
 

 

 

 
 

להלהתחזק בתפי  
 שיתיצבו להם לומר שנתכוון אולי. וראו התיצבו
' ה אל וצועקים עומדים שהיו כמות בתפלה
 אומר הוא וכן', ה אל' וגו ויצעקו בסמוך כאמור

 החיים  אור                    .'וגו עמכה הנצבת האשה אני
 

 ע"י אמונה ובטחון בא הישועה
' לה לא אם יצעק מי ולמול קשה אלי תצעק מה

 מצרה קראתי דכתיב, צרה בעת ובפרט, אלהיו
  ל"ז מאמרם פי על הענין יתבאר אכן...   לי

', כו אלו אף' כו אלו מה בדין נתונין היו שישראל
 מעשים הוא הרחמים כח כי הוא ידוע ודבר

 כח יוסיפו, למטה האדם יעשה אשר טובים
 והוא, הכח ימעיטו מ"ב ולהיפך, הרחמים במדת
 עליון אל שראה לצד הנהו, תשי ילדך צור אומרו

 כי אמת והן, הדין מדת עליהם קטרגה ישראל כי
 לצד ברחמים כח אין אבל, ישראל לצדק' ה חפץ

 תשובה למשה אמר כן על אשר, כנזכר מעשיהם
 עשות חפץ שאני הגם ,בידי תלוי הדבר אין כי פירוש, אלי תצעק מה, נצחת

 מדת כנגד ברחמים חכ ואין, מונעת הדין מדת ראוים אינם שהם כיון, נס
 היעוצה העצה זאת פירוש ישראל בני אל דבר אליו ואמר, המונעת הדין

 בכל באמונה ויתעצמו ישראל בני אל דבר, והרחמים החסד צד להגביר
, נס להם אעשה אני כי הבטחון סמך על, שיחלק קודם הים אל ויסעו, לבם

 צעותבאמ פירוש, מטך את הרם ואתה, הרחמים תתגבר זה ובאמצעות
 הלז" והאמונה הבטחון גדול" כי, הים ובקע הנס להם נעשה הטוב מעשה

 עמינדב בן נחשון הוא הראשון וצדיק, היה שכן ותמצא, לטובה להכריעם
 ל"ז כמאמרם נפש עד מים באו כי שאמר עד הים נבקע ולא גרונו עד ונכנס
 טעם םלה לומר' ה רשם כי לומר לי ונראה, נכון על הכתובים נתיישבו ובזה

 טוב הלא ואמרו, האמונה בלבם המעיטו שהם לצד, עליהם הדין תגבורת
 בכל האמונה הצדקת זה עון כנגד לעשות' ה צוה לזה, מצרים עבוד לנו

    מחדש. הדין תגבורת הסובב לדעת רמזם בזה גם, תוקף
 החיים  אור

 

 ועמליה כל מעשה בראשית להיות כפוף לתורה להתנה ע 'ה
 היה סגולה ליחידי כי רואני ועודן... הראשו לתנאו רואמ ל"רז. לאיתנו

 לא ואם', וכו יאיר בן פינחס ברבי בחולין שהובא כמעשה כרחו בעל נקרע
 עליו יאיר בן פינחס רבי של כוחו מה לבד מצרים ליוצאי אלא עמו התנה

 .בראשית מעשה על להתגבר השלום
 להיות בראשית מעשה כל על' ה שהתנה התנאים בכלל הוא זה תנאי אכן

 עליהם וממשלתם עליהם יגזרו אשר כל ולעשות ועמליה לתורה כפופים
 ובכוכבים ובארץ בשמים כן כמו תמצא ולזה, הוא ברוך הבורא כממשלת

 כאשר מרובים לומר צריך ואין יחידים הצדיקים עליהם שלטו וירח ובשמש
 ל"ז רוואמ', וגו יעקב בוראך אומרו סוד והוא הבריאה. בעת להם' ה חקק

 בכח והכל, ישראל יצרך מי בראך מי לעולמו ה"הקב שאמר( ד לו ר"ויק)
 ישראל ביציאת והנה, בראשית בפסוק שכתבתי מה ולמד וצא, התורה

 לא ולזה, גזירה הנבראים על גזירתם ואין התורה קבלו לא עדיין ממצרים
 זה, בשלישי ואני בששי נבראת אתה למשה וטען להם ליחלק הים הסכים

 התורה כי, לו קודם הוא הנה תורה בן היה שאם תורה בן אינו כי זרמ
 הראהו פירוש משה לימין ימינו והוליך' ה נתחכם ולזה, כולו לעולם קדמה

 תיכף וכשראהו', וגו מימינו דכתיב ימין לה המתייחס תורה בן הוא כי
 קבלת אחר שיעמוד וצדיק צדיק כל ולזה, הראשון כתנאי נקרע ומיד

 רצה שכשלא ותמצא, לפניו ליחלק לכופו אחד חוב שטר בידו ביאי, התורה
 ממנו. הים ופחד, לקונסו רצה עמו ולהמתלוה יאיר בן פנחס לרבי ליחלק

 החיים אור
 

 חכם לב יקח מצות
 חכם אומר הכתוב עליו( יט, כ ר"שמו) ר"בב. יוסף עצמות את משה ויקח

 עסוק היה משהו, וזהב בכסף עסוקים היו ישראל שכל, מצות יקח לב
 ה"הקב אמר'. וגו יוסף עצמות את משה ויקח, שנאמר, יוסף בעצמות

 כל יניח, האדם ילמוד מזה'. וגו מצות יקח לב חכם נתקיים עליך, למשה
 .לקיימנה לידו הבא במצוה ויעסוק וזהב כסף

