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 עיון מחודש בסיבת נדודי העם במדבר -החטא ועונשו 

 

 ברית חורב וערבות מואב

 בספר דברים פונה משה לעם:

 ...ַהִּמְׁשָּפִטים ְוֶאת ַהֻחִּקים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֲאֵלֶהם ַוֹּיאֶמר ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶאל ֹמֶׁשה ַוִּיְקָרא

 ִאָּתנּו ִּכי ַהֹּזאת ַהְּבִרית ֶאת ה' ָּכַרת ֲאֹבֵתינּו ֶאת �א. ְּבֹחֵרב ְּבִרית ִעָּמנּו ָּכַרת ֱא�ֵהינּו ה'

 ג).-(דברים ה', א ַחִּיים ֻּכָּלנּו ַהּיֹום ֹפה ֵאֶּלה ֲאַנְחנּו

לאחר מכן משחזר משה את עשרת הדיברות, ולאחריהם מפורטת קבוצת מצוות 

לקיים את מעמד  כ"ח, ושם מצווה משה-ואזהרות. סופו של הנאום בפרקים כ"ז

 הברכה והקללה בארץ המובטחת. עם סיום דברי הקללה נכתב:

 ִמְּלַבד מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ִלְכֹרת ֹמֶׁשה ֶאת ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ִדְבֵרי ֵאֶּלה

 (שם כ"ח, סט). ְּבֹחֵרב ִאָּתם ָּכַרת ֲאֶׁשר ַהְּבִרית

 רית חורב, אלא שעתה מופיעה הפסקה הבאה:אם כן, הסתיים מעמד מקביל לב

 ְלֵעיֵניֶכם ה' ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ְרִאיֶתם ַאֶּתם ֲאֵלֶהם ַוֹּיאֶמר ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶאל ֹמֶׁשה ַוִּיְקָרא

 ֹאֹתתהָ  ֵעיֶני� ָראּו ֲאֶׁשר ַהְּגֹד�ת ַהַּמּסֹות. ַאְרצוֹ  ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ְלַפְרֹעה ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ

 ַעד ִלְׁשֹמעַ  ְוָאְזַנִים ִלְראֹות ְוֵעיַנִים ָלַדַעת ֵלב ָלֶכם ה' ָנַתן ְו�א. ָהֵהם ַהְּגֹדִלים ְוַהֹּמְפִתים

 �א ְוַנַעְל� ֵמֲעֵליֶכם ַׂשְלֹמֵתיֶכם ָבלּו �א ַּבִּמְדָּבר ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ֶאְתֶכם ָואֹוֵל�. ַהֶּזה ַהּיֹום

 ה' ֲאִני ִּכי ֵּתְדעּו ְלַמַען ְׁשִתיֶתם �א ְוֵׁשָכר ְוַיִין ֲאַכְלֶּתם �א ֶלֶחם. ַרְגֶל� ֵמַעל ָבְלָתה

 ...ַאְרָצם ֶאת ַוִּנַּקח... ְועֹוג ֶחְׁשּבֹון ֶמֶל� ִסיֹחן ַוֵּיֵצא ַהֶּזה ַהָּמקֹום ֶאל ַוָּתֹבאּו. ֱא�ֵהיֶכם

 ח).-(שם כ"ט, א ...ַּתְׂשִּכילּו ְלַמַען ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם ַהֹּזאת ַהְּבִרית ִּדְבֵרי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם

לכאורה נאום חדש נפתח, שהמשכו בפרשת ניצבים, אלא שאנו נרצה להצביע על 

הזיקה העמוקה בין הפסקה שציטטנו לבין הנאום שקדם לה. לטענתנו, יש בפסקתנו 

 רמיזות המכוונות להאיר את תקופת המדבר באור שונה לגמרי.

