
 מה תשובת הקב"ה למשה דבר אל בנ"י ויסעו 

נראה לפרש מקרא    מה תצעק אלי דבר אל בנ"י ויסעו )יד טו( 
הרי   משה,  נתיירא  כ"כ  מדוע  הקשו  שבמפרשים  בהקדם  זה, 
הקב"ה הבטיח לו "ואני אהיה עם פיך", ותירצו שאפילו שהבטיחו  

 היה מתיירא שמא יגרום החטא. 
ל הקב"ה  שאמר  שמה  בחז"ל  איתא  תנאי  והנה  על  אפילו  נביא 

וה חוזר,  לישראל  אינו  הנבואה  את  כבר  אמר  הנביא  שאם  יינו 
יאמרו   שלא  בכדי  וזה  מתרחשת,  היא  תנאי  על  שהיתה  אפילו 

 שהוא נביא שקר. 
ואפילו   החטא,  יגרום  שמא  נתיירא  הרי  שמשה  יל"פ  ועפי"ז 

ינצלו, ולזה אמר לו  שהבטיח הקב"ה למשה "אהיה עם פיך" לא  
תצע "מה  אל הקב"ה  "דבר  ממני  רצונך  מה  ר"ל  אלי"  בנ"י",    ק 

נביא שקר,   יחשבו שאתה  כדי שלא  בי  אוכל לחזור  וממילא לא 
 וכך תינצלו ותבואו בים ביבשה. 

 מדרש יהונתן 

 אימתי נבקע הים ואימתי שב לאיתנו 

ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים  
של מקרא הים    הנה ע"פ פשוטו   לחרבה ויבקעו המים )יד כא( 

הלילה בסוף  הלילה  ,נבקע  כל  עזה  קדים  רוח  שהיתה    , דכתיב 
 . ואחר "כל הלילה" נבקעו המים 

הבוקר   באשמורת  "ויהי  כתוב  שהרי  לאומרו  א"א  זה  אומנם 
מצרים" מחנה  אל  ה'  שעות    , וישקף  ג'  היינו  הבוקר  ואשמורת 

 . כמבואר בריש ברכות דג' אשמורות הוי הלילה , קודם הבוקר
,  ע"פ המבואר בגמ' יומא )כ.( לגבי תרומת הדשן  אה לפרש ולכן נר
א( נאמר "היא העולה על מוקדה על המזבח כל  -)ויקרא ו  שבקרא 
"והרים"  ,הלילה" נאמר  שלאחריו  א"כ ובפסוק  ונמצא  שצריך    , 

הלי להרמה"כל  הלילה"  "כל  וצריך  להקטרה  יתכן  ,לה"  לא   ,וזה 
ולכן מפרשת הגמ' הא כיצד חל ה חציו להרמקהו חציו להקטרה 

 . עיי"ש
"כל הלילה" כדהתם יש לפרש אף כאן מה שנאמר  חציו    ,ועפ"ז 

"כל    היינו חציו אף כאן דרשינן"כל הלילה"  , שכמו ששם  לבקיעה
בחצי הלילה שזה ו'  ונמצא איפוא שהבקיעה היתה    ,הלילה" חציו

 . שעות קודם הבוקר
היה   שזה  בחז"ל  כמבואר  שעות  ג'  בים  הלך  ישראל  מחנה  והנה 

בנ"יאו מחנה  של  כל    ,רכו  כבר  יצאו  שעות  ג'  שאחר  ונמצא 
מהמים המצרים   , ישראל  נכנסו  מהמים  ישראל  אחרון    , וכשיצא 

ג' שעות אחר חצי הלילה ג'    ,נמצא שכניסת המצרים היתה  שזה 
 . הים לאיתנואת ובאותו הזמן השיב הקב"ה  , בוקרשעות קודם ה

שפיר המקראות  אתו  הלילה  ,ועפי"ז  "כל  נאמר  כו'    שתחילה 
ודרש המים"  הים  שינן  ויבקעו  נבקע  הלילה  שבחצי  הכונה 

הדשן תרומת  לגבי  שעות    , כדדרשינן  ג'  והלכו  ישראל  נכנסו  ואז 
המצרים  ,בים נכנסו  קודם    ,וכשיצאו  שעות  ג'  שנכנסו  ונמצא 

הקב"ה    ,הבוקר השיב  לאיתנואת  ואז  אח"כ    ,הים  דכתיב  והיינו 
  , כד(-)יד  " צרים וגו'"ויהי באשמורת הבוקר וישקף ה' על מחנה מ

 .והכל מדוקדק היטב , הים לאיתנואת שאז השיב 
 אמרי שמואל )לר' שמעלקא 
 מניקלשבורג(

 כיצד ישראל אמרו שירה 

בגמ' מגילה כתוב כשטבעו  אז ישיר משה ובני ישראל )טו א(  
הקב"ה   להם  אמר  שירה  לומר  המלאכים  ביקשו  בים  המצרים 

שי  אומרים  ואתם  בים  טובעים  ידי  א"כ  מעשי  דכיצד  וקשה  רה, 
 בנ"י עצמם כן אמרו שירה. 

