
 

1 

 

 

 

 

 "בשלח"פרשת 

 מאת מיכאלה קלי

אולי אפילו הפרק  ;מאוד קריטית .מאוד דרמטית – לומרכמעט מיותר  – וזהפרשה ה

 המכונן בתולדות העם. 

ובני עבדים, משפחות עבדים  :המוניתעזיבה הרגע הקריטי שפותח את הפרשה הוא 

ות, השלטונבאישור . לכאורה הכול טוב: הם יוצאים כולם –שלמות, נשים, זקנים וטף 

וים בעמוד ענן . הם יוצאים לדרך, מלּובפרשה הקודמתרים צ  עם ציוד וכלים שלקחו מהמ  

 איר להם את הדרך. שיביום ובעמוד אש בלילה 

ראו הם והמכות ש והמופתים כרגע הם עדיין זוכרים את הנסים .הם זקוקים לאור הזה

אחרי כל רים. צ  מ  , כשיתחילו הקשיים, הם יתגעגעו ל  יםרגעכמה ים, אבל בעוד במצר  

כועסים על הם  :תסמונת סטוקהולםהם לוקים ב, כך הרבה שנים של עבדות והשפלה

 . שבילהמשחרר שלהם ורוצים לחזור 

בני ישראל את השינוי  .עוסקת בתהליך הכואב של שינוי ונים הפרשה הזב  מּוהרבה ב

 ות בעל כורחמציּו ,חורין-לבןמעבד  – שינוי תודעתיזה צריכים לעבור כיחידים וכקבוצה. 

. זה גם שינוי עםם לזת, מפסיביות לאקטיביות, מאינדיבידואליע  ד  בחירה מּורצון חופשי ול

 שינוי בנאמנות. גם כמובן, ו ,שינוי גאוגרפיזה  ;פיזי בתנאי החיים

 וזה מפחיד.

כמה קשה לאנשים  יםיודעוכל פסיכולוגית כל שינוי הוא מפחיד. כל עובד סוציאלי 

שנים שחיות במשך הן נשים מוכות הקיצוניות בחיים שלהם. הדוגמאות  יםוילחולל שינ

ושוב,  ,שובחוזרים אל הפשע שהשתחררו מהכלא אבל פושעים  וא, עם בעל אלים

המציאות לפעמים במשך כל החיים. אלה ואלה יודעים שהם חיים במציאות רעה, אבל 

 . מפחיד לצאת החוצהמאוד  .בטוחהלכן רת וּכמּו והז

דפוסים  ,קשה לשנות הרגליםידוע שדוגמאות קיצוניות. דווקא לא צריך ל אב

לעצמנו שיותר לא הבטחנו סגנונות חשיבה מסוימים. כמה פעמים  ,שמוטבעים בנו

 ,בעבודה "נעגל פינות"נצעק על הילדים, יותר לא נריב עם האשה או עם הבעל, לא 

בכל יום חמישי "; ו"שש בבוקרוגם ג'וגינג ב ממחר דיאטה" שלא לדבר על החלטות כמו

 ...."כמה זמן זה כבר לוקח? ,המשנאיזו  אלמדאני 
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היא חוט השני של הפרשה. העבדים יצאו לחופשי אבל הם  והפסיכולוגיה בגרוש הז

אחוות הכול חדש.  –עכשיו  ;ים היה להם גורל משותף כעם עבדיםבמצר  מתים מפחד. 

לא רלוונטית. בנסיבות החדשות הם ים פתאום כבר המדוכאים ששירתה אותם במצר  

בפרשה שלנו  מדוכאיםהאחוות מה שמחליף את זרים זה לזה, זרים לסיטואציה.  –זרים 

 .אויב משותףכמו גורם מאחד ואין  –רים צ  המצוקה המשותפת של הבריחה מהמ  הוא 

הרגע שבו בני ישראל נהפכו לעם היה חציית ים סוף וההצלה האלוהית לדעתי,  ,לכן

רים. מכאן גם ההצדקה שניתנה לבני ישראל לשירת הים. לפי המדרש, צ  המ  ידי מ

ההצלה,  אחריאבל ברגע ש ;המצריםאבדנם של למלאכים לא ניתן היתר לשמוח על 

  בני ישראל היו זקוקים להמנון. ככה עושים עם.בשיאו של הקתרזיס, 

ללכת לאיבוד  . הוא היה מנהיג חכם והוא ידע שהכבשים שלו עלולותמשה ידע את זה

ים את עצמותיו של יוסף: גם בגלל ההבטחה בכל רגע. לא סתם הוא לקח ממצר  

. כשהעתיד ההיסטורית, אבל גם בגלל שכל קבוצה וכל עם זקוקים לסמל מאחד

 .תזכורת לעבר המשותף ןהמשותף של העם לוט בערפל, עצמותיו של יוסף ה

התמודד עם הפחדים של עצמו  אפרופו משה: רק מי שעבר תהליך משמעותי של שינוי,

מסלול החיים האישי רק אדם כזה יכול להנהיג אחרים בתהליך של שינוי.  –ויכל להם 

 של משה הכשיר אותו להיות מנהיג. 

 הזה. התפקידהקפידו למלא את ובני ישראל מבוהל,  שלו ידע שהעדר משהכאמור, 

לזו ת אחת תנסּודים מה  התלונות. נדמה שהם לא לומהגיעו  –בכל פעם שצץ קושי חדש 

הפחד של "מה יהיה ואיך נסתדר", כאילו קושי ואתו מחדש מופיע : בכל פעם שאחריה

 י ושריר וקיים. א  ד  ו   ,עדיין לא נתפס כעניין מובטחהחסד האלוהי 

עליהם,  פוילדים מוכים מכיר את התופעה: לא משנה כמה אהבה תרעי פגשמי ש

לא משהו שאפשר לבסס עליו יחסים של  ,זמני ,יפעמ-האהבה הזו תמיד תהיה עניין חד

 אמונה.של או אמון. 

מביא אלוהים מחליט על המסלול, הוא אלוהים יודע את זה. בתחילת הפרשה, כש

בחשבון את חולשת הרצון של עם העבדים המשוחרר: "ויהי בשלח פרעה את העם ולא 

ם העם בראותם ח  נ  שתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן י  לם אלהים דרך ארץ פח  נ  

 מלחמה ושבו מצרימה". 
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"אל  –עכשיו  :"לכו נרננה", שמתייחס ישירות לפרשה שלנו, אלוהים אומרמזמור ב

 תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסה במדבר. אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גם ראו פעלי

  לא ידעו דרכיי". –עם תועי לבב הם, והם  [...]

 

ה התלונו בפרשה הזו –העם מתלונן שפעם בכל העם, ואלוהים מבין את מצב אם כך, 

פתרונות ואותות מביא , למצוקתםאלוהים מגיב בכל פעם  –לדרגה של אמנות הגיעה 

 וגם האמונה.  .האמון ולאט ייבנ-, מתוך מחשבה והבנה שלאטחדשות לבקרים ומופתים

 

  !שבת שלום 


