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שמות פרק יג

רש"י

(יז) ויהי בשלח פרעה וגו' ולא נחם  -ולא נהגם ,כמו (שמות
ֹלהים דֶ ֶרְך ֶא ֶרץ
(יז) וַ יְ ִהי בְ שַ לַ ח פ ְַרעֹה ֶאת ָהעָ ם וְ ל ֹא נָחָ ם אֱ ִ
ֹלהים פֶן ִינָחֵ ם הָ עָ ם בִ ְרא ָֹתם לב לד) לך נחה את העם( ,משלי ו כב) בהתהלכך תנחה
פְ לִ ְש ִתים כִ י ָקרֹוב הּוא כִ י ָא ַמר אֱ ִ
אותך :כי קרוב הוא  -ונוח לשוב באותו הדרך למצרים.
ֹלהים ֶאת הָ עָ ם דֶ ֶרְך
ִמלְחָ מָ ה וְ שָ בּו ִמצְ ָריְמָ ה( :יח) ַויַסֵ ב אֱ ִ
ומדרשי אגדה יש הרבה :בראתם מלחמה  -כגון מלחמת
הַ ִמ ְדבָ ר יַם סּוף ַוחֲ מֻ ִשים עָ לּו בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָר ִים:
יֹוסף עִ מֹו כִ י הַ ְשבֵ עַ ִה ְשבִ יעַ ֶאת ְבנֵי (במדבר יד מה) וירד העמלקי והכנעני וגו' .אם הלכו דרך
(יט) ַו ִי ַקח מ ֶֹשה ֶאת עַ צְ מֹות ֵ
יתם ֶאת עַ צְ מ ַֹתי ישר היו חוזרים ,ומה אם כשהקיפם דרך מעוקם אמרו
ֹלהים ֶא ְתכֶם וְ הַ עֲלִ ֶ
יִ ְש ָר ֵאל לֵאמֹר ָפקֹד יִ פְ קֹד אֱ ִ
(במדבר יד ד) נתנה ראש ונשובה מצרימה ,אם הוליכם
ִמזֶה ִא ְתכֶ ם:
בפשוטה על אחת כמה וכמה :פן ינחם  -יחשבו מחשבה על
שיצאו ויתנו לב לשוב( :יח) ויסב  -הסיבם מן הדרך הפשוטה לדרך העקומה :ים סוף  -כמו לים סוף .וסוף הוא לשון אגם
שגדלים בו קנים ,כמו (שמות ב ג) ותשם בסוף( ,ישעיהו יט ו) קנה וסוף קמלו :וחמשים  -אין חמושים אלא מזויינים .לפי
שהסיבן במדבר גרם להם שעלו חמושים ,שאלו הסיבן דרך יישוב לא היו מחומשים להם כל מה שצריכין ,אלא כאדם
שעובר ממקום למקום ובדעתו לקנות שם מה שיצטרך ,אבל כשהוא פורש למדבר צריך לזמן לו כל הצורך ,ומקרא זה לא
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
חניכיו וזריז .דבר אחר חמושים אחד מחמשה יצאו ,וארבעה חלקים מתו בשלשת ימי אפילה( :יט) השבע השביע  -השביעם
שישביעו לבניהם .ולמה לא השביע את בניו שישאוהו לארץ כנען מיד ,כמו שהשביעו יעקב ,אמר יוסף אני שליט הייתי
במצרים והיה סיפק בידי לעשות ,אבל בני לא יניחום מצריים לעשות ,לכך השביעם לכשיגאלו ויצאו משם שישאוהו:
והעליתם את עצמתי מזה אתכם  -לאחיו השביע כן ,למדנו שאף עצמות כל השבטים העלו עמהם ,שנאמר אתכם:
שמות פרק טו

רש"י

