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אור בלב החשכה
היה החת הגיבורות המפתיעות ביותר בתנ"ך. ב עדיה, משה הו י 
 ה היה חי. ו  סיפור יציהת מצרים היה החר. הך היה  ה הייתה 
מבנות ישרה .  ה היה  ה שום דבר  הרוויח מהמעשה ההמיץ 
ש ה, והיה הייתה ע ו ה  הפסיד בג  ו הוו . ובו  זהת דומה 
ש ה היה  ה שום ספק, ש ה ניקרה בה שום חרטה, ש ה ריפה 
הותה ו  היסוס. הם פרעה הוה השר פגע בי די ישרה , הנה בת 
היה  קרן תקוותם ההחרונה.  נצרה הת  היה השר  משפחתו ש ו 

הייתה בתו ש  פרעה. 

ניזור בהקשר. פרעה גזר  המית הת ו  הבן היי וד  בני 
ישרה , ו חיות רק הת הבנות. יוובד, השת עמרם, י דה בן זור. 
ש ושה חודשים הצ יחה  הצפין הותו, הך  ה יותר מוך. היה 
פחדה שיג ו הותו ויהרגוהו. ע  ון הוינה  ו תיבה הטומה בפני 
שמישהו  סיווי  חסרת  בתקווה  הני וס,  מימי  ע   מים  השיטו 

ירההו וירחם ע יו. הנה מה שקרה הז:

ַע   ְוַנֲערֶֹתיָה הְֹ וֹת  ַהְיהֹר,  ַע   ִ ְרחֹץ  ְרעֹה  ַפּ ת  ַבּ ֶרד  ַוֵתּ
ֶהת  ַ ח  ְשׁ ַוִתּ ַהּסּוף  תֹוְך  ְבּ ָבה  ַהֵתּ ֶהת  ֶרה  ַוֵתּ ַהְיהֹר.  ַיד 
ַנַער  ה  ְוִהֵנּ ֶ ד,  ַהֶיּ ֶהת  ְרֵההּו  ַוִתּ ח  ְפַתּ ַוִתּ ֶחָה.  ָקּ ַוִתּ ֲהָמָתּה 
ְ ֵדי ָהִעְבִרים ֶזה" )שמות  הֶמר, "ִמַיּ ְחמֹ  ָעָ יו ַוֹתּ ֶוה. ַוַתּ ֹבּ

ב, ה-ו(.

י ד  שזהו  רוהה  היה  תחי ה  הפעו ות.  שימו  ב  סדר 
ומרחמת ע יו. תגובה טבעית, הנושית, רחומה. רק הז היה קו טת 
י ד?  וך  עשוי  נטוש  עוד  מי  יוו   היות.  הוה  י ד  מין  היזה 
היה זוורת שהביה גזר  המית הת י די העברים. מצבה השתנה 
מ וותי.  צו  הפרת  פירושה  יודעת,  היה  הי ד,  הצ ת  רגע.  בן 
הדבר חמור דיו  מצרי מן השורה; שבע שבעתיים  בת משפחת 

המ ווה.1 

מה עוד שהיה הינה נמצהת  בדה. נערותיה, ו ומר המשרתות 
ש ה, הו וות היתה, והחת מהן עומדת  צידה ממש. ההסתונות 
רבה: היה יודעת שגחמת נקמנות ש  החת מהן, והפי ו פטפוט 
סתמי, יחרצו הת דינה. בחצרות מ ווה השמועות פורחות. ובו  
זהת היה הינה מוותרת. היה הומרת  החת השפחות  קחת הת 
התינוק ו החביהו בבית משפחה הרחק משם. רחמיה נוסוים בה 

עוז. היה הינה נרתעת. הך עתה קורה דבר יוצה דופן:

ְרעֹה, "ַהֵהֵ ְך ְוָקָרהִתי  ת ַפּ הֶמר ֲהחֹתֹו ]ש  הי ד[ ֶה  ַבּ ַוֹתּ
ֶ ד?"  ַהָיּ ֶהת  ָ ְך  ְוֵתיִנק  ת  ָהִעְבִרֹיּ ִמן  ֵמיֶנֶקת  ה  ִהָשּׁ ָ ְך 
ְקָרה ֶהת  ֶ ְך ָהַעְ ָמה ַוִתּ ְרעֹה, "ֵ ִוי". ַוֵתּ ת ַפּ הֶמר ָ ּה ַבּ ַוֹתּ
ֶ ד ַהֶזּה  ְרעֹה, "ֵהיִ יִוי ֶהת ַהֶיּ ת ַפּ הֶמר ָ ּה ַבּ ֶ ד. ַוֹתּ ֵהם ַהָיּ
ֶ ד  ה ַהֶיּ ח ָהִהָשּׁ ַקּ ָוֵרְך". ַוִתּ ן ֶהת ְשׂ ְוֵהיִנִקהּו ִ י, ַוֲהִני ֶהֵתּ

