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ב מֶֹ
ה ַוֵ�ֶלְ�ֶ � ְ�ִמְצַרִי
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ה ִיְתר� ַו�ֹאֶמר ַחִ�י� ַהע�ָד� ְוֶאְרֶאה $
 

� ָ�ָניו ְוֶאת ִאְ
*� ֶאת מֶֹ
ה ַוִ�ַ(ח .ַנְפֶ
ָ� ֶאת ַהְמַבְקִ
י� ָהֲאָנִ
י� ָ%ל ֵמת� ִ%י ִמְצָרִי

' ה ַו�ֹאֶמר. ְ�ָיד� ָהֱאלִֹהי� ַמֵ+ה ֶאת מֶֹ
ה ַוִ�ַ(ח ִמְצָרִי� �ְרָצה ַוָ�ָ
ב ַהֲחמֹר ַעל �ַוַ�ְרִ%ֵב

 ִלְפֵני ַוֲעִ/יָת� ְבָיֶדָ� ַ/ְמִ*י ֲאֶ
ר ַה-ְֹפִתי� ָ%ל ְרֵאה ִמְצַרְיָמה ָל
�ב ְ�ֶלְכְ*ָ� מֶֹ
ה ֶאל

 Èƒ�¿a' ה �ַמר %ֹה 2ְַרעֹה ֶאל ְו�ַמְרָ*. ָהָע� ֶאת ְיַ
1ַח לֹאְו ִל�� ֶאת ֲאַח0ֵק ַוֲאִני ַפְרעֹה

Î¿·ֹÈƒ̄ Ï≈‡»̄¿NƒÈ. 1ַח ֵאֶליָ� ָואַֹמר
 ‡∆˙ ̄≈‚ֹ‰ pƒ‰ �»‡ֹÈƒÎ≈‰ ְלַ
1ְח� ַוְ*ָמֵא# ְוַיַעְבֵדִני ְ�ִני ֶאת ַ

»Í¿�ƒa Î¿aֹ»Í∆̄ .ָ-ל�# ַב3ֶֶרְ� ַוְיִהי�ה� ַ
 ֶאת ַוִ*ְכרֹת צֹר ִצ2ָֹרה ַוִ*ַ(ח. ֹ‰¬L≈w«·¿È«Â Â˙ÈƒÓ' ה ַוִ�ְפ4ְֵ

 ֲחַת# �ְמָרה �ז Û∆̄ƒi«Â ep∆nƒÓ .ִלי �ָ*ה 3ִָמי� ֲחַת# ִ%י ַו*ֹאֶמר ְלַרְגָליו ַוַ*4ַע d»�¿a ָעְרַלת

� ).כו:יח', ד שמות( ַל-�לֹת 3ִָמי

 בני את שלח אלי� ואמר .שראלי בכרי בני' ה אמר כה"לומר לפרעה , הציווי למשה

 .נראה תמוה, "בכר� בנ� את הרג אנכי הנה לשלחו ותמא� ויעבדני

מה מקומה של האזהרה על מכת בכורות עוד בטר� הפגישה הראשונה של משה 

עוד קוד� , "ותמא� לשלחו"מצווה את משה לומר לפרעה ' וכי כיצד ה? ע� פרעה

לשלח את , ול� פע� אחת, רעה התבקשועוד קוד� שפ, ול� פע� אחת, שפרעה מיא�

 ?בני ישראל

בי� האיו� המופנה כלפי , מה רוצה התורה לומר לנו בסמיכות שיצרה: ועוד

 –לבי� האירוע המפתיע המתרחש במלו� , "הנה אנכי הֹרג את בנ� בכר� "–פרעה 

 ? "ויבקש המיתו' ויפגשהו ה"

והאיו� " כרי ישראלבני ב"היש קשר בי� ההכרזה כלפי פרעה : עוד יש לשאול

 מעשה המתייחס לבנו של –" ·�‰ותכרת את ערלת "לבי� , "בנ� בכר�"כנגדו על 

 ?‰Â˙ÈÓמבקש ל' והמציל מסכנת המוות המרחפת כיוו� שה, משה

מדוע ! הרי לא שמענו כל אזהרה או חטא קוד� לכ�? המיתו' על מה מבקש ה

 ומיד בסמו� היא ,המופנית כלפי פרעה, התורה פותחת באזהרה שאינה מובנת

שנשלח , הנוחתת דווקא על משה, ממשיכה ומספרת על ענישה שלא מובנת

 .להתייצב אל מול פרעה

 
. א"ערב חורבנה באביב תשמ, ל� נאמרו לראשונה בעצמונה שבחבל ימיתעיקרי הדברי� שלה *

המאמר מוקדש . ה"בשלהי תשס, ה� הועלו על הכתב לאחר חורבנה של עצמונה בשנייה

 .ה יציב גבול אלמנה"ובתפילה שהקב, לזכר� של היישוב ושכניו
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Â‰˘‚ÙÈÂ "כדי להבי� את משמעות הפרשה נפרש תחילה את כוונת התורה בפסוק 

