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אני מבקש להעיר הערה למאמרו של פרופ' משה קוה .הערתי אינה מתייחסת לגופם ולעיקרם של הדברים,
אלא לאי-דיוקים שנפלו לע"ד במאמר.
אמנם נכונים הם דבריו של הכותב ,שמשה רבנו בהתייצבו בפני פרעה בפעם הראשונה לא השתמש
אַתּה וְ זִ ְקנֵי י ְִשׂר ֵ
ֲמ ְר ֶתּם ֵא ָליו ה' ֱא-ל ֵֹהי
ָאלַ ...וא ַ
את ָ
וּב ָ
בדיוק בלשון שבה נצטווה מאת ה' לומר לפרעהָ :
זְבּ ָחה ַלה' ֱא-ל ֵֹהינוּ )ג:יח( .דברים אלה מזהים את השולח כ"-ה' ֱא-
ֲכה נָּא ...וְ נִ ְ
נִקרָה ָע ֵלינוּ וְ ַע ָתּה ֵנל ָ
ָה ִע ְב ִריִּים ְ
ָאל ַשׁלַּח ֶאת ַע ִמּי וְ ָיחֹגּוּ ִלי ַבּ ִמּ ְד ָבּר
אָמר ה' ֱא-ל ֵֹהי י ְִשׂר ֵ
ל ֵֹהי ָה ִע ְב ִריִּים" .לעומת זאת משה אומר לפרעה :כֹּה ַ
ָאל" ,ו " ָה ִע ְב ִריִּים" מזוהים כ" ַע ִמּי".
)ה:א( .ה' מזוהה כ" ֱא-ל ֵֹהי י ְִשׂר ֵ
בהמשך המאמר טוען פרופ' קוה שמשה המתלונן לפני ה'ָ " :ל ָמה ֲה ֵרע ָֹתה ָל ָעם ַהזֶּה ָל ָמּה זֶּה ְשׁ ַל ְח ָתּנִ י"
)ה:כב( משתמש בביטוי "עם" שאותו לא שמע מעולם מהקב"ה .אולם כבר בהתגלות הראשונה אומר ה'
ֲק ָתם ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ְפּנֵי נ ְֹג ָשׂיו ִכּי י ַ
ָד ְע ִתּי ֶאת ַמ ְכא ָֹביו"
ֲשׁר ְבּ ִמ ְצ ָריִם וְ ֶאת ַצע ָ
יתי ֶאת עֳנִ י ַע ִמּי א ֶ
ָא ִ
למשהָ " :ראֹה ר ִ
ֲך ֶאל ַפּ ְרעֹה וְ ֵ
)ג:ז( .ובהמשך הפרק אנו קוראים" :וְ ַע ָתּה ְל ָכה וְ ֶא ְשׁ ָלח ָ
ָאל ִמ ִמּ ְצ ָריִם" )י(,
הוֹצא ֶאת ַע ִמּי ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
ֲך ֶאת ָה ָעם ִמ ִמּ ְצ ַריִם ַתּ ַע ְבדוּן ֶאת ָה ֱא-ל ִֹהים
הוֹציא ָ
יך ְבּ ִ
ֹאמר ִכּי ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ְך וְ זֶה ְלּ ָך ָהאוֹת ִכּי אָנ ִֹכי ְשׁ ַל ְח ִתּ ָ
וכןַ " :ויּ ֶ
ַעל ָה ָהר ַהזֶּה" )יב( ועוד.
המסקנה מן הכתובים הללו היא שמשה אכן שמע מפי ה' את הביטוי "עם" כמתייחס לבני ישראל ,ולכן
אין זה מדויק שה' פונה למשה ומשתמש במילים חלופיות באמירתו כי יגאל ממצרים "את הקבוצה שאני
עדיין לא הגדרתי" כדבריו של פרופ' קוה.
בברכת יגדיל תורה ויאדיר
ד"ר זבולון בוארון
נתניה
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תגובת הכותב קוצרה ע"י מערכת הדף ותומצתה משיקולי מקום.