 "ה הק'של
 

 ער"שע"י הכנה כל השבוע מרגישים אור השבת מיד בבוקר ב
 עבודתו שעובד מי שכל להיות .יביאו אשר את כינווה הששי ביום והיה

 הוא בהיר אז לומד או שעוסק מה בכל השבוע ימי כל לטוב וכוונתו לשמים
 אף השבת יום של הבהירות אז בקרבו נתלהב הששי יום בא ביום בשחקים

 ימי של המעשה רק, יום הכנת עדיין עשה שלא
 גידיו ה"ושס אבריו ח"ברמ וקדשו ברכו החול
 בהתקרבו מיד קודש השבת יום את ישלהרג
 על טוב סימן הדבר זה ונמצא בבוקר הששי ביום

 היתה ואם בקדושה היו אם ההוא החול ימי
 יום בוקר כשבא לבריות ונוח לשמים נוח עשייתו
 והיה וזהו .בואו טרם שבת קדושת מרגיש הששי

 ביום לכם כשיהיה פירוש, והכינו הששי ביום
 אשר את. בפנימיות אצליכם דרבה הכנה הששי
 יהיה השבת צורכי שתכינו קודם פירוש, יביאו
 על משנה והיה. סימן הוא זה עצמיות הכנה לכם
 ימי שכל נכון שתדע פירוש, יום יום ילקטו אשר
 פירוש, תורה פירוש, משנה לכם היו החול

 שאתם כיון עצמה כתורה היה מסתמא עסקיכם
       .להבין וקל, הקדושה זו במדרגה

 אלימלך ועםנ 
 

 ישראלאת ע יעצמו הוש ההוא היום
. ההוא ביום הלשון לבאר. מצרים מיד ישראל את ההוא ביום' ה ויושע
 על י"רש שכתב כמו ישראל בשביל אלא נבראו לא העולמות כל דהנה
 ושלום כשחס נמצא. ראשית שנקראו ישראל בשביל ברא בראשית פסוק

 לא הלא ואומרים ישראל לע זכות מלמדים הימים אזי לישראל צרה עת
 פירוש, ההוא ביום' ה ויושע הפסוק פירוש וזהו. ישראל בשביל אלא נבראו
 מלמד היה עצמו שהיום, מצרים מיד. ישראל את הושיע עצמו ההוא דביום

 לוי קדושת                                                                                               .ישראל על זכות
 

 

 ע"י תפילתנו מעוררים רחמים
 ובמעשינו בתפלתינו ישראל בני אנו דהנה. לישועה לי ויהי יה וזמרת עזי

 מהשם העולמות לכל וברכה ושפע טוב ורב רחמים מעוררים הטובים
 לכל יתברך טובו נמשך יהיה הטובים מעשינו ידי שעל רצונו הוא וזה יתברך

 מאתו הכל כן גם יתברך רצון עושים שאנו מה דהא להבין אך. העולמות
 יכול אין עוזרו הוא ברוך הקדוש אילמלא ל"ז חכמינו שאמרו כמו יתברך
 יכולים שאנו מה יתברך ממנו הוא הכל כן ואם הרע היצר נגד לעמוד
 הוא מה כן ואם, יתברך ממנו הכל הוא טובו ולהמשיך יתברך רצונו לעשות

 יתברך וטובו שפע נמשיך הטובים שינובמע שאנחנו יתברך השם שרוצה זה
 לנו העוזר יתברך והוא יתברך ממנו הוא הכל הלא מעשינו ידי על שיהיה
 הוא יתברך והוא העולמות כל על יתברך טובו ולהמשיך רצונו לעשות
 מורינו הצדיק ורבי דמורי בפומיה מרגלא היה זה אך .ממנו והכל המטיב

 בנו את שמנסה אב כמו, משלל שהוא זה להבין, עדן נשמתו בער דוב
 על בשכלו עומד בנו שאין פי על אף והנה קושיא איזה לו ומקשה מנסה
 שבנו הגם, מזה רוח נחת לו ויש הדבר שיבין אביו לו עוזר בעצמו הדבר

 לו יש זה כל על בעצמו הוא לו שעזר אחר רק ובשכלו בעצמו הבין לא
 הענין הוא כן. הזה הדבר בשכלו שמבין בנו שם על שנקרא מה רוח נחת

 ואילמלא יתברך בעזרתו הוא מעשינו שכל שגם אבינו הוא יתברך בו
 יכולין אנו אין ובעצמינו לו יכול אין ושלום חס עוזרו הוא ברוך הקדוש
 שמינו על שיקרא יתברך רצונו לנו עוזר יתברך שהוא רק רצונו לעשות

 הדבר שיםעו שאנחנו ויקרא טובו ורב שפע להמשיך הדבר עושים שאנו
 והחוזק שהעוז, יה וזמרת עזי הפסוק פירוש לי נראה זה ולפי. דבריו כאן עד

 לפניו ולזמר ולהלל ולהודות יתברך רצונו לעשות יכולין שאנו מה והזמרת
 מהשם הכל הוא העולמות כל ועל עלינו יתברך טובו רב ולהמשיך יתברך
 על הישועה את אקור יתברך שהשם, לישועה לי ויהי כן פי על ואף. יתברך
 יתברך השם לי ויהי יתברך מאתו הוא שהכל שהגם, לי ויהי וזהו. שמינו
 לוי קדושת          .שמינו על אותו קורא

 
 

 השי"ת מתנהג עם האדם כמו הצל
. לאמר ויאמרו' לה הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז, יבואר או

, השם בעזרת שלפר נראה. שר אמר ולא' ישיר' שאמר הלשון להבין
 הוא יתברך שהשם, צלך' ה הפסוק פירוש אמר טוב שם הבעל דהנה

