
 2 לימוד כישורי חשיבה בכיתה ז': השוואה

                                             

 ככלי פרשני המלווה את הוראת התנ"ך בספר שמות –ההשוואה 

 רוני מגידוב

 

 הקדמה

השוואה היא אופרציה מחשבתית מרכזית בה אנו משתמשים בכל תחומי הדעת, כמו גם בחיים. 

להמשיג את הפעולות והדרכים להשוואה נכונה שתסייע להוביל למסקנה תקפה. אנו מבקשים 

 בהצעה זו אנו מבקשים לעמוד על עקרונות מרכזיים בהשוואה:

 . השוואה היא גם שונה וגם שווה כשהם מוצגים בברור זה לעומת זה.א

 (.. השוואה יכולה להיעשות רק על פי אותו קריטריון )לא ניתן להשוות צבע לגודלב

. השוואה מובילה למסקנה, היא נעשתה לצורך כל שהוא ויש לסכם את ההשוואה ולהציע את ג

 המסקנה הנובעת ממנה.

תלונות בני ישראל  –הצענו מהלך ממוקד ומרוכז של השוואה בסיפור אחד  1ביחידה השוואה 

לימוד בתחנות שונות במסגרת תכני ה נציע לשלב את לימוד ההשוואה בשמות ט"ז. ביחידה זו

ספר שמות ובמדבר. הכוונה היא לראות מהלך שנתי בו אנו מבקשים להבנות את  –בכיתה ז', קרי 

אופרציית החשיבה הזו באופן ספיראלי, כשכל פעם חוזרים אל דרכי ההשוואה "בוחשים" בדרכי 

 לימודה שוב ושוב ומוסיפים נדבכים נוספים ללימוד.

ונים הלקוחים מפרקי הלימוד שבספר שמות במאמר זה נתייחס אל ההשוואה בסיפורים ש

)התכנית לכיתה ז'(. נרצה לראות כיצד ההשוואה מחדדת את התובנות ומעשירה את הלימוד 

 בסיפורים הבאים:

 הקשר של בני ישראל והמצרים 

 משה מכה איש מצרי

 תכונתו של משה כרודף צדק

 משה מסרב למנהיגות

 התנהלותו של פרעה בעת מכות מצרים

 רומשה וית

להצעה מפורטת ושלמה להוראת פרקי הלימוד של שמות ובמדבר בכיתה ז' ראו באתר תנ" 

 -ממלכתי 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam

/Ezer/Kitot/ 

 

I ?המהפך: איך הצליח פרעה לשעבד עם שלם ואף לנסות להשמידו 

נת אל המצרים והן כשהיא מכוונת אל בני ישראל. מסופר שבני שאלה זו תקפה הן כשהיא מכוו

םישראל  ָאֶרץ ֹאתָּ ֵלא הָּ מָּ ֹאד ַותִּ ֹאד מְׁ מְׁ מּו ּבִּ ּבּו ַוַיַעצְׁ רְׁ צּו ַויִּ רְׁ שְׁ רּו ַויִּ (. אפשר 7)שמות א'  פָּ

שהארץ הנזכרת בפסוק כבר איננה ארץ גושן בלבד, אלא ארץ מצרים. ואולי בני ישראל מרחיבים 

 תם במצרים. את אחיז
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נבדוק את כינוייהם של המצרים בהתייחסותם אל בני ישראל בשלושה מקומות, שניים בספר 

 שמות ואחד בספר ויקרא:

ה  שָּ ֲאלָּה אִּ שָּ ּהוְׁ תָּ ֶכנְׁ שְׁ ֵלי מִּ ּה כְׁ ַרת ֵּביתָּ גָּ ֶתם ַעל-ּומִּ ַשמְׁ ֹלת וְׁ מָּ ב ּושְׁ הָּ ֵלי זָּ ֵניֶכם -ֶכֶסף ּוכְׁ ּבְׁ

ַעל צַ -וְׁ נִּ ֹנֵתיֶכם וְׁ ֶתם ֶאתּבְׁ ם-לְׁ יִּ רָּ צְׁ  (22)שמות ג'  מִּ

יש ֵמֵאת -ַדֶּבר ֲאלּו אִּ שְׁ יִּ ם וְׁ עָּ ֵני הָּ ָאזְׁ ה ֵמֵאת  ֵרֵעהּונָּא ּבְׁ שָּ אִּ ּהוְׁ עּותָּ ֵלי רְׁ ב-כְׁ הָּ ֵלי זָּ  .ֶכֶסף ּוכְׁ

 (2)שם י"א 

 אנו אפילו שומעים על נישואין בין ישראלית ומצרי:

הּוא -ַוֵיֵצא ֶּבן ית וְׁ ֵאלִּ רְׁ שְׁ ה יִּ שָּ י-ֶּבןאִּ רִּ צְׁ יש מִּ נָּצּו ַּבַמֲחֶנה ֶּבן  אִּ ֵאל ַויִּ רָּ שְׁ ֵני יִּ תֹוְך ּבְׁ ּבְׁ

י ֵאלִּ רְׁ שְׁ יש ַהיִּ אִּ ית וְׁ ֵאלִּ רְׁ שְׁ  (11)ויקרא כ"ד  ַהיִּ

ההשוואה בין שלושת הכתובים מלמדת כי כי נוצרים קשרים בין המצרים לבני ישראל. ואם כך 

מאות שנים של חיים בשיתוף זה לצד  איך בשנות שלטונו של מלך אחד, לאחר  -השאלה מתחדדת 

זה, הסכימו המצרים להתעלם מקשריהם עם בני ישראל לשעבדם ואף לשאוף להשמידם? ואיך 

 הסכינו לכך בני ישראל?

 

 מהו התהליך שעברנו כאן?

