
 

מהיכן מוכח שעשה ישמעאל תשובה וכיצד עי"ז 
 נקרע הים

איתא במדרש  הים ראה וינוס )תהילים קיד ד()הגדש"פ(
 פליאה מה ראה, ברייתא דר' ישמעאל ראה, והוא פלא.

ובכדי לפרש זאת יש להקדים מה דאיתא בשם ר' יהונתן 
.ה. אני ראיתיו בשם בעל חנוכת התורה(, שהנה נאמר אייבשיץ )א

בברייתא ר' ישמעאל אומר בי"ג מדות התורה נדרשת ואחד מהם 
הוא כלל פרט וכלל, והקשה על כך ג' קושיות, א. מאחר שאין מי 
שחולק על ר' ישמעאל מדוע כתיב ר"י אומר ולא אמר ר' 

ד נקרא ישמעאל כבשאר ברייתות שאין עליהן חולק, ב. עו"ק כיצ
תנא על שם אדם רשע, שהרי ישמעאל בן אברהם רשע היה, ג. 
עו"ק כיצד התורה נדרשת בכלל פרט וכלל, והא מאחר שאין 
מוקדם ומאוחר בתורה דילמא זהו כלל כלל ופרט או פרט כלל 

 וכלל.
ותי' שג' הקושיות מיושבות אחת בחברתה, והוא ע"פ מה שכתב 

רש וז"ל, ויקברו אותו רש"י בסוף פ' חיי שרה )פס' ט( מהמד
יצחק וישמעאל מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק 
לפניו, והיא שיבה טובה שנאמר באברהם שעשה ישמעאל 
תשובה ע"כ. ויש להקשות כיצד למדים שעשה ישמעאל תשובה 
מכך שכתבתו תורה קודם יצחק, דילמא לא עשה תשובה ומה 

אוחר בתורה, וצ"ל שהקדימתו תורה הוא משום שאין מוקדם ומ
בע"כ שבאותו ענין לא אומרים אין מוקדם ומאוחר בתורה וא"כ 
מדהקדימתו תורה ע"כ שעשה תשובה, ועל פי זה מיושבות ג' 
הקו' דכך הוא סדר הדברים בברייתא: דאחר שפותחים בשמו "ר' 
ישמעאל" יש להקשות כיצד קראו לו ר' ישמעאל והא אין 

שעשה ישמעאל תשובה ולכן קוראין ע"ש אדם רשע, אלא ע"כ 
נקרא ר' ישמעאל על שמו, ומהיכן ידעו שעשה תשובה, ע"כ 
שזה משום שדרשינן מדהקדים ישמעאל ליצחק, ומכך למדים 
אנו דע"כ שבחד ענינא יש מוקדם ומאוחר בתורה, ולכך ממשיכה 
הבריתא "אומר", ר"ל שעצם זה שקראו לו ר' ישמעאל זה הוא 

בתורה, דע"כ יש אף כלל ופרט וכלל האומר לנו שיש י"ג מידות 
משום דבחד ענינא יש מוקדם ומאוחר בתורה, וא"כ שפיר דלא 
כתיב אמר ר' ישמעאל אלא ר' ישמעאל אומר, דה"פ מדנקרא ר' 
ישמעאל הרי שזה אומר לנו שיש י"ג מידות בתורה  דבכללם 

 כלל ופרט וכלל, אלו תורף דבריו.
תא במדרש שאמר עוזא ולפי"ז נבוא להבנת המדרש ובהקדם דאי

שרו של ים הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז ומדוע בפניהם 
אקרע את הים ובפני המצרים לא אקרע, והקשו המפרשים מה 
טענת עוזא והלא ישראל עשו תשובה, וכדרשינן בקרא "משכו 
וקחו" שמשכו ידיהם מע"ז, וי"ל ששרו של ים סבר שיש 

"נ אינו יכול לעשות תשובה, לישראל קודם מתן תורה דין ב"נ, וב
וממילא לא הועילה להם תשובתם, אלא שאם אכן זו טענתו 
מדוע באמת נקרע לישראל וכיצד הועילה להם תשובתם, על כך 
אתי ליישב המדרש דראה ברייתא דר' ישמעאל, וכוונתו להך 

בה שעשה ישמעאל תשובה, הרי שאף ב"נ יכול  ברייתא שמוכח
לקה טענתו של עוזא שרו של ים וממילא נסת לעשות תשובה,

 והוכרח להיקרע לישראל מפני שנתקבלה תשובתם.
 אבן יחזקאל

 

 הק"ו שנשא הים מהירדן שמחמתו נקבע

איתא  ויט משה את ידו על הים וכו' ויבקעו המים )יד כא(
ראה.  במדרש הים ראה וינוס, מה ראה, בריתא דרבי ישמעאל

