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 שמות פרק יג
)יז( ַוְיִהי ְבַשַלח ַפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם ֱאֹלִהים ֶדֶרְך ֶאֶרץ 

ְפִלְשִתים ִכי ָקרֹוב הּוא ִכי ָאַמר ֱאֹלִהים ֶפן ִיָנֵחם ָהָעם ִבְרֹאָתם 
ִמְלָחָמה ְוָשבּו ִמְצָרְיָמה: )יח( ַוַיֵסב ֱאֹלִהים ֶאת ָהָעם ֶדֶרְך 

 ֲחֻמִשים ָעלּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַהִמְדָבר ַים סּוף וַ 
)יט( ַוִיַקח ֹמֶשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעמֹו ִכי ַהְשֵבַע ִהְשִביַע ֶאת ְבֵני 
ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ָפֹקד ִיְפֹקד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֶאת ַעְצֹמַתי 

 ִמֶזה ִאְתֶכם:

 רש"י 
ולא נהגם, כמו )שמות  - ויהי בשלח פרעה וגו' ולא נחם )יז(

לב לד( לך נחה את העם, )משלי ו כב( בהתהלכך תנחה 
ונוח לשוב באותו הדרך למצרים.  - כי קרוב הוא אותך:

כגון מלחמת  - בראתם מלחמה ומדרשי אגדה יש הרבה:
)במדבר יד מה( וירד העמלקי והכנעני וגו'. אם הלכו דרך 

רים, ומה אם כשהקיפם דרך מעוקם אמרו ישר היו חוז
)במדבר יד ד( נתנה ראש ונשובה מצרימה, אם הוליכם 

 יחשבו מחשבה על  - פן ינחם בפשוטה על אחת כמה וכמה:
כמו לים סוף. וסוף הוא לשון אגם  - ים סוף הסיבם מן הדרך הפשוטה לדרך העקומה: - ויסב)יח(  שיצאו ויתנו לב לשוב:

אין חמושים אלא מזויינים. לפי  - וחמשים ו )שמות ב ג( ותשם בסוף, )ישעיהו יט ו( קנה וסוף קמלו:שגדלים בו קנים, כמ
שהסיבן במדבר גרם להם שעלו חמושים, שאלו הסיבן דרך יישוב לא היו מחומשים להם כל מה שצריכין, אלא כאדם 

ריך לזמן לו כל הצורך, ומקרא זה לא שעובר ממקום למקום ובדעתו לקנות שם מה שיצטרך, אבל כשהוא פורש למדבר צ
נכתב כי אם לשבר את האוזן, שלא תתמה במלחמת עמלק ובמלחמות סיחון ועוג ומדין, מהיכן היו להם כלי זיין שהכום 

ישראל בחרב. וכן הוא אומר )יהושע א יד( ואתם תעברו חמושים. וכן תרגם אונקלוס מזרזין, כמו )בראשית יד יד( וירק את 
השביעם  - השבע השביע)יט(  יז. דבר אחר חמושים אחד מחמשה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלשת ימי אפילה:חניכיו וזר

שישביעו לבניהם. ולמה לא השביע את בניו שישאוהו לארץ כנען מיד, כמו שהשביעו יעקב, אמר יוסף אני שליט הייתי 
 , לכך השביעם לכשיגאלו ויצאו משם שישאוהו:במצרים והיה סיפק בידי לעשות, אבל בני לא יניחום מצריים לעשות

 לאחיו השביע כן, למדנו שאף עצמות כל השבטים העלו עמהם, שנאמר אתכם: - והעליתם את עצמתי מזה אתכם
 

 שמות פרק טו
ָאז ָיִשיר ֹמֶשה ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ַהִשיָרה ַהזֹאת ַליקָֹוק )א( 

 יקָֹוק ִכי ָגֹאה ָגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ַויֹאְמרּו ֵלאֹמר ָאִשיָרה לַ 
 ...ָרָמה ַבָים: 

)כ( ַוִתַקח ִמְרָים ַהְנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהֹתף ְבָיָדּה ַוֵתֶצאןָ 
ָה ְבֻתִפים ּוִבְמֹחֹלת: )כא( ַוַתַען ָלֶהם ִמְרָים ָכל ַהָנִשים ַאֲחֶרי

 ִשירּו ַליקָֹוק ִכי ָגֹאה ָגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָים: 
 

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

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

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. 
אז יבנה שלמה במה, פירשו בו חכמי ישראל שבקש לבנות ולא בנה. למדנו שהיו"ד על שם המחשבה נאמרה,  )מלכים יא ז(

