
נסתרות הן דרכי ההצלה
"ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעוּ" (יד טו)

וכי אל מי יזעקו בני ישראל אם לא אל אביהם שבשמיים?

ביאר הרבי ר' בונם מפשיסחא:

בסכנות,  עבר  מכל  מוקפים  הים,  שפת  על  ישראל  כשעמדו 
שונה  אופן  על  התפלל  מהם  אחד  כשכל  ה',  אל  לזעוק  החלו 
בלב  ה'  שייתן  ביקש  האחד  להינצל;  שיוכל  סבר  שבאמצעותו 
המצרים  את  ה'  שימית  ביקש  משנהו  למצרים,  לשוב  פרעה 

במגפה, וכן כיוצא בזה (ראה רמב"ן לעיל פס' י').

אמר הקדוש ברוך הוא למשה: "ַמה ִּתְצַעק – אֵלָי?" – וכי אליי 
צריכים אתם לומר באיזה אופן להצילכם? "ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוִיָּסעוּ!" – עליכם לצעוד אל הים, וישועתכם תבוא בדרך פלאית, 

כזו שעל אודותיה איש מכם לא הרהר.
'קול מבשר'

וזדים טבעת וידידים העברת
ֶאל  ּוָפָרָׁשיו  ִרְכּבֹו  ַּפְרעֹה  סּוס  ּכֹל  ַאֲחֵריֶהם  ַוָּיבֹאּו  ִמְצַרִים  "ַוִּיְרְּדפּו 

ּתֹו ַהָּים" (יד כג)

מהם  אחד  הים.  את  שעברו  בעת  לישראל  נעשו  רבים  נסים 
מתואר בדברי 'בעלי התוספות' על התורה:

הפך  הים,  תוך  אל  ישראל  בני  אחר  המצרים  שרדפו  כיוון 
טובעני,  לטיט  רגליהם  שתחת  הקרקע  את  הוא  ברוך  הקדוש 
וכך לא הצליחו להשיגם. רק כשיצא היהודי האחרון, שב הים 

לאיתנו וכיסה את המצרים שבתוכו.

'עזרת  בתפילת  השבחים  סדר  את  התוספות  בעלי  ביארו  כך 
אבותינו': "וים סוף בקעת, וזדים טבעת, וידידים העברת, ויכסו 
מים צריהם" – תחילה בקע הקדוש ברוך את הים כדי להעביר 
את  הוא  טיבע  אחריהם  המצרים  משנכנסו  בתוכו,  ישראל  את 
רגליהם בטיט, וכשסיימו בני ישראל [המכונים 'ידידים'] לעבור, 

אזי "ויכסו מים צריהם".
'מושב זקנים'

הסבר נוסף על סדר תפילה זו כתב 'הרוקח' בפירושו לתפילה:

באותה שעה שנכנסו המצרים לים, יצא גל ענק מן הים והטביע 
את חבריהם שנותרו במצרים, ואילו המצרים שנותרו בים טבעו 
רק לאחר יציאת בני ישראל (ראה רש"י לקמן פס' כה). על כן אנו 
מקדימים תחילה: "וזדים טבעת" – על המצרים שטבעו בארץ 
אנו  שבים  העברת",  "וידידים  אומרים  שאנו  ולאחר  מצרים, 

ומודים: "ויכסו מים צריהם" – על המצרים שטבעו בתוך הים.

'מעוז  פיוט  בנוסח  גם  למצוא  נוכל  ה'רוקח'  שהזכיר  לנס  רמז 
פרעה"  "חיל  במצולה";  כאבן  ירדו  זרעו  וכל  פרעה  "חיל  צור': 

טבעו בים, "וכל זרעו" טבעו בגל שעלה על מצרים.

רמז לתחיית המתים מן התורה
"ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל" (טו א)

"'אז ישיר משה ובני ישראל'... מכאן לתחיית המתים מן התורה" 
(סנהדרין צא ב).

