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  י' שבט תשע"ד
  2014בינואר  11

              

  דבר תורה לשבת פרשת בשלח היא שבת שירה

  מאת חיים ברנדס

  
  שבת שלום

בני ישראל ממצרים ותחילת מסעם לארץ המובטחת  פרשת השבוע עוסקת בשילוחם / יציאתם של
כאשר המשלח מתחרט ויוצא למרדף צבאי להשיג את רכושו ומסתבך בהרפתקה צבאית העולה לו 

  בחילו המשריין על כל חייליו ציודו והכוח המניע אותם ( סוסים).
לשיר שיר הלל אותו אנו  עובר משה ְׂשַפת ַהָּים.-ִמְצַרִים ֵמת ַעל- ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאתברגע בו  

  מכנים שירת הים
  {ר}   ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ַליהָוה ַוֹּיאְמרּו- ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ָאז ָיִׁשיר

  {ר}  סּוס   {ס}   ָגֹאה ָּגָאה- ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי  {ס}  ֵלאֹמר
  {ר}  ִלי- ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ב  {ס}  ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָּים.

  {ר}  ֱאֵהי   {ס}  ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו  {ס}  ִליׁשּוָעה
  {ר}  ְיהָוה ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיהָוה ג  {ס}  ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו.

    ְׁשמֹו.
ורש"י והרמב"ן אומרים שראה משה את הנס חש שברצונו להלל ופתח בשירה ובני ישראל ענו 

  אחריו.
  נאמרישנם בשירת הים פסוקים מעניינים ש

  {ר}  ִחיל  {ס}  ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון 
  {ר}   ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי טו   {ס}   ָאַחז ֹיְׁשֵבי ְּפָלֶׁשת.

  {ר}  ָנֹמגּו  {ס}  ֵאיֵלי מֹוָאב ֹיאֲחֵזמֹו ָרַעד  {ס}  ֱאדֹום 
  {ר}  ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה טז   {ס}   ֹּכל ֹיְׁשֵבי ְכָנַען.

  ָוַפַחד
איזה כתב צבאי היה עם הכוחות והספיק להעביר את הודעה לעולם ובאיזה אמצעי ואשאל 

  תקשורת השתמש?
כאן ברצוני לעלות את השאלה על מה שרו משה ובני ישראל ועל מה יצאו בנות ישראל בתופים 

ובמחולות. שהרי ידוע שבזמן אובדנם של המצרים מלאכי שרת נתנו שירה בפני האלוהים וידוע 
  מה אתם נותנים שירה ומעשי ידי טובעים בים". המדרש "על

אשאל בצורה מופגנת מה היו פעולותיו של האלוהים מתחילת ספר שמות עד חצית ים סוף ואשיב 
ַנֲאָקָתם ַוִּיְזֹּכר - ַוִּיְׁשַמע ֱאִהים ֶאתשפעולותיו היו לשמוע לזכור לראות ולדעת שנאמר  

ְּבֵני -ַוַּיְרא ֱאִהים ֶאת כה  ַיֲעֹקב.-ִיְצָחק ְוֶאת-ַאְבָרָהם ֶאת- ְּבִריתֹו ֶאת-ֱאִהים ֶאת
ושליחתו של  ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים חירידה למצרים שמות ג'   ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאִהים.

ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר - ַוְיַדֵּבר ֱאִהים ֶאלמנים ואותות וכמו שנראה הרבה דיבורים משה מתן סי
  ֵאָליו ֲאִני ְיהָוה

בכל מכות מצרים אלוהים ומורה את משה מה עליו לעשות. ועצם ביצוע הפעולה אותה מצווים  
  משה ואהרון לעשות משמשת זרז המפעיל את גל הביצוע של המכה האמורה.

  ורגת מההסדר המקובל ובה נאמררק מכת בכורות ח
-ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבֹכר ַּפְרֹעה ַהֹּיֵׁשב ַעל- ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַויהָוה ִהָּכה ָכל

   ִּכְסאֹו ַעד ְּבכֹור ַהְּׁשִבי ֲאֶׁשר ְּבֵבית ַהּבֹור ְוֹכל ְּבכֹור ְּבֵהָמה.
  ולא נציג שליח או שרף. זו היא המכה היחידה שהמוציא לפועל הוא אלוהים

  במכה זאת ברצוני להתעכב, בפקודה המבצע לקראת יציאת מצרים ששם נאמר
- ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד- ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל- ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ

  הָוה.ֱאֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני יְ -ְּבֵהָמה ּוְבָכל
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והשאלה העומדת לפנינו כאן היא במילים "ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני ה'" על כך אומר 
  רש"י

o      של עץ נרקבת ושל מתכת נמסת ונתכת לארץ  -  ובכל אלהי מצרים  
o 'אני בעצמי ולא ע"י שליח  -  אעשה שפטים אני ה  

