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מי אנוכי?
'?י  השולה  הייתה  בסנה  ה'  ות  השנייה ש?שה שול  השולה 
'ֱו-ֹלֵהי  ָלֶהם,  י  ְוָוַ?ְרִתּ ָרֵול  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֶול  ָבו  ָוֹנִ י  ה  "ִהֵנּ ותה': 
וַֹ?ר  ָ?ה   — ?ֹומ'  ְשּׁ 'ַ?ה  ִלי,  ְוָוְ?רּו  ֲוֵליֶ ם';  ָלַחִני  ְשׁ ֲובֹוֵתיֶ ם 
ר ֶוְהֶיה" )שם,  ֲוֵלֶהםמ" )ש?ות ג, יג(. תשובתו של ה', "ֶוְהֶיה ֲוׁשֶ
יד(, היו בעלת חשיבות תיוולוגית רבה, ורוויה לדיון נרחב בפני 
עצ?ה; תו לו ל?צוו דיון  זה בפרק השלישי בספרי 'השותפות 
ו-ל  הוו  שה'  הוו  פירושה  בת?צית  י  נו?ר  הגדולה'.  ון 

ה?תערב בהיסטוריה וב?הלך ה?ציוות.

?י ותה — זו השולה השנייה. וך ?הי הרושונהמ השולה 
ְשֵוַלת '?י ותה', היו  הרושונה ש?שה שול ות ה', עוד לפני 
ֵני  ְבּ ְרעֹה ְוִ י וֹוִציו ֶות  ַפּ י ֵוֵלְך ֶול  ּ ִ שולת '?י וני': "ִ?י ָונִֹ י 

ְצָרִיםמ" )שם, יו(. ָרֵול ִ?ִ?ּ ִיְשׂ

תחילה  פשוטה.  נרוית  השולות  ?ש?עות  שטחי,  ב?בט 
שוול-טוען ?שה שויננו רווי לשליחות הגורלית: "?י ונ י  י 
ולך...". ווז הוו ?תעניין ויך יו ל ל?לו וותה בהצלחה: ?ה 
לשולה  עונה  ה'  וותי.  ?י שלח  ישולו  ום  ישרול  לבני  וו?ר 
השנייה. הוו ?סביר ל?שה שהוו, ה', יהיה ויתו. שה' יהיה ?עורב 
ב?הלך הדברים, ולו ה ול ?וטל על ש ?ו של ?שה. ותה, ?שה, 

תהיה הנציג שלי וצל פרעה, הדובר שלי, הקול שלי.

ובל לשולה הרושונה, שולת '?י ונ י', ה' לו ענה. ופשר 
הונשים  בתנ"ך  ולו,  ב?עשיו.  בעצ?ו  לה  ענה  לו?ר ש?שה 
ה?תגלים  רוויים ביותר הם ולה הטוענים שוינם רוויים. הנביו 
ָפַתִים  ְשׂ ְטֵ?ו  ִויׁש  י  ּ ִ" וקורו  ישעיהו נבהל ?פני חזון הקדושה 
ה לֹו  ָונִֹ י" )ו, ה(. הנביו יר?יהו נרתע בהקדשתו לנבווה: "ִהֵנּ
ישרול,  ב?ל י  הגדול  דוד,  ו(.  )ו,  ָונִֹ י"  ַנַער  י  ּ ִ ר  ֵבּ ַדּ י  ָיַדְעִתּ
?הדהד ות ?ילותיו של ?שה בשוולו "ִ?י ָונִֹ ימ" )ש?וול ב' ז, 
יח(. יונה ניסה לברוח ?השליחות שה' הטיל עליו. על פי פירוש 
הרשב"ם, גם יעקב ובינו ניסה להי?לט ?ה?פגש הגורלי עם עשו, 

ועל  ן ה?לוך נובק ע?ו ב?עבר יבוק.1

גיבורי ה?קרו וינם  גיבורי ה?יתולוגיות. וין ולה ונשים 
וחוזי תחושת ייעוד הנחושים עוד ?שחר נעוריהם להבקיע ול 
הי ל התהילה. וין להם ?ה שהיוונים  ינו ?גולופסי יה, תחושה 
בעליה  ות  ה? נפת  עליונות  הרגשת  עצ?י,  ערך  של  ברורה 
זהב בפה.  נולדו עם  פית  גיבורי ה?קרו לו  בחינניות קלילה. 
הם לו נולדו לשלוט. הם פקפקו בעצ?ם ובי ולותיהם. לפע?ים 
ופילו ע?דו לוותר. ?שה, וליהו, יר?יהו ויונה הגיעו  ולם ול 
לגיבורי  נעשו  הם  ל?ות.  נפשם  ושולו  הייווש  תהום  תחתית 
ה?וסר שלנו בלי שביקשו זות. הייתה להם ?לו ה לעשותה — 
ולוהים ו?ר להם  ך — והם עשוה. דו?ה  ?עט שתחושת ַקְטנּות 
היו סי?ן לַגְדלּות. ה' לו ענה ופוו לשולת ?י וני של ?שה. 