 הצל גם עושה שהאדם מה שכל כמו, הצל כמו כן גם האדם עם מתנהג
 ונמצא. עושה שהוא כמו כן גם האדם עם מתנהג הוא ברוך הבורא כן, עושה

 גם הוא ברוך הקדוש היה אזי מצרים גאולת בשעת השירה אמרו כשישראל
 פירוש וכך, הוא יפעיל לשון' ישיר' והנה, הזאת השירה את כביכול שר כן

', לה הזאת השירה את, בשירתם פעלו שישראל כלומר', ישיר' אז, הפסוק
, לאמר ויאמרו, הזאת השירה את ישיר כן גם כביכול ה"שהקב כלומר

 .ק"ודו. השירה את כן גם יתברך השם שיאמר אומרים שהיו
 לוי קדושת
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 בעניני חיזוק בעבודת השי"ת

 טעמו וראו כי טוב ה' מלוקט מספר

 
  צה"גנערך ע"י ה

 יוסף נחמיה הירשלער  ברה
 שליט"א
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 מן השמים כפי מה שגומל חסד מרחמים עליו
 מן עליו מרחמין הבריות על המרחם כל ךדר על. הוא גד כזרע והמן

 השמים מן עליו מרחמין כך הבריות על רחמנותו כפי וממילא השמים
 הפרנסה היינו והמן וזהו, השמים מן רחמנות עצמו על מעורר הוא וככה

 היינו לים'ד ומל'ג תיבות ראשי ד"ג כזרע הוא השמים מן לו הבאה והשפע
 השמים מן עליו מרחמין כך ריותהב על ומרחם דלים גומל שהוא מה כפי
 אפרים מחנה דגל                   .להבין וקל

 

 הכנה בישוב הדעת קודם תורה ותפלה
 ל"י'. וגו החירות פי לפני ויחנו וישובו ישראל בני אל דבר

 בהתנהגות וישרה טובה דרך הבז לנו ומורה מרמזת ק"דהתוה
 בדעתו שיתיישב היינו התפלה ובעת התורה לימוד בעת האדם
 לפי דע ד"ע. עומד הוא מי לפני. התפלה או הלימוד קודם ושכלו

 שעה שוהים היו הראשונים שהחסידים וכמו. עומד אתה מי
 וישובו וזהו. למקום לבם את שיכוונו כדי התפלה קודם אחת
. החירות פי לפני. חניה ויעשו הדעת בישוב ושיתיישב ל"ר. ויחנו
 אוהב ישראל                  .לפיהם חורין בן' בחי. חירות שעושים קודם

 

 וכן בכל מצוה יזכה לקיימושבת לותשוקה ע"י הכנה 
 ל"ז י"רש פירש. ותורותי מצותי לשמור מאנתם אנה עד משה אל' ה ויאמר
 מה זה על נענש למה ולהבין ...הכלל מן אוהוצי שלא' כו הוצא בהדי

 בספרי דמבואר פי על הוא והענין. מקודם להם אמר אם היה הפעולה
 לעשותה עצמו להכין הכנה צריכה עשותה קודם מצוה דכל, יראים

 עשיית קודם', כו קודשא יחוד לשם אמרינן ולהכי ובטהרה בקדושה
 דעתו מגלה עצמו ןשמכי מחמת מזה והיוצא. למצוה הכנה שהוא, המצוה

 יעשנה בעשותה כך ואחר לעשותה ומשמח ומצפה בעיניו מצוה שחביבה
 של אהבה בלבו נשרש שהרי בעשותה ויפגמנה יחללנה שלא שלם בלב

 .ההוא המצוה
 דמצוה דכתב ל"ז ן"הרמב דעת להבין ודעת טעם בטוב לנו יצא ומעתה
 וכן בשבת' א יום היום יאמר' א ביום השבת יום את השבוע ימי בכל להזכיר

 בכל לזכור, לקדשו השבת יום את זכור הפשט דזהו וכתב. השבוע ימי בכל
 מצפה כן אם, יום בכל שבת שזוכר ידי על היא דהפעולה, שם עיין שבת יום

 חס לחלל שלא כדת ישמרנו השבת בהגיע אז לעשותו השבת ליום יום בכל
 אומר משה היה אם כן אם. עליה מצפה שהיה עליו שחביבה כיון ושלום

 בלבם נשרש והיה השבוע ימי כל מצפים היו מקודם השבת ציווי להם
 יום עד להם אמר שלא ובזה, מחללין היו ולא ושבת יתברך השם אהבת

 פתאום ובפתע שבת על השבוע ימי כל מצפים היו לא אותו ששאלו ו"וא
 הכתוב מבואר ובזה. חילול לידי באו מזה שבת מצות להם בא הכנה בלי

 כמו המתנה לשון דשמר משום, לשמור תיבת אמר, לשמור מאנתם אמרש
. לידו יבוא מתי הדבר על ומייחל מצפה לשון שהוא הדבר את שמר ואביו

 גרמת שאתה דייקא לשמור מאנתם אנה עד י"רש לדעת הכתוב כוונת וזהו
 י"רש פירש לכן, מקודם הגדת שלא במה שבת מצות על מצפים היו שלא

 הגיד שלא הגורם הוא היה כי, מהכלל הוציאו שלא נשנע זה שעל ל"ז
 השבוע ימי כל ידעו שלא שבת על מצפים להיות לשמור מאנו מקודם
 לוי דושתק                                שבת. לחילול הגיעו לא מקודם יודעים היו שבאם

 

 ה מבטלין כח עמלקכח התורב
 דכתיב ולאש למים שנמשלה בתורה שנתעצלו להיות' וגו עמלק ויבא
 הענישם לזה, תורה של במלחמתה נתעסקו ולא, כאש דברי כה הלא

  .עמלק של המלחמה, ובאש, המים בחינת כנגד, בצמאון
 ביטול לצד שהוא, העון כשהכיר משה נתחכם עיהוש אל משה ויאמר

 עליו שנאמר, יהושע אלא למלחמה לצאת ראוי אין אמר, התורה מלחמת
 ובזה, בו כיוצא שיבחר לו ואמר, התורה בעסק, האוהל מתוך ימיש לא

 החיים אור           היה. וכן, עליו יתגבר

 ע"י התורה והתפלה באה הפרנסה
 לומר רצה, ביומו יום דבר' וגו לכם ממטיר הנני הפסוק פירוש וזהו... 

