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בס"ד

ֺמר
הא ֶמ
מגיד ספירת האֺ
הקדמה

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

אנו מצווים על ספירת ָהע ֶֹמר" ,ממחרת השבת" ,הוא היום הראשון
של חג הפסח ועד חג מתן תורה .שבע שבתות תמימות.
בני ישראל טהורים ומצווים על אכילת הפסח בטהרה .כיצד הגיעו
לטהרה הראויה? אם לא עברו איזה תהליך של היטהרות ,מחטאים
שדבקו בהם בשנות גלותם במצרים .המדרש מרחיב ואומר כי
שרו בני ישראל עמוק ,בתוך כמעט חמישים שערי טומאה .וממש,
לפני השער החמישים ,ניצלו בני ישראל ויצאו ממצרים ,נקיים
מכל חטא.
הם הוכשרו לצאת ממצרים טהורים ,כשרים להקריב את קרבן
הפסח ,קרבן ההגנה ,במניינים קבועים ובהוראות קבועות .ואחר כך
הוכשרו לקבל את התורה ,מפי הגבורה ,ביום מתן תורה.
אנו מציעים ,כי בני ישראל התכוננו או הוכנו לקראת יציאתם
מצרים ועשו את הנדרש לעלות מנבכי הטומאה .ועל כן נְ ַקּיֵ ים אנו
להלן את ספירת ָהא ֶֹמר .הווה אומר ,נספור את ארבעים ותשעת
הימים ,הימים של ההיטהרות ,לעלות שלב שלב :מדי יום ביומו
נחלץ משער טומאה אחד .נעשה זאת בדרך הבאה:
בט"ו בשבט יכינו בנות ישראל ,כר לכל בית אב ,שגודלו אמה על
אמה .וימלאוהו בפוך או בכל חומר דומה אחר .ובמרכזו של הכר,
יתפרו ארבעים ותשעה כפתורים :שבעה על שבעה ,שבעה בכל
טור ושבעה בכל רובד.
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החל מיום כ"ה בשבט יחלו לספור את ארבעים ותשעת הימים עד
ערב ביעור חמץ .כל יום יאמרו" :הכפתור הזה ילך מאתנו ועמו
שער טומאה אחד" ,וכן למחרת – הכפתור השני וכו' .ביום הששי,
אין לומר כלום ובמוצאי שבת לגזור שני כפתורים ,עבור היומיים
הבנויה
הבאה
יום,
בירושליםמדי
האמירה
לשנהתוכן
שחלפו .אין אומרים בשבת תחנונים ,שהוא
שהקב"ה ירחם עלינו ויחון אותנו מאותו שער טומאה .במחילה
ובתחינה" ,אנא ה' תחון אותנו ותוציאנו משער הטומאה ה"---
(כאן יוגד מספר הימים ,כאמור) .וברוחנו ,נדמה עצמנו מטפסים
שלב נוסף במעלה הסולם ,מן התחתית של מ"ט שערי טומאה ,אל
הטהרה המלאה ,בראש הסולם.
את הכר יניחו על השולחן הערוך כל יום ,מלבד ימי שישי ושבת,
כמובן .וממנו יגזרו את הכפתור היומי .יום אחר יום ,נגיע לקראת
ערב ביעור חמץ ,נקיים מכל טומאה ,זכים וטהורים ,לקראת הפסח
ולמחרת להתחיל בספירת ָהע ֶֹמר .שוב ארבעים ותשעה ימים,
שבעה שבועות ,לקראת חג מתן התורה .ביום הארבעים ותשעה
נגזור את הכפתור האחרון וייחׂשף הכר ,חופשי לשמש את תכליתו,
להיות כר ההסבה של ליל הסדר עבור אבי המשפחה .על הכר
נרקום" :הסבה חובה" בראשו ,ובתחתיתו "לשנה הבאה בירושלים הבנויה".
למדנו אגדות הנוגעות לבני ישראל במצרים ,ולמדנו נבואות
וזיקת נביאים למצרים .הכל לנער מעל עצמנו את נטל מ"ט שערי
הטומאה ,ותכונותיהם השליליות של המצרים ,שדבקו בהתבוללות
של דור העבדים .במצרים ,כגלות סמלית ובגלויות אחרות ,שפקדו
את עמנו בקורותיו ,עד בוא גאולתנו ופדיון חרותנו ,פה בארץ
מולדתנו :ארץ זבת חלב ודבש ,ארץ עשירת מדע ותרבות ,עתירת
תלמידי חכמים ,ארץ מעוטרת הישגים מפליאים .אשרי העם
שככה לו ,אשרי העם שה' אלוהיו.
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יתּה" -
אׁש ָ
ּכּורה ִּב ְת ֵאנָ ה ְּב ֵר ִ
אתי יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כְ ִב ָ
"ּכַ ֲענָ ִבים ַּב ִּמ ְד ָּבר ָמ ָצ ִ
אֹותּה ַא ַחת ֶא ָחת ,וְ ַא ַחר
אֹורים ָ
יּודןַ :ה ְּת ֵאנָ ה ַהּזֹו ַּב ְּת ִחּלָ ה ִ
ָא ַמר ר' ָ
ּוב ַמגְ ֵרפֹות,
אֹותּה ְּב ַסּלִ ים ְ
אֹורים ָ
ּכָ ְך ְׁש ַּתיִ ם ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָׁשֹלׁשַ ,עד ֶׁש ִ
"א ָחד ָהיָ ה ַא ְב ָר ָהם וַ ּיִ ַירׁש ֶאת ָה ָא ֶרץ" וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְׁשנַ יִ ם:
ּכָ ְך ַּב ְּת ִחּלָ ה ֶ
"ּובנֵ י
ֹלׁשהַ :א ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹבַ ,עד ְ
ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְׁש ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל ָּפרּו וַ ּיִ ְׁש ְרצּו וַ ּיִ ְרּבּו וַ ּיַ ַע ְצמּו ִּב ְמאֹד ְמאֹד".
כל אחד ואחד מישראל ,שיש לו עץ פרי בשדהו ,מצפה ליום בו
יראה את הפרי הראשון ,המופיע .הוא יכרוך אותו בחוט מסמן
וזה פרי הבכורים של העץ .הוא קֹדֶ ׁש לה' .הוא ה"בכור" של
הצומח וכמו כל בכור הוא קדש לה' .אברהם אבינו ,הוא אבי
האומה בפינו ,אך עבור הבורא הוא פרי הבכורים החשוב בגדולתו
ובקדושתו.
זאת התאנה הראשונה ,שאותה רואים המגדלים שלה .אחריה
יבוא הפרי השני והשלישי ורוב העץ יתמלא בפירות הלולים.
זאת כוונת האגדה המובאת.

"הֹודּו ,לְ ֵאל ַה ָּׁש ָמיִ םּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)26 ,
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מּואלֶ ,א ָחד ָא ַמרָ :ח ָדׁש
ּוׁש ֵ
ְך-ח ָדׁש ַעל ִמ ְצ ָריִ ם" – ַרב ְ
"וַ ּיָ ָקם ֶמלֶ ָ
"א ֶׁשר ֹלא יָ ַדע ֶאת
ּומהּו ֲ
רֹותיוַ .
ַמ ָּמׁש ,וְ ֶא ָחד ָא ַמרֶׁ :שּנִ ְת ַח ְּדׁשּו ּגְ זֵ ָ
ּדֹומה ּכְ ִמי ֶׁשֹּלא יְ ָדעֹו כְ לָ ל.
יֹוסף"? ֶׁש ָהיָ ה ֶ
ֵ
ֲחכָ ִמים ָא ָמרּו :לָ ָּמה ְק ָראֹו ֶמלֶ ְך ָח ָדׁש ,וְ ַהֹּלא ַפ ְרעֹה ַע ְצמֹו ָהיָ ה?
ֶאּלָ א ֶׁש ָא ְמרּו ַה ִּמ ְצ ִרים לְ ַפ ְרעֹהּ :בֹא וְ נִ זְ ַּדּוֵ ג לְ ֻא ָּמה זֹוָ .א ַמר לָ ֶהם:
יאְך נִ זְ ַּדּוֵ ג לָ ֶהם?
ׁשֹוטים ַא ֶּתםַ ,עד ַעכְ ָׁשו ִמ ֶּׁשּלָ ֶהם ָאנּו אֹוכְ לִ ים וְ ֵה ַ
ִ
הֹורידּוהּו ִמּכִ ְּסאֹו
יֹוסף ֹלא ָהיִ ינּו ַחּיִ יםּ .כֵ וָ ן ֶׁשֹּלא ָׁש ַמע לָ ֶהם ִ
ִאּלּולֵ י ֵ
רֹוצים ֲה ֵרינִ י
ל-מה ֶׁש ַא ֶּתם ִ
ֹלׁשה ֲח ָד ִׁשיםַ ,עד ֶׁש ָא ַמר לָ ֶהםּ :כָ ַ
ְׁש ָ
ְך-ח ָדׁש".
ִע ָּמכֶ ם – וְ ֵה ִׁשיבּו אֹותֹו ,לְ ִפיכָ ְך נֶ ֱא ַמר" :וַ ּיָ ָקם ֶמלֶ ָ
האגדה מספרת על סכסוך בין העם המצרי ובין הפרעה ,היושב
על כסאו .ידוע לנו בברור ,כי לפחות פרעה אחד ,אחנתון ,שניסה
להחיל מהפכה אמונית במצרים .הוא אימץ את האמונה באל
יחיד והשחית את אלילי מצרים וגילוליהם .השינויים האלה
נמחקו על ידי כהני המצרים שהדיחוהו מכסאו ,והחזירו את
עבודת האלילים על כנה.
לּ-ב ָׂשרּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)25 ,
"נ ֵֹתן לֶ ֶחם ,לְ כָ ָ
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יֹוסף ֵה ֵפרּו ְב ִרית ִמילָ הָ ,א ְמרּו:
יֹוסף" – ּכְ ֶׁש ֵּמת ֵ
"א ֶׁשר ֹלא יָ ַדע ֶאת ֵ
ֲ
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא ָה ַא ֲה ָבה
ָ
נִ ְהיֶ ה ּכַ ִּמ ְצ ִרים; ּוכֵ וָ ן ֶׁש ָעׂשּו כֵ ן ָה ַפְך ַה ָּק
"ה ַפְך לִ ָּבם
אֹותם לְ ִׂשנְ ָאהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרָ :
ָ
אֹוה ִבים
ֲ
ֶׁש ָהיּו ַה ִּמ ְצ ִרים
לִ ְׂשנֹא ַעּמֹו לְ ִה ְתנַ ּכֵ ל ַּב ֲע ָב ָדיו".
האגדה מספרת לנו כי תושבי מצרים קנו מיוסף ,המשביר העליון,
את הנדרש למאכלם וכאשר נגמרו נכסיהם ,אמר להם יוסף כי
ימולו את עצמם .התושבים התלוננו בפני פרעה ,אך זה דבק
בהחלטתו ,לתת ליוסף את מלוא הגיבוי והחופש להוציא לפועל
את תוכניתו ,להזין את העם בשנות הרעב .ומכאן למדו רבים כי
תושבים מצריים הפכו למאמינים באלוהי ישראל במלוא מובן
המילה.

"וַ ּיִ ְפ ְר ֵקנּו ִמ ָּצ ֵרינּוּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)24 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום ששה וארבעים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

"ה ָבה נִ ְת ַחּכְ ָמה לֹו" – "לָ ֶהם" ֹלא נֶ ֱא ַמר ֶאּלָ א "לֹו"ָ .א ַמר ר' ַח ָמא
ָ
יעם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאלַּ .ב ֶּמה נְ דּונֵ ם?
מֹוׁש ָ
ְּב ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אּ :בֹואּו וְ נִ ְת ַחּכֵ ם לְ ִ
"ב ֵאׁש
י-הּנֵ ה ה' ָּב ֵאׁש יָ בֹוא" ,וְ נֶ ֱא ַמרָ :
נְ דּונֵ ם ָּב ֵאׁש – נֶ ֱא ַמרּ" :כִ ִ
לּ-ב ָׂשר"ֶ .אּלָ א ּבֹואּו
"ּוב ַח ְרּבֹו ֶאתּ-כָ ָ
ה' נִ ְׁש ַּפט"; נְ דּונֵ ם ַּב ֶח ֶרב – ְ
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא ֶׁש ֵאינֹו ֵמ ִביא
ָ
ּונְ דּונֵ ם ַּב ַּמיִ םֶׁ ,שּכְ ָבר נִ ְׁש ַּבע ַה ָּק
י-מי נ ַֹח זֹאת לִ יֲ ,א ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ֵמ ֲעבֹר
ַמּבּול לָ עֹולָ םֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרּ" :כִ ֵ
ל-העֹולָ ם ּכֻ ּלֹו
יֹוד ִעיםֶׁ ,ש ַעל ּכָ ָ
ֵמי-נ ַֹח עֹוד ַעל ָה ָא ֶרץ" .וְ ֵהם ֵאינָ ם ְ
ֵאינֹו ֵמ ִביאֲ ,א ָבל ַעל ֻא ָּמה ַא ַחת הּוא ֵמ ִביא; וְ עֹוד ,הּוא ֵאינֹו ֵמ ִביא,
"ּומ ְצ ַריִ ם
אֹומרִ :
נֹופלִ ים לְ תֹוְך ַה ָּמיִ ם .וְ כֵ ן הּוא ֵ
ֶאּלָ א ֵהם ָּב ִאים וְ ְ
נָ ִסים לִ ְק ָראתֹו וַ יְ נַ ֵער ה' ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ְּבתֹוְך ַהּיָ ם" .וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ר'
יהם" – ִּב ְק ֵד ָרה
ֶאלְ ָעזָ רַ :מהּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמרּ" :כִ י ַב ָּד ָבר ֲא ֶׁשר זָ דּו ֲעלֵ ֶ
ֶׁש ִּב ְּׁשלּוָּ ,בּה נִ ְת ַּב ְּׁשלּו.
באגדה הזו יש כמה לקחים .הראשון הוא שלא להסתפק בידיעה
חלקית ,חלק ידיעה אינו משקף את מלוא התמונה ,ויכולה
להיווצר בכך תקלה גדולה ,אם מתבססים על ידיעה לא שלמה
ולא מפורטת .הלקח השני הוא :המתכנן להזיק לחברו צריך
להשמר מאוד מכך שהוא עצמו עלול ליפול באותו פח ,שתכנן נגד
יריבוּ" .בֹור ּכ ָָרהַ ,וּי ְַחּפְ ֵרהּו; ַו ִּיּפֹלּ ,בְ ׁשַ חַ ת יִפְ עָ ל( ".תהילים ז.)16 ,
"ׁש ְּב ִׁש ְפלֵ נּו ,זָ כַ ר לָ נּוּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)23 ,
ֶ
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום חמשה וארבעים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

ּובכָ ל ֲעב ָֹדה ַּב ָּׂש ֶדה" – ַמהּו
יהם ַּב ֲעב ָֹדה ָק ָׁשהְ ...
"וַ יְ ָמ ֲררּו ֶאת ַחּיֵ ֶ
עֹוׂשין ְמלָ ַאכְ ָּתם ְּב ִטיט
ִ
"ּובכָ ל ֲעב ָֹדה ַּב ָּׂש ֶדה"? לְ ַא ַחר ֶׁש ָהיּו
ְ
אֹומר לֹוֵ :צא
נּוח – ָּבא ַה ִּמ ְצ ִרי וְ ֵ
יהם לָ ַ
ּובלְ ֵבנִ ים ָּב ִאין לָ ֶע ֶרב לְ ָב ֵּת ֶ
ִ
לַ ֶּקט-לִ י יָ ָרק ִמן ַהּגִ ּנָ הַּ ,ב ַּקע לִ י ֵעץ זֶ הַ ,מּלֵ א לִ י ָח ִבית זֹו ִמן ַהּנָ ָהר
ל-עב ָֹדה ַּב ָּׂש ֶדה".
"ּובכָ ֲ
– ֱהוֵ יְ :
בֹודת ָה ִאיׁש ַעל
נֹותנִ ין ֲע ַ
"את ּכָ ל ֲעב ָֹד ָתםְּ ...ב ָפ ֶרְך"? ֶׁש ָהיּו ְ
ַמהּו ֶ
אֹומר
אֹומר לָ ִאיׁש :קּום וֶ ֱא ֵפה; ֵ
בֹודת ָה ִא ָּׁשה ַעל ָה ִאיׁשֵ .
ָה ִא ָּׁשה וַ ֲע ַ
יאי יְ ָרקֹות.
לְ ִא ָּׁשהַ :מלְ ִאי ָח ִבית זֹוַּ ,ב ְּק ִעי ֵעץ זֶ ה ,לְ כִ י לַ ּגִ ּנָ ה ָה ִב ִ
האגדה מתארת את טיב העבודה הקשה שהעבידו המצרים את
בני ישראל .מלבד העבודה בבנייה הציבורית ,ניצלו הנוגשים
המצריים את מעמדם ודרשו מן העבדים שלא לנוח ,אלא
להמשיך ולעבוד בשרותם האישי .גם ביום וגם בלילה .רשעות
המצרים גדולה גם בשעבוד שהם הפגינו נגד הנשים.

"נַ ֲחלָ ה ,לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ְבּדֹוּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)22 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום ארבעה וארבעים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

לֹומר
מּואל ַּבר נַ ֲח ָמנִ י :לָ ָּמה נִ ְמ ְׁשלּו ִמ ְצ ִרים ּכְ ָמרֹור? ַ
ָא ַמר ר' ְׁש ֵ
לָ ְךַ :מה ָּמרֹור זֶ הֶׁ ,ש ְּת ִחּלָ תֹו ַרְך וְ סֹופֹו ָק ֶׁשהַ ,אף ִמ ְצ ִרים ְּת ִחּלָ ָתם
סֹופם ָק ֶׁשה.
ַרּכָ ה וְ ָ
המרור מתואר כירק שיש לו עלים וקלח .העלים רכים והקלח
נוקשה .כך החלו המצרים לשעבד את בני ישראל ברכות ואחר
כך הכבידו את נגיׂשתם .בעדות אחדות של ישראל ,מאמצים את
החסה כמסמלת את המרור .והיא מכהנת בליל הסדר על תקן
מרור.

"וְ נָ ַתן ַא ְר ָצם לְ נַ ֲחלָ הּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)21 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שלשה וארבעים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

"עלָ יו"ְּ .תנָ א ְּד ֵבי
יהם" ֹלא נֶ ֱא ַמר ֶאּלָ א ָ
"עלֵ ֶ
"וַ ּיָ ִׂשימּו ָעלָ יו" – ֲ
ר' ֶאלְ ָעזָ ר ְּבר' ִׁש ְמעֹוןְ :מלַ ֵּמד ֶׁש ֵה ִביאּו ַמלְ ֵּבן וְ ָתלּו לֹו לְ ַפ ְרעֹה
ְּב ַצּוָ ארֹו ,וְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ָא ַמר לָ ֶהםַ :א ְס ְטנִ יס ָאנִ י,
יֹותר ִמ ַּפ ְרעֹה?
ָא ְמרּו לֹוּ :כְ לּום ַא ְס ְטנִ יס ַא ָּתה ֵ
הפסוק המובא באגדה לעיל הוא קיצורו של המקור " ָי ִּשׂימּו עָ לָיו
ֹלתם( "...שמות א .)11 ,שואל הכתוב
שָ ֵׂרי ִמ ִסּים לְמַ עַ ן עַ ֹנּתֹו בְ ִּסבְ ָ
מדוע נאמר עליו ולא עליהם ,הרי מדובר ,בעיקרון ,בבני ישראל
הפועלים תחת מנהלי העבודה .התשובה היא שהתורה דייקה
ואמרה וישימו (המצרים) עליו (פרעה) משקולות על צוארו.
כדי להפריך את טענתם של העובדים החלשלשים (אסטניסים)
שאינם עומדים בנטל .אם פרעה נושא עול יכולים גם הם לשאת
עול.
לא נראה שמה שהטילו המצרים על פרעה היו לִבְ נֵי משקל
שיטריחו את פרעה ,נראה יותר שפרעה הופיע בפני העובדים,
כאשר על צוארו מׂשא של תכשיטי זהב ואבנים טובות .בכל אופן,
ההפגנה של עומס על צווארו של פרעה השיגה את מבוקשם של
המצרים .להראות מה כוחו של אדם ,מה כוחו של עובד תחת
משא.
"ּולְ עֹוגֶ ,מלֶ ְך ַה ָּב ָׁשןּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)20 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שנים וארבעים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

אֹומרְּ :ב ֶפה
תּ-בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָפ ֶרְך" – ר' ֶאלְ ָעזָ ר ֵ
"וַ ּיַ ֲע ִבדּו ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ְ
"ה ָבה נִ ְת ַחּכְ ָמה" ִק ֵּבץ ֶאתּ-כָ ל-יִ ְׂש ָר ֵאל
ַרְךְּ .ב ָׁש ָעה ֶׁש ָא ַמר ַּפ ְרעֹה ָ
טֹובה .נָ ַטל ַּפ ְרעֹה
וְ ָא ַמר לָ ֶהםְּ :ב ַב ָּק ָׁשה ִמּכֶ םֲ ,עׂשּו ִע ִּמי ַהּיֹום ְּב ָ
עֹוׂשה
ּומגְ ֵר ָפה וְ ֶ
נֹוטל ַסל ַ
רֹואה ַּפ ְרעֹה ֵ
ּומגְ ֵר ָפה ,וְ כָ ל ִמי ֶׁש ָהיָ ה ֶ
ַסל ַ
עֹוׂשה ַאף הּוא כָ ְךִ .מּיָ ד ָהלְ כּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִּבזְ ִריזּות וְ ָעׂשּו
ִּבלְ ֵבנִ יםָ ,היָ ה ֶ
יהם נֹוגְ ִׂשים,
ל-הּיֹום לְ ִפי כ ָֹחםּ .כֵ וָ ן ֶׁש ֶה ֱח ִׁשיְך ֶה ֱע ִמיד ֲעלֵ ֶ
ִעּמֹו ּכָ ַ
אֹותןָ .א ַמר לָ ֶהםּ :כָ זֶ ה
ּומנּו ָ
ת-הּלְ ֵבנִ יםָ .ע ְמדּו ָ
ָא ַמר לָ ֶהםַ :ח ְּׁשבּו ֶא ַ
ַא ֶּתם ַמ ֲע ִמ ִידים לִ י ְּבכָ ל-יֹום וָ יֹום.
האגדה ממשיכה לשלב את פרעה בנגיׂשת העם ,כאשר הוא
משמש דוגמא לעבדים העובדים בפרך .מילה זו" ,בפרך" מקבלת
פירוש דרשני של חלוקה להברות :פה-רך .בתחילה ,רככו את
הפקודות ולאחר שהעבדים הפגינו התלהבות עבודה ,במשמעות
של מילוי מכסות עבודה ,עברו הנוגׂשים להכבדת פקודותיהם.
מה הוא הפה-הרך? פרעה משתתף בעבודה בעצמו וזה מעודד
את העבדים להגביר את מאמציהם ,כדי לא לפגוע בכבודו של
המלך העובד אתם .בסוף היום ספר פרעה את התוצרת והחליט
שזו תהיה ,מכאן ולהבא ,מכסת העבודה היומית הרגילה .בלי
נוכחותו של פרעה בשדה העבודה.
"לְ ִסיחֹוןֶ ,מלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹריּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)19 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום אחד וארבעים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

ל-ה ֵּבן ַהּיִ ּלֹוד ַהיְ א ָֹרה ַּת ְׁשלִ יכֻ הּו" – ָא ַמר ר' ָחנָ ןֶ :מה ָהיּו ְבנֹות
"ּכָ ַ
טֹומנֹות
יהן וְ ְ
נֹוטלֹות ְּבנֵ ֶ
יִ ְׂש ָר ֵאל ַהּכְ ֵׁשרֹות וְ ַה ְּצנּועֹות עֹוׂשֹות? ָהיּו ְ
יהם ַה ְּק ַטּנִ ים
נֹוטלִ ים ְּבנֵ ֶ
אֹותם ִּב ְמ ִחּלֹות ,וְ ָהיּו ַה ִּמ ְצ ִרים ָה ְר ָׁש ִעים ְ
ָ
אֹותם וְ ֵהם ּבֹוכִ ים,
עֹוק ִצים ָ
יהם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ְ
אֹותם לְ ָב ֵּת ֶ
יסים ָ
ּומכְ נִ ִ
ַ
ׁשֹומ ַע קֹול ֲח ֵברֹו ֶׁשּבֹוכֶ ה – ּובֹוכֶ ה ִעּמֹו,
וְ ָהיָ ה ַה ִּתינֹוק ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
אֹותם לַ יְ אֹור.
ּומ ְׁשלִ יכִ ים ָ
אֹותם ַ
נֹוטלִ ים ָ
וְ ָהיּו ַה ִּמ ְצ ִרים ְ
י-ה ָּׁש ֵרתְ :רדּו
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא לְ ַמלְ כֵ ַ
ָ
אֹותּה ָׁש ָעה ָא ַמר ַה ָּק
ְּב ָ
אֹותם
יבי ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹבֶׁ ,ש ַּמ ְׁשלִ יכִ ין ָ
ִמּלְ ָפנַ י ְּוראּו ְבנֵ י ֲח ִב ַ
יהם וְ ָהיּו
ּבֹות ֶ
ַּבּנָ ָהר; וְ יָ ְרדּו ִמּלְ ָפנָ יו ְמב ָֹהלִ ים וְ ָע ְמדּו ַב ַּמיִ ם ַעד ַא ְרּכֻ ֵ
אֹותם ַעל ּגַ ֵּבי ַה ְּסלָ ִעים,
יחים ָ
ּומּנִ ִ
יהם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ַ
ְמ ַק ְּבלִ ים ְּבנֵ ֶ
ּומינִ ָיקם.
מֹוציא לָ ֶהם ַּד ִּדים ִמן ַה ְּסלָ ִעים ֵ
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא ִ
ָ
וְ ַה ָּק
האגדה מתארת את גודל אכזריותם של המצרים ,שלא ידעה
גבול אנושי .רק ניסים משמיים עומדים להם ,לתינוקות של בני
ישראל ,להוושע ולהינצל .האימהות בנו כעין גלגל הצלה לתינוק
שהושלך ליאור ,כדי להצילו מן הנוגׂשים .גלגל הצלה זה מתואר
במקרא ּכְ ֵתיבַ ת גומא .התיבות עם התינוקות צפו לרוב .לא כולם
שפר מזלם שתהיה להם בתיה ,בת פרעה ,כגואלת.
"וַ ּיַ ֲהרֹגְ ,מלָ כִ ים ַא ִּד ִיריםּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)18 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום ארבעים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

ָּד ַרׁש ַרב ַעּוִ ָיראִּ :ב ְׂשכַ ר נָ ִׁשים ִצ ְד ָקנִ ּיֹות ֶׁש ְּבאֹותֹו ַהּדֹור נִ גְ ֲאלּו
דֹוׁשּ-ברּוְך-
ָ
ּיֹוצאֹות לִ ְׁשאֹב ַמיִ ם ַה ָּק
יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם; ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ְ
ׁשֹואבֹות ֶמ ֱח ָצה ַמיִ ם
יהן וְ ֲ
הּוא ַמזְ ִמין לָ ֶהן ָּדגִ ים ְק ַטּנִ ים ְּבכַ ֵּד ֶ
ׁשֹופתֹות ְׁש ֵּתי ְק ֵדרֹותַ ,א ַחת ֶׁשל ַח ִּמין
ּובאֹות וְ ְ
ּומ ֱח ָצה ָּדגִ יםָ .
ֶ
אֹותם,
ּומ ְר ִחיצֹות ָ
יהן לַ ָּׂש ֶדהַ ,
וְ ַא ַחת ֶׁשל ָּדגִ יםּ ,ומֹולִ יכֹות ֵא ֶצל ַּב ֲעלֵ ֶ
אֹותם ,וְ נִ זְ ָקקֹות לָ ֶהם
ּומ ְׁשקֹות ָ
אֹותם ַ
ּומ ֲאכִ ילֹות ָ
אֹותםֵ ,
וְ ָסכֹות ָ
יהן הֹולְ כֹות
יע זְ ַמן מֹולְ ֵד ֶ
יהן .וְ כֵ וָ ן ֶׁש ַּמּגִ ַ
ּובאֹות לְ ָב ֵּת ֶ
ֵּבין ְׁש ַפ ָּתיִ םָ ,
עֹור ְר ִּתיָך,
ּפּוח ַ
"ּת ַחת ַה ַּת ַ
ּפּוחֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרַ :
וְ יֹולְ דֹות ַּב ָּׂש ֶדה ַּת ַחת ַה ַּת ַ
ּברּוְך-הּואָׁש ָּמה ִח ְּבלַ ְתָך ִא ֶּמָךָׁ ,ש ָּמה ִח ְּבלָ ּה יְ לָ ָד ְתָך" .וְ ַה ָּקדֹוׁש ָ
אֹותם
ָ
ּומ ַׁש ֵּפר
יהןְ ,
ּומנַ ֶּקה ֶאת-יַ לְ ֵד ֶ
י-מרֹום ְ
ׁשֹולֵ ַח ַמלְ ָאְך ִמ ְּׁש ֵמ ָ
ּומלַ ֵּקט לָ ֶהם ְׁשנֵ י ִעּגּולִ יםֶ ,א ָחד
ת-הּוָ לָ דְ ,
ּכְ ַחּיָ ה זֹוֶׁ ,ש ְּמ ַׁש ֶּפ ֶרת ֶא ַ
ֶׁשל ְּד ַבׁש וְ ֶא ָחד ֶׁשל ֶׁש ֶמןֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וַ ּיֵ נִ ֵקהּו ְּד ַבׁש ִמ ֶּסלַ ע וְ ֶׁש ֶמן
ֵמ ַחלְ ִמיׁש צּור" .וְ כֵ וָ ן ֶׁש ַּמּכִ ִירים ָּב ֶהם ַה ִּמ ְצ ִרים ָּב ִאים לְ ָה ְרגָ ם,
[ה ִּמ ְצ ִרים] ְׁשוָ ִרים
יאים ַ
ּומ ִב ִ
וְ נַ ֲע ֶׂשה לָ ֶהם נֵ ס וְ נִ ְבלָ ִעים ַּב ַּק ְר ַקעְ .
יֹוצ ִאים
חֹור ִׁשים ַעל ּגַ ָּבםּ ,ולְ ַא ַחר ֶׁשהֹולְ כִ ים – ָהיּו ְמ ַב ְצ ְּב ִצים וְ ְ
וְ ְ
יהם.
ֵמ ֵע ֶׂשב ַה ָּׂש ֶדה .וְ כֵ וָ ן ֶׁש ִּמ ְתּגַ ְּדלִ ים ָּב ִאים ֲע ָד ִרים ֲע ָד ִרים לְ ָב ֵּת ֶ
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא ַעל ַהּיָ ם ֵהם ִהּכִ ירּוהּו ְּת ִחּלָ ה וְ ָא ְמרּו:
ָ
ּוכְ ֶׁשּנִ גְ לָ ה ַה ָּק
"זֶ ה ֵאלִ י" !
עם ישראל מקיים באדיקות את המסורת המעניקה לנשים שּבו
את הבסיס לעמידתו בייסורי השעבוד מצד אחד ,ומצד שני
המסורת מעניקה לנשים אלה את התואר ,יסוד עולם של נשים
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צדקניות .המדרש זיכה את דור העבדים ממצרים שטיפח את
הזן המיוחד הזה של נשים צדקניות .במפורש הוא אומר :בִ ְּשׂכַר
נ ִָשׁים צִ ְד ָקנִּיֹות שֶ ׁבְ ּאֹותֹו הַ ּדֹור נִגְ אֲ לּו י ְִש ָׂר ֵאל ִמ ִמּצְ ַריִם .לא מדובר
בכת מיוחדת או קטנה של נשים אלא מתוארת התנהגותן של
כלל נשי ישראל לעבדים .הן העמיסו על גבן את תפקידה של
עקרת הבית מתוך בתיהם אל שדות העבודה.
מתארת האגדה באופן ציורי מאוד את הלידות של הנשים בטבע
כדרכן של החיות .הטבע סיפק ליולדות ולוְ לדים שלהן את
השירותים המלאים של טיפת חלב במחתרת.

