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שמות פרק יד ,לא

רש"י

וַ י ְַרא יִ ְש ָר ֵאל ֶאת הַ יָד הַ גְ ֹדלָה אֲ שֶ ר עָ שָ ה ְיֹקוָֹק
בְ ִמ ְצ ַריִ ם וַ יִ ְיראּו ָהעָ ם ֶאת יְֹקוָ ֹק וַ יַאֲ ִמינּו בַ יֹקוָֹק
ּובְ מֹשֶ ה עַ בְ ּדו:

את היד הגדלה  -את הגבורה הגדולה שעשתה ידו של הֹקדוש ברוך הוא.
והרבה לשונות נופלין על לשון יד ,וכולן לשון יד ממש הן ,והמפרשו יתֹקן
הלשון אחר ענין הדבור:

שמות פרק טו

ירה לַיֹקוָֹק כִ י ָגאֹה ג ָָאה סּוס וְ רֹכְ בו ָר ָמה בַ יָם:
ֹאמרּו לֵאמֹר ָא ִש ָ
ירה הַ ז ֹאת לַיֹקוָֹק וַ י ְ
(א) ָאז י ִָשיר מֹשֶ ה ּובְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ֶאת הַ ִש ָ
(ב) עָ זִ י וְ זִ ְמ ָרת יָּה ַויְ ִהי לִ י לִ ישּועָ ה ֶזה ֵא ִלי וְ ַאנְ ֵוהּו אֱ ֹלהֵ י ָא ִבי וַאֲ ר ְֹמ ֶמנְהּו:
רש"י

רמב"ן

(א) אז ישיר משה  -לשון רבינו שלמה ,כשראה הנס עלה בלבו
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)
פירש אחריו עלי באר ענו לה ,וכן ובית יעשה לבת פרעה (מ"א ז ח),
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
כן ,יהרג בברד גפנם (שם מז) ,ישלח בהם ערוב (שם מה) ,וכן ומאין
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
עבר ,וכן יאמרו במֹקומות רבים ההפך .והטעם ,כי מנהג הלשון
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
שיבא זה יהיה בענין הנבואות:

(א) אז ישיר משה  -אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה ,וכן
(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
אמר לו לבו שידבר וכן עשה (יהושע י יב) ויאמר לעיני ישראל ,וכן
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
זכרונם לברכה ,מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה ,וכן בכולן
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
כ) ויש אשר יהיה הענן ,לפי שהן דבר ההוה תמיד ,ונופל בו בין
לשון עתיד בין לשון עבר ,אבל זה שלא היה אלא לשעה אינו יכול
ליישבו בלשון הזה :כי גאה גאה  -שנתגאה על כל גאה כתרגומו.
דבר אחר בא הכפל לומר שעשה דבר שאי אפשר לבשר ודם
לעשות ,כשהוא נלחם בחבירו ומתגבר עליו מפילו מן הסוס וכאן
סוס ורוכבו רמה בים וכל שאי אפשר לעשות על ידי זולתו נופל בו
לשון גאות ,כמו (ישעיהו יב ה) כי גאות עשה ,וכן כל השירה תמצא
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
שאֹקלס בו עוד יש בו תוספת ,ולא כמדת מלך בשר ודם שמֹקלסין אותו ואין בו :סוס ורכבו  -שניהם ֹקשורין זה בזה והמים מעלין
אותם לרום ומורידין אותם לעומֹק ואינן נפרדין :רמה  -השליך וכן (דניאל ג ו) יתרמא לגוא אתון נורא .ומדרש אגדה כתוב אחד אומר
רמה ,וכתוב אחד אומר (פסוֹק ד) ירה ,מלמד שהיו עולין לרום ויורדין לתהום ,כמו (איוב לח ו) מי ירה אבן פנתה ,מלמעלה למטה( :ב)
עזי וזמרת יה  -אונֹקלוס תרגם תוֹקפי ותושבחתי .עזי כמו עזי בשור"ֹק ,וזמרת כמו וזמרתי .ואני תמה על לשון המֹקרא שאין לך כמוהו
בנֹקודתו במֹקרא אלא בשלושה מֹקומות שהוא סמוך אצל וזמרת ,וכל שאר מֹקומות נֹקוד שור"ֹק( ,ירמיה טז יט) ה' עזי ומעזי( ,תהלים
נט י) עזו אליך אשמורה .וכן כל תיבה בת שתי אותיות הנֹקודה מלאפו"ם כשהיא מארכת באות שלישית ואין השניה בשו"א בחטף,
הראשונה נֹקודה בשור"ֹק כגון עז עזי ,רוֹק רוֹקי ,חֹק חֹקי ,עול עולו ,יסור עולו (ישעיהו י כז) ,כל כלו ושלישים על כלו (לעיל יד ז) .ואלו
שלושה עזי וזמרת של כאן ,ושל ישעיה (ישעיהו יב ב) ושל תהלים (תהלים ֹקיח יד) נֹקודים בחטף ֹקמ"ץ ,ועוד אין באחד מהם כתוב
וזמרתי אלא וזמרת ,וכולם סמוך להם ויהי לי לישועה ,לכך אני אומר ליישב לשון המֹקרא ,שאין עזי כמו עזי ,ולא וזמרת כמו וזמרתי,
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
דברת בני האדם .ולשון וזמרת לשון (ויֹקרא כה ד) לא תזמור( ,ישעיה כה ה) זמיר עריצים ,לשון כסוח וכריתה .עוזו ונֹקמתו של אלהינו
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
ֹקירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב ,היה לו לומר עשה צלעות סביב ,וכן בדברי הימים (דברי הימים ב' י יז) ובני ישראל
היושבים בערי יהודה וימלוך עליהם רחבעם ,היה לו לומר מלך עליהם רחבעם( ,במדבר יד טז) מבלתי יכולת ה' וגו' וישחטם ,היה לו
לומר שחטם( ,שם לו  -לז) והאנשים אשר שלח משה וגו' וימותו ,מתו היה לו לומר( ,שמות ט כא) ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזוב,
היה לו לומר עזב :זה אלי  -בכבודו נגלה עליהם והיו מראין אותו באצבע ,ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים :ואנוהו -
אונֹקלוס תרגם לשון נוה( ,ישעיה לג כ) נוה שאנן( ,שם סה י) לנוה צאן .דבר אחר ואנוהו לשון נוי ,אספר נויו ושבחו לבאי עולם ,כגון
(שיר השירים ה ט  -י) מה דודך מדוד דודי צח ואדום ,וכל הענין :אלהי אבי  -הוא זה וארוממנהו .אלהי אבי ,לא אני תחלת הֹקדושה,
אלא מוחזֹקת ועומדת לי הֹקדושה ואלהותו עלי מימי אבותי:
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ליקוטי מוהר"ן קמא – תורה ס"ד

