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  של היהדות תהייחודיו
  

ַהֻחִּקים -ת ָּכלַוֲעִׂשיֶתם ִּכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון אֵ  ּוְׁשַמְרֶּתם
לִֹהים ְקרִֹבים -לֹו אֱ - גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר-י ִמיּכִ  .ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה-ַעם קָהֵאֶּלה ְוָאְמרּו רַ 

 לֹו ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקם ְּככֹל- ּוִמי ּגֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר .ָקְרֵאנּו ֵאָליו-לֵֹהינּו ְּבָכל-אֱ ' ֵאָליו ַּכה
  ).ח-ו: ד( ַהּיֹוםנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָא

ָהָאֶרץ -ָאָדם ַעל לִֹהים- ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָּבָרא אֱ -ָהיּו ְלָפֶניָך ְלִמן- ָיִמים ִראׁשִֹנים ֲאֶׁשרָנא לְ -ְׁשַאל ִּכי
ֲהָׁשַמע ָעם  .ְקֵצה ַהָּשָמִים ֲהִנְהָיה ַּכָּדָבר ַהָּגדֹול ַהֶּזה אֹו ֲהִנְׁשַמע ָּכמֹהּו- ַעדּוְלִמְקֵצה ַהָּשַמִים וְ 

לִֹהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו -אֹו ֲהִנָּסה אֱ  .ָׁשַמְעָּת ַאָּתה ַוֶּיִחי- ׁש ַּכֲאֶׁשרָהאֵ -לִֹהים ְמַדֵּבר ִמּתֹוךְ - קֹול אֱ 
  .)לד- לבשם ( גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי

 מתכוון בדרך כלל למשה שקיבל תורה מסיני ומסרּה" משה רבנו"מי שמזכיר את צמד המילים 
 'שמ( "ןַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו-ּה ְוֶאתַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו בָ -ֶאת"ולהורות  1ה ללמדולמשה שמצווֶ  ,לישראל

מתגלה פן נוסף  ,בספר דברים ,אבל רק כאן. דקדוקי המצוות הלכה למעשהכלומר , )כ:יח
כשהוא מנסה  ,)ןּבָ זַ ( salesman-המשה הלוא הוא  ,"נוכרּבֵ "של משה  ותפקידבמאוד מכריע ו

 לטובתם ולתועלתם ןשכול ,מצוותם על ערך הילשדל ולשכנע את העם על ידי טיעונים רציונלי
ת להיות גאים שהם העם הנבחר להיות בעלי ברי עליהםו ,מןלהם לקיי כדאיולכן , של ישראל

   2.של בורא עולם ומנהל ההיסטוריה
הטיעונים  תחילה הוצגו? מה הם הטיעונים שמשה משתמש בהם כדי לשכנע את שומעיו      

 כיואף ? "מע עםהָׁש "? "ומי גוי גדול"אלא שואל משה לא מצהיר ולא קובע . בצורה של אתגר
 ,רציניות הרי תוצאותיהן, מצפה לתשובה ינוהשואל אוהשאלות נשמעות כשאלות רטוריות 

שמשה מזמין כ בא לידי ביטוי" אתגר"האלמנט של . ומיוצגות בבהירות חותכתמאוד טיות יקר
ל עמים אחרים עם החוויה ש דבריו על ידי השוואה מקיפה ואובייקטיביתאת את העם לבחון 
 "?הוהנשמע כמֹ"אלא אפילו  ,אלי וממשייכדבר ר" הנהיה כדבר הזה" לא רק. בעבר ובהווה
 ,סמכות אלוקית על כאן טענותיואת מבסס  ינומשה א? פעם דיווח על דבר כזה-האם היה אי

ט של על הביטחון המוחל ההמוכיחמוכנות , משפט ההיסטוריהלאלא נראה שהוא מוכן לעמוד 
  .משה באמונתו

 קנה לו העם מןתכונות המיוחדות שב אמונות? םהאמונות שמשה רצה שהעם יפני ןמה ה      
   .לאופי המיוחד של התורה ותואמונות הנוגע ועלי ושעבר יםהמאורעות הנפלא

