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  אתחלתא דגאולת מצרים
  
הקדמותיו בעושה זאת גם והטמונים בתורה  םן מתאפיין כמבהיר עקרונות תיאולוגיי"הרמב

שעת הגאולה . ממנה בהקדמה לחומש שמות הוא כותב שזה ספר הגלות והגאולה .לחומשים
אף לא ולעמו בסיני ' בהתגלות ה ומצפים א היינושכפי  היציאה ממצרים ן אינה"אליבא דרמב

אלא השריית השכינה ) על אף דבריו במבוא שבמדבר עודם גולים בארץ לא להם(בכניסה לכנען 
   1".אז נחשבו גאולים" – מחנהקרב המשכן שבב

כך ו, )לח-לד:מ(אירוע זה של ירידת השכינה מהר סיני אל אוהל מועד מסיים את ספר שמות 
  .בסופו המן הגלות בתחילתו עד הגאולה ממנ – לקיף את הכוחומש שמות אכן מ

 לכלומר סך הכו ,כב- בפסוקים ד', הגלות והשעבוד הנלווה אליה מתוארים בקצרה בפרק א
לקוני - הסכמתי רהתיאו .ת עמנוובהרבה דורות של ענּו, פסוקים העוסקים בכמה מאות שנים 19

שלא רק  הבתורה עצמה מעיד רתיות התיאואך תמצי, ל ושל שאר הדורות"הורחב בדרשות של חז
, כב- פסוקים ז – אלא גם המשכם ,ו המסכמים את הירידה למצרים מתוך ספר בראשית- פסוקים א

   2.שעיקרו הוא תהליך הגאולה ,עין מבוא לספר שמותמהם 
הצלתו הניסית , לידתו: עד הקדשתו לתפקיד הגאולה, מספר על קורות משה בנעוריו' פרק ב

דו ועיבריחתו למדיין שקירבה אותו אל מקום יומעשה הישועה הפרטית שלו , עהרת פרמגזֵ 
  .אין גאולה ועדיין, של גואלכאן כבר מנצנץ אורו . סיני-אל הר חורב: הראשון ואף העיקרי בספר

הוא מתנהל כולו : וסיף עוד אפיוןיש לה לקוני וסכמטילאפיון התיאור של העינוי והשעבוד כ
' לו שכינת היכא .'וכו מושלך ליאור מול מצילותיו, עבדים מול משעבדיםמשו ;במישור האנושי

 לקראת תחילת סיפור הגאולה. בין בניו הנאנקיםולא אין תקשורת בינו יוממ, ידו נעלמת, נסתרת
תיאור הדברים שאירעו : משלים הכתוב את שהחסיר בראש הספר', פרק גב מעמד הסנה –
  :להלן הפרטים .ה לשעבוד"את התייחסות הקבו) כג: ב" (ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם"
  ).טו:ב(אותו פרעה שביקש להרוג את משה , )כג:ב( "ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוָּיָמת. "א

ולכן יכול משה לשוב מצרימה , יט:דפרק כנאמר במפורש ב, מעל משה הסכנהעתה סרה 
או שושלת (חר מות מלך מצרים קם מלך אלאחר כשם ש: ויצוין. התייצב שם לפני פרעהלו

קם מלך ) לפני שוב משה למצרים(כך עתה , )ח:א(ישראל של שעבוד החל התחתיו ש) ?אחרת
  .את תהליך הגאולה ת/אפשרהמ) חדשה או שושלת( חדש
במשך כל ימי  אלא לאו דווקא עתה –) כג:ב" (ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו-ִיְׂשָרֵאל ִמן- ְבֵני ַוֵּיָאְנחּו. "ב

  3.השעבוד

                                                 
הנעלמים , ן"א נעמוד כאן על הדברים הקבליים שבהקדמת רמבל. א:כה' ן לשמ"על העניין העקרוני ראו רמב   1

  .מרובנו
  .כא היא חלק מתהליך הגאולה- ו:הפרק הקשחת השעבוד המתוארת ב   2
  .ם"רשב יפל כך ע   3



