
  

  

  

אמש התכנסו בפריז עשרות דיפלומטים בכירים לוועידה 

בנושא: 'השלום במזרח התיכון'. כמובן, שהנשמות הטובות 

הללו, ובראשם מזכיר המדינה של ידידתנו הגדולה, לא דנו 

בזוועות המתרחשות כבר כמה שנים לא הרחק מאתנו, 

סמוך לגבולנו הצפוני. הם לא ראו לנכון לדון על כך שמידי 

ים, ילדים ואזרחים מומתים בכל מיני מיתות משונות. יום נש

המתכנסים המכובדים גם לא ראו צורך לדון בהפרת זכויות 

האזרח במצרים שכנתנו מדרום, ובוודאי שלא הטריד אותם 

מצבם של אזרחי "המדינה האסלמית" שכידוע נהנים 

מחיים של שקט, שלווה, כבוד ובטחון. הנושא היחיד 

החרום בפריז הוא המצב המטריד של  הבוער שגרם לכינוס

המשך הבניה והתיישבות היהודית ביהודה ושומרון 

ובירושלים בירת ישראל, והשפעתה הגורלית שיש לה על 

חלום המדינה הפלסטינאית. כמובן שאין כל חדש תחת 

השמש. האנטישמיות לא התחילה אתמול בפריז, ולא לפני 

ה הוא כאורך שלושה שבועות במועצת הביטחון. אורך ימי

ישראל במצרים נולדה -ימי עם ישראל, כבר בהולדת עם

כרוכה עמו השנאה והרדיפה של אומות העולם לישראל. 

פעם אחר פעם לאורך ההיסטוריה אנו משליכים יהבנו על 

הגויים ברגעי חסד ולבסוף אנו מתבדים ומאוכזבים. כך גם 

חשב יוסף במצרים לאחר שפתר טוב לשר המשקים: "ּכִי 

" (בראשית מ, יד) אבל אִ  ם זְכְַרַּתנִי ִאְּת ּכֲַאֶׁשר יִיַטב לָ

עם עלייתו של שר המשקים לגדולה מעידה התורה (שם 

כג): "וְלֹא זָכַר ַׂשר ַהַּמְׁשקִים ֶאת יֹוֵסף וַּיְִׁשּכֵָחהּו". וגם 

כשכבר נזכר בו מתוך אינטרס בידידו משכבר הימים, אז 

(שם מא, יב): "נַַער ִעְבִרי  טולהוא מזכיר אותו בגנות ובבי

ֶעֶבד", כמאמר רש"י במקום: "ארורים הרשעים שאין 

  טובתם שלמה. מזכירו בלשון בזיון". 

   

המופע הזה חוזר בעוצמה גדולה גם בפרשתנו. רק לפני 

זמן קצר קראנו: "ַרק ַהּכִֵּסא ֶאגְַּדל ִמֶּמּךָ"; "וְַעל ִּפי יִַּׁשק 

" (שם לט; מ). והנה אנחנו ּכָל עַ  ִּמי"; "ֵאין נָבֹון וְָחכָם ּכָמֹו

מתעוררים למלך חדש שלא ידע את יוסף, וכדברי רש"י 

(שמות א, ח ד"ה אשר לא ידע): "עשה עצמו כאלו לא 

ידע". ומיד אנו עדים למהפך מהיר ומוחלט: "וַיְָמְררּו ֶאת 

"ּכָל  -ָתם" (שם יא) וַחּיֵיֶהם" (שם יד) "לְַמַען ַעּנֹתֹו ְּבִסְב

ַהֵּבן ַהּיִּלֹוד ַהיְאָֹרה ַּתְׁשלִיכֻהּו..."(שם כב). בכל הגליות 

ולאורך הדורות ליווה אותנו המעבר החד הזה, מהיותנו 

נכבדי הציבור, גיבורי התרבות, הכותבים והמלחינים 

הנערצים של ברלין, וכהרף עין ליצורים שאין להם זכות 

ה תחת שמי העולם. לאורך כל חיים ואף לא זכות קבור

ההיסטוריה שלנו העקובה מדם פעם אחר פעם אנחנו 

מופתעים מהמהירות שהשינוי הזה מתחולל. תחושת הזרות 

של הגלות, חוסר היציבות והאפשרות להיות מותקף 

ומואשם בכל תחלואי העולם בכל רגע עשויים לגרום 

לעמדת התנצלות מתמדת ולניסיונות להשתבלל 

ן עמי הארץ. כך חשבו הוגי האמנציפציה ולהשתלב ב

באירופה והמתייוונים שהסתירו את בריתם בתקופת 

החשמונאים. וכן המשתתפים בסעודתו של אחשוורוש 

בימי מרדכי ואסתר. תהליך דומה לכך התרחש במצרים 

לאחר מותו של יוסף הצדיק , כפי שמתארים חז"ל במדרש 

  : הבא (שמות רבה (וילנא) פרשת שמות א, ח)