‰ 'Â˙ÈÓ‰ ˘˜·ÈÂ "–ומה בדיוק גר� לכ� , על מה ולמה, ה להמית" את מי ביקש הקב

 ?סו�ה הרפה ממנו לב"שהקב

 :בפרשני� מצינו שלוש גישות מרכזיות

על , ביקש להמית את משה'  ה–ע "י והפירוש הראשו� המובא בראב"רש .1

ובכ� הצילה את ,  וציפורה בתושייתה מלה את בנה1,שנתרשל במילת בנו אליעזר

 .משה

כיוו� , את אליעזר, ביקש להמית את בנו של משה'  ה–ע בפירושו השני "ראב .2

 2.על ידי משהשלא נימול 

ומילת , על שהתעכב והתעצל בשליחותו, ביקש להמית את משה'  ה–� "רשב .3

 .ה"הב� הייתה מעשה שיש בו מעי� קרב� כפרה שהציל את משה מחרו� הקב

היא , ה ביקש להמיתו"שהסיבה לכ� שהקב, שתי הגישות הראשונות מסכימות

ה רצה להרוג את "וה� נבדלות בשאלה א� הקב, התרשלותו של משה במילת בנו

שבו מילת , פירושי� אלו מבוססי� על המש� הסיפור. משה או את בנו שלא נימול

ומכא� , את משה או את בנו, ה מרפה ואינו ממית"הב� בידי ציפורה גורמת שהקב

 . היא כנראה שמשה לא מל את בנו' שהסיבה לחרו� א� ה, המסקנה

הסיבה :  חסר מ� הספרשלכאורה העיקר, הקושי הגדול בפירושי� אלו הוא

. וצרי� להסיקה מהמעשה שגר� להצלה, ה איננה נזכרת כלל בכתוב"לחרונו של הקב

מבלי שקוד� לכ� , ה מבקש להמית מישהו"שהקב, לא מצינו במקומות אחרי� בתורה

 .יפורש בכתוב מה חטאו ומה עוונו

ת היא התרשלו' שהסיבה לחרו� א� ה, � היא"שיטת רשב, ע"י וראב"לעומת רש

� "בכ� פותר רשב". ומולי� אשתו ובניו, כי היה מתעצל בהליכתו "–משה בשליחותו 

, על פי פירושו. שלא מצינו כל רמז לחטאו של משה, את הקושי שעליו הצבענו לעיל

אלא על כ� שהוא מתעכב , חרו� הא� על משה אינו משו� שלא מל את בנו

שעסקו בהרחבה , ת הקודמותפרשתנו ִהנה המש� ישיר לפרשיו, וא� כ�, בשליחותו

 3.ה על משה בשל כ�"ובחרונו של הקב, ה"רבה בסירוב משה ליל� בשליחות הקב

 
) כ', ד(התורה בפרשתנו רומזת ). כב', שמות ב( גרש� –עד כה ידענו שלמשה יש ב� אחד  .1

הנזכרי� אצלנו ה� " בניו"ורק בריש פרשת יתרו אנו למדי� ש, שלמשה יש יותר מב� אחד

 ).ד�ג, ח"י(ושש� השני הוא אליעזר , שניי� ולא יותר

התרגו� , בנו הצעיר של משה, המניחי� שהב� שלא נימול היה אליעזר, ע"י וראב"בניגוד לרש .2

ואילו גרש� הבכור הוא ,  היה נימול– אליעזר –צעיר שדווקא הב� ה, הירושלמי מפרש להפ�

 .זה שלא היה נימול

י על אתר מביא את תמיהתו של רבי יהושע ב� "כבר רש). יד', ש� ד" (במשה 'ה א� ויחר" .3

וזה לא נאמר בו , כל חרו� א� שבתורה עושה רוש�"ש, א"קרחה המובאת בזבחי� קב ע

ותוצאתו הייתה ,  הא� לא נותר בלי רוש�ואת דעת רבי יוסי שא� כא� חרו�, "רוש�
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לא הצילו אותו על שו� , המילה והדמי� שהצילו את משה ממוות, �"לדעת רשב

אלא על שו� שהמילה והדמי� הנ� , שחטא� והתרשלותו תוקנו בכ� על ידי ציפורה

 4.ה מפני העונש על התעצלותו והתעכבותומעי� קרב� כפרה שהציל את מש

" ויבקש המיתו"שיש לקשור את פרשת , �"כהרחבה וכהשלמה לשיטת רשב

נראה כי ג� הפרשה , לפרשות למעלה העוסקות בסירוביו ובהתחמקויותיו של משה

, �"לאור שיטת רשב.  א� היא עוסקת באותו העניי�–" בני בכֹרי ישראל "–שביניה� 

כמפורש בהרחבה , יה מחמת התעצלותו של משה בשליחותוה" ויבקש המיתו"ש

 כאיו� תהנראי" (בני בכֹרי ישראל"נראה להציע שג� פרשיית , בפרשות הקודמות

יש בה ברובד הפנימי רמז ואזהרה למשה מפני פורענות שעלולה לבוא ) כלפי פרעה

 :נסביר. ה"עליו בעקבות התחמקותו מהשליחות שהטיל עליו הקב

אפו על התמהמהותו של משה ועל התחמקויותיו מהשליחות שחרה , ה"הקב

שהוא מתכוו� , חוזר כא� על דברי� שכבר נאמרו למשה קוד� לכ�, שהוטלה עליו

 

