
לשבת שירה

טעם למה קורין שבת שירה

בספר זרע קודש בפרשתן הקשה, למה קורין פרשתינו שבת 
על  הפרשיות  שאר  שנקרא  מצינו  לא  הקריאה,  מכח  ואם  שירה, 
ענין הקריאה, למשל שבת יתרו וכדומה. ומתרץ כדרכו קצת ע"פ 
משונה  השירה  שנכתב  כיון  השיבו  פולין  מגדולי  וכמה  קבלה, 
משאר כתיבה, שנכתב אריח על גבי לבינה, )מס' מגילה דף טז( אריח 
היא הכתב חצי לבינה, ולבינה הוא חלק כפליים מן הכתב, ולכך גם 
השבת משונה. וידוע מאמר מהרה"ק ר' ישכר דוב מבעלזא זצ"ל 
למד  לא  עוד  כל  שירה  שבת  של  טעמא  לטעום  יוכל  לא  שאיש 
אב"ד  אברהם  משה  דוד  )מהג"ר  המשנה.  מרכבת  ע"פ  המכילתא  את 

ראהאטין( 

כתב  אז(,  ד"ה  בפרשתינו  מטריסק,  )מהמגיד  אברהם  מגן  ובספר 
'שירה' עולה תקט"ו כמו התפילות שהתפלל משה רבינו, וזה ג"כ 
אז ישיר משה את ה'שירה', וביום הזה כשאומרים השירה צריכין 
להתאמץ לכנוס לארץ ישראל, ובזכות זה נזכה באמת לכנוס לארץ 

ישראל. 

וגם בפרשתינו ניתן להם השבת, דכתיב )טז, כט( ראו כי ה' נתן 
לכם השבת, ויש שפירשו מזמור שיר ליום השבת, שהשבת מזמר. 
גם בפרשתינו כתיב )יד, לא( ויאמינו בה', ואיתא במדרש )שמות כג, ב( 
בזכות האמונה שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה. וא"כ נכלל 
בשבת זו הן קבלת שבת, והן אמונה, ועל ידי זה אמרו שירה, נקרא 
בפסוק  פסוק  בתפילה  השירה  לומר  ג"כ  נוהגין  ע"כ  שירה.  שבת 
בכוונה גדולה, וצריכין יותר להתפלל ביחד עם הציבור, כמו שכתב 
מאוחר.  ואחד  קודם  אחד  ולא  ביחד,  ישראל  ובני  משה  ישיר  אז 
ואמר  חיים לפני התיבה פסוקי דזמרה,  זו התפלל הדברי  ובשבת 
שירת הים פסוק בפסוק, וכתב בספר עבודת הקודש )להחיד"א, בחלק 
צפורן שמיר סי' ב' אות כ"ד(, דהפליגו בזוה"ק )ח"ב נד ע"ב-קלב ע"א( באמירת 

שירת הים וסודה אחר פסוקי דזמרה, שהוא עילוי מאד ונחת רוח 
לשכינת עוזינו, וע"כ צריך לאומרה בשמחה רבה, ובנעימה, ויצייר 

בדעתו כאלו עומד ביבשה בתוך הים, והמצריים נטבעים והוא ניצל, 
והוא סגולה לכפרת עונותיו, וכ"כ החרדים )פרק ע"ג( ומביאו בשל"ה 

הק' )מס' יומא בחלק דרך החיים אות מ"ו(.

בספר אגרת הטיול )מהגה"ק ר' חיים אחי המהר"ל( כתב רמז נאה 
בהשירה, אז ישי"ר מש"ה ר"ת ר'אתה ש'פחה י'ותר מ'מה ש'ראו 
ה'נביאים. )ובספר מנחה בלולה, מהג"ר אברהם מנחם הכהן רפאפורט זצ"ל, 
י'ותר  ש'פחה  י'ש  ר"ת  משה,  ישיר  וז"ל  ישיר  של  התיבה  כל  על  בשינוי  זו  ר"ת  הביא 

ר'אתה מ'מה ש'ראו ה'נביאים. )וי"ל בדרך רמיזה, דלכן כתיב 'ישיר' ולא 'שר' לרמז רמז 

זה, חוץ מפירש"י.(

שלב( כתב דבר פלא, כי שיר  דף  אב  לז'  )דרשות  בספר חתם סופר 
בכינור לד' מכפר על חטא הידוע )שנתקן בימי השובבי"ם(, כי 'כנור' גימ' 
)276( 'זרע' עה"כ. אולי לכוין בזה הגמרא )ברכות ג:( דכנור היה לדוד 

האדמו"ר מוויעליפאלע  למעלה ממטתו לתקן ענין זה, וכמו שפי' 
מדרש  ספר  וראה  פא.(.  )קידושין  עמרם  בי  נורא  מלשון  כנור  זצ"ל 
)דף יט( כשבני אדם מזמרין מכריתין הקליפות. ולכך עש"ק  פינחס 
מתחילין לכו נרננה ואומרים להחיצונים לכו, שילכו, ונרננה, ואנחנו 
מרחק  שזה  שירה  אמרו  ממצרים  יצאו  שישראל  כמו  נרננה, 
וכמו  שירה,  ע'י  מהם  ויצאו  טומאה  שערי  במ"ט  שהיו  החיצונים, 
כן אומרים לכו, שילכו החיצונים, ונרננה, וזה נגרם ע"י שבת שיצאו 
אז  שאומרים  פשוט  מטעם  )חוץ  שירה  שבת  השבת  נקרא  ע"כ  ממצרים, 

השירה(. 

בשבת  שמזמרין  דהזמירות  כתב,  )סטאלין(  אהרן  בית  ובספר 
התוס'  עפ"י  וי"ל  ומתקנין.  מעלים  הם  כי  כנפיים,  נקראין  קודש 
)סנהדרין לז:( דמלאכים כל כנף אומרת שירה )בכנף א' בכל יום, שיש להם ו' 

כנפים(, ובשבת אין עוד כנפיים למלאכים, והקב"ה משיב להם שיש 

הרי דהזמירות של שבת  זמירות שמענו,  כנף מכנף הארץ  עוד  לו 
נקראו כנפיים.

