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1458מספר , בפ"תש, כי תשא תרשפ

 

ְלָך ּמ  ֹלֶהיָך ה  -א    'ה   ָאֹנִכי "   " ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים   ע 
  איתי ליפשיץ 

  ׁש ָהִאי  הׁשֶ מֹ   ֶזה   יּכִ "  :נאמר  העגל  פרשת  של  בפתחה
ָלנ   רׁשֶ א   ִים  ּו ֶהע  ִמְצר  )ֵמֶאֶרץ  לב:"   נאמר  לא  ,(כגשמ' 
 : גלהע  בחטא  גם  כך.  'מצרים  מארץ  הוציאנו   אשר'
יִ א    הּלֶ אֵ   ּואְמרּיֹ ו  " ל  רׁשֶ א    ָרֵאלׂשְ ֹלֶהיָך  ֵמֶאֶרץ   ָךּוֶהע 

  מארץ  הוציאוך   אשר'  נאמר  לא  ,(ד:לב  'שמ)  "םִמְצָריִ 
 . 'מצרים

  בהבחנה  , המקום  במגבלות  ,לעיין  אנסה  להלן
 ."מצריםמ ה י עלי "  לבין" מצרים יציאת"  שבין

  מצרים  גלות  סיום  על  התבשרנו  בראשית  בספר
ָבד"  :הבתרים  בין  יתרבב  .אמירות  בשתי ע    ּנּו ְועִ   םּוו 

ֵרי  ...ָנהׁשָ   תֹוֵמא  עּב  ֹאָתם ַאְר   "לֹודּגָ   ׁשְרכ  ּבִ   ּו ֵיְצא ֵכן    ְוַאח 
ֵאֵרד  "  : אבינו  ליעקב'  ה  דבריוב  ,(יד-יג:טו  'בר) ָאֹנִכי 
ְוָאֹנִכי    ָךּמְ עִ  ְיָמה  ם ִמְצר  ג  ְלָך   אם.  (ד:מו  'בר)  "ָעֹלה  ַאע 
  לראיש  לעם  תהיה  מצרים  גלות  של  בסיומה,  כן

הן    "הי עלי"ו  "יציאה"  ,לוליימ  באופן .  ה י ועלי   יציאה 
פיזיות. מן    " יציאה"  תנועות  תנועה  אל ההיא  פנים 

  היציאהמעלה.  להיא תנועה מלמטה    "הי עלי"ו  ,החוץ
, מצרים  מארץ  הפיזית  הפרידה  את  מתארתממצרים  
הדרך    מתארת  ה יוהעלי,  ומעמו  מפרעה   העולה את 
 .  לראיש ץרא הואש  יעדה כשסופה ,ממצרים
  ֹוילּצִ ָוֵאֵרד ְלה    :למשה  אומר  ה"הקב  ;בסנה  גם  כך

ִים    דּי  מִ  ֹלת ּו ִמְצר  ע  ֶאל  ִמן  ֹו ְלה  ִהוא  ה    ָבה ֹוֶאֶרץ ט  ָהָאֶרץ 
סיפור  ב  ובהמשך.  הילנו עלי  הרי  –(  ח:ג  'שמ)"  ְרָחָבהּו
 " ְצָרִיםּמִ מִ   ָרֵאלׂשְ יִ   ְבֵני  יּמִ ע    ֶאת  ֵצא ֹו ְוה "   :(י ם:ש)  סנהה
דְ ּפָ  ֹקדּפָ ": ךבהמש גם ןוכ.  הרי לנו יציאה – ֶאְתֶכם  יּתִ ק 

ר    .ִמְצָרִיםּבְ ָלֶכם    יׂשּו ֶהעָ   ְוֶאת ֶלהָוֹאמ  ֵמֳעִני   ַאע  ֶאְתֶכם 
ִים ֶאל ִניּכְ ֶאֶרץ ה    ִמְצר  ע   תדבר   ואילך   אןמכ  .(טזשם:)  "נ 

  הי עלי'  בלשון  והן  'מצריםמ  היציא'  בלשון  הן  התורה
היא  'ממצרים והשאלה  ל  התורה   מתי,   דבר בוחרת 
  משמעות   ומה,  "היעלי"  ון שלב  ומתי  "יציאה"  בלשון
 .הדבר

 לצד  בחובן טומנות הלשונות  ששתי להציע נראה
 .נוספת משמעות ,הפיזית  ,המילולית המשמעות

