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ָּפ ָר ַשת ְשלַ ח־לְ ָכ

כישלונ המרגלימ
מהלכ אלוקי או יוזמה אנושית?
גורלו של דור המדבר נחרצ .הדור שיצא ממצרימ באותות ומופתימ מדהימימ ,הבינ
שהגזירה שלא יגיע אל יעדו שהוא ארצ ישראל ,היא Aופית.
 ,Ãęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ĖĀ Ęø ēĘÿ ĥÃהAתיימה
ממה נבע הכישלונ הצורב? איכ זה קרה ,שמצוות ה’ ø Ĉ
בצורה כל ככ קשה וכואבת? הרי כלל נקוט בידינו !ÃěĕģđĒĕĜ ěĜĕČ ĐđđĢĚ ĕēđĘĥÃ -
ובפרט כשהמצווה הנקודתית הזו נאמרה במפורש מפי ה’ למשה!
ואמ המרגלימ חטאו ,מה היה ֶחטאו של משה שנענש בגללמ ,כדברי הכתוב:

ďĚāý ĞĐĀ ěđă Ĝ ěčă ü Ğÿ ĥĂ Ĉ āđĐĕø .ęĥĀ Ĉ ČāčĦĀ ČāĘ ĐĦăĀ Čÿ ęĎă ÿ ,ĤāĚČĘý ęėþ Ęø Ęÿ Ďø čă ü ÅĐ ğĜăÿ Čÿ Ħø Đü ĕčă ü ęĎ”ă ÿ
)דברימ א ,לז-לח(
.Ã...ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ČāčĕĀ Čđă Đ ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø
טרמ נשיב על שאלות אלה ,נציג את הAתירה הבולטת הבאה:
מנ הפרשה הזאת )שלח לכ( ברור ,שהיוזמה לשיגור המרגלימ הייתה מאת ה’:

.Ã...ěĞÿ Ĝÿ ėă ø ġĤþ Čþ ĦČþ đă ĤĦĂ ĕĀ đø ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ĖĀ Ęø ēĘÿ ĥø Ĉ ,ĤāĚČĘăý Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ ÅĐ Ĥčă ý ďÿ ĕø đÃÿ

)במדבר יג ,א-ב(

אמ עדיינ זה לא ברור דיו ,באה התורה וקובעת שוב בפירוש:

.”...ÅĐ ĕĠü ă ĘĞÿ ěĤČ
Ā ĠĀ ă Ĥčă ÿ ďø Ěüă Ěü Đĥāþ Ĉ Ě ęĦāĀ Č ēĘÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÃÿ

)שמ ,פAוק ג(

 ,ÃÅĐ ĕĠü ă ĘĞÃפירושו על פי ציווי ה’ ,כפי שאנו מוצאימ פעמימ רבות בפרשת
הביטוי ÿ
בהעלותכ; כגונ:

.Ã...đă Ĝēú ĕÿ ÅĐ ĕĠü ă ĘĞÿ đø ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø đă Ğĝø ĕü ÅĐ ĕĠü ă ĘĞÃÿ

)במדבר ט ,יח(
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לעומת זאת בפרשת ’דברימ’ נראה ,שהיוזמה באה דווקא מצד העמ:

đă čĥü Ĉ ĕĀ đø ,ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ đă ĜĘĀ đă ĤĠø ă ēø ĕÿ đø đă ĜĕĜý ĠĀ Ęø ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ĐēĀ Ęø ĥø Ĉ Ĝü đă ĤĚČā
ø Ħă đÿ ,ęėþ Ęăø ėă Ă ĕĘÿ Čý ěđă čĤø ģø Ħăü đÃÿ
)דברימ א ,כב(
.Ã...Đă čă Ā ĐĘþ Ğú Ĝÿ Ĥĥþ Ĉ Čú Ėø Ĥþ ďþă Đÿ ĦČþ ĤčĀ ďĀă đă ĜĦāĀ Č
משה רבנו מ=כימ לבקשתמ ואינו רואה בה =ימנ לחו=ר אמונה בה’:

.Ã...ĤčĀ ďĀă Đÿ ĕĜĕÿ Ğý čă ø čĔĕ
ÿ ĕă ü đÃÿ

)שמ ,פ=וק כג(

היה קל יותר לה=ביר את כישלונ המרגלימ אילו הייתה היוזמה באה מצד בני
ישראל  -כפי שנזכר בפרשת ’דברימ’  -ולא מאת ה’ .אולמ איכ נפרש את הפ=וקימ
בפרשת ’שלח לכ’?
אמנמ שיטת רש”י בכל פרשת המרגלימ היא ,ששיגורמ היה ברשות ולא מצוה
)”שלח לכ”  -לדעתכ; ”על פי ה’”  -ברשות ה’( ,אולמ נמצא קושי בהבנת שיטה זו כאשר
נרצה להתאימה לפשט לשונ הכתוב.

משה ,נאמנ בית
כדי לפתור את ה=תירה עלינו להניח הנחת י=וד.
משה רבנו נבחר על ידי ה’ להביא את דברו לפני עמ ישראל ,ולוודא שאכנ העמ
יבצע את מצווׂ ת ה’ כרּוחמ וכלשונמ.

