
 

www.mifgash-haparasha.co.il 

1 

 
 ו'התשע סיון                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                                 כתיקון לחטא המרגלים -המקושש 

   (נית שרון רימון)על פי שיעור של הרב לך-שלח פרשתל

 
פרשת שלח עוסקת ברובה בחטא המרגלים ותוצאותיו 

לא( מופיע רצף -י"ד(. לאחר מכן )פרק ט"ו א-)פרקים י"ג
בזו אחר זו. רצף המצוות נקטע במעבר של מצוות שונות 

חד לכאורה לסיפור חטאו של המקושש ועונשו )ט"ו 

 –לו(, כשבסופו חוזרת התורה לצוות מצווה נוספת -לא

 מא(. -מצוות ציצית )ט"ו  לז
בעיון שלפנינו נבחן את משמעות חטאו של המקושש, 

 .ננסה גם להבין את הקשרו לפרשתנוומתוך כך 
 :לו-במדבר ט"ו לב .1
ים ְביֹום ו   יׁש ְמֹקֵׁשׁש ֵעצִּ ְמְצאּו אִּ יִּ ְדָבר: ו  מִּ ְשָרֵאל ב  ְהיּו ְבֵני יִּ יִּ

ים ֶאל ֹמֶׁשה  ים ֹאתֹו ְמֹקֵׁשׁש ֵעצִּ ֹמְצאִּ יבּו ֹאתֹו ה  ְקרִּ י  ָבת: ו  ש  ה 
ׁש  י לֹא ֹפר  ְׁשָמר כִּ מִּ יחּו ֹאתֹו ב  נִּ י  ֲהֹרן ְוֶאל ָכל ָהֵעָדה: ו  ְוֶאל א 

ה ֵיעָ  יׁש ָרגֹום מ  ת ָהאִּ יֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה מֹות יּומ  ֶשה לֹו: ו 
יאּו ֹאתֹו ָכל  ֹיצִּ ֲחֶנה: ו  מ  חּוץ ל  ים ָכל ָהֵעָדה מִּ ֹאתֹו ָבֲאָבנִּ
ֲאֶׁשר  ָיֹמת כ  ים ו  ְרְגמּו ֹאתֹו ָבֲאָבנִּ יִּ ֲחֶנה ו  מ  חּוץ ל  ָהֵעָדה ֶאל מִּ

ָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה.  צִּ
 

 ות רבות:סיפור זה מעורר תמיה

  ,כאמור, הקשרו של סיפור זה לפרשתנו אינו מובן
מדוע  בחרה התורה להציגו באמצע  –ובפרט קשה 

 רצף של מצוות שלכאורה אינן קשורות לחטאו?

  מה ראתה התורה לספר סיפור על חטאו של אדם
יחיד, ומדוע חשוב להקדיש לכך פרשייה בתורה, הרי 

יחיד בכל סביר להניח שסיפור זה לא היה המקרה ה
שנות הנדודים במדבר של כישלון אדם בחטא, אלא 
שהתורה לא ראתה 'עניין לציבור' בפרסומם של 
מקרים אלו. אם כן, מה העניין מיוחד בסיפור זה 

 שבגללו החליטה התורה לספרו?

  אינו  –"מקושש עצים ביום השבת"  –חטאו של האיש
עצים' ומשום איזו 'אב מלאכה'  ברור: מהו 'קישוש
 נאסר הדבר בשבת?

  ,האם שונה עונשו של המקושש מכל מחלל שבת אחר
"מה יעשה  –ומדוע דווקא לגבי המקושש התלבטו 

 לו"?
 

 "ויהיו... במדבר"
פרשת המקושש פותחת בתיאור המקום שבו אירע 
המעשה: "ויהיו בני ישראל במדבר" )פס' לב(. תיאור 
מיקום המעשה כהקדמה לאירוע חריג שאירע בו שגור בפי 
התורה במקומות רבים. אולם אם נתבונן ניווכח לראות 
שפתיחה זו חריגה מהרגיל. בדרך כלל, התורה מציינת את 

כאשר המעשה אירע לאחר המיקום שבו אירע המעשה 
מסע ונדידה למקום חדש, ואילו בפרשתנו, לכאורה תיאור 
המקום איננו נצרך, שהרי לא מדובר על חטא שאירע עם 
הגיעם למקום מסוים, אלא על חטא שאירע בהיותם 

בני ישראל במדבר". בנוסף לכך,  ויהיו" –במצב סטטי 
 "במדבר" –המיקום מתואר בפסוק באופן מאוד מעורפל 

הלא ארבעים שנה הלכו ישראל במדבר, ומדוע לא ציינה  –
 התורה את המקום הספציפי שבו אירע המעשה?

מדויק הביא למחלוקת פרשנית לגבי -המיקום הלא
מיקומו וזמנו של הסיפור. לדעת הספרי )המובא גם ברש"י 
בפרשתנו(, חטאו של המקושש אירע בשבת השנייה לאחר 

 .שנצטוו ישראל על שמירת השבת
 :קיד-ספרי קיג .2
גנות ישראל הכתוב מדבר, שלא שמרו אלא שבת ב

 ראשונה, ושניה חיללו...
לפי דעה זו, ה"מדבר" שבו אירע מעשה המקושש הוא 
מדבר סיני, שבו שהו ישראל בשנה הראשונה לצאתם 
ממצרים, כשנצטוו על שמירת השבת, ולא במדבר פארן 

לב( את  שבו שהו בשנה השנייה. וכך פירש ראב"ע )פס'
 "במדבר סיני". –משמעות המילים "ויהיו... במדבר" 

לפי דעה זו, התורה חוזרת בזמן לאחור ומתארת את אשר 
בני  ויהיואירע בעבר, ומשום כך היא פותח במילים "
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בני ישראל במדבר  כאשר היוכלומר:  –ישראל במדבר" 
 , אירע מעשה זה.בעברסיני, 

לפי הדעה הראשונה, נאלצים אנו להשתמש כאן בכלל 
"אין מוקדם ומאוחר בתורה". נראה שמסיבה זו נטו 
פרשנים אחרים לנטות מדרשת הספרי ולפרש את הפסוק 

ר חטא המרגלים, שסיפור המקושש אירע לאח –כפשוטו 
 .והאברבנאלכפי שפרש הרמב"ן 

 :רמב"ן לפס' לב .3
ושש כי היה בזמן לפרשה הזאת סמך אחריה עניין המקו

הזה, אחר מעשה המרגלים, על דרך הפשט. וזה טעם 
כי בהתאחר שם העם בגזרה  –"ויהיו בני ישראל במדבר" 
 הנזכרת היה המאורע הזה.

 
לפי פירוש זה, סיפור המקושש אירע בשנה השנייה, בשכון 
ישראל במדבר פארן. סתימת התורה בלשון "במדבר" 

של בני  בעונשם מתבארת לפירוש זה כהמשך לנאמר
 .ר חטא המרגליםישראל לאח

 :לג-במדבר י"ד, כה .4
ְדָברנּו ּוְסעּו ָלֶכם פְ  מִּ ְפלּו  ה  ֶתם יִּ ְגֵריֶכם א  ֶדֶרְך י ם סּוף  ּופִּ
ְדָברב   ים  מִּ ְהיּו ֹרעִּ ֶזה: ּוְבֵניֶכם יִּ ְדָברה  מִּ ים ָׁשָנה  ב  ְרָבעִּ א 

ד ֹתם פִּ  ְדָברְגֵריֶכם ְוָנְשאּו ֶאת ְזנּוֵתיֶכם ע  מִּ ְדָבר... ב  ב  ֶזה  מִּ ה 
מּו ְוָׁשם ָיֻמתּו. ת   יִּ

... ויהיולפי פירוש זה, ברור מדוע נוקטת התורה בלשון "
שכן מאורע זה קרה לאחר שנגזר עונשם  –במדבר" 

 להישאר במצב סטטי ארבעים שנה. 
ומסבירה הרבנית שרון רימון, שכנראה שמסיבה דומה 

תאר את מיקומו המדויק של המאורע. נמנעה התורה מל
כאשר ישראל היו במגמת נסיעה לארץ ישראל, קיימת 
משמעות לכל תחנה ותחנה שבה שהו, ואם אירע במקום 
מאורע חריג התורה מציינת את מיקום המאורע בפתח 
דבריה. אולם לאחר חטא המרגלים נגזר על ישראל 
 לשהות במדבר ונדודיהם הפכו לנדודי סרק ללא מגמת

התקדמות. במצב שכזה אין משמעות לציון המקום 
"ויהיו...  –הספציפי, ולכן בוחרת התורה בתיאור כללי 

 ".במדבר
את ההקשר בין חטאו לחטא המרגלים ניתן להבין באופן 
הבא: ייתכן שהמקושש מייצג דעה שהתפשטה באותם 

שבעקבות העונש החמור שנגזר כל ישראל לשהות  –ימים 
הברית עם ה', ועמה בטלה גם מחויבותם במדבר, בטלה 

 במצוות
]בדומה לגולי בבל שחשבו שה' עזב אותם ולכן הם יכולים 
להיות ככל הגויים: "והעולה על רוחכם היה לא תהיה, 
אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות הארצות 
לשרת עץ ואבן" )יחזקאל כ', לב(. וראה בדברי הספרי 

אמרו לו: יחזקאל, עבד )במדבר, שלח פיסקא קטו(: "
שמכרו רבו לא יצא מרשותו? אמר להם הין. אמרו לו: 
 הואיל ומכרנו המקום לאומות העולם יצאנו מרשותו..."[. 

לפי זה, סיפור המקושש בא ללמד את כל ישראל על 
תוקפה הנצחי של הברית ועל מחויבותם התמידית 

 במצוות ה'.
 החטא ועונשו –המקושש 

התורה בתיאור קצר את חטאו  לאחר הפתיחה, מתארת
 של המקושש )פסוק ל"ב(:

ָבת. ש  ים ְביֹום ה  יׁש ְמֹקֵׁשׁש ֵעצִּ ְמְצאּו אִּ יִּ  ו 
משמעות הביטוי "מקושש עצים" אינה ברורה. המילה 
"מקושש" נגזר מלשון קש, ולעומת המילה "עצים" 
מתארת בדרך כלל את האילן בשלמותו. אם כן, איזו 

ם'? ומהו 'אב המלאכה' המדויק פעולה זו 'קישוש עצי
 שעליו עבר המקושש במעשהו? 

 בתלמוד הבבלי )שבת צו ע"ב( מובא:  .5
מעביר ארבע  –אמר רב יהודה אמר שמואל: מקושש "

אמות ברה"ר היה. במתניתא תנא: תולש הוה. רב אחא 
 בר' עקיבא אמר: מעמר הוה". 

והאברבנאל מוסיף באחד מפירושיו עוד דעה: שהיה חותך 
 ם גדולים לקטנים. עצי

כלומר לשאלה זו אנו מוצאים בחז"ל ובפרשנים ארבע 
 תשובות, שבהן מיוחסים למקושש ארבע פעולות שונות: 

 . "מעמר" ליקוט זרדי עץ, שחיובו משום מלאכת א.
 "קוצר"כריתת עצים, שחיובה משום מלאכת  ב.
העברת עצים ברשום הרבים, שחיובה משום מלאכת  ג.

 "הוצאה"
חיתוך גזעים גדולים לגזרי עץ קטנים, שנחשבת  ד.

 ל"תיקון כלי".
ועדיין נשארת השאלה: מדוע מקצרת התורה בתיאור 
המעשה ומותירה מקום לפרשנויות השונות, וכי אין 

 חומרתו של המעשה מחייבת את תיאורו הברור?
מדוע פותחת התורה  –עניין נוסף הטעון בירור הוא 

פיסתו, במקום לפתוח את במציאתו של האיש החוטא ות
איש  וימצאוהפרשה בתיאור מעשה החטא. מדוע נאמר: "

 מקושש", ולא נאמר: 'ויצא איש ויקושש... וימצאוהו...'?
גם בפסוק שלאחריו ניתן דגש על "מציאתו" של האיש 

 המקושש )פסוק ל"ג(: 
ים ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶא  ים ֹאתֹו ְמֹקֵׁשׁש ֵעצִּ ֹמְצאִּ יבּו ֹאתֹו ה  ְקרִּ י  ל ו 

ֲהֹרן ְוֶאל ָכל ָהֵעָדה.  א 
מדוע לא נוקטת התורה בלשון קצרה יותר: 'ויקריבו את 

 המקושש אל משה ואהרון'?
 

נקודה מעניינת נוספת בסיפור זה היא העובדה שלא ידוע 
 דינו של המקושש )פסוק ל"ד(:

ה ֵיָעֶשה לֹו. ׁש מ  י לֹא ֹפר  ְׁשָמר כִּ מִּ יחּו ֹאתֹו ב  נִּ י   ו 
ידעו מה עונשו? הרי כבר בסיני נאמרה להם מדוע לא 

ונשו של המחלל את מצוות השבת, ושם נאמר במפורש שע
 .השבת הוא מוות
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 :טו-שמות ל"א, יד .6
ְלֶליָה מֹות יּוָמת ו וא ָלֶכם ְמח  י ֹקֶדׁש הִּ ָבת כִּ ש  ְרֶתם ֶאת ה  ְׁשמ 

וא  הִּ ֶנֶפׁש ה  ְכְרָתה ה  י ָכל ָהֹעֶשה ָבּה ְמָלאָכה ְונִּ ֶקֶרב כִּ מִּ
ת  ב  י ׁש  יעִּ ְשבִּ יֹום ה  ים ֵיָעֶשה ְמָלאָכה ּוב  ֶמיָה: ֵׁשֶׁשת ָימִּ ע 
ָבת מֹות  ש  ה' ָכל ָהֹעֶשה ְמָלאָכה ְביֹום ה  ָבתֹון ֹקֶדׁש ל  ׁש 

 יּוָמת.
רוב המפרשים )כגון רש"י ורשב"ם( פירשו, בעקבות דברי 

ונשו הגמרא בסנהדרין )עח ע"ב(, שאכן היה ידוע להם שע
מיתה, אך לא היה ברור באיזו מיתה להורגו. האברבנאל 
מוסיף, שלא היה ידוע להם אם מיתתו בידי אדם או בידי 

 שמים.
הרבנית שרון רימון מציעה שייתכן שבגלל קושייה זו נאלץ 
המדרש לנטות מהפשט ולתארך את סיפור המקושש 
לשבת השנייה לאחר שנצטוו ישראל על השבת במרה, 

ן עוד לא פורש עונשו )שהרי העונש פורש רק ובאותו זמ
 במתן תורה(.

 
כמו כן נשאלת השאלה: מה מטרת התורה בסיפור נקודה 
זו? האם מטרת הסיפור היא ללמד שהמחלל שבת דינו 
בסקילה? או אולי יש משמעות נוספת לסיפור זה, לתיאור 
התהליך של הקרבת האיש למשפט, חוסר הידיעה מה 

 משמר, ותשובת ה'?יהיה דינו, הנחתו ב
 

 המקושש והמקלל
ת סיפורו של המקלל בפרשת סיפורו של המקושש מזכיר א

 .אמור
 :כג-ויקרא כ"ד, יד .7
ָשהו   י ְבתֹוְך ְבֵני  ֵיֵצא ֶבן אִּ ְצרִּ יׁש מִּ ית ְוהּוא ֶבן אִּ ְשְרֵאלִּ יִּ

ֹקב  יִּ י: ו  ְשְרֵאלִּ יִּ יׁש ה  ית ְואִּ ְשְרֵאלִּ יִּ ֲחֶנה ֶבן ה  מ  ָנצּו ב  יִּ ְשָרֵאל ו  יִּ
יאּו ֹאתֹו ֶאל  ָיבִּ ֵלל ו  ְיק  ֵשם ו  ית ֶאת ה  ְשְרֵאלִּ יִּ ָשה ה  ֶבן ָהאִּ

ית מֹו ְׁשֹלמִּ יֻחהּו  ֹמֶׁשה ְוֵׁשם אִּ נִּ י  ֵטה ָדן: ו  י ְלמ  ְברִּ ת דִּ ב 
י ה': ל פִּ ְפֹרׁש ָלֶהם ע  ְׁשָמר לִּ מִּ  ב 

חּוץ  ֵלל ֶאל מִּ ְמק  ֵבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵלאֹמר: הֹוֵצא ֶאת ה  ְיד  ו 
ל רֹאׁשֹו ְוָרְגמּו  ים ֶאת ְיֵדיֶהם ע  ֹשְמעִּ ֲחֶנה ְוָסְמכּו ָכל ה  מ  ל 

י ֹאתֹו ָכל ָהֵעָדה: ְוֶאל ְבנֵ  יׁש כִּ יׁש אִּ ֵבר ֵלאֹמר אִּ ְשָרֵאל ְתד  י יִּ
ֵלל ֱאֹלָהיו ְוָנָשא ֶחְטאֹו: ְוֹנֵקב ֵׁשם ה' מֹות יּוָמת ָרגֹום  ְיק 
ֵבר  ְיד  ֵגר ָכֶאְזָרח ְבָנְקבֹו ֵׁשם יּוָמת... ו  ְרְגמּו בֹו ָכל ָהֵעָדה כ  יִּ

לֵ  ְמק  יאּו ֶאת ה  יֹוצִּ ְשָרֵאל, ו  ֲחֶנה ֹמֶׁשה ֶאל ְבֵני יִּ מ  חּוץ ל  ל ֶאל מִּ
ָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה. ֲאֶׁשר צִּ ְשָרֵאל ָעשּו כ  ְרְגמּו ֹאתֹו ָאֶבן, ּוְבֵני יִּ יִּ  ו 

 
 סיפור המקושש בפרטים רבים:דומה לסיפור המקלל 

  אדם פרטישני הסיפורים מתארים חטא של. 

  האדם. שםבשני הסיפורים לא מוזכר 

                                                 
, שהרי בויקרא ובפרשתנו סותרים לכאורה זה את זה דברי רש"י .1

לאחר סידור ששני הסיפורים היו בפרק אחד, בויקרא כתב 

מקדים את סיפור המחנות )בשנה השנייה(, ואילו בפרשתנו הוא 

  ידי עדי  על מובא למשפטבשני המקרים החוטא
 ראייה.

  הדין לא ברורבשני המקרים החוטא מונח במשמר כי ,
 .בציווי מיוחד מאת ה'ובשניהם העונש מתפרש 

 עונשו של החוטא זהה בשני המקרים : 
 העונש הוא סקילה מחוץ למחנה.  .א
 העונש מבוצע ע"י "כל העדה". .ב
 בשניהם מתואר גם גזר הדין וגם ביצוע העונש. .ג

  בתוך רצף של מצוות.שני הסיפורים נמצאים  
 

לפרש שהמקלל הדמיון שבין הסיפורים הביא את רש"י 
 .והמקושש "היו בפרק אחד"

 : על ויקרא כ"ד יברש"י  .8
לבדו, ולא הניחו מקושש עמו, ששניהם היו  –ויניחהו" "

בפרק אחד. ויודעים היו שהמקושש במיתה, שנאמר 
)שמות ל"א, יד(: 'מחלליה מות יומת', אבל לא פורש 

יזו מיתה, לכך נאמר )במדבר ט"ו, לד(: 'כי לא להם בא
פורש מה יעשה לו'. אבל במקלל הוא אומר: 'לפרוש 

 להם', שלא היו יודעים אם חייב מיתה אם לאו
 
 )רש"י, ויקרא כ"ד, י(:מפרש רש"י בפרשת המקלל  .9
מהיכן יצא? ...מתניתא  –ויצא בן אשה ישראלית" "

. בא ליטע אהלו אמרה: מבית דינו של משה יצא מחוייב
בתוך מחנה דן, אמרו לו: מה טיבך לכאן? אמר להם: 
מבני דן אני. אמרו לו: "איש על דגלו באותות לבית 
אבותם" כתיב. נכנס לבית דינו של משה ויצא מחוייב. 

 עמד וגידף.
קשור לשאלת העיתוי של הסיפורים, של רש"י פירוש זה 

וגידף שבה עסקנו לעיל. לפי דברי רש"י, המקלל עמד 
כמחאה על סידור המחנות אשר התבצע בחודש אייר 
בשנה השנייה )כמתואר בפרשת במדבר(. לפי זה, אם נלך 
לפי פרשני הפשט )רמב"ן ואברבנאל( שפירשו שהמקושש 
אף הוא היה בשנה השנייה, לאחר חטא המרגלים, נמצא 
ששני הסיפורים אירעו באותה תקופה, בהפרש של 

 .1חודשים ספורים
 

סוקים ם בפוסף בין המקושש והמקלל אנו מוצאיקשר נ
 .הסמוכים לפרשת המקושש

 :ל-במדבר ט"ו, כט .10
ְהֶיה הָ  ת יִּ ח  ָגר ְבתֹוָכם תֹוָרה א  ֵגר ה  ְשָרֵאל ְול  ְבֵני יִּ ֶאְזָרח בִּ

ן  ֲעֶשה ְבָיד ָרָמה מִּ ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ת  ְׁשָגָגה: ְוה  ָלֶכם ָלֹעֶשה בִּ

ונראה שלפירושו "פרק אחד" מבטא  המקושש לשנה הראשונה!

 קשר רעיוני ולא תיארוך כרונולוגי, כפי שהוצע בהמשך הדברים.
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ֵגר  ן ה  ֵדףֶאת ה' הּוא ָהֶאְזָרח ּומִּ וא  ְמג  הִּ ֶנֶפׁש ה  ְכְרָתה ה  ְונִּ
ָמּה. ֶקֶרב ע   מִּ

שני הפסוקים הללו מזכירים אף הם את סיפור המקלל. 
הנפש החוטאת ביד רמה מכונה בפסוקים אלו בתואר 

פסוקים אלו ב"מגדף", שמשמעותו "מקלל". כמו כן, 
 מודגש שוויון הדין בין "האזרח" ובין "הגר", דבר המודגש

 "כגר כאזרח בנקבו שם יומת". –בסיפור המקלל 
הרבנית שרון רימון מציעה, שייתכן שהקשר בין שני 
האירועים אינו כרונולוגי אלא קשר רעיוני. שני הסיפורים 
מתארים חטא של אדם פרטי, אשר כל העם מזדעזע ממנו, 
ולכן העם מתערב ודואג לבירור הדין ולביצועו. לכן בשני 

מבוצע על ידי כל העם. וייתכן שהתורה  המקרים הדין אף
באה ללמדנו עד כמה משפיע חטאו של האדם הפרטי על 

 כל העם.
בשני המקרים מדובר בהרמת יד ובהתרסה של אדם כלפי 

יו. בפעם הראשונה מדובר בהתרסה בדיבור, קאלו
בקללה. זהו מאורע מזעזע, אשר העדה כעדה צריכה 

דה צריכה לבטא במעשים את הוקעתו, ולכן כל הע
להשתתף בביעור הרע מתוכה. גם פרשת המקושש הייתה 

. זו הייתה הפעם ישראל מאורע שזעזע את מחנה
הראשונה שאדם מישראל העיז פניו לחלל שבת במזיד 
כנגד צו ה'. עשיית מעשה חטא מתוך מרידה שקולה 
כגידוף וניאוץ כלפי שמיא. לא בכדי מקימה התורה כרקע 

"הנפש אשר תעשה ביד לפרשת המקושש ואומרת ש
רמה... את ה' הוא מגדף". לכן גם תגובת העם, הנאמן 

 תפיסת החוטא והבאתו לדין. –לאלוהיו, היא עממית 
 

כידוע דמיון בן פרשות בא פעמים רבות להדגיש את 
הבדלים בין שני הסיפורים, ההבדל בינהם. לכן נתבונן, ב

 ונראה מה ניתן ללמוד מהם על סיפור המקושש:
שמם של המקלל והמקושש אמנם לא ידוע, אך זהותו  א.

של המקלל מוזכרת: "בן אשה ישראלית, והוא בן איש 
מצרי... ושם אמו שלומית בת דברי...", ואילו זהותו של 

 המקושש עלומה לחלוטין.
חטאו של המקלל מוצג בכתוב בבירור, לעומת זאת  ב.

 חטאו של המקושש לא ברור.
מתמקד במקלל עצמו "ויצא...  בסיפור המקלל התיאורג. 

וינצו... ויקב... ויקלל...", בעוד שבסיפור המקושש 
 התיאור מתמקד ב"מוצאים אותו".

המקלל מובא אל משה בלבד, ואילו המקושש מובא גם ד. 
 אל אהרון ואל כל העדה.

בסיפור המקלל נאמר: "לפרוש להם על פי ה'", ואילו ה. 
 מה יעשה לו". בסיפור המקושש נאמר: "כי לא פורש 

בעקבות סיפור המקלל מופיעים כמה דינים הקשורים ו. 
לסיפור, ואילו לאחר פרשת המקושש מוזכרת פרשת 

 ציצית, שלכאורה אינה קשורה לסיפור.
 

לדעת הרבנית שרון רימון, ההבדלים בין שני הסיפורים 
הדומים עוזרים לנו למקד את ייחודו של סיפור המקושש. 

היה צורך בבירור הדין, ולכן משולב בסיפור המקלל אכן 
בסיפור קובץ דינים הקשורים לאירוע. אולם בסיפור 
המקושש הדין כמעט ידוע מראש: הרי ברור שהוא חייב 
מיתה, ורק נשאלה השאלה כיצד להורגו. לכן תשובת ה' 
קצרה ועניינית. עיקרו של הסיפור הוא רק בירור העונש, 

 ולכך ראתה התורה לנקוט בקצרה.
צור התורה בתיאור החטא ובתיאור זהותו של קי

המקושש מותיר את הרושם שעיקר המסר של הפרשה 
 אינו סביב האיש ומעשהו. מהו אם כן, עיקר הסיפור?

 
 המקושש ו"כל העדה"

מלבד עמימות זהותו של המקושש, מותירה התורה גם 
את זהות ה"מוצאים אותו" בעמימות. מכפל הלשון 

" ניכר המוצאים אותובו אותו ... ויקריוימצאו אותו"
שהתורה מייחסת משמעות לנוכחותם של המוצאים 
בסיפור, אך מאידך גיסא היא מעדיפה שלא לפרט את 
זהותם. נראה שנוכחותם של המוצאים חשובה לא בשל 
היותם אנשים מסוימים פרטיים, אלא בשל היותם מייצגי 

 בני ישראלהציבור כולו. הפרשה פותחת במילים "ויהיו 
 במדבר". 

שלוש  "כל העדה"ובהמשך הפרשה מוזכר הביטוי  .11
 פעמים:

ֲהֹרן ְוֶאל   יבּו ֹאתֹו... ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל א  ְקרִּ י  : ָרגֹום ָכל ָהֵעָדהו 
ים  יאּו ֹאתֹו  ָכל ָהֵעָדהֹאתֹו ָבֲאָבנִּ ֹיצִּ ֲחֶנה... ו  מ  חּוץ ל  ָכל מִּ

 ...ָהֵעָדה
המקושש מובא למשפט אל כל העדה, ולא רק אל משה; 
גם ברגימת המקושש מודגש שכל העדה הייתה שותפה 
בביצוע הדין. אם כן, מוקד הסיפור איננו איננו חטאו של 

הסיפור  מוקדאדם יחיד שקושש עצים ביום השבת, אלא 
מוצאים איש יחיד מקרבם שחטא,  הם בני ישראל

 חטא מקרבם.מבררים את דינו ומבערים את ה
 וכך מפרש הרש"ר הירש: .12
ברי הפתיחה "ויהיו בני ישראל במדבר", וכן כל ניסוח ד

כל אלה  –הסיפור הזה בהשוואה לסיפורו של המקלל 
מורים שהכתוב מדגיש כאן בהדגשה יתירה את יוזמת 
 העם... פעילות בני ישראל והתערבותם למען התורה...

 
 .חז"ל דורשים שמציאתו של המקושש לא הייתה מקרית

 :ספרי במדבר פיסקא קיג .13
שמינה משה מגיד  –וימצאו איש מקושש עצים" "

ומצאו אותו מקושש. "ויקריבו אותו המוצאים  שומרים
אותו מקושש עצים" עוד למה נאמר, והלא כבר נאמר 
"וימצאו איש", ומה ת"ל "ויקריבו אותו המוצאים 

 ד שהתרו בו מעין מלאכתו.אותו"? מגי
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חז"ל מוסיפים ואומרים שאותם שומרים לא רק המתינו 
לתפוס את העוברים על צו ה' ולהעמידם לדין, ניסו למנוע 
ממנו לעבור העבירה והיתרו בו. כלומר, אותם שומרים, 
שכפי שאמרנו הם שלוחי העדה ומייצגי כל העם, מתוך 

חזק את אחריותם ההדדית יוזמים שמירה ציבורית ל
 העם ולמנוע כישלונות של היחיד.

 אזכורו של המקושש לאחר חטא המרגלים
כעת נשוב לשאלת מקום שיבוצו של הסיפור. כאמור, 
סיפור המקושש מוזכר בתוך רצף של מצוות. על פי העולה 
מעיוננו, מטרת אזכור פרשת המקושש אינה ללמדנו עוד 

את אלא להראות  –מהו דינו של מחלל השבת  –הלכה 
 האחריות הציבורית והדאגה לכל יחיד ויחיד מישראל.

קובץ המצוות מופיע מיד אחרי סיפור חטאם של המרגלים 
ושל המעפילים. בחטא המרגלים מכונה עם ישראל בכינוי 

פעמים. השפל הגדול שאליו הגיעו ישראל  10 "עדה"
בחטא המרגלים היה בכך שחבורה מצומצמת של אנשים 
הצליחה להסית את העדה כולה למרוד בה' ולהפר את 

 –ציוויו. חטא המעפילים אף הוא המשך של אותו חולי 
קבוצה קטנה שמנסה לגרור אחריה את הציבור כולו 

 לעבור על צו ה'.
יפור המאורע הראשון שאירע סיפור המקושש הוא ס

לישראל במדבר לאחר שני חטאים אלו. בסיפור זה מוצגת 
כ"עדה" אשר שומעת בקול ה',  –העדה באופן הפוך לגמרי 

אשר מגלה אחריות ציבורית כלפי כל יחיד ויחיד מתוכה, 
וקפידה שלא תיפגם שלמות העבודה בגלל חטא אדם 

 יחיד.
שה התורה גם כאשר קורה שאדם יחיד חוטא, מדגי

שהעדה כולה דואגת לבדל אותו מתוכה ולהענישו. בנוסף 
לכך, העדה איננה פוסקת דין בעצמה )בניגוד לנעשה 
בחטא המעפילים(, אלא ממתינה לדבר ה', ורק על פי דבר 

 ה' מתבצע הדין.
ייתכן שסיפור המקושש בא ללמד סנגוריה על עדת ישראל 

אחריות  שלמדה את הלקח מפרשת המרגלים והמעפילים.
"עדה בפרשת המקושש, באה אם כן כתיקון ל "כל העדה"

 שבפרשת המרגלים.הרעה" 
משום כך ראוי הוא הסיפור להיות מוזכר בתוך רצף של 
מצוות, לומר  שעיקרו של הסיפור הוא המעבר ממרידה 
בה' מתוך שיקול דעת אנושי, לקבלת עול מצוות ועשיית 

 רצון ה'.
 

 המקושש ובנות צלפחד
סיפור המקושש המופיע לאחר חטא המרגלים,  כאמור,

הוא סיפורם של בני ישראל המסתובבים במדבר, ואינם 
 ממשיכים בדרכם לארץ ישראל בעקבות חטאם.

ר' עקיבא קישר את הסיפור הזה אל סיפורן של בנות 
צלפחד, אשר עומדות על סף הכניסה לארץ, ודורשות 

 .לקבל נחלה בארץ, ובכך מבטאות את אהבתן לארץ

 :תלמוד בבלי, שבת צו ע"ב .14
נו רבנן: מקושש זה צלפחד, וכן הוא אומר: "ויהיו בני ת

ישראל במדבר וימצאו איש וגו'", ולהלן הוא אומר: 
", מה להלן צלפחד אף כאן צלפחד. במדבר"אבינו מת 

 .דברי ר' עקיבא
ר' עקיבא מזהה את המקושש עם דמותו של צלפחד, 

הם, וכל זאת על סמך למרות שהתורה אינה מקשרת ביני
 העובדה שבשני הסיפורים נאמר שאירעו "במדבר".

ומדגישה הרבנית רימון: כשם שסיפור המקושש הוא 
סיפור של תיקון לחטא המרגלים על מרידתם בצו ה', כך 
סיפור בנות צלפחד הוא סיפור תיקון של חטא המרגלים 
על מואסם בארץ חמדה. תהליך התיקון שעברו בני ישראל 

ך שהותם במדבר, הוא שאפשר להם להיכנס בסופו במהל
 של דבר אל הארץ.

 


