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שירה שבת – בשלח פרשת

שירה  בשבת  קרי"ס של  ההתגלות  - הזמן מעוררת  הקריאה

äðä במ"ש צדיקים ורמזו הזמן , מעורר  הקריאה כי  הספה"ק  מש"כ ידוע 
ב)במשנה ט , הקורא(ברכות כאדם הפסיד לא ואילך מכאן הקורא

שהקריאה מפני הפסיד לא  מ "מ  הזמן עבר שכבר שאף והיינו  בתורה.
דפרשיות זי "ע, מלובלין הרבי דהרה "ק משמיה ומתאמרא  הזמן . מעורר
הוא בא פרשת  שבת טובים, הימים  כנגד הם  וכו', יתרו  בשלח בא אלו
מצרים, יציאת סיפור נאמר בו כי הפסח , חג של הראשונים הימים כנגד
כנגד הוא בשלח  פרשת  ושבת הגאולה. ענין שוב בו  מתעורר וממילא
ענין שוב מתעורר אז  וגם סוף, ים קריעת  בו  שנאמר פסח , של שביעי 
בו שנאמר השבועות חג  כנגד הוא  יתרו פרשת  ושבת  סוף. ים קריעת
ימי שהם ויוה "כ ר"ה כנגד הוא משפטים פרשת ושבת  התורה . קבלת
הוא המשכן  הקמת  בו שנאמר תרומה  פרשת ושבת יעקב. לאלקי משפט
כי פרשת ושבת החנוכה , ימי  כנגד תצוה פרשת ושבת  הסוכות . חג כנגד

הפורים. ימי כנגד הוא  שקלים  - תשא

÷"äôñáå יוסף יתרו)אמרי  זי "ע,(פ' מזידיטשוב הרה"ק  רבו  בשם הביא
שבבחינה אלא הזמן , את  מעורר שהקריאה בלבד  זו שלא
צדיקים היו כן  ועל  גופא. מהזמן יותר התעוררות בקריאה יש מסוימת 
מבחג  יותר יתרו בפרשת הדברות  עשרת קריאת בשעת  שנתעוררו 
במחזה מפטירין יתרו פרשת  שבשבת לזה ראי' הביא ושם השבועות.
ובחג  וגו ', קדוש קדוש קדוש  אומרים  שהמלאכים בישעי', ההתגלות
בגמ ' ואי' מרכבה . דמעשה יחזקאל  מראה בנבואת  מפטירין  השבועות

ב) יג, ולמה(חגיגה  הנביא, ישעיה  גם  ראה הנביא יחזקאל  שראה  מה שכל
כרך לבן  דומה, ישעיה ולמה המלך, את שראה כפר לבן דומה, יחזקאל
לפרש  חש לא הכל שראה אע"פ שישעי ' שם ופירש"י  המלך. את שראה
אינו המלך את  הרואה  כרך ובן  בפלטין , וגדל מלכים בן  שהיה הכל, את
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התורה  נועם ב 

כי מאוד מתפעל  כפר בן  משא"כ לספר. חש ואינו  תמה , ואינו נבהל 
לך בפרשת רש"י מ "ש [וע"ד  כאלו. במראות  רגיל יג )אינו טז , (בראשית

רגילה היתה כי מלאכים, כשראתה נתפעלה לא אברהם  שפחת  שהגר
בשבת לקרא שתיקנו  ממה וע "כ אברהם ]. בבית  יושבת היתה כי לראותם
יחזקאל מהמראה יותר שהיה ישעי' מראה של ההפטרה  את יתרו פרשת
יתרו פרשת שבת מסוימת שבבחינה מבואר השבועות, בחג שקוראים
מעוררת והקריאה  השבועות, מחג יותר השכינה  התגלות של בחינה היא

עצמו. מהזמן  יותר הזמן  את 

æ"ãòå, פסח של שביעי של הענין  כנגד שהוא שירה בשבת דגם י"ל
של וההתגלות סוף, ים  קריעת של  והענין  הזמן מעורר הקריאה
זו ובשבת פסח . של משביעי יותר מסוימת בבחינה  הוא ואנוהו  קלי  זה
ראתה שפחה אפי' שהרי  הוא, באשר אדם לשום להתחמקות  מקום אין 
וכאו"א האדם , במדריגת כלל  תלוי ואינו יחזקאל, ראה שלא  מה הים  על
לי 'ויהי  ישועתו, את  לראות ויכול השכינה, אור לגילוי  לזכות יכול
קען מען 'זה ', בחי ' באצבעו להראות שיכול ואנוהו, קלי  'זה' לישועה',

ישועה. די טאפן און  ישועה  די זעהן 

השנה  שבתות שאר לבין זו שבת בין החילוק 

úáùיום' שירה , שבת היא שבת  כל ובאמת  שירה, שבת  נקראת זו 
דברי וידועים השבת', ליום שיר מזמור ואומר משבח  השביעי

בסנהדרין מכנף)התוס' ד "ה ב כתוב(לז, - שמענו זמירות הארץ מכנף
בשבת, אלא קדושה אומרים ישראל  ארץ בני שאין  הגאונים בתשובת

לאחד' כנפים 'שש  חיות גבי  ב)דכתיב ו, שירה(ישעי' אומר הוא כנף וכל 
המקום, לפני  החיות אומרים  שבת וכשיגיע החול, ימי בששת ביום  אחת
עוד לי יש להם משיב  והקב"ה  שירה, לומר כנף  עוד לנו  אין  רבש"ע
שנאמר שירה, אומרים ישראל בני  שבשבת שירה, לפני  שאומר אחד כנף

טז) כד , בני'מ(ישעי' נהגו כן  ועל לצדיק'. צבי שמענו  זמירות הארץ כנף
אומרים שאנו וכעין בשבת, רק קדושה לומר הגאונים  בזמן  ישראל ארץ
עמך עם  מעלה המוני מלאכים לך יתנו 'כתר מיוחדת  קדושה בשבת
כי ישראל , בכלל  תלויים המלאכים קודש בשבת כי מטה', קבוצי ישראל

שירה  שבת – בשלח ג פרשת

שירה אומרים  הם החול  ובימי  הקדושה, מאמירת  רק  הוא חיותם כל
כנף, להם שאין  מפני שירה לומר  יכולים אינם קודש בשבת אך בעצמם,
של החיות  וזה הארץ ', 'מכנף בשבת קדושה  אומרים  ישראל כלל  אבל

זה. ביום  המלאכים

ìòåלהם ואומרים בישראל , בית לכל  שבת  בליל  המלאכים באים כן 
חיות, מחפשים הם כי השלום ', מלאכי השרת מלאכי עליכם  'שלום
כן ועל ועוז . כח  להם נותנים ישראל  בני של ותשבחות שירות והזמירות
האדם את מברכים הם חיות למלאכים ונותן זמירות מזמר שהאדם בשעה
נמצא כן ואם זכות '. ועלינו  עליהם ילמדו 'במרום  זכות, עליו ומלמדים 
יותר שירה', 'שבת  זו  בשבת נתחדש ומה  שירה , שבת הוא שבת שכל

השנה. שבתות משאר

àáåîåבעל הרה"ק את  ששאל זי"ע  מווארקא  יצחק רבי הרה"ק בשם
כי שירה , שבת בשם  זו שבת נקראת למה זי "ע, הרי "ם חידושי
שבת וכן  מצרים ', יציאת  'שבת  בשם  נקראת אינה בא  פרשת שבת הלא
נתייחדה ולמה וכדו', התורה קבלת שבת בשם נקרא  לא  יתרו פרשת
הקו' גם היא הזו הקושיא שבכלל  [ויתכן  שירה. שבת  שנקראת זו  שבת
משאר יותר  זו  שבת נתייחדה ובמה שירה, שבת היא שבת שכל הנ"ל ,

זו ]. שבתות

áéùäåקדושת בו  יש מישראל  אדם שכל הרי"ם, חידושי  בעל הרה"ק  לו 
הקדמונים וכמ"ש  תורה, קפ"ו)ספר אופן עמוקות ישראל(מגלה שתיבת

ספר הוא יהודי  כל לתורה, אותיות ריבוא שישים יש תיבות, ראשי  הוא 
חסרון יש לפעמים  תורה , הספר את לתקן צריך שלפעמים אלא חי, תורה 
צריך יהודי וכל לתקן, וצריך ויתרות , וחסרות נגיעות יש ולפעמים אות,
בכל תורה ספר  של בחינה  הוא יהודי כל באמת אבל עצמו, את לתקן 
ושס"ה אברים רמ "ח  לו יש יהודי שכל הקדוש היסוד וזהו שהוא, מצב
ששלו גידים  ובשס"ה  עשה, מצוות רמ "ח  חקוקים  אבריו וברמ "ח גידים,
שכתבת 'כמו  התפלה  בנוסח שאומרים וכמו  ל"ת. מצוות שס"ה  חקוקים
כ' ולמה בתורתך , 'לנו' שכתבת כמו צ"ל היה ולכאו' בתורתך', עלינו
שבכל בחקיקה , בנו חקוק שזה הכוונה אלא בתורתך, 'עלינו' שכתבת כמו
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התורה  נועם ד 

לתקן צריך לפעמים  ואמנם תורה, ספר  קדושת  עולם חוקת  חקוק יהודי
בודאי אך חייו, ימי כל הישראלי איש עבודת  באמת וזה  תורה, הספר את

גדולה, קדושה  לו  יש מצב ה)שבכל סעי' שמ סי' יו "ד  שו"ע .(ועי '

óéñåäåעל אריח  תורה בספר כתובה  שהשירה  ואמר הרי "ם החידושי
מתעורר כך תורה, בספר  שינוי יש שבשירה  וכשם לבינה, גבי
שנעשה לטובה, ולהשתנות להתעורר זו בשבת  ויכול באדם, גם שינוי
שבת שטיק 'א  חדש כאדם למעליותא, שינוי ונעשה  שירה 'דיק, שבת
ומתעלה, משתנה  האדם  גם כך משתנה, תורה שהספר כשם  כי  שירה',
'שבת בשם  השבת ונקראת למעליותא השבת של  שמה נשתנה כך ועל
השבתות. משאר  יותר הרבה גדולות הארות  נשפעים זו ובשבת שירה',

צופים רמתיים בספר ז)[ועי' טז, זוטא תנדב"א להיות(על  א' לכל מצוה 
בעל שהגה"ק  וראיתי נעלה, בהרגשה שירה בשבת גדולה בשמחה 

השנה] מכל ויתירה  רבה בשמחה  זו  שבת בקבלת רקד הרי "ם .א חידושי

לדורות שבה הכח את הכניסו הים  על  שירה בנ "י שאמרו בשעה
באמירתם עולם

äùòîìרק לא שירה לשבת  קשורים ואנו יום, בכל  שירה אומרים הרי 
התורה מן  היחידי  הדבר זהו ולמעשה  יום, כל אלא בשבת ,
קבלת שהיא  שמע  קריאת  [מלבד התפלה, בסדר  יום בכל  לומר שתיקנו
יום בכל  לאמרו והמקור דאורייתא] עשה מצוות  והיא  שמים, מלכות עול
'ויאמרו מהו להבין צריך  ולכאו' לאמר', 'ויאמרו  שנאמר בזוה"ק  הוא 

בזוה "ק ומבואר 'לאמר', ומהו  שירה, אמרו  כולם  הם הרי נד ,לאמר' (ח"ב

שירתב) להאי דזכי מאן וזכידכל דאתי, בעלמא לה זכי  עלמא , בהאי א 

יעקב א. שכשנפטר סתומה, היא  ויחי פרשת אחז "ל דהנה אמרו צדיקים ובשם
לפרשת ויגש  פרשת בין כי השעבוד, מקושי  ישראל של ולבם עיניהם  נסתמו
ולבם . עיניהם  שנסתמו ראיה והיא  סתומה , פרשה היא כן  ועל רווח , שום  אין  ויחי 
כתובה שהיא  התיבות, בין  רווח כ"כ שיש  שירה דפרשת מרובה , טובה ומידה 
ישראל, של וליבם עיניהם נפתחו שעה שבאותה  ראיה  הרי לבינה, ע "ג אריח
וכן שירה , בשבת  והעינים  הלב לפתיחת לזכות יכול וכאו"א ליהודים, אור ונעשה 

יום . בכל השירה באמירת
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בקוב"ה, ישראל דכנסת בחדוותא משיחא , דמלכא ביומוי  בה לשבחא
דשרו בזמנא  קדישא בארעא לאמר זמנא, בההוא לאמר לאמר, דכתיב
לאמר דישראל , דלהון בפורקנא  לאמר  בגלותא , לאמר  בארעא , ישראל
נאמר לא שר' 'אז  עתיד, בלשון  ישיר' 'אז  נאמר כן ועל דאתי . לעלמא
לומר הכח  את  הכניסו שירה, אמרו ישראל  בני  שכאשר 'ישיר', אלא

הדורות. בכל שירה

åäæåהדורות שכל זאגנדיג , געזאגט  האבן  זיי לאמור', 'ויאמרו  פי' ג"כ
ובזה וכיאות. כראוי  קרי"ס על ולהודות שירה  לומר כח  בידם  יהיה 
והמליכו הודו כולם יחד וכן  'ואמרּו', ענו  קלי זה דידן הנוסחא ÀÈÈיובן
ומשמעות, שחר שום לזה אין פשטות  ועפ"י  קמץ, נקוד שהוא ÀÈÈ'ואמר ּו',
הדורות שגם הפעילו  השירה  שע "י מפעיל, לשון שהוא  ניחא , ולהנ "ל
האמירה פעולת שהפעילו היינו  'ואמרּו' שירה , יאמרו אחריהם  ÀÈÈהבאים

מועדים על  שלמה תפארת [ועי ' ג "כ. יאמר)באחרים או ד "ה התפלה (שער 

לפי רק הזמן  באותו ישראל אמרו  לא הזאת השירה כי לאמור' 'ויאמרו
ע"ה רבינו  משה  ויום יום שבכל הימים , כל אותה לאמר רק לבד, שעה
שלום נהר בס' וע"ע העליונים. בעולמות השירה אותה  אומרים וישראל