(א) אז ישיר משה  -אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה,
ירה הַ ז ֹאת לַיקֹוָק
(א) ָאז י ִָשיר מֹשֶ ה ּובְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ֶאת הַ ִש ָ
וכן (יהושע י יב) אז ידבר יהושע ,וכן (מלכים א' ז ח) ובית
ירה לַ יקֹוָ ק כִ י ָגאֹה ג ָָאה סּוס וְ רֹכְ בֹו
ֹאמרּו לֵאמֹר ָא ִש ָ
וַי ְ
יעשה לבת פרעה ,חשב בלבו שיעשה לה ,אף כאן ישיר ,אמר
ָרמָ ה בַ יָם... :
לו לבו שישיר ,וכן עשה ,ויאמרו לאמר אשירה לה' .וכן
יאה אֲ חֹות ַאהֲ רֹן ֶאת הַ תֹף ְביָדָ ּה ו ֵַתצֶ אן ָ
וַת ַקח ִמ ְריָם הַ ְנ ִב ָ
(כ) ִ
ביהושע ,כשראה הנס אמר לו לבו שידבר וכן עשה (יהושע י
ּוב ְמחֹֹלת( :כא) ַו ַתעַ ן לָ הֶ ם ִמ ְריָם
כָל הַ נ ִָשים ַאחֲ ֶריהָ בְ תֻ פִ ים ִ
יב) ויאמר לעיני ישראל ,וכן שירת הבאר שפתח בה (במדבר
ִשירּו לַ יקֹוָק כִ י ָגאֹה ג ָָאה סּוס וְ רֹכְ בֹו ָר ָמה בַ יָם:
כא יז) אז ישיר ישראל ,פירש אחריו עלי באר ענו לה.
(מלכים יא ז) אז יבנה שלמה במה ,פירשו בו חכמי ישראל שבקש 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 ,בקש 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 (פסוק ב) עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה (פסוק ג) ה' איש מלחמה ה' שמו ,וכן כולם .דבר אחר כי
גאה גאה על כל השירות ,וכל מה שאקלס בו עוד יש בו תוספת ,ולא כמדת מלך בשר ודם שמקלסין אותו ואין בו :סוס ורכבו
 שניהם קשורין זה בזה והמים מעלין אותם לרום ומורידין אותם לעומק ואינן נפרדין :רמה  -השליך וכן (דניאל ג ו)יתרמא לגוא אתון נורא .ומדרש אגדה כתוב אחד אומר רמה ,וכתוב אחד אומר (פסוק ד) ירה ,מלמד שהיו עולין לרום
ויורדין לתהום ,כמו (איוב לח ו) מי ירה אבן פנתה ,מלמעלה למטה( ... :כ) ותקח מרים הנביאה  -היכן נתנבאה כשהיתה
אחות אהרן ,קודם שנולד משה ,אמרה עתידה אמי שתלד בן וכו' ,כדאיתא בסוטה (דף יג א) .דבר אחר אחות אהרן לפי
שמסר נפשו עליה כשנצטרעה ,נקראת על שמו :את התף  -כלי של מיני זמר :בתפים ובמחלת  -מובטחות היו צדקניות
שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם נסים והוציאו תופים ממצרים( :כא) ותען להם מרים  -משה אמר שירה לאנשים ,הוא
אומר והם עונין אחריו ,ומרים אמרה שירה לנשים:

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.