כינוייהם של המצרים בהתייחסותם אל הישראלים, ובדקנו לאורו  –, במקרה זה קריטריוןבחרנו 

 לא רק ששאלתנו קיבלה לגיטימציה, היא אף התחדדה. שלושה כתובים. כך 

 .12נציג מהלך דומה על מעשהו של משה בשמות ב' 

 

II  "יׁש ַוַיְך ֶאת י ֵאין אִּ ֶפן כֹּה ָוכֹּה ַוַיְרא כִּ ְטְמֵנהּו ַבחוֹּל-ַויִּ י ַויִּ ְצרִּ כיצד נסביר מעשה זה של משה   -" ַהמִּ

 ללא משפט וברור?

אה לנסות ולהתחיל בברור השאלה איך ייתכן שמשה, נותן חוקי התורה גם כאן נוכל בעזרת השוו

 מוודא שאין איש, רוצח אדם וטומנו בחול?

 שתי אפשרויות נוכל להעלות:

ֹכה א. אפשרות התלויה בהבנת משפט:  ֶפן ֹכה וָּ ישַויִּ י ֵאין אִּ א כִּ . ניתן להבין משפט זה ַוַירְׁ

 ן להבין את המשפט באופן שונה. כוידוא היעדרם של עדים; אולם אפשר שנית

ישנשווה את הביטוי  י ֵאין אִּ א כִּ להקשרו בפסוק אחר במקרא. השוואה זו אפשר שתשפוך   ַוַירְׁ

י ֵאין אור על משמעות הביטוי בשמות ב'. האם יש פסוק כזה במקרא המכיל את הביטוי  א כִּ ַוַירְׁ

יש ֱאמֶ : 11 – 11? יש ויש! בישעיה נ"ט אִּ י הָּ הִּ א ה' ַותְׁ תֹוֵלל ַוַירְׁ שְׁ ע מִּ ר ֵמרָּ סָּ ֶדֶרת וְׁ ת ֶנעְׁ

י ֵעינָּיו כִּ ט.-ַוֵיַרע ּבְׁ פָּ שְׁ י טז  ֵאין מִּ א כִּ יש-ַוַירְׁ יַע ַותֹוַשע  ֵאין אִּ גִּ י ֵאין ַמפְׁ תֹוֵמם כִּ שְׁ ַויִּ

הּו תְׁ כָּ מָּ יא סְׁ תֹו הִּ קָּ דְׁ צִּ ֹרעֹו וְׁ ן משפט . ישעיה מתאר מציאות בה לית דין ולית דיין. אילֹו זְׁ

ואין איש שישפוט בצדק. על סמך הבנה זו של הביטוי בישעיה נוכל אולי להקיש על משמעות 

לא  –משה פונה כה וכה ורואה שאין איש שאליו ניתן לפנות למשפט ולישועה   -הביטוי בשמות 

מבין המצרים, ולא מבין העברים שאינם מסייעים לאחיהם המוכה. הכאה של איש עברי היא 

לא סולידריות בין בני ישראל ולא ערכאות  –ין איש שיתערב ויפעל לטוב המוכה נורמה וא

משפטיות או סמכויות אוכפות מצריות. על פי אפשרות פירוש זו, פעל משה בהיעדר כל 



אלטרנטיבה חוץ מאשר לא להתערב ולהניח לאי הצדק, לעוולה ולכאב להתרחש. היות והמצרי 

, אין כמעט אמצעי אחר להניאו מלהכות את העברי, לבד מוגן ע"י מדיניות הדיכוי של פרעה

 מפעולה אלימה.

 

 מהו התהליך שעברנו כאן?

ישאת הביטוי  –בחרנו מכנה משותף שהיה קריטריון ההשוואה שלנו  י ֵאין אִּ א כִּ , ולמדנו ַוַירְׁ

 מהופעתו בישעיה וממשמעותו שם על אפשרות נוספת לפרש את הביטוי בהופעתו בשמות.

 

 III ֵנה ְׁשֵני ים-ְוהִּ צִּ ים נִּ ְברִּ ים עִּ  ֲאָנׁשִּ

עסקנו בכינויים ובתפקידם כאמצעי ספרותי המפענח את הנסיבות ואת מניעי הדמויות. והנה גם 

נוכל להשתמש בקריטריון זה כדי להשוות בין כינויים. השוואה זו עשויה  11ו  11בשמות ב' בפס' 

 מנהיג.להעיד על דרכי התמודדותו של משה, בטרם נהיה ל

 נשים לב להבדל בכינוים של העברים:

ַדל ֹמֶשה ַוֵיֵצא ֶאל: 11פס'  גְׁ ֵהם ַויִּ ים הָּ י ַּביָּמִּ הִּ יו-ַויְׁ י  ֶאחָּ רִּ צְׁ יש מִּ א אִּ ם ַוַירְׁ ֹלתָּ בְׁ סִּ א ּבְׁ ַוַירְׁ

יש י -ַמֶכה אִּ רִּ בְׁ יועִּ   .ֵמֶאחָּ

ֵנה  :11פס'  הִּ י וְׁ ֵניַוֵיֵצא ַּביֹום ַהֵשנִּ רִּ -שְׁ בְׁ ים עִּ ים יםֲאנָּשִּ צִּ  נִּ

 מה ניתן להסיק מהבדל זה?

האם הוא משקף את נקודת ראותו של משה? כשבני עמו נלחצים ומדוכאים, משה רואה בהם 

 אחים, אולם בריבם ובניוולם הם מכונים סתם שני אנשים עברים.

חוצפתו של העברי המכה לא תיאמן. עבד עברי מעז לדבר אל נסיך מצרי בעזות מצח. כנראה מתוך 

שה שהיותו עד ראייה להרג הנוגש המצרי מעניקה לו כוח. משה מבין שהוא אינו יכול עוד תחו

להישאר במצרים, והוא נמלט למדיין. אולם לאירוע עמידתו מול אחיו העבריים תהיה השפעה 

 משמעותית על המשך התנהלותו בפרקים ג' וד', כפי שנראה להלן.

 

ם לבני ישראל מנקודת מבטו של משה יש משמעות אפשר שלהשוואה שלעיל בין הכינויים הניתני

 גם בהמשך הלימוד.

