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 תשע"ט טבת                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                          ידעתם כי אני ה' ו

         עזרא ביק(הרב )על פי שיעורים של הרב גד אלדד ו באפרשת ל
 

ונות: עשר המכות מתחלקות בתורה בין שתי פרשיות ש
שבע המכות  'בא' ו'וארא'. בפרשת 'וארא' מתוארות

הראשונות, שהאחרונה שבהן היא מכת הברד, ובפרשת 
עור בשי'בא' שלוש האחרונות, ארבה, חשך, ובכורות. 

ננסה לבחון האם החלוקה הזאת מבוססת על השבוע 
אבחנה בעלת משמעות מיוחדת, מעבר למעבר סתמי בין 

 הפרשות.
 

 תי אלה בקרבו""למען שיתי אותו
פרשתנו פותחת בקריאה של ה' למשה לשים פעמיו שוב 
לארמונו של פרעה. זאת, על מנת להתרות בו בטרם 

 .תבוא אליו המכה הבאה
 :ו'-שמות י', א' .1

י ֶאת  ְכַבְדתִּ י הִּ י ֲאנִּ ֹּא ֶאל ַפְרעֹּה כִּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ב "ַוי
י אֹּ  תִּ בֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען שִּ ְרבֹו: ּוְלַמַען לִּ ַתי ֵאֶלה ְבקִּ תֹּ

ְצַר  י ְבמִּ ְתַעַלְלתִּ ְנָך ֵאת ֲאֶשר הִּ ְנָך ּוֶבן בִּ ם ְתַסֵפר ְבָאְזֵני בִּ יִּ
ֹּא ְוֶאת אֹּתַֹּתי ֲאֶשר שַ  י ה': ַוָיב י ֲאנִּ יַדְעֶתם כִּ י ָבם וִּ ְמתִּ

ֹּאְמרּו ֵאָליו כֹּה ָאַמר ה' א ן ֶאל ַפְרעֹּה ַוי הי ל-מֶֹּשה ְוַאֲהרֹּ
י  י: כִּ י ְוַיַעְבֻדנִּ ָפָני ַשַלח ַעמִּ ים ַעד ָמַתי ֵמַאְנָת ֵלָענֹּת מִּ ְברִּ ָהעִּ

ם ָמֵאן ַאָתה ְלַשֵלַח  יא מָ אִּ י ֵמבִּ ְננִּ י הִּ ָחר ַאְרֶבה ֶאת ַעמִּ
ם  ְצַריִּ ְגֻבֶלָך... ּוָמְלאּו ָבֶתיָך ּוָבֵתי ָכל ֲעָבֶדיָך ּוָבֵתי ָכל מִּ בִּ

ֹּא ָראּו ֲאבֹּ  יֹום ֱהיֹוָתם ַעל ֲאֶשר ל ֶתיָך ַוֲאבֹות ֲאבֶֹּתיָך מִּ
ם ַפְרעֹּה" ֶפן ַוֵיֵצא ֵמעִּ   ָהֲאָדָמה ַעד ַהיֹום ַהֶזה ַויִּ

 
כשנעיין בפסוקים אלו נגלה כי הם מעוררים כמה 

 קשיים:
א. מיקומם של הפסוקים במהלך הפרשיות אינו ברור. 
לאורך פרשת 'וארא' הופיעו שבע המכות הראשונות ללא 

מובן -פסקה ביניהם. פסוקים אלו קוטעים באופן בלתיה
את הרצף התיאורי של המכות. שאלה זו הביאה כמה 

לחדש שיש בפסוקים אלו מענה לחולשת  ני התורהמפרש
דעת שתקפה את משה. מסבירים המפרשים, שלאחר 
שפרעה התעלם מהמכות הראשונות ומאיומיו החוזרים 

עלת במעשיו, ונשנים של משה, הסיק משה כי אין תו

וקשה היה לו לשוב ולבוא לפני פרעה. לכן, מסביר 
הקב"ה למשה שאל לו להתייאש, אין הוא אמור לשכנע 

הוא המכביד את לב  -את פרעה בדבריו, שהרי הקב"ה 
פרעה. מטרת הופעתו בפני פרעה היא דווקא לתת לפרעה 
את ההזדמנות 'לסרב', ובכך להצדיק את המשך המכות, 

 ת מצד עצמן.שיש להן תועל
אלא, שנראה שהסבר זה אינו עולה עם פשט הכתובים, 

א בהם אין כל רמז לחולשה שאחזה במשה. מעבר לכך, ל
ברור מדברי המפרשים מה התחדש לאחר המכה 
השביעית דווקא, שהוביל להתלבטויותיו של משה 

 ולדברי ה' שבעקבותיהם. 
 

ב. מגמת המכות העולה מפסוקים אלו אינה זהה למגמה 
שהופיעה עד עתה. בפסוקים שקדמו למכות שבפרשת 

א' בלטה המגמה להפגין את עוצמתו של הקב"ה 'ואר
 ומצרים:לעיני פרעה 

 .כך לפני מכת דם
 : ה-ג ,'זשמות  .2

"ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אֹּתתי ואת 
מופתי בארץ מצרים: ולא ישמע אלכם פרעה ונתתי את 

את עמי בני ישראל  ידי במצרים, והוצאתי את צבאֹּתי
מארץ מצרים בשפטים גדֹּלים: וידעו מצרים כי אני ה' 
בנטֹּתי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל 

  וכם". מת
 .כך גם קודם הסרת הצפרדע

 : ו ,'חשמות  .3
-"ויאמר למחר, ויאמר כדברך למען תדע כי אין כה' א

  . לוהינו"
 .ואף לפני מכת הערוב

 :יח ,'חשמות  .4
יום ההוא את ארץ גֹּשן אשר עמי עֹּמד עליה יתי ב"והפל

לבלתי היות שם ערֹּב, למען תדע כי אני ה' בקרב 
  הארץ".
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יבטים של מכות המצרים בולט מאוד כי לפחות אחד הה
עם עצם מצרים או  פרעההוא הרצון להפגיש את 

 נוכחותו של הקב"ה ועם עוצמתו וגדולתו. 
בתחילת ת הארבה מכלעומת זאת, בפסוקים שלפני 

"ולמען תספר באזני  :כפי שראינו לעיל נאמררשתנו פ
בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אֹּתתי אשר 

 שמתי בם, וידעתם כי אני ה'".
. הם עם ישראלעל המסר כלפי  כאן הדגש הוא דווקא

אמורים לחזות במעשה ה' ולספר על כך לזרעם אחריהם. 
 .פרשתנו נראה כי משהו יסודי השתנה עם פתיחת

 
המפתח להבנת המתרחש בתחילת לדעת הרב עזרא ביק, 

בעמידה על שוני נוסף בפסוקים. ה' מצוה פרשתנו נמצא, 
 למשה לבא אל פרעה, אך בלי שניתן תוכן למפגש הצפוי. 