לאחרים,   הנס  עמו  שנעשה  מי  בין  הבדל  שיש  ליישב  ואפשר 
לומר   יכולים  מצרים  מיד  שניצלו  הנס  עמהם  שנעשה  שישראל 
הנס   להם  נעשה  שלא  השרת  מלאכי  משא"כ  הצלתם  על  שירה 

 לא יכולים לומר שירה. 
י וזמרת  "עזי  הפסוקים  לפי"ז  לדקדק  ויהי-ויש  לישועה",    ה  לי 

י וזמרת  י-"עזי  שראל מה שאנו מזמרים לה'  ה" פירושו שאמרו 
הישועה   עצמנו  לנו  שהיתה  ר"ל  לישועה"  לי  ש"ויהי  מכיון  זה 

 מיד המצרים. 
נשרפו   שירה  המלאכים  שכשאמרו  איתא  סיסרא  אצל  י"ל,  עוד 
תשע מאות רכב בחור וא"כ אם כעת היו המלאכים אומרים שירה  

נשרפים   המצרים  טבעו  היו  מידה  כנגד  שמידה  בחז"ל  ואיתא 
בים גופא אמר    המצרים  זה  ולפי"ז  ליאור,  הזכרים  על שהשליכו 

מידה   עליהם  נגזר  המצרים  דהיינו  ידי  מעשי  למלאכים  הקב"ה 
כנגד מידה לטבוע בים על שהטביעו הזכרים ואתם אומרים שירה  

ואפשר אף    -ורוצים עי"ז שהמצרים ישרפו ולא יטבעו בים. )א.ה
על    לפרש ידי"מכוון  "מעשה  כעת  לפירוש  שהרי  להיפך, 

"מעשה   כלומר,  ישראל  על  שמכוון  לפרש  יש  ולהיפך  המצרים, 
ידי" אלו התינוקות היו טובעים בים ומידה כנגד מידה כעת יטבעו  
המצרים, ואתם רוצים לומר שירה לעל ידה ימותו המצרים שלא  

 במידה כנגד מידה(. 
יעה מלומר שירה ולכן בנ"י  ולפי"ז מיושב היטב שבאמת אין מנ

הקאמרו   רצה  לא  שעי"ז  ורק  מפני  יאמרו  שהמלאכים  ב"ה 
 המצרים ישרפו ולא יטבעו. 

עוד י"ל דהמלאכים רצו לומר השירה בעת שהמצרים טבעו ולזה 
הם   שכעת  הווה  בלשון  ר"ל  טובעים  ידי  מעשה  הקב"ה  אמר 
אמרו   בנ"י  משא"כ  ראוי  אי"ז  שיר  לומר  רוצים  ואתם  טובעים 

 ה אחר שנטבעו המצרים וזה אפשר. שיר
 רו המשכילים יזהי

 מהו "ותען להם מרים" 

כא(   )טו  לה'  שירו  מרים  להם  ותען  ותען  מהו  להקשות  יש 
 "להם" מרים הול"ל רק ותען מרים. 
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ויש לפרש שהרי קי"ל דאין דבר שבקדושה בפחות מעשרה והרי  
שיהיו   הראוי  ומן  שבקדושה  דבר  היא  הים  על  שהיתה  השירה 

משלימים  עשרה   לא  וקטנים  ועבדים  ונשים  תפילה  למנין  כדין 
 עשרה בדברים שבקדושה וכיצד א"כ הנשים אמרו שירה. 

להן   ונחשב  להצטרף  יכולות  הנשים  גברים  עשרה  יש  אם  ברם 
 שהיו במנין עשרה. 

ובזה אתי שפיר דאמרה תורה ותען להם מרים דהיינו שלא אמרה  
א עשרה  בעי  דהא  עצמן  בפני  הנשים  עם  להם  שירה  ענו  לא 

נין של הגברים ושפיר נחשב  לדברי הגברים, והיינו שהצטרפו למ
 להן מנין.

