
   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאינם   הקדושים  משמות  אחד  אף  למחוק  יצטרך 

יות ולהרויח מקום  נמחקים, כדי לצמצם מקום האות

פנוי, ולפיכך אמרו: יגנזו, אבל אם נזדמן תיקון כזה  

תשב"ץ    ,שלא יצטרך למחיקת השם, מותר לתקנו

 שם. וראה "בית יוסף" ו"בית חדש", ריש סימן רעה. 

כתיבתה.ג[   מדיני  סופרים  עוד  )פי"ב(    במסכת 

שורה אחת לפני השירה יש להניח חלקה. מבואר ש

בין ויכוח  עורר  זה  גדולי אחרונים. הרמב"ם לא   דין 

הפרשיות   בין  שמנה  אלא  כלל,  זה  דין  הזכיר 

ה".   ֹמשֶׁ יר  ָישִׁ "ָאז  שמות:  שבספר  ה"פתוחות" 

לשיטתו   זו  הרי  חלקה,  אחת  שורה  כשמניחים 

צבי ה"חכם  ונשאל  פתוחה.  "חכם  ב  פרשה  שו"ת 

": איך אנו מניחים שורה חלקה, והרי  צבי", סימן כה. 

זוהי   ו"סתומות"  ב"פתוחות"  הרא"ש  שיטת  לפי 

כשאמרו  השיב:  צבי"  ה"חכם  סתומה.  פרשה 

פרשה  לעשותה  משום  לא  חלקה  שורה  להניח 

הרמב"ם   השירה.  מצורת  שזוהי  אלא  אמרו, 

פתוחה,  פרשה  נעשית  חלקה  שבשורה  לשיטתו, 

לפרש תיחשב  ולהרא"ש  הפתוחות,  בין  ה  מנאה 

סתומה. בין שנקראנה פרשה פתוחה ובין שתיחשב  

)בתשובה בסוף    ר' עקיבא איגרהלסתומה, כך דינה.  

חולק עליו מכמה טעמים. אחד מהם: אם דין   הדו"ח(

השורה החלקה לא בתורת פרשה אמרו, ראוי להיות 

שאמרו   הדברים  שאר  כמו  מעכב,  אינו  שבדיעבד 

וצא,  שם במסכת סופרים: סימני תחילת השורות וכי 

במנין   כשמנאה  והרמב"ם  מעכבים,  שאינם 

הפתוחות, הרי הדין כשלא הניח ריוח במקום שיש 

הדעות   כל  ידי  לצאת  רוצים  אם  פסול.  פרשה, 

ה   "ּוְבֹמשֶׁ צריכים להניח חצי שורה שאחרי המלים 

ַעְבּדֹו פנויה, שזוהי פרשה פתוחה גם להרמב"ם וגם  

כדברי   חלקה  שלמה  שורה  כן  ואחרי  להרא"ש, 

  .כת סופריםמס

קצוב   הים  שבשירת  השורות  כ"ה    שלשים  -מנין 

ושו"ע,  ב טור  שם;  רמב"ם,  שם;  סופרים,  מסכת 

. ראשי השורות צויינו באיזו מלים הן מתחילות:  שם.

ישּוָעה... עד סוף השירה מסכת    ָאז, ֵלאֹמר, ְוֹרְכבֹו, לִׁ

בין   שינויים  אלא שיש  סופרים, שם; רמב"ם, שם. 

סופרי שבמסכת  וראה  הנוסח  שברמב"ם,  לזה  ם 

.  בספר "אור תורה" לר' מנחם די לונזאנו בארוכה.

מעכב  המנין  כט.  ואין  סימן  צדקה",  "מעיל  .  שו"ת 

שינה בפיזור התיבות   שם.  טור ושו"ע ב עוד מבוארו

גבי   על  יַח  ָארִׁ ובלבד שיהא  פסל,  לא  ממה שנהגו, 

ְרָים",   מִׁ ַקח  "ַותִׁ קודם  השירה,  בסוף  אף  ְלֵבָנה. 

מניחים שורה חלקה, ונחשבת אף היא ברמב"ם בין  

הפתוחות.   ווארשא הפרשיות  שפר",  "אמרי  ראה 

תרל"ג, כלל טז סעיף י; "משנת אברהם", זיטאמיר  

 סעיף ו.  תרכ"ח, סימן לג,
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השירה.צורת  א[   בספר   כתיבת  השירה  צורת 

פ"ב; מגילה  )מסכת סופרים  מבוארת ב תורה היא  

יַח. ושני   .(טז ב יַח על גבי ְלֵבָנה וְלֵבָנה על גבי ָארִׁ ָארִׁ

הראשון,   לדבר.  נקטופירושים  בכל    וכן  להלכה 

והְלֵבָנה   יַח הוא הכתב  ָארִׁ הָחָלק. הוא  הפוסקים: 

ְלֵבָנה חצי  הוא  יַח  פ"א    הָארִׁ ערובין,  משנה  ראה 

, וכן הָחָלק שבשורות השירה הוא כפליים מן  מ"ג.

שםרש"י  ראה    הכתב המגילה  ה.  שני:  פירוש 

אלא  הכתב,  על  מורים  שניהם  והְלֵבָנה  יַח  הָארִׁ

יחַ  הָארִׁ והקצרה  הְלֵבָנה  היא  הארוכה    שהשיטה 

. לא נתבאר לפירוש  ר"ן שם בשם רבנו תםוכ"כ ה

השני מה נקרא שיטה ארוכה ומה היא מידתה של 

ארוכותיה   עם  השירה  מסודרת  ואיך  הקצרה 

בפוסקים לפירוש    וקצרותיה, אבל נתבארו הדברים

ראשונה   שיטה  כתיבתה:  סדר  הוא  וכך  הראשון. 

