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. וכבר דוד המלך רמז על שירי שבת  (ע"ב ע"פ הגמ' במגילה יב)ילקו"י רעד, כד. טוב  ויום שבת בסעודות  ת" להשי ותשבחות שירות  לשורר הוא יפה מנהג

 . ויש לבאר מהי חשיבות שירי שבת. )תהילים צב(באמרו: מזמור שיר ליום השבת 

   . אך יש לעמוד על הקשר בין השירים עצמם לבין יום השבת.ענוג(תשבת בירה שזו על כך בנוטריקון: ר רמ)וכבבפשטות י"ל שהם חלק ממצוות עונג שבת 

בת, תורהניתן לחלק את שירי שבת לכמה נושאים, ורובם ככולם קשורים לשבת:  (. ולא נתנו שבתות וימים טובים אלא בשביל ע"ב ]בשבת נתנה תורה )שבת פו ש

פים לגאולה, ג([  ,טו שבת שיעסקו בהם בתורה )ירושלמי ו וכד'. אך בשבת נהוג לשיר שירים נוספים   ([ ע"ב ]בזכות שמירת השבת עתידים ישראל להגאל )שבת קיח כיס
 שלכאורה לא קשורים לשבת, ויש לבאר מדוע נהוג לשוררם בשבת.

ו יצאו ישראל באופן סופי מעבדות לחרות )ספורנו שמות טו, ל( סף לכך, בשבת. בנו ינתשהוא בבח - "מיא]שנאמרה ביום השביעי ליצאת חשיבותם ניתן ללמוד משירת הים 

ויוסף   ]נחשון בן עמינדב משבט יהודה שקפץ למים )מכילתא דר' ישמעאל פרשת בשלח([ : ים סוף נבקע בזכות יהודה לצאת מעבדות החומר לחירות[  - השבתוזה עניינה של 
 .([ ב פרשה פז בראשית רבה וישבזכות יוסף ) - ]הים ראה וינוס

, ועניינו של יוסף הוא אמונה בנוגע לעתיד:  תה להוליד ארבעה בנים )בראשית כט, לה([ ]כאשר הוא נולד, לאה הודתה לה' שזכעניינו של יהודה הוא הודאה על העבר 
 שבכח האמונה הוא עמד בנסיון. ם( )ב"ר ש, וכן מובא במדרש )רש"י בראשית לט, ד(כל התנהלותו במצרים מבטאת את האמונה: שם שמים שגור על פיו 

מור חלק זה מקביל ליהודה. המילה  - )על הנקמה במצרים(הודאה על העבר  א. :1השירה כוללת שני חלקים, הרמוזים במילים מזמור שיר  פירושה   2מז
)ולכן השירה פותחת ' וו, מקדש ה' כוננו ידיך וכתפילה לעתיד: תבאמו ותטעמ ב.. )ספר המנהגות. מובא בסידור כוונת הלב על ישתבח( 'מזמרת הארץ'כמו  - שבח

 "רב) 'שֹור זה יוסף]' היא מלשון שּור שירהמידה החזקה אצל יוסף. המילה  - ליוסף: התקוה לגבי העתיד נובעת מתוך האמונה. חלק זה מקביל בלשון עתיד(

, (..."אז ישיר ...בה' ויאמינור ")שנאמהאמונה ונובעת מתוכה  מבטאת את . השירה )רש"י שה"ש ח, ט(רומז לאמונה חזקה  - , שפירושה חומה [ (וישלח פרשה עה
 . )רש"י במדבר טו, מא(נה היא עניינה של השבת, שכן המחלל את השבת הרי הוא כעובד ע"ז והאמו

