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  ג' התשעטבת                                          ד "בס

  

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

   והחרטומים" אותות"ה
  )נית שרון רימוןהרב של על פי שיעור( ואראלפרשת 

 
  האותות כמחזקי אמונה בעם

בפרשתנו משה ואהרן מתעמתים עם החרטומים בהפיכת 
בשיעור השבוע ו, )ג" י-' פסוקים ח', רק ופ(המטה לתנין 

  . נעסוק במטרת ומשמעות העניין
נעבור בקצרה על הציוויים השונים ביחס תחילה 
  . הן ביחס לבני ישראל והן ביחס למצרים, לאותות

לעשות , פרשת שמות, משה הצטווה בפרשת הקודמת
אות היד , אות המטה ההופך לנחש: אותות לעם ישראל

מטרת ). ' ט-' פסוקים א', פרק ד(הדם המצורעת ואות 
  ):'פסוק ה', פרק ד( האותות מבוארת בכתוב

אלוקי ֲאבָֹתם אלוקי ' ְלַמַען ַיֲאִמינּו ִּכי ִנְרָאה ֵאֶליָך ה
  :ַאְבָרָהם אלוקי ִיְצָחק ֵואלוקי ַיֲעקֹב

' האותות אמורים להביא את העם לאמונה בהתגלות ה
לדעת ? לנבואההאם אותות הינם ראייה , אולם. למשה
אמונה הבאה על ידי אותות איננה אמונה , ם"הרמב

כיוון שייתכן , מלאה אלא היא אמונה שיש בה דופי
  . שהאות נעשה על ידי כישוף

 יסוד אמונתו של עם ישראל במשה הוא מעמד הר סיני
  ):'הלכה א' פרק ח, הלכות יסודי התורה(

, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה
שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה 

אלא כל האותות שעשה משה במדבר , האות בלט וכשוף
היה , לא להביא ראיה על הנבואה, לפי הצורך עשאם

. וכן שאר כל האותות... צריך להשקיע את המצריים
במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר ? ובמה האמינו בו

  ... ואזנינו שמעו ולא אחר
  ?ביקש משה את האותות, אם כן, מדוע

ה בתחילת נבואתו בעת שנתן לו "וזהו שאמר לו הקב
ידע , האותות לעשותן במצרים ואמר לו ושמעו לקולך

משה רבינו שהמאמין על פי האותות יש בלבבו דופי 
ומהרהר ומחשב והיה נשמט מלילך ואמר והן לא יאמינו 

אלא עד ה שאלו האותות אינן "עד שהודיעו הקב, לי

שיצאו ממצרים ואחר שיצאו ויעמדו על ההר הזה 
  .יסתלק הרהור שמהרהרין אחריך

גם משה ידע שאמונה על פי אותות איננה אמונה , כלומר
ה הודיעו שהאמונה באותות היא רק "והקב, שלמה

  .אמונה זמנית
אכן אנו , שבאה על ידי אותות, את חולשתה של אמונה זו

 העם מאמין באותות אמנם בתחילה: מוצאים בהמשך
', פרק ד... [ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל' ַוַּיֲאֵמן ָהָעם ַוִּיְׁשְמעּו ִּכי ָפַקד ה(

אך אמונת בני ישראל לא מחזיקה מעמד , ])א"פסוק ל
לא שמעו אל משה "ובפרשת וארא בני ישראל , זמן רב

  ).'פסוק ט', פרק ו" (מקוצר רוח ומעבודה קשה
  

האם  - עה ובחרטומיםהאותות כמחזקי אמונה בפר
  ? בעקבות האותות' המצרים יאמינו בה

גם אם נניח שהאותות אמורים לתת חיזוק אמונה 
עדיין צריך להבין את מטרתם אצל פרעה , ראשוני בעם
האם האותות הביאו ? האם המטרה זהה: והחרטומים

או במשה כנביא בעיני פרעה ' לחיזוק אמונה בה
יין בפסוקים בתורה לשם הבנת הדברים נע? והחרטומים

  . העוסקים באותות לפרעה
משה מצטווה על האותות , בציווי הראשוני על האותות

, רק לאחר מכן; אך לא ביחס לפרעה, ביחס לעם ישראל
ה ואומר לו "מתגלה אליו הקב, בדרכו של משה למצרים

