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 �ודרכ, ה ממצרי
"הדר� שבעזרתה מוציא אותנו הקב, האמצעיה�  ביציאת מצרי
עשר המכות ש
שכל אד
 צרי� לראות עצמו  �  רלוונטי ג
 אלינויציאת מצרי
 כולו  סיפורשאנו צריכי
 להבי� 


זהו  –הוא ש
 בהווה מתמש� רבינו של משה  ששמוזו כנראה ג
 הסיבה . כיוצא בכל יו
 ממצרי
ציאות ובכל בכל מ, כא� ועכשיו ,משה – אלא, )ימשה :ה אושַ מָ (אינו ש
 על ש
 העבר או העתיד 

  . פה בי ועכשיומשות מ� המצרי
 הזאת שקיימת ובלי משה אי� בכלל אפשרות להִ  .שניה

אני רוצה להצמד ג
 היו
 אל דרכו . אני רוצה להכנס לסיפור המכותדברי
 אלו על בסיס 
  :1יהודה המפורסמי
' כשהיא מובנית על דברי ר –ר הירש בחלוקת המכות "היסודית של הרש

  .ב"ש באח"ך עד"דצ :רבי יהודה היה נותן בהם סימנים

 
  .יותר מאי פע
ולעניות דעתי הדברי
 רלוונטי
 היו

  

�  

  

 
  :2נחזור לתחילת ספר בראשית. תרי
ברית בי� הבלהתחיל מבכדי להכנס לסיפור המכות צריכי

י ה }ז{ יו ֲאִנ֣ ֤ ' ַוּיֹ֖אֶמר ֵאָל֑ ים ֲאׁשֶ ֔ ּדִ ׂשְ ֶתת ְלָך֛ ֶאתר הֹוֵצאִת֙יָך֙ ֵמ֣אּור ּכַ ָהָאֶ֥רץ -ָל֧
ּתָֽהּ  את ְלִרׁשְ   : ַהּזֹ֖

 
הזכות לקנות את האר( דר� יציאת –מוטיב זה יחזור על עצמו פעמי
 רבות בעני� יציאת מצרי

  . מצרי

י ה }ח{ ה' ַוּיֹאַמ֑ר ֲאדָֹנ֣ ּֽנָ יָרׁשֶ ֥י ִאֽ ע ּכִ ֥ה ֵאַד֖ ּמָ   :ּבַ

מהו  –אר( באיזו זכות יזכו בני ישראל לקבל את ה לדעתי שאברה
 ביקש "על שאלה זו אומר רש
צריכי
 לזכור שאברה
 עומד כא� לאחר . הזיכו� שיצטרכו לעבור כדי שהירושה הזו תהיה ממשית
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יודע כבר את זה הוא  – לא שהוא עצמו בעל זכויותרצונו לדעת בו, עול
של ה קיו
 אלפיי
 שנות
אי� : חתלאברה
 יש שאלה א, אלא .3"שכר� הרבה מאוד, אנוכי מג� ל�": אליו קוד
 לכ�' דברי המ

 אליו' ותשובת ה? לעשות כדי לברר זאת עליומה ? יהיה נצחי יוכל הוא לדעת שזרעו העתידי
  :מגיעה בהדרגה

ל }ט{ ר ְוגֹוָזֽ ׁש ְוֹת֖ ֑ ּלָ ִיל ְמׁשֻ ת ְוַא֣ ׁשֶ ֖ ּלֶ ז ְמׁשֻ ת ְוֵע֥ ׁשֶ ּלֶ֔ ה ְמׁשֻ ה ִל֙י ֶעְגָל֣ יו ְקָח֥ אֶמר ֵאָל֗ : ַוּיֹ֣
ח }י{ ּקַֽ ֽ ל-ֶאת ֣לוֹ -ַוּיִ ּתֵ֥ן ִאישׁ -ּכָ ֶוְך ַוּיִ ּתָ֔ ה ַוְיַבּתֵ֤ר ֹאָת֙ם ּבַ ּלֶ הּו -ֵא֗ את ֵרֵע֑ ְת֖רֹו ִלְקַר֣ ּבִ

א ָבתָֽר-ְוֶאת ר לֹ֥ ִיט ַעלַוּיֵ֥   }יא{: ַהִצּפֹ֖ ם-ֶרד ָהַע֖ ב ֹאתָ֖ם ַאְבָרֽ ֵ֥ ׁשּ ים ַוּיַ ָגִר֑ : ַהּפְ
ה ַעל }יב{ ָמ֖ה ָנְפָל֣ ֶ֙מׁש֙ ָל֔בֹוא ְוַתְרּדֵ ֶ י ַהׁשּ ם וְ -ַוְיִה֤ ה ַאְבָר֑ ָכ֥ה ְגֹדָל֖ ה ֲחׁשֵ ֥ה ֵאיָמ֛ ִהּנֵ

יו ֶלת ָעָלֽ   : ֹנֶפ֥

  :"אדעאדעאדעאדעבמה "אל שאלת אברה
 לשאלת  וכעת מגיעה התשובה

ם  }יג{ אֶמר ְלַאְבָר֗ עָידֹ֨ ַוּיֹ֣ ַד֜ י ַע ּתֵ ר-ּכִ ם |  ֵג֣ א ָלֶה֔ ֶר֙ץ לֹ֣ ֶא֙ ה ַזְרֲעָך֗ ּבְ ֣ וּ  ַוֲעָב֖דּוםִיְהיֶ  ְוִעּנ֣
ה ָנֽ ֥ע ֵמ֖אֹות ׁשָ   :ֹאתָ֑ם ַאְרּבַ

  .עבדות ועינוי, גרות: שלושה שלבי
? באמצעות מה. שתירש את האר( – "ידוע תדע"

