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 וימרו על ים סוף 

   שנה האחרת.פרשה זו בשכתבנו ל  שחורה אני ונאווה.  ףדברינו כאן הם המשך לד  מים ראשונים: 

ָסֶדיָך  ֹרב ֶאת ָזְכרּו לֹא ִנְפְלאֹוֶתיָך ִהְשִכילּו  לֹא  ְבִמְצַרִים בֹוֵתינּוא    1ז(.קו פסוק    )תהלים :סּוף ְבַים ָים ַעל ַוַיְמרּו ח 

  : ִמִמְצָרִים  ְלהֹוִציָאנּו  ָלנּו  ָעִשיתָ   זֹאת  ַמה  ַבִמְדָבר  ָלמּות  ְלַקְחָתנּו  ְבִמְצַרִים   ְקָבִרים  ֵאין  ַהִמְבִלי  ֹמֶשה  ֶאל  ַויֹאְמרּו

לֹא ֶשר  ַהָדָבר  ֶזה   ה  ַדל   ֵלאֹמר   ְבִמְצַרִים   ֵאֶליָך  ִדַבְרנּו  א    ִמְצַרִים  ֶאת  ע ֹבד  ָלנּו  טֹוב  ִכי  ִמְצָרִים  ֶאת  ְוַנַעְבָדה  ִמֶמּנּו  ח 

ֵתנּו  2יב(.- )שמות יד יא :ַבִמְדָבר ִממֻּ

 היונה הכלואה  –( ל דונסקי, סימן וילנא סימן ב) ב  פרשה רבה השירים שיר

  לנקיק   ונכנסה   הנץ   מפני  שברחה  ליונה   ?דומין  היו   למה   ממצרים   ישראל  שיצאו  בשעה  :ישמעאל'  ר  דבי  תני

  לאחורה  תחזור  .מקנן  הנחש   שעדיין  כנסילה   יכולה  היתה   ולא  ,לפנים  ונכנסה  .מקנן  הנחש  שם  ומצאה  הסלע

  בעל   לה  שישמע  כדי  באגפיה  ומטפחת  צווחת  תחילה ה  ?היונה  עשתה  מה  .בחוץ  עומד   שהנץ  יכולההייתה    לא

  לחזור  . הים  להם  נקרע  לא   שעדיין  ,יכולין  היו   לא   לים  לירד   :הים  על  דומים  ישראל  היו  כך   . ויצילה  ויבא   השובך

  ויושע"  :מיד  ".  'ה  אל  ישראל  בני  ויצעקו  מאד  וייראו"  ?עשו  מה  .הקריב  פרעה  שכבר  ,יכולין  היו  לא  לאחוריהם

 3. (ל יד  שמות) ת ישראל מיד מצרים"א ההוא  ביום' ה

 אחד מעשרה הניסיונות של אבותינו  –  לח פרק  ב נוסח נתן דרבי אבות מסכת

  : הן  ואלו...  (  כב  יד  במדבר)  "פעמים  עשר   זה  אותי  וינסו: "שנאמר  ,במדבר  ה"להקב  אבותינו  נסו  סיונות י נ  עשר

  בים  ים  על  וימרו: "שנאמר  ,הים  על   חר וא  4(. כג  ה  שמות)  "פרעה  אל   באתי  ומאז: " שנאמר  ", מאז"ב  הראשון 

  במרה   ואחד(.  ב  יז  שמות) "  '  ה  את  תנסון  מה  עמדי  תריבון  מה: "שנאמר  ,ברפידים  ואחד  ...  (ז  קו  תהלים)  "סוף

בארץ    'ה  ביד  מותנו  יתן  מי: "שנאמר  ,בשליו  ואחד  5(. כה  טו  שם)ושם ניסהו"    ומשפט  קוח  לו  שם: "שנאמר

"שנאמר  ,התאוה  בקברות  ואחד  במסה  ואחד  בתבערה  ואחד  ...  במן  ואחד(  ג  טז  שם)מצרים"     ובתבערה : 

 6. הארץ  את שמרגלים פארן  במדבר  ואחד(. כב ט  דברים)ממרים הייתם עם ה' "  התאוה  ובקברות  ובמסה

 
אורך ההיסטוריה פרק קו בתהלים סוקר את ההיסטוריה של עם ישראל, בנימה של טרוניה על העם שאיננו זוכר לקב"ה את חסדיו ל  1

בפרשת    בתנ"ךסקירות היסטוריות  דברינו  ,  )לסקירות היסטוריות נוספות בתנ"ך, ראה יהושע כד, שמואל א פרק יב, נחמיה ט 
היה כפוי  מצדו . הטון בתיאור ההיסטורי שבפרק זה הוא של הודאה לקב"ה על חסדיו ונפלאותיו עם עם ישראל, הגם שזה מסעי(

. ראה פירוש דעת מקרא לפרק זה. המרי הראשון הוא על ים סוף, מיד ביציאה ממצרים.  תקופותטובה, סרבן ומרדן לאורך כל ה
 .   הכתוב במקראם במדבר ובספרי יהושע ושופטים, לא תמיד בסדר י  ר  מ  ריו באים כל שאר חטאי אבותינו ּואח

לקרוא שם את העניין כולו ממנו עולה  יש  קשים, אך  אמנם  הדברים    מרי של בני ישראל על ים סוף.הם מקור מרכזי לפסוקים אלה    2
ים בין הפטיש )חיל פרעה ההולך ומתקרב( ובין הסדן )הים(. וכפי שהתורה  ו ממצרים ונתונשל עבדים שזה עתה יצאמצוקה אמיתית  

