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 דרך שלשת ימים נלך 

במקומות אחרים כגון  אזכורו  מלבד  בהקשר יציאת מצרים )  שלוש פעמים נזכר הביטוי "דרך שלושת ימים"  מים ראשונים:

יה  י . הראשונה במעמד הסנה )שמות ג יח(, השנבהפרדת רכוש יעקב ולבן, בראשית ל לו, ובנסיעה מהר ה', במדבר י לג(

והשאלה    הכשמש כג(.  ח  )שמות  ערוב  מכת  אחרי  והשלישית  ג(  ה  )שמות  הראשונה  בפעם  פרעה  אל  באים  ואהרון 

ולנהוג עם פרעה "ביד   המתבקשת היא, מדוע צריך היה לנקוט בדרך זו? מדוע לא לומר בפשטות: שלח את עמי ויעבדוני 

נושא זה דווקא בפרשת בא? על השאלה  למה ללכת סחור סחור? ושאלה משנית: מדוע התעוררנו ל   חזקה" מלכתחילה?

 .  המשך הדףייה נענה מיד בראשית דברינו ואילו על הראשונה, בנהש

ה ֶנֶגד ְפֵניֶכם:  עָּ ֶכם ַכֲאֶשר ֲאַשַלח ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְפֶכם ְראּו ִכי רָּ ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ְיִהי ֵכן ה' ִעמָּ  1. )שמות י י(ַוי

 חושבים לעשות  תםשא הרעה  – פסוק י רמב"ן שמות פרק י

ומה טוב היה שיפרשהו אלינו, והנוסחאות מן התרגום מתחלפות    זה לשון רש"י.  ,כתרגומו  –   "כי רעה נגד פניכם"

ונראה לזאת הנוסחא שרצה    2. "ארי בישא דאתון סבירין למעבד לקבל אפיכון אסתחרת"  :יש שכתוב בהן  .בו

 3. להעיד בכם שאתם רוצים לברוח םכאונקלוס לפרש הרעה שאתם חושבים לעשות ישבה נגד פני

 בדעתכם לברוחיש  –יג ה  רבה תשמו

גד פניכם"? אמר להם: דרך הבחורים והזקנים לזבוח, שמא הקטנים והטף? מי שאומר דבר זה  מהו: "כי רעה נ

לפיכך, "ראו כי רעה נגד פניכם"    4. נלכה נא דרך שלושת ימים""אין דעתו אלא לברוח. לא כמו שאתם אומרים:  

מכאן ... אמר   בדעתכם לברוח, היא תשוב נגד פניכם, שלא תצאו  שישראו כי אותה שאתם מחשבים לעשות,    -

", שהטף אינם   להם: אם תאמרו לא כן מחשבתנו לברוח, אם כן יאמנו דבריכם: "לכו נא הגברים ועבדו את ה'

שות, לברוח  מבקשים לע  םרעה אחת את  –בני עבודה. למה אתם צריכים להם? אלא: "כי אותה אתם מבקשים"  

   5משם. כך איני שומע לכם לכלום. מיד ציוה וגרש אותםיאתם חפצים! לפ 

 וסר שאינם מהמדברים  – יחאור החיים שמות ג 

ועדיין צריך לתת לב סוף כל סוף למה יצו ה' דברים שאינם מהמוסר לגנוב דעתם בין בהליכה בין בהשאלת  

א  אל  6...   ות שכר שכיר ן להעלכי לצד ששעבדו בישראל צריכי   ק דוהאמת כי כל המעשה הוא משפט צ  . חפציהם

לא קצור קצרה ידו מפדות ישראל בעל כרחם ולהוציא ממונם    ס וחלילהכי ח   ?למה יעשה ה' הדבר דרך ערמה

 
נו ובבנותינו וכו' "  ... בבניבזקנינו נו ו"בנערי כולם: מצרים ודורשים לצאתמ בני ישראל המבקשים לצאת צפויה ל"הרעה" ש היאמה  1

מביא מדרש אגדה שזה כוכב בשם רעה    מב"ן(בר  הלןטט ל)מצו  ? רש"יברים כדרישתו של פרעה, מה היא אותה "רעה"ולא רק הג
    תו.וס, בלי לצטט אוגם לתרגום אונקלרש"י מפנה ן לפני כוהוא סימן לא טוב. אבל 

 (.אחור)ליסוב לפניכם לחזור אין  –אתם סבורים לעשות  רעה ראו ש 2
  פסוק הת בתרגום  זאת משום שיש נוסחאות שונורגומו", ו מסתפק במילה: "כתו  אונקלוס  צטט אתמי לא  רמב"ן מעיר שחבל שרש"  3

שאתם לא אומרים את האמת    מביא את נוסח אונקלוס שבידינו ומסביר שהרעה היארמב"ן  כוון רש"י.  תמהם מ  איזהת ללדע   ואין
בפירושו  שור    ורבכת רמב"ן  ם אאולי הקדישבה"(.  כם )"יזו תשוב כנגדורעה    .לברוח לא מתכוונים ללכת לזבוח לה' ולחזור, אלא  ו

י: י  ניכרת  כל מארצי, אינה מסותרתרוח מכל ווצים לבשאתם ר  הרעה שאתם סבורים לעשות,"  לשמות  אתם  ...    ובפניכם היא 
 רבה שלהלן.  שמות סיס מדרשב על  זה כל". ו, והדבר עומד נגד פניכם שאתם רוצים לברוחדרך שלשת ימים נלך במדבררים: אומ