"לְ ַמּכֵ הְ ,מלָ כִ ים ּגְ דֹלִ יםּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)17 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום תשעה ושלשים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

ּכְ ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם נִ ְת ַק ְּבצּו כֻ ּלָ ם וְ יָ ְׁשבּו יַ ַחדִ ,מּׁשּום ֶׁש ָהיּו
ילּות-ח ָס ִדים זֶ ה
ֲ
כֻ ּלָ ם ַּב ֲאגֻ ָּדה ַא ַחת ,וְ כָ ְרתּו ְב ִרית יַ ַחד ֶׁשּיַ ֲעׂשּו ּגְ ִמ
ִעם זֶ ה ,וְ יִ ְׁש ְמרּו ִּבלְ ָב ָבם ְּב ִרית ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ,וְ ֶׁשֹּלא יַ ּנִ יחֹו
בֹודה-
יהם ,וְ ֶׁשֹּלא יִ לְ ְמדּו לְ ׁשֹון ִמ ְצ ַריִ םִ ,מ ְּפנֵ י ַּד ְרכֵ י ֲע ָ
לְ ׁשֹון ֵּבית ֲא ִב ֶ
יהם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיּו ַה ִּמ ְצ ִרים
תּ-בנֵ ֶ
זָ ָרה; ּוכְ ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ָמלִ ים ֶא ְ
תּ-בנֵ יכֶ ם ,וַ ֲהֹלא לְ ַא ַחר ָׁש ָעה
אֹומ ִרים לָ ֶהם :לָ ָּמה ַא ֶּתם ָמלִ ים ֶא ְ
ְ
אֹותם לַ ּנָ ָהר? וְ ָא ְמרּו לָ ֶהם יִ ְׂש ָר ֵאלֲ :אנַ ְחנּו נָ מּול
יִ ְהיּו ַמ ְׁשלִ יכִ ין ָ
אֹותם וְ ַא ֶּתם ֲעׂשּו לָ ֶהם ּכִ ְרצֹונְ כֶ ם – ַה ֵּמת יָ מּות ,וְ ַהּנֶ ֱה ָרג יֵ ָה ֵרג,
ָ
וְ ַה ָּבא ְּב ַחּיִ ים יִ ְחיֶ ה.
בני ישראל שרדו בזהותם הייחודית ,תחת השעבוד למצרים.
הם שמרו עקרונית על תרבותם ועל אמונתם ,על שפתם ועל
שמותיהם :הם התייחסו בחסד חברתי ,הנזקק נעזר על ידי
אחיו .הם דבקו בשפת הָ ֵאם ולא שינו אותה למצרית ,שהייתה
שפת העבודה זרה .הם מלו את התינוקות אף על פי שהיה חשש
לחייהם .אם ישרדו התינוקות את התנכלותם של הנוגׂשים ,יזכו
להצטרף לעמם ואם חלילה יומתו יהיה זכרם כעבריים בוגרים,
הגאים בדתם.
עשרה שלבים טיפסנו בתהום הטומאה ואנו רק בחמישית דרכנו.
"לְ מֹולִ יְך ַעּמֹוַּ ,ב ִּמ ְד ָּברּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( " .תהלים קל"ו)16 ,

20
16/11/2022 14:12:59

.indd 20רמואה תריפס

יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שמונה ושלשים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

ֹאמר ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם לַ ְמיַ ּלְ דֹת ָה ִע ְב ִרּיֹת"ִ .מי ָהיּו ַה ְּמיַ ּלְ דֹות? ָא ַמר
"וַ ּי ֶ
ּומ ְריָ ם; וְ ֹלא ָהיּו לְ ִמ ְריָ ם
ּוב ָּתּה :יֹוכֶ ֶבד ִ
מּואל ַּבר נַ ֲח ָמנִ יִ :א ָּׁשה ִ
ר' ְׁש ֵ
יה,
עֹוׂשה ְצ ָרכֶ ָ
ֶאּלָ א ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים ,וְ ָהיְ ָתה הֹולֶ כֶ ת ִעם יֹוכֶ ֶבד ִא ָּמּה וְ ָ
וְ ָהיְ ָתה זְ ִריזָ ה.
יעה ָפנִ ים ּכְ נֶ גֶ ד ַּפ ְרעֹה וְ זָ ְק ָפה ָח ְט ָמה ּבֹו וְ ָא ְמ ָרה
הֹופ ָ
"ּפּועה" – ֶׁש ִ
ָ
ֹלהים לִ ָּפ ַרע ִמ ֶּמּנּו!" –
לֹו" :אֹוי לֹו לְ אֹותֹו ָה ִאיׁש ּכְ ֶׁשּיָ בֹוא ָה ֱא ִ
יה ֵח ָמה לְ ָה ְרגָ ּה.
נִ ְת ַמּלֵ א ָעלֶ ָ
יהָ .א ְמ ָרה
ּומ ַפּיֶ ֶסת ָעלֶ ָ
"ׁש ְפ ָרה" – ֶׁש ָהיְ ָתה ְמ ַׁש ֶּפ ֶרת ַעל ִּד ְב ֵרי ִּב ָּתּה ְ
ִ
יֹוד ַעת ּכְ לּום.
יה! ִּתינ ֶֹקת ִהיא וְ ֵאינָ ּה ַ
יח ָעלֶ ָ
לֹוַ :א ָּתה ַמ ְׁשּגִ ַ
ת-הּיְ לָ ִדים" – יֵ ׁש ִקּלּוס ְּבתֹוְך ִקּלּוס; ֹלא ַּדּיָ ן ֶׁשֹּלא ִקּיְ מּו
"וַ ְּת ַחּיֶ י ָן ֶא ַ
הֹוסיפּו לַ ֲעׂשֹות ִע ָּמ ֶהן טֹובֹות :יֵ ׁש ֵמ ֶהן
תּ-ד ָב ָריוֶ ,אּלָ א עֹוד ִ
ֶא ְ
יהן ֶׁשל
ּומזֹון ִמ ָּב ֵּת ֶ
ּומגְ ּבֹות ַמיִ ם ָ
ֶׁש ָהיּו ֲענִ ּיֹות ,וְ הֹולְ כֹות ַה ְּמיַ ּלְ דֹות ַ
יהן.
נֹותנֹות לַ ֲענִ ּיּות ,וְ ֵהן ֵמ ַחּיֹות ֶאת ְּבנֵ ֶ
ּובאֹות וְ ְ
ֲע ִׁשירֹות ָ
התנהגותן העצמאית של המיילדות העבריות ,פועה ושפרה,
הוכתבה מנאמנותן למקצוען .הן לא שעו לגזירות פרעה-להמית
את הילודים הזכרים ,והצטדקו בתואנות שונות .הן ניהלו עמותת
חסד ,להיטיב עם עניי העם חסרי המזון .הן כרו אוזן לפעיית
התינוקות ושפרו את תנאי חייהם.
"וְ נִ ֵער ַּפ ְרעֹה וְ ֵחילֹו ְביַ ם-סּוףּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)15 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שבעה ושלשים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

הּודה ַבר זְ ִבינָ א:
"וַ ּיֵ לֶ ְך ִאיׁש ִמ ֵּבית לֵ וִ י" – לְ ֵהיכָ ן ָהלָ ְך? ָא ַמר ר' יְ ָ
דֹול-הּדֹור ָהיָ הּ ,כֵ וָ ן ֶׁש ָר ָאה
ַ
ֶׁש ָהלַ ְך ַּב ֲע ַצת ִּבּתֹוְּ .תנָ אַ :ע ְמ ָרם ּגְ
ֶׁש ָא ַמר ַּפ ְרעֹה "ּכָ ל ַה ֵּבן ַהּיִ ּלֹוד ַהיְ א ָֹרה ַּת ְׁשלִ יכֻ הּו" ָא ַמר :לַ ָּׁשוְ א
יהם.
ׁשֹות ֶ
ת-א ְׁשּתֹוָ .ע ְמדּו כֻ ּלָ ם וְ גֵ ְרׁשּו נְ ֵ
ָאנּו ֲע ֵמלִ יםָ .ע ַמד וְ גֵ ֵרׁש ֶא ִ
יֹותר ִמ ֶּׁשל ַּפ ְרעֹהֶׁ ,ש ַּפ ְרעֹה
ָא ְמ ָרה לֹו ִּבּתֹוַ :א ָּבאָ ,ק ָׁשה ּגְ זֵ ָר ְתָך ֵ
ֹלא ּגָ זַ ר ֶאּלָ א ַעל ַהּזְ כָ ִרים ,וְ ַא ָּתה ּגָ זַ ְר ָּת ַעל ַהּזְ כָ ִרים וְ ַעל ַהּנְ ֵקבֹות;
ַּפ ְרעֹה ֹלא ּגָ זַ ר ֶאּלָ א ָבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ,וְ ַא ָּתה ּגָ זַ ְר ָּת ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה
ּובעֹולָ ם ַה ָּבא; ַּפ ְרעֹה ָה ָר ָׁשע – ָס ֵפק ִמ ְת ַקּיֶ ֶמת ּגְ זֵ ָרתֹוָ ,ס ֵפק ֵאין
ָ
ִמ ְת ַקּיֶ ֶמת ,וְ ַא ָּתה ַצ ִּדיק – ְּבוַ ַּדאי ֶׁשּגְ זֵ ָר ְתָך ִמ ְת ַקּיֶ ֶמתָ .ע ַמד וְ ֶה ֱחזִ יר
יהם.
ׁשֹות ֶ
ת-א ְׁשּתֹו; ָע ְמדּו ּכֻ ּלָ ם וְ ֶה ֱחזִ ירּו ֶאת-נְ ֵ
ֶא ִ
עמרם ,אביהם של מרים ,אהרן ומשה ,גדול הדור היה ,אומר
המדרש .פירושו שהוא נשא באחריות של מנהיג כלפי עמו.
הוא הכיר בתוצאה החמורה הדמוגרפית שנגזרה על העם כליה
בהריגתם של הבנים הנולדים להם .הפתרון שהוא הציע היה
להמנע מלהביא וְ לדים לעולם .מרים הכירה בתוצאה האכזרית
של ביטול מצוות פרייה ורבייה בטענה ההגיונית הפשוטה-שאין
יודעים את מינו של הנולד ולכן יש להמשיך וללדת ולפתור את
הבעיה של הריגת הבנים בדרכים אחרות .עמרם ָגזַר בהשבתת
זרעו גם על הבנים וגם על הבנות .בעיני הביקורת של בתו היתה
זו גזרה קשה שאפילו פרעה לא חשב עליה .הטיעון ההגיוני הזה
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של מרים ,כיוון את המנהיג לחזור בו ולשוב לקיים מצוות פרייה
ורבייה ,ולשמר את זרע ישראל .הבנות בוודאי תשרודנה ויחד
איתן ישרדו אלה מהבנים שיינצלו מהשמד .יודעת מרים ויודעים
הכל שהנקבות של עם ישראל הן שיולידו את המשך הדור.
המשמעת הלאומית המופגנת באגדה זו מחזקת את העיקרון
שהחינוך הטוב ביותר הוא זה שבנוי על דוגמה אישית ,ולמנהיגים
נאמר-כזה ראה וקדש.

"וְ ֶה ֱע ִביר יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבתֹוכֹוּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)14 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום ששה ושלשים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

עֹור ָרםָ ,א ַמר:
דֹורׁש ,וְ נִ ְתנַ ְמנֵ ם ַה ִּצּבּורִּ ,ב ֵּקׁש לְ ְ
יֹוׁשב וְ ֵ
ַר ִּבי ָהיָ ה ֵ
יָ לְ ָדה ִא ָּׁשה ַא ַחת ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ִׁש ִּׁשים ִרּבֹוא ְּבכֶ ֶרס ֶא ָחת! וְ ָהיָ ה ָׁשם
יֹוסי ְׁשמֹוָ ,א ַמר לֹוִ :מי ָהיְ ָתה כֵ ן?
ַּתלְ ִמיד ֶא ָחד ,וְ ר' יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְּבר' ֵ
ָא ַמר לֹו :זֹו יֹוכֶ ֶבדֶׁ ,שּיָ לְ ָדה ֶאת-מ ֶֹׁשהֶׁ ,ש ָּׁשקּול ּכְ נֶ גֶ ד ִׁש ִּׁשים ִרּבֹוא
ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל.
המדרש מעלה כמה פעמים את ענין אי ההקשבה של תלמידים
לרבותיהם .כאילו ללמדנו שסדנא דארעא חד הוא .תמיד ימצאו
תלמידים אשר ערנותם נפגמת .גם כאן מובאים תלמידים,
שנמנמו בעת שיעורו של רבי יהודה הנשיא ,גדול הדור ההוא וכל
הדורות הבאים( .במקור אחר מובא אירוע דומה עם תלמידים,
ששמעו שיעור מפי רבי עקיבא ,מגדולי ישראל).
מורה רגיש עומד מיד על כך ,על נמנומם של תלמידיו ,והוא מציל
את המצב על ידי איזו אמירה בלתי מתקבלת על הדעת או איזו
גוזמא מופלגת .ומתוקף זה מתחדדת ערנותם וחוזר מלוא הקשב
של התלמידים.
תוך כדי האגדה הזאת ,מועלה שמו של משה רבנו שהוא שקול
כנגד שש מאות אלף בני ישראל (כל עמו) .אנו מכירים גם במסורת
המעניקה לכל אחד ואחד מישראל שמץ של משה רבנו .זו אולי
הייתה הסיבה ,שדורות רבים נמנעו רבים מלכנות את בניהם
בשמו של משה.
"לְ גֹזֵ ר יַ ם-סּוף ,לִ גְ זָ ִריםּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( " .תהלים קלו)13 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום חמשה ושלשים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

ּובּזָ ֶפת" – ְּתּנָ אֵ :ח ָמר
"וַ ִּת ַּקח-לֹו ֵּת ַבת ּג ֶֹמא וַ ַּת ְח ְמ ָרה ַב ֵח ָמר ַ
יח ַרע.
יח אֹותֹו ַצ ִּדיק ֵר ַ
ִמ ִּב ְפנִ ים וְ זֶ ֶפת ִמ ַּבחּוץֶׁ ,שֹּלא יָ ִר ַ
חכמי ישראל רגישים במדרשים ,בדרך כלל ,שלא להביא לידי כך
שתתעורר בלב התלמידים אי נוחות מעצם תוכן השיעור ,בסיפור
המפורט .חכמינו לא "הסכימו" שיוסף יסבול את טינופת העטרן,
שהיה עמוס על גמליהם של הישמעאלים ,ו"שחררו" אותו מסבל
זה .כמו כן גם במדרש על משה ,שתיבת הגומא שלו לא תצופה
בחומר מסריח ,שאין זה מכבודו של הנער שיגדל להיות נביא
הנביאים .התיאור הפיזי ,במה לצפות תיבת עץ ,שלא תתמלא
מים פורש אפוא גם במשמעות הרוחנית לכבודו של מי שצף
בתיבה.

רֹוע נְ טּויָ הּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)12 ,
ּובזְ ַ
"ּביָ ד ֲחזָ ָקהִ ,
ְ
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום ארבעה ושלשים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

"וַ ֵּת ַת ֵּצב ֲאחֹתֹו ֵמ ָרחֹק" – לָ ָּמה ָע ְמ ָדה ִמ ְריָ ם ֵמ ָרחֹוק? ָא ַמר ַרב:
אֹומ ֶרתֲ :ע ִת ָידּה ִא ִּמי ֶׁש ֵּתלֵ ד ֵּבן
לְ ִפי ֶׁש ָהיְ ָתה ִמ ְריָ ם ִמ ְתנַ ֵּבאת וְ ֶ
יע ֶאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּיַ ד ִמ ְצ ָריִ ם .וְ כֵ וָ ן ֶׁשּנֹולַ ד מ ֶֹׁשה נִ ְת ַמּלֵ א כָ ל־
ּמֹוׁש ַ
ֶׁש ִ
ֹאׁשּהָ ,א ַמר לָ ּהִּ :ב ִּתי,
יה ּונְ ָׁש ָקה ַעל ר ָ
ַה ַּביִ ת ּכֻ ּלֹו אֹורָ .ע ַמד ָא ִב ָ
יה וְ ָט ַפח לָ ּה
בּוא ֵתְך! וְ כֵ וָ ן ֶׁש ֱה ִטילּוהּו לַ יְ אֹור ָע ַמד ָא ִב ָ
נִ ְת ַקּיְ ָמה נְ ָ
בּוא ֵתְך? וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר“ :וַ ֵּת ַת ֵּצב
ֹאׁשהָ ,א ַמר לָ ּהִּ :ב ִּתיֵ ,היכָ ן נְ ָ
ַעל ר ָ
בּוא ָתּה.
ֲאחֹתֹו ֵמ ָרחֹק לְ ֵד ָעה ַמה־ּיֵ ָע ֶׂשה לֹו” – לֵ ַידע ַמה ּיְ ֵהא ְּבסֹוף נְ ָ
האגדה במדרש הזה העניקה למרים הצעירה את התואר
נביאה במלוא מובן המילה .אמנם בהיסטוריה של תועי המדבר
משמשת מרים כנביאה אחות למנהיג של עם ישראל .למדנו,
שעמרם שינה החלטה מדינית בזכות עצתה של מרים .באגדה
שלנו מרומזת העובדה שעמרם הכיר בשליחות הנבואית של בתו,
עד כדי כך ,שבא אליה בטענות כאשר חייו של אחיה הקטן היו
בסכנה .ואת כל זה למדו חז"ל ממילה אחת המופיעה במקרא
והיא" -מרחוק" .למה עמדה מרים מרחוק? סביר היה להניח
שהיא תשמור על עמדת תצפית קרובה דיה למתרחש ביאור .לכן
תמהו חז"ל מדוע הרחיקה עצמה מרים מן המתרחש כדי שלא
תיתפס בקלקלתה ,אך קרובה הייתה דיה להתערב בגורלו של
אחיה אם יידרש הדבר בגלל הנסיבות ,ואמנם כך היה .המילה
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מרחוק מייצגת פה לא ערך גאוגרפי אלא ערך של הסתתרות,
מרחק אופטי שלא תתגלה ולא מרחק פיזי שמרחיק אותה
מיכולת התערבות.

ּיֹוצא יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,מּתֹוכָ םּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)11 ,
"וַ ֵ
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שלשה ושלשים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

יה ֶׁש ִּב ְק ָׁשה לְ ַה ִּציל
הֹות ָ
ת־א ָמ ָתּה" – ּכֵ וָ ן ֶׁש ָראּו ַא ְמ ֶ
"וַ ִּת ְׁשלַ ח ֶא ֲ
ת־מׁשהָ ,א ְמרּו לָ ּהּ :גְ ִב ְר ֵּתנּוִ ,מנְ ָהגֹו ֶׁשל עֹולָ ם – ֶמלֶ ְך ּגֹוזֵ ר ּגְ זֵ ָרה,
ֶ
ֶא
י־ביתֹו ְמ ַקּיְ ִמים
ּובנֵ ֵ
אֹותּהָּ ,בנָ יו ְ
ל־העֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ֵאין ְמ ַקּיְ ִמים ָ
ִאם ּכָ ָ
יאל וַ ֲח ָב ָטן
עֹוב ֶרת ַעל ּגְ זֵ ַרת ָא ִביְך! ִמּיָ ד ָּבא גַ ְב ִר ֵ
אֹותּה – וְ ַא ְּת ֶ
ָ
ְּב ַק ְר ָקע.
מן הסיפור המקראי מסתברת האפשרות שבת פרעה ,שהתרחצה
ביאור ,פשוט קרבה אליה את התיבה כדי שתוכל לחשוף את
מי שמצוי בה .תיבה ביאור יכולה לעורר את רחמיו של מי
שרוצה להציל את מי שעלול לטבוע .אם אמנם רחמיה של בת
פרעה גאו ,היא לא פקפקה להושיט את ידה ולהציל את תוכנה.
נראה שסיפור זה סביר יותר מאשר לצוֹות את אחת מנערותיה
להתפשט ,להיכנס למים ולהציל את תוכן התיבה .מה גם שדעת
אמותיה לא הייתה נוחה מהצלת בנם של העבריים ,בניגוד
להחלטה הרצחנית של פרעה.
זימן לנו המקרא שני מקרים של בנות דעתניות שאינן חוששות
להביע את דעתן אפילו בניגוד לדעת אביהן .מרים ובתיה הן
הבנות הדעתניות ,שהמרו את פי הוריהם ,או שהביעו דעה
הסותרת את עמדת אביהם .זכתה גם בתיה ,בת פרעה למעמד
נכבד במסורת ישראל.
יהםּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)10 ,
כֹור ֶ
"לְ ַמּכֵ ה ִמ ְצ ַריִ םִּ ,ב ְב ֵ
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שנים ושלשים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

אתי לָ ְך ִא ָּׁשה ֵמינֶ ֶקת ִמן ָה ִע ְב ִרּיֹת" – לָ ָּמה ִמן ָה ִע ְב ִרּיֹות?
"ה ֵאלֵ ְך וְ ָק ָר ִ
ַ
ל־ה ִּמ ְצ ִרּיֹות ּכֻ ּלָ ן לְ ֵהינִ יק אֹותֹו
מׁשה ַעל ּכָ ַ
ְמלַ ֵּמד ֶׁש ֶה ֱחזִ ירּוהּו לְ ֶ
דֹוׁש־ּברּוְך־הּואֶּ :פה ֶׁש ָע ִתיד לְ ַד ֵּבר ִע ִּמי
ָ
ּופ ַסל ֶאת־ּכֻ ּלָ ןָ .א ַמר ַה ָּק
ָ
יִ ינַ ק ָּד ָבר ָט ֵמא!?
מה פתאום קופצת מרים ומציעה אישה מינקת מן העבריות? הרי
כל אישה מינקת תחלוץ שד לתינוק החפץ בכך .המדרש מרמז
על כך שניסתה בת פרעה להביא לתינוק מינקת מצרית ,אך
ללא הצלחה כי מי שאמור להיות משה מאס בחלב נוכרי .במצב
כזה שאלתה של מרים על אודות מינקת מן העבריות נשמעת
טבעית ולא מחשידה .בנבואתה הבינה אל נכון לאשורו של דבר,
שהילד יסכים לינוק ממינקת עברייה .המעשה כולו מלמד אותנו
שהנקת תינוק אינה רק הזנה פיזית של צרכים גופניים ,אלא
שהשד מהווה גם מקום להזנה רוחנית .חלב ממינקת מצרית
יכיל בתוכו גם הזנה רוחנית של עבודה זרה.
למדנו אפוא שהצלת נפשו של תינוק או של ילד תכיל תמיד גם
נופך רוחני המתאים לתרבותו של הילד .כשם שטוב הדבר בדבר
היניקה ,טוב מאוד הדבר גם בתקופת החינוך והגידול של הילד.
ת-הּיָ ֵר ַח וְ כֹוכָ ִבים ,לְ ֶמ ְמ ְׁשלֹות ַּבּלָ יְ לָ הּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו".
"א ַ
ֶ
(תהלים קלו)9 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום אחד ושלשים יום לאֺמֶ ר
לשנה הבאה בירושלים הבנויה

