
 "ב פתש שבט                      ס"ד  ב

  בֹּאפרשת השבוע מנגיעות 

 

הכנות ליציאת מצרים   ,מכות מצריםסדרת וסיום המשך  .בנפלאות הגאולהממשיכה לעסוק  פרשת השבוע 

לה בעומק האופוריה הגאו תהליךו של התורה מלמדת שאפילו בעיצומ. מצוותת סדרתדרוך ו קבלתתוך 

זמן אין נוצצות ומסיבות בחגיגות לפתוח עם ישראל לא ניתן זמן ל .שיש לקייםמצוות ו יש ערכים והשמחה 

 .לקיים וברורה  ישרה חייםדרך יש מאחורי הגאולה עומדים רעיונות גדולים ו .פריקת עולוסבלנות ל

אמונה אשר תתערער מפעם לפעם אולם עובדה היא  .אחרי משה ואהרון תוך אמונה מלאה בה' כיםהולהם 

 .   חזיקה וקיימתשאלפי שנים אחרי היא עדיין מ

 

מצד אחד   . עבורו החלטות ועובדותקבע י, אפילו ה' מצרים אינו מקבל את העובדה שמישהו ךפרעה מל

והוא זה שיקבע את  בידוההחלטה שאות ורוצה להרחושב הוא  שנימצד נמאס לו והוא מבין את נחיתותו 

 לומדים לאן זה מוביל . היצר הרע שלו ואנו עקשנותו ואת מחזק את הקב"ה  .תנאיםה

ְקָרא ַפְרֹעה ֶאל " ְבדּו ֶאת-ַויִּ   פרעהל ,לאחר מכת החושך ." ַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם, יָֻצגה'  ֹמֶשה, ַויֹאֶמר ְלכּו עִּ

ו לעזוב את הוא פונה אל משה ומאשר ל כואבת.ת חינוך הוא ועמו עוברים סדר .ט הזההפורמ)שוב(  נמאס

פרעה עדיין לא   .שחרר את עם ישראל אולם ללא צאנם ובקרםמוכן להוא  .תנאיםובע הוא קמצרים אבל 

                                              . הכל יכול שליטמקבל את העובדה שבמערכה הזו הוא אינו קובע והוא אינו ה

פרעה סוף סוף ו הוא בא לשחרר את עם ישראל ממצרים  .מוחץ ןניצחווב שליחותומשה למעשה השיג את 

ן והבקר הצאהשארת התנאי של על היה להגיע לפשרות אולי אפשר זאת. לאחר קשיים רבים מאשר  

ינּו, -ַויֹאֶמר ֹמֶשה, ַגםמר לפרעה " ם משה בצורה החלטית קובע ואואול ים ְוֹעֹלת; ְוָעשִּ נּו ְזָבחִּ ן ְבָידֵּ תֵּ ַאָתה תִּ

ר ַפְרָסה-ְוַגם .ינּוקֱאֹל ה' לַ  ָשאֵּ ָמנּו, לֹא תִּ ְך עִּ ְקנֵּנּו יֵּלֵּ ַקח, ַלֲעֹבד ֶאת מִּ ֶמּנּו נִּ י מִּ איננו מנסה משה א רק שה' " ל כִּ

ים ְוֹעֹלת" תנות מבנוסף ממנו  שורודלפשרה אלא מקניט את פרעה הגיע ל נּו ְזָבחִּ ן ְבָידֵּ תֵּ  רק אז ו " ַאָתה תִּ

ָשֶמר ְלָך, ַאל-ַויֹאֶמר" ומאיים  עצבן את פרעה שעונהלכמובן מצליח משה   .יעזבו ָעָלי; הִּ ְך מֵּ - לֹו ַפְרֹעה, לֵּ

י ְביֹום ְרֹאְתָך ָפַני, ָתמּות ֹתֶסף ְראֹות ָפַני ַויֹאֶמר  ועונה מתוך אמונה שלימה בה' " אינו מתרגש " משה  כִּ

ַבְרָת: ן דִּ ף עֹוד, ְראֹות ָפֶניָך-לֹא  ֹמֶשה, כֵּ  " ֹאסִּ

 

 .הצדדים ? פרעה מצד אחד ומשה מצד שנימה סיבת ההתעקשות  ,תקרית הזושואל על ה "ותן חלקינו"

