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    משה ואהרן כמנהיגיםמשה ואהרן כמנהיגיםמשה ואהרן כמנהיגיםמשה ואהרן כמנהיגים    
 

כברת דרך ארוכה עשה משה מאז העיד על עצמו (שמ' ד י):  לא איש דברים אנכי… כי כבד-פה 
וכבד לשון אנכי". גם לאחר שה' מבטיחו (שם יב): "אהיה עם-פיך והוריתיך אשר תדבר", 

מתחנן משה לה' שיחליפו בשליח אחר, וכתגובה הוא נענה בדברים הבאים (שם יד- טז): 
 

ויחר-אף ה' במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי-דבר ידבר הוא וגם הנה-הוא 
ֹיצא לקראתך וראך ושמח בלבו. ודברת אליו ושמת את הדברים בפיו ואנכי אהיה עם- 
פיך ועם פיהו והוריתי אתכם את אשר תעשון. ודבר-הוא לך אל-העם והיה הוא יהיה לך 

לפה ואתה תהיה לו לאלהים. 
 

משה אינו חדל מלהשמיע את טענת חוסר התאמתו לתפקיד. הוא חוזר עליה שוב בפרק ו 
(יא-יב), ופעם נוספת בסופו של הפרק (שם ל): "ויאמר משה לפני ה' הן אני ערל שפתים ואיך 

ישמע אלי פרעה", וה' חוזר ומשיב לו אותה תשובה    (ז א-ב): 
 

ויאמר ה' אל-משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך. אתה תדבר את 
כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל-פרעה. 

 

וישאל השואל, אם אהרן הוא שמופקד על מלאכת הדיבור, מדוע נבחר משה להוציא את ישראל 
ממצרים ולהנהיגם במדבר עד כניסתם לארץ כנען? או בניסוח אחר: לשם מה יש צורך במשה 
כמתווך בין ה' לאהרן? ה' יכול לדבר ישירות לאהרן, והואוהואוהואוהוא שיבצע את השליחות ברצון וללא 

היסוס, וינהיג את העם?! וכך מנסח אברבנאל את השאלה    (שאלה כ"ז לפרק ג): 
 

אם חרה אף ה' במשה על אשר היה עוצר בשליחותו ומפני שאמר לו 'שלח נא ביד 
תשלח' איך אמר לו יתברך 'הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא', כי בזה היה 
מקום המחלוקת. כי אם אהרן דבר ידבר הוא היה ראוי לשליחות וכמ"ש ע"ז 'שלח נא 
ביד תשלח' לדעת רש"י, ואיך יתפייס מרע"ה (משה רבנו עליו השלום) עם מה שידבר 

אהרן.   
ועונה: 

האמנם הוכיח למרע"ה וא"ל 'הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא', ר"ל 
היטבת לראות שכוונתי לשלוח עמך איש יודע דבר 'ונבון לחש' (יש' ג ג), ואולי 
לקנאתך ממנו שיגדל עליך בדבר … כי באמת אין עיני ולבי בזה רק על אהרן הלוי כי 
היה נודע בישראל על יחס הלוי, וידעתי כי דבר ידבר הוא ולא יהיה סרבן כמוך 
בשליחות. ואל תחשוב שיקנא בנבואתך, כי 'הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו'. 
והוא עם היותו גדול ממך והיותו 'חכם חרשים ונבון לחש' לא ישוה אליך בשליחות, 
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אבל יהיה תחת ידיך שאתה תשים  את הדברים בפיו… ואם כן כבוד השליחות ֻכלו יהיה 
תלוי בך והוא יהיה כתורגמן.  

