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  סנגורם של ישראל - משה 
  
על כך הגיב משה ). י:לב" (םּלֵ כַ אֲ וַ ... יה ּלִ יחָ ּנִ ה הַ ּתָ עַ וְ : "למשה 'ה אמר, חטא העגל לבכעסו ע
ֵצאָת ֵמֶאֶרץ ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך ֲאֶׁשר הֹו' לָֹהיו ַוּיֹאֶמר ָלָמה ה- אֱ ' ַוְיַחל מֶֹׁשה ֶאת ְּפֵני ה" :כמתואר

 ָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמֹר ְּבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהרֹג אָֹתם ֶּבָהִרים. ִמְצַרִים ְּבכַֹח ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה
ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  .ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמךָ  ,ּוְלַכּלָֹתם ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

ֶרץ כֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים ְוָכל ָהָאּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּבְך ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ּכְ 
  ). יג- יא:שם" (ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם

פרשנות  .ניתן להבחין בטיעונים מגוונים', ני המשה רבנו לפ האלה שלבדברי הסנגוריה       
 םלהלן נזכיר אחדים מה .משה גישה אסרטיביתמייחסת לל "חז חלק ממדרשיהכתובים ב
  : )פרשה מג, וילנא(שמות רבה המופיעים ב

  'כלפי ה" מעמיד פנים"  .א
ויאמר להשמידם לולי משה '): כג:קו 'תה(תנחומא בר אבא ' כך פתח ר, 'ויחל משה'

משה , הסניגור הטוב מסביר פנים בדין: ר חמא בר חנינא"א; 'רו עמד בפרץ לפניובחי
אחד משני סניגורין שעמדו ללמוד סניגוריא על ישראל והעמידו פנים כביכול כנגד 

   .משה ודניאל, ה"הקב
כביכול משה לא  ;'פרץ רגשות'בעמידה של  שמעותמפרש הדרשן במ" עמד בפרץ"את המלים 
שיש בה העזה ' העמדת פנים'אלא ב, ריה השכיחה של הסברת פנים לשופטהסנגו תנקט בגיש
  .נדגים דבריו) בסעיף ד(להלן . וחריפות

  'של ה" מתיר את נדרו. "ב
. שהתיר נדרו של יוצרו: יצחק' חלבו בשם ר' ברכיה בשם ר' אמר ר? מהו כן 'ויחל משה'

אמר , ימחול להםלהים ש-אלא בשעה שעשו ישראל העגל עמד משה מפייס הא! ?כיצד
ודבר שבועה שיצא , )יט:כב 'שמ( 'בח לאלהים יחרםזֹ' :משה כבר נשבעתי :להים- הא

איש כי ': רבון העולם ולא נתתי לי הפרה של נדרים ואמרת: אמר משה, מפי איני מחזירו
הוא אינו , )ג:ל 'במ( 'ר על נפשו לא יחל דברור אּסָ ה לאסֹעָ או השבע שבֻ ' ר נדר להיּדֹ

וכל זקן שמורה הוראה אם ירצה , חכם מוחל את נדרו בעת שישאל עליו מוחל אבל
דין הוא , ואתה צויתני על הפרת נדרים, שיקבלו אחרים הוראתו צריך הוא לקיימה תחילה
ה "מיד נתעטף בטליתו וישב לו כזקן והקב. שתתיר את נדרך כאשר צויתני להתיר לאחרים

   .נדרועומד כשואל 
תוהא אנא על הרעה אשר ': ל"א! ?אתמהא" תהית: "לפניו ר יוחנן דבר קשה אמר"א

מותר לך מותר לך אין כאן נדר ואין כאן : אותה שעה אמר משה', דברתי לעשות לעמי
: ש בן לקיש"אר; 'לא יחל דברו': א"כד, שהפר נדרו ליוצרו - 'ויחל משה' –שבועה הוי 

