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 ים וקאלהמשבר במשימת משה ואהרן וההיענות של 
ספירו הלוי אליעזר שמעון

בסוף הפרשה הקודמת מתוארים הצעדים 
משה  .הראשונים של ''מבצע יציאת מצרים''

ום הייאוש והתסכול וכך הוא נמצא כבר בתה
ָתִני...": להים-לא מתבטא ַלחְׁ ּוֵמָאז  ָלָמה זֶּה, שְׁ

ל ֹעה ָבאִתי אֶּ ָך ֵהַרע ָלָעם ַהזֶּה ַּפרְׁ מֶּ ַדֵבר ִבשְׁ  ,לְׁ
ַהֵצל ֹלא ת וְׁ ָת אֶּ ָך" )שמ ִהַצלְׁ  .כג(-ה:כב 'ַעמֶּ

 :יםהל-הפרשה מסתיימת בהבטחה מאת א
ה  אֶּ ֹעה" )שמ"ַעָתה ִתרְׁ ַפרְׁ ה לְׁ ֱעשֶּ ר אֶּ  .ו:א( 'ֲאשֶּ

 1אחרי ההתגלות המאלפת ,ובכל זאת       
ֹלא "לבני ישראל על ידי משה, כתוב:  השנמסר וְׁ

ל עּו אֶּ ר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָשה ָשמְׁ ה ִמֹּקצֶּ  '" )שמֹמשֶּ
ים למשה: "ֹבא הל-למרות הציווי של אכן, ו .ו:ט(

ל ָרִים" )שמ-ַדֵבר, אֶּ ְך ִמצְׁ לֶּ ֹעה מֶּ ו:יא( משה  'ַּפרְׁ
תו ללכת ב''קל ינטי-מהסס ומנמק את אי

ֵני ָרֵאל ֹלא וחומר'' המפורסם: "ֵהן בְׁ עּו  ִישְׁ ָשמְׁ
אֵ  ֹעה" )שמֵאַלי וְׁ ָמֵעִני ַפרְׁ הוא מוסיף  .ו:יב( 'יְך ִישְׁ

ָפָתִים" דברים מפתיעיםגם   .מאוד: "ַוֲאִני ֲעַרל שְׁ
פגש מוהלא כבר העלה משה את העניין הזה ב

ולכן  ,להים במראה הסנה-שלו עם א ןהראשו
ה'את אהרן להיות לו 'ה' נה ימ פֶּ  ,ד:טז( ''' )שמלְׁ

פרעה אצל אז מה קרה? למה נכשלו התוכניות 
 בני ישראל? במפגש עם וגם 

סיס המבוכה של משה בבשסביר להסיק        
 ,תכןיהי –נה הראשו .שתי תהיותמונחות היו 

, רבות כל כך שעבדים שנשתעבדו שנים
התבשרו על גאולתם מסרבים לשמוע עוד ו

איך זה קורה  –יה פרטים על גאולתם? והשני

עושים רושם חזק  ינםלהים חיים א-שדברי א
הדברים הגיעו למבוי שעל פרעה? כנראה יותר 

 סתום וביצוע המבצע נעצר. 

גיון של מבנה הטקסט ילפי הה ,עכשיו       
שכל הפסוקים הבאים משמות ו:יג ועד  ,ברור

להים למצב -ההיענות של א םהשמות ז:ח 

                                                      
 יתבב וסאמריט' הלוי ספירו הוא פרופ 'שמעון א *

 לן.אי-אוניברסיטת ברב ללימודי יסודהספר 
-מושגים פילוסופים או מידע על האופי הרבשכמובן ו 1

 ניםשלבי של הגאולה שעדיין לא התחילה לא מעניי
 . כפופים תחת עול של עבדות קשההאנשים 

שכבר בשמות ז:ח המשא  ,הראיה היא .הקריטי
אבל קשה לראות  ,לוומתן עם פרעה חזר למסלו

 .את השייכות של מה שנאמר שם לענייננו
ת להים עושה הוא הזמנ-הדבר הראשון שא

ַדֵבר ה' הערכת מצב: " ה שלמשה ואהרן לפגיש ַויְׁ
ל ל אֶּ אֶּ ה וְׁ ל ֹמשֶּ ַצֵּום אֶּ ל ַאֲהֹרן ַויְׁ אֶּ ָרֵאל וְׁ ֵני ִישְׁ  בְׁ

עֹ  תַּפרְׁ הֹוִציא אֶּ ָרִים לְׁ ְך ִמצְׁ לֶּ ֵני ה מֶּ ָרֵאל בְׁ ץ  ִישְׁ רֶּ ֵמאֶּ
ָרִים לכאורה, אין פה שום  .ו:יג( '" )שמִמצְׁ

כל זה פשוט וידוע. ברם, החידוש שהרי חידוש, 
לנמצא בהדגשה המכוונת: " ָרֵאל, וְׁ  אֶּ ֵני ִישְׁ לבְׁ  אֶּ

ָרִים ְך ִמצְׁ לֶּ ֹעה מֶּ שהמשימה שלהם  כלומר, ;"ַּפרְׁ
מטלות שונות ומסובכות, שכל  משתימורכבת 

