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מקור 1  
משנה תורה, הלכות תפילה וברכת כהנים, פרק י"ב הלכה א'.

ֲחִרית  שַׁ י בְּ ִני ּוַבֲחִמישִׁ ת ּוְבשֵׁ בָּ שַׁ ים בְּ ַרבִּ ּתוָֹרה בָּ הּו קוִֹרין בַּ יְּ ָרֵאל שֶׁ ן ָלֶהם ִלישְׂ קֵּ נּו תִּ ה ַרבֵּ מֹשֶׁ
ִמיַעת ּתוָֹרה. לֹא שְׁ ה ָיִמים בְּ לֹשָׁ הּו שְׁ ּלֹא ִישְׁ ֵדי שֶׁ כְּ

מקור 2 
תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף פ"ב עמוד א׳ )עם ביאור שטיינזלץ(

מצאו  ולא  במדבר  ימים  שלשת  הפסוק “וילכו  על  שנינו בברייתא:[  דתניא ]שכן 
מים, דורשי רשומות שדרשו ברמז לשון המקרא אמרו: אין מים אלא תורה, שנאמר: 
נלאו )התעייפו(  תורה  בלא  ימים  שלשת  שהלכו  כיון  למים,  לכו  צמא  כל  "הוי 
דור ותיקנו  באותו  שביניהם שהיו  נביאים  עמדו  שם,  כמפורש  להתאונן  והתחילו 
בשבת,  בתורה באחד  קוראים  ומפסיקין ואין  קורין בתורה בשבת,  שיהו  להם 
ומפסיקין  בחמישי,  וקורין  ורביעי,  ומפסיקין בימים שלישי  וקורין בתורה ביום שני, 

ערב שבת, כדי שלא ילינו שלשה ימים רצופים בלא תורה.

מקור 3  
משנה תורה, הלכות תפילה וברכת כהנים, פרק י"ג הלכה א'.

ַאַחר  ת שֶׁ בָּ שַׁ ָנה ַאַחת. ַמְתִחיִלין בְּ שָׁ ִליִמין ֶאת ַהּתוָֹרה בְּ שְׁ מַּ ָראל שֶׁ ָכל ִישְׂ ׁשּוט בְּ ְנָהג ַהפָּ ַהמִּ
ְיָי׳  ֶאל  "ַוּיֹאֶמר  ית  ִלישִׁ שְּׁ ּתוְֹלדֹת". בַּ ה  ִניָּה "ֵאלֶּ שְּׁ ית". בַּ ֵראשִׁ ֵסֶדר "בְּ ְוקוִֹרין בְּ ּכוֹת  ַחג ַהסֻּ
ִמי  ְוֵיׁש  ּכוֹת.  ַחג ַהסֻּ ַהּתוָֹרה בְּ ּגוְֹמִרין ֶאת  ַהזֶּה ַעד שֶׁ ֶדר  ְוהוְֹלִכין ַעל ַהסֵּ ְוקוְֹרִאין  ַאְבָרם". 

ׁשּוט: ִנים ְוֵאינוֹ ִמְנָהג פָּ לֹׁש שָׁ שָׁ ִלים ֶאת ַהּתוָֹרה בְּ שְׁ מַּ שֶׁ

מקור 4  
תוספות יום טוב, מסכת מגילה, פרק ג' משנה ד'.

טעמא דהפטרות, כתוב בספר תשבי שרש פטר, שמצא כתוב שאנטיוכס הרשע מלך יון 
גזר על ישראל שלא יקראו בתורה ברבים. מה עשו ישראל? לקחו פרשה אחת מנביאים 
הגזירה,  אף שבטלה  ועתה  ההיא.  בפרשה של שבת  מה שכתוב  לענין  דומה  שענינה 

המנהג הזה אינו בטל.

חלק ראשון:  ההיסטוריה 
של קריאת התורה וההפטרה
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מקור 5 
שמות ט"ו.

