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  ד ף  ש ב ו ע י     
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  812 מספר                   ש הלנה ופאול שולמן                                          "ע        

  
  

  האצלת סמכויות לזקנים
  

  זהות הזקנים
  ):יב-יא:יא(הייתה ' פנייתו הנרגשת של משה לה

   

ַמָּׂשא ָּכל ָהָעם לֹא ָמָצִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ָלׂשּום ֶאת  ָלָמה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶּדָך ְוָלָּמה' ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה
ֵחיֶקָך ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ֵאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִאם ָאנִֹכי ְיִלְדִּתיהּו ִּכי תֹאַמר ֵאַלי ָׂשֵאהּו ְב , ַהֶּזה ָעָלי

  .בָֹתיוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלאֲ ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ָהאֵֹמן ֶאת ַהּיֵֹנק ַעל ָהֲאָדָמה 
  ):טז שם( 'ת התשוב

ְטָריו ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכי ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשֹ ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאלֶאְסָפה ִּלי  ֶאל מֶֹׁשה' ַוּיֹאֶמר ה
  .ֵעד ְוִהְתַיְּצבּו ָׁשם ִעָּמךְ ְוָלַקְחָּת אָֹתם ֶאל אֶֹהל מֹו

  

ְוֶאל ": גם במעמד הר סיני נאמר .שבעים הזקניםאין זאת הפעם הראשונה שהתורה מזכירה את 
 'שמ(" ם ֵמָרחֹקַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְׁשַּתֲחִויתֶ ' מֶֹׁשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ה

מהכתוב שהיה עליו  אלא משתמע, אותם אנשיםמדוע לא נאמר למשה לאסוף את , אם כן). א:כד
  ?בחירה מחודשת של מוסד הזקנים ךלערו

  :כומתמודד עם השאלה בדר) יד, בהעלותך(מדרש תנחומא 
  

עד שהיו ישראל ... ם הראשוניםוהיכן היו אות "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל"
ועמהם , )טז:ג' שמ" (לך ואספת את זקני ישראל: "רים היה להם שבעים זקנים שנאמרבמצ

כיון שעלה משה התנה  )...כד' שמ(בל את התורה עלו עמו משה לקיצאו ממצרים וכשעלה 
נתכנסו כל ישראל אצל הזקנים ... )לב 'שמ(כיון ששהה לירד , יום' ירד בסוף מעם ישראל ש
אין אנו יודעין מה  יום ולא ירד ושש שעות יותר' משה התנה עמנו שירד לסוף מ: אמרו להם
למה אתם : כיון ששמעו כך אמר להם ).א:לב' שמ" (להיםקום עשה לנו א"אלא , היה לו

כיון שראה ... והרגוםולא שמעו להם ? ם והנפלאותמכעיסין למי שעשה לכם כל אותן הנסי
)... ה:לב' שמ" (וירא אהרן ויבן מזבח": נתירא הרבה שנאמר... אהרון מה שעשו לזקנים

תחת אותן שבעים , אספה לי שבעים איש: ה אמר למשה"אחר זמן כשסלח להם הקב
  .שנהרגו על קדושת שמי

  

שאת  ןוכיוו .ידי העם והיה צורך לבחור אחרים-שבעים הזקנים הראשונים נהרגו על ,כלומר
' ה, מצרים בזמן שמשה נשלח לגאלםאלא היא הייתה ִעם העם ב, משה בחרלא הקבוצה הראשונה 

  ):טז, שם(כמפורט במדרש תנחומא , באמות מידה לבחירת הקבוצה החדשהכאן מנחה אותו 
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אלא אלו ? למה לא אמר אספה שבעים אנשים"... אספה לי שבעים איש מזקני ישראל"
) ג:טו' שמ" (איש מלחמה' ה: "לי שנאמר, שיהיו דומין לי ולךשבעים סנהדרין מיוחדים 

