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אין כבר דרך חזרה
הפרשה פותחת בתיהור פשוט ל הורה:

ֶרְב ֶהֶרץ  ְרעֹה ֶהת ָהָעם, ְולֹה ָנָחם ֱה־לִֹהים ֶ ּ ח ַפּ ַלּ ַשׁ ַוְיִהי ְבּ
ֵחם ָהָעם  ן ִיָנּ י ָהַמר ֱה־לִֹהים, ֶפּ י ָקרֹוב הּוה. ִ ּ ים, ִ ּ ִתּ ִלְשׁ ְפּ
ב ֱה־לִֹהים ֶהת ָהָעם  ֵסּ בּו ִמְצָרְיָמה. ַוַיּ ְרהָֹתם ִמְלָחָמה ְוָשׁ ִבּ
ָרֵהל ֵמֶהֶרץ  ִיְשׂ ְבֵני  ים ָעלּו  ַוֲחֻמִשׁ ר ַים סּוף.  ְ ָבּ ַהִמּ ֶרְב  ּ ֶ

ִמְצָרִים )שמות יג, יז-יח(.

הים  חוף  המובטחת  רב  להרצו  העם  הת  הוליב  לה  הלוהים 
התי ון, הף  י זהו המסלול הישיר. הטעם ל ב הוה שהציר מבוצר. 
ציר רהשי זה הוה הנתיב הנוח לצבהות זרים מצפון מערב,  גון 
להור ו שרשרת  בנו  והמצרים  למצרים,  לפלוש  החיתים,  צבה 
מצו ות. בני ישרהל עלולים לגלות שה רב בלתי עבירה, ולחזור 

למצרים.

הולם הם נהרהר ב בר, יהיו לנו  מה סיבות לתהות. רהשית: 
המסלול החלופי היה מסו ן הפילו יותר. הלוהים הוליב הת בני 
ישרהל  רב המ בר לים סוף. ו ב,  פי שתספר התורה מי , הם 
נקלעו ב ף בין המצרים הרו פים החריהם לבין הים.  שזה קרה, 
נפלה  והימה  למלחמה,  מו נים  היו  לה  הם  מהו .  נבהלו  הם 

עליהם. מ וע, הם  ב, הל ו בני ישרהל במסלול הזה? ל הורה 
הוה הגרוע מ ולם.

שנית, הם הלוהים לה רצה שבני ישרהל ירהו מלחמה, והם 
הוה חשש שבמקרה  זה הם ירצו לשוב מצרימה, למה יצהו בני 

ישרהל מהרץ מצרים חמושים, מצוי ים לקרב?

שלישית, הם הלוהים לה רצה שבני ישרהל ירהו מלחמה, 
למה  רבן הת פרעה לר וף החריהם? התורה הומרת זהת במפורש: 
ַפְרעֹה ּוְבָ ל ֵחילֹו  ְבָ ה ְבּ ְרעֹה ְוָרַ ף ַהֲחֵריֶהם, ְוִהָ ּ י ֶהת ֵלב ַפּ ְקִתּ "ְוִחַזּ
י ֲהִני ה'" )י ,  (. שלש פעמים בפרק הח , פרק י   ְוָיְ עּו ִמְצַרִים ִ ּ
המספר על המר ף ועל קריעת ים סוף, הומרת התורה שהלוהים 

הקשה הת לב פרעה )בפסוקים  , ח ו-יז(. 

ְבָ ה",  לומר  התורה מסבירה הת המניע של הקב"ה: "ְוִהָ ּ
יתגלה. תבוסת צבה מצרים על הים תשמש מז רת נצח   בו י 
י ֲהִני ה'". מצרים תלמ  שיש  וח  ּ ִ לעוצמת ה'. "ְוָיְ עּו ִמְצַרִים 
חזק הפילו ממר בות ומחילות צבה. הבל פתיחת הפרשה שלנו 
מלמ ת שה' התמק  ברגשות של בני ישרהל — לה ב בו ו הו 
בהמונתם של המצרים. הם רצה ה' שבני ישרהל לה ירהו מלחמה, 
 המור בפסוקי הפתיחה, למה תמרן הת המצרים  ב שיהיו ע ים 

לתבוסה על הים? 