ֵאל " -נאמר  כבבפס' : (פרק יד)לפי"ז ניתן לבאר את השוני בין הפסוקים  בֹאּו ְבֵני ִיְשרָּ י  ַויָּ ַה ְך  תֹו ש  בְּ ב  ַי ם הם ַב ם ּוִמְשמֹאלָּ ה ִמיִמינָּ ֶהם חֹומָּ ". ואילו  ְוַהַמִים לָּ
ְלכּו " -נאמר  כט בפס' ֵאל הָּ ם ּוְבֵני ִיְשרָּ י  ֹוְך ַה ת ה בְּ ש  ַיב  ם ַב ם ּוִמְשמֹאלָּ ה ִמיִמינָּ ֶהם חֹמָּ  ". ְוַהַמִים לָּ

ה' ון. המתוך אמונה ובטח פס' כב רומז לאמונת ישראל: נכנסו כדבר ה' לתוך הים לפני שנבקע, ומ , וכיון )רש"י שה"ש ח, ט(מבטאת חוזק אמונה  'ח
, וזה זמן  ]וכן מובא ברש"י )יד, ה(, שירדו לים בליל שביעי[ זמן הלילה  - , לרמוז לביאת השמש'בא'. ונאמר שורש עתידשהאמונה היא לגבי העתיד, נאמר לשון 

מה' ה לה': אחרי שהלכו ביבשה. נאמר ומז להודא פס' כט ר ךא  . ('ואמונתך בלילות') הנסיון באמונה  בכתיב חסר, לרמוז לזריחת השמש: ממזרח שמש עד   'ח
בפס' זה   , כי ההודאה היא על העבר. לכן אומרים פס' זה בפסוקי דזמרה.עבר. ונקט לשון ]וכן מובא ברש"י )שם( שבשחרית אמרו שירה[ מבואו מהולל שם ה' 

 זכרו המצרים שטבעו, לעומתם עם ישראל נצלו, וזה מגדיל את ההודאה לה'.  הקודם הו , כי בפס'נאמרו בתחילת הפס'  בנ"י

לפני תפילת עמידה, שעניינה הוא   ב. בפסוקי דזמרה, שעניינם הוא השבח.  א.כנגד שני עניינים אלו:  , פעמיים בתפילה וףסעת ים אנו מזכירים את קרי
 . והתקוה לעתיד 3האמונה 

התבוננות על  א. , שכן בשבת יש שני עניינים אלו: )מדרש תהילים צב, א( 'כל עיסקא דשבת כפול'ן הכפילות בשבת: את עניי מזכירים  לואשני חלקי שירה 
 .)אוה"ח בראשית ב, ג(תקוה לעתיד: שמירת השבת נותנת כח בבריאה לעוד שישה ימים  ב.העבר: ה' סיים לברוא העולם והסתכל על מה שברא עד כה.  

, והשבת  )התאוה הקב"ה שתהיה לו דירה בתחתונים('. זה למעשה תכלית רצון ה' בעולם ויאת ישראל לארץ, בניין ביהמ"ק וכהתנבא על בל בים סוף עם ישרא
)שכן השבת היא תכלית מעשה שמים וארץ(היא מעין זה 

ם  וכשם ששאיפת ישראל בשירת הים היתה על גילוי כבוד ה' בעולם, כך גם שירי שבת מבטאי .4
 כבוד ה' בעולם.פיה לגילוי אמונה וצי

  א. , וע"י כך מתחייב לברך ברכת המזון. גם בברכת המזון כלולים שני עניינים אלו: )שו"ע או"ח רפט, א. רצא, ד(בשבת יש לאכול פת בשלושת הסעודות 
)בונה ירושלים, והרחמן(תפילה לעתיד  ב.. )ברכת הזן, והארץ(הודאה על העבר 

  - היא כנגד הלשון השלישית של הגאולהבליל הסדר . הכוס השלישית 5
חז"ל כינו את ביזת הים   , שלשון זו רומזת לקריעת ים סוף. כוס זו היא כוס של ברכת המזון.)ספורנו, רבנו בחיי, אוה"ח ועוד(וגאלתי. מסבירים המפרשים 

 . בונה ירושלים -הארץ, ב'   -ברכת הזן את העולם, ה'  -ז' : המ"זשזהב רומז לבר( )שמות כה, כד. אומר רבנו בחיי )רש"י שה"ש א, יא( 'תורי זהב'