 2

בכל אותה  –) כד- כג:ב( "ַנֲאָקָתם- לִֹהים ֶאת- ַוִּיְׁשַמע אֱ  ,ָהֲעבָֹדה-לִֹהים ִמן-ָהאֱ -ל ַׁשְוָעָתם ֶאלַוַּתעַ . "ג
אף לא על זעקתם ושוועתם וודוק שלא על תפילתם או תחינתם . ה לסבלם"עת אכן התייחס הקב

אין . ייאושכלומר קולות של אנחה ואולי גם של , שוועה ונאקה סתם, אלא זעקה ,כתוב כאן' לה
את ישראל במצרים כעובדי ) ח- ז:כ( בנבואתו מתאר א יחזקאלווהל', כאן הוויה דתית של יראת ה

מתארים , שמותיהם ולבושם, לשונםאת במצרים לא שינו  שישראל 4ל"מדרשי חז. עבודה זרה
אולי מתוך כורח בידולם מהחברה , לאו דווקא דתי, אותם כשומרים על מאפייני ייחוד לאומי

ואולם ). לד:לב וראו מו:מג' בר" (ָהִעְבִרים ֶלֶחם-לֹא יּוְכלּון ַהִּמְצִרים ֶלֱאכֹל ֶאת ִּכי" ,צריתהמ
  .שטרם הגיע הזמן המיועד לגאולה אף', של ישראל עלתה אל השוועתם זו שגם  מעיד הכתוב

' את בריתו לאבות זכר ה). כד:ב( "ַיֲעקֹב-ִיְצָחק ְוֶאת- ַאְבָרָהם ֶאת- ְּבִריתֹו ֶאת-לִֹהים ֶאת-ַוִּיְזּכֹר אֱ . "ד
' בר(דהיינו ארבע מאות שנה , שבברית בין הבתרים נקבע לגאולה מועדתה הגיע העאך , תמיד
לכדי עם  )תוך כדי בידוד השעבוד(יתרבה רע ישראל זֶ שהעת  ;)טז' שמ(או ארבעה דורות ) יג:טו

ויש לסלקו ) שם' בר( "ֱאמִֹריָׁשֵלם ֲעֹון הָ " הוגם העת שב, עצמאי היכול לכבוש וליישב ארץ
  .מאדמת ארץ ישראל המקודשת

קודם מתואר כמסקנה מכל ה ,לאמור – )כה:ב" (לִֹהים-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע אֱ -לִֹהים ֶאת- אֱ  ַוַּיְרא. "ה
  .את שליחות הגאולה על משהעתה ' ההטיל  לכן
כלומר פועל הזקוק , מן פועל נצרךע מס- ד-שהרי השורש י, סתום" לִֹהים-ַוֵּיַדע אֱ " כתובה      

מראש את החסר להשלים  אפשרלכאורה ? או מה ידעידע את מי : כאן. להשלמה במושא ישיר
מה : אולם אם כך נשאל]". את בני ישראל[ לִֹהים-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע אֱ -לִֹהים ֶאת-אֱ  ַוַּיְרא: "פסוקה

במקרא אינה רק ידיעה אינפורמטיבית  'ידיעה' שלשון, כאן נזכיר את הידוע? עניין אותה ידיעה
  .יש בה גם ממד רגשי של קרבה ושל הזדהות עם הזולתאלא , של מידע

ָרִאיִתי  ָראֹה"אחרי  ,שם .אל משה בסנה' לדברי המטרים ומכוון כאן " לִֹהים- ַוֵּיַדע אֱ "נראה ש      
- ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת"' אומר ה, )שם" (ַצֲעָקָתם ָׁשַמְעִּתי- ְוֶאת"ואחרי , )ז:ג" (ֳעִני ַעִּמי ֲאֶׁשר ְּבִמְצָרִים- ֶאת

