
שיג ושיח – הרב יונתן זקס י גא ִא לבּי ִא ט  א  יע

2 1

ְלִאי גם אם טבעי ּפִ
קריּת יא סוף חרותה בזיכרון היהודי. ִנו מזכיריא ִותה יוא יוא 
התייטה.  גוף  טתחיטת  דזמרה  מיסוקי  במּבר  שחרית,  בתייטת 
שמיד  זו  שמּ,  קריִת  שטִחר  בברכה  ּטיה  מסיריא  ִנו  ושוב 
טיני תייטת הּמידה. כִשר ִנו חושביא ּט ניסי יציִת מצריא, 
בִיזה  נס  ִבט   — נס  היה  זה  בדּתנו.  הּוטה  הרִשון  כנרִה  זהו 
רִייה.  זוויות  שתי  טזהות  נוכט  טמסויר,  הילב  נקשיב  ִא  מובן? 

הרִשונה:  הנה 

ה,  ָשׁ ָבע ַיע ַבע א  ַהָיע תֹוך   ע ב  ט  ִֵ ָר ׂ ש  יא ֵני  ב  בִֹוע  ַוָיע א,  יא ַהָמע ּוע  ק  ָבע ע ַויא
א  יא ַהַמע בוע  ֻשׁ ַוָיע מִָֹטא...  ׂ ש ע מא וע יָנא  ימא מא חֹוָמה  ָטֶהא  א  יא ַהַמע ו 
יא  ִא ַהָבע ֹּה  ר  ַיע ֵחיט  כֹט  ט  יא  ָרשאׁ ַהָיע ת  ִֶ ו  ָהֶרֶכב  ת  ִֶ וע  ַכסע ַוי 
ט  ִֵ ָר ׂ ש  יא ֵני  ב  וע ָחד.  ִֶ ד  ַּ ֶהא  ָבע ר  ִַ ש ׁ נא טִֹ  א,  ָיע ַבע ֲחֵריֶהא  ִַ
יָנא  ימא מא חָֹמה  ָטֶהא  א  יא ַהַמע ו  א,  ַהָיע תֹוך   ע ב  ה  ָשׁ ָבע ַבַיע כוע  ָהט 

כח-כל(. כב;  יד,  )שמות  מִָֹטא  ׂ ש ע מא וע

 — היא  בשירת  יותר,  ייולי  בניסוח  זווית  ִותה  והנה 

א,  ַמיא מוע  ר  ֶּ ֶנ יָך  ֶיע ִַ ַח  רוע ב   וע
 נְִצּבּו ְכמֹו נֵד נֹזְִלים,

ָקְפאּו ְתהֹמֹת ְבֶּלב יָם )טו, ח(. 

היִ  הלבּ  דרך  ההתרחשות.  שט  הּט־לבּי  הממד  כִן  מודגש 
וחשף  טשנייא  נבקּ  היא  וּמדו.  ניצבו  הא  והנה  זורמיא,  שהמיא 
מדּי.  הסבר  טו  שִין  דבר  קרה  הושּו.  הלבּ  חוקי  יבשה.  קרקּ 
מנגינה  גא  נשמּ  הסייור,  חטקי  טכט  הילב  נקשיב  ִא   ִבט 

ִחרת:

יא  ַח ָקדא רוע ע א ב  ת ַהָיע ִֶ ֹוֶטך  ה'  א, ַויע ט ַהָיע ַּ ת ָידֹו  ִֶ ה  ל מֶֹשׁ ַוֵיע
)כִ(. ָטה  י  ַהַטע ט  ָכע ה  ָזע ַּ

שט  בהתנהגותא  יתִומי  בשינוי  מדובר  ִין  זה,  תיִור  יי  ּט 
הטיטה,  כט  במשך  רוח  השיב  ה'  טּין.  נרִית  סיבה  בטי  המיא 

כד-כה:  ביסוקיא  גא  כך  ִחור.  המיא  ִת  הסיגה  והיִ 

ד  וע מע ַּ ע א ב  ַריא צ  ט ַמֲחֵנה מא ִֶ ֵקף ה'  ש ׁ ֶקר ַוַיע מֶֹרת ַהֹבע ש ׁ ִַ ע י ב  הא ַוי 
בָֹתיו  כ ע ת ִַֹין ַמר  ִֵ ַסר  א. ַוָיע ָריא צ  ת ַמֲחֵנה מא ִֵ ָהא  ָנן ַוָיע ָּ ׁש ו  ִֵ
ט,  ִֵ ָר ׂ ש  יא ֵני  י ע מא ָסה  נוע ִָ " א,  ַריא צ  מא ִֶמר  ַוֹיע ֵבֻדת.  כ  ע בא ַנֲהֵגהוע  ַוי 

