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  )א ,טו(אז ישיר משה ובני ישראל 
אמר משה . בגמטריה שמונה 'אז' –" אז ישיר משה", מובא במכילתא

   .הים לעם ישראל נקרע בזכות המילה שהיא ביום השמיני

  .ילה לקריעת ים סוףצוות מצריך להבין מה הקשר בין מלכאורה ו

פי על , א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כביאור נפלא שמעתי מאת 

 סירב, בשעה שבא משה לקרוע את הים) שמות רבה כא ו( המדרש דברי

בטענה שהוא נברא ביום השלישי , בשביל ישראל קרעיבתחילה לה הים

אמר משה  .לכן הוא לא אמור להישמע להוראותיו ,והאדם ביום השישי

, ה ימינו על יד ימינו של משה"הקבנתן  .יקרעאין הים רוצה לה, ה"להקב

  .היםומיד נקרע 

ה ימינו על יד "קבומדוע כשנתן ה? ולכאורה מה היה הוויכוח בין משה לים

) כז ,יד(בפרשתנו  'האור החיים הקוביאר ? מיד נקרע הים, ימינו של משה

שכל הבריאה והטבע יהיו כפופים , ה בבריאת העולם"שתנאי עשה הקב

 'שכל מי שימסור עצמו על לימוד התורה הק, ומשעובדים לתורה ועמליה

ולכן לא . ח לגזור ולעשות עם הטבע כרצונויהיה לו כ, ויהגה בו יומם ולילה

כ עוד לא "וא, לו את התורהכי עדיין בני ישראל לא קיב, קרעירצה הים לה

ה אמר שעל אף שבני ישראל "אבל הקב. ח למשה לקרוע את היםהיה הכ

יש  ולכן, אולם הם עתידים לקבל את התורה, לא קיבלו בפועל את התורה

ה ימינו על "וזה מה שהניח הקב. ח למשול על הטבעלהם כבר את הכ

) ב, דברים לג(מפני שימינו רומז על התורה כדכתיב , ימינו של משה

חייב , ח התורה שעתידים בני ישראל לקבלולכן בכ" מימינו אש דת למו"

  . 'ד הק"עכת. קרע להםיהים לה

 ) דרש תנחומא משפטים המ. מדרש רבה משפטים יב( ל"חזדברי ידועים ו

אמרו לו חכמים , התורהאת  למוד תורה אך לא הביןשאונקלוס הגר רצה ל

כי ערלת , יהיה מהול כל זמן שהוא לאלא יוכל להבין התורה הוא ש

  . ם ערלת הלב וסותמת את הבנת התורהא גהברית הי

מצוות שבזכות "דברי המכילתא את  א"ר שליט"מרן אדמוביאר  ולפי זה

 ימים שעם ישראל נימולים לשמונה ,יםכשנודע לכי  "נקרע היםמילה 

ן חייב כאם , התורה את להבין ליםיכוהם ו סתימת הלב סר מהם לא ימומ

   .ולכן הוא מיד נקרע להם הוא להיות כפוף להם

במצרים ויראו העם ' וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה

  )לא, יד(ובמשה עבדו ' ויאמינו בה' את ה
הלא ראו במצרים ? ווכי עד קריעת ים סוף לא האמינ, ונשאלת השאלה

