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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 

 
וך של משה השבוע אנו מתחילים לקרוא את נאומו האר

משה , תוך כדי נאום זה.  את ספר דברים, בערבות מואב
מזכיר לעם אירועים שונים שאירעו להם מצאתם מארץ 

רוב האירועים שמזכיר  .מצרים ועד הגיעם לערבות מואב
' משה מובאים כחלק מהכנת העם לברית המחודשת שעומד ה

ואזכורם מהווה מעין , לכרות עם ישראל בערבות מואב
  . שנוהגים לכתוב לפני חוזה ברית"  דבריםזכרון"
  

תיאור המאורעות בשנית מזמין אותנו הלומדים להשוואה 
מדוקדקת בין סיפור הדברים כפי שהם מובאים בזמן 

י משה "לבין תיאורם ע) בספרי שמות ובמדבר(ההתרחשות 
אנו , ראשית: להשוואה כזו ערך כפול ). ספר דברים-בספרנו (

פרטים ,  נוספים על המאורע המתואריכולים ללמוד פרטים
בספר , שנית. שהשמיט הכתוב בשעה שסיפר לנו על אודותיו

, דברים אנו שומעים על המאורעות מנקודת מבטו של משה
  .המאירה את המאורע המתואר באור חדש ומעניין

לעתים ישנם הבדלים משמעותיים ביותר בין תיאור , אולם
הבדלים .  ו של משהידי הכתובים לבין תיאור-המאורע על

אלו יוצרים סתירה מובהקת בין הסיפור שסיפרה התורה 
, לבין סיפורו של משה, בתארה את מסע ישראל במדבר

במקרים אלו יש לתת .  המתאר לכאורה את אותם המאורעות
את הדעת להבדלים  בין שני התיאורים ולנסות לעמוד על 

  .פשרם
ה את סדרי כבר בתחילת פרשת השבוע מתאר מש, כך למשל

  :)יז-ט', דברים א( השלטון בישראל ואומר
לא אוכל לבדי שאת : ו א מ ר  א ל י כ ם  בעת ההוא לאמר"

הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידעים לשבטיכם ... אתכם 
טוב הדבר אשר : ותענו אתי ותאמרו.  ואשימם בראשיכם

  . דברת לעשות
ם חכמים וידעים אנשי,  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 , חמשים

  " יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו
, שרי מאות, המורכבת משרי אלפים, היררכיה שלטונית זו

 שאליו -ובראשם ניצב משה , שרי חמישים ושרי עשרות
 מוכרת לנו -שפטי הקשה במיוחדמביאים את הדיון המ

שם קראנו על כינונה של המערכת .  מתחילת פרשת יתרו

 .ושני התיאורים קרובים מאוד זה לזה, המשפטית הזאת
  :חשובים בין שני התיאוריםאולם ישנם שני הבדלים 

שמות ( בפרשת יתרו הדבר מוצג כעצה של יתרו למשה)  א
  : )יט- יז, ח"י

לא טוב הדבר אשר אתה :  ה  א ל י ו ו י א מ ר  ח ת ן  מ ש" 
עתה ... גם העם הזה אשר עמך , נבול תבל גם אתה, עשה

  ..."  שמע בקלי איעצך 
  .בהמשך דברי יתרו מופיעה ההצעה המפורטת גם בדברים

; יתרו אינו מוזכר כלל, בתיאור המופיע מפי משה בפרשתנו
ואמר : "את הזכויות על ההצעה" נוטל לעצמו"משה , אדרבה
 כאילו הוא זה שהציע מיזמתו את הנהגת סדרי -"אליכם

  .המשפט בעם
  
ההבדל השני הוא בתיאור השופטים שהתמנו לשפוט את )  ב

  משה אומר כי הוא לקח את .  העם
  , "ושטרים  ל ש ב ט י כ ם ... ר א ש י  ש ב ט י כ ם "

, לעומת זאת.  ראשי השבטים נהפכו לשופטי העם, כלומר
אין , שומה כפי שהן מתוארות בספר שמותבהצעת יתרו וביי

