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  מערכה שנייה –מקשה את לב פרעה ' ה
  

הכוללת את , יצאו ישראל מתחום עיקר ארץ מצרים, המתוארת בפרשה הקודמתביציאת מצרים 
אך טרם יצאו מתחום המרחב המצרי הכולל גם את המדבריות , גדות הנילוס ואת הדלתה שלו

כלומר ממפרץ , י המחבר בין אפריקה לאסיהצר היבשתעד המֵ  –במזרח  ,דהיינו .שסביב הנילוס
באותו אירוע . )קו תעלת סואץ –היום (ועד לים התיכון , האגם המר הגדול והקטן, סואץ צפונה

שהלוא רשמית לא נתן להם אלא חופשה של שלושה ימים , טרם יצאו ישראל משליטת פרעה גם
כי ברח " ומשנאמר ל; עהעל תגובת פרתפלא לה יןעל כן א. כדי לעבוד במדבר את אלוקיהם

מיהר לגייס את , דהיינו אינם מתכוונים כלל לחוג במדבר ומיד לשוב מצרימה 1,)ה:יד" (העם
  .לִשעבודו, חילו כדי לרדוף אחריהם ולהשיבם לארצו
שבפי משה מכובד מכות ' לאחר שנכנע פרעה לדבר ה, ואולם אחרי כל האותות והמופתים

את לב ' ויחזק ה: "ועונה הכתוב? וב באלוקי העבריםכיצד מעז פרעה להתגרות ש, מצרים
, מקשה את לב פרעה' אם ה: כאן עולה השאלה העקרונית). ח" (וירּדֹף אחרי בני ישראל... פרעה

הכל בידי שמים חוץ מיראת " –האין זה סותר את עקרון הבחירה החופשית , מביא אותו לחטוא
האין זה , ך הכבדת הלב ייענשו פרעה וחילוואם על אותו חטא שמתו! ?)ב"ברכות לג ע" (שמים

  ? מכחיש את משפט הצדק האלוקי
כופה ' ושם מצאנו שאין ה, עסקנו בבעיה זו) 115' מס( ו"וארא תשנ לפרשת בדף השבועי

מלחץ המכה ואז נותן לו את ' אחרי כל מכה משחרר אותו ה: אלא אדרבה, על פרעה הכבדת לבו
הפסקת המכה  ,רכלומ .'כביד את לבו או להיכנע לדבר ההאפשרות ואת הבֵררה אם להמשיך לה

. ואז פרעה מכביד את לבו, קודם שפרעה שילח את בני ישראל מחזירה לו את חופש הבחירה
משהגיעו ישראל לסָפר הגיאוגרפי של ארץ , אחרי היציאה :מצב זה חוזר פעמיים בים סוף

יחנּו לפני פי הִחירֹת בין מְגּדֹל ובין דבר אל בני ישראל ויֻשבּו ו: "ה למשה"אומר הקב, מצרים
ישראל לא יתמידו במסלולם אל מחוץ  ,כלומר .)ב" (הים לפני בעל ְצפֹן ִנְכחֹו ַתֲחנּו על הים

, ְצפון- ישובו לאחור כתועים בדרכם ויחנו מול מקדש או פסל של בעל, אלא אדרבה, למצרים
  ". ִנְכחֹו ַתֲחנּו: "ומודגש

מתברר שמקדשו שעל הגבול הגיאוגרפי שבין  2.בפנתיאון הכנעניבעל ְצפון היה אל חשוב 
כאשר ישראל יוצאים ממצרים . היה או יכול להיחשב מקדש גבול, המרחב הכנעני לארץ מצרים
תפקידו של האל המיוצג באותו מקדש להגן על עובדיו ולמנוע , ומתכוננים לפלוש לארץ כנען

: מול אותו מקדש או פסל' נתקעו'ו שישראל ואכן כך יחשוב פרעה בשמע. פלישת כיבוש זו
נבוכים הם בסַפר , )ג" (ישראל נֻבִכים הם בארץ ָסַגר עליהם המדבר) על בני(=ואמר פרעה לבני "
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אינם רוצים לחזור כעבדים למצרים מחד גיסא ואינם יכולים להתקדם דרך המדבר : ארץ מצרים
אפוא  פרעה עשוי 3.ר או את הדרך למדברכי בעל ְצפון סגר עליהם את המדב, לכנען מאידך גיסא

וכך יכלו , שאף אם הייתה שעת חולשה של אלוהי מצרים מול אלוקי העבריםלהסביר לעצמו 
מהאל הכנעני בעל  –הֵּנה יעמדו לו לפרעה רווח והצלה ממקום אחר , ישראל לחמוק ממצרים

ים ִעמו על הגבול בין מצרים לכד את העברואלוקי העברים ' בעל ְצפון גבר על ה, כי הֵּנה .ְצפון
וכך . עתה יכול פרעה בעזרת בעל ְצפון להחזיר את עבדיו הבורחים אל ארצו ואל ִשעבודו. לסיני

וִחַּזְקִּתי את לב פרעה ורדף אחריהם וִאָּכְבָדה בפרעה ובכל חילו וידעו : "אומר הפסוק העוקב
  ). ד" ('מצרים כי אני ה

, בעולם' עדיין יש להודיע את כוחו ושלטונו של ה. אלוקי ישראל' פרעה טרם נכנע לה
לשתי תכליות אלו יבוא הנס של . ועדיין צריך להציל את ישראל מידי פרעה הרודף אחריהם

ומנסה את פרעה בהעמידו אותו לפני הבֵררה לרדוף אחרי ישראל אל ' ובו שב ה, קריעת ים סוף
הבוקעת ומייבשת את ' ו להכיר ביד הא, ואז שם תהיה קבורתו וקבורת חילו, תוך הים המיובש

  . לוותר על המשך המרדף וכך לשחרר את ישראל מעול ִשעבודו, הים
לכאורה מתוך אירוע , מעבר בים סוף-דרך' בפתוח ה? את פרעה על ים סוף' כיצד מנסה ה

את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים ' ַוֵּיט משה את ידו על הים ַוּיֹוֶלך ה: "טבעי
אולי בצירוף עם שפל , רוח קדים חמה ועזהבעקבות פרעה סבור ש). כא" (ֶלָחָרָבה ַוִיָּבְקעּו המים

ממילא כשם שבני ישראל נמלטים מפניו ו, נדירהאם גם  4,פתח שביל בים בדרך טבעיתנ, הים
הוא אשר בישר . כך יכולים גם הוא וחילו להשתמש בו כדי לרדוף אחרי ישראל, במסלול זה

ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבֹאּו אחריהם וִאָּכְבָדה בפרעה ובכל חילו : "למשה' כן הל- קודם
' ה. כופה על פרעה ומצרים את חיזוק לבו והכבדתו' אין ה –שוב וייאמר ). יז" (ברכבו ובפרשיו

, אדון הבריאה' נותן להם את הבֵררה אם לראות באירוע הטבעי הנדיר של בקיעת הים את יד ה
או שמא גם אחרי , ישראל ילא יימנעו מרדיפה אחריוממ', די זה מתוך שכל טוב ֵידעו את הועל י

ובדרך הקשה , ואז ירדפו, אדון העולם' כל האותות והמופתים שבמצרים טרם למדו להכיר בה
  ).יח" (בִהָּכְבִדי בפרעה ברכבו ובפרשיו' וידעו מצרים כי אני ה" –והכואבת 

  
  ישר-מנחם בן          

  אילן-בר, לתולדות חקר המקרא היהודיהמכון 
  המכללה האקדמית אשקלון
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