בס"ד  ,שבט תשע"ט ,ברוך ה' חונן הדעת ,לזכר סבא דנש ולעילוי נשמת דודה שרון

פרשת בשלח
כשאני קוראת את פרשת בשלח בעיניים של אמא ,אני קוראת סיפור לידה .אני קוראת את
סיפור הלידה של עם ישראל .חלק נכבד מהפרשה עוסק באיך יצאו בני ישראל ממצרים.
לכאורה זה נשמע פשוט – בני ישראל יוצאים מגבול ארץ מצרים אל המדבר לכיוון ארץ כנען,
ארץ ישראל .בפועל היציאה הזו מתוארת בהרבה מילים ,הרבה מעשים ,ועדיין לא ברור מה
בדיוק קרה שם.
האם יציאת מצרים הייתה ביום או בלילה?
האם פרעה משלח את בני ישראל או שהם יוצאים על דעת עצמם?
האם הם בורחים או יוצאים ביד רמה?
ממה בני ישראל מפחדים יותר  -מים סוף או ממצרים?
האם בני ישראל הולכים בים או ביבשה – הזדמנות קלאסית לשחק עם הילדים "ים-יבשה".
אני קוראת השנה את הפרשה בעיניים חדשות ומתעכבת על אחד מרגעי השיא של סיפור יציאת
מצרים.
בני ישראל כבר יצאו ממצרים ,הם מגיעים אל ים סוף ורואים מרחוק את פרעה וצבאו רודפים
אחריהם.
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אנחנו נמצאים בשיא המתח (שמות פרק יד ,י-יז) -
ּופ ְַרעֹהִ ,ה ְק ִריב;  -פרעה מתקרב אל מחנה בני ישראל

ַוי ְִשאּו בְ נֵי-י ְִש ָר ֵאל ֶאת-עֵ ינֵיהֶ ם וְ ִהנֵה ִמצְ ַר ִים נֹסֵ עַ ַאחֲ ֵריהֶ םַ ,ו ִי ְיראּו ְמאֹד ,וַ יִצְ עֲקּו בְ נֵיִ -י ְש ָר ֵאלֶ ,אל-
יְהוָה – .בני ישראל מפחדים מהמפגש עם פרעה ,וצועקים אל ה' .זו אידיליה .זה הדבר הנכון
לעשות ,הם פונים אל הקב"ה.

ית לָנּו,
ֹאמרּוֶ ,אל-מֹשֶ ה ,הֲ ִמבְ לִי ֵאיןְ -קבָ ִרים בְ ִמצְ ַריִם ,ל ְַק ְח ָתנּו לָמּות בַ ִמ ְדבָ ר :מַ ה-ז ֹאת עָ ִש ָ
וַי ְ
יאנּו ִמ ִמצְ ָריִם – .ומיד מתלווה לצעקה אל ה' תלונה המופנית את משה רבינו – למה הוצאת
לְהֹוצִ ָ
אותנו ממצרים ,אם הגענו לכאן כדי למות ,היינו יכולים למות כבר במצרים (האם גם אתם
שומעים את הנימה ה"פולנית" של התלונה?)
מבולבלים? גם אני.
מצד אחד – צעקה אל ה' ,שאפשר להבין אותה כהבעת אמון בה' ובקשת עזרה .מצד שני תלונה
כלפי משה ,שהולכת אחורה לעצם המעשה של היציאה ממצרים .הרי מי שיצא ממצרים יצא
ברגלו ,אף אחד לא הכריח אותו ללכת...

הֲ ל ֹא-זֶה הַ דָ בָ ר ,אֲ שֶ ר ִדבַ ְרנּו ֵאלֶיָך בְ ִמצְ ַריִם לֵאמֹר ,חֲ דַ ל ִממֶ נּו ,וְ נַעַ בְ דָ ה ֶאתִ -מצְ ָריִם :כִ י טֹוב לָנּו
ֲעבֹד ֶאתִ -מצְ ַריִםִ ,ממֻּ ֵתנּו בַ ִמ ְדבָ ר – .אפשר ליישב את הסתירה בין הצעקה אל ה' לתלונה אל
משה בכך שכשאנו עושים מעשה גדול ואמיץ עדיין יכולים להתקיים בתוכנו שני קולות .הקול
האמיץ ,המאמין ,הרוצה – הנפש האלוקית שאינה מתפשרת .זוהי הקריאה/הצעקה של עם
ישראל אל הקב"ה .ומצד שני הקול הספקני ,מרפה הידיים ,המהסס ,שמנסה להיאחז בידוע
ובמוכר – הקול שמתלונן על הקושי ורוצה לחזור למצרים.