ֹעהמעידה: " יב  ּוַפר  ר  ק  אּו  ה  ש  נ י   ַוי  ל  ב  ָרא  ש  ינ יֶהם  ֶאת  י  נ ה  ע  ה  ם  ו  ַרי  צ  עַ   מ  יֶהם  ֹנס  אּו  ַאֲחר  יר  ֹאד  ַוי  ֲעקּו  מ  צ  נ י  ַוי  ל  ב  ָרא  ש  ". וגם   'ה  ֶאל  י 
יָראּו  ַאל  ָהָעם  ֶאל  ֹמֶשה  ַוֹיאֶמר: "וב , ככתהתשובה היא בהתאם  בּו  ת  ַיצ  ת  אּו  ה  שּוַעת  ֶאת  ּור  ". אין כעס על  ַהיֹום  ָלֶכם  ַיֲעֶשה  ֲאֶשר'  ה  י 

בני ישראל, לא מהקב"ה ולא ממשה. ואם מישהו ננזף הרי זה משה אשר נדרש למעשים ולא לתפילה בעת הזאת: "מה תצעק אלי,  
 ו". דבר אל בני ישראל ויסע

מדרש זה אכן מציג את המצוקה הגדולה שבני ישראל היו נתונים בה ברגע הקשה הזה. ראה שם שהוא דורש את הפסוק: "יונתי    3
)ראה  "מתאווה לשמוע קולם של ישראל".  , כדברי המדרש שם: בחגווי הסלע ... הראיני את מראיך השמיעיני את קולך", שהקב"ה

אז היכן כאן המרי? מהיכן לקח בעל ספר תהילים את הביקורת הקשה  בשיר השירים שבת המועד פסח(.    יונתי בחגוי הסלע דברינו  
 כל כך על אבותינו שהמרו על ים סוף?

- כב המשה. הוא שפנה אל הקב"ה בטרוניה לאחר כישלון הפגישה עם פרעה, ככתוב בסוף פרשת שמות ) לשניסיון זה הוא בעצם  4
י:: "גכ ָתנ  ַלח  ֹעָתה ָלָעם ַהֶזה ָלָמה ֶזה ש  ש    ַוָיָשב ֹמֶשה ֶאל ה' ַוֹיאַמר ֲאֹדָני ָלָמה ֲהר  ר ב  ַדב  ֹעה ל  י ֶאל ַפר  ָאז ָבאת  ל  ּומ  ַהצ  ַרע ָלָעם ַהֶזה ו  ֶמָך ה 

ָת ֶאת ַעֶמָך: ַצל  את    בפרשת שמות שם ניסינו להתמודד עם דברים קשים אלה.  ים תחת הבניןאותם הנתונ". ראה דברינו  ֹלא ה 
הניסיון לבני ישראל כאן ניתן להבין או בכך שבני ישראל הם שגרמו למשה לומר דברים קשים אלה, או בדרך של זהות המנהיג 

ם בולט מדרש זה בהשוואה  בפרשת שלח לך, ש   שרה הניסיונות שניסו אבותינו את המקוםמה הם עוהעם. כך או כך, ראה דברינו  
 לכל שאר המדרשים בכל שהוא מתחיל כבר במצרים. כל שאר המדרשים מונים ניסיונות במדבר.  

 בפרשה זו.  מצוות שנצטוו במרה ראה דברינו  5
מובא כאסמכתא פסוק מהתורה    ,בכל שאר הניסיונות שהמדרש מזכירזאת ועוד,  סתם המדרש ולא פירש מה היה המרי על הים.    6

ורק במרי שעל הים נזקק הדרשן לפסוק מתהילים. למה הוא לא מביא את הפסוקים    ,בתורה עצמה  יםוהניסיון או המרי מוסבר
שקשה לבוא בטענות לעם שזה עתה יצא מבית    3-ו  2ות  עלה? האם משום שהוא מסכים עם הדברים שהבאנו בהערשהבאנו למ

 ו: מרי זה מהו ומה טיבו? ולא פירש  כמו גם בעל ספר תהלים עבדים ונודד ללא מצפן וכיוון דרך )בראייתו( במדבר? סתם הדרשן
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 תשס"ח  בשלח, שבת שירהפרשת 

 
 5מתוך    2עמ'  

 

 

 המצרים יעלו מהצד השני  – ב עמוד קיח דף פסחים מסכת

  בים   ים  על  וימרו: "דכתיב  מאי:  מרי  בר  רבה  וכדדרש,  היו  אמנה  מקטני  הדור  שבאותו  ישראל:  הונא  רב  דאמר

. אחר  מצד  עולים  מצריים  כך  -  אחד  מצד  עולין  שאנו  כשם:  ואמרו  שעה  באותה  ישראל  שהמרו  מלמד  -?  "סוף

 7. ליבשה  אותן פלוט:  ים של לשר"ה  הקב  לו אמר

 צלמו של מיכה, הקישו דברים, פחדו מהטיט – אסימן  כד פרשה רבה שמות

  דברים)עם נבל ולא חכם"    זאת  תגמלו'  הלהו שכתוב: "הז  8. )שמות טו כב(  "וףמים ס  ישראל  את  משה   ויסע"

  כל   אחר  ,זאת  תגמלו'  לה: הא,  כלומר  9, למעלן  ד"ולמ  למטן  א"ה  כותב  היה  ,אבא  רבי  של  בנו  ששא'  ר  -(  ו  לב

  בים  עמכם  עובר  מיכה  של  צלמו  והיה  ,ה"הקב  עמכם  שעשה   האלו  הנסים  כל  שכחתם  ? ...לכם  שעשה  הנסים

  לא   :אלעאי  ר"ב  יהודה'  ר  אמר  10. "זאת  תגמלו'  הלה"   –!  אחרים  בדברים  תםסקוהתעברי תורה  ד  נחתםוה

  ממצרים   לך  פדית  אשרמר: " שנא  ,דברים  מעלה  כלפי  םמקישי  שהיו  אלא  ,מיכה  של  צלמו  עמהם  שעבר  דיים

