
 מרגליתא.מ[

 משה נבואת של אופ"ה י"בנבמדבר

מאת

 מרגליותמ.

 במדבר בספר משה מד הטעמתא.
 מק": של הנשאית עייחותו נגד התקפות על מסופר במדבר בספר פרשנותבשבע
 קרח של במרד המרגלים, בפרשת ואהרן, מרים בפרשת התאוה, בקברותבתבערה,
 גם אבל העם, מן לרוב באו אלה התקפות הנחשת. נחש ובפרשת מריבה, במיועדתו,
 וחצי כששה כוללות אלה פרשיות ואחיו. מאחותו ואפילו משה, של שבטו לוימבני

 משה לפני שעמדו הקשיים הבנת את מאפשרות הן במדבר, ספר כששית שהםפרקים,
 הנהגתו תחת העם התהווא תהליך את כנען, לארץ מצרים מארץ בדרכם העםבהנהגת
 כשליח כאדם, משה של דמותו את רבה בבהירות מבליטים גם אלה פרקיםהנבואית.

 אלה. רגילות בלתי בנסיבות מדיני-נבואי כמנהיג ונביאו,ה'

 ובעיותיו1 י"ב פרק של הנושאב.

 פירושים מצחר1
 בני )מהדורת אברבנאל - ספורנו - רמב"ן - ראב"ע - רשב"ם - רש"י בעברית: פירושיםא.

 שלזינגר(. )מהדורת שד"ל -ארבל(
 לועץים: פירושיםב.

 .גDillman 1886דילמן בעברית:יקרא
 .HKATBintsch8 1903בנטש

 .אKHCHolzingerהולצינגר1903
 .IccGrayG.B 1903גריי
 .4אח!0אATD 1966נות

 בעברית: שונותג.
 966נ. ירושלים ד"צ 1917, האראוףטץ מהדורת וספריזוטא,ספרי

 נביא. נבואה, - מש" - מרים - אהרן הערכים: מקראית,אנציקלופדיה
 )973)(. תשל"ג ירושלים בישראל, הקדומה הנבואה אופנהיימר,ב.

 29-7. )1974(, תשל"ד גן רמת יב, "בר-אילן" משה, שכנבואת הייחוד סרגליות,מ.

 .1913G~ttingen Zeit, seine und Mose Gressmann, 11 גרסמן בעברית:יקרא
 .Berlin Hexateuch-SYnopse, Eissfeldt, 0 1922 סינופסיסאייספלדט,
 .יל ,BZAW Josua, bis Exodus von "Elohist" Der Rudolph ,193868רודולף
 .4ן ה60טEdition) (English 1944 London and )(%10)6 Moses, 8בובר
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]2[ משה נבואת של אופיה י"ב:במדבר

 כדרכה בישראל2. משה של הנבואי מעמדו בכלל: בתורה החשובים מן הואנחבאו
 בכל מסוים אירוע אגב עולה היא אלא מופשט, באופן נידונת זו בעיה אין התורהשל

 עדיפותו נגד טוענים הם, אף נביאים ואחיו, משה של אחותה ואהרן, מריםחריפותה.
 כדי תוך עצמו ה' ע"י מופרכת זו טענה אליהם. ביחס בישראל משה שלהנבואית
 נידון אינו משה נבואת של זה הבט נבואתם. לעומת משה נבואת של מדויקתהגדרה
 בתורה3. אחרבמקום
 מדומות. ובחלקן אמתיות בחלקן הן המקרא, במדע שמשתקפות כפי הפרק,בעיות
 עדיין פוטרים אינם שונות מסורות הנחת או שונים משוערים ממקורות הפרקהרכב
 המסורת גיבוש של או האחרון, העורך של הנוכחי הנוסח את מלהסביר הפרטןאת

האחרונה.
 על סיפורית. הומוגניות של רושם דוקא נוצר הפרק של ראשונה קריאה עםאולם
 הבקורת. בפני זה רושם עומד מדה באיזו להבהיר הפרשניהניתוח

 אלה: הן הפרשנים, כל כמעט התלבטו שבהן הפרק, של האמתיותהבעיות
 טיבו. מה כן, ואם ואהרן; מרים של הטענות שתי בין קשר בכלל קיים האם1.
 הכושית. האשה זהות2.
 הכושית. האשה בגלל משה נגד הטענה אופי3.
 ל"ג. לשמות ויחסה ח( )פס' האל ראיית של התיאולוגית הבעיה4.
 למחנה. מחוץ והסגרתה הצרעת, למרים: הניתן הכפול העונש סבת5.
 שלפניו. לפרק הזה הפרק בין הקשר6.
 במדבר. בספר זה פרק מקום7.

 שמקורן החדש, במחקר נוספות בעיות פעם מדי עולות האלה הבעיותלעומת
 אלה: הן העקריות מוגזמת. בקרתיתבגישה

 על אחד שונות: מסורות או מקורות שני על המבוססים שונים סיפורים שני הנחת .1

 .Stuttgart Pentateuch, des Oberlieferungsgeschichte Noth, 51 1 948 המסורת תולדותנות,

 .Amsterdam Moses, Auerbach, 8 1953אורבר
 .א ,BZAW Mose, Schmid ,1968110שמיד

 .1968London Canaan, 0] Gods the and Yahweh Albright, W.Fאולברייט
 שלושת 24-22. עמ' 1( הערה )ראה מרגליות מ. ראה משה נבואת של המיוהד אופיה על2

 אצל העקריים המקורות אחת - ל"ג-ל"ד שמות ליד - מהווים ו-ח, זה, בפרק המרכזייםהפסוקים
 מדיק ניתוה חסר כה עד אולם משה. נבואת של ייהודה להגדרת הכינים ימי של היהודייםהפילוסופים

 רוב השכים שאחריו ובספרי( זוטא בספרי כבר )כך חז"ל של הדרש בדרך לא כפשוטו: עצמו, הפרקשל
 החדשים. של משוערות מסורות או היפותיטיים למקורות חלוקה ע"י ולא היהודיים, יה"במפרשי

 את סיבכו ורק מפוקפקת, בצורה אותן סתרו והאחרונים רבות, פרשניות בעיות על ענו לאהראשונים
 2(. עמ' )ראה מדומות בעיות הוספת ע"יהפרשנות

 1-8. עמ' להלן ראה ז. ל"ד, עד יא ל"ג, ב-ח; ו', א-סו; ג', בשמות בעקיפין עולה זה הבט אולם3
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 ת י ל ג ר מא."[
 מד עמרים?( אהרן טענות על רשני הכושית, האשה נגד )ואהרן?( מריםטענות
 משה4. של הנבואיתעדיפותו

 ומשהי. אהרן מרים בין המשפחתית הקירבה יחסי2.

 ג. או ב פס' אחרי כבר לו לצפות ניתן ה': של 'המאוחר' אפו חרון ,3.

 אהרן. אי-הענשת או ואהרן, מרים לגבי השונה העונש מדת4.

 ועוד. ג, א/ב, הפס' לטכסט: )'גלוסות'( משוערות תוספות5.
 הנובחי בניסוחו זה פרק ניתן אם היא האמתית הפרשנית הבעיהאולם

 נפתרה. טרם זו בעיה לדעתנו, ואחידה; הגיונית עקיבה,לאינטרפרטציה

 משה. נגד ואהרן מרים טענות א-ג: הפס'ג.
 בעלי כן גם שהיו ומרים אהרן של הקיפוח הרגשת היא הפרק של המוצאנקודת

 יותר עתיק הכושית האשה על הסיפור 511: בנטש E+J; 64-63: דילמן החדשים: כל כמעט נך4
- משה' 'נבואת לנושא אח"כ עוכר והוא ;[,-  XXXI גריי רב. עיבוד עם [ 46: הולצינגר 2[. 

 ההגדים כל לדעתו [; של מאוחר יותר ומקור עתיק מקור מניח 1 הערה 264 גרסכן ל-[; כולו אתמיחס
 את שיטתו, לפי מיחס, *276 *164-*166, סינופסיס אייספלדט, 268; - משניים הם משה נבואתעל
 שיטתו, לפי מיחסם, אולם כקודמיו, נושאים, שני מניח 74-70 רודולף ל-[; ותוספותיו ל-[, הפרקעקר
 במדבר לספר בפירושו אבל ל-נ, עקרו את מיחם 120, הערה 34 )1948( המסורת תולדות נות,ל-7;

 בניגוד סבור 108-104 אורבך שונים; נושאים משני עכ"פ חיבורו י"א; לפרק נ של לתוספת)1966(
 הפרדה מפריד כקודמיו, 89-85, שמיד הנושאים; בשני מעורבים היו אהרן וגם מרים שגם קודמיולרוב
 מקר' אנצ' 'משה', הערך אופגהיימר, מרים. עם העימות ב( כנביא; אהרן א( הנושאים: שני ביןגמורה
 אהרן של הנבואי מעמדו סכירה. אינה זו הנחה אולם זה; לסיפור נוסף שאהרן מניח 491, טור ה,כרך
 55. הערה 16 1( הערה )ר' מרגליות מרים: של זה על בהרבה בתורהעולה

 הזה הפרק בעיות את לפתור השונים נסיונותיהם עם מפורט לדיון כאן להכנס טעם הרבהאין
 נפרדים, נושאים שני מניחיט כולם שהרי מזה, זה בהרבה שונים אינם ביסודם אלה. שיטותבאמצעות
 לנו נראה אחד. לסיפור מה משום אח"כ חוכרו שלדעתם שונים, מקורות שני כן על למצואורוצים
 בתחילתו נמצא מרים עם שהעימות מפני חולשתה, את חושף הזה הפרק לגבי שיטתם יישוםשדוקא
 שנים ואין שיטתו, את מציע פרשן כל באמצעו. - ההשערות לסי - אהרן עם והעימותובסופו,
 לניתוח ניתן אינו זה שפרק למסקנה 83 בפירושו נות אפילו הגיע האחרונים כאחד ביניהם.שיסכימו
 נראה לכן אחד. כמכלול זה פרק אירועי להבין אלה מכל אחד אפילו ניסה לא הנחותיהם בגלללמקורות.