� מתיישבי� הדברי� "לפי רשב. הועברה לאהרו�, שהכהונה שהייתה מיועדת למשה

שניה� כנגד התמהמהותו של משה , "במשה' ויחר א� ה"ו" ויבקש המיתו"שהרי , בפשיטות

: ש�� בפירושו "וכ� כותב רשב. לגאול את ישראל' וכנגד התחמקותו משליחות ה, נתכוונו

, כל זאת. "'ויבקש המיתו' ויפגשהו ה'כאמור לפנינו , לפי הפשט, וחרו� א� עשה רוש�"

חלילה להיות ": "במשה' ויחר א� ה"הכותב ביחס לפסוק ) בפירוש הארו�(ע "בניגוד לראב

ולא , כי עתה היה ראוי שיבקש המיתו א� היה ממא� ללכת', ויבקש המיתו'פירוש זה הפסוק 

שמסביר ומדגי� שיש , ע"ועיי� בדבריו של ראב" ? יבקש המיתו בעת לכתוולמה... כאשר הל�

שהעונש , ע מפורקות בדברינו"קושיותיו של ראב, באמת. לעתי� חרו� א� שלא עושה רוש�

 .'למשה הוא על כ� שהמשי� להתעכב ולהתמהמה מלבצע את שליחות ה

שלדעתו יש , עמוס חכ� על ידי „Ó ˙Ú˜¯‡� מוצעת בפירוש "הרחבה נוספת לפירוש רשב .4

לבי� האיו� שהיה על , והאיו� על חיי משה" ויבקש המיתו' ויפגשהו ה"להקביל בי� פרשת 

וכמו שש� מפרשי� , ה לאר� כנע�"נאבק בו בשעה שחזר על פי צו הקב' יעקב כשמלא� ה

ותגע "הוא ג� מקביל את . א� כא� מדובר בשר של מצרי�, שזה היה שרו של עשו, ל"חז

� "עמד כבר רשב, בי� יעקב למשה, על הקבלה זו. ש"עיי". ותקע כ� יר� יעקב" ל"לרגליו

ה הבטיחו "ומה שלקה יעקב ונצלע לפי שהקב: "ש� הוא כותב, )כט, ב"ל(בפירושו לבראשית 

, ה או ממאני� ללכת"וכ� מצינו בכל ההולכי� בדר� שלא ברצו� הקב. והוא היה בורח

לפי שהיה מתעצל ללכת ... 'במשה'  ויחר א� ה–לח שלח נא ביד תש'במשה כתיב : שנענשו

וכ� בבלע� . וכ� ביונה שנבלע במעי הדגה. 'ויבקש המיתו' ויהי בדר� במלו� ויפגשהו ה' 'כת

ע יוצא כנגד "ראב. "'ותלח� את רגל בלע�' 'ונעשה חיגר כדכ' ויחר א� אלהי� כי הול� הוא'

דומה לדבר ) שבפרשתנו' ויבקש המיתו'(ואי� זה ): "יד', ד(והוא כותב אצלנו , השוואה זו

שלדעת , הוא' דעת מקרא'� לפירוש "ההבדל בי� שיטת רשב". ג� דבר יעקב איננו כ�. בלע�

והוא המש� לאמור , � מדובר בעונש למשה על התחמקותו המתמשכת מהשליחות"רשב

כאשר משה ממשי� , בעקבות זאת. ה קצ� על סירובו של משה"שהקב, בפרשה הקודמת

,  משתמע„Ó ˙Ú˜¯‡ב, לעומת זאת. ה על חייו"ות את הדברי� בעצלתיי� מאיי� הקבלעש

, אלא הדגמה וסמל ְלמה שעתיד לקרות לו ולע� ישראל, שהאיו� על חיי משה איננו עונש

 .ולכ� שה� עתידי� להינצל ממנה, והמחשה לסכנה שאליה נכנסי� משה וע� ישראל כולו
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הוא ג� מקדי� ומזכיר כא� . להקשות את לב פרעה מלשלח את בני ישראל מארצו

ומצווה את משה על דברי� שהוא עתיד , את מכת בכורות שפרעה עתיד ללקות בה

ופע� אחר פע� , לאחר שפרעה אכ� יקשה את לבו, מר אות� רק לאחר זמ� רבלו

 .יימנע מלשלח את בני ישראל

דברי� המשתמעי� לשני פני� , כדי לומר באוזני משה, ה מקדי� זאת"הקב

שא� הוא מוזהר כא� מלהמשי� בהתחמקויותיו ועיכוביו מליל� , ורומזי� ג� למשה

 ):  הרמזי� למשה–בעי� בסוגריי� מרו(ה "בשליחותו של הקב

 ָואַֹמר. Èƒ�¿a Î¿·ֹÈƒ̄ Ï≈‡»̄¿NƒÈ' ה �ַמר �ֹה]  משה–ג� אתה , א� דע זאת[ ַ�ְרעֹה ֶאל ְו�ַמְרָ�

�ח]  משה–א� ג� אלי� , לפרעה[ ֵאֶליָ�ַ��ח$ ַוְ�ָמֵא# ְוַיַעְבֵדִני ְ!ִני ֶאת ְַ�, אתה פרעה[ ְלַ

 ̄∆pƒ‰ �»‡ֹÈƒÎ ‰ֹ‚≈̄ ˙∆‡ »Í¿�ƒa Î¿aֹ»Í≈‰] בשליחותיא� ג� אתה משה שמסרב כל הזמ# ללכת 