 
גם למכות שקדמו לארבה קדמו ציוויים למשה להתייצב 
לפני פרעה. להתייצבותו של משה היתה תמיד מטרה 

הממשמשת ובאה להזהיר על המכה  -שהי מפורשת כל
 או לפעול את הפעולה המביאה את המכה. 

, ז' כ"ו, ח' ט"ז, ט' א, ט"ז-ז', י"ד מות)שלדוגמא  .5
 :(ט' י"ג

ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ָכֵבד ֵלב ַפְרעֹּה ֵמֵאן ְלַשַלח ָהָעם: ֵלְך  "ַוי
ים ֹלֵהי -ֶאל ַפְרעֹּה ַבבֶֹּקר... ְוָאַמְרָת ֵאָליו ה' אֱ  ְברִּ ָהעִּ

ֵנה  ְדָבר ְוהִּ י ַבמִּ י ְוַיַעְבֻדנִּ י ֵאֶליָך ֵלאמֹּר ַשַלח ֶאת ַעמִּ ְשָלַחנִּ
ֹּא ָשַמְעָת ַעד כֹּה"   ל

ֹּאמֶ  ֹּא ֶאל ַפְרעֹּה ְוָאַמְרָת ֵאָליו כֹּה ָאַמר "ַוי ר ה' ֶאל מֶֹּשה ב
י" י ְוַיַעְבֻדנִּ   ה' ַשַלח ֶאת ַעמִּ

ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה הַ  ְתַיצֵ "ַוי ְפֵני ַפְרעֹּה ְשֵכם ַבבֶֹּקר ְוהִּ ב לִּ
י  ֵנה יֹוֵצא ַהָמְיָמה ְוָאַמְרָת ֵאָליו כֹּה ָאַמר ה' ַשַלח ַעמִּ הִּ

י"ְוַיעַ    ְבֻדנִּ
ַבְרָת ֵאָליו כֹּה ָאַמר  ֹּא ֶאל ַפְרעֹּה ְודִּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ב "ַוי

י ְוַיַעבְ -ה' א ים ַשַלח ֶאת ַעמִּ ְברִּ י"להי ָהעִּ   ֻדנִּ
ְפֵני ַפְרעֹּה  ְתַיֵצב לִּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ַהְשֵכם ַבבֶֹּקר ְוהִּ "ַוי

י להי ָהעִּ -ְוָאַמְרָת ֵאָליו כֹּה ָאַמר ה' א ים ַשַלח ֶאת ַעמִּ ְברִּ
י"  ְוַיַעְבֻדנִּ

 
נעיין בפעמים הקודמות בהם נצטוה משה להופיע לפני 

 פרעה:
 ים" )ו,יא("בא דבר אל פרעה מלך מצר לפני המכות:

 "דבר אל פרעה מלך מצרים" )ו,כט(  
פרעה בבֹּקר הנה יצא המימה... הנה אנֹּכי -"לך אל דם:

אשר ביאר ונהפכו מכה במטה אשר בידי על המים 
 יז(.-לדם... " )ז, טו

ֹּא אל פרעה ואמרת  צפרדע: "ויאמר ה' אל משה ב
 אליו... הנה אנכי נֹּגף את כל גבולך בצפרדעים" )ז,כו(.

"ויאמר ה' אל משה אמֹּר אל אהרן נטה את מטך  ם:כיני
 והך את עפר הארץ..." )ח,יב(.

"... השכם בבקר והתיצב לפני פרעה הנה יוצא  ערוב:
מימה ואמרת אליו... הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ה

 ובבתיך את הערֹּב" )ח,טז(.
ֹּא אל פרעה ודברת אליו...  דבר: "ויאמר ה' אל משה ב

 במקנך אשר בשדה" )ט,א(.הנה יד ה' הויה 
"... קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה  שחין:

 השמימה לעיני פרעה..." )ט,ח(.
והתיצב לפני פרעה ואמרת  "... השכם בבקר ברד:

 אליו... הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאֹּד" )ט,יג(. 
בכל המקרים הללו, יש להופעה לפני פרעה תוכן מוגדר 

חת פרשתנו מצווה משה לבוא אל פרעה, וברור. רק בפתי
הוא אינו מצווה להגיד  ואין שום תוכן מיוחד להופעתו.

 לו דבר. 
קדמה אזהרה, אולם  אמנם גם לא לכל המכות הקודמות

משה לא נצטווה כלל לבוא  -בפעמים שלא היתה אזהרה 
אל פרעה. אצלנו מצווה משה לבוא, ולא ברור לשם מה. 

ך משה אל פרעה ומזהיר אותו מיד לאחר ציווי זה, הול
מפני מכת הארבה. אזהרה זו לא הופיעה כלל בציווי ה' 

 למשה!
הרמב"ן )י, ב( מסביר, שיש להניח שאם משה מדבר עם 
פרעה, הקב"ה מסר לו קודם לכן את תוכן הדברים. גם 
בדברי משה אל פרעה לפני הפסקת הברד לא מופיע 

משה לא במפורש שה' מסר למשה מה לומר, אך ברור ש
בדה את הדברים מלבו. התורה, טוען הרמב"ן, לא 

 וי והן על הקיום. הן על הציו -צריכה לחזור פעמיים 
ה דבריו של הרמב"ן מחזקים את שאלדעת הרב ביק, ל

: לולא היה מופיע הציווי לבוא אל פרעה, שהצגנו לעיל
היינו מבינים שמשה אומר את דבריו בציווי ה', והתורה 

את הציווי ואת קיומו. אלא שהתורה  לא ראתה לכפול
אכן כופלת את הציווי ואת קיומו, אך באופן תמוה אין 

ה על משה לבוא אל פרעה, מצוו הקבלה ביניהם. הקב"ה
ומשה מציית לציווי, אך מוסר נאום שכלל לא הוזכר 
בתוכן הציווי. דווקא במקום זה אנו מוצאים את ההסבר 

 מאד לא צפוי.  החדש למכות ולהכבדת לב פרעה באופן
 

 המפגשים בין משה לפרעה
חל ממכת הרב ביק מסב גם את תשומת ליבנו לכך, שה

הארבה, אנו מוצאים דגש מיוחד על כניסותיו ויציאותיו 
ה מפרעה. דגש זה נראה משמעותי יותר מהצבעה של מש

לדעת הרב על פרט שולי וטכני אודות מקומו של משה. 
אית, שלא בהכרח יש לתיאורים אלו חשיבות עצמ ביק

 תוכן הפגישה בין משה לפרעה. קשורה למה ל
"בא אל פרעה", ללא שום תוכן  -ראשית, הציווי הפותח 

הרמב"ן לדעת הרב ביק, נלווה מסוים מאת הקב"ה. 
הקב"ה אמר, כנראה, למשה מה לומר ש -צודק כמובן 

אף על פי כן, יש חשיבות גם לרושם העולה אבל לפרעה, 
ב"ה לא הורה למשה מה ידבר. דווקא מהפסוק, לפיו הק
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של הרמב"ן, עלינו להסביר את  לאחר שקיבלנו את דבריו
לה מהפסוק המבנה הייחודי של הפסוק. התחושה העו

היא שהפעם יש חשיבות לביקור עצמו, ללא קשר לתוכן 
 הנאום של משה.