 כיחידה הפרק את להבין פרשנית, מבחינה סינתיטי להיות צריך נעשה שטרם היחיד ההגיתי שהנסיוןלנו
 בלנד. ואחד אחד, נושאבעלת
 תולדות נות, 272; גרסכן החדשים: ע"י נשאלה משה אחות בכלל היתה מרים אם השאלה5

 אלה. מספקות מסתייג 168 בותר אבל 105; אורבך אחריו 84-83; במדבר לספר ובפירושו 197,המסורת

 נט, כ"ו, בבמדבר במפורש כך ומשה: אהרן של אחותם היתה שמרים בכך ספק להטיל אין לדעתנו-

 )ו', ההיא היחס רשימת במטרת סבתה כ ו', בשמות מרים אי-הזכרת ההוא. הפסוק את לאחר סבהואין

 אבל כ(, )ו', משה של ואמו אביו שמות בהזכרת צורך היה כך לשם לוי. לשבט משה את ל'יחס'יד-בז(
 )ש. 'אהרן' הערך את גם ראה כ. ט"ו, בשמות אהרן כאחות עוד נזכרת מרים אחותו. בהזכרתלא

 130. טור א כרך מקר' אנצ'הרטום(,
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נ4[ משה נבואת של אופיה י"ב:במדבר

 הן ביחד, ואהרן משה אל מספר פעמים דיבר ה' העם6. בתוך מסוים נבואימעמד
 )שמות מסוימות כהניות מצוות במתן והן ועוד( ח ז', יג; ו', )שמות מצריםביציאת
 ח; י', )ויקרא בלבד לאהרן אחת ופעם ועוד(, א ב', במדבר א; י"א, ויקרא א;י"ב,
 מתפקידו תוצאה רבה במדה היתה אהרן של חשיבותו ח(. א, י"ח, במדבר להלןועוד
 ביחס ההוראות רוב את ה' מסר לכהונה, שנועד אחרי מצרים. ביציאת משהליד

 ועוד א א', )ויקרא לקרבנות ועוד(, י ג', במדבר א; ח', ויקרא א: כ"ח, )שמותלכהנים
 לאהרן וילמדם שימסרם כדי למשה ועוד( א ח', )במדבר המועד אהל ולסדריהרבה(
 מרים אחת. פעם אפילו נביא בשם במפורש אהרן נקרא לא עכ"פ הכהנים.ולבניו
 מופיעים העם של ההיסטורית בתודעה כ(. ט"ו, )שמות הים בשירת רק נביאהנקראה
 א שמואל ה; כ"ד, )יהושע מצרים יציאת עם בקשר ביחד אהדות פעמים ואהרןמשה
 ד(. ו', )מיכה ביחד ומרים אהרן משה אחת ופעם ועוד(, כו ק"ה, תהלים ח; ו,י"ב,

 כושית, אשה לו לקח שמשה הראשונה ואהרן: מרים של טענות בשתי פותחהפרק
 הנפרדת בפתיחתה הניכרת השניה, קצרי. משפט ע"י מיד המתאשרתעובדה

 שמעמד טוענים הם משה. של והבלעדי העדיף הנבואי מעמדו נגד מכוונת"ויאמרו",
 מתנשא שמשה משתמע מזה כנביאים; אליהם גם דיבר שה' מפני להם גם מגיעזה

 קטע גם כלל. לו מגיעים שאינם נבואי מנהיג של ושררה מעמד לעצמו ונוטלעליהם
 האדם "מכל משה של הרבה ענוותו את כעובדה המציין ג( )פס' במשפט מסתייםזה

 האדמה". פני עלאשר
 כל לה ואין פרטי, אופי בעלת היא הראשונה מוזר. נראה אלה טענות שתיצירוף
 מדברי וגם משה', אל 'ויאמרו כגון משפט בהעדר אולם לשניה. עניניתשייכות
 לא משה נגד דבריהם את השמיעו הם השלמה: התמונה מתקבלת ה'" "וישמעהפסוק
 כפי - ומשה העם, בתוך רכילות כדברי אפוא נתפרסמו הם בידיעתו. לא ואףבפניו

 הוכנס הכושית( גיסתה )בגלל למשה מרים בין משפחתי ריב על עתיק שלסיפור 511 עטש הערת6
 דורשים שבו - עתיק שלסיפור 271-268 גרסמן השערת ובדומה מאוחר, מעבד ע"י הנבואיהנושא
 מאוחר מעבד ע"י הנבואית המחלוקת הוכנסה - כהנים בתור משה של לאלה זכויות שיווי ומריםאהרן
- 72 רודולף וכן (, )!( ההיא" הקדומה בתקופה נביאים היו אם)"ספק  ניתנות אינן אלה השערות 
 נושא בעל היה שבמקורו סיפור של נבואי לעיבוד משכנעת סבה כל לראות שאין זה מלבד כלל,להוכחה
 ברם, א-ב. בפס' הנושאים שני בין הקשר את להבין כושלים נסיונות אלא אלה אין לגמרי.שונה

 ולהניח כמאוחר, בתורה נכשי נושא כל לראות ותלמידיו ולהאוזן של במגמה מקורן אלההשערות
 הקלאסית. הנבואה בתקופת רק לתוכהשהוכנס

 שהפס' סבר reprint 1899, Hexateuchs] des Composition Die ,1963 .ק 99 .ח 1 ולהאוזן7
 הכרחית היתה ב-א/ב ההערה אולם משכנע. באופן 64 דילמן ע"י כבר נסתרה דעתו אבל מאוחר,א/ב
 אלא תוספת אפוא זאת אין זו. בטענה האמת מדת את לקבוע צורך היה לכן להלן. המשפטי הבירורבגלל
 הדין הוא האוביקטיבי. המצב את מיד להבין לקורא ניתן כך בטענה. לא אבל העובדה, בעצםהודאה
 בפרק השוה המן: על העם תלונת לגבי גם ניכרת שיטה אותה ב. לפס' עצמה התורה כהערת ג פס'לגבי
 ד-ו. לפס' ז-ט הפס' אתי"א
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 ת י ל ג ר מא.]ט
 כמתק היתה האמיתית הטענה מאומה. עליהם ידע לא --- כאלה במקרים לרובשקורה
 רקע ליצור כדי ראשונה נאמרה הכושית האשה על זו הנבואית; מנהיגותו נגדהשניה,

 זרה, ועכ"פ כושית, אשה לקח הוא משה8: נגד העם של הקהל בדעת שליליפסיכולוגי
 כפגיעה אלה נישואיו העמידו ואהרן שמרים להניח סביר אשתי. על נוסף לאשהלו

 - זו בטענה לו. ראויה אשה משה לו מצא לא משפחותיו שמכל העם, כלבכבוד
 כנמשך נראה ואהרן העלילה, כיוזמת מרים מופיעה - במשה" ואהרן מרים"ותדבר

 , ריהאח

 ה' דבר במשה אך הרק "ויאמרו רבה: ובחריפות בבהירות מנוסחת השניהטענתם
 טענתם משה. של נבואי מעמד לאותו ראויים להיות הם סבורים דבר"0ן: בנו גםהלא
 בעמדה ולנקוט להגיב ה' על לכן ה': נגד בעקר אלא משה נגד רק לא אפוא מכוונתזו

 במחנה: ומתפרסמת ההולכת משה נגד רכילותם את כמובן שומע הואכלפיהם.
 פני על אשר האדם מכל מאד )קרי( עניו משה "והאיש הוא: ההמשך ה"נ."וישמע
 האיש "גם ג: י"א, בשמות אחת פעם עוד רק מופיע משה" "האיש הצירוףהאדמה".

 תמוה: ההמשך אבל כאישיות!!. גדולתו לציון וגו'", מצרים בארץ מאד גדולמשה
 אינו בעולם, ביותר הענו האדם היה שמשה הרגיל, הפירוש וגושי!. האדם"מכל

 הנבואי. מעמדו אלא יהירותו או התנשאותו הותקפה לא שהרי זה, בהקשרמשמעותי
 נקח אם רק משמעותי יהיה זה ניסוח כנביא. למשה מכוץ להיות הפסוק צריךלכן

 בלעם פרשת כעדות - לישראל מחוץ גם זמן באותו ה' נביאי קיימים שהיובחשבון
 היה שמשה אפוא היא הפסוק כוונת ה'3!. כנביא בלעם מופיע שבה במדבר,בספר

 שני על ההשערות לכל שגרמה היא החדשים הפרשנים ע"י זה פשוט גומלין קשר אי-הבנת8
 קנאת על ושני סשה, של הכושית האשה נגד )ואהרן?( מרים טענות על אחד במקור: נפרדיםסיפורים
 461. טור ה מקר' כאנצ' אחיטוב( )ש. 'מרים' בערך גם דומה דעה משה. בנבואת ו(אהרן)מרים?
 לארץ בהקבלה ז ג', בחבקוק המופיעה בושן, מ)ארץ( או ממש כושית היתה אם רבה חשיבות אין9
 99-98, ובספרי 274 זוטא בספרי ראה חז"ל; למדרש בניגוד צפורה, על כאן מדובר לא עכ"פמדין.