ת רבה מהדורת שנאן מופיע כאן  לה בשמו . במקביבאנו את מקור הפסוק בגוף המדרשך לא הולפיכ  יםיש כאן הבדלי נוסח מעניינ  4
בנוסח  מובא  ק ש)לאחר מכת ערוב(. הפסויל  לע  מים הראשוניםהמקור השלישי שהבאנו ב  -ר"  ימים נלך במדב  שלושת וק: "דרך  הפס
שמעות להבדל  אהרון לפני פרעה(. האם יש משל משה ום )בעמידה הראשונה  וי( הוא המקור השני שא. הל  דורת א.)מהו  אנשהב
  חזקת האמיתית ומ מרו משה ואהרון את כוונתם ר מעיד שמלכתחילה לא אדבה ככל שהציטוט מוקדם יותר אפשר ש אות זה?נוסח

א  תו של פרעה שאפילו במהלך המכות הוסרבנו   כהעצמתלהתפרש  כולה  המכות י  יןוזרת בהח  ירהרעה. בעוד שהאמתו של פאת טענ 
אנחנו מצטטים את מדרשי רבה  ללככשנזכיר  בהזדמנות זו .ימוםת מינישדרן מה קורה למצרים בעטיו ולא מסכים אפילו ללא מבי

 ות. לספר לוי, הוצאת מחברותה א.על התורה ממהדורת א. 
נקודה מוסרית רכה    אאמת! פרעה מוצ   : אתם לא אומריםענייני, אלא גם במישור המוסרי- טיבמישור הפולי  נה רקטענת פרעה אינ  5

דבר מה מרגיז ומעליב. זו לא יציאת מצרים, זו    . יש בדברים אלה אפילויהם הצודקות קל נגד לטענותמעין משאהרון,  אצל משה ו
שם בפי פרעה תוכחה סמויה למשה ואהרון ומעורר  קיצור, המדרש  מה. בה, אלא ביד מרוצאים ביד רמה ממצרים. אתם לא יבריח
ר? כה של שלושת ימים במדבגם לפני פרעה הרשע, כהלי  ם, ולואאת מצריצורך להציג את יציע באמת היה  השאלה: מדו  את  בכך

 ! Let my people goלמה לא לומר דברים גלויים וברורים: שלח את עמי! 
שהיה זה  בה  כאן נדרש אור החיים לגמרא בסנהדרין שנראה להלן בנושא שאילת כלי הכסף והזהב ולכאורה נותן לפחות על זה תשו  6

 עקרונית של גניבת הדעת. -יך וחוזר לשאלה המוסריתממשוא בל ה . אל השעבוד שכר ע
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כבד בפרעה וגו', וזולת  יונראה לומר כי נתכוין ה' בזה להטעותם כדי שירדפו אחריהם לה   !רואות וכלות   7ועיניהם 

  8ם.המצריים רודפים אחריה היו  לא   ,יכתם בדרך זה על דעת לחזורלת הלגם זו  ,ההשאלה

 ?בידי שונאי ישראלנשק  – אסתר רבה )וילנא( פרשה ז סימן יג

כשירדו למצרים קבלם בסבר פנים יפות והושיבם במיטב הארץ וזן אותן    !או וראו מאותו עני פרעה מה עשווב

ולא    ,א היה יכול להםל  את בכל ז  . בנות והיו בונין שםהיו לו לם  טריפל  .בשני רעבון והאכילם כל טוב שבארצו

השאילנו כלי    ,אם רצונך  . לזבוח לאלהינו נלך דרך שלשת ימים אח"כ נשוב:  עוד אלא שבאו בעלילה ואמרו לו

כסף וכלי זהב ושמלות והשאילום כספם וזהבם וכל הבגדים הטובים שלהם, וטענו כל אחד כמה חמורים שלהם  

 9.עד שנצלו את מצריםספר, לאין מ 

 נעלמה מהחכמים  ה' בחכמהמעשה  –פרשת בא י י אבן עזרא שמות 

ועתה חשב פרעה שהם רוצים לברוח. ודע    ... וטעם ראו כי רעה נגד פניכם כי הרעה קרובה מכם, ונגד פניכם היא  

  ודעת המצריים היתה כי משה אדונינו לא אמר לפרעה, שישובו עד שיכזב. רק אמר שירחיקו דרך שלשת ימים. 

ואין להרהר אחרי מעשה השם  ...  והשם צוה לעשות כן, עד שירדוף אחריהם ויטבע...  ובו, על כן השאילוםישש

  10ת מעיני החכמים.שהכל עשה בחכמה, אעפ"י שהיא נעלמ

 אלוהית עמוקה עצה  –  וארא(-רשת שמותפעקידת יצחק שמות שער לה )

כי ודאי אינו דרך כבוד למעלה לעשות    ,גו'בר ובמד  ימים  שלושתדרך    בדבר השליחות שאמר נלכה נא   שאלה ט:

ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי  "   :ואומר   ,וקשה עוד מזה  11לה ועד סוף.ירק להוציאם ביד רמה מתח  ,כן

 12מוהו מורה דרך גנבות או קביוסטות. מי כי כ ,והגנאי מפורסם .)שמות ג כב( "  כסף וכלי זהב וכו'

 
 של המצרים.  7
הכל היה מכוון מראש נותן שאור החיים  התשובה שרם".  צלול ו"בקול    ששאלנושאלה  את ה  םישמעורר  ניםהפרשבין  אור החיים הוא    8

כך התפתה פרעה לרדוף אחרי בני ישראל וכך התקיים נס  . כבד בפרעה"ים לה' בזה להטעותם כדי שירדפו אחריהלכך: "כי נתכוין ה
תשובה זו  (. חציית ים סוף וטביעת חיל פרעה, שם התקיימה "היד החזקה" שהיא פי חמש או ארבעה ממכות מצרים )בסדר ההגדה

