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כוח הרוח
התקשורת העולמית בישרה בספטמבר 2010 על תגלית מדעית 
מרגשת. חוקרים במרחז הלאומי האמריקני למדעי האטמוספירה 
ומאוניברסיטת קולורדו הראו בהדמיית מחשב חיצד עשויה הייתה 
להתרחש קריעת ים סוף. אפיק קדום של נהר, שהתקיים בימים 
ההם על פי המחקר הגיאומורפולוגי, התעקל בחדות מעט לפני 
הישפחו אל לגונת ים. על פי המודל, גשר יבשתי עשוי להיווצר 
בקטע הקצר והרדוד שבין העיקול לבין השפך חאשר רוח מזרחית 
לילית חזקה, רוח קדים, נושבת ומסיגה את המים ממנו אל המשך 
הנהר מחאן ואל הים מחאן. ברגע שהרוח שחחה שבו המים אל 
בספר  הסיפור  עם  יפה  מסתדרת  "הסימולציה  הרגילה.  זרימתם 

שמות", אמר מנהל המחקר.

יש לנו עחשיו, אם חן, תימוחין מדעיים לסיפור שבתורה — 
לחן  קודם  פרסם חמה שנים  דומה מאוד  תיאוריה  ולמען האמת 
קולין האמפריז, פרופסור למדע החומרים באוניברסיטת קיימברידג' 
'הנסים של  בספרו  בלונדון,  המלחותי  במחון  ניסויית  ולפיזיקה 
ספר שמות'.1 ועדיין, הסיפור המקראי עצמו הוא בעיניי הממשות 
התחונות  לאחת  בולטת  דוגמה  לפנינו  חאן.  ביותר  המעניינת 
המרתקות ביותר של אמנות הסיפור בתורה. פסוקי המפתח הם אלה:

רּוַח ָקִדים  ם ּבְ ם, ַוּיֹוֶלְך ה' ֶאת ַהּיָ ה ֶאת ָידֹו ַעל ַהּיָ ט מֹׁשֶ ַוּיֵ
ִים.  ַהּמָ ְקעּו  ּבָ ַוּיִ ֶלָחָרָבה  ם  ַהּיָ ֶאת  ם  ׂשֶ ַוּיָ ְיָלה  ַהּלַ ל  ּחָ ה  ַעּזָ
ִים ָלֶהם חֹוָמה  ה, ְוַהּמַ ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ בֹאּו ְבֵני ִיׂשְ ַוּיָ

מֹאָלם. )שמות יד, חא-חב( ִמיִמיָנם ּוִמּשְׂ

הפרה  פה  הייתה  האחת:  דרחים.  בשתי  זה  קטע  להבין  אפשר 
של חוקי הטבע. התרחש מאורע על-טבעי. המים עמדו חחומה, 
פשוטו חמשמעו. השנייה: הנס חאן אינו טמון בהפרה של חוקי 
טבע; חפי שהוחיחה הדמיית המחשב, רוח מזרחית חזקה בנקודה 
מסוימת בחוף ים סוף גורמת באורח טבעי לגמרי לסילוקם של 
המים. הנס טמון בתזמון. בחך שתופעת טבע נדירה זו התרחשה 
לסדן,  הפטיש  בין  נמצאו  ישראל  חשבני  אז,  דווקא  דווקא שם, 

בין מרחבות המרדף המצריות לבין הים. 

שתי קריאות אלו שונות מאוד זו מזו. הראשונה פונה אל 
רגש הפליאה. חמה מרעיש ויוצא-דופן הוא שחוקי הטבע מושעים 
חדי לאפשר לעם ישראל לצאת לחופשי. סיפור חזה יחול להצית 
את דמיונו של ילד. הפרשנות הטבעית, לעומת זאת, היא פלאית 
במישור אחר לגמרי. התורה משתמשת חאן בתחבולת האירוניה. 
המצרים בימי רעמסס הטילו אימה משום שהחזיקו בטחנולוגיה 
הצבאית המתקדמת וההרסנית ביותר: מרחבות הסוסים. בזחותה 
מרהיב.  פואטי  צדק  נעשה  הים,  על  והנה,  בלתי-מנוצחים.  היו 
הרגל  הולחי  המרחבות.  של  יתרונן  בטל  בוצית  ובקרקע  במים 
צבא  נתקעות.  הן  ואילו  המחשול,  את  וחוצים  ללחת  ממשיחים 
רוגעת.  הרוח  לאחור.  ולא  קדימה  לא  לזוז,  יחול  אינו  מצרים 
המים חוזרים. אדירי החוח איבדו את חוחם, וחסרי החוח מצאו 

את חירותם. 

בשלחפרשת
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בסיפור השני יש עומק מוסרי שאין בראשון, והוא מתהדהד 
ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ץ,  ֶיְחּפָ ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  "לֹא   — תהלים  בפסוקי 

ִיְרֶצה; רֹוֶצה ה' ֶאת ְיֵרָאיו, ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו" )קמז, י-יא(. 

הפשטות האלגנטית שבעזרתה מתארת התורה את קריעת 
ים סוף באופן העשוי להיקרא בשני מישורים שונים — חסיפור 
בהתנגשה  הטחנולוגיה  מגבלות  על  מוסרי  וחסיפור  על-טבעי, 
ביותר  המאלף  הדבר  בעיניי  היא   — אומות  של  האמתי  בחוסנן 
בסיפור זה. זהו טקסט שחמו נחתב במחוון חך שיובן לנו באופן 
עובר  ענייננו  שמוקד  חחל  מבשילים,  שאנו  חחל  יותר  מעמיק 

מהמחניקה של הֵנס אל האלחימיה של החופש. 

אך  סוף,  ים  קריעת  קרתה  איך  לדעת  טוב  חן,  חי  הנה 
חקרו  סוף  אל  נגיע  שלא  עומק  המקראי  בסיפור  יישאר  תמיד 
עומק  ומדעיות,  היסטוריות  בתגליות  ולא  מחשב  בהדמיות  לא 
של  והמתוחננת  המעודנת  לעמימותו  שרגיש  למי  רק  הנחשף 
ולחשוף  ימים  יחולה לקרוע  הָקדים  רוח  זו דרך הרוח:  הסיפור. 
את קרקעיתם — ורוח האדם יחולה לחשוף, מתחת לפני השטח 

של סיפור, משמעות עמוקה יותר. 
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