 דוקא תתעורר לצפורה שהתנגדות סביר זה אין יה"ב. פרשני ורוב יותר המאוחרים המדרשיםואחריהם
 עם בקשר להלן וראה ממש; כושית לאשה דוקא הדעת נוטה לכן מצדה. סבה כל וללא רב, כה זמןאחרי

הצרעת.
 שני יב. כ"ד, בבמדבר אחת פעם עוד נמצא גם" "הלא במקרא, יחידאי צירוף הוא אך" "רק10

 הביטוי על וקיצונית. חריפה נימה לטענתם ומשוים יתרה, הדגשה למשפט מוסיפים האלההביטויים
 להלן. 10 עמ' ראה נבואי כדיבור ב-""דבר
 איש גם לציק יכול ביטוי אותו נעמן. על א ה', ב ומלכים ירבעם, על כח י"א, א מלכים בדומה11
 א', ואיוב הכרמלי, נבל על ב ב"ה, א שמואל יצחק; על יג כ"ו, שם אברהם; על לה כ"ד, בראשיתעשיר:

 איוב. עלג
 מן עפר האדם את אלהים ה' "וייצר ו: ב', בראשית מתוך מתבאר האדמה" פני על אשר "האדם12

 נוצר. ידו שעל באלהים, המוחלטת תלותו את שפלותו, את אפוא ומצייןהאדמה"
 .4י ,Pentateuch, the with Narrative Balaam ofthe Connection The Margaliol ראה13
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1 משה נבואת של אופיה י"ב:במדבר

 ביותר הענו האדםכנביא
 אח9אאא 188 עש* *"שףא* 51הץ בישפי ה', נביאי מכ"

 לנקשי ה"טף
 פשרם נכר ?V 1 ופרת, נפשפס סו(. ).], נשפות והפג שאיתן

 אהרן ענוות חוסר שש בעקופון שש בולטום ןם באמצעותו ישע1ת8! א*קיאאשי5א ,.. ..... ן:
 כנביא. במשה וקנאתםומרים
 אלדד כאשר הקודם. הפרק מתוך רק להבין ניתן זה פסוק של משמעותו מלואאת
 'מחוץ שהתנבאו מפני שיכלאם, במשה יהושע דחק מועד לאהל מחוץ התנבאוומידד

 את ה' יתן כי נביאים ה' עם כל יתן "ומי במינה: מיוחדת היתה משה תשובתלתחום'.
 המיוחד הננואי במעמדו צורך עוד יהיה לא זו משאלתו קיום עם עליהם":רוחו
 .בעם14
 התאוה. בקברות העם כמנהיג חמור למשבר משה הגיע הקודם בפרק ועוד:זאת
 שמעמדם ושטריו" העם "מזקני עוזרים שבעים ה' לו הציע עליו להתגברכדי

 העם. תלונות בכל אישית לעסוק ייאלץ לא שמשה כדי העם, לבין בינו יהיוותפקידם
 כיון חרוץ, כשלון אלה עוזרים נכשלו השליו, בבוא העם, של הבא המשברבשעת
 סביר עוד. נזכרו לא הם לכן ל-לד(. )י"א, מחטאם העם את למנוע מסוגלים היושלא
 יותר עוד רבה במדה ואולי העם, בעיני משה יקרת את מחדש העלה זה שכשלונםהוא

 ובעקבותיו שאהרן, להבין יש וכך י"א; בפרק כלל נזכר לא אהרן אולם מקודם.מאשר
 ההיא. בשעה דוקא מקופחים הרגישו מרים,גם

 במקומו העם של זמני כמנהיג הראשונה בפעם נכשל שאהרן להוסיף יש זהלרקע
 רצה ה' כאשר לה(. כא-כה, א-ו, ל"ב, )שמות העגל בפרשת כמסופר משה,של

 לא בתורה כ(. ט', )דברים עבורו כשהתפלל שהצילו משה זה היה חטאו בגלללהרגו
 מאד ונשית אישית טענה כאן הפיצה היא העם. במנהיגות תפקיד היה שלמריםנאמר
 באשה להתנקם רצונה כאן נתגלה גם ואולי האישיים, חייו נגר אחיה, משהנגד

 החדשה. גיסתההכושית,
 עליהם היה נביאים שבתור מפני ביותר תמוהים ואהרן מרים של אלהמעשים
 אחרי ועאכו"כ מה', ייעלמו לא שדבריהם בישראל, אחר אדם מכל יותרלדעת,
 לפני צודקות, בלתי שהן שידעו טענותיהם, את הביאו לא כשהעם בתבערה,האירוע
 נמצאו ואהרן מרים "כמתאוננים". בהיותם אותן יקבל שה' בנפשם דימו אלאמשה
 ה'15. של הצפויה תגובתו את לדעת חייבים והיו דומה,במצב

 הזה. המצב נתוני מתוך הכרחי באופן כמעט מתפתהההמשך

1977,Jerusalem 1, Studies, Jewish or Congress יחסים Sixth the of Proceedings טן: 

 ;279-290 .ק288.05
 כאן א-ג. ג', ביואל גם נמצא הוא מאד; עתיק הנראה ככל הוא האוניברסלית הנבואה רעיון14
 בלבד. לישראל כמכוונים יואל דברי את גם מפרש ,71-721971 .,י ,KAT , . . . Joel Rudolph ,%1111 רודולף ישראל. עם כל על הנבואה האצלת את משהמבקש
 נה/ב. עמ' אברבנאל ראה15
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 א י 4 1 י אא.ה[
 טענותוהם לבירור א; התערבות ד=1 הפט'די

 ומרים מאומה. יודע אינו עדיין משה פתאומי: באופן שלושתם אל מגיע ה'דבר ן;
 אחד וכל חשיבותם, לפי לבירור הנקראים סדר ה'. על זו במזימתם חשבו לאואהרן
 מקום מועד, לאהל לצאת עליהם מרים". ואל אהרן ואל משה "אל לחוד:נקרא

 פומבי, יהיה שהאירוע חשוב מקדשו. בפתח ה' לפני יתקיים כשהבירורהמשפט,

 התורה, הנביאים. שלושת לבין ה' בין רק יהיה עצמו הבירור כי אם העם, כללעיני
 מתוך בעצמו להבינם ולקורא לשומע משאירה אלא רגשות מתארת אינהכדרכה,
 מצבם ואת ומרים אהרן רגשות את כאן להבין יקשה לא בלבד. האירועתיאור
 משה השתתפות גם הדין. את כעת לתת ועליהם נתגלתה, משה נגד מזימתםהנוכחי:
 הזדמנות להם לתת ירצה ה' עליו. התפרסם מה לדעת עליו למשפט, צד הואהכרחית:
 נגד מכוונות דבר של בסופו היו וטענותיהם היות סליחתו. את לבקש לפניו,להתנצל

 בשביל גם הקטיגוריה טענת את לטעון ובעצמו בכבודו ה' שעל הדין מן עצמו,ה'
 ט-ק ל"ג, שמות וכן - הבירור פומביות להדגשת הענן בעמוד ירד שה' אחרימשה.

 ומרים. אהרן הנאשמים, לשני קורא הוא - סו ל"א, דברים כה; י"א,במדבר
 וגם השופט, הקטיגור, כעת יהיה ה' משה. עם וגם ה' עם גם כפול: כעתעימותם
 באי-צדקת לשכנעם כדי ומרים אהרן אל פונה הוא בתחילה הדין. פסק אתהמבצע
 סליחתו את ולבקש מדבריהם לחזור אפשרות להם לתת וכך כמובן(, )השניהטענתם
 דינם. שיפסוק לפני משה,וסליחת

 משה של הנבואי מעמדו עליונות ו-ח: הפס'ה.

 זוהי א(. ו', מיכה )ראה משפטי תהליך כאן פותחים דברי" נא "שמעו ה'דברי
 ג-ח( )או ד-ח הפס' את ליחס המנסים הפרשנים כל מעיני שנעלמה חשובהנקודה
 את מוכיח שה' בזה חשיבותה ב(. )או ג פס' של המשך ט בפס' ולראות אחר,למקור
 הליכים בלי הנאשמים על עונש יגזור ולא והצדק, המשפט כאלהי זה באירוע גםעצמו

 פסק לפני להגנתם טענותיהם ושמיעת לפניהם, טענותיו השמעת סדירים:משפטיים
 מהוות ה' של אלה טענות דוקא להלן(. ראה ומרים אהרן תשובת אי-מתן )לסבתהדין
 בכלל. לתורה הוכנס זה שאירוע הסבה והן הפרק, מוקדאת

 ח/ב. ח/א; + ז ו/ב; הפס' חלקים: בשלושה ערוך ה' שלטיעונו
 כיאסט"נ. הוא ז-ח הפס' שלהמבנה

 )ר' 1968 אולברייט אצל - עתיקה מקראית שירה במסגרת - נתחדש ו-ח הפס' על הדיון16

 .Cambridge Epic, Hebrew and Myth Canaanite Cross, F.M (.Mass) קרוס אחריו 38, 1(הערה

 .א.ם ,Numbers Benediction Aaronic The Freedman) ,)6:24-26 :0ן רידמן ; ,203-2041973

 .4ן.נ Robinson A.W. and Flanagan ,).5"( 0א or. Honor " Studies : Land: the ;0 Famine[.נ

42-441975, Missoula ;McKenzie, ןקסלמן VT 6-8, 111 Numbers חס Note 1נ Kselman, 5.נ. 

