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 שמות פרק יד, לא

ַוַיְרא ִיְשָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְגֹדָלה ֲאֶשר ָעָשה ְיֹקָוֹק 
ְבִמְצַרִים ַוִייְראּו ָהָעם ֶאת ְיֹקָוֹק ַוַיֲאִמינּו ַביֹקָוֹק 

 ּוְבֹמֶשה ַעְבּדו: 

 רש"י 
את הגבורה הגדולה שעשתה ידו של הֹקדוש ברוך הוא.  - את היד הגדלה

והרבה לשונות נופלין על לשון יד, וכולן לשון יד ממש הן, והמפרשו יתֹקן 
 הלשון אחר ענין הדבור:

 
 שמות פרק טו

 ֹמר ָאִשיָרה ַליֹקָוֹק ִכי ָגֹאה ָגָאה סּוס ְוֹרְכבו ָרָמה ַבָים: ָאז ָיִשיר ֹמֶשה ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ַהִשיָרה ַהזֹאת ַליֹקָוֹק ַויֹאְמרּו ֵלא)א( 
 )ב( ָעִזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִלישּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו:

 

 רש"י 
אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה, וכן  - אז ישיר משה)א( 

)יהושע י יב( אז ידבר יהושע, וכן )מלכים א' ז ח( ובית יעשה לבת 
פרעה, חשב בלבו שיעשה לה, אף כאן ישיר, אמר לו לבו שישיר, 

וכן עשה, ויאמרו לאמר אשירה לה'. וכן ביהושע, כשראה הנס 
שע י יב( ויאמר לעיני ישראל, וכן אמר לו לבו שידבר וכן עשה )יהו

שירת הבאר שפתח בה )במדבר כא יז( אז ישיר ישראל, פירש 
אחריו עלי באר ענו לה. )מלכים יא ז( אז יבנה שלמה במה, פירשו 

בו חכמי ישראל שבֹקש לבנות ולא בנה. למדנו שהיו"ד על שם 
המחשבה נאמרה, זהו ליישב פשוטו. אבל מדרשו אמרו רבותינו 

לברכה, מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה, וכן בכולן  זכרונם
חוץ משל שלמה, שפירשוהו, בֹקש לבנות ולא בנה. ואין לומר 

וליישב הלשון הזה כשאר דברים הנכתבים בלשון עתיד והן מיד, 
כגון )איוב א ה( ככה יעשה איוב, )במדבר ט כג( על פי ה' יחנו, )שם 

ההוה תמיד, ונופל בו בין כ( ויש אשר יהיה הענן, לפי שהן דבר 
לשון עתיד בין לשון עבר, אבל זה שלא היה אלא לשעה אינו יכול 

שנתגאה על כל גאה כתרגומו.  - כי גאה גאה ליישבו בלשון הזה:
דבר אחר בא הכפל לומר שעשה דבר שאי אפשר לבשר ודם 

לעשות, כשהוא נלחם בחבירו ומתגבר עליו מפילו מן הסוס וכאן 
ה בים וכל שאי אפשר לעשות על ידי זולתו נופל בו סוס ורוכבו רמ

 לשון גאות, כמו )ישעיהו יב ה( כי גאות עשה, וכן כל השירה תמצא 

 רמב"ן 
לשון רבינו שלמה, כשראה הנס עלה בלבו  - אז ישיר משה)א( 

שישיר שירה וכן עשה ויאמרו לאמר וגו'. וכן אז ידבר יהושע 
)יהושע י יב(, כשראה הנס אמר לו לבו לדבר וכן עשה ויאמר לעיני 
ישראל, וכן שירת הבאר שפתח בה אז ישיר ישראל )במדבר כא יז( 

עה )מ"א ז ח(, פירש אחריו עלי באר ענו לה, וכן ובית יעשה לבת פר
חשב בלבו לעשות לה הבית. אז יבנה שלמה )שם יא ז(, פירשוהו 
חכמי ישראל )סנהדרין צא ב( שבֹקש לבנות ולא בנה. זהו לישב 
פשוטו. ומה יאמר הרב בפסוֹק יעשו עגל בחורב )תהלים ֹקו יט(, 
כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישימון )שם עח מ(, וכל המזמור 