 כמו כי, פרנסה לך תלקט מזה ובתפילה בתורה שתדבר שלך דיבורים
 פרנסה לך יהיה אזי יותר לשמה ילהובתפ בתורה שלך הדיבורים שיהיה
 ילך לא אם לומר רצה, לא אם בתורתי הילך אנסנו למען וזהו, יותר בריוח

 בהרים קורא כמו לרדוף צריך ויהיה פרנסה לו יהיה לא לשמה בתורה
 ילקוט אזי בתורתי ילך אם אבל, פרנסה בשביל רבות וטרחות וגבעות

         .ממש מדבריו פרנסתו
 ושמש מאור

 
 יורד השפע "י עסק התורה בבוקר ע

 ובלימוד דיני שבת באה השפעה כפולה
 יום דבר ולקטו העם ויצא השמים מן לחם לכם ממטיר הנני

 יום דבר מה ד"יל. לא אם בתורתי הילך אנסנו למען ביומו
 ה"הקב ראשונות שעות' ג כי ל"וי, בתורתי הילך ומה, ביומו
 מלאכי כל' רנסיומתפ שפע יורד הדבור ומאותו ת"בת עוסק

 יום דבר וזהו ...'מלאכי כמה' נבראי וממנו העולמות וכל מעלה
 ואנסנו, אחר ביום ולא ביומו ילקטו מדבר ה"שהקב דבר ביום

. זה לסבול יכלו לא או עוסק ה"שהקב תורה בזיו בתורתי לילך יזכו אם
 כל ויבואו' וגו משנה לחם לקטו הששי ביום ויהי לקמן דקאמר יובן ובזה

 שבת שבתון' ה דבר אשר הוא אליהם ויאמר למשה ויגידו העדה יאינש
 ביום' והי והוא' ה דברי בתחלה להם אמר ה"מרע כי פ"וה, מחר' לה קודש

 רק ילקטו לא ו"וי ביום גם' פי משנה והיה יביאו אשר את והכינו הששי
 ישתלח המצוה ובזכות לשבת יכינהו ביתם אל יביאוהו כאשר אך' א עמר

 מצאו הם אמנם משנה והיה יביאו אשר והכינו וזהו משנה' ויהי ההברכ בו
 ז"וע שבת לצורך הכנה שום עשו טרם לקיטה בשעת משנה לחם מיד

 שאמרנו י"אעפ כי בדקדוק ה"מרע תשובת ובאה, העדה נשיאי תמהו
 עוסק אי מ"מ, דוקא ביומו יום דבר שפע ירד ה"הקב של תורתו עסק י"שע

 באותו אז ואולי כ"ג אחר ליום מיום יושפע דושתוק דרב שבת בדיני בתורה
 מיד הברכה באה כ"ע למחר ישראל שישבתו במה ה"הקב עסק ש"ע

 שבת שבתון' ה דבר אשר הוא, ה"מרע של תשובתו וזהו לקיטה בשעת
 שבתון שבת לאמור למעלה שדבר' הי היום' ה דברי' פי, מחר' לה קודש

     . ל"וק לקיטה בשעת שנהמ לחם לקטו הדיבור זה ידי ועל, מחר' לה
 סופר חתם

 

 ע"י אמונה ובטחון בה' זוכין לפרנסה 
 מה אומר אדם יהיה שלא, זו בחינה' ה לעם להורות וימודו בעומר... ובכדי

 צרכו כל תמיד לו העושה הוא' ה כי שלימה באמונה ויאמין, למחר אוכל
 העדיף שלא, במן נס, הטוב' ה עשה, אחרא וליומא למחר מזונו ויזמין

 על זה מיום להזמין טורח אדם יהיה שלא בכדי, אחד יום אכילת מן המרבה
 לו השפיע אשר' ה כי באמונה ויאמין, יום יום' ה ברוך יאמר רק, למחר

 מה השתדלות להם היה במן וגם מה בהשתדלות למחר גם לו ישפיע, היום
            לביתו. וההולכה הלקיטה כמו

 חיים מים באר
 

  דעתו מקדושת השבת ק"ו מתפילין להסיח שלא
 שזכרתי לי נראה זו מצוה טעם. השביעי ביום ממקומו איש יצא אל מצוה

 כל דעתו להסיח שאסור, המחשבה קדושת הוא שבת ענין אחר במקום
 שהוא הדעת בהיסח שאסור מתפילין וחומר קל שבת מקדושת היום

 כל, פיליןמת יותר הוא דקדושתו משום מתפילין דפטור ושבת, חותמא
 כי לזה באמת והטעם .שבת מקדושת היום כל להסיח שלא שצריך שכן

 . בו מחשבתו שיקדש קדושתו עיקר דשבת מכוח
 יוסף יעקב תולדות

 
 

  
 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב   

 

 שבח והודיה על אשר זכה לשבח ולפאר להשי"ת ליתן
 זכה אשר גופא זה על והודיה שבח לתת צריך שהאדם' פי'. וגו ישבחונך שפתי מחיים חסדך טוב כי בתהלים הפסוק לפרש ונקדים. 'וגו ישיר אז י"א

