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 בעבודת ה'חמימות 
 ולעשות -לשמוע 

החיבור בין פרשת יתרו לפרשת בשלח שקדמה לה מופיע 

  -באופן ברור בפסוק הראשון של הפרשה 

ל ה ֵא֩ת כ ָ ָי֙ן ֹחתֵֵ֣ן ֹמש  ֶׁ֔ דְׁ ן מִּ ֨רֹו ֹכֵהֵ֤ תְׁ ע יִּ ַמַ֞ ש ְׁ י֙ם  ַוי ִּ ֵ֤ה ֱאֹלהִּ ר ָעש ָ ֲאש  ֨

ֹו כ ִּ   ּ֑ ָרֵאֵ֖ל ַעמ  ש ְׁ יִּ ה ו לְׁ ֹמש  ֶׁ֔ יא  ילְׁ ִ֧ ת ה'הֹוצִּ ם א  יִּ ָר  צְׁ מ ִּ ָרֵאֵ֖ל מִּ ש ְׁ  .יִּ
 )שמות י"ח, א'(

  -ורש"י על המקום אומר 

וישמע יתרו. מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת 

 )זבחים קטז(. עמלק

האמת, זה סיכום של פרשת בשלח. הוא שמע את פרשת 

בשלח והחליט לבוא בפרשת יתרו. וכולם שואלים על רש"י את 

הרי כתוב בפסוק מפורשות 'כי הוציא ה' את  -הידועה  השאלה

ישראל ממצרים', בניגוד למה שרש"י אומר, והתשובה 

כולם שמעו, 'שמעו עמים ירגזון', מי לא  -הקלאסית לכך היא 

שומע חדשות? אבל אחרי ששמעו הם חזרו לשגרה שלהם, 

לחם איתנו. אז יהנה לעמלק זה אפילו לא הפריע מלנסות לה

רו שמע שהקב"ה הוציא את ישראל ממצרים כמו ברור שית

 -שהפסוק מביא, ממש כמו כולם, אבל מה שגרם לו לבוא 

ובהיבט העמוק, איך אנחנו הופכים לכאלה שלא רק אומרים 

זה  -'וואו' על מה ששומעים אלא גם מזיזים את עצמנו ובאים 

 קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. 

חמת עמלק כאן, הרי היא ועדיין צריך להבין, מה עניינה של מל

איננה חלק מהיציאה ממצרים אלא קרתה הרבה לאחר מכן? 

קריעת ים סוף, מלחמת  -אז בעז"ה אנו נכנס לכל זה הפעם 

 עמלק ומה שביניהן.

 שלש צעקות ועוד אחת

הערה מעניינת שהראו לי ובה נפתח. שלש פעמים בפרשת 

ק. בשלח ועוד פעם אחת לפני כן, אנו פוגשים את משה צוע

אנחנו יודעים שלצעוק זה לא כל כך מתורבת... ביידיש אומרים 

. הפעם הראשונה ", )מה הוא צועק?(וואס שרייט ער?" -

 -בפרשה שמשה צועק זה בקריעת ים סוף 

ר ה֙  אמ  ֵֹ֤ ל 'ַוי  ה ַמה א  ל ֹמש  ֶׁ֔ ֵּ֥ר א  ב ֵ י ד ַ ק ֵאָלּ֑ ַעֵ֖ צְׁ י ת ִּ ֵנ  ָרֵאֵ֖ל  ב ְׁ ש ְׁ יִּ

עו   ס ָ  יִּ  )שם י"ד, ט"ו( .וְׁ

השניה היא אחרי שהלכו ישראל שלשה ימים והמים הפעם 

  -היו שם מרים, לא יכלו לשתות 

ם ַעל נו  ָהָעָ֛ ִֹ֧ ל  ר ַמה ַוי ִּ אֹמֵ֖ ֵ ֵּ֥ה ל  ת   ה ֹמש   ש ְׁ ל. נ ִּ ק א  ַעֵ֣ צְׁ )שם  ה'... ַוי ִּ

 כ"ה(-ט"ו, כ"ד

והפעם השלישית היא ממש לפני עמלק. המלחמה מתחילה 

  -תלוננים כאשר הגענו לרפידים, העם מבקש מים, הם מ

ם ַעל ן ָהָעֵ֖ ל  ֵּ֥ ם ַוי ָ יִּ ֶַׁ֔ ֵ֤ם ָהָע֙ם ַלמ  א ש ָ ָמ֨ צְׁ ה ז  ֙ה  ַוי ִּ ָ מ  ר ָלֵ֤ אמ  ֹֹּ֗ ּ֑ה ַוי  ֹמש  

ת א  ֵּ֥ית אֹתִָּ֛י וְׁ ָהמִּ ם לְׁ יִּ ַרֶׁ֔ צְׁ מ ִּ יתֵָ֣נו  מִּ ֱעלִּ ת ה   א  י וְׁ ַנֵּ֥ א ב ָ ָמ  צ ָ י ב ַ ַנֵ֖ קְׁ . מִּ

ל ֙ה א  ק ֹמש   ַעֵ֤ צְׁ ר ה' ַוי ִּ  ד'(-)שם י"ז, ג' ...ֵלאֹמֶׁ֔

קות. למה צעקות? למה לא לדבר?  אז שלש פעמים צע

מספרים על חסיד קרלין שנקלע להתפלל אצל האדמו"ר בעל 

הבית ישראל מגור זיע"א. בקרלין כידוע התפילה היא בצעקות 

רמות ובגור התפילה שקט, ממש בחשאי. אחרי התפילה שאל 

 'בשקט כבר ניסית?'... -הרבי את אותו חסיד 

עקות הללו. הבעיה היא משה רבנו צועק וצריך להבין את הצ

שיש פעם אחת נוספת שבה הוא צועק, ובה זה נראה כלא כל 

כך קשור אלינו. זה היה במכת הצפרדעים, כשפרעה קרא 

  -למשה שיסלק אותן, משה הבטיח לפרעה שהוא יתפלל 

ל ֙ה א  ק ֹמש   ַעֵ֤ צְׁ ה ַוי ִּ ֹעּ֑ רְׁ ַ ם פ  ֵ֣ ן ֵמעִּ ֲהרֵֹ֖ ַא  ָ֛ה וְׁ א ֹמש   ֵצֵּ֥ ַבֵּ֥ר  ַעל ה' ַוי ֵ ד ְׁ

רַה   ים ֲאש   ֵ֖ עִּ ד ְׁ ַפרְׁ ה צְׁ ֹע  ַפרְׁ ֵּ֥ם לְׁ  )שם ח', ח'( .ש ָ

רק בצפרדעים, וצריך להבין למה שם  -באף מכה הוא לא צועק 

הוא צועק ומה המשותף לכל ארבע הצעקות הללו. חשבתי 

 לעצמי שאולי יש משהו, פלאי פלאות פה;

