
שבת שירהשבת שירה

יָרה ת ׁשִ ּבָ  ׁשַ

ִירָה ַּבָת שׁ מֲַאכָלַי שׁ

חסדים  אויבערשטנס  דעם  דערמאנען 
ביי די פיש אום שבת שירה

דעם שבת איז פאסיג צו פארציילן די מעשה  צו 
מסכת  אין  געברענגט  ווערט  וואס  פיש  די  פון 
פסחים )דף קי"ח:( ווי די גמרא דרש'נט די פסוקים 
פסוק  דער  אז  פארציילט  גמרא  די  הלל,  פון 
ַהְללּוָיּה, האבן  ְלעֹוָלם  ה'  ֶוֱאֶמת  ב'(  קי"ז  )תהלים 
די פיש פון ים געזאגט. רב הונא האט געזאגט, די 
ים  דעם  אריבער  זענען  וואס  דור  דעם  אין  אידן 
ווי  אמונה,  ריכטיגע  די  געהאט  נישט  האבן  סוף 
רבה בר מרי האט געדרש'נט דעם פסוק )תהלים 
האבן  אידן  די  אז  סּוף,  ַים  ּבְ ָים  ַעל  ְמרּו  ַוּיַ ז'(  ק"ו 
ווידערגעשפעניגט ביים אריבער גיין דעם ים סוף, 
אריבער  גייען  מיר  ווי  אזוי  אז  געזאגט  האבן  זיי 
אזוי  זייט,  דער  פון  טריקעניש(  די  )אין  ים  דעם 
די  פון  סוף  ים  דעם  אריבער  מצריים  די  גייען 

אנדערע זייט, און זיי וועלן באלד אפיר קומען. 

אויס  ים שפיי  פון  צום שר  געזאגט  השי"ת  האט 
די האלב טויטע מצריים אויף די יבשה, וועלן די 
אידן זעהן אז דער ים האט זיי דערטראנקן, האט 
דער שר גע'טענה'ט צום רבש"ע, איז דען דא אזא 
און  קנעכט  זיין  צו  מתנה  א  גיט  הער  א  אז  זאך 
ים  דערנאך נעמט ער עס אוועק, מיינע פיש פון 
האבן באקומען א מתנה פון דיר די מצריים אלץ 
אויסשפייען,  זיי  זאל  איך  ווילסט  דו  און  שפייז, 
האט השי"ת געענטפערט פאר'ן שר של ים, אז ער 
וועט דאס באצאלן מיט איינס און א האלב מאל 

אזויפיל. 

גע'טענה'ט, אבער  ווייטער  ים  דער שר של  האט 
עס  ווייל  פאדערן,  קענען  נישט  דאס  וועל  איך 

דעם  פאדערן  זאל  קנעכט  א  אז  נישט  פאסט 
חוב פון דעם הער. האט השי"ת געענטפערט אז 
וועט נעמען אן ערב דערפאר, דאס איז דער  ער 
טייך 'ִקיׁשֹון', וואס ער וועט זיין דערפאר אן ערב, 
ער  וועט  אויספעלן  זיך  וועט  אויב  אים  פון  און 
שר  דער  האט  דעם  אויף  פאדערן.  קענען  שוין 
האט  ים  דער  און  געווען,  מסכים  באלד  ים  של 
אויסגעשפיגן די דערטראנקענע מצריים אויף די 
יבשה ביים פארטן, און די אידן האבן זיי געזעהן, 
ְרא  ַוּיַ ל'[  י"ד  ]שמות  פסוק  אין  שטייט  עס  ווי 