  על  שהכוונה היא , (צב, א )תהילים, ומסביר הרד"ק (ע"א )ר"ה לא " שבת שכולו  ליום  - השבת ליום  שיר  מזמור "אומרת הגמ': 
 ויה"ר שנזכה לזה.  .המשיח היינו ימי  - ומנוחה שבת  שכולו לעולם לבוא  העתיד

 

 
 '.וניתן לומר שלכן שירת הים נאמרה בכפל לשון: גאה גאה, ימינך ה'...ימינך ה' וכד 1
רתרמוז בשירת הים במילה  2 מ  יה. ז
 שביד ה' למלא בקשותינו.  התפילה מבטאת את האמונה 3
 שאמרו שירה על הים.שמונת חוטי הציצית הם כנגד שמונה ימים מיצ"מ עד , שבשם ר' משה הדרשןכותב שלח פרשת רש"י בשלהי  4

 שירת הים מבטאת את תכלית רצון ה' בעולם. - הרב סרף שליט"א הסביר, שחוט התכלת הוא כנגד שביעי של פסח. תכלת מלשון תכלית
 לומר שהבציעה על לחם משנה רומזת לשני העניינים הללו. ואפשר 5

 יעקב יוסף אליאס // שירי שבת
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פרשת   ובות ל  : באתש

ים,  עונ, כפי שחשבו חלק מהמרדכיעל  .)בראשית כז, לד( קה גדולה ומרה עד מאד" צע ויצעק נאמר " עשיו על , אז שימו לב: מבלבל ה קצת זה הי  .א
ינאמר ביטוי דומה "   .)אסתר ד, א(זעקה גדולה ומרה"  זעק ו

כלי ז'הביטוי  .ב ו ראשית  )ב" רבקהסף וכלי זהב ובגדים ויתן לבד כלי כויוצא הע" –אליעזר ורבקה  א. ציאת מצרים גם ב: ימוזכר בנוסף ל הב' כלי כסף 

  –לשלמה המלך מנחות שהובאו  ג.. )ש"ב ח, י(" זהבבידו היו כלי כסף וכלי את יורם בנו... ווישלח תועי " – לאחר מלחמת דוד בהדדעזר ב.. כד, כג(
 .(י, כהמ"א ) "...תו כלי כסף וכלי זהבוהמה מביאים איש מנח"

ומ וכ: "על יאשיהו המלך .ג פני ה ל הי ו לא  מ דו ככל תורת משה,  ר שב אל ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאומלך אש ה ריו לא קם כ ו ואח  .(מ"ב כג, כה) "ה

ונולא חרץ לבני  אל יהושע מקדה בשלום, כל העם אל המחנה  בו וישו"  –במלחמת מלכי הדרום בכיבוש הארץ  .ד יש את לש שראל לא  .(יהושע י, כא) " י

וררים היא כמו במצ עשר מכות שלקתה בר העי .ה  . )וברש"י שם(זמנים לעיין בישעיהו כג, ה . מוצ

פרשת  ש ות ל  : בשלחאל

פים ובמבשירת את כל הנשים היוצאות אחריה "מרים סוחפת  .א ות בתו  ". איפה עוד מוזכר הביטוי "בתופים ובמחולות"? חול

פטבמרה "...שם שם לו ראל סה את ישהקב"ה מנ .ב ומש קום נזכר  י "חק ומשפט", ובאיזה מים מוזכר הביטונוספ קומות ושם נסהו". באלו שני מ חק 
 ד הביטוי "לחק ולמשפט"?

ר "ונחנו עליו כאשר יפול  והנה על פני המדבר דק מחוספס דק ככפור על הארץ". איפה נאמ הטל שתנו מסופר על רדת המן: "ותעל שכבת בפר .ג
 הטל על האדמה"? 