ח'בס"ד    זהתשע" טבת י

 שמותפרשת 



2  להיות נאמנים לשורש  

 

רבנן פתחין פתחא להאי קרא (הושע ה) בה' בגדו כי בנים 

כשמת זרים ילדו עתה יאכלם חודש את חלקיהם, ללמדך 

מכאן אתה  יוסף הפרו ברית מילה, אמרו נהיה כמצרים,

למד שמשה מלן ביציאתן ממצרים, וכיון שעשו כן הפך 

הקדוש ברוך הוא האהבה שהיו המצריים אוהבין אותן 

תהלים קה) הפך לבם לשנוא עמו להתנכל לשנאה, שנאמר (

בעבדיו, לקיים מה שנאמר (הושע ה) עתה יאכלם חודש את 

  חלקיהם.

המדרש מתאר שעם ישראל מפר את הברית החתומה 

בבשרו על מנת למצוא חן בעיני משעבדיהם המצרים, אבל 

פעולה זו פועלת כבומרנג ובמקום לקרב, היא מרחיקה את 

זו מבאר 'בית הלוי' (שמות א')  המצרים מבני יעקב. ובדרך

  את המדרש:

רק הענין יובן דהנה מסורת היה בידם שצריכים שישתעבדו 

במצרים ארבע מאות שנה, ואחר שמת יוסף הבינו כולם אשר 

ימי השיעבוד ממשמשים ובאים, ומעתה יתחיל הגלות, 

והתחילו לפחוד ממנו ולדאוג על העתיד, כי מי יודע היאך ומה 

ים עמהם ועם בניהם אחריהם זמן ארוך כזה. יתנהגו המצרי

והסכימו בעצה להתקרב להמצריים ולא וביקשו עצה לזה 

להיות מובדלים מהם הרבה, ושלא יהיו ניכרים ביניהם 

כגרים ונכרים, יען בהתקרבות הגופים יתקרבו הלבבות 

ובודאי אשר ע"פ שכל האנושי כן הוא  ותתמעט השנאה.

ו ישראל מעשה ותחבולה ומשו"ה אחרי שעשהנכון..... 

להסתיר ההבדל שנתן הקדוש ברוך הוא ביניהם ובין 

המצריים ורצו להתקרב להם, אזי הבדילם הקדוש ברוך 

 הוא עי"ז שחידש והוסיף שנאה בלב המצריים עליהם

וכמאמר הכתוב ויקוצו מפני בני ישראל שפירושו הפשוט דכל 

ה כך היו הישראלים מאוסים בעיני המצריים עד שכשהי

המצרי רואה אותן היה קץ בעצמו כדרך מי שרואה דבר מאוס 

שקץ בו, והקב"ה הטיל שנאה ונתן מיאוס על ישראל כדי שלא 

  יתערבו עמהם.

  דברים דומים כותב הרב זצ"ל באורות התחיה (ה): 

גדולים אנחנו וגדולות הן משוגותינו... טעות יסודית היא 

ל אתה החזרה מכל היתרון שלנו, החדלון מההכרה ש

בחרתנו... אם נדע את גדולתנו אז יודעים אנו את עצמנו ואם 

נשכח את גודלנו אנו שוכחים את עצמנו ועם שישכח את עצמו 

  בוודאי הוא קטן ושפל.

ישראל ירדה לעולם כרוכה יחד עם לידת עם -שנאת  

ישראל, ונתינת התורה לו כמאמר חז"ל במסכת שבת (פט, 

שנאה לאמות העולם עליו".  הר שירדה -א): "מאי הר סיני 

אבל ניסיונות הבריחה שלנו מעצמנו, והמחשבה שאם רק 

נעשה מאמץ שלא להיות נבדלים אז נתקבל בתשואות 

למשפחת העמים היא טעות יסודית ועתיקה, ובוודאי לא 

תביא לנו מזור אלא להיפך, היא גוררת זלזול והתרחקות 

  גדולה יותר.