  ).ג:יב' במ" (והאיש משה ענו מאד: "ולך שנאמר
  

. לחם על דעתם אך מתוך ענווה אמיתיתיהזקנים אמורים אפוא להיות דבקים במטרתם ומוכנים לה
מהתמונה מהמדרש הראשון שונה כפי שעולה קבוצת הזקנים הראשונה  אלא שאופייה של

נפשם בניסיון וכנים לחרף את מהזקנים היו דרש הקודם על פי המאם . שניהמתקבלת מהמדרש ה
   1:שלילי רהם מצטיירים באו) טז(מדרש זה על פי הרי , להניא את העם מלחטוא בעגל

  

, )א:יא(" 'י העם כמתאוננים ותבער בם אש הויה"בשעה שבאו ישראל לאותן הדברים 
אלא שהיתה שריפתן כשריפת נדב ואביהו שאף הם הקלו ראשם , נשרפו כולם באותה שעה

' שמ" (להים ויאכלו וישתו-ויחזו את הא: "להר סיני כשראו את השכינה שנאמר בעלותם
לעבד שהיה משמר את רבו ?משל למה הדבר דומה? וכי אכילה ושתיה היה שם). יא:כד

 והיו ראוין לישרף באותה, כך הקלו את ראשם כאוכלים ושותים, ופרנסתו בידו והוא נושך
ה לפיכך לא ראה "מתן תורה חביב לפני הקבומפני שהיה , שעה הזקנים ונדב ואביהו

אבל לאחר זמן בא להם נדב ואביהוא ... פגוע בהם בו ביום לעשות פרצה בהםה ל"הקב
  .זקנים נשרפו כשנתאוו אותה התאוהואף ה, ונשרפו כשנכנסו באהל מועד

  

משום שהוא  ,'פת הזקנים הביאה את משה לטעון את טענתו כלפי הבהמשך ששרֵ  המדרש מציין
  .רגיש שעתה נותר בודד בהנהגת העםה

  

  בחירת הזקנים
 ַוֶּיֱאסֹף ִׁשְבִעים ִאיׁש": אך התורה אינה מפרטת את דרך הביצוע, בחירת הזקנים הוטלה על משה

י מבאר "כפי שרש, המדרש ממלא את פער המידע .)כד:יא(" ִמִּזְקֵני ָהָעם ַוַּיֲעֵמד אָֹתם ְסִביבֹת ָהאֶֹהל
  ):צה בהעלתך(הספרי פי על 

  

, י גורל"וע, ונכתבו כולם נקובים בשמות, במבוררים שבהם לסנהדרין –" ְוֵהָּמה ַּבְּכֻתִבים" 
 שישה שישה לכל שבט ושבט חוץ משני שבטים שאין, ב שבטים"לפי שהחשבון עולה לי

. חות משבטו זקן אחדאין שבט שומע לי לְפ , אמר משה. מגיע אליהם אלא חמשה חמשה
ועל שנים חלק וברר מכל שבט , ם ושנים פתקין וכתב על שבעים זקןנטל שבעי, מה עשה

, מי שעלה בידו זקן, אמר להם טלו פתקיכם מתוך קלפי. והיו שבעים ושנים, ושבט ששה
  .המקום לא חפץ בך :ומי שעלה בידו חלק אמר לו, נתקדש

  

  :משתי סיבות' פי ה- משה בחר להסתייע בגורל עלנראה ש
ומשה הרגיש שעקב הנסיבות יש  ,נמשכת זמן רב הד והייתושה מאק בכל דרך אחרת הבחירה  .א

  .צורך במתן מענה דחוף לפתרון משבר המנהיגות
חפץ המקום לא "והוא העדיף לנמק זאת במענה  ,בחירתם–שיהיו שיתמרמרו על אי הוא ידע  .ב
 ?על משה' האותה מדוע הטיל ', פי ה- הכי על-אם הבחירה נעשתה בלאו :אלא שיש לשאול! "בך

 ):"אספה לי: "ה"ד(רש ר הי"רשעונה ה
  

ועליהם לבצע ולהשלים את תפקיד העם , לעולם יראו את עצמם רק כמסייעים למשה
  .שנמסר להם מידי משה