יב(,  כג,  )שמו"ר  במדרש  וכו׳  משה  ישיר  אז  סופר  כתב  בספר 
ישיר, לדורות אחריהם, ועיי׳ באבן עזרא. ונ״ל ע״פ שאמרתי במק״א 
ים  קריעת  לנס  הקב״ה  שהצריך  קושי' מה  על  דרך(  על  ד"ה  )פרשתינו 

סוף והי׳ יכולים ללחום בעצמם, ואמרתי בהיתר הקושי', כי אם הי׳ 

בעזהשי"ת

שנת תשפ"ג לפ"קפרשת בשלח   חמשה עשר בשבט   יתרו  שנה  י"ט גליון ח' )תקפ"ח(

א



לוחמים עמם בטבעי שוב בשנים הבאים יעמדו מצרים על ישראל, 
ונוצחי' אותם, אבל מאחר שראו כי יד ה'  ויאמרו עתה ידינו רמה 
היתה בם נמוגו כל יושבי ארץ שוב לא קמה עוד רוח בהם גם דורות 
ועיקר  שאחריהם, ולזה היה צריך נס קרי״ס משום דורות הבאים, 
ולהניח  כי להציל אותם,  יוצאי מצרים  שירה שייך לדורות שאחר 
אחריהם  שבניהם  ישיר  אז  והיינו  הי״ס,  ה'  קרע  מאויביהם,  להם 
ילמדו לשיר שירה הזאת כנ״ל.)וא"כ שבת זה משונה, שהשירה על דורות הבאים 

ע"כ נקרא שבת שירה שהוא מרמז על עולם שכולו שבת.(

באבן  ועיי'  הלשון  כפל  להבין  צריך  לאמור,  ויאמרו  ד"ה  שם 
עזרא, והנ״ל כי ענין השירה תוכל להיות על הצלת גופם כי ניצולו 
ממות לחיים וראו במפלת שונאיהם, וגם תוכל להיות על שנתגדל 
עי״ז שמו הגדול וראו כל עמי הארץ ניסי ה׳ ונתפרסם כבוד ה׳ על 
ידינו, ואומר כי קודם שהתחילו לשיר אמרו איש לרעהו שיאמר כל 
אחד קודם שמתחיל לשיר שישיר רק לכבוד ה' ולא לטובת והצלת 
עצמו, והיינו ויאמרו לאמר, שאמרו איש לרעהו לאמר, שיאמר כל 
אחד בתחילה אשירה לה', בשביל ה', כי גאה גאה סוס ורכבו רמה 
בים, ע״י סוס ורוכבו רמה ונתעלה שמו בים, על דרך שנוהגים רבים 
לכבוד  רק  המעשה  שמיחד  יחוד  לשם  מצוה  עשיית  קודם  לומר 

הקב״ה, כן הדבר הזה ושוב התחילו השירה כנ"ל נכון.

)טו,  וכו'  לה'  שירו  מרים  להם  ותען  סופר,  הכתב  כתב  ועוד 
ה'  כי אם ישראל עושים רצון  ונ"ל מבלי להאריך בדקדוקים,  כא(, 

ולמה  ידם,  מתחת  והוציאנו  רודפינו  מיד  הצילנו  כי  לה׳  שבח  אין 
אין  אם  אבל  תחתיהם,  מוכנעים  נהי'  ולמה  האומות,  מכל  נגרע 
מה  קטרג  שמה״ד  בים  כמו  מידם,  מצילנו  ובחסדו  לכך  ראוי'  אנו 
נשתנו אלו מאלו, אז עלינו לשבח כי עשה ה' לנו נס ברחמים רבים, 
לפנים משורת הדין, והנה אם היו ראוים במצרים שיוציאם ה' ולא 
הי' עליהם לשבח על גאולת נפשם, אבל ראוים לשבח ה' בנקמתו 
מצרינו ומשלם להם כגמול ידם, כי הי' יוכל שנצא אנחנו חפשים 
ולא יהי' להם צער ונזק. ואומר כי האנשים שהי' עע״ז שבחו את ה' 
על הניסים בכפלים, על הצלת נפשם שלא הי' ראוי' רק ברחמים 
ומפלתם, אבל הנשים שאמרו  ועל צרת השונאים  רבים,  וחסדים 
חז״ל בזכות נשים צדקניות נגאלו, המה לא הי' להם נס כ"כ שיצאו 

א.. על אמירת השירה של הרה״ק מראזוודוב זצ״ל בליל שביעי של פסח, מסופר, כי הי׳ נוהג לרקוד באומרו את השירה בהתלהבות נוראה, ופע״א בעת שגמרו לרקוד עמד 
הדיין מראזוודוב הג״ר אלעזר ראזען ז״ל, ואמר שהוא מוכן לישבע שזהו הניגון אותו שרו משה רבינו ובני ישראל בעת קריעת ים סוף, וע״ז הגיב הרה״ק מראזוודוב, כי אינו 

יודע אם אכן רקדו באותו ניגון, אבל זהו ברור שהניגון הזה הוא ראוי לכך שבו יהיו רוקדים בעת קריעת ים סוף, בזה אין לי שום ספק.
על אמירת השירה של הרה״ק רבי צבי הירש מרימנוב זצ״ל ׳בשבת שירה' סיפר הרה״ק בעל אמרי נועם מדזיקוב זצ״ל, כי פעם כששבת ברימנוב בשבת שירה, התפלל הרה״ק 
רר״ה בביהמ״ד שלא הוסק כלל והקור הי' ללא נשוא, אמנם באמירת השירה נתלהב כל כך הרה״ק רבי צבי הירש עד שבגלל החום הפסיק לרגע ורמז שיפתחו אח החלון 
בכדי שיוכל לשאוף אויר, ואח״כ המשיך הלאה בעבודתו הק׳.והתבטא אז הרה״ק מדזיקוב זצ״ל בגודל ענוותנותו, אשר לא כן הוא בבית מדרשו, כי למרות שהביהמ״ד הוסק 

והוחם כראוי, מכל מקום הרי בעת ׳אמירת השירה׳ הוא קר שם.
בדרך אגב, מסופר עוד על הפלגתו הגדולה של הרה״ק בעל אמרי נועם על אמירת השירה של הרה״ק מרימנוב זי״ע, בעת שהרה״ק רר״ה מרימנוב נסע לדזיקוב על שבת פר׳ לך, 
שבועיים לפני פטירתו, לשבות אצל הרה״ק רבי אליעזר מדזיקוב זי״ע ושם נתכבד הרה״ק רר״ה לומר תורה, ודרכו בקודש הי', שהי' מתחיל מבריאת העולם, ואבות הקדושים 
וירידתם למצרים ויצי״מ, וקבלת התורה, ואח״כ אמר, ובתורה כתוב וגו׳, ואמר תורה, ואז באותה השבת כשהגיע ליצי״מ וקי״ס אמר כל השירה פסוק בפסוק, וכו'. והרה״ק 
האמרי נועם זצ״ל כשסיפר אודות אותו השבת אמר בזה״ל: 'כ'בין א נגיד'ישער איידעם, מ׳זאגט אויף מיר אז איך פארמאג הונדערט אין פופציג טויזענט קראנען, און דריי 
הונדערט זילבערנע קערבליך, איך וואלט עס אלעס אוועק געגעבן צו הערן נאכאמאל ווי דער רבי ר' הירש האט געזאגט דעם פסוק ״נטית ימינך תבלעמו ארץ״ )דמשק אליעזר תולדות 
הרה״ק מדזיקוב פ״ד עמ' כ״ט וראה שם המשך הסיפור. בשם הרה״ק רבי יעקב מפשעווארסק זצ״ל בשם חותנו זצ״ל ששמע מא' ששמע מהרה״ק בעל עטרת ישועה זצ״ל. וכן הי' מנהגו של הרה״ק רבי ר' הירש גם בכל יום 

מימות החול לומר שירת הים לפני העמוד פסוק בפסוק עם הציבור, וראה בארות המים עמ' נ״א, וס' מבשר צדק עמ' כ״ו הגה כ״א(.

