איתנ ישראלי

בטרמ אביאנו אל הארצ
תלונות בני ישראל ובניינו של עמ עצמאי
הקדמה
אחד המוטיבימ החוזרימ הבולטימ ביותר ביפור נדידתמ של בני ישראל במדבר,
המופר בעיקר בפרימ שמות ובמדבר ,הוא מוטיב התלונות .על אפ הדאגה
הגדולה של הקב"ה ושל משה לעמ ישראל ,הנ במישור הגשמי והנ במישור הרוחני,
המ נתקלימ פעמ אחר פעמ בתלונותיהמ ובטענותיהמ הקשות של עמ ישראל.
שוב ושוב מרבימ בני ישראל לשתפ פעולה עמ משה ואהרנ .המ אינמ מרוצימ
ומציגימ דרישות שונות ,הנ בפנ הגשמי והנ בפנ הרוחני .שוב ושוב נאלצימ משה,
אהרנ והקב"ה להתמודד עמ הקושי שבהנהגת עמ ישראל.
אמנמ אפשר לבחונ את מעמ של בני ישראל במדבר מפרפקטיבות רבות
ושונות ,אכ נדמה כי במידה מוימת ,דווקא התלונות הנ המדד הטוב ביותר
לבחונ את טיב יחיהמ של עמ ישראל עמ הקב"ה ועמ מנהיגיהמ במדבר – משה
ואהרנ .מצד אחד אפשר לבחונ את נקודת המבט של העמ על היציאה ממצרימ,
על הנדידה במדבר ועל הציפייה להיכנ לארצ ישראל ,ולהבחינ במידת שביעות
רצונמ מנ המציאות שבה המ נמצאימ ומיחיהמ עמ המנהיגימ ועמ הקב"ה.
מהצד השני ,בגלל המקומ הגדול שתופות התלונות בתולדות ישראל במדבר,
אפשר לראות אפ את יחמ של משה ואהרנ לישראל ,למנהיגיהמ ולמצבמ הרוחני
והגשמי .ניתנ לראות מה הנ הציפיות שמצפה משה מהעמ ומה הוא מצפה גמ
מהיחימ ההדדיימ בינ עמ ישראל והקב"ה .כמו כנ ניתנ לראות כאנ גמ את דרכי
הנהגתו של הקב"ה את עמ ישראל ,מהוצאתמ מבית עבדימ ,דרכ קבלת התורה
וההליכה במדבר ועד למלחמות ולהתיישבות העצמאית של עמ ישראל בארצ
ישראל.

מבוא
בפתחו של מאמר זה ,ארצה לטעונ כי כל מטרתנ של יציאת מצרימ ,קבלת התורה
וארבעימ השנה של ההליכה במדבר ,הינה עיצוב דמותו של עמ ישראל כעמ עובד
ה' ומאוחד מצד אחד ,וכעמ עצמאי ובנ חורינ מצד שני .במצרימ נמצאימ בני
ישראל במציאות ההפוכה לגמרי ,המ שקועימ במ"ט שערי טומאה ובקושי
מצליחימ להרימ את הראש מעל עבודת הפרכ אותה המ נאלצימ לעשות ,ומתוכ

בטרמ אביאנו אל הארצ

532

ככ גמ אינמ מחוברימ אל הקב"ה .הביטוי הבולט ביותר לניתוק של בני ישראל
מהקב"ה הוא העובדה כי ביפור העבדות במצרימ לא מוזכר כלל כי בני ישראל
צועקימ ומתפללימ אל הקב"ה ,אלא שאנחתמ ושוועתמ עולות מאליהנ אל הא-
להימ 1.זו מהותה של השקיעה בתוכ עבדות מצרימ למשכ דורות ,אפילו הקשר
הביי ביותר עמ הקב"ה אינו קיימ .ואת השקיעה העמוקה הזו ,על כל צדדיה,
מבקש הקב"ה להוציא מעמ ישראל לקראת כניתמ אל ארצ ישראל ולקראת
היותמ לעמ ה'.
אלא שתהליכ זה איננו תהליכ של ימימ ,ולמעשה גמ איננו תהליכ של שבועות או
חודשימ ,זהו תהליכ של שנימ .ארבעימ שנה נודד עמ ישראל במדבר ,ארבעימ
שנימ שבמהלכנ הוא מתנער מעבדות מצרימ אשר דבקה בו ,ואט אט הוא לומד
להיכנ תחת עול מצוות ועול מלכות שמיימ ,אשר בניגוד גמור לעבדות מצרימ,
אינמ מונעימ ממנו להיות עמ עצמאי ואקטיבי.
כבר בהתכלות פשוטה מאוד על תוכנ תלונות בני ישראל ניתנ לראות שאינ דינ
כל תלונה כדינ קודמתה :ראשית ,מבחינת תוכננ של התלונות ,הנעות בינ תלונות
על צרכיהמ הפיזיימ הבייימ ביותר כלחמ ומימ ובינ תלונות על הנהגתמ של
משה ואהרנ ועל ההליכה אל ארצ ישראל .שנית ,מבחינת תגובותיהמ של משה
ואהרנ ושל הקב"ה ,הנעות בינ הקשבה מוחלטת לתלונה ומילוי בקשת העמ ובינ
כע גדול וחרונ אפ גמור ,עד כדי פגיעה בעמ ואפ רצונ לכלותו מצד הקב"ה או
ייאוש גמור מצדו של משה רבינו.
נראה כי כדי להבינ את תוכננ של התלונות אינ די בעיונ רק בתוכנ הבקשה ,אלא
גמ בכל הובב והעוטפ אותה ,הנ מבחינת המיקומ הגיאוגרפי והכרונולוגי שלה,
הנ מבחינת מצבו הרוחני והגשמי של העמ והנ מבחינת אופייה של התלונה והדרכ
שבה היא עולה .כמו כנ ,ברור כי אחד הפרמטרימ לבדיקתה של כל תלונה ותלונה
הוא אופי תגובתמ של משה ואהרנ ושל הקב"ה לכל תלונה.
ברצוני לעוק בנושא זה תוכ שאיפה להגיע לפשוטו של מקרא מחד ,ובחינה
אמונית של הכתובימ מאידכ ,ומתוכ אמונה שלמה בהשגחתו הפרטית של הקב"ה
ובגלגולו את מאורעות ההיטוריה בדרכ ובשאיפה אל הטוב המוחלט של אחרית
הימימ .כמו כנ ,ברצוני לנות לדלות מפרשיות אלו ,על כל מורכבותנ ,דרכ
לעבודת ה' דווקא מתוכ הקשיימ ומתוכ ערת הרגש של האדמ ,שלעיתימ אינה
נותנת לו מנוח מלשאת את טענתו אל מלכ מלכי המלכימ הקדוש ברוכ הוא.
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אמ נבחנ בפרפקטיבה רחבה את מבנה תלונות בני ישראל במדבר ,נבחינ בעשר
תלונות עיקריות המתוארות בתורה ,אשר מתחלקות בצורה פשוטה לארבעה
2
חלקימ ,הנ על פי דרמ הכרונולוגי והנ על דרכ ידורמ בפרשיות התורה:
חלק ראשונ – בינ יציאת מצרימ למעמד הר יני
א.
 .1מרה – שמות ט"ו ,כב-כה
 .2מדבר ינ – שמות ט"ז ,ב-י
 .3רפידימ )מה ומריבה( – שמות י"ז ,א-ז
חלק שני – בינ חטא העגל לחטא המרגלימ
ב.
 .4המתאוננימ – במדבר י"א ,א-ג
 .5קברות התאווה – במדבר י"א ,ד-לה
 .6מרגלימ – במדבר י"ג-י"ד
חלק שלישי – בינ חטא המרגלימ לתחילת הנדודימ במדבר
ג.
 .7קרח – במדבר ט"ז ,א – י"ז ,ה
 .8אתמ המתמ את עמ ה' – במדבר י"ז ,ו-כד
חלק רביעי – במיכות לכניה לארצ
ד.
 .9מי מריבה – במדבר כ' ,א-יב
 .10הלחמ הקלוקל – במדבר כ"א ,ד-ט
החלק הראשונ ,המתחולל מיד לאחר יציאת מצרימ וקריעת ימ ופ ,כולל את
שלוש התלונות הראשונות – תלונת הצמא במרה ,תלונת הרעב במדבר ינ
ותלונת הצמא הנופת ברפידימ – מה ומריבה .חלק זה כולל בעיקר תלונות על
מצוקות חומריות ונענה ,בצורה כללית ,הנ בידי משה והנ בידי הקב"ה במילוי
הבקשה המוצגת על ידי העמ ובצורה נוחה יחית .ביומו של חלק זה עומדימ
בני ישראל לראשונה בפני הצורכ להתעמת עמ מלחמה  -מלחמת עמלק .לאחר
מכנ המ מגיעימ למדבר יני ומקבלימ את התורה .ממיקומו של חלק זה בינ
יציאת מצרימ לקבלת התורה ניתנ להבינ בפשטות כי מטרתו של חלק זה היא
ההוצאה הראשונית והביית של העמ מעבדות לחירות ,משעבוד לגאולה
ומטומאה לטהרה ולהכנה ,רוחנית בעיקרה ,לקבלת התורה.
החלק השני ,שזמנו הוא כבר לאחר מתנ תורה ,ובתוכ ככ גמ לאחר חטא העגל
ובניית המשכנ ,כולל גמ הוא שלוש תלונות – תלונת המתאוננימ המובאת בקצרה
ואינה מורחבת כלל ,מיד לאחריה תלונת האפופ בקברות התאווה ומעט לאחר
.2

בחרתי שלא לכלול במאמר זה את שתי התלונות הראשונות של עמ ישראל – במצרימ
ועל ימ ופ ,משומ שהנ נראו לי חלק מהיציאה ממצרימ עצמה ולא מההליכה במדבר
שאחריה ,תהליכ שבו עוק מאמר זה.
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מכנ התלונה והבכייה בעקבות דברי המרגלימ בחזרתמ מארצ ישראל .תלונות אלו
מתייחדות בעיקר בחור האותנטיות והצדק שבטענותיהנ ,וכנ בחור האונימ או
חור התגובה של משה ואהרנ ,ובתגובתו החריפה לעומת זאת של הקב"ה .נראה
כי יש כאנ אנטיתזה חזקה מאוד להנהגת הקב"ה בחלק הראשונ .לעומת החלק
הראשונ שבו התלונות אמתיות ונענות בצורה ניית גלויה על ידי מילוי הבקשה,
בחלק השני ,המאופיינ בתלונות ובכיות שאיננ צודקות ,באות תגובות חריפות
המתיימות במוות של חלקימ מתוכ עמ ישראל )מיד או למשכ דור( .חלק זה
מתיימ בעונש ארבעימ שנות הנדודימ במדבר ,הנגזר על העמ לאחר חטא
המרגלימ .עונש זה מבטא ,כפי שנראה בהמשכ ,את ההבנה כי כאנ מתחיל פרק
חדש ביחיו של עמ ישראל עמ מנהיגיו ועמ א-להיו .ומכאנ מגיע הפתח גמ
לחלק השלישי בתלונות בני ישראל.
חלק שלישי ,המגיע לאחר הכרזת העונש של ארבעימ שנות המדבר ,אכ לפני
קיומו בפועל 3,כולל בתוכו את תלונת קרח ועדתו על הנהגת משה ואהרנ ומיד
לאחר מכנ את התלונה "אתמ המיתמ את עמ ה'" .תלונות אלו מתייחדות
בעובדה שאינ הנ מופנות כלל אל הקב"ה אלא אל משה ואהרנ בלבד ,ואפ על פי
כנ הנ נענות בצורה חריפה מאוד בידי הקב"ה ,גמ כאשר הוא מחליט להיענות
לבקשה או לחלופינ לאתגר .למרבה הפלא ,מתייחד חלק זה גמ בעמידתמ של
משה ואהרנ כמגנימ על עמ ה' מצד אחד וכמשיבימ אקטיביימ מאוד ואפ
כמענישימ את החוטאימ מצד שני .נראה כי לעומת החלקימ הקודמימ שבהמ
מילאו משה ואהרנ תפקידימ צדדיימ ושוליימ בתהליכ המענה על התלונות ,כאנ
המ המגיבימ העיקריימ ,הנ כמענישימ והנ כמגנימ ומנגרימ.
החלק הרביעי והאחרונ ,החותמ את מכת התלונות של עמ ישראל במדבר ועמ
זאת גמ את פרק ההליכה במדבר ,מתרחש ממש לפני הכניה לארצ וכולל את
תלונת "מי מריבה" 4ואת תלונת הלחמ הקלוקל בהמשכ .אפ שבהתכלות
ראשונה נראה כי תלונות אלו דומות באופיינ לקבוצת התלונות הראשונות ,שכנ
גמ הנ נוגעות בעיקר בהקשר של מילוי צרכימ חומריימ – אוכל ומימ ,תגובתמ של
.3
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אמנמ לא מפורש בתורה זמנה המדויק של תלונת קרח ,וכנ לא מפורש זמנה המדויק של
תלונת מי מריבה ,ונתונ הדבר במחלוקת בינ הפרשנימ .בחרתי להתייח לתלונות קרח
כתלונה שקרתה במיכות יחית לחטא המרגלימ ולעונשו ,משומ שנראה מטענותיהמ
של דתנ ואבירמ כי המ מאוכזבימ מהגזרה שלא להיכנ לארצ .לעומת זאת ,נראה כי
תלונת מי מריבה מוזכרת בתורה כחלק מתהליכ הכניה לארצ ישראל; היא מוזכרת בינ
מותמ של שני מנהיגימ שליוו את עמ ישראל במדבר – מיתת מרימ לפניה ומיתת אהרנ,
אשר מפורש בתורה שקרתה בשנה הארבעימ ,לאחריה.
בנוגע לזמנה של תלונה זו ,עיינ בהערה הקודמת.
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משה ואהרנ וכנ תגובתו של הקב"ה שונות מתגובותיהמ בחלק הראשונ .כמו כנ,
לעומת האחידות היחית בתגובות משה והקב"ה בתחילת דרכו של עמ ישראל
במדבר ,התגובות כאנ איננ אחידות כלל .בתלונת המימ במדבר צינ משה ואהרנ
כועימ מאוד ,אכ הקב"ה מקבל את הטענה בצורה נינוחה; ואילו בתלונת הלחמ
הקלוקל דווקא הקב"ה הוא שמכה בעמ ללא רחמ ומשה ואהרנ ,שלא כדרכמ,
אינמ מנימ להגנ על העמ ,אלא מחכימ שהעמ עצמו ייקח את היוזמה ויבקש
רחמימ – ורק אז פועלימ .גמ כאנ ,משה ואהרנ פועלימ בתגובה לתלונות בני
ישראל ,אכ כאנ דווקא תגובתמ נענית בכעו של הקב"ה ,ובתלונה האחרונה
והוגרת את שהותמ של בני ישראל במדבר ,המ אפ אינמ מגיבימ כלל ומשמשימ
רק ככלי בידו של הקב"ה לעשיית הנחש המרפא את בני ישראל.
חלוקת התלונות לארבעה חלקימ אינה רק כרונולוגית או טכנית .נראה כי חלוקה
זו משקפת במידה מוימת את התהליכ שעובר עמ ישראל במדבר .אותו תהליכ
שמטרתו לעצב את דמותו של עמ ישראל היוצא ממצרימ ,קודמ כל כעמ
במשמעותו הלאומית ,ולאחר מכנ כעמ עובד ה' מחד ,וכעמ עצמאי ובנ חורינ
מאידכ.
כדי להבינ את התהליכ שעובר העמ ,נתבוננ בו משתי פרפקטיבות שונות .מצד
אחד מנ הפרפקטיבה האנושית והלאומית ,נראה כיצד עובר העמ תהליכ של
השלת העבדות והטומאה מעליו ,תהליכ הכולל בתוכו גמ כאב ואובדנ דרכ כחלק
מעיצוב הזהות ,תהליכ שמטרתו הקמת עמ חדש ,עמ שיידע להאמינ בעצמו
ובאלוקיו ויידע גמ להתנהל בעצמו בתוכ ההיררכיה האלוקית .מצד שני נתבוננ
בתהליכ גמ מנ הפרפקטיבה האלוקית .נראה כיצד מנהל 'צופה הדורות' את
תהליכ חניכתו של העמ ,ככ שיגיע לארצ ישראל אחר שכבר עיצב את עצמו כעמ
בוגר ,עצמאי ואחראי ,המוגל לשבת במקומ אחד ולנהל את עצמו ולא רק ללכת
בעיניימ עצומות אחרי מנהיגיו.
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עמ ישראל ,כאמור ,יוצא ממצרימ ומנ העבדות הקשה שבה היה נתונ שנימ רבות.
לאחר ש'אפקט היציאה' כולו מתמצה באירועי קריעת ימ ופ וטביעת המצרימ
בימ ופ ,המ יוצאימ לדרכמ כעמ חופשי משעבוד .בעקבות היציאה מנ השעבוד
הגשמי הגיע הזמנ גמ ליציאה מנ העבדות הרוחנית.
עמ ישראל עומד לקבל את התורה ,כשלב ראשונ וביי בהיותו עמ אלוקי ,אכ
בדרכ אל מעמד זה עליו לטהר את עצמו ולהכינ את עצמו .עמ היותה של קבלת
.5