  ):א"פסוק כ, שם( לעשות את המופתים לפרעה
 ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ְרֵאה ָּכל ֶאל מֶֹׁשה ְּבֶלְכְּתךָ ' ַוּיֹאֶמר ה

ַהּמְֹפִתים ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבָיֶדָך ַוֲעִׂשיָתם ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוֲאִני 
  :ֲאַחֵּזק ֶאת ִלּבֹו ְולֹא ְיַׁשַּלח ֶאת ָהָעם

וגם נאמר שפרעה לא ישנה , מטרת האותות לא מבוארת
  . את עמדתו בעקבותם

ן אומרים משה ואהר, במפגש הראשון עם פרעה, בהמשך
אולם הם אינם עושים את , לו לשלח את בני ישראל

 :)' ג- ' פסוקים א', פרק ה(האותות לפרעה 
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' הָאַמר -  ּכֹה ַּפְרעֹה- ְוַאַחר ָּבאּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֶאלא

 ַוּיֹאֶמר ב  .ַעִּמי ְוָיחֹּגּו ִלי ַּבִּמְדָּבר-י ִיְׂשָרֵאל ַׁשַּלח ֶאתֵק ֱאל
 לֹא  ִיְׂשָרֵאל-ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת' הי ַּפְרעֹה ִמ 

 ַוּיֹאְמרּו ג  .ִיְׂשָרֵאל לֹא ֲאַׁשֵּלחַ - ְוַגם ֶאת'ה-ָיַדְעִּתי ֶאת
י ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו ֵנְלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֵק ֱאלֹ

  .ֵענּו ַּבֶּדֶבר אֹו ֶבָחֶרבִיְפּגָ - ינּו ֶּפןֵק  ֱאלֹ'הַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּבָחה לַ 
  ? מדועונשאלת השאלה 

 בשליחות השנייה לפרעה, בהופעה הבאה של האותותגם 
  ): 'ג', זשמות (
-אֹתַֹתי ְוֶאת-ֵלב ַּפְרעֹה ְוִהְרֵּביִתי ֶאת- ַוֲאִני ַאְקֶׁשה ֶאתג

 ִיְׁשַמע ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ְוָנַתִּתי-  ְולֹאד  .מֹוְפַתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים
-ַעִּמי ְבֵני-ִצְבאַֹתי ֶאת- ָיִדי ְּבִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי ֶאת- ֶאת

 ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ה  .ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים
- ְּבֵני-ִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי ֶאת- ָיִדי ַעל-  ִּבְנטִֹתי ֶאת'הֲאִני - ִּכי

   .ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם
, חשיבות לאותות ולמופתיםבפסוק זה נאמר שיש 

וידעו " 'מבואר שהמצרים יכירו בה' ובהמשך דברי ה
,  אולם..." בנטותי את ידי על מצרים' מצרים כי אני ה

תתרחש בעקבות המכות ' מבואר בפסוק שידיעת ה
  . ולא בעקבות האותות" בנטותי את ידי על מצרים"
  

את משמעותם של האותות נמצא בהמשך השליחות 
  :)'זמות ש( השנייה

ִּכי ְיַדֵּבר ) ט( :ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר' ַוּיֹאֶמר ה) ח(
ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפת ְוָאַמְרָּת ֶאל ַאֲהרֹן ַקח 

ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ) י( :ֶאת ַמְּטָך ְוַהְׁשֵלְך ִלְפֵני ַפְרעֹה ְיִהי ְלַתִּנין
ַוַּיְׁשֵלְך ַאֲהרֹן ֶאת ' ׂשּו ֵכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה הְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוַּיעֲ 

ַוִּיְקָרא ) יא( :ַמֵּטהּו ִלְפֵני ַפְרעֹה ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוְיִהי ְלַתִּנין
ַּגם ַּפְרעֹה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכְּׁשִפים ַוַּיֲעׂשּו ַגם ֵהם ַחְרֻטֵּמי 

ִאיׁש ַמֵּטהּו ַוִּיְהיּו ַוַּיְׁשִליכּו ) יב( :ִמְצַרִים ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן
ַוֶּיֱחַזק ֵלב ) יג( :ְלַתִּניִנם ַוִּיְבַלע ַמֵּטה ַאֲהרֹן ֶאת ַמּטָֹתם

  : 'ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה
כאן אנו פוגשים לראשונה בציווי מפורש על עשיית מופת 