ממצרים כמ״ש שהם ראוים לזה, רק על מפלת שונאיהם כי נקם 
רמה  ורוכבו  סוס  וכו׳  לה'  שירו  מרים  להם  ותען  וז"ש  נקמתם,  ה' 
בים, דהיינו אין לכם לשיר רק על מפלת השונאים ולא על הצלתינו, 

משא״כ האנשים אמרו שירה על הצלתם וק"ל.

ולהרבות  שירה,  בשבת  קצת  לחוג  ישראל  בתפוצות  המנהג 
ושירת  סוף  ים  קריעת  נס  לכבוד  יתירהא  ובשמחה  במשתה  בו 
הקריאה מעורר הזמן,  זו, וכבר אמרו כי  הים שקורין בשבת קודש 
ולכן נתעורר השמחה בלב כל איש ישראל, להודות ולהלל לה׳ על 
המצרים  וטביעת  סוף  ים  בקריעת  עמנו  שעשה  הנפלאים  הניסים 
ברדפם אחרי בני ישראל. וכה נאמר בספר רמתיים צופים בשם רבו 
הרה״ק בעל חידושי הרי״מ זצ״ל שהי׳ צועק בלבת אש שצריך כל 
אחד ואחד מישראל לשמוח בשבת בהרגשה גדולה. וסיים, ובעיני 
ראיתי שהי׳ רוקד ממש בקבלת שבת זו בשמחה רבה מה שלא הי׳ 

דרכו בכל השנה.

מקור המנהג להרבות במשתה בשבת שירה לכבוד הנס, נמצא 
בדברי הגאון רבי דוד זכות זצ״ל אבד״ק מודינא הכותב בספרו זכר 
דוד )מאמר ג פרק צ"ח( וז"ל ישבחו הפלא, ויתנו התודה הראויה לאל 
ים  מי  האדירים  ממים  להצילנו  עמנו  חסדו  הפליא  כי  על  יתברך, 
סוף, ולא עוד אלא שהי׳ לנו לחומה נשגבה ואובינו רמה בים, וע״י 
יד ה׳ היתה שהכה אותם במכות מופלאות במצרים,  כי  נודעה  כן 
גאולת  נמצאת  האלה  הנוראות  בגדולות  הזה  מים  וביציאתינו 
מצרים שלימה, ומשום הכי נהגו העם ביום שבת בשלח שבו קורים 
כבר  דהא  שמנים,  במשתה  ולהרבות  קצת  לחוג  סוף  ים  קריעת 
פעמים רבות הבאתי דעת חכמי האמת שע״י קריאתנו בתורה כל 

מאורע ומאורע מתעורר למעלה הארה הראויה המכוונת לו עכ"ל.

שאמרו  בשעה  עקיבא  ר'  אמר  כתב,  רמ"א(  רמז  )בשלח  בילקוט 
ישראל אז ישיר לבש הקב"ה חלוק של תפארת, שהיה חקוקין עליו 

כל אז שבתורה.

במדרש תנחומא )ד"ה אז ישיר משה(, א"ז עולה שמונה, אמר משה 
בזכות מילה שניתנה בשמונה נקרעה הים, ובזה נבין למה מזמרין 
חדשה  שירה  מצולים,  נהפכו  ליבשה  יום  מילה,  ברית  בסעודת 
שבחו גאולים וכו', הבאים עמך בברית חותמך וכו', ידידים רוממוך 

אלף המגן   בשל     משה עשר בשבט   יתרו  תשפ״ג
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בשירה קדמוך, מי כמוך ה' באלים, ולדברי הכתב סופר שהשירה 
הוא על הפחד שיה"י להעכו"ם בדורות הבאים, ע"כ מסיימים בגלל 

אבות תושיע בנים ותביא גאולה לבני בניהם.

מנהג שבת שירה לאכול חטים מבושלים )ב"ח סי' ר"ח, ובעוללות 
אפרים(. ובספר דבר יום ביומו כתב וז"ל, ובמג״א )ס"ס שכ"ד ס"ק ז'( כתב 
יש נוהגין לתת חטין בשבת שירה לפני העופות, ואיני נכון, שהרי 
המדרש,  עפ"י  הטעם  בספרים  ומצאתי  עכ״ל.  עליך  מזונותן  אין 
שגם העופות אמרו שירה על הים. וי״ל עוד בטעם הדבר שאז עת 
הפורחות  לעופות  מזון  והאילנות  לאילנות,  ר"ה  שבט  לט״ו  קרוב 
באויר, והיונה הבאה אל נח אל התיבה לעת ערב והנה עלה זית טרף 
בפיה )נח ח' י'א(, ודרשינן בש״ס )עירובין י"ח:(, אמרה יונה לפני הקב"ה, 
מתוקין  יהי׳  ואל  בידך  ומסורין  כזית  מרורין  מזונותי  יהי׳  רבש״ע 
כדבש ותלויין ביד בשר ודם, הרי שהיונה לא מצאה מנוח במזונותיו 
של אדם, ובכ״ז לא נענש נח עלי׳ כשם שנענש על איחורו מזונות 
של הארי, ובעל כרחך בעבור שהוא עשה מה שעליו הי׳ מוטל בכח 
בשר ודם, וע"כ זורקים להם קודם הנאתן מן האילנות בעת ראש 
השנה שלהם, )שהרי חמשה עשר הוא ראש השנה לאילנות, שהם אוכלין מן האילנות( 
נגדם.  חובותינו  יצאנו  אולי  יצאנו,  שלא  במה  לתקן,  שאפשר  מה 
ובחרו בשבת שירה לפי שקורין אז פר' המן שהמטיר לנו לחם מן 
השמים הרי שנגענו במה שאין מזונתנו, ולא שייך לנו כי מזונתנו מן 
הארץ ולא מן השמים ובאנו לגמול חסד נגד זה ליתן מזון לעופות 

השמים אעפ"י שאין מזונותן עלינו עכ"ל. 

