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בשלח תשפ״ג

שומרי שביעי ראו גבורותיך על הים
דף מקורות מאת יונתן פציפיצי

בס"ד

שמות ט״ו:כ״ג-כ״ה
ר ה ֵּלאֹמ֖ ם ַעל־ֹמֶׁש֥ ה׃ ַוִּי֧�נּו ָהָע֛ ּה ָמָרֽ א־ְׁשָמ֖ ן ָקָרֽ ם ַעל־ֵּכ֥ ים ֵה֑ י ָמִר֖ ה ִּכ֥ ִי֙ם ִמָּמָר֔ ת ַמ֙ ְכ֗לּו ִלְׁשֹּת֥ א ָיֽ ָתה ְוֹל֣ אּו ָמָר֔ ַוָּיֹב֣

ם ט ְוָׁש֥ ק ּוִמְׁשָּפ֖ ם ֛לֹו ֹח֥ ם ָׂש֥ ִים ָׁש֣  ִּיְמְּת֖קּו ַהָּמ֑ ֽ ִים וַ ץ ַוַּיְׁשֵל֙� ֶאל־ַהַּמ֔ הּו ְיֹהָו֙ה ֵע֔ ה ַוּיֹוֵר֤ ק ֶאל־ְיֹהָו֗ ה׃ ַוִּיְצַע֣ ַמה־ִּנְׁשֶּתֽ
הּו׃ ִנָּסֽ

רש"י על שמות ט״ו:כ״ה:א׳
שם שם לו. ְּבָמָרה ָנַתן ָלֶהם ִמְקָצת ָּפָרִׁשּיֹות ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ָבֶהם, ַׁשָּבת ּוָפָרה ֲאֻדָּמה ְוִדיִנין (סנהדרין

נ"ו):

סנהדרין נ״ו ב
והתניא עשר מצות נצטוו ישראל במרה שבע שקיבלו עליהן בני נח והוסיפו עליהן דינין ושבת וכיבוד אב

ואם דינין דכתיב (שמות טו, כה) שם שם לו חוק ומשפט שבת וכיבוד אב ואם דכתיב (דברים ה, יא)
כאשר צוך ה' אלהיך ואמר רב יהודה כאשר צוך במרה

סדר עולם רבה ה׳:ב׳
בי"ד יום בו שחטו ישראל את פסחיהן במצרים, ויום חמישי היה, ובו בלילה לקו הבכורות, ממחרת הפסח,

ערב שבת היה, נסעו מרעמסס, שנאמר ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה (שם יב לז), וכתיב ויסעו
מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש (במדבר לג ג), וכתיב ומצרים מקברים וגו', (שם לג ד),
ומרעמסס נסעו לסכות, ומסכות לאתם, [ומאתם] לפני פי החירות, הרי ג' ימים, ברביעי ויגד למלך מצרים

כי ברח העם (שמות יד ה), בחמישי ובשש וירדפו מצרים וגו' (שם יד ט), אור שביעי ירדו לים, שנאמר ויהי
הענן והחשך ויאר את הלילה (שם יד כ), לשחרית עלו ישראל מן הים ונשקעו מצריים, ובאותה שעה אמרו
ישראל שירה, שנאמר אז ישיר וגו' (שם טו א), ויום חמישי בשבת היה, והוא היה יום טוב אחרון של פסח,

מים סוף נסעו למרה, שנאמר ויבאו מרתה וגו' (שם טו כג), ואומר שם שם לו חק ומשפט (שם טו כה),
שם נתנו לישראל עשר מצות, שבע מהן שנצטוו עליהן בני נח... הוסיפו עליהן ישראל באותה שעה שבת

ודינים וכיבוד אב ואם
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שמות רבה א׳:כ״ח
ָּדָבר ַאֵחר, ַוַּיְרא ְּבִסְב�ָתם, ָרָאה ֶׁשֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה, ָהַל� ְוָאַמר ְלַפְרֹעה ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶעֶבד ִאם ֵאינֹו ָנח יֹום ֶאָחד

ַּבָּׁשבּוַע הּוא ֵמת, ְוֵאּלּו ֲעָבֶדי� ִאם ֵאין ַאָּתה ֵמִניַח ָלֶהם יֹום ֶאָחד ַּבָּׁשבּוַע ֵהם ֵמִתים. ָאַמר לֹו ֵל� ַוֲעֵׂשה ָלֶהם
ְּכמֹו ֶׁשֹּתאַמר, ָהַל� מֶׁשה ְוִתֵּקן ָלֶהם ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ָלנּוַח. 

שמות רבה ה׳:י״ח
ַעל ֵּכן ֵהם ֹצֲעִקים ֵלאֹמר וגו' ִּתְכַּבד ָהֲעֹבָדה ַעל ָהֲאָנִׁשים, ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ְבָיָדם ְמִגּלֹות ֶׁשָהיּו ִמְׁשַּתְעְׁשִעין ָּבֶהם

ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת, לֹוַמר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּגֹוֲאָלן, ְלִפי ֶׁשָהיּו ָנִחין ְּבַׁשָּבת, ָאַמר ָלֶהן ַּפְרֹעה, ִּתְכַּבד ָהֲעבֹוָדה ַעל
ָהֲאָנִׁשים ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל ִיְׁשעּו וגו', ַאל ְיהּו ִמְׁשַּתַעְׁשִעין ְוַאל ְיהּו ְנִפיִׁשין ְּביֹום ַהַּׁשָּבת.

