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  סגולת אמירת שירת הים בשמחה ובכוונה        
עמוד (' נהר שלום'הובא בסוף ספר  ע"מלובלין זי' חוזה'ק ה"הרהבשם 

   :ע"ק רבי מאיר שלום מקאלשין זי"הרהלנכדו ) פא

ביעי של פסח ובשבת פרשת שירה מתעורר כי מידי שנה בשנה בש"

  ."נס קריעת ים סוף וכל מה שזכו בני ישראל בימים ההם בזמן הזה

והרמז , ן"ף זי"נוטריקון אל" אז"כי " אז ישיר משה"ונרמז בלשון הכתוב 

הראשון זה פרשת בשלח , לשני זמנים שקוראים פרשה זו בתורה

כמו שכתוב [ד שמשמעה לימו" ף"אל"והוא רומז ב, שלומדים השירה

זה שביעי של פסח שהוא הזמן בו " ן"זי", "]ואאלפך חכמה) "לג, איוב לג(

ישיר משה "ובזמנים אלו  ,'אמרו משה ובני ישראל את השירה הזאת לה

פירוש בכל שנה ושנה באלו שתי , לשון עתיד והווה' ובני ישראל וגו

 ומחדש ישיר משה ובני ישראל, נתעורר מחדש ענין השירה, הזמנים

  . 'את השירה הזאת לה

וכל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין ':) שבת נא(ל "וזה פירוש אמרם ז

בכל  ,הם משה ואהרן ומרים וכל הדור דעה' בעלי השיר'פירוש ', בשיר

המה יוצאין , ל שקוראין את השירה"שנה ושנה באלו שתי הזמנים הנ

', ומזין עליהן, 'ונמשכין לזה העולם בשיר, מגן עדן העליון בשיר

וטובלין , 'פירוש שממשיכין השפעות ומזונות על הממשיכין אותם

פירוש בעת שהולכים חזרה למקומם צריכים טבילה בנהר ' במקומן

   ".דינור

•   

  ) כט ,יד(והמים להם חמה מימנם ומשמאלם 

למה כתוב ׳חמה׳ חסר  -״והמים להם חמה״  "ילקוט שמעוני"במובא 

האם לא ! רבונו של עולם: ל המקטרג ואמר לפניו"אלא שירד סמא? ו"ו

  ?ואתה עוד עושה להם נסים, עבדו ישראל עבודה זרה במצרים

  . והיה משמיע קולו לשר של ים ונתמלא עליהם חמה ובקש לטבען

וכי לדעתם עבדוה והלא לא עבדוה ! מיד השיב לו הקב״ה שוטה שבעולם

ואתה דן שוגג כמזיד ואונס  – אלא מתוך שעבוד ומתוך טרוף דעת

   ?כרצון

החזירה על , כיון ששמע שר של ים אותה חמה שנתמלא על ישראל

  . המים״ ששבו מישראל על מצרים מצרים שנאמר ״וישובו

: הסביר את מדרש זה כדרכו על פי משל מעניין המגיד מדובנא זי״ע

והיה שכנו המתחרה של הסוחר מפתה , סוחר שהיה לו עובד בחנותו

   ...וב מהחנות סחורות בכדי להביאו לואת העובד לגנ

והנה ברבות הימים נודע לבעל הבית מעשהו החמור של המשרת 

ועשה עצמו כאילו לא ידע כי השכן הוא שפיתה את , ומעשה שכנו

והוא הודה ולא בוש כי אכן , ותבע את העובד לבית דין, העובד לגנוב

ונפסק הדין שהעובד ישלם דמי כל הסחורות , גנב הרבה סחורות מבעליו

  . מאישגנב כפי אשר יושם ע״י ש

שלח הבעל הבית שליח לשכנו הסוחר כי יואיל בטובו לבוא לשום את 

, הסחורות שגנב העובד שלו כי הוא הרי מבין גדול ויודע בטיב הסחורות

והנה השכן הזה ברצותו להחניף לבעל הבית ולהראות כי הוא אוהבו 

ברם אחר שהעריך , העריך את הסחורות בכפלי כפליים ממחירו האמיתי

אי את רשימת מחיר הסחורות וחתם את שמו עליו ונתנו השכן השמ

פתח בעל הבית את פיו ואמר לבית הדין כי הוא תובע את , לבית דין

  ...שכנו על כל הגניבות שעשה המשרת על פי פיתויו

   !אכן חייבהו הבית דין לשלם הכלו

   .ר השכן את ערך הסחורות היה לרעתושכל מה שהגדיל הסוח, נמצא

  

