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  ח"        טבת התשס                        ד"בס

 
   של משההקדשותיו

  לפרשת וארא

  
לשליחות למשה בסנה והקדישו ' התגלה ה, בפרשת שמות

  .הצלת ישראל ממצרים
 בתחילת פרשתנו אנו קוראים על אודות הקדשה נוספת של

  :משה
   'שמות ו .1
  :ֱעֶׂשה ְלַפְרעֹהֲאֶׁשר ֶא , ִתְרֶאה ַעָּתה, מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה א

 ב }ס { .ְיָגְרֵׁשם ֵמַאְרצֹו, ֲחָזָקה ּוְבָיד, ְיַׁשְּלֵחם, ִּכי ְבָיד ֲחָזָקה

, ָוֵאָרא ג  .ֲאִני ְיהָוה, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו; מֶֹׁשה-ֶאל ,ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים
לֹא , ּוְׁשִמי ְיהָוה; ַׁשָּדי ְּבֵאל-- ַיֲעקֹב-ִיְצָחק ְוֶאל-ַאְבָרָהם ֶאל- ֶאל
 ָלֵתת ָלֶהם, ְּבִריִתי ִאָּתם-ְוַגם ֲהִקמִֹתי ֶאת ד  .ַדְעִּתי ָלֶהםנֹו

ְוַגם ֲאִני  ה  .ָּגרּו ָבּה-ֲאֶׁשר, ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם-- ֶאֶרץ ְּכָנַען-ֶאת
ַמֲעִבִדים , ֲאֶׁשר ִמְצַרִים, ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת ,ָׁשַמְעִּתי

ֲאִני , ִיְׂשָרֵאל-ִלְבֵני ֱאמֹרָלֵכן  ו  .ְּבִריִתי- ֶאת ,ָוֶאְזּכֹר; אָֹתם
ְוִהַּצְלִּתי , ִמְצַרִים ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת, ְיהָוה

ּוִבְׁשָפִטים , ְנטּוָיה ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹועַ ; ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם
 ;םְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהי, ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ז  .ְּגדִֹלים

ִמַּתַחת , ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם, ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכםִּכי , ִויַדְעֶּתם
ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי , ָהָאֶרץ- ֶאל, ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי ח  .ִמְצָרִים ִסְבלֹות

ְוָנַתִּתי אָֹתּה ; ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת אָֹתּה ְלַאְבָרָהם, ָיִדי-ֶאת
; ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל ,ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֵּכן ט  .ֲאִני ְיהָוה, ָלֶכם מֹוָרָׁשה

 י }פ { .ָקָׁשה ּוֵמֲעבָֹדה, ִמּקֶֹצר רּוחַ , מֶֹׁשה- ֶאל, ְולֹא ָׁשְמעּו

ַּפְרעֹה ֶמֶלְך -ֶאל, ַדֵּבר ּבֹא יא  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל ,ַוְיַדֵּבר ְיהָוה
, מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר יב  .ֵמַאְרצֹו ,ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני-ִויַׁשַּלח ֶאת; ִמְצָרִים

ְוֵאיְך  ,ָׁשְמעּו ֵאַלי-לֹא, ִיְׂשָרֵאל- ֵהן ְּבֵני :ִלְפֵני ְיהָוה ֵלאמֹר
-ֶאל ,ַוְיַדֵּבר ְיהָוה יג }פ { .ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים, ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה

ֶמֶלְך  ַּפְרעֹה-ְוֶאל, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַוְיַצֵּום ֶאל, ַאֲהרֹן- מֶֹׁשה ְוֶאל
  }ס { .ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵני- ְלהֹוִציא ֶאת-- ָרִיםִמְצ 

בהקדשת אדם כל המוטיבים שאנו מצפים למוצאם 
  :  מצויים כאןלשליחות דתית

  ; בעיית העבדות �
  התפקיד המוטל על משה  �
  .ותכלית הגאולה �

השאלה המתבקשת מאליה היא לשם מה יש צורך 
  ?  בהקדשה נוספת

, ים שאמר כבר למשה במעמד הסנהעל דבר' מדוע חוזר ה
   ?עת הוקדש משה לראשונה לתפקידו

  

   מעמד הסנה–' שמות ג. 2
,  ִיְצָחקֱאלֵֹהיַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי  , ָאִביךָ ֱאלֵֹהיָאנִֹכי , ַוּיֹאֶמר ו

-ֵמַהִּביט ֶאל, ִּכי ָיֵרא, ָּפָניו ,ַוַּיְסֵּתר מֶֹׁשה;  ַיֲעקֹבֵואלֵֹהי
 ֳעִני ַעִּמי ֲאֶׁשר- ֶאתָראֹה ָרִאיִתי, הָוהַוּיֹאֶמר יְ  ז  .ָהֱאלִֹהים

-ֶאת ָיַדְעִּתיִּכי ,  ִמְּפֵני נְֹגָׂשיוָׁשַמְעִּתיַצֲעָקָתם -ְוֶאת; ְּבִמְצָרִים
ָהָאֶרץ -ּוְלַהֲעלֹתֹו ִמן, ְלַהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים ָוֵאֵרד ח  .ַמְכאָֹביו

-ֶאל--ת ָחָלב ּוְדָבׁשֶאֶרץ ָזבַ -ֶאל, ּוְרָחָבה ֶאֶרץ טֹוָבה- ֶאל, ַהִהוא
 ט  .ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי, ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ,ְוַהִחִּתי, ְמקֹום ַהְּכַנֲעִני

-ֶאת, ָרִאיִתי-ְוַגם; ֵאָלי ִיְׂשָרֵאל ָּבָאה-ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני, ְוַעָּתה
 ָלֲחךָ ְוֶאְׁש , ְוַעָּתה ְלָכה י  .לֲֹחִצים אָֹתם, ֲאֶׁשר ִמְצַרִים, ַהַּלַחץ

ַוּיֹאֶמר  יא  .ִמִּמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל-ַעִּמי ְבֵני-ְוהֹוֵצא ֶאת; ַּפְרעֹה- ֶאל
ְוִכי אֹוִציא ; ַּפְרעֹה-ִּכי ֵאֵלְך ֶאל, ִמי ָאנִֹכי, ָהֱאלִֹהים- ֶאל ,מֶֹׁשה

-ְוֶזה, ֶאְהֶיה ִעָּמְך -ִּכי, ַוּיֹאֶמר יב  .ִמִּמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני-ֶאת
, ִמִּמְצַרִים, ָהָעם- ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת :ָאנִֹכי ְׁשַלְחִּתיךָ  ִּכי, תְּלָך ָהאֹו
-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל יג  .ַעל ָהָהר ַהֶּזה, ָהֱאלִֹהים- ֶאת ַּתַעְבדּון

, ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ֶאל ִהֵּנה ָאנִֹכי ָבא, ָהֱאלִֹהים
ָמה , ְּׁשמֹו-ִלי ַמה-ְוָאְמרּו; ֲאֵליֶכם  ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִניֱאלֵֹהי

 ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל יד  .אַֹמר ֲאֵלֶהם

 ְׁשָלַחִני, ֶאְהֶיה, ּכֹה תֹאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוּיֹאֶמר; ֶאְהֶיה

-תֹאַמר ֶאל-ּכֹה, מֶֹׁשה-  ֶאלֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר עֹוד טו  .ֲאֵליֶכם
 ִיְצָחק ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהיֲאבֵֹתיֶכם  ֱאלֵֹהיהָוה יְ , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר , ְּׁשִמי ְלעָֹלם-ֶזה; ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני,  ַיֲעקֹבאלֵֹהיוֵ 
  .ּדֹר

  
  'הקדשת משה'תבנית 

יתר על כן אם נבחן את שני הסיפורים על הקדשת משה 
קדשת ה'נוכל לזהות כאן תבנית של , )יב- א:ו; יב- יא:ג(

  :ם הבאיםמרכיביהכוללת את ה, 'משה
  ).ג-ב:ו; טו-יג:ג(גילוי זהות אלוקית   •
  ).ה:ו; ט,ז:ג(ראיית סבלם של ישראל על ידי האל   •
הכרזה על רצון להציל את ישראל ולהעבירם   •

  ).ח-ו:ו; ח:ג(למקום אחר 
  ).יג,יא:ו; י:ג(מינוי משה   •
; יג-יא:ג(חוסר רצון של משה לבצע את המשימה   •

  ). יב:ו
מדוע משה  :מחדדת את השאלה שהצגנו לעילההקבלה הזו 

   ?צריך מעמד הקדשה נוסף
  ? ראוי להכלל בתורה, מדוע סיפור זה
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   למשה במעמד הסנהלא אומרה "מה הקב
חזור אחורה אל נ, לשם הבנת הצורך שבשתי הקדשות אלו

  . ערב מעמד הסנהעבר תיאור מיוחד המצוי בכתוב 
לפני שהוא בוחר במשה ' שבות ורגשות הלתיאור מחהכוונה 

והכתוב מתאר את .. משה במדיין: ( לתפקיד הגאולה
  ):המתרחש במצריים

   ' בשמות . 3
ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני "

להים מן -ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל הא
  .העבדה

  להים את נאקתם-  או י ש מ ע
 את אברהם את יצחק ואת את בריתום להי-  או י ז כ ר

  .יעקב
  להים את בני ישראל-  או י ר א
  "  להים-  או י ד ע

צורת כתיבה  ז ו  אינה נסיון לכתוב את פסוקי התורה 
אלא עמידה על צירוף הנושא לכל נשוא , פיוטי-באופן לירי

  ": גבור"הכתוב חוזר שוב ושוב על ה.  במשפט) פועל(
  אלקים שומע  �
  ר זוכאלקים  �
  אלקים רואה  �
  ואלקים יודע   �

 לשים לב לארבע -  הקוראים -כתיבה כזו מבקשת מאיתנו 
הפעולות הנישנות כאן ולא לראות בהן כחזרה לצורך הגיוון 

  .  גרידא
ייתכן ושימת הלב מאד משמעותית בהקשר שלנו מפני 

את , במעמד הסנה, למשה' הפער בו אנו נתקלים כשמספר ה
   .דבר גאולתם של ישראל

 ברקע -כמעט על כל הפעולות שנישנו כאן ' חוזר ה, בסנה
  )2 מקור -' ז'  פס'גשמות ( למעמד הסנה

  :'ויאמר ה"
    את עני עמי אשר במצריםר א ה  ר א י ת י

   מפני נגשיוש מ ע ת י ואת צעקתם  
  "וארד להצילו.    את מכאביוי ד ע ת יכי  

ין קשה שלא להבחין בפער שב, בשל סמיכות העניינים
מיד , למשה' ובין מה שמגלה ה', תיאור התורה את תגובת ה

.  שלוש בלבד' מתוך ארבע הפעולות מזכיר ה: אחר כך
ובעטיין הוא ,  נאמרים למשההראיה והידיעה, השמיעה

 ולהוציא את ישראל מצטווה ליטול על עצמו את השליחות
  .  ממצרים

   !הזיכרון נשכח, אולם
, אינו מגלה למשה' ה "להים את בריתו- ויזכר א"את 

ההבטחה לאבות אשר עומדת כעת להתממש נשארת חבויה 
  .בגנזי מרומים

  
לוהי -כא' הבתחילת מעמד הסנה מציג עצמו .  יתירה מזאת

-אלהי אברהם אלהי יצחק וא: אנכי אלהי אביך ":האבות
  ).  ו', ג ("לוהי יעקב

כל כך מתאים למצוא במקום זה רמז להבטחה שהובטחה 
 הקוראים - מה גם שלנו , ת שנכרתה עם אברהםלהם ולברי

  .   היא הוזכרה רגע לפני תיאור מעמד הסנה-
, שהשמטת עניין ההבטחה ההסטורית בולט מאד, נראה

  .ומכוון
  

  בחירתו של משה
למשה ברצוני ' זכרון הברית בדברי ה" שיכחת"לשם הבנת 

  .לעצם בחירתו של משהלפנות לרגע קט 
    

 שם הכתוב אינו מאפשר לנו פתח ,בניגוד לבחירת אברהם
על משה אנו , בבחירת אברהם דווקא' לשיקולי ההצצה 

אליו '  הבאים כהכנה להתגלות המספר ספוריםקוראים 
  .  במעמד הסנה

הספורים סביר להניח שהכתוב מביא בפנינו את אותם 
 ושחשובים ,הרלוונטיים להבנת דמותו של משה ואישיותו

   .להבנת המשך הספור
  

בנוסף לספור (ה אירועים מספר לנו הכתוב על משה שלוש
  ):הולדתו והצלתו מתוך הסוף שעל שפת היאור

  הסיפורים על משה לפני ההקדשה. 4
ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש .  "1

  ".מצרי מכה איש עברי מאחיו
  "ויצא ביום השני וירא שני אנשים עברים נצים".  2
ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את  :ע בנותולכהן מדין שב.  "3

ויבאו הרעים ויגרשום ויקם  .הרהטים להשקות צאן אביהן
...  ותבאנה אל רעואל אביהן  .משה ויושען וישק את צאנם

  ".וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן
החלצותו של המוטיב החוזר בכל שלושת הספורים הוא 

  .  משה לעזרת החלש
עולמו המוסרי האיתן של את הכתוב מדגיש בפנינו , כלומר

  .  משה
ראה למשל (בספורים האלו עמדו זה מכבר ההדרגה על 

  ): 'נחמה ליבוביץבעיונים לספר שמות של 
, מצרי ובין איש עבריבספור הראשון הריב מתנהל בין * 

  .  העברי הסובלוכאן נחלץ משה לעזרת 
שהרי , הגדרת החלש מול המציק עדינה יותר, בספור הבא* 

    ".שני אנשים עברים" - הניצים הם מעמו של משה שני 
, הסובל אינו משתייך כלל לעמו של משה, בספור השלישי* 

, אך גם לעזרתן נחלץ משה, )מדין(הסובלות הן בנות עם זר 
והדבר , העוזר לחלש באשר הוא, כיאה לאדם מוסרי

המכונן את הזדהותו עמו הוא עצם סבלו ולא השתייכותו 
   .רללאום זה או אח

ומתמקד , כך מעלה בפנינו הכתוב את דמותו של משה
  .בעולמו המוסרי

שם כאמור , לאחר הכנה זו אנו קוראים את מעמד הסנה
אך מביא בפניו , למשה על הצלת ישראל ממצרים' מודיע ה

  .ומשמיט את זכרון הברית, שלושה פעלים בלבד
  

  המניע לגאולה בהקדשה הראשונה
לפני מעמד ' שונות שיוחסו להבבואנו לבחון את הפעולות ה

אנו נדרשים לחלוקה , )ראיה וידיעה, זכירה, שמיעה(הסנה 
  .  בסיסית של שתי קבוצות

לסבל העובר ' הידיעה והראיה קשורים בדברי ה, השמיעה
  .  להפסיק' סבל שאותו מבקש ה, כעת על עם ישראל

ראה ראיתי את ": כל הפעלים הללו מתפרשים על דרך זו
 במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי עני עמי אשר

 שומע,  את העינוי שעובר עמורואה' ה.  "ידעתי את מכאביו
  .  את מכאוביוויודע , את צעקתם בשל העבודה הקשה

לשיעבוד המצרים , אם כן, כל הפעלים הללו קשורים
   .בישראל ולסבלם של האחרונים
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ת זכרון הבריפעולת , לשלושת פעלים אלוגמור בניגוד 
    .קשורה כמובן למרחב סמנטי שונה לגמרי

את הברית שכרת ' זוכר ה, בין אם העם סובל ובין אם לאו
   ).לברית בין הבתריםככל הנראה הכוונה בעיקר  (עם האבות

  
' שתי סיבות אשר בעטיין בא ההכתוב מציג לפנינו , כלומר

  :לגאול את עמו
את העינוי  מבקש למנוע - כאל מוסרי -'  ה- מניע מוסרי  .א

,   בלי קשר להבטחות הסטוריות.הלא מוצדק של ישראל
, העינוי (עצם הסבל.  ובלי קשר לייעוד מיוחד שנכון לעם זה

  .מחייבים התערבות אלוקית, )הצעקה והמכאובים
מחוייב לגאול  - כנאמן לברית -' ה: לאומי- מניע הסטורי  .ב

 בשל ההבטחות שהבטיח ,יצחק ויעקב, את זרע אברהם
  .התיישבות בארץ כנען -ם לה

  
, למשה שלושה פעלים בלבד' ה" מגלה "במעמד הסנהאבל 

 לגאולתם בסיבה המוסריתאת שלושת הפעלים הקשורים 
  .  של ישראל

 ,"את עני עמי אשר במצרים" ראהאומר למשה כי הוא ' ה
את ידע  ושהוא "צעקתם מפני נגשיו"את שמע שהוא 

  . "מכאוביו"
 של עם בעצם השיעבודתמקדים מכמו שהסברנו כל אלו 

', הוממילא ', בקושי הגדול של עמו של ה, המצרים בישראל
  . מפני החזק השולטבא לפדות את החלשים, כאל מוסרי

כפי שעולה בבירור , תכונות אלו מאפיינות אף את משה
משלושת הסיפורים שמספרת התורה אודותיו לפני מעמד 

עברי מיד העברי הצלת ה, הצלת העברי מיד המצרי  -הסנה 
  .והצלת בנות יתרו מיד הרועים, הרשע

  
  ה בגאולה מתוך רחמים"משה שותפו של הקב

 דורשת את גאולה הנובעת ממידת הרחמיםכלומר 
  .  משה-השותפות של אדם מסויים 

ְלָכה , ְוַעָּתה") י:ג (פעמיים בגוף השנימתייחס למשה ' ה
 ," ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִיםִּמיְוהֹוֵצא ֶאת עַ ,  ֶאל ַּפְרעֹהְוֶאְׁשָלֲחךָ 

העובדה שמשה יהיה הגורם שיוציא ומדגיש על ידי כך את 
   ;את ישראל ממצרים

   .במשה, אפוא, הסיפור מתמקד
  

זאת הסיבה לכך שהשם הראשון במעמד ההקדשה בסנה 
 "משה, משה"קורא ' ה. אלא שמו של משה', אינו שמו של ה