ּומ ַח ֶּב ֶקת
ת־ּפ ְרעֹה" וְ גֹו' – ָהיְ ָתה ַבת ַּפ ְרעֹה ְמנַ ֶּׁש ֶקת ְ
"וַ ְּת ִב ֵאהּו לְ ַב ַ
יאתֹו ִמ ַּפלְ ְט ִרין ֶׁשל
מֹוצ ָ
ּומ ַח ֶּב ֶבת אֹותֹו ּכְ ִאּלּו הּוא ְבנָ ּה ,וְ ֹלא ָהיְ ָתה ִ
ְ
רֹואהּו
ּומי ֶׁש ָהיָ ה ֵ
ֶמלֶ ְךּ .ולְ ִפי ֶׁש ָהיָ ה יָ ֶפה ַהּכֹל ִמ ְת ַאּוִ ים לִ ְראֹותֹוִ ,
ּומ ַח ְּבקֹו ,וְ הּוא
ֹלא ָהיָ ה ַמ ֲע ִביר ַע ְצמֹו ֵמ ָעלָ יו .וְ ָהיָ ה ַפ ְרעֹה ְמנַ ְּׁשקֹו ְ
יֹוׁש ִבים
ּומ ִׂשימֹו ַעל רֹאׁשֹו .וְ ָהיּו ָׁשם ְ
נֹוטל ּכִ ְתרֹו ֶׁשל ַּפ ְרעֹה ְ
ֵ
נֹותנֹו
ּנֹוטל ּכִ ְת ְרָך וְ ְ
ַח ְר ֻט ֵּמי ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָא ָמרּוִ :מ ְתיָ ְר ִאים ָאנּו ִמּזֶ ה ֶׁש ֵ
אֹומ ִריםֶׁ ,ש ָע ִתיד לִ ּטֹול
ַעל רֹאׁשֹוֶׁ ,שֹּלא יִ ְהיֶ ה זֶ ה אֹותֹו ֶׁש ָאנּו ְ
אֹומ ִרים לְ ָׂש ְרפֹו .וְ ָהיָ ה
אֹומ ִרים לְ ָה ְרגֹוֵ ,מ ֶהם ְ
ַמלְ כּות ִמ ֶּמּךֵָ .מ ֶהם ְ
אֹומר לָ ֶהםִּ :תינֹוק זֶ ה ֵאין ּבֹו ַד ַעתֶ ,אּלָ א
יהם וְ ֵ
יֹוׁשב ֵּבינֵ ֶ
יִ ְתרֹו ֵ
יֹוׁשיט יָ דֹו
ַב ֲחנּו אֹותֹו וְ ָה ִביאּו לְ ָפנָ יו ִּב ְק ָע ָרה זָ ָהב וְ גַ ֶחלֶ ת; ִאם ִ
יֹוׁשיט יָ דֹו לַ ּגַ ֶחלֶ ת – ֵאין ּבֹו
לַ ּזָ ָהב – יֵ ׁש ּבֹו ַד ַעת וְ ִה ְרגּו אֹותֹו ,וְ ִאם ִ
ַד ַעת וְ ֵאין ָעלָ יו ִמ ְׁש ַּפט ָמוֶ תִ .מּיָ ד ֵה ִביאּו לְ ָפנָ יו ,וְ ָׁשלַ ח יָ דֹו לִ ַּקח
ת־הּגַ ֶחלֶ ת ,וְ ִהכְ נִ יס
יאל וְ ָד ָחה ֶאת־יָ דֹו וְ ָת ַפס ֶא ַ
ּובא גַ ְב ִר ֵ
ַהּזָ ָהבָ ,
ד־ּפה
ּומ ֶּמּנּו נַ ֲע ָׂשה כְ ֵב ֶ
יָ דֹו ִעם ַהּגַ ֶחלֶ ת לְ תֹוְך ִּפיו וְ נִ כְ וָ ה לְ ׁשֹונֹו – ִ
ּוכְ ַבד־לָ ׁשֹון.
מפליג המדרש ומספר מהו מקור כבדות הפה של משה .כבד פה
וכבד לשון יהיה מנהיגם של ישראל ,אשר בידו תופקד המשימה
של דַ ּבָ רּות ושימוש בכלי הדבור הצלול ,הן בפגישותיו עם פרעה
מלך מצרים והן בתפקידו כמורה הלכה לעם ישראל .מי שאמר
על עצמו "ל ֹא ִאיׁש ְדּבָ ִרים ָאנֹכִ י" (שמות ד ,)10 ,מלמד את כל
התורה כולה .הוא הגומר אותה בספר משנה תורה ,הלוא הוא
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ספר דברים.
היות משה מוכרז ככבד פה וכבד לשון ,מתקבל בהמון העם כמי
שמגמגם בלשונו ,בין אם מגמגם מתוך מניעה לשונית למילה
היוצאת מפיו ,בין אם מגמגם ששפתו מובעת כמילים חסרות
תוכן.
שמענו אותו ,בכל התורה כולה ,מדבר עם בני ישראל " ַויְדַ ּבֵ ר
מֹׁשֶ הֶ ,אל-ה' לֵאמֹר" (במדבר כז .)15 ,למשל שירת הים צלולה
וברורה ,אף על פי שנאמרה מפי משה .כמוה שירת האזינו וכל
ספר דברים .אם כן ,להיכן נעלמה כבדות הפה של משה? נותר
לנו לנסות ולהבין את הליקוי הזה כבר תיקון ,לכן מותר להניח
שמשה ,ששהה עשרות שנים במחיצת יתרו לא שלט בשפות
הדיבור של המצרים .המתקשה בלשון זרה יקל על עצמו את
השליטה בשפה זו בלימוד או בהשתלמות .מאז משא ומתן
הראשון של משה עם פרעה שכלל משה את ידיעת השפה ולשונו
ופיו הפכו קלים.
המדרש שלפנינו מסביר את מקור כבדות הפה של משה .חרטומי
מצרים ,הם הגדרה של יועציו המומחים של פרעה ,הרואים
דברים כהווייתם ,דברים שאין פשרם ברור .כיועצים של פרעה
הם מצאו לנכון להזהיר אותו מסכנה פוטנציאלית הנובעת
מהתנהגותו של הנער משה .היות משה משחק עם כתר פרעה
ומנסה להניח אותו על ראשו ,עורר את חשדם של החרטומים,
שמא הכתר ממש יעבור לראשו של משה ,ובעליל עלול משה בבוא
עת למרוד במלך ולהעביר כתרו .אם משה מהווה בכך סכנה לכתר
של פרעה יש להפחידו .שקלו החרטומים את המעשה והחליטו
להעביר את משה מבחני ידע .מבחן הידע הפרמיטיבי שהם הכינו
עלול היה לגזור את דינו של הילד ומעורבותו של המלאך גבריאל
היתה הכרחית כדי להציל את הילד מהשמד .המחיר ששילם
משה להצלת חייו היה כוויה חריפה בלשון של משה וזו הסיבה,
לדעת המדרש ,שמשה הופיע ככבד פה וכבד לשון .גלגולם של
דברים על ידי הבורא ניכרים לעין כל בפריסת המקרא כולו.
ת-ה ֶּׁש ֶמׁש ,לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַּבּיֹוםּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)8 ,
"א ַ
ֶ
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שלשים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

רֹואה
ֹלתם” – ַמהּו “וַ ּיַ ְרא”? ֶׁש ָהיָ ה ֶ
ל־א ָחיו וַ ּיַ ְרא ְּב ִס ְב ָ
“וַ ּיֵ ֵצא ֶא ֶ
מּותי ֲעלֵ יכֶ ם!
אֹומרֲ :ח ָבל לִ י ֲעלֵ יכֶ םִ ,מי יִ ֵּתן ִ
לֹותם ּובֹוכֶ ה וְ ֵ
ְּב ִס ְב ָ
ּומ ַסּיֵ ַע
נֹותן ּכְ ֵת ָפיו ְ
ֶׁש ֵאין לְ ָך ְמלָ אכָ ה ָק ָׁשה ִמ ְּמלֶ אכֶ ת ַה ִּטיט .וְ ָהיָ ה ֵ
ל־א ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם.
לְ כָ ֶ
אֹומרָ :ר ָאה ַמ ָּׂשא גָ דֹול ַעל
הּודה ַהּגְ לִ ילִ י ֵ
ַר' ֶאלְ ָעזָ ר ְּבנֹו ֶׁשל ַר' יְ ָ
ּומ ָּׂשא ִא ָּׁשה
ּומ ָּׂשא ִאיׁש ַעל ִא ָּׁשה ַ
ּומ ָּׂשא ָק ָטן ַעל ּגָ דֹולַ ,
ָק ָטן ַ
יח
ּומ ָּׂשא ָבחּור ַעל זָ ֵקן ,וְ ָהיָ ה ַמּנִ ַ
ּומ ָּׂשא זָ ֵקן ַעל ָּבחּור ַ
ַעל ִאיׁשַ ,
עֹוׂשה ּכְ ִאּלּו ְמ ַסּיֵ ַע
יהם וְ ֶ
לֹות ֶ
ּומיַ ֵּׁשב לָ ֶהם ִס ְב ֵ
ַּד ְרּגֹון ֶׁשּלֹו וְ הֹולֵ ְך ְ
דֹוׁש־ּברּוְך־הּואַ :א ָּתה ִהּנַ ְח ָּת ֲע ָס ֶקיָך וְ ָהלַ כְ ָּת
ָ
לְ ַפ ְרעֹהָ .א ַמר ַה ָּק
יח
לִ ְראֹות ְּב ַצ ֲע ָרם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ נָ ַהגְ ָּת ָב ֶהם ִמנְ ַהג ַא ִחיםֲ ,אנִ י ַמּנִ ַ
ת־ה ֶעלְ יֹונִ ים וְ ֶאת ַה ַּת ְחּתֹונִ ים וַ ֲא ַד ֵּבר ִע ָּמְך.
ֶא ָ
נּוחה ,וְ ָא ַמר
ֹלתם” – ָר ָאה ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ְמ ָ
ָּד ָבר ַא ֵחר“ :וַ ּיַ ְרא ְּב ִס ְב ָ
בּוע הּוא
לְ ַפ ְרעֹהִ :מי ֶׁשּיֶ ׁש לֹו ֶע ֶבדִ ,אם ֵאינֹו נָ ח יֹום ֶא ָחד ְּב ָׁש ַ
בּוע ֵהם
יח לָ ֶהם יֹום ֶא ָחד ְּב ָׁש ַ
ֵמת; וְ ֵאּלּו ֲע ָב ֶדיָךִ ,אם ֵאין ַא ָּתה ֵמנִ ַ
מׁשה וְ ִת ֵּקן
ֹאמרָ .הלֵ ְך ֶ
ֵמ ִתיםָ .א ַמר לֹו :לֵ ְך וַ ֲע ֵׂשה לָ ֶהם ּכְ מֹו ֶׁשּת ַ
נּוח.
לָ ֶהם ֶאת־יֹום ַה ַּׁש ָּבת לָ ַ
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מי שעתיד להיות הרועה הנאמן של ישראל ,מתחיל את דרכו כחס
על אנשים ,בני אדם ,אחיו ,ולא על כבשים בעדר שהוא רועה.
התנהגותו האנושית של משה ,למראה סבלם של העבדים הוכיח
לבורא עולם שיש באיש הזה תכונות של מנהיג ומחנך ,של צדק
ומשפט ובייחוד של הגשת עזרה וסיוע לנצרך .מנהיג עם מעורבות
אישית אינו הוזה ברעיונות תאורטים ,אלא מביע את מנהיגותו
הלכה למעשה.
משה זוכה למעמד אנושי עליון שאין שני לו ,העובר את מעמדם
של מנהיגים בני אנוש אחרים ומתקרב להיות כמלאכי השרת,
בדרגה האנושית הגבוהה ביותר שהגיע אליה בן אנוש .המנהיגים
הדגולים של עם ישראל שבאו אחריו בהיסטוריה היו גדולים
ומתאימים בעיקר אם הם היו בראשית דרכם רועים של צאן
מרעיתם.
המדרש מתייחס אל מילת מפתח בולטת בסיפור של הכרות
ֹלתם" (שמות ב .)11 ,הדגש שהוא
משה עם עבדים " ַוּי ְַראּ ,בְ ִסבְ ָ
ראה את סבלות העם ,בא לציין את עינו הפקוחה לאתר בעיה על
מנת לפותרה .בראשיתו ,מעלה המדרש סברה שסיבלותם גרמו
למשה צער אישי .אך בהמשך עולה סברה אחרת ,עם העבדים
סובל מזה שאין לו מנוחה .לכן ,שכנע משה ,את המעביד הראשי,
פרעה ,שלטובת העבודה ,הטיב שלה והכמות שלה ,יש להעניק
לעובדים יום מנוחה .הרי לכם סיבה משכנעת לשמור וזכור של
יום השבת.

אֹורים ּגְ דֹלִ יםּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)7 ,
"לְ ע ֵֹׂשהִ ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום תשעה ועשרים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

“וַ ּיַ ְרא ִאיׁש ִמ ְצ ִרי” – ִמי ָהיָ ה ִאיׁש ִמ ְצ ִרי? ָא ִביו ֶׁשל ְמגַ ֵּדףֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר:
“מּכֶ ה ִאיׁש־
ן־איׁש ִמ ְצ ִרי”; ַ
ן־א ָּׁשה ַהּיִ ְׂש ְר ֵאלִ ית וְ הּוא ֶּב ִ
“וַ ּיֵ ֵצא ֶּב ִ
לֹומית ַּבת ִּד ְב ִרי.
ִע ְב ִרי” – ַּב ְעלָ ּה ֶׁשל ְׁש ִ
ׁשֹוט ִרים ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל .נֹוגֵ ׂש ְמ ֻמּנֶ ה
יצד? נֹוגְ ִׂשים ָהיּו ִמן ַה ִּמ ְצ ִרים וְ ְ
ּכֵ ַ
ׁשֹוטר ְמ ֻמּנֶ ה ַעל ֲע ָׂש ָרה ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל .וְ ָהיּו
ׁשֹוט ִרים וְ ֵ
ְ
ַעל ֲע ָׂש ָרה
יאם לִ ְמלַ אכְ ָּתם
הֹוצ ָ
ּׁשֹוט ִרים ְּב ַה ְׁשּכָ ָמה לְ ִ
ַהּנֹוגְ ִׂשים הֹולְ כִ ים לְ ָב ֵּתי ַה ְ
לֹומית ַּבת ִּד ְב ִרי,
ת־הּגָ ֶברַּ .פ ַעם ַא ַחת ָר ָאה נֹוגֵ ׂש ִמ ְצ ִרי לִ ְׁש ִ
יא ַ
לִ ְק ִר ַ
ׁשֹוטר יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ָהיְ ָתה יְ ַפת ּת ַֹארְׁ ,שלֵ ָמה ִמּכָ ל מּום,
ֵ
ִא ְׁשּתֹו ֶׁשל
יאת ַהּגֶ ֶבר וְ ָהלַ ְך ֶא ְצלֹוָ .א ַמר לֹו:
וְ נָ ַתן ֵעינָ יו ָּבּהָ .ע ַמד ִּב ְׁש ַעת ְק ִר ַ
חֹורי ַה ֻּסּלָ םּ .כֵ וָ ן ֶׁשּיָ ָצא
רֹותיָך” ,וְ ִה ְט ִמין ַע ְצמֹו לַ ֲא ֵ
“לֵ ְך ּכְ נֹוס ַע ְׂש ֶ
חֹוריו וְ ָר ָאה
ַב ְעלָ ּהָ ,חזַ ר ַה ִּמ ְצ ִרי וְ ִקלְ ֵקל ִע ָּמּהָ .ה ַפְך ַּב ְעלָ ּה לַ ֲא ָ
אֹותּהֶׁ :ש ָּמא נָ גַ ע
יֹוצא ִמ ֵּביתֹוָ .חזַ ר [לְ ֵביתֹו] וְ ָׁש ַאל ָ
ת־ה ִּמ ְצ ִרי ֵ
ֶא ַ
יתי ֶׁש ַא ָּתה הּואּ .כֵ וָ ן ֶׁשּיָ ַדע ַהּנֹוגֵ ׂש
בּורה ָהיִ ִ
ּוס ָ
ָּבְך? ָא ְמ ָרה לֹוֵ :הןְ ,
בֹודת ֶּפ ֶרְך וְ ָהיָ ה ַמּכֵ הּו ּכָ ל אֹותֹו ַהּיֹום
ֶׁש ִה ְרּגִ יׁש ַּב ָּד ָבר ֶה ֱחזִ ירֹו לַ ֲע ַ
יטב!” וְ ָהיָ ה ְמ ַב ֵּקׁש לְ ָה ְרגֹו.
יטבֲ ,עמֹול ֵה ֵ
“עמֹול ֵה ֵ
אֹומר לֹוֲ :
וְ ֵ
ה־ע ָׂשה לֹו ַּב ַּביִ ת
־הּק ֶֹדׁש ֶמ ָ
רּוח ַ
מׁשה ְּב ַ
“וַ ּיִ ֶפן ּכֹה וָ כֹה וַ ּיַ ְרא” – ָר ָאה ֶ
ה־ּׁש ָע ִתיד לַ ֲעׂשֹות לֹו ַּב ָּׂש ֶדהָ .א ַמרֹ :לא ַדי לְ ָר ָׁשע זֶ ה
וְ ָר ָאה ַמ ֶ
ת־א ְׁשּתֹוֶ ,אּלָ א ֶׁש ְּמ ַב ֵּקׁש לְ ָה ְרגֹו!
ֶׁש ִעּנָ ה ֶא ִ
י־אין ִאיׁש” – ָר ָאה ֶׁש ֵאין ִמי ֶׁשּיַ ֲעמֹד וִ ַיקּנֵ א לִ ְׁשמֹו ֶׁשל
“וַ ּיַ ְרא ּכִ ֵ
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ת־ה ִּמ ְצ ִרי” – נָ ַטל ַמגְ ֵר ָפה
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא וְ יַ ַה ְרגֵ הּוִ ,מּיָ ד “וַ ּיַ ְך ֶא ַ
ָ
ַה ָּק
הֹוציא ֶאת־מֹחֹו.
ֶׁשל ִטיט וְ ִ
תוך כדי הדיון של האגדה על ההתעללות של מצרים על עברים
מסיבה אחת ,היותם עברייםַ " .וּי ְַרא ִאיׁש ִמצְ ִרי ,מַ ּכֶה ִאיׁש-
עִ בְ ִרי מֵ ֶאחָ יוַ .ו ִּיפֶן ּכֹה ָוכֹהַ ,וּי ְַרא ּכִ י ֵאין ִאיׁש; ַוּיְַךֶ ,את-הַ ִּמצְ ִרי,
ַוּי ְִט ְמנֵהּוּ ,בַ חֹול( " .שמות ב)11-12 ,
מלמד אותנו משה רבנו ,חד וחלק ,שאם נקרה בפניך מצרי (בלשון
ימינו מחבל) ,הפוגע באיש עיברי (יהודי -ישראלי) ,עלינו להכות
את המצרי מכת מוות ולטמון אותו בחול .זאת אומרת שצריך
להעלים את גווייתו ולא להשיבה למשפחתו .לאניני הטעם
ולמלהגים אין דברים אלה נעימים ,אולם התורה ,המחנכת
אותנו להעריך את עמנו ולפתח את כוח ההרתעה שלנו ,מורה לנו
חד וחלק להיות מסוגלים לפגוע בפוגע.
הדרשה גם מזכירה מושג שבימינו הוא שונה לגמרי והוא "שוטר
מישראל" .אין להסיק כל זיקה בין השוטר בזמן שעבוד לשוטרים
העושים מלאכתם נאמנה בימינו.
נרמז כאן שמשה רבנו לא היה מצויד בכלי נשק כפי שמומלץ היום
לעשות ,אלא אילתר כלי עבודה לבנין וריסק את מוחו של האויב.
המעשה הדרשני הזה העלה קצת את קרנם של המשועבדים שלא
עמדו על נפשם מרוב דיכאון ושיעבוד .אם מדובר בבן חורין,
מצופה ממנו לנהוג כמשה.

ל-ה ָּמיִ םּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)6 ,
"לְ ר ַֹקע ָה ָא ֶרץַ ,ע ַ
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שמונה ועשרים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

מׁשה לְ יִ ְׂש ָר ֵאלַ :א ֶּתם
ת־ה ִּמ ְצ ִרי וַ ּיִ ְט ְמנֵ הּו ַּבחֹול” – ָא ַמר ֶ
“וַ ּיַ ְך ֶא ַ
נֹותנֹו ְבכָ אן וְ ֵאין
נֹוטלֹו ִמּכָ אן וְ ְ
ְמׁשּולִ ים ּכְ חֹול; ָמה ַהחֹול ָא ָדם ְ
קֹולֹו נִ ְׁש ָמעּ ,כָ ְך ֹלא יֵ ֵצא ָד ָבר זֶ ה ִמ ִּפיכֶ ם.
המדרש עומד על תכונת הצדק שפיעמה בליבו של משה רבנו עוד
בטרם שמשו כמנהיג .כמובן ,התכונה השניה היא התמימות שגם
זולתו ישרים ואנשי אמת .ציפה משה רבנו שהעדים למעשהו,
הטמנת ההרוג בחול ,ישמרו על לשונם ולא יפצו את פיהם לחפות
על משה.
הדרשן משתמש במילה חול גם במובנה הפשוט בתארו את
אדמת המדבר כחול ,קל לחפירה ונוח להטמנה .אולם מרחיק
הדרשן לומר שישנו גם טעם מטאפורי במושג "חול" ,החול אינו
נשמע ואינו מדבר ,כך ציפה משה מהעדים שיבלמו את פיהם ,אך
התאכזב מהמציאות.
משה היה נקי מכל עוולה ומטבע זה לא הסכים לשום עוולה .כעד
לעוולה קיצונית -אכזריות המצרי המכה עיברי ,נטל את החופש
להיות שופט הגוזר מוות ולהיות מוציא לפועל של גזר המוות
כאחד .מצרי רשע מצר לישראלי וגורם לו רעה גופנית ,לא יֵצֵ א
זכאי בעיני משה.
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בדברים אלה אנו מתכוונים להרגיע את כל מי שעומד על נפשו
ופוגע באויבו שאין לו ממה לחשוש כי דין תורה הוא עושה.

"לְ ע ֵֹׂשה ַה ָּׁש ַמיִ םִּ ,ב ְתבּונָ הּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)5 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שבעה ועשרים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

נֹודע
ֹאמר ָאכֵ ן ַ
ת־ה ִּמ ְצ ִרי… וַ ּי ַ
“הלְ ָה ְרגֵ נִ י ַא ָּתה א ֵֹמר ּכַ ֲא ֶׁשר ָה ַרגְ ָּת ֶא ַ
ַ
ה־ח ְטאּו יִ ְׂש ָר ֵאל,
אֹומרֶ :מ ָ
ַה ָּד ָבר” – ֶׁש ָהיָ ה מ ֶֹׁשה ְמ ַה ְר ֵהר ְּבלִ ּבֹו וְ ֵ
נֹודע
“אכֵ ן ַ
ֹל־ה ֻאּמֹות? ּכֵ וָ ן ֶׁש ָּׁש ַמע ְד ָב ָריו ָא ַמרָ :
ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ְע ְּבדּו ִמּכ ָ
ַה ָּד ָבר”! – ַע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ַעל ֵאיזֶ ה ָד ָבר ֵהם ִמ ְׁש ַּת ְע ְּב ִדים; לְ ׁשֹון
יאְך יִ ְהיּו ְראּויִ ם לִ גְ ֻאּלָ ה?
יהם ,וְ ֵה ַ
ָה ָרע יֵ ׁש ֵּבינֵ ֶ
ָׁשים עִ בְ ִרים נִּצִ ים; וַּי ֹאמֶ ר,
" ַוּיֵצֵ א ּבַ ּיֹום הַ ּׁשֵ נִי ,וְ ִהּנֵה ְׁשנֵי-אֲ נ ִ
ׁשפֵט,
ל ָָרׁשָ ע ,לָּמָ ה ַתּכֶהֵ ,רעֶ ָך   .וַּי ֹאמֶ ר ִמי ׂשָ ְמָך ל ְִאיׁש ׂשַ ר וְ ֹ
ִירא
עָ לֵינּו--הַ לְהָ ְר ֵגנִי ַא ָּתה אֹמֵ רּ ,כַאֲ ׁשֶ ר הָ ַרגְ ָּת ֶאת-הַ ִּמצְ ִרי; ַוּי ָ
מֹׁשֶ ה וַּי ֹאמַ רָ ,אכֵן נֹודַ ע הַ ּדָ בָ ר"( .שמות ב.)13-14 ,
בהמשך למקרה הקודם ,נוכח משה בתופעה חדשה של
התקוטטות בין שני עיבריים .המעשה אינו מפגין פגיעה של זר
בעיברי ,אלא של עיברי בעיברי .בחוש הצדק של משה הוא שוב
משתמש כדי להטיח במכה את רעהו ,את המושג רשע ,שהוא
שוב מסביר את המעמד של שופט שמשה חש בו באופן טבעי (כפי
שהוכיח אותו העיברי על כך).
לשון הרע היא לשון הגורמת לרע .לא רק למי שמדובר בו אלא
גם למי שפותח את פיו לפלוט רעלים .משה נוכח לדעת את אחת
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מן התכונות השליליות של חברה :לשון הרע .ותהייתו של משה
מעלה בלבו את התמיהה :האין תכונה רעה זו עלולה להיות
לרועץ מול הגאולה העתידה ,או בפירוש כפי שאומר המדרש
"והיאך יהיו ראויים לגאולה" .בימינו ,בחודש אייר זכינו
לגאולה שאין אחריה גלויות יותר .למראית עין שופע השיח
הציבורי המדיני ,החברתי והחוקתי במחלה של לשון הרע .על
אף תפילתנו היומיומית מן בורא עולם שיצילנו מלשון הרע .אין
לנו אלא לבטוח בגואל ישראל שיסיר מעלינו את הנגע הזה" ,נגיף
הרכילות"" ,חסר הכבוד".
רוב רובנו ,וכמעט כולנו ,יכולים במאמץ נפשי ורוחני לא גדול
לבלום את לשוננו מדבר רע .העברית היא שפה נקיה שאפשר
לבטא בה כל דעה ורוח מבלי להזדקק ללשון הרע המייצגת
בימינו עבודה זרה.

"לְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ּגְ דֹלֹות לְ ַבּדֹוּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)4 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום ששה ועשרים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

“וַ ּיִ ְׁש ַמע ַּפ ְרעֹה” – ֶׁש ָע ְמדּו ָד ָתן וַ ֲא ִב ָירם וְ ִהלְ ִׁשינּו ָעלָ יו.
מֹותּה
ת־מׁשה” – ָׁשלַ ח ַּפ ְרעֹה וְ ֵה ִביאּו ַסיִ ף ֶׁש ֵאין ּכְ ָ
ֶ
“וַ יְ ַב ֵּקׁש לַ ֲהרֹג ֶא
נּוה ֶע ֶׂשר ְּפ ָע ִמים ַעל ַצּוָ ארֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה ,וְ נַ ֲע ָׂשה ַצּוָ ארֹו ּכְ ַעּמּוד
ּונְ ָת ָ
ֶׁשל ַׁשיִ ׁש וְ ֹלא ִהּזִ ַיקּתּו.
רֹוח
מׁשה ִמ ְּפנֵ י ַפ ְרעֹה” – ָא ַמר ַר' יַ ּנַ אי; וְ כִ י ֶא ְפ ָׁשר לְ ָא ָדם לִ ְב ַ
“וַ ּיִ ְב ַרח ֶ
ימה
ת־מׁשה ֶה ֱעלּוהּו לְ ִב ָ
ֶ
ִמ ְּפנֵ י ַה ַּמלְ כּות? ֶאּלָ א ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָּת ְפסּו ֶא
ּוכְ ָפתּוהּו וְ ִהּנִ יחּו ַה ַּסיִ ף ַעל ַצּוָ ארֹו וְ ִחּיְ בּוהּו לְ ָה ֵתז ֶאת־רֹאׁשֹו ,יָ ַרד
ּוב ַרח
ת־ה ַּמלְ ָאְך ָ
מׁשהָּ .ת ְפסּו ֶא ַ
ַמלְ ָאְך ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ נִ ְד ָמה לָ ֶהם ִּב ְדמּות ֶ
יֹוׁש ִבים לִ ְפנֵ י
יטין ֶׁש ָהיּו ְ
ל־ה ִּסנְ ְקלֵ ִ
הֹוׁש ַע ֶּבן לֵ וִ יּ :כָ ַ
מׁשהָ .א ַמר ַר' יְ ֻ
ֶ
סֹומים,
אֹותּה ָׁש ָעה ֵמ ֶהם ִאּלְ ִמיםֵ ,מ ֶהם ֵח ְר ִׁשיםֵ ,מ ֶהם ִ
ַפ ְרעֹה נַ ֲעׂשּו ְב ָ
מׁשה? וְ ֹלא ָהיּו ְמ ַד ְּב ִרים;
אֹומר לָ ִאּלְ ִמיםֵ :היכָ ן ֶ
ֵמ ֶהם ִחּגְ ִריםָ .היָ ה ֵ
רֹואים; לַ ִחּגְ ִרים –
ּסֹומים – וְ ֹלא ָהיּו ִ
ׁשֹומ ִעים; לַ ִ
ְ
לַ ֵח ְר ִׁשים – וְ ֹלא ָהיּו
וְ ֹלא ָהיּו ְמ ַהּלְ כִ ים.
המדרש מפליג בניסים ונפלאות ,שהצילו את משה מגזר דין מוות
שנגזר עליו על ידי פרעה לאחר שקיבל הלשנתם של דתן ואבירם.
"וישמע פרעה" -מפרש המדרש ,שסיפור המעשה הובא לידיעתו.
בין אם הוא נכתב בספר הזכרונות ובין אם הוא דווח במדיה
המצרית ,לאוזניו של פרעה הגיע מעשהו של משה שפרע בנוגׂש
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מצרי .הפסוק " ַויְבַ ֵקּׁש לַהֲ רֹג ֶאת מֹשֶ ׁה( "...שמות ב ,)17 ,מבהיר
שהייתה התוכנית להרוג את משה אך לא צלחה .הנס שנלווה
לכך היה שעטה משה אפוד מגן מצווארו ומטה ולא יכלה החרב
להגיע אל בשרו.
הבריחה של משה מוסברת באגדה בהתערבות משמיים שהטעתה
את השומרים ,הכתה אותם בסנוורים ,פגעה בכישוריהם לשמור
על האסיר ,ותושייתו של משה עמדה לו להימלט על נפשו ,במלוא
מובן המילה .משה ברח ממעצרו הרחק אל ארץ מקלט שם לא
ארבה לו סכנה.
להמלט מבית פרעה אינה פעולה פשוטה כי "אין לברוח מפני
מלכות" .השלטון עתיר בשוטרים גלויים וסמויים ,לשמור על
שלמות השליט .ואמנם משה נתפס ועולה על הגרדום .במצב זה
מתערבים משמיים להצילו מיד אויביו .כל הפקידים והיועצים
מוכים בעיוורון ,או בחרשות או בצליעה ובלבד שלא יוכלו לדווח
על משה .נמלט משה על נפשו ומוצא לו מקלט בקרב אוהד אמונת
ה' .במקום הזה ישהה עשרות שנים ,ברעייה של צאן המארח.
תכונותיו האישיות הטבועות בו סייעו לו למצוא את אורח חייו,
מחייתו ורווחתו ,בצל קורתו של המארח ,חותנו ,הוא יתרו כהן
מדייני לאל עליון.