משה עונה לעם דברי חיזוק ועידוד :

וַי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֶאל-הָ עָ םַ ,אלִ -ת ָיראּוִ --ה ְתיַצְ בּו ְּוראּו ֶאת-יְשּועַ ת יְהוָ ה ,אֲ שֶ רַ -יעֲשֶ ה ָלכֶם הַ יֹום :כִ י,
יתם ֶאתִ -מצְ ַריִם הַ יֹום--ל ֹא ת ִֹספּו ל ְִרא ָֹתם עֹוד ,עַ ד-עֹולָם.
אֲ שֶ ר ְר ִא ֶ
יְהוָהִ ,ילָ חֵ ם ָלכֶם; וְ ַא ֶתםַ ,תחֲ ִרשּון.
העידוד של משה הוא על גבול הפנטסטי .משה בעצם מבטיח לעם שהצרות שלו ייעלמו ,פשוט
– פוף! לא יהיו קיימות יותר.
אולי בגלל זה הקב"ה עונה למשה באופן שיכול להישמע כגערה:
וַי ֹאמֶ ר ְיה ָוה ֶאל-מֹשֶ ה ,מַ הִ -תצְ עַ ק ֵאלָ י; דַ בֵ ר ֶאל-בְ נֵי-י ְִש ָר ֵאל ,וְ יִסָ עּו – .משה ,אתה מדבר יותר
מידי ,אתה מבטיח הבטחות שלא קשורות למציאות .הקב"ה לא יעלים את הבעיות של בני
ישראל ,אלא ילמד אותם להתמודד .וראשית ההתמודדות היא "ויסעו" – לזוז מהמקום
המלחיץ והמפחיד .ברגע שזזים-נוסעים מקבלים פרספקטיבה אחרת ,ויוצאים גם מהשיתוק
לתזוזה.
זמן
זה
לתפילה,
זמן
לא
זה
הפחד.
של
והקיפאון
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וְ ַא ָתה הָ ֵרם ֶאת-מַ ְטָךּ ,ו ְנטֵ ה ֶאת-י ְָדָך עַ ל-הַ יָםּ--ובְ ָקעֵ הּו; וְ ָיבֹאּו בְ נֵי-י ְִש ָר ֵאל בְ תֹוְך הַ יָם ,בַ יַבָ שָ ה.
את נס בקיעת הים עושה משה בידו ולא במטהו.
הבה נעיין במדרש:

ַויֵט מֹשֶ ה ֶאת-יָדֹו ,עַ ל-הַ יָם ,וַיֹולְֶך יְ ה ָוה ֶאת-הַ יָם בְ רּוחַ ָק ִדים עַ ָזה כָל-הַ לַיְ לָה ,וַ יָשֶ ם ֶאת-הַ יָם
לֶחָ ָרבָ ה; וַ יִבָ ְקעּו ,הַ מָ יִם(.שמות יד ,כא)
"ואתה הרם את מטך" –
אמר משה לפני הקב"ה :אתה אומר לי שאקרע את הים ואעשה את הים יבשה והכתיב" :אשר
שמתי חול גבול לים" (ירמיה ה כב)! והרי נשבעת שאין אתה קורעו לעולם!
אמר ר' אלעזר הקפר :אמר לו משה :לא כך אמרת שאין הים נעשית יבשה שנאמר" :אשר
שמתי חול גבול לים" וכתיב" :ויסך בדלתים ים" (איוב לח ח) .אמר לו הקב"ה :לא קראת!
מתחילת התורה מה כתיב? "ויאמר אלהים יקוו המים" (בראשית א ט)  -אני הוא שהתניתי
עמו .כך התניתי מתחלה שאני קורעו ,שנאמר" :וישב הים לפנות בוקר לאיתנו" (שמות יד כז)
 לתנאו שהתניתי עמו מתחילה.הסבר :המדרש מתאר כיצד הקב"ה אומר למשה לקרוע את הים ולהפוך אותו ליבשה ,וכיצד
משה אומר לקב"ה שלעשות את זה מנוגד למעשה בריאת העולם .הקב"ה עונה למשה שכיוון
שהוא ברא את העולם ,הוא גם יכול לשנות את כללי הבריאה (התנאים) לפי הצורך.
המשך המדרש:

מיד שמע משה להקב"ה והלך לקרוע הים.
וכיון שהלך לקרוע את הים ,לא קבל עליו להיקרע.
אמר לו הים :מפניך אני נקרע? אני גדול ממך! שאני נבראתי בשלישי ואת נבראת בשישי.
הסבר :הים אומר למשה שאין לו זכות לצוות עליו להשתנות כיוון שהים נברא ביום השלישי
לבריאת העולם והאדם (משה הוא אדם) נברא ביום השישי .כיוון שלים יש יותר ותק ,הרי
שמשה צריך לכבד אותו ולא לצוות עליו.

כיון ששמע משה כך ,הלך ואמר להקב"ה :אין הים רוצה להיקרע.
הסבר :משה לא יכול להתמודד בעצמו עם טענת הים בעניין הותק והכבוד ועל כן הוא חוזר
לקב"ה.

מה עשה הקב"ה? נתן ימינו על ימינו של משה שנאמר" :מוליך לימין משה זרוע תפארתו ,בוקע
מים מפניהם" (ישעיה סג יב).
מיד ראה הים להקב"ה וברח ,שנאמר" :הים ראה וינוס" (תהלים קיד ג)  -מה ראה? אלא
שראה להקב"ה שנתן יד ימינו על משה ולא יכול לעכב ,אלא ברח מיד.
אמר לו משה :מפני מה אתה בורח? אמר לו הים :מפני אלהי יעקב  -מפני יראתו של הקב"ה.
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הסבר :הקב"ה שם את ימינו (את מה שבאופן סמלי אנו בני האדם נחשיב בהבנתנו המוגבלת
כ"ימין" של הקב"ה ) על יד ימין של משה ,וכאשר הים רואה שהידו של משה נסמכת-נתמכת-
מּולכת בימינו של הקב"ה הוא נבקע לשניים מיד מפני יראתו את הקב"ה.
המדרש מתייחס לתיאור בקיעת הים לפסוק במזמור תהילים "הים ראה וינוס".
(שמות רבה כא ו)

הים ראה וינוס
לפי המדרש – הים רואה את ימינו של הקב"ה על ימינו של משה והוא נס מלשון בורח מתוך
יראה-פחד.
ואולי,
אציע בזהירות ,הים רואה משהו (ולא ירא ,מלשון מפחד) ועושה נס (מלשון ניסים ונפלאות ,לא
מלשון מנוסה-בריחה) .ואז נשאלת השאלה – מה ראה הים?

נחכה עם השאלה הזו .
הים נבקע ובני ישראל עוברים בים-יבשה.
איך הייתה ההרגשה לעבור בים-יבשה?
נוכל לשוחח על כך עם הילדים .גם חז"ל התעניינו בחוויה המיוחדת הזו ,במעבר בתעלת הלידה
של העם היהודי ,מה קורה שם ,מה מרגישים ,איך זה נראה?

ּומ ְשמ ֹאלָם.
ימינָם ִ
יד,כב ַו ָיבֹאּו בְ נֵי-י ְִש ָר ֵאל בְ תֹוְך הַ יָם ,בַ יַבָ שָ ה; וְ הַ מַ יִם לָהֶ ם חֹומָ הִ ,מ ִ
לחז"ל יש דעות שונות –
הים נבקע באופן כזה שהשמים זורמים בעמידה ובני ישראל עוברים בתווך,
או המים נעמדו קפואים -משותקים למעין חומה אטומה (לפי ר' יוחנן) ובני ישראל עברו בין
שתי חומות מים,
או שהים התפצל להרבה שבילים וכל שבט עבר בשביל משלו,
או ,כמו שאמרה סרח בת אשר (בגיל כמה מאות שנים על פי פסיקתא דרב כהנא י"א) המים
הפכו לחומה שקופה ומאירה ,כמו זכוכית או כמו...מראה ,ובני ישראל עוברים בתווך.
מה קורה כאשר עוברים בין שתי מראות?
נסו עם הילדים בבית.
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כשעומדים בין שתי מראות אנו רואים את עצמנו אינסוף פעמים .כאילו כל דורות עם ישראל
מהעבר ,ההווה והעתיד עברו יחד בין חומות המים .מעניין שהתיאור של סרח בת אשר מתיישב
עם האמירה של חז"ל ש"חַ יָב ָאדָ ם ל ְִראֹות ֶאת עַ צְ מֹו כְ ִאילּו הּוא יָצָ א ִמ ִמ ְצ ָר ִים".
הנה חזרנו לעניין "הראיה" וכעת נענה על השאלה "מה ראה הים?" ,ששאלתי קודם.
אני מציעה לדון בשאלה הזו ליד השולחן .בשבת נחה עלינו רוח מיוחדת והילדים יכולים
להפתיע אותנו ,ואנו יכולים להפתיע את עצמנו בתובנות חדשות בדברי תורה.
אחרי שבני ישראל עוברים בים-יבשה ,פרעה וצבאו נכנסים גם לים סוף ,ואז ה' מורה למשה

