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 בס"ד

 

 

 

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 לסעודה ראשונה -נצח ולא דמיון'  –ניצחון '
 

 יד רמה או ניצחון מבולבל?

ח מפציע בוקר חדש על עם בתחילת פרשת בשל

שלשום יצא ממצרים. קריאת 'ראשון' -שרק תמול

מסתיימת בתרועת ניצחון אדירה, של הפרשה 

וחושבים שנלקחה מהשיר  שהילדים כמעט

 :המפורסם

ָיד ָרָמהּוְבֵני  ָרֵאל ֹיְצִאים ּבְ ִיש ְ
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 מפרש רש"י: מהי 'יד רמה' זו?

בגבורה גבוהה ומפורסמת
2

 

יציאה של מנצחים בפרסום אדיר ו'בריש גלי', 

כתרגום אונקלוס במקום, אך בפסוקים הראשונים 

האווירה היא שונה בתכלית, כמעט של הפרשה 

 סותרת:

ְרֹאָתם ִמְלָחָמה וְ  ֵחם ָהָעם ּבִ ן ִיּנָ בּו ִמְצָרְיָמהּפֶּ ב  . ש ָ ּסֵ ַוּיַ

ת ָהָעם-א   .לִֹהים אֶּ
3

 

פרעה יאמר, העם ינחם... מה סיבובים, 'חרטות', 

 מנצחים?? בגבורה עילאית??איפה אווירת 

פוי. בעוד ילכו ויתאמתו מהר מן הצהחששות הללו 

שלמות בעם  'מפלגות'כבר יקומו ספורים ימים 

כשיראו עם  !את החזרה למצרים ןשיחרתו על דגל

ישראל את כל רכב מצרים בים סוף ההפגנות יתחילו 

  –במלוא העוצמה 

ר! ְדּבָ ּמִ ֵתנּו ּבַ ת ִמְצַרִים ִמּמֻּ טֹוב ָלנּו ֲעֹבד אֶּ
4

 

 אפילו לא שבוע אחד של חסד... 

 'ויהי בצאת ישראל ממצרים...'

'ביד רמה' -האם אין סתירה כלשהי בין אווירת ה

בדת היותנו עם בבריחה...? בהיותנו מנצחים לבין עו
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מדוע ברחנו ממצרים? הרי היו לנו את כל  -ובכלל 

הכלים לצאת כמנצחים הן ברוחניות והן בגשמיות, 

י'קּומּו כשפרעה דוחק בנו  אּו ִמּתֹוְך ַעּמִ !!' ּצְ
5. 

היינו שם היינו הולכים לאט אנחנו לי נראה שאם 

'דווקא', להכעיס... אבל עם ישראל רץ,  לאט

 בחיפזון, בורח ממצרים. 

ל מיטיב לשאול את השאלה, דרך המילים אנהאברב

 הפותחות את הפרשה:

והיה ראוי  - למה אמר 'ויהי בשלח פרעה את העם'

שיאמר 'בצאת ישראל ממצרים ולא נחם', ומה לו 

?עתה להודיע ששלחם פרעה?
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פרעה', שזו עובדה שאנחנו במקום 'ויהי בשלח את 

'ויהי  לומר כבר מכירים היטב, לא יותר מתאים

בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז...'? 

נדמה לי שהשאלות הללו מצביעות על נקודה אחת 

יציאת ה'בורחים  יסודית, בנקודת הזמן הזו של

 ;המנצחים' ממצרים

על כרחו של פרעה, על כרחם של 

 ישראל

שנדבר אל הישראלי שבנו 'דוגרי', כי הגיע הזמן 

נדמה לי שדווקא הוא מפריע לי אישית ולנו לצאת 

ממצרים גם היום. הפרשה פתחה במשפט שמציב 

מולנו מראה שאולי לא כיף להסתכל בה, אבל אי 

רק  - 'ויהי בשלח פרעה את העם' –לעדיה אפשר ב

 -לא היה משלח  בגלל זה יצאנו ממצרים! אם פרעה

בעם, חלקים רבים בנו ובתוכנו היו  חלקים רבים

מעדיפים להישאר במצרים... אם פרעה לא היה 

משלח ודוחק, עד שנהיינו לבורחים, מפלגות ה'נתנה 

ראש ונשובה מצרימה' היו כותבות את המצע שלהם 

 שם היו מתחילות ההפגנות. כבר ובשערי מצרים, 
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 אברבאנל על התורה, תחילת פרשת בשלח 6

 בשלחלחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת 

 חיים' –'טועמיה 
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בסך הכל שבוע אחרי, על הים,  –זה הרי פלא 

לחזור לבית העבדים במצרים? בגלל ורוצים כבר 

שש מאות רכב בחור? מה ההסבר הפסיכולוגי לזה? 

כבר בסוף פרשת שמות גילה הקב"ה למשה 

ים שיהיה קשה לשכנע: ישבשביל לצאת יהיו שנ

 פרעה... ועם ישראל:

מפני ידי החזקה שתחזק עליו  -" כי ביד חזקה ישלחם"

של  על כרחם -" וביד חזקה יגרשם מארצו" ,ישלחם

ישראל יגרשם
7
. 

אנו לא מדברים על ההוא ועל ההוא ועל ההוא, אלא 

 עלי ועליך.

 חירות אמיתית

אתם יודעים מהי היציאה ממצרים? לצאת ממצרים 

זה להגיד: 'רבונו של עולם, אלמלא אתה מוציא אותי 

אני רוצה מאד, אני ממצרים אני לא מסוגל לצאת!' 

לא אני פשוט מדוע זה משתלם, אבל  ימבין בשכל

 מסוגל... 

כל בוקר אנחנו מסיימים את ברכות השחר בבקשה 

 מופלאה:

ִביֵאנּו לֹא ִליֵדי ֵחְטא  ְולֹא ֲעֵבָרה ְוָעֹון ִליֵדי ְולֹא ְוַאל ּתְ

יֹון ִליֵדי  ִנּסָ
8
  

מי שאומר 'די, נגמרו הניסיונות,  בן חורין הוא לא

בן  - ת הכל, מכאן והלאה הכל צחוקים'עברנו א

יודע להתחנן בכל יום שלא יביאוהו הוא זה שחורין 

לידי ניסיון. בן חורין יודע שהיצר שלו בכל יום ויום 

רוצה להתגבר עליו ולהכריע אותו ואלמלא הקדוש 

ה לא מוריד ברוך הוא עוזרו אין לו שום סיכוי. ז

זהו תנאי לקיומה. לא ברחנו  - מהחירות, אדרבה

שן'. מו-ת ב'סלואוממצרים כי אי אפשר היה לצא

תנו. ממצרים דרך ברחנו כי אחרת פרעה יישאר א

היציאה היחידה היא בבריחה. לקום בכל בוקר 

ולהסתכל על ה'מצרים היומית' ולהגיד שאני שורף 

  !תה, בורח ממנה, היום היא לא תנצחאו

 והקב"ה מצילנו מידינו...

ההבנה הזו מרחפת לאורך כל הגדה של פסח. 

אנחנו מתארים את חשיבות ה'והגדת בתחילת ה'מגיד' 

 לבנך':

ת ֲאבֹוֵתינּו  רּוְך הּוא אֶּ דֹוש  ּבָ ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהּקָ

ְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינוּ  ִדים  ִמּמִ ְעּבָ ֻּ ְמש 

ִמְצָרִים ָהִיינוּ   ְלַפְרעֹה ּבְ
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הרי משועבד לפרעה במצרים?  יבאמת?? עדיין היית

הוא היה מת מאז מאה פעם, וגם אנחנו מן הסתם 

הוא אשר אמרנו: אילו לא אך מתחלפים... היינו 

הקב"ה ממצרים, אילו לא היה הקב"ה דוחק  נוהוציא

ומבריח אותנו משם והיינו עומדים ושרים משכרון 

גאולה, לא היינו יוצאים משם. אין סיכוי. לצאת 

מכוחו ממצרים פירושו לדעת שאין עוד מלבדו ורק 

 אני מסוגל לצאת משם. 