הרי אמרו , ועוד יותר קשה? ה"מה את כל אותותיו ומופתיו של הקבעצ

 ,כלומר, ל שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא"חז

 באז מדוע כתו, היה להם התגלות אלוקית וראו במוחשיות את השכינה

  ?"ידיעה"זה כבר ממש , "אמונה"ה לא הרי ז" 'ויאמינו בה"כאן 

במצרים , היא הנותנת ע"קוב זיטישראל מטשור ק רבי"הרההסביר אלא 

חשבו בני ישראל בלבם שכבר ראו כביכול , כשראו את האותות והמופתים

ולא , "ידיעה"והיה נדמה להם כי הם בבחינת , את כל יכולתו יתברך

וראו שכל מכות מצרים היו רק , סוףאולם כשהגיעו לים ". אמונה"בבחינת 

מעתה שאין בכח בשר ודם להשיג  הבינו, "יד"לעומת כל ה" אצבע"כ

ומעתה הבינו שככל שיראו , ואת מהותו ולדעת את כל יכולתו יתברך

, "ידיעה"ולא ישיגו לעולם דרגת , יעמדו על תכלית כוחו יתברךלא  –וידעו 

   "...אמונה"אלא דרגת 

�   

ק רבי "הרהכי פעם הגיע חסיד ישיש אל , בפי חסידים כיוצא בזה מסופר

  הרבי ם שזכו עוד להסתופף בצילו של מאות הואהיה ו, ע"ין זי'ישראל מרוז

  

  

  

  

הכרת אכן את הרבי : ק מרוזין"וישאלהו הרה, ע"זי' בוז'ברוך ממעז' ר

    ..."ואבל האמנתי ב, לא הכרתיו: "ויאמרהחסיד בחכמה  ענה'? בוז'ממעז

 הנה בני ישראל!... כך צריך להיות: ואמר, ע מתשובתו"ין זי'ק מרוז"נהנה הרה

מכל , "זה אלי ואנוהו"ושוררו , כשראו הכל בהתגלות נפלאה, בקריעת ים סוף

וזאת כי באותה שעה גבוהה ביקש היצר , "ויאמינו"אמר בהם אלא ום לא נמק

 –וטען באזניהם שרק מה שהתגלה לעיניהם , הרע להטעותם במחשבת כפירה

אבל בני ישראל לא הסכימו להתפתות , קייםאינו  –ומה שלא ראו בעיניהם  ,קיים

מכל , והתחזקו באמונה פשוטה ותמימה שאחרי כל השגתם הנפלאה, אחר דבריו

וזה ... ולא נגלה לעיניהם אלא אפס קצהו, מקום בודאי יש עוד הרבה מעבר לכך

  ...כל ההשגותעם  –אמונה פשוטה " 'הבויאמינו "

יש לדעת שככל שמשיגים אין זה אלא אפס , במשה עבדו, מונה בצדיקוכך גם בא

   ...קצהו וכולו לא תראה

  קריעת ים סוף
וכן אמרו " קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף) "פסחים קיח(ל אומרים "זח

  ".ים סוףקשין עליו זיווגו של אדם כקריעת ) "סנהדרין כב(

הלא כבר הכריזו על זיווג זה ארבעים יום קודם , גןיוומדוע קשה ז, ויש להבין

  ?)א"סוטה ע(כדאיתא בגמרא  יצירת הוולדות

שמות רבה (איתא במדרש הרי  ,וקושיא זאת יש לשאול גם על קריעת ים סוף

לפני בני בבוא העת שיבקע  ,עמוהתנה  ,ה את הים"כשברא הקבש) א"פכ

  ? ואם כן מה היה הקושי לבקוע את הים, ישראל

שכל  ) א"ביצה טז ע( ל"הרי אמרו חז ,על ענין הפרנסה וכן יש לשאול שאלה זו

מה הקושי , ואם כן, מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה עד ראש השנה

