
  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                         הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י   
  א"עתש ,פרשת בהר                                        מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

   914 מספר                           ש הלנה ופאול שולמן                                     "ע        

  
  

  ש מתנותויציאת מצרים ושל
  

 ֶאֶרץ ֶאת ָלֶכם ָלֵתת ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר לֵֹהיֶכם- אֱ  'ה ֲאִני"בפרשתנו מופיע הפסוק 
 מחד שאלה :פרדוקסליתפסוק זה עונה על שאלה חשובה ו .)לח:כה( "לִֹהים- ֵלא ָלֶכם ִלְהיֹות ְּכַנַען

 כי ,השאלה מיותרת לכאורה?  יציאת מצריםמה התכלית של:  ומאידך מתבקשת,מיותרת לכאורה
  :סיום סיוט השעבוד :לפחות בתחילת חומש שמות ש פעמיםותשובה אחת ניתנה של

  

 ָיַדְעִּתי ִּכי נְֹגָׂשיו ִמְּפֵני ְעִּתיָׁשמַ  ַצֲעָקָתם ְוֶאת ְּבִמְצָרִים ֲאֶׁשר ַעִּמי ֳעִני ֶאת ָרִאיִתי ָראֹה 'ה ַוּיֹאֶמר
  .)ח-ז:ג( ַהִהוא ָהָאֶרץ ִמן ּוְלַהֲעלֹתֹו ִמְצַרִים ִמַּיד ְלַהִּצילֹו ָוֵאֵרד .ַמְכאָֹביו ֶאת
 ֶאְתֶכם ְוִהַּצְלִּתי ִמְצַרִים ִסְבלֹת ִמַּתַחת ֶאְתֶכם ְוהֹוֵצאִתי 'ה ֲאִני ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֱאמֹר ָלֵכן

 לֵֹהיֶכם-אֱ  'ה ֲאִני ִּכי ִויַדְעֶּתם לִֹהים-ֵלא ָלֶכם ְוָהִייִתי ְלָעם ִלי ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּתי ...םֵמֲעבָֹדתָ 
  ).ז-ו:ו (ִמְצָרִים ִסְבלֹות ִמַּתַחת ֶאְתֶכם ַהּמֹוִציא

  

: על אף תשובה זו עדיין מתבקשת השאלה לעיל על תכלית היציאה ממצרים משתי סיבות
הממליך "ל -הא: תרחיש אפשרי.  מהשעבוד גם ללא יציאה ממצריםלהשתחררהיה ניתן , ראשית

שישחרר את , "לינקולן-פרעה"מעין , להקים מלך חדש על מצריםהיה יכול " מלכים ולו המלוכה
 ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוְבָכל" :כבר היו דברים מעולם. העבדים ויזכה אותם באמנציפציה ואוטונומיה

 ְוַרִּבים טֹוב ְויֹום ִמְׁשֶּתה ַלְּיהּוִדים ְוָׂשׂשֹון ִׂשְמָחה ַמִּגיעַ  ְוָדתֹו ַהֶּמֶלךְ  ְּדַבר ֲאֶׁשר ְמקֹום ָוִעיר ִעיר ּוְבָכל
   .)יז:ח 'אס( "ֲעֵליֶהם ַהְּיהּוִדים ַּפַחד ָנַפל ִּכי ִמְתַיֲהִדים ָהָאֶרץ ֵמַעֵּמי
 קיימת אפשרות שרק עוד אחדיוכשיש יותר מי(ייעודים אחרים מדגישה שני התורה , שנית       

 'ויק(" לִֹהים-ֵלא ָלֶכם ִלְהיֹות" - האחד ):או אף נוגד את האחר, אחד מהם הוא אולי החשוב
ההדגשה מתבטאת ). כג:ו 'דב( "ַלֲאבֵֹתינּו ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ָלנּו ָלֶתת" – והאחר )מה:יא

  :הראשון. בחזרות הנשנות על כל ייעוד
  

  .)מה:יא 'ויק(" ְקדִֹׁשים ִוְהִייֶתם לִֹהים-ֵלא ָלֶכם ִלְהיֹת ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הַהַּמֲעלֶ  'ה ֲאִני"
  .)לג- בל:כב' ויק( "לִֹהים-ֵלא ָלֶכם ִלְהיֹות ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם ַהּמֹוִציא .ְמַקִּדְׁשֶכם 'ה ֲאִני"
 .)מא:טו 'במ(" לִֹהים-ֵלא ָלֶכם ִלְהיֹות ִיםִמְצרַ  ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר לֵֹהיֶכם- אֱ  'ה ֲאִני"

  

' שמ( "דעֶ ם וָ לָ עֹ לְ ךְ לְֹמ י' ה: "סוף- ייעוד זה מתחיל להתממש בקריאת העם אחר חציית ים
   .במתן תורהאך בעיקר הוא מתממש , )יח:טו