 עבודת ה' בחום והתלהבות

ש. בספר לצעוק זה לעורר משהו של אש, צעקה זה מיסוד הא

  -'היום יום' יש ביטוי מדהים 

בין קרירות [ אמר: הרש"ב - אאמו"ר ]אדוני אבי מורי ורבי

כי ה' אלקיך אש ' לכפירה יש מחיצה דקה מאד. כתוב

ללמוד ולהתפלל , היא שלהבת אש, אלקות 'אוכלה הוא

 תא 'כל עצמותי תאמרנה'צריך מתוך התלהבות הלב ש

 (ז שבט"ט היום יום,) .תפלהבתורה ובדברי ה' 

מני שבכל הפעמים בהן משה רבנו צועק זה בגלל שהוא כמדו

פוגש קרירות, קור. הוא מרגיש שאם הוא לא יצעק לא תהיה 

 "אפתש יתרושבת פר'  

  השבתאת יציזמני כניסת ו
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אש, שום דבר לא יתחמם וממילא שום דבר לא יפתר. הפתרון 

הוא בכך שאנחנו נהפוך הכל לאש. על זה נדבר היום. אבל 

בואו נשים לב לארבע הפעמים ונתחיל דווקא מהסוף, שם זה 

מה עושה עמלק? 'אשר קרך בדרך'. כל מה שהוא  -י ברור הכ

רוצה לעשות זה לקרר אותנו. העמלק שבנו. ומשה רבנו מרגיש 

שעמלק לא בא סתם פתאום. לא היתה סיבה מדינית שהוא 

לא ביקשנו לעבור בשטחו, כפי שהיה עם עוג או  -יצא נגדנו 

ידינו. כי סיחון וכו'. הוא הגיע כשאנחנו היינו ברפידים, כשרפו 

  -ניסינו את הקב"ה 

יָבּ֑ה ַעל רִּ ה ו מְׁ ֵ֖ ֹום ַמס ָ קֶׁ֔ ָ ֵ֣ם ַהמ  ָר֙א ש ֵ קְׁ ל  ַוי ִּ ַע֨ ל וְׁ ָרֵאֹּ֗ ש ְׁ י יִּ ֵנֵ֣ יב ב ְׁ ֵ֣ רִּ

ת ֹתֵָ֤ם א  ש   'ה֙  ַנס  ִ֧ ר ֲהיֵ ם ה'ֵלאֹמֶׁ֔ ֵ֖נו  אִּ ב ֵ רְׁ קִּ ן ב ְׁ יִּ  )שם י"ז, ז'( .ָא 

נשים לב לביטוי הזה. לא היינו 'כופרים'. לא שאלנו 'האם יש 

שיינע יידן'. -ח"ו. אנחנו יהודים טובים, 'א -בעולם?' בכלל ה' 

בטח שיש ה', שמענו הרבה הרצאות על זה ואפילו כתבנו 

מאמר ש'אין עוד מלבדו'. אנחנו מאמינים. הענין הוא 'היש ה' 

האם ה' הזה הוא בקישקע שלנו?  -בקרבנו?', ובתרגום עממי 

 בנו?האם אנחנו מרגישים אותו בבטן שלנו? האם הוא בוער 

עמלק לא בא על רקע נקי, ומשה רבנו מרגיש את זה ברוח 

קדשו, באהבת ישראל שבו, והוא צועק כדי שהצעקה הזו 

 תפלח את האויר ותפלח לנו את הלב. 

 כי מרים הם

במרה. מה קרה  -נחזור אחורה לצעקה הקודמת של משה 

במרה? הלכנו שלשה ימים אחרי קריעת ים סוף. מכירים את 

שאתה מגיע בה לאיזו התרוממות רוח עצומה? התחושה הזו 

נסעת לבעש"ט, למעז'יבוז', להאדיטש, יש ניגונים והתרוממות 

פרי... ואחר כך נוחתים -מדהימה, אבל אחרי זה מגיעים לדיוטי

זה לא סיפור על פעם, על התקופה שלפני הקורונה.  -עוד קצת 

נו זה סיפור של כל יום. זה מה שהיה שם עם הים. כולנו צעק

 - 'זה אלי ואנווהו', ו

)מכילתא  ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי

 (.דשירה ג, ד"ה זה אלי

'היא באמת ראתה דברים  -הרבי מקאצק זיע"א היה אומר 

שיחזקאל לא ראה, אבל הוא היה יחזקאל הנביא, והיא נשארה 

שפחה על הים...'. ואז אחרי שלשה ימים הגענו למרה ורצינו 

'וילונו העם על  -תות מים. הכי לגיטימי. יש רק בעיה אחת לש

 -משה'. איך אומר רש"י 

וילנו. ...וכן התרגום לשון נפעל הוא, ואתרעמו, וכן דרך 

 לשון תלונה להסב הדבור אל האדם, מתלונן, מתרועם.

הכל טוב, אבל למה להתלונן? למה לקטר? הרי הלכתם שלשה 

י רגע שרתם לקב"ה בכזו ימים במדבר ולא מצאתם מים. לפנ

אבל יש הכל, אז למה  -התרוממות. אז נכון, עכשיו אין מים 

'וילונו'?. הרבי מקאצק זיע"א היה מבאר את הפסוק 'ולא יכלו 

                                                           
 .עיםבשנת הארב כמו שמופיע אצל סיחון, מואב וכו' 1
שההספד והבכי כמו ש'ויבא אברהם לבכות לשרה ולבכותה' הכוונה היא  2

 .)עיי"ש ברמב"ן( שלו באו מתוכו עצמו

לא המים היו מרים אלא בני  -לשתות מים ממרה כי מרים הם' 

הם  -ישראל. 'כי מרים הם'... כשאתה מר ואתה מסתכל במים 

אז גם הם מרים. כשאתה ברפידים, שרפו משקפים לך אותך, ו

עמלק בא מתוכך. זו המלחמה היחידה שלא מצוין בה  -ידיהם 

'בפנוכו' -הוא בא מה -אלא 'ויבא עמלק...'  1'ויצא עמלק...'

 2שלך עצמך.

משה רבנו רוצה להחזיר לנו את האש, את ה'ברען', אז הוא 

 צועק. 

ו לים סוף איפה הרי היינו לפני כן? יצאנו ממצרים, הגענ

כשהמצרים מאחורינו, מהצדדים המדבר, ארבע כתות, צעקנו 

'טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר', אין סיכוי. קר.  -

 -ה'. וזו הפעם יחידה שהקב"ה אומר לו -ומשה רבנו צועק ל

'מה תצעק אלי? שהם יצעקו, שעם ישראל יצעקו בעצמם, 

הכי חזקה שיכנסו למים'. אבל אתם יודעים מהי הצעקה 

  -בעולם? 

ן ... ו  ש   ַ ֲחרִּ ֵ֖ם ת  ַאת    )שם י"ד, י"ד( .וְׁ

הם יכנסו לים ויהפכו את כל המים לחום, את המים הקרים הם 

יהפכו ליבשה ויעברו במים. ומה קרה לים סוף אחרי שעברנו 

  3הכל התחמם. הים הפך לאש וגפרית. -בו? 

