
 

מדוע הוצרך הקב"ה לדעת את הרהורי לב בנ"י עבור 
 קבלת התורה

יתא במדרש, א ויהי בשלח פרעה כו' כי קרוב וגו' )יג יז(
אמרו ישראל אם אנחנו מהרהרים בליבנו ואתה תדע נעבדנו ואם 

 לאו לא נעבדנו.
ונראה לפרש שהנה איתא בחז"ל שהקב"ה קידש את ישראל כעין 
מה שאיש מקדש אישה, ומה שכפה עליהם הר כגיגית היינו 
כחופה, ולכן ישראל עובדים את הקב"ה דוגמת אשה 

 שמשועבדת לבעלה.
שהמקדש אשה נדה צריך שידע המקדש שהיא  ואיתא ברמב"ם

נדה, שאם אינו יודע הרי זה מקח טעות דהוו קידושין שאין 
 מסורים לביאה.

עוד איתא בח"ל שטומאת ע"ז מטמאה כנדה, ולכן אמרה רחל 
 דרך נשים לי כשישבה על הע"ז של לבן )עי' חנוכת התורה שם(.

ו לו, עוד איתא במדרש עה"פ ויפתהו בפיהם ובלשונם יכזב
דבשעת קבלת התורה כשאמרו ישראל נעשה ונשמע היה בליבם 

 לעבוד ע"ז.
ומאחר שנתבאר שע"ז מטמא כנדה, ונתינת התורה היתה דרך 
קידושין, מעתה הרי זה חשיב כמקדש אשה נדה ואינו יודע זאת 
דהוא מקח טעות, שהרי קידש הקב"ה את ישראל כשהיתה להם 

 לא הוי מקח טעות.טומאת ע"ז דדמיא לטומאת נדה וממי
ברם הרי הקב"ה יודע כל מחשבות בנ"א, נמצא שכשקידש 
הקב"ה את ישראל והיתה עליהם טומאת ע"ז שהיא כטומאת 

 נדה, הרי ידע זאת, וממילא אי"ז מקח טעות.
ובזה מבואר שפיר המדרש שאמרו ישראל אם אנו מהרהרים 
בליבנו ואתה תדע נעבדנו, שאם ידע מה בליבם תו אי"ז מקח 
טעות, והועילה הכפיית הר כגיגית שנחשבה כחופה וחשיב 
קידושין, ואם לאו לא נעבדנו דהיינו אם הקב"ה לא ידע את 
מחשבותם הרי שחשיבי הקידושין מקח טעות ואינם קידושין, 

 וממילא לא קיבלו ישראל את התורה.
 נחלת יעקב

 ביאור כמה מדרשים במה שראה הים ונבקע

נאמרו בזה כמה מדרשי פליאה,  (ויבקעו המים וגו' )יד כא
, הים ראה הב'הים ראה וינוס מה ראה ארונו של יוסף ראה.  הא',

, הים ראה וינוס מה הג'וינוס מה ראה ברייתא דר' ישמעאל ראה. 
 ראה רכוש מצרים בידם.

ונראה לבאר כל המדרשים הנ"ל באותה הדרך והוא ע"פ מדרשי 
נא באוזני העם וגו' אין , דבר הד'פליאה נוספים הצריכים ביאור, 

נא אלא לשון בקשה, בבקשה ממך שלא יאמר אותו צדיק 
ועבדום וענו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא 

, וישאלום בע"כ של ישראל שלא רצו ליקח רכוש הה'קיים בהם. 
, אתם מכרתם בנה של רחל חייכם שאתם אומרים הו'מצרים. 

 במצרים. בכל שנה עבדים היינו לפרעה
 שהבאנו תמוה שאמר הקב"ה בכדי שלא יאמר  הד'הנה המדרש 

 אותו צדיק, וקשה דוכי בלא שחשש ממה שיאמר אותו צדיק לא

היה מחוייב הקב"ה לקיים הבטחתו. ונראה שאכן כך שבלא 
הטעם שיאמר אותו צדיק לא היה צריך הקב"ה לקיים הבטחתו 

רי נאמר בקרא ועבדום ועינו אותם וביאור הדבר כדלהלן, שה
ארבע מאות שנה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, משמע שרק לאחר 
שיעבדו ארבע מאות שנה יהיה הרכוש מגיע להם ולא קודם לכן, 
ובפרט למאי דקיי"ל דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, נמצא 

 שקודם הד' מאות שנה לא היה מגיע לישראל הרכוש. 
הגלות החלה מיום שנולד יצחק ומאז אכן אלא ששיטת רש"י ש

עברו ארבע מאות שנה, נמצא לפי"ז שאכן הגיע לעם ישראל 
רכוש מצרים. ברם דבריו של רש"י תלוים בנידון האם הארץ היתה 
מוחזקת לאבותינו קודם או לא, שאם היתה מוחזקת אזי אין קיום 
לדברי רש"י, שא"א לומר שהגלות החלה משנולד יצחק משום 