  : )כה, ח"שמות י( החלוקה השבטית נזכרת כלל
ויתן אתם ראשים על , ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל"

  " העם
  

דוגמא מובהקת מסביר הרב יונתן גרוסמן היא , וגמא זוהד
למקרה שבו ההבדלים אינם משמעותיים דיים כדי להצדיק 

אין כאן .  תירה בין שני התיאוריםטענה שאנו עומדים בפני ס
  .גם אם ניתן ללמוד דבר חדש מדרך תיאורו של משה, סתירה
, מתוך כך שמשה אינו מזכיר את יתרו כמציע ההצעה, כלומר

ניתן להבין שבשעה שהציג משה את הרעיון של ההיררכיה 
, שזו עצתו של יתרו) בזמנו(המשפטית בפני העם הוא לא אמר 

גם עתה הוא אינו , וממילא,  בעצמואלא תלה את הרעיון
  .או לפחות אינו מדגישו בפתח נאומו, את הסוד לעם" מסגיר"

יתכן שמשה ויתרו חששו שהעם ומסביר הרב יונתן גרוסמן ש
יתנגד להצעה העומדת להשפיע על אורח חייהם אם הגיעה 

שאיננו חלק מהעם ושלא חווה עם העם את , מאדם זר
הצעה זו יכולה הייתה .  צריםהשעבוד והשחרור מתחת עול מ

כן משה - ועל, לרדת לטמיון אם העם היה יודע את מקורה
  .מהעם מקור ההצעה הסתיר את
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חשוב ביותר לעניין עצם מתודת שהזכרנו לעיל ההבדל השני 
אמנם אין בפרשת יתרו רמז לכך שדווקא .  ההשוואה בלימוד

בעוד שבפרשת , ראשי השבטים נבחרו לתפקיד השיפוטי
  ".  ראשי שבטיכם"ים משה אומר באופן מפורש כי בחר בדבר

אנשי : "היוהם , ייתכן שבשעה שמשה בחר את השופטים
).  כא, ח"שמות י" (שנאי בצע, אנשי אמת, לקים-יראי א, חיל

ובאופן , הלך מעמדם והתחזק בתוך העם, אולם בינתיים
 כלומר מן השבטים -טבעי נבחרו שופטים המייצגים את העם 

כשלושים , כשניצב משה בערבות מואב, כעת ולכן .םהשוני
ראשי "השופטים הם כבר , ושמונה שנה לאחר האירוע

גם אם לא מדובר (בשל המעמד שנבנה והוגדר " שבטיכם
הרי שתפקיד , שהרי הדור ההוא מת, באותם השופטים

  ).השופט קיבל תוכן ועצמה במהלך השנים
ו קוראים את שני איננו ניצבים בפני סתירה בעת שאנ, ממילא

.  אלא בפני התקדמות רגילה של חברה מתוקנת, התיאורים
ואומר שבהם הוא בחר " ראשי שבטיכם"משה מצביע על 

- בשל מעמדם כראשינבחרו לא הם אמנם .  להיות שופטים
בשל בחירתם " ראש שבט"הם קיבלו מעמד של אבל , שבט

  .לשופטים
  

בו סתירות אם סיפור בחירת השופטים אינו טומן בחוגם 
פרשת "הרי שהסיפור הבא שבו מתמקד משה , קשות

עיקרי  נסכם את .דועותהוא מן הסתירות הי "המרגלים
השינויים בין תיאור הסיפור בפרשת שלח לבין התיאור 

  :שמתאר משה בפרשתנו
  

היזמה לשלוח מרגלים לארץ ,  בדבריםפי דברי משה-על .1
  : )כג- כב', דברים א( כנען באה מאת העם

נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו : בון אלי כלכם ותאמרוותקר"
  .  "וייטב בעיני הדבר... לנו את הארץ 

