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  "ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים-י ְבֵניַעִּמ - ֶאתְוהֹוֵצא"
  נתן אביעזר

  
במפגש זה . )ב:ג" ( ֵאיֶנּנּו ֻאָּכלָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה ּבֵֹער"סנה הליד הה התרחש "קבובין ההמפגש הראשון בין משה רבנו 

לא פחות מחמש פעמים מסרב  ).י" (ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים- י ְבֵניַעִּמ -ֶאת" להוציא: ה על משה את המשימה"טיל הקבה
   :ה"קבפני ה באמרו למשה לקבל את המשימה

.א ).יא:ג" (?ַּפְרעֹה-נִֹכי ִּכי ֵאֵלְך ֶאל ָאִמי"  
ְּשמֹו ָמה אַֹמר -ִלי ַמה- ְוָאְמרּו,לֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם- ִּתי ָלֶהם אֱ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמרְ -ִהֵּנה ָאנִֹכי ָבא ֶאל"  

 )יג:ג" (?ֶהםֲאלֵ 
.ב

 ).א:ד" ('ִנְרָאה ֵאֶליָך ה- ַיֲאִמינּו ִלי ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ִּכי יֹאְמרּו לֹא- לֹאְוֵהן"  .ג
"  .ד ).י:ד" (ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכי-דַעְבֶּדָך ִּכי ְכבַ - ְלׁשֹם ַּגם ֵמָאז ַּדֶּבְרָך ֶאל ִאיׁש ְּדָבִרים ָאנִֹכי ַּגם ִמְּתמֹול ַּגם ִמִּש לֹא

.ה ).יג:ד" (ִּתְׁשָלח- ָנא ְּבַיד-  ְׁשַלח'ה ִּבי"  
לא הייתה  בארבע הפעמים הראשונות .)יד:ד" (ְּבמֶֹׁשה' ַאף ה-ַוִּיַחר ":ה בכעס"גיב הקבהרק בסירוב החמישי 

בפעם ה קע פהשומעשל סבלנותו ש סביראפשר לההיה , שני אנשיםשיחה בין ב מדוברהיה ו לאי. תגובה שלילית
לכן ו ,ה"כאשר השיחה מתנהלת בין משה ובין הקב, כמובן ,אינו הולםאולם הסבר זה  .כעס ולכן ,החמישית

   .'ל ה לכעסו שגרםשהסירוב החמישי  ביןומשה  ארבעת הסירובים הראשונים של  את השוני ביןעלינו לחפש
 טענההעלה כל פעם שב ולכן, סירובולועניינית הגיונית הנמקה שה מהציע  הסירובים הראשוניםארבעת ב

משה סיבה  צייןלא אולם בפעם החמישית  .מענה לטענתו' הנתן ,  לא תצלחה"הקבתכניתו של למה הגיונית 
 לא הייתהבקשתו זו של משה  ".ְׁשָלחִּת - ָנא ְּבַיד- ְׁשַלח: " אחרלשלוח מישהוה "הקבמ קשיברק  אלא ,לסירובו
   ".ְּבמֶֹׁשה' ַאף ה- ִּיַחרוַ  "הייתה ה" הקבולכן תגובת ,מקובלת

 ומוחלטת מן נות עיוורתתצייה אינו דורש " הקב:ה למדים כלל גדול"בין הקבומשה משיחה ארוכה זו בין 
הגיונית ועניינית דם סיבה יש לאש זמןה כל "דרישותיו של הקבבקשותיו או לכל אחד מותר להתנגד ל .האדם

   .להתנגדותו
ה שהוא עומד להשמיד "הקבהודיעו כאשר  :זה אצל אברהם אבינו מעניינת לכלל גדול המוצאים דוגמאנו 

ָחִלָלה ְּלָך ... ָרָׁשע- ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעםַהַאף" :ביותרחריפות אברהם את תכניתו במילים תקף , את סדום ועמורה
לא זו בלבד  ?)כה- כג: יח'בר" (ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט-  ֲהׁשֵֹפט ָּכל...ָרָׁשע- ַהֶּזה ְלָהִמית ַצִּדיק ִעםֵמֲעׂשֹת ַּכָּדָבר 

