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  שלישי של בשלח: 

  "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו"

�ר ֵאָלי ִ�ְצַעק ַמה מֶֹ�ה ֶאל יְקֹוָק וַ�ֹאֶמר) טו(  ֵ�   1.וְיִָ!ע  יְִ�ָרֵאל ְ�נֵי ֶאל ַ

עם ישראל עומד לפני ים סוף. הים סוגר מפה, והמצרים רודפים מכאן, והמדבר מצד שני. אתמול 

ראינו איך העם מתפלל "ויצעקו בני ישראל אל משה", ומשה עונה להם: "ה' יילחם לכם ואתם 

  תחרישון". 

צועק הדברים משונים. כי הרי לכאורה הדבר הטוב ביותר הוא להתפלל לקב"ה בשעה זו. משה רבנו 

  במדרגות בהם רק משה רבנו יכול לצעוק. ומה פירוש "ויסעו" ? לאן הם צריכים לסוע? 

   רש"י מרגיש בעניין ואומר:

 בי שהאמינו והאמונה והם אבותיהם זכות כדאי, בפניהם עומד הים שאין ליסע אלא להם אין  

  הים.  להם לקרוע, ויצאו  

(מכת בכורות)  –יש שני מודלים של מנהיגים. יש מנהיג שמצליח להרים את העם מתוך משבר גדול 

והוא בקריאת 'אחרי' מדהימה לוקח את כל העם אחריו למלחמה. ("ופרעה הקריב") אהוא רץ ואחריו 

  עם שלם. 

אומרים  מנגדו הייתי מראה את המודל השני. מנהיג מכובד שצועק. העם התחלק לכמה כיתות חלקם

  יורדים לים, חלקם חוזרים למצרים, חלקם להתפלל, וחלקם לפול לים. 

  במי היינו בוחרים? באיזה מנהיג? 

פרעה, שואט פנימה אל תוך היום, פנימה  –התורה כבר מראה לנו את סיום הסרט. המנהיג הראשון 

לי דבר אל בני אל התאבדות של עם שלם שלקח איתו אל תוך המים. והמנהיג הזה של "מה תצעק א

מתחילים  –לשון חז"ל)  -ישראל ויסעו", פתאום, אפילו לא הוא, אלא מישהו אחר (נחזון בן עמינדב

  ללכת. אנחנו אפילו לא יודעים לאן אבל הם נוסעים. 

הפרשה שלנו מעמידה אותנו בין שני סוגי מנהיגים. יש את המנהיג שאומר לעם שהוא מאמין גדול. 

שלימה באינסוף  ה, אלא באגו. ויש את המנהיג שאומר שהוא מאמין באמונהאבל לא בכם, ולא בקב"

  שבכל אחד מאתנו.

  הפרשה ממשיכה: 

�ָ�ה ַה�ָם ְ�ת.- יְִ�ָרֵאל ְבנֵי וְיָבֹא   ְבָקֵעה  ַה�ָם ַעל יְָד+ ֶאת  נְֵטה ַמְ,+ ֶאת ָהֵרם וְַאָ�ה) טז(ַָ��ַ: 

�ִרְכ�. ֵחיל.  ְבָכל ְ�ַפְרעֹה וְִא2ְָבָדה 1ֲחֵריֶהם וְיָבֹא  ִמְצַריִם ֵלב ֶאת ְמַח0ֵק ִהנְנִי וֲַאנִי) יז(ְ 

�ַפְרעֹה ְ�ִה2ְָבִדי יְקֹוָק ֲאנִי 2ִי ִמְצַריִם וְיְָדע ) יח( : ְבָפָרָ�יוְ .�   2 ְבָפָרָ�יו. ְ�ִרְכ

ואם נעמיק בה אם תפתח לנו אור לכל  המשך חכמה מציע בפירוש הדברים כאן הצעה נפלאה,

החיים. ע"פ דבריו, משה הרי עומד בראש של העם, והים לפניו, והעם מאחוריו. ואז אומר הקב"ה 

  זוז אחורה. תלך לסוף העם, אל אחרי העם.   –למשה 

זה תעלם, אל תוביל. אז מה תעשה? "דבר אל בני ישראל ויסעו". תן לבני ישראל  –"מה תצעק אלי" 

ביל, והם יגלו מכוחך, מהבחינת משה, את האמונה האדירה הזו שבפניה אם ים. האמונה הזו להו

שנמצאת בפנים חבויה, האמונה הזו, "והאמונה שהאמינו בי ויצאו". ואז משה הולך אחורה, והוא 

                                                           
1
  שמות, י"ד, טו'.  
2
  שמות י"ד.  



2 
 

מלאך האלוקים העומד מאחריהם,  והוא העומד בין מחנה ישראל לבין מחנה מצרים. ומי מוביל 

  יוצאת ממנו האמונה האדירה.  –ם! עם שלם של מאמינים עכשיו? הע

מה שקרע את הים זוהי האמונה שלנו. מכירים את הרגע שאתה עומד בדרך ללא מוצא, הכל סוגר, 

ואתה תקוע לגמרי. מרוב שאתה תקוע אתה חושב אפילו לחזור למצרים, להתאבד בים. אבל בא 

הגיע לא"י, ולכן 'אין להם אלא ליסע'. למרות שאין עכשיו קול פנימי של אמונה שהקב"ה הבטיח לנו ל

  לאן ליסוע, ואין לאן להמשיך בפועל, עליהם להאמין בקב"ה. 

לא עלינו, שנמצאים בתוך גלות קשה, יש קושי גם ביציאה. כי לפעמים חושבים שכבר אנחנו בגאולה 

המצרים הזאת שוב  גמורה, וכבר חושבים שהכל נגמר, וכבר מת כל בכור בארץ מצרים, אבל פתאום

  קיימת, והיא שוב קיימת ובועטת וקריבה אליך. 

וכעת באה התשובה : ממצרים משה הוביל את היציאה, ועכשיו הוא נותן את ה'משה' שבכל אחד 

  ואחד בפנים להוביל. 

פרשת האמונה הזו, היא פרשה מופלאה. את הים קורע הקב"ה, אבל הסדר הוא שבני ישראל נוסעים 

זה השלב הראשון. משה נוטה את ידו מכוחם של בני ישראל שנוסעים קדימה ורק אז הקב"ה קורע  –

  את הים. 

לאחר המכה במצרים. בתמונה הוא נראה  –לעומתם שואט פרעה עם הסוס ועם כל הרכב והבחור 

המנהיג הדגול שמשדר ביטחון וגדולה. לעומת משה המנהיג שמתפלל וצועק לקב"ה. אבל פרעה 

  שיו המשיכו אל תוך הים, ומשה ובני ישראל המשיכו במסע אל ארץ ישראל. ואנ

יש בפרשתנו מלחמת אמונות. זו מלחמה בין מאמינים למאמינים. זו מלחמה בין המאמינים באינסוף, 

באלוקות שיכולה להופיע גם דרכי, לבין מי שמאמינים באגו של עצמם. בין מי שמאמינים באינסוף, 

  ם איך ולאן הם נוסעים, אבל הם יודעים שזה יגיע. ולכן הם לא יודעי

יש רגע בו משה צריך לזוז אחורה, ולתת לעם את עוצמות האמונה שלו שיכולה לקרוע את כל הימים 

  שבעולם. 

כל אחד מאתנו לפעמים חושב שהוא הגיע אל רגע השלווה הזאת, אל הגאולה הזאת, אבל דווקא אז 

 של הקב"ה. המבחן בו אתה מגלה את כוח האמונה שלך.   מגיע המבחן האמיתי