הוו פשוט הטיל עליו ות השליחות.

ובל בתוך שולת "?י ונ י" ?סתתרת שולה נוספת. "?י 
ונ י" ויננה רק שולה של רווי וו לו רווי. היו עשויה להיות 
לבדו  חורב,  בהר  הסנה  ?ול  לבדו  ?שה,  זהות.  על  שולה  גם 
ל?ש?ע הקריוה וליו להוציו ות ישרול ??צרים, פונה בשולתו 

שמותפרשת

לעילוי נש?ת: פינחס בן יעקב ושר וייז, עזריול בן וריה לייב שרטר



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  ?י ונו ימ

4 3

וחו?ר לו  ?נהיגם. וגם הוו עצ?ו: ויך י ול הוו עצ?ו לרוות 
וינו ?נת חלקו.  גורלו. סבלם  גורלם וינו  ות עצ?ו  ?נהיגםמ 

חייו וינם שזורים בחייהם.

להתערב  ניסה  עד  ה ש?שה  היחידה  בפעם  ? ך.  יתרה 
בענייניהם,  שהרג שוטר ?צרי שהרג עבד עברי, ול?חרת ניסה 
להפריד בין שני עברים נצים, התערבותו לו התקבלה בבר ה. "ִ?י 
ה )ב, יד(.  ר ְוׁשֵֹפט ָעֵלינּומ", שול וותו הויש ה?ּ ֶ ְ?ָך ְלִויׁש ׂשַ ׂשָ
ה?תועדים  ל?שה  עברי  לשהו  של  הרושונים  דבריו  הם  ולו 
בתורה. ?נהיגותו של ?שה נתקלה בהתנגדות עוד לפני ש?שה 

פילל שוולי יהיה ?נהיג.

עד  ה.  ל?שה  שהיו  וההח?צות  הופשרויות  על  חשבו 
ול?לו  ?צרים,  ופור  נסיך  נוחות  חיי  לחיות  היה  י ול  הוו 
התערב בריב. ע שיו הוו י ול לה?שיך לחיות חיי שלווה  רועה 
ב?שפחת חותנו ה?דייני. גם ?ן הבחינה הזו, התנגדותו הרושונית 

לקבלת השליחות היו ?תבקשת.

?דוע ום  ן הס יםמ וו, ום לנסח זות וחרת, ויזו סגולה 
וחד  ר?ז  הנ וןמ  הויש  שהוו  ולוהים  ידע  בו שבשלה  הייתה 
ר  נ?צו בשם שנתן לבנו הב ור. הוו קרו לו גרשם  י ו?ר "ּגֵ
ה" )ב,  ב(. ?תברר, ום  ן, ש?שה לו הרגיש  ֶוֶרץ ָנְ ִרּיָ ָהִייִתי ּבְ
ונו רי.  ר  ּגֵ ר, וך להרגשתו הוו עדיין  ּגָ בבית ב?דיין. שם הוו 

הוו נ?צו ב?דיין — וך בה רתו ויננו ?דייני.

ובל הר?ז הו?תי נ?צו בפסוק ?וקדם יותר, הפסוק ה?תור 
ה  ל ?ֶֹשׁ ות נסיבות התערבותו ב?ריבות ה?צרים והעברים. "ַוִיְּגַדּ
ִסְבלָֹתם" )ב, יו(. ולה הם וחיו, וות וחיו  ְרו ְבּ ֵצו ֶול ֶוָחיו ַוַיּ ַוֵיּ
הוו ?בקש. וולי הוו נרוה  ?צרי, ובל הוו ידע ששורש ?הותו 

זו לו רק ול ולוהים. הוו גם ?דבר ול עצ?ו. הוו שוול ות 
עצ?ו — ?י ונימ ?הי הזהות שלימ הום וני שייך לבני ישרולמ