בשבת הראשונה לאחר עלייתו של הרה"ק רבי אהרן מבעלזא 
לארץ הקודש, אחרי שניצול מגיא ההריגה באירופה, פתח 

הוא בדברי תורה על פרשת בשלח, וכך ביאר את דברי הגמרא 
האמורים:

ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָעלּו  "ַוֲחֻמִׁשים  יח):  יג  (לעיל  הפסוק  מלשון 
ישראל  בני  שמרבית  יב)  (בא  ב'מכילתא'  חכמים  דרשו  ִמְצָרִים" 
מתו במכת חושך, ולא יצאו ממצרים אלא חמישית מהם, ויש 

אומרים אחד מחמשים, ויש אומרים אחד מחמש מאות.

ניתן אפוא להניח כי לכל אחד מיוצאי מצרים היו קרובים רבים 
שמתו. אם כן, כיצד היו מסוגלים לומר שירה בהיותם שקועים 
קרוביהם  עתידים  כי  האמינו  בוודאי  אלא  שכזה?  נורא  בצער 
לשוב ולחיות בתחיית המתים, וידיעה זו היא שניחמה את לִבם 
והשקיטה את צערם עד שהיו מסוגלים לומר שירה. והרי לנו 

רמז לתחיית המתים מן התורה. 

'מצווה ועושה' ח"ב עמ' תשמט

הכוח והשירה – לחי העולמים
"ָעִּזי ְוִזְמָרת ָי-ּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה" (טו ב)

את לשון הכתוב ביאר רבי שמשון רפאל הירש:

מול  לעמוד  והעוז  הכוח  את  הן  כי  בשירתם,  הודו  ישראל  בני 
המצרים – 'ָעִּזי', והן את תעצומות הנפש לומר שירה – 'ְוִזְמָרת', 
שאבו הם מכוח יד ה'. על כן כינו הם את שירתם: "ִזְמָרת ָי-ּה", 
לעמוד  הכוח  את  אף  שכן  'עזי',  המילה  כמשקל  'זמרתי'  ולא 
הם  יכלו  לא  המצרים,  מפלת  על  ההודיה  שירת  את  ולומר 

להשיג אלמלא עמד הקדוש ברוך הוא על ימינם לסמכם.

שיעור האכילה המחייב בברכת המזון
"ּוַבּבֶֹקר ִּתְׂשְּבעּו ָלֶחם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה' ֱאקֵיֶכם" (טז יב)

לידי  המביא  בשיעור  פת  האוכל  שרק  היא  פסוקה  הלכה 
ללמוד  נוכל  זה  לשיעור  רמז  המזון.  בברכת  מתחייב  שביעה 
מלשון הכתוב: לאחר ש"ִּתְׂשְּבעוּ ָלֶחם", אזי "ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה' 
ֱאקֵיֶכם" – באמירת ברכת המזון שתכליתה היא הכרה בטובות 

ה'.
'מרכבת המשנה' על מכילתא בשלח עמ' ס'

התפילה פועלת גם לטווח הרחוק
ְוָגַבר  ָידֹו  ָיִניַח  ְוַכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְוָגַבר  ָידֹו  מֶֹׁשה  ָיִרים  ַּכֲאֶׁשר  "ְוָהָיה 

ֲעָמֵלק" (יז יא)

"וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא 
לומר לך: כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין 
את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים" 

(משנה ר"ה כט א).

מאופני  אחת  היא  כפים'  'נשיאת  הלוא  לתמוה,  יש  לכאורה 
התפילה, כפי שנאמר (לעיל ט לג): "ַוִּיְפרֹׂש ַּכּפָיו ֶאל ה'", וכעין זה 
מצינו בעוד מקומות (ראה רש"י בפסוק הבא), ואם כן בוודאי ש'ידיו 

של משה עושות מלחמה' – בכוח התפילה?

פירש רבי דוד כהן שליט"א, ראש ישיבת חברון:

חלקו  על  הייתה  לא  לברכה  זיכרונם  חכמינו  של  תמיהתם 
הראשון של הפסוק: "כֲַּאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל", אלא 
על חלקו השני: "ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק"; אילו תפילתו של 
חדלה  מדוע  ישראל,  של  להצלחתם  שהביאה  זו  הייתה  משה 
יכול  התפילה  כוח  הרי  ידיו,  את  כשהניח  מיד  מלפעול  היא 

לפעול גם לטווח הרחוק?

