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  יהושע משרת משה
  

" לנּון ַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהאֹהֶ -ּוְמָׁשְרתֹו ְיהֹוֻׁשַע ִּבן" – התיאור הקצר המוסב על יהושע משרת משה
עם מיד לאחר חטא למשה ול' ציגה את הליך התקשורת בין המצוי בסיומה של יחידה המ, )יא:לג(

  ).יא-ז:לג( העגל
' כאשר ביקש ה. כיצד עקר משה את אוהלו ממחנה ישראל ונטה אותו מחוץ למחנההכתוב מתאר   

שעמד בפתח , מייצג השכינה, הוא עשה זאת באופן מוחשי באמצעות עמוד הענן ,להיוועד עם משה
קב אחר ההתוועדות המוחשית מוצגת כמפגינה כבוד רב שעתגובת העם . הל לעיני כל ישראלוהא

שב משה  ,כאשר פנה העמוד בתום ההתוועדותיש להניח ש). בהשתחוויה(' ולה) בקימה(למנהיג 
נמסר על מנהגו זה של יהושע משרת תיאור זה בסיום . לעם' למחנה כדי למסור את ציוויו של ה

  . מתוך אוהלו של משה "ישלא ימ"משה אשר 
רת משה דמות מופת של תלמיד מׁשבו ראל אשר "היגד קצר זה על יהושע זכה להארה בדברי חז  

ינסה לבקש את מקרא אולם התר אחר פשוטו של  1.הדבק ברבו ובתורתו ואיננו פוסק לרגע ממשנתו
ניגוד לתיאור נוהגו עומד ביהושע  תיאור נוהגו של .מיידייהושע בהקשרו ה כתוב עלמשמעו של ה

, בו הוא זוכה להתגלות נבואיתש, הל מועדובין א משה נע. בחלקו הראשון של הפסוק של משה
  :אפשר אפוא לראות את מבנה הפסוק כך. שבו הוא מוסר את תוכנה של ההתגלות, המחנהובין 

  נּון-ְיהֹוֻׁשַע ִּבןּוְמָׁשְרתֹו       ָּפִנים-ָּפִנים ֶאל מֶֹׁשה-ֶאל' ה ְוִדֶּבר   
  ַנַער  >-- <     ֵרֵעהּו-ִאיׁש ֶאלַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר    
  ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל לֹא ָיִמיׁש          ַהַּמֲחֶנה-ֶאל ְוָׁשב   

הראשון עוזב את אוהל מועד בתום . ההבדל הבולט בין שני האישים הוא התנועתיות שלהם
של יהושע באוהל ניתנו  להישארותו. ואילו האחרון אינו מש מן האוהל, ההתוועדות וחוזר למחנה

  . ועל פיהם הוצגו לה נסיבות מתאימות, כמה טעמים
הל וא'שימש יהושע מעין שומר של  ,)במחנה ששב אל העם(יש שביארו שבהיעדרו של משה  

הל על רקע תיאור ההתגלות הנבואית של משה וו את נוכחותו של יהושע באסביראחרים ה 2.'מועד
על אף קרבתו את העובדה שבליט בקש לההפסוק מ ,לדעתם 3.'עם ה "פנים אל פנים"ודיבורו 

 תניםונהסברים אלו . למשה' של ההוא שותף בהתגלות המיוחדת אין  ,היתרה של יהושע למשה
דהיינו מי שכפוף לאדונו ומסייע בידו  ,משמעות של משרת ,שניתן כאן ליהושע "נער"תואר ל

, במעמד גבוהנמצא הראשון . משה ליהושעהבדל בין עוד לחדד  אפשרמכאן . בשירותים שונים

                                                 
 .א"תמורה טז ע, תלמוד בבלי; ה, ד"תוספתא סנהדרין פ   1
 J.I. Durham, Exodus(בין החדשים שפירשו כך הם דורהם    2 [WBC 3], Waco 1987, p. 443( ;חכם' ע 

א "ת, ך"עולם התנבסדרת , שמות(מרגליות ' ומ) שכ' עמ, א"ירושלים תשנ, דעת מקראבסדרת  ,ב שמות(
  ). 199' עמ, 1993

למשה ' משרת משה'בין יהושע ("רייס ' וי) ו"א תשכ"ת, ל על חמשה חומשי תורה"פירוש שד(ד לוצאטו "ש   3
 .)294' עמ; 291-314 'עמ, ו"אלון שבות תשס, תשורה לעמוס ,"'עבד ה'
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אין בפירושים  העם ז 4.נמוך ומעמד', נער'ה, והשני, כביכול שוויונימדבר ִעמו באופן ' וה, ייחודי
 לאחר שכבר ,"נער"למעמדו הנמוך של יהושע באמצעות הכינוי  פתנוס הדגשהצורך באלה הסבר ל

  .של משה "משרתו"בסמוך כונה 
אך ביאורם חסר עדיין  5,ילו הצעיר של יהושעכמציין את ג "נער"את התואר אחרים ביארו מפרשים  

