
 אכילת אפיקומן על השובע

כל דכפין ייתי ויכול כל דצריך ייתי ויפסח השתא הכא 
נראה לבאר מה  לשנה הבאה בארעא דישאל כו' )הגדש"פ(

שפותח בכל דכפין וכל דצריך ומסיים בהשתא הכא, ע"פ מאי 
דאיתא בפסחים שקרבן פסח אינו נאכל אלא על השובע משום 

לתיאבון חישינן שמא  דכתיב ועצם לא תשברו בו ואם יאכל
ישבור בו עצם, מקשה הגמ' התינח בזמן שבית המקדש קיים, 
אבל כעת שאינו קיים ואוכלים אפיקומן במקום הק"פ מדוע 
נאכל האפיקומן רק על השובע, הרי אין חשש שישבר בו עצם, 
מתרצת הגמ' במהרה יבנה המקדש ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו 

אף עכשיו נאכל ג"כ הפסח אפיקומן במקום הפסח לתיאבון 
 לתיאבון, לכן אף האפיקומן אינו נאכל אלא על השובע.

ולפי"ז נבוא להבין היטב את השייכות בין שני אמירות אלו, 
שתחילה אומר בעל ההגדה "כל דכפין ייתי ויכול" והיינו שכל מי 
שרעב יאכל תחילה בכדי להיות שבע, ואח"כ אחר ששבע "כל 

נו שיאכל האפיקומן זכר לפסח, וזה דצריךייתי ויפסח" דהיי
יעשה רק אחר ששבע מטעם שלא ישברו בו עצם, אומנם יקשה 
דהתינח בזמן שבית המקדש קיים אבל בזמן שאינו קיים שלא 
אוכלים ק"פ אלא רק אפיקומן זכר לק"פ תו אין חשש שמא 
ישבור בו עצם, ומדוע נאכל על השובע, לזה ממשיך בעל ההגדה 

שאין ק"פ אלא אפיקומן, אבל "לשנה  שאה"נ "השתא הכא"
הבאה בני חורין" דהיינו שבשנה הבאה יהיה בית המקדש קיים 
ויהיה ק"פ, ובכדי שלא יאמרו אשתקד מי לא אכלנו כו' לתיאבון 

 לכן אף השתא הכא צריך לאכול את האפיקומן על השובע.
 דברי יהונתן להגש"פ

מה יהיה על כל דצריך כשיהיה קרבן פסח שאינו 
 כל אלא למנויונא

אין לפרש דקאי גבי קרבן  כל דצריך ייתי ויפסח )הגדש"פ(
פסח דכל דצריך יבוא לאכול בו, שהרי אין הפסח נאכל אלא 
למנויו, אלא ע"כ דמיירי בזמן הזה ומיירי במי שצריך לאכילה 
ושתיה בליל פסח דיבוא ויפסח, והכי מדוייק בלשון בעל ההגדה 

שנה אפשר להזמין את העניים שנאמר "השתא הכא" והיינו דה
לאכול, אלא שאכן קשה מה יעשו עניים בזמן שיבנה בית 
המקדש ויהיה קרבן פסח אשר אינו נאכל אלא למנויו, לזה אמר 

"לשנה הבאה בני חורין", והיינו שכולן יהיו עשירים ולא יצטרכו 
 לכך שאחרים יזמינום.

 טעמא דקרא

 מתי עתידין ישראל ליגאל

הבאה בארעא דישראל השתא עבדי  השתא הכא לשנה
יש להבין מדוע כפל בעל ההגדה  לשנה הבאה בני חורין

 בדיבורו השתא הכא והשתא עבדי.
ונראה לפרש ע"פ מה דנחלקו בגמ' ר' יהושע ור' אליעזר, ר' 
יהושע סובר בניסן עתידין ליגאל ור' אלעזר סובר בתשרי עתידין 

אלו ישראל ליגאל, והנה ידוע ששישה חודשים קודם שנג
ממצרים פסק השיעבוד, ומסתמא כמו שהיה במצרים יהיה 
לעתיד לבוא ששישה חודשים קודם לגאולה יתבטל השיעבוד 

 מלכויות.
ולפי"ז יבואר שפיר הטעם שכפל בעל ההגדה בלשונו בכדי לצאת 
ידי שיטת ר' יהושע וידי שיטת ר' אליעזר, תחילה נקיט אליבא 