 ].  המסרב ללכת בשליחותי–א� ג� את של� משה , הב# של פרעה הממא# לשלח[

 בנו בכורו –שסירובו לשלח את ישראל , שיאמר לפרעה, ה אומר למשה"הקב: כלומר

, תמשמעי�א� הדברי� נאמרי� בלשו� דו.  יביא להריגת בנו בכורו–ה "של הקב

מתחמק ומתעכב מלבצע , שג� הוא מסרב, הרומזת ג� למה שעלול לבוא על משה

ה ברמז ג� על "מאיי� הקב, בדברי� הנאמרי� כלפי פרעה. ה"את שליחותו של הקב

שהרי ג� הוא בכלל הממאני� לפעול , שא� הוא עלול לאבד את בנו בכורו, משה

רי� למשה לאחר שהוא והדברי� נאמ. ה ממצרי�"למע� שילוח בנו בכורו של הקב

� כהתעצלות " מעשה המוגדר על ידי רשב–לוקח עמו את אשתו ואת בניו 

 .'שהיה מולי� אשתו ובניו עמו, 'בשליחותו

' ויהי בדר� במלו� ויפגשהו ה"ש, בהמש� לגישה זו יש לפרש בפרשה הבאה

וא� לא את , )�"כפירושו של רשב( אי� הכוונה להמית את משה –" ויבקש המיתו

 שהרי על –את גרש� , אלא את בנו בכורו של משה, )ע בפירוש השני"כראב(עזר אלי

ומתעכב במלו� , וכאשר משה ממשי� בהשתהותו. ה"כ� בדיוק הזהיר אותו הקב

.  האיו� הרמוז מתממש מיד–) התעכבות נוספת מעבר להולכת אשתו ובניו עמו(

או , ית את משהה ביקש להמ"שפירשו שהקב, בשונה מהפרשני� הקלסיי�, כלומר

ה ביקש להמית דווקא "סמיכות הפרשיות מורה שהקב, אולי את אליעזר בנו הצעיר

הנה אנכי  "–בפרשייה הראשונה ישנה האזהרה למשה . בכורו של משה, את גרש�

' ויפגשהו ה "–ישנו מימוש האיו� , ובפרשייה הסמוכה לה, "הֹרג את בנ� בכֹר�

 5.את בכורו של משה, "ויבקש המיתו

 
יקשה כי ": "הנה אנכי הרג את בנ� בכר�"ה על הפסוק שמקש, ל"הקדי� לפרש באופ� זה שד .5

" ?הנה זאת היא האחרונה שבמכות ומשה לא הזכירה לפרעה אלא לבסו� ולמה יזכירה כא�

א� לא יעשה את , כי ג� הוא, ה רצה לרמוז בדבריו למשה"שהקב, בעקבות זאת הוא מפרש

, לדעתו. יגת בנו בכורוייענש בהר, ובכ� יעכב את יציאת ישראל ממצרי�' שליחותו של ה

וההצלה הייתה על ידי מילת בנו הקט� של ,  הכוונה לבנו בכורו של משה–" ויבקש המיתו"

כיוו� שציפורה , שהב� הקט� לא נימול ב� שמונת ימי�, ל מפרש ש�"אלא ששד(משה 
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בעקבות , �"כפי שכבר הסביר רשב, צלת הב� הבכור של משה ממוות מושגתה

משה , �"אלא שלשיטת רשב(מעשה כפרה שהוא כקרב� ,  אליעזר–מילת הב� הצעיר 

6).הניצול הוא גרש� שעמד בסכנה, ולפירוש המוצע, הוא זה שניצול בעקבות המילה
 

בכור של משה ג� הצלת ה, בדומה להצלת בכורות ישראל בזמ� מכת בכורות

 ד� קרב� הפסח מוצג על מזוזות –במכת בכורות : תלויה בהקזת ד� והצגתו לראווה

, מוצגי� לרגליו של הבכור העומד למות,  הערלה והד� שעליה–ואצל משה , הבית

 אל המשקו� ואל Ì˙Ú‚‰Â",  אצל משה–"  לרגליוÚ‚˙Â: "כ� ג�. וגורמי� להצלתו

7).כב, ב" יש�( בד� קרב� הפסח –" שתי המזוזֹת
 

מוב� וברור מדוע אזהרת : בכ� מתיישבות כל התמיהות שהועלו בראש הדברי�

שהרי עיקרה מכוונת , נאמרת כביכול שלא במקומה" הנה אנֹכי הֹרג את בנ� בכֹר�"

כ� ג� נית� להבי� את לשו� . ה"כלפי משה המסרב והמתחמק מהשליחות של הקב

 לא רק כלפי –משמעי �י� באופ� דושהרי הדברי� נאמר, "ותמא� לשלחו "–העבר 

להמית ועל '  כעת ג� מוב� את מי מבקש ה8.כלפי משה, ואולי בעיקר, אלא ג�, פרעה

 

, לדעתו. כמשפט הישמעאלי� והמדייני�, ג שנה"השפיעה על משה שימול את בנ� רק ב� י

היה על כ� שמשה הולי� את אשתו ובניו למצרי� מבלי שהודיע� דבר מעניי� ' ל החרונו ש

. כדי שלא יסתכ� בכ� שפרעה יהרגנו, והיה חשש שה� יניאו אותו משליחותו, השליחות

שציפורה תיאל� להיפרד ממשה עקב מילת , לגרו�, ל"לדעת שד, והאירוע בדר� במלו� נועד

בכיוו� זה ). ש"עיי; למלא את שליחותו ללא הפרעה, וומשה ימשי� למצרי� בגפ, בנה הצעיר

אלא ). 1�3' עמ, ז"תשי,  כו˙¯·ıÈ', חת� דמי�'(בלאו ' הול� ג� י, )ל"מבלי להזכיר את שד(