[ה] וְ דַ ע ,שֶ עַ ל יְדֵ י הַ נִגּון שֶ ל הַ צַ ִּדיֹק ,שֶ הּוא בְ ִחינַת
יֹקור ִסית
ְ
משֶ ה ,הּוא מַ ֲעלֶה ֶאת הַ נְשָ מות ִמן הָ ֶאפִ
הַ ז ֹאת שֶ ל הֶ חָ לָל הַ פָנּוי שֶ נָפְ לּו לְשָ ם .כִ י ּדַ ע ,שֶ כָל
חָ כְ מָ ה וְ חָ כְ מָ ה שֶ בָ עולָם ,יֵש לָּה זֶמֶ ר וְ נִגּון ְמיֻחָ ד.
ּומזֶה הַ זֶמֶ ר נ ְִמשֶ כֶת
שֶ זֶה הַ זֶמֶ ר ְמי ֻחָ ד לְחָ כְ מָ ה זוִ ,
(ת ִהלִים מ"ז):
הַ חָ כְ מָ ה הַ ז ֹאת .וְ זֶה בְ ִחינות ְ
שכִ יל" ,שֶ כָל ֵֹשכֶל וְ חָ כְ מָ ה יֵש לו זֶמֶ ר וְ נִגּון.
"ז ְַמרּו מַ ְ ֹ
יֹקור ִסית ,יֵש לָּה נִגּון וְ זֶמֶ ר
ְ
וַאֲ פִ לּו חָ כְ מַ ת הָ ֶאפִ
יֹקור ִסית .וְ זֶה שֶ ָא ְמרּו
ְ
הַ ְמי ֻחָ ד לַחָ כְ מָ ה הָ ֶאפִ
'אחֵ ר מָ ה
בותינּו ,זִ כְ רונָם לִבְ ָרכָה (חֲ גִ יגָה ט"וַ ):
ַר ֵ
הֲ וֵי בֵ ּה זִ ְמ ָרא ְי ָונִי ל ֹא פְ סַ ֹק ִמפֻמֵ ּהּ ,וכְ שֶ הָ יָה ָֹקם
ִמבֵ ית הַ ִמ ְד ָרש ,כַמָ ה ִספְ ֵרי ִמינִין נופְ לִין ִממֶ נּו' ,כִ י
זֶה ָתלּוי בָ זֶה ,כִ י עַ ל יְדֵ י זֶמֶ ר הַ נַ"ל שֶ ל ֹא פָסַ ֹק ִמפִ יו,
עַ ל יְדֵ י זֶה הָ יּו הַ ִספְ ֵרי ִמינִין נופְ לִין ִממֶ נּו ,כִ י זֶה
יֹקור ִסית וְ הַ ִמינּות
ְ
הַ זֶמֶ ר הָ יָה ְמי ֻחָ ד ְלזֶה הָ ֶאפִ
שֶ הָ יָה לו .נ ְִמצָ א כָל חָ כְ מָ ה וְ חָ כְ מָ ה לְפִ י בְ ִחינ ָָתּה
ּומיֻחָ ד ֵאלָיו:
ּומַ ְד ֵרג ָָתּה ,כֵן יֵש לָּה זֶמֶ ר וְ נִגּון הַ שַ יְָך ְ
וְ כֵן ִממַ ְד ֵרגָה לְמַ ְד ֵרגָה ,כִ י בְ ִחינַת הַ חָ כְ מָ ה
יותר
יותר עֶ לְיונָה ,יֵש לָּה זֶמֶ ר וְ נִגּון ֵ
שֶ בַ מַ ְד ֵרגָה הַ ֵ
אשית