יר   ָישִׁ ושאר    -)"ָאז  כדרכה,  כותבים  ַויֹאְמרּו"( 

אחת מניחים באמצע ריוח אחד, ואחת   -השיטות  

באופן   באמצע,  מקומות  בשני  הריוח  מניחים 

ריוח   ונמצא  חלקים,  לשלשה  חלוקה  שהשיטה 

הריוח כנגד  וכתב  הכתב  ה  .כנגד  לכות רמב"ם, 

ספר תורה פ"ח; טור ושלחן ערוך יורה דעה, רעה  

. שיעור הריוח שמניחים באמצע, באותן השורות  ד

פרשה   כשעור  היא  באמצעיתה,  אחד  שריוח 

אותיות,   תשע  של  שעור  כדי  היינו  "סתומה", 

של  זה  ריוח  חלקים,  לשלשה  החלוקות  ובשורות 

לשנים  מתחלק  אותיות  תשע  ב  ,כדי  שו"ת  כ"כ 

כל שיטה שחלוקה לשלשה,   רפו.הריב"ש, סימן  

תיבה   של  אחד  כל  הם  והשלישי  הראשון  החלק 

ו"כל    ר' מנחם די לונזאנו ב"אור תורה".  אחת בלבד

אין   עליו  ומידה,  קצב  לו  יש  השיטה  מחלקי  חלק 

לגרוע".   אין  וממנו  של  להוסיף  דפוסים  בכמה 

הנכונה.   בצורתה  שלא  השירה  באה  הרמב"ם 

" ועל פיו הדפיסו  הצורה הנכונה באה ב"אור תורה 

וכך   ועוד,  ארגלברנד  דפוס  הרמב"ם  בספרי  גם 

אף   באה  זו  צורה  צורתה.  וזו  הסופרים.  נוהגים 

במחזור ויטרי, ומסיים: "הנה השירה לפניך כתובה  

 כהלכתה, ולא תסור ממנה ימין ושמאל".  

שבת, מבואר בגמ'    ב[ שינה את צורת כתיבתה.

שינה את צורת השירה וכתבה כשאר שאם    קג ב.

התורה, או שכתב את שאר התורה כצורת השירה  

ראשונים  הפירוש "יגנזו": נחלקו  ובהרי אלו יגנזו.    -

הרמב"ם ה"ג.  בדבר.  פ"ח  תורה,  ספר   הלכות 

כתב: פסול ואין לו תקנה, אלא מסלקים אותו הדף 

ולתקן והרא"ש מכשיר למחוק  בו.  שו"ת  ,  שטעה 

ן ז. וראה שו"ת הריב"ש סימן ז הרא"ש כלל ג סימ

מכשיר   הרשב"א  שאף  קכז  סימן  ח"א  ותשב"ץ 

לו. מסכימים  אמנם  והם  ש"יגנזו"  שביארו  ויש   .

מורה על גניזה עולמית, מבלי אפשרות של תקנה,  

אלא שטעם הדבר הוא שלרוב כשימחוק מהשירה  

 שר התורה מרן 
 "ל קוזצ סקיקניב חהגר"רבינו 

 

 תפילה בעניני השירה  ביאורי

 

 מקור האמירה בכל יום

עי'  לאמר.  ויאמרו  וכו',  ישראל  ובני  משה  ישיר  אז 
ופירש  לדורות,  לאמור  ה"ד(  פ"ה  )סוטה  ירושלמי 

בשלח נ"ד   הפ"מ שיאמרו השירה בכל יום. ועי' זוה"ק
 ב תרומה קל"א ב'.

 

 סיום השירה

כופלין   ' ה  כתב האבודרהם שלכן  ועד.  לעולם  ימלוך 
פסוק זה, להורות שהווא סיום וסוף השירה )ועי' או"ח 

נ"א ס"ז ברמ"א(. ולפי"ז נמצא שבשירה עצמה לא   סי' 
נזכר כלל ש"הלכו ביבשה בתוך הים", ומן התימה שנם 

ו  הים.  בשירת  כלל  יוזכר  לא  כלול כזה  שזה  צ"ל, 
אחר  ובמכתב  גאלת".  זו  עם  בחסדך  "נחית  בפסוק 
לשאלה שהרי אצל יתרו מצינו שהודה לה' על הצלת 
כתיב  כבר  השירה:  מן  נחסר  זה  חלק  ולמה  ישראל 

 "ויהי לי לישועה".

 

 קב"ה בוחר בשירהטעם שה ה 

"בחירה"  לשון  מהו  לשאלה  זמרה.  בשירי  הבוחר 
בשירי זמרה, כתב מו"ר דכאן, וגם היכן מצינו שבחר  

לעוה"ב   שיזכה  שירה  לאומר  שהבטיח  )שליט"א(: 
ובמכתב  פי"ח(.  תהלים  )מדרש  עוונותיו  כל  ולמחול 
עוונותיהם,  אחר: שבשביל השירה מחל להם על כל 
בחירה  ולשון  ו'.  פרק  ריש  בשופטים  רש"י  כדפירש 

 דכאן: כתיב ]משלי י' כ'( כסף נבחר לשון צדיק.

