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 ִמספרים 

 על הפרשה

 

 

 למשל ולשנינה

 

ְצַעק ַמה מֶֹּשה ֶאל השם ַויֹּאֶמר ְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ַדֵבר ֵאָלי תִּ ָסעּו יִּ  ְויִּ

 .י(")רש  בפניהם עומד הים שאין ליסע אלא להם אין

 

תוצרת איטלקית. מבת עשרים מאשדוד, חשקה נפשה בסט תכשיטים נהדר מינה, נערה כ
 .שקלים 0,544להישג ידה. מחירו לאחר הנחה עמד על  ברהסט המדובר היה מע ברם,

אם תצאי בימי החופשה הגדולה לה: ראי בתי,  אביה, בראותו את עוצם רצונה, אמר
 ש"ח. 0,444שקלים לפחות, אשלים אני עוד  0,544לעבוד ולהשתכר, ותשיגי סכום של 

אביה ובידה תלושי המשכורת אותם כך עשתה. בסוף החופשה הגדולה ניגשה מינה אל 
 שקלים. 0,0,1הרויחה בעמל כפיה, והנה סיכום הסכומים הגיע לכדי 

כאשר סירב אביה להשלים את הסכום אותו התחייב, התרעמה מינה: אחד עשר השקלים 
 האלו, הם המעכבים והמונעים ממך מלתת לי שלש אלפי שקלים?!

ביאר לה אביה: ראי שלשת אלפי השקלים שהתחייבתי לתת לך, הנה הם  מוכנים 
ומזומנים כבר. אין הדבר חסר, אלא את מעשייך את. עלייך לדעת, כי יש להתאמץ ולהשיג 

רצונך בכל המאמצים והכוחות האפשריים. ורק לאחר שמיצית את כל כוחותיך, אז את 
 אוכל גם אני להשלים את חלקי.

ב"ה למשה: הים כבר מוכן ומזומן להיבקע בפניהם. אבל, על ישראל מוטל כך אמר הק
לעשות ככל אשר יש לאל ידם. וכיון שעדיין יכולים הם לנסוע, חייבים הם להמשיך בטרם 
יבקע הים. רק לאחר שיכנסו בתוך הים עד צוארם, ולא יוכלו להמשיך, אז יגיע הזמן בו 

  גם אני את חלקי ויקרע הים. אפרע

 
 וכאשר תקום 

 מן הספר...
 

 אמונה

ַבר ְוָלְקטו   יֹומוֹ  יֹום ד ְ   ב ְ
ו   ְלַמַען נ  תֹוָרִתי ֲהֵיֵלךְ  ֲאַנס ֶּ     לֹא ִאם ב ְ

 המודעי אלעזר' ר היה מכאן
 יאכל מה לו שיש מי כל אומר

 למחר אוכל מה ואומר היום
 .אמנה מקטני זה הרי

אם דואג אדם מה יאכל למחר, 
יחיה משמע שהוא יודע שגם 

למחר. ואם בטוח שיחיהו 
הבורא, מדוע לא יבטח בו 
 שיפרנסו?!

המתהפך דומה הוא לילד קטן, 
בדבריו לכאן ולכאן. מקטני 
  אמנה.

מי שנתן חיים, הוא יתן הלא, 
 .גם מזונות

 

 שואל כעניין ומשיב כהלכה

 /http://bishvil.co.il אותם!מני  ?עשרה נסיונות ניסו אבותינו את הקב"ה במדבר. כמה מהם נמצאים בפרשתנו
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 בשלחפרשת 

 

 עניני הפרשה:

 .ישראל נלכדים בין מצרים ובין הים .א

i.   

 .מצרים טובעים ביםישראל עוברים ו -קריעת ים סוף  .ב

i.   

 .האנשים והנשים -שירת הים  .ג

i.   

 .הנסיון במרה .ד

i.   

 .תלונות ישראל .ה

i.   

 .פרשיות המן .ו

i.  

 .הנסיון ברפידים .ז

i.   

 .זכור -מלחמת עמלק  .ח

i.   

 

 

 שואל כענין ומשיב כהלכה:

 צאים בפרשתנו הם:מהנסיונות הנ

 :שתיים בים 

i.  המבלי אין קברים במצרים. -בירידתם 

ii.  אמרו "כשם שעלינו מצד זה כך המצרים עולים מצד אחר". -בעליתם 

 :שתיים במים 

i.  וילונו העם על משה לאמר מה נשתה. -במרה 

ii.  וירה העם עם משה ויאמרו לנו לנו מים ונשתה. -ברפידים 

 :שתיים במן 

i. .אל יותירו ממנו עד בוקר, והותירו 

ii. .אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, ויצאו 

 .בשליו במדבר סין 

i. .מי יתן מותנו... בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר 

  



 :מנין המצוות בפרשה

 השביעי ביום ממקומו איש יצא אל[ ט"כ, ז"ט שמות] שנאמר לתחום חוץ בשבת נצא שלא .0

2.  

 במצות בפירוש שכתוב כמו, קדמון ולא מחודש שהעולם ונדע שנזכור, זו מצוה משרשי .0
 אשר כל ואת הים את הארץ ואת השמים את' ה עשה ימים ששת כי[ א"י', כ, שם] שבת

 נלך שלא כלומר, אחד במקום שננוח לנו ראוי הדבר לזכור כן על, השביעי ביום וינח בם
 .רב טורח בו אין מילין עשר שנים ובהליכת, ועונג טיול דרך רק רחוק בדרך

 

 