  ? שבדבר

ל "זצרבי יוסף טויסיג  צ"להגה" אדרת יוסף"מובא בספר הסבר ומהלך נפלא 

  :בעלעדמ

שיבקע לפני בני  ה עם שרו של ים"כאשר התנה הקבש ,מובא במדרשהנה ד

מאין אדע מי הם האנשים שלפניהם רצונך , טען השר של ים לפניו, ישראל

והראה ) מאוצר ששמו גוף(ה שישים רבוא נשמות ישראל "הוציא הקב? שאבקע

  .עליך להיבקע, לפני אלו: ואמר לו, לו את שישים רבוא הנשמות

וירדו למצרים ונשתקעו שם , ונכנסו לגופות, הנשמות ירדו לתוך עולם הזה ,והנה

ונשתנו לרוע כל כך עד שהשר של ים לא היה מסוגל , ט שערי טומאה"במ

אך  .שלא על אלו היה התנאי עמו, בטענו, ולכן מיאן להיבקע בפניהם, להכירם

שאין , בצעקה שקטה מעומק הל', צעקו אל ה, כאשר בני ישראל ראו את צרתם

וצעקה כזו מנערת את . אבל בכוחה להגיע עד כסא הכבוד, אדם יכול לשומעה

  ...ויסעו –וממילא מיד כבר הכירה המלאך , ומתנקית מעפרה, הנשמה מלכלוכה

. בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, כן הוא הדבר לגבי פרנסה

 :ואומר לו, מוניה את פלוני ואת אלה מראה למלאך הממונה על הפרנס"הקב

  .וכן הלאה, ולאלמוני סכום כזה, לפלוני תן סכום כזה

וראים כאשר כולם נקיים ה את האנשים לפני המלאך בימים הנה מרא"הקב

אך לאחר החג המלאך מסתובב ליתן לכל אחד מה שנקצב , ומנוקים כסולת נקיה

כי פניהם נשתנו עד לבלי , הוא אינו מוצא את האנשים אך דא עקא, עבורו

ה שרק הוא בכוחו "אז נזכר בהקב, אך ברגע שהאדם עומד במצב דחוק. ..הכר

הושיעני כי אליך ' אנא ה: 'ואז צועק לבו אל ה. ושוא תשועת אדם, להושיעו

ומיד המלאך מכירו ומביא לפניו את , בטהרתה אור הנשמהלה ומתגלית  !עיננו

  . קצב עבורומה שנ

ואינו מעלה על דעתו , ה אוהב לעזור ברגע האחרון"נמצא שהאדם חושב שהקב

  ...  שהמלאך מסתובב כבר עם כספו זמן רב

  ארבעים יום קודם יצירתם. ממש מצאנו לגבי ענין השידוכיםוכדמיון הזה 



 

  

  

