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 המעפילים

 

מה) -ד, מ"פרשת המעפילים מופיעה בשני מקומות בתורה. לראשונה, בספר במדבר (י

מד) היא -, מא'ה בספר דברים (איהיא מתוארת בשעת התרחשותה, ובפעם השני

. הצד השווה שבשני הסיפורים הוא עלייתם של משה מוזכרת בתוך נאומו הראשון

של בני ישראל להר, לאחר חטא המרגלים, בניגוד לדבריו המפורשים של משה. 

 עלייה זו מסתיימת במכה גדולה הניחתת עליהם על ידי יושבי ההר.

אור המעשה בספר במדבר לבין תיאורו ירמב"ן בפירושיו ציין שני הבדלים בין ת

דברים. סיפור המעפילים בספר דברים חותם בבכיו של העם, על ידי משה בספר 

 (פס' מה). ועל כך מעיר רמב"ן: "בו ותבכו לפני ה'"ותׁשֻ 

אבל משה  ] הכתוב הבכי הזה, שאין צורך להזכירו., א"ח[בספר במדבר שםלא הזכיר 

ולהגיד להם שהיה העון ההוא גדול , הזכיר זה עתה, לשבח כי נחמו על חטאתם

 וגזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרע. באה עליו השבועה הגדולה,מנשוא, כי 

בכי העם המוזכר בספר דברים אינו מוזכר בסוף סיפור המעפילים בספר במדבר. 

לדעת רמב"ן, אין הוא מוזכר שם כיוון ש"אין צורך להזכירו", אך משה מצא לנכון 

עוון דומה  להזכירו בנאומו לשבח את העם על חזרתם בתשובה ולהזהירם מפני

 בעתיד. מכללא למדנו על הבדל ראשון בין שני הכתובים.

מב). -ד, מא"הבדל שני בין שני הסיפורים מציין רמב"ן בפירושו לספר במדבר (י

 נאמר שם:

ַאל ַּתֲעלּו ִּכי ֵאין ה' . ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ִּפי ה' ְוִהוא �א ִתְצָלח ֶׁשהֹמַוֹּיאֶמר 

 .ם ְו�א ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכםְּבִקְרְּבכֶ 

יוצא כנגד בני ישראל על כך שהם עוברים את פי ה', אך רמב"ן  משהעל פי פסוק זה 

טוען בהתבססו על ספר דברים שמשה אינו אומר דברים אלו מיזמתו שלו, אלא 

 חוזר בכך על מצוות ה' אליו.

אבל יאמר למה  כט). דבר י"ד,במ, אשר אמר ('במדבר הזה יפלו פגריכם'איננו בגזרת 

 שלא תעלו כלל ולא תנגפו לפני אויביכם. כי הוא צוה אלי אתם עוברים את פי ה',

 ויאמר ה' אלי... ותהינו לעלות ההרה'מב): -, מא'וכן אמר במשנה תורה (דברים א

 '.ר להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכםאמֹ 
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ו על הבדל נוסף בין ספר דברים לספר במדבר. בספר במדבר נאמר ושוב למדנו מדברי

ה אותו לומר זאת, ואילו בספר ושמשה התרה בעולים להר ולא מוזכר שה' ציו

ה את משה לאסור עליהם את העלייה. ביחס להבדל וציו שה'דברים נאמר במפורש 

ון זה יכול זה, רמב"ן אינו אומר ש"אין צורך להזכירו", אדרבה נראה לדעתו, שחסר

על פי נאומו של  ,ורק על ידי השלמת התמונה ,לגרום להבנה מוטעית של דברי משה

 מתפרשים דברי משה לאשורם. ,משה בספר דברים

לדבריו, קריאת הסיפור בספר במדבר בלבד, יכולה להוביל את הקורא לחשוב, 

ורא שמשה טען כנגדם מדעתו ואין הוא מוסר להם את דבר ה'. מתוך כך יכול הק

להסיק (בטעות), שטענת משה מתבססת על הערכתו העצמית, אשר לפיה העם יינגף 

שאין הם מקבלים את העונש שנגזר עליהם על ידי ה' למות במדבר  מפנילפני אויביו 

("במדבר הזה יפלו פגריכם"). רק בעקבות השלמת התמונה מתוך ספר דברים יבין 

הם נמסרו לו במפורש על ידי ה', הקורא, שמשה לא אמר את דבריו מדעתו, אלא 

ומכאן יש להסיק שהוא מצווה אותם בדבר ה' לא לעלות, וחטאם הוא בכך שאין הם 

 מקיימים את ציוויו המפורש של ה' לא לעלות להר.

