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 .1שמות פרק יד
(ה) וַ ֺיגַד֙ ל ֶ ְֶ֣מלְֶך מִ צ ְַ֔רי ִם ִ ִּ֥כי ב ַָ֖רח הָ ָ ָ֑עם ַ֠וטֵּהָ פְֵּך ל ְַ֨בב פ ְר ֹ֤עה ועֲ בָדָ יו אֶ ל־הָ עַָ֔ ם וטֹּֽאמְ רו מה־
ִ
ת־רכ ְּ֑בֹו ו ְאֶ ת־ע ַ֖םֹו ל ִָּ֥קח עִ םֹּֽ ֹו:
ֶ֣זאת עָ שִַ֔ ינו ִכֹּֽי־שִ ִּ֥לחְ נו אֶ ת־י ִשְ ָר ֵּ ַ֖אל מֵ עָ ב ְֵד ֵֽנּו( :ו) וטֶאְ ַ֖סר אֶ
ִשם על־ ֻּכלֹֹּֽו( :ח) וי ְח ֵּזֶ֣ק ַּ֗ה' אֶ ת־
(ז) וט ִַּ֗קח שֵּ ש־מֵּ ִּ֥אֹות ֶרכֶב֙ ב ַָ֔חור ו ְַ֖כל ֶ ֶ֣רכֶב מִ צ ָ ְָ֑רי ִם ו ְשָ ל ִ ַ֖
ֵּ ֹ֤לב פ ְרעה ֶ ֶ֣מלְֶך מִ צ ְַ֔רי ִם וט ְִר ֹּ֕דף ַאחֲ ֵּ ַ֖רי ב ֵּ ְֶ֣ני י ִשְ ָר ֵּ ָ֑אל וב ְֵּנֶ֣י י ִשְ ָראֵַּ֔ ל יצ ִ ְַ֖אים ְב ָיִּ֥ד ָר ָמֹּֽה( :ט)
וט ְִרדְ ַ֨פו מִ צ ְַ֜רי ִם ַאחֲ ֵּריהֶַּ֗ ם וט ִ ֹ֤שיגו אֹותָ ם חנִ ֶ֣ים על־ה ַָ֔טם כָל־סוס ֶ ֶ֣רכֶב פ ְר ַ֔עה ופָ ָר ָ ַ֖שיו ו ְחֵּ ָ֑ילֹו
ירת ל ֵּ
ִפְנַ֖י ִּ֥בעל צְפֹּֽן( :י) ופ ְר ַ֖עה הִ קְ ִ ָ֑ריב וטִשְ או בְנֵּ ֹּֽי־י ִשְ ָראֵַּ֨ ל אֶ ת־עֵּ ינֵּיהֶַ֜ ם ו ְהִ מֵּ ִּ֥ה
על־פִי הֹּֽחִ ַ֔
יראּו֙ מְ ַ֔אד וַ ִיצְעֲ ֥קּו בְנֵּ ֹּֽי־י ִשְ ָר ֵּ ַ֖אל אֶ ל־הֵֽ֙'( :יא) וַי ֹאמְ רּו֙ אֶ ל־מ ֹשֶ ה֙
מִ צ ְֶ֣רי ִם׀ נ ֵּ ֶ֣סע ַאחֲ ֵּריהֶַּ֗ ם וַיִ ֵֽ ְ
ִיאנו
שיתָ֙ ַ֔ ָלנו לְהֹוצ ָ ַ֖
הֹּֽמִ ב ִ ְֹ֤לי אֵּ ין־קְ ב ִָרים בְמִ צ ְַ֔רי ִם לְקחְ ָ ַ֖תנו ל ֶָ֣מות בםִ דְ ָ ָ֑בר מה־זאת עָ ִ ֶ֣
ֵּאמר חֲ ִּ֥דל מִ ֶַ֖םמו ו ְנ ֹּֽעב ָ ְֶ֣דה
ֹלא־זֶ֣ה הדָ ַָּ֗בר אֲ שֶ ר דִ ַ֨ב ְרנו אֵּ ֶ ֹ֤ליָך בְמִ צְרי ִם ל ַ֔
מִ םִ צ ָ ְֹּֽרי ִם( :יב) הֲ
ֶ
אֶ ת־מִ צ ָ ְָ֑רי ִם ִ ֶ֣כי ִּ֥טֹוב ָלנו עֲ ֶ֣בד אֶ ת־מִ צ ְַ֔רי ִם מִ םֻּ ֵּ ַ֖תנו בםִ דְ ָבֹּֽר( :יג) ו ַ֨טאמֶ ר מ ֶ ֶ֣שה אֶ ל־הָ עָ ם
יתם אֶ ת־
יראו ִהֹּֽתְ יצ ְַּ֗בו ְ
ַאל־תִ ָ
ְשועת ַ֔ה' אֲ שֶ ר־יעֲ ֶ ִּ֥שה ל ֶ ַָ֖כם הטָ֑ ֹום ִַּ֗כי אֲ שֶַ֨ ר ְראִ ֶ ֹ֤
וראו אֶ ת־י ֶ֣
ָחם ל ֶ ָָ֑כם ו ְא ֶ ַ֖תם תחֲ ִרשֹּֽ ון :פ
ָ
מִ צְרי ִם הטַ֔ ֹום ִֹּ֥לא ת ִ ִ֪ספו ל ְִרא ָ ִּ֥תם ַ֖עֹוד ע
ד־עֹולֹּֽם( :יד) ַ֖ה' י ִל ֵּ ֶ֣
