
 

 

 ה למידמיומנות 

 קביעת עמדה מבוססת

  רחלה דרור

 

 

 הקדמה

והשאלה עוסקת בעמדת הכתוב, ויש שהיא מבקשת יש . המקראי מזמן לנו שאלות טלעיתים קרובות הטקס

שאינה משקפת את  ,בתשובה לקונית . בבואנו להסביר עמדה מסוימת לא נוכל להסתפקאת עמדתנו האישית

 זה לא תשובה".  -ה; והרי למדנו בילדותנו, ש"ככה הלך המחשבה שהוביל אותנו אלי

 המתבסס על הכתוב. הסבר  -נחוץ לתשובה?  עודאם כן, מה 

 

 

 הפלא ופלא

 1מים!" -"במטה הכה בסלע, ויצאו ממנו מים 

השיר העממי, כסיפור המקראי, מהלל את משה וקושר בשמו מעשי ניסים ונפלאות. אך דווקא המים החיים 

 הביאו עליו מוות במדבר, לפני כניסת העם לארץ המובטחת.שהוציא מן הסלע 

 

 

 החטא וענשו

 7-12במדבר, כ', 

ר ְיהָוה, ֶאל ז אֹמר. -ַוְיַדבֵּ ל ֶאת-ַקח ֶאת חֹמֶשה לֵּ ָדה ַאָתה ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך, ְוִדַבְרֶתם ֶאל-ַהַמֶטה, ְוַהְקהֵּ ַהֶסַלע -ָהעֵּ

א יָמיו; ְוהֹוצֵּ יֶהם, ְוָנַתן מֵּ ינֵּ ָדה ְוֶאת-ַהֶסַלע, ְוִהְשִקיָת ֶאת-ָת ָלֶהם ַמִים ִמןְלעֵּ -ַוִיַקח ֹמֶשה ֶאת טְבִעיָרם. -ָהעֵּ

י ְיהָוה, ַכֲאֶשר, ִצָוהו.  י ַהָסַלע; ַויֹאֶמר ָלֶהם, ִשְמעו-ֶאל--ַהָקָהל-ַוַיְקִהלו ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן, ֶאת יַהַמֶטה, ִמִלְפנֵּ ָנא -ְפנֵּ

הו-ָידֹו, ַוַיְך ֶאת-ַוָיֶרם ֹמֶשה ֶאת יאַהֶסַלע ַהֶזה, נֹוִציא ָלֶכם ָמִים. -ִמןהֲ --ַהֹמִרים ְצאו ַמִים --ַהֶסַלע ְבַמטֵּ ַפֲעָמִים; ַויֵּ

ָדה וְבִעיָרם. }ס{ ְשְת ָהעֵּ ִני ֶהֱאַמְנֶתם בִ -ַאֲהֹרן, ַיַען לֹא-ֹמֶשה ְוֶאל-ַויֹאֶמר ְיהָוה, ֶאל יב     ַרִבים, ַותֵּ י, ְלַהְקִדישֵּ

ל י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ינֵּ ן, לֹא ָתִביאו ֶאת--ְלעֵּ  ָנַתִתי ָלֶהם.-ָהָאֶרץ, ֲאֶשר-ַהָקָהל ַהֶזה, ֶאל-ָלכֵּ

 

  -או מים בדרך נס מן הסלע חטא משה יבהוצ

 !?שלא יכנס לארץ המובטחת - כך-והאם מגיע לו עונש קשה כל   במה חטא גדול הנביאים?

 

 (:11( לביצוען ע"י משה )פס' 8חטא נשווה את הוראות ה' )פס' לשם בירור ה

 משה לקח את המטה. -ה' אמר לקחת את המטה   -

 משה דיבר אל העם. -ה' אמר לדבר אל הסלע   -

  פעמיים. משה הכה במטהו בסלע -ה' לא ציווה להכות בסלע   -

 

 .צו ה' תהפר -משה ההשוואה חשפה את חטאו של 

 

 דת הרחמיםמיאו  מידת הדין

                                                           
1
 oQX11bI-http://www.youtube.com/watch?v=Ef1 :  טיוב-לשמיעת השיר ביו 
 http://www.youtube.com/watch?v=rRIcJM9UOF4לביצוע משעשע של תלמידים בטיול שנתי:     
 

http://www.youtube.com/watch?v=Ef1-oQX11bI
http://www.youtube.com/watch?v=rRIcJM9UOF4


 

 

-ַאֲהֹרן, ַיַען לֹא-ֹמֶשה ְוֶאל-ַויֹאֶמר ְיהָוה, ֶאלעל חטאו זה נענש משה קשות, ותגובת אלהים מיידית וחריפה: "

ל י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ינֵּ ִני ְלעֵּ ן, לֹא ָתִביאו ֶאת--ֶהֱאַמְנֶתם ִבי, ְלַהְקִדישֵּ " םָנַתִתי ָלהֶ -ָהָאֶרץ, ֲאֶשר-ַהָקָהל ַהֶזה, ֶאל-ָלכֵּ