של  'יד הרמה'אין שום סתירה בין כותרת הפרשה ל

ההמשך. רק מי שיודעים שגם אחרי קריעת ים סוף 

ב להם יצרם המצרי הרע ומשכנע אותם להתנפל רוא

אחרת יכולים לצאת ביד רמה. בן או על ביזה כזו 

חורין לא מדמיין, הוא יודע שברפידים ממתין לו 

ו את הנחשלים והוא לא נכנס מזה עמלק לזנב ב

לפחד כי אם לחירות עוד יותר אמיתית שנובעת 

מהבנה שכיון שהקב"ה הוציא אותי משם, אין 

למצרים אפשרות לשלוט בי לגמרי. יהיו קשיים, לא 

אחד ולא שניים, אבל בימים ההם ובזמן הזה 'הקב"ה 

מצילנו מידם'.
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 לסעודה שניה - לצאת ממצרים, ולהוציא ממני את מצרים
 

 מריחים גאולה, רואים את מצרים

לח, מסתבר לנו שאפשר בקריאת 'שני' של פרשת בש

אפילו ביד רמה, אבל מצרים לא ו לצאת ממצרים

... כך היא רודפת אחרי - מוכנה בכלל לצאת ממני

  :נגמר 'ראשון' של הפרשה

ָיד ָרָמה ָרֵאל ֹיְצִאים ּבְ ּוְבֵני ִיש ְ
11
  

המנגינה בפסוק חסד,  ה אחת שלדק ללא מיד, אך

  :כבר משתנית לרעההבא 

ל  ם ּכָ יגּו אֹוָתם חִֹנים ַעל ַהּיָ ִ ש ּ ם ַוּיַ פּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריהֶּ ְרּדְ ַוּיִ

יו ְוֵחילוֹ  ָ ְרעֹה ּוָפָרש  ב ּפַ כֶּ סּוס רֶּ
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כל החיים, למי שמוכן המאבק של הפסוק הזה הוא 

ולהודות שאלו הרגעים הקשים ביותר  אמיתילהיות 

יצאתי ביד רמה, אני חונה על הים, שלו אמנם  –

ובטוח שבאמת הגעתי אל המנוחה ואל הנחלה  ורגוע

פתאום מצרים לא רק רודפת אחריי, אלא אך  –

אפילו משיגה אותי, על שפת ים החלומות שלי 

היה נדמה שסיימנו, כבר שמתנפצים באחת. אבל 

יצאנו  - צאת משםכל כך קשה ל ולמרות שהיה

 'חמושים':

ים" ש ִ ים מחומשים, אחד מחמשה יצאו וד' חלק –" ַוֲחמֻּ

מתו בשלשת ימי אפילה
13
  

'הסיירת'. אלו שיכלו וגם עמדו בכל הקשיים, אלו 

שפיתחו עם הזמן נשקים נפשיים ורוחניים 

מהמתקדמים ביותר, אלו שזכו להיכנס לבתי 

המצרים ה'מעריצים' אותם, לא פחות
14

, הסיירת 

שראתה את פרעה באמצע הלילה אחוז טירוף 

ממצרים... ושמעה איך הוא מאיץ באחרונים לצאת 

 רגלהסיירת הזו מגיעה, כדברי הפסוק ל'פי החירות'. 

 .השלמה בחירות כבר אחת

 ריח החירות כבר נישא באפנו. אך מסתבר שישנם

הראשון הוא  - שני שלבים קריטיים ביציאת מצרים

בליל הסדר, השני הוא בשביעי של פסח. מהי קריעת 

בלעדיה היציאה ממצרים לא תהיה הים הזו ומדוע 

 מה כלל?של
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 'רעותהמאת 

שלב ב' ביציאת  –קריעת הים 

 מצרים

בואו ננסה לרגע לנתח את מהות קריעת הים. 

שנדרשה על  תטכני-לכאורה, זוהי מציאות ניסית

צריך לעבור מנת לעבור מכשול מסוים. יש משוכה ש

בדרך אל היעד, וקריעת הים היא מוכרחת על מנת 

להמשיך בדרכנו. אבל היו יכולות להיות עוד דרכים 

רבות כדי לעבור את המשוכה. למשל, 'קפיצת הדרך' 

עד לארץ ישראל
15

. גם מצנחים שיורדים מן השמים 

ובהם אנו נישאים על כנפי נשרים יכול היה להיות 

גים את לילי הסדר בחג מוצלח. האם אז היינו חוג

הראשון ובחג השני מטס של חיל האוויר בנוכחות 

 ראשי העם ומכובדיו? 