שיקבל את ' כפיית הר כגיגית'האיו� על בנו בכורו של משה הנו בבחינת , שלדעת בלאו

קא לאחר שמשה מקבל על עצמו והוא נדחק בהסבר מדוע כפייה זו מתרחשת דוו, השליחות

, הוא מסביר שהאיו� קשור למשחית המאיי� על בנו בכורו של פרעה, כמו כ�. את השליחות

וא� כא� הוא , "מכיוו� שנתנה רשות למשחית שוב אינו מבדיל בי� צדיק לרשע"בבחינת 

 הרב. ש"עיי; נדחק להסביר מדוע המשחית מאיי� על משה עוד לפני שהוא מאיי� על פרעה

הערה , 40' עמ, א"תשנ,  יגÌÈ„‚Ó', בשבועות ובקרבנות הלח�, חמ� ומצה בפסח'(נו� �יואל ב�

א� באמת הפירוש המובא על ידו ש� מתאי� , אומר שהוא מקבל את פרשנותו של בלאו, )31

לקרות לע� שהפרשה הָנה אות וסמל לעתיד , „Ó ˙Ú˜¯‡ בש� 4יותר למובא לעיל בהערה 

עיי� ;  על ידי ד� הפסח–ולדר� שבה ה� עתידי� להינצל ממנה , ישראל בעת מכת בכורות

 . ש�

, הרי שהמילה שהצילה ממוות, א� שהאיו� היה על הב� הבכור מחמת התמהמהותו של משה .6

וג� לא סביר , כיוו� שלכאורה גרש� היה מהול כבר שני� רבות, הייתה מילת הב� הצעיר

שלא , זאת). כה', ע שמות ד"ראה ראב(מול את אליעזר בשעה שהוא מסוכ� למות שציפורה ת

וג� שלא כדעת התרגו� הירושלמי , הסבור שהב� שנימול היה הב� הבכור, כדעתו של בלאו

 .2שהובא לעיל בהערה 

 „Ó ˙Ú˜¯‡ב). 4�5הערות ב, שהובאו לעיל („Ó ˙Ú˜¯‡ל ופירוש " שדעמדוג� על השוואה זו  .7

כמחסו� שהמשחית אינו רשאי : ג� מובאי� שני הסברי� לכוחו של הד� כנגד המשחית

 . או ככפרה וכפדיו� עבור הד� שהיה ראוי להישפ�, לעבור בעדו

כלפי פרעה ה� מנוסחי� בלשו� עבר והווה מכיוו� שהדברי� מכווני� בעיקר כלפי משה ולא  .8
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לבי� הפרשה " הנה אנכי הֹרג את בנ� בכֹר�"ומוב� הקשר בי� פרשת , מה ולמה

 ".ויבקש המיתו "–הסמוכה לה 

הכינויי� , בטענה שמבחינת פשוטו של מקרא, אי� לדחות את המהל� המוצע

ועליו מדובר , כיוו� שהוא זה שהול� בדר�, מתייחסי� למשה" המיתו"ו" ויפגשהו"

' ויפגשהו ה'וא� הייתה הכוונה לבנו של משה היה צרי� לומר , בפסוקי� הקודמי�

הנה אנכי הֹרג את "שהאמירה , שהרי א� צודק הפירוש'; ויבקש להמית את בכורו

והיא נאמרת כא� בגלל , לא ג� למשהא, מתייחסת לא רק לפרעה" בנ� בכֹר�

ויהי בדר� "הרי שבנו בכורו של משה כ� נזכר קוד� לפסוק , התמהמהותו של משה

מתייחס לאותו ב� בכור , "ויבקש המיתו' ויפגשהו ה"נית� לפרש ש, א� כ�". במלו�

ויר� "; "ותגע לרגליו "–אז ג� נית� לייחס את שאר הכינויי� . הנזכר לפני כ� בסמו�

בתיאור מעשה המילה שוב לא מדובר בבכור , לעומת זאת( לבכורו של משה –" ממנו

' ותכרת את ערלתו'ולכ� לא נית� לכתוב , אלא בב� הצעיר שלא נזכר עד כה, הנזכר

9").ותכרת את ערלת בנה"אלא 
 

מתייחס לא רק " הנה אנכי הֹרג את בנ� בכר�"שהאיו� , חיזוק לפירוש המוצע

שהאיו� בהריגת הב� הבכור נאמר למשה , ית� למצוא בכ�נ, אלא ג� למשה, לפרעה

, זאת. והוא מתממש מיד ע� התמהמהותו העשירית, לאחר סירובו התשיעי במספר

הפוגעת בפרעה לאחר סירובו העשירי למלא את מצוות , בדומה למכת בכורות

 .ה ולשלח את בני ישראל ממצרי�"הקב

 :ותיו של משה באופ� הבאנראה כי יש למנות את עשרת סירוביו והתחמקוי

 : חמש פעמי� מתחמק משה באופ� ברור וגלוי

  ִמִ�ְצָרִי� ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת א�ִציא ְוִכי ַ�ְרעֹה ֶאל ֵאֵלְ� ִ�י �נִֹכי ִמי ָהֱאלִֹהי� ֶאל מֶֹ
ה ַו�ֹאֶמר .1