 

 ידידים ואהובים ים נקרא בזמן השירה  

בתפילת  הנה  ידידים.  ונתנו  אהובים  שבחו  זאת  על 
בתואר  ישראל  מכונים  ואמונה,  אמת  בברכת  ערבית 
וכו'  גבורתו  בניו  וראו  וכו',  בניו  המעביר  "בנים", 
ויציב  אמת  בברכת  ואילו  וכו',  בניך  ראו  מלכותך 
ו"ידידים".  "אהובים"  בשם  ישראל  מכונים  דשחרית 

עת ים סוף היתה בלילה והשירה והטעם לזה, כי קרי 
ביום, כמבואר בפסוק, ובזמן השירה מכונים אהובים 

כדאיתא   - וידידים   עוונותיהם  כל  על  להם  שמחלו 
ואומר  נס  לו  שנעשה  מי  כל  פי"ח  תהלים  במדרש 
פרקי  ]ועיין  עוונותיו,  כל  לו  שמוחלין  בידוע  שירה 
גדולה  תשובה  אז  שעשו  מ"ב(  )פרק  אליעזר  דרבי 

לאל  מתשובה וקראו  )פ"ז  הרמב"ם  כתב  וכבר  קים, 
קרוב  ונחמד  "אהוב"  נקרא  בתשובה  שהשב  ה"ו( 

 ו"ידיד". 

 

 ביאור הנוסח בקדושה

בקדושה, כדבר האמור בשירי עוזך. הנה על הכתובים 
על  ואילו  האמור",  "כדבר  אמר  וכו'[  ה'  ]ימלוך 
הנביאים אמר בתחילת קדושה "ככתוב על יד נביאיך" 

בי  וביאר רבינו, וצ"ב שינוי הלשון  ן אמירה לכתיבה. 
"כדבר  אמר  לכן  ישראל,  כלל  אמרו  השירה  את  כי 
"כדבר   והלשון  עוזך.  בשירי  ישראל  כל  מפי  האמור" 
עי'  ו"אמירה",  "דיבור"  נאמר  תורה  בשל  האמור", 

 מכות י"א א'.

 )סידור תפלה למשה(

 

 משולחן גבוה הרב מאיר שולביץ  צורת הכתיבה של השיה ואופן קריאתה :עקרי הענין

 בשלח פרשת

  נושא השבוע:
 כתיבת השירה וקריאתה

 
  :המקור בפרשה

 אז ישיר משה )ט"ו א'(

 



 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשי הישיבות
 הגאון רבי אליקום פשקס שליט"א

 ראש ישיבת גבעת שאול 

 

 קריאת השירה ב הברכ

 

הים ועשרת הדברות וקללות   במסכת סופרים )פי"ב( והובא גם בירושלמי, מבואר דשירת

לפניהם  ברכה  וטעונים  שבתורה  פרשיות  משאר  שאנו  תורה,  ומשנה  כהנים  שבתורת 

 ולאחריהם. 

והגרעק"א בפי' למשניות במגילה, והמעשה רוקח על הרמב"ם כתבו ליישב לפ"ז דברי ר"ל  

ות, )ל"א א'( שאין מפסיקין בקריאת הקללות, לפי שאין אומרים ברכה על הפורענ  במגילה

והקשו המפרשים ]עי' ט"ז בסי' קל"ט ותכ"ח, תוס' יו"ט, טו"א, ותשו' חת"ס סי' ק"ע[, דהא 

כלל, וא"כ   מדינא דמתניתין רק הפותח והחותם מברכין ואילו שאר הקורין אינן מברכין 

היאך קאמר ר"ל דהא דאין מפסיקין בקללות הוא משום הברכה, והא כשיפסיקו לא יצטרכו  

   לברך כלל.

הגרעק"א והמעשה רוקח, לפ"ד המס' סופרים והירושלמי הנ"ל דהנך פרשיות טעונות ותי'  

שכן הקללות חלוקות משאר פרשיות וטעונות   אין מפסיקין בקללות, ברכה בפ"ע, דמה"ט  

ברכה אף באמצע הקריאה. ובשפת אמת תמה על דבריהם, דהרי גם לפ"ד הירושלמי ליכא  

יהם אך לא באמצעם, והפוסק באמצע הקללות חיוב ברכה בקללות כי אם לפניהם ולאחר

אינו צריך לברך לאחריהם, וכן נמי הממשיך לקרות אינו צריך לברך לפניהם, וא"כ קושיא 

במקומה עומדת האיך קאמר ר"ל דהא דאין מפסיקין בקללות הוא משום שאין מברכין על 

 הפורענות. 

ה לפניהם ולאחריהם יש  הנה בטעמא דירושלמי דשירה וקללות מעונים ברכנראה בזה דו

לומר משום שדינם כפרשה בפנ"ע, ולכך קורין אותן כפרשה בפנ"ע, דהיינו בברכה לפניהם  

בזמן המשנה הוי רמי חיוב ברכה על כל   דס"ל דגם  לדעת הט"ז שם, ואפילו  ]  .ולאחריהם

ידי חובת ברכתן בברכתן של הפותח והחותם  , קורא וקורא י"ל דבשירה   , רק שיצאו  מ"מ 

ומהפני   [, ת חייבין לברך בעצמן כי היכי דתהוי מינכרא מילתא דפרשות בפנ"ע הןובקללו

על    ם א  כיולפי"ז ודאי ליכא חיוב ברכה    .כהאי פירושא  ט משה על הירושלמי משמע דנק

   .הפותח והחותם בשירה ובקללות ולא על המפסיק באמצע וכמש"כ השפ"א

אמנם יש לפרש לד' הירושלמי בגוונא אחרינא נמי, דהא דטעונין פרשיות אלו ברכה לפניהם 

ולאחריהם, זהו משום שקריאת שירה מחייבת ברכה עליה בין לפניה ובין לאחריה. וכהאי 

לפניו   ברכה  טעון  לך  אין  התם  דאיתא  סופרים,  ומס'  הירושלמי  מד'  מדוקדק  פירושא 

הדברות וקללות שבתו"כ ובמשנה תורה, ואילו היה הא   ולאחריו אלא שירת הים ועשרת

דטעונין הן ברכה משום שדינם כפרשה בפנ"ע, א"כ אין לומר דאין לך טעון ברכה אלא הן, 

דהא כל פרשה שקורין בתורה מברכין לפניה ולאחריה, אמנם לפי מש"כ דחיוב ברכה על  

ברכה אלא הני, דרק שירת    קריאת השירה נאמר, מדויק היטב ד' הירושלמי, דאין לך טעון

הים ועשרת הדברות מחייבת קריאתן ברכה עליהן, משא"כ בשאר פרשיות שבתורה, והא 

דמברכין בכל קריאה לפניה ולאחריה זהו משום דתיקנו לברך בקרה"ת בקריאה בציבור  

]להני ראשונים דסברי דהברכה שהקורא בתורה מברך היא כברכת התורה של שחר[ או 

ולאו משודהויא ברכת המ ודעימיה[,  ]לשיטת הרשב"א  תקנת הקריאה  על  דעצם    םצות 

 קריאת הפרשיות מחייבות ברכה עליהם כמו בשירה.  

