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        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלזכרון עולם ולזכרון עולם ולזכרון עולם ולזכרון עולם ו
            ל"זיהודה אריה אלתר יהודה אריה אלתר יהודה אריה אלתר יהודה אריה אלתר ' ' ' ' ררררח ח ח ח """"אבי מורי הרהאבי מורי הרהאבי מורי הרהאבי מורי הרה

        מבוני הספרות והעתונות החרדית בארץ ישראלמבוני הספרות והעתונות החרדית בארץ ישראלמבוני הספרות והעתונות החרדית בארץ ישראלמבוני הספרות והעתונות החרדית בארץ ישראל
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        הקדמת המלקטהקדמת המלקטהקדמת המלקטהקדמת המלקט

, על אשר החייני וקיימני והגיעני לכל זה, הבכל לבב בסוד ישרים ועד'  האודהאודהאודהאודה
זיכני ברוב רחמיו , שללא הכנה מרובה וללא שחישבתי מקדם לעסוק בענין זה

בטעם , ללקט כדרכי מקורות ופירושים היותר קרובים אל דרך הפשט והאמת
, ואת הרמז ממנו אלינו ישראל קדושים', פרק שירה'אמירת כל פסוק ופסוק ב

 בכֹח המלאך העומד מעליו בשמי מרום מעת בריאת -מאת הנברא האומרו 
. א"כדאיתא במדרשים ובדברי רבותינו הראשונים כמלאכים זיע, העולם

אשר הובאו בלשונם בספרים החשובים שנתחברו ומהמפרשים מספרי ליקטתי 
ומקום הנחתי ', פרק שירה' 'וס' הכל ישבחוך' 'ובעיקר ס, בשנים האחרונות

, רוכה ובדרך מוסר בהרחבה ובדרך מחקר בעמוקהלהם שאת הכתוב בדרך א
הן בהפירושים והן במבוא , ואף ציינתי לעיין בספרים אלו, בכוונה לא הבאתי

  . מה שאספו בעין יפה מקדמונים ובני דורנו, וההקדמה על כל ענין פרק שירה

ראיתי לנכון לציין למובא ', פרק שירה' על ידי מי ובאיזה זמן נתחבר ובעניןובעניןובעניןובענין
בזמן רב שהיה , מה שכתב קראי אחד, 'אוצר מדרשים'ב' לפרק שירה'במבוא 

יחסו אז אפשר להבין לאיזה זמן ולמי ו,  לספר תהליםבפירוש, ל"סעדיה גאון ז
.  לדוד המלך שכתב את ספר תהליםשהוא לא ייחסו ומובן שם, פרק שירהאת 

 מה כמו אמרם חמור, ...הזדים בני בי רב עשו ל"בזה) עפרא לפומיה(שכתב 
  ).  ולא חמור אומר, ''''מה הוא אומרמה הוא אומרמה הוא אומרמה הוא אומר ' ' ' 'ולפניו היה לשון. (הגדולה' הוא אומר לך ה

שאין חיבור קצר וממצה לבאר את ,  אחר שראיתי קצת מבוכה בדברואולם
אמרתי אלקוט בשושנים , מקור וטעם אמירת כל אחד ואחד מבעלי השיר

לראות כאשר נפלאתי , ולאשר אין בית המדרש בלא חידוש. ציצים ופרחים
כן זכיתי למצוא , סייעתא דשמיא לכתוב את הדברים בסדר נכון ובשפה ברורה

 מאן מלכי רבנן גדולים -בעצמי דברי חפץ הראויים לעלות על שולחן מלכים 
  . באמירת פרק שירה לטובהםיזכרנו, יהשרויים ושווים בלבעם הקטנים 

ום שבת קודש ורק כאשר עלה בלבי בי', פרק שירה'שלא הייתי מאומרי אודה אודה אודה אודה 
 והרגשתי שזאת חובה -, ט להתחיל לאומרו"יום התשיעי לעומר שנה זו תשס

וחישבתי ימים שאם אתחיל לומר פרק שירה ארבעים , עלי כשליח לאחריני
ולגבי אחרים אין בודקין במקור (, יהיה הגמר בחג השבועות, יום כמנהג מעתה
, ת לאל בורא עולם ובימים אלו הבריאה מתחדשת ומרננ,)הסגולות הטובות

בשיקויי צמחי ' ואף גוף האדם מסוגל לו לקבל בימים אלו את אשר טבע ה
, על משקה מסויים) א,דף קי(ל במסכת שבת "כאשר אמרו חז, הרפואה

  כולהו שקייני ) שהיה בקי ברפואה(אמר שמואל ) ב,דף קמז(ובמסכת שבת להלן 
 בימים שבין פסח ה מועיליםכל המשקין לרפוא (מדיבחא ועד עצרתא מעלו

  ומצוה, מאז' לעסוק בפרק שירה'ים אהובים עמדה לי ואך זכות רע). לעצרת



 

 

  עסקתי בזה עוד,גוררת מצוה שכאשר החילותי וראיתי בספרים מעלת אמירתו
י יהיה "בור כזה הנצרך ובעזהומכוחם זכיתי לחי, עוד לסגולת הכלל והפרטו

וכאשר ראיתי . תי לחברושכלל לא עלה בדע, לתועלת לרבבות אלפי ישראל
במציאת רמזי מקורות ובכתיבת , צלך על יד ימינך' יתברך בבחינת ה' עזרת ה

אקוה שזכות זו תעמוד לי שיתפשט לקט זה כפירוש השוה לכל , וסדור הדברים
  .ועל ידי זה ישפע שפע רב בכל העולמות לרֹב ברכות, נפש ולכל זמן ולכל דרך

, הרחוקים בעירנו הקרובים וישכני,  ועדהבכל לבב בסוד ישרים'  הואודהואודהואודהואודה
ורה על פניהם ולשונם לשון ישראל ששכינה שובחורי  נערי גדולים עם קטנים

 אבי אבי רכב ישראל וגם אליוגם אליוגם אליוגם אליכן אידיש שעליה כאב בפיו  (אמיתיתהקודש 
לא בנין מעירית לא בנין מעירית לא בנין מעירית לא בנין מעירית ''''וכגון שאמר על ירושלים , ל"ופרשיו מרן הבית ישראל ז

ושמעתי שמועה שבבני ברק , ''''תלמוד תורה באידישתלמוד תורה באידישתלמוד תורה באידישתלמוד תורה באידישירושלים ובלבד שילמדו בירושלים ובלבד שילמדו בירושלים ובלבד שילמדו בירושלים ובלבד שילמדו ב
אם לומדים בעברית זה לא 'ושצעק על מישהו ', חיידר גור'לא הרשה לקרוא 

בבית מדם ת לושעמם בע, )ומיאנה להנחם נפשו על זה עד מותו', חיידר גור
טבת ' בלא רבם חגגתי בנתינת כמה עוגיות את יום הולדתי הששים בדהמדרש 

  . א" לי ולהם ולאבותיהם שליטשרים מתוך בריאות ונחתט עד מאה וע"תשס

שפתי רננות כנגד יללות ' פרק שירה'זאת כדי להביע בחיבורי זה על ואזכיר ואזכיר ואזכיר ואזכיר 
, ופחד לבבות בחדרי המדרגותהות אמאבות וחרדות , הצופרים ובכיות ילדים

. עם תפלות ובכיות בפה שכל טיל וטיל ימצא מנוחה נכונה במקום ציה ושממה
כמה עמל ומסירות נפש של אבות , א היודע ואני הקטן אצטרף לעדותהו' וה

יש בעירנו בכל הֵעדֹות זה , ואמהות לחינוך ילדיהם בדרך ישראל סבא כפשוטה
, )א"בנוסף לידידיי המייסדים בארץ לא זרועה שליט(, למעלה משלשים שנה

 עיירות בשאר' מוסדי דור ודור'ומעירנו היה דוגמא ויתד ופינה לקומם ולהקים 
וברור ועוד יוודע דבר אמת שאך זכות אבות . המתחדשות על טהרת הקודש

הם שעמדו לעירנו לשמוע , )את שהיו בעיר ואת שזכותן נשארה בעיר(ובנים 
נודה על . ולראות ולהתפלאות על ישועות מקיפות ומחבקות שראתה עירנו
  .ילדיהןהעבר ונתפלל על העתיד ולראות בבריאות והצלחת אבות ואמהות ו

ל "מלבד מה שכל דברי הם בלשון חז, הסכמות בכתב על חיבוריהסכמות בכתב על חיבוריהסכמות בכתב על חיבוריהסכמות בכתב על חיבוריובענין ובענין ובענין ובענין 
ה שזה "וב. כבר הודעתי שכל אחד ואחד הרי יכול לשאול אצל רבו, יםספרוה

  . חשובי הספרים והבאת דברים כראוילי ארבעים שנה שסומכים עלי בעריכת 

 העוסקים עי לכבוד ולמען אחי ור,ט"ו מנחם אב התשס"ביום טהכותב וחותם 
   ,ובפרט אם ביקשו סליחה מנפגע לפחות יום אחד, והמתברכים בפרק שירה

  ה" בן שרה עאברהם מרדכיאברהם מרדכיאברהם מרדכיאברהם מרדכי
   ל" זיהודה אריה אלתריהודה אריה אלתריהודה אריה אלתריהודה אריה אלתרח "בהרה

))))איילבירטאיילבירטאיילבירטאיילבירט((((אלברט אלברט אלברט אלברט 

        הקדמת המלקטהקדמת המלקטהקדמת המלקטהקדמת המלקט
 

        הקדמת המלקטהקדמת המלקטהקדמת המלקטהקדמת המלקט
 



 אברהם              פרק שירה                ברכת  
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        :::: גם זה בפה גם זה בפה גם זה בפה גם זה בפה ונהוג לומר ונהוג לומר ונהוג לומר ונהוג לומר----דברי תנאים לפתיחת פרק שירה דברי תנאים לפתיחת פרק שירה דברי תנאים לפתיחת פרק שירה דברי תנאים לפתיחת פרק שירה 

זֹוֶכה ִלְלמֹוד ּוְלַלֵּמד זֹוֶכה ִלְלמֹוד ּוְלַלֵּמד זֹוֶכה ִלְלמֹוד ּוְלַלֵּמד זֹוֶכה ִלְלמֹוד ּוְלַלֵּמד , , , , ַרִּבי ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזהַרִּבי ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזהַרִּבי ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזהַרִּבי ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר
ְוִנּצֹול ִמֵּיֶצר ָהָרע ּוִמֶּפַגע ְוִנּצֹול ִמֵּיֶצר ָהָרע ּוִמֶּפַגע ְוִנּצֹול ִמֵּיֶצר ָהָרע ּוִמֶּפַגע ְוִנּצֹול ִמֵּיֶצר ָהָרע ּוִמֶּפַגע , , , , ִלְּׁשמֹור ְוַלֲעשֹֹות ּוְלַקֵּים ְוַתְלמּודֹו ִמְתֵּקֵּים ְּבָידֹוִלְּׁשמֹור ְוַלֲעשֹֹות ּוְלַקֵּים ְוַתְלמּודֹו ִמְתֵּקֵּים ְּבָידֹוִלְּׁשמֹור ְוַלֲעשֹֹות ּוְלַקֵּים ְוַתְלמּודֹו ִמְתֵּקֵּים ְּבָידֹוִלְּׁשמֹור ְוַלֲעשֹֹות ּוְלַקֵּים ְוַתְלמּודֹו ִמְתֵּקֵּים ְּבָידֹו

        ,,,,ּוֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַחּוֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַחּוֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַחּוֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, , , , םםםםּוֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוִמִּדיָנה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹּוֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוִמִּדיָנה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹּוֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוִמִּדיָנה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹּוֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוִמִּדיָנה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹ, , , , ָרעָרעָרעָרע
        ::::          ּוַמֲאִריך ָיִמים ְוזֹוֶכה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָּבא          ּוַמֲאִריך ָיִמים ְוזֹוֶכה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָּבא          ּוַמֲאִריך ָיִמים ְוזֹוֶכה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָּבא          ּוַמֲאִריך ָיִמים ְוזֹוֶכה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

זֹוֶכה ְואֹוְמרֹו זֹוֶכה ְואֹוְמרֹו זֹוֶכה ְואֹוְמרֹו זֹוֶכה ְואֹוְמרֹו , , , , ָּכל ָהאֹוֵמר ִׁשיָרה זֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזהָּכל ָהאֹוֵמר ִׁשיָרה זֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזהָּכל ָהאֹוֵמר ִׁשיָרה זֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזהָּכל ָהאֹוֵמר ִׁשיָרה זֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, , , , ָאַמר ַרִּבי ֶאִליֶעֶזרָאַמר ַרִּבי ֶאִליֶעֶזרָאַמר ַרִּבי ֶאִליֶעֶזרָאַמר ַרִּבי ֶאִליֶעֶזר    ַּתְנָיאַּתְנָיאַּתְנָיאַּתְנָיא
        ָׁשר לֹא ֶנֱאַמר ֶאָּלאָׁשר לֹא ֶנֱאַמר ֶאָּלאָׁשר לֹא ֶנֱאַמר ֶאָּלאָׁשר לֹא ֶנֱאַמר ֶאָּלא, , , ,  ָיִׁשיר מֶֹׁשה ָיִׁשיר מֶֹׁשה ָיִׁשיר מֶֹׁשה ָיִׁשיר מֶֹׁשהָאזָאזָאזָאז) ) ) ) אאאא,,,,שמות טושמות טושמות טושמות טו((((ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר , , , , ָלעֹוָלם ַהָּבאָלעֹוָלם ַהָּבאָלעֹוָלם ַהָּבאָלעֹוָלם ַהָּבא

        ::::ֶלָעִתיד ָלבֹאֶלָעִתיד ָלבֹאֶלָעִתיד ָלבֹאֶלָעִתיד ָלבֹא) ) ) ) אֹותֹואֹותֹואֹותֹואֹותֹו((((ְמַלֵּמד ֶׁשָעִתיד לֹוַמר ְמַלֵּמד ֶׁשָעִתיד לֹוַמר ְמַלֵּמד ֶׁשָעִתיד לֹוַמר ְמַלֵּמד ֶׁשָעִתיד לֹוַמר , , , ,                 ָיִׁשיר                ָיִׁשיר                ָיִׁשיר                ָיִׁשיר

, , , , ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ֶזה ְּבָכל יֹוםָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ֶזה ְּבָכל יֹוםָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ֶזה ְּבָכל יֹוםָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ֶזה ְּבָכל יֹום, , , , ַרִּבי ֶאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמרַרִּבי ֶאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמרַרִּבי ֶאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמרַרִּבי ֶאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמר    ַּתְנָיאַּתְנָיאַּתְנָיאַּתְנָיא
, , , , ְוִנּצֹול ִמֶּפַגע ָרע ּוִמֵּיֶצר ָהָרעְוִנּצֹול ִמֶּפַגע ָרע ּוִמֵּיֶצר ָהָרעְוִנּצֹול ִמֶּפַגע ָרע ּוִמֵּיֶצר ָהָרעְוִנּצֹול ִמֶּפַגע ָרע ּוִמֵּיֶצר ָהָרע, , , , אאאאֵמִעיד ֲאִני ָעָליו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבֵמִעיד ֲאִני ָעָליו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבֵמִעיד ֲאִני ָעָליו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבֵמִעיד ֲאִני ָעָליו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּב

ְגמֹור ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ְגמֹור ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ְגמֹור ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ְגמֹור ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל . . . . ּוִמָּכל ִמיֵני ַמְׁשִחית ּוַמִּזיִקיןּוִמָּכל ִמיֵני ַמְׁשִחית ּוַמִּזיִקיןּוִמָּכל ִמיֵני ַמְׁשִחית ּוַמִּזיִקיןּוִמָּכל ִמיֵני ַמְׁשִחית ּוַמִּזיִקיןּוְמָשָֹטן ּוְמָשָֹטן ּוְמָשָֹטן ּוְמָשָֹטן , , , , ּוִמִּדין ָקֶׁשהּוִמִּדין ָקֶׁשהּוִמִּדין ָקֶׁשהּוִמִּדין ָקֶׁשה
. . . . ְוִלְׁשמֹור ַּדְלתֹות ֵהיָכִלי ְותֹוָרִתי ְוִלְׁשמֹור ִמְצֹוַתי ְוֻחָּקיְוִלְׁשמֹור ַּדְלתֹות ֵהיָכִלי ְותֹוָרִתי ְוִלְׁשמֹור ִמְצֹוַתי ְוֻחָּקיְוִלְׁשמֹור ַּדְלתֹות ֵהיָכִלי ְותֹוָרִתי ְוִלְׁשמֹור ִמְצֹוַתי ְוֻחָּקיְוִלְׁשמֹור ַּדְלתֹות ֵהיָכִלי ְותֹוָרִתי ְוִלְׁשמֹור ִמְצֹוַתי ְוֻחָּקי, , , , ַנְפְׁשָך ָלַדַעת ְדָרַכיַנְפְׁשָך ָלַדַעת ְדָרַכיַנְפְׁשָך ָלַדַעת ְדָרַכיַנְפְׁשָך ָלַדַעת ְדָרַכי

ְׁשמֹור ִּפיָך ּוְלׁשֹוְנָך ִמָּכל ְׁשמֹור ִּפיָך ּוְלׁשֹוְנָך ִמָּכל ְׁשמֹור ִּפיָך ּוְלׁשֹוְנָך ִמָּכל ְׁשמֹור ִּפיָך ּוְלׁשֹוְנָך ִמָּכל , , , , ָרִתי ִּבְלָבֶבָך ְוֶנֶגד ֵעיֶניָך ִּתְהֶיה ִיְרָאִתיָרִתי ִּבְלָבֶבָך ְוֶנֶגד ֵעיֶניָך ִּתְהֶיה ִיְרָאִתיָרִתי ִּבְלָבֶבָך ְוֶנֶגד ֵעיֶניָך ִּתְהֶיה ִיְרָאִתיָרִתי ִּבְלָבֶבָך ְוֶנֶגד ֵעיֶניָך ִּתְהֶיה ִיְרָאִתיְנצֹור ּתֹוְנצֹור ּתֹוְנצֹור ּתֹוְנצֹור ּתֹו
 ּוִביָנה  ּוִביָנה  ּוִביָנה  ּוִביָנה ַוֲאַלֶּמְדָך ֵשֶֹכלַוֲאַלֶּמְדָך ֵשֶֹכלַוֲאַלֶּמְדָך ֵשֶֹכלַוֲאַלֶּמְדָך ֵשֶֹכל, , , , קֹום ֶׁשֵּתֵלְךקֹום ֶׁשֵּתֵלְךקֹום ֶׁשֵּתֵלְךקֹום ֶׁשֵּתֵלְךַוֲאִני ֶאְהֶיה ִעְּמָך ְּבָכל ָמַוֲאִני ֶאְהֶיה ִעְּמָך ְּבָכל ָמַוֲאִני ֶאְהֶיה ִעְּמָך ְּבָכל ָמַוֲאִני ֶאְהֶיה ִעְּמָך ְּבָכל ָמ, , , , ַחְטא ְוַאְׁשָמהַחְטא ְוַאְׁשָמהַחְטא ְוַאְׁשָמהַחְטא ְוַאְׁשָמה

לֹא ְבָראֹו ִּכי לֹא ְבָראֹו ִּכי לֹא ְבָראֹו ִּכי לֹא ְבָראֹו ִּכי , , , , רּוך הּוארּוך הּוארּוך הּוארּוך הּואְוֱהֵוי יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּבְוֱהֵוי יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּבְוֱהֵוי יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּבְוֱהֵוי יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּב. . . . ִמָּכל ָּדָברִמָּכל ָּדָברִמָּכל ָּדָברִמָּכל ָּדָבר
         ּכֹל ַהְּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְבָראִתיו ּכֹל ַהְּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְבָראִתיו ּכֹל ַהְּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְבָראִתיו ּכֹל ַהְּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְבָראִתיו))))זזזז,,,,ישעיה מגישעיה מגישעיה מגישעיה מג((((ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר , , , , ִאם ִלְכבֹודֹוִאם ִלְכבֹודֹוִאם ִלְכבֹודֹוִאם ִלְכבֹודֹו

        ::::ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׁשיִתיוְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׁשיִתיוְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׁשיִתיוְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׁשיִתיו                                                                                                                                

ְׁשִּסֵּים ֵסֶפר ְׁשִּסֵּים ֵסֶפר ְׁשִּסֵּים ֵסֶפר ְׁשִּסֵּים ֵסֶפר ְּבָשָעה ְּבָשָעה ְּבָשָעה ְּבָשָעה , , , , ה ַעל ָּדוד ֶמֶלְך ִיְשָֹרֵאלה ַעל ָּדוד ֶמֶלְך ִיְשָֹרֵאלה ַעל ָּדוד ֶמֶלְך ִיְשָֹרֵאלה ַעל ָּדוד ֶמֶלְך ִיְשָֹרֵאלֲחָכֵמינֹו ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכֲחָכֵמינֹו ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכֲחָכֵמינֹו ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכֲחָכֵמינֹו ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכ    ָאְמרּוָאְמרּוָאְמרּוָאְמרּו
ֵיׁש ְּבִרָיה ֵיׁש ְּבִרָיה ֵיׁש ְּבִרָיה ֵיׁש ְּבִרָיה , , , , ְוָאַמר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּואְוָאַמר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּואְוָאַמר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּואְוָאַמר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא, , , , ְּתִהִּלים ָזָחה ַדְעּתֹו ָעָליוְּתִהִּלים ָזָחה ַדְעּתֹו ָעָליוְּתִהִּלים ָזָחה ַדְעּתֹו ָעָליוְּתִהִּלים ָזָחה ַדְעּתֹו ָעָליו

ְּבאֹוָתה ָׁשָעה ְּבאֹוָתה ָׁשָעה ְּבאֹוָתה ָׁשָעה ְּבאֹוָתה ָׁשָעה .  .  .  .  ֶׁשָּבָראָת ְּבעֹוָלְמָך ֶׁשאֹוֶמֶרת ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמֶּמִּניֶׁשָּבָראָת ְּבעֹוָלְמָך ֶׁשאֹוֶמֶרת ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמֶּמִּניֶׁשָּבָראָת ְּבעֹוָלְמָך ֶׁשאֹוֶמֶרת ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמֶּמִּניֶׁשָּבָראָת ְּבעֹוָלְמָך ֶׁשאֹוֶמֶרת ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמֶּמִּני
ֶׁשֲאִני ֶׁשֲאִני ֶׁשֲאִני ֶׁשֲאִני , , , , ָּדִוד ַאל ָּתזּוַח ַּדְעְּתָך ָעֶליָךָּדִוד ַאל ָּתזּוַח ַּדְעְּתָך ָעֶליָךָּדִוד ַאל ָּתזּוַח ַּדְעְּתָך ָעֶליָךָּדִוד ַאל ָּתזּוַח ַּדְעְּתָך ָעֶליָך, , , , ְוָאְמָרה ּלֹוְוָאְמָרה ּלֹוְוָאְמָרה ּלֹוְוָאְמָרה ּלֹו, , , , ִנְזַּדְּמָנה לֹו ְצַפְרֵּדַע ַאַחתִנְזַּדְּמָנה לֹו ְצַפְרֵּדַע ַאַחתִנְזַּדְּמָנה לֹו ְצַפְרֵּדַע ַאַחתִנְזַּדְּמָנה לֹו ְצַפְרֵּדַע ַאַחת

ֶאָּלא ָּכל ִׁשיָרה ֶׂשֲאִני ֶאָּלא ָּכל ִׁשיָרה ֶׂשֲאִני ֶאָּלא ָּכל ִׁשיָרה ֶׂשֲאִני ֶאָּלא ָּכל ִׁשיָרה ֶׂשֲאִני , , , , ְולֹא עֹודְולֹא עֹודְולֹא עֹודְולֹא עֹוד.  .  .  .  אֹוֶמֶרת ִׂשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמְּמָךאֹוֶמֶרת ִׂשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמְּמָךאֹוֶמֶרת ִׂשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמְּמָךאֹוֶמֶרת ִׂשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמְּמָך
    ))))יביביביב,,,,הההה' ' ' ' מלכים אמלכים אמלכים אמלכים א((((ֶשֶּנֱאַמר ֶשֶּנֱאַמר ֶשֶּנֱאַמר ֶשֶּנֱאַמר , , , , לֶֹׁשת ֲאָלִפים ְמָׁשִליםלֶֹׁשת ֲאָלִפים ְמָׁשִליםלֶֹׁשת ֲאָלִפים ְמָׁשִליםלֶֹׁשת ֲאָלִפים ְמָׁשִליםאֹוֶמֶרת ְמַמֶּׁשֶלת ָעֶליָה ְׂשאֹוֶמֶרת ְמַמֶּׁשֶלת ָעֶליָה ְׂשאֹוֶמֶרת ְמַמֶּׁשֶלת ָעֶליָה ְׂשאֹוֶמֶרת ְמַמֶּׁשֶלת ָעֶליָה ְׂש
ֶאָּלא ֶאָּלא ֶאָּלא ֶאָּלא , , , , ְולֹא עֹודְולֹא עֹודְולֹא עֹודְולֹא עֹוד.  .  .  .  ָׁשל ַוְיִהי ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאֶלףָׁשל ַוְיִהי ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאֶלףָׁשל ַוְיִהי ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאֶלףָׁשל ַוְיִהי ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאֶלףַוְיַדֵּבר ְׁשלֶֹשת ֲאָלִפים ָמַוְיַדֵּבר ְׁשלֶֹשת ֲאָלִפים ָמַוְיַדֵּבר ְׁשלֶֹשת ֲאָלִפים ָמַוְיַדֵּבר ְׁשלֶֹשת ֲאָלִפים ָמ

ֵיׁש ֵיׁש ֵיׁש ֵיׁש , , , , ְוּזו ִהיא ַהִּמְצָוה ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ָּבּהְוּזו ִהיא ַהִּמְצָוה ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ָּבּהְוּזו ִהיא ַהִּמְצָוה ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ָּבּהְוּזו ִהיא ַהִּמְצָוה ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ָּבּה, , , , ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבִמְצָוה ְגדֹוָלהֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבִמְצָוה ְגדֹוָלהֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבִמְצָוה ְגדֹוָלהֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבִמְצָוה ְגדֹוָלה
ּוְבָׁשָעה ֶׂשהּוא ּוְבָׁשָעה ֶׂשהּוא ּוְבָׁשָעה ֶׂשהּוא ּוְבָׁשָעה ֶׂשהּוא , , , , ִּבְׁשַפת ַהָים ִמין ֶאָחד ֶׁשֵאין ַּפְרָנָסתֹו ִּכי ִאם ִמן ַהַּמִיםִּבְׁשַפת ַהָים ִמין ֶאָחד ֶׁשֵאין ַּפְרָנָסתֹו ִּכי ִאם ִמן ַהַּמִיםִּבְׁשַפת ַהָים ִמין ֶאָחד ֶׁשֵאין ַּפְרָנָסתֹו ִּכי ִאם ִמן ַהַּמִיםִּבְׁשַפת ַהָים ִמין ֶאָחד ֶׁשֵאין ַּפְרָנָסתֹו ִּכי ִאם ִמן ַהַּמִים

    ----כא כא כא כא , , , , משלי כהמשלי כהמשלי כהמשלי כה((((ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶנֱאַמר ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶנֱאַמר ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶנֱאַמר ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶנֱאַמר , , , , זּו ִהיא ַהִּמְצָוהזּו ִהיא ַהִּמְצָוהזּו ִהיא ַהִּמְצָוהזּו ִהיא ַהִּמְצָוה, , , , י ְואֹוְכֵלִניי ְואֹוְכֵלִניי ְואֹוְכֵלִניי ְואֹוְכֵלִניָרֵעב נֹוְטֵלִנָרֵעב נֹוְטֵלִנָרֵעב נֹוְטֵלִנָרֵעב נֹוְטֵלִנ

ִּכי ֶּגָחִלים ִּכי ֶּגָחִלים ִּכי ֶּגָחִלים ִּכי ֶּגָחִלים , , , , ִאם ָרֵעב שֹֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמִיםִאם ָרֵעב שֹֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמִיםִאם ָרֵעב שֹֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמִיםִאם ָרֵעב שֹֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמִים'''') ) ) ) כבכבכבכב
        ֶאָּלאֶאָּלאֶאָּלאֶאָּלא, , , , ַאל ִּתְקֵרי ְיַׁשֶּלם ָלְךַאל ִּתְקֵרי ְיַׁשֶּלם ָלְךַאל ִּתְקֵרי ְיַׁשֶּלם ָלְךַאל ִּתְקֵרי ְיַׁשֶּלם ָלְך', ', ', ',  ְיַׁשֶּלם ָלְך ְיַׁשֶּלם ָלְך ְיַׁשֶּלם ָלְך ְיַׁשֶּלם ָלְךההההיהָוֹיהָוֹיהָוֹיהָוַֹאָּתה חֹוֶתה ַעל רֹאׁשֹו ַוַאָּתה חֹוֶתה ַעל רֹאׁשֹו ַוַאָּתה חֹוֶתה ַעל רֹאׁשֹו ַוַאָּתה חֹוֶתה ַעל רֹאׁשֹו ַו

                                                                ....לללל""""עד כאן דברי רבותינו התנאים זעד כאן דברי רבותינו התנאים זעד כאן דברי רבותינו התנאים זעד כאן דברי רבותינו התנאים ז  :  :  :  :              ַיְשִליֶמנּו ָלְך            ַיְשִליֶמנּו ָלְך            ַיְשִליֶמנּו ָלְך            ַיְשִליֶמנּו ָלְך    



 אברהם              פרק שירה                ברכת  
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         שיר צבאות הארץ שיר צבאות הארץ שיר צבאות הארץ שיר צבאות הארץ----פרק ראשון פרק ראשון פרק ראשון פרק ראשון 
ַהָּׁשַמִים              ::::    אֹוְמִריםאֹוְמִריםאֹוְמִריםאֹוְמִרים                ָׁשַמים ָׁשַמים ָׁשַמים ָׁשַמים     

ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו  ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד
       ).ב, יטתהלים (ַמִּגיד ָהָרִקיַע

מֹור ְלָדִוד ִמְז ::::ֶאֶרץ אֹוֶמֶרתֶאֶרץ אֹוֶמֶרתֶאֶרץ אֹוֶמֶרתֶאֶרץ אֹוֶמֶרת
ה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ַליהָוֹ

ְואֹוֵמר , )א, כד'תהל(ְויְׁשֵבי ָבּה 
ִמְּכַנף ָהָאֶרץ ) טז,ישעיה כד(

 . ת ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלַּצִּדיקֹוְזִמר
עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי  ::::ַגן ֵעֶדן אֹוֵמרַגן ֵעֶדן אֹוֵמרַגן ֵעֶדן אֹוֵמרַגן ֵעֶדן אֹוֵמר

ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִּני ִיְּזלּו ְבָׂשָמיו 
ְּפִרי ְמָגָדיו  אַכלא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְויָֹיבֹ

 ). טז,שיר השירים ד(
ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש  ִּכי ::::ֵּגיִהּנֹם אֹוֵמרֵּגיִהּנֹם אֹוֵמרֵּגיִהּנֹם אֹוֵמרֵּגיִהּנֹם אֹוֵמר

    טֹוב ׁשֹוֵקָקה ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא
 ). ט,תהלים קז(

ְיֻׂשׂשּום ִמְדָּבר  ::::ִמְדָּבר אֹוֵמרִמְדָּבר אֹוֵמרִמְדָּבר אֹוֵמרִמְדָּבר אֹוֵמר
ְוִצָּיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח 

 ). א,ישעיה לה(ַּכֲחַבָּצֶלת 
אֹור  :::: אֹוֶמֶרת אֹוֶמֶרת אֹוֶמֶרת אֹוֶמֶרתִצָיהִצָיהִצָיהִצָיה] ] ] ] נוסח אחרנוסח אחרנוסח אחרנוסח אחר[[[[

ֵלב ִׂשְמָחה  ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי
 ). יא,תהלים צז(

ה ְּבָחְכָמה ְיהָוֹ ::::אֹוְמִריםאֹוְמִריםאֹוְמִריםאֹוְמִריםָשֹדֹות ָשֹדֹות ָשֹדֹות ָשֹדֹות 
 ָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה ָיַסד

 ). יט,משלי ג(

ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון  ::::ַמִים אֹוְמִריםַמִים אֹוְמִריםַמִים אֹוְמִריםַמִים אֹוְמִרים
ַמִים ַּבָּׁשַמִים ַוַּיַעל ְנִׂשִאים 

יש מוסיפים סיום [ֶרץ ָא ִמְקֵצה
ָעָׂשה ַוּיֹוֵצא  ְּבָרִקים ַלָּמָטרפסוק 

  ).טז,נא' ירמי] (ָתיוֹוְצרֹורּוַח ֵמא

לֹות ַמִים ִמּקֹ ::::ַיִּמים אֹוְמִריםַיִּמים אֹוְמִריםַיִּמים אֹוְמִריםַיִּמים אֹוְמִרים
ָים ַאִּדיר  ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי

  ). ד, צגליםתה(ה ַּבָּמרֹום ְיהָוֹ

 ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ::::ְנָהרֹות אֹוְמִריםְנָהרֹות אֹוְמִריםְנָהרֹות אֹוְמִריםְנָהרֹות אֹוְמִרים
, )ח, צחתה (ַחד ָהִרים ְיַרֵּננּוָכף ַי

) ג,תהלים צג(ויש מוסיפין [
ה ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיהָוֹ

  ].ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים קֹוָלם

ְוָׁשִרים     ::::ַמְעָינֹות אֹוְמִריםַמְעָינֹות אֹוְמִריםַמְעָינֹות אֹוְמִריםַמְעָינֹות אֹוְמִרים
תהלים  (ַמְעָיַני ָּבְך ְּכחְֹלִלים ָּכל

 ).ז,פז

        םםםם שיר היום והלילה וצבאות השמי שיר היום והלילה וצבאות השמי שיר היום והלילה וצבאות השמי שיר היום והלילה וצבאות השמי----פרק שני פרק שני פרק שני פרק שני 
ֶמר יֹום ְליֹום ַיִּביַע אֹ ::::יֹום אֹוֵמריֹום אֹוֵמריֹום אֹוֵמריֹום אֹוֵמר

 ָּדַעת ְוַלְיָלה ְּלַלְיָלה ְיַחֶּוה
 ). ג,תהלים יט(

ֶקר ְלַהִּגיד ַּבּבֹ ::::ַלְיָלה אֹוֵמרַלְיָלה אֹוֵמרַלְיָלה אֹוֵמרַלְיָלה אֹוֵמר
 ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות

 ). ג,תהלים צב(
ֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד  ::::ֶׁשֶמׁש אֹוֵמרֶׁשֶמׁש אֹוֵמרֶׁשֶמׁש אֹוֵמרֶׁשֶמׁש אֹוֵמר

ַגּה נְֹזֻבָלה ְלאֹור ִחֶּציָך ְיַהֵּלכּו ְל
) יא,חבקוק ג(ְּבַרק ֲחִניֶתָך 

ְואֹוֵמר , ונוסף עוד פסוק[

ָבא  קּוִמי אֹוִרי ִּכי) א,ישעיה ס(
 ]. ה ָעַלִיְך ָזָרחאֹוֵרְך ּוְכבֹוד ְיהָוֹ
ָעָׂשה ָיֵרַח  ::::ָיֵרַח אֹוֶמֶרתָיֵרַח אֹוֶמֶרתָיֵרַח אֹוֶמֶרתָיֵרַח אֹוֶמֶרת

ְלמֹוֲעִדים ֶׁשֶמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו 
 ). יט,תהלים קד(

 הּוא ַאָּתה ::::ּכֹוָכִבים אֹוְמִריםּכֹוָכִבים אֹוְמִריםּכֹוָכִבים אֹוְמִריםּכֹוָכִבים אֹוְמִרים
 ה ְלַבֶּדָך ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאתְיהָוֹ

 ַהָּׁשַמִים ְוָכל ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי
ֲאֶׁשר ָעֶליָה  ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל

 ְוַאָּתה ,ֲאֶׁשר ָּבֶהם ַהַּיִּמים ְוָכל
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ֻּכָּלם ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים  ְמַחֶּיה ֶאת
 ). ו,נחמיה ט(ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים 

ֶׁשְך ָיֶׁשת חֹ ::::ָעִבים אֹוְמִריםָעִבים אֹוְמִריםָעִבים אֹוְמִריםָעִבים אֹוְמִרים
 ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת

 ). יב, יחתהלי(ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים 
ְּבִרי  ַאף ::::ַעְנֵני ָכבֹוד אֹוְמִריםַעְנֵני ָכבֹוד אֹוְמִריםַעְנֵני ָכבֹוד אֹוְמִריםַעְנֵני ָכבֹוד אֹוְמִרים

איוב  (ַיְטִריַח ָעב ָיִפיץ ֲעַנן אֹורֹו
 ). יא,לז

ַמר ַלָּצפֹון ֵּתִני אֹ ::::רּוַח אֹוֵמררּוַח אֹוֵמררּוַח אֹוֵמררּוַח אֹוֵמר
ִּתְכָלִאי ָהִביִאי ָבַני  ּוְלֵתיָמן ַאל

 ָהָאֶרץ ְבנֹוַתי ִמְקֵצהֵמָרחֹוק ּו
 ). ו,ישעיה מג(

ְּבָרִקים ַלָּמָטר  ::::ְּבָרִקים אֹוְמִריםְּבָרִקים אֹוְמִריםְּבָרִקים אֹוְמִריםְּבָרִקים אֹוְמִרים
רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו  ָעָׂשה מֹוֵצא

 ). ז,תהלים קלה(
ֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל  ::::ַטל אֹוֵמרַטל אֹוֵמרַטל אֹוֵמרַטל אֹוֵמר

ִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ְוַיְך ָׁשָרָׁשיו 
 ). ו,הושע יד(ַּכְּלָבנֹון 

ֶּגֶׁשם ְנָדבֹות  ::::ִריםִריםִריםִריםְּגָׁשִמים אֹוְמְּגָׁשִמים אֹוְמְּגָׁשִמים אֹוְמְּגָׁשִמים אֹוְמ
ָּתִניף ֱאלִֹהים ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה 

  .)י, סחיםתהל(ַאָּתה כֹוַנְנָּתּה 

         שיר הצומח שיר הצומח שיר הצומח שיר הצומח----פרק שלישי פרק שלישי פרק שלישי פרק שלישי  
ְׁשָאר 'א "נו [ ֶׁשַּבָשֶֹדה ֶׁשַּבָשֶֹדה ֶׁשַּבָשֶֹדה ֶׁשַּבָשֶֹדהִאיָלנֹותִאיָלנֹותִאיָלנֹותִאיָלנֹות
ה אחר ונאמר שיר ז', ִאיָלנֹות

ואולי , שירת כל אילנות ותפוח
הכוונה לאילנות סרק שהם 

ָאז ְיַרְּננּו  ::::םםםםאֹוְמִריאֹוְמִריאֹוְמִריאֹוְמִרי] כעצי יער
ָבא  ה ִּכיֲֹעֵצי ַהָּיַער ִמִּלְפֵני ְיהָוֹ

' אי "דבה(ָהָאֶרץ  ִלְׁשּפֹוט ֶאת
ויש מצרפים כלשון הזה , לג,טז

  ). משני פסוקים בתהלים

ה ה ָאַמר ְיהָוֹּכֹ ::::ֶּגֶפן אֹוֶמֶרתֶּגֶפן אֹוֶמֶרתֶּגֶפן אֹוֶמֶרתֶּגֶפן אֹוֶמֶרת
ַּכֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹול 

ְבָרָכה  יַּתְׁשִחיֵתהּו ִּכ ְוָאַמר ַאל
ּבֹו ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ֲעָבַדי ְלִבְלִּתי 

 ). ח,ישעיה סה (ל ַהְׁשִחית ַהּכֹ

ֵצר ְּתֵאָנה נֹ ::::ְּתֵאָנה אֹוֶמֶרתְּתֵאָנה אֹוֶמֶרתְּתֵאָנה אֹוֶמֶרתְּתֵאָנה אֹוֶמֶרת
א נוסף סיום "ונ[אַכל ִּפְרָיּה יֹ

 ]ָניו ְיֻכָּבדֵמר ֲאדֹֹוְוׁשהפסוק 
 ). יח,משלי כז(

ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך  ::::ִרמֹון אֹוֵמרִרמֹון אֹוֵמרִרמֹון אֹוֵמרִרמֹון אֹוֵמר
 ). ז,ו; ג, דש"שיה( ד ְלַצָּמֵתְךִמַּבַע

ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח  ::::ָּתָמר אֹוֵמרָּתָמר אֹוֵמרָּתָמר אֹוֵמרָּתָמר אֹוֵמר
 ). יג, צבתה(ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה 

ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי  ::::ַּתּפּוַח אֹוֵמרַּתּפּוַח אֹוֵמרַּתּפּוַח אֹוֵמרַּתּפּוַח אֹוֵמר
ַהַּיַער ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים ְּבִצּלֹו 

ָמתֹוק  ִחַּמְדִּתי ְוָיַׁשְבִּתי ּוִפְריֹו
אם אם אם אם  בענין -  ).ג, בש"שיה (יְלִחִּכ

 .ראה בביאור, יש שירת הזיתיש שירת הזיתיש שירת הזיתיש שירת הזית

ִׁשיר  ::::ִׁשּבֶֹלת ִחִטים אֹוֶמֶרתִׁשּבֶֹלת ִחִטים אֹוֶמֶרתִׁשּבֶֹלת ִחִטים אֹוֶמֶרתִׁשּבֶֹלת ִחִטים אֹוֶמֶרת
ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך 

 ). א,תהלים קל (הְיהָוֹ

ִפָּלה  ְּת:::: אֹוֶמֶרת אֹוֶמֶרת אֹוֶמֶרת אֹוֶמֶרתִׁשּבֶֹלת ְשֹעֹוִריםִׁשּבֶֹלת ְשֹעֹוִריםִׁשּבֶֹלת ְשֹעֹוִריםִׁשּבֶֹלת ְשֹעֹוִרים
ה ף ְוִלְפֵני ְיהָוַֹיֲעטֹ ְלָעִני ִכי

 ). א, קבתהלים(ְך ִׂשיחֹו ִיְׁשּפֹ

ָלְבׁשּו  ::::ְׁשָאר ַהִׁשָּבִלים אֹוְמִריםְׁשָאר ַהִׁשָּבִלים אֹוְמִריםְׁשָאר ַהִׁשָּבִלים אֹוְמִריםְׁשָאר ַהִׁשָּבִלים אֹוְמִרים
ָבר  ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו אןָכִרים ַהּצֹ

  )יד,שם סה (ָיִׁשירּו ִיְתרֹוֲעעּו ַאף

 :::: אֹוְמִרים אֹוְמִרים אֹוְמִרים אֹוְמִריםְיָרקֹות ְׁשַּבָשֶֹדהְיָרקֹות ְׁשַּבָשֶֹדהְיָרקֹות ְׁשַּבָשֶֹדהְיָרקֹות ְׁשַּבָשֶֹדה
ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה ַנֵחת ְּגדּוֶדיָה 

ְגֶגָּנה ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך ִּבְרִביִבם ְּתמֹ
  ). יא,תהלים סה(
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ד

    ,וסיף מעצמול ה"ץ עמדין ז"יעבר[[[[
ְיִהי ְכבֹוד  ::::ְדָׁשִאים אֹוְמִריםְדָׁשִאים אֹוְמִריםְדָׁשִאים אֹוְמִריםְדָׁשִאים אֹוְמִרים

ה ה ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ְיהָוְֹיהָוֹ
  )]. לא,תהלים קד(ְּבַמֲעָׂשיו 

   שיר העופות והשרצים ביבשה ובים שיר העופות והשרצים ביבשה ובים שיר העופות והשרצים ביבשה ובים שיר העופות והשרצים ביבשה ובים----פרק רביעי פרק רביעי פרק רביעי פרק רביעי 
 ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא ::::ַּתְרְנגֹול אֹוֵמרַּתְרְנגֹול אֹוֵמרַּתְרְנגֹול אֹוֵמרַּתְרְנגֹול אֹוֵמר

ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵאֶצל 
זֹוְלִפים ָּכל , ן ֵעֶדןַהַּצִדיִקים ְּבַג

ִאיָלֵני ַגן ֵעֶדן ְּבָשִֹמים ּוְמַרְנִנים 
ְוָאז ַּגם הּוא , ּוְמַשְּבִחים

  .ִמְתעֹוֵרר ּוְמַׁשֵּבַח

ְׂשאּו  ::::ְּבקֹול ִראׁשֹון אֹוֵמרְּבקֹול ִראׁשֹון אֹוֵמרְּבקֹול ִראׁשֹון אֹוֵמרְּבקֹול ִראׁשֹון אֹוֵמר
ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי 

 ִמי ֶזה ,עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד
ה ִעּזּוז ְוִגּבֹור ד ְיהָוֶֹמֶלְך ַהָּכבֹו

 תהלים כד(ה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה ְיהָוֹ
  ). ח-זפסוקים 

ְׂשאּו ְׁשָעִרים  ::::ְּבקֹול ֵׁשִני אֹוֵמרְּבקֹול ֵׁשִני אֹוֵמרְּבקֹול ֵׁשִני אֹוֵמרְּבקֹול ֵׁשִני אֹוֵמר
ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם 

 ִמי הּוא ֶזה ,א ֶמֶלְך ַהָּכבֹודְוָיבֹ
ה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְיהָוֹ

 תהלים שם( ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה
 ). י-טפסוקים 

ִעְמדּו  ::::ְּבקֹול ְׁשִליִׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ְׁשִליִׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ְׁשִליִׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ְׁשִליִׁשי אֹוֵמר
 ַבּתֹוָרה ְּכֵדי ַצִּדיִקים ְוִעְסקּו

ַכְרֶכם ָּכפּול ָלעֹוָלם ֶׁשִיְהֶיה ְׂש
 . ַהָּבא

ִליׁשּוָעְתָך  ::::ְּבקֹול ְרִביִעי אֹוֵמרְּבקֹול ְרִביִעי אֹוֵמרְּבקֹול ְרִביִעי אֹוֵמרְּבקֹול ְרִביִעי אֹוֵמר
 ). יח,בראשית מט (ִקִּויִתי ְיהָוֹה

ָמַתי  ַעד ::::ְּבקֹול ֲחִמיִׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ֲחִמיִׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ֲחִמיִׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ֲחִמיִׁשי אֹוֵמר
 ָעֵצל ִּתְׁשָּכב ָמַתי ָּתקּום ִמְּׁשָנֶתָך

  ).ט,משלי ו(

ֶּתֱאַהב  ַאל ::::ְּבקֹול ִׁשִּׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ִׁשִּׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ִׁשִּׁשי אֹוֵמרְּבקֹול ִׁשִּׁשי אֹוֵמר
 ִּתָּוֵרׁש ְּפַקח ֵעיֶניָך ְׂשַבע ֵׁשָנה ֶּפן

  ). יג,משלי כ(ָלֶחם 

ֵעת ַלֲעׂשֹות  ::::ְּבקֹול ְׁשִביִעי אֹוֵמרְּבקֹול ְׁשִביִעי אֹוֵמרְּבקֹול ְׁשִביִעי אֹוֵמרְּבקֹול ְׁשִביִעי אֹוֵמר
תהלים (ה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך ַֹליהָוֹ
 ). קכו,קיט

 ::::ֶלת ְמַּׁשַּבֲחת ְואֹוֶמֶרתֶלת ְמַּׁשַּבֲחת ְואֹוֶמֶרתֶלת ְמַּׁשַּבֲחת ְואֹוֶמֶרתֶלת ְמַּׁשַּבֲחת ְואֹוֶמֶרתַּתְרְנגֹוַּתְרְנגֹוַּתְרְנגֹוַּתְרְנגֹו
ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם  ֵתן ֶלֶחם ְלָכלנֹ

 ). כה,תהלים קלו (ַחְסּדֹו

הם (ְּכסּוס ָעגּור  ::::יֹוָנה אֹוֶמֶרתיֹוָנה אֹוֶמֶרתיֹוָנה אֹוֶמֶרתיֹוָנה אֹוֶמֶרת
ֵּכן ) שני מיני עופות משוררים

ֲאַצְפֵצף ֶאְהֶּגה ַּכּיֹוָנה ַּדּלּו ֵעיַני 
ָעְרֵבִני  ִּלי ָני ָעְׁשָקהַלָּמרֹום ֲאדֹ

אֹוֶמֶרת יֹוָנה ). יד,חישעיה ל(
ִרּבֹונֹו , ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא

ִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי , ֶׁשל עֹוָלם
, ְּבָיֶדָך] ּוְמסּוִרים[ְמרּוִרים ְּכַזִית 

ַבׁש ְוַאל ִיְהיּו ְמתּוקים ִּכְד
 . ר ָוָדםְּבַיד ָּבָׂש] ּוְמסּוִרים[

ה ֱאלִֹהים ְוַאָּתה ְיהָוֹ ::::ֶנֶׁשר אֹוֵמרֶנֶׁשר אֹוֵמרֶנֶׁשר אֹוֵמרֶנֶׁשר אֹוֵמר
ָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָהִקיָצה ְצ

 ָּתחֹן ָּכל ַהּגֹוִים ַאל ד ָּכלִלְפקֹ
 ). ו,תהלים נט(ְגֵדי ָאֶון ֶסָלה ּבֹ

ה ְּבִכּנֹור הֹודּו ַליהָוֹ ::::ָעגּור אֹוֵמרָעגּור אֹוֵמרָעגּור אֹוֵמרָעגּור אֹוֵמר
 ). ב, לגשם(לֹו  ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור ַזְּמרּו

ִצּפֹור ָמְצָאה  ַּגם ::::ִצּפֹור אֹוֵמרִצּפֹור אֹוֵמרִצּפֹור אֹוֵמרִצּפֹור אֹוֵמר
ָׁשָתה  ֶׁשרַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲא

ה ְיהָוֹ ִמְזְּבחֹוֶתיָך ֶחיָה ֶאתֶאְפרֹ
  )ד,שם פד (ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵואלָֹהי

ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך  ::::ִסנּוִנית אֹוֶמֶרתִסנּוִנית אֹוֶמֶרתִסנּוִנית אֹוֶמֶרתִסנּוִנית אֹוֶמֶרת
ה ֱאלַֹהי ם ְיהָוָֹכבֹוד ְולֹא ִיּדֹ

 ). יג,תהלים ל(ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך 
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ה ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָוֹ ::::ָטִסית אֹוֶמֶרתָטִסית אֹוֶמֶרתָטִסית אֹוֶמֶרתָטִסית אֹוֶמֶרת
 ). ב, קכאשם(ָאֶרץ עֵׂשה ָׁשַמִים ָו
אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק  ::::ִצָּיה אֹוֶמֶרתִצָּיה אֹוֶמֶרתִצָּיה אֹוֶמֶרתִצָּיה אֹוֶמֶרת

 ). יא, צזשם (ֵלב ִׂשְמָחה ּוְלִיְׁשֵרי

ובביאורי ובביאורי ובביאורי ובביאורי ', ', ', ', אֹוְנִכיאֹוְנִכיאֹוְנִכיאֹוְנִכי''''א א א א """"נונונונו[[[[ְרִציִפי ְרִציִפי ְרִציִפי ְרִציִפי 
 ::::אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמר] ] ] ] ''''דַאיִציִפידַאיִציִפידַאיִציִפידַאיִציִפי''''ל ל ל ל """"הבאתי שצהבאתי שצהבאתי שצהבאתי שצ

 אַמר ֱאלֵֹהיֶכםַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹ
 ). א,ישעיה מ(

ב ֵל ַּדְּברּו ַעל ::::ֲחִסיָדה אֹוֶמֶרתֲחִסיָדה אֹוֶמֶרתֲחִסיָדה אֹוֶמֶרתֲחִסיָדה אֹוֶמֶרת
ם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאה ְירּוָׁשַלִ

ְצָבָאּה ִּכי ִנְרָצה ֲעֹוָנּה ִּכי ָלְקָחה 
אֶתיָה ַחּטֹ ִּכְפַלִים ְּבָכל הִמַּיד ְיהָוֹ

 ). ב,ישעיה מ(

ֵרב ֵצידֹו ִמי ָיִכין ָלעֹ ::::עֹוֵרב אֹוֵמרעֹוֵרב אֹוֵמרעֹוֵרב אֹוֵמרעֹוֵרב אֹוֵמר
איוב  (ֵאל ְיַׁשֵּועּו ִּכי ְיָלָדיו ֶאל

) ט,קמז 'תהלי(ְואֹוֵמר [, )מא,לח
ֵרב נֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבֵני עֹ

 ]. ֲאֶׁשר ִיְקָראּו

ְונֹוַדע ַּבּגֹוִים ַזְרָעם  ::::ַזְרִזיר אֹוֵמרַזְרִזיר אֹוֵמרַזְרִזיר אֹוֵמרַזְרִזיר אֹוֵמר
 ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְּבתֹוְך ָהַעִּמים ָּכל

ֵהם ֶזַרע ֵּבַרְך  ֵאיֶהם ַיִּכירּום ִּכירֹ
 ). ט,ישעיה סא(ה ְיהָוֹ

הֹודּו  ::::ַאָּוז ֶׁשַּבָּבִית אֹוֶמֶרתַאָּוז ֶׁשַּבָּבִית אֹוֶמֶרתַאָּוז ֶׁשַּבָּבִית אֹוֶמֶרתַאָּוז ֶׁשַּבָּבִית אֹוֶמֶרת
ה ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו יהָוַֹל

  ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו
ָתיו ֹוִנְפְלא לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל

 ). ב-א, תהלים קה(
, , , ,  ַּבִּמְדָּבר ַּבִּמְדָּבר ַּבִּמְדָּבר ַּבִּמְדָּברַאָּוז ַהָּבר ַהְּמׁשֹוֶטֶטתַאָּוז ַהָּבר ַהְּמׁשֹוֶטֶטתַאָּוז ַהָּבר ַהְּמׁשֹוֶטֶטתַאָּוז ַהָּבר ַהְּמׁשֹוֶטֶטת

ְּכֶׁשרֹוָאה ֶאת ִיְׁשָרֵאל עֹוְסִקים ְּכֶׁשרֹוָאה ֶאת ִיְׁשָרֵאל עֹוְסִקים ְּכֶׁשרֹוָאה ֶאת ִיְׁשָרֵאל עֹוְסִקים ְּכֶׁשרֹוָאה ֶאת ִיְׁשָרֵאל עֹוְסִקים 
קֹול קֹוֵרא  ::::ַּבּתֹוָרה אֹוֶמֶרתַּבּתֹוָרה אֹוֶמֶרתַּבּתֹוָרה אֹוֶמֶרתַּבּתֹוָרה אֹוֶמֶרת

ה ַיְּׁשרּו ַּפּנּו ֶּדֶרְך ְיהָוַֹּבִּמְדָּבר 
  )ג,יש מ(ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה ֵלאלֵֹהינּו 

ְוַעל ְמִציאּות ְמזֹונֹוֶתיָה ַּבִּמְדָּבר ְוַעל ְמִציאּות ְמזֹונֹוֶתיָה ַּבִּמְדָּבר ְוַעל ְמִציאּות ְמזֹונֹוֶתיָה ַּבִּמְדָּבר ְוַעל ְמִציאּות ְמזֹונֹוֶתיָה ַּבִּמְדָּבר 
ָארּור ַהֶּגֶבר  ]:]:]:]:ַאָּוז ַהָּברַאָּוז ַהָּברַאָּוז ַהָּברַאָּוז ַהָּבר[[[[אֹוֶמֶרת אֹוֶמֶרת אֹוֶמֶרת אֹוֶמֶרת 

, )ה,יז' ירמי(ֲאֶׁשר ִיְבַטח ָּבָאָדם 
ה ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביהָוֹ

 ). ז,שם יז(ה ִמְבַטחֹו ְוָהָיה ְיהָוֹ

 ]:]:]:]:ַצִפי אֹוֵמרַצִפי אֹוֵמרַצִפי אֹוֵמרַצִפי אֹוֵמר[[[[ְּפֻרְגיֹות אֹוְמִרים ְּפֻרְגיֹות אֹוְמִרים ְּפֻרְגיֹות אֹוְמִרים ְּפֻרְגיֹות אֹוְמִרים 
ַעד ִּכי ְּבָיּה  ה ֲעֵדיִּבְטחּו ַביהָוֹ

 ). ד, כו'ישעי (ה צּור עֹוָלִמיםְיהָוֹ

יֹודּוָך  :::: ַּפְרִעית אֹוֶמֶרת ַּפְרִעית אֹוֶמֶרת ַּפְרִעית אֹוֶמֶרת ַּפְרִעית אֹוֶמֶרת----ְפרּוִגית ְפרּוִגית ְפרּוִגית ְפרּוִגית [
ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו  ַמְלֵכי ה ָּכלְיהָוֹ

  .)]ד, קלחתהלים(ִפיָך  ִאְמֵרי

ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם  ::::ָחָמה אֹוֶמֶרתָחָמה אֹוֶמֶרתָחָמה אֹוֶמֶרתָחָמה אֹוֶמֶרתרָרָרָָר
ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו 

 ). ח,זכריה י(ָרבּו 

ֶאָּׂשא  ::::ִצּפֶֹרת ְּכָרִמים אֹוֶמֶרתִצּפֶֹרת ְּכָרִמים אֹוֶמֶרתִצּפֶֹרת ְּכָרִמים אֹוֶמֶרתִצּפֶֹרת ְּכָרִמים אֹוֶמֶרת
א ֶעְזִרי ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹ ֵעיַני ֶאל

 ). א,תהלים קכא(

ה ֱאלַֹהי ַאָּתה ְיהָוֹ :::: אֹוֵמר אֹוֵמר אֹוֵמר אֹוֵמרָחִסילָחִסילָחִסילָחִסיל
 ִּכי ָעִׂשיָת ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ִׁשְמָך

ֶמן ֱאמּוָנה אֹ ֶּפֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹק
 ). א,ישעיה כה(

ַהְללּוהּו  ::::ְׁשָמִמית אֹוֶמֶרתְׁשָמִמית אֹוֶמֶרתְׁשָמִמית אֹוֶמֶרתְׁשָמִמית אֹוֶמֶרת
ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי  ָׁשַמע ְּבִצְלְצֵלי
 ). ה,תהלים קנ (ְתרּוָעה

 ְּבָשָעה ֶׁשֵאין  ְּבָשָעה ֶׁשֵאין  ְּבָשָעה ֶׁשֵאין  ְּבָשָעה ֶׁשֵאין ----ְזבּוב אֹוֵמר ְזבּוב אֹוֵמר ְזבּוב אֹוֵמר ְזבּוב אֹוֵמר 
קֹול  ::::עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרהִיְשָֹרֵאל ִיְשָֹרֵאל ִיְשָֹרֵאל ִיְשָֹרֵאל 

  ָמה ֶאְקָרא ָּכלֵמר ְקָרא ְוָאַמראֹ
 ַחְסּדֹו ְּכִציץ ַהָּבָׂשר ָחִציר ְוָכל

ָיֵבׁש ָחִציר , )ו,ישעיה מ(ַהָּׂשֶדה 
ֱאלֵֹהינּו ָיקּום  ָנֵבל ִציץ ּוְדַבר

        ).  'ישעיה שם פסוק ח (ְלעֹוָלם
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    ּוִבְזַמן ֶׁשִּיְשָֹרֵאל עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרהּוִבְזַמן ֶׁשִּיְשָֹרֵאל עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרהּוִבְזַמן ֶׁשִּיְשָֹרֵאל עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרהּוִבְזַמן ֶׁשִּיְשָֹרֵאל עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה
ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום  ::::אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמר
 ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ָׁשלֹום

 ). יט, נזישעיה (ה ּוְרָפאִתיוְיהָוֹ

 ַהְללּו ֶאת ::::ַּתִּניִנים אֹוְמִריםַּתִּניִנים אֹוְמִריםַּתִּניִנים אֹוְמִריםַּתִּניִנים אֹוְמִרים
 ָהָאֶרץ ַּתִּניִנים ְוָכל ה ִמןְיהָוֹ
 ). ז, קמחתהלים(מֹות ְּתהֹ

 ה ִּכיהֹודּו ַליהָוֹ ::::ִלְוָיָתן אֹוֵמרִלְוָיָתן אֹוֵמרִלְוָיָתן אֹוֵמרִלְוָיָתן אֹוֵמר
 ). שם קלו (טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ה ַעלקֹול ְיהָוֹ ::::יםיםיםיםָּדִגים אֹוְמִרָּדִגים אֹוְמִרָּדִגים אֹוְמִרָּדִגים אֹוְמִר
ה ַהָּכבֹוד ִהְרִעים ְיהָוֹ ַהָּמִים ֵאל

 ). ג, כטתהלים(ַמִים ַרִּבים  ַעל
ְּכבֹוד  ָּברּוְך ֵׁשם ::::ְצַפְרֵּדַע אֹוֶמֶרתְצַפְרֵּדַע אֹוֶמֶרתְצַפְרֵּדַע אֹוֶמֶרתְצַפְרֵּדַע אֹוֶמֶרת

 . ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

         שיר הבהמות והחיות שיר הבהמות והחיות שיר הבהמות והחיות שיר הבהמות והחיות----פרק חמישי פרק חמישי פרק חמישי פרק חמישי 
 ִמי ::::ְּבֵהָמה ַדָּקה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַדָּקה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַדָּקה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַדָּקה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרת

ִמי ָּכמָֹכה , ההָוְֹיָכמָֹכה ָּבֵאִלים 
נֹוָרא ְתִהלֹות , ֶנְאָּדר ַּבקֶֹדש

  ). יא,שמות טו( עֵֹשֹה ֶפֶלא

 ::::ְּבֵהָמה ַגָּסה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַגָּסה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַגָּסה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַגָּסה ְטהֹוָרה אֹוֶמֶרת
ִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו ַהְרִנינּו ֵלאלֹֹ

 ). ב, פאתהלים(ב ֵהי ַיֲעקֵֹלאלֹֹ
 ::::ְּבֵהָמה ַדָּקה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַדָּקה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַדָּקה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַדָּקה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרת

ְוִליָׁשִרים ה ַלּטֹוִבים ֵהיִטיָבה ְיהָוֹ
 ). ד, קכדתהלים(ְּבִלּבֹוָתם 

 ::::ְּבֵהָמה ַגָּסה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַגָּסה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַגָּסה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרתְּבֵהָמה ַגָּסה ְטֵמָאה אֹוֶמֶרת
ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכל ַאְׁשֶריָך 

 ). ב, קכחתהלים(ְוטֹוב ָלְך 
ִמָּמרֹום ִיְׁשָאג  הְיהָוֹ ::::ָגָמל אֹוֵמרָגָמל אֹוֵמרָגָמל אֹוֵמרָגָמל אֹוֵמר

ג ּוִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו ִיֵּתן קֹולֹו ָׁשאֹ
  .)ל, כהירמיהו( ָנֵוהּו ִיְׁשַאג ַעל

ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים  ::::סּוס אֹוֵמרסּוס אֹוֵמרסּוס אֹוֵמרסּוס אֹוֵמר
ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה  ֶאל
 ֵעיֵנינּו ֶאל ַיד ְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֶאל
 ה ֱאלֵֹהינּו ַעד ֶׁשְּיָחֵּננּוְיהָוֹ

 ). ב,תהלים קכג(

 ה ָּכליֹודּוָך ְיהָוֹ ::::ֶּפֶרד אֹוֵמרֶּפֶרד אֹוֵמרֶּפֶרד אֹוֵמרֶּפֶרד אֹוֵמר
ָך ִפי ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי ַמְלֵכי

 ). ד,תהלים קלח(

ה ַהְּגֻדָּלה ְלָך ְיהָוֹ ::::ֲחמֹור אֹוֵמרֲחמֹור אֹוֵמרֲחמֹור אֹוֵמרֲחמֹור אֹוֵמר
ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח 

 ,ּוָבָאֶרץ ל ַּבָּׁשַמִיםכֹ ְוַההֹוד ִּכי
ה ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלָך ְיהָוֹ

 ). יא,כט'  אי"הדב(אׁש ל ְלרְֹלכֹ
 מֶׁשה ּוְבֵני ָאז ָיִׁשיר ::::ׁשֹור אֹוֵמרׁשֹור אֹוֵמרׁשֹור אֹוֵמרׁשֹור אֹוֵמר

את ַהִּׁשיָרה ַהּזֹ ִיְׂשָרֵאל ֶאת
ָאִׁשיָרה  ראְמרּו ֵלאמֹה ַוּיַֹליהָוֹ

ְכבֹו ה ָּגָאה סּוס ְורָֹגאֹ ַּליהָוֹה ִּכי
 ). א,שמות טו (ָרָמה ַבָּים

 ָּברּוך :::: אֹוְמִרים אֹוְמִרים אֹוְמִרים אֹוְמִריםַחיֹות ַהָשֶֹדהַחיֹות ַהָשֶֹדהַחיֹות ַהָשֶֹדהַחיֹות ַהָשֶֹדה
 . ַהּטֹוב ְוַהֵמִטיב

 -ט "נוסחת המבי [::::ְצִבי אֹוֵמרְצִבי אֹוֵמרְצִבי אֹוֵמרְצִבי אֹוֵמר
ִטיב ַעל אֹוֶּדה ַלֵמ, אֹור ַלטֹוִבים

 ַוֲאִני ָאִׁשיר ֻעֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ,]יֹוֶׁשר
ב ִלי ָהִייָת ִמְׂשָּג ֶקר ַחְסֶּדָך ִּכיַלּבֹ

  )יז,תהלי נט(ִלי  ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר

ְדלּו ַמֲעֶׂשיָך  ָּגַמה ::::ִּפיל אֹוֵמרִּפיל אֹוֵמרִּפיל אֹוֵמרִּפיל אֹוֵמר
ֶתיָך ד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹה ְמאְֹיהָוֹ

 ).ו,תהלים צב(

ִּגּבֹור ֵיֵצא ה ַּכְיהָוֹ ::::ַאְרֵיה אֹוֵמרַאְרֵיה אֹוֵמרַאְרֵיה אֹוֵמרַאְרֵיה אֹוֵמר
ְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה 

ְיָביו אֹ ַיְצִריַח ַעל ָיִריַע ַאף
 ). יג,ישעיה מב(ִיְתַּגָּבר 
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ִיְׂשאּו ִמְדָּבר ְוָעָריו  ::::דֹוב אֹוֵמרדֹוב אֹוֵמרדֹוב אֹוֵמרדֹוב אֹוֵמר
ּנּו יְׁשֵבי ֲחֵצִרים ֵּתֵׁשב ֵקָדר ָירֹ

 ,ִיְצָוחּו אׁש ָהִריםֶסַלע ֵמרֹ
ִהָּלתֹו ה ָּכבֹוד ּוְתָיִׂשימּו ַלְיהָוֹ
 ). יב-יא,  מב'ישעי (ָּבִאִּיים ַיִּגידּו

 ֶּפַׁשע ַעל ְּדַבר ָּכל ַעל ::::ְזֵאב אֹוֵמרְזֵאב אֹוֵמרְזֵאב אֹוֵמרְזֵאב אֹוֵמר
 ַעל ֶׂשה ֲחמֹור ַעל ׁשֹור ַעל

ֲאֵבָדה ֲאֶׁשר  ָּכל ַׂשְלָמה ַעל
הּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהים  אַמר ִּכייֹ

ְׁשֵניֶהם ֲאֶׁשר ַיְרִׁשיֻען  א ְּדַברָיבֹ
 ַנִים ְלֵרֵעהּוֱאלִֹהים ְיַׁשֵּלם ְׁש

 ). ח,שמות כב(
ֶנה ֵביתֹו הֹוי ּבֹ ::::ׁשּוָעל אֹוֵמרׁשּוָעל אֹוֵמרׁשּוָעל אֹוֵמרׁשּוָעל אֹוֵמר