. גאה גאה כי' לה אשירה ש"וז..   .ישבחונך שפתי זוכה האדם אשר והחסדים החיים מכל גדול הזה החסד כי ה"ב להבורא ומפאר משבח שיהיה לזה
 עיקר בא' בפ ן"הרמב ש"כמ ישבחוהו י"בנ שאנחנו ורצונו חפצו זה כי השירה י"ע ומתרומם נתגאה ה"שהקב מה שירה אמר בעצמו הדבר בזה

 כל חובת כן כי' כו י"בנ עמך רבבות ובמקהלות ש"וז ל"עכ להודות נאה ולך בוראנו אתה ויאמרו כנסיות בבתי י"בנ שיתקבצו הבריאה כוונת תכלית
 י"ע גאה גאה כי' לה אשירה ש"וז. י"בנ תהלות לשמוע כדי דום לחמה שאומר' כו ממקומה חמה מוציא' וכו יודוך הכל פרשתי ובזה'. כו היצורים
 תפארת שלמה                                                                             . בים רמה ורוכבו סוס ניסים עמנו שעשה מה חוץ גדול חסד הוא גופא זה שלנו ותשבחות השירות

                                            

 • פניני רש"י• 
 חבבת -עם זו קנית

 כחפץ אומות משאר
 יקרים בדמים הקנוי
 האדם. לע שחביב

 

 



 

 

 
 

 לה מביא השפעותקדושת האכי
 יש. לאילנות השנה ראש בשבט ו"בט בגמרא
 המליך יצירה ספר משנת פי על בזה לרמוז

 וצר' וכו כתר לו וקשר בלעיטה ק"צדי אות
 בנפש והמסס בשנה ושבט בעולם דלי בהם

 הנה כי נראה זה מאמר ולפרש. ונקבה זכר
 בשם בה האדם יתואר אשר העיקרית המדה
 נפש ולהתגבר תיותאוו על למשול הוא צדיק

 החומריות תאוות אחר ימשך לבל השכלית
 רק, מהם כרסו למלאות לנפשו מעדנים לבקש

 נכון שיהיה גופו קיום לצורך בהשכל אכילתו
 אוכל צדיק הכתוב וכמאמר בוראו לעבודת
 וחכמה בהשכל שאכילתו שמתוך, נפשו לשובע

. צדיק נקרא הוא' ה את לעבוד נפשו לקיום רק
 לכל וחיות שפע ממשיך הוא כזה ואיש

 ...העולמות
 המאכל החורף שבימות האדם מטבע והנה
 מבימות יותר מתגבר האכילה ותאות לו ערב

 כך כל מתהנה איננו החמימות שמחמת החמה
 לאכול לו יערב לא כן גם מאד מתגבר שהקור בעת אמנם. באכילתו
 מתמעט הקור שחוזק שבט בחודש אכן. הקרירות חוזק מחמת ולשתות

 בחודש אז כן ועל, השנה ימות מבשאר יותר באכילתו לאדם ינעם אזי צתק
. במאכלים תאותו למלאות שלא תאותו על למשול נכון היותר העת שבט

 החומר על השכל ומגביר תאותו ושובר לו במותר עצמו שמקדש זה ידי ועל
 צומח מדומם הנבראים לכל חדש חיות הזאת בעת ממשיך הוא זה ידי על
    .ולהתנוצץ ללבלב כח מקבלין והלאה שמאז זאת ניכר ובאילנות ,מדבר חי

 מאור ושמש
 

 להתפלל על אתרוג
 מרבותינו שקבלנו מה לרמז יש, באינך כמו לאילנות אמר לא, לאילן ה"ר

 בעת י"הש שיזמין ומהודר יפה כשר אתרוג על בשבט ו"בט להתפלל
, [:יד ה"ר י"רש] תבאילנו השרף עולה אשר היום זה הנה כי, למצוה המצטרך

 שיתפלל נעים ומה טוב מה הנה, מישראל אחד כל של הזכות כפי והוא
 המצטרך לעת י"הש לו שיזדמן, הצמיחה יסוד ראשית ההוא ביום האדם

 באומרו התנא שרמז וזהו, פירות תעשה תפלתו והנה, הדר עץ הפרי את
 .הלמצו בתורה המבואר המיוחד האילן על להורות, לאילן יחיד לשון

  ב מאמר - שבט - יששכר בני
 

 התחדש בתורהל
 לבאר התחיל( ישראל של מזלן דלי מזלו) הזה החדש בתחלת רבינו משה

 לחדש באחד חדש עשר בעשתי כדכתיב, תורה משנה בספר התורה את
, לישראל מזל אין לדורות לאמר הזאת התורה את באר משה הואיל' וכו

 בו אשר הזה בחדש דייקא כן לע, התורה אל ומשועבד כפוף שמזלן היינו
                   .הבן, התורה את באר משה הואיל, ישראל של מזלן

 א מאמר - שבט - יששכר בני
 

 מט"ו בשבט מתחילין ימי הרחמים
 א"בה ש"ב כדברי לאילן ה"ר בשבט באחד' וכו הם שנים ראשי ארבעה

 ה"ב כדברי לןלאי ה"ר דוקא אז למה ולדעת להבין וצריך .בו עשר בחמשה
 לומר' הי מהראוי, לאילן ה"ר הלשון להבין גם, בשבט באחד ש"ב ולדברי

 בחודש המאיר ה"ב' הוי משם הצירוף דנודע הוא והענין, לאילנות ה"ר
 הוא' "והי" ימירנו" המר" מפסוק ויוצא, א"ה ו"וי ד"יו א"ה הוא הזה

