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  ביני תלמיה                                                                                  "תשס -פרשת בשלח 

  
  

  "בשלח"הערות בשולי פרשת  4

ִהי� ֶ�$ ַמר ֱאלַֹוְיִהי ְ"ַ�ַ!ח ַ�ְרעֹה ֶאת ָהָע� ְולֹא ָנָח� ֱאלִֹהי� ֶ�ֶרְ� ֶאֶר� ְ�ִלְ�ִ�י� ִ�י ָקר�ב ה�א ִ�י �"

  .)17, שמות יג(" ִיָ'ֵח� ָהָע� ִ"ְראָֹת� ִמְלָחָמה ְוָ�ב� ִמְצָרְיָמה

  

  'להיות לבד א

איזה פרמידה , לא� ללכת, מי יגיד לנו מה לעשות? מי יגיד לנו איפה לישו� מחר

  ?מי ידאג לנו לאוכל, לבנות

נשמע עוד . א� מעוררת ודאי חרדות לא מעטות, היציאה לחרות היא מופלאה

יש . היו מי! תמיד, איזה דגה נתנו ש! לאכול, בהמש� כמה בעצ! היה טוב במצרי!

ַרִי� ַו+ֹאְמר� ֶאל מֶ�ה ֲהִמְ"ִלי ֵאי$ ְקָבִרי� ְ"ִמְצ ("איזה בטחו� לעבדי! הללו בלהיות עבדי! 

ֵתנ� ֲחַדל ִמֶ-'� ְוַנַעְבָדה ֶאת ִמְצָרִי� �ִ ... ְלַקְחָ�נ� ָלמ�ת ַ"ִ-ְדָ"ר  י ט�ב ָלנ� ֲעבֹד ֶאת ִמְצַרִי� ִמ-.

לאיזו , ידיעה"של האי, ודאות"וכא� ה! יוצאי! למרחב של האי. )12"11, ש! יד" ַ"ִ-ְדָ"ר

לאיזה מסע בעקבות סיפורי אבות , הרפתקאה שלא בטוח בכלל שהתכוונו אליה

  .הבטחות של מנהיג עילג ועמודי! של אש וענ�, ישני!

כאשר כבר בפסוק הראשו� של פרשתנו הוא דואג , ה"מבי� ג! הקבאת הקושי הזה 

  .להרחיק! ממצרי! כדי שלא יתפתו לחזור על כל קושי בו יתקלו בדר�

  

  'להיות לבד ב

הוא מתאושש מכל מכות מצרי! שנחתו עליו ורוד& אחרי , פרעה לא מוותר על עבדיו

ומשיג את ישראל  הוא לוקח אתו שש מאות רכב וכל רכב מצרי!. הבורחי! למדבר

כל מיני יודעי חשבו� למיניה! מכפילי! שש מאות רכב בשלשה . החוני! על הי!

זה מספר קט� יחסית למחנה העצו! . חיילי! 1800"אנשי! לכל רכב כזה ומגיעי! ל

א� הפחד של בני העבדי! מכל סמל של כח הוא כה , של בני ישראל שיצאו ממצרי!

  .ל! לבהלה גדולהשמספיק מספר כזה לגרו! אצ, גדול

הי! מלפניה! ורוח קדי! מכה על המי! והקולות , המצרי! מאחוריה!, יורד הלילה

ְ� ַוִ+2ַע ַמְל1ְ� ָהֱאלִֹהי� ַההֹלֵ ": ואז קורה הגרוע מכל. של הרוח עוד מוסיפי! על החרדה

עמוד . )19, יד(" ֵניֶה� ַוַ+ֲעמֹד ֵמ1ֲחֵריֶה�ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִי3ְָרֵאל ַוֵ+ֶלְ� ֵמ1ֲחֵריֶה� ַוִ+2ַע ַע-�ד ֶהָעָנ$ ִמְ� 

מלא� האלוהי! ההול� תמיד לפני , הענ� שתמיד מראה את הדר� נסוג לאחור

אמצעי , ייתכ� שזהו אמצעי של מיסו� בי� מצרי! לישראל. המחנה מתיצב מאחור

א� הסיטואציה היא של עדר המאבד את ; הבא להג� על הנודדי! עד שייבקע הי!

עכשיו קבלת . או של גדוד צבא שהמפקד שלו נעל! לפתע מאחור, שלו הרועה
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הא! , צרי� כבר להחליט לבד א! להיכנס לי! הזה, ההחלטות הרבה יותר קשה

לסמו� על כל מיני מלאכי אלוהי! שעוזבי! אותנו לבד דווקא כשאנחנו כל כ� 

  . צריכי! אות!