ֶצֶדק ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּבלֹא  ְּבלֹא
  ד ִחָּנםִמְׁשָּפט ְּבֵרֵעהּו ַיֲעבֹ

 ). יג, כב'ירמי(לֹו  ֲעלֹו לֹא ִיֶּתןּופֹ
ַרְּננּו ַצִּדיִקים  ::::ַזְרִזיר אֹוֵמרַזְרִזיר אֹוֵמרַזְרִזיר אֹוֵמרַזְרִזיר אֹוֵמר

ה ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה ַּביהָוֹ
 ). א,ים לגתהל(

ה ִּכי ֲארֹוִמְמָך ְיהָוֹ ::::ַעְכָּבר אֹוֵמרַעְכָּבר אֹוֵמרַעְכָּבר אֹוֵמרַעְכָּבר אֹוֵמר
ְיַבי ִלי ִׂשַּמְחָּת אֹ ִדִּליָתִני ְולֹא

  ).ב,תהלים ל(

שאומר ' פי [ְוַהָחתּול אֹוֵמרְוַהָחתּול אֹוֵמרְוַהָחתּול אֹוֵמרְוַהָחתּול אֹוֵמר
 ִאם]: לעומתו של העכבר

ֵּבין ּכֹוָכִבים  ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם
 ִׂשים ִקֶּנָך ִמָּׁשם אֹוִריְדָך ְנֻאם

  ). ד,בדיה אעו(ה ְיהָוֹ

ֶאְרּדֹוף ::::ּוְּכֶשַמִגיעֹו אֹוֵמר ֶהָחתּולּוְּכֶשַמִגיעֹו אֹוֵמר ֶהָחתּולּוְּכֶשַמִגיעֹו אֹוֵמר ֶהָחתּולּוְּכֶשַמִגיעֹו אֹוֵמר ֶהָחתּול
 ָאׁשּוב ַעד אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגם ְולֹא

  ).לח, יחתהלים(ַּכּלֹוָתם 

ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל  ::::ְוֶהַעְכָּבר אֹוֵמרְוֶהַעְכָּבר אֹוֵמרְוֶהַעְכָּבר אֹוֵמרְוֶהַעְכָּבר אֹוֵמר
ֱאֶמת ָעִׂשיָת  ִּכיָעַלי ַהָּבא  ָּכל

נחמיה ' ראה בס(ַוֲאִני ִהְרָשְעִּתי 
וסחא נ). [לג בלשון רבים,ט

ל "ט ז"אחרינא שהיה להמבי
ַצִּדיק ַאָּתה : שהעכבר אומר

תהלים  (ִמְׁשָּפֶטיָך  ה ְוָיָׁשרְיהָוֹ
  )]. קלז,קיט

         שיר השרצים שיר השרצים שיר השרצים שיר השרצים----פרק ׁשישי פרק ׁשישי פרק ׁשישי פרק ׁשישי 
ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל  ::::ְׁשָרִצים אֹוְמִריםְׁשָרִצים אֹוְמִריםְׁשָרִצים אֹוְמִריםְׁשָרִצים אֹוְמִרים

ִצּיֹון ָיִגילּו ְּבַמְלָּכם  ָׂשיו ְּבֵניְּבעֹ
: נוסח אחר[, )ב,תהלים קמט(

ִיְׂשַמח  ה ְלעֹוָלםֹוד ְיהָוְֹיִהי ְכב
  )]. לא,תהלים קד (ה ְּבַמֲעָׂשיוְיהָוֹ

] ] ] ] החזקים והגדוליםהחזקים והגדוליםהחזקים והגדוליםהחזקים והגדולים' ' ' ' פיפיפיפי[[[[ֵאִלים ֵאִלים ֵאִלים ֵאִלים 
ֶאְׁשְּתָך  ::::ֶׁשַּבְׁשָרִצים אֹוְמִריםֶׁשַּבְׁשָרִצים אֹוְמִריםֶׁשַּבְׁשָרִצים אֹוְמִריםֶׁשַּבְׁשָרִצים אֹוְמִרים

ִרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ְּכֶגֶפן ּפֹ
 ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך

ויש שגירסתן ). [ג,תהלים קכח(
את ' ֵאלים שבשרצים'ירת בש

: ל בסתם שרצים"הפסוק הנ
ִצּיֹון -ָׂשיו ְּבֵניִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעֹ

 )]. ב,תהלים קמט(ָיִגילּו ְּבַמְלָּכם 

 ה ְלָכלסֹוֵמְך ְיהָוֹ ::::ָנָחׁש אֹוֵמרָנָחׁש אֹוֵמרָנָחׁש אֹוֵמרָנָחׁש אֹוֵמר
ַהְּכפּוִפים  ְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכלַהּנֹ

 ). יד,תהלים קמה(
ל ה ַלּכְֹיהָוֹ טֹוב ::::ַעְקָרב אֹוֵמרַעְקָרב אֹוֵמרַעְקָרב אֹוֵמרַעְקָרב אֹוֵמר

תהלים  (ַמֲעָׂשיו ָּכל ְוַרֲחָמיו ַעל
 ). ט,קמה

ְּכמֹו ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס  ::::ַׁשְּבלּול אֹוֵמרַׁשְּבלּול אֹוֵמרַׁשְּבלּול אֹוֵמרַׁשְּבלּול אֹוֵמר
 ָחזּו ָׁשֶמׁש ַיֲהלְֹך ֵנֶפל ֵאֶׁשת ַּבל

 ). ט,תהלים נח(
ְנָמָלה  ֶאל ֵלְך :ְנָמָלה אֹוֶמֶרת

משלי (ָעֵצל ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם 
 ֵתן ֶלֶחם ְלָכלנֹ: נוסח אחר[, )ו,ו

תהלים (ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו 
 )]. כה,קלו
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ַוֲאִני ֱאֶמת ָעִׂשיָת  ִּכיָעַלי ַהָּבא  ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ::::ַעְכָּבר אֹוֵמרַעְכָּבר אֹוֵמרַעְכָּבר אֹוֵמרַעְכָּבר אֹוֵמר
 ).לג כתוב בלשון רבים,בנחמיה ט(ִהְרָשְעִּתי 

 ). ו, קנתהלים(ל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה ּכֹ ::::ֻחְלָּדה אֹוֶמֶרתֻחְלָּדה אֹוֶמֶרתֻחְלָּדה אֹוֶמֶרתֻחְלָּדה אֹוֶמֶרת

ֵׂשנּו ה עְֹיהָוֹ אּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵניּבֹ ::::ְּכָלִבים אֹוְמִריםְּכָלִבים אֹוְמִריםְּכָלִבים אֹוְמִריםְּכָלִבים אֹוְמִרים
 ). ו,תהלים צה(

        ::::''''פרק שירהפרק שירהפרק שירהפרק שירה''''והוא חלק מוהוא חלק מוהוא חלק מוהוא חלק מ', ', ', ', פרק שירהפרק שירהפרק שירהפרק שירה''''נהוג לומר זה בסיום אמירת נהוג לומר זה בסיום אמירת נהוג לומר זה בסיום אמירת נהוג לומר זה בסיום אמירת 

 ׁשֵמה ָחָּנַעְתא ִהָסֹון ּדא ֶּביָנִנ ֲחִּביל ַר ֶׁשידֹוִמְלה ַּתָיְעַׁשי ְיִּבַר
ים ִבָלר ְּכַמָא, תיֹוִנֲעַּת] ויש גירסא שמונה ושמונים [םיִנמֹוְׁשּו

 'ׁש לֹא ָיְדעּו ָשְֹבָעהֶפי ֶנֵזים ַעִבָלְּכַהְו') יא,ישעיה נו(ם ֶהב ָּבתּוָּכֶׁש
ה ְיהָוֹ אּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵניּבֹ'  זּוהיָרר ִׁשַמ לֹוּוּכְזִי

ה ָּתי ַאַתד ָמה ַעָיְעַש ְי,ר לֹוַמָאם ְוִיַמָׁשן ַה ִמְךָאְל ַמֹולה ָנְע ֶּנ.'ֵׂשנּועֹ
ם יֹו ִמּואהרּוך ָּבָּמקֹום י ַהֵנְפִּליא ִמ ִהְׁשבּוָעה ,רָבָדַה ל ֶזהה ַעֶּנַעְתִמ
 .םָלעֹוה ָּבָּיִרם ְּבּוׁשה ְלר ֶזָבה ָדָלא ִגיא לִֹבָּנק ַהּוּקַבֲח ַלדֹוה סֹוָּלִּגֶׁש
 םִיַמָּׁשן ַהי ִמִנחּוָל ְׁש, ַאָּתהלדֹו ָגל ָאָדם ֶׁשידֹוִמְלַּתיל ֶׁשִבְשא ְּבָּלֶא

) ז,שמות יא( םֶהיב ָּבִתים ְּכִבָלְּכ, ]המלאך' פי[ר ַמָא ְו.יָךֶלֵאִלְזַדֵּקק 
ד ֵּבַע ְלכּוָזא ֶׁשָלד ֶאא עֹולֹ ְו,נֹוֹוׁשב ְלֶלץ ֶּכַרֱחא ֶיל לֵֹאָרְֹשי ִיֵנל ְּבכְֹלּו

ַעל , הָרֹור ּתֶפֵסְות זֹוזּוְמין ּויִּלִפְּת ןֶהָּבְתִבים ֶׁשּכֹו םָתָאצֹות ִמרֹועֹו
 ְוַאל ּתֹוִסיף יָךֶרחֹוֲאר ַלזֹו ֲח,ָּתְלַאָּׁש ֶּׁשּוַמה. ֵּכן ָזכּו לֹוַמר ִׁשיָרה

 נֹושֹוְליו ּור ִּפֵמֹוׁש) כג,משלי כא(ב תּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכ,ַּבָּדָבר ַהֶּזה עֹוד
  .ֹוׁשְפת ַנרֹוָצר ִמֵמֹוׁש

        ::::ים גם את זה בגמר פרק שירהים גם את זה בגמר פרק שירהים גם את זה בגמר פרק שירהים גם את זה בגמר פרק שירהואומרואומרואומרואומר

        : : : :  ַהְללּוָיּה ַהְללּוָיּה ַהְללּוָיּה ַהְללּוָיּה,,,,ֵכן ְירּוָׁשָלִיםֵכן ְירּוָׁשָלִיםֵכן ְירּוָׁשָלִיםֵכן ְירּוָׁשָלִיםה ִמִּצּיֹון ׁשֹה ִמִּצּיֹון ׁשֹה ִמִּצּיֹון ׁשֹה ִמִּצּיֹון ׁשָֹּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוֹ: : : :  ָאֵמן ְוָאֵמן ָאֵמן ְוָאֵמן ָאֵמן ְוָאֵמן ָאֵמן ְוָאֵמן,,,,ה ְלעֹוָלםה ְלעֹוָלםה ְלעֹוָלםה ְלעֹוָלםָּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוֹ

        : : : : ֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו עֹ עֹ עֹ עֹ,,,,ֵהי ִיְׂשָרֵאלֵהי ִיְׂשָרֵאלֵהי ִיְׂשָרֵאלֵהי ִיְׂשָרֵאלִהים ֱאלִֹהים ֱאלִֹהים ֱאלִֹהים ֱאלֱֹאלֱֹאלֱֹאלֱֹאלֹ    ההההָּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוֹ

        ֹודֹוֹודֹוֹודֹוֹודֹוּוָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבּוָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבּוָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבּוָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכב

        :::: ָאֵמן ְוָאֵמן ָאֵמן ְוָאֵמן ָאֵמן ְוָאֵמן ָאֵמן ְוָאֵמן,,,,ֶאת ָּכל ָהָאֶרץֶאת ָּכל ָהָאֶרץֶאת ָּכל ָהָאֶרץֶאת ָּכל ָהָאֶרץ
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        , , , , יתברך הבוחר בשירי זמרהיתברך הבוחר בשירי זמרהיתברך הבוחר בשירי זמרהיתברך הבוחר בשירי זמרה' ' ' ' בעזרת הבעזרת הבעזרת הבעזרת ה                
        ....אחל לבאר פרק שירה בגילה וברעדהאחל לבאר פרק שירה בגילה וברעדהאחל לבאר פרק שירה בגילה וברעדהאחל לבאר פרק שירה בגילה וברעדה

        ליקוטי מדרשים בענין טעם ויסוד לאמירת פרק שירהליקוטי מדרשים בענין טעם ויסוד לאמירת פרק שירהליקוטי מדרשים בענין טעם ויסוד לאמירת פרק שירהליקוטי מדרשים בענין טעם ויסוד לאמירת פרק שירה

שון 'פתח ל'א, ף"אל, ל" כתוב בתחילתו בזה''''אלפא ביתא דרבי עקיבאאלפא ביתא דרבי עקיבאאלפא ביתא דרבי עקיבאאלפא ביתא דרבי עקיבא''''במדרש 

ה אפתח לשון של כל בני בשר ודם כדי שיהיו "אמר הקב. פתח'שון א'לה 'ופ. ה'פ

שאלמלא שירה וזמרה , מקלסין לפני בכל יום וממליכין אותי בארבע רוחות העולם

  .שהם אומרים לפני בכל יום ויום לא בראתי את עולמי

תהלים (שנאמר , ה את העולם אלא בשביל שירה וזמרה"ומנין שלא ברא הקב

ועוז ותפארת ,  לפניו בשמים- הוד והדר , דר לפניו עוז ותפארת במקדשוהוד וה) ו,צו

  .ותהלתו מלאה הארץ, שמים מכוסים הודו,  במקדשו בארץ-

השמים ) ב,תהלים יט(שנאמר , ה את השמים לענין שירה"ומנין שברא הקב

, ה את הארץ אומרת לפניו שירה"ומנין שמיום שברא הקב. מספרים כבוד אל

ואין צדיק אלא , מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק) טז,כדישעיה (שנאמר 

  . בכל דרכיו' צדיק ה) יז,תהלים קמה(שנאמר , ה"הקב

מקולות מים רבים ) ד,תהלים צג(שנאמר , ומנין שאף ימים ונהרות אומרים שירה

ההרים וכל ) ח"תהלים קמ(שנאמר , ומנין שאף הרים וגבעות אומרים שירה. 'וגו

, מלכי ארץ וכל לֻאמים, רמש וצפור כנף, וכל ארזים החיה וכל בהמהגבעות עץ פרי 

כי ' יהללו את שם ה, זקנים עם נערים, בחורים וגם בתולות, שרים וכל שופטי ארץ

  . נשגב שמו לבדו

ממזרח שמש עד ) ג,תהלים קיג(שנאמר , ומנין שכל סדרי בראשית אומרים שירה

תהלים (שנאמר , שון פתח פיו בשירהומנין שאף אדם הרא. 'מבואו מֻהָּלל שם ה

'' טוב להודות לה, 'ולזמר לשמך עליון' מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה) ב,צב

עד כאן עד כאן עד כאן עד כאן , בשמי מרום בתוך מלאכי השרת' ולזמר לשמך עליון, 'בארץ מתוך בני אדם

        ....עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא' ' ' ' ממדרש אלפא ביתא דרממדרש אלפא ביתא דרממדרש אלפא ביתא דרממדרש אלפא ביתא דר

דבר , ל"בזה) ו אותו להלןשהזכרנ (''''מדרש כונןמדרש כונןמדרש כונןמדרש כונן''''ונכון להביא מה דאיתא בסיום של 

. כיצד, ל לשבח את שמו-העליונים שבראם לזכרון א', וגו' כונן שמים בתבונה'אחר 

וכל גבורי , ימלוך לעולם ועד' כל שחר ושחר מלאך עומד לפניו ופותח ואומר ה

ואומרת ברכו , וחיה אחת עומדת באמצע הרקיע ישראל שמה. מעלה עונים אחריו

וגומרים . המבורך לעולם ועד' ודי מעלה עונים אחריו ברוך הוכל גד, המבורך' את ה

והאופנים וחיות הקודש , צבאות' את הדבר שרפים ואומרים קדוש קדוש קדוש ה

עד שאוגדין כל שרי מעלה וכל , ממקומו' מרעישים את העולם ואומרים ברוך כבוד ה

ישראל כל אחד ואחד אומר לאותה חיה ששמה ישראל ועל מצחה חקוק , גדודים

  .ל המדרשל המדרשל המדרשל המדרש""""עכעכעכעכהדא הוא דכתיב כונן שמים בתבונה ', אחד' אלהינו ה' שמע ישראל ה'
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        :::: ונהוג לומר גם זה בפה ונהוג לומר גם זה בפה ונהוג לומר גם זה בפה ונהוג לומר גם זה בפה----    שירהשירהשירהשירהדברי תנאים לפתיחת פרק דברי תנאים לפתיחת פרק דברי תנאים לפתיחת פרק דברי תנאים לפתיחת פרק 

זֹוֶכה ִלְלמֹוד ּוְלַלֵּמד זֹוֶכה ִלְלמֹוד ּוְלַלֵּמד זֹוֶכה ִלְלמֹוד ּוְלַלֵּמד זֹוֶכה ִלְלמֹוד ּוְלַלֵּמד , , , , ַרִּבי ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזהַרִּבי ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזהַרִּבי ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזהַרִּבי ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר
ְוִנּצֹול ִמֵּיֶצר ָהָרע ּוִמֶּפַגע ְוִנּצֹול ִמֵּיֶצר ָהָרע ּוִמֶּפַגע ְוִנּצֹול ִמֵּיֶצר ָהָרע ּוִמֶּפַגע ְוִנּצֹול ִמֵּיֶצר ָהָרע ּוִמֶּפַגע , , , , ְלמּודֹו ִמְתֵּקֵּים ְּבָידֹוְלמּודֹו ִמְתֵּקֵּים ְּבָידֹוְלמּודֹו ִמְתֵּקֵּים ְּבָידֹוְלמּודֹו ִמְתֵּקֵּים ְּבָידֹוִלְּׁשמֹור ְוַלֲעשֹֹות ּוְלַקֵּים ְוַתִלְּׁשמֹור ְוַלֲעשֹֹות ּוְלַקֵּים ְוַתִלְּׁשמֹור ְוַלֲעשֹֹות ּוְלַקֵּים ְוַתִלְּׁשמֹור ְוַלֲעשֹֹות ּוְלַקֵּים ְוַת

        ,,,,ּוֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַחּוֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַחּוֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַחּוֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, , , , ּוֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוִמִּדיָנה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹםּוֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוִמִּדיָנה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹםּוֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוִמִּדיָנה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹםּוֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוִמִּדיָנה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם, , , , ָרעָרעָרעָרע
        ::::         ּוַמֲאִריך ָיִמים ְוזֹוֶכה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָּבא         ּוַמֲאִריך ָיִמים ְוזֹוֶכה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָּבא         ּוַמֲאִריך ָיִמים ְוזֹוֶכה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָּבא         ּוַמֲאִריך ָיִמים ְוזֹוֶכה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

זֹוֶכה ְואֹוְמרֹו זֹוֶכה ְואֹוְמרֹו זֹוֶכה ְואֹוְמרֹו זֹוֶכה ְואֹוְמרֹו , , , , ָּכל ָהאֹוֵמר ִׁשיָרה זֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזהָּכל ָהאֹוֵמר ִׁשיָרה זֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזהָּכל ָהאֹוֵמר ִׁשיָרה זֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזהָּכל ָהאֹוֵמר ִׁשיָרה זֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, , , , ִליֶעֶזרִליֶעֶזרִליֶעֶזרִליֶעֶזרָאַמר ַרִּבי ֶאָאַמר ַרִּבי ֶאָאַמר ַרִּבי ֶאָאַמר ַרִּבי ֶא    ַּתְנָיאַּתְנָיאַּתְנָיאַּתְנָיא
        ָׁשר לֹא ֶנֱאַמר ֶאָּלאָׁשר לֹא ֶנֱאַמר ֶאָּלאָׁשר לֹא ֶנֱאַמר ֶאָּלאָׁשר לֹא ֶנֱאַמר ֶאָּלא, , , , ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשהָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשהָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשהָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה) ) ) ) אאאא,,,,שמות טושמות טושמות טושמות טו((((ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר , , , , ָלעֹוָלם ַהָּבאָלעֹוָלם ַהָּבאָלעֹוָלם ַהָּבאָלעֹוָלם ַהָּבא

        ::::ֶלָעִתיד ָלבֹאֶלָעִתיד ָלבֹאֶלָעִתיד ָלבֹאֶלָעִתיד ָלבֹא) ) ) ) אֹותֹואֹותֹואֹותֹואֹותֹו((((ְמַלֵּמד ֶׁשָעִתיד לֹוַמר ְמַלֵּמד ֶׁשָעִתיד לֹוַמר ְמַלֵּמד ֶׁשָעִתיד לֹוַמר ְמַלֵּמד ֶׁשָעִתיד לֹוַמר , , , ,                 ָיִׁשיר                ָיִׁשיר                ָיִׁשיר                ָיִׁשיר

, , , , ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ֶזה ְּבָכל יֹוםָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ֶזה ְּבָכל יֹוםָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ֶזה ְּבָכל יֹוםָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ֶזה ְּבָכל יֹום, , , , ֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמרֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמרֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמרֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמרַרִּבי ֶאִליֶעַרִּבי ֶאִליֶעַרִּבי ֶאִליֶעַרִּבי ֶאִליֶע    ַּתְנָיאַּתְנָיאַּתְנָיאַּתְנָיא
, , , , ְוִנּצֹול ִמֶּפַגע ָרע ּוִמֵּיֶצר ָהָרעְוִנּצֹול ִמֶּפַגע ָרע ּוִמֵּיֶצר ָהָרעְוִנּצֹול ִמֶּפַגע ָרע ּוִמֵּיֶצר ָהָרעְוִנּצֹול ִמֶּפַגע ָרע ּוִמֵּיֶצר ָהָרע, , , , ֵמִעיד ֲאִני ָעָליו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבאֵמִעיד ֲאִני ָעָליו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבאֵמִעיד ֲאִני ָעָליו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבאֵמִעיד ֲאִני ָעָליו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבא

ְבָכל ְבָכל ְבָכל ְבָכל ְגמֹור ְבָכל ְלָבְבָך ּוְגמֹור ְבָכל ְלָבְבָך ּוְגמֹור ְבָכל ְלָבְבָך ּוְגמֹור ְבָכל ְלָבְבָך ּו. . . . ּוְמָּׂשָטן ּוִמָּכל ִמיֵני ַמְׁשִחית ּוַמִּזיִקיןּוְמָּׂשָטן ּוִמָּכל ִמיֵני ַמְׁשִחית ּוַמִּזיִקיןּוְמָּׂשָטן ּוִמָּכל ִמיֵני ַמְׁשִחית ּוַמִּזיִקיןּוְמָּׂשָטן ּוִמָּכל ִמיֵני ַמְׁשִחית ּוַמִּזיִקין, , , , ּוִמִּדין ָקֶׁשהּוִמִּדין ָקֶׁשהּוִמִּדין ָקֶׁשהּוִמִּדין ָקֶׁשה
. . . . ְוִלְׁשמֹור ַּדְלתֹות ֵהיָכִלי ְותֹוָרִתי ְוִלְׁשמֹור ִמְצֹוַתי ְוֻחָּקיְוִלְׁשמֹור ַּדְלתֹות ֵהיָכִלי ְותֹוָרִתי ְוִלְׁשמֹור ִמְצֹוַתי ְוֻחָּקיְוִלְׁשמֹור ַּדְלתֹות ֵהיָכִלי ְותֹוָרִתי ְוִלְׁשמֹור ִמְצֹוַתי ְוֻחָּקיְוִלְׁשמֹור ַּדְלתֹות ֵהיָכִלי ְותֹוָרִתי ְוִלְׁשמֹור ִמְצֹוַתי ְוֻחָּקי, , , , ַנְפְׁשָך ָלַדַעת ְדָרַכיַנְפְׁשָך ָלַדַעת ְדָרַכיַנְפְׁשָך ָלַדַעת ְדָרַכיַנְפְׁשָך ָלַדַעת ְדָרַכי

ְׁשמֹור ִּפיָך ּוְלׁשֹוְנָך ִמָּכל ְׁשמֹור ִּפיָך ּוְלׁשֹוְנָך ִמָּכל ְׁשמֹור ִּפיָך ּוְלׁשֹוְנָך ִמָּכל ְׁשמֹור ִּפיָך ּוְלׁשֹוְנָך ִמָּכל , , , , ְנצֹור ּתֹוָרִתי ִּבְלָבֶבָך ְוֶנֶגד ֵעיֶניָך ִּתְהֶיה ִיְרָאִתיְנצֹור ּתֹוָרִתי ִּבְלָבֶבָך ְוֶנֶגד ֵעיֶניָך ִּתְהֶיה ִיְרָאִתיְנצֹור ּתֹוָרִתי ִּבְלָבֶבָך ְוֶנֶגד ֵעיֶניָך ִּתְהֶיה ִיְרָאִתיְנצֹור ּתֹוָרִתי ִּבְלָבֶבָך ְוֶנֶגד ֵעיֶניָך ִּתְהֶיה ִיְרָאִתי
ַוֲאַלֶּמְדָך ֵשֶֹכל ּוִביָנה ַוֲאַלֶּמְדָך ֵשֶֹכל ּוִביָנה ַוֲאַלֶּמְדָך ֵשֶֹכל ּוִביָנה ַוֲאַלֶּמְדָך ֵשֶֹכל ּוִביָנה , , , ,  ָמקֹום ֶׁשֵּתֵלְך ָמקֹום ֶׁשֵּתֵלְך ָמקֹום ֶׁשֵּתֵלְך ָמקֹום ֶׁשֵּתֵלְךַוֲאִני ֶאְהֶיה ִעְּמָך ְּבָכלַוֲאִני ֶאְהֶיה ִעְּמָך ְּבָכלַוֲאִני ֶאְהֶיה ִעְּמָך ְּבָכלַוֲאִני ֶאְהֶיה ִעְּמָך ְּבָכל, , , , ַחְטא ְוַאְׁשָמהַחְטא ְוַאְׁשָמהַחְטא ְוַאְׁשָמהַחְטא ְוַאְׁשָמה

לֹא ְבָראֹו ִּכי לֹא ְבָראֹו ִּכי לֹא ְבָראֹו ִּכי לֹא ְבָראֹו ִּכי , , , , ְוֱהֵוי יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּואְוֱהֵוי יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּואְוֱהֵוי יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּואְוֱהֵוי יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא. . . . ִמָּכל ָּדָברִמָּכל ָּדָברִמָּכל ָּדָברִמָּכל ָּדָבר
         ּכֹל ַהְּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְבָראִתיו ּכֹל ַהְּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְבָראִתיו ּכֹל ַהְּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְבָראִתיו ּכֹל ַהְּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְבָראִתיו))))זזזז,,,,ישעיה מגישעיה מגישעיה מגישעיה מג((((ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֶּנֱאַמר , , , , ִאם ִלְכבֹודֹוִאם ִלְכבֹודֹוִאם ִלְכבֹודֹוִאם ִלְכבֹודֹו

        ::::            ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׁשיִתיו            ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׁשיִתיו            ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׁשיִתיו            ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׁשיִתיו                                                                                    

ְּבָשָעה ְׁשִּסֵּים ֵסֶפר ְּבָשָעה ְׁשִּסֵּים ֵסֶפר ְּבָשָעה ְׁשִּסֵּים ֵסֶפר ְּבָשָעה ְׁשִּסֵּים ֵסֶפר , , , , ֲחָכֵמינֹו ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָּדוד ֶמֶלְך ְיְׂשָרֵאלֲחָכֵמינֹו ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָּדוד ֶמֶלְך ְיְׂשָרֵאלֲחָכֵמינֹו ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָּדוד ֶמֶלְך ְיְׂשָרֵאלֲחָכֵמינֹו ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָּדוד ֶמֶלְך ְיְׂשָרֵאל    ָאְמרּוָאְמרּוָאְמרּוָאְמרּו
ֵיׁש ְּבִרָיה ֵיׁש ְּבִרָיה ֵיׁש ְּבִרָיה ֵיׁש ְּבִרָיה , , , , ְוָאַמר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּואְוָאַמר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּואְוָאַמר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּואְוָאַמר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא, , , , ְּתִהִּלים ָזָחה ַדְעּתֹו ָעָליוְּתִהִּלים ָזָחה ַדְעּתֹו ָעָליוְּתִהִּלים ָזָחה ַדְעּתֹו ָעָליוְּתִהִּלים ָזָחה ַדְעּתֹו ָעָליו

ְּבאֹוָתה ָׁשָעה ְּבאֹוָתה ָׁשָעה ְּבאֹוָתה ָׁשָעה ְּבאֹוָתה ָׁשָעה .  .  .  .  ֶמֶרת ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמֶּמִּניֶמֶרת ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמֶּמִּניֶמֶרת ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמֶּמִּניֶמֶרת ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמֶּמִּניֶׁשָּבָראָת ְּבעֹוָלְמָך ֶׁשאֹוֶׁשָּבָראָת ְּבעֹוָלְמָך ֶׁשאֹוֶׁשָּבָראָת ְּבעֹוָלְמָך ֶׁשאֹוֶׁשָּבָראָת ְּבעֹוָלְמָך ֶׁשאֹו
ֶׁשֲאִני ֶׁשֲאִני ֶׁשֲאִני ֶׁשֲאִני , , , , ָּדִוד ַאל ָּתזּוַח ַּדְעְּתָך ָעֶליָךָּדִוד ַאל ָּתזּוַח ַּדְעְּתָך ָעֶליָךָּדִוד ַאל ָּתזּוַח ַּדְעְּתָך ָעֶליָךָּדִוד ַאל ָּתזּוַח ַּדְעְּתָך ָעֶליָך, , , , ְוָאְמָרה ּלֹוְוָאְמָרה ּלֹוְוָאְמָרה ּלֹוְוָאְמָרה ּלֹו, , , , ִנְזַּדְּמָנה לֹו ְצַפְרֵּדַע ַאַחתִנְזַּדְּמָנה לֹו ְצַפְרֵּדַע ַאַחתִנְזַּדְּמָנה לֹו ְצַפְרֵּדַע ַאַחתִנְזַּדְּמָנה לֹו ְצַפְרֵּדַע ַאַחת

י י י י ֶאָּלא ָּכל ִׁשיָרה ֶׂשֲאִנֶאָּלא ָּכל ִׁשיָרה ֶׂשֲאִנֶאָּלא ָּכל ִׁשיָרה ֶׂשֲאִנֶאָּלא ָּכל ִׁשיָרה ֶׂשֲאִנ, , , , ְולֹא עֹודְולֹא עֹודְולֹא עֹודְולֹא עֹוד.  .  .  .  אֹוֶמֶרת ִׂשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמְּמָךאֹוֶמֶרת ִׂשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמְּמָךאֹוֶמֶרת ִׂשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמְּמָךאֹוֶמֶרת ִׂשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמְּמָך
    ))))יביביביב,,,,הההה' ' ' ' מלכים אמלכים אמלכים אמלכים א((((ֶשֶּנֱאַמר ֶשֶּנֱאַמר ֶשֶּנֱאַמר ֶשֶּנֱאַמר , , , , לֶֹׁשת ֲאָלִפים ְמָׁשִליםלֶֹׁשת ֲאָלִפים ְמָׁשִליםלֶֹׁשת ֲאָלִפים ְמָׁשִליםלֶֹׁשת ֲאָלִפים ְמָׁשִליםאֹוֶמֶרת ְמַמֶּׁשֶלת ָעֶליָה ְׂשאֹוֶמֶרת ְמַמֶּׁשֶלת ָעֶליָה ְׂשאֹוֶמֶרת ְמַמֶּׁשֶלת ָעֶליָה ְׂשאֹוֶמֶרת ְמַמֶּׁשֶלת ָעֶליָה ְׂש

ֶאָּלא ֶאָּלא ֶאָּלא ֶאָּלא , , , , ְולֹא עֹודְולֹא עֹודְולֹא עֹודְולֹא עֹוד.  .  .  .  ַוְיַדֵּבר ְׁשלֶֹשת ֲאָלִפים ָמָׁשל ַוְיִהי ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאֶלףַוְיַדֵּבר ְׁשלֶֹשת ֲאָלִפים ָמָׁשל ַוְיִהי ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאֶלףַוְיַדֵּבר ְׁשלֶֹשת ֲאָלִפים ָמָׁשל ַוְיִהי ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאֶלףַוְיַדֵּבר ְׁשלֶֹשת ֲאָלִפים ָמָׁשל ַוְיִהי ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאֶלף
ֵיׁש ֵיׁש ֵיׁש ֵיׁש , , , , ת ָּבּהת ָּבּהת ָּבּהת ָּבּהְוּזו ִהיא ַהִּמְצָוה ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקְוּזו ִהיא ַהִּמְצָוה ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקְוּזו ִהיא ַהִּמְצָוה ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקְוּזו ִהיא ַהִּמְצָוה ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶק, , , , ֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבִמְצָוה ְגדֹוָלהֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבִמְצָוה ְגדֹוָלהֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבִמְצָוה ְגדֹוָלהֶׁשֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבִמְצָוה ְגדֹוָלה

ּוְבָׁשָעה ֶׂשהּוא ּוְבָׁשָעה ֶׂשהּוא ּוְבָׁשָעה ֶׂשהּוא ּוְבָׁשָעה ֶׂשהּוא , , , , ִּבְׁשַפת ַהָים ִמין ֶאָחד ֶׁשֵאין ַּפְרָנָסתֹו ִּכי ִאם ִמן ַהַּמִיםִּבְׁשַפת ַהָים ִמין ֶאָחד ֶׁשֵאין ַּפְרָנָסתֹו ִּכי ִאם ִמן ַהַּמִיםִּבְׁשַפת ַהָים ִמין ֶאָחד ֶׁשֵאין ַּפְרָנָסתֹו ִּכי ִאם ִמן ַהַּמִיםִּבְׁשַפת ַהָים ִמין ֶאָחד ֶׁשֵאין ַּפְרָנָסתֹו ִּכי ִאם ִמן ַהַּמִים
    ----כא כא כא כא , , , , משלי כהמשלי כהמשלי כהמשלי כה((((ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶנֱאַמר ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶנֱאַמר ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶנֱאַמר ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶנֱאַמר , , , , זּו ִהיא ַהִּמְצָוהזּו ִהיא ַהִּמְצָוהזּו ִהיא ַהִּמְצָוהזּו ִהיא ַהִּמְצָוה, , , , ָרֵעב נֹוְטֵלִני ְואֹוְכֵלִניָרֵעב נֹוְטֵלִני ְואֹוְכֵלִניָרֵעב נֹוְטֵלִני ְואֹוְכֵלִניָרֵעב נֹוְטֵלִני ְואֹוְכֵלִני

ִּכי ֶּגָחִלים ִּכי ֶּגָחִלים ִּכי ֶּגָחִלים ִּכי ֶּגָחִלים , , , , ֵקהּו ָמִיםֵקהּו ָמִיםֵקהּו ָמִיםֵקהּו ָמִיםִאם ָרֵעב שֹֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהְׁשִאם ָרֵעב שֹֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהְׁשִאם ָרֵעב שֹֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהְׁשִאם ָרֵעב שֹֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהְׁש'''') ) ) ) כבכבכבכב
        ֶאָּלאֶאָּלאֶאָּלאֶאָּלא, , , , ַאל ִּתְקֵרי ְיַׁשֶּלם ָלְךַאל ִּתְקֵרי ְיַׁשֶּלם ָלְךַאל ִּתְקֵרי ְיַׁשֶּלם ָלְךַאל ִּתְקֵרי ְיַׁשֶּלם ָלְך', ', ', ',  ְיַׁשֶּלם ָלְך ְיַׁשֶּלם ָלְך ְיַׁשֶּלם ָלְך ְיַׁשֶּלם ָלְךההההיהָוֹיהָוֹיהָוֹיהָוַֹאָּתה חֹוֶתה ַעל רֹאׁשֹו ַוַאָּתה חֹוֶתה ַעל רֹאׁשֹו ַוַאָּתה חֹוֶתה ַעל רֹאׁשֹו ַוַאָּתה חֹוֶתה ַעל רֹאׁשֹו ַו

        ....לללל""""עד כאן דברי רבותינו התנאים זעד כאן דברי רבותינו התנאים זעד כאן דברי רבותינו התנאים זעד כאן דברי רבותינו התנאים ז  : : : :               ַיְשִליֶמנּו ָלְך              ַיְשִליֶמנּו ָלְך              ַיְשִליֶמנּו ָלְך              ַיְשִליֶמנּו ָלְך
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        ל שבתחילת פרק שירהל שבתחילת פרק שירהל שבתחילת פרק שירהל שבתחילת פרק שירה""""מקורות והארות על דברי חזמקורות והארות על דברי חזמקורות והארות על דברי חזמקורות והארות על דברי חז

זוכה ואומרו זוכה ואומרו זוכה ואומרו זוכה ואומרו , , , , מר שירה זו בעולם הזהמר שירה זו בעולם הזהמר שירה זו בעולם הזהמר שירה זו בעולם הזהכל האוכל האוכל האוכל האו, , , , תניא אמר רבי אליעזרתניא אמר רבי אליעזרתניא אמר רבי אליעזרתניא אמר רבי אליעזר
מלמד שעתיד מלמד שעתיד מלמד שעתיד מלמד שעתיד ', ', ', ', וכווכווכווכו' ' ' ' אז ישיר משה וגואז ישיר משה וגואז ישיר משה וגואז ישיר משה וגו) ) ) ) אאאא,,,,שמות טושמות טושמות טושמות טו((((שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר , , , , לעולם הבאלעולם הבאלעולם הבאלעולם הבא

דברים (דאיתא בתרגום ירושלמי ותרגום יונתן בפסוק     ,,,,לעתיד לבֹאלעתיד לבֹאלעתיד לבֹאלעתיד לבֹא) ) ) ) אותואותואותואותו((((לומר לומר לומר לומר 

 בתחיית המתים יהיה משה רבנו עליל -שגם בעלמא דאתי , ויתא ראשי עם) כא,לג

וראוי להביא כאן מה . וא יעביר את מתי המדבר לארץ ישראלוה, ונפיק בראשי עם

אתי מלבנון תבואי ) ח,שיר השירים ד(פ "ל בפירושו לשיר השירים עה"י ז"שכתב רש

 הר הוא בגבול צפונה של ארץ ,מראש אמנה, דבר אחר, ל" וזתשורי מראש אמנה

 והר ההר טורי אמנון) א,ברייתא בגיטין דף ח( ובלשון משנה ,ישראל ושמו אמנה

יות נקבצות ו וכשגל,מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר) ז,במדבר לד(שנאמר בו 

 הם צופים משם ורואין גבול ארץ ישראל ואוירה של ארץ ישראל ,ומגיעות שם

  . לכך נאמר תשורי מראש אמנה,ושמחים ואומרים הודיה

ם נקרא ם נקרא ם נקרא ם נקרא  כי האד כי האד כי האד כי האד,''''מובטח לו שהוא בן העולם הבאמובטח לו שהוא בן העולם הבאמובטח לו שהוא בן העולם הבאמובטח לו שהוא בן העולם הבא, , , , כל האומר פרק שירה בכל יוםכל האומר פרק שירה בכל יוםכל האומר פרק שירה בכל יוםכל האומר פרק שירה בכל יום''''
            והמשכילוהמשכילוהמשכילוהמשכיל, , , , עולם קטן וכלולים בקומתו כללות כל הנבראים והצומחים והדוממיםעולם קטן וכלולים בקומתו כללות כל הנבראים והצומחים והדוממיםעולם קטן וכלולים בקומתו כללות כל הנבראים והצומחים והדוממיםעולם קטן וכלולים בקומתו כללות כל הנבראים והצומחים והדוממים

        ....תועלתו גדולה להמשיך אליהם שפע וברכה עליונהתועלתו גדולה להמשיך אליהם שפע וברכה עליונהתועלתו גדולה להמשיך אליהם שפע וברכה עליונהתועלתו גדולה להמשיך אליהם שפע וברכה עליונה, , , , שיש בו מדעת קונושיש בו מדעת קונושיש בו מדעת קונושיש בו מדעת קונו

כתוב ) בטעמי המצוות בפרשת ואתחנן(ל " זיייי""""רבנו האררבנו האררבנו האררבנו הארשל ' ליקוטי תורה' 'בס

דע כי כל הנבראים , ענינוענינוענינוענינומה מה מה מה , , , , ענין פרק שירה שצריך אדם לומר בכל יוםענין פרק שירה שצריך אדם לומר בכל יוםענין פרק שירה שצריך אדם לומר בכל יוםענין פרק שירה שצריך אדם לומר בכל יום, ל"בזה

אין לך עשב מלמטה שאין מזל מכה עליו 'שבעולם יש עליהם שר בשמים והוא סוד 

והנה על ידי אותו שר נמשך אליו ). ו,י"בראשית רבה פ(' מלמעלה ואומר לו גדול

נמצא כי כל אלו , והנה אותו השר אינו יכול להשפיע בתחתונים. שפע וחיות

ואמנם מציאות שיר כלבים . ות כל אחד לפי מינוהשירות הם של השרים ומזל

מה שאמרו בפרק שירה כי כל מה שאמרו בפרק שירה כי כל מה שאמרו בפרק שירה כי כל מה שאמרו בפרק שירה כי כל ואמנם . 'וכו', שאומרים פסוק בֹאו נשתחוה וגו

מה שנאמר בראשית [הטעם לפי שכבר ידעת , האומרו בכל יום זוכה לכל כך מעלותהאומרו בכל יום זוכה לכל כך מעלותהאומרו בכל יום זוכה לכל כך מעלותהאומרו בכל יום זוכה לכל כך מעלות

וכמו שכל העליונים הם תלויים בשיעור , כי בצלם אלהים עשה את האדם] ו,ט

גם כל הנבראים התחתונים הם נאחזים בשיעור קומת אדם התחתון , ברךקומתו ית

ולכן האומר פרק שירה ויודע לכוין כל הנבראים היכן . ועל ידו מתברכים כולם

הוא גורם שפע לכל הנבראים התלויים בו ושכרו , ואומר אותן השירים, רמוזים בו

הנבראים שבעולם יש ל שכל "י ז" ועל מה שכתב האר....לללל""""י זי זי זי ז""""ל רבנו הארל רבנו הארל רבנו הארל רבנו האר""""עכעכעכעכמרובה 

' בתי מדרשות'הנדפס ב' ' ' ' סדר רבה דבראשיתסדר רבה דבראשיתסדר רבה דבראשיתסדר רבה דבראשית''''ראה במדרש , עליהם שר בשמים

ה על כסא שמחה והעביר לפניו שר "בשביעי ישב הקב, ל"בזה) ו"ט' בסי(דאיתא שם 

שר של רמשים בשמחה ', וכו, שר של נהרות בשמחה גדולה, של מים בשמחה גדולה

  .עד כאן המדרש', ווכ,  שר של חיות בשמחה גדולה,גדולה

 כל האומרכל האומרכל האומרכל האומר''''] אור המאיר שנביא להלן' ובס[ל "י ז"והנה הלשון שהביא רבנו האר

לא כתוב בברייתא שבתחילת ', מובטח לו שהוא בן העולם הבא, פרק שירה בכל יום
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כל העוסק בפרק שירה זה בכל 'כי שם כתוב , פרק שירה בשם רבי ובשם רבי אליעזר

' אורח חיים סי(אליה רבה אליה רבה אליה רבה אליה רבה ' ' ' ' בסבסבסבסהעיר כן     וכבר. לו בכל יוםואין כתוב לאומרו כו', יום

ל אשר "ר לייב פוחאוויצר ז"ממוה, ה"דף מ(' דרך חכמה' 'כתב בס, ל"וז) ד"ק י"ס' א

, ל"בזה) שם הגדולים שכל ספריו קדושים ומעוררים יראה וקדושה' א בס"העיד החיד

שירה בכל יום מובטח כל האומר פרק 'ל "כמו שאמרו חז', פרק שירה'מנהגינו לומר 

, ולא דק בלשונו, ל דרך חכמה"עכ' וכו' לו שהוא בן עולם הבא ותלמודו מתקיים

בפרק שירה זה בכל  כל העוסקכל העוסקכל העוסקכל העוסק, אלא לשון הברייתא תניא רבי אליעזר הגדול אומר

אלא רק העוסק בפרק שירה בכל , ומשמע שאין צריך לאומרו כולו', יום מובטח וכו

  . ל אליה רבהל אליה רבהל אליה רבהל אליה רבה""""עכעכעכעכלקו לשבעת ימי השבוע כמו ספר תהלים וכמדומה שנוהגין לח, יום

בן דורו ועירו צפת (ל "י ז"דרך חכמה נמשך כנראה אחרי דברי רבנו האר' וברם ס

כל ', 'פרק שירה שצריך אדם לומר בכל יום'והוא כתב בלשון הזה , )ל"ט ז"של המבי

.  כולו בכל יוםמצריך לומר, ל לאמירתו"י ז"וגם הטעם שכתב האר', האומרו בכל יום

כל העוסק בפרק שירה זה בכל 'ועל כן מסתברא שאת לשון רבי אליעזר הגדול אומר 

אלא מפרש את דברי , י שלא בא למעט באמירת כולו בכל יום"הבין רבנו האר', יום

ואדרבה הוסיף רבי אליעזר ודקדק לומר כל , רבי אליעזר על אמירת כולו בכל יום

ל ל ל ל """"ט זט זט זט ז""""ל והוא הרב המביל והוא הרב המביל והוא הרב המביל והוא הרב המבי""""י זי זי זי ז"""" שכתב בן עירו של האר שכתב בן עירו של האר שכתב בן עירו של האר שכתב בן עירו של הארמהטעםמהטעםמהטעםמהטעם, העוסק ולא כל האומר

כי העיד בו בפרק שירה רבי , ויש בו בפרק שירה יותר מעלה מספר תהלים, לללל""""בזהבזהבזהבזה

כי ענין ', כל האומר' ולא ''''כל העוסקכל העוסקכל העוסקכל העוסק''''ושנה , אליעזר מה שלא העיד על ספר תהלים

 האלו הוא לדעת ענייני הדברים וכוונתם לתועלת לקבל מוסר מן השירות' ' ' ' העוסקהעוסקהעוסקהעוסק'

למען נחכים , אשר היו מיוחסות לאותם שהם למטה כמה מדרגות ממדרגות האדם

ונראים הדברים שכך הבין גם , לללל""""ט זט זט זט ז""""ל הרב המביל הרב המביל הרב המביל הרב המבי""""עכעכעכעכבאחריתנו לעשות חוקי רצונו 

אך נתכוון רבי אליעזר שעוסק ', כל העוסק'ל את כוונת לשון הברייתא "י ז"רבנו האר

והמעיין והמעיין והמעיין והמעיין . ל"י ז"ירה מטעם הנזכר בדברי האריהיה בכל יום ויום באמירת כל הפרק ש

        ....שששש""""יראה שכוונתו שאומרים כל פרק שירה כל יום עיייראה שכוונתו שאומרים כל פרק שירה כל יום עיייראה שכוונתו שאומרים כל פרק שירה כל יום עיייראה שכוונתו שאומרים כל פרק שירה כל יום עיי, , , , לללל""""ט זט זט זט ז""""בשאר דברי הרב המביבשאר דברי הרב המביבשאר דברי הרב המביבשאר דברי הרב המבי

שונצינו  (''''ספר העיקריםספר העיקריםספר העיקריםספר העיקרים''''ל בל בל בל ב""""שכבר קדם וכתב כזאת רבי יוסף אלבו זשכבר קדם וכתב כזאת רבי יוסף אלבו זשכבר קדם וכתב כזאת רבי יוסף אלבו זשכבר קדם וכתב כזאת רבי יוסף אלבו זושוב ראיתי 

, ועל הכוונה הזאת נתייסד פרק שירה, ל"וז) 'מאמר שלישי פרק א, ה"שנת רמ

 פרק שירה בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם האומרהאומרהאומרהאומרכל 'ל "רו רבותינו זשאמ

אלא על , )כלומר אמירה פשוטה(ואין הכוונה על ההגיה והצפצוף בפה ', הבא

כמו , )'החושב'ל ל"כאילו התכוונו רז' האומר פרק שירה'שבלשון ' פי(מחשבת הלב 

ל אחד מן הנבראים והמחשבה היא שיסתכל כי מכ. אמרתי אני בלבי) א,קהלת ב(

יש ליקח ראיה על איזה מדה טובה או מוסר השכל או דבר חכמה , הנראים לעין

ואולי אכן היה לפניהם גירסא ). ד"תרפ' הכל ישבחוך עמ' 'מובא בס(ש עוד "ובינה עיי

כל , 'או שנבנה לשון זה משני המימרות של רבי אליעזר, פרק שירההאומר האומר האומר האומר כל 

  .  וצריך בירור, ''''בכל יוםבכל יוםבכל יוםבכל יוםכל העוסק בפרק שירה זה 'ו', האומר שירה זו בעולם הזה
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שכל האומר פרק שירה ויודע לכוין כל , ל"י ז"ובדרך זו ממש שכתב רבנו האר

הוא גורם שפע לכל הנבראים , ואומר אותן השירים, הנבראים היכן רמוזים בו

ל "ר זאב וואלף מזוטאמיר ז"למהר (אור המאיראור המאיראור המאיראור המאיר' כתב בהרחבה בס, ל"התלויים בו כנ

, כל האומר פרק שירה בכל יום'איתא , ל"וז) 'ה אל תפנו וגו"בפרשת קדושים בד

וכי באמירה לבד , וראוי לשום לב להבין טעמו', מובטח לו שהוא בן העולם הבא

יש להם מקום , והנכון כי הנה נודע מספרים שבחינת דומם צומח חי. תליא מילתא

ממילא כלולים ,  עולם קטן כנודעולהיות האדם נקרא. מוצא במקורו ושורשו למעלה

ואיש המשכיל שיש בו . במלוא קומתו כללות הנבראים כולם והצומחים והדוממים

וכֹחו יפה לגרום בעת עוסקו בתורה ותפלה ומעשה , תועלתו גדולה, מדעת קונו

וכן . מצד כללותם בקומתו, להמשיך אליהם שפע וברכה עליונה ממקורם, מצותיו

זאת הגורמת שהוא בעצמו , גנות מדותיו אם אינו נקי וזך בהםברוע מעשיו ו, להיפך

וגם בחינת דומם . עם מלוא קומתו מראש ועד עקב נפרש ונבדל מהבורא ברוך הוא

  .נפרדים משורשם ומקורם, צומח חי הכלולים במלוא קומתו להיותו עולם קטן

ברואים לשום נגד פניו איך שכמה בחינות , וכלל זה נקוט בידך וזאת תורת האדם

כל עצמם תלויים ועומדים וממתינים עליו לאן פונה , ודוממים ופרטי צומחים

ואם פונה מחשבתו . אם לקדושה ממשיך להם הארה עליונה משורש קודש, מחשבתו

וגם גורם רעה , גורם רעה לעצמו שנפרד מהבורא, שתי רעות עושה, ו לקליפיות"ח

ודבר זה אל . ונפרדים משורשםלבחינת דומם צומח חי הכלולים הנגררים אחריו 

  .מה החטא גורם, ימוט מעיני אדם לבוש ולהכלם מבושה ומורא זו

אשר נודע שבשירה תולה בחינת ', פרק שירה'ל לומר "ולזאת תקנו קדמונינו ז

, חיותם מצירופים של פסוק הנוגע לכל אחד ואחד מהברואים ודוממים וצומחים

מקשר אותם באמצעות , הם תלוי חיותםוהמשכיל המנענע אותיות וצירופים אשר ב

, לשורשם ומקורם שנבראו עם אלו האותיות והצירופים' פרק שירה'אמירתו לגבוה 

כי כל מה שפעל , ועל ידי זה גורם להם חיות והעמדה בעולם שנבראו לצורך בעולם

הארה ] באמירת פרק שירה[וכיון שכן אשר מאיר . הכל בחכמה עשה, ]ה"הקב[החכם 

, בודאי מובטח שהוא בן העולם הבא, ה עליונה לפרטי הדומם צומח חיושפע וברכ

  .כי הוא המקיים עולם ומלואו

והנה כמו כן צריך המשכיל להפריד ממלוא קומתו את אותן הנבראים שהם 

ה רוב צדקתו ועוצם בהירתו "ודוד המלך ע, כגון כלב או חזיר וכדומה, מסטרא אחרא

ורמז זאת בנעים , תו מן הכיעור והדומהעמדה לו להזהר ולהשליך ממלוא קומ

ונמצא הפריד מעליו , הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי) כא,תהלים כב(זמירותיו 

ומזה ידמה המשכיל לשאר מיני טמאים . בחינת הכלב הכלול בו מסטרא דטומאה

ליתן מגרעות לבלתי אחוז בו מכיעור , להפריד ולהפריש מעליו, הכלולים בעצמותו

וראה מה . ש" עייקדושיםקדושיםקדושיםקדושים' ' ' ' אור המאיר בפראור המאיר בפראור המאיר בפראור המאיר בפר' ' ' ' ל סל סל סל ס""""עכעכעכעככל בחינת הטומאה והדומה מ
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 וביאר עם דבריו שבפרשת ,,,,בפרשת קֹרחבפרשת קֹרחבפרשת קֹרחבפרשת קֹרח, , , , לללל""""עוד לדרכו הנעוד לדרכו הנעוד לדרכו הנעוד לדרכו הנל "אור המאיר ז'שכתב ה

כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח ) י"מ' ג"פ(אבות ' קדושים את כוונת המשנה במס

יש לך . שוה בכל אדםדלכאורה יש לתמוה וכי זה הוא כלל ה, המקום נוחה הימנו

ועם כל זה אין לו אפילו מדה אחת טובה שיגרום , אדם שרוח הבריות נוחה הימנו

כתובות דף (שאמרו , ל"וגדולה מזה מצינו לרבותינו ז. נחת רוח למקום ברוך הוא

כי אם , לאו משום דמעלי טפי, האי צורבא מדרבנן דמרחמין ליה בני מתא) ב,קה

מוסב על כל ' רוח הבריות'אמנם הכוונה בזה .  דשמיאמשום דלא מוכיח להו במילי

בכולם יפה , פרטי הבריות מהדוממים וצומחים ועופות וחיות וכל הבא לכלל בריאה

כי אם מה שהצדיקים , כלום] משל עצמם' פי[להכניס בהם הארה שאין להם מגרמם 

', כוו' וכו, באמצעות כשרון פעולתם ממשיכים להם חיות מאותיות התורה והתפלה

בודאי מריבין אותו כל החיות ועופות ואילנות ועשבים , כי מי שאין דרכו בטח

כולם ממתינין על עבודת אדם מתורה , שואלים מאתו מזונותם להחיותן, הצומחים

ל כל האומר "מאמרם ז] ל"בפרשת קדושים בדברים הנ[כמבואר לנו למעלה , ותפלה

    ....קֹרחקֹרחקֹרחקֹרח' ' ' ' אור המאיר בפראור המאיר בפראור המאיר בפראור המאיר בפר' ' ' ' ל סל סל סל ס""""עכעכעכעכבא פרק שירה בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם ה

כי תהלת ישראל היא למעלה כי תהלת ישראל היא למעלה כי תהלת ישראל היא למעלה כי תהלת ישראל היא למעלה , , , , העוסק בפרק שירה בכל יום הוא בן העולם הבאהעוסק בפרק שירה בכל יום הוא בן העולם הבאהעוסק בפרק שירה בכל יום הוא בן העולם הבאהעוסק בפרק שירה בכל יום הוא בן העולם הבא
אכן אדם בעולם הזה כמה פעמים יורד ממדרגתו עד שנמשל לבהמה אכן אדם בעולם הזה כמה פעמים יורד ממדרגתו עד שנמשל לבהמה אכן אדם בעולם הזה כמה פעמים יורד ממדרגתו עד שנמשל לבהמה אכן אדם בעולם הזה כמה פעמים יורד ממדרגתו עד שנמשל לבהמה , , , , מכולםמכולםמכולםמכולם

        יתברך שמויתברך שמויתברך שמויתברך שמו' ' ' ' על כן קודם כל יתן שיר ושבח להעל כן קודם כל יתן שיר ושבח להעל כן קודם כל יתן שיר ושבח להעל כן קודם כל יתן שיר ושבח לה. . . . חיה ושרץחיה ושרץחיה ושרץחיה ושרץ
        ....ועל ידי זה יוכל לעלותועל ידי זה יוכל לעלותועל ידי זה יוכל לעלותועל ידי זה יוכל לעלות, , , , בבחינה שהואבבחינה שהואבבחינה שהואבבחינה שהוא

בפרשת , ל"ם ז"ל נכד רבנו החידושי הרי"מ מפילץ ז"ממהרפ (תי צדיקתי צדיקתי צדיקתי צדיקשפשפשפשפ' בס

העוסק העוסק העוסק העוסק ל על " ז]]]]מפרשיסחאמפרשיסחאמפרשיסחאמפרשיסחא[[[[בינם בינם בינם בינם ' ' ' ' הרבי רהרבי רהרבי רהרבי רשמעתי בשם , ל"כתב וז) 'וארא אות א

אכן אדם .  כי תהלת ישראל למעלה מכולם,,,,בפרק שירה בכל יום הוא בן העולם הבאבפרק שירה בכל יום הוא בן העולם הבאבפרק שירה בכל יום הוא בן העולם הבאבפרק שירה בכל יום הוא בן העולם הבא

ו "מים יורד חולפע, בעולם הזה כמה פעמים יורד ממדרגתו נמשל לבהמה וחיה

יתברך שמו באותה ' על כן יעמול איך שיהיה קודם כל יתן שיר ושבח לה. כשרץ

נחום איש 'אדם ישר נקרא כמו . ועל ידי זה יוכל לעלות ממאפל שלו, בחינה שהוא

שהיה תמיד מלא דביקות ולא עלה בדעתו נדנוד הרהור על הנהגת ', גם זו לטובה

ומכל שכן אם נכשל , טבע יורד ממצב היקרועל ידי שמהרהר עניני . השם יתברך

  .נמשל כבהמות נדמו) א"ג ופסוק כ"ט פסוק י"תהלים מ(ו נאמר עליו "בעבירה ח

מי שתיקן , ששיר שייך על גמר תיקון, ל"ז] ם"החידושי הרי[ק זקני "גם שמעתי מפ

שבאו כמה מיני ] וארא' פר[שליחותו נותן שיר  אם כן כשאנו לומדים בפרשה זו 

שררו בלי ספק שיר גדול שזכו , למלא בתי מצרים, חיים בשליחותו יתברך שמובעלי 

על ידי זה מתעורר בלב כל אחד שהוא בבחינת חיה , לעשות שליחותו יתברך שמו

ועל ידי זה יזכה לעלות , שיתקן מצב זה שהוא בו עתה, שיוכל גם כן ליתן שיר

ענין ששיר שייך על גמר ב, א,מ,ה א"א. . . . שפתי צדיקשפתי צדיקשפתי צדיקשפתי צדיק' ' ' ' כ מסכ מסכ מסכ מס""""עעעע, , , , למעלה עליונה מזה

' כ בס"וכ(וישלח מה ששמע בשם חכם אחד ' עבודת ישראל פר' ראה בס, ותיקון
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טעם שהגיע זמן , )ג"שנדפס רק בתרמ, ל שם"ר שלם שבזי ז"חמדת ימים ממהר

שלא היה אדם , שנתקיים שליחותו, המלאך שרו של עשיו לומר שירה דוקא אז

        .מא דאבותשכבש אותו לגמרי כמו יעקב אבינו שלי

****************************************************************************        

פרק 'ל לראשונה את " רבנו משה מטראני ז-ט "הנה מעת שהדפיס הרב המבי

כפי שמצא אותו ) ו"ויניציאה שנת של(' בית אלהים'עם ביאורו בסוף ספרו ' שירה

נמשכו אחריו הרבה ממדפיסי השיר הזה והדפיסוהו בחלוקה , מחולק לששה פרקים

לקו לששה פרקים הוא כנגד ששת ימי המעשה בכל יום שיר ויש שכתבו שזה שחי. זו

אוצר 'כך מובא במבוא לפרק שירה ב(' שיר הכבוד'כי ביום שבת קודש אומרים , אחד

נשמת 'ולכאורה עדיף לומר שבשבת נכללת שירת כל הברואים בתפלת , )'מדרשים

נאמרת ושתפלה זו ', וכו' ורוח כל בשר תפאר ותרומם', כל חי תברך את שמך וכו

  ). ב,דף רה(ויקהל ' ובפר) א,דף קלח(תרומה ' בפר' בשבת איתא כבר בספר הזֹהר הק

,  כתב טעם לקביעת ששה פרקים',',',',זמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץ''''ל בהקדמת פירושו "ץ ז"והריעב

כמו שכתוב בתשובת , אין להם כנף לומר שירה] של מעלה[שבשבת אפילו החיות 

כתוב ', ל התוס"וז[, ה מכנף הארץ" דב,סנהדרין דף לז' במס' הגאונים שהביאו התוס

דכתיב גבי חיות , בתשובת הגאונים שאין בני ישראל אומרים קדושה אלא בשבת

. וכל כנף הוא אומר שירה אחת ביום בששת ימי החול, שש כנפים לאחד) ב,ישעיה ו(

ה "והקב, רבונו של עולם אין לנו עוד כנף, וכשיגיע שבת אומרים החיות לפני המקום

מכנף ) טז,ישעיה כד(שנאמר , יש לי עוד כנף אחד שאומר לפני שירה, הםמשיב ל

, והכוונה שהארץ עצמה היא האומרת שירה', ל התוס"הארץ זמירות שמענו עכ

  ].  שיש לארץ כנף- כדאיתא במדרשים על פסוק זה שהבאנו להלן בשירת הארץ 

 כפי ,,,,לללל""""מאפטא זמאפטא זמאפטא זמאפטא ז' ' ' ' אוהב ישראלאוהב ישראלאוהב ישראלאוהב ישראל' '' '' '' 'בעל סבעל סבעל סבעל סר "ונכון להביא על זה את מאמר מהר

ם "ז החידושי הרי"והוא תולדות רבנו חו(ז "אות קנ' מאיר עיני הגולה' 'המובא בס

פתח פיו , ל"בזה) ל ששיבח מאמר זה ששמע ממנו בחתונה הגדולה בעיר אוסטילא"ז

ל מכל - זה שיר שבח של יום השביעי שבו שבת א'בנוסח תפלת יוצר של שבת 

', טוב להודות לה, יר ליום השבתויום השביעי משבח ואומר מזמור ש, מלאכתו

ואמר כי ', לפיכך'והקשה מה הכוונה בתיבת . 'ל כל יצוריו-לפיכך יפארו ויברכו לא

אך כיון שיום . היתכן שיהיה כֹח ועוז לשום בריה להודות ולהלל להשם יתברך

 לפיכך -, בעצמו משבח ואומר דברי שיר לפני השם יתברך, השביעי הוא שבת קודש

, -כיון שיום שבת קודש כבר התחיל לשבח , ל יתברך-ו יפארו ויברכו לאגם כל יצורי

, שביום השבת הרי אין במצותו עשיה, כי מצות שבת משונה היא משאר המצוות

וזה מורה כי , ט מלאכות"להשמר מל' שב ואל תעשה'והעיקר במצות שבת הוא כעין 

כי זהו פירוש , נעשה אז בשבת תיקון בעולמות עליונים בלי אתערותא דלתתא

ולכן כשיום , היינו בלי שום סיוע ועזר מלמטה, שהכל שב למקור הראשון' שבת'
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ל ל ל ל """"עכעכעכעכ, יכול להכלל בזה אף מי שאינו בבחינה זו', השביעי בעצמו משבח ואומר וכו

, ל לבאר דבריו בדרוש גדול"וסיימו שהאריך הרב מאפטא ז, לללל""""אוהב ישראל זאוהב ישראל זאוהב ישראל זאוהב ישראל ז''''הההה

  ). ה דרוש לשבת קודש"בד(לשבת שבסוף הספר בדרושים ' אוהב ישראל' 'שנדפס בס

אולי יש מקום לומר שביום השבת עצמו , ל אלו" ז''''אוהב ישראלאוהב ישראלאוהב ישראלאוהב ישראל''''ההההר "ולדברי מהר

', השירה היא רק שירת יום השבת עצמו שמשבח ואומר מזמור שיר ליום השבת וגו

אך לא שמענו . בשירתו כל היצורים בששת ימי המעשה' וממנו יקחו לעבוד את ה

כגון המקבלים עליהם לומר אותו ארבעים , לומר פרק שירה ביום השבתמניעה מ

  .ל מלמנוע זאת"ל הנ"ץ ז"ואין בדברי הריעב, יום ברציפות

********************************************************************        
בסוף (פנחס ' פר' הזהר הק' כעין זה איתא בס    ,,,,ל על דוד מלך ישראלל על דוד מלך ישראלל על דוד מלך ישראלל על דוד מלך ישראל""""אמרו חזאמרו חזאמרו חזאמרו חז

 ,' ולא רמו עיני וגולא גבה לבי' יי) א, קלאתהלים(אוף הוא פתח ואמר , )ב"דף רל

 ולםעל שונו רב) והוה אמר(האי קרא אמר דוד בשעתא דהוה אזיל על כיף נהרא 

מרה  אזדמנת ליה צפרדע א. בעלמא דאודי ומשבח למאריה כוותישנר כלום הוה ב

 , דמסרית גופאי על מימרא דמארי, דאנא עבדית יתיר מנך, דוד לא תתגאהיהל

 רדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועלושרץ היאר צפ) כח,שמות ז(דכתיב 

ותו דאנא משבח ,  והא אוקמוה,מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך

לא גבה לבי ולא רמו '  בההיא שעתא אמר דוד יי.ומזמר ליליא ויומא בלא שכיכו

למה דאיתא בברייתא  הכוונה, ''''והא אוקמוהוהא אוקמוהוהא אוקמוהוהא אוקמוה''''ומה דאיתא בזהר . הזהרהזהרהזהרהזהר' ' ' ' ל סל סל סל ס""""עכעכעכעכ עיני

 מה ראו , עוד זו דרש תודוס איש רומי,מעשא ת, ב,אה במסכת פסחים דף נגשהוב

 נשאו קל וחומר , על קדושת השם לכבשן האשםחנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמ

ובאו ' כתיב בהו , ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם, מצפרדעיםםבעצמ

ויות אצל תנור הוי  אימתי משארות מצ',ובתנוריך ובמשארותיך' ועלו בביתך וגו

  . אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה,אומר בשעה שהתנור חם

ואיתא בתנא דבי , היו על שזחה דעתו עליו, והנה דברי הצפרדע אל דוד המלך

על צפרדע נוטריקון צפור שיש בה ) וארא' ש פר"מובא בילקו' פרק ז(אליהו רבה 

 היה קורא אותם ,יראין לשתות מיםיבשעה שהיו העופות צמאים והיו מתש, דעה

  .היא דעת שדעת הבריות נוחה הימנו, ודעת זו. ואומר להם בואו שתו ואל תיראו

יש בשפת הים יש בשפת הים יש בשפת הים יש בשפת הים ' ' ' ' וזו היא וכווזו היא וכווזו היא וכווזו היא וכו, , , , ולא עוד אלא שאני עוסקת במצוה גדולהולא עוד אלא שאני עוסקת במצוה גדולהולא עוד אלא שאני עוסקת במצוה גדולהולא עוד אלא שאני עוסקת במצוה גדולה
שאף שגילתה הצפרדע לדוד המלך , זו' מצוה גדולה'ויש רבותא גדולה במעשה     ',',',',וכווכווכווכו

מוותרת היא על כל עונג גופה והרגשת נפשה שיש , ומשליהאת גודל מעלת שירתה 

ומבטלת את כל דעתה הרחבה לידע ששלוחה היא בארץ מאת , לה בשירתה ומשליה

מכאן ואילך זו היא , ועל כן אם נצרך גופה להיות נאכל בפיו של מין מסויים, ה"הקב

  . ה ושמחה היא בזה כבשעה שהיא שרה וממשלת משליה"שליחותה מאת הקב
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         שיר צבאות הארץ שיר צבאות הארץ שיר צבאות הארץ שיר צבאות הארץ----פרק ראשון פרק ראשון פרק ראשון פרק ראשון 

    ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַעֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַעֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַעֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע    ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹודַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹודַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹודַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד                : : : : ָׁשַמים אֹוְמִריםָׁשַמים אֹוְמִריםָׁשַמים אֹוְמִריםָׁשַמים אֹוְמִרים

 וגם בילקוט ה"בד(ששם , ראה בתוך דברינו להלן בענין שירת הארץ, , , , ))))בבבב,,,,תהלים יטתהלים יטתהלים יטתהלים יט((((

  . הזו נזכר שירת השמים )שמעוני

תהלים תהלים תהלים תהלים ((((ְׁשֵבי ָבּה ְׁשֵבי ָבּה ְׁשֵבי ָבּה ְׁשֵבי ָבּה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויָֹהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויָֹהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויָֹהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויֹה ה ה ה ְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוִֹוד ִמְזמֹור ַלִוד ִמְזמֹור ַלִוד ִמְזמֹור ַלִוד ִמְזמֹור ַלְלָדְלָדְלָדְלָד: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמץ אֹוץ אֹוץ אֹוץ אֹורֶרֶרֶֶראֶאֶאֶֶא

', ארץ תבל' אודות  בראשית'מה שכתבתי בברכת אברהם פרראוי להביא כאן     ,,,,))))אאאא,,,,כדכדכדכד

שאשמדאי , הביאו ממדרש, )'ה או קום גלי וכו"א בד,דף לז(ת מנחו' במס' הנה התוס

ונשא אשה , לפני שלמה המלך, אשיםקרקע אדם אחד שיש לו שני רההוציא מתחת 

  .מהיכן הוציאו'  היטב בתוסולא מפורש. ש"והוליד בנים כיוצא בו בשני ראשים עיי

יום , ל"בזה) ג"תקל' עמ( שלמה המלך אולם מדרש זה מובא באוצר מדרשים על 

מלכים (אתה הוא שכתוב עליך , לשלמה המלךדי ואמר אחד נכנס אשמדאי מלכא דִש

אם , אמר לו אשמדאי. ה"אמר לו שלמה כך הבטיחני הקב, כל האדםויחכם מ) יא,ה

מיד הושיט אשמדאי את מיד הושיט אשמדאי את מיד הושיט אשמדאי את מיד הושיט אשמדאי את . אמר לו הן, תרצה אני מראה לך דבר שלא ראית מימיך

מיד נזדעזע .  והוציא ממנה איש בעל שני ראשים וארבע עינייםידו בארץ תבלידו בארץ תבלידו בארץ תבלידו בארץ תבל

,  ואמר לושלח וקרא לבניהו בן יהוידע.  ואמר הכניסוהו לחדרי,ונבהל שלמה המלך

אלא , אמר לו חי נפשך אדוני המלך אם ידעתי. תאמר היש תחתינו בני אדםתאמר היש תחתינו בני אדםתאמר היש תחתינו בני אדםתאמר היש תחתינו בני אדםמה 

אמר לו ,  אמר לו בן מי אתה....שיש תחתינו בני אדםשיש תחתינו בני אדםשיש תחתינו בני אדםשיש תחתינו בני אדםשמעתי מאחיתופל אלוף אביך 

אמר לו . אמר לו בארץ תבל, אמר לו באיזה מקום מושבכם. מבני אדם מתולדות קין

. ו חורשים וקוצרים ובעלי צאן ובהמותוגם אנ, אמר לו כן, יש לכם שמש או ירח

  .ש"ר לו במערב ותשקע במזרח עייאמ, אמר לו באיזה מקום תזרח השמש

באוצר (' מדרש כונן'איתא ב, )'בני אדם שתחתינו'ולא מוזכר  (ארץ תבלארץ תבלארץ תבלארץ תבלואודות 

 תוהו ,למעלה מן ארקים תהום, תהום החמישית, ל"בזה) ח"רנ' מדרשים סוף עמ

נחום (שנאמר , על תבל יש הרים וגבעות, תבלתבלתבלתבללה מן המים למע,  וחושך ומים,ובהו

ויש . ובה אפיקים וגיאיות וכל יושביהן', הרים רעשו ממנו והגבעות התמוגגו') ה,א

ויש מהם בני אדם שראשם דומה לשור וגופיהם דומה , ה מיני בריות"בתבל שס

ים וארבע ויש מהם שיש לו שני ראשים וארבע אוזני. והם מדברים כבני אדם, לשור

וכשהם , ושני חוטמין ושני פיות וארבע ידיים וארבע רגלים וגופיהם אחד, עיניים

ובשעה שאוכלים . וכשהם הולכים דומים לאדם אחד, יושבים דומים לשני בני אדם

. ושותים מריבים זה עם זה לומר אתה אכלת יותר ממני ואתה שתית יותר ממני

        .   .   .   .   ש עוד במדרש כונןש עוד במדרש כונןש עוד במדרש כונןש עוד במדרש כונן""""עייעייעייעיידיקים הם אלא צ, חס וחלילה, ושמא תאמר רשעים הם
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כבר הבאנו , , , , ת ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלַּצִּדיקת ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלַּצִּדיקת ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלַּצִּדיקת ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלַּצִּדיקֹוֹוֹוֹוִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמרִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמרִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמרִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמר) ) ) ) טזטזטזטז,,,,ישעיה כדישעיה כדישעיה כדישעיה כד((((    ררררמֵמֵמֵֵמאֹואֹואֹואֹווְוְוְְו

ה את "ומנין שמיום שברא הקב    ,ל"בזה    אלפא ביתא דרבי עקיבאאלפא ביתא דרבי עקיבאאלפא ביתא דרבי עקיבאאלפא ביתא דרבי עקיבאממדרש  בפתיחה

ין וא, 'מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק'שנאמר , הארץ אומרת לפניו שירה

ובילקוט שמעוני (. בכל דרכיו' צדיק ה) יז,תהלים קמה(שנאמר , ה"צדיק אלא הקב

ומיום שפתחה הארץ וקבלתו לדמו של הבל שוב לא , ח איתא"ל' בראשית סי' בפר

והנה ).  מכנף הארץ ולא מפי הארץ',מכנף הארץ זמירות שמענו' מר שנא,פתחה

, לשבח לצדיקי עם ישרא' יקצבי לצד' בישעיה שם מפרשים התרגום וכמה מפרשיםהתרגום וכמה מפרשיםהתרגום וכמה מפרשיםהתרגום וכמה מפרשים

שיעלו , מכנף הארץ זמירות שמענו, ל"ל שם כתב וז" זי קראי קראי קראי קרא""""מהרמהרמהרמהר אולם בפירוש

זמירות הגלויות כשהן מתקבצות ובאות מארבע כנפות הארץ ואומרים זמירות 

  .ל"שבחו לצדיק עכ', צבי לצדיק'שנאמר , ה"להקב

. ה" פסוק זה על הקבמפורש) ,ב"א וע"ד ע"דף רפ(וילך ' בפר'  הקהזהרהזהרהזהרהזהר' וגם בס

  .דא צדיק חי העולמים, צבי לצדיק, איתא) א,דף קעה(בפרשת שלח  וברעיא מהימנא

ה צדיקו של "על הקב' צבי לצדיק'בפרשת האזינו מפרש בילקוט שמעוני בילקוט שמעוני בילקוט שמעוני בילקוט שמעוני     וגם

הכתוב  זה שאמר ,האזינו השמים )א,דברים לב(אחר דבר , ל"דאיתא שם בזה, עולם

', עליו אין להוסיף וגוהוא יהיה לעולם יעשה האלהים  ידעתי כי כל אשר) יד,קהלת ג(

השמים מספרים ) ב,תהלים יט( שנאמר ,ה שמים וארץ שיהו מקלסין אותו"ברא הקב

כיון שבא משה שיתק , 'מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק' וכתיב ,כבוד אל

  ....ל ילקוט שמעוניל ילקוט שמעוניל ילקוט שמעוניל ילקוט שמעוני""""עכעכעכעכ ' שנאמר האזינו השמים וגו,אותן

אני חבצלת השרון שושנת ) א, בר השיריםשי(פ "ם עהוגם במדרש שיר השירי

דאיתא שם בתוך הדברים , ה צדיקו של עולם"על הקב' צבי לצדיק'מפרש , העמקים

 אמרה אני היא, ]'אני חבצלת השרון וגו[משום רבנן אמרו הארץ אמרה אותו , ל"בזה

נבלתי יחיו מתיך ) יט,ישעיה כו (מר שנא,וחביבה אני שכל מתי העולם חבויין בי

 טובים  אחזירם לו וארטיב מעשים, לכשיבקשם הקדוש ברוך הוא ממני.יקומון

  ]. 'צבי לצדיק [מכנף הארץ זמירות שמענו' מר שנא, ואומרת שירה לפניו,כשושנה

, ה צדיקו של עולם"על הקב' צבי לצדיק' למגילת קהלת מפרש במדרש זוטאבמדרש זוטאבמדרש זוטאבמדרש זוטאוגם 

 מקום שהנפשות ,)ז,את קהל (אל מקום שהנחלים הולכים, ל"דאיתא שם בזה

כנף מ' שנאמר ,מתקבצות בעולם הזה ומשם הן עתידין לומר שירה לעולם הבא

  .'הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק

א דֹוִדי ְלַגּנֹו א דֹוִדי ְלַגּנֹו א דֹוִדי ְלַגּנֹו א דֹוִדי ְלַגּנֹו יו ָיבֹיו ָיבֹיו ָיבֹיו ָיבֹעּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִּני ִיְּזלּו ְבָׂשָמעּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִּני ִיְּזלּו ְבָׂשָמעּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִּני ִיְּזלּו ְבָׂשָמעּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִּני ִיְּזלּו ְבָׂשָמ: : : : ררררמֵמֵמֵֵמן אֹון אֹון אֹון אֹודֶדֶדֶֶדן ֵען ֵען ֵען ֵעגַגַגַַג
' ' ' ' בסבסבסבסמה נעים להביא על זה את מה דאיתא     ).).).).טזטזטזטז,,,,ים דים דים דים דשיר השירשיר השירשיר השירשיר השיר((((ְּפִרי ְמָגָדיו ְּפִרי ְמָגָדיו ְּפִרי ְמָגָדיו ְּפִרי ְמָגָדיו     אַכלאַכלאַכלאַכלְויְֹויְֹויְֹויֹ

, מצפון תפתח הרעה) יד,ירמיה א(כתיב     ,ל"בזה) ב,דף קעג(שלח '  בפר' הקהזהרהזהרהזהרהזהר

וביה שרי כל אגר טב ,  קשיין דמתמן נפקי כל דינין וכל גזירין,)מכה' פי (ובצפון מחי
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ודשא בריך  לזמנא דאתי קרי ק.מין קודשא בריך הוא למיהב לישראלוכל טיבו דז

 בך יהבית כל טיבו וכל אגר טוב לבני דסבלו כמה בישין בהאי ,הוא לצפון ויימא ליה

 )ו,מגישעיה (הדא הוא דכתיב , הב אגרין טבין דיהבית בך, עלמא על קדושת שמי

וכי ארחא , הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץאומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי 

 והא כל ברכאן מסטרא דדרום וכל טבין דעלמא ,הכי הוא דדרום לממנע ברכאן

 אלא בההיא שעתא יתער קודשא בריך . ואיהו אמר לתימן אל תכלאי,מדרום נפקי

 ויימא ליה קום דהא מטא זמנא דאנא פריק לבנך למיהב לון אגר טב ,הוא לאברהם

  אם)ל,לבדברים ( דכתיב , ומגו דאברהם הוה בזבינו דלהון.על כל מה דסבלו בגלותא

ואחמי גרמיה כמאן , הוה ליה כמאן דלא טב בעינוי, לא כי צורם מכרם דא אברהם

 קודשא ולומר  א. ויימא גבו מחוביהון גבו מחטאיהון,דבעי דילקון על חוביהון יתיר

אל ', אנא אוף הכי לאנפין, בריך הוא לאברהם ידענא כלא איהו מה דאמרת לאנפין

 , תמנע טיבו מנהון לא תמנע אגר טב מנהוןלא,  אנא בעי לפייסא לך על בנך',תכלאי

         .כ מהזהרכ מהזהרכ מהזהרכ מהזהר""""עעעע', אומר לצפון תני' ובגיני כך ,כמה וכמה סבלו על חוביהן

דף (בפרשת בֹא '  הקהזהרהזהרהזהרהזהר' ' ' ' ססססאת דברי , וגם נכון להביא על שירת הגן עדן הזו

א בשעתא דקודשא בריך הוא אתער בגנתא דעדן לאשתעשעא עם "ס, ל"וז) ב,לו

עורי צפון ובאי תימן הפיחי גני יזלו ) 'דהשירים שיר (יק וקרי  כרוזא נפ,צדיקיא

 אלין קרבנין דאתקרבו ,מאי ויאכל פרי מגדיו, בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו

  . בשעתא אחרא שאר קרבנין ממש, האי בפלגות ליליא.קמיה מנשמתיהון דצדיקיא

 ראוי להביא כאן את אבל, והנה בפשטות שירת הגן עדן היא של גן עדן העליון

מציאות ומקומו של מציאות ומקומו של מציאות ומקומו של מציאות ומקומו של אודות ) א"אות ע' פרק ח (''''שער הגמולשער הגמולשער הגמולשער הגמול' '' '' '' 'ל בסל בסל בסל בס""""ן זן זן זן ז""""הרמבהרמבהרמבהרמבדברי 

ומה  ,ל"וז) שכבר כתבתי כל זה בברכת אברהם בפרשת בראשית (גן עדן התחתוןגן עדן התחתוןגן עדן התחתוןגן עדן התחתון

דבר זה עיקרו בתורה ופירושו מדברי , שכר ועונש יש לנפשות הצדיקים בגן הזה

ושארבע נהרות , מקומות הארץבמקום מ, ולם הזהשגן עדן מצוי הוא בע, סופרים

כל מה שבא בכתוב מפשוטי סדר , ארץ ישראלאת ואחד מהם הסובב ,  משםיוצאים

ל "ר, ה"א[ואנשי המדות . אין מקרא מהן יוצא מידי פשוטו, בראשית הכל אמת

עצמם יאמרו שגן עדן תחת קו ההשויה ] ' לפי מעלות וכוהיודעים המקומות שבעולם

ובספרי הרפואות ליוונים . שלא יוסיף היום ולא יחסר] 'קו המשווה'ננו ובלשו[

 חכם מקדוני וארבעים -כי אספלקינוס , היהודי סיפרו] הרופא[וכן אסף , הקדמונים

ועברו מעבר להודו קדמת , איש מן החרטומים מלומדי הספרים הלכו הלוך בארץ

פארתם על כל חכמי למען תגדל ת, למצוא קצת עלי הרפואות ועץ החיים, עדן

ויתלהטו ', להט החרב המתהפכת'וברק עליהם , ובבואם אל המקום ההוא. הארץ

ותשבות חכמת הרפואה מן העמים ההם , ולא נמלט מהם איש, כולם בשביבי הברק

ואחרי כן נתחדשה בהם דעת הרפואה על , עד מלוך ארתחששתא המלך, ימים רבים
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גלויים ומפורסמים גם ,  דברי אמת הםוכל אלה. ידי הנקובים בשם במלאכה ההיא

ל ל ל ל """"עכעכעכעכ' להט המתהפך'יראו מרחוק ה, כי רבים מבאי הארץ הלזו ארצה בני קדם, היום

, ני בפרשת אחרי מותציו' הובאו בסל "ן ז" ודברי הרמב....שער הגמולשער הגמולשער הגמולשער הגמול' ' ' '  בס בס בס בסןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב

ותשובה ארוכה בענין זה . ג" פרק למעבר יבוק בחלק שפתי רננות'  בסועיין עוד

  .'א' סיב אורח חיים "ח) ל"רב בן איש חי זלה(ב פעלים ת ר"בשו

שמורה דרך שהוביל אנשים ביערות , במסגרת' המודיע'וזכורני שהיה כתוב בעתון 

ראה כמין אש ברק יוצאת מן העץ ושרפה את , והוא נשאר מרחוק, אל המקום הנזכר

 הוסיפו ואולם. ל"ן ז"וזה אם כן ממש כמסופר על ידי הרמב, האנשים ואבד זכרם

, שהידענים מסבירים שמחמת הגזים והרעלים שתחת העצים שם מאלפי שנים

ולמה נהיה הגז , ולא הסבירו למה יצא הגז רק אז. התפרץ גז והרג את האנשים

  . ללהבה בורקת ושורפת כרגע

דוחים , שאותם הכרובים הכתובים כאן) פרשת בראשית כאן(ומצאתי בזהר חדש 

  .ש"או תקבל עונשה עיי, ותשרף באותו הלהב, גן עדןלחוץ נשמה שאינה ראויה ל

תהלים תהלים תהלים תהלים ((((טֹוב טֹוב טֹוב טֹוב     ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ׁשֹוֵקָקה ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלאִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ׁשֹוֵקָקה ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלאִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ׁשֹוֵקָקה ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלאִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ׁשֹוֵקָקה ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא    ִּכיִּכיִּכיִּכי: : : : ררררמֵמֵמֵֵמם אֹום אֹום אֹום אֹוּנֹּנֹּנֹּנֹיִהיִהיִהיִהּגֵּגֵּגֵֵּג

והביאו על , הנה המפרשים נתקשו לבאר שייכות פסוק זה על הנעשה בגיהנֹם, )טטטט,,,,קזקזקזקז

 הב הב שלוש הנה לא  לעלוקה שתי בנות) טז- טו , משלי ל(זה את הפסוקים 

אמרה  שבעה מים ואש לא שאול ועצר רחם ארץ לא, אמרו הון תשבענה ארבע לא

לעלוקה שתי בנות , ל"בזה) א,דף יז(וכדאיתא על פסוק זה במסכת עבודה זרה . הון

שתי בנות שצועקות מגיהנם ואומרות ] קול[ אמר מר עוקבא , מאי הב הב,הב הב

 איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר .ו מינות והרשות ומאן נינה, הבא הבאההזלם בעו

 קול גיהנם צועקת ואומרת הביאו לי שתי בנות שצועקות ואומרות ,מר עוקבא

        .ש בגמרא" עיי כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים,בעולם הזה הבא הבא

שכתוב שם , ועלה בלבי לומר שהכוונה גם להמשך הפסוקים שבמזמור זה 

אל ועצת עליון  המרו אמרי  כי, אסירי עני וברזלשך וצלמותשבי חֹו י)טו -פסוקים י (

קותיהם יהוה בצר להם ממֻצ ויזעקו אל, זרו ויכנע בעמל לבם כשלו ואין ע,נאצו

 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני , יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק,יושיעם

שך וצלמות אסירי עני וברזל ווודאי שהנמצאים בגיהנם הם בכלל יושבי חו. אדם

כי השביע נפש שוקקה ונפש רעבה 'ומצפים שיתקיים בהם בגמר עניינם שם ', וגו

מובא (ל בהפטרת פרשת עקב " זרבנו החתם סופררבנו החתם סופררבנו החתם סופררבנו החתם סופרוכאשר כתב לבאר זאת . 'מלא טוב

הנשמה ' פי', כי השביע נפש שוקקה'גיהנֹם אומר , ל"וז) א"ש' עמ(הכל ישבחוך ' 'בס

ולהתמלאות מכל טוב העולם הבא , שאוב ממים חיים העליוניםהטהורה שוקקת ל

אלא כיון שחטאה היא גם כן צריכה להתלבן , על מעשים טובים שעשתה בעולם הזה
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כי 'ועל זה משורר הגיהנֹם . ושוב מצפצפת ועולה למכון שבתה, תחלה בגיהנֹם

  .ררררל החתם סופל החתם סופל החתם סופל החתם סופ""""עכעכעכעכ' נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב) היינו הגיהנֹם(השביע 

כתב ) בהמשך דבריו שהבאנו בפתיחה' אות א( בפרשת וארא שפתי צדיקשפתי צדיקשפתי צדיקשפתי צדיק' ובס

', כי טוב'שביום השני במעשה בראשית לא נאמר ) א,פסחים דף נד(' איתא בגמ, ל"וז

כי השביע נפש 'ובפרק שירה אומר גיהנֹם , של גיהנֹם] האש' פי[מפני שנברא בו אור 

, ]דבריו שהבאנו לעיל בפתיחה[ל " כנזה הוא גם כן', שוקקה ונפש רעבה מלא טוב

מכירים הברואים , שאחר שמזכך הגיהנֹם את הברואים שיזכו אחר כך לעלות לגן עדן

ה עולה מגן "שכשם שקילוסו של הקב) 'שמות פרשה ז(כדאיתא במדרש רבה , טובה

והובא שם ', כך קילוסו עולה מגיהנֹם שמצדיקים הדין ואומרים יפה דנת וכו, עדן

שמורידין דמעות כמעיין , עוברי בעמק הבכא מעיין ישיתוהו) ז,תהלים פד(הפסוק 

  . שפתי צדיקשפתי צדיקשפתי צדיקשפתי צדיק' ' ' ' ל סל סל סל ס""""עכעכעכעכומשם הקילוס עולה , ומצננים את הגיהנֹם בדמעותיהן

כשם שקילוסו של הקדוש , ל" שם וזכל לשון המדרש רבהכל לשון המדרש רבהכל לשון המדרש רבהכל לשון המדרש רבהולתועלת הענין אביא 

 שנאמר ,הרשעים כך עולה מגיהנם מפי ,ברוך הוא עולה לו מגן עדן מפי הצדיקים

 שמורידין ,ין ישיתוהוי מהו מע,ין ישיתוהויעוברי בעמק הבכא מע) ז,תהלים פד(

 שנאמר , ומשם הקילוס עולה,דמעות כמעיינות עד שמצננין את גיהנם בדמעותיהן

 יפה , אמר רבי יוחנן, מה הם אומרים.גם ברכות יעטה מורה) שםהמשך הפסוק (

 ועתידה גן . יפה חייבת יפה למדת יפה הורית, יפה טהרת יפה טמאת,אמרת יפה דנת

תהלים ( שנאמר , אין לי עסק ברשעים,עדן להיות צועקת ואומרת תן לי צדיקים

 , לאותן שהיו בטוחים על שמך, ולמי אני מבקשת.שנאתי השומרים הבלי שוא) ז,לא

 ועתידה גיהנם להיות צועקת .בטחתי'  ואני אל ה)בהמשך בתהלים שם(שנאמר 

 לאותן פועלי , להבלי שוא, ולמי אני מבקשת לרשעים, אין לי עסק בצדיקיםואומרת

) טו, משלי ל( שנאמר , תנו לזה צדיקים ולזה רשעים, והקדוש ברוך הוא אומר.השוא

שאול ועצר , אמרו הון הב הב שלוש הנה לא תשבענה ארבע לא לעלוקה שתי בנות

  .רבהרבהרבהרבהל שמות ל שמות ל שמות ל שמות """"עכעכעכעכ אמרה הון שבעה מים ואש לא רחם ארץ לא

ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה ((((ִמְדָּבר ְוִצָּיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכֲחַבָּצֶלת ִמְדָּבר ְוִצָּיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכֲחַבָּצֶלת ִמְדָּבר ְוִצָּיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכֲחַבָּצֶלת ִמְדָּבר ְוִצָּיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכֲחַבָּצֶלת ְיֻׂשׂשּום ְיֻׂשׂשּום ְיֻׂשׂשּום ְיֻׂשׂשּום : : : : ררררמֵמֵמֵֵמאֹואֹואֹואֹור ר ר ר ּבָּבָּבָָּבדְדְדְְדמִמִמִִמ
על על על על שהענין נאמר ,  כתב שאם באנו לפרשו כפשוטו ומשמעושפתי רננותשפתי רננותשפתי רננותשפתי רננות' בס    ,,,,))))אאאא,,,,להלהלהלה

) טו,דברים ח (שהכוונה על המדבר הגדול והנוראשהכוונה על המדבר הגדול והנוראשהכוונה על המדבר הגדול והנוראשהכוונה על המדבר הגדול והנורא אין ספק אצלי ,,,,המדבר ממשהמדבר ממשהמדבר ממשהמדבר ממש

שמתוך שנעשה אכסניא לישראל זכה לכל הכבוד , ם שנהשהלכו שם ישראל ארבעי

אלה מסעי  , )ג,ג"פכ(והכי איתא במדבר רבה . הזה ולומר גם כן שירה לפניו יתברך

על שקיבלו , למה זכו ליכתב בתורה כל המסעות האלה, )א,במדבר לג(בני ישראל 

', וגו' ערבהיֻׂשׂשּום מדבר וציה ותגל 'דכתיב , ה ליתן שכרן"ועתיד הקב. את ישראל
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המקבל תלמיד חכם בתוך ביתו על אחת כמה , ומה מדבר שקיבל את ישראל כך

         ....שפתי רננותשפתי רננותשפתי רננותשפתי רננות' ' ' ' ל סל סל סל ס""""עכעכעכעכוכמה 

, שרומז מדבר וערבה על בית המקדש החרבשרומז מדבר וערבה על בית המקדש החרבשרומז מדבר וערבה על בית המקדש החרבשרומז מדבר וערבה על בית המקדש החרבואביא מה דאיתא בדרך דרוש 

 וזה ,נגנזה המנורה    דשדשדשדשהמקהמקהמקהמקת ת ת ת כשחרב ביכשחרב ביכשחרב ביכשחרב בי, ל"בזה    )י,ו"פט(במדבר רבה לעיל מדרש ב

 וכשישוב , הארון והמנורה והאש ורוח הקדש והכרובים,ואחד מחמשה דברים שנגנז

 מר שנא,ה ברחמיו ויבנה ביתו והיכלו הוא מחזירן למקומן לשמח את ירושלים"הקב

 .ל המדרשל המדרשל המדרשל המדרש""""עכעכעכעכ פרוח תפרח ותגל) שם (,יששום מדבר וציה ותגל ערבה) א,ישעיה לה(

ירושלים ,  וציהמדבר, ישעיה'  בפירוש סלללל""""י קרא זי קרא זי קרא זי קרא ז""""ל ומהרל ומהרל ומהרל ומהר""""י זי זי זי ז""""ובדרך זו הם דברי רשובדרך זו הם דברי רשובדרך זו הם דברי רשובדרך זו הם דברי רש

   . הן ישושו על מפלתם של גבורי אדום ובצרה', מדבר'וציון הקרויה ', ציה'הקרויה 

נבין יותר את המובא בדרך זו בילקוט שמעוני , ועם הקדמת דברי הבמדבר רבה

 בשעה ,ישושום מדבר וציה, ל"בזה) ולא צויין מקורו(במקומו של פסוק זה בישעיה 

 מפני שלא יוכלו ,ה עליהם בפעם אחתגֶל אינו ִנ, ישראלה שכינתו עלֶלַגה ְמ"שהקב

דע לאחיו ו צא ולמד מיוסף בשעה שנתו. ובפתע פתאום ימותו,לעמוד באותה טובה

 , לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו,לאחר כמה שנים ואמר להם אני יוסף

א  נגלה עליהם קימע,ה עושה" אלא מה הקב.כמהומה כחת אל ה ע"לפני הקב

ותגל ' ךכר ואח, 'הישושום מדבר וצי' בתחלה משיש את אחרים שנאמר ,קימעא

 ךכר ואח, 'כבוד הלבנון' ךכר ואח, 'פרוח תפרח' ךכר  ואח'ערבה ותפרח כחבצלת

 ובסיום הדרוש כוונתו לפי הכתוב בהמשך ....ל הילקוט שמעוניל הילקוט שמעוניל הילקוט שמעוניל הילקוט שמעוני""""עכעכעכעכ' 'המה יראו כבוד ה'

לה הדר הכרמל  תן כבוד הלבנון ִנפרח תפרח ותגל אף גילת ורנן, ')ב,ישעיה לה(

  .'יהוה הדר אלהינו  המה יראו כבוד,והשרון

, ובאמת לעתיד לבוא יבנה בית המקדש בירושלים שלשם יבוא הר סיני מהמדבר

בילקוט שמעוני , )ו"מזמור ל( שהובא במדרש תהלים במדרש פסיקתאבמדרש פסיקתאבמדרש פסיקתאבמדרש פסיקתאכדאיתא 

נכון , )ב,ישעיה ב(יל ובילקוט שמעוני על הפסוק בישעיה לע, )ז"מזמור פ(לתהלים 

אמר רבי פנחס , בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים' יהיה הר בית ה

עליהם ה להביא לסיני ותבור וכרמל וליתן ירושלים " עתיד הקב,בשם רבי ראובן

אחרית הימים נכון יהיה הר והיה ב' מה טעם ,ולבנות בית המקדש על גביהן בראשם

 )כב, טו'אימים הברי ד(  שנאמר, לישראלהשירהם אומרים ו, ' בראש ההרים'בית ה

 .' וכתיב התם נכון יהיה הר בית ה, כתיב הכא וכנניהו,אוכנניהו שר הלוים במש

ובמדרש תהלים , ראובן' פנחס בשם ר' מצאנו כל דברי ר, ל"ומשלשת המדרשים הנ(

ד להיות  ולא עוד אלא שעתי, חנינא'אמר ר, ל"ל איתא סיום בזה"ז הנ"מזמור פ

  ).יסר במשא] במשא[ וכנניהו שר הלוים ' שנא,מזמר והן עונין אחריו שירים וזמרים
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אני חבצלת השרון שושנת אני חבצלת השרון שושנת אני חבצלת השרון שושנת אני חבצלת השרון שושנת ) א,שיר השירים ב(פ "ובמדרש שיר השירים עה

 אמר המדבר אני ,רֹורֹורֹורֹומָמָמָָמהפסוק הזה המדבר ֲאהפסוק הזה המדבר ֲאהפסוק הזה המדבר ֲאהפסוק הזה המדבר ֲאברכיה אמר ' ר, ל" איתא בזההעמקיםהעמקיםהעמקיםהעמקים

אתן ) יט,ישעיה מא( שנאמר ,בי שכל טובות שבעולם חבויין ,מדבר וחביב אני

ה מבקשם " וכשהקב,ו שמורים ביי נתנם לי הקדוש ברוך הוא שיה,במדבר ארז שטה

ואומר לפניו ואומר לפניו ואומר לפניו ואומר לפניו  , ואני מרטיב מעשים טובים,ממני אני מחזיר לו פקדונו בלא חסרון

  .ל מדרש שיר השירים"עכ'  וגויששום מדבר וציהיששום מדבר וציהיששום מדבר וציהיששום מדבר וציה) ) ) ) אאאא,,,,שם להשם להשם להשם לה ( ( ( (מרמרמרמר שנא שנא שנא שנא,,,,שירהשירהשירהשירה

תהלים תהלים תהלים תהלים ((((ֵלב ִׂשְמָחה ֵלב ִׂשְמָחה ֵלב ִׂשְמָחה ֵלב ִׂשְמָחה      ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵריאֹוראֹוראֹוראֹור    ::::תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמאֹואֹואֹואֹוה ה ה ה יָיָיָָיצִצִצִִצ] ] ] ] נוסח אחרנוסח אחרנוסח אחרנוסח אחר[[[[
' ציה'שהאות צדיק שיש בתיבת , ק נופל על צדיק"בפשטות יש כאן לשון צדי    ,,,,))))יאיאיאיא,,,,צזצזצזצז

ולנוסחא זו שנקבע     .אומרת מה ששייך בחלקו של איש צדיק ובכללו צדיקו של עולם

, כוונה למקום ציה ושממהעל כרחך ה', ציה'ערבה שירה לאן אחר שירת המדבר והכ

, שנזכר בשירה לעיל בשירת המדבר' ציה'ענין רק זה ב, ולא לצפור הנקראת ציה

וודאי שלא מתכוונים ', ציה מה הוא אומר'והפותחים אמירת שירה זו בלשון זכר (

        ). אפשר לפרש כוונתם על ארץ ציה' מה היא אומרת'ואף הפותחים ב, לשירת צפור

וכך הוא בפרק שירה של (רק להלן בין העופות ,  ציה כאןואלו שלא גורסים שירת

כנראה שלדעתם , )'ציה'בשירת ה, וראה בדברינו בשירת העופות, ל"ט ז"הרב המבי

כבר נכללה שירתו של מקום הזה , אם צריך לפרט שירה בנפרד למקום ציה ושממה

  . כשם שערבה נכללה בשירת המדבר, בשירת המדבר

ולכאורה , המדבר והערבה לבית המקדש וירושליםולהמדרשים שרומזת שירת 

י "וכאשר כתבו רש, ל שתרמוז לירושלים"הנזכרת בפסוק הנ' ציה'מפרשים גם את 

נפרש , אור זֻרע לצדיק' ציה'אם כן הפסוק המובא ל, ל"ל בפירושם כנ"י קרא ז"ומהר

 הם אנחנו ישראל' ולישרי לב שמחה, 'ה צדיקו של עולם"שצדיק זה הכוונה להקב

  .שנזכה לשמוח אז בשמחת בנין בית הבחירה

נוכל לפרש , וצדיק הוא כל איש צדיק, וברם גם אם ציה היא מקום שממה

רק ששם האור , שאומרת הציה שגם ההולכים בחושך יראו בחושך עצמו אור גדול

  .וישרי לב המיימינים תמיד בלבם ירגישו שמחה גם שם, יקרות זרוע הוא ובהצנע

    ,,,,))))יטיטיטיט,,,,משלי גמשלי גמשלי גמשלי ג((((    ָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנהָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנהָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנהָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה    ָיַסדָיַסדָיַסדָיַסד ְּבָחְכָמה  ְּבָחְכָמה  ְּבָחְכָמה  ְּבָחְכָמה ההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹ ::::יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמ אֹו אֹו אֹו אֹוָׂשדֹותָׂשדֹותָׂשדֹותָׂשדֹות
בחוכמא , בראשית ברא אלקים) א,בראשית א( מתרגם כבר ידוע שבתרגום ירושלמי

וכוונתו כנראה , איתא כן' הזהר הק' ירושלמי שבחומש שגם בס' וציין בפי', ברא ה

בחכמה יסד ארץ כונן ' יי) 'משלי ג(, ל"בזה) א,דף רז( ויגש בפרשתלמה דאיתא בזהר 

 חמא דלא יכיל לאתקיימא ,תא חזי כד ברא קודשא בריך הוא עלמא, שמים בתבונה

נה נפקין כל נמוסין עלאין ותתאין ובה קיימי עלאי  בגין דִמ,עד דברא אורייתא

 דהא בחכמה ,בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה'  הדא הוא דכתיב יי,ותתאי
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 עלמא ,בחכמה יסד ארץ'  יי,חראבר  ד.כל קיומין דעלמא וכלהו נפקי מגוהקיימין 

 , ועלמא תתאה לא אתברי אלא מגו חכמה תתאה,עלאה לא אתברי אלא מגו חכמה

        .הזהר' ל ס" עכוכלהו נפקן מגו חכמה עלאה ומגו חכמה תתאה

 ,בתלת סטרין אתקיים עלמא ,ל" איתא בזה)א,דף רכא(הזהר בפרשת פקודי ' ובס

בתבונה , בחכמה יסד ארץ' יי) יט,משלי ג(בחכמה דכתיב , ואינון חכמה ותבונה ודעת

בדעתו ) 'בהמשך שם בפסוק כ(בדעת דכתיב , כונן שמים בתבונה) שם(דכתיב 

  דכתיב,ובאלין תלתא אתבני משכנא, הא כלהו בקיומא דעלמא, תהומות נבקעו

  . הזהרהזהרהזהרהזהר' ' ' ' ל סל סל סל ס""""עכעכעכעכ בדעת ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה ו)לא,שמות לה(

' ה'שמיוסד על פסוק זה , )ג"רנ' עמ( הנדפס באוצר מדרשים ''''מדרש כונןמדרש כונןמדרש כונןמדרש כונן''''וראה 

ומפורט שם ענין בריאת העולם ומדות העולם , 'בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה

ובתחילת מדרש זה איתא , ומדות ועניני העולם וגן עדן וגיהנֹם, וארבע פינותיו

איוב (שנאמר , ראות עולם לעסוק אדם להתעסק בתורהה לב"ונתאוה הקב, ל"בזה

ונתיעץ עם התורה שהיא חכמה  .תה ויעׂשוהוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אְו) יג,כג

בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ', בחכמה יסד ארץ וגו' ה'שנאמר , לבראות עולם

  .ש באריכות"עיי' ירעפו טל

יש [[[[ָאֶרץ ָאֶרץ ָאֶרץ ָאֶרץ     ההההם ַּבָּׁשַמִים ַוַּיַעל ְנִׂשִאים ִמְקֵצם ַּבָּׁשַמִים ַוַּיַעל ְנִׂשִאים ִמְקֵצם ַּבָּׁשַמִים ַוַּיַעל ְנִׂשִאים ִמְקֵצם ַּבָּׁשַמִים ַוַּיַעל ְנִׂשִאים ִמְקֵצְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִיְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִיְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִיְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִי: : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמם אֹום אֹום אֹום אֹויִיִיִִימַמַמַַמ

        ....))))טזטזטזטז,,,,ירמיה נאירמיה נאירמיה נאירמיה נא ( ( ( (]]]]ָתיוָתיוָתיוָתיוֹוֹוֹוֹוְצרְצרְצרְצרֹוֹוֹוֹוָעָׂשה ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמאָעָׂשה ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמאָעָׂשה ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמאָעָׂשה ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמא    ְּבָרִקים ַלָּמָטרְּבָרִקים ַלָּמָטרְּבָרִקים ַלָּמָטרְּבָרִקים ַלָּמָטר מוסיפים סיום הפסוק

    הְיהָוָֹים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום   ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרילֹות ַמִיםלֹות ַמִיםלֹות ַמִיםלֹות ַמִיםִמּקִֹמּקִֹמּקִֹמּקֹ: : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמאֹואֹואֹואֹוים ים ים ים ּמִּמִּמִִּמיַיַיַַי
מקולות , ל"איתא בזה] א,ה"ובבראשית רבה פ[ילקוט שמעוני שם ב    ,,,,))))דדדד,,,,תהלים צגתהלים צגתהלים צגתהלים צג((((

 מתחלת ברייתו של ,רבי אבא בר כהנא בשם רבי לוי. מים רבים אדירים משברי ים

 הדא הוא דכתיב מקולות מים ,ה אלא מן המים"לוסו של הקביעולם לא היה עולה ק

שאין להם לא פה  ומה אם אלו ,ה" אמר הקב.'ומה היו אומרים אדיר במרום ה, רבים

        .  על אחת כמה וכמהדםאי לכשאברא בנ, ולא אמירה ולא דבור הם מקלסין אותי

קש אדרינוס לידע מה המים מקלסין י עוד ב,ל"ובהמשך בילקוט שם איתא בזה

 ועלו , לתוכן ושלשלן לאוקינוסדםאי בות של זכוכית ונתן בני עשה ת,ה"להקב

 וראה מה שכתב על .'דיר במרום הא ה"ואמרו כך שמענו לאוקינוס מקלס להקב

  . ל"ואכמ) 'דרוש ו' חלק ב(' יערות דבש' 'ל בס"ר יהונתן ז"מדרש זה מהר

בספר יצירה אמרתי לציין למה דאיתא , ועל מה ששמעו זאת דוקא במעמקי הים

 עומק לעומת תחתשעומק ' ואיתא בספרים הק, עומק רום ועומק תחת) 'פרק א(

שם ' ובס, ח"ראה בשפת אמת פרשת דברים תרל(, ותלויים הם זה בזה, רום
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בחינות בחינות בחינות בחינות ''''בספר ומה נעים להביא על זה את מאמר החכם , )משמואל פרשת מקץ

ג ,י הכתוב במשלי כה"ט בשירת הכוכבים והוא עפ"המבי' א אשר הובא בפי"פ (''''עולםעולםעולםעולם

 ורוחב לב שמים לרום וארץ לעומק) שמים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר

וכאשר כהיום ידוע גם לנו מה רבו , ומעתה על כן בעמקי צפונות ימים. חקרנבון אין 

 דגים גדולים וקטנים והם בהרבה צורות משונים ונוראים ובצבעים במיני' נפלאות ה

', ושם עצי האלמוגים החיים וקונכיות וצדפים ושאר נפלאות ה, נפלאים עד למאד

מו בעולמו ומאכלו וכל וכל אחד ואחד ערוך ומסודר לו צבעו המיוחד ומקו

כידוע ממה שיש תמונות מכל , ואופן הצלתו מאויביו השואפים לטרפו, הצטרכותיו

  . 'בהדר ונודע שאדיר במרום ה' אכן שם נשמע קול ה, זה

ויש ויש ויש ויש [[[[ ,,,,))))חחחח,,,,צחצחצחצחתהלים תהלים תהלים תהלים  ( ( ( (ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּוָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּוָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּוָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו    ְנָהרֹות ִיְמֲחאּוְנָהרֹות ִיְמֲחאּוְנָהרֹות ִיְמֲחאּוְנָהרֹות ִיְמֲחאּו: : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמת אֹות אֹות אֹות אֹורֹורֹורֹורֹוהָהָהָָהנְנְנְְנ

        ]]]]ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָיםִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָיםִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָיםִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים    ּו ְנָהרֹות ְיהָוה ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלםּו ְנָהרֹות ְיהָוה ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלםּו ְנָהרֹות ְיהָוה ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלםּו ְנָהרֹות ְיהָוה ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלםָנְׂשאָנְׂשאָנְׂשאָנְׂשא) ) ) ) גגגג,,,,תהלים צגתהלים צגתהלים צגתהלים צג(((( מוסיפיןמוסיפיןמוסיפיןמוסיפין
        
במדרש במדרש במדרש במדרש , , , , ))))זזזז,,,,תהלים פזתהלים פזתהלים פזתהלים פז((((ַמְעָיַני ָּבְך ַמְעָיַני ָּבְך ַמְעָיַני ָּבְך ַמְעָיַני ָּבְך     ְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים ָּכלְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים ָּכלְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים ָּכלְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים ָּכל: : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמת אֹות אֹות אֹות אֹונֹונֹונֹונֹויָיָיָָיעְעְעְְעמַמַמַַמ

 כשם שהבאר נובע ,מאיר' יהודה בר סימון בשם ר' אמר ר, ל" שם איתא בזהתהליםתהליםתהליםתהלים

 הדא הוא דכתיב , אומרים שירה חדשה בכל שעה כך ישראל,מים חדשים בכל שעה

 כשם שאמרו האנשים כך אומרות הנשים ,ורבנן אמרו. ושרים כחוללים כל מעיני בך

         ....ל המדרשל המדרשל המדרשל המדרש""""עכעכעכעכ  שנאמר ושרים כחוללים כל מעיני בך,שירה

 אפשר לציין למה ששאבו את המים לניסוך המים ושרים כחולליםושרים כחולליםושרים כחולליםושרים כחולליםעל הכתוב ו

לקיים מה היה זה כדי , ל בסוגיא דניסוך המים"י ז"ולדעת רש, בשירה עם כלי שיר

בענין שאיבת המים ו. ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה) ג,ישעיה יב(שנאמר 

ראה , והוא מעיין גיחון שמשכו עליו את המלכים[, בדווקא ממי מעיין השילוח

 ל" זבתוספות רבינו פרץבתוספות רבינו פרץבתוספות רבינו פרץבתוספות רבינו פרץמה שמצאתי אביא , ]י שם"לג ובתרגום וברש,א' במלכים א

ל מנא "וז, שלנו' דברים נוספים על לשון התוס, )ב"ח ע"דף מ(סוכה בסוגיין ' למס

מנא הני מילי דבעינן מי ] לפרש[ויש עוד . דתוקעין ומריעין בשאיבת מים, הני מילי

שמאותו מקום ישועה שמאותו מקום ישועה שמאותו מקום ישועה שמאותו מקום ישועה , ממעיני הישועהושאבתם מים ומפרש משום דכתיב , השילוח

  .ל"עכצומחת לעד לישראל צומחת לעד לישראל צומחת לעד לישראל צומחת לעד לישראל 

, ב אותיות"רומז לכאפשר לומר ש ''''כל מעיני בךכל מעיני בךכל מעיני בךכל מעיני בך''''רת המעיינות ומה שנאמר בשי

ד "פרק פ(יסוד יוסף ' כתבו בסובשאיבת מים שלנו מן המעיין עבור אפיית המצות 

שבכל פעם שישפוך השאיבה לתוך הכלי יספור אותו ) ט"קב הישר פרק פ' ומשם בס

 האותיות של כדי להמשיך בתוך המים קדושת, והלאה' ד' ג' ב' באמירת אותיות א

  .ש"ב עיי"ושעל כן טוב ליקח כלי קטן שיסיים בו כל הא, התורה
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         שיר היום והלילה וצבאות השמים שיר היום והלילה וצבאות השמים שיר היום והלילה וצבאות השמים שיר היום והלילה וצבאות השמים----פרק שני פרק שני פרק שני פרק שני  
    ,,,,))))גגגג,,,,תהלים יטתהלים יטתהלים יטתהלים יט((((    ָּדַעתָּדַעתָּדַעתָּדַעת    ר ְוַלְיָלה ְּלַלְיָלה ְיַחֶּוהר ְוַלְיָלה ְּלַלְיָלה ְיַחֶּוהר ְוַלְיָלה ְּלַלְיָלה ְיַחֶּוהר ְוַלְיָלה ְּלַלְיָלה ְיַחֶּוהיֹום ְליֹום ַיִּביַע אֶמיֹום ְליֹום ַיִּביַע אֶמיֹום ְליֹום ַיִּביַע אֶמיֹום ְליֹום ַיִּביַע אֶמ: : : : ררררמֵמֵמֵֵמם אֹום אֹום אֹום אֹויֹויֹויֹויֹו

בהן אמירה ובעיקרן הם מצות שיש , הנה היום מיועד הוא על מצוותא דיממא

שכידוע הנסתרות ', דעת זה סדר טהרות וידיעת ה, ולילה ללילה יחוה דעת. נעימה

וכשביום יש אמירה נאה בתורה . אלקינו נלמדים בלילה בתוספת טהרה' שלה

וכדאיתא שבשינה זוכה , אזי מתקיים לילה ללילה יחוה דעת, זו תפלה' ועבודת ה

  .  ת לזה"יזכנו השי,  בעת שהגוף ניעורהנשמה לקבל ידיעות שהיא לא יכולה להשיגן

הגם     ,,,,))))גגגג,,,,תהלים צבתהלים צבתהלים צבתהלים צב((((    ֶקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹותֶקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹותֶקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹותֶקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹותְלַהִּגיד ַּבּבְֹלַהִּגיד ַּבּבְֹלַהִּגיד ַּבּבְֹלַהִּגיד ַּבּבֹ: : : : ררררמֵמֵמֵֵמה אֹוה אֹוה אֹוה אֹולָלָלָָליְיְיְְילַלַלַַל

בֹקר חסדך בלהגיד 'פותח הלילה שירתו ב, שבריאת העולם היה ויהי ערב ויהי בֹקר

 משום שנתהווה הוא, כי כל מה שהיה מעשה בראשית באופן זה', ואמונתך בלילות

איתא בכמה מקומות ' שבספר הזהר הק, ועוד, העולם מתוהו ובֹהו שבו היה לילה

 פ ויאמר"ראה בזהר בפרשת בראשית עה. שאין אור אלא זה שבא מתוך חושך

אור זרוע לצדיק ולישרי לב ) יא,תהלים צז( דכתיב ,ל"בזה) א,דף לב(אלקים יהי אור 

 דיהא עלמא דאתי הוא טמיר  ועד יומא,כלא חד וכדין יתבסמון עלמין ויהון ,שמחה

 עד דמההוא ,ההוא נהורא נפק מגו חשוכא דאתגלפא בקלפוי דטמירא דכלאההוא נהורא נפק מגו חשוכא דאתגלפא בקלפוי דטמירא דכלאההוא נהורא נפק מגו חשוכא דאתגלפא בקלפוי דטמירא דכלאההוא נהורא נפק מגו חשוכא דאתגלפא בקלפוי דטמירא דכלא, וגניז

 מאן ,נהורא דאתגניז אתגליף בשביל חד טמירא לחשוכא דלתתא ונהורא שארי ביה

 , קרא לילהולחשך) ה,בראשית א(ביה  דכתיב ,חשוכא דלתתא ההוא דאקרי לילה

 יוסי אומר אי ביר, שך עמוקות מני חֹמגלה) כב,איוב יב(תנינן מאי דכתיב ועל דא 

הא חזינן דטמירין אינון כל אינון כתרין עלאין וקרינן , שך סתים אתגלייןתימא מחֹ

 ,ן אלא מגו ההוא חשוכא כל אינון טמירין עלאין לא אתגלי אלא. מהו מגלה,עמוקות

        ).).).).''''מדרש יהי אורמדרש יהי אורמדרש יהי אורמדרש יהי אור''''נקרא הזהר נקרא הזהר נקרא הזהר נקרא הזהר ' ' ' ' ור הקדמוןור הקדמוןור הקדמוןור הקדמוןמנורת המאמנורת המאמנורת המאמנורת המא' '' '' '' 'אגב בסאגב בסאגב בסאגב בס((((. דליליאדאיהו ברזא 

דלית נהורא אלא ההוא דנפיק , איתא בזֹהר יסוד זה) א,דף קפד(וה תצ' וגם בפר

 דכד אתכפיא סטרא דא אסתלק קודשא בריך הוא לעילא ואתייקר ,מגו חשוכא

 ולית טובא אלא מגו ,ולית פולחנא דקודשא בריך הוא אלא מגו חשוכא, ביקריה

 בשעתא דקודשא ,יצחק' אמר ר) ב,דף פ (קדושיםקדושיםקדושיםקדושים' ' ' ' וכך איתא גם בפרוכך איתא גם בפרוכך איתא גם בפרוכך איתא גם בפר . עיין שם,בישא

 הוו ,בריך הוא ברא עלמא ובעא לגלאה עמיקתא מגו מסתרתא ונהורא מגו חשוכא

  .ובגין כך מגו חשוכא נפק נהורא ומגו מסתרתא נפק ואתגליא עמיקא, כלילן דא בדא

ה שיוצא מתוך שאין אור אלא ז' וכנראה שעל פי יסוד זה המפורש בזהר הק

 ממגד שמים שבענו ,טל נופת עלי ארץ ברוכה, ''''תפלת טלתפלת טלתפלת טלתפלת טל''''הפייט בהפייט בהפייט בהפייט בהם דברי , חשיכה

  . בטל, כנה אחריך משוכה,,,,להאיר מתוך חשכהלהאיר מתוך חשכהלהאיר מתוך חשכהלהאיר מתוך חשכה ,ברכה

הוא הזמן ,  כי נודע ופשוט שבזמן ההסתר בחינת לילה''''ואמונתך בלילותואמונתך בלילותואמונתך בלילותואמונתך בלילות''''וענין 

ועל כן , עבידשנצרכים לאמונה להיות בטוב ולדעת שכל מה דרחמנא עביד לטוב 
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ואגב אביא כאן מה שכתבתי . ל לומר בתפלת ערבית אמת ואמונה"קבעו חכמינו ז

, בעיקר אמירת תיבת אמת בסיומא של קריאת שמע בֹקר ובערב) בפרשת שמות(

אהיה אשר ) יד,גשמות (    בפסוק .ל"בזה', ואמונתך בלילות'ומבואר בזה גם ענין 

ן שאונקלוס "ולא כמובא ברמב(לפנינו איתא גם בתרגום אונקלוס ש    הנה כך    ,אהיה

וכך יש . שתירגמוולא כבתרגום יונתן , ) בדבריוש" עיי'אהא עם מאן דאהא'תרגם 

שבועות דף (וכדאיתא , ה"כי יש כאן שמו של הקב, ת"הפרשה שמולומר בהעברת 

 ''''אורחות צדיקיםאורחות צדיקיםאורחות צדיקיםאורחות צדיקים''''' שבס. אהיה אשר אהיה,  קודש שאינם נמחקיםבין השמות) א,לה

) י,ירמיה י(וכתיב ', אהיה אשר אהיה'כתיב , מצאתי כתוב, ל"מת וזכתב בשער הא

א "כי תמצא כ, אלקים אמת] שמו[ה "ועתה יש להודיעך שהקב. אלקים אמת' וה

  . ל"א עכ" כה הוא בגימטריא"וגם כן אהי, ת"ריא אמשהוא בגימט, ה"פעמים אהי

ל אמר לו "ז' אמתאמרי 'שזקנו מרן ה) ל"ל היינה ז"הרי(ליקוטי יהודה כותב ' ובס

, אמתאמתאמתאמתוכל מאמינים שהוא דיין 'שבזה יש לפרש מה שאיתא בתפלת הימים הנוראים 

בריש (' ה הק"של' ומביא שם מס. ל מובן מאד"שלפי הנ', ה"ה אשר אהי"ההגוי באהי

ה "כי אהי, הוא חותמו אמת, ד אהיה אשר אהיה שכתב שסו)ה"בשלח בהג' פר

        .ל"ה עכ" של הקבואמת חותמו, ה עולה אמת"פעמים אהי

ודרשו , ל"אמונה וז' בע' כד הקמח' 'ל בס"נבין מה שכתב רבנו בחיי ז, ל"ועם הנ

ולכך . אלקים אמת' וה) י,ירמיה י(שנאמר , ה"ל שאמת זה חותמו של הקב"חז

ושנזכיר כן , למלת אמת, אלקיכם' נתחייבנו שנסמוך פרשת ציצית שמסיימת אני ה

וכל מי שלא הזכיר , אמת ואמונה ערבית, ב שחריתאמת ויצי, בין ביום ובין בלילה

  . ל"לא יצא ידי חובתו עכ, כן

ה למשה "שמזכירים אנו בזה את הבטחת הקב, ובאמת אפשר להטעים בזה יותר

, אהיה עמם בצרה זאת) ב,ברכות דף ט' מגמ(י "וכפירוש רש, רבינו באומרו לו את זה

ה אנו אומרים אמת ויציב ועל ז. ש"אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכויות עיי

על 'ואולי על זה אומרים בהמשך ב. שנגאל במהרה בימינו אמן, ואמת ואמונה

פודנו ומצילנו ', אמת שאתה הוא וכו, אמת ואמונה חֹק ולא יעבור', וכו' הראשונים

נות הכוו' ושוב הראוני שבס. ה "ה אשר אהי"והכוונה לשם אהי, מעולם הוא שמךמעולם הוא שמךמעולם הוא שמךמעולם הוא שמך

ו שהוא גימטריא "פ] מעולם הוא שמך[מצילנו ווווודנו פפפפן בכתוב לכוו, ל"י ז"להאר

  .ש"ב שמות עיי"ש הוא שם מע"מה, מךששששוא ההההעולם ממממולראשי תיבות , אלקים

הוא הזמן ,  במה שכתבנו שבזמן ההסתר בחינת לילה,''''ואמונתך בלילותואמונתך בלילותואמונתך בלילותואמונתך בלילות''''

ל שרמז "ר מנחם מענדל מקוצק ז"ראוי להביא את מאמר מהר, שנצרכים לאמונה

 טוב שכן בטח ביהוה ועשה )ג,תהלים לז(בפסוק ,  במתק לשון קצרהענין זה כדרכו

 - אף על פי כן - ' שכון ארץ'גם אם תהיה חלילה במצב של , ל"בזה ארץ ורעה אמונה

  .תרעה עצמך ותשביע נפשך בנחלי אמונה', ורעה אמונה'
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ַגּה ְּבַרק ֲחִניֶתָך ַגּה ְּבַרק ֲחִניֶתָך ַגּה ְּבַרק ֲחִניֶתָך ַגּה ְּבַרק ֲחִניֶתָך נֹנֹנֹנֶֹׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה ְלאֹור ִחֶּציָך ְיַהֵּלכּו ְלֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה ְלאֹור ִחֶּציָך ְיַהֵּלכּו ְלֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה ְלאֹור ִחֶּציָך ְיַהֵּלכּו ְלֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה ְלאֹור ִחֶּציָך ְיַהֵּלכּו ְל: : : : ררררמֵמֵמֵֵמ אֹו אֹו אֹו אֹוׁשׁשׁשׁשמֶמֶמֶֶמׁשֶׁשֶׁשֶֶׁש
ָבא אֹוֵרְך ָבא אֹוֵרְך ָבא אֹוֵרְך ָבא אֹוֵרְך     קּוִמי אֹוִרי ִּכיקּוִמי אֹוִרי ִּכיקּוִמי אֹוִרי ִּכיקּוִמי אֹוִרי ִּכי) ) ) ) אאאא,,,,ישעיה סישעיה סישעיה סישעיה ס((((ואומר ואומר ואומר ואומר     ,,,,ונוסף עוד פסוקונוסף עוד פסוקונוסף עוד פסוקונוסף עוד פסוק [ [ [ [))))יאיאיאיא,,,,חבקוק גחבקוק גחבקוק גחבקוק ג((((

) ט,א"פל(מדרש ויקרא רבה פרק שירה הביאו כאן מפרשי ]. ]. ]. ]. ּוְכבֹוד ְיהָוה ָעַלִיְך ָזָרחּוְכבֹוד ְיהָוה ָעַלִיְך ָזָרחּוְכבֹוד ְיהָוה ָעַלִיְך ָזָרחּוְכבֹוד ְיהָוה ָעַלִיְך ָזָרח

 ,ה" בשעה שגלגל חמה ולבנה נכנסין ליטול רשות מלפני הקב,אמר רב, ל"בזה

 ומה .הם כהות מזיו השכינה ומבקשין לצאת להאיר לעולם ואינן רואין כלוםעיני

 כתיבדוא הדא  ה, מורה לפניהם חצים ומהלכים לאורם,הקדוש ברוך הוא עושה להם

        ....שמש ירח עמד זבולה לאור חציך יהלכו לנוגה ברק חניתך) יא,חבקוק ג(

, , , , ))))יטיטיטיט,,,,קדקדקדקדתהלים תהלים תהלים תהלים ((((ע ְמבֹואֹו ע ְמבֹואֹו ע ְמבֹואֹו ע ְמבֹואֹו ָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ֶׁשֶמׁש ָיַדָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ֶׁשֶמׁש ָיַדָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ֶׁשֶמׁש ָיַדָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ֶׁשֶמׁש ָיַד: : : : ָיֵרַח אֹוֶמֶרתָיֵרַח אֹוֶמֶרתָיֵרַח אֹוֶמֶרתָיֵרַח אֹוֶמֶרת
בן תניא אמר להם ר, )א,דף כה( ראש השנה 'שים הביאו מה דאיתא במסהמפר

בארוכה ופעמים ] הירח[ פעמים שבא , כך מקובלני מבית אבי אבא, לחכמיםמליאלג

עשה ירח למועדים שמש ' דכתיב , דבי רביעמאטאי  מ, יוחנן'רמר  א.שבא בקצרה

ל בפירושו לפרק " זטטטט""""והמביוהמביוהמביוהמבי.  ירח לא ידע מבואו,ע מבואו שמש הוא דיד',ידע מבואו

שנזכר בה , וסיים שעל זה נתייחדה שירת הירח בפסוק זה, שירה עמד על ענין זה

        .והיא יודעת ומכרת שהיא צריכה גם כן לשמש, גדולתה שנקבעים המועדים בה
        
    ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמיַהָּׁשַמִים ְׁשֵמיַהָּׁשַמִים ְׁשֵמיַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי     ֶאת ֶאת ֶאת ֶאתתָתָתָָתהּוא ְיהָוה ְלַבֶּדָך ַאָּתה ָעִׂשיהּוא ְיהָוה ְלַבֶּדָך ַאָּתה ָעִׂשיהּוא ְיהָוה ְלַבֶּדָך ַאָּתה ָעִׂשיהּוא ְיהָוה ְלַבֶּדָך ַאָּתה ָעִׂשי    ַאָּתהַאָּתהַאָּתהַאָּתה: : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמים אֹוים אֹוים אֹוים אֹובִבִבִִבכָכָכָָכֹוֹוֹוֹוּכּכּכּכ

 ְוַאָּתה  ְוַאָּתה  ְוַאָּתה  ְוַאָּתה ,,,,ר ָּבֶהםר ָּבֶהםר ָּבֶהםר ָּבֶהםֲאֶׁשֲאֶׁשֲאֶׁשֲאֶׁש    ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהַּיִּמים ְוָכלֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהַּיִּמים ְוָכלֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהַּיִּמים ְוָכלֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהַּיִּמים ְוָכל    ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכלְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכלְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכלְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל    ַהָּׁשַמִים ְוָכלַהָּׁשַמִים ְוָכלַהָּׁשַמִים ְוָכלַהָּׁשַמִים ְוָכל
 ,לכאורה צריך להבין    ....))))וווו,,,,נחמיה טנחמיה טנחמיה טנחמיה ט((((ֻּכָּלם ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים ֻּכָּלם ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים ֻּכָּלם ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים ֻּכָּלם ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים     ְמַחֶּיה ֶאתְמַחֶּיה ֶאתְמַחֶּיה ֶאתְמַחֶּיה ֶאת

ואולם . הימים וכל אשר בהםלשם מה משבחים הכוכבים גם על כל מעשה הארץ ו

 והוא -' מערכת פסח הג (''''כד הקמחכד הקמחכד הקמחכד הקמח''''ל בספר ל בספר ל בספר ל בספר """"רבנו בחיי זרבנו בחיי זרבנו בחיי זרבנו בחיי זהדבר יובן עם מה שכתב 

) ה והנה המזמור"בד, כי טוב כי לעולם חסדו' ו הודו לה"ביאור מזמור תהלים קל

כלומר נתן לשמש כֹח שיהיה מושל ביום לתועלת , ''''את השמש לממשלת ביוםאת השמש לממשלת ביוםאת השמש לממשלת ביוםאת השמש לממשלת ביום'''', ל"וז

וזהו חסד מאתו יתברך , והוא תועלת החיים והצמחים, ם האוירהעולם להאיר ולהח

וכן הירח נתן בו , ''''את הירח וכוכבים לממשלות בלילהאת הירח וכוכבים לממשלות בלילהאת הירח וכוכבים לממשלות בלילהאת הירח וכוכבים לממשלות בלילה''''. והוא לעולם אין לו הפסק

כי אור הירח והכוכבים צורך הולכי מדברות , כֹח למשול בלילה עם אור הכוכבים

, גד גרש ירחיםוממ) יד,דברים לג(שנאמר , וכוחם שופע על הצמחים, ויורדי הים

התקשר מעדנות כימה או מושכות ) לא,איוב לח(וכתיב , וידוע כי פעולת הירח במים

כד כד כד כד ' ל ס" עככל כוכב וכוכב יש לו כֹח בצמחים או באבנים ומתכותכל כוכב וכוכב יש לו כֹח בצמחים או באבנים ומתכותכל כוכב וכוכב יש לו כֹח בצמחים או באבנים ומתכותכל כוכב וכוכב יש לו כֹח בצמחים או באבנים ומתכותכן לכן לכן לכן לוווו. כסיל תפתח

        .ולא כוכב' כוכבים'ועם זה מובן מה שנזכר כאן בפרק שירה שירת . הקמחהקמחהקמחהקמח

ַמִים ָעֵבי ַמִים ָעֵבי ַמִים ָעֵבי ַמִים ָעֵבי     ְך ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכתְך ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכתְך ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכתְך ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכתָיֶׁשת חֶֹׁשָיֶׁשת חֶֹׁשָיֶׁשת חֶֹׁשָיֶׁשת חֶֹׁש    ::::ְמִריםְמִריםְמִריםְמִריםים אֹוים אֹוים אֹוים אֹובִבִבִִבעָעָעָָע
מפני שהעבים ,  עבים,ל"כתב וז בפירושו ל" זטטטט""""המביהמביהמביהמביהרב     ,,,,))))יביביביב,,,,תהלים יחתהלים יחתהלים יחתהלים יח((((    ְׁשָחִקיםְׁשָחִקיםְׁשָחִקיםְׁשָחִקים

הם מברכים ,  שמים בעביםהמכסה) ח,תהלים קמז(שכתוב כמו , חשוכים מצד המים

עבים הוא דומה כי חשכת ה. ונותנים שבח והודאה על חלקם, ומהללים לאל יתברך
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שרוצה לומר כי סתר מהותו יתברך הוא כמו , למה שׁשת הוא יתברך חֹשך סתרו

כי מה שבתוך סוכתו שהיא . שאתו נראה מה שבתוכו ובסביבותיו ֻסכתו, החֹשך

. מה שאין כן בסתרו, ויש בו השגה, סביביו אינו כל כך חשוך כמו חושך סתרו

ראה (ים מן לצדיקים לעתיד לבוא כמו שהשחקים שוחק', עבי שחקים'ונקראים 

  .טטטט""""הרב המביהרב המביהרב המביהרב המביפירוש פירוש פירוש פירוש ל ל ל ל """"עכעכעכעככן העבים ממציאים מזון לעולם , )ב,חגיגה דף יב' במס

ופסוקם בשירתם הוא פסוק ', עבים'ועל מה שנקרא שירת עננים על שם שמם 

מזמור (כדאיתא במדרש תהלים , והרי יש להם חמשה שמות', עבים'שהם נקראו בו 

עיין , חזיז, נשיא, ענן, אד, עב, חמשה שמות יש לו) יא,ג"פי(ובבראשית רבה ) ה"קל

מן הראוי להביא מה שכתבתי לבאר טעם שאומרים בתפלת הושענות . שם במדרש

,  כתבתי אני הקטן שםוכך. ב שמות"ל שזה מע"י ז"ופירש רש, הושיעה נא' אני והו'

דה במשנה כך הוא דעת רבי יהו, שאומרים בסדר הושענות, אני והו הושיעה נא

מה , ששם מבואר אופן הבאת הערבה לצדי המזבח והקפתו) א,דף מה(סוכה ' דמס

ש "ב שמות עיי"ועוד שזה מע', י שזה בגימטריא אנא ה"ופירש רש, היו אומרים

ביארו מדוע נבחרו דווקא שני שמות אלו מבין כל , ל שם"והמאירי ז' והתוס. י"ברש

'  הראשון כלל בדבריו שכתב שזה בגימטי בטעמו"ובאמת אף רש, ש"ב שמות עיי"הע

, ב שמות"למה דוקא נבחרו שני שמות אלו מע, טעם אליבא דפירוש השני'', אנא ה'

  . ב"מה ראו חכמים להזכיר כאן שם של ע, ועדיין צריך ביאור לעיקר דבר זה. ק"ודו

ונראה לי הקטן שדבר זה היה להם להתנאים דמתניתין פשוט וידוע עד שלא 

דהנה כל ענין ריבוי . ואולם זכיתי להחזיר עטרה ליושנה לראשם, רשוהוצרכו לפ

ינו עליהם משום שבימים אלו נידונים על והמעשים והבקשות בחג הסוכות נצטו

וביותר נתייחד עבור זאת העמדת הערבה בצדי המזבח והתפילה בהושענות , המים

ולכן ,  הערבהוביום הושענא רבה בנטילת, לולבנים של הובהקפות עם ארבעת המי

מה שכתב רבנו מה שכתב רבנו מה שכתב רבנו מה שכתב רבנו  על פיעל פיעל פיעל פיוזאת . ב שמות"שהם מע' אני והו'מזכירים בזה את השמות 

בראשית (פ " חיי שרה עהבפרשת, הם מכבשונו של עולם והנהגתו דברים שלללל""""בחיי זבחיי זבחיי זבחיי ז

ויש לך להשכיל כי נרשמה בכאן המילה הזאת , ל"תמלא בזהוווועינה ההההתרד וווו) טז,כד

, ומכח זה עלו המים לקראתה, ו" הנמשך מכ,ב הפועל במיםב הפועל במיםב הפועל במיםב הפועל במים""""שם בן עשם בן עשם בן עשם בן עהראשונה של 

כי קריעת הים , חוושיעלה הבאר לקראתם מכֹ, והיה הסימן לבניה להקרע להם הים

ל רבנו ל רבנו ל רבנו ל רבנו """"עכעכעכעכב אותיות "שבו היה חקוק שם ע, ומים מן הצור על ידי מטה משה היה