זי"ע) מלובלין  הרבי בשם וגו' ישיר  אז עה"פ בסוה"ס ].(ליקוטים

æîøåשצורתה לבינה, ע "ג  אריח  בס "ת כתובה שהשירה  בהא בדבר יש
בנ "י שבנו בנין  היא  שהשירה  רמז והוא  וקיים, יציב לבנין  דומה 
עשרת מכתיבת  [לאפוקי לעד, ועומד שקיים שירה של בנין  עולם , לדורות
למפלתן ], תקומה תהא  שלא כדי  אריח  ע "ג  אריח  שנכתבים המן  בני 
שכל תמצא ולכן  ויום. יום בכל שירה לומר אדם יכול השירה  ובכח 
רעד', 'יאחזמו אדום', אלופי נבהלו  'אז נאמרה , עתיד בלשון  השירה 
ועד', לעולם  ימלוך 'ה ' ותטעמו', 'תביאמו  כאבן', 'ידמו  עליהם ', 'תפול
לעולם לה' לשיר  שיוכלו לעתיד נצחי  כח בהשירה שהכניסו כיון  והיינו

ישיר)ועד, אז עה"פ הק ' אוה "ח .(ועי'

àìå,השירה אמירת  של הסגולי  הכח את  הכניסו  גם אלא בלבד, זו 
והא הים , על אמירתה בזמן  אז שהיה כמו  ממש נתעורר שעי"ז 

החרדים בעל של הנפלא לשונו עג )לך משה(פרק ויסע במדרש אמרו  ,
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בקוב"ה, ישראל דכנסת בחדוותא משיחא , דמלכא ביומוי  בה לשבחא
דשרו בזמנא  קדישא בארעא לאמר זמנא, בההוא לאמר לאמר, דכתיב
לאמר דישראל , דלהון בפורקנא  לאמר  בגלותא , לאמר  בארעא , ישראל
נאמר לא שר' 'אז  עתיד, בלשון  ישיר' 'אז  נאמר כן ועל דאתי . לעלמא
לומר הכח  את  הכניסו שירה, אמרו ישראל  בני  שכאשר 'ישיר', אלא

הדורות. בכל שירה

åäæåהדורות שכל זאגנדיג , געזאגט  האבן  זיי לאמור', 'ויאמרו  פי' ג"כ
ובזה וכיאות. כראוי  קרי"ס על ולהודות שירה  לומר כח  בידם  יהיה 
והמליכו הודו כולם יחד וכן  'ואמרּו', ענו  קלי זה דידן הנוסחא ÀÈÈיובן
ומשמעות, שחר שום לזה אין פשטות  ועפ"י  קמץ, נקוד שהוא ÀÈÈ'ואמר ּו',
הדורות שגם הפעילו  השירה  שע "י מפעיל, לשון שהוא  ניחא , ולהנ "ל
האמירה פעולת שהפעילו היינו  'ואמרּו' שירה , יאמרו אחריהם  ÀÈÈהבאים

מועדים על  שלמה תפארת [ועי ' ג "כ. יאמר)באחרים או ד "ה התפלה (שער 

לפי רק הזמן  באותו ישראל אמרו  לא הזאת השירה כי לאמור' 'ויאמרו
ע"ה רבינו  משה  ויום יום שבכל הימים , כל אותה לאמר רק לבד, שעה
שלום נהר בס' וע"ע העליונים. בעולמות השירה אותה  אומרים וישראל

זי"ע) מלובלין  הרבי בשם וגו' ישיר  אז עה"פ בסוה"ס ].(ליקוטים

æîøåשצורתה לבינה, ע "ג  אריח  בס "ת כתובה שהשירה  בהא בדבר יש
בנ "י שבנו בנין  היא  שהשירה  רמז והוא  וקיים, יציב לבנין  דומה 
עשרת מכתיבת  [לאפוקי לעד, ועומד שקיים שירה של בנין  עולם , לדורות
למפלתן ], תקומה תהא  שלא כדי  אריח  ע "ג  אריח  שנכתבים המן  בני 
שכל תמצא ולכן  ויום. יום בכל שירה לומר אדם יכול השירה  ובכח 
רעד', 'יאחזמו אדום', אלופי נבהלו  'אז נאמרה , עתיד בלשון  השירה 
ועד', לעולם  ימלוך 'ה ' ותטעמו', 'תביאמו  כאבן', 'ידמו  עליהם ', 'תפול
לעולם לה' לשיר  שיוכלו לעתיד נצחי  כח בהשירה שהכניסו כיון  והיינו

ישיר)ועד, אז עה"פ הק ' אוה "ח .(ועי'

àìå,השירה אמירת  של הסגולי  הכח את  הכניסו  גם אלא בלבד, זו 
והא הים , על אמירתה בזמן  אז שהיה כמו  ממש נתעורר שעי"ז 

החרדים בעל של הנפלא לשונו עג )לך משה(פרק ויסע במדרש אמרו  ,



התורה  נועם ו 

שאמרו השירה ע"י  שנמחלו מעוונותיהם, שהסיעם  סוף, מים ישראל  את
עוונותיו, כל על לו  מוחלין שירה, ואומר נס לו  שנעשה מי  שכל אז,
לאמור', 'ויאמרו כדכתיב  יום, בכל זו שירה לומר ה' שציונו אחר והנה

רשב "י הנ"ל )וכדכתב רבה(זוה"ק בשמחה יום בכל אותה שנאמר שר"ל
ראשונה כשעה  יום  כל סגולתה  כח  ודאי אותה, שאמרנו ראשונה כשעה

עכ"ל. למהדרין,

éúáùçåסוף ים על  בעמדם עוונות מחילת  שייכות מאי בזה להטעים
עוון ', 'כובש שהוא הקב"ה של  ממידותיו  שא' אלא דייקא,
בתשובה שישוב עד וכו ', המקטרגים מעיני ומעלימים שמסתירים  היינו 

וכדכתיב חטאיו , יט)על ז, ותשליך(מיכה עונותינו ' 'יכבוש ירחמנו  ישוב
במצולות הוא העוונות כבישת  שמקום  הרי וגו ', חטאתם כל ים  במצולות
ים על  ביותר הראוי במקום ישראל לבני  עוונות מחילת נעשה וא "כ ים,
אזי יום, בכל  לו שנזדמן הטובה במתנה  ומתבונן  בזה וכשמאמין סוף,
'שהסיעם זוכה ואז ראשונה, כשעה וכנכון  כראוי הוא אמירתה  אופן 

מעוונותיהם '.

ùéå,עוונותיהם להם שנמחלו  סתם נאמר שלא המדרש, בדברי לדייק
ביארנו וכבר ואילך. אותם מסיע מעוונותיהם', 'שהסיעם  אלא
שאין עוון כובש שהוא עוונותינו ', 'יכבוש של בחינה  שיש במקו"א 
תשובה לעשות האדם יזכה שכאשר  כדי לגמרי , העוונות  מוחק השי"ת 
כזכויות. לו  נעשין וזדונות משם  העוונות  את שיוציאו יזכה אזי  מאהבה,
חטאותם, כל ים במצולות  ותשליך לגמרי, נמחלים  שהעוונות בחינה ויש
הים ובשירת לעולם. לב על יעלו  ולא יפקדו ולא יזכרו לא אשר  במקום
כבישה אינו שזהו  מעוונותיהם ', 'שהסיעם  חדשה, לבחינה ישראל  זכו 

מופק שהאדם והוא 'הסעה', של  גדר אלא מחילה, ואיןולא מעוונותיו, ע
לעוונות. קשר שום  לו 

óàåרש"י דברי ידועים שהנה הזאת , בשירה יש זאת  א)גם מה, (סוכה

יש  אלו פסוקים  משלשה אחד כל - ויט . ויבא, ויסע, שבפסוקים
משה קרע זה ובשם אותיות, ע"ב  בן שם יוצא ומהם אותיות ע"ב בו
אחר קודש ובשבת החסד, שם הוא ע "ב שם והנה הים. את ע"ה רבינו
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המג "א וכתב שמך', ישתבח  'ובכן ואומרים 'נשמת ', אומרים (סי'השירה

סק"ד ) ברכהנג, היא  ישתבח  כי  ישתבח , עם השירה את לחבר שצריך

ואומרים השירה את מסיימים שכאשר בספה "ק ופי' פסוד"ז, על  אחרונה

אחד, של ד ' היא השירה  של  האחרונה  והאות אחד ', ושמו אחד 'ה'

הק' השם שזה 'ישתבח' מתיבת  י"ש האותיות עם יחד אותה ומצרפים

הישר)שד "י אור מס' ישרה תפלה 'נשמת ',(סידור  שאומרים  קודש בשבת אבל

ישתבח ', 'ובכן אומרים לכן  לישתבח , הים שירת  בין הפסק יש הרי

המלך אל אבוא 'ובכן אמרה המלכה [ואסתר ע"ב, בגי ' הוא  בכן  שתיבת 

כדת' לא טז)אשר ד, ע"ב,(אסתר  שם  של בכח  המלך אל שאבוא  הכוונה 

כלומר כדת, שלא אפי ' לקבל זוכים החסד שם  שהוא ע"ב  השם  שבכח 

את כנוס  'לך המלכה אסתר ביקשה  ולכן לישועה. ראויים אין אם  אפי'

שלשת תשתו ואל תאכלו  ואל עלי  וצומו  בשושן  הנמצאים  היהודים כל

כלומר ובכ "ן שעות, לע"ב  עולה שעות כ"ד פעמים ג' ויום', לילה ימים

ע"ב, הק' השם את יעורר זה  שעות , ע"ב  יצומו היהודים שכל  זה בכח 

כדת , לא אשר המלך אל לבוא אוכל זה תקפב)ובכח  סי' או"ח טור ולכן(עי' .[

ע"ב, הק ' השם  האיר סוף ים  בקריעת  כי  שמך', ישתבח  'ובכן אומרים

בשבת מקשרים ובזה ישראל. כלל על האיר הזה  והאור ויט', ויבוא 'ויסע

הים  לשירת  ישתבח  תפלת את שבת)קודש  תפלות היום מי(סדר  שכל וי "ל .

שם לאור זוכה הוא הרי  כפשוטו, בה ומכוין כראוי הים שירת שאומר

על הוא שהשפעתו  היום ', כל קל  'לחסד ויזכה ע"ב, הק ' השם החסד,

ביומו. יום דבר וכן היום ', 'כל

האמונה  למדרגת ישראל  זכו סוף  ים בקריעת  - בה' ויאמינו
עליהם ורחמנותו השי"ת  באהבת

äðä,ומיוחד יחיד אחד שיש ומאמין יודע  האדם הלא שהוא מצב  בכל

ובעל תקיף  והוא  הברואים, לכל ומנהיג בורא המעשים כל ריבון 

מקרה איזה יארע אם  וכי יתברך, ממנו  והכל כולם , הכוחות  ובעל היכולת

מהשי "ת, שזה יודע  הוא בודאי  הלא מהשי "ת? שהכל מבין  אינו  ליהודי

חסר אבל באשערט ", אלעס איז  "עס שאומרים הידוע  הנוסח  הוא וכן 

ורק אך הכל  את  עושה  שהוא הרחמן אב הוא שהשי "ת הזאת  ההבנה לו
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המג "א וכתב שמך', ישתבח  'ובכן ואומרים 'נשמת ', אומרים (סי'השירה

סק"ד ) ברכהנג, היא  ישתבח  כי  ישתבח , עם השירה את לחבר שצריך

ואומרים השירה את מסיימים שכאשר בספה "ק ופי' פסוד"ז, על  אחרונה

אחד, של ד ' היא השירה  של  האחרונה  והאות אחד ', ושמו אחד 'ה'

הק' השם שזה 'ישתבח' מתיבת  י"ש האותיות עם יחד אותה ומצרפים

הישר)שד "י אור מס' ישרה תפלה 'נשמת ',(סידור  שאומרים  קודש בשבת אבל

ישתבח ', 'ובכן אומרים לכן  לישתבח , הים שירת  בין הפסק יש הרי

המלך אל אבוא 'ובכן אמרה המלכה [ואסתר ע"ב, בגי ' הוא  בכן  שתיבת 

כדת' לא טז)אשר ד, ע"ב,(אסתר  שם  של בכח  המלך אל שאבוא  הכוונה 

כלומר כדת, שלא אפי ' לקבל זוכים החסד שם  שהוא ע"ב  השם  שבכח 

את כנוס  'לך המלכה אסתר ביקשה  ולכן לישועה. ראויים אין אם  אפי'

שלשת תשתו ואל תאכלו  ואל עלי  וצומו  בשושן  הנמצאים  היהודים כל

כלומר ובכ "ן שעות, לע"ב  עולה שעות כ"ד פעמים ג' ויום', לילה ימים

ע"ב, הק' השם את יעורר זה  שעות , ע"ב  יצומו היהודים שכל  זה בכח 

כדת , לא אשר המלך אל לבוא אוכל זה תקפב)ובכח  סי' או"ח טור ולכן(עי' .[

ע"ב, הק ' השם  האיר סוף ים  בקריעת  כי  שמך', ישתבח  'ובכן אומרים

בשבת מקשרים ובזה ישראל. כלל על האיר הזה  והאור ויט', ויבוא 'ויסע

הים  לשירת  ישתבח  תפלת את שבת)קודש  תפלות היום מי(סדר  שכל וי "ל .

