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  בין מסורת למודרניות
  

 ,1786 בינואר 4, ו"בשבט תקמ' בה
מי שנחשב לאב , נפטר משה מנדלסון

 דמותו .כלההרוחני של תנועת ההש
המורכבת והגותו העמוקה מהוות אחד 
מהניסיונות המרתקים ביותר לגשר 

בין , יהדות לתרבות המערב בין
בין מחשבת ישראל , מסורת למודרנה

 .יוונית בעידן המודרני לפילוסופיה
והן , הן לשבח, טועים אלה שרוצים

לזכור ממנו אך ורק את , לגנאי
שייכותו לחוגים פילוסופים בלי 

לות בעת ובעונה אחת את זיקתו להע
 בעולם מתפתח ויוצא .לתורה

מטווה , ביניימיות-מהשקפות ימי
היא . ואמיצה מנדלסון דרך מקורית

בין אופקים מורכב שילוב מהווה 
בין  ומוכיחה שניתן לגשר, שונים

 ,לכתחילהמעולמות שנראים מנוגדים 
לא , להשכיל: אך רק בתנאי אחד

התפלמס לפסול תפיסה על הסף בלי ל
בלי לבחון אותה ולנסות , איתה

למצוא גם את המפריד וגם את המכנה 
  .המשותף בין גישות שונות

: לתגובות

com.gmail@vedibartabam  

  נים לדעת יותר ימעוני
   "גשר" תעל קהיל

  המשותפת לדתיים וחילונים 
 מוסדות החינוךעל ו

  ?"קשת"
  :לאסף וקשרהת

8560804-050  

  )ז"ט,ג"א עד י,שמות ט(פרשת בא 
  

  הנושאים המרכזיים בפרשה

  חושך ומכת בכורות, ארבה; תיאור שלש המכות האחרונות
   קביעת הלוח העברי מחודש ניסן–הוראות וציוויים לגבי קרבן פסח 

  פסח מצרים
  יציאת בני ישראל ממצרים

   פדיון הבן-מצוות פטר רחם 
  מצוות תפילין

  

  ג-א', קראו את שמות פרק י
י ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ' ַּויֹאֶמר ה) א( ְדּתִ י ֲאִני ִהְכּבַ ה ּבֹא ֶאל ַפְרעֹה ּכִ ֶּאל מׁשֶ

ִקְרּבֹו ִתי ֹאֹתַתי ֵאֶלה ּבְ   :ּׁשִ
ְנך ֵאת ֲא) ב( ָאְזֵני ִבְנך וֶבן ּבִ ַסֵפר ּבְ ָוְלַמַען ּתְ ָּ ר ּּ ִמְצַרִים ְוֶאת ֹאֹתַתי ֲאׁשֶ י ּבְ ר ִהְתַעַלְלּתִ ּׁשֶ

י ֲאִני ה ם ּכִ י ָבם ִויַדְעּתֶ ְמּתִ   :'ׂשַ
ה ְוַאֲהֹרן ֶאל ַפְרעֹה ַויֹאְמרו ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה) ג( ַּוָיֹבא מׁשֶ ּ ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ַעד ָמַתי ' ּּ

ַלח ַעִמי ְוַיַעְבֻדִני ֵּמַאְנּתָ ֵלָעֹנת ִמָפָני ׁשַ ּּ: 

  

  , להורים שלום
רגע לפני יציאת מצרים אני רוצה לנסות להזדהות עם חוויית העבדות הקשה 

אותה אנו מחויבים . חוויה מרכזית ומכוננת שלנו כעם, שחוו בני ישראל במצרים
ובכל החוקים שמדברים על , בכל אחד משלש הרגלים, לזכור מדי שבת בקידוש

  .גרים
  :דברו עם הילדים ותארו לעצמכם

אילו זכויות בסיסיות ? ם הדברים שעבדים לא חופשיים לעשותמה �
  ?נמנעו מהם

מה קורה לרוח האדם כאשר הוא לא ? מה המשמעות של להיות עבד �
  ?יכול להחליט על שום דבר משמעותי בקשר לעצמו

לאור הקשיים האלה שבני ישראל התמודדו אתם במצרים במשך  �
הציעו ? ת מצריםמה לדעתכם היו מטרות מכו, מאתים ועשר שנים

