
 בשלח
 

-------------------------------------------------- 

ב יח ל-ְבנֵּי ָעלּו ַוֲחֻמִשים סּוף-ַים ַהִמְדָבר ֶדֶרְך ָהָעם-ֶאת  | ֱאֹלִהים ַוַיסֵּ ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ  :ִמְצָרִים מֵּ
-------------------------------------------------- 

 

 מזויינים אלא חמושים אין ביאור ענין  
 

 י"רש
 

 וחמשים
 

 כל להם מחומשים היו לא ישוב דרך היה שאילו  ,חמושים שעלו להם גרם במדבר שהסיבתן לפי)  ,מזויינים אלא חמושים אין
 כל לזמן צריך למדבר פורש כשהוא אבל  ,שיצטרך מה שם לקנות ובדעתו למקום ממקום שעובר כאדם אלא  ,שצריכין מה

 להם היו מהיכן ומדין ועוג סיחון ובמלחמת עמלק במלחמת  ,תאמר שלא  ,האוזן את לשבר אם כי נכתב לא זה וכתוב  .הצורך
 כמו  ,מזרזין אונקלוס תרגם וכן  ,).יד  ,א יהושע) חמושים תעברו ואתם  ,אומר הוא וכן  )בישן  .בחרב ישראל שהכו זיין כלי

 ימי בשלשת מתו חלקים וארבעה  ,יצאו מחמשה אחד  ,מחומשים חמושים אחר דבר  .וזריז  ).יד  ,יד בראשית) חניכיו את וירק
             אפילה

 

 שפת אמת

. 'ש על חרבך תחי"ל כי באמת החרב ניתן לעשו כמ"אך י. ולמה להם כלי זיין. 'י מזוינים כו"בפסוק וחמשים עלו בנ .1
כל ' ואפשר שהי. להיות להם החרב נגד עשוי גם "ז הרויחו בנ"עי. י שהקדים גלות מצרים"אך ע. י להם הקול"ובנ

 :לפי חרב' כ ויחלוש יהושע כו"אח' לכן נא. הגלות רק הכנה נגד עשו ועמלק
 

לא יכלו להוציא מכח אל הפועל . י בגלות"ז שהיו בנ"הענין הוא כי כ. ש"ע' במדרש שלחיך פרדס רמונים כו .2
והשיבו הקדוש ברוך הוא . 'ואמר באיזה זכות כו. ה"לכן לא הכיר גם מרע. טמון בהם' הקדושה והחיות ואלקות שהי

' י נבראו להיות צבאות ה"ובנ. שתיכף כשיצאו לחירות יתגלה כוחן של ישראל' פי. 'כו' הא' תעבדון כו' בהוציאך כו
ולכן . בהר' ק פ"כדאיתא בזוה. י לקבל מלכות שמים"א. ו"י מלכות ב"רק בהיותן כפוין ת. ולפרסם כבודו בעולם

כלומר שידעו שכל היציאה לחירות . מזויינים. י"וזה הרמז וחמשים עלו בנ. 'י התחילו לקבל מלכות ה"מת כשיצאו
. חובת הלבבות שאמר לאותו פלוני שיצא ממלחמה קטנה למלחמה גדולה' ש בס"כמ. 'כדי להיות עוסק במלחמות ה

וזה הרמז ויהי . מוכנים למלחמות מצוה רק שקיבלו החירות כדי להיות. המכוון של הגאולה להיות פנוים' כי לא הי
. עד שעלו מעלות רבות. וראו שעדיין חסרים כל טוב. שעתה התחילו לחפש בשלימות עצמותן. בשלח לשון צרה

 ד"תרמ: ו מעלות שחושב שם בהגדה דפסח"כל הט' עד שקרבנו לפני הר סיני כו. מדרגה אחר מדרגה
 

-------------------------------------------------- 

ב-ֶאת ְוִחַזְקִתי ד יֶהם ְוָרַדף ַפְרֹעה-לֵּ ילוֹ -ּוְבָכל ְבַפְרֹעה ְוִאָכְבָדה ַאֲחרֵּ ה ֲאִני-ִכי ִמְצַרִים ְוָיְדעּו חֵּ  ְיהֹוָ
ן-ַוַיֲעשּו  :כֵּ

-------------------------------------------------- 
 

 משה לקול ששמעו שבחן להגיד ביאור ענין  
 

 י"רש
 

 כן ויעשו
 



 בן דברי אלא לנו אין אמרו אלא  ,לברוח צריכים אנו  ,רודפינו אל נתקרב היאך אמרו ולא  ,משה לקול ששמעו שבחן להגיד
              )שם) עמרם

 

 שפת אמת

מקום אל . ה"פ הענן היו הולכים ולמה הוצרך לצוות למרע"ויש לדקדק כי ע. 'י וישובו כו"מ דבר אבנ"א' בפסוק וידבר ה
רק האמינו . י הענן"ולא הראה להם ע. ה לחזור לאחוריהם"י למרע"י רצה שיאמינו בנ"אבל נראה כי הש. י"שהענן ילך ילכו בנ

כ "אעפ. ה אמר כן מדעתו"שסברו שמרע. 'ק כו"כ אותן שאמרו המבלי א"ולכן הרהרו אח. י להגיד שבחן"ש רש"ה כמ"למרע
 :כ"כ לישועה וחזרו והאמינו במשה ג"ו אחלכן זכ. הואיל והאמינו מתחילתו בכל לב

 

-------------------------------------------------- 

ל-ְבנֵּי ַוִיְשאּו ִהְקִריב ּוַפְרֹעה י ינֵּיֶהם-ֶאת ִיְשָראֵּ עַ   | ִמְצַרִים ְוִהנֵּה עֵּ יֶהם ֹנסֵּ  ַוִיְצֲעקּו ְמֹאד ַוִייְראּו ַאֲחרֵּ
ל-ְבנֵּי ה-ֶאל ִיְשָראֵּ  :ְיהֹוָ