 ַוִּיְׁשַמע: "כה-בפסוקים כד, קודמת קביעת העובדה בפסקה שלנו וית זקלהצהרה אלו ."ַמְכאָֹביו
  ".לִֹהים-ַוֵּיַדע אֱ ", "לִֹהים-אֱ  ַּיְראוַ ", "לִֹהים-אֱ 

 5,ב במבנה כיאסטי- הצגת שמות אנקבל מתוך " לִֹהים-ַוֵּיַדע אֱ "את מלוא משמעות הכתוב 
  :לא מושלםף כי א

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
אך נראה שמסורות מימי האבות נשמרו אצל . יב א, ר ד"השיש, ה, ר לב"ויק, א הקפס, י בא"דר תאראו מכיל   4

  ).יא, ר ג"ראו שמוכד :נ' וכן בר, לא:ד ;טז: ג" (דד יפקֹפקֹ"כגון סיסמת הגאולה , זקני ישראל
  .כמרכז) ב:ב" (טֹוב הּוא- ִּכי"אם נחשוב את , או מבנה מסגרת   5 

  א:את יעקב א, שמות בני ישראל
  א:א וימת יוסף ואחיו וכל הדור

  ח:מלך חדש אשר לא ידע את יוסף א
  י:פן ירבה א

  יא:ענותו בסבלותם א
  טו:נשים מצילות ילדים אשתי 

  כ:ת אלהים למילדֹ- וייטב א
  כב:א השלכת הילדיםהצו ל

  ב:כי טוב הוא ב
  ב-א: לידת משה ב

  ט-ד:משה באת נשים מצילות שלוש   
  אי:משה רואה בסבלותם ב

  כב:לידת בן משה ב
  כג:וימת מלך מצרים ב

  כד:אברהם יצחק ויעקב ב
  כה:להים ב-וידע א
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" יֹוֵסף ָיַדע ֶאת- לֹא"הסתום אל המלך החדש של מצרים אשר " לִֹהים-ַוֵּיַדע אֱ " מכווןבמבנה זה 
מלך העולם  אבל, לומר מלך בשר ודם לא ידע את מטיב ארצו ועמוכ ,החל לשעבד את ישראלו

  . פי שהתכחש פרעהדהיינו לא התכחש כ, ידע
, אור הגלות קצר מאודישלפיו ת, אודות ספר הגלות והגאולהעל ן "אמרנו שאליבא דרמב      
אותו הר ). א:ג" (לִֹהים- ָהאֱ  ַהר"מעמד זה קורה ב. 'ספר הגאולה במעמד הסנה שבפרק ג נפתח
ל צשלון השליחות הראשונה אימשה שב אליו אחרי כ: לוהים שב ומופיע בהמשך הספר- הא

שישראל קרבים אליו אחרי צאתם  קודם ;)א:ו- כב:ה(ההמשך מעודדו שם לקראת ' וה, פרעה
שם יוקם מזבח  6;)יא-י:יז(תשועה מאויב ו) ו-ה:יז(ממצרים ניתנים להם משם מים להחיותם 

 התחילהשם  ;)יב:יז(' עליו יזבח נכרי העתיד להצטרף לעם ה ,)טו:יז(ראשון אחרי היציאה 
לעם כולו ומתן עשרת הדיברות ' חר כך התגלות הוא, )כז-יג:יח(בישראל  הוראת דרכי משפט

, )ל:כו; מ, ט- ח: כה(ראה למשה את תבנית המשכן י' העל הר זה  ;)כג- כא(והמשפטים ) כ-יט(
קבל משה את בשורת המחילה אחר חטא ימשם ו, בנה למטהימעין מקדש של מעלה שכמוהו י

בסוף הספר ). לד-לג(הראשונים את  שבראחרי שית חידוש הברויים העגל ואת הלוחות השנִ 
שכל תהליך , נמצא. יורדת השכינה מן ההר אל המשכן שילווה את ישראל מעתה) לח-לד:מ(

  .יםקהגאולה צמוד להר האלו
 מנחם בן ישר
  המכללה האקדמית אשקלון
 והמכון לפרשנות המקרא היהודית

                                                 
 . אברבנאל יפל ע   6


