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 "וידעו מצרים כי אני ה'"
ארצי-חגי בן

יציאת מצרים מציבה התורה למהלך הגדול של 
אמוניות. הראשונה היא -שתי מטרות דתיות

לוהי ישראל. -גיבוש האמונה של עם ישראל בא
ְוָלַקְחִּתי ראו, למשל, בפתיחה לפרשת "וארא": "

ִויַדְעֶּתם ִּכי ֹלִהים -ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלא
לֹות ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסבְ  ֹלֵהיֶכם-ֲאִני ה' א  

בפתיחה לפרשת "בא": כמו כן ז(. :ו '" )שמִמְצָרִים
ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר  ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן"

ַׂשְמִּתי ָבם  ֹאֹתַתי ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים ְוֶאת
ב(. המטרה הזאת :)שם י" ֲאִני ה' ִויַדְעֶּתם ִּכי

ַוַּיְרא "הושגה במלואה; התורה מעידה בפרשתנו: 
ַהָּיד ַהְּגֹדָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְּבִמְצַרִים  ֶאתִיְׂשָרֵאל 

  "ה' ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדֹו ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת
 לא(.:)שם יד

מציבה התורה בנוסף למטרה הראשונה 
מטרה נוספת, שמכוונת לא לישראל אלא 

הכרה של העם המצרי, ובמיוחד של  –למצרים 
לוהי ישראל ובמלכותו בעולם. כבר -פרעה, בא

בבשורה על המכות, שעומד הקב"ה להנחית על 
 ְוִהְרֵּביִתי ֶאת" מצרים, מודגשת המטרה הזאת:

 ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ...מֹוְפַתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ֹאֹתַתי ְוֶאת
ה(. גם -" )שם ז:גִמְצָרִים ָיִדי ַעל ִּבְנֹטִתי ֶאתֲאִני ה' 

ַוֲאִני בפרשתנו התורה חוזרת על המטרה הזאת: "
ְוָיְדעּו ... ֵלב ִמְצַרִים ְוָיֹבאּו ַאֲחֵריֶהם ִהְנִני ְמַחֵּזק ֶאת

" ְּבִהָּכְבִדי ְּבַפְרֹעה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו ֲאִני ה' ִמְצַרִים ִּכי
לוהי -התורה מדגישה שההכרה בא .יח(-)שם יד:יז

ַוֹּיאֶמר ל נחלתו של פרעה: "וקודם כ ישראל תהיה
... ֹמֶׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרֹעה ה' ֶאל

יח(. -טז:)שם ח "ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה' ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ
אבל בניגוד למטרה הראשונה, שהתורה מעידה 

ה ישהושגה, אין שום עדות בתורה שהמטרה השני
לשלח את ישראל הושגה. ההסכמה של פרעה 

א ול ,בעקבות מכת בכורות ,נבעה ממצוקה איומה
ַוְּתִהי ְצָעָקה ְגֹדָלה "שום שינוי תודעתי:  ובחל 

ַוִּיְקָרא  .ָׁשם ֵמת ֵאין ַּבִית ֲאֶׁשר ֵאין ְּבִמְצָרִים ִּכי
 "קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך ַעִּמי ְלֹמֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן ַלְיָלה ַוֹּיאֶמר

כך -אחר לא(. ההוכחה לכך היא, שמיד-ל:)שם יב
הוא רודף אחרי ישראל במטרה להחזירם. גם 

 , אין עדות לכךפרעה וחילו בים סוף אחרי טביעת
 

 

יסוד  ללימודי  ארצי מרצה בבית הספר-ר חגי בן"ד * 
לאחרונה יצא לאור . ביהדות באוניברסיטה