ם ֶאת }יד{ ִכי ְוַאֲחֵרי-ְוַג֧ ן ָאֹנ֑ ֣ דּו ּדָ ֥ר ַיֲעֹב֖ ֹוי ֲאׁשֶ ֽדֹול-ַהּג֛ ְרֻכׁ֥ש ּגָ : ֵכ֥ן ֵיְצ֖אּו ּבִ
֥בֹוא ֶאל }טו{ ה-ְוַאּתָ֛ה ּתָ יָב֥ה טֹוָבֽ ׂשֵ ֵב֖ר ּבְ ּקָ ֑לֹום ּתִ ׁשָ י  }טז{: ֲאֹבתֶ֖יָך ּבְ ְו֥דֹור ְרִביִע֖

י לֹא ֧ ה ּכִ ּובּו ֵהּ֑נָ י ַעד-ָיׁש֣ ן ָהֱאֹמִר֖ ם ֲעֹו֥ ֵל֛ ה-ׁשָ ּנָ   : ֵהֽ

סיפור גלות מצרי
 על כל חלקיו נאמר . סיפור מצרי
 לא מתחיל במכירת יוס, ובשבטי
, א
 כ�
הכרחי של הוא צור� , של עבדות ועינוי –הצור� בגלות . לאברה
 אבינו לא כאמירה של עונשכא� 

, זה מדועלהבי� אמנ
 צריכי
 . במה שהוא עתיד לזכותכדי לזכות  עבור אותוצרי� לשהע
 הזה 
ל אומר "המהר. שכ� עלה במחשבתו של הבורא, אבל קוד
 כל צריכי
 לקבל שזו עצ
 הבריאה

כי א
 בגלל ברית בי� , תגלגלנו למצרי
 אינו אלא טועההל מכירת יוס, שמי שחושב שבגל
  . ומש
 למצרי
, הבתרי
 התגלגלנו למכירת יוס,

  : 4וכ� באמת אומר מדרש תנחומא

נורא עלילה , יםהל-לכו חזו מפעלות א): "ה, ו"תהילים ס(הו שאמר הכתוב ז
, אף הנוראות שאתה מביא עלינו :יהושע בן קרחה 'אמר ר -" על בני אדם

ויראו אחיו כי אותו אהב " :וכן הוא אומר ביוסף ...בעלילה אתה מביאן
לכל  5והביא עלילה, "ידוע תדע"ה מבקש לקיים גזירת "היה הקב -" אביהם

כדי שיאהב יעקב את יוסף וישנאוהו אחיו וימכרו אותו , דברים אלו
לישמעאלים ויורידוהו למצרים וישמע יעקב שיוסף חי במצרים וירד עם 

 .השבטים וישתעבדו שם

                                                           

 

3
 
  .א, ש
, ש
4
 .'וישב ד, מדרש תנחומא 
5
ה "שהקב, מלשו� עילה ועלול �" אשר התעללתי במצרי
"מתפרשת כא� כפי שהסברנו בעבר את הביטוי " עלילה" 

  .ומגלגל את המציאות כפי שעלה במחשבתו, הוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות
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אבל צריכי
 לדעת מכל , של סוגית הידיעה והבחירה –יש כא� שאלה גדולה שלא נכנס לעומקה 
 במצרי
 כדי להפו� לע
 עבדות ועינויעבדות ועינויעבדות ועינויעבדות ועינוי, , , , גרותגרותגרותגרותעבוד תהלי� של מוכרחי
 ל י"שבנ –הסיפור הזה 

  . ישראל ולנחול את אר( ישראל

וכתוצאה כבר בבית לב�  ללוהשלבי
 ה שלושתשיעקב בעצמו עבר את  "וישב"הזכרנו בפרשת 
מפני שבנימי� לא היה שות, עלה בידו באותה שעה הדבר לא ואמרנו ש. ביקש לישב בשלוהמכ� 

לעבור את כל סיפור יציאת  וצרי�, )בנימי� נולד לאחר היציאה מבית לב�( לואלכל התהליכי
 ה
לא נית� להגיע אל , יותר מכ�. להזדכ� בכור ההיתו� הזה" יזכה"מצרי
 כדי שג
 היהודי האחרו� 

  .יחד עובר את שלושת השלבי
 הללוכל ע
 ישראל  אילולאלה האמיתית הגאו

  

�  

  

 
 "אשר לא ידע את יוס,"ק
 מל� חדש כאשר , במצרי
את שלושת השלבי
 הללו אנו פוגשי
  :6ואמר

ן }י{ ָמ֖ה ֑לֹו ּפֶ ְתַחּכְ י-ָהָ֥בה ִנֽ ֽ ה ְוָהָי֞ה ּכִ ם-ִיְרּבֶ֗ ף ּגַ אָנה ִמְלָחָמ֙ה ְונֹוַס֤ -הּו֙א ַעל-ִתְקֶר֤
ינּו ְוִנְלַחם ְנֵא֔ ה ִמן- ׂשֹ֣ ֖נּו ְוָעָל֥ ֶרץ-ּבָ ֖תֹו  }יא{: ָהָאֽ ים ְלַמַ֥ען ַעּנֹ ֔ י ִמּסִ ֵר֣ ֤ימּו ָעָלי֙ו ׂשָ ׂשִ ַוּיָ

ִסְבלֹתָ֑ם ה ֶאת ּבְ נֹות֙ ְלַפְרֹע֔ י ִמְסּכְ ֶבן ָעֵר֤ ֜ ם ְוֶאת-ַוּיִ ֹת֖ ס- ּפִ   :ַרַעְמֵסֽ

את בני ישראל  יהפכוולמעשה , מינוי שרי מיסי
 שיגבו מיסי
 מבני ישראל: שלב ראשו�עד כא� 

   :מיד לאחר מכ� נאמר שכ�, כ מצליחה"תוכנית זו לא כ. לגרי
, לזרי
 במצרי

ץ  }יב{ ן ִיְפֹר֑ ֖ה ְוֵכ֣ ֥ן ִיְרּבֶ ּו ֹא֔תֹו ּכֵ ֙ר ְיַעּנ֣ לְוַכֲאׁשֶ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ֵנ֥ י ּבְ ֵנ֖ צּו ִמּפְ ֻק֕   : ַוּיָ