הרושם הזה מתחזק לאורך תיאור המכות הבאות. אנו 
מיוחד על עצם בואו של מוצאים כמה פעמים שיש דגש 

 משה אל פרעה או על היציאה ממנו:  
א. לאחר ההזהרה על הארבה: "ויפן ויצא מעם פרעה" 

 )י, ו(.
ששמע את חששותיו של עבדיו, פרעה קורא  ב. לאחר

אליו את משה ושב ומשלחו מעמו: "ויגרש אתם מאת פני 
 פרעה" )י, יא(.

כך ג. משה נקרא אל פרעה לאחר מכת הארבה, ואחר 
 )י, יח(.   יוצא מעמו: "ויצא מעם פרעה ויעתר אל ה'"

ד. פרעה קורא למשה תוך כדי מכת החושך, ולאחר 
 -לשלח את ישראל על מקניהם שהוא ממשיך בסירובו 

לך מעלי, השמר  -"ויאמר לו פרעה הוא מגרשו מעל פניו: 
לך, אל ֹתסף ראות פני כי ביום רֹאתך פני תמות. ויאמר 

 , לא ֹאִסף עוד ראות פניך". כן דברת -משה 
ה. לפני שעוזב משה את פרעה, הוא מעביר לו את המסר 
האחרון מאת ה', על מכת הבכורות המשמשת ובאה. 
אזהרה זו מסתיימת במשפט: "וירדו כל עבדיך אלה אלי 
והשתחוו לי לאֹמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי 

פתח גל שנ". המעויצא מעם פרעה בחרי אףכן אצא, 
 "בא אל פרעה" נסגר ב"ויצא מעם פרעה בחרי אף".ב
 

הסצינה האחרונה בהתמודדות של משה מול פרעה, ו. 
 .מוכרת ודאי לכולנו

 :לא-ב, ל"ישמות  .6
"ויקם פרעה לילה, הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי 
צעקה גדֹּלה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת: 

ומו צאו מתוך ק -ויקרא למשה ולאהרן לילה, ויאמר 
 עמי גם אתם גם בני ישראל" 

( לומד מדבריו של משה "לא המדרש )מובא ברש"י, יא,ח
אוסף עוד ראות פניך", שפרעה  הוא שבא לביתו של משה 
כדי להתחנן בפניו שבני ישראל יצאו ממצרים. יש כאן 
סגירת מעגל נוספת: מה שהתחיל בביאתו של משה אל 

 משה.אל  פרעהפרעה, מסתיים בביאתו של 
 

הציווי לבוא אל פרעה מבטא את לדעת הרב ביק, 
העובדה שהחל ממכת הארבה, העימות בין משה לפרעה 

אישי. הקב"ה מצווה על משה לבוא  הופך להיות עימות
אל פרעה ולהעמידו במבחנים קשים. התוכן המדויק של 
דברי משה הופך להיות משני, כשבמרכז עומדת עצם 

מול פרעה. כך גם עולה מדברי הופעתו האישית של משה 
משה לפרעה:  "וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי" 

וון לפרעה )רש"י מבאר ש'עבדיך' היא ביטוי כבוד המכ

עצמו(. החל ממכת הארבה, נפתח מאבק כוחות בין רצונו 
של פרעה לבין רצונו של משה, ובמאבק זה עתיד משה 

 לנצח בעזרת נסיו של הקב"ה.
 

 שיי לעימות אימעימות לאומ
הרב  בין פרעה למשה,כדי להעמיק במשמעות העימות 

תבונן על הסיפור מנקודת מבט רחבה יותר. מציע להביק 
בתחילת פרשת 'וארא' משה מוצג דרך המשקפיים של 
'הייחוס היהודי' כדי להחזיר את משה מזהותו כנסיך 

נציג מו השורה של עם מצרים אל הזהות כאחד מישראל, 
אל ך שמשה מופיע כצאצא של בני ישרישראל. בכ

של הקב"ה ולא מלמדת התורה שמשה פועל כדוברו 
אילן היוחסין המגיע בסופו של דבר עד כאדם עצמאי. 

משה  -משה ואהרן מוריד מערכו האישי של משה 
ילו נבלע בתוך עם ישראל כולו, ומה כאישיות פרטית כא

-שחשוב הוא המסר שהוא מביא עמו, מסר מאת ה' א
 קי ישראל.     לו

עם פתיחתה של פרשת 'בא' הדברים , לעומת זאת
משתנים, והמסר שמשה נושא עמו נדחק הצידה. הסיבה 
לכך היא פשוטה: פרעה לעולם לא ישתכנע מן המסר, 

מטרת לדעת הרב ביק,  שהרי הקב"ה מקשה את לבו.
לתקשר אתו, אלא או לשכנע את פרעה אינה השיחות 

 להתעמת איתו. 
ניתנת , הסיבה ליצירת עימות אישי כזה, ביק לדעת הרב

 -"ויאמר ה' אל משה  :דבריו אל משהעל ידי הקב"ה ב
בא אל פרעה, כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען 
שתי ֹאתתי אלה בקרבו. ולמען תספר באזני בנך ובן בנך 
את אשר התעללתי במצרים ואת ֹאתתי אשר שמתי בם, 

 וידעתם כי אני ה'". 
למען תדע כי אני ה'. הדמות  -התוכנית כולה היא  רתמט

שבעצם ניצבת מול פרעה אינה משה אלא הקב"ה. לכן 
מכת בכורות, נעולים  -גם כשמגיעה המכה האחרונה 

יהודים בבתיהם והקב"ה עצמו עובר בתוך מצרים, כפי ה
"ועברתי בארץ מצרים  שמדגישים חז"ל בהגדה של פסח:

אני ולא שרף; ובכל  -כל בכור אני ולא מלאך; והכיתי  -
 -אני ולא שליח. אני ה'   -ה שפטים אלהי מצרים אעש

 אני הוא ולא אחר".
 

י לנוכח הדגשת נוכחותו הבלעדית של הקב"ה, מפתיע כ
בהקדמה למכת בכורות לא כל כך ברור מי עומד במרכז 

כה אמר ה', כחֹצת הלילה אני  -"ויאמר משה הפסוקים: 
מת כל בכור בארץ מצרים... וירדו יוצא בתוך מצרים. ו

לאֹמר צא אתה וכל העם  כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי
 אשר ברגליך ואחרי כן אצא, ויצא מעם פרעה בחרי אף".

