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 קידת שנתופחודש שה  ז"ללע"נ מייסד ההוצאה 
 

 | הרב אליעזר קשתיאלשביעי של פסח למהותו של 

 ד' אותנואהבת  – סוף ים קריעת 
1

הקב"ה אומר למשה "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו", משה התחיל להתפלל, הקב"ה אומר למשה זה לא הזמן להתפלל  

 מדוע זה לא הזמן המתאים? זה זמן מצוקה.  עכשיו, תסע קדימה.

 שני יסודות:בנויה על צריך להבין שתפילה 

 יש מישהו שאוהב אותך שאתה יכול לפנות אליו.  -כתובת  .1

 אם אני לא אפנה אליו הוא לא יבוא. .2

הקב"ה אוהב אותנו גם אנחנו לא פונים אליו, גם אם אנחנו לא מבקשים הוא אוהב אותנו, תפילה היא תוצאה של אהבה. בגלל 

 שהקב"ה אוהב אותנו לכן אנחנו מתפללים.

 אה להעצים מה זה אהבה של הקב"ה לעם ישראל, שורש כל התפילות. קריעת ים סוף ב

 הבסיס לכל התפילות, הקב"ה אוהב את עם ישראל לא משנה מה. קריעת ים סוף הוא גילוי האהבה שהיה בין הקב"ה לעם ישראל.

 המלאכים אומרים, הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז, מדוע אתה מטביע המצרים בים?

, זו קריעת ים סוף. הקב"ה אוהב את עם ישראל ולכן אנחנו מתפללים ולא הפוך שאנחנו מתפללים כדי שהקב"ה "כהכ"התשובה היא 

 יאהב אותנו.

)בשחרית בשירת הים גם(, כי זה הבסיס לתפילה, להקדים  11גם בתפילת שחרית וערבית מזכירים את קריעת ים סוף לפני תפילת 

 גאולה לתפילה.

 האהבה בשיא עוצמתה, בשיא טהרה, אהבה שאינה תלויה בדבר, "כולך יפה רעייתי", אין הסבר לכך. בשביעי של פסח, מתגלה

בוחר בעמו הבשפה של ימינו "שריטה", " –"קפריזה" שהסיבה שהקב"ה בחר בעמ"י היא בגלל שהיה לקב"ה כביכול  היה אומר הרצי"ה

 ישראל באהבה".

המופלא מר שירת הים בשמחה, שיר האהבה הגדול לכל התפילות, יש מעלה גדולה לויס אנחנו אומרים שירת הים כל בוקר, זה הבס

 בינינו לקב"ה.

 דורשים חז"ל ישיר לעתיד לבוא, שירת הנצח, שירת הגאולה העתידית, הבסיס לכל הגאולות שיהיו. – "אז ישיר"לשון 

של הים והמצרים בצד השני, אם המטרה היא להציל את  יכל הקב"ה לפתוח את הים, בנ"י יעברו, לסגור את הים, בנ"י ישארו בצד אחד

 אם נסתכל בפסוקים של שירת הים, כמעט ולא מוזכר בשירה הצלת עם ישראל.  אך להציל אותנו, היה עמ"י כמו בעשר המכות, אפשר

על רת הים היא דווקא רב שילכאורה היינו אומרים, על מה נשבח את הקב"ה? הקב"ה הציל אותנו, פתח לנו את הים ונשמנו לרווחה, 

 חולל למצרים.אנחנו ניצלנו, אלא בעיקר מה הקב"ה המצרים "סוס ורכבו רמה בים", לא על כך שהטבעת 

אם הקב"ה מציל אותנו מהמצרים זה נקרא רחמים, המצרים מתעללים בנו והקב"ה מציל את העם האומלל, הקב"ה לא הציל אותנו, 

אחר, המלחמה הנוראית היא הוכחה שלא מדובר בהצלת עם ישראל מצד רחמים, אלא זה  הקב"ה יצא למלחמה נגד המצרים, זה משהו

, המצרים רדפו אחרי י שאויב של עם ישראל הוא אויב של הקב"הביטוי של אהבה גדולה, הקב"ה רוצה להוכיח את אהבתו אלינו, מ

 "שמו כרך בשמנו", אנחנו עניין אחד. –עמ"י אז הקב"ה נלחם איתם אישית 
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 פנימי לא מוגהה – [תשע"ושיעור כללי, ] שיכתוב 
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 קידת שנתופחודש שה  ז"ללע"נ מייסד ההוצאה 
 

וחלטת שנוצרה בין עמ"י זה הסימן הגדול לאהבה ולזהות המ -זה מופיע בצורה מפורטת נפילת המצרים,  תבשירת הים, מאוד בולטלכן 

 כבר לא שניים.לקב"ה, 

 "אז ישיר". –שירה לנצח , הזיהוי הזה, שהקב"ה עם ישראל ביחד, זו אהבה הגדולה -זו עיקר השירה 

לא כתוב וירא ישראל את ההצלה הגדולה שהציל אותנו או החסד הגדול  – "ד' במצריםוירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה "

 .במצריםשעשה איתנו, אלא דווקא אשר עשה ד' 

 