והמלאך הממונה על הזיווגים מבקש לראות את . בת פלוני לפלוני מכריזין

אך הנשמות יורדות לתוך . י שיכירם בבוא הזמן ויוכל לזווגןכד, הנשמות

הממונה על וכמובן שקשה למלאך ', והגוף מתאווה ללכלוך וכד, הגופות

, וזהו הסיבה שלפעמים קשה למצוא הזיווג הנכון, יווגים להכירם ולזווגםזה

אז ו, עד שהאדם רואה מצבו הקשה, מותכי המלאך אינו מכיר את הנש

ומיד , ומתגלית אור הנשמה, ירה המגיעה עד כסא הכבודנותן צעקה אד

      .נגמר הענין בכי טוב, כאשר המלאך מכירם

�   

מנהג העולם כאשר , ע"ק מסדיגורא זי"בשם הרהמובא : בדרך צחות

אז בזמן ? מה נשמע אצלך: והאחד שואל לשני, נפגשים שני אנשים יחדיו

ואילו כאשר המצב . קשה טניש: עונה, ויש לו פרנסה בשפע, שהולך לו טוב

והיות שכן מדברים אחינו בני ). ככה, ככה(אזוי , אזוי: עונה, טוב-איננו בכי

הרי אין , שבזמן שהולך ליהודי טוב: והסביר? הרי יש בזה ענין, ישראל

אין מצבי , כלומר, "קשה"נישט : ולכן עונה, קשין פרנסתו כקריעת ים סוף

אזוי : עונה, מצבו קשה כקריעת ים סוף ואילו כאשר, קשה כקריעת ים סוף

    )...כמו קריעת ים סוף(כלומר מצבי היא אזוי וי קריעת ים סוף , אזוי

  .)מדרש פליאה( דרבי ישמעאליתא ימה ראה בר – סוהים ראה וינ

יתא דרבי ימה ראה בר -נוס ״הים ראה וי )פליאה(מדרש מובא ב

המדרש כיצד משתייכת לכאורה צריכים להבין את דברי . ישמעאל״

  ? ישמעאל לקריעת ים סוף' ברייתא דר

  :הסברים נפלאים לפרש את מדרש פליאה זה 4נביא בפניכם 

 א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כההסבר הראשון שמעתי מאת 

״וישב הים ) כז .יד(על הפס׳  זי״ע' הק "אור החיים"הדברי שהסביר על פי 

אור "הופירש  .לתנאו הראשון )א"שמות רבה פכ(ל "דאמרו חזלאיתנו״ 

״הקב״ה התנה עם כל מעשי בראשית שיהיו  אלא? מה היה התנאי" החיים

עליהם וממשלתם , ולעשות כל מה שיגזרו עליהם, כפופים ללומדי התורה

ולכן נקרע הים כי הם אמורים לקבל את  !כממשלת הבורא ברוך הוא״

  .התורה

מה ראה  -״הים ראה וינוס  :כ ההסבר בדברי המדרש פליאה"אוזהו 

״בשלוש : דברי ר׳ ישמעאל ון שראה אתימכ! ברייתא דרבי ישמעאל״

ישראל לומד ודורש שעם זאת אומרת , עשרה מידות התורה נדרשת בהם״

" אור החיים"כדברי ה מיד נקרע ונחתך לפניהםכ "א  ,את כללי התורה

, הקב״ה התנה עם כל מעשי בראשית שיהיו כפופים ללומדי התורהש"' הק

בורא ברוך עליהם כממשלת הוממשלתם , ולעשות כל מה שיגזרו עליהם

  ...הוא״
�   

דהנה בגמרא : "אבן יחזקאל"בספר ל מובא "עוד הסבר לדברי המדרש הנ

טענו לו , ה לתת את התורה לעם ישראל"מובא שכשרצה הקב:) שבת פח(

מדוע , כלומר, "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו"מלאכי השרת 

בא בשם ומו? ואינך משאירה ברשותנו, נותן אתה את התורה לבני האדם

שכפי שכשאדם מוכר ', בר מצרא'שהמלאכים באו בטענת  ע"א זי"החיד

דהיינו לאדם ', בר מצרא'למכור אותה ל, לכתחילה, צריך הוא, קרקע

ולכן , כך גם אנו עד עתה היינו סמוכים לתורה, שברשותו קרקע סמוכה

  .עליך להעדיף אותנו

עם ', בר מצרא, 'באמת שאף שמלאכים הם, יש להשיב על כך אמנם

. ולבן יש עדיפות אפילו על בר מצרא, ה"ישראל הם הבנים של הקב

מכך שיכולים הם לעשות , ומהיכן רואים אנו שעם ישראל נקראים בנים

