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 על הצעקה וההשתקה שקדמו לקריעת ים סוף
 מרדכי מאיר

 
ים יגּו אֹוָתם ֹחנִּ ם ַאֲחֵריֶהם ַוַישִּ ְצַריִּ ְרְדפּו מִּ ְפֵני ַבַעל ְצֹפן: ַויִּ יֹרת לִּ י ַהחִּ  ַעל ַהָים ָכל סּוס ֶרֶכב ַפְרֹעה ּוָפָרָשיו ְוֵחילֹו ַעל פִּ

ם ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם ְצַריִּ ֵנה מִּ ְשָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוהִּ ְשאּו ְבֵני יִּ יב ַויִּ ְקרִּ   1.ּוַפְרֹעה הִּ
הגדולים בתולדות עם ישראל, המתבטאים בביטוי  במילים אלה פותחת התורה את התיאור של אחד מרגעי המתח והפחד

יְראּו ְמֹאדקצר: "  2."ַויִּ
ְשָרֵאל ֶאל לתחושת פחד זו מתלוות שתי התנהגויות: האחת " ְצֲעקּו ְבֵני יִּ  והאחרת: 3ה'",ַויִּ

ְדָבר מַ  ם ְלַקְחָתנּו ָלמּות ַבמִּ ְצַריִּ ים ְבמִּ י ֵאין ְקָברִּ ְבלִּ ם:ַוֹיאְמרּו ֶאל ֹמֶשה ַהמִּ ְצָריִּ מִּ יָאנּו מִּ יָת ָלנּו ְלהֹוצִּ ֲהֹלא ֶזה  ה ֹזאת ָעשִּ
י טֹוב ָלנּו ֲעֹבד ֶאת מִּ  ם כִּ ְצָריִּ ֶמנּו ְוַנַעְבָדה ֶאת מִּ ם ֵלאֹמר ֲחַדל מִּ ְצַריִּ ַבְרנּו ֵאֶליָך ְבמִּ ְדָברַהָדָבר ֲאֶשר דִּ ֵתנּו ַבמִּ מֻּ ם מִּ  4.ְצַריִּ

על אודות הצעקה והיחס בינה ובין הדברים שנאמרו למשה מצינו שתי גישות: אחת רואה בה תפילה, למשל בתרגום 
ְשָרֵאל ֳקָדם ְייָ " –המיוחס ליונתן  י " פעולה מתוך אמונה, והיא ניגוד מוחלט לדברים שנאמרו למשה –" ְוַצלּו ְבֵני יִּ ְבלִּ ַהמִּ

ים גישה אחרת רואה בצעקה תרעומת על ה', כפי שעולה מתרגומו של  והמעידים על חוסר אמונה. 5" וכו'ֵאין ְקָברִּ
ולפי דרך זו דברים אלה הם מעין הקדמה לתלונה אל משה המופיעה  6",וזעיקו בני ישראל קדם ייאונקלוס במקום: "

 בפסוק הסמוך.
 לאחר הצגת דברי העם אל משה מביאה התורה את תגובתו: 

ְתַיְצבּו ּוְראּו ֶאת ְישּוַעת ַוֹיאֶמר מֹ  יָראּו הִּ ם ַהיֹום  ה'ֶשה ֶאל ָהָעם ַאל תִּ ְצַריִּ יֶתם ֶאת מִּ י ֲאֶשר ְראִּ ֲאֶשר ַיֲעֶשה ָלֶכם ַהיֹום כִּ
ְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם:  יפּו לִּ ישּון ה'ֹלא ֹתסִּ ָלֵחם ָלֶכם ְוַאֶתם ַתֲחרִּ   7.יִּ

ון לעודד את רוחו של העם הירא, וקשה שלא לשים לב שהמילים שבהן חתם משה קל לראות בדבריו אלה של משה ניסי
ישּוןאת דבריו, "  ", נאמרות בהנגדה לצעקה שיצאה מגרונו של העם.ְוַאֶתם ַתֲחרִּ

לאחר דבריו אלה של משה איננו שומעים את תגובת העם ואיננו יודעים אם דבריו הרגיעו אותו או לא, אלא מיד 
 אל משה: מופיע דבר ה' 
ָסעּו: ה'ַוֹיאֶמר  ְשָרֵאל ְויִּ ְצַעק ֵאָלי ַדֵבר ֶאל ְבֵני יִּ ְוַאָתה ָהֵרם ֶאת ַמְטָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָים ּוְבָקֵעהּו  ֶאל ֹמֶשה ַמה תִּ

ְשָרֵאל ְבתֹוְך ַהָים ַבַיָבָשה: י ְמַחֵזק ֶאת ֵלב מִּ  ְוָיֹבאּו ְבֵני יִּ ְננִּ י הִּ ָכְבָדה ְבַפְרֹעה ּוְבָכל ֵחילֹו ַוֲאנִּ ם ְוָיֹבאּו ַאֲחֵריֶהם ְואִּ ְצַריִּ
ְכבֹו ּוְבָפָרָשיו: י  ְברִּ י ֲאנִּ ם כִּ ְצַריִּ ְכבֹו ּוְבָפָרָשיו ה'ְוָיְדעּו מִּ י ְבַפְרֹעה ְברִּ ָכְבדִּ  8.ְבהִּ

את העם לנסוע, הנחיה למשה דבריו של ה' למשה כוללים כמה חלקים: הדרישה שמשה לא יצעק, ההוראה למשה שינחה 
 שיבקע את הים על ידי הרמת המטה ונטיית היד ותיאור מה שיקרה למצרים בשלב זה.

