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אחר יציאת מצרים וקריעת ים סוף ל
כאמור:  בשירה,  רבנו  משה  פתח 
ישראל..."  ובני  משה  ישיר  "אז 
נקראת  ולכן  השירה,  היא  נצחית  וכה 
על  השירה  חובת  שירה".  "שבת  זו  שבת 
חסדי ה' עמנו איננה אפיזודה חד־פעמית 
שהתרחשה בסיני, אלא היא נטועה לדורות 

בתולדות עמנו. 
אמרה  בולטת  חז"ל  בספרות  זאת,  עם 
השרת  מלאכי  את  מגנה  שהקב"ה  קשה 
שרצו להצטרף לשירת משה. בעוד פרעה 
ישראל  ועם  ומשה  בים  טובעים  וחילו 
ביקשו  השרת  מלאכי  גם  שירה,  אומרים 
הקב"ה  פונה  אז  או  לשירתם.  להצטרף 
טובעים  ידיי  "מעשה  למלאכיו:  ואומר 
על  ומקשים  שירה?".  אומרים  ואתם  בים 
ישראל  בני  גם  הלא  השתיקם?  למה  זה: 
אמרו שירה שהונצחה לנצח בתורה? אלא 
ראוי  אכן  מאבדון,  שניצלו  ישראל,  שבני 
היה שישירו. לא כן המלאכים, שלא ניצלו 
באובדנה  שמחו  רק  אלא  כלשהי,  מסכנה 
בוודאי  עלינו  פנים,  כל  על  מצרים.  של 

הייתה מוטלת חובת השירה.
ביטוי  רק  אינה  עמנו  בדברי  השירה 
בהשקפת  עמוק  יסוד  אלא  יפה,  ספרותי 
חזקיהו  על  כי  מספרים  חז"ל  עולמנו. 
גבה  כי  השיב  כגמול  "ולא  נאמר:  המלך 
לבו" (דברי הימים), ודרשו: "אפשר חזקיהו 
צדיק גמור ואתה אומר כי גבה לבו? אלא 
הטענה  ועל  שירה".  מלומר  לבו  גבה  כי 
חזקיהו  "אמר   - השיב  שירה,  אמר  שלא 
השירה'".  על  מכפרת  לומד  שאני  'תורה 
נאמר:  צד)  סנהדרין,  (מסכת  בתלמוד 
משיח,  חזקיהו  לעשות  הקב"ה  "ביקש 
אמרה מידת הדין: דוד המלך שאמר כמה 
שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח, 
ולא  הללו  הנסים  כל  לו  שעשית  חזקיהו 

אמר לפניך שירה תעשה משיח?".
עיקר  את  התורה  בלימוד  ראה  חזקיהו 
היהדות ולא הסכים לבטל מלימודה אפילו 
זמן קצר כדי לומר שירה. הוא ראה בשירה 
ורק  התורה,  לימוד  לעומת  טפל  דבר 
טיפח שירתו  לא  ולכן  יופי,  נוי,  דבר של 
קיפד  ובכך   - המלך  דוד  שעשה  כדרך 
הגאולה  את  בדורו  להביא  האפשרות  את 

הסופית.
את  חז"ל  ששיבחו  השבח  למרות  וזאת 
לימוד  הופץ  כי תחת שלטונו  על  חזקיהו 
התורה בכל רחבי ארץ ישראל, וכמאמרם 
על  חרב  נעץ  עשה?  "מה  צד):  (סנהדרין, 
שאינו  מי  'כל  ואמר:  המדרש  בית  פתח 
בדקו  זו'.  בחרב  יידקר  בתורה  עוסק 
הארץ  עם  מצאו  ולא  שבע  באר  ועד  מדן 
שסוד  סבר  הוא  אנטיפרס".  ועד  מגבת 
לימוד התורה,  הוא  היהדות  נצחיותה של 
ולמרות זאת לא נעשה משיח, מאחר שלא 
היהדות  שירת  כי  לדורו  להנחיל  השכיל 
- זרועותיה אף הן חובקות עולם ויורדות 
היהודי  והרגש  העולם,  בריאת  לשורש 
היהודי  מהשכל  נופל  אינו  שירה  המייצר 