תחים ב"אני יוצא בתוך מצרים". ברור הפסוקים פו
שהכוונה היא לקב"ה, שהוא הדובר )"כה אמר ה'"(. 

דווקא לעומת זאת, בסוף הנאום נראה שהנושא הוא 
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משה: "והשתחוו לי... ואחרי כן אצא" )כך לפחות הבין 
פרעה, כשקרא למשה ולאהרן ואמר להם "קומו צאו 

 משה? הקב"ה או  -פוא, הדובר מתוך עמי"(. מיהו, א
שורות אלו הן דו משמעיות באופן מכוון.  ,לדעת הרב ביק

אכן, הקב"ה הוא המדבר, ובסופו של דבר התרפסותו של 
י הקב"ה. אך רעיון זה בא לידי ביטוי פרעה היא בפנ

ממשי דרך דמותו של משה רבנו. פרעה מחפש את משה 
משפיל עצמו בפניו, וכך מתבטאת  באותו הלילה, ובכך

של פרעה בפני הקב"ה. פרעה, שהחל את בעצם השפלתו 
שיחותיו עם משה ב"מי ה' אשר אשמע בקולו?", יורד 

 יו. לוק-אליו ומשתחווה לפניו, ובכך מכיר בא
 
על מנת לענות על למה?  -כל זה זרת השאלה: ון חויעדיו

חזור לתחילת פרשתנו. , לשאלה זאת מציע הרב ביק
המכות האחרונות לא נצרכות כדי שפרעה יכיר בנוכחותו 

מטרה זו הושגה כבר ש יווןמכובעוצמתו של הקב"ה, 
 ת הראשונות. במכו

 הרב ביק:  .7
ידעתם כי אני כעת המטרה היא כלפי משה עצמו: "ו

ת באופן הישיר ביותר את המאבק ה'". משה אמור לחוו
ין דברו של הקב"ה לבין כוחו של שבין הענקים, ב

האדם, של הקיסרים ושליטים. הקב"ה מחזק את לב 
לה לוקי, ובכך הופך אותו לישות המכי-פרעה באופן א

סופי ומוגבל יכול להכיל, ומול הרבה מעבר למה שאדם 
הקב"ה את עוצמתו. במאבק זה צפו מן דמות כזו מציג 

וות רים וגם עם ישראל, אך משה נדרש חהצד גם המצ
אותו באופן ישיר. משה הופך מנציג של עם ישראל 

של הקב"ה  -ממלא מקומו  -הנושא את דבר ה' לנציגו 
ה' אופן חי ומוחשי עם דבר בעצמו. בכך הוא מזוהה ב

והעוצמה. הגובר על רצונו של השליט האנושי בעל הכוח 
ישי של הפרשה שמה במרכז במכוון את מאבקו הא

רגיש באופן אישי את משה מול פרעה, כדי שמשה י
מעורבותו של הקב"ה במאבק. בסופו של דבר, את 
השלב האחרון במאבק מבצע הקב"ה בעצמו, ואפילו 

צרים ומכניע ו בזמן שה' יוצא בתוך ממשה מחכה בבית
 את פרעה. 

של עם בעמדתו של משה, מנציג הרגע בו התרחש השינוי 
 הרב ביק ישראל לנציג של הקב"ה בעצמו, התחולל לדעת

בפסוק "ויצא מעם פרעה בחרי אף" )יא, ח(. הכעס 
והרגשת העלבון של משה על פרעה נובע מהזדהותו 
הגמורה עם הקב"ה, שנלחם בפרעה והכה בו. עד נקודה 

 ו תגובה ספונטנית כל כך חריפה מצדו שלזו, לא מצאנ
ה. תגובתו משה, למרות כל אמירותיו הקשות של פרע

ת מלאה עם הקב"ה הרגשית של משה מלמדת על הזדהו
 במאבקו מול פרעה. 

 

פרעה, כך נדמה, זיהה גם הוא את השינוי שהתחולל אצל 
משה. בתחילה הוא מתייחס למשה בבוז: "למה משה 

ממעשיו, לכו לסבלותיכם" )ה, ואהרן תפריעו את העם 
לא  מכן הוא מגלה כלפיו כבוד, אך עד עתה ד(. לאחר

בשלב זה מגיב מצינו שהוא מרגיש מאוים ע"י משה. רק 
פרעה בפחד ובכעס, שהם ביטוי לתחושת האיום שהוא 
חש. לכן גם פרעה משיב למשה באיום אישי: "כי ביום 

י, ך פני תמות". משה מגיב גם הוא באופן אישרֹאת
 -ולאחר שהוא מוסר את האזהרה על המכה הניצחת 

 הוא עוזב בכעס.   
 

: מה משמעותה של הזדהותו של ת השאלהנשאל ייןדוע
התשובה לכך ניתנת לדעת הרב ביק, משה עם הקב"ה? 

בדברי ה', "וידעתם כי אני ה'". משפט זה כולל בתוכו 
שתי משמעויות: אחת היא כלפי עם ישראל כולו, כפי 

לדעת לשון הרבים שבפסוק: "וידעתם". אך  שמעידה
יש כאן משמעות נוספת, כלפי משה עצמו. הרב ביק 

ים מדברים גם בלשון יחיד: "ולמען תספר באזני הפסוק
את אשר התעללתי במצרים ואת ֹאֹתתי אשר בנך ובן בנך 

שמתי בם...". למשה, כך רמוז, יהיה סיפור אישי לספר. 
חמתו של הקב"ה הוא חווה הזדהות אישית עם מל

בפרעה. הרגע בו התעלה משה למצב של הזדהות מלאה 
בו הפך משה למשהו  עם מאבקו של הקב"ה , הוא הרגע

מתחיל משה שמעבר למנהיג אנושי פשוט, זהו הרגע בו 
 לוקים' שעתיד להוריד תורה מהר סיני. -להיות 'איש א

 
הרב גד אלדד עומד על נקודה יחודית נוספת בתחילת 

עד כה, דבר ה' למשה התמקד בקריאה פרשתנו, 
להתייצב לפני פרעה ולהתרות בו. טרם המכה הראשונה 

ים בפעם הראשונה דיבור המתייחס לתמונת אנו מוצא
 .המצב

 :ט"ו-ז', י"ד מותש .8
ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה כָ  ֵבד ֵלב ַפְרעֹּה ֵמֵאן ְלַשַלח ָהָעם. ֵלְך "ַוי

  ֶאל ַפְרעֹּה ַבבֶֹּקר..."
שאנו בשלב בו טרם החל ה' להפליא מכותיו כיוון 

במצרים, ניתן להבין את  מקומו של משפט ההקדמה. ה' 
נמק את ההכרח להתחיל להכות במצרים, בכך מ

