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יְצְיאוְתְמצרים ְ
ספור יציאת מצרים עומד ביסודו של ליל הסדר .נדמה לנו שהספור אחד הוא .עיון במה
שמופיע בתורה ואף גם באופן בו ראו זאת חכמים מלמד שיש לפחות שני ספורים .ננסה
ללכוד את הספור הכפול לעמוד על משמעותו ואף גם על המשמעות של עצם הכפילות.
את הרמז הראשון לכפילות אנו מוצאים בפרשיה שעסקנו בה לפני כחודשיים .מהי המטרה
של יציאת מצרים או מהי המשימה שמוטלת על משה? כהמשך לבירור שימו לב למילות
הקוד אות/מופת והופעתן באופן סיסטמתי בפרשיות יציאת מצרים.
שמות ג
שיו כִי י ָדַעתִ י אֶת מַכאֹּבָיו:
שמַעתִ י מִפנֵי נ ֹּג ָ
(ז) וַי ֹּאמֶר ה' ָרא ֹּה ָר ִאיתִ י אֶת ֳענִי ַע ִמי ֲאשֶר ב מִצ ָרי ִם ואֶת ַצ ֲעקָתָ ם ָ
ָָארץ ַההִוא ֶאל ֶא ֶרץ טֹובָה ּור ָחבָה אֶל א ֶֶרץ זָבַת ָחלָב ּודבָש אֶל
(ח) ָוא ֵֵרד ל ַהצִילֹו ִמי ַד מִצ ַרי ִם ּול ַהעֲֹלתֹו מִן ה ֶ
מקֹום הַכנַ ֲענִי ו ַהחִתִ י ו ָה ֱאמ ִֹּרי והַפ ִרזִי ו ַה ִחּוִי והַיבּוסִי( :ט) ועַתָ ה ִהנֵה ַצ ֲעקַת בנֵי י ִש ָראֵל בָָאה אֵ לָי וגַם ָראִ יתִ י
שר מִצ ַרי ִם ֹל ֲחצִים א ֹּתָ ם( :י) ועַתָ ה לכָה ו ֶאש ָלחֲָך אֶל פַרע ֹּה והֹוצֵא אֶת ַע ִמי בנֵי י ִש ָראֵ ל
אֶת ַה ַלחַץ ֲא ֶ
ִממִצ ָרי ִם:
שמות ד
(א) ַויַעַן משֶה וַי ֹּאמֶר והֵן ֹלא יַ ֲא ִמינּו לִי וֹלא י ִשמעּו בקֹּלִי כִי י ֹּאמרּו ֹלא נִרָאה ֵאלֶיָך ה'( :ב)וַי ֹּאמֶר אֵ לָיו ה'
מַה זֶה בי ָדֶ ָך וַי ֹּאמֶר ַמטֶה( :ג) וַי ֹּאמֶר הַשלִיכֵהּו ַארצָה ַוי ַש ִלכֵהּו ַארצָה וַיהִי לנָחָש ַויָנָס משֶה מִ ָפנָיו( :ד)
וַי ֹּאמֶר ה' ֶאל משֶה שלַח י ָדָך וֶאֱ ח ֹּז בִזנָבֹו ַוי ִשלַח י ָדֹו ַוי ַ ֲחזֶק בֹו וַיהִי ל ַמטֶה בכַפֹו( :ה) ל ַמעַן י ַאֲ ִמינּו כִי נִרָאה
ֵאלֶיָך ה' אֱ ֹ-להֵי ֲאב ֹּתָ ם ֱאֹ-להֵי ַאב ָרהָם ֱאֹ-להֵי י ִצחָק וֵאֹ-להֵי יַעֲק ֹּב( :ו) וַי ֹּאמֶר ה' לֹו עֹוד ָהבֵא נָא י ָדָך בחֵיקֶָך
שב י ָדֹו אֶל חֵיקֹו וַיֹוצִאָּה
שב י ָדָך אֶל חֵיקֶָך ַוי ָ ֶ
שלֶג( :ז) וַי ֹּאמֶר ָה ֵ
ַויָבֵא י ָדֹו בחֵיקֹו וַיֹו ִצאָּה ו ִהנֵה י ָדֹו מצ ַֹּרעַת ַכ ָ
