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פרשת בשלח תשע"ד
כאיש אחד בלב אחד
שמות פרק יד

רש"י

)י( ַפ ְרעֹה ִה ְק ִריב וִַ ְא ְבנֵי יִ ְ ָר ֵאל ֶאת
ירא
יה וִַ ְ
!ח ֵר ֶ
ֵיה וְ ִהֵה ִמ ְצ ַריִ  נ ֵֹס ַע ֲ
ֵעינ ֶ
ְמאֹד וִַ ְצעֲק ְבנֵי יִ ְ ָר ֵאל ֶאל יְ קֹוָק... :
ַאנִ י ִהנְ נִ י ְמ ַח&ֵק ֶאת ֵלב ִמ ְצ ַריִ  וְ ָיבֹא
)יז( ו ֲ
יה וְ ִא ָ' ְב ָדה ְ( ַפ ְרעֹה ְב ָכל ֵחיל*
!ח ֵר ֶ
ֲ
ָדע ִמ ְצ ַריִ  ִ'י ֲאנִ י
ְ( ִר ְכ(* ְב ָפ ָר ָ+יו) :יח( וְ י ְ
יְ קֹוָק ְ( ִה ָ' ְב ִדי ְ( ַפ ְרעֹה ְ( ִר ְכ(* ְב ָפ ָר ָ+יו:

)י( ופרעה הקריב  ,היה לו לכתוב ופרעה קרב ,מהו
הקריב ,הקריב עצמו ונתאמ .לקד לפניה ,כמו שהתנה
עמה :נסע אחריה  ,בלב אחד כאיש אחד .דבר אחר
והנה מצרי נוסע אחריה ,ראו שר של מצרי נוסע מ0
השמי לעזור למצרי .תנחומא :ויצעקו  ,תפשו אומנות
אבות .באברה הוא אומר )בראשית יט כז( אל המקו
אשר עמד ש ,ביצחק )ש כד סג( לשוח בשדה ,ביעקב
)ש כח יא( ויפגע במקו:

שמות פרק יט פסוק ב

רש"י

ויסעו מרפידי  ,למה הוצר 4לחזור ולפרש
ַחנ ַ( ְִ 3ד ָ(ר
ידי ַו ָבֹא ִמ ְד ַ(ר ִסינַי ַו ֲ
וִַ ְסע ֵמ ְר ִפ ִ
מהיכ 0נסעו ,והלא כבר כתב שברפידי היו
וִַ ַח +ָ 0יִ ְ ָר ֵאל ֶנגֶד ָה ָהר:
חוני ,בידוע שמש נסעו ,אלא להקיש נסיעת0
מרפידי לביאת 0למדבר סיני ,מה ביאת 0למדבר סיני בתשובה ,א 5נסיעת 0מרפידי בתשובה :ויח
ש ישראל  ,כאיש אחד בלב אחד ,אבל שאר כל החניות בתרעומת ובמחלוקת :נגד ההר  ,למזרחו,
וכל מקו שאתה מוצא נגד ,פני למזרח:
שמות פרק טו פסוק יט

העמק דבר

ָ+ב יְ קֹוָק כי בא וגו' .יש להבי 0תכונת זה הפסוק א הוא
ִ'י ָבא ס ס ְַ 6רעֹה ְ( ִר ְכ(* ְב ָפ ָר ָ+יו ַ(ָ ַו ֶ
ת* 4מהשירה כצורת הכתיבה .או הוא סיפרו טע.
ַ( ָ+ה ְ( ְ
ֲל ֶה ֶאת ֵמי ַהָ ְבנֵי יִ ְ ָר ֵאל ָה ְלכ ַב ָ
עֵ
מה זה בא להודיענו מה שכבר נתבאר יפה הסיבה
ַהָ:
שהגיענו לשיר .אלא העיקר הוא סמו 4עני0
לתפלה הקודמת ה' ימלו 4לע"ו .וידוע כי בשעה שיגיע זה העני 0הנעלה .יגבר כח הדי 0וצרו 5גדול ג
בישראל .עד שאמרו בסנהדרי 0דצ"ח ב' שא' עולא ועוד אמוראי ייתי ולא אחמיטה .מש"ה בא סיו
השיר .דמכ"מ נכו 0לבבינו בטוח בה' שלא נהיה נשטפי 0בדי .0שהרי בא סוס פרעה וגו' :ובני ישראל
הלכו ביבשה בתו הי  .באותה שעה שכבר היו המצרי נשטפי בכח הדי 0הקשה .והיה באמת כח
הדי 0ג על ישראל כמש"כ לעיל י"ד כ"ט .אבל הרי מכ"מ הלכו ביבשה בעת שהיה כבר מצד אחר שט5
הי .וכ 4יהיה לעתיד .דאע"ג שיהיה קשה לסבול כח הדי 0אבל לבטח לא נהיה נשטפי 0בדי:0
ספר שם משמואל  -פרשת בשלח  -שנת תרע"ח

