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 דמותו של משה כמנהיג עצמאי ונועז
 

עמידתו מול , תכונותיו האישיות: דמותו ומנהיגותו של משה באים לידי ביטוי בשלושה תחומים
 . ל-העם ועמידתו מול הא
 תכונותיו של משה

ניתן לראות כמה .  הבא מחוצה לו,לעם" זר"משה כאיש מוצג מראשית התפתחות אישיותו 
 :הבא מהחוץ" זר" של משה כאיש אפיון זהיים לביטו

בל חינוך אצילי ואליטיסטי בארמון המלך יבן מלכים קוכ, י בת פרעה"נסיך עכ דלוגמשה . א
 זרותו זו מתבטאת אולי בהנהגתו). השווה ליוסף בחצר המלכות( לגינוני טכס מלכותיים נחשף ו,המצרי

 זה שיגדל משה 'אולי  סבב ה ":מניח) ג,  ב'שמ(רא אברהם אבן עז' ר. נעלותה יוסגולותב ותמלכותיה
 להיות נפשו על מדרגה העליונה דרך הלימוד והרגילות ולא תהיה שפלה ורגילה להיות, בבית המלכות
לזרותו של  תכלית חברתיתע מציע גם "ראב .דרג  כלומר משה הוכן לתפקידי מנהיג רם1." בבית עבדים

גדל בין אחיו ויכירוהו מנעוריו לא היו יראים ממנו כי יחשבוהו כי אילו היה , ועוד דבר אחר: "משה
ק של יראת כבוד בפני מי שלא רגילים אליו בחיי וחיאמור להיוָוצר ר, לפי פירוש זה). שם" (כאחד מהם

  .יום-יום
נמצא מחוץ למציאות החברתית היומיומית הנורמטיבית ומאופיין בשתי " זר" משה כ.ב

מוכיח את , הורג איש מצרי(צד אחד הוא בעל תגובות ספונטניות מול המציאות מ: התנהגויות קיצוניות
ע התנהגות זו נובעת מתוך רוח הצדק המפעמת בו "לפי ראב. צים ומסלק את הרועים מפי הבארישני הנ

הלא תראה שהרג המצרי עבור שהוא עשה חמס והושיע בנות מדין מהרועים בעבור שהיו עושים "
 שנה גדל 20-כ: יש במשה התנתקות קיצונית מהמציאות החברתית, מצד שני 2;)ג,  ב'שמ ".חמס

- הוא בורח למדיין ושוהה שם בערך כ-בבידוד  ואבארמון ובשאר שנותיו הוא נמצא בבריחה מתמדת 
). יא-ז,  לג 'שמ(כשהוא מנותק מן העם , ואחר מעשה העגל גר באוהל במשך כארבעים שנה,  שנה60

 .  אלא מחוצה לו,משה אינו נמצא בתוך העם,  שנות חייו120ך ניתן לומר שלמעשה במש
הוא : טבעיים-מפעלו קשור להיותו איש מדברי ומעורב במעשים על.  משה הוא איש הִמדבר.ג

 ,לעומתו יהושע. מודיע על ירידת מן ושלו מן השמים ומוציא מים מן הסלע, מלווה בעמודי ענן ואש
ביישוב ארץ ישראל , )ית הירדןימלבד עצירת החמה והירח וחצ( עוסק בעיקר במעשים ריאליים ,למשל

 ). 'וגו' לא תביאו'ה " ד יב,  כ'במד' ראה תורה תמימה(
מערכת שיפוט        על ,  השקפה דתית מונותיאיסטיתהמבוססת על משה מוריד מהר סיני תורה .ד

)judiciary(יו והמתגודד במחלוקת עם מפוצל הבוכה לשבטוזאת אל מול ,  מרכזית ושלטון מרכזי
עם השמימי והטרנסצנדנטי ומחזקת את שלו  את הקשר מחישהמ" למעלה" הופעת משה מ3.קרח

 ".זרותו"

                                                 
דמויות מן  ,וכן עדין שטיינזלץ;  שמז-ט שמב"דביר תשי ,כל כתבי אחד העםראה .  אחד העם נותן ביטוי לרעיון זה 1

 . ה– ו , ד' פר,)1980(א "משרד הביטחון תשמ,  אוניברסיטה משודרתהמקרא
, בעצת יתרו(שלונותיו של משה כמנהיג י מציין דב רפל שהתורה אינה מכסה על כ,ח" בהעלותך תשנ,240 בדף שבועי  2

ח מנהיגותי הם ום בעלי כשאלו שה, שלונו של מנהיג גדול מצביע על כךיאולי כ). במחלוקת קרח, והובקברות התא
  .במקרים אלו ניתן להסביר את התנהגותו של משה בהיותו איש חוץ. המשרתים הגרועים בהוצאה לפועל של עניינם

 . שטיינזלץ 3
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 תכונות מנהיגּות משה בעמידתו מול העם
לפי מונחי (משה הוא מנהיג שאינו מבטא את מצוקות העם ואת שאיפותיו , בהיותו איש חוץ
 מתייחס משה לעם כולו כאל ךכ.  אלא נמצא מעליו,) חווייתיהוא אינו מנהיג, הפסיכולוגיה החברתית

על שעיקר מגמתו לעצב -כמנהיגהוא מצטייר  4. ולא כאל ציבור בוגר,)יב,  יא'במד(בוכה ומתלונן , יונק
הוא מגן ) להלן(בתפילתו , עם זאת. את שאיפות העם ולהעלות את רמת התנהגותו לרובד אידאי גבוה

 .על העם
 יש לו עוזרים ;משה נותן הוראות ואינו מסביר, ישיותהא יובוה ומתוך תכונותכמיצג סמכות מג

 של דרישות האידאיותהולא תמיד הם מצליחים להסביר את , )אהרן ויהושע(שיסבירו לעם את המטרות 
ולכאורה הוא נראה כמנהיג ,  רחוק מלהיות מנהיג דמוקרטי משה במושגים חברתיים של זמננו5.משה

אלא ', סמכותי' משה אינו ; ולא היא. המעלה קונוטציות שליליות של שרירות לבמד מע-' סמכותי'
 התופעה כיצד מצליח משה רבנו המופלא, מבחינה סוציולוגית. ח עליוןוהנעזרת בכ, אישיות בת סמכא

 . כשאינו מצוי וחי בתוכו,  במצבים אקוטיים,להנהיג עם במשך תקופה כל כך ארוכה
 ל-עמידתו מול האתכונות מנהיגּות משה ב

משה היה . הוא איש קצה ומגלה עצמאות גם כלפי מעלה. לא רק כלפי העם היה משה איש קצה
 .)ז,  יב'במד" (לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא" שכן נאמר ,ה אצל עם ישראל"של הקב" נאמן"

גי נאמנות לפי דבריהם שני סו. זו חולקים רבי עקיבא ורבי ישמעאל' נאמנות 'ה שלעל משמעות
לפי ( נאמנות של עצמאות או ,)עקיבא' לפי ר(נאמנות של כפיפות וצייתנות : משהכשמדובר באפשריים 

 ). ישמעאל' ר
 של ,עקיבא' מציג את גישת ר) 'זאת תורת העולה ':ה" ד,יג' צו'פרשת (מדרש תנחומא 

מר לו מכאן אנו למדין שאין משה אומר אלא מה שא: "נאמנות מתוך כפיפות וצייתנות
 כי אינו -בכל ביתי נאמן הוא  ): "קד' מדרש אגדה עמ(מצויה גם במקום אחר גישה זו ". ה"הקב

בכל : הדא הוא דכתיב, ומה שפירש מאשתו לא עשה מדעתו אלא מציוויי, פוחת מדברי ואינו מוסיף
  ".ביתי נאמן הוא

ות נאמנ של ,ישמעאל' מצביע על גישת ר) פט, מז(מדרש שמות רבה , עקיבא' לעומת גישת ר
 : נאמר שם)  כז,  לד'שמ" (כתב לך את הדברים האלה"על הדיבור . מתוך עצמאות

, אתה נותן רשות למשה שיכתוב מה שהוא מבקש: ה"           התחילו מלאכי השרת אומרים לפני הקב
ו "ה ח"אמר להם הקב? אני הוא שכתבתי ונתתי לכם? תתי לכם את התורהשיאמר לישראל אני נ

 .  בכל ביתי נאמן הוא-ואפילו עושה , שמשה עושה את הדבר הזה
מסתמא כהוגן , אפילו עושה דבר שלא אמרתי לו בפירוש) "דוד לוריא' ר(ל "על זה מוסיף הרד

ל על "חידושי הרד" (ם מבין מדעתורמזתיה לו ברמז והוא חכ, ולכבוד שמי אמר ואני מסכים עם זה
 ). אתר

 מובאות בפיסקה אחת , בפרשת שבירת הלוחות,) למןסי(' כי תשא'במדרש תנחומא , בדומה לכך
דרש משה ר ישמעאל "א? ולמה שברן: "וכך נאמר שם, ישמעאל' רשל עקיבא ו'  רשל , שתי הגישות

טע  מוצגת גישת נאמנות של צייתנות באותו ק". לכך שברן, ז"אינו דין שלא תנתן לעובדי ע …ו"ק
 :גישותשתי המובאות בפיסקה אחת ' עקב' גם בתנחומא 6".ה אמר לו לשברן"הקברבי עקיבא אומר "
ואחד ; טול מידי הילך משה אשר שברת) עקיבא' ר(חד אמר . רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אשר שברת"