ויות. ברם, שהערוצים האחרים לא הביאו לתוצאות הרצ
אנו מוצאים פעם נוספת בה ה' מוסיף דברים למשה, 

, טרם המתייחסים לתמונת המצב העכשווית. בפרשתנו
 .נשלח משה להתרות על מכת הארבה, נאמר

 :ב'-י', א' מותש
 ֹּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ב י ֶאת "ַוי ְכַבְדתִּ י הִּ י ֲאנִּ א ֶאל ַפְרעֹּה כִּ

ַת  י אֹּתֹּ תִּ בֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען שִּ ְרבֹו: ּוְלַמַען לִּ י ֵאֶלה ְבקִּ
ְנָך ֵאת  ְנָך ּוֶבן בִּ ם ְתַסֵפר ְבָאְזֵני בִּ ְצַריִּ י ְבמִּ ְתַעַלְלתִּ ֲאֶשר הִּ

י יַדְעֶתם כִּ י ָבם וִּ י ה' " ְוֶאת אֹּתַֹּתי ֲאֶשר ַשְמתִּ   ֲאנִּ
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והתמיהה עלה מאליה: מה טעם דווקא בנקודה זו נזקק 
דיבור למשה, ביחס לתמונת המצב ה' לייחד שוב את ה

עלינו לאמץ הרב גד אלדד,  מציעלשם כך,  העכשווית?
 על התנהלות מכות מצרים.  זווית ראייה חדשה

 
ם לַ  ְצַריִּ ֵתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך מִּ ֹּא יִּ י ל י כִּ י ָיַדְעתִּ  ֲהֹלְךַוֲאנִּ

מודיע ה' למשה על כוונתו לגאול את עמו  ,במעמד הסנה
ממצרים, ואף עומד על הקשיים הצפויים בדרך כמו גם 

 .פתרונן
 :כ'-ג', ט"ז מותש .9

ְשָרֵא  ְקֵני יִּ להי -ל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ה' א"ֵלְך ְוָאַסְפָת ֶאת זִּ
ְרָאה ֵאַלי א ְצָחק ְוַיֲעקֹּ -ֲאבֵֹּתיֶכם נִּ ב ֵלאמֹּר להי ַאְבָרָהם יִּ

ם.... ְצָריִּ י ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶהָעשּוי ָלֶכם ְבמִּ ְוָשְמעּו ָפקֹּד ָפַקְדתִּ
ם ַוֲאַמְרֶתם  ְצַריִּ ְשָרֵאל ֶאל ֶמֶלְך  מִּ ְקֵני יִּ ְלקֶֹּלָך ּוָבאָת ַאָתה ְוזִּ

יםלהי -יו ה' אֵאלָ  יִּ ְברִּ ְקָרה ָעֵלינּו ְוַעָתה ֵנֲלָכה ָנא ֶדֶרְך  ָהעִּ נִּ
ְזְבָחה ַלה' אְשֹלֶשת ָימִּ  ְדָבר ְונִּ י -ים ַבמִּ י ָיַדְעתִּ להינּו: ַוֲאנִּ

ֹּא יִּ  י ל ֹּא ְבָיד ֲחָזָקה: כִּ ם ַלֲהֹלְך ְול ְצַריִּ ֵתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך מִּ
ֵכיתִּ  י ְוהִּ י ֶאת ָידִּ ְפְלאַֹּתי ֲאֶשר ְוָשַלְחתִּ ם ְבכֹּל נִּ ְצַריִּ י ֶאת מִּ

ְרבֹו ְוַאֲחֵרי ֵכן ְיַשַלח    ֶאְתֶכם" ֶאֱעֶשה ְבקִּ
הדברים פעלו את פעולתם, והעם מקבל את בשורת 

 .בהודיה ובהשתחוויה הגאולה
 :ל"א-ד', כ"ט מותש .10

ְש  ְקֵני ְבֵני יִּ ן ַוַיַאְספּו ֶאת ָכל זִּ ָרֵאל: "ַוֵיֶלְך מֶֹּשה ְוַאֲהרֹּ
ים ֲאֶשר  ֶברַוְיַדֵבר ַאֲהרֹּן ֵאת ָכל ַהְדָברִּ ה' ֶאל מֶֹּשה ַוַיַעש  דִּ

י ָפַקד ה' ֶאת הָ  ְשְמעּו כִּ אֹּתֹּת ְלֵעיֵני ָהָעם: ַוַיֲאֵמן ָהָעם ַויִּ
ְשַתֲחוּו"ְבֵני  ְקדּו ַויִּ י ָרָאה ֶאת ָעְנָים ַויִּ ְשָרֵאל ְוכִּ   יִּ

רעה לא צלח ומצב העם אמנם, המפגש הראשוני עם פ
החלו מופנות תלונות כתוצאה מכך, ובמצרים הורע. 

שרשרת, תלונות אלו הועברו  לעבר משה ואהרן. כתגובת
 .ה' בדברי משה אליו-ל

 :כ"ג-ה', כ' מותש .11
ְקָראָתם ְבֵצאָתם  ים לִּ ָצבִּ ן נִּ ְפְגעּו ֶאת מֶֹּשה ְוֶאת ַאֲהרֹּ "ַויִּ

ֹּאְמרּו ֲאֵלהֶ  ְשפֹּט ֲאֶשר ֵמֵאת ַפְרעֹּה: ַוי ם ֵיֶרא ה' ֲעֵליֶכם ְויִּ
ְבַאְשֶתם ֶאת ֵריֵחנּו ְבֵעיֵני ַפְרעֹּה ּו ְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב הִּ

ָני ָלָמה ְבָיָדם ְלָהְרֵגנּו: ַוָיָשב מֹּשֶ  ֹּאַמר ֲאדֹּ ה ֶאל ה' ַוי
י ֶאל י: ּוֵמָאז ָבאתִּ  ֲהֵרעָֹּתה ָלָעם ַהֶזה ָלָמה ֶזה ְשַלְחָתנִּ

ֹּא  ְשֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהֶזה ְוַהֵצל ל ַצְלָת ַפְרעֹּה ְלַדֵבר בִּ ֶאת  הִּ
  ַעֶמָך"

בתגובתו לדברים, ה' קובל על חוסר לדעת הרב אלדד, 
לתהליך, שחלחל אליו דרך  הסבלנות שמפגין משה

 .תלונות העם
 :ו', א' מותש .12

ְרֶאה ֲאֶשר ֶאֱעשֶ  ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ַעָתה תִּ י "ַוי ה ְלַפְרעֹּה כִּ
  ֵמַאְרצֹו" ְיָגְרֵשםְבָיד ֲחָזָקה ְיַשְלֵחם ּוְבָיד ֲחָזָקה 

 
 
 

םְונָ  ְצָריִּ י ְבמִּ י ֶאת ָידִּ  ַתתִּ
משלב זה, תופסת העלילה קצב חדש, וההתנהלות כלפי 