-------------------------------------------------- 
 

 למצרים לעזור השמים מן נוסע מצרים של שר ראו ביאור ענין   
 

 י"רש
 

 אחריהם נסע
 

 תנחומא) למצרים לעזור השמים מן נוסע מצרים של שר ראו  ,אחריהם נוסע מצרים והנה אחר דבר  .אחד כאיש אחד בלב
              ).יג בשלח

 
 שפת אמת

 
. י טומאת מצרים"עבודה קשה גם בגשמיות לבד אשר נטבעו ת' יש לפרש כי בגלות מצרים הי. מ"ס אחר יצ"ענין קי .1

להם ' כי ממילא הי. ש בלבד"י כל כך להיות אצלם הגאולה לש"ומרוב עבודת הגוף לא הרגישו בנ. ל"ש חז"כמ
כוונת ' ובזאת נבחנו כי הי. ברוך הוא שיחזרו למצריםמול זאת צוה הקדוש . לגופם' נגיעה בגשמיות הרוחה שהי

כ דכתיב "ואח. קיבלו עליהם באהבה וחזרו לשם. לכן כשצוה בעצמו שיחזרו לשם. ש"י בגאולה רק לש"שמחת בנ
והפסוק אומר ויצעקו . 'ל שר של מצרים נוסע כו"ש ז"י טומאת מצרים כמ"הוא כשראו כי מתחילין ליפול ת. ויצעקו

ה ישועת "וכן אמר מרע. את ישראל דייקא' כו' ס ויושע ה"לכן כתיב בקי. ש בלבד"כוונתם רק לש' כי הי. 'אל ה' כו
וקיבלו הארת הגאולה תוך . י שתיקנו עצמם"קיימת הגאולה לעולם ע' והטעם כדי שיהי. אשר יעשה לכם דייקא' ה

וזה ענין . 'ויאמינו כו' ז כ"וע. ל הנס לתוכםי צריכין לקב"היינו שבנ. נס להתנוסס' ז כ"וע. ונמשכו אחר הנס. עצמותם
י "כי הש. ז נצא גם אנחנו מגשמיות הטבע"לנו הוא כדי שעי' והנסים שעשה הבורא ית. א מזה"ש במ"השירה כמ

בשינוי ' לכן הראה לנו הבורא ית. ועד אינו רשאי להעיד רק מה שרואה בעין ממש. י לחלקו וכתיב אתם עדי"בחר בנ
ואיתא כל מה שיש . הים' את השמים ואת הארץ כו' דכתיב עשה ה. ם ועל הים ובמתן תורההטבע שעשה במצרי

בא ' אלו נתבררו בפ' וג. זכור את יום השבת' ועיין בילקוט בפ. סדרים שמים וארץ וים' לכן הם ג. בארץ יש בים
י לזה "ן הטעם שזכו בנאכ. פתח להם הרקיע והראה שאין אלא אחד. י בפסוק אתם ראיתם"ש רש"וכמ. ובשלח ויתרו

וכן . ואמונה זו הביא אותם שיזכו לראות האמת בעין ולהעיד עליו יתברך. להם בו יתברך גם מקודם' י אמונה שהי"ע
 :א מזה"ש במ"וכמ. י אמונה באין לאמת"שע. זה נוהג בכל אדם

להם ' ומסתמא הי. 'ויצעקו כו' אך מקודם כ. 'להם להאמין כו' ש במדרש וכי לא הי"וקשה כמ. 'בפסוק ויאמינו בה .2
מצרים היום לא ' ה ניחם אותם אשר ראיתם כו"ומרע. שרן של מצרים. ש והנה מצרים נוסע"כמ. עת צרה מאוד

' ביום ההוא כו' ש ויושע ה"כמ. כל הדורותישועה ל' שהראה להם כי בצרה זאת יהי' פי. 'תוסיפו לראותם עוד כו
אשר ראיתם את . ]יישר כוחכם שעמדתם בזה הנסיון. לשון שבח. אשר ראיתם' וכ. ישועה לדורות' שזה היום הי

כי מקודם . המלחמה עתה בשורש העליון' והיינו שהי. כדאיתא במדרש. מצרים שמו. היינו השר של מצרים. מצרים
. י כי הוא ישועה לכל הדורות"ובזה האמינו בנ. 'ז לא תוסיפון לראותם עוד כו"ועי[. הגאולה בגופות שלמטה' הי

' ל פי"ז ז"שמעתי מפי מו: ל"י שהאמינו שהיא תשועת עולמים כנ"ולכן אמרו שירה זו שהוא כוללת כל הדורות ע



ויתכן ללמוד . ל"ד ז"לאשר תכלית הדרך הוא לבוא למקום המנוח עכ. ש המנוחה"הנהגה ע' שנק. 'ולא נחם נהגם כו
הנהגה ' א פלשתים הוא שלא הי"ל ולא נחם ד"וי. יום המנוחה הוא המנהיג לכל ימי המעשה' מזה כי השבת שנק

 ז"תרמ: יסעו' פ ה"ע' כי גם במסעות שלהם כ. שבת בלבד' בחי' רק הי. ימי המעשה' פ הטבע ובחי"שלהם ע
 

מ הוא מה שזוכין לצאת "כי יצ. ש"אם לא הזכיר מחזירין אותו עולכן . מ קשה"איתא יצ' ובמד. מ"ס אחר יצ"ענין קי .3
. ס הוא להעביר כל המצרים"אבל קי. וכמו כן החירות באדם שלא להיות מקושר בתאוות הגוף והגשמיות. מן המיצר
' וכמו שהי. נחלה בלי מצרים' ונק. השבת' בא כי שביעי של פסח הוא בחי' סוף פ' כדאיתא במד. השבת' והוא בחי

גאה גאה ' וכ. ס נאבדו כל המצרים"אבל בקי. 'עוד חשש פן ינחם העם כו' אבל הי. י פרעה"כי מקודם נגאלו מת. אז
. 'שראו שרן של מצרים כו. מצרים נוסע' הענין הוא כדכ. 'ומתרגמינן אתגאי על גוותניא כו. סוס ורוכבו רמה בים