י־ יָרה ַליהָוה כִּ יָרה ַהּזֹאת ַליהָוה ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ָאשִׁ ָרֵאל ֶאת־ַהשִּׁ ה ּוְבֵני ִישְׂ יר־מֹשֶׁ א ָאז ָישִׁ
ָאה סּוס ְורְֹכבוֹ ָרָמה ַביָּם׃... ָגאֹה גָּ

ים  ֻתפִּ בְּ ַאֲחֶריָה  ים  ָכל־ַהנָּשִׁ ֶצאָן  ַותֵּ ָיָדּה  בְּ ֶאת־ַהּתֹף  ַאֲהרֹן  ֲאחוֹת  ִביָאה  ַהנְּ ִמְרָים  ח  קַּ ַותִּ כ 
ּוִבְמחֹלֹת׃ 

ָאה סּוס ְורְֹכבוֹ ָרָמה ַביָּם׃  י־ָגאֹה גָּ ירּו ַליהָוה כִּ ַען ָלֶהם ִמְרָים שִׁ כא ַותַּ

מקור 6
ספר שופטים פרק ה'.

ּיוֹם ַההּוא ֵלאמֹר׃  ן־ֲאִבינַֹעם בַּ בוָֹרה ּוָבָרק בֶּ ר דְּ שַׁ א ַותָּ

ֲרכּו ְיהָוה׃ ב ָעם בָּ ִהְתַנדֵּ ָרֵאל בְּ ִישְׂ ָרעוֹת בְּ ְפרַֹע פְּ ב בִּ

מקור 7
ספר שמואל ב', פרק כ"ב.

ף  ל־אְֹיָביו ּוִמכַּ ף כָּ יל ְיהָוה אֹתוֹ ִמכַּ יוֹם ִהצִּ יָרה ַהּזֹאת בְּ ְבֵרי ַהשִּׁ ִוד ַליהָוה ֶאת־דִּ ר דָּ א ַוְיַדבֵּ
אּול׃ שָׁ

חלק שני:למה דווקא שירת נשים?
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1( שיחה זו – הוגהה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א )באידית(, ונדפסה בלקו"ש 
ח"א ע' 139 ואילך. במהדורא זו ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ ע"י המו"ל.

2( לקו"ד ח"ד תשא, א. סה"ש תרח"ץ ע' 283. וראה גם מכתב ח' שבט; י"ד 
שבט שנה זו )אג"ק חט"ז ע' רסט; ע' רפ(.

3( ראה גם שיחת יו"ד שבט דאשתקד סמ"ג ואילך )תו"מ חי"ט ע' 62 
ואילך(.

4( ס' שופטים ה, א ואילך.
5(  בשלח טו, א.

6( שם כ-כא.
7( שם יד, טז. כב.

8( אבות פ"ה מכ"א.

הרבי - חלק ראשון 
מדוע שירת דבורה ולא שירת דוד?

לפני1 עשרים שנה – אחרון של פסח חצר"ת - דיבר כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר 
בשיחה2 בנוגע להפטרת שבת זו3.

מדוע  פעם,  הקשה  הזקן,  רבנו   - שזקנו  הצמח-צדק,   - אבי-זקנו  בשם  וסיפר 
ההפטרה דשבת שירה היא דוקא "ותשר דבורה"4, שירת אשה, ולא שירת דוד, כמו 
ההפטרה דשביעי של פסח. בפרשת בשלח ישנה שירת האנשים: "אז ישיר משה 
גו'"5, וישנה גם שירת הנשים: "ותקח מרים גו' את התוף בידה ותצאן כל הנשים גו' 
בתופים ובמחולות, ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה6, ”מדוע איפוא ההפטרה 

היא דוקא בשירת אשה, "ותשר דבורה"?

ועל זה סיפר רבנו הזקן סיפור ארוך )נדפס בשיחה הנזכרת לעיל(, וסיים, שכאשר 
בני ישראל יצאו ממצרים והלכו "בתוך הים ביבשה"7 ואמרו שירה, אמרו גם הנשים 
היא  שירה  דשבת  ההפטרה  ולכן  בשמחה.  ובמחולות",  "בתופים  גם  אבל  שירה, 

"ותשר דבורה".

מדוע הנשים שמחו יותר?
ולכאורה אינו מובן: מדוע השירה ששרו משה ובני ישראל - האנשים - לא היתה 

בשמחה כמו שירת מרים וכל הנשים?

אלא הטעם לזה - בפשטות, כי, כאשר מקבלים דבר בלי יגיעה ובלי צער, אי אפשר 
בשום אופן להרגיש את אותה השמחה, כמו בשעה שהשקיעו בענין זה יגיעה רבה 
ֶשִיְגֶדלּו היגיעה והצער קודם  ועברו מלחמות קשות. ו"לפום צערא אגרא"8: ככל 

לכן - כן תגדל השמחה לאחרי זה.