לשכנע את  –אחת דורשת טיפול נפרד. האחת 
יה יוהשנ ,את בני ישראל ממצרים להוציאפרעה 

עניין ה ים.ממצר לצאתלשכנע את בני ישראל  –
 :ג(ולילהלן לדראו הסבר כז )-ו:כו פרקממשיך ב

ת" ם הֹוִציאּו אֶּ ר ָאַמר ה' ָלהֶּ ה ֲאשֶּ  הּוא ַאֲהֹרן ּוֹמשֶּ
ָראֵ  ֵני ִישְׁ ַרִים ַעלבְׁ ץ ִמצְׁ רֶּ ֹאָתם ל ֵמאֶּ ֵהם  .ִצבְׁ

ל ִרים אֶּ ַדבְׁ ְך ַהמְׁ לֶּ ֹעה מֶּ ת ַּפרְׁ הֹוִציא אֶּ ַרִים לְׁ ֵני ִמצְׁ  בְׁ
ַאֲהֹרן ה וְׁ ָרִים הּוא ֹמשֶּ ָרֵאל ִמִמצְׁ  ".ִישְׁ

בעיה הוא: שני שליחים, לרקע ה, הבקצר
שרונות שונים, שהם צוות יכעלי ב ,משה ואהרן

מנויים לעשות שתי שליחויות: לבני  ,אחד
אך שתי  .ישראל ולפרעה מלך מצרים

למעשה משימה אחת: להוציא  ןה השליחויות
הבעיה היא, איך לחלק  .את בני ישראל ממצרים

 ה?משימאת ה ביניהם

תשובות מפורטות לכל השאלות משה קיבל 
יכולת כן קיבל ו ,בני ישראל להעלותעלולים ש

לפני בני ישראל ולפני לעשות אותות מרשימים 
מי  :כמו ,לשאלות מעשיות אשרב . אךפרעה

הפרוטוקול הנכון  ויהיה הדובר הראשי או מה
משה ואהרן בהופעה לפני פרעה, לא קיבלו 

נעקוב אחר השתלשלות  אתלאור ז 2ה.הדרכ
 הדברים:

                                                      
" דיפלומטים"שלא היו בדיוק  ,הללו" זקניםהשני "ו 2

וגם טעו  ,עצמם תהצגב תקשוה ,"כהני אל"וגם לא 
" י ישראלהל-א"בזה שבראשונה אמרו שבאו בשם  
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הפגישה הראשונה עם זקני ישראל 
דּו במצרים הייתה חיובית: "ַוַּיֲאֵמן ָהָעם...  ַוִּיּקְׁ

ַתֲחוּו" )שמ' ד:כא(. חשוב לציין, שמה  ַוִּישְׁ
שתרם להצלחת הפגישה הייתה הבשורה 

אלא גם  ,הטובה על הגאולה, אך לא רק היא
 :שהמבשר הוא אהרן בן עמרם הלויהעובדה 

ל  ר ה' אֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ ַדֵבר ַאֲהֹרן ֵאת ָכל ַהדְׁ "ַויְׁ
ה" )שמ' ד:ל(.  דמות מוכרת  אהרן היהֹמשֶּ

ואהובה, מורה ומנהיג שהיה עימם לאורך כל 
נוכחותו של משה  .הדרך בסבל במצרים

באותה פגישה אינה מוזכרת, וכך הם נצטוו 
ר הּוא ) ִדבֶּ ל ָהָעם" במראה הסנה: "וְׁ ָך אֶּ אהרן( לְׁ

)שמ' ד:טז(. חשוב להבין, שאפילו אם היו 
אנשים שזכרו את הסיפור על הילד העברי 

 , הגילוין פרעה ומאז נעלםשגדל בארמו
שהאיש שאהרן מציג כאחיו הצעיר הוא 
''המשה'' של הסיפור לא היה מוסיף הרבה 

משה טעה בכך  ,לאמינות שליחותם. לפי זה
 ,את העבודה על העם שאחרי שפרעה הכביד

ומאוכזבים, הוא בחר מאוד והם היו טרודים 

 להים-דברי אאת להיות הדובר שהביא להם 
בל תגובה יקהוא  .ו:ט( 'האחרונים )שמ

למבישה: " עּו אֶּ ֹלא ָשמְׁ ה וְׁ אולי אם אז ". ֹמשֶּ
 ,היה אהרן מדבר אליהם דברי עידוד והסברה

זה בדיוק מה  ,אחרת. והנההתגובה תה יהי
הּוא כז באים לקבוע: ''-ו:כו 'שמבשהפסוקים 
ה תכשמדובר ''", ַאֲהֹרן ּוֹמשֶּ הֹוִציא אֶּ ֵני לְׁ  בְׁ

ָרֵאל  ָרִיםִישְׁ דהיינו לשכנע אותם לעזוב  ,"ִמִמצְׁ
את ''סיר הבשר'' ולבחור בחירות כעם ה'. 

