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 אשר פדית גויים ואלהיו 

ָלֶכם ַהְּגדּוָלה ְוֹנָראֹות    ּוִמי ְכַעְמָך ְכִיְשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ ֲאֶשר ָהְלכּו ֱאֹלִהים ִלְפּדֹות לֹו ְלָעם ְוָלשּום לֹו ֵשם ְוַלֲעשֹות

 1(. שמואל ב ז כג) :ִמְצַרִים ּגֹוִים ֵואֹלָהיוְלַאְרֶצָך ִמְפֵני ַעְמָך ֲאֶשר ָפִדיָת ְלָך ִמ 

 פרשני המקרא על הפסוק 

 :רש"י

כך אמרו השלוחים    -פדות לו לעם  . ל נתתיך אלהים לפרעה )שמות ז א(  :שנאמר  ,משה ואהרן  -אשר הלכו אלהים  

 2.שלחנו לפדות לו לעם ולשום לו שם ולעשות לכם הגדולה הקב"הלישראל 

 רד"ק:

או פירוש והכית גוים    .שהו מגוים ומאלהיו ומ"ם ממצרים משמשת במקום שנים ושל   רוש:פי  –גוים ואלהיו  

שכתוב  ,ואלהיו שפטים   :כמו  אעשה  מצרים  אלהי  פי  3.ובכל  ישראל  "גוים"  רושאו  פדית    ,כלומר  ,על  אשר 

 4. ממצרים גוים וזקיניו וגדוליו ואמר גוים בלשון רבים כלומר משפחות ישראל

על    ,ואלהיו על השם יתברך  רשוז"ל שפי  תינומקצת רבו  תאפשר שהיה דעתו כדעאלהיו ווויונתן לא תרגם גוים  

 5. כביכול שהוא פדוי עמהם מפני זה לא תרגמֹו -גוים ואלהיו   :ואמרו  .דרך בכל צרתם לו צר

 6בשביל חיבתם של ישראלהכל  – שמות רבה טו ה

ם  נופת ובמקוי מקום עבודה זרה ובמקום טבאמר ר' שמעון בן לקיש: גדולה חיבתם של ישראל שנגלה הקב"ה  

משל לכהן שנפלה תרומתו לבית הקברות. אמר: מה אעשה? לטמא את עצמי אי אפשר    7טומאה בשביל לגאלם. 

כך ישראל   8. ולהניח תרומתי אי אפשר. מוטב לי לטמא את עצמי פעם אחת וחוזר ומטהר ולא אאבד את תרומתי

 
ותו מבית עובד אדום, הפטרת  )שבנה לו דוד לאחר שהעלה אתפילת דוד לפני ארון הברית השוכן באוהל זמני  מזה לקוח  פסוק    1

דש, אלא  "ה מודיעו, באמצעות נתן הנביא, שלא הוא אשר יבנה את בית המקפרשת שמיני הקרובה(, תפילה שנאמרה לאחר שהקב
י)שלמה( בנו: " מ   כִּ ֲעָך ַאֲחֶריָךיִּ י ֶאת ַזר  יֹמתִּ ָת ֶאת ֲאֹבֶתיָך ַוֲהקִּ ָשַכב  אּו ָיֶמיָך ו  י ֶאת ַממ  ...  ל  יֹנתִּ תֹו:ַוֲהכִּ י ֶאת  ַלכ  תִּ ֹכַננ  י ו  מִּ ש  ת לִּ ֶנה ַביִּ ב  הּוא יִּ
תֹו   ַלכ  א ַממ  סֵּ ֶיה ּלִּ ...  כִּ ה  הּוא יִּ ָאב ו  ֶיה ּלֹו ל  י ֶאה  ןֲאנִּ בֵּ י  במילים: "  ת זו המתחילהתפילה פיוטי  ראו".  י ל  י ָאֹנכִּ י    ה' אלהיםמִּ י כִּ יתִּ י בֵּ ּומִּ
י ַעד ֲהֹל יֹאַתנִּ ַטן עֹוד ֹזאת    ם:ֲהבִּ ק  יֶניָך  ַותִּ עֵּ ֹזאת תֹוַרת ָהָאָדם  ...  ב  ֶליָך...  ו  ר אֵּ ַדבֵּ ד עֹוד ל  יף ָדוִּ תפילה זו, וכל העניין,    וכו' ". השוו  ּוַמה ּיֹוסִּ

ו מתאר את יציאת מצרים כחלק מסקירה היסטורית שדוד עורך שם  בו פתחנפרק יז. והפסוק    המקבילה בספר דברי הימים א   עם
ל ּגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ ֲאֶשר עם הפסוק המקביל בדברי הימים )שם יז(: "  ינו להלן. השוופילתו והוא בסיס חשוב לדברבת ָראֵּ ש  ָך יִּ ַעמ  י כ  ּומִּ

ים  דֹות לֹו ָעם ָלשּו ָהַלְך ָהֱאֹלהִּ פ  ֻדּלֹותלִּ ם ּג  ָך שֵּ מִּ   ם ל  יָת מִּ ָך ֲאֶשר ָפדִּ נֵּי ַעמ  פ  ש מִּ ָגרֵּ ֹנָראֹות ל  םו  ם ּגֹויִּ ַריִּ  "אלהיו".  זכרנ לא". ושם צ 
אלהים עפ"י רש"י הוא לשון חול ומשמעותו היא שלטון וגדולה, כמו גם אח"כ בתורה במשמעות של בית דין. גם "אלוהיו" שבפסוק    2