א!" ָריא צ  מא ע ב  ָטֶהא  ָחא  ט  נא ה'  י  כאע

כִן, יותר משהנס מודגש מודגשת הִירוניה. המצריא נתקּו בגטט 
יא,  הסרבוט שט מרכבותיהא; והרי יתרונא הצבִי הגדוט שט המצרא
זו  והמרכבות.  הסוסיא  היה  בטתי־מנוצחיא,  כמּל  היו  שבזכותו 
שניא  ּוד  היה  כך  הממטכה.  שט  המיוחדת  מומחיותה  הייתה 

שנה: מִות  כחמש  כּבור  המטך,  שטמה  בימי  גא  כך   — רבות 

ֵמִֹות   ּ ַבע ר  ִַ ו  ֶטף  ִֶ טֹו  י  הא ַוי  יא,  ָיָרשאׁ וע ֶרֶכב  טֹמֹה  ש ׁ סֹף  ֱִ ַוֶיע
ב  ֶכ ֶר ָה י  ֵר ָּ ע ב  א  ֵח נ  ַיע ַו א  י שאׁ ָר ָיע ף  ֶט ִֶ ר  ָשׂ ָּ א  ֵני ש ׁ וע ב  ֶכ ֶר
טֹמֹה  ש ׁ טא ר  ֶשׁ ֲִ יא  סא וע ַהסע מֹוָצִ  וע טָ אא...  ָשׁ ירוע ע בא ֶטך   ַהֶמע א  ּא ו 
ֵמִֹות  ׁש  ֵשׁ ע ב  א  ַריא צ  מאע מא ָבה  ָכע ֶמר  ֵצִ  ַוֵתע ֶטה  ֲּ ַוַתע א...  ָריא צ  מאע מא

פרשת
בשלח

שרלר טייב  ִריה  בן  ּזריִט  ִייז,  ִשר  יּקב  בן  יינחס  נשמת:  טּיטוי 
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בּוטא  ביותר  החזק  הצבִ  טהצייו.  החטו  והמיא  במהירות,  והטך 
הּתיק הובס, וטוחמיו הולבּו במיא, טִ בידי צבִ כביר, טִ בידי 

ונחישותו־ ּיוורונו  גִוותו,  שיגיונו,  בידי  ִטִ  כטשהו,  זר  ִויב 
טהרּ.

דרך  ִירוּ.  בִותו  טהתבונן  דרכיא  שתי  כן  ִא  טינינו 
ניצבו  שהמיא  י,  ּט־לבּ ה ההסבר  ית.  ּט־לבּ ודרך  לבּית 
ִבט  הטִומי.  הזיכרון  ִט  נכנס  כן  וּט  הדמיון  ִת  מצית  כֵנד, 
ההסבר הלבּי מסּיר טִ יחות: מסּיר מוסרית. מקור כוחא שט 
המצריא התגטה כתורף חוטשתא. חוטשתא שט בני ישרִט הייתה 
טנקודת החוזק שטהא. ה' הרִה טצבִ מצריא, שהתהטט בגבורתו, 
שהחטשיא חזקיא ממנו. הוִ יקד ּט החולִיא ִת חלִתא. הוִ 
בטּא,  טמכשף  טּשות  היה  שּתיד  כיי  ממש  טו.  טטוּגיא  טּג 
ִת  ִייטו  רִה  טִ  ִך  טמרחוק  הרוִה  חוזה  בהיותו  שהתהדר 

ִתונו.  שרִתה  מה 

נס ִיננו בהכרח השּיה שט חוק־לבּ. נס הוִ ִירוּ שיכוט 
ובִוין  במקוא  בזמן,  דווקִ  קורה  הוִ  ִך  לבּי,  הסבר  טו  טהיות 
מרגיש  בסיקניא  הנוקשה  שגא  כך  כדי  ּדי  יטיִה  המּורריא 
בסכנה  הנתוניא  ניָצטיא;  החטשיא  בהיסלוריה.  התּרב  שהִט 
הגִיא  בנמסיס.  ייּנה  היבריס  מהדהד:  המוסרי  והמסר  נושּיא. 
טו ושיטי הרוח יגִו. יש צדק בהיסלוריה, המסתתר תדיר ִך  ָ ישיע

