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  הנביא המסנגר לעומת הנביא המקטרג :בין משה לאליהו
  

 משה מסנגר על עם ישראל - )בי:לב 'שמ(" ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפךָ . "א
ִאם ַיֲעמֹד : "הודיעו, ישראלעם מו להעניש את כלה ונחרצה ִע שלהבהיר לירמיהו ' כאשר ביקש ה

שהרי  , בהקשר זה משהזכרנלא לחינם ). א:טו' יר" ( ֵאין ַנְפִׁשי ֶאל ָהָעם ַהֶּזהמֶֹׁשה ּוְׁשמּוֵאל ְלָפַני
  . נולהיווכח גם מפרשתכפי שניתן ,  אכן הסנגור המובהק של עם ישראלהוא

, את לוחות הברית' לאחר שקיבל מה, על הר סיניברגעים המרוממים שבהם שהה משה 
ֶלְך ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמָך ֲאֶׁשר : "'הזועמת של הבאה הנפילה הגדולה בדמות הודעתו הדרמתית ו

ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתם ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַוִּיְזְּבחּו לֹו  .ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
במשפט זה משמשות מילים ). ח-ז:לב" (ִמְצָרִיםלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ -ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה אֱ 

הוצאת מארץ /העלת"והמילים  "עם" המילה :מנחות שתמשכנה להופיע בהמשך הדברים
 ושני ויכוחים המתעוררים מבטהללו משרטטות שתי נקודות המנחות  המילים 1".מצרים
נה את העם ה בזעמו על העם מכ" הקב?ומיהו שהעלה אותם ממצרים, של מי העם הזה: בפרשה

ומשה הוא שהעלה אותו ממצרים , מו של משה הואכביכול ע . למשהכאשר הוא פונה" עמך"
עם  "– תכונה קבועה של העםעמד על שטוען אף '  ה.דבריו משדרים ניכור כלפי העם. ' הולא

ַכֵּלם ְוֶאֱעֶׂשה ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי ְוִיַחר ַאִּפי ָבֶהם ַואֲ : " מבקש ממשהכביכול ועל כן הוא ,"קשה עורף
  : )א"ברכות לב ע( אמר רבי אבהועל פסוק זה ). י' פס" (אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול

שתפסו משה להקדוש ברוך הוא כאדם , מלמד; אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו
אין אני מניחך עד שתמחול , רבונו של עולם: ואמר לפניו, שהוא תופס את חבירו בבגדו

   .ותסלח להם
 – 'הניחה לי': "י על אתר"כפי שפירש רש, פותחים פתח למשה להתפלל בעבור העם' הדברי 

אלא כאן פתח לו פתח והודיעו ! ? ליוהוא אומר הניחה, תפלל משה עליהםנעדיין לא שמענו ש
אינו ש היודע היטב ,כפרקליט מעולה, משה". שאם יתפלל עליהם לא יכלם, שהדבר תלוי בו

 על ,עםלמחילה  כדי להשיג ימגייס כל נימוק אפשר, קוח הקשה שלויכול לטעון לחפותו של הל
אין זה עמו של . בין עמוואת הקשר שבינו ה "לקב" מזכיר"הוא , ראשית 2. המוכחתאף אשמתו

 'הַוְיַחל מֶֹׁשה ֶאת ְּפֵני : "הוא שהעלה אותם ממצרים,  ולא משה– 'וה', משה אלא עמו של ה
' פס ("ְּבכַֹח ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקהֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  הֹוֵצאתָ  ֲאֶׁשר ְּבַעֶּמךָ ֶיֱחֶרה ַאְּפָך  'הלָֹהיו ַוּיֹאֶמר ָלָמה -אֱ 
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  .24' עמ, ם"אביב תש-תל, האמנותי של הסיפור במקרא
לשון ודת במקרא ובספרות , חוק: אהבה ושמחה, "תפילתם של נביאים: בין דין לרחמים", יוחנן מופס   2

 .11-12' עמ, ב"ירושלים תשס, ל"חז
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, במדברהרי אם יכלה את עמו  ש,'של היו ומי הקשה בדמפני הפגיעההוא מזהיר , שנית. )יא
רעה  ממצרים מתוך כוונה עם ישראל שהוציא את  ויסברודמוניתישות מזיקה בו יראו  הגויים
, שלישית. )שם" (לעמךשוב מחרון אפך והנחם על הרעה : "ומבקשמשה  על כן שב 3.וכלפי
 ומציג את להרבות את זרעםה "הקבלהם השבועה שנשבע  מגייס את זכות האבות ואת משה

'  מתעלם מהצעת ה הואבמתכוון). יג' פס (לכלות את ישראל כהפרת השבועה' תכניתו של ה
בהמשך יבהיר (עם האבות ' שניתן לראות בה קיום בריתו של ה, )י' פס(להפוך אותו לגוי גדול 

ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא : "אולטימטום' כאשר יציב בפני ה, אינו מקבל את ההצעהשמפורשות משה 
הפיכתו במשה מוחל על הכבוד ש). לב' פס –" ַחָּטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבּתָ 

משא ה השלכת – להצעה זובהכרח ואף אינו מתפתה לנוחות המתלווה '  הםעַ של דמון לאב הק
חוזר לראות ' וה, ומשה במשימתמצליח בסופו של דבר  .מעל כתפיוהנרגן הזה העם הכבד של 

  .)יד' פס ("ְלַעּמֹוַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ' הַוִּיָּנֶחם ": עמואת עם ישראל ב
  

    אליהו מקטרג על עם ישראל: )יד, י:א יט"מל" (לֵֹהי ְצָבאֹות- אֱ 'הִקֵּנאִתי לַ ַקּנֹא . "ב
המספר על מלחמתו של אליהו בעבודת הבעל בהר , א" במלח"פרק י נבחר תנוהפטרה לפרשכ

מעמיד על , )נחסיהמשמש הפטרה לפרשת פ (ט"פרק י –ההמשך דווקא אולם . הכרמל
צדדי הדמיון המחדדים את קיצור נמרץ את ב נהְמ אֶ  .האנלוגיה הניגודית שבין משה לאליהו

המכונה גם הר (ית בהר סיני קת אלונביא זוכה להתגלּו בשני המקרים :הנביאיםהשוני שבין שני 
בזמן ההתגלות שוהה הנביא ; )ח:א יט"מל; כח:לד' שמ ( יממות40צם לאחר ש) חורב

 כב:לג' שמ(פני הנביא מכוסות  במהלך ההתגלות ;)ט:א יט"מל; כב:לג' שמ(נקרת צור /במערה
בשני המקרים מתרחשת ). באדרתו אליהו מליט פניו –יג :א יט"מל; מכסה את פני משה'  ה–

בניית העגל : פולחני- ה ועמו בשל חטא דתי"משבר ביחסי הקבההתגלות האלוקית בשעה של 
  . בספר שמות ועבודת הבעל בספר מלכים

שימש , כאמור,  משה: לחטאי העם הנביאים שבתגובות שניהבדלבולט העל רקע הדמיון 
טרג על עם  ִק , באותו המקום עצמו,אליהואבל . רהסנגורם של ישראל והצליח לבטל את רוע הגזֵ 

   :)י:א יט"מל (ישראל בלשון קשה
יָך ָהָרסּו ְוֶאת לֵֹהי ְצָבאֹות ִּכי ָעְזבּו ְבִריְתָך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְזְּבחֹתֶ - אֱ 'הַוּיֹאֶמר ַקּנֹא ִקֵּנאִתי לַ 

  .ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה
גם ). טז:ב י"מל; יא:כה' ראו במ(' פירושה קריאה לנקמה במי שעזב את ברית ה' קנאה לה

נכון שבין דין המינון ה שהייתה אמורה ללמד את אליהו שיעור על, לאחר ההתגלות האלוקית
 חוזר אליהו 4,ובין הדממה הדקה) הרעש והאש, הרוח(בין הכוחות ההרסניים שבטבע , לרחמים

כאילו לא אירע , התגלות האלוקיתקודם למילה במילה על דברי הקטרוג הקודמים שאמר עוד 
לד בספר - על רקע הפרקים לב: "כפי שכותב יאיר זקוביץ). יד' פס(דבר וכאילו לא למד דבר 

  5."ממילוי שליחותו, מתבררת סטייתו של אליהו מדרך ייעודו, על רקע מנהגו של משה, מותש
הדורש ' את דמות אליהו כנביא קנאי לההאנלוגיה הניגודית שבין משה ובין אליהו מאירה 

היא מאירה את דמותו של משה כסנגור רב יכולת ה בעת אך ב, נקמה בישראל בשל חטאיהם' מה
כל את ס יגימ ו6 נכונות להקרבה עצמיתמגלה ,' להצלת עם ישראל מזעם הפועל הוא. היתושיו

והוא , נושאים פרימאמציו . )אין בדבריו כל סימן לכבדות פה(כוחות נפשו ויכולותיו הרטוריות 
לשוב להכיר בעם ישראל ' רת ההשמדה ולהביא את הגזֵ את רוע להעביר , מצליח לעמוד בפרץ

   ).יד:לב' שמ(' עמו'כ
  

  על שמש ר י"ד
  ך"המחלקה לתנ

  
 

ה בעיני הגויים תהיה שיסברו "יו של הקבומיהפגיעה בד, אלא שלפי דברי משה שם, יט-יא:יד' השוו במ   3
  .ולכן שחטם במדבר, להביא את העם לארץ שהבטיח להם' שלא היה בכוחו של ה

  ).338-344 (329-346' עמ, )ב"שמת( נא תרביץ, "א יט"צורה ותוכן במל: 'קול דממה דקה'", יאיר זקוביץ   4
 .345-346' עמ, שם   5
 חיבור, הקרבה עצמית במקרא, קריאף) חדד(על ההקרבה העצמית של משה למען עם ישראל ראו אורטל    6

העוסקים , 69-74' ובייחוד עמ, 59-83' עמ, ה"גן תשס-רמת, אילן- לקבלת תואר מוסמך באוניברסיטת בר
 .בתגובתו של משה לחטא העגל
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