נתתיך אלהים  דברינו    ראו".  ולעשות לכם הגדולה". הדגש הוא "ולשום לו שם: "הפסוק אומרלמרות ששתמע שהוא לשון חול  מ
 בפרשת וארא.  לפרעה

 בפרשת בא.  האחת עשרההמכה ראו דברינו  3
עוד פירוש דעת מקרא   וראבאופן דומה גם מצודות. ו ראוריכים הסבר. שדבריו ברורים ואינם צשלוש אפשרויות מציג רד"ק ונראה  4

על הפסוק שמצד אחד מביא את הפרשנים הקלאסיים ומצד שני מציע שלפחות החצי השני של הפסוק מדבר כבר על הכניסה לארץ  
דושה:  ק  שם ו  ובוודאי שאלהיו אינ  ,לא מצרים, לא עם ישראל   . אלוהיו" הם שבעת עממי כנעןבארצך" ולפיכך "גויים ו  – "לארצך  

כלומר: גויי כנען  ...    מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גוים ואלהיו  לגרש  ...  דרכיו משכיל=בכל דרכיומו: לכל  בארצך, כ   -  לארצך"
זה משה: ראה נתתיך אלהים  - וים אלה שבטי ישראל. ואלהיורוש אחר: ג יפ  ואלהיו.  משבעת עממי כנען  כל גוי וגוי ...    ואלהיהם
 . "לפרעה

 .  , שתרגום יונתן נרתע ממנהאת "הסוד הגדול" ואת ההפתעה ששמרנו להמשךלן שהכיר את המדרשים שלהרד"ק דים כאן מק 5
נניח לפי שעה את פרשני המקרא ונפנה למדרש. בשביל מי נגלה הקב"ה במצרים? שואל מדרש שמות רבה בפרשה טו ונותן מספר    6

בפרשת    , שניהםלי ולכם היא הגאולהברינו  וכן דמי נגלה הקב"ה במצרים    בשביל  שובות. וכבר נדרשנו במקצת לנושא זה בדברינות
 . אחת מהתשובות שנתנו שם הפעם נרחיב ונתמקד ב , בא

בו    והאיש אשר אתה נושה  תעמוד  בחוץ:  תורהשורות קודם באותו מדרש: "אמר הקב"ה: כתוב ב הדימוי של ר' חנינא מספר    ראו   7
אפרוש    כצאתי את העיר  :וכן אמר משה  .בארץ מצרים ולא במצרים   :אף אני אעשה כך  ,(יא  )דברים כדיוציא אליך את העבוט החוצה  

ם  שומר על מרחק. עומד מחוץ לארץ מצרים, בריחוק ממקו )שמות ט כט(". הקב"ה יורד למצרים לגאול את ישראל, אבל    :כפי את ה'
בר הרחיבו  מבני ישראל עצמם שנטמאו בגילולי מצרים ואילולי ההבטחה לאבות לא היו נגאלים. )וכ לולים ועבודה זרה ושמא גם  גי

יכולים להיעשות  כאשר בהמשך קידוש החודש וחישוב לוח השנה  מדרשים ופרשנים על מצוות קידוש החודש שנתנה דווקא במצרים  
 (. ריש לקיש יוצא בכל עוז כנגד שיטת ר' חנינא. בשבת החודש החודש הזה לכםדברינו  ראורק בארץ ישראל, 

וצריך   ההלכהשמדרש זה הוא לכאורה נגד  אלא היטהר, אבל אוכל שנטמא אין לו תקנה. והנמשל ברור.לאדם )לכהן( יש אפשרות ל 8
ואולי מדובר  הלכה, מה גם שמדובר בריש לקיש שידיו רב לו בשני העולמות.  עפ"י ה  להבין כיצד יכול דרשן באגדה לומר רעיון שאינו

ה: ו כהלכא   (,"בברכות יט ע" )ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל  מדלגים היינו על גבי"אמר ר' צדוק:  מרק בטומאה דרבנן כ
באין עמו בטמאה, משום    -באין עמו בטהורה, בא בטמאה    -בא בטהורה  שם: "  ראו)ברכות יט ע"ב,    רס והולך""מנפח אדם בית הפ

רש )עירובין ל ע"ב, פסחים צב  (. ואולי ניתן גם לומר שברגע שהקב"ה ירד למצרים היא נעשתה כמו בית הפרס שנידש או נחכבודו
אגדה סותרת  ראו גם הדף  . ברות קמה לכהן בבית הבדברינו שא זה בנו בנוכבר הרחטלה הימנו הטומאה. ( ובע"ב, מועד קטן ה ע"ב

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%a0%d7%aa%d7%aa%d7%99%d7%9a-%d7%90%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%a0%d7%aa%d7%aa%d7%99%d7%9a-%d7%90%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%AA-%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%99-%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%94%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%96%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA1#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94#gsc.tab=0
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הניחם אי אפשר, מוטב לירד  ת ... אמר הקב"ה: היאך אני גואלם? לוהם תרומתו של הקב"ה ... היו בין הקבר

"וכפר את מקדש הקודש" )ויקרא טז לג(,    :שנאמר, אמר לו: טהר אותי,  ולהצילם ... וכשהוציאם קרא לאהרן

 9. )שם טז( דש מטומאות בני ישראל"ו"וכפר על הק 

   10ח והאריס הגינה, השליבעל  – שמות רבה פרשה טו סימן יט

לו גינה של תאנים ובאותה גינה  ה הקב"ה במצרים? בשביל משה. אמר ר' נסים: משל לכהן שהיה מי נגל  בשביל

ביקש לאכול תאנים. אמר לאחד: לך אמור לאריס שבעל הגינה אומר לך שתביא לו שתי    11היה בית הפרס. 