 ו"הוא וכן א"לה קדמה ד"שהיו' הק צירוף בכל ונודע, קודש' יהי ותמורתו
 ו"ח ואם, ההוא בחודש גוברים והרחמים החסדים אז א"לה קדמה

 והצירוף, ל"ר הדינין תגבורת אזי ו"י אל קודמין ן"ההי שהשני להיפוך
 עשר ומחמשה, לדכורא קודם הנוקבא הוא הראשון בחצי הזה מחודש
 ונעשה, הדינין תגבורת אין ומאז, כסדרן ה"ו להאיר מתחיל בשבט

 ש"ב היינו, ש"ב כדברי לאילן ה"ר, הדין ימי שאז, בשבט' בא זהו ...רחמים

' הק י"האר בשם פ"כ ש"וכמו טפי מחדדי
 הם שכלם שתפיסת, ש"כב הלכה' יהי שלעתיד

 המחשבה לעולם ומגיעים, ז"מעוה למעלה
 העולם אומר הוי ל"ז כמאמרם, ב"עוה שהוא

 חכמה הוא ד"ויו, ד"ביו הבא והעולם' בה הזה
 אף שיטתם לפי לכן, מלגאו חשבהמ מוחא איהו

 ה"ר הוא מ"מ הדין בעצם שאז בשבט באחד
 סוף עד תמורה עושה וזה, ברחמים הדין ונמתק
 אילן, לאילן ה"ר וזה, ד"יו לאות שמרומז העולם

 ונרתיק היכל הוא' אד וכנודע', אד' הוי מספר הוא
 כי והרמז', הוי הוא והפנימיות, ה"ב' הוי משם

 העיקר ל"ס ש"ב ולכן, רחמים הוא הדין פנימיות
 בשבט' בא גם לכן בכח' בבחי הפנימיות לכוין

  .רחמים הוא פנימיות כי לאילן ה"ר
 ישמח ישראל

 

 מתחדש יחד עם כל הבריאהמט"ו בשבט 
 

 דוקא אז למה ולדעת להבין צריך בשבט ו"ט ענין
 בית ולדברי הלל בית כדברי לאילן השנה ראש

 השנה ראש הלשון להבין גם בשבט באחד שמאי
 ל"י .שכל ושום לב ובהעיר לאילנות השנה ראש לומר היה מהראוי לאילן
 וענפין שרשין באילן שיש כמו היינו. השדה עץ האדם יכ כתיב דהנה

. הטובים מעשיו ידי על הישראלי באיש כן גם ישנו כן כמו ופירות וטרפין
 האילן שהוא ישראל נשמות שרשי משורש להאדם זה נמשך ומאין
 והוא. שמיא ועופי ברא חיות תטלל תחותוהי אשר דחיי אילנא ושהקד
 י"אדנ ה"הוי מספר הוא ן"ואיל. כמוהו יהיו נטיעותיו שכל המתברך אילן

 דכר עולה צדיק אף ונוקבא דכר עולה תמר מה ,יפרח כתמר צדיק בסוד
 הקדושה תורתינו את בשבט' בא ה"ע רבינו משה אז ביאר ולכך ...ונוקבא

 נמשך ה"י דאינון קדישין עילאין מהמוחין כי אנפין בשבעין היטב באר
 ישראל נשמות של החנטה ועיקר. הקדושה להתורה קדושות הארות

 בכל כי אחרת שנה על זו משנה מעשרין אין ולכן. שנה גשמי ברוב תלוי
 זו שונות קדושות והשפעות בהארות דאורייתא חידושין נתחדש ושנה שנה
 תמיד יום בכל מחדש ש"וב ה"ב הבורא כי. הואה לשנה המצטרך לפי מזו

 כי יום בכל שנתחדש והלכות התורה חידושי ידי על בראשית מעשי
 בראשית ובפרט. תולדות בפרשת ל"וכנ עלמא ה"קוב ברא באורייתא

 ופירות. זה והבן זו שנה על זו משנה מעשרין אין ולכן השנה כלל על השנה
 שנה בכל להתחדש וצריך ושהע שהאדם טובים ומעשים מצות הם האילן
 כל יבין והמשכיל. ..היום כל' ה ביראת אך ועוז שאת ביתר להתחזק ושנה

 ישראל אוהב                      .היטב זה
 

 אדם הראשון פגם ניםקע"י הברכה ואכילה בקדושה מת
 בו עשר בחמישה בקדושה שיהיה האכילה לתקן שהעסק הזה בחודש וכן

 ואז בקדושה שיהיה האכילה לתקן כשנזכה נווהיי לאילן השנה ראש
 אוכלים ולכן הראשון אדם קלקול קודם שהיה כמו האילנות גם יתרפאו

 יהי וכן בקדושה שיהיה הפירות אכילת לתקן עליהם ומברכים האילן מפרי
 ונזכה הראשון פגם כל ולתקן בקדושה שיהיה האכילה לתקן שנזכה רצון

           בניסן. נגאלין להיות
 בשבט ט"ו - צדיק פרי 

 

 ע"י ברכות בכוונה מסיר הקליפות ומזכך החומר
וז"ל אמר לי מורי ז"ל כי עיקר השגת  ודשקוח הכתב מהרח"ו ז"ל בשער ר

רכות הנהנין לפי בהאדם אל רוה"ק תלויה ע"י כוונת האדם וזהירות בכל 
שעל ידם מתבטל כח אותם הקליפות הנאחזות במאכלים החומריים 

בהם באדם האוכל אותם וע"י הברכות שעליהם הנאמרות ומתדבקים 
בכוונה הוא מסיר מהם הקלי' ההם ומזכך החומר שלו ונעשה זך  ומוכן 