  . הצגה של תכלית ספרותית ראויה לציון פרט ביוגרפי זה
מבעד , לדעתו". הלוא"ובין ה" מחנה"בין ה, הבדל נוסף בין שני חלקי הפסוק ראהפיש ה- הראל' א 

יודע להתבודד באוהל אבל גם לשוב "אשר , משתקף הניגוד האישיותי שבין משה לניגוד מושגי זה
המנהיג הממוסד ", יהושע ביןו ,"עממי קיים אצלו- טיכלומר גם היסוד הכריזמ, מחנהאל ה

  6".שאינו מש מתוך האוהל, והממושמע
 נובעה חשובהרואה במעשה יהושע אקט , פיש- לאמץ את נקודת מבטו של הראל רואהאני  

דגם מנהיגות חלופי למשה מחמיצה את משמעות  כמייצג ושהצגת ה נראהעם ז. מתודעה ברורה
שרק  "נער", ילמדימשרת ואיש צעיר  יהושע הואלפי שעה . מעשהו על רקע שני אפיוניו בפסוק

  .למנהיג יהשנה יה 40בעוד 
כדי לעמוד על הוראת הפסוק יש לזכור את הקשרו במסגרת העלילתית של סיפור חטא , דעתיל 

 )יט-טו:לב( מחנה ושבו אליו בעיצומן של חגיגות הפולחן לעגלשני האישים שנעדרו מן ה. העגל
היה נכון אך  1,צעדים כמהמשה גילה פנים זועפות לעם ב. דרך אחרתבכל אחד הגיבו לאירועים 
  .ן לקשר עם הציבור החוטא ובוחר להסתגרמוכיהושע אינו  ואילו, 'בין הו נולהמשיך לתווך בי

משה המנהיג נדרש למגע עם . ול ביניהם בתפקיד ובגילשבהתנהגותם נובע מההבדל הכפ הבדלה 
הוא ההבדל בגיל  חשוב מזהאך . רק למגע עם משהבשלב זה נדרש ' המשרת'יהושע  ואילו ,הציבור
, נוטה לשפוט את המציאות בחומרה, מוצג כבן הדור הצעירהיהושע . 'נער'ובין ה' איש'שבין ה

העם שחור משחור  עתה, לפי שיפוטו. י שחור ולבןגבש תפיסת מציאות בגונלו, בביקורתיות חריפה
לראות את המציאות במורכבותה ובמבט מפויס  נוהג, בן הדור שמעליו, משה אבל. ואין לו תקנה

אלעזר בנו בשנית מהמערה ' י ור"להשוות זאת לתיאור המוכר של יציאתם של רשב אפשר. יותר
נותן  =( אלעזר' ר על ידי כהושהיה מ מתואר שם כיצד כל מקום 2.בה עסקו בתורה שנים רבותש

 . ושמעון מרפא' היה ר )עיניו בו ושורפו
שחש , הרב. עקרוני ממשה הכשר קיבל לכך ו לאלייכול לנקוט צעד זה אהיה יהושע לא ש רתבסמ 
פטר אותו מתפקידו המסורתי  ,ן למפגש עם הציבור לאחר חטא העגלמוכתלמידו אינו -משרתוש

לא אידיאל של דבקות ברב מודגם בפשוטו של כתוב שנמצא . שובו למחנהלהצטרף אליו כמלווה ב
תלמידו למורה בין הלפער הדורות  ער, משה מתגלה כמחנך דגול. אחר אלא אידיאל חינוכי ,זה

   .ומאפשר לתלמידו הצעיר ממנו לבטא את עמדתו העצמאית
  עדי בלכר

 ך"דוקטורנט במחלקה לתנ    

                                                 
  .המצביע על הבדל זהראו רייס    4
על המשמעים שהוצעו במחקר ). י"ת(' טלי'ו) אונקלוס(' עולימא'כך עולה למשל מהתרגומים הארמיים שתרגמו    5

אהרליך . W.H.C. Propp, Exodus 19-40, v. 2A, (AB) New York 2006, p. 601 :כאן ראו' נער'למילה 
שבו שלל את האפשרות , ע בפירוש הארוך"אימץ את מסקנתו של ראב) 1899ברלין , כרך א, מקרא כפשוטו(

אך אפשר שהמונח , 50יהושע היה כבן , להערכתו. הפרשנית הזו על סמך הערכת גילו של יהושע באותה עת
 .נחשב נער 50גם בן  80-בן ה ואמנם בהשוואה למשה. מכוון למי שגילו צעיר באופן יחסי" נער"

   עיוני מקרא , "א"עיון סטרוקטוראליסטי בבמדבר י: 'אלדד ומידד מתנבאים במחנה'("פיש - הראל' א   6
  .52' עמ, 45-56' עמ, 1986ג "ר, כרך ב, ופרשנות

תו מן והסתלקו) כח-שם כו(הכרזת מלחמה על המשתתפים בפולחן העגל , )יט:לב(כגון שבירת הלוחות בפומבי    1
 ).ז:לג(המחנה 

  .ב"שבת לג ע, בבלי   2


