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פרשת בשלח
סדרת חינוך ממנטאליות עבדותית למנטאליות של בני חורין
מאת אוריאל אסולין ,קבוצת יבנה

פרשת השבוע מתחילה בתיאור הקורות את בני ישראל לאחר שפרעה ועם מצרים שלחו אותם בתקיפות בפרשה
הקודמת .ה' ,שיודע את טבע בני האדם ,לא מעוניין שבני ישראל יגיעו במהירות לשלבי כיבוש הארץ מתוך הבנה
כי עם שזה עתה יצא מעבדות לחירות ירצה לשוב על עקביו ,לסיטואציה המוכרת ,מאשר להלחם נגד עם אחר על
מנת לכבוש חבל ארץ.
תפיסה זו הגורסת שבני ישראל שבויים בקונספציה עבדותית ,ועליהם לעבור שינוי משמעותי על מנת שיתאפשר
להם להיכנס לארץ ,מלווה את כל פרקי התורה מעתה והלאה ,מה עוד שלאחר חטא המרגלים יחליט ה' כי העם
שיצא ממצרים אינם יכולים כלל להיכנס לארץ ,ועל כן כל דור המדבר חייב למות ,ורק בניהם יירשו את הארץ.
בניגוד לציפיה שמעתה ואילך בני ישראל יתנהלו לאיטם ,עד ההגעה לכנען ,אין ה' מתרצה בכך שפרעה שילח את
בני ישראל מארצו ברכוש רב ,אלא מתכנן לו ולעמו עוד עונש .בני ישראל יוצאים ממצרים ,וכאשר הם חונים
באתם ה' מצווה אותם :וְ יָשֻׁ בּו וְ יַחֲ נּו לִ פְ נֵי פִ י הַ ִחירֹת בֵ ין ִמ ְגדֹל ּובֵ ין הַ יָם לִ פְ נֵי בַ עַ ל ְצפֹ ן ִנכְ ח ֹו ַתחֲ נּו עַ ל הַ יָם (יד,ב),
כלומר ,ה' מצווה את בני ישראל לחזור בדרכם( ,בניגוד ,מן הסתם ,לרצונם לברוח כמה שיותר מהר ממצרים),
ולחנות במקום שנראה כמוגבל מאוד מבחינת אפשרויות בריחה במקרה של תקיפה .אין זו אלא ההונאה
השלישית שמתכנן ה' למצרים ,ואכן פרעה מתפתה למלכודת וחושב כי בני ישראל איבדו את דרכם במדבר ,ושהם
ָארץ
משחקים לידיו בקלות על ידי חנייתם באזור שמאפשר לו כיבוש קל :וְ ָאמַ ר פַ ְרעֹה לִ בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל נְ בֻׁכִ ים הֵ ם בָ ֶ
סָ גַר עֲ לֵיהֶ ם הַ ִמ ְדבָ ר (יד,ג) .פרעה ועמו אכן יוצאים לרדוף אחרי בני ישראל ,אך כפי שתכנן ה' ,מגיעה עליהם המכה
האחת עשרה – בקיעת הים וטביעת חילו של פרעה.
ישנן כמה נקודות ההשקה בין עשרת המכות לקריעת ים סוף :השימוש במטה ,חיזוק לב פרעה וההפליה בין
ישראל למצרים ,אך מכה זו היא הקשה מכולן מבחינת המצרים ,בשל העובדה שמכה זו היא טוטאלית ,קרי,
מצרים רבים נהרגים בה ,מה גם שמכה זו מהווה עונש של מידה כנגד מידה מדויק למצרים ,אל מול הטבעת זכרי
ישראל ביאור ,ועל כן מכה זו משפיעה גם על אמונתם של בני ישראלַ :וי ְַרא י ְִש ָראֵ ל אֶ ת הַ יָד הַ ְג ֹדלָה אֲ ֶשר עָ ָשה ה'
ִיראּו הָ עָ ם אֶ ת ה' ַויַאֲ ִמינּו בַ ה' ּובְ ֹמ ֶשה עַ בְ ד ֹו (יד,לו).
בְ ִמצְ ַריִם ַוי ְ
כפי שציינו למעלה ,בני ישראל אינם משתחררים מנטאלית מהעבדות ,על אף השחרור הפיזי .עובדה זו ניתן
לראות בתלונות הרבות שהם מלינים על משה ,אהרון וה' לאורך הפרשיה שלנו ,ובעצם לאורך כל המקרא .שלושה
ימים לאחר הנס הגלוי של קריעת ים סוף ושירת הים מתאר המקרא רצף של תלונות :התלונה במרה על המים