המייצר תורה.
נברא  לא  אמר:  רב  שיטות.  שתי  ואלו 
שירות  לומר  שעתיד  לדוד,  אלא  העולם 
נברא  העולם  אמר:  ושמואל  ותשבחות, 
התורה.  את  לקבל  שעתיד  משה,  בזכות 
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הנתונים באדיבות בועז דיין, 
מנהל אתר מזג אוויר בישראל

www.israelweather.co.il
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פרשת השבוע
הרב ישראל מאיר זינגרביץ'

במסגרת יום השואה הבינלאומי שחל 1
הכדורגל  במועדון  ציינו  השבוע, 
לקמפיין  שנים  שלוש  צ'לסי  האנגלי 
שמנהל  והנרחב  המתמשך  הבינלאומי 
 Say No  - אנטישמיות  נגד  המועדון 
מתנהל  הקמפיין   .to Antisemitism
ביוזמתו של בעלי הקבוצה - המיליארדר 
היהודי רומן אברמוביץ'. ברביעי האחרון 
הקבוצה  של  הביתי  משחקה  נפתח 
הוחשך  שבמסגרתה  מיוחדת,  במחווה 
בו  ונערכו  הסטמפורד־ברידג'  אצטדיון 
ומופע אורקולי מיוחד להנצחת  תערוכה 
וספורטאיות  ספורטאים   20 של  זכרם 
התערוכה  הנאצים.  ידי  על  שנרצחו 
 49" בשם  ייחודי  מפרויקט  חלק  היא 
להבות", המתנהל ביוזמתו ובמימונו של 
אומן הרחוב  עם  בשיתוף  אברמוביץ', 

הבריטי־ישראלי סולומון סוזה.
שתי  לי  היו  לצ'לסי,  "כשהגעתי 
ברמה  קבוצת־על  ליצור  שאיפות: 
ישחק  שהמועדון  ולהבטיח  עולמית, 
שלנו,  הקהילות  בכל  חיובי  תפקיד 
להשראה  ככלי  בכדורגל  שימוש  תוך 
במסר  אברמוביץ'  כתב  ולמעורבות", 
במקום.  שהונח  ההנצחה  בספר  אישי 
מקדמים  אנו  צ'לסי,  קרן  "באמצעות 
תוכניות לקידום שוויון ולמאבק בגזענות 
עבודה  עוד  נותרה  ועדיין,  העולם.  בכל 
שנים  שלוש  לפני  בעולם.  לפנינו  רבה 
יצאנו עם הקמפיין נגד אנטישמיות, ואני 
גאה באוהדים על התמיכה הרבה שלהם 
וההשפעה  ההתקדמות  ועל  בקמפיין, 
לדרך.  שיצאנו  מאז  שהשגנו  החיובית 
הזוועה  מעשי  את  לשכוח  לנו  אסור 
כל  לעשות  ועלינו  בשואה,  שהתרחשו 
להתרחש  מהם  למנוע  כדי  שביכולתנו 

בשנית".

הבינלאומי 2 הכנס  נפתח  השבוע 
המכון   -  INSSה־ של  ה־14  השנתי 
הכותרת:  תחת  לאומי,  ביטחון  למחקרי 
הכנס  עולמי.  באי־סדר  לאומי  ביטחון 
נוכח  מקוונת  במתכונת  השנה  התקיים 
ראש  בו:  הדוברים  ובין  הקורונה,  משבר 
ידלין,  עמוס  (במיל')  האלוף  המכון 
של  החוץ  שר  כוכבי,  אביב  הרמטכ"ל 
גרגאש  אנוואר  ד"ר  האמירויות  איחוד 
ושר החוץ של בחריין ד"ר עבד א־לטיף 

בן ראשד א־זיאני.
במעמד פתיחת הכנס נאם המיליארדר 
הישראלי־אוסטרלי פרנק לואי, המשמש 

כיו"ר הוועד המנהל של המכון.