א כי באמת כן עשה הקדוש ברוך הוא להיות למצרים אז והענין הו. 'ה ניחם אותם אשר ראיתם כו"ומרע. ויראו מזה
כי נתעלו . ירה' כ רמה וכ"וזש. פ סוס ורוכבו"וז. כ נאבדו הם עם השורש"ואח. ממש עד כל השורש שלהם' עלי

הרים אותם ' אבל הוא ית. ו כשמנצח מפיל השני"וזה גאה גאה שלא כדרך ב. שיפלו עם השורש. מקודם הירידה
וכזה נתקיים בכל . אפילו שורש האחדות וראש בנין שלהם לא נותר' פי. ש אחד מהם לא נותר"וז .ונעקרו עם השורש

 ד"תרנ: א"ש במ"ע' ש בפרוח רשעים כו"כמ. ר"ויורדין עד נוקבא דתה. א מתגברת לעלות"דבערב שבת הסט. שבת
 

 אבותם אומנות תפשו ביאור ענין  
 

 י"רש
 

 ויצעקו
 

 לשוח  ,ביצחק  .).כז  ,יט בראשית) שם עמד אשר המקום אל  ,אומר הוא באברהם  .)ב"פ מכילתא) אבותם אומנות תפשו
              ).יא  ,כח שם) במקום ויפגע  ,ביעקב  .).סג  ,כד שם) בשדה

 
 שפת אמת

בוודאי . 'ויעקב מתגאה הקול קול יעקב כו. עשו מתגאה בירושתו הידים ידי עשו. ירושות הנחיל יצחק' ב. במדרש מה תצעק
י מתגאין בירושתן שיש להם זה הכח של "ובנ. 'גיאות עשו הרשע על שניתן לו החרב לעשות בו כרצונו כמאמר על חרבך תחי

. 'בצר לי אקרא כו' מהן דכ' ביצור הוא א. בעשרה לשונות של תפילה' ואיתא במד. י בעת צרתם"תפילה שיכולין להתקרב להש
כי . הצרה בעצמה הוא לשון של תפילה. כ"י לצעוק ג"ולכן אף בצרה גדולה שא. בטבעם י"י בעת צרה פונים להש"כי בנ' והפי

להם הכנה לתפילה מרוב ' ל כי לא הי"ז ז"מו' פי. תפסו אומנות אבותם' ואיתא ויצעקו כו. ל"מוכנים הם לתפילה לעולם כנ
י "רק שיקבלו כל צרכיהם מהש. להם הכח י מה שלא נמסר"ובזה עצמו מתגאין בנ. 'צרה רק שתפסו מנהג אבותיהם בידיהם כו

' כמאמר אל יתהלל חכם כו. י תפילה וקול תורה ועבודה זו תפילה והוא גיאות של אמת שנכלל בגיאות הקדוש ברוך הוא"ע
י גיאות הקדוש ברוך הוא הוא קיים לעד "הגיאות שבא ע' פי. כי גאה גאה' וזה פי. השכל וידוע אותי' א בזאת כו"כ' הגבור כו

 :כל גיאות שאין בו דבר לשמים אין לו קיוםו
 

-------------------------------------------------- 

ה ַוֹיאֶמר טו ָלי ִתְצַעק-ַמה ֹמֶשה-ֶאל ְיהֹוָ ר אֵּ ל-ְבנֵּי-ֶאל ַדבֵּ  :ְוִיָסעּו ִיְשָראֵּ
-------------------------------------------------- 

 

 בתפלה להאריך עתה עת לא  ,ה"הקב לו אמר ביאור ענין  
 

 י"רש
 

 אלי תצעק מה
 

 מה אחר דבר  .בצרה נתונין שישראל  ,בתפלה להאריך עתה עת לא  ,ה"הקב לו אמר  ,ומתפלל עומד משה שהיה  ,למדנו
              ).יא  ,מה ישעיה) תצוני ידי פועל ועל בני על  ,להלן ש"כמ  ,עליך ולא תלוי הדבר עלי  ,אלי תצעק



 
 שפת אמת

 
שצריך . משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. יוסף ויהודה' בבחי. גאולות' צריך ב' יתכן לפרש שהי. ס"מ וקי"בענין יצ .1

' ויקח כו' וכ. י עצמם"מ איתא שמלו בנ"לכן ביצ. והוא ברית המעור וברית הלשון. הבחינות' להיות הגאולה בב
כלומר שעדיין . לכן נאמר סגר עליהם המדבר. ס"קי' בחי' בשירה ותפילה הי אך כדי לפתוח הפה. עצמות יוסף עמו

מ "יצ' וכן מתעורר בכל יום בחי. על הים היתה יהודה לקדשו' לכן כ. יהודה ודוד' הדיבור בחי' צריכין לגאולה בבחי
' ואיתא א. הוזה סמיכות גאולה לתפל. שיש בכל יום התחדשות השירה. ש שירה חדשה שבחו גאולים"כמ. ס"וקי

כי יש תפלה למשה . צעקתם קדמה לצעקתך. מה תצעק' בפ' ל שזה כוונת המד"וי. שפתי תפתח כגאולה אריכתא היא
. ואיתא מה תצעק אלי. ל"קול תפלה ממש כנ' אבל עתה היו צריכין לבחי. ותפלת משה היא קול התורה. ותפלה לעני

. ש במכילתא"ע' בני נתונים בצרה כו. עת לקצר ולהאריךל הקדוש ברוך הוא יש "וא. ה מאריך בתפלה"מרע' שהי
ז ולבוא לעולם העליון "כי הצדיק כשמתפלל צריך לצאת מעוה. ש בספרי קודש"פ מ"ד הרמז ע"ולבאר הענין ע

שכח . תפלה זו' ה לבחי"ויתכן כי כשבא מרע. בעולם שכולו ארוך. תפלה אריכתא' וזה נק. להתפלל רק לצורך גבוה
פ "אין לדחות דברים אלו ע. ]ל"כאן הצורך תפלה קצרה כנ' שהי. 'ש מה תצעק אלי כו"וז. י שלמטה"מכל צרות בנ

