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                                                    תשע"ז ט"ו בשבט ,שירה –פרשת בשלח  בע"ה 

 

 הרב יעקב פישר/  שירת שבת וט"ו בשבט

 

 מעגלי שירה

"אז ישיר משה ובני  - "מזמור שיר ליום השבת". שירה מיוחדת לשבת זו שלנו - שירה מיוחדת יש לשבת

  שבת שירה היא. - ' "דל ישראל את השירה הזאת... אשירה

  א ע"ב(.ל בעלי השיר יוצאים בשיר" )שבת נכבשבת זו, "

 מתעצמת שירה חדשה ומשבחים גאולים.אש השנה לאילנות, כאשר פוגשת השבת את ט"ו בשבט, ר

"דע לך, שכל עשב ועשב יש לו שירה  - שכן, שירה מיוחדת יש גם לאילן הצומח, כמו גם לכל עשבי השדה

ו, ומשירת העשבים נעשה ניגון... ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק" )רבי נחמן מיוחדת משל

 .מברסלב(

מהי שירה? מעגלית היא בתנועתה, ומקפת ומאגדת את כל היש. ברם, לעולם היא תבקע, השירה, מנבכי 

, ושירת נפש"יש שהוא שר  היטיב לבטא זאת הראי"ה קוק: נפשו של האדם, ותעלה ותתרחב עד אינסוף.

, יוצא הוא מתוך המעגל של נפשו הפרטית... שירת האומהובנפשו הוא מוצא את הכל... ויש שהוא שר 

של כנסת ישראל... ויש אשר עוד תתרחב נפשו עד שיוצא  והוא מתדבק באהבה עדינה עם כללותה

... ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב יתנשא, עד שירת האדם ומתפשט מעל גבול ישראל, לשיר את

כולו, עם כל הבריות ועם כל העולמים, ועם כולם אומר שירה, זה הוא העוסק  כל היקוםמתאחד עם ש

לו שהוא בן עולם הבא... ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד באגודה  מובטחשבפרק שירה בכל יום 

עת ובכל  מתמזגות בקרבו בכל אחת... שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, כולן יחד

 שעה.

 

 שירת עולה היא להיות שירת קודש,  והתמימות הזאת במילואה

 (.מ' תמד, 'שיר מרובע'ל, שירת ישראל..." )אורות הקודש ב' ע-א

דרך  - מעומק נפשו המשוררת כתב עוד הרב זצ"ל: "צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקליןו

, בכל חי ורמש, בכל לם בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמהבעו .לוהות המתגלה בעולם-השער. השער הוא הא

צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגליו, בשפרירי שחק ובהדרת המאורות, בכשרונות כל שיח, ברעיונות כל 

ור" )אורות, סופר, בדמיונות כל משורר ובהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש ובסערת גבורה של כל גיב

 .ט(קי זרעונים, עמ'
  

 שורשי שירה

אין השירה נחלת האדם בלבד. מקיפה היא את היקום כולו עד קטן שבעשבים, ונוסקת עד רום שמים. 

לשיבה אל המקור, "כי כל דבר  ביטוי היא של ערגה ושל כיסופים - ולעולם תכונה אחת תאפיין את השירה

שדית חוטרא "כי  - ו אל שורשושואף אילן בשירת אל שורשו שהוא עתיד לשוב אליו" )רבינו בחיי(. צמא

גם אדם מבקש  גם אם ייזרק האילן ויושלך באוויר, לעולם ישוב וינחת על שורשו. אאוירא, אעיקריה קאי";

"בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה. וכיצד אמרו  - את שירת התשובה אל מקור חיותו

עולל הגביה צווארו  - מו, כיוון שראו את השכינהאשדי שירה? עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק מ

לי ואנוהו, שנאמר: מפי עוללים ויונקים יסדת עוז. היה רבי מאיר אומר: -ותינוק שמט דד מפיו ואמרו: זה א
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 להים ד' ממקור ישראל" )סוטה ל-א במקהלות ברכו מנין שאפילו עוברים שבמעי אמן אמרו שירה? שנאמר:

 ע"ב(.

קה ומעומק מעי האם אומר התינוק תוך כדי יני ו גם שהותו ברחם אמו, מקור חיותו היא.יניקת התינוק, כמ

 לי ואנוהו"!-תי אינו אלא:" זה אהיר שיודע הוא כי מקור חיותו האמשירה, ונמצא כמצ

 

 אמוניםשירת 

כאשר ו ;ימצא – ומי שיצמאאל המקור ישאף כל היש, כאמור, ומכל מקום יצמא לתחושה של שייכות. 

וש שייך, תבקע השירה מקרבו. אפשר שיהיה קשור אל הטבע הסובב אותו, אפשר שיהיה מעורב בחברה יח

שבתוכה הוא פועל. הנה כי כן, כאשר מבקש הקב"ה לשלוח את משה רבנו בראשונה, מתלונן ומתגונן משה 

 ויפרט וינמק:". ומאוחר יותר אף יסביר כי"כבד פה וכבד לשון אנ ומנסה להשתחרר משליחותו זו בתואנה:

"הן בני ישראל לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה?". נראה כי בתוספת פירוט זה מבקש משה להבהיר כי 

 רוח הגבית'ה'העדר חיו, בל א  ון תחושת הקשר ארחסאם ב לא בפגם פה ולשון פיזיולוגי גרידא מדובר, כי

 מעני פרעה?!שאם בני ישראל אינם שומעים אלי, איך י. שמעניקים בני ישראל לשליחותו למענם

 תו מבקש הוא לייצג.ובלא גיבוי ואמון ואמונה מצד הציבור א -כשליח ציבור  - אי אפשר לו למשה לדבר

בר, ודו כמד  כאשר שב האמון וחוזרת האמונה, לא זו בלבד שחוזר גם פיו של משה לתפק - וראה זה פלא

 אלא שהוא אפילו שר...