3 ,Abrahamic Business Circle
בין  פעולה  שיתוף  שמטפח  ארגון 
עמים באמצעות סובלנות ויחסים עסקיים, 
קיים אתמול את המפגש הראשון לחבריו 

בנושאי פיננסים, נדל"ן והון סיכון.
בין  השתתפו  בדובאי  שהתקיים  בכנס 
ג'ומה  בן  מקטום  ג'ומה  השייח'  היתר 
אל־מקטום; ד"ר רפאל נגל, מייסד ויו"ר 
מועצת  חבר  לוק,  טילמן  ד"ר  הארגון; 
בנק  דויטשה  הבינלאומית של  המנהלים 
 Venture Capital ומנכ"ל  ומייסד 
בחברת  סמנכ"ל  קוינלן,  וראיין   ;Fund

.DP World

של 4 אירוע  נערך  האחרון  בשלישי 
דור  מועדון   -  WeizmannVibe
למדע,  ויצמן  מכון  ידידי  של  ההמשך 
שאלתיאל  עמיר  היו"ר  בראשות 
גורן־ יעל  הידידים  אגודת  ומנכ"לית 
נפגשו  המקוון  האירוע  במסגרת  וגמן. 
המכון,  ותורמי  מידידי  כ־70  בזום 
לגנטיקה  המחלקה  ראש  של  להרצאה 
פלפל,  צחי  פרופ'   - במכון  מולקולרית 
בתוצאות  המשתתפים  את  שריתק 
לסקס  הקשורים  שונים  מחקרים 
פלפל  פרופ׳  של  למחקריו  ולגנטיקה. 
של  היומיום  לחיי  ישירה  נגיעה  יש 
כולנו - ובכלל זה הוא חוקר את תהליך 
ההזדקנות, מחלות כמו אלצהיימר, סרטן 

ועוד. 
"טעימת  סדנת  נערכה  הערב  בהמשך 
בירות מרחוק" של מבשלת "אלכסנדר", 
בוטיק  מבירות  בטעימות  משולבת 

בסגנונות שונים. 
בין משתתפי הערב היו גם נשיא מכון 
ויצמן למדע פרופ' אלון חן ורעייתו טלי. 

יו"ר מפלגת הישראלים רון חולדאי 5
הפייסבוק  בעמוד  לעוקביו  הבהיר 
וכי  עירוני,  עמוד  זהו  כי  שלו  העירוני 
אישי  בעמוד  גם  אחריו  לעקוב  יוכלו 

חדש שפתח. 

בת שבע בובליל חגגה השבוע את 6
יום הולדתה עם בעלה איש העסקים 
הודתה  בובליל  והילדים.  בובליל  משה 
מברכיה,  לכל  הפייסבוק  באמצעות 
ההפתעות  כל  של  תמונות  והעלתה 

המשמחות ששלחו לה חבריה.

חגגו 7 זמיר  ואסף  ורטהיימר  מאיה 
לבתם  שנה  הולדת  יום  השבוע 
כחובבת  שידועה  ורטהיימר,  אסיה. 
מושבעת של גלידת "אניטה", הופתעה 

הגלידות  ברשת  מהחברים  כשקיבלה 
מעץ  גדול  גלידה  דוכן  המצליחה 

כמתנה לילדה.

פרגנה 8 לוי  יונית  החדשות  מגישת 
בטוויטר  רוזנבלום  עידו  לבעלה 
משוחדת,  אני  "אולי  ציוץ:  והעלתה 
אבל החיבור בין עידו לחברת ההפקות 
מבטיח".  לי  נשמע  סמית'  וויל  של 
השחקן  של  ההפקות  חברת  כזכור, 
ההוליוודי הכריזה על שת"פ ראשון עם 

גוף התוכן הישראלי טדי הפקות, ושני 
רוזנבלום  שיצרו  ישראליים  פורמטים 

ועודד תבור כבר אושרו להפקה.

הוועד המנהל של עמותת 9 בישיבת 
רימון  למוזיקה  הגבוה  הספר  בית 
עדר  יהודה  אחד  פה  השבוע  נבחר 

לתקופת כהונה נוספת כנשיא. 
העסקים  איש  הוא  המנהל  הוועד  יו"ר 
בו  וחברים  אנג'ל,  אודי  והפילנתרופ 

מייסדי רימון ואנשי עסקים.
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3. ד"ר רפאל נגל, ג'ומה מקטום
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