 וה' מכה את פרעה ומצרים במכותפרעה עולה מדרגה. 
שמסבים נזק למצרים. היאור הופך לדם, צפרדעים 

אנו מוצאים את עצמנו עים, כינים שורצות ועוד. מופי
ם, אז על עצמו. ה' מכה את מצריבמעגל אירועים שחוזר 

פרעה נרתם לבקש כל דרך אפשרית לסיים את אסון 
הטבע שנפל על מצרים. לעתים הוא אף מבטיח שישלח 
את ישראל מארצו. הסבל נפסק, ופרעה שב לעמוד 

 בסירובו. 
עים זו נוטלים חלק פרעה, במסכת אירוחשוב להדגיש ש

מן  נעלמובני ישראל, לעומת זאת, , ואילו ה'-משה ו
לשער את התחושות בקרב העם  התמונה. האם ניתן

 הצופה במתרחש?
מובן מאליו שעם ישראל חשו במתרחש סביבם. יש 
להניח, שברגע שהתבצעה עליית מדרגה תחושתם אף 

. אמנם יש לתהות, איך ליוו את התפתחות הוקלה
הליך "השגרתי" בדמות התראה, מכה, הבטחות הת

במשך הזמן לא התגנב  שווא, הסרת המכה וסירוב. האם
ליבם חשש שהמאמץ לא יישא פרי? מהו פשר ל

יש להניח, שבמהלך ההתנהלות הזו ביחס למכות? 
המכות העם פונה למשה לקבל כל פיסת מידע אפשרית, 

עה. ומשה מדווח לעם על השתלשלות העניינים בינו לפר
לא ידוע, עד מתי מעגל אירועים זה אמור  אמנם, לאיש

 להימשך.
 

יטוי לאכזבה מהתנהלותו לאחר מכת הערוב, משה נותן ב
 .ההפכפכה של פרעה, ועדיין ללא הועיל

 :כ"ח-ח', כ"ד מותש .13
י ֲאַשַלח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶתם ַלה' א ֹּאֶמר ַפְרעֹּה ָאנֹּכִּ להיֶכם -"ַוי

ְדָבר ַרק ַהְרחֵ  יקּו ָלֶלֶכת ַהְעתִּ ַבמִּ ֹּא ַתְרחִּ י: ק ל ירּו ַבֲעדִּ
י יֹוֵצא  ֵנה ָאנֹּכִּ ֹּאֶמר מֶֹּשה הִּ י ֶאל ה' ְוָסר ַוי ָמְך ְוַהְעַתְרתִּ ֵמעִּ

ַפְרעֹּה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעמֹו ָמָחר ַרק ַאל יֵֹּסף ַפְרעֹּה ָהֵתל  ֶהָערֹּב מִּ
ְזבַֹּח לַ  י ַשַלח ֶאת ָהָעם לִּ ְלתִּ ם ַפְרעֹּה  ה': ַוֵיֵצא-ְלבִּ מֶֹּשה ֵמעִּ

ְדַבר מֶֹּשה ַוָיַסר ֶהָערֹּ ַוֶיְעַת  ַפְרעֹּה ר ֶאל ה': ַוַיַעש ה' כִּ ב מִּ
בֹו ַגם  ְשַאר ֶאָחד: ַוַיְכֵבד ַפְרעֹּה ֶאת לִּ ֹּא נִּ ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעמֹו ל

ַלח ֶאת ָהָעם" ֹּא שִּ ֹּאת ְול   ַבַפַעם ַהז
 

יָך ֹּאת ֶהֱעַמְדתִּ  ַבֲעבּור ז
מגיעה מכת הברד. בסמוך למכה זו, ה' פונה ווירה זו בא

ח בנאום משמעותי לפרעה, בו לראשונה חושף טפ
 .מהחשיבה המסתתרת מאחורי המאורעות

 :ט"ז-ט', י"ג מותש .14
ְפֵני ַפְרעֹּה  ְתַיֵצב לִּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ַהְשֵכם ַבבֶֹּקר ְוהִּ "ַוי

יםָהעִּ להי -ְוָאַמְרָת ֵאָליו כֹּה ָאַמר ה' א י  ְברִּ ַשַלח ֶאת ַעמִּ
י שֵֹּלַח ֶאת ָכל  ֹּאת ֲאנִּ י ַבַפַעם ַהז י: כִּ ְבָך ְוַיַעְבֻדנִּ ַמֵגפַֹּתי ֶאל לִּ

י  י ְבָכל ָהָאֶרץ: כִּ נִּ י ֵאין ָכמֹּ ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעֶמָך ַבֲעבּור ֵתַדע כִּ
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י ָוַאְך אֹוְתָך ְוֶאת ַעְמָך ַבדָ  י ֶאת ָידִּ ן ַעָתה ָשַלְחתִּ ָכֵחד מִּ ֶבר ַותִּ
יָך ַבֲעבּור ַהְראְֹּת ָהָאֶר  ֹּאת ֶהֱעַמְדתִּ ָך ֶאת ץ: ְואּוָלם ַבֲעבּור ז

י ְבָכל ָהָאֶרץ" י ּוְלַמַען ַסֵפר ְשמִּ   כֹּחִּ
כאן לראשונה, מגלה ה' שבעצם מכת הדבר הייתה 
אמורה להיות האחרונה, והייתה ממיטה כליה על 

מגמה  ים, מתוךמצרים. ברם, הוא הותיר אותם בחי
להביא את פרעה ועמו להכרה בגדולתו העילאית של ה', 

 למען יספרו זאת בכל הארץ. 
כעת, אומר ה', הגיע הזמן לפרוע את החוב, וליישם את 
הדברים. ה' מכריז שבפעם הזו הוא שולח בו את מכת 
המכות, את 'כל מגפותיו', באמצעותה יכיר לדעת שאין 

שומעיו לציפייה, כוון את כמוהו בכל הארץ. נאום זה מ
אכן, הברד גרם . שמכת הברד תהייה המכה המסכמת

 .ד פרעהלתגובה יוצאת דופן מצ
 :"חכ-כ"ז מות ט'ש .15

ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם  ן ַוי ְקָרא ְלמֶֹּשה ּוְלַאֲהרֹּ ְשַלח ַפְרעֹּה ַויִּ "ַויִּ
יק  י ַהָפַעם ה' ַהַצדִּ יָחָטאתִּ יר ַוֲאנִּ ים: ַהְעתִּ י ָהְרָשעִּ ּו ְוַעמִּ

ְהיֹּת קֹֹּלת א ֹּא -ֶאל ה' ְוַרב מִּ להים ּוָבָרד ַוֲאַשְלָחה ֶאְתֶכם ְול
פּון ַלֲעמֹּ   ד"תֹּסִּ

אין זו הפעם הראשונה שפרעה מבטיח לשלח את העם, 
 אך זוהי הפעם הראשונה בה הודה באשמתו. 

