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  האדם ומידות' ה ידיעת –" ְּדָרֶכךָ -הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת"
  חליוה פינחס

  
 לבקשתו' ה שנעתר לאחר, התורה קבלת תהליך לחידוש לפעול משה את אילץ הפרשה שבמרכז העגל חטא
 מהן בשלוש. בקשות ארבע ומבקש להר חוזר הוא משה את מלווה כישלון של קשה כשתחושה. ראלליש וסלח
  .):ז ברכות (בגמרא ל"חז דנו

 על שכינה שתשרה ביקש: לו ונתן ה"הקב מלפני משה בקש דברים שלשה: יוסי רבי משום יוחנן רבי ואמר
, לו ונתן העולם אומות על שכינה תשרה שלא ...)זט:לג" (ּו ְּבֶלְכְּתָך ִעָּמנֲהלֹוא ":שנאמר, לו ונתן ישראל
  .)יג" (ְּדָרֶכךָ - הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ":שנאמר, לו ונתן ה"הקב של דרכיו להודיעו ..." ֲאִני ְוַעְּמךָ ְוִנְפִלינּו": שנאמר

1  שתי .)כ ("ָהָאָדם ָוָחיִיְרַאִני - לֹאִּכי": והנימוק ,בשלילה נענית, )יח ("ְּכבֶֹדךָ -  ָנא ֶאתַהְרֵאִני ",הרביעית הבקשה
ָּפֶניָך ְוָקָראִתי - טּוִבי ַעל- ַאֲעִביר ָּכלֲאִני ":אחת אישית בקשה רקולעומתן מתקבלת , נענות הציבוריות הבקשות
 לההבד על עמדו רבים מקרא ופרשני ל"חז). טי" (ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם- ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת-ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ֶאת' ְבֵׁשם ה

  : )שם (כתב בחיי רבנו. האישיות הבקשות שתי בין
 שתים ועל"... ְּכבֶֹדךָ -  ָנא ֶאתַהְרֵאִני "והיא, נמנעת והשנית, "דרכך את נא הודיעני", והיא, אפשרית האחד
  ).ב:כה משלי" ( ֱאלִֹהים ַהְסֵּתר ָּדָבר ּוְכבֹד ְמָלִכים ֲחקֹר ָּדָברְּכבֹד: "בחכמתו שלמה הזכיר אלה
 מסכנת אף היא. ולהשיג יכול הואשהרי אין , ומעשית שכלית מוגבלת' ה כבוד את' לראות' האדם של החתירה

, במקום נהרג אחד:): יד חגיגה (לפרדס נאיםהּתַ  ארבעת כניסת של התוצאה את מתארת שהגמרא כמו, חייו את
 כאשר, מראש עצמו על שהטיל להגבלה הודות בשלום יצא עקיבא' ר ורק בעיקר כפר השלישי, מדעתו יצא השני
 משיאי והיא, וראויה אפשרית' ה דרך את לדעת החתירה, לעומת זאת. לאדם הקבוע הקו את מלחצות נמנע

  ): נד, א בוכיםנרה מו (ם"הרמב שקובע כפי ,המאמין האדם של הדתית האמונה
 ואומרו, דעהוי הדרכים דעכשיֵ  כי, בתאריו נודע יתעלה היותו על מורה, ואדעך דרכיך את נא הודיעני

 שיצום מי לא, בעיניו חן ימצא אשר הוא הבורא דעשיֵ  שמי על מורה, )יג" (ֵחן ְּבֵעיֶניךָ - ֶאְמָצאְלַמַען"
  . לבד ויתפלל

  :דבריו בהמשך מסביר בחיי רבנו
ְּבזֹאת -  ִאםִּכי "ה"ע הנביא אמר וכן .פעולותיו מצד מלכותו חקירת כלומר, "דבר חקור מלכים וכבוד"

  ).כג:ט' יר" (עֶֹׂשה ֶחֶסד ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ' ל ַהִּמְתַהֵּלל ַהְׂשֵּכל ְוָידַֹע אֹוִתי ִּכי ֲאִני הִיְתַהּלֵ 
 העם את להנהיג לו תסייע זו שידיעה כדי, העולם את מנהל ה"הקב שבהן הדרכים את לדעת קשיברבנו  משה
 כיצד... קניתיה טרם אשר דעת להוסיף תחילה אני ךצרי ":הירש ר"רש שפירש כפי', ה תגובות את בעתיד ולהבין
 העם את הנהגתך דרך את תשנה כיצד... השונות דרכיך של הפנים ריבוי כל עם – לפניך אחת מטרה רק לעולם
  ."לגביו הראשונה כוונתך את ביטלת לא זאת ועם, הזה
  יתקהאלו והכוונה האנושי הרושם –' ה דברי
 והשלכותיו המעשה בחומרת ספק כל מותירה אינה, בהר משה עם בשיחה רהשתוא כפי, העגל למעשה' ה תגובת
 לדברי הגיב משה אך, ישראל עם של בחירתו על הגולל שנסתם מבין היה אנוש בן כל. לישראל' ה בין הקשר על