שבָה כִבשָרֹו( :ח) ו ָהי ָה אִם ֹלא י ַ ֲא ִמינּו לְָך וֹלא י ִשמעּו לק ֹּל הָא ֹת ה ִָראשֹון ו ֶה ֱאמִינּו לק ֹּל הָא ֹת
ֵמחֵיקֹו ו ִהנֵה ָ
הַָאחֲרֹון( :ט) ו ָהי ָה ִאם ֹלא י ַ ֲא ִמינּו גַם לִשנֵי הָא ֹתֹות ָה ֵאלֶה וֹלא י ִשמעּון לקֹּלֶָך ו ָל ַקחתָ ִמ ֵמימֵי הַיא ֹּר ושָ פַכתָ
ַהי ַ ָבשָה והָיּו ַה ַמי ִם ֲאשֶר תִ ַקח מִן הַיא ֹּר והָיּו לדָ ם ַבי ַ ָבשֶת:
שמות פרק ז
(א) וַי ֹּאמֶר ה' אֶל משֶה ראֵה נתַ תִ יָך אֱֹל ִה ים לפַרע ֹּה וַאהֲר ֹּן ָאחִיָך י ִהי ֶה נבִיאֶָך( :ב) אַתָ ה תדַ בֵר אֵת כָל אֲשֶר
שלַח אֶת בנֵי י ִש ָראֵל מֵַארצֹו( :ג) ַו ֲאנִי ַאקשֶה אֶת לֵב פַרע ֹּה והִרבֵיתִי
ֲא ַצ ֶּו ָך וַאהֲר ֹּן ָאחִיָך י ַדבֵר אֶל פַרע ֹּה ו ִ
אֶת א ֹת ֹתַ י ואֶת מֹופְתַ י בא ֶֶרץ מִצ ָרי ִם( :ד) וֹלא י ִשמַע ֲא ֵלכֶם פַרע ֹּה ונָתַ תִ י אֶת י ָדִ י במִצ ָרי ִם והֹוצֵאתִ י אֶת
צִבא ֹּתַ י אֶת ַעמִי בנֵי י ִש ָראֵל ֵמא ֶֶרץ מִצ ַרי ִם בִש ָפטִים גדֹּלִים( :ה) וי ָדעּו מִצ ַרי ִם כִי ֲאנִי ה' בִנט ֹּתִ י אֶת י ָדִ י עַל
מִצ ָרי ִם והֹוצֵאתִ י אֶת בנֵי י ִש ָראֵל מִתֹוכָם...:
(ט) כִי ידַ בֵר ֲא ֵלכֶם פַרע ֹּה לֵאמ ֹּר תנּו ָלכֶם מֹופֵת וָאמַרתָ אֶל ַאהֲר ֹּן ַקח אֶת ַמטָך והַשלְֵך לִפנֵי פַרע ֹּה יהִי
לתַ נִין:
האם אתם מצליחים לזהות את הספור הכפול? מהי נקודת החיבור המטשטשת את כפילותו?
מהן הנקודות המבחינות והמבדילות בין שני הספורים? מה ניתן ללמוד מכך על האירוע
המכונן בחיי האומה?
נבחן את הדברים גם דרך דברי חכמים.
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משנה פסחים פרק י
דֹורש ֵמא ֲַר ִמי אֹובֵד ָאבִי ,עַד שֶ י ִגמֹור כָל
שבַח ,ו ֵ
ּולפִי דַ עתֹו שֶל בֵןָ ,אבִיו מלַמדֹו .מַתחִיל בִגנּות ּומ ַסי ֵם ב ֶ
ַהפ ָָרשָה ֻכלָּה:
משנה זו משרטטת את אופק המבט וגבולות הגזרה של המצווה לספר ביציאת מצרים.
במילים 'אֲ ַר ִּמי אוֹבֵ ד ָאבִּ י' מתכוונת המשנה לפסוק מתוך ווידוי ביכורים – דברים פרק כו פסוק
ה .בפרשה ההיא מופיע ספור שעבוד מצרים והשחרור ממנו בתמצית של חמשה פסוקים.
