
 תשע"ט שבט                    ס"ד ב

     שבת שירה שלחבפרשת השבוע נגיעות מ

 

תו של חרט, , תחילת המסע לארץ ישראלגאולת מצרים ימופתיממשיכה בתיאור פרשת השבוע 

  ,, נס קריעת ים סוףקשהתבוסה  הוא נוחל סופובעם ישראל ויציאתו למרדף אשר  שחרורמפרעה 

 ועוד. שבת , מים מן הצור , מלחמת עמלק ועודשמירת שירת הים , פרשת המן , 

 

תניא: אמר רבי מאיר: מניין לתחיית המתים " סנהדרין באת הגמרא הדף היומי מביאים מאורות 

   ''שר' לא נאמר אלא 'ישיר  ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' זא ? שנאמר מן התורה

בח והלל היא שירה של ש שירת הים שאנו אומרים מידי בוקר" .מכאן לתחיית המתים מן התורה

ירנאמר " . לבורא עולם ללמדנו שעתידים משה ועם ישראל זאת  , עברלא לשון עתיד וב " ָישִׁ

           . על הנס הגדוללהודות ולהלל המתים  תתחייבעת לעתיד לבוא גם לשיר שירה לה' בע"ה 

לומדים זאת תחיית המתים ? חז"ל  לעת מה הקשר בין שירת הגאולה על שפת ים סוף לשירה

הוא  לשחרור בדרישהבהתחלה לפרעה בא כשמשה  .המופיעה בשני מקומות"  ָאז מילת הקוד "מ

סירובו של מעבר ל, לדרישותיו אולם כגודל הציפיה גודל האכזבה מידיתאמנם לא ציפה להיענות 

הייאוש והזעם . קשה ברוח העם געווסיף גזירות קשות אשר פהוא השחרר את עם ישראל ל פרעה

משה מתוך דאגה לעם ישראל ומחשש שהוא  .נפילה , במקום גאולה. משה ואהרון ים נגדמופנ

יש   ָלָמה זֶּה, ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהזֶּה ואומר "ובתלונה קשה באכזבה פונה לה' ו ראוי נאינ ָתנִׁ  ַלח 

לבָ ּוֵמָאז  י אֶּ ַהֵצל לֹא-אתִׁ ָך, ֵהַרע, ָלָעם ַהזֶּה; ו  מֶּ ש  ַדֵבר בִׁ ֹעה, ל  ת-ַפר  ָת, אֶּ ַצל  ָך-הִׁ               ." .ַעמֶּ

קשה לראות  . בזמן כזהתקדים תשפל חסרתקופת  , עם ישראללקשה זמן שבר ותקופת מבמדובר 

לאברהם ה מראש היא נמסרה ידועהיתה  מצרים עבדותגזרת  , בנוסף. את הגאולהלדמיין ו

הם לא  .ים" מאתים ועשר שנרק"ישבו בפועל בני ישראל . ארבע מאות שנהונקבעה לתקופה של 

    לה' נרגשת ריאהקב איוצובא מהמצב הזה  משה המאמין הגדול .ציפו שהתקופה תתקצר באחת

ל ֵּמָאז"יש התדרדרות  "ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהזֶּה " י אֶּ ֹעה-ָבאתִׁ  . " ַפר 

משה  , מבצעים כעין תיקון המונימשה ובני ישראל  .את הגאולה יםרואם לוכעל שפת ים סוף 

יר ָאז" ל  ָאזמבקש לכפר על האמירה הקשה ההיא ומקשר בין המקרים באותו   .               " ָישִׁ

, גאולה אלפי שניםשנים ו ת , תקופה יכולה להימשךנקודתיתקופה בצורה לנתח לא אנו לומדים 

והשמדה  בזמן מלחמות עולםמי האמין שלאחר אלפי שנות גלות  .מנהזשלא באו  נהבאה בזמ

בדרך ( .  תקלות כוללמדינה עוצמתית ) תחל תנועת שיבה המונית לארץ ישראל ותקום המונית 

הבין באותה נקודת זמן משה . איננו יודעים את חשבונות ה' .כיםמיד בתהליעם ישראל מצוי ת

גאולה האירוע  .לעתיד לבואתחיית המתים עד ו וראה ברוח הנבואה את הגאולה המלאה והשלימה

 מדור לדור . , לעתיד,  מאזאז ו נחרת בלב עם ישראל

לחוקי הטבע מעבר שיש מתכנן ופועל וכיח הש, נס  נה את סדרי הטבעישקריעת ים סוף נס 

תחיית לכן חז"ל קובעים ש .סמוךבמוקש ואסון לעם לעם אחד ווהצלה גשר  נוצר .המוכרים לנו

  .נתפסת בעינינולתי בו נראית בלתי מציאותיתשבאותה הצורה תתרחש  המתים

  .אנשים לעם אחד בעל אמונה אחת באל אחדיתוך שבו התגבשו כור הגאולת מצרים שימשה 

ויצא  החזיק מעמדהוא עובדה היא ש ף בכל העולםדרנופוזר למרות ש , עם ייחודי לטוב ולרע

שנשמרה  הלהבה הקטנהגחלת . שלנוהיסטורית התקבץ בארץ הו ,מכל העולםדחים נמכפרים 

                                                      .ית עם ישראלחילזרקור עצום של אש ולהבה בתהפכה משך השנים ל

שפיעה הטלטלה הזאת מ. למציאות הרחזיש מופתים הניסים ומיד לאחר ה ,בפרשה כמו בחיים

יוצרים ניסים אגב חדשות השבוע ( מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ) מעבר  .קשה על עם ישראל

 .                                                                                                                 אמונהבמקום  זמנית אכזבהאיה היא נקודתית ושוב הר תלותיות

 להאמיןיציבות להתפלל לביטחון וליש  .שרעכיש לקיים את דרך האמת כשטוב ואנו לומדים ש

יר ָאזולחכות ל"  ת ובע"ה נזכה ל" שניתב"  ָישִׁ ָרֵאל אֶּ ש  א יִׁ ר ָעָשה-ַוַיר  ֹדָלה, ֲאשֶּ אּו ה'  ַהָיד ַהג  יר  ַויִׁ

ת ינּו, בַ ה'  ָהָעם, אֶּ ּדֹוה'  ַוַיֲאמִׁ ה, ַעב  ֹמשֶּ  "  ּוב 

 . וט"ו בשבט שמח םשבת שלו

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