ודאי שלא. נראה שקריעת הים היא לא רק טכניקה 

היא מהותית. בה אנו עוברים אלא למעבר המשוכה, 

 ושם מצרים טובעים.

מצרים, אגב, זהו שם בעל שתי משמעויות. 

ו רבות. הראשונה היא 'מיצרים' ובה דיברנ

א'. אך ישנה משמעות מהמיצרים יצאנו בשלב 

יַם'. זהו החלק השני של שביעי של -צרינוספת: 'מ

פסח. זה נשמע קוד, אך ננסה לפצח אותו ולהבין 

כיצד בימים ההם בזמן הזה אנו מזכירים ועושים את 

 יציאת מצרים וקריעת ים סוף. -י החלקים שנ

אין פרעה, אין עוד  –היציאה 

 מלבדו!

תחיל משלב א', שלב יציאת מצרים. להיות תחת נ

עבדות פרעה פירוש הדבר הוא הכרה בכך שבעולם 

הרשע  -שולט פרעה, שבעולם של קליפות וחיצוניות 

גובר ולכל הפרעונים יש כוח. פרעה מצליח לשעבד 

אותי בעבודת פרך שבמשמעותה הרוחנית היא לאו 

דווקא עבודה קשה, אלא עבודה שלא מתאימה לי, 

שלא מתאימה לעבודת ה' שלי. אני צריך להביא את 

נפשי המשכורת שהבוס מצפה ממני ובכך נכנע ל

גם כשאני יודע  -הבהמית. כך גם במובן היצרי 

לא נכון, בשכל ובלב שהדבר שאני עושה הוא 

 -חזק עלי. הוא נושף בעורפי  עבוד של פרעההש

 קידום, קידום, קידום... סוס ורוכבו, סוס ורוכבו. 

ממילא, לצאת ממצרים זה לעמוד זקוף ולומר בקול: 

'לא!'. לא מוכן להשתעבד לפרעה. אני עבד ה', 
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 -אני חופשי. האמת הזו היא חשובה  וממילא, רק כך

אין עוד דרך לצאת ממצרים, לבד מבחירה בעבדות 

 let my peopleמקסים, ביטוי ה'. 'שלח את עמי' זה 

go  פסוק כזהזו כרזת הפגנות מצוינת. אך אין – 

'שלח את עמי ויעבדוני'. אין טעם לצאת  הפסוק הוא

מפרעה אחד לפרעה אחר. החירות היא רק להפוך 

 מעבד פרעה לעבד ה'.

 עד כאן השלב הראשון.

 ללכת בים אינסופי בתוך יבשת הסוף

יצאתי ממצרים. החלטתי להיות עבד ה'. קמתי 

הבוקר ותפילה כמו שהיום התפללתי לא הייתה עוד 

לם... אין פרעה, נישט נישט נישט! אני עוצם את מעו

העיניים ופתאום הריחות המוכרים והעשן של 

ההתמכרות עולה באפי ומחזיר את כל התחושות... 

י ומצדדי ברגע אחד אני מול ים סוער ומאחור

בונו ימצרים, שוב ושוב. רודפת, משיגה, ממוטטת. ר

 של עולם, אני מכור יותר ממה שחשבתי שאני...

חנו מבינים שיש עוד שלב, שרק בו העסק הולך אנ

להיות אמיתי? כי עד עכשיו הפרידה הייתה חד 

יצאתי ממצרים. הגיע הזמן שהיא תצא  אניצדדית: 

 ממני. איך עושים את זה? הקוד הוא אחד: 

ְפכּו ְמצּוִלים הֶּ ה נֶּ ש ָ יֹום ְלַיּבָ
16

 

גדול ולאחר כשהקב"ה ברא את העולם הוא ברא ים 

החלק  -מכן הוא תחם חלק מסוים שאותו הוא ייבש 

קיים  , בתוך המים,יבשה'. ביםהמיובש הזה נקרא '

בקרקעיתו יבשה ובתוכו  -עולם שלם מקביל 

 םם וחיות מרהיבות, בדיוק כמו שקיידוממים, צמחי

 -ד בעולם המיובש. ההבדל בין שני העולמות הוא אח

לראות אותו מבעד  עולם הים מכוסה, אני לא יכול

 לחסימות. עולם היבשה כולו גלוי. 