ועוד רחש לבי לומר בזה דבר חדש .דהנה לכאורה בלתי מובני דברי המדרש דחשב אדה"ר בהדי אבות דלא
אמרו שירה ,הלוא מפורש בכמה מדרשות דמזמור שיר ליו השבת אדה"ר אמרהו ,וכ 0הוא בתרגו שיה"ש,
וכמה מ 0הדוחק לומר שמדרשי חלוקי ה .א 4לפי דרכנו הנ"ל י"ל דתרתי מילי נינהו ,דהמדרש מדבר
משירה כזו ששכינה מדברת מתו 4גרונו שע"ז נאמר פי' פתחה בחכמה ,בשביל שזכו לבחי' החכמה זכו לדיבור
כזה שהשכינה מדברת מתו 4גרונ ,שלשירה רמה ונשאה כזו היתה מתבקשת שלימות ההרכבה בפרט ובכלל
כנ"ל ,ושירה כזו לא נמצאה כלל לקדמוני אפי' לאדה"ר ,אבל שירה נבואית בפשיטות איננה זקוקה להשלמת
הרכבת הכלל ,ודי בהשלמת הרכבת הפרט ,וע"כ מזמור שיר ליו השבת אדה"ר אמרהו .וי"ל דזה נמי הטע
שמצינו אח"כ שירה ליחידי ולא נצר 4לומר שלאחר הפתיחה היתה יכולת ג ליחידי לומר שירה ,אלא
בפשיטות ששירות אלו שלא היתה שכינה מדברת מתו 4גרונ לא היו נזקקי להתכללות הכלל כולו:
ולפי האמור י"ל דהא דלא אמרו הקדמוני אדה"ר והאבות הקדושי שירה ,כי כמו שהדיבור הגשמי דהוא
חות האד לא יתכ 0אלא אחר השלמת הרכבתו ,כ 0דיבור השירה שהוא הדבור הרוחני ותכלית צורת האד
שהוא מדבר אינו חל אלא כשתושל ההרכבה בתכלית ,והיינו הרכבת הכלל כולו ,דכמו שיש באד הפרטי מוח
ולב נפש רוח ונשמה ,כ 0היא בכלל ישראל ,זה בחי' מוח ושכל ,וזה בחי' לב וכו' ובהתאחדות כאיש אחד
חברי נשלמת הרכבת הכלל ,וכאשר נשלמת ההרכבה בפרט ובכלל אז יתכ 0שיצלח עליה רוח השיר ,וזה הי'
על הי שנשלמה הרכבת הפרט והכלל .והיינו דהנה בזוה"ק )נ"ד ע"ב( הקשה אשירה נשיר מבעי לי' מאי אשירה
אלא בגי 0דהוו משבחי 0תושבחתא דמטרנותא ,עכ"ל .ויש לפרש לפי דרכנו שכל עני 0השירה יתכ 0רק מצד
הרכבת והתאחדות כל קהל ישראל דהוא כנסת ישראל ונקראת מטרנותא בלשו 0הזוה"ק כידוע ,וע"כ כתיב
אשירה בלשו 0יחיד משו דהיו כאיש אחד בלב אחד ,דוגמת מ"ש ויח 0ש ישראל נגד ההר ,דדרשו ז"ל כאיש
אחד בלב אחד ,ונראה שזכו לזה משו דבאמת כל ישראל ה כאיש אחד אלא שהגשמיות מפסיקה ,ובאשר אז
באו לבחי' אמונה שהיתה בתכלית הביטול לרצו 0הש"י ,שוב לא תפס כל אחד מקו לעצמו וחזרו כול להיות
אחד ,ובפשיטות מצד מסירת הנפש שוב לא היו הגופי מפסיקי:
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