  אלא   ? פעמים ית ש  הומ ,  (ז  קו  תהלים)"  סוף  בים  ים  על   וימרו "ן הוא אומר: וכ  11.( כג  ז   ב  שמואל )"  ואלהיו  גוים 

  בצאת: "שנאמר  , ה"הקב  של   שמו  וקדש  להיתח  שקפץ  יהודה   שבט   לולייא  , לירד  רוצים  היו  שלא   המרו   הים  על

  לתוך  שירדו   כיון  אלא   ?שהמרו   מנין  סוף  ובים  .(ב-א  קיד   תהלים )  "דשו ולק  יהודה  היתה...    ממצרים  ישראל

  מים   חומר  סוסיך  בים  דרכת: "שנאמר  ,טיט  כמין  בו  והיה  12, המים  מן  לח  עכשיו  עד  שהיה  ,טיט  מלא  היה  ,הים

  ובים   ובלבנים  מרובח  במצרים  ,טיט  ובים  בטיט  במצרים  :לשמעון  ראובן  אומר  והיה  .(טו  ג  חבקוק)"  רבים

  13. "סוף בים ים  על וימרו"  :הוי, רבים מים מרוח
 

יבא דרב הונא, הייתה חוסר אמונה. קטנות של אמונה. בני ישראל עדיין  וכן הוא במקבילה במסכת ערכין דף טו ע"א. ההמריה, אל 7
ו טרם ששב  אות  זמן רב כל כך, וחוששים שמא כמו שהם עלו מהים בצד אחד )והספיקו לחצות דו אותם  שעבש  מפחדים ממצרים

המפריד )חיל מצרים נכנס   שרירים וקיימים ועדיין נשקפת מהם סכנה, למרות הים . המצרים לאיתנו(, כך עלו המצרים בצד השני
פעמים רבות למדבר סיני ומשם אף לארץ כנען(. עד שהקב"ה נאלץ להראות להם את תבוסת חיל מצרים במו עיניהם, ככתוב:  
"וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים". רק אז: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" )ראה פירוש תורה תמימה שמות יד ל(. הזאת היא  

     ?של עם שהשתעבד להם זמן רב שוב דבר טבעי שניתן להבינו, חשש ממצרים ומפרעהף? האין זה המריה על ים סו
"על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו", "אלה מסעי בני ישראל  לצבאותם" ופה משה צריך להסיע את בני ישראל מים סוף: "הסיעם    8

ראה פרשה  ר קריעת ים סוף, לאחר שירת הים, לאחר "ויאמינו בה' ובנשה עבדו".  המרי או ההמריה כאן היא לאחמחטאו של ים".  
סימן א במדרש שמות רבה בשלמותו שם, שמתבסס על "ויסע" זה וכולו תרעומת ורטינה על התנהגות בני ישראל שם ואנו  כד  

 ועוד נחסוק ל"ויסע" זה להלן.   הבאנו רק טיפה )טיט( בים.
ליתרת המילה וכותב את הה"א למטה מהשורה )השיטה( על מנת להפרידה משאר  '  הלה"של  ן הה"א  בספר התורה, היה מפריד בי   9

 המילה. האם זה ספר תורה כשר?
  פרשת  תנחומא מדרשראה למשל  .מריה הראשונה היא פסלו של מיכה שעובר עם בני ישראל בים סוף. ורבו על כך המדרשיםהה 10

  !לפניהם  נקרע  והים...    עמהם  עובר  מיכה  ופסל  סוף  בים  עוברין  ישראל  ?מזו  גדולה  הבוש  יש  : אומר  יוסי  רבי: "יד  סימן  תשא  כי
 אבן   בידו  שיש  תינוק  :הלכהבאנלוגיה מתחום ההלכה: "מרחיב  כו    טז  רבה  במדבר". ומדרש  הפנים  בושת  ולנו  הצדקה'  ה  לך  :הוי

  ה"הקב  שהיה  ,למד   האת  המדבר   מדור   . בתוכה  ואבן  כלכלה  ,בידו  והאבן  בנו   את  אדם  נוטל  :רבותינו   שנו   ?לטלטלו  מהו  בשבת
  מוצא   את  וכן  .(לב  שמות)  מסכה  עגל  עשו  כי  :מרשנא  ,בידם  כוכבים  עבודת  והיתה  בנו  את  איש  ישא  כאשר  :כביכול  במדבר  נושאם
  הם ל  קרעתי  למשה  ואמר   ה "הקב  הניחן  לא   כך  ובכל   . (יא  י  זכריה)   צרה  בים   עבר  :, שנאמרעמהם עבר  מיכה  של   צלמו  בים  כשעברו

". ענין זה של הקדמת פסל מיכה, שבמקרא  (  מ  עח  תהלים)  במדבר יעציבוהו בישימון  ימרוהו  כמה  מר:שנא  ,והכעיסוני  הים  את
יציאת מצרים, אומר דרשני. מה מקור העניין? למה יש צורך להקדים את פסל מיכה  ספר שמות ולנזכר רק בסוף ספר שופטים, ל
והקדשנו  כך או כך, כבר הרחבנו בנושא זה  בא עניין זה ללמדנו?  גם חטא זה? מה  מצרים    דור יוצאילדור יציאת מצרים ולהוסיף ל

 . בדפים המיוחדים  פסל מיכהלו דף מיוחד 
  ז '  ב  שמואל)  ואלהיו  גוי  ממצרים  לך  פדית  אשר  עמך  מפני  :ואומר: " יד  רשהפ  דפסחא  מסכתא  -   בא  ישמעאל  דרבי  מכילתאראה    11

