אתיָך מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים (שמות כ ,ב)
ֹלהיָך אֲ שֶ ר הֹוצֵ ִ
ָאנֹכִ י יְהוָה אֱ ֶ
יעל גמון
ה' פותח את עשרת הדיברות במילות קרבה ,בפנייה אישית :אנוכי שהוצאתי אותך מארץ מצרים.
לפני שהאל נותן לנו את עשרת הדיברות הוא מבקש להזכיר את הקשר העמוק ,האישי ,המשמעותי,
המתמשך בינו לביננו" :אני נותן לכם את עשרת הדברות אחרי היכרות ארוכה ,לא הייתי "מפיל"
עליכם את עשרת הדברות אחרי רגע קצר של היכרות".
כאשר הנביא הושע מבקש לדבר על לב העם ,הוא מזכיר להם את הקשר העמוק שיש להם עם האל,

ּומֹושיעַ ַאיִן
ִ
ֵאֹלהים זּול ִָתי ל ֹא ֵתדָ ע,
ושיש לאל איתם :וְ ָאנֹכִ י יְהוָה אֱ ֹלהֶ יָך ,מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִם; ו ִ
בִ ל ְִתי .אֲ נִי יְדַ עְ ִתיָך ,בַ ִמ ְדבָ ר--בְ ֶא ֶרץַ ,תלְאֻ בֹות (הושע יג ד-ה) ,כאומר" :הייתי אתכם גם בעומק

אתיָך מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵ ית
הצרה ,אני מכיר אתכם ,זהו אותו ָאנֹכִ י יְהוָה אֱ ֹלהֶ יָך אֲ שֶ ר הֹוצֵ ִ
עֲבָ ִדים".
בנבואת הנחמה ישעיהו אף הוא מזכיר לעם ,באותו דיבור של קרבה ,את הזמן ההוא שבו הים

ביקש לכלותם :יב ָאנֹכִ י ָאנֹכִ י הּואְ ,מנַחֶ ְמכֶם ...טו וְ ָאנֹכִ י ,יְהוָה אֱ ֹלהֶ יָךֹ ,רגַע הַ יָם,
ַויֶהֱ מּו ַגלָיו; יְהוָה צְ בָ אֹותְ ,שמֹו (ישעיהו נ"א).
נראה לי שבכל פעם שנאמר "אנוכי" ,הכתוב מבקש להדגיש כאן את הקרבה שיש בין האל
ובינינו  -העם .עברנו הרבה ביחד ואנחנו עדיין מחוברים ,כפי שמביא ירמיהו בכמה מקומות:

ֵאֹלהים ִ ִּֽכי־
יּו־לי ל ָ֔ ְָעם וְ ָ ַ֣אנ ָ֔ ִֹכי ֶא ְהיֶ ֶ֥ה ל ֶ ֶָ֖הם ל ִ ִ֑
וְ נ ַָת ִתי֩ ל ֶ֨ ֶָהם ֵֵ֜לב ל ַָדַ֣עַ ת א ִִֹ֗תי כִִּ֚ י אֲ נִ ַ֣י יְה ָ֔ ָוה וְ הָ ִ ַ֣
ָשבּו ֵא ַ ֶ֖לי בְ כׇל־ל ָ ִִּֽבם (ירמיהו כ"ד ז);
י ֻ ֶ֥
אֹותם וְ ֶאת־י ְִר ָא ִת ֙י ֶא ֵ ַ֣תן
יבי ָ ִ֑
יט ִ ֶ֖
יהם לְהֵ ִ
א־אשּו ֙ב מֵ ַ ַ֣אחֲ ֵר ָ֔ ֶ
ם בְ ִ ַ֣רית עֹו ָָ֔לם אֲ ֶ ִּ֤שר ִּֽל ֹ ָ
כר ִ ִּ֤תי לָהֶ ֙
ו ַ
֙את ֙י ֶאל־הָ ָעַ֣ם הַ ָ֔ ֶזה ֵ ֵ֛את כָל־
בִ לְבָ ָ֔ ָבם לְבִ ל ִ ְֶ֖תי ֶ֥סּור מֵ עָ ָ ִּֽליִּֽ ִ ...כי־ ֹכ ֙ה ָא ַ ַ֣מר יְה ָ֔ ָוה כַאֲ ֶ ִּ֤שר הֵ ֵב ִ
ֵיהם
ּטֹובה אֲ ֶ ֶ֥שר ָאנ ִ ֶֹ֖כי ד ֵ ֶֹ֥בר ֲעל ֶ ִּֽ
ם ֶאת־כָל־הַ ָ֔ ָ
דֹולה הַ ִ֑ז ֹאת ֵ ַ֣כן ָאנ ִ֞ ִֹכי מֵ ִ ִּ֤ביא ֲעלֵיהֶ ֙
הָ ָר ָעֶ֥ה הַ גְ ָ ֶ֖
(ירמיהו לב ,מ-מג) .וכך נדמה שגם כאן בפתיחה של עשרת הדיברות ה' רוצה לומר לנו כי הוא יודע
שהעתיד הקרוב יהיה קשה ,מלחיץ; ה' מדגיש" :לא כל מה שאתן לך היום ,ולא כל מה שאצווה עליך
בעתיד ימצא חן בעיניך ,הרי אני מכיר אותך! אבל אני איתך ,אני רוצה את טובתך ,כי רק לפני רגע
העליתי אותך מארץ מצרים"
נראה לי שזוהי נקודת פתיחה עבורנו כבני אדם ,גם בשעת משבר וגם בשעת נחמה ,הדבר ראשון שעלינו
לעשות הוא ליצור את האמון הבסיסי בינינו ,את ההבנה שאנחנו כאן ביחד ,כדי שנוכל לקבל את כל
מה שיבוא אחר כך לטוב ולמוטב.
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