נה. אמרו  יי אלך לג ננה? לך למלאכתך! אמר הכהן: איתאנים. הלך ואמר לו כך. השיבו האריס: מי הוא בעל הג

כשהיו    ,כך  12שם מאה טומאות הולך אני ולא יתבייש שלוחי.לו: למקום טמא אתה הולך? אמר להם: אפילו יש  

לכה ואשלחך אל פרעה. הלך. ואמר לו ]פרעה למשה[: מי ה' אשר אשמע    :ישראל במצרים אמר הקב"ה למשה

ו לו מלאכי השרת: למצרים אתה הולך למקום  רבקולו לשלח את ישראל? ... אמר הקב"ה: אלך למצרים ... אמ

 13לא יתבייש שלוחי משה. טומאה? אמר להם: אלך ו

 עצמו נגלה הקב"ה במצרים בשביל  – שמות רבה טו יח

אמר לו אדונו:    14בשביל מי נגלה הקב"ה במצרים? בשביל עצמו. משל לבן בית שנתפס ע"י בעל מלאכתו ונחבש.

עבד שלח  ומוציאך.  בא  אני  תירא,  אמר    ואל  לשלחו.  הפונדקי  רצה  ולא  המלאכה)להוציא  עשה  (בעל  יפה   :

מוציאו", ולא פקדתיו, שאני משלח את עבדי. כך אמר הקב"ה לאברהם:  שאני אמרתי לו: "אני בא ו  15הפונדקי, 

פרעה. אמר   רצה  ולא  לגואלם  ... שלח הקב"ה משה  גואלן  אני  ואח"כ  במצרים  בניך להשתעבד  עתידים הם 

"דן אנכי" וכי משה "אנכי" או אהרן "אנכי"? לא אמרתי    :ה פרעה, כי אני אמרתי לאברהםש הקב"ה: כראוי ע

 16)תהלים פא יא(. היך המעלך מארץ מצרים"אל' "אנכי ה :אלא

 
מים  נשאיר את הנושא לחכדרשות דומות בהן האגדה סותרת לכאורה ושלא כאורה את ההלכה. שם הבנו בדפים המיוחדים,    הלכה

 . י המיםשואבלקבל תגובות מ שמחובקיאים מאתנו בהלכה ונ
היה  על ישראל שלא היו ראויים לגאולה ולפי שהקב"ה  שם  המדרשים  בשיר השירים,    קול דודידברינו    ראואנחנו בגאולת ישראל.    9

הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו  ו"  – ם: "קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות"  חפץ בגאולת זכו שהתקיים בה 
מ"ט שערי טומאה בלי לעשות חשבונות הרבה, על מנת להציל את    יורד עד בנמשל,  הקב"ה  הוא  . הכהן, ועוד  "  מביט בחשבונותיכם 

הכהן, חביבם של ישראל,   אהרון  מי מטהר אותו מטומאתו?  ו  א.והוא אכן נטמחתו לאבות.  הבט  את עם ישראל ולקיים  –תרומתו  
 שהיה איתם בכל שנות השעבוד. 

 בתי ורב כהנא פרשת החודש. גם פסיקתאות ר ראו. , החודש הזה לכםהמדרשים שלהלן, הם מפרשה טו בשמות רבה רוב  10
 טומאה זו היא מדרבנן. ש טומאה על פני כל השדה. וש חשבית הפרס הוא שדה שנחרשה וידוע שהיה שם קבר וי 11
שוב מוטיב הכהן שיורד למקום הטומאה, לעיל בשביל ישראל )תרומה שאבדה לו שם( וכעת בשביל משה )שהאריס, פרעה, מעז    12

 פנים כנגדו(.  
ופשיטא    ל אדם כמותו"חו ש"שלו המשלח הולך להציל את השליח ולהגן עליו. אבל    -לה הקב"ה במצרים? בשביל משה  בשביל מי נג  13

  ראו   ...".    את ה'אשר אשמע בקולו ... לא ידעתי    מי ה'"  :שהרי פרעה אמר  גנה על כבוד השליח היא הגנה על כבוד המשלח.הש
ואהרון כאשר הם באים ואומרים לו: "כה אמר ה' אלהי ישראל, שלח את    שמות רבה ה יד איך פרעה מלגלג על הקב"ה בפני משה

נו לי עד שאחפש בספרים שלי ... אמר להם: חיפשתי שמו בבית גנזי ולא מצאתי אותו".  י במדבר ... אמר להם: המתיגו לעמי ויחו
)מוטיב    ראו )ראשונה בעצם( של מוטיב הכהן ובית הקברות  נוספת  זה פעם  תנחומא    \שמדרש שמות רבה  אגב בהמשך מדרש 

לכהן שהיה   הדבר דומה? למהמשה במשל: "העברים ולא נענה, עונה לו ון ומחבב(, כאשר פרעה קורא בקול אלהי מואב, עמון, ציד
לא ראיתם    :התחיל צווח לבני אדם שעומדים שם  .הלך העבד לבקש את רבו בבית הקברות   .יצא הכהן חוץ למדינה  .לו עבד שוטה

