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מ'א-לוהי האבות" ל"א-לוהי ישראל"
יונה בר-מעוז
בתחילת פרשתנו ,לאחר מכת הברד ,אנחנו עדים
לכאורה לשינוי בתוכנית הא-לוהית ביחס למטרת
המכות הרבות שהנחית על מצרים .בתחילת הדרך
הוצגה המטרה:
יתי אֶ ת אֹ ת ַֹתי
ַאק ֶשׁה אֶ ת לֵב פַּ ְרעֹה וְ ִה ְרבֵּ ִ
וַ אֲ נִ י ְ
וְ אֶ ת מוֹפְ ַתי בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם .וְ ֹלא י ְִשׁמַ ע אֲ ֵלכֶם
אתי אֶ ת
פַּ ְרעֹה וְ נ ַָת ִתּי אֶ ת י ִָדי בְּ ִמ ְצ ָריִם וְ הוֹצֵ ִ
ִצבְ אֹ ַתי אֶ ת עַ ִמּי בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
בִּ ְשׁפָ ִטים גְּ דֹלִ ים .וְ י ְָדעוּ ִמצְ ַריִם כִּ י אֲ נִ י ה'
אתי אֶ ת בְּ נֵי
בִּ נְ ט ִֹתי אֶ ת י ִָדי עַ ל ִמ ְצ ָריִם וְ הוֹצֵ ִ
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י ְִשׂ ָראֵ ל ִמתּוֹכָם" (שמ' ז:ג-ה).
עתה מסתבר שעם ישראל היה ויהיה עֵ ד לאותות
הגדולים שנעשים במצרים ,כדי שגם הוא ,ולא רק
המצרים ,ידע מי הוא ה' ,כאילו אין עם ישראל
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מכירו.
וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה בֹּא אֶ ל פַּ ְרעֹה כִּ י אֲ נִ י
ִהכְ בַּ ְד ִתּי אֶ ת לִ בּוֹ וְ אֶ ת לֵב עֲ בָ ָדיו לְ מַ עַ ן ִשׁ ִתי
אֹ ת ַֹתי אֵ לֶּה בְּ ִק ְרבּוֹ .וּלְ מַ עַ ן ְתּסַ פֵּ ר בְּ ָאזְ נֵי בִ נְ ָך
וּבֶ ן בִּ נְ ָך אֵ ת אֲ ֶשׁר ִה ְתעַ לַּלְ ִתּי בְּ ִמ ְצ ַריִם וְ אֶ ת
אֹ ת ַֹתי אֲ ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי בָ ם וִ ידַ ְע ֶתּם כִּ י אֲ נִ י ה'"
(י:א-ב).
התוכנית הזאת נדרשת מאד ,כי אם נתבונן בדו-שיח
הארוך שבין ה' לבין משה בהתגלות בסנה (שמ' ג-ד),
נראה שאין ביטוי לקשר ישיר בין העם לה' .יש שם
רק הכרה במצוקתו ,התייחסות חוזרת ונשנית לא-
לוהי אבותיו ,הסתמכות מרומזת על הבטחה לאבות
האומה 3והודעה מראש שהתהליך יהיה ארוך בשל
סירוב פרעה לשלח את העם 4.גם כשנאמר:
הוֹציאֲ ָך אֶ ת הָ עָ ם ִמ ִמּ ְצ ַריִם ַתּעַ בְ דוּן אֶ ת הָ אֹ-ל ִהים
"בְּ ִ
עַ ל הָ הָ ר הַ זֶּה" (ג:יב) ,משתמע רק ,אם לתרגם את

* יונה בר-מעוז לימדה במחלקה לתנ"ך ובמחלקה ללימודי
יסוד ביהדות .היא עובדת בכירה במפעל "מקראות גדולות
הכתר" ,שם היא עוסקת בהתקנת פירושי המפרשים.
** מאמר זה מוקדש לזכרה של ידידתי ציפורה ליפשיץ,
ולרפואתו השלמה של בנה ,ערן אברהם.
 1הצהרות נוספות על חינוך המצרים :ז,יז; ח:יח; ט:יד; ח:ו;
ט:כט.
 2אמירה דומה מוקדמת יותר ,בשמ' ו:ו-ז ,תידון בהמשך.
 3בשמ' ג:טז ,שבו נרמזים דברי יוסף לפני מותו" :לְֵך וְ ָאסַ ְפ ָתּ
ֹלקי אֲ ב ֵֹתיכֶם נִ ְרָאה אֵ לַי
אֶ ת זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ָאמַ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם ה' א ֵ
ַאב ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ יַעֲ קֹב לֵאמֹ ר פָּ קֹד פָּ ַק ְד ִתּי אֶ ְתכֶם וְ אֶ ת
אֹל ֵקי ְ
הֶ עָ שׂוּי ָלכֶם ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם".
 4ואמנם ה' יחזור וידגיש בהוראות שהוא נותן למשה ,שיזכיר
באוזני העם שא-לוהי אבותיהם הוא ה' ,וגם באוזני פרעה
יצהיר שה' א-לוהי העברים הוא הקורא לעמו לזבוח לה' א-
לוהיו ,אך לא נאמר לעם עצמו שה' הוא א-לוהיו.