"הֹודּו ,לַ ֲאדֹנֵ י ָה ֲאדֹנִ יםּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)3 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום חמשה ועשרים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ׂשֹונֵ א
ָ
“ּולְ כ ֵֹהן ִמ ְדיָ ן ֶׁש ַבע ָּבנֹות” – וַ ֲהֹלא ַה ָּק
בֹודה־זָ ָרה? ֶאּלָ א
עֹובד ֲע ָ
בֹודה־זָ ָרה וְ נָ ַתן ָמנֹוס לְ מ ֶֹׁשה ֵא ֶצל ֵ
ֲע ָ
יה,
ּוב ַסר ָעלֶ ָ
בֹודה־זָ ָרה ָהיָ ה ,וְ ָר ָאה ֶׁש ֵאין ָּבּה ַמ ָּמׁשָ ,
יִ ְתרֹו ּכ ֶֹמר לַ ֲע ָ
מׁשה ,וְ ָק ָרא לִ ְבנֵ י ִעירֹו וְ ָא ַמר
ׁשּובה ַעד ֶׁשֹּלא ָבא ֶ
ִה ְר ֵהר לַ ֲעׂשֹות ְּת ָ
יתי ְמ ַׁש ֵּמׁש ֶא ְתכֶ ם; ֵמ ַע ָּתה זָ ֵקן ָאנִ יַּ ,ב ֲחרּו לָ כֶ ם
לָ ֶהםַ :עד ַעכְ ָׁשו ָהיִ ִ
בֹודה זָ ָרה וְ נָ ַתן לָ ֶהם.
יׁשי ֲע ָ
י־ת ְׁש ִמ ֵ
הֹוציא כְ לֵ ַ
ּכ ֶֹמר ַא ֵחרָ .ע ַמד וְ ִ
ּוב ֵּקׁש
ָע ְמדּו וְ נִ ּדּוהּוֶׁ ,שֹּלא יִ זְ ַּד ֵּקק לֹו ָא ָדם וְ ֹלא יַ ֲעׂשּו לֹו ְמלָ אכָ הִ .
יֹוצאֹות
רֹועים לִ ְרעֹות לֹו ֶאת צֹאנֹו וְ ֹלא ִק ֵּבלּו; לְ ִפיכָ ְך ָהיּו ְ
ִמן ָה ִ
רֹועים וַ יְ גָ ְרׁשּום” …
נֹותיו לִ ְרעֹות – “וַ ּיָ בֹאּו ָה ִ
ְּב ָ
מׁשה? ֶאּלָ א לְ בּוׁשֹו
ֹאמ ְר ָן ִאיׁש ִמ ְצ ִרי ִה ִּצילָ נּו” – וְ כִ י ִמ ְצ ִרי ָהיָ ה ֶ
“וַ ּת ַ
“איׁש ִמ ְצ ִרי” – ָמ ָׁשל לְ ֶא ָחד ֶׁשּנְ ָׁשכֹו
ִמ ְצ ִרי ,וְ הּוא ִע ְב ִריָּ .ד ָבר ַא ֵחרִ :
ַע ְרוָ ד ,וְ ָהיָ ה ָרץ לִ ֵּתן ַרגְ לָ יו ְּב ָמיִ ם .נִ כְ נַ ס ַּבּנָ ָהר וְ ָר ָאה ִתינֹוק ֶׁשהּוא
ׁשֹוק ַע ַּב ָּמיִ ם ,וְ ָׁשלַ ח יָ דֹו וְ ֶה ֱעלָ ה אֹותֹוָ .א ַמר לֹו ַה ִּתינֹוקִ :אּלּולֵ א ַא ָּתה –
ֵ
יתי ֵמתָ .א ַמר לֹוֹ :לא ֲאנִ י ִה ַּצלְ ִּתיָךֶ ,אּלָ א אֹותֹו ָה ַע ְרוָ ד ֶׁשּנְ ָׁשכַ נִ י
ּכְ ָבר ָהיִ ִ
יׁשר ּכ ֲֹחָך,
מׁשה :יִ ַ
ּוב ַר ְח ִּתי ִמ ֶּמּנּו – הּוא ִה ִּצילֶ ָךּ .כָ ְך ָא ְמרּו ְבנֹות יִ ְתרֹו לְ ֶ
ָ
מׁשה :אֹותֹו ַה ִּמ ְצ ִרי ֶׁש ָה ַרגְ ִּתי –
רֹועים! ָא ַמר לָ ֶהן ֶ
ֶׁש ִה ַּצלְ ָּתנּו ִמּיַ ד ָה ִ
לֹומרִ :מי גָ ַרם
“איׁש ִמ ְצ ִרי”ּ ,כְ ַ
יהןִ :
הּוא ִה ִּציל ֶא ְתכֶ ןּ .ולְ כָ ְך ָא ְמרּו לַ ֲא ִב ֶ
לָ זֶ ה ֶׁשּיָ בֹא ֶא ְצלֵ נּו? ִאיׁש ִמ ְצ ִרי ֶׁש ָה ָרג.
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בנות יתרו רעו את הצאן על אף היותן בנות ,שאין המרעה,
כביכול מתאים להן ,כי הגברים המדיינים לא רצו לעשות זאת
ליתרו ,שהחל לפרוש מעבודה זרה ,למגינת לבם .בנות יתרו זיהו
את משה כאיש מצרי כנראה מחמת לבושו והופעתו החיצונית.
זו גרסה הגיונית אחת ,אך ישנה אחרת ,דרשנית ,המבקשת
לקרא את "איש מצרי" כמי שהביא לידי כך שהציל את הבנות
מיריבות שהיתה להן עם רועי מדיין .גרסה זאת מבוססת על
הבנת ההגדרה מצרי כמי שעולה ִמּצָ ָרה לו .בנות יתרו הודו לו על
התערבותו לטובתן ,עבורן הוא היה איש מצרי שנמלט ממלכו
(פליט פוליטי).

ֹלהיםּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)2 ,אֹ-להי ָה ֱא ִ
ֵ
"הֹודּו ,לֵ
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום ארבעה ועשרים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

“וַ ּיָ ָמת ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם” – ֶׁשּנִ ְצ ָט ַרע ,וְ ַה ְמצ ָֹרע ָחׁשּוב ּכְ ֵמתֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר:
“אל־נָ א ְת ִהי ּכַ ֵּמת”.
ַ
“וַ ּיֵ ָאנְ חּו ְבנֵ י־יִ ְׂש ָר ֵאל” – לָ ָּמה נִ ְת ַאּנָ חּו? לְ ִפי ֶׁש ָא ְמרּו [לְ ַפ ְרעֹה]
פּואה ִאם ֹלא נִ ְׁש ַחט ִמ ְּק ַטּנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ַח ְר ֻט ֵּמי ִמ ְצ ַריִ םֵ :אין לְ ָך ְר ָ
יהם ְׁש ֵּתי ְפ ָע ִמים ַּבּיֹוםּ .כֵ וָ ן
ק“ן ָּב ֶע ֶרב וְ ק”ן ַּבּב ֶֹקר ,וְ ִת ְר ַחץ ִּב ְד ֵמ ֶ
ּומקֹונְ נִ ים.
ֶׁש ָּׁש ְמעּו יִ ְׂש ָר ֵאל ּגְ זֵ ָרה ָק ָׁשה ִה ְת ִחילּו ִמ ְת ַאּנְ ִחים ְ
טֹורין
אֹומרִ :א ְס ַּפ ְקלָ ִ
יבא ֵ
ֹלהים ֶאת־נַ ֲא ָק ָתם” – ַר' ֲע ִק ָ
“וַ ּיִ ְׁש ַמע ֱא ִ
ֶׁשל ַּפ ְרעֹה ָהיּו ְמ ַחּנְ ִקים ֶאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִקירֹות ָּב ִּתים לְ ִבנְ יָ ן ,וְ ָהיּו
דֹוׁש־ּברּוְך
ָ
צֹוע ִקים ִמּתֹוְך ַה ִּקירֹות – וְ ַה ָּק
צֹוע ִקים ִמּתֹוְך ַה ִּבנְ יָ ןֲ ,
ֲ
ׁשֹומ ַע ֶאת נַ ֲא ָק ָתם.
ֵ
הּוא
המדרש חודר לתיקו הרפואי של פרעה ומגלה שהוא חלה
בצרעת ואין המיתה " ַו ָיּמָ ת מֶ לְֶך ִמצְ ַריִם" (שמות ב ,)23 ,מוות
קליני אלא מוות חברתי ,שהמצורע מנודה לחלוטין מהחברה.
מפליג המדרש לתאר את דרך ריפויו של המצורע ,שרופאיו
ביקשו להעניק לו מזור על ידי דמם של קטני ישראל שירצחו
לשם כך .שלוש מאות מדי יממה .צרה כזו דיכאה את בני ישראל
וזעקתם עלתה השמימה .מהעינויים הקשים ביותר שמתוארים
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במדרשים הוא העינויי של הריגתם של מאות ילדים יהודים כדי
שדמם ישמש להחלמתו של פרעה ,המלך שנצטרע (ואת קבורתם
קבעו המצרים בגוף הבניין) .רעה מזו היתה הגזרה לשלב ילדים
בתוך המבנים עצמם ,באכזריות לשמה ,כאילו היו לבני בניין.
זוועה שאין לה אח ורע .כמו הקורבנות שניתנו לפיו של כמוש,
הם השתמשו בגופות של תינוקות כלבנים לבניינים.
אנו מנסים למצוא הסבר מניח את הדעת על הריגתם של בכורי
מצרים והגענו למסקנה שהבכורות האלו ,שנדונו למוות היו
עובדי האלילים שרדו בעבדים הבונים והאיצו אותם לבנות את
ִׁשמַ ע
ערי המקדש "מסכנות" .צעקתם הגיעה עד השמיים " ַוּי ְ
ֹלהיםֶ ,את-נַאֲ ָק ָתם" (שמות ב )24 ,והביא על המצרים אתאֱ ִ
מכת בכורות ,כנקמה קולעת של כהני הפולחן המצרי שהיו
בכורות.
צר לנו מאוד ,שבדורנו אנו היינו עדים לזוועות שהיו מנת חלקו
של העם היהודי באירופה בתקופה הגזרות הנאציות שאנו
קוראים להם שואה .אנו בדורנו עדים לזוועות של האלף השישי,
שעלו על דעתם ועל לשונם של בעלי המדרשים באלף הרביעי.
כל כך אכזריים מתוארים המצריים הנוגׂשים את עם העבדים.
המדרש הזה מכאיב מאד את לבנו ,עד כדי כך הגיעה רמת
העינויים והשעבוד .לדאבון לב ,חזרו עינויים כאלו במרוצת
הדורות של הגלות המרה בה חי עם ישראל אלפיים שנה אחרי
חורבן הבית .לממש לנו את פרטי המדרש ולהזהיר עד כמה
מגיעה שנאת הגויים לעמנו.

"הֹודּו לַ ה' ּכִ י-טֹובּ :כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו( ".תהלים קלו)1 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שלשה ועשרים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

מׁשה ְּבצֹאןָ .א ְמרּו
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא לְ ֶ
ָ
“ּומ ֶֹשה ָהיָ ה ר ֶֹעה” – ְּב ָחנֹו ַה ָּק
רֹועה צֹאנֹו ֶׁשל יִ ְתרֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר ָּב ַרח
מׁשה ַר ֵּבנּו ֶ
ּבֹותינּוּ :כְ ֶׁש ָהיָ ה ֶ
ַר ֵ
יע לֶ ָחסּות
יע לְ ָחסּותּ .כֵ וָ ן ֶׁש ִהּגִ ַ
ִמ ֶּמּנּו ּגְ ִדי ,וְ ָרץ ַא ֲח ָריו ַעד ֶׁש ִהּגִ ַ
מׁשה
יע ֶ
נִ זְ ַּד ְּמנָ ה לֹו ְּב ֵרכָ ה ֶׁשל ַמיִ ם וְ ָע ַמד ַהּגְ ִדי לִ ְׁשּתֹותּ .כֵ וָ ן ֶׁש ִהּגִ ַ
ית ִמ ְּפנֵ י ָצ ָמאָ ,עיֵ ף
יֹוד ַע ֶׁש ָרץ ָהיִ ָ
יתי ֵ
“אנִ י ֹלא ָהיִ ִ
ֶא ְצלֹוָ ,א ַמרֲ :
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא:
ָ
ָא ָּתה”ִ .ה ְרּכִ יבֹו ַעל ּכְ ֵתפֹו וְ ָהיָ ה ְמ ַהּלֵ ְךָ .א ַמר ַה ָּק
יֵ ׁש לְ ָך ַר ֲח ִמים לִ נְ הֹג צֹאנֹו ֶׁשל ָּב ָׂשר־וָ ָדם ּכָ ְך – ַחּיֶ יָךַ ,א ָּתה ִת ְר ֶעה
צֹאנִ י יִ ְׂש ָר ֵאל.
הרועה את צאנו באמונה היה משה רבנו ובזוהר מכנים אותו
"רעיא מהימנא" לומר לנו שיכול להיות רועה פשוט וגדול ממנו,
רועה נאמן .רועה פשוט דואג לחסרון תזונה של עדרו ,רועה
נאמן מבין לליבם של הגדיים ומעלה מזור למחסורם בהכירו
את רוחם .המדרש מעלה על נס את תכונותיו הנעלות של הרועה
הנאמן ומעניק לו את התפקיד לרעות את צאן מרעיתו של הקדוש
ברוך הוא ,שהם בני עם הבחירה.
התכונות הנשגבות של רועה נאמן ,שאפיינו את משה רבנו ,גדול
הנביאים שעמד בראש עם ישראל ,בתקופת התהוותו" .אתה
תרעה את צאני ישראל" כך ממנה הקדוש ברוך הוא את משה
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לרועה של העם.
אנו למדים שיש פה שני מינויים :מצד אחד ,שעם ישראל הוא
בנוי כעדר ומצד שני מוגן העדר על ידי מינויו של רועה נאמן.
שלא יהיו עם ישראלּ" :כַּצ ֹאן ,אֲ ׁשֶ ר ֵאין-לָהֶ ם רֹעֶ ה" (במדבר כז,
 .)17מתאים ל-מרע"ה השגור בפינו היום ככנוי" :משה רבנו עליו
השלום"...

לּ-ב ָׂשרֵׁ ,שם ָק ְדׁשֹו-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד".
יב ֵרְך ּכָ ָ
רּ-פי :וִ ָ
"ּת ִהּלַ ת ה' ,יְ ַד ֶּב ִ
ְ
(תהלים קמה)21 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שנים ועשרים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ָ
ֹלהים ִמּתֹוְך ַה ְּסנֶ ה” – ָא ַמר לֹו ַה ָּק
“וַ ּיִ ְק ָרא ֵאלָ יו ֱא ִ
מׁשהִ :אי ַא ָּתה ַמ ְרּגִ יׁשֶׁ ,ש ֲאנִ י ָׁשרּוי ְּב ַצ ַער ּכְ ֵׁשם ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל ְׁשרּוים
לְ ֶ
ּקֹוצים –
יֹוד ַעִ ,מ ָּמקֹום ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ִע ְּמָךִ ,מּתֹוְך ַה ִ
ְּב ָצ ַער? ֱהוֵ י ֵ
ל־צ ָר ָתם לֹו ָצר”.
“ּבכָ ָ
אֹומרְ :
ּכִ ְביכֹולֲ ,אנִ י ֻׁש ָּתף ְּב ַצ ְע ָרם ,וְ כֵ ן הּוא ֵ
הופעתו של האל מתוך הסנה קיבלה במדרש תוכן לאומי-אמוני.
אם יש צער בעם ישראל אחת הנחמות שלא היא "ּבְ כָל-צָ ָר ָתם
לֹו צָ ר" (ישעיהו סג .)9 ,האם יש נחמה בכך שמרחב הצרה גדל.
נקדים ונאמר שצרתם של ישראל חייבת להיות מטופלת בהסרה
ולא בהצרה.
הסנה הוא שיח מסתורי הנפוץ במדבר והמוכר לרועים כמקור
אנרגיה של גחלים ,הופעת האש בסנה הבוער מתייחדת בכך
שהוא מספק אנרגיה בלי להתכלות ,כדרכם של מקורות האנרגיה
החבויים במעי האדמה .הלכך רמזה התורה בציינה שאין הגחלים
המספקים אור וחום נכלים כתופעה טבעית מצויה? אלא שמשה
רבנו זכה לראות מקורות אנרגטיים מוחשיים ורוחניים שאינם
כלים ,אלא שופעים ללא סוף.
הבורא כביכול כואב את כאב עמו ומשתתף בצערו ,כמו אב
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הרואה את צרת בניו שיעשה הכל לעמוד לימינם ולהצילם מידי
שונאיהם.

ל-ה ְר ָׁש ִעים יַ ְׁש ִמיד".
"ׁשֹומר ה'ֶ ,אתּ-כָ ל-א ֲֹה ָביו; וְ ֵאת ּכָ ָ
ֵ
(תהלים קמה)20 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום אחד ועשרים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

ת־אׁש ִמּתֹוְך ַה ְּסנֶ ה” – ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן
“ּבלַ ַּב ֵ
"ּומׁשה ָהיָ ה ר ֶֹעה… ְ
ֶ
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ִמ ְּׁש ֵמי ָמרֹום
ָ
אֹומרִ :מ ְּפנֵ י ָמה נִ גְ לָ ה ַה ָּק
ֵ
יֹוחאי
ַ
מׁשה ִמּתֹוְך ַה ְּסנֶ ה? ָמה ַה ְּסנֶ ה ַהּזֶ ה ָק ֶׁשה ִמּכָ ל
וְ ָהיָ ה ְמ ַד ֵּבר ִעם ֶ
ימנּו
יֹוצאת ֵה ֶ
ָה ִאילָ נֹות ֶׁש ָּבעֹולָ ם וְ כָ ל ִצּפֹור ֶׁשּנִ כְ נֶ ֶסת לְ תֹוכֹו ֵאין ֵ
ים־א ָב ִריםּ ,כָ ְך ִׁש ְעּבּוד ִמ ְצ ַריִ ם ָק ָׁשה
ְּב ָׁשלֹוםֶ ,אּלָ א נֶ ְח ֶּתכֶ ת ֵא ָב ִר ֵ
ּבּודין ֶׁש ָּבעֹולָ םֵ .מעֹולָ ם ֹלא יָ ָצא ֶע ֶבד אֹו
ל־ׁש ְע ִ
לִ ְפנֵ י ַה ָּמקֹום ִמּכָ ִ
ן־חֹורין ִמ ִּמ ְצ ַריִ םֶ ,אּלָ א ָהגָ ר ִּבלְ ָבד.
ִׁש ְפ ָחה ֶּב ִ
יֹוסי :וְ לָ ָּמה ִמּתֹוְך ַה ְּסנֶ ה?
“מּתֹוְך ַה ְּסנֶ ה” – ָא ַמר ַר' ֵ
ָּד ָבר ַא ֵחרִ :
ה־ּד ְרּכֹו ֶׁשל ְסנֶ הָ ,א ָדם ַמכְ נִ יס יָ דֹו לְ תֹוכֹו ֵאינֹו נִ ּזֹוקִ ,מ ְּפנֵ י
ֶאּלָ א ַמ ַ
ּקֹוצין
הֹוציא ֶאת־יָ דֹו – ַה ִ
פּופין לְ ָמ ָּטה ,וְ ִאם ִּב ֵּקׁש לְ ִ
ּקֹוציו ּכְ ִ
ֶׁש ָ
אֹותם,
ָ
אֹותּה; ּכָ ְך ּכְ ֶׁשּיָ ְרדּו יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִמ ְצ ַריִ ם – ִק ְּבלּו
ָ
ּתֹופ ִׂשין
ְ
הֹוׁשב ֶאת־
ֵ
יטב ָה ָא ֶרץ
“א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ָפנֶ יָך ִהיאְּ ,ב ֵמ ַ
ֶשּנֶ ֱא ַמרֶ :
אֹותםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר:
ת־א ֶחיָך” ,וְ כֵ וָ ן ֶׁש ִּב ְקׁשּו לָ ֵצאת – ָּת ְפׂשּו ָ
ָא ִביָך וְ ֶא ַ
“וְ גַ ם ֶאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא ֲא ַׁשּלֵ ַח”.
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המדרש הזה מנסה לראות משמעות מטאפורית בסנה ,על סמך
הידע וההכרות של טיבו של השיח הזה שהיה בידי חז"ל .הם
תיארו לעצמם מלכודת קוצנית שאין לחדור לתוכה באופן גשמי
כי המבנה הקוצני הפנימי שלה קולט כניסה אך אינו מאפשר
יציאה .ובאופן מטאפורי משמש הסנה הזה כמלכודת השעבוד
של מצרים שנכנסנו לתוכה מתוך הכרת טובתה ,אך לצאת אין
אפשרות ממנה.
בסיכום ,הסנה הוא מין שיח מדברי ,בעל תכונות רבות כמצויר
בדברי המדרש .הוא מכונה (בלשון התלמוד) שיח מסתורי ,כי
לא זוהה על ידי החוקרים .יש המניחים כי הוא שיח הרתמים,
שידוע לשוכני מדבר כשיח המשמש לגחלים .הוא מוזכר אצל
אליהו הנביא כשיח הרותם ויש להם על מה שיסמוכו.
שחרורם של העבדים העבריים מידי המשעבדים המצרים ,היה
תקדים ,שהפך לערגת נדכאים להידמות ליוצאי מצריים ,של
העבדים האפריקאים בארצות הברית בראשיתה" :שלח את
עמי!"!LET MY PEOPLE GO -
לעיתים קרובות מאמצים גויים ניבים לשוניים מתוך התורה
ומחממים את ליבנו.

יעם".
יֹוׁש ֵ
תׁ-שוְ ָע ָתם יִ ְׁש ַמע ,וְ ִ
ְ"רצֹון-יְ ֵר ָאיו יַ ֲע ֶׂשה; וְ ֶא ַ
(תהלים קמה)19 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום עשרים יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

דֹוׁש־ּברּוְך־
ָ
הֹוׁש ַע ֶּבן ָק ְר ָחהָ :מה ָר ָאה ַה ָּק
ָׁש ַאל ּגֹוי ֶא ָחד ֶאת ַר' יְ ֻ
מׁשה ִמּתֹוְך ַה ְּסנֶ ה וְ ֹלא ֵמ ִאילָ ן ַא ֵחר? ָא ַמר לֹו:
הּוא לְ ַד ֵּבר ִעם ֶ
ׁשֹואלֵ נּו;
ֲ
ית
ִאּלּו ִד ֶּבר ִעּמֹו ִמּתֹוְך ָחרּוב אֹו ִמּתֹוְך ִׁש ְק ָמה ּכָ ְך ָהיִ ָ
י־א ְפ ָׁשר ,לָ ָּמה ִמּתֹוְך ַה ְּסנֶ ה? לְ לַ ֶּמ ְדָך ֶׁש ֵאין
יאָך ָחלָ ק ִא ֶ
הֹוצ ֲ
ֶאּלָ א לְ ִ
ָמקֹום ָּפנּוי ָּב ָא ֶרץ ְּבֹלא ְׁשכִ ינָ הֲ ,א ִפּלּו ְסנֶ ה.
המדרש שלפנינו מביא דוגמא אחת מרבות שגויי אומות העולם
הקשו על חכמי ישראל בקושיות קרש .לרוב הטיחו בהם חכמים
תשובות קולעות והפעם ענה החכם לשואל הן במענה כללי והן
במענה מפורט .המענה הכללי הוא ,שהשואל על אודות הסנה
יכול היה לנסח שאלתו על כל סוג צמח אחר שהקדוש ברוך הוא
היה מתגלה ממנו .המענה המפורט היה שלגוי צריכה להיות
הבנה של מלוא כל הארץ כבודו ,אין בעולם פינה שאין שורה בה
שכינה.
המקרא מציג את הסנה ואת מעלותיו בפני משה ,הרועה את
צאנו במדבר מדין .הוא אמור להצטרך לתכונותיו המיוחדות
של הצומח הזה ,למשל בצורך להמתיק מים מרים בלתי ראוים
לשתיה ,במדבר צחיח .ואולי כמקור דלק (גחלי-רתמים) ,החיוני
לשוהים במדבר לאש לבישול ולאש לאור ולחימום .כבודו מלא
עולם ויודעי ה' יודעים זאת.
"קרֹוב ה' ,לְ כָ ל-ק ְֹר ָאיו--לְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻאהּו ֶב ֱא ֶמת".
ָ
(תהלים קמה)18 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום תשעה עשר יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

“ה ְּסנֶ ה ּב ֵֹער ָּב ֵאׁש וְ ַה ְּסנֶ ה ֵאינֶ ּנּו ֻאּכָ ל” – לָ ָּמה ֶה ְר ָאה לֹו ַה ָּקדֹוׁש־
ַ
מׁשה ְמ ַח ֵּׁשב ְּבלִ ּבֹו
מׁשה ּכָ ִענְ יָ ן ַהּזֶ ה? לְ ִפי ֶׁש ָהיָ ה ֶ
ָּברּוְך־הּוא לְ ֶ
אֹומרֶׁ :ש ָּמא יִ ְהיּו ַה ִּמ ְצ ִרים ְמכֵ לִ ים ֶאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ ִפיכָ ְך ֶה ְר ָאהּו
וְ ֵ
[ּוסנֶ ה] ֵאינֶ ּנּו ֻאּכָ לָ .א ַמר לֹוּ :כְ ֵׁשם
ּבֹוע ֶרת ְ
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ֵאׁש ֶ
ָ
ַה ָּק
ּבֹוער ָּב ֵאׁש וְ ֵאינֶ ּנּו ֻאּכָ לּ ,כָ ְך ַה ִּמ ְצ ִרים ֵאינָ ם יְ כֹולִ ים לְ כַ ּלֹות
ֶׁש ַה ְּסנֶ ה ֵ
ֶאת־יִ ְׂש ָר ֵאל.
סכנה היתה שעם ישראל בשעבודו במצרים ובשקיעתו בשערי
הטומאה ,עלול חס ושלום ,להכחד ולכלות מן הארץ .משה רבנו
ראה בסנה הבטחה אלוהית שעל אף העינויים והסבל שהאש
גורמת לסנה ,לא ִיכלו עם ישראל בעינויי השיעבוד הקשים.
עבור משה רבנו הסנה מהווה מקור של עידוד בזה שאיננו כלה,
על אף האש המכלה.
עבור רועה המכיר את המדבר על סודותיו ומכמניו ,תופעת הסנה
היא פליאה .אם הצמח הבוער הוא הרותם אזי גחליו מוכרים
לשוכני המדבר כאטיים אך הם כלים באש .והנה הצמח הזה,
הסנה ,איננו אֻ ּכָל כלל .הסקרנות לראות את קרביו של הפלא
הזה מביאה את משה אל המעמד הקדוש של ההתגלות והדבור
עם ה'.
ל-מ ֲע ָׂשיו( ".תהלים קמה)17 ,
לּ-ד ָרכָ יו; וְ ָח ִסידְּ ,בכָ ַ
"צ ִּדיק ה'ְּ ,בכָ ְ
ַ
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מׁשה” – ֵאין ּבֹו ֶּפ ֶסק .לָ ָּמה ּכֵ ן? ָמ ָׁשל לְ ָא ָדם ֶׁשּנָ תּון ָעלָ יו
“מׁשה ֶ
ֶ
רֹובי! ְּפרֹוק ֵמ ָעלַ י ַמ ְּׂשאֹוי זֶ ה.
ּופלֹונִ י ְק ִ
קֹוראְּ :פלֹונִ י ְ
ַמ ְּׂשאֹוי ּגָ דֹול וְ ֵ
מספר פעמים מופיע במקרא הכפל של שמו של מי שקוראים בשמו.
במקרה של אברהם ,בזמן העקדה ,הוא נקרא בדחיפות":וַּי ֹאמֶ ר,
לּ-ת ְׁשלַח י ְָדָך ֶאל-
ַאבְ ָרהָ ם ַאבְ ָרהָ ם; וַּי ֹאמֶ רִ ,ה ֵּננִי .וַּי ֹאמֶ רַ ,א ִ
לּ-תעַ ׂש לֹוְ ,מאּומָ ה"( .בראשית כב )11-12 ,ובאשר
הַ ּנַעַ ר ,וְ ַא ַ
ליעקב ,זו היתה קריאה לעורר את רוח הנבואה שבו" :וַּי ֹאמֶ ר
ִׂש ָר ֵאל ּבְ מַ ְראֹת הַ ַּל ְילָה ,וַּי ֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב ַי ֲעקֹב; וַּי ֹאמֶ ר,
ֹלהים ְלי ְאֱ ִ
ִה ֵּננִי" (בראשית מו .)2 ,לכן הניב המכיל שני שמות יכול לייצג
דחיפות כמו במקרה שלנו ושל אברהם ויכול לייצג התעוררות
כמו שנאמר במקרה של יעקב.
מה פשר הכפילות של משה? המדרש מתרץ זאת בדחיפות,
שאדם מצוי בה ומביא את הדוגמא של אדם שמועמס עומס רב
על כתפיו והוא פונה לעזרת זולתו לסייע לו בעומס .במקרה כזה
אי אפשר לבוא בטענות אליו אם לא יבנה משפט דקדוקי מובהק
על פסקיו אלא יאמר בדחיפות -פעמיים משה.
לעומת המדרש הזה ,יש הגורסים ,כי כפילות שמו של אדם באה
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להפגין חיבה ולאו דוקא לייחס לדברים דחיפות .הפונה במכתב
אל חביבתו יפתח בכפל שמה" :יעל ,יעל"...