ג תא זוטרתא )לקח טוב( שמות  יקפסב",  כדי להטעותן  -  דרך שלשת ימים נלך במדברי ג: "  שמות רבהגון  מדרשים כמצויה כבר ב
בות על שאלת הכבדת לב פרעה עליה הרחבנו  מזכירה את התשו ו  ,)אבן עזרא(ובפרשנים  ,  "כדי להסיתן לרדוף אחריהם: "יט-יח

.  עדיין במקומה עומדת  , וחילול השם שעשוי לנבוע ממנה,שאלה המוסריתשהאך נראה    .בפרשה זו  כי אני הכבדתי את לבובדברינו  
  המוסר לגנוב דעתם, בין בהליכתם בין שאינם מ  ף, למה יצו ה' דבריםעדיין צריך לתת לב סוף כל סוים עצמו: "אור החי  ובלשון 

למה זה היתה הגניבת דעת הזה של פרעה, לאמר נלכה דרך שלשת  : "ששואל  ג יח  שמותאלשיך  פירוש  גם    ורא   ".בהשאלתם חפציהם
  עמי ולא ישובו לך עוד. כי הלא אין מעצור לה' להוציאם ביד חזקה בלי התנכלות  שלחה'  ימים וכו'. וטוב טוב לומר האמת, כה אמר  

   ". חם אמר ה'כי הלא אדרבה ביד חזקה ישל... 
, בין השאר בנימוק  ()שבתחילה סרבו להצעתו לאבד את היהודים את אחשורוש ויועציו מצטט את המן שמשכנע אסתר רבהש מדר 9

ברור שאין    על פרעה כשאמרו שהם הולכים שלושה ימים לזבוח לה' וכן בהשאלת הכלים והבגדים.רמייה  בו"באו בעלילה"  שהם  
לעיל    הומה לדברים ששם מדרש שמות רבה יג  דבמדרש יהודי!  אלה בפיו?  ם, אבל מי שם דברים  לנו ללמוד מהמן ולא מפיו אנו חיי 

חלק המאוחר של  ב)שנשמעו כבר בתקופתו של הדרשן  שמיות  טיאנדעות  כאן  משקף  נאמר שהמדרש  אם  גם  (.  5בפי פרעה )הערה  
ומנסה להילחם בהם )להגחיך אותם?(, עדיין יש לתמוה מה פשר 'נתינת במה' זו לשונאי    (ואילך  10שמתוארך למאה    אסתר רבה

יא עשויה  יה מסוימת באמירת שלושת הימים ושאלת הכסף ושהיש בעשאכן  ומוסוות  '  הודאה שקטה'  . האם תיתכן כאןראליש
? כך או כך, נושא ה'מדרשים האנטישמיים' שמצויים במדרשים  בעיה מסוימת של חילול השם לשמש נשק בידי אויבי ישראל ויש כאן  

קדמה גמרא עבודה  ו כמ. ראשלבי כתיבההוא בתנו  אירופ' משה דוד הר( ואף  פ)  רבים וטובים חקרו וחוקרים בוהוא נושא נכבד ש
 ר א. חתא יז, מדרש תהלים מזמוזרה יא ע"ב, איכה רבה פתי

ודע כי דבר גדול היה. וצדיקים גמורים היו ישראל, שלא גלו הסוד, והוא שפרעה חשב על  "  ד:יא  שמות  בגם  הקצר  ראה פירושו    10
דברי משה דרך שלשת ימים שילכו וישובו אל מצרים. וחלילה שהנביא דבר כזב, כי לא אמר לעולם נשוב. וחכמת השם נשגבה  

  ה" ו"עם עיקש תתפל" דלן "מידה כנגד מיאבן עזרא בפשטות שהיה זה עונש למצרים וכפי שנראה לה  ". למה לא טוען מדעתנו
או ברכוש גדול" בלי הערמות?  קיים את ההבטחה לאברהם "ואחרי כן יצ ? אי אפשר להטביע את חיל פרעה ולותשובות אחרות

לא  , ושהיה וכו' "(נראה לי  אשר  )כולל שלו עצמו בהמשך שם: "וסברים המלומדים  מכל ההשלא נחה דעתו של אבן עזרא  נראה  
מדנו, במקומות רבים, לא  י פרשן כאבן עזרא ל  דווקא אך    ".חכמת השם נשגבה מדעתנופס כאן אבן עזרא לטיעון כגון "בכדי נת

לפירושו  ו בהקדמתו . ראה דברילכל שאלהסות למצוא מזור , לשאול ולנרה, אלא לבקש ולהרהרם של חכמה נסת להסתפק בכיסויי
 נמשיך לחפש תשובה. לפיכך, ".  תורהפנים ב   א אשאא, וללבדו איר אשר ממנה נכח פני ד'"לתורה: 

ה ָרִאיתִ ה בסנה, מילים ברורות ביותר: " מר למשוכמו שהקב"ה או  11 אֶמר ה' ָראֹּ ִתי  ִמצ  ַעִמי ֲאֶשר ב    י ֶאת ֳעִניַויֹּ ֶאת ַצֲעָקָתם ָשַמע  ָרִים ו 
ֵני   ָשיו כִ ִמפ  ג  תִ נֹּ ָביו:י ָיַדע  אֹּ ַהִצילוֹּ מִ ָוֵארֵ   י ֶאת ַמכ  ַרִים ּול  ד ל  ָבש  ַהֲעֹלתוֹּ ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ֶאל ֶאֶרץ טוֹּ ַיד ִמצ  ָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוד  ָבה ּור 