  ). ד:ג(ומזמן אותו לשליחותו 
ּתֹוְך ִמ ַוַּיְרא ְיהָֹוה ִּכי ָסר ִלְראֹות ַוִּיְקָרא ֵאָליו ֱאלִֹהים ) ד(

  :ַהְּסֶנה ַוּיֹאֶמר מֶׁשה מֶׁשה ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני

  .  הוא האדם הנכון לתפקיד-על אף שמשה אינו מבין זאת 
הוא אינו ) יא:ג ("מי אנכי כי אלך אל פרעה"כשהוא אומר 

בהם ,  מן הפרקים הקודמיםזוכר דברים רבים שאנו יודעים
   .הוכיח את כשירותו להיות גואלהוא 

  
 בעל המוסר הגבוההוא משה ,  במעמד הסנהמשהכלומר 

ישראל וככזה  של – החלשיםמזדהה עם סבלם של ה
  . מתאים הוא לשליחות ההצלה

חלק מאותו עם סובל או שניצב הוא  אם הוא אין זה משנה
  . מבחוץ

בין ,  סובל זקוק לרחמים והצלהאדם או עם, בין כך ובין כך
כך ובין כך יש לזעוק ולתקן כל עוול מוסרי הגורם שלטון 

  .עריץ המנצל את כוחו
  

להצלת הוא הוקדש , בהקדשתו הראשונה של משה ,לסיכום
  .  ישראל מעם זר שמשעבד אותו

בניהול מוסרי של ' שליח מוסרי של ההוא נבחר להיות , שם
   . העולם

  
 לבחירת  הספורים המובאים כרקעברורים, בהקשר זה

ספורים המתמקדים בעמידה המוסרית של משה , משה
ראוי הוא להיות שליחו , בתור שכזה.  כלפי חלש הסובל

מיד החזק ) עם ישראל(=ולהציל את החלש ', המוסרי של ה
  ).מצרים(=הלוחץ אותו

  
אינו הוא , לאחר מעמד הסנה, כשמשה פונה לדרכואבל 

הסיבה , יה לגאולתם של ישראליודע את הסיבה השנ
 המביא "הזכרון"הוא אינו יודע את ; לאומית-ההסטורית

   .לגאולת ישראל ממצרים
ולו ברמז כי , אינו מזכיר' לכל אורך מעמד הסנה הש, מכיוון

הוא בא לקיים כעת הבטחה שהבטיח לאבות האומה 
   .הישראלית

 ודולייע הבתרים בין לברית הקשור, מיוחד הסטורי פן אותו
 נפקד") הזכירה ("מיוחדת בארץ ישראל עם של המיוחד

  ). ונסביר זאת בהמשך (למשה' ה בדברי
  

  איזכור הברית בהקדשה השניה
 ,מושלם בפרשתנו שנעלם במעמד הסנה )הזכרון(פועל זה 

וגם אני שמעתי ": בהקדשה השניה שאנו פוגשים בתחילתה
ת  א ואזכראת נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם

  ).  ה', ו ("בריתי
, המזכירה את מעמד הסנה, בנוסף לפעולת השמיעהכלומר 

  ".ואזכר את בריתי": מתווספת כאן גם פעולת הזכירה
  

כי ישנה , המלמדת את משה, כעת באה הקדשה נוספת
הברית שנכרתה עם :  לגאולת ישראל ממצריםסיבה נוספת

  .  האבות
ם האבות החידוש בהקדשה השניה הוא הברית ע, כלומר

לתת להם את ארץ , בריתי אתםוגם הקמתי את " )ה-ד:ו(
וגם אני שמעתי את . את ארץ מגריהם אשר גרו בה, כנען

ואזכר את , נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם
   ".בריתי
מכיל , לסבלם של ישראל' מרכיב של מודעות של הגם ה

  . התייחסות לברית עם האבותבהקדשה השניה 
  

הפותחים את  מופיעה בפסוקים "ברית"ביטוי ה ,לסיכום
מתואר ' ובין שתי הבריתות ה, פעמייםההקדשה השניה 

  . כשומע את נאקתם של ישראל
שמיעה זו נעשית אך , אכן שומע את נאקתם של ישראל' ה

 כלומר הברית היא הגורם ,בהקשר של הברית עם האבות
ְוהֹוֵצאִתי , ְיהָוהֲאִני , ִיְׂשָרֵאל-ִלְבֵני ֱאמֹרָלֵכן  ו: לגאולה

  ,ִמְצַרִים ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת
   .תבוא הגאולה,  בגלל הברית"לכן"
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בייעוד כל ההקדשה הזו משוקעת בביטויים הדנים כמו כן 
ולקחתי אתכם לי לעם (" עם ישראל ובמטרתו ההסטורית

  . )"להים-והייתי לכם לא
  

אולם לא , משה אמנם מוקדש בשנית, בפרשתנוכלומר 
  .  שם שליחות זהה לזו שהוקדש בתחילהל

עמם  -  לגאול את צאצאי האבותשולח את משה ' כעת ה
  .לממש הבטחה הסטורית זו וכעת הוא מבקש ,כרת ברית

  
  מפצל את שתי ההקדשות' מדוע ה

את שתי ' כמובן מדוע מפצל ההשאלה העולה מאליה היא 
ואינו מגלה למשה את שתי סיבות הגאולה , ההקדשות

  .ביחד
לספור , ברצוני לחזור מעט אחורה, לצורך הבנת ענין זה

  .  בריחתו של משה למדין
גדל אצל אמא מאמצת אולם , נולד לאם עבריהמשה 
  ! בת פרעהאלא , לא סתם אמא מאמצת.  מצרית

  
, ששאלות של זהות לאומית קיננו בלב משהסביר להניח 

מדגיש הכתוב כי , כשיוצא משה לראות בסבל אחיו, אולם
    ".אחיו"א רואה בהם הו

 והוכיח את "שני אנשים עברים נצים"לאחר שמשה ראה 
מי שמך לאיש שר " -פנה אליו הרשע בתרעומת , הרשע

   !". ?ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר
רשע זה לא הסתפק בביקורתו כלפי משה וככל הנראה 

נאלץ משה בעקבות הלשנה זו .  מיהר והוציאה לשלטונות
  . עמו ואת ארץ מולדתולברוח ולנטוש את

  
  : לא קשה לשער מהי תחושתו של משה באותם הרגעים

 בבית המלך ונחלץ לעזרת אחיו מסכן את מעמדוהוא 
בוגדים בו ,  תחת טובההרעואלו משיבים לו , הסובלים

  . שמעתה מבקשים להרגוומלשינים עליו לשלטונות
  .משה מפנה את עורפו לאחיו שבגדו בו והולך למדין

  
 וכעת עם בואו למדין ,"איש עברי מאחיו" קראנו בתחילה

    ".איש מצרי הצילנו": מכנות אותו בנות יתרו
  

ואם בתחילה , שאף בתודעה של משה חל משבר עמוקדומה 
מן הסתם אף הגדרת , וכאמור ("עברי"הוא ראה עצמו כ

זהות זו לוותה בהתלבטויות רבות שהרי הוא גדל בבית 
בר בהגדרתו הברורה וספקות אזי כעת חל ש, )פרעה המצרי

  .  הקשורות להגדרות זהות קנו שביתה בלבו
הוא הפנה להם עורף , בשל בגידת אחיו בובהחלט ייתכן כי 

  .  ונטש אותם ואת הגדרתו כעברי
  

כך אולי ניתן להבין את התמיהה שחש הקורא לנוכח 
מרת וכמו שא שמשה מחליט שלא למול את בנוהעובדה 

   :המכילתה
  
  :א יתרו פרשה אמכילת. 5

אמר , "תן לי צפורה בתך לאשה: "בשעה שאמר משה ליתרו
 ואני נותנה לך –קבל עליך דבר זה שאומר לך : "לו יתרו

, בן שיהיה לך תחילה: "אמר לו" ?מהו: "אמר לו!" לאשה
. וקבל עליו".  מכאן ואילך לשם שמים-, יהיה לעבודה זרה

ויאל ) "א" כ'ב(שנאמר . וישבע לו". השבע לי: "אמר לו

) ד"י' שמות א(שנאמר . אלא שבועה" אלה"ואין " משה
לפיכך הקדים המלאך ..." ויואל שאל את העם לאמר"

ותקח צפורה צור ותכרת את ערלת "מיד , להרוג את משה
  ". וירף ממנו... בנה
 :  מדרש תמוה זה מסביר בעל הטוריםאת

   :בעל הטורים. 6
הוצרך משה לידור , ז וכשנשא משה בתו"יתרו היה כומר לע

שידע , וכונתו, ז"שבן הראשון שילד יהיה כומר לע, לו
מכל מקום .  שהרי נתגייר–שיחזיר חמיו למוטב כמו שעשה 

) 'ח ל"שופטים י(שנאמר , ז"שבן בנו נעשה כומר לע; נענש
ויקימו להם בני דן את הפסל ויהונתן בן גרשם בן מנשה "

ועיין ". (ם גלות הארץהוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יו
היה ) ולא בן מנשה(= בן משה "ל "ודרשו חז!) י שם"רש

