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 הרב ד"ר דניאל רייפמן -פרשת מצורע 
 

 שבת הגדול: יציאת מצרים וידיעת ה'
 

ָָּ֥קם ֶֽף".   סיפור יציאת מצרים מתחיל במעשה של חוסר ידיעה: "ַוָי ע ֶאת ־יֹוס  ר לֶֽא ־יַָדָ֖ יִם ֲאֶׁשָּ֥ ׁש ַעל ־ִמְצָרָ֑ ֶמֶֶֽלְך ־ָחָדָ֖

ידועה מחלוקת האמוראים אם זה היה באמת מלך חדש או רק מלך ששינה את אופיו )סוטה יא.(, אבל לא פחות 

יוסף,  מעניינת היא השאלה עד כמה חוסר הידיעה הזו היתה מיקרית, או אם פרעה עשה את עצמו כמי שלא ידע את

 כמי שבכוונה סירב להכיר באדם שהציל את מצרים מרעב והרים את כס מלכותו.      

  

בין כך ובין כך, בהמשך הסיפור חוסר הידיעה הופך להיות אחד מהמאפיינים הבולטים של פרעה.  בפעם הראשונה 

ה,א(, פרעה מגיב: "ִמי יְהָוה ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְבקֹלֹו ְלַׁשַלח שמשה מופיע לפניו ודורש "ַׁשַלח ֶאת ַעִמי ְויָחֹּגּו ִלי ַבִמְדָבר" )

ַח" )שם,ב(.  ומאז נראה שכל מטרת עשרת המכות היא  ל לא ֲאַׁשל  ל לא יַָדְעִתי ֶאת יְהָוה ְוגַם ֶאת יְִשָרא  ֶאת יְִשָרא 

  להביא את פרעה והמצרים לידיעת ה':

  ...ה(-ְויְָדעּו ִמְצַריִם ִכי ֲאנִי יְהָוה )ז,דְונַָתִתי ֶאת יִָדי ְבִמְצָריִם 

  )ַדע ִכי ֲאנִי יְהָוה )ז,יז  ]מכת דם[ְבזֹאת ת 

  )ינּו )ח,ו ין ַכיהָוה ֱאלה  ַדע ִכי א   ]מכת צפרדע[ְלַמַען ת 

 ]ַדע ִכי ֲאנִי יְהָוה ְבֶקֶרב ָהָאֶרץ )ח,יח( ]מכת ערוב  ְלַמַען ת 

  ין ַדע ִכי א   ָכמֹנִי ְבָכל ָהָאֶרץ )ט,יד( ]מכת שחין[ַבֲעבּור ת 

 ]ַדע ִכי ַליהָוה ָהָאֶרץ )ט,כח( ]מכת ברד  ְלַמַען ת 

  ]ִויַדְעֶתם ִכי ֲאנִי יְהָוה )י,ב( ]מכת ארבה 

 ]ל )יא,ז( ]מכת בכורות ין יְִשָרא  ין ִמְצַריִם ּוב  ְדעּון ֲאֶׁשר יְַפֶלה יְהָוה ב   ְלַמַען ת 

   ִם ִכי ֲאנִי יְהָוה ַויֲַעשּו כ ן )יד,ד( ]קריעת ים סוף[ְויְָדעּו ִמְצַרי 

  

המרכזיים של כל ספר שמות.  כבר  –או ליתר דיוק, האתגרים  –ובכן, ידיעת ה' הופכת להיות אחד מהנושאים 

ל ְוָאַמְרִתי ָלֶהם בדיון בין ה' למשה אצל הסנה, משה עולה על הקושי העקרוני בעניין: "ִהנ ה ָאנִֹכי ָבא ֶאל ־ְבנ י יְִשרָ  א 

יֶכם ְוָאְמרּו ִלי ַמה ְשמֹו ָמה אַֹמר ֲאל ֶהם" יֶכם ְׁשָלַחנִי ֲאל  י ֲאבֹות  )ג,יג(.   מה שנראה במבט ראשון כשאלה  ֱאלה 

מהר מאוד מתגלה כבעיה  יסודית: איך ניתן  --איך לקרוא לאלקים בזמן שמשה מדבר עליו לבנ"י  --טריוויאלית 

יר ישות אינסופית, שלא ניתנת להשוואה או ניגוד עם שום ישות אחרת?  זאת מה שמודגשת ע"י לתאר או להגד

טאוטולוגיה שהיא כמעט חסרת משמעות, אבל מדגימה  --התשובה הראשונה של ה': "ֶאְהיֶה ֲאֶׁשר ֶאְהיֶה" )שם ד( 

 את זה שקיומו של ה' היא מעבר למסגרת ההתייחסות של עולם הנבראים.  

  

ן הראשוני לבעיה זו יוצא בהמשך דברי ה' בסנה, והוא להבין את הקב"ה דרך יחסיו עם בני אדם: ה' מזהה הפתרו

 את עצמו ע"י הקשר שלו עם האבות: 

י  י ַאְבָרָהם ֱאלה  יֶכם ֱאלה  י ֲאבֹת  ל יְהָוה ֱאלה  ק יְִצחָ "ַויֹאֶמר עֹוד ֱאלִהים ֶאל ־מֶֹׁשה כֹה ־תֹאַמר ֶאל ־ְבנ י יְִשָרא 

יֶכם זֶה ְשִמי ְלעָֹלם ְוזֶה זְִכִרי ְלדֹר דֹר" )שם,טו(  י יֲַעקֹב ְׁשָלַחנִי ֲאל   ו אלה 

עשרת המכות וקריעת ים סוף מתייחסים למימד שני של ידיעת ה', דהיינו שה' שולט בעולמו ומתערב בו בצורה 

 אקטיבית.