                                                           
  ,חולוןב תלפיות מכללתב פה שבעל לתורה החוג ראשד"ר מרדכי מאיר. 
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 ראו דבריו במקום. .העם בתוך שונות קבוצות בשתי שמדוברבין שתי התגובות מוביל את הרמב"ן למסקנה  כך כל הגדול הפער 5
 .241' עמ"ד, תשע ירושלים שמות, פרשגן, פוזן"ב ר 6
 יד.-יג ,שם 7
8
 .יח-טו ,שם 
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גם  –החלק הראשון הכולל את המילים "מה תצעק אָלי" מעורר שתי שאלות: ראשית, כלל לא הוזכר שמשה צעק, ושנית 

צעקה זו מפתיעה כיוון שבניגוד לעם משה ידע  אם נצא מנקודת הנחה שמשה צעק )אף שלא מסופר לנו על כך(, הרי
 9מראש על השתלשלות האירועים.

 כמה דרכים הוצעו לפתרון קשיים אלה:
מדנו דן בקושי הראשון בלבד ואומר שאף שלא נזכרה תפילה של משה במפורש הרי האמור עתה מלמד עליה: "ל 11רש"י

 ".שהיה משה עומד ומתפלל
שאלה השנייה פירוש שלפיו הפנייה של ה' על אודות הפסקת התפילה לא הייתה אבן עזרא לעומתו מעלה בעקבות ה

 פנייה אישית אלא פנייה אליו כמייצג של העם: 
מה תצעק י"א כי משה צועק אל השם. וזה איננו נכון כי כבר דבר לו ואכבדה בפרעה, רק נאמר אל משה שהוא 

 .כנגד כל ישראל בעבור שצעקו בני ישראל אל ה'
 ולך בדרכו של רש"י אך דן גם בקושי השני ומדייק ואומר: רמב"ן ה

היה משה צועק ומתפלל, והוא הנכון, כי לא ידע מה יעשה, ואף על פי שאמר לו השם ואכבדה בפרעה, הוא לא 
 .היה יודע איך יתנהג, כי הוא על שפת הים והשונא רודף ומשיג, והיה מתפלל שיורנו ה' דרך יבחר

שרה  של הצעקה הוא תפילה, הרי תגובתו של ה' מפתיעה: וכי מה אמורים העם או משה לעשות בשעה מכל מקום, אם פִּ
 שהם חשים מצוקה? 

 כמה פתרונות הוצעו לקושי זה:
 כאן אין ."קבילית צלותך" ולתרגם המילים של הפשוטה מהמשמעות לחרוג זה קושי בשל הנראה ככל בחר אונקלוס
אמר לו הקדוש ברוך הוא לא עת עתה . ורש"י פירש: "התקבלה שהתפילה' ה של הודעה אלא התפילה על ביקורת

", ובדבריו ביקש ליצור איזון בין הצורך בתפילה ובין הצורך בפעולה ודייק וכתב: להאריך בתפלה שישראל נתונין בצרה
 ".להאריך"לא עת עתה 

". רמב"ן תעשה ואין לך צורך לצעוקל מה ווזה טעם מה תצעק אלי, שהיית צריך לשאבדברי רמב"ן מובא הסבר אחר: "
טוען שדווקא משום שמשה ידע את תכניתו של ה', הרי פנייתו אל ה' הייתה צריכה להיות מתונה וממוקדת ולכלול את 

 השאלה מה יש לעשות עתה ולא לצעוק לחינם.
. ר' יחזקאל בעולם החסידי, המחפש דרך קבע לראות את הצד החיובי שבכל מצב, ראו את הדברים בזווית אחרת

 שבשבוע זה חל יום פטירתו, אמר על דבריו של רש"י: 11מקוזמיר,
יותר שישראל הם בדיוטא התחתונה למטה בעולם הזה, יותר הם במעלה העליונה למעלה בשמים. זה שאמר לא 
עת עתה להאריך בתפילה שישראל נתונין בצרה וכיוון שהם בצרה ובדיוטא התחתונה למטה, הם עתה במעלה 

  12.יונה בשמים ואין צריכים לתפילההעל
בתפילה, שכן  כלל אין צורך  סיבתה שבמצבם של ישראל  של משה  קטיעת התפילה  לפי דבריו של ר' יחזקאל מקוזמיר, 

פילה'. הווה אומר, מצבם של כשהם 'בדיוטא התחתונה בעולם הזה' הרי הם 'במעלה העליונה בשמים ושם אין צריכים לת
 מסוים זה הופך את התפילה למיותרת ולפיכך "מה תצעק אָלי".ברגע ישראל 
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ציל את י' הבו מצרים ירדפו אחרי ישראל ושתכניתו להוביל למצב  בהם מספר ה' למשה עלש ,הפרק את הפותחים בפסוקים ראו 
 .ישראל

 .יד:טו 11
"ב. היה תלמידם של רבי יעקב יצחק ה"חוזה" מלובלין, רבי ישראל ה"מגיד" מקוז'ניץ, רבי יעקב יצחק ה"יהודי בתקל נולד 11

 .ז"תרטשבט ב ז"בינפטר  .הקדוש" מפרשיסחא
12
 , מכון אשי ישראל ניו יורק תשס"ח, א, עמ' שסא.דברי ישראל 
 