 התפשר ?ניסה ליה חשוב לצדדים נושא הבקר והצאן ? מדוע משה לא דוע המ

צפה את העתיד ואפילו צדק. פרעה הניח שהמסע  א הו .והכיר את אופי האדםפרעה היה חכם  ,ומסביר

הוא הכיר את הטבע האנושי של האדם אשר  .שר יעבור במדבר יהיה מסע מפרך וקשהל אץ ישראלאר

ליה ויודע א , מציאות שהוא רגיל וקבועההאדם מעדיף קרקע יציבה  .שינויים ומהפכותמפחד מפני נרתע 

.                              מסעות מפרכיםמיות ויציאה ליד לוט בערפל עם דאגות קיויתה לעומת עתלהתמודד א

שלהם בקר הצאן והמציאות מוכרת יחד עם לחזור ל" יםיתוי "פ במוחות היוצאים פרעה רצה להשאיר

הם  , רק מתגבשעם ישראל . . משה הבין זאת לא פחותם הזהתחושה של חוסר דאגה לפחות בתחולצורך 

משה לא רצה להשאיר   .מעבדות לחירות ,מעשי ומחשבתי שאין גדול ממנו קיצוני הולכים לקראת מהפך

  .יר דברנתק ולעזוב בלי להשאהתמשה הבין שיש ל .חזרה הם במצרים אשר יקרצו לחזור"פיתויים " כלש

לחמו על כבש  הם לא נ  .משה ופרעה נלחמו על רעיונות. חזרה למצריםאפשרות לשמץ  מראש כל קלמחו

תקופה קשה  מצרים ולהקשר לנתק את לביקש משה  .השעבודפתות ולהמשיך את פרעה ניסה ל .או פרה

 גואל ומסדיר את כל מחסורם.  תוך חיים של ערכים ואמונה מלאה בה' אשרמואפילה ולבנות עתיד 

 

ַויֹאֶמר קּומּו    " ברכהרעה נשבר ומשחרר את עם ישראל ללא כל תנאי ואפילו מבקש פ .הסוף כמובן ידוע

י תֹוְך ַעמִּ ְבדּו ֶאת ְבנֵּי-ַאֶתם, ַגם-ַגם ְצאּו מִּ ל; ּוְלכּו עִּ ְשָראֵּ ְבַקְרֶכם ְקחּו ַכֲאֶשר -צֹאְנֶכם ַגם-ַגם ְכַדֶבְרֶכםה'  יִּ

ַרְכֶתם, ַגם כּו; ּובֵּ ַבְרֶתם, ָולֵּ י-דִּ ְשֲאלּו, " עם מתנות שקיבלו ברצון " עם ישראל יצא ברכוש כבד  .ֹאתִּ ַויִּ

י ם, ְכלֵּ ְצַריִּ מִּ י ָזָהב, ּוְשָמֹלת-מִּ ן ָהָעם, ְבעֵּ -ָנַתן ֶאתה' וַ  .ֶכֶסף ּוְכלֵּ םחֵּ ְצַריִּ לּום; ַוְיַנְצלּו, ֶאת  ינֵּי מִּ -ַוַיְשאִּ

םמִּ  ְסעּו ְבנֵּי  ְצָריִּ ס, ֻסֹכָתה-ַויִּ ַרְעְמסֵּ ל מֵּ ְשָראֵּ ד ְמֹאד-ְוַגם ...יִּ ְקֶנה ָכבֵּ ָתם, ְוצֹאן ּוָבָקר, מִּ ֶרב ַרב, ָעָלה אִּ  " .עֵּ

רצו שישראל יהיו מבני י ולמרות חיי העבדות והסבל שם    יםצרלא נותר דבר במשלמרות ש נקרא בהמשך

ים, -ַהָדָגה, ֲאֶשר-ָזַכְרנּו, ֶאת"  לחזור אל טעם הדגים האבטיחים והירקות  ֻשאִּ ת ַהקִּ ָּנם; אֵּ ם, חִּ ְצַריִּ נֹאַכל ְבמִּ

ים, ְוֶאת חִּ ת ָהֲאַבטִּ יר ְוֶאת-ְואֵּ ים, ְוֶאת-ֶהָחצִּ ים-ַהְבָצלִּ  " .ַהשּומִּ

 .םשבת שלו

  אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת 

 