מ "ז יתכן לומר שדווקא בכח תפלה לעני עוררו זה הכח הנפלא ואכ"כי עכ. ק בעתיקא תליא מילתא"ש בזוה"מ
 [:להאריך

 
הענין הוא שאיש . 'מות הם כאריות כואבל לאו. אצלי הם כיונה פותה' ל יונה כו"הל. במדרש יונתי בחגוי הסלע .2

הגם שהם מדות סותרות . 'כדאיתא במשנה הוי עז כנמר קל כנשר כו' ישראל צריך להיות בו כל המדות לשמו ית
וכן . א"ולפעמים צריכים להשתמש במדת עזות להלחם עם הסט. ש הם"אבל כולן לצורך עבודת הבורא ית. ז"זא

י היא להיות משוכה "אבל באמת מדה המיוחדת לבנ. ש כי חיות הנה"אריות כמ 'י בבחי"שימוש בנ' בגלות מצרים הי
כ חרב פתחו "וכ. ולאום מלאום יאמץ' עזות היא להם מכח האומות כענין שנא' והתגברות בבחי. כיונה' אחריו ית

ועתה  .וחמשים עלו שהרויחו זאת המדה במצרים' מ כ"וביצ. י להם הקול ולא החרב"אבל בעצם בנ. 'רשעים כו
יעקב . יעקב וישראל' אלו הם בחי' וב. ילחם לכם' ואז ה. הביטול והאמונה' ס התחיל להיות עיקר העבודה בבחי"בקי

מה ' ולכן כ. ולבטל כל החכמה והדעת. ת"אכן שם ישראל הוא התמשכות אחר השי. 'ש המלחמה וידו אוחזת כו"ע
אין להם רק . 'בר נגאלו והם עוסקים ליסע אחר ענן כבודו יתהואיל וכ' פי. דבר ויסעו. תצוני' על בני כו. 'תצעק כו

 ה"תרנ: 'ש כדאי האמונה כו"ליסע ולאחוז באמונה כמ
 

-------------------------------------------------- 

ְך ָהֱאֹלִהים ַמְלַאְך ַוִיַסע יט ל ַמֲחנֵּה ִלְפנֵּי ַהֹהלֵּ ֶלְך ִיְשָראֵּ יֶהם ַויֵּ ַאֲחרֵּ  ִמְפנֵּיֶהם ֶהָעָנן ַעמּוד ַוִיַסע מֵּ
יֶהם ַוַיֲעֹמד ַאֲחרֵּ  :מֵּ

-------------------------------------------------- 
 

    שעה באותה בדין נתונין ישראל שהיו ביאור ענין  
 

 י"רש
 

 מאחריהם וילך
 

 וכאן  ,'ה מלאך אומר הוא מקום בכל  .מצרים של ובליסטראות חצים ולקבל  ,ישראל מחנה ובין מצרים מחנה בין להבדיל
 עם להאבד אם להנצל אם  ,שעה באותה בדין נתונין ישראל שהיו מלמד  ,דין אלא מקום בכל אלהים אין  ,האלהים מלאך

             מצרים
 

 שפת אמת
 

י שישאר גאולה זו "ורצה הש. והיא לשעה. נס שלא בהדרגה' מ הי"ל טעם הענין שיצ"י. 'י וישובו כו"דבר אל בנ .1
ואז צריך . שאין לך אדם שאין לו שעה. לעת מצוא השעה. י תמיד מכל איש ישראל"וכן רצון הש. בעצמות ישראל

ולכאורה . ולכך ויצעקו. ויעלו מעצמותם ולכך צוה שיחזרו. כ שידע להתנהג גם בעת ההסתר"לקבוע בלבו על אח



ש שהיו נתונים בדין "וז. אך כי ידעו שעתה צריכין לגבור מעצמם. מאחר שראו נפלאותיו שאין להם שיעור למה יראו
. 'ש נפלאותיך ומחשבותיך אלינו כו"י לטובה כמ"וכל מעשה הש. והרי זכו ליגאל גם בדין. פ דין יגאלו עתה"שע

י "ש בנ"ואפשר ז. ל"פ דין כנ"גם ע' הכנה על אחר כך שיהי' מקודם בנס שיהי' והי. פ דין"גם עהרצון שיגאלו ' שהי
רצונם שבמצרים עצמו יאריך הזמן עד שיהיו ראוין ' והי. שחששו שלא יוכלו לגבור מעצמם' פי. 'טוב לנו עבוד כו

י נס "שהם בעצמם ממש יזכו ע' יי ה"אך כי רצון הש. 'י הבטיח אנכי אעלך כו"כי הש. בנקל יותר' והי. מעצמם
' ל שהגיד בשם הרב ר"ר ז"ז מו"שבתות נגאלין ושמעתי מאא' ל אלו משמרין ב"ש חז"ל עמ"וכעין זה י. ל"הקדום כנ

כ שבת כראוי "בימות החול עבודה כראוי להיות אח' ששבת ראשון הכנה שיהי[ כמדומה לי כך]ל "שמעלקא ז
כ "ואח. י בלי התעוררת להיות ראוין לזה"ל ששבת ראשון הוא מהש"והוא כנ. ד"עכ[ שצריך להיות אחר ימי עבודה]

 :ל"כ שבת בסיוע עבודת ימי החול כנ"אח' כדי שיהי. צריך אדם ללמוד מהארת שבת גם על ימות החול
 

זה ' והי. י השבועה"רק ע. י"פ זכות בנ"בנס שלא ע' מ הי"כי יצ. 'מ קשה כו"יצ' במד' מ שכ"ס אחר יצ"ענין קרי .2
. ודבר זה נוהג תמיד בכלל ובפרט. פ מעשיהם"ס לנס ע"י לתקן במעשיהם עד שזכו בקי"כ בנ"הכנה שיוכלו אח

