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שבת פרשת בשלח מכונה בפוסקים ובפי העם 'שבת שירה', על שם שירת הים הנקראת בה בקריאת 

התורה. כינוי כזה הוא ענין מיוחד, ולא מצאנו בדומה לו בפרשיות אחרות בתורה, אפילו כאלו 

שנראות לנו כעיקריות ויסודיות בהרבה. כך למשל לא מצאנו שתיקרא שבת יתרו בשם 'שבת מתן 

)אמנם מצאנו שבתות שנקראו על שם ההפטרה, אבל זה מחמת פרשת ואתחנן 'שבת שמע ישראל'  תורה', או

 .המועד בשנה בו הן חלות, כשבת שובה ושבת הגדול, ולא על שם הפרשה(

שירה, כזו שראויה היא לקרוא את השבת על שמה. גם בדברי חז"ל על שירה מוקדשת לרבה  שיבות  ח

על אותה ההצלה הנסית בקריעת ים סוף, כאשר נמלטו מיד   קודתיתנ  רק הודאה  יאהאין  זו ניכר כי  

 :)צא, ב(לבוא בעתיד, כפי שאמרו בסנהדרין  מצרים. חז"ל קושרים שירה זו אף לנפלאות העתידות

יר ָאז' שנאמר התורה מן המתים לתחיית מניין: מאיר רבי אמר ה ָישִׁ  ּוְבֵני ֹמשֶׁ

ְשָרֵאל ת יִׁ יָרה אֶׁ  המתים לתחיית מכאן - ישיר אלא, נאמר לא 'שר', ''ַלה ַהזֹאת ַהשִׁ

 .התורה מן

)ילקוט שמעוני כך במדרש  '.אז'כי סודה הנשגב של השירה רמוז הוא במילה חז"ל הוסיפו ורמזו לנו, 

 :בשלח, רמז רמא(

 של חלוק הוא ברוך הקדוש לבש ישיר אז ישראל שאמרו בשעה עקיבא רבי אמר

ְשַמח ָאז' :שבתורה אז כל עליו חקוקין שהיו תפארת  ָאז' )ירמיהו לא, יב( 'ְבתּוָלה תִׁ

ֵסחַ   ָכַאָיל  ְיַדֵלג ָפַקְחָנה  ָאז'  )ישעיהו לה, ו(  'פִׁ ים  ֵעיֵני  תִׁ ְורִׁ י  ָאז'  )שם, ה(  'עִׁ ְראִׁ )שם   'ְוָנַהְרְת   תִׁ

 .ס, ה(



 
 
 

 

 א

 שירת העולם הבא

 

תחיית המתים העתידה לבוא. בדומה לזה אמר שם רבי אינו כי הגמרא קושרת את השירה עם ר

 ".הבא לעולם ואומרה זוכה - הזה בעולם שירה האומר כליהושע בן לוי: "

מה עניינה של שירה זו, וכיצד היא תלויה בשירה שבעולם הזה? המהר"ל מרחיב להסביר את 

 :)סנהדרין שם(הדברים בכמה מחיבוריו. וכך הוא כותב בחידושי אגדות 

הזה  עולם בין וההבדל ההפרש עיקר כי, במקצת הבא עולם מעין הוא השירה כי

 והשירה. בו חסרון ואין שלם הוא הבא ועולם חסר הזה הוא עולם כי, הבא ועולם

 וכאשר, שירה שייך לא חסרון שיש מקום שכל ,השלימות מצד הוא הזה בעולם

 מצד שהוא יתברך השם אל בשירה והתחיל חסר שהוא הזה בעולם שירה יאמר

 יהיה  שאז  ,הבא  לעולם  השם יתברך  אל  שירה  יאמר  -  שלימות  כאן  ואין  -השלימות  