 ).יא', ג( 

 ֲאב�ֵתיֶכ� ֱאלֵֹהי ָלֶה� ְו�ַמְרִ$י ִיְ�ָרֵאל ֵניְ� ֶאל ָבא �נִֹכי ִהֵ"ה ָהֱאלִֹהי� ֶאל מֶֹ
ה ַו�ֹאֶמר .2

 ).יג, ש�( ֲאֵלֶה� אַֹמר ָמה ְ+מ� ַמה ִלי ְו�ְמר* ֲאֵליֶכ� ְ
ָלַחִני

  'ה ֵאֶליָ� ִנְר�ה לֹא יֹאְמר* ִ�י ְ�קִֹלי ִיְ
ְמע* ְולֹא ִלי ַיֲאִמינ* לֹא ְוֵה/ ַו�ֹאֶמר מֶֹ
ה ַוַ�ַע/ .3

 ).א', ד ( 

�ְרָ� ֵמ�ז 3ַ� ִמִ+ְל
ֹ� 3ַ� ִמְ$מ�ל 3ַ� �נִֹכי 2ְָבִרי� ִאי
 לֹא ֲאדָֹני ִ�י' ה ֶאל מֶֹ
ה ַו�ֹאֶמר .4ֶ2ַ 

 ).י, ש�( �נִֹכי ָל
�/ *ְכַבד ֶ�ה ְכַבד ִ�י ַעְב2ֶָ� ֶאל

 ).יג, ש�( ִ$ְ
ָלח ְ�ַיד ָנא ְ
ַלח ֲאדָֹני ִ�י ַו�ֹאֶמר .5

 :חמקות או השתהות נוספת של משה היאהת .6

�ִמְצַרִי� ֲאֶ
ר 5ַחי ֶאל ְו�
*ָבה ָ"א ָכהֵאְל ל� ַו�ֹאֶמר חְֹתנ� ֶיֶתר ֶאל ַוָ�ָ
ב מֶֹ
ה ַוֵ�ֶלְ�ְ 

 ).יח', ד( ַחִ�י� ַהע�ָד� ְוֶאְרֶאה

 

 .המתאימה למשה") הנה אנכי הרג.. ותמא� לשלחו... ואמר אלי�("

, לעיל(ולא כבלאו , שהפרשה מדברת כולה רק בב� הצעיר, ע בפירושו השני"לא כראב, וזאת .9

 .שלדעתו הפרשה כולה מדברת רק בב� הבכור, )5הערה 
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משה ש� את , ובמקו� ללכת מיד, ה מצווה על משה ללכת מצרימה לפרעה"הקב 

ה "שהקב, הראיה שאכ� ג� זו התחמקות היא.  ליתרו ומבקש את רשותופעמיו

 אל' ה ויאמר: "צרי� לפנות פע� נוספת למשה במדי� ולצוותו לשוב מצרימה

 ).יט', ד" (מצרי� ב$# ל� במדי� משה

משמעותה שמשה לא נענה לאמירה , ה למשה"א� נכו� שאמירה חוזרת מצד הקב

 הרי שהכתובי� רומזי� על שני סירובי� ,הקודמת ולכ� נדרשת פנייה נוספת

 :והתחמקויות נוספי� של משה

 :ה"אנו מוצאי� אמירה כפולה של הקב, שנמנה למעלה, לאחר הסירוב השני .7

 �ֹה מֶֹ
ה ֶאל ֱאלִֹהי� „ÂÚֹ ַו�ֹאֶמר. ֲאֵליֶכ� ְ
ָלַחִני ֶאְהֶיה ִיְ�ָרֵאל ִלְבֵני תֹאַמר �ֹה ַו�ֹאֶמר...

 ַיֲעקֹב ֵואלֵֹהי ִיְצָחק ֱאלֵֹהי 5ְבָרָה� ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכ� ֱאלֵֹהי' ה ִיְ�ָרֵאל ֵניְ� ֶאל תֹאַמר

 ).טו6יד', ג( ...ֲאֵליֶכ� ְ
ָלַחִני

שאיננה , מלמדת על אמירה חדשה ונוספת"  אלהי� למשהÂÚ„ויאמר "ההדגשה   

שמשה לא הסתפק בנאמר , אמירה נוספת זו מלמדת. המש� לאמירה הקודמת

ואולי האמירה . ה לפנייה נוספת"ולכ� נזקק הקב, � ולא קיבל את הדברי�קוד

כ� הבי� . שמשה הגיב בסירוב ובטיעו� שהכתוב השמיטו, הכפולה א� רומזת לכ�

ע מה אני "רבש, אמר לפניו: "שמשלי� את אמירתו החסרה של משה, י"רש

' ישראלכה תאמר לבני 'יפה אמרת , אמר לו. מזכיר לה� צרה אחרת דיי� בזו

 ."'וגו

אנו מוצאי� בהמש� הפרשה ' ÂÚ„ויאמר 'כפילות דומה והדגשה נוספת של  .8

 ):לאחר הסירוב השלישי שנמנה למעלה(

' ה ֵאֶליָ� ִנְר�ה ִ�י ַיֲאִמינ* ְלַמַע/... ַמ9ֶה ַו�ֹאֶמר ְבָיֶדָ�] קרי 8ֶה ַמה[מזה ' ה ֵאָליו ַו�ֹאֶמר