זהו ליישב פשוטו. אבל מדרשו אמרו רבותינו זכרונם לברכה, מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה, וכן בכולן חוץ משל 
ה כשאר דברים הנכתבים בלשון עתיד והן מיד, כגון שלמה, שפירשוהו, בקש לבנות ולא בנה. ואין לומר וליישב הלשון הז

)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 
ה על כל גאה שנתגא - כי גאה גאה לשון עתיד בין לשון עבר, אבל זה שלא היה אלא לשעה אינו יכול ליישבו בלשון הזה:

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, 

ב( עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה )פסוק ג( ה' איש מלחמה ה' שמו, וכן כולם. דבר אחר כי וכן כל השירה תמצא כפולה )פסוק 
 סוס ורכבו גאה גאה על כל השירות, וכל מה שאקלס בו עוד יש בו תוספת, ולא כמדת מלך בשר ודם שמקלסין אותו ואין בו:

השליך וכן )דניאל ג ו(  - רמה ינן נפרדין:שניהם קשורין זה בזה והמים מעלין אותם לרום ומורידין אותם לעומק וא -
יתרמא לגוא אתון נורא. ומדרש אגדה כתוב אחד אומר רמה, וכתוב אחד אומר )פסוק ד( ירה, מלמד שהיו עולין לרום 

שהיתה היכן נתנבאה כ - ותקח מרים הנביאה)כ(  ... ויורדין לתהום, כמו )איוב לח ו( מי ירה אבן פנתה, מלמעלה למטה:
אחות אהרן, קודם שנולד משה, אמרה עתידה אמי שתלד בן וכו', כדאיתא בסוטה )דף יג א(. דבר אחר אחות אהרן לפי 

מובטחות היו צדקניות  - בתפים ובמחלת כלי של מיני זמר: - את התף שמסר נפשו עליה כשנצטרעה, נקראת על שמו:
משה אמר שירה לאנשים, הוא  - ותען להם מרים)כא(  ם ממצרים:שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם נסים והוציאו תופי

 אומר והם עונין אחריו, ומרים אמרה שירה לנשים:
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 ליקוטי מוהר"ן קמא תורה ס"ד
 

ַהזֹאת ֶשל ְוַדע, ֶשַעל ְיֵדי ַהִנגּון ֶשל ַהַצִדיק, ֶשהּוא ְבִחיַנת מֶשה, הּוא ַמֲעֶלה ֶאת ַהְנָשמֹות ִמן ָהֶאִפיקֹוְרִסית  ה[]
ר ְמיָֻחד נּוי ֶשָנְפלּו ְלָשם. ִכי ַדע, ֶשָכל ָחְכָמה ְוָחְכָמה ֶשָבעֹוָלם, ֵיש ָלּה ֶזֶמר ְוִנגּון ְמיָֻחד. ֶשֶזה ַהֶזמֶ ֶהָחָלל ַהפָ 

 ְלָחְכָמה זֹו, ּוִמֶזה ַהֶזֶמר ִנְמֶשֶכת ַהָחְכָמה ַהזֹאת. ְוֶזה ְבִחינֹות )ְתִהִלים מ"ז(:
ִכיל", ֶכל ְוָחְכָמה ֵיש לֹו ֶזֶמר ְוִנגּון. ַוֲאִפלּו ָחְכַמת ָהֶאִפיקֹוְרִסית, ֵיש ָלּה ִנגּון ְוֶזֶמר ַהְמיָֻחד  "ַזְמרּו ַמֹשְ ֶשָכל ֹשֵ

ָוִני לֹא א יְ ַלָחְכָמה ָהֶאִפיקֹוְרִסית. ְוֶזה ֶשָאְמרּו ַרבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ֲחִגיָגה ט"ו:( 'ַאֵחר ָמה ֲהֵוי ֵבּה ִזְמָר 
ה, ִכי ַעל ְיֵדי ֶזֶמר ְפַסק ִמֻפֵמּה, ּוְכֶשָהָיה ָקם ִמֵבית ַהִמְדָרש, ַכָמה ִסְפֵרי ִמיִנין נֹוְפִלין ִמֶמנּו', ִכי ֶזה ָתלּוי ָבזֶ 

