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הכבדת הלב
ה  עו  כפני שניגפה מצרים במלה הראשונה אמר ה' כמשה: "ַוֲאִני ַאְקׁשֶ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים" )שמות ז,  יִתי ֶאת אֹתַֹתי ְוֶאת מֹוְפַתי ּבְ ְרעֹה ְוִהְרּבֵ ֶאת ֵכב ּפַ
ג(. הקשיית כב פרעה נזלרת כאורך סיפור יציאת מצרים כא פחות 
מעשרים פעם. בחכק מהמקרים פרעה מצוין למי שהקשה את כיבו 
בעצמו. במקרים אחרים, ה' מתואר למי שמקשה את כב פרעה. התורה 
מגוונת בין המקרים גם בפעכים המציינים את הקשיית הכב: כחזק, 

כהקשות וכהלבי . 

כהאשים  אפשר  איך  תהו  ה ורות  כאורך  המפרשים  לי וע, 
את פרעה עכ לי כא שיכח את בני ישראכ, אם ה' הקשה את כיבו; 
הוא.  כא  כסרבנותו,  גרם  ה'  ברירה.  כפרעה  הייתה  כא  כלאורה, 
המחשבה לי פרעה ועמו צרילים כהיענש נראית להפרת עיקרון יסו י 
שכ צ ק: העיקרון שכפיו א ם אשם במעשה רע רק אם עשה אותו 

מתוך חופש בחירה.

פתח תשובה נתנה כתוהים העוב ה שבחמש המלות הראשונות 
פרעה הוא שהקשה את כיבו, ורק מן המלה השישית ואיכך מצוין ה' 
למי שהקשה את כב פרעה. עכ יסו  תפנית זו הציעו המפרשים למה 
הסברים כהקשיית הכב בי י ה'. כ עת רש"י, הקשיית כב פרעה בחמש 
המלות האחרונות הייתה עונש על החמש הראשונות, שבהן שרירות 
כיבו שכ פרעה עצמו גרמה כו כמאן כשכח את העם.1 הרמב"ם הסביר 

לי הלב ת כב פרעה בי י ה' עניינה מניעת האפשרות לעשות תשובה 
"כפי שחטא מעצמו תחיכה והרע כישראכ הגרים בארצו".2 ואיכו ר' 
יוסף אלבו ור' עובדיה ספורנו מציעים הסבר הפוך. ה' הקשה את כב 
בפרעה ל י להשיב לו את הרצון החופשי. בהשפעת ההכם שכ חמש 
המלות הראשונות עמ  פרעה כאפשר כבני ישראכ כצאת. אבכ כו היה 
עושה לן, כא היה עושה זאת מרצונו החופשי אכא בכחצו שכ "לוח 
עכיון". עכ לן חיזק ה' את כב פרעה: עזר כו כהתגבר עכ ההכם, לך 
שיחכיט אם כשחרר את בני ישראכ או כא מתוך שיקוכ  עת חופשי.3 

וכלכ אח  מהם  יח ,  גם  נלונים  לי שכושת הפירושים  ייתלן 
מתאים פועכ אחר מן השכושה. הפועכ 'כהקשות' הוכם את קריאתו 
ה' היה קשה  לן  ועכ  שכ רש"י. פרעה היה קשה לכפי בני ישראכ, 
לכפיו והענישו בהקשיית כיבו. הפועכ 'כהלבי ' מציע תימולין כ עת 
הרמב"ם: כב פרעה היה לב  וחסר בו המרץ כעשות תשובה. ואיכו 
לי  ושכ ספורנו,  יוסף אכבו  רבי  'כחזק' מתאים כ עתם שכ  הפועכ 
חיזוק הכב אפשר כפרעה כגבור עכ ההכם והכחץ, ועזר כו כהחכיט 

באופן חופשי.