כך אמרו משה ואהרן    ?בבית הקברותמי ראה כהן  שבעולם,  שוטה    :אמרו לו  .הן  ם:אמר לה  ?רבך לאו כהן הוא  :מרו לוא  ?בכאן רבי
".  מתים הם  ,אלו שאתה אומר  ,אלהינו חי הוא   ?שמא החיים אצל המתים  ,בין החיים  םבעושל מתים לת  םדרכ  ,שוטה  :לפרעה

כבוד  את  ה לחי אצל המת, וכעת הוא בא להציל את תרומתו או לתבוע  בהתחלה לא יעלה על הדעת שהכהן ירד אל בית הקברות, מ
   .שלוחו-אריסו

 "ב( ושם הוא דווקא לעניין מחלה ומרפא. ברכות ה ע" )מבית האסוריםהביטוי "אין חבוש מתיר עצמו  ראו . והרבבית הס  14
 שלא הסכים לשלוח. ובנמשל, הצדקה לעקשנותו של פרעה? הסבר להכבדת הלב? אבל אנחנו מקדימים את הנמשל.  15
מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקב"ה בכבודו    ינו ה' ממצרים, לא על יד ויוציאוכמו שאנחנו אומרים בסדר ההגדה: "  16

מלאך. והכיתי כל בכור, אני ולא שרף. ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים, אני    אני ולא  ...   ועברתי בארץ מצרים  :ובעצמו. שנאמר
  , למיפרקיה ישראל ממצרים  כד אתא רחמנאהלכה א: "  גירושלמי הוריות פרק  ומקורותיו ב  ."ולא שליח. אני ה', אני הוא ולא אחר

אלא הוא וכל    ,ולא עוד  .ים בלילה הזהבעצמו דכתיב ]שמות יב יב[ ועברתי בארץ מצר"ה  לא שליח ולא מלאך אלא הקב  ,לא שלח
לנו. וכן הוא  ". ציטוט של פסוק המוטו שאלא ]שמואל ב ז כג[ אשר הלכו אלהים  ,אשר הלך אלהים אין כתיב כאן   :דורגון דידיה
:  ילקוט שמעוני שיר השירים רמז תתקפום רבה ב ט, בפסיקתא דרב כהנא פסקא ה החודש, במדבר רבה יא ב, ונלקט בבשיר השירי

מה הצבי הזה מדלג ומקפץ מאילן לאילן ומסוכה לסוכה ומגדר לגדר, כך הקב"ה מדלג ומקפץ    : אמר רבי יצחק  .דומה דודי לצבי "
בארץ מצרים, בים ראו אותו וירא ישראל את היד הגדולה, בסיני ראו אותו    במצרים ראו אותו ועברתי  .ממצרים לים ומים לסיני

אפריון  : "ויהי ביום כלות  -פסיקתא דרב כהנא פיסקא א המשכן נפסקה התגלות זו כדרשה ב". )אבל עם הקמת ויאמר ה' מסיני בא
, אלא  השל בני שאהא מדבר עמם בפרהסי  אין כבודן  :מה שלימה אמרכיון שקיבלו את התורה ונעשו לי לאו...  עשה לו המלך שלמה  

(. ואיפה אנחנו? ראינו "בשביל ישראל" ו"בשביל משה".  ". וזה נושא נכבד לענות בו בהזדמנותעשו לי משכן ואהא מדבר מתוך משכן
מו"  אך יש כאן גם "בשביל עצ  וכעת "בשביל עצמו". לכאורה "עצמו" זה הוא קיום ההבטחה לאבות ואיננו אלא "בשביל האבות", 

https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94#gsc.tab=0
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99
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  17וחושך אור  – מסכתא דפסחא פרשה ידמכילתא דרבי ישמעאל בא 

י ישראל  את אלה ויראו  "  ר:מאשנ  ,וכן אתה מוצא כל זמן שישראל משועבדין כביכול שכינה משועבדת עמהם

 :ונאמר  18". לטוהרוכעצם השמים  "   ?)שמות כד י(. וכשנגאלו מה הוא אומר  " ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר

יקראני ואענהו עמו  למוד לומר: "ת   ?צרת יחיד מנין  ,)ישעיה סג ט(. אין לי אלא צרת ציבור  "בכל צרתם לו צר"

  19)שמואל ב ז כג(.  "רים גוי ואלהיו פדית לך ממצ  עמך אשר  ניפ מ" :ואומר....   )תהלים צא טו( "אנכי בצרה 

)זכריה י יא(, ואי    "ועבר בים צרה והכה בים גליםר: "שנאמ   ,עבודה זרה עברה עם ישראל בים  :ר' אליעזר אומר

כביכול אמרו ישראל לפני   ,אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו :ר' עקיבא אומר 20 זה צלמו של מיכה. ?זה זה

 21. עצמך פדית :הקב"ה

ל...  גלו למצרים שכינה עמהם    22.וכן את מוצא בכל מקום שגלו ישראל כביכול גלתה שכינה עמהם בבל  גלו 

"  וכשעתידין לחזור כביכול שכינה חוזרת עמהן...  גלו לאדום שכינה עמהם  ...  שכינה עמהם   אתי מלבנון  ... 

