
 ( כ, ב )שמות ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים

 יעל גמון

   מצרים. מארץ אותך ישהוצאת אנוכי :אישית היבפני קרבה, במילות הדיברות עשרת את פותח ה'

 ,משמעותיה  ,אישיה ,עמוקה קשרה את להזכיר מבקש הוא הדיברות עשרת את לנו נותן שהאל לפני

 "מפיל" הייתי לא ארוכה, היכרות אחרי הדברות עשרת את לכם נותן אני" :לביננו בינו המתמשך

  .היכרות" של קצר רגע אחרי הדברות עשרת את עליכם

 ,האל עם להם שיש העמוק הקשר את להם מזכיר הוא ,העם לב על לדבר מבקש הושע הנביא כאשר

ְוָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים; ֵואֹלִהים זּוָלִתי לֹא ֵתָדע, ּומֹוִשיַע ַאִין  :איתם לאל ושיש

הייתי אתכם גם בעומק כאומר: "ה(, -הושע יג ד) ְבֶאֶרץ, ַתְלֻאבֹות--ֲאִני ְיַדְעִתיָך, ַבִמְדָבר .ִבְלִתי

ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית ָאֹנִכי ְיהָוה אותו   וזה ,הצרה, אני מכיר אתכם

 ."ֲעָבִדים

את הזמן ההוא שבו הים באותו דיבור של קרבה,  ,ישעיהו אף הוא מזכיר לעםבנבואת הנחמה 

ְוָאֹנִכי, ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ֹרַגע ַהָים,  טו ...ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא, ְמַנֶחְמֶכם יב:  ביקש לכלותם

 )ישעיהו נ"א(. ַגָליו; ְיהָוה ְצָבאֹות, ְשמֹו ַוֶיֱהמּו

בין האל מבקש להדגיש כאן את הקרבה שיש הכתוב  ,"אנוכי"שנאמר נראה  לי שבכל פעם 

: , כפי שמביא ירמיהו בכמה מקומותעברנו הרבה ביחד ואנחנו עדיין מחוברים העם. -ובינינו 

י ֲאִנַ֣י י ִכִּ֚ ַעת ֹאִתִ֗ ב ָלַדַ֣ ם ֵלֵ֜ ה ְוָנַתִת֩י ָלֶהֶ֨ ם ְיהָוָ֔ י ְלָעָ֔ י ְוָהיּו־ִלַ֣ ֹנִכָ֔ י־ ְוָאַ֣ ים ִכִּֽ ם ֵלאֹלִהִ֑ ֶאְהֶיֶ֥ה ָלֶהֶ֖

ם י ְבׇכל־ִלָבִּֽ בּו ֵאַלֶ֖  (; ירמיהו כ"ד ז) ָיֻשֶ֥

ם ו ֲחֵריֶהָ֔ א־ָאשּו֙ב ֵמַאַ֣ ִֹּֽ ר ל ם ֲאֶשִּ֤ ית עֹוָלָ֔ י ָלֶה֙ם ְבִרַ֣ ן כַרִתִּ֤ ם ְוֶאת־ִיְרָאִת֙י ֶאֵתַ֣ י אֹוָתִ֑ ְלֵהיִטיִבֶ֖

י ּור ֵמָעָלִּֽ י סֶ֥ ם ְלִבְלִתֶ֖ י־ֹכה֙ ... ִבְלָבָבָ֔ ר ִכִּֽ ה ָאַמַ֣ אִת֙י  ְיהָוָ֔ ר ֵהֵב֙ םַכֲאֶשִּ֤ ת  ֶאל־ָהָעַ֣ ה ֵאֵ֛ ָכל־ַהֶזָ֔

ה ן ָהָרָעֶ֥ את ֵכַ֣ ִֹ֑ ה ַהז י ַהְגדֹוָלֶ֖ יא ֲעֵליֶה֙ם  ָאֹנִכִ֞ הֵמִבִּ֤ ר ֶאת־ָכל־ַהּטֹוָבָ֔ י ֲאֶשֶ֥ ם ָאֹנִכֶ֖ ר ֲעֵליֶהִּֽ  ֹדֵבֶ֥

 יודע הוא כי לנו לומר רוצה ה' הדיברות עשרת של בפתיחה כאן שגם נדמה וכך. מג(-)ירמיהו לב, מ

 עליך שאצווה מה כל ולא ,היום לך שאתן מה כל לא" מדגיש: ה'  ;מלחיץ ,הקש יהיה הקרוב שהעתיד

 רגע לפני רק  כי ,טובתך את רוצה אני  ,איתך אני אבל   !אותך מכיר אני הרי  בעיניך, חן ימצא בעתיד

 "מצרים מארץ אותך תייהעל

 שעלינו ראשון דברה ,נחמה בשעת וגם משבר בשעת גם ,אדם כבני עבורנו פתיחה נקודת שזוהי לי נראה

 כל את לקבל שנוכל כדי ,ביחד כאן שאנחנו ההבנה את נו,יבינ הבסיסי האמון את ורליצ הוא לעשות

  ולמוטב. לטוב כך אחר שיבוא מה
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