את פסוקים אלו ,אומרת המשנה ,יש לדרוש  -על מנת לספר ספור מלא יותר.
לאור לימודנו בשבוע שעבר – בארו – מדוע לקחת את התמצית ולהרחיבה במדרש ולא
לקחת את הספור המלא [המופיע בספר שמות] כתשתית לקיום המצווה של ספור יציאת
מצרים?
ּומ ַסיֵ ם בְ ֶׁשבַ ח .מדוע
יחד עם זאת בעיקר מה שמעניין אותנו במשנה הן המילים :מַ ְת ִּחיל בִּ גְ נּות ְ
אין המשנה מפרטת את אופיים של הגנות והשבח? ראו את הדיון התלמודי:
גמרא פסחים דף קיד
מאי בגנות? רב אמר :מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו [ושמואל] אמר :עבדים היינו.
ברור שלכל גנות יש שבח משלה .מסתבר שלפי רב הגנות ושבח צריכים להראות כך:
ִמ ְּת ִחלָּה עוֹבְּ ֵדי עֲבו ָֹּדה זָּ ָּרה הָּ יּו אֲ בוֹתֵ ינּו ,וְּ עַ כְּ ָּשיו ֵק ְּרבָּ נּו הַ מָּ קוֹם ַלעֲבו ָֹּדת ֹו
ולפי שמואל:
עבדים הָּ יִ ינּו לְּ פַ ְּרעֹה בְּ ִמ ְּצ ָּריִם ,וַ ּיו ִֹציאֵ נּו ה' אֹ-להֵ ינּו ִמ ָּשם בְּ יָּד חֲ זָּ ָּקה ּובִ זְּ רוֹעַ נְּטּויָּה.
ועתה הבה נשיב לשאלה מה המחלוקת בין רב לשמואל? לאחר העיון ראו את הדברים
הבאים:
חגי משגב ניתוח המחלוקת
רב רואה במרכז העניין את עבודת ה' ,או את הפן הדתי של העלילה .עובדי עבודת אלילים היינו ,ונגאלנו
ממנה .אין היציאה ממצרים אלא חלק מסיפור גדול ,חובק עולם והיסטוריה ,שמטרתו להביא אותנו
לעבודת ה' .זה הסיפור האמיתי .כדי שהמסר המופשט הזה יעניין את הילד ,נגיש אותו דרך סיפורנו
ההיסטורי המלא ,מאבינו שלפני אבינו הראשון ,וכמו שצריך – מגנות לשבח ,כהנחיית המשנה.
לעומת רב ,שהלכה כמותו ב"איסורי" ,כלומר בציוויים ה"דתיים" (איסור והיתר) ,שאלה היו עיקר
מעייניו ,שמואל ,לעומ תו ,רואה במצבו של האדם את העיקר .שמואל הוא החכם שהלכה כמותו ב"דיני",
במשפט פלילי ואזרחי ,בענייני חברה ,משטר ובין אדם וחברו; ולכן ,לדעתו ,העניין ההומניטארי ,החברתי,
האנושי ,הוא הסיפור הגדול פה .וככל סיפור גדול וחובק עולם הוא פשוט :עבדים היינו ,ונגאלנו .פשוט,
חד ,מעניין תמיד ,רלוונטי אפילו לעבדים השחורים באמריקה.
הנוכל לקחת את הפרשנות הזו אל הכאן והעכשיו? ננסה להסתייע במינוחים מפורסמים של
הרב סולובייצ'יק:
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מתוך קול דודי דופק
כשאנו מתעמקים בהוויתנו ההיסטורית אנו מגיעים להכרה חשובה בהשקפת עולמנו .התורה מספרת לנו,
כי הקב"ה כרת עם ישראל שתי בריתות .ברית אחת כרת במצרים " -ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם
לא-להים" .הברית השניה  -בהר סיני " :ויקח ספר-הברית  . . .ויאמר הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם
על כל הדברים האלה" ; "אלה דברי הברית  ...מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב" ...מהי מהותן של
שתי בריתות אלה ?  ...כשם שהבדילה היהדות במציאות האישית-אינדיבידואלית ,בין גורל ליעוד ,כך
הבחינה בקיומנו הלאומי-היסטורי בין שתי אידיאות אלו .היחיד :קשור לאומתו בעבותות הגורל וגם
בחבל-היעוד .לאור הנחה זו יש לאמר ,כי ברית-מצרים היתה ברית גורל וברית-סיני  -ברית יעוד.