אבל יש . י"א בלא חסד הש"הגם כי לעולם א. כ צריך להכין עצמו במעשי עצמו"אח. ה"שמקודם יש ישועה מהקב
צריך להיות הישועה ' והיינו שהי. 'כו י נתונים בדין"ש שהיו בנ"וז. כענין עם חסיד תתחסד. פ משפט"חסד שהוא ע

ויאמרו אל משה ' אל ה' י מסרו נפשם למקום כמאמר הפסוק וייראו מאוד ויצעקו כו"והנה בנ. פ משפט מעשיהם"ע
נ "בעיניהם כמס' והי. אבל נראה כי לא היו מצפים לישועה מגודל היראה. ולכאורה הם דברים הסותרין. 'המבלי כו

. נ"במס' ויצעקו לה[. ש"פ והנה טוב מאוד ע"ל ע"ש חז"לדבר מאוד הוא מיתה כמ רמז]בעת הסתלקות האדם 
כי זה ' ה התיצבו וראו כו"לכן אמר מרע. 'נ כו"תיקון יותר במס' והי. מוטב שימותו במצרים' ה אמרו כי הי"ולמרע

נ "ומס. ואתם תחרישוןש "להם כח כמ' ולא הי. פ מעשיהם"כי צריכין לתקן ע. י הבינו זה"ובנ. הישועה' נ הי"המס
' כי כל זה הי. שפתי תפתח' כ ה"אח. ש"נ בק"ס ומס"מ וקי"יצ. ודבר זה אומרים בכל יום. ט"נחשב ככל המעש

 ו"תרל: הקדמה לקבלת התורה
 

-------------------------------------------------- 

ל ּוְבנֵּי ֹמֶשה-ָיִשיר ָאז א ה ַהֹזאת ַהִשיָרה-ֶאת ִיְשָראֵּ אֹמר ַוֹיאְמרּו ַליהֹוָ ה ָאִשיָרה לֵּ  ָגָאה ָגֹאה-ִכי ַליהֹוָ
 :ַבָים ָרָמה ְוֹרְכבוֹ  סּוס

-------------------------------------------------- 
 

 
 י"רש

 
 משה ישיר אז
 

  ,).ח  ,ז א מלכים) פרעה לבת יעשה ובית וכן  .).יב  ,י יהושע) יהושע ידבר אז וכן  .שירה שישיר בלבו עלה  ,הנס כשראה אז
  ,הנס כשראה ביהושע וכן  .'לה אשירה לאמר ויאמרו  ,עשה וכן  ,שישיר לבו לו אמר  ,ישיר כאן אף  .לה שיעשה בלבו חשב
 באר עלי אחריו פירש  ,ישראל ישיר אז בה שפתח  ,הבאר שירת וכן  .ישראל כל לעיני ויאמר  ,עשה וכן  ,שידבר לבו לו אמר
 שם על ד"שהיו למדנו  ,בנה ולא לבנות שבקש ישראל חכמי בו פירשו  ,).ז  ,יא א מלכים) במה שלמה יבנה אז  .לה ענו

 משל חוץ  ,בכלן וכן  ,התורה מן המתים לתחיית רמז מכאן  ,ל"רז אמרו מדרשו אבל  .פשוטו ליישב זהו  ,נאמרה המחשבה
 ככה כגון  ,מיד והן עתיד בלשון הנכתבים דברים כשאר הזה לשון וליישב לומר ואין  .בנה ולא לבנות בקש שפירשוהו שלמה
 בין בו ונופל  ,תמיד ההווה דבר שהן לפי  ,הענן ישכון אשר ויש  ,).כג  ,ט במדבר) יחנו  'ה פי על  ,).ה  ,א איוב) איוב יעשה
   הזה בלשון לישבו יכול אינו  ,לשעה אלא היה שלא זה אבל  ,עבר לשון ובין עתיד לשון

 

  עלה בלבו שישיר וכן עשה ביאור ענין  
 

 שפת אמת
אך . מקודם רצון בלבו לשיר' ומאי קא משמע לן וודאי כששר הי. ל עלה בלבו שישיר וכן עשה"י ז"ברש. 'אז ישיר כו .1

' ואין שיעור וערך לסודות ורזין הגנוזים באות א. להבין הענין כי איך בכח אנשים לשיר שירה הכתובה בתורה
י נתן לנו זה "שהש. כל תורה והמצות הניתן לישראל אך כי זה ענין. אומר ששרו הם השירה הזאת' והרי הכ. מהתורה



א "י מעשה כ"י תלה ע"שהש. 'ש קרוב הדבר בפיך כו"כמ. להיות נתלה אור התורה בכל פה ולשון שבישראל
י כחם "ש ישיר שע"וז. וקול ודיבור והבל הלב יוכל לעורר אותיות התורה עד שורשן ולהאיר במקום עליון. מישראל

ש אין המצוה "כמ. ונקרא על שמם. ל"תגלו הארות פנימיות של רזין הגנוזין בכל דברי השירה כננתפעלו האותיות ונ
. ממש' מ הגומר הוא האדם בעשי"מ. י המצוה למעלה"שעיקר מה שנעשה ע. ל"כנ' כ הפי"ג. מי שגומרה' כו' נק

וכן בתפילות שבקעו . י דברים עליונים בתחתונים"י שתלה הש"ע. אף שהעיקר נעשה ממילא. ש הגמר"ע' ונק
עד . וחבל בחבל ונימא בנימא. ל"י האותיות בכח האדם כנ"י שתלה הש"רק ע. וודאי לא בכח אדם. 'רקיעים כו

ושיעלה למעלה . י"כי במחשבה מוכן האדם לעשות כרצון הש. ש המחשבה"י ע"ש רש"ל מ"וכן י. י"שעולה להש
י שמוכן האדם ורוצה באמת לקיים "והטעם ע. ראלומחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ביש. למעלה

אף שבמעשה אין . י שעלה בלבו לשיר ממש שירה הזאת"י שע"ש רש"וז. רק מה שמצד אונס. רצון אביו שבשמים
ש "וכן מ. י זה בזה"שתלה הש. י הרצון נתעורר הפנימיות"שע. ]'ז נאמר וכן עשה כו"עכ. בכח אנושי לשיר כראוי