מכך הסיקו חכמים כי אכן לא תפילתו היא שניצחה במלחמה, 
שייסד  וכפי  שבשמים,  לאביהם  ישראל  של  ִלבם  שעבוד  אלא 
הוא  ה'  כי  בלבבו  האדם  קובע  שכאשר  יב)  (ג  החיים'  ה'נפש 
הכוחות  כל  מעליו  מתבטלים  אזי  מלבדו,  עוד  ואין  האלוקים 

שבעולם ואינם יכולים להזיקו.
'המאור שבתורה'

משה התפלל את תפילת ה'נעילה'
"ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש" (יז יב)

נאמנה  בתפילה  השמים  פרושות  באמונה  ידיו  משה  "ויהי 
ונכונה" (רש"י).

ביאר הגרי"ז מבריסק:

לעיל (פס' י') כתב רש"י שמשה היה שרוי בתענית בשעה שנלחם 
עמלק עם ישראל, והלוא פסק הרמב"ם (תפילה א ז) שבתענית 
ציבור יש להתפלל את תפילת הנעילה סמוך לשקיעת החמה, 
וזוהי אם כן הכוונה בפסוק זה: משה רבנו התפלל את תפילת 

'נעילה' של תענית, שנמשכת "ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש".
'חידושי הגרי"ז על התורה'

פרשת בשלח

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

על הפסוק שנאמר בפרשתנו (טו כו): "ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים א ָאִׂשים ָעֶלי ִּכי ֲאִני 
ה' רְֹפֶא", אמר הרה"ק רבי אהרן ראטה בעל 'שומר אמונים':

הכתוב  לנו  רמז  בכך   ,"רְֹפֶא "ה'  נכתב:  להן  וסמוך  'אמן',  בגימטרייה  הינן  ֲאִני"  "ִּכי  התיבות 
השכינה  ואדנות)  (הוי"ה  הקודש  שמות  שני  את  בכך  ומייחדים  אמן  עונים  שישראל  בעת  כי 
הגוף. ולרפואת  הנפש  לרפואת  ורחמים  חסד  האדם  על  משפיעה  ומיד  לשם.  מזדמנת  הקדושה 
'אמרי אהרן', בשלח  

בני אמונים. אמן עונים - לישועות זוכים. 

רפואה שלמה בזכות אמן

שפע משמים בזכות אמן
ַהָּׁשָמִים  ִמן  ֶלֶחם  ָלֶכם  ַמְמִטיר  ִהְנִני  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר 

ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו" (טז ד)

"ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא" – סופי תיבות 'אמן'. מכאן רמז לדברי 
מוריד  אמן  עניית  שבזכות  ב)  רפה  (וילך  הקדוש  הזוהר 

הקדוש ברוך הוא לישראל שפע משמים.
'קרן לדוד ולזרעו' 

סוד ה'מן'
"ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא" (טז טו)

עד  עמוקים  וסודות  רמזים  בחובה  טומנת  'אמן'  עניית 
לקדוש  רומזת  ב'אמן'  א'  האות  כי  ידוע  כך  חקר;  אין 

ברוך הוא, אלופו של עולם (ראה שבת קיט ב).

בדרגה  המדבר  דור  בני  עמדו  ממצרים  יציאתם  לאחר 
רמה ונישאה כל כך, עד שהיו בבחינת "ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי 
עיניהם  מול  עמד  ה'  ששם  היינו  ח),  טז  (תהילים  ָתִמיד" 
תדיר. ניתן לומר בדרך רמז כי לפיכך אמרו בני ישראל 
ל'א-ל'  א' הרומזת  א', שכיוון שהאות  בלא תוספת  'מן' 
ל'מן'  מאליה  היא  נוספה  תמיד,  עיניהם  מול  עמדה 

