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 ֶמֶלְך ִמְצַרִים"   ְרֹעה ּפַ ֶאל    ִרים ּבְ "ֵהם ַהְמדַ 
  ברקאי יאיר  

 הצגת הבעיה 
 הפרשה הקודמת מסתיימת בפסוק:  

א    ה ּת  עַ   הׁשֶ מֹ   ֶאל   ה'  אֶמרּיֹ וַ    ר ׁשֶ ִתְרֶאה 
יְ   י ּכִ ְלַפְרֹעה    הׂשֶ ֶאע   ה  ק  ז    ְבי ד ּו  ֵחםַׁשּלְ ְבי ד ח 

ה ְיג   ק  ז   .)שמ' ו:א( ֹו ֵמַאְרצ םׁשֵ ְר ח 

אין עוד  שבעקבות דברים אלה,  ניתן היה לשער  
השיגה   לא  שהיא  משום  משה,  בשליחות  צורך 

פרשתנו נפתחת    התוצאות המצופות. לפיכךאת  
למשה ה'  המפורש  ,בהתגלות  בשמו    , והפעם 

לו מודיע  מטרת    והוא  שליחותו.  חידוש  על 
כפולה הפעם  לעם    –  האחת   :השליחות  לבשר 

גילישרא על  המפורשל  השם    –  השנייהו  ,וי 
הקרובה.    לבשר הגאולה  ה'  מפגש"העל  בין   "

ואהרון ו  ומשה  בפרק  יג  'מסתיים    , פסוק 
הפרשה  ו שלבהמשך  תיאור  המכות    יש  שבע 

 הראשונות. 
רשימת   מופיעה  הפרשה  חלקי  שני  בין 

ולויה ראובן, שמעון  שמ' )  יוחסין של השבטים 
לכאורהכז(-יד:ו הרשימה  ,  .  אינו מיקום    הזו 

מדוע הרשימה כוללת רק   –ו  לא זו אף ז  .מובן
 את שלושת השבטים הראשונים?   

 

 יישוב הבעיה 
הירש את   מעלה  רש"ר  אתר  על  בפירושו 

   השאלות ומשיב:
משה   של  מאמציהם  נכשלו  הנה  עד 
ואלמלא דברים שאירעו   ואהרן לחלוטין. 

הי לא  כן,  כה  י אחרי  הוכחה  נחוצה  תה 
לייחוס ולקרבתמדויקת    משפחתם.   ם 

תחל   מעתה  עטורת  יחשלאולם  ותם 
מילא  יהנ לא  כמוה  אשר  שליחות  צחון, 

בן לא  -עוד  ואחריהם  לפניהם,  תמותה 
יתירה   חשיבות  נודעה  מעתה  ימלא. 
ייחוסם   של  מדויקת  רשימה  לעריכת 
הדורות   לכל  בזאת  להעיד  כדי  וקרבתם, 
מחצבתם,   מקור  הוא  ואנושי  רגיל  כי 

 ברייתם.  ורגיל ואנושי הוא טבע

 משה  שליחות  תכלול  מעתה ש ן ו מכיו  כלומר,

 
 ליפשיץ לשעבר.  ראש מכללת  ברקאי הינוד"ר יאיר     *
נכתב לכבוד נכדתנו קרן במלאות לה זה  דבר תורה    **

 ח"י שנים. 

תכונות   לשליחים  לייחס  הבריות  עלולים 
ל  כ  ה לשלולחסין באו אלוקיות. לכן, רשימת הי

דגיש  , ולהה ולאהרוןיחוס אלוקי למשמגמה של  
שליחותו של  את  שהם בני אנוש בלבד העושים  

 ה'.

מציע   שהבאנו,  השנייה  לשאלה  באשר 
 רש"ר הירש את הפתרון הבא:

להכחיש   השמות  רשימת  נועדה  עוד 
הראשונה  של  היפוכה  אחרת,  אשליה 
ומסוכנת לא פחות ממנה. ומטעם זה לא  

הכתוב   היהסתפק  הישי בשלשלת  ר  יחוס 
קהת, משה  וי,  ב, לעקי  –משה ואהרן    של
שקדמו    – השבטים  את  גם  מנה  אלא 

ללוי, על צאצאיהם, וכן גם את יתר ענפי  
שקבעה   עם  הייחוס,  עדות  כי  לוי. 
משה   של  האנושי  טיבם  את  כעובדה 

תה להצמיח אמונה, כי  יואהרן, עלולה הי
יכשר   הכלל,  מן  יוצא  ללא  אדם,  כל 

 .  .א.להיות נבי 

גובכ זו הושמה  ם אשליה מסן  לאל  וכנת 
אילו רצה    ..מה משפחתית זו.שיידי ר  על

שיזדמן   במי  לבחור  הוא  ברוך  הקדוש 
אליו ראשונה, היו שבטים אחרים, מלבד  

שליחותו. לקבל  נאותים  אולם    ..לוי, 
הראויים   את  לו  בוחר  הוא  ברוך  הקדוש 
עושי   שלוחיו  להיות  ביותר  והמשובחים 