  :הייעוד השני בא לידי ביטוי בפסוקים הבאים
   

 ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ֶאל ּוְרָחָבה טֹוָבה ֶאֶרץ ֶאל ַהִהוא ָהָאֶרץ ִמן תֹוּוְלַהֲעלֹ ִמְצַרִים ִמַּיד ְלַהִּצילֹו ָוֵאֵרד
  .)ח:ג' שמ( ְוַהְיבּוִסי ְוַהִחִּוי ְוַהְּפִרִּזי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהִחִּתי ַהְּכַנֲעִני ְמקֹום ֶאל ּוְדָבׁש
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 ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ֶאְתֶכם יְוֵהֵבאִת  :ִמְצָרִים ִסְבלֹות ִמַּתַחת ֶאְתֶכם ַהּמֹוִציא לֵֹהיֶכם- אֱ  'ה ֲאִני
 .)ח-ז:ו' שמ ('ה ֲאִני מֹוָרָׁשה ָלֶכם אָֹתּה ְוָנַתִּתי ...ְלַאְבָרָהם אָֹתּה ָלֵתת ָיִדי ֶאת ָנָׂשאִתי
  .)כג:ו' דב (ַלֲאבֵֹתינּו ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ָלנּו ָלֶתת אָֹתנּו ָהִביא ְלַמַען ִמָּׁשם הֹוִציא ְואֹוָתנּו

  

התאמה בהיגדים שבפסוקים - וכי יש אי,ואם יעלה על הדעת שליציאת מצרים יש רק תכלית אחת
 ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר לֵֹהיֶכם- אֱ  'ה ֲאִני" –ל בפרשתנו " בא הפסוק הנהרי, המצוטטים לעיל

ואוגד את שתי התכליות של  ,)לח:כה(" לִֹהים- ֵלא ָלֶכם ִלְהיֹות ְּכַנַען ֶאֶרץ ֶאת ָלֶכם ָלֵתת ִמְצָרִים
שהרי ,  התכליות משלימות זו את זו:פך להֵ . ניגוד או סתירהזהואין ב. יציאת מצרים במאמר אחד

 'ה ֵעיֵני ָּתִמיד ,אָֹתּה ּדֵֹרׁש לֶֹהיךָ -אֱ  'ה ֲאֶׁשר ֶאֶרץ" :ל- בינה ובין האשמיוחדת בקשר המדובר בארץ 
  .)יב:יא 'דב( "ָּבּה לֶֹהיךָ -אֱ 

, כאמור,  ניתן,)עתידיות לענ(שהיא חשובה אך משנית ,  של סיום השעבודתכליתאם את ה
אין אפשרות מעשית ולוגיסטית להגשים את שתי התכליות העיקריות הרי , להשיג גם במצרים

את מעמד הר סיני וגם , ברור שאי אפשר להיאחז בארץ המובטחת בלי לצאת ממצרים. במצרים
 במעמד הר סיני ה"לוהותו של הקב-קבלת אלב לכך שיש לשים . במדבראי אפשר לקיים אלא 

כריתת הברית ) ב(, גילוי שכינה לעם) א: (מתבטאת בחיבור חיוני של שלשה מרכיבים שונים
רק במעמד כל העם  אירוע מורכב כזה אפשרי.  לעםמתן תורה) ג(- ו לאלוקיםהעםהראשונה בין 

אין אפשרות לוגיסטית .  נוכחות זריםשת ימי ההגבלה וללאולאחר הכנות והיטהרות בשל, יחד
 וגופנית כאשר הם נמצאים במצריםזמנית ולהכין אותם נפשית -לכנס את כל העם למקום אחד בו

  ".לִֹהים- ֵלא ָלֶכם ִלְהיֹות"של לכן מתחייבת היציאה ממצרים גם לתכלית . או אף בארצם
בינוניים , ד צדיקים אלא יח, לא לאדם בודד ולא ליחידי סגולה– שלם לעםגילוי שכינה 

 ָנא ְׁשַאל ִּכי": פעמי בעל משמעות אדירה ויוצאת מן הכלל- הוא אירוע היסטורי חד–ורשעים 
 ַהָּגדֹול ַּכָּדָבר ֲהִנְהָיה ...ָהָאֶרץ ַעל ָאָדם לִֹהים-אֱ  ָּבָרא ֲאֶׁשר ַהּיֹום ְלִמן ְלָפֶניךָ  ָהיּו ֲאֶׁשר ִראׁשִֹנים ְלָיִמים
 'דב(" ַוֶּיִחי ַאָּתה ָׁשַמְעּתָ  ַּכֲאֶׁשר ָהֵאׁש ִמּתֹוךְ  ְמַדֵּבר לִֹהים-אֱ  קֹול ָעם ֲהָׁשַמע .ָּכמֹהּו עֲהִנְׁשמַ  אֹו ַהֶּזה
צמה ולא זו בלבד אלא בקולות וברקים בעָ , בהקיץכל שכן כשההתגלות האלוקית היא ). לג- לב:ד