עשרה ) 'פרק חמישי משנה ח(ל בפירושו למסכת אבות ל בפירושו למסכת אבות ל בפירושו למסכת אבות ל בפירושו למסכת אבות """"רבנו בחיי זרבנו בחיי זרבנו בחיי זרבנו בחיי ז וכן כתב .בחייבחייבחייבחיי

 מה ראו חכמים,  ומעתה הדבר פשוט.ש"והמטה עיי',  נבראו בערב שבת וכודברים

ועם הקדמה זו אפשר . עד כאן דבריי שםעד כאן דבריי שםעד כאן דבריי שםעד כאן דבריי שם, ב בתפלה זו"ו של ע"להזכיר שם וה

 וכך הוא 'עבים'דוקא על שם ' פרק שירה'להטעים למה נאמרת שירת עננים שב

  .הםב הוא כֹח המפעיל ב"כי שם של ע    ,ולא עננים או נשיאים, פסוקם
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י "רש    ,,,,))))יאיאיאיא,,,,איוב לזאיוב לזאיוב לזאיוב לז ( ( ( (ְּבִרי ַיְטִריַח ָעב ָיִפיץ ֲעַנן אֹורֹוְּבִרי ַיְטִריַח ָעב ָיִפיץ ֲעַנן אֹורֹוְּבִרי ַיְטִריַח ָעב ָיִפיץ ֲעַנן אֹורֹוְּבִרי ַיְטִריַח ָעב ָיִפיץ ֲעַנן אֹורֹו    ַאףַאףַאףַאף: : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמד אֹוד אֹוד אֹוד אֹובֹובֹובֹובֹוי ָכי ָכי ָכי ָכנֵנֵנֵֵננְנְנְְנעַעַעַַע

 והוא יפיץ ענן מטרו של , שם מלאך הממונה על העננים,אף ברי, ל"שם כתב וז

שנאמר יפיץ , ואין אור אלא מטר) ב,דף ז(ועל מה דאיתא במסכת תענית . המקום

וכך הם דברי . גשם שלו, שמו יפץ ענן אורו' אף ברי'לאך י שהמ"פירש רש, ענן אורו

.  להעביב ולהענין להריק ולהמטר, אתת שם שר מטר'אף ברי', 'תפלת גשם'הפייט ב

ב "ואפשר לומר שרומז לשם של ע,  שהוא יפיץ ענן אורו- ב"הנה נזכר בפסוק זה עו

  .ש"וכמובא בדבריי לעיל בשירת העבים עיי ,הפועל במים

ל ובראשם הראשון לפרש את פרק שירה " כבר הרגישו המפרשים זומכל מקום

אלא , כאן אין עניינם ושירתם על נשיאת מטר' ענני כבוד'ש, ל"ט ז"הרב המבי

. כדאיתא במכילתא ובמדרשים, הכוונה לפעולת עננים אלו בצאת ישראל ממצרים

, במדרשותבמקרא אלא ' שבעה ענני כבוד'לא מצאנו זכרון , ל" וזלללל""""ט זט זט זט ז""""וכתב המביוכתב המביוכתב המביוכתב המבי

מהן אל , כמו שבא במכילתא, על סמך שבעה עננים הכתובים בתורה על ענין זה

על כי ברוב ', ענני כבוד'ונקראו , ארבע רוחות העולם ולמטה ולמעלה ולפניהם

כי שכן ) לה,שמות מ(וגם כתוב , מלֹא כל הארץ כבודו' וה', כתובי ענן כתוב שם ה

  ציון ועל מכון הר וברא יהוה על כל) [ה,ה דישעי(וכתיב , מלא' עליו הענן וכבוד ה

שהוא כמו ענן , כי על כל כבוד חופה ]ומם ועשן ונגה אש להבה לילהמקראיה ענן י

' ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד ה) לד,שמות מ(וכתיב , שהוא חופה על ישראל

ל שזה אחד מענני כבוד ששמשו את ישראל "ואמרו חכמינו ז, מלא את המשכן

כי גם , משוררים, לא של מטר' ובהיות עננים אלה של כבוד ה. ארבעים שנהבמדבר 

וכמו שאמרו , שהעבים והאדים המשקים את פני האדמה נקראים עננים גם כן

ענני 'עם כל זה , חזיז, עב, נשיאים, ענן, אד, בבראשית רבה שחמשה שמות נקראו לו

  .לללל""""זזזזט ט ט ט """"ל פירוש הרב המביל פירוש הרב המביל פירוש הרב המביל פירוש הרב המבי""""אלא ענן עכ, שבעה לא נראו' כבוד

ולהפירוש הזה שענני כבוד שכאן הכוונה בהם לענני כבוד שסככו את ישראל 

וראוי . אלא אורה שהיה מענני הכבוד, לא מלשון גשם' אורו'מתפרש ענין , במדבר

 שהובא בילקוט ראובני בפרשת במדבר ''''ספר פליאהספר פליאהספר פליאהספר פליאה''''בבבבלהביא על זה מה דאיתא 

 וקבועים באותו ענן שתי  וקבועים באותו ענן שתי  וקבועים באותו ענן שתי  וקבועים באותו ענן שתי ',ה עמוד הענן למעלה מן הארון וכו"העמיד הקב, ל"בזה

והיה הולך בכל מחנה ישראל והיה מאיר ביום ובלילה והיה הולך בכל מחנה ישראל והיה מאיר ביום ובלילה והיה הולך בכל מחנה ישראל והיה מאיר ביום ובלילה והיה הולך בכל מחנה ישראל והיה מאיר ביום ובלילה     ,,,,הההה""""ייייאותיות הקדושים שהם אותיות הקדושים שהם אותיות הקדושים שהם אותיות הקדושים שהם 

 ה" יואותן שתי אותיות הקדושים הם.  ובהם היו ישראל יודעים בין יום ולילה,,,,כירחכירחכירחכירח
לפעמים , ונראים על כל ארבע דגלי השבטים כל ימי השבוע, היו פורחים הנה והנה

עד יום השישי לערב , וכן יהיה מנהגו כל ימי השבוע, עמים על דגל זהעל דגל זה ולפ

שם היו נחים ולא היו , ה עומדין כשקידש עליהם היום"ובמקום שהאותיות י. שבת

אז היו , זזים ממקומם מעת שפוגע בהם רגע כניסת שבת עד מוצאי שבת הקודש

ובזה פירשו . ניאוברט ש בילקו"חוזרים ומתחילים להראות בכל דגל כמנהגם עיי

דבר סימן טוב לך במן ", לליל שבת' מה יפית' את הנאמר בזמר זמירות שבתזמירות שבתזמירות שבתזמירות שבתמפרשי 

   ".ישבתו וישקטו, סמבטיון המתגלגל בכל יום נח כעם סגל, ואות דגלואות דגלואות דגלואות דגל



 אברהם       פרק שני-פרק שירה       ברכת

 

כג

ִּתְכָלִאי ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק ּוְבנֹוַתי ִּתְכָלִאי ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק ּוְבנֹוַתי ִּתְכָלִאי ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק ּוְבנֹוַתי ִּתְכָלִאי ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק ּוְבנֹוַתי     ַלָּצפֹון ֵּתִני ּוְלֵתיָמן ַאלַלָּצפֹון ֵּתִני ּוְלֵתיָמן ַאלַלָּצפֹון ֵּתִני ּוְלֵתיָמן ַאלַלָּצפֹון ֵּתִני ּוְלֵתיָמן ַאלַמר ַמר ַמר ַמר אֹאֹאֹאֹ: : : : אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמר    חַחַחַַחרּורּורּורּו
 ,עורי צפון, ל"איתא בזה) ב,ג"יפ(במדרש במדבר רבה , , , , ))))וווו,,,,ישעיה מגישעיה מגישעיה מגישעיה מג((((    ָאֶרץָאֶרץָאֶרץָאֶרץהָהָהָָה    ִמְקֵצהִמְקֵצהִמְקֵצהִמְקֵצה

 רוח הדרום אומרת אני מביאה ,מלמד שהרוחות עתידות להכניס קנאה זו עם זו

עורי צפון ) טז,שיר השירים ד(פ "בשיר השירים זוטא עה[גלות תימן וגלות הגרה 

ת אני מביאה גלות צפון  ורוח צפון אומר,וכל הדרום] ובואי תימן איתא הגדה

והמקום נותן שלום ביניהם והם נכנסות , ]ש זוטא איתא צפון וכל הצפון"בשיה[

ני ולתימן אל תכלאי אומר לצפון ֵת) ו,מגישעיה  (מר לקיים מה שנא,בפתח אחד

 לפי , רבי חוניא בשם רבי בנימין בר לוי אמר.ובנותי מקצה הארץהביאי בני מרחוק 

 בואלתיד  אבל לע,ונית מנשבת אין רוח דרומית מנשבתשבעולם הזה כשרוח צפ

] רוח מערבית צפונית' הערוך פי' בס[ לעולם רגסטוסה אני מביא רוח א"אמר הקב

, ל במדבר רבה" עכ' אומר לצפון תני וגוכתיבדוא הדא  ה,ושתי הרוחות משמשות בו

) א,הבהמשך שיר השירים (לקיים מה שנאמר , לללל""""ובשיר השירים זוטא מסיים בזהובשיר השירים זוטא מסיים בזהובשיר השירים זוטא מסיים בזהובשיר השירים זוטא מסיים בזה

 דבשי שתיתי ייני עם בשמי אכלתי יערי עם אריתי מורי עם [באתי לגני אחותי כלה

  ].חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים

תהלים תהלים תהלים תהלים ((((רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו     ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצאְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצאְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצאְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא: : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמים אֹוים אֹוים אֹוים אֹוקִקִקִִקרָרָרָָרּבּבּבּב    
ת ת ת ת עבודעבודעבודעבוד''''ובהפסוק שבגירסת ובהפסוק שבגירסת ובהפסוק שבגירסת ובהפסוק שבגירסת , כתבו המפרשים שהרעמים בכלל הברקים, , , , ))))זזזז,,,,קלהקלהקלהקלה

 יותר במשמעותיש , האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץהאירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץהאירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץהאירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ) ) ) ) דדדד,,,,תהלים צזתהלים צזתהלים צזתהלים צז((((' ' ' ' ישראלישראלישראלישראל

ברקים למטר 'ולשון . הרעמים המתהווים ונשמעים מהברקים כידועאת פסוק זה גם 

ובימינו ידוע כבר שגם נוסף מכֹח הברקים , כי הברקים הם כדי להרבות הגשם', עשה

        .דםבמי הגשמים דברים מועילים שלא היו במים מקו

ל " זטטטט""""המביהמביהמביהמביכתב הרב , מה היא אמירת הברק בשבחו הזה, ובפירושו של שיר זה

וטבע , מפני כי הברק הוא מאש', וגו' ברקים למטר עשה'ברקים אומרים , ל"בזה

ועל , והברק יורד למטה לסיבת הֵאיד העב העפרורי המעורב בו, האש לעלות למעלה

הוא מודה שהאל יתברך , בעזה שירת הברק היא כי הגם שיראה הברק פועל בט

  ....לללל""""ט זט זט זט ז""""ל הרב המביל הרב המביל הרב המביל הרב המבי""""עכעכעכעכבראו ועשאו בטבע ההוא בזמן המטר בֵאיד הנכנס אז בברק 

 דרך פעולת הברק על העננים להוריד את הגשםדרך פעולת הברק על העננים להוריד את הגשםדרך פעולת הברק על העננים להוריד את הגשםדרך פעולת הברק על העננים להוריד את הגשם ביאר לנו לללל""""ם זם זם זם ז""""מלבימלבימלבימלביוהרב 

המטר ', ברקים למטר עשה מוצא רוח מאוצרותיו'ברקים אומרים , ל"וז, העצור בהם

שהם האדים , והוא מתהווה על ידי נשיאים, תמידיתמעיד על ההשגחה הפרטית ה

והאדים . עד מקום העבים ועיגול הנשימה, והעננים המתנשאים ועולים מן הארץ

על ידי , שעל ידי זה הם מסוגרים ונעלמים מן העין, האלה הם מלאים רוח ואויר

אשר ' והוה בהשגחת ה, שיסוד האש האצור בתוכם יפיץ את האדים על כנפי רוח

יפרד מהם יסוד האש והאלקטרי , ובעת ירצה שירד המטר', קים למטר עשהבר'

היינו שיוציא יסוד הרוח שנמצא , ועל ידי זה יוציא הרוח מאוצרותיו, ויתהווה הברק

  ....לללל""""ם זם זם זם ז""""ל הרב מלביל הרב מלביל הרב מלביל הרב מלבי""""עכעכעכעכועל ידי כן יתהווה המטר , באדים
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הושע הושע הושע הושע ((((ַיְך ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹון ַיְך ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹון ַיְך ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹון ַיְך ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹון ֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל ִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ְוֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל ִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ְוֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל ִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ְוֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל ִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ְו: : : : ררררמֵמֵמֵֵמל אֹול אֹול אֹול אֹוטַטַטַַט

הפרחים אולם שורשיה חלשים לעומת , שושנה משובחת ביופיההנה , , , , ))))וווו,,,,ידידידיד

' שושנת יריחו'ל הזכיר בזה את השושנה הנקראת "ם ז"ואכן הרב מלבי, האחרים

ואולם , והרוח נושאת אותה לארצות רחוקות דרך מדבריות, שאינה נשרשת בקרקע

עיין בהמשך ,  הטל ופורחת ועולה וגדלה בהוד ובהדרבדרכה היא מתלחלחת מן

ויך 'בעל כן מסתיימת ברכת הנביא הושע ש, ואני הקטן מפרש ההמשך. דבריו

   .כשל ארזי הלבנוןעם היופי כשושנה יהיו שורשי ישועת ישראל ש', שורשיו כלבנון

        ִנְלָאה ַאָּתה כֹוַנְנָּתּהִנְלָאה ַאָּתה כֹוַנְנָּתּהִנְלָאה ַאָּתה כֹוַנְנָּתּהִנְלָאה ַאָּתה כֹוַנְנָּתּהֶּגֶׁשם ְנָדבֹות ָּתִניף ֱאלִֹהים ַנֲחָלְתָך ְוֶּגֶׁשם ְנָדבֹות ָּתִניף ֱאלִֹהים ַנֲחָלְתָך ְוֶּגֶׁשם ְנָדבֹות ָּתִניף ֱאלִֹהים ַנֲחָלְתָך ְוֶּגֶׁשם ְנָדבֹות ָּתִניף ֱאלִֹהים ַנֲחָלְתָך ְו: : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמים אֹוים אֹוים אֹוים אֹומִמִמִִמׁשָׁשָׁשָָׁשּגְּגְּגְְּג
 תענית נרמז מה דאיתא במסכת' לקיםתניף אגשם נדבות 'בלשון     ,,,,))))יייי,,,,תהלים סחתהלים סחתהלים סחתהלים סח((((

ם דברי(דכתיב ,  ואינו נמסר ביד שליחה"שמפתח של גשמים בידיו של הקב) א,דף ב(

ושוב ראיתי     .לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו' יפתח ה )יב,כח

). ה"ל אלטונה תצ"ר אליהו דייץ ז"מהר(' פי אליהו'בפירוש שפירש כך מובא 

 ובפשטות נראה לומר שעל, והמפרשים עמדו לבאר מה שנזכר כאן שם אלקים

וכפי וכפי וכפי וכפי , נזכר בו שם אלהים שהוא בגימטריא הטבע, שהגשם הוא יסוד קיום כל הטבע

 'ביום עשות ה) ד,בראשית ב(פ " בפרשת בראשית עההכלל שהודיענו רבנו בחייהכלל שהודיענו רבנו בחייהכלל שהודיענו רבנו בחייהכלל שהודיענו רבנו בחיי

 ,,,,דושדושדושדושיייישם אלהים נופל על מעשה הטבע ומעיד על החשם אלהים נופל על מעשה הטבע ומעיד על החשם אלהים נופל על מעשה הטבע ומעיד על החשם אלהים נופל על מעשה הטבע ומעיד על הח הפשט רךדל וע, ל" וזאלהים

 לא הזכיר השם ןכל וע, מעיד על קדמותו ומציאותו יתברך] ה"יהו[ושם המיוחד 

וראה עוד בדבריו , לללל""""ל רבנו בחיי זל רבנו בחיי זל רבנו בחיי זל רבנו בחיי ז""""עכעכעכעכ המיוחד בכל מעשה הטבע רק שם אלהים

 יצחק ואל יעקב באל שדי וארא אל אברהם אל) ג,שמות ו(פ "וארא עה' בתחלת פר

        .ל"מפורסם בספרי קדמונינו ז, יתברך' וכלל זה בשמות ה. לא נודעתי להם' ושמי ה

נחלתך ונלאה אתה 'זה והמפרשים הביאו עוד לבאר דקדוק לשון הכתוב בפסוק 

ה " משקה אותה הקבשראלירץ א) א,דף י(עם מה דאיתא במסכת תענית ', כוננתה

הנותן מטר על פני ארץ  )י,איוב ה( שנאמר , שליחדייל בעצמו וכל העולם כולו ע

  שותה מי גשמים וכל העולם כולו מתמציתשראלירץ  א.ושולח מים על פני חוצות

  .ש בגמרא" עיי' שנאמר הנותן מטר על פני ארץ וגו,]י משיורי תמצית"ברש[
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         שיר הצומח שיר הצומח שיר הצומח שיר הצומח----פרק שלישי פרק שלישי פרק שלישי פרק שלישי 
ונאמר שיר זה אחר שירת כל אילנות ונאמר שיר זה אחר שירת כל אילנות ונאמר שיר זה אחר שירת כל אילנות ונאמר שיר זה אחר שירת כל אילנות     ',',',',תתתתֹוֹוֹוֹונננניָליָליָליָלר ִאר ִאר ִאר ִאָאָאָאָאׁשְׁשְׁשְְׁש''''א א א א """"ננננ[[[[    ת ֶׁשַּבָׂשֶדהת ֶׁשַּבָׂשֶדהת ֶׁשַּבָׂשֶדהת ֶׁשַּבָׂשֶדהנֹונֹונֹונֹויָליָליָליָלאִאִאִִא

ָאז ְיַרְּננּו ָאז ְיַרְּננּו ָאז ְיַרְּננּו ָאז ְיַרְּננּו     :::: אֹוְמִרים אֹוְמִרים אֹוְמִרים אֹוְמִרים]]]]ואולי הכוונה לאילנות סרק שהם כעצי יערואולי הכוונה לאילנות סרק שהם כעצי יערואולי הכוונה לאילנות סרק שהם כעצי יערואולי הכוונה לאילנות סרק שהם כעצי יער, , , , ותפוח בסופםותפוח בסופםותפוח בסופםותפוח בסופם
ויש ויש ויש ויש , , , , לגלגלגלג,,,,טזטזטזטז' ' ' ' ברי הימים אברי הימים אברי הימים אברי הימים אדדדד((((ָהָאֶרץ ָהָאֶרץ ָהָאֶרץ ָהָאֶרץ     ָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאתָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאתָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאתָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאת    ֲעֵצי ַהָּיַער ִמִּלְפֵני ְיהָוה ִּכיֲעֵצי ַהָּיַער ִמִּלְפֵני ְיהָוה ִּכיֲעֵצי ַהָּיַער ִמִּלְפֵני ְיהָוה ִּכיֲעֵצי ַהָּיַער ִמִּלְפֵני ְיהָוה ִּכי

שאר , ל"כתב וזל "ז טטטט""""המביהמביהמביהמביהרב     ).).).).מצרפים כלשון הזה משני פסוקים בתהליםמצרפים כלשון הזה משני פסוקים בתהליםמצרפים כלשון הזה משני פסוקים בתהליםמצרפים כלשון הזה משני פסוקים בתהלים

כמו שהאילנות שעושים ּפרי יהיה ִּפרָים ', אילנות אומרים אז ירננו עצי היער וגו

כן עצי היער שהם אילני סרק יהיה בהם פרי לעתיד וירננו על זה , בהפלגה לעתיד

  ....לללל""""עכעכעכעככולה מגדלת פירות ] שדה) [שוה(שתהיה , כי בא לשפוט את הארץ' לפני ה
        
    ה ָאַמר ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹול ְוָאַמר ַאלה ָאַמר ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹול ְוָאַמר ַאלה ָאַמר ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹול ְוָאַמר ַאלה ָאַמר ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹול ְוָאַמר ַאלּכֹּכֹּכֹּכֹ: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמן אֹון אֹון אֹון אֹופֶפֶפֶֶפּגֶּגֶּגֶֶּג

ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  ( ( ( (ל ל ל ל ְבָרָכה ּבֹו ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ֲעָבַדי ְלִבְלִּתי ַהְׁשִחית ַהּכְֹבָרָכה ּבֹו ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ֲעָבַדי ְלִבְלִּתי ַהְׁשִחית ַהּכְֹבָרָכה ּבֹו ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ֲעָבַדי ְלִבְלִּתי ַהְׁשִחית ַהּכְֹבָרָכה ּבֹו ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ֲעָבַדי ְלִבְלִּתי ַהְׁשִחית ַהּכֹ    ַּתְׁשִחיֵתהּו ִּכיַּתְׁשִחיֵתהּו ִּכיַּתְׁשִחיֵתהּו ִּכיַּתְׁשִחיֵתהּו ִּכי
 כאשר 'כה אמר ה ,ל" בזהל לפסוק זהל לפסוק זהל לפסוק זהל לפסוק זה""""ק זק זק זק ז""""פירוש הרדפירוש הרדפירוש הרדפירוש הרדראוי להביא כאן את . . . . ))))חחחח,,,,סהסהסהסה

בנבואות [ אמר כנגד בני הגלות אל תתיאשו בעבור זה שאמרתי ',וגוימצא התירוש 

 כי אף על פי שאשלם לכם עון אבותיכם בהאריכי גלותכם ,מן הגאולה] שמקודם

 אלא על כל פנים אוציא אתכם מן הגלות , לא אטוש אתכם,בעונם עם עונותיכם

ל להוציא ֶש והמשיל לאשכול ענבים שַּב.ם עונשכםואשיבכם אל ארצכם אחר שישַל

 כי ,ואם יבא אדם להשחיתו יאמר לו חברו אל תשחיתהו כי ברכה בו, ממנו התירוש

 , ואף על פי שיש בו חרצנים וזגים שאין בהם ברכה.תירוש יש בו שהוא ברכה וטובה

 צדיקים , אף על פי שיש בהם חוטאים, כן ישראל.בעבור התירוש שיש בו השאירהו

 אלא כמו שיעשו ,ר הצדיקים אין ראוי להשחיתו ובעבו,יש בהם שהם ברכה לעולם

 כן ,באשכול שידרכו אותו ויוציאו ממנו התירוש וישליכו ממנו החרצנים והזגים

כמו שכתוב בנבואת ,  יוציאם מהגלות בהגיע עתם ויצרפם בדרך,יעשה האל בישראל

        ....לללל""""ק זק זק זק ז""""ל פירוש הרדל פירוש הרדל פירוש הרדל פירוש הרד""""עכעכעכעכ ' וברותי מכם המורדים והפושעים בי וגו)לח,כ (יחזקאל

 הפירוש של  הפירוש של  הפירוש של  הפירוש של לפי, וברם שירת הגפן הזו היה לה מקום עוד לפני גלות ישראל

כדנן אמר , ל" שתרגם בזה)ק בסיום דבריו"שרמז אליו הרד (התרגום יונתן בן עוזיאלהתרגום יונתן בן עוזיאלהתרגום יונתן בן עוזיאלהתרגום יונתן בן עוזיאל

ואמרית דלא לחבלותה ] בדור המבול' פי[ח זכאי בדרא דטופנא  כמא דאשתכח נֹ,יי

  .דיקיא בדיל דלא לחבלא כלא כן אעביד בדיל עבדי צ,מא עלמא מניהיבדיל לקי

        
ֵמר ֵמר ֵמר ֵמר ֹוֹוֹוֹוְוׁשְוׁשְוׁשְוׁש    א נוסף סיום הפסוקא נוסף סיום הפסוקא נוסף סיום הפסוקא נוסף סיום הפסוק""""ונונונונ[[[[אַכל ִּפְרָיּה אַכל ִּפְרָיּה אַכל ִּפְרָיּה אַכל ִּפְרָיּה ֵצר ְּתֵאָנה יֵֹצר ְּתֵאָנה יֵֹצר ְּתֵאָנה יֵֹצר ְּתֵאָנה יֹנֹנֹנֹנֹ: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמה אֹוה אֹוה אֹוה אֹונָנָנָָנאֵאֵאֵֵאּתְּתְּתְְּת

 התאנה להתליע טבעש, במפרשיםפירשתי ומצאתי כן     ,,,,))))יחיחיחיח,,,,משלי כזמשלי כזמשלי כזמשלי כז((((] ] ] ] ֲאדָניו ְיֻכָּבדֲאדָניו ְיֻכָּבדֲאדָניו ְיֻכָּבדֲאדָניו ְיֻכָּבד

רח וצריך ללקטה בכל יום טרם יז[, ועל כן צריך לנצור אותה מזה, בהיותה על העץ

כך כתב , כמו שאמרו במדרש ובירושלמי, שאם לא כן יתלעו הפירות שביכרו, השמש

ואם יזכה יתקיים נוצר תאנה , ] כאןטטטט""""המביהמביהמביהמבי' ' ' ' בפיבפיבפיבפיוכעין זה בקיצור , לללל""""ם זם זם זם ז""""הרב מלביהרב מלביהרב מלביהרב מלבי

, שממנו נלמד שגם בענין לימוד התורה,  הוסיף בדרך זו''''יצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנן''''' ובפי. יאכל פריה
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כו

, ובל יאבד אפילו רגע מן הזמן לבטלה, שלא תאבדצריך לשמור ולחזור על גירסתו 

) א,דף נז(ואכן מוצא לדבריו אלו איתא במסכת ברכות . ואז יאכל פריה בעולם הבא

        .תורתו משתמרת בקרבו, הרואה תאנה בחלום

 'יפקד ה'  וגו'וידבר משה אל ה) טז,במדבר כז(פ "ל בפרשת פנחס עה"י ז"והנה רש

כיון ששמע ', יפקד ה, ל"ל בזה" הביא מאמר חז,' איש על העדה וגואלהי הרוחות

 אמר הגיע שעה שאתבע צרכי , המקום תן נחלת צלפחד לבנותיוולמר משה שא

כדאי הוא , ה לא כך עלתה במחשבה לפני" הקבולמר  א.שיירשו בני את גדולתי

) יח,משלי כז(וזהו שאמר שלמה , שו שלא מש מתוך האהלמּויהושע ליטול שכר ִש

ל זו נסמכת "שדרשת חז, אולם יש להוסיף ביאור, יייי""""ל רשל רשל רשל רש""""עכעכעכעכ יאכל פריהנוצר תאנה 

ואין לנו שומר אדוניו להיות , 'ושומר אדוניו יכובד'בעיקרה על סיום פסוק זה 

פ "ל עה" זראיה ברורה לדברי בדברי רבנו בחייראיה ברורה לדברי בדברי רבנו בחייראיה ברורה לדברי בדברי רבנו בחייראיה ברורה לדברי בדברי רבנו בחייומצאתי . מכובד יותר מיהושע

 זהו שאמר הכתוב  איתאבמדרש, ל"שכתב וז',  וגוויהי ביום כלות משה) א,במדבר ז(

ה מקפח שכר כל "אין הקב, נוצר תאנה יאכל פריה ושומר אדוניו יכובד) יח,משלי כז(

לכך , ה מקפח שכרו"אלא בכל מה שהאדם יגע ונותן נפשו על הדבר אין הקב, בריה

, אחר תיבות יאכל פריה' ואכן במדרש רבה יש וגו,  עיין שם'נאמר נוצר תאנה וגו

ה פעמים הדרשה היא על התיבות שבהמשך הפסוק הנרמזין וידוע שבמדרש הרב

וכך נוסף בשולי המדרש , וכך מפורש כל הפסוק בילקוט שמעוני בפרשת פנחס', בוגו

, ל" במשלי וזלללל""""ם זם זם זם ז""""בפירוש המלביבפירוש המלביבפירוש המלביבפירוש המלביוכך פירש לנכון וכך פירש לנכון וכך פירש לנכון וכך פירש לנכון ). א"אות י(תנחומא בפרשת פנחס 

, ו פרי חכמתווללקט הפירות דהיינ, לכן שומר אדוניו צריך להמצא אצלו בכל בקר

 זכה לכבוד שסמך ',יכובד' ןכדי יל וע, הלוכמו שכתוב ביהושע לא ימוש מתוך הא

  .ל"ם ז"ל הרב מלבי" עכל"ידיו עליו כמו שאמרו חז

) כ,משלי כא(פ "ודברים נפלאים איתא במדרש ילמדנו שהובא בילקוט שמעוני עה

 יהושע שלא היה בן זה 'וכסיל אדם יבלענו',  זה משה'אוצר נחמד ושמן בנוה חכם'

 שהיה ,ובשביל שהיה משרת משה זכה לירושתו, תורה והיו ישראל קורין אותו כסיל

ה איני מקפח " לפיכך אמר הקב,מכבדו ופורס הסדין על הספסל ויושב תחת רגליו

  .ש"ל הילקו"עכ] ] ] ] ושומר אדוניו יכובדושומר אדוניו יכובדושומר אדוניו יכובדושומר אדוניו יכובד[[[[ ועליו נאמר נוצר תאנה יאכל פריהועליו נאמר נוצר תאנה יאכל פריהועליו נאמר נוצר תאנה יאכל פריהועליו נאמר נוצר תאנה יאכל פריהשכרך 

מאי דכתיב , יוחנן' אבא אמר רחייא בר ' תא אמר ראי) א,דף נד(עירובין ' ובמס

 תאנים מה תאנה זו כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא בה', נוצר תאנה יאכל פריה'

שאינן מתבשלין בבת אחת אלא היום מעט ולמחר מעט וכל שעה ראוי י "פירש(

  .  אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם,)לאכול מהן

למה , איתא) ה בבמדבר רבה שם"א וכ"אות י(פנחס ' בפרובמדרש תנחומא 

והתאנה , הזית והגפן והתמרה נלקטין כאחד,  שרוב האילנות,נמשלה תורה לתאנה

לפי שאינה מתלמדת , היום לומד מעט ולמחר הרבה,  מעט מעט וכך התורהתנלקט

  .םיתינלא בשנה ולא בש
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כז

    ))))זזזז,,,,וווו; ; ; ; גגגג,,,,שיר השירים דשיר השירים דשיר השירים דשיר השירים ד(((( ַעד ְלַצָּמֵתְךַעד ְלַצָּמֵתְךַעד ְלַצָּמֵתְךַעד ְלַצָּמֵתְךְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך ִמַּבְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך ִמַּבְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך ִמַּבְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך ִמַּב: : : : ררררמֵמֵמֵֵמן אֹון אֹון אֹון אֹומֹומֹומֹומֹורִרִרִִר
פרי עסקיה ] קטנים[ זוטרי ,הרואה רמונים בחלוםאיתא ) א,דף נז( ברכות במסכת

למיד אם ת, )רימונים שנחלקו' פי( פלגי .רבי עסקיה כרמונא] גדולים[ רברבי ,כרמונא

 ,יִנוח מעסיס רמַקֶראשקך מיין ָה) ב,ים חרר השישי( שנאמר , הוא יצפה לתורהכםח

 אפילו , מאי רקתך,'כפלח הרמון רקתך'שנאמר     , הוא יצפה למצוותארץהם ואם ע

        .ריקנין שבך מלאים מצות כרמון

פשוטו     ,,,,))))יגיגיגיג,,,,תהלים צבתהלים צבתהלים צבתהלים צב((((ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה : : : : ָּתָמר אֹוֵמרָּתָמר אֹוֵמרָּתָמר אֹוֵמרָּתָמר אֹוֵמר

, ל" בזה''''צחק ירנןצחק ירנןצחק ירנןצחק ירנןיייי''''' כתב בפי,  זה לענין פרק שירה ולימוד האדם לענינושל מקרא

, שהוא עושה פירות, כי בתמר יש חדא לטיבותא, למה המשיל הצדיק כתמר וכארז

וחדא , ובארז יש חדא לטיבותא שגזעו מחליף. וחדא לגריעותא שאין גזעו מחליף

והצדיק ). א,דף כה(כדאיתא כל זה במסכת תענית , לגריעותא שאינו עושה פירות

ודומה הצדיק גם לארז לענין . 'צדיק כתמר יפרח'וזהו ,  שעושה פירות-דומה לתמר 

דהיינו התבוננות , וזהו תמר אומר', כארז בלבנון ישגה'וזהו שאמר , החלפת גזעו

  ....''''יצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנן' '' '' '' 'ל סל סל סל ס""""עכעכעכעכ' צדיק כתמר וגו, מהתמר

הצדיק מתחילתו ניכר מתוך מעשיו מקטנותו , ל" בזהל פירשל פירשל פירשל פירש""""ט זט זט זט ז""""המביהמביהמביהמביוהרב 

ומתוך מעשיו הטובים , א פורח ידוע שיעשה פריכמו התמר שמזמן שהו, שיהיה צדיק

שאין ', כארז בלבנון ישגה'. כשהוא כבר צדיק הוא מתעלה ומתרומם בפני בני אדם

   ....טטטט""""ל הרב המביל הרב המביל הרב המביל הרב המבי""""עכעכעכעכלו פרי אלא גידול קומתו ורוממותו יותר מן התמר 

מה תמר זה אין לו ) ב,סוכה דף מה('  פרק שירה הביאו מה דאיתא בגממפרשי

 ואין לו אלא בעץ , כעין מוח יש בו כגון בעץ האגוז והגפןי"פירש רש(אלא לב אחד 

אף ישראל אין להם , )האמצעי הזקוף ועולה וגדל למעלה ולא בחריותיו ומכבדותיו

הרואה לולב ,  איתא)א,דף נז(ובמסכת ברכות . אלא לב אחד לאביהם שבשמים

ד על שם שדרת וכאן הפירוש לב אח, בחלום אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמים

   .הלולב המסתיימת בתיומת אחת

 שיר (,רבי יהודה פתח) א,דף קכו( משפטים 'פרבסוף '  הק הזהר הזהר הזהר הזהרספרספרספרספרוגם הביאו מ

 כמה חביבה כנסת ישראל קמי קודשא ,'זאת קומתך דמתה לתמר וגו) ח,זהשירים 

 דלא מתפרשא מניה כהאי תמר דלא פריש דכר מן נוקבא לעלמין ולא ,בריך הוא

   ....הזהרהזהרהזהרהזהר' ' ' ' ל סל סל סל ס""""עכעכעכעכ כך כנסת ישראל לא מתפרשא מקודשא בריך הוא,  בלא דאסליק דא

אפשר לומר שכך היא הדרך לגדילת , ועם יסוד זה שהתמר צריך לגדילתו הרכבה

) י-קהלת ד ט(ה "וכמאמר החכם שלמה המלך ע, הצדיק שמוכרח הוא לעוד צדיק

האחד יקים את יפלו  כי אם, להם שכר טוב בעמלם האחד אשר יש טובים השנים מן

, ל"בתרגום שם בזהפירושו  וכמבואר .ל ואין שני להקימוו ואילו האחד שיפ,חברו
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כח

 ,נון די דברין במזלא ומשתמעין מליהוןי וא,טבין תרין צדיקיא בדרא יתיר מן חדא

 ארום .דאית להון אגר טב לעלמא דאתי בטורחיהון די טרחו לסוברא ית דריהון

 . חדא יקים ית חבריה בצלותיה,רסא וישכוב מרעאלהין אין יפול חד מנהון על ע

לית , דן די יפול על ערסיה וישכוב מרעי בע,לו חד דהוא זכאי בלחודוהי בדריהידא

            . אלהין בזכותיה יקום ממרעיה,ין לצלאה עלוהייליה בדריה חבר תנ

פסוק ' פרק שירה'שלא נמצא בכתבי יד ובדפוסים של , , , , ''''ַזיתַזיתַזיתַזית''''שירת השירת השירת השירת הבענין בענין בענין בענין 
כבר     ,כשירת שאר העצים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, עץ הזיתמיוחד לשירת 

 וכתב )'אות ח' מערכת פ(' ואברהם זקן' ' בסל"י ז"ר אברהם פאלאג"עמד על זה מהר

, דיש כמה פסוקים, אמאי מנה שבעת המינים חוץ מזית, בתוכי ישתומם לבי, ל"בזה

) ז,הושע יד(, מעש זיתכחש ) יז,חבקוק ג(, זית רענן יפה פרי תואר) טז,ירמיה יא(כמו 

תהלים (', ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי וגו) י,תהלים נב(, ויהי כזית הודו

, ולמה לא בא הזית בפרטות בפרק שירה אלא בכללות ,בניך כשתילי זיתים) ג,קכח

או כמו ', וכו'  ומסורים בידךכזיתכזיתכזיתכזיתיהיו מזונותי מרורים 'שנזכר במה שאומרת היונה 

ל של "פסוק הנ' פרק שירה'אליה אלאוראקי שנזכר ב' ר' שלם וכושאמר לו החכם ה

אשתך כגפן אשתך כגפן אשתך כגפן אשתך כגפן ] ג,בשירת אילים שבשרצים שאומרים את הפסוק שבתהלים קכח[' זית'

ברכת השיר שמחברו ' ובס [פוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנךפוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנךפוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנךפוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך

פרק 'זה בהביא פסוק , ד"י נכד המחבר בשנת תרצ"ונדפס ע, ח"נפטר בשנת תר

ולמה יגרע , כן הוזכר בפרק שירה אף שאינו משבעת המינים' התפוח'ועץ ]. 'שירה

נשתבחת הזית יותר ) ח,פרק ט(והרי בספר שופטים , עץ הזית שהוא משבעת המינים

שהוא ציין במחזורו לומר בכל יום גם את שהוא ציין במחזורו לומר בכל יום גם את שהוא ציין במחזורו לומר בכל יום גם את שהוא ציין במחזורו לומר בכל יום גם את ל "י ז"א פאלאג"וסיים מהר. מכל האילנות

   ].].].].בחסד אלהים עולם ועדבחסד אלהים עולם ועדבחסד אלהים עולם ועדבחסד אלהים עולם ועד[[[[ענן בבית אלהים בטחתי ענן בבית אלהים בטחתי ענן בבית אלהים בטחתי ענן בבית אלהים בטחתי ואני כזית רואני כזית רואני כזית רואני כזית ר) ) ) ) יייי,,,,תהלים נבתהלים נבתהלים נבתהלים נב((((הפסוק הפסוק הפסוק הפסוק 

אולם התמיה קיימת ועומדת להבינה למה לא נקבע ביסוד פרק שירה שירת עץ 

' ' ' ' שפתי צדיקשפתי צדיקשפתי צדיקשפתי צדיק''''ל בעל ל בעל ל בעל ל בעל """" מפילץ ז מפילץ ז מפילץ ז מפילץ זנחםנחםנחםנחםממממנחס נחס נחס נחס פפפפר ר ר ר """"מהרמהרמהרמהרומצאתי שעמד על זה גם , הזית

שפתי 'ונדפסו דבריו אלו שלא נכללו בתוך ספרי ', חג השבועות וליקוטים'בקונטרס (

למה לא , ל"וז) ד"של' עמ' יד משה'ל "ז פלדמן ז"ר מהרמ"בספר הזכרון למו', דיקצ

וניקח ממנו למנורה , והוא מובחר שבאילנות, עץ הזית שישיר' פרק שירה'נמצא ב

ולא נמצא בו לעבודת , והרי רמון משורר שירה. ולשמחת בית השואבה, ולכל מנחות

רובם של האילנות הנזכרים . רמוןבית המקדש רק שהקרבן פסח נצלה על שפוד של 

ויוכל הזית לומר  את הפסוק , בפרק שירה אומרים פסוק שנזכר בו אותו אילן

תהלים (ה אמר "ואולי מפני שדוד המלך ע. זית רענן יפה פרי תואר) טז,ירמיה יא(

שבאמת ספר , ואיתא במדרש שדוד נקרא נעים זמירות ישראל, אני כזית רענן) י,נב

ה כולכם נעימים וכולכם "אמר להם הקב, מפי עשרה צדיקיםתהלים התייסד 

, ובכן יש לו חלק בכל שירות ותשבחות, אבל דוד מנעים כל זמירות ישראל, צדיקים

        ....לללל""""זזזז' ' ' ' שפתי צדיקשפתי צדיקשפתי צדיקשפתי צדיק''''בדברי הרב בדברי הרב בדברי הרב בדברי הרב ש ש ש ש """"עייעייעייעיי
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 ,)איילבירט על שם בית הבד של שמן זית (אני הקטן הנקרא זיתאני הקטן הנקרא זיתאני הקטן הנקרא זיתאני הקטן הנקרא זיתועלה במחשבתי 

שכבר . י למה לא נקבעה כאן שירה לעץ הזיתדמתוך דברי היונה נבין טעם פנימ

, )'פתיחה'והבאנו דבריו ב(טעמי המצוות בפרשת ואתחנן ' י הקדוש בס"כתבו האר

עניינה שנמשכת שירה זו , שענין שירת הנבראים שבפרק שירה, ל"ועוד קדמונים ז

ומעתה מדברי היונה אפשר . מן השר שבצבא השמים הממונה על כל אחד ואחד

וממילא הזית הוא לעילא , ה בעצמו"הזית נתייחד יותר לשמו של הקבלדקדק שעץ 

דכבר ידוע ששמן זית התפיסו בו , ועוד אומר. מכל שירות ותשבחות דאמירן בעלמא

לחנוכה בשם זקנו ' שפת אמת' 'וככתוב בס, בספרים הקדושים את ענין המחשבה

 כן גם מצד זה  ואם',וטמאו כל השמנים שבהיכל'ל על "ם ז"ז רבנו החידושי הרי"חו

הוא למעלה ממוצאות הפה של שירה בכל אופן , עץ הזית שיחודו הוא בשמן שלו

.  ללא ענין מילים-ושירתו היא בעלות להב אש השמימה , פתיחת פה של הברואים

' ימצא חיים' 'ל בס"י ז'ח פאלאג"יתיישב לכאורה מה שהוקשה למהר, ועם דברי אלו

  . ק"ודו, )ט"תשכ' הכל ישבחוך עמ' מובא בס(י שירה בפרק' יסוד האש'למה לא נזכר 

ְדִּתי ְוָיַׁשְבִּתי ְדִּתי ְוָיַׁשְבִּתי ְדִּתי ְוָיַׁשְבִּתי ְדִּתי ְוָיַׁשְבִּתי ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים ְּבִצּלֹו ִחַּמְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים ְּבִצּלֹו ִחַּמְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים ְּבִצּלֹו ִחַּמְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים ְּבִצּלֹו ִחַּמ: : : : ררררמֵמֵמֵֵמ אֹו אֹו אֹו אֹוחַחַחַַחּוּוּוּוּפּפּפּפּתַּתַּתַַּת
נאמר על זמן מתן עיקר פסוק זה ודאי , , , , ))))גגגג,,,,שיר השירים בשיר השירים בשיר השירים בשיר השירים ב ( ( ( (ָמתֹוק ְלִחִּכי ָמתֹוק ְלִחִּכי ָמתֹוק ְלִחִּכי ָמתֹוק ְלִחִּכי     ּוִפְריֹוּוִפְריֹוּוִפְריֹוּוִפְריֹו

ועל פסוק זה כתוב , וכמפורש כל הענין בתרגום שםוכמפורש כל הענין בתרגום שםוכמפורש כל הענין בתרגום שםוכמפורש כל הענין בתרגום שם, סיניתורה לישראל בהר 

 ביני אילני סרק וכולי עלמא מודעין תרוגאתרוגאתרוגאתרוגאהיכמא דיאי ומשובח א    ,ל" בזהבתרגום

דן דאתגלי על טורא דסיני יבח ביני מלאכיא בעו כן רבון כל עלמא הוה מש,יתיה

 ופתגמי ,תבי בההיא שעתא בטלל שכינתיה רגיגית למ,תא לעמיהיבזמן דיהב אורי

        . ל התרגוםל התרגוםל התרגוםל התרגום""""עכעכעכעכ  ושכר פקודוי נטירין לי לעלמא דאתי,ן על מוריגייתיה בסימייאור

 בירמר א, איתא) א,דף פח(שבת ' הנה במס,  אתרוגא-ובמה שמתרגם כאן כתפוח 

 , למה נמשלו ישראל לתפוח,' וגו'כתפוח בעצי היער' כתיבדאי  מ,חמא ברבי חנינא

וכתבו .  אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע,יולומר לך מה תפוח זה פריו קודם לעל

הקשה רבנו תם שהרי אנו רואים שגדל כשאר , פריו קודם לעליו, ל"שם וז' התוס

) ט,שיר השירים ז(' וריח אפך כתפוחים, 'ומפרש דתפוח היינו אתרוג, אילנות

, שדר באילן משנה לשנה, ואתרוג פריו קודם לעליו, מתרגמינן כריחא דאתרוגא

הוי פריו קודם לאותם עלים , ושרין עליו של אשתקד ובאין עלים אחריםואחר שנה נ

ושמהון דדניאל 'מתורגם אצלינו ', ולפלא שבפסוק שהביאו התוס. 'ש עוד בתוס"עיי

ולעומת זאת בפסוק שהובא , כריחא דתפוחין דגנתא דעדן' חנניה מישאל ועזריה וכו

  .ב"וצ', א הביאו התוסוזאת ל, ל"אתרוגא וכנ' תפוח'בגמרא מתורגם לפנינו 

אלא דאיתא שם שניצו , ובמדרש רבה בשיר השירים נראה שדרשו על סתם תפוח

 מה ,רבי אחא ברבי זעירא אמר חורי, ל"דאיתא שם בזה, של תפוח קודם לעליו

שמות ( מר שנא, כך ישראל בסיני הקדימו עשייה לשמיעה,תפוח זה ניצו קודם לעליו
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 מה התפוח זה אינו גומר פירותיו אלא ,אמר תרתי רבי עזריה .נעשה ונשמע) ז,כד

 מה התפוח זה , רבי עזריה אמר חורי. כך לא נתנו ישראל ריח טוב אלא בסיון,בסיון

 כך משעה שיצאו ישראל ,משעה שמוציא ניצו ועד שגומר פירותיו חמשים יום

) א, יטשמות(בלו אותה י ואימתי ק, יוםחמשיםבלו את התורה יממצרים ועד שק

  . רררר""""עד כאן מדרש שיהשעד כאן מדרש שיהשעד כאן מדרש שיהשעד כאן מדרש שיהש, דש השלישי לצאת בני ישראלבחֹ

נבין לנכון את , ומעתה שעל כל פנים ענין זה בשיר השירים נאמר על מתן תורה

שהזכיר המן הרשע בין כל הדלטוריא שלו באוזני ' מנהג של חג השבועות'ה

, ל"בזה]  בתרגום ללשון הקודש-ז ,כדאיתא בתרגום שני למגילת אסתר ג[אחשורוש 

ונכנסים לבתי , )דהיינו בחוץ לארץ(ודש סיון הם עושים שני ימים טובים בח

והם עולים ', יום עצרת'וקוראים אותו ', כנסיותיהם וקוראים שמע ומתפללים וכו

כשם 'ומרים וא, י תפוחים ומלקטים אותםעל גג בית הכנסת ומפזרים פלח

זה היום 'ים והם אומר. ' בניהם מבינינוכן יתלקטו, שמתלקטים חלקי התפוח

וודאי . ל המנהג שהיה בפי המן הרשע"עכ' שניתנה התורה לאבותינו על הר סיני

, שיש במנהג זה זכר לפסוק זה של פרק שירה הנאמר בשיר השירים על מתן תורה

  .'בִצלֹו ִחמדתי וישבתי ופריו מתוק לִחִּכי, כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים'

תהלים תהלים תהלים תהלים ((((    ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָוהִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָוהִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָוהִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָוה: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמים אֹוים אֹוים אֹוים אֹוטִטִטִִטת ִחת ִחת ִחת ִחלֶלֶלֶֶלּבֹּבֹּבֹּבֹׁשִׁשִׁשִִׁש
פרק 'ב    ,ל" בזהעקב    אביא בזה מה שכתבתי מכבר בברכת אברהם בפרשת    ,,,,))))אאאא,,,,קלקלקלקל

ובסדור '', שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'איתא שיבולת חיטה אומרת ' שירה

יטה כוללת הבינו שאמירת הח', שפתי צדיק' 'ובקונטרס ליקוטים מבעל ס' בית יעקב'

ופירשו הענין על פי מה ',  וגוה- אם עוונות תשמור י'את הפסוק וגם , כל המזמור

שמתחילה טרם חטא , והשפתי צדיק הוסיף ביאור, דאיתא דעץ הדעת היה חיטה

ועל כן תעתיר החיטה , ואחר החטא הורידוה, היתה החיטה אילן, אדם הראשון

        .ש"שיהיה חיטה על אילן עיי] םהשבלי[ואז יעלו , ממעמקים שיתוקן כל העולם

לתה שהתפללה ממעמקי  שהחיטה מזכירה בדבריה אלו את תִפולי הקטן נראה

ועל . אז היא נביטתה, דהרי רק אחר שנרקבת כמעט החיטה, האדמה קודם הנביטה

מתוך הפסוק הרומז לכל ' אמונת'שהוא סדר ) א,דף לא(שבת ' סדר זרעים איתא במס

. והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת) ו, לגישעיה(הששה סדרי המשנה 

, על שם שמאמין בחי העולמים וזורע, שם הביאו מירושלמי טעם דבר זה' והתוס

הגם שיש פעמים שאינה , והיינו שנוטל חיטה הראויה לאכילה וטומנה באדמה

. ה ומשבחת החיטה על מה שעבר עליהומוָד. שלא כבכל זרעי פירות וירקות, נקלטת

   .ש"עיי' פרק שירה'ל ל" זטטטט""""המביהמביהמביהמבי' ' ' ' בפיבפיבפיבפיכבר כתב , ב ראיתי שיסוד פירוש זהושו

ביארו המפרשים עם מה ,  הנזכר בתפלת שבולת חיטה''''ממעמקים קראתיךממעמקים קראתיךממעמקים קראתיךממעמקים קראתיך''''וענין 

  .ששרשי החיטה בוקעין בארץ חמשים אמה) יט,ג"פי(דאיתא בבראשית רבה 



  אברהם      פרק שלישי-פרק שירה      ברכת 

 

לא

    ְך ִׂשיחֹוְך ִׂשיחֹוְך ִׂשיחֹוְך ִׂשיחֹוְפֵני ְיהָוה ִיְׁשּפְֹפֵני ְיהָוה ִיְׁשּפְֹפֵני ְיהָוה ִיְׁשּפְֹפֵני ְיהָוה ִיְׁשּפֹף ְוִלף ְוִלף ְוִלף ְוִלַיֲעטַֹיֲעטַֹיֲעטַֹיֲעטֹ    ִפָּלה ְלָעִני ִכיִפָּלה ְלָעִני ִכיִפָּלה ְלָעִני ִכיִפָּלה ְלָעִני ִכיּתְּתְּתְְּת: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמ אֹו אֹו אֹו אֹות ְׂשעֹוִריםת ְׂשעֹוִריםת ְׂשעֹוִריםת ְׂשעֹוִריםלֶלֶלֶֶלִׁשּבִֹׁשּבִֹׁשּבִֹׁשּבֹ
ר ענין שירה זו עם השוואתה לעומת שירת ביא    'כנף רננים' 'בס    ,,,,))))אאאא,,,,תהלים קבתהלים קבתהלים קבתהלים קב((((

שבולת חטים ושבולת שעורים , טבע אלו שני מיני השבולים, ל"בזה, שבולת חיטה

, מוקפת בכמה מיני מוץ, קבורה כולה בתוך השבולת ממש    החטההחטההחטההחטה. הפכים זה מזה

לבד , תקועה בשבולת ערומה מכל מוץ    והשעורהוהשעורהוהשעורהוהשעורה    .תה הנטחנת עמהלבד מקליפ

  .כאשר יראה הרואה, וכל גרעין השעורה הוא חוץ לשבולת, קליפתה הדבוקה בעצמה

, על כי האיש העני הוא האוכל את השעורים, ל"ל כתב וז" זטטטט""""הרב המביהרב המביהרב המביהרב המביבפירוש 

אז מתאוה , כי כשיעטוף עצמו העני שאין לו לאכול, משוררת שבולת הׂשעורים כך

        . פיכת השיח הוא מרוב העינוי שלוש, ''''ישפוך שיחוישפוך שיחוישפוך שיחוישפוך שיחו' ' ' ' ולפני הולפני הולפני הולפני ה'''', אפילו לאכילת שעורים

מצינו , ל"וז' ' ' ' לקוטי אמריםלקוטי אמריםלקוטי אמריםלקוטי אמרים ' ' ' 'בפירוש, ל"ט ז"וכעין זה ביאר על פי יסוד דברי המבי

הוא , מעוטף ברעבשל עני ולכן כאשר נפשו , שמאכל עניים הוא לחם שעורים

יתברך שמו שומע ' וה, ם שעורים להחיות את נפשוה שיזמן לו אף לח"מתפלל להקב

תפלה לעני כי 'ולכן אומרת שבולת השעורים . אל תִפלתו ומזמין לו לחם לאכול

  .לפי שהעניים צועקים ומבקשים בשבילם', יעטוף

ָבר ִיְתרֹוֲעעּו ָבר ִיְתרֹוֲעעּו ָבר ִיְתרֹוֲעעּו ָבר ִיְתרֹוֲעעּו     ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּוַוֲעָמִקים ַיַעְטפּוַוֲעָמִקים ַיַעְטפּוַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו    ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצאןָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצאןָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצאןָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצאן: : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמאֹואֹואֹואֹוים ים ים ים לִלִלִִלַהִׁשָּבַהִׁשָּבַהִׁשָּבַהִׁשָּבר ר ר ר ָאָאָאָאׁשְׁשְׁשְְׁש
ושאר השבלים אומרים , ל"ל פירש בזה" זטטטט""""המביהמביהמביהמביהרב     ,,,,))))ידידידיד,,,,תהלים סהתהלים סהתהלים סהתהלים סה((((    ירּוירּוירּוירּוָיִׁשָיִׁשָיִׁשָיִׁש    ַאףַאףַאףַאף

ואחר כך , הצאן מתלבשים וניזונים מן החציר של הכרים הנרחבים', לבשו כרים וגו

ויתרועעו על החציר וישירו על הבר , הראוי למזון האנשים    העמקים יעטפו הבר

' ' ' ' יתרועעו אף ישירויתרועעו אף ישירויתרועעו אף ישירויתרועעו אף ישירו''''ששששמוכח ) א,דף ח(ובמסכת ראש השנה     ....לללל""""ט זט זט זט ז""""ל הרב המביל הרב המביל הרב המביל הרב המבי""""עכעכעכעכ

 שהזריעה צומחת וניכרת ,יעטפו בר, ל"י שם וז" וכמו שפירש רש,,,,הכוונה להשבליםהכוונה להשבליםהכוונה להשבליםהכוונה להשבלים

והרוח והרוח והרוח והרוח  בניסן כשיגיע זמן הקציר והתבואה בקשים שלה ,יתרועעו אף ישירו .יפה

        .י שם"ל רש" עכמנשבת והן נוקשים זו על זו נשמע הקול ונראות כמשוררותמנשבת והן נוקשים זו על זו נשמע הקול ונראות כמשוררותמנשבת והן נוקשים זו על זו נשמע הקול ונראות כמשוררותמנשבת והן נוקשים זו על זו נשמע הקול ונראות כמשוררות

ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה ַנֵחת ְּגדּוֶדיָה ִּבְרִביִבם ְּתמְגֶגָּנה ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה ַנֵחת ְּגדּוֶדיָה ִּבְרִביִבם ְּתמְגֶגָּנה ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה ַנֵחת ְּגדּוֶדיָה ִּבְרִביִבם ְּתמְגֶגָּנה ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה ַנֵחת ְּגדּוֶדיָה ִּבְרִביִבם ְּתמְגֶגָּנה : : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמאֹואֹואֹואֹו    ת ֶׁשַּבָּׂשֶדהת ֶׁשַּבָּׂשֶדהת ֶׁשַּבָּׂשֶדהת ֶׁשַּבָּׂשֶדהקֹוקֹוקֹוקֹורָרָרָָריְיְיְְי
 ירקות שבשדות ,ל"ל כתב בזה" זטטטט""""הרב המביהרב המביהרב המביהרב המבי, , , , ))))יאיאיאיא,,,,ים סהים סהים סהים סהתהלתהלתהלתהל((((ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך 

האדמה חורשים הקרקע ועושים תלמים תלמים כדי     עובדי', אומרים תלמיה רוה וגו

נחת 'ממי הגשמים ל' תלמיה רוה'ועל זה אמר , שיכנסו המים תחת הקרקע הרפוי

וכשתצא , אלא ברביבים תמוגג העפר, ואחר כך לא יצטרך כל כך גשמים', דהגדו

        .לללל""""ט זט זט זט ז""""ל הרב המביל הרב המביל הרב המביל הרב המבי""""עכעכעכעכ' וגו' ִצמחה תתברך באויר ובשמש ממגד תבואות שמש

תהלים תהלים תהלים תהלים ((((ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו : : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמים אֹוים אֹוים אֹוים אֹואִאִאִִאׁשָׁשָׁשָָׁשדְדְדְְד[[[[
ל "עמדין זץ "רק הריעב', פרק שירה'וסים של זה לא היה בכתב יד ובדפ    ,,,,]]]]))))אאאאלללל,,,,קדקדקדקד

שהנוסחא הזו הוא חידש מלבו על פי  ''''זמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץ''''הוסיפו וכתב טעמו בפירושו 

דרש רבי חנינא בר , ל"דאיתא שם בזה) א,חולין דף ס(הגמרא דפרק אלו טריפות 
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לב

 בשעה .שר העולם אמרו פסוק זה ',במעשיו' לעולם ישמח ה' יהי כבוד ה' ,פפא

 אם רצונו של , נשאו דשאים קל וחומר בעצמן,ה למינהו באילנות"שאמר הקב

 ומה אילנות שאין ,חומרול  ועוד ק.ה בערבוביא למה אמר למינהו באילנות"הקב

 מיד כל אחד .כמהומה כחת אל  אנו ע,ה למינהו"דרכן לצאת בערבוביא אמר הקב

כ "ע' במעשיו' לעולם ישמח ה' יהי כבוד ה'מר  פתח שר העולם וא,ואחד יצא למינו

) בפרק השישי(בכתב יד ובדפוסים ' פרק שירה'ומלפנים נמצא פסוק זה ב. הגמרא

ועל כן השאירו , ץ שאין זה מקומו"וטען הריעב, ראה בדברינו שם, בשירת השרצים

ץ יש בשירת השרצים עוד "ולפנינו ואף בנוסחת ריעב. שם וחידשהו לשירת הדשאים

ובאמת דרשת . ישמח ישראל בעָֹשיו בני ציון יגילו במלכם) ב,תהלים קמט(סוק פ

ואולם אמירת שירה בכל יום , הגמרא היא על פעם אחת בלבד שאמר כן שר העולם

 יָהֶמָלְּת'הם בכלל כל ירקות השדה ששירתם כתובה לעיל , על בריאתם של דשאים

  . וכאשר העירו כבר המפרשים', ךִצמחה תבר    תמוגגנה    ברביבים    ת גדודָהֵחה ַנֵּוַר

ישמח ) ב,תהלים קמט(ובאמת בשירת השרצים הנוסח שלנו בשירתם הוא הפסוק 

ולפי מה שכתבתי בענין שלא מצאנו שירה לעץ , ישראל בעֹשיו בני ציון יגילו במלכם

ל שכל השירות של "על פי מה שכתבו רבותינו הקדמונים ז, וביארתי טעם לזה, הזית

, ן נאמרות מכֹח השר הממונה בשמים על כל בריאה ובריאה הנזכרתה' פרק שירה'

אינו , בבריאת העולם על כלל הבריאה' שר העולם'מעתה לכאורה הדברים שאמר 

  .ודוק, שנֹאמר את דבריו על סוג מסוים, שייך בגדר זה של מלאך הממונה ואומר גדל
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לג

  שרצים ביבשה וביםשרצים ביבשה וביםשרצים ביבשה וביםשרצים ביבשה ובים שיר העופות וה שיר העופות וה שיר העופות וה שיר העופות וה----פרק רביעי פרק רביעי פרק רביעי פרק רביעי 

, , , , ןןןןדֶדֶדֶֶדן ֵען ֵען ֵען ֵעגַגַגַַגים ְּבים ְּבים ְּבים ְּביִקיִקיִקיִקדִדִדִִדּצַּצַּצַַּצל ַהל ַהל ַהל ַהצֶצֶצֶֶצא ֵאא ֵאא ֵאא ֵא הּו הּו הּו הּוךְךְךְְךרּורּורּורּו ָּב ָּב ָּב ָּבׁשׁשׁשׁשדֹודֹודֹודֹוקָקָקָָקא ַהא ַהא ַהא ַהּבָּבָּבָָּבה ֶׁשה ֶׁשה ֶׁשה ֶׁשעָעָעָָעׁשָׁשָׁשָָׁשּבְּבְּבְְּב: : : : ררררמֵמֵמֵֵמל אֹול אֹול אֹול אֹוגֹוגֹוגֹוגֹונְנְנְְנרְרְרְְרּתַּתַּתַַּת
] ] ] ] תרנגולתרנגולתרנגולתרנגול[[[[א א א א ם הּום הּום הּום הּוז ַּגז ַּגז ַּגז ַּגָאָאָאָאוְוְוְְו, , , , יםיםיםיםחִחִחִִחּבְּבְּבְְּבשַשַשַַשמְמְמְְמים ּוים ּוים ּוים ּונִנִנִִננְנְנְְנרַרַרַַרמְמְמְְמים ּוים ּוים ּוים ּומִמִמִִמׂשָׂשָׂשָָׂשן ְּבן ְּבן ְּבן ְּבדֶדֶדֶֶדן ֵען ֵען ֵען ֵעי ַגי ַגי ַגי ַגנֵנֵנֵֵניָליָליָליָלל ִאל ִאל ִאל ִאים ָּכים ָּכים ָּכים ָּכפִפִפִִפלְלְלְְלזֹוזֹוזֹוזֹו
ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו : : : : ֵמרֵמרֵמרֵמרֹוֹוֹוֹו א א א אןןןןֹוֹוֹוֹואׁשאׁשאׁשאׁשל ִרל ִרל ִרל ִרקֹוקֹוקֹוקֹוּבְּבְּבְְּב   ....חַחַחַַחּבֵּבֵּבֵֵּבׁשַׁשַׁשַַׁשמְמְמְְמר ּור ּור ּור ּורֵרֵרֵֵרעֹועֹועֹועֹותְתְתְְתמִמִמִִמ

    הְיהָוֹ    ה ִעּזּוז ְוִגּבֹורה ִעּזּוז ְוִגּבֹורה ִעּזּוז ְוִגּבֹורה ִעּזּוז ְוִגּבֹור ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְיהָוֹ ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְיהָוֹ ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְיהָוֹ ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְיהָוֹ,,,,ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹודִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹודִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹודִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד
איתא , ה" זה שהתרנגול בקולו הוא מקלס להקב.))))חחחח----זזזז, , , , כדכדכדכד תהליםתהליםתהליםתהלים((((ִּגּבֹור ִמְלָחָמה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה 

או , י שת בטוחות חכמה או מי נתן לשכוי בינהמ) לו,איוב לח (סוקפל הבתרגום ע

) יג,איוב לט (סוקפל הוגם בתרגום ע.  למריהאמאן יהיב לתרנגול ברא בינתא למקלס

 אולם .איתא בתרגום גדפא דתרנגול ברא דמשבחא ומקלסא, כנף רננים נעלסה

 שם על ל לספר איובל לספר איובל לספר איובל לספר איוב""""ן זן זן זן ז""""הרמבהרמבהרמבהרמבוראה בפירוש . התרגום מפרש זאת על תרנגול הבר

, כסוד פרק שירהכסוד פרק שירהכסוד פרק שירהכסוד פרק שירהאו 'שהזכיר בתוך דבריו , או מי נתן לשכוי בינה) לו,לח(ק הפסו

        .עיין שם בדבריו' והוא ידוע

בכמה בכמה בכמה בכמה ' ' ' ' בספר הזהר הקבספר הזהר הקבספר הזהר הקבספר הזהר הקאיתא , לייחס להתרנגול קריאת פסוקיםעיקר ענין זה ו

איתא שיש תרנגול עליון כביכול שקורא ) ב"א סוף ע"דף קע(בפרשת שלח , מקומותמקומותמקומותמקומות

  . עיין שם' וגו' עת פסוקי קול הבכל שעה מחצות ואילך שב

איתא בספר הזהר בפרשת ', שאו שערים ראשיכם'ואת הפסוק הנזכר בפרק שירה 

 כל אילני גן עדן ה"את הקבשבחצות הלילה משבחים ואומרים ) א,דף קצו(ויקהל 

וכדין אתער שלהוביתא חד דבסטר צפון ובטש , , , , הזהרהזהרהזהרהזהר' ' ' ' ל סל סל סל ס""""וזוזוזוז, וכל נשמות הצדיקים

 וההיא שעתא , ואזלא ושאטא בעלמא,ון בההוא שלהוביתארוחא חד דבסטר צפ

 כדין קודשא בריך , ושלהוביתא אזלא ובטש בגדפוי דתרנגולא וקארי,אתפלג ליליא

 וקודשא בריך הוא לית ליה נייחא עד דעאל לגנתא דעדן .הוא עאל בגנתא דעדן

בשעתא דקודשא בריך הוא עאל בגנתא ', כוו, לאשתעשעא בנשמתהון דצדיקייא

שאו  'ינון נשמתין דצדיקייא פתחי ואמרי כדין כל אינון אילנין דגנתא וכל א,דעדן

 ובשעתא .' גו'שאו שערים ראשיכם', מי זה מלך הכבוד וגו', שערים ראשיכם וגו

 כדין אתקיפו בהו כל אינון מלאכין ,א די בארעא אהדרו לגופייהוידנשמתהון דצדיקי

        ).).).).בבבב,,,,ריחריחריחריח((((ויחי ויחי ויחי ויחי ' ' ' ' זהר פרזהר פרזהר פרזהר פר ועיין  ועיין  ועיין  ועיין .ש" עי'הכל עבדי  'ההנה ברכו את ) א,קלד 'תהלי(ואמרי 

 קרא ,ל" כתב וזרֶבם הֶגנֻאו) ג,במדבר כד(ל על הפסוק "זבחיי בחיי בחיי בחיי  רבנורבנורבנורבנובפירוש 

עולם מי בואין ,  כי המשיל עצמו לתרנגול היודע לכוין השעות,עצמו גבר] בלעם[

יהם  ושנ,ה כי אם בלעם בבני אדם ותרנגול בעופות"שיוכל לכוין שעת כעסו של הקב

 וכן בבלעם מצינו , ואמרו כי התרנגול קורא שבעה פעמים בלילה.וין בחכמה זווש

 אלעזר מגרמייזא  אלעזר מגרמייזא  אלעזר מגרמייזא  אלעזר מגרמייזא גם בפירוש רבנוכן וראה , ל רבנו בחייל רבנו בחייל רבנו בחייל רבנו בחיי""""עכעכעכעכ וישא משלו שבע פעמים

כמא דאת , ונאום הגבר, ל שם בזה הלשון" זבבעל הטוריםבבעל הטוריםבבעל הטוריםבבעל הטוריםובדרך זו איתא . . . . ל שםל שםל שםל שם""""זזזז

מו שהתרנגול יודע העתים כן בלעם יודע  כ,שבלעם דומה לתרנגול, אמר קרא גבר
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וכמו שהתרנגול דרכו לעמוד על רגל אחד כן ,  כועסואהרוך בדוש לכוין השעה שהק

  ....ל בעל הטוריםל בעל הטוריםל בעל הטוריםל בעל הטורים""""עכעכעכעכ בלעם חגר באחד מרגלו