 .כלל חסרון שם יהיה שלא הגמור השלימות

, מקצת רק לגמרי שלם שיהיה אפשר אי הזה בעולם כי ראוי בודאי זה ...ודבר

 זה דבר ורמז :לעתיד ואומרה זוכה שהתחיל אחר לגמרי שיהיה ראוי והמקצת

 שאין ומפני. ..לבא לעתיד שתהיה בפרט השירה מצד ראוי כי הזאת בשירה דוקא

 לעולם היא בשלימות שהיא השירה כי, 'ישיר אז' אמר לכך בשלימות העולם עתה

 .הזה בעולם לא ,בשלימות העולם יהיה שאז ,הבא

אך הם מתבארים לאשורם בעזרת דבריו , זה הינם קצרים ועמוקים כדרכו דברי המהר"ל בענין

במקומות רבים בספריו משנן המהר"ל יסוד זה, שהשמחה נוצרת מן השלמות,  מקומות אחרים.

לא יכולה לשרות שמחה. כך הוא מעמיד זה מול זה את  –ואילו במקומות בהם יש העדר וחסרון 

ְקָרא'אחדים ויוצרים מציאות שלמה, שמחת הנישואין, שבה האיש והאשה מת ת ַויִׁ  ' ָאָדם ְשָמם אֶׁ

 , וכנגדה אבילות שבפטירת אדם, שחסרונו אינו מאפשר לקרוביו לשמוח.)בראשית ה, ב(

השירה מבטאת דרגה גבוהה של שמחה, וממילא, דרגה גבוהה של שלמות. אולם העולם הזה אינו 

שלם. העולם הזה מורכב מטוב ורע, ורבים בו הקשיים והיסורים, התלאות והמועקות, וכיצד יתכן 

 הרי גם להלכה אנחנו מוצאים כי נבדלים ימי העולם הזה מהעתיד לבוא: לומר בו שירה?

 בשורות על, הזה העולם; הבא העולם הזה כעולם לא: חנינא רב אחא רבי אמר

 לעולם.  האמת  דיין  ברוך  אומר  רעות  בשורות  ועל,  והמטיב  הטוב  ברוך  אומר  טובות

 .)פסחים נ, א( והמטיב הטוב כולו - הבא

סוד הדברים, אומר המהר"ל, נעוץ ביכולת להתבונן עכשיו במציאות מתוך נקודת ראות של העולם 

כחסר ובעל חסרונות רבים, אבל כשתתגלה מלכות ה' הבא. אמת כי כעת אנו רואים את העולם 



 
 
 

ְהיֶׁה'ר שאבעולם, כ ָחד' ה יִׁ ָחד ּוְשמֹו אֶׁ כניגודים , נראה בעינינו כיצד מה שנראה כאן זכריה יד, ט()' אֶׁ

 בין טוב לרע, כמאבקים בין חושך לאור, הכל חלק מהתכנית האלוקית הגדולה כפי שתוכננה כבר 

ְך ּובֹוֵרא אֹור יֹוֵצרבששת ימי הבריאה. ' ה ,ֹחשֶׁ י - ָרע ּובֹוֵרא ָשלֹום ֹעשֶׁ ה' ה ֲאנִׁ ה ָכל ֹעשֶׁ )ישעיהו מה, ' ֵאלֶׁ

 .ז(

 מן שירה לעיקר מניןהמייחסת לשירה, לשון נשיאה: "מצאנו לשון נוספת  )ערכין יא, א(בגמרא 

ְבֵני:  מהכא...?  התורה י  ָנָתן  לֹא  ְקָהת  ְולִׁ ש  ֲעֹבַדת  כִׁ ם  ַהֹקדֶׁ ָשאּו  ַבָכֵתף  ֲעֵלהֶׁ  אלא  ישאו  אין  ...)במדבר ז, ט(  יִׁ

ְמָרה  ְשאּו:  אומר  הוא  וכן,  שירה  לשון מלבד פשוטם של דברים המתייחסים   .")תהלים פא, ג(  ֹתף  ּוְתנּו  זִׁ

להרמת הקול בשיר, יש כאן עומק נוסף. כי לשרוי בעולם הזה אין השירה אפשרית, אלא אם ישא 

 עצמו ויתרומם מעל ההווה הנראה לעין.