  אי   כתוב  מקרא  אלמלא  :אומר  עקיבא'  ר.  מיכה   של  צלמו  זה  ?זה זה  ואי...   בים  ישראל  עם  עברה  זרה  עבודה  :אומר  אליעזר'  ר(.  כג
".  עמהם  שכינה  גלתה  כביכול  ישראל  לושג  מקום   בכל  מוצא   את   וכן.  פדית  עצמך   ה"הקב  לפני  ישראל   אמרו  כביכול  לאמרו   אפשר

שמואל )בתפילת ההודיה של דוד כאשר נתן מבשר לו ששלמה יבנה את בית המקדש ומלכותו תימשך(  ספר  פסוק מיוחד זה שב
ראה   בפרשת בא.  לי ולכם היא הגאולהמי נפדה ממצרים? ראה דברינו    -  נדרש בשני פנים: בלשון קודש ובלשון חול ועבודה זרה

 בדפים המיוחדים.   אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרוגם דברינו 
   ת א  וישם(: כא, יד שם) כתוב שהרי, הדרש זה על  תמה ואנילפסוק הזה בתהלים, מביא את המדרש הזה ושואל: "  רד"ק, בפירושו 12

המדרש   ".המדבר  כמו  יבש  אלא  טיט  שם  היה  שלא  מלמד,  כמדבר  בתהומות  ויוליכם(:  ט  פסוק)  המזמור  בזה  ואמר,  לחרבה  הים
 כנראה יותר "ריאלי" ומניח שגם לאחר שהים נסוג, עדיין קרקעיתו הייתה לחה ובוצית.  

קושי, אלא של גידוף ולשון הרע של טיט הים כנגד    המריה השנייה היא סירוב בני ישראל להיכנס לים. לא סתם סירוב של פחד או  13
ם ר'  בש   ראמ כהנא  בר  אבא'  ר: "סימן ח  דברים   פרשת (  ליברמן)  רבה  דבריםטיט מצרים. גם בנושא זה רבו המדרשים. ראה למשל  

ם בש  כהנא  רב  אבא'  ר(.  ז   קו  תהלים)  סוף  בים  ים  על  וימרואמר:  שנ  ,סוף   ים  על  ואחת  במדבר  אחת  :המרו  המריות  שתי  :אליעזר
  ומשירדו   .יורד  איני  ראומ  וזה  יורד  איני  ראומ  זה,  זה  על  זה  ממרים   והיו  הים  על  םעומדי   שהיו  אלא  ?שתיהן  היו  ומהר' אליעזר:  

  בעט  ראובן  :לאלו  אלו  ואומרים  בטיט  םמהלכי  והיו  (.טו  ג  חבקוק)  רבים  מים  חומר  סוסיך  בים  דרכתמר:  שנא,  טיט   בים  היה  בים
חבר  תמש   ,שים לב לביטוי של המדרש: ממרים זה עם זה  ."באין  אנו   ולבנים   ולטיט   יצאנו  ולבנים  מטיט   -   דיישך  דייש  שמעון ,  בעטך 
  -   שלח   פרשת(  בובר)  תנחומא  מדרשכן ראה   ו כמדברי משה במקרא: "ממרים הייתם עם ה' מיום דעתי אתכם" )דברים ט כד(.  עם  

 מה :ה"הקב אמר .(ד ה ישעיה) ?באושים  ויעש  ענבים  לעשות  קויתי ועמד  ?בו עשיתי ולא לכרמי עוד לעשות מה" :ג סימן הוספה
  ממצרים   אתכם  הוצאתי  .אותי   מכעיסים  הייתם  עמכם  שעשיתי  הטובה  ובאותה  ?לכם  עשיתי  לא  עולמי  בתוך  שבראתי  טובות

https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%A4%D7%A1%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95
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 לא נעבור –קומו עברו  –אבות דרבי נתן נוסח א פרק לג 

לא נעבור עד שנעשה הים נקבים נקבים.    :קומו עברו. אמרו לו  :אמר להם משה  בשעה שעמדו אבותינו על הים

אמר   14)חבקוק ג יד(.   "נקבת במטה ראש פרזיו"  :שנאמר  ,נטל משה מטהו והכה על הים ונעשה נקבים נקבים

לא נעבור עד שנעשה הים בקעה לפנינו. נטל משה את המטה והכה על הים    :קומו עברו. אמרו לו  :להם משה

:  קומו עברו. אמרו לו  :אמר להם משה...  )תהלים עח יג(    "בקע הים ויעבירם"  :שנאמר  ,שה לפניהם בקעהונע

ונעשה לפניהם גזרים גזרים גזרים גזרים. נטל משה את המטה והכה על הים  ,  לא נעבור עד שנעשה לפנינו 

לא נעבור עד שנעשה   :ו לוקומו עברו. אמר  :)תהלים קלו יג(. אמר להם משה "לגוזר ים סוף לגזרים" :שנאמר

לא נעבור עד שנעשה לפנינו מדבר. נטל משה   :אמרו לו... לפנינו חמר. נטל משה המטה והכה הים ונעשה טיט 

  :)תהלים קו ט(. אמר להם משה  "ויוליכם בתהומות כמדבר"  :שנאמר  ,את המטה והכה על הים ונעשה מדבר

לו פ:  קומו עברו. אמרו  לפנינו  נעבור עד שנעשה  פירוריםלא  לפנינו סלעים    ...  ירורים  נעבור עד שנעשה  לא 

נטל משה את המטה והכה על    .לא נעבור עד שנעשה לפנינו חומות  ...  לא נעבור עד שנעשה לנו יבשה...  סלעים  

קומו עברו.    :)שם שם(. אמר להם משה  "והמים להם חומה מימינם ומשמאלם"  :שנאמר  ,הים ונעשה חומות

נצבו  "  :שנאמר  ,נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה נאדות  .שנעשה לפנינו נאדות  לא נעבור עד  :אמרו לו

  :שנאמר  ,והיו הנודות מושכין שמן ודבש לתוך פיהן של תינוקות והן יונקין מהן  ...  15)שם טו ח(.  "זליםוכמו נד נ