רבות מנ התובנות בחלק זה שמעתי מפי הרב יהושע שפירא שליט"א.
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התורה בי להפיכתו של עמ ישראל לעמ עצמאי ועובד אלוקימ ,עדיינ נזקקת
הכנה עמוקה וביית כדי שהתורה תוכל להיקלט אצל העמ .דבר זה ניתנ לראות
גמ מיחמ של חז"ל לפירת העומר כהכנה לקבלת התורה ,מעינ היטהרות
6
והתקדשות לקראת המפגש הראשוני של העמ עמ הקב"ה בצורה בלתי אמצעית.
מתוכ הבנה זו אנחנו יכולימ להתבוננ במאפיינימ הבולטימ ביותר בשלוש
התלונות המרכיבות את החלק הראשונ .ראשית ,הנ במרה ,הנ במדבר ינ והנ
ברפידימ עוקות התלונות בדרישות חומריות ובייות מאוד – אוכל ומימ .כמו
כנ ,הנ תגובתו של משה והנ תגובתו של הקב"ה רכות מאוד יחית .התלונה נענית
כמעט באופנ מלא ,כמעט ללא ביקורת.
נראה כי תלונות אלו נענות בצורה רכה ועדינה דווקא משומ שהיח של משה
ושל הקב"ה אל העמ בשלב זה הוא כיח של הורה אל ילד קטנ 7,ילד הנזקק
לגמרי להוריו ואינו יכול כלל להתדר בלעדיהמ .העמ נפרד לפני ימימ לא רבימ
ממציאות בה הוא בעצמ כמעט ולא נזקק לדאוג לעצמו ,עצמאותו מוגבלת כל ככ
עד שהוא אינו יודע כלל כיצד להתנהג בעצמאות כזו ,ומשומ ככ הנ משה והנ
הקב"ה מחליטימ להתייח אל העמ בעדינות .אפ על פי כנ ,המ אינמ מתעלמימ
לגמרי מנימת הביקורת בתלונותיהמ של העמ ,והמ יודעימ בכל אחת מנ התלונות
גמ 'לחנכ' את העמ מעט .במרה – "שמ שמ לו חוק ומשפט ושמ נהו" .במדבר
ינ ,כאשר משה מוכיח אותמ כי התלונה אינה מביעה רק צורכ ביי ,אלא גמ
חור אמונה בקב"ה וכפירה בטוב שהשפיע להמ – '"רב וידעתמ כי ה' הוציא
אתכמ מארצ מצרימ ובוקר וראיתמ את כבוד ה' בשמעו את תלונותיכמ על ה'".
מלבד זאת ,משה טורח לרמוז להמ בעדינות כי תלונותיהמ ,לפחות הדרכ בה
נאמרו והמענ שאליו הופנו ,איננ מכוונות לגמרי – "ונחנו מה כי תלונו עלינו"
)שמות ט"ז ,ז( .ברפידימ ,כאשר משה מנה בתחילה להרגיע את העמ ולעורר את
אמונמ בה' וכנ בקריאת שמ המקומ מה ומריבה – רמז ברור על חור שביעות
הרצונ של משה מתלונת העמ.
כדי לאפיינ את מהותנ של התלונות הכלולות בחלק זה ,נתבוננ בצורה רחבה יותר
על קורותיהמ של ישראל בחמישימ הימימ הראשונימ שלהמ לאחר היציאה

.6
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עוד עובדה שממנה ניתנ להבחינ בהכנה הנדרשת לקבלת התורה היא שהתורה ומצוותיה
איננ עוקות ,לפחות לא בצורה גלויה ,בעניינימ של תיקונ המידות .התורה מניחה כי היא
כבר מדברת אל אדמ שהבי המורי שלו בנוי ומתוקנ ,ורק מתוכ ככ הוא מוכנ לקבל
את התורה באמת .אמנמ ניתנ לדונ בעניינ זה ולהבחינ עד כמה ומתי הוא נכונ ,אכ אינ
כאנ מקומו של דיונ זה.
כפי שנראה בהמשכ ,כבר חז"ל המשילו משל זה.
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ממצרימ ,אותמ ימימ שבהמ מתרחשות שלושת תלונות אלו .בהתבוננות זו
מתבהר כי מנעד מצבי הרווחה והמצוקה נע בצורה חרת פרופורציות בינ אושר
ועושר ורווחה גדולה ובינ ייאוש ,רעב ומצוקה גדולה מאוד .בתחילה העמ נמצא
בהתרוממות הרוח הגדולה של היציאה ממצרימ ,אכ לא עובר זמנ רב והעמ מוצא
את עצמו במצוקה גדולה כאשר המצרימ מאחוריו וימ ופ מלפניו .המצוקה
גדולה מאד עד שהעמ כבר אינו יודע מה לעשות עמ עצמו ,ומתעוררימ בו פקות
הנוגעימ לאמונה בה' .תוכ זמנ קצר הימ נבקע לשניימ בפלא גדול והעמ עובר,
והתחושה העילאית רק מתעצמת כאשר הימ נגר על המצרימ והאיומ הגדול
נותר מאחור ללא שומ אפשרות להשיגמ .אלא שמיד לאחר מכנ באה הליכה של
שלושה ימימ במדבר ללא אוכל וללא מימ ,וגמ כאשר כבר העמ מגיע למקומ שבו
יש מימ ,הוא נדהמ לגלות שהמימ שאליהמ הגיע מרימ לגמרי .כאנ העמ נשבר
ופונה אל משה בתלונה .לאחר הנ הגדול של הפיכת המימ למתוקימ ,העמ
ממשיכ ללכת ומגיע תוכ זמנ קצר למקומ של שפע גדול מאוד – שתימ עשרה
עינות מימ ושבעימ תמרימ .שוב נמצא העמ בתחושה עילאית גמורה ובהרגשה כי
הקב"ה דואג להמ לכל מחורמ .אכ מיד לאחר מכנ שוב העמ מגיע ,מהר מאוד,
למצב של מחור במדבר ינ ,ושוב הוא נשבר .ושוב הקב"ה שומע אל תלונותיהמ
ומוריד להמ מנ ושליו מנ השמימ ,השפע חוזר ואתו האמונה בהנהגת הקב"ה,
אלא שכאנ נראה שהעמ כבר מבינ כי השפע אינו כה מובטח ואינ ביטחונ כי הוא
ימשיכ לאורכ זמנ .משומ ככ יש מנ העמ השומרימ את המנ גמ ליומ המחרת.
משה ,כמובנ ,כוע .רכבת ההרימ של ההשגחה ממשיכה לדהור ושוב מוצא העמ
את עצמו בחור ,שוב של מימ ,ושוב העמ נשבר ומתלוננ אל משה .שוב הוא
מקבל את מבוקשו על ידי הכאת הלע ויציאת המימ ושוב השפע גדול ,ומיד
לאחר מכנ – מלחמת עמלק .נזכיר כי רכבת ההרימ הדוהרת הזו מתנהלת בזמנ
קצר מאוד ,חמישימ יומ בכ הכל ,מה שמדגיש מאוד את הירידות והעליות
הגדולות.
לכאורה ,לא מובנ מדוע הקב"ה מביא את עמ ישראל למצבימ קיצוניימ ולמעברימ
חדימ כל ככ .מה היא מטרתו של הקב"ה ,ומה המר שהוא מבקש להעביר לבני
ישראל בתקופה זו? נראה כי גמ חז"ל ביקשו לענות על שאלה זו )שמות רבה כ"ו ,ב(:
מה כתיב שמ 'ויקרא שמ המקומ ההוא מה ומריבה' ומה מריבה היתה שמ?  ...רבי
נחמיה אומר :אמ מפיק לנו מזונותינו כמלכ שהוא שרוי במדינה ואינ בני המדינה
צריכינ לו כלומ נעבדנו ,ואמ לאו נמרוד בו ...אמר להמ הקדוש ברוכ הוא :אמ
בקשתמ לבדוק אותי ,יבא הרשע ויבדוק אתכמ .מיד ויבא עמלק ,מה כתיב שמ ,היש
ה' בקרבנו אמ אינ .ויבא עמלק – וכי מה ענינ זה אצל זה? משל לתינוק שהיה רוכב
על כתיפו של אביו וראה חבירו של אביו ,אמר לו :ראית את אבא? אמר לו אביו:
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אתה רוכב על כתפי ואתה שואל עלי? הריני משליככ ויבא השונא וישלוט בכ .ככ
אמר הקדוש ברוכ הוא לישראל :אני נשאתי אתכמ על ענני כבוד ואתמ אומרימ היש
ה' בקרבנו ,לפיככ יבא השונא וישלוט בכמ הוי ויבא עמלק.

ראשית ,ניתנ להבחינ במדרש זה כי חז"ל המשילו את היח שבינ ישראל לקב"ה
בתקופה זו ליח שבינ אב לבנו הקטנ .האב דואג לכל מחורו של הילד ואילו
הילד רק מקבל ומקבל ללא שומ תמורה .המדרש מציג את שאלתמ של ישראל,
"היש ה' בקרבנו אמ אינ" ,כשאלת כפירה בטובו ובחדו של הקב"ה ,אולמ כפי
שראינו לא רק טוב ועושר הרעיפ הקב"ה על עמ ישראל בתקופה זו .ללא פק,
הבהיר הקב"ה לעמ גמ מה הוא מצב של חור.
נראה כי מבינ השורות של המדרש ניתנ להבהיר נקודה נופת .אחד השלבימ
הראשונימ בהתבגרותו של ילד הוא ההבנה שההורימ קיימימ גמ כאשר הוא לא
רואה אותמ .בתחילה הילד חושב כי ההורה קיימ רק כאשר הוא רואה אותו ,ולכנ
הוא נבהל מאוד כאשר איננו מוצא את האב או האמ ,אכ כאשר הוא מתבגר מעט
הוא מבינ שההורה קיימ גמ בשעה שאינו רואה אותו בעיניו ,וממילא הוא פחות
מודאג מעצמ חרונו .נראה כי משה והקב"ה מבקשימ להעביר את העמ למקומ
בוגר יותר – למקומ של הבנה כי גמ כאשר הקב"ה אינו מפק להמ את מחורמ
מיד – הוא עדיינ קיימ ,ואפ מעבר לזה – מכוונ את הכל .זו ההבנה הביית
ביותר של אמונה בחיי העולמ הזה ,שהרי הקב"ה אינו מתגלה אלינו בצורה גלויה
בחיי היומ-יומ שלנו .לכנ הקב"ה מנווט את עמ ישראל בצורה חדה כל-ככ בינ
השפע והחור ,כדי ללמד את העמ שגמ השפע וגמ החור – מקורמ מהקב"ה,
והמ מכוונימ על פיו.
אלא שנראה כי העמ אינו מצליח להבינ את המר המועבר אליו בינ השורות.
למעשה נדמה כי הוא אפ עובר תהליכ הפוכ ומחמיר את תלונותיו מפעמ לפעמ.
במרה לשונ התלונה רכה מאד – "מה נשתה" ,אינ בה כלל ביטוי של חור אמונה
ורק הלשונ שבה משתמשת התורה – "וילונו" – מבהירה לנו כי העמ מתרעמ
מעט על מצב החור שבו הוא נמצא .בתלונה השנייה – במדבר ינ ,כבר מחריפ
העמ את תלונתו ומבקש לחזור למצרימ ,אלא שעדיינ אמונתו בקב"ה אינה
נדקת ,שהרי גמ כאשר הוא מבקש כאנ לשוב למצרימ בקשתו היא "מי יתנ
מותנו ביד ה' בארצ מצרימ בשבתנו על יר הבשר" .כלומר ,העמ מאמינ בה' – אכ
רק כאשר הוא נמצא במצב של שפע .בנקודת זמנ זו נראה להמ כי דווקא
במצרימ ,כאשר ישבו לכאורה על יר הבשר ,בעת השפע – השגיח עליהמ
הקב"ה ,ואילו עכשיו בשעת החור כבר אינמ נמצאימ ביד ה' .הקב"ה בוחר לתת
להמ את מבוקשמ ,אכ הפעמ לנותמ ולהבהיר להמ כי האמונה בקב"ה צריכה
להיות הרבה יותר טוטלית ולכלול אמונה גמ בשעת משבר; על כנ הוא מוריד
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להמ מנ ,אכ דורש מהמ לא לצבור אותו ולהאמינ כי גמ מחר ירד המנ – כלומר,
למוכ עליו בעיניימ עצומות ולהאמינ שהוא משגיח עליהמ וייתנ להמ את צורכמ
בכל זמנ שיצטרכו .אמנמ נראה כי יש מנ העמ שאינמ עומדימ בנייונ וצוברימ
את העומר ,אכ מצד שני העמ בכללו עומד בנייונ ואפ שומע לקול משה לאופ
משנה רק ביומ השישי.
והנה ,דווקא כאשר נדמה כי העמ מתחיל לקלוט את המר שרוצימ משה והקב"ה
להעביר לו – מגיע שוב החור ברפידימ ,והעמ בוחר שוב להתלוננ ולבקש "תנו
לנו מימ ונשתה" .משה ,המאמינ כי העמ כבר נמצא בדרגה שבה הוא מוגל
להאמינ בקב"ה גמ בשעת חור ,פונה אל העמ ומחזק אותו באמונה – "מה
תריבונ עמדי מה תנונ את ה'?" אלא שמתברר שהעמ עדיינ איננו מוכנ לקבל את
האמונה הזאת בה' ,והוא מגביר את תלונתו והפעמ מתלוננ אפילו על חדיו של
הקב"ה – "למה העליתנו ממצרימ להמית אותי ואת בני בצמא" .כאנ העמ מתלוננ
גמ על עצמ ההוצאה ממצרימ )ולא רק על החור לעומת השפע שהיה במצרימ(,
ובנופ ,הוא אינו מזכיר כי במצרימ היה ביד ה' ,בניגוד לתלונת מדבר ינ.
משה והקב"ה אמנמ בוחרימ לפק לעמ את מחורמ ,אכ המ מבינימ כי כדי
ללמד את העמ את המר ואת האמונה אפ בשעת מחור צריכ להשתמש
באמצעי חזק יותר .על ככ אומר רבי נחמיה במדרש דלעיל כי כפירתמ של ישראל
איננה דווקא בטובו של הקב"ה ,שהרי טענתמ היא – "אמ מפיק לנו מזונותינו
כמלכ ...נעבדנו" .לדעת רבי נחמיה המ אינמ כופרימ בטובו ובזמנ גילוי פניו של
הקב"ה ,אלא דווקא בזמנ התר פניו של הקב"ה .גמ בהמשכ המדרש ,כאשר הוא
ממשיל את מנהג הקב"ה בעמ ישראל לאב המרכיב את בנו על כתפיו ,מובנ כי
ה'חור' של הבנ נובע דווקא מקרבתו אל האב .אילו היה הילד הולכ כשהוא
מחזיק בידו של האב ,יכול היה להביט אל פניו בכל רגע שאיננו בטוח אמ הוא
עדיינ לידו; אכ דווקא כאשר האב מרכיבו על כתפיו – אינ הבנ מוגל לראות את
פניו והוא שמ לב לנוכחותו רק כאשר האב מגיש לו את האוכל והמימ .באותו
אופנ ,עמ ישראל מובל בתוכ ענני הכבוד ,כלומר בהשגחה אלוקית גדולה מאינ
כמוה ,אכ דווקא משומ ככ הוא אינו מוגל להבחינ במציאותו של הקב"ה בזמנימ
של חור .למעשה ,יש כאנ קרבה שמתממשת דווקא על ידי וג של העלמה.
החרימ הנקרימ לפני העמ בדרכו אינמ התר פנימ במובנו הרגיל ,כי אמ העלמה
שמטרתה ללמד את העמ על הנהגתו של הקב"ה בעולמ – הנ במצב של שפע והנ
במצב של חור.
אלא שיומו של המדרש מפתיע מעט – "לפיככ יבא השונא וישלוט בכמ".
לכאורה ,מלחמת עמלק מגיעה כעונש על חור הביטחונ של העמ בהשגחה
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האלוקית .האמ יש בה גמ כדי ללמד את העמ את המר שניו משה והקב"ה
להעביר במשכ כל אותו הזמנ?
בהתבוננות באופנ המיוחד שבו מתקיימת מלחמת עמלק ,ניתנ לראות כי האמונה
בקב"ה ובהשגחתו היא אולי המטרה העיקרית של מלחמה זו" .והיה כאשר ירימ
משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק" )שמות י"ז ,יא( .יש כאנ השגחה
צמודה ומובחנת של הקב"ה על כל מהלכ המלחמה ,מראשיתה ועד ופה .רגעי
הניצחונ וההפד נעשימ חדימ כל ככ עד שכבר לא ניתנ שלא להבחינ כי יד ה'
8
היא המכוונת אותמ.
רק לאחר שהעמ למד את הלקח הזה – הוא מוכנ לעבור לשלב הבא ,לקבל את
התורה ולהמשיכ לעבר ארצ ישראל .אלא שכאנ מוחמצ שוב מימוש הקשר בינ
עמ ישראל והקב"ה.

