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 מול גורלם אדם ועם –" מֶֹׁשה ַוְיַחל"

*  
  

מחרון ' כיצד הפך משה בתפילתו את תגובת ה. ה למשה"שיח מיוחד בין הקב- לאחר מעשה העגל אנו עדים לדו
מה ? "ָהָרָעה- ַעל' ַוִּיָּנֶחם ה"ל" םַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכּלֵ - ְוִיַחר"מ; לשינוי ולביטול הגֵזרה, אף וִאיום לכלות את העם

  ?"'ַוִּיָּנֶחם ה"נהפך ל' שבדברי ה" ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי"המיוחד בתפילת משה שגרמה שהמשפט 
  ה"דברי הקב
תיאור המעשה על ידי . ותוצאותיו הצפויות ותיאור, למשה כוללים התייחסות ערכית למעשה העגל' דברי ה
 –" ִיםִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצרָ  לֹו ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיךָ  לֹו ַוִּיְזְּבחּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֶגל ַמֵּסָכהָעׂשּו ָלֶהם עֵ " –ה "הקב

  :הוא בלשון הפרת ציוויו שבתחילת עשרת הדיברות
   

  

  )ח-ז:לב(ה "תיאור מעשה העגל על ידי הקב  )ה- א: כ(עשרת הדיברות 

 ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל יךָ לֹהֶ -אֱ ' ה ָאנִֹכי
 ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים

 ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה ָעׂשּוְּתמּוָנה- ְלָך ֶפֶסל ְוָכל-הַתֲעֶׂש -לֹא
 לֹו-לֹו ַוִּיְזְּבחּו-ַוִּיְׁשַּתֲחוּוִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם-לֹא

  

הם המודל של , "ַוֲאַכֵּלם ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול ...יִּפ ַא ְוִיַחר: "והעונש הצפוי, "ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמךָ " :האמירה הערכית
אבל בשתי הפעמים האלו היה החטא העיקרי . שבהם נכחד צבור שלם ונותר אדם אחד, המבול ושל הפיכת סדום

, ה מזהיר את נח מפני המבול"כאשר הקב 2.ולכן לשון המקרא שונה ,ולא בין אדם למקום 1בין אדם לחברו
ִּכי ִהְׁשִחית ָּכל " –וכפרטים , "ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתהֶאת ... ארְ ּיַ וַ " –ככלל . מתוארים מעשי בני האדם בדיבור כפול

כאשר . אֹו מוטל בספקשחט )ומשפחתו מלבד נח(ולא נותר אדם , משמעיים- הדברים הם חד). יב:ו' בר" (ָּבָׂשר
  :ה לנח"הקב ידבריהם דומים לכאורה לדבר, המלאכים מזהירים את לוט

            

  )יג:יט' בר(לוט   )יג:ו' בר(נח   
 ַהָּמקֹום ַהֶּזה-ִּכי ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאתֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני העונש הצפוי
 ְּפֵני ְיהָוה-ֶאת ִּכי ָגְדָלה ַצֲעָקָתםִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם העוון

 ַוְיַׁשְּלֵחנּו ְיהָוה ְלַׁשֲחָתּהָהָאֶרץ-ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם ֶאת ביצוע העונש
בדברים . קודם שהגיעו המלאכים אל לוט' ואולם ניתן להבחין בהבדל בין הדברים המוחלטים לנח ובין דברי ה

לֹא ְוִאם ... ָּנא ְוֶאְרֶאהֵאְרָדה "ה אומר "הקב: משמעות מעשיהםו 3י סדוםללוט עדיין ניתן לראות ספק בהבנת אנש
" ַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע" :אומר, בהבינו שעדיין ניתן להעביר את רוע הגֵזרה, ואברהם, )כא:יח' בר" (ֵאָדָעה