א ֶמֶלְך א ֶמֶלְך א ֶמֶלְך א ֶמֶלְך ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבְֹׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבְֹׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבְֹׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹ: : : : ררררמֵמֵמֵֵמי אֹוי אֹוי אֹוי אֹונִנִנִִנל ֵׁשל ֵׁשל ֵׁשל ֵׁשקֹוקֹוקֹוקֹוּבְּבְּבְְּב
תהלים תהלים תהלים תהלים ((((ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה     הְיהָוֹ    ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹודֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹודֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹודֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ִמי הּוא  ִמי הּוא  ִמי הּוא  ִמי הּוא ,,,,ַהָּכבֹודַהָּכבֹודַהָּכבֹודַהָּכבֹוד

עזוז ' ה'ה "נאמר בהקב, הנה בקול הראשון שהוא בעת התפלג לילה ממש    ).).).).יייי----טטטט, , , , שםשםשםשם

ורוב , ה מרשעי האומות"כי הוא הזמן שבו נפרע הקב', גבור מלחמה' וגבור ה

 כדברי הפייט והמדרשים על ,הישועות לישראל באופן זה היו בליל פסח בחצות

מי הוא 'והעיקר הוא הנאמר בקול השני סיומא דמילתא ', ויהי בחצי הלילה'הכתוב 

                    ....'צבאות הוא מלך הכבוד סלה' זה מלך הכבוד ה

    ַבּתֹוָרה ְּכֵדי ֶׁשִיְהֶיה ְׂשַכְרֶכםַבּתֹוָרה ְּכֵדי ֶׁשִיְהֶיה ְׂשַכְרֶכםַבּתֹוָרה ְּכֵדי ֶׁשִיְהֶיה ְׂשַכְרֶכםַבּתֹוָרה ְּכֵדי ֶׁשִיְהֶיה ְׂשַכְרֶכםִעְמדּו ַצִּדיִקים ְוִעְסקּו ִעְמדּו ַצִּדיִקים ְוִעְסקּו ִעְמדּו ַצִּדיִקים ְוִעְסקּו ִעְמדּו ַצִּדיִקים ְוִעְסקּו : : : : ררררמֵמֵמֵֵמי אֹוי אֹוי אֹוי אֹויִׁשיִׁשיִׁשיִׁשלִלִלִִלל ְׁשל ְׁשל ְׁשל ְׁשקֹוקֹוקֹוקֹוּבְּבְּבְְּב
הקרן שיקבלו הוא בשכר ',  עמדו וכול"כתב וז    ל" זטטטט""""המביהמביהמביהמביהרב     ,,,,ָּבאָּבאָּבאָּבאָּכפּול ָלעֹוָלם ַהָּכפּול ָלעֹוָלם ַהָּכפּול ָלעֹוָלם ַהָּכפּול ָלעֹוָלם ַה

ל ל ל ל """"עכעכעכעכוהכפל על אשר יעורו משנתם ויעמדו בחצות לילה ללמוד תורה , לימוד התורה

,  פירשו את ענין כפל השכר''''יצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנן'''' ובפירוש ''''כנף רנניםכנף רנניםכנף רנניםכנף רננים' ובפי. לללל""""ט זט זט זט ז""""הרב המביהרב המביהרב המביהרב המבי

והעמידו ,  כאילו עשה מצוהישב ולא עבר עבירה) ב,קידושין לט(עם מה דאיתא 

ומפרשים את כוונת , כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנהבגמרא דהכוונה 

יקבל כפל , ו"שמלבד שמקבל שכר בזמן זה על המנעו מלהרע ח, אמירת התרנגול

  .ש"שכר על מה שלומד בזמן הזה עיי

גול  שלאשר אפשר לומר שענין שבעה קריאות קול של התרנפירשתיפירשתיפירשתיפירשתיהקטן הקטן הקטן הקטן ואני 

א "ממהר' ואברהם זקן' 'ושוב מצאתי מובא כן מס(    הם על משקל שבעת ימי השבוע

ויום , הנה הקול השלישי הוא כנגד יום שלישי, )'א אות ח" במערכת פל"י ז'פאלאג

  .'כי טוב'פעמיים במעשה בראשית אמר בו נשלישי הרי 

עם היסוד     ,,,,))))יחיחיחיח,,,,שית מטשית מטשית מטשית מטבראבראבראברא((((    ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ְיהָוֹהִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ְיהָוֹהִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ְיהָוֹהִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ְיהָוֹה: : : : ררררמֵמֵמֵֵמי אֹוי אֹוי אֹוי אֹויִעיִעיִעיִעבִבִבִִבל ְרל ְרל ְרל ְרקֹוקֹוקֹוקֹוּבְּבְּבְְּב

 קולות התרנגול הם כנגד שבעת ימי השבוע  שבעת שכוונת'ואברהם זקן'' שכתב בס

והרי על יום רביעי איתא שיש , אם כן הקול הזה הרביעי הוא כנגד יום רביעי, ל"כנ

, תנו רבנן) א,דף קיב(פסחים ' כדאיתא במס, מדברים שוניםבו הרבה לבקש להנצל 

 ואם שתה דמו בראשו ,א בלילי רביעיות ולא בלילי שבתותלא ישתה אדם מים ל

תניא לא יצא יחידי , )ב,קיב(ועוד איתא שם בגמרא .  מאי סכנה רוח רעה,מפני סכנה

 מפני שאגרת בת מחלת היא ושמונה ,בלילה לא בלילי רביעיות ולא בלילי שבתות

  בפני עצמו וכל אחד ואחד יש לו רשות לחבל,עשרה רבוא של מלאכי חבלה יוצאין

יהי , כתב, יהי מאֹרֹת ברקיע השמים) יד,בראשית א(פ "י עה"ובפירוש רש. 'ש בגמ"עי

 הוא ששנינו , על שהוא יום מארה ליפול אסכרה בתינוקות,ו כתיב"חסר וי, תרֹאְֹמ

מעתה מאֹד ו. י"ל רש" עכ על האסכרה שלא תיפול בתינוקותם היו מתענירביעיב

        .'לישועתך קויתי ה 'לבקש, כנגד יום רביעי בשבועשהוא זה קול רביעי שייך על 
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. . . . ))))טטטט,,,,משלי ומשלי ומשלי ומשלי ו ( ( ( (ָמַתי ָעֵצל ִּתְׁשָּכב ָמַתי ָּתקּום ִמְּׁשָנֶתָךָמַתי ָעֵצל ִּתְׁשָּכב ָמַתי ָּתקּום ִמְּׁשָנֶתָךָמַתי ָעֵצל ִּתְׁשָּכב ָמַתי ָּתקּום ִמְּׁשָנֶתָךָמַתי ָעֵצל ִּתְׁשָּכב ָמַתי ָּתקּום ִמְּׁשָנֶתָך    ַעדַעדַעדַעד: : : : ררררמֵמֵמֵֵמי אֹוי אֹוי אֹוי אֹויִׁשיִׁשיִׁשיִׁשמִמִמִִמל ֲחל ֲחל ֲחל ֲחקֹוקֹוקֹוקֹוּבְּבְּבְְּב
הנה בקול חמישי שהוא קרוב ליום ורוב , ל" כתב וז)ט"וילנא תרנ(פרק בשיר פרק בשיר פרק בשיר פרק בשיר ' בפי

ת תסוב על צירה ועצל על הדל) יד,משלי כו(כאמור , בני אדם קמו כבר ממטתם

 ''''בתורתו יהגהבתורתו יהגהבתורתו יהגהבתורתו יהגה''''' ויפה הביא בס. קול חמישי מעוררו, והאיש עוד הוזה שוכב , מטתו

ראשית 'נדפס ב', אות ה' שלֹשה'שער (' חופת אליהו רבה'את מה דאיתא בברייתא 

על תלמיד ', ה מכריז בכל יום וכו"על שלשה הקב, שמעון בן מנסיא אומר' ר, )'חכמה

הדלת תסוב על 'ועליו הכתוב אומר , ק בתורה באשמורה האחרונהחכם שאינו עוס

  .'עד מתי עצל תשכב, ' ואכן על זה אומר התרנגול בלשון הזה',',',',ועצל על מטתוועצל על מטתוועצל על מטתוועצל על מטתוצירה 

משלי משלי משלי משלי ((((ָלֶחם ָלֶחם ָלֶחם ָלֶחם     ִּתָּוֵרׁש ְּפַקח ֵעיֶניָך ְׂשַבעִּתָּוֵרׁש ְּפַקח ֵעיֶניָך ְׂשַבעִּתָּוֵרׁש ְּפַקח ֵעיֶניָך ְׂשַבעִּתָּוֵרׁש ְּפַקח ֵעיֶניָך ְׂשַבע    ֶּתֱאַהב ֵׁשָנה ֶּפןֶּתֱאַהב ֵׁשָנה ֶּפןֶּתֱאַהב ֵׁשָנה ֶּפןֶּתֱאַהב ֵׁשָנה ֶּפן    ַאלַאלַאלַאל: : : : ררררמֵמֵמֵֵמי אֹוי אֹוי אֹוי אֹוּׁשִּׁשִּׁשִִּׁשל ִׁשל ִׁשל ִׁשל ִׁשקֹוקֹוקֹוקֹוּבְּבְּבְְּב
, הוא בזמן הסמוך לפני זמן תפלה,  של התרנגולהנה זמן קריאת הקול הששי, , , , ))))יגיגיגיג,,,,ככככ

' ברכות פרק ה(לקיים את דברי המשנה , ואז ראוי ביותר לעסוק בלחמה של תורה

 חסידים הראשונים היו שוהים ,בד ראשואין עומדין להתפלל אלא מתוך כ) 'משנה א

ברכות (ואמרו בגמרא שם  .נו את לבם למקוםוכדי שיכו, שעה אחת ומתפללים

 אלא מתוך , אין עומדין להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכהבנןרנו ת )א,לא

  .'הלכה פסוקה'הוא ענין ' שבע לחם'ו, ש בגמרא" עייהלכה פסוקה

 קולות התרנגול הם כנגד  שבעת שכוונת'ואברהם זקן'' עם היסוד שכתב בסו

, ת קודש ואם כן הקול השישי הוא כנגד יום השישי ערב שב,ל"שבעת ימי השבוע כנ

הנה מה טוב ומה נעים לומר שמרמז לנו שביום השישי צריך להשכים כדי לקיים 

ילקטו   והיה משנה על אשר,יביאו והיה ביום הששי והכינו את אשר') ה,שמות טז(

ושתהא ',  וכועשרה תקנות תיקן עזרא )א,דף פב(בבא קמא ' וראה במס. 'יום יום

כמשמעות , כמת אפיה זו ביום שישיויש מפרשים שתהיה הש, אשה משכמת ואופה

ובספר , ובשיטה מקובצת בבבא קמא, עיין שם) א"ד ה"מגילה פ(הלשון בירושלמי 

נרמז לנו ' פקח עיניך שבע לחם'ולפי זה בתיבות . כך' אגודה שם שהביא את הגמ

. ויתקיים מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, עבור יום שבת קודש' לחם משנה'ה

ירמוז גם להכנת נר שבת לאכילת הסעודת שבת ' יך שבע לחםפקח עינ'ולשון זה 

אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו ) ב,דף עד(יומא ' שהרי איתא במס, לאורו

 אמר אביי הלכך , אמר רב יוסף מכאן רמז לסומין שאוכלין ואין שבעין,רואה ואוכל

  .'מדרש פליאה'וכאשר רמזו זה גם ב, מאן דאית ליה סעודתא לא ליכלה אלא ביממא

, , , , ))))קכוקכוקכוקכו,,,,תהלים קיטתהלים קיטתהלים קיטתהלים קיט((((ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך ה ה ה ה ְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֵֹעת ַלֲעׂשֹות ַלֵעת ַלֲעׂשֹות ַלֵעת ַלֲעׂשֹות ַלֵעת ַלֲעׂשֹות ַל: : : : ררררמֵמֵמֵֵמי אֹוי אֹוי אֹוי אֹויִעיִעיִעיִעבִבִבִִבל ְׁשל ְׁשל ְׁשל ְׁשקֹוקֹוקֹוקֹוּבְּבְּבְְּב
שאומר כן על אלו שהיה להם עת לקום לעשות ולעסוק     ל פירש" זטטטט""""הרב המביהרב המביהרב המביהרב המבי הנה

וזה , ל"עכ' הפרו תורתך'עליהם נאמר , ולא קמו, בתורה בזמן ִרנתה שהוא בלילה

ה לומר שמייסר בקול זה את אלו שלא נכללו כלל בכל ענין הקולות " במחכתדוחק

ל שיש זמן שצריך להבטל מתורה לצורך "ועוד שאת הכתוב הזה פירשו חז. הקודמים

והתקינו שיהא אדם שואל את שלום , )א,דף נד(כדאיתא במסכת ברכות , קיומה
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לו

 ,עמכם' מר לקוצרים הז בא מבית לחם ויאַעוהנה בֹ )ד,רות ב(שנאמר  ,חברו בשם

 )כב,משלי כג( ואומר ,עמך גבור החיל' ה) יב, ושופטים(ואומר  ,'ויאמרו לו יברכך ה

 רבי ,הפרו תורתך' עת לעשות לה) קכו,תהלים קיט ( ואומר,אל תבוז כי זקנה אמך

על פי הגמרא  (יייי""""רשרשרשרשופירש . ''''כ הגמכ הגמכ הגמכ הגמ""""עעעע 'נתן אומר הפרו תורתך משום עת לעשות לה

 פעמים שמבטלים דברי ,הפרו תורתך' ואומר עת לעשות לה, ל"וז) א,להלן בדף סג

 , זה רצונו של מקום,ן לשאול לשלום חברו אף זה המתכֵו,'תורה כדי לעשות לה

 מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה , בקש שלום ורדפהו)טו,תהלים לד(מר שנא

        ).ב,דף יד(רה ובתמו) א,דף ס(גיטין ' וכך הוא פירוש הפסוק במס. יייי""""ל רשל רשל רשל רש""""עכעכעכעכ אסור

י במסכת ברכות ודברי " עם הקדמת הגמרא ודברי רשפירשתי אני הקטןפירשתי אני הקטןפירשתי אני הקטןפירשתי אני הקטןועל כן 

, לאשר בקריאת קול זה השביעי מגיע זמן תפלה, דאדרבה, ל"בשאר מקומות הנ' הגמ

ל "את מה שאמרו חז, מעתה יקיים אותו איש המעלה שקם בעוד ליל ועסק בתורה

מצאתי , ואחרי כותבי זאת. מן תורה לחודזמן תפלה לחוד וז) א,שבת דף י(על זה 

  .עיין שם לשונו' זמרת הארץ' 'ל בפי"ץ עמדין ז"שכתב כן הריעב

, והנה כבר הבאנו לעיל ששבעה הקולות של התרנגול הם כנגד שבעת ימי השבוע

נעים ונחמד הוא להתייחס כנגד ', הפרו תורתך' עת לעשות לה'ואם כן הקול השביעי 

שכל ישראל ממעטים מקביעות זמן לימודם , ם פסוק זהשבו מתקיי, יום השבת

  .כדי לקיים תפלות ומזמורי יום השבת ומצות עונג שבת, שבכל ימות ולילות השבוע

תהלים תהלים תהלים תהלים  ( ( ( (ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו    ֵתן ֶלֶחם ְלָכלֵתן ֶלֶחם ְלָכלֵתן ֶלֶחם ְלָכלֵתן ֶלֶחם ְלָכלנֹנֹנֹנֹ: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמאֹואֹואֹואֹות ְות ְות ְות ְוחֲחֲחֲֲחּבַּבַּבַַּבּׁשַּׁשַּׁשַַּׁשמְמְמְְמת ת ת ת לֶלֶלֶֶלגֹוגֹוגֹוגֹונְנְנְְנרְרְרְְרּתַּתַּתַַּת

וגם וגם וגם וגם , בכתב יד ובדפוסים קדומיםנמצא , תהנה נוסחת שיר זה לתרנגול    ,,,,))))כהכהכהכה,,,,קלוקלוקלוקלו

הנקראת כך ובפשיטות הכוונה לתרנגולת הביתית , כתוב בפתיחה משבחת ואומרתכתוב בפתיחה משבחת ואומרתכתוב בפתיחה משבחת ואומרתכתוב בפתיחה משבחת ואומרת

זוגתו של התרנגול הקורא ומעורר מבעוד ליל את הקול העליון הנמשך , סתם בשמה

שהוא כדי להודיע שיש , משבחת ואומרתמשבחת ואומרתמשבחת ואומרתמשבחת ואומרת  ונבאר טעם שינוי הפתיחה בזה.לפיו

שיש בקריאתו ממקור עליון רק עניני התעוררות לקימת  ,להבדל בין קריאת התרנגו

ממילא הוטל לפיה ' תרנגול'ושירת סוג , בתורה ותפלה' השכמת הבוקר לעבודת ה

הבאתי שלדעת התרגום קילוס , ולעיל בתחילת ענין התרנגול (.של התרנגולת

היא ' תרנגולת'ואם כן אפשר לומר ש,  שכוי מתייחס אל תרנגול הבר-התרנגול 

עד , ואולם כיון שהתרנגולת אין דרכה בקריאות). הביתית הרואה הצטרכות בני אדם

על זה ) ל"ב ובצוואת רבי יהודה החסיד ז,שבת דף סז' במס(כדי כך דאיתא 

    בהיותבהיותבהיותבהיותעל כן היא רק משבחת ואומרת , שתרנגולת שקראה כתרנגול דבר משונה הוא

מלבד שכֹחה בחיטוט באשפה שהנה ', נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו 'כבר יוםכבר יוםכבר יוםכבר יום

כל , ועוד ששוב הטילה כבכל יום ויום ביצה, לחיפוש האוכל אינו ככֹחו של תרנגול

נותן לחם 'זאת הוא משום שהיא סומכת בהנהגתה זו על הבורא יתברך שמו שהוא 

   .שיהיה לה ולכל אפרוחיה תמיד לחם כדי הצטרכותם', לכל בשר כי לעולם חסדו
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לז

אפשר לומר , רי התרנגולת בדרך מוסר ליקח דוגמאבדרך רמז אלינו בדבו

, ה"ליהנות ממתנתו של הקבבני אדם כוונתה שהנה עתה כבר אחר התפלה ולכו ש

        . 'נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו'הה "וזכרו להודות להקב

ֵּכן ֲאַצְפֵצף ֶאְהֶּגה ֵּכן ֲאַצְפֵצף ֶאְהֶּגה ֵּכן ֲאַצְפֵצף ֶאְהֶּגה ֵּכן ֲאַצְפֵצף ֶאְהֶּגה     ))))הם שני מיני עופות משורריםהם שני מיני עופות משורריםהם שני מיני עופות משורריםהם שני מיני עופות משוררים((((    ְּכסּוס ָעגּורְּכסּוס ָעגּורְּכסּוס ָעגּורְּכסּוס ָעגּור: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמה אֹוה אֹוה אֹוה אֹונָנָנָָניֹויֹויֹויֹו
ה ָנת יֹוֶרֶמאֹו. . . . ))))ידידידיד,,,,ישעיה לחישעיה לחישעיה לחישעיה לח((((ָעְרֵבִני ָעְרֵבִני ָעְרֵבִני ָעְרֵבִני     ִּליִּליִּליִּלי    ָני ָעְׁשָקהָני ָעְׁשָקהָני ָעְׁשָקהָני ָעְׁשָקהֹוָנה ַּדּלּו ֵעיַני ַלָּמרֹום ֲאדֹֹוָנה ַּדּלּו ֵעיַני ַלָּמרֹום ֲאדֹֹוָנה ַּדּלּו ֵעיַני ַלָּמרֹום ֲאדֹֹוָנה ַּדּלּו ֵעיַני ַלָּמרֹום ֲאדַֹּכּיַּכּיַּכּיַּכּי
] יםִרסּוְמּו[ת ִיַזים ְּכִררּוי ְמַתנֹוזֹו ְמיּוְהִי, םָלל עֹו ֶׁשנֹוֹוּבִר, ּואהרּוך ָּבדֹוׁש ָּקי ַהֵנְפִל
וזה על פי מה שאמרו וזה על פי מה שאמרו וזה על פי מה שאמרו וזה על פי מה שאמרו ((((, , , , םָדר ָוָׂשד ָּבַיְּב] יםִרסּוְמּו [ׁשַבְדקים ִּכתּו ְמיּוְהל ִיַאְו, ָךֶדָיְּב

            ....))))ההההעלה זית טרף בפיעלה זית טרף בפיעלה זית טרף בפיעלה זית טרף בפי שכך רמזה היונה לנֹח ב שכך רמזה היונה לנֹח ב שכך רמזה היונה לנֹח ב שכך רמזה היונה לנֹח בבבבב,,,,סנהדרין דף קחסנהדרין דף קחסנהדרין דף קחסנהדרין דף קח' ' ' ' ל במסל במסל במסל במס""""חזחזחזחז

פסוק זה הוא במכתב ',  יונה אומרת כסוס עגור וגו,ל" פירש בזהלללל""""ט זט זט זט ז""""המביהמביהמביהמביהרב 

כן , אמר כסוס עגור שהם עופות המצפצפים, ויחי מחליו, חזקיהו המלך בחלותו

אצפצף בדברי התחנונים ובריבוי התשבחות וההודאות להשם יתברך על חיותו 

כי ', אהגה כיונה'אמר עוד , ומפני שצפצוף העופות הם בלי ידיעה והשכל. מחליו

כי ', דלו עיני למרום'.  לבי לפניךוהגיון) טו,תהלים יט(שכתוב כמו , ההגיה היא בלב

הוסף וערב ', ממרום עשקה לי' ה'. ולא מריחת התאנים החייני, הוא הרופא חולים

וכן היונה תהגה ודלו עיניה למרום שיהיו מזונותיה ממרום אפילו יהיו . לעתיד

אפילו שיהיה לי עושק להיות ', עשקה לי' ה'ולכן אומרת . ולא מיד בשר ודם, מרורים

         ....טטטט""""ל המביל המביל המביל המבי""""עכעכעכעכולא אהיה ביד בשר ודם , אני רוצה שתערב לי בהם, מזונותי מרורים

 ,כסוסיא דאחיד ומנציף כן נציפת ונהמית, , , , יונתן שם תרגם בזה הלשוןיונתן שם תרגם בזה הלשוןיונתן שם תרגם בזה הלשוןיונתן שם תרגם בזה הלשוןרגום רגום רגום רגום והתוהתוהתוהת

קביל צלותי ' ה, כיונה זקפית עיני דייתי לי רווח מן קדם דשכינתיה בשמי מרומא

, ל הבין שכוונת התרגום כמשמעו כמו סוס ורוכבו"ק ז"ובפירוש הרד. עביד בעותי

בבא קמא דף (ל "בדברי חז] ותיותהא[כמו הפוך ' מנציף'ועל כן הוצרך לבאר שענין 

, ותור וסיס ועגור) ז,ירמיה ח(ועל כן הוקשה לו שאת הכתוב , ]סוס שצנף) ב,יח

י הבין שגם כאן " אולם רש.וכורכיא הוא עוף,  וכורכיא-וסיס יונתן בן עוזיאל תרגם 

  .ש"בישעיה כוונת התרגום לעוף שתפשוהו בגרונו והוא מצפצף עיי

נותי מרורים  פירש את דברי היונה יהיו מזו''''זמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץ''''' יל בפ"ץ ז"והנה הריעב

 שכך אומרת ,ביד בשר ודם] ומסורים[ואל יהיו מתוקים כדבש , בידך] ומסורים[כזית 

להשפע הנשפע בגלות דרך שרי ' ביד בשר ודם'ושהכוונה ב, כנסת ישראל בגלות

ה "ידו של הקבויהיו מזונותינו מ, ומבקשת שיעשוק ויערבנה מתחת יד שרים, מעלה

אות ( כבר כתבתי בברכת אברהם בפרשת נֹח ואני הקטןואני הקטןואני הקטןואני הקטן. ש בדבריו"עצמו כביכול עיי

על פי מה , לרמוז ענין זה בדברי היונה עצמה כשהביאה את עלה הזית אל נֹח) 'ד

שהביאה היונה את עלה הזית מהר המשחה או ) ש"במדרשים והובא בילקו(דאיתא 

ה "ובארץ ישראל ניזונין מידו של הקב, ) עדןאו מגן(, ממקום אחר שבארץ ישראל

שכל הדר בארץ ) ב,כתובות דף קי(ל "וכנרמז במאמר חז, ולא על ידי שרי מעלה

  . וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה,ישראל דומה כמי שיש לו אלוה
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לח

    ד ָּכלד ָּכלד ָּכלד ָּכלה ִלְפקֹה ִלְפקֹה ִלְפקֹה ִלְפקֱֹאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָהִקיָצֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָהִקיָצֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָהִקיָצֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָהִקיָצה ה ה ה  ְיהָוֹ ְיהָוֹ ְיהָוֹ ְיהָוְֹוַאָּתהְוַאָּתהְוַאָּתהְוַאָּתה: : : : ררררמֵמֵמֵֵמר אֹור אֹור אֹור אֹוׁשֶׁשֶׁשֶֶׁשנֶנֶנֶֶנ
הזכיר את שירת הנשר מיד , , , , ))))וווו,,,,תהלים נטתהלים נטתהלים נטתהלים נט((((ְגֵדי ָאֶון ֶסָלה ְגֵדי ָאֶון ֶסָלה ְגֵדי ָאֶון ֶסָלה ְגֵדי ָאֶון ֶסָלה ּבֹּבֹּבֹּבֹ    ָּתחֹן ָּכלָּתחֹן ָּכלָּתחֹן ָּכלָּתחֹן ָּכל    ַהּגֹוִים ַאלַהּגֹוִים ַאלַהּגֹוִים ַאלַהּגֹוִים ַאל

וחקוקה צורתו , )ב,חגיגה דף יג(משום שהנשר הוא מלך העופות , אחר שירת היונה

 ופני , פני האחד פני הכרוב,וארבעה פנים לאחד) יד,יחזקאל י(ככתוב , בכסא הכבוד

על זה בתנא דבי כדאיתא ו .נשר  והרביעי פני, והשלישי פני אריה,דםהשני פני א

מארבע מידות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו הביא וקבע , )א"לפרק (רבא אליהו 

 פני , פני שור מן הבהמה, פני אריה מן החיה, פני אדם מבני אדם,בכסא כבוד שלו

 הכבוד היא דמות  פני אדם החקוקה בכסא ואפשר לומר דלאשר.נשר מן העופות

        .'אלקי ישראל'יודע הנשר להזכיר בבקשתו את שם , יעקב אבינו ישראל סבא

אל אל אל אל ' ,''''הקיצה לפקֹד כל הגויםהקיצה לפקֹד כל הגויםהקיצה לפקֹד כל הגויםהקיצה לפקֹד כל הגוים'ובמה שמוסיף ואומר הנשר בשירתו כשמבקש 
דבריו דברי אמת שיש לו כאב וכעס בענין זה מ אשר ניכר    ',',',', בוגדי און סלה בוגדי און סלה בוגדי און סלה בוגדי און סלהתחון כֹלתחון כֹלתחון כֹלתחון כֹל

ומשמע שהוא מכיר ענין בגידתם מן ,  אוןבוגדיהגוים להיותם ברדיפת ישראל על 

א ,דף טז(בבא בתרא ' ש זאת עם מה דאיתא במס אפשר לפר.הנעשה בעניני עצמו

 זו ת יעל, עת לדת יעלי סלע חולל אילות תשמורהידעת) א,איוב לטעל הפסוק 

 ,הר כדי שיפול ממנה וימותהללדת עולה לראש   בשעה שכורעת,אכזרית על בניה

 ואלמלי מקדים רגע אחד או ,נשר שמקבלו בכנפיו ומניחו לפניהואני מזמין לה 

ועל בוגדי און כגון יעלי סלע כואב לבו של . 'כ הגמ"ע, מתאחר רגע אחד מיד מת

  . ובמדרשים נקרא הנשר רחמן לעומת עורב הנעשה אכזרי לבניו, הנשר מלך העופות

כבר , , , , ))))בבבב,,,,תהלים לגתהלים לגתהלים לגתהלים לג((((לֹו לֹו לֹו לֹו ----ר ַזְּמרּור ַזְּמרּור ַזְּמרּור ַזְּמרּוהֹודּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹוהֹודּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹוהֹודּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹוהֹודּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹו: : : : ררררמֵמֵמֵֵמר אֹור אֹור אֹור אֹוגּוגּוגּוגּועָעָעָָע

העוף שמלמדים אותו לדבר בלשון בני העוף שמלמדים אותו לדבר בלשון בני העוף שמלמדים אותו לדבר בלשון בני העוף שמלמדים אותו לדבר בלשון בני הוא , הנזכר כאן' עגור' שהנקטו המפרשים

' ספר השרשים'ל ב" זקקקק""""ופירשו כן על פי דברי הרדופירשו כן על פי דברי הרדופירשו כן על פי דברי הרדופירשו כן על פי דברי הרד, ]'תוכי'[' פאפגיי' ונקרא אדםאדםאדםאדם

שיש מפרשים , ותור וִסוס ועגור שמרו את עת בֹאנה) ז,ירמיה ח(פ "ובפירושו עה

ט "גיי,  הוא העוף המצפצף מלות מעטות כלשון בני אדם כשמלמדין אותו'עגור'ש

, ''''ברכת השירברכת השירברכת השירברכת השיר''''' וכן כתב בפי,  ופירשתי שעגור מלשון אוגר קולות....קקקק""""ל הרדל הרדל הרדל הרד""""עכעכעכעכז "בלע

בלב ' והוסיף שכוונת שיר זה שמזה נלמד לקחת כלי שיר של קולות רבים להודות לה

  . ברכת השירברכת השירברכת השירברכת השיר' ' ' ' ל פיל פיל פיל פי""""עכעכעכעכויים וגם הוא יונק שפע מן שיר של הל, שמח וקול זמרה

מפני שהעגור יש ', בכנור וגו' עגור אומר הודו לה, ל"ל בזה"זט ט ט ט """"הרב המביהרב המביהרב המביהרב המביופירש 

הוא אומר לשאר העופות שאין להם צפצוף שיודו , ובפיו אומר שירה, לו כֹח הצפצוף

כי הארבע כתות . וההודאה שלהם שתהיה בכנור בנבל עשור, בכלי שיר' לה

ונאה להודות בכנור שאינו צריך כל כך אומנות , ם בריבוי עםההמחוייבות להודות 

מוכנים כולם לדברי , אשר הם בני עליה' לה] והמזמרים) [והמזמורים. (לשורר בו

  .לללל""""ט זט זט זט ז""""ל הרב המביל הרב המביל הרב המביל הרב המבי""""יזמרו בנבל עשור עכ, קדושה שאינה בפחות מעשרה
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של  כנור של מקדש , אומרתניא רבי יהודה, איתא) ב,דף יג (שבמסכת ערכיןשבמסכת ערכיןשבמסכת ערכיןשבמסכת ערכיןודע 

 אל תיקרי שובע ,פניך] את[שובע שמחות ) יא,תהלים טז( שנאמר ,שבעת נימין היה

 על ,למנצח על השמינית) א,שם יב( שנאמר , ושל ימות המשיח שמונה.עַבאלא ֶׁש

עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון ) ד,שם צב( שנאמר ,ל עולם הבא עשרל עולם הבא עשרל עולם הבא עשרל עולם הבא עשר ש.נימא שמינית

.  שירו לו שיר חדש,וווובנבל עשור זמרו לבנבל עשור זמרו לבנבל עשור זמרו לבנבל עשור זמרו לכנור ב' הודו לה) ג-ב, שם לג( ואומר ,בכנור

 ולעולם הבא משתעי מדכתיב שיר חדש , של עשר נימין,בנבל עשור, יייי""""ופירש רשופירש רשופירש רשופירש רש

 כשם שנקבה זו יולדת א כדאמר במכילת, דשירות העולם הזה לשון נקבה,לשון זכר

  זכר שאינו יולדשון אבל שיר של עולם הבא ל,כך תשועות הללו סופן לילד צרות

  .'שירו לו שיר חדש'ומובן למה לא נאמר בפרק שירה הפסוק שלאחריו , יייי"""" רש רש רש רשלללל""""עכעכעכעכ

    ֶחיָה ֶאתֶחיָה ֶאתֶחיָה ֶאתֶחיָה ֶאתָׁשָתה ֶאְפרָֹׁשָתה ֶאְפרָֹׁשָתה ֶאְפרָֹׁשָתה ֶאְפרֹ    ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשרִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשרִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשרִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר    ַּגםַּגםַּגםַּגם: : : : ררררמֵמֵמֵֵמר אֹור אֹור אֹור אֹוֹוֹוֹוֹוּפּפּפּפצִצִצִִצ
ל פירש פסוק זה "י ז"רש    ,,,,))))דדדד,,,,תהלים פדתהלים פדתהלים פדתהלים פד((((ְיהָוה ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵואלָֹהי ְיהָוה ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵואלָֹהי ְיהָוה ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵואלָֹהי ְיהָוה ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵואלָֹהי     ִמְזְּבחֹוֶתיָךִמְזְּבחֹוֶתיָךִמְזְּבחֹוֶתיָךִמְזְּבחֹוֶתיָך

גם צפור מצאה בית , ל"וז', אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה'ריו עם הכתוב אח

 , והצפור היא כנסת ישראל,ומדרש אגדה בבניינו מדבר, רבנו קננו בו הצפריםובח

  מי שיגיע עוד לישב בביתך ועוד יהללוך בתוכו, אשרי)פסוק ה( . שמה,אשר שתה

רק על , סתםסתםסתםסתם' ' ' ' צפורצפורצפורצפור ' ' ' 'ל לא הביא שירת פסוק זה על שםל לא הביא שירת פסוק זה על שםל לא הביא שירת פסוק זה על שםל לא הביא שירת פסוק זה על שם""""ט זט זט זט ז""""המביהמביהמביהמבי    .ל"י ז"ל רש"עכ

 גם כותב ''''פי אליהופי אליהופי אליהופי אליהו'''''  ובפי.ששירתה כתובה להלן' ציה'שם צפור פרטית הנקראת 

וגם סיים ', צפור מה היא אומרת'והנה ראיתי בקצת נוסחאות 'בפתיחת פירושו כאן 

        .בפירושו שקיצר הואיל שאינה בכל הסידורים

ל בפרשת ל בפרשת ל בפרשת ל בפרשת """"ן זן זן זן ז""""בבבבהביאו מה שכתב הרמהביאו מה שכתב הרמהביאו מה שכתב הרמהביאו מה שכתב הרמ, ובפירוש פסוק זה ולאיזה צפור הכוונה

ולקח לִמטהר שתי צפרים חיות טהורות ) ד,ויקרא יד (סוקפל ה עטהרת המצורעטהרת המצורעטהרת המצורעטהרת המצורע

צפור  )ט,תהלים ח(ממה שאמר , ובעלי הפשט אומרים כי כל עוף יקרא צפור, ל"בזה

בן אדם אמור  )יז,יחזקאל לט(, כל צפור כל כנף )יד,בראשית ז(, שמים ודגי הים

והנכון והנכון והנכון והנכון  . על תורים ובני יונה- ואת הצפור לא בתר) י,בראשית טו(וכן , לצפור כל כנף

מלשון מלשון מלשון מלשון , , , , ששם צפור כלל לעופות הקטנים המשכימים בבקר לצפצף ולשוררששם צפור כלל לעופות הקטנים המשכימים בבקר לצפצף ולשוררששם צפור כלל לעופות הקטנים המשכימים בבקר לצפצף ולשוררששם צפור כלל לעופות הקטנים המשכימים בבקר לצפצף ולשורר, , , , בעיניבעיניבעיניבעיני

לם בעלי ו ומכל מקום כ,ישכים בבקר - ישוב ויצפור ) ג,שופטים ז(וכן , ארמית צפראארמית צפראארמית צפראארמית צפרא

 , נראה כך.גם צפור מצאה בית ודרור קן לה) ד,ם פדתהלי(וכן גם כן . פטפוט הם

אשר שם צפרים יקננו חסידה  )יז, קדתהלים (וכן. שאינו שם כולל העופות כולם

אבל , והנראה מדברי רבותינו שכל עופות טהורים נקראים צפורוהנראה מדברי רבותינו שכל עופות טהורים נקראים צפורוהנראה מדברי רבותינו שכל עופות טהורים נקראים צפורוהנראה מדברי רבותינו שכל עופות טהורים נקראים צפור .ברושים ביתה

  ....לללל""""ן זן זן זן ז""""ל הרמבל הרמבל הרמבל הרמב""""עכעכעכעכ ותו של מצורע בצפרי דרורומצ

זר  אלעביר) א,דף קפג(בפרשת תצוה '  הקלשון ספר הזהרלשון ספר הזהרלשון ספר הזהרלשון ספר הזהרוברם ראוי להביא כאן 

גם צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה את ) ד,תהלים פד (,פתח ואמר

ויין מדוריהון לבר ויין מדוריהון לבר ויין מדוריהון לבר ויין מדוריהון לבר ווווי שמיא דמנהון שי שמיא דמנהון שי שמיא דמנהון שי שמיא דמנהון שרֵרֵרֵֵרּפֹּפֹּפֹּפֹאלין ִצאלין ִצאלין ִצאלין ִצ, , , , גם צפור מצאה בית', מזבחותיך וגו

וי דיוריה בביתא דכל בר ו כגון דרור דאיהו עופא דש,,,,יין מדוריהון בביתאיין מדוריהון בביתאיין מדוריהון בביתאיין מדוריהון בביתאווווומנהון שוומנהון שוומנהון שוומנהון שו
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 כמה דאת אמר ,תמאי דרור חירו, לא קראן ליה דרורבגין דֻכ, אמאי, נש ולא דחיל

  ....הזהרהזהרהזהרהזהר' ' ' ' ש בסש בסש בסש בס""""עייעייעייעיי, ודא איהו צפור דרור, תוקראתם דרור ותרגומו חירו) י,ויקרא כה(

    ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּךֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּךֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּךֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּךה ה ה ה ְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹם ם ם ם ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדְֹלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדְֹלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדְֹלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹ: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמית אֹוית אֹוית אֹוית אֹונִנִנִִנִסנּוִסנּוִסנּוִסנּו
נונית הסי', ית אומרת למען יזמרך וגוסינונ    , כתבלללל""""ט זט זט זט ז""""המביהמביהמביהמביהרב , , , , ))))יגיגיגיג,,,,תהלים לתהלים לתהלים לתהלים ל((((

למען 'ואומר . העגורויש לה צפצוף כמו ,  הוא סינוניתתרגום עגור, היא מין עגור

כי כמו שאין ', וגו' הפכת מספדי למחול לי'חוזר לפסוק של מעלה ' יזמרך כבוד

כן הזמרה והשירה לאל יתברך אינה שורה מתוך , הנבואה שורה אלא מתוך שמחה

כי כשיוצא הנפש הגוף , שהיא הנפש שהיא כבוד הגוף' למען יזמרך'כן אמר ול. מספד

ולא אשכח ממה שהפכת , ולא ידום הנפש מלזמר, נשאר כנבלה ַוָיֻרם תולעים ויבאש

        ....לללל""""ט זט זט זט ז""""ל המביל המביל המביל המבי""""עכעכעכעככי לעולם אתן תודות לך על שגמלת לי טובה , מספדי למחול לי

נית כשר לטהר בו את  סנו, ל"כתב וז' ' ' ' זמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץ ' ' ' 'ל"ץ ז"ובפירוש הריעב

ומצורע מביא עוף פטיט שיכפר על מעשה , )ב,דף סב(חולין ' כדאיתא במס, המצורע

מאי תקנתיה יעסוק בתורה ) ב,דף טו(ואמרו שם במסכת ערכין , )ב,ערכין טז(פטיט 

מדברי ' למען יזמרך כבוד ולא ידום'] הסינונית[והיינו דקאמר , שהיא מרפא לשון

אומרת לו ,  בצפור זושאחר טהרתו, ''''כנף רנניםכנף רנניםכנף רנניםכנף רננים''''' פירש בפיה  וכעין ז....לללל""""עכעכעכעכתורה 

האחד , ואז נרויח שנינו' שמור פיך שלא לדבר רכילות רק דיבור לה, שמע לעצתי

.  שלא תלקה בצרעת ולא תצטרך להיות בדד ישב וידום כדין מצורע-' ולא ידום'

  .ש"עייבורך שלא תצטרך לקחת אותי ולהמיתני בע', אלהי לעולם אודך' ה, 'ושנית

בספר     ,,,,))))בבבב,,,,קכאקכאקכאקכאתהלים תהלים תהלים תהלים ((((ֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ עֹעֹעֹעֹ    הְיהָוֹ    ֶעְזִרי ֵמִעםֶעְזִרי ֵמִעםֶעְזִרי ֵמִעםֶעְזִרי ֵמִעם: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמית אֹוית אֹוית אֹוית אֹוסִסִסִִסטָטָטָָט

מתרגם מתרגם מתרגם מתרגם , , , , וירד העיטוירד העיטוירד העיטוירד העיט) יא,בראשית טו(פ " שבתרגום ירושלמי עהציין' טס' 'הערוך ע

וירד 'וכמשמעות ,  ואפשר לפרש שמכיון שמרבה הוא ָלעּוף בשמים,,,,וכד נחית טייסאוכד נחית טייסאוכד נחית טייסאוכד נחית טייסא

שהכוונה כאן שהכוונה כאן שהכוונה כאן שהכוונה כאן ) והנמשכים אחריו' זמרת הארץ'ל ב"ץ ז"הריעב(ים וגם המפרש', העיט

כתבו שהיא מרבה לעוף והיא ,  שאינה מקבלת מרות בני אדם עליהלצפור דרורלצפור דרורלצפור דרורלצפור דרור

עושה שמים עושה שמים עושה שמים עושה שמים ' ' ' ' לשני הפירושים צריכה צפור זו לפרנסתה לעזר מאת הלשני הפירושים צריכה צפור זו לפרנסתה לעזר מאת הלשני הפירושים צריכה צפור זו לפרנסתה לעזר מאת הלשני הפירושים צריכה צפור זו לפרנסתה לעזר מאת ה, חלושת רגליים

עושה שמים ' עזרי מִעם ה'טסית אומרת , ל" זםםםם""""הרב מלביהרב מלביהרב מלביהרב מלביוכך הוא לשון . וארץוארץוארץוארץ

עושה שמים ' עזרי מעם ה'לפיכך היא אומרת , הטסית מרחפת מאֹד גבוה', וארץ

שאת הנהגת הטבע , רוצה לומר עוֶשה הטבע ומה שהוא למעלה מן הטבע', וארץ

  .ש"הוא מייחס לעושה הארץ ומנהיגה על פי שמים שהיא המערכת עיי

ציה , , , , ))))יאיאיאיא,,,,תהלים צזתהלים צזתהלים צזתהלים צז ( ( ( (ֵלב ִׂשְמָחהֵלב ִׂשְמָחהֵלב ִׂשְמָחהֵלב ִׂשְמָחה    יייי ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵר ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵר ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵר ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵראֹוראֹוראֹוראֹור: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמה אֹוה אֹוה אֹוה אֹוּיָּיָּיָָּיצִצִצִִצ

הנזכרת לעיל בפרק ראשון ' ציה'אפשר לגרסה בנוסף ל,  והכוונה לעוף- הנזכרת כאן 

 והרב . ושם הכוונה כמובן לארץ ציה שאינה מקום ישוב,אחר שירת המדבר וערבה

ל בדברינו בשירת "וכנ', וגו' גם צפור'מה היא אומרת ' צפור'שלא גרס     לללל""""ט זט זט זט ז""""המביהמביהמביהמבי

גם צפור  )ד,תהלים פד(וששירתה היא הפסוק , רק בין העופות' ציה'וסידר  ',ורצפ'
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, צבאות מלכי ואלהי' מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה אפרֹחיה את מזבחותיך ה

היא משתדלת ומוצאה בית ,  הציפור שאין לה בעלים שישכינו אותה,לללל""""כתב בזהכתב בזהכתב בזהכתב בזה

והוסיף . (ואפרוחים ביצים שיודעת שיהיו לה, ועושה בציורה דרור קן לה, לשכון

שאף על פי שיש לו בית לדור , האיש הנלבב    וכל שכן, )ל" דרך מוסר בזהללמוד ממנה

כמו , לו' ידידות'והיא תהיה , ו בית מיוחד להתפלל בובצריך להשתדל להיות , בו

לבי ובשרי ירננו ) 'ובפסוק ג(', מה ידידות משכנותיך וגו) 'בפסוק ב(שאמר למעלה 

        ....טטטט""""ל המביל המביל המביל המבי""""עכעכעכעכצבאות '  המזבחותיך] את) [אל(, והיכן ירננ,  ועל זה אמר.אל אל חי

ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַנֲחמּו : : : : ררררמֵמֵמֵֵמאֹואֹואֹואֹו] ] ] ] ''''דַאְיִציִפידַאְיִציִפידַאְיִציִפידַאְיִציִפי''''ל ל ל ל """"ובביאורי הבאתי שצובביאורי הבאתי שצובביאורי הבאתי שצובביאורי הבאתי שצ' ' ' ' ייייכִכִכִִכנְנְנְְנאֹואֹואֹואֹו''''א א א א """"נונונונו[[[[י י י י יִפיִפיִפיִפצִצִצִִצרְרְרְְר
    ,ל" כתב וז''''זמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץ''''' ל בפי"ץ ז"הנה הריעב, , , , ))))אאאא,,,,ישעיה מישעיה מישעיה מישעיה מ ( ( ( (אַמר ֱאלֵֹהיֶכםאַמר ֱאלֵֹהיֶכםאַמר ֱאלֵֹהיֶכםאַמר ֱאלֵֹהיֶכםַעִּמי יַֹעִּמי יַֹעִּמי יַֹעִּמי יֹ
כי חזרתי על כל המקראות , שני אלה נפלאו ממני, 'אונכי'ונוסח אחר , רציפי

ולא מצאתי מה ענין שמות דברים הללו , והמדרשים ומה שיש בידינו מכתבי הקודש

ובאמת הדברים פשוטים מאֹד אחר העיון בדברי ובאמת הדברים פשוטים מאֹד אחר העיון בדברי ובאמת הדברים פשוטים מאֹד אחר העיון בדברי ובאמת הדברים פשוטים מאֹד אחר העיון בדברי . ל" זץץץץ""""הריעבהריעבהריעבהריעבל " עכעל פי פשטם

 -ב ,דף פ(שבת '  דבמס).).).).צצלאצצלאצצלאצצלא' ' ' ' עעעע((((ל ובדברי תלמידו בספר הערוך ל ובדברי תלמידו בספר הערוך ל ובדברי תלמידו בספר הערוך ל ובדברי תלמידו בספר הערוך """"רבנו חננאל זרבנו חננאל זרבנו חננאל זרבנו חננאל ז

 מי שמיע לך ביצה קלה ,אמר ליה מר בריה דרבינא לבריה, איתא) א,בווילנא בדף פא

 מאי טעמא משום ,]ושאל אותו על זה. [ אמר ליה ביעתא דצילצלא,מאי היא

רבנו רבנו רבנו רבנו אולם בפירוש . עוף קטן, י דצילצלתא"ופירש רש.  אימא דציפרתא,דזוטרא

ובלשון חכמים , וריםעוף ממין הת, צוצלא, ל" שם כתב וזחננאל במסכת שבתחננאל במסכת שבתחננאל במסכת שבתחננאל במסכת שבת

ח שבלשון "ומה שכתב הר. ל רבנו חננאלל רבנו חננאלל רבנו חננאלל רבנו חננאל""""עכעכעכעכ' אל פאכתי'וקורין אותה , ריציפי

הערוך שהבאנו ' וככתוב אצל תלמידו בס' ייציפיד' ל"וכנראה שצ[חכמים ריציפי 

הכוונה , ]דיציפי - וכך נדפס לנכון ברבנו חננאל שנדפס ספר לחוד מכתב יד , להלן

 תסיל פסול משום , יהודהביאמר רחבה אמר ר) א,ף סבד( חולין 'למה דאיתא במס

 ותורין של רחבה כשרין משום תורין ופסולין דאציפידאציפידאציפידאציפי ,תורין וכשר משום בני יונה

  ). מין תורין',דאציפי'י "רש' ופי(. משום בני יונה

, צצלא, ל"וז) צצלא' ע(הערוך ' כתב תלמידו בס, ל"ועל פי דברי רבנו חננאל ז

השתא כביעתא דצוצלא לא ) א,דף ק(סנהדרין ' וכן במס) ב, עהדף(בבא בתרא ' במס

כביעתא דצוצלתא מאי טעמא משום ) שבת' דמס' ומוסיף להביא את הגמ(, משכחינן

' דייציפי'והוא ' ביצה של עוף] כביעתא דצוצלתא[' פי. אימא דצפירתא, דזוטרא

' יא שם רק את הגמוהב, דייציפי' וכך הוא בערוך ע. הערוךהערוךהערוךהערוך' ' ' ' ל סל סל סל ס""""עכעכעכעכוממין תורים הוא 

  .ומעתה הדברים בפרק שירה פשוטים וברורים. חולין' דמס

קול 'ואפשר לומר ששירתו היא מעין שירת , והנה עוף זה הוא ממין התורים

, שהיה נשמע בארצנו לעת הגאולה הראשונה בצאת ישראל ממצרים' התור

, דברינו ומובן עם .אמן, 'נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם'וגם עתה משמיע הוא 

  .ועתה נחמו נחמו עמי', די ציפית'וברמז וברמז וברמז וברמז . למה נתייחדה לו שירה לחוד מהיונה
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מב

ם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה ִּכי ם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה ִּכי ם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה ִּכי ם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה ִּכי ֵלב ְירּוָׁשַלִֵלב ְירּוָׁשַלִֵלב ְירּוָׁשַלִֵלב ְירּוָׁשַלִ    ַּדְּברּו ַעלַּדְּברּו ַעלַּדְּברּו ַעלַּדְּברּו ַעל: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמה אֹוה אֹוה אֹוה אֹויָדיָדיָדיָדסִסִסִִסחֲחֲחֲֲח
ץ "הריעב, , , , ))))בבבב,,,,ממממישעיה ישעיה ישעיה ישעיה ((((אֶתיָה אֶתיָה אֶתיָה אֶתיָה ַחּטַֹחּטַֹחּטַֹחּטֹ    ִּכְפַלִים ְּבָכלִּכְפַלִים ְּבָכלִּכְפַלִים ְּבָכלִּכְפַלִים ְּבָכל    ההההִנְרָצה ֲעֹוָנּה ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ְיהָוִֹנְרָצה ֲעֹוָנּה ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ְיהָוִֹנְרָצה ֲעֹוָנּה ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ְיהָוִֹנְרָצה ֲעֹוָנּה ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ְיהָוֹ

זו דיה ) א,דף סג( חסידה איתא במסכת חולין ,ל" כתב בזה''''זמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץ''''' ל בפי"ז

גם חסידה בשמים ידעה ) ז,ירמיה ח(וכתוב . שעושה חסד עם חברותיה, לבנה

וכנראה רצונו לרמוז , יה"מים ותיבת מועד"ץ תיבת בש"וציין הריעב[מועדיה 

דברו 'ועל כן אומרת , ]ה הגיע-מועד ישמרגשת היא את הנגזר לטוב בשמים שהנה 

        . ץץץץ""""ל הריעבל הריעבל הריעבל הריעב""""עכעכעכעככי בא עת לחננה כי בא מועד ', על לב ירושלים

ציון במשפט תפדה ) כז,ישעיה א(והוסיפו הרבה מפרשים על זאת את הנאמר 

ואין ) ז"רמ' יורה דעה סי(ל בתחילת הלכות צדקה " זואת לשון הטורואת לשון הטורואת לשון הטורואת לשון הטור, ושביה בצדקה

בצדקה ) יד,ישעיה נד(שנאמר ,  עומדת אלא בצדקהכסא ישראל מתכונן ודת האמת

, ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה'שנאמר , ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה. תכונני

כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי , שמרו משפט ועשו צדקה) א,ישעיה נו(ואומר 

י "רתניא ) א,בבא בתרא דף י('  וסיום דבריו הם על פי הגמ....לללל""""ל הטור זל הטור זל הטור זל הטור ז""""עכעכעכעכלהגלות 

שמרו משפט ועשו ' כה אמר ה'שנאמר , גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, אומר

והוסיפו המפרשים שהיותה של . 'צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות

  .ואז באה גאולה, מורה על מחילת עוונות', חוורתא'וכך מתורגם שמה , חסידה לבנה

, , , , ))))מאמאמאמא,,,,איוב לחאיוב לחאיוב לחאיוב לח ( ( ( (ֵאל ְיַׁשֵּועּוֵאל ְיַׁשֵּועּוֵאל ְיַׁשֵּועּוֵאל ְיַׁשֵּועּו    י ְיָלָדיו ֶאלי ְיָלָדיו ֶאלי ְיָלָדיו ֶאלי ְיָלָדיו ֶאלֵרב ֵצידֹו ִּכֵרב ֵצידֹו ִּכֵרב ֵצידֹו ִּכֵרב ֵצידֹו ִּכִמי ָיִכין ָלעִֹמי ָיִכין ָלעִֹמי ָיִכין ָלעִֹמי ָיִכין ָלעֹ: : : : ררררמֵמֵמֵֵמב אֹוב אֹוב אֹוב אֹורֵרֵרֵֵרעֹועֹועֹועֹו
ל "ז יייי""""רשרשרשרש    ].].].].ֵרב ֲאֶׁשר ִיְקָראּוֵרב ֲאֶׁשר ִיְקָראּוֵרב ֲאֶׁשר ִיְקָראּוֵרב ֲאֶׁשר ִיְקָראּונֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבֵני עֹנֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבֵני עֹנֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבֵני עֹנֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבֵני עֹ    ))))טטטט,,,,תהלים קמזתהלים קמזתהלים קמזתהלים קמז((((ואומר ואומר ואומר ואומר [[[[

 , פירשו רבותינו שהוא אכזרי על בניו, אשר יקראולבני עורב, ל"בתהלים כתב וז

ל ל ל ל """"עכעכעכעכ כנסין לתוך פיהםה מרחם עליהם ומזמין להם יתושין מתוך צואתם ונ"והקב

הכלב , ל"דאיתא שם בזה) א"פרק כ (בפרקי דרבי אליעזרבפרקי דרבי אליעזרבפרקי דרבי אליעזרבפרקי דרבי אליעזראלו הם ל "דברי חזו    ....יייי""""רשרשרשרש

 ,מכל עוף השמיםו היה משמר נבלתו מכל חיית השדה ,שהיה משמר צאנו של הבל

 מה ודעיםיושבים ובוכים ומתאבלים עליו ולא היו י] היא חוה[והיה אדם ועזרו 

ד לאדם זה מה ת רעהו אמר אלמ עורב אחד שֵמ.קבורהב שלא היו נהוגין ,לעשות

 אמר אדם כעורב . מה עשה נטל רעהו וחפר בארץ וטמנו לעיניהם וקברו,לעשות

ה לעורבים "בקלם הי וש, ונטל את נבלתו של הבל וחפר בארץ וטמנה,הזה אני עושה

הם ורואין ינשהן מולידין את בכ , ומה שכר טוב נתן להם.שכר טוב בעולם הזה

ה מזמין להם "בק וה,סבורים שהם בני נחשש ,ותם לבנים ובורחין מלפניהםא

הם  אלא , ולא עוד.'מי יכין לעורב צידו' אמר שנ,יתושים ונותן להם מזונם ואוכלין

 אמר שנ,ה שומע לקולן ושולח מטר על פני הארץ"בק וה,קוראין ליתן מטר על הארץ

 ובמדרשים ....פרקי דרבי אליעזרפרקי דרבי אליעזרפרקי דרבי אליעזרפרקי דרבי אליעזרל ל ל ל """"עכעכעכעכ' נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו'

מבואר שיש גם מעלה גדולה לאפרוחים בני העורב עם מה שאוכלים הם את 
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מג

 מוציא מצואה שלהן ,ה עושה"מה הקב, דאיתא שם בזה הלשון, התולעים האלו

ורוצה המדרש לומר שאחר שגופם , ל" עכואוכלין ומשחיריןואוכלין ומשחיריןואוכלין ומשחיריןואוכלין ומשחיריןיתושין ופורחין עליהן 

        .תיהם ברצון ובאהבהממילא מקבלים אותם אבו, השחיר

וכדאיתא , והכוונה בשיר זה גם ללמוד לטובה ממדת האכזריות הזו של העורב

שיר  (רות כעורבו שח]ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים) [א,דף כב(במסכת עירובין 

שמשכים ומעריב עליהן לבית  במי, ]את דברי תורה[ במי אתה מוצאן ,)יא,השירים ה

 רבא אמר במי שמשים עצמו .פניו עליהן כעורב רבה אמר במי שמשחיר ,המדרש

 , כי הא דרב אדא בר מתנא הוה קאזיל לבי רב,אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב

  . אמר לה מי שלימו קורמי באגמא,אמרה ליה דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להו

ֵאיֶהם ֵאיֶהם ֵאיֶהם ֵאיֶהם רֹרֹרֹרֹ    ַעִּמים ָּכלַעִּמים ָּכלַעִּמים ָּכלַעִּמים ָּכלְונֹוַדע ַּבּגֹוִים ַזְרָעם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְּבתֹוְך ָהְונֹוַדע ַּבּגֹוִים ַזְרָעם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְּבתֹוְך ָהְונֹוַדע ַּבּגֹוִים ַזְרָעם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְּבתֹוְך ָהְונֹוַדע ַּבּגֹוִים ַזְרָעם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְּבתֹוְך ָה: : : : ררררמֵמֵמֵֵמיר אֹויר אֹויר אֹויר אֹוזִזִזִִזרְרְרְְרזַזַזַַז
זמרת זמרת זמרת זמרת ''''' ל בפי"ץ ז"כתב הריעב, , , , ))))טטטט,,,,ישעיה סאישעיה סאישעיה סאישעיה סא((((ה ה ה ה ְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֵֹהם ֶזַרע ֵּבַרְך ֵהם ֶזַרע ֵּבַרְך ֵהם ֶזַרע ֵּבַרְך ֵהם ֶזַרע ֵּבַרְך     ַיִּכירּום ִּכיַיִּכירּום ִּכיַיִּכירּום ִּכיַיִּכירּום ִּכי

 לא הלך הזרזיר )א, ובחולין דף סהב,בבא קמא דף צב(בגמרא אמרו , ל" בזה''''הארץהארץהארץהארץ

כל עוף למינו ) אמספר בן סירק שם "בב(והביאו , אצל העורב אלא מפני שהוא מינו

שאף על פי ששכנו בין הגויים , והזרזיר מעיד על ישראל.  ובן אדם לדומה לוישכון

 שנודערק מצויינים הם תמיד בגלותם באופן , לא נתערבו עמהם ובגויים לא יתחשב

        ....''''זמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץ''''ש עוד בש עוד בש עוד בש עוד ב""""עייעייעייעיי    ' כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה,בגויים זרעם

    ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיוִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיוִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיוִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיוה ה ה ה ַלְיהָוַֹלְיהָוַֹלְיהָוַֹלְיהָוֹהֹודּו הֹודּו הֹודּו הֹודּו : : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמת אֹות אֹות אֹות אֹוָּבִיָּבִיָּבִיָּבִיּבַּבַּבַַּבז ֶׁשז ֶׁשז ֶׁשז ֶׁשַאָּוַאָּוַאָּוַאָּו
' ל בפי"ץ ז"הריעב, , , , ))))בבבב ---- אאאא, , , , קהקהקהקהתהלים תהלים תהלים תהלים ((((ָתיו ָתיו ָתיו ָתיו ֹוֹוֹוֹוִנְפְלאִנְפְלאִנְפְלאִנְפְלא    לֹו ִׂשיחּו ְּבָכללֹו ִׂשיחּו ְּבָכללֹו ִׂשיחּו ְּבָכללֹו ִׂשיחּו ְּבָכל ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּוִׁשירּו לֹו ַזְּמרּוִׁשירּו לֹו ַזְּמרּוִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו

כמו שאמרו ,  אווז הוא המשורר ומרנן שבעופות הטהורין,ל" כתב בזה''''זמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץ''''

) כ,משלי א(שנאמר , ום יצפה לחכמההרואה אווז בחל) א,ברכות דף נז(ל "חכמינו ז

) א,סוטה דף מח' מס(ומהאי טעמא אמרו בפרק עגלה ערופה . חכמות בחוץ תרונה

א "מהמהרש[כמו שכתב בחידושי אגדות , קם מאה אווזי בזוזא, רב הונא בטיל זמרה

כי האווז הוא ', שכתב שיש לכוון זה עם מה שאמרו הרואה אווז בחלום וכו, ל"ז

ולזה המבטל זמר האיסור זוכה לרינון החכמה ומביא ברכה , ת טהוריםהקולני בעופו

        ]. ל"א ז"ל המהרש"עכ,  חכם אחר-ובהיפך כשזלזל ביה , במין האווז הרומז על זה

כי כל ,  להודיע כי לא לחנם אמרו הרואה אווז יצפה לחכמהץץץץ""""והוסיף הריעבוהוסיף הריעבוהוסיף הריעבוהוסיף הריעב

שמדתו , שמושמספרו כ, אבל באמת אוז זה דוד בעצמו, דבריהם בחכמה נפלאה

והוא שתיקן את זה המזמור ונתנו בראש . לפיכך בודאי יצפה לחכמה, חכמה תתאה

דברי ' ככתוב בס, כשהביא את ארון האלהים אל מקומו אשר הכין לו', להודות לה

הוא המשורר הגדול החסיד נעים , הנזכר כאן' אוז שבבית'זהו , )ח,טז' א(הימים 

  ....לללל""""ץ זץ זץ זץ ז""""ל הריעבל הריעבל הריעבל הריעב""""עכעכעכעכמזמור זה ששם נאמר ', זמירות ישראל שבבית ה
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מגילה ' דהנה במס. ואבאר כוונתו כך,  אטה אוזני לדברי חכמת האווזהקטןהקטןהקטןהקטןואני 

ל בר אווזא דאמרי אינשי שפיל ואזי, אמרו) ב,דף צב(בבא קמא ' ובמס) ב,דף יד(

 עיניו מצפות למעלה למרחוק ,ועיניה מטייפי ,ל"י וז"ופירש רש, ועיניה מטייפי

 הנה מבואר שגדול. י"ל רש" עכנטוף עיניך) א,דף ס(ירו בכתובות  וחב,למזונותיו

ולכאורה לענין זה אווזא ובר אווזא שנזכרת [, ומשובח הוא האווז בראייה והבנתה

 ומעתה ].וידוע שאווזים שלא כלואים בבית שרים הרבה יותר, שירתו להלן חד הוא

 שעושה לנו בכל ,ה"הקבראוי לראות ולהבין את עלילותיו ונפלאותיו של לאווז לו 

וכדאיתא ענין זה . בית ובית ובכל דרך ודרך מבלי שנדע ונרגיש את טובו יתברך

 רבי פנחס הוה אזיל למחמי, ל"בזה) ב,דף ר(בפרשת בלק '  הקבספר הזהרבספר הזהרבספר הזהרבספר הזהרבמפורש 

שהלך לבקר את בתו אשת רבי שמעון כי ' פי [שמעון דהות במרעא' ברתיה אנתו דר

עד דהוה אזיל ,  עמיה חברייא והוא הוה רכיב בחמריה והוו אזלי,]היתה בחולי

 אמרו ליה , אמר לון בחקל דא אתער קלא מיומין דעלמא,בארחא פגע בתרין ערבאי

 דהא יומא חד הוו אינון לסטין .מיומין דילן אנן ידעין, מיומין דעלמא לית אנן ידעין

ואשתמע , פחא לון ופגעו באינון יודאי ואתו לק,מקפחי ארחין דגוברין בההוא חקלא

ואתא שלהובא דאשא בההוא קלא , מרחיק בהאי חקל קל דחמרא דא דנהק תרי זמני

 , ערבאי ערבאיהולמר  א.ואוקיד לון ואשתזיבו אינון יודאי) א בההוא חקלא"נ(

במלה דא דקא אמרתון לי תשתזבון יומא דא מלסטין אחרנין דקא מחכן לכו 

 רחשא דניסא דא עבדת בגיני ,מא מאריה דעל,אמרו פנחס בי בכה ר.בארחא

לעושה נפלאות גדולות ) ד,תהלים קלו(פתח ואמר , ואשתזבון אינון יודאי ולא ידענא

כמה טיבו עביד קודשא בריך הוא עם בני נשא וכמה נסין , לבדו כי לעולם חסדו

] נחש[א ָיְו קם בצפרא וִחשנר  ב. ולא ידע אלא איהו בלחודוי,ארחיש לון בכל יומא

חוץ ' פי[ ולא ידע ביה בר ,י רגליה על רישיה וקטיל ליהִו ַׁששנר טלא ליה ובאתי לק

 אזיל שנר  ב.לבדולבדולבדולבדו הוי לעושה נפלאות גדולות ,קודשא בריך הוא בלחודוי] מן

 אתא אחרא ואתייהב כופרא תחותיה והוא , ולסטין מחכאן ליה למקטליה,בארחא

 בר איהו ,א דארחיש ליה לא ידע טיבו דעבד ליה קודשא בריך הוא ונס,אשתזיב

ואחרא לא , לבדו עביד וידעלבדו עביד וידעלבדו עביד וידעלבדו עביד וידע, 'לעושה נפלאות גדולות לבדו' הוי ,בלחודוי] ה"הקב[

  ....ל דברי הזהר הנוראיםל דברי הזהר הנוראיםל דברי הזהר הנוראיםל דברי הזהר הנוראים""""עכעכעכעכ ידע

קראו בשמו ' הודו לה'ואכן לאווז שבבית יאה ונאה לומר בשירתו פסוקים אלו 

  .ה אחריו אמןונענ, 'שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו, הודיעו בעמים עלילותיו

ה ה ה ה רָרָרָָרֹוֹוֹוֹוּתּתּתּתים ַּבים ַּבים ַּבים ַּבקִקִקִִקסְסְסְְסל עֹול עֹול עֹול עֹואֵאֵאֵֵארָרָרָָרׁשְׁשְׁשְְׁשת ִית ִית ִית ִיה ֶאה ֶאה ֶאה ֶאָאָאָאָארֹורֹורֹורֹוׁשֶׁשֶׁשֶֶׁשּכְּכְּכְְּכ, , , , ררררּבָּבָּבָָּבדְדְדְְדּמִּמִּמִִּמת ַּבת ַּבת ַּבת ַּבטֶטֶטֶֶטטֶטֶטֶֶטֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשּמְּמְּמְְּמר ַהר ַהר ַהר ַהּבָּבָּבָָּבַאָּוז ַהַאָּוז ַהַאָּוז ַהַאָּוז ַה
ֵהינּו ֵהינּו ֵהינּו ֵהינּו רּו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה ֵלאלֹרּו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה ֵלאלֹרּו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה ֵלאלֹרּו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה ֵלאלַֹיְּׁשַיְּׁשַיְּׁשַיְּׁש    הְיהָוֹ    קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְךקֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְךקֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְךקֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְך: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמאֹואֹואֹואֹו

 שהאווז הוא בעל הזמרה ,הנה כבר נתבאר לעיל בשירת האווז שבבית    ,,,,))))גגגג,,,,ישעיה מישעיה מישעיה מישעיה מ((((

וידוע שיותר  .ל ראיית עיניו להבין עומק דבריםוגם שהוא בע, שבעופות הטהורים

ואם כן ודאי שהוא היותר , מזמרים האווזים שבמדבר ובאגם ואינם בשבי בבתים

וכבר ידוע שלימוד התורה היה . מבין לשמוע קול ישראל כשעוסקים בתורהרואה ו
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והן בלימוד , הן תורה שבכתב בטעמי המקרא,  זמרהמקדם באמירת הדברים בדרך