רמב"ן היה ער להבדלים בין שני הסיפורים, אך סבור היה שעליו לנסות לשחזר 

י שהתרחש. דברי תורה עניים באמצעות שני סיפורים אלו את האירוע ההיסטור

על ידי השבתם " ,ועל הקורא לפענחם בשלמותם ,במקום אחד ועשירים במקום אחר

לא להציב את האירוע  :להגדיר מטרה פרשנית אחרת ,כמובן ,ניתן 1."אלו על אלו

ההיסטורי כתכלית הפירוש, אלא את הכתוב עצמו. דהיינו, לנסות לפרש כל סיפור 

גיון הפנימי שלו ולא להשלימו באמצעות הסיפור השני. מתוך התחקות אחר ההי

מבט זה אינו מתעכב על הצד השווה שבין שני הסיפורים, אלא דווקא על ההבדלים 

ודווקא מתוך שימת לב מרובה למאפייניו הייחודיים של כל סיפור יתפרש  ,ביניהם

כל אחד מהם כראוי. קריאת הסיפור המקביל לא נועדה להשלים את התמונה 

 החסרה בחברו, אלא דווקא להבליט את ייחודיותו.

 ההבדלים בין ספר במדבר לבין ספר דברים

אם נלך בדרך זו, הרי דווקא מתוך דברי רמב"ן עולה, שסיבת כישלונם של המעפילים 

מתפרשת באופן שונה בכל אחד מן הסיפורים. בספר במדבר משה מבין מעצמו, 

את גזרת העונש שהוטלה עליהם. בניגוד שמפלתם צפויה כיוון שהם אינם מקבלים 

לכך בספר דברים הסיבה לכישלון העם נעוצה בכך שהם עוברים על הציווי המפורש 

של ה' לא לעלות. בהמשך אנסה להוכיח שהבדל זה אינו מקרי, אלא הוא שזור בתוך 

 
, ירושלים דברים-במדבר-יקראסדרה שנייה, ו – עיונים בפרשת השבועראה: א' סמט,  .1

. הרב סמט ניסה למצות קו פרשני זה, ובכך הוא ממשיך מסורת 199-218תשס"ה, עמ' 

פרשנית ארוכה. מאמר זה צועד בדרכו של מו"ר הרב מרדכי ברויאר זצ"ל, המחדד את 

 ההבדלים וממצה את משמעותם. אנן בדידן ואינהו בדידהו.
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הם מבטא מגמה שונה. שניכל אחד מש ,הבדלים רבים אחרים בין שני הסיפורים

 כדי להדגיש את ההבדלים ביניהם. ,את שני הסיפורים זה מול זה נציב בתחילה

 'דברים א ד"במדבר י
 .ַוִּיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמֹאד... (לט)
  ַוַּיְׁשִּכמּו ַבֹּבֶקר(מ) 

 ֵלאֹמר  אׁש ָהָהרֶֹאל רַוַּיֲעלּו 

 

  ְוָעִלינּו ִהֶּנּנּו

  ַהָּמקֹוםֶאל 

  ֲאֶׁשר ָאַמר ה'

 .ָחָטאנּוִּכי 

 

 

 

  ֹמֶׁשה(מא) ַוֹּיאֶמר 

 ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ִּפי ה' 

 .וא �א ִתְצָלחְוהִ 

 ) ַאל ַּתֲעלּו (מב

 