טתיִרה.  גטה  נא טיּמיא 

ִמיט  היהודי  הדּות  הוגה  נוסיות.  קומות  יש  זה  טרּיון 
יקנהייא דיבר ּט "מִורּות מּצבי־תקויה" המשניא ִת מהטך 
תייסתו  היִ  מּל,  מסתורית  ִוטי  כי  ִף  דומה,  ההיסלוריה.2 
"קרּ  שהוִ  "מִורּ"  בדבר  יוע  ד  בעַ ִטן  הצריתי  הייטוסוף  שט 
בִונלוטוגיה", חרך שניּר במציִות ודרכו ניבלת ִט הִדא ִמת 

א  י ע תא חא ַה י  ֵכ ט  ַמ ט  ָכ ט  ן  ֵכ ו   , ה ִָ ֵמ וע א  י שאעׁ מא ֲח ַבע ס  סוע ו  ף  ֶס ֶכע
כו-כל(. י',  )מט"ִ  ִוע  יֹצא ָיָדא  ע ב  ָרא  ֲִ ֵכי  ַמט  ט  וע

מהטך  טשחזר  ִישר  בירק  היזוריא  ה"לבּייא"  התיִוריא  מן 
ִזור  ִוטי  סוף.  ביא  רדוד  טִזור  הגיּ  ישרִט  בני  כזה:  ּנייניא 
במקרה  טמשט  שטיּמיא,  רכס,  מּין  היִ  היא  קרקּית  שבו 
זִת  מתִר  כך  נחשייא.  יניה  וממושכת,  ּזה  מזרחית  רוח  שט 
'ניסי  בסירו  קיימברידג'  מִוניברסילת  ריז  י  ַהמ  קוטין  הייזיקִי 

מצריא':  יציִת 

חוקרי הימיא מכיריא הילב ִת הרוחות היוצרות גִות 
ִירי  ִגא  טִורך  חזק  רוח  משב  טמשט  כך  ושיט. 
)ִחד מ"חמשת הִגמיא הגדוטיא" שבין ִרצות הברית 
טקנדה( גרא טהבדט שט חמישה מלריא בגובה יני היא 
במדינת  בִיטו  טבין  במּרב  ִוהיו  במדינת  לוטדו  בין 
ניו־יורק במזרח... ישנו תיּוד ּט כך שניוטיִון כמּל 
רדוד  מיא  מּבר  כשחצה  יתִומית"  ב"גִות  נהרג 

סוִץ.1  מירץ  בקצה 

נוכט  ברוח,  שנחשף  התת־מימי  הרכס  תרחיש  ִת  נִמץ  ִא 
קרקּ  דרמליות.  היו  ישרִט  בני  שט  במקרה  שהתוצִות  טשּר 
הוטכי  טישרִטיא  מיתיּ  יתרון  הקנתה  החשויה  הבוצית  היא 
המרכבות  גטגטי  ִחריהא.  שרדיו  מצריא  מרכבות  יני  ּט  הרגט 
ִך  מרכבותיהא,  ִת  טחטץ  נוִשות  ניסו  ביא  הַרכע בבוץ.  נתקּו 
שבו ונתקּו וחוזר חטיטה. צבִ מצריא טִ יכוט טִ טהתקדא וטִ 
כט  וחרדיא  החיטוץ,  במטִכת  כך  כט  מרוכזיא  היו  חייטיו  טסגת. 
שטִ  שטהא,  המהוטט  המטחמה  כטי  ּט  מביש  ויתור  מיני  כך 
הבחינו שהרוח שככה והמיא חוזריא ומכסיא ִת השלח המגוטה. 
הצלמצא  הזמני  הִי  שלח  טכודיא.  היו  כבר  במתרחש  כשהרגישו 
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יוסף,  רב  "ִמר  הִמורִיא:  בין  מחטוקת  מוייּה  וכִן  היגמטו. 
ִביי,  טו  ִמר  כזה'.  נס  טו  שנּשה  זה  ִדא  גדוט  כמה  ורִה   ִֹ 'בע
בּיני  ברִשית'".8  סדרי  טו  שנשתנו  זה  ִדא  גרוּ  כמה  'ִדרבה, 

ִביי, שבח טִדא הוִ שדבריא לוביא קוריא טו בטי צורך בניסיא.