(טו) ו ֹ֤טאמֶ ר ה' אֶ ל־משֶַ֔ ה מה־תִ צ ְַ֖עק אֵּ ָ ָ֑לי ד ֵּ ִּ֥בר אֶ ל־ ְבנֵּי־י ִשְ ָר ֵּ ַ֖אל וְי ִָןֹּֽעו( :טז) ו ְאתָָּ֫ ה הָ ֵּ ֶ֣רם
ֶאֹּֽת־מחְ ָךַּ֗ ונ ֵּ ְֵ֧טה אֶ ת־י ָדְ ָךִ֪ על־ה ָטַ֖ם ּובְקָ ֵ ּ֑עהּו וְי ֵָ֧באו בְנֵּ ֹּֽי־י ִשְ ָר ֵּ ִ֪אל ב ְִּ֥תֹוְך ה ָטַ֖ם בַ יַבָ ָשֵֽה( :יז)
יהּ֑ם ו ְאִ ָכב ָ ְֹ֤דה בְפ ְרעה ו ְבכָל־חֵּ ַ֔ילֹו ב ְִרכ ְַ֖בֹו
ת־לב ֙מִ צ ְַַ֔רי ִם ֙וְי ָֹ֖ב ֹאּו ַ֙אחֲ ֵר ֶ
ואֲ ִַּ֗ני הִ נ ְִנֹ֤י מְ חַ זֵק֙ ֙אֶ ֵ ֶ֣
ְפָר ָשֹּֽיו( :יט) וט ִָּ֫ןע
ובְפָ ָר ָשֹּֽיו( :יח) וְי ָדְ ִּ֥עו מִ צ ְַ֖רי ִם כִי־אֲ נִ ֶ֣י ָ֑ה' בְהִ ָכב ִ ְֶ֣די בְפ ְר ַ֔עה ב ְִרכ ְַ֖בֹו וב ָ
יהם וט ִָּ֫ןע ע ֹ֤םוד ֶהֹּֽעָ נָן מִ פְ נֵּיהֶַ֔ ם
מל ְֶ֣אְך הָ אֱ ֹלהִַּ֗ ים ההלְֵּך לִפְ נֵּי מחֲ ֵּנֶ֣ה י ִשְ ָראֵַּ֔ ל ו ֵַּ֖טלְֶך מֵּ ַאחֲ ֵּר ֶ ָ֑
יהֹּֽם( :כ) וט ָָּ֫בא ֵּ ֶ֣בין׀ מחֲ ֵּנֶ֣ה מִ צ ְַּ֗רי ִם ובֵּין מחֲ ֵּנֶ֣ה י ִשְ ָראֵַּ֔ ל וי ִ ְֹ֤הי ֶהֹּֽעָ נָן ו ְה ַ֔חשֶ ְך
ו ֹּֽטעֲ ַ֖מד מֵּ ַאחֲ ֵּר ֶ
ל־זַ֖ה כָל־ה ָ ֹּֽליְלָה(:כא) וַ ֵֵּ֨יט ֙מ ֶ ֶֹ֣שה ֙אֶ ת־י ָדֹו֙ ֙עַ ל־הַ יָם֙֙
ו ָטַ֖אֶ ר אֶ ת־ה ָ ָ֑ליְלָה ו ְֹלא־קָ ִּ֥רב ֶזִ֪ה אֶ ֶ
ת־הַ יָם ֙ב ְֵּ֨רּוחַ֙ ֙ ָק ִ ִ֤דים ֙עַ זָה֙ ֙כָל־הַ ַ֔לַ י ְלָ֙ה ֙וַיָ ֥שֶ ם ֙אֶ ת־הַ יָ ֹ֖ם ֙לֶ חָ ָר ָבּ֑ה ֙וַיִבָקְ ֹ֖עּו֙
וַיֶ֣ ֹולֶ ְך ֙ ֶ֣֙
ה'׀ ֙אֶ ַ֠
םי ִם ֙לָ הֶ ם֙ ֙חֹומַָ֔ ה ֙ ִמ ֵֽימִ ינָ ֹ֖ם֙
שה וְהַ ַ ִ֤
הַ ָםֵֽי ִם( :כב) וט ֵָ֧באו בְנֵּ ֹּֽי־י ִשְ ָר ֵּ ִ֪אל ב ְִּ֥תֹוְך ה ָטַ֖ם בַ יַבָ ָ ּ֑
ל־תֹוְך
ֹאל ֵֽם( :כג) וט ְִרדְ ֹ֤פו מִ צְרי ִם וט ֶָ֣באו ַאחֲ ֵּריהֶַ֔ ם ֹּ֚כל ֶ֣סוס פ ְר ַ֔עה ִרכ ְַ֖בֹו ופ ָָר ָ ָ֑שיו אֶ ַ֖
ּומִ שְ מ ָ
הטָ ֹּֽם( :כד) וֹּֽי ְהִ י בְאשְ ֶ֣מ ֶרת ה ַ֔בקֶ ר וטשְ ֵּ ֹ֤קף ה' אֶ ל־מחֲ ֵּנֶ֣ה מִ צ ְַ֔רי ִם בְע ִּ֥םוד ֵּ ַ֖אש ו ְעָ ָנָ֑ן ו ָֹּ֕טהָ ם
ֵּ ַ֖את מחֲ נֵּ ִּ֥ה מִ צ ָ ְֹּֽרי ִם( :כה) ו ַָּ֗טסר ֹּ֚אֵּ ת א ֶ֣פן מ ְרכְבתַָ֔ יו וֹּֽי ְנהֲ ֵּ ַ֖גהו ִב ְכב ֻּ ֵָּ֑דת ו ֶ֣טאמֶ ר מִ צ ְַּ֗רי ִם
ָאנוסָ ה מִ ֵּ
ְחם ל ֶ ַָ֖הם בְמִ צ ָ ְֹּֽרי ִם :פ (כו) ו ֹ֤טאמֶ ר ה' אֶ ל־משֶַ֔ ה נ ֵּ ְִּ֥טה אֶ ת־
פְנֶ֣י י ִשְ ָראֵַּ֔ ל ִ ֶ֣כי ַ֔ה' נִל ָ ִּ֥