ב .מאיגרא רמא לבירא עמיקתא – קבלת התורה וחטא העגל
לאחר שעמ ישראל רוכש את הבי האמוני בקב"ה ,מגיע הזמנ לקבל את התורה
ובד בבד גמ להתחיל לדרוש ממנו דרישות גבוהות יותר הנ מבחינה דתית
ומורית והנ מבחינה אמונית ,וככ גמ להתחיל בעיצוב דמותו כעמ עצמאי ובנ
חורינ.
עמ ישראל עומד אל מול הר יני ושומע באוזניו את המילימ "אנכי ה' א-להיכ
אשר הוצאתיכ מארצ מצרימ מבית עבדימ לא יהיה לכ אלהימ אחרימ על פני"
)שמות כ' ,ב-ג( ,ואפ על פי כנ ,זמנ קצר לאחר מכנ ,כאשר משה מתמהמה על ההר,
העמ בונה עגל זהב ומכריז" :אלה אלהיכ ישראל אשר העלוכ מארצ מצרימ" )שמ
ל"ב ,ד( .על הניגוד החריפ כל ככ בינ הדברימ עמדו כבר מפרשימ רבימ ,ונדמה כי
הוא בולט ומדהימ בעזותו ובחריפותו את כל מי שקורא ,בקריאה הפשוטה ביותר,
את הפרשיות האלו בתורה.
לא נדונ כאנ במשמעותו הרחבה של חטא העגל ,אכ רק נאמר ,לענייננו ,כי נראה
שלמרות קבלת התורה ,העמ לא היה שלמ לגמרי באמונתו בהשגחת ה' ,וכנ לא
היה בטוח לגמרי מה היח בינ משה ,כשליחו של הקב"ה ,ובינ הקב"ה עצמו.
משומ ככ ,כאשר משה אינו חוזר מנ ההר במועד ,העמ מרגיש את הצורכ בשליח
אחר אל הקב"ה .קשר ישיר עמ הקב"ה איננו רלוונטי לעמ והוא תלוי בשליח .לכנ,

.8

אולי ראוי להזכיר כאנ את המדרש המובא במשנה )ראש השנה ג' ,ח(" :והיה כאשר ירימ
משה ידו וגבר ישראל וגו' ,וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא
לומר לכ :כל זמנ שהיו ישראל מתכלימ כלפי מעלה ומשעבדינ את לבמ לאביהמ
שבשמימ ,היו מתגברימ; ואמ לאו ,היו נופלינ".
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במידה מוימת ,כאשר השליח נעלמ – נעלמ מבחינתמ גמ הקב"ה עצמו ,וכל עוד
לא יהיה שליח אחר – לא ניתנ כלל להיות בקשר עמ הקב"ה.
הבעיה הגדולה המתגלה כאנ היא חור העצמאות של עמ ישראל .העמ איננו
מוגל להתנהל כעמ עצמאי מבחינה אמונית ,שהרי הנפילה הבאה רק בשל
איחורו של משה משקפת בעצמה גמ חור אמונה ביכולתו של הקב"ה לעמוד
בקשר עמ העמ ולהשגיח עליו גמ בלא תיווכו של משה .ככ גמ מבחינת התודעה
– הכאו הגדול האוחז בעמ כאשר משה אינו שב ,וחור היכולת של העמ לקחת
אחריות על עצמו ולהתפלל ישירות אל הקב"ה ,מביעימ את היותו שבוי עדיינ
בתפיות העבדות שלו ,בצורכ שיהיה מי שינהיג אותו ויכוונ אותו צעד אחר צעד.
כאשר משה יורד מנ ההר הוא שמ קצ למעשה חטא העגל ולעגל עצמו ,אכ בד
בבד הוא מבינ כי הבעיה שהביאה את העמ לחטוא בעגל היא היווצרות תלות
גדולה מדי של העמ בדמותו .הוא מבינ כי עצמאות אמונית כזו שתחזק אצל העמ
את הקשר הישיר והבלתי אמצעי עמ הקב"ה מחייבת התנתקות שלו עצמו
והתרחקות מנ העמ .משה מבינ כי על העמ לפתח את עצמאותו טרמ כניתו
לארצ ישראל ,משומ שבארצ ישראל עצמה ,כפי שניתנ לראות מפרי הנביאימ,
ובייחוד המוקדמימ שבהמ ,אינ הנהגה אמונית המדריכה את העמ על כל צעד
ושעל 9.משומ ככ משה מחליט להתרחק מנ העמ מעט ולהוריד את הפרופיל של
עצמו כמקשר בינ העמ ובינ האלוקימ .מרגע זה ,כפי שנראה בהמשכ התלונות ,הנ
העמ והנ משה מתייחימ אל דמותו של משה רק כמנהיג זמני ,שלא יהיה קיימ
לנצח ולא הוא המקשר הבלעדי של העמ אל הקב"ה .רק ככ ,מאמינ משה ,יוכל
העמ להתנחל בארצ ישראל כעמ עצמאי ומאמינ.
מעבר לזה ,אולי ניתנ לומר כי משה והקב"ה רואימ את שורש הבעיה לא רק
בהיותו של משה המקשר הבלעדי של העמ עמ הקב"ה ,אלא גמ בעובדה שהעמ,
במידה מוימת ,מזהה את משה עמ הקב"ה עצמו .הרי מדוע נחפז העמ לעשות
לו עגל זהב ולהכריז עליו "אלה אלוהיכ ישראל" כאשר משה איננו חוזר? משומ
שהוא כמעט מזהה את משה עמ הקב"ה .כאנ הקב"ה מחליט להעמיד את העמ
על מקומו והוא מחליט להוציא את האוהל אל מחוצ למחנה – הווה אומר
.9

עוד לפני מותו ,הקב"ה מורה ליהושע לחלק את הארצ ,גמ זו שעוד לא נכבשה ,לבני
ישראל )יהושע י"ג בתחילתו( .ניתנ לראות כבר כאנ רמז לחילוק המכויות בינ השבטימ,
ללא הנהגה מאחדת מוגדרת .אכ ניתנ לראות זאת ביתר שאת בפר שופטימ ,הפותח
בתיאור מלחמתמ של בני יהודה ,בני שמעונ ובני יופ ביושבי הארצ .ניתנ לראות כי
בשלב זה אינ הנהגה לכלל העמ וכל שבט פועל לעצמו .ביטוי נופ לעניינ זה טמונ אולי
בביטוי החוזר כמה פעמימ ,בווריאציות שונות ,לאורכ פר שופטימ – "בימימ ההמ אינ
מלכ בישראל" )י"ז ,ו; י"ח ,א; י"ט ,א; כ"א ,כה(.
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הקב"ה ,שהוא הגדול ,הגיבור והנורא ,וגמ המרוחק במידה מוימת ,מעתיק את
מקומו אל מחוצ למחנה ,ואילו משה עמ כל גדולתו הוא עדיינ אדמ ועל כנ הוא
מתגורר בתוכ המחנה ,בתוכ בני ישראל.
ניתנ לראות כאנ ,בעצמ ,תיקונ מוימ לתלות של העמ במשה כמקשר אל הקב"ה.
היח של משה ושל הקב"ה לעמ ישראל כאל ילד קטנ בשלוש התלונות
הראשונות ,המרכיבות את החלק הראשונ ,נתנו לעמ את התחושה כי הוא אכנ
נמצא במעמד זה ,של ילד קטנ ,חר עצמאות ותלוי לגמרי בקב"ה ,ובמשה
כמקשר אליו .העמ התרגל שבכל צרה או מצוקה הוא פונה אל משה ,אשר פותר
אותה בדרכ פלא כלשהי על פי הוראת הקב"ה .תלות זו יצרה את החטא הגדול
של העמ בעגל .העמ ,אפ על פי שקיבל שיעור חשוב מאד באמונה ,עדיינ איננו
עצמאי ,וממילא גמ אמונתו איננה שלמה ,משומ שהיא תלויה בניו של הקב"ה
ובקישור של משה ביניהמ.
אמ כנ ,שני עקרונות רוצה משה להעביר לעמ ישראל עוד לפני כניתמ לארצ ,שני
עקרונות הקשורימ זה בזה בקשר הדוק .מצד אחד הוא מעמיד את העמ על
הצורכ לקשור קשר עצמאי יותר בינמ ובינ הקב"ה ,ומצד שני הוא מעמיד אותמ
גמ על הצורכ להשתחרר מההתמכות המוחלטת על משה כמקשר .הוא מקבע
את תפקידו כמנהיג וכמורה ,אכ לא כמתווכ בלעדי עמ הקב"ה.