והשלימה את סוד 'אמן'.
'חכימא ברמיזא' בשלח
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בסיפור המופלא שלפנינו אשר נשמע מפי י. אח ראשי במחלקת 'טיפול נמרץ ילדים' באחד 
תרצו  אם  אך  נשימה,  עוצרת  התרחשות  או  נדירה  עלילה  תמצאו  לא  בארץ,  החולים  מבתי 
בכוונה,  ולברכות  לתפילה  נאות  חינוך  של  ועצמתו  כוחו  על  נוקב  מסר  ממנו  ללמוד  תוכלו 

חינוך שיש בו כדי להאיר דרך אף לאחים רחוקים ומנוכרים. וכה היו דבריו של י.:

בארץ.  הנחשבים  החולים  מבתי  באחד  ילדים'  נמרץ  'טיפול  במחלקת  ראשי  כאח  עובד  "אני 
לצערי הרב כבר התרגלתי במסגרת עבודתי לראות מראות קשים וכואבים. בתקופה הראשונה 
לעבודתי, בכל פעם שנתקלתי במקרים מזעזעים שהגיעו למחלקה, היה הלילה הבא עובר עליי 

בשינה טרופה, אך השנים הרבות שעשיתי בסביבת ילדים חולים הכהו את רגשותיי. 

למחלקה שבה אני משרת מגיעים בכל יום מקרים רבים וקשים, וכאמור עם הזמן נכנסתי למן 
שִגרה שאמנם אין בכוחה למנוע אנחה הבוקעת ממעמקי הלב מפעם לפעם, אך היא מאלצת 
אותי להתעלם מהרגש המפעפע בלב, ולמקד את תשומת הלב במשימתי – להציל חיים ולהקל 

עד כמה שניתן מהסבל הרב העובר על הילדים הרכים המאושפזים במחלקה.

לפני כשבועיים, בעיצומו של יום עבודה רגיל, הופיעה במחלקה אב חרדי עם בנו, ילד בריא 
וחייכן, נראה כבן שש. את האב לא התקשיתי לזהות; שנתיים עברו בסך הכול מסיומה של 

אותה תקופה שהיה כבן בית במחלקתנו עקב מחלת בנו.

'מוישי'  אותו  שזהו  לעצמי  תיארתי  אך  לזהות,  קשה  יותר  מעט  לי  היה  שלצדו  הילד  את 
שכשהשתחרר מהמחלקה לפני כשנתיים היה קטן יותר ובריא פחות.

"זהו  בנו:  את  בפניי  והציג  לשלום  יד  לי  הושיט  אליי,  ניגש  האב  לי;  היה  לא  לחשוב  רב  זמן 
מוישי. בוודאי אתה מתקשה לזהותו במראהו הבריא, אך הוא לא שכח אותך לרגע".

מוישי... הזיכרון היכה במוחי, חד וצלול: איך אפשר לשכוח את מוישי...?

קשה  במצב  קצרה  לא  תקופה  במשך  אצלנו  מאושפז  שהיה  הילד  את  לשכוח  אפשר  איך 
ומכמיר לב, לאחר שהועבר מהמחלקה האונקולוגית הסמוכה, ונשלח אלינו עקב סיבוך רפואי 

קשה שנגרם לו מחמת הטיפולים הנוראים.

כשמוישי הגיע למחלקה שלנו, גם הוותיקים מבין אנשי הצוות לא יכלו שלא להזיל דמעה. 
הוא היה נראה אומלל כל כך, עטוף כולו בסבל... פניו היו מכוסות בפצעים מדממים הנקראים 
בשפה הרפואית 'מוקוזיטיס', פצעים שנגרמו לו כתוצאה מהטיפולים, אולם אלו היו רק דוגמה 

לפצעים שמילאו את חלל פיו והגיעו אל תוככי מערכת העיכול.

יכול,  היה  לא  הוא  לדבר  גם  ולשתות.  לאכול  התקשה  יותר  ועוד  לנשום,  התקשה  מוישי 
נמרצים;  ראש  ובהנהוני  ידיים  בנפנופי  להסביר  להתאמץ  עליו  היה  מה  דבר  לומר  וכשרצה 

כשרצה לשתות – הצביע על בקבוק השתייה, וכשביקש לשמוע סיפור הצביע על הספר...