 הקרירות של פרעה

ונה של משה. מה היה והכל התחיל בצפרדעים, בצעקה הראש

שם? למה הצפרדעים נכנסו דווקא לתנורים? הערוב לא נכנסו 

לשם, הכינים לא. רק הצפרדעים. חז"ל אומרים במדרש, 

 -שכאשר 

את העיסה ומסקת את התנור, באין  הכשהיתה המצרית לש

הצפרדעים ויורדין לתוך העיסה, ואוכלין את הבצק, ויורדין 

 ונדבקות בפת, שנאמרלתוך התנור, ומצננין אותו, 

 )שמות רבה, וארא, י', ג'( '.ובתנוריך ובמשארותיך'

תכונת הצפרדע היא שזו חיה קרה. רוב בעלים החיים שאנו 

מכירים שחיים ביבשה צריכים שמש. אפילו הנחש צריך חום 

חיים. הוא חי -זה דו -כדי להתחיל לפעול. הצפרדע צריכה קור 

ם. איך קוראים לקול במים ועולה ליבשה רק במקומות קרי

קר... הוא מקרקר כי הוא נולד -קר-שהחיה הזו מוציאה? קר

 לקור.

מה שקורה לפרעה במכה הזו, זו הדוגמא הקלאסית לכך. משה 

ומציע לו שהוא יתפלל להסיר ממנו את המכה,  לפרעהבא 

  -ואומר 

לְׁ ... יָך֙ ו   ֨ ֲעָבד  ַל  ָךֹּ֗ וְׁ ִֵּ֣יר לְׁ ת  ָמתֵַ֣י ַאעְׁ ר ָעַל֒י לְׁ ֵאֵ֣ ָ פ  תְׁ ית֙ הִּ רִּ ַהכְׁ ָךֶׁ֔ לְׁ ְׁ ַעמ 

ּ֑יךָ  ת   ב ָ ָךֵ֖ ו מִּ ְׁ מ  ים מִּ עִֶּׁ֔ ד ְׁ ַפרְׁ צְׁ  )שם ח', ה'( ...ַה 

 -ופרעה עונה 

ר ָמָחּ֑ ר לְׁ אמ  ֵֹ֖  )שם ו'( ...ַוי 

 כ"ה.-עי"ש ברש"י פס' כ"ד 3
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תתבייש לך, פרעה. כמה אדישות, כמה אטימות וקרירות צריך 

'תראה, אולי בעשרים  -מלך האימפריה המצרית כדי לומר 

חיסון... אולי אני אמצא וארבע שעות הקרובות אנחנו נמצא 

חניה לבד... למה שאני אודה שזה הקב"ה?'. ומה קורה 

  -למחרת? 

ת ֙ד א  ב ֵ ַהכְׁ ה וְׁ ָוָחֶׁ֔ רְׁ ָת֙ה ָה  יְׁ י ָה  ֵ֤ ה כ ִּ ֹעֹּ֗ רְׁ ַ א פ  רְׁ ֵ֣ ַמֵ֖ע ַוי ַ א ש ָ ֹלֵּ֥ ֹו וְׁ ב ֶׁ֔  לִּ
ּ֑ם  )שם י"א(... ֲאֵלה 

 איזו אדישות. קרירות. 

 אשר קרך בדרך

אותנו מהקרירות, וזו להוציא  -  זו העבודה של משה רבנו

העבודה שאנחנו צריכים ללמוד איך גם אנחנו מגיעים אליה, 

זו כל מטרת  -אבל רק נאמר עוד משפט על הקרירות הזו 

מלחמתו של עמלק. לקרר אותנו. רש"י על 'אשר קרך בדרך' 

  -אומר 

דבר אחר לשון קרי וטומאה  ,לשון מקרה. אשר קרך בדרך

אחר ל' קור וחום צננך שהיה מטמאן במשכב זכור דבר 

והפשירך מרתיחתך שהיו כל האומות יראים להלחם בכם 

ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים משל לאמבטי רותחת 

שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה בא בן בליעל אחד קפץ 

)דברים  .וירד לתוכה אף ע"פ שנכוה הקרה אותה בפני אחרים

 כ"ה, י"ח(

אלא אלו שלשה  4חליפיות'קרך', שאינן -שלש לשונות ל

שלבים בחיים. כך מבאר הרבי מליובאוויטש זיע"א; היום יש 

לנו את מגפת הקורונה. קורונה, אגב, זה מלשון קור ורינה. 

האם אתה הופך להיות קר או שאתה ממשיך לרנן לקב"ה. נכון 

יש קור, המצב קשה, מורכב. אבל כשאתה נקלע למצב קשה, 

יפול בו הוא האם אתה עצמך הדבר הראשון שהאדם יכול ל

נכנס לקור, שעבודת ה' שלך נעשית בקרירות. נכון, אתה אומר 

אבל בקרירות. אתה  -אבל בקרירות. אתה גם לומד  -תהילים 

אומר 'בטח שהקב"ה יעזור אבל תראה את המצב, נו...'. 

כשאדם נמצא בקרירות הוא יעבור בקלות לשלב השני בו הוא 

לם כמקרה, כסטטיסטיקה. 'זה יפרש את כל העובדות בעו

מקרי. במקרה שני סינים אכלו עטלפים. במקרה גם שני 

בריטים היו שם... הכל מקרה, יש הסבר סטטיסטי לכל מה 

כי יש לי שכל קר'. אבל גם  -שקורה במציאות. הכל אני יודע 

הלב שלך קצת קר... אני יודע הכל. אני יודע להסביר את 

 ירוף מקרים'...ואז זה מצטרף ל'צ -המקריות 

ראינו את הרמב"ם בהל' תעניות בשיעור הקודם, שמביא את 

מה שאומר הקב"ה בפרשת התוכחה שכשיש צרה גדולה צריך 

                                                           
כאן אף לשון  -רש"י כהרגלו אינו מביא 'סתם' מספר פירושים, ובנוסף  4

 איננה קשה בביאור המילה 'קרך'.
יש " שמלך המשיח בא', ולפני כן הוסיף:הרב ביקש לנגן את הניגון 'בשעה  5

בשעה שמלך המשיח בא ועומד על הגג של בית המקדש, " -ניגון מפורסם 

והוא משמיע להם לישראל ואומר להם: ענוים! הגיע זמן גאולתכם! ואם אין 

)פסיקתא רבתי פיסקא לו, מובא בילקוט  אתם מאמינים ראו באורי שזרח..."

הרי הוא עומד על גג בית  -לתי את עצמי שא שמעוני ישעיהו רמז תצט(.

