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 תרבות מצרים
 יעקב אריאל

נושא להעימות בין ישראל למצרים אינו מצטמצם 
מאבק התנ"ך מרחיב את העימות ל. העבדות בלבד

מי הריבון בעולם, האדם או  :אידאולוגי עקרוני
להים. משטר העבדות נוצר כתוצאה מתפיסה -א

היה משועבד למי שכוחו חזק יותר.  עבד ;כוחנית
בשבי במלחמה, או מי שנמכר מי שנפל  ,כגון

או  ,(1מסיבות כלכליות )כגון מי שלא פרע חוב
חברת מיעוטים שהרוב השתלט עליה. העבדות 

 הריבון.  יהנחשבה חוקית כי בעל הכוח ה
תפיסת עולם מציג משה רבנו  ,לעומת זאת

ואין  ,להים-אחרת. בני האדם נבראו בצלם א
א יוצר האדם הו 2.לאחד זכות להשתלט על חברו

. מצרים מייצגת את כוח האנושיהריבון, ולא ה
התפיסה שאינה מכירה בריבון העולם, אלא רק 
בכוחו של האדם. התרבות המצרית התגאתה 
במפעלי ההנדסה האדירים שלה. בין היתר הם 
משכו מים מהנילוס )אחד הנהרות הגדולים 

והרוו באמצעותם את  ,בעולם( דרך היאורים
ים. החקלאי המצרי בו הם שוכנשהמדבר הצחיח 

אותו היה מניע ברגליו ש ,המציא גלגל שאיבה
ומעלה באמצעותו מים מן היאור להשקות את 

גם אך לא ראה גשם מימיו, כמעט ששדותיו. הוא 
בצורת, לא צמא במצרים לא נזקק לו כלל. אין 

 , והחקלאיולא רעב )חוץ מהרעב החריג בימי יוסף(
מתבטא  מך על כוחו ועוצם ידו בלבד. הדברוס

 :בהפטרה)כט:ג( בדברי יחזקאל 
 

ָגדֹול  ִנים הַּ תַּ ִים הַּ ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצרַּ ִהְנִני ָעֶליָך פַּ
ֲאִני  ,ָהֹרֵבץ ְבתֹוְך ְיֹאָריו ר ִלי ְיֹאִרי וַּ ֲאֶשר ָאמַּ

  .ֲעִשיִתִני

  :פירשהרד"ק 

המשקה אותו וארצי השובע  –לי יאורי 
נמצא בה ברוב השנים ואינני צריך למטר 
ולא לילך למדינות אחרות בעבור תבואה. 
ואני עשיתי ותקנתי לי היאור להשקות את 

 ארצי. 

                                                      
ג ומרצה בכולל "לשעבר רב העיר ר, יעקב אריאלהרב ו*

נשיא ישיבת . אילן-בר יברסיטתובמדרשה באונ
 .ג"ההסדר ר

 .א:ב ד"מל אור 1
פאקטו בעבדות בעולם -מנם התורה הכירה דהוא 2

תחומין  אור .אך כוונתה היא לפרוק עול זה, הרחב
 .ואילך 168' מעמ , תשע"ז,לז

גם  למעשההתרברבות מנופחת זו מתעלמת מכך ש
הם ם. אומנם ילברכת שמי יםהנילוס זקוקמקורות 
כך נדמה משום ו ,מהעין ולכן גם מהלב יםרחוק

בלתי נדלה וניצולו  כביכול הוא היאורלמצרי ש
תלוי רק בתבונתו ובעוצם ידו. ולא היא. אלמלא 

ם של מטרות העוז היורדים בשפע יברכת השמי
גם הנילוס עלול  ,במרכז אפריקה המשוונית

להתייבש. הלקח של ההתרברבות המצרית יהיה 
ִים ִלְשמָ  ָמה כנבואת יחזקאל: ְוָהְיָתה ֶאֶרץ ִמְצרַּ

ֲאִני  ר ְיֹאר ִלי וַּ ן ָאמַּ ְוָחְרָבה ְוָיְדעּו ִכי ֲאִני ה' יַּעַּ
 .)כט:ט( ָעִשיִתי