ם. ַפת ַהּיָ ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ׂשְ ִיׂשְ

די גמרא דערציילט: וויאזוי האט דער נחל ִקיׁשֹון 
באצאלט די איינס און האלב מאל. דאס איז געווען 
ווען די אידן זענען שוין געווען אריינגעקומען אין 
ֲאִבינַֹעם  ן  ּבֶ ָרק  ּבָ פון  צייטן  די  אין  ישראל,  ארץ 
פון  קעניג  דער  ִסיְסָרא  איז  ַהְנִביָאה.  בֹוָרה  ּדְ און 
די  קעגן  האלטן  מלחמה  געקומען  ָיִבין  לאנד 
זיך  מיט  מיליטער  א  אנגעגרייט  האט  און  אידן, 
פון ניין הונדערט אייזערנע רייטוואגנס, דאס איז 
רייטוואגן  די  ווייל  מאל  האלב  און  איין  געווען 
עס  ווי  הונדערט,  זעקס  געווען  איז  פרעה  פון 
שטייט אין פרשת בשלח. און אז סיסרא מיט די 
טייך  נעבן  נאנט  געגאנגען  דורך  זענען  מיליטער 
שטערנס  די  ארויסגענומען  השי"ת  האט  ִקיׁשֹון, 
אנגעווארעמט  האבן  זיי  און  שטעגל,  זייער  פון 
זיין  ִסיְסָרא מיט  ווי  דאס פלאץ ארום דעם טייך, 
איז  עס  און  אויפגעהאלטן,  זיך  האבן  מיליטער 
געווארן א שרעקליכע היץ, זענען זיי אלע אראפ 
אפצוקילן.  אביסל  זיך  ִקיׁשֹון  נחל  צום  געגאנגען 
"יעצט  ִקיׁשֹון:  טייך  צום  געזאגט  השי"ת  האט 
באצאל די ערבות צום ים סוף". האט זיי דער טייך 



ִקיׁשֹון פארשווענקט און זיי אלע פארשלעפט ביז 
)שופטים  פסוק  אין  שטייט  עס  ווי  סוף,  ים  צום 
כוונה  די  ְקדּוִמים.  ַנַחל  ָרָפם  ּגְ ִקיׁשֹון  ַנַחל  ה' כ"א( 
וואס איז שוין  ְקדּוִמים מיינט דער טייך  ַנַחל  פון 
פון פריער געווארען אן ערב צו השי"ת. דעמאלט 
געזאנג פארן  געזאגט דעם  ים  אין  פיש  די  האבן 
ְלעֹוָלם, אז השי"ת'ס אמת  ֶוֱאֶמת ה'  אויבערשטן: 
איז אויף אייביג, ווייל ער האט באצאלט די מתנה 
פון די מיליטער פון פרעה, מיר זאלן האבן זיך צו 
שפייזן.           דבר בעתו- ע"פ מסכת פסחים דף קי"ח

דער פיש מוש"ט
וועלכע  סוף  ים  אין  פיש  מין  א  איז פארהאן  עס 
איז  זייט  אנדערע  די  און  ווייס  איז  זייט  איין 
]פלאנדער  אויג  איין  נאר  האט  עס  און  שווארץ, 
פיש[ מען רופט עס: דער 'מושט' פיש, נאך משה 

רבינו ע"ה.

האט  רבינו  משה  ווען  אז  זאגט  וועלט  די 
פיש  דער  זיך  האט  סוף,  ים  דעם  צושפאלטן 
נאר  ער  וועגן דעם האט  צווייען,  אין  צושפאלטן 
איין אויג, און עס ווערט אנגערופן נאך זיין נאמען.

זקני חסידים

געקאכטע גאנצע ווייץ
לויטן מנהג אז מען עסט שבת שירה גאנצע ווייצן, 
דארף מען זיין געווארנט דאס עסן אין נאר אין די 

סעודה, )ווייל עס האט א שאלה אויף די ברכה(.

ב"ח או"ח סי' ר"ח

ווייץ קוגל
דער הייליגער חת"ס זי"ע פלעגט זיך פירן צו עסן 
שבת שירה ווייץ )קוגל( אלץ זכר צום מן וואס איז 

געפאלן פון הימל.