ו בא"י וא"י היתה מוחזקת להם, אבל אי נימא שא"י לא שישב
היתה מוחזקת לאבותינו שפיר שהחלה הגלות משנולד יצחק, 

 שכבר משנולד היו בגלות בארץ שלא היתה שייכת להם.
והנה נידון זה תלוי בנידון האם היה לאבות דין ישראל או דין ב"נ, 

בחזקה,  שהרי אברהם קנה את א"י בחזקה, וב"נ הרי אינו קונה
נמצא שאם דינם כישראל אזי קנה אברהם את א"י והיא מוחזקת 
לו ולא החלה הגלות, אומנם אם דין ב"נ להם לא קנה אברהם את 
א"י שאין חזקה לב"נ, וא"כ החלה הגלות מלידת יצחק וכדברי 

 רש"י.
והנה איתא בגמ' )פסחים קיט:( שלעתיד לבוא יעשה הקב"ה 

ש הקב"ה מאברהם לברך, ולא לצדיקים סעודה מהלויתן, ויבק
ירצה משום שיצא ממנו ישמעאל עיי"ש. וקשה שהרי איתא 
בגמ' )ב"ב( שישמעאל עשה תשובה ומדוע לא ירצה אברהם 

 לברך מחמתו.
ונראה לפרש שבב"נ לא מועלת תשובה, שהנה הקשו המפרשים 
כיצד מועילה תשובה והרי מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, 

אנו למקום וממילא זהו מענין אב שמחל על כבודו ותירצו שבנים 
שכבודו מחול, והנה זה ניחא דוקא בישראל שקרויים בנים אבל 
לא בב"נ, נמצא שפיר שלא רצה אברהם לברך משום בנו ישמעאל 
שתשובה לא מועלת בו. והנה מכל זה שביארנו שתשובה לא 

 מועלת בו מפני שהוא ב"נ בע"כ עולה שדינם היה כב"נ.
שחשש הקב"ה שמא יאמר הרביעי "ז נבוא ליישב המדרש ולפי

אותו צדיק, דאה"נ שבלא אותו צדיק לא היה צריך הקב"ה לקיים 
הבטחתו, שמכיון שהיה להם דין ישראל א"כ נמצא שארץ ישראל 
היתה מוחזקת לאבות, וממילא נסתר תירוצו של רש"י שהגלות 

מצא החלה כשנולד יצחק מפני שא"י היתה מוחזקת להם, ונ
שבנ"י לא היו במצרים ארבע מאות שנה ולא מגיע להם לצאת 
ברכוש גדול. אלא רק משום שלא יאמר אותו צדיק, והיינו שמכך 
שאברהם לא רצה לברך מחמת ישמעאל בנו ע"כ שסבר 
שתשובתו לא הועילה מפני שדין ב"נ להם ובב"נ לא מועלת 

קת תשובה, נמצא לשיטתו של אברהם שאכן א"י לא היתה מוחז
להם שדינם כב"נ, ומיושבים היטב דברי רש"י שהגלות החלה 
בלידת יצחק, נמצא שהיו ארבע מאות שנה בגלות ומגיע להם 

 יאמר לצאת ברכוש גדול, וא"כ מבואר שפיר שרק בכדי שלא
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אותו צדיק נתן הקב"ה הרכוש לישראל אך בלא כך לא היה 
 מגיע להם הרכוש.

שישראל לא  החמישירש פליאה ולפי"ז אתי שפיר נמי המד
רצו לקחת הרכוש ולכן וישאילום בע"כ, שהנה הקשו רבותינו 
כיצד לקחו ישראל רכוש מצרים ולא חששו שמא הוי הרכוש 
ע"ז, ותירצו דאזלינן בתר רוב ורוב הרכוש הרי אינו ע"ז, וקשה 
שהרי רק בישראל נאמר דין רוב ולא בב"נ, אלא ע"כ צ"ל 

ישראל ונאמר בהם דין רוב, אלא שאם שישראל סברו שדינם כ
דינם כישראל בע"כ עולה שארץ ישראל כבר הוחזקה לאבות, 
ושוב נסתר תירוצו של רש"י שהגלות החלה בלידת יצחק שהרי 
בלידת יצחק היתה הארץ שלהם ולא חשיב גלות בארץ לא 
להם, וא"כ נמצא שלא היו בגלות ת' שנים ותו לא מגיע להם 

פיכך לא רצו ישראל לקחת ולכן וישאילום לצאת ברכוש גדול, ל
 בעל כורחם.