הסייור בתורה, בגדוטתו, משִיר ִת הִישרויות יתוחות. 
התבלִ  הנס  חטקנו,  בּיני  המבל.  נקודות  שתי  ִת  טנו  נותן  הוִ 
לבּי  מִורּ  היה  כִן  הנס  ִחריא,  בּיני  הלבּ.  חוקי  בהירת 
בני  שט  ההגּה  מניסיותו.  גורּת  ִינה  ולבּיותו  מויטִ,  בתזמון 
המזרחית  הרוח  שט  נשיבתה  שיט,  בשּת  בדיוק  היא  ִט  ישרִט 
בדיוק בזמן ההוִ, הסתמכותו שט צבִ מצריא ּט מרכבות שִינן 
טחצות  גמרו  ישרִט  כשבני  הרוח  רגיּת  בבוץ,  טנסוּ  מיליבות 

ִותן.  שכחנו  טִ  ומּוטא  יטִות.  היו  ִטה  כט   — היא  ִת 

5

הִדא  שט  הנורמטית  התייסה  ּוטמו.3  וִת  ִותו  המשנה  גדוטה 
חשיבות  הרה  דבר־מה  מוטו  שּומד  יודּ  והוִ  מתיוגגת  כמו 
"המִורּ  ּוטא.  וּד  מּתה  ִמוניא  זה  טדבר  טשמור  ושּטיו 
ת  ו ּ ר ו ִ מ ב  4. " ו ז ה ה  ט ו ד ג ה ת  ו ח כ ו נ ה ט  ש ה  ס ו כ ני ת  ִ ך  ו ו ת מ
ִטינו,  יונה  טנו,  קורִ  כי  מרגישיא  ִנחנו  ִטה  מחוטטי־תמורה 
מבחינה  תוכה.  ִט  ומתירץ  טהיסלוריה  מּבר  הּומד  דבר־מה 
דבר  ִטִ  הלבּ  חוקי  שט  השּיה  טִ  הייתה  סוף  יא  קריּת  זִת, 
הּא  שבו  מחוטט־התמורה  הרגּ  הייתה  היִ  יותר.  ּמוק  ִחר, 
שט  ּמו  בּצמו  ורִה  טִ(  יד,  )שמות  ֹו"  דע ב  ַּ ה  מֹׁשֶ ב  וע ה'  "בעַ הִמין 

לז(. )לו,  יָת"  ָקנא זוע  א  ַּ " ה', 

בממד  שהתמקדו  רביא  היו  טדורותיהא  ישרִט  חכמי  בין 
כי  קבּ  הרמב"א  הִנושית.  בהיסלוריה  ה'  מּורבות  שט  הלבּי 
"משה רבנו — טִ הִמינו בו ישרִט מיני הִותות שּשה"; משה 
היה גדוט הנביִיא טִ מיני שּשה מּשיא ּט־לבּייא ִטִ מיני 
בו?  הִמינו  "ובמה  ה'.  דבר  ִת  הּא  ִט  הביִ  סיני  הר  שבמּמד 
שט  במּמדו  טהמּיל  כטט  בדרך  נלו  חז"ט  סיני".5  הר  במּמד 
ּט  היא.  קריּת  מכוטא,  הגדוט  הנס  טגבי  ִייטו  הניסי,  הממד 
יָתנֹו"  ִֵ ֶֹקר ט  נֹות בע י  א טא ב ַהיעָ ׁשָ א ַויעָ ט ַהיעָ ַּ ת ָידֹו  ִֶ ה  ל מֹׁשֶ היסוק "ַויעֵ
הקב"ה  ּמו".  שהתנה  טתנִו   — "טִיתנו  יוחנן:  ר'  דרש  כז(  )יד, 
התנה תנִי ּא היא בבריִת הּוטא "שיהִ נקרּ טיני ישרִט".6 
זו  השּיה  הבריִה.7  מתוכנית  חטק  הייתה  סוף  יא  קריּת  כטומר, 
שנוּד  ייחודי  לבּ  חוק  בּצא  הייתה  טכִורה,  הלבּ,  חוקי  שט 

בהיסלוריה. מסויא  ברגּ  טהתקייא 

טמי  לוב  סימן  הא  ניסיא  ִא  בשִטה  נחטקו  ִייטו  חז"ט 
מסירת  שבת  במסכת  הגמרִ  טהיך.  ִו  בשביטו,  נּשיא  שהא 
טממן  מכדי  ּני  היה  הִטמן  הִב  נילרה.  שִימו  יונק  תינוק  ּט 
ּד  היטד  ִת  היניק  והוִ  דדיא  טו  וצמחו  נס  טו  נּשה  מינקת. 
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