אתם יודעים מה פירוש 'ללכת ביבשה בתוך הים'? 

כשאני מצליח להגיע אל הפנימיות המכוסה, עוד 

יותר ועוד יותר פנימה ולהפוך אותה לגלויה, אני 

מצליח לא רק לצאת מפרעה אלא גם להוציא אותו 

התענג ממני, אני מסוגל להתענג על הגאולה, ל

 באלוקות.

 שירה חדשה שיבחו גאולים

השלב השני הוא גדול כל כך ולכן גם קשה כל כך. 

כדי לצאת מהתמכרות, אני מוכרח למצוא 'התמכרות' 

אחרת. לא מספיק שאני בורח מפרעה וצועק שאין 

                                                           
 הלוי, מושר בתפילות הפסחפיוט 'יום ליבשה' לר' יהודה  16

עוד פרעה, אני צריך לרוץ ולצעוק, כמו מכור, שאין 

 עוד מלבדו... 

בין ברואי הים מעניין לראות שההבדל הגדול 

לברואי היבשה הוא במידת הרצון שלהם להיקשר 

אל מרחב המחיה שלהם. בממלכת הים, ככל שאתה 

'רציני' יותר ו'כריש' יותר, אתה הולך עמוק יותר, 

תר. אצל ברואי היבשה בדיוק קשור למים יותר ויו

ככל שאני מתפתח אני מתרחק ממנה, מנסה  -הפוך 

את הירח. התנועה לנסוק לגבהים חדשים ולכבוש 

הנפשית 'ללכת בתוך הים ביבשה' מביאה אותי 

למקום שאני לא רק ברחתי מפרעה, אלא הצלחתי 

ביבשה להיכנס ולחיות את כל הים, את כל הנסתר, 

 לחיות אלוקות ביבשה ובחיים.  –את כל הפנימיות 

כל זה קורה בשביעי של פסח. לכן ביום המיוחד הזה 

ובמוצאיו חוגגים את  ח'אנחנו עושים 'סעודת משי

את חג האמונה הגדול. ככה נוגעים  - ה'מימונה'

 בגאולה, ככה חשים פעמי משיח.

בכל יום צריך להזכיר את שני החלקים האלה ולזכור 

שרק בשלב השני, בים, המצרים טובעים סופית. כל 

יום ושני השלבים האלה שלו, כל ניסיון ושני 

בשני השלבים שלו, כל מדרגה ומדרגה, תמיד 

שלבים. 'ים ליבשה נהפכו מצולים, שירה חדשה 

 שיבחו גאולים'.
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 שלישיתלסעודה  -'להאמין בכוחנו ולקרוע את הים'
 

 זה לעומת זה

עומדים החנות הממפגישה אותנו עם מחזה שני  'שלישי'קריאת 

ְיָלה'זה מול זה בפעם האחרונה,  ל ַהּלָ ל זֶּה ּכָ 'ְולֹא ָקַרב זֶּה אֶּ
17
. 

מחנה ישראל שהולך בעוד כמה שעות להמליך את  - מצד אחד

מחנה מצרים על  - זה מול זה - ומאידך 'לעולם ועד'הקב"ה 

סוסיו ורוכביו שבעוד כמה רגעים יטבעו בים וייעלמו ממפת 

 העולם.

, וצריך לראות אותם הרגעים האחרונים הללו חשובים מאד

אחרון להחל במנהיגים ובהתנהלותם ועד  -בצורה נכוחה 

שבעם, על מנת ללמוד איך מנצחים וקורעים את ים סוף בימים 

 ההם ובזמן הזה.