)שם מז(, ישלח בהם ערוב )שם מה(, וכן ומאין כן, יהרג בברד גפנם 
יבאו אליך )מ"ב כ יד(, מן המכים אשר יכוהו ארמים )שם ח כט, ט 
טו(, וכן ומשה יֹקח את האהל )להלן לג ז(, כי איננו לשון הוה, שלא 

לֹקחו אלא פעם אחת. אבל דרך הלשון הוא לומר עתיד במֹקום 
כי מנהג הלשון עבר, וכן יאמרו במֹקומות רבים ההפך. והטעם, 

שהמספר ענין יעמיד עצמו בזמן שיחפוץ, וירמוז למעשה ממנו. 
פעם יעמיד עצמו בזמן המעשה וידבר בו בענין הווה, ועומד עליו 
בתחלתו, ויאמר "ישיר ישראל" כאלו משוררים לפניו, וכן כלם, 

ופעם יאחר עצמו ויאמר זה נעשה כבר, והכל לאמת ענין, ולכן רוב 
 ענין הנבואות:שיבא זה יהיה ב

כפולה )פסוֹק ב( עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה )פסוֹק ג( ה' איש מלחמה ה' שמו, וכן כולם. דבר אחר כי גאה גאה על כל השירות, וכל מה 
שניהם ֹקשורין זה בזה והמים מעלין  - סוס ורכבו לא כמדת מלך בשר ודם שמֹקלסין אותו ואין בו:שאֹקלס בו עוד יש בו תוספת, ו

השליך וכן )דניאל ג ו( יתרמא לגוא אתון נורא. ומדרש אגדה כתוב אחד אומר  - רמה אותם לרום ומורידין אותם לעומֹק ואינן נפרדין:
)ב(  רום ויורדין לתהום, כמו )איוב לח ו( מי ירה אבן פנתה, מלמעלה למטה:רמה, וכתוב אחד אומר )פסוֹק ד( ירה, מלמד שהיו עולין ל

אונֹקלוס תרגם תוֹקפי ותושבחתי. עזי כמו עזי בשור"ֹק, וזמרת כמו וזמרתי. ואני תמה על לשון המֹקרא שאין לך כמוהו  - עזי וזמרת יה
נֹקוד שור"ֹק, )ירמיה טז יט( ה' עזי ומעזי, )תהלים בנֹקודתו במֹקרא אלא בשלושה מֹקומות שהוא סמוך אצל וזמרת, וכל שאר מֹקומות 

נט י( עזו אליך אשמורה. וכן כל תיבה בת שתי אותיות הנֹקודה מלאפו"ם כשהיא מארכת באות שלישית ואין השניה בשו"א בחטף, 
שים על כלו )לעיל יד ז(. ואלו הראשונה נֹקודה בשור"ֹק כגון עז עזי, רוֹק רוֹקי, חֹק חֹקי, עול עולו, יסור עולו )ישעיהו י כז(, כל כלו ושלי

שלושה עזי וזמרת של כאן, ושל ישעיה )ישעיהו יב ב( ושל תהלים )תהלים ֹקיח יד( נֹקודים בחטף ֹקמ"ץ, ועוד אין באחד מהם כתוב 
זמרתי, וזמרתי אלא וזמרת, וכולם סמוך להם ויהי לי לישועה, לכך אני אומר ליישב לשון המֹקרא, שאין עזי כמו עזי, ולא וזמרת כמו ו

אלא עזי שם דבר הוא, כמו )שם ֹקכג א( היושבי בשמים, )עובדיה א ג( שוכני בחגוי סלע, )דברים לג טז( שוכני סנה. וזהו השבח עזי 
וזמרת יה הוא היה לי לישועה, וזמרת דבוֹק הוא לתיבת ה', כמו )שופטים ה כג( לעזרת ה', )ישעיה ט יח( בעברת ה', )ֹקהלת ג יח( על 

ם. ולשון וזמרת לשון )ויֹקרא כה ד( לא תזמור, )ישעיה כה ה( זמיר עריצים, לשון כסוח וכריתה. עוזו ונֹקמתו של אלהינו דברת בני האד
היה לנו לישועה. ואל תתמה על לשון ויהי שלא נאמר היה, שיש לנו כמה מֹקראות מדברים בלשון זה, וזה דוגמתו )מלכים א ו ה( את 