שהכריחו את כל מה  ,אצל המצריםהיה  –המשיך המגיד מדובנא  –כמו כן 

הכל שב על ראשם שהרי הם שגרמו כל  –את עוונם והרבו לישראל לחטוא 

  ...אותה הרעה

•   
  ! םיילחיינו היום יומ גם  המשל והנמשל הנ״ל הנם אוקטאליים :אמר הכותב

המובאים בספרו  הרה״ק רבי נחמן מברסלב זי״עואת זה נבין מתוך דבריו של 

״שהדן את חברו לכף חובה דן בעצם את עצמו לכף ) קי״ז( "ליקוטי מוהר״ן"

  ! חובה״

״ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא ) אבות פרק ג׳(ומבאר בכך את דברי המשנה 

כי קודם כל גזר דין  זי״ע 'הק הבעל שם טובכי שמעתי בשם , מדעתו״

ואף את האיש . מאספין את כל העולם אם מסכימים להדין ההוא, שבעולם ח״ו

  . ואז נגמר הדין, ושואלין אותו אם הוא מסכים לכך, בעצמו שנגזר עליו הדין

הרי בוודאי אם ישאלו אותו ? ומה הכוונה ״ושואלין אותו אם הוא מסכים לכך״

ין כן כפי שרוצים לסגור עליו ויחפש על עצמו הוא יכחיש ויאמר שאין הד

  ? צדדים לזכות ולהקל בדינו

כלומר מזמנים לפניו להיתקל , אלא הכוונה היא שמטעין אותו מן השמים

, והוא אינו יודע שבעצם מדובר בו, במקרה שאדם עשה מעשה דומה לשלו

  . למה שגזרו עליו, מבלי דעת, וגוזר דין קשה על המקרה שראה ובכך מסכים

ואף , כלומר ששואלין דעתו -״ונפרעין מן האדם מדעתו״ : פירוש המשנה וזהו

  . כי אינו יודע שהדין הוא עליו, על פי כן הוא ״שלא מדעתו״

לבלי , וצריך להיזהר בזה מאד, איך שואלים כל אדם, והענין הוא עמוק מאד

כי הוא , כלומר שיבדוק הדבר היטב היטב -ש לגמור הדין עד שישנה וישל

  ...נפשות לדון את חברו לכף חובהסכנת 

ויושע ה׳ ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים 

  )ל ,יד(מת על שפת הים 
״ביום : יש להבין מהו שאמר הכתוב זי״ע "חנוכת התורה"הגה״ק בעל השאל 

? מצרים הם נושעומהרי ברגע שיצאו , וכי רק באותו יום הם נושעו, ההוא״

ראייתם את למה סמיכות הפסוקים בין שנושעו ביום ההוא , ועוד יש להבין

  ? מצרים מת על שפת הים

מובא כי עבד שבורח מאדונו בטרם נשלמו שש ) קידושין טז(בגמרא , ותירץ

לעומת זאת עבד שמת אדונו בתוך . שנים צריך לשוב ולהשלים את עבודתו

שלים את מותר השנים ליורשים אלא יוצא הוא שש השנים אין צריך העבד לה

שבני ישראל יהיו משועבדים  והנה ידוע שעיקר הגזירה היתה. לחירות

אלא שיצאו ממצרים קודם זמנם לאחר מאתיים , במצרים ארבע מאות שנה

אם כן היה צריך להיות דינם כדין עבד שברח והיה עליהם  .ועשר שנים בלבד

אלא שכאשר ראו את , שנות העבדות החסרותלשוב למצרים ולהשלים את 

   .י זה כמיתת האדון ויציאתו לחירותמצרים מת על שפת הים הר

״ביום ההוא״ דווקא ולא ביום שיצאו ממצרים כי אז : משום כך נאמר בפסוק

ולפי , אלא רק כאשר ראו את אדוניהם המצרים מתים, עדיין לא יצאו לחירות

ביום ההוא את ישראל מיד ' ויושע ה" היטב סמיכות הפסוקים גםזה מובן 

ישראל את מצרים מת על שפת "מפני שביום ההוא ראו , מדוע, "מצרים

  "...הים

פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב ה׳ עליהם את מי הים  סוסכי בא 