  .'ויחל משה'כן ו, להים-לומר שהתיר נדר לא 'להים-איש הא'לפיכך נקרא שמו 



' לפני ה )!( ן שהוא יושבוכיו .'שאמר משה לפני ה" הדבר הקשה"מהות את ר לנו בהייוחנן מ' ר
' יוחנן מסתמך על פס' ר. הוא שואלו בנוסח התרת נדרים אם הוא מתחרט על נדרו, כמתיר נדרו
  - היא " 'וינחם ה"הביטוי משמעות  ."ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו' ַוִּיָּנֶחם ה: "יד בפרקנו

  1!חרטה' שהרי אין לייחס לה ,תהייה קשה עוררתתמכמובן ו ,חרטההביע 
  "'מפייס את ה". ג

להים - עמד לו משה מפייס את הא, ורבי נחמיה אמר בשעה שעשו ישראל אותו מעשה
 ,העגל הזה שעשו יהיה מסייעך! ?רבון העולם עשו לך סיוע ואתה כועס עליהם: אמר

אתה מוריד את הטל , אתה הכוכבים והוא המזלות, אתה מזריח את החמה והוא הלבנה
משה אף אתה : ה"אמר הקב. אתה מוריד גשמים והוא מגדל צמחים, והוא משיב רוחות

למה ': הוי? למה אתה כועס על בניך, כן-אם: אמר לו! ?אין בו ממשטועה כמותם והלא 
  . 'יחרה אפך בעמך' ה

האם לא  ."?יחרה אפך' למה ה: "עם התמיהה שמעוררת שאלתו של משה נחמיה מתמודד' ר
' נפלאות שעשה הההרי עם ישראל שזכה לראות את כל הנסים ו'? ברורה הסיבה לכעסו של ה

בונה , ושרק לפני ארבעים יום שמע מפי הגבורה את האיסור על עבודה זרה ,במצרים ועל ים סוף
ֶגל ַמֵּסָכה ַוִּיַּקח ִמָּיָדם ַוָּיַצר אֹתֹו ַּבֶחֶרט ַוַּיֲעֵׂשהּו עֵ : "צריםעגל מזהב ומייחס לו את גאולת העם ממ

  .)ד:לב" (ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
 משה ,כלומר .הדרשן מציע לראות את שאלת משה כחלק מהרטוריקה של דברי הסנגוריה

רבון : "את טענתו, כביכול, אלא העלה אותה כדי לאשש, ל שאלתוע' לא ציפה לתשובה מה
 ,על עמו' ה כעסו שלאם אין ממש בעגל מה טעם ל!". ?העולם עשו לך סיוע ואתה כועס עליהם

הגויים עלולים לטעות בך שאתה  -ולא זו אף זו. 'כאילו עובדים הם את העגל כתחליף לה
   2!מהעמך מעל פני האדאת בעגל ולכן כילית מתקנא 

מהווה נימוק  ולפיכך מניעתה, בגויים' להביא לחילול ההייתה ת זו עלולה יטעפרשנות מו
  3.)טז:יד 'במ(שמש את משה גם לאחר חטא המרגלים י נימוק זה. משכנע לביטול גזירת הכליה

  "ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ,ְּבַעֶּמךָ . "ד
אך המדרש מעלה את , נגוריה על העם החוטאלכאורה לא מובן ההקשר בין יציאת מצרים לס

  :חד הטיעונים הקשיםא
המבוי , יוחנן משל לחכם שפתח לבנו חנות של בשמים בשוק של זונות' ר הונא בשם ר"א

בא אביו . עשה שלו והאומנות עשתה שלה והנער כבחור עשה שלו יצא לתרבות רעה
אתה : שם אוהבו אמר לו היה! הורגך אני: ותפסו עם הזונות התחיל האב צועק ואומר

ם והנחת יות ולא למדתו אלא בׂשוהנחת כל האומנ! ?איבדת את הנער ואתה צועק כנגדו
רבון העולם הנחת : כך אמר משה. כל המובאות ולא פתחת לו חנות אלא בשוק של זונות