ָשבּו ֙הַ םַ י ִם֙ ֙עַ ל־מִ צ ְַַ֔רי ִם ֙עַ ִ
ל־רכ ְֹ֖בֹו ֙ו ְעַ ל־פָ ָר ָשֵֽיו( :כז) וטֵּט משֶַ֨ ה אֶ ת־י ַָ֜דֹו
י ָדְ ָךַ֖ על־ה ָטָ֑ם וְי ֺ ִ֤
ת־מִ
ֵּ
ִ
ומִ
ֵּ
צ ְַ֖רי ִם
על־ה ַָּ֗טם ו ַָ֨טשָ ב ה ַָ֜טם לִפְנִּ֥ ֹות בקֶ ר ל ְֶ֣איתָ נַ֔ ֹו צ ְַ֖רי ִם נ ֶָ֣סים לִקְ ָר ָ֑
אתֹו וי ְנ ֵ֧ער ִ֪ה' אֶ
ֵ
חיל ֙פַ֙ ְר ַ֔ע ֹה֙
ָשבּו ֙הַ םַַּ֗ י ִם ֙וַיְכ ִַ֤סּו ֙אֶ ת־הָ ֶרכֶב֙ ֙וְאֶ ת־הַ ָפ ֶָ֣רשִַ֔ ים ֙לְ כ ֹל֙ ֙ ֶ֣
ב ְִּ֥תֹוְך הטָ ֹּֽם( :כח) וַי ֺ ֶ֣
ָשה
יהֹ֖ם ֙בַיָ ּ֑ם ֹלֹּֽא־נִשְ ִּ֥אר ב ֶ ַָ֖הם עד־אֶ ָחֹּֽד( :כט) וב ְֵּנֵ֧י י ִשְ ָר ֵּ ִ֪אל הָ ל ְִּ֥כו בַ ַיב ָ ֹ֖
הַ בָ ִ ֥אים ַ֙אחֲ ֵר ֶ
ֹאל ֵֽם( :ל) וטַ֨ ֹושע ַ֜ה' בטִּ֥ ֹום ה ִ֪הוא אֶ ת־
םי ִם ֙לָ הֶ ם֙ ֙ח ֹמַָ֔ ה ֙ ִמ ֵֽימִ ינָ ֹ֖ם ּ֙ומִ שְ מ ָ
ב ְֶ֣תֹוְך ה ָטָ֑ם ו ְהַ ַ ִ֤
מת על־שְ ִּ֥פת הטָ ֹּֽם( :לא) ו ַ֨ט ְרא י ִשְ ָראֵַּ֜ ל
י ִשְ ָר ֵּ ַ֖אל מִ טֶ֣ד מִ צ ָ ְָ֑רי ִם וט ְֹ֤רא י ִשְ ָראֵּ ל אֶ ת־מִ צ ְַ֔רי ִם ֵ ֹ֖
ת־ה' ו ֹּֽטאֲ מִ ינו ב ַֹּֽ֔ה' ובְמ ֶ ַ֖שה
שה ֙ה֙' ֙בְמִ צ ְַַ֔רי ִם וטִ ְֹּֽיר ִּ֥או הָ ָ ַ֖עם אֶ ָ֑
אֶ ת־הַ יָ ֶ֣ד ֙הַ גְד ַֹּ֗לָ ה אֲ שֵֶּ֨ ר ֙עָ ָ ִ֤
עבְדֹּֽ ֹו :פ
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 .2כתר יונתן שמות פרשת בשלח פרק יד פסוק כא
התחלה ובו חקוק ומפורש
ִ
ויטה משה את ידו על הים במטה הגדול והנכבד ׁשנִברא ִמן
שמו הגדול והנִכבד ועׂשרת האותות אשר ִהכה את ִמצרים ושלושת אבות עולם ושש
ומן יד ניהג יי את הים ברוח קדים [ ִמזרחית] עזה כל
ִאמהות ותריסר שבטיו של יעקב ִ
הלילה ויׂשם את הים מנוגב וייבקעו המים לתריסר בקיעים כנגד תריסר שבטיו של
יעקב:
 .3רש"י שמות פרשת בשלח פרק יד פסוק כא
(כא) ברוח קדים עזה  -ברוח קדים שהיא עזה שברוחות ,היא הרוח שהקב"ה נפרע בה
מן הרשעים ,שנאמר (ירמי' יח יז) ברוח קדים אפיצם( ,הושע יג טו) יבא קדים רוח ה',
(יחזקאל כז כו) רוח הקדים שברך בלב ימים( ,ישעי' כז ח) הגה ברוחו הקשה ביום
קדים:ויבקעו המים  -כל מים שבעולם:
 .4רמב"ן שמות פרשת בשלח פרק יד פסוק כא
(כא) ויט משה את ידו על הים ויולך ה' את הים ברוח קדים וגו'  -היה הרצון לפניו