זהו משום דאף   ולפ"ז א"ש הא דכתבו הגרעק"א והמעשה רוקח דהא דאין מפסיקין בקללות

בתחילה  דרק  השפ"א  שהקשה  מה  קשה  ולא  ברכה,  טעונות  הקללות  היו  המשנה  בזמן 

זו משום דעצם ובסוף טע ונות הן ברכה ולא באמצע, דלמבואר דהא דטעונות הן ברכה 

קריאת השירה מחייבת ברכה עליה, א"כ כי היכי דחייבין לברך עליה בתחילה, כן נמי אם 

וכמו   עליה  ברכה  מחייבת  דקריאתו  לברך,  הוא  מחויב  ג"כ  לקרות  אחר  ועולה  מפסיקין 

 י, ומיושבים דברי ריש לקיש. שהראשון חייב לברך, כן חייב לברך השני נמ

 )עיטורי מגילה(

 

היכן מסתיימת השירה? לכאורה, במלים "ָהְלכּו    עד היכן זה השירה.ד[  

השירה  מצורת  אף  יוצא  כן  ְרָים".  מִׁ ַקח  "ַותִׁ קודם  ַהָים",  ְבתֹוְך  ַבַיָבָשה 

לה  אוירים  ושני  והנהוגה למעשה. השורה השלשים,  הנדפסת בספרים 

ם אבן עזרא בפירושו באמצע, מסתיימת במלה "ַהָים". וכך כתב ר' אברה

ַפְרֹעה. לדעתי כי גם זה הפסוק מהשיר להזכיר   י ָבא סּוס  על התורה: "כִׁ

הפלא שעשה בתוך פלא". פירש כוונתו הרמב"ן: שהיו משוררים ואומרים 

בני   בעוד  ַהָים  ֵמי  ת  אֶׁ ם  ֲעֵלהֶׁ ב  ַוָישֶׁ וגו'  ַפְרֹעה  סּוס  ָבא  י  כִׁ נס,  הנס בתוך 

בתוך ביבשה  הולכים  סוברים   ישראל  יש  מוסכם.  הדבר  אין  אבל  הים. 

סּוס   ָבא  י  "כִׁ והפסוק  ד",  ָועֶׁ ְלֹעָלם  ְמֹלְך  יִׁ "ד'  בפסוק  מסתיימת  שהשירה 

דעת   זוהי  השירה.  את  ישראל  שרו  מתי  דברים  סיפור  אלא  אינו  ַפְרֹעה" 

ְמֹלְך מפני  ,  וכך כתב האבודרהםהרמב"ן שם,   "בשירת הים כופלין פסוק ד' יִׁ

סוף   שהוא  נראה  היה  לא  אותו  כופלין  היו  לא  ואם  השירה,  סוף  שהוא 

כך יוצא אף מה"פסיקתא זוטרתא", בשלח: "שירת משה רבנו  השירה".  

שמנה עשר פסוקים, וכנגדן תקנו רבותינו שמנה עשר ברכות של תפלה".  

יר י ָבא סּוס ַפְרֹעה", ולא עד  שמונה עשר פסוקים ישנם מ"ָאז ָישִׁ " עד "כִׁ

. לדעה זו אף בכתיבת וראה "שנות אליהו" להגר"א, ברכות פ"ד מ"ג  בכלל

בצורת   נכתב  ַפְרֹעה"  סּוס  ָבא  י  "כִׁ הפסוק  אין  תורה  שבספר  השירה 

סופרים. קצת  נוהגים  היו  וכך  ל"מגן   השירה,  השקל"  "מחצית  ראה 

 להלכה ולמעשה כדעה הראשונה.  אבל הוסכם    אברהם", סימן נא, ס"ק ט.

השירה הראשונה היתה בעת קריעת ים סוף. על  . קריאת השירהה[ אופן  

"כיצד אמרו שירה? כגדול :  )סוכה לח ע"ב(   אופן קריאתה אז, נחלקו תנאים

המקרא את ההלל )"מקרהו לצבור להוציאן ידי חובתן". רש"י(, והן עונין  

יָרה  יָרה ַלד', משה אחריו ראשי פרקים, משה אמר ָאשִׁ ַלד' והן אומרים ָאשִׁ

יָרה ַלד'. ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי   י ָגֹאה ָגָאה והן אומרים ָאשִׁ אמר כִׁ

אומר: כקטן המקרא את ההלל והן עונין אחריו כל מה שהוא אומר )שהקטן 

יָרה ַלד' והן אומרים  אינו יכול להוציא אחרים ידי חובתם(, משה אמר ָאשִׁ

י ָגָאה. ר' נחמיה  ָאשִׁ ָגֹאה  י  ָגָאה והן אומרים כִׁ ָגֹאה  י  כִׁ ָרה ַלד', משה אמר 