 

  ואה בהמשך הלימוד:ומשמעות ההש

 מדוע משה לא משתכנע?מהי השפעת האירוע הקשה והמרתיע הזה?  – שני עברים ניצים

בפרקים ג' וד' אנו מתוודעים אל ניסיון ארוך עשיר ומגוון של ה' לשכנע את משה לקבל על עצמו 

 יגות ולהוציא את בני ישראל ממצרים. אולם משה איננו משתכנע. את המנה

בשלושת המקרים בפרק ב' בהם התערב משה לטובת נעשק מפני עושקו, נראה כי הטראומטי 

ביותר היה האירוע של שני עברים נצים.  אירוע זה התאפיין ברשעות, בחציפות פנים, כפיות טובה 

יו ק וצדק. מהכינוי הכפול ודחיית כל ניסיון למנהיגות שמטילה חו , מול הכינוי 11שבפס' ֶאחָּ

ֵני ים-שְׁ רִּ בְׁ ים עִּ נראה כי משה התקשה לחוש אחווה או אמפטיה או חמלה אל  11שבפס'  ֲאנָּשִּ

מול התנהגותם של העברים שהפכו לעם עבדים. זאת ועוד, אפשר שחוסר שיתוף הפעולה מצד 

הגיע לפרעה והוא שגרם למשה להימלט אחיו העברים, הוא שגרם לכך שמעשה הכאת המצרי 



ממצרים. ייתכן שהתנהגות זו של בני העם שאותו אמור משה להנהיג, הטביעה חותם עמוק של 

 רתיעה במשה והוא אינו רואה עצמו מסוגל להניע עם זה מהמקום הנמוך והקשה בו הוא מצוי.

 

IV האם ראוי משה להנהיג את בני ישראל? תרגיל בהשוואה 

 מציינת: 22 – 11נחמה ליבוביץ בדבריה על שמות ב' 

כב שהם היחידים המספרים משהו על משה רבנו  - נסתכל עתה בפרקנו בפסוקים יא

שלפני התגלות ה' אליו בסנה, על משה  י א אבטרם היותו  ה י ב נ . מכל מעשיו ל

ל אחיו ויש אומרים בן לפי המדרש היה בן עשרים בצאתו א –בימי ילדותו ובחרותו 

לא מסופרים לנו אלא שלושה מקרים בלבד, שלושה  –ארבעים )שמות רבה א, כז( 

 .(17)ליבוביץ, עמ'  מעשים שעשה

נרצה לברר למה דווקא על מעשים אלה בחר המספר להטיל זרקור? מה רצה לומר באמצעותם על 

  משה?

 - 11המסופרים על משה בשמות ב'  השוואה. מה משותף למעשים שלגם כאן נרצה להשתמש בכלי 

? מה מייחדם? מה הם יכולים ללמד על משה העתיד להוציא את בני ישראל ממצרים, לתת להם 22

 את התורה ולהובילם במדבר עד לכניסה לארץ כנען?

 לשלושת המעשים המשותףהשווה: 

ן ההשוואה נחמה ממשיכה ומעמידה את המכנה המשותף לשלושת הסיפורים הללו, והנה קריטריו

מעורבות בעת חוסר צדק. שלוש פעמים מתערב משה בסכסוכים, שלוש פעמים  –שהיא מציעה 

  1הוא מציל עשוק מיד עושק.

 וכך כותב אחד העם על האירועים המסופרים עם יציאת משה מארמון פרעה:

משה מבית חנוכו לשוק החיים מיד הוא פוגש בעלבון הצדק, ומבלי  כשיוצא

להרבות מחשבות, תובע הוא תיכף את העלבון הזה ... 'איש מצרי מכה איש עברי', 

התקיף רומס ברגל גאוה את החלש... מעט מעט הוא הולך ומכיר את החיים יותר 

שניהם חלשים  ורואה חזיון עוד יותר מעציב: 'שני עברים נצים', שניהם אחים

והם נצים ומכים זה את זה!... ועוד פעם מתקומם הצדק  -שניהם עבדים לפרעה 

בלב הנביא. והוא מתעבר על ריב לא לו. ובפעם הזאת נוכח לדעת כי לא דבר נקל 

הוא להלחם מלחמת הצדק ... אבל הנסיון הזה לא הועיל לו להיות 'פקח' מעתה 

מעמו וממולדתו, ומיד כשהוא בא  ולהישמר לנפשו. קנאת הצדק גרשה אותו

למקום ישוב חדש, עודנו יושב על הבאר מחוץ לעיר, עוד לא הספיק למצוא מכיר 

 2וכבר הוא שומע קול הצדק הנעלב, והוא רץ לעזרתו תיכף. -שיאספהו אל ביתו 

 

ד העם בפסקה זו את חוש הצדק של משה. על אף הקושי והמחירים שמשה אם כך, מעמיד אח

 שילם על פעולתו והתערבותו כשפגש בעוולה, הוא ממשיך משום שהוא הודרך ע"י רדיפת צדק. 

 

 המייחד כל אחד מהמעשיםהשונה: 

עד כאן ראינו את המכנה המשותף לשלושת מעשיו של משה, והסקנו ממנו את מסקנותינו. 

וללת גם מציאת הדמיון וגם מציאת השוני. ואמנם בבואנו לבדוק את השוני בין שלושת השוואה כ

 מעשיו של משה
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נחמה מסתבר שגם השונה והמייחד כל אחד מהמקרים מוביל למסקנה זו ואף מעצים אותה. 

 ליבוביץ מוסיפה ואומרת: 

, שלוש פעמים הוא מציל עשוק מיד שלוש פעמים הוא )משה( מתערב בסכסוכים

 עושק. והסכסוכים האלה כל אחד מהם מיצג ארכיטיפוס:

 הראשון: סכסוך בן עברי לבן נכר

 השני: סכסוך בין עברי לעברי

 השלישי: סכסוך בין בן נכר לבן נכר.

 ובשלשתם מתייצב משה לימין הצדק.

 

טריון הוא שייכותם הלאומית של מהו קריטריון ההשוואה שמציעה נחמה ליבוביץ? נראה כי הקרי

האנשים שבמקרה שלהם התערב משה. בכל פעם מדובר במאבק בין אנשים בני לאומים שונים. 