 . ה"מ פ' עקב יעו"שעלקבל קדושה, והזהירני מאד לזה עכ"ל, וכ"כ בש
 כף החיים ריש סי' ר"ב

  

 

 
 
 בס"ד
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 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב   
 

 ע"י השבח והקילוס להשי"ת מתברכים הפירות
מלואה לא נברא אלא בשביל ישראל, והיינו שע"י ההנאה שנפש ישראל מתהנה י"ל בטעם המנהג לאכול פירות בט"ו בשבט, כי ידוע אשר העולם ו

ת ממה שברא הקב"ה בעולמו, ומשבח ומקלס להשי"ת, יגיע מזה תענוג להש"י, כדכתיב כל פעל ד' למענהו, וכדאיתא בחז"ל לשבחו ולקילוסו... לזא
השבח והקילוס שלו השי"ת יתחדש הכח והשרף באילנות שיעלו  המנהג ישראל לאכול ביום הזה פירות לשבח ולקלס להשי"ת... בכדי שע"י

תורת אמת                                   ויפריחו פירות טובים שמנים ומתוקים לצרכי מין האדם לשבחו ולקילוסו ולכבודו  ית'. 
                                



 

 

 
 

 האומר שירה בעוה"ז 
 יזכה לומר שירה בעוה"ב

 בכל דא שירתא דאמר נש בר אז ישיר... כל
 דהא, דאתי לזמנא למימרה זכי, בה ומכוון יומא
, דאתי עלמא בה ואית, דעבר עלמא בה אית

 דמלכא יומי בה ואית, מהימנותא קשרי בה ואית
 משיחא. 

 דלא בגין, דרין לדרי( הוא דא, )לאמר ויאמרו
 להאי דזכי מאן דכל, לעלמין מנייהו יתנשי

 וזכי, דאתי בעלמא לה זכי, עלמא בהאי שירתא
 בחדוותא, משיחא דמלכא ביומוי בה לשבחא

 דכתיב, הוא בריך בקודשא ישראל דכנסת
 בארעא לאמר, זמנא בההוא לאמר, לאמר

 לאמר, בארעא ישראל דשרו בזמנא קדישא
, דישראל דלהון בפורקנא לאמר, בגלותא

  .דאתי לעלמא לאמר
 :נד בשלח זוהר

 
תו בתורה שינוי כתיבנקרא שבת שירה כי 

 עושה רושם בנפש
הרה"ק מהר"י מווארקי זצ"ל הקשה, למה נקרא שם השבת בפי העולם 
בשם שבת שירה, כיון שאינו לפי הזמן, ואם מחמת שקורין פרשה זו בשבת 
זה כיון שאינו זמן המאורע יקראו נמי שאר הפרשיות שקורין בתורה כמו פ' 

הקריאה בתורה גורמת יתרו יקראו פ' קבלת התורה, אם כן חזינן שאין 
השם אלא הזמן כמו ארבע פרשיות, והשיב רבינו כיון שראינו שינוי 
בהשירה בענין הכתיבה בתורה שנכתבת אריח על גבי לבינה והכל הוא 

השירה שיש בה שנוי בדרך כתיבת הפרשה בתורה עושה רושם      בתורה.
  בנפש ג"כ.

 חידושי הרי"ם
 

 ח ולפאר להשי"תשבח והודיה על אשר זכה לשב ליתן
 מחיים חסדך טוב כי בתהלים הפסוק לפרש ונקדים'. וגו ישיר אז י"א

 אשר גופא זה על והודיה שבח לתת צריך שהאדם' פי'. וגו ישבחונך שפתי
 החיים מכל גדול הזה החסד כי ה"ב להבורא ומפאר משבח שיהיה לזה זכה

 לכל' ה טוב  ש"מ כ"ג וזה. ישבחונך שפתי זוכה האדם אשר והחסדים
. מעשיו מכל הרחמנות זה' פי. מעשיך כל' ה יודוך מעשיו כל על ורחמיו

 קודם שאמר ברוך בברכת ש"וז. לו להודות רשות לאדם שנתן' וגו יודוך
 כל וקודם אב' בחי זה. עמו בפה המהלל הרחמן האב האל. דזמרה פסוקי

 י"ע גאה גאה כי' לה אשירה ש"וז ...עמו בפה מהולל הוא אשר הרחמנות
 ניסים עמנו שעשה מה חוץ גדול חסד הוא גופא זה שלנו ותשבחות השירות

 .בים רמה ורוכבו סוס
 בשלח פרשת שלמה תפארת

 
 ע"י שירה זוכים לישועה

 לנו שיש היה' נא שלא ויהי לשון על תתמה ואל י"רשעי'  ויהי לי לישועה
 אולם יש לרמז בזה מש"כ בשערי תשובהוכו',  זה בלשון דבריםמ מקראות

 עשית כי לעולם אודך נאמר הטובה על ההודאה שער ד' אות י"ב וז"ל בענין
, עמדי שעשית הטובה על אודך פירוש חסידיך נגד טוב כי שמך ואקוה

וי"ל דזה נרמז בפסוק ויהי לי עכ"ל,  טובתך להתמדת אקוה זה ובעבור
   .שירה שאנו משבחים להש"ת יהיה לנו לישועה גם לעתידלישועה שע"י ה

 המו"ל 
 

 לא יכלו להתאפק משה ובנ"י 
 ופרצו לומר באמצע מי כמוך

משה ובנ"י התחילו לשיר בשבחו של מקום על , אז ישיר משה ובני ישראל
עמהם ביציאת מצרים, ומדוע באמצע השירה הפסיקו  שההנסים שע

