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פרשת בשלח תשע"ב
מה תצעק אלי?
שמות פרק יד

ירא ְמאֹד וִַ ְצעֲק ְבנֵי
יה וִַ ְ
!ח ֵר ֶ
ֵיה וְ ִהֵה ִמ ְצ ַריִ  נ ֵֹס ַע ֲ
)י( ַפ ְרעֹה ִה ְק ִריב וִַ ְא ְבנֵי יִ ְ ָר ֵאל ֶאת ֵעינ ֶ
ֹאמר ֶאל מ ֶֹ$ה ַה ִמ ְִ %לי ֵאי& ְק ָב ִרי ְִ %מ ְצ ַריִ  ְל ַק ְח ָ'נ ָלמ ת ְַ (ִ %ד ָ%ר ַמה )ֹאת
יִ ְ ָר ֵאל ֶאל יְ קֹוָק) :יא( ַו ְ
ַע ְב ָדה
יְ /ב ִמ ְצ ַריִ  ֵלאמֹר ֲח ַדל ִמ ֶ( וְ נ ַ
ה,צי+נ ִמ ִ( ְצ ָריִ ) :יב( ֲהלֹא זֶה ַה ָָ .בר ֲא ֶ$ר ְִ %ַ .רנ ֵא ֶל ָ
ית ָ*נ ְל ִ
ָע ִ ָ
ַ4ב
ירא ִה ְתי ְ
ֹאמר מ ֶֹ$ה ֶאל ָה ָע !ל ִ' ָ
ֶאת ִמ ְצ ָריִ  ִ0י ט,ב ָלנ ֲעבֹד ֶאת ִמ ְצ ַריִ  ִמ ֵ (2תנ ְַ (ִ %ד ָ%ר) :יג( ַו ֶ
ית ֶאת ִמ ְצ ַריִ  ַה ,לֹא ת ִֹסיפ ִל ְרא ָֹת ע,ד
ֲה ָל ֶכ ַה0ִ ,י ֲא ֶ$ר ְר ִא ֶ
ְרא ֶאת יְ ַ $עת יְ קֹוָק ֲא ֶ$ר ַיע ֶ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹ$ה ַמה ִ' ְצ ַעק ֵא ָלי ַ%ֵ .ר ֶאל
!' ַ' ֲח ִרי :& $פ )טו( ַו ֶ
ע,ל):יד( יְ קֹוָק יִ ָ* ֵח ָל ֶכ וְ ֶ
ַעד ָ
ְ%נֵי יִ ְ ָר ֵאל וְ יִ ָ6ע :
רמב"ן
רש"י
)י7יא( וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה' ,ויאמרו
)י( ופרעה הקריב  7היה לו לכתוב ופרעה קרב ,מהו
אל משה המבלי אי קברי במצרי  7איננו נראה
הקריב ,הקריב עצמו ונתאמ 9לקד לפניה ,כמו
כי בני אד הצועקי אל ה' להושיע יבעטו
שהתנה עמה :נסע אחריה  7בלב אחד כאיש
אחד .דבר אחר והנה מצרי נוסע אחריה ,ראו שר בישועה אשר עשה לה ויאמרו כי טוב לה שלא
הציל .אבל הנכו& שנפרש כי היו כתות ,והכתוב
של מצרי נוסע מ& השמי לעזור למצרי.