  .הצעות שונות
 

  פעילויות
 . הצופים ינחשו מהי כל מכה–המחישו בפנטומימה את מכות מצרים  �

 ".שלח את עמי"הציגו בתפקיד משה שפונה לפרעה ומבקש ממנו  �

המחיזו מצב שבו החרטומים מנסים לפנות . הקשה את לב פרעה' ה �
סיק לפרעה על מנת לשכנע אותו לאפשר לבני ישראל לצאת ולהפ

 .אבל הם לא מעיזים, לסבול מן המכות

  



  
  

 
 

  שמות פרק י פסוק א ן ל"קראו את פרוש הרמב
ה למשה שהוא הכביד "הודיע הקב "– כי אני הכבדתי את לבו

 .ונםודו על עואת לבם עתה אחרי שפחדו ממנו בברד והתו
למען שאשית בקרבם אלה , ואמר לו הטעם כי עשיתי כן

,  אשר אני חפץ לעשות בהם שידעו מצרים את גבורתי.תותהאו
 ועוד כדי שתספר .לא שאעניש אותם יותר מפני הכובד הזה
', ותדעו כי אני ה, אתה וכל ישראל לדורות הבאים כח מעשי

  ."וכל אשר אחפוץ אעשה בשמים ובארץ
  

ן מכות מצרים באו להעניש את המצרים ואת "לדעת הרמב
בני ישראל וכן למען ידעו הדורות פרעה על יחסם הנורא ל

אולם הייתה להם גם . במצרים' הבאים את כוחו ומעשיו של ה
. לחזק את הדימוי של בני ישראל בעיני עצמם: מטרות נוספות

העבדות הנוראה דיכאה את רוחם במידה כה רבה שכשמשה 
רוחם  -בא אל בני ישראל ומתאר להם את מה שעתיד לקרות 

כל כך מדוכאת שהם לא שמעו ולא הייתה של בני ישראל 
  .האמינו למשה

  
  )פרשת וארא(שמות פרק ו 

ַחת ִסְבלֹת ) ו"( ָרֵאל ֲאִני ה ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמּתַ ֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיׂשְ
ְזרֹוַע ְנטוָיה  י ֶאְתֶכם ּבִ י ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם ְוָגַאְלּתִ ִּמְצַרִים ְוִהַצְלּתִ ּ

ָפִטים ְגֹדִלים ּוִבׁשְ אִתי ) ח(. ..ּ ר ָנׂשָ ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
י ֹאָתה ָלֶכם  ֶּאת ָיִדי ָלֵתת ֹאָתה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וְלַיֲעֹקב ְוָנַתּתִ ּּ

ה ֲאִני ה ָרֵאל ) ט:(מֹוָרׁשָ ֵני ִיׂשְ ן ֶאל ּבְ ה ּכֵ ר מׁשֶ ְמעוּ ֶאל ַוְיַדּבֵ ְולֹא ׁשָ
ה ִמקֶֹצר רוַּח וֵּמֲעֹבָדה ָקׁשָ   "הּמׁשֶ

 

גם להחזיר לבני ישראל את , אם כן, מטרת המכות הייתה
  .האמון שלהם בקדוש ברוך הוא

 

  
   לילדים גדולים-אתגר 

שם המכות . במצרים' ה מתוארים מעשי ה"בתהילים פרק ק
זהו את המכות , קראו את הפסוקים. מוזכרות בסדר קצת שונה

  .וגלו איזה מכות לא מוזכרות
  

ה ַע) כו ( ַלח מֹׁשֶ ַחר ּבֹוׁשָ ר ּבָ ְבֵרי ) כז( :ְבּדֹו ַאֲהֹרן ֲאׁשֶ מו ָבם ּדִ ּׂשָ
ֶאֶרץ ָחם ך ְולֹא ָמרו ֶאת) כח( :ֹּאתֹוָתיו ומְֹפִתים ּבְ ך ַוַיְחׁשִ ַלח ֹחׁשֶ ּׁשָ ְ ְּ 

