
  לק'י

  

  פרשת בשלח התשע"ד

בפרשה מובא עניין המשך יציאת מצרים קריעת ים סוף תלונות בני 
  ישראל הבאר ופרשת המן והשלו.

עניין שירת משה  ובני ישראל, התורה מדייקת כי שירה זו באה מיד 
ויאמינו בה' ובמשה עבדו, אז ישיר לאחר האמונה. ובפרוש בפסוק 

 .אינה שירה סתם ,שירה הבאה מתוך אמונה משה ובני ישראל....
 .היא נבואה ושבח שאין כדוגמתו ,המתארת הווה ועתיד ,השירה הזאת

 ,שרים אז באים המניעות וחוסר השפעס וחלילה כשצריך לשיר ולא וח
 ,'וגו קץ אין ולשלום המשרה רבהםלצד. " דף כדאיתא בבסנהדרין

 שבאמצע ם"מ כל מה מפני: בציפורי קפרא בר דרש, תנחום רבי אמר
, משיח חזקיהו לעשות ,הוא ברוך הקדוש ביקש? סתום וזה, פתוח תיבה

 של רבונו: הוא ברוך הקדוש לפני הדין מדת אמרה. ומגוג גוג וסנחריב
 - לפניך ותשבחות שירות כמה שאמר ,ישראל מלך דוד ומה! עולם

 שירה אמר ולא הללו הנסים כל לו שעשית חזקיה, !משיח עשיתו לא
 בתיבתהמים י "ש"רש פירש.... ונסתתם לכך? משיח תעשהו - לפניך

כי רק בסוף התיבה מופיע מים סתומה ואילו  ,סתום המשרה למרבה
והסיבה למה כתובה המים כמים  כאן באמצע תיבה המים סתומה.

 ,נעשה ולא במחשבה שעלו הדברים נסתמו, לומרסופית סתומה, 
 דהיינו שהיה רצון לכאורה מאת ה' לעשות, ולא ירד עד למעשה.

 לסתום הוא ברוך הקדוש ביקשהמים סתומה מפני שש: פירוש אחר
כתב רש"י ו יעשה את חזקיה משיח, על ידי שישראל של צרותיהן

   .שירה" אמר ולא חזקיה של פיו שנסתם לפי: פירש ורבו ומורש

הינה פתיחת השפע והורדת פתיחת הפה באמירת שירה באשר היא, 
שקבלת התורה וכל מה שקבלו  ,ומכאן כלל חשוב ,המחשבה למעשה

 ,כדאיתא בזהר הקדוש פ' יתרו ,היה תלוי באמירת השבח ,אבותינו
 .הוא זה שפתח את השפע של קבלת התורה ,שאמירת השבח של יתרו



כיון דההוא מלך וכהן אודו . "שמות פרשת יתרו דף סז זוהרבכדאיתא, 
 שההוא מלך/פרעה וכהן/יתרו הודו לקב"הכיוון  ודשא בריך הואלק

כדין אסתלק קודשא בריך הוא ביקריה  ונשברו לפניוואתברו קמיה 
כך התעלה הקב"ה בכבודו על כל עליון ותחתון על כלא עילא ותתא 

ועד דאסתלק קודשא בריך הוא ביקריה כד אודן אלין קמיה לא 
הקב"ה בכבודו עד שהודו אלה לפניו, ועד שעלה  אתייהיבת אורייתא

היה תלוי בהתעוררות ובשבח  ,מתן תורה, ש" הרי לךלא נתנה תורה
ובסך הכל  ,בעולם להקב"הבודה זרה שעבד כל ע ,ששיבח כהן מדיין

  ברוך ה'.  ,מה אמר

נעשה בגלל שלא אמרו שירה בזמנו של  ,והעיכוב של ביאת משיח
הרי זו שירה  ,ט שאומר ברוך ה'יהודי פשו ,ומסר גדול בעניין ,חזקיה

לומר  , עם כל ההסתר והחושךבדורנו זה ל אחת כמה וכמהע .נפלאה
 פותח שערי תורה שערי שפע בגשמיות וברוחניות אכי"ר. ,ברוך ה'

: עזריה בן אלעזר דרבי משמיה שיזבי רב אמרקיח. " דף איתא בפסחים
 בשר לכל לחם נתן דכתיב, סוף ים כקריעת אדם של מזונותיו קשין

  ".לגזרים סוף ים לג(ו)זר ליה וסמיך

 אומר המודעי אלעזר' רב " פרשה בשלח ישמעאל דרבי ובמכילתא
 ,שבת לערב שבת מערב כעין ,למחר מהיום אדם ילקט שלא כדי
 אלעזר' ר היה מכאן .פרנסתו ברא יום שברא מי ביומו יום דבר אמרשנ

 ,למחר אוכל מה ואומר ,היום יאכל מה לו שיש מי כל ,אומר המודעי
   ,לא אם בתורתי הילך אנסנו למען שנאמר .אמנה מחוסר זה הרי

 ועוסק בערבית ושתים בשחרית הלכות שתי אדם שנה ,אומר יהושע' ר
   ,כולה התורה כל קיים כאלו עליו מעלין ,היום כל במלאכתו

 אלא ,לדרוש תורה נתנה לא ,אומר יוחאי בן שמעון' ר היה מכאן
 אוכל מהיכן יודע היה ולא ,ודורש יושב היה ,כיצד הא .המן לאוכלי
 אלא לדרוש תורה נתנה לא הא ,ומתכסה לובש היה ומהיכן ושותה

