בס"ד

הפקולטה למדעי היהדות

לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

פרשת דברים  ,תשע"ג
מספר 5201

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן

"גַּם-בִּ י הִּ תְ אַּ נַּף ה' בִּ גְ לַּלְ כֶם"(א:לז)
נתן אביעזר



ספר דברים פותח בנאום ארוך של משה רבנו לבני ישראל .זהו מעין נאום פרידה לפני הסתלקותו של
משה ,שהרי כבר נקבע מפי הקב"ה שלא הוא יכניס את העם לארץ ישראל .משה מתחיל את נאומו
בסיקור נרחב של האירועים שהתרחשו במסעות בני ישראל במדבר ,אבל מתברר שסיקורו אינו עולה
בקנה אחד עם מה שמתואר בתורה .להלן כמה דוגמאות:
א .מדוע נמנע ממשה להיכנס לארץ ישראל?
משה:
גַּם-בִּ י הִּ תְ אַּ נַּף ה' בִּ גְ לַּלְ כֶם לֵאמֹר גַּם-אַּ תָּ ה ֹלא-תָּ בֹא שָּ ם ,יְהוֹשֻׁ עַּ בִּ ן-נּון הָּ עֹ מֵ ד לְ פָּ נֶיָך הּוא ָּיבֹא שָּ מָּ ה
(א:לז-לח).
במילים אלו משה מאשים את עם ישראל ("בִּ גְ לַּלְ כֶם") בהחלטת הקב"ה למנוע ממנו להוביל את העם
לארץ ישראל .אולם בפרשת "חֻׁ קַּ ת" כתובה סיבה אחרת לחלוטין :משה עצמו היה הגורם שבגינו מנע
הקב"ה את כניסתו לארץ ישראל:
ָאחיָך וְ ִּדבַּ ְרתֶ ם אֶ ל-הַּ סֶ לַּע
וַּ י ְַּדבֵ ר ה' אֶ ל-מֹ שֶ ה לֵאמֹר :קַּ ח אֶ ת-הַּ מַּ טֶ ה וְ הַּ ְקהֵ ל אֶ ת-הָּ עֵ ָּדה אַּ תָּ ה וְ ַא ֲהרֹן ִּ
לְ עֵ ינֵיהֶ ם וְ נָּתַּ ן מֵ ימָּ יו וְ הוֹצֵ אתָּ לָּהֶ ם מַּ יִּם ִּמן-הַּ סֶ לַּע וְ הִּ שְ ִּקיתָּ אֶ ת-הָּ עֵ ָּדה וְ אֶ ת-בְ עִּ ָּירם...וַּ י ֶָּרם מֹ שֶ ה אֶ ת-
יָּד ֹו וַּ יְַּך אֶ ת-הַּ סֶ לַּע בְ מַּ טֵ הּו פַּ עֲמָּ יִּם...וַּ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל-מֹ שֶ ה וְ אֶ לַ-א ֲהרֹן יַּעַּ ן ֹלא-הֶ אֱמַּ נְתֶ ם בִּ י לְ הַּ ְק ִּדישֵ נִּי
ָארץ אֲשֶ ר-נָּתַּ תִּ י לָּהֶ ם (במד' כ:ז-יב).
לְ עֵ ינֵי בְ נֵי י ְִּש ָּראֵ ל ָּלכֵן ֹלא תָּ בִּ יאּו אֶ ת-הַּ קָּ הָּ ל הַּ זֶה אֶ ל-הָּ ֶ
ב .מי יזם את הרעיון לשלוח את המרגלים?
משה:
ָארץ וְ י ִָּּשבּו אֹ תָּ נּו ָּדבָּ ר אֶ ת-
אמרּו נ ְִּשלְ חָּ ה ֲאנ ִָּּשים לְ פָּ נֵינּו וְ י ְַּחפְ רּו-לָּנּו אֶ ת-הָּ ֶ
וַּ תִּ ְק ְרבּון אֵ לַּי כֻׁלְ כֶם וַּ תֹ ְ
הַּ ֶד ֶרְך אֲשֶ ר ַּנ ֲעלֶה-בָּ ּה וְ אֵ ת הֶ עָּ ִּרים אֲשֶ ר ָּנבֹא ֲאלֵיהֶ ן ,וַּיִּ יטַּ ב בְ עֵ ינַּי הַּ ָּדבָּ ר וָּ אֶ קַּ ח מִּ כֶם שְ נֵים עָּ שָּ ר ֲא ָּנ ִּשים