יתברך לבקע הים ברוח קדים מיבשת שיראה כאלו הרוח היא המחרבת ים ,כענין
שכתוב (הושע יג טו) יבא קדים רוח ה' ויבוש מקורו וייחרב מעיינו[ ,י ֶָ֣בֹוא קָ דִ ים רַ֨ וח ַ֜ה'
אֹוצר כָל־כ ִ ְִּ֥לי חֶ מְ ָדֹּֽה]:השגיא
מִ םִ דְ ָ ֶ֣בר ע ַּ֗ ֶלה וְי ֵֹּ֤בֹוש מְ קֹורֹו וְי ֶחֱ ֶ֣רב מעְ י ָנַ֔ ֹו ֶ֣הוא י ִשְ סֶַ֔ ה
ַ֖
למצרים ויאבדם ,כי בעבור זה חשבו אולי הרוח שם הים לחרבה ,ולא יד ה' עשתה זאת
בעבור ישראל ,אף על פי שאין הרוח בוקעת הים לגזרים לא שמו לבם גם לזאת ,ובאו
אחריהם מרוב תאותם להרע להם ,וזה טעם וחזקתי את לב פרעה ויבאו אחריהם,
שחזק לבם לאמר ארדוף אויבי ואשיגם בים ,ואין מידי מציל ,ולא זכרו עתה כי ה' נלחם
להם במצרים:
 .5תלמוד בבלי מסכת מגילה דף י עמוד ב
וְ ָאמַ ר ַרבִ י יוֹחָ נָןִ ,מנְ נֵי מָ ה ֹלֹא נֶאֱ מַ ר" ,כִ י טוֹב" ,בְ הו ָֹדָאה זּו? לְ פִ י ֶׁשאֵ ין הַ ָקדוֹׁש בָ רּוְך הּוא
ָׂשמֵ חַ בְ מַ נַ לְ ָתן ֶׁשל ְר ָׁשעִ ים .וְ ָאמַ ר ַרבִ י יוֹחָ נָן ,מַ אי ִדכְ ִתיב( ,שמות יד) "וְ ֹלֹא ָק ַרב זֶ ה אֶ ל זֶ ה
ירה לִ פְ נֵי הַ ָקדוֹׁש בָ רּוְך הּואָ ,אמַ ר
כָ ל הַ לָיְ לָה" ,בְ אוֹתָ ּה ָׁשעָ ה בִ ְקׁשּו מַ לְ אֲ כֵי הַ ָׁש ֵרת לוֹמַ ר ִׁש ָ
ירה?! ָ -אמַ ר ַרבִ י
(להם) [הַ ָקדוֹׁש בָ רּוְך הּוא] ,מַ ע ֲֵׂשה י ַָדי טוֹבְ עִ ין בַ יָם וְ אַ ֶתם או ְֹמ ִרים ִׁש ָ
ש.
ש ,אֲ בָ ל אֲ חֵ ִרים מֵ ִׂשי ֹ
אֶ לְ עָ זָ ר ,הּוא אֵ ינ ֹו ָׂש ֹ
 .6רש"י שמות פרק יד:יט
וילך מאחריהם  -להבדיל בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ,ולקבל חצים
ובליסטראות של מצרים .בכל מקום הוא אומר מלאך ה' ,וכאן מלאך האלהים ,אין
אלהים בכל מקום אלא דין ,מלמד שהיו ישראל נתונין בדין באותה שעה אם להנצל אם
להאבד עם מצרים:
 .7מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פרשה ד
שאל ר' נתן את ר' שמעון בן יוחאי וימצאה מלאך ה' (בראשית טז ז) אתה מוצא מלאך
ה' בכל מקום ויאמר לה מלאך ה' וירא מלאך ה' וכאן הוא אומר ויסע מלאך האלהים,
אמר לו אין אלהים בכל מקום אלא דיין מגיד הכתוב שהיו ישראל נתונים בדין באותה
שעה אם להנצל אם להאבד עם מצרים.