להתעלות לנקודת השקפה זו כבר כעת, בתוך חשכת זו, ביכולת והתברכו ישראל התייחדו  עם

את קורות ההסטוריה כולה, מנווטת את מהלך העולם בנתיב העולם. לראות את יד ה' המנהלת 

 אחד, מתחילת בריאתו עד תיקונו המלא באחרית הימים.

 אדם  מצינו  לא  הים  על  ישראל  שעמדו  ועד  העולם  את  הוא  ברוך  הקדוש  שברא  מיום

 אמרו  מיד  ,להם  ונקרע  לים  ישראל  שבאו  כיון  ...ישראל  אלא  ה"להקב  שירה  שאמר

יר  ָאז'  מרשנא  ,הוא  ברוך  הקדוש  לפני  שירה ה  ָישִׁ ְשָרֵאל  ּוְבֵני  ֹמשֶׁ יהָ '  :הוי  .'יִׁ  ָפְתָחה  פִׁ

 .מצפה הייתי לאלו :הוא ברוך הקדוש אמר '.ְבָחְכָמה

. הדברים )ברכות לה, א(' היין על אלא שירה אומרים שאיןאפשר שגם דבר זה כללו חז"ל באמרם '

 רבי אמר ...זולתך יםקאל ראתה לא עין - הבא לעולם' לכן:ם על היין המוזכר עמוד קודם רומזי

יין זה מאחד בתוכו את הניגוד בין  '.בראשית ימי מששת בענביו המשומר יין זה: לוי בן יהושע

וכשם שהיין משביח הענבים ליין, ושניהם יחד משתמרים והולכים משחר הבריאה עד ימות המשיח.  

לעתיד לבא ישקה הקב"ה ם מתהפכים מאוחר יותר לטובה.  עם חלוף הזמן, כך הדברים הנראים רעי

את ישראל מיין משומר זה, וידעו כולם כי כל דברי הימים לתכלית אחת נועדו, ביום ההוא יושר 

 השיר הזה.

 

 ב

 שיר ליום השבת

 

י  ן העולם הבאמעי  השבת היא י )ברכות נז, ב. וראה מכילתא כי תשא, תחילת מסכתא דשבת: 'כִׁ ם' ה  ֲאנִׁ ְשכֶׁ  -  ְמַקדִׁ

. דבר מתבטא במיוחד הבא'( העולם קדושת מעין שהיא למדין נמצאנו, הזה בעולם שבת קדושת כגון הבא לעולם

ְזמֹור'בענין זה של השירה. כך אנחנו מוצאים שאת הפסוקים  יר מִׁ ' 'ַלה ְלֹהדֹות טֹוב. ַהַשָבת ְליֹום שִׁ

 '.העולמים לחיי מנוחה שבת שכולו ליום - לבא לעתיד שיר מזמור' )תמיד ז, ד(וגו' פירשו במשנה 

 : )פרק יט(בספרו נצח ישראל  זוזיקה סביר את עניינה של המהר"ל מ



 
 
 

 בכל מצאנו ולא. השבת' ליום 'שיר המזמור השלום עליו דוד יסד זה דבר ועל

 ".השבת ליום שיר מזמור" שאמר, השבת יום שנזכר הזה המזמור

 כי אומרים שהם יש כי ומפני, העולם יתברך השם השלים בו השבת כי מפני אבל

 זה דבר, לו וטוב רשע לו ורע צדיק שיש ובפרט, בעולם חסרון שהם דברים נמצא

ְזמֹור  אמר  זה  ועל.  חסרון  יחשב יר  'מִׁ  להודות  יש  כי.  ''ַלה  ְלֹהדֹות  טֹוב  -ַהַשָבת    ְליֹום  שִׁ