מוישי,  של  למיטתו  הסמוכה  המיטה  לצד  עמדתי  לבואו.  הראשונים  הלילות  באחד  זה  היה 
עסוק במילוי שגרתי של הגיליון הרפואי של החולה. מזווית עיני צפיתי במוישי מאותת לאביו 

שרצונו לשתות, ובאביו המסור הממהר למזוג לו כמחצית הכוס, ולקרבה לפיו.

בכל פעם מחדש היה מרתק לצפות בתקשורת המיוחדת בין מוישי לאביו. הם דיברו זה עם 
זה במבטים, וניכר היה שהבינו איש את רעהו היטב. בתוך הבהלה וההיסטריה שהיו אורחות 
הסביבה  לכל  וביטחון  שלווה  שהקרין  אי  כעין  ובנו  האב  היו  במחלקה,  ומקובלות  טבעיות 

הגועשת סביב.

גם הפעם הפניתי מבט לכיוונם, אך מה שראיתי המם אותי לגמרי: אותו ילד רך, שבקושי מלאו 
לו שלוש וחצי, שפיו וכל מערכת העיכול שלו היו מחופים בפצעים קשים כל כך, אותו ילד 

שכמעט לא הוציא הגה מפיו מהרגע שבו נכנס למחלקה, החל פתאום לדבר...

למילים  הקשבתי  נדהם  להרימו.  התכופפתי  לא  אך  לרצפה,  מידי  נשמט  אחזתי  שבו  העט 
שיצאו מפיו בקול חלוש, אך ברור וצלול: "ברוך אתה... שהכל נהיה בדברו!"

מלאות  כשעיניו  "אמן!"  אחריו:  ענה  ואביו  הברכה,  מילות  את  הילד  לאט  במילה,  מילה  כך, 
גאווה ונחת. רק לאחר מכן לגם הילד מהכוס, לגימה קטנה מאוד. ליותר מכך, הוא לא היה 

מסוגל.

לצערי לא גדלתי בבית שומר תורה ומצוות, אך באותם רגעים חשתי היטב בקדושת המעמד. 
הילד הזה הדהים אותי לגמרי! ילד קטן כל כך, במצב קשה כל כך, בלי שמישהו הזכיר לו... 

מברך!

איך אפשר לשכוח ילד שכזה? איך אפשר לשכוח חינוך מופתי שכזה?!

למחלקה  מועדות  היו  פניהם  שגרתית.  לביקורת  אביו  עם  שב  הוא  כאמור,  כשבועיים,  לפני 
האונקולוגית, אך משום מה הם החליטו להיכנס למחלקה 'שלנו' כדי לומר שלום...

כה שמחתי לראותו שוב, בריא ושלם, ולא יכולתי שלא לגשת אליו לחבקו בחום.

הילד הזה הקסים אותי וגרם לי להעריץ את הציבור שאליו הוא משתייך. במו עיניי ראיתי את 
חינוכם הנפלא בהתגלמותו...

כשהילד  עכשיו,  רק  מעשי  ביטוי  לידי  באה  שנתיים,  לפני  אז,  שהחלה  הפנימית  התעוררותי 
הופיע שוב מול עיניי בריא וחסון, לאחר שהסכנה מעל ראשו חלפה כליל. המראה שלו טלטל 

אותי חזרה לאותם רגשות שחשתי אז.

שבזכות  והלוואי  לפי,  שאכניס  מאכל  כל  על  ובכוונה  בקול  לברך  עצמי  על  לקבל  החלטתי 
קבלתי זאת אזכה שילדיי ונכדיי ינהגו וייראו כמו הילד המיוחד הזה.

ברוך ה', בשבועיים שחלפו מאז עמדתי היטב בקבלה, ואף התחזקתי בעוד כמה תחומים...

החלטתי לפרסם את הסיפור, בתקווה שרבים ילמדו ויתחזקו מכך.