עשיית האותות לא , אולם.  הפיכת המטה לתנין-לפרעה 
אלא ביוזמה של , בוא ביוזמה של משה ואהרןאמורה ל

ִּכי ְיַדֵּבר ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפת : "פרעה 
ונשאלות השאלות ). 'פסוק ט..." (ְוָאַמְרָּת ֶאל ַאֲהרֹן

  : הבאות

  ? מדוע פרעה יוזם בקשה למופת •

  ? מה משמעות האותות שניתנים כתגובה •

ה בנביא או האם מטרתם לגרום למצרים אמונ •
  '? בה

 לגרום למצרים אמונה  האותותמטרתשקשה לומר 
שהרי האותות אינם מצליחים לשכנע את ', בנביא או בה

לעשות 'מכיוון שגם החרטומים מצליחים , פרעה

אמנם אהרן הצליח לעשות דברים שהם . 'בלהטיהם כן
, )ב"פסוק י( מטהו בולע את מטותם -לא הצליחו לעשות 

" נס בתוך נס"כ) י שם"רש(להיות מטה ועוד לאחר שחזר 
האם ? אולם האם יש בכך בכדי לבסס אמונה, .)שבת צז(

קצת יותר מוצלח ויותר " חרטום"העובדה שאהרן הוא 
  ? ובמשה עבדו ' מוכשר דיה בשביל לבסס את האמונה בה

ויחזק לב "התורה אומרת בסוף הפרשייה זו כי כמו כן 
מה משמעות לה ונשאלת השא". פרעה ולא שמע אליהם

ייתכן שהיה זה נס שבו ? ה"י הקב"ו של פרעה עביחיזוק ל
ייתכן , אולם. ה חיזק את לבו בצורה ישירה"הקב

ה גרם לחיזוק הלב דווקא על ידי כך שהאותות "שהקב
הראשונים היו דומים לאלו שגם החרטומים יכולים 

דבר זה נתן תחושה לפרעה שניתן להתמודד עם . לבצע
ואולי בשל כך גם במכות ',  כביכול עם המשה ואהרן ואף

  . 'הבאות הוא לא נרתע מה
. בהתאם לכך ניתן להסביר מדוע פרעה ביקש אותות

אלא , מסתבר שפרעה איננו מנסה לחפש חיזוק באמונה
: הוא מנסה למצוא עילה לדחות את משה ואהרוןלהפך 

חותים נהוא סבור שעל ידי האותות יוכח כי משה ואהרון 
כדי למנוע זאת די במה שמשה ואהרון . יםמן החרטומ

ביתרון קל למשה ,  השוואת משה ואהרן לחרטומים-עשו 
  . ואהרן

  
  האותות כסמלים 

הבנה שונה של נושא האותות כסמלים מציעה הרבנית 
ניזכר בפגישות נוספות עם , לשם כךו, שרון רימון
  .החרטומים

 היא חרטומי מצריםה נפגשנו בתורה בראשונה בהפעם ה
ואם ננסה להשוות בין , יפור יוסף וחלומות פרעהמס

  : נגלה דמיון מפתיע, הסיפורים

יוסף (בשניהם החרטומים מתמודדים מול העברים  •
  ; )או אהרן

בשניהם יש יתרון לעברי על פני החרטומים  •
  , המצריים

שיבולים ופרות (בשניהם גוף אחד בולע גוף אחר  •
  ; )ומטה אצל אהרן, בחלומות פרעה

   –מקרים הסיפור מתחיל מחשש של פרעה בשני ה •

o  בפעם הראשונה פרעה חושש מן החלומות
, א"מ, בראשית" (ויהי בבוקר ותיפעם רוחו"
  , )'ח

o  בפעם השנייה פרעה חושש מעם ישראל- 
ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב "

" ונלחם בנו ועלה מן הארץ... ועצום ממנו
  ). ' י-' ט', א, שמות(
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אצל יוסף : לכאורה, הסיום שונה, מיוןלמרות הד, אולם
 -ח "ל, א"מ, בראשית(' מובילה ההתמודדות להכרה בה

   :)ט"ל
ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח "

ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלוקים ... אלוקים בו
  ..." אותך את כל זאת

וכך גם , פרעה איננו מאמין, לעומת זאת, אצלנו
למרות ). ג"י', זשמות " (ולא שמע אלהם" -מים והחרט