ג .חלק שני – רצוא ושוב – כישלונ הכניה המהירה לארצ ישראל
גמ בתלונות שבחלק זה ,ניתנ לראות כי הנ מבחינת משה והנ מבחינת העמ ,משה
כבר איננו המקשר הבלעדי אל הקב"ה .המכנה המשותפ הבולט ביותר בשלוש
התלונות השייכות לחלק השני – חטאי המתאוננימ ,קברות התאווה והמרגלימ –
הוא חור הפנייה של העמ אל משה.
בתלונת המתאוננימ הבאה בתורה בקצרה ובתמציתיות נזכר רק כי העמ
"כמתאננימ רע באזני ה'" )במדבר י"א ,א( – העמ אינו פונה אל משה כלל אלא
מתאוננ באוזני ה' .רק לאחר שהקב"ה כוע ומבעיר אש בקצה המחנה – העמ
פונה אל משה ,שנראה כי רק בשלב זה מתוודע לכל הפרשייה ,והוא מתפלל אל
הקב"ה כדי לכבות את האש ולשככ את כעו.
גמ בפרשת קברות התאווה מפרת התורה – "וישבו ויבכו גמ בני ישראל ויאמרו
מי יאכלנו בשר ...וישמע משה את העמ בכה למשפחתיו איש לפתח אהלו ויחר
אפ ה' מאד ובעיני משה רע" )שמ ,י( .שוב ניתנ לראות כי העמ אינו פונה כלל אל
משה ,הוא בוכה בינו לבינ עצמו – למשפחותיו ,אכ התלונה כאנ אינה מופנית כלל
אל משה .אפילו בתלונת המרגלימ ,לפחות בשלב ראשונ ,התלונה אינה מופנית
כלל אל משה אלא מתואר הדכדוכ בינ העמ לבינ עצמו – '"ויבכו העמ בלילה
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ההוא" )שמ י"ד ,א( .גמ כאשר המ באימ להתלוננ בפני משה ואהרנ ,התלונה אינה
מופנית אליהמ אלא על הקב"ה – "ולמה ה' מביא אתנו אל הארצ הזאת לנפל
בחרב" )שמ ,ג(.
גמ תגובתמ של משה ואהרנ כלפי העמ בשלוש התלונות הללו רפה וחלשה –
בפרשת המתאוננימ משה רק פונה אל הקב"ה ומבקש שתשקע האש ,וגמ זאת,
רק לאחר שהעמ פונה אליו .בקברות התאווה הוא כלל אינו נמצא בשיח עמ
העמ ,והשיח הקשה של משה ,שעוד נדונ בו בהקשר זה ,מופנה רק כלפי הקב"ה
ולא כלפי העמ .גמ בחטא המרגלימ משה ואהרנ נוגימ בתחילה ,ובהמשכ
ממלאימ רק את תפקיד ההגנה על העמ מפני חרונ אפו של הקב"ה ,אכ בלי לנהל
שיח רציני עמ העמ ,ודאי לא שיח של תיווכ בינ העמ ובינ הקב"ה ,כפי שהמ נהגו
בפרשיות קודמות.
ניתנ לראות כאנ ,אמ כנ ,כי העמ אמנמ למד ,במידה מוימת ,את הלקח שניה
משה להעביר לאחר חטא העגל .הוא מבינ כי משה איננו הא-ל עצמו ,וכי כל
אדמ מישראל יכול לפנות גמ בעצמו ובלי תיווכ אל הקב"ה .אלא שנראה כי כאנ
עולה בעיה מוג אחר :כאשר העמ אינו פונה אל משה בקברות התאווה ,ציפייתו
של משה היא כי העמ יפנה ישירות אל הקב"ה .אכ דבר זה אינו קורה.
בהתבוננות קרובה בפוקי הפרשה הזו ,ניתנ לראות כי אפ על פי שהנ משה והנ
הקב"ה אינמ מקבלימ בברכה בכייה זו של העמ ,תגובתמ שונה לגמרי – "וישמע
משה את העמ בכה למשפחתיו איש לפתח אהלו ויחר אפ ה' מאד ובעיני משה
רע" .העמ בוכה למשפחותיו ,ותגובתו של הקב"ה כאנ מתוארת באופנ דומה
מאוד לאופנ שבו מתוארת תגובתו בחטא המתאוננימ – "ויחר אפ ה' מאד" .משה,
אשר מבינ כי העמ חוזר לורו ולתלונותיו כלפי הקב"ה ,מגיב גמ הוא בצורה
שלילית ,אכ נדמה כי אינ בתגובתו של משה כע כלפי העמ ,במיוחד לאור
התיאור השונה מתיאור חרונ אפו של הקב"ה – "ובעיני משה רע" .לכאורה ,אפשר
היה לפרש שאפ משה כוע על העמ על תלונתמ החוזרת ונשנית ,אשר בשלב זה
התורה אפ מבירה שהיא כלל אינה מוצדקת ,בניגוד לשלוש התלונות הכלולות
בחלק הראשונ.
אלא שכאנ קורה דבר מפתיע .משה ,השומע את העמ בוכה ,אינו מוכיח את העמ
אלא פונה ,בתרעומת ,דווקא אל הקב"ה .הוא מבקש ממנו לשחרר אותו מעול
העמ – "למה הרעת לעבדכ ולמה לא מצתי חנ בעיניכ לשומ את משא כל העמ
הזה עלי :האנכי הריתי את כל העמ הזה אמ אנכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו
בחיקכ כאשר ישא האמנ את הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו :מאינ לי
בשר לתת לכל העמ הזה כי יבכו עלי לאמר תנה לנו בשר ונאכלה :לא אוכל אנכי
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לבדי לשאת את כל העמ הזה כי כבד ממני :ואמ ככה את עשה לי הרגני נא הרג
אמ מצאתי חנ בעיניכ ואל אראה ברעתי" )שמ י"א ,יא-טו(.
בהתכלות פשוטה ,נראה כי משה פשוט מתייאש מיכולתו להנהיג את העמ .אכ
ייתכנ שאפשר להציע הבר אחר לדברי משה .משה אמנמ כוע כאנ על העמ ,אכ
עיקר דבריו מופנימ אל הקב"ה משומ שהוא אינו מבינ כיצד יכול להיות שמצד
אחד העמ השתחרר מתלותו המוחלטת במשה ,כפי שראינו ,אכ מצד שני הוא
ממשיכ לחטוא ולהתלוננ .מקנתו של משה היא כי העמ אינו יכול באמת להיות
עצמאי ולהשתחרר מהתלות ,ובופו של דבר הוא זקוק למשה כמנהיג יחיד ,גמ
אמ לא כמקשר יחיד אל הקב"ה .פנייתו של משה אל הקב"ה מביעה את תכולו
מככ שהעמ איננו מצליח להשתחרר מהתלות בו ,ומשומ ככ הוא טוענ כלפי
הקב"ה – "האנוכי הריתי את כל העמ הזה אמ אנוכי ילידתיהו כי תאמר אלי
שאהו בחיקכ "...מדוע יש צורכ שאהיה מנהיג יחידי לעמ? הרי ככ לעולמ העמ לא
ילמד להיות עצמאי ולא יוכל להיכנ אל הארצ!
משה מבינ כי כל עוד הוא ימשיכ לתפקד בתור מנהיגות של אדמ אחד לעמ ,העמ
לא יוכל להיות עצמאי .מתוכ תכול זה טוענ משה כלפי הקב"ה :אמ הפתרונ
המתבקש לעצמאותמ של ישראל הוא הריגתי – אני מוכנ לקבל את הגזירה,
ובלבד שלא אראה ברעתי .כל כוחו של משה הופנה בשנה האחרונה לגאולתו של
עמ ישראל ולהבאתו לארצ ישראל כעמ עצמאי וחזק ,אכ אמ עצמ קיומו של
משה מפריע למהלכ זה ,משה מכימ לוותר על מקומו ולשחרר את עמ ישראל
מ'עולו' 10.על פי פירוש זה ,כאשר משה טוענ "מאינ לי בשר לתת לכל העמ הזה",
הוא אינו מתכוונ לערער על מידותיו של הקב"ה ,אלא לציינ שפתרונ נקודתי כזה
איננו מפיק – "כי יבכו עלי לאמר תנה לנו בשר ונאכלה" – הבכי לא יפיק כל
עוד ימשיכ משה לשמש במעמדו כמנהיג יחיד.
הקב"ה מקבל את טענתו הכללית של משה ,ומחליט כי אכנ ראוי להאציל מכוחו
של משה אל נציגיו של העמ ,ובככ להעביר אל העמ לא רק את היכולת לפנות
ישירות אל הקב"ה ,אלא גמ את היכולת להנהיג את עצמו .במעשה זה משה חדל
לא רק מלהיות נביא ה' הבלעדי ,אלא גמ מלשמש כמנהיג הבלעדי של העמ.
משומ ככ ,כאשר הנער מגיע אל משה וזועק "אלדד ומידד מתנבאימ במחנה" )שמ,
כז( ,משה אינו נבהל כלל ,להפכ ,הוא מאושר – זהו בדיוק המהלכ אליו ציפה משה
ואליו קיווה :העמ עצמו מקבל מרוח הנבואה וההנהגה של משה ,ואיננו זקוק לו –
לא כמתווכ רוחני ואפ לא כמנהיג בלעדי .יש לציינ כי אפ שמשה איננו המנהיג

 .10כפי שנראה בהמשכ ,למקנה ,במידה מוימת זה אכנ הפתרונ ,או לפחות חלק ממנו.
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הבלעדי כאנ ,נראה כי הוא עדיינ מויפ להיות מנהיג העמ ,אלא שהמכויות
11
שהיו כולנ מוטלות עליו מועברות בשלב זה בחלקנ לידי הזקנימ.
הפתרונ של הקב"ה מניח את דעתו של משה .הוא מחליט להעביר לעמ ולמנהיגיו
עוד ועוד מכויות ,ומשומ ככ הוא גמ שמח כאשר העמ ניגש אליו ומבקש ממנו
"נשלחה אנשימ לפנינו ויחפרו לנו את הארצ וישבו אתנו דבר את הדרכ אשר
נעלה בה ואת הערימ אשר נבא אליהנ" )דברימ א' ,כב( 12ומיד הוא שולח את שנימ
עשר המרגלימ – נציג אחד לכל שבט .שוב בא לידי ביטוי הרצונ של משה לפזר
את מכויותיו ועל ידי ככ להביא את העמ לידי עצמאות אט אט .משה נותר
המנהיג הגדול ,הראשי ,ומשומ ככ העמ מבקש ממנו רשות לשלוח מרגלימ ,אכ
הוא איננו בעל המכות היחיד ועל כנ הוא ממנה שנימ עשר מנכבדי העמ" ,כלמ
אנשימ ראשי בני ישראל המה" )במדבר י"ג ,ג( 13,לצאת אל המע לארצ ישראל.
אלא שכאנ מוחמצת בשנית התוכנית של משה .שנימ עשר המרגלימ חוזרימ
מהמע ומוציאימ את דיבתה של הארצ רעה .המרגלימ נוטלימ את המכות
שנתנו להמ משה והקב"ה ומשתמשימ בה נגדמ ,על מנת לכל את ההוראה
האלוקית להיכנ לארצ ישראל ולכבשה .משה ,אשר בשלב זה אינו רואה את
עצמו כמנהיג של העמ במובנ המכותי ,נופל על פניו יחד עמ אהרנ .אינ זו רק
נפילה של ייאוש ,זוהי נפילה של חור אונימ .משה מבינ כי שוב נכשלה תכניתו,
משומ שהעמ אינו מוכנ דיו לעצמאות כזו .לאחר ששיטת הנהגת היחיד של משה
כמנהיג וכנביא בלעדי נכשלה ,נכשלת כאנ גמ השיטה העצמאית יותר ,של ניהול
העמ את עצמו ושל הנהגה רחבה הבאה מתוכ העמ.

 .11הקב"ה בוחר לטפל בתלונה אפ במענה נקודתי ,ולהביע את זעמו על ידי שיפק לעמ
בשר "עד אשר יצא מאפכמ והיה לכמ לזרא" )במדבר י"א ,כ( .נתינת הבשר כאנ איננה
נתינה 'בלב שלמ' אלא נתינה מאחורי הגב ,אשר כל מטרתה מתחילה היא הענשת העמ
כפי שאכנ קורה בופ .זהו אמנמ חלק מתגובתו של הקב"ה לתלונה ,ודרכה הוא מביע
את קורת רוחו מתלונת העמ ומהדרכ בה המ מתייחימ לטובות שהוא גומל אותמ ,אכ
נראה כי זו תגובה נקודתית אשר לא באה כחלק מהותי מהמהלכ ,ולכנ בחרתי לא
להתמקד בה במאמר.
 .12שמ משה אפ מציינ" :וייטב בעיני הדבר".
 .13לכאורה לא מובנ מדוע לשלוח כמרגלימ אנשימ מכובדימ מראשי העמ דווקא; הרבה יותר
הגיוני לשלוח כמרגלימ אנשי שוליימ ,ככ שמנהיגי העמ לא יכנו את עצממ .ייתכנ
שמשה להוט להאציל ולפזר את מכויותיו ,והוא מבקש לשלוח דווקא מנהיגימ וככ לתת
להמ עוד כוח.
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"העונש" – מעבר מתהליכ קצר לתהליכ ארוכ
לאחר חטא המרגלימ ,הקב"ה פונה אל משה ומודיע לו כי בכוונתו 'לחל' את עמ
ישראל ולהפוכ אותו עצמו לגוי גדול .כביכול ,הקב"ה מתייאש מעמ ישראל ונועצ
את הכישלונ באופיו של העמ 'קשה העורפ' ולא בניבות החיימ הקשות .אכ
משה אינו מבינ ככ את המציאות .הוא מבינ כי טעה בהנחתו שחור האחריות
והעצמאות הוא הגורמ לתלונות העמ ,וכי ברגע שאלו תינתנה – העמ יקבל אותנ
על עצמו בצורה הנכונה .משה מבינ כי יש לנהוג בצורה אחרת כדי להביא את
העמ למקומ של עצמאות ואחריות .זו אכנ פשר תחינתו של משה אל הקב"ה –
"ואמרו הגוימ ...מבלתי יכלת ה' להביא את העמ הזה אל הארצ אשר נשבע להמ
וישחטמ במדבר :ועתה יגדל נא כח ה') " ...שמ י"ד ,טו-יז( .משה מבקש מהקב"ה
לנהוג במידת רחמימ וללוח לעמ על חטאיו ,למחול לו על חור האמונ בדרכי
הנהגתו של ה' .יחד ,כביכול ,מגיעימ משה והקב"ה למקנה כי צריכ לנהל את
המע לארצ ישראל בדרכ אחרת ,איטית וארוכה יותר ,כדי ללמד את העמ את
דרכ ה' במשכ ארבעימ שנה עד ש"יעמוד על דעת רבו" .רק אז יקבל על עצמו
עצמאות ואחריות ויכנ לארצ ישראל.
מתבררימ כעת שני דברימ חדשימ .הראשונ – אי אפשר לתת עצמאות אמתית
לדור שחי כל חייו בעבדות ,ומשומ ככ רק כאשר הדור כולו יתחלפ ,אפשר יהיה
להכני את עמ ישראל לארצ ישראל כעמ עצמאי .התובנה השנייה ,אשר
מתבטאת בגזירת ארבעימ שנות הנדודימ במדבר ,היא כי גמ עבור הדור שייכנ
לארצ מציאות עצמאית גמורה איננה אפשרית; על כנ יהיה עליו להתגל דווקא
למציאות של מנהיגימ הממונימ על ידי הקב"ה ,שמנהיגותמ היא מוחלטת ובלתי
תלויה ברצונ העמ ,ומצד שני העמ אינו תלוי בהמ רוחנית ונפשית .לכאורה ,יכול
היה הקב"ה להמית את הדור החוטא במגפה או בדרכימ אחרות ,זריזות ומידיות
יותר .בחירת הקב"ה להעניש את העמ במשכ ארבעימ שנימ של נדודימ מביעה,
לדעתי ,את רצונו להעביר את העמ תהליכ תחת הנהגתו של משה ,כפי שניתנ
לראות בחיזוק מעמדמ של משה ואהרנ בתלונות הכלולות בחלק השלישי.
העמ מקבל עליו את מרותמ של משה ואהרנ כמנהיגימ וכאנשי רוח ,אכ לא
כפוקימ הלכתיימ בלעדיימ ,שהרי מערכת המשפט המורכבת ממשיכה כעת
לפעול .כמו כנ ,משה ואהרנ אינמ משמשימ היררכיה בלעדית שהרי נשיאי
השבטימ עדיינ ממלאימ את תפקידמ .ובכל זאת ,המהלכ הגדול אותו מובילימ
משה והקב"ה מכאנ והלאה ,בעקבות כישלונ העצמאות המוקדמת של בני ישראל
בחטא המרגלימ ,הוא מהלכ המגיע מתוכ הבנה שהעמ חייב לעבור תהליכ ארוכ
הרבה יותר תחת הנהגה חזקה של משה רבינו ואהרנ הכהנ .רק לאחר מכנ,
ובהדרגה ,כפי שנראה בהמשכ ,יוכל עמ ישראל לעבוד את הקב"ה מתוכ עצמאות,
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וככ להיכנ לארצ ישראל .מקנה זו מגיעה מתוכ ההבנה מדוע נכשל הנייונ
להביא את העמ לידי עצמאות בצורה הנכונה – משומ שנייונ זה נעשה בחיפזונ
ובמיכות גדולה מדי ליציאת מצרימ ,ולעבדות העמוקה בה שהה העמ במצרימ.
בעקבות זאת הקב"ה מחליט להחזיר לידי משה את מקל ההנהגה ,למשכ ארבעימ
שנות הליכה במדבר .ארבעימ שנימ ,אשר על רובנ המוחלט התורה כמעט ואיננה
מפרת לנו דבר .ארבעימ שנה בהמ עמ ישראל הוא עמ נודד המהלכ במדבר תחת
הנהגתמ של משה ואהרנ .משומ ככ ,מיד לאחר חטא המרגלימ ,כאשר אנו פוגשימ
ביטואציה דומה ,אנו מוצאימ את משה כשהוא מבטא עמדה הפוכה לגמרי
מתגובתו בחטא המרגלימ .לאחר שהעמ מבינ כי הוא חטא ושומע ממשה
שהקב"ה החליט להשהות את הכניה לארצ ארבעימ שנה ,הוא גמ מבינ כי חטא
כשאכזב את מנהיגיו ולקח את העצמאות שהמ נתנו לו למקומ לא נכונ .העמ
'משכימ בבוקר' ,ביטוי אשר מבטא תעוזה ותשוקה ,ומתחיל ללכת לעבר ארצ
ישראל כדי להילחמ עליה ולכבשה .אכ כאנ עומד משה ומכריז בפה מלא ,ללא
שומ פק – "למה זה אתמ עברימ את פי ה' והוא לא תצלח :אל תעלו כי אינ ה'
בקרבכמ ולא תנגפו לפני איביכמ" )י"ד ,מא-מב( .העמ ,הלהוט לתקנ את אשר עיוות,
טועה שוב ולא מקשיב לקולו של משה ,עולה אל ההר ואכנ נוחל מפלה .כאנ
מתחילה לחלחל אל העמ ההבנה כי ארבעימ השנימ במדבר הנ ארבעימ שנימ
הכפופות להנהגתו של משה ,הנהגה שאינ לערער עליה ,משומ שהיא הנהגה
אלוקית ,אשר נועדה בינ השאר להכינמ לכניה לארצ ישראל כעמ עצמאי
ומועצמ.
אמ כנ ,ראינו עד כאנ שלאחר ביו האמונה בצורה הביית ביותר לפני מעמד
הר יני ,מבקשימ משה והקב"ה ללמד את העמ מה היא עצמאות ,הכוללת
בתוכה מחויבות ולקיחת יוזמה אישית .בתחילה ,כאשר העמ נכשל בחטא העגל,
מתברר כי לא ניתנ ללמד את העמ מה היא עצמאות כאשר אינ ניתנת להמ כלל
עצמאות והמ תלויימ בהנהגתו של משה ,ללא יכולת לחשוב מעבר לה באופנ
עצמאי .משומ ככ משה 'משחרר' את העמ ,על ידי שהוא מבקש לתת בידיהמ את
הכוח להנהיג את עצממ .עמ 'שחרור' זה של העמ מעולו ,משה מגיע למקנה,
בעקבות התלונה בקברות התאווה ,כי הוא צריכ גמ להעביר את מכויותיו
למנהיגימ נופימ בעמ ,ומשומ ככ הוא מבקש מהקב"ה לפזר את מכויותיו.
בעקבות זאת הוא מעביר את המכות לעמ ולמנהיגיו – בינ השאר לשבעימ
הזקנימ ולשנימ עשר המרגלימ .אכ גמ נייונ זה להביא את העמ לעצמאות נכשל,
בחטא המרגלימ; העמ ,אשר איננו מוכנ עדיינ לעצמאות כזו ,לוקח את מכויותיו
ומנצל אותנ לרעה .נראה ,אמ כנ ,כי שני החטאימ הגדולימ של עמ ישראל במדבר
– חטא העגל וחטא המרגלימ ,מבטאימ במידה מוימת את כישלונמ של שני
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הנייונות להביא את העמ לידי עצמאות .בחטא העגל נכשל הנייונ להביאמ
אליה על ידי הנהגה צמודה של משה ,ואילו בחטא המרגלימ נכשל הנייונ
להביאמ אליה על ידי נתינת המכות לעמ ולמנהיגיו.
מקנתמ של משה ואהרנ משני כישלונות אלו מובילה ,למעשה ,לפתרונ על ידי
דרכ האמצע בינ שתי השיטות .בופו של דבר אכנ העמ צריכ להגיע לידי
עצמאות על ידי לקיחת אחריות על עצמו והעברת המכות אליו ואל מנהיגיו,
אכ קודמ כל עליו לעבור תהליכ ארוכ של למידה תחת הנהגתמ של משה ואהרנ,
ורק לאחר מכנ ,בהדרגה ,יוכל לקחת על עצמו את האחריות ולהפוכ לעמ עצמאי
הראוי להגיע לארצ ישראל ולהתנחל בה.