  ).כג:שם(

                                           
  .לתורה ולשבת עליית, עדיאל מקובסקי התשורה לבר המצוו   *
   ).א"קח עסנהדרין (עד שפשטו ידיהם בגזל לא נחתם עליהם גזר דינם    1
להדגיש  כדי ,גילוי עריות ושפיכות דמים –י גם חטאים שבין אדם לחברו "הוסיף רש) ו:לב' שמ" (ויקומו לצחק"ה "אמנם בד   2

  . בודה זרהרק על ע ולא ,גם יחד" הרג ואל יעבוריי"שבחטא העגל עברו העם על שלושת איסורי 
" השופט"לכן שואל אברהם בלשון . ברדת אל העם ולחקור ולדרוש היטל, ד את השופטיםויחיב, גם אם נועדו הדברים ללמדנו   3

  ).כהן- רחמים מלמד(
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ְוִהְנִני ... ְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשרִה "; )אל משה" (ךָ ִׁשֵחת ַעְּמ  ִּכי: "ת- ח-בשלושת המקרים חוזר השורש ש, כאמור      
אצל נח לא נותר כל : יש הבדל בין השלושהאבל ). אצל סדום" (ַוְיַׁשְּלֵחנּו ְיהָוה ְלַׁשֲחָתּה"; )אצל נח" (ַמְׁשִחיָתם

ותנות למשה את הנ "ַהִּניָחה ִּלי"אצל משה בולטות המילים  ואילו ,ואצל אברהם יש רק רמז, מקום לביטול הגֵזרה
   4".ַאִּפיְוִיַחר "הרשות ואף קוראות לו לבקש את השינוי הצפוי מ

  תפילת משה
ה על מעשה העגל באו על הפרת שני הדיברות הראשונים שאמר "משה מבליט בתפילתו את הבנתו שדברי הקב

  .ובהן ציווה את אלוקותו ושלילת אלוהים אחרים, ה בעצמו"הקב
תעודת "הוא  ,)א:כ' שמ" (ֲעָבִדים ִמֵּבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיךָ  ֲאֶׁשר יךָ הֶ לֹ-אֱ  'ה נִֹכיָא" –הדיבר הראשון       

... 'ה ְּפֵני ֶאת ...ַוְיַחל: "ועם נתונים אלה פונה אליו משה, ה עצמו בהתגלותו בפני עמו"שבה מציג הקב" הזהות
  ).יא:לב" (ֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך ֲאֶׁשר ה' ה ַוּיֹאֶמר ָלָמה

 ְולֹא ָלֶהם ִתְׁשַּתֲחֶוה לֹא... ֶפֶסל ְלךָ  ַתֲעֶׂשה לֹא ָּפָני ַעל ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים ְלךָ  ִיְהֶיה לֹא" –בעקבות הדיבר השני       
לדיבר זה ". לֹו לֹו ַוִּיְזְּבחּו ֲחוּוַוִּיְׁשּתַ  ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה"ה במילים "מתוארים מעשי ישראל על ידי הקב, "ָתָעְבֵדם

' ה ָאנִֹכי ִּכי" –להפרתו : מוצמדות אליו שתי תוצאות הבחירה האנושית: יש המשך שאין כמוהו בשאר הדיברות
זהה מורה על זמינות " ֶחֶסד ְועֶֹׂשה"ו החיבור ב"וי". דסֶ ה חֶ עֶֹׂש וְ " –ולקיומו , "ָאבֹת ֲעֹון ּפֵֹקד ַקָּנא ל-אֵ  יךָ הֶ לֹ- אֱ 

  .שתיהן מונחות לפני האדם לבחירה. לתוצאות המעשה
, "יוהָ לֹ-אֱ  'ה ְּפֵני-ַוְיַחל מֶֹׁשה ֶאת" –ה "ההקדמה המיוחדת של התורה לתפילת משה עם שמותיו של הקב      

                                :לדיברות הראשוניםבדבריו משלימה את הדמיון 

  )יג- יא:לב(תפילת משה  )י- ז:לב ( ה"דברי הקב  )ו-א:כ(עשרת הדיברות 
 לָֹהיו-אֱ ' ְּפֵני ה-ַוְיַחל מֶֹׁשה ֶאת  לֶֹהיךָ -אֱ ' ה ָאנִֹכי