רפואה שלֵמה לכל בית ישראל, ושלא תדעו לעולם צער".
(מפי בעל המעשה)

בהקדמה  בסידורו,  הקדוש  השל"ה  מדברי  כאן  שנצטט  הראוי  מן  השירה  בביאורי  נפתח  טרם 
לביאור 'אז ישיר':

"באתי להקדים ולהודיע כי לבאר דברי השירה הזאת מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו; אילו 
היו כל השמים יריעות קלף, וכל הימים דיו, וכל הקנים קולמוסים, אין די בהם לבאר חלק אחד 
מאלף אלפי אלפים ריבואות משירה הזאת, ומה גם איש כמוני... על כן לא באתי אלא לגלות 
איזה רמזים מפי סופרים ומפי ספרים ומעניות דעתי. אך צריך לידע גודל מעלות האומר השירה 

זאת בהתעוררות הלב, שיזכה לאומרה לעתיד לבוא".

ויושע – ויָושע
במדרש (תנחומא במדבר יח) הובא: "אמר רבי מאיר: 'ַוּיֹוַׁשע ה' ַּבּיֹום ַההּוא' – 'וִיָוַשע' כתיב, כביכול 
 "כשישראל נגאלים – הוא נגאל", וכן הסמיכו במדרש (במדב"ר ב ב) על הפסוק: "ְנַרְּנָנה ִּביׁשּוָעֶת
ה',  ישועת  על  שירה  אמרו  ישראל  שבני  ללמדנו  ה'",  "ַוּיֹוַׁשע  הפסוק:  לשון  את  ו)  כ  (תהלים 

שכביכול נגאל עמהם ממצרים, כפי שאמרו במכילתא (בא יד): "בכל מקום שגלו ישראל כביכול 
גלתה שכינה עמהם; גלו למצרים שכינה עמהם..."

בנוסח ההושענות אנו מזכירים את הדבר בלשון מפורשת ומבקשים: "ְּכהֹוַׁשְעָּת ַּכָּנה ְמׁשֹוֶרֶרת 
'ְוהּוֵצאִתי  ָנקּוב  ֶאְתֶכם',  'ְוהֹוֵצאִתי  ַמֲאַמר  ְּכהֹוַׁשְעָּת  ָנא:  הֹוַׁשע  ֵּכן  ַוִּיָּוַׁשע,  ְמֻצֶּיֶנת  ְלגֹוָחּה  ַוּיֹוַׁשע, 

ִאְּתֶכם', ֵּכן הֹוַׁשע ָנא".

בין אמונה לאמונה
זצ"ל  סלמון  משה  ישראל  רבי  מחרקוב,  הגאון  עמד  'ויושע'  פסוקי  מלשון  העולה  תמיהה  על 
('נתיבות הקודש' פר' בשלח): מפני מה בתחילה נאמר: "ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגֹדָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' 

ְּבִמְצַרִים", ולבסוף שינה הכתוב לשונו ונקט: "ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה'"?

באמונה  להתחזקות  זקוקים  היו  שלא  בישראל  שהיו  והגדולים  החשובים  הם  'ישראל'  וביאר: 
אחר שראו עין בעין ביד ה' הגדולה שהכתה במצרים והוציאה אותם מארצם, אך 'העם' – הלוא 
(זוהר  נאמר  שעליה  סוף  ים  בקריעת  בעיניהם,  ה''  את  'לראות  היו  שזקוקים  העם  פשוטי  הם 
בשלח סד ב): "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא", ורק אחר כך הגיעה אמונתם 

לשלמות.

מעשה באישה שזקוקה הייתה לישועה ורחמים. כאשר באה לפני ה'שר שלום' מבעלזא, שאל 
לבי,  בכל  אני  מאמינה  "רבי,  האישה:  השיבה  שיושיעך?",  בה'  מאמינה  אינך  "וכי  הרבי:  אותה 
אך בשירת הים קודם נאמר: 'ויושע ה'' ורק לאחר מכן: 'ויאמינו בה'...'". "צודקים הם דבריה", 
לתרופה'  ('עלים  ורחמים  ישועה  בדבר  שנושעה  עד  רב  זמן  חלף  לא  ואכן  בתגובה,  הרבי  הפטיר 

בשלח תשס"א).