  בין   בברית  כבר,  כאמור,  הנקבע   "יציאה"ה  לשון 
  בלשון .  מעבדות  יציאה  של  במשמעות  ,הבתרים
העבד  "יציאה"ב  מסתיימת  עבדות  ,התורה ועל   ,
ע    ִניםׁשָ   ֵׁשׁש"  נאמר: . (כא:בשמ'  )  "ֵיֵצא  ִבִעתּׁשְ ב  ּוד  בֹ י 
כ  , בלבד  פיזית  יציאה   אינה  מצריםמ  היציאה,  ןאם 
.  פרעה    עבדי    של    המשפטי    המעמד    שינוי    אלא

 מונח משפטי.אם כן יציאה מעבדות היא 
שתי   לזהות  נוכל  הסנה,  במעמד  נדייק  אם 

 אל  האחת :משה נשלח  שאליהן נפרדות שליחויות
 

ר"  * ליפשיץ,  איתי  לתורההרב  הגבוה  במכון  ,  מ 
 אילן.-ניברסיטת בר או

והשני פ נוכל אל פ  בשליחות  ישראל.  לאה  ירעה   רעה 
ציאה" ובשליחות אל בני ישראל נמצא ת את ה"ילזהו

 ה".י ת לשון ה"עליא
  ,העבדים  אדון  ,פרעה  אל  משה  של  בשליחות

ָךׁשְ ְואֶ ":  בסנהנאמר     ְבֵני   יּמִ ע    ֶאת  ֵצא ֹו ְוה   ְרֹעה ּפ    ֶאל   ָלח 
ג:)  "ְצָרִיםּמִ מִ   ָרֵאלׂשְ יִ  ְר "  כך:   אחר  ידימו.  (ישמ'   ּתָ ְוָאמ 

ר  הּכֹ   ְרֹעהּפ    ֶאל יִ   ִניּבְ   ה'  ָאמ  ֵאֶליָך   .ָרֵאלׂשְ ְבֹכִרי  ר  ָוֹאמ 
ּל   ְבֵדִני  ִניּבְ   ֶאת  חׁש  ע  שני הפסוקים      .(כג-:כבדשמ'  )  "ְוי 

עלהללו   יציאת   1. ושילוחם  עבדים  יציאת  מדברים 
יכולה לה יד אדונו    ;ופניםעשות בשני איעבד מתחת 

את    –האחד   משלח    –  השניו,  רותילחעבדו  האדון 
 ניית גם קחדש.    ןאדו  על ידי  העבד מידי אדונו  קניית

לה יכולה  אופניםי עבד  בשני  חורין  יקני  :עשות  בן  ת 
לעבד עצמו  הקודם. יוקני  ,המוכר  אדונו  מיד  עבד  ת 

ישראל  באופן השני  התנעש  ישראל ממצרים  יציאת  .
ְבֵדִני"ל  ,'ה  לעבדות  פרעה  מעבדות  וצאי ע    י ּכִ "  וכן:  2, "ְוי 

ע    ָרֵאלׂשְ יִ   ְבֵני  ִלי ָבִדים  הֵ ע  י    ָתם ֹוא  ֵצאִתיֹוה   רׁשֶ א    םָבד 
ִני   א  ִמְצָרִים  הקב"ה    .(נה:כה   'וי)  "ֹלֵהיֶכם-א  ה'  ֵמֶאֶרץ 

ישראל  לו  קונה   אדונם  את  מידי  הקודם  לעבדים 
ם"  :פרעה  היא   מצרים  יציאת  .(זשמ' טו:ט)  "ָקִניתָ   ּוז  ע 
מעם של עבדים   מעמדנו  את  שמשנה  ימשפט  אירוע

פרעה  מעבדות  יציאה    ; 'ה  עבדי  של  לעםלפרעה  
 3ת לעבדות ה' הטוטלית.יהטוטל
היא    לשון ה  , נזכרתש  ממצרים  ה יהעליהשנייה 
של משה    בשליחות  מצויה דווקא  א. היבסנה  ,כאמור
  ישראל   עם  שעל  בדרך  ממוקדת  היוהעלי  ,ישראל  לעם

  כאן   גם .  תהמובטח   הארץ  אל  ממצרים  בה  לעלות
  ויש  ,בלבד  פיזי  עניין  אינהממצרים    הישהעלי  נראה

  ממצרים  העולים  ראשון  4.יתחנרו  משמעות גם    לה

 
הענקהמ1 חובת  קבעה  המשולח  התורה  ֹלא  " : לעבד 

ּלְ תְ  ֵניק    .ֵריָקם  ּנּוחֶ ׁש  ע  ִניקּת  ה    ְנָך ְר ּגָ מִ ּו  ְנָךאּצֹ מִ   ֹול  ע 
היציאה  .(יד -יג: טו  'דב)  "ְקֶבָךּיִ מִ ּו גם    ים ממצר  כך 