ברית-גורל -מהי ? הגורל מציין בחיי-האומה ,כמו בחיי-היחיד ,קיום מאונס .כורח מוזר מלכד את הפרטים
לכלל אחד .היחיד כפוף ומשועבד בעל כרחו למציאות הלאומית-הגורלית ,ואי אפשר לו להשתמט ממנה
ולהבלע במציאות אחרת חוצה לה .הסביבה מפליטה את היהודי הבורח מלפני ה' והוא ניעור מתרדמתו
כיונה הנביא שהקיץ לקולו של רב החובל בתבעו ממנו זיהוי אישי וגם לאומי-דתי...
ברית-ייעוד  -מהי ? הייעוד מציין בחיי-האומה  -כמו בחיי היחיד  -קיום מדעת שהאומה בחרה בו ברצונה
החפשי ושבו היא מוצאת את הריאליזציה המלאה של הוויתה ההיסטורית ,במקום קיום כחווית-עובדה
בלתי-נתונה לשינוי שהאומה נדחקה לתוכו ,מופיע הקיום כחווית-פעולה בעלת ממדים תכליתיים ,רפודי-
תנועה ,עליה ,שאיפה ומימוש .האומה מעורה בתוך היעוד בשל כיסופיה לקיום משוכלל מלא-ענין וכיוון.
היעוד הוא המעין המפכה של ההתעלות היחודית של האומה והזרם הבלתי-פוסק של ההשראה העליונה
שאינה נדעכת כל זמן שדרכה של האומה מותווית על ידי חוק א-להי ,חיי-יעוד הם חיים מכוונים ,פרי
דריכות-הכרחית ובחירה חפשית.
איך נתרגם את הגורל והייעוד במינוחים של החברה הישראלית  ?2113איך נכריע
במחלוקת? אולי נוסח ההגדה שלפנינו יסייע? מהי ההכרעה המחלוקת רב ושמואל?
הגדה של פסח
שם בי ָד ֲחזָקָה ּובִזרֹו ַע נטּוי ָה ואִלּו ֹלא הֹוצִיא הַקָ דֹוש
עבדים ָהי ִינּו לפַרע ֹּה במִצ ָרי ִם ,וַיֹוצִיאֵנּו ה' אֱ ֹ-להֵינּו ִמ ָ
בָרּוְך הּוא אֶת אֲבֹותֵ ינּו ִממִצ ַרי ִם ,ה ֲֵרי ָאנּו ּו ָבנֵינּו ּובנֵי ָבנֵינּו משֻעבָדִ ים ָהי ִינּו לפַרע ֹּה במִצ ָרי ִםַ ,ו ֲאפִילּו ֻכלָנּו
ַתֹורה ,מִצוָה ָעלֵינּו ל ַספֵר בִיצִיַאת מִצ ָרי ִם ,וכָל הַמַ רבֶה
ֲח ָכ ִמים ֻכלָנּו נבֹונִים ֻכלָנּו ז ֵקנִים ֻכלָנּו יֹודעִים אֶת ה ָ
שבָח...:
ל ַספֵר בִיצִיַאת מִצ ַרי ִם ה ֲֵרי זֶה מ ֻ
ש ַע אֶל כָל ָהעָם
שנֶ ֱא ַמר ,וַי ֹּאמֶר יהֹו ֻ
שיו קֵרבָנּו ַהמָקֹום ַלעֲבֹודָ תֹוֶ ,
מִת ִחלָה עֹובדֵ י עֲבֹודָ ה ז ָָרה הָיּו ֲאבֹותֵ ינּו ,ועַכ ָ
כ ֹּה ָאמַר ה' ֱאֹ-להֵי י ִש ָראֵל ,ב ֵעבֶר ַהנָהָר י ָשבּו ֲאבֹו ֵתיכֶם מֵעֹולָם ,תֶ ַרח ֲאבִי ַאב ָרהָם ַו ֲאבִי נָחֹורַ ,ויַעַבדּו
אֱֹלהִים ֲאח ִֵרים...