  ". אלא שתולין הקלקלה במקולקל
  

כן מל את בנו השני ו, לא מל את בכורו גרשוםכלומר משה 
  .אליעזר

אחרי מעמד הסנה הוא יוצא עם שני , כשהוא יוצא למצריים
  . הבכור אינו נימול והשני כן–" בניו"

הוא , טל על עצמו את השליחות לגאולת ישראלגם לאחר שנ
עדיין מסתפק כלומר הוא ,  הבכוראינו ממהר ומל את בנו

    .בזהותו הלאומית
תמול אשתו , שייכנס למצב של סכנת נפשותרק לאחר 

   .את הבן!) המדינית(
  
  'שמות ד. 7
מֹר ַוָּיָׁשב  ַוַּיְרִּכֵבם ַעל ַהחֲ ָּבָניוַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ) כ(

) כא:(ַאְרָצה ִמְצָרִים ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ַמֵּטה ָהֱאלִֹהים ְּבָידֹו
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְּבֶלְכְּתָך ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ְרֵאה ָּכל 
ַהּמְֹפִתים ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבָיֶדָך ַוֲעִׂשיָתם ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוֲאִני ֲאַחֵּזק 

ְוָאַמְרָּת ֶאל ַּפְרעֹה ּכֹה ָאַמר ) כב:(ְיַׁשַּלח ֶאת ָהָעםֶאת ִלּבֹו ְולֹא 
ָואַֹמר ֵאֶליָך ַׁשַּלח ֶאת ְּבִני ְוַיַעְבֵדִני ) כג:(ְּבִני ְבכִֹרי ִיְׂשָרֵאלְיהָֹוה 

ַוְיִהי ַבֶּדֶרְך ) כד:(ִהֵּנה ָאנִֹכי הֵֹרג ֶאת ִּבְנָך ְּבכֶֹרךָ ַוְּתָמֵאן ְלַׁשְּלחֹו 
ַוִּתַּקח ִצּפָֹרה צֹר ) כה:(ְּגֵׁשהּו ְיהָֹוה ַוְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹוַּבָּמלֹון ַוִּיפְ 

ַוִּתְכרֹת ֶאת ָעְרַלת ְּבָנּה ַוַּתַּגע ְלַרְגָליו ַוּתֹאֶמר ִּכי ֲחַתן ָּדִמים 
  :ַוִּיֶרף ִמֶּמּנּו ָאז ָאְמָרה ֲחַתן ָּדִמים ַלּמּולֹת) כו:(ַאָּתה ִלי

' נוספת של הל שופך מעט אור על ההתגלות ה"ההסבר הנ
בני בכורי  "ואת השימוש בביטויים. ך למצרייםרבד, למשה

  ".בנך בכורך"ו, "ישראל
  
  ).נראה בהמשך קישור נוסף בין מעמד הסנה לברית המילה(
  

 של משה ביחס לבני  הספקניתבגלל עמדתו הנפשית ,כלומר
 עוד כלש, מכיוון, אינו מגלה לו את דבר הברית' ה, ישראל
 ימשיך והוא, תשתנה לא משה של הנפשית עמדתו

 בגידת בשל אם גם (הלאומית זהותו אודות בהלבטויותיו
 הזה הפן את ולקבל להפנים יכול אינו הוא, )בו עמו בני

  .שבהצלה
עם הסיבה המוסרית לגאולת ישראל יכול משה , אמנם נכון

  .  להזדהות בלי קשר להגדרת זהותו הפרטית
החלש הסובל וההזדהות עם , המוסר מחייב את עצמו

בלי קשר , נובעת מעצם עמידת האדם כמוסרי וכמטיב
  .  להזדהות מוקדמת של לאום

יספר לו רק ' האולם , משה יוקדש לשליחות הגאולה, ואכן
  .על אודות הסיבה המוסרית
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  כשלון השליחות הראשונה של משה ותגובת משה
  .  ונוחל אכזבה קשה,  לשליחותמשה אם כן יוצא

 לפרעה באים ואהרן משה, מצריםל חזרתו לאחר מעט
 לבני במדבר חג חופשת "ישראל אלקי' ה" בשם ודורשים

  ). א:ה (ישראל
 'שמות ה. 8
ְוַאַחר ָּבאּו מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ) א(

אֶמר ַוּיֹ) ב( :ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוָיחֹּגּו ִלי ַּבִּמְדָּבר
ַּפְרעֹה ִמי ְיהָֹוה ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת ִיְׂשָרֵאל לֹא 

ַוּיֹאְמרּו ֱאלֵֹהי ) ג:(ָיַדְעִּתי ֶאת ְיהָֹוה ְוַגם ֶאת ִיְׂשָרֵאל לֹא ֲאַׁשֵּלחַ 
ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו ֵנֲלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר 

ַוּיֹאֶמר ) ד:(יהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶּפן ִיְפָּגֵענּו ַּבֶּדֶבר אֹו ֶבָחֶרבְוִנְזְּבָחה לַ 
ֲאֵלֶהם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ָלָּמה מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ַּתְפִריעּו ֶאת ָהָעם 

ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֵהן ַרִּבים ַעָּתה ַעם ) ה:(ִמַּמֲעָׂשיו ְלכּו ְלִסְבלֵֹתיֶכם
ַוְיַצו ַּפְרעֹה ַּבּיֹום ַההּוא ) ו:(ְבלָֹתםָהָאֶרץ ְוִהְׁשַּבֶּתם אָֹתם ִמִּס 

לֹא תֹאִספּון ָלֵתת ) ז:(ֶאת ַהּנְֹגִׂשים ָּבָעם ְוֶאת ׁשְֹטָריו ֵלאמֹר
ֶּתֶבן ָלָעם ִלְלּבֹן ַהְּלֵבִנים ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹם ֵהם ֵיְלכּו ְוקְׁשׁשּו ָלֶהם 

ם ְּתמֹול ִׁשְלׁשֹם ְוֶאת ַמְתּכֶֹנת ַהְּלֵבִנים ֲאֶׁשר ֵהם עִֹׂשי) ח:(ֶּתֶבן
ָּתִׂשימּו ֲעֵליֶהם לֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו ִּכי ִנְרִּפים ֵהם ַעל ֵּכן ֵהם 

  :צֲֹעִקים ֵלאמֹר ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה ֵלאלֵֹהינּו
ַוֻּיּכּו ׁשְֹטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָׂשמּו ֲעֵלֶהם נְֹגֵׂשי ַפְרעֹה ) יד(

ָחְקֶכם ִלְלּבֹן ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹם ַּגם ְּתמֹול ֵלאמֹר ַמּדּוַע לֹא ִכִּליֶתם 
ַוָּיבֹאּו ׁשְֹטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ַּפְרעֹה ) טו:(ַּגם ַהּיֹום

ֶּתֶבן ֵאין ִנָּתן ַלֲעָבֶדיָך ) טז:(ֵלאמֹר ָלָּמה ַתֲעֶׂשה כֹה ַלֲעָבֶדיךָ 
) יז:(ָך ֻמִּכים ְוָחָטאת ַעֶּמךָ ּוְלֵבִנים אְֹמִרים ָלנּו ֲעׂשּו ְוִהֵּנה ֲעָבֶדי

ַוּיֹאֶמר ִנְרִּפים ַאֶּתם ִנְרִּפים ַעל ֵּכן ַאֶּתם אְֹמִרים ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה 
ְוַעָּתה ְלכּו ִעְבדּו ְוֶתֶבן לֹא ִיָּנֵתן ָלֶכם ְותֶֹכן ְלֵבִנים ) יח:(ַליהָֹוה

ָרע ֵלאמֹר לֹא ַוִּיְראּו ׁשְֹטֵרי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל אָֹתם ְּב ) יט:(ִּתֵּתנּו
ַוִּיְפְּגעּו ֶאת מֶׁשה ְוֶאת ) כ:(ִתְגְרעּו ִמִּלְבֵניֶכם ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו

ַוּיֹאְמרּו ) כא:(ַאֲהרֹן ִנָּצִבים ִלְקָראָתם ְּבֵצאָתם ֵמֵאת ַּפְרעֹה
ֲאֵלֶהם ֵיֶרא ְיהָֹוה ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשּפֹט ֲאֶׁשר ִהְבַאְׁשֶּתם ֶאת ֵריֵחנּו 

  :ָלֶתת ֶחֶרב ְּבָיָדם ְלָהְרֵגנּועֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ְּבֵעיֵני ַפְר 
, לדרישותיהם להכנע במקום: פרי נשאה לא זו דרישה

 קשר כל מכחיש', ה של זהותו לגבי תהיות מעלה פרעה
 מן מסיק הוא. ישראל את לשחרר ומסרב הזאת לאלוהות
 יותר להם ושיש בעבודתם מתעצלים ישראל שבני הדיאלוג

 את מכביד הוא, לכך בתגובה). יז, ט-ח:ה (פנוי זמן מדי
 הבנייה חמרי את ימצאו הפועלים כי הדרישה ידי על עּולם