 )יט .טו(ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים 
 "האבן עזרא"ו "הרמב״ן" –ישנה מחלוקת בין הפוסקים ובין מפרשי התורה 

  . האם פסוק זה הוא חלק מהשירה או לא

ין את השיטות והנפק״מ להלכה וגם נב, סיפור הנורא שנביא בפניכםמתוך ה

  :בצדה "סר השכלמו"



  
 

  

לרבנות בעיר בריסק עוד לא  קין זי״עסהגה״ק מהרי״ל דיכשהתמנה 

נגש אליו , רבנותולהיה זה בימיו הראשונים . מלאו לו שלושים שנה

  : למדן ישיש וסח לו חידוש שנתחדש לו

עולם באמירת ״אז ישיר״ בתפילת השחר אומרים את הפסוק ״ה׳ ימלוך ל

ר לפי בטעמו של דב "האבודרהם"וכתב  ,שנים מקרא ואחד תרגום, ועד״

ה׳ , סוף השירה: "דור רב עמרם גאוןס"בוכן כתב . שהוא סוף השירה

  . ימלוך לעולם ועד

כנגד , אמרו שתקנו שמונה עשרה ברכות בתפילה "בפסיקתא זוטרתא"ו

הפסוק , וא״כ, עד ״ה׳ ימלוך לעולם ועד״, שמונה עשרה פסוקי השירה

  . אינו מכלל השירה, ״כי בא סוס פרעה וכו׳״

פרק ( "מרדכי"גם ה. מצינו דעה כזו ,״אכן: הסביר לו המהרי״ל ואמר

ד״ בסוף השירה כתב שנהגו לכפול פסוק ״ה׳ ימלוך לעולם וע )לולב הגזול

וגם . ה״ בסוף פסוקי דזמרה-כשם שנהגו לכפול ״כל הנשמה תהלל י

הפייטן רבנו שמעון ברבי יצחק שהיה בזמנו של רש״י יסד פיוט לשביעי 

ולא , וחתם ב״ה׳ ימלוך לעולם ועד״, של פסח על סדר פסוקי השירה

  .בפסוק ״כי בא סוס פרעה״ וכן דעת הרמב״ן בפרשתינו״

  : והרצה את חדושו, יש לסיועשמח הלמדן היש

רעה״ כדרך שכותבים את אין לכתוב את הפסוק ״כי בא סוס פ, ״אם כן

כידוע צורת כתיבת השורות של (, "אריח על גבי לבנה", שירת הים

צורה זו , שונה משאר השורות של התורה, ה׳שירה׳ בספר התורה

לל שאין פסוק זה מכ, )נקראת בלשון ההלכתית ׳אריח על גבי לבנה׳

יורה הרב ׳לתקן׳ את כל ספרי  .השירה אלא סיכום המאורע שהביא לה

שפסוק זה נכתב כהמשך , התורה שבהיכל ו׳להגיה׳ אותם מן ה׳שיבוש׳

  ״!השירה

וכי מפני שאנו מדמין ! הס: וקרא, הזדעזע המהרי״ל לשמע הדברים

, מבאר שפסוק זה הוא מכלל השירה במכילתאהלא  -! ?נעשה מעשה

וכן כתב , "אמרו שיש לכתבו ״אריח על גבי לבנהופרים סכת סובמ

שפסוק , והכלבו ואברבנאל, וכן דעת האבן עזרא ומחזור ויטרי. הרמב״ם

ומי זה שיעיז לשלוח יד בספר , ״כי בא סוס פרעה״ הוא מכלל השירה

  ...?התורה ונקה

ויש לעשות , מסתבר טעמו של האבודרהם: ואמר, העיז הלמדן פניו

  ״ !מעשה כדבריו

ספר התורה לא ימחל על , ״כבודו משחק באש: הזהירו המהרי״ל

  ״ !עלבונו

אם כדברי הרב , ״ממה נפשך: התחכם שוב הלמדן בלמדנותו המדומה