2

ליקוטי מוהר"ן קמא תורה ס"ד

יקֹור ִסית הַ ז ֹאת שֶ ל
ְ
[ה] וְ דַ ע ,שֶ עַ ל יְדֵ י הַ נִגּון שֶ ל הַ צַ ִדיק ,שֶ הּוא בְ ִחינַת משֶ ה ,הּוא מַ ֲעלֶה ֶאת הַ נְשָ מֹות ִמן הָ ֶאפִ
הֶ חָ לָל הַ ָפ נּוי שֶ נָפְ לּו לְשָ ם .כִ י דַ ע ,שֶ כָל חָ כְ מָ ה וְ חָ כְ מָ ה שֶ בָ עֹולָם ,יֵש לָּה זֶמֶ ר וְ נִגּון ְמי ֻחָ ד .שֶ זֶה הַ זֶמֶ ר ְמי ֻחָ ד
(ת ִהלִים מ"ז):
ּומזֶה הַ זֶמֶ ר נ ְִמשֶ כֶת הַ חָ כְ מָ ה הַ ז ֹאת .וְ זֶה בְ ִחינֹות ְ
לְחָ כְ מָ ה זֹוִ ,
יקֹור ִסית ,יֵש לָּה נִגּון וְ זֶמֶ ר הַ ְמיֻחָ ד
ְ
שכִ יל" ,שֶ כָל ֵֹשכֶל וְ חָ כְ מָ ה יֵש לֹו זֶמֶ ר וְ נִגּון .וַאֲ פִ לּו חָ כְ מַ ת הָ ֶאפִ
"ז ְַמרּו מַ ְ ֹ
'אחֵ ר מָ ה הֲ וֵי בֵ ּה זִ ְמ ָרא ְי ָונִי ל ֹא
בֹותינּו ,זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָה (חֲ גִ יגָה ט"וַ ):
יקֹור ִסית .וְ זֶה שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
ְ
לַחָ כְ מָ ה הָ ֶאפִ
פְ סַ ק ִמפֻמֵ ּהּ ,וכְ שֶ הָ יָה ָקם ִמבֵ ית הַ ִמ ְד ָרש ,כַמָ ה ִספְ ֵרי ִמינִין נֹופְ לִין ִממֶ נּו' ,כִ י זֶה ָתלּוי בָ ֶזה ,כִ י עַ ל יְדֵ י זֶמֶ ר
יקֹור ִסית
ְ
הַ נַ"ל שֶ ל ֹא פָסַ ק ִמפִ יו ,עַ ל יְדֵ י זֶה הָ יּו הַ ִספְ ֵרי ִמינִין נֹופְ לִין ִממֶ נּו ,כִ י זֶה הַ זֶמֶ ר הָ יָה ְמיֻחָ ד ְלזֶה הָ ֶאפִ
ּומי ֻחָ ד ֵאלָיו:
וְ הַ ִמינּות שֶ הָ יָה לֹו .נ ְִמצָ א כָל חָ כְ מָ ה וְ חָ כְ מָ ה לְפִ י בְ ִחינ ָָתּה ּומַ ְד ֵרג ָָתּה ,כֵן יֵש לָּה זֶמֶ ר וְ נִגּון הַ שַ יְָך ְ
יֹותר עֶ לְיֹון לְפִ י
יֹותר עֶ לְיֹונָה ,יֵש לָּה זֶמֶ ר וְ נִגּון ֵ
וְ כֵן ִממַ ְד ֵרגָה לְמַ ְד ֵרגָה ,כִ י בְ ִחינַת הַ חָ כְ מָ ה שֶ בַ מַ ְד ֵרגָה הַ ֵ
יאה שֶ ִהיא ְת ִחילַת הָ אֲ צִ ילּות ,וְ שָ ם ֵאין לְמַ עְ לָה ִממֶ נָה .וְ ֵאין
אשית נ ְֻקדַ ת הַ בְ ִר ָ
בְ ִחינ ָָתּה .וְ כֵן לְמַ עְ לָה מַ עְ לָה עַ ד ֵר ִ
ְאֹותּה חָ כְ מָ ה שֶ יֵש שָ ם ,כִ י ִאם אֹור הָ ֵאין סֹוף הַ מַ ִקיף לֶחָ לָל הַ פָנּוי ,שֶ בְ תֹוכֹו כָל הַ בְ ִריאֹות וְ הַ חָ כְ מֹות.