קוֹּם ַנֲענִ   ֶאל מ  הָ ַהכ  ַהִחִתי ו  בּוִסי:ֱאמֹּ י ו  ַהי  ַהִחִּוי ו  ִרִזי ו  ַהפ  ַעָתה ִהנֵ   ִרי ו  ָרֵאל  ה ַצֲעקַ ו  ֵני ִיש  ַגם ָראִ ת ב  ַרִים    יִתי ֶאת ַהַלַחץָבָאה ֵאָלי ו  ֲאֶשר ִמצ 
ָתם: ַעָתה  ֹלֲחִצים אֹּ ֵצא ֶאת ַעִמי ב  ו  הוֹּ ה ו  עֹּ ָלֲחָך ֶאל ַפר  ֶאש  ָכה ו  רָ ל  ָרִיםֵני ִיש   ". ֵאל ִמִמצ 

  ורר גם הוא את , הרבה להתפלמס עם הנצרות( מע15טליה, מאה אי -פורטוגל-ספרד,  רבי יצחק ב"ר משה עראמהחק )בעל עקידת יצ  12
גם    להלן.  עודזהב, כפי שנראה  הכסף והותה עם נושא השאלת  ואף קושר א  השאלה המוסרית של "נלכה נא דרך שלושת ימים"

שהיא "גנאי   קשהאמירה  בה  עקידת יצחק רואה    .בפרק יא ב, יב לה  יתונשנ  תזר ווח   כבר בסנה  תנאמר   "השאלת" כלי הכסף והזהב
הטמונה בה ומשום שזה כלפי המצרים הנתינים בעוד שנלכה   תומשמע -דוי משום ה"! אולביוסטותודרך גנבות או ק " על "מפורסם

 . זו בפרשה רים את מצוינצלו נו בנפרד בדברידנו ועל נושא זה כבר דרך שלושת ימים הוא כנגד פרעה. 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%91%d7%93%d7%aa%d7%99-%d7%90%d7%aa-%d7%9c%d7%91%d7%95
https://www.mayim.org.il/?midrashim=%d7%90%d7%a1%d7%aa%d7%a8-%d7%a8%d7%91%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%a1%d7%aa%d7%a8
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A6%D7%9C%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
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כאשר צוה שלא יבקשו    ,והוא...  חוזק לבו וקושי ערפו של פרעה    אות לכלהית להרו ה עמוקה אל זאת היתה עצ

שאחר    םומסתמא יובן מדבריה  ,ימים במדבר לזבוח לאלהיהם  תוששל ממנו רק שירפה מהם כעשרה ימים ללכת  

  13. אם יאמרו לו לשלחם כלהכן ל שוכ  ;ישמעזה לא   ועם כל  ,ישובו

 עבודה שכר  – סנהדרין דף צא עמוד א

ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, אמרו לו: הרי הוא אומר: "וה' נתן את חן   מצרים לדון עםבאו בני  פעם אחת 

כמים: תנו לי  אמר גביהא בן פסיסא לח  14תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו.   -רים וישאילום"  העם בעיני מצ

  , ואם אני אנצח אותם, םם: הדיוט שבנו נצחת לפני אלכסנדרוס. אם ינצחוני, אמרו לה מהןואדון ע  רשות ואלך

מביאין ראייה?    אמרו להם: תורת משה רבינו נצחתכם. נתנו לו רשות והלך ודן עמהן. אמר להן: מהיכן אתם

שראל אשר  י יאלא מן התורה. שנאמר: "ומושב בנאמרו לו: מן התורה. אמר להן: אף אני לא אביא לכם ראייה  

וארבע ל  -מאות שנה"    ישבו במצרים שלשים שנה  ריבוא, ששעבדתם במצרים  נו שכר עבודה של ששים  תנו 

לו תשובה! אמרו לו: תנו לנו זמן שלשה   שלשים שנה וארבע מאות שנה. אמר להן אלכסנדרוס מוקדון: החזירו

 15ו תשובה.ימים. נתן להם זמן, בדקו ולא מצא

 מדיניתחכמה  – אק ירשב"ם שמות פרק ג פסו

כך לפרעה. וכן מצינו  עם ופעם היה משה אומר  בחה". וכן בכל פימים במדבר ונז  ת וששל "ועתה נלכה נא דרך  

עגלת  אול והרגני". והקב"ה אמר לו: " ה למשוח את דוד אמר שמואל לקב"ה: "ושמע שבשמואל כשציוהו הקב"

  17לו. ך וגו' וכן תוכל לומר וציאאף כאן דרך חכמה ציוה למשה בה 16בוח לה' באתי". בקר תקח בידך ואמרת לז

 הרביעי היום  – מסכתא דויהי פרשה א -ישמעאל בשלח מכילתא דרבי 

ובאחד בשבת שהוא רביעי לנסיעתן   .שבתו שםוביום ששי ובשבת  18. ד רעמססיום חמישי נסעו ממצרים ובאו ע

שלכם    20הגיעה פרותזימיה   :19אמרו להם האקטורין   . יעין בהמתם לצאתילו ישראל מתקנין כליהם ומצ התח

למצר  "שנ  ,יםלחזור  ימידרך שלאמר:  וכשיצאנו  21". םשת  ישראל  יצאנו  ,אמרו להם  פרעה  אמר:  שנ  ,ברשות 

 
מספר  ,  לוך )שלושה ימים העה בקשת 'חופשה לעשרה ימים'  וכח שגם כשמבקשים מפרהיא שבכך יתשובתו של רבי יצחק עראמה    13

בוודאי שהיה מסרב לשחרור גמור.  הוא סרבן ועקשן ו (,  , כך החשבון גם במקורות אחריםרלזבוח ושלושה ימים חזוימים לחגוג ו
ציע שם  הזהב הוא מ". ולעניין שאילת הכסף ובעמואשר ישלח בו ו  םתיו הנאמניומכו   רךצדקו משפטי השם יתבי"  כדבריו:  ,ובכך

את המצרים,  י שלא יחזרו אחרי שלושת ימים, וודאי יפצה  אחרשהרכוש שבני ישראל ישאירו אחריהם במצרים,  פתרון מעניין  
לים  כי הכראל ישאירו אחריהם: "שבני ישנים לקחת את הרכוש  יהיו הראשושוב לשאול דווקא מהשכנים הקרובים שהם  ולפיכך חש