ֹול" א שְּ ִשית  ִל קְּ  : "ִה

ושבת פטרה "בורה. על דבורה נאמר בהד תריהיא ש ההפטרה של פרשת בשלח  .ד דה", ועל  נאמר "והיא יושבת בשדבורה". על מי תחת תומר  והיא י
 ה"? משנֶ מי נאמר "והיא יושבת בירושלים ב

 

 

  

 

 ר אותם:וזר'. נסו לחשוב כיצד ניתן לפתוהח כונים גם 'גלגלמה,  'לכתייםפרדוקסים ה' םישנ בשאלות הבאות 

מהלך ימים אלו  הללו לא תאכל דבר איסור. ב", ובתנאי שבשלושים יום שלושים יוםעכשיו ולאחר מ בנוסח "תו ראובן גירש את שרה אש .א
 כיכר הלחם.ראובן הפר לה את נדרה, והיא אכלה את  א לאכול כיכר לחם מסוים. של שרהנדרה 

אך אם היתה מגורשת ראובן כבר לא היה   ., שהרי לא אכלה דבר איסורבזמן מתן הגטכבר  מגורשתהיתה שרה יום מתברר שלאחר שלושים 
עברה על התנאי שבגירושין ואינה מגורשת, וא"כ  כיכר הלחם באיסור, וא"כ בעלה ולא יכול היה להפר לה, וא"כ נדרה היה נדר ואכלה את 

 לילה.וזר חחונאי, ונחשבת גרושה, ולא עברה על הת וא"כ לא אכלה דבר איסור, היה להפר את נדרה, ול  כבעלה ויהיה ראובן כן 

, ולפי  את החודש התש"פ באו לב"ד הגדול שבירושלים שני עדים כשרים והעידו שראו  ןס ני' בס"ז. באהתש ניסן שמעון ולוי נולדו בא' ב  .ב
 ל. שמעון ולוי והזימו את העדים הנ"לאחר מכן באו  . סןנילהיות א' ב אכן צריך אותו היום    דבריהם

הזמתם מתקבלת, וא"כ יש לקדש  , וא"כ אין , וא"כ שמעון ולוי עדיין קטניםן לא הגיע א' בניסןאם נקבל את הזמת שמעון ולוי, נמצא שעדיי
 כן הלאה. , והזמתם מתקבלתום זה כא' ניסן, וא"כ שמעון ולוי גדולים ו את החודש ולקבוע י

גר  ומד להיקצץ חוצץ. לפי זה, ה בטבילה, כיון שכל דבר העמבואר שלדעת הרבה פוסקים ציפורן מחוברת נחשבת חציצ  )יו"ד קצח(בשו"ע  .ג
א"כ אין  הטבילה מועילה אין אכן ואם  .ה בבשרו, וא"כ אין הטבילה מועילה כיון שעומד למול נחשבת הערלה חציצהרי  –שטובל לפני מילה 

עומד  חשב כ הגר נ ן בעיה של חציצה בטבילה, ושוב מועילה הטבילה, וא"כ "כ איוא, ערלה נחשבת כעומדת להיקצץ כיון שעדיין לא טבלה
 כו'. ערלתו נחשבת עומדת להיקצץ ומהוה חציצה. ולמול ו

להחלק באופן שלא  עיסה העומדת תעשה? הרי ההלכה היא שמה  – חלה במדויקהמחייב בהפרשת שיש בה שיעור לשה עיסה שה שא .ד
ולאחר החלוקה לא ישאר  לה, יפרישו ממנה חבכך שחלק גם עיסה זו עומדת להמהפרשת חלה. א"כ, פטורה  –יישאר שיעור חלה בכל חלק 

פטורה מהפרשת חלה, וא"כ  להחלק כיון שחלה מלכתחילה. וא"כ נמצא שאיננה עומדת שיעור חלה בכל חלק, וא"כ היא פטורה מהפרשת 
 ילה. חוזר חל, וושוב פטורה מחלהנחשבת כעומדת להחלק, להפריש ממנה חלה, וא"כ  המחייב בהפרשה וצריך יש בה שיעור  

  אביעד וינברג ואיתן שיר // מונחים בתנ"ך

  ערכתמה // ידיינו דייני להאי דינאהיכי ל



 

 

 
 

מצות השבת. הציווי על   בפרשתינו עם ישראל מצווים לראשונה על
שירד כפול ביום ששי ולא ירד בשבת. משום כך,  1המן  השבת מגיע דרך

הרבה מענייני סעודות השבת וההכנות לשבת נלמדים מהמן. בחלק זה  
של השיר 'מה יפית' מוזכר כמה פעמים עניין המן וסעודות השבת 

 בפשט וברמיזה.