 .(12)במדבר, כ', 

 

 עד שה' שלל ממנו את זכות הכניסה לארץ המובטחת? ,האם כה גדול חטאו

 

 , נעיין בכתובים נוספים:עונש חמור( -)חטא חמור כדי לברר אם העונש מוצדק ונגזר על דרך מידה כנגד מידה 

יֶכם, ְולֹא ְשַמְעֶתם; ": ה' אינו עוזר לממרים את פיו  - ר ֲאלֵּ י ... ִפי ְיהָוה-ַוַתְמרו ֶאתָוֲאַדבֵּ בו ַוִתְבכו, ִלְפנֵּ  ַוָתשֻׁ

יֶכם-ְיהָוה; ְולֹא      .(45, 43דברים, א', ) "ָשַמע ְיהָוה ְבֹקְלֶכם, ְולֹא ֶהֱאִזין ֲאלֵּ

ֶקב לֹא ִתְשְמעון, ְבקֹול ְיהָוה ֱאֹל"... : אבדון צפוי למי שאינו שומע בקול ה'  - דון: עֵּ ן, תֹאבֵּ יֶכםכֵּ  (.20שם, ח', ) "הֵּ

ִני ָהָעם ַהֶזה; ְוַעד-ֹמֶשה, ַעד-ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל":  השמיד במגפת דבר את עמו הסוררלה' שוקל   -  -ָאָנה ְיַנֲאצֻׁ

 (.12-11במדבר, י"ד, )..." ַיֲאִמינו ִבי, ְבֹכל ָהֹאתֹות, ֲאֶשר ָעִשיִתי ְבִקְרבֹו. ַאֶכּנו ַבֶדֶבר, ְואֹוִרֶשּנו-ָאָנה, לֹא    

ֶרם, ֶפן-ַאֶתם ִשְמרו ִמן-"ְוַרק :במלחמת יריחו אסר אלהים לשלוח יד בחרם  -  -ַתֲחִרימו וְלַקְחֶתם ִמן-ַהחֵּ

ֶרם; ְוַשְמֶתם ֶאת     ֶרם, ַוֲעַכְרֶתם, אֹותֹו" )-ַהחֵּ ל, ְלחֵּ ה ִיְשָראֵּ  ידו עכן, אשר הפר צו ה' בשולחו  (.18יהושע, ו', ַמֲחנֵּ

ש, ַוִיְסְקלו ֹאָתם -ַוִיְרְגמו ֹאתֹו ָכל: "ושריפה סקילה - במוותבחרם, נענש      ל, ֶאֶבן, ַוִיְשְרפו ֹאָתם ָבאֵּ  ִיְשָראֵּ

 (.25', זיהושע, )" ָבֲאָבִנים    

 

 .שהטיל ה' על משההחמור צדיק את העונש לה יתןמצאנו שהפרת צו אלהים נחשבת לחטא חמור, ומכאן נ

ציות לה' סיבה לזעם ה' )המחייב עונש קשה(.  -אפילו משה, בדברו אל העם ערב הכניסה לכנען, רואה באי

יֶכם; ַוִיָשַבע, ְלִבְלִתי ָעְבִרי ֶאת-ִבי, ַעל-ַויהָוה ִהְתַאַּנף ן, וְלִבְלִתי-ִדְברֵּ ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה, ֲאֶשר ְיהָוה -בֹא ֶאל-ַהַיְרדֵּ

ן ר ֶאת כבְלָך ַנֲחָלה.  ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ יֶנִּני ֹעבֵּ ת ָבָאֶרץ ַהזֹאת, אֵּ ן; ְוַאֶתם, ֹעְבִרים, ִויִרְשֶתם, ֶאת-ִכי ָאֹנִכי מֵּ ָהָאֶרץ -ַהַיְרדֵּ

בשני הפסוקים הבאים שב ומזכיר משה את חובת הציות לאלהים )גם אם  .(22-21דברים, ד' ) ַהטֹוָבה ַהזֹאת

ִכי ְיהָוה "מעניש כאל קנא, אשר זעמו מכלה כאש: המתאר את האל הכועס ובהקשר של שמירת ברית ה'(, ו

ל, ַקָּנא ש ֹאְכָלה הוא: אֵּ  .(25שם, " )ֱאֹלֶהיָך, אֵּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלהים הגזים בעונש? -נוכל לטעון אחרת האם 

 ל סמכותו:חומרת העונש מעוררת שאלה לא פשוטה, העלולה להישמע כמערערת על שיקול דעתו של ה' וע

 : הצעה לחובבי "קוצו של יוד"

 שתי פנים:  22-21אפשר לראות בכתוב בדברים, ד', 

ו מתלונן כלפי ה', היינו מקבל את נשמע שמשה אינ -מחד 

משה מאשים את  21בפס'  -הדין ומצדיק את האל.  מאידך 

העם בעונשו שלא להכנס לארץ; בגלל דבריהם בא עליו חרון 

אפו של אלהים. לא סביר שכך מדבר מי שמכיר בחטאו ומקבל 

עליו את הדין; סביר יותר שאלה מילים של אדם ממורמר, 

 (.?...הצדקהיתר )או ללא -מרתאשר סבור כי נענש בחו

 



 

 

קץ בנטל הכבד -אולי יכול היה אלהים לחוס על מי שהנהיג את העם במשך שנים רבות, נשא במסירות אין

  פי מידת הרחמים?-מדוע לא נהג בו אלהים עלשל עם קשה עורף, מתלונן סדרתי וכפוי טובה?  