לא היה בכוחם , שאם לא היו הם בנים, תשובה ועוונותיהם מתכפרים

כבודו מלך שמחל על כבודו אין 'ו, ה הוא מלך"שהרי הקב, לעשות תשובה

ואם כן אף לאדם שחטא ופגע בכבודו של מלכו של עולם לא היתה ', מחול

אב 'הרי , ואם הם בנים, אלא מכאן שבני ישראל נקראים בנים. מחילה

  .ועל כן מועילה תשובה לכפר על העוונות', שמחל על כבודו כבודו מחול

שהרי ודאי שלרבי , לכן נבקע הים רק לאחר שראה ברייתא דרבי ישמעאל

אלמלא עשה ישמעאל בן אברהם ' ישמעאל'ישמעאל לא היו קוראים בשם 

שהרי אין , )ב"ע' בבא בתרא טז(כמבואר בגמרא , תשובה בסוף ימיו

  .קוראים בשמו של רשע

אלא מכך שקראו לרבי ישמעאל בשם זה מוכח שההלכה היא שישמעאל 

ע ומובן כיצד ניתן היה לבקו, עשה תשובה בסוף ימיו ותשובתו התקבלה

  ....כיון שכבר עשו תשובה, לבני ישראל את הים למרות שחטאו במצרים
�   

דכפי : "ילקוט הגרשוני"בספר  ל מובא"עוד הסבר לדברי המדרש הנ

שכשבני , הסבירו) בשלח רמז רלד, ילקוט שמעוני(ל "חז, שהבאנו לעיל

מדוע : ה ואמר"בא השר של מצרים לפני הקב, ישראל עמדו על ים סוף

הללו "הרי , את המצרים וקורע את הים לפני בני ישראלמטביע אתה 

ואחת מן התשובות שאפשר ? "עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה

שכן עם , שאין להשוות כלל בין ישראל למצרים, להשיב על טענה זו

  ויסורים , אך הרי היו להם יסורים קשים, ישראל אמנם עבדו עבודה זרה

  

  

  

לכן , לא היו להם שום יסורים, ת חיו בטוב ובנעימיםהמצרים לעומת זא. מכפרים

  .מגיע להם שיענשו על שעבדו עבודה זרה

רבי יוחנן : הובאו שתי דעות.) ברכות ה(בגמרא ? ומנין יודעים שיסורים מכפרים

מה שן ועין שהן אחד מאבריו של : "אומר שלומדים זאת בקל וחומר משן ועין

על אחת כמה  –שממרקין כל גופו של אדם יסורין , עבד יוצא בהן לחרות –אדם 

נאמר ברית במלח ונאמר : "וריש קיש סובר שלומדים זאת מגזרה שוה". וכמה

מלח ממתקת את  –האמור במלח מה ברית , נאמר ברית במלח: ברית ביסורין

, אם כן". יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדם –אף ברית האמור ביסורין , הבשר

ג "שתיים מתוך י, או מקל וחומר או מגזרה שוה? סורים מכפריםמהיכן יודעים שי

וזהו שאמרו . האמורות בברייתא דרבי ישמעאל, המדות שהתורה נדרשת בהן

  ...ל שהים נס מפני הברייתא דרבי ישמעאל"חז

�   

לשון הפסוק הוא : "קהלת יצחק"מובא בספר  ל"עוד הסבר לדברי המדרש הנ

" ראה וינוס"ולכאורה צריכים להבין המילים , "רהים ראה וינוס הירדן יסב לאחו"

שנאמר על הירדן שהוא לשון " יסוב לאחור"ו, שנאמר על הים שהוא לשון עבר

  ? מה הפשר בין שינויי הלשון, עתיד

, כלומר, "לאחור הירדן יסוב"משום ש? ומדוע, "הים ראה וינוס" :אלא הכוונה כך

: ונשא הים קל וחומר בעצמו, הים ראה שעתיד הירדן לסוב לאחור מפני יהושע

לפני משה רבו על אחת כמה וכמה , כך, תלמידו של משה, ומה אם לפני יהושע

  .שצריך להיבקע בפניו
ברייתא דרבי "? מה ראה הים שנס מפני משה :וזהו כוונת המדרש פליאה

שהוא אחת מן המדות האמורות , צמו קל וחומרהוא נשא בע, "ישמעאל ראה

  .בברייתא של רבי ישמעאל

  ) טז ,יד(ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו 
 אהמקובל האלקי רבי שמשון מאוסטרופוליהרה״ק נפלא גילה כאן  וסוד פירוש