'והרעותם'. למה לצעוק? בשקט  -לזעוק ולהריע. כך בפסוק 

ניסית? לא! עכשיו צריך לצעוק. כי כשיש צרה גדולה הניתוח 

תגבר על המקרה'. שלי הוא שזה מקרה, 'ואנחנו יכולים לה

  -אומרת התורה 

ם ֨ אִּ י וְׁ רִּ ק   ֵ֖י ב ְׁ מ ִּ ֵּ֥ם עִּ ת   י ַוֲהַלכְׁ ּ֑ ו  לִּ עֵ֖ מְׁ ש ְׁ א תִּ את ֹלֵּ֥ ֹזֶׁ֔ ֵ֖ם . ב ְׁ כ  ָ מ  ֵּ֥י עִּ ִּ ת  ָהַלכְׁ וְׁ

ֲחַמת י ב ַ רִּ ּ֑  כ"ח(-)ויקרא כ"ו, כ"ז ..ק 

אם אתם תסבירו שהצרה הזאת היא  -מסביר שם הרמב"ם 

הלכתי עמכם אז גם אני 'ו -מקרה, כלומר 'והלכתם עמי בקרי' 

בחמת קרי'. אני אביא עוד קרי ועוד קרי. חשבתי שאולי בכלל 

'חמת קרי'.  -'חמת' זה מלשון 'חום' ו'קרי' זה מלשון 'קור'? 

והרמב"ם מסיים שם שההנהגה של הקב"ה היא כדי שנבין 

זה כדי שנתעורר, ואם לא, אומר הרמב"ם,  -שאם באה הצרה 

 'הרי זו דרך אכזרית'.  

ניתוח  -שלב א' זו הקרירות. שלב ב'  -שלבים הנה שלשת ה

בגלל  -מקריות, הכל סטטיסטיקה. לפעמים זה מגיע להיפך 

שאני מנתח סטטיסטית והכל מקרה לפי הניתוח שלי זה הופך 

אותי ליותר קרי. והשלב השלישי הוא קרי של טומאה. זה לא 

לא יכול  -פירוש שלישי. זה השלב הבא. ברור שזה שזה יגיע 

ת שלא. הרי 'קרי' זה מקרה לילה, ואם הכתוב רוצה לתאר להיו

את הטומאה של עמלק למה בוחרים דווקא בטומאה כזו ולא 

צרעת, שרץ או משהו אחר? קרי זו הרי טומאה קלה. והתשובה 

היא שקרי הוא אבדן שליטה. 'זה כלום, זה בכלל מקרה לילה'. 

אתה מאבד את השליטה שלך. אתה חושב שאתה בקונטרול 

כל הזמן, נכון? אתה יודע להסביר את כל המקרים, כי אתה 

לפלח  -קר. זה פלאי פלאות. ארבע פעמים צועק משה רבנו 

את הקרירות הזו. בין קרירות לכפירה יש מחיצה דקה 

 שבדקות. 

מה השרש של המילה כפירה? נוח עשה סביב לתיבתו כופר. 

ן הקב"ה. כופר הוא איטום. הכפירה, הכופר שם איטום בינו לבי

ולא צריך להיות 'כופר' גדול בשביל האיטום הזה; אפשר להיות 

יהודי טוב, רק לשים מחיצה דקה והקרירות הזו מביאה 

 לכפירה. זה געוואלד.

יתרו שמע קריעת ים סוף ושמע מלחמת עמלק. עדין לא הבנו 

את זה אבל אנחנו יודעים שזה מה שגרם לו להתחמם. הוא 

ר את כל העבודות הזרות בעולם, ובשלב היה כהן מדין. הוא הכי

מסוים הוא עוזב הכל ונדבק באש הזו, כי 'הוציא ה' את ישראל 

ממצרים'. עכשיו נוכל להיכנס ולהבין מהי הקריעת ים סוף 

הזאת, מהי מלחמת עמלק שביניהן מופיעה אף פרשת המן. 

הרעיון הוא יפה אבל איך בעצם, בתכל'ס, איך עושים את זה? 

 5ררים? מה העבודה?מתקאיך לא 

המקדש. הוא המשיח! אז מה זאת אומרת 'אם אין אתם מאמינים'? הוא לא 

זה בית המקדש. איזו הוכחה יותר גדולה מזה אפשרית?  -עומד על סתם בנין 

'אם אין אתם מאמינים שאתם ענוים, שאתם  -חשבתי שאולי הכונה היא  

נחנו חושבים ומאמינים שיבוא משיח אבל 'לא ראו באורי'. א -ראוים למשיח 

הגענו למדרגה, אנחנו לא ראוים..'. שנאמין שאנחנו יכולים ושהוא יבוא 

 ."כבר
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 שני משלים

רש"י בפרשת בשלח מביא שני סיפורים, שני משלים, וכנראה 

שהוא לא מביא אותם סתם. יש לו סיבה להביא אותם. לפני 

קריעת ים סוף בני ישראל רואים את מה שמתחולל, והכל 

  -מתחיל 

ש ְׁ  ה יִּ ֲחֵנֵ֣ ֵנ֙י ַמ  פְׁ ֙ לִּ ֹהֵלךְׁ ים ַה  ֱאֹלהִֹּּ֗ ךְׁ ָה  ַאֵ֣ ע ַמלְׁ ַַ֞ ס  ךְׁ ַוי ִּ ל  ֵ֖ ל ַוי ֵ ָרֵאֶׁ֔

ּ֑ם ֲחֵריה  ם ֵמַא  ֲחֵריה   ד ֵמַא  ֲעֹמֵ֖ י ַ  ם ַו  ֵניה ֶׁ֔ ְׁ פ  ָעָנ֙ן מִּ ו ד ה   ֵ֤ ע ַעמ  ַַ֞ ס  )שמות  .ַוי ִּ

 י"ד, י"ט(

  -ורש"י מסביר 

וילך מאחריהם. להבדיל בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, 

ולקבל חצים ובליסטראות של מצרים... ויסע עמוד הענן. 

ם עמוד הענן את המחנה לעמוד האש, לא כשחשיכה, והשלי

נסתלק הענן כמו שהיה רגיל להסתלק ערבית לגמרי, אלא 

 נסע והלך לו מאחריהם, להחשיך למצרים.

כלומר סיבה ראשונה להבדיל בין מחנה ישראל למחנה מצרים, 

 לקבל את החיצים והבליסטראות.  -וסיבה שניה 

  -הפסוק הבא אומר 

ֲחֵנֵ֣  ין ַמ  ֵ֣ א ב ֵ ֹבַ֞ לַוי ָ ָרֵאֶׁ֔ ש ְׁ ה יִּ ֲחֵנֵ֣ ֵבי֙ן ַמ  ם ו  יִּ ַרֹּ֗ צְׁ  )שם כ'( ה מִּ

 - . נשים לב לפרטים בוועל כך מביא רש"י משל

ויבא בין מחנה מצרים. משל למהלך בדרך ובנו מהלך לפניו, 

שבותו, נטלו מלפניו ונתנו לאחריו. בא זאב באו לסטים ל

באו לסטים לפניו וזאבים מאחריו, נתנו  מאחריו, נתנו לפניו.

ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על 'ל זרועו ונלחם בהם. כך ע

 .)הושע יא, ג( 'זרועותיו

הוא לוקח את הילד על זרועותיו ונלחם בליסטים ובזאבים. עד 

כאן המשל הראשון שיש בו ליסטים וזאבים, כאשר הילד 

התחיל להלך קדימה ואחורה ולאחר מכן על זרועות אביו. אבל 

בהמשך הפרשה, בחיבור שבין רש"י ממשיך ומביא עוד משל 

  -מסה ומריבה ובין מלחמת עמלק 

ומר, תמיד אני ל סמך פרשה זו למקרא זה'. ויבא עמלק וגו

ביניכם ומזומן לכל צרכיכם, ואתם אומרים היש ה' בקרבנו 

אם אין, חייכם שהכלב בא ונושך אתכם, ואתם צועקים לי 

צא לאדם שהרכיב בנו על כתפו וי 6ותדעו היכן אני. משל

לדרך, היה אותו הבן רואה חפץ ואומר, אבא טול חפץ זה 

ותן לי, והוא נותן לו, וכן שנייה, וכן שלישית, פגעו באדם 

אמר לו אביו, אינך  חד, אמר לו אותו הבן ראית את אבא?א

)שם י"ז, . השליכו מעליו ובא הכלב ונשכו ?!יודע היכן אני

 ח'(

 ? מה רוצה רש"י לומר לנו בשני המשלים הללו

מיד אחרי קריעת ים סוף, שם לקח אותנו הקב"ה בזרועותיו, 

  -כשיצאנו מים סוף ושרנו את השירה, מופיע 

                                                           
מדוע רש"י גם בכלל נצרך למשל,  -והפעם לא נכנס לזה  -צריך להבין  6

 ואכמ"ל. .?שהרי פירושו ברור

ת ֵ֤ה א  ע ֹמש   ַ֨ ס  ם ַוי ַ י ַ ָרֵאל֙ מִּ ש ְׁ ו ף יִּ  )שם ט"ו, כ"ב( ...סֶׁ֔

זה  -משה הסיע את בני ישראל. מדוע הם לא נסעו מעצמם? 

ביזת הים, המשל, זו הכתף. הם לא הלכו לבד כי הם רצו את 

את הרכוש, ולכן התעכבו שם. אמרו 'אבא תן לי חפץ זה נטל 

ונתן', כמו במשל. משם הלכו למרה ושם רצו מים. אמרו 'אבא 

נטל ונתן'. הפעם השלישית היא שהם ביקשו  -תן לי חפץ זה 

שלש  -אוכל והקב"ה נתן להם את המן. מדויק כמו במשל 

ד כמה התיזמונים פעמים. רכוש, מים ולחם. עוד מעט נראה ע

 כאן מדויקים. 

 כגמול עלי אמו

את דברי האדמו"ר  7כשהגיעו לים סוף, ראינו בשבוע שעבר

מאיז'ביצא זיע"א בעל 'מי השילוח', על ההבדל שבין מלחמת 

בקריעת ים ים  -עמלק לבין מה שהיה על ים סוף עם מצרים 

סוף עם ישראל ביקשו להתפלל אך משה אמר להם להחריש, 

לו. מעבר לזה, הם גם היו חמושים והיו חלק מהכתות אל תתפל

'ה' ילחם  -בל משה אמר להם שרצו להילחם נגד המצרים א

עם ישראל  -לעומת זאת בעמלק הכל היה הפוך  לכם'.

מתפללים, משה מרים את ידיו, יהושע נלחם עם הבחורים 

הנבחרים בעמלק וחולש אותם 'לפי חרב'. מצרים ועמלק, 

הם שני שלבים, שתי התמודדויות בחיים  אומר האיז'ביצר,

 -שלנו. נראה אותו שוב 

אך הענין בזה כי יש חילוק בין עמלק לשאר אומות, כי 

אומרים שאין הכל בידי  אותן[ ]שמצרים מייצגתשאר אומות 

כחי ועוצם 'שמים ותולין כל השפעות טובה בכחותם לאמור 

, ולכן במלחמות ישראל נגד מצרים נצטוו להחריש, 'ידי

היינו להראות שהכל בידי שמים ובזה היו מנצחים, כי 

כי  התובנה[ההתבוננות, ]ההבנה, בישראל נמצא זאת המבינות 

הכל בידי שמים, וגם תפלה שהאדם מתפלל ג"כ אינו יכול 

 ... להתפלל בלתי רצון הש"י ולכן נאמר ואתם תחרישון

'וואו, איזו תפילה'.  -תפללו כי כשתתפללו יגידו כלומר אל ת

תהיו כמו תינוק על זרועות אלא איזה כח יש לתפילה שלכם'. 

ב על ם, הוא לא הולך ואפילו לא יושהוא לא יכול כלו -אביו 

 -דוד אומר בתהילים . הכתפיים אלא נמצא על זרועות אביו

ֹלא  ...ה' ֹלא ָרמו  ֵעיַני וְׁ י וְׁ ב ִּ ֹדלֹות ֹלא ָגַבה  לִּ גְׁ י ב ִּ ת ִּ כְׁ ַ ל  הִּ

ָגֻמל ֲעֵלי  י כ ְׁ ש ִּ י ַנפְׁ ת ִּ דֹוַממְׁ י וְׁ יתִּ ו ִּ ם ֹלא ש ִּ י. אִּ נ ִּ מ   ָלאֹות מִּ פְׁ נִּ ו בְׁ

י ש ִּ ֻמל ָעַלי ַנפְׁ ג ָ ַ ֹו כ  מ  ל  אִּ ָרֵאל א  ש ְׁ ַעד עֹוָלם ה'. ַיֵחל יִּ ה וְׁ ָ  ֵמַעת 

 ("א)תהילים קל

בפסוק הראשון נראה כאילו דוד אומר 'אני לא עשיתי פוזות, 

ני לא גדול הדור, לא קפצתי מעל הפופיק'. אבל מהי המדרגה א

האמיתית שאדם צריך להגיע אליה בהתבטלות שלו? אומר דוד 

'תבדוק אם כבר הגעת למצב של 'ודוממתי נפשי',  -המלך 

ממש כמו לדומם מנוע, לעשות את הנפש לדום, כמו תינוק 

 שיחה 'ואתם תחרישון', בשלח תשפ"א.אריכות בעי' ב 7
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כי לשם  -"ש רש"י( שהכל בידי שמים )עישאין לו ידיים ורגליים 

 אתה צריך לשאוף'.

זה מה שהיה במצרים והשיא היה על שפת ים סוף. זה המשל 

עם ישראל כבר יצא ממצרים, הוא יודע ללכת,  -שהביא רש"י 

הוא לא תינוק. הם חמושים, הם עברו דברים גדולים וקשים 

והנה הם צועדים ביד רמה. כך בתחילת המשל 'בנו מהלך 

כמו איזה לוליין עם השרביט  לפניו'. הוא הולך לפני המלך

מהלך לפניו, אבל  -שמראה לכולם שהנה הוא פה, 'שופוני' 

פתאום באים לסטים. אומר המהר"ל שאין הכוונה פה לים כי 

בשלב הזה הים לא מהווה איום עדיין. ים יכול להיות גם נחמד. 

הליסטים בשלב א' הם המדבר ויושביו. שם לא היינו אף פעם. 

זה קצת פחות טוב אבל  -ריו ואת בנו ושם מאחואז לוקח האדם 

עדיין הבן, כלומר אני, הולך בגאון, 'כמו גבר'. ואז בא זאב 

והבן מאבד בטחון, מפחד. לכן האבא מחזיר אותו  -ריו ומאח

פעם אני לפני אבא, פעם לאחריו  -לפניו. זה מן משחק כזה 

אבל  אבל עדיין אני הולך בכח עצמי. אני מופיע. 'איך בין דו'.

