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 פרעה את העם"משילוח אבר)ה(ם ושרי ממצרים ל"בשלח 
 משה צפור

 

סוף וטביעת חיל -במרכז הפרשה: קריעת ים
אירוע זה היה ביום  ,לפי המסורת מצרים.

לזה אף שבמקרא אין  ,השביעי של פסח
מעשה "ידועה האמרה:  1אחיזה מפורשת.

 כל"ועל דרך ההרחבה:  ",אבות סימן לבנים
ונתפרשה  ם",לבנילאבות סימן  מה שאירע
, רבות פעמים 2בפנים הרבה.אמרה זו 

את האבות הן מעין רמז מטרים  הקורות
 יקרה את בניהם.  ,באופן מסוים ,לאשר
כרת ה' עם שבין הבתרים  בברית       

ודיע לו ה' כי בני בניו ה ,ו("ט 'אברהם )בר
יהיו גרים בארץ לא להם, ואחרי שנות שעבוד 

אכן  והגזירה הז צאו ברכוש גדול.יירבות 
התגשמה: בגלל רעב ירדו יעקב ובני ביתו 

אבל ושם נתקבלו כאורחים רצויים, למצרים, 
תחת  במצרים כעבור זמן מצאו עצמם לכודים

ין הידיעה מראש לבין ביד פרעה. הקשר הזה 

                                                      
מניין ההוא פרופסור מן משה צפור ' פרופ *

-אוניברסיטת ברבך "מחלקה לתנה(, בדימוס)
ך במכללת גבעת "וראש החוג לתנ, אילן

 .וושינגטון
ו בשבט "ע ט"נלב)ע "נר זיכרון לבתנו ורד טל נ **

 .(ח"תשס
זיהוי התאריכים הוא מתוך חישוב הנראה מכוון ה1

להגיע למועד שהוא יום טוב שאין לו כשלעצמו 
; היום השביעי של פסח –קישור לאירוע כלשהו 

דוגמתו (. מכילתאהי ''עפ)ה :יד' שמלי ''ראו רש
עם ( ט"י' שמ)החישוב המזהה את יום מתן תורה 

גמר ספירת שבעה בחג השבועות שמועדו 
( / ט:טז' דב) "ָמהַּבּקָ  ׁשָהֵחל ֶחְרמֵ "שבועות מ

כיוצא בזה נעשה (. טז-טו:כג' וי' )תַּׁשּבָ הַ  ֳחַרתּמָ מ  '
 במ')חודש השביעי ב ירייום העשההחישוב ש

היה היום שבו התבשר משה שנסלח ( :זכט
בתום ארבעים יום וארבעים לילה , לישראל

 . שעשה בהר
על בר'  ; רמב"ן, יבלך לךבובר, תנחומא ראו: ת 2

, אוריאל סימון: ראו גם .ו, ובמקורות נוספים:יב
, סיפורי נביאים: קריאה ספרותית במקרא

 .157-150' עמ, ז"גן תשנ-רמתוירושלים 

אך החוזר  ,ברובד הגלויקיים ההתממשות 
 עוד קודם לכן וקורא בספר בראשית מוצא

 . של חיי בני יעקבלתקופה זו מזים סמויים ר
 ,ם)ה(על אבר מופיע סיפורב "בפרק י

למצרים עם ביתו )עם שרי  ירדשבגלל הרעב 
אבל שלא  ,אשתו וכנראה גם עם לוט(

בלתי בטובתו קרו להם אירועים 
וכך ציג אותה כאחותו, הם )ה(אבר 3צפויים.

 ְיַפת הּׁשָ א   יּכ   יּת  ָיַדעְ  ָנא הּנֵ ה  פנה אליה: "
ְראּכ  ְוָהָיה  .ְּת ַמְרֶאה אָ  יםּמ  ֹאָתְך הַ  ּוי י   ּוְוָאְמר ְצר 

י ְוֹאָתְך ְיחַ  ּוֹזאת ְוָהְרג ְׁשּתֹוא   י ָנא  4.ּיּוֹאת  ְמר  א 
י אָ  י ַבֲעב ְּת ֲאֹחת  יַטב ל   יׁש  ְוָחְיָתה ַנפְ  ֵרְךּוְלַמַען י 

אל בית  הנלקחשרי  .יג(-יא:יבבר' ) "ְגָלֵלְךּב  
והוא זכה ם, )ה(פרעה. פרעה היטיב עם אבר

יב  ְלַאְבָרםּו" :לרווחה י ּהרָ ּוֲעבּבַ ֵהיט   ֹצאן ֹול ַוְיה 
ים  ָבָקרּו ים ַוֲעָבד  ַוֲאֹתֹנת  ָפֹחתּוְׁש ַוֲחֹמר 
ביא על פרעה הה'  , אך" )שם:טז(יםּל  ְגמַ ּו