 .8ויקרא רבה (וילנא) פרשת אחרי מות פרשה כג:ב
רבי אליעזר פתר קרא בגאולת מצרים מה שושנה זו כשהיא נתונה בין החוחים היא
קשה על בעלה ללוקטה כך היתה גאולתן של ישראל קשה לפני הקדוש ברוך הוא ליגאל
ֹלהים לָבוֹא ל ַָקחַ ת ל ֹו גוֹי ִמ ֶק ֶרב ּגוֹי וגו' אלו ואלו ערלים אלו
הה"ד (דברים ד) א ֹו הֲ נִןָ ה אֱ ִ
מגדלי בלורית ואלו מגדלי בלורית אלו לובשי כלאים ואלו לובשי כלאים א"כ לא היתה
נותנת מדת הדין לישראל שיגאלו ממצרים לעולם אמר ר' שמואל בר נחמני אלולי
שאסר הקדוש ברוך הוא עצמו בשבועה לא נגאלו ישראל לעולם ...אמר ר' יודן מלבא
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לקחת לו גוי מקרב גוי ועד מוראים גדולים ע"ב אותיות הן ואם יאמר לך אדם שבעים
וחמשה אמור לו הוצא מהן גוי השני שאינו עולה מן המנין אמר ר' אבין בשמו גואלן
ששמו של הקדוש ברוך הוא ע"ב אותיות.
 .9בית יוסף אורח חיים סימן תצ:ד
כל הימים של חול המועד ושני ימים אחרונים של י"ט קורין ההלל ואין גומרין אותו .כך
מפורש בערכין פרק ב' (י ).והתם יהבינן טעמא מאי שנא בחג דאמרינן כל יומא ומאי
שנא בפסח דלא אמרינן כל יומא .ושבלי הלקט (סי' קעד סט ):כתב בשם מדרש הרנינו
פרשת סוכה שהטעם שאין גומרין ההלל כל ימי הפסח הוא לפי שנטבעו המצריים וכתיב
(משלי כד יז) בנפול אויבך אל תשמח.
 .11תלמוד בבלי מסכת ערכין דף י עמוד א
דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק ,שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את
ההלל :שמונה ימי החג ,ושמונה ימי חנוכה ,ויום טוב הראשון של פסח ,ויום טוב
(הראשון) של עצרת; ובגולה עשרים ואחד :תשעה ימי החג ,ושמונה ימי חנוכה ,ושני
ימים טובים של פסח ,ושני ימים טובים של עצרת .מאי שנא בחג דאמרי' כל יומא ,ומאי
שנא בפסח דלא אמרינן תלמוד בבלי מסכת ערכין דף י עמוד ב כל יומא? דחג חלוקין בקרבנותיהן,
דפסח אין חלוקין בקרבנותיהן.
 .11שמות פרק טו ,א-כא
ירה לֹּֽה' ִכֹּֽי־
ֵּאמר אָ ִ ֹ֤ש ָ
(א) ָ ֶ֣אז י ִָשֹּֽיר־משֶ ה ו ְב ֵַּ֨ני י ִשְ ָראֵַּ֜ ל אֶ ת־השִ ָ ֹ֤ירה הזאת ל ַֹּֽ֔ה' וטאמְ ַ֖רו ל ָ֑
ֹּֽישועה ֶזֹ֤ה אֵּ לִי ו ְַאנְ ֵַּ֔והו
י־לי ִל ָ ָ֑
מה ֙בַ יָ ֵֽם( :ב) עָ ִזֹ֤י וְזִמְ ָרת ַָ֔יה וֹּֽי ְהִ ִ ַ֖
ג ֶָ֣אה גָאַָ֔ ה ֥סּוס ֙וְרֹכ ְֹ֖בֹו ֙ ָר ָ ֥
מה ַ֖ה' שְ מֹּֽ ֹו( :ד) מַ ְרכ ְ֥ב ֹת ֙פַ ְר ֹ֪ע ֹה ו ְחֵּ ַ֖ילֹו י ָ ֶָ֣רה