 הלבנים יצור במכסת יעמדו עדיין אך, בעצמם שלהם
 פרעה וכאשר, העול תחת נאנקים ישראל בני. להם שנקבעה

 הם -) יט-טו:ה (זו להכבדה הסיבה את להם מספר
 בכך משה את מאימים שראלי שוטרי. משה את מאשימים

  ".להרגנו...חרב" פרעה ביד שנתן
  

 חל בסיום פרשת המהפך הגדול בתודעתו של משה, אולם
  .  לאחר שמשה יוצא בבושת פנים מאת פרעה, שמות

למען , הוא סכן עצמו והלך לדבר עם פרעה למען העם
,  פוגשים בושוטרי בני ישראל, והנה, ישחררם מעבודתם

  .  ת כבדותבו האשמוומטיחים 
שהוא מצידו , שוב חווה משה עלבון המגיע מצד בני עמו

  . נחלץ לעזרתם תוך סיכון חייו
 בודאי הזכירה למשה את הטרוניה של שוטרי בני ישראל

הטרוניה שהשמיע בפניו העברי הקודם שמשה נחלץ 
  .  לעזרתו

הכתוב רומז לנו על אשר התחולל בתודעתו של משה 
  :ברגעים אלו

  "העברי"בין תגובת השוטרים לתגובת השוואה . 9
  

  :שוטרי בני ישראל  :העברי המכה
  ויאמר

 ושפטמי שמך לאיש שר 
  עלינו

אתה אמר כאשר הלהרגני 
  הרגת את המצרי

  אליהםויאמרו 
  ...וישפטעליכם ' ירא ה

  להרגנולתת חרב בידם 

  
שוב באותה דילמת חיים הקשה כל כך אם כן משה ניצב 

והם מצידם השיבו ,  לטובת העםהוא פעל ועשה.  למנהיג
    .לו רעה תחת טובה

  
לבריחתו ,  בתחילהלהפניית העורףשבניגוד גמור , אלא

  בא ו כ ח ל ק  מ ה ע ם,  ה" הפעם פונה משה לקב,למדין
    ".למה הרעתה לעם הזה" -ה "בקובלנה כלפי הקב

 ואילו הפעם ,"ויברח משה": תוצאת המפגש הקודם היתה
משה מזהה , כעת כלומר ".' משה אל הוישב"אנו קוראים 

   .עצמו כחלק מהעם וכחווה את סבלותיו
, אלא אדרבא, לא מגרשות אותו מהיות מנהיגטענות העם 

  .מובילות אותו לזעקה כלפי שמיא
  

 כלפי שתלונתו של משהלמעשה אם נבחן את הדברים נראה 
 במישרין הקשורה לאחר כשלון שליחותו הראשונה "הקב

     :ומתלונןה "משה פונה לקב. ונה בסנהלהתגלות הראש
 'שמות ה. 10

ָעם  ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ָלָמה ֲהֵרעָֹתה לָ ַוָּיָׁשב מֶׁשה ֶאל ְיהָֹוה) כב(
ּוֵמָאז ָּבאִתי ֶאל ַּפְרעֹה ְלַדֵּבר ) כג:( ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִניַהֶּזה

  :ַעֶּמךָ  ְוַהֵּצל לֹא ִהַּצְלָּת ֶאת ָלָעם ַהֶּזהִּבְׁשֶמָך ֵהַרע 
  . תלונה זו מתייחסת במישרין להתגלות הסנה

  :)י, ז:ג ("עמי"התייחס שם פעמיים לבני ישראל בתור ' ה
  2מקור 

  ...; ְּבִמְצָרִים  ֲאֶׁשרַעִּמיֳעִני - ֶאתָראֹה ָרִאיִתי, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ז
-  ְבֵניַעִּמי- ְוהֹוֵצא ֶאת; ַּפְרעֹה-ֶאל ְוֶאְׁשָלֲחךָ , ְוַעָּתה ְלָכה י

   .ִמִּמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל
לרצות להציל את ישראל ' שגורם לה זה הוא קשר קנייני

אל הארץ הטובה  ולקחת אותם ממצרים ,מהמצרים
   .והרחבה של אבותיהם

  
  : באותה התבנית' משה עונה לה

 אך - "עמו"לבין ' הקשר הקנייני בין ההוא מצביע על 
ד את עולו הוא גורם לכך שפרעה יכביבמקום להציל אותם 

  .וסבלם יתגבר, עליהם
עצם כשלון התוכנית יש לשים לב שמשה לא מתלונן על 

' כי ה, "למה הרעות" אלא רק על ,י ממצרים"להוציא את בנ
ולא , "יקשה את ליבו"סנה כבר סיפר לו שפרעה מעמד הב

  . יוציאם מייד
 'שמות ג. 11
ְך ִמְצַרִים ַלֲהלְֹך ְולֹא ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי לֹא ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמלֶ ) יט(

ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי ְוִהֵּכיִתי ֶאת ִמְצַרִים ְּבכֹל ) כ:(ְּבָיד ֲחָזָקה
  :ִנְפְלאָֹתי ֲאֶׁשר ֶאְעֶׂשה ְּבִקְרּבֹו ְוַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם
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בנסיון להבין את הסיבה ' חוזר אל ה, אם כן, משה
זכור למעמד  כאח.ל.שהוא משתמש בשורש . לשליחתו

השתמש פעמיים בביטויים מאותו השורש ' שם ה, הסנה
ַעִּמי -ְוהֹוֵצא ֶאת; ַּפְרעֹה-ֶאל ְוֶאְׁשָלֲחךָ , ְוַעָּתה ְלָכה י  ):יב,י:ג(

ְּלָך -ְוֶזה, ֶאְהֶיה ִעָּמְך -ִּכי, ַוּיֹאֶמר יב   .ִמִּמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל-ְבֵני
   :ְׁשַלְחִּתיךָ ָאנִֹכי  ִּכי, ָהאֹות

  
 בשליחותו משה נכשלילים אחרות ניתן לומר כי במ

  .  ופרעה רק הכביד את עּולו,המוסרית
חוזר לסנה ומנסה לסרב לקבל את , באופן מטפורי, משה

  .התפקיד שוב
  

  ההקדשה השניה
מתחילה פרשתנו ', מיד לאחר פניה זו של משה אל ה

  .  בהקדשה השניה למשה
צלת  למשה את הסיבה השניה לה"לגלות"כעת ניתן 

  .  הסטורית-את הסיבה הלאומית, ישראל
שההאשמות לאחר , שמשה ניצב כחלק מהעםלאחר , כעת

אלא להתייצב מול , שהופנו כלפיו לא גרמו לו להפנות עורף
 זכאי וחייב לשמועכעת הוא , ה כתובע עלבון העם"הקב

  .אודות ההבטחה העומדת להתגשם
 עם ומזדהה בכל נימי נפשו עםלאחר שמשה חש , כלומר
, הגאולה הלאומית הוא יכול לשמוע על דבר ,ישראל

  .הגאולה המייחדת את ישראל משאר אומות העולם
  
 בני בהצלת' ה שליח ויהיה העם את משה ינהיג, עתהמ

  : כתפיו על רובצות המשימות כששתי, ממצרים ישראל
 בפרך המשעבדים ומעמו אכזר ממלך מוסרית הצלה

  , ישראל עם את ורוצחים
 בעם ההתלוי, נרחב לחזון הקשורה הסטורית- תיתד והצלה
  .מדינתו את בה ולהקים ישראל לארץ להגיע העתיד ישראל

  
  של משה והצורך במינוי חדש' התפטרות'ה

התורה , כפי שהראינו לעיל. ייתכן שזו יותר ממטאפורה
יתכן אך , תפילה ייתכן שזו ;"'שב אל ה"קובעת שמשה 

  . שמשה שב למקום מסוייםבהחלט 
המקום הזה הוא הרי ש, ם נפרש זאת כשיבה אל מקוםא

משה צריך להביא אליו  המקום בו ,"הר האלוקים"ודאי 
 ומקום התגלות ,את בני ישראל לאחר הוצאתם ממצרים

   .)יב,א:ג(במעמד הסנה 
  :ם "רשבכך גם מסביר ה

 ם על שמות פרק ה פסוק כב " רשב.21
  : אל המקום שהיה מדבר עמו שם- וישב משה ) כב(
  

התגלה אליו ' משה חוזר אל המקום בו ה, אם כן
כדי , מלכתחילה וצווה עליו להוציא את ישראל ממצרים

  ). יב:ג(במקום זה ' שהם יעבדו את ה
הם נשארו לסבול תחת  - משה חוזר ללא בני ישראל, אולם

  . העול החדש והכבד יותר של העבדות
ואף קיבלה , וד נכשלהלהציל את העם משעבהתוכנית 

  ;  פרעה הכביד את עולו– ההפוך פנית בכיווןת
  .ומנסה להתפטר', את להמדווח זמשה 

  

-ב:ו( וארא נובפרשת זה אמנם מסביר את ההקדשה השניה
-כב:ה(' היא תוצאה של הטענות שמשה מעלה כלפי הש). י