תין בתוך הגזרים לפי  היה יוצא להם מים חיים מן הים ושו  : )דברים לב יג(. ויש אומרים  "ויניקהו דבש מסלע"

  " באר מים חיים ונוזלים מן לבנון"  :שנאמר  ,שמימי הים מלוחים הן שנאמר נוזלים. ואין נוזלים אלא מתוקים

)שיר השירים ד טו( וענני כבוד למעלה מהם שלא ישלוט בהן השמש ועברו ישראל כן כדי שלא יצטערו. רבי  

 16אל כדי שלא יצטערו. אליעזר אומר תהום כפה עליהם מלמעלה ועברו בו ישר

  הסיעם בעל כורחם – מסכתא דויסע פרשה א -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח 

שכיון שראו בפגרי האנשים שהעבידום    .במקל  ,שהסיען בעל כרחן)שמות טו כב(,    "ויסע משה את ישראל "

  ,דם במצריםכמדומה לנו שלא נשתייר א :אמרו ,כולן פגרים מתים מוטלין על שפת הים ,בפרך ובעבודה קשה

הרי    ?יכול שאמרו ולא עשו  . ונעשה לנו עבודה זרה ותרד בראשנו ונחזור למצרים"  נתנה ראש ונשובה מצרימה "

ִנְפְלֹאֶתיָך ֲאֶשר ָעִשיָת ִעָמֶהם ַוַיְקשּו ֶאת־ָעְרָפם ַוִיְתנּו־רֹאש ָלשּוב"  :הוא אומר ְלַעְבֻדָתם    ַוְיָמֲאנּו ִלְשֹמַע ְולֹא־ָזְכרּו 

 17.נחמיה ט יז(" )ְבִמְרָים ְוַאָתה ֱאלֹוַה ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך־ַאַפִים ְוַרב־וחסד ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבָתם

 
  ולבנים  מטיט  ,יודעים   אתם  ןאי  ?אנו  איכן  ראובן  פלוני  :לזה  זה   ואומרים,  בו   מהלכים  והיו  ...  טיט  כמלוא  אותו  ועשיתי,  לים  ובאתי

  מים  חומר  סוסיך   בים  דרכת  :וכן(,  יד  א   שמות)  ובלבנים   בחומר קשה  בעבודה חייהם  את  וימררו: שנאמר,  החזירנו  ולטיט  הוציאנו 
  שהמרו   המריה  זו.  רעיתי   דמיתיך   פרעה  ברכבי  לסוסתי : "א  פרשה(  בובר)  השירים   שיר  -  זוטא   מדרשעוד ראה    ".(טו  ג  חבקוק)  רבים
,  ליבש  יכול  הוא  המים   :אומרים  ישראל  התחילו  .ייבש   לא  והטיט  המים  ייבש  ,המקום  אותם  שנסה  המריה  ואיזה  הים   על  אלישר
,  לאבד חייבים הייתם כך ורכבו   פרעה סוסי שאבדו כמו, עמדתם  ולא אתכם נסיתי :המקום להם אמר, ליבש יכול אינו הטיט אבל
 והמדרשים רבים.  ".שמו למען ויושיעם  סוף בים  ים על  וימרו  מרנא לכך, יחלל שלא הגדול שמי בשביל אעשה אבל

י הפסוק בנוסח שבידינו הוא: " 14 נ  יצ  ֲערּו ַלֲהפ  ס  ָרָזיו י  ַמָטיו ֹראש פ  ָת ב  וכו' ". פשט הפסוק מדבר על מלחמת מלכי גויים בישראל.  ָנַקב 
מפרש:  רד"ק    ".  וא הי' מטה שהיית רודה בו את העכו"םסנחריב וסיעתו שהיו סוערים ברוח סערה להפיצני והמפרש על: "רש"י  

גוג עצמו תנקב ראש פרזיו כלומר חיילותיו" גם    במטות  ". אבל הדרשן לוקח את הפסוק לקריעת ים סוף וכמוהו  תרגום  וכו' 
ל "יונתןהמיוחס  דַ :  ֹעה  ַפר  ָית  ר  ַמש  י  יש  ר  יּה  ָבר  ג  ו  ֹמֶשה  ד  יּה  ר  חּוט  ב  ַיָמא  ָתא  ַזע  ין  ב  עֹול  ַעל  רּוַח  ב  ינּון  ת  ַדַבר  ַעָמְך  ַעל  ָבן  ש  ַמח  יבּו  ֲחש 

הֹון אֹוָבד  ָרא ל  ת  ס  ָצה ב  יָהבּו ע  ידּו ַית ַעָמְך ו  ב  ַשע  יקּו ו  ח  ר  סּוף ַעל ד  ַיָמא ד  ינּון ב  ת  ַבע   ". ּוט 
 יב )נצבו( ובתחתית הים )קפאו( ראה דברינו נצבו וקפאו בשביעי של פסח שנס קריעת ים סוף היה בקירות שמסב 15
שאמנם אינו מזכיר את הפסוק "וימרו על ים סוף",  אין חשקנו להאריך בגנותם של ישראל, אבל לא יכולנו שלא להביא מדרש זה  16

לתמוה מה ראו בעלי המדרש להרחיב . ויש  )גם אחרי שקצרנו את המדרש(  מאריך בסירובם של בני ישראל להיכנס לים סוףאך  
למה להציג שוב ושוב את סירובם של בני ישראל לכל הצעה בני ישראל לעבור בים סוף?    ציוריות ומפורטות על סירובבדרשות  

, קל לעמוד בתפילה ובהלל ולומר: "המעביר  הקורא   ומר, שבראייה לאחור ומתוך נוחות חייהמדרש ל  אפשר שכוונת של משה?  
קשה מאד לומר מקומו ובשעתו, היה  אבל ב  .וכו'  להם בקעת ... וידידים העברת"  , "וים סוףבניו בין גזרי ים סוף", "הים ראה וינוס"