 המופע של פרעה

נתחיל במנהיגים. כשהייתי בצבא היו עושים לנו המפקדים 

'מודלים של הנהגה', הנה צורת הנהגה כזאת והנה אחרת ומה 

אנחנו חושבים על כל צורה וכו'. אני חייב לומר שכשנלמד 

לכאורה את הפשט של הפרשה כמעט בטוח שנעריך לא מעט, 

 אולי אפילו יותר, דווקא את הנהגתו של פרעה.

ְאסֹ ת ַעּמֹו ָלַקח ִעּמוֹ ַוּיֶּ ת ִרְכּבֹו ְואֶּ  ר אֶּ
18 

רק לפני פחות משבוע עברה מצרים את הטרגדיה הקשה ביותר 

שעם בעולם יכול לעבור. 'אין בית אשר אין שם מת'
19

. העורף 

 הרוס. אחרי עשר מכות נוראיות הכלכלה המצרית בקריסה.

הדיקטטור הנוראי הזה יוצא באמצע הלילה ודוחק במשה 

ואהרון לצאת עם עמם מארצו. ההנהגה שלו, הבלתי מעורערת, 

זו לתמוה סא כבר העיהולכת ומתכרסמת. אפילו המקורבים לכ

י ָאְבָדה ִמְצָרִים' פעםעליו לא  ַדע ּכִ ם ּתֵ רֶּ '?!ֲהטֶּ
20

. רק לפני פחות 

 משבוע. 

  :לפני כולם ראשון ולה על הסוסהמנהיג ע - תעשתותאיזו האך 

משכם בדברים: לקינו, ונטלו ממוננו ושלחנום, בואו עמי, ואני לא 

עבדיו קודמין לו  -אתנהג עמכם כשאר מלכים! דרך שאר מלכים 

הקריב  -במלחמה, ואני אקדים לפניכם, שנא': 'ופרעה הקריב' 

 21עצמו

דוגמא אישית, מודל לחיקוי, סביר להניח ששם לראשונה 

 -ראה, הקריאה המיתולוגית נשמעה, בוטחת ומעוררת הש
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 שמות י"ד כ' 
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 שם, שם, ו' 
19
 שם, י"ב, ל' 
20
 שם, י', ז' 
21
 רש"י שם י"ד ו' 

. והעם שלו נענה לו, הצבא משתקם ועומד מאחוריו אחריי!!!

  –חזק מתמיד 

בלב אחד כאיש אחד  -"והנה מצרים נוסע אחריהם" 
22

 

, כולם ללא יוצא מן הכלל. איש אחד, לב אחד, הגם האופוזיצי

מנהיג אחד. גם אלו שיראו את דבר ה'
23

את רכושם  מביאים 

ממש של ואת עצמם אל הקרב המכריע, להילחם במסירות נפש 

ר לרגע את הסרט וכאן שואל עד טיפת דמם האחרונה. נעצו

חזק 'תנו ציון למנהיגות! ובכן אין ספק, מגיע לו  -המפקד 

 . ממש אין מילים.'פלוס

 מלחמות היהודים

 -ם הזה עומדים מחנה ישראל ובתוכם מול המופע המרשי

מהומת מלחמה. לא פחות מארבע מפלגות, כל אחת עם מצע 

מסודר, מנסות לתפוס את המושכות. הללו אומרים ליפול ביד 

המצרים, הללו מציעים להילחם, אלה רוצים לשוב מצרימה 

וקבוצה אחרת בכלל בעד להתפלל. שטיבלאך קלאסי... מסביב 

ם סערת דעות ותשדירי בחירות. אלו וג -הסער ובפנים  יהום

  :ה ועושים את הדבר ההגיוני ביותראלו מושפעים מהפאניק

ל ה ָרֵאל אֶּ ְצֲעקּו ְבֵני ִיש ְ 'ַוּיִ
24

 

המצב? עומד וצועק. לא  ומשה, המנהיג? מה הוא עושה בשביל

פשוט עומד וצועק. הקב"ה  - לא שאגות מוטיבציה ,'אחריי!'

   :מה תצעק אליי??''די,  -אומר לו 

לל אמר לו הקב"ה לא עת עתה למדנו שהי' משה עומד ומתפ

25להאריך בתפלה שישראל נתונין בצרה...
 

