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 נו מהסס לקבל על עצמו שליחות נבואיתמשה רב
 

, ב(החל בסיפור הצלתו ממוות , פרשתנו מתארת בין השאר את עליית משה רבנו על בימת ההיסטוריה
  1)י-א, ג(הקדשתו לשליחות נבואית במראה הסנה , )יט-יא, שם(דרך פרטי מאבקו למען הצדק , )י-ב

). כג-כב, ה; יג; י; א, ד; יג; יא, ג(ליו שליחות זו  לקבל ע, העיקש: ואולי מותר לומר, וסירובו הממושך
בתגובתו , אל משה המטילים עליו את השליחות להוציא את בני ישראל ממצרים' עיוננו יתמקד בדברי ה

-ט, ג(שה עניינים אלה כתובים בארבעת הפסוקים הבאים  ושל. לסירובו' הראשונה של משה ובמענה ה
 ):יב

בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לֹחצים אֹתם ועתה לכה ואשלחך ועתה הנה צעקת           
לֹהים מי אנֹכי כי אלך אל פרעה וכי -ויאמר משה אל הא.  ישראל ממצריםבני אל פרעה והוצא את עמי

 ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם. אוציא את בני ישראל ממצרים
 .להים על ההר הזה- תעבדון את האממצרים

על משה רבנו את ' לאחר שהטיל ה, לדבריו. ה למשה"שיח הזה בין הקב-י האריך לפרש את הדו"רש
 :משה רבנו מערער על כך ושואל שתי שאלות, השליחות להוציא את בני ישראל ממצרים

 ? במה חשוב אני לדבר אל מלכים.א
 ? באמצעותישייעשה להם נס כזה ,  במה זכו ישראל.ב

 ):ז, י מסכת אבות ה"עפ" (על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון"ה משיב לו "והקב
שאני ; ומראה הסנה שראית יהא לך האות שאני שלחתיך, אני אהיה עמך,  גם אם אין אתה חשוב.א

 2.מסוגל להציל ושתצליח בשליחותך ולא תינזק
ובכך יקנו לעצמם , בל את התורה על ההר הזהישראל עתידים לק: תכנית גדולה יש לי,  אשר לישראל.ב

 . את הזכות לצאת ממצרים באורח פלאי
ופירש את , לים חריפות מאדיבמ, )ם"רשב(רבי שמואל בן מאיר , י השיג נכדו"על פירוש זה של רש
כי , רושי זהימי שרוצה לעמוד על עומק פשוטם של מקראות הללו ישכיל בפ: "הפסוקים בדרך אחרת

אינם אלא  - מי שמפרשים מקראות הללו על עניינים אחרים  ...ני לא הבינו בו כלל וכללהראשונים ממ
: ם דוחה את פירוש סבו מלהיות פשוטו של מקרא"נשתדל תחילה להבין מדוע רשב". טועים גמורים
 ובמה זכו אניבמה חשוב : י שבפסוק יא שואל משה"עיקר ביקורתו מוסב על הנחת רש, ככל הנראה

ואיך ייתכן , "וכי אוציא …מי אנכי כי אלך: " בכל אמירתו זו אין משה מדבר אלא על עצמוהן? ישראל
 ?לראות כאן תהייה על זכותם של ישראל להיגאל

על ראשון ראשון ועל "השיב למשה ' שלאו דווקא ה, י וקובע" את דברי רש"מתקן"ם גם "אמנם רשב
אך ציון שלילי ; )י' פס(' יב בדרך זו על דברי הגם משה הש) יא' פס(אלא כבר לפני כן , "אחרון אחרון

 בלי לקפח במאומה "תיקון"י יכול להסכים ל"וגם רש, זה על מה שלדעתו נשמט מסבו אינו כבד משקל
  . את פירושו
מי אנכי כי אלך אל "לא במשמעותה של טענת משה ,  על סבו3ם חולק עקרונית"אין רשב, מצד אחר

ם לביטוי זה דומה "פירוש רשב" (וזה לך האות כי אנכי שלחתיך"לים ימולא בפירוש ה, )יא, ג" (פרעה
                                           

עיונים חדשים בספר , נחמה ליבוביץ: ראה) ד, שם(' המראה הגדול הזה'  לעיון מפורט ומעמיק בשאלת משמעותו של 1
 .51-41' עמ, ל" ירושלים תש,שמות

הממלא שליחותו ואינו , 'שליח המסמל את ) ב, א' שמ(י הסנה הבוער ואיננו אוכל "שלדעת רש,   הנה מתברר כאן2
 .ניזוק

 . בפרטיהם ובסגנונם–פי שיש קצת הבדלים בין שני הפירושים -על-אף,  לנוכך נראה   3
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, ם פירוש שונה לגמרי מזה של סבו"אבל בשתי נקודות מציע רשב). י"לפירושו הראשון של רש
 ):יב-יא' פס(ולבירורן נביא את דבריו המתייחסים לנקודות הללו 