שם לאור זוכה הוא הרי  כפשוטו, בה ומכוין כראוי הים שירת שאומר

על הוא שהשפעתו  היום ', כל קל  'לחסד ויזכה ע"ב, הק ' השם החסד,

ביומו. יום דבר וכן היום ', 'כל

האמונה  למדרגת ישראל  זכו סוף  ים בקריעת  - בה' ויאמינו
עליהם ורחמנותו השי"ת  באהבת

äðä,ומיוחד יחיד אחד שיש ומאמין יודע  האדם הלא שהוא מצב  בכל

ובעל תקיף  והוא  הברואים, לכל ומנהיג בורא המעשים כל ריבון 

מקרה איזה יארע אם  וכי יתברך, ממנו  והכל כולם , הכוחות  ובעל היכולת

מהשי "ת, שזה יודע  הוא בודאי  הלא מהשי "ת? שהכל מבין  אינו  ליהודי

חסר אבל באשערט ", אלעס איז  "עס שאומרים הידוע  הנוסח  הוא וכן 

ורק אך הכל  את  עושה  שהוא הרחמן אב הוא שהשי "ת הזאת  ההבנה לו
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קצת להמתין צריך ולפעמים  טובה, שזה מיד  רואים  ולפעמים לטובתו ,
מסתדרים הדברים אין  ואם לו , שאירע במה הגנוזה  הטובה את ולהבין 
אמונה חוסר לידי לבוא עלול הוא אזי טוב, שהוא  חושב שהוא מה  כפי
לו ויאמרו לאדם יבואו  ואם אליו. השי "ת של ואהבתו  רחמנותו בגודל
מן שהכל  ומאמין יודע  הוא בודאי כי ויאמר יעמוד השמים, מן שהכל
שזה מאמין  שאינו  הוא החסרון אבל  חלילה, כופר אינו הרי  השמים,
זוכה ולפעמים  עביד, לטב רחמנא  דעביד מה  וכל לטובה, זו  גם לטובה,
צריך רואים, שאין  לפעמים ואף לטובתו , שזה  בחוש אח"כ  לראות אדם

לטובתו. נפלא תיקון  וזה לטובתו , זה שברוחניות  להאמין 

ã"òåהמדינה בני כל שבודאי  מדינה , על המושל שמלך כשם משל
איזה המלך גזר ואם  המדינה, את שמנהיג  המלך שהוא  יודעים 
הגזירה, את  שגזר זה הוא שהמלך המדינה לבני לומר צריך וכי גזירה,
אינם הם אבל מהמלך, היא הזאת  שהגזירה  יודעים כולם בודאי הלא
אינם כי  הזאת , הגזירה את  גזר למה  עליו וכועסים המלך את אוהבים
המדינה. לטובת  זה  ומתקן עושה  שהוא מה שכל ומאמינים יודעים
זהו עמו שמתרחש מה שכל הזה, בדבר להתחזק כ"א צריך  כמו"כ
והוא הרחמן אב הוא השי "ת והחסדים, הרחמים מקור שהוא מהשי"ת
ואינו רואה אינו האדם אם  אפי' שהוא  מצב בכל מבניו אחד כל  אוהב 
קירבה יש  יהודי ולכל וחסד. טוב רק כולו הוא השי "ת כי כן , מרגיש
אליו קרובים אלקים  לו  אשר גדול גוי מי  'כי  להשי "ת, ויתירה  גדולה

אלקי זאתכה ' והבן האדם . על שעובר מה כל עם אליו ', קראנו  בכל נו 
למעשה. הלכה היטב 

ïëåוהאמינו אמונה , להם היה  בודאי הים, על ישראל  שעמדו בשעה
אבל העולם, את  המנהיג והוא הבורא הוא שהשי"ת שלמה באמונה
אוהב שהשי"ת  והרחמנות האהבה  בגודל האמינו לא מחשבתם בבלבול
ומטיב טוב השי "ת שלפעמים לחשוב וטעו עליהם, ומרחם דייקא אותם
בעיני שפלותם מתוך כי  ישראל, לבני  ומטיב טוב הוא ולפעמים  למצרים 
בגודל האמונה להם חסר והיה  ואין , לאפס עצמם את שהחשיבו עצמם,
וע"ז שם, הוא  באשר מישראל ואחד  אחד כל  על השי "ת של רחמנותו 
באהבה ', ישראל בעמו  'הבוחר בשחרית פעמיים יום בכל מברכים אנו 
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'הבוחר' הוה, בלשון  הברכה מטבע ונתקן ישראל', עמו  'אוהב ובערבית
מברכין איך ח"ו, זה ספק היה ואם ישראל . עמו 'אוהב ישראל , בעמו
נחשב כן גם הוא  בזה מאמין  שאינו ומי להקל, ברכות ספק הלא  ע"ז
והללו הללו ואמרו המקטרגים קטרגו הזה הדבר ועל  זרה , עבודה כעובד

ע"ז .ב עובדי 

øçàìåהאמינו לא מקודם וכי  וקשה בה', 'ויאמינו  נאמר הים את  שעברו 
את שחטו וגם העם ', 'ויאמן נאמר במצרים כבר והלא  בה',
להם היה  שלא  לומר אפשר ואיך נפש, במסירות  לעיניהם מצרים תועבת
האמינו לא עכשיו  שעד מפני בה ', 'ויאמינו  נחשב כעת רק אמנם אמונה .
ודימו דייקא, ישראל עמו  את  אוהב  שהשי"ת  והאהבה החסדים בגודל
כעת כי מצרים, יציאת  נשלמה סוף ים קריעת  ואחר למצריים . עצמם את
הים, שפת על מת  מצרים  את ראו  כי  האמונה, לשלמות ישראל התעלו 
ולאידך נותר , לא מהם אחד צריהם מים  ויכסו אחד , עד בהם נשאר  לא
אז ולשלום, טובים לחיים ויצאו  הים, את עברו כולם ישראל בני כל
בחרתנו 'אתה מצב, בכל  אותם אוהב והשי"ת הנבחר, העם שהם  הבינו
ושמך הלשונות, מכל ורוממתנו בנו  ורצית אותנו  אהבת העמים מכל

אחרת. אומה  שום על ולא קראת' עלינו והקדוש הגדול

äæיום דבר להתחזק צריך יהודי  שכל באמונה  הגדול  והיסוד העיקר
בעצמו מאמין אינו אבל בה', מאמין הוא יהודי  כל כי ביומו,
ועד השי"ת , אל בקירבתו  מאמין ואינו  סוף, אין עד  העצומים  ובכוחותיו

ושייכותב . קשר כל שאין באמרם  אנוש , ודור ע"ז עובדי של הטעות  תחילת הי' וזה
עליהם , להשגיח  ית' מכבודו שאי "ז  ולנבראים, הזה השפל לעולם ב"ה הבורא 

ברמב"ם ע"ז)כמבואר הל' כוכבים(ריש ברא והשי"ת הואיל שאמרו באריכות ,
לשבחם הם  ראויים  לכן הבנתם, כפי  העולם  את בהם להנהיג ומזלות וגלגלים 
לפניהם ולהקריב היכלות להם לבנות והתחילו כבוד , להם  ולחלוק ולפארם
שנשתכח עד וכו', בשמם  לדבר השקר נביאי  התחילו הימים  שארכו ואחר קרבנות,
של  עמודו שנולד  עד  הכירוהו, ולא ומדעתם היקום  כל מפי  והנורא  הנכבד  השם 
ית "ש  ואחדותו מציאותו אמיתת  עולם באי  לכל וגילה  ע "ה , אבינו אברהם  עולם

באורך. עי "ש בריותיו, כל על הפרטית והשגחתו בעולם 
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'הבוחר' הוה, בלשון  הברכה מטבע ונתקן ישראל', עמו  'אוהב ובערבית
מברכין איך ח"ו, זה ספק היה ואם ישראל . עמו 'אוהב ישראל , בעמו
נחשב כן גם הוא  בזה מאמין  שאינו ומי להקל, ברכות ספק הלא  ע"ז
והללו הללו ואמרו המקטרגים קטרגו הזה הדבר ועל  זרה , עבודה כעובד

ע"ז .ב עובדי 

øçàìåהאמינו לא מקודם וכי  וקשה בה', 'ויאמינו  נאמר הים את  שעברו 
את שחטו וגם העם ', 'ויאמן נאמר במצרים כבר והלא  בה',
להם היה  שלא  לומר אפשר ואיך נפש, במסירות  לעיניהם מצרים תועבת
האמינו לא עכשיו  שעד מפני בה ', 'ויאמינו  נחשב כעת רק אמנם אמונה .
ודימו דייקא, ישראל עמו  את  אוהב  שהשי"ת  והאהבה החסדים בגודל
כעת כי מצרים, יציאת  נשלמה סוף ים קריעת  ואחר למצריים . עצמם את
הים, שפת על מת  מצרים  את ראו  כי  האמונה, לשלמות ישראל התעלו 
ולאידך נותר , לא מהם אחד צריהם מים  ויכסו אחד , עד בהם נשאר  לא
אז ולשלום, טובים לחיים ויצאו  הים, את עברו כולם ישראל בני כל
בחרתנו 'אתה מצב, בכל  אותם אוהב והשי"ת הנבחר, העם שהם  הבינו
ושמך הלשונות, מכל ורוממתנו בנו  ורצית אותנו  אהבת העמים מכל

אחרת. אומה  שום על ולא קראת' עלינו והקדוש הגדול

äæיום דבר להתחזק צריך יהודי  שכל באמונה  הגדול  והיסוד העיקר
בעצמו מאמין אינו אבל בה', מאמין הוא יהודי  כל כי ביומו,
ועד השי"ת , אל בקירבתו  מאמין ואינו  סוף, אין עד  העצומים  ובכוחותיו

ושייכותב . קשר כל שאין באמרם  אנוש , ודור ע"ז עובדי של הטעות  תחילת הי' וזה
עליהם , להשגיח  ית' מכבודו שאי "ז  ולנבראים, הזה השפל לעולם ב"ה הבורא 

ברמב"ם ע"ז)כמבואר הל' כוכבים(ריש ברא והשי"ת הואיל שאמרו באריכות ,
לשבחם הם  ראויים  לכן הבנתם, כפי  העולם  את בהם להנהיג ומזלות וגלגלים 
לפניהם ולהקריב היכלות להם לבנות והתחילו כבוד , להם  ולחלוק ולפארם
שנשתכח עד וכו', בשמם  לדבר השקר נביאי  התחילו הימים  שארכו ואחר קרבנות,
של  עמודו שנולד  עד  הכירוהו, ולא ומדעתם היקום  כל מפי  והנורא  הנכבד  השם 
ית "ש  ואחדותו מציאותו אמיתת  עולם באי  לכל וגילה  ע "ה , אבינו אברהם  עולם

באורך. עי "ש בריותיו, כל על הפרטית והשגחתו בעולם 
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סוף, אין עד שהיא  אליו  השי "ת של ואהבתו  רחמנותו גדולה כמה
עולם. ואהבת רבה  באהבה

הם ניסים כולם  ומקרינו דברינו שכל בנ"י השיגו סוף  ים בקריעת 

ùøãîá(יח מזמור  טוב כל(שוחר לא סימון א "ר הזאת', השירה  דברי  'את
ואומר נס לו  שנעשה מי כל אלא אומר, שירה אומר שהוא מי
וישראל חדשה. בריה ונעשה  עונותיו  כל  לו  שמוחלין בידוע  שירה,

שנאמר עונותיהם, כל נמחלו שירה ואמרו נס להם כב)כשנעשה טו, (שמות 

לא מ "ש דרשני , אומר הזה והמדרש סוף. מים ישראל את  משה  ויסע
הנס. על לשירה סתם שירה בין  ההבדל ומה  אומר, שירה האומר כל

ã"òåבפיו שאומרו  היינו שירה', אומר שהוא מי כל  'שלא י "ל העבודה
אומר שאינו פי ' שירה ', ואומר נס לו  שנעשה  מי כל 'אלא בלבד,
את לראות אדם  חייב בהגדש"פ מ "ש ע "ד הוא אלא גרידא, בפה שירה
ויכניס קרי"ס בנס שיתבונן הכא וכן ממצרים, יצא  עצמו  הוא כאילו  עצמו
היום, באותו הים את  עובר  כאילו בדעתו וידמה במציאות עצמו את

י"ז) ס "ק נ"א סי ' במ"ב שעה,(כמ"ש  באותה  בנ "י שהיו  הסכנה  בגודל ויתבונן 
ה ', אל ישראל בני ויצעקו  מאוד ויראו מאחור, והמצרים מלפנים שהים
שירה אומר והוא  וכו ', אחריהם נכנסו והמצרים ויצאו  הים להם ונבקע
בריה ונעשה עוונותיו  כל לו מוחלין  אז נס', לו  'שנעשה בבחינה  בשמחה 

חדשה.

ì"éå הרמב"ן דברי ידועים  דהנה בא)בזה פרשת הגדולים(סוף  הניסים  שמן 
כולה, התורה יסוד שהם  הנסתרים, בניסים מודה אדם המפורסמים
ומקרינו דברינו בכל  שנאמין עד  רבינו  משה בתורת  חלק לאדם שאין 

ב בין ברבים בין עולם של ומנהגו  טבע  בהם אין  ניסים, יחידשכולם
שמעל נס יש אלא כלל, בעולם ומקרה טבע שאין והיינו  עכ"ל . וכו ',
וי"ל הנסתרים. ניסים שהם  הטבע שבתוך ונס הגלויים, ניסים והם הטבע
נועם בספה"ק כדאי ' סוף, ים בקריעת ישראל  כלל  השיגו זה  שענין

ע"ד )אלימלך יאמר  או  ד "ה שושנה בתוך(ליקוטי  ביבשה  הלכו ישראל 'ובני  עה "פ
ורוממותו ית "ש נפלאותיו ראו  סוף ים קריעת  בשעת שישראל הים',
אל ברוממות תמיד ולבם בדביקות תמיד שהולכים  צדיקים ויש וגדולתו,
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נפלאותיו, רואין ביבשה  שגם  סוף ים קריעת בשעת שלא אף ובגדולתו,
הפירוש  וזהו בעולם. הנמצא ודבר דבר בכל וערך קץ אין  עד הם  איך

בזה הלכו שביבשה פירוש הים' בתוך ביבשה הלכו  ישראל  'ובני

ים 'הפך  דזהו ומפרש, זי"ע הרר"א ומוסיף  בים, כמו אל הרוממות 
לאשר ביבשה , רואה  הוא בים  הנראין  והנפלאות  הניסים שהצדיק ליבשה '

ית"ש, וגדולתו אל ברוממות  תמיד ותצחק)הולך א"י ד"ה וירא  בפרשת גם כ' .(וכעי"ז

éøäשגם והשיגו הבינו ביבשה, הים  בתוך שהלכו הנפלא הנס שע"י 

מוקף כולו הוא נוהג , כמנהגו  ועולם ביבשה לדרכו  ההולך אדם 

בכל מברכים אנו זה דבר ועל וטובות . חסדים ונפלאות  בניסים  ומסובב
שאמר השי"ת נפלאות על שנאמר המים', על הארץ 'רוקע  שחרית  יום 

וגו ', יעבורון בל שמת  גבול  היבשה, ותראה  אחד מקום על המים יקוו
ב) יב, חגיגה שמרגיש (עי' פי' הנס', על שירה 'אלא המדרש בדברי וזה"פ  .