  :עבדות � 'שלב ב

ִים ֶאת }יג{ דּו ִמְצַר֛ ֲעִב֧ ֶרךְ - ַוּיַ ָפֽ ָרֵא֖ל ּבְ י ִיׂשְ ֵנ֥   :ּבְ

  :עינוי � 'שלב ג

ים ּוְבָכל-ַוְיָמְר֨רּו ֶאת }יד{ ֶמ֙ר ּוִבְלֵבִנ֔ חֹ֙ ה ּבְ ה ָקׁשָ֗ ֲעֹבָד֣ ם ּבַ יֶה֜ ת -ַחּיֵ ה ֵא֚ ֶד֑ ָ ׂשּ ה ּבַ ֲעֹבָד֖
ל ם-ּכָ ָדָת֔ ר ֲעֹב֣ ֶרךְ -ֲאׁשֶ ָפֽ   :ָעְב֥דּו ָבֶה֖ם ּבְ


לוקחי
 ע
 שחי במצרי
 עשרות בתחילה : במושגי
 של ספר בראשית יש כא� שלושה שלבי

בשלב . גרהמשמעות היא שהע
 הזה הפ� ל', קובעי
 לו מיסי
 והופכי
 אותו לאזרח סוג ב, שני

במקו
 בו נקת תחושת זרות העמדובר ב. מנטלי�יש כא� רק סבל נפשי, זה עוד אי� עבדות ועינוי
�להפסיק להרגיש בעלב, נולדת
זאת על רקע העובדה שע
 ישראל הרגישו בעלי . בית באר( מצרי


: וכ� ,7"וישב ישראל באר( מצרי
 באר( גוש� ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד" :בתי
 באר( מצרי
 הגדולהשת העוצמה את תחו. 8"...ותמלא האר( אות
  וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאודפרו "

                                                           

 

6
 .יא', שמות א 
7
 .כז, ז"בראשית מ 
8
 .ז', שמות א 
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כאשר יענו אותו כ� ירבה וכ� "כי  –אי� זה עוזר  בפועל אבל. 9י חוקי גרות פשוטי
"מדכאי
 ע, הזו
ת כבר מעבידי
 אשבו שלב השני מגיע ה, כתוצאה מכ�. המצרי
 קצי
 מפני בני ישראל". יפרו(

מכניסי
 לה
 לראש שהדבר ג
 ולאט לאט  ,משעבדי
 אות
 לצור� עבודה –בפר� ע
 ישראל 
במצב  כבר מדובר. בלי סיבה אמיתית –חייה
 יהיה מירור השלב השלישי . במוב� כלשהו לה
טוב 

  :10וכ� נאמר במדרש רבה. מעביד הרוצה תפוקה –מנוגד למצב תקי� של מעביד נורמלי ה

רבי שמואל בר נחמן אמר  ?"את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך"מהו 
ד שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים מלמ :רבי יונתן
  .לאנשים

, כדי להזכר מתי האומה שלנו חשה שהיא בעלת בית באר( נוכריהבלכת אי� אנו צריכי
 להרחיק 
עד , לאחר מכ� העבידו אותנו במטרה לקבל תפוקה, ו לזרי
 ש
ואי� לאט לאט הפכו אותנ

  .שלבסו, ביקשו רק למרר את חיינו ותו לא

אפשר לראות שסדר , את ארבע לשונות הגאולה אמר למשהוי "וארא"ה בפרשת "כשיבוא הקב
  :11מהסדר המתואר לעיל הפו�הפו�הפו�הפו�היציאה ממצרי
 הוא 

י }ו{ ר ִלְבֵנֽ ן ֱאֹמ֥ י ה- ָלֵכ֞ ָרֵאל֮ ֲאִנ֣ ם  ְוהֹוֵצאתִ֣י' ִיׂשְ ִיםֶאְתֶכ֗ ת ִמְצַר֔ ַ֙חת֙ ִסְבלֹ֣  ִמּתַ
ְלּתִ֥י ים ְוָגַאְלּתִ֤י ֵמֲעֹבָדתָ֑םֶאְתֶכ֖ם  ְוִהּצַ ֹדִלֽ ים ּגְ ָפִט֖ ְז֣רֹוַע ְנטּוָי֔ה ּוִבׁשְ : ֶאְתֶכ֙ם ּבִ

י }ז{ ֨ י ה ְוָלַקְחּתִ י ֲאִנ֤ ֣ ם ּכִ יַדְעּתֶ֗ אלִֹה֑ים ִוֽ יִתי ָלֶכ֖ם ֵלֽ ֥ ם ְוָהיִ ם ' ֶאְתֶכ֥ם ִל֙י ְלָע֔ ֵהיֶכ֔ ֱאלֹ֣
ִים ם ִמּתַַ֖חת ִסְב֥לֹות ִמְצָרֽ יא ֶאְתֶכ֔ ֤ר -ֶאְתֶכ֙ם ֶאל ְוֵהֵבאתִ֤י }ח{: ַהּמֹוִצ֣ ֶרץ ֲאׁשֶ ָהָא֔

֙אִת֙י ֶאת ֖ -ָנׂשָ ם מֹוָרׁשָ י ֹאתָּ֥ה ָלֶכ֛ ֨ ב ְוָנַתּתִ ְלַיֲעֹק֑ ק ּוֽ ּה ְלַאְבָרָה֥ם ְלִיְצָח֖ י ָלתֵ֣ת ֹאָת֔ ה ָיִד֔
י ה   :'ֲאִנ֥

: לאחר מכ�. התוחלתיפסק הסבל חסר  – "סבלות מצרי
סבלות מצרי
סבלות מצרי
סבלות מצרי
והוצאתי אתכ
 מתחת " :ראשית כל
" 
אתכ
 בזרוע  וגאלתיוגאלתיוגאלתיוגאלתי: "ובשלב שלישי .כעת ג
 תיפסק העבדות – "מעבודת
מעבודת
מעבודת
מעבודת
והצלתי אתכ

 שיקחאי� לו קרוב מי שאי� לו גואל הוא מי ש –במשפט התורה . גואל במקרא הוא קרוב. "נטויה
אי� שבו נראה לכ
 שקו
 מַ 4ְ : ה לישראל"כא� אומר הקב .לגר למשל אי� גואל. אחריות על שדהו