 

 .יודרישות, והיענות לכל ה'בבואנו ללמד סנגוריה על משה נוכל לזקוף לזכותו אמונה ובטחון ללא עוררין ב

לנות ה, בסבאהבהקדיש את חייו לעמו של אלהים, ושילם על כך מחיר אישי כבד. הוא נהג בעם במשה 

 .  רב לעם-להפוך ערב -ימה שהטיל עליו ה' כולו למש-; התמסר כלהשביעו מרוריםבו ו סובלנות גם כשמרדבו

 ר, או יחס של לפנים משורת הדין? ית-האם לא מגיעות לו זכויות ?   "הנחה"האם לא מגיעה 

, העשויות לעורר נסיבות מקלותוגם אם מצאנו את משה חוטא וראוי לעונש קשה, אלי נוכל לייחס למקרה 

 הבנה, הזדהות וחמלה אשר ראוי שימתיקו את העונש?

   גדולת מעשיו, שבזכותם ראוי משה להתחשבות והקלה בדין. את תכונותיו הטובות ואת נוכל למנות 

 נפש. כל קושי בו נתקל העם, קטן כגדול, הופנה-דרך ויסורי-רבים וקשים היו ימי משה, ורצופים תלאות

 ולמרות זאת לא מאס משה בעם ולא התפטר מתפקידו ! -מיידית אל משה בבכי, זעם, האשמה וכפיות טובה 

ביקש ללמד את העם  רוחו-שלוותו, ובסערתמשה מאת  הוציאאולי זאת הפעם פקעה סבלנותו? אולי העלבון 

 (.10במדבר, כ',?" )ַהֶסַלע ַהֶזה, נֹוִציא ָלֶכם ָמִים-ֲהִמן"  2הסורר לקח ושאל באירוניה את הממרים

   'שליטה: "החטא הוא זה, שמשה כעס -( מחזק את הרעיון בדבר אובדן80-79פירוש הרטום )במדבר, עמ 

המרו אז בני ישראל את פי ה', אלא בקשו מים על העם ואמר גם בשם אהרן: שמעו נא המורים, ולמעשה לא 

שבאמת היו דרושים להם. בראותם את כעסם של משה ואהרן ובשמעם את דבריהם הקשים חשבו העם 

שאף ה' חרה בהם, אף על פי שלא היתה סיבה לכך, ולכן ייחסו לה' מידה לא טובה ולא הקדישוהו, לא ייחסו 

עס וההתמרמרות של משה על העם הגורם לאי הדיוק במילוי לו מידת הקדושה השלמה. לפי חז"ל, היו הכ

 דבר ה'. כי מאחר שבא לכלל כעס בא לכלל טעות".

 

על גם על פרשנות וגם בחנו גם עמדה מנוגדת המחשיבה את עונשו של משה לחמור מדי, וביססנו אותה 

 .מאפיינת את אלהים(היא )שכמידת הדין, אף מידת הרחמים 

 

 

 שיקום ! -טא שמשה לא ח שחושבמי 

שאלה לגיטימית, הלא כן?  אפשר להציע לתלמידים לנקות את משה מאשמה תוך מתן הסבר ברור ונימוק 

 על סמך הכתוב.  כל רעיון מקורי ויצירתי יתקבל בברכה !

שאלתו כי , ושל משה שאין חטא במעשהו, הסבור (מקראות גדולותרמב"ן )עמדה שונה נוכל למצוא בדברי 

 נועדה להדגיש את הפלא האלוהי שבהוצאת מים מסלע. הסלע..."המן "הרטורית 

שמעו נא המורים בה' האומרים ולמה הבאתם את קהל ה' אל המקום הרע הזה המן החלמיש  "שאמר להם

הזה יהיה לנו כוח בטבע. שנוציא אנחנו ממנו מים. רק הכירו כי מאת ה' הוא כי הוא אשר הוציא אתכם 

קום הזה. והוא אשר יפרנס אתכם וזה הטעם שאמר להם בחן וידעתם כי ה' ממצרים והביא אתכם אל המ

 הוציא אתכם ממצרים... והגיד כי הם קטני אמונה".