התחילו בהלול ה' בפ' מי כמוך ום ובים, מלשיר על הנסים ונפלאות במצרי
וגו', הלא היה להם להמשיך ולגמור את שירת הים שאחרי הפ' מי כמוך, 
ולבסוף להלל ולשבח ולספר הודו מי כמוך וכו' אך משה ובני ישראל אמרו 
השירה בהתלהבות ובדביקות עצומה בבורא, עד שבאמצע השירה התפרצו 

 ת לבם מי כמוך. והיו מוכרחים להפסיק ולצעוק מנהמ
 דברי יחזקאל

 

ועפי"ז מפרש מה שאומרים בפיוט יום ליבשה, ידידים רוממוך בשירה 
קדמוך מי כמוך באלים ה', דהיינו שהקדימו את המאוחר ואמרו אותו 

 שות כנ"ל.  גבאמצע מרוב התר

 ם ישראל כי ה' צלךהשי"ת אמר שירה ע
 השירה את ישראל ובני משה ישיר אז יבואר או

 שאמר הלשון להבין. לאמר ויאמרו' לה הזאת
, השם בעזרת לפרש נראה. שר אמר ולא ישיר
, צלך' ה הפסוק פירוש אמר טוב שם הבעל דהנה

 כן גם האדם עם מתנהג הוא ברוך יתברך שהשם
 הצל גם עושה שהאדם מה שכל כמו. הצל כמו

 גם האדם עם מתנהג הוא ברוך הבורא כן, עושה
 אמרו כשישראל ונמצא. עושה שהוא כמו כן

 הקדוש היה אזי מצרים גאולת בשעת השירה
. הזאת השירה את ל"כביכו שר כן גם הוא ברוך
 אז הפסוק פירוש וכך. הוא יפעיל לשון ישיר והנה
 השירה את. בשירתם פעלו שישראל כלומר, ישיר

 גם ל"כביכו הוא ברוך שהקדוש כלומר', לה הזאת
 שהיו ,לאמר ויאמרו. הזאת השירה את ישיר כן

 השירה את כן גם יתברך השם שיאמר אומרים
 ק. "ודו

 לוי קדושת
 

 ציפורים ל נותנים מאכל למה
 שירה שבתב

, יבואר במשל למלך גדול שהיה לו ארמון גדול הטעם למנהג הנ"ל
והיכלות גדולים מיוחדים לשרי המלך והסגנים, כל אחד לפי כבודו, 

המצפצף בקולו הנעים  והמלך בעצמו היה לו היכל מיוחד אשר רק צפור
עמד שם, ומענג המלך מנועם צפצופיו, ולא יערוך כל כלי שיר וזמר בקול 

והנמשל הוא כי כנס"י נקראת צפור הבריה הקטנה הלז המיטיבה לנגן, 
כדכתיב גם צפור מצאה בית, ובשעת יציאת מצרים וקרי"ס כל מלאכים 

בכל זה כקול ושרפים היו אומרים שירה לפני השי"ת, ולא ערב לו ית' 
הצפור היינו כנס"י שהיתה מנגנת ואומרת שירת הים, וזה הרמז אנו רומזים 
במנהג הנ"ל, להראות שהיתה חביבה לפניו ית' המנגינה של הצפור הקטנה 

  יותר מכל כלי שיר, וע"כ מקבלת הצפור המתנה טובה.
 רוזי'ן -נר ישראל 

 

  עורר לשיר ביותרמעם שירת כל שבת  יחדשירה שבת 
 לפניו ולזמר לשורר ישראל יכול קודש שבת שבכל האמת. שירה שבת
, לאחד כנפים שש( מכנף ה"ד ב"ע לז) סנהדרין' בתוס' כדאי ,ש"יתב

 לנו אין אומרים קודש ובשבת אחד בכנף החיות משוררים חול יום שבכל
 לפני שאומר בארץ אחד כנף עוד לי יש להם משיב ה"והקב, כנף עוד

 סוף ים משירת ניצוץ נתעורר שירה שבת כשמגיע אמנם', כו שירה
 .כזו רמה שירה לשורר הכלל שנזדככו, קודש השבת שירת עם ומתחבר

 צדיק שפתי
 

 מעלת אמירת שירת הים בכוונה ובשמחה
 בקול לאומרה, יום בכל שאומרים הים בשירת יכוון. שלישית סגולה

, במדרש אמרו שהרי. ממצרים יצא שעה אותה כאילו, רבה ובשמחה

 ידי על שנמחלו, מעונותיהם שהסיעם, סוף מים ישראל את משה ויסע

 כל על לו מוחלין שירה ואומר נס לו שנעשה מי שכל, שאמרו השירה

 ויאמרו כדכתיב יום בכל זו השיר לומר' ה שצונו אחר והנה. עונותיו

 בשמחה יום בכל אותה שנאמר לומר שרוצה י"רשב וכדכתב, לאמר

 כשעה יום כל סגולתה כח ודאי, אותה שאמרנו ראשונה כשעה רבה

  עג פרק - חרדים                                                                        למהדרין. ראשונה
 

 

ם בשמחה, וידמה כאלו באותו היום עבר בים, והאומר ויאמר שירת הי

 ב, בשם הזוה"ק סי' נא, ס"ק יח"מ        בשמחה מוחלין לו עונותיו.

 

בשירת הים יש הכל, מה שהיה ומה שעתיד להיות, וכל הגאולות וכל 

הענינים שצריך האדם הכל נכלל בשירת הים, ואמר אם יאמר האדם 

"א לפי מה שהוא יתוקן כל עניניו שירת הים בכל לב ובמסירת נפש כ

 בית אהרן לפסח                                                                                      בגוף ונפש.
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