בני בכורי ": לפרעה דר� משה ואהרו�' וכ� אומר ה. אני אהיה הקרוב שלכ
, לכ
 קרובי
  .גואלכ
אני הוא ! אבא הגיע 12"!ישראל

 – את פעולת� תפעלנהעינוי � עבדות�כשתוצאות הגלות, לאחר שלושת השלבי
 הראשוניי
 הללו
ג
 אל בעקיפי� וא
 עד כה שלוש הלשונות הראשונות התייחסו . לו לע
 'ה אותנו יקחיקחיקחיקחאו אז 

ולקחתי " –בחתונה , ודעכעת מדובר בי, לישראלבלעדית כא� לראשונה יש התייחסות , המצרי

  ."...אתכ
 אל האר( והבאתיוהבאתיוהבאתיוהבאתי" –הוא היחוד  המש�וה. "לי לע
 אתכ
אתכ
אתכ
אתכ

  

�  

                                                           

 

9
מלמד שמתחלה לא ירדו להשתקע שמה ... : ")כז, ז"בראשית מ(ל בפרשת ויגש "הנוכ� אומר הכלי יקר על הפסוק  

עד שהוצר� , וכל כ� נשתקעו שמה עד שלא רצו לצאת ממצרי
. מדבריה
 ועכשיו חזרו, כמדייר בי דיירא, אלא לגור
 ...".ה להוציא
 מש
 ביד חזקה"הקב

10
 .יא', אשמות רבה  
11
 .ו', שמות ו 
12
 
 .כב', ד, ש
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  :13העבדות והעינוי, בתארו את הגרות ר הירש"את דברי הרש נקדי
 לדברינו הבאי

בתפיסה  ,"גרות"נעוץ במצב ההיה שורשה של התעללות מזעזעת כזאת 
משום כך מראה משפט הגר . אין זכויות, מכח מעמדו ,המוטעית שלגר

. אחרת עד היום הזהלאומית לכל חקיקה  טשבחוק היהודי ניגוד מוחל
כל מקום בו קבעה התורה את משפט האיש ומשפט  ,פעמיםעשרים וארבע 

  . מועמד הגר תחת חסותו המיוחדת של החוק, החפץ

של ו, של העשיר, חלא לפי זכותו של האזר - רמת המשפט במדינה נמדדת 
לפי קו הצדק  ,אלא. ומייצגים אותו בשעת הצורך, מי שקשריו עומדים לו

כגר כאזרח ("אה גמורה של הגר לאזרח ווהשו. המגיע לגר מחוסר ההגנה
לא המולדת  ,במשפט העברי. היא תכונת יסוד במשפט העברי") הארץ

העברי  המשפט !אלא זכויות האדם מעניקות מולדת, מעניקה זכויות אדם
כל מי שקיבל על עצמו . אינו מבדיל בין זכויות האדם לבין זכויות האזרח

היתה לו יהודה  - את שבע מצוות נבני נח -  את חוקי המוסר של האנושות
וכל , לרועיקרון זה מנתק את כבוד האדם ממקריות הלידה והג. למולדת

ות של שם היא מזכירה את חיי העבד, מקום שהתורה מכריזה על עקרון זה
צמצום זכויות הזרים  -כי במצרים תחילת עצתם היתה . אבותינו במצרים

וכן . באו עבדות קשה ועינויים אכזריים, כמאליהם -ובעקבותיו , העבריים
  ".עיוות הדין הוא ראשית לכל חטאת: הדבר בכל מקום

  

� גרנקרא של משה רבינו הבכור בנו 
מעמדו של משה . 14"גר הייתי באר( נוכריה: כי אמר", שו
כשאברה
 אבינו מגיע אל אנשי עפרו� הוא . משה חש גר במדי� ,למרות זאת, במדי� היה טוב מאוד


, אברה
 הרגיש באר( הזו גר –ה
 מושג אחד  "גר ותושב" .15"גר ותושב אנוכי עמכ
: "אומר לה
גרי
 מעשה לכולנו , כי א
 שהוא מרגיש גר בעול
 הזה, וזאת לא מפני שהוא עוד לא קיבל אותה

ומפני כ� יש לו , בעול
 הזה אברה
 הוא גר. 'כל מה שיש לנו הוא בגדר מציאה ומתנה מאת ה, פה
היא  –כשהאר( הזאת רק תריח מישהו שחושב שהוא הבעל בית עליה . בו זכות להיות תושב
 .האר( מקיאה אותנו כאשר אנו עושי
 כמעשה אר( מצרי
 אשר ישבנו בה. תקיא אותו ממנה

כבעל , לוה�כא מחזיק מעצמו כשהאד
. 16"נילי יאורי ואני עשיתי"ש חשובל? אותו מעשהומהו 
כי בהעדר פרעה , ה�י� פרעה לבת� בת פרעה הפכה מבת .מעשה אר( מצרי
כעושה הוא אז , הבית


  .ה א
 הוא יפני
 שהוא גר בעול
 הזה�י�כל אחד מאיתנו הוא ב�. מופיע אור אינסו, בעול

  

�  

  

                                                           

 

13
  .יד', ר הירש בשמות א"הרש 
14
 .ג, ח"שמות י 
15
  .ד, ג"בראשית כ 
16
 .ג, ט"יחזקאל כ 
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  :17ש
 לראשונה מקבל משה את שמו, לפרשת שמותברצוני לחזור 

ת }ה{ ץ ַעל-ַוּתֵֶ֤רד ּבַ ְרֹע֙ה ִלְרֹח֣ ת ַעל-ּפַ ר ְוַנֲעֹרתֶ֥יָה ֹהְלֹכ֖ ר ַוּתֵֶ֤רא ֶאת-ַהְיֹא֔ ד ַהְיֹא֑ ֣ - יַ
ח ֶאת ַל֥ ׁשְ ּוף ַוּתִ ֣תֹוְך ַהּס֔ ָב֙ה ּבְ ָה -ַהּתֵ ֶחֽ ּקָ הּו ֶאת }ו{ֲאָמתָּ֖ה ַוּתִ ְרֵא֣ ֙ח ַוּתִ ְפּתַ ֶלד -ַוּתִ ַהּיֶ֔