מַ ִקיף ל ָ
אֹותּה .כִ י ֵאין
שיג ָ
ּובְ וַדַ אי גַם שָ ם יֵש בְ ִחינַת חָ כְ מָ הַ ,אְך הַ חָ כְ מָ ה שֶ יֵש שָ ם בְ אֹור ֵאין סֹוףִ ,אי ֶאפְ שָ ר לֵידַ ע ּולְהַ ִ ֹ
שיג כְ לָל .וְ ֵאין שָ ם ַרק בְ ִחינַת אֱ מּונָה ,שֶ מַ אֲ ִמינִים בֹו
סֹוף הּוא הַ שֵ ם י ְִתבָ ַרְך בְ עַ צְ מֹו ,וְ חָ כְ מָ תֹו ִאי ֶאפְ שָ ר לְהַ ִ ֹ
י ְִתבָ ַרְך שֶ אֹורֹו הָ ֵאין סֹוף ְמסַ בֵ ב כָל עָ ל ְִמין ּומַ ִקיף הַ כֹל:
עּותם,
רֹואים שֶ אֲ פִ לּו אֱ מּונֹות עַ כּו"ם בְ ִדבְ ֵרי טָ ָ
וֶאֱ מּונָה ,יֵש לָּה גַם כֵן זֶמֶ ר וְ נִגּון הַ ְמיֻחָ ד לֶאֱ מּונָהּ .וכְ מֹו שֶ ָאנּו ִ
עֹורכִ ין בֹו בְ בֵ ית ְתפִ ל ָָתם .כֵן לְהֵ פְֶך בִ ְקדֻשָ ה ,כָל אֱ מּונָה יֵש
יֵש ְלכָל אֱ מּונָה שֶ ל עַ כּו"ם נִגּון ְמיֻחָ ד ,שֶ ְמז ְַמ ִרין בֹו וְ ְ
לָּה זֶמֶ ר וְ נִגּון .וְ אֹותֹו הַ זֶמֶ ר הַ ְמי ֻחָ ד לָאֱ מּונָה הַ נַ"ל ,שֶ הּוא אֱ מּונָה הָ עֶ לְיֹונָה ִמכָל הַ ִמינֵי חָ כְ מֹות וֶאֱ מּונֹות
שֶ בָ עֹולָם ,הַ יְנּו אֱ מּונָה בְ הָ אֹור ֵאין סֹוף עַ צְ מֹו הַ סֹובֵ ב כָל עָ ל ְִמין ַכנַ"ל ,אֹותֹו הַ זֶמֶ ר הּוא גַם כֵן לְמַ עְ לָה ִמכָל
הַ נְגִ ינֹות ּוזְ ִמירֹות שֶ בָ עֹולָם ,הַ שַ יָכִ ים ְלכָל חָ כְ מָ ה וֶאֱ מּונָה .וְ כָל הַ זְ ִמירֹות וְ הַ נִגּונִים שֶ ל כָל הַ חָ כְ מֹות ,נ ְִמשָ כִ ין
ִמזֶה הַ זֶמֶ ר וְ הַ נִגּון ,שֶ הּו א לְמַ עְ לָה ִמכָל הַ זְ ִמירֹות וְ הַ נִגּונִים שֶ ל כָל הַ חָ כְ מֹות .כִ י הּוא הַ זֶמֶ ר הַ שַ יְָך לְהָ אֱ מּונָה
בְ הָ אֹור ֵאין סֹוף עַ צְ מֹו ,שֶ הּוא לְמַ עְ לָה ִמן הַ כֹל:
רּורה ל ְִקר ֹא ֻכלָם בְ שֵ ם ה'" (צְ ַפ ְניָה ג) ,וְ הַ כֹל יַאֲ ִמינּו בֹו י ְִתבָ ַרְךָ ,אז
וְ לֶעָ ִתיד לָבֹוא "שֶ י ְַהפְֹך ְלכָל הָ עַ ִמים ָֹשפָה בְ ָ
שּורי מֵ ר ֹאש אֲ מָ נָה"' .מֵ ר ֹאש אֲ מָ נָה' דַ י ְָקא ,הַ יְנּו בְ ִחינַת אֱ מּונָה עֶ לְיֹונָה זֹו
בֹואי ָת ִ
"ת ִ
(שיר הַ ִש ִירים ד)ָ :
י ְִת ַקיֵם ִ
שּורי' דַ י ְָקא ,הַ יְנּו הַ נִגּון וְ הַ זְ מַ ן הַ שַ יְָך לר ֹאש אֱ מּונָה זֹו ַכנַ"ל.
