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  ַיֲאִמינּו ִלי-ְוֵהן לֹא
  

  ' לא נראה אליך ה–משה רבנו . א
על חששותיו . )א:ד" ('ִנְרָאה ֵאֶליָך ה- ַיֲאִמינּו ִלי ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ִּכי יֹאְמרּו לֹא- ְוֵהן לֹא: מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמרַוַּיַען"

  : )א"שבת צז ע(של משה דרשו חכמים 
וגליא קמי קודשא בריך , "ַיֲאִמינּו ִלי-ְוֵהן לֹא: "דכתיב, החושד בכשרים לוקה בגופו: אמר ריש לקיש

, הן מאמינים בני מאמינים:  אמר לו).ה שישראל הם מאמינים"גלוי לפני הקב (= הוא דמהימני ישראל
" 'ְוֶהֱאִמן ַּבה"בני מאמינים , )לא:ד' שמ" ( ָהָעם ַוַּיֲאֵמן: "אמינים דכתיבהן מ. ואתה אין סופך להאמין

  ". ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני-  לֹאַיַען): "יב:כ' במ(שנאמר , אתה אין סופך להאמין. )ו:טו' בר, על אברהם(
 דברים ברורים שאמר מודגש שהאמירה של משה רבנו נוגדת) יא,  פרשה ג]שנאן[שמות רבה (במדרש אחר 

  : ה בעניין זה"לו הקב
 ְוָׁשְמעּו: ה אמר לו" הקב. אותה שעה דבר משה שלא כהוגן".ַיֲאִמינּו ִלי- ְוֵהן לֹא: מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמרַוַּיַען"

ה בשיטתו נתן לו אותות לפי " מיד השיבו הקב".והן לא יאמינו לי" : והוא אמר)יח:ג' שמ" (ְלקֶֹלךָ 
 כלומר מזה ,)ב:ד' שמ" (ֶּזה ְבָיֶדָך ַוּיֹאֶמר ַמֶּטה- ַמה]ַמֶּזה['  ֵאָליו הַוּיֹאֶמר: "ב אחריו ראה מה כתי.דבריו

 תפש משה מעשה . שאתה מוציא שם רע על בני הם מאמינים בני מאמינים,שבידך אתה צריך ללקות
  .  כשם שלקה הנחש כך זה עתיד ללקות.הנחש שהוציא לשון הרע על בוראו

ב "הנצי,  הרב נפתלי צבי יהודה ברלין1?מדוע חשב שבני ישראל לא יאמינו לדבריו? בנוממה חשש משה ר
. שהרי אותה הם מבקשים, הסביר שמשה רבנו לא חשש שבני ישראל לא יאמינו בגאולתם ממצרים, ין'מוולז
  : בשאלה אם השליחות הזאת להוציאם ממצרים אכן הוטלה עליו, האמון הוא במשה רבנו בעצמו-אי

והיינו משום שלא היו יודעים את משה לגדול בתורה . ' משה שלא יאמינו למשה כי נגלה אליו האמר
, שהרי היה בנעוריו גדל בפלטין של פרעה, המסורה להם מן האבות וגם לא נודע בקדושה וחסידות

ולפי דעות , שעל כן חשבוהו בנות יתרו כאיש מצרי, ועוסק בחכמות חיצוניות ומלובש ומדבר כמצרי
וזאת היתה טענת , שהיה נביא עוד במצרים' לאהרון קדוש ה' בני האדם היה ראוי יותר שיתראה ה

  2".'ִנְרָאה ֵאֶליָך ה-לֹא"משה רבינו שיאמרו ישראל 
ה מייעד להנהיג ולהוביל "יש פער בין הקביעה האנושית מי ראוי להיות המנהיג והמוביל ובין מי שהקב

הבא מבית מיוחס ומכובד ויש לו חזות חיצונית , יא למנהיג גדול בתורההציפייה האנושית ה. את עם ישראל
  : ה מראה לכל באמצעות המטה שנהפך לנחש שאין זה כך"הקב, ב"אך לדברי הנצי, שתואמת דמות כזאת

                                                 
דיבר משה שלא 'האמנם  ":ראו.  רבנואספה תשובות אחרות מפרשנים שונים המסבירים את דבריו של משה נחמה ליבוביץ   1