עֶ לְיון לְפִ י בְ ִחינ ָָתּה .וְ כֵן לְמַ עְ לָה מַ עְ לָה עַ ד ֵר ִ
יאה שֶ ִהיא ְת ִחילַת הָ אֲ צִ ילּות ,וְ שָ ם ֵאין
נ ְֹֻקּדַ ת הַ בְ ִר ָ
ְאותּה חָ כְ מָ ה שֶ יֵש שָ ם,
לְמַ עְ לָה ִממֶ נָה .וְ ֵאין מַ ִקיף ל ָ
כִ י ִאם אור הָ ֵאין סוף הַ מַ ִקיף לֶחָ לָל הַ פָנּוי,
שֶ בְ תוכו כָל הַ בְ ִריאות וְ הַ חָ כְ מותּ .ובְ וַדַ אי גַם שָ ם
יֵש בְ ִחינַת חָ כְ מָ הַ ,אְך הַ חָ כְ מָ ה שֶ יֵש שָ ם בְ אור ֵאין
אותּה .כִ י ֵאין סוף
שיג ָ
סוףִ ,אי ֶאפְ שָ ר לֵידַ ע ּולְהַ ִ ֹ
הּוא הַ שֵ ם י ְִתבָ ַרְך בְ עַ צְ מו ,וְ חָ כְ מָ תו ִאי ֶאפְ שָ ר
שיג כְ לָל .וְ ֵאין שָ ם ַרֹק בְ ִחינַת אֱ מּונָה,
לְהַ ִ ֹ
שֶ מַ אֲ ִמינִים בו י ְִתבָ ַרְך שֶ אורו הָ ֵאין סוף ְמסַ בֵ ב כָל
עָ ל ְִמין ּומַ ִקיף הַ כֹל:
וֶאֱ מּונָה ,יֵש לָּה גַם כֵן זֶמֶ ר וְ נִגּון הַ ְמיֻחָ ד לֶאֱ מּונָה.
רואים שֶ אֲ פִ לּו אֱ מּונות עַ כּו"ם בְ ִדבְ ֵרי
ּוכְ מו שֶ ָאנּו ִ
עּותם ,יֵש ְלכָל אֱ מּונָה שֶ ל עַ כּו"ם נִגּון ְמיֻחָ ד,
טָ ָ
עורכִ ין בו בְ בֵ ית ְתפִ ל ָָתם .כֵן לְהֵ פְֶך
שֶ ְמז ְַמ ִרין בו וְ ְ
בִ ְֹקדֻשָ ה ,כָל אֱ מּונָה יֵש לָּה זֶמֶ ר וְ נִגּון .וְ אותו הַ זֶמֶ ר
הַ ְמי ֻחָ ד לָאֱ מּונָה הַ נַ"ל ,שֶ הּוא אֱ מּונָה הָ עֶ לְיונָה ִמכָל
הַ ִמינֵי חָ כְ מות וֶאֱ מּונות שֶ בָ עולָם ,הַ יְנּו אֱ מּונָה
בְ הָ אור ֵאין סוף עַ צְ מו הַ סובֵ ב כָל עָ ל ְִמין ַכנַ"ל,
אותו הַ זֶמֶ ר הּוא גַם כֵן לְמַ עְ לָה ִמכָל הַ נְגִ ינות
ּוזְ ִמירות שֶ בָ עולָם ,הַ שַ יָכִ ים ְלכָל חָ כְ מָ ה וֶאֱ מּונָה.

