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כתב המינוי של משה רבנו


יונה בר מעוז

כשאנחנו בודקים את תגובות משה על חטאי העם במדבר ,אנו רואים שהוא נוקט אמצעים אחדים כדי למנוע
עונש מן העם או לפחות להקטינו :הוא צועק אל ה' ,בא אליו בטרוניה ,מפיל לפניו תחינה ועוד ,אך לעתים הוא
נמנע מלהגיב.
נראה שההתגלות הראשונה של ה' למשה ,ההתגלות בסנה (שמ' ג:ג-ד) ,היא המפתח להבנת דרכו של משה
בעניין זה .בהתגלות הזאת ,הגדיר ה' את תפקידו של משה כהוצאת העם ממצרים למען שתי מטרות :עבודת ה'
בהר סיני ושיבה לארץ האבות .בכל השיחה הארוכה בין ה' לבין משה ,אין רמז בדבר תפקידו כמשכך הכעס
האלוהי על חטאי העם.
לכן משה מגיב בתחילה רק לאיום על קיום העם הנובע מן האופן שה' מבצע בו את הגאולה .כשפרעה
מכביד את עול העם במנעו מהם תבן ,משה פונה אליו בטרוניה ,משום שבכתב המינוי שלו נאמר שיוציא את
העם מסבלו ולא שיוסיף על סבלו .על שפת ים סוף ,כשהמצרים והים סוגרים על עם ישראל ,כי כך תכנן ה' ,משה
צועק אליו מיד ,וכן הוא עושה עוד פעמיים לאחר תלונות העם על המחסור במים (שמ' טו:כד-כה; שמ' יז:א-ד).
במקרים אלה יש למשה זכות לצעוק לעזרה ,מפני שדרכי התממשות הגאולה ,הגורמים לתלונות העם ,אינם
מאפשרים לו למלא את תפקידו ,ולא נרמזו בכתב המינוי.
אבל כשהעם חוטא במעשה העגל ,מתגלה בו פגם יסודי שאינו תלוי בדרך הגאולה ,ואין למשה כל סיבה
להתנגד לרצון ה' להשמידו ,אלא שבחטא העגל פתח ה' פתח לתחנוני משה על העם ,הן משום שיידע אותו על
תכנית ההשמדה הן משום שרמז לו שיש מקום להתערבותו ,באמרו (שמ' לב:י):
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וְ עַ תָּ ה הַ נִּיחָ ה לִּ י וְ יִחַ ר אַ פִּ י בָ הֶ ם וַ ֲא ַכלֵּם ,וְ אֶ עֱשֶׂ ה אוֹתְ ָך לְ גוֹי גָּדוֹל.
בגלל הפגיעה שפגע העם בכבוד ה' ,בחר משה להדגיש בדברי הסנגוריה שלו שאם יושמד העם ,כבוד ה' ייפגע
ויחולל בגויים בצורה חמורה יותר .חטא העגל התרחש בצנעה בין ה' לבין עמו בסתר המדבר ,ואם יסלח ה' לעם,
לא יהיה בזה שום נזק לתדמיתו .לא כן יקרה אם ייוודע בגויים שנבצר כביכול מה' להשלים את מהלך גאולת
העם ,על אף הנסים המופלאים שבמכות מצרים וקריעת ים סוף.
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מאמר זה מוקדש לעילוי נשמת גיסי ,מנחם מאיר שחף ,שדקדק בקריאת התורה והעמיק בהבנתה .יהיו הדברים לניחומים
לרעייתו ,אחותי טובה ,לילדיו ,חגלה מיכל ועדו ,ולנכדיו .יהי זכרו ברוך.
גב' יונה בר מעוז לימדה במחלקה לתנ"ך ובלימודי יסוד ביהדות .היא עובדת בכירה במפעל מקראות גדולות "הכתר" ,שם היא
עוסקת בהתקנת פירושי המפרשים.