  .הגורמת זעזוע נפשי ורוחני לכל הנוכחים
 ְּבךָ  ְוַגם ִעָּמךְ  ְּבַדְּבִרי ָהָעם ִיְׁשַמע ַּבֲעבּור" רק את היעד קל וחומר כשההתגלות כוללת לא

זהו שיא ; מתן תורהאלא גם , ל- ולא רק כריתת ברית בין ישראל לא,)ט:יט 'שמ( "ְלעֹוָלם ַיֲאִמינּו
השלמת התהליך נעשית עם קבלת התורה על ידנו ". לִֹהים-ֵלא ָלֶכם ִלְהיֹות"התהליך של 

, )ז:כד 'שמ ("נעשה ונשמע ",)ג:כד 'שמ ("נעשה ",)ח:יט 'שמ(" נעשה"שת בהכרזתנו המשול
  .)אמונות ודעות, ג"רס" (תיהובתור אלא אומה אומתנו אין"שהרי 

         
  :  כמה נקודות שקושרות את שתי התכליות      יש

 ֵאת ֶריךָ ַאחֲ  ּוְלַזְרֲעךָ  ְלךָ  ְוָנַתִּתי: "שתיהן אגודות כבר בברית המילה שנכרתה עם אברהם  )א
 .)ח:יז 'בר( "לִֹהים-ֵלא ָלֶהם ְוָהִייִתי עֹוָלם ַלֲאֻחַּזת ְּכַנַען ֶאֶרץ ָּכל ֵאת ְמֻגֶריךָ  ֶאֶרץ

 אָֹתּה ְוָנַתִּתי ...ָהָאֶרץ ֶאל ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי ":מופיעה רק פעמיים בתורה" מורשה"לה יהמ  )ב
  .)ד:לג 'דב( "ַיֲעקֹב ְקִהַּלת מֹוָרָׁשה המֶֹׁש  ָלנּו ִצָּוה ּתֹוָרה" .)ח:ו 'שמ(" מֹוָרָׁשה ָלֶכם

 החמורות שתי המרידות רק ב,שה עשר הניסיונות והמרידות של העם במדבריכל חממ  )ג
- שהוא מרידה בא,  בחטא העגל: להשמיד את העםשבדעתולמשה ' ביותר אומר ה
דחה בהן  שתי הדחיות ש–ארץ חמדה ב השהוא מאיס, ובחטא המרגלים', לוהותו של ה

 רוע עיקרלהעביר את  משההצליח בשני המקרים  אמנם . מצריםייעודי יציאתת העם א
 אף,  על מעורבותם החלקית ואחריותם כמנהיגיםולמין שו הוא ואהרולם א,רההגזֵ 

הדבר מתבטא בשני המקרים . מנוגדת בתכלית לחטאים הללו, כמובן, תהישעמדתם הי
הקשר ב – )כ:ט 'דב( "ְלַהְׁשִמידֹו ְמאֹד 'ה ףִהְתַאּנַ  ּוְבַאֲהרֹן" :נוקט משהש" אנף"בביטוי 

 – )לז:א 'דב( "ָׁשם ָתבֹא לֹא ַאָּתה ַּגם ֵלאמֹר ִּבְגַלְלֶכם 'ה ִהְתַאַּנף ִּבי ַּגם"; חטא העגלשל 
 .חטא המרגליםהקשר של ב

 יוחאי בן שמעון רבי: "לישראל' מדרש ידוע מציג את שתי התכליות כמתנות מאת ה  )ד
 ישראל וארץ תורה: הן אלו ...לישראל הוא ברוך הקדוש נתן ותטוב מתנות שלש: אומר

התכליות של יציאת מצרים הן הן שתי המתנות שבעולם  .)א"ע ה ברכות( "הבא והעולם
 .הזה
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 נאמר. קשורה ליציאה ממצרים ,עולם הבא, יתגם המתנה השליששאולי ניתן לומר   )ה
 –ל "בת קרויה מתנה בפי חזוש, )י אות ה מאמר הכוזרי(" הבא עולם" מעין שהוא בשבת

. )ב" עי שבת( "לישראל ליתנה מבקש ואני, שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה"
שעליה נאמר גם כי היא ( לקיים את השבת  במצרים לא יכלועבדיםבני ישראל בהיותם 

   .ורק היציאה מעבדות לחירות היא שאפשרה את קיומה, )"זכר ליציאת מצרים"
  

המקבל מתנה מחברו צריך לכבד אותה :  מתנה היא לא רק זכות אלא גם חובהקבלתשיש להבין 
בוודאי המקבל מתנה מאביו ו ,)י, באבות ( " כשלךיהי כבוד חברך חביב עליך"לו רק משום אפי

בל י שק,ועם ישראל. לשמור ולנצור אותה, המקבל מתנה מהמלך מחויב לכבד כן .בכךחייב 
, ודאי שמתחייב לא רק לכבד, מלך מלכי המלכים, כנו מאבינו מלחשובותשלש מתנות כה 

  .בקדושה ובטהרה – כראוילשמור ולנצור אותן אלא גם להשתמש בהן 
  

   עמיצור ברק' פרופ
  רעננה
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