נתן  ה'  כי  ראו  במדרש  איתא  כתב  )סטאלין(  אהרן  בית  בספר 
לכם השבת )טז כט(, כל דבר של שבת כפול הי׳, שני העומר לאחד, 
ואף קרבנו הי׳ כפול שני כבשים, ואף מזמור שלו כפול מזמור, שיר, 
ליום השבת. ונוכל לומר כתיב למעני למעני אעשה )ישעי' צח, יא( ומהו 
כפל הלשון, רק שבאמת כל מה שברא הקב״ה בעולמו לא בראו 
אלא לכבודו, אפילו כל הדברים שבבריאה הוא להתגדל כבודו של 
העולם  בזה  שישנם  הדברים  וכל  למעני.  נקרא  וזה  וב״ש,  הקב״ה 
הכל יש דוגמתם למעלה, וכל הדברים ועשיות שאדם עושה בעולם 
הכל הוא בחי׳ שבת, כפי שאמרנו הפי׳ על הזמר זכרו תורת משה 
היא  כולה  התורה  כל  וכי  תמוה  זה  ולכאורה  גרוסה,  במצות שבת 
רק שבת, הלא יש בה תרי״ג מצות, רק באמת כל המצות שהאדם 
יהיה  שעושה  המצוה  ע״י  אשר  וכו׳  יחוד  לשם  לכוין  צריך  עושה 
יחוד גמור, וישפיע ע״י זה כל טוב לישראל, וזה בחי׳ העלאת מ״נ. 
וכל המצות ל״ת הוא ג״כ כדי להכניע הקליפה והסט״א, ולא להניח 
לה לקבל שום קדושה רק שיהיה יחוד גמור, וכדאיתא ישב ולא עבר 
עבירה נחשב לו כאילו עשה מצוה. נמצא שכל המצות וכל התורה 
כולה רק בחי׳ העלאת מ״נ, ועי״ז ירד הטוב לישראל בחינת הורדת 
)כי  שבת  בחי'  כולה  התורה  כל  נקרא  ולזה  הגמור  היחוד  וזה  מ״ד, 
זכרו תורת משה במצות שבת גרוסה,  עונתה דחכימא משבת לשבת(, וזהו 

לו  פא:( שאמרה  )קדושין  ליום השביעי, כפי דאיתא בגמרא  חרות״ה 
אנא חרות״א דמן יומא, וד״ל. נחזור לענינינו שכל הדברים נקראים 

בחי׳ שבת, ושבת הוא אחד מששים בעוה״ב, הנקרא ג״כ שבת, וזהו 
למעני הכפול שהם אינם בבריאה רק למעני, ולזה הי׳ כפול כל דבר 
של שבת, כדאיתא שבא שבת בעצמו ואמר מזמור שיר ליום השבת 

ליום שכולו שבת.

בספר בינה לעתים )דרוש כ"ט( הקשה על המדרש )שמות רבה כג, 
ד( אז ישיר משה )שמות טו, א( הדא הוא דכתיב )משלי לא, כו( פיה פתחה 
בחכמה ותורת חסד על לשונה מיום שברא הקב"ה את העולם ועד 
שעמדו ישראל על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה להקב"ה אלא 
ישראל. ברא אדם הראשון, ולא אמר שירה, הציל אברהם מכבשן 
האש ומן המלכים, ולא אמר שירה, וכן יצחק מן המאכלת, ולא אמר 
שירה, וכן יעקב מן המלאך ומן עשו ומן אנשי שכם, ולא אמר שירה. 
כיון שבאו ישראל לים ונקרע להם, מיד אמרו שירה לפני הקב"ה, 
שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל. הוי פיה פתחה בחכמה. אמר 
)תהילים  "אז" אלא שמחה, שנאמר  ואין  הייתי מצפה  הקב"ה לאלו 
קכו, ב( אז ימלא שחוק פינו. ויקשה בזה אמרם שמיום בריאת העולם 
לא אמר אדם שירה עד ביאת ישראל לים, כי הלוא על פסוק שיר 
)תרגום שה"ש א, א(, לדבר מוסכם, שעשר שירות  השירים קיבלו ז״ל 
נאמרו בעולם, ואחת מהנה אדם הראשון, כשנכנס יום השבת והגין 
עליו, אמר מזמור שיר ליום השבת )תהילים צב(, ומסתמא גם אברהם 
אבינו כשניצל מכבשן האש, ויצחק מן המאכלת, אמרו שירה, וכן 
להם  שעשה  הישועה  בשביל  היה  כולם  וכן  אדם  ומפרש,  כולם. 
ה'  שעשה  בשביל  כונתם  תכלית  היה  לא  ישראל  אבל  השי"ת, 
להם ישועה, אלא בעבור כבוד שמו יתברך שנעשה נס ופלא, טוב 
לישראל ורע למצריים בפעם אחת, שנתגדל ונתקדש שמו הגדול 
ב"ה בכל העולם. וזה שאמר המדרש, אז ישיר משה ובני ישראל את 
השירה הזאת, לה', היינו הנוגע לה', ר"ל בשביל הנוגע אליו יתברך, 
ויאמרו לאמור, שהיה ב' הפכים חד סוס ורכבו, וחד עזי וזמרת, לא 
ישראל אמרו שירה  דייקא אבל  להקב"ה  היה אדם שאמר שירה 
וגדלתו,  הקב"ה דייקא שעיקר שירתם היתה לפני ה',לכבודו  לפני 
פיה פתחה בחכמה שכנסת ישראל היא היתה רונה שפתחה  וזהו 
נכונה  ואמונה  דעה  לפרסם  חכמה,  בעינן  פיה  להיות  והתחילה 

התלויה בחכמה.

המלך  אלקי  ארוממך  ג'(  דף  השנה  )לראש  סופר  חתם  בדרשות 
לעולם  שמך  ואהללה  אברכך  יום  בכל  ועד  לעולם  שמך  ואברכה 
עי״ז  באמת,  השי״ת  לפני  ומשורר  שמרומם  ע"י  כי  יתפרש  ועד, 
ארוממך  ע״י  וזהו  שמך,  הנקראת  לשכינה  ובריכה  צינור  ממשיך 
ואברכה שמך לעולם ועד, יפתח צינור ובריכ״ה עולמית ועי״ז  עי״ז 
עד  יום,  יום  מדי  ובריכה  צינור  לפתוח  מזה  גדולה  למדרגה  יזכה 
שלבסוף יגרום  גמר זיווג העליון שהוא תכלית הנרצה, והיינו בכל 
יום אברככה, ועי״ז ואהללה שמך לעולם שהוא לשון זיווג והילול״א 

כידוע לי״ח.

עוד כתב החתם סופר )בדרשות לפסח דף רסח( שיר השירים אשר 
לשלמה, יראה דר״ל טעם על איזה נס נתיסד השיר הזה, כמו שאנו 
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אומרים שירת הים, על נס הים ושירת הבאר על הבאר וכו׳, אמנם 
איזה שם יתואר השיר הזה, ואמר שיר השירים, ששיר זה נתיסד 
שאנו משוררים להקב״ה על השירים שזכינו לגדולה הזאת שבחר 
בנו ה׳ וזכינו לשורר לפניו, על השיר בעצמו אנו משוררים, שזכינו 

לרב טוב הזה, וזה שיר השירים.