להשי "ת. שירה אומר זה  באופן וכך  ניסים כולו שכל ומאמין 

סוף  ים  קריעת כי הטבע בתוך הניסים  מכניס שירה אמירת ע"י
טבע  בתוך נס

äðäåאיזה לאדם  מתרחש שכאשר מהצדיקים, א' בשם לומר שמעתי פ "א

אחז"ל  הרי  כי נס', עמדי 'נעשה בלשון  יאמר  לא נפלא, (שבתדבר

ב) לאדםלב, שאסור איתא  וכן מזכויותיו, לו  מנכין  נס עמו  שנעשה שמי 
אמרו וכן  ניסים , מעשי על ולבקש  א)להתפלל ס, מעשה(ברכות מזכירים  אין

ואמרו ב)ניסים, נג, בראשית.(שבת סדרי לו  שנשתנו  זה  אדם גרוע כמה
וחסדים רחמים עמו  ונעשו ה' לחסד שזכה  בלשון  אדם  יאמר אלא

לעצמו ביחיד בזה להיזהר יש ועכ"פ  נס . של  בלשון לא אבל  מגולים,

שירה שאומר האדם אמנם  מזכויותיו . לו ינכו שלא נס, בלשון  יאמר לא
שהם עמנו , יום שבכל ניסך על להשי "ת ומהלל מודה שהוא הנ "ל, באופן

לתוך הניסים כל את מכניס  הוא  זו  בעבודה אזי הנסתרים, שבטבע הניסים 
טבע. בגדר שהם  גלויים ניסים עליו להמשיך ומסוגל הטבע,

øåàéáåסוף ים  בקריעת כי זו, בסגולה הים שירת נתייחד  מדוע הענין

כולם ישראל שכלל להתפלא , יש באמת הנה כי הוה, כך גופא
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נפלאותיו, רואין ביבשה  שגם  סוף ים קריעת בשעת שלא אף ובגדולתו,
הפירוש  וזהו בעולם. הנמצא ודבר דבר בכל וערך קץ אין  עד הם  איך

בזה הלכו שביבשה פירוש הים' בתוך ביבשה הלכו  ישראל  'ובני

ים 'הפך  דזהו ומפרש, זי"ע הרר"א ומוסיף  בים, כמו אל הרוממות 
לאשר ביבשה , רואה  הוא בים  הנראין  והנפלאות  הניסים שהצדיק ליבשה '

ית"ש, וגדולתו אל ברוממות  תמיד ותצחק)הולך א"י ד"ה וירא  בפרשת גם כ' .(וכעי"ז

éøäשגם והשיגו הבינו ביבשה, הים  בתוך שהלכו הנפלא הנס שע"י 

מוקף כולו הוא נוהג , כמנהגו  ועולם ביבשה לדרכו  ההולך אדם 

בכל מברכים אנו זה דבר ועל וטובות . חסדים ונפלאות  בניסים  ומסובב
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וגו ', יעבורון בל שמת  גבול  היבשה, ותראה  אחד מקום על המים יקוו
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אמרו וכן  ניסים , מעשי על ולבקש  א)להתפלל ס, מעשה(ברכות מזכירים  אין
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וחסדים רחמים עמו  ונעשו ה' לחסד שזכה  בלשון  אדם  יאמר אלא

לעצמו ביחיד בזה להיזהר יש ועכ"פ  נס . של  בלשון לא אבל  מגולים,

שירה שאומר האדם אמנם  מזכויותיו . לו ינכו שלא נס, בלשון  יאמר לא
שהם עמנו , יום שבכל ניסך על להשי "ת ומהלל מודה שהוא הנ "ל, באופן

לתוך הניסים כל את מכניס  הוא  זו  בעבודה אזי הנסתרים, שבטבע הניסים 
טבע. בגדר שהם  גלויים ניסים עליו להמשיך ומסוגל הטבע,

øåàéáåסוף ים  בקריעת כי זו, בסגולה הים שירת נתייחד  מדוע הענין

כולם ישראל שכלל להתפלא , יש באמת הנה כי הוה, כך גופא
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עד בהם נשארו לא  ומהמצרים נס, בדרך ניצלו וכולם הים, את עברו 
פרעה 'מרכבות המצרים, מפלת  של הענין רק מוזכר בשירה והנה אחד,
ירדו יכסיומו  'תהומות סוף', בים  טובעו שלישיו  ומבחר  בים  ירה וחילו 
צללו ים 'כסמו כקש', יאכלמו חרונך 'תשלח  אבן', כמו במצולות
רעד, יאחזמו מואב  אלי אדום אלופי נבהלו 'אז אדירים', במים כעופרת
שטבעו המצרים מפלת רק בשירה שמוזכר הרי כנען ', יושבי  כל נמוגו
השירה בכל כלל נזכר לא  אבל העולם, אומות  של הפחד  על  וכן  בים
הנס על ולספר להרחיב ראוי היה ולכאו' ישראל. בני הצלת  ענין
משם, יצאו וכולם  נתפשט  והים לים נכנסו שכולם זה, על לה' ולהודות 
שאירע מה וכל הפרטים , כל על ולספר בשירה להרחיב מקום והיה
ביבשה הלכו  ישראל 'ובני כתיב השירה בסוף  [ורק  סוף. ים בקריעת
או מהשירה חלק זה אם הראשונים  נחלקו  זה בפסוק וגם הים ', בתוך 

בזה)לא הראשונים  שיטות שהביא יוסף פרדס ע"ג (עי' אריח  כתובה השירה ובס"ת ,
בא 'כי שהפסוק ונמצא ועד', לעולם ימלוך 'ה' הפסוק עד רק לבנה 
ישראל ובני הים  מי את עליהם ה' וישב  בים ובפרשיו ברכבו פרעה סוס
שמשו"ה כ' והאבודרהם מהשירה, חלק אינו הים' בתוך ביבשה הלכו 
וע"ד השירה, סוף שהוא להורות ועד , לעולם ימלוך ה' אמירת כופלים

להודיע י-ה, תהלל הנשמה כל  הפסוק שכופלין  מה  סוףהטעם שהוא
בא 'כי  פסוק כלל מובא לא הגר"א (ובסידור  תהלים. של  המזמורים
ועד' לעולם  ימלוך  'ה' אמירת אחר הגר"א נוסח עפ"י  כי פרעה', סוס
חלק שהוא הראשונים  לדעת  ואפי' וגו'). המלוכה  לה' 'כי אומר
ולא ממש]. השירה סוף עד זה ענין נזכר שלא להתפלא  יש מהשירה,

בזה. שהעיר מי  ראיתי

êà,הים בתוך ביבשה הלכו  ישראל  ובני  נבקע שהים  שמה  לומר  יתכן
על חז"ל שדרשו וכפי  הטבע , בתוך ענין  היה אלא  נס, אינו  זה

כז)הפסוק  יד, כי(שמות הראשון לתנאו  לאיתנו', בוקר לפנות הים 'וישב
לישראל להם נקרע  שיהיה בראשית , במעשה הים עם הקב"ה התנה תנאי 
היה ולא העולם  טבע באמת הוא סוף ים שקריעת נמצא וא "כ וכו ',
הכה שהשי "ת הוא סוף  ים בקריעת החידוש וכל חידוש , שום בזה
ואת בראשית, מעשה בתנאי היה  לא וזה  בים, אותם  וטיבע  במצרים 
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שהיה החידוש וזהו ישראל , בני את להציל כדי השי"ת עשה הכל
סוף ים .ג בקריעת 

ïéðòäåעה"פ אלימלך  בנועם עפימ "ש ביותר כו)מבואר טו , 'כל(שמות
רופאך', ה' אני  כי עליך אשים  לא  במצרים שמתי אשר המחלה
ותי' לרפואה. צריך למה  א"כ  עליך אשים לא  אם שהרי  רש"י והק'
מצרים, מארץ הוצאתיך אשר ה' אני  כתיב דהנה וז"ל , זי"ע  הרר"א
חידוש  זה  הנראה שלפי  וארץ שמים  בראתי אשר אמר  לא למה ומקשים 
דהנה מצרים, מארץ שהוציאנו יותר  חידוש  זה  דבאמת נראה  אך יותר.
ואין לברואים, להטיב רצה ב "ה שהשי"ת  מחמת היה עולם  בריאת
שהכה מצרים יציאת אבל להטיב, טבעו כי השי "ת נגד חידוש הבריאה
כי ב "ה, הבורא טבעית נגד וזה מופלאות , במכות  מצרים את  השי"ת 
שהכה מה לישראל הטבה היה שזה מחמת אך הרעה, תצא לא  עליון מפי
להכות הטבעית  נגד השי"ת  עשה לישראל, היה הטובה ועיקר  מצרים, את
הכה איך אך אשים', לא המחלה 'כל וזהו גדול . יותר חידוש וזה  אותם ,
רופאך', ד' אני 'כי  אמר לזה  הרעה. תצא לא  עליון מפי הלא אותם,
מחלה שום  חלילה להשים אבל לישראל, הטבה הזאת ההכאה  היה  ונמצא 
ולפי "ז עכדה"ק . מזה, יבא הטבה  מה כי  אפשר בלתי זה ישראל , על
המצרים את הכה  שהשי "ת מה על רק מיוסדת השירה  כן  שעל מובן
אבל השי "ת, של טבעו  כנגד וכביכול חידוש זהו כי  בים, אותם  והטביע
דייקא ולכן  הים . בטבע היה  וזה חידוש, שום בזה אין ישראל הצלת
וביבשה ונפלאות , ניסים כולו  הטבע שגם בנ "י השיגו סוף ים  בקריעת

הגמ'ג. דברי היטב יבואר א)ולפי "ז  יד, מעבדות(מגילה  ומה וחומר, קל ריב"ק  אמר
'ביציאת לחירות  מעבדות ופירש "י כ "ש, לא לחיים  ממיתה  שירה אמרי' לחירות
לחיים , ממש ממיתה היה  הים על שהרי  וצ "ב ע"כ. הים ' על שירה  אמרו מצרים
ממיתה שאכן  א "ש ולהנ"ל הוא. ק"ו ומאי מהמצרים , לנוס מקום  להם היה שלא
מעבדות ניצלו אז  ורק  הים , בטבע  והוטבע וכו' התנה  שכבר כיון  הוה , לא  לחיים
שלח עדיין  עתה  שעד  כיון  בשלימות , ממצרים  היציאה  נשלמה שאז כיון לחירות ,
שפת על מת מצרים את  וכשראו וכו', להחזירם ורצה אחריהם איקטורין  פרעה

לחירות . יצאו אז  הים 
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שהיה החידוש וזהו ישראל , בני את להציל כדי השי"ת עשה הכל
סוף ים .ג בקריעת 

ïéðòäåעה"פ אלימלך  בנועם עפימ "ש ביותר כו)מבואר טו , 'כל(שמות
רופאך', ה' אני  כי עליך אשים  לא  במצרים שמתי אשר המחלה
ותי' לרפואה. צריך למה  א"כ  עליך אשים לא  אם שהרי  רש"י והק'
מצרים, מארץ הוצאתיך אשר ה' אני  כתיב דהנה וז"ל , זי"ע  הרר"א
חידוש  זה  הנראה שלפי  וארץ שמים  בראתי אשר אמר  לא למה ומקשים 
דהנה מצרים, מארץ שהוציאנו יותר  חידוש  זה  דבאמת נראה  אך יותר.
ואין לברואים, להטיב רצה ב "ה שהשי"ת  מחמת היה עולם  בריאת
שהכה מצרים יציאת אבל להטיב, טבעו כי השי "ת נגד חידוש הבריאה
כי ב "ה, הבורא טבעית נגד וזה מופלאות , במכות  מצרים את  השי"ת 
שהכה מה לישראל הטבה היה שזה מחמת אך הרעה, תצא לא  עליון מפי
להכות הטבעית  נגד השי"ת  עשה לישראל, היה הטובה ועיקר  מצרים, את
הכה איך אך אשים', לא המחלה 'כל וזהו גדול . יותר חידוש וזה  אותם ,
רופאך', ד' אני 'כי  אמר לזה  הרעה. תצא לא  עליון מפי הלא אותם,
מחלה שום  חלילה להשים אבל לישראל, הטבה הזאת ההכאה  היה  ונמצא 
ולפי "ז עכדה"ק . מזה, יבא הטבה  מה כי  אפשר בלתי זה ישראל , על
המצרים את הכה  שהשי "ת מה על רק מיוסדת השירה  כן  שעל מובן
אבל השי "ת, של טבעו  כנגד וכביכול חידוש זהו כי  בים, אותם  והטביע
דייקא ולכן  הים . בטבע היה  וזה חידוש, שום בזה אין ישראל הצלת
וביבשה ונפלאות , ניסים כולו  הטבע שגם בנ "י השיגו סוף ים  בקריעת