ויראו העם את ה' ויאמינו בה' 
באמירת פסוק זה מן הראוי שנתבונן בדבריו הנשגבים של רבנו בחיי על לשון הכתוב (שמות יד 
לא): "ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה' ַוַּיֲאִמינּו ַּבה'", בדבריו הוא מאריך לבאר את מדרגת האמונה שזכו בני 

ישראל להגיע אליה בקריעת ים סוף, ובין הדברים כתב:

"היראה והאמונה עקר לכל התורה... וכל המאמין יש לו זכיות הרבה הוא שנאמר באברהם שהיה 
שנאמר:  עדן  לגן  זוכה  הוא  והנה  ְצָדָקה',  ּלֹו  ַוַּיְחְׁשֶבָה  ַּבה'  'ְוֶהֱאִמן  ו)  טו  (בראשית  האמונה:  שרש 
(ישעיה כו ב) 'ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים', וזוכה לחיי העולם הבא שנאמר: (חבקוק 

בתפלה  רז"ל  לנו  תקנו  כולה  התורה  כל  יסוד  שהאמונה  ומפני  ִיְחֶיה'...  ֶּבֱאמּוָנתֹו  'ְוַצִּדיק  ד)  ב 

ובברכות לענות אמן, שהוא נגזר מלשון אמונה".

'אז ישיר' בלשון עתיד
רש"י הביא מדברי המכילתא שהטעם שלא נאמר 'אז שר משה', אלא 'אז ישיר' – בלשון עתיד, 
הוא כדי ללמדנו מקור מן התורה לכך שעתידים המתים לחיות לעתיד לבוא  ואז ישבו וישוררו 

על הנסים.

רבים תמהו על כך: וכי לא הספיקו לבני ישראל הנִסים שאירעו להם באותה שעה שעברו את 
הים, עד שהוצרכו לכוון בשירתם גם על העתיד לבוא?

בדרך פשט יש שביארו שבזמן קריעת ים סוף עדיין לא היה ביד בני ישראל לרומם את השירה 
למדרגתה הגבוהה ביותר, כיוון שסברו כי מפלת המצרים הייתה רק לפי שעה, לצורך ישועתם, 
אך אחר ששמעו כי עתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע לעתיד לבוא מן המצרים ולהכרית את הרע 
מן העולם לצמיתות, אזי יכלו הם לשורר כדבעי, תוך שהם מכוונים אף על העתיד לבוא ('מודע 

לבינה' פסח עמ' צ).

ואכן הובטחנו בדברי הזוהר הקדוש (בשלח נד ב) כי מי שמקפיד לומר את שירת הים בעולם הזה 
ולכוון בה בכל יום, יזכה לאומרה לעתיד לבוא, ביום שיבוא מלך המשיח ויגאלנו במהרה בימינו.

כוח הייחוס תלוי במדרגת המתייחס
בגמרא (מנחות נג א) מבואר שייחוס אבות הוא מעלה רק כשהאדם עצמו נמצא במעלה גבוהה, 
אך כשהאדם עצמו נמצא במדרגה רוחנית נמוכה, יכול הייחוס אף להזיק לו, שהרי בשל גודל 
את  מטעלז  זצ"ל  בלוך  מאיר  אליהו  רבי  הגאון  דימה  וכבר  יותר.  להתעלות  צריך  היה  ייחוסו 
הייחוס ל'אפס'; רק כשיש ספרה בתחילת המספר, אזי ככל שמתרבים ה'אפסים' כך גדל ערכו, 

אך לאפסים לבדם אין כל ערך כמספר, אלא להפך...

ל'אלוקי  א-לי',  'זה  ישראל  שהקדימו  הסיבה  מוולוז'ין:  הגר"ח  קושיית  את  ליישב  נוכל  זה  לפי 
משמעות  כל  הייתה  לא  ה',  בגדולת  בעצמם  מכירים  היו  שאלמלא  שידעו  משום  הייתה  אבי', 

ל'אלוקי אבי'. על כן הקדימו להצהיר על אמונתם בטרם הזכירו את זכות אבותיהם ('רנת יצחק').

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
שירת הים  (ב)

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

ברכה של ילד חולה