עסן  צו  חסידים  מנהג  פריערדיגער  א  איז  עס 
"שווארצע קאשע" ]וואס דאס איז א מאכל אויך 
געגעבן  צו  און אלץ רמז האט מען  פאר עופות[, 
ז'[  ט"ו  ]שמות  די שירה  אין  וואס שטייט  דערצו 

ׁש.  ּקַ יֹאְכֵלמֹו ּכַ

געברענגט  ווערט  מאטערסדארף  מנהגי  די  אין 
א  געקאכט  מען  האט  שירה  שבת  לכבוד  אז 

ספעציעלן תבשיל פון ווייץ.

מען קען זאגן א טעם אויף דעם מנהג צו עסן ווייץ 
]פרשת  און פארשידענע קערנדלעך שבת שירה 
בשלח[, ווייל "בשלח" איז נוטריקון ב'שבת ש'ירה 
ווייץ[,  עסן  מען  זאל  שירה  ]שבת  ח'טים  ל'אכול 
י"ד[  ווייל עס שטייט א פסוק אין תהלים ]קמ"ז, 
לויב   - יֵעְך,  ּבִ ַיׂשְ ים  ִחּטִ ֵחֶלב  לֹום,  ׁשָ בּוֵלְך  ּגְ ם  ַהּשָׂ
פרידן,  גרעניץ  דיין  געמאכט  האט  וואס  השי"ת 
אין  ווייל  אנזעטיגן,  דיך  ער  וועט  ווייץ  בעסטע 
דאס  ארויסגעשיקט  האט  פרעה  וואס  צייט  די 
אידישע פאלק, איז געווארן שלום אין די אידישע 
ֵחֶלב  צו  געווען  זוכה  זיי  האבן  דאן  און  גרעניצן, 
ים ווייל די תורה איז געגליכן צו ווייץ, ווי עס  ִחּטִ
ה  ִחּטָ ְליֹות  ּכִ ֵחֶלב  פסוק  אויפן  ספרי  אין  שטייט 
י"ד[ אז דאס מיינט מען הלכות פון  ]דברים ל"ב, 
די תורה, מיר געפונען אויך אין חז"ל ]ברכות סד.[ 
אז די וואס קענען אסאך לערנען ווערן אנגערופן 
אסאך  פארמאגן  וואס  ]מענטשן  חטיא"  "מרי 
ווייץ[. עוללות אפרים ח"ג עמ' י"א מאמר שע"ז, נוהג 

כצאן יוסף הל' חלוק הפרשיות בשלח אות ג'

א רינדיגע תבשיל אזוי ווי א רעדל
זכר צו די רעדלעך פון פרעה'ס רייטוואגן מאכט  אלץ 
שטייט  עס  ווי  רָאד.  א  ווי  רינדיג  געקעכצץ  א  מען 
בָֹתיו, דער תולדות  ַמְרּכְ ַסר ֵאת אַֹפן  ַוּיָ ]שמות י"ד כ"ה[ 
אַֹפן  נאר  שטייט  עס  אז  ברענגט  של"א.[  ]דף  יצחק 
ווייל עס  וואס דאס מיינט איין ראד )נישט אלע פיר(, 
כדי  ווָאגן,  יעדן  פון  רָאד  איין  נאר  אראפגעפאלן  איז 
דורך דעם זאל זיך דער ווָאגן איבערדרייען און זיך גוט 

צוברעכן. 

אדער ווי דער הרב ברענגט א מדרש אז אַֹפן איז בגימ' 
הונדערט איין און דרייסיג אזוי פיל עס באטרעפט דער 
נאמען פון דעם שטן - ס"מ, אז דער שטן איז געקומען 
העלפן דעם שר פון מצרים וואס הייסט ַרַהב, און דער 

אייבערשטער האט אפגעטוהן זיין ממשלה.