  ורמב"ן אומר
של עץ היתה נרקבת ושל מתכת היתה  - ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים                 

נתכת. ולא פירש הכתוב בשפטים האלה, בעבור כי מוסר הבלים עץ הוא. וכן בשעת 
מעשה כתוב (להלן פסוק כט) וה' הכה כל בכור אדם וכל בכור בהמה, ולא הזכיר 

  השפטים באלהיהם, כי למיתת הבכורות חרדו,
שאינו אלוהים אחד ויחיד ויודע שקיימים ואני אעלה מחשבה אחרת האם אלוהים מכיר בזאת 

אלוהים אחרים?. האם במקביל למהומה המתרחשת על פני האדמה בטריטוריה המצרית מתרחש 
  קרב איתנים בשמים?.

  נושא היותו של אלוהים לא לבד אינו זר לנו כי הרי מופיע בעשרת הדיברות
ִיְהֶיה ְל - א   ַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדיםָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֶהי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמצְ 

ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל -ַתֲעֶׂשה ְל ֶפֶסל ְוָכל- א ג  ָּפָני.-ֱאִהים ֲאֵחִרים ַעל
ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְוא -א ד  ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ.

- ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל- ָּבִנים ַעל-ֹן ָאֹבת ַעל ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֶהי ֵאל ַקָּנא ֹּפֵקד ֲעוִּכי    ָתָעְבֵדם
   ָֹתי. ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצו ה  ִרֵּבִעים ְלׂשְֹנָאי.

  לא נאמר כאן שאלוהים הוא היחיד ומודגש נושא אלוהים אחרים אשר קיימים.
בראשית בבריאת העולם אנו נתקלים בפסוקים היכולים להעלות את השאלה האם  אבל עוד בספר

  האלוהים הוא אחד או יש עוד כמה בפנתיאון אשר בשמים
  ַוֹּיאֶמר ֱאִהים ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו כובפרק א' 

ת ֵהָּנה ַוִּיְקחּו ָלֶהם ָנִׁשים ְּבנֹות ָהָאָדם ִּכי ֹטבֹ - ָהֱאִהים ֶאת-ַוִּיְראּו ְבֵני בבפרק ו'  
  ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו.

  בפרק יד' כאשר אברהם חוזר בנצחו את ארבעת המלכים ופוגש את מלך שלם
ַוְיָבְרֵכהּו  יט  ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון.-ּוַמְלִּכי יח 

ִמֵּגן - ּוָברּו ֵאל ֶעְליֹון ֲאֶׁשר כ  ָּברּו ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.  ַוֹּיאַמר
  לֹו ַמֲעֵׂשר ִמֹּכל-ָצֶרי ְּבָיֶד ַוִּיֶּתן

צדק מעשר לאלוהיו אל עליון האם מדובר באותו אלוהים של בני ישראל - אברהם הנותן למלכי
  ?אם לאו

אם נמשיך ונחפש נמצא גם בתהילים וגם בספרים אחרים בתנ"ך את האפשרות שאלוהים הינו אל 
אולי האל אשר קבל/לקח על עצמו את הטיפול בעם ישראל ובכוונה לא אומר כאן בעם היהודי כי 

  הוא לקח על עצמו לטפל בצאצאיהם של אברהם יצחק ויעקב כנאמר בשמות פרק ו'
ִיְצָחק - ַאְבָרָהם ֶאל- ָוֵאָרא ֶאל ג  ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיהָוה.-ֶאל ַוְיַדֵּבר ֱאִהים ב

ְּבִריִתי ִאָּתם - ְוַגם ֲהִקֹמִתי ֶאת ד  ַיֲעֹקב ְּבֵאל ַׁשָּדי ּוְׁשִמי ְיהָוה א נֹוַדְעִּתי ָלֶהם.-ְוֶאל
- ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ה  ּה.ָּגרּו בָ - ֶאֶרץ ְּכָנַען ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם ֲאֶׁשר- ָלֵתת ָלֶהם ֶאת

ָלֵכן ֱאֹמר  ו  ְּבִריִתי.-ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים ֹאָתם ָוֶאְזֹּכר ֶאת
ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ְיהָוה ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבת ִמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם -ִלְבֵני

ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי  ז   ִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגֹדִלים.ֵמֲעֹבָדָתם ְוָגַאלְ 
ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאִהים ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאֵהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת 

ָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה - ִתי ֶאתָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשא- ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ח  ִסְבלֹות ִמְצָרִים.
  ט   ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ְוָנַתִּתי ֹאָתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה ֲאִני ְיהָוה.

  ונזכור שלמרות השאלה ששאלתי והשארתי פתוחה למחשבה אומרים אנו כל יום
 שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד.