על נאמנותו המוחלטת של משה מעידה התורהă ø :
) ÃČđă Đ ěĚĀ Čù Ĝþ ĕĦĕבמדבר יב ,ז(.
ü čă ý ĘėĀ č...Ã
בשל ככ העניק ה’ למשה =מכות למצוא את הדרכ הנאותה ,העיתוי והצורה,
שבאמצעותמ יביא אל העמ את דבר ה’ .אחת הדוגמאות הבולטות היא פרשת
ַה ָּמנ והשבת.
ומ ְצ ַות השבת:
בהודעתו למשה ,מצרפ ה’ שתי ִמ ְצוֹות יחדִ ,מ ְצ ַות המנ ִ

,đă Čĕčü ĕĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČý đă Ĝĕėü Đý đø ĕĥü Ĉă ĥü Ĉă Đÿ ę āđăĕčă ÿ ĐĕĀ ĐĀ đø ... āđĚ āđĕčă ø ę āđĕ Ĥčÿ ďøă đă Ĕģø ĘĀ đø ęĞĀ ĐĀ ČĢĀ ĕĀ đ...Ã
ø
)שמות טז ,ד-ה(
.Ãę āđĕ ę āđĕ đă Ĕģø Ęø ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú ĘĞÿ ĐĜþ ĥø Ĉ Ěü ĐĕĀ ĐĀ đø
מצווה ללקוט בכל יומ מנה אחת ,וביומ השישי  -שתי מנות ,במקומ יומ השבת.
ה’ ַ
בעוד שה’ השמיע את שתי המצוֹות יחד ,העדיפ משה להפריד ביניהמ; להשמיע
מצוות יומ
ַ
מצוות ַה ָּמנ ,ולדחות למועד מאוחר יותר את ההודעה על
ַ
מיידית את
השבת:
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.Ã...ĦĘāþ ăĎĘø Ďă Ă Ęÿ ĤĚāþ Ğ , āđĘėø ČĀ ĕĠü Ęø ĥĕĈ Čü đă ăĜĚþă Ěü đă Ĕģø Ęü ÅĐ ĐđĀă Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ĤčĀ ďĀă Đÿ ĐĒÃþ
)שמ ,פ8וק טז(

בשלב זה משה אינו מו8ר לעמ את הציווי ללקוט מנה כפולה ביומ שישי לקראת
שבת .משומ ככ רבה הייתה הפתעת העמ:

ĐďĀ Ğý ĐĀ ĕČĕý ĥ
ĉ ü Ĝø Ęėă Ā đă Čāčĕă Ā đÿ ,ďēĀ Čþ ĘĀ ĤĚāþ ĞĐĀ ĕĜý ĥø Ĉ ĐĜþ ĥø Ĉ Ěü ęēþ Ęþ đă Ĕģø ĘĀ ĕĥü Ĉă ĥü ă Ĉ Đÿ ę āđĕă čă ÿ ĕĐü ĕø đÃÿ
)שמ ,פ8וק כב(
.ÃĐĥāþ Ĉ ĚĘø đă ďĕĎă ü ĕă ÿ đÿ
הווי אומר ,כל אחד לקט לעצמו עומר אחד ,וכשהגיע לביתו גילה כי בדרכ נ8
שב8לו .בתשובה לפליאתמ של נשיאי העדה ,מעדכנ אותמ
ַ
הוכפלה מנת העומר
במצות יומ השבת שנאמרה לו קודמ לכנ:
ַ
משה רבנו

.Ã...ĤēĀ ĚĀ ÅĐĘÿ ĥĈ ďāþ ģ Ħčă ÿ ĥÿ Ĉ ě āđĦčă Ā ĥÿ Ĉ ÅĐ Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú Čđă Đ...Ã

)שמ ,פ8וק כג(

כלומר ,זה מה שה’ הודיע לי עוד קודמ לכנ .אמור מעתה :משה רבנו העדיפ להמתינ
עד שבני ישראל יחושו בעצממ את פעמי יומ השבת ,כדי שהמצווה תהיה אהובה
ורצויה בעיניהמ.
מדוע בחר משה להביא את דבר ה’ אל העמ בשיטה זו?
החלטתו באה בעקבות הלקח המר שחווה משה בתחילת דרכו ,כאשר הביא את
דבר ה’ במלואו באופנ מיידי מבלי לבדוק את מוכנות העמ.
משה נתקל אז בתגובה אדישה ו8רבנית:

ĐďāĀ čĞú Ěý đă ēÿ đă Ĥ ĤĢāþ ģă Ěü Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ đă ĞĚø ĥĀ Ĉ ČāĘđø ,ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĘČþ ěėă ý Đĥāþ Ĉ Ě Ĥčă ý ďÿ ĕø đÃÿ
)שמות ו ,ט(
.ÃĐĥĀ Ĉ ģĀ
באותה שעה הבינ משה שבינ יתר תפקידיו הוא התפקיד לבחור את העיתוי המתאימ
להשמיע את דבר ה’ ,כדי להבטיח שיתקבל על ידי העמ בצורה טבעית ואהודה.
על פי זה ,מובנ מדוע השתמשה התורה בני8וח הבא:

.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĕĜý Ġø Ęü Đĥāþ Ĉ Ě ęĥĉ Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĦČāĒđÃø

)דברימ ד ,מד(

’שמ’ .כלומר ,משה רבנו יודע איכ להגיש את התורה לפני בני
לא נאמר ’לימד’ אלא ָ
ישראל .הוא עושה זאת בצורה נכונה ובעיתוי מתאימ ,כדי להבטיח שעמ ישראל
יקבל ויבצע את מצוות ה’ מתוכ הזדהות מלאה.
דברי המבוא האלו יבהירו את מה שקרה בשילוח המרגלימ.
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”ע ָּמ ֶכמ”
יכמ” או ִ
”לִ ְפנֵ ֶ
מתוכ הכתובימ אנו למדימ על הבדל מהותי בינ הנהגת ה’ את עמ ישראל ביציאת
מצרימ ובמדבר ,לבינ הנהגתו כשהגיעו לכיבוש ארצ ישראל.
בעוד שביציאת מצרימ היה עמ ישראל פ<יבי ולא פעיל לחלוטינ ,הרי שבכני<ה
לארצ ישראל היה על עמ ישראל להיות פעיל ולהילחמ ותוכ כדי המלחמה הייתה
מגיעה עזרת שמימ.
ביציאת מצרימ נאמר:

.Ãěđă ĥĈ Ĥü ēú Ħăÿ ęĦăþ Čÿ đø ęėþ ĘĀ ęēý ĘăĀ ĕü ÅĐÃ

)שמות יד ,יד(

ובכני<ה לארצ ישראל נאמר:

āđ ăč ĤĎă Ā Ħø Đü đø ĥĈ ĤĀ Ęēý ĐĀ , āđĢĤø Čÿ ĦČþ đø ĕĤāü ĚČù ĐĀ ě āđ ăčĥø Ĉ ēþ Ėø Ęþ Ěþ ěāēĕĝü ĦČþ ĖĀ ďø ĕĀ čø ĕĦăü Ħÿ ĜĀ ĐČý Ĥ...Ã
ø
)דברימ ב ,כד(
.”ĐĚĀ ēĀ Ęø Ěü
הביטוי  ÃĐĚĀ ēĀ Ęø Ěü āđ ăč ĤĎă Ā Ħø Đü đÃøמוכיח ,שעמ ישראל נצטווה לנקוט פעולות מלחמתיות
כדי לרשת את ארצ <יחונ ועוג.
על ההבדל בהנהגת ה’ בכני<ה לארצ ישראל ,נוכל ללמוד גמ מתפקידו של ארונ
הברית.
כל ימי היות עמ ישראל במדבר ,היה ארונ הברית יוצא ובא לפניהמ .תפקידו היה
לה<יר את כל המכשולימ ולבחור עבורמ מ<לול נקי וקל:

.ÃĐēĀ đă ĜĚø ęĐþ ĘĀ Ĥđă ĦĘĀ ęĕĚü ĕĀ Ħĥāþ Ĉ Ęĥø Ĉ Ėø Ĥþ ďþă ęĐĕþ Ĝý Ġø Ęü Ğÿ ĝāý Ĝ ÅĐ ĦĕĤü čă ø ě āđĤČú đ...Ã
ÿ

)במדבר י ,לג(

מדוע אמ כנ ,מצווה ה’ את משה לשלוח אנשימ לתור את ארצ כנענ? האמ ארונ
ברית ה’ לא יעשה את זה טוב יותר? האמ הוחלט שהארונ לא יִ ַּע יותר לפניהמ?
במלה אחת .משה רבנו בדברי תוכחתו לעמ ישראל,
את התשובה נִ ְדלֶ ה ִמ ִּדּיּוק ִ
:Ãęėĕ
משתמש בני<וח þ Ĝý Ġø Ęü Ėø Ęāý ĐÃ

.Ã...Ėø Ĥþ ďþă čă ÿ ęėĕþ Ĝý Ġø Ęü Ėø Ęāý ĐĐÿ .ęėĕþ Đāý ĘąČù ÅĐčă ÿ ęĜĕü Ěü Čú Ěÿ ęėþ Ĝĕø Čý ĐĒă þ Đÿ ĤčĀ ďĀă čÿ đă Ã

)דברימ א ,לב-לג(

לעומת זאת ,בדברי העידוד שמשמיע הכהנ לעמ לפני יציאתמ למלחמה בארצ
ישראל ,אנו מבחינימ בני<וח שונה:
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ăü
.Ãęėþ Ħø Čþ Ğĕÿ ĥü Ĉ āđĐĘø ęėĕþ čý ĕāø Č ęĞü ęėþ ĘĀ ęēý ĘăĀ Đü Ęø ,ęėþ ĚĀă Ğü Ėø Ęāý ĐĐÿ ęėĕþ Đāý ĘąČù ÅĐ ĕėÃ
)דברימ כ ,ד(

יכמ’ לבינ ’הֹלֵ ְכ ִע ָּמ ֶכמ’ היא זו :ביציאת מצרימ  -ה’
משמעות ההבדל בינ ’הֹלֵ ְכ לִ ְפנֵ ֶ
הולכ לפני מחנה ישראל ,עורכ להמ מלחמה ומפנה להמ את הדרכ .לא כנ בארצ
ישראל ,בעבר הירדנ המזרחי והמערבי .כאנ עמ ישראל הוא שנלחמ ,וה’ מNייע לו
במלחמתו באופנ מלא.
נדייק גמ בדבריו של משה ליהושע:

.Ã...ŉĀ čþ Ēø Ğÿ ĕÿ ČāĘđø ĖĀ Ġø ă Ĥø ĕÿ ČāĘ Ėø ĚĀă Ğü Đĕþ Đø ĕü Čđă Đ ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø Ėø Ęāý ĐĐÿ Čđă Đ ÅĐđÃÿ