-זוהי יזמה אבתחילת פרשת שלח על פי הנאמר , לעומת זאת
  : )ב-א, ג"במדבר י( לוהית

שלח לך אנשים ויתרו את ארץ : אל משה לאמר' וידבר ה"
   " כנען

  

בפרשת , המתנהל, הוויכוח האם לרשת את ארץ כנען .2
  :)לג- כט', אדברים (בין משה לעם , דברים

   ..." לא תערצון ולא תיראון מהם ,ואמר אליכם"
 שם נראה כי משה אינו , חסר לחלוטין בפרשת שלחויכוח זה 

כלב (המתנהל בין המרגלים לבין עצמם , נוטל חלק בוויכוח
  ).ויהושע מול שאר המרגלים

  

  :המיקוד בעם מול המיקוד במרגלים .3
מדבר הושם דגש גדול על אחריותם של המרגלים בספר ב

המרגלים תוארו כדמויות מרכזיות בעם . לחטא העם
   :)ג–ב, ג"במדבר י( ושמותיהם פורטו

  " ֵהָּמה ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָראֵׁשי ֲאָנִׁשים ֻּכָּלם... ָבֶהם ָנִׂשיא ּכֹל"
התורה מדגישה שהמרגלים נשאו בעיקר כמו כן בספר במדבר 

אשמתם מתוארת .  שקרה בשובם משליחותםהאחריות למה
המרגלים לא רק תיארו את הארץ על , ראשית. בשני היבטים

אלא גם הביעו בבירור , פי השאלות שעליהן נצטוו להשיב

 תחילה רמזו לכך בעקיפין. חוסר אמונה ביכולת לכבוש אותה
  : )כח, ג"במדבר י(

 ְוַגם ְמאֹד ְּגדֹלֹת ְּבֻצרֹות יםְוֶהָעִר  ָּבָאֶרץ ַהּיֵֹׁשב ָהָעם ַעז ִּכי ֶאֶפס"
  " ָׁשם ָרִאינּו ָהֲעָנק ְיִלֵדי

  )ג לא"במדבר י(ולאחר התערבותו של כלב אמרו במפורש 
  " ִמֶּמּנּו הּוא ָחָזק ִּכי ָהָעם ֶאל ַלֲעלֹות נּוַכל לֹא"
  . )י שם"ועיין רש(

הם לא היו : בכך חרגו המרגלים מן המנדט שניתן להם
 בשאלה אם יש בכוחו של עם ישראל אמורים לנקוט עמדה

יסודה באמונה , שהרי שאלה זו, לגבור על עמי הארץ אם לאו
  .'בה

שלהם היה ' האובייקטיבי'בהמשך מתברר שגם התיאור 
  : )ג לב"במדבר י (מגמתי ומעוות

 ֵלאמֹר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל אָֹתּה ָּתרּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ִּדַּבת ַוּיֹוִציאּו"
   "ִהוא יֹוְׁשֶביָה  אֶֹכֶלת ֶאֶרץ אָֹתּה ָלתּור ָבּה ָעַבְרנּו רֲאֶׁש  ָהָאֶרץ

עונש ) מלבד יהושע וכלב(על שום כל זאת נענשו המרגלים 
   :)לז–לו, ד"שם י( מיוחד

 ָעָליו ַוַּיִּלינּו ַוָּיֻׁשבּו ָהָאֶרץ ֶאת ָלתּור מֶֹׁשה ָׁשַלח ֲאֶׁשר ְוָהֲאָנִׁשים"
 מֹוִצֵאי ָהֲאָנִׁשים ַוָּיֻמתּו .ָהָאֶרץ ַעל ָּבהִד  ְלהֹוִציא ָהֵעָדה ָּכל ֶאת

   "'ה ִלְפֵני ַּבַּמֵּגָפה ָרָעה ָהָאֶרץ ִדַּבת
  

בפרשתנו מוצנע חלקם של המרגלים , לעומת פרשת שלח
. והאצבע המאשימה מופנית בעיקר כלפי בני ישראל, עצמם