. בהשלמה הכל רק, בבריאה חסרון ימצא ושלא, הבריאה שלימות על יתברך השם

 כמו, הכל יושלם ידו ועל, הבא עולם מצד רק אינה הזאת השלמה כי ומפני

ְזמֹור  אומר  ולכך,  שיתבאר יר מִׁ  אף  כי.  שבת  שכולו  ל ליום"ז  ַהַשָבת, ופירשו  ְליֹום  שִׁ

 הכל. ואמר  יושלם  הבא  עולם  מצד  אבל,  חסרון  שהוא  מה  דבר  הזה  בעולם  נראה  אם

יד' ר  ְלַהגִׁ ָך  ַבֹבקֶׁ ֱאמּוָנְתָך  ַחְסדֶׁ  אור...  כולו  שהוא,  הבא  עולם  הוא  הבוקר  כי  ',ַבֵלילֹות  וֶׁ

ֱאמּוָנְתָך' וזהו. לילה נקרא הזה ועולם . ללילה שדומה הזה עולם הוא, 'ַבֵלילֹות וֶׁ

. הצדיקים עם עושה יתברך שהשם והטוב החסד נראה אז הבא בעולם ובודאי

 בעולם  הטוב  לו  שיהיה  יתברך  בו  מאמין  הוא,  בצרה  שהוא  גב  על  אף  ...הזה  ובעולם

 הבא.

ביום השבת השלים ה' את בריאת העולם. אמנם למראית עינינו העולם כלל אינו שלם, וכיצד ניתן 

. כי בשבת ''ַלה ְלֹהדֹות לומר עליו שירה? זהו ענינו של המזמור, המלמדנו כי אף על פי כן 'טֹוב

 בהתאמה הרואה את כל המצוי בעולם    כזולראיית הדברים בראיה של העולם הבא,  מתרוממים אנו  

בתוך חשכת , ומתוך אותה ראיה מסוגלים אנו להמשיך ולומר שירה גם שלה נוצר טובההלתכלית 

 ההווה.

י  ַביֹום  יםֱאֹלקִׁ   ַוְיַכל'  על השבת נאמר יעִׁ ר  ְמַלאְכתֹו  ַהְשבִׁ . ב"בית הלוי" על התורה )בראשית ב, ב('  ָעָשה  ֲאשֶׁ

הסתיימה מלאכת כילוי מיוחד שהיה ביום השביעי, הרי בכל אחד מימי הבריאה אותו הקשה מהו 

אותו היום, וביום השבת כלתה רק מלאכת היום השישי? והוא מפרש שכיוון שכל הבריאה נבראה 

גם  –ה לאכת כל חלקי ופרטי הבריאלמטרה אחת ולתכלית אחת, הרי שעד שלא נשלמו כל מ

ממכלול אחד, חטיבה אחת, שהחלה ביום הראשון  יםהחלקים שנבראו עודם חסרים. כי הכל חלק

 בבריאת האור, הסתיימה ביום השבת, ושלמותה תתברר ותתגלה לעתיד לבוא, ביום שכולו שבת.

ת י הקצוולה אז מורכבת משנ. המי)מכילתא, שירה א(  'לבא  לעתיד  אז  ויש  לשעבר  אז  יש,  משה  ישיר  אז'

שעניינם אחד, כי מא' עד ז' הכל אחד, בלי שום הפרש והבדל, בשביעי מתגלה ובא לידי ביטוי הרצון 

 שעמד מאחורי הכל מהיום הראשון.