                                                                                                              

 

 סיפור המרגלים -י"ד -במדבר י"ג

 

 ההקדמ
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 (.123בו )עולם התנ"ך, במדבר, עמ'  הרגילים להמרות את פי ה' ולמרוד -"המורים"  



 

 

(. בשובם מסרו למשה ולעם את ממצאיהם, 12במדבר, י"ג, עשר מרגלים "לתור את הארץ" )-משה שלח שנים

(. העם נחרד למשמע דבריהם, וכדרכו בעת 32 שם,אשר תרו אותה" ) הוציאו את דיבת הארץש" ,ושם נאמר

לבוא: אלהים ביקש חרון האל לא אחר קשה, בכה וביקש למות, הצטער על יציאת מצרים וייחל לשוב שמה. 

על עשרת  ;בלבד (, ורק תחנוני משה הביאו להחלת העונש על דור המדבר11י"ד, ) כל העםלעשות כלה ב

 (. 37-34, 23שם, ) מוותעונש נגזר  המרידו את העםויבת הארץ הוציאו את דהמרגלים ש

 

 

 אמת או שקר?

אֹמר: -ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ָתרו ֹאָתּה, ֶאל ַוֹיִציאו ִדַבת, "לפי הכתוב המרגלים הוציאו את דיבת הארץ ל, לֵּ י ִיְשָראֵּ ְבנֵּ

י ִמדֹות-ָהָעם ֲאֶשר-ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנו ָבּה ָלתור ֹאָתּה, ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְשֶביָה ִהוא, ְוָכל י"ג, " )ָרִאינו ְבתֹוָכּה, ַאְנשֵּ

תו, ָהֲאָנִשים, מ" -(; על כך הענישם אלהים 32 י ִדַבתַוָימֻׁ י ְיהָוה.--ָהָאֶרץ, ָרָעה-ֹוִצאֵּ ָפה, ִלְפנֵּ  (.37י"ד, ) ַבַמגֵּ

 האם לא ביצעו נאמנה את המשימה שהטיל עליהם משה? על מה ולמה נענשו המרגלים?

 

 בין ההוראות שקיבלו המרגלים ממשה, לבין ביצוע ההוראות בשטח. נשווה

 

 (29-11)י"ג,   טחביצוע ההוראות בש (20-17)י"ג,   ההוראות מפי משה

ֶאֶרץ ְכָנַען; ַויֹאֶמר -ַוִיְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה, ָלתור ֶאת יז

ֶהם, ֲעלו ֶזה ַבֶּנֶגב, ַוֲעִליֶתם, ֶאת וְרִאיֶתם  יחָהָהר. -ֲאלֵּ

 ...ִהוא-ָהָאֶרץ, ַמה-ֶאת

רו ֶאת כא ְרֹחב, ְלבֹא -ִצן ַעד-ָהָאֶרץ, ִמִמְדַבר-ַוַיֲעלו, ַוָיתֻׁ

 ֶחְברֹון... -ַוַיֲעלו ַבֶּנֶגב, ַוָיבֹא ַעד בכֲחָמת. 

ב ָעֶליהָ -... ְוֶאת יח ֶהָחָזק הוא ֲהָרֶפה, --ָהָעם, ַהֹישֵּ

 ָרב. -ַהְמַעט הוא ִאם

י ָהֲעָנק...  כב ַשי ְוַתְלַמי, ְיִלידֵּ ֶאֶפס  כח... ְוָשם ֲאִחיַמן שֵּ

ב ָבָאֶרץ... ְוַגם-ִכי י-ַעז ָהָעם, ַהֹישֵּ ָהֲעָנק, ָרִאינו  ְיִלדֵּ

ב, ְבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב; ְוַהִחִתי ְוַהְיבוִסי  כטָשם.  ק יֹושֵּ ֲעָמלֵּ

ב ַעל ב ָבָהר, ְוַהְכַנֲעִני יֹושֵּ ַהָים, ְוַעל ַיד -ְוָהֱאֹמִרי, יֹושֵּ

ן.  ַהַיְרדֵּ

ב ָבּה-וָמה ָהָאֶרץ, ֲאֶשר יט ֲהטֹוָבה ִהוא, --הוא ֹישֵּ

ָּנה-ִרים, ֲאֶשרָרָעה; וָמה ֶהעָ -ִאם ב ָבהֵּ --הוא יֹושֵּ

 ַהְבַמֲחִנים, ִאם ְבִמְבָצִרים. 

ָהָאֶרץ ֲאֶשר -לֹו, ַויֹאְמרו, ָבאנו, ֶאל-ַוְיַסְפרו כז

...  כחִפְרָיּה. -ְוֶזה--ְשַלְחָתנו; ְוַגם ָזַבת ָחָלב וְדַבש, ִהוא

רֹות ְגֹדֹלת ְמֹאד, ְוַגם י ָהֲעָנק, ָרִאינו ְיִלדֵּ -ְוֶהָעִרים, ְבצֻׁ

 ָשם.

