
לע"נ הרה"ח רבי יונה זצ"ל בן הגה"ק המפורסם ר' יושע בוקסבוים זצוק"ל אב"ד ור"מ גאלאנטא יצ"ו

רבי ישמעאל אומר

א( במדרש יהונתן מבאר מדרש תמוה זו, דידוע אשר בעת קריעת ים סוף קטרג השטן ואמר לפני הקב"ה, 
רבונו של עולם, עד עכשיו היו בני ישראל עובדים עבודה זרה כמו המצריים עצמם, ואתה קורע להם את 
הים להעבירם בו ביבשה, ולהטביע בו את המצריים, מה נשתנו אלו מאלו, הללו והללו עובדי עבודה זרה הם, 
ואמר לו הקב"ה דבני ישראל עשו תשובה על מה שעבדו עבודה זרה במצרים, ע"כ. וכתב, דזה תלוי בפלוגתא 
אם מועלת תשובה לבני נח, כיון שקודם מתן תורה היה להם דיני בני נח, והנה, מזה שקוראים לאדם בשם 
"ישמעאל", מוכח שמועלת תשובה גם לבני נח, והוא משום דאיתא )יומא לח:( שלא יקרא אדם שם בנו על שם 
אדם רשע, אשר לפי זה קשה האיך מסקינן בשם ישמעאל, והלא ישמעאל בנו של אברהם רשע היה, אלא על 

כרחך, התירוץ הוא, משום דישמעאל עשה תשובה, וממילא מוכח מזה דמהני תשובה לבני נח.

ולפי זה אתי שפיר דברי המדרש, דמתחילה לא הסכים הים להבקע בפניהם, בטענה דמה נשתנו אלו 
נח, אולם, כאשר ראה  לן דמהני תשובה לבני  דאף על פי שבני ישראל עשו תשובה, מכל מקום מנא  מאלו, 
ברייתא דרבי 'ישמעאל' אומר, רצה לומר דמסקינן בשם ישמעאל, מזה ראה דמהני תשובה גם לבני נח, ושפיר 

מועלת התשובה שעשו בני ישראל, ונסתר טענתו דמה נשתנו אלו מאלו.

בשלוש עשרה מדות התורה נדרשת בהן

ב( וזקיני הרב מגאלאנטא זצוק"ל בספרו אור פני יהושע, מבאר מדרש זו, דהנה לכאורה תמוה על הא 
דאיתא דשר של הים טען מה נשתנו אלו מאלו, דהלא השי"ת אמר לו למשה רבינו, בהוציאך את העם ממצרים 
תעבדון את האלקים על ההר הזה, כלומר, שעתידים בני ישראל לקבל את התורה, ובזכות זה ראוים הם שיצאו 
ממצרים, ואם כן הרי היתה להם לבני ישראל זכות זה, מה שאין להם להמצריים, ולמה טען שלא נשתנו אלו 
מאלו, וכתב לתרץ, דיש לומר שבמצרים לא רצו בני ישראל לקבל עליהם רק את התורה שבכתב, אבל תורה 
שבעל פה עדיין לא רצו לקבל עליהם, וזו היתה הקטרוג שקטרג השר של הים עליהם, ולכן לא הסכים הים 
אבל כשראה הים הברייתא דר' ישמעאל, דהיינו את הי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן "בעל  להבקע בפניהם, 

פה", וראה שהמה עתידים לקבל גם את התורה שבעל פה, אז מיד נבקע ונס מפניהם.

מ'קל וחומר'

ג( האמרי נועם מפרש מדרש זו בהקדם הא דמבואר במדרש רבה )כא, ח( שקריעת ים סוף היתה על ידי 
שאמר הקב"ה 'קל וחומר', והוא דמה לפני אדם הראשון שהיה יחידי עשיתי את הים ליבשה - כדכתיב יקוו 
המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה - לפני עדה קדושה זו של ששים רבוא על אחת כמה 
וכמה, שאעשה להם את הים ליבשה, ע"כ, דלפי זה אתי שפיר מדרש זו, והוא דכשראה הים את הברייתא 
דר' ישמעאל, דבשלוש עשרה מדות התורה נדרשת בהן, ומתחלת 'בקל וחומר', על ידי זה, וינס ונבקע לפניהם, 

מכח קל וחומר הנזכר, דמה לפני אדם הראשון נעשה ליבשה לפניו, על אחת כמה וכמה, לפני ששים רבוא.