ניווכח שגם , כשנעיין בהמשך הפרקים אצלנו, זאת
אבל , אמנם פרעה לא מאמין: הסיום של האותות זהה

, במכת הכינים, החרטומים מגיעים בסופו של דבר
והם אף אומרים את " אצבע אלוקים היא"להכרה כי 

  ). ו"פסוק ט', פרק ח(הדברים לפרעה 
  

 : ההשוואה בטבלהאת נסכם 
 'שמות ז א"בראשית מ 

ויהי בבוקר " חשש פרעה
" ותיפעם רוחו

חשש  - ) 'פסוק ח(
 .מהחלומות

עם בני "...
ישראל רב ועצום 

ונלחם ... ממנו
בנו ועלה מן 

', פרק א" (הארץ
 -) 'י-'פסוקים ט

חשש מעם 
 .ישראל

נושא 
 ההתמודדות

 .המטה והתנין .חלומות פרעה

האישים 
 המתמודדים

חרטומים ה
 ויוסף 

 החרטומים 
 . ואהרון

יתרון העברים על 
 פני החרטומים

החרטומים אינן 
מצליחים לפתור 

, את החלום
ויוסף מצליח 

', פסוקים ח(
 ).ח"ל- ז"ְול, ד"כ

ויבלע מטה "
אהרן את 

פסוק " (מטותם
 ). ב"י

ותבלענה " בליעה
השיבולים 

הדקות את שבע 
השיבולים 

 )'ז" (הבריאות

מטה ויבלע "
רן את אה

 ).ב"י" (מטותם

ויאמר פרעה אל " 'הכרה בה
עבדיו הנמצא 
כזה איש אשר 

. בורוח אלוקים 
ויאמר פרעה אל 
יוסף אחרי הודיע 

 אותך אלוקים

ויאמרו "
החרטומים אל 
פרעה אצבע 

" היאאלוקים 
 ).ו"ט', פרק ח(

..." את כל זאת
-ח"פסוקים ל(
 ).ט"ל

  
מה משמעות ההקבלה בין הסיפורים ונשאלת השאלה 

  ? השונים
  

  האותות כמסר
ל "הנהשוואה הרבנית שרון רימון מציעה לאור ה

האותות לא באו אם כך ו, החלומות מקבילים לאותותש
כמו : אלא מטרתם זהה לחלומות, בכדי לבסס אמונה

. כך גם האותות, שהחלומות הם העברת מסר והצגת חזון
ל משמעות המאבק ִעם ַעם האותות ילמדו את המצרים ע

   .ישראל
להראות כיצד האותות מתפקדים על פי הבנה זאת ננסה 

מהי משמעות המטה שנהפך לתנין : כמעבירי מסר
  ?ובליעת מטות החרטומים

  
מנבא שבע נבואות על ) ב"ל-ט"פרקים כ(הנביא יחזקאל 
הנקראת גם , את נבואתו הראשונה. חורבן מצרים

, בתיאור גאוות פרעההוא פותח ', וארא'כהפטרת 
  :ובעונשו על גאווה זו

ַּבָּׁשָנה ָהֲעִׂשיִרית ָּבֲעִׂשִרי ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ַלחֶֹדׁש ָהָיה ְדַבר ) א(
ֶּבן ָאָדם ִׂשים ָּפֶניָך ַעל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ) ב( :ֵאַלי ֵלאמֹר' ה

ַמְרָּת ּכֹה ַּדֵּבר ְוָא) ג( :ִמְצָרִים ְוִהָּנֵבא ָעָליו ְוַעל ִמְצַרִים ֻּכָּלּה
ִהְנִני ָעֶליָך ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול ' ָאַמר ֲאדָֹני ה

) ד( :ָהרֵֹבץ ְּבתֹוְך ְיאָֹריו ֲאֶׁשר ָאַמר ִלי ְיאִֹרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתִני
ְוָנַתִּתי ַחִחים ִּבְלָחֶייָך ְוִהְדַּבְקִּתי ְדַגת ְיאֶֹריָך ְּבַקְׂשְקׂשֶֹתיָך 

ִליִתיָך ִמּתֹוְך ְיאֶֹריָך ְוֵאת ָּכל ְּדַגת ְיאֶֹריָך ְּבַקְׂשְקׂשֶֹתיָך ְוַהעֲ 
ּוְנַטְׁשִּתיָך ַהִּמְדָּבָרה אֹוְתָך ְוֵאת ָּכל ְּדַגת ְיאֶֹריָך ) ה( :ִּתְדָּבק

ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ִּתּפֹול לֹא ֵתָאֵסף ְולֹא ִתָּקֵבץ ְלַחַּית ָהָאֶרץ 
ְוָיְדעּו ָּכל יְֹׁשֵבי ִמְצַרִים ) ו( :ִּתיָך ְלָאְכָלהּוְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ְנתַ 

  :ַיַען ֱהיֹוָתם ִמְׁשֶעֶנת ָקֶנה ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל' ִּכי ֲאִני ה
פרעה מציג עצמו ". התנים הגדול"הנביא מכנה את פרעה 

 -כמושל בכל וכמי שעשה גם את היאור עצמו , כתנין גדול
על ' תנין הגדול'ע להנביא מודי". לי יאורי ואני עשיתיני"

ידעו כל יושבי מצרים "כדי ש , נפילתו ועל נפילת היאור
גם במקורות היסטוריים פרעה מוצג : הערה(". 'כי אני ה

במטבעות הזיכרון של אוגוסטוס מצויר : כתנין
וגם , כסמל למצרים, שהוא כנראה התנין, קרוקודיל

ההיסטוריון היווני פלוטארך כותב על ההערצה המיוחדת 
הייתה למצרים לתנין ועל הסגולות המיוחדות שראו ש
הוא רצונו של התנין ו, התנין הגדול הוא פרעהכלומר  ).בו

   . החלש והמושפל, לבלוע את עם ישראל
רר  הוא לבדם של האותותעל פי הבנה זאת תפקי

בשלב הראשון . כוחו האמיתי של התנין את בהירלהו
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ראל עתיד כך עם יש, כשם שהמטה מסוגל להפוך לתנין
, הנראה כעץ יבש ומסכן, ם ישראלכלומר ע.לקום לתחייה

 -ואף לחי המסוגל להתמודד עם פרעה , עתיד להפוך לחי
בשלב הבא מטה אהרן עתיד לבלוע את מטות . התנין

ועם ישראל הוא , גאוותו של התנין תישבר. מצרים
, ילקוט שמעוני(רעיון זה מופיע במדרש . העתיד לשוברו

  ): רמז קפא, ואראפרשת , תורה
רשע : ה" אמר הקב-' קח את מטך והשלך לפני פרעה'

לך '; התנים הגדול'דכתיב , זה מתגאה וקרא עצמו תנין
ראה מטה זה הוא עץ יבש ונעשה תנין ויש בו : ואמור לו

, רוח ונשמה והוא בולע כל המטות וסופו לחזור עץ יבש
אף אתה בראתי אותך מטפה סרוחה ונתתי לך מלוכה 

הריני ', לי יאורי ואני עשיתני'תגאה אתה ואמרת ונ
אתה בלעת כל מטות שבטי ישראל ! מחזירך לתהו ובהו

  !הריני מוציא בלעך מפיך
  

ההקבלה לסיפור חלומות פרעה יכולה להוסיף ולחדד 
ולא רק ,  לא מדובר רק בעץ יבש ההופך לחי-זאת 

בחלום פרעה ראינו : על עם אחרישראל בניצחון של עם 
, בולים הדקות בלעו את השיבולים הבריאותשהשי

כך גם . והפרות רקות הבשר בלעו את הפרות המלאות
מטה אחד כנגד מטות רבים של , מטה אהרן: כאן

עם חלש כנגד העם , מייצג את עם ישראל, החרטומים
ומטה אהרון בולע את מוןת , החזק של המצרים

הנמשל הוא כי עתיד המטה של עם ישראל . החרטומים
  . לוע את המצריםלב

נקודה נוספת בהקשר זה העולה מן ההשוואה היא כי 
, שליטה, שובע(תחושת הבטחון הברורה והחזקה בהווה 

להיבלע , יכולה ברגע להתהפך, )כח וכדומה, כבוד
רואה את שפרעה  מטרת האותות להזכיר ל.ולהעלם

חלום את בליעת מטות החרטומים על ידי מטה אהרון 
ברר כי מצב השובע הנכחי יכול בו הת, פרעה הקודם

של מצרים " שובע"והוא אמור להבין שמצב ה, להעלם
  .יכול אף הוא להעלם, השלטון העצמתי שלהם, כרגע