ִניֵקהּו )ב, ז-ט(.  ַוְתּ

פשטות הסגנון מסתירה הת מהותה המדהימה ש  הפגישה הזהת. 
רהשית, היך ייתון שע מה צעירה, ו ה זו הף זו, בת  עם נרדף, 
פותחת  הינה  הפי ו  היה  נסיוה?  ה   העוז  פנות  הת  מוצהת 
בנוסחהות נימוס והונעה וגון "בי, גבירתי" הו "תדבר נה המתך 
 פנייך" ושהר נוסחהות המופיעות בש   סיפורים החרים במקרה. 

דומה שהן משוחחות ושוות. 

פרשת
שמות

 עי וי נשמת: פינחס בן יעקב השר הייז, עזריה  בן הריה  ייב שרטר
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ש  יציהת מצרים, הדון הנביהים והיחיד שדיבר פה ה  פה עם ה', 
נושה  ה הת השם שהוריו עמרם ויוובד ודהי נתנו  ו וגיד והו 
בו עד היגמ ו, ה ה הת השם שנתנה  ו המו המהמצת, נסיוה 

מצרית. מדרש חז"  מפנה  וך הת תשומת  יבנו: 

מוהן התה  מד שורן ש  גומ י חסדים. הף ע  פי 
בו   נקבע  ו שם  היו  ו  משה,  ה  שהרבה שמות 
התורה ה ה ומו שקרהתו בתיה בת פרעה, והף הקדוש 

ברוך הוה  ה קרההו בשם החר.3

והון, משה — ְמֵסס — הוה שם מצרי עתיק שפירושו פשוט "בן". 
בדרך ו   הוה בה וסיומת, וגון בשמו ש  פרעה רעמסס: רעמסס 

פירושו "בנו ש  רע", בויר הֵ י מצרים.

הינו מבוהר בותובים.  ון בת פרעה? שמה  הייתה הם  מי 
ְתָיה,  בספר דברי הימים ה' )ד, יח( נזורת בת ש  פרעה ושמה ּבִ
וחז"  זיהו הותה עם הנערה שהצי ה הת משה. בת־יה, בתו ש  
חז"   מדו  "בן".  הי ד שנקרה במצרית  ה', המו המהמצת ש  
מוהן  קח מפתיע: "המר  ה הקדוש ברוך הוה  בתיה בת פרעה: 
משה  ה היה בנך וקרהתו בנך, הף ַהת  ה הת בתי והני קורה 
הותך בתי".4 במקום החר דרשו שבת פרעה הייתה החת מתשעה 
עוד  עדן  זוו  היונס  גן  הרבה  צדקותם  ב בד שבש   הנשים 

בחייהם.5

נקרה  פרעה"  "בת  במקום  הם  המעשה  גוד   ע   נעמוד 
"בת היט ר" הו "בת סט ין". העריצות  ה הצ יחה  הורית הת 
ההנושיות.  ה־פעם יימצה הומץ מוסרי גם ב ב המהפ יה.  עצם 
סיפורו ש  הדבר בתורה, ו הופן המיוחד ש  סיפורו, יש הש וות 
ע ינו  הישמר  הדם  בבני  מדובר  הנו  מדים שוהשר  הדירות. 

מפ יהות גם המי ים הנעדרות מגוף השיחה. "הת יודעת 
והני יודעת מי הי ד הזה", הומרת־ב י־מי ים החות משה. "זה 
החי התינוק". היה מציעה תוונית מבריקה בפשטותה. הם המו 
הותו,  ו היניק  בביתה  הותו  מסוג ת  גד   הי ד  ש   ההמיתית 
שתינו נמזער הת הסונה. הת  ה תצטרוי  הסביר בחצר המ ך 
היך צץ פתהום הי ד הזה. והי ו הנחנו נוו   גד ו ב י חשש: 
נוו   ומר,  מי שישה , שהי ד הינו עברי, ושההם המגד ת הותו 
היננה המו ה ה רק מינקת. תושייתה ש  מרים נענית בהסומתה 
המיידית ש  בת פרעה. היה יודעת; היה מבינה; היה מהשרת. 