 זכריה בסוכות 
את החטא החמור שהנביא זכריה יש להבין 
את "מצרים:  אתבעיקר מאשים בו  טַּ ֹזאת ִתְהֶיה חַּ

גֹוִים את ָכל הַּ טַּ ֲעלּו ָלֹחג ֶאת  ִמְצָרִים ְוחַּ ֲאֶשר ֹלא יַּ
כֹות סֻּ ג הַּ , . הנביא דורש מכל הגויים" )יד:יט(חַּ

ֲחֹות " ובעיקר ממצרים: ְוָעלּו ִמֵדי ָשָנה ְבָשָנה ְלִהְשתַּ
כֹות-ְלֶמֶלְך ה' ְצָבא סֻּ ג הַּ . " )שם:טז(ֹות ְוָלֹחג ֶאת חַּ

ֲאֶשר ֹלא "אף מאיים עליהם בסנקציה חריפה: א וה
ֲעֶלה מֵ  ם... ְוֹלא יַּ ֵאת ִמְשְפחֹות ָהָאֶרץ ֶאל ְירּוָשלִַּ

ָגֶשם  ." )שם:יז(ֲעֵליֶהם ִיְהֶיה הַּ
הדרישה מן הגויים לחוג את חג הסוכות 

לכאורה. הרי חג הסוכות  ,בירושלים נראית מוזרה
כֹות " :מויונימוקו ע ,הוא חג ישראלי ייחודי סֻּ ִכי בַּ

ְבִתי ֶאת אֹוָתם ֵמֶאֶרץ  ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבהֹוִציִאי הֹושַּ
שלא  ,מדוע נדרשים הגויים! )וי' כג:מג( "ִמְצָרִים

לחוג חג לא להם? ועוד להטיל  ,יצאו ממצרים
 !אם לא יחוגו אותו עליהם סנקציות חמורות

בה תתקדם שזכריה מדבר על תקופה עתידית 
ותהיה מסוגלת להגיע להכרה שחג  ,האנושות
סאלי. רק חג ישראלי, אלא חג אוניבראינו הסוכות 
המשותף לאנושות כולה הוא הזיקה למים. שכן, 

מציין את סוף  אסיףללא מים אין חיים. חג ה
פותח את והעונה החקלאית של השנה שעברה, 

ם ינושא עיניו לשמי עונה חדשה. החקלאיה
תהיה שנה זו גשומה או חלילה שחונה? בשאלה, ה

 מביא בשם התוספתא: 3רש"י
 

ארבעת לפי שמצות החג על הגשמים הם 
לרצות על  ,מינים שבלולב וניסוך המים

על שהחג זמן גשמי שנה הוא ואלו  ,המים
המפקפקין בחג הסוכות לא עליהם יהיה 

 הגשם. 
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לכן עליהם להצטרף  ,גם הגויים זקוקים לגשם
גם גשם אלינו בחג הסוכות בתפילה לה' שיוריד 

, שאינה רואה עצמה משפחת מצרים .להם
לא להשתתף עם שלה עלו מאוימת מהיעדר גשם,
היא סומכת כאמור,  . שכן,כל העולם בתפילה זו

המצרים אין "כמו שכתב רש"י:  .על יאוריה
לכן  ."צריכים לגשמים שנילוס עולה ומשקה אותם

ת "מזהיר אותה במיוחד: זכריה הנביא  חַּ ְוִאם ִמְשפַּ
ֲעֶלה ְוֹלא ָבָאה ִים ֹלא תַּ  ." )יד:יח(..ְוֹלא ֲעֵליֶהם ,ִמְצרַּ

הסנקציה שתוטל על  ימפרט מה ינוהנביא או
 מצרים. 

