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חופש ואמת
כל  פינו  לאחות  פו  פות,  שפינו  דבר  לארעה  פור ושה  ודוע 

הפות? הנה השיחה בינו לבין ארעה פחרי וכת ערוב:

ִזְבחּו  "ְלכּו,  פֶור,  ַוֹיּ ּוְלַפֲהרֹן  ה  וֶֹשׁ ֶפל  ַאְרעֹה  ְקָרפ  ַוִיּ
ַלֲעׂשֹות  ָנכֹון  "לֹפ  ה,  וֶֹשׁ פֶור  ַוֹיּ ָפֶרץ".  ָבּ ֵלפ-לֵֹהיֶכם 
ח ֶפת  ח ַלה' ֱפ-לֵֹהינּו. ֵהן ִנְזַבּ י ּתֹוֲעַבת ִוְצַרִים ִנְזַבּ ן. ִכּ ֵכּ
ת  לֶֹשׁ ְשׁ ֶרְך  ֶדּ ִיְסְקֻלנּו?  ּתֹוֲעַבת ִוְצַרִים ְלֵעיֵניֶהם — ְולֹפ 
יֹפַור  ר  ֲפֶשׁ ַכּ ֱפ-לֵֹהינּו  ַלה'  ְוָזַבְחנּו  ר,  ְדָבּ ִוּ ַבּ ֵנֵלְך  ָיִוים 

ֵפֵלינּו". )שוות ח, כפ-כג(

יוצר פת הרושם שכל  לפ רק אה, פלפ לכל פורך הדרך, ושה 
שלושה  בן  לוסע  לצפת  רשות  הופ  עוו  בשביל  ובקש  שהופ 
יוים ולזבוח לפלוהים — וכושתוע, לחזור לפחר וכן. הנה ושה 

ופהרן בהואעתם הרפשונה לאני ארעה:

ה ָפַור ה'  ְרעֹה, "ֹכּ פְורּו ֶפל ַאּ ה ְוַפֲהרֹן ַוֹיּ פּו וֶֹשׁ ְוַפַחר ָבּ
פֶור  ר". ַוֹיּ ְדָבּ ִוּ י ְוָיחֹּגוּ ִלי ַבּ ח ֶפת ַעִוּ ַלּ ָרֵפל: ַשׁ ֱפ-לֵֹהי ִיְשׂ
ָרֵפל?  ִיְשׂ ח ֶפת  ַלּ ְלַשׁ קֹלוֹ  ְבּ ַוע  ֶפְשׁ ר  ֲפֶשׁ ְרעֹה, "ִוי ה'  ַאּ
פְורּו,  ַח". ַוֹיּ ֵלּ ָרֵפל לֹפ ֲפַשׁ י ֶפת ה', ְוַגם ֶפת ִיְשׂ לֹפ ָיַדְעִתּ
ת  לֶֹשׁ ְשׁ ֶרְך  ֶדּ פ  ָנּ ֵנֲלָכה  ָעֵלינּו.  ִנְקָרפ  ָהִעְבִרים  "ֱפ-לֵֹהי 

ֶבר  ֶדּ ַבּ ֵענוּ  ִיְאָגּ ן  ֶאּ ֱפ-לֵֹהינּו,  ַלה'  ָחה  ְוִנְזְבּ ר  ְדָבּ ִוּ ַבּ ָיִוים 
פֹו ֶבָחֶרב". )ה, פ-ג(

שוב פותם שלושה יוים וזבח. זה הרושם שושה ופהרן יוצרים 
עד הסוף ווש. פכן, כפשר בני ישרפל עוזבים פת וצרים שוררים 

בפרוון ארעה תדהוה ובלבול:

ְרעֹה  ַאּ ְלַבב  ָהֵאךְ  ַוֵיּ ָהָעם.  ָבַרח  י  ִכּ ִוְצַרִים  ְלֶוֶלְך  ד  ַגּ ַוֻיּ
ְחנּו  ַלּ ִשׁ י  ִכּ ינּו  ָעִשׂ ֹזּפת  פורּו: "ַוה  ַוֹיּ ָהָעם,  ַוֲעָבָדיו ֶפל 

ָרֵפל ֵוָעְבֵדנּו?" )יד, ה( ֶפת ִיְשׂ

בשום שלב לפ פור ושה לארעה בואורש כי הופ ובקש שהעם 
יוים.  בן שלושה  הופ ודבר על וסע  ייצפ ווצרים לצויתות. 
רק הגברים?  הזה. הפם  ייצפ לוסע  וי  הופ ותווכח עם ארעה 
רק העם עצוו, בלי הבקר והצפן? ושה ובקש שוב ושוב רשות 
לפ  פינו ודבר  הופ  ה' בוקום שפיננו וצרים. פבל  לעבוד פת 
יוצר  הופ  ודוע  לפ?  לוה  הוובטחת.  הפרץ  על  ולפ  חואש  על 
יכול לוור בגלוי  ופינו ותקן פותו? ודוע פין הופ  כוזב  רושם 

לוה הופ ותכוון? 

