
 תשע"ט טבת                    ס"ד ב

    ואראפרשת השבוע נגיעות מ

 

הקב"ה מזכיר את  .לקראת תחילת המאבק לגאולה מיותאופטי )ומקיימת ( הבטיחפרשת וארא מ

ם,-ְוַגם ֲהִקֹמִתי ֶאת" המחויבות ההיסטורית שלו  ֶהם ֶאת ְבִריִתי ִאתָּ ֵתת לָּ ֵאת ֶאֶרץ  ֶאֶרץ ְכנַָּען-לָּ

ַמְעִתי, ֶאתוְ למרות ההסתר פנים הוא מאד מעורב "  "...ְמֻגֵריֶהם ֵאל-ַגם ֲאִני שָּ  ...ַנֲאַקת ְבֵני ִיְשרָּ

ֶאְזֹכר, ֶאת ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים, ְוִהַצְלִתי "  הגאולהאת ומקיים  מבטיח"  ְבִריִתי-וָּ

ַאְלתִ  ם; ְוגָּ תָּ ִטים ְגֹדִליםֶאְתֶכם ֵמֲעֹבדָּ ֶכם  .י ֶאְתֶכם ִבְזרֹוַע ְנטּויָּה, ּוִבְשפָּ ִייִתי לָּ ם, ְוהָּ ַקְחִתי ֶאְתֶכם ִלי ְלעָּ ְולָּ

ִיםה'  ֵלאֹלִהים; ִויַדְעֶתם, ִכי ֲאִני -ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ֶאל ֱאֹלֵהיֶכם, ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם, ִמַתַחת ִסְבלֹות ִמְצרָּ

אִתי ֶאת ֶרץ, ֲאֶשר נָּשָּ אָּ ם ְלִיְצחָּ -הָּ הָּ ּה ְלַאְברָּ ֵתת ֹאתָּ היִָּדי, לָּ שָּ ֶכם מֹורָּ ּה לָּ  ה' "  ֲאִני ק ּוְלַיֲעֹקב; ְונַָּתִתי ֹאתָּ

ת דרישות אין כאן ניסיון למשא ומתן אלא הצג .פרעהעם  פסגהפגישת הקב"ה שולח את משה ל

ועונשים על אמונה  ,חינוךת ברת פרעה ועמו במסלול מפרך של סדרהעאולטימטום תוך מתן ו

 .ההתעמרות בעם ישראל 

 

משפחת יעקב ירדה למצרים . מצרים בשעבודקרה כך  .ובשלבים דברים קורים בהדרגה מציאותב

 ופכעם הזמן ה. שורשים למקוםה והעמיקכך טוב להם שהיה  וככל זמן קצר " ל"שם התנחלה 

 ופכוה רוחנית ופיזית ,מצריםהשתעבדו להם להם , לאט לאט התנכלו , למטרה של אויבי ישראל

 .תהדרגתיגם היא  גאולהה .קשות ות גזרעינויים ולההתדרדרות נמשכת  .לעבדיםבהדרגה 

 טבעי לגמרילסביבה שהקב"ה קובע שהגיע הזמן הוא מוציא לפועל תהליך מלא ניסים שנראה כ

יציאה  " הֹוֵצאִתיוְ ב" הגאולה מתחילהקשה להבחין בהתערבות האלוקית .  ונההאמ חסרילולכן 

סיום בו ילחופשיציאה ,  ִבְזרֹוַע ְנטּויָּהגאולה עד ל הקשהמהעבודה ומהקושי  מהסבלהדרגתית 

לגלות , הצלחה יציאה  –העתידית  הגאולההגאולה הזו מלמדת על . לארץ המובטחתשיבה 

למעשים בלתי אנושים כנגד עם ישראל  בהדרגההמובילה , קנאה ושנאת ישראל  והתבססות

 . מדהימה ופריחה אוששות התיציאה  התחתיתמו

 

ומשפיע ללא כל מבוסס חופשי ממלך . הדרגתי אלא בכיוון ההפוךתהליך חולל תמ אצל פרעה

  .את עמו אתווגורר  דרדרתמהוא כל יכול  אלנחשב בעיני עמו ובעיניו כ איום קיומי ומדרגה שבה

. ההתדרדרות היתה הוא חוטף מכה אחר מכה השפלה אחר השפלה לנגד שריו יועציו וכל עמו 

לאחר ועם משה  ים הראשוניםמפגשהגאוותני ,האגו הבלתי מתפשר. לאחר האופיו נעצרת לולא 

ולאשר  " גדול" פרעה יכל לצאת המוחלטת ,  ועליונותהמכות הראשונות בהם הוכיח משה את 

כל מעשיו נשלטים  .שלו אולם ייצרו הרע הפיל אותוחופשית שחרור העבדים כהחלטה אישית את 

בצורה זאת  אומרהוא . גדול ממנו שבורא לעולם מוכן לקבל שיש אינו פרעה  .על פי ייצרו הגדול

 .דבר" הוא מרגיש מלך העולם שאינו כפוף ל ֲאֶשר ֶאְשַמע ְבֹקלֹו ה'  ִמי"  ברורה וללא כל חשש

     . דורות שלאחריומונצח בכישלונו לבדורו וכולם לעיני  הוא מתדרדר בהדרגה בצורה גלויה

הוא מתעלם מכל  .אבדוןבהפסד ידוע מראש והליכה לה' סרב לו לעקשנותלנוכח נדהמים אנו 

כי ההתנהלות היא לשחרר את העם לדרישה  להיענותמבקשים ממנו הבכירים והמנוסים ה יועציו

לבצע שינוי ית לנו ולכל העולם עברה סדרת חינוך שהיא תצוגת תכלמצרים  .ולא הגיונית יצרית

       אומר בצורה ברורההיטב ובין זאת פרעה ה .ללמוד מטעויותלביטול הגאווה ו, מהדרך הרעה

ַעם"  אִתי ַהפָּ טָּ ִעיםה'  חָּ ְרשָּ                           . צרו" ובכל זאת ממשיך כשהוא נשלט על ידי י ַהַצִדיק, ַוֲאִני ְוַעִּמי, הָּ

משה הצנוע שניסה בכל מאודו להתרחק מהנהגה  ,מנגד מי שמנצח במאבק הוא הניגוד הגמור

ֹנִכי, ִכי ֵאֵלְך ֶאלען " וטומשה שמקטין מעצמו  .ומכל ביטוי של שררה " דווקא הוא  ַפְרֹעה-ִמי אָּ

הוא מוביל ברגישות ובנחישות  .עם סגולהללעם נבחר ו ההופך אותשל עבדים  מנהיג אומה

לאורך ההנהגה והשררה  .כנגד כל תלונות העם וכפיות הטובהמעבדות לחירות הוא שולט בייצרו 

 למדו ממנו ויראו בו דמות לחיקוי.מנהיגינו כיום יבע"ה שאופיו ואת  לא שינועשרות השנים 

 

 . םשבת שלו

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