מנְהו( :ג) ַ֖ה' ִ ֶ֣איש מִ לְ חָ ָ ּ֑
ָאבי ואֲ רמְ ֶ ֹּֽ
ֹלהי ִ ַ֖
אֱ ֵּ ִּ֥
ְמֹו־אבֶן( :ו)
צֹולת כ
ִשיו טֺ ב ְ֥עּו ֙ ְבי ַם־סֵֽ ּוף( :ה) תְ ה ַ֖מת י ְכסְ ֻּיָ֑מו י ְָר ֥דּו ֙בִ מְ ֹ֖
ָ ֹּֽ
של ָ ַ֖
ְחר ָ ֹּֽ
בַ יָ ּ֑ם ומִ ב ִּ֥
מיך תְ שלח
י ְִמ ֵֽינְךֶ֣֙ ֙ ַ֔֙
ה' נֶאְ דָ ִ ַ֖רי ב ָ֑כח י ְִמֹּֽינְָךִּ֥ ַ֖ה' תִ ְר ִּ֥עץ אֹו ֵּי ֹּֽב( :ז) וב ְִּ֥רב גְאֹונְָךַ֖ תַ הֲ ֶ֣ר ֹס ֙ ָק ֶ ּ֑
חֲ ֶ֣ר ֹנְךַ֔֙ יאכ ֵּ ְַ֖למֹו כקֹּֽש( :ח) ּוב ְִ֤רּוחַ֙ ֙אַ פֶ יך֙ ֙נֶ ֶ֣עֶ ְרמּו ֙מַַ֔ י ִם נִצ ְִּ֥בו כ ֵּ
ְמֹו־נַ֖ד נז ִ ְָ֑לים ָקֵֽפְ ֥אּו ֙תְ ה ֹֹ֖מ ֹת
ָאריק ח ְר ִַ֔בי ִ
ישמֹו
תֹור ֵּ ַ֖
ָאמר אֹויֵ ֹ֪ב אֶ ְר ִּ֥דף א ִ ַ֖שיג אֲ ח ֵּ ֶ֣לק שָ ָ ָ֑לל תִ מְ ל ֵּ ֶָ֣אמֹו נפְ שִַ֔ י ִ ֶ֣
ְבלֶב־ ָי ֹּֽם( :ט) ִּ֥
י ִָדֹּֽי( :י) נ ִָּ֥שפְתָ בְרוחֲ ָךַ֖ כ ָ ִֶ֣ןמֹו ָיָ֑ם ָ ֹּֽצלֲלו ַכ ֵֽעֹופֶַ֔ ֶרת ב ְַ֖מי ִם אדִ ִירֹּֽים( :יא) ִמֹּֽי־כ ָֹ֤מכָה ָבֹּֽאֵּ לִם ַ֔ה'
פלֶא( :יב) נָטִ יתָ י ִ ְֶ֣מינְָךַ֔ תִ ְבל ֵּ ַָ֖עמֹו ָא ֶֹּֽרץ( :יג)
נֹורא תְ הִ ַ֖לת ִּ֥עשֵּ ה ֶ ֹּֽ
ִ ִּ֥מי כ ַָ֖מכָה נֶאְ ָ ֶ֣דר ב ָ֑קדֶ ש ָ ִּ֥
ָאלְ תָ֙ נ ִֵּּ֥הלְתָ בְעָ זְָךַ֖ אֶ ל־נְ ֵּוִּ֥ה קָ דְ ֶשָֹּֽך( :יד) ָשֹּֽמְ ִּ֥עו ע ִ ַ֖םים י ְִרגָזָ֑ ון ִ ֶ֣חיל
נ ִ ִָּ֥חיתָ בְחסְ דְ ָךַ֖ עַ ם־זֶ֣ ּו֙ג ָ ּ֑
ילי מֹואַָ֔ ב י ֹּֽאחֲ ֵּזַ֖מֹו ָ ָ֑רעד נ ָֹּ֕מגו ַ֖כל ישְ ֵּ ִּ֥בי
ַ֔
לופי אֱ ַ֔דֹום אֵּ ֵּ ֶ֣
ָאחז ישְ ֵּ ַ֖בי פְ ָלֹּֽשֶ ת( :טו) ָ ֹ֤אז ִנבְהֲ לּו֙ א ֵּ ֶ֣
ִ
אֵּ
תִ
ֵּיהם ימָ תָ ה ו ַָ֔פחד בג ְִּ֥דל זְרֹועֲ ָךַ֖ י ִדְ ֶ֣מו כ ָ ָָ֑אבֶן עד־יעֲ ֹ֤בר עםְ ָך ַ֔ה' עֹּֽד־
כְנָ ֹּֽען( :טז) ַ֨פל עֲ ל ֶ ֹ֤
מִ
ְשִ
עֵּ
ְתִ
פָעלְתָ ָ֑ה' קְ ֹּ֕ ָדש
ְהר נחֲ ָלֹּֽתְ ָךַ֔ מָ ֵ֧כֹון ל בְתְ ָךִ֪ ַ֖
יעֲ ַ֖בר עם־זִּ֥ ו קָ נִ ֹּֽיתָ ( :יז) תְ בִאֵַּּ֗ מֹו ו חָ מֹו ב ֶ֣
אֲ ד ָנַ֖י כֹונְנִּ֥ ו י ֶָדֹּֽיָך( :יח) ִּ֥ה'׀ י ִמְ ַֹ֖לְך לְע ָ ִּ֥לם ו ֶָעֹּֽד( :יט) ִכֶ֣י ֙בָ א֙ ֙ ֵּ֨סּוס ֙פַ ְר ֹ֜ע ֹה ֙ב ְִרכ ְִ֤בֹו ּ֙ובְפָ ָרשָ יו֙֙
ָשה ב ְִּ֥תֹוְך ה ָט ֹּֽם :פ (כ) ותִ קח
ת־מי ה ָטָ֑ם וב ְֵּנֵ֧י י ִשְ ָר ֵּ ִ֪אל הָ ל ְִּ֥כו בטב ָ ַ֖
בַ ַָ֔ים ו ֵָ֧טשֶ ב ִ֪ה' עֲ ל ֶ ֵַּ֖הם אֶ ֵּ ֶ֣
מִ ְר ַָ֨ים המְבִיאַָ֜ ה אֲ ֵ֧חֹות ַאהֲ ִ֪רן אֶ ת־ה ַ֖תף ְבי ָ ָָ֑דה ותֵּ ֶ ֹ֤צאן ָ ָכֹּֽל־המָשִ ים ַאחֲ ֶ ַ֔ריהָ בְתֻּ ִ ַ֖פים