 23ם.יאני ואת ללבנון עול  - כביכול אני ואת מלבנון גלינו ",כלה

 ר' עקיבאשיטת  – סוכה פרק ד הלכה גירושלמי 

מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גוים  ? "מה טעמא  .עבודה זרה עברה עם ישראל בים  :תני בשם רבי ליעזר

  : מה תלמוד לומר  24. נמצאת עושה את הקודש חול  ,אם אומר את כן  ! חס ושלום  :אמר לו רבי עקיבה   ". ואלהיו

  25. יתל כאילו עצמך פד יכוכב -" אשר פדית לך ממצרים "

 
אישית לרדת  ממש שהרי "לא יחל דברו" ו"מה יאמרו", אם לא היה מקיים את דבריו. ולא רק כהבטחה כללית, אלא כמחויבות  

 הכהן לא עושה מעשיו רק למען התרומה והאריס.  .למצרים גם אם הדבר קשור בטומאה
.  פרק י במדבר  ספרי זוטא  אך בלשון שונה ב,  פרשת בהעלותך פיסקא פדספרי במדבר  מקבילה לדרשה זו, מילה במילה, נמצאת ב  17

 א ולקהלת רבה ז ב. לשמות רבה כד ומשני מקורות אלה נראה שהתגלגלה סוכה פרק ד הלכה ג, ירושלמי בגם דרשה זו מצויה 
ישראל שהיו משועבדים    היא הייתה לפניו בשעת השעבוד לזכור צרתן של  -  כמעשה לבנת הספירק: "רש"י על הפסופירוש    ראו  18

  לבנת הספירוכבר הארכנו לדון בנושא זה בדברינו    משנגאלו, היה אור וחדווה לפניו".  -  רוכעצם השמים לטוה  .לבנים במעשה  
 בפרשת משפטים. 

הקב"ה שכביכול    – עם ישראל, אלהיו    –גיש את ה"כביכול". גוי צערם של ישראל וצריך להדהקב"ה היא בעצם הזדהותו עם    גאולת  19
לב    מוייקחו אותנו צעד נוסף. אגב, שיאשר  ,  להלן  נראהשות נוספות, שגלה עמם. אבל הכנסת הפסוק שלנו לדרשה מעוררת דר

לשון יחיד ואיננו  פסוק הוא: "גוי ואלהיו" ב(, ה17הערה   ראופד ובספרי זוטא ) שבנוסח המכילתא וכן הוא במקבילה בספרי במדבר
 יקים ומלבה"דים. יודעים אם זה עניין מובהק, נוסחאות שונות בפסוק עצמו שגרמו לדרשות שונות, או שיבושי מעת

י  דרשות על הפסוק וקיבוצן( לשתה  "אשר פדית גויים ואלוהיו", מתגלגלת המשך הדרשה )או שמא עריכתפסוק  דרשן בסיים הכיון ש  20
ות רבה כד  שמגם    ראו. האחת, ש"גויים ואלהיו" היא עבודה זרה שהיו ישראל שטופים בה במצרים ויצאו איתה!  שות קיצוניותדר
)שמואל ב ז(    מר:שנאלא דיים שעבר עמהם צלמו של מיכה אלא שהיו מקישין כלפי מעלה דברים    :אמר ר' יהודה ב"ר אלעאיא: "
הדרך קצרה לחטא העגל ולומר גם עליו: "אשר פדית". ופסל מיכה שעבר עמם בים    ". ומשםפדית לך ממצרים גוים ואלהיואשר  

 בשלח. והדברים עתיקים.  בפרשת   וימרו על ים סוףת בדברינו הוא נושא נכבד שנגענו בו במקצ
ובני ישראל הם שאומרים לו את זה: אנחנו  הקיצון השני, הוא דרשת ר' עקיבא על הקב"ה שכביכול נפדה בעצמו ביציאת מצרים,    21

אלמלא  שהקדשנו לנושא    גיליון מיוחד  ראו )".  אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרוד ש"עיודעים שלא רק אותנו פדית ממצרים,  
בא )ירושלמי  ולשתיהן נתייחס בהרחבה במקור ה  דרשה זו מגיבה על דרשת ר' אליעזר  מיוחדים(.ב   מקרא כתוב אי אפשר לאומרו

 ונרחיב על שיטת ר' עקיבא בירושלמי להלן.  קצר וחסר. נמשיך ברצף של המכילתא הנוסח כאן וסיעתו(, מה גם ש
י, על הפסוק: "מדרש תהלים )בובר( מזמור יאכדוגמא נוספת הדרשה ב  ראו  22 פֹורְך ֹתאמ  אֵּ ֶכם צִּ י ַהר  י נּודִּ שִּ ַנפ  " כתוב "נודו" וקוראים:  רּו ל 

ידו, נודו כתיב נודי קרי, כלפי  כנוד נדדו הרב ותלמ  :אמרו .ות העולם אומרים להגלותן ממקומןשעה שגלו ישראל היו אומב"נודי": "
ח(, ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא,    )משלי כזמעלה וכלפי מטה אמרו, כלפי מעלה כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו  

 ".שנאמר ה' איש מלחמה )שמות טו ג(
המבנה הקלאסי    ראו של ישראל.  ם  יהכל צרתם לו צר" ולמוטיב של הזדהות השכינה עם צערם וסבלותלדרשה של "ביש חזרה  ן  כא  23

ור' עקיבא. מי שהקשיב לכל הדרשה  אליעזר  של הדרשה, אשר פותח ומסיים בנושא "כללי ונאה" ובתווך דבריהם הסוערים של ר'  
 הפסיד ...   הרוויח ומי ששמע רק תחילתה וסופה, אולי לא

ופשיטא שלנוכח שגב הפסוק,    אלהים שבפסוק.המילה  של    ןחילּו  שעפ"י שיטת ר' אליעזר "אלוהיו" שבפסוק היא עבודה זרה והרי זה  24
" בתחילת הפסוק: "אשר הלכו אלהים לפדות לו  היםהמילה "אלר  , קשה לומר כך. ראו אזכותחילת הדףראו    –דברי דוד בתפילתו  