 שאם יימצאו השיב את טענותיו ובליק שאףאלא ,  החריפות של אברהםותיומיל לע בכעסגיב לא הה "שהקב
  ).לב:יח" (ָרה ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור ָהֲעָׂש לֹא", עשרה צדיקים בתוך העיר

 ולהזהיר את תושביה הנינוו ללכת לעיר 'ידי ה-  נדרש יונה עלכאשר . בספר יונהאנו מוצאיםת אחר הדוגמ
כיוון ב, יה המפליגה לתרשישיאנב וברחזו השליחות הלקבל את יונה רב י ס,תחרב עירם בתשובה וחזרי לאשאם 

נשם ונצל מעילהאינם זכאים ה וחוטאים של נינוהפושעים ושהיונה לפי אחת הדעות חשב  .הו נינוהעירההפוך מ
סכים עם גישתו לא הה "הקב .ה" הקבו שלשליחות לקיים את תוקףרב ביס ולכן,  חזרה בתשובהבאמצעות

 של כעס טויבי אין בריחתואף - לע ןולכ, גיוןי והוד חסר יסלא היה ואולם עצם הטיעון של ,המחמירה של יונה
   . של יונהעל מעשיו ה" הקבאתמ

 
   אמונה בעידן המדע"- ו" בראשית ברא: "ברסיטה ומחבר הספריםזר הוא פרופסור לפיזיקה באוניענתן אבי." 
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על ני ישראל בהתלוננו במהלך המסע  .לאורך כל מסעם של בני ישראל במדברכלל גדול זה חוזר על עצמו 
אפשר לסווג את  .לאולפעמים , ה על בני ישראל עקב תלונותיהם"הקבכעס לפעמים  .עשר פעמיםמצבם 
ה "הקבנתן , ישראלתלונת בני בגיון י ההיהאם  .סירובים השונים של משההמקבילים ל לשני סוגים התלונות

  :נביא כמה דוגמאות .ה בכעס" הקבהגיב ,לתלונההצדקה  יתהלא היאם ו ,מענה לתלונה
ִיְׂשָרֵאל -נּו ֶאתִׁשַּלְח -ּזֹאת ָעִׂשינּו ִּכי- ַמה: " הוא שינה את דעתו,פרעה את בני ישראל ממצריםרש יגאחרי ש  .א

 ).ט,ה:יד" ( ַּפְרעֹה ּוָפָרָׁשיו ְוֵחילֹוסּוס ֶרֶכב- ַהָּים ָּכל-  ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם ַוַּיִּשיגּו אֹוָתם חִֹנים ַעלַוִּיְרְּדפּו... ֵמָעְבֵדנּו
ּזֹאת ָעִׂשיָת -ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ַמה-מֶֹׁשה ֲהִמְּבִלי ֵאין-  ֶאלַוּיֹאְמרּו"יתה יתגובת בני ישראל ה

ִמְצָרִים ִּכי טֹוב -ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאמֹר ֲחַדל ִמֶּמּנּו ְוַנַעְבָדה ֶאת- ֲהלֹא.ְצָרִיםנּו ְלהֹוִציָאנּו ִמִּמ ּלָ 
ילית חריפה של בני ישראל אין שום תגובה שלה תםלתלונ ).יב-יא:יד" (ְצַרִים ִמֻּמֵתנּו ַּבִּמְדָּברִמ - ָלנּו ֲעבֹד ֶאת
  . להצילםכדיה " הקבשיעשהנס גלוי ל והם נזקקו,  לסכנה ממשיתםתו אהובילהיציאת מצרים  .ה"מטעם הקב

ׁשּור - ִמְדַּבר-סּוף ַוֵּיְצאּו ֶאל- ִיְׂשָרֵאל ִמַּים- מֶֹׁשה ֶאתַוַּיַּסע ": כל צבא מצרים כתובוהשמדתאחרי קריעת ים סוף   .ב
 ָהָעם ַוִּיּלֹנּו: "חרה לבואילונתם של בני ישראל לא את ).כב:טו" (ָמְצאּו ָמִים-ר ְולֹאִּמְדּבָ ָיִמים ּבַ - ַוֵּיְלכּו ְׁשלֶֹׁשת