כבר נאמר ? "ֵּברלִֹהים ְמדַ -ֲהָׁשַמע ָעם קֹול אֱ "? "לִֹהים ְקרִֹבים ֵאָליו-לֹו אֱ -גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר-ִמי" )1
שרוח  ,יעקבויצחק  ,צאצאי אברהםוא מעם שה ;אלוקים "שיכור"עם על ישראל שהוא 

 ויצא מנועם שמ ;הרחוק דלקראת ייעוד נשגב בעתי ותווקולו ניהל א, ובתוכ מהעיאלוקים פ
עד שהנביא  ,ותיועקבששמרו על המשכיות , עד מלאכיוממשה , מלאי השראה רבים נביאים

                                                 
  .א:י על שמות כא"רש ועיינו, א:ו; א:דברים ד   1
 .למי שלא יקיימן הענשהב םמצוות על ידי הבטחת שכר ואיוההדרך המקובלת לזירוז קיום  כה הייתהעד    2

  .יז-יג:יא 'דב ;כב 'ויק ינועי



 

). כב:ג מלאכי" (ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבִּדי ִזְכרּו" :נביא הראשוןה באזכורדבריו  האחרון מסיים
בחשיפה הן , נציג האלוקות בעולם את תפקידעם ישראל  מילא במשך כל ההיסטוריה שלו

עורר רגישות לערכי המוסר ולכבוד האדם שבכך הן , ת אלילים למיניהםועבוד וגינוי של
' את התגלות ה הוא שהתורה מספרת שעם שלם חוומיוחד ההו. שנברא בצלם אלוקים

   ".לִֹהים ְמַדֵּבר- ֲהָׁשַמע ָעם קֹול אֱ " :שנאמר ,בפומבי
- ָּכל- ַלֲעׂשֹות ֶאת' ה ַוְיַצֵּונּו": משה למטרה הכוללת של החוקים והמשפטים מסביר אשר )2

אבל עכשיו הוא  ,)כד:ו 'דב" (ַהָּיִמים- לֵֹהינּו ְלטֹוב ָלנּו ָּכל- אֱ ' ה- ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְלִיְרָאה ֶאת
ַהֻחִּקים -ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ֵאת ָּכל ָהַעִּמים"מדבר בקונטקסט אובייקטיבי והשוואתי איך יגיבו 

מהמקור האלוקי של  ו דווקאשהעמים יתרשמו לאבמפתיע משה מצהיר . )ו:ד( "ָהֵאֶּלה
לֹו ֻחִּקים -ֹול ֲאֶׁשרּגֹוי ָּגד ּוִמי" :אלא מהאיכות המוסרית שלהם ,החוקים והמשפטים

ל ערכי מצוות עשיפוט את המוכן למסור רבנו משה  ?"ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקם ְּככֹל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת
   .התורה לקריטריון אוניברסלי כמו העיקרון המוסרי של צדק

 הוא המאורע היסודי בהתפתחות האומה וליאהשלישי שתשומת לב העמים תימשך הפלא  )3
' ְוֶאְתֶכם ָלַקח ה: "משה משתמש בביטויים חדשים וססגונייםבפרשתנו . יםיציאת מצר –

מתואר תהליך הו ,)כ:ד( "ַוּיֹוִצא ֶאְתֶכם ִמּכּור ַהַּבְרֶזל ִמִּמְצָרִים ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ַנֲחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזה
בבחינת  ,'כוח ה –משמעות הראשונית והסטנדרטית בד מן הל ."לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי ָלַקַחת"כ
השעבוד  השפעתהביטויים האלה שופכים אור על  ,)טז-טו:ט 'שמ" (ָהָאֶרץ-ָּכמִֹני ְּבָכל ֵאין"

" כור" .)ז:ו 'שמ" (ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָלַקְחִּתי"על המורכבות של התהליך של ו במצרים על העם
א רק פרו ורבו ישראל במצרים ל בניוהנמשל הוא ש ,)י"כך רש(הוא כלי שמזקקים בו זהב 