ָברֹו{\דבריו  ָגָתם) כט( :}\ּדְ ָּהַפך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָיֶמת ֶאת ּדְ ) ל( :ְ
ַח ִעים ּבְ ַרץ ַאְרָצם ְצַפְרּדְ ים ) לא( :ְדֵרי ַמְלֵכיֶהםׁשָ ּנִ ָּאַמר ַוָיֹבא ָעֹרב ּכִ

ָכל ְגבוָלם ּּבְ ּ:   
ַאְרָצם) לב( ָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות ּבְ ֵמיֶהם ּבָ ַּוַיך ַגְפָנם ) לג( :ָּנַתן ִגׁשְ ְ ּ

ר ֵעץ ְגבוָלם ּבֵ ּוְתֵאָנָתם ַוְיׁשַ ה ְויֶֶלק ְוֵאין ִמְסָפר) לד( :ּּ ָּאַמר ַוָיֹבא ַאְרּבֶ ּ: 
ַאְרָצם ַויֹאַכל ְפִרי ַאְדָמָתםַּויֹא) לה( ב ּבְ ל ֵעׂשֶ ַּכל ּכָ כֹור ) לו( :ּ ל ּבְ ְַוַיך ּכָ ּ

ית ְלָכל אֹוָנם ַאְרָצם ֵראׁשִ ָאֳהֵלי ָחם: ּבְ   :אֹוִנים ּבְ
  

  
 נ וראו -פתחו תהילים פרק עח פסוקים מג? וצים אתגר נוסףר

  .מצריםבאיזה סדר ואיך מוזכרות שם מכות 
   

  

 

  ולסיום
מה ? האם היה זה הוגן שלפרעה לא הייתה הזדמנות לעשות תשובה

  ?דעתכם
איך .  העסיקה את הפרשניםשאלת הבחירה החופשית שנמנעה מפרעה

להחליט לשחרר את בני יתכן שלא ניתנה לפרעה בחירה חופשית אם 
  .ישראל או לא

  
  :� בהלכות תשובה פרק ו סעי
 ג כתב"הרמב

שמות ; כא,שמות ד(  "ואני אחזק את לב פרעה" לפיכך כתוב בתורה'

, לפי שחטא מעצמו תחילה והרע לישראל הגרים בארצו): ד,יד
נתן הדין למנוע ממנו , )י,שמות א" (לו, הבה נתחכמה"שנאמר 
  ." לפיכך חיזק הקדוש ברוך הוא את לבו, ן ממנועד שנפרעי, התשובה

  

  -מפי תלמיד שמעתי את הטיעון הבא 
 כשם שפרעה לא נתן לבני ישראל את האפשרות -לדעתו זה היה הוגן 

ומנע מהם את כל הזכויות שמגיעות , לבחור האם להיות עבדים
כך מגיע לו העונש למנוע ממנו את הזכות לבחור , לאנשים חופשיים

 .כאדם חופשי ולעשות תשובהולפעול 

   
   , שבת שלום

  

  קרמר- אביחיטובה
   
 

   . רבי משה בן נחמן גירונדיראשי תיבות של -ן "ַרְמַּב
  ).13- המאה ה (1270 - 1194: חי בין השנים

נולד . ומנהיג קהילהתלמוד  חכם, מקראפרשן , אחד מגדולי הפוסקים
, הְּפָׁשטן בשיטת " השתמש רמבבפירושיו. בארץ ישראלבספרד ומת 

הוא גם שילב .  פירוש מרומז ונסתר של הקבלה-והוסיף יסוד חדש 
והרחיב את פירושיו במחקרים עיוניים , ואגדותמדרשים בפירושיו 
 . ולשוניים

  

   .רבי משה בן מימוןל ראשי תיבות ש -  ם"רמב
היה אחת הדמויות ). 12-במאה ה (1204 - 1135: חי בין השנים

אחד מפוסקי , האינטלקטואליות המבריקות בהיסטוריה היהודית
הנשר "פילוסוף ורופא מכונה גם , ההלכה החשובים ביותר ביהדות

   . נבוכיםהמורו )היד החזקה (  משנה תורה-בין יצירותיו ."הגדול
  

:  מקרא גשרמתוך אתר
ra/200/encyclopedia/titles/il.org.mikragesher.www://http

htm.mban  



  
  

 
 

  