ההודאה המפורשת שלו בכישלון וההתפטרות , )כג
  . המשתמעת מהודאה זו

  
אשר "מבטיח למשה שהוא יראה ' ה, כתגובה לדברי משה

  ) א:ו( "אעשה לפרעה
 כיצד הוא מתכוון להוציא את ישראל מסביר לו בדיוק

  , ממצרים
באותו מקום בדיוק בו ) יג-ב:ו (מחדש את המנדט של משהו

  . משה נשלח לראשונה
  

הוא תוצאה של , אפוא, המינוי השני של משהכלומר 
  . הכשלון שמשה חווה בפעם ראשונה

: אך יוצר בו זמנית בעיה אחרת, פותר בעיה אחתהסבר זה 
, אנו אמנם מבינים כעת את הצורך בהתגלות חדשה למשה
. אך אנו תוהים לגבי כשלונו בביצוע המשימה הראשונה

  ?הראשון שלו הוקדש בסנה נכשלהגאולה מהלך מדוע 
הזדהותו של משה " בדיקת"מעבר ל( ?מה הייתה מטרתו

   ,)עם העם היהודי
החידוש המהוה את , בה" נזכר"' שההברית ת ומה משמעו

  . בהקדשה השניה שבתחילת פרשת ואראהמרכזי
  

ברצוננו להציג שאלה , על מנת לענות על השאלה שהצגנו
אנו הסברנו לעיל שהחידוש בהקדשה השניה הוא נוספת 

  . מדובראבות על איזה ברית ובכן , איזכור ברית האבות
ות מרכזיות שנכרתו אנו מכירים בספר בראשית שתי ברית

  . ברית בין הבתרים וברית המילה, עם אברהם
ברצוננו לבחון הבדל נוסף והוא , לפני שנענה על שאלה זאת

  . תי ההקדשות של משהשה ב"איזכור שמו של הקב
  

  בהקדשה השנייה' חשיבות שם ה
להתמקדות  ובולט בין מעמדי ההקדשה קשור נוסףהבדל 
  . ובהכרתו' בשם ה

'  ה,"והייתי לכם לאלקים"משך להבטחה בה, בפרשתנו
'  וההבטחות שה,"ה"הוי"שישראל ידעו שהוא מבטיח גם 

   ".'אני ה"נותן לעם דרך משה מתחילות ומסתיימות בביטוי 
   שיטת נחמה ליבוביץ– 'שמות פרק ג. 31
  , ַוּיֹאֶמר ֵאָליו; מֶֹׁשה-ֶאל ,ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ב

    .ֲאִני ְיהָוה

; ַׁשָּדי ְּבֵאל--ַיֲעקֹב-ִיְצָחק ְוֶאל-ַאְבָרָהם ֶאל-ֶאל, אָוֵארָ  ג      
    .לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם, ּוְׁשִמי ְיהָוה

ֶאֶרץ - ֶאת ָלֵתת ָלֶהם, ְּבִריִתי ִאָּתם-ְוַגם ֲהִקמִֹתי ֶאת ד          
    .ָּגרּו ָבּה-ֲאֶׁשר, ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם-- ְּכָנַען

ֲאֶׁשר , ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת , ָׁשַמְעִּתיְוַגם ֲאִני ה               
    .ְּבִריִתי- ֶאת ,ָוֶאְזּכֹר; ַמֲעִבִדים אָֹתם, ִמְצַרִים

  , ֲאִני ְיהָוה, ִיְׂשָרֵאל-ִלְבֵני ָלֵכן ֱאמֹר ו                     
ִּתי ְוִהַּצלְ , ִמְצַרִים ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת                    

   ; ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם
   .ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים, ְנטּוָיה ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹועַ                     

   ;ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים, ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ז            

, יא ֶאְתֶכםַהּמֹוִצ ,  ֱאלֵֹהיֶכםֲאִני ְיהָוהִּכי , ִויַדְעֶּתם             
    .ִמְצָרִים ִמַּתַחת ִסְבלֹות

  , ָיִדי- ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת, ָהָאֶרץ-ֶאל, ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי ח          
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ְוָנַתִּתי אָֹתּה ָלֶכם ; ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת אָֹתּה ְלַאְבָרָהם     
  , מֹוָרָׁשה

   .ֲאִני ְיהָוה
ה פותח ומסתיים למש' שדבר הוראוי לשים לב שמעבר לכך 

שכפי  (האלמנט המרכזי של ההקדשה הרי שגם ,"'אני ה"ב
 שאפשר לראות מהאופן בא כתבנו את הפסוקים בעקבות

אמר לבני "הוא ) הוא בעל מבנה כיאסטי, נחמה ליבוביץ
   ".'ישראל אני ה

הרי , "םהלא נודעתי ל' ושמי ה"ואם בחלק הראשון נאמר 
 ".'וידעתם כי אני ה"שהקבלה כיאסטית בחלק השני נאמר 

-י( בפסוקים עוד שלש פעמיםהשם המפורש מופיע , כמו כן
 בפרשה שמונה פעמיםכ "ובסה, בהמשך-)ג"י
  ). יג- יב,י,ח,ז,ו,ג,ב:ו(
  

ה מופיע בעיקר בתואר "הקב, לעומת זאת, במעמד הסנה
  2מקור  :אלקים

, ִיְצָחקֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי  ,ֱאלֵֹהי ָאִביךָ ָאנִֹכי , ַוּיֹאֶמר ו
  ; ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב

    .ָהֱאלִֹהים-ֶאלֵמַהִּביט , ִּכי ָיֵרא, ָּפָניו ,ַוַּיְסֵּתר מֶֹׁשה  

; ְּבִמְצָרִים ֳעִני ַעִּמי ֲאֶׁשר-ָראֹה ָרִאיִתי ֶאת, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ז
 ח  .ַמְכאָֹביו- ֶאת ִּכי ָיַדְעִּתי, ַצֲעָקָתם ָׁשַמְעִּתי ִמְּפֵני נְֹגָׂשיו-ְוֶאת

  , ְלַהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים ֵאֵרדוָ 
ֶאֶרץ -ֶאל, ּוְרָחָבה ֶאֶרץ טֹוָבה- ֶאל, ָהָאֶרץ ַהִהוא-ּוְלַהֲעלֹתֹו ִמן

, ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ,ְוַהִחִּתי, ְמקֹום ַהְּכַנֲעִני-ֶאל--ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש
    .ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי

-ֶאת, ָרִאיִתי- ְוַגם; ֵאָלי ִיְׂשָרֵאל ָּבָאה-ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני, ְוַעָּתה ט
    .לֲֹחִצים אָֹתם, ֲאֶׁשר ִמְצַרִים, ַהַּלַחץ

- ַעִּמי ְבֵני- ְוהֹוֵצא ֶאת; ַּפְרעֹה-ֶאל ְוֶאְׁשָלֲחךָ , ְוַעָּתה ְלָכה י
    .ִמִּמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל

  , ָהֱאלִֹהים-ֶאל ,ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה יא
, ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני-ְוִכי אֹוִציא ֶאת; ַּפְרעֹה-ֶאלִּכי ֵאֵלְך , ִמי ָאנִֹכי 

    .ִמִּמְצָרִים

    :ָאנִֹכי ְׁשַלְחִּתיךָ  ִּכי, ְּלָך ָהאֹות- ְוֶזה, ֶאְהֶיה ִעָּמְך -ִּכי, ַוּיֹאֶמר יב
ַעל , ָהֱאלִֹהים-ֶאת ַּתַעְבדּון, ִמִּמְצַרִים, ָהָעם-ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת

    .ָהָהר ַהֶּזה

  , ָהֱאלִֹהים-ֶאלה ַוּיֹאֶמר מֶֹׁש  יג
 ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם, ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ֶאל ִהֵּנה ָאנִֹכי ָבא

  ; ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני
    .ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם, ְּׁשמֹו-ִלי ַמה-ְוָאְמרּו

  , מֶֹׁשה- ֶאלֱאלִֹהיםַוּיֹאֶמר  יד
, ֶאְהֶיה, ְבֵני ִיְׂשָרֵאלּכֹה תֹאַמר לִ , ַוּיֹאֶמר; ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר

    .ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני

  , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-תֹאַמר ֶאל-ּכֹה, מֶֹׁשה-ֶאלֱאלִֹהים  ַוּיֹאֶמר עֹוד טו
ֲאבֵֹתיֶכם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהיְיהָוה 
  .ִרי ְלדֹר ּדֹרְוֶזה ִזְכ , ְּׁשִמי ְלעָֹלם-ֶזה; ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני, ַיֲעקֹב

וכל , שהדגש הוא על שם אלקיםולעניות דעתי קל לראות 
ה מופיע "וגם הקב, הדו שיח הוא בין משה ובין האלקים

אלקי יצחק , כאלקי אברהםבתחילת ובסוף ההתגלות 
  . ואלקי יעקב

בן , במעמד הסנהנתגלה למשה ה "חדש לקבאמנם גם שם 
ה "ם הויושם הזה קשור לש ,"אהיה" -, ארבע אותיות

  ; איננה מוקד ההתגלות' השם הכרת  אך ,)טו-יד:ג(
  

אלא , 'במעמד הסנה איננו יוזמה של הזה לוי שם יג, בנוסף
  ). יג:ג (לשמו של האל תגובה לשאלת משההוא רק 