 

אברבנאל חושף אפוא פן נוסף במסכת טיעוניו של משה – קנאה סמויה בינו לבין אחיו הבוגר 
אהרן, על רקע משימת המנהיגות שהוטלה עליו. ה' מבטיחו, אם-כן, שההגמוניה תהא שלו, 
והיחס בינו לאחיו בנוגע לשליחות יהיה דומה ליחס שבין הקב"ה לנביא, דהיינו כמתווך בלבד.  
אך עדיין נשארה שאלתנו במקומה, מדוע לא ימסור ה' את מסריו ישירות לאהרן, וייענה 

לבקשותיו החוזרות ונשנות של משה לשחררו מעול השליחות? 
נראה כי דברי התורה העניים במקום זה עשירים בפרשתנו. מנהיגותו של משה בולטת בפרשת 

העגל, הן בתגובותיו כלפי העם והן בפניותיו לה'. 
על הודעת ה':"ועתה הניחה לי ויחר-אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול" (לב י), מחלה 
משה את פני ה' בתירוץ התמוה לכאורה, אך המשכנע למעשה: "למה יאמרו מצרים לאמר ברעה 
הוציאם להֹרג ֹאתם בהרים ולכֹלתם מעל פני האדמה" (לב יב).1 משה אינו חדל, עד אשר הוא 

משיג את מבוקשו: "וינחם ה' על-הרעה אשר דבר לעשות לעמו" (לב יד). 
רק לאחר שניחם ה' על הרעה, מתפנה משה לטפל בעמו. רצף של פעולות דרסטיות מאפיין את 
תגובתו של משה: שבירת הלוחות, ניתוץ עגל הזהב, שריפתו וטחינתו עד דק, פיזור עפרו במים 
והשקיית בני ישראל. תחילה יש לשאול, מי התיר למשה לשבור את לוחות הברית, אותן לוחות 

שהינן "מעשה אלקים    המה והמכתב מכתב אלקים הוא ָחרות על-הֻלֹחת" (לב טז) ?!    
אין מדובר כאן בתגובת הפתעה מהמחזה אשר נגלה לעיניו, שהרי ה' כבר הודיעו על המעשה 
(לב ח), ואף אין זה מעשה פזיז הבא כתוצאה מחרון אפו של משה (לב יט), כי אז אכן היה מקום 
לתמיהתנו, אלא כפי שפירש בעל "משך חכמה" (ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק) בפירושו על 

אתר:   
הלוחות מכתב אלקים - גם הם אינם קדושים בעצמם, רק בשבילכם, אם אתם מקיימים 
אותם. וכאשר זינתה כלה בתוך חופתה המה [הלוחות] נחשבים לנבלי חרש, ואין בהם 

קדושה מצד עצמם, רק בשבילכם כשאתם שומרים אותם. 
 

עמוס חכם מביא מספר הסברים לתגובת משה (בפירושו לשמות בסדרת "דעת מקרא"), ובין 
היתר הוא כותב: 

 היה מקום לחשש, שעובדי העגל יקחו את לוחות האבנים שהורדו מן השמים ויעשום 
לחפצים קדושים ויעבדום כדרך עובדי אלילים המעריצים 'אבנים קדושות'. ועל כן 
שברם משה, להוכיח, שהקדושה אינה באבנים, אלא במה שכתוב עליהן; ואם הכתב 

בטל (שהרי הופרה הברית), גם האבנים הן ככל האבנים הנשברות. 
 

עתה, לאחר שבירת הלוחות והשקיית בני ישראל במים המהולים בעגל הטחון, התפנה משה 
לבירור המעשה עם אִחיו, שאמור היה להחליפו בהנהגת העם עד שובו מהתוועדותו עם ה': 

"ויאמר משה אל-אהרן מה-עשה לך העם הזה כי-הבאת עליו חטאה גדלה" (לב כא).        
רמב"ן מסביר על אתר:     

מה ׂש נאה היתה לך עם העם הזה כי סבבת להשמידם ולכלותם, ומפני שהיה אהרן להם 
לאיש מוכיח ולמכפר וראוי שיחוס וירחם עליהם, אמר לו כן. כלומר, נהגת עמהם כאויב 
החפץ ברעתם…משה בענותנותו נהג כבוד באחיו הגדול ולא הזכיר לו רק מכשול העם… 

אבל על אשמת העם האשים אותו כי היה ראוי להוכיחם והם נכשלו על ידו. 
 