געזאגט  האט  מען  'חמין',  געהייסן  האט  תבשיל  דער 
'בשלח' איז דער ראשי  ווארט  דערויף א רמז אז דאס 
תיבות ב'שבת ש'ירה ל'אכול ח'מין, ]ד.מ. אז אין שבת 
אזוי  עס  האט  מען  ווארעמס[.  עסן  מען  זאל  שירה 
גערופן, אלץ זכר צו די הייסע וואסער וואס איז געווען 
עס  ווי  אריינגעקומען,  זענען  מצריים  די  ווען  ים  אין 
דער  אז  תנחומא,  מדרש  אין  און  מכילתא  אין  שטייט 
מצרים  מחנה  די  אויף  געקוקט  האט  אויבערשטער 

יָרה ת ׁשִ ּבָ  ׁשַ



זיי שלעכט צו טאן, אז דער ים ערד איז געווארן ליים, 
די  און  אנגעהיצט,  דאס  האט  האש  עמוד  דער  און 

פאדעשוועס פון די פערד זענען אראפגעפאלן.

                                          זכר דוד מאמר ג'  פ' צ"ז

נאך  'קניידלאך'  געגעסן  האבן  אידן  די 
קריעת ים סוף

דער  הקדוש,  יוד  פון  נאמען  אין  נאך  זאגט  וועלט  די 
אום אחרון של  "קניידלאך"  טעם פארוואס מען עסט 
פסח, ווייל ביים קריעת ים סוף שביעי של פסח שטייט 
וואסער  רינענדיגע  ]די  ֵנד  ְכמֹו  בּו  ִנּצְ ח'[  ט"ו  ]שמות 
זענען געבליבן שטיין אזוי ווי א מויער[, און ווען דאס 
ד ֵמי  ּנֵ האט זיך צוריק געקערט צו וואסער שטייט ּכֵֹנס ּכַ
פריערדיגן שטאנד,  צום  צוריק  איז  וואסער  ם, דאס  ַהּיָ
פון  איז  דאס  ]וואס  "קניידלאך"  מען  עסט  דערפאר 

ד'לעך[. ּנֵ לשון ּכַ

                                                על אבותינו ועל יחוסם

מען זאגט נאך בשם האדמו"ר מקראשנעוויץ זצללה"ה 
אז ער האט אמאל געזאגט, ווען ער האט איינעם מכבד 
געווען מיט קניידלעך אום אחרון של פסח, אז עס איז 
סוף האבן  ים  נאך קריעת  אידן  די  ווייל  עסן  צו  מצוה 
געגעסן קניידלעך, ווי עס שטייט אין פסוק )תהלים ל"ג 
ם, דאס איז  ד שטייט נעבן ֵמי ַהּיָ ּנֵ ם, ּכַ ד ֵמי ַהּיָ ּנֵ ז'( ּכֵֹנס ּכַ
ד'לעך.   שיח שרפי קודש אחרון של פסח ּנֵ מרמז אויף ּכַ

א רמז אויף "קניידלאך", זאגט מען נאך פון צדיקים, אז 
ד ֵמי  ּנֵ ּכַ ּכֵֹנס  דאס איז פון לשון הפסוק ]תהלים ל"ג ז'[ 
ווייל  און  'קניידל',  לשון  פון  איז  ד  ּנֵ ּכַ ווארט  דאס  ם,  ַהּיָ
שבת שירה ליינט מען דער נס פון קריעת ים סוף, וואס 
ֵמי  ד  ּנֵ ּכַ ּכֵֹנס  דעמאלט איז נתקיים געווארן דער פסוק 
ם ווען עס איז געבליבן שטיין די רינענדיגע וואסער  ַהּיָ

אזוי ווי א מויער.

קוגל
א  טיש  צום  דערלאנגען  צו  זיך  פירט  מען 
צו  גרייט  מען  וואס  עקסטער  קיגל,  באזונדערן 

יעדן שבת,  לכבוד שבת שירה.

