שמות יד,  כז  "  לֹא ִנְשַאר ָּבֶהם ַעד ֶאָחד ל מִּ אֵׁ ְׂשרָּ ם  ֶאת יִּ יִּ ְצרָּ שר הכשהכוונה על  ,  )שמות יד, ל(  "מִּ
פרשת בשלח דף נד ע"ב ד"ה ובזה יתבאר   )'ראש דוד' להחיד"א  נענש והושפל  של קריעת ים סוף הוא  אותו היוםב, ו על ישראלשל מצרים שעזר לאומתו וקטרג  

 , כן יאבדו כל אויבך ה', אמן.קראין(

 
 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
 !רפואה שלימה במהרה

 

 לעילוי נשמת:העלון גם 

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'נֵּט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמות:

רחל בת 

 גרשון ושרה
  ז"ל

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

 העלון גם לרפואה שלימה של

ציונה שושנה בת חנה 

מּון  הי"ו בֵּ

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלגָּה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

  בקדושה וטהרה!בית נאמן בישראל 
 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך 

 כמה שנים תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    אסתרעמירם בן 
הלימוד בעלון 

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  052-7675933ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 
alon.torat.haim@gmail.com 

 5בקשה אישית ממחבר העלון להתפלל לרפואתה של ילדה בת 

 וצריכה רפואה: בראשהיסורים יהסובלת 

הי"ו י בת טליהמ  רֹו  

העלון השבוע מוקדש לרפואתה השלימה. ויהי רצון ה' יתברך 

יחזיר אותה לאיתנה, בריאה ושלימה בכל רנ"ב אבריה ושס"ה 

י עמו ישראל, אמן. ל נא רפא נא לה" בתוך שאר חול-גידיה. "א  

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל חיים בן מימה

 נשמת:לעילוי 

 רהָּ בְ אליהו בן גֹו
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו רפאל משה בן רבקה
ויזכה ו, ידיבכל רמ"ח אבריו ושס"ה ג

 !לבריאות איתנה לאורך שנים
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