 ִּכי ֵאין ה' ְּבִקְרְּבֶכם 

 .ְיֵביֶכםֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני אְֹול

 ִלְפֵניֶכם ָׁשם (מג) ִּכי ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני 

 ּוְנַפְלֶּתם ֶּבָחֶרב 

 ִּכי ַעל ֵּכן ַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחֵרי ה' 

 .ְו�א ִיְהֶיה ה' ִעָּמֶכם

 

 

 

  ָהָהר אׁשֶֹאל ר תַֹלֲעלו ְעִּפלּוַוּיַ (מד) 

 ַוֲארֹון ְּבִרית ה' 

 ּוֹמֶׁשה 

 .�א ָמׁשּו ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה

  ֵׁשב ָּבָהר ַההּואַֹהּי ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ַוֵּיֶרד(מה) 

 

 ַוַּיּכּום 
  .ַעד ַהָחְרָמה ַוַּיְּכתּום

 

 

 

 

 ֵאַלי  ַוַּתֲענּו ַוֹּתאְמרּו(מא) 

 ַלה'  ָחָטאנּו

  ַנֲעֶלהֲאַנְחנּו 

 ְוִנְלַחְמנּו 
 ֱא�ֵהינּו  ֲאֶׁשר ִצָּונּו ה'ְּכֹכל 

 ַוַּתְחְּגרּו ִאיׁש ֶאת ְּכֵלי ִמְלַחְמּתֹו 
 .ת ָהָהָרהַֹלֲעל נּוַוָּתִהי

 

 ֵאַלי  ה'(מב) ַוֹּיאֶמר 

 ֱאֹמר ָלֶהם 

 

 א ַתֲעלּו ֹל

 ְו�א ִתָּלֲחמּו 
 ִּכי ֵאיֶנִּני ְּבִקְרְּבֶכם 

 .ְיֵביֶכםֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני אְֹול

 

 

 

 

 (מג) ָוֲאַדֵּבר ֲאֵליֶכם 

 ְו�א ְׁשַמְעֶּתם 

 ַוַּתְמרּו ֶאת ִּפי ה' 

 .ָהָרההָ  ַוַּתֲעלּו ַוָּתִזדּו

 

 

 

  ֵׁשב ָּבָהר ַההּואַֹהּי ָהֱאֹמִרי ַוֵּיֵצא(מד) 

 ִלְקַראְתֶכם 
 ַוִּיְרְּדפּו ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשיָנה ַהְּדֹבִרים 

 .ַעד ָחְרָמה ְּבֵׂשִעיר ַוַּיְּכתּו ֶאְתֶכם

 

  ַוָּתֻׁשבּו ַוִּתְבּכּו ִלְפֵני ה'(מה) 

 ְו�א ָׁשַמע ה' ְּבֹקְלֶכם 

 .ִזין ֲאֵליֶכםְו�א ֶהאֱ 
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 .נמנה תחילה את ההבדלים הבולטים בין שני הסיפורים

לחם. פעם אחת בדבריהם ישלוש פעמים מוזכר בספר דברים שהעם עולה לה א.

ה בדברי הכתוב "ותחגרו איש את כלי ימא), פעם שניפס' "נעלה ונלחמנו" (

מב). בניגוד לכך, אין פס' ) ופעם שלישית בדברי ה' "ולא תלחמו" (שם" (ומלחמת

ם רוצים שום אזכור של המלחמה בספר במדבר. בדבריהם לא מוזכר שה

מ). משה אומר להם רק פס' ( "לחם, אלא לעלות "אל המקום אשר אמר ה'ילה

 ואינו מתייחס למלחמה. ,מא)פס' "אל תעלו" (
כפי שנאמר לעיל בשם רמב"ן, בספר במדבר משה מנסה למנוע את עלייתם על  ב.

בניגוד  .ידי דבריו שלו, ולא מוזכר שדברים אלו נמסרו לו קודם לכן על ידי ה'

 בספר דברים נאמר במפורש שמשה מוסר לעולים את דברי ה'. ,ךלכ
בספר במדבר מוזכר שמשה וארון ברית ה' נשארו במחנה, ואילו בספר דברים  ג.