 "אתם ראיתם"

 ם מעמד מתן תורה, משה מצטווה כדלהלן:עם סיו

 ִּדַּבְרִּתי ַהָּׁשַמִים ִמן ִּכי ְרִאיֶתם ַאֶּתם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ֹתאַמר ֹּכה ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר

 יט).-(שמות כ', יח ָלֶכם ַתֲעׂשּו �א ָזָהב ֵוא�ֵהי ֶכֶסף ֱא�ֵהי ִאִּתי ַתֲעׂשּון �א. ִעָּמֶכם
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הקב"ה את ציפייתו מהעם להתבונן ולהסיק מסקנות נלוות  במילים אלו מביע

 מהמעמד, מלבד תוכנו הגלוי. לאמתו של דבר, אף מעמד הר סיני פותח במילים אלו:

 ה' ֵאָליו ַוִּיְקָרא ָהֱא�ִהים ֶאל ָעָלה ּוֹמֶׁשה... ִסיָני ִמְדַּבר ָּבאּו ַהֶּזה ַּבּיֹום ...ַהְּׁשִליִׁשי ַּבֹחֶדׁש

 ָוֶאָּׂשא ְלִמְצָרִים ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ַאֶּתם ...ַיֲעֹקב ְלֵבית ֹתאַמר ֹּכה אֹמרלֵ  ָהָהר ִמן

 ד).-(שם י"ט, א ֵאָלי ֶאְתֶכם ָוָאִבא ְנָׁשִרים ַּכְנֵפי ַעל ֶאְתֶכם

הפעם היחידה הנוספת שנזכר הביטוי "אתם ראיתם" בתורה, היא בפסקתנו 

תחילתה של זיקה בין פסקתנו לברית המצוטטת לעיל. נוכל אפוא לראות מכאן 

חורב. אף כאן מתבקש העם להתבונן ולהסיק מסקנות, אך העובדות שהעם נקרא 

 להתבונן בהן יתבהרו רק לאחר שנעמוד על שלל ַהקשרים הלשוניים של פסקתנו זו.

 "יום לשנה יום לשנה"

נו על עד דורותינו אלה, נושאים אנו את תוצאותיה של בכיית החינם שבכו אבותי

 סף כניסתם לארץ:

 ְּבִמְסַּפר ...ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ַּבִּמְדָּבר ֹרִעים ִיְהיּו ּוְבֵניֶכם. ַהֶּזה ַּבִּמְדָּבר ִיְּפלּו ַאֶּתם ּוִפְגֵריֶכם

 םֲעֹוֹנֵתיכֶ  ֶאת ִּתְׂשאּו ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה יֹום יֹום ַאְרָּבִעים ָהָאֶרץ ֶאת ַּתְרֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּיִמים

 לה).-(במדבר י"ד, לב ְּתנּוָאִתי ֶאת ִויַדְעֶּתם ָׁשָנה ַאְרָּבִעים

 ברם, מקריאת פסקתנו, אנו מתרשמים אחרת לגמרי על סיבת שהות העם במדבר:

 ֵמַעל ָבְלָתה �א ְוַנַעְל� ֵמֲעֵליֶכם ַׂשְלֹמֵתיֶכם ָבלּו �א ַּבִּמְדָּבר ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ֶאְתֶכם ָואֹוֵל�

  ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ִּכי ֵּתְדעּו ְלַמַען ְׁשִתיֶתם אֹל ְוֵׁשָכר ְוַיִין ֲאַכְלֶּתם אֹל ֶלֶחם. �ַרְגלֶ 

 ה).-(דברים כ"ט, ד 

 נראה שיש כאן רמז לאירוע אחר:

 ָּבָהר ָוֵאֵׁשב. ִעָּמֶכם ה' ָּכַרת ֲאֶׁשר ַהְּבִרית לּוֹחת ָהֲאָבִנים לּוֹחת ָלַקַחת ָהָהָרה ַּבֲע�ִתי

 ְׁשֵני ֶאת ֵאַלי ה' ַוִּיֵּתן. ָׁשִתיִתי אֹל ּוַמִים ָאַכְלִּתי אֹל ֶלֶחם ַלְיָלה ְוַאְרָּבִעים יֹום ָּבִעיםַאְר 