 והוא מדרש פליאה.
ונראה לפרש ובהקדם דאיתא בתהילים הים ראה וינוס הירדן יסוב 
לאחור, והלשון קשה מאוד שהרי הים ראה וינוס היינו לשון עבר 
ואילו הירדן יסוב לאחור היינו לשון עתיד, ולכאו' צריך היה 

 לכתוב שניהם בלשון עבר שהרי הירדן כבר נסוב לאחור.
הים כשבא להבקע ראה שהירדן יסוב לאחור, ונראה הביאור ש

דהיינו שראה שהירדן אמור להיבקע לפני יהושע, וממילא נשא 
הים ק"ו אם בפני יהושע תלמידו של משה עתיד הירדן ליבקע 
הרי ק"ו שבפני משה צריך אני ליבקע, ושפיר שינוי הלשון בין 
עתיד ועבר שאכן זה היה החשבון של הים שמשום שבעתיד 

 ירדן ליהושע לכן כעת נבקע הים למשה.יבקע ה
ולפי"ז שפיר מה שראה ברייתא דר' ישמעאל, שהרי ידועה 
הברייתא דר' ישמעאל שהתורה נדרשת בי"ג מידות ואחת מהן 
היא ק"ו, הרי שראה הים ברייתא דר' ישמעאל שיש לדון ק"ו 

 וממילא עשה ק"ו מיהושע ונבקע.
 קהלת יצחק

 מה ראה הים ונבקע

איתא במדרש פליאה מה ראה הים,  ם וגו' )יד כא(ויבקעו המי
ראה ברייתא דר' ישמעאל. ותמוה. עוד איתא מדרש פליאה מה 

 ראה הים, ראה רכוש מצרים. וזה נמי צ"ב.
ונראה לפרש ע"פ מה דאיתא במדרש רבה שנחלקו ר' ישמעאל 
ור' מאיר האם ב"נ חייב על הריגת עוברין או לא, ר' ישמעאל ס"ל 

ל העוברין ור"מ פוטר )וכן איתא בגמ' סנהדרין נז:(, שב"נ חייב ע
והנה המהרש"א בחי' אגדות כתב עה"פ היאורה תשליכון אמאי 
כתיב הכי ולא כתיב ביאור תשליכוהו, משום שב"נ מוזהר על 
שפיכות דמים לא רצה פרעה להורגם בידים, לכן נתחכם ואמר 

ת שיניחום על שפת היאור וכשהיאור יעלה היאור ישטוף א
הילדים לתוכו והו"ל שהילדים נהרגו מאליהם, והקשה בעל השם 
משמואל שהרי הרמב"ם )פ"ט מהל' מלכים( פסק שב"נ חייב גם 
על גרמא ומה הועיל מה שהניחם על שפת היאור, ותי' שהדין 
שב"נ חייב על הגרמא הוא רק למ"ד שב"נ חייב על העוברין, אבל 

מא, וכן מבואר למ"ד שפטור על העוברין פטור אף על הגר
 ברמב"ם ובכס"מ, כך תי' השם משמואל.

והנה גבי רכוש המצרים מצאנו שביקש הקב"ה מישראל בלשון 
בקשה שישאלו איש מאת רעהו, והיינו שישראל בתחילה לא רצו 

ישראל  לקחת עד שביקש הקב"ה שיקחו, וביאור הדבר שבתחילה
ים, לא רצו לקחת שחששו על הגזל שהרי לא עבדו ת' מאות שנ

עד שאמר להם משה שלא יחשב זה גזל שהרי כתוב רק ועבדום 
וענו אותם, והיינו שרק על כך ניתנה רשות לפרעה אבל לא ניתנה 
לו רשות להרוג הבנים ולהשליכם ליאור, וא"כ נמצא שתחת אשר 

 הרג פרעה בניהם בגרמא נטלו ישראל את רכוש המצרים.
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ועל דרך זה פירש בליקוטי מהר"ם שי"ק )פרשת שמות( את 
הפסוק ושאלה אשה וכו', ולא תחושו לגזל כי ושמתם שאלה 

ו ותמורתם אתם הנ"ל על בניכם ובנותיכם שנהרגו ונשחט
נוטלים, ועי"ז ונצלתם את מצרים, היינו מטענת מצרים גזלנים 

 יהיה להם התנצלות, ע"כ פירושו.
הרי עולה שמה שנטלו ישראל רכוש מצרים על אף שלא עבדו 
ארבע מאות שנה הוא כנגד מה שפרעה הרג בניהם ובנותיהם 