אומר: כסופר )מלמד תינוקות( הפורס על שמע בבית הכנסת, שהוא פותח  

" )כלומר "שרתה רוח הקודש על כולם )סוטה ל ע"ב(  תחלה והן עונין אחריו

של  בפירושה  שנחלקו  ביארו  בגמרא  רש"י(.  השירה".  את  יחד  וכוונו 

יָרה ַלד'"   יר": לר' עקיבא "ֵלאֹמר" מוסב על "ָאשִׁ "ֵלאֹמר" שבפסוק "ָאז ָישִׁ

יָרה ַלד'", לר' אליעזר "ֵלאֹמר" היינו על כל דבור  בלבד: "ַויֹאְמרּו ֵלאֹמר ָאשִׁ

ול  ישראל,  ודבור,  ובני  משה  יחד,  כולם  שאמרו  "ַויֹאְמרּו",  נחמיה:  ר' 

שהורשו  אחר  כולם  )"ויאמרו  משה  ידי  על  היתה  שהפתיחה  "ֵלאֹמר" 

דעה אחרת יש במכילתא, בשלח, לאמור, היינו אחר שפתח חכם". רש"י(.  

וגומרים: משה  עונים  שבכל דבור ודבור היה משה פותח תחלה וישראל 

יר ויש ְמָרת וישראל אמר ָאז ָישִׁ ְוזִׁ י  ָעזִׁ יָרה ַלד', משה אמר  ראל אומרים ָאשִׁ

ְלָחָמה וישראל אומרים ד' ְשמֹו.   יש מִׁ י ְוַאְנֵוהּו, משה אמר ד' אִׁ ה ֵאלִׁ אומרים זֶׁ

כמבואר   של שירת הים בתורת שירה היתה בבית המקדש  קריאה אחרת

השיר .  ראש השנה לא א; רמב"ם הלכות תמידין ומוספין, פ"ו ה"ט.בגמ'  

י   יר, מִׁ ָישִׁ ָאז  שהיו הלוים אומרים בבית המקדש במנחה של שבת, הוא: 

י   ָכֹמָכה", "מִׁ י  מִׁ יר" של שירת הים עד"  ָישִׁ "ָאז  יר, כלומר:  ָישִׁ ָאז  ו  ָכֹמָכה 

י ְבֵאר" )במדבר כא יז(  ְשָרֵאל" של "ֲעלִׁ יר יִׁ ָכֹמָכה" עד סוף השירה, ו"ָאז ָישִׁ

משו  הזכיר  לא  הרמב"ם  נסתפקו )רש"י(.  השני.  יר"  ָישִׁ "ָאז  את  מה  ם 

ש"היו   אלא  אחת,  בשבת  אומרים  היו  הפרקים  שלשה  כל  אם  בגמרא 

ובתקיעת   שיר  כלי  ובמחלפות  להפסיק  הקול  בנעימת  הפרקים  חולקים 

חצוצרות" )רש"י(, או שבכל שבת היו אומרים פרק אחד בלבד. פשטו את 

וספים חוזרת השאלה כצד השני, שכן שנינו בברייתא שעד ששירת המ

בשירת  קוראים  היו  במוספים  שתים.  חוזרת  המנחה  שירת  אחת,  פעם 

האזינו כשהיא מחולקת לששה פרקים, והיו גומרים אותה בשש שבתות  

ובמשך זמן זה היו גומרים את שירת המנחה פעמיים, שכן היא מחולקת 

ראש השנה,  רק לשלשה פרקים. הרי שבכל שבת קוראים רק פרק אחד.  

"לחם משנה" שם שתמה על הרמב"ם שלא הזכיר שבשלש שם. וראה  

בתורה קוראים את   קריאה נוספת.  שבתות קוראים את שלשה הפרקים.

בצבור פעמיים בשנה   שירה  -השירה  שבת   ,בשבת  של פסח.  ובשביעי 

חלוקת פרשיות התורה   לפי  בה פרשת בשלח.  שקורין  שירה היא שבת 

 הנהוגה אצלנו, חלה שבת זו בחודש שבט. 

 

הרב מרדכי  

 קרליבך

 

 המשך   עקרי הענין



 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'בטחון והשתדלות' 

'אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת.. אשירה לד' כי גמל עלי סוס ורוכבו  
שבח' 'בכן  'ישיר'  תרגם  אונקלוס  בתרגום  בים'.  תרגם    .רמה  'השירה'  את 

ונודה'. שירת הים הי 'נשבח  'אשירה' תרגם  ואת  ותודה   א'תשבחתא'  תשבחות 
 יציאת מצרים וקריעת ים סוף.  לבורא עולם על ניסי 

אתה חייב   , ב'שירת הים' נתחדש דין אמירת 'שירה על הנס'. זכית וקרה לך נס
השירה צריכה לשבח ולהודות לבורא עולם על נס שעשה איתך.    .לומר שירה

'אין    'משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה'להיות בשמחה שהרי נאמר:  
 אדם אומר שירה אלא מתוך שמחה'. 

סימן רי"ח 'ברכות  .  'הודאה על נס'להמתייחסים  יש לנו שני סימנים  בשו"ע או"ח  
 הנעשים על הנסים' וסימן רי"ט 'ברכת הודאת היחיד'.  

ניסים   בו  שנעשו  'מקום  רואים  כאשר  לברך  שצריך  בברכה  מדבר  הראשון 
רדן...וחומת יריחו מברך שעשה ניסים  לישראל' 'כגון מעברות הים ומעברות הי

 .לאבותינו במקום הזה'. ברכה זו נתקנה רק על נס שנעשה 'לכל ישראל או לרובן'

השני   היחיד' הסימן  הודאת  ע  'ברכת  או מדבר  ישראל'  'לקצת  שנעשה  נס  ל 
. נעשה הנסעבורו  שזה  עצמו,  שעל היחיד  מתבאר החיוב  כאן  'שנעשה נס ליחיד'  

 נס במקום הזה'.  מברך 'שעשה ליהוא 

יורדי הים, הולכי מדבריות, חולה ונתרפא וחבוש    :שהם'ארבעה צריכים להודות'  
אלו 'ארבעה  ויצא.  דווקא  בבית האסורים  כותב המחבר  לאו  למי ''  הדין  דהוא 

 . '.וכל כיוצא בזה כולם צריכים לברך הגומל.שנעשה לו נס כגון שנפל עליו כותל. 