 ְּבַעֶּמָך ֲאֶׁשרֶיֱחֶרה ַאְּפָך ' ָלָּמה ה ִמְצָרִים ַעְּמָך ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץִדיםֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעבָ 
 ְצַרִיםהֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמ 

 אָֹתם ֶּבָהִרים ּוְלַכּלָֹתם ֲהרֹגלַ  ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלם-ִיַחרוְ  ל ַקָּנא ּפֵֹקד ֲעֹון-אֵ 
  ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעּתָ  ...ְזכֹר ְלַאְבָרָהם  ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול  ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי 

  

: והעם מיוחס למשהמשתנים לאחר מעשה העגל , "הוצאתיך"ו" להיך-א' אנכי ה" –ה בדיבר הראשון "דברי הקב
  .)יא:לב( "אתָ צֵ ר הֹוֶש אֲ  ךָ ּמֶ עַ ְּב : "ה"משה בתפילתו מחזיר את ייחוס העם לקב". יתָ לֵ עֱ הֶ  רֶש אֲ  ךָ ְּמ עַ ת חֵ ִש "

  ָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים
אם נעיין '? מה יאמרו מצרים'ה לעמו מעלה משה ספקולציות "ריטי במערכת היחסים בין הקבמדוע ברגע כה ק

וכולו , "הגיוני יותר"נמצא שרצף דברי משה יישמע לכאורה , )יב:לב(בפסוקים ללא חציו הראשון של פסוק זה 
  :ולעמו' לשון תפילה האמורה רק לה

ׁשּוב  ...ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה ְּפָך ְּבַעֶּמָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבכֹחַ ֶיֱחֶרה ַא 'ַוּיֹאֶמר ָלָמה ה... ַוְיַחל מֶֹׁשה
  ".ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיךָ  .ָהָרָעה ְלַעֶּמךָ -ְוִהָּנֵחם ַעל ֵמֲחרֹון ַאֶּפךָ 

הנישואין נראה תמוה מדוע לשיקום  סטרציהבאילו. ה ועמו"הדוד והרעיה מייצגים לאורך הדורות את יחסי הקב
  ? על טוהר האינטימיות אלא מכניס בדבריו את האלילות" שומר"עם העגל משה אינו " בגידה"לאחר ה

שבו , משה גדל בארמון המלוכה. האישית של משה מבהירה את סדר שני החלקים בתפילתו הההיסטורי      
" גורל"תיאולוגיה המצרית מקומו של האדם בעולם והצפוי לו הם ב. הטקסים הפולחניים של מצרים היו אליליים

. ועבדים נולדים לעבדים, אדונים מולידים אדונים. והם בלבד קובעים את עתידו, שקובעים גורמים חיצוניים לו
מטבע . הגורם השמימי המשפיע ביותר על האדם מייצג את האל. הוא אל השמש, "רע" –לכן האל של מצרים 

הנקבע לאדם מחוץ לעולמו הפנימי ללא יכולת " גורל"מובא פעמיים בספר שמות במובן של " ָעהרָ "הלשון 
: כנגד דברי פרעה אליו, )יב:לב( "ָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמֹר ְּבָרָעה הֹוִציָאם"ה "משה אומר בתפילתו לקב. לשנותו

 מאדים הוא מורה" 6:ם סופר"כוכב מאדים מפורש אצל החתעם " ָרָעה"זיהויו של  5".ְּפֵניֶכם ֶנֶגד ָרָעה ִּכי ְראּו"
חשיבותו של מאדים במיתולוגיה ". וזה הוא כוכב רעה שראה פרעה 1,ישראל אומות העולם ורע לשונאילטוב על 

 2.בחשיבותה לשמש השניי ההמצרית היית
דם על פי גורמים הסליחה שמשה מבקש בתפילתו היא השינוי מהאלילות המצרית המקבעת את גורל הא      