מה֙בַ יָ ֵֽם :ס
ובִמְ חֹלֹּֽת( :כא) ו ִּ֥תען ל ֶ ַָ֖הם מִ ְר ָיָ֑ם ִ ֹ֤שירו לֹּֽה' ִכֹּֽי־ג ֶָ֣אה גָאַָ֔ ה ֥סּוס֙ו ְרֹכ ְֹ֖בֹו֙ ָר ָ ֥
 .12תהלים פרק קיד ,א-ח
(א) ב ֵּ ְֶ֣צאת ִ֭י ִשְ ָראֵּ ל מִ םִ צ ָ ְָ֑רי ִם ֵּ ִּ֥בית ַ֝יעֲ ַּ֗קב מֵּ ִּ֥עם ֵּ
ְהודה לְקָ דְ ָ֑שֹו ַ֝י ִשְ ָראֵַּּ֗ ל
ֹלעֹּֽז( :ב) הָ י ָ ְֶ֣תה י ָ ֶ֣
ילים ַ֝ ְגב ַָּ֗עֹות
ממְ שְ ָ
לֹותֹּֽיו( :ג) הַ יָ ֶ֣ם ָ֭֙ ָרָאה ֙וַי ָּ֑נ ֹס ֙ ַ֝הַ י ְַר ַּ֗ ֵדן ֙י ִ֥ס ֹב ֙לְ ָאחֵֽ ֹור( :ד) ֶהֹּֽהָ ִרים ָרקְ ֶ֣דו כְאֵּ ִ ָ֑
ילים
ִכ ְבנֵּי־צֹּֽאן( :ה) מַ ה־לְ ךֶ֣֙ ֙ ָ֭הַ יָם ֙ ִכֶ֣י ֙תָ נּ֑ ּוס ַ֝הט ְר ַּ֗ ֵּדן תִ ִּ֥ןב לְָאחֹּֽ ֹור( :ו) ֶהֹּֽהָ ִרים תִ ְרקְ ֶ֣דו כְאֵּ ִ ָ֑
ַ֝ ְגב ַָּ֗עֹות ִכ ְבנֵּי־צֹּֽאן( :ז) מִ ל ֵּ
ִפְנֶ֣י ִ֭אָ דֹון ֶ֣חולִי ָ ָ֑א ֶרץ ַ֝מִ לִפְ ֵַּּ֗ני אֱ ֶ֣לֹוה יעֲ ֹּֽקב( :ח) ההפְ ִ ֶ֣כי ה ֶ֣צור
ְנֹו־מי ִם:
ם־מי ִם ַ֝חלָמִַּ֗ יש לְמעְ י ָ ֹּֽ
אֲ ג ָ ָ֑
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 .13שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצה
חייב אינש לבסומי בפוריא * עד דלא ידע (ד) בין ארור המן לברוך מרדכי .הגה< :ב<
וי"א דא"צ להשתכר כל כך ,ג אלא שישתה יותר מלימודו (כל בו) (ה) [ב] וישן ,ומתוך
שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי( .מהרי"ל) .ואחד המרבה ואחד הממעיט,
ובלבד שיכוין לבו לשמים.
 .14ביאור הגר"א אורח חיים סימן תרצה
חייב כו' .שם מיחייב אינש כו' ור"ל בין נקמת המן לגדולת מרדכי והוא מ"ש גדולה
נקמה שניתנה כו' ואמרו גדול' דעה וכיון שניטלה הדעה לא ידע כו':
 .15תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צב עמוד א
וְ ָאמַ ר ַרבִ י אֶ לְ עָ זָ רּ ,גְ ד ֹולָה ֵדעָ ה ֶׁשמ ְִתנָה בֵ ין ְׁש ֵתי או ִֹתיוֹתֶׁ ,שמֶאֱ מַ רׁ( ,שמואל א ב) "כִ י אֵ ל
ֵדעוֹת ה'" .וְ ָאמַ ר ַרבִ י אֶ לְ עָ זָ רּ ,גָדוֹל ִמ ְק ָדׁשֶׁ ,שמ ִָתן בֵ ין ְׁש ֵתי או ִֹתיוֹתֶׁ ,שמֶאֱ מַ ר( ,שמות טו)
ַאדא ַק ְר ִחינָָאה ,אֶ לָא מֵ עַ ָתה ּגְ ד ֹולָה
"נָ עַ לְ ָת ה' ִמ ְק ָדׁש ה' כ ֹונ ֲנּו י ֶָדיָך" .מַ ְת ִקיף לָּה ַרב ָ
נ ְָקמָ הֶׁ ,שמ ְִתנָה בֵ ין ְׁש ֵתי או ִֹתיוֹתִ ,דכְ ִתיב( ,תהלים צד) "אֵ ל נ ְָקמוֹת ה' ,אֵ ל נ ְָקמוֹת הוֹפִ יעַ "?