מה גם  : קומו עברו. לאן נעבור? אין זו התאבדות לקפוץ ככה לים?  םלעם של עבדים שנסים מפני פרעה והוא כבר מאחוריה
 . וזה אחד מהניסים שהתנסו אבותינו   ממש הכניסהמדגישים שהנס היה בשעת  המדרשיםש

במדבר פרק יד פסוק ד, ומקדים אותם לרגע הראשון בו נושעו  שן עושה כאן שימוש בדברים שאומר העם בפרשת המרגלים, הדר 17
  בני ישראל בים סוף מפרעה הרודף אחריהם, רגע השגב שהתורה מכתירה במלים: "ויראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו"

חזרנו שוב למריה שלאחר  !  ששעבדונו מתים, מצרים ריקה, בואו ונירש אותההקלגסים    -"נתנה ראש ונשובה מצרימה"  מתחלף ב:
שהיה צורך להסיע את בני ישראל מים סוף, בשל ביזת    טזסימן    מדרש תנחומא )בובר( פרשת בשלחקריעת ים סוף. ראה גם  

ו ישראל ממצרים, יצא  אלא בשעה שיצא  ?כיצד  .שהסיען בעל כרחן, שלא בטובתן   ? מהו ויסע משהמצרים שהיו עסוקים בה: "
, היו צפין על שפת הים  ב"הכשבאו לים וטבען הק  .עמד וקישט כל אותן הסוסים באבנים טובות ומרגליות...  פרעה לרדוף אותם  

כיון    .כל אותן האבנים טובות ומרגליות והיו מושלכים, והיו ישראל יורדין בכל יום ונוטלין מהם ולא היו מבקשים לזוז משם
 . "עמד והסיען בעל כרחן  ?שבכל יום הים מעלה לכם אבנים טובות ומרגליות ?מה אתם סבורים : אמר להםשראה משה כך, 
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 פסל מיכה בתוך הטיט – א פרק לדברים תנאים מדרש 

  ?זה  הוומ   18. (ז  קו  תהלים)"  סוף  בים  ים  על  וימרו"  :שנאמר   ,הים  בתוך  והמרו  הים  על   המרו   :אומר  יהודה '  ר

 19. (יא  י זכריה)  "גלים  בים והכה צרה בים ועבר: "שנאמר הים בתוך עמהם שעבר מיכה  של צלמו זה

 זה לצד זהדואליות  – כט פיסקא( שלום   איש )  רבתי פסיקתא

  מיכה  של   צלמו  לפני  מקריב   והיה  20. בשילה  עומד  היה  ק"ובהמ  במערבו   עומד  היה  מיכה  של  פסלו   ,וראה  אוב

  שחרית   פרס  מקריבים  היו   ובשילה(,  יא  ח  יחזקאל)  " עולה   הקטורת  ענן  ועתר: "נאמר ש  כענין,  בעתר  קטורת

"כמ  ,לשמים  ועולין  מתאבכין  העשנים'  ב  והיו  .ערבית  ופרס שכתוב:   .(יז  ט  ישעיה)  "עשן  גאות  ויתאבכוו 

 21? לזה או  לזה , נקבל  לאיזה :אומר ה" והקב

 נות הציבור בנוי מכתות שו – יא-פסוקים י יד פרק שמות ן"רמב

  אדם  בני   כי   נראה   איננו   -   במצרים  קברים   אין  המבלי   משה   אל  ויאמרו',  ה  אל   ישראל  בני  ויצעקו   מאד   וייראו

  שנפרש הנכון אבל . הצילם שלא  להם טוב כי  ויאמרו  להם  עשה  אשר  בישועה יבעטו להושיעם ' ה אל  הצועקים 

  בנביאו  מכחשת  והאחת',  ה  אל  צועקת  האחת  הכת  כי  אמר.  לםוכ   שעשו  מה  כל  יספר   והכתוב,  כתות  היו  כי

  סוף   בים  ים  על  וימרו  :כתוב   זאת  ועל.  הצילם  שלא  להם   טוב  כי  ויאמרו,  להם  הנעשית  בישועה  מודה  ואינה

  בהם   הטובים  כי ,  "  'ה  אל  ישראל  בני  ויצעקו : "אחרת  פעם"  ישראל   בני"  :22הכתוב   יחזיר   ולכך  .(ז  קו   תהלים)

  ובמשה'  בה  ויאמינו'  ה  את   העם  וייראו(  לא  פסוק  להלן)   כ"חא  אמר  ולכך.  בדברו  מרו  והנשארים'  ה   אל  צעקו

  שם "  והעם, "ליחידים  שם"  ישראל   בני"  כי",  העם"  אמר  אבל"  ויאמינו'  ה  את  ישראל  וייראו"  אמר  לא.  עבדו

 23.להמון

 שחורה ונאוה, ראה וידע – סימן לו א פרשה רבה שמות

".  סוף  בים  ים  על  וימרו: "דכתיב  ,סוף  ים  על  להמרות  םעתידי  שהן  שראהיש לקיש:  ר   אמר  -"  אלהים  וירא"

  אלה "  :לומר  שעתידין  ראה  :אמרואנוהו". ר' יהושע בן לוי    אלי  זה"  :לומר  םעתידי  שהן  ידע  -"  אלהים  וידע "

  שעשו   -" אלהים ויראותינו אומרים: "ורב .לנשמע  נעשה  להקדים   שעתידים  - "  אלהים  וידע"   ";ישראל  אלהיך 

והגפנים סמדר נתנו    פגיה  חנטה  התאנה: "דכתיב  ,תשובה  לעשות  הרהרו  הרשעים  וגם  שבהם,  הבינונים  תשובה