עש צלעות סביב, היה לו לומר עשה צלעות סביב, וכן בדברי הימים )דברי הימים ב' י יז( ובני ישראל ֹקירות הבית סביב להיכל ולדביר וי
היושבים בערי יהודה וימלוך עליהם רחבעם, היה לו לומר מלך עליהם רחבעם, )במדבר יד טז( מבלתי יכולת ה' וגו' וישחטם, היה לו 

וימותו, מתו היה לו לומר, )שמות ט כא( ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזוב,  לז( והאנשים אשר שלח משה וגו' -לומר שחטם, )שם לו 
 - ואנוהו בכבודו נגלה עליהם והיו מראין אותו באצבע, ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים: - זה אלי היה לו לומר עזב:

ואנוהו לשון נוי, אספר נויו ושבחו לבאי עולם, כגון  אונֹקלוס תרגם לשון נוה, )ישעיה לג כ( נוה שאנן, )שם סה י( לנוה צאן. דבר אחר
הוא זה וארוממנהו. אלהי אבי, לא אני תחלת הֹקדושה,  - אלהי אבי י( מה דודך מדוד דודי צח ואדום, וכל הענין: -)שיר השירים ה ט 

 אלא מוחזֹקת ועומדת לי הֹקדושה ואלהותו עלי מימי אבותי:
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 ד"סתורה  –ן קמא "רהמוליקוטי 

 

ְוַדע, ֶשַעל ְיֵדי ַהִנגּון ֶשל ַהַצִּדיֹק, ֶשהּוא ְבִחיַנת  ה[]
מֶשה, הּוא ַמֲעֶלה ֶאת ַהְנָשמות ִמן ָהֶאִפיֹקוְרִסית 
ַהזֹאת ֶשל ֶהָחָלל ַהָפנּוי ֶשָנְפלּו ְלָשם. ִכי ַּדע, ֶשָכל 

ֶזֶמר ְוִנגּון ְמיָֻחד. ָחְכָמה ְוָחְכָמה ֶשָבעוָלם, ֵיש ָלּה 
ֶשֶזה ַהֶזֶמר ְמיָֻחד ְלָחְכָמה זו, ּוִמֶזה ַהֶזֶמר ִנְמֶשֶכת 

 ַהָחְכָמה ַהזֹאת. ְוֶזה ְבִחינות )ְתִהִלים מ"ז(:
 

ֶכל ְוָחְכָמה ֵיש לו ֶזֶמר ְוִנגּון.  ִכיל", ֶשָכל ֹשֵ "ַזְמרּו ַמֹשְ
ית, ֵיש ָלּה ִנגּון ְוֶזֶמר ַוֲאִפלּו ָחְכַמת ָהֶאִפיֹקוְרִס 

ַהְמיָֻחד ַלָחְכָמה ָהֶאִפיֹקוְרִסית. ְוֶזה ֶשָאְמרּו 
ַרבוֵתינּו, ִזְכרוָנם ִלְבָרָכה )ֲחִגיָגה ט"ו:( 'ַאֵחר ָמה 
ֲהֵוי ֵבּה ִזְמָרא ְיָוִני לֹא ְפַסֹק ִמֻפֵמּה, ּוְכֶשָהָיה ָֹקם 

ִנין נוְפִלין ִמֶמנּו', ִכי ִמֵבית ַהִמְדָרש, ַכָמה ִסְפֵרי ִמי
ֶזה ָתלּוי ָבֶזה, ִכי ַעל ְיֵדי ֶזֶמר ַהַנ"ל ֶשלֹא ָפַסֹק ִמִפיו, 

ַעל ְיֵדי ֶזה ָהיּו ַהִסְפֵרי ִמיִנין נוְפִלין ִמֶמנּו, ִכי ֶזה 
ַהֶזֶמר ָהָיה ְמיָֻחד ְלֶזה ָהֶאִפיֹקוְרִסית ְוַהִמינּות 

ָכל ָחְכָמה ְוָחְכָמה ְלִפי ְבִחיָנָתּה ֶשָהָיה לו. ִנְמָצא 
 ּוַמְדֵרָגָתּה, ֵכן ֵיש ָלּה ֶזֶמר ְוִנגּון ַהַשָיְך ּוְמיָֻחד ֵאָליו:

ְוֵכן ִמַמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ִכי ְבִחיַנת ַהָחְכָמה  
ֶשַבַמְדֵרָגה ַהיוֵתר ֶעְליוָנה, ֵיש ָלּה ֶזֶמר ְוִנגּון יוֵתר 