.  יםמתכתבת עם חובת ההענקה שנקבעה בשילוח עבד
ֵרי וְ " : בסנה  כך נאמר ּל  ן יְ כֵ   ַאח  ֵחן    ֶאת  י ּתִ ְוָנת    .ֶאְתֶכם  חׁש 

 .ֵריָקם  ּוֹלא ֵתְלכ  ן ּוֵתֵלכ  י ּכִ ִמְצָרִים ְוָהָיה    ֵעיֵניּבְ   הּזֶ ה    ָהָעם
ָלהׁשָ וְ  תּגָ מִ ּו  ָּתּהֶכנְ ּׁשְ מִ   הּׁשָ אִ   א  ָזָהב   ְכֵלי ּו  ֶכֶסף  ֵלי ּכְ   ּהיתָ ּבֵ   ר 

 . ל"ואכמ  ,(כב-כ : ג  'שמ)   "תָמֹל ּוׂשְ 
"וארא"    ,שמות""ע שבע פעמים בפרשות  ביטוי זה מופי   2

 . "אבו"
על  מדוע היה    לקדם את ההבנהה כדי  ברעיון זיש  האם    3

גלות   את  לעבור  ישראל    ?ומוראותיה  מצריםעם 
ראו חי   : להרחבה  הרב  שי מו"ר  סבתו,  לפרשת  ים  חה 

 . https://youtu.be/1GsHwTchJlk  -שמות תשפ"ב  
כגספב4 פיסקא  דברים  פרשת  דברים  "רי  שארץ  מג:  יד 
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ל ּי  ו  "   :אבינו  םרהאב  היה ִים ּמִ ַאְבָרם מִ   ע    , ( א:יג  'בר)  "ְצר 
ק"  דורש:   הזוהר   פסוק זה  ועל ּל  ְרֵּגיּה  ְוִאְסּת  ְדָמָאה  ְלד   ק 

הראשונה( לדרגתו  ָוה  ,)התעלה  ה  ְדֵמיָתא  ֵביּה  ד  ,  ְּבק 
ק,  ִּבְׁשָלם  ְוָעאל   דורש   כך.  (תולדות  פרשת)"  ִּבְׁשָלם  ּוְנפ 
פרשת    וקהפס  על  ישמעאל  רבי  דבי  תנאגם   בסוף 
ֶלה ּמ  ה  "   : (מה:יא  ' וי)  שרצים ה ִים   ע  ִמְצר  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם 

ֵלא ָלֶכם  ְקדֹ -ִלְהֹית  ִוְהִייֶתם    : "ָאִני  ֹוׁשָקד  י ּכִ   ים ׁשִ ֹלִהים 
 את  העליתי(  לא)  אילמלא:  אהו  ברוך  הקדוש  אמר"

 מטמאין   שאין,  זה  דבר  בשביל  אלא  ממצרים  ישראל
)ייד  –  ציםבשר   נמצא .  (ב"ע  סא  מציעא  בבא" 

 אלא   ,בלבד  פיזית  היעלי  אינה  ממצרים  הי שהעלי
 . רוחנית התעלות של מסלול

מו  יע בשיחה  לי  ציע  ה   רפפורטשבתי    הרב
  כמעשה  –  זמןב   נקודה   שהיא   "יציאה"  בין   להבחין

  דומה ה  מתמשך  תהליך   שהיא  "היעלי"  לבין   , יןהקני
 .  חינוכי לתהליך יותר

 ממצרים   יציאהבש  ן תכיי  .דבריו  על  להוסיף  ויש 
 ּומּוק"ב  אותנו  מגרשים  מצרים  ;פאסיביים  אנחנו

יב:לא,)  "ׁשּוֹגְר   י ּכִ   .. . ּו א ּצְ  החדשו  ,(לט  שמ'   ,האדון 
לעבדים.    ,"מלאך  ולא  "הוא  ,הקב"ה לו  אותנו  לוקח 

  של   לעם  הפכנו   , בנו  תלוי  ממש  אלש  ,אחד  ברגע  ,וכך
 '.ה עבדי

זאת,     יךתהל  היא  צריםממ  היהעלילעומת 
בולהשת  ביםחיי  שאנחנו   .ולהתעלות  לעלות  ;תף 
עבדים    אין  ,אומנם של  עצמם בכוחם  את  להעלות 

העלי  מכוונת  שאליה  הרוחנית  ממצריםילמדרגה    ,ה 
   :בתהליך   ולבחור  נוכחים  להיות   חייבים  ואנ  אך
 .  'בר במד אחרי לכתך'