יק דברו,   לאד ולא  א רא  הגיע  לא  ם  אם 
 . . ום מעלת האדם. לר 

כ לאם  ושמעון   היותמרות  ן,  ראובן    השבטים 
ללוי נמצא  קודמים  לא  שהם  ב,  ראוי  מי 

ישראל ממצרים.  של    ההנהג הלשליחות   גאולת 
על כך אך מדוע נבחר דווקא משה משבט לוי?  

משיב רש"ר הירש, תוך שהוא מתמקד בדמותו  
 לוי:-של איש

יו,  ותרגשהגיגיו ו עצמנו אתנמחיש ל הבה
ל אומץ  והלוהט  יאת  העז  במילוי  בו 

וחרדה  כחובה,   אימה  של  בתקופה  אשר 
אי את  בת  לוי  -שהשיב  ונמחיש    לוי.אל 

אופפת   החרדה  מועקת  את  לעצמנו 
מתוך   מנצנץ  התקווה  זיק  ואת  התקווה, 

בה הפקידה  שפחד, ואת ההכנעה הגמורה 
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תה אם  י בידי ה', עת הייוכבד את עצמה  
לשע  .שהלמ נדע  אז  השפעה  או  מה  ר 
לרנוד עה  גשותעה  אלה  האיש אם    ל 

, אשר מרגלית טובה אחת עתידה  )משה(
אופיו,   את  במיוחד  לפאר  ולהכשירו 

 .היא מידת הענווה הנעלה:   לשליחותו

כי   למדים  משה  מקור  נמצאנו  של  תכונותיו 
עד    ,בהוריו ושיכללם  בירושה  קיבלם  ומהם 

מדובר   במיוחד  העילאית.    מידת בלדרגה 
רבשמש  ,הענווה לה  נו  ה    ה דוגמ משמש 

אותה יותר    המייצגת  אחר,  במיטבה  אדם  מכל 
 כפי שמעיד עליו הקב"ה:

ִאי מִ   הׁשֶ מֹ   ׁשְוה  ְמֹאד  יו  נ  א    לּכֹ ע  ם  ָאד    ר ׁשֶ ה 
ה ֵניּפְ  ַעל מ  ד  א   . )במ' יב:ג( ה 

 
 משה ופרעה כמייצגי תכונות אמוניות הפוכות 

לי  תכונת הענווה עשל  הצבנו את משה כמייצג  
העמידה  ונ תכזוהי  אדמות.   שריב"ל  נעלה  ה 

הערכים   סולם  האדםשבראש   צריך   אליו 
ג"  :לשאוף ענוה  לוי:  בן  יהושע  דולה  דא"ר 
 1. "מכולן

הענווה מכשירה את האדם לקבל עליו עול  
ה', ובמקביל מנתבת אותו  ם ויראת י מלכות שמי

 ליישום מירבי של יחסי אנוש, כדברי המשורר:
 2יק אל חיים נחמן בי / ֶכם ְיִהי ֶחְלִקי ִעמ  

ֶפׁש ְיִהי ם, ִאְּלֵמי נ  ֶכם, ַעְנֵוי עֹול   ,ֶחְלִקי ִעמ 
ִליֹרְקֵמי ַחֵּייֶהם ַּבֵסתֶ  גּות ַוע  הר, ְצנּוֵעי ה   ,ל 

ִמים,   ל  ִרים ּוַמְרֵּבי ִתְפָאֶרתֹחְלִמים ַנע  ֵטי ְדב   ;ְמַמע 
ה ְבַקְר  ֶכם ְּבתֹוכ ֶכם ִּכְפִנינ  ה ֶחְמַדת רּוח  ַקע  ְגנּוז 

 ,ַיִמים
הגֻּוסְ  ִלים ִּתְפֶרינ   .ּלֹוֵתיֶכם, ְּכַגְרְגֵרי ַיַער, ְּבֶחְביֹון ְצל 

יו   –יֶכם ַהֹקֶדׁש, ְוִׂשְפתֵ ֵהיַכל  –ְלַבְבֶכם  ר  ְׁשע 
 ,ַהְסגּוִרים

ֶכם, ְנִגיֵדי רּוַח  –ׁשֹוִעים  -ּוַבל –ְוֹלא ֻהַגד ל 
 ,ְיַדְעֶּתם
ה ְוכֹ  ה ַהּי פ  ֵני ַהְשִתיק  ֵני ִדְמַמת א  ֳאמ   . ִהיםֹל-ה 