מילה 'שיר', אשר פירושה גם בעצם הבספר "אפיקי מים" פירש רבי משה שפירא כי ענין זה כלול הוא  

'כשיר  )שבת נא, ב(' בשיר ונמשכין בשיר יוצאין השיר בעלי וכללשון שרשרת עגולה. ' בלשון חז"ל גם

. מהותו של העיגול הזה היא שסופו נעוץ בתחילתו. זהו קו )רש"י בבא מציעא כה, א(' כאצעדה בעגול -

כמוהו היא ההכרה הוא מגיע לאותה נקודה עצמה.  –שיוצא מנקודה מסוימת, וכשהוא מסתיים 

תרחש הוא חלק משרשרת פרטים שתוכננו מראשית , ההכרה שכל המהמאפשרת את הפתיחה בשיר

 .הבריאה ושכבר אז תוכננה עבורם האחרית.



 
 
 

 

 ג

 הצטרפות ההפכים

 

אף איש את סוכת שלומך.  ופרוש עלינו    -  ליל שבת מוסיפים אנו בקשה מיוחדת, על השלום  בתפילת

שרת השבת מיוחדת היא בתכונת השלום, המאפרעהו נהגו ישראל לברך בברכת 'שבת שלום'. 

 המבט הפשוט אינו רואה דרך לצרפם כאחד.שצירופם של ניגודים 

כך אנו רואים כי השבת היא מחד זמן השייך פחות לחיי הגוף והחומר, זמן בו על האדם להיות 

)כך למשל באבן עזרא על מזמור שיר   כאילו כל מלאכתו עשויה, ולהקדיש את הזמן לענייני הרוח והנשמה

 בשבת מתבודדת היא כן על העולם, בעסקי מתעסקת המעשים ימי בששת המשכיל נשמת היות 'בעבורליום השבת: 

. אבל יחד עם זאת חובה היא לענג את השבת במאכל ובמשקה, והרבה ונפלאותיו'( השם מעשה להבין

 האריכו חכמים במעלת ענין זה.

ם חיצונית כזרים זה לזה. גם בציוויי התורה על השבת מתאחדים שני חלקי עבודת ה', אשר נראי

ת  ָזכֹורמאריך על שני הפסוקים '  )שמות כ, ח(הרמב"ן   ת  ָשמֹורו'  )שם('  ְלַקְדשֹו  ַהַשָבת  יֹום  אֶׁ  ַהַשָבת  יֹום  אֶׁ

שזכור היא מצות עשה, ושמור מצות לא תעשה. ובעוד שמצוות לא תעשה באות   )דברים ה, יב('  ְלַקְדשֹו

הן מעבודת ה' מיראה, השייכת למידת הדין, מצוות עשה נעשות מאהבת ה' ושייכות יותר למידת 

'זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו',  )ראש השנה כז, א(הרחמים. ועל כך מביא הוא את מאמר הגמרא 

על שינויים אחרים שבנוסח הדברות. כי כוונת חז"ל להצביע על שילוב  ומציין שלא נאמר כמוה

 ם אלו לפרשה אחת.ימיוחד זה האמור בשבת, שמאחד שני חלקים שונ

אם נעיין בפרשת בראשית נראה כי בכל ששת ימי המעשה מובלטת ההבדלה והחלוקה בין חלקים 

השני בין המים אשר מעל השמים שונים. ביום הראשון מבדיל ה' בין האור ובין החושך, וביום 

והמים שמתחתיהם. ביום השלישי בין מקווי המים ליבשה, וביום הרביעי תפקיד המאורות הוא 

יל' '. ביום החמישי והשישי נבראו בעלי החיים והאדם, בחילוקי מינים ַהָלְיָלה ּוֵבין ַהיֹום ֵבין ְלַהְבדִׁ

ָכל ָשַבתומחלקות. כנגד זה ניצבת השבת ובה ה' ' ר ְמַלאְכתֹו מִׁ כל הבריאה נכללת בחדא  –' ָבָרא ֲאשֶׁ

 שבת איהי דשבת רזאמחתא, ובאה כנגדה מנוחה שלמה ופשוטה, שאין בה ניגודים והפכים. "