 ַעל"סיבתם בין כי הוהוא  ,"נגעים גדולים"
. פרעה קרא )שם:יז( "ַאְבָרם תׁשֶ אֵ  ַריׂשָ  ַברּדְ 

הטעה את שם לשיחת נזיפה על )ה(לאבר
לא ו ,שרי היא אחותושהמצרים באמרו 

בסופה הוא  5ם.)ה(נמסרה תגובתו של אבר
 "ַקח ָוֵלְך ָךְׁשְּת א   הּנֵ ה   הּתָ ְועַ פוקד עליו: "

 ְרֹעהּפַ ַוְיַצו ָעָליו . הכתוב מוסיף: ")שם:יט(
ר ׁשֶ ל אֲ ּכָ ְוֶאת  ְׁשּתֹוְוֶאת א   ֹוֹאת ּוחַׁשּלְ ַויְ  יםׁש  ֲאנָ 
. מה היה תפקידם של אותם )שם:כ( "ֹול

                                                      
ובפרט הדמיון לסיפורים אחרים בספר , אירוע זה 3

 ותנדונו רב ןוה ,מעורר שאלות, בראשית
 :ראו בהרחבה מאמרי. בפרשנות ובמחקר

שלושה סיפורים  – 'אחותי ומלך-אשתי'המוטיב "
 ,ף"תש)כה  שאנן", וארבעה וקריאה אחרת

 (.בדפוס
: ויש הרואים בזה רמז מטרים לגזירתו של פרעה 4

וא ָוָחָיה..." ם ַּבת ה  ֶּתן ֹאתֹו ְוא  ם ֵּבן הּוא ַוֲהמ  " א 
 (.טז:א' שמ)

 .יג-ט:כ' השוו בר 5
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? לפועל של"ח בבניין פיעל שתי "אנשים"
'לשחרר, להרשות  –האחת הוראות עיקריות: 

 ,אם כן 6'.ירושג' – תו האחרתומשמעו ,ללכת'
אבר)ה(ם לכך ש גאודאותם אנשים מצווים ל

יסתלקו מארצו של פרעה, על וכל אשר לו 
ם ושרי יוצאים )ה(אברו 7,עוד שובלמנת שלא 

 ג(.-א:יגבר' רים ברכוש רב )צממ
בסיפורי ישראל במצרים בספר  ,והנה

"ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל שמות יש הדהוד לפרשה זו: 
יא ַעל ַּפְרֹעה ְוַעל  ֶנַגעֹמֶׁשה עֹוד  ֶאָחד ָאב 

ם ְצַרי  ֶּזה ְיַׁשַּלחַאֲחֵרי ֵכן  ,מ  ְּכַׁשְּלחֹו  ֶאְתֶכם מ 
ֶּזה . א(:יא )שמ' "ָּכָלה ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם מ 

מהו אותו  ;האחרון נראה כהבהרהההיגד 
כם ללכת', ל ירשה' אין משמעו ?'שילוח'
ְרֶאה" בדומה לזה: ".ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁשאלא "  ַעָּתה ת 

י ְבָיד ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ְיַׁשְּלֵחםֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְלַפְרֹעה ּכ 
 (. א:ֵמַאְרצֹו" )שמ' ו ְיָגְרֵׁשםֲחָזָקה 

מעניין ביותר הוא משחק המילים בפסקה 
ן מציגים בפני ומשה ואהר .(יא-ג:ישמ' הבאה )

י  ַׁשַּלח" פרעה את דרישתו של ה': ַעּמ 
י!" עבדי פרעה שוטחים בפני  .ג(:ישמ' ) ְוַיַעְבֻדנ 

ְהֶיה ֶזה ָלנּו  פרעה את מצוקתם: "ַעד ָמַתי י 
ים, ְוַיַעְבדּו ֶאת ֶאת ַׁשַּלח ְלמֹוֵקׁש? -ה' אֱ  ָהֲאָנׁש 

י ם?!" ֹלֵהיֶהם! ֲהֶטֶרם ֵּתַדע ּכ  ְצָרי  שמ' ) ָאְבָדה מ 
 ן:ואך כך משיב פרעה למשה ולאהר. ז(:י

ָּמֶכם ַּכֲאֶׁשר  י ֵכן ה' ע  ֶאְתֶכם  ֲאַׁשַּלחְיה 
י ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם ֹלא . ְוֶאת ַטְּפֶכם ְראּו ּכ 
ְבדּו ֶאת ה' ים ְוע  י  ,ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבר  ּכ 

ים!" )  .(יא-י:ישמ' ֹאָתּה ַאֶּתם ְמַבְקׁש 
 ַוְיָגֶרׁשלדבריו מעשה: "מוסיף הוא ומיד 