אתם מכרתם בנה השישי ולפי"ז אתי שפיר נמי המדרש פליאה 
של רחל וכו', שהנה במה שאמר יוסף לאביו שהאחים אכלו 
אבר מן החי פשוט וברור שיוסף לא אמר לשוה"ר על אחיו, 
ופשוט נמי שהאחים לא אכלו אבמה"ח, וביאור הדבר הוא 
שהאחים אכלו בן פקועה שבן פקועה הותר בישראל ונאסר 
בב"נ, והאחים סברו שדין ישראל להם ומותרים בבן פקועה, 
ויוסף סבר שדין ב"נ להם ואסורים בבן פקועה, והנה לדברי 
האחים שדין ישראל להם נמצא שהארץ הוחזקה לאבות, ותו 
נסתרים דברי רש"י שהגלות החלה בלידת יצחק שהרי הארץ 

ר היתה שלהם, וא"כ נמצא שהגלות לא החלה בלידת יצחק כב
אלא כשירדו למצרים ולא היתה הגלות ת' שנים אלא רק רד"ו, 
ברם יקשה שהרי הקב"ה הבטיח שיגלו ת' שנים ולא פחות, 
וצ"ל ששאר הגלויות ישלימו הת' שנה וכמאמר חז"ל איהי 
בגלות זה ואיהי גלות אחר דשאר הגלויות ישלים. אומנם אי 
נימא שדין ב"נ לאבות כדברי יוסף א"כ אכן הגלות החלה 
בלידת יצחק ונשלמה כשיצאו ישראל ממצרים, ושוב לא 
צריכין ישראל לשאר הגלויות, ולפי"ז שפירים דברי המדרש 
אתם האחים מכרתם את בנה של רחל משום שסבורים אתם 
שדין ישראל לכם, וא"כ מוחזקת הארץ לאבות והגלות לא 

יצחק, וא"כ צריכים את שאר הגלויות להשלים החלה בלידת 
הארבע מאות שנה, ומכיון שכך בכל שנה תאמרו עבדים היינו 
לפרעה במצרים שעדיין לא נשלמה הגלות, ומבואר שפיר 

 שהאחים גרמו להמשך הגלות.
ועתה נבוא לבאר בזה את  ג' המדרשים הראשונים שהבאנו, 

, וביאור הדבר הוא מה ראה הים ראה ארונו של יוסף הראשון
ע"פ הנ"ל שהנה שרו של מצרים טען לפני הקב"ה אתה אמרת 
ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה והם לא עבדו רק רד"ו, 
והנה הרי טענה זו היא רק אם דין ישראל להם שאז הגלות לא 
החלה בלידת יצחק שהארץ היתה שלהם, אך אם דין ב"נ להם 

עברו ד' מאות שנה, א"כ החלה הגלות בלידת יצחק ושפיר ש
וזה שאמר המדרש ראה ארונו של יוסף, היינו שראה שהצדק 
עם יוסף שדין ב"נ להם וממילא שפיר תירוצו של רש"י 
שהגלות החלה בלידת יצחק, שאם דין ב"נ להם לא קנו האבות 

 את הארץ בחזקה ושפיר חשיב שגם בא"י כבר היו בגלות.
רייתא דר' שראה ב השניולפי"ז אתי שפיר נמי המדרש 

ישמעאל, דאיתא במדרש בשעה שהיו ישראל בים קיטרג שרו 
של ים וטען הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז, השיב לו הקב"ה 
שוטה שבעולם אתה דן שוגג כמזיד ע"כ, ובגמ' מכות )פרק 
שני( מבואר שדוקא בישראל יש חילוק בין שוגג למזיד אבל 

התם לפיכך גר  בב"נ אין חילוק בין שוגג למזיד, דאיתא
שנתגייר ועכו"ם שהרגו נהרגין, ופי' רש"י לפיכך, אשבע מצוות 
ב"נ קאי וקיי"ל אזהרתו זו היא מיתתו, נהרגין, אפי' בשוגג דאין 
ב"נ צריך התראה כדאמרינן בסנהדרין ע"כ. הרי להדיא שבב"נ 

 אין חילוק בין שוגג למזיד, והנה אם אמר הקב"ה לשרו של ים

ין ע"כ שדין ישראל להם, אך לטענתו של שבני ישראל שוגג
שרו של ים אין לישראל אלא דין ב"נ שאין בהם חילוק בין 

 שוגג למזיד.
והנה הקשו תוס' היאך נקרא ר' ישמעאל בשם ישמעאל והלא 
שם רשעים ירקב, ותי' תוס' שישמעאל עשה תשובה, ולעיל 
הרי נתבאר שבב"נ לא מועיל לעשות תשובה דמלך שמחל על 

אין כבודו מחול, ומדכתב תוס' שישמעאל עשה תשובה  כבודו
 ע"כ שדין ישראל לו ומועילה בו תשובה.

