
 בס"ד 

 שירו לה' -פרשת בשלח -עבודת ה' לאור משנת השפת אמת

 

 פרשה כג פסקה א  -מדרש רבה שמות 

א"ר ברכיה בשם ר' אבהו אע"פ שמעולם אתה  'נכון כסאך מאז'אז ישיר משה הה"ד )שם צג( 

  .ולא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה לכך נאמר נכון כסאך מאז לא נתיישב כסאך

אמרו לו עד שלא עשית המלחמה   )קיסר(  משל למלך שעשה מלחמה ונצח ועשו אותו אגוסטוס

אלא המלך עומד על הלוח   -מה יש כבוד בין המלך לאגוסטוס  .היית מלך עכשיו עשינוך אגוסטוס

עד שלא בראת עולמך היית אתה משבראת אותו אתה כך אמרו ישראל באמת    .ואגוסטוס יושב

אבל משעמדת בים ואמרנו שירה  .הוא אלא כביכול עומד שנאמר )חבקוק ג( עמד וימודד ארץ

 באז ישיר: - 'נכון כסאך מאז'הוי  .נתיישבה מלכותך וכסאך נכון 'אז'לפניך ב

 

 תרל"א שפת אמת בשלח

' אע"פ שמעולם כו' כסאך כו'. כי בעת הבריאה נסתר במדרש אז ישיר. נכון כסאך מאז כו

תו השגחתו ית' בעולם. ובעת גאולת מצרים נתגלה. וז"ש נתיישב כסאך שנתיישב ידיעת השגח

 ית' בנבראים. 

 ולכך כ' אנכי ה' כו' אשר הוצאתיך. ולא אשר בראתיך. כי ביצ"מ נתגלה אמונתו ית'. 

)שהיה לכאורה צריך להיות כתוב אז שר  .ימרמליה לוה ית שר הויקוש רשובזה מיישב המד

כי בכל נברא יש נקודה שנתברר ע"י כבודו ית'. כמ"ש כל פעל ה' למענהו.    ולא ישיר שזה בעתיד(

כו'. וזה ענין פרק שירה שיש לכל נברא שיר ושבח להש"י. בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ולכבודי 

שעולה מכל הנבראים. ובנ"י עשו שכל  ואז ישיר ישראל כו' השירה הזאת. פי' שירה הידועה 

 הנבראים ישירו. ויגלו נקודה אמיתית שהם עומדים מחיות הש"י שמחדש בכל יום מ"ב. 

וכ"ז תלוי במעשה האדם. כי כשעושה מעשה בדביקות הש"י ע"י ידיעה זו שכל מעשה יש לו 

 פנימיות.  חיותו ית'. ע"פ ידיעתו נתברר זה בגוף המעשה. ומסיר עי"ז ההסתר ונתגלה ה

 ופי' שירה. הוא להיות הכל נמשך בקו ושורה למקור שורשו שהוא חיותו ית'.  

וז"ש שע"י אמונה אמרו שירה כנ"ל. ואא"ז מו"ר זצלה"ה אמר עמ"ש חז"ל שחזקי' לא אמר 

שירה ולכך לא עשהו משיח. כי הי' ברור אצלו השגחת הש"י עד שלא נתפעל ע"י הנס. כי ידע  

הש"י כו' ודפח"ח. שכל מעשיו הי' כעושה לפני המלך. שידע שכל שגם הטבע רק מחיות 

הפעולות מכחו כמ"ש אין אדם נוקף כו'. ולכך קשה לו לומר שירה. כי ההסתר הי' שוה לפניו  

 כמו הפנימיות כנ"ל. 

 בכל יום שיכול אדם לעורר כל הנבראים לשירה זו.  )שירת הים( ונקבע שירה זו

כו' ג"כ כנ"ל ]וגם שירת הלוים בכל יום שהוא[ להביא הארת  וגם בכח השבת דכ' מזמור שיר

 ש"ק לימות החול. שזה עיקר שמירת שבת. 



 שפת אמת בשלח תרל"ו

ענין קרי"ס אחר יצ"מ שכ' במד' יצ"מ קשה כו'. כי יצ"מ הי' בנס שלא ע"פ זכות בנ"י. רק ע"י  

 קי"ס לנס ע"פ מעשיהם. השבועה. והי' זה הכנה שיוכלו אח"כ בנ"י לתקן במעשיהם עד שזכו ב

 

ודבר זה נוהג תמיד בכלל ובפרט. שמקודם יש ישועה מהקב"ה. אח"כ צריך להכין עצמו במעשי 

עצמו. הגם כי לעולם א"א בלא חסד הש"י. אבל יש חסד שהוא ע"פ משפט. כענין עם חסיד  

השעה. שאין לך אדם שאין לו שעה.    וכן רצון הש"י תמיד מכל איש ישראל. לעת מצוא  תתחסד.

ואז צריך לקבוע בלבו על אח"כ שידע להתנהג גם בעת ההסתר.  וז"ש שהיו בנ"י נתונים בדין  

 כו'. והיינו שהי' צריך להיות הישועה ע"פ משפט מעשיהם.

 

והנה בנ"י מסרו נפשם למקום כמאמר הפסוק וייראו מאוד ויצעקו כו' אל ה' ויאמרו אל משה  

'. ולכאורה הם דברים הסותרין. אבל נראה כי לא היו מצפים לישועה מגודל היראה.  המבלי כו

והי' בעיניהם כמס"נ בעת הסתלקות האדם. ויצעקו לה' במס"נ. ולמרע"ה אמרו כי הי' מוטב  

שימותו במצרים. והי' תיקון יותר במס"נ כו'. לכן אמר מרע"ה התיצבו וראו כו' כי זה המס"נ הי' 

הבינו זה. כי צריכין לתקן ע"פ מעשיהם. ולא הי' להם כח כמ"ש ואתם תחרישון.  הישועה. ובנ"י  

 ומס"נ נחשב ככל המעש"ט. 

 

ודבר זה אומרים בכל יום יצ"מ וקי"ס ומס"נ בק"ש. אח"כ ה' שפתי תפתח. כי כל זה הי' הקדמה  

 לקבלת התורה:

 

 

 

 