תנחומא :ויצעקו  7תפשו אומנות אבות .באברה יספר כל מה שעשו כל .אמר כי הכת האחת צועקת
אל ה' ,והאחת מכחשת בנביאו ואינה מודה בישועה
הוא אומר )בראשית יט כז( אל המקו אשר עמד
הנעשית לה ,ויאמרו כי טוב לה שלא הציל .ועל
ש ,ביצחק )ש כד סג( לשוח בשדה ,ביעקב )ש
זאת כתוב וימרו על י בי סו@ )תהלי קו ז( ,ולכ/
כח יא( ויפגע במקו) :יא( המבלי אי קברי  7וכי
יחזיר הכתוב "בני ישראל" פע אחרת ,ויצעקו בני
מחמת חסרו& קברי שאי& קברי במצרי ליקבר
ישראל אל ה' ,כי הטובי בה צעקו אל ה'
ש לקחתנו מש .ש"י פו"ר פיילנצ"א ד"י נו"&
והנשארי מרו בדברו .ולכ /אמר אח"כ )להל&
פושי"ש בלעז ]הא בגלל מחסור של לא קברי[:
)יב( אשר דברנו אלי במצרי  7והיכ& דברו) ,שמות פסוק לא( וייראו הע את ה' ויאמינו בה' ובמשה
ה כא( ירא ה' עליכ וישפוט :ממתנו  7מאשר נמות ,עבדו .לא אמר "וייראו ישראל את ה' ויאמינו" אבל
אמר "הע" ,כי "בני ישראל" ש ליחידי,
וא היה נקוד מלאפו" היה נבאר ממיתתנו,
עכשיו שנקוד בשור"ק נבאר מאשר נמות ,וכ& )להל& "והע" ש להמו& ,וכ& וילונו הע )להל& טו כד(.
וכ /הזכירו רבותינו )במדב"ר כ כג( ויחל הע לזנות
טז ג( מי ית& מותנו  7שנמות ,וכ& )שמואל ב' יט א(
)במדבר כה א( ,בכל מקו שנאמר "הע" לשו& גנאי
מי ית& מותי ,דאבשלו  7שאמות ,כמו )צפניה ג ח(
הוא ,וכל מקו שנאמר "ישראל" לשו& שבח הוא:
ליו קומי לעד) ,דברי הימי ב' יח כו( עד שובי
והנה לא אמרו "לקחתנו למות במלחמה" ,אבל
בשלו ,שאקו שאשוב) :יג( כי אשר ראית את
לקחתנו למות במדבר ,וממותנו במדבר ,כי טר
מצרי וגו'  7מה שראית אות אינו אלא היו,
היו הוא שראית אות ולא תוסיפו עוד) :יד( ה' יראו מלחמה לא היו חפצי לצאת אל המדבר פ&
ימותו ש ברעב ובצמא .ויתכ& שאמרו לו כ&
ילח לכ  7בשבילכ .וכ& )פסוק כה( כי ה' נלח
לה ,וכ& )איוב יג ח( א לאל תריבו& ,וכ& )בראשית בצאת ועוד באר 9מצרי כאשר הסב אות
אלהי דר /המדבר י סו@ .או שאמרו לו מתחלה
כד ז( ואשר דבר לי וכ& )שופטי ו לא( האת
אנה נצא ,א דר /פלשתי ילחמו בנו ,וא דר/
תריבו& לבעל) :טו( מה תצעק אלי  7למדנו שהיה
המדבר טוב לנו לעבוד את מצרי ממותנו במדבר.