אחר כך הזאבים והליסטים באים יחד, גם מלפנים וגם מאחור. 

שמנו לב שהזאב הפך ל'זאבים', והליסטים הם ליסטים 

עכשיו זה לא רק המדבר אלא גם הים שמתחיל  -חדשים? 

להוות איום כי הכל סגור ואז הים מפסיק להיות דבר נחמד ויש 

ן כלום, 'אין סכנה לטבוע בו, ואני מבין שאין לי שום סיכוי, אי

עוד מלבדו' באמת. וכשאין כלום מה שעושה הילד הוא הופך 

להיות תינוק על זרועות אביו, כגמול עלי אמו. אין לי ידיים 

 ורגליים. 'תרגלתי לאפרים קחם על זרועותיו'.

 ויסב אלקים את העם

על הפסוק 'ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף', אמר לי 

-געוואלד; בדרך כלל אנחנו מבינים ש -לאחרונה מישהו ווארט 

'ויסב' הכוונה שהוא עשה לנו סיבוב דרך המדבר. 'רונדלים', 

 -טרטור. חז"ל אומרים 

מכאן אמרו רבותינו אפי' עני  'ויסב אלהים את העם'

שבישראל לא יאכל עד שיסב שכך עשה להם הקדוש ברוך 

 )שמו"ר, בשלח, כ', י"ח( .הוא שנאמר ויסב אלהים

מדרש מאד מוזר. הסבה זה דרך חירות, זה כיף ואילו  זה נשמע

חירות אמיתית  -'ויסב' זה טירטור! מבאר הכתב סופר זיע"א 

היא כשאתה משוחרר מכל דמיון שלך. כל עוד ממש לא היית 

ממש עם הזאבים מאחוריך והליסטים מלפניך, ואמרת לעצמך 

ת 'טוב יש לי עוד כמה קשרים עם המנכ"ל המצרי וגם בשגרירו

אני מכיר בנאדם או שניים, אז נסדר את זה. אני עדיין בעניינים, 

עוד לא היית בן חורין. עוד לא היית בזרועות  -עדיין על הסוס' 

 -של אבא, עוד לא היית 'כגמול עלי נפשי'. רק אחרי 'ויסב' 

הפנמת מיהו 'סיבת הסיבות', שיש רק מסובב אחד, ורק אז 

תה 'עני שבישראל' ואין לך אתה יכול להיות בהסבה. גם אם א

כלום ואתה לכאורה מעדיף עוד חצי ביצה לאכול על פני כרית 

אומרים לך חז"ל, אתה בן של מלך. מתי?  -להסב עליה 

 כשאתה יודע מי מסובב את כל הסיבות.

אמר לי מישהו השבוע שאולי המילה 'ויסב' זה גם מלשון סבא. 

כל גור כלבים  אבא זה הרי הקשר הישיר. -איזה פירוש מתוק 

מחפש את אמו, את הורה שלו. אבל סבא הוא הסיבה 

הראשונה. הוא המקור, סבא איננו הקשר הישיר, הוא לא 

 מאכיל אותי ומשקה אותי עכשיו. 

  -פעמיים מופיע סבא ביציאת מצרים. הפעם הראשונה היא 

א ֩ר ב ְׁ ֵ ַספ  ַען ת ְׁ ַמַ֡ לְׁ יׇו  ֵנ֨ ָך   זְׁ נְׁ ן  בִּ ָךֹּ֗ ו ב  נְׁ ת ב ִּ ֵ֤ ֵאֵ֣ י֙  רֲאש   ת ִּ ֙לְׁ ַ ַעל  תְׁ ם הִּ יִּ ַרֶׁ֔ צְׁ מִּ  ב ְׁ

ת  א  ֵ֖יוְׁ ר  אֹֹתתַ יֲאש   ת ִּ ֵ֣מְׁ  )שמות י', ב'(. ...םָבּ֑  ש ַ

  -ובפעם השניה לגבי מעמד הר סיני 

ן ד פ   ֹאֹּ֗ ָך  מְׁ ש ְׁ ר ַנפְׁ ֹמ֨ ָך֩ ו ש ְׁ ר לְׁ מ  ֵָ֣ ש   ק הִּ ת ַרַ֡ ח א  ַ֨ כ  ש ְׁ ים ת ִּ ָברִּ  ל  ...ַהד ְׁ ֵֹ֖ כ 

י ֵ֖ ָבנ  ֵּ֥ם לְׁ ָ ת  הֹוַדעְׁ יָך וְׁ ּ֑ י ַחי   ֵמֵ֣ יךָ יְׁ י ָבנ   ֵנֵּ֥ בְׁ לִּ  )דברים ד', ט'( .ָך וְׁ

בנו תורה, חזקה שיזכה להמשיך -כתוב שמי שמספר לבן

הלאה. אצל כלבים וחתולים אין סבאים... אז אולי אפשר לומר 

שבקריעת ים סוף הקב"ה נהיה גם סבא שלנו, לא רק אבא. 

כנראה המקל שהוא הכה בים סוף היה 'מקל סבא'... זו הסיבה 

תרגלתי לאפרים קחם על זרועותיו'. אני על ' -הראשונה 

הזרועות, אני המהלך הגדול שהלך לפני התהלוכה המלכותית 

פתאום אני על הידיים  -והוביל את המלך בכזה ביטחון עצמי 

 'כגמול עלי נפשי'.

זה היה בקריעת ים סוף. משם המשכנו למרה ולאיילים. בט"ו 

ירד המן  -אומר רש"י כך  -באייר הגענו למדבר סין, בט"ז באייר 

לראשונה. לפי החשבון, כ"ב אייר היה השבת הראשונה של 

המן ובה יצאו אנשים ללקוט ממנו ולא מצאו. לא נעים אבל לא 

המן ממשיך לרדת. יום שישי כ"ח אייר, ערב השבת  -נורא 

לקלנו בשבת שעברה? באותו יום האם נתקן את שק -השניה 

בתאריך הזה נחזור הגענו לרפידים ובא עמלק. לימים 

ז' בסיון, בשבת הבאה, -לירושלים. כ"ט אייר היה שבת. ב

 קיבלנו את התורה. זה מדויק לפי ימים. 

 הכתפיים של אבאעל 

אבל לפני כן בוא נחזור ונראה את עמלק, את השלב הבא 

שצריך לעבור אותו. שלב שאתה כבר לא על הזרועות. הקב"ה 

 לא רצה להוריד אותנו ישר מהידיים שלו למטה אז הוא שם

אתה כבר  -אותנו על הכתפיים שלו. על הכתפיים זה הכי כיף 

ם של אבא, ילא תינוק, אתה ילד גדול, יושב בבטחון על הכתפי

כי לאט לאט אני יכול להתרגל  -אבל בכתפיים יש סכנה עצומה 

לפוזה ולא לראות את אבא משם... כל פעם שאני צריך משהו 

ונותן לי וחוזר  ואבא נוטל -אני אומר 'אבא, תן לי חפץ זה' 

'הנה המן, הנה  -חלילה. כך שלש פעמים, רק שהוא אמר לי 

הלחם, רק תשמור על השבת'. והיה לנו קשה קצת, והנה 

 'ופגעו באדם אחד'.  מה זה ה'אדם אחד' הזה? -פתאום 

תמיד חשבנו שעמלק הוא סוג של איזו מפלצת עם שיניים 

נראה איך  בואו -גדולות ומפחידות, אכזרי וגדול, נכון? 