  קודש הלך לפדות לו עם לשון  –ו' ", שהוא וודאי לשון קודש. ובאמת, שיטת ר' אליעזר קשה מאד. "אלהים"  לעם ולשום לו שם וכ
בקריאת    ת ר' אליעזרביר את שיטלפדות את עם ישראל )"גויים"( ביחד עם עבודה זרה? האם מישהו מתנדב להסולעשות לו שם ו

   הפסוק כולו?
 : ום לו שם, אמר ר' יוסי הגליליאשר הלכו אלהים לפדות לו לעם ולשר' יוסי הגלילי: " םוכן הוא בקהלת רבה ז ב, הפעם בוויכוח ע 25

ראה ממקורות אחרים נ". אך  ביכול עצמך פדיתכ  :דש חול, אמרו ישראל לפני הקב"הועשית ק  : אמר לו ר' עקיבא  .אומה ואלהיה
מלמד שעברה עמהן    :ר' אליעזר בן יעקב אומר: "רק יזוטא פ  ספרי  ראוכאילו ר' עקיבא ריכך דרשה זו ואולי אפילו חזר בו ממש.  

  . בוד לפני כביכול השע   ,כדרך שהייתם משועבדים  :אלא כך אמר להם  .לא עברה עמהם ע"ז בים   !חס ושלום  :אמר לו ר"ע  .ז בים ע"
י ישראל בחטא  ם של בנ, שם רבי עקיבא דברים קשים בפיהמבפרשה  שמות רבה ". ובנגע בבבת עינוכי הנוגע בכם  :וכן הוא אומר

וכי עמנו היה   : אמרו  :דרש רבי עקיבא  ?ומה כזבים דברו על הקב"ה  . ה דברו עלי כזביםוהמהעגל, בדיוק על בסיס הפסוק שלנו: "
". האם חזר בו ר'  י עמך אשר פדית ממצרים גוי ואלהיומפנ:  שנאמר  ,לעצמו פדה ולא פדה אותנו   !עם עצמו היה עסוק  ?עסוק

 ילו עלילות והפכו את הקודש חול. את כל הדרשות האלה גם יחד? הקב"ה אכן נפדה והם העלר להכיל עקיבא? האם אפש

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%A31
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%d7%90%d7%9c%d7%9e%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%90-%d7%9b%d7%aa%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%99-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%95
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%d7%90%d7%9c%d7%9e%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%90-%d7%9b%d7%aa%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%99-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%95
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 26. אותו היום מקיפין את המזבח שבע פעמים אמר רבי אחא זכר ליריחו

 , אני נפדה עמכם היא הגאולה לי ולכם -יב בה טו שמות ר

ם, שנאמר: "אשר פדית כביכול אני נפדה עמכ  27ר' מאיר אומר: לי ולכם היא הגאולה,   -"החודש הזה לכם"  

 29. דש הזה לי ולכם שאני רואה דם הפסח ומכפר עליכםווקבעו הח  28ב ז כג(. " )שמואל היואלממצרים גויים ו 

 עמהם  הימים שאניכל  – סימן טזו שמות רבה פרשה ט

אמר   30. בשביל ישראל  ?עושה במצרים  הקב"המה    -  ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמרדבר אחר:  

אמרו    .היה עמה המלך בפילקי  31. י והלך לוק  יל  נתנה בפ    ,שהיתה מקטרגת למלך  משל למטרונה  :ר' יצחק נפחא

כך נשתעבדו ישראל במצרים וגלה    .אינה נוטלת שם רע  ,ני עמהכל הימים שא   :אמר להם  ?מה איכפת לך  :לו

למענכם שלחתי  "  :וכן בבבל שנאמר  32.(ד  )בראשית מו"  אנכי ארד עמך מצרימה מר: "כביכול עמהם שנא  הקב"ה

אמר להם כל    ?כל כך למה  :אמרו לו להקב"ה...    עמהם  הקב"הביון היה  ...  די  וכן במ  ;(יד  )ישעיה מג  "בבלה

 33 ... אין נוטלין שם רע  ,מהםהימים שאני ע

נכנס ובידו    ?מה עשה  .בגורן הואם:  היו אנשים אומרי  .משל לעשיר שיצא בשעת הקיץ  :א"ר שמואל בר נחמן

  ? היכן אלהיכם  :וכבים אמרו להם לישראלובדי כ כך הע   34. דעו הכל שבא מן הכרםכדי שי  ,יל של ענביםכ  ר  פ  

 35. (לז )דברים לב" ?אי אלהימו" :שנאמר

 ל והקב"הישרא ועתיש  –רבה פרשה ט סימן ג רא ויק

 
ות  דרש  מקרי. ראו שם  ננורשה בפרק העוסק בשמחת בית השואבה אידמיקום הכיר לנו שמזסיום זה של הלכה ג שם בירושלמי,    26

 ". ולכה לישועתה לנו: "תהילים פ גב , ועל הפסוקוא הושיעה נא. אני והוא הושיעה נאאני וה על המשנה: "ר' אבהו 
אם שמרתם את התורה לא על עצמכם בלבד אתם   -" רבה )ליברמן( פרשת נצבים: "וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות דברים ראו 27

 ו שמירת התורה הם "גאולה הדדית" של אלהים ואדם. הפדות ממצרים כמלי ולכם".  -עושין צדקה אלא עלי ועל עצמכם  
  – "גויים" הוא עם ישראל בלשון רבים ו"אלהיו" הוא לשון קודש    תלמידו של ר' עקיבא, חוזר ומאושש את דרשת רבו:  ר' מאיר,   28