משה עומד ומתפלל ,אמר לו הקב"ה לא עת עתה
ואפשר עוד לומר כי היו הע מאמיני בה'
להארי /בתפלה שישראל נתוני& בצרה .דבר אחר
ומתפללי אליו להציל ,אבל במשה נכנס ספק
מה תצעק אלי עלי הדבר תלוי ולא עלי ,/כמו
בלב פ& יוציא למשול עליה .ואע"פ שראו
שנאמר להל& )ישעיה מה יא( על בני ועל פועל ידי
האותות והמופתי חשבו שעשה אות בדר /חכמה
תצוני :דבר אל בני ישראל ויסעו  7אי& לה אלא
ליסע שאי& הי עומד בפניה ,כדאי זכות אבותיה או שהש הביא עליה המכות ברשעת הגוי ,כי
וה והאמונה שהאמינו בי ויצאו ,לקרוע לה הי :אלו חפ 9הש ביציאת לא היה פרעה רוד@
אחריה :ואונקלוס תרג בכא& ויצעקו וצעיקו,
עשהו עני& תרעומת ,לומר שלא התפללו אבל היו מתרעמי לפניו על שהוציא ממצרי ,כלשו& ויצעקו אל
פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדי) /לעיל ה טו( .וכמוהו ותהי צעקת הע ונשיה גדולה אל אחיה
היהודי )נחמיה ה א( ,מתרעמי עליה בקול גדול וצעקה .ובמכילתא )כא&( תפשו לה אומנות אבות,
ויאמרו אל משה המבלי אי& קברי במצרי ,מאחר שנתנו שאור בעיסה באו לה אצל משה ,אמרו לו
הלא זה הדבר אשר דברנו אלי /וגו' .ושאור שבעיסה הוא היצר הרע ,והיה דעת לומר כי מתחלה צעקו אל
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רמב"ן )המשך(
ה' לתת בלב פרעה לשוב מאחריה ,וכאשר ראו שלא היה חוזר אבל היה נוסע וקרב אליה ,אז אמרו לא
נתקבלה תפלתנו ונכנסה בלב מחשבה רעה להרהר אחרי משה כאשר בתחלה) :יג( כי אשר ראית את
מצרי היו לא תוסיפו לראות עוד  7על דעת רבותינו היא מצות לא תעשה לדורות )מכילתא כא&( .וא
כ& יאמר הכתוב אל תיראו ,התיצבו במקומכ וראו את ישועת ה' שיושיע אתכ היו מיד ואל תשובו
לעבודת ,כי מצרי אשר ראית אות היו הקב"ה מצוה אתכ עוד שלא תוסיפו ברצונכ לראות
מעתה ועד עול .ותהיה מצוה מפי משה לישראל ,ולא הוזכרה למעלה .וכ& ולא ישיב את הע מצרימה
למע& הרבות סוס וה' אמר לכ לא תוסיפו& לשוב בדר /הזה עוד )דברי יז טז( ,שהיא מצוה באמת ,לא
הבטחה) :טו( מה תצעק אלי  7אמר ר"א כי משה כנגד כל ישראל ,שהיו צועקי לו ,כמו שאמר ויצעקו בני
ישראל אל ה' .וא"כ למה אמר מה תצעק אלי ,ראוי לה לצעק .ואולי יאמר מה תניח לצעוק דבר לה
ויסעו ,כי כבר אמרתי ל /ואכבדה בפרעה )פסוק ד( .ורבותינו אמרו )מכילתא כא&( שהיה משה צועק
ומתפלל ,והוא הנכו& ,כי לא ידע מה יעשה ,וא@ על פי שאמר לו הש ואכבדה בפרעה ,הוא לא היה יודע
אי /יתנהג ,כי הוא על שפת הי והשונא רוד@ ומשיג ,והיה מתפלל שיורנו ה' דר /יבחר .וזה טע מה
תצעק אלי ,שהיית צרי /לשאל מה תעשה ואי& ל /צור /לצעוק ,כי כבר הודעתי /ואכבדה בפרעה ,ולא סיפר
הכתוב צעקת משה ,כי הוא בכלל ישראל:
ספר נפש החיים  -שער א פרק ט

ולכ& בעת קריעת י סו@ .אמר הוא ית' למשה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו .ר"ל דבדידהו
תליא מלתא .שא המה יהיו בתוק@ האמונה והבטחו& ויסעו הלו /ונסוע אל הי סמו /לב לא יירא.