 אין כלל אזכור לכך.
שני הסיפורים נבדלים זה מזה גם בזיהויו ותיאור פעולתו של העם היושב בהר.  ד.

ספר דברים הם מכונים בשם ואילו ב ",העמלקי והכנעני"בספר במדבר אלו 

 ."ריהאמֹ "
ומכים את העולים, ואילו בספר דברים הם יורדים בספר במדבר יושבי ההר  ה.

 ורודפים אותם כדבורים.יוצאים לקראתם 
בספר דברים לאחר המכה שהוכו העולים הם בוכים : הבדל נוסף שהזכיר רמב"ן ו.

דך, לפני שהם משכימים ואילו בספר במדבר לא הוזכרה בכייה זו. מאי 'לפני ה

לעלות מוזכר בספר במדבר שהעם התאבל מאוד, ֵאבל שאין לו זכר בספר 

אך לא הוזכר בכי  ,תםידברים. זאת אומרת, בספר במדבר הוזכר אבלם לפני עלי

יתם, אך הוזכר בכיים ילאחר מפלתם, ואילו בספר דברים לא הוזכר אבל לפני על

 לאחר המפלה.

אלו ותשומת לב להבדלים עדינים נוספים, ניתן לעמוד על שמתוך הבדלים  ,נראה לי

 טיבו של כל סיפור באופן עצמאי ולפענח את מגמתו הייחודית.

 סיפור המעפילים בספר דברים

 נפתח בסיפור המופיע בספר דברים, כיוון שנראה לי שהוא פשוט יותר.

הם פונים אל משה  :המניע לעלייתם של בני ישראל ברור מתוך דבריהם

), "חטאנו לה'"מביעים את רצונם לצאת להילחם. נראה, שהם מכירים בחטאם (ו

רבו לעשות זאת, ועתה הם חוזרים בהם ושואפים לתקן חטא זה יבכך שקודם לכן ס

לא  ,). כפי שאמרנו"ככל אשר צונו ה' אלהינו"על ידי היענות מחודשת לציווי ה' (

בלא אמירה מפורשת למשה,  מוזכרת כאן אבלות, ואין כל ניסיון לעלות בהיחבא

ומסבירים בצורה ברורה את  ,אדרבה, הם מביעים את מגמתם באופן מפורש
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שאף משה מבין את מגמתם ואינו מתנגד לכך, שהרי אין הוא מגיב  ,מניעיהם. נראה

 מובן לשני הצדדים.הוא ו ,לדבריהם מיד. המהלך כולו נתפס כרציונלי

המלחמה, חוגרים את כלי  משה, הם מתארגנים לקראתללאחר דבריהם 

לחם. גם כאן לא מוזכרת תגובה מידית של ימלחמתם ומתכוננים לעלות להר כדי לה

משה למעשיהם, כשם שלא הגיב קודם חגירתם את כלי נשקם, ואין הוא מביע 

שמשה אינו שולל את המעשה  ,בפניהם את דעתו האישית ביחס למעשיהם. נראה

בי של חטאם הקודם. אך ה' אומר למשה לצוות והוא רואה בכך תיקון חיו ,על הסף

ואם  ,העם באופן מפורש לא לצאת למלחמה, ומנמק זאת בכך שאין הוא בקרבם על

 :חרו את המועדייינגפו לפני אויביהם. מדבריו ברור שהם אהם בכל זאת יעלו, הם 

עתה אסור להילחם. ולכן לחם אינו תקף כעת ולא ניתן לתקנו, יהציווי הראשון לה

ולכן חזקה עליהם שיינגפו  ,א עמם למלחמה ולא יהיה בעזרםר על כן, ה' לא יצֵ ית

 לפני אויביהם באין ה' מסייעם.