-פרעה מכיר ב לכאורה, אם כן, המאבק הוכתר בהצלחה.
ומתוך כך משלח ה' ומכיר באשמתו על שהעז פניו נגדו, 

את העם. אך אל מול האופוריה האוחזת בכולם, השגרה 
 .המוכרת שוב מוטחת בפנינו

 :ל"ה מות ט'ש .16
ַלח ֶאת ְבֵני  ֹּא שִּ ְשָרֵאל"ַוֶיֱחַזק ֵלב ַפְרעֹּה ְול ֶבר ה'  יִּ ַכֲאֶשר דִּ

  ְבַיד מֶֹּשה"
ה העמוקה שהתפשטה במחנה בני קל לשער את האכזב

בסבב האירועים הרגיל. ה' עצמו נסך  ישראל. לא מדובר
משמעות אחרת במכה זו, ועדיין התהליך לא התקדם. 

לכן לדעת ה' יבאר את מהלכיו. -מתבקש ש בשלב זה,
צורך בפנייה הנדירה למשה, עליה הצבענו הרב אלדד, יש 

 בפתיחת דברינו . 
 

בֹו י ֶאת לִּ ְכַבְדתִּ י הִּ י ֲאנִּ  כִּ
 .פניה למשה אומר הקב"הב

 :ב'-י' , א' מותש .17

י ֶאת  ְכַבְדתִּ י הִּ י ֲאנִּ ֹּא ֶאל ַפְרעֹּה כִּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ב "ַוי
ב ְרבֹו: ּוְלַמַען ֹו ְוֶאת ֵלב ֲעבָ לִּ ַתי ֵאֶלה ְבקִּ י אֹּתֹּ תִּ ָדיו ְלַמַען שִּ

ם  ְצַריִּ י ְבמִּ ְתַעַלְלתִּ ְנָך ֵאת ֲאֶשר הִּ ְנָך ּוֶבן בִּ ְתַסֵפר ְבָאְזֵני בִּ
י ה' "ְוֶאת אֹּתַֹּת  י ֲאנִּ יַדְעֶתם כִּ י ָבם וִּ   י ֲאֶשר ַשְמתִּ

המניע מאחורי  גורם, ה' 'לוקח אחריות' בתור הכלומר
הכבדת ליבו של פרעה. הוא קובע שבעצם המאבק כבר 
הוכרע, ופרעה כבר מזמן מוכן לשלח את ישראל. תורף 
הנאום הוא, שבמסגרת התהליך משולבות מטרות 

שעדיין לא הושלמו. מסיבה זו  נוספות שבהן מעוניין ה',

אך למראית עין נדמה, שהמאבק עדיין בעיצומו, אך לא 
 דברים. ני הכך הם פ

היה נראה, שבכוחה של טענה זו עצמה, לפזר את הערפל 
שהאפיל על התפתחות התהליך. אמנם בטענה זו אין 
חידוש, שהרי טרם התחילו המכות, יידע ה' על אפשרות 

 .כזו
 :ה'-ז', א' מותש .18

ן  יָך אלהים ְלַפְרעֹּה ְוַאֲהרֹּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ְרֵאה ְנַתתִּ "ַוי
ְהֶיה נְ  יָך יִּ יֶאָך: ַאָת ָאחִּ ה ְתַדֵבר ֵאת ָכל ֲאֶשר ֲאַצֶּוָך ְוַאֲהרֹּן בִּ

י  ְשָרֵאל ֵמַאְרצֹו: ַוֲאנִּ ַלח ֶאת ְבֵני יִּ יָך ְיַדֵבר ֶאל ַפְרעֹּה ְושִּ ָאחִּ
י ֶאת אֹּתַֹּתי ְוֶאת מֹוְפַתי ַאְקֶשה ֶאת ֵלב ַפְרעֹּה  ְרֵביתִּ ְוהִּ

ְשַמע ֲאֵלֶכם פַ  ֹּא יִּ ם: ְול ְצָריִּ י ְרעֹּה ְוָנַת ְבֶאֶרץ מִּ י ֶאת ָידִּ תִּ
ְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ  י ְבֵני יִּ ַתי ֶאת ַעמִּ ְבאֹּ י ֶאת צִּ ם ְוהֹוֵצאתִּ ְצָריִּ ְבמִּ

ם ְצַריִּ י ה' מִּ י ֲאנִּ ם כִּ ְצַריִּ ים: ְוָיְדעּו מִּ ים ְגדֹּלִּ ְשָפטִּ י  בִּ ְנטֹּתִּ בִּ
תֹוָכם" ְשָרֵאל מִּ י ֶאת ְבֵני יִּ ם ְוהֹוֵצאתִּ ְצָריִּ י ַעל מִּ   ֶאת ָידִּ

מזו, דווקא קריאה משולבת של פסוקים אלו עם  רהיתי
פרשתנו, יבהירו ביותר את נסיבות המשבר בו שרוי 
התהליך. בתום ההתראה על מכת הארבה, יצא משה 

אשונה בחרי אף מלפני פרעה. בשלב זה, אנו עדים לר
 .להתערבות של עבדיו בהחלטותיו

 :י', ז'מות ש .19
ֹּאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹּה ֵאָליו עַ  ְה "ַוי ֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקש ד ָמַתי יִּ

ים ְוַיַעְבדּו ֶאת ה' אֱ  יֶהם ֲהֶטֶרם ֵתַדע קֹל-ַשַלח ֶאת ָהֲאָנשִּ
ם" ְצָריִּ י ָאְבָדה מִּ   כִּ

א בשלב זה, נראה, שהמקרא מציין בפנינו עובדה זו דווק
לאחר מכת הברד, כדי להעמיד אותנו על העובדה, 

ביקש  'השמטרת המכות המוצהרת כבר הושגה. 
שמצרים ידעו מיהו ה'. לראשונה, אנו לומדים כי לא רק 

. אם כן, המכות פרעה יודע אלא גם עבדיו ומצרים כולה
 השיגו את כל מטרתן. 

רים יש להניח, שלהלך רוח זה של המצלדעת הרב אלדד, 
היו ערים גם בני ישראל. דווקא מתוך כך, תחושת ה"אין 

מבקש דש אותו מוצא" מתחזקת. מהו, אם כן, המסר הח
 ה' למסור כדי להסביר את התעכבות התהליך?