ואין , ואין זה ספר תורה כשר, אז הספר פסול הוא, שלא צריכים לתקן

דף  (עירוביןהמהרש׳׳א ״יעיין מר בדברי : ענהו המהרי״ל... כאן עלבון״

, מזהירו אני שיחדל להפיץ את רעיונו. ויראה במפורש שלא כדבריו, )י״ג

  .ויקבל שכר על הפרישה״

והיה הולך ומשכנע , אך לא ציית הלמדן הישיש לדברי הרב הצעיר הזה

את הסופרים הכותבים ספרי תורה שיכתבו את הפסוק האחרון בשירת 

  ... הים שלא כשאר השירה

ובעודו טובל , דרכו לכבוד שבתלטבול כ, בערב שבת הלך הלה למקוה

: מדה כנגד מידה, ראו בכך הכל עונש משמיםו ...אחזו השבץ ומת במים

בפסוק ״וישב ה׳ עליהם את מי , במים חטא, ״כי בדבר אשר זדו עליהם״

  !...ובמים לקה, הים״
 

ויבאו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן 

ויצעק אל . וילנו העם על משה לאמר מה נשתה. קרא שמה מרה

  )כה-כג ,טו(ה׳ ויורהו ה׳ עץ וישלך אל המים וימתקו המים 
מובא שבעת שבאו ישראל למרה ) ׳ מ״ג אות ד׳שמות רבה פ( במדרש

לימד הקב״ה את משה איך , ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם

  ! ״עשה את המר מתוק״: אמור כך"ואמר לו , להתפלל לפניו

היו  והרי כל האותות שעשה משה עד עתה במצרים, ולכאורה ייפלא

שהקב״ה היה ומה נשתנה כאן , בפסוקים כולם ע״י תפילה כפי שמפורש

  ? צריך ללמדו לשונות של תפילה

 להגה״צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט״א "לקט אמרים"פר סבאלא 

או , והיו שתי דרכים בפני משה בתפילתו, כי היו לפניו מים מרים: מובא

או שעצם המר יתהפך , להתפלל שהשי״ת יגלה מים מתוקים אחרים

, ולימדו השי״ת כי הדרך הנכונה היא להמליכו על המים המרים. למתוק

וזו היא . כלומר לגלות כי כוחו של השי״ת הוא להפוך את המר למתוק

שמתוך צרה ימציאם פדות , אמנם דרך העבודה להתפלל להשי״ת

אלא כל הכוונה היא שימליכו את , שאין הקב״ה מביא צרה סתם, ורווחה

ועלינו מוטל , ות שנראים גבורות ודיניםוימתיקו גם את המקומהקב״ה 

  ... אותם לחסדים ע״י הצפיה והתפילה להשי״ת להפוך

אם תשליך מספר ״עץ״ ד ,שזאת היא דרך התפילה, ורמז נפלא יש כאן

יהיה מספרם  -לתוך המספר של ״מים מרים״ היינו שתחברם יחד

  ...״מתק״

  
 

  

  )א ,טו(אז ישיר משה ובני ישראל 
אמר משה בזכות . שמונה בגמטריה' אז' –" אז ישיר משה", מובא במכילתא

ולכאורה צריך להבין מה . המילה שהיא ביום השמיני נקרע לעם ישראל הים

  .הקשר בין מצוות מילה לקריעת ים סוף

על פי דברי , א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כביאור נפלא שמעתי מאת 