במדבר רבה י״ד:ב׳
ָּדָבר ַאֵחר, ִמי ִהְקִּדיַמִני ַוֲאַׁשֵּלם, ְמַדֵּבר ְּביֹוֵסף ֶׁשהוא ִהְקִּדים ְוִׁשַּמר ֶאת ַהַּׁשָּבת ַעד ֶׁשֹלא ִנָּתָנה (בראשית מג, טז):

ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן, ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהְיָתה ְוֵאין ָהֵכן ֶאָּלא ַלַּׁשָּבת, ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות טז, ה): ְוָהָיה ַּבּיֹום
ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו וגו'. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, יֹוֵסף ַאָּתה ִׁשַּמְרָּת ֶאת ַהַּׁשָּבת ַעד ֶׁשֹלא ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה, ַחֶּיי� ֶׁשֲאִני

ְמַׁשֵּלם ְלֶבן ִּבְנ� ֶׁשְּיֵהא ַמְקִריב ָקְרָּבנֹו ַּבַּׁשָּבת, ַמה ֶּׁשֵאין ָיִחיד ַמְקִריב, ְוָעַלי ְלַקֵּבל ָקְרָּבנֹו ְּבָרצֹון, ֱהֵוי: ִמי
ִהְקִּדיַמִני ַוֲאַׁשֵּלם, ּוִמַּנִין ֶׁשֵּכן הּוא, ִמַּמה ֶּׁשָאמּור ָּבִעְנָין ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני ֶאְפָרִים וגו':

צרור המור על התורה, שמות י״ג:י״ז:א׳
ויהי בשלח פרעה. ראוי היה לסמוך זאת הפרשה למעלה אצל ויהי בעצם היום הזה. ולמה הפסיק באמצע

בשתי פרשיות של קדש לי והיה כי יביאך שהם של תפילין. ועוד כי בתפילין יש ד' פרשיות. ומה תועלת יש
בהזכירו השנים מהם. והטעם בזה לפי שכבר אמרנו שישראל היו במצרים בלי תורה ובלי מצוה. מוטבעים

בטיט הדעות הזרות. והיו צריכין מצות לעזור יציאתם. ולכן רצה בוראם לומר להם מצות תפילין. מאלו
השתי פרשיות המדברות בענין יציאת מצרים. ואמר להם שיהיה לזכרון בין עיניהם ולאות על ידם. ויחשבו

בהם ויעשום כשיבא לידם. בענין שזאת המחשבה תספיק להם ותעזור ליציאתם. כאלו עשאום עכשיו
בפועל. כאמרם חשב אדם לעשות מצוה ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה. דכתיב ליראי ה'

ולחושבי שמו. ולכן נכנסו בכאן אלו הפרשיות לעזור ליציאתם. כאלו עדיין לא יצאו. ואחר שחתם בהם.
אמר ויהי בשלח פרעה את העם. כאלו עכשיו יצאו.

בני יששכר, שבתות ז׳:ד׳:א׳
במדרש שמות. וירא בסבלותם ראה שאין להם מנוח' וכו' עיי"ש ותוכן הדבר שאמר לפרעה שיתן להם

מנוחה יום אחד בשבוע וצוה לו פרעה שיברר איזה יום שירצה עמד ובירר להם את יום השב"ת. וכשנתן
להם אח"כ את יום השב"ת שמח משה וז"ש ישמח משה במתנת חלקו עיי"ש יש להתבונן איך מרומז זה
בפסוק. ונ"ל דהנה השב"ת ניתן להם קודם מתן תורה ולמה לא המתין הקב"ה גם בזאת המצוה עד יום

חתונתו כביכול ויום שמחת לבו במתן תור"ה (הגם שאין קושיא על היוצר כל הוא אלקינו כי מי יוכל לבא
אחר המלך מלכו ש"ע עכ"ז מצו' עלינו להתבונן מה שיש ביכולתינו להבין כפי שכל אנושי) אך הוא לדעתי

אלו המצות שניתנו במרה הם דמיון הסבלונו"ת ששולח חתן אל הכלה קודם החתונה. וז"ש וירא
בסבלות"ם התבונן משה בהסבלונות השייכים לישראל ובירר להם את יום השב"ת שהוא מתנה מן

הסבלונות. ודרשו זה מדלא קאמר וירא בעבודת"ם רק בסבלותם ומצאתי און לי בכוונת האריז"ל שכתב
בשמ"ע אצל ישמ"ח מש"ה במתנ"ת חלק"ו היא סוד הסבלונו"ת ששולח החת"ן להכל"ה הבן:

נבנה באמצעות בונה דפי המקורות בספריא
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