הגמ'ג. דברי היטב יבואר א)ולפי "ז  יד, מעבדות(מגילה  ומה וחומר, קל ריב"ק  אמר
'ביציאת לחירות  מעבדות ופירש "י כ "ש, לא לחיים  ממיתה  שירה אמרי' לחירות
לחיים , ממש ממיתה היה  הים על שהרי  וצ "ב ע"כ. הים ' על שירה  אמרו מצרים
ממיתה שאכן  א "ש ולהנ"ל הוא. ק"ו ומאי מהמצרים , לנוס מקום  להם היה שלא
מעבדות ניצלו אז  ורק  הים , בטבע  והוטבע וכו' התנה  שכבר כיון  הוה , לא  לחיים
שלח עדיין  עתה  שעד  כיון  בשלימות , ממצרים  היציאה  נשלמה שאז כיון לחירות ,
שפת על מת מצרים את  וכשראו וכו', להחזירם ורצה אחריהם איקטורין  פרעה

לחירות . יצאו אז  הים 
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הים, כבתוך הוא  ביבשה  שגם הנ "ל, הרר "א הרה "ק וכדברי  הים , בתוך 
בים. הטבע נכנס שם  שגם  כיון 

àöîðåבדרך נס לבחינת זוכה הוא הרי כראוי, שירה לומר  שזוכה שמי
בתפלת שירה אומרים כן  שעל  ויתכן היום . כל למשך טבע
שע"י בשחרית] שירה  אמרו  הים על ישראל כשעמדו שגם  [וכפי  שחרית,
בגדר יהיה  היום  במשך עמו  השי "ת שיעשה  הניסים כל הזאת העבודה
סוף. ים וקריעת הים בשירת  אחוז הוא כי  בים, שהיה וכפי  שבטבע, נס
הצלחה שצריך  כגון  נס, של בחינה איזה יום  באותו שצריך  שיודע  ומי
צריך יום כל באמת והרי ממש, לניסים  שזקוק או ענין, באיזה מיוחדת
ישועותו ', יום אל  מיום 'בשרו וכמ "ש עמנו', יום שבכל נסיך  'על לנס,
הים שירת באמירת  שיתחזק עצה יש אך שלו , והנס  הישועה  עם  יום  כל
של בגדר ונאחז יום , שבכל הניסים על גם  שירה אומר שעי "ז כראוי,

בטבע. נכלל יהיה והכל  לניסים  זוכה  ועי "ז הטבע, שבתוך נס

äðäåברש"י)אחז "ל והובא ד ' ויהי  מס' נאמר(מכילתא דלא  המים', 'ויבקעו  עה "פ
ע"ש, שבעולם , מים כל שנבקעו  המים ', 'ויבקעו  אלא  הים ' 'ויבקע
נבקעו צורך ולאיזה  למגנא, ניסא  עביד לא דקוב"ה ידוע  דהא צ"ב ולכאו'

שבעולם, מימות אריה)כל ובגור הק' באלשיך בזה בזה,(ועי' צדיקים מאמר  וידוע 
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זקוקים ויהיו הדורות בכל  בנ"י שיעמדו  מצב  שכל והיינו ודור, דור בכל
להמשיך אפשר הים שירת  ובאמצעות בקרי"ס, הים  נבקע כבר לישועה,
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זה לנס בנ "י שזכו  סוף, ים קריעת בשעת שהיה וכמו הים , לתוך קפיצה

בחז "ל כדאי' הים, לתוך עמינדב  בן  נחשון קפיצת  בזכות  א)רק לז, (סוטה

הפסוק מפורש שעליו זאת פעל נפשו  מסירות ב)שבכח  סט , 'הושיעני(תהלים

הים, תוך אל לקפוץ כ"א  צריך  כך עי"ש. נפש', עד מים באו כי  אלקים

העבר של חשבונות שום בלא קפיצה  להשי"ת, מסי"נ  ע "ע ולקבל

וחשבון, שיהוי שום בלא ועושה ה' רצון לעשות רוצה שעכשיו והעתיד,

ה'  מל ה' אומרים דלכן  וי"ל  שלימה. שמים מלכות עול קבלת ÆÆוזהו
מל ה' קודם דהול"ל מהופך הסדר דלכאו' ועד, לעולם ימלוך ה'  מלÈÈÈÈ
באופן הוא אמיתית עומ "ש שקבלת אלא ,מל ה ' ואח "כ עבר  ÆÆלשון 
הראשון הדבר עכשיו  הוה, לשון  אלא והעתיד, מהעבר חשבונות לו  שאין 

לשון אלא  'ועתה ' אין ואכן עתה, כעת לעבדו  וצריך  עכשיו, מל ה ' ÆÆהוא
השי "ת. אל שב ומיד שתיכף תשובה ,

äæåהוא ורשעתו וקליפתו  עמלק של הכח שכל  אלקים, עשה  זה  לעומת

אומות משאר יותר ימ "ש עמלק נתייחד שבזה נפש, מסירות מכח 

כל על וחלחלה ורעד  פחד היה קרי "ס שאחרי  שדרז "ל כמו  העולם,

בתוכה, לירד  יכולה  בריה כל שאין רותחת לאמבטי ' משל העולם, אומות 

בפני אותה קירר  שנכוה אע "פ לתוכה , וירד קפץ  אחד בליעל בן  בא

ושם שמו  וימחה  ברותחין  להיכוות שהולך שיודע  שאפי' והיינו אחרים.

וזה ומקררו , לתוכו קופץ  אלא חשבונות שום  עושה אינו  עולם , עד זרעו 

ובזה ולקדושה, ישראל לכלל  ששיך המסי "נ כח  וגזל דקליפה , מסי"נ 

ולקחת בעמלק, לה' מלחמה לעשות וצריך רח "ל , כוחו ומגביה  מנשא

מלשון 'נפש' רצונו, מפני  רצונך ובטל להשי"ת, הנפש ולמסור כוחו

כדכתיב ח)רצון , כג, הים,(בראשית לתוך ובקפיצה נפשכם', את יש 'אם

חשבונות, בלי פי ' בדבר, תלויה שאינה אהבה  אהבה', עלי 'ודילוגו  בבחי'

ית"ש. לבורא נח "ר לעשות רק

é"òåכי אנוש, מהשגת למעלה שהם דברים לראות זוכים  נפש מסירות

השי "ת, בעבודת גדול כלל זיע"א  הרמ"ם  זקיה"ק כ"ק לנו יסד  כן 

ואנוהו' קלי 'זה  בשירה כתיב ב)דהנה טו, מראים(שמות שהיו שם וברש"י 

האיך ולכאו' נביאים, ראו שלא מה הים על שפחה  ראתה באצבע, אותו 
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התורה  נועם טז 

וחי' האדם  יראני לא 'כי כתיב הרי כזאת, לומר כ )יתכן  לג, ואיך(שמות
שנצטוו המסי"נ  מכח  נעשה הקרי"ס שכל שמכיון אלא לראות, יכלו 

ואחז"ל  ויסעו , בנ "י אל דבר ב)לאמר לו, הים(סוטה על  ישראל כשעמדו
אומר וזה לים, תחילה יורד אני  אומר זה  זה, עם  זה  מנצחים שבטים היו 
המציאות ביטול של לבחי ' הים בתוך בנ"י  באו וממילא וכו ', יורד אני 
אינו כבר עצמו שמצד כיון  וחי , האדם מכלל יצאו  וכבר המסי"נ, בכח 
לאחר ולכן להשי "ת, אמיתית במחשבה נפשו שמסר כיון  חי, אדם
באמת שהיו  ובפרט  בעוה"ב, כמו  ממש השכינה פני  לראות זכו המסי"נ 
רודף, והשונא הסוער הים מנגד, להם  תלויים  וחייהם  סכנה  של במצב

שכינה לגילוי זכו לכן הגשמי  גופם  כח  .ד ונתבטל

ë"åîëåגילוי זה גדול למורא ישראל כלל שזכו  יצי"מ , בשעת היה
כנ"ל ק' ולכאו' וכו', שרף ולא אני מלאך ולא ואני  שכינה,
שני להם והקדים  השי"ת  ציוה שלכן  אלא  השכינה, פני  לראות יכלו  איך

שניה שהם  מילה ודם פסח דם להשי "ת,מצוות נפש מסירות של הענין  ם
כדכתיב פסח  כב)דם ח, ולא(שמות לעיניהם מצרים תועבת  נזבח  'הן

שהיו וכדאחז"ל אותם , שיהרגו מוחשית  סכנה שהיה ומוכח  יסקלונו ?'
עיי"ש. הנס, ע"ש הגדול  שבת נקרא ולכן  קהות, המצריים של  שיניהם

שדרז "ל כמו  מילה ב)ודם  נז, הפסוק(גיטין כג )על מד , הורגנו(תהלים עליך 'כי
בשעת ואכן שכינה, לגילוי זכו  נפשם מסירות  וע"י  מילה , זה היום' כל

לומר ד. מאוד  קשה  דהנה  התפלה , בעבודת להתחזק  הבא לכל קמ "ל, טובה  ועצה
ואחז "ל עולם , אדון  ועד  עולם  מאדון שלמה בכוונה א)שיתאמץ פ, תפסת(יומא

שבלב, עבודה שהיא  התפלה בעיקר להתחזק  היא  העצה  ולכן  תפסת, לא  מרובה
וכשאדם הים. שירת הוא פסוד "ז  של והלב שמונ"ע  הוא התפלה  עבודת של והלב
ואילך  מכאן  אבל הנה, עד פסוד "ז  שאמר האיך דהוה  מאי  אזי הים , לשירת מגיע 
בשעת הגוף קפיצת  הכוונה ואין  נפש , במסירות  המים ' תוך אל 'קפיצה  צריך
ואף  החשבונות , כל מעליו ויסלק שיתחזק  היינו הלב, קפיצת אלא שירה , אמירת
שאתה מעשיך ומה אתה מי לומר מחשבותיו, את ויבלבל היצה "ר אליו יבוא אם
הים על אבותינו כשעמדו גם הרי  לו, ויאמר ישיב ית"ש , לפניו שירה לומר בא
אני אף  הקטרוג מדברי נתפעלו לא שהם וכשם וכו', והללו 'הללו ואמרת קטרגת
ראשונה כשעה  'בשמחה הים  שירת  אני  אומר וכעת דבריך, מכל נתפעל איני

למהדרין'.
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ביה וכדכתי ' נפש, מסירות של  ענין שם שהיה מצינו שלא תורה  מתן

כא) ה, שהיה(דברים אף על וחי , האדם את  אלקים ידבר כי ראינו הזה היום

בגמ' מבואר שאכן אלא  ה'', דיבר בפנים 'פנים ב)שם פח, שבאמת(שבת 

האדם יראני לא כי  וכו', ודיבור דיבור בכל ישראל  של נשמתן פרחה

וחיותם. נשמתם  להם החזיר והשי "ת וחי,

éúáùçåשמע' בפסוק שמע בקריאת  לכוין דאיתא מה לפי "ז לומר

דאחד הד ' וכן רבתי, הוא דשמע ע ' תורה שבספר ישראל ',

מציאות על מעיד האדם שמע קריאת  שע"י  ע "ד, תיבת  לכוון  ויש רבתי ,

על להעיד יכול  איך ק' ולכאו' כביכול, עדות  הגדת וזהו השי "ת, ויחוד

רק קבלה, או שמיעה של  עדות  מקבלים שאין מימיו, ראה שלא דבר

יעידו ואיך  וחי , האדם יראני  לא  והרי וכדו ', המעשה שראו  ראיה  עדי

ראשון בפסוק  להשי"ת מסי"נ ע"ע שיקבל דאי' שמאחר כנ"ל אלא ע"ז,

שבדרך דברים  לראות אפשר  מסי"נ  של אמיתית כוונה ע "י וא"כ דקרי"ש,

להעיד. יכול וכך לראות , יכול  אינו כלל

הים תוך אל ודילוג קפיצה - ויסעו ישראל בני אל  דבר

ãåòאת לעבוד  שצריך הולך, נקרא שהאדם  הקפיצה, בענין  גדול יסוד

שנזדמן שאפי ' עומד , יהא ולא לפניו ולהלוך לדרגה, מדרגה השי"ת

אלא אפשטעלען ', נישט  זיך  טאר מען וכדו ', קשים וענינים זמנים לאדם

ואינו לנגדו  הדרך ירט  ואם והולך, מוסיף ולהיות הלאה  להמשיך צריך

על ועומד בקרבו  רוחו  שנשבר  האדם מטבע אזי  הלאה, להלוך יכול

ונופל ומתייאש ממצבו, לצאת איך לחשוב מתאמץ ואינו  עומדו ,

הלאה ללכת א "א לפעמים שאם לדעת צריך והאדם רח"ל , וכו ' ממדריגתו

'מען ע"ז , ידלג  אלא ממצבו, כ"כ לחשוב ולא ולדלג  לקפוץ עצה יש

שנאמר הצדיק ביוסף שמצינו  וכמו טאנצן', קענען ב)דארף לט, (בראשית

שם במדרש שהוא ואי' מצליח ', איש ויהי יוסף את ה' ד )'ויהי פו , (ב"ר

ורכב' 'צלח  מלשון  שהוא  ודולג , קופץ פי' הי', קפוז גבר ברכיה  א"ר

צעיר נער כשהיה פרייליכער', א  און 'טאנצעדיקער' הצדיק  יוסף שהיה

גונב 'כי השבי , לבור  ונזרק לבדו למצרים  נמכר שנים עשרה שבע בן
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ãåòאת לעבוד  שצריך הולך, נקרא שהאדם  הקפיצה, בענין  גדול יסוד