משה היה נזקק לרמז מפורש להתערב ,מפני שמחשיפתו לתכנית האלקית היה עשוי להסיק שפקע המינוי שלו ,ולא היה עולה
בדעתו לבקש מה' מחילת כבודו ,כמו שהבינו חז"ל את דברי המקראַ " :ו ְי ַדבֵ ר ה' אֶ ל משֶ ה ֶלְך רֵ ד" (שמ' לב:ז)  -מאי "לך רד"?
אמר רבי אלעזר :אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :משה ,רד מגדולתך! כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל .ועכשיו
ישראל חטאו .אתה למה לי? מיד תשש כחו של משה ולא היה לו כח לדבר .וכיון שאמר" :הֶ רֶ ף ִממֶ ִנּי וְ אַ ְש ִמ ֵידם" (דב' ט:יד),
אמר משה :דבר זה תלוי בי! מיד עמד ונתחזק בתפלה ובקש רחמים( .ברכות לב ע"א).
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מכאן ואילך ,כשאין ה' פועל מיד להענשת החוטאים ,אלא משתהה ומודיע מה הן כוונותיו העתידיות ,משה
מבין שהוא רשאי לסנגר על העם .כך קורה בפרשתנו בחטא המרגלים ,כשה' פותח בשיח טרוניה באוזני משה
(במ' יד:יא-יב):
וַיּאמֶ ר ה' אֶ ל משֶ ה עַ ד ָאנָה ְי ַנ ֲא ֻצנִי הָ עָ ם הַ זֶּה ,וְ עַ ד ָאנָה ֹלא ַיא ֲִמינוּ בִ י בְ כל הָ אתוֹת אֲשֶ ר עָ ִשׂיתִ י בְ ִק ְרבוֹ .אַ כֶּנּוּ
אוֹרשֶ נּוּ ,וְ אֶ עֱשֶׂ ה אתְ ָך לְ גוֹי גָּדוֹל וְ עָ צוּם ִממֶ נּוּ.
בַ ֶדּבֶ ר וְ ִ
דברי ה' האלה דומים מאוד לדבריו בחטא העגל ,ומציגים שוב תכנית אלוקית כפולת-פנים :השמדת העם הקיים
וקימומו מחדש בזרעו של משה.
משה מבין את הרמז ,פועל בדומה למה שעשה בחטא העגל ,וחוזר על טיעונו שכבוד ה' שחולל עשוי
להיפגע יותר ,אם יושמד העם .הגויים שישמעו על חטא מאיסת הארץ לא יראו בו טעם מספיק להשמדת העם,
ויסבירו אותו בדרך שתתאים לתפיסתם האלילית .הם יטענו שאלוהי ישראל הוא אלוהי מדבר .כל כוחו וגבורתו
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הם בתחום הזה ,שהרי עלה בידו לעשות נסים רבים ,אך במאבק נגד אלי כנען חשש שתהא ידו על התחתונה,
והעדיף להשאיר את העם קבור במדבר ,כדי שלא להתבזות בתבוסה בכנען.
אלא שאין משה יכול להסתפק בטיעון של חילול כבוד ה' ,מפני שחטא המרגלים היה גדול מחטא העגל.
בחטא העגל חטאו רק שלושת אלפים איש ,שאין אנו יודעים מה טיבם ,ואילו בחטא המרגלים חטאו רוב
המנהיגים ,עשרה משנים-עשר האנשים המורמים מעם ,שהמקרא מעיד על המרגלים שהם" :כּל נ ִָשׂיא בָ הֶ ם"
(במ' יג:ג)ֻ " ,כּלָּם ֲאנ ִָשים ָראשֵ י בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ מָ ה" (במ' יג:ד) ,ובעקבותיהם פשה הנגע בכל העם 3.לכן משה נאלץ
להסתמך הפעם גם על מידות הרחמים ואריכות האפיים של ה' שנתגלו לו בעקבות חטא העגל ,והוא מעמיד מול
גודל החטא את גודל כוח הסליחה של ה'" :וְ עַ תָּ ה יִגְדַּ ל נָא כּחַ ה'" (במ' יד:יז)" ,סְ לַח נָא ַלעֲון הָ עָ ם הַ זֶּה כְּ גדֶ ל
חַ סְ ֶדָּך" (במ' יד:יט).