מצרים מסמלת את  .אך היא הנותנת
את עין בעין תנו יהאידאולוגיה שאינה רואה א

התלות בה'. הערצת הטכנולוגיה האנושית 
מסנוורת את עיניה. האדם מסוגל לספק לעצמו 

 –המים  –את כל צרכיו, כולל המצרך הבסיסי 
לברכת  , כביכול,קוקז ינוהוא או ,בכוחות עצמו

ם. הסוכה מוציאה את האדם מדירת הקבע ישמי
יש בה אמירה: צא מהקיבעון המחשבתי ו ,שלו

שלך, מהביטחון העצמי המופרז שלך. דע מה 
  4.למעלה ממך

אין הכוונה לדכא את היוזמה בדברים אלה 
דווקא  , אולםאדרבה, יש לעודד אותה .האנושית

ְרָת ִבְלָבֶבָך ֹכִחי ְוֹעֶצם "מתוך הכרה במקורה:  ְוָאמַּ
ֶזה ִיל הַּ חַּ ְרָת ֶאת ה' א   .ָיִדי ָעָשה ִלי ֶאת הַּ ֹלֶהיָך -ְוָזכַּ

ֲעשֹות ָחִיל ֹנֵתן ְלָך ֹכחַּ לַּ   5.יח(-" )דב' ח:יזִכי הּוא הַּ

 אמת מארץ תצמח
 .נדרשת מישראל אמונה ,בניגוד לכפירה המצרית

ין בה נהרות אשלכן נתן לנו ה' את ארץ ישראל 
פעמים  ;ם יורד בה במשורהימטר השמיוגדולים, 
  :ל לפי רצון ה'ופעמים פחות, הכויותר 

ָתה ָבא ָשָמה ְלִרְשָתּה ֹלא  ִכי ָהָאֶרץ ֲאֶשר אַּ
ִים ִהוא ֲאֶשר ְיָצאֶתם ִמָשם ֲאֶשר  ְכֶאֶרץ ִמְצרַּ

ן הַּ  ְגְלָך ְכגַּ ְרֲעָך ְוִהְשִקיָת ְברַּ ע ֶאת זַּ  .ָיָרקִתְזרַּ
ֶתם ֹעְבִרים ָשָמה ְלִרְשָתּה...  ְוָהָאֶרץ ֲאֶשר אַּ

ִים ִתְשֶתה ָמִים ָשמַּ ר הַּ ֶאֶרץ ֲאֶשר ה'  .ִלְמטַּ
 ֹלֶהיָך ָבּה-א   'ֹלֶהיָך ֹדֵרש ֹאָתּה ָתִמיד ֵעיֵני ה-א  

 6.יב(-)דב' יא:י

התלות כאן  .מצריםכמו ארץ אינה  שראלירץ א
 ְשָכן" ,כאן נדרשת אמונה ברמה גבוהה ;בה' ישירה

מּוָנה  . :ג()תה' לז "ֶאֶרץ ּוְרֵעה א 

 כוח סוס
ידיה, כך גם  הכשם שמצרים התגאתה ביאור, מעש

ופיתחה ככלי  טיפחה םאותש, יההתרברבה בסוס
מלחמה אדיר. תרבות הכוח התבטאה בכוח הסוס 

אלא שכוח הסוס עלה על האדם  האדם.עיצב ש
חסה לכוח הסוס יותר יישמצרים הת ,עד כדי כך
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באחת זנינו שמענו ובמו א .האמונית של חג הסוכות
: הברזים הרי פתוחים, יש משנות הבצורת בארץ

מוביל ארצי, יש מתקני התפלה, הממטרות סובבות, 
אם כן מה הפאניקה?! מדוע להזעיק את הקב"ה 

כביכול אין תקלות ועלויות, אין שדות  ללא צורך?!
ויערות, אין נחלים ואגמים, אין בע"ח, יש רק 

 אגואיזם צר עין.
 .הדרוש העשירי ,ן"דרשות הר אור  5
 .ן שם"רמב אוור  6

ְרֹעה " :מאשר לפרש הרוכב עליו ִכי ָבא סּוס פַּ
ָים מול הגאווה  7." )שמ' טז:יט(ְבִרְכבֹו ּוְבָפָרָשיו בַּ

על משה שר , שטיפחההמצרית על כוח הסוס 
ה' ִכי ָגֹאה ָגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו " :גאוות ה' ָאִשיָרה לַּ
ָים ומרים חוזרת רק על פזמון  ,(" )שמ' טו:אָרָמה בַּ

גאוות ה'  ;זה, כי הוא המוטיב המרכזי בשירה
 מנצחת את גאוות האדם. 