 
י ה' י ֲאנִּ יַדְעֶתם כִּ  וִּ

נראה שהנקודה החדשה בדברי ה' היא, שהמכות לא 
אף נועדו רק למען ידעו מצרים מיהו ה'. המכות מכוונת 

 (ב'-'שם א) .לבני ישראל, למען ידעו את ה'
ֹּא ֶאל ַפְרעֹּה כִּ " ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ב י ֶאת ַוי ְכַבְדתִּ י הִּ י ֲאנִּ

ְרבֹו: ּוְלַמַען  ַתי ֵאֶלה ְבקִּ י אֹּתֹּ תִּ בֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען שִּ לִּ
ְנָך ּובֶ  ְתַעלַ ְתַסֵפר ְבָאְזֵני בִּ ְנָך ֵאת ֲאֶשר הִּ ם ן בִּ ְצַריִּ י ְבמִּ ְלתִּ

י ה' " י ֲאנִּ יַדְעֶתם כִּ י ָבם וִּ    ְוֶאת אֹּתַֹּתי ֲאֶשר ַשְמתִּ
לחזור לתחילת , מציע הרב אלדד, נת נקודה זום הבלש

משה נקרא לגאול את העם ממצרים, ומוסר הסיפור. 
לעם את בשורת גאולתו המתקבלת בשמחה ובמפגן 

 .אמונה
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 :ל"א-ד', ל' מותש
ֶבר ה' ֶאל מֶֹּשה "ַוְיַדֵבר ַא  ים ֲאֶשר דִּ ֲהרֹּן ֵאת ָכל ַהְדָברִּ

י ָפַקד ה' ם: ַוַיֲאֵמן ָהָעם ַוַיַעש ָהאֹּתֹּת ְלֵעיֵני ָהעָ  ְשְמעּו כִּ ַויִּ
ְשַתֲחוּו" ְקדּו ַויִּ י ָרָאה ֶאת ָעְנָים ַויִּ ְשָרֵאל ְוכִּ   ֶאת ְבֵני יִּ

 מחוזק מאמונם של העם, הוא מופיע לפני פרעה, אך
 .תגובתו מתגרה ומתעלמת

 :ה', ב' מותש
י ה' ֲאֶשר ֶאְשַמע ְבקֹּלֹו ֹּאֶמר ַפְרעֹּה מִּ ְש  "ַוי ָרֵאל ְלַשַלח ֶאת יִּ

ֹּא ֲאַשֵלַח" ְשָרֵאל ל י ֶאת ה' ְוַגם ֶאת יִּ ֹּא ָיַדְעתִּ   ל
מפנה זה גורם לתגובת שרשרת מצד בני ישראל עצמם, 

ש כאשר הם עצמם מטילים ספק בתהליך המתרח
 .לעיניהם

 :כ"ג-, כ'מות ה'ש
ְקָראתָ  ים לִּ ָצבִּ ן נִּ ְפְגעּו ֶאת מֶֹּשה ְוֶאת ַאֲהרֹּ ם ְבֵצאָתם ַויִּ

ֹּאְמרּו: ֵמֵאת ַפְרעֹּה ְשפֹּט ֲאֶשר  ַוי ֲאֵלֶהם ֵיֶרא ה' ֲעֵליֶכם ְויִּ
ְבַאְשֶתם ֶאת ֵריֵחנּו ְבֵעיֵני ַפְרעֹּה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב  הִּ

ָני ָלָמה ְבָידָ  ֹּאַמר ֲאדֹּ ם ְלָהְרֵגנּו: ַוָיָשב מֶֹּשה ֶאל ה' ַוי
י: ֲהֵרעָֹּתה ָלָעם ַהֶזה לָ  י ֶאל ָמה ֶזה ְשַלְחָתנִּ ּוֵמָאז ָבאתִּ

ַצְלָת ֶאת  ֹּא הִּ ְשֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהֶזה ְוַהֵצל ל ַפְרעֹּה ְלַדֵבר בִּ
  ַעֶמָך"

הוא ה, ובו מש מבצע מינוי מחודש שלכתוצאה מכך, ה' 
 .םיציאת מצריאת המטרה הסופית של מתאר 

 :ט'-ו', ו מותש .20
ְבֵני יִּ  ַתַחת "ָלֵכן ֱאמֹּר לִּ י ֶאְתֶכם מִּ י ה' ְוהֹוֵצאתִּ ְשָרֵאל ֲאנִּ

י ֶאְתֶכם  י ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹּדָתם ְוָגַאְלתִּ ַצְלתִּ ם ְוהִּ ְצַריִּ ְבֹלת מִּ סִּ
ְשפָ  ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּובִּ ים... וִּ בִּ ים ְגדֹּלִּ י ה' אטִּ י ֲאנִּ -יַדְעֶתם כִּ

ם: ְוֵהבֵ  ְצָריִּ ְבלֹות מִּ ַתַחת סִּ יא ֶאְתֶכם מִּ י להיֶכם ַהמֹוצִּ אתִּ
י ה':  י אָֹּתּה ָלֶכם מֹוָרָשה ֲאנִּ ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ... ְוָנַתתִּ

קֹּצֶ  ֹּא ָשְמעּו ֶאל מֶֹּשה מִּ ְשָרֵאל ְול ר ַוְיַדֵבר מֶֹּשה ֵכן ֶאל ְבֵני יִּ
   ָקָשה" רּוַח ּוֵמֲעבָֹּדה

כעת, בני ישראל כבר לא מגיבים בהודיה והשתחוויה, 
קשה. אם אמונתם אלא בהתחמקות, בתירוץ העבודה ה

בבשורת הגאולה מתנפצת בקושי הראשון, ניתן להניח 
שמראש לא הייתה כה חסונה. ממילא, על ה' להוכיח את 

 ם לעיני עם ישראל. עצמו לא רק לעיני מצרים אלא ג
פן הפתרון באמצעות אותו הנתיב בו ה' מסמן את או

התפתחה הבעיה, בכיוון ההפוך. הכנעת מצרים משמשת 
 ות את אמונו של העם. אמצעי לקנ

כעת מתברר, שהכנעת מצרים איננה מטרה לכשעצמה, 
ה'. -אלא המוקד הוא דווקא חיזוק אמונתם של ישראל ב

ה מתוחה להחדרת במקום שישראל ימתינו בדממ
ל חוזקו של ה', הם נקראים ההכרה בלב מצרים ע

.  להפנים זאת בעצמם, וכך יביאו עליהם את גאולתם
טרם מכת  -וידעתם כי אני ה' " " –דברי ה' למשה 

הארבה, מהווים ציטוט מנאום הפתיחה למכות, אך 
מכוונים לקריאה מחדש שלו, המבהירה את תוכנו 

 .האמתי

 :שם י', ב'
נְ "ּוְלַמַען ְתסַ  י ֵפר ְבָאְזֵני בִּ ְתַעַלְלתִּ ְנָך ֵאת ֲאֶשר הִּ ָך ּוֶבן בִּ

י ם ְוֶאת אֹּתַֹּתי ֲאֶשר ַשְמתִּ ְצַריִּ י ה' ְבמִּ י ֲאנִּ יַדְעֶתם כִּ  "ָבם וִּ
  