ָנה ִהוא ִאם כ ץ -ָרָזה, ֲהיֵּש-וָמה ָהָאֶרץ ַהְשמֵּ ָבּה עֵּ

ַאִין, ְוִהְתַחַזְקֶתם, וְלַקְחֶתם ִמְפִרי ָהָאֶרץ; -ִאם

י ֲעָנִבים.--ְוַהָיִמים י, ִבכורֵּ  ְימֵּ

ְוֶאְשכֹול ַנַחל ֶאְשֹכל, ַוִיְכְרתו ִמָשם ְזמֹוָרה -ַוָיֹבאו ַעד כג

הו ַבמֹוט, ִבְשָנִים; וִמן ָהִרֹמִנים, -ֲעָנִבים ֶאָחד, ַוִיָשאֻׁ

ִנים.-וִמן ... ְוַגם  כזְפִרי ָהָאֶרץ. -... ַוַיְראום ֶאת כו ַהְתאֵּ

 ִפְרָיּה.-ְוֶזה--ָזַבת ָחָלב וְדַבש, ִהוא

 

 יצעו את משימתם כנדרש.ב -יקטו בארץ הם מסרו את המידע של -נו ומצאנו, שהמרגלים לא שיקרו בדק

 

 (.32י"ג, ) "ַוֹיִציאו ִדַבת ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ָתרו ֹאָתּה" - ם?מהי הרעה שעשו המרגלייחד עם זאת, עדיין לא מצאנו 

 

 

 

 .3דברי גנאי, לעז, רכילות: אבן שושן מגדירה. בָ ִד את פירוש המילה בדוק נ - מילוןזה הזמן להיעזר ב
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קשר בין דיבה לבין שקר, והוא מכוון אותנו לחפש בדברי המרגלים דברי גנאי ולעז, שולל  המילון םראינו שג

 מה אמרו שעורר עליהם את חמת ה'? -אם כן   דיבור שלילי ובלתי ראוי על הארץ.

 

 

  מחצית הכוס הריקה  ומחצית הכוס המלאה

שאמרו  הממה שראו, לבין  -בין המידע ה"יבש"  נבחיןאותם:  נמייןשוב את דברי המרגלים, והפעם  קראנ

 דברי הערכה ושיפוט אישיים. -מהרהורי ליבם 

נראה שהמידע עורר כשעורר התרגשות וקולות מפוחדים בקרב העם;  המרגלים מסרו מידע יבש 29-27בפס' 

חיזק פחד ורתיעה ממשימת כיבוש הארץ שנכונה להם. אפשר להבין זאת מתגובת כלב, שהיסה את העם, 

ב ֶאת"ועודד:   .(30פס' " )ָיכֹול נוַכל, ָלּה-ִכי--ֹמֶשה; ַויֹאֶמר, ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְשנו ֹאָתּה-ָהָעם, ֶאל-ַוַיַהס ָכלֵּ

מי שראה במו עיניו את הארץ, ובחר לראות את  - 4נשים לב, שלא משה הוא שהיסה את העם, אלא כלב

, 33-31פס' ב -ו שאר המרגלים לראות את מחצית הכוס הריקה בניגוד לכלב, בחר. 5מחצית הכוס המלאה

 .דברי הערכה ושיפוט אישיים  -ליבם -מסרו מהרהורי הם, (בתגובה לדברי כלב) דיברו בשנית 6המרגליםשכ

 ּנו".ָחָזק הוא, ִממֶ -ָהָעם: ִכי-ָעלו ִעמֹו, ָאְמרו, לֹא נוַכל, ַלֲעלֹות ֶאל-ְוָהֲאָנִשים ֲאֶשר"  - 31וק פס

הם מנמקים את  : "לא נוכל לעלות";פךיחולקים על דברי כלב "עלה נעלה" באומרם בדיוק הה מרגליםה

כיבוש קובעם כי בשל עצמת ישראל לעומת עצמת כנען, אישיים הערכה ושיפוט דברי דבריהם )מילת "כי"( ב

 הארץ נדון לכשלון.

אֹמר: ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנו ָבּה ָלתור ֹאָתּה, -רו ֹאָתּה, ֶאלַוֹיִציאו ִדַבת ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ָת " - 32 וקפס  ל, לֵּ י ִיְשָראֵּ ְבנֵּ

י ִמדֹות".-ָהָעם ֲאֶשר-ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְשֶביָה ִהוא, ְוָכל   ָרִאינו ְבתֹוָכּה, ַאְנשֵּ

 יושביה.על רץ והאהגנאי והלעז שאמרו על המרגלים הוציאו את דיבת הארץ, ומפרט את הכתוב מציין כי 

י ֲעָנק-ְוָשם ָרִאינו, ֶאת - 33 וקפס יֶהם-ִמן--ַהְּנִפיִלים ְבנֵּ ינֵּ ן ָהִיינו ְבעֵּ ינו ַכֲחָגִבים, ְוכֵּ ינֵּ  ."ַהְּנִפִלים; ַוְּנִהי ְבעֵּ

( 28עובדה בדבריהם הראשונים )כאת הערכתם השיפוטית: ל"ילידי הענק" שציינו מרחיבים  המרגלים

סיימו ושבי כנען, וישהרגישו "כחגבים" יחסית ל רו";  הם אמ"נפילים התואר המאיים פעמיים אתהוסיפו 