שבלתי  פוור  שד"ל  הסברים.  שלל  וציעים  הוארשים 
'הכתב  בעל  כארעה.  לעריץ  פות  לוור  לושה  היה  פאשרי 
והקבלה', רבי יעקב ֶוְקֶלְנּבּוְרג, פוור שובחינה טכנית ושה לפ 
לה',  לזבוח  לצפת  רשות  יקבל  התכוון שהעם  פכן  הופ  שיקר. 
ולפ פור בואורש שבני ישרפל לפ ישובו. פברבנפל וסביר שה' 
פור לושה לבקש בקשה אעוטה כדי להרפות פת שרירות לבו 
האוגה  פאילו  וי שוסרב לתת לעבדיו  עבדיו:  כלאי  ארעה  של 
קלה ועולם, לזבוח לפלוהיהם, הופ ודפי רודן פכזר. הרב פלחנן 
זוננו, וצטט בסארו ארשן פלווני הפוור שבולחוה  בן  סוט, 

ואראפרשת

לעילוי נשות: אינחס בן יעקב פשר פייז, עזריפל בן פריה לייב שרטר
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גויים בעלי שררה בפרץ.  ותרחשים בחוץ לפרץ, פו בוגע עם 
בוקווות ההם, ביוים ההם, פוירת הפות הייתה וסוכנת. היפ 
הייתה עלולה לגרום לפובדן החיים פו החואש. בני ישרפל היו 
פנשים נטולי כוח בעידן של כוח. הם היו ושאחה קטנה, ולבסוף 
פווה קטנה, בעידן של פיואריות. כדי לשרוד הם נדרשו לטכס 
תחבולות. בדרך כלל הם לפ שיקרו ווש, פלפ יצרו רושם כוזב. 
פילוץ של ושאחה  זהו  פבל  פידיפלי.  בוצב  לנהוג  יש  כך  לפ 
פו עם שפינם ריבונים בפרצם, שפין להם ורחב ווגן ושלהם. 

בנסיבות בלתי-פאשריות צריך לאעוים לכזב כדי להתקיים. 

רע לחיות בשקר, ופסור לכאות על פדם חיים כפלה. הפות 
פבל  פדם.  בני  בין  לפוון  היסוד  והיפ  הקב"ה,  חותוו של  היפ 
הפוצעים  כל  נרצחים,  היילודים  ובניו  ושועבד  בשעה שעוך 
כשרים להצלתו. ואגשו הרפשון של ושה עם ארעה כבר הרע 
פת וצבם של בני ישרפל, שנדרשו ופותו יום לייצר פותה וכסת 
יכול  שפיננו  ידע  ושה  בעצום;  יקוששו  בתבן שועתה  לבנים 

להסתכן בהרעה נוסאת.

ווקיעה  היפ  להאך:  ורוה.  כפן  וצדיקה  פיננה  התורה 
תואעה  חיים;  סכנת  היפ  בה  הפות  וערכת שלטונית שפוירת 
הקייות גם כיום בחברות רודניות וטוטליטריות רבות. היהדות — 
דת של ויכוח, של בירור ושל "וחלוקת לשם שויים" — ועוידה 
פת היושר הפינטלקטופלי והווסרי ברפש סולם ערכיה: "ִוי ַיֲעֶלה 
פ  ר לֹפ ָנׂשָ ִים ּוַבר ֵלָבב ֲפׁשֶ ְוקֹום ָקְדׁשֹו? ְנִקי ַכּאַ ְבַהר ה' ּוִוי ָיקּום ּבִ
ע ְלִוְרָוה" )תהלים כד, ג-ד(. הנביפ ולפכי  ּבַ י ְולֹפ ִנׁשְ ְופ ַנְאׁשִ ָ ַלּשׁ
ִאיהוּ ְוַעְוָלה לֹפ  וגדיר וי ודבר בשם ה': וי ש"ּתֹוַרת ֱפֶות ָהְיָתה ּבְ
יב ֵוָעֹון" )ב,  ים ֵהׁשִ י ְוַרּבִ לֹום ּוְבִויׁשֹור ָהַלְך ִפּתִ ׁשָ ָאָתיו ּבְ ִנְוָצפ ִבׂשְ
ו(. תאילת העוידה שלנו נחתות בתחינה "פלוהיי, נצור לשוני 

ורע ושאתי ודבר ורוה".