 וכך ממשיכה נחמה ומפרשת:

 

וכל מקרה רביעי על כרחו שיהיה חזרה או על הטיפוס הראשון או על השני או על 

ים: ושמא אין זו השלישי. והנה אילו סופר לנו רק מקרה ראשון, היינו מפקפק

דרישת הצדק הדוחפת אותו למעשיו, אלא רגש אחוה לבני עמו בלבד, שנאת הזר 

העושק את עמו. ואילו סופר לנו גם המקרה השני, עדיין היה מקום לפקפק ולטעון: 

ושמא אין דוחפת אותו אלא גאוה לאומית, התרתחות של מי שאינו רוצה לראות 

שלישי וכאן גם העושק וגם העשוק זרים לו, כיעור בתוך עמו? והנה בא המקרה ה

עים, ואף לא שכנים שגדל ביניהם. ואף על פי כן בראותו עוול, קם ועשה לא אחים ֵר 

 3מעשה, והתייצב לימין הנרדף.

 

וההגנה על החלש הן תכונות שהיינו רוצים לראות ניתן לסכם ולומר כי הרדיפה אחר הצדק 

במנהיג עם, וודאי מנהיג של עם שאותו יוליך במדבר, וודאי ובוודאי אנו רואים בו מנהיג שייתן 

 את חוקי ישראל. –את התורה 

 

 קריטריון היא מציאת השווה והשונה והיא חייבת להיעשות על פי אותוהשוואה 

למצוא שוני ודמיון על פי אותו תבחין  –ו הקפדנו להשוות נשים לב כי בכל ההשוואות שלמדנ

)קריטריון(. לא נוכל לטעון כי במקום אחד משה מתערב במקרה של בן לאום מצרי ובמקום אחר 

במקרה אחד התבחין הוא לאומיותה של הדמות  –הוא מתערב על פי באר. זו איננה השוואה 

אם זה מוביל למסקנה משמעותית, כי אירוע ובמקרה השני מקומה של ההתרחשות. נוכל לטעון, 

אחד התרחש במצרים ואילו השני במדין, או אירוע אחד התרחש בין עברי לבין מצרי ואילו האחר 

'מקרה אחד התרחש בין עברי למצרי  –בין מדיינים. אולם לא נוכל לומר משפט השוואה נוסח 

 ואילו מקרה שני התרחש במדיין'.

הוא גדול ואילו תפוח ב' ירוק. לא משום שהעובדות אינן נכונות, אלא  לא נוכל לומר כי תפוח א'

 משום שאי אפשר להשוות גודל לצבע. ניתן להשוות גודל לגודל וצבע לצבע.
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 :הצעה לתרגיל

 סמנו את התשובה הנכונה לשאלה הבאה:

 מהם ההבדלים המרכזיים בין הדמק לפיקמס?

 א. להדמק יש מגרמים וקסטם נגרש

ב. להדמק יש חמסים גדולים וקספים מתוקים ואילו חמסיו של הפיקמס קטנים 

 וקספיו מרים.

 טרים, ואילו הפקמס צהוב.ג. להדמק מראה מגולק מאד וגובהו מפלה מ

 ד. בתנאי קלטש אין הבדל בין הדמק לפיקמס

כמובן שהתשובה הנכונה היא ב. תשובה א' מספרת רק על אחד המרכיבים )ההדמק( ועל כן אין 

 בה השוואה.

 היא משווה צבע לגובה. –תשובה ג' משווה בין המרכיבים אך לא באותו קריטריון 

 ים שלא הוזכרו בשאלה.תשובה ד' עונה על תנאים מסויימ

 גודל וטעם. –תשובה ב' משווה בין שני המרכבים )הדמק ופיקמס( ובאותם קריטריונין 

 

V  :מה ניתן ללמוד על פרעה ההשוואה בשירות הסיפור על מכות מצרים

 מהתנהלותו ותפקודו?

 האם יש התפתחות בתגובותיו? איך מגיב פרעה למכות? מהי השפעתן עליו?

הוא מקשה  –תגובת פרעה דומה  –רבע המכות שעליהן מסופר בפרקים ז' וח' לאחר כל אחת מא

לאחר  – 11וראו עוד ז' 21, 11, 11, ח' 22או מכביד את ליבו ומסרב לשחרר את בני ישראל )ז' 

האותות הראשונים(. ובכל זאת, יש הבדלים בתגובותיו והן אינן חוזרות בדיוק נמרץ על עצמן. 

משום שמההבדלים שבתגובותיו בין המכות השונות ניתן ללמוד על פרעה כדאי לבדוק עניין זה, 

 לא מעט. 

 מהם ההבדלים ונבדוק זאת על פי הקריטריון של תגובות פרעה למכות. -ראשית, נברר 

  ֹעה ַויָֹּבא ֶאל –לאחר מכת דם  אין שום תזוזה בעמדת פרעה ֶפן ַפרְׁ ֹלאּבֵ -ַויִּ ּבֹו ַגם-יתֹו וְׁ ת לִּ -שָּ

ֹזאת  (.21)ז'  לָּ

  אולם לאחר מכת צפרדעים נראה שהוא מוכן להתגמש. הוא קורא למשה ואהרון, מה שלא עשה

ירּו ֶאלבמכת הדם ומבקש מהם:  תִּ חָּ  ה'-ַהעְׁ י ַוֲאַשלְׁ י ּוֵמַעמִּ ֶמנִּ ים מִּ עִּ דְׁ ַפרְׁ יֵָּסר ַהצְׁ -ה ֶאתוְׁ

חּו לַ  ּבְׁ זְׁ יִּ ם וְׁ עָּ ֹעה  -(. אלא שמייד לאחר הסרת המכה ע"י משה הוא חוזר בו 9)ח'  .ה'הָּ א ַפרְׁ ַוַירְׁ

ֵּבד ֶאת ַהכְׁ ה וְׁ חָּ וָּ רְׁ ה הָּ תָּ יְׁ י הָּ ַמע ֲאֵלֶהם-כִּ ֹלא שָּ ּבֹו וְׁ ֶּבר   לִּ  (.11)ח'  ה'ַכֲאֶשר דִּ