ולפי"ז אתי שפיר דברי המדרש פליאה הים ראה  של ישראל,
רכוש מצרים בידם וכמו שנתפרש ע"כ שהיה בידם משום 
שנהרגו בניהם ובנותיהם ע"י גרמא, וא"כ ע"כ שב"נ חייב על 
הגרמא שאל"כ לא היה חשוב שהרגו מצרים את בניהם ולא 
היה רכוש מצרים בידיהם, אלא ע"כ שב"נ חייב על הגרמא, 

ב על הגרמא ה"ה שחייב נמי על העוברין וא"כ שב"נ חיי
וכמבואר דזה תליא אהדדי, והיינו כברייתא דר' ישמעאל שב"נ 
חייב על העוברין ולכן נמי חוייבו מצרים על הגרמא, ושפיר 
רכוש מצרים בא להם בדין שנתחייבו על גרמא וחשיב שהרגו 
את הילדים, משא"כ אם היתה הלכה כר"מ שב"נ פטור על 

היה הדין שב"נ פטור נמי על הגרמא ולא היה  העוברין אזי
נחשב שהמצרים הרגו את הילדים, ותו לא היה הרכוש מגיע 
בדין לישראל ולא היה הקב"ה מבקש מישראל שיקחו את 

 הרכוש.
אבל השתא שראה הים הרכוש בידם וע"כ שאמר להם הקב"ה 
לקחת הרכוש משום שנתחייבו המצרים על הגרמא, ושפיר 

' ישמעאל שב"נ חייב על העוברין דתליא במה ראה ברייתא דר
 שב"נ חייב על הגרמא.

 כבוד שמים

 אחרי מות

כיצד נענשו נדב ואביהוא אף שהיו פחות מבני 
 עשרים
הנה בפרשת שמיני נשמע  בקרבתם לפני ה' וימותו )טז א(

שטעם מיתתם משום שהקריבו אש זרה, משא"כ כאן משמע 
שהתקרבו לקודש שמתו משום הקירבה לבד, דהיינו שמה 

 הקודשים גרם למותם, והרי זה סתירה.
ונראה ליישב ובהקדם שיש להקשות אמאי נענשו נדב 
ואביהוא, והרי מבואר בזוהר בפרשתינו שלא היו אפי' בני 
עשרים במותם, וקיי"ל שעד גיל עשרים אין בי"ד של מעלה 
מעניש, שכן כתבו הרמב"ם )בפיה"מ למס' סנהדרין פ"ז( ועוד 

 ם ואחרונים.ראשוני
ברם איתא בצל"ח למס' ברכות )לא.( גבי שמואל שהורה הלכה 
בפני רבו עלי והיה קטן, שאם הקטן חכים ויניק הרי שלפי רוב 
חכמתו ראוי לעונשו, ולכן היה צריך שמואל להיענש אע"פ 

 שהיה רק בן שנתיים משום שהיה יניק וחכים.
פ שהיו ולפי"ז יש לומר שפיר שמה שנענשו בידי שמים אע"

פחות מבני עשרים זה משום שלפי חכמתם מידת עונשם, 
ולהם לפי חכמתם הגיע עונש בידי שמים אע"פ שלא היו בני 

 עשרים.
ובזה נראה ליישב היטב מה שכתוב בקרבתם לפני ה' וימותו, 
דלא קאי על האיסור שאותו עשו ולכן מתו שהרי זה כתוב כבר 

אה התורה לכתוב בפר' שמיני שהקריבו אש זרה, אלא הכא ב
הטעם מדוע נענשו אע"פ שלא היו בני עשרים, ועל כך כתבה 

גדולה  התורה בקרבתם לפני ה', ר"ל שנתעלו כ"כ והיו בדרגה
מאוד שהיו קרובים לה', ולכך נענשו על שהקריבו אש זרה 

 אפי' שהיו פחות מבני עשרים.
 הדרש והעיון

 –הקשר בין מיתת נדב ואביהוא לקריעת ים סוף 
 מתקבלת טענת אונס האם

איתא במדרש בשעה  אחרי מות שני בני אהרן וגו' )טז א(
שמתו נדב ואביהוא אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה למה 

 קרעת את הים. ותימה מה השייכות בין הדברים.
 