ל-חי ָרצֹון( ".תהלים קמה)16 ,
יע לְ כָ ַ
ּומ ְׂש ִּב ַ
"ּפֹות ַח ֶאת-יָ ֶדָך; ַ
ֵ
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דֹוׁש־ּברּוְך־
ָ
הֹוׁש ַע ַהּכ ֵֹהן ַּבר נְ ֶח ְמיָ הְּ :ב ָׁש ָעה ֶׁשּנִ גְ לָ ה ַה ָּק
ָא ַמר ַר' יְ ֻ
דֹוׁש־ּברּוְך־
ָ
בּואהָ .א ַמר ַה ָּק
מׁשה לִ נְ ָ
מׁשה – ִטירֹון ָהיָ ה ֶ
הּוא ַעל ֶ
הּואִ :אם נִ גְ לֶ ה ֲאנִ י ָעלָ יו ְּבקֹול ּגָ דֹול – ֲאנִ י ְמ ַב ֲעתֹוְּ ,בקֹול נָ מּוְך
בּואהֶ .מה ָע ָׂשה? נִ גְ לָ ה ָעלָ יו ְּבקֹולֹו ֶׁשל ָא ִביו.
ּבֹוסר הּוא ַעל ַהּנְ ָ
– ֵ
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא:
ָ
“הּנֵ נִ י” – ָמה ַא ָּבא ְמ ַב ֵּקׁש? ָא ַמר ַה ָּק
מׁשהִ :
ָא ַמר ֶ
אתי ֵאלֶ יָךּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא
ֹלהי ָא ִביָךְּ ,ב ִפּתּוי ָּב ִ
ֵאינִ י ָא ִביָךֶ ,אּלָ א ֱא ֵ
ִת ְתיָ ֵרא.
המדרש שלפנינו מחנך אותנו שלא נתפרץ על שומענו בקול
חריג ומבהיל .הקדוש ברוך הוא התנצל שבפניה אל משה הוא
השתמש בטון הדומה לקולו של אבי משה .ברגע שהגיע הקול
הזה אל אוזניו של משה ,הוא התרגש כי חשב שאביו ,מולידו,
קורא לו .הקדוש ברוך הוא שינה את הקול על מנת לא להבעית
את משה ,ולימד אותנו שבכל פניה ופניה שלנו אל זולתנו עלינו
לחוש ברגישות של השומע .כמעט שאין איש שיכול לחקות את
קולו של החביב על השומע ,לכן יטיב אם פשוט יקדים לפני תוכן
דבריו ,בסימנים שיסבו ברוגע את ליבו של השומע .מומלץ כי
יטיב אדם שלפני הגיעו לביתו שלו יעורר את תשומת לב שוכני
הבית באמצעות נקישות מזהות.
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"...א ֶיּ ָכּה" (בראשית ג,
ַ
ה' קורא לאדם הראשון בגן עדן ומקדים
–)9אחת הדוגמאות המקובלות בנושא .המדרש שלפנינו מפרט
את הענין :התרוץ הוא שלא להבעית את הנביא הצעיר.

ת-אכְ לָ ם ְּב ִעּתֹו".
נֹותן-לָ ֶהם ֶא ָ
"עינֵ י-כֹלֵ ,אלֶ יָך יְ ַׂש ֵּברּו; וְ ַא ָּתה ֵ
ֵ
(תהלים קמה)15 ,
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אֹומרֹ :לא יָ ֶפה ָע ָׂשה
הֹוׁש ַע ֶּבן ָק ְר ָחה ֵ
“וַ ּיַ ְס ֵּתר מ ֶֹׁשה ָּפנָ יו” – ַר' יְ ֻ
מׁשה ֶׁש ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יוֶׁ :ש ִאּלּולֵ י ֹלא ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ּגִ ּלָ ה לֹו ַה ָּקדֹוׁש־
ֶ
ּומה־
ה־ׁש ָהיָ ה ַ
ּומה־ּלְ ָמ ָּטהַ ,מ ֶ
מׁשה ַמה־לְ ַמ ְעלָ ה ַ
ָּברּוְך־הּוא לְ ֶ
“ה ְר ֵאנִ י נָ א ֶאת־
ּובּסֹוף ִּב ֵּקׁש לִ ְראֹותֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרַ :
ֶּׁש ָע ִתיד לִ ְהיֹות; ַ
אתי לְ ַה ְראֹות לְ ָך
מׁשהֲ :אנִ י ָב ִ
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא לְ ֶ
ָ
ּכְ ב ֶֹדָך”ָ .א ַמר ַה ָּק
אֹומר לְ ָך “ּכִ י ֹלא־יִ ְר ֵאנִ י ָה ָא ָדם
ָּפנִ ים וְ ִה ְס ַּת ְר ָּת ָפנֶ יָך; ַעכְ ָׁשו ֲאנִ י ֵ
וָ ָחי”ּ .כְ ֶׁש ִּב ַּק ְׁש ִּתי ֹלא ִב ַּק ְׁש ָּתַ ,עכְ ָׁשו ֶׁש ִּב ַּק ְׁש ָּת – ֲאנִ י ֵאינִ י ְמ ַב ֵּקׁש.
מׁשה ֶׁש ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יוָ .א ַמר לֹו
הֹוׁש ְעיָ א ַר ָּבה ָא ָמר :יָ ֶפה ָע ָׂשה ֶ
וְ ַר' ַ
אתי לְ ַה ְראֹות לְ ָך ָּפנִ ים וְ ָחלַ ְק ָּת
מׁשהֲ :אנִ י ָב ִ
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא לְ ֶ
ָ
ַה ָּק
לִ י כָ בֹוד וְ ִה ְס ַּת ְר ָּת ָפנֶ יָך – ַחּיֶ יָךֶׁ ,ש ַא ָּתה ָע ִתיד לִ ְהיֹות ֶא ְצלִ י ָּב ָהר
ַא ְר ָּב ִעים יֹום וְ ַא ְר ָּב ִעים לַ יְ לָ הֹ ,לא לֶ ֱאכֹול וְ ֹלא לִ ְׁשּתֹות ,וְ ַא ָּתה
“ּומׁשה ֹלא־יָ ַדע ּכִ י ָק ַרן עֹור
ֶ
ָע ִתיד לֵ ָהנֹות ִמּזִ יו ַה ְּׁשכִ ינָ הֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר:
ָּפנָ יו”.
מלמדים אותנו חז"ל שאפשר לראות בכל מעשה יותר מפן אחד,
שני פנים למשל .משה עוטה מסכה מטעמים של הגנה חברתית
למנוע פגיעת קרינה ברואיו וגם מהטעם המשני של הסתר פנים.
ר' יהושע בן קרחה ור' הושעיא :זה אומר "לא יפה עשה משה
שהסתיר פניו" וזה אומר" :יפה עשה משה שהסתיר פניו" .בדיוק
כמו שאנחנו מקובלים בניתוח ארועים במסגרת של "רשומון",
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אותו ארוע מתואר משתי נקודות ראות שונות .הקדוש ברוך הוא
ראה בהסתרת הפנים של משה מניעה מלתאר לו את הטבע על כל
פניו ועל זמניו השונים .מתעוררת כאן סוגייה חדשה של התאמת
דרכם של הדוברים והסבר למה שהם רואים .הסתרת הפנים של
משה קיבלה שני פירושים שונים ,האחד שבהסתרת הפנים ויתר
משה על ראייה נרחבת שיכול היה הקדוש ברוך הוא להעניק לו,
ומצד שני יכול היה הקדוש ברוך הוא לשפוט את משה לכף זכות
שראה בהסתרת פנים כבוד ,צניעות והערכה לבורא.
השאלה היא האם הראיה השלילית נובעת מעמדה אישית או
שהיא אוביקטיבית ומנומקת .לא מקובל שחכם יעיר הערה
שלילית על משה רבנו ,שהוא סמל מובהק של מנהיגות ונביא מן
המעלה הראשונה.
התפיסה שהתורה אמת ומשה אמת היא הנותנת .המאמין
שהאמת נתגלתה לו ,לא יהסס להביע אותה ,בלי משוא פנים.
ואם מדווחת לנו המסורת את העמדה השלילית ואת העמדה
החיובית ,זה מצביע על צחות הדעה ועל חוסר מורא .המסורת
מכילה זאת באומץ ,הנשען על חופש הדעה חופש ההבעה .לשפוטו
של כל קורא.
הקרינה ,שקרן עור פניו של משה ,היא השתקפות של נקיון הדעת.

פּופים( ".תהלים קמה)14 ,
ל-הּכְ ִ
זֹוקף ,לְ כָ ַ
ל-הּנ ְֹפלִ ים; וְ ֵ
"סֹומְך ה' ,לְ כָ ַ
ֵ
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ל־ּפ ְרעֹה” – ָא ַמר ַר'
ֹלהים ִמי ָאנֹכִ י ּכִ י ֵאלֵ ְך ֶא ַ
מׁשה ֶאל ָה ֱא ִ
ֹאמר ֶ
“וַ ּי ֶ
אֹומר לִ י “לֵ ְך
דֹוׁש־ּברּוְך־הּואַ :א ָּתה ֵ
ָ
מׁשה לִ ְפנֵ י ַה ָּק
הֹוראיָ :א ַמר ֶ
נְ ַ
לֹוסין ַהּלָ לּו?
הֹוצא ֶאת־יִ ְׂש ָר ֵאל”ָ ,מה ֲאנִ י יָ כֹול לַ ֲעמֹוד ְּבכָ ל ָהאֹוכְ ִ
וְ ֵ
ּובח ֶֹרף ִמ ְּפנֵ י ַה ִּצּנָ ה? ִמּנַ יִ ן
ֵהיכָ ן ֲאנִ י ַמ ְׁשּכִ ינָ ם ַּב ַּקיִ ץ ִמ ְּפנֵ י ַה ַח ָּמה ַ
ּוב ִמ ְׁש ֶּתה? ּכַ ָּמה ַחּיֹות יֵ ׁש ָּב ֶהםּ ,כַ ָּמה ְמ ֻע ָּברֹות
לִ י לְ ַס ֵּפק ְּב ַמ ֲאכָ ל ְ
יֵ ׁש ָּב ֶהםּ ,כַ ָּמה ִּתינֹוקֹות יֵ ׁש ָּב ֶהםּ ,כַ ָּמה ִמינֵ י ְמזֹונֹות ִה ְת ַקנְ ָּת לָ ֶהם
לַ ַחּיֹות ֶׁש ָּב ֶהםּ ,כַ ָּמה ִמינֵ י ִרּכּוכִ ין ִה ְת ַקנְ ָּת לְ ְמ ֻע ָּברֹותּ ,כַ ָּמה ְקלָ יֹות
דֹוׁש־ּברּוְך־הּואֵ :מ ֲח ָר ָרה
ָ
וֶ ֱאגֹוזִ ים ִה ְת ַקנְ ָּת לַ ִּתינֹוקֹות? ָא ַמר לֹו ַה ָּק
לׁשים יֹום ַא ָּתה
ּומ ְס ִּפיק לָ ֶהם ְׁש ִ
ֶׁשּנָ ְטלּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּביָ ָדם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ַ
יֹוד ַע ֵאיְך ֲאנִ י ָע ִתיד לְ ַהנְ ִהיגָ ם.
ֵ
מעשי הניסים שזכו בהם דור המדבר ,התפרשו על פני כל תחומי
החיים וכל תחומי החברה (מַ ןׂ ,שלוים ,מים מתוקים ,ענני כבוד
והגנה ועוד) .מה שהדאיג את משה ,כמנהיג העם ,היה בייחוד
תחום מחלקת הלידה :מיילדות ,יולדות ומיניקות .כי הרי זה
הוא הבסיס של עם בריא .במדבר ,בארבעים שנות תעייה ,שלט
הנס בכִ ּפה .ידע משה שיגיע הזמן לעבור למשטר טבעי ולעבור
לחיות בדרך העולם ,דרך הטבע ,של עמל וטרחה הן מצד העם
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והן מצד המנהיגות .עתידו של העם לאחר ארבעים שנות מדבר
יהיה להסתגל לחיי מעשה ,הן בכיבוש הארץ ,הן בהתיישבות
בה והן לעובדה ולשומרה .האתגר שיעמוד בפני העם ומנהיגיו
יהיה הסתגלות לתנאי מזג האוויר ,הסתגלות למשוגותיה של
החקלאות ,הסתגלות לעמוד בפני צר ,אויב ויריב ,הסתגלות
לקיים ממלכה עם משילות והנהגה רוחנית.

יב ִתי( ".תהלים קיט)105 ,
"נֵ ר-לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך; וְ אֹור ,לִ נְ ִת ָ
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום ארבעה עשר יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

מׁשה :לֵ ְך
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא לְ ֶ
ָ
“א ְהיֶ ה ֲא ֶׁשר ֶא ְהיֶ ה” – ָא ַמר לֹו ַה ָּק
ֶ
יתי ִע ָּמכֶ ם ְּב ִׁש ְעּבּוד זֶ ה וַ ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה
ֱאמֹר לָ ֶהם לְ יִ ְׂש ָר ֵאלֲ :אנִ י ָהיִ ִ
ּבֹונֹו־ׁשל־עֹולָ םַּ ,דּיָ ה
ֶ
ִע ָּמכֶ ם ְּב ִׁש ְעּבּוד ַמלְ כֻ ּיֹותָ .א ַמר לְ ָפנָ יוִ :ר
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא :לֵ ְך ֱאמֹור לָ ֶהם –
ָ
לְ ָצ ָרה ִּב ְׁש ָע ָתּה! ָא ַמר לֹו ַה ָּק
“א ְהיֶ ה ְׁשלָ ַחנִ י ֲאלֵ יכֶ ם”.
ֶ
המדרש מציג שיחה של הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו .בשיחה
זו מדבר הקדוש ברוך הוא על העבר על ההווה ועל העתיד.
בהווה ,העם נמצא בשעבוד ,לאחר יציאת מצרים וההתבססות
בארץ ישראל אורב שעבוד מלכויות .משה חושב שאין העם כשיר
לשמוע על שעבוד נוסף בעודנו בשעבוד ממשי .העתיד של העתיד
רחוק מלהתקבל על דעתם של העבדים .לכן ממליץ משה רבנו
להניח את שעבוד המלכויות העתידי לזמן מתאים יותר"-דיה
לצרה בשעתה!" .הקדוש ברוך הוא מאמין שאם יובטח להם
בשלב כלשהו בעתיד להיות אדונים לעצמם ,משוחררים מכל
משעבד תהיינה אוזניהם קשובות לתנאים שהוא יפרוׂש לפניהם,
ובכל זאת מתאים הקדוש ברוך הוא את דבריו לעצתו של משה
רבנו .אין ההבטחה כפולת "אהיה" מתאימה והוא מצמצם אותה
ל"אהיה" אחד בלבד .מוטב לפרוׂש לפני העם את העתיד הקרוב
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ולהכין אותו לעמוד באתגר הזה מאשר לפרוׂש לפניו עתיד של
עתיד ,שקשה הוא לעיכול רוחני או גשמי.
ובאשר לאתגר שמציג העתיד של העתיד אם הוא חיובי מה טוב,
אם יש בו מן השלילה ,נאמר כדרכנו :ירחם השם או כלשונו של
משה רבנו"-דיה לצרה בשעתה".

ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָךְּ ,בכָ לּ-דֹור וָ דֹר".
כּותָךַ ,מלְ כּות ּכָ ל-עֹלָ ִמים; ֶ
"מלְ ְ
ַ
(תהלים קמה)13 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

היום שלשה עשר יום לאֺמֶ ר

ין־ה ְּׁש ָמׁשֹות
ת־ה ַּמ ֶּטה ַהּזֶ ה ִּת ַּקח ְּביָ ֶדָך” – ַה ַּמ ֶּטה ֶׁשּנִ ְב ָרא ֵב ַ
“וְ ֶא ַ
ן־ע ֶדן ,וְ ָא ָדם ְמ ָסרֹו לַ ֲחנֹוְך ,וַ ֲחנֹוְך לְ ֵׁשם,
נִ ְמ ַסר לְ ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ְּבגַ ֵ
וְ ֵׁשם לְ ַא ְב ָר ָהם ,וְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק ,וְ יִ ְצ ָחק לְ יַ ֲעקֹב ,וְ יַ ֲעקֹב הֹולִ יכֹו
יֹוסף נִ ַּטלְ ֵטל ּכָ ל ֵּביתֹו וְ נִ ַּתן
יֹוסף ְּבנֹוּ .וכְ ֶׁש ֵּמת ֵ
ּומ ָסרֹו לְ ֵ
לְ ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ַּב ַּפלְ ִטין ֶׁשל ַּפ ְרעֹה ,וְ ָהיָ ה יִ ְתרֹו ֶא ָחד ֵמ ַח ְר ֻט ֵּמי ִמ ְצ ָריִ ם ,וְ ָר ָאה ֶאת
ת־האֹותֹות ֶׁש ָעלָ יו וְ ָח ַמד אֹותֹו ְּבלִ ּבֹוּ ,ולְ ָקחֹו וֶ ֱה ִביאֹו
ַה ַּמ ֶּטה וְ ֶא ָ
ן־ּביתֹו ,וְ ֹלא ָהיָ ה ָא ָדם יָ כֹול לִ ְקרֹב ֵאלָ יוַ ,עד ֶׁש ָּבא
ּונְ ָטעֹו ְּבתֹוְך ּגַ ֵ
ת־ה ַּמ ֶּטה ,וְ ָק ָרא
מׁשה לְ ֶא ֶרץ ִמ ְדיָ ן ,וְ נִ כְ נַ ס לְ תֹוְך ּגַ ן ֵּביתֹו ,וְ ָר ָאה ֶא ַ
ֶ
אֹותּיֹות ֶׁש ָעלָ יו ,וְ ָׁשלַ ח יָ דֹו ּולְ ָקחֹו .וְ ָר ָאה יִ ְתרֹו וְ ָא ָמר :זֶ ה
ת־ה ִ
ֶא ָ
ּפֹורה ִבּתֹו
ָע ִתיד לִ גְ אֹל ֶאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם ,לְ ִפיכָ ְך נָ ַתן לֹו ִצ ָ
לְ ִא ָּׁשה.
נפרׂשת לפנינו מסורת מרשימה מאוד ,החל מימי אדם הראשון,
מועבר מטה הא-להים מיד ליד כמטה הנהוג להיות מועבר במרוץ
שליחים בידו של רץ אל ידו של הרץ העוקב אחריו .להבדיל,
יהיה המטה עֵ ד למלכות מצרים ,לידיו של יוסף ,המשביר סגנו
של פרעה .במדרש נאמר שבין מספר הפריטים שנבראו בבריאה
"בין השמשות" ,נמנה גם המטה הזה .אחיו החריגים הם :פי
הארץ ,פי הבאר ,פי האתון ,הקשת ,המן ,בני משפחתו של המטה.
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וכן עמם נברא :השמיר ,הכתב ,המכתב והלוחות .ועוד ועוד...
החומר ממנו נחצבו הלוחות וממנו נעשה המטה היה הספיר
שהוא ,כידוע ,החומר השקוף הקשה ביותר בעולם .מעריכים
שתכונה זאת היא תכונתו של היהלום.
לעניננו ,המטה העשוי מן החומר היחודי ,עבר מיד ליד בלי
שיתבלה או יאו ַּכל .המטה שרד דורות רבים.
במטה היתה חקוקה ,לפי המדרש ,שורת מילים כתובות שרק
משה ידע לקוראה ,ובכך קנה משה את עולמו אצל יתרו .וחזר
המטה לידיים ראויות ,לידי המנהיג של דור המדבר ו"מטה
האלוהים" בידו.

יע ,לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדםּ--גְ בּור ָֹתיו; ּוכְ בֹודֲ ,ה ַדר ַמלְ כּותֹו".
הֹוד ַ
"לְ ִ
(תהלים קמה)21 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שנים עשר יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

ּובנָ יוָ .א ַמר לֹו
מׁשה” – לְ ֵהיכָ ן ָהלָ ְך? ֶׁש ָהלַ ְך לִ ּטֹול ִא ְׁשּתֹו ָ
“וַ ּיֵ לֵ ְך ֶ
יִ ְתרֹו :לְ ֵהיכָ ן ַא ָּתה מֹולִ יכָ ם? ָא ַמר לֹו :לְ ִמ ְצ ָריִ םָ .א ַמר לֹו יִ ְתרֹו:
אֹותם ֶׁש ֵהם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְמ ַב ְּק ִׁשים לָ ֵצאת – וְ ַא ָּתה מֹולִ יכָ ם? ָא ַמר לֹו:
ָ
מֹוע ִמ ִּפי
לְ ָמ ָחר [יִ ְׂש ָר ֵאל] ֲע ִת ִידים לָ ֵצאת וְ לַ ֲעמֹוד ַעל ַהר ִסינַ י לִ ְׁש ַ
מֹוהם!
ּובנַ י ֹלא יִ ְׁש ְמעּו כְ ֶ
להיָך” – ָ
“אנֹכִ י יְ יָ ֱא ֶ
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ָ
ָ
ַה ָּק
מׁשה לֵ ְך לְ ָׁשלֹום” – ָא ַמר לֹו :לֵ ְך לְ ָׁשלֹום
ֹאמר יִ ְתרֹו לְ ֶ
ִמּיָ ד “וַ ּי ֶ
וְ ִתּכָ נֵ ס לְ ָׁשלֹום וְ ָתבֹוא לְ ָׁשלֹום.
משה חוזר אל יתרו ואל משפחתו ,אחרי התגלות ה' אליו ומינויו
לגואל ישראל .הפועל "וילך" נראה תמוה בעיני המפרשים והם
שואלים ,לאן מועדות פני משה .הליכה היא אל יעד מוגדר,
חזרתו של משה לביתו היתה צריכה להיות "וישוב" .הוא שב
מרעות את הצאן .אך יתרו גם הוא תמה :מה למשה ,שגילה לו
שבדעתו לשוב מצרימה ,לחזור לארץ השעבוד להוסיף עוד על
המשועבדים .מסביר משה ומגלה את אוזנו של יתרו ,שעתיד
הקדוש ברוך הוא להתגלות ולתת תורה לעם ישראל .יתרו ,כהן
מדין ,שהיה בעל אמונה בה' ,מקבל את ההסבר ומאחל למשה
הליכה לשלום ,כניסה לשלום וביאה לשלום.
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לשלום הוא נוסח של חיוב ולמדנו ניב לשוני זה גם בחיי היום
יום שלנו ב-למ"ד ולא בבי"ת( ,שפרושה שלילי) .לכן נקפיד לומר
"לשלום" ,שמשמעו חיובי.
הערה :לדרשה זו פגם רעיוני עקרוני .הרי בניו של משה בבואם
למצרים ,יקבלו מעמד של לוי ,שלא ניתן לשיעבוד .נקודה זו לא
צוינה לעיל .הנושא חוזר בקטע של יום העשרה לאֺמֶ ר .ההסבר
המוצע הוא שהסכנה של השעבוד אומנם אינה קיימת כי הם בני
לוי ,אך לעומתה קימת סכנת התבוללות אמונית והיא היתה
תקפה בגלות מצרים.

בּור ְתָך יְ ַד ֵּברּו( ".תהלים קמה)11 ,
ֹאמרּו; ּוגְ ָ
כּותָך י ֵ
"ּכְ בֹוד ַמלְ ְ
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום אחד עשר יום לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

דֹוׁש־ּברּוְך־
ָ
אּובןְּ :ב ָׁש ָעה ֶׁש ָא ַמר ַה ָּק
“לֵ ְך ֻׁשב ִמ ְצ ָריִ ם” – ָא ַמר ַר' ְר ֵ
מׁשה ְּב ִמ ְדיָ ן “לֵ ְך ֻׁשב ִמ ְצ ָריִ ם” נֶ ֱחלַ ק ַה ִּדּבּור לִ ְׁשנֵ י קֹולֹות
הּוא לְ ֶ
ׁשֹומ ַע ְּב ִמ ְדיָ ן “לֵ ְך ֻׁשב ִמ ְצ ָריִ ם”
ֵ
מׁשה
צּופים ,וְ ָהיָ ה ֶ
דּו־פ ְר ִ
ַ
וְ נַ ֲע ָׂשה
מׁשה ַה ִּמ ְד ָּב ָרה”ֱ ,הוֵ י –
[ּב ִמ ְצ ַריִ ם] “לֵ ְך לִ ְק ַראת ֶ
ׁשֹומ ַע ְ
ֵ
וְ ַא ֲהרֹן
“יַ ְר ֵעם ֵאל ְּבקֹולֹו נִ ְפלָ אֹות”.
ה' סלל את דרכו של משה ,שנרדף על המתת המצרי ,לשוב
מצריימה כי מתו מבקשי נפשו .מכשול זה ירד מעל דרכו .והוא
נקרא" :לך ׁשֻ ב מצרים" .שני פעלים" :לך"–אל היעד המוגדר
–מצרים ו"שוב"–למקום ממנו ברחת .יש בחזרתו של משה שני
פנים ,שני דחפים ,ללכת ולשוב .ושניהם אל יעד אחד .מפרש
המדרש שיש לאמירה "לך" גם שני נוסחים :האחד אל משה "לך
שוב מצרים" והאחר אל אהרן "לך לקראת משה" .כאן מתחדש
הארוע של הפן המיוחד של שמיעתו של משה .בהיותו באהל מועד
(בעת התעייה במדבר) למדנו שמה שנאמר שם היה רק לאוזניו
של משה ואיש בלתו .וכאן למדנו שאותן מלים יכולות להשמע
לאוזנו של זולתו ,אך במשמעות אחרת .מנפלאות הבורא.