 שהיה קסלמן, של המתוקן הנוסח במקום המסורה נוסח את כאן נביא עניננו לצורך 26. )1976(_-500
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]8[ משה נבואת של אופיה י"ב:במדבר

 ה' נביאנם יהיה אםא:
 אתודע17 אליו במרטהב:

 בו: אדבר בחלוםג:

 הוא: נאמן ביתי בכל / משה עבדי כן לא-
 בו אדבר פה אל פהג':
 בחילת ולא ומרטהב':
 יביט. ה' ותקנתא':

 חשוב המבנה הכרת אנטיתיטיות; - הענין לפי - והן בבירור, ניכרותהתקבולות
 הנבואה בתחום ?( )ביותר וגבוהה נמוכה דרגה מציינות כולן הנכונה. לפרשנותכמובן
 שונים.מהבטים
 )על ביותר הגבוהה בדרגתה האל את האדם ראית לעומת הנבואה עראיותא-א':
 להלן(18. ראה זוראיה
 ניתן ל-מריה. מרטה בין הניגוד בולט האל. ע"י הנבואה מסירת אופןב-ב':

 בחילת(. ולא אתודע( )אליו הב(מרטה אתודע; אליו )ובחילת( במריה כך:להשלים
 אופן את מציינים אלה חיוויים המשפטים. בשני בו" "אדבר כנ"ל:ג-ג':

 האדם. אל הישיר דיבורו לעומת החלום באמצעות האלהתקשרות
 בדרגות דן שאינו מפני קסלמן( לדעת )בנגוד הזה מהמבנה להוציא יש ז פס'את

 כך ומהווה המיוחד, השונה, במעמדו משה נבואת עליונות את מנמק אלאנבואיות,
 ח/א9!. אל ו/ב מפם' הטבעי המעבראת

 שהמקצב עוד ומה משוער, מקצב מטעמי הנוסח את לשנות אין ברם, הכיאסטי, במבנה שהכירהראשת
 .א.Grammar, Textbook, Ugaritic Gordon, .0 131 .ת 2 גוריון ר' בעייתי.עצמו
 שהמקבילה מפני הדעת על מתקבלת אינה אליו 4 *לו 5( הערה )שם קרוס של התיקע הצעת17
 לפרש 501 קסלמן אצל רוברטס הצעת אחיו". אל יוסף "בהתודע היא א מ"ה, בבראשיתהיחידה
 המסורה: נוסח לפי שינויים שני הנחת מצריכה בו( אדבר כהלום )אכל( ) אתודע *לא'נתראה
 אליו. 4 *לו 4*לא
 - נבואתם לגיטימיות את מוכיחים הנביאים האלה. המשפטים בשני נוספת תקבולת שיש יתכן18
 ב ג', שמות אלהי: מראה או האל התגלות תיאור ידי על - בה רק לא אבל שליחותם, בנבואתלרוב
 אפשר כולו. א' פרק יחזקאל ט; א', ירמיה ואילך; א ו', ישעיה ואילך; יט כ"ב, א מלכיםואילך;

 במפורש. כה מכר לא אם אף נבואה, בכל קיים היה הויזואלישהמרכיב
- כיוראה "ל)א(" לפרש מציע 502 קסלמן19  lamed asseverative or emphatic :אבל( ומפרש( 

 ב( מסופק; "לא" של זה פירוש א( אולם הוא. )רק( נאמן ביתי בכל נאמן(, )= "כן" בודאי משהעבדי
 על כלל דובר לא 1 בפס' והרי ומרים; לאהרן משה בין הניגוד את מאד מחלישה הפסוק של זומשמעות
 שמואל לא; י"ד, שמות ראה 'עבד,,נאמן': אלא 'כן,,נאמן', אינה ז כפס' התקבולת ברם, נאמנותם.חוסר
 )503( ידו על המובאים ardu ו-~arjd keu ח"ן המקבילים האכדיים הביטויים יח. ד', איוב יד; כ"ב,א

 של האבדי הערך שוה הוא )ט1ען/טת4ן( ש'כן' מפני בפסוקנו, 'כן,,נאמן' הצמד קיום את מוכיחיםאינם
 באכדית. מצוי אינו 'אמן' השלרש'נאמן';
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 ת י ל ג ר מא.]ק

 הזה, alvnn הקשת שי זתר 99ורשפיאור
 בחלום אתודע אליו במרקה ה' נביאכם יהיה אם ו/ב:פס'

 בו:אדבר
 בראשונה פונה ה' תשובת רבים. של או זוגית להיות יכולה "נביאכם" שלהסיומת
 למשה. בניגוד ה' נביאי כל על חל בה הנאמר הכלל אבל ומרים,לאהרן

 בהן20, התקשו העתיקים התרגומים כבר קשה; הראשונות המלים ארבע שלתחבירן

 יהיה )"אם שלפניו במשפט קשור "ה'" אם היא השאלה החדשימ1נ.ואחריהם
 הם הפתרונות שני אתודע"(; אליו במרטה )"ה' שלאחריו במשפט או ה'"(נביאכם
 לשלושה. מצטמצמים - הנוסח שינוי ללא - המוצעים הפירושיםבעיתיים.

 לטינה נטוס '(, 'לה' קל: )בשינוי השבעים כך ה'. נביא בכם/מכם יהיה אם1(
 בנטש, דילמן, החדשים: רוב וכן ואברבנאל; רמב"ן ואחריו ראב"ע,והוולגטה,
 הפסוק: לתחילת זו מלה מעבירים או "ה'" משמיטים מהם אחדים נות. גריי,הולצינגר,
 )השוה ה' נביא( הוא )אשר נביאכם יהיה אם לפרש: גם ניתן בדומה '. ה''ויאמר
 בהקשר שחר אין אלה למשמעויות אבל כה(. ו', איוב ו; ע"א, תהלים כז; ט"ז,יחזקאל
 לדחות יש לכן אחר; אל לנבואת בניגוד ה' נבואת על בו מדובר לא שהרי הזה,הפסוק
 אלה.פירושים
 וגו'. במראה אליו מתודע הייתי כמוכם(, )ז"א שחשבתם כפי נביא משה היה לו2(
 ההוי"ה. שם השמטת כדי תוך NEB, של בתרגום חוזר הוא ספורנו; של הפירושזהו
 בשום שמשה החיווי להבלטת "אם" במקום ל-'לו' לצפות היה אפשר זה במקרהאולם
 משה", עבדי כן "לא ז: פס' ניסוח היא המכרעת הטענה אבל כמותם. נביא 1 נ י אאופן
 לכל במישרין מכוונים נראים 1 פסוק דברי משה. נבואת של אופיה - ח פסוקותוכן
 משה. לנבואת מודגש בניגוד הנביאים,שאר
 יהיה "אם המלים וגו'. אתודע אליו במראה ה' )אני( - נביאכם יהיה אם3(

 אונקלוס, שלאחריו: המלים אל נמשך ההוי"ה ושם עצמו, בפני משפט הנןנביאכם"
 דורש ההמשך נביא; בכם/מכם מישהו יהיה אם היא: המשמעות רש"י. רס"ג,פשיטתא,

 כאן מכוונת 'אני' המלה שהשמטת לנו נראה אדבר". . . . "אתודע בגלל ' וגו' ה''אני

 dVwv xd*"? ydil~rai השבעים: כך: המשפט את הבינו העתיקים התרגומים20
~av Vatic.:]C~iour~f(D; והוולגטה: לטינה וטוס domini propheta vos inter fuerit quis 8] :פשיטתא 

 בחזין ה' אנא נביאין לכון יהון אם אונקלוס: עליכון; אנא מתגלא בחזוא מריא אנא נביותכון תהואאן
 התרגומים ושני שלפניו, למשפט "ה'" אפוא צירפו הלטיניים התרגומים ושני השבעים להון. מתגליאנא

 השונים. החדשים בתרגומים גם מופיעים האלה הפירושים שני - שלאחריו. לשמפטהארמיים
 התרגומים של בחלקם, המענינים השונים, והסיונות '88, של הקריטי באפרט במיוחד ר'21

 אליהם. להתיחס אפשרות אין זה מאמר במסגרתהחדשים;
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101[ משה נבואת של אופיה י"ב:במדבר

 ה' ותמנת . . . בו "אדבר משה: לנבואת בניגוד אליו', . . . ה' 'אני מהנוסח להמנעכדי
 . . . "אתודע באמצעות הגיונית להשלמה ניתן 'אנ" יביט(; ותמונתי )ז"א:יביט"
 הנם ו/ב-ח/א הפס' והרי שירייים, בטכסטים במיוחד שכיחות כאלה השלמותאדבר".
 ריתמי. פנים כל ועל שירי,במקצב
 תבוא הנבואה ם א תנאי: במשפט מנוסחת הנביאים ל כ שנבואת הואחשוב