 
   העבריערך השלום במשפט: "בקרוב יצא ספרו.  המכללה האקדמית אשקלוןל" מנכפינחס חליוהד "עור "ד ." 
אבל אם יראה אחוריו ... שאי אפשר לו זה בהיותו שכל מצוי לחומר, והודיעו יתעלה: ")ז( "שמונה פרקים"ם ב"הסברו של הרמב   1

 ."כן השגתו יתעלה על האמת. ולפעמים יתבלבל לו עם זולתו, אבל לפעמים יסופק עליו,  אף על פי שיבחינו בזאת הראיה–
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 לתגובתו נחשפים אנו. 'ה את לַרצות הנכונה הדרך מהי למד לא עדיין זו שבשעה אף, אנוש-מבן מצופהכ שלא' ה
הצריך  מאוכזב אדם של הזעזוע את חשים אנו אז. העגל סביב עֹוברֵ  העם את רואה הוא כאשר רק האנושית

 אותו מנחה' ה בריצוי משה של הקצר ניסיונו 2.את רגשותיו השליליים כדי להמשיך לפעול למען העם" לנטרל"
 את שמסכנת למסקנה יוביל אל" 'ה אף חרון"מ שמתקבל האנושי שהרושם כדי להבא לפעול כיצד להבין לבקש
 "לנטרל" לדעת ובראשונה בראש יאה' ה דרכי ידיעת ,ם"הרמב לפי. בארץ וקיומה התורה קבלת – המטרה השגת
 כוללת אינה' ה תגובת מה להבין היא המטרה. 'ה מתגובת להתקבל שעלול מהרושם האנושיים המושגים את

 נובע הקושיו ,כמותו אדם של כעס תגובת בניתוח מנותומיו שכל  משוםלאדם קשה זו הבחנה. אנושיים במושגים
   .למטרה בדרך ותקווה אופטימיות על לשמור האנושיות התכונות של מחולשתןגם 

 אותו מסיטים ינםא וכישלונות כשרגשות ,האידיאה מן ורק אך שנגזרים תכתיבים פי- על להתנהל שאף משה
ֲאֶׁשר ָאחֹן -ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ֶאת' ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ה-טּוִבי ַעל- לֲאִני ַאֲעִביר ּכָ  ":בלישק התשובה .אליה מהחתירה
  :ם"הרמב שמסביר כפי ,העולם בבריאת' השל  לותיפעה דרכי את ובפני חושפת, )יט ("ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם-ְוִרַחְמִּתי ֶאת

, מדות יקראום והחכמים ,יתעלה ממנו הבאות הפעולות הם הם, אותם והודיעֹו ידיעתם בקש אשר הדרכים
, המדרש לבית בהולכי מדות ארבע, האדם מדות על בשמושם נופל השם וזה, מדות עשרה שלש ויאמרו
 דומות פעולות פועל אבל, מדות בעל שהוא אינו הנה והענין. הרבה וזה, צדקה בנותני מדות ארבע

  .נפשיות תכונות לבע יתעלה שהוא לא, נפשיות מתכונות ל"ר, ממדות מאתנו הבאות לפעולות
  :ם"הרמב של אלה לדברים בחיי רבנו של פירושול פנהנ דבריו עומק את להבין כדי

 או חברו על האדם כרחמי בהם יתפעל יתעלה שהוא לא, יתעלה ל-לא מיוחסות שהן האלה המדות וענין
 מדתב הזאת והתועלת, רחמים והמיית ההתפעלות אחר אלא אוושיב אפשר אי כי, הבן על האב רחמי

 שאין למי נותן כשהאדם כי" וחנון רחום "נקרא ולזה, ושנוי התפעלות מבלי יתברך מאתו אותב הרחמנות
 דעת הוא הזה הדעת. רחמים מדות כלם שהם המדות לשאר הדין והוא ...חנון כן על יקרא עליו חוק לו

  .לשונו ואורך ל"ז ם"הרמב
  האדם ומידות' ה פעולות
 האנושי במובן שנתפסים כפי' מידות 'של תכתיבים על פי פועל ה"הקב יןשא הידיעה היא' ה דרכי הבנת

 המתחנן בתחנוני עומד אינוש משום ,רחמים של משיקולים נעתהמּו החלטה לקבל יכול אדם ,לדוגמה. המקובל
" ִרי ְרָׁשִעים ַאְכזָ ְוַרֲחֵמי "בחינתב לרחמים ראויהמתחנן  האדם שאין אף ,החלטתו את מכתיב אופיוש ווןכי או

 רחום אתה אף, וחנון רחום הוא מה, לו הדמה: "אמר אבא שאולש כמו ,ל-לא להידמות הדרישה). י:יב משלי(
 ןכש .זרים שיקולים ללא אלה' מידות'ל שמחויבת התנהגות מכתיבה ,)יז, ג סופרים מסכת קטנות מסכתות( "וחנון
עֶֹׂשה '  ֲאִני הִּכי "היא " ְוָידַֹע אֹוִתיַהְׂשֵּכל" טרתמ .תקינה חברה של לקיומה מובילה' ה דרכי ידיעת דבר של בסופו