ְמֵרְך  פני כןהאור הגנוז שהוזכר לִהי יְּ  המשורר פונה לשבת: )למקיים ְלָזְכֵרְך ּוְלש ָ

ּכֹון בְּ  ֵצלְוִינָ  "שמור וזכור"( ל ָרע, ְוִיש ְ ם אֵ  ֵצל| ִמּכָ ִרים י   ֶצל| ֲעֵצי ֵעֶדן, ְוש ָ ן | ְיש ָ   ּתָ

 .(ע"ז כה ע"א .)יינתן בגן עדן עם האבות שנקראו "ישרים"

ּדוֹ  תוֹ  ָתיוְסע  ּבְ ַׁ ר ש ִ  ָתיוְוש  ֶ ׁש ֲאש  ֵ בשבת, כלומר עשה  סעודותיו )אדם אשר שילשל 

ִאיש  ָעָנו  |  שלוש סעודות( ת פִּ  )משה(ּכְ ּדַׁ )כמו שגילה משה בתורה. 'ִפֵלׁש' מלשון ֵלׁש ּבְ

יֹּום" ש ִ  |  מבוי מפולש( ד "הַׁ ִמְקָרא חַׁ ָלש ְ  |  ֵלשׁ ּבְ ןֶרֶמז ש ְ )בפסוק אחד כתב שלוש  ּתָ

ֹום ַויֹאֶמר מֶֹׁשה ִאְכֻלהּודות השבת: " פעמים "היום" כרמז לשלושת סעו ת ַהי ם, ִכי ַׁשבָּ  ַהיֹו
ֹוםַלה',  ֶדה"  ַהי ֻאהּו ַבשָּ  .(ע"פ שבת קיז ע"ב -ֹלא ִתְמצָּ

ָלש  אֵ יעלה מהגלות / יעלה לגדולה / מעלה מעלה ֶלהיַׁעֲ  אדם זה   ֶלה , 'ִאם ש ְ

ה הסעודות ם ִציו ,)לשבת( 2'ָלה  , יֲַׁעש ֶ ות והכאבים שבזמן )מהצר ִריםֵמֲחָבִלים ְוגַׁ

)יירש נחלה ָלה ִייָרש  נַׁחֲ  ִרים, ּוְבִלי ְמצָ )שבת קיח ע"א(י ָצל  (3"חבלי משיח" -הגאולה

 :(שםשבת  .רחבה ללא מצרים

ר  " י 4כֹות יְַׁעֶטה מֹוֶרה"בְּ ֵראש ִ שבת, ה' המלמדנו תורה יעטוף  - )בראשית ביאתך ֵתך  ּבְ

ְק  |  (שאותך, שבת, בברכות הקידו ֲחִרי"ְויֵש  ּתִ  |פך( )שמברכים אותך גם בסו" ֵתך  ָוה ְלאַׁ

ּובּו ָבִנים' ֵצא 5'ְוש  יל ִיש ְ  |  (6)כאשר ישובו בניך לברכך בצאת השבת ֵתך  ּבְ ְבּדִ   אוּ ְלהַׁ

 - ..(להבדיל ישאו כוס רויה. - )מוסב על הבית הבא

ֵלל ָיּה')כוס מלאה ושבעה( 7ּכֹוס ְרָוָיה  - יר וָ 8, 'ְלהַׁ ש ִ   |  )ורינה(  רֹון, ּבְ

קֹול ָנִעים 'ְקרֹא ְבגָ  הֲ  ואח"כ | )יקראו בגרון( 9'רֹוןּבְ ִנין אַׁ ֹוֵתְך ּבְ )בנכד אהרון  רֹןְללַׁ