נפדה ביציאת מצרים. מגאולה למען ישראל, למען משה, למען האבות, "למען עצמו" נו לגאולת  של הזדהות, הגע  הקב"ה עצמו 
את שבטו מבני  לא חוסך גם הוא  רבו  ר' מאיר כר' עקיבא  אך  יא הגאולה".  הקב"ה עצמו הוא ובעצם לגאולה משותפת: "לי ולכם ה

 את כל השיטות: ר' אליעזר, ר' יוסי הגלילי ואפשר שהוא מבקש להכיל  בפיהם"(,    : "ויפתוהו על הפסוק  במדבר רבה ז ד  ראוישראל )
ביכול אין  . כופסל מיכה  חטא העגל  פדה את עצמו יחד עםאלא  ,  קיבא רבו. הקב"ה לא רק פדה כביכול את עצמו ממצריםור' ע

ומשום    ו גאולתו שלולספוג את עלבונות עם ישראל וחטאיו ולהמשיך בתהליך, משום שזלקב"ה ברירה אלא לגאול את עם ישראל,  
)ולא בקריעת ים סוף ואפילו   עשר מכות ומופתיםוגם לא ב ביום אחדיושלם  לאמושך וקשה ומהגמילה מעבודה זרה הוא שתהליך 

עוג  לעיין  ש וי.  אלהים" קודש ו"אלוהיו" חול בפסוק, אכן "ת ר' אליעזר שר' עקיבא דחה לעילזו אולי גם שיט. ו מעמד הר סיני(לא ב
 מצרים. גאולת הקב"ה נפדה בהמורכב שבנושא 

כפר את  ו  :שנאמר, אמר לו: טהר אותי,  כשהוציאם קרא לאהרןודם גם מכפר על הקב"ה: "ובשמות רבה טו ה לעיל ראינו שהא  29
 והכפרה הם הדדיים בין האדם וקונו. אולה, התורה ". הגדש מטומאות בני ישראלווכפר על הקמקדש הקודש, 

 ובה על: מאי האי?  ורה למוטיב "בשביל ישראל", אבל מדרש זה הכיר את המכילתא לעיל ואולי ייתן לנו תשחזרנו לכא 30
 . בבית הסוהר, אך מיד משנה דעתו ומצטרף אליה, או שומר מקרוב קי הוא בית משמר )ביוונית(. המלך שם את המטרונה פיל 31
שביל האבות" ושמירת ההבטחה, אך כאן המוטיב הוא "בכל צרתם לו  וק: "ואנכי אעלך גם עלה". וזה המוטיב הקודם "בוסוף הפס  32

 יל. צר", שכבר ראינו לע
ַוָּיבֹוא ֶאל  כ: "  לודברי יחזקאל    ראואת השיפוט שלהם.  ישראל על מנת למנוע ממנו שם רע, אבל לגויים יש    השכינה גולה עם עם  33

ם ֲאשֶ הַ  שִּ ּגֹויִּ ם ָקד  לּו ֶאת שֵּ ַחּל  צֹו ָיָצאּו  ה'י ֶבֱאֹמר ָלֶהם ַעם  ר ָבאּו ָשם ַוי  ַאר  ֶּלה ּומֵּ   השם ע המשך חילול  ", עד שיש צורך בגאולה שתמנאֵּ
י ֲאֶשר חִּ : "הגוייםבעיני  שִּ ם ָקד  ֹמל ַעל שֵּ ם ֲאֶשר ָבאּו ָשָמהָוֶאח  ל ַבּגֹויִּ ָראֵּ ש  ית יִּ לּוהּו בֵּ  ".  ּל 

בעז במגילת רות(, והוא    ראוסר. עכ"פ, הציבור היה סבור שהוא נמצא בגורן ) על העשיר לא כ"כ ברור ואפשר שהגיע לידינו ח   שלהמ  34
 ותם כשהוא בכרם. מפתיע א

מה הקב"ה  במשל, שמיצו מושווה לדם במקומות רבים, היא: "  המדרש שם לגויים המנאצים, במקביל לאשכול הענבים   תשובת   35
". אבל  שעתיד לדרכן שנאמר )ישעיה סג( פורה דרכתי לבדידברים לב( אשכיר חצי מדם, ולא זאת בלבד אלא  )  ?עתיד לעשות לה

משמעות פדות  ישראל ואומרים: "אי אלוהימו"? שהוא המפתח להבנת  בדי הכוכבים מקנתרים את  הקטע שעוהוא  ן  נינו כאעניי
ם לֵּאֹמר  ָלָמה ֹיאא נוכל להביא את כולם. משה אומר: "לועל כך רבו הפסוקים והמדרשים ו  השם.חילול    – הקב"ה במצרים   ַריִּ צ  רּו מִּ מ 

ַכֹּלתָ  ים ּול  יָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם ֶבָהרִּ ָרָעה הֹוצִּ נֵּי ָהֲאָדמָ ב  ַעל פ  ֹכֶלת ה'" )שמות לב יב(, וכן: "הם מֵּ י י  תִּ ל  בִּ יא ֶאת ָהָעם ַהֶזה ֶאל ָהָאֶרץ    מִּ ָהבִּ ל 
ַבע ָלֶהם ַוּיִּ  ש  ָברש  ֲאֶשר נִּ ד  ם ַבמִּ בונו של עולם, עכשיו יאמרו אומות העולם:  יה: ר"אמר משה לפני הקב: "" )במדבר יד טז(. ובמדרשָחטֵּ
ש  ויהושע אומר לאחר מפלת העי: "א.  "כות לב עבר" )ה ואינו יכול להציל תשש כחו כנקב יִּ ינּו  ו  ָנַסבּו ָעלֵּ י ָהָאֶרץ ו  בֵּ ֹכל ֹיש  י ו  ַנֲענִּ עּו ַהכ  מ 