בונו של עולם?? יויסעו!' לאן יסעו, ר -'דבר אל בני ישראל 

 ויר??וירימו מנועים ויעופו לא

 -ט הדמיוני שלנו ושוב ישאל המפקד נעצור עוד פעם את הסר

נו, מה הציון של המנהיג הזה? ובכן, אני לא בטוח שהיינו 

יוצאים אחריו לקרב בעיניים עצומות. עכשיו בואו נמשיך את 

 הסרט.

לגלות לנו את הכוח  –המנהיגות של משה 

 שבנו

בעוד כמה דקות המנהיג העשוי ללא חת מהציור הראשון ישעט 

ש אחד. על הסוס היישר לתוך ים סוף המיובש ואחריו כולם כאי
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? אין חייל 'המלך טיפש'? 'המלך ערום'כולם... אין אחד שיצעק 

אחד שיעצור את ההתאבדות הזו? אתם לא רואים את רוח 

הקדים העזה שרצה פה כל הלילה? לא הייתה כמוה מעולם! מזג 

האוויר לא לגמרי בצד שלכם, ובכלל, בחודשים האחרונים לא 

ניים... תעצרו! מה היה לכם ניסיון טוב עם מזגי אוויר קיצו

 קרה??

וממול, ב'שטיבלאך', בצד השני של הסרט, משה רבנו מעביר 

את ההוראה מלמעלה: 'סעו. עבור'. הסברים רבים ממפרשים 

שונים ניתנו לפרשה המופלאה הזו, אני רוצה לציין הסבר אחד 

עמוק מאד שמביא אותו בעל ה'משך חכמה', ר' מאיר שמחה 

 כל כך עמוק ומקיף את הכל.  , הסבר שהואזצ"ל מדווינסק

דכל בני ישראל הלכו אחר משה כצאן בבקעה אחר הרועה. 

אמנם בים צוה הקב"ה למשה שיסע אחרי העם והמה באמונתם 

בו ילכו בתוך הים ובזכות הנסיעה שיבואו תוך המים בים יבקע 

 26 להם הים

הקב"ה אומר למשה: אתה לא צריך להוביל עכשיו, אתה לרגע 

אחורה ומדבר אל בני ישראל ואומר להם: 'אתם אחד הולך 

 תובילו'. בפסוק הבא יופיע תיאור מאד מעניין:

ע ַמְלַאְך ָהא   ּסַ ם -ַוּיִ ְך ֵמַאֲחֵריהֶּ לֶּ ָרֵאל ַוּיֵ לִֹהים ַהֹהֵלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיש ְ

ין ַמֲחנֵ  ֹבא ּבֵ ם ַוּיָ ֲעמֹד ֵמַאֲחֵריהֶּ ם ַוּיַ ֵניהֶּ ָעָנן ִמּפְ ע ַעּמּוד הֶּ ּסַ ה ִמְצַרִים ַוּיִ

ָרֵאל  27 ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיש ְ

הים המגן על בני ל-וט, הנושא בפסוק זה הוא ענן האבאופן פש

ישראל מלפנים ומאחור. בעל ה'משך חכמה' ממשיך בעקבות 

 דבריו ומסביר את הפסוק באופן לא ייאמן:

קים ההולך לפני מחנה ישראל וילך ל-לכן כתוב: 'ויסע מלאך הא

ים... לכן בזכות הל-שנקרא כאן מלאך הא מאחריהם' זה משה,

 .שהלכו לים ומשה אחריהם נבקע הים

עכשיו, על שפת ים סוף, אנחנו מגלים את המשה שבכל אחד 

מאתנו, וכל אחד יהיה קצת נחשון בן עמינדב. לזה התכוון רש"י 

 כשהסביר את התשובה 'מה תצעק אלי':

זכות אין להם אלא ליסע, שאין הים עומד בפניהם! כדאי 

אבותיהם והם והאמונה שהאמינו בי ויצאו לקרוע להם הים
28

 