ת יבהוצאת ספרי  ,"מגילת המרד והחורבן"  ספרו
 .אל-בית

במישור הדתי. לא רק  ,במצריםהשתנה משהו ש
בתורה אלא בכל התנ"ך כולו אין רמז למה 

רועים הדרמטיים ישהתרחש במצרים אחרי הא
. מצרים נעלמת משם ישראל-שליוו את יציאת בני

והיא חוזרת אל הזירה ההיסטורית רק  ,מן התנ"ך
בימי שלמה, מאות שנים לאחר המאורעות 

 המסופרים בספר שמות.
לוהית -מה קרה אם כן עם ההבטחה הא

"? הרי כדברי הנביא: 'ֲאִני ה ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי"
" ָיקּום ְלעֹוָלםֹלֵהינּו -א   ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ ּוְדַבר"

את התשובה לשאלה הגדולה והקשה  !ח(:מ ')יש
מספקת לנו הארכיאולוגיה. יש שתי  ,הזאת

ות מרכזיות לתיארוך יציאת מצרים. גישה עהצ
רווחת מזהה את פרעה של סיפור יציאת מצרים 

. לפי 13-מאמצע המאה ה ,הגדול II-רעמסס העם 
של הכרונולוגיה המשלבת את  ,גישה אחרת

 ,המידע הארכיאולוגי עם המידע המקראי
, כלומר 1445יציאת מצרים בשנת התרחשה 

כדי   1כללית.לפני הספירה ה 15-במחצית המאה ה
 לברר מה קרה במצרים לאחר צאתם של בני

לבחון את התהליכים שהתרחשו בה יש  ,ישראל
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: אל המספר הזה מגיעים לפי החישוב הבא  
הארכיאולוגיה המקובלת מתארכת את מסע שישק 

 924לשנת  ,בימי רחבעם וירבעם ,ישראל-לארץ
בשנה המסע הזה לפי המקרא התרחש . לפנה"ס

ראשית מלכות ב כלומר, החמישית לרחבעם
זאת שנת פילוג הממלכה ) -929בשנת  ,רחבעם

ַהֲחִמיִׁשית ַלֶּמֶלְך ְרַחְבָעם  ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה" (:המאוחדת
ם ִמְצַרִים ַעל ָעָלה ִׁשוַׁשק ֶמֶלְך  :יד א"מל" )ְירּוָׁשָלִ

ְך ְׁשֹלֹמה ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָמלַ )" שנה 40שלמה מלך (. כה
ם ַעל־ָּכל  :יא א"מל", ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִבירּוָׁשַלִ

בשנת הייתה ראשית מלכות שלמה , כלומר(, מב
ששלמה התחיל לבנות את בית  מעידך "התנ. -969

בשנת , כלומר, המקדש בשנה הרביעית למלכותו
ִיְׂשָרֵאל  ִלְמֹלְך ְׁשֹלֹמה ַעל... ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית)" -965

שתחילת בניין מכאן (. א:ו א"מל", ַוִּיֶבן ַהַּבִית ַלה'
: שנה לאחר יציאת מצרים 480המקדש היה בדיוק 

 ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵניַוְיִהי ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה "
(. שם)" ַוִּיֶבן ַהַּבִית ַלה'... ִמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ

מגיעים  -965שנה משנת  480אם חוזרים , כלומר
על התיארוך )כשנת היציאה ממצרים  -1445לשנת 

-אטלס כרטא לתולדות ארץ: של מסע שישק ראו
 .ה"כתש, כרטאהוצאת , ישראל בתקופת המקרא

מוסד הרב הוצאת , אטלס דעת מקראוכן , 77' עמ
 (.244-246' עמ .ד"מתשירושלים , קוק
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של המאה  השנייהבמאה השנים שבין המחצית 
המאה  שלהראשונה המחצית לבין  ה"סלפנ 15-ה
. והנה מתברר, שיש לנו מידע רב על מה 14-ה

שהתרחש במצרים במחצית הראשונה של המאה 
, עם ראשית ההתנחלות של שבטי ישראל 14-ה

בארץ כנען. המידע הזה מבוסס בעיקר על אחת 
הארכיון  –התגליות הגדולות של הארכיאולוגיה 

המלכותי של אמנחתפ השלישי והרביעי, שמלכו 
 1887זו. הארכיון התגלה בשנת  במצרים בתקופה