 משמיה דהגרי"ז 

 יכן מרומז ב"יצא" שעור אלפים אמה  ה 

כט(   )טז  השביעי  ביום  ממקומו  איש  יצא  ובמכילתא אל 
אמה  ,איתא אלפי  אלו  ממקומו  איש  יצא  היכן    וצ"ב  כ. ע"  . אל 

 . מרומז בזה אלפים אמה האסורים באיסור תחומין
 . ונראה לפרש בזה בב' דרכים

וכשתכפיל האותיות   '.א  '  צ  '  א. מילת "יצא" מורכבת מאותיות י
  . עולה תשע מאות  ', פעמים צ  'י   ; וכדלהלן  , םיתגיע לאלפי  ו זו בז

הרי יחדיו אלף שמונה    .עולה תשע מאות  ', פעמים י  'וכן להיפך צ
פעמים    ' א  , וכן להיפך  . הרי ק'  ',י עוד  ו  'פעמים צ   ' כעת או  .מאות

והמאתים הללו בצירוף אלף    . הרי ביחד מאתים  . הרי ק'   ', צ עוד  ו  'י
מאותו אלפי   ,שמונה  יחדיו  במילת    .םיהרי  לרמז  אחת  דרך  וזו 

 . "יצא" שיעור אלפים אמה 
שמילת "יצא" עולה אלפים בצירוף    ,ב. דרך נוספת אפשר לפרש

י  'מאות א  -'  י  ;וכלדלהן  ,ותאותי  כל הכ"ב עולים כל    ', עד האות 
  ' מהאות א  -'  צ  .וכו'(  ' ועוד ג   'ועוד ב  ' האותיות במספר זה )כלו' א

כלו'    ', עד האות א  ' מהאות א  -'  א . עולה מספר תצ"ה  ', עד האות צ
  . עולה אלף תצ"ו   ,מעגל של כל האותיות )והאות א' פעם נוספת(

ו  ,ועתה תחברם יחדיו  ועוד ארבע מאות תשעים    ,חמשחמישים 
ושש   ,וחמש מאות תשעים  ארבע  אלף  אלפים    ,ועוד  יחדיו  הרי 

ושש  "אמה"  ,והנה  .ארבעים  גימטריא  הם  ושש  וא"כ    ,ארבעים 
וגימטריא של    ,םיהרי לחשבון זה מילת "יצא" עולה מספר אלפי

 .המכילתא י וכדבר ,מילת אמה
 אהל ישרים 

 מתיקותו של המן   מה היתה עד כ 

משמע שטעמו של המן היה    בדבש )טז לא(  וטעמו כצפיחית 
  , דבש הוא אחד בשישים ממן . וקשה שבגמ' איתא ש מתוק כדבש 

שישים   חלקי  אחד  רק  היא  הדבש  של  שמתיקתו  כלומר 
 . וזה שלא כהמקרא  ,ממתיקותו של המן

שונ בחז"ל  דקיי"ל  מאי  ע"פ  ליישב  בנותן  ראה  יש  שישים  עד 
כלומרטעם ט  ,  בטל  בשישים  דבר  עד    ,עמושרק כשמתערב  אך 

 . שישים לא בטל טעמו
כאן אף  לפרש  יש  שישים   ,ועפי"ז  פי  מתוק  היה  המן  שאכן 

ומה שכתבה תורה "וטעמו כצפיחית בדבש" כונתה לומר    , מדבש
תערב    :כך אם  אף  כלומר  ויהיה  את  "וטעמו"  אחר  במשהו  המן 

שישים חלקי  אחד  רק  ויהיוהמן  אחר  ,  חלקים  חלק  נ"ט  ורק  ים 
שהדבש    , יהיה מתוק הוא "כצפיחית בדבש"עדיין  ,  אחד של המן

מהמן,  ס'  חלקי  אחד  "הנותן    מתוק  היינו  "וטעמו"  מילת  ולפי"ז 
 . הוא "כצפיחית בדבש" , שהוא אחד משישים ,טעם שלו" 

 חנוכת התורה 

 כיצד הותירו בנ"י מן המן אחר מיתת משה 

)טז לה( ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה   בגמ'    וגו' 
באר שאחר שמת משה רבינו בז' אדר פסק המן  )קידושין לח( נת

לירד, ואכלו ישראל מן הנותר בכליהם עד שהקריבו את העומר,  
וקשה שהרי היה איסור להשאיר מן המן וכיצד נשתייר להם מן  
עד הקרבת העומר, וכבר הקשו הכי התוס' במושב זקנים, ותירצו  

ו מן  נשתייר  לא  בכליהם שאכן  שנבלע  מהמן  ישראל  נסתפקו 
 דבק בתוכו. ונ

כמו"כ מרן הגרי"ז הקשה כן )והובא בספר מעתיקי שמועה ח"א(,  
ותי' שהאיסור להותיר היה רק בחיי משה, ולפי"ז שפיר נמי מה  
שכתב הרמב"ם בסה"מ שהוי מצוה לשעתה, והביאור בזה שפיר  