שבפתיחנחזור   בסיפור    שימוש העל    לשאלה 
ל " ו" ּוָלנ ֶהע  "   בלשוןהעגל    גם   כךים.  מארץ מצר  "ָך ּו ֶהע 
 ר ׁשֶ א    ָךּמְ ע    ֵחתׁשִ   יּכִ ֵרד    ֶלְך"  :למשה  ה"הקב  אמר

ֵליתָ  לבש)  "םִמְצָריִ   ֵמֶאֶרץ  ֶהע   במהלך  גם  וכך  ,(ז:מ' 
  כולה  היהפרשי  .העגל  חטא   על  והסליחה  התיקון
תיב  עסוקה איך  העלישאלה  ֵלה ֵלְך  "  :ה ימשך    הּזֶ מִ   ע 

ִליתָ   רׁשֶ ְוָהָעם א    הּתָ א     י ּכִ   ...ֶרץ ָאהָ   ם ֶאלָריִ ִמצְ    ֵמֶאֶרץֶהע 
ֶלה ֹלא   י    ה ּתָ א    ...ֶאע  ֵאל  ל ֹאֵמר  ע  ה    ֶאת  ה    ַאל...  הּזֶ ָהָעם 
ֵלנ ּת   )הּזֶ מִ   ּו ע  לג:א,"  משמעות  .  (טו,  יב   ג,  שמ'  מה 

 ? הדבר
  לרדת  משה  בושש כש  ,ן"ורמב  י"רש  פירושי   לפי

  מי   יהיהש  ישראל  של  משאלתםהייתה  ,  ההר  מן
  ובלשון   5."הי עלי"ה  והיא  ,הדרך  להורותם  שימשיך

 : ן"רמב
  ועד  ממצרים  הדרך  לנו  שהורה   משה,  אמרו
ל"  המסעים  שהיו,  הנה  ' במ)  "הׁשֶ מֹ   י דּבְ   ה'  יּפִ   ע 
 אחר   משה   לנו   נעשה.  ממנו  אבד  הנה(,  גכ:ט

  בקשו  שלא  ...בידו'  ה  פ"ע  לפנינו  הדרך  שיורה
  )לא(ו,  ומחיה  ממית  לאל  להם  להיות  העגל
  שיהיה  ירצו   אבל,  עליהם   ואלהות   עבודת  קבלו
  לא   והנה....  דרכם  מורה  משה   במקום  םלה

  אשר   מקום   בשום   בעגל   שיאמר   תמצא 
  שאמר   במי  מודים  הם  כי,  ממצרים  הוציאנו 

ִים  ֵצאִתיָך ֹו ה   רׁשֶ ֹלֶהיָך א  -א    ה'ָאֹנִכי  "  " ֵמֶאֶרץ ִמְצר 
  אותם  המוציא  הוא  ולהגד  שמו  כי(,  ב:כ  שמ')

,  העלוך  ראש  רבים  במקומות  יאמרו  אבל,  משם
ֶרֶבתּמ  ה  " הגדולה היד  במקום זה חוקי כי   ... ָים ח 
מ    ָמהּׂשָ ה   ע  ֹבר    ֶרְךדֶ   ָים  יּקֵ מ  ע   ' יש)  "ִליםּואּגְ ל 
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  ֶאת  ּוִמירּיָ ו  "  :(כ:קו  'תה)  שנאמר  וזהו(.  י:נא
ְבִניתּבְ  ָדםֹובּכְ   . "בׂשֶ ֹאֵכל עֵ  רׁשֹו ת 

  הי לעלי  ביחס  רק,  סיני  הר  מעמד  שלאחר  ,נמצא
  ,ווךוכמת  כמנהיג  המש  את   ישראל  שיתפו  ממצרים

בעגל    בחסרונו  אבודים  ישו הרג  לכןו לראות  וביקשו 
ממשיכו   ידעו   כבר  מצרים  ליציאת  ביחס  ואילו.  את 

ֵמֶאֶרץ   ֵצאִתיָך ֹו ה   ר ׁשֶ ֶהיָך א  ֹל-ה' א  ָאֹנִכי  "  כי  ישראל  כל
ִים  :  ושו ירבפהסביר גם  ן"הרמב. (שמ' כ:ב) "ִמְצר 

ֵליתָ   רׁשֶ א  "  וטעם  (לב:ז  שמ')  "ְצָרִיםֵמֶאֶרץ מִ   ֶהע 
'  ף ּוס  םּי  מִ   ָרֵאלׂשְ יִ   ֶאת   הׁשֶ מֹ   עּי ּס  ו  '  סוקפמ  יובן

