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 שמות יד

ת ָידֹו ַעל ַהָים  )כא( ה אֶׁ ך ַויֵּט משֶׁ ָחָרָבה  ַויֹולֶׁ ת ַהָים לֶׁ ם אֶׁ ָלה ַוָישֶׁ רּוַח ָקִדים ַעָזה ָכל ַהַליְּ ת ַהָים בְּ ה' אֶׁ

עּו ַהָמִים: ַהַמִים)כב(   ַוִיָבקְּ תֹוְך ַהָים ַבַיָבָשה וְּ ל בְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ֹמאָלם: ַוָיֹבאּו בְּ ם חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמשְּ )כג(   ָלהֶׁ

ל ּתֹוְך ַהָים: בֹו ּוָפָרָשיו אֶׁ ֹעה ִרכְּ ם ֹכל סּוס ַפרְּ יהֶׁ ַרִים ַוָיֹבאּו ַאֲחרֵּ פּו ִמצְּ דְּ ר  )כד(  ַוִירְּ ת ַהֹבקֶׁ ֹמרֶׁ ַאשְּ ִהי בְּ ַויְּ

ָעָנן ַוָיהָ  ש וְּ ַעמּוד אֵּ ַרִים בְּ ל ַמֲחנֵּה ִמצְּ ף ה' אֶׁ קֵּ ָרִים:ַוַישְּ ת ַמֲחנֵּה ִמצְּ ֹבָתיו  )כה(  ם אֵּ כְּ ת ֹאַפן ַמרְּ ַוָיַסר אֵּ

ָרִים: ִמצְּ ם בְּ ָחם ָלהֶׁ ל ִכי ה' ִנלְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ַרִים ָאנּוָסה ִמפְּ ר ִמצְּ ֻדת ַוֹיאמֶׁ בֵּ הּו ִבכְּ ַנֲהגֵּ ה  )כו(  ַויְּ ל משֶׁ ר ה' אֶׁ ַוֹיאמֶׁ

ָיֻשבּו ַהַמִים ַעל ִמ  ָך ַעל ַהָים וְּ ת ָידְּ ה אֶׁ טֵּ ַעל ָפָרָשיו:נְּ בֹו וְּ ַרִים ַעל ִרכְּ ת ָידֹו ַעל ַהָים )כז(  צְּ ה אֶׁ ַוָיָשב   ַויֵּט משֶׁ

תֹוְך ַהָים: ַרִים בְּ ת ִמצְּ ר ה' אֶׁ ַנעֵּ ָראתֹו ַויְּ ַרִים ָנִסים ִלקְּ יָתנֹו ּוִמצְּ אֵּ ר לְּ נֹות ֹבקֶׁ ַוָיֻשבּו ַהַמִים  )כח(  ַהָים ִלפְּ

ת הַ  אֶׁ ב וְּ כֶׁ ת ָהרֶׁ ַכּסּו אֶׁ ם ַבָיםַויְּ יהֶׁ ֹעה ַהָבִאים ַאֲחרֵּ יל ַפרְּ ֹכל חֵּ ָחד: ָפָרִשים לְּ ם ַעד אֶׁ ַאר ָבהֶׁ י )כט(   ֹלא ִנשְּ נֵּ ּובְּ

ֹמאָלם: ם ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמשְּ ַהַמִים ָלהֶׁ תֹוְך ַהָים וְּ כּו ַבַיָבָשה בְּ ל ָהלְּ ָראֵּ  ִישְּ

 מזמור קיד 
ית  ָרִים בֵּ ל ִמִמצְּ ָראֵּ את ִישְּ צֵּ ז:)א( בְּ ַעם ֹלעֵּ  ַיֲעֹקב מֵּ

לֹוָתיו: שְּ ל ַממְּ ָראֵּ שֹו ִישְּ ָקדְּ הּוָדה לְּ ָתה יְּ  )ב( ָהיְּ
ָאחֹור: ַהָים ָרָאה ַוָיֹנס)ג(  ן ִיֹּסב לְּ דֵּ  ַהַירְּ

י ֹצאן: נֵּ ָבעֹות ִכבְּ יִלים גְּ אֵּ דּו כְּ ָהִרים ָרקְּ  )ד( הֶׁ
ָך ַהָים ִכי ָתנּוס)ה(  ָאחֹור: ַמה לְּ ן ִּתֹּסב לְּ דֵּ  ַהַירְּ

י ֹצאן:)ו נֵּ ָבעֹות ִכבְּ יִלים גְּ אֵּ דּו כְּ קְּ ָהִרים ִּתרְּ  ( הֶׁ
נֵּי ֱאלֹוַה ַיֲעֹקב)ז(  ץ ִמִלפְּ נֵּי ָאדֹון חּוִלי ָארֶׁ  :ִמִלפְּ
נֹו ָמִים)ח(  יְּ ַמעְּ ִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחָלִמיש לְּ  :ַהֹהפְּ

 
 מכילתא מסכתא דויהי פרשה ד

אמר לו משה בשם הקב"ה שיבקע ולא קבל עליו ויט משה את ידו על הים, התחיל הים עומד כנגדו 

 הראהו את המטה ולא קבל עליו. 

משל למה הדבר דומה למלך שהיו לו שתי גנות זו לפנים מזו מכר את הפנימית ובא הלוקח ליכנס ולא 

הניחו השומר אמר לו הלוקח לשומר בשם המלך ולא קבל עליו הראהו את הטבעת ולא קבל עליו עד 

ובא כיון שבא המלך התחיל השומר בורח אמר לו כל היום הייתי  (בעצמו)המלך  (הלוקח את)שניהג 

אומר לך בשם המלך ולא קבלת עליך ועכשיו מפני מה אתה בורח אמר לו לא מפניך אני בורח אלא 

 מפני המלך 

כך עמד משה על הים אמר לו משה בשם הקב"ה שיבקע ולא קבל עליו הראהו המטה ולא קבל עליו עד 

 הים ראה וינסהקב"ה עליו בכבודו וכיון שנגלה הקב"ה בכבודו ובגבורתו התחיל הים בורח שנ'  שנגלה

אמר לו משה כל היום הייתי אומר לך בשם הקב"ה ולא קבלת עליך עכשיו מפני מה  (תהלים קיד ג)

 מלפני אדון חולי ארץ, אמר לו לא מפניך בן עמרם אני בורח אלא מה לך הים כי תנוסאתה בורח 

 :לפני אלהי יעקב ההופכי הצור אגם מים חלמיש למעינו מיםמ

 
 מדרש רבה פרשה כא:ו

מיד שמע משה להקב"ה והלך לקרוע הים וכיון שהלך לקרוע את הים לא קבל עליו להקרע אמר לו 
הים מפניך אני נקרע אני גדול ממך שאני נבראתי בשלישי ואת נבראת בששי, כיון ששמע משה כך הלך 

 (ישעיה סג)אין הים רוצה להקרע, מה עשה הקב"ה נתן ימינו על ימינו של משה שנאמר ואמר להקב"ה 
מה ראה אלא  הים ראה וינס (תהלים קיד)מוליך לימין משה וגו', מיד ראה להקב"ה וברח שנאמר 

שראה להקב"ה שנתן יד ימינו על משה ולא יכול לעכב אלא ברח מיד, אמר לו משה מפני מה אתה 
 .מפני יראתו של הקב"ה מפני אלהי יעקבים בורח אמר לו ה