  . אנו בחרנו פירושים אחרים. 59-64 'עמ, ח"ירושלים תשל, עיונים חדשים בספר שמות? "'כהוגן
' עמ, ב"ווארשא תרנ,  קובץ מאמרי גאוני הדור בשבח ישוב ארץ ישראל–שיבת ציון , "אחרית כראשית", ב"הנצי   2

  . א:שמות ד, העמק דברב פירושוב ןכו. 17-18
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מכל מקום בזכות האבות , ובזה הראה שאף על פי שאינך כדאי בעיניהם אלא להיות זנב לאריות
והנה נענש משה רבנו על שחשד את . יגי הדור שהוא משל למטה ושבטנהפך משה רבינו לראש מנה

לחוות למשה להוציא את ישראל ממצרים כיוון שבאמת אין ' ישראל לאמור כי לא יאמינו שנראה ה
" ' לֹא ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ְולֹא ַדְרֵכיֶכם ְּדָרָכי ְנֻאם הִּכי: " וכמאמר ישעיהו הנביא'דעה את ה

   ).ח:נה 'יש(
ואין זה תואם בהכרח את , ה דרכים משלו איך להנהיג את העולם ובאמצעות מי"העיקרון הוא שלקב

  .ועל כן לא היה למשה לערער על שהשליחות הוטלה עליו, התכנונים והתפיסות האנושיות
משה רבנו לא חשש שבני ישראל : צדוק הכהן מלובלין הסביר בדרך משלו את דבריו של משה' ר
  :ם בגאולה ממצריםכופרי

בשעה שאמר : "ועל דרך מה שכתוב במדרש, אך היה סבור שיאמרו שהם אינם ראויים לגאולה
 והלא אין בידינו מעשים , משה רבינו היאך אנו נגאלין: אמרו לו,לישראל בחדש הזה אתם נגאלין

 בצדיקים ? ובמי הוא מביט. הואיל וחפץ בגאולתכם אינו מביט במעשיכם הרעים: אמר להם?טובים
 משה רבינו היאך אנו נגאלין וכל מצרים מטונפת :מרו לוא...  כגון עמרם ובית דינו,שבכם ובמעשיהם

 הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בעבודת כוכבים שלכם : אמר להם?מעבודת כוכבים שלנו
י ֶהָהִרים ְיַזֵּבחּו ָראֵׁש -ַעל): "יג:ד' הוש(שנאמר אלא מדלג על ההרים ואין הרים אלא עבודת כוכבים 

   3). פרשה ב]וילנא[שיר השירים רבה ( "ַהְּגָבעֹות ְיַקֵּטרּו-ְוַעל
. משה רבנו חשש שהם לא יאמינו שהם ראויים להיגאל בשל מעשיהם הרעים. האמון היה בהם עצמם-אי

התפיסה . ה יש מחשבות ותכניות אחרות"היא שלקב) שנאמרה אחר כך לעם(ה למשה "תשובת הקב
ואילו חישוביו של הבורא אחרים , ושית שופטת את מעשי המנהיג או המונהגים על פי ראייתם החיצוניתהאנ

  . לחלוטין
   הרבה ִעמו פדות–כורש . ב

את ההכרזה וההצהרה על חזרת עם ישראל לארץ . מסר דומה ניתן בהליך גאולת ישראל בתחילת ימי בית שני
  : ישראל הכריז מלך גוי דווקא

קֹול -רָּפַרס ַוַּיֲעבֶ -רּוַח ּכֶֹרׁש ֶמֶלךְ - ֶאת' ִמִּפי ִיְרְמָיה ֵהִעיר ה' ה-ַאַחת ְלכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ִלְכלֹות ְּדַבר ּוִבְׁשַנת
ם לֵֹהי ַהָּשָמיִ -אֱ ' ּכֹה ָאַמר ּכֶֹרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ּכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ה: ְּבִמְכָּתב ֵלאמֹר-ַמְלכּותֹו ְוַגם-ְּבָכל
 ִעּמֹו ְוַיַעל ִלירּוָׁשַלִם וַעּמֹו ְיִהי ֱאלָֹהי- ָבֶכם ִמָּכל-  ִמי.לֹו ַבִית ִּבירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה- ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות-ְוהּוא

  ).ג-א:א' עז (לִֹהים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם-לֵֹהי ִיְׂשָרֵאל הּוא ָהאֱ -אֱ ' ֵּבית ה- ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ְוִיֶבן ֶאת
וכי אין דרך אחרת ? וכי בשורת הגאולה של עם ישראל צריכה לבא באמצעות מלך גוי: כאן ניתן לתמוהגם 