ידיָך ,יְ ָב ְרכּוכָ ה( ".תהלים קמה)10 ,
ל-מ ֲע ֶׂשיָך; וַ ֲח ִס ֶ
"יֹודּוָך ה'ּ ,כָ ַ
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום עשרה ימים לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

[ה ָּקדֹוׁש־
אֹותּה ָׁש ָעה ָא ַמר ַ
ת־ּבנָ יו” – ְּב ָ
ת־א ְׁשּתֹו וְ ֶא ָ
מׁשה ֶא ִ
“וַ ּיִ ַּקח ֶ
מׁשה ַה ִּמ ְד ָּב ָרה" .יָ ָצא לִ ְק ָראתֹו
ָּברּוְך־הּוא] לְ ַא ֲהרֹן :לֵ ְך לִ ְק ַראת ֶ
ית כָ ל ַה ָּׁשנִ ים
מׁשה! ֵהיכָ ן ָהיִ ָ
ּומנַ ְּׁשקֹוָ .א ַמר לֹוֶ :
וְ ָהיָ ה ְמ ַח ְּבקֹו ְ
ַהּלָ לּו? ָא ַמר לֹוְּ :ב ִמ ְדיָ ןָ .א ַמר לֹוַ :מה ַּטף וְ נָ ִׁשים ֵאּלּו ִע ָּמְך? ָא ַמר
ּובנָ יּ – .ולְ ָאן ַא ָּתה מֹולִ יכָ ם? – לְ ִמ ְצ ָריִ םָ .א ַמר לֹוַ :על
לֹוִ :א ְׁש ִּתי ָ
אֹותּה
ָה ִראׁשֹונִ ים ָאנּו ִמ ְצ ַט ֲע ִרים ,וְ ַעכְ ָׁשו נִ ְצ ַט ֵער ּגַ ם ְּב ֵאּלּו! ְּב ָ
“א ַחר
ּפֹורה :לְ כִ י לְ ֵבית ָא ִביְך .לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמרַ :
[מׁשה] לְ ִצ ָ
ֶ
ָׁש ָעה ָא ַמר
יה”.
ּלּוח ָ
ִׁש ֶ
במפגש אחים מרגש ,ייעץ אהרן למשה שלא להביא למצרים
אנשים חופשיים -אשתו ובניו ,שעלולים ליפול בשעבוד המצרי.
משה שלא שעה לעצת יתרו ,לפני שובו מצרימה ,נעתר עתה
להסבר של אהרן ושילח את אשתו ובניו לשוב לבית יתרו.
אהרן משמש בתפקיד דמוי פקיד עלייה של היום .לקחת אנשים
בני חורין שרוחם היא חירותם ,ולהטמיע בהם עבדות ושעבוד,
היא מעשה שלא יעשה .אמנם ,כאב משפחה ,רצה משה לקלוט
את בני משפחתו אך סכנת ההתבוללות בתוך שאר עבדי ישראל
היא סכנה שהוא לא יוכל לעמוד נגדה .נאלץ משה לשלח את
אישתו ובניו לבית אביה .שם הם בטוחים בחרותם ובאמונתם.
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ההקבלה לימינו על אף היותנו מאויימים השכם וערב ,בכל בוקר
וערב ,נקרין בעוז רוחנו אמונה בצדקת דרכנו לקלוט לאווירה
החברתית את כל אחינו מכל כנפות הארץ ,ממזרח וממערב,
מצפון ומימין ,להתחזק ולחזק את מכורתנו.

ל-מ ֲע ָׂשיו( ".תהלים קמה)9 ,
"טֹוב-ה' לַ ּכֹל; וְ ַר ֲח ָמיוַ ,עלּ-כָ ַ
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום תשעה ימים לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

ל־ּפ ְרעֹה” – וְ ֵהיכָ ן ָהלְ כּו ַהּזְ ֵקנִ ים,
ֹאמרּו ֶא ַ
מׁשה וְ ַא ֲהרֹן וַ ּי ְ
“וְ ַא ַחר ָּבאּו ֶ
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא:
ָ
אֹותם ִע ָּמ ֶהםֶׁ ,שּכְ ָבר ָא ַמר לֹו ַה ָּק
ָ
ֶׁשֹּלא ָח ַׁשב
ּבֹותינּו:
ל־מלֶ ְך ִמ ְצ ָריִ ם”? ָא ְמרּו ַר ֵ
את ַא ָּתה וְ זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ֶ
“ּוב ָ
ָ
ת־ע ְצ ָמם וְ נִ ְׁש ָמ ִטים ֶא ָחד־
ָהלְ כּו ִע ָּמ ֶהם ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ָהיּו ְמגַ ּנְ ִבים ֶא ַ
טֹורין ֶׁשל ַּפ ְרעֹה
ם־ׁשנַ יִ ם וְ ָהלְ כּו לָ ֶהםּ .כֵ וָ ן ֶׁש ִהּגִ יעּו לַ ְּפלָ ִ
ֶא ָחדְׁ ,שנַ יִ ְ
מׁשה וְ ַא ֲהרֹן” ,וְ ֵהיכָ ן
ֹלא נִ ְמ ָצא ֶא ָחדֶׁ ,שּכֵ ן נֶ ֱא ַמר“ :וְ ַא ַחר ָּבאּו ֶ
דֹוׁש־ּברּוְך־הּואּ :כָ ְך
ָ
ַהּזְ ֵקנִ ים? ֶאּלָ א ֶׁש ָהלְ כּו לָ ֶהםָ .א ַמר לָ ֶהם ַה ָּק
ימ ָתי? ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָעלָ ה מֹׁשה
פֹור ַע לָ כֶ םֵ .א ָ
יתם? ַחּיֵ יכֶ םֶׁ ,ש ֲאנִ י ֵ
ֲע ִׂש ֶ
דֹוׁש־ּברּוְך־
ָ
ּתֹורה ֶה ֱחזִ ָירם ַה ָּק
ר־סינַ י לְ ַק ֵּבל ָ
וְ ַא ֲהרֹן ִעם ַהּזְ ֵקנִ ים לְ ַה ִ
הּואֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר“ :וְ ֶאל ַהּזְ ֵקנִ ים ָא ַמר ְׁשבּו־לָ נּו ָבזֶ ה”.
ליד משה התכנסה חבורת זקנים ,לסייע בידו בכל חובות
המנהיגות וההנחיה .זקנים אלה ,אינם דווקא בגיל מתקדם,
ומשום מה ,לא זכו לעמדה מיוחדת במעמד מתן תורה .ההיפך,
הם הושעו ממשלחתו הנכבדת של משה אל ההר.
מוסר השכל חשוב ,אנו למדים מן האגדה הזאת ,הקדוש ברוך
הוא פורע לפורעי דרכו .וזה מסביר את העדרם של הזקנים מן
המפגש עם פרעה .לא רצה הקב"ה בנוכחותם משום שהם ,ככל
הנראה ,השתמטו ממעמד הר סיני .התאור הגרפי של השתמטות
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אחד אחד כדי שלא יכיר מנהיג החבורה בחסרונם מצביע בעליל
על חוסר המשמעת שׂשרר בקבוצה הזאת .וכחסרי משמעת הם
לא יועילו למלא תפקיד לאומי נכבד במשא ומתן עם פרעה.
התאור מלווה כאמור בלעג מרומז כלפי מי שמתחמקים ממש
ממילוי תפקידם .הם נועדו לגַּבֹות את משה ולצופף שורות
מול פרעה וחרטומיו ,אך מטעמים של פחד ויראה נשמטו מן
המשלחת ,אשר הצטמצמה רק לשנים בלבד :משה ואהרן,
כקצינים המכריזים "אחרי" ואין אחריהם חיילים...
ֹה־אמַ ר ְי ָי אֱ ֹלהֵ י י ְִׂש ָר ֵאל ׁשַ ּלַח ֶאת־עַ ִּמי” וְ גֹו‘–
ֹאמרּו ֶאל־ּפ ְַרעֹה ּכ ָ
“וַּי ְ
ָאמַ ר ַר’ ִחּיָא ּבַ ר ַאּבָ א :אֹותֹו הַ ּיֹום יֹום ּפְ ָרזְ ּבַ ְטיָא ׁשֶ ל ּפ ְַרעֹה הָ יָה,
ּדֹוראֹות ׁשֶ ל עֲטָ רֹות
ּובָ אּו כָל־מַ ְלכֵי ִמזְ ָרח ּומַ ע ֲָרב ְלכַּבְ דֹו ,וְ הֵ בִ יאּו ָ
מֹוק ָרטֹור עַ ל ּכָל־הַ ְּמלָכִ יםִ .מּׁשֶ עִ ְּטרּו
וְ הָ יּו ְמעַ ְּט ִרים אֹותֹוׁ ,שֶ ּי ְִהיֶה קֹוזְ ְ
ָטֹורין ׁשֶ ל ּפ ְַרעֹה .נִכְ נְסּו
עֹומ ִדים עַ ל ּפ ֶַתח ּפְ ל ִ
אֹותֹו הָ יּו מׁשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן ְ
עֹומ ִדים עַ ל הַ ּפ ַָתחָ .אמַ ר לָהֶ םַ :יעֲלּו.
עֲבָ דָ יו וְ ָאמָ רּוְׁ :שנֵי זְ ֵקנִים ְ
ָטֹורין ׁשֶ ל ּפ ְַרעֹה וְ עַ ל ּכָל ּפ ֶַתח ָופ ֶַתח
וְ ַא ְרּבַ ע מֵ אֹות ּפְ ָת ִחים הָ יּו לַּפְ ל ִ
[ּוׁש ָאר] חַ ּיֹות ָרעֹות ,וְ ל ֹא הָ י ְָתה בִ ְריָה יְכֹולָה ִל ָּכנֵס
אֲ ָריֹות וְ דֻּבִ ים ְ
אֹותם ּבָ ׂשָ רּ .וכְ ׁשֶ ּבָ אּו מׁשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן נ ְִת ַקּבְ צּו
ׁשָ ם עַ ד ׁשֶ הָ יּו מַ אֲ כִ ילִין ָ
ַּוֹותם עַ ד ׁשֶ ּבָ אּו
ּומלַחֲ כִ ים ַרגְ לֵיהֶ ם ,וְ ִה ְת ִחילּו ְלל ָ
ֻכּלָם ,סֹובְ בִ ים ְ
אֹותם הַ ְּמלָכִ ים ׁשֶ הֵ ם
ָ
לִפְ נֵי פ ְַרעֹהֵּ .כוָן ׁשֶ עָ ְמדּו לִפְ נֵי פ ְַרעֹה ָראּו
ּדֹומים לְמַ לְאֲ כֵי־הַ ּׁשָ ֵרת וְ רֹום קֹומָ ָתם ּכְ ַא ְרזֵי לְבָ נֹון ,וְ ַג ְל ַגּלֵי עֵ ינֵיהֶ ם
ִ
ּכְ ַג ְל ַגּלֵי כֹוכַב הַ ֹּנגַּהּ ,וזְ ָקנֹות ׁשֶ ּלָהֶ ם ּכְ ֶא ְׁשּכְ לֹות ְּתמָ ָרה ,וְ זִ יו ּפְ נֵיהֶ ם
ֹלהים ׁשֶ ל ְסנַּפִ ִירינֹון ּבְ יָדָ םׁ ,שֶ חָ קּוק עָ לָיו
ּכְ זִ יו הַ חַ ּמָ הּ ,ומַ ּטֵ ה אֱ ִ
ׁשֵ ם־הַ ְמפ ָֹרׁש ,וְ ִדּבּור ּפִ יהֶ ם ּכְ ֵאׁש־ׁשַ לְהָ בֶ ת – ִמּיָד ָנפַל ּפ ְַחּדָ ם עַ ל ּכָל
הַ ְּמלָכִ ים ֻּכּלָם וַאֲ חָ זָם זִ יעַ ְּור ֵתת וְ חַ לְחָ לָה ,וְ הֵ ִסירּו כִ ְת ֵריהֶ ם מֵ עַ ל
ּומ ְס ַּתּכֵל ּבָ הֶ םׁ ,שֶ ּמָ א
ָראׁשֵ יהֶ ם וְ ִה ְׁש ַּתחֲ וּו לָהֶ ם .הָ יָה יֹוׁשֵ ב ּפ ְַרעֹה ִ
יְעַ ְּטרּו אֹותֹו ,אֹו ׁשֶ ּמָ א י ְִּתנּו לֹו כְ ָתבִ ים – וְ ַאף ל ֹא ׁשָ אֲ לּו בִ ְׁשלֹומֹו.
ָאמַ ר לָהֶ םִ :מי ַא ֶּתם? ָא ְמרּו לֹוְׁ :שלּוחָ יו ׁשֶ ל הַ ָּקדֹוׁש־ּבָ רּוְך־הּוא ָאנּו.
ֹה־אמַ ר ְי ָי אֱ ֹלהֵ י י ְִׂש ָר ֵאל ׁשַ ּלַח
– מָ ה ַא ֶּתם ְמבַ ְּק ִׁשים? – ָא ְמרּו לֹוּ“ :כ ָ
“מי ְי ָי אֲ ׁשֶ ר ֶא ְׁשמַ ע ּבְ קֹלֹו
אֹותּה ׁשָ עָ ה ּכָעַ ס וְ ָאמָ רִ :
ָ
ֶאת־עַ ִּמי” וְ גֹו'.
לְׁשַ ּלַח ֶאת־י ְִׂש ָר ֵאל” ,ל ֹא הָ יָה יֹודֵ עַ ל ְִׁשֹלחַ לִי עֲטָ ָרהֶ ,אּלָא בִ ְדבָ ִרים
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ַא ֶּתם ּבָ ִאים עָ לָי – “ל ֹא יָדַ עְ ִּתי ֶאת־ ְייָ ,וְ גַם ֶאת־י ְִׂש ָר ֵאל ל ֹא אֲ ׁשַ ּלֵחַ ”.
ָאמַ ר לָהֶ ם :הַ ְמ ִּתינּו לִי עַ ד ׁשֶ אֲ חַ ּפֵׂש ּבְ סֵ פֶר ׁשֶ ּלִיִ .מּיָד נִכְ נַס לְבֵ ית־
מֹואב
ָ
קֹורא :אֱ ֹלהֵ י
ּגְ ָנזָיו וְ הֹוצִ יא ִדפְ ְּת ָרא ׁשֶ ל אֱ לֹוהּותִ .ה ְת ִחיל ֵ
וֵאֹלהֵ י עַ ּמֹון וֵאֹלהֵ י צִ ידֹוןָ .אמַ ר לָהֶ םִ :חּפ ְַׂש ִּתי ְׁשמֹו ׁשֶ ל אֱ ֹלהֵ יכֶם
אתיו.
ּבְ בֵ ית־ּגְ ָנזַי וְ ל ֹא ְמצָ ִ
ָאמַ ר ַר' לֵוִ י :מָ ׁשָ ל לְמָ ה הַ ּדָ בָ ר ּדֹומֶ ה? ְלכֹהֵ ן ׁשֶ הָ יָה לֹו עֶ בֶ ד ׁשֹוטֶ ה,
ת־רּבֹו ּבְ בֵ ית־הַ ְּקבָ רֹות.
יָצָ א הַ ּכֹהֵ ן חּוץ ל ְַּמ ִדינָה ,הָ לְַך הָ עֶ בֶ ד לְבַ ֵּקׁש ֶא ַ
יתם ּבְ כָאן ַרּבִ י?
עֹומ ִדים ׁשָ ם :ל ֹא ְר ִא ֶ
ִה ְת ִחיל צוֵֹחַ לִבְ נֵי ָאדָ ם ׁשֶ ְ
ָא ְמרּו לֹוִ :מי הּוא ַרּבֶ ָך? ָאמַ ר לָהֶ םּ :פְ לֹונִי כֹהֵ ןָ .א ְמרּו לֹוׁ :שֹוטֶ ה
ׁשֶ ּבָ עֹולָםּ ,כֹהֵ ן ַא ָּתה ְמבַ ֵּקׁש ּבְ בֵ ית־הַ ְּקבָ רֹות! ּכְָך ָא ְמרּו מׁשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן
ְלפ ְַרעֹהׁ :שֹוטֶ ה ,וְ כִ י ְמבַ ְּק ִׁשים חַ ּיִים ֵאצֶ ל מֵ ִתים? הָ אֱ ֹלהּות ׁשֶ ּבְ י ְָדָך
ֹלהים חַ ּיִים ּומֶ לְֶך עֹולָם.
מֵ ִתים הֵ ם ,אֲ בָ ל אֱ ֹלהֵ ינו הּוא אֱ ִ
נֹותיו? ּכַּמָ ה
ָאמַ ר לָהֶ ם ּפ ְַרעֹהּ :בָ חּור הּוא אֹו ז ֵָקן הּוא? ּכַּמָ ה ְׁש ָ
ֲעיָרֹות ּכָבָ ׁש? ּכַּמָ ה ְמ ִדינֹות ָלכָד? ּכַּמָ ה ׁשָ נִים יֵׁש לֹו ִמּיֹום ׁשֶ עָ לָה
בּורתֹו מָ לֵא עֹולָם ,הּוא הָ יָה עַ ד
לְמַ לְכּות? ָא ְמרּו לֹו :אֱ ֹלהֵ ינו ּכֹחֹו ּוגְ ָ
ׁשֶ ּל ֹא נִבְ ָרא הָ עֹולָם וְ הּוא י ְִהיֶה ּבְ סֹוף ּכָל־הָ עֹולָם ,וְ הּוא יְצָ ְרָך וְ נ ַָתן
ּבְ ָך רּוחַ חַ ּיִיםָ .אמַ ר לָהֶ םּ :ומַ ה־ּמַ עֲׂשָ יו? ָא ְמרּו לֹו :נֹוטֶ ה ׁשָ מַ יִם
ּומׁשַ ּבֵ ר ְסלָעִ ים,
וְ יֹוסֵ ד ָא ֶרץ ,קֹולֹו חֹוצֵ ב לַהֲ בֹות ֵאׁשְ ,מפ ֵָרק הָ ִרים ְ
ַק ְׁשּתֹו ֵאׁשִ ,חּצָ יו ׁשַ לְהֶ בֶ תָ ,ר ְמחֹו לַּפִ יד ,מָ גִ ּנֹו ֲע ָננִים ,חַ ְרּבֹו בָ ָרק,
ּוט ָללִים,
מֹוריד ּגְ ׁשָ ִמים ְ
יֹוצֵ ר הָ ִרים ּוגְ בָ עֹותְ ,מכַּסֶ ה ׁשָ מַ יִם ּבְ עָ בִ יםִ ,
ּומדַ ּׁשֵ ן ּפֵרֹות ,וְ עֹונֶה חַ ּיֹות ,צָ ר הָ עֻּבָ ר ּבִ ְמעֵ י ִאּמֹו
מַ פְ ִריחַ ְּדׁשָ ִאיםְ ,
ּומֹוצִ יאֹו לַאֲ וִ יר הָ עֹולָם ,מֵ ִסיר ְמלָכִ ים ּומֵ ִקים ְמלָכִ יםָ .אמַ ר לָהֶ ם:
אתי
אֹומ ִריםּ ,כִ י אֲ נִי הּוא ָאדֹון הָ עֹולָם וַאֲ נִי ּבָ ָר ִ
ִמ ְּת ִחּלָה ׁשֶ ֶקר ַא ֶּתם ְ
אֹותּה ׁשָ עָ ה ִקּבֵ ץ ּכָל־חַ כְ מֵ י ִמצְ ַריִםָ ,אמַ ר לָהֶ ם:
עַ צְ ִמי וְ ֶאת־נִילֹוסּ .בְ ָ
ְׁשמַ עְ ֶּתם ְׁשמֹו ׁשֶ ל אֱ להֵ יהֶ ם ׁשֶ ל ֵאּלּו? ָא ְמרּו לֹוׁ :שָ מַ עְ נּו ׁשֶ הּוא “ּבֶ ן־
ֵי־קדֶ ם” .הֱ ִׁשיבָ ם :אֱ לֹוּהַ ׁשֶ ָּלכֶם ֵאינִי יֹודֵ עַ ִמי הּוא
חֲ כ ִָמיםּ ,בֶ ן־מַ ְלכ ֶ
“מי ְי ָי אֲ ׁשֶ ר ֶא ְׁשמַ ע ּבְ קֹלֹו”?
– ִ
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אחרי שמשה ואהרן ,שנוכחו בחסרונם הפיזי של הזקנים ,ראו
מול עיניהם את גדולתו המוסרית ,של הצוות המצומצם שלהם
ונוכחו שגם בצוות של צמד יש רושם מספיק חזק.
לא הכמות קבעה את גורל המפגש אלא האיכות .נכחו משה
ואהרן לראות שעל אף היותם רק שניים ,בלי כל גינוני חנופה,
מתנות והתרפסות ,הם משיגים את יעדם המלא.
פרעה משתכנע להתפנות מכל חבורת החנפנים ולהתמודד מול
האתגר ששני זקנים אמיצים מציבים בפניו.
הערה אקטואלית (שנת התשפ"ב) :מנהיגים שמתיימרים שלא על
הכמות גאוותם (מספר תומכים) אלא על ה"איכות" של אנשיהם
מתי מעט ,חסרי איכות של אמת ,הגורל הצפוי להם מר ונמהר.
לא לשם הטרחה מובאת האגדה הזו במלוא אורכה ,כי אם
להתענג על הניסוח המפורט והנרחב .שיח ארוך של עם הארץ
כופר ומתימר ,של מי שהוא בעיניו "הוא ואפסו עוד" .שוקע תחת
הנטל של ִה ְתי ְָמרּות ,עם העומס של חנֻּפָה ,בנטל המשקל של
בורות ,כובד המשא של אפסות ,וטובע ביאור וצולל ביוון עצמו.
עוד יבקש ,הפרעה הזה ,בהיוכחו באפסותו ,על נפשו ועל גורל
עמו ,מאת בוראו של עולם .עולם של כפויי טובה שאינם מכירים
טובה ואינם קדים לא-להי ישראל ואינם מודים לו.
מתימרים קשוחי לב הגורמים לעמם רק סבל ומכות ונגפים:
"כִ ּי ֵאין בַ ּיִת אֲ שֶ ׁר ֵאין שָ ׁם מֵ ת" (שמות יבּ",)30 ,ומֵ ת ָכּל בְ ּכֹור
שׁפְ חָ ה
בְ ֶּא ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבְ ּכֹור ַפ ְּרעֹה הַ ֹיּשֵ ׁב עַ ל כִ ְּסאֹו עַ ד בְ ּכֹור הַ ִ ּ
אֲ שֶ ׁר ַאחַ ר הָ ֵרחָ יִם וְ כֹל בְ ּכֹור בְ ּהֵ מָ ה" (שמות יא .)5 ,זה גורלם של
המשעבדים ,שהגזימו ברשעתם .מכת בכורות אינה אחת מסדרה
כי היא גזר דין ועונש על חוטאים.
ל-ח ֶסד( " .תהלים קמה)8 ,
"חּנּון וְ ַרחּום ה'; ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ םּ ,וגְ ָד ָ
ַ

75
16/11/2022 14:13:39

.indd 75רמואה תריפס

יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שמונה ימים לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

ת־הּנֹוגְ ִׂשים ֶׁשל ִמ ְצ ַריִ ם ַעל
“וַ ּיֻ ּכּו ׁש ְֹט ֵרי ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל” – ִמּנָ ה ֶא ַ
ּׁשֹוט ִרים נִ ְת ַמּנּו ַעל יֶ ֶתר ָה ָעםּ ,וכְ ֶׁש ָא ַמר
ּׁשֹוט ִרים ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַה ְ
ַה ְ
ֹאספּון לָ ֵתת ֶּת ֶבן לָ ָעם”ָ ,היּו ַהּנֹוגְ ִׂשים ָּב ִאים ּומֹונִ ים
לָ ֶהםֹ“ :לא ת ִ
ּׁשֹוט ִרים,
ת־ה ְ
ַהּלְ ֵבנִ ים; נִ ְמ ְצאּו ֲח ֵסרֹותָ ,היּו ַהּנֹוגְ ִׂשים ַמּכִ ים ֶא ַ
אֹותם
ָ
מֹוס ִרים
ְ
ּׁשֹוט ִרים ָהיּו ֻמּכִ ים ַעל יֶ ֶתר ָה ָעם וְ ֹלא ָהיּו
וְ ַה ְ
מּוטב לָ נּו לִ לְ קֹות ,וְ ֹלא יִ ּכָ ֵׁשל יֶ ֶתר ָה ָעם.
ְּביַ ד ַהּנֹוגְ ִׂשיםָ .א ְמרּוָ :
“א ְס ָפה־לִ י ִׁש ְב ִעים
מׁשהֶ :
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא לְ ֶ
ָ
לְ ִפיכָ ְך ּכְ ֶׁש ָא ַמר ַה ָּק
ּומי ֵאינֹו
יֹוד ַע ִמי ָראּוי ִ
ּבֹונֹו־ׁשל־עֹולָ םֵ ,אינִ י ֵ
ֶ
מׁשהִ :ר
ִאיׁש”ָ ,א ַמר ֶ
אֹותם
י־הם זִ ְקנֵ י ָה ָעם וְ ׁש ְֹט ָריו” – ָ
“א ֶׁשר יָ ַד ְע ָּת ּכִ ֵ
ָראּויָ .א ַמר לֹוֲ :
יהם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְּב ַמ ְתּכֹנֶ ת
ּׁשֹוט ִרים ֶׁש ָּמ ְסרּו ַע ְצ ָמם לִ לְ קֹות ֲעלֵ ֶ
ַה ְ
ַהּלְ ֵבנִ יםֵ ,הם ּיָ בֹאּו וְ יִ ְּטלּו ַּבּגְ ֻדּלָ ה ַהּזֹו.
היררכית השעבוד המתוארת באגדה הזאת ,כללה שוטרים
ישראלים .אלה עמדו בין הנוגׂש המצרי ובין העבד העברי .הם
היוו חיץ לקבלת מכות ועונשים מצד הנוגׂשים המצריים והגנו
בכך על בריאות גופם ונפשם של העבדים .זכות זו עמדה להם
לקבל את המינוי להיות נמנים על "שבעים" זקנים של ישראל.
בהנחית ה' בוחר משה את שבעים הזקנים .על פי הקריטריון של
היות שוטרי ישראל נותנים גבם תחת העינוי שהיה מנת חלקם
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של עבדים .משה חייב היה לקבוע לעצמו קריטריון בבחירת
שוטרים או זקנים כי לו היתה לא שום היכרות אישית עם כלל
העם .נזכור כי בארבעים השנים האחרונות היה משה רחוק
מאחיו ולא היה מעורב בסבלותם.