  
ך בו נזכרים " המקום השלישי התנ–גם אצל דניאל 

 מתרחש דבר דומה למה שהתרחש אצל שני -חרטומים 
  ):'פרק ב, דניאל( הפרעונים

ם ְלַמְלכּות ְנֻבַכְדֶנַּצר ָחַלם ְנֻבַכְדֶנַּצר ּוִבְׁשַנת ְׁשַּתיִ ) א(
ַוּיֹאֶמר ) ב( :ֲחלֹמֹות ַוִּתְתָּפֶעם רּוחֹו ּוְׁשָנתֹו ִנְהְיָתה ָעָליו

ַהֶּמֶלְך ִלְקרֹא ַלַחְרֻטִּמים ְוָלַאָּׁשִפים ְוַלְמַכְּׁשִפים ְוַלַּכְׂשִּדים 
) ג( : ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְלַהִּגיד ַלֶּמֶלְך ֲחלֹמָֹתיו ַוָּיבֹאּו ַוַּיַעְמדּו

ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ֲחלֹום ָחָלְמִּתי ַוִּתָּפֶעם רּוִחי ָלַדַעת ֶאת 
  :ַהֲחלֹום

וכמו אצל , נבוכדנצר חולם חלום ואיננו יודע את פשרו
החרטומים מנסים לפתור את ". ותתפעם רוחו"פרעה 

עד שמגיע דניאל ומצליח לפתור , החלום ואינם מצליחים
גם כאן מדובר בצורה מפורשת על מאבק עם . לוםאת הח

   :)'א, דניאל( החרטומים ועל עליונותו של נציג עם ישראל
ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ַהֶּמֶלְך ְולֹא ִנְמָצא ִמֻּכָּלם ְּכָדִנֵּיאל ֲחַנְנָיה ) יט(

ְוכֹל ְּדַבר ָחְכַמת ) כ( :ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 
יָנה ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ֵמֶהם ַהֶּמֶלְך ַוִּיְמָצֵאם ֶעֶׂשר ָידֹות ַעל ָּכל ִּב 

  :ַהַחְרֻטִּמים ָהַאָּׁשִפים ֲאֶׁשר ְּבָכל ַמְלכּותֹו
כשהאחרונה שבהן , פתרון החלום הוא על ארבע מלכויות

, )ד"פסוק מ', פרק ב(שתקום לעולם , היא מלכות שמים
כלומר . ל העולםופשר החלום מסתיים בהנהגה אלוקית ע

בסוף , כמו אצל יוסף ואצל אהרון,  גם אצל דניאל-
המאבק עם החרטומים מוכח שאין לבטוח בעוצמה ובכח 

  . אנושיים
  

  ראייה מציאותיות וראייה אלוקית
אך עיקר העימות , אותות מצרים נעשים אמנם ליד פרעה

דבר זה מראה לנו שעיקר הדיון . הוא עם החרטומים
 מאבק עם דרכם של -בק דתי במאבק זה הוא מא

    . החרטומים המייצגים את הדת המצרית
במבט פשוט על . חלום פרעה העביר מסר חשוב

 שנים -נראה היה שמבחינת המצרים הכל טוב , המציאות
במבט אלוקי ואמוני מתברר , אולם. טובות ומלאות

השנים הטובות הן מבוא לשנים : שישנה ראייה אחרת
יח לקרוא את המציאות בראייה ומי שמצל, רעות וקשות

  .אלוקית ידע להתמודד איתה בצורה נכונה יותר
גם במקרה של דניאל פתרון החלום על ידי דניאל הביא 
את נבוכדנצר לכך שהוא הבין שיש גילוי אלוקי מתחת 

  ):ז"מ', ב, דניאל( לפני המציאות
 הּוא ֱאָלּה ָעֵנה ַמְלָּכא ְלָדִנֵּיאל ְוָאַמר ִמן ְקׁשֹט ִּדי ֱאָלֲהכֹון

  : אלוקין ּוָמֵרא ַמְלִכין ְוָגֵלה ָרִזין ִּדי ְיֵכְלָּת ְלִמְגֵלא ָרָזה ְדָנה
דניאל ואמר באמת אלוקיכם הוא ל  המלךענה: תרגום

שהרי יכולתם לגלות , אלוקי האלוקים ואדוני האדונים
   .את הסוד הזה

החלומות מבארים שישנה ראייה אלוקית שונה מן 
 ישנה קריאה אחרת של -שוטה הראיה האנושית הפ