ובזה יש לקשר מעשה, שכ"ק מרן אדמו"ר זצ"ל כשרקדו תנו 
שבח בליל ש"ק אחר שלחנו הטהור, הפסיק לאברך אחד ושאלו 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  שיאמר  מה  לשמוע  ושתיק  מרקד,  אתה  למה 
יכול לרקד  זצ"ל, ואמר לכך אתה מרקד ולזמר, בשביל זה שאתה 

ולזמר בשביל זה לבד אתה צריך לשבח לה'.

על  שפחה  שראתה  הטבע,  לדרך  חוץ  נס  נעשה  זה  שבת  גם 
הים יותר מהנביאים )מכילתא בפרשתינו(, צריך לשורר, ע"כ נקרא שבת 

זו שבת שירה.

לפרשת יתרו

מתן תורה
יין, זה סיני, ולמדני משה  אל בית היין למרתף גדול של  הביאני 

תורה שנדרשת מ״ט פנים ודג״לו עלי אהבה, )מדרש רבה פ"ב(.

במ״ש  לומר  אפשר  וז"ל,  החיד"א(  )מהג'  דוד  פני  בספר  כתב 
אלו  בש״ס  שם  מ״ש  גבי  יג(,  )דף  דערובין  פ״ק  בחידושיו  הריטב״א 
ואלו דברי אלהים חיים והלכה כבית הלל, ואינו מובן איך יתכן לומר 
וכבר  חיים,  אלהים  דברי  ואלו  אלו  ונגדיות  חלוקות  סברות  שתי  על 
חתרו המפרשים להשיב ולא יכולו כי אם בדוחקים. אמנם רבני צרפת 
השיבו דודאי הדברים כפשוטן, וה' הראה אל משה פנים מ״ט טהור 
והראהו מ״ט שאינו טהור, ועל זה טען משה רבינו ע"ה הלכה כדברי 
מי וא״ל הלכה מסורה ביד חכמי הדור עכ״ד. וז"ש הביאני אל בית היין 
לסיני ודג״לו, שיש מ״ט פנים כמנין ודג״לו, עלי אהבה, כי עתה יאהבני 

אישי שההלכה מסורה ביד חכמי הדור מאהבתו וחמלתו.

רוצים  היו  דהמלאכים  ומשוג״רת  שוגר״ת  בהקדמה  יראה  ועוד 
ליקח התורה משום דינא דבר מצרא, ותו אתו עלה מטעם עני המהפך 
בחררה ונטלה אחר נקרא רשע )ב"מ דף קח(. והנה לטענה ראשונה כתבו 
)ש"מ( )על מס' ב"מ דף קח:(  אסיפת זקנים  ז״ל דאינה טענה שכתוב בס׳ 
דבבן לא שייך מילתא דבר מצרא, וישראל נקראו בנים למקום. וטענה 
ב׳ דהו״ל עני המהפך, הרי כתבו מהרש״ל סי׳ ל״ו ומהר״ם אלשיך סי׳ 
ס״ז, דאם בעל החררה מעצמו נתן לשני יכול השני לקבל, ואין לראשון 
היו  השבטים  דדגלי  נודע  והנה  דבריםב.  ואין  אומר  אין  טענה  שום 
דין  לנו  שיש  נתפרסם  ומזה  מעלה,  של  דוגמא  מעין  כביכול  רומזים 

ב. אולי לכך מברכין נותן התורה בלשון מתנה, וכמו שמזמרים בשמחת תורה, בפיוט שישו ושמחו, אשריכם ישראל, אשר בחר בכם קל, והנחילכם התורה ממדבר )מסיני( 
מתנה. לכך נתן לישראל התורה ולא למלאכים משום שהיתה מתנה, כנ"ל.

ג. ראה בספר פני דוד פר' תרומה אות ב', ובספרו ראש דוד פר' יתרו ד"ה אתאן, גם בספרו צוארי שלל על הפטרת פר' קדושים ד"ה ומורינו.
ד. וכ"כ בשל״ה הק' מס' שבועות פרק תורה אור אות ב' בהג"ה. וראה בהקדמה לספר מדרש תדשא, מביא בשם ילקוט חדש ערך תורה, סי' ק"מ, קמ"ה, קנ"ז, שיש ששים 

רבוא פירושים לכל פסוק ופסוק. וראה פי' ברית עולם מהג' החיד״א על ספר חסידים סי' תתקפ"ה, ועי' ספר תפארת שלמה  עה"ת דרוש לר"ה ד"ה ובזה אבא.

בנים, ואנו משתמשים בשרביטו של מלך דהוא אבינו, כמ״ש בספר 
אל בית היין  הביאני הקב״ה בחסדו  הקטן ראש דוד פ׳ במדבר. וז"ש 
זה סיני, וכיון שהוא מעצמו הביאני אין שום טענה למה״ש מדין עני 
המהפך, כי בעל התורה משכני מעצמו והביאני אל בית היין. וכי תימא 
אכתי איכא משום דינא דבר מצרא, לז״א ודגלו עלי אהבה אנחנו יש 
לנו דין בנים, משו"ה ציונו בדגלים באהבתו ובחמלתו, ולגבי בן ליכא 

דינא דבר מצרא.

ואם תסתכל בעיניך תראינה כי ר״ת ה'ביאני א'ל ב'ית ה'יין הוא 
בר״ת  בא  כי  ויתכן  גדול,  ברמז  אהבה  מראה  שהתורה  רמז  אהבה, 
שכל  מטראני,  מהר״י  הגדול  הרב  מ״ש  תרמוז  בו  תלין,  וס״ת  אהבה 
העה״ז אנו עם ה' כדין ארוסין, ובית המקדש היה בחצר דידה. ולעת״ל 
ובית המקדש ב"ב חצר דידיה, כמש״ה  ירושלים  והיתה  נשואין  יהיו 
יוצר  ידי  מעשה  ובהמ״ק  חפץ,  לאבני  גבולך  וכל  וכו'  כדכד  ושמתי 
כביכול, על כן בא דברו הביאני אל בית היין שהוא מעמד ה״ס ואז הוא 
אהבה לבד כמשפט לאוהבי חתן וכלה. ובסוף יהיו נשואין ועל כן בא 

בס״ת תלין כי זה יהיה בסוף כמדובר.

כתבו  בתורה,  לזכות  רוצים  שהיו  המלאכים  טענת  וכלפי 
המפרשים דודאי המלאכים חפצם לזכות בתורה בחלק הסוד כי חלק 
שייכי  ישראל  כי  טענה,  טענתם  אין  ומשו״ה  בהו.  שייך  לא  הפשט 
ליה טיבותא בלוקח טפי  ודינא הוא דאם המוכר אית  ובסוד,  בפשט 
מהמצרן, תנתק ותמוש טענה דב׳׳מ. והנה היין הוא רומז לסוד התורה 
יינא דמנטר', והפשט הוא בית היין שהיין גנוז בתוכו, וז"ש הביאני אל 
בית היין דהיינו הפשט. ועי״ז ודגלו עלי אהבה לאפוקי מה״ש דלא זכו 

כי לא שייכי אל בית היין בפשטי התורהג.

ולא  עמו,  וה'  לשכינה,  מרכבה  נעשה  הענוה  דע״י  נודע  וכבר 
יבא לידי חטא, ומאיר עיניו ומכוין לאמיתה של תורה, כמו שביארנו 
בעניותנו בכמה דוכתי, וז"ש הביאני אל בית היין מרתף גדול זה סיני, 
ידי משה רבינו  והיינו סיני שהוא שפל, על  כמ״ש ריש במדבר רבה, 
ע״ה עניו, וז"ש הביאני המלך חדריו בעומקא דדינא ועמק הלכה, וזה 
שנסתכלתי אל בית היין זה סיני, ומשם למדתי הענוה והביאני לכוין 

האמת, ודגלו עלי אהבה שמצילני מן החטא ואכוין אל האמת.

היינו לפרש כל  פנים לתורה  ע׳  כהן פירש דמ״ש  והרב מהר״ח 
הפרשה, אך לפרש פסוק כלו או מקצתו או ר״ת וס״ת וכיוצא אין קץד. 
וז"ש הביאני אל בית היין, יי"ן גימט׳ ע׳ דהיינו ע׳ פנים לתורה, ודגלו, 
ודילוגו כמשז״ל, דהיינו קצת פסוק או ר"ת שמדלג ומצרף אות מכל 

תיבה, עלי אהבה, דורש ורומז מאהבת התורה דכלא בה.

ורמז ר״ת ו'דגלו ע'לי א'הבה גימט׳ ע"ז, שהתורה נקראת עז, ולא 
ולא תימא  ויכולים לקבלה,  ניתנה אלא לישראל שהם עז שבאומות 
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שהיא לגריעותא, אלא הוא אהבה, שהוא בחסדיו נתן בנו כח ויכולת 
לקבל התורה הקדושה אש דת.

ז"ל  מאמרם  להבין  נבא  הקדמו׳  קצת  לפי  לעיל  האמור  ומן 
כל  את  הקב״ה  מדד  ארשב״י  פי"ג(,  רבא  ויקרא  )ועיין  חבקוק  בילקוט 
האומות, ולא מצא אומה שהיתה ראויה לקבל התורה אלא ישראל, 
מדד הקב״ה את כל הדורות, ולא מצא דור שיהיה ראוי לקבל התורה 
שראוי  הר  מצא  ולא  ההרים,  כל  את  הקב״ה  מדד  המדבר,  דור  אלא 
שתשרה עליו שכינה אלא הר המוריה, מדד הקב״ה את כל העיירות, 
מדד  ירושלם,  אלא  בה  המקדש  בית  שיבנה  שראויה  עיר  מצא  ולא 
הקב״ה את כל ההרים, ולא מצא הר שתנתן עליו תורה אלא הר סיני, 
לישראל  לינתן  שראויה  ארץ  מצא  ולא  הארצות,  בכל  הקב״ה  מדד 

אלא ארץ ישראל עכ״ל, וכל חלוקות אלו צריכות ביאור.

לא מצא אומה ראויה לקבל התורה אלא  לפרש דמ״ש  ואפשר 
ישראל, הטעם כי התורה אש וצריך כח לקבלה, וישראל עז שבאומות 
כמ״ש בסמוך משמא דגמרא פ׳ אין צדין, והם דוקא יכולים לקבלה, 
ראויה  אומה  מצא  ולא  האומות  כל  דמדד  מ״ש  שפיר  אתי  והשתא 

לקבל התורה אלא ישראל.

ומ״ש מדד כל הדורות וכו' אלא דור המדבר, אפשר במ״ש רבינו 
האר״י זצ״ל שנשמת כל אותו הדור מהדעת מבחינת משה רבינו ע״ה, 
הם  ומשו״ה  דעה.  דור  נקרא  ולכן  המדבר.  דור  עליונה  בחינה  והוא 

ראוים לקבל התורה היא הדעת.

שתשרה  שראוי  הר  מצא  ולא  ההרים  כל  מדד  לחלוקת  ונבא 
עליו שכינה אלא הר המוריה, אפשר בהא דתנן פ״ג דע״ז אין לך כל 
הר וגבעה שלא עבדו שם ע״ז, והקשו התוס' משם הירושלמי, דאיך 
נבנה בית הבחירה על גבי הר, ותירצו ע״פ נביא. והרב מהר״א רוזאניס 
כביכול  השתיה  אבן  ברא  דכאשר  רז״ל  שאמרו  תירץ  האחרון,  ז״ל 
התפלל עליה יה"ר שיכבשו רחמי וכו', ואמרו בזהר הקדוש דכל מקום 
ששרתה קדושה אין רשות לסט״א לבא שם, וא״כ כיון דבעת בריאת 
העולם כ״י התפלל על אבן שתיה היא קדושת עולם ואין סט״א יכולה 
והיינו  דוכתי,  בכמה  הנזכר  הרב  משם  בעניותינו  וכמ״ש  שם,  לבא 
שראוי  הר  מצא  ולא  ההרים  כל  הקב״ה  דמדד  במאמרין  דקאמר 
שתשרה שכינה אלא הר המוריה, כי כל ההרים אשר במעד״ר יעד״רון 
ועבדו בהם ע״ז ונפסלו לגבוה, וכמ״ש במגילה )( דאמר הקב״ה לתבור 
וכרמל דהם בעלי מומין וכו', אבל הר המוריה אין רשות לסט״א שם 

וכדבר האמור.

וכו', אפשר  וכו׳ אלא ירושלים  מדד כל העיירות  חלוקת  ולהבין 
גבור"ה של"ם, שממותק׳  גימטרי׳  יר״ו  ירושלים  כי שם הקדוש של 
גימט׳  ירא״ה  קראה  חסד  שהוא  אע״ה  אברהם  ולכן  לזיווג,  וראויה 
גבור׳, ובבחינתו שהוא חסד ממתק׳, וז"ש ה׳ יראה, ה׳ רחמים למתק, 
יראה גבורה. ושם בן נח קראה של״ם להמשיך לה מש״ע נהורין. וא״כ 

ה. דברי הרה״ק מבארדיטשוב זצ״ל הובאו גם בספה״ק שפתי צדיקים ]להרה״ק מוה״ר פנחס זצ״ל מדינאוויץ[ )פ' בראשית ד״ה ויהי ערב(, יעו״ש. ובספר בך יברך ישראל ]מהרה״צ 
מוה״ר לוי יצחק ז״ל, נכד להרה״ק מרוזין[ )לט״ו בשבט( הביא דבר זה בשם הרה״ק מוה״ר יעקב שמשון משפיטיווקא זצ״ל, יעו״ש.

ו. כ"כ השל״ה הק' פר' משפטים תורה אור ג'.

זאת העיר ראוי׳ לבנין בית המקדש שהוא ליחד קבה״ו, וז״ש מדד כל 
הערים ולא מצא עיר שראויה לבנות בה בית המקדש אלא ירושלם. 

והרי הוא כמבוא״ר מ״ש מדד כל ההרים ולא מצא שתנתן עליו 
תתקיים  ובזה  עניו,  להיות  הוא  התורה  עיקר  כי  סיני,  הר  אלא  תורה 
התורה ויכוין אל האמת וזה כל פרי התורה להבינה על בורייה על דבר 
במי  אלא  תתקיים  לא  שהתורה  וגם  בענוה,  אלא  יכון  לא  וזה  אמת, 
וכמ״ש  כצואה  הם  דהעונות  המוסר  חכמי  כתבו  וכבר  טהור,  שהוא 
שאסור  וכשם  הסט״א,  צואה  מלא  הוא  והחוטא  ציון  בנות  צואת 
ללמוד במקום שיש צואה כך החוטא אסור ללמוד, וזהו אצלי ההדיוט 
לו ענוה כאלו הקריב  ומי שיש  וכו' למדו היטב.  רמז הפ׳ רחצו הזכו 
כל הקרבנות, ומתכפרין חטאתיו, ויכול ללמוד, והכל הקדמות מרז״ל 
והמפר׳ כידוע. ונמצא כי ללמוד תורה צריך להיות עניו מכל הטעמים 
בס"ד.  בקונטריסנו  בעניותינו  כתבנו  מהמה  ויותר  באמת,  הנאמרים 
ומעתה נתבאר באר הטב מ״ש מדד כל ההרים ולא מצא אלא הר סיני 
שראוי שנתן תורה עליו, כי ידוע שהענוה נלמד מסיני. וכן סיני )עה"כ( 
כל  הקב״ה  שהניח  הענוה,  תורה  לומדי  ילמדו  ומשם  ענוה  גימטריא 

ההרים והשרה שכינתו על הר סיני שהוא שפל.

מצא  ולא  הארצות  כל  את  הקב״ה  מדד  מ״ש  לסיפא,  אתאן 
ארץ שראויה לינתן לישראל אלא ארץ ישראל, כי כל הארצות חלקם 
הקב"ה לשרי א״ה. וארץ ישראל נתעלית בחלקו ית׳. ולכן בני אל חי, 
חלקו  שהיא  בארץ,  להיות  ראוי׳  חלקו  והם  קה,  לו  בחר  אשר  העם 
יתברך. וגם דארץ ישראל היא בחינת מלכות, ובאי הארץ היו בבחינה 
העליונה זו דמלכותא קדיש׳, כמ״ש רבינו האר״י זצ״ל, והשתא א״ש 

מאי דקאמר דלא מצא ארץ ראויה להנתן לישראל כארץ ישראל.

לחמשה עשר בשבט
האשה אשר נתת עמדי היא נתנה מן העץ ואוכל, א"ר אבא בר כהנא, 
ואכלתי אין כתיב כאן, אלא ואוכל, אכלתי ואוכל ]פי', שיאכל עוד[ )בר"ר 

יט, כב(.

ובספה״ק קדושת לוי )פ' נח ד"ה א"י קח לך( כתב בביאור המדרש 
הנ״ל, כי בכל אכילה שאדם מישראל אוכל, הוא מתקן בזה מה שפגם 
אדם הראשון באכילת עץ הדעת, שאמר לו הקב״ה )בראשית ב, יז( ומעץ 
הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, והתיקון נעשה על ידי מצות שישראל 
בני  אשר  מצוה  בשאר  והן  האכילה,  על  בברכה  הן  באכילה,  עושים 
ישראל עושים עם המאכל קודם האכילה. ובזה מבואר דברי המדרש, 
אכלתי ואוכל עוד, והכונה, כי אף שאדם הראשון פגם באכילתו, עכ״ז 
הראשוןה,  אדם  פגם  בזה  יתוקן  כהוגן,  אכילה  אוכלים  שאנחנו  כיון 

עכדה״ק.

היוצא לנו מכל זה, כי חטא אדם הראשון היה במה שאכל שלא 
וכנכון  כראוי  אוכלים  שאנו  ידי  ועל  אכילתוו,  על  בירך  ושלא  כהוגן 
הראשון.  אדם  חטא  בזה  מתקנים  וברכותיה,  בהלכותיה  ומדקדקים 
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עשר  בחמשה  פירות  לאכול  שנוהגים  הטעם  מובן  שפיר  זה  ולפי 
אוכלים  שאנו  ובמה  הפירות,  צמיחת  התחלת  זמן  היא  שאז  בשבט, 
אדם  חטא  בזה  יתוקן  וכנכון,  כראוי  בכוונה  עליה  ומברכים  פירות 

הראשון שאכל מפרי עץ הדעת שלא כהוגןז.

ובלכתנו בדרך זה נראה ליתן טעם למה שנהגו אבותינו ורבותינו 
הק' לאכול אתרוג ביום זה, עפ״י דברי המדרש )תנחומא אמור כב( על הא 
דכתיב )ויקרא כג, מ( ולקחתם לכם ביום הראשון, וכי ראשון הוא הלא 

ט״ו הוא, אלא מאי ראשון, ראשון לחשבון עונות.

דהנה  המדרש,  בביאור  כתב  י"ד(  אות  אמור  )פ'  אריה  לב  ובספר 
ח( עץ שאכל אדם הראשון אתרוג היה, שטעם  טו,  )בר"ר  רז״ל  אמרו 
עצו ופריו שוהח. וכתבו המפורשיםט שלקיחת אתרוג שאנו לוקחים 
וזהו  הוא תיקון על חטא אתרוג שאכל אדם הראשון.  בחג הסוכות, 
שאמר המדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון, בה״א הידוע, והקשה וכי 
ראשון הוא והלא ט״ו הוא לימים, ואיך אתה אומר ולקחתם לכם ביום 

הראשון, בה״א, וא״כ ולקחתם לכם ביום ראשון הול״ל.

על  רק  הימים,  על  קאי  לא  הראשון  דתיבת  היא,  הכונה  אולם 
אדם  שעשה  הראשון  עון  היה  שזה  הדר,  עץ  פרי  להלן,  דכתיב  מה 
הדר,  עץ  פרי  הראשון   - ביום  לכם  ולקחתם  פירושו,  והכי  הראשון, 
ראשון,  חטא  הוא  אתרוג  אכילת  של  שהחטא  ור״ל  אתרוג,  שהוא 
ומה שאנו לוקחים היום בט״ו בחודש הוא תיקון על החטא הראשון, 
שהוא ראשון לחשבון עונות. ולכך אמר ביום הראשון בה״א הידוע, כי 
ידוע לכל כי חטא הראשון שחטא בו אדם הראשון היה בפרי עץ הדר, 
שהוא אתרוג, וזה פרי עץ הדר, שהוא אתרוג, שאנו לוקחים היום בט״ו 

בחודש, הוא תיקון על חטא הראשון ובאמת הוא ט״ו לימיםי, עכ״ד.

ז. וראה בספר זכר דוד ]להג״ר דוד זכות ממודינא זצ״ל[ )מאמר ג' פרק צ״ז ד״ה ומעשה( שכתב בדרוש על ר״ה לאילנות, וז״ל: ומורי ז״ל ]הוא הגאון מוה״ר ישמעאל הכהן ממודינא זצ״ל 
בעמח״ס זרע אמת ועוד[ היה אומר לכוין באכילת פירותיהן לתיקון חטא אדם הראשון אשר חטא בפירות האילן, כי אף כי כל ימי שנה כל כוונתינו לתיקון זה, מכל מקום חביבה 

מצוה בשעתה, זה היום תחלה וראש לפירות האילן, יעו״ש.
ח. יש להעיר מהמדרש ב״ר )טו, ז( שבגן עדן לא שינתה האדמה, רק הוציא כל הפירות עץ ופריו שוה, מובא בספר אמרי נועם פר' בראשית אות ג', וחוה לא ידעה מזה ע"כ 
חשבה בשעת שאכלה העץ שמסתם הפרי יותר עדיף ע"כ רצתה לאכול הפרי וחשבה כן משום שהאדמה של שאר מקומות לא היה עץ ופריו שוה, וזה היה הגרם לחטא 

שלה, ע"כ נענשה גם האדמה אז.
ט. כן כתבו רבינו בחיי, ובספר פענח רזא השלם על הפסוק )ויקרא כג, מ( ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, עיי״ש.

י. וקרוב לזה כתוב בספר משנת רבי אליעזר )פ' אמור, בסופו(. ובספר אוהב שלום )פ' אמור( הבאתיו בשם הרה״ק מהר״ש מקאמינקא זי״ע, וז״ל: ולקחתם לכם ביום הראשון, 
במדרש וכי ראשון הוא הלא ט״ו הוא, אלא מאי ראשון, ראשון לחשבון עוונות. וצריך ביאור, מדוע רמזה כאן התוה״ק דיום זה הוא ראשון לחשבון עוונות. ותו צריך לדקדק, 
למה ציוה השי״ת לקחת מין אתרוג דוקא. אכן יובן עפ״י דברי המדרש )בר״ר טו, ח( דעץ שאכל אדם הראשון אתרוג היה, נמצא דחטא הראשון שהיה בעולם נעשה ע״י 
אתרוג, ומובן מזה דענין לקיחת האתרוג הוא תיקון לחטא זה. ולפי״ז עולים דברי המדרש שפיר, דהיה קשה לו מדוע ציוה הקב״ה לקחת אתרוג דוקא, וע״ז בא כמתרץ, 
דיום זה הוא ראשון לחשבון עוונות, ע״כ ציוה הקב״ה שניקח פרי זה כדי לתקן את החטא הראשון, עכדה״ק. ובספר שו״ת בית אפרים )בהקדמה ד״ה ועוד מעלה( הביא דברי הלב 
אריה הנ״ל, וכתב שבזה מתיישב מה שאמר הכתוב ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות תמרים וגוי, וחשיב האתרוג תחילה, כדי להסמיכו אל תיבות הראשון, 

שג״כ מרמז על האתרוג, עכ״ד. וראה בספר דברי יחזקאל ]קלאסנא[ )פי אמור ד״ה ביום( מה שכתב בזה.
יא. וע״ע בעניני חמשה עשר בשבט בגליון אלף המגן פר׳ יתרו תשס"ח, תשע״ב, ובפר' בשלח תשע״ג.

היא  הראשון  אדם  שאמר  הנ״ל,  המדרש  דברי  לפרש  יש  ובזה 
נתנה לי מן העץ ואוכל, ודרשו אכלתי ואוכל עוד. ולכאורה קשה על 
יש לומר שכוונתו היה,  כן כלפי שמיא. אמנם בהנ״ל  החוצפה לומר 
עץ  חטא  על  תיקון  יהי'  ועי״ז  בשבט,  עשר  בחמשה  אתרוג  שיאכל 
הדעת. ואמר כן בדרך ארץ, הן אמת שנכשלתי ואכלתי מעץ הדעת, 
אבל ואוכל עוד, דהיינו מרקחת של אתרוג בחמשה עשר בשבט, ועי״ז 

אתקן הכל.

ומעתה מובן שפיר מנהגינו, שאוכלים אתרוג ביום חמשה עשר 
בשבט, כי על ידי שאנו אוכלים אתרוג, שחטא בו אדם הראשון, אנו 
מתקנים בזה חטאו באותו דבר גופא שחטא בו, ואנו מפילים תחנה 

שעי״ז יתוקן פגמו.

ועפי״ז יש להעמיס כוונה במה שאנו נוהגים לזמר ביום זה )תהלים 
וגו',  וכל ארזים  פרי  עץ  וגו'  מן השמים  ד'  קמ"ח( הללוי-ה הללו את 
דבפשטות הכוונה על כל פרי העץ, שאנו מתפללים שהאילנות יוציאו 
פירות טובים, אמנם לדרכינו י״ל שאנו מבקשים כאן בקשה מיוחדת 
חכמז״ל  דרשו  דהנה  באתרוג,  שחטא  הראשון  אדם  פגם  שיתוקן 
]פירש"י,  שוה  ופריו  עצו  שטעם  עץ  הדר,  עץ  פרי  לה.(  )סוכה  בגמרא 
שהעץ כפרי, בטעם שוה[, הוי אומר זה אתרוג. וא״כ כשאנו אומרים "עץ 
פרי", כוונתינו על האתרוג שטעם עצו ופריו שוה, שיתוקן בזה חטא 

אדם הראשוןיא.

חמשה עשר בשבט נקרא יו"ט של אדה"ר שראה שהיום נתגדל 
קצת והפירות חנטו עשה יו"ט.

i  התודה והברכה לאלו שהשתתפו בהוצאת הגליוןהתודה והברכה לאלו שהשתתפו בהוצאת הגליון i

ישלם לו ה' כפעלו ומשכירתו תהיה שלימה מאת השי"ת

הגליון הזה נתנדב ע"י  ידידינוידידינו

הרבהרב ר' שמואל לייב זיידמאן הי"והי"ו

לרגל השמחה במעונו להולדת הנכד אצל חתנולרגל השמחה במעונו להולדת הנכד אצל חתנו

ר' מענדל הלוי וויינפעלדר' מענדל הלוי וויינפעלד הי"ו הי"ו

יה"ר שזכות התורה יגן עליו באלף המג"ן להתברך בכל טוב סלה

הגליון הזה נתנדב ע"י  ידידינוידידינו

הרבהרב ר' יצחק יוסף הלוי וויינפעלד הי"והי"ו

לרגל השמחה במעונו להולדת הנכד אצל בנולרגל השמחה במעונו להולדת הנכד אצל בנו

ר' מענדל הלוי וויינפעלדר' מענדל הלוי וויינפעלד הי"ו הי"ו

יה"ר שזכות התורה יגן עליו באלף המג"ן להתברך בכל טוב סלה