 משפט למישהו. באמצעותכם או אליכם לדבר ירצה ה' אם ז"אעליכם/אליכם,
 לו ניתנת היא ה': מאת נבואתו בקבלת הנביא של המוחלטת התלות את מדגישהתנאי
 ההדגשה ז(. ג', מיכה )ר' ידו על ממנו להלקח גם אפוא ועשויה ה', רצון לפי ורקאך
 ח/א. בפס' להלן משה נבואת של לקביעותה מכוון בניגוד עראיותה, על כן עלהיא

 מתוך קצר כמקרא זה פסוק חצי של המיוחד תחבירו את לפרש לנו נראהלסיכום:
 נאמר. שבה המיוהדתהסיטואציה
 הרקת את לשמת אץ בו. אדבר בחלום / אתודע אליובמריה

 %א בתומריה אדבר פה אל "פה ק משה *בואת המקבלות "במרטה"2קשל
 מאלה. יותר נמוכות התגית לדתות אפוא נחשבים וחלומ,חידה מריה )חגבחילת"
 א. מה, בבראשית עוד רק 'התודע' סו; ג, א בשמואל עוד רק העתיקה בנבואה'מריה'
 משהו לדעת לנביא מאפשר ה' זה: בהקשר מאד משמעותית האחרונההמלה

 רוצה שה' במדה בה רק נביא להיות יכול שאדם מודגש בכך. רצונו אם -מאישיותו
 הוויות באמצעות הנביאים לכל מתגלה ה' העתיק. במזרח מאד משמעותי חיווי -בו

 וחלום. מראה האדם: של הנפשי מעולמו הלקוחות לבינם, בינו הממצעותביניים
 ליעקב ו(, )כ', לאבימלך בראשית: בספר כבר מה' החלום . ו ב ר ב ד א ם ו ל חב
 על ואילך כה כ"ג, וכירמיה שאול, על ו כ"ח, א בשמואל כד(; )ל"א, ללבן יב(,)כ"ח,
 לראותו יש נביאים שאינם אדם בני אל גם בדברו בו משתמש שה' כיון שקר23.נביאי

 שהוא בטענה זה הבדל לבטל ואין מרטה, מן יותר נמוכה ראיה דרגת מרטה מציין זה בקטע22
 )בגרמנית, שמות לספר פירוש יעקב, ב. כולל החדשים, רוב כדעת מיותר, או מאוחרמלאכותי,
 קיימים מקראית בעברית הרי 117. אופנהיימר 85; הערה 37 אולברייט 1463; תאדיך( ללאמיקרופילם,

 לא שהתורה להניח יש ו-מקקה. מקקה ו-מעלה, מעלה כגון משקלים, גאותם ל"ה מפעלי עצםשמות
 להדגיש כוונתה כשכל משה, של לזו וגם הנביאים כל נבואת דרגת לציון זהה במונח כאן דוקאתשתמש

 לשמואל הראשונה הנבואית ההתגלות בתיאור טו, ג', א בשמואל שגם נראה ביניהן. ההבדליםאת
 ביותר המאוחר הנבואי התיאור שהוא ואילך, ז י', בדניאל וכן יותר; נמוכה לדרגה הכוונההצעיר,
 אצל רק מופיע הוא בנבואה. אלהית ראיה בתיאור ביותר נדיר מרטה שמונח לציין ראויבמקרא.
 גם והוא הברורה, הראיה את כאמור, מציין, מרטה המונח המאוחרת. בנבואה רק ז"א )ודניאל(,יחזקאל
 כלל(: בה מופיע אינו 'מרטה' העצם שם כי )אם יז-בג ל"ג, בשמות משה לנבואת ספק בלימתאים
 לא ופני אחרי את וראית . . . וחי האדם יראני לא כי פני את לראת תוכל לא . . . כבדך את נא"בראני
 להלן(. )ראה ל"ג בשמות ההוא לדו-שיח מכוונים כאן ח בפס' ה' שדברי ניכר כן, על יתריראו".
 ז'(, )שופטים גדעון של החלום את וכן ואחיו, יוסף בסיפור החלומות ששת את לראות יש ברם23

 אינו וגם כלל, בהם מופיע ה' אין שהרי ממש, נבואיים כחלומות ולא העתיד, את המבשרותכהתגלויות
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 מרגליתא.חט

 בטקסטים כמעטרק מופיע כדיבורנבואי ב-' 'דבר יותר. נמוךכאמצעיהתגלות
 א. ב', חבקוק יא; י"ב, ב; א', הושע כח; כ"ב, א מלכים ב; כ"ג, ב שמואלשיריים:
 שמשמעו בכ"ז נראה אולם אינטימי. כדיבור זה צירוף מפרש 123-122גריי
 כדי שליחו להיות המתאים האדם את שולח ה' מישהו: באמצעות לדברהעקרי
 ב י"ז, )יחזקאל החידה וכן והחלום המראה האדם. לבני באמצעותו דברו אתלהעביר
 וביאור. פתרון כן על וטעונים עצמם מתוך מובנים אינםועוד(

 נאמן ביתי בכל / משה עבדי כן לא ז: ח/א: + ז הפס'ב.
הוא:
 ה' ותקנת / ת בחיד ולא ומרקה / בד אדבר פה אל פהח:

יביט.
 נעלה מיוחד, מעמד מצריך בעמו ה' של בלעדי כשליח משה של המיוחדתפקידו

 בעמו ה' של הבית'24 'נאמן הוא ה( ל"ד, דברים )ראה משה" ש"עבדי הוא הנימוקיותר.
 חפשית גישה עת בכל יש הבית שלנאמן כפי ישראל. בתוך רצונו את לפעלהמוציא
 נאמן באמצעות רק אליו לגשת הרשאים העבדים שאר לכל בניגוד אדוניו, אלוישירה
 לפנות ביכולתו מתמדת, היא נבואתו משה: של הנבואי מעמדו גם כך וברשותו,הבית
 - בו" "אדבר - ראשון בגוף ה' ע"י מנוסחת זו עדיפותו ה'. אל במישרין עתבכל

 פה" אל "פה הניסוחים גם מכאן הזה. המיוחד במעמדו רוצה עצמו שהואלהדגשה
 מיד )ראה בחילת" ולא "ומראה וכן י(25, ל"ג, בשמות פנים" אל ל-"פנים ערך)שוה

 אופנהיימר להבנתם. פתרון טעונים כן ועל צרכם די ברורים אינם כולם לאדם. בדיבור בהםפונה
 עומד אינו זה נסיון אולם העתיקה. וכנבואה הקלאסית בנבואה החלום קיום את לבטל מנסה118-117

 שמואל גם וכן לנביא, לגיטימי כאמצעי אמתי, נבואי חלום קיום על מעיד כח כ"ג, ירמיה הבקורת.בפני
 מקורם בגלל ואילך יב ד', ובאיוב סו ה, ג', א במלכים העדויות את לבטל אין כ"כ א. ג', ויואל 1 כ"ח,א

 ספק בלי מצוי גם היה החלום בנבואה. אז קיים שהיה המצב את עכ"פ משקפים הם החכמה.מספרות
 סכנת תמיד היתה לה כל עם ואילך. ב י"ג, ודברים ואילך יב כ"ח, בראשית לפי העתיקהבנבואה

 נראה העתיקה. בנבואה שם שם, דברים החלום: של המטעה ואפילו הסוביקטיביתהאינטרפרטציה
 חלום באמצעות הנבואה סילוף סכנת האמת. נביאי אצל החלום את להזכיר המקרא נמנע זושמסכה
 ע"י כמוכח הבבלית, המנסיקה בהשפעת הראשה הבית תקופת בסוף חריפה בצורה שוב עלתה)נבואי(
 חלומות(. חולם = יסלום מן סליותיכם לקרוא יש )ושמא ח כ"ט, וכן ט כ"ז,ירמיה

 מפני 118, אופנהיימר כדעת לבלעם, מכוונת להיות יכולה אינה גם זה בפסוק לחלוםההתיחסות
 כ(. ט, כ"ב, )במדבר לילית בהתגלות לא ואפילו אליו, האל בדיבור כלל החלום נזכר לאשבפרשתו

 "ונאמן טז ז', ב ושמואל ", לה' לנביא שמואל נאמן "כי כ ג', א שמואל ראה זה מונח להבהרת24
 עבד מעמד ובדומה יעשה"; ובנפשי בלבבי כאשר נאמן "כהן לה ב', א שמואל ועוד וממלכתך",ביתך

 לו". אשר בכל המשל ביתו "זקן ב: כ"ד, בראשית לפיאברהם
 "ועיניך ג ל"ד, ירמיה לפי אולם פה". אל "פה של יתרה למעלה הטוען 169 שבר לדעת בניגוד25
 פנים". אל ל"פנים ערך שו4 הנם אלה שביטויים נראה ידבר" פיך את ופיהו תראינה בבל מלך עיניעת

 הר במעמד ה' התגלות על שניהם - בפנים" פנים " ד ה', לדברים בעין" "עין יד י"ר, במדבר עודהשוה
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]12[ משה נבואת של אופיה י"ב:במדבר

 ראיה - יביט( תמונתי ואת )נ= יביט" ה' "ותסנת עוד מתוסף משה למעלתלהלן(.
 12(. עמ' להלן )ראה כלל לה זוכים אינם אחריםשנביאים

 התרגומים אבל "ומרטה"; הוא המסורה נוסח . ת ד. י ח ב א ל ו ה ץ ר מ1
 על ששמרה הוולגטה, מלבד 101(, ספרי )וכן 'במרץה' קראו אונקלוס, כוללהעתיקים,
 נוצר להלן( מיד )ראה 'ובמרטה' =ט "ומרטה" פרשנות שמתוך לנו נראה הזאת.הוא"ו
 שתי סייעו שלהתהוותו אפשר המסורה. נוסה ליד שנתקיים 'במריה' משנינוסח