ל ומשו"ה אמר השתא הכא דר' יהושע שבניסן עתידין ליגא
לשנה הבאה בארעא דישראל, דהיינו שהשיעבוד יפסוק בתשרי 
הבא שהוא שישה חודשים קודם ניסן שאז תהיה הגאולה 
השלימה ואז נהיה בארעא דישראל, ואח"כ נקיט אליבא דר"א 
שבתשרי עתידה להיות הגאולה השלימה, וא"כ תחילת הגאולה 

בניסן הבא, ולזה אמרינן  תהיה ששה חודשים קודם לכן דהיינו
השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין משום שבניסן הבא עדיין לא 
תהיה הגאולה השלימה שיהיו בארצם, אלא רק תהיה תחילת 

 הגאולה שיהיו בני חורין.
 חנוכת התורה

 כיצד נכנס הקב"ה למצרים

עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' אלוקינו משם ביד 
והלשון תמוה  וציא הקב"ה וכו' )הגדש"פ(חזקה ואילו לא ה

מדוע חזור ואומר ואילו לא הוציא הרי פשוט שאם הקב"ה לא 
 היה מוציא לא היו יוצאים

ונראה לפרש שמה שממשיך בעל ההגדה לומר ואילו לא הוציא 
כו' קאי ליישב קו' אחריתי וכדלהלן הקשה תוס' בב"מ כיצד 

ואיך היה רשאי החיה אלישע את בן השומנית הרי היה כהן 
 להיטמא ותי' תוס' שהיה זה פיקוח נפש ולכך היה מותר
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והנה בגמ' סנהדרין )לט( איתא שאל האי מין אלוקיכם כהן כי 
קבר למשה במאי טביל עיי"ש והנה מאחר והקב"ה כהן קשה 

 כיצד נכנס למצרים שהיתה מלאה גילולים וע"ז
ומאה ואם וי"ל ע"פ דברי תוס' שהרי הגיעו ישראל למ"ט שערי ט

לא היו יוצאים באותו הזמן היו מגעים לשער הנ' ולא היו יוצאים 
 שיצאו דאם לא עכשיו לעולם נמצא א"כ דהוא פיקו"נ לישראל

אימתי ופיקו"נ שאני דכתבתוס' גבי אלישע ושפיר יכל הקב"ה 
 להיכנס ולהוציאם

ועפי"ז יש לפרש היטב דברי בעל ההגדה דה"פ "עבדים היינו כו' 
ה' אלוקינו" כלומר שהוציאנו הקב"ה בעצמו וקשה כיצד  ויוציאנו

נכנס עצמו להוציאנו והא כהן הוא וכיצד נכנס למצרים הטמאה 
לכך ממשיך בעל ההגדה "ואילו לא הוציא כו' עדיין אנחנו ובנינו 
ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים" שהיו מגיעים 

קוח נפש ויכל ישראל לנ' שערי טומאה וא"כ הרי שהיה זה פי
 הקב"ה להיכנס להצילנו

 דברי יהונתן

 הטעם שהפריד משה את הבנים מהבנות בדיבורו

באחד מהנסיונות של  עבדים היינו לפרעה במצרים )הגדש"פ(
משה להוציא את בני ישראל ממצרים נאמר ויאמר משה בנערינו 

 ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותינו נלך כי חג ה' לנו )שמות י ט(.
הבין מדוע חילק משה בין בנערינו ובזקניננו נלך לבין בבנינו ויש ל

ובבנותינו נלך, היה לו לומר בבת אחת בנערינו ובזקנינו בבנינו 
 ובבנותינו נלך.

ויש לפרש ע"פ מאי דאיתא בב"ח )אהע"ז סי' ס"ב סקי"ב( שאין 
לומר ברכת שהשמחה במעונו היכן שיש תערובת גברים 

רה שכינתו שם וממילא לא שייך ונשים,מפני שאין הקב"ה מש
לומר במעונו,ולפי"זי"ל שזו היתה כוונת משה לפרעה שאכן נלך 
כולם בנערינו ובזקננינו, אך החלוקה תהיה שנלך בנפרד בבנינו 
ובבנותינו, והטעם משום שחג ה' לנו ואין שכינה שורה במקום 
התערובת, ולזה הפריד משה ב' פעמים נלך, ועל כך השיבו פרעה 

שאין שכינה שורה במקום התערובת הרי שלא ילכו הנשים  דא"כ
 כלל אלא לכו נא הגברים כו' ועבדו את ה'.