) ומחליטים לצאת למלחמה בניגוד לדבר "ולא שמעתם"הם לא נשמעים לצו זה (

). מדוע הם יוצאים בכל זאת? על "ותמרו את פי ה'"ה' הנמסר להם על ידי משה (

חליטים להילחם למרות שה' לא מסייע להם במלחמתם. לשון כורחנו נראה, שהם מ

אחר, הם מחליטים להילחם מתוך מחשבה ברורה שהם ינצחו את יושב ההר ללא 

א ואין הם נזקקים לכך שה' יצֵ  ,עזרת ה'. נראה שהם בוטחים בכוחם ובכלי נשקם

 עמהם.

י התוצאה הסופית היא מפלה בקרב. הביטוי שנוקט הכתוב כאן ביחס לאמור

) מצביע על כך שהם יצאו זה לקראת זה למלחמה. בני ישראל "ויצא... לקראתכם"(

 בני ישראלבמהלך הקרב  .והאמורי יצא לקראתם למלחמה ,עלו חגורים בכלי מלחמה

נחלו מפלה מוחצת והחלו לברוח, אך האמורי לא הניח להם, אלא רדף אחריהם 

 תם מכה רבה.כה אוימד) וה', א יםרים" (דברשינה הדבֹ ע"כאשר ת

מסקנת הסיפור היא, שאכן אין בכוחם להילחם ולנצח ללא עזרתו של ה', 

וחטאם היסודי הוא שיצאו למלחמה בניגוד לציווי ה' וחשבו לנצח ללא עזרתו. רק 

לאחר מפלה זו, העם מגיב באופן אמוציונלי ובוכה לפני ה', ובכל זאת ה' לא מאזין 

ר בעקבות המפלה הגדולה, שהרי טרח הכתוב להם. נראה, שאין בכי זה ביטוי של צע

לומר שהוא נעשה לפני ה' והוא טורח לתאר את התעלמותו של ה' מבכי זה, אלא 

 נראה שהוא, כדברי רמב"ן, ביטוי לחרטה על מעשיהם.

ניתן לחזק מהלך זה על פי הצבת הניגוד בין חטא המרגלים לחטא המעפילים 

 המרגלים במילים אלו:בתחילה מציין משה את חטא  בספר דברים.

 (דברים א', כו). ֱא�ֵהיֶכםַוַּתְמרּו ֶאת ִּפי ה'  ְו�א ֲאִביֶתם ַלֲע�ת

 :חטא המעפילים מצוין במילים דומות ,בניגוד לכך

 (שם, מג). ַוָּתִזדּו ַוַּתֲעלּו ָהָהָרה ַוַּתְמרּו ֶאת ִּפי ה'
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 :ופן הפוךהצד השווה שבין שני החטאים שהם המרו את פי ה', בכל פעם בא

הזידו הם לא אבו לעלות, וכשנאמר להם לא לעלות הם כשנאמר להם לעלות 

 2אין להוסיף ואין לגרוע. ,ל הולך אחר הציוויולעלות. הכ

פחדו לעלות וחששו מכך שהאמורי ישמיד אותם בני ישראל בפעם הראשונה 

ילחם ישה' אף דברי משה על ו ,כז)', דברים א – "רי להשמידנותנו ביד האמֹ לתת אֹ "(

לא שינו את דעתם. הם ל) שם,  – "לך לפניכם הוא ילחם לכםה' אלהיכם ההֹ "להם (

אנחנו נעלה "החליטו לעלות ולהילחם בכוחות עצמם (בני ישראל ה יבפעם השני

מא) למרות שאין ה' בקרבם, והתוצאה הייתה שהאמורי כתת אותם שם,  – "ונלחמנו

 ה רק ברצון ה' וכאשר הוא בקרבם.עד חרמה. המסקנה היא, שיש לצאת למלחמ

 סיפור המעפילים בספר במדבר

 לא כן הם פני הדברים לפי סיפור המעפילים המופיע בספר במדבר.

