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פרשת בשלח תשע"ג
מתי שרו שירה?
שמות פרק טו

ירה ַליקֹוָק ִי ָגאֹה ָה סס
ֹאמר ֵלאמֹר  ִ ָ
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וְ ר ְֹכב" ָר ָמה ַבָ) :$ב( ָע ִי וְ ִז ְמ ָרת יָ' וַיְ ִהי ִלי ִלי ָ
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יְ
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ַפ ִ י ִ
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ֵ
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ז ָקנִ ָ
בנֵי יִ ְ ָר ֵאל
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)א( אז ישיר משה @ אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה ,וכ) 4יהושע י יב( אז ידבר יהושע ,וכ4
)מלכי $א' ז ח( ובית יעשה לבת פרעה ,חשב בלבו שיעשה לה ,א 1כא 4ישיר ,אמר לו לבו שישיר ,וכ4
עשה ,ויאמרו לאמר אשירה לה' .וכ 4ביהושע ,כשראה הנס אמר לו לבו שידבר וכ 4עשה )יהושע י יב(
ויאמר לעיני ישראל ,וכ 4שירת הבאר שפתח בה )במדבר כא יז( אז ישיר ישראל ,פירש אחריו עלי באר
ענו לה) .מלכי $יא ז( אז יבנה שלמה במה ,פירשו בו חכמי ישראל שבקש לבנות ולא בנה .למדנו
שהיו"ד על ש $המחשבה נאמרה ,זהו ליישב פשוטו .אבל מדרשו אמרו רבותינו זכרונ $לברכה ,מכא4
רמז לתחיית המתי $מ 4התורה ,וכ 4בכול 4חו 7משל שלמה ,שפירשוהו ,בקש לבנות ולא בנה .ואי4
לומר וליישב הלשו 4הזה כשאר דברי $הנכתבי $בלשו 4עתיד וה 4מיד ,כגו) 4איוב א ה( ככה יעשה
איוב) ,במדבר ט כג( על פי ה' יחנו) ,ש $כ( ויש אשר יהיה הענ ,4לפי שה 4דבר ההוה תמיד ,ונופל בו בי4
לשו 4עתיד בי 4לשו 4עבר ,אבל זה שלא היה אלא לשעה אינו יכול ליישבו בלשו 4הזה :כי גאה גאה @
שנתגאה על כל גאה כתרגומו .דבר אחר בא הכפל לומר שעשה דבר שאי אפשר לבשר וד $לעשות,
כשהוא נלח $בחבירו ומתגבר עליו מפילו מ 4הסוס וכא 4סוס ורוכבו רמה בי $וכל שאי אפשר לעשות
על ידי זולתו נופל בו לשו 4גאות ,כמו )ישעיהו יב ה( כי גאות עשה ,וכ 4כל השירה תמצא כפולה )פסוק
ב( עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה )פסוק ג( ה' איש מלחמה ה' שמו ,וכ 4כול .$דבר אחר כי גאה גאה על
כל השירות ,וכל מה שאקלס בו עוד יש בו תוספת ,ולא כמדת מל 5בשר וד $שמקלסי 4אותו ואי 4בו:
סוס ורכבו @ שניה $קשורי 4זה בזה והמי $מעלי 4אות $לרו $ומורידי 4אות $לעומק ואינ 4נפרדי:4
רמה @ השלי 5וכ) 4דניאל ג ו( יתרמא לגוא אתו 4נורא .ומדרש אגדה כתוב אחד אומר רמה ,וכתוב אחד
אומר )פסוק ד( ירה ,מלמד שהיו עולי 4לרו $ויורדי 4לתהו ,$כמו )איוב לח ו( מי ירה אב 4פנתה,
מלמעלה למטה... :
)יז( תבאמו @ נתנבא משה שלא יכנס לאר 7לכ 5לא נאמר תביאנו :מכו לשבת @ מקדש של מטה מכוו4
כנגד כסא של מעלה אשר פעלת :מקדש @ הטע $עליו זק 1גדול להפרידו מתיבת הש $שלאחריו
המקדש אשר כוננו ידי 5ה' .חביב בית המקדש שהעול $נברא ביד אחת ,שנאמר )ישעיהו מח יג( א 1ידי
יסדה אר ,7ומקדש בשתי ידי .$ואימתי יבנה בשתי ידי ,$בזמ 4שה' ימלו 5לעול $ועד ,לעתיד לבא שכל
המלוכה שלו) :יח( לעל ועד @ לשו 4עולמות הוא והוי"ו בו יסוד לפיכ 5היא פתוחה ,אבל )ירמיהו כט
כג( ואנכי היודע ועד ,שהוי"ו בו שימוש ,קמוצה היא:
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.
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