 קרן לדוד

 השבח של יציא"מ על שניצלו משיעבוד הנפש

אמר ראב"ע כו' ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות 
וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא 

ויש לתמוה אחר שמביא דרשתן  לימות המשיח )הגדש"פ(
זומא שצריך לספר יציא"מ אף בלילות מדוע מביא דרשת חכמים 

 שחולקים ומפרשים שקאי גבי ימות המשיח
ונראה לפרש שאדרבא אי"ז סותר אלא משלים זה את זה שהנה 
יש להקשות מדוע צריך לזכור יציאת מצרים בלילות הרי השבח 

ירות והרי עבד הוא עבד הוא שהיינו עבדים והוציאנו הקב"ה לח
רק ביום ולא בלילה ואף מה שמצינו ששייך עבד בלילה כשרבו 
מוסר לו שפחה כנענית לא היה במצרים שאדרבא במצרים בטלו 
אותם מפו"ר והיו בנ"י מחבאים התינוקות במדבר נמצא שהיו 
עבדים רק ביום ולא בלילה ומדוע א"כ צריך לספר יציאת מצרים 

 בלילות
קשה שהשבח ביציאת מצרים אי"ז רק מה שהגוף אמת אי"ז וב

יצאו לחירות אלא מה שהנפש יצאה לחירות וזה שייך אף בלילות 
 שאף בלילות היתה הנפש משועבדת במצרים

ודבר זה יש להוכיח מדברי חכמים שיזכירו יציא"מ לימות 
המשיח ואם ההודאה היא רק על שניצלו משיעבוד הגוף לא היו 

משיח ע"כ דקאי על שיעבוד הנפש ועל כך מזכירים זאת לימות ה
 יש להודות אף לימות המשיח

ועתה אתי שפיר שהובאו דברי חכמים על בן זומא שהוקשה על 
דרשת בן זומא מדוע אף בלילות יש לשבח והא בלילות לא היו 
עבדים ועל כך מביא בעל ההגדה דברי חכמים שמוכח מהם 

 יך אף בלילותשהשבח הוא על שניצלו משיעבוד הנפש וזה שי
 הגדש"פ )דברי שאול(

 בן כמה היה ראב"ע כשנתמנה

 אמר ראב"ע הרי אני כבן שבעים שנה וגו' )הגדש"פ(
איתא בגמ' ברכות )כח.( שהיה רק בן י"ח ומכיון שנתמנה נעשה 
לו נס ונתחוור כבן שבעים וברמ' בפיה"מ )סופ"ק( הסביר 

 שנתחוור מחמת עוצם עיונו ודאגתו על התורה וקיומה
ברם הקשה תוס' בשבת )נד: ד"ה הוה( הקשו שאם היה רק בן י"ח 
נמצא שהיה אחר החורבן ואיך עישר בהמותיו הרי כבר בטל 
מעשר בהמה )עיי"ש החשבון( ונדחק תוס' לתרץ שהיה זה 

 מעשר למלך עיי"ש
ולולי דמיסתפינא היה נראה לפרש ובהקדם בתהילים נאמר ימי 

ויש לתמוה כיצד אמר משה רבינו שנותינו בהם שבעים שנה )צ י( 
זאת הרי ימי חייו היו ק"כ ולא רק שבעים ויש לפרש שאכן הכונה 
לק"כ שנים וה"פ דאיתא גמ' חגיגה )יד.( אין ממנים פרנס על 
הציבור אלא מבן חמישים שנה והטעם משום שרק בן עשר 
למשנה ואין אדם עומד על דעת רבו עד מ' שנה הרי שרק בן 

נות נמצא שנתכוון משה לע' שנה חוץ חמישים ראוי למ
 מהחמישים שנמנו בזה הרי יחדיו ק"כ

ומעתה י"ל שאף אצל ראב"ע מיירי הכי שהיה בן חמישים שרק 
אז ראוי למנותו וחמישים שנה אלו אי"צ למנותם דפשיטא שעבר 
גיל זה שלפני כן לא ראוי למנותו פרנס על הציבור ועל זה אמרי' 