)דברימ לא ,ח(

כלומר ,ה’ ההולכ לפניכ היומ ,הוא יהיה עמכ במלחמותיכ בארצ ישראל.
הניגוד בינ ההנהגה ביציאת מצרימ לבינ זו שבארצ ישראל אינו נובע מנ המיקומ.
החילוק נובע מתהליכ גמילתו של עמ ישראל מעבדות והתעלותו לחירות
ועצמאות ,בדומה לתהליכ התבגרותו של ילד .ככל שהילד הולכ וגדל ,מעורבותו
של ההורה הולכת וקטנה .ביציאת מצרימ פעל ה’ לבדו ,משומ שעמ ישראל זה
עתה רק נולד .אולמִ ,עמ כניNת העמ לארצ ישראל ,היה ָּב ֵשל נפשית להלחמ
במלכי האמורי ,ובוגר מNפיק לערוכ מלחמות גדולות בארצ ישראל.
זה מNביר מדוע במצבימ בהמ אינ עמ ישראל יכול להכריע  -כגונ הפלת חומות
מבוצרות  -מתערב ה’ למענמ ומפיל את החומות .דוגמה בולטת היא ’חומת
יריחו’ .החומה נפלה בצורה פלאית באמצעות הקפת העיר ושימוש בשופרות.
לככ מתכוונ משה באמרו:

ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü čă ø ęėþ Ħăø Čü Đĥĉ Ā ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú Ęāėėă ø ,ęėþ ĘĀ ęēý ĘăĀ ĕü Čđă Đ ęėĕþ Ĝý Ġø Ęü Ėø Ęāý ĐĐÿ ęėĕþ Đāý ĘąČù ÅĐÃ
)דברימ א ,ל(
.Ãęėĕþ Ĝĕý Ğý Ęø
כלומר ,במצבימ שבהמ אינ לעמ ישראל כלימ מתאימימ להתמודד מול אויב,
מופיעה זרוע ה’ אשר תעשה את המלאכה לבדה.
נשוב אל הנושא המרכזי.
ה’ מצווה את משה רבנו לשלוח מרגלימ לתור את ארצ כנענ .את זה אנו רואימ
בבירור בתחילת פרשת ’שלח לכ’ .משה מבינ ,שהגיעה העת לרשת את ארצ ישראל
באמצעות מלחמה .שיגור המרגלימ הוא רק ההתחלה .ה’ מותיר למשה לבחור את
דרכ הביצוע.
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משה שואפ לבצע את מצוות ה’ בשלמותה ,דהיינו להפוכ את הציווי העליונ לרצונ
שיבוא מהשטח .הוא מעודד את עמ ישראל לנקוט יוזמה ולהתחיל לחשוב ולתכננ
בעצממ ?דר טכ?י?י מלחמה ,כגונ ריגול ואי?ופ מידע מוקדמ .כל זה התרחש
בשנה השנית לצאת בני ישראל מארצ מצרימ.
בפרשת ’דברימ’ משחזר משה רבנו את מה שהתרחש מאחורי הקלעימ לפני
משלוח המרגלימ:

ÅĐ Ĥĥþ Ĉ Čú ĕĤāü ĚČù ĐĀ ĤĐÿ ďĞÿ ęĦČ
þ čă Ā ,ęėþ Ęý Čú ĤĚāÿ ČđĀ .Ğÿ Ĝý Ĥø čă ÿ ĥĈ ďý ģĀ ďĞÿ ČāčĜăĀ đÿ ...čĤāý ēĚý Ğĝÿă Ĝăü đÃÿ
)דברימ א ,יט-כ(
.Ãđă ĜĘĀ ěĦāý Ĝ đă ĜĕĐāý ĘąČù
ההגעה לגבול האמורי הייתה מהירה מאוד והגיע הזמנ לכיבוש ארצ ישראל מיד
שבעת העממימ ,כדברי משה לישראל:

Ėø ĘĀ ĖĕĀ Ħāþ čČú ĕĐāý ĘąČù ÅĐ Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĥĈ Ĥý ĐĘý Ğú ,ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ěĦÿ ĜĀ ĐČý ĤÃø
)דברימ א ,כא(
.ÃĦēĀ Ħăý ĘČÿ đø ČĤĕĀ Ħăü ĘČÿ
 ?ÃÅĐ Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĥĈ Ĥý ĐĘý ĞÃהיכנ מצאנו הוראה כזו מאת ה’?
מה פירוש ú
התשובה מונחת בפתיח של פרשת ’שלח לכ’:

”.Ã...ěĞÿ Ĝÿ ėă ø ġĤþ Čþ ĦČþ đă ĤĦĂ ĕĀ đø ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ĖĀ Ęø ēĘÿ ĥ
øĈ

)במדבר יג ,ב(

במלימ ַ’עלֵ ה ֵרש’ ,מעודד משה את עמ ישראל להתכוננ לפעולות מלחמתיות
ִ
ולטכ?י?י קרב במטרה לרשת את ארצ ישראל .הוא מצפה לשמוע מהמ כיצד
המ מתכוננימ לעשות זאת .אכנ ,עמ ישראל ממלא אחר ציפיותיו ,ויוזמ תוכנית
לשיגור מרגלימ:

,ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ đă ĜĘĀ đă ĤĠø ă ēø ĕÿ đø đă ĜĕĜý ĠĀ Ęø ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ĐēĀ Ęø ĥø Ĉ Ĝü :đă ĤĚČā
ø Ħă đÿ ,ęėþ Ęăø ėă Ă ĕĘÿ Čý ěđă čĤø ģø Ħăü đÃÿ
čĔĕ
ÿ ĕă ü đÿ .ěĐĕþ Ęý Čú ČāčĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü ĞĀ Đþ ĦČý đø Đă čă Ā ĐĘþ Ğú Ĝÿ Ĥĥþ Ĉ Čú Ėø Ĥþ ďþă Đÿ ĦČþ ĤčĀ ďĀă đă ĜĦāĀ Č đă čĥü Ĉ ĕĀ đø
)דברימ א ,כב-כג(
.Ã...ĤčĀ ďĀă Đÿ ĕĜĕÿ Ğý čă ø
משה רבנו הצליח להוביל את בני ישראל למהלכ אותו ציווה ה’.