-בלתי(=שוטה אני ,  ליכנס לפני פרעהואפילו ראוי אני, כלומר. וכי אוציא את בני ישראל ממצרים .1
, וכי שוטה הוא פרעה לשלוח עם רב:  איזה דבר המתקבל לפרעה אומר לו4,ר דבריםעלש) מוכשר אני
ואיזה דבר המתקבל אומר לו שעל ידי אותו הדיבור אוציאם ממצרים ברשות , חפשים מארצו, שהם עבדיו

 ) ?פשיואיך אשכנע את פרעה לשלחם ח: בקיצור(? פרעה
כלומר באיזה טענה שאומר לפרעה  ישמע אלי , ועל מה שאתה אומר וכי אוציא את בני ישראל ממצרים .2

 להים על ההר הזה-תעבדו את האאני מצוה לך עכשיו ש - בהוציאך את העם ממצרים? להוציאם
לבסוף , ואף על פי שכאן לא פירש .להים יניחם ללכת-כי לזבוח לא, וטענה זו תוכל לומר; ותקריבו עולות

ועתה נלכה נא ' ושמעו לקולך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו וגו'): יח, ג( מפרש
ה עלינו להקריב לו עולות על ההר ול ציו-הא: אמור לפרעה: בקיצור ('דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה

  .)הזה
והנה , ינו אלא טועה גמורם טען שסבו הגדול לא הבין מקראות אלה כלל וכלל וא"רשב, כפי שראינו

ל את ול וכוי ודחתה מכ"הגנה על פירוש רש, ה"נחמה ליבוביץ ע' פרופ, בימינו באה המורה הדגולה
יש כאן מקרה שהפשטן הרציונליסט החטיא את כוונת הפסוק והציע פירוש , לדעתה. ם"פירוש רשב

 5:בהובין השאר כת. וירה השורה בו ולסגנונוולא, שאינו מתאים לרוח הפרק
וכי שוטה הוא פרעה לשמוע לי לשלוח עם רב שהם עבדיו ': וירה זו יענה משהובא) כלום) (ם"נגד רשב(

 ? ושיקולים הגיונייםדיפלומטיים נוכח סנה בוער ואינו אוכל הוא מביע ספקות פוליטיים ! ?'חפשים מארצו
אה בדברי משה אלה את הרו, י"דברי מורנו רשכאן ם " הרשב…על דברי... וכמה עולים ) י"בעד רש(

, הרואה בהם רתיעה אחורה מתוך הרגשת אפסות האדם... ,  כאלה…התגובה היחידה האפשרית במסיבות
 אפסותו ואפסות ... .עפר ואפר העומד מול גבוה מעל גבוה, מתוך אותו זעזוע עמוק של אדם להבל דמה

מה צדקותינו כי יערה עלינו חסד זה מה אנו מה חיינו ו! צועקת מתוכו... ומומיו ומומיהם …אחיו ורעיו
  .נראה שזה ורק זה הוא פשוטו של מקרא? ממרומים

אבל הבה ננסה להבהיר מעט את גישתו של , לא נבוא להכריע בין התפישות השונות, כמובן
 .ם ולהגן גם עליו"רשב
מי "א  אין משה רבנו טוען אל, כאמור לעיל, שכן, י אינו מתיישב יפה על לשון הכתוב"פירוש רש .א

 .ועניין זכותם של ישראל להיגאל אינו מוזכר בדבריו אף לא ברמז, )יא, ג (" וכי אוציא…אנכי כי אלך
,  לא ברור כלל-) יא, ג ("להים על ההר הזה-בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את הא"לים יהמ .ב

,  זכות כזאתאו את מה שבא במקום) י"שברש" דבר אחר"כפירוש (שהן באות להגדיר את זכות ישראל 
 ).כפי שנראה בפירושו הראשון(היינו התכנית האלוקית שיקבלו את התורה 

ְוָאְמרּו לי מה : " ממשיך משה רבנו לשאול, עדיין באווירה של סנה בוער,)יג' פס(בהמשך הפרשה  .ג
ולאחר מכן , )טו-יד, ג(ה שם בפיו את נוסח התשובה שעליו להשיב "והקב" ?שמו מה אֹמר אליהם

ומבטיח לו שאכן הזקנים ישמעו לקולו וילכו עמו , )יז-טז, ג(מה לומר לזקני ישראל ,  במפורשמורה לו
כי השיחה , רחנו נקבעועל כ. ואף מלמדו בדיוק מה ראוי שיאמרו הוא והזקנים לפרעה, אל מלך מצרים

או " ךשל נעלי"ה למשה רבנו בעת הקדשתו לשליחות נבואית זו אינה עומדת כולה בסימן של "בין הקב
אלא היא יורדת לפרטי פרטיו של ביצוע השליחות ואף מזכירה , )ו-ה, ג" (להים-כי ירא מהביט אל הא"

 ). יט(שלונה בשלב הראשון יאת כ
" להים על ההר הזה-בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את הא"האמירה קשה מאד להכריע אם  .ד

כמו כן . לשונית קיימות שתי האפשרויותומבחינה , ם"כדעת רשב, או ציווי, י"כדעת רש, היא הבטחה
או להקרבת עולות ) י"רש(מכוון לקבלת התורה ' להים-עבודת הא'אם הביטוי , קשה להחליט