יו קלי  שיהלום להתקשט בהם לפני אלהיהם  יובות אשר ישאהחש  תוהשמלו   ,הב לזהב סף ואשר לזאשר לכסף לכ  ,היקרים ההם
נים שאולי  , שאלה השכאדא עק".  או שאתם גרי בתיהם  םתם השכניאשר תעזבו לאו  םהכבדייהיו לכם שכר חלף כלי בתיכם    ,המשא

 אה במקור הבא. ם, כפי שנרשום שסברו שבני ישראל רק חוגגים במדבר ויחזרו ויחזירו את הכליהשאילו מ
והזהב. ראה למשל  סף  שקושרים את "דרך שלושת ימים" עם השאלת הכ  לבני מצרים טענה מחוזקת מאותם מפרשים רביםויש    14

היו  נזבחה. לא אמרו שישלחם לגמרי שאם כן לא  ימים במדבר ו  שלושתכה נא דרך  לנ: "גפסוק    שמות פרק ה לתורה  ריב"א  ש  פירו
ההטעיה היא איפוא לא רק כלפי    ".   כנתה ומגרת ביתה כלי כסף וגו'יים בהם ושאלה אשה משלא היה מתק משאלין להם כלום ו

   יו השכנים של בני ישראל.פרעה, אלא גם כלפי המצרים הנתינים של פרעה שה
בהרחבה רבים  דנו  . בשאלה זו  הכסף והזהבבנושא העורמה של שאילת    ו,לשאלתנוהקשורה כאמור  נה בשאלה המקבילה  דזו  גמרא    15

ם  ייונ"עשני ימינו. ראה שים ופרשני ימי הביניים וכלה בפרדרוני ויוסף בן מתתיהו, דרך הגמרא והמדרהאלכסנהחל מפילון  וטובים
סנהדרין  ת  מסכנדרש לגמרא זו מגם אור החיים שהבאנו לעיל  שדנה באריכות בנושא זה.    ,, פרשת בא לנחמה לייבוביץ   בספר שמות" 

גם: "האמת כי כל המעשה "משפט להציל אדם את שלו מהאנס" ו  הוא מצדיק את עצם לקיחת הכסף: "אין איסור בזהמרות שול
הדבר דרך ושואל: "אלא למה יעשה ה'    וזרלות שכר שכיר", עדיין לא נחה דעתו והוא ח עלה  צדק" כי לצד ששעבדו בישראל צריכין

,  ם""נלכה דרך שלושת ימי רוצים לחזור לשאלה של  כאן אנו  ,  בפרשה זו   יםוינצלו את מצרברינו  ד כך הרחבנו כאמור בעל  ָערמה"?  
 ים. עליה מצאנו פחות פירוש

ום או  , היינו מקרות ששמואל היה שליח מצווה הוא נהג בזהירות משום "שכיח היזקא"א, פסחים ח ע"ב שלמראה גמרא יומא ע"  16
 ן.להדלרשב"ם הולך בדרך מעשית יותר כאבל מקרה שהסכנה בו מצויה. 

אם הדרך  ניות מעשית ומציאותית. "ה, בצעדים פרקטיים של מדישה נקט, בהנחיית הקבתשובת רשב"ם היא: פרקטיקה מדינית. מ 17
ראה דבריו שם במלואם! דברים    יש לנהוג:  יא לבקש רשות לצאת לשלושת ימים, שלזה פרעה עשוי להסכים, אז כךההגיונית ה

והנסים של יציאת מצרים. כלר  עלפוליטיים אלה בולטים במיוחד  -ריאל א פוטרים את  אלה, לדעת רשב"ם, ל  קע כל המופתים 
תשובת הרשב"ם עונה גם לשאלה המוסרית עקרונית ששאלנו?    עורמה מדינית. האם  ול בדרכים מעשיות, כוללהמנהיגות מלפע

 נושא. מוע דעות בנשמח לש
פסח מצרים זבחו ביום רביעי בערב היינו ליל חמישי מה שגם   ןרבאירעה ביום חמישי בשבוע ואת קרים  לפי מקור זה יציאת מצ  18

    בשבוע.  ת ים סוף הייתה ביום רביעילא נדיר בלוח שלנו היום. ולפי זה, חציי
 שומרים )במיוחד על עבדים ורכוש המלך(. מיונית.  – (actor)אקטורין  19
 וונית. ן, יום המועד. מיזמ –פרותיזמיא  20
  האקטורין   אלא המשך דברי  , רארשן שמחבר את המדרש למקברי הדלה ד מר" אחרים שבמדרש. אין א"שנא  "שנאמר" זה שונה מכל  21

נּו ַלה' ֱאֹלֵהינּו ַכאֲ "  :אמרתם לפרעהתם  א. "שנאמר" היינו כמו ש לבני ישראל )למשה ואהרון(  ָזַבח  ָבר ו  ֹלֶשת ָיִמים ֵנֵלְך ַבִמד  ֶשר  ֶדֶרְך ש 

http://www.nechama.org.il/
http://www.nechama.org.il/
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A6%D7%9C%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A6%D7%9C%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A6%D7%9C%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
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יצממחרת  " בני  הפסח  ביד רמהאו  רוצין  :קטוריןלהם הארו  אמ  22". ישראל  ולא    יים דבריסופכם לק  ,רוצין 

 23והגידו לפרעה. )האקטורין(  הלכו  .מהם פצעו מהם הרגו מהםישראל הכו   עמדו עליהם .מלכות

רי אמונה שבישראל תולשין שעריהן  כיון שתקעה קרן לחזור התחילו מחוס  .כםמשה חזרו לאחרי להם  אמר  