יצאו מארץ  והם  בשעה שישראל שרו שירה בגלל שפרעה והמצריים טבעו בים, 
מצרים - הנה משה רבנו וכל האנשים בישראל לא היו יכולים להרגיש בזה שמחה 

כזו כמו מרים וכל נשי ישראל.
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כי, קושי גלות מצרים, והגזירות הרעות ביותר, באו לאחר לידת מרים. והגזירה 
- כל הקשיים שהיו  - "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו"9,  הקשה ביותר היתה 
כל  את  בשדה  עבודה  ובכל  ובלבנים  "בחומר  עבדו  ישראל  כשבני  לכן,  קודם 
עבודתם אשר עבדו בהם בפרך"10, לא הגיעו לחומרת הגזירה של השלכת ילדים 
הנולדים אל היאור- וכפי שמספרים חכמינו ז"ל11 - היתה לאחרי זה גם הגזירה 

שפרעה ירחץ בדם ילדי ישראל.

נפטרו  כאשר  גם  ולכן,  האב.  מאשר  יותר  ַהֵאם  איבער"(  )"לעבט  "חי'"  זאת  כל 
מפרעה וגזירותיו, היתה שמחת נשי ישראל גדולה הרבה יותר משמחת האנשים.

 משיחת מוצאי שבת קודש פרשת בשלח, י"א שבט.

תו"מ ה'תשח"י ח"ב ע' 54.

מקור 8  
שמות פרק א׳ פסוק כ"ב.

ַחּיּון׃ ת תְּ ִליֻכהּו ְוָכל־ַהבַּ שְׁ ּלוֹד ַהְיאָֹרה תַּ ן ַהיִּ ל־ַהבֵּ ְרעֹה ְלָכל־ַעּמוֹ ֵלאמֹר כָּ ַוְיַצו פַּ

מקור 9  
שמו"ר פ"א, ל"ד.

ֶמֶלְך  ַויָָּמת  ים...  ַרבִּ אוָֹתן  קוֵֹרא  ְלִפיָכְך  ָהיּו,  ַצַער  ל  שֶׁ ָיִמים  ָהֵהם,  ים  ָהַרבִּ ַביִָּמים  ַוְיִהי 
ָאְמרּו  חּו, ְלִפי שֶׁ ה ִנְתַאנְּ ָרֵאל, ָלמָּ ֵמת, ...ַויֵָּאְנחּו ְבֵני ִישְׂ ְצָטַרע ְוַהְמצָֹרע ָחׁשּוב כְּ נִּ ִמְצַרִים, שֶׁ
ֶעֶרב ּוֵמָאה  ים בָּ ָרֵאל ֵמָאה ַוֲחִמשִּׁ חֹט ִמְקַטנֵּי ִישְׂ י ִמְצַרִים ֵאין ְלָך ְרפּוָאה ִאם לֹא ִנשְׁ ַחְרֻטמֵּ
ה,  ָקשָׁ ֵזָרה  גְּ ָרֵאל  ִישְׂ ְמעּו  שָּׁ שֶׁ יָון  כֵּ ּיוֹם  בַּ ָעִמים  פְּ י  תֵּ שְׁ ְדֵמיֶהם  בִּ ּוְרַחץ  ּבֶֹקר,  בַּ ים  ַוֲחִמשִּׁ

ִהְתִחילּו ִמְתַאְנִחים ְוקוְֹנִנים. 

9( שמות א, כב.
10( שם, יד.

11( שמו"ר פ"א, לד.
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חלק שלישי: איזו שירה 
מקבלת כינוי מיוחד?

12( שיחת ש"פ בשלח בתחלתה.
13( ס' שופטים ה, א.

14( כא, יז.
15( ס"פ וילך. וראה האזינו לב, מד.

16( שיחת אחש"פ תרח"ץ- י"ל בליקוט לח )נדפס בלקו"ד ח"ד תרצה, א 
ואילך, ולאח"ז בסה"ש תרח"ץ ע' 277 ואילך(. וראה גם שיחת יו"ד שבט 

תשכ"ט סנ"ה ואילך )תו"מ חנ"ה ע' 227 ואילך(. וש"נ.
17( בשלח טו, כ-כא.

הרבי - חלק שני 
מדוע דווקא שבת פרשת בשלח נקראת שבת שירה? 

שבפרשה  כיון  שירה",  "שבת  בשם  נקרא   .. זה  קודש  השבת  שיום  לעיל12  דובר 
מדובר אודות ענין השירה - שירת משה ובני ישראל. ובפרט שגם בהפטרה מדובר 

אודות ענין השירה - "ותשר דבורה"13...