 ְּביֹום ָהֵאׁש ִמּתֹו� ָּבָהר ִעָּמֶכם ה' ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ְּכָכל ַוֲעֵליֶהם ...ָהֲאָבִנים לּוֹחת

 י).-(שם ט', ט ַהָּקָהל

 ושוב אומר משה:

 ֹאל ּוַמִים ָאַכְלִּתי אֹל ֶלֶחם ַלְיָלה ְוַאְרָּבִעים יֹום ַאְרָּבִעים ָּכִראֹׁשָנה ה' ִלְפֵני ָוֶאְתַנַּפל

 (שם, יח). ...ֲחָטאֶתם ֲאֶׁשר ַחַּטאְתֶכם ָּכל ַעל ָׁשִתיִתי

נראה כי התורה מכוונת אותנו למבט אחר על השהות במדבר. אכן יש כאן "יום 

שהם לא כנגד ימי סיור המרגלים, אלא כנגד הימים שמשה  לשנה יום לשנה", אלא

שקד על קבלת התורה. אמנם להשלמת התמונה יש להזדקק להקבלה נוספת העולה 

 מתוך פסקתנו.
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 "לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע"

 ְו�א ...ֵעיֶני� ָראּו ֲאֶׁשר ַהְּגֹד�ת ַהַּמּסֹות... ְלֵעיֵניֶכם ה' ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ְרִאיֶתם ַאֶּתם

 ג).-(דברים כ"ט, א הַהּזֶ  ַהּיֹום ַעד עַ ִֹלְׁשמ ְוָאְזַנִים תִֹלְראו ְוֵעיַנִים ָלַדַעת ֵלב ָלֶכם ה' ָנַתן

יש מן המפרשים, שנתנו לבם לחסר שיש בפסוקים הללו. משה מזכיר לעם את 

ירועים מסות ומופתים שנעשו לעיניהם, אך יש לברר ולשאול: לאלו א שראוהעובדה 

 ?לדעתולב  לשמועמתייחס משה כשמזכיר בדבריו שרק עתה זכו באוזניים 

על אף שניתן להתגבר על קושי זה בתירוץ מקומי, נראה שהאמת תתבהר רק 

 לאחר עיון משווה בדברי משה במקום אחר:

 ַעל ָאָדם ֱא�ִהים אָּברָ  ֲאֶׁשר ַהּיֹום ְלִמן ְלָפֶני� ָהיּו ֲאֶׁשר ִראֹׁשִנים ְלָיִמים ָנא ְׁשַאל ִּכי

 ֲהִנָּסה אוֹ . ַוֶּיִחי ַאָּתה ָׁשַמְעּתָ  ַּכֲאֶׁשר ָהֵאׁש ִמּתֹו� ְמַדֵּבר ֱא�ִהים קֹול ָעם ֲהָׁשַמע ...ָהָאֶרץ

 ...ֲחָזָקה ּוְבָיד ּוְבִמְלָחָמה ּוְבמֹוְפִתים ְּבֹאֹתת ְּבַמֹּסת ּגֹוי ִמֶּקֶרב גֹוי לוֹ  ָלַקַחת ָלבֹוא ֱא�ִהים

 הּוא ה' ִּכי ָלַדַעת ָהְרֵאתָ  ַאָּתה. ְלֵעיֶני� ְּבִמְצַרִים ֱא�ֵהיֶכם ה' ָלֶכם ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְּכֹכל

 ֶאת ֶהְרֲא� ָהָאֶרץ ְוַעל ְלַיְּסֶרּךָ  ֹקלוֹ  ֶאת ִהְׁשִמיֲע� ַהָּׁשַמִים ִמן. ַבּדוֹ ִמּלְ  עֹוד ֵאין ָהֱא�ִהים

 הּוא ה' ִּכי ְלָבֶב� ֶאל תָ ַֹוֲהֵׁשב ַהּיֹום ְוָיַדְעּתָ ... ָהֵאׁש �ִמּתוֹ  ָׁשַמְעּתָ  ּוְדָבָריו ַהְּגדֹוָלה ִאּׁשוֹ 