  

יבחינו בהשתתפות הפעילה של משה בתהליך הבחירה ויבינו שמכוחו ולמענו  כלומר הנבחרים
   .נבחרו

  

  האצלת הסמכות לזקנים
  ):יז:יא(קנים בדרך האצלה בחר להעניק סמכות לז' ה

  

ם  ְּבַמָּׂשא ָהעָ ִמן ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעֶליָך ְוַׂשְמִּתי ֲעֵליֶהם ְוָנְׂשאּו ִאְּתךָ  ְוָאַצְלִּתיְוָיַרְדִּתי ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמָך ָׁשם 
  .ְולֹא ִתָּׂשא ַאָּתה ְלַבֶּדךָ 

  :מקשה) ג צרפת"י-המאה ה, רבי חזקיה בן מנוח( ' חזקוני'הו

                                                 
  . מווטעמו ִע  ,פירושו לזהות הזקנים על מדרש זהלבסס בחר י "רש   1
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אלא כך אמר  ?ה רוח אחרת לתת לשבעים זקנים אם לא לקחת ממשה"היה לו להקב וכי לא
, ואת רוחי נתתי עליךאתה תדין את עמי ונתתי לך חכמה לדונם : אני אומר לך: ה"לו הקב

  ! ינתן להם מרוחך -  חייך, )יד( "לא אוכל אנכי לבדי: "ואתה אמרת
  

יו לסמוך על הכוחות הנפשיים והשכליים שהיה על, מוסר השכל למשה כלומר יש בהסבר יסוד של
  2.שהעניק לו הבורא כאשר הטיל עליו את מלאכת הנהגת העם

מרוחו האצלה י "הזקנים ענוכל לנמק את בחירת , ר הירש שהזכרנו"אך אם נלך בדרכו של רש      
שנחה ' את תלותם ברוח משה ואת התובנה שרוח ה ,ביקש להטמיע בזקנים הנבחרים' ה. של משה

ח ושום שככל זאת מ .ידי משה- רק בזכות עצמם אלא משום שנבחרו עללא ליהם באה להם ע
 כך(משה היא מושלמת ותמידית  נבואתואילו  ,א זמני וחלקיוינתן להם בעת ההאצלה היהנבואה ש

  ).1ם"פירשו גם אברבנאל והמלבי
רוחנית העליונה בין שבדרגתו ההגם משה הגיע לתובנות חדשות בעקבות חטא המתאוננים ו      
' העם קיבל את ציוויי ה. מסוגל להיענות לדרישות העם החומריות און האי' להים- איש הא'כ

אך משה לא היה שותף פעיל בתהליך ההזדככות הנפשית שהעם עבר , ממשה והתבקש ליישמם
עדות  .'על ההר עם השל משה ביניהם מאז שהותו  הרוחני שנוצרפער הבגלל  ,מאז יצא ממצרים

צורך במעמד היה לכן  .בפגישותיו עם העם נאלץ לשים על פניומשה ך משמש המסווה שלכ
בדרך שתתיישב על , שיהיו מסוגלים להעביר לעם ,מתוך העם ונבחרשביניים של אנשים נעלים 

  .'מאת הבל ישמשה ק את המסרים האלוקיים ,דעתם
, חו לזקניםהאצלה מרו –היגותי בתחום המנ :לפניית משה היא בשני התחומים' תשובת ה ,לכן      

גם , הנה כי כן .)יח:יא' במ" (ּו ְלָמָחר ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשרְוֶאל ָהָעם ּתֹאַמר ִהְתַקְּדׁש" :ובתחום החומרי
  .שתיעשה מתוך קדושה ולא מתוך תאווהך ההיענות לחומריות צרי

  
  ר יאיר ברקאי"ד

  ירושלים

                                                 
  ).בהעלתך טז, תנחומא(נמצא במשל השומר השכיר המבקש מהמלך סיוע במלאכתו  דומהרעיון    2
  .רומניה, ט"מאה י, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר' ר   1