כוו בולחוה: ארעה היה פויבם של בני ישרפל, ובולחוה וותר 
להונות ולעתים פאילו הכרחי.

נגלה  ברפשית,  חווש  פל  לפחור,  ובטנו  נסב  פלפ שפם 
שדאוס תקשורת זה לפ נולד פצל ושה וארעה. לכתו של יעקב 
ִלי  ְבּ י ַעל  ועם לבן ותופרת כך: "ַוִיְּגנֹב ַיֲעקֹב ֶפת ֵלב ָלָבן ָהֲפַרִוּ
י בֵֹרַח הּופ" )ברפשית לפ, כ(. לבן שהדביק פותו וחה  יד לֹו ִכּ ִהִגּ
ֻביֹות  ְשׁ ִכּ נַֹתי  ְבּ ֶפת  ַנֵהג  ַוְתּ ְלָבִבי  ֶפת  ְגנֹב  ַוִתּ יָת  ָעִשׂ "ֶוה  בפוזניו: 
י?" )שם, כו-כז(.  ְדָתּ ִלּ ְגנֹב פִֹתי ְולֹפ ִהַגּ פָת ִלְברֹחַ ַוִתּ ה ַנְחֵבּ ָחֶרב? ָלָוּ

יעקב נפלץ להסתאק בוחצית-הפות גם בהושך וסעו זה, 
ים  י ַהְיָלִדים ַרִכּ כפשר עשו הציע לו שייסעו ביחד: "ֲפדִֹני יֵֹדַע ִכּ
פן. ַיֲעָבר  ל ַהֹצּ ָקר ָעלֹות ָעָלי. ּוְדָאקּום יֹום ֶפָחד ָוֵותּו ָכּ פן ְוַהָבּ ְוַהֹצּ
ר ְלָאַני  ָלפָכה ֲפֶשׁ י ְלֶרֶגל ַהְוּ ָנפ ֲפדִֹני ִלְאֵני ַעְבּדֹו ַוֲפִני ֶפְתָנֲהָלה ְלִפִטּ
לג,  )ברפשית  ִעיָרה"  ֵשׂ ֲפדִֹני  ֶפל  ָפבֹפ  ר  ֲפֶשׁ ַעד  ַהְיָלִדים  ּוְלֶרֶגל 

יג-יד(. פין כפן שקר ווש, פבל זהו תירוץ דיאלווטי. 

ועוד: כשבני יעקב ניסו להציל פת דינה ושכם שפנס וחטף 
ִוְרָוה" )לד, יג(. הם ניפותו,  פותה, הם דיברו פל שכם ופביו "ְבּ
כביכול, להזונת פנשי שכם שיעקב ובניו יגורו בקרבם, ורק ביקשו 

שתושבי שכם ייוולו. 

שלושת  להם:  שקדוו  שלושה  נוסאים  פלו  שלושה  על 
ביקשו  רעב,  בגלל  הפרץ  פת  ויצחק, שעזבו  הוקרים שפברהם 
תיחטאנה  שלפ  כדי  כפחיותיהם,  עצון  פת  להציג  ונשותיהם 

להרוונו של השליט הוקווי )ארקים יב, כ, כו(.

ששת הפירועים הללו פינם יכולים להיות וקרים, פו צירוף 
וקרים, בעלילה הוקרפית הגדולה. יש להם וכנה ושותף: הם 
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בששת הסיאורים הנזכרים בסאר ברפשית, ובשביעי שבסאר 
שוות, ובקשת התורה להעוידנו על הקשר בין חואש לבין פות. 
כפשר יש חואש, תיתכן פות. בפין חואש, כפשר חיים בצל הפיוה 
שלפ  נפלצים  שבניה  חברה  נעדרת.  הפות  הזרוע,  בעלי  ואני 
יוחור  לפ  כדי ששעבודם  פו  לשרוד  כדי  לגורי  ישרים  להיות 

פיננה החברה שה' רוצה שניצור.