שנזדמן שאפי ' עומד , יהא ולא לפניו ולהלוך לדרגה, מדרגה השי"ת

אלא אפשטעלען ', נישט  זיך  טאר מען וכדו ', קשים וענינים זמנים לאדם

ואינו לנגדו  הדרך ירט  ואם והולך, מוסיף ולהיות הלאה  להמשיך צריך

על ועומד בקרבו  רוחו  שנשבר  האדם מטבע אזי  הלאה, להלוך יכול

ונופל ומתייאש ממצבו, לצאת איך לחשוב מתאמץ ואינו  עומדו ,

הלאה ללכת א "א לפעמים שאם לדעת צריך והאדם רח"ל , וכו ' ממדריגתו

'מען ע"ז , ידלג  אלא ממצבו, כ"כ לחשוב ולא ולדלג  לקפוץ עצה יש

שנאמר הצדיק ביוסף שמצינו  וכמו טאנצן', קענען ב)דארף לט, (בראשית

שם במדרש שהוא ואי' מצליח ', איש ויהי יוסף את ה' ד )'ויהי פו , (ב"ר

ורכב' 'צלח  מלשון  שהוא  ודולג , קופץ פי' הי', קפוז גבר ברכיה  א"ר

צעיר נער כשהיה פרייליכער', א  און 'טאנצעדיקער' הצדיק  יוסף שהיה

גונב 'כי השבי , לבור  ונזרק לבדו למצרים  נמכר שנים עשרה שבע בן
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בבור' אותי שמו  כי  מאומה עשיתי  לא  פה וגם העברים  מארץ גונבתי 
טו) מ, כשראה(בראשית מאוד, קשה  במצב  בבור שם כשהיה זאת בכל אך

רעים פניכם  'מדוע לאמר אותם  שאל  זועפות בפנים מתהלכים  שהסריסים
ה)היום' מ, לבור(שם  נזרק שנים י"ז  בן  שבחור למאוד עד נפלא  דבר וזה

'איש  היה שהוא מפני  היה זה  וכל זועפים , פניהם מדוע דאגה לו  ויש
הימים. כל בטהרה  שם נשאר זה ובכח  טאנצעדיגער', 'א - מצליח '

íéîòôìåממנו לדרוש גם שא"א כדי  עד היצר ברשת נתפס האדם
'אריבער יכול אין  שאם אחרת, עצה יש  אז וידלג , שיקפוץ
ויעבור עצמו  שיכפוף  בייגן', זיך ער 'זאל הפחות לכל שפרינגען ',
תירוץ שום לו אין  ועכ"פ מלמעלה , לעבור יכול אינו  אם מלמטה
יכפוף או  ידלג או  אלא  מצבו , על  ולבכות מקומו על לעמוד ואמתלא
הפעולות שתי  עושה אז הים , תוך אל קפיצה עושה  וכשהאדם עצמו,

שפרינג . וגם בייג  גם כאחד,

äöéô÷áåנבהלו 'אז  כמ"ש והקליפות, הטומאה כוחות לבטל זוכה זו
וגו ', ופחד אימתה  עליהם  תפול וגו ', מואב אלי  אדום  אלופי 
בגמ ' ואי' במים, הוא הים תוך ואל באויר, הוא קפיצה כי  הדבר וטעם

פשר) ד"ה שם וברש"י ב סז, שולטים(סנהדרין אינם  והכישוף הטומאה  שכוחות
בגמ ' איתא וכן  ב)במים , מד , והמכשפות(סנהדרין שטח  בן דר"ש בעובדא

עי"ש  באויר, שולטים אינם  והכישוף הטומאה שכוחות וע"יה באשקלון , ,
זהו כי לטהרה , זוכה הבייג  ע"י וכן  ולקדושה, לטהרה זוכה השפרינג

טריפות בהל' משה  הדרכי כמ"ש טהרה, נו)סימן סימן סימן(סוף שיש
שא"א [ובודאי טריפה, ואינה  כשרה הבהמה  אם השחיטה  קודם לדעת
צריך הלכה שעפ"י ועוד טריפות סימני י"ח  יש כי זו , בדיקה על לסמוך

הראשוניםה. פי ' עה"ת)ועפי"ז הרא"ש ובפי ' התוס' לבעלי זקנים  דעת כינים ,(עי' במכת
יד )דכתיב ח , יכולו (שמות ולא הכינים  את  להוציא  בלטיהם  החרטומים  כן ויעשו

[ועי' יכולו שלא הטעם וביארו וגו'. היא אלקים  אצבע החרטומים  ויאמרו וגו',
שהכינים מכשעורה ] פחותה  בריה  על שולט השד  שאין מפני  שפי ' שם  ברש "י
כי הכינים, להוציא  יכלו לא ולכן לקרקע, החרטומים רגלי  בין  מבדילות  היו

בקרקע . עומדות  המכשף  כשרגלי  אלא  להיעשות  יכול אינו הכישוף 
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בקאמפיוטע"ר, סת"ם בדיקת שעושים משל ע"ד הרי"ז אלא לבודקם,
בשר, בעיני גברא  בדיקת וצריך כלל, מועיל אינו הלכה שעפ"י אפי'
ואם הבהמה , לפני יד או  מקל  להניח  ראי '] גם הוא הקאמפיוטע"ר  אבל
הולכת ואם טהרה, סימן  הוא ידו תחת להכנס ראשה  משפילה היא
מבינה בהמה  אפי' טריפה, של סימן  הוא המקל בתוך  ראשה וחובטת 

טהרה. סימן  הוא בייג א  געבען זיך אז 

åäæåוקשה ויסעו', ישראל  בני  אל דבר אלי תצעק 'מה השי "ת שאמר
שהשי"ת אלא  השי"ת. אל לצעוק לא  אם לעשות להם היה  מה וכי
להיות 'ויסעו', אלא עמדו , על יתייצבו  שלא ולבנ"י  למרע"ה  דעת לימד

הזוה"ק דברי וזה"פ הלאה. והולך  ב)מוסיף נב, ושם א מח, 'מה(ח"א  עה"פ
משם 'ויעתק הכתוב מל ' בעתיקא  מילתא', תליא 'בעתיקא אלי', תצעק

ח)ההרה ' יב, עמדו(בראשית ממקום ולהתנתק ממקומו  להעתיק שצריך היינו 
העתקה יעשה אז  והקל , הישר בדרך ליסע יכול אינו ואם  הלאה, ויסע

עה"פ החת"ס  וכ"כ קפיצה. כב)ע"י  טז , אשר(דברים מצבה לך תקים 'לא 
שנא וזה ממקומו , זז  ואינו בעמידה, ניצב לשון היא מצבה  ה"א, שנא

ע"כ. כביכול השי "ת

ובטחון  אמונה הוא השני והמחצה –– מחצה עושה תפלה

ãåò'קושי הק' האוה "ח  שתי' בדרך וגו ', אלי תצעק  'מה במאה"כ  יבואר
אלי)זו תצעק מה 'אלו(ד"ה לומר ישראל, על קטרגה  הדין  מידת כי 

העצה זאת  פי ' ויסעו', בנ"י  אל 'דבר  ולכן  זרה', עבודה עובדי ואלו 
ישראל' בני אל 'דבר  מדה"ד, על והרחמים החסד צד  להגביר היעוצה
אני כי הבטחון סמך על הים  אל  ויסעו  לבם, בכל באמונה  שיתעצמו 
הצעקה כח שעבור הק', מדבריו  ונמצא עי"ש. וכו', נס להם אעשה
התפלה, בכח  לקרי "ס שזכו  ואף הבטחון , מידת גם נצרכה  והתפלה,
הבטחון כח  בצירוף רק עכ"ז  סוף ', ים על  שמעת  זעקתם  'ואת  כמ "ש

הנס. נעשה

òãåמאחר כי  ובטחון, באמונה חסרון הוא  התפלה ריבוי לפעמים כי עוד
בא זה וכל עוד, ומפציר  מבקש הוא הרי בישועתו, בוטח  שאינו 
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בקאמפיוטע"ר, סת"ם בדיקת שעושים משל ע"ד הרי"ז אלא לבודקם,
בשר, בעיני גברא  בדיקת וצריך כלל, מועיל אינו הלכה שעפ"י אפי'
ואם הבהמה , לפני יד או  מקל  להניח  ראי '] גם הוא הקאמפיוטע"ר  אבל
הולכת ואם טהרה, סימן  הוא ידו תחת להכנס ראשה  משפילה היא
מבינה בהמה  אפי' טריפה, של סימן  הוא המקל בתוך  ראשה וחובטת 

טהרה. סימן  הוא בייג א  געבען זיך אז 

åäæåוקשה ויסעו', ישראל  בני  אל דבר אלי תצעק 'מה השי "ת שאמר
שהשי"ת אלא  השי"ת. אל לצעוק לא  אם לעשות להם היה  מה וכי
להיות 'ויסעו', אלא עמדו , על יתייצבו  שלא ולבנ"י  למרע"ה  דעת לימד

הזוה"ק דברי וזה"פ הלאה. והולך  ב)מוסיף נב, ושם א מח, 'מה(ח"א  עה"פ
משם 'ויעתק הכתוב מל ' בעתיקא  מילתא', תליא 'בעתיקא אלי', תצעק

ח)ההרה ' יב, עמדו(בראשית ממקום ולהתנתק ממקומו  להעתיק שצריך היינו 
העתקה יעשה אז  והקל , הישר בדרך ליסע יכול אינו ואם  הלאה, ויסע

עה"פ החת"ס  וכ"כ קפיצה. כב)ע"י  טז , אשר(דברים מצבה לך תקים 'לא 
שנא וזה ממקומו , זז  ואינו בעמידה, ניצב לשון היא מצבה  ה"א, שנא

ע"כ. כביכול השי "ת

ובטחון  אמונה הוא השני והמחצה –– מחצה עושה תפלה

ãåò'קושי הק' האוה "ח  שתי' בדרך וגו ', אלי תצעק  'מה במאה"כ  יבואר
אלי)זו תצעק מה 'אלו(ד"ה לומר ישראל, על קטרגה  הדין  מידת כי 

העצה זאת  פי ' ויסעו', בנ"י  אל 'דבר  ולכן  זרה', עבודה עובדי ואלו 
ישראל' בני אל 'דבר  מדה"ד, על והרחמים החסד צד  להגביר היעוצה
אני כי הבטחון סמך על הים  אל  ויסעו  לבם, בכל באמונה  שיתעצמו 
הצעקה כח שעבור הק', מדבריו  ונמצא עי"ש. וכו', נס להם אעשה
התפלה, בכח  לקרי "ס שזכו  ואף הבטחון , מידת גם נצרכה  והתפלה,
הבטחון כח  בצירוף רק עכ"ז  סוף ', ים על  שמעת  זעקתם  'ואת  כמ "ש

הנס. נעשה

òãåמאחר כי  ובטחון, באמונה חסרון הוא  התפלה ריבוי לפעמים כי עוד
בא זה וכל עוד, ומפציר  מבקש הוא הרי בישועתו, בוטח  שאינו 
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און בתפלתו, פעל שכבר מאמין  שאינו לבו , ושברון  רוחו מרות  מחמת

ז"ל אמרם  כוונת וזהו אויסג 'פועל 'ט . שוין איז  ה"ה)עס  פ"י 'תפלה(ויק"ר 

בגדר רק  יהיה  זה אבל בתפלה, שמרבה אמנם אף  כי מחצה', עושה

כי שלאחריו , הבטחון הוא התפלה, שמשלים  השני המחצה כי  מחצה ,

כל מעביר והוא  ברחמיו . יגמלנו ובודאי תפילתי, לקול אלקים  שמע אכן

אם וסימן אות גופא וזה  וגו '. יהבך  ה' על השלך בבחי' להשי"ת הענין

שכל הוא סימן  ושליו, רגוע  מרגיש הוא התפלה אחר  אם ראויה, תפילתו

ובטחון. אמונה שהוא המחצה עבור תפלתו 

æ"ãòå ויש לתפלתינו', שמים שערי  פתח מלכנו 'אבינו בקשתינו  יבואר

גופא, זו בקשה עולה האיך א"כ נעולים השערים דאם  להתבונן 

שכאשר וצ "ל זו . בקשה  גם שתכנס פתוחים שערים  שיהיו  ישועה וצריך

שהשערים בבירור ולדעת  בבטחון  ללכת צריך בתפלה, עומדים  אנו 

תקשיב הדל וצעקת ברחמים, פה  כל  תפלת  שומע אתה כי יפתחו ,

וכו '. ותושיע

'ëå'תפלה)התוס עיון ד"ה ב קיח, ה(שבת הראוי תפלה אדםדעיון  שיתפלל וא

בעוה"ז מפירותיהן  אוכל  שאדם  דברים אלו אחז"ל וע"ז  הלב, בכוונת 

תפלה עיון א)וקחשיב קכז, בגמ'(שם אמר דהא התוס' לב,והק' דף  (ברכות

היינוב) עיון  דההוא  ותי' לב. כאב  לידי בא סוף בתפלתו שהמעיין

כדמייתי מקובלת, שתפלתו  שסבור בקשתו הקב"ה יעשה  מתי שמצפה

שמתפלל שמי  התוס' בכוונת  וי"ל לב. מחלה ממושכה תוחלת עלה

צריכה התפלה כי בה', ובוטח סומך שאינו משמע  הרי  מידי , יותר ומפציר

הבטחון. לצירוף

äðäåבן שנחשון דאחז"ל בהא הקשה , זיע"א הרמ "ם אדמו "ר כק"ז 

הים אל  ע"ה רבינו  משה קפץ לא  ולמה תחילה, לים קפץ  עמינדב

ע"ז)תחילה, שעמד מי במפרשים מצאתי תירוצים.(ולא כמה בזה כק"ז  ותי '