 א"תרל[: ודחילו ורחימו הוא במחשבה והבן. מו פרחין לעילאק שבדחילו ורחי"בזוה
 

. 'משל מלך עומד על הלוח ואגוסטוס יושב כו. נתיישבה כסאך מאז ישיר. י שמעולם אתה"אעפ. במדרש נכון כסאך .2
אבל זה שכבר נתגדל שמו . כבר דברנו בזה וקיצרן של דברים כי מלך עומד לשמור המלוכה פן ילכדנו אחר

עוז התאזר ' מלך גאות כו' ה' וביאור הענין דכ. צ לשמור המלוכה"יושב על כסאו וא. והכל יריאין ממנובמלחמותיו 
ז תכון "ועי. עוז' עוז התאזר מתן תורה שנק. גאה גאה' ס דכ"גאות לבש בקי. מ"מלך ביצ' ה. תכון תבל בל תמוט' כו

. וידיעה זאת מקיימת העולם. בין הנבראים' ס וקבלת התורה נתברר כבוד מלכותו ית"מ וקי"י יצ"כי ע. ט"תבל ב
כי . י"השירה על מה שניצולו בנ' כי לא הי. כי מעת בריאת העולם מצפין לזאת השירה. שר' ש אז ישיר ולא כ"וז

ז "ע. רק בעבור שנתברר כבוד מלכות שמים בעולם' להודיע כי עיקר השירה הי. כ"פסוק אמר אויב ארדוף נכתב אח
. ו לא היו יכולין לשיר השירה"ז שהיו משועבדים למלכות ב"אך כ. השתוקקו מעודם לזאת השירהי "ובנ. י"שמחו בנ

 ז"תרל: ל"כנ' י עלה בלבו כו"ש רש"וז. אז הוציאו השירה מכח אל הפועל. י"וכיון שנאבדו הרשעים ונתרוממו בנ
 

 התורה מן המתים לתחיית רמז מכאןואז לעתיד  ביאור ענין  
 

 שפת אמת

 
ל דרשו מכאן "וחז. עלה בלבו שישיר' ופי. ש לשון עתיד ואין זה דבר ההוה תמיד"ל מ"י ז"בפסוק אז ישיר דקדק רש .1

אכן יש . במעשיו לעתיד' ל ישמח ה"ש חז"ז אין השמחה והשירה בשלימות כמ"והענין הוא כי בעוה. 'מ כו"לתחה
כי . שבת ישמחו במלכותך שומרי שבתש בתפלת "וז. י יכולין להרגיש משמחה ושירה העתידה"זמנים שבנ

. ב"ולכן כיון ששבת הוא מעין עוה. בזכות שהם שומרי שבת. י חלק גדול"לבנ' יהי. 'בהשמחה לעתיד במלכותו ית
שהוא מעין עולם שכולו . ל וביום שמחתכם על השבת"לכן דרשו חז. יכולין להרגיש מעין אותה השמחה העתידה

ש "ובאמת לפניו ית. מתגלה להם הארה מזה. י שומרין ומצפין לזו השמחה"שבני "וע. במעשיו' ואז ישמח ה. שבת
י "אך הזמן והטבע מסתיר שא. לכן באמת זו השירה והשמחה הוא דבר ההוה תמיד. עבר ועתיד והוה הכל אחד
 ביום' ויושע ה' ס דכ"בקי' וכמו שהי. למעלה מהטבע' אבל כשיש זמנים שיש להם עלי. להתגלות שמחה העתידה

ועלה בלבו . לכן אז ישיר. פ בא"ש ס"ע. ס כמו יום השבת"דקי' ואיתא במד. בו גילוי מלמעלה מן הטבע' ההוא שהי
שעשו פרשה זו בתורה ' פי. השירה הזאת ויאמרו לאמר' וכ. והוציאו מכח אל הפועל זו השירה. משמחה העתידה

. וזה דבר גדול מאוד. ים אלו בתורה שלמעלהי עשו צירופ"ובנ. שכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שבכתב
להם ' ישיר שהי' ל אמר פי"ר ז"ז מו"ואא. דברי השירה בכל יום' להיות נאמרי. פ"תורה שבע' וגם ויאמרו לאמר בחי

 בשלח ב"תרנ: ל"געגועים להיות משוררים תמיד לכן נשאר לעולם עכ
 

משל לאשה שהיתה נדה והשלימה ימי נדותה . 'כו ויתן בפי שיר' ד ויעלני מבור שאון כו"הה. במדרש אז ישיר .2
זאת ' השירה הזאת אין זאת אלא מילה דכ. כן המילה מעידה בנו שנאים לומר שירה. וטבלה ושפחה מעידה בה

אבל בירור צורת . עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו' דכ. י נבראו להעיד ולזמר גבורת הבורא"בריתי אשר תשמרו דהנה בנ
ויאמינו אז ישיר עתידין ישראל לומר שירה ' ובמד. בכח המילה והסרת הערלה ואז נקראו עם זו איש הישראלי הוא

כי ' פי. 'תשורי מראש אמנה כו. ובאיזה זכות אומרים שירה בזכות אמונה. שיר חדש' לעתיד לבא דכתיב שירו לה
אין השירה . רע בעולם כי בעוד שיש תערובות. במעשיו עתיד לשמוח' ש ישמח ה"עיקר השירה היא לעתיד כמ



י בכח האמונה "אבל בנ. שירה הוא הבירור בשלימות כמו שעשה האלקים את האדם ישר' כי עיקר פי. בשלימות
ש וצדיק באמונתו "כמ. ובזכות אמונה הם נמשכים אחר הקדוש ברוך הוא. ז"יכולין למצוא הארת השירה גם בעוה

ש "ד שהוא ע"וחותם המילה הוא היו. ש ועמך כולם צדיקים"ב כמ"י שהם בני עוה"והמילה מעידה על בנ. 'יחי
כי זה . ת מילה"ס. ואני אל' ואתם עדי נאום ה' וכ. ש המחשבה נאמרה"ד ע"י ישיר לעתיד כי יו"ש רש"העתיד כמ