אך עדיין אינו מובן: הרי ישנם עוד פרשיות שבהם ישנו ענין של שירה, ואם כן, היו 
צריכים לקרותם "שבת שירה".

ולדוגמא - כפי שמביא רש"י מה שכתוב בפרשת חוקת14 "אז ישיר ישראל עלי באר 
ענו לה". אבל כאן אין הקושיא גדולה כל כך, כיון ששירת הבאר תופסת רק מקום 

קטן בכמות בכללות הפרשה, שיש בה כמה וכמה ענינים נוספים;

הכתוב"15:  כלשון  "שירה",  בשם  שנקראת   - האזינו  מפרשת  היא  הקושיא  אבל 
"השירה הזאת עד תומם", ואדרבה: שירת האזינו תופסת מקום בערך כל הפרשה 

יותר משירת "אז ישיר" בפרשת בשלח.

וגם מצד ההפטרה - הנה בפרשת האזינו מפטירים .. ב"שירת דוד" בלבד.. וכיון 
שכן, היה מתאים עיקר השם "שבת שירה" לשבת פרשת האזינו, ואולי גם לפרשת 
פרשת  ולא  שירה",  "שבת  נקראת  בשלח  פרשת  שדוקא  רואים  ובפועל  בשלח; 

האזינו?

שירת הנשים חשובה יותר  
ואחד הביאורים בזה: על פי המבואר בהשיחה הידועה16 בנוגע להפטרה של פרשת 
ָזָכר, כמו ההפטרה של פרשת האזינו ב"שירת דוד",  בשלח - שאינה בשירה של 
אלא דוקא בשירה של ִאָשה - "ותשר דבורה" )בהמשך לשירת מרים - "תקח מרים 

גו' ותצאן כל הנשים אחריה גו' ותען להם מרים שירו לה' גו'"17(.

7
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ומקשרים זאת עם מאמר רבותינו ז"ל18 "בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור 
הגלות,  זמן  עם  הקשורה  בהפטרה,  הנה  לכך,  ובהתאם  ממצרים",  ישראל  נגאלו 
ישראל  נשי  הנהגת   - מהגלות  יוצאים  ידו  שעל  העיקרי  הענין  אודות  מדובר 
הצדקניות, כדאיתא במדרש19 שגם הגאולה העתידה תהיה קשורה עם הנהגת נשי 

ישראל הצדקניות.

ולכן, גם בפרשיות התורה, ההדגשה ד")שבת( פרשת שירה" היא בנוגע לפרשת 
בשלח דוקא, שבה ישנה שירת הנשים, הן בפרשה - שירת מרים, והן בהפטרה - 

שירת דבורה.

השפעת הנשים תביא את הגאולה  
בתורה  לומדים  שכאשר  מובן,  הרי  בפועל,  למעשה  הקדמה  היא  שהתורה  וכיון 
אודות החשיבות של שירת מרים ושירת דבורה, הרי זו הוראה שיש להדגיש עוד 
הפעם ובתוקף יותר את הזכות והאחריות שמוטלת על הנשים הצדקניות שבדור, 
ובאופן ש"ותצאן כל הנשים אחריה" - שכל הנשים ובנות ילכו בעקבותיהן )אם הן 
וכולן יחד יאמרו "שירו לה' כי  נועם, אבל בתקיפות הדרושה(,  רק ידברו בדרכי 

גאה גאה", 

ובמילא יומשך גם בהנהגה היום-יומית - הן בהנהגה שלהן, והן בהנהגת הבית - 
שתהיה כפי רצונו של הקב"ה, דכיון שהקב"ה "גאה גאה", "אתגאי על גותניא"20 
הוא  שהקב"ה  לפי  דבר,  בשום  להתחשב  אין  הרי  גאים[,  כל  על  מתגאה  ]שהוא 

למעלה מכולם.

וענין זה יפעל להמשיך את הגאולה מכמו שהיא בתורה שתבוא לידי פועל ממש.

 משיחת מוצש"ק פ' בשלח, י"א שבט.

תו"מ ה'תשל"א חוברת ד' ע' 86.

18( סוטה יא, ריש ע"ב.
19( ראה יל"ש רות רמז תרו בסופו )ממדרש זוטא רות(.

20(  ת"א עה"פ.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 7


