
 תשע"ח שבט            בס"ד 

 בשלח שבת שירה נגיעות מפרשת השבוע 

על  ,בשלח ונקרא על נס קריעת ים סוף ושירת ההודיה של משה ועם ישראלבפרשת  השבת נקרא בע"ה

אדמו"ר מגור בעל . הל שום השירה הזו נקראת השבת שבת שירה . עועל השחרורהגלויים הניסים 

יראת ה' ואמונה  מתוך מעמד רוחני עצום , עם ישראל הגיע ל הגיעהה"שפת אמת " הסביר ששירת הים 

ינּו,ה'  ַויִּיְראּו ָהָעם, ֶאתכפי שכתוב "במדרגה גבוהה בה'  מעמד שיא מדובר ב ." ּוְבמֶֹשה, ַעְבּדֹוה '  -ב ַויֲַאמִּ

מעמדות מסוג זה אינם אורכים זמן לשמור על ההישג הזה , בהמשך נראה שקשה  ,באמונה של עם ישראל

,שיצא מעבדות לחרות במופתים  כל כך ופרשנים רבים מנסים להבין איך עם שראה ניסים ברוריםרב 

לאורך מצד שני . להיות כפוי טובה , חסר אמונה ולבקש לחזור לעבדות ,כבירים יכול להתנער מהכל

עם ישראל הצליח לשמר  ,שלמרות כל הרדיפות וניסיונות השמד ההיסטוריה של עם ישראל עובדה היא

 .כשלא היו בסביבה ניסים ומופתים גלוייםבזמן הסתר פנים ואת האמונה בה' ובדרך התורה וזאת דווקא 

הרב יונתן זקס מדבר על הניגודים בפרשה מצד אחד הצבא האדיר המנוסה והמיומן של מצרים נוחל מפלה 

  בהתערבות אלוקית שתיזכר לנצח בהיסטוריה היהודית והעולמית . ניסים אותות ומופתים עזרת בקשה 

ָהָעם, -מֶֹשה ֶאלַויֹאֶמר משה אומר : " . עם ישראל אינו נדרש לעשות דבר וזוכה לראות את תבוסת מצרים

יָראּו -ַאל ְתיְַצבּו ּוְראּו ֶאתתִּ י, ֲאֶשריֲַעֶשה ָלֶכם ַהי-ֲאֶשר ה' יְשּוַעת -הִּ יֶתם ֶאת ֹום: כִּ ְצַריִּם ַהיֹום -ְראִּ פּו מִּ ֹלא תֹסִּ

ְראָֹתם עֹוד, ַעד שּוןה'  עֹוָלם-לִּ עם ישראל נדרש הפרשה  " . מצד שני בהמשך יִָּלֵחם ָלֶכם; ְוַאֶתם, ַתֲחרִּ

ַע ְבַחר-ַויֹאֶמר מֶֹשה ֶאללהיות מעורב , עברו ימי החסד וצריך להתחיל לעבוד "  ים, ְוֵצא -יְהֹושֻׁ ָלנּו ֲאנָשִּ

ָלֵחם ַבֲעָמֵלק " עם ישראל אינו אמור לעמוד מהצד שה' ילחם את מלחמתו. חייבת להיות פעולה  הִּ

הביטחון עובר לידי העם. נושא בעימות הבא , של הקב"ה , תצוגת תכליתקיבלנו דוגמא ליכולת . אקטיבית

את ההנהגה וכמו מנצח בתזמורת הוא מראה בכדי שיהיה ברור הקב"ה לא נוטש ולא מפקיר , משה נוטל 

פה כעת עם ישראל ו. קודם ה' נלחם ועם ישראל צאת הכיוון ולמעשה נותן עידוד מוראלי בעל משקל רב

וניצוח מנהיגי ישראל תחת השגחת ה' . בכדי שלא נתבלבל "התבגר" ונדרש לשמור על עצמו בהנהגת 

ים מֶֹשה יָדֹוברור " , התיאור מאד םבמזל של מתחיליהניצחון על עמלק מקורו ונחשוב ש  ְוָהיָה, ַכֲאֶשר יָרִּ

עם ישראל נלחם בעצמו אולם מנצח " יש כאן השגחה אלוקית  ְוגַָבר יְִּשָרֵאל; ְוַכֲאֶשר יָנִּיַח יָדֹו, ְוגַָבר ֲעָמֵלק

מעודד את משה  . הכחומצביעות על מקור  ותמזכיר ותמייצגהם  ,סמיםן עושות קנמשה איידי בזכות ה' .

ומחזקת אותם .משה עצמו אינו גבורה האמונה מפיחה בהם כח ומזכיר להם מי עומד לצדם.   הלוחמים

 .הלוחמים והעם רואים את מאבקו להרים את ידיו לטובת עם ישראל .נלחם אולם תפקידו חשוב לא פחות

אלא ה במקום הקבוצה הוא אינו עושה את העבוד יש כאן שיעור במנהיגות , המנהיג מעצים את הקבוצה ,

מפעיל אותם להיות אקטיביים ופעילים ולעשות את המלאכה למען עצמם תוך כדי כך שהוא משרה על 

המנהיג אחראי למצב רוחם ולמורל של נתיניו בעת  .הקבוצה ביטחון שהיא מסוגלת להילחם ולהצליח

חוטף מכות קשות  רגעי תשישות שבהם העםמשה יש ל .בכללשלא קל לו אנו רואים . מלחמה וצרה

וברגעים כאלה אותו מנהיג בשר ודם אינו מתבייש לקבל תמיכה ובעזרת אהרון וחור מצליח להתחזק 

לומדים לגבור על האויב. אנו  יםשמצליחותחושתו ללוחמים ולהתגבר ולמעשה מעביר את הצלחתו 

היחידה לניצחון היא ולהיכנע .הדרך  הייאושלמטה אל וריד ראש לחמה קשה אסור להובמקשים  ניםשבזמ

לבורא עולם כאשר יודעים שיש משגיח ומתכנן לעולם וכשסומכים עליו ניתן לבצע  ,להביט למעלה

פעולות ולקבל כוחות עילאיים ולנצח מעטים את הרבים , חלשים את החזקים , חסרי הסיכוי את בעלי 

ות וכנגד כל הסיכויים קש ותשוא ושרדיהודים ההיסטוריה של עם ישראל, כך  כפי שמוכיחה האמצעיים 

םֹלא ְבַחיִּל, ְוֹלא ְבכַֹח מדינה מהמובילות בעולם על אף שהיא מהשנואות והמותקפות בעולם "  וקמהה י אִּ -כִּ

י, ָאַמר  "  ְצָבאֹותה'  ְברּוחִּ

 איתן שלר                    שבת שלום                   

 .אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת                             