ברעקלעך פאר די פויגל
שירה  שבת  געבן  צו  ישראל  מנהג  א  איז  עס 
געבן  צו  זיך  פויגל, מען פירט  די  ברעקלעך פאר 
האט  מען  וואס  ווייץ  געקאכטע  די  פון  זיי  פאר 

געקאכט אויף דעם שבת.

                         מג"א סי' שכ"ד סק"ז, ליקוטי מהרי"ח

דעם  צו  א טעם  ברענגט  פני משה  אור  ספר  אין 
אידן  די  אויב  אז  ווייזן  צו  ישראל:  מנהג  דאזיגן 
זיך מאכן  וועלן  ]וועלכע זענען געגליכן צו פייגל 
בתורה  זיין  עוסק  און  עסקים  זייערע  פון  צייט 
ומצות, וועט זיי השי"ת געבן זייער שפייז ָאן קיין 
הימל  פון  ָמן  נידערן  וועט  עס  און  מי,  און  פלאג 
קיין מי  אן  זייער שפייז  פויגל טרעפן  די  ווי  אזוי 
און פלָאג.                             אור פני משה פ' בשלח

ָתן  נאך א טעם איז, דער באקאטנער טעם, ווייל ּדָ
ַוֲאִביָרם האבן איבערגעלאזט שבת אינעם פלאץ 
ווי עס פלעגט פאלן ָמן יעדן טאג, כדי אפצווענדן 
די רייד פון מרע"ה וואס ער האט געזאגט ]שמות 
ת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו אז שבת  ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ט"ז כ"ו[ ּוַבּיֹום ַהּשׁ
וועט נישט פַאלן דער ָמן, און די פויגל האבן דאס 
אויפגעגעסן און עס איז נישט געבליבן פונעם ָמן, 
דעם  אין  שפייז  מיט  זיי  מען  באצאלט  דערפאר 
שבת.                                   בשם החוזה מלובלין זי"ע

זיי  זאגן  פליען  זיי  בשעת  פויגל  די  ווייל  טעם:  א  נאך 
שירה דורך די לופט ]אזוי ווי אלע קולות פון כלי זמר[, 
און די שירת הים איז געשריבן אין ספר תורה אזוי ווי 
א אריח על גבי לבנה" )ד.מ. אזוי ווי מען לייגט א ציגל 
אויף א ציגל( געלאזט פלאץ )לופט( צווישן איין שטיקל 
און די אנדערע, צווישן איין שורה צו די אנדערע שורה.

ליקוטי מהרי"ח

דער מהר"ל מפראג זצ"ל האט איינגעפירט איינזאמלען 
אלע קינדער אין חצר פון אלט נייע שוהל אין פראג, און 
פון  די מעשה  דערציילן  זאלן  די מלמדים  אז  געזאגט 
נס קריעת ים סוף, און וויאזוי די פויגל האבן געזונגען 
און געטאנץ ווי משה רבינו ע"ה און אלע אידן אנשים 
די  און  ישיר,  אז  פון  שירה  די  געזאגט  האבן  נשים, 
קליינע קינדער האבן אראפגעריסן פון די פירות וואס 
איז געווען אויף די ביימער אין ים און געגעבן צו עסן 

פאר די דאזיגע פויגל.

האט ער געהייסן געבן פאר די קינדער "קאשע"  אויך 
אז זיי זאלן דאס געבן און ווארפן פאר די פויגל, אלץ א 
זכרון צו די פירות וואס די קינדער האבן געגעבן פאר 

די פויגל ביים ים סוף.

דערנאך האט דער מהר"ל געוואונטשן די קינדער מיט 
זייערע עלטערן, אז זיי זאלן זוכה זיין זיי אויפצווואקסן 
לתורה ולמעשים טובים, און זיי אינטערצופירן אונטער 

די חופה.

דרשת רבי נהוראי במ"ר בשלח, פכ"א י', עיי' בנימוקי 
או"ח סי' שכ"ד

יָרה ת ׁשִ ּבָ  ׁשַ