  . המציאות
, במבט מציאותי. אהרןלחרטומים וביחס למאבק בין ה

, ו"הולך להיכחד חשעם ישראל הוא עם של עבדים 
ופרעה , האימפריה המצרית שולטת בכלולעומת זאת 

  :אמוני-במבט אלוקי, אולם. של העולם' תנין'הוא ה
 גם מעבר לכוחות הטבע הרגילים יש שליטה אלוקית

גם התנין הגדול הוא בר ; בדברים הנראים ככל יכולים
  . וגם הוא עתיד להיבלע, חלוף

 הם יודעים לחזות את -החרטומים הם מכשפים טובים 
יש , אולם; על פי המציאות הנתונה ברגע זה, העתידות

הם אינם יכולים לחזות : דברים שהם לא יכולים לחזות
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 ולכן הם ,עומד לחולל במציאות' את המהפכים שה
היא זו שיכולה '  רק יד ה-נכשלים בפתרון חלומות פרעה 

. בניגוד לכל התחזיות, להפוך את השנים הטובות לרעות
היא היכולה להפוך את המציאות ' רק יד ה, בדומה לכך

להחליש את פרעה , של שלטון פרעה ומצרים על העולם
  .ולשחרר את ישראל ממצרים

כן הוא נעשה בין ול, הדיון הוא דיון דתי, כאמור
דווקא , בסופו של דבר. החרטומים לבין משה ואהרן

אצבע אלוקים "החרטומים הם אלו שהבינו והכריזו 
ייתכן שהדבר נבע מן .  החרטומים ולא פרעה- " היא

אך ייתכן שהיה כאן , ההקשיה המיוחדת של לב פרעה
פרעה ידע שהחרטומים מסוגלים לבצע . גורם נוסף

ולכן הוא יכול , ותיהם המדעייםדברים מיוחדים בכוח
". חרטומיים"היה לייחס גם למשה ולאהרן כוחות 

וגם , החרטומים ידעו את גבול הכוחות המדעיים, אולם
  ".אצבע אלוקים היא"הם נאלצו בשלב כלשהו לומר 

  
יתכן שגם עבור על פי הבנה זאת מסבירה הרבנית רימון ש
ה כאן ולא הי, עם ישראל האותות לא היו מבחן אמונה

היה כאן . 'נסיון להוכיח את אמיתות משה כנביא ה
אבל לא זו הייתה מטרת , אמנם חיזוק אמוני מסוים

גם עבור עם ישראל האותות היו סמלים לחיזוק . האותות
,  סמל המראה שהמטה הדומם עתיד להיות חי-ולעידוד 

סמל , סמל המראה שגם יד מצורעת יכולה להחלים
. לקות במעבר המים לדםהמראה שהמצרים עשויים ל

פקוד "' בצירוף ההבטחה המרעננת של ה, סמלים אלו
הם שחיזקו את עם , )ז"פסוק ט', פרק ג" (פקדתי אתכם

עתיד לפקוד ' ישראל והביאו אותם לאמונה בכך שה
, האותות לא היו מבססי אמונהכלומר . אותם ולהצילם

הם חיזקו בקרב העם : אך הם נתנו לעם שיעור באמונה
. ולא כוחו של התנין, היא הקובעת' הבנה שיד ההאת 

לפקוד ' ראייה כזו מחזקת את האמונה בפקידה שעתיד ה
; ונותנת כוחות גם בעיתות צרה וצוקה, את עמו

אפילו בתוך " פקוד פקדתי"בעקבותיה ניתן לחוש את 
, )ג"פסוק כ', פרק ב" (ויאנחו בני ישראל מן העבודה"

  ): א"ל- 'ל', דשמות ( והיא נותנת לעם אמונה ותקווה

  .ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל- ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַוַּיַאְספּו ֶאתכט
מֶֹׁשה -ֶאל' הִּדֶּבר -ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר- ַוְיַדֵּבר ַאֲהרֹן ֵאת ָּכלל

- ַוַּיֲאֵמן ָהָעם ַוִּיְׁשְמעּו ִּכילא  .ַוַּיַעׂש ָהאֹתֹת ְלֵעיֵני ָהָעם
ָעְנָים ַוִּיְּקדּו - ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִכי ָרָאה ֶאת-תאֶ ' הָפַקד 

  .ַוִּיְׁשַּתֲחוּו
  
  