 וא"ו בלי - בו" אדבר אתודע/בחלום אליו "במריה ו: פס' של האחרונותהצלעות
 'במרטה'. לבין "במרטה" בין התקבולת וכןמחברת,
 בשירה, במיוחד השכיח כלל )ראב"ע(26, עמו" ואחר עצמו "מושך הכלללפי
 בו/ אדבר . . . " זה: בפסוק ובפרט בעייתי, אינו שוב יובמרץה' בם "ומרטה"הפירוש
 'במרידי. בצדק החדשים, ואחריהם העתיקים, תרגמו לכן בחילת". ולאתב(מרץה

 הבעיה זו. ואייו על שמרה הוולגטה כאמור, "ומרטה"? של הוא"ו בדבר מהאולם
 אין בחילת". ולא "ומרקה לבין בו" אדבר פה אל "פה בין ההגדים, שני בין היחסהיא
 "בחלום לבין אתודע" אליו "במרקה בין לעיל כמו נפרדים, הגדים שני בין יחסזה

 יחס אלא והחלום, המרקה זה, ליד זה שונים התגלות אמצעי שני המציינים בו",אדבר
 התגלותי אמצעי אינו בחילת" ולא "תב(מרץה הראשון: את השני ההגד ש ר פ מבו
 בבהירות ז"א 'במריה', הוא זה דיבור אותו: מפרש אלא פה, אל פה הדיבור ד יל

 משמעות אמנם לפרשו. צורך כדי עד ברור בלתי אינו ז"א בחידות, ולאמירבית,
 אבל אי(, י', )דניאל זה בפסוק יחידאית ואולי נדירה, היא 'במרטה' של זואדוורביאלית

 המראה )מלבד מראות ללא פה, אל פה היה התורה בכל משה אל ה' דיבור הנכונה:היא
 מכירה הנבואה אולם ה'(. לדיבור משה את להכין היתה שמטרתו ב-ד ג', בשמותהיחיד
 ופתרון. ביאור הטעון ועוד( ב י"ז, )יחזקאל ומשל חידה בבחינת פחות ברור דבורגם

 שהמלה נראה מפרשת27. ו וא" אפוא היא ו והוא" הראשון, את אפוא מפרש השניההגד
 בתרגומים זו וא"ו השמטת ו. בפס' לימריה' ניגודית לתקבולת כאן נבתרה'מרץה'
 פה. אל פה הדיבור את מפרש כהגד וגו'" "ומרטה מתרגמים אםמוצדקת

 מודיעו אני בו", "אדבר תיווך, שום בלי חפשי, אישי במגע לאדם "כאדם 66: דילתן יותר טובסיני.
 המדוברת". למלה המתלוה ושאוח בהירות באותה ורצונימחשבתי

 .ע ,XXXIV 1966, city Garden AB, 1, Psalms Dahood תהלים לספר בפירושו דהם26
 וכשירה האוגריתית כספרות שמיהותה על והצניע double-duty 5תסטו05ק0זק כשם זו תופעהכינה

 שמואל מעטות: בדוגמאות כאן נסתפק לשירה. הקרוב הריתמי בסגנון גם מופיעה היא אבלהמקראית.
 אל "וארא ג: ו', שמות )ב(מעונ)י(; = מעון" צויתי אשר ובמנחתי בזבחי תבעטו "למה כס: ב',א

 )ב(עת ה' תפלתי/לך "ואני יד: ס"ט, תהלים להם"; נודעתי לא ה' ו)ב(שמי שדי באל . . .אברהם
 ולרבקה"; ליצחק רוח )ל(שרת "ותהיין לה: ב"ו, בראשית ישעך"; באמת חסדך/ענני ברברצת/אלהים

 יעקב". )ל(קהלת מורשה / משה לנו צוה "תורה ד: ל"ג,דברים
 (waw explicative - " note 1548, .)1-1 ראה המפרשת הוא"ו על27
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 מרגליתא.תו[

 במשה: בעבדי לדבר יראתם לא ומדוע ח/ב: פס'ב
 על מלהעליל נמנעו לא איך ולמרים, לאהרן היטב מודעים היו אלה והבדליםהטת
 ללא משה את הוא מעדיף כאילו - "בעבדי" - עצמו ה' על גם וכך ה' עבדמשה
 בהקשרו משמעו יראתם" "לא כאשר עליהם, ובפרט הנביאים, שאר על מספקתסבה
 ה'. יראת חוסרכאן
 של הכושית האשה נגד טענתם את אחת במלה אפילו מזכיר אינו שה' לצייןיש
 אינה כזאת ובתור האמתית, הטענה כהשוואת כעלילה, אופיה ניכר בזה כברמשה.
 תשובה28. לכלראויה

 שבדו-שיח מפני יביט", ה' "ותינת בחיווי היא ו-ח בפס' העקריתהבעיה
 לראת תוכל "לא למשה נאמר יב-כג ל"ג, בשמות למשה ה' בון החשובהתיאולוגי

 זה לעומת כג(. כ', )שם וקאו" לא רופני אחריו ומיד וחי", האדם יראני לא כי פניאת
 הקושי תמונתך". בהקיץ אשבעה / פניך אחזה בצדק "אני סו י"ז, בתהלים גםנמצא
 ה' של תמונה כל לעשות לא הלקרוא בעשרת החמורות האזהרות בגלל במיוחדגדול

 יב-כה(. ד', )דברים והמנמקים המפרשים משה ובדברי ח(, ה', דברים ד; כ',)שמות
 ל"ג. בשמות מאשר שונים במונחים כאן מנוסח זה שנושא הוא נוסףקושי

 אחת הזה: התיאולוגי בתחום מונחים של שונות מערכות שתי קיימות שהיונראה
 י"ז, בתהלים המופיעה בשירה, שונה, ואחרת, לג, בשמות בדו-שיח המופיעהבפרוזה

 והם מהשירה, הלקואים במונחים ניתנת ה' תשובת הזה. בפרק וגם טז, ד', באיובטו,
 שכיחה תופעה - לליטא מאד בסגנונה הקרובה ריתמית פרוזה בתור כאןמופיעים
 השוה היתרה; והדגשתו הדיבור הבלטת שמטרתה - רגיל פרוזאי, סגנון בתוךלמדי
 טז; י"ז, כה/ב; ט"ו, טו/ב; ג', שמות ועוד בראשית, בספר האבות ברכות אתלמשל
 בלבד. כלליים בקוים התיאולוגית הבעיה פתרון את כאן להציע ניתן ג-ו.י"ס,

 קוגניטיבית דרגה המציין 'ראה' הפעל בין תיאולוגיים בהקשרים היטב מבדילהמקרא
 ברורה יותר, לנמוכה נחשבת שדרגתם ו-'הפט' 'חזה' הפעלים לבין ביותרברורה
 'מחזה' עוד מצוי ובן ל-'מרטה'; 'מרטה' בין ח וגם ו הפס' מבדילים כךפחות.

 כגון יותר עוד נמוכות התגלות צורות וכן טז(, ד, כ"ד, במדבר א; ט"ו,)בראשית

 כאי-מתן גם הרי נכונים. בלתי פירושים להרבה גרמה זו פשוטה לנקודה לב תשומת חוסר28
 את כו בפס' ה' שמע' 'לא כג-כו י"ח, בבראשית מענה. משום יש עלילה או לטענה מילוליתתשובה
 ובהמשך היטב, זאת הבין אברהם אותם. לומר רשות לו היתה שלא מפני - כה בפס' אברהםדברי

 מאד. חריפה בצורה ה' תשובת תנתן כאן אבל - כלל. זו טענה יותר מעלה אינוהדו-שיח
- melammu באכדית - אלהי כזהור 'תמונה' לפהש 86 הערה 37 אולנרייט הצעת29  מחייבת 
 melammu ברם, במקרא. כלל מצויה שאינה מלה תבנית(, )= *מאת אל "יאת" מן הקריאהשינוי

 השבעים תרגום כאן. להקשר מתאים אינו שבודאי Schreckensglanz(maske) 643 ,AHw לפימשמעו
ddiaואינם האלהות, על יותר מאוחרות דחיות השקפות הנראה כבל משקפים 'שובטא' הפשיטחא ושל 
 הגשמיות. להרחקת 'כבוד' ידי על 'תמונה' תרגמו הם תמונה: של הקדום למשמע הוכחה לשמשיכולים
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]14[ משה נבואת של אופיה י"ב:במדבר

 הר על הברית לכריתת משה עם שעלו ושלושה השבעים על )כאן(. ו-'חלומי'חידות'
 האלהים": את ויחזו . . . ישראל אלהי את "ויראו ט-יא(: כ"ד, )שמות נאמרסיני
 ולא סו( י"ז, )תהלים פניך" "אהזה ולכן ההוי"ה. שם במקום "אלהים" פעמיםשתי