והשתא יתבאר המדרש שפיר, מה ראה הים היינו מה ראה 
הים לסתור טענת שרו של ים שישראל עבדו ע"ז, ראה 
ברייתא דר' ישמעאל דהיינו ראה שנקרא שמו ישמעאל ולא 

עילה תשובתו של אמרינן שם רשעים ירקב, ע"כ שהו
ישמעאל וע"כ משום שדין ישראל לו, וא"כ לבנ"י נמי היה דין 
ישראל ויש בהם חילוק בין שוגג למזיד, לפיכך וינס הים 

 למרות שאף ישראל עובדי ע"ז היו במצרים. 
ראה רכוש מצרים  השלישיולפי"ז אתי שפיר נמי המדרש 

רכוש  בידם, שכבר הבאנו לעיל קו' המפרשים האיך לקחו בנ"י
מצרים ולא חששו שמא נעבד הוא לע"ז, ותירצו המפרשים 
שאזלינן בתר רובא ורוב הרכוש ודאי לא נעבד לע"ז, אלא 
שלכאו' קשה שכל דין רוב נאמר רק בישראל ולא בב"נ, אלא 
ע"כ שהיה לבנ"י דין ישראל, ושפיר המדרש מה ראה הים 

טען דהיינו מדוע ראה הים להיקרע לישראל והלא שרו של ים 
שעבדו ע"ז, אלא שענה הקב"ה שהיו שוגגין, אומנם פטור 
דשוגג הוא דוקא בישראל, לזה מועיל מה שראה הים רכוש 
מצרים בידיהם שע"כ שדין ישראל להם שאל"כ לא היה בהם 
האי דינא דאזלינן בתר רובא, וא"כ שראה הים שדין ישראל 

 להם ע"כ שאית בהו דינא דשוגג ולכן וינס הים מפניהם.
ולפי"ז נבוא ליישב מדרש פליאה נוסף, כשהלכו ישראל מהים 

 ברכו ברכת מחיה המתים. ותמוה.
ולהנ"ל הביאור נפלא וכדלהלן, דאיתא בגמ' מנין לתחיית 
המתים מן התורה, שנאמר ונתתי לך ולזרעך אחריך, וכי 
אברהם לעולם קיים, מכאן שתחיית המתים מן התורה )עיי' 

וברש"י שם(. וכתבו המפרשים  סנהדרין צ: דרש ר' סימאי
דלימוד זה ניחא רק למ"ד ארץ ישראל אינה מוחזקת לנו 
מאבותינו, אבל למ"ד א"י מוחזקת לנו מאבותינו אין להוכיח 
הכי דאפש"ל שפירוש הפסוק ונתתי לך ולזרעך אחריך היינו 
שאכן אברהם כבר החזיק בה ושלו היתה, וא"כ עולה שא"א 

רה אלא למ"ד שאברהם לא היה לדרוש תחיית המתים מן התו
מוחזק בארץ, שמכיון שנאמר ונתתי לך ע"כ שיקום בתחיית 
המתים ומכאן לתחיית המתים מן התורה. והנה כבר פירשנו 
שהמחלוקת אם א"י היתה מוחזקת לאבות או לא תלויה 
במחלוקת האם היה לאבות דין ישראל או דין ב"נ, שאם דין 

ין ב"נ להם לא היו מוחזקים ישראל להם היו מוחזקין בה ואם ד
בה, והבאנו שאם דין ב"נ להם שפיר פי' רש"י שהגלות החלה 
בלידת יצחק ועברו ת' שנים, ולכן נקרע הים לישראל שכבר 
עברו ת' שנים, נמצא שמכך שנקרע הים לישראל ע"כ שדין 

 ב"נ להם ועברו ארבע מאות שנים.
מעתה אתי שפיר המדרש שכשהלכו ישראל מהים ברכו 

חיה המתים, שממה שהלכו ישראל על הים דהיינו שנקרע מ
לפניהם הים ע"כ שדין ב"נ להם, וא"כ שדין ב"נ להם לא היתה 
א"י מוחזקת להם מאבותיהם, שרק ע"י שלא היתה מוחזקת 
מאבותיהם היתה הגלות כבר מלידת יצחק וכבר עברו ארבע 
מאות שנה ולפיכך נקרע הים, וא"כ שהיו ב"נ ולא היתה א"י 

וחזקת להם מאבותיהם שפיר מוכח תחית המתים מן התורה מ
מקרא דונתתי לך, שרק אם א"י אינה מוחזקת מוכח הכי, 
משא"כ אם מוחזקת מאבותינו לא היה מוכח הכי מכך שכתוב 
ונתתי לך, ולפיכך ברכו מחיה המתים דהיינו שהוכח אז 

 שתחיית המתים מן התורה.
 ולמדרש פליאה החדש עם ביאור חידוד ופלפ

 לט(-)אותיות לב
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