  

בגלות מצרים המהפך מתחולל על ידי משה רבינו. משה 

לכאורה גדל כנער מצרי בתוך ארמונו של המלך, הוא 

מקבל חינוך מצרי, עוברת עליו ילדות ונערות מרופדת בחיי 

שפע חומרים כיאה למי שגדל בבית המלכות, אבל הוא 

מוותר על חיי התענוגות ונוטש את בית המלכות ועובר 

"וַּיִגְַּדל מֶֹׁשה וַּיֵֵצא ֶאל  -המושפל והמבוזה להיות חלק מעמו

ָתם" (שמות ב, יא). הוא  , יוצא אל אחיוֶאָחיו וַּיְַרא ְּבִסְב

לא מדמה בנפשו להימלט בית המלך מכל היהודים, הוא 

ונותן את ליבו להיות מיצר עליהם. זו  בסבלותיהםרואה 

תעודת הזהות של מנהיג בעם ישראל: אדם שמתמסר כל 

ולו לצאן מרעיתו, שמוותר על בית מלכות של הנאות כ

ותענוגות למען עמו וערכיו וחי חיי שליחות בצניעות. מתוך 

כך מתפתחת בו היכולת לבטל את האגו למען השליחות 

ולומר משפטים כעין: "ִמי ָאנֹכִי ּכִי ֵאלֵ ֶאל ַּפְרעֹה" (שם ג, 

   ָּת" (שם לב, לב).יא) או "ְמֵחנִי נָא ִמִּסְפְר ֲאֶׁשר ּכָָתבְ 

  

נשאלת השאלה כיצד ידע משה רבינו שהוא יהודי? הרי 

מאז ינקותו הוא גדל באומנה כבנה של בת פרעה, אפילו 

שמו ניתן לו על ידי ִאמו האומנת, אז מנין הוא ידע שהוא 

אחר מסביבתו ומבית גידולו? מסבירים חז"ל שאף על פי 

לא נימולו מאז יציאת מצרים ועד המילה  שבני ישראל

הציבורית שיהושע מל בכניסה לארץ, אבל שבט לוי כן 

מלו ולכן משה רבינו היה מהול. על כן כשבת פרעה 

פותחת את התיבה ורואה נער בוכה היא אומרת: "וַּתֹאֶמר 

ִמּיַלְֵדי ָהִעְבִרים זֶה" (שמות ב, ו) ומסבירים חז"ל (סוטה יב, 

גללה היא ידעה שמדובר בילד עברי זה ב) שהסיבה שב

משום שהוא היה מהול. תמוה אם כן, למה כאשר משה 

רבנו חוזר למלא שליחותו במצרים המלאך רוצה לשחוט 

את גרשום בנו משום שהוא אינו מהול, איך יתכן שמשה 

לא מל את בנו? אם משה רבנו בעצמו היה מהול משום 

בנו? את הסיבה  שהוא משבט לוי אז מדוע הוא אינו מל את

   לכך חושף בפנינו התרגום יונתן במקום (שמות ד, כד):

וֲַהוָה ְבאֹוְרָחה ְּבֵבית ִמְבּתֹוָתא וְַעַרע ּבֵיּה ַמלְָאכָא ַדה' ּוְבָעא 

לְִמְקְטלֵיּה ִמן ִּבגְלַל גְֵרׁשֹום ְּבֵריּה ְדלָא ֲהוָה גְזִיר ַעל ֵעיַסק 

זְֵריּה ְּבַרם ֱאלִיֶעזֶר ֲהוָה גָזַר יְִתרֹו ָחמֹוי ְדלָא ַׁשְבֵקיּה לְִמגְ

  ִּבְּתנָָאה ְדַאְתנִיּו ַּתְרוֵיהֹון: 

ויהי בדרך בבית המלון ויפגוש בו מלאך של ה' ויבקש  תרגום:

להרגו מן בעבור גרשום בנו שלא היה מהול על ענין יתרו חמיו 

שלא נתן [עזב] למולו אך אליעזר היה מהול בתנאי שהתנו 

  ביניהם:



   3 נאמנים לשורשלהיות 

 

ום יונתן מסביר שהסיבה שבגללה גרשום לא בעל התרג

היה מהול הוא יתרו חותנו של משה. ליתרו הייתה בעיה 

עם כך שימולו את נכדיו, משה רבנו הצליח לשכנעו על ידי 

תנאים לגבי בנו השני, אליעזר, אך בנוגע לגרשום, יתרו 

לא הסכים. נשאלת השאלה כיצד משה רבנו הסכים 

באופן פשוט שברור למשה  למצב כזה? נראה לי להסביר

רבנו שהוא יימול את בנו אך הוא ייעשה זאת כאשר יחזור 

למצרים ויהיה רחוק מחותנו, בינתיים הוא הסכים לא למול 

את בנו על סמך מחשבה זו. דרך נוספת להסביר את 

הסכמת משה רבנו לתנאיו של יתרו מופיעה בדבריו של 

סביר בעל הטורים על הפרשה (שמות ב, טז). הוא מ

שמשה רבנו תלה תקוותו שחותנו עתיד להתגייר ואז בוודאי 

    יסכים שהוא ימול את בנו:

יתרו היה כהן וכומר לעבודה זרה (מכילתא יתרו יח א) 

וכשנשא משה את בתו הוצרך משה לידור לו שבן הראשון 

שיולד לו שיהיה כומר לעבודה זרה (מכילתא שם שם ג). וזה 

יר את חמיו למוטב כמו שעשה שהרי היה כוונתו כי ידע שיחז

  נתגייר. 

כאשר התורה מתארת לנו את הסכמתו של משה רבנו 

להתקשר בקשר של נישואין ליתרו היא משתמשת בביטוי 

מֶֹׁשה לֶָׁשֶבת ֶאת ָהִאיׁש" (שמות ב,  וַּיֹוֶאלמאוד ייחודי: "

כא). במקום לומר שמשה הסכים לשבת את האיש, התורה 

חד לאותה הסכמה. על כן כל משתמשת בביטוי מיו

המפרשים נדרשים להסביר את ביטוי זה, ואף חז"ל (נדרים 

סה, א) התייחסו למילה זה והם הסבירו שהיא מלשון 

שבועה. זהו המקור לפרשנות של התרגום יונתן  -אלה

ובעל הטורים שמשה רבנו נשבע ליתרו שהוא לא ימול את 

לומר שמשה בנו הראשון. כפי שאמרנו לעיל, סביר מאוד 

רבנו התכוון רק לדחות את מילת בנו ולא לבטלה לגמרי 

חלילה, אך בכל אופן מסבירים לנו חז"ל שהסכמה זו יש 

לה תוקף וחשיבות כמו שבועה. הופעת המלאך אל משה 

בעת חזרתו למצרים מלמדת שלא ניתן לגאול את עם 

ישראל כאשר אתה עדיין נמצא תחת השפעה זרה, גם אם 

ת מצוות המילה ולא ביטולה. על כן יש צורך זה רק השהיי

   דחוף למול את הבן בדרך.

    

חז"ל במקום אחר (דברים רבה (וילנא) ואתחנן, ב) 

מתייחסים למקום נוסף שבו נראה שמשה לא מספיק 

מדגיש את היותו 'אחר' כשהוא בבית חותנו, ותולים בכך 

זכה להיקבר בארץ את הסיבה לכך שמשה רבנו לא 

    ישראל:

ד"א א"ר לוי אמר לפניו רבש"ע עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ 

ואני איני נכנס לארץ אמר לו הקדוש ברוך הוא מי שהודה 

בארצו נקבר בארצו ומי שלא הודה בארצו אינו נקבר בארצו, 

יוסף הודה בארצו מנין גבירתו אומרת (בראשית לט) ראו 

' ולא כפר אלא (שם /בראשית/ מ) גנב הביא לנו איש עברי וגו

גנבתי מארץ העברים נקבר בארצו מנין שנא' (יהושע כד) ואת 

עצמות יוסף אשר העלו מארץ מצרים קברו בשכם את שלא 

הודית בארצך אין אתה נקבר בארצך כיצד בנות יתרו אומרות 

(שמות ב) איש מצרי הצילנו מיד הרועים והוא שומע ושותק 

  ארצו.לפיכך לא נקבר ב

המדרש מסביר שמשה רבנו לא נקבר בארץ ישראל משום 

שלא הודה בארצו. כאשר בנותיו של יתרו סיפרו על אותו 

'איש מצרי' שסייע להן, היה על משה רבנו לתקנם אך כיוון 

שהוא לא עשה כך לכן הוא נענש. הניגוד של משה 

בהתנהגות הנ"ל כפי שמתאר המדרש הוא יוסף הצדיק. 

בר בארץ בזכות זה שהוא הודה בארצו, כפי הוא זכה להיק

"ִאיׁש  -שאנחנו רואים בסיפור אשת פוטיפר אשר קוראת לו

ִעְבִרי" (בראשית לט, יד), וכן כפי שיוסף מספר על עצמו 

בפני שר המשקים: "ּכִי גֻּנֹב ּגֻּנְַבִּתי ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים" (שם מ, 

    טו).

