
 

Sources du cours de Rav Abdelhak - Paracha Béchalah 
 

  1) ירושלמי תענית ב ה; מכילתא בשלח
 תניא : ארבע כיתות נעשו אבותינו על הים: אחת אומרת: ניפול לים, ואחת אומרת: נחזור למצרים, ואחת אומרת: נעשה עמהם

 מלחמה, ואחת אומרת נצווח כנגדן"
 

ְתַיְּצבּ֗ו ּוְראּו֙ ֶאת־ ְיׁשּוַע֣ת ְיהָֹו֔ה ֲאֶׁשר־ יֲַֽעֶׂש֥ה ָלֶכ֖ם ַהּיֹ֑ום ִּכ֗י ֲאֶׁש֨ר ְרִאיֶת֤ם ֶאת־ ִמְצַרִ֨ים֙  שמות יד יג : וַֹּי֨אֶמר מֶׁש֣ה ֶאל־ ָהָעם֘ ַאל־ִּתיָר֒אּו֒ הִֽ
 ַהּיֹ֔ום ֹל֥א ֹתִס֛פּו ִלְרֹאָת֥ם עֹ֖וד ַעד־ עֹולָֽם׃

ֲחִרֽׁשּון׃  ְיהָֹו֖ה ִיָּלֵח֣ם ָלֶכ֑ם ְוַאֶּת֖ם ּתַֽ
 
 

 2) (שיר השירים ב יד) יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהְׁשִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלְך ִּכי קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה:
 

 3) מדרש שיר השירים רבה פרשה ב :
  תני דבי ר' ישמעאל: בשעה שיצאו ישראל ממצרים למה היו דומין?

 ליונה שברחה מפני הנץ, ונכנסה לנקיק הסלע ומצאה שם הנחש מקנן, ונכנסה לפנים ולא היתה יכולה להיכנס שעדיין הנחש מקנן,
  תחזור לאחורה לא תהיה יכולה שהנץ עומד בחוץ.

 
  מה עשתה היונה?

  התחילה צווחת ומטפחת באגפיה כדי שישמע לה בעל השובך ויבא ויצילה. כך היו ישראל דומים על הים, לירד לים לא היו יכולין,
  שעדיין לא נקרע להם הים. לחזור לאחוריהם לא היו יכולין שכבר פרעה הקריב, מה עשו? "וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'

 
  4) שמות רבה פרשה כא סימן ה :אמר ר' יהושע בן לוי : למה הדבר דומה? למלך שהיה בא בדרך, והייתה בת מלכים צועקת לו :

  בבקשה ממך הצילני מיד הליסטים. שמע המלך והצילה.
  לאחר ימים ביקש לישא אותה לאישה. היה מתאווה שתדבר עמו ולא הייתה רוָצה.

  מה עשה המלך?
  גירה בה הליסטים כדי שתצעק וישמע המלך. כיון שבאו עליה הליסטים התחילה צועקת למלך,

  אמר לה המלך: לכך הייתי מתאוה לשמוע קולך.
 כך ישראל, כשהיו במצרים והיו משעבדים בהם, התחילו צועקים ותולין עיניהם להקב"ה … מיד: "וירא אלהים את בני ישראל"

  (שמות ב כה).
 

 התחיל הקב"ה מוציאן משם ביד חזקה ובזרוע נטויה; -והיה הקב"ה מבקש לשמוע את קולם פעם אחרת ולא היו רוצים.
  מה עשה? גירה לפרעה לרדוף אחריהם …

 
 מיד: "ויצעקו בני ישראל אל ה' ". באותה שעה אמר הקב"ה: לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם, שנאמר: "יונתי בחגוי הסלע …

  השמיעיני את קולך". "השמיעני קול" אינו אומר, אלא: "השמיעני את קולך" – אותו הקול שכבר שמעתי במצרים …
 כיון שהתפללו, אמר הקב"ה למשה: מה אתה עומד ומתפלל? כבר קדמה תפילתן של בני לתפילתך, שנאמר: "מה תצעק אלי".

 
 5) בראשית רבה פרשה מ״ה סימן ד׳ :

  ולמה נתעקרו האמהות? שהקב"ה מתאווה לתפילתן ומתאוה לשיחתן, -שנאמר: "יונתי בחגוי הסלע", יונתי, למה עקרתי אתכם?
 בשביל "הראיני את מראיך השמיעיני את קולך".