יר ִיְקָר  |  הוא אליהו( -כלומר פנחס ש ִ  .שירים ללוותך באליהו הנביא()ישירו   אּו''ּבְ

בֹוד ְמלָ כמו ש לָ  10'ִכים'ּכְ ּווֹ  )שרי המחוזות( ִכים ְוָכל ּפְ ּפַׁ ע"י  ,ָתםְללַׁ  חֹות'הַׁ

גָ  ּסְ בָ  ,11ִנים'ְוהַׁ ש ְ ָכל ֵעת ֵצא ,ִניםּוִבְרנָ  חֹותּבִ )של המלכים והשרים, וכך ילוו  ָתםּבְ

 :אותך. ע' בית יוסף או"ח סי' ש(

 

 
אמנם רש"י כתב  שבמרה ה' מסר להם מקצת פרשיות שהתעסקו בהם וביניהם השבת,  1

אך הרמב"ן דייק שה' רק מסר אותם שהתעסקו בהם וניסה את ישראל לבדוק אם יקבלום 
 בשמחה, אך עדיין לא ציווה עליהם.

ה  2 לֶּ ֵא ש  ל  ִאם שְּ ּה ֹלאוְּ ל  ה  שֶּ ֲע ֶסף ַי ם ֵאין כָּ ה ִחנָּ ְצאָּ  )שמות כא, יא(. ְויָּ
תהליך הגאולה הוא תהליך של לידה וכמו לידה הוא מלווה בכאבים הנקראים "צירים"  3

 ו"חבלי יולדה" )עי' רש"י שבת קיח ע"א ד"ה חבלו של משיח(.
ן ְיִׁשיתּוהּו ַגם  4 א ַמְעיָּ כָּ כֹות יַ עְֹבֵרי ְבֵעֶמק ַהבָּ ר  ה בְּ רֶּ מֹו ה  טֶּ  )תהלים פד, ז(. עְּ
ְך 5 ִריֵת ַאֲח ה לְּ ו  ֵיש ִתקְּ םְנֻאם ה'  וְּ ִני בּו ב  ש  ם וְּ  .)ירמיהו לא, טז( ִלְגבּולָּ
וישובו בנים  - העץ יוסף פירש שה' יתעטף בברכות בכניסת שבת, "ויש תקוה לאחריתך 6

 במוצ"ש. בני ישראל ישובו מהגלות בצאת שבת כי קבלה בידם שאליהו יגיע  -בצאתך" 
י ִדַשְנתָּ ַבֶשֶמן רֹאִׁשי   7 ן ֶנֶגד ֹצְררָּ ַני ֻׁשְלחָּ ה ַתֲערְֹך ְלפָּ י  ו  רְּ  .)תהלים כג, ה( ּכֹוִסי 
ה  8 מָּ ּהכֹל ַהְנׁשָּ י  ַהֵלל  ּה: )תהלים קנ, ו( תְּ  .ַהְללּו יָּ
רֹון 9 ג  א בְּ ר  ֵרם קֹוֶלָך ְוַהֵגד ְלַעִמי ִפ  קְּ ר הָּ ם... )יַאל ַתְחשְֹך, ַכשֹופָּ  .שעיהו נח, א(ְׁשעָּ

ר  10 בָּ םְכבֹד ֱאֹלִהים ַהְסֵתר דָּ ִכי ל  מְּ ֹבד  כְּ ר )משלי כה, ב ּו בָּ  .)ֲחקֹר דָּ
ר ְוִצְמדֹו ְוִנַפְצִתי ְבָך  11 ִניםְוִנַפְצִתי ְבָך ֹרֶעה ְוֶעְדרֹו ְוִנַפְצִתי ְבָך ִאכָּ ג  סְּ ת ּו  .)ירמיהו נא, כג( ַפחֹו

ַצ ' המשורר מבקש: ֵליל שיהיה חסדו עלינו  13דֹוש  יֲַׁעקֹב' קְּ 'ה' שהוא  12ְסּדֹו' ַח  ויְּ