 
אנחנו מזכירים שוב ושוב את הפסוק הזה מתהלים פרק קו שבחרנו לכותרת הדף. אך כדאי גם להתבונן בפסוקים הקשים בתהלים    18

מוֹ "פרק עח:  ם כ  ם ַוַיֶצב ַמי  יר  ָיה...    נ ד:ָבַקע ָים ַוַיֲעב  יֹון ַבצ  רֹות ֶעל  יפּו עֹוד ַלֲחֹטא לֹו ַלמ   ". אך שם המרי הוא יותר במדבר. ַויֹוס 
הסדר הנכון, תחילה המרי על ים סוף, שלא רצו לרדת בים וגדפו את הטיט והבוץ ואח"כ משעברו, לא שכחו לקחת איתם גם  זה  19

  : אלעאי  ר"ב  יהודה'  ר  ראמ: "טו  פרק  יוחאי  בר   שמעון  דרבי  מכילתא   זרה שהייתה עמם, את פסל מיכה. ראה גם האת העבודה  
 מה   .זרה  דהעבו  זה  ?זה  ואיזה  .שבידן  מדבר  -  סוף  מים  מר:שנא   ,שעה  באותה  משה  והיסיעה  ראליש  של  בידן  היתה  זרה  עבודה
ר את העבודה זרה שבני ישראל  ". על שפת ים סוף, פרעה מכאן, טיט ובוץ מכאן, מנסה משה לעקוסוף  בים  ים  על  וימרו   ר:אומ  הוא

ומה עם המחזה   . חוצה יחד איתם את היםשהיא עבודה זרה ל  נושאים איתם ממצרים. לרגע כאילו הצליח, אך רק לרגע. סופה ש
לא נעקרה. אין    -  הנפלא שראתה שפחה על הים? ומה עם האמונה והשירה? היכן הייתה אז העבודה זרה? יושבת וממתינה בצד

ה לעבודה זרה של ספר בראשית שהביאו איתם בני יעקב )ורחל!(  עָ רָ פ  דמה למעשה העגל מחד גיסא ואולי גם מ  ספק שיש כאן מק
ואנו חוזרים ושואלים: מה מקור מדרשים אלה? האם    ובדי עבודה זרה אבותינו., מתחילה היו עארמי אובד אביבצאתם מחרן.  

לא די לנו בעבודה זרה שמפורשת במקרא שאנו צריכים להוסיף עבודה זרה של המדרש? מה מביא את הדרשן לומר שעבודה זרה 
סורת שבע"פ שאיננה במקרא?  בכלל, פסל מיכה של ספר שופטים בפרט, עברו עם בני ישראל בקריעת ים סוף? האם יש כאן מ

 בדפים המיוחדים.   המדרש המעציםוראה דברינו    2004, הוצאת ידיעות אחרונות  לא כך כתוב בתנ"ךראה ספרם של שנאן וזקוביץ:  
 בהמ"ק הוא קיצור של בית המקדש, אבל ברור שהכוונה למשכן שהיה בשילה ולא לבית המקדש.  20
, האומרים שאין הקב"ה  איכה ישבה בדד, והוא דורש פסוקים מהנביאים, בעיקר ישעיהו פרק מג  –מדרש זה הוא ממדרשי החורבן    21

, הפסיחה  השיתוף ,  זו לצד זו  של אמונה ועבודה זרהות  . לעניינינו, הדואליאמתיתחפץ בקרבנות וקטורת, כי אם באמונה ועבודת ה'  
ה  כבר בתורה מצויבבית ראשון, מתמיהה את הדרשן העומד בבית שני, והוא מחפש לה שורשים.    יםנפוצ  וי על שתי הסעיפים, שה

התרפים, אך    לשוב לארץ לצדמרה, ובספר בראשית יציאה מחרן  לצד מי  ים סוף  נס  מעשה העגל,    לצד  "נעשה ונשמע"הקריאה  
אבכים זה עם זה )שים לב שגם עשן הקטורת של פסל  הדרשן מחפש עוד. הוא מחפש את שורשי שני עמודי העשן שעולים ומת

מיכה, מיתמר ועולה לשמים. שזה מאחד הניסים שהיו בבית המקדש!(. והוא מוצא אותם במעמד קריעת ים סוף ובנס הגדול של  
  צורך? אך הוא משקף נאמנה את ה: למה להוסיף חטא לים סוף שאיננו במקראהלשאלתשובה  המדרש אינו נותן  חציית הים.  

של עם ישראל שהייתה נפוצה בבית ראשון והביאה את חכמי בית שני לדרוש ולעסוק  האמונה  למצוא מקורות קדומים לדואליות  
 החוט המקשר הוא הפסוק בתהלים, כמובן.  בה.

 חוזר הכתוב ואומר.  22
הדואליות    לבסוף האמינו.היו כאלה והיו כאלה וגם "העם" אלה שהמרו,  ואופטימית יותר:  רמב"ן מתאר תמונה יותר מאוזנת    23

  איננה בנפש החצויה של היחיד, כי אם בקהילה הרחבה, בקיבוץ אנשים ודעות, שיש כאלה ויש כאלה והשאלה היא מי המוביל.
 . יוצאי מצרים מי בעצם היו  גם ערב רב עלה איתם ראה דברינו 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%90%D7%91%D7%99
http://www.kotar.co.il/kotarapp/index/Book.aspx?nBookID=97257445
http://www.kotar.co.il/kotarapp/index/Book.aspx?nBookID=97257445
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%A8%D7%91
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
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  את   מכוון  וזה  .לבדו  ה"הקב  אלא   יודע   היה  לא  בחבירו   אחד   שאפילו  -"  אלהים  וידע. " (יג  ב  השירים   שיר)ריח"  

 24. האבות  זכות אלמלא משם  יצאו לא  ,תשובה שעשו פ"ואע .תשובה םועושי  לבו  מכוון וזה לבו