 ישירבד' ובמשה עבדו. אז  ויאמינואת היד הגדולה אשר עשה ד' במצרים, וייראו העם את ד', ישראל  "וירא

 .משה..."
 

 עץ ומים

ין השבת בכלל לבין האדם והעולם, וכיצד מעמיק תי בד מהווה השירה קשר פנימי ואמעד כה ראינו כיצ

בשמה  - ת. ברם, אין השירהקשר זה דווקא בשבת שירה שחלה ביום ט"ו בשבט, בראש השנה לאילנו

 ר היחידי שבין ט"ו בשבט לפרשתנו.הקש - ובמהותה

מלאה היא הפרשה בעצים, במים, ובמערכת יחסי הגומלין שביניהם. גם ט"ו בשבט מציין רעיון האילן וראש 

מים. שכך קובע רבי אלעזר על מועד זה: "הואיל ויצאו רוב גשמי שנה"  - השנה שלו, אך לא פחות מכך

לדג שמכונה דלי, ואף שמו, יש אומרים, קשור אלא ל חודש שבט איננו שמזלו  ד ע"א(.י ש השנה)רא

 . 'שיבוטא'

 

 מים ועצים

ראשיתו של תהליך זה בהתגלות הקב"ה ך גאולת ישראל ממצרים לשיא. ברם, בפרשתנו, אמנם, מגיע תהלי

 ערב   הסנהרא והנה , וי  הסנהמתוך  רא מלאך ד' אליו בלבת אש"וי   - דווקא באמצעות אילן התילמשה, שהי

 ...".מתוך הסנהלהים -ארא אליו קל... ויּכבאש והסנה איננו א  

של עץ ומים, ובראייה רטרוספקטיבית ניתן לקבוע כי הסנה הזה זה נפתחת מערכת יחסי הגומלין בסנה ה

 הוא שהביא, בסופו של תהליך, לנס בקיעת ים סוף. 

ים, וכך נמצא בפרשתנו ה. הולך העץ וממשיך לחולל נפלאותיו על המאלא שזו היתה, כאמור, רק ההתחל

או איִלמה ושם " וכך גם באילים: ".המיםוימתקו  המיםוישלך אל  עץ"...ויורהו ד'  במרה: את המתחולל ויב 

ת מיםשתים עשרה                                  ". עץ ומים, מים ועצים...המיםויחנו שם על  תמריםושבעים  עינ 

באמצעות מה מחולל, בסופו של דבר, משה רבנו את נס קריעת ים סוף, על פי ד', אם לא  - ועוד זאת

 ובקעהו". היםונטה את ידך על  מטךבאמצעות העץ? "...ואתה הרם את 
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ר לפני העם וקח אתך  גם ברפידים "ואין מים לשתות העם", שב העץ ומחולל מים: "ויאמר ד' אל משה עב 

ראשר הכית בו את  ומטך מזקני ישראל קח בידך והלכת". )גם תזכורת למעשי המופת האחרים,  היא 

 משה ואלינו(. לא, משגר כאן הקב"ה מיםעל ה מטהשהתבצעו באמצעות ה

והמטה, כך יודעים אנו, לא סתם "מקל" הוא ולא עץ בעלמא, כי לקוח הוא מן האילן השייך יותר לט"ו 

א "ויהי ממחרת  בשבט דווקא, שנאמר: צאן לבית לוי ה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרמשויב  פרח  וי 

ל שקדיםויצץ ציץ   ג(." )במדבר יז, כויגמ 

 ושמש פז זורחת... ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות..."(.)כאן נהגו המחמירים לפצוח ברינה:"השקדיה פורחת 

 ועצים, ושירת אמונה גדולה בוקעת.אמרנו: עץ ומים, מים שהוא 

 

 ם ותחתוניםעליוני

 - מן השמים יורדים בדרך כלל המים, והם שיעלו את הצומח מן האדמה. בפרשתנו מתהפכים הכיוונים

הילך  למען אנסנו"...הנני ממטיר לכם לחם מן השמים...  "המוציא לחם מן הארץ" מורידו הפעם מן השמים:

 ת המים מן האדמה:בתורתי אם לא". המודיענו "למטר השמים תשתה מים" מעלה ומוציא הפעם א

ר היש ד' בקרבנו אם אין". את  ועל נסותםוהכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם... "...  ד' לאמ 

ים בו והעומדמבחן של אמונה לפנינו, - מנסה הקב"ה את ישראל, מנסים ישראל את הקב"ה; ובכל מקרה

 זכאים לשירת האמונה הגדולה. 

את הנמוך והבסיסי ביותר. כלפי מטה הם יזרמו, חסרי אופי וצבע  חומריים כל כך המים, ולעולם יסמלו הם

ף באמצעות העץ דווקא, שאווצורה. למרות זאת, ואולי דווקא משום כך, יעלו הם בפרשתנו כלפי מעלה, 

 הוא כה טבעי וחומרי ומעוגן ומושרש בקרקע עולם.

ות זאת, ואולי דווקא משום כך, טבעיים הם העץ והמים, וטבעית גם מערכת יחסי הגומלין שביניהם. למר

 קרוי סדר "זרעים" דווקא "אמונה", שמאמין בחי העולמים וזורע.

 

 

 שבת שלום!

 

 


