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עת ים סוף. כמובן שאירועים אלו מכוננים לעם  בפרשת בשלח קורים הרבה דברים משמעותיים כמו יציאת מצרים וקרי 
   ישראל, אך יש כמה דברים מעניינים שקורים גם במצרים.

בשלח פרעה את העם." נראה לפי זה, שפרעה מודע לכך שהוא שחרר    הפרשה מתחילה בשמות פרק י"ג פסוק י"ז: "ויהי
"ד פסוק ד', ה' אומר למשה "וחזקתי את לב  את עם ישראל, ולכן הם אוספים את עצמות יוסף ויוצאים למדבר. בפרק י

פרעה ורדף אחריהם." כאן ה' מזהיר את משה שהוא יגרום לפרעה לשנות את דעתו, והוא ירדוף אחרי בני ישראל כדי  
   חייליו ידעו "כי אני ה'."

ברח העם ויהפך לבב עד כאן הכל ברור וידוע. מה שמעניין קורה בדיוק בפסוק אחר כך, בפסוק ה': "ויוגד למלך מצרים כי  
לפרעה   פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל." בתחילת הפסוק, נראה לכאורה שצריך לספר

ולמה לכתוב את זה   הוא יודע שהם יוצאים, למה צריך להגיד לו שבני ישראל ברחו. אבל הרי הוא שחרר אותם בעצמו!
זה ששחרר   לא  הוא  בעצמו  יצאו,כאילו שפרעה  כבר  הם  בנוסף, אם  הכוונה אותם?  יודעים את  שלהם,   איך המצרים 

'לברוח'? ועוד, כשפרעה שומע זאת מתהפך לבו, כמו שה' הבטיח, אבל גם לב עבדיו! ועוד, אמרו "מה זאת עשינו כי 
ים? הרי  שילחנו." עד עכשיו הסקנו שפרעה לכאורה כן שחרר אותם, אבל למה כתוב שהמצרים שלחו אותם, בלשון רב

פרעה הוא שמחליט מי משתחרר, לא עבדיו. בעשרת מכות, ה' הקשה את לב פרעה, ופתאום כתוב גם "לבב" ברבים, 
  כלומר גם פרעה וגם עבדיו הרגישו חרטה, כאילו יש להם יד בדבר. מה המשמעות? 

דבר לכמה ימים, והם עתידים לפי פירוש רש"י, ועוד פרשנים עמו, המצרים חשבו שעם ישראל יוצאים כדי לעבוד את ה' במ 
לחזור. לאחר שעברו שלושה ימים, הם הבינו שהם לא מתכוונים לחזור, ושהם ברחו. הרמב"ן גם מוסיף לזה, שהוגד  

הם לא יוצאים בצורה של עבדים, ולא מתכוונים לחזור לעבוד. בני ישראל יצאו   -לפרעה איך בני ישראל מתנהלים במדבר  
ים, וכל זה סופר לפרעה. ספורנו אומר שהם לא הלכו בקו הישר, כפי שטענו לפרעה שילכו. בשמחה ושירים ותוף, כנגאל 

אור החיים מוסיף שהמילה "עם" יכלה לתאר את הערב רב, שיצאה ממצרים יחד עם ישראל. ועוד, הוא מסביר שפרעה  
צריכים לקחת את רכושם במכת  חושב שאם ה' הוא כל יכול, עם ישראל לא היו צריכים לצאת ממצרים במרמה. הם לא היו  

והם לא היו צריכים לצאת למדבר באמלתת שקר. לכן הסיק מכך שהיציאה ממצרים בכלל לא היה בזכות ה' אלה  חושך
  שעם ישראל פשוט ובאמת ברחו. 

לגבי השאלה השנייה, המפרשים (רש"י וכלי יקר) מצביעים על נקודה חשובה. הרכוש שעם ישראל יצא איתו היה של  
ם באופן כללי. לכן, כשמצרים מבינים שלא היה צריך לשלוח אותם, כולם מתמלאים בחרטה על כך שזה קרה ורוצים המצרי

המצרים כל כך סבלו שהם רק רצו שפרעה ישחרר   לרדוף אחרי עם ישראל. בנוסף, רש"י מזכיר את זה שבמהלך המכות
כדי שיוכל להיענש. עכשיו,   בני ישראל,  אותם כבר, אבל ה' הקשה את לב פרעה  ירדפו אחרי  כשצריך שמצרים רבים 

ישראל רצו שבני  רק  כלומר מתהפכים מהרצון שהיה במכות שהם  צריכים להתהפך,  גם  יצאו לתחושת  המצרים  כבר 
עבדים.  לא  כבר  שהם    פספוס 
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