שהתשובה  נרוה  עד  ה,  ?שה  של  חייו  קורות  פי  על 
שתי  יש  הוו  ןמ  ?ה  ישרול.  ?בני  חלק  וינו  ?שה  שלילית. 
תשובות ופשריות. הרושונה: ?שה הוו נסיך ?צרים. בת פרעה 
וי?צה וותו  שהיה תינוק. הוו גדל בור?ון ה?לו ה. הוו היה 
לבוש  ?צרי, נרוה  ?צרי ודיבר  ?צרי.  שהציל ות בנות יתרו 
?תגרת ידם של רועים בריונים, הן סיפרו לוביהן בבית: "ִויׁש 
בידי  לו  ניתן  ופילו ש?ו, ?שה,  יט(.  ב,  )ש?ות  יָלנּו"  ִהּצִ ִ?ְצִרי 
בת פרעה )שם, י(. זהו  נרוה שם ?צרי. פירושו ב?צרית עתיקה 
יִתהּו",  ְ?ׁשִ ִים  ַהּ?ַ ִ?ן  י  ִ ּ" בתורה,  "ילד". הוטי?ולוגיה ה?וצעת 
רק ?ספרת לנו  יצד התפרש השם ה?צרי הזה בווזן העברית. 

?שה הוו ?צרי.

התשובה השנייה הייתה ש?שה הוו ?דייני.  י וף על פי 
שחונך  ?צרי, הוו נולץ לעזוב ות ?צרים. הוו קבע ות ביתו 
ב?דיין, התחתן עם וישה ?דיינית וש?ה ציפורה, בתו של  והן 
?דייני, והס ים לשבת שם ולחיות חיי רועים שלווים. ונו נוטים 
לש וח ש?שה בילה שם שנים רבות. הוו עזב ות ?צרים  ויש 
צעיר, ווילו בתחילת שליחותו,  שדיבר לרושונה ול פרעה, היה 
בן ש?ונים שנה )ש?ות ז, ז(.   ל הנרוה חי ות רובם ה? ריע 
של חייו הבוגרים ב?דיין, הרחק ?בני ישרול והרחק ?ן ה?צרים.

הוו  על  ן,  ושר  ?דייני.  וו  ?צרי  ל וורה,  הוו,  ?שה 
שוול "?י ונ ימ" הוו תוהה לו רק ום הוו רווי — ולו גם ום 
הוו שייך. הוו נולד עברי, ובל לו סבל  וחיו העברים בעבודת 
הפרך. הוו לו גדל  עברי. הוו לו חי בין בני ישרול. הייתה לו 
סיבה טובה לחשוש שבני ישרול לו י ירו בו  וחד ?שלהם; קל 
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וחר. זה היה רגע ? ונן, רגע ?חוֵלל, הדו?ה לוותו רגע שרות 
ֵוולַֹהִיְך  י  ַעּ?ִ ְך  "ַעּ?ֵ נע?י  הישרולית  לח?ותה  ו?רה  ה?וובייה 
ֱולָֹהי" )רות ו, טז(. רות הייתה בת נ ר ?הולדתה. ?שה היה בן 
נ ר בגידולו ובחינו ו. ובל  ל וחד ?הם,  ושר רוה בסבלותם 

של ונשים והזדהה ויתם, ידע שדר ו לו תיפרד ?דר ם.

זוהי, ב?ושגיו של הרב סולובייצ'יק, "ברית הגורל". ברית 
זו היו ליבת הזהות היהודית עד י?ינו. יש יהודים ?ו?ינים, ויש 
יהודים שוינם. יש יהודים שו?רי ?צוות, ויש יהודים שלו. ובל 
 ?עט שוין יהודים ה?סוגלים, בשעה שע?ם נ?צו בצרה גדולה, 
להתבדל ולו?ר "?ה לי ולהם". הר?ב"ם ?גדיר ודם שוו?ר  ך 
"פורש ?דר י הציבור", ווו?ר שוין לו חלק לעולם הבו.2 ל ך 
שהוציו  "לפי  הרשע,  הבן  על  פסח  של  ההגדה  דברי  ? וונים 
ות עצ?ו ?ן ה לל  פר בעיקר". לרוות ות עצ?ך חלק ? לל 

ישרול — הוו עיקר-ו?ונה.

?י ונ י, שול ?שה, וך בלבו ידע ות התשובה. וינני ?שה 
ה?צרי ווינני ?שה ה?דייני.  שוני רווה ות וחיי בסבלותם וני 
?שה העברי, ווינני י ול שלו להיות  זה. וום ה רה זו ?טילה 
בעול.  לשות  עליי  נועזת,  ו?שי?ה  וחריות  בדה  ש ?י  על 
הזהות  זוהי  שהוו.  ?ה  הוו  שע?י  ?שום  שוני  ?י  וני  שהרי 

היהודית —  וז  ן עתה.

1  רשב"ם לברושית לב,  ג.
2  הל ות תשובה ג, יו.