אמרוּ ִמי
התביעה של העם לאכול בשר " -וְ הָ אסַ פְ סֻף אֲשֶ ר בְ ִק ְרבוֹ הִ תְ אַ וּוּ תַּ אֲוָ ה ,וַ יָּשֻ בוּ וַיִּ בְ כּוּ גַּם בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַיּ ְ
ַיאֲכִ לֵנוּ בָ שָׂ ר [ ]...וַיִּ ְשמַ ע משֶ ה אֶ ת הָ עָ ם בכֶה לְ ִמשְ פְּ חתָ יו אִ יש לְ פֶ תַ ח ָאהֳלוֹ" (במ' יא:ד-י)  -מסבכת את משה.
אמנם התלונה קשורה בדרך ביצוע הגאולה ,ולכאורה אינה מכוונת כנגד ה' ,אך אינה מוצדקת לגמרי .בו בזמן ה'
רומז על תגובתו בלי לפרש אותה" :וַיִּ חַ ר ַאף ה' ְמאד" (במ' יא:י) ,ולכן "וּבְ עֵ ינֵי משֶ ה ָרע" (שם).
משה בוחר להגן על העם מפני כעס ה' בטענה שטען בהתגלות בסנה ,שאינו ראוי להנהיג את העם ושאי
התאמתו לתפקיד היא המקור לתלונות העם .טענה זו מועילה למתן את הכעס האלוהי ולמזער את העונש .אמנם
"וַ יְַּך ה' בָ עָ ם מַ כָּה ַרבָ ה ְמאד" (במ' יא:לג) ,אך זה כאין וכאפס לעומת החטא כפי שהוא נראה בעיני ה'" :יַעַ ן כִּי
ְמַאסְ תֶּ ם אֶ ת ה' אֲשֶ ר בְ ִק ְרבְ כֶם וַ תִּ בְ כּוּ לְ פָ נָיו לֵאמר ,לָמָ ה זֶּה יָצָ אנוּ ִמ ִמצְ ָריִם" (במ' יא:כ).
התראה מפורשת על התכנית להשמדת חוטאים יש בחטא עדת קרח" :וַ י ְַדבֵ ר ה' אֶ ל משֶ ה וְ אֶ ל ַאהֲרן לֵאמר.
הִ בָ ְדלוּ ִמתּוְֹך הָ עֵ ָדה הַ זּאת וַ ֲא ַכלֶּה אתָ ם כְּ ָרגַע" (במ' טז:כ-כא) .לכן משה יכול לטעון" :הָ אִ יש אֶ חָ ד ֶיחֱטָ א וְ עַ ל כָּל
הָ עֵ ָדה תִּ ְקצף" (במ' טז:כב) .הצהרה דומה על כוונת ה' מקדימה את פעולת ההצלה של משה כשהעם מתלונן על
הקטורת הממיתה" :הֵ רמוּ ִמתּוְֹך הָ עֵ ָדה הַ זּאת וַ ֲא ַכלֶּה אתָ ם כְּ ָרגַע" (במ' יז:י) .אך כיוון שהפעם לא הותיר ה' מרחב
זמן לדיונים מילוליים עמו" ,כִּ י יָצָ א הַ קֶּ צֶ ף ִמלִּ פְ נֵי ה' הֵ חֵ ל הַ ָנּגֶף" (במ' טז:יב) ,משה נחלץ לפעול לפי רצונו
המרומז של ה'" :וַיּאמֶ ר משֶ ה אֶ ל ַאהֲרן קַ ח אֶ ת הַ מַ ְחתָּ ה וְ תֶ ן עָ לֶיהָ אֵ ש מֵ עַ ל הַ ִמזְ בֵ חַ וְ ִשׂים ְקט ֶרת וְ הוֹלְֵך ְמהֵ ָרה אֶ ל
הָ עֵ ָדה וְ כַפֵּר ֲעלֵיהֶ ם" (במ' טז:י-יא) .ואכן ,פעולתו המהירה מועילה לעצור את הנגף.