 לט).-(שם ד', לב עֹוד ֵאין ִמָּתַחת ָהָאֶרץ ְוַעל ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמִים ָהֱא�ִהים

עתה ברור כי דברי משה בפסקתנו אינם אלא הפניה לדבריו לעיל, תוך שימוש 

מסות הגֹד�ת אשר ראו עיניך הֹאתות במטבעות לשון דומים, "אתם ראיתם... ה

ב). בפרק ד' הרחיב משה וביאר כי מלבד יציאת מצרים, -והֹמפתים" (דברים כ"ט, א

את האש הגדולה, לראות נדרש העם ביתר שאת להפעיל את חושיו במעמד הר סיני: 

כי אין עוד מלבדו.  ולדעת ולהשיב אל לבואת קול ה' הבוקע מן השמים, לשמוע 

החסר שבו לקה העם, והצורך בלב לדעת, אוזניים לשמוע ועיניים לראות עתה מובן 

 ולהתבונן במעמד הר סיני, שבהם נתברך העם רק בשנת הארבעים.

 ברוך שומר הבטחתו לישראל

ההתקדמות והשיפור במצב העם ניכרת לא רק מצד ישראל. אם נשכיל לעמוד על 

ות מצד הקב"ה בקיום ההקבלות בסוף הפסקות שבהן עַיינו, נגלה אף התקדמ

 הבטחותיו.

 פרק כ"ט פרק ד'
 ִמָּפֶני� ִמְּמ� ַוֲעֻצִמים ְּגֹדִלים ּגֹוִים ְלהֹוִריׁש

 (לח). הַנֲחלָ  ַאְרָצם ֶאת ְל� ָלֶתת ַלֲהִביֲא�
 .ְועֹוג ...ִסיֹחן ַוֵּיֵצא ַהֶּזה ֹםַהָּמקו ֶאל אּוַֹוָּתב

 ז).-(ו ְלַנֲחָלה ַוִּנְּתָנּה ַאְרָצם ֶאת ַוִּנַּקח
 ּוְלַמַען ...ִמְצֹוָתיו ְוֶאת ֻחָּקיו ֶאת ְוָׁשַמְרּתָ 

 ֹנֵתן ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ַעל ָיִמים ַּתֲאִרי�

 (מ). ְל�

 ְלַמַען ...ַהֹּזאת ַהְּבִרית ִּדְבֵרי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם

 (ח). ַּתֲעׂשּון ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ַּתְׂשִּכילּו
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כי הפסקות מכוונות זו כנגד זו. תבניות הלשון והניסוח אנו רואים פעם נוספת, 

 הדומה מורים כי התחיל מימוש ההבטחות, ואף התכלית והשכר השתנו בהתאם.

נמצינו למדים, כי הפסקה בדברים כ"ט, שבה עסקנו, רומזת למעמד הר סיני 

 משלוש זוויות:

ומנת בחובה שמות כ', ט: "אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם", הקבלה הט .1

 תביעה מהעם לשוב ולהתבונן בקורות אותו, ולהפנים את משמעויותיהן.

 דברים ט', ט: ארבעים שנה, יום לשנה, כנגד ארבעים ימי קבלת התורה. .2

מ: עתה זכה העם לחושים מחודדים, כדי להפנים כיאות את קול -דברים ד', לד .3

 ה' שדיבר מתוך האש.

 מתן תורה מחודש

למעמד הר סיני, מתגבשת הטענה הבאה: אמת נכון הדבר, נגזרה על  מתוך ההקבלות

אבותינו שהות בת ארבעים שנה במדבר, אך התורה דורשת את ההיסטוריה! ולפנינו 

'מדרש היסטוריה' שנעשה על ידי המקרא. האמת נחשפת לאור עולם: לא אך מסלול 

-א כאירוע חדמפרך באקלים מדברי נגזר על אבותינו, אלא מתן תורה מחודש, ל

פעמי, אלא כחוויה יומיומית, מעשית. ולכן בסיומה של התקופה פונה משה לעם 

ומכריז: מתן תורה זה הצליח! כעת, לאחר ארבעים שנה, שבהן לחם לא אכלתם ויין 

ושכר לא שתיתם, יש לכם אוזן לשמוע את הקולות, עיניים לראות את האש 

ם ואין עוד מלבדו, אלא שהפעם והמופתים, ולב לדעת כי ה' הוא המדבר אליכ

טבעי, אלא מהתנסות מעשית -נוכחתם לדעת זאת לא כתוצאה מאירוע יחידאי על

 יומיומית.