  ."תרומה אוכלי להם ושניים המן לאוכלי



ין , והוא כי ענישעניין הפרנסה וקריעת ים סוף אחד הם ,מובא במדרש
ולשאת ולתת באמונה הוא אחד  ,א בעבודת ה'יהקדושה הפרנסה דרך 

 בשעה: רבא אמרלא. " דף כדאיתא בשבת ,הדברים שנשאלים עליהם
והדבר  " ...באמונה ונתת נשאת: לו אומרים לדין אדם שמכניסין

ששם הפיתויים רבים לקחת  ,כי היות היהודי עוסק במשא ומתן ,פשוט
ומקיים משא ומתן  ,וכל אדם נגוע באשר הוא ,יותר לכיסו מכפי האמת

ואינו נוגע כי  ,מתוך אמונה, משליך נפשו מנגד להביא פרנסתו לביתו
שהרי מושך  .היא קודש לה' ,הרי כל דקה ודקה מזמנו .אם במוכן לו

כי למרות  ,מעידשבו הוא  .במשאו ובמתנו ,אור של אמונה והתגלות ה'
כן ליקח איני מו ,היות ובורא עולם מתבונן בי ,שאני יכול לקחת יותר

 אדם שנה" המותר והראוי לי. והוא שהיה אומר ר' יהושועמן כי אם 
 מעלין היום כל במלאכתו ועוסק בערבית ושתים בשחרית הלכות שתי
  ".כולה התורה כל קיים כאלו עליו

קשה מקריעת ים סוף  ,כי הנסיון של משא ומתן באמונה ,וראינו לדייק
 .קריעת ים סוף קשה ממשא ומתן נסיון ,ובאופן אחר .באופן אחד
 ,בקריעת ים סוף ההשלכה היא של הכל מנגד בפעם אחת ,שמצד אחד

 ,ובזה קשה מנסיון הפרנסה. לעומת זאת !!!גופו ומהותו ,של הכל ממש
הניסיון היה  ,סוףבקריעת ים ש ,באופן אחר קשה ממנו ,נסיון הפרנסה

 .נמשך דקות ספורות והנסיון .ומאמינים ,פשוט נכנסים למים ,חד פעמי
וכל יום יצרו הולך  ,וכמעט רגע רגע ,הנסיון הוא יום יומי ,הרי שבפרנסה

. דומה לחברו בכמה עניינים וכמה אופנים ,ואין נסיון של יום אחד ,וגדל
 חייב לשנות ,ובכל זאת .מעלין עליו כאלו קיים התורה כולה ,לפיכך

ר לא יפנה לבטלה דהיינו שבזמנו הנות ,לפחות כותארבע הל וללמוד
  ח"ו.

 לא  ,יוחאי בן שמעון' היה אומר ר ,מתוך דבריו של ר' יהושוע ,ומכאן
שישנם כמה מקצועות  ,המן. שידוע לאוכלי אלא ,לדרוש תורה נתנה

ל ולהביא שֶ מַ לְ  ,ועניין הדרש הוא .בתורה ואחד המקצועות הוא הדרש
לשכלו הפשוט של כל יהודי ויהודי באשר  ,את התורה בכמה שאפשר

ואוכלי המן הם אלה אשר  ,ועניין הדרש ניתן דווקא לאוכלי המן .הוא



 וכמשלו של רשב"י "כיצד .הקשיים ולומדים תורה ליושבים למרות כ
 לובש היה ומהיכן ,ושותה אוכל מהיכן יודע היה ולא ,ודורש יושב היה

הרי זו מסירות נפש שאין כדוגמתה.  ,כל זאת יושב ולומדבומתכסה" ו
 ,ולדרוש אותה ,ניתן למשל את התורה ,ורק עם אמונה כזאת גדולה

 ,ועל מה הלוא יכול ח"ו ?כיצד ידרוש ,כי אם אין לו את האמונה הזאת
  .למשל את התורה לעניינים לא רצויים ונכונים ר"ל

סירות יהודים קדושים אשר עושים מ ,הנה אנו רואים ב"ה  ,ולענייננו
ויהודים קדושים העושים מסירות נפש כר'  ,נפש כקריעת ים סוף

 ,ויהודים קדושים אחרים העושים מסירות נפש כרשב'י. שהרי ,יהושוע
הרי זה מוסר את  ,והולך ומתגייס לצבא ,כל יהודי שמוסר את נפשו

ומסירות נפש זאת גבוהה  .עצמו למען היישוב היהודי בארץ ישראל
מסכן עצמו עבור עם  ,שבמשך שלש שנים ויותר .היא עד למאד מאד

 ,הנושא ונותן באמונה ,ואח"כ במילואים. ועוד יהודי אחר ,ישראל
אשר  ,והיהודי הקדוש .שכל רגע ורגע מושך אמונה וחסד על העולם

  ,ועובר כל יום נסיונות קשים ומרים ,עוזב הבלי עולם הזה ושוקע בתורה
ומתכסה, הרי יש לך קדוש  לובש  ומהיכן ,ושותה אוכל מהיכן יודע לא

כמותו? על כן כל אחד יראה השני בעין טובה ויסתכל על הטוב והקדוש 
  ומתוך זה נבוא לאהבת ישראל שתביא לנו את הגואל בבי"א. בשני

  שבת שלום

  יוסף בן דוד 

  