, כותב המשנה ברורה: 'בשעה שארעה לו ההצלה  נפרדיםחיובים  שני    יש כאן
לו  והזמין  שהכין  על  לבורא  ולשבח  להודות  'וחייב  'הגומל'  ברכת  לברך  צריך 
לו הנס'   'כשחוזר ומגיע שם אחר שקרה  הצלה ברגע זה'. בנוסף לכך תקנו כי 

 . מברך 'שעשה לי נס במקום הזה'

ונאמר 'כשיאמר  לפניו שירה צריך לומר   ה'משנה ברורה' בהלכות פסח מביא: 
עבר לשון  שהוא  סגול  בניקוד  'עמק   .ונאמר  בספר  מצרים'.  גאולת  על  דקאי 

אנו  להודות'  ב'לפיכך אנחנו חייבים  כיוון שהמבאר  השל"ה  דברי    תא  ביאמברכה'  
על גאולת שהשירה הזו היא  חייבים לומר  מסיימים 'ונאמר לפניו שירה חדשה'  

 מצרים שעברה.  

וכמו שלנקבה יש צער לידה   ,במכילתא ש'שירה' הוא לשון נקבהזאת, כמבואר  
הגאולה   יסימה שאין כן בנ  . יש אחריהם צערעליהם אומרים שירה  כך כל הניסים  

   צריך להודות ב'שיר חדש'.עליה  ,צער השאין אחרילבוא, שלעתיד 

'שירה חדשה' שהיא על העבר 'ונאמר עם סגול' שהרי אי    אם כן, אומר השל"ה
בעתיד. נס הגאולה שיהיה  על  'שירה חדשה'  לומר  ברכת   אפשר  כן  מה שאין 

'אשר גאלנו' שלאחר ההלל, שהיא על הגאולה העתידה אנחנו אומרים 'ונודה לך 
 שיר חדש על גאולתנו'.  

מרים אחות אהרן את התוף  בידה ותצאנה כל הנשים..בתופים   על הפסוק: 'ותקח
ובמחולות' מביא רש"י דברי המכילתא 'מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש 

 ברוך הוא עושה להם ניסים והוציאו תופים ממצרים'. 

האם הם לא היו בטוחים שיעשה    ,נשאלת השאלה והיכן היו הגברים הצדיקים
 א הוציאו גם הם תופים ממצרים? עמהם הקב"ה נס ומדוע ל

בערכין  הגמ'  ה'מעגלי צדק' בהקדמת  היא   :בביאור הדבר שמענו מרבנו  'איזו 
הוי אומר זה שירה' ומביא שם רש"י: 'אין אדם שר   ,עבודה שבשמחה ובטוב לבב

שירה אלא מתוך שמחה וטוב לבב'. וכך אנו אומרים בברכות קריאת שמע של  
 ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם'.  ערבית 'משה ובני ישראל לך

וידעו   ניסים  להם  עושה  שהקב"ה  בטוחות  שהיו  הדור  שבאותו  צדקניות 
לכן   ,וידעו שאמירת השירה צריכה להיות בשמחה רבה  ,שיצטרכו לומר שירה

 הכינו לעצמן 'מעורר לשמחה' ולקחו עימם ביציאתם ממצרים תופים.  

ה ניסים וידעו שיצטרכו לומר שירה  הגברים גם היו בטוחים שיעשה להם הקב"
לשמחה מפני שהם עסקו בתורה   'מעורר'מתוך שמחה. אך להם לא היה צורך ב

ד'  'פקודי  מצד  והיו שרויים בשמחה תמיד  ישיבה מאבותינו  לא פסקה  שהרי 
 ישרים משמחי לב' לכן לא נזקקו לתופים ויכלו לומר מייד שירה מתוך שמחה.  

ה בימינו לגאולה השלמה עליה נאמר כולנו יחד 'שיר  נתפלל ונייחל שנזכה במהר 
 חדש' במהרה בימיו. אכי"ר.   

 

 קראם זצ"ל מתורתו של הגר"י לימוד המוסר

 

 הרב אליקום דבורקס מנהגים

 אמירת שירת הים 

 

 האם בסיפור נסי קריעת ים סוף יוצאים חובת סיפור יצי"מ?

מובא בגמ' ברכות )י"ג ע"ב( ת"ר שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד זוהי ק"ש של  