בו נמצא עמארנה שבמצרים התיכונה, ו-בתל אל
כתבים ומסמכים היסטוריים אוסף עצום של מ

תברר, שבתקופה זו ממן הארכיון  מרתקים.
התרחשה במצרים מהפכה דתית עצומה, שאותה 
הוביל בעיקר אמנחתפ הרביעי )אח'נאתון(. הוא 

שאותו  הכריז על אל אחד, אל השמש )אתון(,
מסמלות קרני השמש, שנותנות חיים ביקום. הוא 

של הרס כל המקדשים במצרים,  נרחביצא למסע 
שהיה בהם פולחן לאלים רבים, במיוחד לאל 
אמון. את המקדש המרכזי לאל החדש בנה 

תה יעמארנה(, שבה הי-באח'תאתון )היא תל אל
גם בירתו ועיקר פעילותו. היסטוריונים רואים 

של אח'נאתון את המהפכה  במהפכה הדתית
 הדתית הגדולה ביותר בעולם העתיק )מחוץ לעם
ישראל(, שבה הונחו הניצנים הראשונים של 
אמונה מונותיאיסטית באל אחד. מסתבר 
שהמהפכה הזאת התרחשה בעקבות יציאת 
מצרים והניסים שליוו אותה. אומנם היא 
ן והתרחשה כמה עשרות שנים לאחר היציאה, כיו

מן כל כך שונה האמונה חדשה,  שההבשלה של
שהמצרים  ,זמן. ייתכן גםאורכת העולם האלילי, 

ישראל. לאחר  חיכו לראות מה יקרה עם בני
שהתברר להם שעם העבדים לא רק הצליח לצאת 

ולהכניע את כוחה של האימפריה  ,ממצרים
הגדולה בעולם באותה תקופה, אלא גם להגיע 

אז  ,צלחלארץ כנען ולנהל בה מסע כיבושים מו
ל -לוהי העברים הוא הא-הבשילה ההכרה, שא

העליון. ההכרה הזאת הובילה למהפכה, שלא 
תה כדוגמתה עד אז בעולם העתיק, שביטלה יהי

את ריבוי האלים והכריזה על אל אחד. כך 
התקיימה, אומנם באופן ראשוני וחלקי, 

 ".'ֲאִני ה ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי: "ההבטחה
אח'נאתון לא החזיקה אומנם, המהפכה של 

אנח'אמון, -מעמד זמן רב. כבר בימי נכדו, תות
ביצעו כוהני אמון מהפכת נגד, הרסו את המקדש 
-של אח'נאתון והחזירו את הבירה הדתית לנוא

אמון. אבל המהפכה של אח'נאתון היתה בעלת 
אלו היו  ;חשיבות עצומה בהיסטוריה הישראלית

נען ישראל בארץ כ-השנים של התנחלות בני
בתקופת יהושע וממשיכיו. לפי המידע 
הארכיאולוגי שבידינו, הצבא המצרי היה פרוס 

תה יבאותה תקופה בארץ כנען )ארץ "ֵרְזנּו"(, שהי
-חלק מהאימפריה המצרית. בארכיון של אל

עמארנה נמצאו עשרות מכתבים, שבהם פונים 
 ,מלכי כנען אל אמנח'תּפ השלישי והרביעי

לבלום את הפלישה של ומתחננים שיעזרו להם 
"ַהַח'ּבירּו" )לפי דעות מסוימות הם העברים, הם 

ישראל(. נוגעים ללב במיוחד מכתביו של  בני

ַחָּבה מלך ירושלים, שזועק לעזרה לפחות -ַעְּבד
 ;בשבעה מכתבים. אבל כל התחנונים לא הועילו

פשר ליהושע הצבא המצרי לא התערב, ובכך אִ 
וש של אזורי ההר את הכיבלהשלים ישראל -ולבני

 ואת ההתנחלות שבאה בעקבותיו. 
 ימשמעות חבה-של עבד השביעימכתבו 

מדוע לא באו מלכי בו הוא מנסה לשער  .ביותר
מצרים לעזרת מלכי כנען, שהיו ַוַסִלים שלהם 
)שליטים הכפופים לשלטון המרכזי(. במכתבו 