 ר ׁשֶ א  "   בתפלתו  אמר  ומשה  ...  (כב:טושמ'  )
ִים    ֵצאתָ ֹו ה  ִמְצר  ָזָקה  ְבָידּו  לֹודּגָ   ֹכח  ּבְ ֵמֶאֶרץ    "ח 
   .המוציא הוא לבדך אתה כי(, יאשמ' לב:)

על ידי ה' והיותנו עבדיו וקניינו  צרים  רעיון יציאת מ
העגלא   בחטא  של    .לנפגם  בהמשך  השיתוף  העגל 
ממצרים  יהעלי שה  זה  החטא הוא  במוקד  ,  עמד 

העגל  ו חטא  לאחר  לקב"ה  משה  בין  ומתן  המשא 
ה  ימשיכים את מהלך העליעוסק כולו בשאלה איך מ

  אל היעד.
הפשט כאן  הדרש:    ,עד  העלי ומכאן  ה  ייעד 

מהפיזית   ימארץ  בהגעתנו  צרים  להסתיים  היה  כול 
המ הארץ  הרוחנית,  יהעלאך    ,ובטחתאל   מטבעהיה 

 .מתמשכת שהיא
'  הש   ולהפנמה לתיקון   לצפות   יש  עלייתנו  בהמשך

אחרי :  ממצרים  נולהעלות ממשיך  ה  זה  הוא גם 
התורהיהעל  מנוונלח  המובטחת  הארץ  אל  הגענוש  ,  
ֵמֶהם  ":  "שופטים"  בפרשת  עלינו  צווהמ ִתיָרא   י ּכִ ֹלא 
 . (דב' כ:א) "ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלָך ע  ּמ  ה    ְך ּמָ ֹלֶהיָך עִ -א   ה'

  לוהכ  שממנה  בזמן  נקודה   תהיהי  מצרים  יציאת
ִים"  ֵצאִתיָךֹוה  רׁשֶ ֹלֶהיָך א  -ָאֹנִכי ה' א  "  :נובע  . ֵמֶאֶרץ ִמְצר 
 פגעשנ  והתעלות  ה יעלי  של  ךתהלי   התחיל  משם

העגל   , העולם  בריאת  של  הנשגב  ברגע  כמו  .בחטא 
 כך   ,חטאשב  הנפילהבאה    מכן  לאחרו  האדם  צרנוכש
 סיני   הר  דעמומ  מצרים  יציאת  של  הנשגב  ברגע  גם

 הן נפילות  ההעגל.    חטא  של  הנפילה  מכן  לאחר  באה
  בקו   מתקדם  שאיננו  ה יהעלי  מתהליך   נפרד  בלתי  חלק
  , בדרך  נפילות  שתהיינה   אותנו  מדמל  העגל  חטא  .ישר
יש    לאחר  גם  אך   . היהעלי  את  להמשיךהנפילות 

 גם   ה"בע  בנו  םייקו   הראשון  בדיבר  לאמור  בדומה
ְלָך ּמ  ה  ֹלֶהיָך  -א  ה'    יכִ ָאנֹ "   :(:יאפא)  ליםבתה  האמור   ע 

ְרֶחב ה  ִמְצָרִים  ְלֵאה  יָך ּפִ   ֵמֶאֶרץ  מ  א  העלי.  "ּוו    הי תהליך 
י   דֹוע   ּוֹיאְמר  ְוֹלא":  ונב  ויקויים   ,מתמשך   ר ׁשֶ א  ה'    ח 

לָ  ִמְצָריִ   ָרֵאלׂשְ יִ   ֵניּבְ   ֶאת  ה ֶהע  י  ִאם  יּכִ   .םֵמֶאֶרץ  ה'   ח 
ָלה  רׁשֶ א   א    ֶהע  ֶאת  רׁשֶ ו  ֵמֶאֶרץ    ָרֵאלׂשְ יִ   יתּבֵ ע  ר  זֶ   ֵהִביא 
ָרצ  לּכֹ מִ ּו  ָנהֹוָצפ ל   ּוב ׁשְ ְויָ   ם ׁשָ   יםּתִ חְ ד  הִ   רׁשֶ א    ת ֹוָהא    ע 

 ח(. -כג:ז '" )ירַאְדָמָתם
 

 הנשיא  מופץ בסיוע קרן הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שלה ולמדע, לתור

 :תובתבכ אילן-בר אוניברסיטת
/parasha2http://www1.biu.ac.il 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ו ולקבל את הדף מדי שבוע  בת זות לכתוניתן לפנ

 בדוא"ל.  
 בר אילן סיטתאוניבר -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 
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