 ?!ן כנעתושבי מה חשבו עליהם הם וכי מנין ל -בהבעת דעה צורמת ומפחידה "וכן היינו בעיניהם" דבריהם 

ו אין ספק שפרט זה הם בדו מליבם, שנאחז פחד נוכח משימת כיבוש הארץ הצפויה להם; לא פלא שעורר

ָדה, ַוִיְתנו, ֶאת-ַוִתָשא, ָכל א " -בקרב העם סערת רגשות שהתעצמה לכדי מרד  קֹוָלם; ַוִיְבכו ָהָעם, ַבַלְיָלה -ָהעֵּ

ֶהם ָכל-ֹמֶשה ְוַעל-ַוִיֹּלנו ַעל בַההוא.  ל; ַויֹאְמרו ֲאלֵּ י ִיְשָראֵּ ָדה, לו-ַאֲהֹרן, ֹכל ְבנֵּ ְצַרִים, אֹו ַבִמְדָבר ַמְתנו ְבֶאֶרץ ִמ -ָהעֵּ

ִביא ֹאָתנו ֶאל גָמְתנו. -ַהֶזה, לו נו, ִיְהיו ָלַבז; ֲהלֹוא טֹוב ָלנו, --ָהָאֶרץ ַהזֹאת, ִלְנֹפל ַבֶחֶרב-ְוָלָמה ְיהָוה מֵּ ינו ְוַטפֵּ ָנשֵּ

 (.4-1י"ד, " )ְצָרְיָמה.ָאִחיו: ִנְתָנה רֹאש, ְוָנשוָבה ִמ -ַויֹאְמרו, ִאיש ֶאל דשוב ִמְצָרְיָמה. 

 

 

 

 

 

 

אמת,  -על הארץ. הראשונה אינפורמטיבית  מרגליםבחין בהבדל בין שתי האמירות של המ 7רמב"ןגם 

"הוציאו להם דיבה בפני עצמם... האנשים שקר, כלשון רמב"ן.   -והשניה דיבה שנועדה להפחיד את העם 

כאלונים נפל פחדם עליהם והמסו לב אחיהם.  האלה בראותם העם אשר כגובה ארזים גובהו וחסון הוא

                                                           
4
 הכל פתוח לדיון(. -ל בטחון ואמונה )באלהים, במשה, בעם בעצמו לשון )פעמיים!( המעיד ע-הוא אף נוקט כפל 
5
 (8-6)י"ד,  ִהוא ָזַבת ָחָלב וְדָבש-ֶאֶרץ, ֲאֶשר... טֹוָבה ָהָאֶרץ, ְמֹאד ְמֹאדדברי כלב ויהושע "... בוכך גם  
6
    .9-6למעט יהושע, ככתוב בפרק י"ד,  
7
 .32מקראות גדולות, במדבר, י"ג,  



 

 

, ויהושע וכלב מחזקים את ליבם, הוציאו דיבה בשקר כדי וכאשר ראו כי עדיין היו ישראל נועצים לעלות

 לבטל עלייתם... ועל זה נענשו במגיפה, שנאמר 'וימותו האנשים מוציא דיבת הארץ רעה במגפה לפני ה' ".

 

 

 החטא ועונשו

אמנם היו עמדנו על תוכן ומהות דבריהם, שאף  בה שאמרו המרגלים בגנות הארץ.י הדיראינו מה היו דבר

( 37י"ד, ם ומזיקים. הדיבה הרעה )יעל הארץ ויושביה, אך כללו גם שיפוט וביקורת רע מידע מציאותיבגדר 

, ְוָנשוָבה ִנְתָנה רֹאש" - במשה דולמראותו  הפחד גדול ועורר על העם העל הארץ הפיל שהוציאו המרגלים

ְמֹרדּו-ַאלַאְך ַביהָוה, " ,כדברי יהושע, באלהים מרד -וחמור מכך , (4)י"ד,  ִמְצָרְיָמה  (.9י"ד, )" תִּ

 

 מצאנו שהמרגלים חטאו במרידה בה', וכבר קראנו שנענשו במיתה. 

 

 מוות ?די עונש חמור עד כאך האם זהו חטא                                                         

 

 

 תפיסת הגמול המקראית משקפת אחריות למעשים ולהתנהגות, והענישה נגזרת על דרך מידה כנגד מידה.

( הקרובה לָמַרדנחפש מראי מקום למילים ָמַרד וָמָרה ) - 8נעזר בקונקורדנציה העונשחומרת החטא ולשאלת 

 ונקרא אותם בהקשרם.