). על מה הם "ויתאבלו העם מאד"כל העלייה להר מתחילה מתוך אבל כבד (

אבלם  .מתאבלים, האם יש כאן חזרה בתשובה וחרטה על מעשיהם? נראה שלא

אין הוא נעשה לפני ה'. אך הגדול על העונש הכבד שנגזר עליהם, משקף את צערם 

ומתוך צער זה הם משכימים בבוקר ומתחילים לעלות  ,כל הלילה הם מתאבלים

מ). אין -ד, לט"במדבר י – "קר ויעלו אל ראש ההרמו בבֹ ד וישּכִ ויתאבלו העם מאֹ "(

ב. מתוך אבל ואין הם חוגרים את כלי מלחמתם כהכנה לקר ,הם מדברים אל משה

 "כשכל מעיינם "אל המקום אשר אמר ה' ,כבד וללא כל מחשבה הגיונית הם עולים

חוגרים את כלי מלחמתם. אחוזי  אין הם יוצאים להילחם, שהרי אין הם, מ). שם(

אמוק הם צועדים במעלה ההר, כאשר דבר אחד בלבם "אל ראש ההר... אל ראש 

. הכתוב מתאר את אשר בלבבם, אך הם "אל המקום אשר אמר ה' כי חטאנו" 3ההר",

אמנם יודעים הם שהחטא גורם ולכן נגזר עליהם שלא  4אינם אומרים דבר למשה.

 .מא)', א ים(דבר ", אך אין הם אומרים "חטאנו לה'"יגיעו "אל המקום אשר אמר ה'

וויו של ה', אלא בכך שלא מסרו נפשם על יהמרו את צהם החטא אינו ממוקד בכך ש

 , היא המקום אשר אמר ה'.ארץ ישראל

 קוטעים את רצף עלייתם. משהדבריו של 

 

 
 כפי שמפורש בהמשך: דברים ד', ב. .2

על פי פירושי בהמשך, שפסוק מד, הוא המשך הרצף של פסוק מ: "ויעלו אל ראש ההר...  .3

 ויעִפלו לעלות אל ראש ההר...". כפי שצירף לוין קיפניס את הכתובים בשירו הנודע.

" (במדבר י"ד, מ). לא מוזכר ויעלו אל ראש ההר לאמר הננו ועלינוכך נראה לי פירוש הכתוב " .4

(א', מא). נראה, אם כן,  "אליו ותאמרו נותעים, כפי שנאמר בדברים "נמענם של הדבר

שהכתוב פירש לקורא את כוונותיהם ומגמתם המשתקפים בעלייה זו, ויש לשער שגם משה 

 הבין כוונה זו במשתמע מתוך מעשיהם.
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 (מ). ַוַּיֲעלּו ֶאל ֹראׁש ָהָהר...

 (מא). ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה...

 (מד). ַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל ֹראׁש ָהָהר...

אר הכתוב כבר ילכן ת 5,'המשיכו לעלות גבוה יותר'לו" משמעו הביטוי "ויעפִ 

, מא', לות ל"ראש ההר" ולא "ההרה" (כפי הכתוב בדברים אמתחילה את מגמתם לע

מג). תוך כדי עלייתם משה צועק אליהם מתוך ניסיון נואש לעצור בעדם, אך עיניהם 

והם ממשיכים לעלות דבקים  "נשואות "אל ראש ההר" "אל המקום אשר אמר ה'

שה במטרתם ואטומים לדברי משה. אין אלה דברי ה' אל משה, אלא דבריו של מ

 אין להם כל סיכוי.שכאשר הוא רואה אותם בטירופם ברור לו לחלוטין,  .עצמו

 (מא). ְוִהוא �א ִתְצָלח' ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ִּפי ה ֶׁשהֹמַוֹּיאֶמר 

 (מב). ְו�א ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם ִּכי ֵאין ה' ְּבִקְרְּבֶכם ַאל ַּתֲעלּו

ְו�א ִיְהֶיה  ִּכי ַעל ֵּכן ַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחֵרי ה' ּוְנַפְלֶּתם ֶּבָחֶרב ִלְפֵניֶכם ָׁשםַהְּכַנֲעִני ִּכי ָהֲעָמֵלִקי וְ 