מעוצ בטחונ שודאי יקרע לפניה .אז יגרמו עי"ז התעוררות למעלה .שיעשה לה הנס ויקרע
לפניה :וזהו לססתי ברכבי פרעה דמיתי /רעיתי .ר"ל כמו בסוסי רכבי פרעה שהיה היפ /מנהגו של
עול שהרוכב מנהיג לסוס .ובפרעה וחילו הסוס הנהיג את רוכבו כמשרז"ל .כ& דמיתי /והמשלתי/
רעיתי ע"ז האופ& ממש .שא@ שאני רוכב ערבות .עכ"ז כביכול את מנהיג אותי ע"י מעשי ./שעני&
התחברותי כביכול להעולמות הוא רק כפי עני& התעוררות מעשי /לא& נוטי .וזש"ה רוכב שמי
בעזר ./וכ& משרז"ל העבודה צור /גבוה:
הגה"ה :ועל פי זה יוב& מאמר ז"ל בפ"ט דשבת )פח א( אמר רחב"ה מאי דכתיב כתפוח בעצי היער גו'
למה נמשלו ישראל לתפוח כו' והקשו תוספות ש דהא בהאי קרא לא ישראל נמשלו לתפוח אלא
הקדוש ברו /הוא ,כדמסיי כ& דודי בי& הבני ,ולפי מה שכתבתי יתיישב בע"ה ,כי אחר שישראל
השיגוהו והמשילוהו יתבר /שמו בדמיו& התפוח ,ודאי הוא מחמת שישראל נמשלי ומתדמי
במעשיה לעני& התפוח ,וכדר /שאנחנו מתראי לפניו יתבר /שמו ,כ /הוא יתבר /שמו בא ליראות
אל העולמות ע"ז ההדרגה והשיעור ממש ,לכ& שואל באיזה דבר ועני& נתדמו ונמשלו ישראל במעשיה
הרצוי לתפוח אשר על ידי זה השיגוהו יתבר /שמו כעני& התפוח:
ספר שם משמואל פרשת בשלח  -שנת תרע"ב

והנה העושה כפי מאמר השי"ת בתמימות ואינו מתחכ אלא הול /בתו ובבטחו& אי אפשר שתבוא
לו מזה שו רעה ,וא@ לא שו מגור ופחד לשעתו ,וכמ"ש )משלי י'( הול /בתו יל /בטח ,וכתיב )ש
י"א( צדקת תמי תישר דרכו .וע"כ א עדיי& היו עומדי ישראל בתמימות כמו שהיו ביו א' וביו
ג' ,א@ שראו המצרי נוסעי אחריה ביו הששי ואפי' השר של מצרי ,הי' ראוי שיהי' לשחוק
בעיניה ,אחר שכבר ראו בעיניה מכת בכורות ששבו כרגע פגרי מתי והי' לה לבטוח בהקב"ה
שבידאי כ& יהי' ג כא& שיפלו פגרי מתי בצעד האחרו& שישיג או באופ& אחר .וע"כ כשרא משה
שה ביראה ובפחד מפני המצרי ופגמו במדת התמימות ,מה ג כשאמרו המבלי אי& קברי במצרי
שנתנו שאור בעיסה כמ"ש המכילתא ,נתירא מאד פ& ח"ו נתקלקל כל העני& שהרי אינ ראויי לגמר
הגאולה עתה מצד הדי& והנה ה נתוני בדי& כמ"ש המכילתא שהיו נתוני בדי& א להנצל וכו' ,כי
עתה נוהג במדת הדי& כמו שהיתה הכוונה שתהי' גמר הגאולה מצד הדי& וה קלקלו כל העני& ,וח"ו
א יתנהג במדת הדי& כמו שהיתה הכוונה הדבר עומד במצב לא טוב ,וע"כ לא סמ /על מה שנאמר לו
תחילה ואכבדה בפרעה ,שהרי עדיי& נשארו בבחירת וה עצמ קלקלו הדבר ,וכמ"ש )ירמי' י"ח( רגע
אדבר על גוי ועל ממלכה וגו' ועשה הרע בעיני וגו' ,וע"כ התפלל תפלת צעקה לעורר עליה רחמי
רבי שינצלו עכ"פ מצד מדת החסד והרחמי א לא אפשר בדי& .וזה שאמר לו הקב"ה מה תצעק
אלי דבר אל בנ"י ויסעו ,שעדיי& יש תיקו& ושיזכו א@ במדת הדי& ולא נצר /לעורר חסד ורחמי אלא
יסעו לתו /הי וימסרו נפש ,ובזה יתוק& הדבר ויחזרו לתמימות ,ושוב יזכו לגמר הגאולה בדי& כמו
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