 ָיְדָ� ָנא ָהֵבא „ÂÚֹ ל�' ה ַו�ֹאֶמר. ַיֲעקֹב ֵואלֵֹהי ִיְצָחק ֱאלֵֹהי �5ְבָרָה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹת� ֱאלֵֹהי

 ְולֹא ָלְ� ַיֲאִמינ* לֹא ִא� ְוָהָיה... ַ�ָ+ֶלג ְמצַֹרַעת ָיד� ְוִהֵ"ה ַו��ִצ�: ְ�ֵחיק� ָיד� ַוָ�ֵבא ְ�ֵחיֶקָ�

 ).ח6ב', ד( ָה5ֲחר�/ אֹתָה ְלקֹל ְוֶהֱאִמינ* ָהִרא
�/ ָהאֹת ְלקֹל ִיְ
ְמע*

רומזת שמשה לא הסתפק באות הראשו� ולא השתכנע ' עוד'ההדגשה , ג� כא� 

 .מוסי� ונות� לו אות נוס�' ולכ� ה, לצאת ולבצע את שליחותו

 לקיחת אשתו –� "עיכוב נוס� הרמוז בכתוב הוא העיכוב שהעיר עליו רשב .9

 ):העיכוב השישי שנמנה למעלהשמקומו הכרונולוגי לאחר (ובניו אתו למצרי� 

ב ֵלְ� ְ�ִמְדָי/ מֶֹ
ה ֶאל' ה ַו�ֹאֶמר ;
. ַנְפֶ
ָ� ֶאת ַהְמַבְקִ
י� ָהֲאָנִ
י� ָ�ל ֵמת* ִ�י ִמְצָרִי� 

 ).כ6יט', ד( ִמְצָרִי� 5ְרָצה ַוָ�ָ
ב ַהֲחמֹר ַעל ַוַ�ְרִ�ֵב� ָ�ָניו ְוֶאת ִאְ
$� ֶאת מֶֹ
ה ַוִ�ַ=ח

וא� . משה מקדי� ולוקח את אשתו ובניו, ה" לשוב מיד מצרימה כצו הקבבמקו� 

הרי שלקיחת אשתו ובניו , ושב למצרי�' משה מבצע את צו ה, על פי שלכאורה

' ג� כא� הראיה שאי� כא� מילוי צו ה. אתו מהווה עיכוב והתעצלות בשליחות
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הכוללת את , ה אל משה"שמיד לאחר מכ� יש פנייה נוספת של הקב, כלשונו היא

 ":הנה אנכי הרג את בנ� בכר�"האיו� 

 ְבָיֶדָ� ַ�ְמִ$י ֲאֶ
ר ַה�ְֹפִתי� ָ�ל ְרֵאה ִמְצַרְיָמה ָל
*ב ְ�ֶלְכְ$ָ� מֶֹ
ה ֶאל 'ה ַו�ֹאֶמר

 ֶליָ�ֵא ָואַֹמר. ִיְ�ָרֵאל ְבכִֹרי ְ�ִני ' ה�ַמר �ֹה ַ�ְרעֹה ֶאל ְו�ַמְרָ$ ...ַפְרעֹה ִלְפֵני ַוֲעִ�יָת�

 ).כג6כא', ד( ְ�כֶֹרָ� ִ�ְנָ� ֶאת הֵֹרג �נִֹכי ִהֵ"ה ְלַ
ְ<ח� ַוְ$ָמֵא/ ְוַיַעְבֵדִני ְ�ִני ֶאת ַ
ַ<ח

להמית את בנו ' וההשתהות הנוספת והאחרונה היא זו שבעקבותיה מבקש ה .10

 : ההתעכבות במלו�–בכורו של משה 

 ).כד', ד ( ֲהִמית� ַוְיַבֵ=
' ה ֵ
ה*ַוִ�ְפ3ְ ַ�ָ�ל�/ ַב2ֶֶרְ� ַוְיִהי

ומפני מה נענש "י "בלשו� רש. 'משה ש� את פעמיו למלו� במקו� למצרי� כצו ה 

זו במלו� מחייבת ' התעסקות'י "אלא שלרש" (לפי שנתעסק במלו� תחילה? מיתה

' התעסקות'ולשיטתנו ה, עונש מיתה מפני שיש בה התרשלות במצוות המילה

ושליחותו ' כיוו� שיש בה התרשלות במילוי צו ה,  עונש מיתהבמלו� מחייבת

 ). להוציא את בני ישראל ממצרי�

הרי שכמו שמכת בכורות באה בעקבות סירובו העשירי של פרעה למלא , א� אכ� כ�

 כ� ג� בנו בכורו של משה עומד בסכנת מוות בעקבות דחייתו 10,ה"אחר דרישת הקב

בסירוב העשירי . ה ואת שליחותו"את צו הקבוהשתהותו העשירית של משה מלמלא 

ג� למשה בהתעכבותו , כמעט, וכ� בדיוק קורה, ה הורג את בנו בכורו"של פרעה הקב

כפי שג� ד� קרב� הפסח הציל את ,  אלא שד� המילה הצילו11.וסירובו העשירי

 .בכורי ישראל בעת מכת בכורות

 
, האומנ� מכת בכורות באה על פרעה בעקבות סירובו העשירי, אפשר כמוב� לדו� באריכות .10