מן התיאור הראשון של דברי המרגלים בשובם נראה שהם 
  :ואמרו על הארץ אך טוב, ותם נאמנהמילאו את שליח

 ָדָבר אָֹתנּו ַוָּיִׁשבּו ֵאֵלינּו ַוּיֹוִרדּו ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ְבָיָדם ַוִּיְקחּו) כה(

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

  :בתגובה לדברים אלו פורץ העם בתלונות, אף על פי כן
 הֹוִציָאנּו אָֹתנּו' ה ְּבִׂשְנַאת ַוּתֹאְמרּו ֵליֶכםְבָאהֳ  ַוֵּתָרְגנּו) כז(

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

 מופיע ציטוט נוסף מדברי המרגליםבספר דברים בדברי העם 
 ּוְבצּורֹת ְּגדֹלֹת ָעִרים ִמֶּמּנּו ָוָרם ָּגדֹול ַעם: "בספר במדבר

מדוע לא ונשאלת השאלה ". ָׁשם ָרִאינּו ֲעָנִקים ְּבֵני ְוַגם ַּבָּׁשָמִים
? ברי המרגלים עצמםבד, צוטט דבר זה כבר בפסוק כה

בתוך דברי בדברים גם הציטוט המובא לכך היא שהתשובה 
אין בו אלא עובדות על אודות ; עם ישראל איננו כולל פרשנות

 שלא זו בלבד –הפרשנות החריפה . עצמתם של יושבי הארץ
אלא שכל עצמה של יציאת , שבני ישראל לא יוכלו לנצח

 פרשנות זו היא משל בני – "אָֹתנּו' ה ְּבִׂשְנַאת"מצרים הייתה 
משום כך הדגישה התורה את הפרשנות של בני . ישראל עצמם

  .ולא את הדיווח העובדתי של המרגלים, ישראל
גם בהיבטים אחרים פרשתנו מצמצמת מאוד את העיסוק 

אין היא מתארת את , שלא כפרשת שלח: במרגלים עצמם
אלא רק , המרגלים כבעלי תפקידים בכירים בעם ישראל

היא מביאה ; )כג' פס(" ַלָּׁשֶבט ֶאָחד ִאיׁש ֲאָנִׁשים ָעָׂשר ְׁשֵנים"כ
ואיננה מזכירה כלל , רק את הדיווח הביטחוני על יושבי הארץ

ולא נזכר בה ; ועיקר שהמרגלים הוציאו את דיבתה רעה



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

3

אלא רק העונש שנענש הדור , שהמרגלים נענשו עונש מיוחד
  .כולו

בין ספר במדבר לספר י ההבדל החשוב והמרכז, לסיכום
בעוד שחטאם של המרגלים ברור ומפורש דברים הוא ש

המרגלים ש, נראה בדברים נאום משההרי שמ, בפרשת שלח
שום מצטט משה אינו ו(, שיבחו את הארץ ואמרו שהיא טובה

ואת ההכרעה שלא לעלות , )בשם המרגליםעל הארץ ביקורת 
המרו את שהם ש, ולרשת את הארץ מטיל משה על כתפי העם

  !'פי ה
  

ויישבו , ב נתנו את דעתם לסתירות אלו"ל ופרשני ימה"חז
 מיהו יוזם -לגבי הבעיה הראשונה , למשל.  בכמה אופנים

, י לתחילת פרשת שלח"פירוש רש(  ענו-שליחת המרגלים
  : )'ב ומדרש תנחומא ה"ד ע"בעקבות הבבלי סוטה ל

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

  ".  נמלך בשכינה
ואותה מזכיר , הבקשה לשלוח מרגלים באה מצד העם, כלומר

' ובפרשת שלח מובאת הסכמת ה; משה בנאומו בדברים
' שלח' מדוע ב-אך גם על פירוש זה נותרת הקושיה . לדבר

ומדוע משה , )להן-הצד הא(מודגש דווקא צד אחד של היזמה 
  ?)את היזמה של העם(מתעלם ממנו בנאומו ומדגיש צד אחר 

  
כאשר .  י באותו כיוון"גם לגבי השאלה השלישית הולך רש

-א' הארץ אשר הטובה "מצטט משה את דברי המרגלים 
, י במקום"רש(הוא מתייחס ליהושע ולכלב " להינו נתן לנו

' פר(י מסתמך על הספרי "רש).  ן"וראה גם את דברי הרמב
מדוע מתעלם משה : ועדיין נותרת השאלה.  המפרש כך) ג"כ

בנאומו מדברי עשרת המרגלים ומזכיר רק את דברי יהושע 
  !?שלא הוציאו את דיבת הארץ, וכלב

  
י "העולה מתוך דברי רש התשובה העקרונית כלומר

סיפור עצמו כולל בפועל את שני היא שה, והמדרש
 אולם בכל מקום - זה של שלח וזה של דברים-התיאורים 

', פעם אחת מודגשת הסכמת ה. ישנו דגש על פרטים אחרים
פעם אחת מודגש חטאם של ; ופעם אחת רצון העם

  . דברי יהושע וכלב-ופעם אחת, המרגלים
את עם הוכיח להמסר של נאום משה בפרשת דברים הוא 

תיאור . ישראל ולהסביר מדוע לא נכנס הדור הראשון לארץ
זה מדגיש את חלקו של העם כולו בכישלון הגדול שבא 

ומקצין אותו על ידי הפחתת , בעקבות הדיווח של המרגלים
לא עשרת המרגלים שהוציאו את . אשמתם של המרגלים

וב העם כולו לעלות אלא סיר, שובים כעתדיבת הארץ הם שח
הוא שגם לּו בדברים דומה כי המסר ו, ולרשת את הארץ

היו בני ישראל , הביאו המרגלים דיווח אובייקטיבי לחלוטין
ולא נכנס , לפיכך נענש הדור כולו; מגיבים כמתואר בפרשתנו

  .לארץ
מדוע ישנו דגש שונה בנאום משה , אבל נשאלת השאלה

 הדגש המיוחד ומהו, שבפרשת שלחבתיאור אשר מבדברים 
  ! ?בנאום משה בספר דברים

נראה שהדבר קשור למטרת מסביר הרב יונתן גרוסמן ש
ורך משה ערב כריתת הברית האזכור ההיסטורי שע

את ערך קיום התורה טמיע בליבו עם ישהוא שה, המחודשת
  : )א', דברים ד( 'וקיום דבר ה

המשפטים אשר אנכי שמע אל החקים ואל , ועתה ישראל"
  " למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ, מלמד אתכם לעשות

ומכיוון שיש למשה מטרה חינוכית באזכור קורות ישראל 
את ו, התנהגותו, חשוב לו להדגיש את מצב העם, במדבר

שאותם הוא מתאר  במאורעות עם ישראלרמתו הרוחנית של 
ח סיפור המרגלים בפרשת שלכלומר בעוד ש.  בנאומו

הגיבורים הניצבים על הבמה  והם מתמקד בחטא המרגלים
בדברים משה בנאומו הרי ש, כדמויות ראשיות בפרשת שלח

מציב תחת אור הזרקורים את העם ואת  ומתמקד בחטא העם
   .התנהגותו בפרשת המרגלים

  
הדגשים השונים על פי הבנה זאת מסביר הרב גרוסמן את 

  :שהצבענו עליהם
שהרי העם , קשת העם לשלוח מרגליםמשה מדגיש את ב.  א

והם שצריכים ללמוד ממנו , עיקרו של הנאום, כאמור, הוא
  .לקח

  
ולא , משה מעוניין להפנות אצבע מאשימה כלפי העם.  ב

-ועל".  המרגלים אמרו שהארץ רעה: "לאפשר לו תירוץ כגון
כן הוא מבקש להקטין את משקל דברי המרגלים ולהדגיש את 

ובסופו של ,  המרגלים היו שתי קבוצותבתוך.  הכרעת העם
.  העם כולו החליט לאמץ את גרסת המקטרגים על הארץ, דבר
 -" טובה הארץ "-מצטט משה את דברי יהושע וכלב , לכן

  .ובכך מגדיל את חטא העם
  
, במקביל לוויכוח בין המרגליםיש לאמר שכנראה .  ג

עם התקיים ויכוח בין ה, שאודותיו אנו קוראים בפרשת שלח
בנאום כי ,  בספר דבריםבוויכוח זה מתמקד משה.  למשה

  . העם הוא המוקד והעיקרבספר דברים
  
גם השמטת חלקם של כלב ניתן להסביר על פי כיוון זה . ד

לעומת מקומו החשוב בפרשת , ויהושע מן הסיפור בפרשתנו
. ששם הם מוצגים כדמויות ניגודיות לשאר המרגלים, שלח

ה מסביר מי "כשהקב, ק כבדרך אגבבפרשתנו הם נזכרים ר
  : )לח, לו' פסדברים ( הם החריגים שיזכו להיכנס לארץ

 ָּדַרְך  ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵּתן ְולֹו ִיְרֶאָּנה הּוא ְיֻפֶּנה ֶּ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 
הפרשה אפילו אינה מסבירה במה בדיוק זכו יהושע וכלב 

ועל כלב נאמר רק , על יהושע לא נאמר דבר: להיכנס לארץ
  בלא כל פירוט, " 'ה ַאֲחֵרי ִמֵּלא"ש
  
ור גם תיאור חטא המעפילים בפרשתנו חמור מן התיא. ה

אלא רק , שם לא נזכר ציווי מפורש שלא לעלות. בפרשת שלח
  ): מב–מא, ד"במדבר י( שמשה יעץ לבני ישראל שלא לעשות כן

. ִתְצָלח לֹא ְוִהוא' ה ִּפי ֶאת עְֹבִרים ַאֶּתם ֶּזה ָלָּמה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר"
  " ֵביֶכםאֹיְ  ִלְפֵני ִּתָּנְגפּו ְולֹא ְּבִקְרְּבֶכם' ה ֵאין ִּכי ַּתֲעלּו ַאל
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משה אומר שעם ישראל ִהמרה ציווי , לעומת זאת, בפרשתנו
  : )מג–מב', דברים א( מפורש שלא לעלות

 ֵאיֶנִּני ִּכי ִתָּלֲחמּו ְולֹא ַתֲעלּו לֹא ָלֶהם ֱאמֹר ֵאַלי' ה ַוּיֹאֶמר"
 ְולֹא ֲאֵליֶכם ָוֲאַדֵּבר. אְֹיֵביֶכם ִלְפֵני ִּתָּנְגפּו ְולֹא ְּבִקְרְּבֶכם

  " ָהָהָרה ַוַּתֲעלּו ַוָּתִזדּו' ה ִּפי ֶאת ַוַּתְמרּו ְעֶּתםְׁשַמ 
להראות , גם הבדל זה הולם את מגמתו של משה בפרשתנו

שלא , לבני הדור השני את גודל חטאם של בני הדור הראשון
  .לא לעלות והילחם'  של היווי מפורש ולצ'שמעו בקול ה

  
את דברי בכך נוכל להבין גם מדוע הביא משה בפרשתנו . ו

  :שלא נזכרו בספר במדבר כל עיקר, המוסר שאמר לעם
' ה) ל( :ֵמֶהם ִתיְראּון ְולֹא ַתַעְרצּון לֹא ֲאֵלֶכם ָואַֹמר) כט(

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

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

 ָלֶכם ָלתּור ַּבֶּדֶרְך  ִלְפֵניֶכם ַההֵֹלְך ) לג( :לֵֹהיֶכם-אֱ ' ַּבה ַמֲאִמיִנם
 ָבּה ֵּתְלכּו ֲאֶׁשר ַּבֶּדֶרְך  ַלְראְֹתֶכם ַלְיָלה ָּבֵאׁש ַלֲחנְֹתֶכם ֹוםָמק

  :יֹוָמם ּוֶבָעָנן

ה ואינו מאמין בו "הטענות שעם ישראל איננו מכיר טובה לקב
כראוי הן חלק מהמסר המרכזי שמבקש משה ללמד את בני 

על כן הוא מביא כאן את דברי המוסר שאמר לעם , הדור השני
  .עהבאותה ש

  

  עונשו של משה: נספח

עובר משה במפתיע לדבר על , לאחר תיאור עונשם של ישראל
  :)ח"ל-ז"דברים א ל (עצמו

 :ָׁשם ָתבֹא לֹא ַאָּתה ַּגם ֵלאמֹר ִּבְגַלְלֶכם' ה ִהְתַאַּנף ִּבי ַּגם) לז(
 ִּכי ַחֵּזק אֹתֹו ָׁשָּמה ָיבֹא הּוא ְלָפֶניךָ  ָהעֵֹמד נּון ִּבן ְיהֹוֻׁשעַ ) לח(

  :ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַיְנִחֶלָּנה הּוא

ומה עניין חטא , מה טיבה של הערה זו, ונשאלת השאלה
ן מבין "הרמב? המרגלים לגזרה על משה שלא ייכנס לארץ

  :הנזכר כאן בדרך אגב, שיש כאן רמז לחטא מי מריבה
הנה חטאתיכם אשר :  יאמר–בגללכם ' גם בי התאנף ה

ועוד ,  הארץ הטובהעשיתם בעת ההיא במרגלים מנעו מכם
. הוספתם לחטוא בפעם אחרת עד שמנעתם גם אותי מלעבור

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

. על דרך הפשט נראה שהגזרה קשורה לחטא המרגלים, ברם
אברבנאל סבור שכבר בעקבות חטא המרגלים נגזר על , ואכן

העונש היה על השאלות , לדעתו. ץמשה שלא ייכנס לאר
לשמח את "שאמנם נועדו , המנחות שהוסיף משה למרגלים

אך בסופו של דבר הביא הדגש על , "ישראל בבשורות טובות
  :השאלות הצבאיות להמסת לבב העם ולעצם החטא

ולפי שמשה אדוננו צוה בדברים האלה מה שישראל לא 

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

ושהיה מן הצדק והדין הישר שגם הוא שסבב , בזה המקרה

  1.כי שגגת למוד עולה זדון, זה לא יבא שמה

שליחות המרגלים , שהרי לפי פרשתנו, אבל גם פירוש זה קשה
ולא , של בני ישראלהייתה בעיקרה שליחות צבאית ביזמתם 

  .ה דבר על שאלות שהוסיף משה למרגליםנאמר ב
ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז "רבי עובדיה ספורנו פירש שהפסוק 

ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר : "אלא שיעורו, איננו משפט לוואי" ִיְהֶיה
והוא . שתהיה גלות, וכוונתו לדורות, "ָלַבז ִיְהֶיה –ֲאַמְרֶּתם 

תה עונש על חטא מוכיח ממקורות שונים שגזרת הגלות היי
  : )כו–כד' פס(ו "כמו בתהילים ק, המרגלים

 ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם .ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו"
 . ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם ְלַהִּפיל אֹוָתם ַּבִּמְדָּבר.'לֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹול ה

  ". ָתם ָּבֲאָרצֹותּוְלַהִּפיל ַזְרָעם ַּבּגֹוִים ּוְלָזרֹו
  : זו גם הסיבה שמשה לא נכנס לארץ, לדעתו

כי מניעת הכנסו עמם לארץ היתה סבה שתתקיים בהם "
  ". לרוע הגזרה שנגזרה שטפם יהיו לבז לדורות, יותר

  : כו כתב', ולהלן ג
 מפני שהייתי מתאוה לקיים –בי למענכם ' ויתעבר ה"