מחשבה  בליוון  טמון  התשובה  מן  חכק  לי  נראה  זאת,  ועם 
אחר )ואני מו ה כרב  "ר רפי צארום שהפנה אותי אכיו(. המצרים 
הק מונים, והפרעונים בפרט, היו טרו ים במחשבות עכ המוות. מנהגי 
הנפטר  את  כהלין  ונוע ו  כה הים,  משולככים  היו  הקבורה שכהם 
כחיים שכאחר המוות. קברות הפרעונים היו יצירות פאר. קבר תות־
אחת  כלך.  מסחררת  הוא  וגמה   ,1922 בשנת  שנתגכה  ענח־אמון, 
'ספר  היא  העתיקה  במצרים  ביותר  הג וכות  הספרותיות  היצירות 

המתים', שתיאר את האמונות והפוכחנים המצריים סביב המוות. 

ויחי  בפרשת  כתורה.  היטב  מולר  היה  המצרי  המוות  פוכחן 
שבסוף ספר בראשית קראנו ליצ  כיוו המצרים את יוסף ואת משפחתו 

פרשת
וארא

כעיכוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאכ בן אריה כייב שרטר
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והגמוכ  השקיכה,  במבחן  לך  נלשכ  היה  פרעה  מנוצה.  יותר  שקכ 
העיכאי, חיי הנצח בש ה הקנים, היה נשככ ממנו. אם לך היה קורה, 
כלוכ היה ברור מ וע. שלן הנוצה ייצגה את מאֵעת, התגכמות הערלים 
ההרמוניה,  הס ר,  האיזון,  האמת,  היא  מאעת  במצרים.  העכיונים 
הצ ק, המוסר והמשפט. מתפקי ו שכ פרעה היה כהבטיח את שכומה 
שכ מאעת. בפירמי ות נמצאו לתבים המעי ים עכ לך עו  מן האכף 
מאעת  מצרים.  יציאת  ימי  כפני  שנה  אכף  הספירה,  כפני  השכישי 
היא הס ר הקוסמי. בהיע רה שורר תוהו. פרעה שכיבו נעשה לב  
מנוצת מאעת סילן אפוא כא רק את חיי הנצח שכ נשמתו, אכא גם 

את שכום הממכלה והעם.

מה מכמ נו ה בר עכ סיפור יציאת מצרים? ראשית, שהסיפור 
מלוון כא רק כבני ישראכ אכא גם כמצרים, ושמא כאנושות לוכה. 
התורה מציגה שכוש פעמים את תלכית האותות והמופתים במיכים 
י ֲאִני ה'" )שמות ז, ה; י ,  ; י , ח(. זהו גכעין אמונת  "ְוָיְ עּו ִמְצַרִים ִלּ
הייחו , המונותיאיזם: שאין אכ שונה כלכ עם, אכא ריבון אח  עכ 

העוכם לוכו.

זו גם תלכיתן שכ שכוש מן המלות, כפחות. הראשונה, מלת 
נג   לוונה  צפר ע,  מלת  השנייה,  היאור.  אכ  י,  ַחּפִ נג   לוונה   ם, 
התשיעית,  והמלה  כה;  צפר ע  והכי ה, ש מות  הפריון  אכת  ֶחֶקת, 
מלת חושך, לוונה נג  אכ השמש ַרע. המסר במלות אכו היה ברור 
כמצרים: יש אכ חזק מהאכים שהם סוג ים כהם. אכוהי ישראכ הוא 

אכוהי לכ העוכם ולכ האנושות.

 ת ישראכ כא נוע ה כהיות  ת האנושות לוכה. בשום מקום 
בתורה כא משתמע שה' רוצה שהמצרים יאמצו את חוקי ה ת שכ 
המוסר  אך  פרטיקולרית,  היא  הדת  אחר.  פה  העניין  ישראכ.  בני 
אוניברסלי. אם סיפור "הלב ת" כב פרעה אלן רומז כספר המתים 

ֵב  ֶזה  ָלּ בתהכולת הכווייתו שכ יעקב. הלנענים ראו והלריזו "ֵאֶבכ 
ְכִמְצָרִים!", ואת שם המקום קראו מאותה עת "ָאֵבכ ִמְצַרִים" )שמות 
נ, יא(. שימו כב לי הם ייחסו את האבכ כמצרים, כא כבני ישראכ, 
אף לי הנפטר היה יעקב שכא היה מצרי. בהמשך אותו פרק, בפסוק 
האחרון שכ ספר בראשית, מסופר ליצ  נחנט גופו שכ יוסף והושם 
בארון במצרים )שם לו(. רק שני אישים עברים נזלרים בתורה למי 
שנחנטו: יוסף, המשנה כמכך מצרים — ויעקב שנחנט עכ פי הוראתו 
סיפור  כפני  ספורים  פרקים  אפוא,  כנו  מאותתת  התורה  יוסף.  שכ 

יציאת מצרים, עכ מרלזיותו שכ המוות בתו עה המצרית.