המשנה שהיה בדרך של זמרת התיבות בניגון שעל ידו ידעו בדיוק את התיבות של 

שהיו רגילין ) ה השונה בלא זמרה"א ד,מגילה דף לב(' וכמו שכתבו התוס. המשנה

יותר ועל ידי כך היו נזכרים , לפי שהיו שונים אותן על פה, לשנות המשניות בזמרה

כתב שעל כן היו כתבי יד של משניות שהיה ) שבועות' במס(ה "ובספר של. ל"עכ

. שכולם למדום באותו הניגון של טעמי המשנה הזו והזו, עליהם כעין טעמי מקרא

מבאר שעל כן בחסורי מחסרי במתניתין לא ) א"ד ה"ערכין פ(תפארת ישראל ' ובפי

  .תבלבל השיר המיוחד של משנה הזוכדי שלא י, שינו לשון המשנה להוסיף החסרון

ומעתה נפרש את שירת האווז המשוטטת במדבר ורואה את ישראל עוסקים שם 

ויקרא (ל "שמבקש הוא רחמים עליהם שיתקיים בהם מה שהודיענו חכמינו ז, בתורה

מאי , אלא בשביל זכות משניות, שאין כל הגלויות הללו מתכנסות, )ג,פרשה זרבה 

ועל כן . הכוונה למשניות' יתנו'ש,  כי יתנו בגוים עתה אקבצםגם) י,הושע ח(טעמא 

  . 'ישרו בערבה מסילה לאלהינו'  קורא במדבר פנו דרך הקול'דברי האווז הם 

 ''''ככר לאדןככר לאדןככר לאדןככר לאדן''''' ל בס"א ז"ושוב ראיתי שביסוד הדברים זכיתי לכוון לדברי רבנו החיד

' קול קורא' אומר אווז הבר כשרואה את ישראל עוסקים בתורה, ל בתחילת דבריו"וז

גם 'פ "ל עה"וכמו שאמרו רז, אפשר לפי שגאולה אחרונה זו היא בזכות התורה', וגו

  . ז"תע' הכל ישבחוך עמ' מובא בס, ש בככר לאדן"עיי' כי יתנו בגוים עתה אקבצם

בימי כי כך היה נהוג , הדבר פשוט, מקום ִמדבר דווקאמקום ִמדבר דווקאמקום ִמדבר דווקאמקום ִמדבר דווקאומה שנזכר בעסק התורה 

שמקום בית המדרש של ישיבת הרב ותלמידיו , מוראיםל התנאים והא"רבותינו ז

כפי שנמצא בגמרא הרבה , בשדה'  פי בדברא-היה במדברא ואף מקום בית הכנסת 

 שנים שנכנסו ,תניא אבא בנימין אומר) ב"סוף ע' דף ה(ברכות ' ראה במס. פעמים

 טורפין לו תפלתו ,להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא

ל דזה היה להם בבתי כנסיות שלהם " שם שפירש רבנו תם ז''''וכתבו התוסוכתבו התוסוכתבו התוסוכתבו התוס',  וכוניובפ

  .'ל התוס"ולכך בלילה יש להמתין עכ, שהיו בשדה

מה דאיתא בבראשית ) 'עץ יוסף' 'כ בפי"ושוב ראיתי שכ(לי ועם הקדמה זו מובן 

זה בית זה בית זה בית זה בית ) ) ) ) גגגג----בבבב, , , , בראשית כטבראשית כטבראשית כטבראשית כט((((והנה באר בשדה והנה באר בשדה והנה באר בשדה והנה באר בשדה וירא , )ח,פרשה ע(ויצא ' רבה בפר

שמשם  ' וגו'כי מן הבאר' , אלו שלשה קרואים'והנה שם שלשה עדרי צאן, 'הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת

 זה 'ונאספו שמה כל העדרים' , זה יצר הרע'והאבן גדולה' ,היו שומעים את התורה

'  וגו'והשיבו את האבן' , שמשם היו שומעין את התורה'וגללו את האבן' ,הצבור

הבאתי כל לשון  (....ל המדרשל המדרשל המדרשל המדרש""""עכעכעכעכ שכיון שהם יוצאים להם יצר הרע חוזר למקומו

ל נהג לומר שמצוה לפרסם "ז' בית ישראל'לאשר מפורסם שמרן ה, המדרש וסיומו

 נמצא מסופר הרבה פעמים מה ובספר הזהר הקדושובספר הזהר הקדושובספר הזהר הקדושובספר הזהר הקדוש). לשון הסיום במדרש זה

  . למקוםשעסקו בתורה בעת הליכתם ממקום
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ָארּור ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ָארּור ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ָארּור ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ָארּור ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר : : : : ]]]]ררררּבָּבָּבָָּב ַה ַה ַה ַהזזזזַאָּוַאָּוַאָּוַאָּו[[[[ת ת ת ת רֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמר אֹור אֹור אֹור אֹוּבָּבָּבָָּבדְדְדְְדּמִּמִּמִִּמ ַּב ַּב ַּב ַּביָהיָהיָהיָהתֶתֶתֶֶתנֹונֹונֹונֹוזֹוזֹוזֹוזֹות ְמת ְמת ְמת ְמיאּויאּויאּויאּוצִצִצִִצל ְמל ְמל ְמל ְמעַעַעַַעוְוְוְְו 
ִמְבַטחֹו ִמְבַטחֹו ִמְבַטחֹו ִמְבַטחֹו ה ה ה ה  ְיהָוֹ ְיהָוֹ ְיהָוֹ ְיהָוֹ ְוָהָיה ְוָהָיה ְוָהָיה ְוָהָיהההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוָֹּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּב    ,,,,))))הההה,,,,ירמיה יזירמיה יזירמיה יזירמיה יז((((ִיְבַטח ָּבָאָדם ִיְבַטח ָּבָאָדם ִיְבַטח ָּבָאָדם ִיְבַטח ָּבָאָדם 

וברוך , יתברך' הוא מאת הזה שמרגיש האווז שמציאות המזונות , , , , ))))''''שם פסוק זשם פסוק זשם פסוק זשם פסוק ז((((

ר לבאר עם מה אפש, יותר משאר הנמצאים במדבריותר משאר הנמצאים במדבריותר משאר הנמצאים במדבריותר משאר הנמצאים במדבר', וגו' הגבר אשר יבטח בה

סוטה ' במס 'ל לבאר את הגמ"א ז"המהרשמה שכתב ', אווז הבית'לעיל בשהבאנו 

ל שיש " זאאאא""""וכתב המהרשוכתב המהרשוכתב המהרשוכתב המהרש, קם מאה אווזי בזוזא, רב הונא בטיל זמרה) א,דף מח(

שנאמר , הרואה אווז בחלום יצפה לחכמה) א,ברכות נז(לכוון זה עם מה שאמרו 

ולזה , וז הוא הקולני בעופות טהוריםכי האו. חכמות בחוץ תרונה) כ,משלי א(

, המבטל זמר אסור זוכה לרינון החכמה ומביא ברכה במין האווז הרומז על זה

        ....לללל""""עכעכעכעכובהיפך כשזלזל בו 

ַעד ִּכי ְּבָיּה ְיהָוה צּור ַעד ִּכי ְּבָיּה ְיהָוה צּור ַעד ִּכי ְּבָיּה ְיהָוה צּור ַעד ִּכי ְּבָיּה ְיהָוה צּור     ִּבְטחּו ַביהָוה ֲעֵדיִּבְטחּו ַביהָוה ֲעֵדיִּבְטחּו ַביהָוה ֲעֵדיִּבְטחּו ַביהָוה ֲעֵדי: : : : ]]]]ַצפי אֹוֵמרַצפי אֹוֵמרַצפי אֹוֵמרַצפי אֹוֵמר [ [ [ [יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמת אֹות אֹות אֹות אֹויֹויֹויֹויֹוגְגְגְְגְּפֻרְּפֻרְּפֻרְּפֻר
תרנגולין קטנים שבלשון ישמעאל כתב שהם  הערוך  הערוך  הערוך  הערוך 'בס ,,,,))))דדדד,,,,ישעיה כוישעיה כוישעיה כוישעיה כו ( ( ( (עֹוָלִמיםעֹוָלִמיםעֹוָלִמיםעֹוָלִמים

ש "ים צפרים קטנים עיימפרשושיש ', פרגיתא'ולאחד מהם ' פאריג'קוראים להם 

וברור שכוונתו בפירוש הראשון לסוג תרנגולים שמראיהם קטנים גם , בערוך

ופירשו מפרשי . וששמם אינו בלשון הקודש רק הוא נלקח מלשון ישמעאל, בגדלותם

דלאשר קטנים הם בגופן ואין יכולים , הערוך' פי דברי הספרק שירה את פסוקם על 

  . שיזמין מזונם' בוטחים הם בה, לטרוף בעצמם את מאכלם

אומר את שירה שנדפס בהרבה סדורים ובכתב יד בפרק     ,,,,]]]]''''ַצִפי אֹוֵמר ּבְטחּו וגוַצִפי אֹוֵמר ּבְטחּו וגוַצִפי אֹוֵמר ּבְטחּו וגוַצִפי אֹוֵמר ּבְטחּו וגו[[[[

עבודת 'בסידור ו', צפי'העוף ' צור עולמים' עדי עד כי ביה ה' בטחו בה'הפסוק הזה 

        .ואצפה לראות) א,חבקוק ב(מלשון , פירש שהוא עוף האורב למצוא טרפו' ראליש

    ''''תהלתהלתהלתהל((((    ִפיָךִפיָךִפיָךִפיָך    ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵריָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵריָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵריָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי    ַמְלֵכיַמְלֵכיַמְלֵכיַמְלֵכי     ָּכל ָּכל ָּכל ָּכלההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹ    יֹודּוָךיֹודּוָךיֹודּוָךיֹודּוָך: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמית אֹוית אֹוית אֹוית אֹועִעִעִִערְרְרְְרּפַּפַּפַַּפ----יתיתיתיתגִגִגִִגרּורּורּורּופְפְפְְפ[[[[
  .והרוצה יעיין בספרים, לא פירשתיה, כיון שנוסחא זו וכוונתה לא ברורה    ,,,,)])])])]דדדד,,,,קלחקלחקלחקלח

זכריה זכריה זכריה זכריה ((((ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו : : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמאֹואֹואֹואֹו ההההמָמָמָָמחָחָחָָחרָרָרָָר
אמר רב , )א,דף סג( חולין 'במסמפורש ,  רחמה-רחם עוף שיר זה של הענין  ))))חחחח,,,,יייי

 כיון , יוחנן למה נקרא שמו רחםבירמר  א. רחם זו שרקרק,יהודה קאת זו הקוק

י בר אביי והוא דיתיב אמידי ועביד  אמר רב ביב,שבא רחם באו רחמים לעולם

אשרקה להם ' שנאמר , וגמירי דאי יתיב אארעא ושריק אתא משיחא,שרקרק

   .ל" עכ כשהוא מצפצף נשמע כאומר שרקרק,ועביד שרקרק,  שםיייי""""רשרשרשרש ' ופי.'ואקבצם

בזמן ', רחמה אומרת אשרקה להם ואקבצם וגו, ל" כתב בזהלללל""""ט זט זט זט ז""""המביהמביהמביהמביוהרב 

כי כיון . א כמו רמז אחד לבד יתקבצו לארץ ישראלבשריקה לבד שהו, הגאולה

לקרוא כל '', מה רבו מעשיך ה' כמו רבורבורבורבו] לשון[ו, שהגיע הזמן הרי הם כפדויים כבר

  ....לללל""""ט זט זט זט ז""""ל הרב המביל הרב המביל הרב המביל הרב המבי""""עכעכעכעכשכם אחד ' העולם ולעבוד את ה



 אברהם       פרק רביעי-  פרק שירה ת    ברכ   

 

מז

תהלים תהלים תהלים תהלים ((((ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבא ֶעְזִרי ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבא ֶעְזִרי ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבא ֶעְזִרי ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבא ֶעְזִרי     ללללֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאֶאָּׂשא ֵעיַני ֶא: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמאֹואֹואֹואֹוים ים ים ים מִמִמִִמרָרָרָָרִצּפֶֹרת ְּכִצּפֶֹרת ְּכִצּפֶֹרת ְּכִצּפֶֹרת ְּכ
 את אלה ,בנןרנו ת, )א,דף סה( חולין 'איתא במס', ציפורת כרמים'מה היא     ,,,,))))אאאא,,,,קכאקכאקכאקכא

החגב  ל למינהו ואתוהחרג הארבה למינו ואת הסלעם למינהו ואת מהם תאכלו את
 חגב זה , חרגול זה ניפול, סלעם זה רשון, ארבה זה גובאי,)כב,ויקרא יא (למינהו

 להביא ציפורת כרמיםלהביא ציפורת כרמיםלהביא ציפורת כרמיםלהביא ציפורת כרמים , פעמיםארבע למינו למינהו למינהו מוד לומר מה תל.גדיאן
        .ומבואר שהיא מין חגב', ל הגמ" עכויוחנא ירושלמית והערצוביא והרזבנית

ציפורת כרמים בין חיה בין מתה כל המוציא , איתא) ב,דף צ( שבת ובמסכת
 אמר אביי ומשתכח בדיקלא דחד , פליא ביארי, אמר רב, מאי ציפורת כרמים,שהוא

 ופלגא דשמאליה רמי לה ,ה אכיל ליה לפלגא דימיני,נבארא ועבדי לה לחוכמא
 וסימניך ,בגובתא דנחשא וחתים לה בשיתין גושפנקי ותלי לה באיברא דשמאלא

 , וחכים כמה דבעי וגמר כמה דבעי,לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו) ב,משלי י(
   ....ל הגמראל הגמראל הגמראל הגמרא""""עכעכעכעכ  דאי לא מיעקר תלמודו,ואכיל ליה לאידך פלגא

 בדקל בחור שלא ,קלא דחד נבארא ומשתכח בִד. כך שמו,לי בייריפיי, יייי""""רשרשרשרשופירש 

 ,גובתא . לפתוח הלב,לחוכמא . שגדל סביבותיו וכורכוחדנכרך עדיין אלא בסיב א

 . לאו דוקא אלא מכסהו כסויין הרבה כגון זפת ושעוה על גבה ואדמה,שיתין .קנה

 ,'לב כסיל'וסימן  . בזרוע השמאלי,אותלי ליה באיברא דשמאל . חותמות,גושפנקי

 אכיל ,ואי לא . בתר דאחכים,ואכיל לאידך פלגא .כגון זה שצריך לפקח לב לשמאלו

        ....יייי""""כ רשכ רשכ רשכ רש""""עעעע  מיעקר תלמודו וחכמתו שלמד על ידו נעקר ממנו.ליה אלא שדי ליה

אם כן מובן ,  הנה כיון שמקומם של הכרמים הוא בהרים,זהומרת פסוק אשטעם ו
. ואז מבקשת היא מאין יבֹא עזרי,  מול ההריםנושאתן אל, שכשנושאת את עיניה

דכיון שצפורת הכרמים לא , ל" זםםםם""""המלביהמלביהמלביהמלביפירש הרב , ומה שנצרכת היא לבקש כך
  .'מאין יבוא עזרי'וזהו שהיא אומרת , ומדוע תמיד הולכת לשם, תמצא שם שום מזון

) ב,דף כו(במסכת תענית דהנה , ולא אמנע מלכתוב דבר נאה ומתקבל בדרך רמז
 לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב ,אמר רבן שמעון בן גמליאל, אאית
 ומה היו אומרות בחור ,בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמיםבנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמיםבנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמיםבנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים שבהן פוריםהכם וכיו

'  וכותן עיניך במשפחה אל תתן עיניך בנוי ,שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך
המקום שאומרת צפורת הכרמים המקום שאומרת צפורת הכרמים המקום שאומרת צפורת הכרמים המקום שאומרת צפורת הכרמים אשר הוא אשר הוא אשר הוא אשר הוא , , , , נאה מקום הכרמיםנאה מקום הכרמיםנאה מקום הכרמיםנאה מקום הכרמיםואכן . ש בגמרא"עיי

להיות עוסקים שם בברירת האשה שעליה להיות עוסקים שם בברירת האשה שעליה להיות עוסקים שם בברירת האשה שעליה להיות עוסקים שם בברירת האשה שעליה ', ', ', ', אשא עיני אל ההרים מאין ָיבֹא עזריאשא עיני אל ההרים מאין ָיבֹא עזריאשא עיני אל ההרים מאין ָיבֹא עזריאשא עיני אל ההרים מאין ָיבֹא עזרי''''
פסחים דף (ל " ולקיים מה שאמרו חז,,,,אעשה לו עזר כנגדואעשה לו עזר כנגדואעשה לו עזר כנגדואעשה לו עזר כנגדו) ) ) ) יחיחיחיח,,,,בראשית בבראשית בבראשית בבראשית ב((((נאמר נאמר נאמר נאמר 

למיד  וישיא בתו לת,כםחלמיד לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת ת) ב,מט
וזאת יהיה על ידי  .ש"עיי     דבר נאה ומתקבל דבר נאה ומתקבל דבר נאה ומתקבל דבר נאה ומתקבל''''ן בענבי הגפןן בענבי הגפןן בענבי הגפןן בענבי הגפןענבי הגפענבי הגפענבי הגפענבי הגפ''''משל למשל למשל למשל ל ,כםח

ל "שהרי אמרו חז, שורשי המשפחות', אשא עיני אל ההרים ' במשפחהותן עינישי
  . אלו האבות אברהם יצחק ויעקב' אשא עיני אל ההרים'ש) ראה במדרש תהלים(

זמור שהאומר את המ) ז"ד פי"במאמר חיקור דין ח(ל "ע ז"כ הרמ"ושוב הראוני מש

, בכוונה בסוף כל תפלותיו קודם עקירת רגליו' אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי'

  . ש"עי' אעשה לו עזר כנגדו'נרמז אשה הנקראת ' עזרי'כי ב, מזמנין לו בת זוגו הוגנת
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מח

 ָעִׂשיָת ֶּפֶלא ֵעצֹות  ָעִׂשיָת ֶּפֶלא ֵעצֹות  ָעִׂשיָת ֶּפֶלא ֵעצֹות  ָעִׂשיָת ֶּפֶלא ֵעצֹות  ֱאלַֹהי ַאָּתה ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ִׁשְמָך ִּכי ֱאלַֹהי ַאָּתה ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ִׁשְמָך ִּכי ֱאלַֹהי ַאָּתה ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ִׁשְמָך ִּכי ֱאלַֹהי ַאָּתה ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ִׁשְמָך ִּכיההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹ: : : : ררררמֵמֵמֵֵמֹֹֹֹיל אויל אויל אויל אוסִסִסִִסחָחָחָָח
וכמו , החסיל הוא המין הגרוע ביותר שבארבה, , , , ))))אאאא,,,,ישעיה כהישעיה כהישעיה כהישעיה כה((((ֶמן ֶמן ֶמן ֶמן ֱאמּוָנה אֱֹאמּוָנה אֱֹאמּוָנה אֱֹאמּוָנה אֹ    חֹקחֹקחֹקחֹקֵמָרֵמָרֵמָרֵמָר

 ועל שם כך נקרא ,יכלנו,  הארבהיחסלנוכי ) לח,דברים כח(פ "ל עה"י ז"שכתב רש

שהוא ) ו"ג ה"פ(תענית ' וכך איתא לשון זה בירושלמי מס    ,חסיל שמכלה את הכל

,  על ההוה-בעלי השירה שבפרק זה ולכאורה שירתו היא כשירת כל , חוסל את הכל

 ולא על מה שהיה ,העתידה שנמצאת היא גם עתה בהעלםאו גם על הגאולה 

         .ורק בדרך זו צריך לפרש את ענין שירת החסיל לבורא עולם, במצרים

גם פה ', וגו' אלהי אתה ארוממך' ה'חסיל אומר , ל"כתב בזה ל" זםםםם""""המלביהמלביהמלביהמלביהרב 

והוא , על שם חיסול העת אל הגאולה העתידה' חסיל'דנקראת , תלו השירה על שמה

        ....לללל""""ם זם זם זם ז""""ל המלביל המלביל המלביל המלבי""""עכעכעכעכהשיר אשר יאמרו הזקנים לעתיד לבוא 

רוצה לומר שהמכה של הארבה ', חסיל אומר וכו, ל" כתב וז''''ברכת השירברכת השירברכת השירברכת השיר''''' ובפי

כי רחוקים . יתברך משגיח בתחתונים' באה בשביל קטני אמונה שאומרים שאין ה

ופתאום מזדמנים יחד מחנה גדול ונוסעים תמיד , הבמושבותם זה מז] הארבה[המה 

  .''''ברכת השירברכת השירברכת השירברכת השיר''''ל ל ל ל """"עכעכעכעכמלך אין לארבה ויצא חוצץ כולו ) כז,משלי ל(כמו שנאמר , יחד

 ה על שעל ידו"שמשבח הוא את הקב, ועל כן גם נראה לי לפרש את שירתו זו

 וכשנענים באים לאמונת ,מתפללים אליו אף הגויים,  כשבאה חלילה מכתוהחסיל

 ,יהיה  דבר כי,יהיה בארץ רעב כי )מג- לז, ח' מלכים א(וכתפלת שלמה המלך . מןאו

 .מחלה נגע כל יבו בארץ שעריו כלולו א כי יצר    ,,,,כי יהיהכי יהיהכי יהיהכי יהיה ארבה חסילארבה חסילארבה חסילארבה חסילשדפון ירקון 

האדם לכל עמך ישראל אשר ידעון איש נגע  תחנה אשר תהיה לכל תפלה כל  כל)לח(

שמע השמים מכון שבתך וסלחת  ואתה ת)לט( .הבית הזה-לבבו ופרש כפיו אל

 לבב כל אתה ידעת לבדך את  כי,לבבו דרכיו אשר תדע את ת לאיש ככלועשית ונת

פני האדמה אשר נתתה  הם חיים על הימים אשר  למען יראוך כל)מ( .בני האדם

מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען -הנכרי אשר לא  וגם אל)מא( .תינוולאב

עך הנטויה ובא והתפלל ידך החזקה וזרֹ שמך הגדול ואת  כי ישמעון את)מב( .שמך

יקרא אליך  ע השמים מכון שבתך ועשית ככל אשר אתה תשמ)מג( .הבית הזה- אל

שמך  תך כעמך ישראל ולדעת כיוך ליראה אשמ עמי הארץ את  למען ידעון כל,הנכרי

   .הבית הזה אשר בניתי נקרא על

תהלים תהלים תהלים תהלים ((((    ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעהַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעהַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעהַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה    ָׁשַמעָׁשַמעָׁשַמעָׁשַמע    ְצֵליְצֵליְצֵליְצֵליַהְללּוהּו ְּבִצְלַהְללּוהּו ְּבִצְלַהְללּוהּו ְּבִצְלַהְללּוהּו ְּבִצְל: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמָמִמית אֹוָמִמית אֹוָמִמית אֹוָמִמית אֹוׁשְׁשְׁשְְׁש
אם כך ו, כאשר נדפס בהרבה סידורים, ן ימנית"לכאורה הכוונה לׁשממית בשי, , , , ))))הההה,,,,קנקנקנקנ

הוא לשון נופל על ' הפסוק שאומרת הללוהו בצלצלי שמע וגו לומר שהקטןהקטןהקטןהקטןנראה לי 

והיא הנקראת (' ממיתׂש'ושוב הקריאו לפני מה שכתבו אודות , עַמ ֶׁש- ממית לשון ׁש

שמבין כל קבוצת הזוחלים מצטיינת הׂשממית , )אצלינו לטאה הרגילה בבתים

שלהן כפי המשוער תפקיד ' קליקין'או קולות נקישה , בהשמעת ציוצים וצריחות

, כוונה ללטאה זון בפרק שירה צריך לפרש שהואם כן כא. תקשורת בין הזוחלים



 אברהם       פרק רביעי-  פרק שירה ת    ברכ   

 

מט

 סוקפל התרגום ירושלמי ע    'שממיתא' 'ע הערוך 'וזאת גם על פי מה שהביא בס

 -שם  וכך הוא לפנינו בתרגום יונתן, תאממיוכֹחא וׁש, והכֹח והלטאה) ל,ויקרא יא(

ויש שם , ך בזה והזכיר עכבישיונתן שם נסתב' ובפי(שכידוע הוא תרגום ירושלמי 

שקורא ללטאה ) ו"פרק פ (יוסיפוןיוסיפוןיוסיפוןיוסיפון' ' ' ' בסבסבסבסומצאתי . )ל תרגום של כח ולטאה" וצס"ט

אכל , ל בימי המצור על ירושלים בחורבן בית שני"שכותב שכשגדל הרעב ר, יתשממ

וודאי שאין כוונתו , ל"מעכבר ועד שממית ועד נחש עכ, העם את כל רמש הארץ

  . אלא ללטאה הדומה לנחש, לאכילת עכביש

וממילא נמשכו אחר ,  עכביש-  סממית - והמפרשים שהכוונה כאן לׂשממית 

משלי (פ "ל עה"אקמתא והמדרשים והמפרשים הראשונים ז' הערוך ע' התרגום וס

כתבו , שפירשו שם על עכביש, ׂשממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך )כח,ל

והיא ְּתַתֵּפׂש ׂשממית בידיה 'פירושים כאן בפרק שירה עם קשר להכתוב במשלי 

 ,ולדעתי ׁשממית שבפרק שירה לחוד, ונדחקו לפרש בדרך דרוש בלבד' בהיכלי מלך

         .להמפרשים כאן על עכבישועל כן לא התייחסתי , וׂשממית שבספר משלי לחוד

ומה יחוס יש לו לעכביש , איך יזכירו שירת עכביש, ובאמת יקשה על פירושם כאן

ל במדרש במשלי את הפסוק הזה על "אחרי מה שדרשו חז, לכזה פסוק רם ונישא

שממית בידים תתפש זה , )א"בדבריו בפסוק ל(י שם "וכך הביא רש, מלכות אדום

 בהיכלי מלך שנכנס להיכל מלך ,והידים ידי עשו) כב,בראשית כז( שנאמר ,ויעש

] שרף את התורה[אמון איתא ) ב,דף קג( סנהדרין ובמסכת. י"ל רש" עכוהחריבו

טל י שב, קורי עכביש,העלה שממית, ל"י וז" ופירש רש,והעלה שממית על גבי המזבח

ומכל מקום יש . ל" עכ המזבחביגל ן עהיעכביש קור עד שארגו ,עבודה מכל וכל

וחשבתי לפרש ומצאתי . בימינו שנקטו לפרש את הכתוב במשלי שהכוונה ללטאה

שאפשר לפרש שהמלך , )ג"אות י(סנהדרין שם '  למס''''מרגליות היםמרגליות היםמרגליות היםמרגליות הים''''' שקדמני בזה בס

או כפירוש שהביאו , אם זו לטאה,  להקרבה-אמון העלה שממית על גבי המזבח 

, ששממית בידים תתפש, משלי' ל בפירושם לס" אבן עזרא והרב המאירי זהרב

ולכאורה המפרשים שעשה אמון , הכוונה להחיה קוף שתופסת בידים מה שיתנו לה

         .מרגליות הים' ש בס"מפרשים שהעלה אותו קרבן למזבח עיי, כן עם קוף

, ל העקרבאימת סממית ע, איתא אימת יתוש על הפיל) ב,דף עז(שבת ' והנה במס

, ל"וכן סממית לעקרב נכנס לו באוזנו עכ, י שהיתוש נכנס לפיל בחוטמו"ופירש רש

אבל בספר הערוך . ומשמע שמפרש סממית זו על העכביש דומיא דיתוש הסמוך לו

ל "סנהדרין הנ' דמס' ואחריה את הגמ, סממית הביא בתחילת דבריו גמרא זו' ע

דמסכת ' וזה על הגמ(אך סיים .  שממיותי שעלו עליו" לכאורה כרש-ושהפירוש הוא 

, הלטאה תרגום סממיתא' לוצירטא'שיש מפרש , )שבת שאימת סממית על העקרב

  . וצריך בירור, ובערוך השלם מביא מחוקרי טבע שאימת הלטאה על העקרב
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    ֵמר ְקָרא ְוָאַמרֵמר ְקָרא ְוָאַמרֵמר ְקָרא ְוָאַמרֵמר ְקָרא ְוָאַמרקֹול אֹקֹול אֹקֹול אֹקֹול אֹ: : : : ההההרָרָרָָרֹוֹוֹוֹוּתּתּתּתים ַּבים ַּבים ַּבים ַּבקִקִקִִקסְסְסְְס עֹו עֹו עֹו עֹוין ִיְׂשָרֵאלין ִיְׂשָרֵאלין ִיְׂשָרֵאלין ִיְׂשָרֵאלאֵאֵאֵֵאה ֶׁשה ֶׁשה ֶׁשה ֶׁשעָעָעָָעשָשָשָָשּבְּבְּבְְּב    ----ר ר ר ר מֵמֵמֵֵמב אֹוב אֹוב אֹוב אֹובּובּובּובּוזְזְזְְז
ָיֵבׁש ָחִציר ָיֵבׁש ָחִציר ָיֵבׁש ָחִציר ָיֵבׁש ָחִציר     ,,,,))))וווו,,,,ישעיה מישעיה מישעיה מישעיה מ((((ַהָּׂשֶדה ַהָּׂשֶדה ַהָּׂשֶדה ַהָּׂשֶדה     ַחְסּדֹו ְּכִציץַחְסּדֹו ְּכִציץַחְסּדֹו ְּכִציץַחְסּדֹו ְּכִציץ    ַהָּבָׂשר ָחִציר ְוָכלַהָּבָׂשר ָחִציר ְוָכלַהָּבָׂשר ָחִציר ְוָכלַהָּבָׂשר ָחִציר ְוָכל    ָמה ֶאְקָרא ָּכלָמה ֶאְקָרא ָּכלָמה ֶאְקָרא ָּכלָמה ֶאְקָרא ָּכל
    ן ֶׁשִיְׂשָרֵאלן ֶׁשִיְׂשָרֵאלן ֶׁשִיְׂשָרֵאלן ֶׁשִיְׂשָרֵאלמַמַמַַמזְזְזְְזבִבִבִִבּוּוּוּו ).).).).''''ישעיה שם פסוק חישעיה שם פסוק חישעיה שם פסוק חישעיה שם פסוק ח ( ( ( (ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם    ָנֵבל ִציץ ּוְדַברָנֵבל ִציץ ּוְדַברָנֵבל ִציץ ּוְדַברָנֵבל ִציץ ּוְדַבר

ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום ָׁשלֹום ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום ָׁשלֹום ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום ָׁשלֹום ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום ָׁשלֹום : : : : ררררמֵמֵמֵֵמאֹואֹואֹואֹו ---- ההההרָרָרָָרֹוֹוֹוֹוּתּתּתּתין ַּבין ַּבין ַּבין ַּבקִקִקִִקסְסְסְְסעֹועֹועֹועֹו
דף (המפרשים הביאו מה דאיתא במסכת ברכות     ).).).).יטיטיטיט,,,,ישעיה נזישעיה נזישעיה נזישעיה נז ( ( ( ( ּוְרָפאִתיו ּוְרָפאִתיו ּוְרָפאִתיו ּוְרָפאִתיוההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹ

קהלת (מר  שנא, ויושב בין שני מפתחי הלב, יצר הרע דומה לזבוב,אמר רב) א,סא

ופירש ]. יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט [ זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח)א,י

         .לללל""""עכעכעכעכ  כל משקה מסריח מעלה רתיחה ואבעבועות,ן אבעבועותיביע לשו, י"רש

' עמ' הכל ישבחוך' 'מובא בס, ה גם החתול"בד(במבואו ל ל ל ל """"ט זט זט זט ז"""" המבי המבי המבי המביהרבאולם 

שהזבוב מצוי הוא עם , פירש אמירת הזבוב בדרך הקרובה לפשוטו, ובפירושו) ח"תש

בזמן וכשרואה שאין ישראל עוסקים בתורה , בני אדם יותר משאר שרצי העוף

קול אומר 'אז אומר הוא הזבוב , שהיה גם הוא שם, נתינת התורה בהיות הבֹקר

. . . .  במבואו במבואו במבואו במבואולללל""""ט זט זט זט ז""""ל המביל המביל המביל המבי""""עכעכעכעכ' התורה שניתנה בקולות וברקים אומר קרא וגו', קרא

  .ז" תצ'הכל ישבחוך עמ' ראה בס, דבריו בדרך זו עם מוסר השכל לבני אדם בפירושוו

ר שמשון "לפרש עם מה שכתב הרב מהרכתב ' ככר לאדן' 'ל בס" זאאאא""""החידהחידהחידהחידורבנו 

ולכן . וביטולה הוא בעסק התורה', זבוב 'שיש קליפה הנקראת, ל"מאסטרפולי ז

אבל יש תיקון . 'וגו' כל הבשר חציר'זבוב אומר , כשאין ישראל עוסקים בתורה

' אמר ה,  שהיה רחוק ונתקרב-שלום שלום לרחוק 'אז , כשיחזרו לעסוק בתורה

' ל בס"י ז'ר חיים פאלאג" וראה מה שכתב בדרך זו מהר....לללל""""א זא זא זא ז""""דדדדל החיל החיל החיל החי""""עכעכעכעכ' ורפאתיו

  ).ח"שפ' עמ' פרק שירה' 'מובא בס, 'אות א' מערכת ז(' נפש חיים'

תהלים תהלים תהלים תהלים ((((ְּתהמֹות ְּתהמֹות ְּתהמֹות ְּתהמֹות     ֶרץ ַּתִּניִנים ְוָכלֶרץ ַּתִּניִנים ְוָכלֶרץ ַּתִּניִנים ְוָכלֶרץ ַּתִּניִנים ְוָכלָהָאָהָאָהָאָהָא     ִמן ִמן ִמן ִמןההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹ    ַהְללּו ֶאתַהְללּו ֶאתַהְללּו ֶאתַהְללּו ֶאת: : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמנים אֹונים אֹונים אֹונים אֹויִיִיִִיּנִּנִּנִִּנּתַּתַּתַַּת

תנינים ', וגו' ה ם הללו אתתנינים אומרי, ל"ל כתב וז" זטטטט""""המביהמביהמביהמביהרב ' בפי, , , , ))))זזזז,,,,קמחקמחקמחקמח

וכתיב , תנין אשר ביםהוהרג את ) א,ישעיה כז(כאמרו , אלו הם התנינים אשר בים

אלו הם משוררים ואומרים , התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו) ג,יחזקאל כט(

' הללו את שם היושגם הם שהם בכל התהומות ', לו את שם הללנבראים בארץ שיה

ל שם בסיום " זקקקק""""והרדוהרדוהרדוהרד. דגים גדולים, תנינים'  בתהלים פייייי""""רשרשרשרש ....לללל""""ט זט זט זט ז""""ל המביל המביל המביל המבי""""עכעכעכעכ

רוצה לומר שבני , והם אינם בני דעה'', הללו את ה'ומה שאמר , ל"דבריו כתב וז

  .ק"ל הרד"אדם יהללוהו מנפלאות האל הרואים בהם ומשכילים בהם עכ

הללו את  ,ל" בזהמה דאיתא במדרש תהלים שםמה דאיתא במדרש תהלים שםמה דאיתא במדרש תהלים שםמה דאיתא במדרש תהלים שםראוי להביא , ועל עיקר פסוק זה

 לא ברא הקדוש ,'כל הנקרא בשמי וגו) ז,ישעיה מג( אמר ישעיהו ,'מן הארץ וגו' ה

 ,'למענהו וגו' כל פעל ה) ד,משלי טז (ומראוא הן  וכ.ברוך הוא את אדם אלא לכבודו

 וכשם .'השמים מספרים וגו) ב,תהלים יט( שנאמר ,בראן להיות מקלסין וקלסוהו

 שנאמר , וכל אשר בה מקלסין אותו כך הארץ,שהשמים וכל אשר בהם מקלסין אותו



 אברהם       פרק רביעי-  פרק שירה ת    ברכ   

 

נא

 בני פלטרין , ומי המקלס אותו בתחלה. הכל מקלסין את המלך,מן הארץ' הללו את ה

לסוהו  לאחר שִק,'מן השמים וגו'  לכך נאמר הללו את ה,ואחר כך בני המדינה

 ,הם הגדולים אלו התנינים ומי ,לס תחלה מי שהוא גדול מחברו ומי מק,בשמים

 לפיכך הם מקלסין ,ויברא אלהים את התנינים הגדולים) כא,אבראשית (שנאמר 

   ....עד כאן מדרש תהליםעד כאן מדרש תהליםעד כאן מדרש תהליםעד כאן מדרש תהלים', תנינים וכל תהומות' שנאמר ,תחלה

הרב     ,,,,))))אאאא,,,,תהלים קלותהלים קלותהלים קלותהלים קלו ( ( ( (טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוטֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוטֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוטֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו    יייי ִּכ ִּכ ִּכ ִּכההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹהֹודּו ַלהֹודּו ַלהֹודּו ַלהֹודּו ַל: : : : ררררמֵמֵמֵֵמן אֹון אֹון אֹון אֹותָתָתָָתיָיָיָָיוְוְוְְולִלִלִִל

,  שירתו על שמולא היתה', כי טוב וגו'  לויתן אומר הודו לה,ל"ל כתב בזה" זטטטט""""המביהמביהמביהמבי

לויתן זה יצרת ) כו,תהלים קד(כמו , כי במקום שהוזכר שם לויתן לא הוזכר לשבח

ביום [, )יד,תהלים עד(רצצת ראשי לויתן , )כה,איוב מ(תמשוך לויתן בחכה , לשחק בו

). א,ישעיה כז (חי על לויתן נחש בר]בחרבו הקשה והגדולה והחזקה ההוא יפקד יהוה

כי כשם שמברכין על הטובה ', כי טוב כי לעולם חסדו' דו לההו'ולכן הוא משורר מ

כי ' הודו לה'ולכן אומר , וסוף הטובה לבוא, כך מברכים ונותנים הודאה על הרעה

        . ל"לסוף העולם ימשך חסדו בסעודת לויתן עכ' כי לעולם חסדו, 'על העבר' טוב

' על פי הגמ' פרק שירה'שכוונת בעל , כתב לפרש בשם חכם אחד' ' ' ' פי אליהופי אליהופי אליהופי אליהו''''' ובס

ה בעולמו " כל מה שברא הקב,אמר רב יהודה אמר רב) ב,דף עד(בבא בתרא ' במס

 , אף לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה בראם,זכר ונקבה בראם

 סירס ,ה"עשה הקבמה  ,]מריבויים [ואלמלי נזקקין זה לזה מחריבין כל העולם כולו

יבמות ' והנה במס. 'עד כאן הגמ,  לעתיד לבאג הנקבה ומלחה לצדיקיםאת הזכר והר

ועל זה קאמר הלויתן על , איתא דהשרוי בלא אשה שרוי בלא טובה) ב,דף סב(

', כי לעולם חסדו'כי הטעם שנמלחה זוגתו הוא ', כי טוב' הודו לה'שניטלה בת זוגו 

  . ''''פי אליהופי אליהופי אליהופי אליהו'''' דדדד""""עכעכעכעכ, ויש בזה חסד לצורך קיום העולם

ואבאר שאומר הלויתן בדבריו , יאור כוונת החכם הזהואני הקטן אוסיף תבלין בב

ועל זה , לעולם כולו' טוב'הביטו וראו שעל כל פנים מצד זה הרי יש כאן מדת , אלו

הגם שעליו נגזר לצורך קיום ,  הניחו לי כי על כן טוב לי גם כך-היא שמחתי גם עתה 

  .בהרבה עניניםוזה לימוד גדול לכל אדם . העולם להיות הסובלת סבלך לעת הזאת

ַמִים ַמִים ַמִים ַמִים      ִהְרִעים ְיהָוה ַעל ִהְרִעים ְיהָוה ַעל ִהְרִעים ְיהָוה ַעל ִהְרִעים ְיהָוה ַעלַהָּכבֹודַהָּכבֹודַהָּכבֹודַהָּכבֹוד    ַהָּמִים ֵאלַהָּמִים ֵאלַהָּמִים ֵאלַהָּמִים ֵאל     ַעל ַעל ַעל ַעלההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹקֹול קֹול קֹול קֹול : : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמים אֹוים אֹוים אֹוים אֹוגִגִגִִגּדָּדָּדָָּד
 'על המים' קול ה'דגים אומרים     ,ל"ל כתב בזה" זטטטט""""המביהמביהמביהמביהרב , , , , ))))גגגג,,,,תהלים כטתהלים כטתהלים כטתהלים כט((((ַרִּבים ַרִּבים ַרִּבים ַרִּבים 

, נתייחד פסוק זה בשירת דגים על שהם וכל הגדלים במים כמותם היא דרך נס', וגו

וכן יש בריות גדלות תוך , יות הגדלות ביבשה כי אין להם חיות תוך המיםכערך בר

דילתן וכמו שכולן אין להן חיות אלא במקום ג. א"הארץ ותוך האש כמו הסלמנדר

 הגדלות ביבשה אין להן חיות בתוך המים או האש או כן, במים או באש או בעפר

  ....לללל""""ט זט זט זט ז""""בדברי המביבדברי המביבדברי המביבדברי המבי עיין שם עוד ,העפר
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נב

כבר רמזו המפרשים     ,,,,ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ָּברּוְך ֵׁשםָּברּוְך ֵׁשםָּברּוְך ֵׁשםָּברּוְך ֵׁשם: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמ אֹו אֹו אֹו אֹועַעַעַַעּדֵּדֵּדֵֵּדרְרְרְְרפַפַפַַפצְצְצְְצ

כדאיתא , יתברך' שהצפרדע היא הסמל למסירות הגוף באש ומים לקידוש שם ה

 מה ראו חנניה מישאל ועזריה ,דרש תודוס איש רומי) ב,דף נג(במסכת פסחים 

 .מר בעצמן מצפרדעים נשאו קל וחו,על קדושת השם לכבשן האש] עצמן[שמסרו 

] ועלו[ובאו ) כח,שמות ז( כתיב בהו ,ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם

 אימתי משארות מצויות אצל תנור הוי אומר ,ובתנוריך ובמשארותיך] 'וגו[בביתך 

ובמדרש ובמדרש ובמדרש ובמדרש .  אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה,בשעה שהתנור חם

ומניין דרשו חנניה מישאל , ל" בזהה בהרחבהה בהרחבהה בהרחבהה בהרחבהאיתא ענין זאיתא ענין זאיתא ענין זאיתא ענין ז) ) ) ) חחחח""""מזמור כמזמור כמזמור כמזמור כ((((תהלים תהלים תהלים תהלים 

ה כתיב בהן  מ. נשאו קל וחומר מצפרדעים,ועזריה להשליך נפשם על קדושת השם

 מלמד , אימתי משארת מצויה אצל התנור בשעה שהוא חם',ובתנוריך ובמשארותיך'

שהיו הצפרדעים משליכות עצמן לתוך התנור ויורדות לקדש שמו של הקדוש ברוך 

) ט,חשמות ( שנאמר , כל הצפרדעים שבמצרים מתו,ה" פרע להם הקב ומה.הוא

 , ואותן שירדו לתנור לא מתו,וימותו הצפרדעים מן הבתים ומן החצרות ומן השדות

 לפיכך עלו חיים מן ,מפני שמסרו עצמן לשריפה לקיים גזירתו של הקדוש ברוך הוא

 תודוס איש רומיתודוס איש רומיתודוס איש רומיתודוס איש רומי. רק ביאור תשארנה ) זפסוקשם ( שנאמר ,התנור וירדו ליאור

 , ומה אם צפרדע שאין להם זכות אבות, דרשו חנניה מישאל ועזריה ואמרו,אומר

 אנו בני אברהם יצחק ויעקב ונצטוינו .ועל ידי שמסרו עצמן על קדושת השם ניצולו

 ם על אחת כמה וכמה שאנו חייבי,על קדושת השם ועתיד ליפרע לנו שכר שלם

  . כאן ממדרש תהליםכאן ממדרש תהליםכאן ממדרש תהליםכאן ממדרש תהליםעד עד עד עד , נו על קדושת השםלמסור נפש

איתא גם , ומסירות נפשה וגופה של הצפרדע כפי שליחותה מאת הבורא יתברך

ולא עוד אלא שאני עוסקת ,  זה בזה הלשוןל שבפתיחה לפרק שירהל שבפתיחה לפרק שירהל שבפתיחה לפרק שירהל שבפתיחה לפרק שירה""""בדברי חזבדברי חזבדברי חזבדברי חז

יש בשפת הים מין אחד שאין . וזו היא המצוה שאני עוסקת בה, במצוה גדולה

לקיים , זו היא המצוה, טלני ואוכלניובשעה שהוא רעב נו, פרנסתו כי אם מן המים

צמא השקהו   ואם,נאך האכילהו לחםורעב ש אם') כב-כא,משלי כה(מה שנאמר 

אל תקרי ישלם לך אלא ', לך ראשו ויהוה ישלם תה עלו כי גחלים אתה ח.מים

        . . . . עד כאן המדרש שבפתיחת פרק שירהעד כאן המדרש שבפתיחת פרק שירהעד כאן המדרש שבפתיחת פרק שירהעד כאן המדרש שבפתיחת פרק שירה, ישלימנו לך

אוף  ,)ב"סוף דף רל( פנחס ' פר''''הזהר הקהזהר הקהזהר הקהזהר הק' ' ' ' כעין זה מסכעין זה מסכעין זה מסכעין זה מס 'פתיחה'ביאורנו להוהבאנו ב

 האי קרא אמר ,'לא גבה לבי ולא רמו עיני וגו' יי) א, קלאתהלים(הוא פתח ואמר 

 שנר  כלום הוה בולםעל שונו רב) והוה אמר(דוד בשעתא דהוה אזיל על כיף נהרא 

 דוד לא יהלמרה  אזדמנת ליה צפרדע א.בעלמא דאודי ומשבח למאריה כוותי

שמות ( דכתיב , דמסרית גופאי על מימרא דמארי,ת יתיר מנך דאנא עבדי,תתגאה

מטתך ובבית עבדיך  ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל) כח,ז

ותו דאנא משבח ומזמר ליליא ויומא ,  והא אוקמוה,ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך

  ....הזהרהזהרהזהרהזהר' ' ' ' ל סל סל סל ס""""ככככעעעע לא גבה לבי ולא רמו עיני'  בההיא שעתא אמר דוד יי.בלא שכיכו
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נג

         שיר הבהמות והחיות שיר הבהמות והחיות שיר הבהמות והחיות שיר הבהמות והחיות----פרק חמישי פרק חמישי פרק חמישי פרק חמישי 

י ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר י ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר י ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר י ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר מִמִמִִמ, , , , ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהים ים ים ים לִלִלִִלאֵאֵאֵֵאי ָכמָֹכה ָּבי ָכמָֹכה ָּבי ָכמָֹכה ָּבי ָכמָֹכה ָּבמִמִמִִמ: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמה אֹוה אֹוה אֹוה אֹורָרָרָָרהֹוהֹוהֹוהֹוה ְטה ְטה ְטה ְטּקָּקָּקָָּקה ַדה ַדה ַדה ַדמָמָמָָמהֵהֵהֵֵהּבְּבְּבְְּב
שירה זו היא שירת כמה סוגים  ,,,,))))יאיאיאיא,,,,שמות טושמות טושמות טושמות טו((((  ֶפֶלא ֶפֶלא ֶפֶלא ֶפֶלאת עֵֹׂשהת עֵֹׂשהת עֵֹׂשהת עֵֹׂשהלֹולֹולֹולֹוהִהִהִִהא ְתא ְתא ְתא ְתרָרָרָָרנֹונֹונֹונֹו, , , , ַּבקֶֹדשַּבקֶֹדשַּבקֶֹדשַּבקֶֹדש

 לייחס ולפרש שייכות הפסוק ועל כן אי אפשר, זכר ונקבה שבבהמות דקות טהורות

כבר כתבתי דמסתברא שכל שירת הברואים שבפרק וגם . לפי בהמה דקה אחת

 שירתן אלא, בר ואפילו נסים של יציאת מצריםאינה שבח על הנעשה פעם בע, שירה

וגם אין הכרח  .וק לעם ישראל על העתיד לבוא לטובעל הקביעא וקיימא וחיז

נות בבית המקדש באים מן הבהמות טהורות להזכיר על זה את היות רוב הקרב

  .בלשון שלפנינו אחר חורבן בית המקדש' פרק שירה'כי אולי נתקן ונתחבר , הדקות

ר אברהם ישראל "מהר (''''ליקוטי אמריםליקוטי אמריםליקוטי אמריםליקוטי אמרים''''' בפימה שכתב ולכך אביא כפירוש את 

פירוש ', וגו' מי כמכה' בהמה דקה טהורה אומרת ,ל"וז) ב"זאלקווא תקס, ל"מבראד ז

ואתן צאני צאן מרעיתי ) לא,יחזקאל לד(שנאמר , צינו שישראל נמשלו לצאןכי מ

ומרמזת הבהמה דקה טהורה לישראל . שה פזורה ישראל) יז,ירמיה נ(ונאמר ', וגו

. שיתנו תודה לשמו הגדול על גבורותיו ועל נוראותיו שהוא מקיימם בין האומות

וכאשר . ו אזי חיים בלעונושהיה לנ' ולולי ה, שלא נתננו טרף לשיניהם' וברוך ה

האל הגדול ) לב,נחמיה ט(על הפסוק ) ב,במסכת יומא דף סט(ל "דרשו רבותינו ז

וזו היא , לומר הן הן גבורותיו ונוראותיו שהוא מקיימם בין האומות, הגבור והנורא

   ....''''ליקוטי אמריםליקוטי אמריםליקוטי אמריםליקוטי אמרים''''ל ל ל ל """"עכעכעכעכ' נורא תהלות עושה פלא' מי כמוך באלים וגו'

 ,אבא חנן אומר, )ב,דף נו( את מה דאיתא במסכת גיטין ובדרך זו הביאו המפרשים

 שאתה שומע ניאוצו וגידופו ,מי כמוך חסין וקשה, )ט,תהלים פט(מי כמוך חסין יה 

 מי  מי  מי  מי ',',',',''''מי כמוכה באלים המי כמוכה באלים המי כמוכה באלים המי כמוכה באלים ה'''' ,דבי רבי ישמעאל תנא. ושותק] טיטוס[של אותו רשע 

  .ש בגמרא" עייכמוכה באלמיםכמוכה באלמיםכמוכה באלמיםכמוכה באלמים

שהובא בויקרא רבה ) 'פרק ו(    בי אליהובי אליהובי אליהובי אליהותנא דתנא דתנא דתנא דועוד אפשר להביא כאן מה דאיתא ב

 ובאיל הוא , ירחץ במים והקטירוכרעיווכרעיווכרעיווכרעיווקרבו ) ט,ויקרא א(בשור הוא אומר , )יא,ב"פ(

 שור ,מה בין איל לשור,  ירחץ במים והקריבוהכרעיםוהכרעיםוהכרעיםוהכרעיםוהקרב ) ג"שם פסוק י(אומר 

ל המדרש רבה מתנא דבי אליהו " עכ איל אין חסר שתי וערב,חסר שתי וערב

בבן בקר , ל" כתב בזה בזה''''בעל הטוריםבעל הטוריםבעל הטוריםבעל הטורים''''שרבנו ' מתנות כהונה' 'והביא בפי. שלפנינו

 דאיתא ,והקרב והכרעים) פסוק יג( ובצאן כתיב ,וקרבו וכרעיו) ט,ויקרא א(כתיב 

 ,,,,כשמהלכת בהמה דקה מגבהת כרעיה כמו שתי וערבכשמהלכת בהמה דקה מגבהת כרעיה כמו שתי וערבכשמהלכת בהמה דקה מגבהת כרעיה כמו שתי וערבכשמהלכת בהמה דקה מגבהת כרעיה כמו שתי וערבלפי ) 'פרק ו(בתנא דבי אליהו 

, דקה משתנה מאכלה בבטנה ולכך בהמה ,אבל בהמה גסה מגבהת כרעיה לצדדיה

        . . . . לללל""""ל בעל הטורים זל בעל הטורים זל בעל הטורים זל בעל הטורים ז""""עכעכעכעכועל כן צואתה גם כן משונה מבהמה גסה 
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שאף על פי שבהליכתה יש , ומעתה אפשר לפרש שמודיעה הבהמה דקה הטהורה

מי 'וכאומרה , טהורה היא בגופה ובמחשבתה, כעין צורת שתי וערב שהוא ענין פסול

  .'ה ֶפֶלא תהלות עֵֹׂשנורא, ַּבקֶֹדשמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ', ָכמָֹכה באלים ה

ב ב ב ב ַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו ֵלאלֵֹהי ַיֲעקַֹהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו ֵלאלֵֹהי ַיֲעקַֹהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו ֵלאלֵֹהי ַיֲעקַֹהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹ: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמה אֹוה אֹוה אֹוה אֹורָרָרָָרהֹוהֹוהֹוהֹוה ְטה ְטה ְטה ְטּסָּסָּסָָּסה ַגה ַגה ַגה ַגמָמָמָָמהֵהֵהֵֵהּבְּבְּבְְּב
כמה כולל , גם כאן מסתברא שבשיר זה של בהמה גסה טהורה    ,,,,))))בבבב,,,,תהלים פאתהלים פאתהלים פאתהלים פא((((

 כן אין ועל,  שיש לו שירה לחוד להלן- ולא רק שור , סוגים שבבהמה גסה טהורה

הוא פני שור מהשמאל ', הרנינו לאלהים עוזנו, 'ל"ל בזה"ץ ז"הכרח למה שרמז הריעב

הגם שאפשר להטעים לדרכו שבכסא הכבוד חקוק גם צורתו של , ל"עכ    )י,יחזקאל א(

אולי ,  הנזכר פעמיים בפסוק זהוענין שם אלקים    . הנזכר בפסוק זה-יעקב אבינו 

  . שמו אלהיםדין ש ענין ִמידתמשום שגסה הוא 

הוא השירה על ההוה ועל העתיד הטמון ' רק שירהפ'כתבתי שכבר , ובענין הפסוקובענין הפסוקובענין הפסוקובענין הפסוק

 .ולא על מה שהיה פעם נס מסויים הנקשר לאחד מן הברואים, הושמור בהו

, )ל"מ מפילץ ז"ממהרפ (''''שפתי צדיקשפתי צדיקשפתי צדיקשפתי צדיק''''' ובקונטרס לחג שבועות וליקוטים מבעל ס

מכל מקום נכלל הוא ', וגו' ישיר משהאז 'הבין שהשור שיש לו להלן שיר פרטי שלו 

ששירתן היא , ושכך הוא לגבי חמור ולגבי גמל, בכללות שירת הבהמה גסה טהורה

  .ש בדבריו"בנוסף להשירה שבכללות בהמה גסה טמאה עיי

', מי ָכמָֹכה באלים ה'ה דקה טהורה ה דקה טהורה ה דקה טהורה ה דקה טהורה ל פירש מה שאומרת בהמ" זםםםם""""מלבימלבימלבימלביהנה הרב 

במה ' עושה פלא'שרוצה לומר ', ה ֶפֶלאורא תהלות עֵֹׂשנ, ְאָּדר ַּבקֶֹדשמי ָּכמָֹכה ֶנ

     'נאדר בקודש ונורא תהלות'שעל פיהם , בשר לישראלאכילת שברא אותם עבור 

                . אכילתןוכוונתו לתהלות הברכות על, , , , לללל""""ם זם זם זם ז""""ל המלביל המלביל המלביל המלבי""""עכעכעכעכ

בהמה גסה בהמה גסה בהמה גסה בהמה גסה ביאר מה שאומרת  )ה"תע' פרק שירה עמ' מובא בס(' ' ' ' זכר לחייםזכר לחייםזכר לחייםזכר לחיים ' ' ' ''ובפי

בשמחת ' הרנינו'שרוצה לומר ',  לאלהים עוזנו הריעו לאלֹהי יעקבהרנינו 'טהורהטהורהטהורהטהורה

כר כר כר כר זזזז''''ל ל ל ל """"עכעכעכעכבשר באין שמחה אלא ) א,פסחים דף קט(ל "זכמינו כדאמרו ח, בשר

שבשירת בהמה ם אפשר לפרש את כוונת הנוסחא אחרינא ם אפשר לפרש את כוונת הנוסחא אחרינא ם אפשר לפרש את כוונת הנוסחא אחרינא ם אפשר לפרש את כוונת הנוסחא אחרינא בדרכ ומעתה ....''''לחייםלחייםלחייםלחיים

או שרוצה לומר בו', לטובים ולישרים בלבותם' הטיבה ה'דקה טהורה שאומרת 

  .שלכך נוצרה הבהמה, ענווים וִאכלו

ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם ה ה ה ה  ְיהָוֹ ְיהָוֹ ְיהָוֹ ְיהָוֵֹהיִטיָבהֵהיִטיָבהֵהיִטיָבהֵהיִטיָבה ::::תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמה אֹוה אֹוה אֹוה אֹוָאָאָאָאמֵמֵמֵֵמה ְטה ְטה ְטה ְטּקָּקָּקָָּקה ַדה ַדה ַדה ַדמָמָמָָמהֵהֵהֵֵהּבְּבְּבְְּב
מקבלות את מאכלם ,  אולי על כי בהמות דקות שאינן בני מלאכה,))))דדדד,,,,תהלים קכדתהלים קכדתהלים קכדתהלים קכד((((

הן בבחינת אף ש, ללא שנתנו מכֹחם עבור בני אדם, מידי בני אדם בחסד מטוב לב

. מה שאין כן בהמה גסה טמאה מאכילין אותה בזכות עבודתה, אוכל ואינו עושה

ה שיפרע עבורם טובה לאותם שמאכילים "ועל כן מבקשין הבהמות הדקות מהקב

  . ושיתקיים לבני אדם אלו רב טוב מדה כנגד מדה, אותם או מניחים אותם לאכול
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 את הפסוק שבגירסתנו  את הפסוק שבגירסתנו  את הפסוק שבגירסתנו  את הפסוק שבגירסתנו ,,,,מרתמרתמרתמרת שבהמה דקה טמאה או שבהמה דקה טמאה או שבהמה דקה טמאה או שבהמה דקה טמאה או,,,,לללל""""ט זט זט זט ז""""וגירסת הרב המביוגירסת הרב המביוגירסת הרב המביוגירסת הרב המבי

        ....וראה בספרי המפרשיםוראה בספרי המפרשיםוראה בספרי המפרשיםוראה בספרי המפרשים', ', ', ', יגיע כפיך וגויגיע כפיך וגויגיע כפיך וגויגיע כפיך וגו'''' להלן בסמוך  להלן בסמוך  להלן בסמוך  להלן בסמוך ----אומרת בהמה הגסה הטמאה אומרת בהמה הגסה הטמאה אומרת בהמה הגסה הטמאה אומרת בהמה הגסה הטמאה 

תהלים תהלים תהלים תהלים ((((ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך : : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמה אֹוה אֹוה אֹוה אֹוָאָאָאָאמֵמֵמֵֵמה ְטה ְטה ְטה ְטּסָּסָּסָָּסה ַגה ַגה ַגה ַגמָמָמָָמהֵהֵהֵֵהּבְּבְּבְְּב
שמשבחת הבהמה הזו את עצמה , רוב המפרשים פירשו ענין פסוק זה    ,,,,))))בבבב,,,,קכחקכחקכחקכח

ובזכות זאת הם , לפי שהבהמה גסה הטמאה זוכה לשרת את בני האדם, פסוק זהב

ויש . 'יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך'ומתקיים בה בעצמה , מאכילים אותה

שיהנה אדם , שיש לאדם ללמוד משירתן הזו שגם להם ראוי לנהוג כן, שהוסיפו

טן לציין למה שהבאתי ואוסיף אני הק    .ואז יהיה אשרי לו וטוב לו, מיגיע כפיו

' עמ' ק ו"בס(הנדפס בסוף ברכת אברהם לחומש דברים ' בולוןזקונטרס יששכר ו'ב

, שלדעת הסוברים שהיששכר מאבד מחלקו את השכר הניתן לזבולון שלו, )ט"כ

 'רוח חיים למס' ל בפי"לוזין זח מוא" ומהר,ל"ן גאלאנטי ז" הרב המג- מ "פירשו מהר

 יותר מירא דול הנהנה מיגיעוג) א,ברכות ח(ל "רזשזה טעם מה שאמרו , אבות

 ואילו גבי', אשרי איש ירא את ה) א,תהלים קיב(דאילו גבי ירא שמים כתיב , שמים

אשריך בעולם , יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך) ח"תהלים קכ(נהנה מיגיעו כתיב 

        .ש"עיי', כ הגמ"לא כתיב ביה ע' טוב לךו'ולגבי ירא שמים , הזה וטוב לך לעולם הבא

 ג ִיְׁשַאג ַעלג ִיְׁשַאג ַעלג ִיְׁשַאג ַעלג ִיְׁשַאג ַעלִמָּמרֹום ִיְׁשָאג ּוִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו ִיֵּתן קֹולֹו ָׁשאִֹמָּמרֹום ִיְׁשָאג ּוִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו ִיֵּתן קֹולֹו ָׁשאִֹמָּמרֹום ִיְׁשָאג ּוִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו ִיֵּתן קֹולֹו ָׁשאִֹמָּמרֹום ִיְׁשָאג ּוִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו ִיֵּתן קֹולֹו ָׁשאֹ    ההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹ    ::::ררררמֵמֵמֵֵמאֹואֹואֹואֹול ל ל ל מָמָמָָמגָגָגָָג
 הם מאותו שורש ,ל"ואות גימ, גמול, ת גמלוידוע ששורש תיב, , , , ))))לללל,,,,ירמיה כהירמיה כהירמיה כהירמיה כה(((( ָנֵוהּוָנֵוהּוָנֵוהּוָנֵוהּו

אתו  ,וילן בהושע יבי אמרי ליה רבנן לר, )א,דף קד(וכדאיתא במסכת שבת , ויסוד

ן לא איתמר מי יהושע בן נודרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בי

 פשוטה כרעיה עמאטאי  מ.ל דלים גמֹו,ת"ל דל" גימ. אלף בינה,ת"ף בי" אל.כוותייהו

 פשוטה עמאטאי  ומ. שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים,ת"ל לגבי דל"דגימ

ת " מהדר אפיה דדלעמאטאי  ומ.נפשיה דלימציה ליה ,ל"ת לגבי גימ"כרעיה דדל

            ....ן הגמראן הגמראן הגמראן הגמראאאאאעד כעד כעד כעד כ  דליתן ליה בצינעה כי היכי דלא ליכסיף מיניה,ל"מגימ

אפשר לרמוז ', גמילות חסדים'שגמל הוא משורש , ועל פי היסוד הנזכר לעיל

ובסופם אות , דהנה בפסוק זה יש שלֹש שאגות. כך, בענין פסוק זה שאומרו הגמל

וכתוב בביאת רבקה אל יצחק אבינו אשר קרא להמקום . 'לגמ'ל שכלול בזה ה"גימ

ולא כיצחק ) א,דף פח(כדאיתא במסכת פסחים ', שדה'שנבנה עליו בית המקדש 

 ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא )סג,בראשית כד( שנאמר ,שכתוב בו שדה

בר ועתה בעוונותינו נתקיים אחר שכ. ש בגמרא" עייעיניו וירא והנה גמלים באים

ציון שדה תחרש וירושלים עיים תהיה והר הבית ) יח,ירמיה כו(היה שם בית המקדש 

  . שחסר הוא בשדה ציון' נוהו'ה שואג ישאג על "והקב, לבמות יער

 הרבה -יהיה גמלים באים , בסמוך לגאולה' לפנות ערב'ש' ואיתא בספרים הק

ורמזו .  השניהיפך שנאת חנם שגרמה והחריבה את בית המקדש, גמילות חסדים
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 ואעשך לגוי , שמעון בן לקישבירמר א, )ב,דף קיז(זאת במה דאיתא במסכת פסחים 

 זהו שאומרים אלהי 'ואברכך' ,זהו שאומרים אלהי אברהם) ב, יבבראשית(גדול 

למוד  ת,ם בכולםו חותמיי יכול יה. זהו שאומרים אלהי יעקב'ואגדלה שמך' ,יצחק

וכמפורש בבמדבר רבה ', מגן אברהם'שאומרים ' יפ[ ם בך חותמי',והיה ברכה' ומרל

ל "מ מקוצק ז"דברי מהרמ' אוהל תורה' 'וכתוב בס. ם בכולםואין חותמי] ב,א"פי

את הידוע שִמדתו של ', בך חותמין ולא בהם'ל זה "שכלול במאמר חז, בפרשת לך לך

שבדורות שלפני ביאת המשיח הגם , אברהם אבינו היא מדת החסד גמילות חסדים

, חק ויעקבצוהם כנגד י,  שהיא תפלה- עבודה ויתמעטו שני עמודי העולם תורה ש

 שהוא כנגד -מכל מקום יגאלו ישראל בזכות העמוד השלישי עמוד גמילות חסדים 

ציון ) כז,ישעיה א(וכמאמר הכתוב , שיהיו ישראל מצויינים בה אז, אברהם אבינו

למדתו ' בך חותמין'וונה בוראה יסוד הדברים שהכ. (במשפט תפדה ושביה בצדקה

שזאת אומר , ומעתה נפרש). קדושת לוי שם' בס, של אברהם אבינו מדת החסד

',  ָׁשאֹג ִיְׁשַאג על ָנֵוהּומָמרום ִיְׁשָאג וממעון קדשו יתן קולו' ה ',הגמל בשירתו

  . יבנה בית המקדש במהרה בימינווכשתתרבה גמילות חסדים 

על פי מה דאיתא במדרש רבה על פי מה דאיתא במדרש רבה על פי מה דאיתא במדרש רבה על פי מה דאיתא במדרש רבה , , , , ה לגמלה לגמלה לגמלה לגמלוכמה מפרשים פירשו שייכות פסוק זוכמה מפרשים פירשו שייכות פסוק זוכמה מפרשים פירשו שייכות פסוק זוכמה מפרשים פירשו שייכות פסוק ז

אשרי שישלם אשרי שישלם אשרי שישלם אשרי שישלם ) ) ) ) חחחח,,,,תהלים קלזתהלים קלזתהלים קלזתהלים קלז(((( שנאמר  שנאמר  שנאמר  שנאמר ,,,, זו בבל זו בבל זו בבל זו בבל))))דדדד,,,,ויקרא יאויקרא יאויקרא יאויקרא יא ( ( ( (את הגמלאת הגמלאת הגמלאת הגמל) ) ) ) הההה,,,,גגגג""""פיפיפיפי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

, , , , ושאחרי גלות בבל שהחריבו את בית המקדש בראשונהושאחרי גלות בבל שהחריבו את בית המקדש בראשונהושאחרי גלות בבל שהחריבו את בית המקדש בראשונהושאחרי גלות בבל שהחריבו את בית המקדש בראשונה, , , , לך את גמולך שגמלת לנולך את גמולך שגמלת לנולך את גמולך שגמלת לנולך את גמולך שגמלת לנו

        ....חחחח""""תעתעתעתע' ' ' ' עמעמעמעמ' ' ' ' פרק שירהפרק שירהפרק שירהפרק שירה' '' '' '' 'המובא בסהמובא בסהמובא בסהמובא בס' ' ' ' פי אליהופי אליהופי אליהופי אליהו' '' '' '' 'ראה בפיראה בפיראה בפיראה בפי, , , , יש עוד שלוש גלויותיש עוד שלוש גלויותיש עוד שלוש גלויותיש עוד שלוש גלויות

'  עמ'הכל ישבחוך' 'מובא בס, ר יחיאל בנימין הכהן"להר (''''פרק בשירפרק בשירפרק בשירפרק בשיר''''' והנה בפי

,  גמליםדעל כן שלח יעקב אבינו לעשיו, ממדרש רבה בפרשת וישלחמביא , )א"תקל

 אני נידון כן תראה כאילו,  מכאן והגיא באמצעמה גמל זה דבשת מכאן ודבשת

ובאמת . יוש בדבר"ם עיימראה על גלות אדו' גמל'מזה ש' פרק בשיר'בוהבין , לפניך

 אלא אמר לו הוי ,ולמה הוא נותן את הגמלים באמצע, ל"במדרש רבה איתא בזה

לו אתה יושב על בימה ודן ואני נידון לפניך ואתה מתמלא עלי ירואה את עצמך כא

' מתנות כהונה' ' והוסיף בפי. שם לפי שגמלים גבוהים כבימה זויייי""""ופירש רשופירש רשופירש רשופירש רש .רחמים