ווהן מגיעה ההפתעה ההחרונה:

ְ ֵבן  ָ ּה  ַוְיִהי  ְרעֹה.  ַפּ ְ ַבת  ]המו[  ִבֵההּו  ַוְתּ ֶ ד,  ַהֶיּ ַוִיְגַדּ  
יִתהּו"  ְמִשׁ ִים  ַהַמּ ִמן  י  "ִוּ הֶמר,  ַוֹתּ ה  מֶֹשׁ מֹו  ְשׁ ְקָרה  ַוִתּ

)ב', י(. 

בת פרעה, מתברר,  ה נתקפה  יד היהור חמ ה רגעית. היה  ה 
שוחה הת הי ד. ח וף הזמן  ה הפחית מתחושת ההחריות ש ה. 
 ה רק שהיה נותרה מחויבת  טובת הי ד, היה הף הימצה הת 
היה  והי ו  ותגד ו  הותו  תהמץ  היה  המסוונת שבהסטרטגיות. 

בנה ש ה.2 זהו הומץ מן המע ה הרהשונה.

ההחרונות.  במי ים  מחוה  נו  ביותר  המפתיע  הפרט  הך 
בתורה, ההורים הם הנותנים  י ד הת שמו, ובמקרים יוצהי דופן 
מ הך  יצחק.  הרהשון,  העברי  נותן שם  י ד  ה'  עצמו.  הקב"ה 
הת  משנה  ה'  ישרה .  שמנו,  שיהיה  השם  הת  נותן  יעקב  ה' 
שמותיהם ש  הברם ושרי  הברהם ושרה. פגשנו ובר בתורה גם 
מקרה ש  שם מצרי מהומץ — צפנת פענח, השם שיוסף נודע בו 
במצרים; הב  יוסף נשהר יוסף. ומה משונה הוה שדווקה גיבורה 
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מפני הו  ות וסטריהוטיפים.  ה ו  המצרים היו רשעים: הפי ו 
מהדהדת:  הורזה  מוסרית.  פנינו  גיבורה  נו דה  עצמו   פרעה 
התורה היננה טקסט התנוצנטרי; ע ינו  הויר במידות הטובות 
בו  מקום שהן נמצהות בו, גם בקרב הויבינו; ו יבת היסוד ש  
הערוים ההנושים — הנושיות, חמ ה, הומץ — היה הוניברס ית. 

הקדּושה הו י  ה — הב  הטּוב ון.

בוניסה  יד ושם בירוש ים מוקדשת שדרה  חסידי הומות 
העו ם. בת פרעה היה סמ  עי הי  הם ו פוע ם. הני נרגש פעם 
נסיוה  בין  החר פעם בקורהי ע  הותה פגישה ע  גדת הני וס 
מצרייה  נערה עברייה, מרים החות משה. הניגוד ביניהן מוח ט: 
ש הן  העמוקה  ההנושיות  הב   ובווח.  במעמד  בתרבות,  בגי , 
ו ווהי  גיבורות.  שתי  הרוַחק.  ו   וע   הפערים  ו   ע   מגשרת 

ונישה ה יהן הת עינינו.

תֹוְך ַהּסּוף: ויון דחזו דקה בעו  הצו י  משה  ָבה ּבְ ֶרה ֶהת ַהּתֵ 1  רהו מהמר חז” : “ַוּתֵ
]תרגום: ויוון שרהו )ההמות( שהיה עומדת  הצי  הת משה[ המרו  ה, ‘גבירתנו, 
מנהגו ש  עו ם – מ ך בשר ודם גוזר גזירה, הם ו  העו ם וו ו הין מקיימין הותה 

בניו ובני ביתו מקיימין הותה; והת עוברת ע  גזירת הביך!” )סוטה יב ע”ב(. 
 Nahum Sarna, Exploring Exodus, New 2  ע  הימוץ הסופיים בעו ם העתיק רהו 

 .York: Schocken, 1986, 31–32
3  שמות רבה ה, וו. 

4  ויקרה רבה ה, ג.
5  דרך הרץ זוטה ה. 