משה . שבו המרה את ציווי אלוקיו, ליכולתו של האדם לשנות את עתידו אף ברגע הקשה מכול, חיצוניים לו

                                           
  ).י"רש" (שאם יתפלל עליהם לא יכלם, דבר תלוי בוהש, פתח לו פתח והודיעו"   4
  .י:י 'שמלי "רשראו     5
  .ה הנה"ד' ד טור ג"ב דף רמ"דרשות ח, בדבריו על ההנהגה שלא ללבוש בגדים אדומים   6
  .ן סגי נהור בדיבור שלילי על עם ישראללשו  1
רמז  ,"ניצחון" – "אל קאהירה"הפטימים שהשתלטו על מצרים לבירתם החדשה קראו , לספירה 973 – םאבתחילת תקופת האסל  2

  ".אל קאהר" – المريخ – בערביתלשמו של מאדים 



 3

האישי להדגשת השוני והמעבר מהאלילות המצרית שבתוכה גדל  וובניסיונ הבהיסטורי 3,משתמש בתכונותיו
ה וניצל זאת לעיצוב "הבין את דברי הקב, אבי הנביאים, משה. זאת בקשה לסליחת הבורא. ל אחד- לאמונה בא

תהליך הסליחה כולל את דחיית הגורם  4.ה לעמו לאחר הפרת ציוויו"לדורות של מודל בקשת סליחה מהקב
" רע" אללהסליחה כניגוד משה מביא את בקשת . לעמו לאחר מעשיהם' שיח האינטימי בין ה-השלילי מהדו

. היא שלילת האלוהות של האלילות, חטא ושינוי התוצאה הצפויהאפשרות בקשת הסליחה לאחר ה". רעה"וכוכב 
נענים בלשון התורה " ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה"ואחריה בקשת הסליחה " ְּבָרָעה הֹוִציָאם"לכן אזכור האלילות המצרית 

  ."ָהָרָעה-ַעל 'ה ַוִּיָּנֶחם"
אולם ביהדות יש . וכך היא מוכרת בנצרות, המחילה מוחקת את העבר: 'סליחה'ובין ' מחילה'יש הבדל בין       

שינוי . ניתן לשנות את השפעתן" הרשות נתונה"תוך המרחב של אך ב. עובדות העבר אינן משתנות: סליחה
אין היא . של המעשה הרע שנעשה הוא באמצעות הסליחה הגורמת שההכרה בחטא תהא הגורם לטוב" ווקטור"ה

: כדברי ריש לקיש, "התיקון"הסליחה היא . גומלין חיוביים בעתיד מבטלת את העבר אלא מהפכת את כוחו ליחסי
  .)א"יומא פו ע( "גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות"

ומשה מגדיל ומעמיד את הסליחה , ה פעם נוספת את אפשרות השמדת העם"גם במעשה המרגלים מביא הקב      
  : )יט- יז:יד' במד( משה מבקש". 'ה ְיכֶֹלת ִמִּבְלִּתי"ה לעומת הבנת הגויים "כהעצמת כוחו האבסולוטי של הקב

ָעֹון  ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד נֵֹׂשא' ה: ֵלאמֹר) בסליחה הקודמת במעשה העגל(ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ' ְוַעָּתה ִיְגַּדל ָנא ּכַֹח ה
ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ) י"ע וזאת(. ִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעיםָוָפַׁשע ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים ַעל ִׁשּלֵ 

   5.ְּכגֶֹדל ַחְסֶּדךָ 
הניגוד לחשיבה האלילית . להתגבר על תלאות המדבר' משה אינו טוען שהניגוד לחשיבה האלילית הוא כוח ה

ף אם הצפי הוא עונש א, היכולת לשנות את הגורל והשפעת העבר; הוא הגילוי לבני האדם על אודות הסליחה
  .אלוקי למעשיהם

אדם שנולד במזל ): "כאן בתרגום לעברית(דנה בהשפעות של גורמי חוץ על האדם ) ב"שבת קנו ע(הגמרא       
. או מוהל, או שוחט, או גנב, או שיהיה מקיז דם: רב אשיהאפשרויות הן לפי ". מאדים סופו שיהא אדם שופך דם