 הדם, שוב איננה מוציאה את פרעה משלוותו, ולמעשה נראה כי אף  מכת כינים, כמו מכת

ם ֶאלשחרטומיו מודים בהכוונה האלוהית העומדת מאחורי מכת הכינים ) ֻטמִּ רּו ַהַחרְׁ -ַוֹיאמְׁ

וא ים הִּ ַּבע ֱאֹלהִּ ֹעה ֶאצְׁ ֹלא-ַוֶיֱחַזק ֵלב  -בכל זאת  (ַפרְׁ ֹעה וְׁ ֶּבר ה'-ַפרְׁ ַמע ֲאֵלֶהם ַכֲאֶשר דִּ  שָּ

 (.11' )ח

  :א במכה הבאה, הערוב נדמה כאילו פרעה נכנע וכי הוא עומד לשחרר את בני ישראל רָּ קְׁ ַויִּ

ֹעה ֶאל ָאֶרץ-ַפרְׁ חּו ֵלאֹלֵהיֶכם ּבָּ בְׁ כּו זִּ ַאֲהֹרן ַוֹיאֶמר לְׁ ( ולאחר המענה של משה 21)ח'  ֹמֶשה ּולְׁ

ה וותר לגמרי על תנאיו: (, הוא כמעט לגמרי מ22)בפס'  ֶתם ַליהוָּ ַבחְׁ ֶכם ּוזְׁ י ֲאַשַלח ֶאתְׁ ָאֹנכִּ

ֵחק ֹלא ר ַרק ַהרְׁ ּבָּ דְׁ י-ֱאֹלֵהיֶכם ַּבמִּ ירּו ַּבֲעדִּ תִּ ֶלֶכת ַהעְׁ יקּו לָּ חִּ (. אך שוב חוזר בו 21)ח'  ַתרְׁ

יו ּוֵמַעמפרעה  דָּ ֹעה ֵמֲעבָּ ַפרְׁ ֹרב מִּ ַסר ֶהעָּ ַבר ֹמֶשה ַויָּ דְׁ ה כִּ הוָּ ד.  וֹ ַוַיַעש יְׁ ַאר ֶאחָּ שְׁ  כח  ֹלא נִּ

ֹעה ֶאת ֵּבד ַפרְׁ ַלח ֶאת-ַוַיכְׁ ֹלא שִּ ּבֹו ַגם ַּבַפַעם ַהֹזאת וְׁ ם-לִּ עָּ   (.21 – 27)ח'  הָּ

 

 מה מפעיל את פרעה? מדוע לעיתים הוא נענה ולעיתים הוא אדיש למכה?

 נזכיר כאן שני מניעים מרכזיים להתנהגותו:

במקרה של מכת ערוב וצפרדע הוא שכל עוד המכה קיימת  ההתנהלות פרעבמכנה משותף . א

מבקש פרעה להפסיקה. הוא אף מוכן להיענות לבקשת משה ואהרון ולשלח את  –ונזקיה ניכרים 

העם לעבוד את אלוהיו. אולם כשהמכה סרה, מתחרט פרעה וחוזר בו מהסכמתו. זוהי התנהגות 

 שכמעט והיינו מעזים לכנותה ילדותית. 

לפני  .קביעות האובייקטשלב ידוע בהתפתחותו של תינוק בן כתשעה חודשים הוא שלב הקרוי 

רואה  איננו כשהואם בעולם גם מילהיות קיי ממשיכים התינוק אינו מבין שאדם או חפץ שלב זה

נושא ב התפתחותית וחצי חודשים יש קפיצה 4בגיל ם. אות

מים, הם בכל זאת בפניו נעל יםשמופיע חפץ או אדם שאם מבין התינוק  :זה

חפש מים מחוץ לטווח ראייתו, והתינוק אף מנסה לקיי להיות ממשיכים

המאפשר   -שלב קביעות האובייקט  –אותם. זהו שלב בהתפתחות הילד 

המבוגר מסתיר את פניו עם מגבת או  -לשחק עימו את משחק ה"קוקו" 

אומר "קוקו". התינוק מבין שלמרות שהמבוגר וחיתול, ואז מורידו 

, הוא עדיין קייםלא מופיע בפניו והוא אינו נראה  המסתתר מאחרי החיתול,

 . ש לאשש זאת בכל פעם מחדש עם קריאת ה"קוקו"והוא ש

אילו רק לאחר המכה השנייה היה פרעה מנסה להערים על משה, ולהפר את תנאי ההסכם לפיו 

ישלח את העם לאחר מכת הצפרדעים, היינו רואים בו אולי אדם לא הגון, אבל אפשר שגם יכולנו 

תחת לחץ, איננו נכנע אם אין צורך לראות בו מנהל משא ומתן ערמומי, שבתנאים של הידברות 

האם פרעה לא הבין כבר שבכוחו של משה לחזור עם מכות  –בכך. אבל לאחר המכה הרביעית 

נוספות, ושזהו הדפוס שלפיו משה פועל? האם הוא קולט רק כשהמכה הקונקרטית נוחתת? כבר 

למה, משה, היה עליו להסיק לאחר מכת ערוב, הרביעית למניין המכות, שגם אם המכה נע

 שליחותו וכוחו להכות ממשיכים להתקיים ולפעול. 

נראה שפרעה רואה עצמו במאבק כוח בינו לבין משה ובינו לבין האל שמייצג משה. הכוחנות באה 

לידי ביטוי לאחר מכת כינים, כאשר אומרים החרטומים לפרעה, לאחר שנכשלו בהסרת הכינים: 



וא ים הִּ ַּבע ֱאֹלהִּ הוא איננו  (.11ווקא בשל אמירתם זו, מגיב בהקשיית ליבו )ח' פרעה, אולי ד .ֶאצְׁ

 מוכן להיכנע לאלוהי משה! אפשר שעמדה כוחנית זו היא המוציאה מפרעה התנהגות ילדותית.

