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     שבת שירה בשלחפרשת השבוע נגיעות מ

 

מעבר  בויחד עם זאת ניסים גלויים  בניסייציאת מצרים מלווה  יבות האמונה.שמלמדת על ח פרשת השבוע

הגאולה הראשון ולא האחרון. התורה מלמדת ש לא ,אמונהבומשבר  לשגרה עוברת ובלתי נתפס חד 

והאדם נדרש לעבודה קשה גשמית   יאות איננה הופכת להיות ורודההמצ .מעבר ל "גן עדן "היהודית איננה 

      .ורוחנית

 

תוכן רוחני לחיים  יש להוסיף התורה מבהירה שאולם מעבדות לחירות יציאת מצרים היא אמנם יציאה 

י ָהִעְבִרים ְשָלַחִני ֵאֶליָך ֵלאֹמר ַשַלח קֱאֹלה'  ְוָאַמְרָת ֵאָליו"  נאמר במפורש ותעשרת המכלפני עוד  גשמיים.

    וזאת לצורך"   ַשַלח ֶאת ַעִמי"  יםוממצר בשחרור מפרעה מתחילה אולה הג   " ְוַיַעְבֻדִני ַבִמְדָבר  -ֶאת ַעִמי

 שילוב רוחני לחיים השוטפים .  ."  ְוַיַעְבֻדִני ַבִמְדָבר "

 -ההודיה   תשיר, ף, קריעת ים סויציאת מצרים - גלוייםהנפלאות הניסים ובפרשה נקרא על המשך ה 

 .ולה לפרנסהסגכתה מידי יום אשר רבים אומרים או פרשת המן .ם מדי בוקראשר אנו אומרי ,שירת הים

                                   : כל מי שיאמר פרשת המן בכל יום לא תחסר לו פרנסה.ך אמונהמתו  חכמינו ז"ל אמרו

 נס הוצאת המים מן הצור ומלחמתו הבזויה של עמלק.נקרא גם על 

 

ַוְיִהי,  "כתוב ,  עם ישראל נכנס מאז ועד היום ל"סדרת חינוך " בנושא אמונה וביטחון בה' .הרב זמיר אומר

ִיָנֵחם ָהָעם -ִכי ָאַמר ֱאֹלִהים, ֶפן  ים ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְפִלְשִתים, ִכי ָקרֹוב הּוא:קָנָחם ֱאֹל- ָהָעם, ְולֹא-ְבַשַלח ַפְרֹעה ֶאת

ויחזור חזרה   לייבהמה ? האם ה' דואג שעם ישראל " וכי ה' דואג מפני מלח   ִמְצָרְיָמהְוָשבּו ִבְרֹאָתם ִמְלָחָמה

ומצב קיים   לאדם כליםה' נותן . ע הוא שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמייםלעבדות מצרים ? אלא ידו

 . להאמין או לבצע מצוות כרובוטותנו ה' לא תיכנת א .לבחור את דרכו בעצמוומאפשר לאדם 

                  . בעת צרההאמונה בא הבטחון  מתוך .בה' ולבטוח   להשכיל להאמיןכלים להבין התורה מוסרת 

  ." ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ַיֲעֶשה ִלי ָאָדם ה' –בתהילים "  המושלמת מביע את אמונתווד ד
 

  פיםמצרים רודהאת וכשעם ישראל רואה  ים סוףיציאת מצרים המפוארת מגיעה תוך זמן קצר לשפת 

ֹמֶשה, -יֹאְמרּו, ֶאלוַ "  ומטילים האשמות כבדות למרות גודל האירוע: מפחד  יםעקוצ נבהליםהם  אחריהם,

ִכי טֹוב ָלנּו    ...זֹאת ָעִשיָת ָלנּו, ְלהֹוִציָאנּו ִמִמְצָרִים-ַמה ְקָבִרים ְבִמְצַרִים, ְלַקְחָתנּו ָלמּות ַבִמְדָבר:-ֲהִמְבִלי ֵאין

ִיָלֵחם  ה' ...ה'  ְישּוַעת-תִהְתַיְצבּו ּוְראּו אֶ  ִתיָראּו-ַאלומשה עונה להם :  " ִמְצַרִים, ִמֻמֵתנּו ַבִמְדָבר -ֲעֹבד ֶאת

                   סים ? הרי כתוב? מדוע לבנות על ניה' ללחימה מדוע משה מעביר את ה " .ָלֶכם; ְוַאֶתם, ַתֲחִרשּון

לעשות ו םלהילחאם היו חמושים למה לא ציווה אותם "  ִיְשָרֵאל, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַוֲחֻמִשים ָעלּו ְבֵני "

בעומדם מול פרעה וחילו היו בני  שמסביר שהחת"ם סופר האלוף גרשון הכהן מצטט את  ? השתדלות

מדובר בעם עבדים ללא . םלהילחבהם הרוח ישראל חמושים מכף רגלם עד ראשם, אלא שלא הייתה 

ַוַיְרא  " מגיע לפסגת האמונה בשירת הים :עם ישראל  .קיבלו סיוע מלא מה'זה במקרה חריג ו ניסיון צבאי 

 ".ּוְבֹמֶשה, ַעְבדֹוה'  , בַ ַוַיֲאִמינּו ה' -ְבִמְצַרִים, ַוִייְראּו ָהָעם, ֶאתה'   ַהָיד ַהְגֹדָלה, ֲאֶשר ָעָשה-ִיְשָרֵאל ֶאת

 

           . אמונה בטחון וה מאבדים את ה מתלוננים קשות והם תוך זמן קצר ועם ישראל קשה ללשגרה הכניסה 

   ."מריבהמסה וובאירועי התלונות ב"  שבת -בכל הזדמנות ים לוהם נכשגדולים בניסים  מזון ומים ה' דואג ל

. משה מצווה את "ִיָלֵחם ָלֶכם; ְוַאֶתם, ַתֲחִרשּוןה' " לא עוד . מלחמה בעמלק. יש תפניתבסוף הפרשה 

  .         לוחמים מנוסיםמדובר ב, לא . מדובר בגיוס אנשיםעמלקליציאה למלחמה ביהושע לגייס אנשים 

  ְוָהָיה, ַכֲאֶשר ָיִרים ֹמֶשה ָידֹו "אמונה וביטחון בה' .חד עם עשיה יח של מנצשילוב  - שיעור באמונה נוסף

אונקלוס מתרגם ומפרש שהיו ידיו  ..." ֱאמּוָנהַוְיִהי ָיָדיו   ...ְוָגַבר ִיְשָרֵאל; ְוַכֲאֶשר ָיִניַח ָידֹו, ְוָגַבר ֲעָמֵלק

וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות  שואלת ")ראש השנה ( המפורסמת  הגמרא פרושות בתפילה.

 -ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים  מלחמה? אלא לומר לך: כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה

   .אמונה בה' מנצחת מלחמהיחד עם השתדלות  "היו נופלים -היו מתגברים, ואם לאו 

עולם נלחם ביהושע צבא   .בשילוב רוחני טבעבדרך המלחמה  .ישראלי נלחם בצבא זר "צבא"לראשונה 

צורת חיבור ייחודית   .זהו השילוב היהודי המנצח .מתפלל לסיוע אלוקיו ניף ידיו השמימה ממשה  וטבעי 

   . למאמינים בו ה'בין מעשה האדם הנעשה באורח טבעי, לבין ישועת  ,בין חומר לרוח

 

 .  וט"ו בשבט שמח םשבת שלו

 אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת 