 .)זהר שמות קלה, א(" דאחד רזא עלה למשרי 'אחד'ד ברזא דאתאחדא

ם היפרדות וחלוקה, נגלה בכך מתגלה מלכות ה', כאשר יחודו הפשוט והמוחלט, יחוד שאין בו שו

לעין כל. אז ניכר כי קיומם של כל הכחות המתנגדים שבעולם, כל מאבקי האיתנים בין ניגודים 

 כולם ממקור אחד חוצבו ולתכלית אחת נועדו, וה' משמים הביט ותכנן ופעל את כולם. –שונים 

ם  -  ַבַיָבָשה  ַהָים  ְבתֹוְךצירוף של שני ניגודים ראו ישראל גם בקריעת ים סוף, כאשר עברו ' ם  ְוַהַמיִׁ  ָלהֶׁ

'. נעשתה יבשה בתוך הים, מקום שמציאותו הפוכה וסותרת ליבשה. המים שמהותם וטבעם חֹוָמה

. בכך מובן הביטוי בו השתמשו באמרם שירה בציווי ה'  נערמו ונעשו לחומה  -חסר צורה  חומר  להיות  

ֹּלת נֹוָראעל המראה המופלא, ' א הֹעשֵ  ְתהִׁ לֶׁ על  )או"ח סי' ו, א(לשון זו מזכירה לנו את דברי הרמ"א  '.פֶׁ



 
 
 

 רוחני דבר וקושר, בקרבו האדם רוח ששומר במה לעשות שמפליא לפרש יש'ומפליא לעשות': "

". הלשון פלא רומזת על פלא מסוים זה, של צירוף וחיבור קצוות נפרדים ואף סותרים גשמי בדבר

ועי' ברבינו בחיי על 'עושה פלא' שדרש שפלא אותיות אלף, ו'פלא' הוא כשניכר מר טו.  ראה על כך בפחד יצחק פסח מא)

 .שהכל הוא מכח הא' הנעלם(

זהו חלוק התפארת המוזכר למעלה, שהתעטף בו הקדוש ברוך הוא כשאמרו שירה. כי תפארת היא 

 המידה המצרפת דין ורחמים יחדיו, למרות הניגוד ביניהן.

)סנהדרין נסים אחרים שאמרו חז"ל שהם כקריעת ים סוף, אף בהם ניכר צירוף כזה. זיווגו של אדם 

יבמהווה צירוף של איש ואשה, השונים זה מזה מאד באופיים ותכונותיהם, אבל ה' ' כב, א(  מֹושִׁ

ים ידִׁ  )פסחים קיח, א(ם ומצירוף זה נבנה בית. גם טרחת השגת מזונותיו של אד )תהלים סח, ז(' ַבְיָתה ְיחִׁ

יחַ  ְוַדְרַדר ְוקֹוץ'הינה צירוף של קללות  יָך ְבֵזַעתו' 'ָלְך ַתְצמִׁ ם תֹאַכל ַאפֶׁ חֶׁ עם מידת  יט(-)בראשית ג, יח' לֶׁ

ת פֹוֵתחַ הקב"ה ' ָך אֶׁ יעַ  ָידֶׁ  .)תהלים קמה, טז(' ָרצֹון ַחי ְלָכל ּוַמְשבִׁ

דולה של ה' אשר כל חלקי הבריאה הם כלי זוהי השירה שאמרו ישראל על הים, כשראו את ידו הג

בידו לעשות רצונו, ואף מה שנדמה לנו כרע וחשיכה אינו אלא חלק מן התוכנית ולבסוף יתברר לנו 

היאך מתחילה הותוותה הדרך באופן הטוב והמועיל ביותר. בינתיים, כאשר התמונה הגדולה 

המלמד על הכלל, ומתחזקים נסתרת מעינינו, אנו מסתפקים בהבלחים קטנים מתוכה, מועט 

ֱאמּוָנְתָךבאמונה בבחינת '  '.ַבֵלילֹות וֶׁ

 

 ד

 התורה נקראת שירה

 