אִּ יש אֶ חָּ ד לַּשָּ בֶ ט (א:כב-כג).
במילים אלו משה מייחס לבני ישראל את היזמה לשלוח מרגלים .אולם בפרשת "שְ לַּח" כתוב משהו אחר
לחלוטין :היזמה לשלוח מרגלים באה מאת הקב"ה:
וַּ י ְַּדבֵ ר ה' אֶ ל-מֹ שֶ ה לֵאמֹ רְ :שלַּח-לְ ָך ֲאנ ִָּּשים וְ ָּיתֻׁרּו אֶ ת-אֶ ֶרץ כְ נַּעַּ ן אֲשֶ רֲ -אנִּי נֹ תֵ ן לִּ בְ נֵי י ְִּש ָּראֵ ל אִּ יש
אֶ חָּ ד אִּ יש אֶ חָּ ד לְ מַּ טֵ ה ֲאבֹתָּ יו תִּ ְשלָּחּו (במד' יג:א-ב).
ג .מי יזם את הרעיון למנות פקידים על בני ישראל?
משה:
אמרּו טוֹב-
הָּ בּו ָּלכֶם ֲאנ ִָּּשים ֲחכ ִָּּמים ּו ְנ ֹבנִּים וִּ ידֻׁ עִּ ים לְ ִּשבְ טֵ יכֶם וַּ א ֲִּשימֵ ם בְ ָּראשֵ יכֶם :וַּ תַּ עֲנּו אֹתִּ י וַּ תֹ ְ
אשים
הַּ ָּדבָּ ר אֲשֶ רִּ -דבַּ ְרתָּ ַּלעֲשוֹת :וָּ אֶ קַּ ח אֶ תָּ -ראשֵ י ִּשבְ טֵ יכֶם ֲאנ ִָּּשים ֲחכ ִָּּמים וִּ ידֻׁ עִּ ים וָּ אֶ תֵ ן אוֹתָּ ם ָּר ִּ
ֲעלֵיכֶם שָּ ֵרי ֲאלָּפִּ ים וְ שָּ ֵרי מֵ אוֹת וְ שָּ ֵרי ח ֲִּמ ִּשים וְ שָּ ֵרי עֲשָּ רֹת וְ ש ְֹט ִּרים לְ ִּשבְ טֵ יכֶם :וָּ אֲצַּ ּוֶה אֶ ת-שֹפְ טֵ יכֶם
ָאחיו ּובֵ ין גֵר ֹו (א:יג-טז).
ּושפַּ ְטתֶ ם צֶ ֶדק בֵ ין-אִּ יש ּובֵ יןִּ -
בָּ עֵ ת הַּ הִּ וא לֵאמֹר שָּ מֹ עַּ בֵ ין-אֲחֵ יכֶם ְ
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במילים אלו משה אומר שהוא שיזם את הרעיון למנות פקידים ושופטים על העם (שרי אלפים ,שרי
מאות ,שרי חמישים ושרי עשרות) .אולם בפרשת "יִּתְ ר ֹו" כתוב משהו אחר לחלוטין :היוזם היה יתרו,
שאינו נזכר בכלל בדברי משה:
וַּ יֹאמֶ ר חֹ תֵ ן מֹ שֶ ה אֵ לָּיו ֹלא-טוֹב הַּ ָּדבָּ ר אֲשֶ ר אַּ תָּ ה עֹ שֶ הָּ .נבֹל תִּ בֹל גַּם-אַּ תָּ ה גַּם-הָּ עָּ ם הַּ זֶה אֲשֶ ר עִּ מָּ ְך
כִּ י-כָּבֵ ד ִּמ ְמָך הַּ ָּדבָּ ר ֹלא-תּוכַּל ֲעשֹהּו לְ בַּ ֶדך .עַּ תָּ ה ְשמַּ ע בְ קֹ לִּ י אִּ יעָּ צְ ָך :וְ אַּ תָּ ה תֶ ֱחזֶה ִּמכָּל הָּ עָּ ם ַאנְשֵ י
שנְאֵ י בָּ צַּ ע וְ שַּ ְמתָּ ֲעלֵהֶ ם שָּ ֵרי ֲאלָּפִּ ים שָּ ֵרי מֵ אוֹת שָּ ֵרי ח ֲִּמ ִּשים וְ שָּ ֵרי
חַּ יִּל י ְִּראֵ י ֱאֹ -להִּ ים ַאנְשֵ י אֱמֶ ת ֹ
עֲשָּ רֹת :וְ שָּ פְ טּו אֶ ת-הָּ עָּ ם בְ כָּל-עֵ ת וְ הָּ יָּה כָּל-הַּ ָּדבָּ ר הַּ ָּגדֹל יָּבִּ יאּו אֵ לֶיָך וְ כָּל-הַּ ָּדבָּ ר הַּ קָּ טֹן י ְִּשפְ טּו-הֵ ם