שבפסוק זה מרומז שהקב״ה אמר למשה להשתמש בב׳ שמותיו הוי״ה  - זי״ע

  ! ואדנו״ת בכדי לבקוע את הים

, הרים את תיבת ״מטך״ אל האותיות שמעליהם -״ואתה הרם את מטך״ ? כיצד

מעל , מעל האות ט׳ נמצאת האות י׳. מעל האות מ׳ נמצאת האות נ׳, ובכן

  . ״ניל״: עלה בידך. האות כ׳ נמצאת האות ל׳

מתחת , ובכן, הוריד את תיבת ״ידך״ אל האותיות שמתחתיה -״ונטה את ידך״ 

מתחת האות כ׳ , מתחת האות ד׳ נמצאת האות ג׳. האות י׳ נמצאת האות ט׳

  . ״טגי״: עלה בידך. נמצאת האות י׳

על האות , האות כ׳על האות י׳ נמצאת , האותיות שעל תיבת ״ים״ -״על הים״ 

  . ״כן״: עלה בידך. מ׳ נמצאת האות נ׳

   182סה״כ  -״ כן״ ״טגי״ ״ניל״: יוצא לנו 

שזהו המספר של שני שמות  91יוצא , יםיתחלק את מה שבידך לשנ -״ובקעהו״ 

וא״כ בצירוף שני שמותיו יתברך הללו נבקע , י-אדנושם של הקב״ה שם הוי״ה 

  .הים

 לאמרויאמרו ובני ישראל את השירה הזאת לה׳  אז ישיר משה
  )א ,טו(

רמז לתחיית ) בלשון עתיד "אז"מכך שכתוב (מכאן  ,י בשם המדרש"רש ומביא

נתן לדברי  ן מבעלזא זי״עהרה׳׳ק קדוש ה׳ רבי אהר . המתים מן התורה

יע הרבי לארץ היה זה כאשר הג... ל פירוש נוסף בזמן מצמרר"המדרש הנ

, החיה הנאצית אחר הצלתו בנסי ניסים ממלתעות) ד"בט׳ בשבט תש(ישראל 

שבור ורצוץ היה מתלאות . היתה השמחה הגדולה על ההצלה מהולה בצער

ו ובני משפחתו הק׳ במלחמה הנדודים ומאובדן עם ישראל בתוכם מרבית חסידי

   .הנוראה

היתה זו שבת פרשת בשלח והוא פתח . בשבת הראשונה לבואו שבת בחיפה

  ?ומה הכוונה. ם מן התורהל מכאן רמז לתחיית המתי"אז ישיר אמרו חז: ואמר

כיון שמרבית מן העם , אלא היה קשה למשה רבינו לפתוח בשירה על ההצלה

, אחד מחמשה -" וחמושים עלו"ל "זכמו שאמרו ח, לא זכו לכך ומתו במצרים

אלא  ?וכיצד יתכן לשיר ולשמוח במצב כזה, ויש אומרים אחד מחמש מאות נצלו

, על ידי שזוכרים ומאמינים בתחיית המתים -" מכאן רמז לתחיית המתים"

  "... אז ישיר"ששום נפש מישראל לא תאבד וסופם לקום לתחייה אפשר לומר 

�   

 –בהיותי יושב ולומד מידי יום בלימוד התורה עם תלמידים יקרים :אמר הכותב

קורה לפעמים שבתחילת היום או בסופו , ומשמיע שיעוריםבפלפול וסברא 

עשיתי לעצמי מנהג טוב  לכן, כ בעניינים"שהציבור יושב ומתנמנם או לא כ

   ...בשיר וברנניםלעוררם ולהחיות את לבם על ידי שירת ניגון שמח 

אז ישיר : "ל"להמליץ על כך את דברי המדרש הנפעם אמרתי  "בדרך צחות"ו

לפעמים צריכים לשיר בכדי לקיים מעין  - "תים מן התורהמכאן לתחיית המ

  ...׳תחיית המתים׳ כשלומדים תורה
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  !בהרצאה שהיא צו השעהא "הרב יוסף ברגר שליט
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