ונראה לפרש דאיתא במדרש תנחומא )פר' תצוה( הטעם 
שמתו נדב ואביהוא משום שעשה אהרון את העגל, וכדאיתא 
ברש"י עה"פ ובאהרון התאנף ה' מאוד להשמידן )דברים ט כ( 
שפרש"י ואין השמדה אלא כו' כילוי בנים. וקשה אמאי נענש 
אהרון על חטא העגל והרי היה אנוס, וכדאיתא בגמ' סנהדרין 
)ז.( מה ראה אהרון, ראה חור זבוח לפניו שהרגהו מפני שלא 

תקיים עשה להם העגל, וחשש אהרון שיהרגו אף אותו וי
מקרא אם יהרג במקדש כהן או נביא ח"ו ואין לישראל תקנה, 
לפיכך עשה להם את העגל, ומאחר שהיה אהרון אנוס אמאי 
נענש בכילוי בנים, אלא ע"כ דטענת אונס אינה טענה ולכך 

 נענש אהרון.
והנה איתא בילקוט שמעוני )רמז הל"ד( בשעה שהלכו בנ"י 

"ה הללו עובדי ע"ז בתוך הים אמרה מידת הדין לפני הקב
והללו עובדי ע"ז, א"ל הקב"ה ישראל היו עושים מיראה 
ואנוסים הם ואילו מצרים עבדו ע"ז מאהבה, הרי מוכח 
שטענת אונס טענה היא שהרי מחמתה נקרע הים בפני בני 

 ישראל.
ובזה שפיר היטב דברי המדרש שבשעה שמתו נדב ואביהוא 

אנוס, והרי הוברר למלאכים שנענש אהרון אע"פ שהיה 
שטענת אונס אינה טענה, וממילא טענו לקב"ה מדוע קרעת 
את הים לבנ"י, הלא אינם יכולים לטעון עבדנו ע"ז באונס 

 שהרי אי"ז טענה.
 חתם סופר החדש
 )פר' בשלח(

 האם כהן גדול מותר בבוגרת

איתא בריש מס' יומא ר'  וכפר בעדו ובעד ביתו )טז ו(
ין לו, והקשה על כך יהודה אומר אף אשה אחרת מתקינ

האמרי אמת דהא איתא בגמ' יבמות )כט.( שכהן גדול לא ישא 
בוגרת אלא נערה, ונערה היינו פחות מבת עשרים, ואיתא 
בירושלמי )ביכורים פ"ב ה"א( שקודם עשרים שנה אין 
מענישין בבי"ד של מעלה, ובתשובות חכם צבי )סי' מ"ט( כתב 

צ כפרה, וא"כ קשה שאם אין מענישין בבי"ד של מעלה אי"
שהרי ר' יהודה נוקט שמתקינין לו אשה בכדי שיוכל לומר את 
הנוסח וכיפר על ביתו דהיינו אשתו, ומכיון שאם תמות אשתו 
לא יוכל לומר כך לכן מתקינין לו אשה, אומנם להנ"ל לא 
הרויח ר' יהודה מאומה, שהרי הנערה שהתקינו לו אינה 

, ועדיין לא יוכל הכהן צריכה כפרה שהרי היא פחות מבת כ'
 לומר ובעד ביתי.

ותירץ לו רבינו )המהר"ם שפירא מלובלין( שהנה הטעם 
שאסור לכהן גדול לישא בוגרת מבואר בגמ' )שם( משום 
דכתיב והוא אשה בבתוליה יקח, ואי הוי כתיב והוא אשה 
בתולה יקח הו"א שיכול לקחת אפי' אשה שאין לה כל בתולים 

יינו בוגרת שיש לה מקצת בתולים, אלא מקצת בתולים, דה
אבל השתא דכתיב בבתוליה משמע שיכול ליקח רק אשה 
שיש לה כל בתולים, ולזה יכול לישא רק נערה, אומנם שיטת 
ר' יהודה בגמ' )בכורות ג.( שמי שיש לו שותפות עם גוי 
בבהמה חייבת הבהמה בבכורה, משום דכתיב כל בכור ואי הוי 

וקא כשכל הבכור של ישראל, אבל כתיב בכור היה פירושו ד
השתא דכתיב כל בכור היינו אפי' מקצת בכור של ישראל, 
ולכן אף בשותפות עם גוי חייב בבכורה, נמצא לפי ר' יהודה 
שכשכתוב בכור היינו כל בכור שגם בבתולה אותו הדבר, 
שבתולה היינו כל בתולה כמו בכור, וא"כ מהא דכתיב בתוליה 

מקצת בתולים, וא"כ שאפי' מקצת ולא בתולה משמע אפי' 
בתולים אכן יכול לישא כהן גדול בוגרת, נמצא שלר"י כהן 
גדול יכול לישא בוגרת, ושפיר מעתה שר"י לשיטתו 
שמתקינין לו בוגרת, ובוגרת הרי צריכה כפרה, ושפיר שיכול 

 לומר בנוסח כפרתו ובעד ביתי.

 אמרי דעת

 הרבנית הצדקנית לע"נמוקדש  
 ע"ה ויקטוריה נעמה תב חנה מרת

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 מוקדש לע"נ 
זצ"ל  שמואל גריינמן "רב חיים שאול רבי
 ת.נ.צ.ב.ה. -פקידת שנתו  בשביעי של פסחש