 ללמוד קשה שהיאעל תורה שבעל פה, " )בפרשת נח(הזכרנו בעבר את דברי מדרש תנחומא הידועים 

ים ָהָעם' שנאמר שךולח משולה אישה ,גדול צער בה ויש ְך ַהֹהְלכִׁ  אלו (ט, א ישעיה) 'ָגדֹול אֹור ָראּו ַבֹחשֶׁ

, ובטהור בטמא והתר באיסור עיניהם מאיר דוש ברוך הואשהק גדול אור שראו התלמוד בעלי

ש ְכֵצאת ְוֹאֲהָביו' לבא ולעתיד מֶׁ ְגֻבָרתֹו ַהשֶׁ  ".(ה, לא שופטים) 'בִׁ

אף דברי התורה, הקרויה שירה, יש בהם את התכונה האמורה: נראים הם בתחילתם כצער וחושך, 

אך סופם אור גדול. שירת התורה נובעת היא מבירורם של השיטות השונות, מן המחלוקות. הגמרא 

ר ֵיָאַמר ֵכן ַעל' )במדבר כא, יד(דורשת את הפסוק  )קדושין ל,ב( ְלֲחֹמת ְבֵספֶׁ ת' ה מִׁ ', פסוק ְבסּוָפה בָוהֵ  אֶׁ

, ובנו האב, על "סוף'( בים נסים הרבה להם יהב אשר את )כלשון רש"י שם: 'כלומרהעוסק בקריעת ים סוף 

 שנעשים  עד  משם  זזים  ואינם  .זה  את  זה  אויבים  נעשים  -  אחד  בשער  בתורה  שעוסקין,  ותלמידו  הרב

 ".בסֹוָפּה אלא בסּוָפה תקרי אל, 'בסופה והב את': שנאמר, זה את זה אוהבים

 )קובץ אגרות חזון איש, א, קנד("מטבע החכמים להתענג על 'מיתיבי' יותר מ'תניא נמי הכי'" 

כיצד יתכן הדבר? מהו שהופך את השיטות המנוגדות לשירה ושמחה, את האויבים בשער לאוהבים? 

 זהו אותו יסוד האמור:



 
 
 

 וניפל איש ,מטהרין הלל ובית יןאמטמ יאשמ ובית הואיל בדעתו אדם יאמר שמא

 אלה ,הדברים ,דברים' ל"ת ?מעתה תורה למד אני למה ,מתיר וניפל ואיש אוסר

 כל רבון ,נתנן אחד פרנס ,בראן אחד אל ,אחד מרועה נתנו הדברים כל 'הדברים

 בית דברי בה והכניס חדרים חדרי לבך עשה אתה אף .אמרו הוא ברוך המעשים

 .)תוספתא סוטה ז, יב( המטהרין ודברי המטמאין דברי ,הלל בית ודברי יאשמ

ל אחד, -הידיעה כי כל הגוונים והשיטות הינם חלקים מתוך אחדות אחת כוללת, שכולם תורת ה', א

 אין"היא שהופכת את הניגודים והמחלוקות מחושך וקושי, לכלי המפרה ומשביח את שירת התורה,  

)בראשית רבה סט, " בחבירו אלא מתחדד חכם תלמיד אין כך, חבירתה של בירך אלא מתחדדת סכין

 . ב(

 דבר למבין, באמת והפוסקים והגאונים, והאמוראים התנאים מחלוקת וכל

 היא זאת: ואדרבה. בהלכה פנים יש ולכולם, המה חיים אלקים דברי – לאשורו

 ותפארת", שירה" נקראת כולה התורה וכל. והטהורה הקדושה תורתינו תפארת

 בים שמשוטט ומי .הנעימות עיקר וזהו, מזה זה משונים כשהקולות היא השיר

)הקדמת ערוך  .מזה זה המשונות הקולות בכל משונות נעימות יראה – התלמוד

 השולחן(

 