שעליהם לומר לפרעה  שנצטוו , שכן נאמר בו, ם"אך האמור בפסוק יח מסייע לדעת רשב; )ם"רשב(
שאליו בא משה , "להים-הר הא"א בהסנה הו: זאת ועוד. ה כזאתוועד כאן לא מצאנו מצו', לזבוח לה

-זהה ל) יב, ג" (על ההר הזה"ועל כן טבעי הוא שהעבודה , )א, ג" (המדבראחר "כשנהג את הצאן 
 ).יח, ג(' במדברזביחה '
הוא ביטוי של הכרת אפסות האדם מול " מי אנכי"טענתה הנמרצת והמשכנעת של נחמה ליבוביץ ש .ה

: ולא פירש, "מה אני חשוב לדבר עם המלכים: "ש אף הואשפיר, י"תקפה גם כלפי רש, גדולת הבורא
אין לפקפק בענוותנותו של האיש משה וביראת הרוממות , ודאי! ''מה אני חשוב להיות שליח ה'

 ;)א, ד" (והן לא יאמינו לי ";)יג, ג" (מה אֹמר אליהם: "שגם טענותיו הבאות ,אך עובדה היא, שבלבו
אינן דווקא ) כב, ה" (למה זה שלחתני ";)יג, ד" (ח נא ביד תשלחשל ";)י, ג" (לא איש דברים אנכי"

 . אלא אולי גם לפחד ולהססנות, ביטוי לענווה וליראת הרוממות
, אינה תחבולה" לֹהינו-א' נלכה שלשת ימים במדבר וזבחנו לה"ם האמירה "ברור שלדעת רשב .ו

   : תו הפסוק לאו6דעה זו מתאימה לפירוש רבנו בחיי'; אלא מצווה אמיתית מאת ה
                                           

וייתכן שנפל שיבוש חמור בביטוי זה ואין המקור ניתן ; "שוטה אני לשאר דברים"ולא ,   זה בעינינו הנוסח הנכון4
 .לשחזור

 . 54-55'  עמ, )1הערה , לעיל(נחמה ליבוביץ :  ראה  5 
 שרק קטעים (שביאור זה הוא של רבנו חננאל , העלה את ההשערה) ודה רפפורטהרב שלמה יה(=ר "החכם שי  6

כנו הוא דומה לביאור ושכן בלשונו ובת, אף על פי שרבנו בחיי כתבו בסתם, )מפירושו לתורה השתמרו והגיעו עדינו
 של  רבנו ד שעוועל במהדורתו"ראה הערת הרב ח; המובא במפורש בשם רבנו חננאל בדברי רבנו בחיי לפסוק כב
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ה "כי רצה הקב, המצוות אלא כדי לקבל, חס ושלום שיהיה הדבר הזה ערמה כדי לברוח, דרך שלשת ימים     
וכעניין שמצינו באברהם שלא אמר לו , שהרי נצטוו תחילה על השבת במרה, להכניסם במצוות מעט מעט

 ).ב, כב' בר(' יצחקקח נא את  בנך את יחידך אשר אהבת את ': אלא, קח נא את יצחק: מיד
 אבל קביעת מהותו 7. בניגוד לרוח הפרק שבו הוא נאמר, ובכלל שום טקסט, אין לפרש שום פסוק,ודאי
רוחו של פרק זה אינה דווקא זו , כך נראה לנו, ם"לדעת רשב. היא עניין די סובייקטיבי' רוח הפרק'של  

, יה שפלה ועלובהימד בפני קונו כבראלא גם של יראת משה רבנו העו, של ההוד והשגב שבמראה הסנה
: שואל ושואל, שיורה לו בדיוק מה לומר ואיך לעשות, כילד קטן מאביו', ומבקש מאת ה, פוחד ומהסס
שחרר : עדיין יתחנן, ולאחר קבלת כל התשובות; ומה יהיה אם יקרה כך וכך? ומה אגיד? איך אוכל

 !שלח נא ביד תשלח! אותי מתפקיד זה
 משה ארנד'  פרופ                                                                                                                   

 נוךבית הספר לחי                                                                                                                                
 

 
שליקט וערך את קטעי , ר היה החכם הראשון"שי.  16הערה , לד' עמ, ז"ירושלים תשל, )לספר שמות(בחיי על התורה 

ם הכיר את הפירוש שהבאנו "אין זה מן הנמנע שרשב, ל"ואם נכונה השערתו הנ,  רבנו חננאל לתורהו שלפירוש
 . והושפע ממנו!)  ם"רבנו חננאל חי לפני רשב(בפנים 

לפי הילוך "שעל הפרשן לפרש , י קבע"ם בבית מדרשו של רש"פרשן המקרא ועמיתו של רשב, יוסף בן שמעון קרא' ר    7
אלא גם לרוח , אולי תביעה זו מכוונת לא רק להקשר הענייני). סוף פרק ז, ראה למשל פירושו לאיוב" (המקראות

 .הפרק
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