  . ורחמנות חולשה שיקולי ללא חסד עשייתו פנים משוא ללא צדק משפט עשיית :)כג:ט' יר( "ֶחֶסד ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה
 ייצוו של הרלוונטיות והבנת שברא בטבע התבוננות באמצעות' ה דרכי שאפשר להבין את מלמד ם"הרמב

 ארוכת בראייה התהליכים של מעמיקה הבנה אך, הוגנים לא או אכזריים שנראים תהליכים בטבע יש. ההתור
' צלם'ה תכונות נחשפות כך. דרכיו להבנת לאיוממ יתקהאלו החכמה של לגודלה המשכיל את תוביל טווח
  .ל-לא להידמות :ל"חז ושקבע לשאיפה ומתקרב הולך והוא ,אדםב ותשטבוע' דמות'וה

  חיקוי כמודל האבות תהתנהגו
 את בפנינו חושפת ,מצרים דורמ שנדרשת הידיעה ביןל' ה דרכי את האבות של ידיעתם בין ,התורה לש ההבחנה
 התעלמות תוך' ה ציווי את קיים אברהם: 'ה דרכי את מכירה ממאמין כמצופה שנהגו האבות של אישיותם גודל

.  לעולהבנו את העלותל הצטווה כאשר ,עתידו בנטישת וכלה מולדתו נטישתב החל ,האנושיים יצריומ תמוחלט
 תושבי כל על מורא שהטילו המלכים את שהביס לאחר לאוהלו ושב ,ושלטון כוח תאוות גם לא גילה כל אברהם
 אף, שרה אשתו את לקבור ביקש כאשר עפרון של הוגנים הלא תכתיביו אתגם  נפש באצילות קיבלו ,האזור
  . חיל וגיבור" להים-א איש "החברה בעיני שנחשב

 מחליטכאשר הלה  לאבימלך לסלוח מהסס אינו הוא אך, לעין נראית סיבה ללא אבימלךי "ע לקומס יצחק       
הוא כורת עמו , אף שיעקב הכיר ברמאותו של לבןו שנה 20 לבן מנצל יעקב את. קרבתו את ולבקש אליו לבוא

 הם מתעלמים מהם 3.האבות של פעולותיהם את מכתיבים נםאי נטירה או מהינקשל אנושיים  יםצרי. ברית שלום
 שנראו ה"הקב של ומהלכי על ערעור או הרהור בםבלִ  היה לא. נפש וגדלות אצילותמתוך  או מתגברים עליהם

 שעשו הטוב שבו הישרים שם על ,'הישר ספר 'בראשית ספר את ל"חזכינו  ולכן, להם ויתוהבטח את סותריםכ
  .אלוקים בעיני המוחלט והישר האדם בעיני יהרלטיב הטוב – והישר

.  אליהםהגיע לא אנוש-ןב שאף' ה בידיעת להשגות הגיע משהש לומראפשר ? מבוקשו את משה השיג האם
 למידה יכולת לאדם שמעניקה, הענווה הייתה אלה להישגים אותו שהביאה במעלה הראשונה האנושית התכונה

 
 אהבה או נקמה, קנאה, שנאה, כעס ידי על נעיםמּוה םאמוציונאליי תכתיבים דיי-על כלל בדרך תשמונחי תגובה האכזבה היא  2

  .אפשרית בלתי כמעט משימההיא  אנושית יחסים במערכת השליליים הרגשות נטרול. 'וכו
 . מאמר בהכוזריל "עיינו ריה   3



 עצמאיות לפעולות אותו הביאה' ה דרכי את שהשגתו הדגישו ל"חז .זאת מונעתה הגאווה לעומת, קץ אין עד
גם ידיעת העתיד לא הכתיבה לו סטייה מהמטרה  4.הלוחות את לשבור ההחלטה כמו ,בדיעבד ה"הקבאישר ש

 ֲאֶׁשר ַהֶּדֶרךְ  ןִמ  ְוַסְרֶּתם ַּתְׁשִחתּון ַהְׁשֵחת ִּכי מֹוִתי ַאֲחֵרי ָיַדְעִּתי כי: "כפי שעולה מדבריו לעם לפני הכניסה לארץ
 "ֻּתָּמם ַעד ַהּזֹאת ַהִּׁשיָרה ִּדְבֵרי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְקַהל ָּכל ְּבָאְזֵני מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר: "פי כן -ועל, )כט:לא' דב" (ֶאְתֶכם ִצִּויִתי

    ).שם ל(

                                                 
 חולשהמ תוצאהכ הסלע ה עלבהכא תו הגבוהה חטאדרג אףעל ו אנוש בן אלא שמשה היה .י לפסוק האחרון בתורה"עיינו רש   4

וכאשר ראוהו שכעס אמרו שהוא עליו השלום אינו מי : ")פרק ד (פרקים בשמונהכתב על כך  ם"הרמב .הכעס ממידת, אנושית
 ".שיש לו פחיתות מידה

 