 הם יכולים. שיסעו. יש ים? אין ים. רק תגלו את הכוח

 .שבתוככם

 עבדים בחליפות מחויטות

אתם יודעים מה מגלה משה במנהיגות שלו ומה, להבדיל, מגלה 

פרעה בשלו? פרעה במנהיגותו ההירואית מוביל עם של 

הולך עם של מפקדים, של אדונים, עם שלכאורה בני חורין, 

אין לאף אחד ממנו אפילו קמצוץ של חירות. אך  –אחרי פרעה 
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 רש"י שם שם ט"ו 

גורנישט. בבוקר, כשעם ישראל יפצח בשירת הים האדירה, 

 הוא יבחר לתאר את העם הזה בשתי מילים:

 סּוס ְורְֹכבוֹ 
29

 

 הנצי"ב מוולוז'יןהזכרנו יותר מפעם את  דבריו המופלאים של 

  :על התיאור הזה

והעניין, דבמשמעות 'סוס ורוכבו' נכלל הכל. דכמו הסוס המוכן 

להתהלך  למלחמה נשמע לרוכבו, כך האיש חיל הוא כסוס לאדוניו

הוא כסוס לשר האלף. ושר האלף  -באש ובמים. והגדול ממנו 

 לראש שרי צבאות, עד פרעה עצמו... וכל אלה רמה בים
30

 

ת עבדים. כל אחד הוא הסוס של זה כך, בשתי מילים, בנוי בי

שרוכב עליו, שהוא הסוס של הרוכב המקודם יותר... ככה, 

במערכת קידום מטורפת, עוברים אנשים עבדים שנראים בני 

חורין. וככל שבמערכת אתה רוכב יותר גדול, אתה גם סוס גדול 

ידה נעשית התלות בראש הפירמ –יותר, וככל שעולים למעלה 

 לה, והחירות נעלמת.דות גדקשה מנשוא. והעב

לא הבנו איך עם שלם רץ אחרי פרעה לתוך הים ואין אחד 

לרפואה שצועק 'די חבר'ה, זו התאבדות!!'. ההסבר הוא פשוט 

הם ירוצו אחריו גם במחיר מוות, כי מה הם בלי פרעה? מה  –

הם ומה חייהם בלי מי שיפתח להם את השיבר ויפתח להם את 

 . עבד אומלל בחליפת אדון מחויטת. המים מהנילוס. שום דבר

 סוע לתוך היםנמין, וללהא

אנחנו, צריכים לעבור בתוך הים משה רבנו מבין שהעם הזה, 

דיברנו על עומק המושג 'ללכת בים  'שני'ביבשה. בקריאה של 

ביבשה'. להיכנס לים פירושו להיכנס אל הפנימיות, אל הנעלם 

של העולם. מה שבלתי נראה בעולם זו האלוקות, העיניים 

מעטפת אחת גדולה.  -ידיים ורגליים רואות רק פרעה וסוסים ו

ים ביבשה, משה רבנו זז תוך הכדי שהעם הזה יוכל ללכת ב

 משה בפני עצמו. בעצם הואש יגלה מאתנואחורה כל אחד 

לכל אחד מאתנו יש את הכוח להיכנס פנימה אל תוך הים 

ולראות את כל הנסתר, לראות אלוקות, לחוש אותה, להאמין 

שזה הדבר הקיומי היחיד ושכל השאר זה אשליית סוס ורוכבו, 

ועם הכוח הזה אנחנו יכולים לקרוע כל ים. קריעת הים היא 

לעתיד לבוא, אז יוסר ההעלם מעל העולם כולו  מיניאטורה של

ר'-ו ּבֵ י ְיהָוה ּדִ י ּפִ ו ּכִ ר ַיְחּדָ ש ָ '.ָראּו ָכל ּבָ
31

 

משה רבנו הרועה הנאמן, 'רעיא מהימנא', הוא הרועה שמאמין 

בי ומבקש ממני להאמין בכוחותיי שלי, לקרוע את הים, לצאת 

'אשירה לה' כי גאה בתופים ובמחולות ולשיר מהמקום שלי 

'ה' ימלוך , עד שנצטרף כולנו למקהלה אחת ונריע ביחד גאה'

 .לעולם ועד'

                                                           
29
 שמות ט"ו, א' 
30
 פירוש העמק דבר שם 
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 ישעיהו מ' ה' 