 (מג). ה' ִעָּמֶכם

לחם עלו, אלא להגיע אל ילחם, שהרי לא להיאין הוא אומר להם שאסור להם לה

א המקום, ואין הוא אומר את דבריו בשם ה', שהרי לא ה' אמר לו דברים אלו אל

יה זו אל ראש ההר הם עוברים את פי ה', לא על ציוויו שלא ישבעל ,לבו. משה מבין

 לכן עלייה זו לא תצלח.ולהילחם, אלא על שבועתו שלא יזכו לראות מקום זה, 

 (כא). ְואּוָלם ַחי ָאִני ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד ה' ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ

ַוְיַנּסּו ֹאִתי  ֹאֹתַתי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ִּכי ָכל ָהֲאָנִׁשים ָהֹרִאים ֶאת ְּכֹבִדי ְוֶאת

 (כב). ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְו�א ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי

 (כג). 6ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתם ְוָכל ְמַנֲאַצי �א ִיְראּוהָ 

את שבועתו אשר נשבע לאבות למי שבועה כנגד שבועה, נשבע ה' בחייו שלא יקיים 

ומשה הבין  7שנמנה על מנאציו. אלה הרואים את כבודו לא יזכו לראות את הארץ.

בסירובם הראשון לעלות, ה' לא יפר  ""שבו מאחרי ה'בני ישראל כיוון ששמדעתו, 

 וכעת עלייתם לא תצלח כי אין ה' בקרבם. ,את שבועתו

 
 שעלו אל העופל". עיין: א' – כדברי ראב"ע: "מגזרת 'עפל ובחן' (ישעיהו ל"ב, יד). והטעם .5

, אשר מציע, בין השאר, את האפשרות לפרש פועל זה על פי 208), עמ' 1סמט (לעיל, הערה 

 ישהערבית (ע'פל) במשמעות הסחת דעת ומסירות נפש, פירוש התואם אף הוא את דברינו. 

פר דברים בס לעלות המזידיםששורש זה אינו מופיע כלל בספר דברים וכינויים של  לציין

 מספר במדבר. הלשוןבשם זה לקוח בשגרת 

כג. אני מתייחס לפסוקים הקשורים לבחינה זו של המעפילים ולא לשבועה -במדבר י"ד, כא .6

 , ירושלים תשנ"ג, עמ' פרקי מועדותהקשורה לבחינת התרים את הארץ. עיין: מ' ברויאר, 

411-412. 

את גודלו של ה' ורוצה להמשיך  לראותהתחיל כה: משה -עיין פרשת ואתחנן, דברים ג', כג .7

 הארץ. בראייתלראות זאת 
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מקום מוסיף משה בצורה מדוקדקת, כדי להדגיש שאין להם סיכוי להגיע אל ה

שבראש ההר מצויים העמלקי והכנעני. אין הוא נוקט לשון כללית המצביעה על כך 

לי, יא לקראתם למלחמה על חדירה לתחומו הטריטוריאשר יצֵ  8,שזו ארץ האמורי

נמצאים שני עמים אוחזי  ,בדיוק במקום אליו הם הולכים –אלא מבהיר ש"שם" 

שהרי עולים הם  ,אין הם צריכים לצאת לקראתם למלחמה .יחרב, העמלקי והכנענ

 לקראת מותם ללא כלי מלחמה כצאן לטבח.

ללא כלי מלחמה וללא הסכמתו של  ,מה חשבו המעפילים לעשות בהעפלתם

 ?המשיכו להעפיל אל ראש ההרהם מדוע  ?משה

לא חשבו כלל, אלא המשיכו לעלות אחוזי טירוף, עיוורים לסכנות הם יתכן שי

יתכן שניתן להסביר את פעולתם באופן עמוק יותר. ירשים לאזהרות משה. אך יחו

על ידי חשיפתם לסכנות חשבו המעפילים לגלות את מסירות נפשם ולהכריח את ה' 

להכריח את הקב"ה לעלות עמם ולתת להם את המקום הם סברו לשנות את גזרתו. 