ואף הם , כל העולם ולא שעבדת בניך אלא במצרים שהיו עובדין טלאים ולמדו מהם בניך
  .דע מהיכן הוצאת אותם -  'אשר הוצאת מארץ מצרים': לפיכך אמר. עשו העגל

מעמיד "בה משה ', בסעיף אלעיל חמא בר חנינא שהזכרנו 'זו דוגמא מובהקת לדרשתו של ר
בה , עיקר הטענה מתבססת על ההשפעה הרעה של השהייה הממושכת במצרים. 'כלפי ה" פנים

מאות שנים עדיין במשך משועבד שהיה העם ולכן אך טבעי הוא ש ,תה שכיחהיעבודת העגל הי
אלא שטענה זו מופנית . בעת משבר חזר למראות המוכרים לוו ,לא הפנים את היותו בן חורין

  "!האב"כלפי 
  זכות אבות. ה

  :לאבות האומה' שבועת הזרע והבטחת הארץ של הכולל את הטיעון האחרון במסכת הסנגוריה 

                                                 
לפיכך  .במעמדו של בעל המפר נדרה של אשתו, כביכול, לקיש המציג את משה- שמעון בן' הגדיל לדרוש ר   1

, בפירוש הרב זאב וולף אינהורןעיינו . 'איש של ה –ולא כפי פשוטו ' בעל ה –כביכול " להים- איש הא"
המסתמך על מדרש  ,)1860-ג"ר בשנת תרכונפט 19- חי במאה ה(על מדרש רבה " ו"ביאור מהרז"מחבר 
  .'תהלים צ

דרבי ישמעאל  ומעין אותו טיעון ניתן למצוא בדברי המכילתא. סימן ב, פרשה א, לדברים רבה ו"המהרזלפי     2
להיך אל - א' כי אנכי ה, כתיב בתורתכם, שאל פלוסופוס אחד את רבן גמליאל" :)ש יתרו פרשה ודבחד' מס(

, עשיר מתקנא בעשיר, חכם מתקנא בחכם, גבור מתקנא בגבור; ה זרה להתקנאות בהוכי יש כח בעבוד, קנא
  ".אלא יש כח בעבודה זרה להתקנאות בה

  .כג- כב:טיעון דומה מופיע אף ביחזקאל לו   3



אם שריפה הם : אמרין רבנן אמר משה? בותלמה מזכיר כאן שלשת א 'זכור לאברהם'
זכור לאברהם שנתן נפשו לכבשן האש לישרף על שמך ותצא שריפתו לשריפת  ,חייבים
ג המזבח לישחט על "זכור ליצחק אביהם שפשט צוארו ע ,ואם הריגה הם חייבים, בניו
בית זכור ליעקב אביהן שגלה מ ,ואם גלות הם חייבין, ותצא הריגתו להריגת בניו, שמך

  . 'זכור לאברהם ליצחק ולישראל': אביו לחרן ויצאו אלו באלו הוי
  :לסיכום

היא מורכבת . מסכת סנגוריה הבנויה לתלפיות במיטב סממני הרטוריקהכאן המדרש חושף 
בגויים ' ובהעלאת חשש מחילול ה" התרת נדרים"ב כהממשי, מדברי פיוס בצד טענות קשות

ל עכליה  ונשע. באזכור השבועה לאבות מתומסתיי )!זרהשעולה בחומרתו אף על חטא עבודה (
  .ההבטחה והשבועה לאבות במבחן עומד ואינ ו"העם ח

אינו מותיר , של ישראל ])משה רבנו[הרועה הנאמן (= הרעיא מהימנאנאום כזה מפיו של 
  ".ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר' ַוִּיָּנֶחם ה" :אפשרות אלא לתוצאה אחת

  
  יאיר ברקאיר "ד

  ירושלים