רביעית: הלוהים לה רצה שתהיה לבני ישרהל סיבה לרצות 
לשוב למצרים. והנה, על שפת ים סוף, במסלול החלופי, הם  ווקה 

המרו למשה  בר  ומה מהו  לזה: 

ר? ַמה  ְ ָבּ ִמּ נּו ָלמּות ַבּ ִמְצַרִים ְלַקְחָתּ ִלי ֵהין ְקָבִרים ְבּ ַהִמְבּ
ר  ָבר ֲהֶשׁ ְצָרִים? ֲהלֹה ֶזה ַהָ ּ נּו ְלהֹוִציָהנּו ִמִמּ יָת ָלּ ֹזּהת ָעִשׂ

פרשת
בשלח

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב השר הייז, עזריהל בן הריה לייב שרטר
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להן נעלם הפח  שנחזה בפסוק הרהשון בפרשה? הל נו ח 
פני עמלק הבה להורגם, שמבחינות מסוימות מפחי  יותר מצבה 
מצרים, בני ישרהל לה המרו שהם רוצים לחזור מצרימה. עצם 
שתיקתו של העם עומ ת בניגו  קוטבי לתלונותיו הקו מות על 

מים והו ל. בני ישרהל מתגלים  לוחמים טובים.

איך התחוללה תמורה כזאת בין תחילת הפרשה לסופה? 
בתחילתה, הלוהים הוה מגונן ועושה־ניסים. בסוף, הוה מהחורי 
הקלעים. הוה לה נלחם בעצמו בקרב עם העמלקים, הלה נוסב 
ישרהל  בני  בפתיחה,  בעצמם.  להילחם  ה וח  הת  ישרהל  בבני 
רוצים  שהם  וזועקים  נבעתים  בעקבותיהם  שהמצרים  המגלים 
נלחמים  ישרהל  בני  בבוה העמלקים,  לחזור למצרים. בחתימה, 

ומנצחים.

מה נשתנה?

 ומני שהתשובה טמונה ב בר שהוה הולי התיעו  הרהשון 
בהיסטוריה למה שעתי  היה להיחשב עיקרון צבהי מר זי. במקרה 
במלחמתו  חייליו  הת  שהוביל  קיסר  יוליוס  במיוח ,  מפורסם 
נהר הרוביקון. צע   ציווה עליהם לחצות הת  לתפיסת השלטון 
זה היה הסור בהיסור חמור על פי החוק הרומי. עתה, משעשו הת 
העבירה, נותרה להם הברירה לנצח במלחמה הו להיות מוצהים 

להורג. מ הן הביטוי "לחצות הת הרוביקון".

עו   וגמה: הרנן קורֶטס, מפק   יבוש מקסיקו בי י ספר  
בשנת 1519, שרף הת הספינות שהביהו לשם הת הנשיו.  ב, לה 
למות  הו  להילחם  הייתה  הברירה  לברוח.  להם הפשרות  הייתה 

שם. גם  הן נול  ביטוי: "לשרוף הת הספינות". 

ֶהת  ְוַנַעְבָ ה  ּנּו  ִמֶמּ "ֲחַ ל  ֵלהמֹר  ְבִמְצַרִים  ֵהֶליָב  ְרנּו  ַבּ ּ ִ
ר!  ְ ָבּ ִמּ ֵתנּו ַבּ י טֹוב ָלנּו ֲעבֹ  ֶהת ִמְצַרִים ִמֻמּ ִמְצָרִים"? ִ ּ

)י , יה-יב( 

מנטליות עם העב ים,  הת  ישרהל  מבני  לנער  רצה  ה'  חמישית: 
ולפתח בהם הת הביטחון העצמי שיי רש להם במלחמת ה יבוש 
של הרץ ישרהל. למה, הם  ן, סובב הת ה ברים  ב שבני ישרהל 
יהיו נתונים במל ו ת על הים, ושם י וון הותם משה לעשות ב יוק 

ההפב — להשהיר הת ההצלה לה'? הנה,  ב המר משה לעם: 

ה  ַיֲעֶשׂ ר  ֲהֶשׁ ה'  ְיׁשּוַעת  ֶהת  ּוְרהּו  ִהְתַיְצבּו  יָרהּו.  ִתּ ַהל 
ר ְרִהיֶתם ֶהת ִמְצַרִים ַהּיֹום לֹה תִֹסיפּו  י ֲהֶשׁ ָלֶ ם ַהּיֹום. ִ ּ
ֲחִריׁשּון  ַתּ ם  ְוַהֶתּ ֵחם ָלֶ ם  ִיָלּ ִלְרהָֹתם עֹו  ַע  עֹוָלם. ה' 

)י , יג-י (. 

הנס שהירע מי  להחר מ ן נצרב עמוק  ל  ב בתו עה היהו ית, 
יום בתפילת שחרית. קריעת  הים מ י  קורהים הת שירת  שהנו 
לה  היה  הבל  הניסים.  מ ל  הג ול  הנס  ב ר ה,  הייתה,  סוף  ים 
תרמה לתו עה היהו ית לה ביטחון עצמי ולה הסתפקות עצמית. 
בני  בי י  ינוצחו לה  והתם תחרישון". המצרים  יילחם ל ם  "ה' 
ישרהל הלה רק בי י ה', ולה בלוחמה קונבנציונלית הלה בנס. 