וישובו ויחנו לפני  "  :ורין לפיכך נאמרגבורה נאמר לי שאתם בני ח בגדיהם עד שאמר להם משה מפי הומקרעין  

 24. "רות פי החי

 פי החירות  – מסכתא דויהי פרשה א -אל בשלח מכילתא דרבי ישמע 

בְוי  " יֹרתּו ְוַיֲחנּו ל  שֻׁ י ַהח    דודיות ולא היו תרוטות לא היו משופעות אלא ג  ? מה היו חירות הללו  -  )שמות יד ב(  " ְפֵני פ 

נים היו להם לפותחות  מעשה אדם אלא מעשה שמים ועי אלא מוקפות ולא היו עגולות אלא מרובעות ולא היו  

חירותן של מצריים    חירות אלא מקוםפי החירות אין  חר:  ... דבר א  כמין זכר וכמין נקיבה היו דברי ר' אליעזר

  ת א  ה ערפל  תונ כסמ  י רע  ןב יו מר: "א נש  ,נקראת פיתום  מקום איטלין מקום עבודה זרה שלהם. לשעבר היתה 

 25יא מאחרת לעובדיה. החירות שה  חזרו להם להקראת פי  (אי א  תו מש) "ססמ ער תאו  םותיפ

 שבוישראל אכן בני  –  ד  –יד פסוק ב  בכור שור שמות פרשת בשלח פרק

יֹרת " י ַהח  ְפֵני פ  בּו ְוַיֲחנּו ל    . ותחזרו   , שאמרתם: "דרך שלשת ימים"יםא  ד  יו בַ יני רוצה שתהא  26)שמות יד ב(   "ְוי שֻׁ

ואני אשים בלבו של פרעה שיאמר  ...    לעמוד על אמונתכם   וגם שאלתם כליהם על מנת להחזירם, ולכך תשובו 

ראתם למלחמה, וכשינוסו ירדפם,  ורדף אחריהם: שיצא לק...    ם ומעורבביםמסוגרי  נבוכים  םעל בני ישראל שה

 27.לו מהםעה עליו ועל עמו, שלא הניחום לחזור, ולא להשיב להם מה ששאולא יניחם לחזור, והרי הפשי 

 
אַמר ֵאֵלינּו (. ואפשר שהדרשן מרמז כן לביקורת םניראו מים ראשו!  :יח  לא שמות ג  ודאיאו אולי שמות ה ג אבל ו  ח כג," )שמות  יֹּ

  אמר אלינו"?לה' אלוהינו כאשר י הקשה עוד יותר: איפה הזבחים ודיבור אלוהיכם שאמרת: "ונזבח
דיין  בל ע, א"ים יצאנו מרשות פרעהרממצ  אמרו להן: כיון שיצאנויותר: "נראה שכאן המקבילה במכילתא דרבי שמעון מדויקת    22

נאמר לפרעה מה   לעיל. אולי כאן קבלנו בעקיפין עוד תשובה לשאלת דרך שלושת הימים.  מכילתאבש חשוב גם הפסוק "ביד רמה"
מדרשים רבים על    ששותו. ויזמן. סוף דבר שבני ישראל יצאו "ביד רמה" ובלי לקבל את רשינה דעתו כל ההוא הרי  , אך  שנאמר

וזה    ושוב מנגד הפסוק: "ויגרש אותם".   ליווה אותם   אף שים רבים שפרעה שילח את העם ומדר  ה ביד רמה. אך מנגד מדגישיםיאהיצ
 . נושא שיש להעמיק עליו בהזדמנות ראויה

 עהכיצד האקטורין חוזרים ומספרים לפר   שם יש המשך.  למלך מצרים כי ברח העם""ויוגד  ה:  יד  דרשב"י  ראו דרשה זו גם במכילתא    23
ראינו  בפרשה זו    תםאיעלה    ערב רבגם  . ובדברינו  ברחשעת  כלעבודת אלוהי העברים, מתברר  שהעם שיצא ביד רמה ובתואנה  

אוצר מדרשים )אייזנשטיין(  בראו גם    ( גם את הערב רב.בקטע הבאסרי האמנה בישראל )לאקטורין ולמחו  פיםצרפרשנים )חזקוני( שמ
לשת ימים  לא משה אמר דרך שען: "הלבני ישראל ביציאת מצרים ועכשיו טושנספח  האספסוף  תיאור מפורט של    361ד  משה עמו

  . ם באדוניכםבגדת  :אמרו להם לישראל  ...  ה יחד מחר אם יחזרו ישראל מוטב ואם לאו נעשה עמהם מלחמהימנלך במדבר, ועתה נשכ
".  לפרעה ויגידו לו כי ברח העם  יהרגו בהם הריגה גדולה והנשארים הלכועשו להם מלחמה, ויקומו ישראל ו  :אמר משה לישראל

 .  " עד עולם  וד' עוז לנו לא תוסיפו לראותם עה :הם משהל רמאומסיים שם: "
צריך  לצאת,  ית  אם זו הדרך המעש,  והשלכותיה  מה'מעבר ל'מחיר העור יש גם מחיר.  שראינו כבר ברשב"ם לעיל  לדרך המדינית    24

אפילו    אפשר שיש בכךשתפי הפעולה עם פרעה.  מדיים וי היפי מרוקיע את כל  ה ול  החירותעל  למחיר המלחמה  ם  להיות מוכנים ג 
ך. חלקם  פנימי. גם בני ישראל שמעו את "דרך שלושת ימים נלך" וחלקם האמין בכר הוא גם  חיהמ רידא".  תבונה מדינית גיותר מ"