ומהות לבטחון , צורך  היה  לקרי"ס בנ "י שיזכו  שכדי שהיות י "ל ולענינינו

אפס מלבדו עוד  ואין השי"ת, על  ורק  אך לגמרי שסומכים הוא הבטחון 

עליו, סומכים ישראל בני היו המים, לתוך קופץ היה מרע"ה ואם זולתו,
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ויש  לקפוץ. יכולים  אנו גם המים , תוך  אל קפץ  ישראל של  רבן שהלא
צדיקי על לא ואפי ' שבשמים, אבינו על רק להסתמך צריך שאדם בחינה 
בטחון, של פירושו  מהו ישראל בני את ללמד מרע"ה רצה וזה הדור .
אמרו ולכן  צדיקים'. 'בטחון ולא צדיקים', 'אמונת  חז "ל אמרו באמת  כי
צדיק היה  אחד וכל בעצמו, לראות זכה אחד  שכל  יחיד, בלשון  קלי' 'זה 

משחז"ל מובן  ובזה עצמו . בפני א)ונביא לז, מנצחים(סוטה השבטים שהיו
ראשון, קפץ עמינדב בן שנחשון אלא  לים, להכנס  רצו  שכולם זה, עם זה
מסירות של במדרגה גמור בבטחון בה ' בטחו בנ"י כל שבאמת והיינו
לראות זכו כן ועל לים, קפץ שלא מרע"ה  על סמכו לא  ואף נפש,

ה '. בישועת 

éøáãîåמידת גובר הבטחון מידת  שע"י  מבואר, הנ"ל הק' האוה"ח
המקטרגים. כל מתבטלים  וממילא הדין , על והרחמים  החסד
זי "ע, מבעלזא מהר"י  שהרה"ק חסידים מפי שמקובל כמו  בזה  הענין וי"ל
הרבי הרה"ק את ראה שש"פ, יו "ט  לסעודת השולחן לעריכת שנכנס לפני 
יבוא תלמידיו שבחיי אמר רבינו הרי ושאלו זיע"א , מליזענסק אלימלך ר'
אותי תשאל הרר"א  וא"ל החיים , בין אינם  כבר תלמידיו וכל משיח ,
לו והק' שלי . תלמיד אתה  גם תהי' ועי"ז  לך, אתרץ  ואני קושיא  איזה

עה"פ טו)מהר"י יד , ויסעו ',(שמות ישראל בני  אל דבר אלי  תצעק 'מה 
השי"ת אל לצעוק לא אם  לעשות , ולמשה  להם  היה מה וכי  וקשה
הרר"א לו  ותי ' יעשה. מה  אלא  תצעק', 'מה אמר ולמה מצרתם, שיושיעם
כשמלאו פעם ובכל מעלות, כלילת  יחידה  בת  לו שהי ' למלך משל עפ"י
הרופאים ונתייאשו  הוולדות, ומפלת בלידתה מקשה והיתה הריונה ימי
בשלום שתלד עצה לו  שיש ואמר א' חכם שבא עד זה, ענין  מלרפאות
ורק מעליו איש כל שיוציאו  פקד לידתה עת  וכשבא קיימא, של זרע
מלכותו מדינות בכל  שיכריז  למלך החכם וציוה עמו, תהיה  מלך הבת
בשלום, קיימא בר הוולד יצא  ומיד ותיכף עשו, וכך  למז "ט , ילדה שבתו
מכח הוא  הפלותיה  שסיבת החכם לו  הסביר מעשהו, על המלך ותמה
מאחר אבל הוולד, להפיל בלטיהם  קסמים שעשו  ומכשפים , שונאים
כבר מקום שאין המכשפים ידעו מלך , הבת שילדה הכריזו  שכבר

בשלום. הוולד יצא  ועי"ז  לרעה, פעולות מלעשות  וחדלו  להשטין,
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ויש  לקפוץ. יכולים  אנו גם המים , תוך  אל קפץ  ישראל של  רבן שהלא
צדיקי על לא ואפי ' שבשמים, אבינו על רק להסתמך צריך שאדם בחינה 
בטחון, של פירושו  מהו ישראל בני את ללמד מרע"ה רצה וזה הדור .
אמרו ולכן  צדיקים'. 'בטחון ולא צדיקים', 'אמונת  חז "ל אמרו באמת  כי
צדיק היה  אחד וכל בעצמו, לראות זכה אחד  שכל  יחיד, בלשון  קלי' 'זה 

משחז"ל מובן  ובזה עצמו . בפני א)ונביא לז, מנצחים(סוטה השבטים שהיו
ראשון, קפץ עמינדב בן שנחשון אלא  לים, להכנס  רצו  שכולם זה, עם זה
מסירות של במדרגה גמור בבטחון בה ' בטחו בנ"י כל שבאמת והיינו
לראות זכו כן ועל לים, קפץ שלא מרע"ה  על סמכו לא  ואף נפש,

ה '. בישועת 

éøáãîåמידת גובר הבטחון מידת  שע"י  מבואר, הנ"ל הק' האוה"ח
המקטרגים. כל מתבטלים  וממילא הדין , על והרחמים  החסד
זי "ע, מבעלזא מהר"י  שהרה"ק חסידים מפי שמקובל כמו  בזה  הענין וי"ל
הרבי הרה"ק את ראה שש"פ, יו "ט  לסעודת השולחן לעריכת שנכנס לפני 
יבוא תלמידיו שבחיי אמר רבינו הרי ושאלו זיע"א , מליזענסק אלימלך ר'
אותי תשאל הרר"א  וא"ל החיים , בין אינם  כבר תלמידיו וכל משיח ,
לו והק' שלי . תלמיד אתה  גם תהי' ועי"ז  לך, אתרץ  ואני קושיא  איזה

עה"פ טו)מהר"י יד , ויסעו ',(שמות ישראל בני  אל דבר אלי  תצעק 'מה 
השי"ת אל לצעוק לא אם  לעשות , ולמשה  להם  היה מה וכי  וקשה
הרר"א לו  ותי ' יעשה. מה  אלא  תצעק', 'מה אמר ולמה מצרתם, שיושיעם
כשמלאו פעם ובכל מעלות, כלילת  יחידה  בת  לו שהי ' למלך משל עפ"י
הרופאים ונתייאשו  הוולדות, ומפלת בלידתה מקשה והיתה הריונה ימי
בשלום שתלד עצה לו  שיש ואמר א' חכם שבא עד זה, ענין  מלרפאות
ורק מעליו איש כל שיוציאו  פקד לידתה עת  וכשבא קיימא, של זרע
מלכותו מדינות בכל  שיכריז  למלך החכם וציוה עמו, תהיה  מלך הבת
בשלום, קיימא בר הוולד יצא  ומיד ותיכף עשו, וכך  למז "ט , ילדה שבתו
מכח הוא  הפלותיה  שסיבת החכם לו  הסביר מעשהו, על המלך ותמה
מאחר אבל הוולד, להפיל בלטיהם  קסמים שעשו  ומכשפים , שונאים
כבר מקום שאין המכשפים ידעו מלך , הבת שילדה הכריזו  שכבר

בשלום. הוולד יצא  ועי"ז  לרעה, פעולות מלעשות  וחדלו  להשטין,
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ìùîðäåהללו שטענו  ישראל, כלל על מקטרגים היו י"ס שבקריעת
תצעק מה למשה , השי"ת  אמר ולכן  וכו', והללו ע"ז עובדי
דבר ע"כ עוד, ויקטרגו  נושעתם לא שעדיין יבינו  צעקתך ע"י  והרי  אלי,
לנס, ויזכו מלקטרג, יניחו  וממילא נושענו , שכבר וכאילו  ויסעו, בנ "י אל
ולבטוח ממקומו להתנתק שצריך מילתא ', תליא 'בעתיקא פי' וזהו ע"כ.

הדינים. המתקת נעשה ועי"ז  בה '

ביאור  - חדש שיר לך ונודה - גאולים שיבחו חדשה שירה
ביניהם החילוק

äðäåוהבטחון האמונה שכח  עד רמות, במעלות שעלה אדם לך יש
הישועה, קודם כבר שירה ולומר  ולהלל להודות מביאו  בהשי"ת 
גופא זה ואכן עולמים, תשועת בה' נושע שכבר בנפשו שמרגיש כיון

ופגע  משטין אין  והשירה  ההלל ע"י כי  ישועתו , ומביא וזוגורם רע,
לישועה. לזכות  טובה עצה 

úàæåשאמר ע"ה המלך דוד מדריגת ד )היתה יח, ה'(תהלים אקרא מהולל
אני התשועה לפני  אף כלומר שם פירש"י  אוושע, אויבי ומן
פסוקים כמה ועוד ע"כ. מאויבי , שאיוושע אני  שבטוח  לפי מהללו,
להודות התחיל לישועה נצרך  שהיה  עת שבכל ע"כ . מורים בתהלים
במזמורי וכה "א צרתו, בתוך  שרוי עדיין שהיה הגם הישועה, על ולהלל

וגו' טוב כי  לה' 'הודו  א)ההלל קראתי(קיח, המיצר 'מן  צועק אח "ז ותיכף
כנ"ל והוא נא, הצליחה ה' אנא נא , הושיעה  ה' אנא  ומבקשים וגו ', קה

הישועה וקודם במיצר  בהיותו  היתה שלו  .ושההודאה

ïôåàáå לוי קדושת  בספה"ק  כמש"כ לה', הזאת השירה היתה (ד"הזה 

ישיר) אז  מגודלבמדרש היתה לים  עמינדב  בן נחשון קפיצת שסיבת 

יוה "כו . בתפלת  הברכה  נוסח  בביאור זי "ע  מבארדיטשוב הרה "ק שאמר המשל וידוע 
וחושש  אביו, שביד תפוח שמבקש שילד וכו', לעוונותיהם  וסולח  מוחל 'מלך

אבי וכביכול העץ', פרי 'בורא ומברך הילד  פותח לו, מליתן  ימאן  מוכרחשהאב ו
את למנוע שרוצים מקטרגים כשיש  וכ"ה לבטלה, ברכה  יהיה  שלא  כדי  לו ליתן 
הודאה לענין  הענין וכן הסליחה. את מכריחים כביכול ועי "ז  ע "ז  מברכים הסליחה

הישועה . על
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ישראל ושיאמרו  ונפלאות, ניסים עמנו  שיעשה בהשי"ת  ואמונתו  בטחונו 

הנשים כל  ותצאן  וגו', מרים 'ותקח  עה"פ רש"י  וכמש"כ  הנס, על שירה

כ )וגו' ניסים,(טו, להם עושה שהקב"ה שבדור , צדקניות היו שמובטחות ,

אלי' תצעק 'מה עה"פ פירש"י  וכן  ממצרים, התופים טו)והוציאו כדאי(יד,

עיי"ש. הים, להם לקרוע ויצאו  בי שהאמינו  והאמונה  אבותיהם זכות

אז הפ' מפרש ועפי"ז  הנ "ל, בתהלים רש"י  דברי  הקדו"ל  מביא וכמו"כ

שעתידה התשועה  קודם  שירה לומר בלבם  שעלתה על עתיד , לשון ישיר

נכון לבם היה שכבר עתיד , לשון  הוא בה' 'ויאמינו' הלשון וגם לבוא ,

עכתודה"ק. ישיר, ואז אותם שיושיע בה' ובטוח 

äøéùåלבוא לעתיד יהיה כן כי ביותר, והנשגבה המעולה השירה היא זו

ולא שיבואו , טרם החסדים על ולהלל להודות כח בנו  שיתחדש

התוס' עפי"ד  הענין ויבואר העבר. על הוא ההודאה שכל  (פסחיםכבזה"ז

לפניו) ונאמר ד"ה  ב המכילתאקטז, בסופו)בשם ישיר  אז  לשון(בפ' השירות כל

וגו ', חדש ' 'שיר לה' שירו וזהו  זכר. לשון דלעתיד  משירה  חוץ נקיבה,
צו) וכל(תהלים מקבל, בחי' הוא הנקיבה כי ביניהם, שהחילוק וי "ל עי"ש.

והנפלאות הניסים וכל מצרים יציאת על להשי"ת  מודים שאנו  השירות

הישועה, מעשה ולאחר מהנס תוצאה הזאת שהשירה  כיון נקיבה , בל ' הם

וישועת מהשפעת מקבלת  שהשירה חדשה', 'שירה לפניו 'ונאמר ולכן 

נפשינו פדות  ועל גאולתינו על חדש' 'שיר לך נודה לעת "ל אבל ה',
הישועה,(הגדש"פ) קודם יושר  השיר כי משפיע , בחי' זכר בלשון שהוא

טרם ה ' בישועת הוא  שבטוח מאחר הנס, את ויביא  ישפיע  גופא וזה 

זכר. בלשון חדש' 'שיר בחי' בקרי "ס, היה וכך  ה'יבוא, צמח בספה"ק (וכ "ה

בשלח) פרשת ולאלצבי הים , שפת על גאולים שבחו חדשה' 'שירה [ומ "ש .

אחר שירה ואמרו  ענו  מ"מ קודם , לומר בלבם שעלה  אף  כי  חדש', 'שיר

אמרים  ליקוטי ספה"ק וע "ע טז)הנס. ויש (אות ד "ה בפרשתן  לוי  וקדושת 

טעם ]. ליתן

äëåכשהגיע הטהור בשולחן זי "ע, מבעלזא הרה "ק מרן בקדשו דיבר

על ימ "ש, הארורים הנאצים חרב מפני בהמלטו  ישראל לארץ

מכן ישיר, אלא נאמר לא שר ישראל', ובני משה  ישיר 'אז  חז"ל שדרשו
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ישראל ושיאמרו  ונפלאות, ניסים עמנו  שיעשה בהשי"ת  ואמונתו  בטחונו 

הנשים כל  ותצאן  וגו', מרים 'ותקח  עה"פ רש"י  וכמש"כ  הנס, על שירה

כ )וגו' ניסים,(טו, להם עושה שהקב"ה שבדור , צדקניות היו שמובטחות ,

אלי' תצעק 'מה עה"פ פירש"י  וכן  ממצרים, התופים טו)והוציאו כדאי(יד,

עיי"ש. הים, להם לקרוע ויצאו  בי שהאמינו  והאמונה  אבותיהם זכות

אז הפ' מפרש ועפי"ז  הנ "ל, בתהלים רש"י  דברי  הקדו"ל  מביא וכמו"כ

שעתידה התשועה  קודם  שירה לומר בלבם  שעלתה על עתיד , לשון ישיר

נכון לבם היה שכבר עתיד , לשון  הוא בה' 'ויאמינו' הלשון וגם לבוא ,

עכתודה"ק. ישיר, ואז אותם שיושיע בה' ובטוח 

äøéùåלבוא לעתיד יהיה כן כי ביותר, והנשגבה המעולה השירה היא זו

ולא שיבואו , טרם החסדים על ולהלל להודות כח בנו  שיתחדש

התוס' עפי"ד  הענין ויבואר העבר. על הוא ההודאה שכל  (פסחיםכבזה"ז

לפניו) ונאמר ד"ה  ב המכילתאקטז, בסופו)בשם ישיר  אז  לשון(בפ' השירות כל

וגו ', חדש ' 'שיר לה' שירו וזהו  זכר. לשון דלעתיד  משירה  חוץ נקיבה,
צו) וכל(תהלים מקבל, בחי' הוא הנקיבה כי ביניהם, שהחילוק וי "ל עי"ש.