ובספר מדרש פליאה עם ביאור דמשק אליעזר, מביא גם כן לבאר מדרש זו על דרך זה, ובאופן אחר, 
והוא דלכאורה יש לדייק בלשון הפסוק דכתיב הים ראה וינוס בלשון עבר, והירדן יסוב לאחור בלשון עתיד, 
דהיה ליה למכתב הירדן 'נסב' לאחור גם בלשון עבר, אך דפירוש הפסוק הוא, דהים ראה וינוס, משום דהירדן 
יסוב לאחור, כלומר, דהים ראה שהירדן עתיד לסוב לאחור בימי יהושע בן נון, ועל ידי זה "נשא הים קל וחומר 
בעצמו", דמה אם לפני יהושע תלמידו כך, לפני משה רבו, על אחת כמה וכמה שצריך ליבקע מפניו, ועל פי 
זה כתב דזהו גם מליצת וכוונת המדרש שלפנינו, דהים ראה וינוס, מה ראה, ברייתא דר' ישמעאל ראה, והיינו 

נפלאות המדרש
ליקוט ממדרשי חז"ל הפליאות 

ומאמרים נפלאים בפרשת השבוע

†

מה  ג(,  קיד,  )תהלים  וינוס  ראה  הים 
ראה, ברייתא דרבי ישמעאל ראה.
)מובא בבינת נבונים(

***

ארונו  ראה,  מה  וינוס,  ראה  הים 
של יוסף ראה.

)שוחר טוב קיד, ג(

***

ראה  ראה,  מה  וינוס,  ראה  הים 
ישראל באים ורכוש מצרים בידם.
)מובא בבינת נבונים(

***

ויסב אלקים את העם דרך המדבר 
רבותינו,  אמרו  מכאן  סוף,  ים 
אפילו עני שבישראל לא יאכל עד 

שיסב.
)מדרש רבה כ, יח(

***

ויסב אלקים את העם, שערך להם 
דאת  כמה  לאכול,  והסיבם  שלחן 
שלחן  לערוך  א-ל  היוכל  אמר, 

במדבר.
)בעל הטורים(

מדרש פליאה: הים ראה וינוס )תהלים קיד, ג(, מה ראה, ברייתא דרבי ישמעאל ראה.

פנים למדרש
ביאורים נחמדים, בכמה פנים, מפי סופרים וספרים, בנושאים מיוחדים
†

יתבאר בז' אופנים

פירושים וביאורים יקרים להאיר אור במדרשים אשר נראים סתומים ופליאים

פרשת בשלח - שירה בס"ד



ב הערות והארות יתקבלו על פקס mhamedrash@gmail.com /514-278-5392כל הזכיות שמורות להמערכת

שדרשינן קל וחומר, שעל ידי זה נשא הים קל וחומר בעצמו, דמה אם לפני 
יהושע תלמידו עתיד הירדן לבקוע, לפני משה רבו על אחת כמה וכמה 

שצריך ליבקע מפניו.

ומגזירה שוה

ד( ובערוגת הבושם מבאר מדרש זו בהקדם הא שדרשו חז"ל )מדרש 
"לתנאו  דהיינו  "לאיתנו",  בוקר  לפנות  הים  וישב  הפסוק  על  ו(  כא,  רבה 

הראשון" שהתנה הקב"ה עם הים בששת ימי בראשית, שייקרע לפני בני 
ישראל, דלכאורה קשה, דעל כרחך צריך לומר שנברא הים קודם שעשה 
וכיון שכן, שהים  זה, שאם לא כן מן הנמנע להתנות עמו,  הקב"ה תנאי 
צריך  שהתנאי  לן  קיימא  דהא  קשה  כן  אם  התנאי,  עשיית  קודם  נברא 
להיות קודם להמעשה, והכא דהוה ליה המעשה קודם לתנאי, התנאי ובטל 
על  בראשית  בפרשת  שפירש"י  מה  פי  על  לתרץ,  וכתב  קיים,  והמעשה 
שהוא  שישי,  יום  כתוב  ולא  'הששי',  יום  בוקר  ויהי  ערב  ויהי  דכתיב  הא 
משום דהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית, 'על מנת שיקבלו בני ישראל את 
התורה', דנמצא לפי זה שלא נגמרה מעשה בראשית, כי אם בשעה שקבלו 
בני ישראל את התורה, ואם כן שוב הוה ליה שפיר התנאי - שעשה הקב"ה 
כיון דבשעת התנאי  קודם למעשה,   - ישראל  בני  בפני  הים שייקרע  עם 
עדיין לא נגמרה המעשה, כי המעשה לא נגמרה כי אם בשעת מתן תורה.