ן ְלִפי ְבִחיָנָתּה. ְוֵכן ְלַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ֵראִשית ֶעְליו
ְנֹֻקַּדת ַהְבִריָאה ֶשִהיא ְתִחיַלת ָהֲאִצילּות, ְוָשם ֵאין 

ְלַמְעָלה ִמֶמָנה. ְוֵאין ַמִקיף ְלאוָתּה ָחְכָמה ֶשֵיש ָשם, 
ִכי ִאם אור ָהֵאין סוף ַהַמִקיף ֶלָחָלל ַהָפנּוי, 

כו ָכל ַהְבִריאות ְוַהָחְכמות. ּוְבַוַדאי ַגם ָשם ֶשְבתו
ֵיש ְבִחיַנת ָחְכָמה, ַאְך ַהָחְכָמה ֶשֵיש ָשם ְבאור ֵאין 

יג אוָתּה. ִכי ֵאין סוף  סוף, ִאי ֶאְפָשר ֵליַדע ּוְלַהֹשִ
הּוא ַהֵשם ִיְתָבַרְך ְבַעְצמו, ְוָחְכָמתו ִאי ֶאְפָשר 

יג ְכָלל. ְוֵאין ָשם ַרֹק ְבִחיַנת ֱאמּוָנה, ְלַהֹשִ 
ֶשַמֲאִמיִנים בו ִיְתָבַרְך ֶשאורו ָהֵאין סוף ְמַסֵבב ָכל 

 ָעְלִמין ּוַמִקיף ַהֹכל:
 

ֶוֱאמּוָנה, ֵיש ָלּה ַגם ֵכן ֶזֶמר ְוִנגּון ַהְמיָֻחד ֶלֱאמּוָנה. 
ּונות ַעכּו"ם ְבִדְבֵרי ּוְכמו ֶשָאנּו רוִאים ֶשֲאִפלּו ֱאמ

ָטעּוָתם, ֵיש ְלָכל ֱאמּוָנה ֶשל ַעכּו"ם ִנגּון ְמיָֻחד, 
ֶשְמַזְמִרין בו ְועוְרִכין בו ְבֵבית ְתִפָלָתם. ֵכן ְלֵהֶפְך 

ִבְֹקֻדָשה, ָכל ֱאמּוָנה ֵיש ָלּה ֶזֶמר ְוִנגּון. ְואותו ַהֶזֶמר 
ַהַנ"ל, ֶשהּוא ֱאמּוָנה ָהֶעְליוָנה ִמָכל ַהְמיָֻחד ָלֱאמּוָנה 

ַהִמיֵני ָחְכמות ֶוֱאמּונות ֶשָבעוָלם, ַהְינּו ֱאמּוָנה 
ְבָהאור ֵאין סוף ַעְצמו ַהסוֵבב ָכל ָעְלִמין ַכַנ"ל, 

אותו ַהֶזֶמר הּוא ַגם ֵכן ְלַמְעָלה ִמָכל ַהְנִגינות 
ַהַשָיִכים ְלָכל ָחְכָמה ֶוֱאמּוָנה.  ּוְזִמירות ֶשָבעוָלם,

ְוָכל ַהְזִמירות ְוַהִנגּוִנים ֶשל ָכל ַהָחְכמות, ִנְמָשִכין 
ִמֶזה ַהֶזֶמר ְוַהִנגּון, ֶשהּוא ְלַמְעָלה ִמָכל ַהְזִמירות 
ְוַהִנגּוִנים ֶשל ָכל ַהָחְכמות. ִכי הּוא ַהֶזֶמר ַהַשָיְך 

ָנה ְבָהאור ֵאין סוף ַעְצמו, ֶשהּוא ְלַמְעָלה ִמן ְלָהֱאמּו
 ַהֹכל:

 

ָפה ְברּוָרה  ְוֶלָעִתיד ָלבוא "ֶשַיְהֹפְך ְלָכל ָהַעִמים ֹשָ
ִלְֹקרֹא ֻכָלם ְבֵשם ה'" )ְצַפְנָיה ג(, ְוַהֹכל ַיֲאִמינּו בו 