 
  6) אמר רבי אלעזר בן פדת

  כיון שיצאו ישראל ממצרים היו נושאין עיניהן והיו המצרים רודפים אחריהם
 

יֵניֶה֜ם ְוִהֵּנ֥ה ִמְצַרִ֣ים ׀ ֹנֵסַ֣ע  ַֽאֲחֵריֶה֗ם וַּיִֽיְראּו֙ ְמֹא֔ד וִַּיְצֲעקּ֥ו ְבנֵֽי־ ִיְׂשָרֵא֖ל ֶאל  שנאמר (שם יד, י) ּוַפְרֹע֖ה ִהְקִר֑יב וִַּיְׂשאּו֩ ְבנֵֽי־ ִיְׂשָרֵא֨ל ֶאת־ עֵֽ
 השם
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 ״נוסעים״ אינו אומר, אלא ״נוסע״ כיון שיצא פרעה והמצריים לרדוף אחריהם תלו עיניהם לשמים וראו ״שרן של מצרים״ פורח באויר

 כיון שראו אותו נתייראו הרבה שנאמר (שם שם, שם) וייראו מאד ומהו והנה ״מצרים״ נוסע אחריהם ?
  ״שרן של מצרים״ היה שמו ״מצרים״ שאין הקדוש ברוך הוא מפיל אומה עד שהוא מפיל ״שרן״ תחילה

 
 ומהו ופרעה ״הקריב״ ? אלא שהקריב את ישראל לתשובה שעשו למה ?

 שכיון שרדפו אחריהם וראו אותן נתייראו מאד ותלו עיניהם למרום ועשו תשובה והתפללו שנאמר (שמות יד, י) ויצעקו בני ישראל אל
  ה' באותה שעה היו עומדים ולא היו יודעים מה לעשות והיה הים סוגר והשונא רודף והחיות מן המדבר

 
 שנאמר (שם יד, ג) סגר עליהם המדבר אמר רבי ירמיה בן אלעזר אין ״סגר״ אלא ״חיות״ שנאמר (דניאל ו, כג) אלהי שלח מלאכיה
 וסגר פום אריותא כיון שראו ישראל שהיו מוקפין משלוש רוחות -הים סוגר -והשונא רודף -והחיות מן המדבר תלו עיניהם לאביהם

  שבשמים וצעקו להקדוש ברוך הוא שנאמר ויצעקו בני ישראל אל ה'
 

  ולמה עשה הקדוש ברוך הוא להם כך ? אלא שהיה הקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן
 

ֲחנּ֖ו ַעל־ ִחיֹר֔ת ֵּב֥ין ִמְגֹּד֖ל ּוֵב֣ין ַהָּי֑ם ִלְפֵני֙ ַּבַ֣על ְצפֹ֔ן ִנְכחֹ֥ו תַֽ ר׃ ַּדֵּבר֘ ֶאל־ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵאל֒ וְָיֻׁש֗בּו וְיֲַֽחנּו֙ ִלְפֵני֙ ִּפ֣י הַֽ  7) וְַיַדֵּב֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־ מֶׁש֥ה ֵּלאמֹֽ
ר׃ ְוִחַּזְקִּת֣י ֶאת־ ֵלב־ ַּפְרֹעה֘ ְוָרַד֣ף ַֽאֲחֵריֶהם֒ ְוִאּכְָֽבָד֤ה ְּבַפְרֹעה֙ ּוְבָכל־  ַהּיָֽם׃ ְוָאַמ֤ר ַּפְרֹעה֙ ִלְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ל ְנֻבִכ֥ים ֵה֖ם ָּבָאֶ֑רץ ָסַג֥ר ֲעֵליֶה֖ם ַהִּמְדּבָֽ

 ֵחילֹ֔ו וְיְָֽדעּ֥ו ִמְצַרִ֖ים ּכִֽי־ ֲאִנ֣י ְיהָֹו֑ה וַּיֲַֽעׂשּו־ כֵֽן׃
 

 רבי אברהם אבן-עזרא וידעו מצרים. הנשארים במצרים ״גם הנטבעים לפני מותם״ כי אני ה':
 

 8) שמות יד ה : וַֻּיַּגד֙ ְלֶמֶ֣לְך  ִמְצַרִ֔ים ִּכ֥י ָבַר֖ח ָהָע֑ם וַּיֵָֽ֠הֵפְ֠ך  ְלַב֨ב ַּפְרֹע֤ה וֲַֽעָבָדיו֙ ֶאל־ ָהָע֔ם וַּיֹֽאְמרּו֙ ַמה־ ֹּז֣את ָעִׂש֔ינּו ּכִֽי־ ִׁשַּלְ֥חנּו ֶאת־
נּו׃ ָעְבדֵֽ  ִיְׂשָרֵא֖ל מֵֽ