ברבי אומר חוזר   ר' יהודה הנשיא וכו', חוזר וגומרה או אינו חוזר וגומרה ר"ש

וגומרה, א"ל בר קפרא לר"ש ברבי בשלמא לדידי דאמרי אינו חוזר וגומרה היינו 

וגומרה  חוזר  רש"י  וכתב  וכו'.  מצרים  יציאת  בה  דאית  אשמעתא  רבי  דמהדר 

לאחר שעמדו התלמידים מהדר לשנות לתלמידים בכל יום שמעתא דאית בה  

בז ויציב  ואמת  ציצית  פרשת  במקום  מצרים  ומשמע יציאת  ק"ש.  דזמן  מנה 

מדבריו דיוצאים מצות זכירת יציאת מצרים לא רק באמירת פרשת ציצית אלא  

אפילו ע"י לימוד הלכה שיש בה הזכרת יצי"מ יוצאים ידי מצוה זו. ודבר זה הובא  

הלכה  אמר  שאם  ע"ב  י"ג  ברכות  בגמ'  "ואיתא  וז"ל  א'(  ס"ק  ס"ז  )סי'  במג"א 

יצא מצרים  יציאת  בה  ונ "שמוזכר  אם אמר  ,  דכש"כ  לי  דיצא.  ראה  הים  שירת 

ים התלמוד ובהגהות על השו"ע )סי' אמנם החת"ס בתשוב תו הנדפסת בספר 

ס"ז( כתב "ואני חוכך בזה מפני שלא נזכר בה יום צאתנו מארץ מצרים כי אם 

מצרים"   מארץ  צאתך  יום  את  תזכור  "למען  הקפידה  והתורה  סוף  ים  קריעת 

וסיפו גם קריעת ים סוף ]ולכאורה משום שזה )שמות טז( אלא שחכמינו ז"ל ה

היה גמר היציאה[ ומשו"ה עדיף אמת ויציב מפרשת ציצית אבל שירת הים לחוד  

לא מועיל". וכך מובא שם בהגהות רעק"א וז"ל "חתני הגאון משה סופר השיג 

 יום קריעת ים סוף. )על המג"א( דהתורה הקפידה לזכור יום יציאה ממצרים ולא  

א במג"א סימן תרפ"ה לענין חיוב זכירת מעשה עמלק שכתב שם כעין זה נמצ

מטעם   שהוא  זכור  פרשת  לשמוע  לבוא  נזהרין  העולם  שאין  על  זכות  ללמד 

יד"ח.  ויוצא  עמלק  מעשה  זוכר  ג"כ  עמלק  ויבוא  פרשת  בפורים  שכששומע 

ובמשנ"ב )שם( סקט"ז כתב, דדברי המג"א צ"ע שהרי כתוב בתורה זכור את אשר 

ך בדרך ויזנב בך וגו' תמחה זכר עמלק והכוונה שלא לשכוח מה עשה אשר קר

שעשה לנו עמלק ונספר זה לבנינו ולדורתינו לומר להם כך עשה לנו הרשע ולכן 

 נצטוינו למחות את שמו וזה לא נזכר בפרשת ויבוא עמלק. 

 

ולענ"ד תורת אמת בפיו של משה להדיא איתא במד"ר )ש"ה פכ"ב( וז"ל "שנו  

ויציב   רבותינו הקורא ים סוף ומכת בכורות באמת  שמע צריך להזכיר קריעת 

ואם לא אמר מכת בכורות לא יצא". וכוונת דבריו לדייק מזה שאמרו שאם לא 

ים סוף יצא. וכתבו  אמר מכת בכורות לא יצא משמע שאם לא הזכיר קריעת 

להעיר על דבריו של החת"ס דמשמע מדבריו דענין של קריעת ים סוף אינו בכלל 

בדיני  הפס המנהיג  בספר  דהרי  מצרים,  מארץ  צאתך  יום  את  תזכור  למען  וק 

לה כתב וז"ל "ושירת הים זכר ליציאת מצרים שכן אנו מזכירין אותו בשבתות  יתפ

ויו"ט בקידוש ותפילה כדכתיב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים", וכן  

ם יש  משמע מדברי האבודרהם בהלכות תפילה ומשמע דבאמירת שירת הים ג

 בזה ענין זכר ליציאת מצרים.  

 

בס' מעגלי צדק על פסחים )עמוד  זצ"לוכתב להסביר מו"ר הגרד"צ קרלנשטיין 

ר"נ( דהנה עה"פ "ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים" )שמות יד( כתב 

באור החיים ביום ההוא היתה התשועה ולא קודם, הגם שיצאו ממצרים לא היו 

בספורנו כתב "במיתת המסתוללים בהם לשעבדם נשארו בוטחין בעצמם מהם. ו

יצאו  דכבר  והיינו אע"פ  בורחים".  כעבדים  ישראל  היו  מותם  עד  כי  חורין  בני 

ורק  אחריהם  רדפו  שהמצריים  משום  חורין  בני  היו  לא  מ"מ  ממצרים  ישראל 

במיתת הרודפים אחריהם לשעבדם נהיו בני חורין. ולפי"ז מה שכתוב ויושע ה' 

א את ישראל מיד מצרים הוי אומר שהוא לענין זה שבני חורין לגמרי  ביום ההו

נהיו רק בקריעת ים סוף ולכן היתה התשועה ביום ההוא ולא קודם. וזה מש"כ  

דכיון   יום  בכל  שנאמרת  יצי"צ  זכירת  יד"ח  יצא  הים  שירת  אומר  דאם  המג"א 

זכיר שמזכיר את המאורע שעל ידו נהיו ישראל בני חורין מהמצרים נחשב כמ

ים סוף נהיו בני   יצי"מ שהרי עד אז לא היו בני חורין מהמצרים ורק בקריעת 

  חורין.



 
 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וכבר הקדימו בשו"ת שאילת יעקב ח"א סימן ט' וכך משמע בס' מטה משה ח"ה 

סימן תר"ז וז"ל "רמז לקריעת ים סוף שאז נחשבו גאולים, כי העבד היוצא מתחת 

י שיעבודין והוצרך לשלחו מארצו יד האדון הקשה אשר מרר את חייו בכמה מינ

ואין    לעשותו בן חורין על כרחו, עוד העבד ירא ומתפחד פן ירדוף אדוניו אחריו

הגאולה שלימה אצל העבד עד שיתברר במיתת האדון, וזהו שלא תמצא גאולה 

ביציאת מצרים רק אחר אבדן המצרים שנאמר "וינער ה' את מצרים בתוך הים 

ההוא את ישראל" כי אז נחשבו גאולים ונושעים ואז    וסמיך ליה "הושע ה' ביום

 היתה התשועה שלימה".  