ה ה-ְוִהּנֵ ים ֶזֽ ִעְבִר֖ י ָהֽ ְלֵד֥ אֶמר ִמּיַ יו ַוּתֹ֕ ל ָעָל֔ ְחֹמ֣ ַער ּבֶֹכ֑ה ַוּתַ ל ַהּיֶֶ֗לד  }י{ ...: ַנ֖ ֣ ַוִיְגּדַ
הּו֙ ְלַבת ִבֵא֙ ְיִהי-ַוּתְ ה ַוֽ ְרֹע֔ ֥י ִמן-ּפַ אֶמר ּכִ ה ַוּתֹ֕ מֹו֙ ֹמׁשֶ֔ א ׁשְ ְקָר֤ ּה ְלֵב֑ן ַוּתִ ִ֖ים -ָל֖ ַהּמַ

יתִֽהוּ    :ְמׁשִ

ראתה ש: י"אומר רש –" ותפתח ותראהו והנה נער בוכה" :פתחה בת פרעה את התיבה נאמרכש
היא ירדה לרחו( על . אור אינסו,, אבל היא ראתה אור גנוז בו, בת פרעה ראתה ילד. שכינהאיתו 

הילדי
  בד
שיורדת לרחו(  מצרית גאה ומרשעת –היא מגיעה ליאור , היאור ונערותיה עימה

היא עוברת מהפ� שרק . עד שהיא עוברת איזושהי מהפכה פנימית שקשה להבי� אותה. היהודי

י לא מבי� אי� הדבר יתכ� פיזית "רש – 18"ותשלח את אמתה ותקחהו. "מתחילה עכשיו להתרחש

 אמתהונשתרבבה  )ידה( ששלחה את אמתה: או, שלחה את שפחתה: ולכ� מביא שני פירושי

  . שהגיעה אל התיבה הרבה עד אמות

ולפתע , שהלכו על היאור סיפור הזה היו הרבה נערותתחילת השב מקשה ואומרב מוולוזי� "הנצי
: ובעצ
 יש כא� שאלה הרבה יותר עקרונית? נעלמופרעה �בתלא� כל נערות . יש רק אמה אחת

, 19"הוכל הב� הילוד היאורה תשליכו"הלאה פרעה ציווה ? הא
 בת פרעה איננה מפחדת מפרעה
אותו  של
 כא� תהלי� אומר שישב "הנצי ?תעבור על צו אביה �הנסיכה המצרית  �ואי� היא 

  .אליהתכ, נחזור . עוברת בת פרעה כא� שמוביל אותה לנקודה הזו

מפרשי
 ה. על ידי אותה מצריתדווקא ששמו של גואל
 של ישראל נית� לו  הוא פלאי פלאות
 20בחולי�הגמרא . ירי
 שמשה הוא ש
 מצריסבה
 ומבמקרה דנ� מזדהי
 ע
 המחקרי
 למיני

מ� מחפשת רמזי
 לשמות אלו ) אסתר ועוד, מרדכי, משה(� "בתנבשמות
 של אישי
 העוסקת 
שמות לא עבריי
 שהיינו  
אומר שכל השמות שעוסקת בה� הגמרא הא ש
 "המהרש .התורה

לאות
 אישי
 שמות עבריי
 שכ� היו (שה
 לא עיקר הש
 מתו� כ� אי� לה
 מקור וחושבי
 ש

הש
 משה , לפי פירוש זה. ומבליטה את שמ
 הלועזי דווקא ולכ� הגמרא מראה אחרת, )אחרי

  . שהוא מצרי מפניאולי דווקא , הוא מהותי

בת פרעה לוקחת את משה ". ב�: "אומר שמשה פירושו במצרית "וארא"ב בפירושו על פרשת "הנצי
  :21במדרש ל אומרי
"וחז. אימוא היא חושבת שהיכי  �וקוראת לו ב� 

אמר לה  :לוי' יהושע דסכנין בשם ר' ר –" ואלה בני בתיה בת פרעה"
אף את לא את  ,"בנך"משה לא היה בנך וקראתו  :ה לבתיה בת פרעה"הקב

  ."ה-בת י –ואלה בני בתיה "שנאמר , "בתי"בתי ואני קורא אותך 

די שנבי� כולנו שלא רק את ישראל משה כ, אני בכוונה מתעכב על כ� שהש
 משה הוא ש
 מצרי

משה הול� ללמד אותנו שאנו . 22אלא את העול
 כולו ובראשו את מצרי
, הול� להוציא ממצרי

                                                           

 

17
  .י�ה', שמות ב 
18
 
 .ה, ש
, ש
19
 
 .ב"כ', א, ש
20
  :חולי� קלט 
21
  .ויקרא רבה א 
22
" יציאת ישראל"ננו אומרי
 אי": יציאת מצרי
"הרב אורי שרקי מחדש שהעובדה הזו מסתתרת בביטוי המסורתי  
  .ללמדנו שהחידוש הוא שג
 המצרי
 עצמ
 יצאו ממצרי
. דווקא" יציאת מצרי
"אלא , "מצרי
ממממהיציאה : "או
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, אומה שכל כולה תהיה אור לגויי
בנות ליעודנו הוא כי , לא הולכי
 להסתפק בלצאת ממצרי
א� הדבר לא הספיק , ע
 המצרי
 עצמ
יוס, התחיל זהו תהלי� ש. לכל העמי
לכל העמי
לכל העמי
לכל העמי
להקי
 בית תפילה 

�וכעת צרי� להשלי
 את התהלי� אותו התחיל . כי ק
 מל� חדש על מצרי
 אשר לא ידע את יוס, 
  . וזוהי עבודתו של משה בעול
, יוס, בעזרת תורה נצחית

, ובאמת .רי
 בעול
 הזההפעולה הראשונית שיצטר� משה לעשות היא ללמד את כולנו שאנחנו גֵ 
ה� לא לתת לא, אחד את התחושה הראשונות שעושה משה כשהוא יוצא אל אחיו  הפעולות