--------- 
ִרים ֵרׁש ַאֶּתם ְוִחְדֵלי קֹול ּוְדב   ,ָאֵכן ִלמּוֵדי ַהח 

מֹות-ֹדלֹות ְוַכְּפֶכם ֹלאַיִּביַע גְ -ִּפיֶכם ֹלא  ,ִתיַצר ר 
ַוֵּייֶכם ְּבִלְּבֶכם ְוַגְעגּוֵעיֶכם ְּבֵחיְקֶכם ִיְכלּו  ,ִיְגְועּו ַמא 

ֶכם ְּבַמַעְרכוֹ -ֹלא ה ּבְ ח  נַ -ת חֹוִזים ְוֹלאי ד ל  ֵּתי  ל  ב 
 ,ַמְׂשִּכית

יו ַצַעְדֶכם ְלֹלא ֵהד ו   ִריִרי י מּות ַּתְחּת   ,ֹרֶׁשםע 
 ֵמיַטב ֶחְזיֹוְנֶכם,  –ם ַחֵּייֶכם ּול  ְוא

יֹוְתֶכם  –ְוִתְפַאְרְּתֶכם   ;ֶעֶצם ה 
ִנים ְלֶצֶלם א   מ  ֹלִהים  -ַאֶּתם ַהשֹוְמִרים ַהֶנא 

ם עֹול   !ּב 
 .תרע"ה, אב, ביער מאלין)
----------- 

 

 
ו: "וכאשר תנצל מן הכעס  ן באגרתו לבנוכן הרמב" 1

ענווה שהיא מדה טובה מכל  תעלה על לבך מידת ה
 . המידות הטובות"

 , עמ'2004  אביב-, תלהשירים ביאליק חיים נחמן,    2
415. 

כפי   הגאווה,  תכונת  את  מייצג  פרעה  לעומתו, 
-א   ָאַמר הּכֹ (: "ג:כטקאל )שמעיד עליו הנביא יחז

י ֶליָך    ה'  ֹדנ  ע  הַ   ֶמֶלְך  ְרֹעהּפַ ִהְנִני    ים ַּתנִ ִמְצַרִים 
ֹרֵבץ    לֹודג  הַ  יו א    ְךֹותּבְ ה  ִני  ָאַמר ִלי ְיֹאִרי   רׁשֶ ְיֹאר  ַוא 
 . "יִתִני ׂשִ ע  

 ה נועזת:ורמפרש את הפסוק בצ מלבי"ם
שהיאור   מאמינים  היו  נילוס  המצרים 

יש    הגדולים שבוושהתנינים    ,הוא קדוש
הגדול   אחד  תנים  ושיש  אלהות,  בהם 

כולם   על  מושל  ברא  מכולם שהוא  והוא 
היאור  ואת  , והמשיל אליו את  את עצמו 

 3.פרעה

נציגו    הרשע  פרעה,  ִלי  )"  ולםעבוהכפירה  של 
ע   ִני  ַוא  מו "(יִתִניׂשִ ְיֹאִרי  מן  את  א  צי,  עצמו 

והנבראת המושגחת  עצמו  ו  ההוויה  את  רואה 
הוא אינו מוכן להכיר  בשלטון   כןל  .כאל בורא

  4ה'.

ב ִוים    ֵדדֹוְמע"  :תהליםהפסוק  נ    יל ְׁשּפִ מַ   ה'ע 
ֵדי  ִעיםׁש  ְר  הוא  מציג  (  ו:קמז )  " ָאֶרץ  ע  את  אף 
 5וה. עלי הגאו רשעים, ב ל בניגוד  ענוויםה

 
 סיכום 

שני חלקי הפרשה  יןרשימת היוחסין המופיעה ב 
 מציפה רעיונות יסוד ביהדות:

תכונות .א ייחוס  למשה    למנוע  אנושיות  לא 
בעקבות  ו בעם  להופיע  העלולות  אהרון, 

 ם.  מכות מצרי 
להבליט את רשעותו של פרעה בעל הגאווה   .ב

 בורא.-המייחס לעצמו תכונות אל
ל משה רבנו העניו  להציב מולו את דמותו ש .ג 

 האדם. מכל 
 
 

 בסיוע קרן הנשיא מופץ  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת
ac.il/parasha2http://www1.biu. 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  

 בדוא"ל.  
 בר אילן וניברסיטתא -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 

 
'מ3 עיינו  התנעל  חז"ל,  במדרשי  הגדולים'  ינים 

י': "התנינים הגדולים ובעיי  ת  במאמרו של רוזנסון 
 . 68-58'  סן תשמ"ח(, עמה )ני מגדים האוולוציה",  

)ב    4 דברי הרמב"ן  לבנו(אזכיר שנית את  על    איגרתו 
 ים".י הגאה: "מתפאר הוא בלבוש שמ 
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