 

למה  לבאר  שאמר  מבריסק  זצ"ל  הגר"ח  בשם  שמובא  מה  כעין  זה  ולכאורה 

שכתוב בתהלים )י"ג( "ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה לה' כי גמל  

זאת עדיין אינו עלי", והכוונה דאף אם האדם בטוח בישועת ה' כי תבוא הרי בכל  

יכול לומר שירה אלא הוא במצב "יגל לבי בישועתך", ואולם זמן אמירת השירה  

ממש  בפועל  הישועה  לו  כשנעשה  דהיינו  עלי  גמל  כי  דווקא  זה  הרי  למעשה 

הנראה לעינים ולא כשסומך בזה על אמונה ובטחון. ]וזה מש"כ ביום ההוא דוקא  

 בני חורין לגמרי[.   ביום ההוא היה גמר של יציאת מצרים ונהיו

 

עה"פ "ועברתי בארץ   מובא בס' תורה לדעת על הגדה של פסח להעיר עמש"כ

פסח   בליל  ולכאורה  שליח.  ולא  שרף  ולא  מלאך  ולא  אני  הזה"  בלילה  מצרים 

כשכלל ישראל מזכירים את יציאת מצרים היה מן הראוי להזכיר את משה רבינו 

שהיה שליח של הקב"ה להוציא את בנ"י ממצרים ושמסר נפשו עליהם לדבר אל  

יל פסח עלינו להדגיש אך ורק את  פרעה שישלח את בנ"י מארצו, אולם י"ל שבל

אסור  וא"כ  שליח  ולא  מלאך  ולא  אני  שהוזכר  וכמו  ביצי"מ  הקב"ה  של  החלק 

מצינו  הרי  אולם  ובעצמו,  בכבודו  הקב"ה  רק  הזה  בלילה  נברא  שום  להזכיר 

בהגדה שכן הוזכר שמו של משה רבינו בדברי ר' יוסי הגלילי שהוכיח שעל הים 

א שם הפסוק "וירא ישראל את היד הגדולה וגו'  לקו המצרים חמישים מכות והוב

ויאמינו בה' ובמשה עבדו". אולם לדעת החת"ס והגרע"א דאין שירת הים נחשבת  

כזכירת יצי"מ מובן, דבאמת ראוי להזכיר שמו של משה רבינו ולהכיר לו טובה 

שפעל למען כלל ישראל אלא דאין להזכירו בקשר ליצי"מ בליל פסח, להדגיש  

בעצמו הוציא את בנ"י ממצרים, ולכן החליטו חז"ל להכניסו בתוך  שרק הקב"ה  

 ההגדה אבל לא בקשר ליצי"מ. אלא בקשר לקריעת ים סוף. 

 

ל"ב( כתב להביא ראי' לדברי המג"א מזה    מןבס' אור אברהם עמ"ס ברכות )סי

שפירש במהר"ם חלאוה בפסחים )ק"ח ע"ב( דאמרו שם דנשים חייבות בד' כוסות 

היו באותו הנס. וכתב לפרש וז"ל "פירוש בנס הגלות או בשרדפן  משום דאף הן  

לד' כוסות מבואר דהוא כנגד ד' לשונות של  פרעה על הים", והנה הרי הטעם 

בנס   שהיו  משום  היינו  כוסות  בד'  חייבות  שנשים  דמה  כתב  איך  וא"כ  גאולה 

נין דקריעת ים סוף דמה ענינו של הנס על הים לד' לשונות של גאולה דמדבר בע

היציאת מצרים עצמה, אלא ע"כ נראה מוכח מזה דגם הנס דקריעת ים סוף שייך  

גם במהר"ם   וכפי שמשמע  זה לדעת המג"א  והיוצא מכל  יציאת מצרים.  לענין 

חלאוה דיוצא ידי זכירת יצי"מ באמירת שירת הים. ואילו לדעת החת"ס והרעק"א 

יוצא מצות זכירת יצי"מ באמירת שירת הים. )עי'   בס' אור אברהם פרשת  אינו 

 בשלח עמוד צג(.

 

 

 ךהמש מנהגים

לפי המג"א שקריעת ים סוף היא גמר יציאת מצרים כתבו האחרונים שיתבאר  

ים סוף במצות עשה  ו' שיש לכלול קריעת  א'  מה שמובא בירושלמי ברכות 

דזכירת יציאת מצרים וז"ל "צריך להזכיר באמת ויציב יציאת מצרים מלכות 

ור ישראל וגואלו", ומכח זה כתב האבודרהם  וקריעת ים סוף ומכת בכורות וצ

תקנו לומר אמת ויציב בשחרית על הניסים שעשה    –בסדר שחרית של חול  

הקב"ה עם אבותינו שאגלנו והעבירנו בים וחרבה ושקע צרינו בתוכו וכן מובא 

בירושלמי. וכן כתב בחידושי צל"ח ברכות דף י"ג ע"א וז"ל "צריך להזכיר מכת 

 ם סוף אז נגמר יציאת מצרים כי מתחילה לא יצאנו לחלוטין.בכורות, וקריעת י

 

משמע כשיטת המג"א שתקנת אמירת שירת    ראוי לציין שמדברי האבודרהם

הים זכר ליציאת מצרים, וכך מובא בסידור ר"ש מגרמיזא וז"ל "אומרים שירה  

ובני ישראל כדי יום צאתך מארץ מצרים".    שאמרו משה  לקיים למען תזכור 

המועדים ח"א עמ' מ"ז מביא בשם הגרי"ז מבריסק זצ"ל שיוצאים   בס' מאורי

ם סוף דלא גרע מהלכות פסח יציאת מצרים בהזכרת ענין קריעת ייד"ח סיפור  

 והוסיף לבאר עפי"ז מה שבהגדה של פסח מוזכרים ניסי קריעת ים סוף. 
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