המילים ללשון ימינו ,שעתיד העם לעבוד כוח עליון
כלשהו.
בדיקה מדוקדקת תראה שהניתוק בין העם
לבין ה' מצא ביטוי ברור גם בהתנהגות העם לפני
בוא משה לגאול אותו ,וכי בכל סבלותיו של העם
אין קשר ישיר בינו לבין ה' א-לוהי אבותיו .העם
נאנק וצועק מן העבדות והעינוי ,אך אין ה' הנמען
לאנקות ולצעקות האלה .אפילו כשמשה מבשר
לעם על הגאולה הקרובה" ,וַ יַּאֲ מֵ ן הָ עָ ם וַ יּ ְִשׁ ְמעוּ כִּ י
פָ ַקד ה' אֶ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ כִ י ָרָאה אֶ ת עָ נְ יָם וַ ִיּ ְקּדוּ
וַ יּ ְִשׁ ַתּחֲ ווּ" (ד:לא) ,חסר יחס אישי :לא נאמר שהעם
מאמין שה' פקד אותו ,וכשהעם קד ומשתחווה ,לא
ברור לפני מי הוא עושה זאת .החסר הזה בולט
בהשוואה לעבד אברהם ,למשל ,כשהוא מתבשר
ַאב ָרהָ ם אֶ ת
בשורה טובה" :וַ י ְִהי כַּאֲ ֶשׁר ָשׁ ַמע עֶ בֶ ד ְ
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ַארצָ ה לַה'" (בר' כד:נב).
ִדּבְ ֵריהֶ ם וַ יּ ְִשׁ ַתּחוּ ְ
המצב הרוחני של נתק בין העם לא-לוהי
אבותיו הוא תוצאה של  210שנות שהייה בלב
האימפריה המצרית המשגשגת .השהות הארוכה
נתנה אותותיה בהשפעות התרבותיות הקשות על
העם ,כפי שתיאר יחזקאל בפרק כ' ,וכפי שסיכם
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רמב"ם בחריפות:
עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו
ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן ,חוץ
משבט לוי שעמד במצות אבות ,ומעולם לא
עבד שבט לוי עבודת כוכבים ,וכמעט קט היה
העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב
לטעות העולם ותעיותן.
הנתק הזה מסביר את הצורך במכות הרבות על
מצרים .למעשה ,כדי להוציא את בני ישראל
מעבדות נחוצה רק מכה אחת ,שאפילו אינה
מכאיבה ,וזו מכת החושך .דבר זה מסתבר ממיקומה
יוצא הדופן .בהיותה המכה התשיעית היינו מצפים
למכה מכאיבה ,שכן המכות באו בשלשות ,וכל
שלשה הסתיימה בפגיעה בגוף האנושי .כיון שכלל
המכות הלכו והסלימו בעוצמתן 7,וכמוהן המכות
שפגעו בגוף האנושי ,לכן בתחילה היה המטרד הקל
של כינים במכה השלישית ,אחר כך השחין הקשה
 5ו כבר כשנודעה לו זהותה של רבקה ,בטרם הסכימה
משפחתה לנישואיה ,נאמר" :וַ יִּ קֹּד הָ ִאישׁ וַ יּ ְִשׁ ַתּחוּ לַה'"
(שם,כו).
 6משנה תורה ,הלכות עבודה זרה א ,ג.
 7ממכות שגרמו לאי נוחות במכות הראשונה והשנייה ,אל
מכות שגרמו נזק בבעלי חיים ברביעית ובחמישית ,וכלה
במכות שפגעו בצומח ,בסיס התזונה העיקרי במצרים,
במכות השביעית והשמינית.