ד .חלק שלישי – חיזוק מעמד המנהיגימ
התלונות הכלולות בחלק זה ,תלונת קרח ועדתו בתחילה ותלונת "אתמ המתמ
את עמ ה'" לאחריה ,באות על רקע שתי תובנות חדשות של העמ .לא זאת בלבד
שמתחילה לחלחל אל לבו של העמ ההבנה כי משכ הנדודימ במדבר יני הולכ
להתארכ בצורה משמעותית מאוד וכי העמ היוצא ממצרימ לא ייכנ לארצ ,אלא
שהמ אפ מבינימ כי ארבעימ שנימ אלו עתידות להיות ארבעימ שנה של "לכתכ
אחרי במדבר בארצ לא זרועה" ,ארבעימ שנימ לא פשוטות שבהנ אמונת העמ
תיבחנ שוב ושוב.
לאור שתי תובנות אלו ,ולאור העובדה שהעמ כבר התחיל להתרגל בחודשימ
האחרונימ לעובדת היותו עצמאי יחית ולפיחות במעמדמ של ההנהגה
והמנהיגימ ,צפה מעל פני הקרקע טענתו של קרח "כי כל העדה כלמ קדשימ
ובתוכמ ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'" )שמ ט"ז ,ג( ,ולצידה טענתמ של דתנ
ואבירמ – "המעט כי העליתנו מארצ זבת חלב ודבש ...אפ לא אל ארצ זבת חלב
ודבש הביאתנו ותתנ לנו נחלת שדה וכרמ העיני האנשימ ההמ תנקר לא נעלה"
)שמ ט"ז ,יג-יד(.

ראשית ,קמימ אל מול משה ואהרנ מי שרואימ את עצממ כמנהיגימ חלופיימ
להמ ,או אולי כמנהיגימ נופימ עממ .היטיב להביר זאת רש"י:
מה ראה קרח לחלוק עמ משה ,נתקנא על נשיאותו של אליצפנ בנ עוזיאל שמינהו
משה נשיא על בני קהת על פי הדבור אמר קרח אחי אבא ארבעה היו שנאמר ובני
קהת  ...עמרמ הבכור נטלו שני בניו גדולה אחד מלכ ואחד כהנ גדול מי ראוי ליטול
את השניה לא אני שאני בנ יצהר שהוא שני לעמרמ והוא מנה נשיא את בנ אחיו
הקטנ מכולמ הריני חולק עליו ומבטל את דבריו.
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הטענה של קרח ועדתו היא כפולה – קודמ כל" ,מדוע תתנשאו" ,מדוע תפשתמ
בכלל שררה ,מדוע יש צורכ בכלל בשררה .ולאחר מכנ – אמ כבר ישנה הנהגה,
מדוע דווקא אתמ .אלא שהשאלה שעליה רש"י אינו עונה היא שאלת העיתוי:
מדוע דווקא בשלב זה עולה טענה זו מנ העמ.
נראה כי העמ מבינ כי בעקבות חטא המרגלימ נוצרה ניגה מוימת בתפית
עצמאותו ,ומנהיגותמ של משה ואהרנ שבה להיות משמעותית ,חזקה ומקיפה,
וככ גמ תמשיכ להיות במהלכ ארבעימ השנימ הקרובות .תובנות אלו הנ שגורמות
לקרח ולנשיאי שבט ראובנ לקומ ולדרוש כי ההנהגה ,אמ היא כבר קיימת ,תהיה
שייכת לעמ .אולי חש כאנ העמ כי אפ שמשה ואהרנ המ שהוציאומ ממצרימ ,אל
להמ לראות עצממ משומ ככ כמנהיגימ בלעדיימ .קרח והנשיאימ ,כמייצגימ של
העמ ,מבקשימ כי ההנהגה העתידה להנחותמ בדרכ ארבעימ שנה תבוא דווקא
מתוכ שורות העמ ,דווקא מתוכ ההכרה ש"כל העדה כולמ קדושימ ובתוכמ ה'".
אלא שלא רק טענה זו נשמעת מתוכ העמ .טענה אחרת ,קשה יותר ומתריה
יותר ,נשמעת מקבוצה אחרת בתוכ העמ – עדת דתנ ואבירמ .טענתמ של דתנ
ואבירמ חריפה יותר בעיקר משומ שאינ בה כלל מנ האמפתיה ודרישת הצדק
המאפיינת את טענתו של קרח ,על אפ הטעות הגלומה בה .דתנ ואבירמ מציגימ
את הצד המאוכזב בעמ ,הצד שאינו מאמינ כי אכנ נגזרה עליו גזירה זו שלא
להיכנ לארצ .חור אמונה זה מוביל אותמ להבנה כי משה ואהרנ ,המבשרימ
להמ על עונש זה ,אינמ באמת המנהיגימ הנבחרימ בידי הקב"ה ,שהרי עמ ללא
ארצ במידה מוימת איננו לגמרי עמ ,וממילא מי שאינו דואג לעמ שתהיה לו
ארצ – אינו ראוי להנהיגו.
אחת המטרות המובהקות ליציאת מצרימ היא להגיע לארצ ישראל ולהתיישב
בה .מעבר לזה ,אחד המאפיינימ של עבד הוא היותו נשלט ולא שולט; לעבד אינ
יכולת ,הלכתית ומהותית ,להחזיק ברשותו נכימ ,בינ מטלטלינ ובינ נדל"נ.
לעומתו ,אחד המאפיינימ המהותיימ של אדונ הוא היותו בעל נכימ ,ובפרט
היותו בעליה של פית אדמה .דתנ ואבירמ מאמינימ כי מאחר שמשה ואהרנ
אינמ מוגלימ להבטיח להמ בחייהמ חלק בארצ ישראל ,משמעות הדבר היא
שמשה ואהרנ לא הוציאו אותמ לגמרי משעבוד מצרימ .המ פשוט אינמ מוגלימ
להאמינ שהקב"ה אינו רוצה להכנימ לארצ ומשומ ככ המ מאשימימ את משה
ואהרנ בקבלת ההחלטה הזו .מכאנ עולה הטענה" :המעט כי העליתנו מארצ זבת
חלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו גמ השתרר".
את ההבדל בינ שתי הטענות ניתנ לראות בבירור הנ בתגובתו של משה לכל אחת
מהנ והנ בתגובותיו של הקב"ה .תגובתו הראשונה של משה לטענתו של קרח היא
"וישמע משה ויפל על פניו" )שמ ,ד( .מה מביעה נפילת פנימ זו? לעניות דעתי,
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דרכה מביע משה במעט את הכמתו העקרונית לדרישתו של קרח 14.הלא זה לא
מכבר טענ משה בעצמו כנגד יהושע "מי יתנ כל עמ ה' נביאימ" )שמ י"א ,כט( ,והנה
בא קרח וטוענ בעצמ את אותה הטענה בדיוק – "כל העדה כולמ קדושימ".
טעותמ של קרח ועדתו אינה נעוצה בעיקר דבריהמ ,אלא בשתי נקודות אחרות,
המשלימות זו את זו .מצד אחד טעותו של קרח ,כפי שכבר נתבאר ,היא טעות של
תזמונ .אמנמ כל העדה כולמ קדושימ ,אכ לאחר חטא המרגלימ ועונשו צריכ היה
קרח להבינ כי העמ איננו מוכנ עדיינ לקבל על עצמו קדושה זו ,על כל
המשמעויות הנעוצות בה .בנופ טעו קרח ועדתו בטענתמ הפציפית כלפי משה
ואהרנ" ,ומדוע תתנשאו" – גמ אמ כל העדה כולמ קדושימ ,אינ הדבר אומר
בהכרח שהמ אינמ יכולימ להתהלכ תחת הנהגתמ של משה ואהרנ .יש קודש ויש
גמ קודש הקודשימ .הקודש הטמונ בבני ישראל יכול להיות מותר ומוטמנ
בשעת החטא ,לא כנ קודש הקודשימ של האנשימ שנבחרו בידי הקב"ה להנהיג
את ישראל – על קדושתמ אינ לערער כלל וכלל.
משומ ככ ,על אפ תגובתו הראשונה של משה לטענת עדת קרח ,הוא מבקש
לעמת אותו עמ ההבדל המהותי בינ "כל העדה כולמ קדושימ" ובינ "האיש אשר
יבחר ה' הוא הקדוש" )שמ ט"ז ,ז( .תגובה זו באה גמ בדרכ של הידברות וגמ בדרכ
של הוכחה מופתית ,אכ עמ זאת ,לא נראה שיש בה כע .לעומת זאת ,תגובתו
הראשונה של משה לדבריהמ של דתנ ואבירמ ,כאשר אלו אינמ מכימימ אפ
לפגשו ולדבר עמו ,היא "ויחר למשה מאד" )שמ ,טו( .לא זו בלבד שמשה עצמו
כוע ,אלא שהוא אפ נוקט דרכ קשה מאוד והפוכה מהותית מדרכו כמנהיג
לאורכ כל שנות הנהגתו במדבר .משה ,אשר בהזדמנויות אחרות פונה אל הקב"ה
ומבקש ממנו רחמימ על עמ ישראל ,פונה כעת אל הקב"ה ומבקש ממנו דווקא
"אל תפנ אל מנחתמ" )שמ( .נראה שמשה חש כי דתנ ואבירמ אינמ שותפימ
לטענתמ העקרונית של עדת קרח שכל העדה כולמ קדושימ ,וכי תלונתמ הופכת
את הטפל בתלונת קרח – הרצונ להחליפ את הנהגת משה ואהרנ בהנהגה אחרת
– לעיקר ,ואפ מעצימה אותה .טענה כזו ויח כזה אינ מוכנ משה לקבל .הוא
אמנמ מבקש מנ הקב"ה רחמימ על כלל עמ ישראל ,אכ רק משומ שהוא רואה
בדתנ ואבירמ שורש פורה ראש ולענה .ניצוצ רע אחד שאיננו מייצג כלל את שאר
העמ .תגובתו הקשה של משה לטענתמ של דתנ ואבירמ באה ,בינ השאר ,משומ

 .14גמ כאנ וגמ בתלונת המרגלימ משה נופל על פניו .שתי נפילות אפיימ אלו מבטאות את
חור יכולתו או חור רצונו של משה להשיב למתלוננימ מיד .אצל המתלוננימ היבה
היא חור האונימ שלו אל מול כישלונ דרכו ההנהגתית ,ואילו כאנ היבה היא משומ
שאינ הוא יודע ,בשלב ראשונ ,כיצד להשיב לטענת קורח ,אשר נשמעת לו נכונה בביה.
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שהוא מבינ כי הקב"ה מצפה ממנו לקחת את ההנהגה בידיימ תקיפות יותר בשלב
זה של ההליכה במדבר .הוא מבינ כי לטענה כזו ,אשר תוקפת ישירות את הנהגתו
ואת בחירתו להנהגה בידי הקב"ה ,אינ מקומ כלל בשלב זה והיא צריכה להיעלמ
כליל – להיבלע באדמה.
מיבה זו ,עוד לפני שמשה גוזר על דתנ ואבירמ את עונשמ ,הוא מבקש מכל
העדה" :ורו נא מעל אהלי האנשימ הרשעימ האלה ואל תגעו בכל אשר להמ פנ
תפו בכל חטאתמ" .יחו של משה לדתנ ואבירמ הוא כאל חיידק העלול
להתפשט בעמ ,ומשומ ככ הצעד הראשונ שהוא נוקט הוא ההרחקה .הצעד השני
הוא חיול נקודתי של דתנ ואבירמ ,על כל הקשור בהמ – מעינ כריתה של איבר
אחד נגוע ,כדי להציל את הגופ כולו .מיבה זו עונשמ של דתנ ואבירמ – בליעתמ
על ידי פי הארצ – הוא עונש המבטא כליה גמורה ,לא רק מנ העולמ הזה ,אלא גמ
מנ העולמ הבא .דתנ ואבירמ מבקשימ להעלימ לגמרי את מנהיגותמ של משה
ואהרנ ומשומ ככ המ נעלמימ בעצממ לגמרי ,נבלעימ בפי האדמה לעיני כל
ישראל.
גמ דרכ תגובתו של הקב"ה ניתנ לראות את ההבדל הגדול בינ טענתמ של עדת
קרח ובינ טענתמ של דתנ ואבירמ .טענתמ של דתנ ואבירמ מביאה את הקב"ה
לידי בקשה לכלות את כל עמ ישראל 15,ואפ לאחר שהוא מתרצה לבקשת
הרחמימ של משה ,הוא מעניש את דתנ ואבירמ בבליעה בפי הארצ ,כפי שבארנו.
לעומת זאת ,תגובתו של הקב"ה לטענת עדת קרח ,אפ כי גמ היא קשה ,מבטאת
את האמת הגלומה בה .לא זו בלבד שלעומת עונשמ של דתנ ואבירמ ,הניתנ
במהותו על ידי משה ,עונשמ של מאתיימ וחמישימ מקריבי הקטורת בא "מאת
ה'" ,אלא שאפ לאחר מותמ מצווה הקב"ה את משה – "את מחתות החטאימ
האלה בנפשתמ ועשו אתמ רקעי פחימ צפוי למזבח" )שמ י"ז ,ג( .הבאתמ של
המחתות אל תוככי הקודש מבטאת את הלגיטימציה שנותנ הקב"ה ,אחרי הכל,
לטענתמ של עדת קרח .המחתות ,המבטאות יותר מכל את רצונמ של מקריבי
הקטורת להתקרב אל הקב"ה ,מגיעות בופו של דבר אל אחד המקומות
הקדושימ ביותר האפשריימ להמ – אל המזבח.