מוכנות של יציאה  א בבדבר אחר, אבל ל  התנסותוחה מהשעבוד והיה עדיין "עבדי פרעה" שיוצאים למסע של שלושת ימים שהוא מנ
שלבית )שלא לדבר על כל השלבים  -הייתה דוהמיידית  ם  יציאת מצרי זה  מדרש 'סיפורי'    עפ"י תית לחירות על כל המשתמע מכך.  יאמ

את הצעד הבא לחירות    ומי צועדימים"  אחרי "שלושת  : מי חוזר למצרים  ביעי היה קו פרשת המים. היום הר(בהמשך  שעוד נכונו
 ? ר, אל הבלתי נודע, באמונה במשה שליח הקב"ה. וכל זה איפההמדבאל  – שלימה

או    משה  ים את הצעד הבא עםשאם הם עו  יוצאי מצרים להחליט  םיאת מצרים? איפה היו צריכייצאיפה אירע אותו יום רביעי ל  25
שפוקחות על   'ף עינייםאל'מונומנט אדיר של עבודה זרה עם  וא החירות הרים? "על פי החירות". ושת הימים למצלחרי שחוזרים א

שם היתה גדולתן של מצריים שם היתה תפארתם שם היתה מיומס  "ועל כל הבא בגבולה.    ממנה  לברוח מנסה  או    ממצריםיוצא  כל ה
בני ישראל  ל צפון" הוא גם "פיתום" שבעהוא גם "החירות  " )המכחלתא לעיל בהמשך(.  את הזהבשם כנס יוסף את הכסף ו  ,שלהם

ב פרעה  דה זרה "שלא הותכה" יחד עם כל אלילי מצרים ונשארה על מנת להקשות להיא אותה עבו  הם שבנו בעבודת פרך למצרים.
וכאן רק נוסיף 'מדרש   פני עצמוב דףעניין זה ראוי ל .(בפרשה זו בדברינו המכה האחת עשרהך, המכילתא לעיל בהמשפעם נוספת )

לפני פי החירות. ומאי חירות שנעשו בני  יד ב: "מדרש אגדה )בובר( שמות  וכ  תירּו חֵ א פי הַ לת אירוֹּ חִ : אל תיקרי פי הַ אל תקרי'
 משם יצאו בני ישראל לחירות! ". חורין

שֶ : "ם במלוא  והקודם לופסוק זה    ראו  26 ַדֵבר ה' ֶאל מֹּ ר:ה לֵ ַוי  ַיחֲ   אמֹּ בּו ו  ָישֻׁ ָרֵאל ו  ֵני ִיש  ֵני ִפי ַהִחירֹּת ֵביַדֵבר ֶאל ב  דֹּל ּוֵבין ַהָים  נּו ִלפ  ן ִמג 
חוֹּ ַתֲחנּו ַעל ַהָים ן ִנכ  פֹּ ֵני ַבַעל צ   ב? אן לשולהקב"ה מורה למשה לשוב, גם המשך הפסוקים שם חשוב לדברים שלהלן. ". ִלפ 

דֹּל": פרשת מסעי לג ז  דברבמראה פירושו גם בספר  27 ֵני ִמג  ן ַוַיֲחנּו ִלפ  פוֹּ ֵני ַבַעל צ  עּו ֵמֵאָתם ַוָיָשב ַעל ִפי ַהִחירֹּת ֲאֶשר ַעל פ  ", מפרש  ַוִיס 
, דמשמע  שלשת ימים נלך  דרך   :על שאמרו  שלא יהיו בדאים ושקרנים...  לפי ששבו לאחוריהם    -  וישב על פי החירותבכור שור: "
וטבעו ונפטרו מתנאם, כי אל  תה שבו אלא שפרעה יצא אליהם בחרבות שלופות ונכנסו מפניו בים, ונכנסו אחריהם  וע  ואחר נשוב.

". בכור שור מציע פירוש יחידאי שבני ישראל אכן  מלשובעוד שהם עצמם מנעום  ו מי יקיימוהו מאחר שמתו אותם שהתנו להם.  
ל  חזרו מהמדבר אל הוא שיצא  ולהחזיר את הכלים  ולא איפש  תם למלחמהקראפי החירות, אלא שפרעה  לחזור  ישראל  לבני  ר 

ח לשמוע  בני ישראל מוכנים לחזור למצרים אבל לא כעבדים. וזה פירוש מיוחד שיש לחקור בו ונשמ  והבגדים ששאלו מהמצרים.
 חיו ופעלו?  בה כתבו את פירושם בהשפעה הסביבהעיל האם ייתכן שבכור שור וגם רשב"ם לשון. שלקח טוב משואבי המים ב
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 , תשפ"ב תשס"א בא פרשת 

 5מתוך    5עמ'  

 

 כנגד מידהמידה  –שמות רבה ג ח 

ולם"? למה  ה נא לעאמרו: "נלכ  ה ימים" ולאוש של"למה אמרו:    –ימים במדבר"    שלושתנא דרך    נלכה   "ועתה 

  שלושת אלא על מנת שילכו    רו: לא גאלםשיצאו ויאמ  ם בשעה המצריים וירדפו אחריהאמרו כן? כדי שיטעו  

עם בים. למדוד להם  ריהם בסוף שלושה ימים ויטבי? וירדפו אחכל כךמם  עצ לו, והם עכבו ימים במדבר ויזבחו

 28תשליכהו". לוד היאורה הי: "כל הבן במידה שמדדו, שאמרו

  29הלכות פסח כיםספר המח

  ,ביציאת מצרים  גם, לפי שהשירה מדברתהשירה ומתר וד עד סוף  וידבר ד בשביעי של פסח ... ומפטיר בשמואל מ