וְ כָל הַ זְ ִמירות וְ הַ נִגּונִים שֶ ל כָל הַ חָ כְ מות ,נ ְִמשָ כִ ין
ִמזֶה הַ זֶמֶ ר וְ הַ נִגּון ,שֶ הּוא לְמַ עְ לָה ִמכָל הַ זְ ִמירות
וְ הַ נִגּונִים שֶ ל כָל הַ חָ כְ מות .כִ י הּוא הַ זֶמֶ ר הַ שַ יְָך
לְהָ אֱ מּונָה בְ הָ אור ֵאין סוף עַ צְ מו ,שֶ הּוא לְמַ עְ לָה ִמן
הַ כֹל:
רּורה
וְ לֶעָ ִתיד לָבוא "שֶ י ְַהפְֹך ְלכָל הָ עַ ִמים ָֹשפָה בְ ָ
ל ְִֹקר ֹא ֻכלָם בְ שֵ ם ה'" (צְ ַפ ְניָה ג) ,וְ הַ כֹל יַאֲ ִמינּו בו
בואי
"ת ִ
(שיר הַ ִש ִירים ד)ָ :
י ְִתבָ ַרְךָ ,אז י ְִת ַֹקיֵם ִ
שּורי מֵ ר ֹאש אֲ מָ נָה"' .מֵ ר ֹאש אֲ מָ נָה' ּדַ י ְָֹקא ,הַ יְנּו
ָת ִ
בְ ִחינַת אֱ מּונָה עֶ לְיונָה זו הַ נַ"ל ,שֶ הּוא ר ֹאש ְלכָל
שּורי' ּדַ י ְָֹקא ,הַ יְנּו הַ נִגּון
'ת ִ
הָ אֱ מּונות ַכנַ"ל .וְ זֶה ָ
וְ הַ זְ מַ ן הַ שַ יְָך לר ֹאש אֱ מּונָה זו ַכנַ"ל .וְ לִבְ ִחינַת זֶמֶ ר
שֶ ל אֱ מּונָה הָ עֶ לְיונָה הַ ז ֹאתֵ ,אין ִמי שֶ יִזְ כֶה ,כִ י ִאם
צַ ִּדיֹק הַ ּדור ,שֶ הּוא בְ ִחינַת משֶ ה .שֶ הּוא בְ מַ ְד ֵרגַת
'שתֹֹק כְָך
יֹקה ,בְ ִחינַת ְ
אֱ מּונָה זו ,שֶ הּוא בְ ִחינַת ְש ִת ָ
עָ לָה בְ מַ חֲ שָ בָ ה' הַ נַ"ל ,הַ יְנּו שֶ ִהיא עֲדַ יִן לְמַ עְ לָה
יֹקה
מֵ הַ ִּדבּור ַכנַ"ל .כִ י משֶ ה הּוא בְ ִחינות ְש ִת ָ
ַכנַ"ל:
"אז י ִָשיר משֶ ה" ,וְ ָא ְמרּו
(שמות ט"ו)ָ :
וְ זֶה ְ
חֲ כָמֵ ינּו ,זִ כְ רונָם לִבְ ָרכָה (סַ נְהֶ ְד ִרין צ"א' ):שָ ר ל ֹא
נֶאֱ מַ רֶ ,אלָא י ִָשיר'ִ ,מכָאן ל ְִת ִחיַת הַ מֵ ִתים ִמן
תורה ,שֶ עָ ִתיד משֶ ה ל ִָשיר לֶעָ ִתיד לָבוא גַם כֵן .כִ י
הַ ָ
כָל הַ ִשירות ,בֵ ין שֶ ל עולָם הַ זֶה בֵ ין שֶ ל לֶעָ ִתיד
יֹקה.
לָבוא ,הּוא ַרֹק ֵאצֶ ל משֶ ה ,שֶ הּוא בְ ִחינַת ְש ִת ָ
שֶ ָזכָה ַלזֶמֶ ר שֶ שַ יְָך לָאֱ מּונָה הָ עֶ לְיונָה עַ ל הַ כֹל,
שֶ שָ ם נִכְ ָללִין כָל הַ זְ ִמירות ,כִ י ֻכלָם נ ְִמשָ כִ ים ִממֶ נָה.
וְ זֶה שֶ פ ֵֵרש ַר ִש"י:
'י ִָשיר' ,יּו"ד עַ ל שֵ ם הַ מַ חֲ שָ בָ ה נ ֶֶא ְמ ָרה .הַ יְנּו
בְ ִחינות 'כְָך עָ לָה בְ מַ חֲ שָ בָ ה' הַ נַ"ל ,בְ ִחינות משֶ ה,
יֹקה ַכנַ"ל .וְ עַ ל כֵן עַ ל יְדֵ י נִגּון שֶ ל
בְ ִחינות ְש ִת ָ
הַ צַ ִּדיֹק ,שֶ הּוא בְ ִחינות משֶ ה ַכנַ"ל ,עַ ל יְדֵ י זֶה
עולִים וְ יוצְ ִאים כָל הַ נְשָ מות שֶ נָפְ לּו בְ תוְך
יֹקור ִסית שֶ ל חָ לָל הַ פָנּוי .כִ י נִגּונו הּוא
ְ
הָ ֶאפִ
בִ בְ ִחינות 'ר ֹאש אֱ מּונָה' ,הַ יְנּו אֱ מּונָה הָ עֶ לְיונָה עַ ל
הַ כֹל ,שֶ עַ ל יְדֵ י נִגּון וֶאֱ מּונָה זו נ ְִתבַ ְטלִים כָל
יֹקור ִסית .וְ נִכְ ָללִים וְ נ ְִתבַ ְטלִים כָל הַ נִגּונִים
ְ
הָ ֶאפִ
בְ תוְך הַ נִגּון הַ זֶה ,שֶ הּוא לְמַ עְ לָה ִמן הַ כֹל ,שֶ ִממֶ נּו
נ ְִמשָ כִ ים כָל הַ נִגּונִים ַכנַ"ל:

