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ְלֶכם-גַּם" ְגלַּ נַּף ה' בִּ ְתאַּ י הִּ  )א:לז("בִּ
 נתן אביעזר

 

מעין נאום פרידה לפני הסתלקותו של  ישראל. זהו ום ארוך של משה רבנו לבניפותח בנא ספר דברים
משה מתחיל את נאומו  לארץ ישראל. העם את יכניס הואלא ה ש"הקב מפימשה, שהרי כבר נקבע 

אינו עולה  אבל מתברר שסיקורו, בני ישראל במדבר שהתרחשו במסעות בסיקור נרחב של האירועים
 להלן כמה דוגמאות: בתורה.שמתואר  בקנה אחד עם מה

  ישראל? להיכנס לארץ נמנע ממשה מדוע .א
  משה:    

ם ם-גַּ ְלֶכם ֵלאֹמר גַּ ְגלַּ נַּף ה' בִּ ְתאַּ י הִּ ה ֹלא-בִּ תָּ ם-אַּ ֹבא שָּ ן, תָּ עַּ בִּ ה-ְיהֹושֻׁ מָּ ֶניָך הּוא יָֹּבא שָּ ֹעֵמד ְלפָּ  נּון הָּ
  לח(.-א:לז)

לְ "במילים אלו משה מאשים את עם ישראל ) ְגלַּ העם  את להוביל ה למנוע ממנו"בהחלטת הקב"( ֶכםבִּ
ת אולם בפרשת לארץ ישראל. קַּ מנע בגינו משה עצמו היה הגורם ש :לחלוטין אחרת כתובה סיבה" "חֻׁ

 :ישראל את כניסתו לארץ ה"הקב
ֵבר ה' ֶאל ְידַּ ח ֶאת :ֹמֶשה ֵלאֹמר-וַּ ְקֵהל ֶאת-קַּ ֶטה ְוהַּ מַּ יָך-הַּ ה ְוַאֲהֹרן ָאחִּ תָּ ה אַּ ֵעדָּ ְרֶתם ֶאל הָּ בַּ ע -ְודִּ ֶסלַּ הַּ

ן ֵניֶהםְלֵעי ם מִּ יִּ ֶהם מַּ יו ְוהֹוֵצאתָּ לָּ ן ֵמימָּ יתָּ ֶאת-ְונָּתַּ ְשקִּ ע ְוהִּ ֶסלַּ ה ְוֶאת-הַּ ֵעדָּ ם-הָּ ירָּ ֶרם ֹמֶשה ֶאת...ְבעִּ יָּ -וַּ
ְך ֶאת יַּ ם-יָּדֹו וַּ יִּ ֲעמָּ ֵטהּו פַּ ע ְבמַּ ֶסלַּ ֹיאֶמר ה' ֶאל...הַּ ן ֹלא-ֹמֶשה ְוֶאל-וַּ י -ַאֲהֹרן יַּעַּ יֵשנִּ ְקדִּ י ְלהַּ ְנֶתם בִּ ֶהֱאמַּ

יאּו ֶאת בִּ ֵכן ֹלא תָּ ֵאל לָּ ְשרָּ ֶזה ֶאל-ְלֵעיֵני ְבֵני יִּ ל הַּ הָּ קָּ ָאֶרץ ֲאֶשר-הַּ ֶהם-הָּ י לָּ תִּ  .יב(-' כ:זדבמ) נָּתַּ

  מרגלים?האת  מי יזם את הרעיון לשלוח .ב
  שה:מ     

ְקְרבּו תִּ ֵנינּו ְויְַּחְפרּווַּ ים ְלפָּ ה ֲאנָּשִּ ְשְלחָּ ֹתאְמרּו נִּ י כְֻׁלֶכם וַּ נּו ֶאת-ן ֵאלַּ ר ֶאת-לָּ בָּ נּו דָּ בּו ֹאתָּ ָאֶרץ ְויָּשִּ -הָּ
ים ֲאֶשר נָֹּבא ֲאֵליֶהן-ֲאֶשר נֲַּעֶלה ֶדֶרְךהַּ  רִּ ּה ְוֵאת ֶהעָּ ר ֲאנָּ  ,בָּ שָּ ֶכם ְשֵנים עָּ ח מִּ ֶאקַּ ר וָּ בָּ דָּ ב ְבֵעינַּי הַּ יטַּ יִּ ים וַּ שִּ