  -האיז'ביצר מתאר אותו 

היה כזכור עמלק כי ] 'ישראל מומר'אבל בעמלק שהוא נקרא 

והוא  ]י"ח.[כדאיתא בקדושין נכדו של עשו, בנם של יצחק ורבקה[ 
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תולה כל מעשיו בהש"י שאומר כל הרע שהוא עושה הוא 

]'אתם  כי בלא רצון הש"י לא היה יכול לעשות ברצון הש"י

אנחנו הרי כבר בוגרי קריעת ים  -ש ה'? אנחנו יודעים הכל מספרים לנו שי

. ברור שה' קיים, אבל כל הרע שאני עושה גם הוא ברצונו מרהבוגרי סוף ו

אני לא הייתי יכול לפעול את  -של ה' כי אם הוא לא היה רוצה שזה יתקיים 

אני מאמין שה' נמצא, ה' גדול והוא גם הבורא,  -אותו רע'. בעברית אחרת 

בל אני כופר בכך שהוא נתן לי בחירה חופשית. אני טוען שאין באמת סיכוי א

שאני אצליח לשנות משהו גם אם אהיה ירא אלקים. אני לעולם לא אוכל 

, ונגדו הוא [נכנס לקרירות הזו העולם'. והואלשנות ולנצח את עצמי ואת 

העצה להראות כי יראת שמים הוא בידי האדם והאדם צריך 

יהושע צריך לכן ואז אתה כבר לא על הזרועות של אבא ו] הלעבודה ותפל

לחלוש 'את עמו ואת עמלק לפי חרב'. שם משה פורש את ידיו בתפילה 

מונה אלנו את ה , וזה מה שמחזיר'ויהי ידיו אמונה' כשהוא על הגבעה,

על  )סנהדרין ס'.(וע"ז נאמר בגמ' [, שיראת שמיים איננה בידי שמיים

היה בנו של חזקיה בחז"ל ש]יש דעה  ומרמרבשקה שהיה ישראל 

מפני שאמר  [)עי' תרגום קהלת י', ט'( המלך, אחיו של מנשה

ותלה מעשיו הרעים בהש"י ונגדו  8,?!'המבלעדי ה' עשיתי'

 )מי השילוח, בשלח, ח"א( .היא העצה להתפלל

 בלי נקיפות מצפוןאסאדו 

'פגעו באדם אחד'. פתאום בפעם  -נחזור למשל שלנו 

או, הוא אדם. איש הראשונה אנחנו רואים אדם. 'וו

 -אינטליגנט!'. פעם ראשונה שהגענו במדבר למקום ישוב 

רפידים. יש שם עיריה, יש אנשים. ומה הם אוכלים? הרי להם 

לא ירד מן מהשמיים. חז"ל אומרים שהם היו אוכלים מהאיילים 

והחיות שלהם ששתו ממימי המן המופשר. אסאדו בטעם מן! 

האיילים בטעם מן הוא  ההבדל בין המן שאכלו ישראל לבין

שהאיילים האלה לא הצביעו כל בוקר ובזמן אמת על המצב 

המן, כזכור לפי חז"ל, הרי ירד  -הרוחני של זה שאוכל אותם 

לצדיקים קרוב לאוהל ומי שהיה פחות צדיק היה נאלץ ללכת 

בני  -רחוק כדי ללקט את המן היומי שלו. זוכרים? ועוד הבדל 

זי רעב, צריכים היו ללכת לישון ישראל, ניצולי השואה, מ

כשהפריג'ידר והמזווה ריקים ולהתאמן על האמונה שלהם. 

  -חשבנו המן זה הדבר הכי כיפי? מה פתאום 

ָךֵּ֥  לְׁ ֲאכִּ֨ ֵּ֥ר לֹא ַהמ ַ  ר ֲאש   ב ֶָׁ֔ דְׁ מ ִּ ָךֹּ֗  ָמ֙ן ב ַ תְׁ  ֹ ַען ַענ  ַמֵ֣ ּ֑יָך לְׁ ו ן ֲאֹבת  עֵ֖  ָידְׁ

ַאֲחרִּ  ָךֵ֖ ב ְׁ בְׁ ֵהיטִּ  ָך לְׁ ֹת ֶׁ֔ ַע֙ן ַנס  ַמ֙ לְׁ  )דברים ח', ט"ז( .ית  ךָ ו 

אין הכוונה פה לעשות אותך מסכן אלא לגרום לך כניעה, ביטול 

  -כלפי הקב"ה, יראת שמיים. כמו 

י ַעד ... ָנּ֑ ָ פ  ת מִּ ָעֹנֵ֖ ָ ֵל  ת  נְׁ  )שמות י', ג'( ...ָמתֵַ֣י ֵמַאֶׁ֔

אז היינו על הכתפיים של אבא ו'פגעו באדם אחד' וראינו  נו,

ר לאכול גם לחם מן שהדברים דווקא מסתדרים יופי. אפש

הארץ, לאכול גם בלי לבדוק את היראת שמיים שלי כל הזמן, 

אפשר להיות יותר קריר. 'במקרה' היום יש איילים בתפריט, 

ו'במקרה' ביום אחר יש בשר אחר על המנגל... משה רבנו ראה 

                                                           
כנגד  חומת ירושליםקה היה שר צבאו של סנחריב. הוא עמד על רבש 8

 '.!'הרע שאני עשיתי גם הוא ברצון הקב"ה -ישראל והתריס כנגדם 

ואז  -מה קרה להם כשהגיעו לרפידים, הבין את המשמעות 

 ה'.הוא הבין שהוא חייב לצעוק אל 

 ?את אבאראית 

נדקדק  -נמשיך במשל. 'פגעו באדם אחד. אמר לו אותו הבן...' 

בלשון המשל. מה זה 'אותו הבן'? המילה 'אותו' מיותרת פה 

לכאורה. אלא הכוונה היא ל'אותו הבן' שלפני לא הרבה זמן 

מרה, מן, והנה בפעם  -היה על הזרועות, התקדם אל הכתפיים 

ותך ומנסה אותך הראשונה בדרך אל הר סיני הקב"ה מענה א

אלו שתי תנועות הפוכות לכאורה שאנו חייבים לעבור כדי  -

הרמה. 'להיטיבך  -כניעה; 'נסותך'  -להגיע להר סיני. 'ויענך' 

להעביר אותך את הניסיונות האלה כי רק אז, רק  -באחריתך' 

אחריהם תוכל להגיע למרגלות ההר ואז ירד ה' לכלים שהוכנו 

 לכך. 