חזקה וזרוע נטויה 9,אך כדי שהיוצאים מעבדות
מצרים יפנימו מי עשה זאת ,יש צורך במכות
נוספות קשות יותר ,שישלימו את חינוכם של
המצרים מצד אחד ,ואת חינוך עם ישראל מצד שני.
בו בזמן ,יעבור עם ישראל מבחן אמונה כפול:
לזבוח שה לעבודת ה' בלב ארץ מצרים בלי לפחד
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מהמצרים 10,ולרדת אל תוך ים סוף בטרם נבקע.
רק אז יהיה העם זכאי להיקרא 'בנו של ה'' ,ובשל
הקשר המשפחתי הזה תחול אז חובת הגאולה -
וּב ְשׁפָ ִטים גְּ דֹלִ ים" -
" וְ גַָאלְ ִתּי אֶ ְתכֶם ִבּזְ רוֹעַ נְ טוּיָה ִ
במובנה הראשוני ביותר :גאולת דם .ואכן ,מכת
בכורות וטיבוע המצרים בים באו כ"מידה כנגד
מידה" ,בשל הפגיעה בחיי בני ישראל; החל
מהמתים בשל עבודת הפרך וכלה בהשלכת הבנים
ליאור.
המטרה הראשונה לריבוי המכות הוצגה לפני
פרעה ,אך היא הייתה רק תשתית למטרה נעלה
יותר .האימפריה המצרית האדירה צריכה להכיר
בכוחו של א-לוהי ישראל ,כי בכך תיסלל הדרך
להכרת כל העולם בא-לוהותו 12.ריבוי המכות
ועוצמתן ,במיוחד מכת בכורות וטביעת חיל מצרים
בים ,יחד עם הנבואות המדויקות על בואן ,יעידו כי
אין דומה לא-לוהי ישראל באלים.
המטרה השנייה ,שנבנתה על גב הראשונה,
הייתה להחזיר את בני ישראל למעלת אבותיהם.
מעתה יתאמתו דברי משה שהכריז בפני פרעה מן
ָאמר ה' אֹ-להֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ַשׁלַּח אֶ ת
הרגע הראשון" :כֹּה ַ
עַ ִמּי" (ה:א) .הצעד הסופי יגיע לאחר קריעת ים סוף,
כי אז תחליף יראת ה' את יראת האדונים המצרים:
"וַ יּ ְַרא י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ יָּד הַ גְּ ֹדלָה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה ה' ְבּ ִמ ְצ ַריִם
וּבמֹ ֶשׁה עַ ְבדּוֹ"
ִיראוּ הָ עָ ם אֶ ת ה' ַויַּאֲ ִמינוּ בַּ ה' ְ
ַויּ ְ
(יד:לא).

במכה הששית ,והיה צריך לסיים במכת בכורות
במכה התשיעית .במקום זה באה מכת החושך,
שהייתה אמנם מטרד גדול מאד ,אך לא פגעה כלל
בגוף האנושי.
נראה שמכת החושך נועדה להראות כמה קל
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היה להוציא באופן פיזי את בני ישראל ממצרים,
אילו רצה ה' בכך ,אבל הוצאה פיזית ממצרים לא
הייתה מוציאה את מצרים מנפש העם .רק מכות
חוזרות ונשנות על המצרים ,שיוכיחו את אפסות
כוחם של החרטומים והחכמים ,את חוסר האונים
של הנוגשים והשרים ,ואת אזלת היד של פרעה
השליט האדיר וצבאו ,יבטלו את ההערצה הרבה
לתרבות המצרית ,ובתוספת ההצהרות החוזרות
והנשנות מי פעל כל אלה ,יחזירו את העם אל חיק
אמונת אבותיו.
מאותה סיבה פנה ה' אל עם ישראל והסביר
את תפקיד ריבוי המכות למען אמונתו רק אחרי
המכה השביעית ,שבה למעשה נשלם חינוך המצרים
להכרה בגדולת ה' ,כפי שמשתמע הן מהצהרת
אתי הַ פָּ עַ ם ,ה' הַ צַּ ִדּיק וַ אֲ נִ י וְ עַ ִמּי
פרעה" :חָ טָ ִ
הָ ְר ָשׁ ִעים ...וַ אֲ ַשׁלְּ חָ ה אֶ ְתכֶם וְ ֹלא ת ִֹספוּן לַעֲ מֹ ד"
(ט:כז-כח) ,והן מדברי עבדיו אליו" :עַ ד מָ ַתי י ְִהיֶה זֶה
מוֹקשׁ ַשׁלַּח אֶ ת הָ אֲ נ ִָשׁים וְ יַעַ בְ דוּ אֶ ת ה'
לָנוּ לְ ֵ
אֹ-להֵ יהֶ ם הֲ טֶ ֶרם ֵתּ ַדע כִּ י ָאבְ ָדה ִמ ְצ ָריִם?" (י:ז).
כאשר המשעבד מכיר בגדולת א-לוהי המשועבדים,
נפרץ המחסום הפסיכולוגי שמונע מהנדכאים
להאמין שהכוח העומד מאחוריהם חזק יותר מן
המדכאים אותם.
הניתוח שהובא לעיל מסביר שתי עובדות
נוספות .בהתגלות בסנה אין כל רמז למכת בכורות,
והיא נזכרת רק בשלב מאוחר ,בלכת משה למצרים;
כמו כן רק בשלב המאוחר הזה ה' מכנה את בני
ָאמ ְר ָתּ אֶ ל פַּ ְרעֹה
ישראל "בני" ,ולא "עמי" ,כנאמר" :וְ ַ
כֹּה ָאמַ ר ה' בְּ נִ י בְ כ ִֹרי י ְִשׂ ָראֵ ל .וָ אֹ מַ ר אֵ לֶיָך ַשׁלַּח אֶ ת
בְּ נִ י וְ יַעַ בְ דֵ נִ י וַ ְתּמָ אֵ ן לְ ַשׁלְּ חוֹ ִהנֵּה ָאנֹ כִ י ה ֵֹרג אֶ ת בִּ נְ ָך
בְּ כ ֶֹרָך" (ד :כב-כג).
הזכרת מכת בכורות בשלב המאוחר רומזת לכך
שרק כשהעם יעבור מהפך נפשי ,שיעלה אותו
לדרגת 'בן' ,רק אז יזכה לגאולה שלימה .הדבר הזה
נרמז גם בפסוקים שמוכרים כ"ארבע לשונות של
גאולה":
אתי אֶ ְתכֶם ִמ ַתּחַ ת ִסבְ ֹלת ִמ ְצ ַריִם וְ ִהצַּ לְ ִתּי
וְ הוֹצֵ ִ
אֶ ְתכֶם מֵ עֲ ב ָֹד ָתם וְ גַָאלְ ִתּי אֶ ְתכֶם בִּ זְ רוֹעַ נְ טוּיָה
וּבִ ְשׁפָ ִטים גְּ דֹלִ ים .וְ ל ַָק ְח ִתּי אֶ ְתכֶם לִ י לְ עָ ם...
מּוֹציא אֶ ְתכֶם
יד ְע ֶתּם כִּ י אֲ נִ י ה' אֹ-להֵ יכֶם הַ ִ
וִ ַ
ִמ ַתּחַ ת ִס ְבלוֹת ִמ ְצ ָריִם (שמ' ו:ו-ז).
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ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע
בדוא"ל.
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