 התיאולוגי בניסוח 'יראה'; או יביט' ה' 'ואת ולא יביט" ה' "ותסנת פניך';'אראה
 מאד. רבה בקפדנות לאדם האל בין המרחקנשמר
 נשמר ;66%6(ע(likeness) image, 29 'תמונה' הבעיתית המלה באמצעותגם
 "יעמד סו ד', באיוב גם אותו. ליצג שצריכה דמותו לבין עצמו הסובייקט ביןהמרחק
 האל. שבהופעת הבהירות חוסר דוקא מודגש עיני" לנגד תמונה / מראהו אכירולא
 המוגבלת הראיה עם זהה בלבד למשה שניתנה ה' תמונת שהבטת להלן נראהועוד

 של האנושית ההשגה של עליון גבול בתור כג ל"ג, בשמות ' ה' אחורי 'ראיתהנקראת
 בכללני.האל

 ומשה אהרן מרים ותגובות ההענשה, ט-יג: הפס'1.
 למענה ה' מצפה אליהם בשאלהישירה ומרימשהסתיימו אהרן דבריואלאחרי
 המיוחד במעמדו להכרה משה, ולפני לפניו להתנצלות לפחות חרטה, להבעתמצדם,
 עצמו את הוכיח ה' הכושית. האשה על זו כולל עלילתם, על צער ולהבעת משה,של

 בראשונה אליהם פנה אלא מיד, הענישם שלא בזה גם והצדק המשפטכאלהי
 מודים הם בזה משמעותיים: הנם אלה בנסיבות תגובתם וחוסר שתיקתםבטענותיו.
 לחזור מוכנים ואינם מתעקשים עדיין הם הכל למרות כלפיהם. הטענותבנכונות

 לכן להלן(. )ראה ממרים פחות עקש שאהרן אמנם יוצא ההמשך לפימדבריהם;
 הבירור בגמר מוצדק. נראה עליהם ה' ורוגז ענשם, על לבוא שניהם כעתחייבים
 מרים עלייתו: אחרי מתגלה והעונש )"וילך"(, מהאוהל הענן עמוד מסתלקהמשפטי
 הסתלקות את התורה מדגישה הצרעת, העונש, אופי שבגלל נראה כשללי.מצורעת
 מהאוהל.הענן

 וכן כשלג", מצרעת מרים "והנה ע"י מובעות וההפתעה הפתאומיות מרים:צרעת
 מפני מדה כנגד מדה לרוב הוא האלהי העונש אופי מצרעת". "והנה אהרןבדברי

 מקים אנו הרבה חשיבותי כגלל זה. בנושא יותר מקיף דיון מאפשרת אינה זה מאמר מסגרת30
 אחרת. כהזדמנות אליולחזור
 271, 1, הערה 264 גרסכן 511-510, בנטש 46, הולצינגר - החרשים הפרשנים כל כמעט31

- 107אורבך  הם לכן עונש. כל קבל שלא נראה שהרי מרים, כמו אהרן נענש לא מה מפני שואלים 
 מתוך היטב מנומקת אי-הענשתו אולם אהרן. גם נענש הנחתם( )לפי יותר העתיק שבסיפורמניחים
 סליחה לבקש מוכן היה אהרן אבל בעקשנות, בעמדתה נשארת בעלילה שהתחילה מרים עצמו:האירוע
 שהוא בכך גם מתבטא אהרן של ענשו מדויק. באופן ה' הגיב לכך בהתאם מההמשך. שמתברר כפימיד,
 משה. לפני עצמו את ולהשפיל מצורעת, כעל אחותו מרים על להכריזנאלץ
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 מרגליתא.מ~[

 צרעת מתנת כאן למוטב. ולהחמרו חטאה מהות את ללמדו האדם, את לחנךשמטרתו
 חטאיה. לשני בהתאם מדויק להסברמרים
 דומה לחטא עונש אותו לה. הגיעה שלא נבואה דרגת לעצמה לשוות ניסתההיא
 חטאו מצרע.כשלג". מלפניו "ויצא כז: ה', ב מלכים = אלישע נער לגיחזי ניתןמאד
 שאלישע מעשה לעשות זה עם ויחד הנביא, אדוניו בשם לפעול פנים בהעמדתהיה
 ה' ע"י ממנו מוצא רשות בלי קדושה של לתחום הנכנס האדם כנביא. לעשותוסרב

 האלהי התחום מן רק לא אותו המוציאה הצרעת באמצעות מאד, חמורהבצורה
 מה-מו(. י"ג, ויקרא ר' לצרעת )בנוגע האנושי התחום מן גם אלא נבואה(,)מקדש,

 כ"ו, ב הימים )דברי להקטיר למקדש שנכנס יהודה מלך בעוזיהו שפגעה הצרעתוכן
 ה'. ע"י לו ניתנה שלא כהן של סמכות לעצמו לקחת ניסה הואטז-כא(:
 - העור כהת הכושית האשה נגד דיברה היא נוסף: בחטא כאן חטאהמרים
 נתגלה וחטאה - המעלילים כדרך בסתר, דיברה היא כשלג; מצורעתונעשתה
 הבושיה, האשה נגד העלילה באמצעות משה את ולנדות לבודד שרצתה היאבפומבק
 לחטאיה, מדויק באופן אפוא מותאם ענשה צרעתה32. ע"י ומנודהמבודדת
 הכהן הוא, ענשו: את לציין באות מצורעת שהיא וקביעתו מרים אל אהרןפניית
 ולקבוע א-ב( י"ג, )ויקרא אחותו את לראות כעת חייב מרים, אחרי הנמשךהגדול,
 נביא33. אינו אבל כהן, הוא כלפיו: תוכחה משום גם יש בזה מצורעת.שהיא

 אותה ירפא שה' מרים בעד לבקש אהרן על רבה. אירוניה יש כעת שנוצרבמצב
 הוכחה ה', אל לפנות יכול אינו עצמו הוא ממשה. זאת לבקש נאלץ הוא אבל-

 שתיקת אחר. נביא כל וטל לזו משה נבואת בין ההבדל על ה' דברי לנכונותחותכת
 משה. נבואת בעליונות הודאה גם אבל בחטאה, והודאה עקשנות על מעידהמרים
 בלשון משה אל פונה אהרן לשלשתם. ובעצם למרים, ביותר חיונית המידיתהפנייה
 משה. סליחת את ולבקש בחטאם להודות האומץ לפחות היה לא מרים. בעד גםרבים,
 רק זה, במצב בעליונותו. ברורה הכרה - אדני" "בי מאד: משמעותית אליופנייתו
 האירוע הנפגע. לטובת ולהתפלל ה' אל לפנות ז( כ', בראשית )ר' נביא שלבכוחו

 אבל ומות, חיים שאלת כאן אין אמנם לשניהם. לקח לשמש היה צריךבתבערה
 באדם34. לפגוע היה יכול שהאל ביותר הקשות הפגיעות מן היתההצרעת
 ההדדי(. קשרם )להדגשת נא" ב"של הפותחים משפטים בשני משה אל פונהאהרן
 בצדק. להם מגיע ושענשם מרים, ועל עליו מאד יכעס שמשה שמהדין לכך מודעהוא

 יח; ה', ישעיה כג; ל"ב, )במדבר החטא בעקבות הניתן העונש כאן משמעו'סיאת'

 הרע". לשון על אלא מרים נצטרעה שלא הרע לשון היא "קשה 274: זוטא ספרי32
 "ואהרן כנביא. אהרן את מלכנות נמנעת - והכתובים הנביאים ספרי ובעקבותיה - התורה33
 אלא אינו כאן 'נביא' בלבד. משה דברי לתרגום דיבורו את מגביל א-ב( ז', )שמות נביאך" יהיהאחיך
 ה'. מפי ולא אחר, נביא מפי רק - המכריעה היקודה וזו - אבל האל, דברי של דוברמדבר,
 ועוד(. ע"א מ"ז, סנהדרין )בבלי כמת חשוב מצורע חז"ל: בדברי34
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חח משה נבואת של אגפיה י"ב:במדבר
 מרש. וטל מצבה המעך על חושב גם אהרן ניתח כבר העתעו 'טהרי יסג י"ר,זכיה
 גם אהרן )בלבד(/חטאנו. אוילותנו מתוך משמעו: )כנ"ל( חטאנו" ואשר נואלנו"אשר
 מיאוש. אם מעקשנות אם מבושה אם הזאת, השיחה משך השותקת מרים בעדמדבר
 גם אלא ג(, כ"ג, )בראשית המת האדם גופת רק אינו 'מת' הבקשה: באה הווידויאחרי
 חיים. עוד אינם שחייו מפני כמת' חשוב 'מצורע ו(. י"ז, )דברים למות העומד חיאדם

 חטאנו; מאוילות רק שהרי כבד כה עונש עלינו תשאיר נא אל אהרן: דברילסיכום
 ממות35. יותר איומים כזאת מחלה עםהיים

 כתבערה, כמו ואחותו. אחיו עליו שהעלילו הכפולה העלילה בינתיים נתגלתהלמשה
 - מרים בשם גם סליחה בקש שאהרן כיון האישית. גדולתו על המידית תפילתומעידה
 את מיד מקבל אלא עליהם זועם אינו משה - העקשנית בשתיקתה נשארה זו כיאם

 מדמותה נפשו עומק עד מזועזע ה', אל בתפילה-זעקה מיד ופונה סליחתם,בקשת
 מאד, קצרה היא מצבו: את תואמת תפילתו לפניו. העומדת אחותו מרים שלהמצורעת
 היה אהרן למרים. מידי ריפוי בקשת ותכנה בלבד, חד-הברתיות מלים מחמשמורכבת
 כדי "לאמר" ה'. אל לזעוק רק יכול משה אבל משה, לפני דבריו את לסדר מסוגלעדיין
 104(. ספרי כז; י"ז, במדבר ד; י"ז, כד; ט"ו, )שמות כבקשתו מיד לו ישיבשה'

 שם הוא "אליי השירה36 של זו לרוב היא התפילה לשון לה": נא רפא נא"אל
 ו(. י"ז, יב; י', תהלים כב; ט"ז, )במדבר בתפילה ישירה בפנייה גם ה', שלעתיק
 יא; י"ב, )בראשית המדבר או המתפלל של הנוכחי המצב על מצביע הראשוןה"נא"
 נוסף. תוקף השני ה"נא" מקבל החזרה ע"י כעת(. ב2 כען אונקלוס: כז; י"א, ב;ט"ז,
 "37. . . . נא אל . . . נא של . . . נא "של אהרן: אתדברי בתפילתו ממשיך כאילומשה

 למרים השני העונש .ז
 אולם לו. סולחים ה', וגם משה, ולכן מעשיו, על שהתחרט בדבריו הוכיחאהרן
 כל מראה אינה היא אותה גם שכללו אהרן דברי אף על במריה: עומדת עדייןמרים
 לה סולח אינו ה' לכן אהרן. של מזו גדולה אשמתה העלילה יוזמת בתור חרטה.סימני
 יחד אבל מצרעתה, מיד אותה ומרפא משה לתפילת נענה הוא אמנם גמודה.סליחה
 דומה מצב לפי לה נקבע והוא מדה, כנגד מדה כאן אף ענשה אותה. מעניש גם זהעם

 משה גם וכך 'אחותנו'; אומר אינו ואפילו מרים, של שמה את מזכיר אינו שאהרן לב לשים יש35
 משה. אל בדבריו ה' וכךבתפילתו;

 במזמורי רכות ותפלות ל"ת(, )ישעיה חזקיה תפילת ב'(, א )שמואל חנה תפילת למשל ראה36
תהלים.
 השוה לה" . . . ל-"רפא הצדקה. אין - דילמן ככר כך - יג בפס' נא' ל-'"ל הנוסח לתיקון37
 כא. ב', שם וכן לך", רפא "הנני ה: כ', במלכים
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 מרגליתא.]18[

 העונש אותו ". וגו' בפניה ירק ירק דואביה העתיקה: בחברה בין-אנושייםביחסים
 שנרפא המצורע כדין למחנה, מחוץ דקיק: שבעה להמצא על-ה כעת: עליה ה'גוזר

 העתיק והמזרח המקרא תפיסת לפי א-ו(. ה,, במדבר ב; י"ד, ד; י"ג, )ויקראמצרעתו
 מי ומשמעותי. מרשים מרים של זה ענשה לכן האל. ע"י בולט באופן המצורענענש
 - טז( י"ס, )ויקרא בעמיך" יכיל תלך "לא עלילות ע"י החברה סדרי אתשהורס
 עליה בגלוי: ענשה אבל בסתר, ובוצעה נרקמה מרים עלילת בתוכה. לחיות ראויאינו
 רצתה שלא מרים, של חטאה למחנה. מחוץ מצרעתה שנרפאה כאשה סגורהלשבת
 שהעם שבעת..הימים אותם משך העם כל בתוך להתפרסם כעת מוכרח בו,להודות
 עד נסע לא והעם *מים שבעת למחנה מחוץ מרים "ותסגר בגללה: להתעכבחייב
 עלילה38. הוכחו משה על - אהרן ודברי - דבריה העם": נסעו ואחר מרים;האסף

 סיכוםח.
 העלילה ה'. ע"י ובהפרכתה משה, על ואהרן מהים של הכפולה בעלילה דן זהפרק
 הנבואי מעמדו נגד מכוונת היתה כשהעקרית כהסואה, שימשה הכושית האשהעל

 נתברר מעמדו ולהצדקת משה להגנת ה' בטיעון עצמו. ה' נגד וכך משה, שלהעדיף
 הביאה האירוע התפתחות אחרים. נביאים של לזו ביחס משה נבואת שלאופיה

 להודות. ומרים אהרן גם נאלצו שבה וכמנהיג, בנביא משה של מעמדולהצדקת
 למען ותפילתו לאהרן המידית סליחתו ע"י בולטת ונביא כאדם משה שלגדולתו
 לעומת ה'39. לפני SapeiKJ~tOff 'פרקליט' ובתור אמתי כנביא פעל הוא בזהמרים.
 בזה עצמו. ה' על ואפילו משה, על להעליל ואהרן ממרים הנבואי מעמדם מנע לאזה

 מעמדו כן על מתעלה י"א פרק לסיום בדומה נביאים. להיות ראויים שאינםהוכיחו
 משה. שלהנבואי

 הנקודא - למרים )"עשה"( גמל שה' מה רק ט כ"ד, בדברים מהצרעת באזהרה נזכר לכן38
העקרית.
 קירבה בו שבחר עם או אדם ה' מקרב הנבואה באמצעות קיצוני: ניגוד קיים לצרעת הנבואהבין
 אדם בן ה' מרחיק זה לעומת העמים. בין או בחברה ביותר נעלה למעמד אותו ומעלה אליהמירבית

 האלהית. והקירבה מהבחירה מעצמו, ועאכו"ב האנושית, מהחברה קיצונית הרחקה הצרעתבאמצעות
 האדם. כלפי ה' של קטבית אישית התיחסות משום אפוא יש ובצרעתבנבואה
 )ובמיוחד העגל בפרומת מספר פעמים ה' לפני העם למען (xapdKA~toft) כ'פרקליט' מופיע משה39
 י"ד, )שם המרגלים בפרשת להלן וכן כה; עד ב( י"א, )במדבר תבערה בפרשת וכן יא-יג(, ל"ב,בשמות
 הנחשת נחש בפרשת )לבדו( פעם ושוב י-יג(, י"ז, כב; ט"ז, )שם קרח בפרשת אהרן עם ופעמייםיג-יט(,
 מרים ובעד כ(, ט', )דברים שעשה העגל בגלל אהרן חיי בעד משה התפלל כן כמו ז(. כ"א,)שם

 אחד זו בתכונתו לראות מש לה', קירבתו מתוך כיפרקליט' לפעול אפוא הרבה משהבמרשתנו.
 ב; מ"ב, ירמיה ה י"ג, א מלכים ז; כ', גראשית )ראה בכלל נבואתו ושל הנבואי, מעמדו שלהמאפיינים

 ח(. מ"ב,איוב
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 ב-' 'דבר הביטוי באמצעות מנוסחות ה' ע"י המדויקת והפרכתן ואהרן מריםטענות
 מדבר האל ב. נגדו; או רעים דברים מישהו על לדבר א. שונות: משמעויותבשתי
 עמ' )השוה כדלקמן )כיאסטי( הפוך בסדר סדורה הטענות הפרכת אדם. בני אל'בנביא'

 לעיל(:0
 " וגו' במשה ואהרן מרים "ותדבר )א( ואהרן: מרים בטענותא.

 " ה' דבר במשה אך "הרק)ב(
 דבר" בנו גם "הלא)ג(

 בו" אדבר בחלום . . . נביאכם יהיה "אם )ג'( אליהם: ה' בתשובתב.
 בו" אדבר פה אל פה . . . משה עבדי כן "לא)ב'(
 במשה" בעבדי לדבר יראתם לא "ומדוע)א'(

 העלילה לגבי תוכחה משום בעקיפין יש במשה" . . . "ומדוע ה' שבדברי אפואיוצא
 הכושית. האשהעל

 אחיו אהרן ולא ישראל, של נבואי למנהיג משה נבחר מה מפני מבהיר גם זהפרק
 הם החברה מוסר את והרסו היות הנביאה(. לדבורה )בדומה אחותו מרים אוהבכור
 ה', פי על הנבואי המנהיג משה, על בעלילתם זה. לתפקיד אי-התאמתם אתהוכיחו
 של יסוד תביעת היא לאלהיו הנביא נאמנות שהרי מהנבואה; גם עצמם את פסלוהם

 שוה מעמד לעצמם בתבעם כנביאים, התרברבותם עומדת כן כמו בכלל.הנבואה
 כנביא. משה של לענוותו הריף בניגודלמשה,

 הבהיר ניתוחנו מורכב. ובלחי אחדותי שהפרק היה הראשונה הקריאה שלהרושם
 מקורות הרכבת של ההנחה באמצעות רק בלבד. אחד אירוע על מסופר הזהשבפרק
 קשר שאין שונים סיפורים שני לשחזר רב בדוחק אפשר שונות מסורות אושונים
 של הנסיון את למשל ראה משכנעת: ואינה מלאכותית זו הפרדה אולם ביניהם.עניני

 גם האירוע; בכל שולט בלבד אחד שנושא הוכח נות. מסקנת ולעומתואייספלדט
 הסיפור. לנושא וכהכרחיות כאינטגרליות הוכחו )היגלוסות'( המשוערותהתוספות
 לבין ה' בין והמיוחד החד-פעמי היחס הוא והמוקד ומשה, ה' הן הראשיותדמויותיו
 עמד לא שכמוהו משה של ההיסטורי תפקידו ע"י המותנה יחס שליחו-נביאו,משה
 כאלהי ה' של דמותו בולטת הזה בפרק ואחריו. לפניו נביא או אדם שוםלפני

 ומנהיג. נביא כאדם, משה של וגדולתו צדק, שופט וכאלהנביאים
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