המלוחים ,התלונה במדבר סין על החוסר באוכל (לחם ובשר) והתלונה ברפידים על חוסר המים .אך ,כפי שניתן
לראות בפסוקים עצמם ,בעוד התלונה הראשונה והשלישית מתוארות בקיצור ,התלונה השנייה ,על חוסר באוכל,
מפורטת מאוד ,ויתכן אף בעלת מבנה כיאסטי שמרמז על מרכזיותה.
ד"ר יוני גרוסמן מסביר זו תלונה שלא נובעת רק ממצוקה של רעב ,אלא מקושי תיאולוגי שתופס את המדבר
אמרּו אֲ לֵהֶ ם בְ נֵי
כמקום של סכנות רבות ,ועל כן נטייתם של בני ישראל להגדירו כמקום בו שולטים שדיםַ .ו ֹי ְ
אתם אֹ ָתנּו אֶ ל הַ ִמ ְדבָ ר
י ְִש ָראֵ ל ִמי יִתֵ ן מּותֵ נּו בְ יַד ה' בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם בְ ִשבְ תֵ נּו עַ ל ִסיר הַ בָ ָשר בְ ָאכְ לֵנּו לֶחֶ ם ָלשֹבַ ע כִ י הוֹצֵ ֶ
הַ זֶה לְ הָ ִמית אֶ ת כָל הַ ָקהָ ל הַ זֶה בָ ָרעָ ב (טז,ג) .בתלונתם צריך לשים לב לניסוח המדוייק :בני ישראל מעדיפים למות
מיד ה' במצרים ,מאשר לשהות תחת הנהגת משה ואהרון במדבר ,קרי במצרים שולט ה' ,ואילו במדבר שולטים
בבני ישראל בני אנוש ,משה ואהרון ,שוודאי לא יוכלו לעזור כנגד השדים במדבר .ה' ,שמבין את חששם של בני
ישראל ,מחליט לבצע להם נס שיפריך להם את החשיבה שהוא אינו שולט גם ברחבי המדבר – הורדת המן מן
יד ְע ֶתם כִ י
השמייםָ :שמַ עְ ִתי אֶ ת ְתלּונֹ ת בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל ַדבֵ ר אֲ לֵהֶ ם לֵאמֹ ר בֵ ין הָ עַ ְרבַ יִם תֹאכְ לּו בָ ָשר ּובַ ב ֶֹקר ִת ְשבְ עּו לָחֶ ם וִ ַ
אֲ נִ י ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם (טז,יב) .התגלותו של ה' בענן לבני ישראל במדבר מוכיחה להם את שליטתו במדבר ומבהירה להם
שהוא יכול להופיע אליהם גם במדבר.
בנוסף לכך ,כתגובה לתלונתם של בני ישראל ,ה' מבטיח לבני ישראל שלאורך כל תקופת הנדודים במדבר הם
יאכלו שלו בערב ומן בבוקר .ניסים אלו משקפים את שליטתו של ה' הן בחיות המדבר ,ואולי אף במדבר עצמו,
שהרי נראה מן הפסוקים כי המדבר עצמו "מצמיח" את המן על גביו.
כאנשי חינוך וכהורים אנו נמצאים במתח תמידי בשאלה כיצד נחנך את ילדינו ותלמידנו לעצמאות ולקיחת
אחריות .פרשת השבוע מדגימה לנו כיצד ה' מעמת את בני ישראל מול סיטואציות שמכריחות אותם להתבגר
ולצאת מדפוסי ההתנהלות העבדותיים לדפוסי התנהלות של בני חורין ,או כפי שמסכם משה בספר דברים" :וַ יְעַ נְָך
ָאדם כִ י עַ ל כָל
וַ י ְַרעִ בֶ ָך ַויַאֲ כִ לְ ָך אֶ ת הַ מָ ן אֲ ֶשר ֹלא יָדַ עְ ָת וְ ֹלא י ְָדעּון אֲ בֹתֶ יָך לְ מַ עַ ן הו ִֹדעֲ ָך כִ י ֹלא עַ ל הַ ֶלחֶ ם לְ בַ ד ֹו י ְִחיֶה הָ ָ
מוֹצָ א פִ י ה' י ְִחיֶה הָ ָאדָ ם" (דברים פרק ח).

אוריאל אסולין ,בן  ,31תושב קבוצת יבנה .נשוי לנטע ואבא לכרמל ועומר.
משמש כמחנך בביה"ס העל יסודי בקבוצת יבנה.
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