משה האזין להסבריו של אהרן, אך לא השתכנע והגיע למסקנה שהעם פרוע, "כי ְפָרֹעה אהרן 
לשמצה בקמיהם" (לב כה). מ"ד קאסוטו מסביר בפירושו לספר שמות: 

 

העם בלתי מרוסן, נתון בידי יצרו בלי מעצור משום [שאהרן] לא לקח את ההגה בידו 
ולא ריסן את העם, באופן שיהיו בני ישראל למשל ולשנינה בקרב אויביהם. 

                                                           
1 דיון נרחב בנושא נמצא ב"עיונים" של נחמה ליבוביץ לספר שמות עמ' 410 ואילך, לספר במדבר עמ' 186 

ואילך ולספר דברים עמ' 319 ואילך. 
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מול הכשל המנהיגותי שבא לידי ביטוי בהססנותו של אהרן מול תביעות העם, בולטת נחישותו 
של משה המטיל על שבט לוי להרוג את  החוטאים, לאחר שיבררו היטב מי הם החייבים מיתה 

(לפי אברבנאל, וראה "דעת מקרא" במקום), ולא יחוסו אף על בניהם ואחיהם.  
למחרת פנה משה אל העם, הרגיעו והבטיחו שינסה לקרוע את רוע הגֵזרה. תחינתו של משה אל 
ה' הגיעה לשיאה בדרישתו: "ועתה אם-תשא חטאתם, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" 
(לב לב). רמב"ן מפרש: "מחני נא תחתם מספר החיים, ואסבול את עונשם", וספורנו אומר: 

"מחה את הזכיות שלי מספרך ושים לחשבונם, כדי שיזכו לסליחה".  
בדברים אלה ניכרת התבטלות מוחלטת של ה'אני המנהיג' מול צרכי העם האהוב, כמו זה 
החומל על עוללו ומבקש מהריבון שיטול חייו תמורת מות אהובו. אל מול דברי ה': "הניחה לי 
ויחר-אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול" (לב יא), שמשמעם ביטול הכלל והעצמת ה'אני 
המנהיג', נאמרים דברי משה: "ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת".  
על רקע תגובתו הנמרצת של משה בטיפולו בעם ופנייתו הנרגשת והכנה אל ה', בולטת 
הפסיביות המאפיינת את תגובתו של אהרן במעשה העגל, והימנעותו מניסיון להניא את העם 

מלחטוא: "ויגף ה' את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן" (לב לה).  
מה עלה בגורלו של אהרן? על כך מעיד משה בספר דברים (ט כ): "ובאהרן התאנף ה' מאד 
להשמידו ואתפלל גם-בעד אהרן בעת ההיא". פעם נוספת מתגלה תכונה מנהיגותית מובהקת 
במשה רבנו – היכולת להבליג, לסלוח ואף לבקש רחמים על אחיו שמעד והכשיל בשוגג את 

העם. 
השאלה שהועלתה בפרשת שמות בדבר סיבת העדפתו של משה על-פני אהרן אחיו, המבוגר 
ממנו, קיבלה את מלוא המענה בפרשתנו. לא דיי במנהיג בעל-דברים, אלא יש צורך במנהיג 
בעל נחישות (המעניש בעת הצורך גם את הקרובים), בעל תושייה, אמונה בעם, רגישות רבה, 
יכולת הבלגה וסליחה, בעל תבונה בפניותיו לה', ומעל הכול – אהבת העם שבעבורו הוא מוכן 

להקריב את חייו. רק מנהיג כזה מתאים להנהיג את עם ה', וכזה היה משה רבנו עליו השלום.        
 

ד"ר יאיר ברקאי 
ירושלים 

 