 .15אמנמ על פי דר הפוקימ נראה כי דווקא הקטרת הקטורת של עדת קרח היא הגורמת
לכעו של הקב"ה ולבקשתו לכלות את ישראל ,אכ מרוח הדברימ נראה כי זו היא בעיקר
תגובה לטענת דתנ ואבירמ .אפשר לראות זאת גמ מככ שבהמשכ הפוקימ ,כאשר
הקב"ה מתרצה לבקשה שלא להרוג את ישראל ,הוא בוחר לבלוע באדמה דווקא את דתנ
ואבירמ ,ולקיימ דווקא בהמ את בקשתו של משה ,ואילו עונשמ של מקריבי הקטורת הוא
אחר ומוזכר רק כדרכ אגב.
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אמ כנ ,נראה בבירור כי שני וגי הטענות שעלו כנגד משה באו על רקע השינוי
המשמעותי במעמדמ המנהיגותי של משה ואהרנ ,וההבנה כי מעמדמ זה יישאר
ככ במשכ ארבעימ השנה הקרובות .אלא שמכיוונ שאצל קרח התלונה העיקרית
איננה אל מול ההנהגה ,אינ היא צריכה להיעלמ לגמרי ,לעומת תלונת דתנ
ואבירמ ,אשר תוקפת בדיוק את החוליה שזקוקה בשלב זה לחיזוק – הנהגת
משה ואהרנ ,ומשומ ככ דינה היעלמות גמורה מנ המפה .לפי המבט של הקב"ה
ושל משה ,כדי לחזק את מעמדו של משה לקראת ההליכה במדבר ,העונש של
המתלוננימ חייב להיות מופתי ומשמעותי .רק בדרכ זו יזכור העמ כי משה נבחר
להנהיג את עמ ישראל על פי הקב"ה .זו היבה שעונשיהמ של עדת קרח ושל
דתנ ואבירמ ניתנימ להמ בצורה מופתית ועל טבעית באופנ מובהק.
אלא שעמ ישראל אינו מוכנ לקבל עדיינ את מרותמ של משה ואהרנ .מיד ממחרת
אותו יומ ,שב העמ אל משה ואהרנ ועתה טענה אחרת בפיו – "אתמ המתמ את
עמ ה'" )שמ ,ו( .העמ רואה בעיניו את פלא בליעת עדת קרח בארצ ושריפת מקריבי
הקטורת ,אכ הוא עדיינ טוענ כי פעולות אלו לא באו על פי ה' ,אלא מדעתמ של
משה ואהרנ .העמ העולה ממצרימ זוכר את יכולתמ של החרטומימ לעשות
כשפימ שאינמ בגדר הטבע והוא משוכנע כי פלאימ כאלה ,אשר מטרתמ היא
המתת עמ ה' ,אינמ מגיעימ מנ הקב"ה ,אלא מגזרתמ של משה ואהרנ.
נראה כי הדבר שחיזק יותר מכל את מחשבתמ זו הוא דווקא האופנ שבו גזר משה
על דתנ ואבירמ את הבליעה בארצ .אפ שמשה טוענ שבריאה זו נבראה בידי ה'
וכי העונש המגיע לדתנ ואבירמ הוא עונש אלוקי ,העמ אינו מוכנ לקבל זאת והוא
טוענ כי גמ אמ בריאת פי הארצ נעשתה על ידי הקב"ה ,פלא הבליעה הוא גזרתו
של משה .יתר על כנ ,העמ אינו מוכנ לקבל עליו את משה ואהרנ ביחמ החדש,
הקשה והמעניש 16.עד עתה מילא משה את תפקיד מגנ העמ – הנ מפני זעמו של
הקב"ה והנ מפני אויביו ,ואילו אכ עתה הוא הוא המעניש אותמ והפועל ,כביכול,
נגדמ.
משומ ככ מאלצ הקב"ה את משה לחזור לעמדתו הראשונה ,עמדת המגנ
והמרחמ .בניגוד לכל עונש אחר ,שבו הקב"ה מודיע למשה על העונש לפני
תחילתו ואפ מבקש ממנו רשות לביצוע העונש ,במידת מה ,או מתייעצ אתו לגבי
מהות העונש ,כאנ הקב"ה מודיע למשה על העונש ,ובמקביל מתחיל לבצע אותו.

 .16לכאורה אפשר היה לפעול מלכתחילה רק בדרכ רכה ,אכ נראה כי משה צריכ היה להביע
גמ עמדה תוקפנית כזו ,משומ שהעמ היה צריכ ניעור חזק אשר יבהיר לו את השינוי
במעמד ההנהגה שחל בשלב זה בעקבות חטא העגל.
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מדוע בוחר הקב"ה להעניש את העמ דווקא במגפה ,ומדוע הוא בוחר שלא לתת
למשה לבקש רחמימ על העמ? מפני שהעמ יקבל את משה עליו כמנהיג ומנחה
רק אמ יבינ שכל מעשיו ,אפ הקשימ שבהמ ,נועדו להגנ עליו ולשמור עליו .משומ
ככ מעניש כאנ הקב"ה את העמ על תלונתמ ,אכ עושה זו באופנ הדרגתי ולא בבת
אחת )כמו בבליעת הארצ או בשריפת הנפשות( .הקב"ה מצפה ממשה ואהרנ
לפעול מיד להצלת עמ ישראל ,וככ להבהיר לעמ כי כל מעשיהמ נועדו להגנ
עליהמ ולשמור עליהמ ,וכי אפ העונשימ שנגזרו על עדת קרח רק אמש ,ועל העמ
כולו לאחר חטא המרגלימ ,נעשו כדי להגנ על הגופ השלמ מפני התפשטותה של
המחלה מנ האבר הנגוע אל כל הגופ.
ואכנ ,משה שולח את אהרנ מיד לעצור את המגפה ,ודווקא על ידי הקטרת
הקטורת ,המבהירה בצורה הטובה ביותר כי אהרנ הוא הנבחר לשרת את ה' וכי
מעמדו זה אינו ניתנ לערעור מצד אחד ,והוא טוב ומועיל לכל העמ מצד שני.
בשלב זה ,על אפ החטאימ הגדולימ ועל אפ העונשימ הנוראימ והפלאיימ שנעשו
אל מול העמ ,זקוק העמ להוכחה פשוטה וניית ,שתבטא בחירה של משה
ואהרנ ,הוכחה אשר איננה כוללת בתוכה עונש .הוראה ישירה אשר תצא מידי
הקב"ה על ידי ברירת מטהו של אהרנ מבינ כל מטות הנשיאימ .רק ככ ,יאמינ העמ
בקב"ה ובשליחיו מתוכ דבקות ואהבה ולא מתוכ יראת העונש.
מעבר לזה ,פריחתו של מטה אהרנ מביעה עוד שלב בדרכ אל הדבר שאותו מבקש
הקב"ה להעביר אל העמ .בשעת המגפה מבינ העמ כי משה ואהרנ עומדימ לצדו
ומגנימ עליו ,וכי התלונה "אתמ המיתמ את עמ ה" אינ בה טעמ כלל וכלל .אלא
שעמ הבנה זו באה יראה גדולה ועמוקה מפני הקב"ה .נראה כי כאנ הקב"ה מבקש
להעביר מר רכ יותר ומרתיע פחות ,להעביר את המר כי אפ הוא מבקש תמיד
את הפריחה והצמיחה של עמ ישראל .משומ ככ הוא אפ מבקש להניח את המטה
כמזכרת – "השב את מטה אהרנ לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל
תלונתמ מעלי ולא ימתו" )שמ ,כה( .במעשה זה מבקש הקב"ה לכלות ,אכ הפעמ לא
את עמ ישראל ,אלא להפכ ,לכלות את תלונתמ .הנחת העדות למשמרת באה
להזכיר להמ תמיד ,ובמיוחד לאורכ כל ארבעימ השנימ הצפויות להמ במדבר,
שאפ שהמטרה הופית – ההגעה לארצ וההתנחלות בה – נדחתה ,היא אינה
מבוטלת ,וכל מטרתנ של ארבעימ השנימ במדבר היא דווקא ההגעה אל הארצ
ממקומ של שלימות .שרק ככ יוכל העמ לנחול את ארצ ישראל כעמ עצמאי .רק
לאחר שיעמוד העמ על דעת רבותיו ,משה והקב"ה ,במשכ ארבעימ שנה ,יוכל
לצאת לחופשי לגמרי מתחת שעבוד מצרימ ומ"ט שערי הטומאה ולנחול את ארצ
ישראל.
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ארבעימ שנה אקוט בדור
כאנ מתחילות ארבעימ שנימ של שתיקה של התורה .היפור על ישראל במדבר
כמעט אינו מתפתח ורק מעט מופר על תקופה ארוכה זו של ארבעימ שנות
המדבר ,לא רק בהקשר העלילתי ,אלא אפ בהקשר של מתנ המצוות .נראה כי עמ
ישראל מקבל על עצמו את הנהגתמ של משה ואהרנ ,ומשומ ככ אפ חרושת
התלונות שאפיינה כל ככ את השנה הראשונה נעלמת כמעט כליל עד לשנה
הארבעימ .נראה כי לאחר פרשיות קרח ועדתו ,על כל הכרוכ בה ,ולאחר נ
המטות ,מתייצב העמ מרצונו תחת הנהגתמ של משה ,אהרנ ומרימ ,וכנ תחת
ציוויו של הקב"ה.
במשכ שלושימ ושמונה שנימ אינ אנו פוגשימ את עמ ישראל כחוטא או כמתלוננ,
אלא כעמ ההולכ אחרי אלוקיו במדבר בארצ לא זרועה ,מקבל עליו את העונש
ובכ הכל שומר על מצוות ה' ושומע בקולו .אמנמ בקריאה פשוטה בחומש נראה
כי מרווח הזמנימ בינ תלונת קרח ועדתו ובינ התלונה הבאה – במי מריבה – איננו
רב ,אכ בהתכלות רחבה ניתנ לראות בבירור כי תלונת מי מריבה פותחת רצפ
של אירועימ ,אשר ברור כי התרחשו במוכ לכניה לארצ ישראל – מהמעבר
בגבול אדומ ומואב והמלחמה עמ הכנעני יושב הנגב ,דרכ מלחמות יחונ ועוג,
פרשת בלק ומלחמת מדיינ ועד מותמ של משה ואהרנ ומינויימ הרשמי של יהושע
ואלעזר למחליפימ .אפ פרשיות המפקד ,בנות צלפחד ובני ראובנ וגד שייכות
לתקופה זו.
אמ כנ נראה בבירור כי תלונות בני ישראל ,אשר נעלמו מהעינ למשכ שלושימ
ושמונה שנה ,חוזרות ומופיעות במיכות למעבר הירדנ ולכניה לארצ ישראל
דווקא .כפי שביארנו ,מטרתנ של ארבעימ השנימ במדבר הייתה להביא את העמ
אל ארצ ישראל כעמ עצמאי ,אשר מוגל לכבוש את ארצ ישראל ולשבת בה
מבלי שיזדקק להנהגה חזקה ומאחדת כימי נדודיו במדבר.
לכאורה ,לאור התלונות הבאות בופ ארבעימ השנימ ,אפשר היה לומר כי כשמ
שנכשל המהלכ בנייונ הראשונ שלו ,כפי שבא לידי ביטוי בשליחת המרגלימ
והתלונה שבעקבותיו ,כנ כשל המהלכ הארוכ יותר – של ארבעימ השנימ  -לאור
התלונות השבות אז .אלא שבהתבוננות פנימית יותר ,אפשר לראות כי דווקא
תלונות אלו מבטאות את התיקונ הבא בופ תקופת הנדודימ הארוכה במדבר.
לאחר שעמד העמ על דעת רבותיו במשכ ארבעימ שנה ,הגיע זמנו 'להיגמל'
מהתלות המוחלטת במשה ואהרנ ,ולקראת הכניה לארצ – לעמוד על דעתו
ולהיכנ לארצ כעמ עצמאי.
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ה .חלק רביעי – מות המנהיגות  -הכנה לכניה עצמאית לארצ ישראל
בהתכלות ראשונית על התלונה הפותחת את החלק הזה ,נראה כי יש בה,
לכאורה ,ניגה כפולה אל שלבימ מוכרימ ביחי עמ ישראל ומנהיגיו .ראשית,
בניגוד לשני השלבימ הקודמימ ,שבהמ תלונות בני ישראל עקו בנושאימ שאינמ
צרכימ בייימ ואינמ מוצדקימ בשומ אופנ ,כאנ לפנינו שוב תלונה חומרית
מובהקת ומוצדקת ,או לפחות בעלת עילה הגיונית ,כמעט זהה באופייה לתלונת
מדבר ינ .בנופ ,נראה כי תגובתמ של משה ושל הקב"ה מזכירה גמ היא את
יחמ לתלונות קודמות ,אפ שיש הבדל משמעותי ביניהמ .תגובתו של הקב"ה
זהה כמעט לחלוטינ לתגובתו בחלק הראשונ :ציוויו על משה להמציא לעמ מימ
בדרכ נ ,ואפ ללא שומ נזיפה ,חוזר בצורה ברורה על יחו לתלונות העמ בפרק
הזמנ הראשונ של שהותמ במדבר ,כשמ שהמציא להמ את מבוקשמ בדרכ ניית
במרה ,ברפידימ ובמדבר ינ .תגובתו של משה ,לעומת זאת ,חוזרת דווקא על דרכ
תגובתו לתלונות העמ בופו של החלק השני .כמו הנפילה על פניו בחטא
המרגלימ ,גמ כאנ תגובתו הראשונית של משה היא הניגה אחורה .משה אינו
מתעמת עמ העמ כמו בתלונת קרח ועדתו ,אלא בוחר לגת ולהשאיר בידי ה'
את התגובה הרצויה לתלונה כזו.
אלא שכאנ מתגלע פער בינ תגובתו של משה לתגובתו של הקב"ה .הקב"ה
מחליט להיענות לבקשתו של העמ ,וכפי שראינו ,אפילו ללא שומ נזיפה או עונש.
משה ,לעומת זאת ,אינו מוכנ לקבל את תלונתמ של ישראל – ראשית הוא יוצא
אל העמ כשהמטה בידו והולכ אל הלע ,שמ הוא מכריז )שמ כ' ,י(" :שמעו נא
המרימ המנ הלע הזה נוציא לכמ מימ" ,הכרזה שללא פק ניתנ לראות בה כע
גדול על העמ .שנית ,על אפ ההוראה הברורה של הקב"ה ,הוא מכה עמ המטה
את הלע כדי להוציא ממנו את המימ ,במקומ לדבר אליו.
מה פשר הפער בינ משה ובינ הקב"ה? כדי לענות על שאלה זו יש להתבוננ בקצרה
בדר הפרשיות בתורה ,מתחילת פרשת חוקת בפרק כ ועד ופ פרשת מטות
בפרק לא 17,וזאת כדי להבינ את ההקשר הרחב של הפרשיות ואת המקומ שבו
נמצא עמ ישראל באותה העת.
ראשית ,עמ ישראל מגיע למדבר צינ ,שמ מתה מרימ ושמ מתרחשת פרשת מי
מריבה ,הכאת הלע והנזיפה באהרנ ובמשה .לאחר מכנ משה מבקש מבני אדומ
 .17אמנמ דילגתי בפירוט זה על הפרשיות שאיננ 'יפוריות' מובהקות ,כגונ פרשת מניינ בני
ישראל בפרק כ"ו ,פרשת המועדות בפרקימ כ"ח-כ"ט וכנ פרשת הנדרימ בפרק ל' ופרשות
בנות צלפחד ובני גד וראובנ ,משומ שהקישור שלהנ אל העניינ חד ומהותי פחות .אכ
בופו של דבר ,אפ אותנ ניתנ לקשר אל העניינ.
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לעבור בגבולמ ,וכאשר הוא נענה בשלילה ובצורה תקיפה ,הוא נוג ומוליכ את
העמ בדרכ ארוכה יותר אל הר ההר .בהר ההר מת אהרנ ותפקידו מועבר לאלעזר
בנו ,ולאחר מכנ הכנעני תוקפ את עמ ישראל ושובה ממנו שבי; העמ משיב
מלחמה ,משחרר את השבויימ ומחרימ את ערי הכנעני.
השלב הבא הוא המשכ ההליכה במדבר מביב לאדומ ,תלונת 'הלחמ הקלוקל'
והשלכותיה שבהנ נעוק בהמשכ .המע מוביל אל נ נחלי ארנונ 18ושירת הבאר,
ומשמ אל החניה בשדה מואב .משדה מואב מנהל משה את המלחמות ביחונ
ובעוג ואת כיבוש האמורי היושב בעבר הירדנ המזרחי .העמ ממשיכ במעו
ומתיישב בערבות מואב ,התחנה האחרונה לפני הכניה לארצ ישראל .כאנ
מעבירה התורה את המוקד אל יפורמ של בלק ובלעמ ,הנחתמ ביפור על העמ
החוטא עמ בנות מדיינ ובמעשהו הקנאי של פנח .ליומ ,מתארת התורה את
ימיו האחרונימ של משה ,את העברת המנהיגות ליהושע ואת מלחמת מדיינ.
מתיאור זה אפשר ללמוד כי התורה מקפידה לשלב שלושה מהלכימ הקורימ בו
זמנית וללא פק קשורימ זה לזה – מותמ של שלושת המנהיגימ ,משה ,אהרנ
ומרימ ,והעברת ההנהגה לדור הבא; תחילת כיבוש ארצ ישראל בכלל ועבר הירדנ
המזרחי בפרט; תלונות בני ישראל.
כאשר אנו מתבוננימ ככ על הכתוב בתורה ,אנו שמימ לב בבירור כי התלונות הנ
חלק מהמהלכ הגדול של הכשרת העמ לכניה לארצ ישראל .ברור שמשמעותמ
של מות המנהיגימ וכיבוש עבר הירדנ היא תחילתה של תקופה חדשה בחייו של
עמ ישראל ,תקופת הכיבוש האקטיבי והכניה לארצ ישראל ,בניגוד לתקופה
הקודמת ,הפיבית ,של העמ במדבר ,שבה תפקידו העיקרי היה לקבל את התורה
ומצוותיה ,לקבל את הנהגת משה ואהרנ ולהפנימ את היותו עמ ה' .אמ כנ,
באותה מידה ברור גמ כי תלונות בני ישראל הנ חלק ממהלכ זה .אכ כיצד הנ
משתלבות במהלכ?
כאנ אנו חוזרימ אל הפער בינ משה ובינ הקב"ה .לאחר ששלושימ ושמונה שנימ
'מצליחה' דרכ ההנהגה של משה ,בשילוב האפקה הקבועה של מימ ,אוכל והגנה,
להרגיע את תלונות העמ ולמנוע מהמ להתלוננ ,בא השלב שבו מתה מרימ ואתו
באה גמ מצוקת המימ .העמ ,כצפוי ,חוזר לורו ושב להתלוננ אל משה ואהרנ.
יתר על כנ ,התורה נוקטת כאנ במילה שלא נקטה בה קודמ לכנ בתיאור תלונות
בני ישראל – "וירב העמ עמ משה" )שמ ,ג( .לשונ זו ,הנשמעת קשה יותר מתיאור