  שבתוכנו' פרעה'ה

בא אל פרעה כי אני הכבדתי את : אל משה' ויאמר ה"

. "לבו ואת לב עבדיו למען ִשִתי אֹתֹתי אלה בקרבו

מעלה דילמה מוסרית ' בא' הפותח את פרשת פסוק זה

כלומר , האם הרשע בעולמנו הוא דטרמיניסטי. מרתקת

מופיע כחלק מן התוכנית האלוהית הקבועה מראש או 

. שהוא פרי החלטה ובחירה חופשית של האדם האוטונומי

האל הטיל על משה ואהרון משימה שמטרתה לשכנע את 

בתמורה פרעה לשלח את עבדיו העבריים לחופשי 

בד בבד הוא גם . להפסקת המכות שהונחתו על מצרים

מבשר להם כי שליחותם נדונה מראש לכישלון משום 

מדוע לא ריכך האל את לבו . שלבו של פרעה יוכבד עליו

הרי אם היה עושה כן כולם היו יוצאים ? של פרעה

סבלותיהם של מי , מצרים הייתה ניצלת מהרס. נשכרים

, היו מסתיימים מוקדם יותר' אלעם ישר'שלימים יקראו 

והעם הנבחר היה מכיר תודה לאל החדש אשר גאל אותו 

יתר על כן הבחירה לעוור את מצפונו של פרעה . מייסוריו

 הציבה אותו כמי שנשלט על ידי כוח – להכביד את לבו –

או לכל ', זכאי'גדול ממנו ולכן הופכת אותו למעשה ל

  .ו בעת ביצוע הפשעהיותר כמי שלא היה אחראי על מעשי

) ח"פרק מ' חלק ב(' מורה נבוכים'ם בחיבורו "הרמב

כל דבר מתחדש יש לו סיבה : "....מתייחס לפרדוקס הזה

סיבה וכך עד , קרובה חידשה אותו ולאותה הסיבה

לפעמים נשמטים .... שיסתיים הדבר לסיבה הראשונה

בדבר הנביאים כל אותן הסיבות האמצעיות ואומרים 

  ..."עשאה) כלומר האלוקים (שהוא יתעלה

   

  

ם אומר לנו כי הסיבה הראשונה קרי סיבת כל "הרמב

 ,ות היא אכן רצון האלהסיבות לכל המעשים והפעול

אלא שבין המקור הראשוני לבין עצם קיום המעשה 

קיים מרווח בחירה רב בו נדרש בן האדם לשקול את 

  .ן טוב לרע ולהפעיל את מצפונוילבחור ב, מעשיו

  

בו עשה פרעה מדעת את בחירתו ש ,למרווח הזה

 אין ההיסטוריוגרף ,להמשיך ולהתעמר בעבדיו העבריים

 אך התוצאה הסופית היא ,בפסוקהמקראי מתייחס 

הגדשת הסאה של מעשיו שהביאה לניוון מצפוני 

המקרה של . ולבסוף הובילה אותו אל עברי פי פחת

לזהות את מנגנוני  –מציב בפנינו אתגר מורכב ' פרעה'

ההכחשה שמטשטשים מאיתנו את קיומו הרוע בתוכנו 

 או כפי ,ומונעים מאיתנו להתעמת עמו באומץ ולמגרו

אין דבר "סחה זאת המשוררת ויסלבה שימבורסקה שני

חייתי יותר ממצפון נקי על הכוכב השלישי במערכת 

  ".השמש

  רונן כהן

  אב לתלמידה בכיתת קשת

  בבית ספר בן גוריון

 מזל טוב

 רגבלמשפחת זלצ

 להולדת הבן

 
  



  
  

 
   

  בתחבולות תעשה לך מלחמה

שלוש הונאות הונו משה ואהרון את פרעה תוך כדי 

   .המשא ומתן לשחרור ישראל ממצרים

ועתה נלכה "...: על פי הוראת השם הישירה, הראשונה

, ג" (אלקינו' נא דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לה

מע משה לא ציין זאת בפירוש אולם מדבריו משת ).יח

זאת למרות , כי לאחר שלושה ימים ישובו למצרים

   .שאנו יודעים כי כוונתו הייתה שחרור לצמיתות

הונאה שניה והמפורסמת שמבין השלוש היא 

, ובני ישראל עשו כדבר משה: "גניבת הכלים/שאילת

נתן את ' וה. וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות

ב "י" (את מצריםחן העם בעיני מצרים וישאלום וינצלו 

'  גם גניבת דעת זו הינה הנחייה ישירה של ה).לו-לה

  . למשה

 הינה כבר ,לאחר צאת ישראל ממצרים, הונאה שלישית

: פונה אל משה ומנחה אותו' ה, ממש טקטיקת לחימה

... דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירת "

. ואמר פרעה נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר

-ד ב"י" (ויעשו כן ...קתי את לב פרעה ורדף אחריהםוחיז

רוצה לפתות את פרעה לצאת במרדף אחרי בני '  ה.)ד

ישראל ולשם כך מתמרן את בני ישראל במדבר חזרה 

בה כבר היו על מנת ליצור את האשליה בעיני שלנקודה 

  .ם הדרך והם נוחים לפגיעהההמתבונן כי אבדה ל

קר בגישה אפולוגטית  בעינקטוהפרשנים לאורך השנים 

 לומר דבר 'י ה" עהבאה להסביר כיצד הונחה משה

רושו של י להדגיש את פ דווקא אני בוחר.שאינו אמת

ע הטווה את שלוש ההונאות לכדי מעשה תחבולה "ראב

אוסיף , אולם לפני שאציג את פירושו .מתוכנן ומתוחכם

, בפסוק ה, האחת תמיהה על פרעה. שתי שאלות נוספות

ויגד למלך מצרים כי ברח העם "ד מתואר כי "בפרק י

מה זאת עשינו : ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו

  ידוע כי פרעה היה אמנם  "את ישראל מעבדינו כי שלחנו

 מה קרה פתאום לו ולעמו כי נזכרו  אולם,עורף קשה

עה הרי פרויגד ומה פירוש  .פתאום כי ברח העם

כיצד קרה , שאלה שניה .בעצמו התיר להם ללכת

 ףי שמתואר בשירת הים רדפמצרים כמ שעם רב

  .אחרי בני ישראל אל תוך הים ולא רק הצבא

לדעתו לא היה כאן רצף מקרי , ע"נחזור אם כן אל אב

של עיגולי פינות וניצול הזדמנויות אקראי אלא מהלך 

ם מתוכנן שסופו הבסתם של המצרים וטיבועם בי

מטרת הונאת שלושת הימים הייתה ליצור את . סוף

האשליה בעיני פרעה ועמו שבני ישראל עתידים 

לחזור אחרת מדוע ישאילום המצרים מכליהם הנאים 

הכלים היה בה אמנם " שאילת. "וממיטב מחלצותיהם

ואחרי כן יצאו "פן של קיום הברית לאברהם של 

שר אולם מעבר לכך היה זה הגורם א "ברכוש גדול

האיץ בכל מצרי ומצריה לרדוף אחרי בני ישראל אל 

תוך ים סוף כשהתברר שהם אינם עומדים להחזיר 

כך גם מתבררת משמעותו . את הרכוש כפי שהבטיחו

פרעה אכן חשב כי , "ויגד אל פרעה כי ברח העם"של 

ולאחר שחלפו שלשה ימים ובני , בני ישראל ישובו

 .ח העםישראל לא פנו לשוב הבין פרעה כי בר

ה הוסיף עוד תמרון נוסף על מנת לוודא כי "הקב

פרעה לא יחשוש מלרדוף אחרי ישראל וצייר אותם 

צבאו והעם יצאו אחרי , ו כנבוכים כך שפרעהיבעינ

  .רכושם

אני כותב שורות אלו לאחר שבוע של אימון מילואים 

שוב את חווית הלחימה בקיץ אחרון ש אשר חיד

שבוע בו עומק . וחידד את התסכול מתוצאותיה

נראה כי .  נחשף בפרסיה במוסדות הציבורהשחיתות

אצל רבים כשרון התחבולה והיוזמה מופנה פנימה 

  האישית בעוד שאומץ ויוזמה ציבוריתםלטובת

  . הופכים נדירים ויקרי המציאותחיובית

  שי מונזון

 אב לתלמיד בגן קשת