אבל כשפורץ נגף כלשהו בעם בלי התראה מוקדמת של ה' ,כנראה משום שתלונות העם אינן מוצדקות ,אנו
רואים שמשה חסר אונים :אש פוגעת בעם בקברות התאווה (במ' יא:א-ב) ,ואין משה עושה דבר .רק בלחץ העם
הוא פונה אל ה'" ,:וַיִּ צְ עַ ק הָ עָ ם אֶ ל משֶ ה ,וַיִּ תְ פַּ לֵּל משֶ ה אֶ ל ה'".
בדרך דומה פועל משה לאחר  38שנים .כשנחשים פגעו בבני ישראל עקב תלונותיהם החוזרות ונשנות ,משה
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מתפלל רק לבקשת העם (במ' כא:ה-ז).
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איש ההגות אנדרה נהר אומר שלמעשה משה אינו בטוח במקרים אלה שייענה .וזה לשונו:

2
3
4

5

ָאמרוּ אֵ לָיו אֱֹלהֵ י הָ ִרים אֱֹלהֵ יהֶ ם עַ ל כֵּן חָ זְ קוּ ִממֶ נּוּ,
זאת חשיבה אלילית אופיינית ,כפי שעולה מן הפסוק" :וְ עַ בְ ֵדי מֶ לְֶך אֲרָ ם ְ
וְ אוּלָם ִנלָּחֵ ם אִ תָּ ם בַ מִ ישוֹר אִ ם ֹלא ֶנ ֱחזַק מֵ הֶ ם" (מל"א כ:כג).
אמרוּ ֲאלֵהֶ ם כָּל הָ עֵ ָדה לוּ
"וַתִּ שָּׂ א כָּל-הָ עֵ דָ ה וַיִּ תְּ נוּ אֶ ת קוֹלָם ,וַיִּ בְ כּוּ הָ עָ ם בַ ַלּ ְילָה הַ הוּא .וַיִּ לּנוּ עַ ל משֶ ה וְ עַ ל ַאהֲרן כּל בְ נֵי י ְִשׂרָ אֵ ל ,וַיּ ְ
מַ תְ נוּ בְ אֶ רֶ ץ ִמצְ רַ יִם אוֹ בַ מִ ְדבָ ר הַ זֶּה לוּ מָ תְ נוּ" (במ' יד:א-ב).
ואין ה' מסיר את הנגע מיד ,אלא מעביר את העם סדרת חינוך ,כפי שפירשו חז"ל במשנה'" :עֲשֵׂ ה לְ ָך שָׂ ָרף וְ ִשׂים אתו עַ ל נֵס,
וְ הָ יָה כָּל הַ נָּשוְּך וְ רָ ָאה אתו ָוחָ י' (במ' כא:ח) .וכי נחש ממית או נחש מחיה? אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין
את לבם לאביהן שבשמים ,היו מתרפאים .ואם לאו ,היו נימוקים" (ראש השנה ג,ח).
ראה דבריו בספרו  ,Lessence du Prophetismeשתורגמו על ידי משה קטן והובאו בספרו של דב רפל ,הנבואה
באספקלריה של המחשבה היהודית מימי המקרא ועד ימינו ,ירושלים תשל"א ,עמ' .216
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אף אין קסמי רוח בין ה' לנביא .שום דבר ,אם תפלה אם בקשה ,לא יאלץ את ה' להתגלות .לעתים קרובות,
כשהשעה דוחקת מאוד ,הנביא קורא לה' כמו כל בריה אחרת .אבל ,כמו כל בריה אחרת ,הוא עלול
להיכשל בקריאתו .וה' אינו עונה לו .עומד לפניו בשתיקה.
לבסוף ,כשפרצה מגפה בעם בעקבות חטא בעל פעור (במ' כה:א-י) וכילתה עשרים וארבעה אלף נפשות
מישראל ,משה מסתפק בבכי של צער על ההידרדרות הרוחנית של העם ועל הנגף שבא בעקבותיה ,ולולי פינחס,
שעמד בפרץ ,היה הנגף גדול פי כמה .אכן ,בצדק זכה פינחס לברית שלום מאת ה' ,וראוי היה שיזכה גם לברית
שלומנו ולתודתנו.
הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
הדף מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן
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