ולסיום 'וורט' .בהגדה של פסח אנו מוצאים פיוט קדום המפרט  11מעלות טובות שעשה הקב"ה עם
ישראל [מה שמכונה בלשון העם דיינו] .מספר שורות מן הפיוט מוצגות לפניכם כדי לקבל את הרושם
המתאים .שימו לב לשורה המודגשת מתוך הקונטקסט הכללי:

ַכמָה ַמעֲלֹות טֹובֹות ַלמָקֹום ָעלֵינּו:
אִלּו הֹוצִיָאנּו ִממִצ ַרי ִם ,וֹלא ָעשָה ָבהֶם ש ָפטִים .דַ י ֵנּו...
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אִלּו נָתַ ן לָנּו אֶת ָממֹונָם ,וֹלא ק ַָרע לָנּו אֶת ַהי ָם .דַ י ֵנּו:
ִירנּו בתֹוכֹו ֶבח ָָרבָה .דַ י ֵנּו:
אִלּו ק ַָרע לָנּו אֶת ַהי ָם ,וֹלא ֶה ֱעב ָ
שקַע צ ֵָרינּו בתֹוכֹו .דַ י ֵנּו:
ִירנּו בתֹוכֹו ֶבח ָָרבָה ,וֹלא ִ
אִלּו ֶה ֱעב ָ
שנָה .דַ י ֵנּו:
שקַע צ ֵָרינּו בתֹוכֹו ,וֹלא ִספֵק צָרכֵנּו ַבמִדבָר ַאר ָבעִים ָ
אִלּו ִ
שנָה ,וֹלא ֶה ֱאכִילָנּו אֶת ַהמָן .דַ י ֵנּו:
אִלּו ִספֵק צָרכֵנּו ַבמִדבָר ַאר ָבעִים ָ
שבָת .דַ י ֵנּו:
אִלּו ֶה ֱאכִילָנּו אֶת ַהמָן ,וֹלא נָתַ ן לָנּו אֶת ַה ַ
שבָת ,וֹלא ֵקרבָנּו לִפנֵי הַר סִינַי .דַ י ֵנּו:
אִלּו נָתַ ן לָנּו אֶת ַה ַ
ַּתֹורה .דַ יֵנּו:
אִ ּלּו ק ְֵרבָנּו ִל ְפנֵי הַר סִינַי ,וְֹלא נָתַ ן לָנּו ֶאת ה ָ
ַתֹורה ,וֹלא הִכנִיסָנּו לא ֶֶרץ י ִש ָראֵל .דַ י ֵנּו:
אִלּו נָתַ ן לָנּו אֶת ה ָ
ִירה .דַ י ֵנּו:
אִלּו הִכנִיסָנּו לא ֶֶרץ י ִש ָראֵל ,וֹלא ָבנָה לָנּו אֶת בֵית הַבח ָ
מהי המעלה לבוא לפני הר סיני בלי לקבל את התורה? על כך נאמרו הסברים שונים:
הפירוש הפשוט
מעמד הר סיני = עשרת הדברות ,התורה= כל השאר (בעלי התוספות)
הפירוש המפולפל
ולא נתן לנו את התורה בעצמו (בהתגלותו) אלא על ידי משה( ...רשב"ם – הגדה שלמה)
הפירוש הרוחני
עצם התגלות ה' שינתה את התודעה ואת נפשות ישראל בטהרה (אלשיך ,מהר"ל ,רשב"ץ – הגדה שלמה)
הפירוש המוסרי
ההתקרבות היא להר ולתכונותיו .הבחירה של הר סיני הנמוך מלמדת את המתקרב בענווה .ומי שיש בו
ענווה זוכה ממילא לתורה( ...ר' משה ליה מסאסוב – יינה של תורה)
הפירוש הלאומי
בהר סיני נאמר כאיש אחד בלב אחד – האחדות היא מעלה חשובה בפני עצמה (הרב צב"י קוק)
האם הפירוש האחרון נותן לנו סגירה נאה של הסוגיה?
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