  .)סימן יא( "יפה עשה)  ישמעאל' ר(מהם אומר 
הלך  ":ישמעאל'  דברי ראבל אלה לבטח, חוס הדוברינאמר ללא י) פרשה ה(דברים במדרש רבה 

 ". אשר שברת יישר כחך ששברת)  לד'שמ(ה עמו דכתיב "משה ושיברן מעצמו ומניין שהסכים הקב
עצמאי , ת במשה סוג מנהיג שהוא איש קצהוישמעאל הרואה בעקבי' יננו גישת ריהולמת את ענ

 7 .ה"י הקב"רות ע והחלטותיו מאוש,ויוזם
בניתוח ספרותי  יפה של  . ה בולטת במיוחד בסיפור חטא העגל"עמידתו של משה מול הקב

-יב, לג; ג, לג-לא, לב; יד-יז,  לב'שמ(ה בארבעה המשכים " של משה עם הקב, או הדיאלוג,יכוחוהו

                                                 
 .שם,  שטיינזלץ 4
 .שם,  שטיננזלץ 5

ה "שהקב, )סימן יא(עקב , אומר בתנחומא, ה אמר לו לשברן"עקיבא הטוען בתנחומא כי תשא שהקב'  מעניין לראות שר 6
 ").אשר שברת, הילך משה, טול מידי("בר את הלוחות יכעס על משה שש

',  מפרות האילן'בתוך (ל -שמציינת יונה בר מעוז בדמותו של משה בעמידתו מול הא,  כביכול, "לוחמני" הקו ה 7
וה של וה היא כיצד מידת הענהשאל. ישמעאל' מחזק יותר את גישתו של ר) 425-423' עמ, ח"תשנ, אילן-אוניברסיטת בר

אם היא מתפרשת . ה של משהוהדבר תלוי בדרך שבה מגדירים את תכונת הענו. משה מתפרשת לפי שתי גישות אלו
פירוש . בשעת הצורך, עמידה בפרץ ה אינה מבטלת יכולתואולם ענו. עקיבא' רוש זה מחזק את גישתו של ריפ, הכנעהכ

 .3 הערה , לעיל240 ובדף שבועי ,ב" בהעלותך תשס,446אה גם בדף שבועי ר. ישמעאל' כזה מבטא את גישתו של ר
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 עצמאותו גלהבתפילה זו מת.  את תפילת משה בבקשו לסלוח לעם על החטא8מנתח מופס) י-ט, לד; כג
תפילת ב, ל-פונה אל רחמי הא המתארת את הסבל ומופס טוען שבניגוד לתפילה. ותעוזתו של משה

נוקט באמצעים מגוונים כדי להשיג את ,  כפרקליט מסור של העם, משה;משה יש ויכוח והנמקה
 וכי ,חת עמךילמה אתה אומר לי כי ש) א: (הקו ההגנתי של משה מכיל ארבע טענות. 'סליחתו של ה

אילו אתה שאתה מפקיר את העם כיגידו  ?, ומה יגידו מצרים והעמים? גם עמךואתה מתנער מכך שזה
וכל הארץ הזאת אשר ... ארבה את זרעכם"כיצד אתה מפר את שבועתך והבטחתך לאבות ) ב. (שונאם

ם ואותי  אתה אומר לי מצד אחד שתשמיד את הע:מהיבט אישיו) ג (."אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעֹלם
אני חלק ) ד. ( ומצד שני אתה מבקש לשלוח במקומי מלאך כאילו אינך נותן בי אמון,תעשה  לגוי עצום
כי ) הראה זאת ל(וראה "ַהְראה זאת גם לעם  - ואם אתה אומר לי שמצאתי חן בעיניך ,בלתי נפרד מהעם
כח עם וא אחריו לא התוששום נבי, משה היה מיוחד בכך. טיעונים אלה אכן השפיעו".  עמך הגוי הזה

תעוזה זו של משה בתפילתו מחזקת את גישתו של רבי ישמעאל אודות עצמאותו של . אלוקים בדרך זו
ה מול העם אלא גם נאמנו של עם ישראל " מתברר שמשה לא היה רק נאמנו של הקב,ויתרה מזו, משה

 .  ה"מול הקב
 

 סיכום
 

בנאמנות והן בדרך נבואתו הן ,  בתכונותיו האישיותןהמכל הנאמר לעיל יוצא שמשה רבנו יחיד ומיוחד 
 .מר שלא קם עוד כמשהועל מנהיג כזה ניתן ל. ל וכלפי העם גם יחד-יוזמת ועצמאית כלפי הא

  
 ר רפאל ירחי"ד
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