  

בנו הוא שב למצרים. את פניו לאחר שמשה רבנו מל את 

מקבל עם של עבדים בני עבדים ,מושפלים מדוכאים 

ומבוזים מבחינה רוחנית. הם בשפל המדרגה של מט' שערי 

טומאה. הוא נפגש עם אומה שאינה מלה את בניה כבר 

עשרות שנים ולכן סביר לומר שהם שכחו מי הם. אך 

א זוכה? למרות זאת, עם ישראל זוכה לגאולה. בזכות מה הו

מסבירים לנו חז"ל במדרש שבכל זאת נותרה בהם 

אבל משהו נשאר שאותו לכלוכית שלמרות המצב הירוד, 

"בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל  הם לא שכחו:

ולא  שלא שינו את שמם, ולא שינו את לשונם,ממצרים, 

אמרו לשון הרע, ולא נמצא בהן אחד פרוץ בערוה..." (שיר 

א) ד). מדרש זה מובא בצורה חלקית השירים רבה (וילנ

אצל פרשנים רבים שאומרים שעם ישראל לא שינה את 

לשונם ואת שמם, ומוסיפים על המדרש הנ"ל שעם ישראל 

גם לא שינה את מלבושו. ובאמת רבי ראובן מרגליות 

הוכיח שיש מדרש המונה את שלושת הדברים הללו. בכל 

ם הללו, לשון, אופן, כאשר אנחנו מביטים בשלושת הענייני

שם ומלבוש, ברור שלא מדובר בעניינים של איסורי תורה, 

אלו לא שאלות הלכתיות, על כן מאוד תמוה כיצד גאולתן 

של ישראל נתלתה על שלושת אילנות אלה. נראה ששמו 

של אדם, לבושו ושפתו מייצגים את תרבותו ולעיתים 

השיוך התרבותי מלמד על מקומו של האדם הרבה יותר 

כה או מצווה מסוימת. יש לומר שאמנם אלה אינם מהל

דברים הקשורים להלכה אבל הם דברים שמיצגים תרבות, 

הם דברים שמיצגים מי אתה ומה אתה. ששואלים אדם את 

שמו והוא עונה: שמי כשם סבא שלי, אז זה פועל את 

פעולתו באופן עמוק ביותר. כך גם בעניין הלבוש. כאשר 



4  להיות נאמנים לשורש  

 

'יהודיים' גם אם הם צנועים והם אדם לובש בגדים שאינם 

בסדר מבחינה הלכתית ואתה גם הולך עם ציצית המזכירה 

לך מי אתה, יש במלבושים הללו שהם מקבעים אותך 

   במקום אחר.

  

ישנו משפט ידוע שאומר: 'אמור לי מי חבריך ואומר לך מי 

או אמור לי על מה אתה חולם ואומר לך מי אתה.  אתה'

קרון זה נכון במשנה תוקף בנושאים תרבותיים. דומני שעי

פעמים רבות זו  אדם ניכר בהרגלי צריכת התרבות שלו.

היא המראה האמתית לאישיותו ולאומר חייו. חיי תורה 

באים לידי ביטוי לא רק בבית המדרש אלא באופן בו אדם 

מתנהל בשעות הפנאי שלו, ועל פי זה ניתן לדעת איפה 

ו אדם יכול להיות מקפיד במצוות אותו האדם מונח. אות

אבל אם בעולם התרבותי שלו: בלבוש, בלשון, במוזיקה, 

בצורת הבילוי הוא נמצא במקום אחר, אמנם אלו לא 

נכנסים לקטגוריות של אסור ומותר, אך זה יכול פעמים 

רבות ללמד על המהות של האדם. עבודה זו הינה עבודה 

יכול פעמים רבות עקרונית וקריטית מאוד. תלמיד  גדולה,

ללמוד תורה, להקפיד על עניינים הלכתיים רבים אך כיוון 

שהוא נטוע באופן תרבותי במקום אחר, אז למרות 

ההשתדלות שלו הוא לא מצליח להתרומם רוחנית, לצמוח 

באמת, לחוש קרבת ה'. הוא נשאר מאחור במקום האחר, 

ואז העשייה והדקדוק שלו אינם מספיקים על מנת לשנות 

ותו. זו הנקודה שבזכותה נגאלו ישראל כיוון שהיא א

מבטאת את השורש. ולעיתים נדמה לי שכיום אנחנו 

מצויים במצב הפוך. אנחנו משתדלים להקפיד בדקדוק 

המצוות ולא להיכשל באיסורים אבל בצריכת התרבות 

מפספסים ואז העיקר חסר מן הספר. נדמה לי  שלנו אנחנו

ה', לזכות להיקרא 'בן  שכל אדם המבקש להיות עובד

תורה', ראוי ונכון שנושאים אלה יהיו חלק מהשאיפות 

   ועבודת ה' שלו.
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