דברי רב אשי לא באו לפרט וריאציות של תכונות שופך . יום תכונות אופי מּולדֹותמכונה ה', מזל'מה שנקרא כאן 
מסביר את , בהביאו את דברי רב אשי, ם"המלבי. אלא להראות אפשרות בחירה הנתונה בידי האדם, הדמים

ת יעקב מזכיר א. ההבדל בין דברי יעקב ללוי לאחר מעשי ההרג שלו ובין דברי משה על אותו סוג של מעשים
דברי רב אשי , ם"לדעת המלבי. ומשה מזכיר את הרג שלושת אלפים איש לאחר מעשה העגל, הריגת אנשי שכם

  ): ח:לג' דב(ומדגישים את יכולת האדם לנצל נכונה את התכונות שִעמן נולד ' מאדים'שוללים את השפעת 
לזה . נוטה למעשה הרעשהמזל פעל שטבעו יהיה , שלא יתנצל האדם שהוא מוכרח למעשים רעים, שכוונתו

או , או טבח שאינו רע כל כך, כי הלא יוכל להשתמש במידה זו אם להיות גנב שכולו רע, אמר רב אשי
כן בכל המידות יוכל . או טוב גמור להיות מוהל, אומנא מקיז דם לרפואה שאינו טוב גמור כי לפעמים יזיק

הנטועות בתולדתו להשתמש , לשתי המידותשהשתדל לתת מקום , וכן היה עם לוי. להשתמש בו לדבר טוב
  .'בהן לעשות רצון ה

  6.תלוי בנו ,ותכונותינו בעתיד" גורלנו"כלומר האופן שבו אנו ממנפים את 
קביעה זו היא דוגמה לשימוש בפרקים . לקריאה בתענית ציבור) יד-יא:לב(' וגו "מֶֹׁשה ַוְיַחל"ל קבעו את "חז      

מעשה העגל היה הביטוי הקיצוני ביותר . עי להשפעה על האדם לשינוי דרכוהקשים בהיסטוריה של העם כאמצ
 תפילת משה מיד לאחריה. השמדת העם –ובעקבותיו בא איום העונש הקשה מכול , נגד האמונה ומצוות הבורא

נהפכה למופת להבנה של חובת האדם ויכולתו לדבר על מעשיו ולשנותם סמוך מאוד לבקשת הסליחה 
  7.שבתפילתו

  ום קוליןשל
 אפרת

                                           
  ).יג:כ 'במלי "רש( "שמושיען של ישראל לוקה במים ראו איצטגניני פרעה" :פי אמונת מצרים כיוונה את גורלול אף לידת משה ע   3
 .מעשי משה והעם בהמשך פרשתנו –והמשכו  ,בקשת הסליחה היא רק ראשית תהליך השיקום  4
. ה להשמדת העם ובחירת משה במקומו"הקב" הצעת" – זהה לפרשתנו, ה למשה בפרשת המרגלים"בין הקב" דו שיח"מבנה ה  5

  .את מצרים לפני בקשת הסליחהכך גם סדר דברי משה בהזכירו 
אינם נועדים , זיהוי כוחות שהמטופל אינו ער להם וחשיפת עקבותיהם של גורמים התפתחותיים שהשפיעו על עיצוב חייו"  6

ירושלים , עצמואדם נפגש עם אליהו רוזנהיים " (אלא ללמוד כיצד ניתן לשנות את מה שיהיה, להצדיק את מה שהיה או הווה
  .)152' עמ, ן"תש

דרך חייו היא מופת ". סיעור מוחות"ר רחמים מלמד כהן שבקשתי להערותיו הפכה ל"לדי לרב אורי דסברג להגהותיו ותודת  7
  ".אל רחום וחנון' ה' ה: "לרפואתוגם המאמר מוקדש ". עודיי"ל" גורל"להפיכת 