 30יך לומר כל השירה. ולכך צר   זה פרעה  ",לעם עקש ופתלת" :דכתיב

 שבת שלום 

 מחלקי המים 

יש כאן שחרור בשלבים. לזקנים   לפי פרעה.כ קרולא  ראליש  בני נים 'פנימה' כלפי פנושא זה ב שי שנראה  מים אחרונים:

ם לפרעה  בדים ומשועבדי שהיו במנטליות של ע  ורת השחרור המלאה )שמות סוף פרק ד(, אבל לעמךה את בשמספר מש

ה' וחידוש הקשר  ת  וטב לומר בשורה פשוטה של יציאה למספר ימים לעבודלא רק בגוף, אלא גם בנפש, מות מצרים  כלולמ

נחנו בני חורין ולא מחויבים לך  : הנה אם סוף שהיא השחרור האמתי הן כלפי פרעהי   וא קריעת אח"כ תב  31ות. עם האב

נו  ת על שפת הים", האמינו והבי "מצרים מ   תא שרק כשראו    י ישראללפי בנוהן כ  ; מה שהבטחנו לחזורלא לכלום, גם  

לא פעם אחת או  .  עם אחתאירע בפ  ממצרים לא  חרור הנפשי הששהיציאה ממצרים היא סופית ולא זמנית. ובאמת,  

 . מבקש העם לחזור למצריםבהמשך המסופר בתורה  שתיים,  

 
כ.    -טו    ים" הראשון, זה של מעמד הסנה. צריך לשוב ולקרוא את פשט המקרא, פרק ג פסוקים מדרש זה הוא על "דרך שלושת ימ  28

רכי פוליטיקה,  ר את האמת. לפרעה, דרעה. לבני ישראל הוא אומאל פכיצד  בני ישראל ו  לדבר אלכיצד  את משה  מנחה  הקב"ה  צד  כי
בור תמים תתמם. עם נבר  י : "עם חסיד תתחסד עם גהמקרא  . כדברי . אך גם משהו בסיסי יותר וליטיק וכו'פ-לרמה מדיניות, ריאעו
  .ים, אין שום חובה מוסרית נשים מסוימים, במצבים מסוימיח כו(. כלפי א  ב כו, תהלים ק כ)שמואל ב פרתפל"  י קש תיתבר ועם עית

בדומה  י אבל.  "עם עיקש תתפתל". בלי אם ובלי:  ם באופן ערכפיהת החובה לנהוג כלעשיהם וברשעותם אאנשים אלה אבדו במ 
ליה )לאה ליעקב(: ומי אמרה  "ראה מגילה יג ע"ב:  שה זו.  בפר  את לבותי  כי אני הכבדלהסברים על הכבדת לב פרעה, ראה דברינו  

תפל". אגב, מה הקשר  י קש תיתבר ועם עינבר תעם  )כן(,    ין אמר לה: אִ   -שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא? )האם מותר לצדיק לרמות?(  
 ".  מצרימה וכו' "ארמי אובד אבי וירדאולי ל לבן ויעקב לכאן? ש

, בן  13  - לה. הספר נכתב ע"י ר' נתן בן ר' יהודה מהמאה הק בעיקר בהלכות שליח ציבור ותפיר הלכה העוסספ  ספר המחכים הוא   29
 י התוספות. , מאחרוני בעל(evreux)יברא יו של ר' משה מאנראה מתלמידה כם מצרפת. הילמשפחת רבנים ופוסקי

יציאת  ומפטיר בשירת דוד כולה בשמואל שה והקרבתם.  ניייר: וקורא בתורה שח: "ויעמוד המפטחזור ויטרי הלכות פס וכן הוא במ  30
שזו  דוד, איננה בגלל  פסח בשירת  של פטיר בשביעי  זה פרעה". לפי שיטות אלה הקריאה במ  -תפל  י קש תימצרים באמצעיתה. עם ע
ים. והיכן  מצרבשל הזכרת יציאת    יק מטירנא(, אלאפר המנהגים לר' אייזמקובל לחשוב )ראה למשל ס"שירה כנגד שירה" כפי ש

עם  מצעיתה, בפסוק: "עם נבר תתבר ועם עקש תתפל". )ובמקבילה לשירת דוד בתהלים "זכרת בשירת דוד יציאת מצרים? באנ
ית.  להתפתל מבחינה מוסר  דרכים פתלתלות, בלי צורך יקש מותר לנהוג בעקמימות ובפרעה. ועם רשע וע. עיקש זה  ל"(קש תתפתיע

תהי צדיק הרבה". ועם כל זאת, יש כאן    ור החיים והמדרש בהם פתחנו. "אלוטה לשאלת אהפשה  תשובהרמה". זו    "יוצאים ביד
ברים  , מלמדת שאין הדוא לו תשובהשטרחנו לא מעט למצת הנושא ום אוהפרשנים מעלי נקודה לא סגורה. עצם העובדה שהמדרש  

תמם עם  י סד עם גבר תמים תעם חסיד תתח : "אף אחד. הפסוק המלאשוא פנים כלפי  וסריים אין ביהדות מ. בעניינים מ פשוטים 
יא ה.  יברר ועם ענבר תת ... משה ואברהם. ראה ויקרא רבה  פסח, ראה  באשר להפטרת שביעי של  וקש תתפתל" נדרש גם על 
 . פסחלהפטרה חלופית לשביעי של הצעתנו 

  דרך שלשת ימים. חס ושלום שיהיה הדבר הזה ערמה כדי לברוח, אלא כדי לקבל המצות,יח: "  גשמות  בן אשר  בחיי    רביראו פירוש    31
". אין שום חשבון מול פרעה, רק שיקול  ת מעט מעט, שהרי נצטוו תחלה על השבת במרהמצוי רצה הקדוש ברוך הוא להכניסם בכ
 . ימי של יציאה הדרגתית מעבדות לחירות וקבלת עול מצוות פנ
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