 שאכן לאחר מות משה לא היה איסור זה. 
יר מן המן  היה נראה לומר שמה שהיה איסור להותולולי דבריהם  

להותירו  שהותר  שמאחר  שישי,  ביום  שירד  המן  על  נאמר  לא 
לשבת שוב נדחה האיסור והיה אפשר להותירו עוד, ורק גבי שאר  

 ימות השבוע נאמר איסור זה. 
ובאמת איתא בטור )או"ח סי' רצ"ב( הטעם שאומרים צדקתך צדק  

ו י"א שנפטר בערב שבת, והנה  בשבת משום שבשבת מת משה, 
שיטות אלו אותו המן שאכלו ביום פטירת משה היה מן  לפי שני  

שהותר להותירו מפני שירד ביום שישי, וא"כ מדוייק היטב שאת  
המן הזה יכלו להותיר וממנו אכלו עד בואם אל ארץ נושבת. שו"ר  
בספר פורת יוסף עה"ת שכתב בשם השפת אמת לתרץ כן, אלא 

כת איסושבספורנו  היה  ביום שישי  במן שירד  שגם  להותירו  ב  ר 
 ודלא כהנ"ל. 

 עלי ציון 

 ט"ו בשבט 
משנה ריש מס' ר"ה באחד בשבט ר"ה לאילנות כדברי ב"ש וב"ה  
שינוי   על  עמד  יששכר  בני  ובספר  בו  עשר  בחמישה  אומרים 
כבשאר   המשנה  נקטה  ולא  ב"ש  כדברי  באומרו  במשנה  הלשון 

 מקומות דברי ב"ש וב"ה אומרים ועיי"ש איך שפירש 
מא ע"פ  לפרש  אב  ונראה  תמוז  )מאמרי  יששכר  בבני  דאיתא  י 

ג( לבאר הטעם שעושין יו"ט בט"ו באב ע"פ מאי -' אות במאמר ד
בריאת  התחלת  היתה  באלול  שבכ"ה  )כו:(  תענית  בגמ'  דאיתא 
ב.(   )סוטה  בגמ'  ואיתא  א(  כט,  רבה  ויקרא  נמי  )עיי'  העולם 
לפלוני   פלוני  בת  ברקיע  הולד מכריזין  יצירת  קודם  יום  ארבעים 

שהיתה  ולפ העולם  בריאת  קודם  יום  שמ'  ביאר  אלול  י"ז  בכ"ה 
הוא ט"ו באב לכן עושים בו יו"ט ובהמשך דבריו שם פי' ענין זה  
יום   מ'  הוא  בשבט  ט"ו  שהנה  יו"ט  בו  שעושין  בשבט  בט"ו  נמי 
ור' יהושע   ר' אליעזר  י:(  ניסן שהנה נחלקו בגמ' )שם  קודם כ"ה 

תשרי שהנה בזה תלוי    מתי נברא העולם האם בכ"ה ניסן או בכ"ה
אי באב  וט"ו  בשבט  בריאת  ט"ו  התחלת  קודם  יום  מ'  הוא  מתי 

 העולם
בגמ' שבת )קל:( מבואר דר' אליעזר שמותי הוא ובתוס' שם פירש  
שבתשרי   להו  דסבירא  ב"ש  מתלמידי  שהיה  היינו  הוא  דשמותי 

 נברא העולם כשי' ר"א 
ז ט"ו  ולפי"ז שפיר שב"ש ס"ל כר"א שבתשרי נברא העולם ולפי"

העולם   בריאת  קודם  יום  מ'  אינו  ב"ש  בשבט  סוברים  ומה"ט 
שפיר   ולפי"ז  בשבט  בט"ו  ולא  בשבט  באחד  הוא  לאילן  שר"ה 
לשון   שאכן  ב"ש  כדברי  לאילנות  ר"ה  באדר  באחד  הלשון 
נברא   שבתשרי  כדבריהם  שהיינו  היטב  מדוקדקת  כדבריהם 
ולזה   העולם  בריאת  קודם  יום  מ'  אינו  בשבט  וט"ו  העולם 

 בריהם ר"ה לאילנות הוא בא' בשבטכד
 יציב פתגם 

 "נ לע וקדש  מ 
  זצ"ל יץבהלוי הור  םהאבר  "רב ישעיהו הרב

 נ.צ.ב.ה. ת. –  ופקידת שנת שהשבוע

 רפואת למוקדש  
 הי"ו  חיהן  ב יצחק  הרב