 אנחנו אתך לאן שתלך  – סימן ד ם רבה )וילנא( פרשה אשיר השירי

 25. הסיען מחטאו של ים  -כתיב )שמות טו( ויסע משה את ישראל    :רבי ברכיה בשם רבי יהודה ברבי אלעאי

לאלים ומאלים לאלוש ומאלוש למרה וממרה לרפידים    :אמר להם  ?להיכן אתה מוליכנו  , משה רבינו  :אמרו לו

משל לאחד שהלך ונשא אשה מן הכפר אמר    26. אנן עמך  ,לכל הן דאת אזיל ומוביל לן  :אמרין  .ומרפידים לסיני

ואתית עמי  :לה ליה  .קומי  ומבורסקי    :אמר לה  27? מן הכא להן  :אמרה  ומתמן לבורסקי  לטבריא  מן הכא 

כך אמרו    .אנא אתיא עמך  ,לכל הן דאת אזיל ונסיב לי  :אמרה ליה  28. לשוקא עילאה ומתמן לשוקא ארעייתא

 29.ט( תהלים סג " )ָדְבָקה ַנְפִשי ַאֲחֶריָך ִבי ָתְמָכה ְיִמיֶנָך" :לישרא

 שבת שלום 

 30לאילנות וכתיבה וחתימה טובה  שנה טובה  ברכת  ו 

 מחלקי המים 

המציג את הדואליות של אמונה ועבודה    ,ב  פרשה(  בובר)  השירים   שיר  -   זוטא  מדרשמים אחרונים: ראה גם המדרש הבא,  

"זרה ברגע היציאה מה   אחת   נותנים  אלא  עשו  ולא   סוף  ים  על  וימרו  המקום  עליהם   העלה  שעה  באותהים ליבשה: 

   ". וכמו שאומרים היום: רגל פה, רגל שם.שירה  אומרים  והיו  הים   על  ואחת  ביבשה  מרגליהם

 
הים יודע. את השלילה ואת החיוב, את האור ואת הצל. כנגד ההמריה, באה השירה:  אלהים רואה ואלמתחילת תהליך הגאולה,    24

  ג ישמות רבה כאת מדרש  ושם הבאנו    שחורה אני ונאווהבנושא זה בדברינו  כאמור  איזון. כבר הארכנו  "זה אלי ואנווהו". יש  
במה שאני שחורה בו אני    -שחורה אני ונאוה  : ""ראה"מול    " ידע"מול השחורה, את  וה  ושמעצים עוד יותר את התיקון, את הנא

ובחורב אמרו: כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע. בים המרו שנאמר: וימרו על    ,'נאוה. חטאו בחורב, שנאמר: ובחורב הקצפתם את ה
הכל בזכות    לעיל:  שמות רבהאומר  ועדיין,  .  "ובים אמרו שירה שנאמר: אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת  ,ים בים סוף

 בשבח האבות.   האבות. ראה המשך דבריו שם
 חטא הרצון לחזור למצרים, או חטא ההתעסקות בביזה, שניהם הזכרנו לעיל, או חטא אחר שמדרש שיר השירים רבה לא מפרט. 25
 לכל מקום שאתה הולך ומוביל אותנו, אנו עמך.  26
 לאן? 27
 מספר בהדרגה לבת הכפר שהוא מבקש לשאת, לאן בעצם הוא לוקח אותה.  התחתון )של טבריא(. העירוניומהשוק העליון לשוק    28
לצד הטוב והחיובי. משה מסיע את ישראל    ,"ויסע משה את ישראל מים סוף"  הפסוק:  אתקורא  נסיים בעוד מדרש חיובי אשר    29

צדק(? לאן כעת? והוא אומר להם: מאלים, לאלוש, למרה,  מים סוף במילים. במילים ללא כחל ושרק. לאן מכאן, הם שואלים )וב
לרפידים ולסיני. סיני כאן אינו ההר הנשגב, אלא אי שם בעומק המדבר. אין הליכה ישר לארץ זבת חלב ודבש. אין כעת שרשרת  

ך. ביחד עם המשל לכל מקום שאתה הולך ומוביל אותנו, אנו עמ  . והם עונים לו:ניסים ומכות במלכי כנען כמו שהיו אצל פרעה 
ְך  על העירוני שביקש לשאת את בת הכפר, דברים אלה הם ממש כדברי הנביא: " לּוֹלָתי  ְך ַאֲהַבת כ  עּוַרי  י ָלְך ֶחֶסד נ  ת  ֹכה ָאַמר ה' ָזַכר 

רּוָעה  ֶאֶרץ ֹלא ז  ָבר ב  ד  ְך ַאֲחַרי ַבמ  ת   בפרשת מטות.   חסד נעורים. ראה דברינו  ב( ירמיהו ב" )ֶלכ 
  בתשרי   באחד  ...  בהמה  למעשר  השנה  ראש  באלול  באחד  .ולרגלים  למלכים  השנה  ראש  בניסן  באחד  :"ארבעה ראשי שנים הם  30

בית הלל אומרים    ,בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי  באחד  .תולירקו   לנטיעה  וליובלות  ולשמיטין  לשנים  השנה  ראש
. ובהמשך במשנה ב שם: "בארבעה פרקים העולם נידון ...". ואם תאמר ראש  ראש השנה פרק א משנה א(מסכת  בחמשה עשר בו" )

שחייו של אדם אינם   מלמד  -"כי האדם עץ השדה : ספרי דברים פיסקא רגהשנה לאדם לחוד וראש השנה לאילן לחוד, כלך אצל 
 מה אדם נותן דין וחשבון אף עצים נותנין דין וחשבון".  -"כי האדם עץ השדה  ו: בראשית רבה כוובמדרש אלא מן האילן". 

 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%97%D7%A1%D7%93-%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D