הוא סוגר מאחור ע!  ,הסיפור המקראי עושה הכל כדי שלא תהיה כל דר� אחרת

. משמאל חומת מי! ולכאורה אי� לה! כל דר� אחרת, מימי� חומת מי!, המצרי!

את הצור� שלה! , אני דווקא אוהב את ההתמודדות הראשונה הזו של בני העבדי!

בתנאי! קשי! של אי בהירות ) מתי עבד מקבל החלטות בכלל(לקבל החלטות 

שהיה ראשו� שירד , את נחשו� ב� עמינדב נדמה לי שמי שיהלל לימי!(וחרדה גדולה 

  ).הרגיש כמוני "אל הלא מי! הה! 

  

  'להיות לבד ג

  .)8, יז(" ַוָ+בֹא ֲעָמֵלק ַוִ+ָ!ֶח� ִע� ִי3ְָרֵאל ִ"ְרִפיִד�"

את הי! . בי� כל ההתמודדויות החדשות של ע! ישראל הקשה מכול� היא המלחמה

אנחנו , מסדרי! לנו מ� " רעבי! אנחנו ; ואלוהי! הטביע את המצרי! "חצינו 

  .א� מלחמה ראשונה היא הקשה מכול�. משה מכה בצור ויש מי! "צמאי! 

" אי� יותר מלחמות דה, זהו. )9, יז(אומר משה ליהושע " ְ"ַחר ָלנ� ֲאָנִ�י� ְוֵצא ִהָ!ֵח� ַ"ֲעָמֵלק"

ולי א, אנשי! שלנו צריכי! לצאת להלח!. לוקס שמישהו נלח! עבורנו מ� השמי!

על , על הע!, על המשפחה? על מה נלחמי!. אולי לאבד חברי!, אולי להפצע, לההרג

למה 'אלו שילכו מחר להלח! בעמלק לא יוכלו לשוב ולבכות ? על הדר�, האמונה

יצטרכו לדעת , ה! יצטרכו להלח! –ולהתגעגע לעבדות הישנה ' הוציאתנו ממצרי!

אנחנו יכולי! , א נלח! בשבילנועל מה ה! נלחמי! ויצטרכו לגלות שכשאלוהי! ל

או לגלות בנו את הכוחות שעד עכשיו לא נזקקנו לה! ולהיות , להיות נורא לבד

  .ביחד

ובכל  –את עמלק ואת עמו לפי חרב " החליש"ה! נלחמו יו! אחד בקושי ויהושע 

ַ"2ֵֶפר ְו3ִי� ַו+ֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶ�ה ְ�תֹב זֹאת ִזָ�ר�$ ": זאת היחס לעמלק הוא חמור ביותר

ַע ִ�י ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַ�ַחת ַה7ָָמִי� כבר היו ויהיו מלחמות . )14, יז(" ְ"�ְזֵני ְיה��.

מכאיבות הרבה יותר , מתישות הרבה יותר, ארוכות הרבה יותר, קשות הרבה יותר

  ?למה דווקא זאת מרעישה כל כ� את ידידנו שבשמי! –

, יש אומרי! שבגלל שעמלק התנפלו כשהע! היה צמא וחלש. ברי! שוני!יש לכ� הס

לדעתי השנאה לעמלק . יש אומרי! שעמלק פגע בחלשי! ובנכשלי! שנשארו מאחור

עמלק היא מלחמתו הראשונה של הע! החדש והיא . היא השנאה למלחמה בכלל

נאה הש. מסמלת את כל אות� המלחמות שעוד צפויות לו לאור� ההיסטוריה שלו
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וההבטחה למחות את זכר עמלק ואת זכר� של , לעמלק היא השנאה למלחמות בכלל

  .עוד ממתינה למימוש –המלחמות בכלל 

  

  להיות ביחד

�ֹ; ַוִ�ַ:ח ִמְרָי� ַהְ'ִבי�ה ֲאח�ת 1ֲהרֹ$ ֶאת הַ ... �ז ָיִ�יר מֶ�ה �ְבֵני ִי3ְָרֵאל ֶאת ַה7ִיָרה ַה9ֹאת ַליהָֹוה"

ִ�י� �ִבְמחֹלֹת ְ"ָיָד>   .)20"1, טו(" ַוֵ�ֶצאָ$ ָכל ַהָ'ִ�י� 1ֲחֶריָה ְ"ת.

 