 וֶַּיְאֹס֖ר ֶאת־ ִרְכּבֹ֑ו ְוֶאת־ ַעּמֹ֖ו ָלַק֥ח ִעּֽמֹו׃
ה׃  וְַיַחֵּז֣ק ְיהָֹו֗ה ֶאת־ ֵל֤ב ַּפְרֹעה֙ ֶמֶ֣לְך  ִמְצַרִ֔ים וִַּיְרֹּד֕ף ַֽאֲחֵר֖י ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ּוְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ל יְֹֽצִא֖ים ְּבָי֥ד ָרמָֽ

ן׃ ִחיֹר֔ת ִלְפֵנ֖י ַּבַ֥על ְצפֹֽ ָרָׁש֖יו ְוֵחילֹ֑ו ַעל־ ִּפי֙ הַֽ  וִַּיְרְּדפּ֨ו ִמְצַרִ֜ים ַֽאֲחֵריֶה֗ם וַַּיִּׂש֤יגּו אֹוָתם֙ חִֹנ֣ים ַעל־ ַהָּי֔ם ָּכל־ סּוס֙ ֶרֶ֣כב ַּפְרֹע֔ה ּופָֽ
יֵניֶה֜ם ְוִהֵּנ֥ה ִמְצַרִ֣ים ׀ ֹנֵסַ֣ע  ַֽאֲחֵריֶה֗ם וַּיִֽיְראּו֙ ְמֹא֔ד וִַּיְצֲעקּ֥ו ְבנֵֽי־ ִיְׂשָרֵא֖ל ֶאל־ ְיהֹוָֽה׃  ּוַפְרֹע֖ה ִהְקִר֑יב וִַּיְׂשאּו֩ ְבנֵֽי־ ִיְׂשָרֵא֨ל ֶאת־ עֵֽ

ִים׃  וַּיֹֽאְמרּו֘ ֶאל־ מֶׁשה֒ ֲהִמְּבִל֤י ֵאין־ ְקָבִרים֙ ְּבִמְצַרִ֔ים ְלַקְחָּת֖נּו ָלמּ֣ות ַּבִּמְדָּב֑ר ַמה־ ֹּזאת֙ ָעִׂש֣יָת  ָּל֔נּו ְלֽהֹוִציָא֖נּו ִמִּמְצרָֽ
 

 9) בגמרא פסחים דף נ׳ : לא כעולם הזה העולם הבא בעולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות
 אומר ברוך דיין האמת לעולם הבא כולו הטוב והמטיב

 
 10) מדרש רבה כ״ג-א

 
  אז ישיר משה, הדא הוא דכתיב (תהלים צג, ב): נכון כסאך מאז. אמר רבי ברכיה, בשם רבי אבהו:

 
 אף על פי שמעולם אתה, לא נתיישב כסאך ולא נודעת בעולמך, עד שאמרו בניך שירה, לכך נאמר: נכון כסאך מאז.

 
 11) סנהדרין דף צ״ד ע״א

  ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג
 אמרה מדת הדין לפני הקב"ה רבש"ע ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח חזקיה שעשית לו

 כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח ? לכך נסתתם !
 

 12) בראשית מ״ו-כ״ט
 וֶַּיְאֹס֤ר יֹוֵסף֙ ֶמְרַּכְבּתֹ֔ו וַַּיַ֛על ִלְקרַֽאת־ ִיְׂשָרֵא֥ל ָאִב֖יו ּגְׁ֑שָנה וֵַּיָר֣א ֵאָל֗יו וִַּיֹּפל֙ ַעל־ ַצָּואָר֔יו וֵַּיְ֥בְּך  ַעל־ ַצָּואָר֖יו ֽעֹוד׃

 
 רש״י  : אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו,  ואמרו רבותינו, שהיה קורא את שמע

 
  13) ָא֣ז הּוַח֔ל ִלְקֹר֖א ְּבֵׁש֥ם השם (בראשית ד-כ״ו)

 
 14) ָא֤ז ִיָּמֵל֪א ְׂשחֹ֡וק ִּפינּו֮ ּוְלׁשֹוֵנ֪נּו ִרָּ֫נ֥ה (תהילים קכ״ו)
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