הִּ  ן ָהָאֶרץ ּוַמה ַתעֲ כ  ו  נּו מִּ מֵּ יתּו ֶאת ש  ָך ַהָּגדֹולרִּ מ  שִּ ה ל  שיצא כבר ועתה  ומה תעשה לשם גבורתך  " )יהושע ז ט(. ורש"י שם מפרש: " שֵּ
םחּוָסה ה' עַ ". ויואל זועק על מכת הארבה: "חווכ   יאמרו תשש ָשל ָבם ּגֹויִּ מ  ָפה לִּ ֶחר  ָך ל  ן ַנֲחָלת  תֵּ ַאל תִּ ים ַאּיֵּה    ל ַעֶמָך ו  רּו ָבַעמִּ ָלָמה ֹיאמ 

יֶהם ף ה" )יואל ב יז(. ובעל ספר תהלים מיצר על נאוץ שם ה': "ֱאֹלהֵּ רֵּ ָכר ֹזאת אֹויֵּב חֵּ ֲאצּו ש  ז  ַעם ָנָבל נִּ י( ומייחל   תהלים עד" )ֶמָך' ו 
ֶמָך: "לתשועה בשל כבוד ה' בֹוד ש  ַבר כ  נּו ַעל ד  עֵּ ש  י יִּ נּו ֱאֹלהֵּ רֵּ לך עם  (. מעורבות הקב"ה בגאולה, אינה רק כהזדהות המטעט " )שם  ָעז 

היא, כביכול עבורו,    אל אשמים( ולפיכך הגאולההמטרונה, אלא כהעשיר שיוצא מהכרם. חילול שם ה' הוא "בעיה שלו" )גם אם ישר
ע  שָ וָ ויִּ   -  )שמות יד ל(  אויושע ה' ביום ההו: "תנחומא )בובר( אחרי מות יג  ראוא כביכול אלא ממש.  ל  פדות שמו המחולל  \וגאולת  
 על ים סוף כאשר ראו סופית את קבורתו ונקמתו במצרים, שם חולל שמו. ". הקב"ה נושע  כתיב
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ולכה  "ה: "שועתו של הקבהיא ישל ישראל    םישועתשזה אחד מן המקראות    :א"ר אבהו  -"  אראנו בישע אלהים"

 36. (ג )תהלים פ" לישועתה לנו

 וכשר   שמח ת  חירו פדות ו ג  ח

 מחלקי המים 

 
  ראוב"ה, שהוא עצמו נושע ונגאל. בוא, אינה רק ישועתם של ישראל, אבל כביכול של הקם, כך גם הישועה לעתיד ל כישועת מצרי  36

מי ששם את דרכו    -, בפרשת צו(: ושם דרך  ושם דרך אראנו בישע אלהיםש בדברינו  והדרשה בויקרא רבה שם )עליה הארכנו לדר
של אלהים עצמו. לא )רק( בישע שאלהים יעשה, אלא בגאולת הקב"ה כביכול הוא יזכה לראות בישעו    –ת, אראנו בישע אלהים  וכיא

שנאמר    הקב"ה,היא של    ,שראלכל ישועה שבאה לי  :אמר רבי אבהו: "י מות סימן יבמדרש תנחומא פרשת אחרגם    ראובעצמו.  
וגו'  וענני    רבש"ע הואיל ואמרת עמו אנכי  : עתי, אמרו ישראלוואראהו ביש   . )תהלים צא( עמו אנכי בצרה  ימינך  בצרה הושיעה 

". גאולת  שלא תהא הימין לאחור  ,לנו  ( ולכה לישועתהג  תהלים פ)  מר)תהלים ס( שאם אתה עונה אותנו הישועה שלך היא שנא
קרה בגאולה השלימה, אירע גם  וי  הנורא. ומה שהיה נכון ביציאת מצרים  השםשחייב לבוא לאחר חילול    השםדוש  הקב"ה היא קי

ז"ל  דב  ראו בימינו.   יום העצמאברי הרב עמיטל  "ות תשס"ב שיחת  ציון, אלון שבות:  ישיבת הר  בעקבות  , "שובנו אלהי ישענו", 
ישראל. לאחר חילול השם הגדול של ידי כינון מדינת -ת את גילוי קידוש השם בעולם עלתרה שום סיבה בעולם לדחוהשואה לא נו

מול צבאות ארצות ערב שקמו  במלחמות ישראל    הוניצחונותי. תקומת המדינה  השםהשואה נדרשה תשובה היסטורית של קידוש  
, תשס"ב, עמודים  משה מיה: עולם בנוי חרב ובנוי, הוצאת תבונותרו של  עניין זה גם בספ  ראו  ."היוו תשובה של קידוש השם   ,עליה
72-73  ,88 . 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D6%B7%D7%A9%D7%82%D6%B8%D6%BC%D7%9D-%D7%95%D7%94%D6%B7%D7%A9%D7%81%D6%BC%D6%B8%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95
https://www.etzion.org.il/he/%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%95-%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%A0%D7%95-%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
http://herzogpress.herzog.ac.il/book_page.asp?id=116