ֶבט שָּ ד לַּ יש ֶאחָּ  כג(.-א:כב) אִּ
ח" אולם בפרשת מרגלים. במילים אלו משה מייחס לבני ישראל את היזמה לשלוח  אחרמשהו  כתוב" ְשלַּ

  :ה"היזמה לשלוח מרגלים באה מאת הקב :לחלוטין
ֵבר ְידַּ ח-ה' ֶאל וַּ רּו ֶאת-ֹמֶשה ֵלאֹמר: ְשלַּ ים ְויָּתֻׁ ן-ְלָך ֲאנָּשִּ יש -ֲאֶשר ֶאֶרץ ְכנַּעַּ ֵאל אִּ ְשרָּ ְבֵני יִּ י ֹנֵתן לִּ ֲאנִּ

חּו דֶאחָּ  ְשלָּ יו תִּ ֵטה ֲאֹבתָּ ד ְלמַּ יש ֶאחָּ   ב(.-יג:א במד') אִּ

  פקידים על בני ישראל? מי יזם את הרעיון למנות .ג
  משה:     

בּו אֵשיֶכם הָּ יֵמם ְברָּ ֲאשִּ ְבֵטיֶכם וַּ ים ְלשִּ עִּ ידֻׁ ים וִּ ים ּוְנֹבנִּ מִּ ים ֲחכָּ ֶכם ֲאנָּשִּ ֹתאְמרּו טֹובלָּ י וַּ ֲענּו ֹאתִּ תַּ -: וַּ
ר ֲאשֶ  בָּ דָּ ח ֶאת-רהַּ ֶאקַּ ֲעשֹות: וָּ ְרתָּ לַּ בַּ ים -דִּ אשִּ ם רָּ ֶאֵתן אֹותָּ ים וָּ עִּ ידֻׁ ים וִּ מִּ ים ֲחכָּ ְבֵטיֶכם ֲאנָּשִּ אֵשי שִּ רָּ

ים ְלשִּ  ֹרת ְוֹשְטרִּ ֵרי ֲעשָּ ים ְושָּ שִּ ֵרי ֲחמִּ ֵרי ֵמאֹות ְושָּ ים ְושָּ פִּ ֵרי ֲאלָּ ֶּוה ֶאתֲעֵליֶכם שָּ ֲאצַּ ֹשְפֵטיֶכם -ְבֵטיֶכם: וָּ
הִּ  ֵעת הַּ ֹמעַּ ֵבין ואבָּ ְטֶתם ֶצֶדק ֵבין-ֵלאֹמר שָּ יש ּוֵבין-ֲאֵחיֶכם ּוְשפַּ יו ּוֵבין ֵגרוֹ -אִּ   טז(.-א:יג) ָאחִּ

                                      
  פרופסור לפיזיקה באוניברסיטה ומחבר הספרים "בראשית ברא" ו"אמונה בעידן המדע". הוא זרע' נתן אביפרופ 
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ושופטים על העם )שרי אלפים, שרי  הרעיון למנות פקידים את שיזם במילים אלו משה אומר שהוא
ְתרוֹ " אולם בפרשת שרי עשרות(.מאות, שרי חמישים ו  ,היוזם היה יתרו :לחלוטין אחרכתוב משהו " יִּ

  :זכר בכלל בדברי משהנשאינו 
ֹיאֶמר יו ֹלא וַּ ה ֹעֶשה-ֹחֵתן ֹמֶשה ֵאלָּ תָּ ר ֲאֶשר אַּ בָּ דָּ ֹבל גַּם. טֹוב הַּ ה גַּם-נָֹּבל תִּ תָּ ְך -אַּ מָּ ֶזה ֲאֶשר עִּ ם הַּ עָּ הָּ

י ר-כִּ בָּ דָּ ְמָך הַּ ֵבד מִּ ֶדך-ֹלא כָּ ל ֲעֹשהּו ְלבַּ ל .תּוכַּ כָּ ה ֶתֱחֶזה מִּ תָּ ְצָך: ְואַּ יעָּ י אִּ ע ְבֹקלִּ ה ְשמַּ תָּ ם ַאְנֵשי עַּ עָּ  הָּ
ְרֵאי אֱ  ל יִּ יִּ ֵרי ֵמא-חַּ ים שָּ פִּ ֵרי ֲאלָּ ְמתָּ ֲעֵלֶהם שָּ ע ְושַּ צַּ ים ַאְנֵשי ֱאֶמת ֹשְנֵאי בָּ ֵרי  ֹותֹלהִּ ים ְושָּ שִּ ֵרי ֲחמִּ שָּ