עורך :ד"ר צבי שמעון
עורכת לשון :רחל הכהן שיף

נשים לב כי לפי הפסוק הראשון ,ההוצאה מתחת
סבלות מצרים וההצלה מהעבודה לא יצריכו יד

 9ואכן לפי המדרש ,ומשתמע כך מפשט הכתובים ,העם יצא
מתחת סבלות מצרים בשלב מוקדם מאוד (בבלי ראש
השנה יא ע"ב :בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו
במצרים).
 10נזכיר את דברי משה בשמ' ח:כב "כִּ י תּוֹעֲ בַ ת ִמ ְצ ַר ִים נִ זְ בַּ ח
לַה' אֹ-להֵ ינוּ הֵ ן נִ זְ בַּ ח אֶ ת תּוֹעֲ בַ ת ִמ ְצ ַריִ ם לְ עֵ ינֵיהֶ ם וְ ֹלא
י ְִס ְקלֻנוּ?"
11ושמ' טו:טו-טז  -בני ישראל נצטוו לנסוע בטרם נבקע הים:
ל־בּנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל
ה־תּ ְצעַ ק אֵ לָי ַדּבֵּ ר אֶ ְ
"וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל־מֹ ֶשׁה מַ ִ
וּב ָקעֵ הוּ
וְ יִסָּ עוּ .וְ אַ ָתּה הָ ֵרם אֶ ת־מַ ְטָּך וּנְ טֵ ה אֶ ת־י ְָדָך עַ ל־הַ יָּם ְ
וְ ָיבֹאוּ ְבנֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּתוְֹך הַ יָּם בַּ יַּבָּ ָשׁה".
12והדבר נתקיים כבר באותו זמן באופן חלקי ,כנאמר בשירת
הים והוכרז בפי יתרו ובפי רחב.

ֹלשׁת י ִָמיםֹ .לא
ֹשְׁך אֲ פֵ לָה ְבּכָל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ְשׁ ֶ
 8וכאשר היה "ח ֶ
ָאחיו וְ ֹלא ָקמוּ ִאישׁ ִמ ַתּ ְח ָתּיו ,וּלְ כָל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
ָראוּ ִאישׁ אֶ ת ִ
מוֹשׁבֹ ָתם ,היה זה הזמן המתאים לקום ולהסתלק
הָ יָה אוֹר ְבּ ְ
ממצרים ללא כל הפרעה .גם ייתכן מאוד ,שאם לא היו
הבכורות נפגעים ,לא הייתה מתעוררת תאוות הנקם
במצרים ,ולא היו ממהרים לרדוף אחרי בני ישראל .כמו כן,
אם א-לוהים לא היה מפנה את בני ישראל חזרה אל תוך
ארץ מצרים ,כדי לעודד רדיפה אחריהם ,היו בני ישראל
יכולים להגיע בלי עיכובים ליעדם.
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