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

לא היה אפשר , אילו נכנס משה לארץ, לפי ספורנוכלומר 
על כן נגזר עליו לאחר חטא המרגלים , להגלות את ישראל
אלא כדי שיהיה אפשר ,  לא כעונש לו–שלא ייכנס לארץ 

ספורנו אינו מבאר מה (. לענוש את ישראל בגלות מן הארץ
יסת משה לארץ שוללת אפשרות של ומדוע כנ, מקור הדברים

על הנחה , כנראה, ביאורו מבוסס. גלות על דרך הפשט
ועל כן גם , כמו התורה, שמעשיו של משה יצרו מציאות נצחית

כניסתו לארץ הייתה הופכת את מציאות בני ישראל בה 
 אבל גם פירוש זה נראה קשה על דרך .)למציאות נצחית

שבגלל חטא המרגלים שהרי אין בפרשתנו שום רמז , הפשט
  .נגזרה על ישראל גלות

שעל דרך הפשט אמנם מציע הרב אמנון בזק להסביר על כן 
שמשה קושר את , י אברבנאל"עובדיה ספורנו ור' צדקו ר

אבל הקשר שונה , הגזרה שלא ייכנס לארץ עם חטא המרגלים
משה מטיל את כל כובד האחריות , כפי שראינו. ממה שכתבו

ולא על , דבר על בני ישראל עצמםעל גזרת המוות במ
, חלה הגזרה גם עליו, ומאחר שמשה הוא מנהיגם. המרגלים

למשה יש .  מנהיג הדור הבא–ובמקומו ייכנס מישהו אחר 
ולעולם תהיה אשמת העם , אחריות כוללת להנהגת העם

  .תלויה גם בו
נמצא שהתורה , על פי הבנה זאת שמציע הרב אמנון בזק

חטאו : וע לא נכנס משה רבנו לארץמביאה שתי סיבות מד
וכישלונו המיניסטריאלי כמנהיגם , האישי בפרשת מי מריבה

גם במקומות אחרים , ואכן. של ישראל בפרשת המרגלים
כניסתו לארץ על בני -בספרנו משה מטיל את האחריות לאי

בתחילת פרשת ואתחנן משה מספר כיצד , לדוגמה. ישראל
                                                 

אריך להסביר מדוע נראה מן התורה שמשה לא נכנס לארץ בגלל חטא מי אברבנאל מ  1
 שהרי –שתלונותיהם של ישראל במי מריבה היו מוצדקות , בין היתר הוא טוען. מריבה

 ועל כן לא היה למשה להגיב בכעס –הגורם לחטא המרגלים , על פי דרכו, משה אכן היה
אמר לו שם במפורש שלא ייכנס ו, ה על כעסו של משה"לפיכך רגז הקב; על דבריהם

אברבנאל מביא לכך לא פחות משלוש . אך באמת יסוד הגזרה בחטא המרגלים; לארץ
  .ועיין בדבריו שם באריכות, עשרה הוכחות
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ה " לו להיכנס לארץ אך הקבשיתיר' הפיל את תחינתו לפני ה
  : )כו', גדברים ( והוא מטיל את האחריות לכך על העם, סירב

  " ֵאָלי ָׁשַמע ְולֹא ְלַמַעְנֶכם ִּבי' ה ַוִּיְתַעֵּבר"
  : )כא', דדברים ( ובהמשך הוא אומר

 ַהַּיְרֵּדן ֶאת ָעְבִרי ְלִבְלִּתי ַוִּיָּׁשַבע ִּדְבֵריֶכם ַעל ִּבי ִהְתַאַּנף' ַוה"

  " ַנֲחָלה ְלךָ  נֵֹתן לֶֹהיךָ -אֱ ' ה ֲאֶׁשר ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ ֶאל בֹא ְלִבְלִּתיּו
כל זה עולה בקנה אחד עם מגמתו של משה לבקר את 
התנהגותם של בני ישראל על מנת ללמד מוסר את בני הדור 

שלא כבני דור ,  אותו דור שיזכה להיכנס לארץ–השני 
  .הראשון ומשה מנהיגם

 
 