 3:כמו שכתוב כמה פעמים ,ת השעבוד הייתה להם תהליך של זיקוק ועידוןיאלא חווי ,וסבלו
 ;)ט:כג 'שמ" (ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים-ֶנֶפׁש ַהֵּגר ִּכי- ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת"
מקבל " גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי"הביטוי  .)לד:יט 'ויק" (ֶרץ ִמְצָרִיםֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבאֶ - לֹו ָּכמֹוָך ִּכי ְוָאַהְבּתָ "
 :)שוחר טוב ילקוט שמעוני בשם מדרש( פירוש מטפורי מעורר מחשבות ל"חזב

המה והרועה נותן ידו של ב") קרביים"מלשון " קרב("כעובר שהוא נתון בתוך מעיה 
  .'ים לבוא לקחת לו גוי מקרב גויהנסה אלוק'כך , ושומטה

 מאוד משום שלידה מאולצת היא מסוכנת ,פעולהשל ה בקושי רירוש הפשוט הוא שמדובהפ
ר ירך עוּבָ " :מזה גם עניין עמוק כאןאבל אולי מרומז . ודורשת כושר ומסירות מצד המיילדת

משמע הרי  ,ר בתוך רחם אמוואם היחס בין ישראל במצרים למארחיהם מושווה לעוּבָ , "אמו
ובכל זאת  4.מתרבות מצרים המ תבמידגם ישראל היו מושפעים  ,םשהעובר ניזון מהא שםשכ

עם , "גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי" ,כבן בריתו, לעצמו" לקחת לו"אלוקים היה מעדיף שמדגיש משה 
-ץְּכַמֲעֵׂשה ֶארֶ "(הכרוכים בכך שהתפתחותו הייתה בתוך תרבות עבודת אלילים עם כל הסיכונים 

 מכולמשום שהמשימה ההיסטורית והחשובה  .)]ג:יח 'ויק[ "ּה לֹא ַתֲעׂשּוּבָ - ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם
עם , וקשה עורף המורגל לסבל ורדיפה עם עקשן רקש עד, קשה ההמיועדת לעם ישראל תהיה כ

זה  הוא ,הבנויה על רודנות ועבדות ציוויליזציהב מכולמתוחכם וספקן שכבר ראה את הגרוע 
  .צליחשעשוי לה

. שגדל בארמון המלך וחונך בחכמת העולם ,מים נבחר למנהיג איש כמשהבגלל טעמים דו
צמת האדם בכל התחומים וגם את הישגיו יכול ק מי שמכיר את ההגבלות והחולשות של עָ ר

   .אלוקי ההיסטוריהמאת  5להתחייב ולהגשים את התכנית שקיבל מסיני, להעריך
  

  ספירו) שוברט(ר שמעון אליעזר הלוי "ד
 ודי יסודהיחידה ללימ

                                                 
  .כב,יח,יז:דברים כד עיינו   3
ה תגבשמצד אחד התבוללות . גדות של מושב בני ישראל במצריםהמנו פעותההשאת המדרשים משקפים    4

להתבולל לגמרי בגלל האיבה  וומצד אחר לא יכל ,)זוהר(ט שערי טומאה "ישראל במ תשתקעובהמחיר כבד 
 מן) כמו רחם לעובר(מחסה בזה שימשה מצרים . לשונם ומלבושם ,נו את שמםילא שעל ששל המצרים 

  .ולא ירדו למצרים בני ישראלילו נשארו בה א ,ידידותית של כנעןהההשפעה 
ואף מלך ... ה בפלטין של מלך פרעה כמו שמשיח יהיב אפתחא דרומי"ומזה הטעם היה גדל משה רבינו ע"   5

וזה כי  ,)י:כד 'עיש( 'שם ירעה עגל ושם ירבץ'המשיח שעתיד להיפרע מאדום יושב עמהם במדינה שנאמר 
ל "מהר(" אלוקית פנימית היא צומחת מתוך מלכות בלתי קדושהמלכות ישראל הקדושה שיש לה מדרגה 

  . )פרק יח, גבורות ה ,מפראג