תו(פת ומגרעת
נדקדק קצת יותר במצוות ה’.
לשונ ציווי ה’.ÃěĞÿ Ĝÿ ėă ø ġĤþ Čþ ĦČþ đă ĤĦĂ ĕĀ đ”ø :

ְש לַ ח לְ ָכ | כי שלונ המרג לימ | 95

בפועל הזה ’לתור’ משתמשת התורה בתארּה את ארונ הברית:

.ÃĐēĀ đă ĜĚø ęĐþ ĘĀ Ĥđă ĦĘĀ ęĕĚü ĕĀ Ħĥāþ Ĉ Ęĥø Ĉ Ėø Ĥþ ďþă ęĐĕþ Ĝý Ġø Ęü Ğÿ ĝāý Ĝ ÅĐ ĦĕĤü čă ø ě āđĤČú đ...Ã
ÿ

)במדבר י ,לג(

משמעות ביטוי זה הנּה חיפוש דרכימ יעילות להתקדמות .על פי המודל הזה,
מטרת שיגור המרגלימ לארצ ישראל הייתה כדי שהמ יציעו מFלולי התקדמות;
לא בדיקת הארצ ולא בדיקת העמ היושב עליה.
מטרה זו תואמת את העובדה שה’ ביקש לשלוח את נשיאי העדה .בדרכ כלל,
כששולחימ מרגלימ ֶח ֶרש ,שולחימ את האנשימ האנונימיימ ולא את הנשיאימ
המפורFמימ .כאנ ביקש ה’ שדווקא הנשיאימ יבצעו את מלאכת ארונ הברית.
כלומר ,שכל נשיא יבחר את הדרכ המתאימה ביותר לאופי בני שבטו ,בהר או
בעמק ,בשפלה או במדבר.
בדיוק ככ ביקשו בני ישראל:

.ÃěĐĕþ Ęý Čú ČāčĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü ĞĀ Đþ ĦČý đø Đă čă Ā ĐĘþ Ğú Ĝÿ Ĥĥþ Ĉ Čú Ėø Ĥþ ďþă Đÿ ĦČ...Ã
þ

)דברימ א ,כב(

באיזו דרכ ילכ כל שבט ומה הערימ אשר יועדו לכיבוש כל שבט.
כאשר ראה משה שישנה הFכמהF ,בר כי זו ההזדמנות להלהיב את לב העמ גמ
כאשר ישמע עדות חיה בדבר השפע וגודל היבול הצומח על אדמת ישראל.
משה ידע על מציאות הענקימ בארצ ישראל ,ואפילו הוא אמר להמ זאת בעצמו:

ĉ ø ĕü ĞĚÿ ĥÃ
ęĞÿ ...ęĕĚü ĢĂ Ğú đÿ ęĕĘāü ďĎă ø ęĕü āđ ăĎ Ħĥþ Ĉ Ĥþ ĘĀ ČāčĘĀ ěďýă Ĥø ĕă ÿ Đÿ ĦČþ ę āđĕă Đÿ Ĥčāý Ğ ĐĦăĀ Čÿ ĘČý ĤĀ ĥ
øĈ
)דברימ ט ,א-ב(
.”...ęĕģü ĜĀ Ğú ĕĜý čă ø ęĤĀ đĀ Ę āđďĎă Ā
זוהי הזדמנות להטעימ ,שארצ ישראל היא ארצ המFוגלת לגדל עמימ חזקימ,
וככ יהיה עמ ישראל גמ הוא עמ חזק .שמו יתפרFמ בעולמ כאשר ה’ ישמיד את
הענקימ האלה מפניו.
את הדחפ לפריצה קדימה בעוצמות אמוניות הטמיע משה רבנו בכתב המינוי של
שיגור המרגלימ:

Čđă Đ ĔĞÿ Ěø Đÿ ĐĠþ ĤĀ Đú Čđă Đ ģĒĀ ēĀ Đþ ĐĕĀ Ęþ ĞĀ čĥāý Ĉ ĕă Đÿ ęĞĀ ĐĀ ĦČþ đø ,ČđĐü ĐĚÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ęĦĕþ Čü Ĥø đă Ã
)במדבר יג ,יח(
.ÃčĤĀ ęČü
כלומר ,משה הרחיב את צו ה’ מעבר לבקשת בני ישראל ,כדי לחזק את המוטיבציה
לקומ ולרשת את ארצ ישראל .משה Fבר כי זה כלול בדבר ה’.ÃěĞÿ Ĝÿ ėă ø ġĤþ Čþ ĦČþ đă ĤĦĂ ĕĀ đÃø :
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משה הפריז בהערכת עוז הרוח הנפשי והחו5נ האמוני של עמ ישראל ,שלא היה
במדרגה ּכֹה גבוהה של ביטחונ בה’.
כאשר חזרו המרגלימ ,המ אכנ אישרו שהארצ היא זבת חלב ודבש ,אכ מיד הו5יפו
שהעמ היושב עליה ַעז ,והערימ בצורות וגבוהות וגמ בני ענק היו שמ.
)מנדט( שקיבלו ,אכ בככ נפתחה דרכ למ5קנה
כל זה עדיינ היה כלול בכתב המינוי ַ
אחרת:

.Ãđă ăĜĚþă Ěü Čđă Đ ģĒĀ ēĀ ĕėă ü ęĞĀ ĐĀ ĘČþ Ħ āđĘĞú Ęÿ Ęėÿ đă Ĝ ČāĘ...Ã

)במדבר יג ,לא(

יוצא אפוא ,שהרחבת כתב המינוי על ידי משה רבנו היא זו שגרמה בעקיפינ
לכישלונ המר.
זה מבהיר את דבריו של משה לישראל באותו מעמד:

.ÃęĥĀ Ĉ ČāčĦĀ ČāĘ ĐĦăĀ Čÿ ęĎă ÿ ,ĤāĚČĘý ęėþ Ęø Ęÿ Ďø čă ü ÅĐ ğĜăÿ Čÿ Ħø Đü ĕčă ü ęĎ”ă ÿ

)דברימ א ,לז(

כלומר ,גמ אני נושא במידה מ5וימת באחריות עקיפה לאשר אירע ,כי חשבתי
שאתמ במדרגה גבוהה יותר של אמונה .כעת מתברר כי הייתה ח5רה לכמ אמונה
ב5י5ית בה’:

” ę āđģĚĀ ęėþ ĘĀ Ĥđă ĦĘĀ Ėø Ĥþ ďþă čă ÿ ęėĕþ Ĝý Ġø Ęü Ėø Ęāý ĐĐÿ .ęėĕþ Đāý ĘąČù ÅĐčă ÿ ęĜĕü Ěü Čú Ěÿ ęėþ Ĝĕø Čý ĐĒþă Đÿ ĤčĀ ďĀă čÿ đă
)דברימ א ,לב-לג(
.Ã...Đă čĀ đă ėĘø Ħăý Ĥĥþ Ĉ Čú Ėø Ĥþ ďþă čă ÿ ęėþ Ħāø ČĤø Ęÿ ...ęėþ Ħāø Ĝēú Ęÿ
הרי אתמ רואימ שה’ מטפל בכמ היומ בי5ודיות ,אז מדוע אינכמ מאמינימ שהוא
ימשיכ ככ גמ בעתיד ולא יפקיר אתכמ?
ככ מתאנח משה רבנו בכאב בפרשת ’דברימ’ ,תוכ כדי הצבעה על החוליה האמונית
שהייתה ח5רה.

הזדמנות נו"פת
אכ לא זו בלבד הייתה בעייתו של משה רבנו.

Ĉ Ĥ ĐĜĀ Ħăø Ĝ...Ã
) ÃĐĚĀ ĕø ĤĀ Ģø Ěü ĐčĀ đă ĥĈ ĜĀ đø ĥČāבמדבר יד ,ד( ,תגובתמ המיידית
כשאמרו בני ישראלü :
של משה ואהרנ הייתה נפילה על אפיימ:
.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ħďÿ Ğú ĘĐÿ ģø Ęėă Ā ĕĜý Ġø Ęü ,ęĐĕþ Ĝý Ġø ă ĘĞÿ ěāĤĐú Čÿ đø Đĥāþ Ĉ Ě ĘāĠă ĕă ü đ”ÿ

)שמ ,פ:וק ה(

אמנמ לא הייתה זו הפעמ היחידה שמשה ואהרנ נפלו על פניהמ; אולמ בהשוואה
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לתגובתמ האמיצה והנועזת של יהושע בנ נונ וכלב בנ יפונה  -א7ור היה בעת
הזאת לשתוק וליפול ,כי זה עלול להתפרש כהבעת חו7ר אונימ.
יהושע וכלב הרהיבו עוז בנפשמ להתייצב בעוז מול כל ההמונ:

ĘČþ đă ĤĚČā
ø ĕă đÿ .ęĐĕþ ďý Ďø čă ü đă ĞĤø ģĀ ,ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ęĕĤü ĦăĀ Đÿ ěĚü ĐĜăþ ĠĂ ĕø ěčă þ čĘý ėĀ đø ěđă Ĝ ěčă ü Ğÿ ĥĂ Ĉ āđĐĕđÃü
...ġĤþ ČĀ ĐĀ ęĞÿ ĦČþ đă ČĤĕø Ħăü ĘČÿ ęĦăþ Čÿ đø đă ďāĤĚø Ħăü ĘČÿ ÅĐčă ÿ Ėø Čÿ ...ĤāĚČĘý ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ħďÿ Ğú Ęėă Ā
)שמ ,פ7וקימ ו-ז; ט(
.ÃęČĂ ĤĕĀ Ħăü ĘČÿ đă ĜĦăĀ Čü ÅĐđÿ
משה ואהרנ לא התייצבו בעוז מול הקהל כיהושע וכלב.
בשל חו7ר התגובה הנמרצת ,נכללו משה ואהרנ בעונש הדור ההוא ,ונגזר עליהמ
שלא ייכנ7ו לארצ ישראל כפי שהטיח משה בישראל במר לבו:

.ÃęĥĀ Ĉ ČāčĦĀ ČāĘ ĐĦăĀ Čÿ ęĎă ÿ ,ĤāĚČĘý ęėþ Ęø Ęÿ Ďø čă ü ÅĐ ğĜă ÿ Čÿ Ħø Đü ĕčă ü ęĎÃă ÿ

)דברימ א ,לז(

אלא שהקב”ה תלה את הגזרה הזו ,ולא הפעיל אותה עד שתינתנ למשה ואהרנ
הזדמנות נו7פת.
הזדמנות זו הגיעה כעבור  38שנימ ,ערב כני7תמ לארצ ישראל:

đă ĤĚČā
ø ĕă đÿ Đĥāþ Ĉ Ě ęĞü ęĞĀ ĐĀ čĤþ ĕă Ā đÿ .ěāĤĐú Čÿ ĘĞÿ đø Đĥāþ Ĉ Ě ĘĞÿ đă ĘĐú ģăĀ ĕă ü đÿ ,ĐďĀ Ğý ĘĀ ęĕü Ěÿ ĐĕĀ ĐĀ ČāĘđÃø
...ĤāĚČĘý
.Ãđă ĜĤĕý Ğü čø đă đă Ĝēø Ĝÿ Čú ęĥĀ Ĉ Ħđă ĚĘĀ ,ĐĒă þ Đÿ Ĥčă Ā ďø Ěüă Đÿ ĘČþ ÅĐ ĘĐÿ ģø ĦČþ ęĦČ
þ čý Đú ĐĚĀ ĘĀ đø
)במדבר כ ,ב-ד(

עמ ישראל מקיפ את משה ואהרנ בתביעה נמרצת ובאמירות קשות .זו הייתה
הזדמנות חוזרת שניתנה למשה ואהרנ .בפעמ הזאת חובה הייתה עליהמ לעמוד
ולהתייצב בעוז אל מול העמ ולתבוע דבקות בה’ המלווה אותמ בני7ימ גלויימ 40
שנה.
אילו היו עושימ זאת ,היו מקדשימ שמ שמימ ברבימ והיו מתקנימ את הטעות
שעשו בחטא המרגלימ.
מה קרה בפועל?

.”...ęĐĕþ Ĝý Ġø ă ĘĞÿ đă ĘĠø ă ĕă ü đÿ ďĞý āđĚ ĘĐāþ Č ēĦÿ Ġþ ă ĘČþ ĘĐĀ ģăĀ Đÿ ĕĜý Ġø ă Ěü ěāĤĐú Čÿ đø Đĥāþ Ĉ Ě Čāčĕă Ā đÃÿ

)במדבר כ ,ו(

למרבה הצער ,גמ הפעמ תגובתמ הייתה נ7יגה מפני ההתקהלות ,שתיקה ונפילה
על אפיימ .החולשה הזאת התחברה עמ החולשה הראשונה שהתגלתה בחטא
המרגלימ.
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זה מ5ביר את התגובה הקשה של ה’:

ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ĘĞÿ ,ěĢü Ĥčă ÿ ďø Ěü ĥĈ ďý ģĀ Ħčĕÿ Ĥü Ěø ĕĚý čă ø ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ėø āđĦčă ø ĕčă ü ęĦăþ Ęø Ğÿ Ěø Ĥĥþ Ĉ Čú ĘĞÃÿ
)דברימ לב ,נא(
.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ėø āđĦčă ø ĕĦü āđČ ęĦăþ ĥø Ĉ ďÿă ģü
מעיונ באותה פרשה לא ברור מדוע התגובה כה קשה ,ומדוע נאמרו ביטויימ כמו
 ÃęĦăþ ĥø Ĉ ďÿă ģü ČāĘÃ ÃęĦăþ Ęø Ğÿ ĚÃוכו’ .אינ זאת אלא בשל התעוררות חטא המרגלימ הקשה
ø
והקדומ ,ותגובתמ הזהה של משה ואהרנ בנפילה על אפיימ ,תחת התייצבותמ
בעוז כנגד העמ .משומ ככ ,הגזירה שהייתה תלויה ועומדת מאז חטא המרגלימ,
הופעלה כעת הלכה למעשה:

.ÃęĐþ ĘĀ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ ĐĒă þ Đÿ ĘĐĀ ģăĀ Đÿ ĦČþ đă Čĕčü ĦĀ ČāĘ ěėý Ę...Ã
Ā

)במדבר כ ,יב(

כעת נוכל לשימ לב גמ לדיוק הבא.
כאשר מודיע ה’ למשה על העונש הכבד שנגזר על דור המדבר ,הוא מצהיר על
יוצא מנ הכלל:

Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ đĕĦāü Čĕčü Đú đÿ ,ĕĤĀ ēú Čÿ ČĘăý Ěÿ ĕø đÿ āđĚă Ğü ĦĤþ ēþ Čÿ ēÿ đă Ĥ ĐĦĀ ĕø ĐĀ čģþ Ğý ,čĘý ėĀ ĕďüă čø Ğÿ đ”ø
)במדבר יד ,כד(
.ÃĐĜăĀ ĥþ Ĉ Ĥü āđĕ āđĞĤø Ēÿ đø ĐĚĀă ĥĀ Ĉ Ččă Ā
מדוע נזכר רק ָּכלֵ ב בנ יפונה? הרי לכאורה ,גמ יהושע בנ נונ התנגד נמרצות לעצת
המרגלימ .מדוע אמ כנ לא נזכר שמו של יהושע?
לעומת זאת ,בנבואה הבאה נזכר שמו של יהושע:

ěčă þ čĘý ėă Ā ęČü ĕėă ü ...ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ đă ČāčĦăĀ ęĦăþ Čÿ ęČü ...ĤāĚČĘý ěāĤĐú Čÿ ĘČþ đø Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ ÅĐ Ĥčă ý ďÿ ĕø đÃÿ
)שמ ,פ5וקימ כו; ל(
.”ěđă Ĝ ěčă ü Ğÿ ĥĂ Ĉ āđĐĕđü ĐĜă þ ĠĂ ĕø
מדוע בנבואה הראשונה נזכר שמו של כלב לבדו ,ובנבואה השנייה הוזכרו שניהמ,
יהושע וכלב?
גמ ב5פר דברימ ,כאשר חוזר משה ומפרט באזני העמ את אשר אירע ,מתחלקימ
דבריו לשניימ ,בדיוק כפי הנבואות שנאמרו לו:

ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú čă Ā ĥĕĈ Čü ĐČþ Ĥø ĕü ęČü .ĤāĚČĘý Ğčÿ ĥĀ Ĉă ĕă ü đÿ ğāĢģø ĕă ü đÿ ęėĕþ Ĥý čø ďüă Ę āđģ ĦČþ ÅĐ ĞĚÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÃÿ
.Ã...ĐĜăĀ Čþ Ĥø ĕü Čđă Đ ĐĜă þ ĠĂ ĕø ěčă þ čĘý ėă Ā ĕĦü ĘĀ đă Ē ...ĐčĀ āđĔă Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČý ,ĐĒă þ Đÿ ĞĤĀ ĐĀ Ĥ āđďă Đÿ
)דברימ א ,לד-לו(
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כאנ מזכיר משה את כלב בלבד ,ובהמשכ דבריו הוא יזכיר את יהושע:

ďĚāý ĞĐĀ ěđă Ĝ ěčă ü Ğÿ ĥĂ Ĉ āđĐĕø .ęĥĀ Ĉ ČāčĦĀ ČāĘ ĐĦăĀ Čÿ ęĎă ÿ ,ĤāĚČĘý ęėþ Ęø Ęÿ Ďø čă ü ÅĐ ğĜăÿ Čÿ Ħø Đü ĕčă ü ęĎÃă ÿ
)שמ ,פ?וקימ לז-לח(
.Ã...ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ČāčĕĀ Čđă Đ ,ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø
מנ ההיקש בפ?וק אנו למדימ ,כי ִאזכור שמו של יהושע כמוריש את הארצ לבני
ישראל כרוכ בגזירה על משה שלא ייכנ? לארצ.
זהו המפתח להבנת העניינ.
כאשר מזכיר ה’ את כלב לבדו מבלי להזכיר את יהושע  -גמ כשהכול יודעימ שגמ
יהושע בנ נונ יגיע לארצ  -כוונתו לרמוז ,כי ייתכנ שעוד אנשימ שלא נזכרו -
כיהושע  -יזכו להגיע לארצ ישראל .הרמז הוא ברור .עדיינ פתוחה האפשרות שגמ
משה ואהרנ ייכנ?ו לארצ ישראל.
אולמ ,כאשר חוזר ה’ ומזכיר את כלב עמ יהושע כוונתו לומר ,שאמ וכאשר תינתנ
למשה ואהרונ הזדמנות נו?פת ויחזור אותו דפו? פעולה ,או אז תהיה הגזרה
?ופית ,ורק יהושע וכלב יזכו להיכנ? לארצ ללא משה ואהרנ.
מכל זה אנו למדימ ,כי לפעמימ ניתנימ לאדמ הזדמנויות נו?פות לתיקונ .אמ חלונ
ההזדמנויות אינו מנוצל ,יופעל העונש שהיה על תנאי.
פירוש זה בנוי על התפי?ה ,שאמ רואימ שהעונש אינו מידתי ,אות הוא כי שורשיו
נעוצימ בעוונ קדומ וחמור .במבט לאחור ,ייתכנ כי אמ משה רבנו היה נוקט
שרשרת דפו?י פעולה שונימ ,היינו זוכימ לכני?תו לארצ ישראל.
השינויימ היו מתבטאימ באופנ הבא:
 .1מ?ירת דבר ה’ לעמ על שיגור המרגלימ ,תוכ הדגשה מפורשת שזו מצוות ה’.
ִ .2צמצומ כתב המינוי ’לתור את הארצ’ לחיפוש דרכי התקדמות בלבד.
 .3התייצבות בעוז והנפת דגל האמונה ,במקומ שתיקה מול העמ ונפילה על
אפיימ.
על אפ כל זאת ,ולמרות כל הדברימ האלה ,גמ ֶּכ ֶשל זה לא מנע ממשה רבנו לזכות
בדברי שבח גדולימ מאד מאת ה’ ,דבר שלא זכה לו בנ אנוש אחר:

ęĕĜü ĠĀ ă ÅĐ āđĞďĀ ĕø Ĥĥþ Ĉ Čú ,Đĥāþ Ĉ Ěėă ø ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü čă ø ď āđĞ Čĕčü ĜĀ ęģĀ ČāĘđø ...ÅĐ ďčþ Ğþ Đĥāþ Ĉ Ě ęĥĀ Ĉ ĦĚĀ ĕă Ā đÃÿ
)דברימ לד ,ה; י(
.ÃęĕĜü ĠĀ ă ĘČþ