 לאמתו של דבר, כבר קדמנו מדרש תנחומא ברעיון זה:

דרך ארץ פלשתים, כי קרוב הוא... דבר אחר 'כי קרוב הוא', קרוב הוא שירשו 

שובו הנה', ועדיין לא היה להם דור רביעי. הכנענים את הארץ דכתיב 'ודור רביעי י

אמר הקב"ה, אם אני מוליכן דרך פשוטה עכשיו מחזיקין איש איש בשדה וכרם, 

ומבטלין מן התורה. אלא אני מוליכן דרך המדבר, ויאכלו את המן וישתו מי באר 

והתורה מתיישבת בגופן. ועוד, כששמעו כנענים שישראל נכנסים לארץ, עמדו ושרפו 

זרעים... וסתרו את הבנינים, וסתמו את המעיינות. אמר הקב"ה, אני הבטחתי את ה

את אברהם אביהם להכניסם בארץ מלאה כל טוב, הריני מעכבן במדבר ארבעים 

 (תנחומא בשלח א). 1שנה, עד שיעמדו הכנענים ויתקנו מה שקלקלו

 
הארכנו בציטוט, להראות מתוך ההקשר שהסיבות עולות לסיבוב ארבעים שנה במדבר, ולא  .1

רק להקפת ארץ פלשתים. ועיין עוד במקבילה בשמות רבה בשלח פרשה כ טו, ובדברי יפה 

וב, מפני חטא המרגלים. ותירץ על פי מדרש תואר שם, שהקשה והלא הטעם מפורש בכת

אפשר שהקב"ה גוזר רעה מוחלטת אפילו בתור -תנחומא שנביא בהמשך, ועוד תירץ שאי

עונש, ולכן המדרש מתחקה אחר הטוב הגנוז בגזרתו. אמנם לדברנו, התורה דורשת את 
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 דרישת ההיסטוריה במקרא

לעמוד על משמעות הדברים.  לאחר שניתחנו את הנתונים היבשים, שומה עלינו

לולא היינו קוראים את הפסקה שבה עסקנו, היינו מתרשמים כי בתורה ישנו רצף 

של תלונות וחטאים מצד העם, והקב"ה מגיב באופן נקודתי ולפי הצורך. בחטא 

המרגלים הוגדשה הסאה ולכן נענשו בהתאם. תפקידה של פסקתנו להאיר מבט 

י הגישה לחטאי העם אינה "כיבוי שרפות". הקב"ה שונה לגמרי. לאחר שנים נחשף כ

הסיק כי מדרך התנהלותם של בני ישראל משתקף, כי מתן תורה ותכליותיו לא 

נטמעו בהם כמצופה. כל חטא אינו עומד בפני עצמו אלא מצטרף לרצף המהווה 

פקטו, להשלים -סימן לחולי העיקרי, ולכן שימשו ארבעים שנה אלו כקבלת תורה דה

יורה שארכה ארבעים יום, מעליית משה עד לירידתו לשם מתן -ת התורה דהאת קבל

 הלוחות לעם.

 סוף דבר

קיומית: מסכת חייו -ניתן היה לפתח את דיוננו מזווית שונה לגמרי, זווית מחשבתית

של אדם רצופה שרשרת של החלטות. מכאן, שהאדם נושא בקרבו, בעיקר במקרה 

 ה אילו...'.של כישלון, את השאלה 'מה היה קור

אמנם העניין נושק לסוגיית הידיעה והבחירה, אך תשובה זו אינה משקיטה את 

תחושת ההחטאה המנקרת באדם, כי לּו היה פועל אחרת ברגע הקריטי, אז היה 

 מצבו אחר.

היסטורי. לכאורה, בגלל בכייה -ניתן להעלות התלבטות זו אף במישור הציבורי

ר להיכנס לארץ, ואף על זרעם נגזרה בכייה אחת לחינם נגוזה תקוות דור המדב

 לדורות. האם אכן כך הדבר?

 מצאנו כתוב במדרש תנחומא:

ויוסף הורד מצרימה, זה שאמר הכתוב 'לכו חזו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני 

אדם' (תהילים ס"ו, ב) אמר ר"י בן קרחה: אף הנוראות שאתה מביא עלינו, בעלילה 

ברא הקב"ה את העולם, מיום ראשון ברא מלאך המוות... את מביאן. בא וראה, כש

הביא המיתה לעולם, שנא' 'כי ביום  שהואואדם נברא בשישי, ועלילה נתלה בו, 

 אישאכלך ממנו מות תמות'... וכן אתה מוצא במשה, שאמר לו הקב"ה 'אם יראה 

א זה משה, וכיוון שאמר להם 'שמעו נ -באנשים האלה... את הארץ הטובה'. איש 

  המורים' אמר לו הקב"ה 'לכן לא תביאו את הקהל הזה', הוי נורא עלילה...

 (תנחומא וישב ד). 

 
, אלא ג תכליות נוספות למסע העם במדבר-אותו העונש שניתן. ועיין עוד דברים ח', ב

 שלעניות דעתי, לא לכך כיוונה הפסקה שבה עסקנו.
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נמצא אפוא, שהקב"ה תכנן את מהלך העניינים הרצוי לו, וכדי להשתלב בחיי האדם 

 נצרכת 'עלילה', והן מעידותיו של האדם. -

האדם היה וכתשובה לשאלתנו טוען המדרש שאין מקום לצער, כיוון שגם לּו 

 פועל אחרת, בסופו של דבר, התוצאה המבוקשת הייתה מתקבלת.

ברם, על רקע זה ניתן לחזור אל שלמדנו בעיוננו. לא מעשה רגעי אחד הוא 

המניע את הקב"ה בהחלטותיו. הקב"ה בוחן בחינה עמוקה את הגורמים, שאותו 

 מעשה אינו אלא התפרצות שלהם על פני השטח.

כיוון שהתורה לא נטמעה בקרבו, וחטא המרגלים הוא העם לא נחל את הארץ, 

אך ביטוי חריף לכך, כפי שהסקנו בעיוננו. אף האדם הפרטי, המתאונן על 

כישלונותיו, יש לו לדעת, כי מעשיו אינם תוצאה של משגה רגעי, אלא שיקוף של 

מה שהוא, בתוכו פנימה. ואם ברצונו להשתנות עליו לטפל במוקד העניין, ולא 

 ז בהשתקפויותיו המזדמנות.להתרכ

לסיומו של דיון מחשבתי זה, יש לציין דבר נוסף. המדרש טוען כי נפילותיו של 

האדם קבועות מראש, בהסתמך על העובדה שוודאי ימעד. טענה זו מתייחסת 

להידרדרות האדם, אולם מתעלמת מפשר ההזדמנויות הנקרות בחייו להתעלות. על 

מלא יותר, אשר מתן תורה מהווה לו דוגמה  פי דרכנו יש מקום להציע הסבר

המלמדת על הכלל: אכן הקב"ה מודע ליכולתם המוגבלת של בני דור המדבר, ואף על 

פי כן התורה ניתנה לאותו דור. זאת כדי ללמדנו, כי על אף הקושי שיש לאדם לעמוד 

על המקור הנכון לחולשותיו, מאמין הקב"ה באדם וביכולתו להתעלות, מתוך 

 יפעל הקב"ה בהתאם. -ות פנימית לעצמו. רק משלא מימש הזדמנות זו, ומעד מודע
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