משום שתלונה זו  ,ה" תגובה שלילית מטעם הקבלא הייתהגם כאן  ).כד:טו" (?ִּנְׁשֶּתה- ה ֵּלאמֹר ַמהמֶֹׁש - ַעל
 .אפשר ללכת במדבר בלי מים- יא .מוצדקתהייתה 

ֲעַדת - ָּכלַוִּיּלֹונּו": ושוב התלוננו בני ישראל, מה לאכוללהם ר שלא היה תברהבמדבר הארוך בהמשך מסעם   .ג
ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ' ה- ְבַיד ִיֵּתן מּוֵתנּו- ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי: ַאֲהרֹן ַּבִּמְדָּבר-מֶֹׁשה ְוַעל-ִיְׂשָרֵאל ַעל- ְּבֵני

ַהָּקָהל ַהֶּזה - ָּכל-ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת-הֹוֵצאֶתם אָֹתנּו ֶאל- ֵלנּו ֶלֶחם ָלׂשַֹבע ִּכיִסיר ַהָּבָׂשר ְּבָאכְ - ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל
  .ולא כעס עליהם, את מצבםה " הקבהביןגם הפעם  ).ג-ב:טז" (ָּבָרָעב

 תגובה שלילית לוגרמ ש,בני ישראל במדברמוצדקות של -בלתיתלונות  כמה דוגמאות של ביאאפשר להמנגד 
  :ה" הקבצדמ
 ְוֵאת ִאיםנֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקּשֻ -ַהָּדָגה ֲאֶׁשר- ָזַכְרנּו ֶאת.אְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיַֹוִּיְבּכּו"  .א

 'במ" (ַהָּמן ֵעיֵנינּו-  ִּבְלִּתי ֶאלה ֵאין ּכֹל ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁש .ַהּשּוִמים-ַהְּבָצִלים ְוֶאת-תֶהָחִציר ְואֶ -ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת
היה שהרי , הטענה לא הייתה מוצדקתמשום ש ,)י:יא" (ְמאֹד' ַאף ה-ַוִּיַחר": התגובה הייתההפעם  ).ו- ד:יא
שר ודגים וקישואים במקום  ודרשו לקבל ב,הזתפריט הנפשם קצה בהתלוננו ש רקהם  .מןה -  אוכלהםל

  . יוםהמן יום אחראת לאכול 
 כךעל  . נאלצו בני ישראל לעקוף את כל ארץ אדום,וארצבכאשר אדום לא הרשה לבני ישראל לעבור   .ב

 'במ" (נּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקלֵֹקלָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ִּכי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ְוַנְפֵׁש  ":התלוננו
 הבארמים מ - מה לשתותלהם והיה , נםבלשו" הלחם הקלוקל ",מן -   לאכולמהלהם היה הרי אולם  ).ה:כא

לונה בגלל ת . לעקוף את כל ארץ אדוםשהתברר הצורךכ , הדרךותעל אריכ רקבני ישראל התלוננו  .של מרים
ִפים ַוְיַנְּשכּו ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהְּשרָ ' ַוְיַׁשַּלח ה ":בעונש קשהה את בני ישראל "הקבהעניש זו מוצדקת -בלתי
  ).ו:כא" (ָרב ִמִּיְׂשָרֵאל- ָּיָמת ַעםָהָעם וַ - ֶאת

שבכל פעם  הבדיקה תעלה, כאמור. בני ישראל במדברשל ונות לתהר שאכל לנתח את בדרך זו ואפשר להמשיך 
התלונה חריפה ונאמרה הייתה אשר אפילו כ, ' האתהייתה תגובה שלילית מלא , הייתה מוצדקתשתלונתם 
   . בוטותבמילית

 ךעיוורת מבני ישראל במהלך המסע הארונות תטחון מוחלט וציייבה "הקבמעולם לא דרש , לסיכום
- בלתירק תלונות  .תלונות מוצדקות זכו למענה ענייני ומיידי, אדרבה .והמסוכן במדבר במשך ארבעים שנה

  . לתגובה שליליתוהגיוניות הביא
  