ל ְמקוֹ  |  14ָמם ְויוֹ  ים עַׁ ר זָ  |  נם()על דוכ ָמםְוָאז ְלִויִּ ֶ יר ֲאש  חּו ש ִ ּצְ  )אשר חשב ויסד( ָמםְינַׁ

ָכל ִמיֵני זְ  וינגנוהו |  דוד המלך   .ָמרּבְ

פוּ ָלהֲעֵלי עוֹ  והשיר נועד להאמר ר ּכְ ֶ ַׁ ָלה, ֲאש  יֹום ש  ת, ּבְ )על קרבן מוסף של שבת |   ב ָ

   ,שני כבשים, והוא נוסף על עולת התמיד( -שהוא כפול

ת יֹום  ֲהבַׁ אַׁ רֹוב חִ  אהבת עם ישראל את יום השבת()ובזכות ּבְ תּבְ תם )וברוב חיב|  ב ַּ

ֹון אליו( ִאיש  ם 'ְנצֹר ּכְ ת, עַׁ ִין ִנש ְ -|  ב ַּ )שמור על עמך כאדם השומר על בבת  15ָמר'עַׁ

 .עינו(

שבת  , ֵאר, ּגֶֹדל פְּ )מי יוכל לפאר(ֵאר ִמי ְיפָ  המשורר מתפעל מפארה של השבת:

לְ  ּמַׁ ההַׁ )מנתה כפולה שיש לבצוע על שתי חלות / המן לשבת   16'ִיםּפַׁ אַׁ ָתה  'ָמנָ  הרי :כ ָ

לְ  ָתה  ֲהִליכָ ו, (17היה כפול מבחול ִיםאַׁ ָמה ָאְר  ּפַׁ ה  אַׁ )תחום ההליכה בשבת הוא באורך  כ ָ

אלפיים אמה( וכיון שכל כך נזהרים בכבודה, ודאי היא מפוארת ביותר ואין מי שיוכל 
 :18לפארה כראוי

ק )ה' החי לעולם(י ַח  קֹוְרֵאי ש ְ   כאשר הוא ,)האדם העני והשפל(ָמך   מתקוֹוף זְּ  ָמך  ּבְ

ע ֶעלְ  ,)מהקוראים בשמך( מַׁ ח  את תפילתו יֹוןש ְ ל ּתֶ   ָרשׁ , לְ )אל תאטום אוזניך(ָרׁש , ְואַׁ

ם ִהגָ יֹוןְוֶאבְ  ל ִניב ְוגַׁ ּבֵ של , )קבל את דיבורו וגם מחשבותיו, מלשון "הגיון לבי"( יֹון, ְוקַׁ

לש ְ ְלָבבֹו נִ אותו עני ש  . 19)נכנע( ּפַׁ

ֵעת יֶח   ָחהְליֹום ְמנוּ  ָחהָמזֹון ֲארוּ  המצא לו רּבְ ן)כאשר יחסר לו מזון לשבת( סַּ  , י חַׁ

ג ּובָ  )תחנון אותו במתנת חינם( ת, דַׁ פַׁ רּבְ ב  ואז לא יצטרך לחזר על הפתחים אלא ,ש ָ ֵ יֵש 

רכְּ  חֲ ש ָ ִלי מַׁ ֲחמֹו ִנכְ כיוון ש, )בלי מחסור( ָסר, ּבְ ללַׁ ו נהייתה כפולה. פירוש )סעודת ּפָ

 20ם משנה לסעודותיו(יהיה לו לח -אחר: ישב כשר בלי מחסור ולחמו יהיה נכפל

ִבי ֵמרוֹ ִעייֹום ש ְ בו  , ֲאזַׁי קָ ִעי, ּכְ )הוא ישב בנחת כמו שעם ישראל שמעו מפי משה ׁש 

ן ש ָ  וזה היה ,הרועה שלי( ֶרֶדת ְדגַׁ ֵתת)כאשר ירד המן שהוא לחם שמים( ָמִיםּבְ  , ּבְ