 י(.שם:ֹאָתם ֵמֵאת ְּפֵני ַפְרֹעה" )
לאחר המכה הקשה ביותר, מכת בכורות, 

ם ַעל ָהָעם ְלַמֵהר  חלה התפנית: ְצַרי  "ַוֶּתֱחַזק מ 
ים!" ) ְלַׁשְּלָחם י ָאְמרּו ֻּכָּלנּו ֵמת  ן ָהָאֶרץ ּכ  שמ' מ 

 .לג(:יב
מה קרה  .את ההמשך האהבה נר אך 

 מן הארץ: ואחרי שבני ישראל יצא
ְלַבב ַּפְרֹעה ַוֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם  ָהֵפְךּיֵ וַ 

י  ַוֹּיאְמרּו ינּו ּכ  ַּלְחנּוַמה ֹּזאת ָעׂש  ֶאת  ׁש 
ְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו?! )שמ' יד  .ה(:י 

                                                      
בלשון  .פירוק קשר הנישואיןנעשה , למשל ,כך 6

' כגון דב)את אשתו מביתו ' משלח'האיש , הכתוב
כנגד זה התואר המקראי (. א:נ' יש; ד-א:כד

השכיח לאישה בסטטוס כזה במקרא הוא 
בטקסטים ' אלמנה'תכופות יחד עם ' )גרושה'

 (.  כוהניים
: ח"של-ש ו"השורשים המקראיים גר" ראו מאמרית7

", נרדפות-רדיפה במגרשן של מילים סמי-משחק
 .29-21 עמ' (,ף"תש)ז  מחקרי גבעה

 החרדה, מתוך בחיפזון את ישראלשילוחם 
ים!",   גירושמשמעותו למעשה ש"ֻּכָּלנּו ֵמת 

(, הפך עד מהרה לתחושה של לט:)ראו גם יב
ַּלְחנּו " ֶאת  (ילותומתוך או –נו ללכת' הרשי')ׁש 

ְׂשָרֵאל  נּו!י  ֵד ְב ָע   ".ֵמ
 ,מכות אחרותעליהם גם אחרי שניתכו 

לנכונותם לקבל את דרישות משה  גרמוש
ד ימישל המצרים ואהרון, בוטלה הסכמתם 

ד, יא; :עם סור המכה מעליהם )כגון שמ' ח
אך בפסוקים הנזכרים כאן מובלט  .כח, לה(:ט

 באמצעות משחק ,המהפך בהלוך הרוחות
 המילים בכפל המשמעות של השורש של"ח.

יושם לב לכך, שקודם לכן דרשו מצרים 
ים  ֶאת ַׁשַּלחמפרעה: "  ַיַעְבדּו ֶאת(כדי ש)ָהֲאָנׁש 

כפי שהבינו את  ,, ומן הסתם"ֹלֵהיֶהם!-ה' אֱ 
לאחר החגיגה )שמ'  ,ןוכוונתם של משה ואהר

ישובו להווייתם הקודמת, עבדים הם א( :ה
לאחר מכת בכורות  בשירות הממלכה. עתה,

אינם תולים עוד את שילוחם הם  ,(לג:יבשמ' )
של ישראל בזה שיציאתם מיועדת רק כדי 
לעבוד את אלוהיהם. האירוניה היא, שעתה 

את נזעק פרעה על ששוחררו מלעבוד 
לאירוניה צד שני: דברי חרטה ברם, . מצרים

משמיעים גם ישראל, אשר זה עתה יצאו 
ואחרי שחזו , ח(:ידשמ' ) "ביד רמה"ממצרים 
הם  את מעשי ה' ונפלאותיו. עתה בעיניהם

רואים את צבא מצרים רודף אחריהם, וכך 
 הם מטיחים בפני משה: 

ם ְלַקְחָּתנּו  ְצַרי  ים ְּבמ  י ֵאין ְקָבר  ְּבל  ֲהמ 
ְדּבָ  יָת ָּלנּו ָלמּות ַּבּמ  ר? ַמה ֹּזאת ָעׂש 

ם?! ְצָרי  ּמ  יָאנּו מ  ֲהֹלא ֶזה ַהָּדָבר  ְלהֹוצ 
ם, ֵלאֹמר: ֲחַדל  ְצַרי  ַּבְרנּו ֵאֶליָך ְבמ  ֲאֶׁשר ּד 

ֶּמּנּו  ם ְוַנַעְבָדה ֶאתמ  ְצָרי  י מ  טֹוב ָלנּו  ּכ 
ְדָּבר! ) ֻּמֵתנּו ַּבּמ  ם מ  ְצַרי  שמ' ֲעֹבד ֶאת מ 

  יב(.-יא:יד
 

 ..."וייהפך לבב העם אל פרעה"אכן, 
 

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

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

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

 בדוא"ל. 
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  

 יש לשמור על קדושת העלון
 

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