ב-טּובָך יַ ִּביעּו; וְ ִצ ְד ָק ְתָך יְ ַרּנֵ נּו( ".תהלים קמה)7 ,
ְ
"זֵ כֶ ר ַר
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“וְ ַע ָּתה לְ כּו ִע ְבדּו וְ ֶת ֶבן ֹלא־יִ ּנָ ֵתן לָ כֶ ם” – ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְמקֹוששים
נֹוקב ֶאת־
ּוב ַּקׁש; ָהיָ ה ַה ַּקׁש ֵ
רֹומ ִסים ַּבח ֶֹמר ַ
ת־ה ַּקׁש ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ ְ
ֶא ַ
ׁשּותלַ ח ָהיְ ָתה
ת־ּבנֹו ֶׁשל ֶ
ּבֹוסס ַּבח ֶֹמרָ .ר ֵחל ַּב ְ
יהם וְ ַה ָּדם ִמ ְת ֵ
ִע ְק ֵב ֶ
יה וְ נִ ְת ָע ֵרב
ָה ָרה לָ לֶ ֶדת וְ ָר ְמ ָסה ַבח ֶֹמר ִעם ַּב ְעלָ ּה וְ יָ ָצא ַהּוָ לָ ד ִמ ֵּמ ֶע ָ
ְּבתֹוְך ַה ַּמלְ ֵּבן ,וְ יָ ַרד ִמיכָ ֵאל וְ ֶה ֱעלָ הּו לִ ְפנֵ י כִ ֵּסא ַהּכָ בֹודְּ .באֹותֹו
ר־ּדין ַעל ִמ ְצ ָריִ ם.
לַ יְ לָ ה נִ גְ זַ ר ּגְ זַ ִ
בוחר המדרש לדווח על צאצאיו של אפרים .המטרה היא ברורה,
שבט זה שהיה יליד מצריים ,השתלב עם שבטי ישראל ,כברכת
ֹלהים ּכְ ֶאפְ ַריִם וְ כִ ְמנַּׁשֶ ה;
ְׂש ְמָך אֱ ִ
ִׂש ָר ֵאל לֵאמֹר ,י ִ
יעקבּ" :בְ ָך יְבָ ֵרְך י ְ
"...אפְ ַריִם
ֶ
ת-אפְ ַריִם ,לִפְ נֵי ְמנַּׁשֶ ה" (בראשית מח)20 ,
ַוּיָׂשֶ ם ֶא ֶ
ּומנַשֶ ּׁה כִ ְּראּובֵ ן וְ ִש ְׁמעֹון י ְִהיּו לִי( ".בראשית מח .)5 ,בני אפרים
ְ
היו גם ,ככל הנראה ,עבדים כשאר בני השבטים .יתרה מזאת
הם ,או לפחות חלקם ,יזמו יציאה ממצרים בכוח הזרוע .רבים
מבני אפרים מתו בקרבות הפריצה האלה.
אפרים ומנשה ,כבניו של יוסף ,הנסיך ,בוודאי התחנכו במוסדות
מצריים .ספק אם הם הכירו את ההשפעה הניסית על תולדות
ישראל .המניע שלהם להשתחרר מהשעבוד היה תרבותי ,אנושי,
כללי של מי שמורדים במלכות .על זה הם שילמו מחיר כבד של
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שּותלַח ,צאצא
ֶ
מתים רבים .המקרה המסופר פה דן בנכדה של
של שבט אפרים .האכזריות של השעבוד מצאה ביטוי בשילוב
גופם של התינוקות שנולדו לישראלים ממש כחומר בניה.
את הדם של התינוקות הנרצחים אספו המצרים ,כפי שתואר
באגדה אחרת כדי לרפא את צרעתו של פרעה .השמים לא אטמו
אזניים לזעקותיה של האם השכולה ,צעקתה זיעזעה את מקבלי
ההחלטות ועל המצרים נגזרה בצדק מכת הבכורות.

ֹאמרּו; ּוגְ ֻדּלָ ְתָך ֲא ַס ְּפ ֶרּנָ ה".
נֹורא ֶֹתיָך י ֵ
"וֶ ֱעזּוז ְ
(תהלים קמה)6 ,
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לשנה הבאה בירושלים הבנויה

הּודה ַהּלֵ וִ י ְּב ַר' ָׁשלֹום:
ת־ח ֶרב ְּביָ ָדם לְ ָה ְרגֵ נּו” – ָא ַמר ַר' יְ ָ
“לָ ֶת ֶ
דֹומים? לְ ֶׂשה ֶׁש ָּבא ַהּזְ ֵאב לִ ּטֹול אֹותֹו,
מׁשה :לְ ָמה ָאנּו ִ
ָא ְמרּו לְ ֶ
ּובין ַהּזְ ֵאב
רֹועה ֵ
רֹועה ַא ֲח ָריו לְ ַה ִּצילֹו ִמ ִּפי ַהּזְ ֵאבֵּ .בין ָה ֶ
ָרץ ָה ֶ
מׁשהֵּ ,בינְ ָך לְ ֵבין ַּפ ְרעֹה ָאנּו ֵמ ִתים.
נִ ְב ַקע ַה ֶּׂשהּ .כָ ְך ָא ְמרּו יִ ְׂש ָר ֵאלֶ :
בני ישראל העבדים המדוכאים רואים את אי הצלחתו של משה
לשחררם מן העבדות והם מלינים עליו ומתארים מצב אפשרי
המתאים לחיי הרועה המוכרים למשה .הם יודעים שמומחיותו
של משה היא מרעה .הרועה מנסה להציל ׂשה מפיו של הטורף,
הזאב .במאבק הזה נבקע הׂשה לשניים .מצד אחד פיו של הטורף
מחזיק בראשו ומצד שני ידיו של הרועה מחזיקות בזנבו ,ומנסות
לחלץ את הקרבן מפי הטורף .הזאב הטורף הם פרעה ונוגׂשיו,
הרועה המנסה להציל ,הוא משה .העם הוא הׂשה הנקרע בין טורפו
למצילו ,חייו נקטעים בין שני הנאבקים .כך הבין רבי יהודה הלוי
בר שלום את הפסוק ..." :ל ֶָתת-חֶ ֶרב ּבְ יָדָ ם ,לְהָ ְרגֵנּוּ" (שמות ה,
 ,)21למעשה בניסיונו של משה להציל את העבדים משעבודם
הוא גרם להחמרת העינויים שסבלו העבדים והמטאפורה כאילו
נתן חרב בידי המצרים להרוג אותם.

יחה( " .תהלים קמה)5 ,
הֹודָך --וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך ָא ִׂש ָ
"ה ַדרּ ,כְ בֹוד ֶ
ֲ
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום חמשה ימים לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

יֹוסיַּ :פ ַעם ַא ַחת נִ כְ נַ ְס ִּתי לַ ֲאלֶ כְ ַסנְ ְּד ִרּיָ א ֶׁשל
יעזֶ ר ְּב ַר' ֵ
ָא ַמר ַר' ֱאלִ ֶ
בֹותי
אתי זָ ֵקן ֶא ָחד וְ ָא ַמר לִ יּ :בֹא וְ ַא ְר ֲאָך ֶמה ָעׂשּו ֲא ַ
ּומ ָצ ִ
ִמ ְצ ַריִ ם ָ
בֹותיָךֵ :מ ֶהם ִט ְּבעּו ַבּיָ םֵ ,מ ֶהם ָה ְרגּו ֶב ָח ֶרבֵ ,מ ֶהם ִמ ֲעכּו ַב ִּבנְ יָ ן.
לַ ֲא ֶ
ל־ּפ ְרעֹה
אתי ֶא ַ
“ּומ ָאז ָּב ִ
מׁשה ַר ֵּבנּוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרֵ :
וְ ַעל ָּד ָבר זֶ ה נֶ ֱענַ ׁש ֶ
דֹוׁש־ּברּוְך־הּואֲ :ח ָבל
ָ
לְ ַד ֵּבר ִּב ְׁש ֶמָך ֵה ַרע לָ ָעם ַהּזֶ ה”ָ .א ַמר לֹו ַה ָּק
יתי ַעל ַא ְב ָר ָהם
ַעל ֵאּלּו ֶׁש ָא ְבדּו וְ ֵאינָ ם! ֲה ֵרי כַ ָּמה ְּפ ָע ִמים נִ גְ לֵ ִ
ּדֹותי וְ ֹלא ָא ְמרּו
“אל ַׁש ַּדי” וְ ֹלא ִה ְר ֲהרּו ַעל ִמ ַ
יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ְּב ֵ
ה־ּׁש ֶמָך? ָא ַמ ְר ִּתי לְ ַא ְב ָר ָהם“ :קּום ִה ְת ַהּלֵ ְך ָּב ָא ֶרץ לְ ָא ְרּכָ ּה
לִ יַ :מ ְ
ת־ׂש ָרה וְ ֹלא ָמ ָצא
ּולְ ָר ְח ָּבּה ּכִ י לְ ָך ֶא ְּתנֶ ּנָ ה”ִּ ,ב ֵּקׁש ָמקֹום לִ ְקּבֹר ֶא ָ
ּדֹותי;
ַעד ֶׁש ָּקנָ ה ְּב ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ֶׁש ֶקל ּכֶ ֶסף – וְ ֹלא ִה ְר ֵהר ַעל ִמ ָ
ָא ַמ ְר ִּתי לְ יִ ְצ ָחקּ“ :גּור ָּב ָא ֶרץ ַהּזֹאת וְ ֶא ְהיֶ ה ִע ְּמָך וַ ֲא ָב ְרכֶ ָך”ִּ ,ב ְקׁשּו
יבה – וְ ֹלא ִה ְר ֵהר
ֲע ָב ָדיו ַמיִ ם לִ ְׁשּתֹות וְ ֹלא ָמ ְצאּו ַעד ֶׁש ָעׂשּו ְמ ִר ָ
יה לְ ָך
“ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ׁשֹכֵ ב ָעלֶ ָ
ּדֹותי; ָא ַמ ְר ִּתי לְ יַ ֲעקֹבָ :
ַא ַחר ִמ ָ
טֹוע ָא ֳהלֹו וְ ֹלא ָמ ָצא ַעד ֶׁש ָּקנָ ה ְּב ֵמ ָאה
ֶא ְּתנֶ ּנָ ה”ִּ ,ב ֵּקׁש ָמקֹום לִ נְ ַ
ה־ּׁש ֶמָך”?
“מ ְ
ּדֹותי ,וְ ֹלא ָא ְמרּו לִ י ַ
יטה – וְ ֹלא ִה ְר ֵהר ַא ַחר ִמ ַ
ְק ִׂש ָ
אֹומר לִ י:
ֵ
ה־ּׁש ֶמָך” ַּב ְּת ִחּלָ ה ,וְ ַעכְ ָׁשו ַא ָּתה
“מ ְ
וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת לִ יַ :
“ע ָּתה ִת ְר ֶאה ֲא ֶׁשר ֶא ֱע ֶׂשה לְ ַפ ְרעֹה”
ת־ע ֶּמָך”ַ .
ֹלא־ה ַּצלְ ָּת ֶא ַ
ִ
“וְ ַה ֵּצל
לׁשים
רֹואה ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ְׁש ִ
רֹואה ,וְ ִאי ַא ָּתה ֶ
– ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ַּפ ְרעֹה ַא ָּתה ֶ
וְ ֶא ָחד ְמלָ כִ ים.
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ליחסים בין הבורא למשה רבנו היו מספר משברים :המשבר
הראשון ,משה מסרב לקבל על עצמו את עול המנהיגות ורק
אחרי דין ודברים ארוך הוא מתרצה לעמוד בראש עם העבדים.
והמשבר השני :משה מנסה ללמוד את שמו של הקדוש ברוך
הוא והוא נענה בכך שאף מנהיג קודם לא שאל לפרט הזה .משבר
שלישי :משה מנסה לרצות את הבורא ומבקש לבטל את הגזרה
על אי כניסתו ארצה .ומעל הכל ,טוען ה' נגד משה שהרחיק
ֹא-הּצַ ל ְָּתֶ ,את-עַ ּמֶ ָָך" (שמות ה .)23 ,אין זה
בטענתו" :וְ הַ ּצֵ ל ל ִ
נכון לומר את המשפט הזה ,שהוא בוטה מאוד כי במפורש אומר
לו הקב"ה שהוא יציל אותם .ערעור כזה של אמונתו של משה
כביכול מעלה את חמתו של הבורא שאיננו מוכן לסלוח עליו ,כי
אין פה בקשה או תחינה שאינה מתקבלת אלא הטחה מפורשת
ו"מעליבה" .העונש שיקבל משה הוא לא עונש שמכוון אל עמו
אלא הוא עונש אישי ,שלו בלבד .אף על פי שביסוד ההטחה היתה
סיבה שנבעה מתגובת העם .במקום לרסן את עמו הצטרף משה
המנהיג לתלונה .בדיוק ההפך ממה מתבקש ממנהיג.
משה נענש בכך שלא יראה בנצחון על ל"א המלכים ,תושבי כנען,
בכיבוש הארץ על ידי העם .העם זכה בארץ הבחירה אך הזכות
הזו נמנעה מן המנהיג .לא העם נענש אלא המנהיג באופן אישי.
מובא במקרא שעונשו של משה לא להיכנס ארצה היה בעטיו
של אירוע מי-מריבה .משה מואשם בהכאת הסלע תחת הציווי
לסלע לתת מים .מדוע נקטה תורה "רשמית" בארוע הזה כחטא
בלתי נמחל ,זה ענין לענות בו בפני עצמו .חטא ה"הצל לא הצלת"
חמור הרבה יותר .לא רצתה התורה לפרסם אותו ברבים ולערער
על סמכויותיו של משה .מה שהעם ראה או מסוגל היה לראות
הוא המוט והסלע ,אולם השיחה בינו לבין בוראו לא היתה נחלת
הכלל ,ופרסומה חס ושלום היה מחמיר את העונש שניתן למשה.
חסד עשתה התורה שטרחה להדגיש שלא קודש שמו של הקב"ה
באירוע מי-המריבה.

"ּדֹור לְ דֹור ,יְ ַׁש ַּבח ַמ ֲע ֶׂשיָך; ּוגְ בּור ֶֹתיָך יַ ּגִ ידּו( ".תהלים קמה)4 ,
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

היום ארבעה ימים לאֺמֶ ר

מׁשה וְ ַא ֲהרֹן” – ַמהּו לָ ָּמה?
יהם ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם לָ ָּמה ֶ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
“וַ ּי ֶ
ֹלתיכֶ ם” – ָא ַמר ַר'
ָא ַמר לָ ֶהםַ :א ֶּתם לָ ָמה וְ ִד ְב ֵריכֶ ם לָ ָמה“ .לְ כּו לְ ִס ְב ֵ
בֹודת ָּפ ֶרְךָ .א ַמר לָ ֶהם
הֹוׁש ַע ֶּבן לֵ וִ יִׁ :ש ְבטֹו ֶׁשל לֵ וִ י ָּפנּוי ָהיָ ה ֵמ ֲע ַ
יְ ֻ
אֹומ ִרים“ :נֵ לְ כָ ה… וְ נִ זְ ְּב ָחה לַ ייָ
ם ַא ֶּתם ְ
ַּפ ְרעֹהִּ :ב ְׁש ִביל ֶׁש ַא ֶּתם ְּפנּויִ ִ
ֹלתיכֶ ם!
ֹלהינו” – לְ כּו לְ ִס ְב ֵ
ֱא ֵ
במפגש הראשון של משה ואהרן עם פרעה ,התחולל משבר האמון
בין שני הצדדים .מול "ׁ...שַ ּלַח ֶאת-עַ ִּמי" (שמות ה )1 ,הקצר
והקולע מתיצב מלך שחצן ,הכופר בה' ,המכחיש כל ידיעה של
הא-ל .בדבריו אינו כורה אוזן לבקשת הפונים אליו אלא רואה
בכל המעשה ענין של בריחה מחובת העבודה ,ומשיב גם הוא
ִׂש ָר ֵאל ל ֹא אֲ ׁשַ ּלֵחַ " (שמות ה.)2 ,
בהצהרה חדה..." :וְ גַם ֶאת-י ְ
משה ואהרן מעלים טענה שכביכול לא היתה ראויה להאמר
לפרעה" .אֱ ֹלהֵ י הָ עִ בְ ִרים נ ְִק ָרא עָ לֵינּו; ֵנ ְלכָה ּנָא ּדֶ ֶרְך ְׁשֹלׁשֶ ת י ִָמים
ּבַ ִּמ ְדּבָ ר ,וְ נִזְ ּבְ חָ ה לַה' אֱ ֹלהֵ ינּוּ-פֶן-יִפְ ּגָעֵ נּוּ ,בַ ּדֶ בֶ ר אֹו בֶ חָ ֶרב" (שמות
ה .)3 ,פרעה אינו מבין מה זה צריך לומר ,והוא שואל "למה",
אם אין זו שאלה רטורית אז למה כיוון פרעה? האם כוונתו
לתמוה? ואולי הוא פשוט מזלזל ולשונו היא "לָ-מָ ה" :שני ניבים
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של שלילה .לָא ו -מָ ה ,שניהם במונח שלילי ,כפי שניסה אולי
רבי יהושע בן לוי להבין .כ"לויים" ,אין לדבר אל משה ואהרן
בלשון "סבלותיכם" ,כי הרי חופשיים הם מהשעבוד של אחיהם.
אין להם מושג ,לפי גישתו הצינית של פרעה ,מה זה סבל .להיות
כהן המזבח קרבנות או מרפא מחלות אינו בחזקת סבל ,אלא
מילוי תפקיד מוגדר .להערכתו של פרעה ,בציניות שלו ,עבודת ה'
המתבצעת על ידי הכהנים מכונה סבל .זה פרעה וזה טיבו.
הטענה של משה ואהרן שאי יציאתם של בני ישראל לעבוד את
ה' שלושה ימים במדבר תגרום לכך שה' יעניש אותם ,מופרכת
היא בעיני פרעה .אין שום סיבה לה' ,לעניות דעתו של פרעה,
להעניש את העם על הימנעם מפולחנם .להערכתו של פרעה לא
באה בקשת "שלח את עמי" אלא להפריע לפועלים העבדים
למלא את שליחותם בפרוייקטים שהם הועסקו בהם.

ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד; וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹוֵ ,אין ֵח ֶקר( ".תהלים קמה)3 ,
"ּגָ דֹול ה' ְ
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שלשה ימים לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

ל־ה ֲאנָ ִׁשים” – ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָהיּו ְביָ ָדם ְמגִ ּלֹותֶׁ ,ש ָהיּו
“ּתכְ ַּבד ָה ֲעב ָֹדה ַע ָ
ִ
ּגֹואלָ ם,
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ֲ
ָ
לֹומר ֶׁש ַה ָּק
ִמ ְׁש ַּת ַע ְׁש ִעין ָּב ֶהן ִמ ַּׁש ָּבת לְ ַׁש ָּבתַ ,
“ּתכְ ַּבד ָה ֲעב ָֹדה ַעל
נֹוחין ְּב ַׁש ָּבתָ ,א ַמר לָ ֶהם ַּפ ְרעֹהִ :
לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ִ
י־ׁש ֶקר” – ַאל יְ הּו ִמ ְׁש ַּת ַע ְׁש ִעין
ׂשּו־בּה וְ ַאל־יִ ְׁשעּו ְּב ִד ְב ֵר ָ
ָה ֲאנָ ִׁשים וְ יַ ֲע ָ
וְ ַאל יִ ְהיּו נְ ֵפ ִׁשים ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת.
כך רואה "גוי" את השבת היהודית ,הוא רואה את השקט ,הוא
רואה את הרוגע ,רואה את המנוחה ובעיקר הוא רואה שאין
הפועלים עמלים .כאשר נודע לו גם שאת שעות המנוחה של
השבת מקדישים עובדי ה' להרחבת הדעת וללימוד ,אין הגוי יודע
להבין את החשיבות של השתלמות והרחבת הדעת .משה ,כידוע
מאגדה אחרת ,יזם את יום המנוחה ,כיום של מילוי מצברים
גופניים ובכך הוא שכנע את פרעה לבנות את תקנת יום השביעי
החופשי מעמל .העובדה שעובדי ה' ממלאים גם את המצברים
הרוחניים שלהם בקוראם את "עלוני השבת" ,שנזדמנו להם,
לא הבין הנוגׂש ושאף לבטל את יום המנוחה ,ובכך לבטל את
התועלת הגופנית של מנוחת הייגע .ברוב רשעותו וחוסר הבנתו
העקרונית ,שאדם הוא כלי שניזון בדלק גשמי ובדלק רוחני
כדי לנוע ,גרם שתוצרת העבודה תקטן וטיפשותו לבטל את יום
המנוחה עלתה לו בהארכת משך הייצור של מוצרי העבודה.
"ּבכָ ל-יֹום ֲא ָב ְרכֶ ּךָ; וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך ,לְ עֹולָ ם וָ ֶעד( ".תהלים קמה)2 ,
ְ
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יֹום לְיֹום ,יַּבִ יעַ אֹמֶ ר

הסבה חובה

היום שני ימים לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

ם־ּפ ְרעֹה לַ ֲחכָ ִמים וְ לַ ְמכַ ְּׁש ִפים”
ת־מ ֵּטהּו… וַ ּיִ ְק ָרא ּגַ ַ
“וַ ּיַ ְׁשלֵ ְך ַא ֲהרֹן ֶא ַ
יהם
ּומ ַק ְר ֵקר ַא ֲח ֵר ֶ
יהם ְ
אֹותּה ָׁש ָעה ִה ְת ִחיל ַּפ ְרעֹה ְמ ַׂש ֵחק ֲעלֵ ֶ
– ְּב ָ
ֹלהיכֶ ם! ְּבנ ַֹהג ֶׁש ָּבעֹולָ ם,
אֹותֹותיו ֶׁשל ֱא ֵ
ָ
אֹומר לָ ֶהםּ :כָ ְך
ּכְ ַת ְרנְ גֹלֶ ת ,וְ ֵ
יאין
י־א ָדם מֹולִ יכִ ים ְּפ ַר ְק ַמ ְטיָ א לְ ָמקֹום ֶׁש ְּצ ִריכִ ים לָ ּהּ ,כְ לּום ְמ ִב ִ
ְּבנֵ ָ
יֹוד ִעים ֶׁשּכָ ל ַהּכְ ָׁש ִפים
מּוריָ ס לְ ַא ְס ַּפ ְמיָ אָּ ,דגִ ים לְ ַעּכֹו… ֵאין ַא ֶּתם ְ
ְ
ׁשּותי ֵהם? ִמּיָ ד ָׁשלַ ח וְ ֵה ִביא ִּתינֹוקֹות ִמן ִא ְסּכֹולֵ י ֶׁשּלָ ֶהם וְ ָעׂשּו
ִּב ְר ִ
יאְך
ַאף ֵהם ּכָ ְך; וְ ֹלא עֹודֶ ,אּלָ א ָק ָרא לְ ִא ְׁשּתֹו וְ ָא ַמר לָ ּהְ :ר ִאיֵ ,ה ַ
הּודים לְ ַׂש ֵחק ִּבי – וְ ָע ְׂש ָתה ּכָ ְך.
ָּבאּו ַהּיְ ִ
ּומ ְמ ֵרא לְ מ ֶֹׁשהֶּ :ת ֶבן ַא ָּתה
יֹוחנִ י ַ
“וַ ּיַ ְׁשלִ יכּו ִאיׁש ַמ ֵּטהּו” – ָא ְמרּו ָ
אֹומ ִרין :לְ ָמ ָתא יַ ְר ָקא,
מׁשהַ :ה ְּב ִרּיֹות ְ
ַמכְ נִ יס לַ ֲע ָפ ַריִ םָ .א ַמר לָ ֶהם ֶ
יַ ְר ָקא ְׁש ִקיל (לְ ִעיר ֶׁשל יְ ָרקֹות ָה ֵבא יְ ָרקֹות).
מדרש של חידוד ,המבקש להסביר את התופעה שגם חרטומי
מצרים עשו כמעשה הנפלאות של משה ואהרן .אפילו תינוקות
מהכיתות הנמוכות של בתי הספר המצריים היו מסוגלים לעשות
כחרטומיהם .הרוח המבודחת של המדרש ניכרת מאוד וענינה
הוא להוריד את ערכו של הארוע ולא לתת בו חשיבות או טעם.
אפשר למכור אורז לסינים וקרח לאסקימוסים ,זאת האומנות
למכור ירקות למושבים של איכרים מגדלי ירקות .ובמה היחוד
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של המוכר? בטיב הירקות ,בערכם המיוחד ,בצבעם השונה.
כל אלה יקבל השוק לשווק על אף כמויות הירקות הרגילים
המצויים בו .כך הפך משה את הגלגל על פיו וכך סתם משה את
פיות המרכלים שאינם מבינים שבכל פריט של שוק יש מערכת
תכונות שאפשר להטיב אותה ולהעלות את מעמדו בין הפריטים
האחרים .עגבניות שרי צבעוניות תכבושנה את השוק של עגבניות
שרי רגילות אדומות ,ענבים ללא גרעינים ימכרו בקלות בין ענבי
מאכל עם גרעינים וכו'...

לֹוהי ַה ֶּמלֶ ְך; וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך ,לְ עֹולָ םרֹומ ְמָך ֱא ַ
"ּת ִהּלָ ה ,לְ ָדוִ דֲ :א ִ
ְ
(תהלים קמה)1 ,
וָ ֶעד".
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ֵאין-אֹמֶ ר ,וְ ֵאין ְּדבָ ִרים

הסבה חובה

היום יום אחד לאֺמֶ ר

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

יֹוציא כְ ִסיל” – זֶ ה ַּפ ְרעֹה ֶׁש ָהיָ ה ַמלְ ִעיג ַעל ַה ָּקדֹוׁש־
“ּכָ ל־רּוחֹו ִ
ָּברּוְך־הּואֶׁ ,ש ָהיָ ה ָסבּורֶׁ ,ש ַּמ ֲע ֵׂשי כְ ָׁש ִפים ֵהם ַמה ֶּׁש ָעׂשּו מ ֶֹׁשה
אֹותּה ָׁש ָעה ָא ַמר
מֹותםְּ .ב ָ
י־ביתֹו לַ ֲעׂשֹות ּכְ ָ
וְ ַא ֲהרֹן ,וְ ָק ָרא לְ כָ ל ְּבנֵ ֵ
יהם ֶׁשל ִמ ְצ ַריִ ם
ת־ּתּנִ ינֵ ֶ
דֹוׁש־ּברּוְך־הּואִ :אם יִ ְבלַ ע ַּתּנִ ין ֶא ַ
ָ
ַה ָּק
ִמנְ ָהגֹו ֶׁשל עֹולָ ם הּוא ,נָ ָחׁש ּבֹולֵ ַע נָ ָחׁשֶ ,אּלָ א יַ ֲחזֹור לִ ְב ִרּיָ תֹו
יהם.
ת־ּתּנִ ינֵ ֶ
וְ יִ ְבלַ ע ֶא ַ
ת־מּט ָֹתם” – ָא ַמר ַר' ֶאלְ ָעזָ ר :נֵ ס ְּבתֹוְך נֵ ס,
ה־א ֲהרֹן ֶא ַ
“וַ ּיִ ְבלַ ע ַמ ֵּט ַ
אֹותםּ .כְ ֶׁש ָר ָאה ַּפ ְרעֹה
ּובלַ ע ָ
ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָחזַ ר ַה ַּמ ֶּטה ַמ ֶּטה כִ ְב ִרּיָ תֹו ָ
ֹאמר לַ ַּמ ֶּטהְּ :בלַ ע לְ ַפ ְרעֹה ּולְ כִ ְסאֹו –
ּומה ִאם י ַ
ּכֵ ן ָּת ַמּה וְ ָא ָמרָ :
יֹוסי ְּב ַר' ֲחנִ ינָ א :נֵ ס ּגָ דֹול נַ ֲע ָׂשה
ַעכְ ָׁשו הּוא בֹולֵ ַע אֹותֹוָ .א ַמר ַר' ֵ
ל־אֹותן ַה ַּמּטֹות ֶׁש ִה ְׁשלִ יכּוֶׁ ,ש ָהיּו
ָ
ל־ּפי ֶׁש ָּבלַ ע ּכָ
ף־ע ִ
ַב ַּמ ֶּטהֶׁ ,ש ַא ַ
רֹואה
ל־מי ֶׁש ֶ
ַר ִּבים לַ ֲעׂשֹות ֵמ ֶהם ֲע ָׂש ָרה ֳע ָמ ִרים – וְ ֹלא ה ֲֹע ָבה ,וְ כָ ִ
אֹותֹו ָא ַמר :זֶ ה ַמ ֵּטה ַא ֲהרֹן.
בתחרות עם החרטומים ,מפליא הקדוש ברוך הוא בנפלאות
ומביס אותם ,בכך שנחש בולע נחש – מטבע הדברים הוא,
אך מקל או מטה ,הבולע נחש אין זה טבעי אלא מפלאות ה'
הנשגבים המותירים את החרטומים חסרי אונים ומתבוששים
וחרטומיהם בשפל האדמה .המושג נס בתוך נס הוא מיוחד
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לתורת הניסים של עם ישראל ובהיסטוריה ,אירועים לא מעטים
זכו להגדרת נס בתוך נס ,זאת אומרת שהאירוע ניתן להסבר
הגיוני כנס כאשר גם סיבותיו הם בלתי הגיוניות .לכן נס בתוך
נס .המיוחד שמטה אהרן היה שלא ניכר על הכרס של הנס שבלע
את מטות החרטומים ולא תפח עוביו פי עשרה.
כאשר מתרחש נס בתוך נס זה מפליא מאוד את בעלי ניסים
הגויים שאינם רגילים לכך.