 .18אמנמ הנ איננו מובא בצורה מפורשת בתורה ,אכ מכיוונ שהפוקימ העוקימ במעבר
של העמ בנחל ארנונ ובשירת הבאר אינמ מבוארימ דיימ ,בחרתי להתייח אליהמ כפי
שדרשו אותמ חז"ל )במדרש תנחומא במדבר כ"א ,כ( על נ נחלי ארנונ.
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התלונות הקודמות ,מלמדת על מצוקתו של משה .מצד אחד ,כבר שנימ רבות
הוא לא התמודד עמ תלונותיהמ של בני ישראל ,ודאי לא עמ תלונה כה קשה ,אכ
מצד שני תלונתמ הרי מוצדקת בעיקרה ,שהרי באמת "לא היה מימ לעדה" )שמ ,ב(.
ההתלבטות של משה רק מתעצמת לאור העובדה שהעמ המתלוננ אינו אותו עמ
שאת תלונותיו פג משה שוב ושוב בשנימ הראשונות שלאחר יציאת מצרימ .זהו
דור חדש ,דור שיועד להיכנ לארצ ישראל לאחר חטא המרגלימ .גמ אמ נאמר
שעוד לא מתו כל העמ הנענש בחטא המרגלימ ,הרי ברור כי רובו ככולו כבר איננו
בחיימ בשלב זה וכי מדובר כאנ ,ערב הכניה לארצ ,על עמ אחר לגמרי ,שלא
חווה באותה מידה את שעבוד מצרימ ואשר רוב חייו ,אמ לא כולמ ,חלפו עליו
במדבר תחת הנהגתו של משה והשגחתו של הקב"ה.
משה ואהרנ נבוכימ ואינמ יודעימ כיצד להגיב לתלונה זו ,משומ שהמ חוששימ כי
העמ חוזר לורו דווקא ערב הכניה לארצ ישראל וכי זהו כישלונו של התהליכ
כולו ,אותו תהליכ שהמ בקשו להעביר את העמ במשכ ארבעימ השנימ במדבר
ואשר מטרתו היא ,כאמור ,הכנתו של העמ לכניה לארצ ישראל .משומ ככ המ
נדחקימ כאנ לאחוריהמ "אל פתח אהל מועד" )שמ ,ו(.
אלא שכאנ מצפה להמ הפתעה .הקב"ה איננו כוע כלל וכלל ,אדרבה – הוא
דורש מהמ ,בפשטות ,ללכת אל הלע ולדבר אליו לעיני בני ישראל כדי שייתנ
מימיו .מה פשר דרישתו זו של הקב"ה? הקב"ה מבינ כי תלונה זו ,בשונה
מקודמותיה ,היא פתח של תקופה חדשה – תקופה של ההכנה הממשית לכניה
לארצ .תקופה שבה העמ יצטרכ לדאוג לעצמו ולא להתמכ על משה ואהרנ,
תקופה שבה העמ ילחמ בעצמו עמ אויביו ,ולא על ידי ניימ .תלונה זו ,על אפ
חריפותה ועזות המצח שבה ,מבטאת דווקא את מוכנותו של העמ להיגמל
ממנהיגותמ הצמודה של משה ואהרנ וממילא גמ את מוכנותו להיכנ לארצ
ישראל .משומ ככ הקב"ה רוצה להביא את העמ לידי אמונה גדולה יותר בו,
ולהוביל אותמ שוב להבנה כי הקשר בינ העמ ובינ הקב"ה אינו מותנה בתיווכמ
של משה ואהרנ ,אלא יכול להיות ישיר ובלתי אמצעי .כאנ מתכמות ארבעימ
שנות המדבר והעמידה על דעתמ של משה ושל הקב"ה ,ומתחיל שוב ,הפעמ
בצורה מתוקנת יותר ,תהליכ ה'גמילה' מהנהגתו ה'נוקשה' של משה .מיבה זו
מצווה הקב"ה את משה לדבר אל הלע .דיבור זה אל הלע ,אשר אינו יותר
מחפצ דוממ ,ממחיש בצורה הטובה ביותר את הדרכ בה על עמ ישראל לתקשר
עמ הקב"ה – על ידי דיבור ,לא על ידי הכאה ומריבה .אמ אפילו הלע ,אשר איננו
יותר מחפצ דוממ ,מוגל לעשות את רצונ הקב"ה ,גמ עמ ישראל יוכל לעשות
זאת.
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אלא שמשה ואהרנ אינמ מבינימ את דרישתו של הקב"ה .המ עדיינ חוששימ כי
העמ שב לורו ולתלונותיו וכי הקב"ה מחזיר את העמ אחור ,אל ימי יציאת
מצרימ ואל תלונת 'מה ומריבה' ,אל הימימ בהמ היח אל העמ היה כיח של
אב רחמנ אל ילדו הקטנ ,אל הימימ בהמ הקב"ה מילא אחרי כל דרישותיו של
העמ ,גמ אמ באו אליו בתלונה .משומ ככ משה יוצא מנ האוהל ומכריז "שמעו נא
המורימ המנ הלע הזה נוציא לכמ מימ" ומכה פעמיימ על הלע.
לפי זה ברורה גמ יבת כעו של הקב"ה על משה ואהרנ – "יענ לא האמנתמ בי
להקדישני לעיני בני ישראל" )שמ ,יב( .מנקודת מבטו של הקב"ה ,משה טועה קודמ
כל בעצמ ההכרזה – "נוציא לכמ מימ" .כל מטרתו של הקב"ה בשלב זה היא
להדגימ לעמ ישראל כי כל אחד מהמ יוכל להוציא מימ מהלע אמ רק 'ידבר
אליו' ויתפלל אל הקב"ה .אכ משה מכריז בלשונ רבימ "נוציא לכמ מימ" ,וככ הוא
מונע מנ העמ את הלקח כי אינ הוא זקוק למשה ואהרנ לשמ הוצאת המימ .בעיה
זו מחריפה כאשר משה מכה על הלע במקומ לדבר אתו .העמ ,אשר אינו יודע
את הוראתו של הקב"ה למשה ,מבינ אפ הוא כי המצב הוא אותו מצב של מה
ומריבה .הוא מבינ שחזר למצב שבו דברו של העמ הוא אכ ורק עמ משה ,ומשה
הוא המתווכ בינו ובינ הקב"ה ,שבדרכ נ מוציא להמ מימ.
אלא שאמ נעמיק עוד בהתבוננות זו ,נראה כי גמ טעותו של משה מכוונת הייתה
מאת הקב"ה .עונשמ של משה ואהרנ הוא בעצמ גמ הביטוי הגדול ביותר
להיפרדות העמ מהנהגת משה ואהרנ .היפרדות זו לא תבוא מתוכ דיבורמ אל
הלע כי אמ מתוכ ההבנה כי גמ משה ואהרנ יכולימ לטעות ,וכי הביטחונ הגמור
יכול להיות רק על ידי אמונה שלמה בקב"ה.
משה ואהרנ המ אמנמ המנהיגימ הדגולימ ביותר של עמ ישראל ,אכ דווקא משומ
ככ המ אינמ יכולימ להכני את העמ אל ארצ ישראל .דווקא משומ שכל עוד
משה ואהרנ מנהיגימ את העמ ,הוא אינו יכול להשתחרר לגמרי מכבליהמ ולמוכ
יותר על הקב"ה 19.מכאנ ואילכ מתחיל אותו תהליכ של גמילת עמ ישראל
מהנהגתמ של משה ואהרנ.
אלא שתהליכ זה ,שהחל כבר לפני ארבעימ שנה ונחל כישלונ חרוצ בחטא
המרגלימ ,מתחיל כאנ מחדש בשינוי משמעותי .הוא מחויב לבוא בהדרגה,
בתהליכ ארוכ הכולל גמ את מותמ של משה ושל אהרנ ,הנ במובנ הפשוט והנ
במובנ המלי ,ותוכ התחלה של הירושה והישיבה בעבר הירדנ המזרחי .דרכ