פרק ' להעיר על דברי המחבר  וגם יש. לשון גמילות חסדים-שרמז לו זאת בגמלים 

עבודת  לואולם ממנו ניקח. זו בבל' את הגמל'ל ש"קרא רבה הנמהמדרש וי' בשיר

דברים ( היינו מה דכתיב -, שגם בית המקדש היה בנוי בין שני דבשות, פירושנו

,  ובין כתפיו שכןהיום פף עליו כלון אמר ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חילבניִמ) יב,לג

 אמרי ניתתי ,סבור למבנייה בעין עיטם דמדלי) ב,דף נד(וכדאיתא במסכת זבחים 

ל "י ז"ורש. ' בגמםשין יע' ובין כתפיו שכן'כדכתיב ] נרד בו מעט' פי[ביה קליל 

 אלא ,בגובה ארצו היה בית המקדש בנוי, בין כתפיו שכן, ל"בפירוש התורה כתב וז

 ושם היה דעתו של דוד לבנותו כדאיתא , מעין עיטם אמהעשרים ושלוששנמוך 
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 אמרי נחתי ביה פורתא משום דכתיב ובין כתפיו ,)ל"זבחים הנ' מס (בשחיטת קדשים

 ומעתה שפיר אפשר לפרש למה .י"ל רש" עכ אין לך נאה בשור יותר מכתפיו,שכן

ָׁשאֹג ִיְשַאג מָמרום ִיְׁשָאג וממעון קדשו יתן קולו ' ה'דוקא גמל הוא שאומר פסוק זה 

  . שיבנה במקומו במהרה בימינו אמן-  'על ָנֵוהּו

) ב,ישעיה ב(נזכרתי מה דאיתא על הפסוק , ומדי הזכירי שיש לגמל שתי דבשות

 יהוה בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית

 עתיד , ראובןבי ר פנחס בשםביאמר ר, ) ז"ו ופפ"פל(במדרש תהלים , הגוים אליו כל

נכון '  שנאמר,לכרמל וליתן ירושלים בראשםהקדוש ברוך הוא להביא לסיני ולתבור ו

 שיש לו שתי -ואם כן גם לענין זה שייך שהגמל ', בראש ההרים' יהיה הר בית ה

  . שיבנה במהרה בימינו בראש ההרים' שאֹג ישאג על נוהו' יאמר את הפסוק -דבשות 
        

ַיד ַיד ַיד ַיד  ֹוֵניֶהם ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאלֹוֵניֶהם ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאלֹוֵניֶהם ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאלֹוֵניֶהם ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאלַיד ֲאדַיד ֲאדַיד ֲאדַיד ֲאד     ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאלִהֵּנהִהֵּנהִהֵּנהִהֵּנה: : : : ררררמֵמֵמֵֵמ אֹו אֹו אֹו אֹוסּוססּוססּוססּוס
ל "ץ ז"הריעב    ,,,,))))בבבב,,,,תהלים קכגתהלים קכגתהלים קכגתהלים קכג ( ( ( (ֱאלֵֹהינּו ַעד ֶׁשְּיָחֵּננּוֱאלֵֹהינּו ַעד ֶׁשְּיָחֵּננּוֱאלֵֹהינּו ַעד ֶׁשְּיָחֵּננּוֱאלֵֹהינּו ַעד ֶׁשְּיָחֵּננּוה ה ה ה ְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹ    ֵעיֵנינּו ֶאלֵעיֵנינּו ֶאלֵעיֵנינּו ֶאלֵעיֵנינּו ֶאל    ְּגִבְרָּתּה ֵּכןְּגִבְרָּתּה ֵּכןְּגִבְרָּתּה ֵּכןְּגִבְרָּתּה ֵּכן

,  הסוס יש בו מהמדות הלא טובות שיש בעבדים ובשפחות,כתב    ''''זמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץ''''' בפי

קידושין דף (ל "שהרי אמרו חכמינו ז. מדה טובה היפך מהםאבל נגד זה יש בו ', וכו

, מה שאין כן הסוס שמואס הוא את השינה, תשעה קבין שינה נטלו עבדים) ב,מט

עינינו ' ' ' ' כןכןכןכן''''ויתפרש לשון , )ב,דף כו(סוכה ' ומתנמנם רק ִששים נשימות כדאיתא במס

פתוחות ' עינינו אל הוהיינו ש', בני יוסף דובריםכן כן כן כן '''') ה,במדבר לו(כמו ', וגו' אל ה

        .ץץץץ""""ד הריעבד הריעבד הריעבד הריעב""""עכעכעכעכתמיד ומצפים לישועתו 

    ,,,,))))דדדד,,,,תהלים קלחתהלים קלחתהלים קלחתהלים קלח((((ִפיָך ִפיָך ִפיָך ִפיָך     ֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵריֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵריֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵריֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵריָאָאָאָא    ַמְלֵכיַמְלֵכיַמְלֵכיַמְלֵכי    ָּכלָּכלָּכלָּכלה ה ה ה ְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹיֹודּוָך יֹודּוָך יֹודּוָך יֹודּוָך : : : : ררררמֵמֵמֵֵמד אֹוד אֹוד אֹוד אֹורֶרֶרֶֶרּפֶּפֶּפֶֶּפ
כי הפרד נבחר ', וגו' כל מלכי ארץ' יודוך ה' פרד אומר ,ל" כתב וז''''פי אליהופי אליהופי אליהופי אליהו''''' בפי

 קחו ,ויאמר המלך להם) לג,א' מלכים א(אמר שנ, להמליך ולהרכיב את המלך עליו

לי והורדתם אתו  הפרדה אשר שלמה בני על עבדי אדניכם והרכבתם את עמכם את

חגיגה ' במס' ומובא בתוס) 'ב' הל' פרק ח(כלאים ' ובתלמוד ירושלמי מס[, חוןיג אל

ועל כן מותר לרכוב , ב איתא שפרידה הזו היתה בריה מששת ימי בראשית,דף ב

, ובשעה שנמשחים הם למלך]. ואין בה איסור מנהיג בכלאים שני מינים, עליה

כי , היתה זאת להמליך אותו' ומה'', לב מלכים ושרים ביד ה'יודעים הם ומבינים ש

. 'כל מלכי ארץ' יודוך ה'זו היא . חסדו' ויודו לה, הוא ממליך מלכים ולו המלוכה

זו , התורה הקדושה בצאתם ממצריםשנתת לישראל את ', כי שמעו אמרי פיך'] וענין[

כדאי הוא לקבל עול מלכותו , היינו אנכי ולא יהיה לך', כי שמעו אמרי פיך'היא 

כי , ה"ומפני זה מהללים מלכי ארץ להקב, ואחר כך יגזור כל גזרותיו, עליהם תחלה

  ....''''פי אליהופי אליהופי אליהופי אליהו''''ל ל ל ל """"עכעכעכעכדרכו דרכי נועם וכל נתיבותיו שלום 

על פי מה דאיתא ', כי שמעו אמרי פיך'משום  -' וכוונתו לפרש את יודוך וגו

יודוך ' מאי דכתיב ,דרש עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה) א,דף לא(במסכת קידושין 
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 בשעה . מאמר פיך לא נאמר אלא אמרי פיך',כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך' ה

 כיון . אמרו אומות העולם לכבוד עצמו הוא דורש,ה אנכי ולא יהיה לך"שאמר הקב

 ....עד כאן הגמראעד כאן הגמראעד כאן הגמראעד כאן הגמרא , חזרו והודו למאמרות הראשונות,מר כבד את אביך ואת אמךשא

 שאף , שחייב אדם בכבודוכןשל  כ,חזרו והודו למאמרות הראשונות, יייי""""רשרשרשרשופירש 

 ....יייי""""ל רשל רשל רשל רש""""עכעכעכעכ  וחייו ומותו מסורין בידו,שותף בבריאתו כאביו ואמו] ה"הקב[הוא 

ֶּפֶרד בי לומר שדורשין תיבת עלה בל, מה שזכה הפרד לומר פסוק זה, ולהפירוש הזה

  . על הר סיניַרדַרדַרדַרדה כשי"ה של הקבּפֶּפֶּפֶֶּפששמעו מלכי ארץ מה ,ַרד-בנוטריקון ֶּפ

        ....הם סוס ופרד הנזכרים בתהלים לעילהם סוס ופרד הנזכרים בתהלים לעילהם סוס ופרד הנזכרים בתהלים לעילהם סוס ופרד הנזכרים בתהלים לעיל, , , , '''' נדמו נדמו נדמו נדמונמשל כבהמותנמשל כבהמותנמשל כבהמותנמשל כבהמות''''אפשר לפרש שאפשר לפרש שאפשר לפרש שאפשר לפרש ש

ארשה לי להביא מה שכתבתי בימי ארשה לי להביא מה שכתבתי בימי ארשה לי להביא מה שכתבתי בימי ארשה לי להביא מה שכתבתי בימי , , , , וכאשר זכינו לפרש שירת הסוס ושירת הפרדוכאשר זכינו לפרש שירת הסוס ושירת הפרדוכאשר זכינו לפרש שירת הסוס ושירת הפרדוכאשר זכינו לפרש שירת הסוס ושירת הפרד

 ):):):):הההה"""" על תהלים שאמר דוד המלך ע על תהלים שאמר דוד המלך ע על תהלים שאמר דוד המלך ע על תהלים שאמר דוד המלך ע---- לחג שבועות  לחג שבועות  לחג שבועות  לחג שבועות והדפסתי בברכת אברהםוהדפסתי בברכת אברהםוהדפסתי בברכת אברהםוהדפסתי בברכת אברהם((((בחרותי בחרותי בחרותי בחרותי 

  כתובובסוף פרק זה    . נמשל כבהמות נדמובל יליןבל יליןבל יליןבל יליןואדם ביקר ) יג,מט(בתהלים כתוב 

עיקר לנו , והנה בפשט הפסוק.  נמשל כבהמות נדמוולא יביןולא יביןולא יביןולא יבין אדם ביקר )א"כפסוק (

דורש ) ט"ריש פרק י(ובפרקי דרבי אליעזר , ל במדרשיהם"זבותינו הוא מה שכתבו ר

  .ש"שלא לן בגן עדן עיי, זה על אדם וחוה

שנמשל שנמשל שנמשל שנמשל נראה לי לפרש , ובדרך דרוש הניתן להדרש על פי הקדמות אמיתיות

אל תהיו כסוס כפרד אין ) ט,ב"לפ(הנזכרים בתהלים לעיל הם סוס ופרד הם סוס ופרד הם סוס ופרד הם סוס ופרד , , , , כבהמותכבהמותכבהמותכבהמות

, ל" זהבעל שם טוב הקדושהבעל שם טוב הקדושהבעל שם טוב הקדושהבעל שם טוב הקדושוביאור הענין הוא על פי דברי רבינו . 'הבין במתג ורסן וגו

' ט"ליקוטי בעש'נדפס בקובץ קטן (, של חג השבועותהראשון הראשון הראשון הראשון שגם יום פטירתו ביום 

אבות ' ל במס"על מה שאמרו חז, )ראה ועוד' תולדות יעקב יוסף פר' ועיין בס, ל"ז

בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות ) ב"ו מ"פ(

הם מהבת קול , בה הבאים לו לאדםשאותם הרהורי תשו, מעלבונה של תורה

מה שאין כן . והיינו לאינון דידעון בה, ל"ובסוף דבריו כתוב בזה. שנשמתו שומעת

תנו יין 'נתעצב והולך לבית היין לומר , כשבאים לו הרהורי תשובה מהכרוז, לאחרים

ל ל ל ל """"עכעכעכעכ' וגו' ס כפרד אין הבין במתג ורסןאל תהיו כסו'וזהו שנאמר . 'למרי נפש

דקשה למי , תזריע' ל בפר" זחרדיםחרדיםחרדיםחרדים' ' ' ' בעל סבעל סבעל סבעל ס' בפי, ומצאתי יסוד דבריו ....לללל"""" ז ז ז זטטטט""""הבעשהבעשהבעשהבעש

  .ש"אלא ודאי אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזי עיי, הלא אין אנו שומעים, מכריזין

', אדם ביקר ולא ילין'ל אמר על הפסוק " זשמחה בונים מפרשיסחאשמחה בונים מפרשיסחאשמחה בונים מפרשיסחאשמחה בונים מפרשיסחאר "ומהר

ואפשר . 'כבהמות נדמונמשל , 'שאדם שלא מלין אצלו את יקרת הימים טובים

שאינו יודע ', לא יבין'היא משום ש, שהסיבה שאינו מלין, להוסיף ולהטעים בדבריו

הקורא לו ' אלא קול ה, הם לא סתם עצבות, שאותה הרגשת יקרות והרהורי תשובה

  .ל"וכדברי רבינו הבעל שם טוב ז, בכֹח
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ל ל ל ל כֹכֹכֹכֹ    ַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד ִּכיַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד ִּכיַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד ִּכיַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד ִּכיְלָך ְיהָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוְלָך ְיהָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוְלָך ְיהָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוְלָך ְיהָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְו: : : : ררררמֵמֵמֵֵמר אֹור אֹור אֹור אֹומֹומֹומֹומֹוחֲחֲחֲֲח    
, , , , ))))יאיאיאיא,,,,כטכטכטכט' ' ' ' י אי אי אי א""""דבהדבהדבהדבה((((אׁש אׁש אׁש אׁש ל ְלרֹל ְלרֹל ְלרֹל ְלרַֹהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכַֹהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכַֹהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכַֹהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹה ה ה ה ְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹ ְלָך  ְלָך  ְלָך  ְלָך ,,,,ּוָבָאֶרץּוָבָאֶרץּוָבָאֶרץּוָבָאֶרץ    ַּבָּׁשַמִיםַּבָּׁשַמִיםַּבָּׁשַמִיםַּבָּׁשַמִים

) א,ברכות דף נח( הביאו את הגמרא ,ועוד מפרשים, ''''זמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץ''''' ל בפי"ץ ז"הריעב

 ואמר ,א הלקה חטא בחמרתאושרב שילא אמר לשופטים הגויים שישראל זה שה

שילא ' דמעייני ביה בדינא פתח רועד , להם שבזמן הזה רק להם יש כֹח לדונו למוות

 אמר להו הכי קאמינא , אמרי ליה מאי קאמרת,' וגו'הגדולה והגבורה' לך ה'ואמר 

 ויהב לכו שולטנא ורחמי ,בריך רחמנא דיהיב מלכותא בארעא כעין מלכותא דרקיעא

 אאאא""""ח סופר שליטח סופר שליטח סופר שליטח סופר שליט""""ומהריומהריומהריומהרי. ש בגמרא" עייביבא עליה יקרא דמלכותא כולי אמרו ח,דינא

שבנוסחת , הוסיף בזה דבר נפלא) ג"תקנ' עמ' הכל ישבחוך'ומובא ב (כנסת יעקבכנסת יעקבכנסת יעקבכנסת יעקב' ' ' ' בסבסבסבס

א  וקאיתא אדיתבי) ד"קמ' בֹא עמ' פר(' מדרש הגדול'שהובא ב, מעשה זה של הגמרא

        .'הגדולה והגבורה וגו' לך ה' שילא ואמר פתח רב, נער חמראנער חמראנער חמראנער חמראמעייני בדיניה 

ובמבוא באוצר מדרשים (, ועדיין לא ידענו טעם שהחמור אומר פסוק זה בשירתו

ל מביא כדוגמא בספרו מילתא "מביא שקראי אחד שהיה בימי רב סעדיה גאון ז

ונביא ). 'וגו' הגדולה והגבורה' לך ה' בפרק שירה שהחמור אומר - תמוהה זו שכתבו 

לפי שהחמור הוא יכול לישא , ל" וז''''ליקוטי אמריםליקוטי אמריםליקוטי אמריםליקוטי אמרים''''בזה מה שכתב כאן בפירוש 

] יד,יעקב אבינו בראשית מט[כמאמר , ת אשר אין כל בהמה יכולהות כבדואמש

ולכן החמור מעיד ומודיע שהגבורה אינה . י שם"ועיין בפירוש רש, יששכר חמור גרם

כותו ולא כמלך בשר ודם שמל. 'הממלכה'  לך ה' וגוהגדולה והגבורה' לך ה'רק , שלו

ומזה . ה מספר שניו חי וקיים לעולם"אבל הקב, לאין נחשב כי צל ימיו עלי ארץ

רק יהיה , שלא יאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את כל החיל הזה, ילמד בן אדם ענוה

  .''''ליקוטי אמריםליקוטי אמריםליקוטי אמריםליקוטי אמרים''''ל ל ל ל """"עכעכעכעכמודה ומשבח למי שנתן לו כֹח וממשלה 

בתנא דבי בתנא דבי בתנא דבי בתנא דבי יתא שעל מה דא, ואני הקטן אוסיף להביא בדרך מוסרו לבני אדם

 וישב ויהגה ,ם עצמו כשור לעול וכחמור למשויאשרי אדם שָׂש) 'פרק א( רבא אליהואליהואליהואליהו

כתב .  מיד רוח הקודש שורה עליו ותורתו בתוך מעיו,בדברי תורה בכל יום תמיד

ונרמז גם , ]וכחמור למשא[וזהו כשור לעול , ל"וז) ז"אות י( שם ''''ים צופיםים צופיםים צופיםים צופיםרמתירמתירמתירמתי''''' בפי

הגם שרב תבואות ' כמו השור וכו,  הנאה מתורתו ועבדותושלא יהיה לו שום' וכו

ואין בו דעת לידע שהוא עושה , אף על פי כן אינו מתגאה, )ד,משלי יד(בכֹח שור 

ל ל ל ל """"עכעכעכעכ' כן מדת הצדיקים העובדים את ה, טובה גדולה שמחיה את כל האדם בכוחו

 שם בתנא דבי ואנחנו נעתיק דבריו אלו גם לעניינו של חמור הנזכר. . . . ''''רמתיים צופיםרמתיים צופיםרמתיים צופיםרמתיים צופים''''

דהגם שבא עליהם גדולה , באמת' ונאמר שכך מדת הצדיקים העובדים את ה, אליהו

רק מרגישים בעצמם כמעשה החמור , מכל מקום אין בהם שבח לעצמם', וגבורה וכו

  .מבלי הרגשת כל כבוד מכֹח הדבר הזה הנישא עליו, הנושא דברים חשובים ביותר
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ה ַוּיאְמרּו ה ַוּיאְמרּו ה ַוּיאְמרּו ה ַוּיאְמרּו את ַליהָוֹאת ַליהָוֹאת ַליהָוֹאת ַליהָוַֹהִּׁשיָרה ַהּזַֹהִּׁשיָרה ַהּזַֹהִּׁשיָרה ַהּזַֹהִּׁשיָרה ַהּזֹ    ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאתּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאתּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאתּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאתמֶׁשה מֶׁשה מֶׁשה מֶׁשה     ָאז ָיִׁשירָאז ָיִׁשירָאז ָיִׁשירָאז ָיִׁשיר: : : : ררררמֵמֵמֵֵמר אֹור אֹור אֹור אֹוֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש
זכיתי , )אאאא,,,,שמות טושמות טושמות טושמות טו((((    ְכבֹו ָרָמה ַבָּיםְכבֹו ָרָמה ַבָּיםְכבֹו ָרָמה ַבָּיםְכבֹו ָרָמה ַבָּיםה ָּגָאה סּוס ְורֹה ָּגָאה סּוס ְורֹה ָּגָאה סּוס ְורֹה ָּגָאה סּוס ְורָֹגאָֹגאָֹגאָֹגאֹ    ָאִׁשיָרה ַּליהָוֹה ִּכיָאִׁשיָרה ַּליהָוֹה ִּכיָאִׁשיָרה ַּליהָוֹה ִּכיָאִׁשיָרה ַּליהָוֹה ִּכי    ררררֵלאמֵֹלאמֵֹלאמֵֹלאמֹ

' בפי. ואביאם בלשונם, ל"לכוון בביאור שירת השור לדברי כמה מגדולי המפרשים ז

אמר רב ) א,דף מח(והביא ממסכת סוטה ', רהשי' כתב ששור לשון ''''ברכת השירברכת השירברכת השירברכת השיר''''

 ואינו , שמזמרין בשעה שחורשין,ודבקריי "ופירש רש, הונא זמרא דנגדי ודבקרי שרי

. י"ל רש" עכ שהולכין לקול השיר דערב עליהם,אלא לכוין את השוורים לתלמיהם

        . על פי זה בדרך דרוש ומוסר', ברכת השיר'וראה מה שכתב שם ב

גם מה שמצאנו בכתוב בהחזרת ארון האלקים מארץ פלשתים והביאו המפרשים 

דרך בית שמש במסלה אחת הלכו הלך  וישרנה הפרות בדרך על) יב,ו' שמואל א(

 יוחנן משום בירמר  א,מאי וישרנה) ב,דף כד(עבודה זרה ' ואיתא על זה במס, וגעו

אז ' ,אירמי ביוחנן משום ררבי ר מ א,ומאי שירה אמרו', וכו,  שאמרו שירהאירמבי ר

  .ש בגמרא"עיי' ישיר משה ובני ישראל

, בשירת השור' ' ' ' כי גאה גאהכי גאה גאהכי גאה גאהכי גאה גאה''''ועוד הביאו המפרשים וביארו עם דבריהם את הזכרת 

כי גאה כי גאה כי גאה כי גאה ' ' ' ' אשירה להאשירה להאשירה להאשירה לה מאי דכתיב ,אמר ריש לקיש) ב,דף יג(חגיגה ' את מה דאיתא במס

    מלך שבבהמותמלך שבבהמותמלך שבבהמותמלך שבבהמות , דאמר מר מלך שבחיות ארי, שירה למי שמתגאה על הגאים,גאהגאהגאהגאה

ה מתגאה על כולן ועל כל ה מתגאה על כולן ועל כל ה מתגאה על כולן ועל כל ה מתגאה על כולן ועל כל """" והקב והקב והקב והקב,,,,ואדם מתגאה עליהןואדם מתגאה עליהןואדם מתגאה עליהןואדם מתגאה עליהן , מלך שבעופות נשר,,,,שורשורשורשור

שהשור רומז , הוסיף בזה בדרך מוסר' ' ' ' יצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנן''''' ובפי. ש בגמרא" עייהעולם כולוהעולם כולוהעולם כולוהעולם כולו

הואיל והוא ', כי גאה גאה' אשירה לה'לבני האדם שיתבוננו בדבריו אלו שאומר 

וילמד .  אדם להשמע אליהםהגאה שבבהמות ומכל מקום משעבד את גאותו לבני

לקבל על עצמו עול מלכות , ויחזיק בטבע של השור, ממנו האדם אשר גם הוא גאה

   ....''''יצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנן''''ד ד ד ד """"עכעכעכעכ' סוס ורוכבו רמה בים'שמזה נמשך הצלה הזאת אשר , יתברך' ה

רמז מה ', שור אומר אז ישיר וגו, ל"כתב וז' ככר לאדן' 'ל בס" זאאאא""""החידהחידהחידהחידורבנו 

) ו,בראשית לב(פ "יב עה,ה"כך איתא בבראשית רבה פע[ה יוסף ל שור ז"שאמרו חז

ואמרו ]. בכור שורו הדר לו) יז,דברים לג( שנאמר , שור זה יוסף,ויהי לי שור וחמור

ארונו של , מה ראה, הים ראה וינוס) ג,תהלים קיד(פ "עה) במדרש תהלים(ל "חז

כמו שכתבתי במקום , ומשה רבינו היה בו בחינת יוסף, ובזכותו נבקע הים, יוסף

סנהדרין דף (ל "כמו שאמרו חז, וישראל נקראו על שם יוסף, א"אחר משם הרב הנשי

, ולרמז זה. יעקב ויוסף סלה גאלת בזרוע עמך בני) טז,תהלים עז(על הפסוק ) ב,יט

  ....לללל""""א זא זא זא ז""""ל החידל החידל החידל החיד""""עכעכעכעכ' וגו' אז ישיר משה ובני ישראל'שר השור ואומר 

שהביא ', עלינו לשבח'מערכת ' ' ' ' דבש לפידבש לפידבש לפידבש לפי''''    ''''ל בסל בסל בסל בס""""א זא זא זא ז""""החידהחידהחידהחיד ואביא עוד מדברי 

עלינו לשבח תקן יהושע בן נון שבא מיוסף , ל"ל בזה"י ז"מכתיבת יד של גורי האר
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ר והוא אותיות "ב שמות הוא וש"וגם שם אחד מע', וכו, שנקרא שור, ה"הצדיק ע

וכבר הבאתי בשירת , דבש לפידבש לפידבש לפידבש לפי' ' ' ' א בסא בסא בסא בס""""החידהחידהחידהחידל ל ל ל """"עכעכעכעכב שמות "ב מע"והם שם ל, שור

ומעתה , ועמו פעל משה רבנו את קריעת ים סוף, ב פועל במים"ם של עשש, העבים

  . ר לזמר אז ישיר משה"נאה לשו

, ל"כתב בזה    ל" זטטטט""""המביהמביהמביהמביהרב , , , , יביביביבטִטִטִִטמֵמֵמֵֵמהַהַהַַהב ְוב ְוב ְוב ְוֹוֹוֹוֹוּטּטּטּטך ַהך ַהך ַהך ַהרּורּורּורּוּבָּבָּבָָּב: : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמאֹואֹואֹואֹוַהָׂשֶדה ַהָׂשֶדה ַהָׂשֶדה ַהָׂשֶדה ת ת ת ת יֹויֹויֹויֹוחַחַחַַח

והמטיב שנבראו במקום , הטוב שנבראו', ברוך הטוב והמטיב'חיות שבשדה אומרים 

כי לכל מין חיה עשב , ומחים בהם עשבים הנאותות למאכלםחיותם בשדות שצ

        ....טטטט""""ל המביל המביל המביל המבי""""עכעכעכעכמיוחד למאכלה משדה מיוחד לאותו עשב 

כגון איל  , חיות השדה הם החיות שאינם טורפים, ל" כתב בזה''''יצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנן''''' ובפי

  שלוובטוב האדם בהתברך התבואה, והם הניזונים מתבואת השדה, צבי ויחמור

על הגשמים ) ב,ברכות דף נט(ותנן , וישתתפו בטוב בני אדםגם להם טוב , שבשדות

חיות השדה 'וזהו . 'ברוך הטוב והמטיב'כשיש לאדם שותפות שדה צריך לברך 

כאילו אומרים , כלומר מטבע פרנסתם המשתתפים עם תבואות השדה', אומרים

ניציאה וי (''''שיח יצחקשיח יצחקשיח יצחקשיח יצחק'''''  ובדרך זו ביארו בפי....''''יצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנן''''ל ל ל ל """"עכעכעכעכ    'ברוך הטוב והמטיב'

' בהבאת המשנה דמס, )ל"ר יחיאל בנימין הכהן ז"מהר (''''פרק בשירפרק בשירפרק בשירפרק בשיר''''' ובפי) ד"תכ

לגבי שנת ) ב,דף נב(להביא מה דאמרינן במסכת פסחים ' פרק בשיר'והוסיף ב, ברכות

ולבהמתך ולחיה אשר ) ז,ויקרא כה( אמר קרא , יוסי בר חנינאבירמר א, השמיטה

 שחיה אוכלת מן השדה האכל לבהמה  כל זמן,לתבואתה לאכֹ תהיה כל בארצך

ברוך הטוב 'וזה . 'ש בגמ" עיי כלה לחיה אשר בשדה כלה לבהמתך מן הבית,שבבית

דנראה לו לפרש כי ', בפרק בשיר'והוסיף עוד . הטוב לעצמו ומטיב לאחריני', והמטיב

וזה , ואינם מייחלים לבני אדם כבהמה ביתית, חיות השדה עיניהם נשואות למרום

  . ''''פרק בשירפרק בשירפרק בשירפרק בשיר''''ל ל ל ל """"עכעכעכעכוזן מקרני ראמים עד ביצי כינים ' ומטיב, 'שמו יתברך' הטוב'
        

ַוֲאִני ַוֲאִני ַוֲאִני ַוֲאִני     ,,,,]]]]אֹוֶּדה ַלֵמִטיב ַעל יֹוֶׁשר, אֹור ַלטֹוִבים    ----ל ל ל ל """"ט זט זט זט ז""""נוסחת המבינוסחת המבינוסחת המבינוסחת המבי[[[[: : : : ררררמֵמֵמֵֵמי אֹוי אֹוי אֹוי אֹובִבִבִִבצְצְצְְצ
תהלים תהלים תהלים תהלים ((((ִלי ִלי ִלי ִלי     י ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצרי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצרי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצרי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצרב ִלב ִלב ִלב ִלָהִייָת ִמְׂשָּגָהִייָת ִמְׂשָּגָהִייָת ִמְׂשָּגָהִייָת ִמְׂשָּג    ֶקר ַחְסֶּדָך ִּכיֶקר ַחְסֶּדָך ִּכיֶקר ַחְסֶּדָך ִּכיֶקר ַחְסֶּדָך ִּכיֲאַרֵּנן ַלּבֲֹאַרֵּנן ַלּבֲֹאַרֵּנן ַלּבֲֹאַרֵּנן ַלּבָֹאִׁשיר ֻעֶּזָך ַוָאִׁשיר ֻעֶּזָך ַוָאִׁשיר ֻעֶּזָך ַוָאִׁשיר ֻעֶּזָך ַו

, ''''אודה למטיב על יושראודה למטיב על יושראודה למטיב על יושראודה למטיב על יושר, , , , אור לטוביםאור לטוביםאור לטוביםאור לטובים'''' צבי אומר ,ל"ל כתב וז" זטטטט""""המביהמביהמביהמביהרב . . . . ))))יזיזיזיז,,,,נטנטנטנט

לכל ') כג,שמות י(כמו , כשיש אור וטובה לטובים ביחוד ולא לרשעים', ואני אשיר וגו

אודה להשם יתברך שהוא מטיב 'אז , ולא למצרים' בני ישראל היה אור במושבותם

כי לפעמים מאיר האל יתברך ומטיב בזכות הטובים . לטובים ולא לרעים' על יושר

ואז , שגם הרשעים שבעים בו, כמו שיש שובע בעולם בזכות הצדיקים, אפילו לרעים

כשאתה עושה לי טובה ', ואני אשיר ֻעזך'ועל זה כתוב . נראה שאינו על היושר

גם אלא , לא לבד ביום שעשית עמי טובה, ''''אשיר ֻעזך וארנן לבֹקר חסדךאשיר ֻעזך וארנן לבֹקר חסדךאשיר ֻעזך וארנן לבֹקר חסדךאשיר ֻעזך וארנן לבֹקר חסדך, 'מיוחדת
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 בטובה שעשית לי כי היית ִמבטח ליכי היית ִמבטח ליכי היית ִמבטח ליכי היית ִמבטח לי, אחר כך מיד אשכים בבֹקר לרנן על חסדך

        ....לללל""""ט זט זט זט ז""""ל המביל המביל המביל המבי""""עכעכעכעכמנוס לי ביום צר לי מנוס לי ביום צר לי מנוס לי ביום צר לי מנוס לי ביום צר לי והצלתני גם כן מן הפורעניות שהיית , ביחוד

היית משגב לי היית משגב לי היית משגב לי היית משגב לי כי ' צבי אומר וכו, ל"וזוזוזוזכתב ' ככר לאדן' 'ל בס" זאאאא""""החידהחידהחידהחיד ורבנו 

כי היית 'ובכן ישיר ', רץ כצבי'על כן יאמר , כי הוא רץ ונמלט, ומנוס ביום צר ליומנוס ביום צר ליומנוס ביום צר ליומנוס ביום צר לי

   ....לללל""""א זא זא זא ז""""ל החידל החידל החידל החיד""""שנתן לו כֹח לרוץ ולנוס עכ', משגב לי ומנוס ביום צר לי

ברח דודי ודמה לך ) יד, חש"השי(פ " עהמדרש שיר שיריםמדרש שיר שיריםמדרש שיר שיריםמדרש שיר שיריםממממוהמפרשים הביאו 

 כך בשעה ,,,,צבי זה בשעה שהוא ישן עינו אחת פתוחה ועינו אחת קמוצהצבי זה בשעה שהוא ישן עינו אחת פתוחה ועינו אחת קמוצהצבי זה בשעה שהוא ישן עינו אחת פתוחה ועינו אחת קמוצהצבי זה בשעה שהוא ישן עינו אחת פתוחה ועינו אחת קמוצהמה , לצבי

  .  ש במדרש"עי, ט אליהם בשתי עיניו מבי,ן רצונו של הקדוש ברוך הואשישראל עושי

איתא כבמדרש שיר השירים ונוסף ) א,דף יד(בפרשת שמות '  הקובספר הזהרובספר הזהרובספר הזהרובספר הזהר 

אזיל לגבי רבי שמעון בן יוחאי וחמא פרגוד חד רבי חייא רבא , ל הזהרל הזהרל הזהרל הזהר""""וזוזוזוז, עוד שם

שמע דהוה אמר , הכאה מפומיה מתוה רבי חייא אמר אשמע מל, דהוה פסיק בביתא

כל כסופא דכסיפו ישראל , ברח דודי ודמה לך לצבי או לעופר האילים) יד,חר "יהשש(

 תאותם של ישראל שיהיה ,מעוןשבי רמר  דא,מקודשא בריך הוא הוא) מקמיה(

אי מ, הקודשא בריך הוא לא הולך ולא מתרחק אלא בורח כצבי או כעופר האילים

 בזמן , בעולם עושה כמו הצבי או כעופר האיליםאין חיה, מעוןשבי ראמר  ,עמאט

 ולעולם תמיד ,שהוא בורח הולך מעט מעט ומחזיר את ראשו למקום שיצא ממנו

 אם אנו גורמים ,ולםעל שונו  רב, כך אמרו ישראל.הוא מחזיר את ראשו לאחוריו

 יהי רצון שתברח כמו הצבי או כמו עופר האילים שהוא בורח ,שתסתלק מבינינו

ואף גם זאת ) מד,ויקרא כו( הדא הוא דכתיב , את ראשו למקום שהניחומחזיר

 הצבי כשהוא ,חראבר  ד.בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם

 , כך אמרו ישראל להקודשא בריך הוא,ישן הוא ישן בעין אחת והאחרת הוא נעור

ששמע ששמע ששמע ששמע    ומה ....זהרזהרזהרזהרל ספר הל ספר הל ספר הל ספר ה""""עכעכעכעכ עשה כמו הצבי שהנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל

ומה שכתוב מיד אחר , את קולו של רבי שמעון שמע, חייא רבא מאחורי הפרגודחייא רבא מאחורי הפרגודחייא רבא מאחורי הפרגודחייא רבא מאחורי הפרגוד' ' ' ' רררר

 -ן "כך העלה מאי', כך נכתב בעת כתיבת וסידור הזהר הק', דאמר רבי שמעון'כך 

  .עיין שם' הזהר הק' שבגליון ס' ניצוצי אורות'ל ב"א ז"הוא החיד

ובקשת בני ישראל , יצא ממנומחזיר את ראשו למקום שובענין זה שהצבי 

, הצבי כשהוא ישן הוא ישן בעין אחת והאחרת הוא נעורה בהזכירם לו ש"להקב

, ברח דודי, ל"בזה) יד,ר ח"שיהש(ל " על הפסוק הנבילקוט שמעוניבילקוט שמעוניבילקוט שמעוניבילקוט שמעוניהביאו מה דאיתא 

מה הצבי הזה הולך לסוף העולם , ודמה לך לצבי. אימתי ביום שחרב בית המקדש

  שנאמר,שנתפזרו בכל העולם עתידין לחזורי פל עף ראל אאף יש, וחוזר למקומו

דקלטינוס מלכא צד צביין וחפי קרניהון בדהב .  אלך אשובה אל מקומי)טו,הושע ה(

   ....ל הילקוט שמעוניל הילקוט שמעוניל הילקוט שמעוניל הילקוט שמעוני""""עכעכעכעכ ג שנים תבו לאתריהון"בסוף י, ושלחינון לאפריקי
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ו ו ו ו אפשר לפרש טעמאפשר לפרש טעמאפשר לפרש טעמאפשר לפרש טעמ, עם הנהגה זו של הצבי שחוזר אי פעם למקום הולדתו, ואגב

', כי צבי לחופה צרה יגיד, שלא יצוד צבי לחופה'ל " זשל צוואת רבי יהודה החסידשל צוואת רבי יהודה החסידשל צוואת רבי יהודה החסידשל צוואת רבי יהודה החסיד

שבחופה הרצון הוא שיעזבו האיש והאשה את בית אביהם ואמם לבלי לשוב חלילה 

. נגד טבע הצבי לשוב למקום הולדתו, האיש או האשה להיות כמקדם בבית אבות

והנה נוסחא שהבאתי .  הצבייתכן שימשך על אחד מהם טבע, ובצידת צבי לחופה

', הצד צבי לחופה צרה יגיד'אבל בנוסח אחר כתוב רק ', מקור חסד'הוא מהנדפס עם 

כי בפסוק שאומר , שהקפידא היא על הציד של צבי לחופה' שבעים תמרים'ופירש ב

  .ועל כן לא יצודוהו לחופה', יום צר'הצבי בפרק שירה מתבאר שיום צידתו הוא 

, צבי, ל" רמז בדבריו הקצרים ענין זה בזה''''זמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץ'''''  בפיל"ץ ז"ואכן הריעב

, )הזהר' כדאיתא בס(שמחזיר ראשו למקום שהניח ) ט,ר ב"שיהש(דומה דודי לצבי 

  ....ץץץץ""""ל הריעבל הריעבל הריעבל הריעב""""עכעכעכעכלבֹקר של גאולה , ]וארנן לּבֹקר חסדך[והיינו 

את הפתיחה לשירת , ל" ביאר עם מדרש שיר השירים הנ''''ברכת השירברכת השירברכת השירברכת השיר''''ובפירוש 

וגם אפילו כשהוא ישן עינו ,  לפי שהצבי אין לו מרה וכעס',',',',אור לטובים אודהאור לטובים אודהאור לטובים אודהאור לטובים אודה''''הצבי 

ומה נפלא מה ומה נפלא מה ומה נפלא מה ומה נפלא מה . ש"וכתב בדרך מוסר את הנמשל לזה עיי, אחת פתוחה ורואה קצת

היא על ', אודה למטיב על יושר, אור לטובים' שענין אמירת הצבי שעלה בלבישעלה בלבישעלה בלבישעלה בלבי

  .ו שהוא טוב בטבעו ועניניוושם זה הוא על פי מהות', ַטְבָיא'שתרגום של צבי הוא 

מפני שכל הצלתו היא ', וגו' ואני אשיר עוזך'צבי אומר , ל כתב" זםםםם""""המלביהמלביהמלביהמלביוהרב 

  .לכן אומר השירה של דוד המלך בעת ברחו מפני שאול, מה שהוא יכול לנוס ולברוח

    ,,,,))))וווו,,,,תהלים צבתהלים צבתהלים צבתהלים צב((((ֶתיָך ֶתיָך ֶתיָך ֶתיָך ד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹה ְמאֹה ְמאֹה ְמאֹה ְמאְֹדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוְֹדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוְֹדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוְֹדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוֹ ָּג ָּג ָּג ָּגַמהַמהַמהַמה: : : : ררררמֵמֵמֵֵמִּפיל אֹוִּפיל אֹוִּפיל אֹוִּפיל אֹו
ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה     ָמהָמהָמהָמה    ----וכן את הפסוק שמביאים כנוסחא אחרינא כאן וכן את הפסוק שמביאים כנוסחא אחרינא כאן וכן את הפסוק שמביאים כנוסחא אחרינא כאן וכן את הפסוק שמביאים כנוסחא אחרינא כאן [[[[פסוק זה פסוק זה פסוק זה פסוק זה 

התנאים  מצאנו לחכמינו ,,,,)])])])]כדכדכדכד,,,,תלים קדתלים קדתלים קדתלים קד((((    ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָךֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָךֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָךֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך

 מה דאיתא כגון, נה או בגודלהיל שאמרוהו בראותם דבר או בריה מופלאה בעני"ז

 י"רש' פי( הצב למינהו להביא הערוד וכן הנפילים ,בנןרנו ת) א,דף קכז ( חולין'במס

מה רבו ' מגיע לפסוק זה אומר קיבאעבי  וכשהיה ר,וסלמנדרא )שרץ מין צב, נפילים

למלי  שבים א, יש לך בריות גדלות בים ויש לך בריות גדלות ביבשה','מעשיך ה

 יש לך בריות .מיד מתותלמלי יורדות לים שביבשה א,עולות ביבשה מיד מתות

 ,למלי עולות לאויר מיד מתות שבאור א,גדלות באור ויש לך בריות גדלות באויר

            ....עד כאן הגמראעד כאן הגמראעד כאן הגמראעד כאן הגמרא' 'מה רבו מעשיך ה' ,למלי יורדות לאור מיד מתותשבאויר א

מה 'שאמר רבי שמעון בן גמליאל את הפסוק ) א,דף כ(עבודה זרה ' וראה גם במס

מה רבו '    והן הפסוק    ',מה גדלו מעשיך הוהן פסוק , תבראותו נכרי'' רבו מעשיך ה
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    אין בו נשמה ואין בו קדושהמופלא אבל מעשה גוף שהוא משמע על ', 'מעשיך ה

דהרואה פיל צריך לברך איתא ) ב,דף נח( ובמסכת ברכות .ק"ודו, שישבחוהו בזה

        . בחלוםבענין הרואה פיל) ו"סוף דף נ(ברכות לעיל ' וראה במס. 'ברוך משנה הבריות'

מה גדלו 'פיל אומר , ל"בזהשאומר הפיל ל פירש כוונת השיר " זטטטט""""המביהמביהמביהמביהרב 

שהרי אם יתקבצו כל חכמי תבל אינם יכולים , נורא הוא' מעשה ה',  וגו'מעשיך

ומאֹד ויותר ממעשיך , )יד,ט"כדאיתא בבראשית רבה פל (לברוא אפילו יתוש אחד

. . . . טטטט""""ל המביל המביל המביל המבי"""" עכ עכ עכ עכבעולם לאיזה דבר נבראכוונת בריאת כל מין ומין ', עמקו מחשבותיך'

השייך לפיל ל "אוסיף להביא מאמר חז, ל יצירת היתוש"ט ז"על שהזכיר הרב המביו

במסכת שבת דאיתא , יתברך במעשי בריותיו' שמשם נודע עומק מחשבות ה, ויתוש

  .וש נכנס לפיל בחוטמוי שהית"ופירש רש, אימת יתוש על הפיל) ב,דף עז(

, ל" וז''''יצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנן''''' אביא מה שכתב בפי, רך לימוד מוסר לאדםולהשלמת הענין בד

בזה הנמצא נתבונן פלאות הבורא מבחינת גדלו וגם גודל ערמימות שבו יותר , פיל

עשתה זאת לגודל ' שרואים שיד ה, ועם כל זה הוא נכנע אל האדם, מכל הבעלי חיים

האדם להתבונן בו כאילו יאמר בעוררו את , וזהו הכוונה בפיל אומר. מעלת האדם

ועם כל זה הוא נכנע אל , מרוב גודלו וההשכלה שבו'' מה גדלו מעשיך ה'ולדעת 

  ....''''יצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנן''''ד ד ד ד """"עכעכעכעכומזה יראה האדם ויקח מוסר שיכנע להבורא יתברך שמו , האדם

    ַיְצִריַחַיְצִריַחַיְצִריַחַיְצִריַח    ַּכִּגּבֹור ֵיֵצא ְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה ָיִריַע ַאףַּכִּגּבֹור ֵיֵצא ְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה ָיִריַע ַאףַּכִּגּבֹור ֵיֵצא ְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה ָיִריַע ַאףַּכִּגּבֹור ֵיֵצא ְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה ָיִריַע ַאףה ה ה ה ְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹ    ::::ררררמֵמֵמֵֵמה אֹוה אֹוה אֹוה אֹויֵיֵיֵֵירְרְרְְרַאַאַאַא
' ה'אריה אומר , ל"ל כתב בזה" זטטטט""""המביהמביהמביהמביהרב , , , , ))))יגיגיגיג,,,,ישעיה מבישעיה מבישעיה מבישעיה מב((((ְיָביו ִיְתַּגָּבר ְיָביו ִיְתַּגָּבר ְיָביו ִיְתַּגָּבר ְיָביו ִיְתַּגָּבר אֹאֹאֹאֹ ַעלַעלַעלַעל

ולפעמים הוא לואה , הגבור מתפאר בגבורתו כשהוא יוצא למלחמה', וגו' כגבור יצא

' אבל ה. אולי שלא יוכל להתגבר על אויביו, ואפילו שלא ילאה. ויגע בתוך המלחמה

אלא אדרבה הוא מעורר קנאה ,  לפניו פחד ואימהובתוך המלחמה אין, הוא כגבור

, ואינו צריך לאחרים שיריעו ויצריחו במלחמה להבהיל את האויבים, בתוך המלחמה

         ....טטטט""""ל המביל המביל המביל המבי""""עכעכעכעככי הוא בעצמו המריע ומצריח ויתגבר בזה על אויביו 

איך שהוא מפרנס עצמו , ל כתב ששירת האריה היא כמשמעה" זםםםם""""המלביהמלביהמלביהמלביוהרב 

  ....איך יפרנס עצמו במדבר במקום שהם יחידים, היא] להלן[הדוב וששירת , בגבורה

יתברך '  כתב כדרכו ללמוד מענין פסוק השירה דרך בעבודת ה''''יצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנן''''' ובפי

אם כשהוא מתאפק וכובש , ילמד מטבע האריה שניכרת גבורתו בשני דברים, ל"וז

 עת שיתן ויש. גבורתו כאשר בעלי חיים חלושים עוברים לפניו ולא יזיק אותם

ה עמנו בכל "ועל דרך זה ענין הקב. האריה קול שאגתו ואז הבעלי חיים יראים ממנו

לאריה ' אמנם נקוה לעתיד ִיְדֶמה ה, ימי הגלות כובש כעסו מלהפרע ממכעיסיו

', אריה אומר'וזהו . ונקמת היכלו ונקמת ישראל' בפועל לטרוף טרף ולתת נקמת ה

  ....''''יצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנן''''ל ל ל ל """"עכעכעכעכ 'כגבור יצא' ה'מטבעו כאילו אומר 
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אׁש אׁש אׁש אׁש ּנּו יְׁשֵבי ֶסַלע ֵמרֹּנּו יְׁשֵבי ֶסַלע ֵמרֹּנּו יְׁשֵבי ֶסַלע ֵמרֹּנּו יְׁשֵבי ֶסַלע ֵמרִֹיְׂשאּו ִמְדָּבר ְוָעָריו ֲחֵצִרים ֵּתֵׁשב ֵקָדר ָירִֹיְׂשאּו ִמְדָּבר ְוָעָריו ֲחֵצִרים ֵּתֵׁשב ֵקָדר ָירִֹיְׂשאּו ִמְדָּבר ְוָעָריו ֲחֵצִרים ֵּתֵׁשב ֵקָדר ָירִֹיְׂשאּו ִמְדָּבר ְוָעָריו ֲחֵצִרים ֵּתֵׁשב ֵקָדר ָירֹ: : : : ררררמֵמֵמֵֵמב אֹוב אֹוב אֹוב אֹודֹודֹודֹודֹו
    ,,,,))))יביביביב----יאיאיאיא, , , , ישעיה מבישעיה מבישעיה מבישעיה מב ( ( ( ( ָּכבֹוד ּוְתִהָּלתֹו ָּבִאִּיים ַיִּגידּו ָּכבֹוד ּוְתִהָּלתֹו ָּבִאִּיים ַיִּגידּו ָּכבֹוד ּוְתִהָּלתֹו ָּבִאִּיים ַיִּגידּו ָּכבֹוד ּוְתִהָּלתֹו ָּבִאִּיים ַיִּגידּוההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹ ָיִׂשימּו ל ָיִׂשימּו ל ָיִׂשימּו ל ָיִׂשימּו ל,,,,ִיְצָוחּוִיְצָוחּוִיְצָוחּוִיְצָוחּו    ָהִריםָהִריםָהִריםָהִרים
, איך יפרנס עצמו במדבר, פירש בפשיטות ששירת הדוב היא ל" זםםםם""""המלביהמלביהמלביהמלביהרב 

 כל אחד ואחד ודאי שענין שירתוזה נראה לי     ....םםםם""""ל המלביל המלביל המלביל המלבי""""עכעכעכעכבמקום שהם יחידים 

 סיפור מעשה מסויים 'פרק שירה'ואין בפסוקי ה, היא על ההוה והעתיד הטמון בהוה

דניאל (שבנבואת דניאל , ומה שכתבו כמה מפרשים בדרך רמז על מלכות פרס    .שהיה

ואפשר לראותם באסיפת , אין זה מענין ליקוט שלי, לדובראה אותה דומה ) ה,ז

        .'פרק שירה' 'ובס' הכל ישבחוך' 'הספרים בס

    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ַׂשְלָמה ַעלַׂשְלָמה ַעלַׂשְלָמה ַעלַׂשְלָמה ַעל    ַעלַעלַעלַעל    ֶׂשהֶׂשהֶׂשהֶׂשה    ֲחמֹור ַעלֲחמֹור ַעלֲחמֹור ַעלֲחמֹור ַעל    ׁשֹור ַעלׁשֹור ַעלׁשֹור ַעלׁשֹור ַעל    ֶּפַׁשע ַעלֶּפַׁשע ַעלֶּפַׁשע ַעלֶּפַׁשע ַעל    ְּדַברְּדַברְּדַברְּדַבר    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ַעלַעלַעלַעל: : : : ררררמֵמֵמֵֵמב אֹוב אֹוב אֹוב אֹואֵאֵאֵֵאזְזְזְְז
ֶׁשר ַיְרִׁשיֻען ֶׁשר ַיְרִׁשיֻען ֶׁשר ַיְרִׁשיֻען ֶׁשר ַיְרִׁשיֻען ְׁשֵניֶהם ֲאְׁשֵניֶהם ֲאְׁשֵניֶהם ֲאְׁשֵניֶהם ֲא    א ְּדַברא ְּדַברא ְּדַברא ְּדַברהּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהים ָיבֹהּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהים ָיבֹהּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהים ָיבֹהּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהים ָיבֹ    אַמר ִּכיאַמר ִּכיאַמר ִּכיאַמר ִּכיֲאֵבָדה ֲאֶׁשר יֲֹאֵבָדה ֲאֶׁשר יֲֹאֵבָדה ֲאֶׁשר יֲֹאֵבָדה ֲאֶׁשר יֹ

זאב אומר על , ל כתב" זםםםם""""המלביהמלביהמלביהמלביהרב     ,,,,))))חחחח,,,,שמות כבשמות כבשמות כבשמות כב((((    ֱאלִֹהים ְיַׁשֵּלם ְׁשַנִים ְלֵרֵעהּוֱאלִֹהים ְיַׁשֵּלם ְׁשַנִים ְלֵרֵעהּוֱאלִֹהים ְיַׁשֵּלם ְׁשַנִים ְלֵרֵעהּוֱאלִֹהים ְיַׁשֵּלם ְׁשַנִים ְלֵרֵעהּו

בשור , בשירו הוא מראה את פרנסתו שיש לו בהרחבה', כל דבר פשע על שור וגו

        ....םםםם""""ל המלביל המלביל המלביל המלבי"""" עכ עכ עכ עכומודה בזה על המקצת, ]את טרפו [עד שאינו מצניע, בחמור ובצאן

מודה , זאב אומר על כל דבר פשע, ל" כתב וז''''זמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץ''''' בפיל "ץ ז"והריעב

וכן איתא במדרש רבה , ומעיד שעתיד ליתן דין וחשבון ממה שעשק וטרף שלא כדין

  .ש עוד"שאפילו זאב וכלב עתידין ליתן דין וחשבון עיי) בסוף פרשת בראשית(

, נת שירתואפשר לומר כוו',  זאב אומר על כל דבר וגו, כתב''''פי אליהופי אליהופי אליהופי אליהו''''' ובפי

כמו , הן בשדה והן בבית, באשר שאין בכל החיות שטורף ואוכל כל דבר מה שימצא

פ "עה(כמו שאמרו במדרש , הזאב שטורף ואוכל ותמיד הוא רעב למצוא אוכל לנפשו

וגם בגמרא ', מה הזאב טורף יותר מכל החיות וכו, בנימין זאב יטרף) כז,בראשית מט

לזה כוונת שירתו כמודה על .  יותר מכל החיותבמקומות רבים שהזאב רגיל לטרוף

' על כל דבר פשע על שור על חמור על שה וגו'ולכן , חטאו שהוא נעשה כטבע אצלו

, שנענש כמה פעמים שבא אריה ושאר חיות וטורפין אותו', ישלם שנים לרעהו

        ....''''פי אליהופי אליהופי אליהופי אליהו''''ל ל ל ל """"עכעכעכעכעל דאטפת אטפוך ] ומתקיים בו[

ייכותו להפה של הזאב האומר אותו כנראה בחפשי ביאור הפסוק ושהקטן הקטן הקטן הקטן ואני 

ולא כמתאונן או מתוודה ומצדיק הדין , ה"בדרך שבח ושירה על שליחות מאת הקב

' שפתי רננות' 'בפייסוד הדברים עלה בלבי ומצאתי שכתב כבר כן . על עונש המגיעו

שבא הזאב להורות בדבריו כי כאשר הוא חוטף , ד"תקי'  עמ'פרק שירה' 'מובא בס(

ואלמלא פשעיו , ה שליחותו"דבכל עושה הקב, שליחותא דרחמנא קא עביד, זזובו

ואומר אני כעין . ש עוד דבריו בדרך זו"עי, של אדם אין חיה רעה שולטת בו ובממונו

) ו"תהלים קל( מאי דכתיב ,אמר רב חסדא) א,פסחים דף קיח(ל "דהנה אמרו חז, זה
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 עשיר בשורו ואת עני ,דם בטובתושגובה חובתו של א'  הודו לה,כי טוב' הודו לה

ש שם היא "ובמדרש תהלים שם ובילקו ( אלמנה בתרנגולתה, יתום בביצתו,בשיו

הוא הזאב שבטריפתו נפטרו , ומי הוא השליח הטוב להצלת האדם). ל"מימרת ריב

ועל זה אומר הזאב בואו ונתווכחה אם טרפתי . בעלים מדין שמים בגופם חלילה

  . ה"הוא הקב, אם לא הרי הטריפה פשע וישלם שנים לרעהוש, שלא בשליחות לטובה
        

ד ד ד ד ֶצֶדק ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּבלֹא ִמְׁשָּפט ְּבֵרֵעהּו ַיֲעבֶֹצֶדק ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּבלֹא ִמְׁשָּפט ְּבֵרֵעהּו ַיֲעבֶֹצֶדק ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּבלֹא ִמְׁשָּפט ְּבֵרֵעהּו ַיֲעבֶֹצֶדק ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּבלֹא ִמְׁשָּפט ְּבֵרֵעהּו ַיֲעבֹ    ֶנה ֵביתֹו ְּבלֹאֶנה ֵביתֹו ְּבלֹאֶנה ֵביתֹו ְּבלֹאֶנה ֵביתֹו ְּבלֹאהֹוי ּבֹהֹוי ּבֹהֹוי ּבֹהֹוי ּבֹ: : : : ררררמֵמֵמֵֵמל אֹול אֹול אֹול אֹועָעָעָָעּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש
 אאאא""""החידהחידהחידהחידכתב רבנו , שייכות פסוק זה לשועל, ))))יגיגיגיג,,,,ירמיה כבירמיה כבירמיה כבירמיה כב((((לֹו לֹו לֹו לֹו     ֲעלֹו לֹא ִיֶּתןֲעלֹו לֹא ִיֶּתןֲעלֹו לֹא ִיֶּתןֲעלֹו לֹא ִיֶּתןּופֹּופֹּופֹּופֹ ִחָּנםִחָּנםִחָּנםִחָּנם

לפי שהוא חריף ', הוי בונה ביתו בלא צדק'שועל אומר , ל"זו' ככר לאדן' 'ל בס"ז

הוא ', משלי שועלים'על כן יאמרו המושלים , ל"כמו שאמרו חכמינו ז, מאֹד] שכל[

הֹוי בונה ביתו בלא 'עליו נאמר , עצמו מודה שאם עושה שלא כדין ומרמה הבריות

        ....אאאא""""ל החידל החידל החידל החיד""""עכעכעכעכ' וגו' צדק

וטבעו , )ב,ברכות דף סא(הוא הפיקח שבחיות שועל , ל" כתב בזה''''יצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנןיצחק ירנן''''' ובפי

כאילו מהתבוננות טבעו מזהיר ומוכיח לבני ', שועל אומר'וזהו , לדור בחרבות בתים

כי אם בחצי ימיהם , כי לא ידורו בהבתים, וי ואבוי להם', וגו' הֹוי בונה ביתו'אדם 

   .... יצחק ירנן יצחק ירנן יצחק ירנן יצחק ירנןלללל""""עכעכעכעככי יהיו חרבים ושועלים יהיו בו , ואני השועל אדור בהם, יעזבוהו

השועל , ל" בזה''''ברכת השירברכת השירברכת השירברכת השיר''''בועם הקדמה זו שדרך שועל לדור בחרבות פירש גם 

, שאינו חופר לעצמו מדור או קן מערה לדור בו במסתרים, משונה בזה משאר החיות

ומגרש אותם , מערה של שרצים, רק הולך סמוך לישוב ומחפש למצוא דירה מוכנת

שמכינים לו מערות חפורות עם מצודות והוא , ומחמת זה הוא ניצוד, ודר בדירתם

  .ש" עיי''''ברכת השירברכת השירברכת השירברכת השיר'''' לללל""""עכעכעכעכ' וממנו יקח מוסר כל מסיג גבול וכו, נכנס וניצוד

    ,,,,))))אאאא,,,,תהלים לגתהלים לגתהלים לגתהלים לג(((( ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה  ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה  ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה  ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה ההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוַֹרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּב: : : : ררררמֵמֵמֵֵמיר אֹויר אֹויר אֹויר אֹוזִזִזִִזרְרְרְְרזַזַזַַז
' זרזיר מתנים'ל, המפרשים הסכימו שהכוונה בזרזיר זה הנזכר אחר הזאב והשועל

שלשה המה מיטיבי צעד וארבעה ) ט"פסוק כ(דכתיב שם , )לא,ל(הנזכר בספר משלי 

 זרזיר מתנים )א"לפסוק ( ,כל ישוב מפני  ליש גבור בבהמה ולא)'לפסוק ( ,מיטבי לכת

ראה (וביארו כוונת הפרק שירה כאן על פי המפרשים     .תיש ומלך אלקום עמו או

שהוא דק , הוא כלב הציידים' זרזיר מתנים'פר משלי שבס) מצודת דוד ומצודת ציון

. בטחון גדול ומצליח בדרכובוירוץ קל מהר לצוד חיות , באזורבמתניו כאילו חגור 

תרגומו , ויעשו להם חגורות) ז,בראשית ג(כי בפסוק ', חגור'רוצה לומר ' זרזיר'ם ושֵׁש

וציין , ל לספר משלי" זיייירבנו המאיררבנו המאיררבנו המאיררבנו המאיר' וכבר כתב ככל דבריו בפי, ל המצודותל המצודותל המצודותל המצודות""""עכעכעכעכזרזין 

ושבעלי הצייד הנכבדים לוקחים אותו , ר"ל שהוא הנקרא בלשונם ניברי"המאירי ז
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וכשיברחו ישיגם , להוציא החיה על ידי המייתו מן החורים אשר נחבאו שם, למנהיג

   .ל" זרבנו המאירירבנו המאירירבנו המאירירבנו המאירי'  בפיש" עיילקלות תנועתו

אך מביא , כילה מֵצידווהזכירו המפרשים שטבעו שכשתופס צידו אינו נהנה בא

, היוצא מדברינו, ל" בזה''''כנף רנניםכנף רנניםכנף רנניםכנף רננים''''' ופירש על פי טבעו זה בפי, צידו שלם לבעליו

יעורר למשכיל לאחוז טבעו להיות במדריגת ', זרזיר' הוא ה-שזה הנמצא אשר לפנינו 

כמו , כי אם לאהבת אדונו ביחוד, ולכבוש תאַות הנאת ואהבת עצמו', ישרים'

ניו רודף אחר הציד בכל השתדלות ואינו נהנה במעשהו ועבודתו שהזרזיר כֹחו במת

ולהראות אותות אהבתו לו בכל כֹחו כפי מה , כי אם מה שיַרֶצה אל אדונו, כלל

אשר בעת , מבני אדם' ישר'וזהו טבע ה. ושוכח עצמו בעת כזֹאת, שהוטבע עליו

ן הכתוב מלשו(והוא אז כצבא המרום במרום , ישכח עצמו לגמרי' עבודתו את ה

, כלומר מעורר על ידי טבעו ועבודתו את אדוניו', זרזיר אומר'וזהו ). כא,בישעיה כד

 אשר ימלא משאלותיכם ובֹא יבוא בִרנה לישא -'' רננו צדיקים בה'כאילו אומר 

. כי מי לא ידרוש טובת עצמו, ולא יאות להם הִהלול, אלומות תקותם בעולם הבא

ושוכחים טובת עצמם בעת ' הם בטלים לרצון האשר ', לישרים נאוה תהלה'אולם 

  .ש"עיי' ' ' ' כנף רנניםכנף רנניםכנף רנניםכנף רננים''''ל ל ל ל """"עכעכעכעכעבודתם 

        ,,,,))))בבבב,,,, ל ל ל ל''''תהליתהליתהליתהלי((((    ְיַבי ִליְיַבי ִליְיַבי ִליְיַבי ִליִׂשַּמְחָּת אִֹׂשַּמְחָּת אִֹׂשַּמְחָּת אִֹׂשַּמְחָּת אֹ    ִּכי ִדִּליָתִני ְולֹאִּכי ִדִּליָתִני ְולֹאִּכי ִדִּליָתִני ְולֹאִּכי ִדִּליָתִני ְולֹאה ה ה ה  ְיהָוֹ ְיהָוֹ ְיהָוֹ ְיהָוֲֹארֹוִמְמָךֲארֹוִמְמָךֲארֹוִמְמָךֲארֹוִמְמָך: : : : ררררמֵמֵמֵֵמר אֹור אֹור אֹור אֹוּבָּבָּבָָּבכְכְכְְכעַעַעַַע

    ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאםַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאםַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאםַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם    ִאםִאםִאםִאם    ]:]:]:]:שאומר לעומתו של העכברשאומר לעומתו של העכברשאומר לעומתו של העכברשאומר לעומתו של העכבר' ' ' ' פיפיפיפי[[[[    ררררמֵמֵמֵֵמל אֹול אֹול אֹול אֹותּותּותּותּוחָחָחָָחהַהַהַַהוְוְוְְו    

    ררררמֵמֵמֵֵמ אֹו אֹו אֹו אֹויעֹויעֹויעֹויעֹוגִגִגִִגמַמַמַַמשֶשֶשֶֶשּכְּכְּכְְּכּוּוּוּו    ).).).).דדדד,,,,עובדיה אעובדיה אעובדיה אעובדיה א((((    ההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹ    ּכֹוָכִבים ִׂשים ִקֶּנָך ִמָּׁשם אֹוִריְדָך ְנֻאםּכֹוָכִבים ִׂשים ִקֶּנָך ִמָּׁשם אֹוִריְדָך ְנֻאםּכֹוָכִבים ִׂשים ִקֶּנָך ִמָּׁשם אֹוִריְדָך ְנֻאםּכֹוָכִבים ִׂשים ִקֶּנָך ִמָּׁשם אֹוִריְדָך ְנֻאםֵּבין ֵּבין ֵּבין ֵּבין 

        ).).).).לחלחלחלח,,,,תהלים יחתהלים יחתהלים יחתהלים יח((((ַּכּלֹוָתם ַּכּלֹוָתם ַּכּלֹוָתם ַּכּלֹוָתם     ָאׁשּוב ַעדָאׁשּוב ַעדָאׁשּוב ַעדָאׁשּוב ַעד    ם ְולֹאם ְולֹאם ְולֹאם ְולֹאֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵג    ::::ללללתּותּותּותּוחָחָחָָחהֶהֶהֶֶה

ַוֲאִני ַוֲאִני ַוֲאִני ַוֲאִני יָת יָת יָת יָת ֱאֶמת ָעִׂשֱאֶמת ָעִׂשֱאֶמת ָעִׂשֱאֶמת ָעִׂש    ִּכיִּכיִּכיִּכיָעַלי ָעַלי ָעַלי ָעַלי ַהָּבא ַהָּבא ַהָּבא ַהָּבא     ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכלְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכלְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכלְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל    ::::ררררמֵמֵמֵֵמר אֹור אֹור אֹור אֹוּבָּבָּבָָּבכְכְכְְכעַעַעַַעהֶהֶהֶֶהוְוְוְְו

ט ט ט ט """"נוסחא אחרינא שהיה להמבינוסחא אחרינא שהיה להמבינוסחא אחרינא שהיה להמבינוסחא אחרינא שהיה להמבי[[[[. . . . ))))לג בלשון רביםלג בלשון רביםלג בלשון רביםלג בלשון רבים,,,,נחמיה טנחמיה טנחמיה טנחמיה ט' ' ' ' ראה בסראה בסראה בסראה בס((((ִהְרָשְעִּתי ִהְרָשְעִּתי ִהְרָשְעִּתי ִהְרָשְעִּתי 

            )].)].)].)].קלזקלזקלזקלז,,,,תהלים קיטתהלים קיטתהלים קיטתהלים קיט((((    ִמְׁשָּפֶטיָךִמְׁשָּפֶטיָךִמְׁשָּפֶטיָךִמְׁשָּפֶטיָך    ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשרַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשרַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשרַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר    :::: שהעכבר אומר שהעכבר אומר שהעכבר אומר שהעכבר אומרלללל""""זזזז

, שכדי להנצל צריך הוא להחביא עצמו במקומות גבוהים, אמירת העכבראמירת העכבראמירת העכבראמירת העכברביאור 

אם תגביה 'וכמו שמפורש זאת בדברי החתול אליו , התניפירושו הגבי' דיליתני'ש

וגם מה שהחתול קורא את  .''כבים שים קנך משם אורידך נאם הכנשר ואם בין כו

 בישאלו תלמידיו את ר    ,)א,דף יג( הוריות 'א במסמובן עם מה דאית', אויבי'העכבר 

להם ומה  אמר , מפני מה הכלב מכיר את קונו וחתול אינו מכיר את קונו,אלעזר

 האוכל עכבר עצמו ,]כדאיתא בברייתא שם להלן [האוכל ממה שעכבר אוכל משכח

 מפני מה הכל מושלים ,לעזראבי  שאלו תלמידיו את ר.כמהומה כחת אל ע

רב , , , ,  רבא אמר אפילו גלימי גייצי, מאי היא.מפני שסורן רע] אמר להם[ ,בעכברים

פני מה הכל מ, ל" וזיייי""""רשרשרשרשופירש . . . .  עד כאן הגמרא עד כאן הגמרא עד כאן הגמרא עד כאן הגמראפפא אמר אפילו שופתא מרא גייצי
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תנה מפלה יתירה לעכברים שנרדפין תדיר י כלומר מפני מה נ,מושלין בעכברים

 היכי הוי ,מאי היא . שיצר לבם רע הוא יותר מדאי,אמר להם מפני שסורן רע .תדיר

 . הכי גייצי להולו דלאו מאכל ולית בהו הנאה אפי,אמר רבא אפילו גלימי .סורן רע

        . . . . יייי""""ל רשל רשל רשל רש"""" עכ עכ עכ עכ]נושך [ גייץ, ביתד של מרא דעץ הוא,שופתא. כין נוש,גייצי