  

ברת למודעות של נוכחות הקב"ה בחיינו יום יום, אולם אחרי האירועים הדרמטיים הללו, הבעיה של ידיעת ה' עו

וזהו האתגר שעומד בפני בנ"י בתחילת דרכם במדבר.  אכן זוהי אחת ממטרות ההספקה הניסית של השליו והמן: 

ין ָהַעְרַביִם תֹאְכלּו ָבָשר ּוַבבֶֹקר ֶהם ל אמֹר ב  ל ַדב ר ֲאל  ִתְשְבעּו ָלֶחם ִויַדְעֶתם ִכי ֲאנִי יְהָוה  "ָׁשַמְעִתי ֶאת ־ְתלּונֹת ְבנ י יְִשָרא 

יֶכם" )ח,יב(.  אבל למרות כל הניסים שמלוים אותם במסעם, בנ"י עדיין מתקשים להכיר שהכל בא מאת ה', עד  ֱאלה 



 

 

ל ְוַעל נַסָֹתם אֶ  –מסה ומריבה  –כדי כך שאחת מהתחנות שלהם במדבר  ת ־יְהָוה מקבל את שמה "ַעל ־ִריב ְבנ י יְִשָרא 

נּו ִאם ָאיִן" )טז,ז(.  מזוית זאת, אפשר לקרוא את הפתיחה של עשרת הדברות  " ָאנִֹכי יְהָֹוה  –ל אמֹר ֲהי ׁש יְהָוה ְבִקְרב 

ית ֲעָבִדים"  ֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמב  אִתיָך מ  כסוג של היכירות שניה: 'אולי שכחתם אותי, אבל נפגשנו  –ֱאלֶהיָך ֲאֶׁשר הֹוצ 

אני זה שהוצאתי אתכם ממצרים.'  מעמד הר סיני מהווה את המפגש הכי אינטימי עם הקב"ה שבני אדם  –פעם 

רגילים מסוגלים לשרוד, אבל הנושא של ידיעת ה' מגיע לשיאו כשמשה רבנו שואף לרמת ידיעה אפילו יותר 

נִי נָא ֶאת ְדרָ  ינֶיָך הֹוִדע  ן ְבע  ָדֲעָך" )לג,יג(.  גבוהה: " ְוַעָתה ִאם נָא ָמָצאִתי ח   ֶכָך ְוא 

  

שגם המטרה שלהם הוא להביא את בנ"י לידיעת  --בניית המשכן ומצוות שבת  –ספר שמות מסתיים בשני עניינים 

י ל ְוָהיִיִתי ָלֶהם ל אלִהים ְויְָדעּו ִכי ֲאנִי יְהָוה ֱאלה  אִתי  ֶהםה'.  אצל המשכן כתוב: "ְוָׁשַכנְִתי ְבתֹוְך ְבנ י יְִשָרא  ֲאֶׁשר הֹוצ 

יֶהם" )כט,מה ֶאֶרץ ִמְצַריִם ְלָׁשְכנִי ְבתֹוָכם ֲאנִי יְהָוה ֱאלה  מו(.  וככה גם מתואר מצוות שבת המופיעה מיד אחרי -אָֹתם מ 

יֶכם ָלַדַעת כִ  ינ יֶכם ְלדֹרֹת  ינִי ּוב  י ֲאנִי יְהָוה ְמַקִדְׁשֶכם" הציווים הקשורים למשכן: "ַאְך ֶאת ַׁשְבתַֹתי ִתְׁשמֹרּו ִכי אֹות ִהוא ב 

)לא,יג(.  אבל לעומת הניסים של הספקת אוכל ומים במדבר, שאינם מצליחים להקנות לבנ"י ידיעת ה' לטווח ארוך, 

שבת והמשכן מהווים פתרון ארוכת טווח: עוד לא נראה מקום במסעם במדבר שבנ"י יביעו ספק אם ה' נמצא איתם.  

ת הניסים הקודמים שהיו כולם יד ה', ענייני שבת והמשכן דורשים את השתתפות יש להציע שההבדל הוא שלעומ

בנ"י ולכן מצליחים ליצור יחס אישי בין בני האדם לקב"ה.  כפי שראינו, יחסים אלו מהווים הדרך הכי בסיסית בה 

 אנו באים לידי ידיעת ה'.  

 

סח מצרים היה היום בו לקחו עם ישראל את זוהי גם הגדולה של שבת הגדול: לפי ה"סדר עולם", השבת לפני פ

הבהמה לשמירה לקרבן פסח.  זאת היתה הפעולה הראשונה שנדרשה מאת בנ"י בתהליך הגאולה, ובזה כל יהודי 

התחיל לראות את האפשרות ליצור יחס אישי עם הקב"ה.  בפני עצמו, מעשה זה היה חד פעמי וחולף, אבל אחרי 

פסח נעשתה מצווה שנתית, היא הפכה להיות סימן היחס בין ה' לבני אדם.  היהודי  שבנ"י נכנסו לארץ ומצוות קרבן

אִתי ִמִמְצָריִם" )יג,ח(.  שמביא קרבן פסח שנה בשנה הוא זה שמסוגל להגיד: "ַבֲעבּור זֶה ָעָשה יְהָוה ִלי ְבצ 

 

 