לאחר מכ� איש עברי , כ� היה כשראה איש מצרי מכה איש עברי .בעול
 הזה שהוא בעל הבית
ולבנו הוא קורא  .את בנות יתרו מגרשי
הכשהגיע למדי� וראה רועי
  היה כ� ג
 .מכה איש עברי

"
   .23"ויגרשו
ויגרשו
ויגרשו
ויגרשו
ויבואו הרועי
 : "נאמרכמה פסוקי
 לאחר ש" גרשו

 אלא, ר פהר הלא גַ אבל אותו גֵ . יש את הזכות לגרש אותו "בעל הבית"לש מכ�גר הוא מי שסובל 
כל הרוע שבעול
 נובע מ� התחושה . והגר לא, "קבוע"בינה
 הוא שבעל הבית הוא מה שמבדיל ש

  .הקביעות הזה כל העיוות שיביא בהמש� לעבדות ולעינוי הוא עני�. שאני קבוע


הילד היחיד בע
 ישראל שלא מרגיש באמת גרשו
 הוא  ובאופ� מפתיע, משה קורא לבנו גרשו
הוא האחרו� שיכול . מדי�המכובד בואצל אבא משה כה� מדי� שהרי הוא גדל אצל סבא יתרו  –גר 

נבאר את  .כא� עושה משה בדיוק את מה שעשה לבת פרעה. אבל זהו שמו. במדי� להרגיש זר
  :העני�

ה במעמד כזה הוא תהדבר הראשו� שהיא רצ �את התיבה והתקרבה אליה כשראתה בת פרעה 
 אחת נשארת ש
אמה א� , מנהמ התרחקל מנערותיההיא מבקשת  �ב "אומר הנצי � ולכ�. פרטיות

א
 . וזאת מפני שהיא יורדת לרחו(, רק אמתה איתהכש ליאור בת פרעה יורדת. "לצרכי אבטחה"
וא
 רק נדמיי� את הסיטואציה נוכל לראות ג
 . ואמתה שומרת עליה, הנערות רחוקות ממנה, כ�

בת  �ממש התיבה  גשת אלבשביל ל, א
 כ�. אבל לא מספיק, סו, שמסתיר אותה מפני אמתהקצת 
�  כל עוד היא נמצאת יחד ע
 אמתה .לצאת ממצרי
לצאת ממצרי
לצאת ממצרי
לצאת ממצרי
מוכרחת  פרעה 
 בעול
 של אדוני
 ומשרתי

היא עושה פעולה פשוטה  לש
 כ�ו. אסור לה לגעת בתיבה היהודית שכ�, א תצא ממצרי
היא ל –
זוהי , וכעת. מרחיקה אותה ממנה, היא משלחת את אמתה מעליה �" ותשלח את אמתה: "מאוד

 
יש לה באותה שניה של חופש ו. היא יצאה ממצרי
, היא כבר גיורת, לבדהשהיא  הראשונההפע
   ...אמות הרבהאמתה כ� השתרבבה ול –ה יביד פיכח אינסו

הוא הופ� ? בשניה זאת ממש ומה הוא עושה לבת פרעה את
 מביני
 מה עושה משה באותה שעה

להתגייר . גור
 לי להרגיש גר, מגייר אותי משה ,כלומר. לחופשי - אותי מאדו� מצרי מדומה
זה התהלי� הכי רוחני . גרלהתגייר זה להיות . "נילי יאורי ואני עשיתי"לצאת מתפיסת פירושו 

  .התהלי� שמאפשר לאחר מכ� את ההפ� מעבדות ומעינוי וזה. בעול

  

�  
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  .יז', שמות ב 
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כאשר כל מכה . גרות ועינוי, עבדות: מוסבר ג
 הוא על פי, ב"ש באח"� עד"דצ: סדר עשר המכות
כנגד היא וכל מכה שלישית , כל מכה שניה היא כנגד העבדות, היא כנגד הגרות סדרהראשונה בכל 

השלשות הללו מסודרות על פי סדר ). מכת בכורות היא מחו( לחשבו� ועומדת בפני עצמה(עינוי ה
שחי� הדבר וה, הערוב. בשלושת הרבדי
 הללו דר� המי
 עוסקי
הצפרדע והכיני
 , הד
: פשוט

 
  .בה
 דר� גרמי השמי
עוסקי
 חוש� וה, ברדה, ארבהה: ולבסו,. בה
 דר� עול
 החיעוסקי

זהו המוטיב שנועד להראות . גרותגרותגרותגרותהמוטיב : עסוק במוטיב הראשו� שבעשר המכותארצה ל
  . ערוב וברד, ד
: בשלשה הראשונה א
 כ�נתמקד . 'למצרי
 שאי� בעל הבית בעול
 הזה מלבד לה


  :24נתחיל במכת הד

ר ה }יז{ ה ָאַמ֣ י ה' ּכֹ֚ ֖י ֲאִנ֣ ע ּכִ ַד֔ את ּתֵ ֹז֣ ה  'ּבְ י ַמּכֶ֣ ה ָאֹנִכ֜ ר| ִהּנֵ֨ ה ֲאׁשֶ ּטֶ֣ ּמַ י ַעל-ּבַ ָיִד֗ - ּבְ
ם ר ְוֶנֶהְפ֥כּו ְלָדֽ ְיֹא֖ ֥ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ֛ ר }יח{: ַהּמַ ה ֲאׁשֶ ָג֧ ר -ְוַהּדָ ׁש ַהְיֹא֑ ֖מּות ּוָבַא֣ ר ּתָ ְיֹא֛ ּבַ

ִים ֹות ַמִ֖ים ִמן ְוִנְל֣אּו ִמְצַר֔ ּת֥ ר-ִלׁשְ   :ַהְיֹאֽ

זו . יתעייפו מכ� –" ונלאו מצרי
: "ח"מטרת הבאת מכת הד
 על המצרי
 מוצהרת ג
 בפסוק י
אלא בכזו הנובעת מ� הצור� , לא מדובר ביגיעה הנובעת מתו� עבודה קשה ;המגמה של המכה הזו