אשר ישמש שבו שבטי עבה"י המזרחי לנחלתם, ובנו מזבח ם לאחיהם בכיבוש נחלותיהלאחר שסייעו   -

העלול להמיט על  9מעשה חמור - אלהיםמרידה בזה נחשב למעשה   .(יהושע, כ"ב) פולחן ה' בעבה"י המזרחיל

י ִיְשָר -ֹכה ָאְמרו ֹכל ֲעַדת ְיהָוה, ָמה" העם כולו את זעם אלהים: אֹלהֵּ ל, ָלשוב ַהיֹום, ַהַמַעל ַהֶזה ֲאֶשר ְמַעְלֶתם בֵּ אֵּ

י ְיהָוה ַאֲחרֵּ ַח, לִ --מֵּ י ְיהָוה;  (. " 16" )שם, ֶכם ַהיֹום ַביהָוהְמָרְד ִבְבנֹוְתֶכם ָלֶכם ִמְזבֵּ ַאֲחרֵּ בו ַהיֹום, מֵּ ְוַאֶתם ָתשֻׁ

ל ִיְקֹצף-ָכל-דו ַהיֹום ַביהָוה, וָמָחר, ֶאלְמְר ְוָהָיה, ַאֶתם ִת  חומרת חטא המרד בה' (.  18" )שם, ֲעַדת ִיְשָראֵּ

חַ  ...ו, ְמֹרדִת -וַביהָוה ַאל: "... מודגשת באמצעות חזרה ְבַמַעל -ְבֶמֶרד ְוִאם-"... ִאם; (19) "...ִבְבֹנְתֶכם ָלֶכם ִמְזבֵּ

נו ַהיֹום ַהֶזה" )-ַביהָוה, ַאל  (.29ַביהָוה..." ) ְמֹרד"ָחִליָלה ָלנו ִמֶמּנו לִ  ;(28תֹוִשיעֵּ

 מרד בה'ההעבר. מדבריו על הסיפור שבפרקנו נוכל לקשור את  את חטאיבדברים, ט', מזכיר משה לעם   -

אֹמר, ֲעלו וְרשו ֶאת: ציות לה'-איועם  ה-ר-מהשורש עם  ַע לֵּ ש ַבְרנֵּ ָהָאֶרץ, ֲאֶשר -"וִבְשֹלַח ְיהָוה ֶאְתֶכם, ִמָקדֵּ

יֶכם, ְולֹא ֶהֱאַמְנֶתם לֹו, ְולֹא ְשַמְעֶתם ְבֹקלֹו."ִפי ְיהוָ -ָנַתִתי ָלֶכם; ַוַתְמרו, ֶאת  .(23)שם,  ה ֱאֹלהֵּ

ת ֲאֶשר-"ְזֹכר, ַאלכעסו: -בוא עליכם קצפוי -: אם תמרו את פי ה' בנאומו מזהיר משה את העם -ִתְשַכח, אֵּ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַעדָיָצאָת -ַהיֹום ֲאֶשר-ְלִמן  ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ַבִמְדָבר:-ִהְקַצְפָת ֶאת ַהָמקֹום ַהֶזה, ַמְמִרים -ֹבֲאֶכם ַעד-מֵּ

ב "להענישו בכלייה: ורצה  ,אלהים קצף על העם גם בגלל חטא העגל(; 7שם, ) ְיהָוה"-ֱהִייֶתם, ִעם וְבֹחרֵּ

 תפת "קצף" עשויה ללמדנו (. המילה המשו8שם, ) "ְיהָוה; ַוִיְתַאַּנף ְיהָוה ָבֶכם, ְלַהְשִמיד ֶאְתֶכם-ִהְקַצְפֶתם, ֶאת

 על חומרתם הדומה של החטאים, ואולי נוכל לגזור ממנה גם ענישה דומה.

ציות לה' מוצג כחמור ומאיים על כל העם -חטאו של אדם אחד באי(, יהושע, ז'בחרם ) עכןמעל גם בסיפור   - 

ל ְוַגם ָעְברו ֶאת -בענישה חמורה  יִתי ֲאֶשר ִצִויִתי אֹוָתם... לֹא אֹוִסיף ִלְהיֹות ְבִר -הסרת חסות האל: "ָחָטא ִיְשָראֵּ

"... ַוִיְרְגמו  -אדם אחד הפר את צו ה', אך איים עכן עצמו נענש במוות (; זאת למרות שרק 12-11שם, ִעָמֶכם" )

ל )-ֹאתֹו ָכל  (.25יהושע, ז', ִיְשָראֵּ
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 .702מ' מאנדלקרן, ע 
9
 . (19)פס'  יש הרואים בכך נסיון היפרדות מעל העם, ויש הסבורים כי רק שטחי עבה"י אינם שטחי קודש ולכן אסורים לפולחן 
 .200, יהושע, עמ' "עולם התנ"ך"להרחבת הנושא ראו    



 

 

י ֳעִני  צלמוות: "מתואר ממרה פי האל כמי ששרוי בחושך וב 11-10, ק"ז, תהליםב - י ֹחֶשְך ְוַצְלָמֶות, ֲאִסירֵּ  ֹיְשבֵּ

י-וַבְרֶזל. ִכי ל , ַוֲעַצת ֶעְליֹון ָנָאצו".-ִהְמרו ִאְמרֵּ  אֵּ

לֹא ִתְשְמעו ְבקֹול ְיהָוה, -: "ְוִאם-שמואל מזהיר מפני יד ה', שתהיה בכל מי שיפר את צו ה' וימרה את פיו   -

