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

ב .תלמוד בבלי מסכת סנהדרי ד צד עמוד א
+ישעיהו ט' +למרבה המשרה ולשלו אי ק וגו' אמר רבי תנחו ,דרש בר קפרא בציפורי :מפני מה כל מ" שבאמצע תיבה
פתוח ,וזה סתו? ביקש הקדוש ברו! הוא לעשות חזקיהו משיח ,וסנחריב גוג ומגוג .אמרה מדת הדי לפני הקדוש ברו! הוא:
רבונו של עול! ומה דוד מל! ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפני!  $לא עשיתו משיח ,חזקיה שעשית לו כל הנסי הללו
ולא אמר שירה לפני!  $תעשהו משיח? לכ! נסתת.
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ד .איכה רבה )וילנא( פתיחתות
ל זבדי ב לוי פתח לא האמינו מלכי אר וגו' ,ארבעה מלכי היו מה שתבע זה לא תבע זה ,ואלו ה דוד ואסא ויהושפט
וחזקיהו ,דוד אמר )תהלי י"ח( ארדו< אויבי ואשיג וגו' אמר לו הקדוש ברו! הוא אני עושה כ הה"ד )ש"א ל'( ויכ דוד
מהנש< ועד הערב למחרת ,מהו למחרת ,ר"י ב לוי אמר ,לשני לילות ויו אחד ,היה הקדוש ברו! הוא מאיר לו בלילות
בזיקי וברקי כמה דתנינ תמ על הזיקי ועל הזועות ועל הברקי הה"ד )תהלי י"ח( כי אתה תאיר נרי וגו' ,עמד אסא ואמר
אני אי בי כח להרוג לה אלא אני רוד< אות ואתה עושה ,אמר לו אני עושה שנאמר )ד"ה =דברי הימי= ב' י"ד( וירדפ
אסא וגו' לפני אסא אי כתיב כא אלא לפני ה' ולפני מחנהו ,עמד יהושפט ואמר אני אי בי כח לא להרוג ולא לרדו< אלא אני
אומר שירה ואתה עושה ,אמר לו הקדוש ברו! הוא אני עושה שנאמר )ש /דברי הימי ב' /כ'( ובעת החלו ברנה ותהלה וגו'
עמד חזקיהו ואמר אני אי בי כח לא להרוג ולא לרדו< ולא לומר שירה אלא אני יש על מטתי ואתה עושה ,אמר לו הקדוש
ברו! הוא אני עושה שנא' )מ"ב =מלכי ב'= י"ט( ויהי בלילה ההוא ויצא מלא! ה' וי! במחנה אשור
ה .משנה מסכת פסחי פרק י משנה ו
]ו[ עד היכ הוא אומר בית שמאי אומרי עד א הבני שמחה ובית הלל אומרי עד חלמיש למעינו מי
ו .תוספות יו טוב מסכת פסחי פרק י משנה ו
]בית שמאי אומרי כו' ובית הלל אומרי כו'  $נ"ל דכ"ע סברי רוב הלל אחר מזונו וכדתניא ]ד< ק"ט ע"א[ רבי אליעזר אומר
חוטפי ]אוכלי מהר[ מצות בלילי פסחי בשביל תינוקות שלא יישנו ותניא ר' עקיבא בע"פ היה אומר הגיע עת לעמוד מבית
המדרש בשביל תינוקות שלא יישנו וקסברי בית שמאי דיש למהר ולא לומר קוד המזו רק מזמור א' וב"ה סברי כיו
דבמזמור הראשו לא נזכר קריעת י סו< צרי! שיאמר ג השני שיש בו הזכרת קריעת י סו< כיו שאומר אח"כ ברכת
הגאולה כי לא נושעו ישראל מיד מצרי עד שנקרע לה הי ונטבעו המצרי וש נאמר ויושע וגו'.
ז .במדבר רבה )וילנא( פרשת נשא פרשה יג
נודע ביהודה אלהי ,א"ר יהודה בר' אלעאי כשעמדו ישראל על הי היו השבטי מדייני אלה ע אלה זה אומר אני יורד
תחלה וזה אומר אני יורד תחלה קפ נחשו לתו! גלי הי וירד ועליו אמר דוד )ש /תהלי /סט( הושיעני אלהי כי באו מי
עד נפש אמר הקדוש ברו! הוא למשה ידידי שוקע בי ואתה מתפלל )שמות יד( דבר אל בני ישראל ויסעו הוי נודע ביהודה
אלהי ולפיכ! הגדיל הקדוש ברו! הוא שמו של נחשו בישראל שזכה להקריב ראשו שנאמר ויהי המקריב ביו ראשו וגו' הוי
בישראל גדול שמו.
ח .נפש החיי – שער א פרק ט
ולכ בעת קריעת י סו< .אמר הוא ית' למשה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו .ר"ל דבדידהו תליא מלתא .שא המה
יהיו בתוק< האמונה והבטחו ויסעו הלו! ונסוע אל הי סמו! לב לא יירא .מעוצ בטחונ שודאי יקרע לפניה .אז יגרמו
עי"ז התעוררות למעלה .שיעשה לה הנס ויקרע לפניה:
וזהו לססתי ברכבי פרעה דמיתי! רעיתי .ר"ל כמו בסוסי רכבי פרעה שהיה היפ! מנהגו של עול שהרוכב מנהיג לסוס .ובפרעה
וחילו הסוס הנהיג את רוכבו כמשרז"ל .כ דמיתי! והמשלתי! רעיתי ע"ז האופ ממש .שא< שאני רוכב ערבות .עכ"ז כביכול
את מנהיג אותי ע"י מעשי! .שעני התחברותי כביכול להעולמות הוא רק כפי עני התעוררות מעשי! לא נוטי .וזש"ה רוכב
שמי בעזר! .וכ משרז"ל העבודה צור! גבוה:
ט .דברי אליהו – הגר"א – פרשת בשלח