ְפטּו אֶ  ֹרת: ְושָּ ם ְבכָּל-תֲעשָּ עָּ ל-הָּ יָּה כָּ ל-ֵעת ְוהָּ יאּו ֵאֶליָך ְוכָּ ֹדל יָּבִּ גָּ ר הַּ בָּ דָּ ְשְפטּו-הַּ ֹטן יִּ קָּ ר הַּ בָּ דָּ ֵהם -הַּ
ְך תָּ ֶליָך ְונְָּשאּו אִּ ֵקל ֵמעָּ  (.גכ-שמ' יח:יז" )ְוהָּ

התשובה לשאלה  אמיתי? משה בנאומו דיווח לא מדוע מוסר :שלוש דוגמאות אלה מעלות שאלה נוקבת
 כתוב: ריםבספר דב בפסוק הראשון !רק משה משנה את הדברים, אלא גם התורה עצמה שלא היאזו 

ֶבר ֹמֶשה ֶאל ֵאֶלה" ים ֲאֶשר דִּ רִּ ְדבָּ ל-הַּ ְרֵדן-כָּ יַּ ֵאל ְבֵעֶבר הַּ ְשרָּ   ".יִּ
אלא  שבני ישראל כלל לא היו במדבר בזמן הנאום של משה" במדבר" י מעיר על המילה"רש
ה במדבר "הכעיס את הקב מסביר שהעם י"רש "?במדבר" מדוע כתוב בתורהאם כן,  מואב. בערבות

 לעגם  .השלא כך הי אף לרמוז על חטאם, נואם לבני ישראל במדבר ולכן כתוב בתורה כאילו משה
דברים )בערבה, מול סוף, פארן, תופל, לבן, חצרות ודי זהב(  זכרים בפסוק הראשון של ספרנהמקומות ה

דברי "משה  י מכנה את דברי"רש ה."הכעיס העם את הקב המקומות שבהםהיו  י כותב שאלה"רש
הערות  ."ברמז מפני כבודם של ישראל הזכירם" העם אלא לא פירש את חטאי ומסביר שמשה "תוכחות

האירועים בדוגמאות  משה את תיאורשינה להבין מדוע  י סוללות את הדרך"בות אלו של רשוחש
הראשון מרמז משה  פסוקב כמובשינויים אלה  לרעת עם ישראל. היה והשינוי תמיד שהבאנו לעיל,

 העם. חטאי הוא לבעיות שהמקור האמיתי
 המקרה הראשון

היה  לאירוע זה הרקעהרי  ה בסיפור הוצאת המים מן הסלע,"שמשה לא פעל בהתאם לציוויו של הקב אף
לבני ישראל זכות  הכאשר לא היה להם מים לשתות, היית ישראל. הולמת של עם התנהגותו הבלתי

 :בה ביקשודרך שלבקש מים אבל לא ב
ל-ְוֹלא ֲהלּו עַּ קָּ יִּ ה וַּ ֵעדָּ ם לָּ יִּ יָּה מַּ ל-הָּ ם .ַאֲהֹרן-ֹמֶשה ְועַּ ם עִּ עָּ ֶרב הָּ יָּ ע -וַּ ְגוַּ ְענּו בִּ וַּ ֹיאְמרּו ֵלאֹמר ְולּו גָּ ֹמֶשה וַּ

ה ֲהֵבאֶתם ֶאת ֵחינּוַא מָּ ְפֵני ה': ְולָּ ל ה' ֶאל-לִּ זֶ -ְקהַּ ר הַּ ְדבָּ מִּ ה הַּ מָּ יֵרנּו: ְולָּ ם ֲאנְַּחנּו ּוְבעִּ מּות שָּ ה לָּ
נּו ֶאל יא ֹאתָּ בִּ ם ְלהָּ יִּ ְצרַּ מִּ נּו מִּ יתֻׁ ֶזה-ֶהֱעלִּ ע הַּ רָּ קֹום הָּ מָּ  ה(.-כ:ב 'במד) הַּ

" בגללכם" ואמר מה שקרה, ולכן משה האשים את העם מוצדקת של בני ישראל קרה-עקב תגובתם הלא
 יכול להיכנס לארץ ישראל. הוא אינו

 שניהמקרה ה
 איך לעזור לעם להחליט מנת-על אנשי כנען ה לברר את מערך הכוחות של"ידי הקב-המרגלים נשלחו על

