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  )914' מס" (שלוש מתנות: יציאת מצרים: "תגובה למאמר
  

 ִלְהיֹות: "המקורות לשתי התכליות העיקריות של יציאת מצריםאת ברק מציג לפנינו באופן מקיף ומסודר ' פרופ
משום " סיום השעבוד רק משנית" לפי דעתו התכלית המיידית של ."ְּכַנַען ֶאֶרץ ֶאת ָלֶכם ָלֵתת"ו" לִֹהים-ֵלא ָלֶכם
יהם ת והראייה היא שש,"זו זו את ותשתי התכליות משלימ"עוד הוא אומר ש". ניתן להשיג גם במצרים "אתשז

 ָלֶכם ִלְהיֹות ְּכַנַען ֶאֶרץ ֶאת ָלֶכם ָלֵתת ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ םֶאְתכֶ  הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר לֵֹהיֶכם-אֱ  'ה ֲאִני ": ביחדותמופיע
  .)לח:כה' ויק ("לִֹהים-ֵלא

... ְוהֹוֵצאִתי" : שהתרחש בפועל וממה"שמות" בפסוק זה שונה מהכתוב בספר )או התכליות(סדר האירועים 
 ֶאל ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי",  ורק אחר כך)]ן''רמב[ –ל הר סיני ותקבלו התורה אבבואכם  ("ְלָעם ִלי ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּתי
  .)ח ,ז-ו:ו ("ָהָאֶרץ

 בא ללמד על קשר מיוחד בין ,"ויקרא"בשבפסוק שי מפרש שהסדר המוזר '' רש,כדי לענות על הסטייה הזאת      
 מיקוםמזה נראה של. "א"לאלוקים וכל היוצא ממנה כעובד עלו שכל הדר בארץ ישראל אני : "אלוקים לארץ

הוא תנאי הכרחי לשלב הבא ומודיע על בסדר השלבים  כל הקודם :ו יש משמעות: ו"שמות"שלבי הגאולה ב
היא ההשלמה של תהליך " ְוהֹוֵצאִתי"ולכן התכלית הראשונה של . האופי המיוחד של האומה העומדת להיווצר

רק אז . קטיבי של שעבוד וסבל על ידי הזיכרון הקול,ארוך וכואב של היפוך שבטים שונים ומשונים לעם מלוכד
 שלב זה יתרחש ,לפי תפיסת היהדות. וזאת התכלית השנייה, אלוקים לעםאותו ייקח לו נוצר מועמד מתאים ש

 מהתפתחותם יחד בארץ מסוימת ת כל המהות של לאומיותם נובע, אומות אחרות.לפני ירושת הארץדווקא 
בסופו של ארצם הם מאבדים את  כשהם עוזבים .בותםאופיים ותראת באותה סביבה ותנאים אחרים הקובעים 

כבר ישראל היה לעם  . א תלוי בהגם תוצר הארץ ולכן ינו הוא א.לא כך עם ישראל. מיוחדותם וזהותםדבר את 
מיוחד עם   כעםו זהות אתבדילא א,  ופוזר בין העמיםצואר ולכן אפילו כשגורש מ,עם קבלת התורה, במדבר

 ישראל וכל הקודם ארץ ישראל ותורת,  ישראלעםשל יציאת מצרים הם " מתנותהשלוש " ואולי .ערכים מוסריים
  .חשוב יותר

  ר שמעון אליעזר הלוי ספירו''ד
   המרכז ללימודי יסוד ביהדות
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