  ? לבשר זאת לעם ישראל
  ": חפץ חיים"בעל , ישראל מאיר הכהן מראדין' ב מופיעה בשמו של ר"תשובה דומה לזו של הנצי      

. י אשר אנו כעת בתוקף המצוקותאל יתמה אדם איך נוכל לצפות ולחכות שתהיה הגאולה במהרה אחר
ה נותן בלב מלכי האומות שיכירו "ויש שהקב. שיש אצלו כמה מיני פדיון. ה לא שייך"כי אצל הקב

כל ממלכות הארץ "וכענין שנאמר בכורש שהכריז בכל מלכותו , כולם האמת וירצו להטיב עם ישראל
: וזהו שכתוב, סיבה להשלמת חפצוה שום "כלל הדברים לא ימנע מהקב"... אלוקי השמים' נתן לי ה

  4).ל:קז' תה" (הרבה עמו פדות"
הן לא נעשות על פי . ה דרכים רבות לפדות את עם ישראל ולגאול אותו" לקב–" הרבה עמו פדות", אם כן

  . מתווה או מסלול שבני אדם חושבים או אף בטוחים שכך ראוי ונכון לעשות
הן מראדין כיוונו בדבריהם למה שהתרחש לפני כמאה הרב נפתלי צבי יהודה ברלין והרב ישראל הכ

גם באותה עת היו שתמהו איך ייתכן שהמובילים את שיבת עם . עם התעוררות שיבת ציון החדשה, שנה
: ב"על זה השיב הנצי? ישראל לארץ רחוקים מקיום התורה ואף בעטו במסורת והתרחקו משמירת מצוות

ה שליחים רבים ומגוונים איך להוביל את "יש לקב". באופן אחראין לנו להתחכם לאמור כי נצרך להיות "
  : והדברים אינם פועלים תמיד על פי התפיסה האנושית, העולם

, אפילו על ידי נחש, ה שליחותו" בכל עושה הקב:אחא אומר' ר. )ח:קהלת ה" ( ֶאֶרץ ַּבּכֹל הּיאְוִיְתרֹון"
   ). פרשה ה]בובר[לת  קה–מדרש זוטא  (צפרדע, יתוש, אפילו על ידי עקרב

היה גם הוא שליח שלימד לדורות את העיקרון שעל פיו לא ניתן לצפות את , המטה שנהפך לנחש ולהיפך
  .בעולמו על פי חשיבה אנושית רגילה' הנהגת ה