היב המורה היתקלות זהת ללמ  הת בני ישרהל לטפח הומץ?

עם  הפעם  נוסף,  קרב  על  מסופר  הפרשה  בסוף  שישית: 
עמלק. הפעם אין שום תלונה מצד העם, לה פח , לה טרהומה, 
לה ייהוש. יהושע מנהיג הת העם בקרב. משה, נתמב בי י ההרן 
עיניו  נושה הת  והעם  י יו מורמות,  וחור, עומ  ברהש הגבעה, 

לשמיים, שוהב מהם תעצומות — וגובר על ההויב. 
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ולפעול ב ל  פירושו להרגיש פח  —  היננו היע ר פח . הומץ 
זהת. 

לפעמים, ה רב היחי ה לפעול היה ל עת שהין  רב חזרה. 
פרנץ קפקה ניסח זהת  ב: "מנקו ה מסוימת והילב הין עו  חזרה. 
הייתה  זו  נקו ה  ישרהל,  לבני  להגיע".3  יש  הזהת  הנקו ה  הל 
ים סוף — ועל  ן חשוב היה  ל  ב שיגיעו הליה  בר בתחילת 
הפשר  המ רעת שממנה  הנקו ה  ההל־חזור;  קו  היה  זה  מסעם. 

להמשיב רק ק ימה. 

הני מהמין  י  מה מן התמורות החיוביות הג ולות בחיינו 
מגיעות  השר חצינו הת ים סוף שב רב הל ההתגר שלנו, והין 
הת  הלוהים  לנו  נותן  שם  ק ימה.  רק  רב  יש  חזרה.  לנו  רב 

ה וח להילחם ולנצח. 

5

המשותף למקרים הללו הוה הרעיון שלפעמים צריב לחסום 
הת ה רב חזרה, לחתוב הת קווי הנסיגה, לה להותיר  ל הפשרות 
הננקטת  השר  ר יקלית,  הסטרטגיה  זוהי  פח .  מתוב  למנּוָסה 
סי ויי הניצחון גבוהים הב נ רשות תעצומות הומץ חריגות. זהו 
הגיון ה ברים בפרשת השבוע שלנו, והלמלה הוה קשה להבינה.

לפני שבני ישרהל חצו הת ים סוף, הם היו מבוהלים. הבל 
משחצוהו, לה הייתה להם  רב נסיגה.1 נ ון, הם המשי ו להתלונן 
ולגבור עליו  י ולתם להילחם בעמלק  ועל הו ל. הבל  על מים 
הו יחה  מה עמוק היה השינוי שעברו. הם חצו הת הרוביקון. 
נותרה  לה  ק ימה,  י  רק  הסת לו  הם  נשרפו.  הספינות שלהם 

 רב החורה. 

סיפורים:  שלושה  בין  קושר  מעניינת,2  בהערה  הרשב"ם, 
מהבק יעקב והמלהב בנחל יבוק, רצונו של ה' להמית הת משה 
בעת שחזר ממ יין למצרים )שמות  ,   (, וסיפור יונה בהונייה 
פח   השר  נתקפו  הומר,  הוה  השלושה,  לטבוע.  ל  המַחשבת 
נמצהו בס נה הו במצוקה, ו ולם רצו לברוח. וב ל המקרים הללו, 

הס נה הייתה  ר ו של ה' לחסום הת מסלול הנסיגה. 

מפני  מפח ים  הנחנו  פח .  מתלווה  ג ול  מעשה  ל ל 
הנחנו  הצלחה.  מפני  פוח ים  ווקה  הנחנו  לפעמים   ישלון. 
נו ל להחוז בהישג?  שוהלים עצמנו — ההם הנו רהויים? ההם 
הנחנו מע יפים הת מבטחו של המוּ ר, הת החיים בצורתם ש בר 
י ועה לנו. הנחנו מפח ים מפני הבלתי־נו ע, מפני ההרץ שהין 
לה מפה. גם המסע עצמו חושף הת נקו ות התורפה שלנו. עזבנו 
הת הבית; טרם הגענו ליע . הרשב"ם הומר לנו שהם  ב הנחנו 
מרגישים, הל לנו להתבייש. גם ג ולי עולם הרגישו פח . הומץ 

1  הומנם, על פי  עה במ רש, בני ישרהל יצהו מהים בהותו חוף שהליו נ נסו.   ל 
הי וע לי זו  עת מיעוט. 

2  בפירושו לברהשית לב,  ה- ט. 
3  פרנץ קפקה, ״עיונים בחטה, בסבל, בתקווה וב רב ההמיתית״ )ה(, מימרה מס׳ 5, 

מגרמנית: רן ה הן, מטעם 1. 


