
ּמֹו ת ַעְצמֹות יֹוֵסף עִּ ה אֶׁ ַקח ֹמשֶׁ   (יטיג, ) ַויִּ

יוחאי בר  בניו שהיה "  :מכילתא דרבי שמעון  כיון שראו 

בו מתעסקין  וישראל  לו  :אמרו  ,משה  כבודו   ,הניחו 

 . "במרובין יתר ממועטין

ְתַיְצבּו  ם ַהיֹום  ...ּוְראּוהִּ ה ָלכֶׁ  (יגיד, )ַיֲעשֶׁ

החיים:  '   אור  התכוון  ַהּיֹוםבמילה  מל'  את בם  ילהסיר 

ע)  ם,חשש משחלף  יציאתם  הם(מצריםם  קץ שחששו    . 

' ַהּיֹום : 'נוספים. על כך אמר להם  ים דשוח  12הוא  הגאולה  

 . ה' תשועהלכם  יעשה 

ְלֹקט ְולֹא ָמָצאּו ן ָהָעם לִּ  (כזטז, ) ָיְצאּו מִּ

שמלבי"ם:   עמשום  לקבל  רצו  מצות  את    צמםעל  לא 

שביתה קבועה יום אחד בכל שבוע במשך שישבתו  ,שבתה

עובדים ומשתכרים בכל יום  . הם פירשו שםיהשביעית מחי

אותו  מזון  ב ובשבת  של  ממלאכהאם  יום,  יחסר   , ינוחו 

 השביעי.  היום של  מזון הלהם 

ְקָראתֹו  ים לִּ ם ָנסִּ ְצַריִּ  (כזיד, )ּומִּ

אגדה מצרים ":  מדרש  שהיו  ומקום  מקום  שכל  ללמדך 

 ". היה הים רץ כנגדו  ,נסים

ם  בה  פגע   , ם לנוסיהאופני מרכבות   סובבו אתכש:  רשב"ם

 . ובא לקראתםהספיקו להסתובב ש , עוד לפניהים
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ְשָרֵאל  ה ּוְבֵני יִּ יר ֹמשֶׁ   (אטו, ) ָאז ָישִּ

 ". משה שקול כנגד כל ישראל": פסיקתא זוטרתא

  ה אות  למדו  י "בנהשירה,  את  בר  יחבעצמו  משה  אבן עזרא:  

 אותה. שר  וכל אחד 

יָאה ֲאחֹות ַאֲהֹרן  ְרָים ַהְנבִּ ַקח מִּ  (כטו, )ַותִּ

בדיל ולהבחין  להכדי  ךנקראה כאחותו בנבואה.  : אבן עזרא

 . הנשים הנוספות שנקראו בשם זהבין לבינה  

רק    הבשירש  מאחר  רמב"ן: ומריםהוזכרו  כיבדה   ,משה 

והוסיפה  אליו,  מרים  ביחס  שמו,  וציינה  את אהרן  תורה  ה

ִביָאה'  דומה לו בדרגת הנבואה. ', לומר שַהנְּ

ְרָים ַקח מִּ ת ַהֹתף ...ַותִּ  (כטו, ) ְבָיָדּה אֶׁ

ולא   על הגברים שרתה רוח הקודש,  :רבי יהונתן אייבשיץ

נשים שהיו  ל   , בניגודכלי שיר  "ית שמחה ע והתעוררל  והוצרכ

 . כלי שירבאמצעות ת שמחה והתעורר  ותצריכ

ירּו ְרָים שִּ ם מִּ   (כאטו, ) ַוַתַען ָלהֶׁ

מגיד הכתוב, שכשם שאמר משה שירה "מדרש שכל טוב:  

לאנשים, כך אמרה מרים שירה לנשים, היא אומרת ראשי 

 ". והן עונות וגומרות עמה ,דברים

אמרה   ,משה וישראלמרים את שירת  שמעה  כש  אברבנאל:

  'ִשירּו ַלה'  דוגמת מה שאמרו ישראל  ,גם היא שירה לנשים

בֹו ָרָמה ַבָּים ֹרכְּ   '.ִכי ָגֹאה ָגָאה סּוס וְּ
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ם לֹא י אִּ נּו ֲהֵיֵלְך ְבתֹוָרתִּ   (דטז, ) ְלַמַען ֲאַנסֶׁ

שמירת כגון    ת התלויות בו,ומצו ת הא  אם ישמרו  רש"י:

ששבת ללקוט,  בשבת  יצאו  לצורך    ,לא  ילקטו  יום ושלא 

 . שלא יותירו ממנוו ,מחרה

שבכל יום ויום עיניהם תלויות אמונה בהקב"ה,    רשב"ם:

 ו. וילכו בתורותי   ומתוך כך יאמינו בו למזונותיהם, בו 

יו ָמן הּוא ל ָאחִּ יש אֶׁ  (טוטז, ) ַויֹאְמרּו אִּ

זוטרתא לחברו":  פסיקתא  האומר  זה   :כאדם  הוא   ?מה 

 '".  מן הוא' –' מה הוא'בלשון מצרי אומרים 

בחיי: '  'ָמן'  רבינו  כדוגמת  מנה,  ַאָפִיםמלשון  ַאַחת   'ָמָנה 

ידע . כשראו אותו הם  (שמואל א' א, ה) , מהותו  ו אתלא 

עּו ַמה הּוא'  . ו בשם מיוחדל  לא קראולכן ו',  לֹא ָידְּ

ם  ְתכֶׁ ים אֶׁ ְפֹקד ֱאֹלהִּ    (יטיג, )ָפֹקד יִּ

לבניו,  זה  :  אלשיך יוסף  שמסר  לבניהם הסימן  שיאמרו 

 הגואל האמתי ולא יתעו.ידעו מי שי , לשון פקידה כפולה

 

ְצֹוַתי ְותֹוֹרָתי ְשֹמר מִּ ם לִּ  (כח טז,) ַעד ָאָנה ֵמַאְנתֶׁ

אגדה אמר  "  :מדרש  משה  על  היה  הקב"האפילו  שלא  לפי   ,

 ". מזהיר את ישראל מה שהיה אומר לו

 ישראל. בני כנגד כל שקול משה משום ש אבן עזרא:

ם ידִּ ְרפִּ ְשָרֵאל בִּ ם יִּ ם עִּ ָלחֶׁ  (ח יז,) ַוָיבֹא ֲעָמֵלק ַויִּ

מו  כנהג  שלא    ,עמלק ורשעתו  ו שלפחיתות  ללמדנו עלאברבנאל:  

שלוחים  מכובדים, שלפני שפותחים במלחמה שולחים  מלכים  

להילחםל שבאים  אלא  התריע    , מיפתאואופן  בם  להילחבא  , 

 . גנבכ

ָצב  י נִּ ָלֵחם ַבֲעָמֵלק ָמָחר ָאֹנכִּ  (טיז, )ְוֵצא הִּ

ושע  שיה,  המלחמהלהסמיך את התפילה לזמן    שפתי חכמים: 

 .שמתפלל בעת המלחמה שיצליח ,לת משהי בטוח בתפיהיה 
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