של פרעה לאחר המכות. כפי שראינו לעיל, לא על כל מכה  עתה נראה את המבדיל בין תגובותיו. ב

דם וכינים, ויש  –יש מכות שפרעה אדיש אליהן  -תיו מגיב פרעה בהבטחה רגעית לשנות מעמדו

 צפרדע וערוב. איך נסביר זאת?  –מכות שהוא מוכן להיכנע, לפחות כל עוד הן קיימות 

נברר מה משותף לשתי המכות האלה ומבדיל אותן מהשתיים האחרות?  -שוב נשתמש בהשוואה 

רוב דווקא, לעומת העדר תגובה כיצד נסביר את כניעתו הזמנית של פרעה לאחר מכת צפרדע וע

 מצידו לאחר מכת דם ומכת כינים? 

. כאן נבדוק את מכת צפרדע וערוב על פי הקריטריון של מידת היפגעותו האישית של פרעה מהן

 מתגלה מאפיין נוסף של פרעה: למכת צפרדע ולמכת ערוב יש אכן מכנה משותף:

ַרץ הַ  כחכך מתוארת מכת צפרדע בבשורה עליה:  שָּ ֵביתֶ וְׁ אּו ּבְׁ לּו ּובָּ עָּ ים וְׁ עִּ דְׁ ַפרְׁ ֹאר צְׁ ּוַבֲחַדר  ָךיְׁ

בְׁ  כָּ שְׁ ַעל ָךמִּ תֶ -וְׁ טָּ ֲארֹוֶתיָך ָךמִּ שְׁ מִּ ַתנּוֶריָך ּובְׁ ַעֶמָך ּובְׁ ֶדיָך ּובְׁ ֵבית ֲעבָּ (. כשמבקש פרעה 27)ז'  ּובְׁ

ירּו ֶאללהסיר את המכה כך הוא אומר:  תִּ ים -ַהעְׁ עִּ דְׁ ַפרְׁ ֵסר ַהצְׁ יָּ ה וְׁ הוָּ ֶמנִּ יְׁ יי מִּ (. 9)ח'  ּוֵמַעמִּ

יקודם  –וראוי לשים לב לסדר  ֶמנִּ יואחר כך  מִּ  .ֵמַעמִּ

ֵבד וכך מתוארת מכת ערוב:  ֹרב כָּ ֹבא עָּ ה ֵכן ַויָּ הוָּ ֹעהַוַיַעש יְׁ ה ַפרְׁ ל ֵּביתָּ כָּ יו ּובְׁ דָּ ֶאֶרץ -ּוֵבית ֲעבָּ

ֹרב ֵני ֶהעָּ פְׁ ָאֶרץ מִּ ֵחת הָּ שָּ ם תִּ ַריִּ צְׁ  (. 21)ח'  מִּ

מגלה פרעה התגמשות זמנית, הוא עצמו נפגע. תיאור זה של פגיעה בפרעה  בשתי המכות בהן

 ובביתו, איננו מצוי במכת הדם או במכת הכינים. המכה אינה מגעת עדיו ועד ביתו.

יתירה מזאת ריחוקו של פרעה מסבל עמו בא לידי ביטוי גם בסיפור הסרת מכת הצפרדעים. נשים 

ם : בפרק ח' 11ו  11, שבין פס' לב למתח הסטירי, אולי אפילו גרוטסקי רִּ ם ֳחמָּ רּו ֹאתָּ ּבְׁ צְׁ ַויִּ

ָאֶרץ. ַאש הָּ בְׁ ם ַותִּ רִּ ה יא  ֳחמָּ חָּ וָּ רְׁ ה הָּ תָּ יְׁ י הָּ ֹעה כִּ א ַפרְׁ . הסרת מכת הצפרדעים מלווה ..ַוַירְׁ

בתיאור מעורר גועל, אנו כמעט חשים את הסירחון המתפשט במצרים כתוצאה ממותן בהמוניהן. 

 : פרעה חש רווחה.11, היא פס' 11ר, הנדיר למדי בסיפור המקראי, שבפס' נראה כי מטרת התיאו

פרעה איננו קשוב לסבל עמו ומוכן לסגת מעמדתו רק כשהדברים נוגעים בו, אישית. זהו מאפיין 

 מדאיג במיוחד כשמדובר במנהיג, ומצייר את פרעה מלך מצרים באור שלילי במיוחד.

 

 מהו התהליך שעברנו כאן?

מהלך ההשוואה. השוואה אין פירושה שאנו מספרים על ענין א' ואחר כך על ענין ב'. נשים לב ל

 למשל, הפסקאות הבאות אינן יכולות להיחשב לקטע העורך השוואה: 

במכת הצפרדעים שרצה כל מצרים מן החיות הללו כולל בית פרעה, ופרעה ביקש 

משהוסרה המכה ממשה ואהרון שיסירו את המכה והבטיח שישחרר את העם. אולם 

 לא קיים פרעה את הבטחתו.

במכת דם נטה משה את ידו על מימי מצרים, היאור הפך לדם, כל הדגה מתה 

והמצרים לא יכלו לשתות ממי הנילוס. פרעה לא שם ליבו למכה זו. רק לאחר שבעה 

 ימים שולח ה' את משה שוב אל פרעה ומכריז על מכת צפרדע. 

ה המשותף ועל ההבדלים בין שני עניינים, והתייחסות אליהם השוואה משמעותה עמידה על המכנ

 דרך הדמיון והשוני. למשל, כך ייראו אותן פסקאות שלעיל בקטע העורך השוואה:



במכת דם מחוסר יכולת לשתות ממי  –בשתי המכות הראשונות, גם דם וגם צפרדע סבלו המצרים 

 סבלו מהתמלאות הבתים והשדות בחיות אלה. היאור ומתמותת הדגה, ובמכת צפרדע

השוני הוא שבמכת דם לא מסופר כי פרעה וביתו סבלו או נפגעו ואילו במכת צפרדע מסתבר כי גם 

ים פרעה נפגע  עִּ דְׁ ַפרְׁ ֵסר ַהצְׁ יָּ יוְׁ ֶמנִּ י מִּ  (.9שמות ח'  ּוֵמַעמִּ

ההבדל בין תגובת פרעה לאחר כל אחת מהמכות. לאחר מכת הדם אפשר ששוני זה מסביר גם את 

אין פניה של פרעה אל משה ואהרון בבקשה שיסירו אותה, שהרי פרעה עצמו לא חש בה; אולם 

במקרה של מכת צפרדעים מבקש פרעה ממשה ואהרון שיעתירו לה' כי יסיר את הנגע. ייתכן 

 שהפגיעה האישית בו שובביתו מניעה את התנהגותו.