יֶכם" )-ְוָהְיָתה ַיד--ִפי ְיהָוה-וְמִריֶתם ֶאת  (.15שמואל א, י"ב, ְיהָוה ָבֶכם, וַבֲאֹבתֵּ

 ע"י נביא מבית אל וכשל בשקר זדוני אשר האיש האלהים מיהודה, במלכים א, י"ג מובא  סיפור עצוב על   -

, מה שמעיד נענש במוות בזוישאסר עליו לאכול ולשתות במהלך שליחותו. איש האלהים מיהודה להפר צו ה' 

 .10חומרת חטאו על

 

זהו חוטא גמור  - מורד בה', מפר דברו וממרה פיוו של מי שמעשיקשר הדוק בין מצאנו  11במגוון הכתובים

 הראוי לעונש חמור. 

 

 ונראה בו את אשר למדנו:י"ד,  נשוב לפרק

 : החטא

 .(9)" ִתְמֹרדו-ַאְך ַביהָוה, ַאל" -מרד בה' )*(  

 (.22" )עו, ְבקֹוִליְולֹא ָשְמ " -ציות לה' -אי)*(  

 : הצפוי העונש

ַמָתה ֶאת; "(9"ַאֶכּנו ַבֶדֶבר, ְואֹוִרֶשּנו" ) - 12לכל העםוות )*(  מ     ֲאִני ְיהָוה, (; "15" )ְכִאיש ֶאָחד ָהָעם ַהֶזה-ְוהֵּ

ָדה ָהָרָעה ַהזֹאת, ַהּנֹוָעִדים עָ -לֹא זֹאת ֶאֱעֶשה ְלָכל-ִאם ִדַבְרִתי,       תוָהעֵּ  .(35" )ָלי; ַבִמְדָבר ַהֶזה ִיַתמו, ְוָשם ָימֻׁ

י ִדַבת" -)*(  מוות למרגלים   תו, ָהֲאָנִשים, מֹוִצאֵּ י ְיהָוה--ָהָאֶרץ, ָרָעה-ַוָימֻׁ ָפה, ִלְפנֵּ  (.37" )ַבַמגֵּ

 

 

נו הכושל של העם נוכל לשאוב מניסיו -המפר צו ה' לא יזכה לחסות האל ויפגע קשות  -משנה תוקף ללימודנו 

ר ֹמֶשה ֶאת לט:  45-39לכפר על חטאו , כמסופר בפס'  ֶלה, ֶאל-ַוְיַדבֵּ ל; ַוִיְתַאְבלו ָהָעם, -ָכל-ַהְדָבִרים ָהאֵּ י ִיְשָראֵּ ְבנֵּ

אֹמר: ִהֶּנּנו, ְוָעִלינו ֶאל-רֹאש-ַוַיְשִכמו ַבֹבֶקר, ַוַיֲעלו ֶאל מ ְמֹאד.  מאִכי ָחָטאנו. --ָאַמר ְיהָוה-ֶשרַהָמקֹום אֲ -ָהָהר לֵּ

ין ְיהָוה ְבִקְרְבֶכם; ְולֹא, -ַאל מב; ְוִהוא, לֹא ִתְצָלח. ִפי ְיהָוה-ָלָמה ֶזה ַאֶתם ֹעְבִרים ֶאתַויֹאֶמר ֹמֶשה,  ַתֲעלו, ִכי אֵּ

יֶכם.  י, ֹאְיבֵּ ִקי ְוַהְכַנֲעִני ָשם ִלְפנֵּ  מגִתָּנְגפו, ִלְפנֵּ י ְיהָוה, ְולֹא-ַעל-יֶכם, וְנַפְלֶתם ֶבָחֶרב: ִכיִכי ָהֲעָמלֵּ ַאֲחרֵּ ן ַשְבֶתם מֵּ -כֵּ

ֶרד  מהָמשו ִמֶקֶרב ַהַמֲחֶנה. -ְיהָוה וֹמֶשה, לֹא-רֹאש ָהָהר; ַוֲארֹון ְבִרית-ַוַיְעִפלו, ַלֲעלֹות ֶאל מדִיְהֶיה ְיהָוה ִעָמֶכם.  ַויֵּ

ִקי ְוַהְכַנֲעִני, ַהיֹ  ב ָבָהר ַההוא; ָהֲעָמלֵּ  ַהָחְרָמה.-, ַעדַוַיכום ַוַיְכתוםשֵּ
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 .142-140ראו "עולם התנ"ך, מלכים א, עמ'  
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 , הסטוריוגרפיה, חוק ושירה.מגוונות כגוןסוגות תקופות שונות בחיי העם, ו 
12
יֶכם, ַאֶתם   (.32ִיְפלו, ַבִמְדָבר ַהֶזה" )--משה מתחנן על העם, וה' נענה לו: רק דור המדבר החוטא ימות, "וִפְגרֵּ

 