'ת ִ
הַ נַ"ל ,שֶ הּוא ר ֹאש ְלכָל הָ אֱ מּונֹות ַכ נַ"ל .וְ זֶה ָ
וְ לִבְ ִחינַת זֶמֶ ר שֶ ל אֱ מּונָה הָ עֶ לְיֹונָה הַ ז ֹאתֵ ,אין ִמי שֶ יִזְ כֶה ,כִ י ִאם צַ ִדיק הַ דֹור ,שֶ הּוא בְ ִחינַת משֶ ה .שֶ הּוא
'שתֹק כְָך עָ לָה בְ מַ חֲ שָ בָ ה' הַ נַ"ל ,הַ יְנּו שֶ ִהיא עֲדַ יִן ְלמַ עְ לָה
יקה ,בְ ִחינַת ְ
בְ מַ ְד ֵר ַג ת אֱ מּונָה זֹו ,שֶ הּוא בְ ִחינַת ְש ִת ָ
יקה ַכנַ"ל:
מֵ הַ ִדבּור ַכנַ"ל .כִ י משֶ ה הּוא בְ ִחינֹות ְש ִת ָ
"אז י ִָשיר משֶ ה" ,וְ ָא ְמרּו חֲ כָמֵ ינּו ,זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָה (סַ נְהֶ ְד ִרין צ"א' ):שָ ר ל ֹא נֶאֱ מַ רֶ ,אלָא
(שמֹות ט"ו)ָ :
וְ זֶה ְ
תֹורה ,שֶ עָ ִתיד משֶ ה ל ִָשיר לֶעָ ִתיד לָבֹוא גַם כֵן .כִ י כָל הַ ִשירֹות ,בֵ ין שֶ ל
י ִָשיר'ִ ,מכָאן ל ְִת ִחיַת הַ מֵ ִתים ִמן הַ ָ
יקה .שֶ ָזכָה ַלזֶמֶ ר שֶ שַ יְָך לָאֱ מּונָה
עֹולָם הַ זֶה בֵ ין שֶ ל לֶעָ ִתיד לָב ֹוא ,הּוא ַרק ֵאצֶ ל משֶ ה ,שֶ הּוא בְ ִחינַת ְש ִת ָ
הָ עֶ לְיֹונָה עַ ל הַ כֹל ,שֶ שָ ם נִכְ ָללִין כָל הַ זְ ִמירֹות ,כִ י ֻכלָם נ ְִמשָ כִ ים ִממֶ נָה .וְ זֶה שֶ פ ֵֵרש ַר ִש"י:
יקה
'י ִָשיר' ,יּו"ד עַ ל שֵ ם הַ מַ חֲ שָ בָ ה נ ֶֶא ְמ ָרה .הַ יְנּו בְ ִחינֹות 'כְָך עָ לָה בְ מַ חֲ שָ בָ ה' הַ נַ"ל ,בְ ִחינֹות משֶ ה ,בְ ִחינֹות ְש ִת ָ
ַכנַ"ל .וְ עַ ל כֵן עַ ל יְדֵ י נִגּון שֶ ל הַ צַ ִדיק ,שֶ הּוא בְ ִחינֹות משֶ ה ַכנַ"ל ,עַ ל יְדֵ י זֶה עֹולִים וְ יֹוצְ ִאים כָל הַ נְשָ מֹות שֶ נָפְ לּו
יקֹור ִסית שֶ ל חָ לָל הַ פָנּוי .כִ י נִגּונֹו הּוא בִ בְ ִחינֹות 'ר ֹאש אֱ מּונָה' ,הַ יְנּו אֱ מּונָה הָ עֶ לְיֹונָה עַ ל הַ כֹל ,שֶ עַ ל
ְ
בְ תֹוְך הָ ֶאפִ
יקֹור ִסית .וְ נִכְ ָללִים וְ נ ְִתבַ ְט ִלים כָל הַ נִגּונִים בְ תֹוְך הַ נִגּון הַ זֶה ,שֶ הּוא
ְ
יְדֵ י נִגּון וֶאֱ מּונָה זֹו נ ְִתבַ ְטלִים כָל הָ ֶאפִ
לְמַ עְ לָה ִמן הַ כֹל ,שֶ ִממֶ נּו נ ְִמשָ כִ ים כָל הַ נִגּונִים ַכנַ"ל:

