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  ב' התשעתמוז                                        ד "בס

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

   פער היסטורי ופער מגמתי בתיאור האירועים בפרשת דברים
 ) והרב אמנון בזק של הרב יונתן גרוסמןיםעל פי שיעור(דברים לפרשת 

 
  :יז-ט', דברים א .1

לא אוכל לבדי שאת :  בעת ההוא לאמרו א מ ר  א ל י כ ם "
הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידעים לשבטיכם ... אתכם 

טוב הדבר אשר : ותענו אתי ותאמרו.  ואשימם בראשיכם
  . דברת לעשות

אנשים חכמים וידעים ,  ו א ק ח  א ת  ר א ש י  ש ב ט י כ ם 
ושרי , ושרי מאות, שרי אלפים: ואתן אותם ראשים עליכם

והדבר אשר ... ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם , יםחמש
  " יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו

  : יט-יז, ח"שמות י .2
לא טוב הדבר אשר אתה : ו י א מ ר  ח ת ן  מ ש ה  א ל י ו " 

עתה ... גם העם הזה אשר עמך , נבול תבל גם אתה, עשה
  ..."  שמע בקלי איעצך 

  : כה, ח"שמות י .3
ויתן אתם ראשים על , ל ישראלויבחר משה אנשי חיל מכ"

  " העם

  : כג-כב', דברים א .4
נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו : ותקרבון אלי כלכם ותאמרו"

  .  "וייטב בעיני הדבר... לנו את הארץ 

  : ב- א, ג"במדבר י .5
שלח לך אנשים ויתרו את ארץ : אל משה לאמר' וידבר ה"

   " כנען

  :לג-כט', אברים ד .6
   ..."א תיראון מהם  לא תערצון ול,ואמר אליכם"

   :ג–ב, ג"במדבר י .7
  " ֵהָּמה ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָראֵׁשי ֲאָנִׁשים ֻּכָּלם... ָבֶהם ָנִׂשיא ּכֹל"

  : לב-לא, ג כח"במדבר י .8
 ְוַגם ְמאֹד ְּגדֹלֹת ְּבֻצרֹות ְוֶהָעִרים ָּבָאֶרץ ַהּיֵֹׁשב ָהָעם ַעז ִּכי ֶאֶפס"

  ; "ָׁשם ָרִאינּו ָהֲעָנק ְיִלֵדי
  " ִמֶּמּנּו הּוא ָחָזק ִּכי ָהָעם ֶאל ַלֲעלֹות ַכלנּו לֹא"
 ֵלאמֹר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל אָֹתּה ָּתרּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ִּדַּבת ַוּיֹוִציאּו"

   "ִהוא יֹוְׁשֶביָה  אֶֹכֶלת ֶאֶרץ אָֹתּה ָלתּור ָבּה ָעַבְרנּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ

  :לז–לו, ד"יבמדבר  .9
 ָעָליו ַוַּיִּלינּו ַוָּיֻׁשבּו ָהָאֶרץ ֶאת ָלתּור מֶֹׁשה ָׁשַלח ֲאֶׁשר ְוָהֲאָנִׁשים"

 מֹוִצֵאי ָהֲאָנִׁשים ַוָּיֻמתּו .ָהָאֶרץ ַעל ִדָּבה ְלהֹוִציא ָהֵעָדה ָּכל ֶאת
   "'ה ִלְפֵני ַּבַּמֵּגָפה ָרָעה ָהָאֶרץ ִדַּבת

  

  :דברים א כה .10
 ָדָבר אָֹתנּו ַוָּיִׁשבּו ּוֵאֵלינ ַוּיֹוִרדּו ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ְבָיָדם ַוִּיְקחּו) כה(

  :ָלנּו נֵֹתן לֵֹהינּו- אֱ ' ה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ טֹוָבה ַוּיֹאְמרּו

  :כח-דברים א כז .11
 הֹוִציָאנּו אָֹתנּו' ה ְּבִׂשְנַאת ַוּתֹאְמרּו ְבָאֳהֵליֶכם ַוֵּתָרְגנּו) כז(

 ָנהָא) כח( :ְלַהְׁשִמיֵדנּו ָהֱאמִֹרי ְּבַיד אָֹתנּו ָלֵתת ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ
 ִמֶּמּנּו ָוָרם ָּגדֹול ַעם ֵלאמֹר ְלָבֵבנּו ֶאת ֵהַמּסּו ַאֵחינּו עִֹלים ֲאַנְחנּו
  :ָׁשם ָרִאינּו ֲעָנִקים ְּבֵני ְוַגם ַּבָּׁשָמִים ּוְבצּורֹת ְּגדֹלֹת ָעִרים

לי בעקבות הבב, י לתחילת פרשת שלח"פירוש רש .12
  : 'ב ומדרש תנחומא ה"ד ע"סוטה ל

,  שלח-אם תרצה , ני איני מצווה לךא,  לדעתך-שלח לך "
ומשה ', נשלחה אנשים לפנינו'לפי שבאו ישראל ואמרו 

  ".  נמלך בשכינה

  : א', דברים ד .13
שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי , ועתה ישראל"

  " למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ, מלמד אתכם לעשות

  : לח, לו' דברים פס .14
 ָּדַרְך  ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵּתן ְולֹו ִיְרֶאָּנה הּוא הְיֻפּנֶ  ֶּבן ָּכֵלב זּוָלִתי"

 ָהעֵֹמד נּון ִּבן ְיהֹוֻׁשעַ ... 'ה ַאֲחֵרי ִמֵּלא ֲאֶׁשר ַיַען ּוְלָבָניו ָּבּה
   ".ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַיְנִחֶלָּנה הּוא ִּכי ַחֵּזק אֹתֹו ָׁשָּמה ָיבֹא הּוא ְלָפֶניךָ 

  : מב–מא, ד"במדבר י .15
. ִתְצָלח לֹא ְוִהוא' ה ִּפי ֶאת עְֹבִרים ַאֶּתם ֶּזה ָלָּמה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר"

  " אְֹיֵביֶכם ִלְפֵני ִּתָּנְגפּו ְולֹא ְּבִקְרְּבֶכם' ה ֵאין ִּכי ַּתֲעלּו ַאל

  : מג–מב', דברים א .16
 ֵאיֶנִּני ִּכי ִתָּלֲחמּו ְולֹא ַתֲעלּו לֹא ָלֶהם ֱאמֹר ֵאַלי' ה ַוּיֹאֶמר"

 ְולֹא ֲאֵליֶכם ָוֲאַדֵּבר. אְֹיֵביֶכם ִלְפֵני ִּתָּנְגפּו לֹאוְ  ְּבִקְרְּבֶכם
  " ָהָהָרה ַוַּתֲעלּו ַוָּתִזדּו' ה ִּפי ֶאת ַוַּתְמרּו ְׁשַמְעֶּתם

  :לג-דברים א כט .17
' ה) ל( :ֵמֶהם ִתיְראּון ְולֹא ַתַעְרצּון לֹא ֲאֵלֶכם ָואַֹמר) כט(

 ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְּככֹל ָלֶכם ִיָּלֵחם הּוא ִלְפֵניֶכם ַההֵֹלְך  לֵֹהיֶכם- אֱ 
 ֲאֶׁשר ָרִאיָת  ֲאֶׁשר ּוַבִּמְדָּבר) לא( :ְלֵעיֵניֶכם ְּבִמְצַרִים ִאְּתֶכם

 ֲאֶׁשר ַהֶּדֶרְך  ְּבָכל ְּבנֹו ֶאת ִאיׁש ִיָּׂשא ַּכֲאֶׁשר לֶֹהיךָ -אֱ ' ה ְנָׂשֲאךָ 
 יְנֶכםֵא  ַהֶּזה ּוַבָּדָבר) לב( :ַהֶּזה ַהָּמקֹום ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ֲהַלְכֶּתם

 ָלֶכם ָלתּור ַּבֶּדֶרְך  ִלְפֵניֶכם ַההֵֹלְך ) לג( :לֵֹהיֶכם-אֱ ' ַּבה ַמֲאִמיִנם



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

2

 ָבּה ֵּתְלכּו ֲאֶׁשר ַּבֶּדֶרְך  ַלְראְֹתֶכם ַלְיָלה ָּבֵאׁש ַלֲחנְֹתֶכם ָמקֹום
  :יֹוָמם ּוֶבָעָנן

  :ח"ל- ז"דברים א ל .18
 :ָׁשם ָתבֹא לֹא ָּתהַא ַּגם ֵלאמֹר ִּבְגַלְלֶכם' ה ִהְתַאַּנף ִּבי ַּגם) לז(
 ִּכי ַחֵּזק אֹתֹו ָׁשָּמה ָיבֹא הּוא ְלָפֶניךָ  ָהעֵֹמד נּון ִּבן ְיהֹוֻׁשעַ ) לח(

  :ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַיְנִחֶלָּנה הּוא

  : על האתרן "הרמב .19
הנה חטאתיכם אשר :  יאמר–בגללכם ' גם בי התאנף ה

ועוד , עשיתם בעת ההיא במרגלים מנעו מכם הארץ הטובה
. לחטוא בפעם אחרת עד שמנעתם גם אותי מלעבורהוספתם 

כי , כי רצה להזכיר יחד עונש כל הנמנעים מעבור אל הארץ
  .הכל בגרמת עונותיהם

  :האברבנאל על האתר .20
ולפי שמשה אדוננו צוה בדברים האלה מה שישראל לא 

ונמשך מזה שהדור ההוא במדבר , ל-שאלו ולא צוהו הא
נו עליו השלום ִסבה ראה השם יתברך היות משה רב, יתמו

ושהיה מן הצדק והדין הישר שגם הוא שסבב , בזה המקרה
  .כי שגגת למוד עולה זדון, זה לא יבא שמה

  : )כו–כד' פס(ו "תהילים ק .21
 ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם .ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו"

 . ָלֶהם ְלַהִּפיל אֹוָתם ַּבִּמְדָּבר ַוִּיָּׂשא ָידֹו.'לֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹול ה
  ". ּוְלַהִּפיל ַזְרָעם ַּבּגֹוִים ּוְלָזרֹוָתם ָּבֲאָרצֹות

  : ספורנו על האתר .22
כי מניעת הכנסו עמם לארץ היתה סבה שתתקיים בהם "

  ". לרוע הגזרה שנגזרה שטפם יהיו לבז לדורות, יותר

  : כו', גספורנו על דברים  .23
 מפני שהייתי מתאוה לקיים –בי למענכם ' ויתעבר ה"

והוא כבר נשא ידו , כדי שלא תגלו ממנה לעולם, אתכם בה
  ". להפיל זרעכם בגוים

  : כו', דברים ג .24
  " ֵאָלי ָׁשַמע ְולֹא ְלַמַעְנֶכם ִּבי' ה ַוִּיְתַעֵּבר"

  : כא', דברים ד .25
 ַהַּיְרֵּדן ֶאת ָעְבִרי ְלִבְלִּתי ַוִּיָּׁשַבע ִּדְבֵריֶכם ַעל ִּבי ִהְתַאַּנף' ַוה"

  " ַנֲחָלה ְלךָ  נֵֹתן לֶֹהיךָ -אֱ ' ה ֲאֶׁשר ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ ֶאל בֹא ּוְלִבְלִּתי

 
 