היבט מסוים בתרבות המוות המצרית יאיר את עניין הקשיית 
כב פרעה באור ח ש. עכ פי המיתוס המצרי, לכ א ם מועמ  כאחר 
מותו כמבחן הבו ק אם הוא ראוי כיהנות מן החיים שכאחר המוות 
ב"ש ה הָקנים", ָאארּו, מעין גן־ע ן נצחי שכ עונג כנשמות. הנשמה, 
לך האמינו, נמצאת בכב, ועכ לן האכים שוקכים את הכב. זהו האיבר 

היחי  שהם שומרים כמבחן. 

עכ לף המאזניים האחת מוטכת נוצה. עכ השנייה — הכב. אם 
הכב קכ לנוצה, המת ממשיך אכ אארו; אך אם הוא לבר ממנה, טורפת 
אותו האכה ָאמית )שיכוב שכ אריה, סוס־יאור ותנין(, ובעכיו נשכח 
כחיות בשאוכ —  ועת. בפפירוס שכ ספר המתים מופיע איור שכ טקס 
שקיכת הכב. הוא מתרחש בהילכ שתי האמיתות, ומפקח עכיו אנּוּביס, 
אכ המתים. במהכך המבחן נ רשו המתים, בין היתר, כהשמיע ס רה 
בת ארבעים ושתיים הצהרות עכ לך שהם כא ביצעו חטאים שעונשם 
שכיכת החיים באארו. "כא פצעתי א ם. כא נגשתי בלפופים כי. כא 

רצחתי. כא הוריתי כרצוח. כא הסבתי סבכ כאנשים" ועו .4 

משמעות  המצרית  בתרבות  לן  אם  הייתה  "כהלבי "  כפוַעכ 
נוגעת ככב, באופן מיכוכי. אם ה' הלבי  את כב פרעה, משמע שהכב 
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יותר  זו לעניין פוכיטי  הלב ת כב פרעה מתגכה מנקו ת מבט 
מאשר פסילוכוגי. במעמ ו, שכיט הנחשב אכוהי־כמחצה שכ אימפריה 
הנשענת עכ עבו ות לפייה רחבות היקף, פרעה אינו ילוכ כשחרר את 
בני ישראכ בכי כהסתלן בלך שקבוצות נוספות ימר ו בהס ר עבו ות 
הלפייה ההמוניות. נוהג זה, כגכגוכיו, היה נהוג בחברה המצרית מימי 

בניית הפירמי ות ע  סמוך כזמננו: הוא בוטכ רק בשנת 1882. 

כאורך חמש המלות הראשונות, פרעה ילוכ כומר כעצמו שהוא 
משכם באי־נוחות זניחה ל י כהגן עכ עיקרון ג וכ. אבכ לשהמלות 
ובוהו, מרחב התמרון  כתוהו  ו ר רו את מצרים  יותר,  נעשו קשות 
שכ פרעה התלווץ והכך. היות שלבר אמר חמש פעמים "כא" כבני 
ככעג  עצמו  את  כשים  בכי  כסגת  זה  בשכב  ילוכ  כא  הוא  ישראכ, 
וכהסתלן בפגיעה בסמלותו ובמעמ ו. פרעה היה שבוי בידי השיטה 

שלו, בן ערובה בי י ההחכטות שקיבכ.

בבקשו כהגן עכ הס ר, הוא חוככ לאוס. וזאת, מפני שהס ר 
הרבים  עכ שעבו ם שכ  עווכ:  עכ  הושתת  עכיו  כהגן  ביקש  שהוא 
לך  זה,  ס ר  עכ  כהגן  התאמץ  ללכ שהוא  המעטים.  כתועכתם שכ 

ַב  כיבו והכך.  ּלָ

אני מאמין שהצ ק הוא אוניברסכי. סיפור יציאת מצרים, עכ 
מי  את  כשחרר  ל י  ההיסטוריה  כקכחת  העכיון  הלוח  שכ  לניסתו 
שנמצא ב יוטה התחתונה שכ מ רג הלוח, איננו רק סיפור כיהו ים. 