  
  הרב יהודה זולדן

                                                 
  .14' עמ, ז"לובלין תרס,  שמות– פרי צדיק, הרב צדוק הכהן מלובלין   3
  .קד' עמ, ח"ירושלים תשכ, התקופה הגדולה, הרב מנחם מנדל כשר: מובא אצל   4
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	וְהֵן לֹא-יַאֲמִינוּ לִי
	א. משה רבנו – לא נראה אליך ה'
	"וַיַּעַן מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר: וְהֵן לֹא-יַאֲמִינוּ לִי וְלֹא יִשְׁמְעוּ בְּקֹלִי כִּי יֹאמְרוּ לֹא-נִרְאָה אֵלֶיךָ ה'" (ד:א). על חששותיו של משה דרשו חכמים (שבת צז ע"א): 
	אמר ריש לקיש: החושד בכשרים לוקה בגופו, דכתיב: "וְהֵן לֹא-יַאֲמִינוּ לִי", וגליא קמי קודשא בריך הוא דמהימני ישראל (= גלוי לפני הקב"ה שישראל הם מאמינים). אמר לו: הן מאמינים בני מאמינים, ואתה אין סופך להאמין. הן מאמינים דכתיב: " וַיַּאֲמֵן הָעָם" (שמ' ד:לא), בני מאמינים "וְהֶאֱמִן בַּה'" (על אברהם, בר' טו:ו). אתה אין סופך להאמין, שנאמר (במ' כ:יב): "יַעַן לֹא-הֶאֱמַנְתֶּם בִּי לְהַקְדִּישֵׁנִי". 
	במדרש אחר (שמות רבה [שנאן] פרשה ג, יא) מודגש שהאמירה של משה רבנו נוגדת דברים ברורים שאמר לו הקב"ה בעניין זה: 
	"וַיַּעַן מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר: וְהֵן לֹא-יַאֲמִינוּ לִי". אותה שעה דבר משה שלא כהוגן. הקב"ה אמר לו: וְשָׁמְעוּ לְקֹלֶךָ" (שמ' ג:יח) והוא אמר: "והן לא יאמינו לי". מיד השיבו הקב"ה בשיטתו נתן לו אותות לפי דבריו. ראה מה כתיב אחריו: "וַיֹּאמֶר אֵלָיו ה' [מַזֶּה] מַה-זֶּה בְיָדֶךָ וַיֹּאמֶר מַטֶּה" (שמ' ד:ב), כלומר מזה שבידך אתה צריך ללקות, שאתה מוציא שם רע על בני הם מאמינים בני מאמינים. תפש משה מעשה הנחש שהוציא לשון הרע על בוראו. כשם שלקה הנחש כך זה עתיד ללקות. 
	ממה חשש משה רבנו? מדוע חשב שבני ישראל לא יאמינו לדבריו? הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, הנצי"ב מוולז'ין, הסביר שמשה רבנו לא חשש שבני ישראל לא יאמינו בגאולתם ממצרים, שהרי אותה הם מבקשים. אי-האמון הוא במשה רבנו בעצמו, בשאלה אם השליחות הזאת להוציאם ממצרים אכן הוטלה עליו: 
	אמר משה שלא יאמינו למשה כי נגלה אליו ה'. והיינו משום שלא היו יודעים את משה לגדול בתורה המסורה להם מן האבות וגם לא נודע בקדושה וחסידות, שהרי היה בנעוריו גדל בפלטין של פרעה, ועוסק בחכמות חיצוניות ומלובש ומדבר כמצרי, שעל כן חשבוהו בנות יתרו כאיש מצרי, ולפי דעות בני האדם היה ראוי יותר שיתראה ה' לאהרון קדוש ה' שהיה נביא עוד במצרים, וזאת היתה טענת משה רבינו שיאמרו ישראל "לֹא-נִרְאָה אֵלֶיךָ ה'".
	יש פער בין הקביעה האנושית מי ראוי להיות המנהיג והמוביל ובין מי שהקב"ה מייעד להנהיג ולהוביל את עם ישראל. הציפייה האנושית היא למנהיג גדול בתורה, הבא מבית מיוחס ומכובד ויש לו חזות חיצונית שתואמת דמות כזאת, אך לדברי הנצי"ב, הקב"ה מראה לכל באמצעות המטה שנהפך לנחש שאין זה כך: 
	ובזה הראה שאף על פי שאינך כדאי בעיניהם אלא להיות זנב לאריות, מכל מקום בזכות האבות נהפך משה רבינו לראש מנהיגי הדור שהוא משל למטה ושבט. והנה נענש משה רבנו על שחשד את ישראל לאמור כי לא יאמינו שנראה ה' למשה להוציא את ישראל ממצרים כיוון שבאמת אין לחוות דעה את ה' וכמאמר ישעיהו הנביא: "כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי נְאֻם ה'" (יש' נה:ח). 
	העיקרון הוא שלקב"ה דרכים משלו איך להנהיג את העולם ובאמצעות מי, ואין זה תואם בהכרח את התכנונים והתפיסות האנושיות, ועל כן לא היה למשה לערער על שהשליחות הוטלה עליו.
	ר' צדוק הכהן מלובלין הסביר בדרך משלו את דבריו של משה: משה רבנו לא חשש שבני ישראל כופרים בגאולה ממצרים:
	אך היה סבור שיאמרו שהם אינם ראויים לגאולה, ועל דרך מה שכתוב במדרש: "בשעה שאמר לישראל בחדש הזה אתם נגאלין, אמרו לו: משה רבינו היאך אנו נגאלין, והלא אין בידינו מעשים טובים? אמר להם: הואיל וחפץ בגאולתכם אינו מביט במעשיכם הרעים. ובמי הוא מביט? בצדיקים שבכם ובמעשיהם, כגון עמרם ובית דינו... אמרו לו: משה רבינו היאך אנו נגאלין וכל מצרים מטונפת מעבודת כוכבים שלנו? אמר להם: הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בעבודת כוכבים שלכם אלא מדלג על ההרים ואין הרים אלא עבודת כוכבים שנאמר (הוש' ד:יג): "עַל-רָאשֵׁי הֶהָרִים יְזַבֵּחוּ וְעַל-הַגְּבָעוֹת יְקַטֵּרוּ" (שיר השירים רבה [וילנא] פרשה ב). 
	אי-האמון היה בהם עצמם. משה רבנו חשש שהם לא יאמינו שהם ראויים להיגאל בשל מעשיהם הרעים. תשובת הקב"ה למשה (שנאמרה אחר כך לעם) היא שלקב"ה יש מחשבות ותכניות אחרות. התפיסה האנושית שופטת את מעשי המנהיג או המונהגים על פי ראייתם החיצונית, ואילו חישוביו של הבורא אחרים לחלוטין. 
	ב. כורש – הרבה עִמו פדות
	מסר דומה ניתן בהליך גאולת ישראל בתחילת ימי בית שני. את ההכרזה וההצהרה על חזרת עם ישראל לארץ ישראל הכריז מלך גוי דווקא: 
	וּבִשְׁנַת אַחַת לְכוֹרֶשׁ מֶלֶךְ פָּרַס לִכְלוֹת דְּבַר-ה' מִפִּי יִרְמְיָה הֵעִיר ה' אֶת-רוּחַ כֹּרֶשׁ מֶלֶךְ-פָּרַס וַיַּעֲבֶר-קוֹל בְּכָל-מַלְכוּתוֹ וְגַם-בְּמִכְתָּב לֵאמֹר: כֹּה אָמַר כֹּרֶשׁ מֶלֶךְ פָּרַס כֹּל מַמְלְכוֹת הָאָרֶץ נָתַן לִי ה' אֱלֹהֵי הַשָּמָיִם וְהוּא-פָקַד עָלַי לִבְנוֹת-לוֹ בַיִת בִּירוּשָׁלִַם אֲשֶׁר בִּיהוּדָה. מִי-בָכֶם מִכָּל-עַמּוֹ יְהִי אֱלֹהָיו עִמּוֹ וְיַעַל לִירוּשָׁלִַם אֲשֶׁר בִּיהוּדָה וְיִבֶן אֶת-בֵּית ה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הוּא הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר בִּירוּשָׁלִָם (עז' א:א-ג).
	גם כאן ניתן לתמוה: וכי בשורת הגאולה של עם ישראל צריכה לבא באמצעות מלך גוי? וכי אין דרך אחרת לבשר זאת לעם ישראל? 
	      תשובה דומה לזו של הנצי"ב מופיעה בשמו של ר' ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל "חפץ חיים": 
	אל יתמה אדם איך נוכל לצפות ולחכות שתהיה הגאולה במהרה אחרי אשר אנו כעת בתוקף המצוקות. כי אצל הקב"ה לא שייך. שיש אצלו כמה מיני פדיון. ויש שהקב"ה נותן בלב מלכי האומות שיכירו כולם האמת וירצו להטיב עם ישראל, וכענין שנאמר בכורש שהכריז בכל מלכותו "כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלוקי השמים"... כלל הדברים לא ימנע מהקב"ה שום סיבה להשלמת חפצו, וזהו שכתוב: "הרבה עמו פדות" (תה' קז:ל).
	אם כן, "הרבה עמו פדות" – לקב"ה דרכים רבות לפדות את עם ישראל ולגאול אותו. הן לא נעשות על פי מתווה או מסלול שבני אדם חושבים או אף בטוחים שכך ראוי ונכון לעשות. 
	הרב נפתלי צבי יהודה ברלין והרב ישראל הכהן מראדין כיוונו בדבריהם למה שהתרחש לפני כמאה שנה, עם התעוררות שיבת ציון החדשה. גם באותה עת היו שתמהו איך ייתכן שהמובילים את שיבת עם ישראל לארץ רחוקים מקיום התורה ואף בעטו במסורת והתרחקו משמירת מצוות? על זה השיב הנצי"ב: "אין לנו להתחכם לאמור כי נצרך להיות באופן אחר". יש לקב"ה שליחים רבים ומגוונים איך להוביל את העולם, והדברים אינם פועלים תמיד על פי התפיסה האנושית: 
	"וְיִתְרוֹן אֶרֶץ בַּכֹּל היּא" (קהלת ה:ח). ר' אחא אומר: בכל עושה הקב"ה שליחותו, אפילו על ידי נחש, אפילו על ידי עקרב, יתוש, צפרדע (מדרש זוטא – קהלת [בובר] פרשה ה). 
	המטה שנהפך לנחש ולהיפך, היה גם הוא שליח שלימד לדורות את העיקרון שעל פיו לא ניתן לצפות את הנהגת ה' בעולמו על פי חשיבה אנושית רגילה.
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