ומבאר עוד, דלימוד זו שדרשו חז"ל על הפסוק יום הששי, הוא מכח 
"גזירה שוה", והיינו דהתם כתיב יום "הששי", ובמתן תורה כתיב ויהי ביום 
שאין  פי  על  אף  שוה  גזירה  שדורשים  ומצינו  הבוקר,  בהיות  "השלישי" 
מ'ושב'  גזירה שוה  )חולין פה.( שדורשים  וכדאיתא  התיבות דומים להדדי, 
הכהן - 'ובא' הכהן, דזו הוא שיבה זו הוא ביאה, עיי"ש, והכא נמי דרשו 
גזירה שוה "דהששי - השלישי", שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית, שהוא 

על מנת שיקבלו בני ישראל את התורה.

ועל פי הדברים האלה מבאר את המדרש, דמתחלה לא הסכים הים 
שהתנאי שהתנה הקב"ה עמו שייקרע  בטענה,  ישראל,  בני  בפני  להקרע 
את  כשראה  אמנם,  להתנאי,  קודם  היה  דהמעשה  כיון  הוא,  בטל  בפניהם, 
ברייתא דרבי ישמעאל אומר, דדרשינן גזירה שוה, דמכח גזירה שוה ילפינן 
שלא נגמרה מלאכת שמים וארץ, כי אם בשעת מתן תורה כנ"ל, ונמצא 
דשפיר הוה התנאי קודם למעשה, אז שפיר הוצרך לנוס מפניהם כדי לקיים 

את תנאו הראשון.

ובאמת, ענין זה שדורשים גזירה שוה אף על פי שאין התיבות דומים 
וממילא  שם,  כמבואר  ר' ישמעאל"  "דתנא דבי  מברייתא  גם  הוא  להדדי, 
נמצא שיש עוד פרט נוסף בכוונת מדרש זו, והוא דכשראה הים ברייתא 
דרבי ישמעאל שדורשים גם גזירה שוה כזו, אף על פי שאין התיבות דומים, 
דמכח גזירה שוה כזה נמצא דהוה התנאי קודם למעשה, אז שפיר נבקע ונס 

מפניהם, כדי לקיים את תנאו.

 דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד
על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא

לז.( הידוע, דכשעמדו בני  )סוטה  ה( עוד יתבאר על פי דברי החז"ל 
ישראל אצל הים קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה, ובמדרש רבה 
כאן )כד, א( מבואר, שבזכותו זה של נחשון בן עמינדב, שמסר נפשו וקידש 
שמו של הקב"ה, מתוך אמונה בה' ובמשה עבדו, זכו בני ישראל שנבקעה 
הים בפניהם, והיינו דהנס של קריעת ים סוף היה בזכות האמונה ומסירות 
נפש זה של נחשון, אמנם לכאורה היה מקום להים לבא בטענה, שמועטים 
המה בני עלייה שהם במדריגה זאת כנחשון, ומה זכות יש להם לפשוטי 
העם אשר אינם במדריגה זו, שייעשה להם נס כזה, אולם, מברייתא דרבי 
ישמעאל אומר, נסתר טענה זה, כיון דנחשון בן עמינדב היה כ"דבר שהיה 
בכלל, ויצא מן הכלל ללמד, שלא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל 
כולו יצא", דהיינו שמסירות נפש זו של נחשון בא ללמד, שכלל ישראל כולו 
וכדאי הוא האמונה ומסירות נפש שלהם לקרוע  היו במדריגה זו כמותו, 
להם את הים, וזהו הים ראה וינוס, מה ראה, ברייתא דרבי ישמעאל ראה, 
שהיה  דדבר  הוא  בהם,  נדרשת  שהתורה  המדות  מן  דאחד  מבואר  שבו 

בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל 
כולו יצא.

דבר הלמד מענינו ודבר הלמד מסופו

ו( המהר"ם שיק מבאר את כוונת המדרש, דידוע אשר בעת שעמדו 
בני ישראל אצל הים, קטרג השר של הים וטען, מה נשתנו אלו ואלו, דהללו 
והללו עובדי עבודה זרה הם, והנה, באמת טענה זו אין בה ממש, דהלא 
מבואר, שבני ישראל נגאלו ממצרים בזכות שעתידים לקבל את התורה בהר 
סיני, ואם כן בזכות זה הרי הם נשתנו למעליותא יותר מהמצריים )וכמובא 
מקום,  דמכל  היה,  שר-הים  של  דטענתו  לומר  דצריך  אלא  ב(,  אות  לעיל 

כיון דבעת ההוא - בצאת ישראל ממצרים עדיין לא קבלו את התורה, אם 
כן נמצא דשוב לא היה להם אז זכות זה, ומהאי טעמא לא הסכים להבקע 
שבו  אומר,  ישמעאל  דרבי  הברייתא  את  הים  ראה  כאשר  אולם,  בפניהם, 
נאמר דאחד מן הי"ג מדות שהתורה נדרשת בהם, הוא דבר הלמד מענינו 
'מסופו',  שלמדים  דכיון  טענתו-זו,  נסתר  זה  ידי  על  מסופו",  הלמד  "ודבר 
ובסופו של דבר עתידים המה לקבל את התורה, אם כן שפיר עמד להם גם 
מתחלה זכות זו, שעתידים לקבל את התורה, שעל ידי זה הרי הם נשתנו 

למעליותא.