ָאמַ ר לֵיּה ,לְ ִמילְ תֵ יּה ,הָ כִ י נ ִַמי .כִ ְדעּולָאְ ,דָאמַ ר עּולָאְׁ ,ש ֵתי הוֹפַ עִ יוֹת הַ לָלּו לָםָ ה? ַאחַ ת -
ָאדם ֶׁשיֵׁש ב ֹו ֵדעָ ה ,כְ ִאלּו נִבְ נָה
לְ ִמ ַדת טוֹבָ ה ,וְ ַאחַ ת  -לְ ִמ ַדת נ ְֺרעָ נּות .וְ ָאמַ ר ַרבִ י אֶ לְ עָ זָ ר ,כָל ָ
בֵ ית הַ ִם ְק ָדׁש בְ יָמָ יוֶׁ ,שזֶ ה נ ִַתן בֵ ין ְׁש ֵתי או ִֹתיוֹת ,וְ זֶ ה נ ִַתן בֵ ין ְׁש ֵתי או ִֹתיוֹת.
 .16רש"י מסכת סנהדרין דף צב עמוד א
שתי הופעיות  -דכתיב אל נקמות ה' אל נקמות הופיע ואיכא תרי נקמות וחדא הופעה
בתרוייהו ,ודמי כמאן דאיכא אכל נקמה ונקמה חדא הופעה.
חדא לטובה  -של ישראל שסילק שכינתו מאומות העולם ובא על ישראל וקרי ליה
נקמות משום דתגמול טוב הוא שזכו לשכינה על שאמרו נעשה ונשמע ,ונקמה  -היינו
תגמול ,ואחת לפורענות לנכרים שנפרע מהן ליום הדין ,כדאמרינן בפרק קמא דמסכת
עבודה זרה (ד ,א) נוקם ה' ובעל חמה  -לנכרים ,שהוא בעצמו ובכבודו נפרע מהן ,והיינו
הופעה.ובדעת  -מפני הדעת מלאו כל החדרים הון.
 .17מהרש"א חידושי אגדות מסכת סנהדרין דף צב עמוד א
גדולה דעה שנתנה כו' .מבואר שהדעת היא העליונה שבג' המעלות שהם חכמה בינה
ודעת כפירש"י פ' כי תשא והוא רוח הקדש ...ולזה אמר בין ב' אותיות ה' אחד מימין
ואחד משמאל והם מדותיו ואותיותיו מדת הרחמים ומדת הדין ובצלאל היה מצרפן
כמו בשמים ובארץ שנאמר ביום עשות ה' אלהים שצרף אותן הקדוש ברוך הוא וע"ז
הכוונה הוסיף ר' אלעזר ואמר גדול מקדש שניתן בין ב' אותיות שהוא נעשה ע"י בצלאל
שהיה בו הדעת והיה יודע לצרף האותיות שנבראו בהם שמים וארץ לשתף הרחמים
והדין וכתב הרמב"ן והענין כי המשכן ירמוז לאלו והוא היודע ומבין סודו עכ"ל ומזה
יתבאר לך שאר"א עוד כל אדם שיש בו דעה כאלו נבנה בהמ"ק כו' כי המקדש ניתן בין
ב' אותיות שהוא נבנה ע"י בצלאל שהיה בו דעה שניתן ג"כ בין ב' אותיות על הכוונה
שאמרנו מי שיש בו דעה הוא ג"כ ראוי שיבנה בית המקדש (ע"י) בימיו עוד עיין בזה
בע"י בשם חידושי הרשב"א:
ואמר אלא מעתה גדולה נקמה שניתנה בין ב' אותיות כו' ר"ל מה שייך בזה צירוף
אותיות השם הרחמים והדין ואמר למלתיה ה"נ דב' הופעיות הללו למה א' למדת טובה
לישראל ואחד לפורענות לעובדי כוכבי' הוא הצירוף הרחמים ומדת הדין ע"י נקמה
שהופעה במדת רחמים לישראל והופעה במדת הדין לעובדי כוכבים ויש בזה חילוף
נוסחאות דהכא מפרק אין עומדין דהכא גרסי' ב' הופעות כו' והתם גרסי' ב' נקמות
הללו כו' גם ששם מייתי קרא דהופיע מהר פארן והכל עולה לענין כוונה אחת שהנקמה
היא ההופעה של אותיות השם הא' לטובה מימין לישראל הופיע מהר פארן וא' לשמאל
לרעה לעובדי כוכבים אל נקמות הופיע ומפורש עוד בפ' אין עומדין בחדושינו ע"ש:
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