ֶזה ַהֶזֶמר ָהָיה ְמיָֻחד ְלֶזה ָהֶאִפיקֹוְרִסית ַהַנ"ל ֶשלֹא ָפַסק ִמִפיו, ַעל ְיֵדי ֶזה ָהיּו ַהִסְפֵרי ִמיִנין נֹוְפִלין ִמֶמנּו, ִכי 
 ַשָיְך ּוְמיָֻחד ֵאָליו:ְוַהִמינּות ֶשָהָיה לֹו. ִנְמָצא ָכל ָחְכָמה ְוָחְכָמה ְלִפי ְבִחיָנָתּה ּוַמְדֵרָגָתּה, ֵכן ֵיש ָלּה ֶזֶמר ְוִנגּון הַ 

ְכָמה ֶשַבַמְדֵרָגה ַהיֹוֵתר ֶעְליֹוָנה, ֵיש ָלּה ֶזֶמר ְוִנגּון יֹוֵתר ֶעְליֹון ְלִפי ְוֵכן ִמַמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ִכי ְבִחיַנת ַהחָ  
ִמֶמָנה. ְוֵאין ְבִחיָנָתּה. ְוֵכן ְלַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ֵראִשית ְנֻקַדת ַהְבִריָאה ֶשִהיא ְתִחיַלת ָהֲאִצילּות, ְוָשם ֵאין ְלַמְעָלה 

ְכָמה ֶשֵיש ָשם, ִכי ִאם אֹור ָהֵאין סֹוף ַהַמִקיף ֶלָחָלל ַהָפנּוי, ֶשְבתֹוכֹו ָכל ַהְבִריאֹות ְוַהָחְכמֹות. ַמִקיף ְלאֹוָתּה חָ 
י . ִכי ֵאין ג אֹוָתּהּוְבַוַדאי ַגם ָשם ֵיש ְבִחיַנת ָחְכָמה, ַאְך ַהָחְכָמה ֶשֵיש ָשם ְבאֹור ֵאין סֹוף, ִאי ֶאְפָשר ֵליַדע ּוְלַהֹשִ
יג ְכָלל. ְוֵאין ָשם ַרק ְבִחיַנת ֱאמּוָנה, שֶ  ַמֲאִמיִנים בֹו סֹוף הּוא ַהֵשם ִיְתָבַרְך ְבַעְצמֹו, ְוָחְכָמתֹו ִאי ֶאְפָשר ְלַהֹשִ

 ִיְתָבַרְך ֶשאֹורֹו ָהֵאין סֹוף ְמַסֵבב ָכל ָעְלִמין ּוַמִקיף ַהֹכל:
ְבִדְבֵרי ָטעּוָתם,  ֶוֱאמּוָנה, ֵיש ָלּה ַגם ֵכן ֶזֶמר ְוִנגּון ַהְמיָֻחד ֶלֱאמּוָנה. ּוְכמֹו ֶשָאנּו רֹוִאים ֶשֲאִפלּו ֱאמּונֹות ַעכּו"ם

. ֵכן ְלֵהֶפְך ִבְקֻדָשה, ָכל ֱאמּוָנה ֵיש ֵיש ְלָכל ֱאמּוָנה ֶשל ַעכּו"ם ִנגּון ְמיָֻחד, ֶשְמַזְמִרין בֹו ְועֹוְרִכין בֹו ְבֵבית ְתִפָלָתם
ת ֶוֱאמּונֹות ָלּה ֶזֶמר ְוִנגּון. ְואֹותֹו ַהֶזֶמר ַהְמיָֻחד ָלֱאמּוָנה ַהַנ"ל, ֶשהּוא ֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה ִמָכל ַהִמיֵני ָחְכמֹו

ָכל ָעְלִמין ַכַנ"ל, אֹותֹו ַהֶזֶמר הּוא ַגם ֵכן ְלַמְעָלה ִמָכל  ֶשָבעֹוָלם, ַהְינּו ֱאמּוָנה ְבָהאֹור ֵאין סֹוף ַעְצמֹו ַהסֹוֵבב
ָחְכמֹות, ִנְמָשִכין ַהְנִגינֹות ּוְזִמירֹות ֶשָבעֹוָלם, ַהַשָיִכים ְלָכל ָחְכָמה ֶוֱאמּוָנה. ְוָכל ַהְזִמירֹות ְוַהִנגּוִנים ֶשל ָכל הַ 

א ְלַמְעָלה ִמָכל ַהְזִמירֹות ְוַהִנגּוִנים ֶשל ָכל ַהָחְכמֹות. ִכי הּוא ַהֶזֶמר ַהַשָיְך ְלָהֱאמּוָנה ִמֶזה ַהֶזֶמר ְוַהִנגּון, ֶשהּו
 ְבָהאֹור ֵאין סֹוף ַעְצמֹו, ֶשהּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהֹכל:

ָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָלם  ְבֵשם ה'" )ְצַפְנָיה ג(, ְוַהֹכל ַיֲאִמינּו בֹו ִיְתָבַרְך, ָאז ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא "ֶשַיְהֹפְך ְלָכל ָהַעִמים ֹשָ
ָנה ֶעְליֹוָנה זֹו ִיְתַקֵים )ִשיר ַהִשיִרים ד(: "ָתבֹוִאי ָתשּוִרי ֵמרֹאש ֲאָמָנה". 'ֵמרֹאש ֲאָמָנה' ַדְיָקא, ַהְינּו ְבִחיַנת ֱאמּו

ַנ"ל. ְוֶזה 'ָתשּוִרי' ַדְיָקא, ַהְינּו ַהִנגּון ְוַהְזַמן ַהַשָיְך לרֹאש ֱאמּוָנה זֹו ַכַנ"ל. ַהַנ"ל, ֶשהּוא רֹאש ְלָכל ָהֱאמּונֹות כַ 
ה. ֶשהּוא ְוִלְבִחיַנת ֶזֶמר ֶשל ֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה ַהזֹאת, ֵאין ִמי ֶשִיְזֶכה, ִכי ִאם ַצִדיק ַהדֹור, ֶשהּוא ְבִחיַנת משֶ 

ַמְעָלה ת ֱאמּוָנה זֹו, ֶשהּוא ְבִחיַנת ְשִתיָקה, ְבִחיַנת 'ְשֹתק ָכְך ָעָלה ְבַמֲחָשָבה' ַהַנ"ל, ַהְינּו ֶשִהיא ֲעַדִין לְ ְבַמְדֵרגַ 
 ֵמַהִדבּור ַכַנ"ל. ִכי מֶשה הּוא ְבִחינֹות ְשִתיָקה ַכַנ"ל:

ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ַסְנֶהְדִרין צ"א:( 'ָשר לֹא ֶנֱאַמר, ֶאָלא  ְוֶזה )ְשמֹות ט"ו(: "ָאז ָיִשיר מֶשה", ְוָאְמרּו
ת, ֵבין ֶשל ָיִשיר', ִמָכאן ִלְתִחַית ַהֵמִתים ִמן ַהתֹוָרה, ֶשָעִתיד מֶשה ָלִשיר ֶלָעִתיד ָלבֹוא ַגם ֵכן. ִכי ָכל ַהִשירֹו

ֹוא, הּוא ַרק ֵאֶצל מֶשה, ֶשהּוא ְבִחיַנת ְשִתיָקה. ֶשָזָכה ַלֶזֶמר ֶשַשָיְך ָלֱאמּוָנה עֹוָלם ַהֶזה ֵבין ֶשל ֶלָעִתיד ָלב
 ָהֶעְליֹוָנה ַעל ַהֹכל, ֶשָשם ִנְכָלִלין ָכל ַהְזִמירֹות, ִכי ֻכָלם ִנְמָשִכים ִמֶמָנה. ְוֶזה ֶשֵפֵרש ַרִש"י:

ָשָבה ֶנֶאְמָרה. ַהְינּו ְבִחינֹות 'ָכְך ָעָלה ְבַמֲחָשָבה' ַהַנ"ל, ְבִחינֹות מֶשה, ְבִחינֹות ְשִתיָקה 'ָיִשיר', יּו"ד ַעל ֵשם ַהַמחֲ 
ֶשָנְפלּו  ָכל ַהְנָשמֹותַכַנ"ל. ְוַעל ֵכן ַעל ְיֵדי ִנגּון ֶשל ַהַצִדיק, ֶשהּוא ְבִחינֹות מֶשה ַכַנ"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה עֹוִלים ְויֹוְצִאים 

ָנה ַעל ַהֹכל, ֶשַעל ְבתֹוְך ָהֶאִפיקֹוְרִסית ֶשל ָחָלל ַהָפנּוי. ִכי ִנגּונֹו הּוא ִבְבִחינֹות 'רֹאש ֱאמּוָנה', ַהְינּו ֱאמּוָנה ָהֶעְליֹו
ים ָכל ַהִנגּוִנים ְבתֹוְך ַהִנגּון ַהֶזה, ֶשהּוא ְיֵדי ִנגּון ֶוֱאמּוָנה זֹו ִנְתַבְטִלים ָכל ָהֶאִפיקֹוְרִסית. ְוִנְכָלִלים ְוִנְתַבְטלִ 

 ְלַמְעָלה ִמן ַהֹכל, ֶשִמֶמנּו ִנְמָשִכים ָכל ַהִנגּוִנים ַכַנ"ל:
 
 
 