וְ הָּ קֵ ל מֵ עָּ לֶיָך וְ נ ְָּשאּו אִּ תָּ ְך" (שמ' יח:יז-כג).
שלוש דוגמאות אלה מעלות שאלה נוקבת :מדוע מוסר משה בנאומו דיווח לא אמיתי? התשובה לשאלה
זו היא שלא רק משה משנה את הדברים ,אלא גם התורה עצמה! בפסוק הראשון בספר דברים כתוב:
"אֵ לֶה הַּ ְדבָּ ִּרים אֲשֶ ר ִּדבֶ ר מֹשֶ ה אֶ ל-כָּל-י ְִּש ָּראֵ ל בְ עֵ בֶ ר הַּ י ְַּר ֵדן".
רש"י מעיר על המילה "במדבר" שבני ישראל כלל לא היו במדבר בזמן הנאום של משה אלא
בערבות מואב .אם כן ,מדוע כתוב בתורה "במדבר"? רש"י מסביר שהעם הכעיס את הקב"ה במדבר
ולכן כתוב בתורה כאילו משה נואם לבני ישראל במדבר לרמוז על חטאם ,אף שלא כך היה .גם על
המקומות הנזכרים בפסוק הראשון של ספר דברים (בערבה ,מול סוף ,פארן ,תופל ,לבן ,חצרות ודי זהב)
רש"י כותב שאלה היו המקומות שבהם הכעיס העם את הקב"ה .רש"י מכנה את דברי משה "דברי
תוכחות" ומסביר שמשה לא פירש את חטאי העם אלא "הזכירם ברמז מפני כבודם של ישראל" .הערות
חשובות אלו של רש"י סוללות את הדרך להבין מדוע שינה משה את תיאור האירועים בדוגמאות
שהבאנו לעיל ,והשינוי תמיד היה לרעת עם ישראל .בשינויים אלה כמו בפסוק הראשון מרמז משה
שהמקור האמיתי לבעיות הוא חטאי העם.
המקרה הראשון
אף שמשה לא פעל בהתאם לציוויו של הקב"ה בסיפור הוצאת המים מן הסלע ,הרי הרקע לאירוע זה היה
התנהגותו הבלתי הולמת של עם ישראל .כאשר לא היה להם מים לשתות ,הייתה לבני ישראל זכות
לבקש מים אבל לא בדרך שבה ביקשו:
ֹאמרּו לֵאמֹר וְ לּו גָּוַּ עְ נּו בִּ גְ וַּ ע
וְ ֹלא-הָּ יָּה מַּ יִּם לָּעֵ ָּדה וַּיִּ קָּ הֲלּו עַּ ל-מֹ שֶ ה וְ עַּ לַ-א ֲהרֹן .וַּ י ֶָּרב הָּ עָּ ם עִּ ם-מֹ שֶ ה וַּ י ְ
ַאחֵ ינּו לִּ פְ נֵי ה' :וְ לָּמָּ ה הֲבֵ אתֶ ם אֶ תְ -קהַּ ל ה' אֶ ל-הַּ ִּמ ְדבָּ ר הַּ ֶזה לָּמּות שָּ ם ֲאנ ְַּחנּו ּובְ עִּ ֵירנּו :וְ לָּמָּ ה
הֶ עֱלִּ יתֻׁנּו ִּמ ִּמצְ ַּריִּם לְ הָּ בִּ יא אֹתָּ נּו אֶ ל-הַּ מָּ קוֹם הָּ ָּרע הַּ זֶה (במד' כ:ב-ה).
עקב תגובתם הלא-מוצדקת של בני ישראל קרה מה שקרה ,ולכן משה האשים את העם ואמר "בגללכם"
הוא אינו יכול להיכנס לארץ ישראל.
המקרה השני
המרגלים נשלחו על-ידי הקב"ה לברר את מערך הכוחות של אנשי כנען על-מנת לעזור לעם להחליט איך
לכבוש את ארץ ישראל .אולם המרגלים שינו את השליחות שלהם כאילו היה עליהם להחליט אם לכבוש
ָאמרּו