וכים ובטוחים שה' יעלה סמהם כי  ,אשר אמר בתחילה. אין הם לוקחים כלי מלחמה

 בקרבם ויושיעם, שהרי לא ייתן את עמו בפי חרב.

חיזוק סגנוני לכך שיש בעלייתם משום מסירות נפש, ניתן למצוא במקבילות 

 9הלשוניות לסיפור העקדה.

 ב"בראשית כ ד"במדבר י

  ֶקרַֹבּב ַוַּיְׁשִּכמּו(מ) 

 ַוַּיֲעלּו ֶאל ֹראׁש ָהָהר 

 ְוָעִלינּו  ִהֶּנּנּוֵלאֹמר 

 ה' ֲאֶׁשר ָאַמר  םֶֹאל ַהָּמקו

 .ָחָטאנּוִּכי 

 ...ֶקרַֹּבּבַאְבָרָהם  ַוַּיְׁשֵּכם(ג) 

 

 .ִהֵּנִני(א) ...ַוֹּיאֶמר 

 .לֹו ָהֱא�ִהים ם ֲאֶׁשר ָאַמרֶֹאל ַהָּמקוָקם ַוֵּיֶל� (ג) ...ַוּיָ 

 .ה �א ָמׁשּו ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנהַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל ֹראׁש ָהָהר ַוֲארֹון ְּבִרית ה' ּוֹמׁשֶ 

 בקרב, אלא נותר עם משה בקרבם. ארון ברית ה' לא עלה התברר שמשה צדק

המחנה. נחלקו משה והעם בדבר עמדתו של ה', האם יעלה בקרבם אם לא. ארון 

ל את הכרעתו הברורה של ה'. תקוות והבהיר לכ ,שנותר במחנה עם משה ,ברית ה'

 א התגשמה.העם נכזבה וצפייתם ל

 .ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ַהֹּיֵׁשב ָּבָהר ַההּוא ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעד ַהָחְרָמה ַוֵּיֶרד

וכתת עד  ירדוהכה,  ירדלא נזקק העמלקי והכנעני לצאת לקראתם למלחמה, אלא 

החרמה. לא קרב היה כאן ולא מלחמה, אלא טבח של מעפילים מוכי סנוורים, מוכים 

 
 כפי שנכתב בדברים א', מד. .8

אני מודה לבנצי רודל, שהפנה את תשומת לבי להקבלה זאת. ניתן אולי להוסיף לכך את  .9

, לבין המעפילים ההריםעל אחד  לעולה לעלותהלשון המרמזת במצלולה, בין אברהם הנדרש 

 .ההרל ראש א העולים
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יש מסירות נפש שאינה ראויה, מסירות  10ים לעלות ולהביט אל ראש ההר.וממשיכ

 נטולת מחשבה ועכבות.

בעוד ספר דברים יוצא כנגד הביטחון העצמי הרציונלי והמפוקח של לוחמי 

יוצא ספר במדבר  11ישראל, אשר נכונו לצאת למלחמה אף ללא עזרתו ורצונו של ה',

פשה ללא גבול מתוך ביטחון מוחלט בכך המוסרת נ ,רציונלית-כנגד האמונה הבלתי

שהקב"ה יתלווה לגחמותיה. בכך מותיר המקרא את הקורא במאמציו לחפש את 

נתיב האמונה הרציונלית, או את נתיבה של המחשבה המאמינה המתפתלים בין 

 הרציונליות המפוקחת לבין האמונה העיוורת.

 
כך אמנם פירש הנצי"ב בפירושו "העמק דבר" לספר במדבר, את מגמתם של המעפילים, ולפי  .10

דברינו אכן קלע לפשוטו של מקרא, אך רק בפירוש הסיפור בספר במדבר. עיין: א' סמט 

 ן לפשוטו של מקרא., המסתייג מהערכת דבריו כפירוש המכוו214), עמ' 1(לעיל, הערה 

 מגמה התואמת את נאומו של משה בספר דברים לקראת הכניסה לארץ. .11