אמת הוא שאין לו . החותם שנתן הקדוש ברוך הוא באיש ישראל ובכח זה הוא יכול להעיד על הבורא עדות אמת
ז "ובעוה. וכן עם זו. זאת שהוא בלי השתנות' ולכן נק. תם של המילה הוא שהם זרע אמת בלי השתנותהשתנות והחו

וזה . רק לזמנים כשיש גאולה מתגלה ומאיר הארת ברית קודש. אין העדות בשלימות. דערלה שליט ומחפיא על ברית
שירה חדשה לשון נקיבה שחוזרת ז "ולכן אמרו במדרש כי בעוה. שלפעמים טהורה ופעמים היא נדה. שמדמה לאשה

 ט"תרנ: י בשלימות"ויתברר העדות על הש. ליום שכולו שבת. שיר חדש' ולעתיד יהי. 'ומתעברת כו
 

-------------------------------------------------- 

ִלי ֶזה ִלישּוָעה ִלי-ַוְיִהי ָיּה ְוִזְמָרת ָעִזי ב הּו אֵּ י ְוַאְנוֵּ  :ַוֲאֹרְמֶמְנהּו ָאִבי ֱאֹלהֵּ
-------------------------------------------------- 

 

             נביאים ראו שלא מה הים על שפחה ראתה ביאור ענין  
 

 י"רש
 

 אלי זה
 

             נביאים ראו שלא מה הים על שפחה ראתה  ,באצבע אותו מראין והיו עליהם נגלה בכבודו
 

 שפת אמת
 
ה המשיך להם כח "ל כי מרע"אכן י. ל ותראו כי עדיין לא נעשה להם"הל. אשר יעשה' התיצבו וראו את ישועת הבפסוק   

ש במדרש שמות "כמ. ש התיצבו"וז. וראו עתה בעיניהם ונתחזקו בלבותם. י לעשות עמהם"ק לראות מה שעתיד הש"רוה
' שוב מצאתי מפו. ]ש"באלישע שפקח עיני הנער לראות ע וכמו שמצינו. ש"ע' כו' ש ויתיצב ה"כמ. ק נאמר"שלשון זה על רוה

ש וירא ישראל את "וז. ל כי על הים ראתה שפחה מה שלא ראו נביאים"ש חז"וכמ. י עתה"כן הראה משה לבנ[. כן במכילתא
 א"תרמ :והוא לשון נבואה' ש היתה עלי יד ה"היד כמ

  

-------------------------------------------------- 

ה ְיִמיְנָך ו ה ְיִמיְנָך ַבֹכחַ  ֶנְאָדִרי ְיהֹוָ  :אֹויֵּב ִתְרַעץ ְיהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

      ימין נעשית השמאל מקום של רצונו עושין כשישראל ביאור ענין  
 
 

 י"רש
 

 ימינך
 

      ימין נעשית השמאל מקום של רצונו עושין כשישראל  ,פעמים שני  .ימינך
 

 שפת אמת
 

מ לא "כי ביצ. לפניו במרום' י כוונו הזמן שמחה שהי"שבנ' פי. 'במדרש אז ישיר פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה כו
להגיד שבחן של ישראל באותה שעה . י שעלה בלבם לשיר"פרש. אז ישיר' לכן כ. השעה מיוחדת לכך' אמרו שירה רק אז שהי

ומפלת המצרים בחצות . גאולת ישראל ביום' מ הי"א כתבנו כי ביצ"ובמ. השעה המזומנת לכך מעולם' הי. לשיר שעלה בלבם



' וכ. היד הגדולה' ש וירא כו"בימין כמ' זה סימן שהי' והי. הצלת ישראל בלילה וטביעת מצרים ביום' ס הי"ועתה בקי. לילה
מ עדיין לא שלים "וביצ. באבוד רשעים רנה' כדכ. ון ושמחה לפניועת רצ' לכן הי. י שהשמאל נעשה ימין"פרש. 'ימינך כו

זמן ' ולא הי. הצלת ישראל מתוך הכעס' ומקודם הי. י הבינו שהוא הזמן של השירה"ובנ. שלים קיסטייהו' וכאן הי. קיסטא
 :'פ בחכמה ותורת חסד כו"ש פ"וז. שמחה

-------------------------------------------------- 

ה-ֶאל ַוִיְצַעק כה הּו ְיהֹוָ ה ַויֹורֵּ ץ ְיהֹוָ ְך עֵּ  ְוָשם ּוִמְשָפט ֹחק לוֹ  ָשם ָשם ַהָמִים ַוִיְמְתקּו ַהַמִים-ֶאל ַוַיְשלֵּ
 :ִנָסהּו

-------------------------------------------------- 

 שבת להם נתן במרה ביאור ענין  
 

 י"רש
 לו שם שם

 
              ):נו סנהדרין) ודינין  ,אדומה ופרה  ,שבת  ,בהם שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת להם נתן במרה

 
 שפת אמת

 
אבל . זה אמירה בלבד' לא הי. א"דהנה כשאמר הקדוש ברוך הוא אנכי ה. שמע עמי ואעידה בך' כ. א"אנכי ה' וידבר אלקים כו

. י לעולם"והנה זה העדות נקבע בנפשות בנ. הוא האלקים' וראו כי ה. י"ש לעיני כל בנ"זה עדות אמת כי נגלה אלקותו ית' הי
י "בכח התורה נקבע זה העדות בבנ' פי' ואתם עדי נאום ה' ז כ"שע. א"ש במ"כמ. התורהא בכח "אנכי ה. לאמר' ש וידבר כו"וז
י אחיזת כל האיברים וגידים בשורשם "ותכלית התורה להורות לבנ. שמשיב הנפש לשורשה. תמימה משיבת נפש' תורת ה' וכ