 הים סירב, בשעה שבא משה לקרוע את הים) שמות רבה כא ו(המדרש 

בטענה שהוא נברא ביום השלישי והאדם , בשביל ישראל יקרעבתחילה לה

אין , ה"אמר משה להקב. לכן הוא לא אמור להישמע להוראותיו ,ביום השישי

  .ומיד נקרע הים, ה ימינו על יד ימינו של משה"נתן הקב. הים רוצה להיקרע

ה ימינו על יד "ומדוע כשנתן הקב? ולכאורה מה היה הוויכוח בין משה לים

) כז ,יד(בפרשתנו  'האור החיים הקוביאר ? מיד נקרע הים, ו של משהימינ

שכל הבריאה והטבע יהיו כפופים , ה בבריאת העולם"שתנאי עשה הקב

 'שכל מי שימסור עצמו על לימוד התורה הק, ומשעובדים לתורה ועמליה

ולכן לא . ח לגזור ולעשות עם הטבע כרצונויהיה לו כ, ויהגה בו יומם ולילה

כ עוד לא "וא, לו את התורהכי עדיין בני ישראל לא קיב, הים להיקרערצה 

ה אמר שעל אף שבני ישראל לא "אבל הקב. ח למשה לקרוע את היםהיה הכ

יש להם  ולכן, אולם הם עתידים לקבל את התורה, קיבלו בפועל את התורה

ה ימינו על ימינו של "וזה מה שהניח הקב. ח למשול על הטבעכבר את הכ

מימינו אש דת ) "ב, דברים לג(מפני שימינו רומז על התורה כדכתיב , משה

. חייב הים להיקרע להם, ח התורה שעתידים בני ישראל לקבלולכן בכ" למו

  . 'ד הק"עכת

)  מדרש תנחומא משפטים ה. מדרש רבה משפטים יב(ל "וידועים דברי חז

חכמים  אמרו לו, שאונקלוס הגר רצה ללמוד תורה אך לא הבין את התורה

כי ערלת הברית , שהוא לא יוכל להבין התורה כל זמן שהוא לא יהיה מהול

  . היא גם ערלת הלב וסותמת את הבנת התורה

שבזכות מצוות "את דברי המכילתא  א"ר שליט"מרן אדמוולפי זה ביאר 

שעם ישראל נימולים לשמונה ימים וממילא , כי כשנודע לים "מילה נקרע הים

אם כן חייב הוא להיות , והם יכולים להבין את התורה סר מהם  סתימת הלב

  . כפוף להם ולכן הוא מיד נקרע להם

  רופאך ' שים עליך כי אני האכל המחלה אשר שמתי במצרים לא 
: קושיא הידועה "תורת משה"מקשה בספרו זי״ע  "ופרסחתם "הגה״ק בעל ה

אז , אם הקב״ה מבטיח ״שכל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך״

  ? לא צריכים רפואה, אם אין מחלה, מדוע הוא צריך לומר ״כי אני ה׳ רופאך״

מעונין , רופא פרטי שמקבל שכר עבור כל טיפול במחלה: אלא ההסבר הוא כך

שמשלמים , ן הרופא המשפחתילא כ... כדי שירויח כסף, שיהיו מחלות לחולה

אין לו כל ענין , ואינו מקבל שכר עבור כל ביקור, לו סכום קבוע לכל שנה

כי כל תפקידו הוא רק לשמור על בריאותו ולמנוע , שהלקוח שלו יקבל מחלה

  . מחלה ממנו

כדי לשמור על בריאות נפשנו , נתן לנו מצוות וחוקים ומשפטים, כך גם השי״ת

״ויאמר אם שמע תשמע : כמו שכתוב בתחילת הפסוק. ולמנוע מאתנו מחלה

לקול ה׳ אלוקיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל 

: ממשיך הכתוב ואומר? ולמה, "המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך

  ...ולכן ״לא אשים עליך״, הקבוע -״כי אני ה׳ רופאך״ 
 

לפי : מסבירו "חנוכת התורה"זי״ע בעל הה״ק רבי העשיל גה תירוץ נוסף מביא

ואם החובל , המבואר בפוסקים ש״החובל בחברו צריך ליתן לו שכר ריפוי

כמבואר , ואסור לרפאותו, בעצמו הוא רופא אינו יכול לומר אני ארפא אותך

דמית עלי כאריה : אומר ליה, ״ואי אמר ליה אסייך אנא) ב״ק פה(בגמרא 

ניו תעשה כל ישמע תשמע וכו׳ והישר בע״אם  :וזה א״כ הפשט. ארבא״

אין לך רופא  -כי אני ה׳ רופאך אשר שמתי במצרים לא אשים עליך  המחלה

  !....לכן לא אשים עליך, ולפי הדין אסור יהיה לי לרפאותך, אלא אני

  

 
  !די בכל אתר" פנינים"אל קוראי הגליון  פניה ובקשה

הנני  ,תי בתקופה האחרונהעליה טרח לאחר יגיעה רבה ,ד"בס

לאור  אני עומד להוציאכי לקראת חג הפסח  ,להודיע בשמחה רבה

 במהדורה מפוארת ויחודית "פנינים –הגדה של פסח " לראשונה

 .וחודש ניסן, מאות פנינים ומרגליות על סדר ההגדה התוכבו

כדי שתוכל לצאת לאור כבר  לרדת לדפוס וכהוער נהמוכ ההגדה

 חלק ניכר מהוצאות ההדפסה לי חסר ,אך דא עקא .בחודש אדר

  .והכריכה מונעות ממני להכניסו לבית הדפוסה ,לאורוההוצאה 

להרים , די בכל אתר ואתר בי עםימקוראי הגליון ונדכ אבקש "ע

  .יאהוכ ויכראלאור עולם  והוציאל נצליחם בכדי שאת נדבת ליב
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