 .19וכאנ אנו חוזרימ ,בעצמ ,אל דרישתו של משה – "ואמ ככ את עושה לי הרגני נא הרוג",
כפי שפירשנו אותה למעלה.
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החדות והמהירות של התהליכ שבשנה הראשונה לצאתמ ממצרימ משתנה כאנ,
משומ שנכשלה .היא מוחלפת כאנ בתהליכ הדרגתי ומחושב מאוד.
ככ אנו יכולימ להבחינ כי הניימ המתוארימ בחלק זה של חומש במדבר המ
ניימ שאינמ מתחוללימ באופנ ברור על ידי משה ואהרנ ,בניגוד גמור לכל הניימ
אשר נעשו לעמ ישראל מאז צאתמ מארצ מצרימ ועד כה .החל בנ נחלי ארנונ,
דרכ הפרת קללותיו של בלעמ והפיכתמ לברכה ועד לניצחונ במלחמת מדיינ .אכ
לא זאת בלבד ,אלא שמנהיגותו של משה )אהרנ מת בשלב זה של פר במדבר(
נחלשת גמ מבחינות אחרות .כאשר זמרי בנ לוא חוטא אל מול פני משה ,הנוקמ
בו אינו משה אלא פנח ,והוא גמ המוציא את העמ למלחמת מדיינ .מעבר לזה,
אפילו במישור המשפטי משה מתקשה ,וכאשר ניגשות אליו בנות צלפחד הוא
נאלצ לשאול את הקב"ה על מנת להחזיר להנ תשובה ,תופעה שמתרחשת במדבר
רק פעמימ פורות .נראה בעליל ,אמ כנ ,כי בחלק זה עמ ישראל נגמל ממנהיגותמ
של משה ואהרנ ,ובופו בא מינויו של יהושע למנהיג – אכ מנהיג שאיננו בעל
מעמד כמשה .אינ כאנ עוד מנהיגות מוחלטת ,אלא מתנ עצמאות רבה לעמ
ישראל .בעקבות הכיבוש הראשוני של הארצ ביריחו ובביבותיה ,העמ מתחלק
לשבטימ והמ כובשימ את הארצ בעצממ ,לאו דווקא על ידי מנהיגיהמ.
מכאנ נוכל גמ להבינ גמ את פרשת התלונה השנייה בחלק זה .מצד אחד נראה כי
תלונה זו היא התלונה החמורה ביותר מבינ תלונות בני ישראל :ראשית ,הלשונ
שבה התורה משתמשת כאנ – "ותקצר נפש העמ בדרכ :וידבר העמ בא-להימ
ובמשה" )שמ כ"א ,ד-ה( ,והלשונ שבה נוקט עמ ישראל – "נפשנו קצה בלחמ
הקלקל" )שמ( ,מעידות כי אינ דעתה של התורה נוחה מנ התלונה של בני ישראל.
תלונה זו מתייחדת בחריפותה ובתקיפותה ,ומשומ ככ גמ בחריפותה ותקיפותה
של תגובת הקב"ה .הקב"ה בוחר להעניש את עמ ישראל בדרכ הקשה ביותר,
וללא אזהרה כלל" .וישלח ה' בעמ את הנחשימ השרפימ וינשכו את העמ וימת
עמ רב מישראל" )שמ ,ו( .ללא שומ הבר או אזהרה הקב"ה משלח בעמ את
הנחשימ .לכאורה ,העמ היה יכול לטעות ולראות בנחשימ מקרה טבעי במדבר
ולא עונש .אכ העמ ,אשר רגיל כל ככ להגנתו של הקב"ה ,מבינ כי הנזק ה'טבעי'
הזה אינו אלא תמונת של הרת הגנתו של הקב"ה .העמ ,אשר עדיינ לא נגמל
מהנהגתו של משה ,בא אל משה ומתוודה מיוזמתו – "חטאנו כי דברנו בה' ובכ"
)שמ ,ז( ,ומבקש ממשה – "התפלל אל ה' ויר מעלינו את הנחש" )שמ( .משה אכנ
מתפלל ,אכ הקב"ה אינו מצווה על משה כבפעמימ קודמות להבריח את הנחשימ
על ידי מעשה ניימ .הוא מצווה להכינ נחש נחושת ולהביר לבני ישראל" :והיה
כל הנשוכ וראה אתו וחי" )שמ ,ח( .הצלת בני ישראל מנותקת כמעט לגמרי
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מפעולתו של משה .כדי שיוכל אדמ מישראל להינצל ולהירפא מהכשת הנחש,
עליו להתבוננ בנחש מיוזמתו.
יתר על כנ ,יש לשימ לב שבשומ מקומ לא מצוינ שהנחשימ הפיקו לנשוכ את בני
ישראל .אדרבה ,מתיאורה של התורה נראה כי הנחשימ הויפו להזיק לעמ גמ
לאחר עשיית נחש הנחושת – "והיה אמ נשכ הנחש את איש והביט אל נחש
הנחשת וחי" )שמ ,ט( ,זהו הנוהג מכאנ ואילכ .למעשה ניתנ להבינ כי מצב זה של
נשיכה על ידי נחש איננו כי אמ המצב הנורמלי שבו אנו חיימ היומ ,אלא שלבני
ישראל הצועדימ במדבר יני ומוגנימ על ידי הקב"ה מכל מזיק ,היה הדבר חדש
ומפחיד .אפ מצב זה הוא חלק מהכשרתמ של בני ישראל אל הכניה לארצ .אל
הנחיתה במציאות היומיומית שבה הקב"ה איננו גלוי ומגנ בכל רגע ורגע ,ובה
יכול כל אדמ ,על כל צרה שלא תבוא ,לשאת תפילה אל הקב"ה בעצמו ללא שומ
אדמ מקשר אחר .זהו הלימוד הגדול ביותר אשר לומד עמ ישראל לקראת הכניה
אל הארצ – ההבנה שמלבד הקשר הישיר של העמ כולו עמ הקב"ה ,יש גמ קשר
אישי ואחריות אישית על כל אחד ואחד לפעול כדי לרפא ולקדמ את המציאות.
אמ כנ ,נראה כי שתי התלונות הכלולות בחלק זה הנ בעלות מטרה משותפת –
המטרה שהשגתה נכשלה פעמ אחת בחטא המרגלימ – הבאת עמ ישראל לארצ
ישראל כעמ עצמאי ומאמינ .הניגודיות בינ שתי תגובותיו של הקב"ה אל
התלונות ,קבלה ,הכלה והיענות בתלונת מי מריבה לעומת כע וענישה בתלונת
הלחמ הקלוקל ,מביאות לידי ביטוי את תולדות יחי עמ ישראל והקב"ה מכאנ
והלאה לאורכ הדורות – שפע וברכה מצד אחד ,אכ גמ כע וענישה מצד שני.
אלו ואלו באימ על העמ באופנ ישיר – לא על ידי מלאכ ולא על ידי שרפ ולא על
ידי שליח ,אלא מכוח קשר עצמי ועצמאי עמ הקב"ה עצמו .הלגיטימציה של
תלונת מי מריבה וקבלת מבוקשמ ,וחור הלגיטימציה של תלונת הלחמ הקלוקל
עמ העונש שאחריה והמרפא הבא בעקבותיו ,מטרתמ אחת היא – כינונ יח ישיר
בינ הקב"ה ובינ עמ ישראל ,לטוב ולרע ,וכינונו של עמ עצמאי הפועל באקטיביות
ואינו מחכה תמיד להוראותיהמ של מנהיגיו.
אכנ ,ניתנ להבחינ כי מכאנ ואילכ העמ עצמאי הרבה יותר .דבר זה בולט למשל,
אמ מקבילימ בינ תיאור שליחת המלאכימ לאדומ ,הבאה לפני תלונת הלחמ
הקלוקל – "וישלח משה מלאכימ" )שמ כ' ,יד( ,ובינ תיאור שליחת המלאכימ ליחונ
– "וישלח ישראל מלאכימ אל יחנ מלכ האמרי" )שמ כ"א ,כא( .גמ חששו של בלק
מתואר כחשש מפני "את כל אשר עשה ישראל לאמרי" )כ"ב ,ב( ,וגמ פעולתו של
בלק מכוונת לכלל ישראל ולא למנהיגיו בלבד .דבר זה בא לידי ביטוי גמ
בדרישותיהמ של בנות צלפחד ובני ראובנ וגד ,דרישות אשר מצביעות על ככ
שהעמ פועל בצורה אקטיבית ועצמאית בהקשר של ירושת הארצ .בנות צלפחד
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כבר מעזות 'לדרוש' ממשה את חלקו של אביהנ בירושת הארצ ,ובני גד וראובנ
אפ מעזימ לדרוש חלק מוימ מנ הארצ אשר יתאימ יותר לצרכיהמ .ביתר שאת
ניתנ לראות את העצמאות של העמ בכיבוש העצמאי של בני מנשה את חלקמ
בעבר הירדנ – מל לבאות בכיבוש הארצ ,שבה פעמימ רבות יכבוש כל שבט את
חלקו .במקביל ,מתמנימ על העמ מנהיגיו החדשימ – יהושע ,אלעזר ופנח .אלה
מינויימ להנהגה אשר מתחילתה ברור שלא תהיה כהנהגתו של משה .בניגוד
לחיימ במדבר שבהמ התרכז כל העמ ביב המשכנ ,בארצ ישראל ,אפ כאשר ייבנה
המקדש לא יהיה העמ מרוכז ביבו – לכל שבט יהיו מנהיגיו שלו ,ולכל עיר יהיו
מנהיגיה ושופטיה שלה .אמנמ ,בראשית כיבוש הארצ יהושע ויורשי עתידימו
לרכז את העמ ,אכ לאחר מכנ ישב העמ בארצו שלו ,על אדמותיו ,מצב המחייב
פירוד ופירוז גדולימ יותר .הכהנ הגדול יושב בבית המקדש ומייצג את כלל עמ
ישראל על ידי הקרבת הקרבנות ,ואילו המנהיגימ ,אפ אמ זוכימ להנהיג את רובו
של העמ ככולו ,יושבימ כל אחד במקומו .לרוב המ אינמ שואפימ לדאוג
20
למצוקותיהמ של כל ישראל ,ואפ לא לשמש כוח מרכז של כלל ישראל.

יכומ
ראינו אמ כנ כי עמ ישראל עובר במשכ ארבעימ שנותיו במדבר תהליכ ארוכ ,אשר
כולל בתוכו עליות ומורדות ,גאות ושפל .תהליכ אשר נועד כולו לכוננ יח ישיר
ואמתי בינ הקב"ה ובינ עמו ישראל ככלל וכפרטימ ,ולהביא את עמ ישראל לארצ
ישראל כעמ עצמאי ואחראי למעשיו.
בתחילה ,מיד לאחר צאתו ממצרימ ,העמ רוכש את האמונה הביית בקב"ה
ובמשה שליחו .הוא לומד להבינ כי אמונה היא הרובד הביי ביותר ביציאה
מעבדות מצרימ לעבודת ה' .רק לאחר הפנמה של בי אמוני זה מוכנ העמ
לקבל עליו את התורה ולהתחיל לקיימ את מצוות ה' בפועל ,לכוננ עמ הקב"ה
מערכת יחימ המושתתת על חובות וזכויות משני הצדדימ.
לאחר מכנ ,העמ לומד להפריד בינ האמונה בקב"ה ,ובינ האמונ והאמונה בשליחיו,
ובראשמ משה .העמ לומד כי אפ שמשה הוא המקשר בינמ ובינ הקב"ה אינ
לזהותו כחלק מנ האלוקות ,אלא כשליח בלבד .שליח אשר מטרתו להכינמ
להיותמ עצמאיימ לקראת כניתמ לארצ .העמ לומד ליטול על עצמו אחריות

 .20שלב זה נפק רק עמ מינויו של שאול ל'מלכ ישראל' ,מינוי אשר נראה בעיני שמואל
ככפירה .הוא איננו שואפ לממלכה אחידה כלל ,בינ אמ משומ ששלב זה מוקדמ מדי כפי
שפירשו חלק מנ המפרשימ ,ובינ אמ משומ שאינ הוא חושב ששלב זה אמור להגיע בכלל.
אכ כמובנ ,על עניינ זה אפשר לכתוב מאמר לעצמו.
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ולא לקבל הכל דרכ משה והקב"ה .אפ שלמידה זו מיימת את דרכה בכישלונ
הצורב של חטא המרגלימ ,לימוד גדול עדיינ נותר אצל עמ ישראל בעקבותיו של
שלב זה בבניינ עצמאותמ .העמ לומד להפריד בינ הקב"ה ובינ שלוחיו ,ואפ
שבשלב ראשונ הפרדה זו גורמת לו לערער על בחירתמ של משה ואהרנ
למנהיגימ ,לאחר ענישתמ של המתנגדימ למנהיגות זו ולאחר הניימ המוכיחימ
כי בחירתמ של משה ואהרנ נעשתה בידי הקב"ה ולטובת בני ישראל – המ
לומדימ לקבל על עצממ את מנהיגותמ של משה ואהרנ ,תוכ הבנה כי מנהיגות זו
אינה מונעת מהמ את הקשר העצמי עמ הקב"ה ,ומטרתה רק לכוונמ ולהכינמ
לקראת עצמאותמ בארצ ישראל.
רק לאחר שהעמ עובר תהליכ כזה ,ולאחריו ארבעימ שנימ תחת הנהגתמ של
משה ואהרנ ,הוא מוכנ להיות עצמאי באמת .הוא מוכנ אפ להיפרד ממנהיגותמ
של משה ואהרנ ,טכנית אכ בעיקר מהותית ,ולקבל עליו את מנהיגותו של יהושע
– מנהיגות פחות מכוונת ומקשרת אל הקב"ה ,אשר נותנת לעמ את היכולת
להתרגל אט-אט לעצמאות ,תוכ כדי תחילת כיבוש הארצ ולקראת ההתיישבות
בה.
תהליכ זה ,שמעביר הקב"ה את העמ ,כולל בתוכו מרכיבימ רבימ שיחווה עמ
ישראל גמ לאורכ הדורות .מרכיבימ אשר יש בהמ שפע וברכה מצד אחד אכ גמ
אובדנ ומצוקה מצד שני .אלו המ יחיו של עמ ישראל עמ הקב"ה ועמ העולמ
כולו ,יחימ אשר שואפימ להיות כרוכימ באמונה בקב"ה ובטובו ,יחימ אשר
מבטאימ את השגחתו הרחבה של הקב"ה על בני ישראל גמ בשעות של קושי
ומצוקה.
אמ נתבוננ בעומק התהליכ הזה ,נגלה כי כמו המטרה שאותה השיג עמ ישראל
בופו של דבר ,גמ התהליכ כולו היה חלק מתוכניתו של הקב"ה .רצה הקב"ה
ללמד את ישראל כיצד להתמודד גמ עמ כישלונ ,כיצד להתרוממ מעל כישלונ
נקודתי ולהבינ כי לפעמימ תהליכ הגאולה נמשכ דורות רבימ .עמ ישראל יחווה
בהמשכ הדורות הצלחות רבות אכ גמ כישלונות רבימ וחורבנות לא מעטימ; יהיה
עליו לדעת להתמודד מחד עמ העובדה שלעיתימ צריכ העמ ככלל ,וכל אדמ
מישראל בפרט ,להתאזר בבלנות ולשאת בקשיימ למשכ זמנ מוימ כדי להיות
מוגל לעבור תהליכ ארוכ ומייגע יותר ,אכ גמ לדעת מתי הגיעה העת להתקדמ
אל השלב הבא ,גמ אמ הדבר תלוי בהתקוממות מוימת ובפריצה אל מעבר
לגבולות הפשוטימ.
מעבר לזה ,ניתנ לראות כאנ גמ אמירה עקרונית כלפי טיבנ של תלונות בכלל
וטענות כלפי הנהגת הקב"ה את עולמו בפרט .אמנמ ,תלונה יכולה להיות
קטנונית – לעיתימ מחמת הנושאימ שבהמ היא מתעקת ,לעיתימ בגלל הצורה

איתנ ישראלי
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שבה היא נאמרת ולעיתימ אפ משומ שהזמנ איננו מתאימ או שהאדמ אליו
מופנית התלונה איננו יכול או מוכנ לקבלה באותה העת .אכ עמ הבנה זו ,אנו
רואימ בתהליכ זה גמ את הגרעינ הטוב שבחובה של כל תלונה וטענה – הרצונ
להמשיכ אל מעבר למקומ שבו נמצאימ כעת ולעבור הלאה ,אל השלב הבא
בחיימ .לעיתימ התלונה נובעת דווקא מהמקומ המבקש להתקדמ הלאה ולא
לעצור במקומ בו נמצאימ כעת .דרישה פנימית זו ,הנובעת ממקומ נכונ וטוב,
צריכה לקחת בחשבונ את הזמנ בו היא נמצאת .אדמ החש בתוכו את הרצונ הכנ
להמשיכ הלאה ולא 'להיתקע' במקומ ,צריכ לבדוק ,קודמ כל ,האמ באמת הגיע
הזמנ להמשיכ הלאה ,האמ אינו ממהר מדי רק בגלל תחושה זו של דחיפות.
בנופ ,האדמ צריכ להבינ באיזו דרכ עליו להמשיכ :לעיתימ ישננ קפיצות ופריצות
בדרכ ,אשר דרכנ ניתנ להמשיכ הלאה אל השלב הבא בחיימ ,אכ פעמימ רבות
דווקא המתינות והבלנות הנ הדרכ הנכונה ,עמה ניתנ לעבור תהליכ ארוכ ואיטי
אכ גמ אמתי וממצה .רק ככ האדמ יכול להגיע למחוז חפצו.