א� נראה שכ� פשט . שהרי לפני שלוש מהמכות אי� כל אזהרה ודרישה לשלח את הע�

שעוד לפני תחילת המכות נדרש , ובי� א� נאמר, בי� א� נבסס זאת על עשר המכות, הדברי�

 :מסרב שלוש פעמי� לעשות כ�והוא , פרעה לשלח את ע� ישראל

 ישראל את וג�'  האת ידעתי לא ישראל את לשלח בקלו אשמע אשר'  המי פרעה ויאמר. "א 

 ).ב', שמות ה(" אשלח לא

" לסבלתיכ� לכו ממעשיו הע� את תפריעו ואהר� משה למה מצרי� מל� אלה� ויאמר. "ב 

 ).ד, ש�(

 ).יג', שמות ז( "' הדבר כאשר אלה� שמע ולא פרעה לב ויחזק. "ג 

 .נגיע בס� הכול לעשרה סירובי� של פרעה, ג� א� במכות נמנה רק שבעה סירובי�, וא� כ�

מאשר למנות רק את השבעה , נראה קרוב יותר למנות עשרה סירובי�, מצד פשט הכתובי� .11

,  שנמנו בגו� הדברי�7�9 בניכוי סירובי� –אצל משה (המפורשי� אצל משה ואצל פרעה 

אלא שמבחינת אופ� המניי� של ).  בניכוי שלוש המכות שלפניה� אי� התראה–ה ואצל פרע

בדומה לאפשרויות (עשרת הסירובי� יש ג� אפשרויות אחרות מהדר� שהוצעה בגו� המאמר 

אפשר למנות את הסירוב הראשו� של משה , למשל). המגוונות למנות את עשרת הדיברות

ויאמר משה אל : "שתי טענות לשלילת השליחותשהרי משה טוע� , כשני סירובי�) יא', ג(

י "וראה ברש". וכי אוציא את בני ישראל ממצרי�] 2. [מי אנכי כי אל� אל פרעה] 1: [האלהי�
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ל מוטלת אחריות גדולה שעל כתפי המנהיגי� בישרא, המסר והלקח של הדברי� הוא

שהגיע , ה אומר למשה"הקב. ושליחותו לגאול את ע� ישראל' וכבדה למלא את צו ה

להביאו לאר% ישראל ולטעת אותו , להוציאו ממצרי�, הזמ� לגאול את ע� ישראל

כי המעכבי� והמונעי� ממנו מלבצע את תכניתו לגאול את , ה מזהיר"והקב. בתוכה

 בי� א� ה� אויבי –� במחיר כבד של הריגת בנ� בכור� מסתכני, "בני בכרי ישראל"

ובי� א� ה� מנהיגי , כפרעה המסרב לשלח את ע� ישראל מארצו, ישראל מבחו%

ה לגאול את ע� "ה� מנהיגי� המיועדי� על ידי הקב, אלו ג� אלו. ישראל מבית

מתחמקי� או משתהי� מלשת� פעולה , וא� ה� מסרבי�. ישראל ולהוציאו ממצרי�

א� ה� מסרבי� ללכת בשליחותו , ה לגאול את ע� ישראל"תכניתו של הקבע� 

 המעכבי� והפועלי� כנגד גאולת ע� –הרי ששניה� , בתירוצי� מתירוצי� שוני�

ה הרוצה לגאול את "ומשניה� ייפרע הקב,  שניה� לא יינקו–ישראל מבית ומחו% 

, ואי� ענו כמותו, נושאי� נאמ� ממ, אפילו א� מדובר במנהיג דגול כמשה רבנו. עמו

 .פני� אל פני�' ושלא ק� נביא כמותו אשר ידעו ה

 

 שאמרת מי –והשיבו על ראשו� ראשו� ועל אחרו� אחרו� ", שיש כא� שני טיעוני� של משה

דבר ? שראל שיצאו ממצרי�וששאלת מה זכות יש לי... לא של� היא? אנכי כי אל� אל פרעה

, נית� לפצל את הליכתו של משה למדי� במקו� ללכת למצרי�, ובדומה לכ�...". גדול יש לי

, ללכת למצרי� וש� את פעמיו למדי�'  שהתעל� מצו ה–הראשונה : לשתי התחמקויות

אפשר למצוא , כמו כ� . שהוא פונה ליתרו בבקשה שיאשר את יציאתו למצרי�–והשניה 

 כי עבד� אל דבר� מאז ג� משלש� ג� מתמול ג� אנכי דברי� איש לא אדני בי"שה בדברי מ

' שמלבד מה שמסופר בכתובי� ניסה ה, יותר מרמז לכ�, )י', ד" (אנכי לשו� וכבד פה כבד

י לומד מכא� על שבעה ימי� "רש" (ג� מתמול ג� משלשו� ג� מאז דבר� אל עבד�"לפתותו 

,  תמול–א� במפורש מוזכרי� שלושה מלבד היו� , חותוהיה מפתה את משה ליל� בשלי' שה

 ).'ג�'י מוסי� עוד שלושה מריבוי המילה "ורש, שלשו� ומאז דבר� אל עבד�




