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ח  פרשת " לַׁ שַׁ ומעבר לשלב "הגיבוש"   היציאה ממצרים שלבום סי ו הגאולהממשיכה בניסי " בְּ
בעוצמתו  הכרההמביאים לבניסים גלויים ומופתים גדולים ומסעי ה"טירונות " במדבר בליווי 

 התלונות  יחד עם הניגוד הבלתי נתפס של המרמורזאת ל הקב"ה שהמוחלטת  וועליונות
                                                                                                                 .של בני ישראל שביעות הרצון וחוסר 

באמצעות לה' דות להומשה לוהם מצטרפים אופוריה לבני ישראל הביאה את קריעת ים סוף 
     (  ...הכוכב הבאהגמר של שהשבוע היה  ) ולא בגלל  בת שירהעל כן שבת זו קרויה שה ושיר

                           .הנאמרת על ידינו מידי יום כל השנשמוכרת בשם "שירת הים " שירה זו 
 גדולי ישראלושלמה  ,דויד ,משהעסקו בה  ,יש מקום מיוחד ונעלה ביהדותבכלל לשירה 

 .רבים וגדוליםעוד גבירול ,אבן עזרא , הרב קוק ו, ר' שלמה אבן ר' יהודה הלוילאורך הדורות 
  תפילה ובפיוט.לשירה מקום נכבד בעבודת בית המקדש ב

עו"ד אלישי בן . בשבח השירה שמקורה במקום עליון קדוש וטהורחז"ל התבטאו וכתבו רבות 
כך למשל נאמר בתלמוד שכל  אודות מעמדה של השירה ביהדותוהביא מקורות יצחק כתב 

חז"ל אומרים שדויד בעולם הזה, זוכה ואומרה לעולם הבא )סנהדרין צא ע"ב(. האומר שירה 
           המלך היה יושב ולומד תורה עד חצות הלילה, ומחצות ואילך היה עסוק בשירות ותשבחות. 

ֵּגן   נַׁ ָהָיה ּכְּ ֵּגן וְּ נַׁ חּו־ִלי מְּ ָּתה קְּ עַׁ אין שכינה שורה אלא מתוך דבר שמחה של מצווה, שנאמר "וְּ
ִהי ּתְּ ֵּגן וַׁ ֲמנַׁ ָעָליו יַׁד־ה'" )שבת ל ע"ב(. כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב  הַׁ

אומר: "וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים" )מגילה לב ע"א(. במסכת ערכין אנו מוצאים 
ָּת  דְּ ת ֲאֶשר לֹא־ָעבַׁ חַׁ התייחסות לשירה בבית המקדש, ודורש שם רב מתנה )ערכין יא ע"א(: " ּתַׁ

טּוב ֵלָבב )דב' כח:מז( ֶאת־ה' ֱאֹלֶהיָך ָחה ּובְּ ִׂשמְּ איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב? הוי  - בְּ
שירה המבקשת להוסיף קדושה ויש בכוחה לחתור תחת כיסא הכבוד  ."שירה ואומר: ז

ה כדי להשפיע על ולהשפיע, כשכוחה של השירה אינו מתמצה בהשפעה רק על העליונים, ויש ב
 האומר אותה

 
רבו הגאון  בהקדמתו לחיבורו "פאת השולחן", מעיד על ר' ישראל משקלוב, מתלמידי הגר"א 

 וזה לשונו: מווילנא שאמר בעת שסיים את פירושו לשיר השירים
הקדושה וכלולים בה, וידעם כולם לתכליתם  לתורתנואמר: כל החוכמות נצרכים  כה"

וחוכמת מוסיקה, ושיבחה הרבה. הוא היה  והזכירם: חכמת האלגברה, המשולשים וההנדסה,
 אומר אז כי רוב טעמי תורה וסודות שירי הלויים, וסודות תיקוני הזהר, אי אפשר לידע בלעדה 

ועל ידה יכולים בנ"א למות, בכלות  -שר ללמוד סודות התורה בלי חכמת המוזיקה אי אפ
נפשם בנעימותיה, ויכולים להחיות מתים בסודותיה הגנוזים בתורה. הוא אמר כמה ניגונים 

שהכל הכרחי   ...המקור של הניגונים הוא גם כן מהר סיני - מהר סיניה וכמה מידות הביא מש
 "להבנת התורה.

לא מחסיד או  ,ע"י הגר"א ותלמידו ונאמרעל השירה וסגולותיה ה מעמיק הזהפירוש ה
בלי קובע כי "אדמו"ר אלא מגדול המתנגדים לתנועת החסידות, הגר"א, כמו שמעיד תלמידו, 

 עומדת ביסוד העולם, היא זוהשירה  ".חוכמת המוסיקה אי אפשר ללמוד סודות התורה
שביכולתה להסיר את כל המסכים, היא זו היכולה לרומם את האדם ולהפיל את כל החומות, 

מפילה חומות". ומובא  -פותחות שערים. זימרה  -דמעות  " :כמו שדורש ר' נחמן מברסלב
משמו של האדמו"ר רבי ישראל טויב ממודז'יץ: "אומרים שהיכל הנגינה קרוב להיכל 

 ."התשובה עצמו התשובה. ואני אומר שהוא היכל
ש להם תופים ? מתי היה  ימאיפה שים על שירת הנ שואלעוסק ב"לוגיסטיקה " הוא רש"י 

  עונה וקובע  רש"י להם זמן לארגן כלי נגינה כאשר ידוע שיצאו בחיפזון והתארגנו בזמן קצר ?
 . מחה והודיההתארגנו מראש לשועל כן קב"ה בעלות אמונה מלאה ב שים צדיקותנמדובר בש
 

המקור הוא , של האילנותא לא שלנו אלחג , זהו את ט"ו בשבטבע"ה בשבוע הבא נציין 
א לעניין מצוות ייום ההחשיבותו של .  אבל סיבה לחגיגה  (א' א')שנה מסכת ראש המהמשנה 

. בפועל תרומות ומעשרות למצוות רבות התלויות בארץ,הקשורות לפירות האילן ובהקשר 
על לברך  באמצעות ברכות על הפירות השוניםלקב"ה שבח והודיה לתת לברך מטרת החג היא 

בכדי להבין  ניסי יציאת מצרים אין צורך ב ( ...)ובתקווה גם להתברך על הדרך הטבעי והקים
יצרו "סדר" טו בשבט הם אלו שחכמי צפת . שכל יום טבעי הוא למעשה נס שיש לברך עליו

 ובכלל כל חג הוא סיבה למסיבההכולל ארוחת פירות הארץ תוך כדי ברכות וכוונות טובות 
 .ומבורך

                                                        . וט"ו בשבט שמח םשבת שלו
 שלר איתן                                                                                                                             

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל
 