ומה שהם שמעו ממשה , )כאשר ניתן להם ביום ששי לחם ליומיים( "ָמִים"ֶלֶחם יוֹ 

יו  זה ְחּתָ בו  'ִאיש  ּתַׁ ֶכם ַביֹום ַהִשִשי  ' ׁש  ת ַעל ֵכן הּוא נֵֹתן לָּ ֶכם ַהַשבָּ ַתן לָּ ם )"ְראּו ִכי ה' נָּ חֶּ לֶּ

יו ת  ִאיש ַתחְּ בּו  ִים שְּ מ   :(שמות טז, כט .ִעי"ַביֹום ַהְשִביַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְמֹקמֹו  יֹו

 

 
ם  12 ה' ַח יֹומָּ ה  ַצּוֶּ ּדֹויְּ יּוַבלַ  סְּ ה ְלֵאל ַחיָּ ה שירה ִׁשירֹו ִעִמי ְתִפלָּ  .)תהלים מב, ט( ְילָּ
בְוִהְקִדיׁשּו ֶאת  13 ֲעקֹ דֹוש ַי ֵאל ַיֲעִריצּו קְּ  .)ישעיהו כט, כג( ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ
העץ יוסף פירש שה' יצוה חסדו ויבנה את ביהמ"ק שהוא קדוש יעקב ויהיה לו קיום  14

 יחרב לעולם. הבית השלישי לא לילה ויום כי
ִין  15 ע  ִאישֹון ַבת  ּכְּ ֵרִני  מְּ ֶפיָך ַתְסִתיֵרִני ש   .)תהלים יז, ח( ְבֵצל ְכנָּ
ה ִיֵתן 16 ִים ּוְלַחנָּ פ  ה ַאַחת ַא נ  וכתב העץ יוסף שעל דרך פסוק זה יש  .... )שמואל א' א, ה(מ 

 מנה הראויה לקבל בסבר פנים יפות.לפרש שזו 
ה כמ"ש ב 17 יָּ לחם משונה. אתה אומר לחם משונה הוא או אינו אלא  -ִמְשֶנהמכילתא "ְוהָּ

ד הרי לחם כפול אמור, הא מה ת"ל והיה משנה?  ֶאחָּ ֹעֶמר לָּ לחם כפול? כשהוא אומר ְׁשֵני הָּ
ריםלחם שהוא משונה. כיצד?  - מ ע ר אחד, ובשבת שני  מ עו ה בו  הי כל יום  . בכל יום היה ב

 כזהב ובשבת יותר" )ע"פ עץ יוסף(.כל יום היה מצהיב ריחו נודף ובשבת יותר. ב
ואת איזה עם ה'  - כנ"ל לפרש, אמנם ראיתי שפירשו שבית זה מוסב על הקודם 18

 למי שיפאר את שבת ויכין מנתה אפיים וישמור תחום שבת. –ישמור? 
העץ יוסף פירש בית זה על עם ישראל שהם כעני ורש. וע"פ זה כתב שאפשר לפרש  19

 כלומר שמע עליון בקוראי שמך.שמע עליון"  - אי שמך"בקור
ובעץ יוסף פירש שאם אותו עני יכין מזון וארוחה לשבת אף בעת יחסר כלומר אף  20

 שהוא דחוק, אז ה' יחנון אותו בפת דג ובשר וכו'. 

  מלאכי גוטמן //( ב)מה יפית 



 

 

 

 

מקום מתוך שהם יודעים שהעולם  מלאי הוד השירה, הם מצטערים לפעמים מדקדוק המעשי והגבלותיו, ומכל" 

פי כלים קצובים, הם מקבלים באהבה,  בשיעורים הוא עומד, וגם המאור השירי הוא צריך להתבסס על

 "ור אהבה ושירה במשפטים הקצובים. ועל ידי סבלנות זו הם עולים, והעולם מתעלה עמםוממשיכים א
 [ 88אורות האמונה, עמ' ] 