משיך הסוס המצרי פרעה טבע בים, אך ה
הנביא גם בדורות הבאים. לייצג את תרבות הכוח 

 נאבק בתפיסה זו:ישעיהו 
 

ל סּוִסים ִיָשֵענּו  ִים ְלֶעְזָרה עַּ ֹיְרִדים ִמְצרַּ הֹוי הַּ
ל ָפָרִשים ִכי ָעְצמּו  ל ֶרֶכב ִכי ָרב ְועַּ ִיְבְטחּו עַּ וַּ

ל ְקדֹוש ִיְשָרֵאל ְוֶאת  ,ְמֹאד ֹלא  ה'ְוֹלא ָשעּו עַּ
ִים ָאָדם ְוֹלא ֵאל ְוסּוֵסיֶהם ָבָשר  ָדָרשּו... ּוִמְצרַּ

ל ָעזֻּר ה' וַּ  ,ְוֹלא רּוחַּ  ל עֹוֵזר ְוָנפַּ יֶַּטה ָידֹו ְוָכשַּ
ְחָדו כֻּלָ    .)לא:א, ג( ם ִיְכָליּוןְויַּ

ל ": גם הוא אומרהושע הנביא  שּור ֹלא יֹוִשיֵענּו עַּ אַּ
ֹלֵהינּו  ר עֹוד א  סּוס )=מצרים( ֹלא ִנְרָכב ְוֹלא ֹנאמַּ

ֲעֵשה ָיֵדינּו  .יד:ד()" ְלמַּ

לייצג ממשיך הסוס עצמו  ,גם אחרי מצרים
היום מפארים )עד בתנ"ך את התפיסה הכוחנית 

בכיכרות ערים סוסים ניצחונות היסטוריים 
ֶמֶלְך נֹוָשע "באירופה(. משורר תהלים שר:  ֵאין הַּ

סּוס  .ְבָרב ָחִיל ִגבֹור ֹלא ִיָנֵצל ְבָרב ֹכחַּ  ֶשֶקר הַּ
ֵלט ֹלא ". יז(-" )תה' לג:טזִלְתשּוָעה ּוְבֹרב ֵחילֹו ֹלא ְימַּ

סּוס ֶיְחָפץ ֹל ת הַּ שם " )א ְבשֹוֵקי ָהִאיש ִיְרֶצהִבְגבּורַּ
ְחנּו ְבֵשם ה' ". קמז:י( ֲאנַּ סּוִסים וַּ ֵאֶלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶלה בַּ

ְזִכיר-א    ועוד.  ,כ:ח(שם " )ֹלֵהינּו נַּ

את הסוס  ;פרקהיורד מ ינונושא הריבונות א
מחליפה הטכנולוגיה )מנוע המכונית נמדד בכוחות 

ה' או  ,וןמי הריב השאלה בעינה עומדת:ו ,סוס(
כוחו המדעי של האדם? האדם הוא זה שנברא 

 ,בינה ודעת ,להים החונן אותו בחוכמה-בצלם א
ומנכס את  ,חס את הכול לכוחויאולם האדם מי

 הריבונות לעצמו. 

העימות עם תרבות מצרים לדורותיה יסתיים 
רק כאשר נשתחרר כולנו מהשעבוד לתפיסה 

כוחותיו, ויחד עם משה את המעריצה את האדם ו
 .)שמ' טו:יח( !"ה' ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד"רבנו נשיר: 

 
 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

                                                      
סוף תמיד הסוס -שבפרשת קריעת ים ,יושם אל לב 7

קודם לפרש הרוכב עליו. הסוס הוא מקור כוחו של 
 הפרש. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