 
  .מי
 מ� היאור –להשיג את הדבר הכי חיוני לחיי

פרעה שואל אותו מה הוא , 25כשפרעה פוגש במשה על היאור בסיטואציה לא הכי נעימה מבחינתו

אני שחיתי פה בילדותי לפני , אני נולדתי פה, הוא ביתי היאור –משה עונה לו , מחפש ש

�י� ואת בת. שמוני
 שנה
היא הראשונה . פרעה�היא כבר מזמ� לא בת, ה כבר הוצאתי ממצרי
  .שהוצאתי מהמציאות של פרעה


אצילי עול
 אלי אר( שעושי
 , שלראשונה. שהמצרי
 יתעייפו: יש מגמה אחת ,א
 כ� במכת הד

הביטחו�  מקור היאור הוא. מי
 ולא ימצאויצטרכו לחפש  –כי ה
 חושבי
 שזהו בית
  שרצונ
ר הוא היאֹ . היאור הוא הראי שבו יכול לראות פרעה את עצמו ולהשתחוות לדמות עצמו, המצרי

תסתכל יזו תהיה הפע
 הראשונה שבה פרעה , וכשהיאור יהיה לד
. אלו ה� אותיותיו –ראי הפו� 
כי הוא , ופתאו
 פרעה מסכ�. כבר לא תופס את כל הנפח פרעה, את עצמו ראהייאור ולא ה לע

�בלי פרעה, לבד
  .זו הפע
 הראשונה שאי� לפרעה ראי. חבר במי

היא , היא רק באה להפקיע אות� מ� האדנות, מכת הד
 לא באה לעשות שו
 דבר ממשי עדיי�
  .ררררגֵ גֵ גֵ גֵ באה לעשות אות� 

  

  
  

   

                                                           

 

24
 .יז', שמות ז 
25
שהיה עושה עצמו אלוה ואומר שאינו צרי� . לנקביו: "י"רש � ) טו, שמות ז" (ל� אל פרעה בבוקר הנה יוצא המימה" 

 ..."יולנקב
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הוא מלשו� " ערוב". אותו הדבר אבל ברמה גבוהה יותר בשלשה השניה תעשה מכת הערוב את
 'ספארי'מעי� ואפשר להניח שג
 למצרי
 היה . חיות מדבר ,ערבה: או מלשו�, ערבוב של חיות


בטוחי
 שבמקו
  היו המצרי
. מי� אזור מרוחק מישוב שבו היו החיות מתגוררות לה�, משלה

 פתאו
 חיות המדבר נכנסות אליה
, בוובמכת הער. המיושב שלה
 אי� לחיות המדבר מקו

        . . . . הביתההביתההביתההביתה

  :26וכ� מתחילה מכת הערוב

ַעׂש ה }כ{ ֤ ן ' ַוּיַ ית ּכֵ֔ ה ּוֵב֣ ֥יָתה ַפְרֹע֖ ד ּבֵ ֵב֔ ב ּכָ ֹב֙א ָעֹר֣ יוַוּיָ ִים -ּוְבָכל ֲעָבָד֑ ֶרץ ִמְצַר֛ ֶא֧
ב י ֶהָעֹרֽ ֵנ֥ ת ָהָאֶ֖רץ ִמּפְ ֵח֥ ָ ׁשּ   :ּתִ

, הידיעה שאד
 מרגיש בעל הבית הוא ביתו' מקו
 בהההההכי , דווקא הדגש כא� על בית פרעה
 
, לכ�. הוא בית פרעהיותר מבכל בית אחר בעול
 " בעל הבית"שבו בעל הבית מרגיש הכי והמקו

כמו כל מכה ראשונה  – מטרת המכהכי כל  ,דווקא פרעהוב התחיל בבית הדגש כא� הוא שהער
בית מתו� בני �לעקור את מחשבת הבעל, להראות את עני� הגרות בעול
 הזההוא  –בשלשות 


  . הצומח וכל גרמי היקו
, ליצור שיוויו� ע
 החי, האד

כדי להקל  –ביאור , מתרחשת בחו( כל מכה ראשונה בכל שלשהההתרעה ללא בכדי שימו לב ש
משה מנסה למשות ג
 אותו ולהבהיר לו  �לנסות ולקרב אותו אל העקרו� המנחה , על פרעה

אולי דווקא ש
 הוא  �כשפרעה נמצא מחו( לביתו  �ואולי דווקא בחו(  .שהוא לא בעל הבית פה
  .27יפני
 שהוא לא בעל הבית

  

  :28מגיעי
 לשיאבמכת הברד 

י  }יד{ ֣ את | ּכִ ַעם ַהּזֹ֗ ֣ ּפַ ַח ֶאתּבַ י ׁשֵֹל֜ ל- ֲאִנ֨ ל-ּכָ ֹפַת֙י ֶאֽ ךָ֔ -ַמּגֵ ָ֑ך  ִלּבְ יָך ּוְבַעּמֶ ּוַבֲעָבֶד֖
ִני  ֹמ֖ י ֵא֥ין ּכָ ֛ ע ּכִ ַד֔ ֲע֣בּור ּתֵ ָכלּבַ ֶרץ-ּבְ   :ָהָאֽ

העני�  ולעניות דעתי. הפרשני
 מתקשי
 בפירוש ביטוי זה � " ליב�אל  כל מגפותיכל מגפותיכל מגפותיכל מגפותיאני שולח את "
מצרי
 עצמה חדלה להיות מצרי
 אר( אלא הפע
 , הפע
 לא מדובר בחיות או ביאור :הוא פשוט

, לפרעה יש את השליטה על מצרי
 כולה. האקלי
 שבה ?מה גור
 למצרי
 להיות מצרי
. ילההרג
 עול
מלראשונה גור
 למאורע שלא אירע ' ברגע שה. הבעלות על הנילוס, "שיבר"כי אצלו נמצא ה

. לגיורת כתא הופיה, לראשונה מצרי
 הופכת להיות גרה בעול
 –במצרי
 ומביא עליה ברד 
  !יתהמציאות עצמה חסרת ב, היא לא מבינה מהו מקומה, פשת איפה היאמצרי
 פתאו
 מח