את ארץ ישראל וקבעו שהדבר בלתי אפשרי בגלל עָּ צְ מת האויב ,ככתוב" :וְ הָּ ֲאנ ִָּּשים ֲאשֶ ר-עָּ לּו עִּ מ ֹו ְ
ֹלא נּוכַּל ַּלעֲלוֹת אֶ ל-הָּ עָּ ם כִּ י-חָּ זָּק הּוא ִּממֶ נּו" (במד' יג:לא).
והיות שהעם הסכים לקביעה זו של המרגלים ,שיש בה שינוי בתפקידם ,והחליט לא להמשיך במסע
לארץ ישראל ,משה מאשים את בני ישראל כאילו הם ביקשו לשלוח את המרגלים.
המקרה השלישי
במקרה הזה משה משלב שני אירועים שונים :מינוי השופטים ("שָּ ֵרי ֲאלָּפִּ ים שָּ ֵרי מֵ אוֹת שָּ ֵרי ח ֲִּמ ִּשים וְ שָּ ֵרי
עֲשָּ רֹת") ומינוי שבעים הזקנים ("אֶ סְ פָּ ה-לִּ י ִּשבְ עִּ ים אִּ יש ִּמזִּ ְקנֵי י ְִּש ָּראֵ ל") .הרקע למינוי שבעים הזקנים
היה התנהגותו הבלתי הולמת של העם ,ככתוב:
וַּ יֹאמֶ ר מֹ שֶ ה אֶ ל-ה' לָּמָּ ה ה ֲֵרעֹ תָּ לְ עַּ בְ ֶדָך וְ לָּמָּ ה ֹלא-מָּ צָּ תִּ י חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך לָּשּום אֶ ת-מַּ שָּ א כָּל-הָּ עָּ ם הַּ זֶה
עָּ לָּיֹ ...לא-אּוכַּל ָאנֹ כִּ י לְ בַּ ִּדי לָּשֵ את אֶ ת-כָּל-הָּ עָּ ם הַּ זֶה כִּ י כָּבֵ ד ִּממֶ נִּי .וְ אִּ םָּ -ככָּה אַּ תְ -עֹ שֶ ה לִּ י הָּ ְר ֵגנִּי נָּא
הָּ רֹג אִּ ם-מָּ צָּ אתִּ י חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך וְ ַאל-אֶ ְראֶ ה בְ ָּרעָּ תִּ י (במד' יא:יא-טו).
מילים דומות מופיעות גם בתיאור של משה במינוי השופטים:
וָּ אֹמַּ ר ֲא ֵלכֶם בָּ עֵ ת הַּ הִּ וא לֵאמֹר ֹלא-אּוכַּל לְ בַּ ִּדי ְשאֵ ת אֶ תְ כֶם...אֵ יכָּה אֶ שָּ א לְ בַּ ִּדי טָּ ְר ֲחכֶם ּומַּ שַּ ֲאכֶם
וְ ִּריבְ כֶם (א:ט,יב).
לכן מרמז משה שבשני המקרים הסיבה למינוי הפקידים השונים (הן השופטים והן שבעים הזקנים)
הייתה התנהגותו הבלתי-הולמת של עם ישראל.
כפי שהסביר רש"י על הפסוק הראשון ,מטרת הנאום הארוך של משה לא הייתה סיכום היסטורי של
מנהיגותו במשך ארבעים שנה במדבר אלא להוכיח את עם ישראל ולנסות להחזיר אותם לדרך הישרה.

3

אולם תקוות גדולות לא היו למשה ,כפי שעולה מדבריו לעם ישראל בסוף הדרך" :כִּ י ָאנֹ כִּ י י ַָּּדעְ תִּ י אֶ ת-
מֶ ְריְָך וְ אֶ ת-עָּ ְרפְ ָך הַּ קָּ שֶ ה הֵ ן בְ עו ֶֹדנִּי חַּ י עִּ מָּ כֶם הַּ יוֹם מַּ ְמ ִּרים ֱהיִּתֶ ם עִּ ם-ה' וְ ַאף כִּ יַ-אח ֲֵרי מוֹתִּ י" (לא:כז).
אם כן ,משה רבנו מסיים את תפקידו עלי אדמות במפח נפש ובלב כבד.