. צריך היה להיות הדובר הראשיכלומר, הוא 
ל ֵהם"לפרעה,  אך באשר ִרים אֶּ ַדבְׁ ֹעה ַהמְׁ  ...ַּפרְׁ

ת הֹוִציא אֶּ ֵני לְׁ ָרֵאל בְׁ שניהם  ,כלומר ."ִישְׁ
הּוא שנראה להלן "פי אבל כ ,צריכים להופיע

ה ַאֲהֹרן ֹמשֶּ  על משה.  מופנה ור הזרק – "וְׁ

 .כו(-יד:ו 'נחזור לקטע שדילגנו עליו )שמ       
שם הטקסט מספר פתאום על תולדות ראשי 

משבט ראובן עד שבט לוי  :אבות של השבטיםה

                                                                            
י הל-א"בשעה שנצטוו לומר בשם  ,(א:ה 'שמ)

ל את תוצאות "כך תיארו חז(. יא:ג 'שמ" )העברים
" פנקס"פרעה בדק ב: (ה"ילקוט שמעוני קע) הטעות

אלוהי מואב אך לא , האלים ומצא אלוהי אדום
לכן פרעה צדק כשהוא השיב . מצא אלוהי ישראל

לפי  .(ב:ה'" )לא ידעתי את ה'... ה-מי"
העברים היו קבוצות של נוודים  ,ההיסטוריונים

והיו משתמשים  ,שהיו משוטטים באזור באותו זמן
אלוהי "המונח  ,ולכן .רי חרבשכיבהם כפועלים או 

 .לפרעהיותר מובן יכול היה להיות  "העברים

ניכור של על הועד בכלל. לאור מה שאמרנו 
משה בעיני בני ישראל, אפשר להסביר שהקטע 

על ב איש,הזה בא לאשר את אמינותו של ה
שבא ממדין עם אישה בת כהן  ,מצריהשם ה

 מדין, והוא אכן אחיו הצעיר של אהרן הלוי.

-להים פונה לתלונה הישנה-א ,לבסוף       
ָפַתִים'' )שמ חדשה של משה ''ֵהן ֲאִני  'ֲעַרל שְׁ

להיות  כים היווחוזר להסביר איך צרי ,ו:ל(
לפני פרעה:  בהופעתםאהרן בין הסידורים בינו ל

ַתִתי" ֵאה נְׁ ַאהֲ הִ ָך ֱאֹלרְׁ ֹעה וְׁ ַפרְׁ יֶּה ים לְׁ ֹרן ָאִחיָך ִיהְׁ
ָך ִביאֶּ ַדֵבר ֵאת ָכל .נְׁ ַאֲהֹרן  ַאָתה תְׁ ָּך וְׁ ר ֲאַצּוֶּ ֲאשֶּ

ל ַדֵבר אֶּ ֹעה ָאִחיָך יְׁ כל  ,לכאורה .ב(-ז:א '" )שמַּפרְׁ
ד:טז(,  'ה כבר נאמר למשה במראה הסנה )שמז

אבל השוואה מדוקדקת מגלה שינויים 
יֶּהמשמעותיים: במראה הסנה כתוב: "  הּוא ִיהְׁ

יֶּה ַאָתה ִתהְׁ ה וְׁ פֶּ ָך לְׁ ואילו כאן ", יםהִ ּלֹו ֵלאֹל ּלְׁ
ַתִתיָך נאמר " ֵאה נְׁ ֹעההִ ֱאֹלרְׁ ַפרְׁ למי היה  ."ים לְׁ

, לאהרן או "אלהים"משה להיות ל אמור
 ?לפרעה? ובכלל מה זה "להיות אלהים ל.."

 אין מדובר רק בתפקיד של ,לפי דעתי
אלא בהקשר שלנו  ,להיות מקור למסר שמיימי

 .(ORACLEל )קלהיות גם אורהכוונה היא 
 ינושבדרך כלל א ,הות ישירודהיינו, קול אל

 3ו.לפרשבמתווך כדי ויש צורך  ,לגמרי מובן
משה חשב לאחר מראה הסנה  ,בראשונה

 הים' לאהרן הוא רקוכ'אללהיות שתפקידו 
אבל  .למסור לו את דברי ה' כפי שקיבל אותם

דווקא בשעה שהם עומדים הכוונה לא הייתה 
 ההגרסה החילופית בפסוק ז:א בא .לפני פרעה

ולהדגיש  ,לתקן את אי ההבנה של משה
 ."לפרעההים'' צריך להיות "ושתפקידו ''כאל

פרעה אישית צריך להיות עד למראה  כלומר,
 פיויוצאים מ ים חייםהל-הנורא איך דברי א

את ואז אהרן כ"נביאו" יפרש  ,של משה "כבד"ה
הנוהל הזה היה מוכר שדבריו לפרעה. כנראה 

לפרעה, ומכאן והלאה קיבל אותם פרעה 

  .לוהי העברים-כנציגים מוסמכים של א
המשא ומתן להוצאת בני  מכאן החל       

 ברצינות.להתנהל ישראל ממצרים 

                                                      
 M. Scott, Delphi, (Princeton ו:רא 3

University Press, 2014. 
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