י ִיְתָבַרְך, ָאז ִיְתַֹקֵים )ִשיר ַהִשיִרים ד(: "ָתבוִא 
ָתשּוִרי ֵמרֹאש ֲאָמָנה". 'ֵמרֹאש ֲאָמָנה' ַּדְיָֹקא, ַהְינּו 

ְבִחיַנת ֱאמּוָנה ֶעְליוָנה זו ַהַנ"ל, ֶשהּוא רֹאש ְלָכל 
ָהֱאמּונות ַכַנ"ל. ְוֶזה 'ָתשּוִרי' ַּדְיָֹקא, ַהְינּו ַהִנגּון 

ִלְבִחיַנת ֶזֶמר ְוַהְזַמן ַהַשָיְך לרֹאש ֱאמּוָנה זו ַכַנ"ל. וְ 
ֶשל ֱאמּוָנה ָהֶעְליוָנה ַהזֹאת, ֵאין ִמי ֶשִיְזֶכה, ִכי ִאם 

ַצִּדיֹק ַהּדור, ֶשהּוא ְבִחיַנת מֶשה. ֶשהּוא ְבַמְדֵרַגת 
ֱאמּוָנה זו, ֶשהּוא ְבִחיַנת ְשִתיָֹקה, ְבִחיַנת 'ְשֹתֹק ָכְך 

ִהיא ֲעַדִין ְלַמְעָלה ָעָלה ְבַמֲחָשָבה' ַהַנ"ל, ַהְינּו שֶ 
ֵמַהִּדבּור ַכַנ"ל. ִכי מֶשה הּוא ְבִחינות ְשִתיָֹקה 

 ַכַנ"ל:
 

ְוֶזה )ְשמות ט"ו(: "ָאז ָיִשיר מֶשה", ְוָאְמרּו 
ֲחָכֵמינּו, ִזְכרוָנם ִלְבָרָכה )ַסְנֶהְדִרין צ"א:( 'ָשר לֹא 

ֵמִתים ִמן ֶנֱאַמר, ֶאָלא ָיִשיר', ִמָכאן ִלְתִחַית הַ 
ַהתוָרה, ֶשָעִתיד מֶשה ָלִשיר ֶלָעִתיד ָלבוא ַגם ֵכן. ִכי 

ָכל ַהִשירות, ֵבין ֶשל עוָלם ַהֶזה ֵבין ֶשל ֶלָעִתיד 
ָלבוא, הּוא ַרֹק ֵאֶצל מֶשה, ֶשהּוא ְבִחיַנת ְשִתיָֹקה. 

ַעל ַהֹכל,  ֶשָזָכה ַלֶזֶמר ֶשַשָיְך ָלֱאמּוָנה ָהֶעְליוָנה
ֶשָשם ִנְכָלִלין ָכל ַהְזִמירות, ִכי ֻכָלם ִנְמָשִכים ִמֶמָנה. 

 ְוֶזה ֶשֵפֵרש ַרִש"י:
 

'ָיִשיר', יּו"ד ַעל ֵשם ַהַמֲחָשָבה ֶנֶאְמָרה. ַהְינּו 
ְבִחינות 'ָכְך ָעָלה ְבַמֲחָשָבה' ַהַנ"ל, ְבִחינות מֶשה, 

ה ַכַנ"ל. ְוַעל ֵכן ַעל ְיֵדי ִנגּון ֶשל ְבִחינות ְשִתיֹקָ 
ַהַצִּדיֹק, ֶשהּוא ְבִחינות מֶשה ַכַנ"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה 

עוִלים ְויוְצִאים ָכל ַהְנָשמות ֶשָנְפלּו ְבתוְך 
ָהֶאִפיֹקוְרִסית ֶשל ָחָלל ַהָפנּוי. ִכי ִנגּונו הּוא 

, ַהְינּו ֱאמּוָנה ָהֶעְליוָנה ַעל ִבְבִחינות 'רֹאש ֱאמּוָנה'
ַהֹכל, ֶשַעל ְיֵדי ִנגּון ֶוֱאמּוָנה זו ִנְתַבְטִלים ָכל 

ָהֶאִפיֹקוְרִסית. ְוִנְכָלִלים ְוִנְתַבְטִלים ָכל ַהִנגּוִנים 
ְבתוְך ַהִנגּון ַהֶזה, ֶשהּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהֹכל, ֶשִמֶמנּו 

ַהִנגּוִנים ַכַנ"ל: ִנְמָשִכים ָכל

 