  :29נאמר, ולאחר שפרעה מתחנ� בפני משה שיעצור את המכה

ה    }לג{ א ֹמׁשֶ֜ ֵצ֨ ְרעֹ֙ה ֶאתַוּיֵ ם ּפַ יו ֶאל-ֵמִע֤ ֖ ּפָ ׂש ּכַ ְפֹר֥ יר ַוּיִ ֤לוּ ' ה-ָהִע֔ ְחּדְ ּיַ ַהּקֹלֹות֙  ַוֽ
ר ד ּוָמָט֖ ָר֔ ְרָצה-לֹא ְוַהּבָ יוַ  }לד{: ִנּתְַ֥ך ָאֽ ֽ ה ּכִ ְרֹע֗ ְרא ּפַ ֣ ל-ּיַ ת ָחַד֨ ד ְוַהּקֹלֹ֖ ָר֛ ר ְוַהּבָ ָט֧  ַהּמָ

יו ֹו ֥הּוא ַוֲעָבָדֽ ֥ד ִלּב֖ ְכּבֵ א ַוּיַ ֶסף ַלֲחֹט֑   : ַוּיֹ֣

                                                           

 

26
 .כ', שמות ח 
27
בי� (ש
 פרעה  �) א, א"בראשית מ" (על היאורעל היאורעל היאורעל היאורהנני עומד : "ש
 נאמר, "מק("וכ� באמת היה בחלו
 פרעה שבפרשת  

ש
 הוא . הבי� את המסר וקיבל את העובדה שהוא לא בעל הבית �) א
 היה זה אותו פרעה של הגזירות ובי� א
 לאו
 
  .דבר שהיה בלתי נתפס באותו זמ� �קיבל את העובדה שרעב מתקרב למצרי

28
 .יד', שמות ט 
29
 
  .לד�לג, ש
, ש
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מתוארת כא� הפסקה הדרגתית של , בפשטות �" ומטר לא נית� ארצה, והברד, ויחדלו הקולות"
פרעה  משו
 מה, אבל. רד ואז המטררק לאחר מכ� הב, ה
 הדבר הראשו� שהפסיקהקולות : המכה

מדוע יש הבדל בי� . לבסו, הקולותו, אז הברדרק , המטרקוד
  :הפו�בדיוק  המציאותרואה את 

הברד והמטר בסדר יורד של , את האזרח הפשוט במצרי
 הטרידו הקולותמשו
 ש? שני התיאורי

אי� צור� , י� צור� ביאורכי כשיורד גש
 א ,המטר בעיקר את פרעה הטריד, לעומת זאת .חשיבות
כשתחושת הבעלות לא ו .האדו� עדיי� מסרב להכיר שהוא גר, זה מה שהטריד את פרעה. בפרעה

  .לא נית� להגיע לשו
 תיקו�, נפרדת ממ�

  

�  

  

זהו  "עינוי�עבדות�גרות"אלא , של ע
 ישראל אני טוע� שמצרי
 היא לא סיפור חיוני בהיסטוריה
  . הסיפור החיוני

, הגזירה היתה של ארבע מאות שנה: יכול לגלות סוד נפלאבברית בי� הבתרי
 מי שמעמיק 

 אבל. אבינו שמתחילי
 לספור מיצחק מבארי "רש .ובפועל השיעבוד היה של מאתיי
 ועשר שני

   !הוא תמיד היה באר(, בכלל מ� האר(לא יצחק לא יצא ה, קשה

הכל תלוי בחזרה בתשובה של אלא  ,המספר ארבע מאות שנה אינו מחוייבש –
 "וא
 נפרש כרמב
יכולנו לקיי
 את , ה� מיותרותשהיינו ש
 בפועל השני
 מאתיי
 ועשר ג
 לכאורה אז , ע
 ישראל
   !תלוי בנוהיה הכל למעשה  � מבלי לרדת בכלל למצרי
מבלי לרדת בכלל למצרי
מבלי לרדת בכלל למצרי
מבלי לרדת בכלל למצרי
הגזירה הזו 

יצחק . יצחקהוא עוצמתי ביותר באופ� ההאב שחווה על בשרו את תחושת הגרות  ,מצד האמת
! 30"גור באר(גור באר(גור באר(גור באר(" –אמר ליצחק ' הוכ� . כאשר גירשו אותו מבאר לבאר – באר( ישראל עצמו היה גר

יצחק מלמד אותנו את סוד . ד את ילדי� אי� אפשר להיות גר באר( הזאתמֵ לַ : במילי
 אחרות
  .אי� הכרח לרדת למצרי
 לש
 כ�. הגרות

ככל  ותושבי
 ,אנחנו לפני� י גרי
כ: "הוא יאמר ,לעיני כל הקהל' את הכשיבוא דוד המל� ויבר� 
כמו שגזרת , גזירת הגרות היא ברכה. 32"כי גרי
 ותושבי
 את
 עימדי: "'אומר ה וכ�. 31"אבותינו

אי� לי צור� בכלל לעבור את העבדות , א
 אני יודע להיות בעבדות גמורה. העבדות היא ברכה
כל תהלי� הגרות הוא . כאבותיי, תושבזכאי להיות אז אני , א
 אני יודע להיות גר לגמרי. האחרת

הוא משה אותנו מהמחשבה שיש קביעות . תהלי� שמעביר אותנו משה רבינו בכל שניה ושניה
תפקידו של משה הוא בכל רגע ורגע לשחרר אותי מתחושת העובדה הבלתי ניתנת . בעול
 מצידנו

  .הכח להיות ב� חורי�. להיפו�

צריכי
 אנו מציאות נצחית כמשה שתעזור לנו להבי�  – כשק
 בעול
 מל� אשר לא ידע את יוס,ו

   .שאנו עבדי
 ולא אדוני


  .33הוא לבד חופשי � ' עבד ה, עבדי זמ� עבדי עבדי
 ה

�  

                                                           

 

30
  .ב, ו"בראשית כ 
31
  .טו, ט"כ', דברי הימי
 א 
32
 .כג, ה"ויקרא כ 
33
  ".עבדי זמ�", ל"ריה 