 

 

 השוו בין כיפה אדומה לבין שלגיה.נניח שלפנינו התרגיל הבא: 

 

. כיפה אדומה היתה ילדה צייתנית ותמימה שלבשה תמיד כיפה בצבע אדום על ראשה. היא 1

ורגת ומרשעת אהבה את סבתה ודאגה לרווחתה כשהיתה חולה. שלגיה היתה ילדה יפה ולה אם ח

שכמעט וגרמה למותה )של שלגיה(, אך סופה של שלגיה שנסיך על סוס לבן הציל אותה והם חיו 

 באושר ועושר עד הים הזה. 

 

. כיפה אדומה נקראת על שם הצבע האדום של הכיפה אותה נהגה לחבוש ושלגיה נקראת על שם 2

סבתא( וידידי המשפחה  לובן עורה הצח. כיפה אדומה הייתה מוקפת משפחה אוהבת )אמא,

בא מחוץ למשפחה. לעומת זאת בסיפור שלגיה האויב בא מתוך  -הזאב  -)הצייד(, והאויב 

 האם החורגת.  -המשפחה 

בשני הסיפורים עיקר ההתרחשות היא ביער, בשני הסיפורים הטוב מנצח את הרע. גם כיפה 

 תאוות הרשע והקנאה. אדומה וגם שלגיה הן נערות טובות ותמימות המעוררות עליהן את 

 

 מתאימה לציור א' ואיזו מתאימה לציור ב'? 2או  1איזו משתי התשובות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שווה

 שונה

 מסקנה



VI השוואה: מתי מתעורר הצורך להשוות?  עוד על 

 שתי נקודות מבט. –האם יש מקום בחיי משה למשפחה? משה ויתרו  -שמות י"ח 

השאלה 'לאן נעלמה ציפורה' חוזרת בפרקנו. עם תשובת משה לחותנו שוב נעלמת ציפורה 

ע איננה נזכרת עוד. העדר סיפור של פגישה משפחתית מרגשת בולט על רק 7מהסיפור ומפס' 

ַראתַוֵיֵצא ֹמֶשה : 7הנאמר בפס'  קְׁ נוֹ  לִּ ַשק ֹחתְׁ ַתחּו ַויִּ שְׁ יש-ַויִּ ֲאלּו אִּ שְׁ לֹום -לֹו ַויִּ שָּ ֵרֵעהּו לְׁ לְׁ

ֹאֱהלָּה  ?לא יצא בניו גרשום ואליעזרולקראת ציפורה אשתו ולקראת , ַויָֹּבאּו הָּ

להנהיג את העם,  –בעולם  נראה כי משה אינו תופס עצמו כאדם פרטי, בעיניו יש לו תפקיד אחד

להוציאו מעבדות לחירות ולהוליכו אל הארץ המובטחת ואל הייעוד שקבע עבורו אלוהים. הוא 

 אינו משה הבעל והאב, ועבורו אין עוד סיפור פרטי, אלא רק לאומי.

 

חיזוק להבנת משה את עצמו באופן זה, ניתן ללמוד מהשוואת האירועים שקרו לבני ישראל כפי 

 מע עליהם עם האופן בו מספר עליהם משה לחותנו.שיתרו ש

 

 על השוואה פסקה קצרה

המוח האנושי משווה בין דברים שיש ביניהם דמיון ולא יטרח להשוות בין דברים שאין כל קשר 

ביניהם. קשה להניח שנרצה להשוות בין שפן היערות לבין האנציקלופדיה המקראית, כי איננו 

ורר להשוואה כזו. כנראה גם לא נשווה מחירו של בושם יוקרתי מעלים על דעתנו כל דומה שיע

ללחמנייה, אולם קרוב לוודאי שנשווה בין לחמנייה מחיטה מלאה ללחמנייה מקמח לבן. אחד 

מאתרי האינטרנט העלה לקראת פורים תשע"א, תמונות של גולשים שנושאם הוא "תחרות הכלב 

ותם, כאשר יש פרט של דמיון העין נמשכת אל הדומה לבעליו". גם אם הכלב והאדם שונים במה

השיער. ואולי בעקבות ההשוואה נמצא עתה  –במקרה של התמונות המובאות כאן  –ההשוואה 

 דברים דומים נוספים ואולי גם שוני מעניין ומאיר עיניים.

 

 

 

 

 

 

 

 ההשוואה בסיפורנו

ומה מצליחים להפנות את תשומת מספרים יודעים להשתמש בצורך האנושי בהשוואה, ובעזרת הד

מסופר על שמועת יתרו שהניעה אותו  1בפרקנו הם דוגמא טובה לכך. בפס'  1ו  1הלב לשונה. פס' 

מספר משה  1ישראל עם ציפורה אשת משה ושני הבנים גרשום ואליעזר. בפס' להצטרף למחנה 

 וקים פותחים באופן דומה: ליתרו את הקורות אותו. שני הפס

ַמע  שְׁ ן   ַויִּ יָּ דְׁ רֹו ֹכֵהן מִּ תְׁ ל         ֹחֵתן ֹמֶשה     יִּ ה -ֵאת כָּ שָּ ים ֲאֶשר עָּ  ֱאֹלהִּ

ַסֵפר   נֹו                   ֹמֶשה    ַויְׁ ֹחתְׁ ל               לְׁ ה -ֵאת כָּ שָּ          ה' ֲאֶשר עָּ



את  –ציגה את יחסים בין משה ליתרו ובשניהם התבנית בשני הפסוקים חוזרת המילה 'חותן', המ 

 כל אשר עשה ה' אלוהים.