  
' שהיכולה לרמוז לנו , המעורפלת במכוון, משמעות השם

אינו מעוניין במיוחד בגילוי שמו או ללמד דבר מהותי 
  ; עצמותו יתברךאודות

   
, הוא השולח את משה" אהיה אשר אהיה"שהוא קובע 
וחוזר מיד  - שלח אותו" אהיה"לומר לישראל שמטיל עליו 

 .וכאלקים המתגלה למשה, אל מעמדו כאלקי האבות
  ).להציל את העם הסובל, השולח אותו לשליחות מוסרית(

  
ה "כאשר בוחנים את ברית בין הבתרים רואים שהקב

  :ה"ה בשם הוימתגלה ב
  ו " בראשית ט.41
--הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר, ְיהָוה ֲאִני  :ֵאָליו, ַוּיֹאֶמר ז

 ,ְיהִוה ֲאדָֹני  :ַוּיֹאַמר ח  .ְלִרְׁשָּתּה, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ָלֶתת ְלָך ֶאת
ְקָחה ִלי ֶעְגָלה , ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ט  .ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה

לֹו -ַוִּיַּקח י  .ְוגֹוָזל, ְותֹר; ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש, ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוֵעז, ֶּלֶׁשתְמׁשֻ 
ִלְקַראת , ִּבְתרֹו-ַוִּיֵּתן ִאיׁש, ַּבָּתֶוךְ  ַוְיַבֵּתר אָֹתם, ֵאֶּלה-ָּכל-ֶאת

; ַהְּפָגִרים-ַעל ,ַוֵּיֶרד ָהַעִיט יא  .ָבָתר לֹא, ַהִּצּפֹר-ְוֶאת; ֵרֵעהּו
 ְוַתְרֵּדָמה ָנְפָלה, ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָלבֹוא יב  .ַאְבָרם, םַוַּיֵּׁשב אֹתָ 

ַוּיֹאֶמר  יג  .נֶֹפֶלת ָעָליו, ְוִהֵּנה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגדָֹלה; ַאְבָרם-ַעל
, ַוֲעָבדּום, ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם-ֵּתַדע ִּכי ָידֹעַ , ְלַאְבָרם

, ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו-ְוַגם ֶאת יד  .ָׁשָנה, ַאְרַּבע ֵמאֹות--אָֹתם ְוִעּנּו
- ְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל טו  .ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול, ֵכן ֵיְצאּו- ְוַאֲחֵרי ;ָּדן ָאנִֹכי
, ְודֹור ְרִביִעי טז  .ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה , ִּתָּקֵבר :ְּבָׁשלֹום, ֲאבֶֹתיךָ 

 ַוְיִהי יז  .ֵהָּנה- ַעד ,יֹן ָהֱאמִֹר  ָׁשֵלם ֲעו- ִּכי לֹא :ָיׁשּובּו ֵהָּנה

ֲאֶׁשר  ,ְוַלִּפיד ֵאׁש, ְוִהֵּנה ַתּנּור ָעָׁשן; ַוֲעָלָטה ָהָיה, ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה
- ֶאתְיהָוהָּכַרת , ַּבּיֹום ַההּוא יח  .ֵּבין ַהְּגָזִרים ָהֵאֶּלה, ָעַבר

ַהר ִמּנְ , ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ָנַתִּתי ֶאת,  ְלַזְרֲעךָ  :ֵלאמֹר ְּבִרית--ַאְבָרם
    .ְּפָרת-ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר- ַעד ,ִמְצַרִים

  
  :ה מתגלה בשם אלקים"לעומת זאת בברית המילה הקב

  ח "בראשית י. 51
-ַוֵּיָרא ְיהָוה ֶאל; ְוֵתַׁשע ָׁשִנים ִּתְׁשִעים ָׁשָנה- ֶּבן, ַוְיִהי ַאְבָרם א

ֶוְהֵיה , ָפַניִהְתַהֵּלְך לְ --ַׁשַּדי ֵאל- ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני, ַאְבָרם
ִּבְמאֹד  ,ְוַאְרֶּבה אֹוְתךָ ; ֵּביִני ּוֵביֶנךָ , ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי ב  .ָתִמים
  .ֵלאמֹר, ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו ֱאלִֹהים; ָּפָניו- ַעל, ַאְבָרם ַוִּיּפֹל ג  .ְמאֹד

-ְולֹא ה  .ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים, ְוָהִייָת  ;ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּתְך , ֲאִני ד
-ִּכי ַאב, ַאְבָרָהם ְוָהָיה ִׁשְמךָ ; ַאְבָרם, ִׁשְמךָ - א עֹוד ֶאתִיָּקרֵ 

ּוְנַתִּתיָך , ְוִהְפֵרִתי אְֹתָך ִּבְמאֹד ְמאֹד ו  .ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיךָ 
ְּבִריִתי ֵּביִני -ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ז  .ִמְּמָך ֵיֵצאּו, ּוְמָלִכים ;ְלגֹוִים
 ִלְהיֹות ְלָך  :ִלְבִרית עֹוָלם--  ְלדֹרָֹתםַאֲחֶריךָ  ּוֵבין ַזְרֲעךָ , ּוֵביֶנךָ 

ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת  ְוָנַתִּתי ְלךָ  ח  .ַאֲחֶריךָ  ּוְלַזְרֲעךָ , ֵלאלִֹהים
, ְוָהִייִתי ָלֶהם; עֹוָלם ,ַלֲאֻחַּזת, ֶאֶרץ ְּכַנַען-ֵאת ָּכל, ֶאֶרץ ְמֻגֶריךָ 

 ְּבִריִתי-ָּתה ֶאתְוַא, ַאְבָרָהם- ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ט  .ֵלאלִֹהים

זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר  י  .ְלדֹרָֹתם, ַאָּתה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ -- ִתְׁשמֹר
-ָּכל,  ִהּמֹול ָלֶכם :ַאֲחֶריךָ , ּוֵבין ַזְרֲעךָ , ּוֵביֵניֶכם ֵּביִני, ִּתְׁשְמרּו

ִני ֵּבי, ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית; ָעְרַלְתֶכם ֵאת ְּבַׂשר, ּוְנַמְלֶּתם יא  .ָזָכר
--ָעְרָלתֹו ְּבַׂשר-ִיּמֹול ֶאת- ֲאֶׁשר לֹא, ְוָעֵרל ָזָכר יד  ...ּוֵביֵניֶכם
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 יח  ...  .ֵהַפר, ְּבִריִתי- ֶאת :ֵמַעֶּמיהָ , ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא

  .ִיְחֶיה ְלָפֶניךָ  , לּו ִיְׁשָמֵעאל :ָהֱאלִֹהים-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם
 ְוָקָראתָ , ל ָׂשָרה ִאְׁשְּתָך יֶֹלֶדת ְלָך ֵּבן ֲאבָ ,ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים יט

, ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם-ַוֲהִקמִֹתי ֶאת; ִיְצָחק, ְׁשמֹו-ֶאת
ֵמַעל  ,ַוַּיַעל ֱאלִֹהים; ְלַדֵּבר ִאּתֹו, ַוְיַכל כב  ...  .ַאֲחָריו ְלַזְרעֹו

  .ַאְבָרָהם
 להשמעמד הסנה רומז לברית המילאור זאת ניתן להציע 

ומעמד ההקדשה , )ה מתגלה בשם אלקים"בשניהם הקב(
שבשניהם  (השני מקביל למעמד ברית בין הבתרים

  ). ה"ה מתגלה בשם הוי"הקב
   

 מובנת פרשת ברית המילה של ,כפי שהזכרנו לעיל, על פי זה
-א"כ', ד(בנו של משה בירידתו לביצוע שליחותו במצרים 

  . מד הסנה לאחר הקדשתו הראשונה במע)6מקור  -ה"כ
שעובר עמו של ראינו שבמעמד הסנה הדגש הוא על העינוי 

 בני עמיוהוצא את " "עמיראיתי את עוני "במצרים ה "הקב
   ,"ישראל

 בברית אם לא ה "בני ישראל לעמו של הקבנחשבים  במה
וערל זכר אשר לא ימול בשר עורלתו "שעליה נאמר המילה 

   ".ונכרתה הנפש ההיא מעמיה
  

באותה פרשה שבה מוזכר עם ישראל ,  לעילשהזכרנוכמו 
אלא ' אין ישראל נחשבים עם ה, "בני בכורי ישראל"כ

ולא ייתכן שמשה ידבר אל פרעה על ,  המילהבקיום ברית
  . כשהוא עצמו אינו שלם בנקודה זו,"בני בכורי"
  

הבנה מעמיקה יותר אבל הקבלה זו מאפשרת לעניות דעתי 
  . המהלך הדו שלבי של הגאולהעל 

  
ה רוצה לגאול את עמו "במעמד הסנה שכפי שהסברנו הקב

  . ה סובל ממצרים"עקב הסבל הרב שעמו של הקב
שמכיוון שהסבל אינו מוצדק הרי זו גאולה ואפשר לאמר 