יוצא דהגם שנתמנה החתול על אכילת , והנה מכלל הדברים הנאמרים בגמרא שם

ובזה הוא , לאויבים הם לו במה שנגרם לו מדת השכחהלאויבים הם לו במה שנגרם לו מדת השכחהלאויבים הם לו במה שנגרם לו מדת השכחהלאויבים הם לו במה שנגרם לו מדת השכחהמכל מקום , העכברים

דוף אר'ומעתה מאֹד עמקו דברי החתול בשירתו באומרו . החתול ידוע ללעג ולקלס

כדי שלא  -מבשרם מהם ו כלומר שלא יניח ',אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם

 הגם שיצא שכרו בהפסדו שגורם מדת השכחה - ,  מחלות לאדם חלילה כידועיביאו

', אויבי' ושוב ראיתי שביסוד הדברים שעל כן קורא החתול את העכבר .לעצמו

 שהובא ''''שם משמעוןשם משמעוןשם משמעוןשם משמעון'''''  בפיהרגיש כבר, משום שגורם לו שכחה עם מה שהוא אוכלו

  .עיין שם) ג"רע' עמ(' פרק שירה' 'בס

 ''''הרשעתיהרשעתיהרשעתיהרשעתיואני ואני ואני ואני ''''מובן ענין , הוריות שסורן של העכברים רע' ובמה שאמרו במס

בבא (ל על זה להירושלמי "ץ ז"ונוסיף להביא מה שכבר ציין הריעב, שאומר העכבר

ן פירי סגיין קריין כד חמיי, תמן אמרין אילין עכברייא רשיעיא) 'ה' ג הל"מציעא פ

שם ' והובא הירושלמי בתוס, דהני עכברי רשיעי נינהו, לחביריהון ואכלין עמהון

שייך גם , וטעם זה שהעכברי מוסיפין מעצמם בגזילת אנשים). א,בבא מציעא דף מ(

  ....''''וישר משפטיךוישר משפטיךוישר משפטיךוישר משפטיך' ' ' ' צדיק אתה הצדיק אתה הצדיק אתה הצדיק אתה ה'על הנוסחא שעכבר מצדיק הדין על עצמו באמירת 

  

********************************************************************************
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         שיר השרצים שיר השרצים שיר השרצים שיר השרצים----ק ׁשישי ק ׁשישי ק ׁשישי ק ׁשישי פרפרפרפר
תהלים תהלים תהלים תהלים ((((ִצּיֹון ָיִגילּו ְּבַמְלָּכם ִצּיֹון ָיִגילּו ְּבַמְלָּכם ִצּיֹון ָיִגילּו ְּבַמְלָּכם ִצּיֹון ָיִגילּו ְּבַמְלָּכם  ייייָׂשיו ְּבֵנָׂשיו ְּבֵנָׂשיו ְּבֵנָׂשיו ְּבֵנִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעִֹיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעִֹיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעִֹיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעֹ: : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמים אֹוים אֹוים אֹוים אֹוצִצִצִִצרָרָרָָרׁשְׁשְׁשְְׁש
        . . . . )])])])]לאלאלאלא,,,,תהלים קדתהלים קדתהלים קדתהלים קד ( ( ( (ִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיוִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיוִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיוִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו     ְלעֹוָלם ְלעֹוָלם ְלעֹוָלם ְלעֹוָלםההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹ ְיִהי ְכבֹודְיִהי ְכבֹודְיִהי ְכבֹודְיִהי ְכבֹוד    ::::נוסח אחרנוסח אחרנוסח אחרנוסח אחר[[[[, , , , ))))בבבב,,,,קמטקמטקמטקמט

ישמח ישמח ישמח ישמח 'ל פסוק שירת השרצים שהביאו ע) יצחק ירנן ועוד, פי אליהו(יש מפרשים 

 את מה דאיתא במדרש רבה פרשת שמיני ,''''ישראל בעָֹשיו בני ציון יגילו במלכםישראל בעָֹשיו בני ציון יגילו במלכםישראל בעָֹשיו בני ציון יגילו במלכםישראל בעָֹשיו בני ציון יגילו במלכם

ושכר על ,  ושם מוזכר השכר לעתיד לבוא על המנעות מאכילת נבילות-ג ,ג"פי(

מה שהיה ) ט, אקהלת(פ "המנעות גם משקצים ורמשים איתא רק בקהלת רבה עה

 ,תיד לבא הקדוש ברוך הוא מוציא כרוז ומכריז ואומר לע,רבנן אמרין, )הוא שיהיה

 והרבה מאומות העולם שלא ,כל מי שלא אכל בשר חזיר מימיו יבא ויטול שכרו

ה אומר נשתכרו " באותה שעה הקב.אכלו בשר חזיר מימיהם והם באים ליטול שכרן

עוד  . לא דיין שאכלו עולמן אלא הם מבקשין לאכול עולמן של בני,אלו שני עולמות

 כל מי שלא ,ה ומכריז ואומרדוש ברוך הוא מוציא כרוז פעם שניבאותה שעה הק

 אם] והגויים[, לויתןיבוא ויהנה מסעודת , אכל בשר נבלות וטרפות שקצים ורמשים

' סי(שמיני '  בפרילקוט שמעוניילקוט שמעוניילקוט שמעוניילקוט שמעוני וב....קהלת רבהקהלת רבהקהלת רבהקהלת רבהההההל ל ל ל """"עכעכעכעכ לא אכל משלו אכל משל חבירו

ישעיה (שנאמר , נוטלין איפופסין שלהןבאותה שעה הן , ל"מסיים בזה בזה) ו"תקל

    ....מעונימעונימעונימעוניששששט ט ט ט ל הילקול הילקול הילקול הילקו""""עכעכעכעכ' אוכלי בשר החזיר והשקץ ועכבר יחדיו יסופו נאם ה) יז,סו

אליהו זכור ,  איתאותגעש ותרעש הארץ) ח,תהלים יח(פ "ובמדרש תהלים עה

 אמר ליה בשעה ,ה שקצים ורמשים" מפני מה ברא הקב, נהוראיבילטוב שאל את ר

 מה הללו שאין בהן צורך ,מרו מיד הקדוש ברוך הוא מביט בהן וא,יןאשהבריות חוט

 אלו שיש בהן צורך שכיון שהן חוזרין הרי הן כצדיקים גמורין על אחת ,אני מקיימן

נחש ,  פשפש לעלוקה, זבוב לצרעה, אמר ליה עוד אלו יש בהן צורך.כמה וכמה

  איתא גם בירושלמיוכך, , , , עד כאן המדרשעד כאן המדרשעד כאן המדרשעד כאן המדרש  סממית לעקרב, שבלול לחזזית,לחפפית

', שרצים אומרים' שזהו שאמר ''''ישיר משהישיר משהישיר משהישיר משה''''ועם מדרש זה פירש ב    .)ב"ט ה"ברכות פ(

ה " דעתו של הקביתקרר, כי אפילו אם יחטאו, 'ל בעושיוישמח ישרא'כי על ידם 

        .שרציםלטובה על ישראל על ידי קיום 

למלא  א,ה" אמר הקב,תנא דבי רבי ישמעאל, איתא) ב,דף סא(בבא מציעא ' ובמס

  .טמאין בשרצים דייהעליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין ִמ) לא(

אפשר לרמז מה דשנינו במסכת ,  שבשירת השרצים''''בני ציון יגילו במלכםבני ציון יגילו במלכםבני ציון יגילו במלכםבני ציון יגילו במלכם''''ובענין 

הגם שיש לנחש , ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם) 'משנה ה' פרק ה(אבות 

ונזכר רק , ת המשנה לכל השרציםובאמת אפשר לפרש שכוונ, ולעקרב שיר לחוד

ומצאתי סמך לדבריי . שאפילו נחש ועקרב המצויים שם בחום לא הזיקו, החידוש

ל ל ל ל """"ר שלמה זר שלמה זר שלמה זר שלמה ז""""רבנו יצחק ברבנו יצחק ברבנו יצחק ברבנו יצחק ב' ממה שכתב בפי, שכוונת המשנה שניצלו מכל השרצים

שלכך ', שלא הזיק נחש ועקרב בירושלים'לרמוז את הנס הזה הנעשה בירושלים , שםשםשםשם

  .ל"שמשמרת יושביה מכל פגע רע עכ', קריה עליזה') ב,עיה כביש(נקראת ירושלים 
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 ,,,,במעשיובמעשיובמעשיובמעשיו' ' ' ' לעולם ישמח הלעולם ישמח הלעולם ישמח הלעולם ישמח ה' ' ' ' יהי כבוד היהי כבוד היהי כבוד היהי כבוד ה''''ששרצים אומרים ששרצים אומרים ששרצים אומרים ששרצים אומרים , ועל הנוסחא אחרינא

' סיב(' בתי מדרשות'הנדפס ב' ' ' '  רבה דבראשית רבה דבראשית רבה דבראשית רבה דבראשיתסדרסדרסדרסדר''''דרש במ ראוי להביא מה דאיתא

 , גדולהה על כסא שמחה והעביר לפניו שר של מים בשמחה"בשביעי ישב הקב, )ו"ט

 שר של חיות ,שר של רמשים בשמחה גדולה', וכו, שר של נהרות בשמחה גדולה

 שר של , שר של דגים בשמחה גדולה, שר של בהמות בשמחה גדולה,בשמחה גדולה

והיו כולם עומדים בשמחה ,  שר של עופות בשמחה גדולה,חגבים בשמחה גדולה

קלסים לפניו בכל מיני גדולה במעין של שמחה ומשמחים ומרקדים ומרננים ומ

יהי ' והיו מלאכי השרת פותחים את פיהם ואומרים ,לוס וכל מיני זמר שבח והלליק

  . עוד במדרש עוד במדרש עוד במדרש עוד במדרששששש""""עייעייעייעיי 'במעשיו' ישמח ה' וכולם עונים אחריהם 'לעולם' כבוד ה

ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִרָּיה ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִרָּיה ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִרָּיה ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִרָּיה : : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמים אֹוים אֹוים אֹוים אֹוצִצִצִִצרָרָרָָרׁשְׁשְׁשְְׁשּבַּבַּבַַּבׁשֶׁשֶׁשֶֶׁש    ]]]]החזקים והגדוליםהחזקים והגדוליםהחזקים והגדוליםהחזקים והגדולים' ' ' ' פיפיפיפי[[[[    יםיםיםיםֵאִלֵאִלֵאִלֵאִל
ויש ויש ויש ויש [[[[    ).).).).גגגג,,,,תהלים קכחתהלים קכחתהלים קכחתהלים קכח ( ( ( (ֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָךֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָךֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָךֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָךְּבַיְרְּכְּבַיְרְּכְּבַיְרְּכְּבַיְרְּכ

ִיְׂשַמח ִיְׂשַמח ִיְׂשַמח ִיְׂשַמח : : : : ל בסתם שרציםל בסתם שרציםל בסתם שרציםל בסתם שרצים""""את הפסוק הנאת הפסוק הנאת הפסוק הנאת הפסוק הנ' ' ' ' ֵאלים שבשרציםֵאלים שבשרציםֵאלים שבשרציםֵאלים שבשרצים''''שגירסתן בשירת שגירסתן בשירת שגירסתן בשירת שגירסתן בשירת 
 המפרשים ביארו ענין. . . . )])])])]בבבב,,,,תהלים קמטתהלים קמטתהלים קמטתהלים קמט((((ִצּיֹון ָיִגילּו ְּבַמְלָּכם ִצּיֹון ָיִגילּו ְּבַמְלָּכם ִצּיֹון ָיִגילּו ְּבַמְלָּכם ִצּיֹון ָיִגילּו ְּבַמְלָּכם ----ִיְׂשָרֵאל ְּבעָׂשיו ְּבֵניִיְׂשָרֵאל ְּבעָׂשיו ְּבֵניִיְׂשָרֵאל ְּבעָׂשיו ְּבֵניִיְׂשָרֵאל ְּבעָׂשיו ְּבֵני

שרומזים הם ברכה לפרות , ים והגדולים את הפסוק הזהשירת השרצים החזק

) בשלח' בֹא ובפר' בפר (מכילתאמכילתאמכילתאמכילתאדאיתא ב, ולרבות הרבה בכרס אחד בבריאות כמוהן

שבמצרים , ובני ישראל פרו וישרצו) ז,שמות א(פ " בפרשת שמות עהובמדרש רבהובמדרש רבהובמדרש רבהובמדרש רבה

 שם ובילקוט שמעוניובילקוט שמעוניובילקוט שמעוניובילקוט שמעוני.  כדרך השרצים-היתה אשה אחת יולדת ששה בכרס אחד 

 את מדמה אותם הדא לגדול שבשרציםלגדול שבשרציםלגדול שבשרציםלגדול שבשרציםאם  ,ובני ישראל פרו וישרצו, ל"תא בזהאי

  .'ובני ישראל פרו וישרצו' כתיבדוא הדא ה', וכו, עכברא ילדה שיתא

תהלים תהלים תהלים תהלים ((((ַהְּכפּוִפים ַהְּכפּוִפים ַהְּכפּוִפים ַהְּכפּוִפים     ים ְוזֹוֵקף ְלָכלים ְוזֹוֵקף ְלָכלים ְוזֹוֵקף ְלָכלים ְוזֹוֵקף ְלָכלְפִלְפִלְפִלְפִלַהּנַֹהּנַֹהּנַֹהּנֹ    ְלָכלְלָכלְלָכלְלָכלה ה ה ה ְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹסֹוֵמְך סֹוֵמְך סֹוֵמְך סֹוֵמְך : : : : ררררמֵמֵמֵֵמ אֹו אֹו אֹו אֹוׁשׁשׁשׁשחָחָחָָחנָנָנָָנ

רב ששת ) ב,דף יב( ממסכת ברכות והביאו ,ענין פסוק זה לנחש פשוט הוא    ,,,,))))ידידידיד,,,,קמהקמהקמהקמה

 בנחת ,קיף כחיויאז, י שםי שםי שםי שם""""ופירש רשופירש רשופירש רשופירש רש, כי כרע כרע כחיזרא כי קא זקיף זקיף כחיויא

 כנחש הזה , כחויא.ראה כריעתו עליו כמשויי שלא ת, גופוךכר ראשו תחלה ואח

   ....יייי""""ל רשל רשל רשל רש""""עכעכעכעכ כשהוא זוקף עצמו מגביה הראש תחלה ונזקף מעט מעט

מפני שהנחש ', לכל הנופלים וגו' נחש אומר סומך ה, ל"ל כתב בזה" זטטטט""""המביהמביהמביהמביהרב 

על גחונך תלך ועפר תאכל כל ) יד,בראשית ג(ונאמר לו , נתקלל על שהסית את חוה

היתה לו שנפל ונכפף בארץ על ' הוא מצדיק עליו את הדין כי מאת ה, ימי חייך

ה לא הספיקה להקל עליו הנפילה "ואפילו מדת הרחמים על שם ההוי, חטאו

, והספיקה מדת הרחמים לסומכו בעת נפילתו שלא יתנגע. כפיפה לעוצם פשעווה

וגם אחר שנכפפה קומתו שיוכל ליזקף בהליכתו וברחֹו מבני אדם הבאים לרצץ את 

  ....לללל""""ט זט זט זט ז""""ל המביל המביל המביל המבי""""עכעכעכעכהוא ישופך ראש ) טו,בראשית ג(כמו שכתוב , מוחו
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 לא יקומו על כן' , זה נחש'לא כן הרשעים'איתא ) 'מזמור א( במדרש תהלים 

 ,לוי הכל מתרפאין לעתיד לבא חוץ מן הנחש והגבעונים'  אמר ר',רשעים במשפט

איתא על ) ב,דף עה(ובמסכת יומא  .ונחש עפר לחמו )ישעיה סה כה(נחש שנאמר 

 חד אמר אפילו אוכל כל מעדני ,אמי ורבי אסי' ר', ונחש עפר לחמו'הפסוק הזה 

 אוכל כל מעדני עולם אין דעתו  וחד אמר אפילו,עולם טועם בהם טעם עפר

  . מיושבת עליו עד שיאכל עפר

דמשירת הנחש פסוק זה משמע ,  הוקשה לו''''זמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץ''''' ל בפי"ץ ז"והנה הריעב

, ל שלעתיד לבוא הכל מתרפאין חוץ מן הנחש"והלא אמרו חז, שיש תקומה למפלתו

 נגזר שלא  אך אפשר לומר שרק על לשונו....ש בדבריוש בדבריוש בדבריוש בדבריו""""עייעייעייעיי' ונחש עפר לחמו'שנאמר 

שאמר , שבלשונו היה עיקר חטאו בהחטאת חוה באכילה מעץ הדעת, יתרפא לעולם

ואפשר לדקדק כן שעל לשונו היא . כדאיתא בבראשית רבה שם, דלטוריא על בוראו

אמר ריש ) ב,דף טו(ממה דאיתא במסכת ערכין , הקפידא שלא יתרפא לעתיד לבוא

 ,ש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשוןאם ישוך הנח) יא,קהלת י( מאי דכתיב ,לקיש

 ארי דורס ואוכל זאב ,לעתיד לבא מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש ואומרות

  . 'ש בגמ" עיי אתה מה הנאה יש לך,טורף ואוכל

בפרשת בראשית ' ברכת אברהם'וגם אפשר לחלק כן על פי מה שכבר כתבתי ב

ל "בשם רב קדמון ז' ומת אנךח' 'ל בס"א ז"ל והחיד"רבנו בחיי ז' שבפי) 'אות ח(

למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי ) ג,דברים טז(שלאשר בפסוק , כתבו

ולדעת החכמים , מחלוקת חכמים עם בן זומא) ב,דף יב(ברכות ' איתא במס, חייך

שגם אז יזכירו את יציאת מצרים , להביא לימות המשיח', כל ימי חייך'הפירוש של 

רומז שגם לימות ', כל ימי חייך'בן שהכתוב הנאמר בקללת הנחש אם כן מו. ש"עיי

הכוונה לכלול את ' כל ימי חייך'ברכות ש' שכבר ראינו במס, המשיח אינו מתרפא

הולך יותר על , בנחש' כל ימי חייך'ולכאורה הכתוב . ש בדבריהם" עייימות המשיח

 הכתובה -'  גחונך תלךעל'כי קללת , הכתוב סמוך לו' ועפר תאכל כל ימי חייך'קללת 

מה , וודאי שממילא כל ימי חייו יהיה כן, היא הרי פועל יוצא מקציצת רגליו, מקודם

לולא שנגזר על , שאין כן ענין מאכלו וטעם של מאכלו יכול לשוב ולהשתנות בחייו

  . אשר הקשוה עוד מפרשים, ץ"ומעתה זכינו ליישב קושית ריעב', כל ימי חייך'זה 

' פרק שירה עמ' א ומובא בס"מנטובה תכ('' מספרים תהלות ה' 'פיושוב ראיתי שב

לא נזכר אלא אכילת , הרגיש שכשנזכר פגמו של הנחש שישאר גם לעתיד) ל"ר

לכן בוטח הוא , ובהיות כי אז יהיה מתוקן במעשיו שלא ירע ולא ישחית עוד, העפר

  .ש עוד"שיתוקן קומתו כדאמרן עיי' בחסד ה

מה     ,,,,))))טטטט,,,,תהלים קמהתהלים קמהתהלים קמהתהלים קמה ( ( ( (ַמֲעָׂשיוַמֲעָׂשיוַמֲעָׂשיוַמֲעָׂשיו    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ל ְוַרֲחָמיו ַעלל ְוַרֲחָמיו ַעלל ְוַרֲחָמיו ַעלל ְוַרֲחָמיו ַעל ַלּכ ַלּכ ַלּכ ַלּכההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹ    טֹובטֹובטֹובטֹוב: : : : ררררמֵמֵמֵֵמב אֹוב אֹוב אֹוב אֹורָרָרָָרקְקְקְְקעַעַעַַע

רבי  [פתח, )א,דף קז(בפרשת אמור ' נפלא להביא כאן מה דאיתא בספר הזֹהר הק
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וירא ,'וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ) לא,בראשית א( ואמר ]שמעון

 ואפילו אינון ,ם אפילו נחשים ועקרבים ויתושי, סתם'אלהים את כל אשר עשה

י ֵרְּבַד ִמ'י עלמאֵׁשָמלהו ַׁשו כ',והנה טוב מאד'להו כתיב ו בכ,דאתחזון מחבלי עלמא

מדבר ] נחש' פי[א וי עד דהוו אזלי חמו חד ִח.עלמא ובני נשא לא ידעי] מנהיגי' פי[

, לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך) י,תהלים צא( קרא עליה ', וכוקמייהו

 ולית לן לאנהגא קלנא בכל מה ,יד קודשא בריך הוא שליחותא דיליהלא עבוובכ

לכל לכל לכל לכל ' ' ' ' טוב ייטוב ייטוב ייטוב יי)  הפסוק שאומר העקרב-ט ,קמהתהלים ( ועל דא כתיב ,דאיהו עבד

        ....הזהרהזהרהזהרהזהרל ל ל ל """"עכעכעכעכ כל מעשיך' יודוך יי) 'תהלים שם פסוק י(וכתיב , ורחמיו על כל מעשיוורחמיו על כל מעשיוורחמיו על כל מעשיוורחמיו על כל מעשיו

ל "י ז"פירש רשו, אימת סממית על העקרבאימת סממית על העקרבאימת סממית על העקרבאימת סממית על העקרב) ב,שבת דף עז(והנה אמרו בגמרא 

וראה מה שכתבנו לעיל בשירת (, שסממית זו הוא עכביש שנכנס באוזנו של העקרב

וגם , אך אין משמע ששירת העקרב היא בקשה לנפשו להנצל מן הססמית, )'שממית'

אימת מפגיע על , שם' שאם כך היה לרמוז בקשה כזו לשאר הדברים הנזכרים בגמ

וראה .  אימת כילבית על לויתן,ית על הנשראימת סנונ , אימת יתוש על הפיל,ארי

  .זו בדרך רמז שמדת הדין כלול ברחמים' שהשתמש בגמ, ל" זץץץץ""""הריעבהריעבהריעבהריעב' בפי

, ''''לּכֹל ורחמיו על כל מעשיולּכֹל ורחמיו על כל מעשיולּכֹל ורחמיו על כל מעשיולּכֹל ורחמיו על כל מעשיו' ' ' ' טוב הטוב הטוב הטוב ה'ובענין שדוקא העקרב הוא שאומר פסוק זה 

 ולא שאר משמשים הנראים לנו כמזיקים בלבד ולא כשמשים הנשלחים לדרכם

 העקרב על ענין זה שצריך להיות טוב לבריות ורחמן על ומשמע שחש, משמים

הנקרא כן על  (''''כתפוח בעצי היערכתפוח בעצי היערכתפוח בעצי היערכתפוח בעצי היער''''  במדרש במדרש במדרש במדרשמה דאיתאלא אמנע מלהביא , הברואים

ה בגן עדן ובגיהנֹם "והוא מה שהראו מלאכים למשה רבינו ע, )שם פסוק שבתחילתו

חר והלך משה למקום א, ל"ואיתא שם בזה, )'ד טור א"רס' באוצר מדרשים עמ(

כל עקרב ועקרב יש , ושני עקרבים דבוקים בהםושני עקרבים דבוקים בהםושני עקרבים דבוקים בהםושני עקרבים דבוקים בהם, , , , שני רשעים נופליםשני רשעים נופליםשני רשעים נופליםשני רשעים נופליםוראה ] בגיהנֹם[

, ]שני האנשים[שאל משה למלאך מה מעשיהם של אלו ', לו שבעים אלף ראשים וכו

והמטיל אימה יתירה והמטיל אימה יתירה והמטיל אימה יתירה והמטיל אימה יתירה , , , , והמלבין פני חברו ברביםוהמלבין פני חברו ברביםוהמלבין פני חברו ברביםוהמלבין פני חברו ברבים, , , , הם האוכלים ממון ישראלהם האוכלים ממון ישראלהם האוכלים ממון ישראלהם האוכלים ממון ישראלאמר לו 

        ....ל המדרשל המדרשל המדרשל המדרש""""עכעכעכעכ יםיםיםיםשראל או ממונם ביד גֹושראל או ממונם ביד גֹושראל או ממונם ביד גֹושראל או ממונם ביד גֹוומוסרים בני יומוסרים בני יומוסרים בני יומוסרים בני י, , , , על הציבור שלא לשם שמיםעל הציבור שלא לשם שמיםעל הציבור שלא לשם שמיםעל הציבור שלא לשם שמים

ָחזּו ָחזּו ָחזּו ָחזּו     ֵנֶפל ֵאֶׁשת ַּבלֵנֶפל ֵאֶׁשת ַּבלֵנֶפל ֵאֶׁשת ַּבלֵנֶפל ֵאֶׁשת ַּבלְּכמֹו ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס ַיֲהלְֹך ְּכמֹו ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס ַיֲהלְֹך ְּכמֹו ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס ַיֲהלְֹך ְּכמֹו ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס ַיֲהלְֹך : : : : ררררמֵמֵמֵֵמאֹואֹואֹואֹו] ] ] ] ''''טטטטמֶמֶמֶֶמחֹוחֹוחֹוחֹו''''הוא הוא הוא הוא  [ [ [ [לללללּולּולּולּוּבְּבְּבְְּבׁשַׁשַׁשַַׁש 
והאנקה  )ל,ויקרא יא( שמיני תתורה בפרשבהחומט נזכר     ,,,,))))טטטט,,,,תהלים נחתהלים נחתהלים נחתהלים נח ( ( ( (ָׁשֶמׁשָׁשֶמׁשָׁשֶמׁשָׁשֶמׁש

ונקלוס תרגם וא. השרץ  אלה הטמאים לכם בכל,מט והתנשמתח והלטאה והחֹוהכֹ

וכאשר ', וקיצוצא'ל "אולם צ, ובתרגום יונתן שבחומשים מתורגם וקיצונא, וֻחמטא

. י"י ותרגום ירושלמי כת"וכך הוא לנכון בתרגום יונתן מכת', קץ' 'הערוך ע' מובא בס

  ).שנעקע(כתבו שהוא הנקרא , ובחומש בית יהודה, הערוך בשפת אשכנז' ובנוסף בס

צדין את האישות ואת העכברים משדה איתא ) ב,דף ו(במסכת מועד קטן במשנה 

 אמר רב ,מאי אישות' ומפרש בגמ, האילן ומשדה הלבן כדרכו במועד ובשביעית
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 אמר רבא בר ישמעאל ואיתימא רב יימר בר שלמיא . בריה שאין לה עינים,יהודה

בריה שאין , יייי""""ופירש רשופירש רשופירש רשופירש רש.  כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש,מאי קרא

כמו ' דכתיב .יםי דאישות בריה שאין לה עינ, מאי קרא. וחופר בקרקע,םי עינילה

 כלומר כשיוצא חוץ מנרתיקו , תמס יהלך,ן" שבלול שקורין לימצו',שבלול תמס יהלך

 ',נפל אשת בל חזו שמש' . תמס כמו ונמס,רירות נופלות ממנו עד שהוא נימוח ומת

  . י"ל רש"עכ] שמש [ דלא חזו,כלומר כך אישות נופלות פתאום לארץ ומתים

המטיר על סדום ועל ' וה) כד,יטבראשית (פ "איתא עה) א,א"פנ (ובבראשית רבהובבראשית רבהובבראשית רבהובבראשית רבה

ל חזו שמש ב ' וגוכמו שבלול תמס יהלך) ח"תהלים נ( כתיב ,'עמורה גפרית ואש וגו

 כאישית זו שאינה , כשלשול הזה שהוא נמחה בצואה, כהדין כיליי סיליי לימצא,'וגו

  ....עד כאן המדרשעד כאן המדרשעד כאן המדרשעד כאן המדרש  שמש עד שהיא חוזרת לעפרמספקת לראות

חומט , ל" בזה''''ליקוטי אמריםליקוטי אמריםליקוטי אמריםליקוטי אמרים''''' כתב בפי, ובדרך לימוד מוסר מאמירת השבלול

שדוד , אף על פי שאני שפל בברואים שבעולם] ואומר בפסוקו[כלומר , הוא שבלול

ח השבלול מואף על פי כן מש, שידכו כמו שבלול תמסה קילל את הרשעים "המלך ע

אף על פי שנמצאו , וכן בני אדם.  כרצונוה על שבראו"מהלל להקבאת עצמו ו

אף על פי כן ברוב חסדו ומטיב לרעים ולטובים ומגביה , שפלים מחמת חטאתם

לב נשבר , זבחי אלקים רוח נשברה) יט,תהלים נא(שנאמר , שפלים ורוצה בתשובתן

   ....''''ליקוטי אמריםליקוטי אמריםליקוטי אמריםליקוטי אמרים''''ל ל ל ל """"עכעכעכעכונדכה אלקים לא תבזה 

אמר רב ) ב,שבת דף עז(ל "כבר אמרו חז, ברא זה בעולםואם תשאל למאי יש נ

 ברא שבלול ,ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה" כל מה שברא הקב,יהודה אמר רב

  .אופן משיחתו' ועיין שם בגמ, ופירושו להניחו על מכה',  וכולכתית

נוסח נוסח נוסח נוסח [[[[    ,,,,))))וווו,,,,משלי ומשלי ומשלי ומשלי ו((((ַוֲחָכם ַוֲחָכם ַוֲחָכם ַוֲחָכם ְנָמָלה ָעֵצל ְרֵאה ְדָרֶכיָה ְנָמָלה ָעֵצל ְרֵאה ְדָרֶכיָה ְנָמָלה ָעֵצל ְרֵאה ְדָרֶכיָה ְנָמָלה ָעֵצל ְרֵאה ְדָרֶכיָה     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ֵלְךֵלְךֵלְךֵלְך: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמה אֹוה אֹוה אֹוה אֹולָלָלָָלמָמָמָָמנְנְנְְנ

רבי יוסף אלבו , , , , ]]]]))))כהכהכהכה,,,,תהלים קלותהלים קלותהלים קלותהלים קלו((((ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו     נֵתן ֶלֶחם ְלָכלנֵתן ֶלֶחם ְלָכלנֵתן ֶלֶחם ְלָכלנֵתן ֶלֶחם ְלָכל    ::::אחראחראחראחר

 שני שבגירסתו) 'מאמר שלישי פרק א, ה"רמשנת שונצינו (' העיקרים'ל בספר "ז

' חריצות' הלימוד מהנמלה ,ל" כתב לבאר הלימוד המוסרי משניהם בזה,הפסוקים

', נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו'ה מה היא אומרת וכן אומר נמל, וריחוק מגזל

תכין בקיץ לחמה אגרה 'ו, שהיא בריה קטנה, ורוצה לומר כי כשיסתכל האדם בנמלה

נותן ' 'ויבין כי ה, ילמד מידת החריצות, )בהמשך הענין' משלי פרק ו(' בקציר מאכלה

 לבקש טרפם בשנתן בהם טבע, ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא' לחם לכל בשר

צריך שישתדל , ולכן האדם אחר שנתן בו מדע והשכל, בעת הראוי ומָדָבר הראוי

היא תעשיר למכינים עצמם לקבל ' ברכת ה) כב,משלי י(כי , בהשגתו ולא יתרשל בזה

בכל מעשה ידך [אלקיך '  יברכך הלמען) כט,דברים יד(פ "ל עה"כמו שאמרו חז. אותה
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וכדי שלא . 'בכל מעשה ידך אשר תעשה'למוד לומר ת, יכול יושב ובטל, ]אשר תעשה

אמרו , אגנוב או אעשוק כאשר תשיג ידי, אחר שהדבר תלוי בהשתדלותי, יאמר אדם

ולא תקח דבר ממה , כי הנמלה לעולם לא תגנוב ולא תגזול', למדנו גזל מנמלה'ל "חז

' לי ומש(ה "ועל זה אמר שלמה המלך ע', עד שניסו המנסים וכו, שזכתה בה חברתה

רוצה לומר , אשר אין לה קצין שוטר ומושל, ראה דרכיה וחכם, לך אל נמלה עצל) ז-ו

ואף על פי כן תזהר ממנו ותשתדל , שאין לה קצין שוטר ומושל שיענישנה על הגזל

 ובענין זה בדרך הלימוד ....''''יקריםיקריםיקריםיקריםעעעעל ספר הל ספר הל ספר הל ספר ה""""עכעכעכעכלהכין בקיץ את לחמה במזולת גזל 

  .'פרק שירה' 'וס' הכל ישבחוך' 'ראה בס, פירשו עוד מפרשים, מהנמלה

 ,,,,ַוֲאִני ִהְרָשְעִּתיַוֲאִני ִהְרָשְעִּתיַוֲאִני ִהְרָשְעִּתיַוֲאִני ִהְרָשְעִּתיֱאֶמת ָעִׂשיָת ֱאֶמת ָעִׂשיָת ֱאֶמת ָעִׂשיָת ֱאֶמת ָעִׂשיָת     ִּכיִּכיִּכיִּכיָעַלי ָעַלי ָעַלי ָעַלי ַהָּבא ַהָּבא ַהָּבא ַהָּבא     ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכלְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכלְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכלְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל: : : : ררררמֵמֵמֵֵמר אֹור אֹור אֹור אֹוּבָּבָּבָָּבכְכְכְְכעַעַעַַע
  . עכבר- ראה ביאור שירה זו לעיל בשירת חתול , )לג כתוב בלשון רבים,בנחמיה ט(

 טטטט""""המביהמביהמביהמביהרב     ,,,,))))וווו,,,,תהלים קנתהלים קנתהלים קנתהלים קנ((((לּוָיּה לּוָיּה לּוָיּה לּוָיּה ּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְלּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְלּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְלּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְל: : : : תתתתרֶרֶרֶֶרמֶמֶמֶֶמֻחְלָּדה אֹוֻחְלָּדה אֹוֻחְלָּדה אֹוֻחְלָּדה אֹו

שהוא ' החולד'לא אמר , 'כל הנשמה תהלל יה הללויה'ֻחלדה אומרת , ל"ל כתב בזה"ז

נקבה ' חולדה'אלא , ]וזה לכם הטמא החולד והעכבר) כט,ויקרא יא[(מוזכר בתורה 

שתשש כֹחה להלל את ', שהיא להלל לפני ה,  על הנשמה שהיא לשון נקבה-, אומרת

  ....לללל""""ט זט זט זט ז""""ל המביל המביל המביל המבי""""עכעכעכעכשם השלם ֵׁשם ה

תנו רבנן כל שיש ביבשה יש בים חוץ מן ) א,דף קכז חולין(ל "והנה אמרו חכמינו ז

 האזינו כל יושבי חלד] שמעו זאת כל העמים[ , זירא מאי קראהבי אמר ר,החולדה

  יושבי הארץ שהוא מקום מיושב לחולדות,יושבי חלד, יייי""""רשרשרשרשופירש ). ב,תהלים מט(

כל כל כל כל ''''אומרת החולדה בשירתה ',  חלדכל יושביכל יושביכל יושביכל יושביהאזינו 'פי לשון הכתוב והנה על . ל"עכ

  . ' תהלל יההנשמההנשמההנשמההנשמה

דף (והמפרשים הביאו בביאוריהם בדרך דרוש את מה דאיתא במסכת פסחים 

 ,מושיבי עקרת הבית )ט,קיגתהלים ( מאי דכתיב ,אמר רבי שמעון בן לקיש) ב,קיח

שמוני בניך כחולדה זו הדרה שמוני בניך כחולדה זו הדרה שמוני בניך כחולדה זו הדרה שמוני בניך כחולדה זו הדרה  ,ולםעל שונו  רב,ה"אמרה כנסת ישראל לפני הקב

 הזקנים והחשובים ,אמרה כנסת ישראל, ל"ל וז" זםםםם""""הרשבהרשבהרשבהרשבופירש . בעיקרי בתיםבעיקרי בתיםבעיקרי בתיםבעיקרי בתים

 שהאם צועקת על ',אם הבנים' כדמשמע ,שבהן אמרו על שאינם חשובים כל כך

כחולדה זו הדרה  . מרוב חטאתם בגלות, שמוני בניך.הבנים ששמוה עקרת הבית

   ....םםםם""""רשברשברשברשבל הל הל הל ה""""עכעכעכעכ ית והיינו עקרת הב,בעיקרי בתים

, והנה על משקל טענת הזקנים והחשובים שנעשו פחות חשובים והם רק כחולדה

כל 'כי , ולזמר לשמו עליון' אף על פי כן טוב להודות לה, אומרת להם החולדה עצמה

ובדרך . בכל מדה ומדה שמודד הוא לך תהלל ותשבח לו', הנשמה תהלל יה הללויה

 בכל מדה ומדה שמודד לך בין במדה ,ובכל מאֹדך) ה,דברים ו(פ "ל עה"י ז"שכתב רש
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' כוס ישועות אשא וגו) יג,תהלים קטז (מר וכן דוד הוא או,טובה בין במדת פורענות

 נשמה כל שהיא -' כל הנשמה'וכך נפרש     ....י שםי שםי שםי שם""""ל רשל רשל רשל רש""""עכעכעכעכ 'צרה ויגון אמצא וגו) שם(

        .גם תהלל יה הללויה

פסחים ב'  את הגמשאחר שהביא, וכעין ז דרך בדרך פי אליהופי אליהופי אליהופי אליהו' ושוב ראיתי שבפי

', ה הללויהָחשֵמירש שאף על פי כן יתקיים אחר כך פ, ל"ם שם הנ"ודברי הרשב

להיות , רצונו לומר דאף שבגלות זה יצעקו על מה שהם כחולדה הדרה בעיקרי בתים

ששון ושמחה ישיגו ) י,ישעיה לה(אבל לעתיד יהיה , דמומה עולה ודמומה יורדת

  .ש" עיל פי אליהול פי אליהול פי אליהול פי אליהו""""עכעכעכעכ' כל הנשמה תהלל יה הללויה 'שיאמרו, בהללויה

תהלים תהלים תהלים תהלים ((((ֵׂשנּו ֵׂשנּו ֵׂשנּו ֵׂשנּו עֹעֹעֹעֹ    ההההְיהָוְֹיהָוְֹיהָוְֹיהָוֹ    ְבְרָכה ִלְפֵניְבְרָכה ִלְפֵניְבְרָכה ִלְפֵניְבְרָכה ִלְפֵניּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנ: : : : יםיםיםיםרִרִרִִרמְמְמְְמים אֹוים אֹוים אֹוים אֹובִבִבִִבלָלָלָָלּכְּכְּכְְּכ

או בֹ'אומרים כולם ביחד ' כת של כלבים'שההפשוטה כאן היא ברור שהכוונה , , , , ))))וווו,,,,צהצהצהצה

וכלשון , ן דרכן להיות בחבורהכש', עושינו' לפני הנשתחוה ונכרעה ונברכה 

        .ראה כת של כלבים) ה,ד"פפ(הבראשית רבה 

כתב דיש לדקדק דיותר ) ז"תקל' עמ' פרק שירה' 'מובא בס(' ' ' ' ם משמעוןם משמעוןם משמעוןם משמעוןש' 'בפי

, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו) ז,שמות יא(היה שייך להם לומר את הפסוק 

יהללך זר ) ב,משלי כז(רש ולכאורה שכח פסוק מפו. ש"שנזכרו בשמם בפסוק זה עיי

' זרזיר מתניים'ואולי הכלב ציידים הנקרא  (.וזה כולל אפילו את הכלב, ולא בפיך

מתכוון הוא ', לישרים נאוה תהלה' רננו צדיקים בה'את הפסוק בשירתו שאומר 

, שתקולא חרצו לשונם רק לכלול בשירתו תהלה לכלבים שהיו בפתחי מצרים ו

). כי בידועיו ומכיריו קא מיירי,  ישרים אלו נאוה תהלהשלסוג כלביםעליהם ואומר 

אינם שבח על מה ' פרק שירה'ובאמת כבר כתבתי כמה פעמים שנראה לי שפסוקי 

, שהיה עם חיה או עוף פלוני פעם ואפילו בענין נסים שנעשו לישראל ולעולם כולו

  . העתיד הטמון עתה בההוהק דבריהם דברי שבח על ההוה וגם עלר

ל " זש שבזיש שבזיש שבזיש שבזי""""שמהרשמהרשמהרשמהר) ה"אות ל(מצאתי בחומש תורה שלמה בפרשת בֹא שם  וברם 

, מה הטעם כשחמור נוער כלב צועק, ל" בזהלללל""""מביא מאמר חזמביא מאמר חזמביא מאמר חזמביא מאמר חזחמדת ימים שם ' בס

ששיבחני הכתוב ואמר , כלב אומר לחמור גדול אני ממך, אלא שיש מריבה ביניהן

ממך שסייעתי לישראל גדול אני , אמר החמור. 'ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו'

וסיום , ל המדרשל המדרשל המדרשל המדרש""""עכעכעכעכופטר חמור תפדה בשה ) כ,שמות לד(וכתיב , בצאתן ממצרים

אולי רוצה לומר שבגופו יש שורש ', ופטר חמור תפדה בשה'דברי החמור שכתוב 

מה . שהוא בהמה טהורה וקרב על גבי המזבח, ול בפדייה על שהקדושה שיכול לח

לא ) יט,דברים כג(כתוב לגבי ההקרבה במזבח ואדרבה , שלא ניתן שכר כזה לכלב

  .'כי תועבת וגו' אלהיך וגו' ומחיר כלב בית ה' תביא וגו
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, ל"כתב לבאר בזה) 'מאמר שלישי פרק א, ל"לרבי יוסף אלבו ז(בספר העיקרים 

כלבים מה הם אומרים 'וכן אמר , ה על כל הטובה"להודות להקב, הלימוד מכלבים

ורוצה לומר כי ממה שהכלב מכיר את קונו ואת המטיב , 'וגו' בואו נשתחוה ונכרעה

ומחזיק לו טובה בכל יכלתו , והוא נכנע תמיד לפניו, )א,כדאיתא בהוריות דף יג(לו 

להודות לאל על כל הטובה שהוא מטיב , יש לקחת מוסר השכל. מאשר בידו לעשות

כעל כל ,  ידנוולעבוד עבודתו מאשר תשיג, וזן ומפרנס אותנו ולהשתחוות לפניו, לנו

        ....ל ספר העיקריםל ספר העיקריםל ספר העיקריםל ספר העיקרים""""עכעכעכעכושלא נהיה כפויי טובה , אשר הוא גומל לחייבים טובות

והבין ', וגו    'נשתחוה ונכרעה נברכהבואו ' אומר כלבכלבכלבכלב גרס כאן ל" זטטטט""""המביהמביהמביהמביהרב 

 לבני אדם שקורא הכלב' ולכן פירש את לשון בואו נשתחוה וגו, שהכוונה לכלב יחיד

 שהיא בפישוט ידיים - נשתחוה נשתחוה נשתחוה נשתחוה ולכן אמר , ראויכי הוא לבדו אינו , שיתלוו אליו

ואחר כך יזכה ',  לפני הבכריעהבכריעהבכריעהבכריעה ולהיות - ואחר כך יזכה לקום מהשתחויה , ורגלים

 שיזכה לשחר -, ]''''נברכהנברכהנברכהנברכה''''וזהו ['  לפני השיעמוד בכריעהשיעמוד בכריעהשיעמוד בכריעהשיעמוד בכריעה לקום על רגליו אלא -יותר 

  ....טטטט""""ל המביל המביל המביל המבי""""עכעכעכעכבצלמו ודמותו ' עֵֹׂשנּו'וזהו , כי בצלם אלהים עשה את האדם, פניו

בבא (ל "דנראה לפרש על פי מה שאמרו חז, )באופן השני( כתב ''''פי אליהופי אליהופי אליהופי אליהו''''' ובפי

ובבוא אליהו הנביא ' וכו, כלבים משחקין אליהו הנביא בא לעיר) ב,קמא דף ס

יבֹא כל בשר להשתחות ) כג,ישעיה סו(אז יקויים מאמר הנביא , בגאולה העתידה

, שכשהם רואים את אליהו הנביא בא לעיר, ובזה יובן שירת הכלבים. 'לפני אמר ה

בואו נשתחוה 'ולכך הם משחקין ואומרים , סוברים הם שהוא בא לבשר את הגאולה

שבוודאי יהיה זמן הגאולה ויקויים יבוא כל בשר ', עושינו' ונכרעה נברכה לפני ה

  ).'אליהו'וזכה שבשמו , לסיים פירושו בדבר טוב (''''פי אליהופי אליהופי אליהופי אליהו''''ל ל ל ל """"עכעכעכעכ' להשתחות לפני ה

עם , ולרמוז ענין שירתן זו' פי אליהו'ובדרך חידוד אפשר להוסיף על דברי הרב 

 ,המתים אינן חיין אלא בזכות השתחויה) ב,ו"פנ(וירא '  פרבראשית רבהבראשית רבהבראשית רבהבראשית רבהבמה דאיתא 

והנה הכלבים הם הנמצאים . 'נועוֵש' נשתחוה ונכרעה נברכה לפני הבאו 'שנאמר 

בבא ' כדאיתא במס, מת החי ולהמיתוומרגישים בזמן שהגיע מלאך המות ליטול נש

 כלבים משחקים , כלבים בוכים מלאך המות בא לעיר,בנןרנו ת) ל"ב הנ,דף ס(קמא 

ואומרים הם בפסוק זה שיזכה המת לקום בתחיית המתים  ,אליהו הנביא בא לעיר

' ומה דאיתא בשמות רבה בפר. (בבוא אליהו הנביא, מכֹח הזכות הכתובה בפסוק זה

ש " עייונובחים על חנםונובחים על חנםונובחים על חנםונובחים על חנםמה הכלבים אחד נובח וכולם מתקבצים , ט,א"משפטים פל

  ).רק כדוגמא בלבד לדרכם, כמובן שאין זה שייך לשירתן שירת כת כלבים, במדרש

בזמן שאליהו הנביא ' כלבים משחקין'מבין את סיבת ה' פי אליהו' והנה הרב 

' ל בס"מקאסוב זר ברוך "וזה דלא כמו שהבין מהר, שזה מצד הטוב רואי שבהן, בעיר
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, כלבים משחקים אליהו בעיר, ל"שכתב וז' קצורי דרשות' בסוף הספר ב''''נחמד ונעיםנחמד ונעיםנחמד ונעיםנחמד ונעים''''

ן "וב, ן"כי כלב גימטריא ב, ן דקליפה"ן והכלבים עזי נפש הם ב"כי אליהו עולה ב

ולכן משחקים ושמחים משום שניתן להם , ן דקדושה שהוא אליהו"דקליפה יונק מב

 ולכאורה אין ....נחמד ונעיםנחמד ונעיםנחמד ונעיםנחמד ונעים' ' ' ' ל סל סל סל ס""""עכעכעכעכר הנובל מקדושה שהוא נבלה שהוא או, חיות

, ל" כתב בתוך דבריו בזה''''זמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץ''''' ל כאן בפי"ץ ז"וגם הריעב, הכרח לדבריו

, ובו אחיזת כלב דקדושה, ן"שהוא מרכבה לשם ב, ל לעיר שוחקים"וכשבא אליהו ז

ש ש ש ש """"עייעייעייעייוהם עמי הארץ שנמשלו לכלבים ברעיא מהימנא ובתיקונים בכמה מקומות 

,  ואוסיף להעיר דהנה אליהו הוא פנחס המקנא עם עזות דקדושה....ץץץץ""""בדברי הריעבבדברי הריעבבדברי הריעבבדברי הריעב

ואנחנו לא נדע לאן נטה את אוזני . ב עז הפנים הוא המשחק בבואו לעיר"והכל

ב ראשי תיבות "גם אם נשמע בחלון בחצות לילה כל, הכלב בהרגשתו ובשירתו זו

  . ו הנביא בגאולה השלימה מיציאת מצרים ועד ביאת אליה-ארצנו בבבבבוד ככככשכון לללל

ענין פרק , ל"וז) ואתחנן' בטעמי המצוות פר(ל " זיייי""""רבנו האררבנו האררבנו האררבנו הארשוב ראיתי את דברי 

אומר ' פרק שירה'האומרים שאת פסוקי , שירה שצריך אדם לומר בכל יום מה ענינו

ואמנם ). 'פתיחה'ראה כל דבריו בזה בביאורנו ב(' השר הממונה עליהם בשמים וכו

ב גימטריא "סוד הדבר כי כל', ים שאומרים פסוק בֹאו נשתחוה וגומציאות שיר כלב

כי אף על פי , והכלבים עזי נפש, ל"בזהל ל ל ל """"י זי זי זי ז""""וסיים הארוסיים הארוסיים הארוסיים האר', וכו' וכו, ן"ן דההי"שם ב

והם נמשכים , מכל מקום הם עזים מצד הקליפה, ן"שהם מסוד הנפש שהוא שם ב

   . לללל""""י זי זי זי ז""""ל הארל הארל הארל האר""""עכעכעכעכפש וזהו והכלבים עזי נ, מצד אותו הנפש העשה שבקליפת העשיה

תנה תורה י מפני מה נ,תנא משמיה דרבי מאיר, איתא) ב,דף כה(ובמסכת ביצה 

 ,)ב,דברים לג ( מימינו אש דת למו,ישמעאל'  תנא דבי ר.יןִז מפני שהן ַע,לישראל

 , איכא דאמרי דתיהם של אלו אש.ה ראויין הללו שתנתן להם דת אש"אמר הקב

 והיינו ,ראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהםנתנה תורה ליש) לא(שאלמלא 

עד כאן '  וכו כלב בחיות, ישראל באומות,ין הןִז ַעשלשה בן לקיש מעוןשבי דאמר ר

והנה מה נפלא שאת ספר התורה ותפילין ומזוזות שנצטוינו בהם כדי . הגמרא

ביתנו ולהזכיר לנו במזוזות , יתברך' לשעבד את הגוף עם הלב והמוח לעבודת ה

כותבים על עורות שעיבדו אותם עם צואתן , יתברך בכל דרכנו ומעללינו' ידיעת ה

יש '' לפני ה'רומזים הכלבים ש' נברכהנברכהנברכהנברכה'ועלה בלבי שב.  של הַעִזין שבחיות הוא הכלב

  .ומבקשים שלא לדונם לפי מראה עזות פניהם, ההההּכָּכָּכָָּכ ַר ַר ַר ַר----    בבבב""""ננננבהם 

        ::::''''פרק שירהפרק שירהפרק שירהפרק שירה''''ק מק מק מק מוהוא חלוהוא חלוהוא חלוהוא חל', ', ', ', פרק שירהפרק שירהפרק שירהפרק שירה''''נהוג לומר זה בסיום אמירת נהוג לומר זה בסיום אמירת נהוג לומר זה בסיום אמירת נהוג לומר זה בסיום אמירת 

 יםִנמֹוְׁש ּוׁשֵמה ָחָּנַעְתא ִהָסֹון ּדא ֶּביָנִנ ֲחִּביל ַר ֶׁשידֹוִמְלה ַּתָיְעַׁשי ְיִּבַר
ם ֶהב ָּבתּוָּכים ֶׁשִבָלר ְּכַמָא, תיֹוִנֲעַּת] ויש גירסא שמונה ושמונים[
 זּו היָרר ִׁשַמלֹו ּוּכְז ִי'ְבָעהׁש לֹא ָיְדעּו ָׂשֶפי ֶנֵזים ַעִבָלְּכַהְו') יא,ישעיה נו(
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ן  ִמְךָאְל ַמֹולה ָנְע ֶּנ.'ֵׂשנּוה עְֹיהָוֹ אּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵניּבֹ'
 ְׁשבּוָעה ,רָבָדַה ל ֶזהה ַעֶּנַעְתה ִמָּתי ַאַתד ָמה ַעָיְעַש ְי,ר לֹוַמָא ְוםִיַמָׁשַה
א יא לִֹבָּנק ַהּוּקַבֲח ַלדֹוה סֹוָּלִּגם ֶׁשיֹו ִמּואהרּוך ָּבָּמקֹום י ַהֵנְפִּליא ִמִה
 לדֹו ָגל ָאָדם ֶׁשידֹוִמְלַּתיל ֶׁשִבְשא ְּבָּל ֶא.םָלעֹוה ָּבָּיִרם ְּבּוׁשה ְלר ֶזָבה ָדָלִג

ים ִבָלְּכ, ]המלאך' פי[ר ַמָא ְו.יָךֶלֵא ִלְזַדֵּקק םִיַמָּׁשן ַהי ִמִנחּוָל ְׁש,ַאָּתה
א לֹ ְו,נֹוֹוׁשב ְלֶלץ ֶּכַרֱחא ֶיל לֵֹאָרְׂשי ִיֵנְּבל כְֹלּו) ז,שמות יא( םֶהיב ָּבִתְּכ

ת זֹוזּוְמין ּויִּלִפְּת ןֶהָּבֶׁשּכֹוְתִבים  םָתָאצֹות ִמרֹוד עֹוֵּבַע ְלכּוָזא ֶׁשָלד ֶאעֹו
 ְוַאל יָךֶרחֹוֲאר ַלזֹו ֲח,לָּתַאָּׁש ֶּׁשּוַמה. ַעל ֵּכן ָזכּו לֹוַמר ִׁשיָרה, הָרֹור ּתֶפֵסְו

ר ֵמֹוׁש) כג,משלי כא(] בתּון ָּכֵּכא ֶׁש"נ[ב תּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכ,ָבר ַהֶּזה עֹודּתֹוִסיף ַּבָּד
  .ֹוׁשְפת ַנרֹוָצר ִמֵמֹו ׁשנֹושֹוְליו ּוִּפ

        ::::ואומרים גם את זה בגמר פרק שירהואומרים גם את זה בגמר פרק שירהואומרים גם את זה בגמר פרק שירהואומרים גם את זה בגמר פרק שירה

        : : : : ּהּהּהּה ַהְללּוָי ַהְללּוָי ַהְללּוָי ַהְללּוָי,,,,ֵכן ְירּוָׁשָלִיםֵכן ְירּוָׁשָלִיםֵכן ְירּוָׁשָלִיםֵכן ְירּוָׁשָלִים ׁשֹ ׁשֹ ׁשֹ ׁשֹה ִמִּצּיֹוןה ִמִּצּיֹוןה ִמִּצּיֹוןה ִמִּצּיֹוןָּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוֹ: : : :  ָאֵמן ְוָאֵמן ָאֵמן ְוָאֵמן ָאֵמן ְוָאֵמן ָאֵמן ְוָאֵמן,,,,ה ְלעֹוָלםה ְלעֹוָלםה ְלעֹוָלםה ְלעֹוָלםָּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוָֹּברּוְך ְיהָוֹ

        : : : : ֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו עֹ עֹ עֹ עֹ,,,,ֵהי ִיְׂשָרֵאלֵהי ִיְׂשָרֵאלֵהי ִיְׂשָרֵאלֵהי ִיְׂשָרֵאלִהים ֱאלִֹהים ֱאלִֹהים ֱאלִֹהים ֱאלֹ ֱאלֹ ֱאלֹ ֱאלֹ ֱאלֹהההה ְיהָוֹ ְיהָוֹ ְיהָוֹ ְיהָוָֹּברּוְךָּברּוְךָּברּוְךָּברּוְך

        ּוָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹוּוָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹוּוָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹוּוָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו

        :::: ָאֵמן ְוָאֵמן ָאֵמן ְוָאֵמן ָאֵמן ְוָאֵמן ָאֵמן ְוָאֵמן,,,,ֶאת ָּכל ָהָאֶרץֶאת ָּכל ָהָאֶרץֶאת ָּכל ָהָאֶרץֶאת ָּכל ָהָאֶרץ

 בֹא 'נמצא בילקוט שמעוני בפר, על תעניות ושאלות של רבי ישעיהזה המדרש 

ציין שבכתב יד אוקספורד של , ה"בֹא אות ל' בפר'  שלמהתורה'ברם ב, ז"קפ' סי

וכך וכך וכך וכך ואם כן ראוי ואם כן ראוי ואם כן ראוי ואם כן ראוי ', ', ', ', פרק שירהפרק שירהפרק שירהפרק שירה''''נרשם על הגליון שהמקור הוא בנרשם על הגליון שהמקור הוא בנרשם על הגליון שהמקור הוא בנרשם על הגליון שהמקור הוא בילקוט שמעוני 
אולי ,  ואם הגרסא האמיתית היא שמונים וחמש תעניות....זהזהזהזהאת את את את לומר גם לומר גם לומר גם לומר גם נהוג נהוג נהוג נהוג 

ישעיה (, ה של הכלב היתה תלונתו" כיון שעל הפ- ה "נתכוון במספר זה העולה פ

  .כתב טעם למספר זה, ח תעניות"ל שגרסתו פ" זטטטט""""המביהמביהמביהמביוהרב ). בגימטריא יש פה

שמות (פ "בֹא עה' בפר) ל מדמשק"ח כהן ז"מתלמיד מהר (שפתי כהןשפתי כהןשפתי כהןשפתי כהן' וראה בס

ועל מה שכתוב , שהביא לשון המדרש הזה וביארו', והיתה צעקה גדולה וגו) ו,יא

 ',ר תורה תפילין ומזוזותולא עוד אלא שזכו לעבד עורות מצואתן לכתוב בהן ספ'

שכמו , ואפשר שלזה מעבדים עורות ספר תורה בצואתם, ל"כתב השפתי כהן וז

כן ספר תורה שמספרים נסיו ונפלאותיו ומראים , ה"שהם הראו הנס שעשה הקב

ה "לפי שהוציא הקב, ועוד טעם לזה. יהיה עיבוד עורותיו בצואתם, כתיבתו לעם

מי היה סיבה למהר יציאתם לקבל את , את ישראל על מנת לקבל את התורה

נעשית , ועל כן היה עבודת העורות שכותבים בהם את התורה, הכלבים, התורה

על ) ב,שבת דף קנה(ל "והוסיף השפתי כהן דבזה תבין מה שאמרו חז. בצואתם

יודע צדיקו של עולם שהכלב מזונותיו , יודע צדיק דין דלים) ז,משלי כט(הפסוק 
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עט

יש טעם אחר , ומלבד הטעם הזה. אכילתו במעיו שלשה ימיםלכך שוהא , מעטים

וכשיצא , והוא כדי שיתעפש בגופו, למה שוהא אכילת הכלב במעיו שלשה ימים

      .עיין שם עוד שפתי כהןשפתי כהןשפתי כהןשפתי כהן' ' ' ' ססססל ל ל ל """"עכעכעכעככדי לעבד בו העורות , לא יהיה לו כל כך עיפוש

  במה שנתקשו המפרשים בביאור סיום דבריאומר אני הקטןובדחילו ורחימו 

] א שכן כתוב"נ[ כמו שכתוב ,ולענין שאלה ששאלת חזור לאחוריך"  שהזהירוהמלאך

חזור 'אולי רמז לו ב, עד כאן" שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו) כג,משלי כא(

שבעזות של הכלבים יש נפשות בני אדם שהיו עזי פנים בחייהם והם ' לאחוריך

) ד"פרק ל (''''קב הישרקב הישרקב הישרקב הישר''''' מו שכתב בסוכ, והם הצווחים בפי הכלבים, המגולגלים בכלב

) יא,ישעיה נו(ושנרמז זאת בכתוב , מתגלגל בכלב, שמי שהוא עז פנים ביותר

כתבו בספרים הקדושים שמתגלגל , וגם על כל בעלי לשון הרע. והכלבים עזי נפש

בי אמר רב ששת משום ר) א,פסחים דף קיח(ושזה נרמז בדברי הגמרא , הוא בכלב

ראוי להשליכו ', ון הרע וכל המספר לשון הרע וכל המקבל לשו כ, בן עזריהלעזרא

' ל בס"א ז"וכמו שרמז החיד, לכלב תשליכון אותו) ל,שמות כב( שנאמר ,לכלבים

  ).'אות ה(' לשון'מערכת ' דבש לפי'

  ).ב"תקס' סי(חבקוק ' ציינו לילקוט שמעוני לס, וענין הסוד הנגלה לחבקוק הנביא

  עולם לאל בורא 'שבח'תם ונשלם 
  ט"ו מנחם אב תשס"ביום ט

        סדר תפלת הדרךסדר תפלת הדרךסדר תפלת הדרךסדר תפלת הדרך
ֶׁשּתֹוִליֵכנּו ְלָׁשלֹום , ֵהי ֲאבֹוֵתינּוֵהינּו ֵואלֹה ֱאלְֹיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיהָוֹ

ְוַתִּגיֵענּו ִלְמחֹוז , ְוִתְסְמֵכִני ְלָׁשלֹום , ְוַתְדִריֵכנּו ְלָׁשלֹום,ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָׁשלֹום
אומר באותו יום אם דעתו לחזור (, ּוְלָׁשלֹום ְלִׂשְמָחהּוֶחְפֵצנּו ְלַחִּיים 

אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות -ָּכל ְוַתִּציֵלנּו ִמַּכף) ְוַתְחִזיֵרִני ְלָׁשלֹום
 ְוִתְׁשַלח ְּבָרָכה .ֻפְרָעִנּיֹות ַהִּמְתַרְּגׁשֹות ּוָבאֹות ָלעֹוָלם ִמיֵני-ּוִמָּכל, ַּבֶּדֶרְך
ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני  ְוִתְּתֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד, ָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּוְוַהְצָל

 ֵמַעֹוִּכי ֵאל ׁש, ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוֵנינּו, ֵאינּוֹור- ָכל
  :ִפָלהה ׁשֹוֵמַע ְּת ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוֹ,ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּון ָאָּתה

אֶמר ַיֲעקב ַּכֲאֶׁשר  ַוּיֹ,ְוַיֲעקב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוִּיְפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים
ַוִּיְקָרא , ֶזה) גבריאל(ִהים ַמֲחֵנה ֱאלֹ) ת רפאל אוריאל מיכאל"ר(ָרָאם 

: ֶכיָךְדָר ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָלְך ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל: ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחָנִים
ָיֵאר : ה ְוִיְׁשְמֶרָךְיָבֶרְכָך ְיהָוֹ :ה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלםְיהָוֹ
  : ה ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹוםִיָּׂשא ְיהָוֹ: ה ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּךְיהָוֹ
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        ולעילוי נשמתולעילוי נשמתולעילוי נשמתולעילוי נשמת' ' ' ' לזכרון עולם בבית הלזכרון עולם בבית הלזכרון עולם בבית הלזכרון עולם בבית ה
  תורה ועסק בצדקהלמד , דודי איש נקי כפיים

  אלבירטאלבירטאלבירטאלבירט ל"זיצחק שאול יצחק שאול יצחק שאול יצחק שאול  ח"בהרהישכר דוב ישכר דוב ישכר דוב ישכר דוב  ר"הר

        ,,,,ם אחר הכנת נרות שבת וחנוכהם אחר הכנת נרות שבת וחנוכהם אחר הכנת נרות שבת וחנוכהם אחר הכנת נרות שבת וחנוכה""""ז כסליו תדשז כסליו תדשז כסליו תדשז כסליו תדש""""נפטר בערב שבת כנפטר בערב שבת כנפטר בערב שבת כנפטר בערב שבת כ

        ....נתקיים בישיבה של מעלהנתקיים בישיבה של מעלהנתקיים בישיבה של מעלהנתקיים בישיבה של מעלה, , , , ורצונו ללמוד לשנה אחרת בכולל בעלי בתיםורצונו ללמוד לשנה אחרת בכולל בעלי בתיםורצונו ללמוד לשנה אחרת בכולל בעלי בתיםורצונו ללמוד לשנה אחרת בכולל בעלי בתים

        ולעילוי נשמת זוגתו ולעילוי נשמת זוגתו ולעילוי נשמת זוגתו ולעילוי נשמת זוגתו 
   ל"ז שלמה אלבירטשלמה אלבירטשלמה אלבירטשלמה אלבירט ח תמים באהבת ישראל"ב הרה"בת שה "ע בלומהבלומהבלומהבלומה מרת

  ה"יוכבד ע'  הצ'ובאחרית ימיו בבני ברק עם זו, בעל מכולת הרבה שנים בחיפה

        וווו""""ב תמוז תשסב תמוז תשסב תמוז תשסב תמוז תשס""""נפטרה ביום כנפטרה ביום כנפטרה ביום כנפטרה ביום כ
        ....הההה....בבבב....צצצצ....ננננ....תתתת

................................................................................................................        
        

        ה ה ה ה """"לעילוי נשמת זוגתי הצדקנית מרת דבורה אלברט עלעילוי נשמת זוגתי הצדקנית מרת דבורה אלברט עלעילוי נשמת זוגתי הצדקנית מרת דבורה אלברט עלעילוי נשמת זוגתי הצדקנית מרת דבורה אלברט ע
        ל זיידמןל זיידמןל זיידמןל זיידמן""""ח יהודה אריה לייב זח יהודה אריה לייב זח יהודה אריה לייב זח יהודה אריה לייב ז""""בת הרהבת הרהבת הרהבת הרה

        ל ל ל ל """"צ שלמה אלטר זצצ שלמה אלטר זצצ שלמה אלטר זצצ שלמה אלטר זצ""""בהרהבהרהבהרהבהרהח חנוך ח חנוך ח חנוך ח חנוך """"ה בת הרהה בת הרהה בת הרהה בת הרה""""ואמה אסתר פעריל עואמה אסתר פעריל עואמה אסתר פעריל עואמה אסתר פעריל ע

        לללל""""ם והתפארת שלמה מראדומסק זצם והתפארת שלמה מראדומסק זצם והתפארת שלמה מראדומסק זצם והתפארת שלמה מראדומסק זצ""""ק החידושי הריק החידושי הריק החידושי הריק החידושי הרי""""נכדת רבהנכדת רבהנכדת רבהנכדת רבה

        באשדוד באשדוד באשדוד באשדוד ' ' ' ' אבותאבותאבותאבות''''שהיתה הספרנית בסמינר בית יעקב בירושלים ובתיכון שהיתה הספרנית בסמינר בית יעקב בירושלים ובתיכון שהיתה הספרנית בסמינר בית יעקב בירושלים ובתיכון שהיתה הספרנית בסמינר בית יעקב בירושלים ובתיכון 

        ....הההה....בבבב....צצצצ....ננננ....תתתת, , , , הההה""""אדר תשסאדר תשסאדר תשסאדר תשס' ' ' ' נפטרה ביום הנפטרה ביום הנפטרה ביום הנפטרה ביום ה

........................................................................................................................................        

        
        לעילוי נשמת האשה הצדקנית אם הבנים שמחהלעילוי נשמת האשה הצדקנית אם הבנים שמחהלעילוי נשמת האשה הצדקנית אם הבנים שמחהלעילוי נשמת האשה הצדקנית אם הבנים שמחה

        זיגלמןזיגלמןזיגלמןזיגלמן    ה"ע מלכה  מלכה  מלכה  מלכה  איטא איטא איטא איטאמרת
        א חריטןא חריטןא חריטןא חריטן""""ח יוסף אברהם שליטח יוסף אברהם שליטח יוסף אברהם שליטח יוסף אברהם שליט""""בת הרהבת הרהבת הרהבת הרה

        ט ט ט ט """" שבט תשס שבט תשס שבט תשס שבט תשסחחחח""""נפטרה ביום כנפטרה ביום כנפטרה ביום כנפטרה ביום כ

        בשם טוב עולה על גביה  בשם טוב עולה על גביה  בשם טוב עולה על גביה  בשם טוב עולה על גביה  

        א כל בניהא כל בניהא כל בניהא כל בניה""""ועל גבי יבדלחטועל גבי יבדלחטועל גבי יבדלחטועל גבי יבדלחט

        וווו""""מִתפארת שכונתנו הימִתפארת שכונתנו הימִתפארת שכונתנו הימִתפארת שכונתנו הי

        ועודועודועודועוד, , , , לחיבורי זה התעוררתי גם משירת הקדיש שלהםלחיבורי זה התעוררתי גם משירת הקדיש שלהםלחיבורי זה התעוררתי גם משירת הקדיש שלהםלחיבורי זה התעוררתי גם משירת הקדיש שלהם

        ....הההה....בבבב....צצצצ....ננננ....תתתת

........................................................................................................................................................................        