דמיון זה מזמין להשוואה  הלוא מה ששמע יתרו ומה שסיפור משה הם אירועים דומים מאד, 

אולי אף אותם אירועים עצמם. אולם השוני מחדד את האופן השונה בו רואים יתרו ומשה את 

 העולם. 

 תו של יתרו:מובאת התרשמו 1בפס' 

ל ן ֹחֵתן ֹמֶשה ֵאת כָּ יָּ דְׁ רֹו ֹכֵהן מִּ תְׁ ַמע יִּ שְׁ ים -ַויִּ ה ֱאֹלהִּ שָּ ֹמֶשהֲאֶשר עָּ ֵאל לְׁ רָּ שְׁ יִּ י  ַעמוֹ  ּולְׁ -כִּ

יא  ם-ֶאת ה'הֹוצִּ יִּ רָּ צְׁ מִּ ֵאל מִּ רָּ שְׁ  יִּ

 סיפורו של משה אותם אירועים עצמם: 1ובפס' 

ל נֹו ֵאת כָּ ֹחתְׁ ַסֵפר ֹמֶשה לְׁ שָּ ֲאֶשר -ַויְׁ ֹעה ה' העָּ ַפרְׁ ם לְׁ ַריִּ צְׁ מִּ ֵאל ּולְׁ רָּ שְׁ ל  ַעל אֹוֹדת יִּ -ֵאת כָּ

ֵלם  ָאַתם ַּבֶדֶרְך ַוַיצִּ צָּ לָָּאה ֲאֶשר מְׁ  .ה'ַהתְׁ

אין סתירה בין האירועים, המסופרים מנקודות המבט השונות של שני האנשים; ומשה אף מוסיף 

 ישראל עמו של משה וגאולתם.משה, מוקד עניינו של יתרו הוא מידע עבור חותנו. אולם ברור ש

הוא אינו מספר מה נעשה לו ומה קרה לו. מוקד עניינו הוא  4נעלם משה. 1בסיפור של משה בפס' 

מעשיו למצרים ופרעה בעבור ישראל והצלתו מהתלאות במדבר. העם  –ה' האל האוניברסאלי 

באמצעות מעשי ה' לפרעה ולמצרים ובאמצעות התלאה אשר מצאתם. לא  –נזכר "על הדרך" 

הוצאתם והצלתם היא עיקר הסיפור של משה. נקודת המבט שלו היא המציאות הניסית, הנוכחות 

האלוהית ופועלו של ה'. יתרו שמע כי אלוהים הוא שעשה והוא שהוציא, אולם הוא ממקד את 

כשם שהוא מבקש לאחד את משה עם משפחתו, כך  –ותו באנשים תשומת ליבו והתעניינ

התבוננותו באירועים הגדולים היא דרך חוויותיהם של בני האדם. העיקר עבורו הוא העשייה עבור 

 הוצאתם ממצרים.   –העם 

ל: 11 – 4נוכל ללמוד זאת גם משמחתו ומברכתו המרגשת בפס'  רֹו ַעל כָּ תְׁ ַחדְׁ יִּ ה -ַויִּ ַהטֹובָּ

ה -רֲאשֶ  שָּ ֵאל ה'עָּ רָּ שְׁ יִּ ילוֹ ֲאֶשר   לְׁ צִּ ם. הִּ יִּ רָּ צְׁ ַיד מִּ רּוְך  י  מִּ רֹו ּבָּ תְׁ ילֲאֶשר  ה'ַוֹיאֶמר יִּ צִּ  הִּ

יַ  ֶכם מִּ ֹעהֶאתְׁ ַיד ַפרְׁ ם ּומִּ ַריִּ צְׁ ילֲאֶשר  ד מִּ צִּ ַתַחת ַיד-תאֶ  הִּ ם מִּ עָּ ם.-הָּ יִּ רָּ צְׁ י  יא מִּ תִּ ַדעְׁ ה יָּ ַעתָּ

י ל-כִּ כָּ דֹול ה' מִּ יםהָּ -גָּ דּו ֲעֵליֶהם. ֱאֹלהִּ ר ֲאֶשר זָּ בָּ י ַבדָּ יתרו מכיר בפועלו של אלוהים, הוא  כִּ

, והכרתו בכוחו של ה' 1. אפשר שהוא גם הושפע מדברי משה שבפס' 1מזכיר אותו כבר בפס' 

העומד מאחורי המאורעות מתעצמת. אולם במרכז ההוויה של יתרו מצוי העם. נשים לב לפועל 

ר שלוש פעמים בדבריו של יתרו ולשמחתו על ההצלה לה זכו בני ישראל. נ.צ.ל )להציל( החוז

את עמו  -, על ייחודו של ה' וגדולתו נובעות מהכרה בכוחו של ה' להציל אנשים 11תובנותיו בפס' 

הוא מתייחס אל העומד מולו ואנשיו, שמחתו  –של משה. מעורבותו היא, אפוא, ישירה ואישית 

ילֲאֶשר א על איננה על הצלת ישראל, אל צִּ ֶכם הִּ יַ  ֶאתְׁ ם.מִּ ַריִּ צְׁ  ד מִּ

נראה כי התעניינותו של יתרו והתבוננותו בבני אדם היא שהולידה את עצתו הנובעת מהסתכלות 

לעל העם:  א ֹחֵתן ֹמֶשה ֵאת כָּ ה-ֲאֶשר-ַוַירְׁ ם ַוֹיאֶמר מָּ עָּ ה -הּוא ֹעֶשה לָּ ר ַהֶזה ֲאֶשר ַאתָּ בָּ ַהדָּ

ם ַמדּו עָּ לֹעֶשה לָּ כָּ ַבֶדָך וְׁ ה יֹוֵשב לְׁ ן-ַע ַאתָּ ֶליָך מִּ ב עָּ צָּ ם נִּ עָּ ֶרב-ֹּבֶקר ַעד-הָּ  (.19)פס'  .עָּ
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