וַי ֹאמֶ ר יְהוָה ֶאל-מֹשֶ הְ ,נטֵ ה ֶאת-י ְָדָך עַ ל-הַ יָם; וְ יָשֻּ בּו הַ מַ יִם עַ לִ -מצְ ַריִם ,עַ לִ -רכְ בֹו וְ עַ לָ -פ ָרשָ יו.
ּומצְ ַריִם ,נ ִָסים ל ְִק ָראתֹו; וַיְ נַעֵ ר יְהוָ ה
יתנֹוִ ,
ַויֵט מֹשֶ ה ֶאת-יָדֹו עַ ל -הַ יָם ,וַ יָשָ ב הַ יָם לִפְ נֹות ב ֶֹקר ל ְֵא ָ
ֶאתִ -מצְ ַריִם ,בְ תֹוְך הַ יָם.
ַויָשֻּ בּו הַ מַ יִםַ ,ו ְי ַכסּו ֶאת-הָ ֶרכֶ ב וְ ֶאת -הַ פ ָָר ִשיםְ ,לכֹל חֵ יל ַפ ְרעֹה ,הַ בָ ִאים ַאחֲ ֵריהֶ ם בַ יָם :ל ֹא-נ ְִש ַאר
בָ הֶ ם ,עַ דֶ -אחָ ד.
וַיֹושַ ע יְהוָ ה בַ יֹום הַ הּואֶ ,את-י ְִש ָר ֵאלִ --מיַד ִמצְ ָריִם; ַוי ְַרא יִ ְש ָר ֵאל ֶאתִ -מצְ ַריִם ,מֵ ת עַ לְ -שפַת הַ יָם.
(שמות יד,כז-לא)
מצרים טובעים בים ,ובני ישראל רואים את המצרים טובעים בים ומתים ,וזו יציאת מצרים
בשלמותה ,כאשר אנו רואים את הדבר שהכי מפחיד אותנו בעולם – מת .רק עכשיו יכולה
להתממש הבטחתו של משה "ל ֹא ת ִֹספּו ִל ְרא ָֹתם עֹוד ,עַ ד-עֹולָם" .לפני שלא נוסיף לראות את
מצרים ,אנו חייבים לוודא שהמתנו את פחד-מצרים מקרבנו ,וזה אפשרי רק כשנשתכנע שהוא
מת.
מיד אחרי שבני ישראל רואים שהאיום המצרי הוסר:

ַוי ְַרא י ְִש ָר ֵאל ֶאת-הַ יָד הַ גְ דֹלָ ה ,אֲ שֶ ר עָ שָ ה יְהוָ ה בְ ִמצְ ַריִםַ ,ויִ ְיראּו הָ עָ םֶ ,את-יְהוָ ה; ַויַאֲ ִמינּו ,בַ יהוָה,
ּובְ מֹשֶ ה ,עַ בְ דֹו.
היד הגדולה ,זה מה שראה הים .היד הגדולה היא ידו של משה שעליה ידו של הקב"ה .הים יודע
שיש סדרי עולם ,שביום השלישי נגזר על המים להיקוות למקום אחד ועל היבשה להראות:

ֹלהים ,י ִָקוּו הַ מַ יִם ִמ ַתחַ ת הַ שָ מַ יִם ֶאל-מָ קֹום ֶאחָ ד ,וְ ֵת ָר ֶאה ,הַ יַבָ שָ ה; וַ י ְִהי-כֵן .י ַוי ְִק ָרא
וַי ֹאמֶ ר אֱ ִ
ֹלהים ,כִ י-טֹוב(.בראשית א,ט)
ֹלהים ַליַבָ שָ ה ֶא ֶרץּ ,ו ְל ִמ ְקוֵה הַ מַ יִם ָק ָרא י ִַמים; ַוי ְַרא אֱ ִ
אֱ ִ
בוויכוח המדרשי של הים עם משה ,הים אומר למשה – יש בורא עולם ,ורק הוא יכול לשנות
את סדרי הים-יבשה ,וכאשר ימינו של הקב"ה על ימינו של משה ,הים רואה – ונס ,אולי בורח
מיראת אדונו ,ואולי – עושה נס ,שובר את תנאיו.
מה יותר קשה לשבור את הכלים לתמיד או לשבור משהו רק באופן זמני?
אני לא יודעת איך אפשר לשבור משהו רק לכמה דקות או שעות ואז להחזיר אותו "לאיתנו"
למצב היציב והחזק כפי שהיה בראשונה .זהו נס קריעת ים סוף – שהים משנה את טבעו והופך
ליבשה ,ואז חוזר לאיתנו (ביטוי מופלא).
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הגמישות של הים מאפשרת לעם ישראל להיוולד אל המציאות החדשה של עם בני חורין.
שירה.
אומרים
הם
סוף
בים
עוברים
ישראל
שבני
לאחר
רש"י המפורסם על עבודת ה' אומר:
ירה ֶאלָא ִמתֹוְך ִש ְמחָ ה וְ טּוב לֵבָ ב" (מסכת ערכין,י"א).
"אין ָאדָ ם שָ ר ִש ָ
ֵ
אי אפשר לכפות על אדם שירה .שירה נובעת מתוך הרגשת חירות והכרת הטוב.
בסוף הפרשה נפגוש שוב את ידיו של משה ,את ידיו ולא את המטה.
בני ישראל נלחמים בעמלק ,ותוצאת המלחמה מושפעת ישירות מידיו של משה:

ַויַעַ ש יְהֹושֻּ עַ  ,כַאֲ שֶ ר ָאמַ ר-לֹו מֹשֶ הְ --ל ִהלָחֵ ם ,בַ עֲמָ לֵק; ּומֹשֶ ה ַאהֲ רֹן וְ חּור ,עָ לּו ר ֹאש הַ גִ בְ עָ ה.
וְ הָ יָה ,כַאֲ שֶ ר י ִָרים מֹשֶ ה יָדֹו--וְ גָבַ ר י ְִש ָר ֵאל; וְ כַאֲ שֶ ר ָינִיחַ יָדֹו ,וְ גָבַ ר עֲמָ לֵק.
וִ ידֵ י מֹשֶ ה כְ בֵ ִדיםַ ,וי ְִקחּוֶ -אבֶ ן וַ י ִָשימּו ַת ְח ָתיו ַויֵשֶ ב עָ לֶיהָ ; וְ ַאהֲ רֹן וְ חּור ָת ְמכּו בְ יָדָ יוִ ,מזֶה ֶאחָ ד
ּומזֶה ֶאחָ ד ,וַיְ ִהי יָדָ יו אֱ מּונָה ,עַ ד-ב ֹא הַ שָ מֶ ש( .שמות יז ,י-יב)
ִ
על ים סוף אומר הקב"ה למשה להימנע מלהשתמש במטה שלו ,ולהטות רק את ידו על הים,
כדי שבני ישראל יבינו שמדובר בנס ,ולא במטה קסמים .כעת ידיו של משה הן המכריעות
במלחמה ,אך בני ישראל כבר למדו שלא הידיים של משה הן העושות ,אלא התנועה היא
העושה:
והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו' (שמות יז יא).
וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה?

אלא לומר לך :כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה כא ומשעבדין את לבם לאביהם
שבשמים ,היו מתגברים; ואם לאו ,היו נופלין( .מסכת ראש השנה ג,ח)
לסיום,
שיר לכבוד המיילד בן המיילדת:
ימיו של משה אמונה,
לשורר,
עד בוא השמש.
ידיים
ללדת
אהבה
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