הבן לא שואל  -ראית את אבא?'. נדקדק  - 'אמר לו אותו הבן

'ראית האם אבא קיים? האם יש אבא?', אלא 'ראית את 

הבן הזה טיפש? הוא הרי יושב על אבא שלו!  -אבא?'. תגידו 

אכן גם העמלק הזה שיושב לנו בלב בפנים יודע מצוין שיש 

אבא, הוא ישראל מומר. כולנו זוכרים ש'עמלק' בגימטרי'ה 

אבל לא תמיד מכירים שבגימטרי'ה זה גם 'ר"ם' עולה 'ספ"ק', 

יש אבא,  -. עמלק אומר )תהילים קי"ג, ד'('רם על כל גוים ה''  -

רק שהוא כל כך רחוק, כל כך גבוה, אין קשר ישיר בינו לביני, 

'היש ה' בקרבנו אם אין?'.  -וזה מעורר אצלך את הספקות 

'משפילי  כשהוא כל כך גבוה אז אני חי בספקות, וכשהוא פה,

 לראות בשמים ובארץ', אפשר לחיות בידיעה ברורה.

אינך יודע היכן אני? השליכו מעליו ובא הכלב  -'אמר לו אביו 

ונשכו'. זה געוואלד. למה המשל מדבר על כלב ולא על נמר, 

כי זה אותו הבן שבמצרים הכלב לא העיז  -נחש או אריה? 

א עושה כלום לחרוץ את לשונו כלפיו. העם הזה למוד שכלב ל

כשיהודי מסתובב פה. דיברנו כבר פעם למה באמת במצרים 

היה צריך את הנס הזה של הכלבים שלא חרצו לשונם ומה 

הטבע של הכלב שהוא נאמן לבעליו  -הוא בא לבטא, וענינו 

וכאשר מישהו אחר מגיע הוא נובח עליו ותוקף אותו. ובמכת 

אמיתיים החושך גם הכלבים במצרים הבינו מי הבעלים ה

שלהם. לא המצרים אלא עם ישראל, הקב"ה, ולכן הם לא 

חרצו את לשונם. אבל מתי זה קורה? מתי 'ומוראכם וחיתכם 

כשאני יודע שאני על  -? )בראשית ט', ב'(יהיה על פני כל הארץ' 

הזרועות של אבא, אבל כאשר אני שואל 'איפה אבא', ואני 

כרים שהתורה מיד הבא הכלב ונושך. זו -מושלך על הארץ 

  -מצווה אותנו בפרשת משפטים 

י ש ֵ ַאנְׁ ב  וְׁ ֵ֖ל  לו  ַלכ   א ֹתאֵכֶׁ֔ ֵרָפ֙ה ֹלֵ֣ ה טְׁ ֵ֤ ד  ָ ש   ר ב ַ י ו ָבש ָ֨ ּ֑ ו ן לִּ יֵ֣ הְׁ ש  ת ִּ ד  ֹקֵ֖

וֹ  ו ן אֹת  כֵּ֥ לִּ ש ְׁ ַ  )שמות כ"ב, ל'(. ת 

גם על זה מגיע הכרת הטוב לכלב, כי הוא בא וזוכר שהוא כלב 

 .ומי הם בעליו והוא מזכיר לי מי אני
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  והחלמת לרפואתמוקדש 

  שליט"א מרדכי בן רותמו"ר הרב 

 שי בן שרה יונה 

 מוריה בת רחל 

  ת רבקה ריקיהילה מלכה חיה ב

 ולע"נ 

 תחי' שמעון בן שרה
 

להקדשת שיעורים ניתן לפנות בהודעת וואטסאפ 

 054-7500516 –לעמנואל 

 

 

 חדשהירה ש

 -בכל יום בתפילה אנחנו אומרים 

ים או לִּ חו  גְׁ ב ְׁ ה ש ִּ יָרה ֲחָדש ָ  )נוסח התפילה(... ש ִּ

למה זו 'שירה חדשה'? הרי זו שירה ישנה מאד, בת למעלה 

משלשת אלפים ושלש מאות שנה. נכון, תמיד צריך לחדש 

אבל לא כל יום אני פותח את התורה ומבקש 'תורה חדשה'. 

פאלות. חז"ל אומרים שעם ישראל היה  זה פלאי -שירה חדשה 

ך לעולם ועד' בלשון ל  לכאורה צריך לומר שם בשירה 'ה' מ  

'ה' ימלוך לעולם ועד'. למה אמרו בלשון עתיד? הרי  -הווה, ולא 

'אין עוד -אם עברת נס כזה גדול אז אתה מודה לה' ואומר 

 מלבדו', ולא 'בעתיד לא יהיה עוד מלבדו'. 

ך' בלשון הווה, היו ל  היו אומרים 'ה' מ   חז"ל מתבטאים שאילו

ך', ל  נגאלים מיד. אבל, מובא בספרים, שאם היו אומרים 'ה' מ  

הגאולה שהייתה נוצרת הייתה גאולה כללית והם לא היו 

באמת עוברים את כל השלבים שהיו צריכים לעבור, ולכן 

כשהם אמרו 'ה' ימלוך' בלשון עתיד, הם אמרו שהם רוצים 

ת מאיתנו נעבור את התהליך הזה עד הסוף. שכל אחד ואח

שלא נהיה נלהבים וחמים רק בעיצומה של קריעת ים סוף 

כשהיינו על זרועותיו של אבא, אלא שגם כשנהיה על הכתפיים 

וגם כשנהיה ברפידים, בכל הסיטואציות העתידיות נהיה בחום 

שכל יום ויום אני יכול וצריך  -אמוני, ולכן אמרו לשון עתיד 

יך אותו ית' מחדש ובכך הם הפכו את השירה ל'שירה להמל

'ה' ימלוך לעולם ועד'.  -חדשה'. בכל רגע היא נאמרת מחדש 

אגב, בתפילה, בשירת הים, אנחנו מוספים בכל יום גם את 

 -התרגום הארמי לפסוק הזה 

א ַמי ָ ֵמי ָעלְׁ ָעלְׁ ָעַלם ו לְׁ ֵתיה  ָקֵאם לְׁ כו  ָי ַמלְׁ  .יְׁ

כשמבינים  -זה פלא  9ל 'יתקאים'.'קאם' זה בהווה. בעתיד צ"

'הווה מתמשך'. כל רגע וכל  -'ה' ימלוך' זה הופך מלשון עתיד ל

 שניה ה' ימלוך לעולם ועד. 

'וישמע יתרו. מה שמועה שמע ובא? שמע קריעת ים סוף 

הוא שמע את השלבים הללו שבין קריעת ים  -ומלחמת עמלק' 

רק למשה  סוף ומלחמת עמלק ואז הוא הבין מה עשה ה' לא

'על אודות ישראל, ואת כל  -אלא 'למשה ולישראל עמו' 

התלאה אשר מצאתם בדרך. הוא הבין את הדרך, את המסלול, 

על קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. שנזכה  -ועל זה 'ויחד יתרו' 

 כולנו לשירה חדשה במהרה בימינו בקרוב ממש.
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