והנה גם שבת . ורה משיב הכל לשורשושבכח הת. מלשון אבר מחזיק אבר. ח היא למחזיקים בה"ע' ז כ"וע. ג מצות"בכח התרי
' דכ. ל בשבת ניתנה תורה"ואמרו חז. והוא אחד מעשרת הדיברות. 'ש שבו איש תחתיו כו"ולכן נקרא שבת כמ. הוא מעין זה

' דהנה יש בחי. והוא מצות קידוש היום בפה. ואיתא זכור בפה. השבת' לרמוז כי התורה היא עצמה בחי. זכור בעצומו של יום
ממצוא חפצך הוא . וכבדתו מעשות דרכיך' ש אם תשיב כו"כמ. 'וצריכין לשמור השבת בכל אלה הבחי. דיבור ומעשהמחשבה 

והאכלתיך נחלת יעקב . 'והרכבתיך במעשה כו' וכמו כן השכר על כל אלה אז תתענג במחשבה על ה. ודבר דבר. רצון ומחשבה
מעשה דיבור ' בחי' כן בכלל הבריאה הי. כמו שהוא בפרט האדםוהענין הוא ש. הקול יעקב' הוא הדיבור בתורה שהוא בחי

אשר ' ש וירא ישראל כו"כמ. 'ש אתם ראיתם אשר עשיתי כו"כמ. 'עשי' מ בבחי"ביצ' והנה תיקון מעשה בראשית הי. ומחשבה
ש בו אלה וגם השבת י. ש דברתי עמכם"ש אתם ראיתם כי מה"וכמ. הדיבור וידבר אלקים' כ בקבלת התורה בחי"ואח. עשה

. י במרה ובמן"ולכן הגם שקודם הדיברות ניתן השבת לבנ. ל"הנ' בחי' והוא שכר המקיים שבת בג. סעודות' וזה רמז הג. 'הג
וכעין זה . מ"השבת שרומז על בריאת עולם ויצ. והרכבתיך על במתי ארץ' והוא בחי. ש שבו איש תחתיו"כמ' בעשי' אך אז הי

' ונסהו הוא לשון הרמה ועלי. ואמר במה שכתוב ושם נסהו. איך נרמז שם. ל שבת במרה ניתן"ש ז"ל עמ"שמעתי ממורי זקני ז
והוא . דיבור' ועתה בדיברות ניתן השבת בבחי. ב ארץ שכתבתי"והרכבתיך ע' והיינו בחי. 'ורומז לעליות שבת כו. כמו שאו נס

. המחשבה' רומז על יום שכולו שבת בחי' על הואז תתענג . נחלת יעקב בשבת שרומז על קבלת התורה שבשבת ניתנה תורה
 יתרו ה"תרנ :לכן עתה לא נתפרש כי אין התיקון בשלימות עד לעתיד. ויתקיים לעתיד. והוא למעלה מכולם

 
-------------------------------------------------- 

ה ִמְלָחָמה ָיּה כֵּס-ַעל ָיד-ִכי ַוֹיאֶמר טז ק ַליהֹוָ  :ֹדר ִמֹדר ַבֲעָמלֵּ
-------------------------------------------------- 

 עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו שאין ביאור ענין  
 

 י"רש
 
 יה כס על יד כי
 

 נחלק השם ואף  ,כסא נאמר ולא כס ומהו  ,עולמית בעמלק ואיבה מלחמה לו להיות  ,בכסאו לישבע הורמה ה"הקב של ידו
 שלם השם יהיה  ,שמו וכשימחה  ,כולו עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו שאין  ,ה"הקב נשבע  ,לחציו



 וערים  ).יא  ,א עמוס) נצח שמרה ועברתו בו שכתוב עמלק זהו  ,).ז  ,ט תהלים) לנצח חרבות תמו האויב שנאמר  ,שלם והכסא
 הכסא הרי  ,כסאו למשפט כונן  ,שלם השם הרי  ,ישב לעולם  'וה  ,אחריו אומר מהו  ,)שם תהלים) המה זכרם אבד נתשת
             שלם

 
 שפת אמת

י שהוא מיוחד להיות "כי זה מאמר הש. לך ושאר הדיברות' כי איננו ציווי כמו לא יהי. אלקיך הוא קיים לעד' ומאמר אנכי ה
לכן יותר צריכין לשמור עצמם . כיון שבכל אופן אני אלקיכם 'פי. לך אלהים אחרים על פני' לא יהי' ולכן כ. אלקי ישראל

כמו כן נתגלה ' ע עול מלכותו ית"כפי מה שהם מקבלין ע' פי. י"הוא נמסר ביד בנ' ומלכותו ית. ש המכעיסים אותי על פני"כמ
. 'ו לי ממלכת כהנים כוואתם תהי' וכ. 'א כו"ש אנכי ה"וז. י"י בנ"נמשך לכל ע' שאלקותו ית. כבוד מלכותו על כל הנבראים

ש על "י הם ממליכים אותו ית"כן כביכול בנ. כמשל שרים גדולים שהם מעמידים את המלך. שהם הממליכים אותו יתברך' פי
ש בגמרא שגם האומות יודעין כי הקדוש "וכמ. בכלל הבריאה' ש במתן תורה כן הי"י עמ"וכפי מה שקיבלו בנ. כל הנבראים

' ולכן לא יהי. ש שלא הכניע עצמו"לבד עמלק ימ. ולכן ניתקן כלל הבריאה. אלקי דאלקיא' קראן ליברוך הוא שליט על הכל ו
שלקח לו הראשית שכפר ' פי. ש ראשית גוים עמלק"וז. איזה ניצוץ ואחיזה בקדושה' ולכל האומות יהי. לו תקומה לעתיד

ניתקן הכל ' כי לולא הוא הי. צריכין לשנוא את עמלקולכן . ל"כ שאר האומות כנ"משא. ולכך אחריתו עדי אובד. לגמרי בעיקר
 יתרו ה"תרל :'לכן מחה אמחה כו. 'ועל ידו אין הכסא שלם כו. כראוי כמו לעתיד

 
     

 