ֹלהיו( ".תהלים קמד)9 ,
"א ְש ֵׁרי ָה ָעם ֶשׁכָ ּכָ ה ּלֹו ַא ְש ֵׁרי ָה ָעם ֶשׁה' ֱא ָ
ַ
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פרקי קריאה לשבתות א ֶֺמר
הקדמה:
בימי השבתות של ספירת האֺמֶ ר ,מומלצות להיקרא נבואות אשר
נאמרו כנגד מצרים.
ישעיהו הנביא מתעב את מצרים ומכנה אותה בכינויי גנאי ,בעיקר
כנגד התפיסה המדינית של מלכי יהודה .אלו תלו במצרים תקוות
פוליטיות וצבאיות .במצבם הקשה ,מול צבאות אשור ואויבים
אחרים שקמו נגד יהודה ,החליטה ממשלת יהודה לכרות ברית
עם מצרים .הברית כללה יחסים כלכליים וצבאיים .לדעת ישעיהו
הנביא אלה הם מתכונת לכישלון ,כי מצרים אינה ראויה להיות
לעזר ליהודה .העזרה שיש לשאוף היא שוועת תפילה לבורא
עולם ,היכול להביס את אויבינו ולהציל את יהודה מאויב עריץ.
ישעיהו מנבא החל משנת  3228לבריאה ( 734לפני הספירה) ועד
שנת הריגתו בידי נכדו המלך מנשה ,בשנת  3140לבריאה (698
לפני הספירה) .אשור פלש ליהודה וכשל במלחמתו בירושלים
( 701לפני הספירה).
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שבת ראשון בספירת הא ֶֺמר
"אּיָם ֵאפֹוא חֲ כָמֶ יָך ,וְ יַּגִ ידּו נָא לְָך; וְ י ְֵדעּו ,מַ הּ-יָעַ ץ ה' צְ בָ אֹות עַ ל-
ַ
ִמצְ ָריִם( ".ישעיהו יט)5 ,
נבואתו של ישעיהו ממש מכוונת אל העתיד הקרוב ,אל האֺפק
("מ ְצ ַריִם ּבְ ִמ ְצ ַריִם").
המידי .מצרים תתפורר במחלוקות פנימיות ִ
גם חיפושיה של מצרים לעזרה מאלילים וכוחות אופל לעזרתם
מאכזבים .והעתיד הוא מפלה ונפילה בידי אויב זר ,שיכבוש
וימשול על המדינה הזו.
"מַ ּׂשָ אִ ,מצְ ָריִםִ :הּנֵה ה' ֹרכֵב עַ ל-עָ ב ַקלּ ,ובָ א ִמצְ ַריִם ,וְ נָעּו אֱ לִילֵי
ִמצְ ַריִם ִמ ָּפנָיוּ ,ולְבַ ב ִמצְ ַריִם יִּמַ ס ּבְ ִק ְרּבֹו .וְ ִסכְ סַ כְ ִּתי ִמצְ ַריִם
ּבְ ִמצְ ַריִם ,וְ ִנלְחֲ מּו ִאיׁשּ-בְ ָא ִחיו וְ ִאיׁש ּבְ ֵרעֵ הּו ,עִ יר ּבְ עִ יר ,מַ ְמ ָלכָה
מצְ ַריִם ּבְ ִק ְרּבֹוַ ,ועֲצָ תֹו אֲ בַ ּלֵעַ ; וְ דָ ְרׁשּו ֶאל-ּבְ מַ ְמ ָלכָה .וְ נָבְ ָקה רּוחַ ִ
הָ אֱ לִילִים וְ ֶאל-הָ ִא ִּטים ,וְ ֶאל-הָ אֹבֹות וְ ֶאל-הַ ּי ְִּד ֹענִים .וְ ִסּכ ְַר ִּתי,
ת-מצְ ַריִםּ ,בְ יַד ,אֲ ֹדנִים ָקׁשֶ ה; ּומֶ לְֶך עַ ז י ְִמׁשָ לּ-בָ ם ,נְאֻ ם הָ ָאדֹון
ֶא ִ
ִּׁשתּו-מַ יִם ,מֵ הַ ּיָם; וְ נָהָ ר ,יֶחֱ ַרב וְ יָבֵ ׁש  .וְ הֶ ֶאזְ נִיחּו
ה' צְ בָ אֹות .וְ נ ְ
נְהָ רֹותּ ,דָ לְלּו וְ חָ ְרבּו ְיא ֵֹרי מָ צֹור; ָקנֶה וָסּוףָ ,קמֵ לּו .עָ רֹות עַ ל-יְאֹור,
עַ לּ-פִ י יְאֹור; וְ כֹל ִמזְ ַרע יְאֹור ,יִיבַ ׁש נִּדַ ף וְ ֵאינֶּנּו .וְ ָאנּו ,הַ ּדַ ּיָגִ ים,
וְ ָאבְ לּוּ ,כָל-מַ ְׁשלִיכֵי בַ יְאֹור חַ ּכָה; ּופ ְֹרׂשֵ י ִמכְ מ ֶֹרת עַ לּ-פְ נֵי-מַ יִם,
חֹורי .וְ הָ יּו
ָ
אֻ ְמלָלּוּ .ובֹׁשּו עֹבְ דֵ י פִ ְׁש ִּתיםְׂ ,ש ִריקֹות; וְ א ְֹרגִ ים,
ׁשָ ת ֶֹתיהָ ְ ,מ ֻדּכ ִָאים; ּכָל-עֹׂשֵ י ׂשֶ כֶרַ ,אגְ מֵ יָ -נפֶׁשַ .אְך-אֱ וִ לִיםׂ ,שָ ֵרי
ֹאמרּו ֶאלּ-פ ְַרעֹהּ ,בֶ ן-
צֹעַ ן ,חַ כְ מֵ י ֹיעֲצֵ י פ ְַרעֹה ,עֵ צָ ה נִבְ עָ ָרה; ֵאיְך ּת ְ
ֵי-קדֶ םַ .אּיָם ֵאפֹוא חֲ כָמֶ יָך ,וְ יַּגִ ידּו נָא לְָך;
חֲ כ ִָמים אֲ נִי ּבֶ ן-מַ ְלכ ֶ
ִּׁשאּו
ל-מצְ ָריִם .נֹואֲ לּו ׂשָ ֵרי צֹעַ ן ,נ ְ
וְ י ְֵדעּו ,מַ הּ-יָעַ ץ ה' צְ בָ אֹות עַ ִ
ת-מצְ ַריִםּ ,פִ ּנַת ְׁשבָ טֶ יהָ  .ה' מָ סַ ְך ּבְ ִק ְרּבָ ּה,
ׂשָ ֵרי נֹף; ִה ְתעּו ֶא ִ
ת-מצְ ַריִם ּבְ כָל-מַ עֲׂשֵ הּוּ ,כְ ִה ָּתעֹות ִׁשּכֹור
רּוחַ עִ וְ עִ ים; וְ ִה ְתעּו ֶא ִ
ּבְ ִקיאֹו .וְ ל ֹא-י ְִהיֶה ל ְִמצְ ַריִם ,מַ עֲׂשֶ ה ,אֲ ׁשֶ ר ַיעֲׂשֶ ה ר ֹאׁש וְ ָזנָבּ ,כִ ּפָה
ָׁשים; וְ חָ ַרד ּופָחַ דִ ,מּפְ נֵי
וְ ַאגְ מֹוןּ .בַ ּיֹום הַ הּוא ,י ְִהיֶה ִמצְ ַריִם ַּכּנ ִ
ְּתנּופַת יַד-ה' צְ בָ אֹות ,אֲ ׁשֶ ר-הּוא ,מֵ נִיף עָ לָיו .וְ הָ י ְָתה ַא ְדמַ ת
ד—מּפְ נֵי,
ִ
יְהּודָ ה ל ְִמצְ ַריִם ,לְחָ ּגָאּ ,כֹל אֲ ׁשֶ ר יַזְ ּכִ יר א ָֹתּה ֵאלָיו ,יִפְ חָ
עֲצַ ת ה' צְ בָ אֹות ,אֲ ׁשֶ ר-הּוא ,יֹועֵ ץ עָ לָיו( ".ישעיהו יט )1-17
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שבת שני בספירת הא ֶֺמר
ת-מצְ ַריִםָ ,נגֹף וְ ָרפֹוא; וְ ׁשָ בּו ,עַ ד-ה' ,וְ נֶעְ ַּתר לָהֶ ם,
"וְ ָנגַף ה' ֶא ִ
ְּורפ ָָאם"( .ישעיהו יט)22 ,
ישעיהו הנביא מבין כי חלק מן העם כבר הגיע למצרים ואפילו
התיישב והשתקע בה .והם הרי בני ישראל ,עובדי ה' ,הדורשים
הגנה והצלה .ואז מצרים ,בזכותם תשוקם ותתרפא.
"ּבַ ּיֹום הַ הּוא י ְִהיּו חָ מֵ ׁש עָ ִרים ּבְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִםְ ,מדַ ּבְ רֹות ְׂשפַת
ִׁשּבָ עֹות ,לַה' צְ בָ אֹות :עִ יר הַ הֶ ֶרס ,י ֵָאמֵ ר ל ְֶאחָ תּ .בַ ּיֹום
ּכְ נַעַ ן ,וְ נ ְ
הַ הּוא ,י ְִהיֶה ִמזְ ּבֵ חַ לַה'ּ ,בְ תֹוְךֶ ,א ֶרץ ִמצְ ָריִם; ּומַ ּצֵ בָ ה ֵאצֶ לּ-גְ בּולָּה,
לַה' .וְ הָ יָה לְאֹות ּולְעֵ ד לַה' צְ בָ אֹותּ ,בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִםּ :כִ י-יִצְ עֲקּו
מֹוׁשיעַ ו ָָרב וְ ִהּצִ ילָם .וְ נֹודַ ע ה'
ִ
ִׁשלַח לָהֶ ם
ֶאל-ה' ִמּפְ נֵי ֹלחֲ צִ ים ,וְ י ְ
ּומנְחָ ה,
ל ְִמצְ ַריִם ,וְ י ְָדעּו ִמצְ ַריִם ֶאת-ה' ּבַ ּיֹום הַ הּוא; וְ עָ בְ דּו זֶבַ ח ִ
ת-מצְ ַריִםָ ,נגֹף וְ ָרפֹוא; וְ ׁשָ בּו,
וְ נ ְָדרּו-נֵדֶ ר לַה' וְ ִׁשּלֵמּו .וְ ָנגַף ה' ֶא ִ
עַ ד-ה' ,וְ נֶעְ ַּתר לָהֶ םְּ ,ורפ ָָאםּ .בַ ּיֹום הַ הּואִּ ,ת ְהיֶה ְמ ִסּלָה ִמ ִּמצְ ַריִם
ּומצְ ַריִם ּבְ ַאּׁשּור; וְ עָ בְ דּו ִמצְ ַריִם,
א-אּׁשּור ּבְ ִמצְ ַריִםִ ,
ּׁשּורהּ ,ובָ ַ
ַא ָ
ִיׁשּיָה ,ל ְִמצְ ַריִם,
ִׂש ָר ֵאל ְׁשל ִ
ת-אּׁשּורּ .בַ ּיֹום הַ הּוא ,י ְִהיֶה י ְ
ֶא ַ
ּול ְַאּׁשּורּ :בְ ָרכָהּ ,בְ ֶק ֶרב הָ ָא ֶרץ .אֲ ׁשֶ ר ּבֵ ְרכֹו ה' צְ בָ אֹות ,לֵאמֹר:
ִׂש ָר ֵאל" .
ּבָ רּוְך עַ ִּמי ִמצְ ַריִםּ ,ומַ עֲׂשֵ ה יָדַ י ַאּׁשּור ,וְ נַחֲ ל ִָתי ,י ְ
(ישעיהו יט)18-25 ,
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שבת שלישי בספירת הא ֶֺמר
"ּומצְ ַריִם ,הֶ בֶ ל ו ִָריק יַעְ זֹרּו " (ישעיהו ל.)7 ,
ִ
מצרים איננה מסוגלת להיות לעזר .כי כוחה בדבורים ולא
במעשים ,רהבתנות אינה כלי מלחמה ואינה כלי כלכלי.
אתי לָז ֹאתַ ,רהַ ב הֵ ם
"ּומצְ ַריִם ,הֶ בֶ ל ו ִָריק יַעְ זֹרּו; ָלכֵן ָק ָר ִ
ִ
ּות ִהי
ׁשָ בֶ ת .עַ ָּתהּ ,בֹוא כ ְָתבָ ּה עַ ל-לּוחַ ִא ָּתם--וְ עַ ל-סֵ פֶר חֻ ָּקּה; ְ
לְיֹום ַאחֲ רֹון ,לָעַ ד עַ ד-עֹולָםּ .כִ י עַ ם ְמ ִרי הּואּ ,בָ נִים ּכֶחָ ִׁשים;
ּתֹורת ה'( " .ישעיהו ל)6-9 ,
ֹא-אבּו ְׁשמֹועַ ַ
ּבָ נִים ,ל ָ
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שבת רביעי בספירת הא ֶֺמר
ֹא-אל" (ישעיהו לא)3 ,
"ּומצְ ַריִם ָאדָ ם וְ ל ֵ
ִ

האשליה ,שלמצרים כוחות ונשק רב והיא בעלת עוצמה כשל
אלים ,אין לה על מה להתבסס .וההגנה על ירושלים תהיה בידי
אל ,ה' המגן עליה.
ֹא-אל ,וְ סּוסֵ יהֶ ם ּבָ ׂשָ ר וְ ל ֹא-רּוחַ ; ַוָה' יַּטֶ ה יָדֹו,
"ּומצְ ַריִם ָאדָ ם וְ ל ֵ
ִ
וְ כָׁשַ ל עֹוזֵר וְ ָנפַל עָ זֻר--וְ י ְַחּדָ וֻּ ,כּלָם יִכְ לָיּוןּ .כִ י כֹה ָאמַ ר-ה' ֵאלַי
ּכַאֲ ׁשֶ ר י ְֶהּגֶה הָ ַא ְריֵה וְ הַ ּכְ פִ יר עַ ל-טַ ְרּפֹו ,אֲ ׁשֶ ר י ִָּק ֵרא עָ לָיו ְמל ֹא
רֹעִ יםִ ,מּקֹולָם ל ֹא יֵחָ תּ ,ומֵ הֲ מֹונָם ל ֹא ַי ֲענֶה; ּכֵן ,י ֵֵרד ה' צְ בָ אֹות,
לִצְ ּב ֹא עַ ל-הַ ר-צִ ּיֹון ,וְ עַ לּ-גִ בְ עָ ָתּהּ .כְ צִ ּפ ֳִרים עָ פֹותּ--כֵן ָיגֵן ה' צְ בָ אֹות,
עַ ל-יְרּוׁשָ ָל ִם; ּגָנֹון וְ ִהּצִ ילָּ ,פסֹחַ וְ ִה ְמלִיטׁ .שּובּו ,לַאֲ ׁשֶ ר הֶ עְ ִמיקּו
ִׂש ָר ֵאלּ .כִ יּ ,בַ ּיֹום הַ הּוא ,י ְִמ ָאסּון ִאיׁש אֱ לִילֵי כ ְַסּפֹו,
סָ ָרהּ--בְ נֵי י ְ
וֶאֱ לִילֵי זְ הָ בֹו--אֲ ׁשֶ ר עָ ׂשּו ָלכֶם יְדֵ יכֶם ,חֵ ְטא .וְ ָנפַל ַאּׁשּור ּבְ חֶ ֶרב
חּוריו
ֹא-אדָ ם ּת ֹאכְ לֶּנּו; וְ נָס לֹו ִמּפְ נֵי-חֶ ֶרבּ ,ובַ ָ
ֹא-איׁש ,וְ חֶ ֶרב ל ָ
ל ִ
לָמַ ס י ְִהיּו .וְ סַ לְעֹו ִמּמָ גֹור ַיעֲבֹור ,וְ חַ ּתּו ִמּנֵס ׂשָ ָריו :נְאֻ ם-ה',
אֲ ׁשֶ ר-אּור לֹו ּבְ צִ ּיֹון ,וְ ַתּנּור לֹוּ ,בִ ירּוׁשָ ָל ִם( ".ישעיהו לא)4-9 ,
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שבת חמישי בספירת הא ֶֺמר
ּוסבָ ִאים" (ישעיהו מד)14 ,
ּוסחַ רּ-כּוׁש ְ
"יְגִ יעַ ִמצְ ַריִם ְ

יחסי המסחר בארצות המקרא היוו קרקע ליחסים דיפלומטיים
אך גם להשפעות אליליות ותרבותיות ,הרות אסון.
ּוסבָ ִאים ַאנְׁשֵ י ִמּדָ ה ,עָ ַליְִך
ּוסחַ רּ-כּוׁש ְ
"ּכֹה ָאמַ ר ה' ,יְגִ יעַ ִמצְ ַריִם ְ
ִׁש ַּתחֲ וּו,
ַי ֲעבֹרּו וְ לְָך י ְִהיּוַ ,אחֲ ַריְִך ֵילֵכּו ּבַ ּזִ ִּקים ַי ֲעבֹרּו; וְ ֵא ַליְִך י ְ
ֹלהיםָ .אכֵןַ ,א ָּתהֵא ַליְִך י ְִת ַּפּלָלּוַ ,אְך ּבָ ְך ֵאל וְ ֵאין עֹוד ֶאפֶס אֱ ִ
מֹוׁשיעַ ּ .בֹוׁשּו וְ גַם-נִכְ לְמּוֻּ ,כּלָם:
ִ
ִׂש ָר ֵאל,
ֵאל ִמ ְס ַּת ֵּתר--אֱ ֹלהֵ י י ְ
ִׂש ָר ֵאל נֹוׁשַ ע ַָּבה'ְּ ,תׁשּועַ ת
י ְַחּדָ ו הָ לְכּו בַ ּכְ לִּמָ ה ,חָ ָרׁשֵ י צִ ִירים .י ְ
ֹא-ת ָּכלְמּו ,עַ ד-עֹולְמֵ י עַ ד".
ֹא-תבֹׁשּו וְ ל ִ
עֹול ִָמים :ל ֵ
(ישעיהו מה)14-17 ,
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שבת שישי בספירת הא ֶֺמר
תׁ-שבִ י ִמצְ ַריִם" (ישעיהו כ)4 ,
ְֶך-אּׁשּור ֶא ְ
"ּכֵן ִינְהַ ג מֶ ל ַ

שנאתו העזה של הנביא למצרים מקבלת ביטוי נבואי בכך שמצרים
נכבשת על ידי מלך אשור וניגפת במלחמה ומאבדת חרותה
ועצמאותה .כיצד יכולה זו להתיימר ולהיות לעזר לישראל?
"ּבִ ְׁשנַת ּב ֹא ַת ְר ָּתןַ ,א ְׁשּדֹודָ הּ ,בִ ְׁשֹלחַ אֹתֹו ,סַ ְרגֹון מֶ לְֶך ַאּׁשּור;
ַו ִּיּלָחֶ ם ּבְ ַא ְׁשּדֹודַ ,ו ִּילְּכְ דָ ּהּ   .בָ עֵ ת הַ ִהיאִּ ,דּבֶ ר ה' ּבְ יַד יְׁשַ עְ יָהּו בֶ ן-
ָאמֹוץ לֵאמֹר ,לְֵך ּופִ ַּת ְח ָּת הַ ּׂשַ ק מֵ עַ ל מָ ְתנֶיָך ,וְ נַעַ לְָך ַתחֲ ֹלץ מֵ עַ ל
ַרגְ לֶָך; ַוּיַעַ ׂש ּכֵן ,הָ ֹלְך עָ רֹום וְ יָחֵ ף .וַּי ֹאמֶ ר ה'ּ ,כַאֲ ׁשֶ ר הָ לְַך עַ בְ ִּדי
ל-מצְ ַריִם וְ עַ ל-
יְׁשַ עְ יָהּו עָ רֹום וְ יָחֵ ףׁ--שָ ֹלׁש ׁשָ נִים אֹות ּומֹופֵת ,עַ ִ
תׁ-שבִ י ִמצְ ַריִם וְ ֶאתּ-גָלּות ּכּוׁש ,נְעָ ִרים
ְֶך-אּׁשּור ֶא ְ
ּכּוׁשּ .כֵן ִינְהַ ג מֶ ל ַ
ּוזְ ֵקנִים--עָ רֹום וְ יָחֵ ף; וַחֲ ׂשּופַי ׁשֵ ת ,עֶ ְרוַת ִמצְ ָריִם .וְ חַ ּתּוָ ,ובֹׁשּו-
ן-מצְ ַריִםִּ ,תפְ ַא ְר ָּתם .וְ ָאמַ ר יֹׁשֵ ב הָ ִאי הַ ּזֶה,
ּומ ִ
מּכּוׁש ,מַ ּבָ טָ םִ ,ִ
ּבַ ּיֹום הַ הּואִ ,הּנֵה-כֹה מַ ּבָ טֵ נּו אֲ ׁשֶ ר-נ ְַסנּו ׁשָ ם לְעֶ זְ ָרה ,ל ְִהּנָצֵ ל ִמּפְ נֵי
מֶ לְֶך ַאּׁשּור; וְ ֵאיְך ,נִּמָ לֵט אֲ נ ְָחנּו( ".ישעיהו כ)1-6 ,
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שבת שביעי בספירת הא ֶֺמר
"הֹוי הַ ּי ְֹר ִדים ִמצְ ַריִם לְעֶ זְ ָרה" (ישעיהו לא)1 ,

בסיכום ,המדיניות של ממלכת יהודה כלפי בריתות שלום עם
שכניה לא עמדה במבחן ההיסטורי ,וכל צעד של הסתמכות על
בן ברית -שכן היה כישלון מדיני ולפעמים אף צבאי.
ובימינו מי שמתיימר לבנות יחסים של תלות צבאית או דיפלומטית
עם מדינה שכנה ,שוגה בגלל אופיו האנושי של המזרח המקראי.
לכל מדינה יש שאיפות של הישרדות לאומית ושל התארגנות
שותפית כדי להתפתח ולהתבצר .דא עקא שבריתות צבאיות
שחתמנו עליהם היו כלשון הנביא ,בריתות של הישענות על קנה
רצוץ אשר בהישברו פוגע אנושות בנשען עליו.
יראת ה' היא היחידה המאפשרת עמדה פוליטית איתנה בלא שום
סכנה של תמיכה מזויפת .תחת היותנו נשענים נטיב לעשות אם
נעשיר את יכולתנו להישען עלינו.
ּגֹואלּ ,ולְׁשָ בֵ י פֶׁשַ ע ּבְ ַי ֲעקֹב-נְאֻ ם ,ה'" (ישעיהו נט)20 ,
"ּובָ א לְצִ ּיֹון ֵ

ציון תהייה הגואל של שכנותיה .זו עוצמה וזו מעצמה.

ל-רכֶב
ל-סּוסים יִּׁשָ עֵ נּו; ַוּיִבְ ְטחּו עַ ֶ
ִ
"הֹוי הַ ּי ְֹר ִדים ִמצְ ַריִם לְעֶ זְ ָרה ,עַ
ִׂש ָר ֵאל,
ל-קדֹוׁש י ְ
ּכִ י ָרב ,וְ עַ ל ּפ ָָר ִׁשים ּכִ י-עָ צְ מּו ְמאֹד--וְ ל ֹא ׁשָ עּו עַ ְ
תּ-דבָ ָריו ל ֹא הֵ ִסיר;
וְ ֶאת-ה' ל ֹא דָ ָרׁשּו .וְ גַם-הּוא חָ כָם ַוּיָבֵ א ָרע ,וְ ֶא ְ
ּפ ֲעלֵי ָאוֶן"( .ישעיהו לא)1-4 ,
וְ ָקם עַ לּ-בֵ ית ְמ ֵרעִ ים ,וְ עַ ל-עֶ זְ ַרת ֹ
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אפילוג
למעשה אנו מצווים להשלים חרטה על חטאנו בעשייה חיובית
מסוימת .טוב יעשה עם ישראל אם אחרי כל יום ויום של ספירת
האמר ,יקבל על עצמו קבלה ,במובן המסורתי של המילה.
לדוגמה,
אדם יקבל על עצמו לומר "שמע ישראל" בהבנה מלאה של
שלושת הפרקים.
אדם יקבל על עצמו למשל ,לתרום צדקה בשיעור אישי מסוים.
אדם יקבל על עצמו למשל ,לקרוא בעיון את ברכות השחר,
ולנסות לכוון את כוונותיו האישיות בהודאתו לבורא על יומו
החדש.
אדם יכול לקבל על עצמו ,להקפיד על מצוות מזוזה .ובכל יום
להתעכב מעט לפני צאתו.
וכן הלאה וכן הלאה ,קבלות וקבלות שונות המלוות את חרטתו
על חטאתו של אותו יום .ונגיע כך זכים וטהורים לכל עת זבח
הפסח .יש הטוענים ,ואין להם על מה שיסמוכו ,שארבעים
ותשעה ימי העומר הם סדרת ההיטהרות .זו הטלת דופי ,חס
ושלום ,על עם ישראל שאכל את זבח פסח בחטאו .הרי ישנה
ההלכה שמי שנתפס בפסח טמא ,מותר לו לאכול את הפסח
חודש אחרי כן .על כן כולנו טהורים והעומר בוודאי מעלה את
דרגתנו להיות ראויים למתן תורה.
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שושנת הרוחות
קיבוץ גלויות
אגדה
ּומּיָם( ".תהלים קז)3 ,
ּומּמַ ע ֲָרב; ִמּצָ פֹון ִ
"ּומֵ אֲ ָרצֹותִ ,קּבְ צָ םִ :מ ִּמזְ ָרח ִ

באו רוחות השמיים לפני הבורא ושאלו :מה זה מערב ומה זה ים,
האין שניהם זהים? אם כן ,האם יש שני מערב .אז מאיפה קבצת?
מה עם יהודי הדרום ,יהודי הימין?
ענה הבורא ואמר להם" :תשאלו את המחבר .בוא דוד והסבר
להם".
בא דוד והסביר כי הוא רואה רק מערב אחד .ומה זה ים .אהה ,זו
דרכי לפייט בשירה .הים הזה הוא קצור של ימין( .ימ –ין) ומשמעו,
כידוע ,הוא דרום .מי שפניו קדמה יהי ימינו מסמל את הדרום
שלו ושמאלו מסמל את הצפון .והים האחרון ,הוא שבא ממערב
השמש ,מאחוריו .אם כן ,הקדוש ברוך הוא קיבץ את עם ישראל
הגולה מארבע כנפות הארץ.
שבו הרוחות לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו לו" :ארבע רוחות
אנחנו ,מ=מזרח ,צ= צפון ,י=ימין/דרום ,מ=מערב .אם נצטרף
למילה אחת נקבל "מ צ י ם" .אין למילה זו כל מובן".
"יפה טענתם".
"אני מפיל את קיר הברזל הרוסי ואשחרר משם את שארית העם
הגולה ותוכלו לצרף לקבוצה את האות רי"ש .ובסך הכל יעלה
לפניכם המושג = מ צ ר י ם".
הודו ארבע הרוחות ויצאו שמחות וטובות לב להודיע את דברן
לעם .עצר בעדן דוד המלך ואמר להן" :אתם ואני מתפללים ,בכל
יום ,שיבוא הגואל ויקבץ את העם ,בעזרת השם ,מארבע כנפות
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הארץ לארצנו .מה פתאום אתם מוסיפים עוד רוח?"
ענו לו הרוחות" :אבל אנו מתפללות ב"אהבת עולם" אנא ה',
הבא עלינו ברכה ושלום מארבע כנפות כל הארץ".
מה בא כל לרבות?
הוא אשר אמר הקדוש ברוך הוא" :אני אשחרר את יהודי רוסיה
ומשלים את תפוצות ישראל הנגאלות ".ועל כן רוסיה  -הרי"ש-
מוצאת דרכה בהבנה למשפחת הרוחות.
הסכים עמם דוד המלך ,אבי הגואל וסיכם" :כל יציאת מצרי"ם,
שבתפילות ובברכות היא כלל תפוצות ישראל ,שמהם יתקבצו
כולם לארץ הצבי ,ארץ הבחירה".
הסכימו עמו הרוחות ,שנעשו חמש .אין בין למצרים של הרוחות
מאומה עם מצרים של הפרעונים .היציאה ממצרים המעשית,
בדורו של משה רבנו ,השאילה לדורנו את היציאה מארבע כנפות
כל הארץ :כל התפוצות כולן.
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