   ).המבוטא בשם אלקים(מצד הדין 
ה מרחם על עמו הסובל תחת יד "הקבשאמנם הסברנו לעיל 

  .  רחמים שבדיןלואאבל , מצרים
מד הסנה הדגש הוא על היותם של בני ישראל עמו במעולכן 

-ְוהֹוֵצא ֶאת" וכן , "ְּבִמְצָרִים ֲאֶׁשרַעִּמי ֳעִני -ֶאת ("ה"של הקב
  "). ִמִּמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל-ְבֵניַעִּמי 

הברית שמבטאת את היותם של בני ישראל עמו של 
נכרת "ולכן מי שהוא ערל , ה היא ברית המילה"הקב

   ".מעמיו
 בברית זאת מודגשת העובדה שכאשר בני ישראל כמו כן

, ָהָעם-ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת"ה "יצאו ממצרים הם יעבדו את הקב
זו  כלומר ,"ַעל ָהָהר ַהֶּזה, ָהֱאלִֹהים-ֶאת ַּתַעְבדּון, ִמִּמְצַרִים

  .גאולה בזכותמעין 
  

, שגאולה כזאת אינה יכולה להיות רק מהלך אלוקיאלא 
ב של השתתפות בני ישראל וצריך שיהיה בא גם מרכי

  :ולכן.  בתהליך הגאולה
משה הוא המצטווה להוציא את בני ישראל ממצרים   .א

כלומר משה יש " ִמִּמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל-  ְבֵניַעִּמי-ְוהֹוֵצא ֶאת"
 את בני הוא המוציא – בגאולה תפקיד אקטיבילו 

 , ישראל

נאמר , לעומת זאת בהקדשה השניה שבפרשת וארא
ַעָּתה , מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה") 'א' ת ושמו (:למשה
, ְיַׁשְּלֵחם, ְבָיד ֲחָזָקה  ִּכי :ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְלַפְרעֹה, ִתְרֶאה

ּבֹא ") א"שמות ו י( וכן ." ֵמַאְרצֹוְיָגְרֵׁשם, ּוְבָיד ֲחָזָקה
 ,ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני- ֶאתִויַׁשַּלח; ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים-ֶאל, ַדֵּבר
   ."ְרצֹוֵמַא

 הוא אלא פרעה, לא משה מוציא את בני ישראלכלומר 
ומדוע פרעה (שישלח בסופו של התהליך את בני ישראל 

 )הופך להיות במרכז השליחות השניה נסביר בהמשך
בני ישראל באמצעות הזקנים אמורים לקחת חלק   .ב

ּוָבאָת ; ְלקֶֹלךָ , ְוָׁשְמעּו"): ח"י' שמות ג(שנאמר , בתהליך
ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו , ֶמֶלְך ִמְצַרִים-ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאלוְ  ַאָּתה

ָּנא ֶּדֶרְך -ְוַעָּתה ֵנְלָכה, ָהִעְבִרִּיים ִנְקָרה ָעֵלינּו ְיהָוה ֱאלֵֹהי
 ." ְוִנְזְּבָחה ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו, ַּבִּמְדָּבר ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים

  
ואמנם כאשר משה בא אל העם ומבשר להם את בשורת 

  :שנאמר,  העם שמחהגאולה
  '  שמות ד.61

 ל  .ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ָּכל-ֶאת, ַוַּיַאְספּו ;ְוַאֲהרֹן, ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה כט

; מֶֹׁשה- ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל-ֲאֶׁשר ,ַהְּדָבִרים-ֵאת ָּכל--ַוְיַדֵּבר ַאֲהרֹן
ָפַקד -ְמעּו ִּכיַוִּיְׁש  ;ָהָעם, ַוַּיֲאֵמן לא  .ְלֵעיֵני ָהָעם, ַוַּיַעׂש ָהאֹתֹת

 . ַוִּיְׁשַּתֲחוּו, ַוִּיְּקדּו ,ָעְנָים-ְוִכי ָרָאה ֶאת, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְיהָוה ֶאת
אז , וצריך לבוא אל פרעה, אבל כאשר מגיע הרגע מכריע

  ):'א' שמות ה(כמו שנאמר , נשמטים זקני ישראל
  :ַּפְרעֹה-לֶא , ַוּיֹאְמרּו ,ָּבאּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן, ְוַאַחר א: 'פרק ה

ְוָיחֹּגּו ִלי , ַעִּמי-ֶאת ַׁשַּלח, ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל, ָאַמר ְיהָוה-ּכֹה
   .ַּבִּמְדָּבר

  :י"ואומר רש
  י"רש. 71

    אבל הזקנים נשמטו אחד אחדאבל הזקנים נשמטו אחד אחדאבל הזקנים נשמטו אחד אחדאבל הזקנים נשמטו אחד אחד - 'ואחר באו משה ואהרן וגו
מאחר משה ואהרן עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין מאחר משה ואהרן עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין מאחר משה ואהרן עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין מאחר משה ואהרן עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין 

להם ונגש משה לבדו נפרע  ובסיני) ר"ש (לפי שיראו ללכתלפי שיראו ללכתלפי שיראו ללכתלפי שיראו ללכת
   והם לא יגשו החזירם לאחוריהם' אל ה

מסרבים לקחת  המיצגים את בני ישראל זקני ישראלכלומר 
, ולכן תהליך הגאולה נכשל ,חלק אקטיבי בתהליך הגאולה

כי מצד גאולה של דין בני ישראל צריכים לקחת חלק 
  .אקטיבי בשיחרור שלהם מעבדות

  
  : יאפשר להסביר זאת באופן מציאות

 מצטווים לבא אל משה ואהרוןבשלב זה של מהלך הגאולה 
אלקי "ה כ"ומתארים את הקב כנציגיו של עם ישראל פרעה 

צריכים הם , ולכן מכיוון שהם נציגי בני ישראל, "העברים
  .להיות מלווים בזקני ישראל

פרעה מבין , מגיעים בסופו של דבר לבדםאבל מכיוון שהם 
   .שהם מיצגים את עצמם

ובשביל להבטיח את הנתק , מתעלם לחלוטין מבקשתםן ולכ
הוא מכביד את עולו על , בין בני ישראל ובין משה ואהרון

   .בני ישראל
  

 בין הכבדת עולו של פרעה ובין בני ישראל אכן מקשרים
 .ומתקוממים נגד משה ואהרון, דברי משה ואהרון אל פרעה

  .  והמהלך נכשל, פרעה הצליח במטרתו
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, ני ישראל מתקוממים נגד משה ואהרוןבכאשר  ,יתר על כן
ולהבין , הם מסרבים להכיר בחלקם בכשלון המהלך

  . שכשלון זה גרם לקושי
  

ביל וחזור ולהלו, במקום להסיק את המסקנה החיובית
ה הבטיח להם באמצעות " שהקבמהלך של התקוממות

למעשה ו , הם מעדיפים את המצב הקיים, משה שיצליח
, עדיף המצב הנוכחי, אל תתערבו, רוןמשה ואהאומרים ל

 ַוּיֹאֶמר: "שזה למעשה מה שאמר פרעה למשה ואהרון

 ָהָעם-ַּתְפִריעּו ֶאת, ָלָּמה מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן, ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ֲאֵלֶהם

  ".ְלִסְבלֵֹתיֶכם, ְלכּו; ִמַּמֲעָׂשיו
  

כאשר משה רואה שבני ישראל אינם מוכנים לקחת ולכן 
ואת , ורואה את כשלון המהלך, החלק במהלך הגאול

תוצאותיו הקשות של הכשלון בהכבדת עולו של פרעה על 
  ."מתפטר"ה ו"הוא חוזר לקב, בני ישראל

ואפשר לאמר שבצדק הוא מתפטר מכיוון שאת המהלך (
 העם אותו התמנה להוביל בסנה הוא אינו יכול לבצע כי

  .)אינו משתף פעולהשאמור להיות חלק בתהליך 
  

למהלך של גאולה ה ממנה את משה שנית "ואז הקב
  . שמבוסס על ברית בין הבתרים

  
  :בברית בין הבתרים נראה שאין בה התניהאם נתבונן 

  ". ֵהָּנה ָיׁשּובּו, ְרִביִעי ְודֹור"
ללא קשר , ה יגאל את ישראל"ישנו רגע שבו הקבכלומר 

  . ואולי אף למרות מעשיהם, למעשיהם
רשת וארא שנאמרה בשם ואכן אם נתבונן בהקדשה של פ

   ,ה המבטא את מידת הרחמים שאינה מצד מידת הדין"הוי
כלומר מידת הרחמים אפילו שעל פי הדין עם ישראל לא 

  . ה"זכאי לרחמיו של הקב
 שכל ארבעת לשונות הגאולהכמו כן אם נתבוננן נראה 

אינם ") והבאתי"למעט הלשון החמישית (הראשונים 
ואפשר ,  של בני ישראלמותנים בעשיה כלשהיא מצידם

  ". והייתי להם לאלקים"בעל כורחם אולי לאמר אפילו  
  
משה הוא רק , ה"בגאולה כזאת שהיא כולו באה מאת הקבו

  . )ובעיקר אל פרעה( השליח לדבר אל בני ישראל ואל פרעה
   

  

  