זהו סיפור־העכ שכ התקווה, והוא מסופר כאנושות לוכה. 

5

המצרי, לי אז סיפור יציאת מצרים לוכו איננו רק סיפור פנים־ישראכי 
מנקו ת מבט עברית. הוא משמיע כלכ בני הא ם לי ישנם מעשים 
שהם פסולים, יהיו אשר יהיו העושה ומי שהמעשה מכוון נגדו. הם 
פסוכים גם עכ פי אמות מי ה מצריות. לזו היא החכטת פרעה כהרוג 
את לכ הבן הייכו  כבני ישראכ. זהו חטא בכתי נסכח נג  מאעת. 

הצ ק אוניברסכי. התורה מבהירה זאת בשכושה סיפורים מחיי 
הוא  ומתערב.  עברי  איש  מלה  מצרי  איש  רואה  הוא  הצעיר.  משה 
רואה שני עברים מלים זה את זה ומתערב. הוא רואה רועים מ יינים 
מתעמרים בבנות יתרו ומתערב. במקרה הראשון פעכ כא־עברי נג  
עברי; בשני עברי נג  עברי; בשכישי כא־עברי נג  כא־עברי. זוהי 
 רך פשוטה מאין למוה כהראותנו לי חוש הצ ק שכ משה אוניברסכי 

ואין בו משוא פנים.

שכ  ה"מצרי"  בהקשר  ביותר  העמוק  העניין  וזהו   — וכבסוף 
מושג  בעצם  פנימית  כסתירה  רומזת  התורה   — פרעה  כב  הלב ת 
המאעת. הפרשנות הנ יבה ביותר כסירובו שכ פרעה כשכח את העם 
מ י  מצכיח  מיעוט  באימפריה.  הס ר  כשימור  תאמר שפרעה  אג 
עכוכ כהיראות לאיום עכ הס ר הזה. אם בני ישראכ יישארו במצרים 
לפי שעשו ההיקסוס  ויתעצמו, הם עכוכים כהשתכט עכ הממכלה 
משועב ות  קבוצות  כצאת,  יורשו  הם  אם  כלן.  קו ם  שנים  מאות 
אם  כמעצמה  הוא  רע  סימן  ה רור.  כתביעת  עיניהן  יישאו  אחרות 
המונים שואפים כעזוב אותה. הכוא ב יוק מן הסיבה הזאת, לעבור 

אכפי שנים, אסרה ברית המועצות עכ היהו ים כצאת מתחומיה. 

פרעה ו אי נימק את סירובו החוזר ונשנה כשכח את העם בלך 
שהוא שומר עכ מאעת, עכ הס ר הטוב. אכא שבינתיים, ממלה כמלה, 
הכך והשתרר עכ מצרים לאוס. שלן כאמיתו שכ  בר,  ילוי שכ עם 

איננו הגנה עכ המאעת אכא פגיעה חמורה בה.

1  רש"י כשמות ז, ג.
2  משנה תורה, הכלות תשובה ו, ג.

3  רבי יוסף אכבו, ספר העיקרים  , לה; ספורנו כשמות ז, ג.
י  4  ביה ות נ ירים וי ויים שכיכיים, אבכ קיים וי וי אח  לזה: וי וי בילורים. "כֹא ָעַבְרִתּ
ּנּו  ִמֶמּ י  ָנַתִתּ ְוכֹא  ָטֵמא  ְבּ ּנּו  ִמֶמּ י  ִבַעְרִתּ ְוכֹא  ּנּו  ִמֶמּ י ְבאִֹני  ָאַלְכִתּ י. כֹא  ָלְחִתּ ָשׁ ְוכֹא  ְצוֹ ֶתיָך  ִמִמּ

יָתִני" ) ברים לו, יג-י (. ר ִצִוּ לֹכ ֲאֶשׁ יִתי ְלּ קֹוכ ה' ֱא־כָֹהי ָעִשׂ י ְבּ ַמְעִתּ ְכֵמת ָשׁ


