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    ????גאולה זו על שום מהגאולה זו על שום מהגאולה זו על שום מהגאולה זו על שום מה
 

משמעות הדבר שאין . תורת ישראל ואף נביאי ישראל מדגישים חזור והדגש את תורת הגמול היהודית
בהתבסס על תורת הגמול תמהו ראשונים  1.כ תשובה קודמת לגאולה" ובד,שכר ללא מעשים טובים
 .ראל ליציאת מצריםואחרונים במה זכו בני  יש

ק את הכתובים נגלה שבשני הפרקים הראשונים של ספר שמות אין כל עדות לשינוי שחל ואם נבד
עד פרק , אדרבא.  לגאולה- "שכר"שינוי מוסרי או דתי שיכול היה להיות עילה ל, בהתנהגות בני ישראל

ביטוי לתודעת ופעה זו תנחמה ליבוביץ בפירושה רואה ב. בכתוב'  שם הו שלב פסוק כג בולט העדר
נזרקת אלומת " ולפתע ,ל בקרבו- ההמון המוכה והנענה הזה אינו מרגיש כלל את נוכחות הא:הדור ההוא

 השמים  2".נפתחים השמים, חומת הברזל אשר חצצה בין מעלה ומטה נפלה, אור גדול לתוך החשיכה
דור ה של ובוד לבין התנהגותאחרון לשעהדור ה של ונפתחים מבלי שחל שינוי של ממש בין התנהגות

  3.ראשון לגאולהה
 
 

 ):מב, א(כך בשמות רבא , ל ראו בעיה כלשהי במעבר החד שבין שעבוד לגאולה"כבר חז
שלא היה בידם מעשים טובים שיגאלו ' להים-וירא א'א " ד–' להים את בני ישראל-וירא א'

 הגיע הקץ –'  ושערך צמח...רבבה כצמח השדה נתתיך': י יחזקאל"בשבילם וכך הוא מפורש ע
 שאין בידיהם –' להים-וירא א'בלא מעשים טובים לכך נאמר ' ואת ערום ועריה'של הגאולה 

 .מעשים להגאל בהן
שאלה זו  לעם פרשני ימי הביניים ניסו לענות יהל ובעקבות"חז?  במה זכו–ללא מעשים טובים , אם כך

 .בדרכים שונות
, א(כגון בשמות רבא , לבני ישראל" זכות" שתהא בבחינת אחת הדרכים הייתה לחפש סיבה כלשהי

 ". ע בשכר צדקניות שהיו באותו דור נגאלו ישראל ממצרים"דרש ר):"טז
. צדקתם של נשים אלו מתבטאת באמצעים שנקטו כדי שילדו בנים למרות התנאים הקשים וגזירת פרעה

 :דוגמא נוספת לדרך פרשנית זו אנו מוצאים בויקרא רבא לב
שלא שינו את שמם ואת לשונם ולא אמרו לשון הרע ולא נמצא ביניהן : דברים נגאלו' ות דבזכ

  4.אחד מהן פרוץ בערוה
 מוזכרת 6 אפילו שרה אמנו5.יציאת מצרים" זכות"בדרך דומה מעניקים הדרשנים לאבות האומה את 

ל "תר פרשו חזבאותה דרך אך בצורה כללית יו. ליציאת מצרים" זכותה"במדרש כמי שמעניקה את 
                                                           

  ".'את שבותך וכו' ושב ה"ואז " ולהיך ושמעת בקֹל-א' ושבת עד ה): "ב, ל(' כך לדוגמא בדב 1
  .21'  עמ,,,,עיונים חדשים בספר שמותעיונים חדשים בספר שמותעיונים חדשים בספר שמותעיונים חדשים בספר שמות: נחמה ליבוביץ 2
  . שנה ולא ארבע מאות כנאמר לאברהם בברית בין הבתרים210מה גם שתמו רק  3
, " היתה ופרסמה הכתוב שנאמר ושם אמו שלומית בת דברי למטה דןשהיה כן אחתתדע לך : "בהמשך מוסיף המדרש 4

  . ז לבקֹרת כלשהי על דברי התנא קמאאולי רמ
 ".לך ואמור להם בשמי שהוא מדת הרחמים בו אני מתנהג עמהם בזכות אבותם:" '  שמות רבא ח5
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) כג, ד(כך במכילתא .  שהגאולה באה בעקבות התשובה שעשו ישראל,ראזאברהם אבן ע' ם ריהובעקבות
 ". ידע שעשו תשובה והם לא ידעו זה בזה–להים -וידע א: "ד"ע

אמנם לא , ע מתבסס כאן על הכתוב"הראב". וישראל עשו תשובה): "כג, ב(ע לשמות "כך גם הראב
 .' על כן עינם ה,מצריםב ם שהזכיר שהיו ישראל עובדי גלולי,מות אלא ביחזקאלשב

עשו "ולעניין . דעות אלו אינן מסבירות מדוע דווקא דור הגאולה זכה בעוד שהדורות הקודמים לא זכו
  7".תשובה"מקובלת להגדרת הלפחות לא בדרך , הכתוב אינו מעיד על כך" תשובה