י .עי אי"ה – עמוד 3
והנה השיר מורה על השלמות שהשמחה וההשגה כשה מצורפות הוא השלמות האמיתית וכשה במילוא ימצא השיר
יא .תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא ד כה עמוד א
בעי רבי ירמיה :כשיר מהו ,כשורה מהו ,כחצובה מהו ,כסול מהו?
יב .רש"י מסכת בבא מציעא דף כה עמוד א
כשיר  -מוטלין בעגול כאצעדה.
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יד .ספורנו דברי פרק טז פסוק ח
)ח( וביו השביעי עצרת .נעצרו בו ישראל יחדיו לעבודת האל יתעלה ושרו לו שירה בשביעי של חג המצות לפיכ! נקדש אותו
היו ולא תעשה מלאכה כי לולא זה לא היה השביעי קדוש כלל כמו שהוא העני בחג הסכות שאי השביעי שלו מקרא קדש:
טו .אורות הקודש – חלק א

טז .שפת אמת בראשית פרשת ויחי ב"ה ]תרל"ד[
למה פ' זו סתומה שנסתמו עיניה ולב כו' ד"א שביקש לגלות הק ונסת ממנו .הכלל שחיות כל הנבראי הוא התורה .וג
כל הזמני וא< בגלות .פנימיות החיות מהתורה .רק שהוא בדר! נסתר .ופרשה זו הוא חיות שנות הגלות .וז"ש ויחי יעקב
בא"מ כי יעקב אע"ה המשי! החיות ג במצרי .ושמעתי ממו"ז ז"ל רמז שע"י בחי' אמת יכולי לחיות ג במצרי כמ"ש תת
אמת ליעקב .ועני הפרשה היא התפשטות חיות התורה לכל הנבראי .והפסקות ה לית ריוח להתבונ כו' .להעמיד כל פרט
ופרט על מכונו .וכ הי' בזמ שבנ"י שרוי על אדמת והי' כל המעשי ע"פ התורה ממש .ועתה בגלות פרשה סתומה שצרי!
להיות אמונה בדר! כלל .וכ בפנימיות סוד הק הוא נקודה חיות שורש האחדות שנק' רזא דאחד כי בגלות הוא בסוד חתו.
ולעתיד יתגלה ויהי' ה' ושמו אחד .וכפי שבאי לשורש נקודה זו יוצאי מהגלות.