לכבוש  אםהיה עליהם להחליט  אולם המרגלים שינו את השליחות שלהם כאילו לכבוש את ארץ ישראל.
ים" מת האויב, ככתוב:צְ בגלל עָּ  אפשרי וקבעו שהדבר בלתי את ארץ ישראל ֲאנָּשִּ מֹו ָאְמרּו -ֶשראֲ  ְוהָּ לּו עִּ עָּ

ֲעלֹות ֶאל ל לַּ י-ֹלא נּוכַּ ם כִּ עָּ ֶמנּו-הָּ ק הּוא מִּ זָּ  יג:לא(. 'במד" )חָּ
החליט לא להמשיך במסע ו תפקידם,ב שינוייש בה העם הסכים לקביעה זו של המרגלים, ששהיות ו

 קשו לשלוח את המרגלים.יכאילו הם ב משה מאשים את בני ישראל לארץ ישראל,
 שלישיהמקרה ה

ֵרי "השופטים ) מינוי :שני אירועים שוניםבמקרה הזה משה משלב  ים ְושָּ שִּ ֵרי ֲחמִּ ֵרי ֵמאֹות שָּ ים שָּ פִּ ֵרי ֲאלָּ שָּ
ֹרת ה"הזקנים ) ומינוי שבעים"( ֲעשָּ ֵאל-ֶאְספָּ ְשרָּ ְקֵני יִּ זִּ יש מִּ ים אִּ ְבעִּ י שִּ הרקע למינוי שבעים הזקנים  "(.לִּ

 העם, ככתוב:הולמת של  הבלתי והיה התנהגות
ֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל ה ֹלא-וַּ מָּ ְבֶדָך ְולָּ ה ֲהֵרֹעתָּ ְלעַּ מָּ שּום ֶאת-ה' לָּ י ֵחן ְבֵעיֶניָך לָּ תִּ צָּ ל-מָּ א כָּ שָּ ֶזה -מַּ ם הַּ עָּ הָּ

י לָּ ֵשאת ֶאת-ֹלא ...עָּ י לָּ דִּ י ְלבַּ ל ָאֹנכִּ ל-אּוכַּ י-כָּ ֶמנִּ ֵבד מִּ י כָּ ֶזה כִּ ם הַּ עָּ ם .הָּ תְ -ְואִּ ה אַּ כָּ י-כָּ י נָּא  ֹעֶשה לִּ ְרֵגנִּ הָּ
ם ֹרג אִּ י ֵחן ְבֵעיֶניָך ְוַאל-הָּ אתִּ צָּ י-מָּ תִּ עָּ  טו(.-במד' יא:יא) ֶאְרֶאה ְברָּ

 מינוי השופטים:בשל משה  דומות מופיעות גם בתיאור מילים
ר ֹאמַּ וא ֵלאֹמר ֹלא וָּ הִּ ֵעת הַּ י ְשֵאת ֶאְתֶכם-ֲאֵלֶכם בָּ דִּ ל ְלבַּ ְרֲחֶכם ּומַּ ...אּוכַּ י טָּ דִּ א ְלבַּ ה ֶאשָּ ֲאֶכם ֵאיכָּ שַּ

יְבֶכם  יב(.,א:ט) ְורִּ
שבעים הזקנים(  השופטים והן למינוי הפקידים השונים )הן לכן מרמז משה שבשני המקרים הסיבה

 של עם ישראל. הולמת-התנהגותו הבלתי הייתה
 היסטורי של של משה לא הייתה סיכום י על הפסוק הראשון, מטרת הנאום הארוך"כפי שהסביר רש

 אותם לדרך הישרה. ישראל ולנסות להחזיר להוכיח את עם אלא במדבר ם שנהמנהיגותו במשך ארבעי
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י ֶאת" לעם ישראל בסוף הדרך: דבריומ עולהכפי ש ,אולם תקוות גדולות לא היו למשה ְעתִּ י יָּדַּ י ָאֹנכִּ -כִּ
ֶתם עִּ -ֶמְרְיָך ְוֶאת ים ֱהיִּ ְמרִּ יֹום מַּ ֶכם הַּ מָּ י עִּ י חַּ ֶשה ֵהן ְבעֹוֶדנִּ קָּ ְרְפָך הַּ יה' ְוַאף -םעָּ י-כִּ  לא:כז(.) "ַאֲחֵרי מֹותִּ

 ובלב כבד. מפח נפש משה רבנו מסיים את תפקידו עלי אדמות ב אם כן,