ועל דרך זה אפשר לומר עוד באופן אחר, והוא לכשנקדים דברי האור 
החיים הקדוש בפסוק וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, שעמד שם, על מה 
שדרשו חז"ל )מובא לעיל אות ד( שהתנה הקב"ה עם הים בששת ימי בראשית 
שייקרע בפני בני ישראל, דלכאורה צריך ביאור, שאם היה תנאי זה במיוחד 
בתחלה,  הים  שנרעש  בחז"ל  מצינו  למה  כן  אם  מצרים,  ליוצאי  שייקרע 
ולא הסכים להבקע בפניהם, וכתב לבאר הענין, דבאמת תנאי זה לא היה 
במיוחד על יוצאי מצרים, אלא שהוא בכלל התנאים שהתנה ה' עם כל מעשי 
עליהם,  יגזרו  אשר  כל  ולעשות  ועמליה,  לתורה  כפופים  להיות  בראשית 
וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא, אמנם, הכל הוא בכח התורה, 
ולא היה  ולפיכך ביציאת מצרים שעדיין לא קבלו בני ישראל את התורה, 
להם עדיין את כח התורה, משום הכי לא הסכים הים להבקע אז בפניהם, 

עכת"ד ]ועיי"ש מה שכתב בזה על פי דרכו[.

היה,  בפניהם  אז  להבקע  הים  הסכים  שלא  שהטעם  האמור,  ולפי 
כיון שעדיין לא היה להם בזמן ההוא את כח התורה, מובן שפיר המדרש 
נאמר  שבו  אומר,  ישמעאל  דרבי  ברייתא  את  הים  דכשראה  שלפנינו, 
תנאו  את  לקיים  בכדי  מפניהם,  ונס  הים  נבקע  שפיר  אז  מסופו,  שלמדים 
הראשון, דמכיון דבסופו של דבר עתידים הם לקבל את התורה, על ידי זה 
שפיר היה להם גם מתחלה כח זו, וכמבואר בברייתא דר' ישמעאל דדבר 

נלמד מסופו.

וכן שני כתובים המכחישים זה את זה, עד 
שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם

מה  פי  על  המדרש  בביאור  שכתב  מה  נועם  באמרי  עיין  עוד  ז( 
שמובא בספרים הקדושים, דהשלוש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן, 
הן המה מכוונים נגד הי"ג מדות של רחמים, ומדה הי"ג שהוא שני כתובים 
המכחישים זה את זה, הוא מכוון נגד מדה הי"ג ממדות של רחמים, שהוא 
'ונקה לא ינקה', שגם המה מכחישים זה את זה, כקושית הגמרא )יומא פו.( 
שם  שתירצו  מה  פי  ועל  אהדדי,  ינקה, שסתרי  לא  ונאמר  ונקה,  דנאמר 
הדבר  הוא  ד"תשובה"  נמצא  שבים,  לשאינם  ינקה  ולא  לשבים,  ד'ונקה 

המכריע בין הכתובים המכחישים, ד'ונקה - לא ינקה, ע"כ.

והנה בעת שעמדו בני ישראל אצל הים וטענו המקטריגים מה נשתנו 
אלו מאלו, דהללו והללו עובדי עבודה זרה הם, טענתם היה, שאם לא ינצל 
רק אחד מהם הרי זה בבחינת "שני כתובים המכחישים זה את זה", כיון שלא 
נשתנו אלו מאלו, אלא על ידי שעשו בני ישראל תשובה, שזהו המכריע בין 
הכתובים המכחישים, על ידי זה זכו לקריעת ים סוף, וממילא זהו ביאור 
בטענה שלא נשתנו  המדרש, דמתחילה לא הסכים הים להבקע בפניהם, 
אלו מאלו, ויש כאן שני כתובים המכחישים, אולם כאשר ראה את ברייתא 
דרבי ישמעאל אומר, שבו מבואר דאמרינן שיבא הכתוב השלישי - שרומז 
לתשובה - ויכריע ביניהם, אז שפיר נבקע מפניהם, דכיון שבני ישראל עשו 

תשובה, שפיר ראוים המה לקריעת ים סוף.