הוא כותב: "כנראה אדוני אוהב את  האחרון
 ,ההתערבות של האימפריה המצרית-הח'בירו". אי

נבעה מן  ,כמה עשרות שנים לאחר יציאת מצרים
גם  , וכנראההפחד שהפילו עליהם מכות מצרים

בגלל המהפכה הדתית של אח'נאתון. המהפכה 
הזאת העסיקה את מלכי מצרים וגזלה את כל 

ה אותם מבחינה האנרגיות שלהם, אבל גם קרב
 דתית אל אמונתם המונותיאיסטית של בני

חבה, שמדבר על -ישראל. לזה, כנראה, רומז עבד
אהבתו של אח'נאתון לח'בירו. המהפכה הדתית 
במצרים אפשרה, אם כן, את פלישתם ואת 

כנען, למרות שבטי ישראל בארץ התנחלותם של 
שהייתה באותה תקופה חלק מן האימפריה 

 2המצרית.
 ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי" , אם כן, שההבטחה מתברר

בתקופה קריטית לכיבוש הארץ " התקיימה 'ֲאִני ה
ולפריסת ההתנחלויות הראשונות. לאחר 

כבר לא הייתה בארץ, ישראל  היאחזות בני
משמעות למהפכת הנגד שהתרחשה במצרים, 

ן שהנוכחות הישראלית בכנען הייתה כבר וכיו
 עובדה מוגמרת.

הארכיאולוגיה כך, באופן כ"כ מופלא, 
 ,משלימה לנו את מה שהתנ"ך לא מספר לנו

אפילו ברמז. בכך תורם המדע לאפשרות שלנו 
"ודבר אחד מדבריך לקיים את ברכת ההפטרה: 

 3אחור לא ישוב ריקם".

                                                      
התערבותם של המצרים במהלך של -למרות אי  2

מנעו מהם המצרים , הכיבוש הישראלי באזורי ההר
שהיו , את הגישה לאזורי העמקים ומישור החוף

באזורים . בעלי חשיבות כלכלית וצבאית למצרים
דרך המסחר הבינלאומית בין מצרים אלה גם עברה 
-שבני, הסיבה לכך, כנראה, זאת. למסופוטמיה

שעליהם הגן , ישראל לא הורישו את יושבי העמק
ַוְיִהי : "שהיה מצויד במרכבות ברזל, הצבא המצרי

 ָהָהר ִּכי ֹלא ְלהֹוִריׁש ֶאת ְיהּוָדה ַוֹּיֶרׁש ֶאת ה' ֶאת
למה (. יט:א 'שו" )ֶרֶכב ַּבְרֶזל ָלֶהם ֹיְׁשֵבי ָהֵעֶמק ִּכי

שרכב הברזל הוא של , מציין במפורש ינוך א"התנ
שעליו אנחנו יודעים מן , הצבא המצרי

לשאלה זו אין לי ? הארכיאולוגיה של אותה תקופה
 .הסבר מניח את הדעת

נאתון ועל 'חומר רב על המהפכה הדתית של אח  3
אטלס כרטא בעמארנה ניתן למצוא -מכתבי תל אל
; 36 -35' עמ בתקופת המקרא ישראל-לתולדות ארץ

; 290 -287, 139 -137' עמ סיני ומצרים ,צור שיזף
: תרגם, עמארנה-תעודות נבחרות מארכיון תל אל

תעודות ; ל"תש ,אביב-תל' הוצאת אונ, פנחס ארצי
נדב נאמן : תרגמו, ואל עמארנה' מארכיון אללח

 .ז"תשל, הוצאת האוניברסיטה העברית, וחנוך רביב
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 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

http://www1.biu.ac.il/parasha2 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת

 לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל. ניתן

 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף
 לשמור על קדושת העלון יש

 

 
 ד"ר צבי שמעוןעורך: 

רחל הכהן שיף: עורכת לשון  

http://www1.biu.ac.il/parasha2
http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