והנפלאות הניסים וכל מצרים יציאת על להשי"ת  מודים שאנו  השירות

הישועה, מעשה ולאחר מהנס תוצאה הזאת שהשירה  כיון נקיבה , בל ' הם

וישועת מהשפעת מקבלת  שהשירה חדשה', 'שירה לפניו 'ונאמר ולכן 

נפשינו פדות  ועל גאולתינו על חדש' 'שיר לך נודה לעת "ל אבל ה',
הישועה,(הגדש"פ) קודם יושר  השיר כי משפיע , בחי' זכר בלשון שהוא

טרם ה ' בישועת הוא  שבטוח מאחר הנס, את ויביא  ישפיע  גופא וזה 

זכר. בלשון חדש' 'שיר בחי' בקרי "ס, היה וכך  ה'יבוא, צמח בספה"ק (וכ "ה

בשלח) פרשת ולאלצבי הים , שפת על גאולים שבחו חדשה' 'שירה [ומ "ש .

אחר שירה ואמרו  ענו  מ"מ קודם , לומר בלבם שעלה  אף  כי  חדש', 'שיר

אמרים  ליקוטי ספה"ק וע "ע טז)הנס. ויש (אות ד "ה בפרשתן  לוי  וקדושת 

טעם ]. ליתן

äëåכשהגיע הטהור בשולחן זי "ע, מבעלזא הרה "ק מרן בקדשו דיבר

על ימ "ש, הארורים הנאצים חרב מפני בהמלטו  ישראל לארץ

מכן ישיר, אלא נאמר לא שר ישראל', ובני משה  ישיר 'אז  חז"ל שדרשו
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המתים תחית ענין  נרמז כאן דווקא  למה וצ"ב התורה. מן המתים לתחיית

ודרשו ממצרים' ישראל בני עלו  'וחמושים כתיב דהנה וביאר התורה. מן 

ממשפחתו חלק שם  נשאר ישראל מבני שכ"א ונמצא מחמשה , אחד רז"ל

שירו משה  שאמר מה וזה שירה, ולומר לשמוח יכלו לא וע"כ וידידיו,

חיזוק דברי  רמז הק' [ובדבריו המתים. בתחית  אלינו יחזור הכל כי לה'

והם אש, בלהבות נשרפו מבנ"י רבבות שאלפי והחורבן ההשמדה  אחרי

ענין השיגו הים על ישראל שכשעמדו  הרי החיים]. בין ונשארו  ניצלו

ש  עכשיו  אמרו  וכבר  העתיד, על הודאה של מתיזה תחיית על ירה

בב"א. ישראל,

úáùáå להשיג שזוכה השמים  מן טובה  מתנה אדם כל מקבל קודש

שהשבת כיון לבוא, העתיד על עתה להודות  חדש שיר מדריגת

הערב טעם מעט  לטעום עכשיו זוכה וכבר הבא , בעולם משישים  א ' הוא

הנפלא והאור הגאולה על להודות מביאו וזה העתי"ל, מאור והמתוק

השיר ומהו השבת', ליום שיר 'מזמור  וכמש"א חשכות, של בזמן  אפי'

וגו ', לה' להודות  טוב  אומר, ומהו העתי"ל, 'על' לבוא , לעתיד  שיר הזה,

והחושך הגלות בזמן עכשיו  ואפי ' הגאולה , לעת חסדך בבוקר להגיד

שיחתו, לפרש ממשיך וכן הגאולה, בוקר על להודות בלילות ', 'ואמונתך

האמת יודע אבל און , פועלי כל ויציצו רשעים בפרוח  שרואה שאפי'

יפרח כתמר וצדיק און , פועלי  כל ויתפרדו  יאבדו  אויבך 'הנה  דבר  שסוף

שיר מזמור ואומר משבח  כבר עכשיו  ולכן  וגו', יפריחו אלו ' ובחצרות

אכי "ר. העולמים , לחי ומנוחה שבת  שכולו ליום לבוא לעתיד

הק ' השכינה את  כביכול  מרוממים ישראל בני השירה באמירת

äðäאבי אלקי ואנוהו אלי 'זה שנאמר הים בשירת לדקדק יש

שבשר יתכן שאיך 'ורוממנו ', למימר הו "ל דלכאו ' וארוממנהו ',

אמת באמרי ויעוי' רמים. כל על רם הוא  הלא השי "ת, את ירומם ודם

זה) ד "ה פסח של אחרונים שמתוך(ימים ללמוד  יש שמכאן  השפ"א בשם  שהביא

ניתן שלבנ "י 'וארוממנהו ', והיינו הזה, הכח להם  ניתן ישראל של חיבתן 

כדאי' להקב"ה , עצמם להקנות ב)הכח  כב , המגביה(קדושין כנעני שעבד

שירה  שבת – בשלח כהפרשת

מרוממים שבנ "י שע"י  קנית' זו 'עם בשירה שכתוב וזה לו, נקנה רבו את
עכ"ד. לו, נקנים  הם הקב"ה את

øåàéáåששכינתא הוא  בעוה"ר כעת שאנו המצב כי הוא הדברים 
שמים וכבוד שלם, אינו הקב"ה  של שמו וכביכול בגלותא,
שרוי השי "ת כביכול כי מעפרא, שכינתא לאוקמא היא והעבודה  מחולל,

אומר וכשאדם בצרה. אנכי עמו צר, לו  ובצרתם בגלות, ישראל כלל  עם
כביכול הוא אלא בפיו, השי "ת את ומרומם ומפאר משבח רק אינו  שירה
שאומרים וכמו  לרבו', 'הגביהו  בבחינת  השי "ת, את  ומרומם מגביה
שכביכול כפשוטו אלא  גדלותך, שנאמר רק הכוונה שאין 'ונגדלך',

בעולם. ית ' שמו  כבוד בהתגלות יתברך, אותו מגדלים ישראל 

íðîàåהשי"ת אז בעלייה  שהשכינה קודש בשבת  כי  זה, בדבר חילוק יש
ואפי' בשבת , מתעלה דצח "מ  הבריאה שכל האדם, את מגביה
מגביה השי "ת ואז  בשבתו ', שבת  'עולת קודש, בשבת מתעלים הבהמות
באמצעות אז בגלותא, דשכינתא החול  בימות אך אותו. וקונה  האדם את
השכינה את כביכול מגביהים הם שירה, אומרים  שישראל  העבודה
כמ"ש  לעבד, עצמו  את מקנה הוא השירה  אמירת  שע"י ונמצא  מעפרה.

עולם. לעבד לו להיות היהודי את קונה שהשי"ת  קנית', זו  'עם

äðäå ערכין בגמ' א)אי ' אלקיך(יא, ה' את עבדת לא  אשר  'תחת  עה"פ
לבב' ובטוב מז)בשמחה כח, שבשמחה(דברים  עבודה  היא  איזו 

זוהי ה', לפני  שירה אומר אדם שכאשר שירה. זה אומר  הוי  לבב, ובטוב 
בבחינה היא זו  שעבודה  בגמ ' שם ומבואר לבב. ובטוב  שבשמחה עבודה

דכתיב תורה דברי ואימא פריך שם דבגמ ' התורה, מלימוד יותר מסוימת 
ט) יט, איקרי(תהלים לב  משמחי  ומתרצי' לב ', משמחי  ישרים ה ' 'פקודי 

גם בה יש שהשירה  להעיר יש ובאמת בתוס'. ועי "ש איקרי, לא טוב
השירה אמירת שעבודת הכוונה  אמנם בתורה. נכתבה שהרי התורה, כח 

התורה. לימוד של מהכח  יותר נעלית  היא

ìëåשהיא הים, שירת מכח  הכל ה', לפני שאומרים  והתשבחות השירות
לה '. הזאת השירה את ישראל ובני  משה שאמרו הראשונה השירה
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התורה  נועם כו 

לכם כתבו  'ועתה  כמ "ש שירה, קרויה  כן גם כולה  התורה כל ובאמת 
הזאת' השירה יט)את  לא, הזאת'(דברים השירה 'וענתה  נאמר  שם,וכן  (דברים

התוכא) ה 'כי לפני שירה היא ב)רה  כא, סנהדרין היא(עי ' השירה מקור  אבל 
לבב ובטוב בשמחה היא ועבודתה הים , .זשירת

ìòå,כלום בלא שירה השבת את  לעבור שלא מאוד להתעורר צריך כן
את להמשיך זוכים בחוזק, הים בשירת להיאחז זוכים ואם
שבת אבל הברכה, מקור היא שבת כל ימים. לאורך טובות ההשפעות
ומזוני חיי בני להשפעת  ומסוגלת ביותר , ונפלאה  גדולה שבת  היא  זו

שאחז"ל  כמו 'בני' סוף, ים בקריעת  אז שהיה  א)כמו  נ, שאפי'(ברכות
וזכו הים עברו  בנ "י כי 'חיי ' הים, על שירה אמרו אמן  במעי  עוברין
ולאידך כאחד, כולם הודו' כולם 'יחד ולשלום, טובים לחיים להינצל
בני זכו סוף ים בקריעת כי  'ומזוני ' אחד, עד מהם נותר לא מהמצריים
הטובות ההשפעות וכל מצרים, מביזת  יותר שהי ' הים, לביזת ישראל
וקיבלו ישראל חזרו הים  בביזת כי  ישראל, לכלל  באמת שייכים הללו 
לבעליה אבידה וחזרה מהם , לקחו  שהמצרים והגזלות הגניבות  כל את

א) צא, סנהדרין האדם(עי' מן גוזל שהיצה"ר הכוחות  כל  ג"כ כלול  ובזה
ונתקן. ונתעלה לישראל  חוזר  שהכל ויקיאנו ', בלע 'חיל הישראלי,

íâåגם זו שבשבת כיון משנה, לחם בבחינת 'מזוני ' השפעת  בו נכפל
בפרנסה טובות ההשפעות  כל  של והשורש המן ', 'פרשת  קוראים

וכמ"ש ז. קודש , בהררי יסודתם  קדושים, עם בקרב שנשתרש השירות כל ואכן
ס"א)הרמ"א  תריט שאומרים(סי' בפיוטים או בניגונים  אפי' מהמנהג אדם ישנה ואל

השנה)שם ראש על והטעמת(קאי התפלה נוסחאות שאפי ' פלא , דבר ראה וכמו"כ ,
והניגון הנוסח עם תפלה וכל במיוחד , תפלה  לכל נתחלקו שירתם  ואופן  הניגונים
שבת ואפי ' נוראים , כימים  אינו יו"ט ושל יו"ט, כשל אינו שבת של תפלה  שלו,
לשחרית דומה אינו דשבת ומנחה דשבת, לשחרית  דומה אינו שבת קבלת  גופא,
מסוים וקהלה  חוג הבדל שום בלא  אשכנז בני  שכל ביותר הגדול והפלא וכו',
עם שאומרים קהילות שיש ואפי ' אלו, וניגונים  נוסחאות בעקבות הולכים וכדו',
בכל  הנוסח ככלל ואמרו הודו כולם יחד אבל קטנים, וקנייטשע"ן קלים שינויים 
גבוה , משורש מקורם  השירות  שכל חותך מופת וזהו לעניינם , והתפלות הזמנים 

הים . אל הולכים  הנחלים  וכל

שירה  שבת – בשלח כז פרשת

וכמש"נ המן, בפרשת  טמון  הכל לב)ועשירות טז, אשר(שמות הדבר 'זה

צנצנת 'קח נאמר  ועוד לדורותיכם', למשמרת ממנו העמר מלא ה' צוה

לדורותיכם ', למשמרת  ה ' לפני אתו והנח  מן העמר מלא  שמה ותן  אחת

נמשך המן של כוחו כי לדורותיכם , למשמרת פעמיים בתורה נאמר

וישועות, לרפואות  זו שבת מסוגלת  וכן  הדורות, כל סוף  עד  במלואו 

ה' אני כי  עליך אשים לא  במצרים שמתי אשר המחלה  'כל ביה  דכתי '

הגמ ' עפ"י  המזוני, להשפעת הכרחי דבר הוא והרפואה ח,רופאך'. (תענית

שמעוררב) הקריאה מכח  הוא והכל דיהיב. הוא לחיי  שובעא דיהיב מאן 

כנאמר לגאולה, רצון עת  הוא כי  הגאולה, של  הזמן מעורר וגם הזמן ,

ואחז"ל ידך', כוננו  ה' 'מקדש וגו '. נחלתך בהר  ותטעמו  'תביאמו בשירה,

שכל לבוא לעתיד ועד , לעולם  ימלוך שה' בזמן  ידים בשתי  יבנה אימתי 

טובות להשפעות  יחד כולנו שנזכה השי"ת ויעזור שלו. המלוכה 

ליום כולנו ונזכה וברוחניות, בגשמיות דמיטב מילי  ולכל ולברכות,

אכי "ר. העולמים לחי  ומנוחה שבת שכולו 
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