יל נ' כלומר שהיה בן ס"ח שנים שהיה ראב"ע בן י"ח אחר ג
כשנתמנה ולזה אמר הרי אני כבן שבעים ולא אמר בן שבעים 

 שלא היה בן שבעים כי אם בן ס"ח
וא"כ יש ליישב היטב כיצד עישר בהמותיו שאם אכן היה בן ס"ח 

 כן היה בזמן שבית המקדש קיים ונהג דין מעשר בהמה
א היה צעיר אך קשה דלפי"ז מדוע הוצרך לנס שנתחוור והא ל

וי"ל שעדיין לא היה חוור מספיק והיה זה גנאי לו שיחשב שלא 
היו כל ימיו בעיוניות ודאגה על התורה וקיומה ולכך לא נתחוור 

 ולכך נעשה לו נס שנתחוור כדרך כל החכמים
 דרשות חת"ס )ח"ב
 לפסח תקצ"א דף
 רע"ג ע"ג ד"ה אמר
 ובהגהת שער יוסף שם(

לל והדימוי בין חכם במה הוציא הרשע עצמו מן הכ
 לאור ורשע לחושך

חכם מה הוא אומר כו' אשר צוה ה' אלוקינו אתכם כו' 
רשע מה הוא אומר כו' ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר 

ויש להקשות מה ההבדל בין שאלת  בעיקר וגו' )הגדש"פ(
החכם לשאלת הרשע הרי שניהם שואלים מה העדות והחוקים 

 לל שאמר אתכםואף החכם הוציא עצמו מן הכ
ונראה שיש להגיה אות אחת ולגרוס ולפי שהוציא את עצמו מן 
הכלל "ו"כפר בעיקר כלומר שהחיסרון הוא שע"י שהוציא עצמו 

 מן הכלל כפר בעיקר וכך הוא פירוש הענין
שלמה המלך ע"ה אמר בקהלת "וראיתי אני שיש יתרון לחכמה 

נראה שהנה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך" ופירוש הפסוק 
בבריאת העולם נאמר "ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא 
לילה" הרי שגבי האור מופיע שמו של הקב"ה שנאמר "ויקרא 
אלוקים לאור יום ואילו גבי החושך לא מופיע שמו שנאמר רק 
"ולחושך קרא לילה" הרי שלאור יש יתרון מהחושך שהקב"ה 

 קרא שמו עליו



זאת שהחכם בשאלתו אפילו  ואף אצל החכם והרשע מצינו
ששואל לשון אתכם והוציא עצמו מזכיר הוא "ה' אלוקינו" 
בשאלנו משא"כ הרשע שואל רק מה העבודה הזאת לכם ולא 

 מזכיר שמו של הקב"ה
ולפי"ז מובנים היטב דברי שלמה המלך "שיש יתרון לחכמה מן 
הסכלות" כלומר שיש מעלה יתירה בשאלת החכם משאלת 

האור מן החושך" כמו היתרון שיש באור שנאמר הרשע "כיתרון 
בו אלוקים מהחושך שלא נאמר בו אלוקים והיינו שבשאלת 
החכם מזכיר שמו שלה קב"ה ובשאלת הרשע לא מזכיר שמו של 

 הקב"ה
ולפי"ז כך פי' בעל ההגדה שמה שהוציא עצמו מן הכלל אינו 
במה ששאל לשון "לכם" שזה אף החכם עשה ששאל לשון 

לא מה שהוציא עצמו היינו שלא הזכיר שמו של "אתכם" א
 הקב"ה כמו החכם ובזה הוציא עצמו מן הכלל

 קול אליהו

 כיצד ביקש לבן לעקור את הכל

שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש לעקור את הכל 
 ויש להבין היכן ביקש לבן לעקור את הכל )הגדש"פ(

רצה לבן ונראה לפרש שהנה כשאליעזר הלך לחפש אשה ליצחק 
להורגו וכתבו המפרשים הטעם שרצה להורגו ע"פ דברי הגמ' 
בגיטין )סד.( אמר ר' יצחק האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה 

ומת השליח אסור בכל נשים שבעולם חזקה שליח עושה סתם 
שליחותו וחיישינן על כל אשה אחרת שיקדש שהיא קרובה של 
האשה שקידש השליח ולבן ידע זאת וחישב בליבו להרוג את 
אליעזר השליח וכך יצחק יהיה אסור בכל נשים שבעולם ולא 
יוכל להינשא וכך אחר שימות יצחק בלא בנים הוא לבן ירש כל 
רכושו שהיה בן דודו כך כתבו המפרשים שלכן רצה לבן להרוג 

 את אליעזר
ועפי"ז יש לפרש היטב שבקש לבן לעקור את הכל שפרעה רצה 
להרוג רק את הזכרים ואילו לבן ביקש במחשבתו לעקור את הכל 
שלא יוכל ליצחק לישא אשה וא"כ לא יהיו כלל בני ישראל שלא 

 עם ישראל יוכל יצחק להמשיך את השולשלת של
 שמעתי

 כיצד ע"י לבן נגרם שירד יעקב מצרימה

 ארמי אובד אבי וירד מצרימה )הגדש"פ(
יש לפרש ע"ד דרוש,דאיתא בגמ' מגילה )יז.( שעל הי"ד שנים 
שהיה יעקב בבית שם ועבר לא נענש מפני שגדול ת"ת יותר 
מכיבוד אב ואם, אלא נענש רק על הכ"ב שנים שהיה בבית לבן, 

ש"א בחי' אגדות )שם טז: ד"ה גדול( מדוע נענש על והקשה המהר
כל הכ"ב שנים שהיה בבית לבן, הא על י"ד מתוכם הלך בציווי 
אביו ואמו וא"כ קיים בכך כאו"א,ותי' המהרש"א שהו' שנים 
הנוספות שהיה שם שלא ברצונם גילגלו עליו עונש על הכל, 

 ולפיכך נענש על כל הכ"ב שנים.
היה משקר על יעקב לא היה יעקב צריך והנה אם לבן הארמי לא 

להישאר שם את הו' שנים הנוספות, ואם לא היה יעקב נשאר הו' 
שנים הרי שלא היה נענש יעקב בכך שיוסף נמכר למצרים, שהרי 
זה היה עונשו שיוסף לא היה עמו, ואם יוסף לא היה נמכר 

 למצרים אף יעקב לא היה צריך לירד מצרימה.
מי אובד אבי וירד מצרימה, דהיינו וזהו ביאור המאמר אר

שאילולא לבן הארמי ששיקר על יעקב לא היה יעקב צריך לרדת 
מצרימה, אך מאחר שלבן שיקר הוצרך יעקב לרדת מצרימה שהו' 
שנים שהתעכב אצל לבן גלגלו עליו את העונש, ומכך נתגלגל 

 שירד יעקב מצרימה.
 מהר"ם בנעט על חג הפסח

ול הפסח למה שלא נכנס הקשר בין איסור נכרי לאכ
 משה לא"י

פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים על 
הנה גבי קרבן פסח נאמר "כל בן נכר  שום מה )מתוך הגדש"פ(

לא יאכל בו" ואיתא בילקוט כל בן נכר לא יאכל בו הדא הוא 
 דכתיב לב יודע מרת נפשו ותמוה מה קשר בין זל"ז

דרש ולב יודע מרת נפשו זה משה ונראה לפרש ובהקדם איתא במ
שהיה יודע שלא יכנס לארץ ישראל עולה עפי"זדה"פ כל בן נכר 
לא יאכל בו וע"ז נאמר לב יודע מרת נפשו זה משה שידע שלא 
יכנס לא"י וה"פדמקראדכל בן נכר לא יאכל בו ידע משה שלא 

 יכנס לא"י
מאי וביאור הענין הינו כדלהלן איתא בגמ' פסחים )ג:( מעשה באר

שאכל קרבן פסח וחייבו ר' יהודה בן בתירא מיתה שהרי נאמר כל 
בן נכר לא יאכל בו ואזהרתו זו היא מיתתו והקשה הצל"ח מדוע 
א"כ לא נכלל דין זה במצוות בן נח שאסור בקרבן פסח ותי' שבז' 
מצוות נצטוו רק דברים הנוהגים תמיד ואילו דין זה שאוסרים 

קיים ולכך לא  מן שבית המקדשבקו"פ אינו נוהג תמיד רק בז
 נצטוו על כך

והנה ידוע שאם משה רבינו היה נכנס לא"י בית המקדש לא היה 
נחרב והרי אם לא היה נחרב בית המקדש הרי שתמיד היה נוהג 
קו"פ והיו בני נח מוזהרים על כך כדברי הצל"ח שמוזהרים על 

 מצוות תמידיות
אכל בו ידע משה ועתה יש לבאר היטב דמקרא דכל בן נכר לא י

שלא יכנס לא"י שהוקשה לו אמאי לא נאמר ציווי זה לב"נ וי"ל 
מפני שאין קו"פ נוהג תמיד ממילא אמר משה אם אי"ז מצוה 
תמידית ע"כ שיחרב בית המקדש ואם יחרב בית המקדש ע"כ 

 שאיני נכנס לא"י שאם אכנס לא יחרב בית המקדש
כל בו הדא הוא ומדוקדק היטב דברי הילקוט כל בן נכר לא יא

דכתיב לב יודע מרת נפשו שממקרא זה ידע משה שלא יכנס 
 לארץ ישראל

 מאיר עיני חכמים
 דרוש ב' לשבת –)תנינא עה"ת

 הגדול סוף אות ב'(

 ביאור קו' הפייטן אחד מי יודע

אחד מי יודע כו' אחד אלוקינו בשמים ובארץ )מתוך 
ע"פ דברי ונראה לפרש נפלא קו' הפייטן אחד מי יודע  הפיוט(

 רש"י
בתורה נאמר "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" ופרש"י מדוע נאמר 

 יום אחד ולא יום ראשון אלא להורות שהקב"ה הוא יחיד בעולמו
ולפי"ז כך הפי' אף כאן שמקשה הפייטן "אחד מי יודע" כלומר 
מי יודע הטעם שנקרא הקב"ה אחד ולא נקרא ראשון ועל כך 

אלוקינו בשמים ובארץ" כלומר מתרץ "אחד אני יודע אחד 
שדוקא נאמר אחד ולא ראשון שאחד בא להורות שהקב"ה הוא 

 היחיד בשמים ובארץ
 דברי יהונתן

 מהארץ מוכח שאחד אלוקינו בשמים

אחד מי יודע אחד אני יודע אחד אלוקינו שבשמים ובארץ 
ותמוה הלשון שחוזר ג' פעמים מילת אחד שיכל  )מתוך הפיוט(
 דע אני יודע אלוקינו שבשמים ובארץלומר אחד מי יו

ונראה לפרש ע"פ דברי הגמ' בסנהדרין )לז.( לפיכך נברא האדם 
יחידי שלא יאמרו הצדוקים הרבה רשויות בשמים וכל אחד ברא 

 את שלו
ולפי"ז כך הפירוש "אחד מי יודע" כלומר מהיכן יודעים אנו 

ה שהקב"ה יחידי ועל כך התשובה "אחד אני יודע" ר"ל שההוכח
היא מהאדם עצמו כלומר מכך שאחד אני ר"ל שנבראתי אחד 
מכך "יודע" אני ש"אחד אלוקינו בשמים ובארץ" כלומר שרשות 

ואפשר להוסיף בזה דקדוק "אחד אלוקינו  –אחת בשמים )א.ה. 
שבשמים ובארץ" כלומר מהיכן מוכח שאחד אלוקינו בשמים 

 מכך שאף בארץ נברא האדם יחידי כדברי הגמ'(
 גדש"פ שםע"פ ה

 פי' שם ישראל
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 שביעי של פסח
כיצד מאחר שהתורה נדרשת בכלל ופרט למד הים 

 להיבקע

איתא במדרש )פליאה( כשבאו ישראל  ויבקעו המים )יד כא(
אל הים לא רצה הים להיבקע מפניהם, עד שראה ברייתא דר' 

 ישמעאל. ותמוה.
ונראה ליישב ובהקדם דאיתא ברייתא דר' ישמעאל בי"ג מדות 
התורה נדרשת, ויש להבין מדוע דוקא ר' ישמעאל אמר ברייתא 
זו. ונראה לפרש שהנה הגמ' ביומא מסיקה שאסור לקרוא על שם 
אדם רשע, והקשה תוס' היאך א"כ נקרא ר' ישמעאל בשמו זה, 
והא ישמעאל היה רשע, ותירץ תוס' דע"ככמ"ד שישמעאל עשה 

 תשובה. 
גם חדשים שתשובה מועלת והנה כבר האריכו כל רבותינו ישנים ו

כמו שמודה בקנס פטור, שכך גם המודה בחטאיו נפטר מהם 
ומעונשם, נמצא לפי"ז שאם מודה בקנס היה חייב לא היה אדם 
 יכול לעשות תשובה, שאף אחר שהיה מודה על חטאיו היה חייב.

ואיתא בגמ' ב"ק )סד:( שקלא וטריא האם התורה נדרשת בכלל 
ומסיקה הגמ' דמ"דדדורש את התורה ופרט או בריבוי ומיעוט 

בכלל ופרט לומד מקרא דהמצא תמצא דמודה בקנס פטור, 
משא"כ מ"ד שדורש את התורה בריבוי ומיעוט סובר שמודה 

 בקנס חייב.
ומעתה י"ל שפיר דדוקא ר' ישמעאל דורש את התורה בי"ג 
מידות, שהרי הוא דורש במידותיו כלל ופרט ולא ריבוי ומיעוט, 

א דוקא הוא בכך מפני שמכך שנקרא בשם ישמעאל ומוכרח הו
ע"כ כמ"ש תוס' שעשה ישמעאל תשובה, ומדנתקבלה תשובתו 
ע"כ שמודה בקנס פטור, וא"כ מוכרח הוא לדרוש את התורה 
בכלל והפרט מפני שרק לדרשה זו מודה בקנס פטור, משא"כ אם 
התורה נדרשת בריבוי ומיעוט אזי מודה בקנס חייב, וא"כ לא יכל 

שמעאל לעשות תשובה, וא"כ לא יכל ר' ישמעאל להיקראות י
 בשמו.

עוד יש להקדים מה שהאריכו המפרשים דמדמהני תשובה מוכח 
דאחרון משובח מראשון ולעולם תפוס לשון אחרון, שהרי 
המעשה הראשון הוא החטא והמעשה השני הוא התשובה, 
ומדמועילה התשובה על החטא ע"כ שגדול כח האחרון מן 

ן, שאם כח הראשון עדיף מהשני לא היתה עדיפה הראשו
 התשובה על העבירה.

והנה ידוע שטענתו של הים כשלא רצה להיבקע הייתה שקודם 
אני לכם למעשה בראשית, שנבראתי ביום השני ואתם ביום 
השישי, ולפי מה שמוכח ממצות תשובה שמעשה אחרון עדיף 

דם, ממעשה ראשון הרי שנסתרת טענתו של הים שנברא קו
 שאדרבא הנברא אחרון חשוב יותר מן הראשון.

ומעתה יתבאר היטב המדרש מה ראה הים ראה ברייתא דר' 
ישמעאל, שהרי קשה כיצד נקרא בשם זה, אלא ע"כ שעשה 
ישמעאל תשובה, ומכך שנתקבלה תשובתו ע"כ שמודה בקנס 
פטור, וע"כ א"כ דדרשינן כלל ופרט ולפיכך מועילה תשובה, 

חרון עדיף מן הראשון, ובזה נסתתמה טענתו וא"כ מוכח  שא
שנברא קודם שאדרבא ישראל שנבראו אחריו עדיפים ממנו, 

 ולכך נבקע הים.
 ז(-)נחלת יעקב אותיות ו נחלת יעקב ואבני שוהם

 מדוע לא מתו המצרים עד לאחר ביזת הים

איתא במכילתא וכי מתים היו, אלא  מת על שפת הים )יד ל(
בואר שהמצרים לא מתו לגמרי עד אשר מתים ולא מתים כו'. מ

 ראו שבזזו ישראל ביזת הים.

 ונראה בטעם הדבר שהרי מבואר בגמ' )ברכות ט:( שביזת הים 
היתה בשכר השיעבוד, נמצא שהמצרים היו בעלי חוב לישראל 
שהיו חייבים לישראל שכר השיעבוד. והנה קיי"ל בגמ' קידושין 

קיי"ל עוד בגמ' ב"ק )יד:( )יח.( שגוי יורש את אביו דבר תורה.ו
דמטלטלי לא משתעבדימדאו' ואינן נגבין מן היורשין, היינו 
שאם אדם הוריש לבניו מטלטלין והיו לאותו אדם בע"ח אינן 
גוביןהמטלטלין מן היורשין. נמצא לפי"ז שאם היו מתים מצרים 
קודם שבני ישראל לקחו ביזת הים, לא היו יכולים ישראל לקחת, 

ניהם של המצרים יורשים שהרי גוי יורש את אביו מפני שהיו ב
 ד"ת, ומטלטלי דיתמי לבע"ח לא משתעבדי.

אלא דאיתא בגמ' כתובות )פד:( שאם תפס בע"ח מטלטלין 
מחיים לא מפקינן מיניה,ולפי"ז שפיר שהיו צריכין המצרים 
לחיות עד שתפסו ישראל נכסיהם, ולאחר שתפסו בחייהם לא 

 ם אע"פ שיורשים אותם.יכולים בניהם להוציא מה
 פנים יפות

מהיכן מוכח שראתה שפחה על הים מה שלא ראה 
 יחזקאל בן בוזי בנבואה

איתא בגמ' ראתה שפחה על הים מה  זה אלי ואנוהו )טו ב(
שלא ראה יחזקאל בן בוזי בנבואה דכתיב זה אלי ואנוהו. וקשה 

 מנלןלמימר הכי מהפסוק הנ"ל.
י'ן ע"פ דברי המשנה במס' ושמעתי לבאר משמיה דהגר"חוולאז

ביכורים )פ"א( הגר מביא ביכורים ואינו קורא שאין יכול לומר 
לאבותינו, כמו כן עבד ושפחה פטורים מקריאה שאינם יכולים 
לומר לאבותינו, והנה בקרא כתיב זה אלי ואנוהו אלוקי אבי 
וארוממנהו, וקשה מדוע בתחילה נאמר זה אלי בלא להזכיר אבי, 

בתחילה אמרו השפחות ולכן לא יכלו לומר אלוקי אלא מוכרח ש
אבי כמו בביכורים, ורק בסוף שאמרו כל ישראל אמרו אלוקי 
אבי, ומאחר שמוכח שבתחילה אמרו השפחות בע"כ שאף 
השפחות ראו, ומכאן שראתה שפחה על הים מה שלא ראה 

 יחזקאל בן בוזי.
 פנינים יקרים

 בזכות מי נבקע הים לישראל

וירא ישראל כו' אז ישיר משה ובני ישראל ויושע ה' כו' 
נראה לפרש סדר הפסוקים בטוב טעם, דאיתא  טז א(–)טו ל 

במדרש חד אמר בזכות אברהם נבקעו המים, שנאמר כאן 
"ויבקעו המים" וכתיב "ויבקע עצי עולה", וחד אמר בזכות 
האמונה נבקע הים. ונראה ב' נפק"מ בין השיטות: א. אם נבקע 

לא בזכותם לא היו רואים במפלת מצרים, שמצינו בזכות אברהם ו
אצל לוט שמכיון שלא ניצל בזכות עצמו אלא בזכות אברהם 
נאמר לו אל תביט אחריך, משא"כ אם נבקע הים בזכות עצמם 
יכלו לראות במפלת מצרים, ב. עוד נפק"מ שאם נבקע בזכות 
אברהם לא היו יכולים לומר שירה, דאיתא בגמ' שראוי היה 

לומר שירה אלא שלא אמר משום שלא נענה בזכותו  חזקיהו
אלא בזכות דוד, הרי שמי שנענה לא בזכות עצמו לא אומר 

 שירה, משא"כ אם נבקע הים בזכותם יכלו לומר שירה.
מעתה נבוא להבנת הפסוקים כהמ"ד השני וה"פ, "ויושע ה' וגו'" 
כלומר שה' הושיעם שנבקע להם הים, ועל כך נאמר "וירא 

ת מצרים" ר"ל שראו ישראל במפלתן של המצרים, ישראל א
ומכך שראו מוכרח שלא נעשה הנס בזכות אברהם אלא בזכותם, 
ומאחר ונעשה הנס בזכותם ממשיך קרא "אז ישיר משה ובני 
ישראל", ר"ל שיכלו לומר שירה מפני שהנס נעשה בזכותם ולא 

 מדרש יהונתן                                                                                בזכות אברהם.
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 ת.נ.צ.ב.ה.

 