התשובה לשאלתנו בעתיד את י מציע לחפש "רש. ל"ת חזגם הוא בעקבו, י"בדרך פרשנית שונה נוקט רש
י זו השאלה על זכותם של "שלפי רש" וכי ואוציא את בני ישראל ממצרים: "לשאלת משה. ולא בעבר
כפי שהוא , )יב, ג" (הים על ההר הזה-תעבדון את האל... בהוציאך את העם : "ה"עונה הקב, ישראל
 :רת על אמפרש

שהרי עתידים לקבל התורה על ההר לסוף שלשה חדשים שיצאו , זודבר גדול יש לי על הוצאה 
 .ממצרים

י מצרים טוב  ולא משום שדור יוצא, התנהגותם בעתידשבוןחל ע" קרדיט"ה מעניק "כלומר הקב
חסרונו של פירוש זה נעוץ בעובדה שאמנם . לא העבר מצדיק את הגאולה אלא הייעוד בעתיד. מאבותיו

 , אך גם ידע על כל הקלקולים האחרים שבדרך,ה ידע מראש שיקבלו עול מלכות שמים בסיני"הקב
 ):ג, א גשמות רב(ל אכן שאלו על חסרון זה "חז. זה" קרדיט" ראויים ללא היוועליהם ודאי 
אתה . ה משה אתה רואה ראייה אחת ואני רואה שתי ראיות"אמר לו הקב -' ראה ראיתי'ה "ד

 .מקבלים תורתירואה אותן באין לסיני ומקבלים תורתי ואני רואה אותן 
 . זו ראית מעשה העגל–' ראיתי' 'ראה'ה "ד

 :ד"ע) כב, ב(כך גם במכילתא 
להים את בני ישראל שהם עתידים להכעיסו שהם -אוירא ': הרי הוא אומר... אליעזר אומר' ר

 .עתידים לנאץ
.  וכל אחד מהם מעורר קשיים נוספים,משמעית-ראינו אם כן שכל הפירושים אינם נותנים תשובה חד

 . נציע כאן אפוא לפנות לנבואת הנחמה של ישעיהו ולנסות למצוא בנבואתו תשובה לשאלתנו
דית זכינו לגאולה שלא הותנתה בתשובה ולא הייתה תוצאה מסתבר שלפחות פעמיים בהיסטוריה היהו

 "שובה אלי כי גאלתיך" אלא בבחינת ," אלי ואשובה אליכםושוב"גאולה שאינה בבחינת .  של תשובה
ישעיהו המנחם המבשר .  לתשובההת ציון הגאולה קדמב גם ביציאת מצרים וגם בשי).כב, מד' יש(

לא " נחמו נחמו עמי "כפולה לקריאתו ה.ם לה תנאי של תשובה מקדיינו א,לגולים על הגאולה הקרובה
 בהוויה שלהנביא מודע היטב לבעייתיות של בשורת גאולה לעם הנמצא . 'קדמה הדרישה לשוב אל ה

של הוא יודע שקשה לקבל שינוי דרמטי שכזה שאין עמו דרישה לשינוי .  של עונשההווי שהיא ,גלות
לכן מדבר . םנביאיההמוכרת כל כך לעם מדברי " שכר ועונש" של אין כאן מערכת. התנהגות מצד העם

רוצה , ל שהסתיר פניו בתקופות אחרות-הא". עת רצון"עם הגולים על מושג חדש והוא ישעיהו המנחם 
ל ועלינו -זוהי גזירת הא. ה לעם ישראל"שבין הקב" חלון ההזדמנויות"זהו . עכשיו לגאול את עמו

 .לקבלה ללא שאלות ומענות
עת רצון  - שאכן לא זכו אלא שכעת הגיע עידן חדש , בני ישראל היאתם של זכועלהתשובה לשאלתנו 

 ואין ביכולתנו להשיג ,הגזירהאת ראים להיכנע ולקבל קהוא השולט בהיסטוריה ואנחנו נ .ל-מלפני הא
אנו בני האדם  8.על יוצרואינו משיג החומר כפי ש משיג על אביו שהולידו או ינועל רצונו כפי שהבן א

לכן עלינו . ל- אלא אף לא את דרכי החסד של הא,הדיןמידת רכי ד מבינים לא רק את יננו א,עלי אדמות
על בני ? יות שאלונית האֹ,צרווקדוש ישראל וי' כה אמר ה "):יא, המ(' את תשובת הנביא מפי הלקבל 

 ?ניּעל ידי תצֻופֹועל 
עידן הגאולה . עידן העונש הסתיים. בין את יציאת בבליש להבין את יציאת מצרים וכך יש להכ "אכך 

על רקע זה מותר אולי ). ח, מט' יש" ( וביום ישועה עזרתיָךניִתיָךעבעת רצון ' כה אמר ה"בפתח בבחינת 
 .לצפות שכזו תהיה גם הגאולה השלישית

    דבורה גנץ
 ך"המחלקה לתנ

                                                                                                                                                                                     
 .  שם ויקרא רבא לב6
 .ם בהלכות תשובה"י הגדרת הרמב"  עפ7
 ).י-ט, מה(' יש 8


