
 

 

 

 סיפורה   של   עדה   מתפתחת:
 בין   מות   לכפרה

  
hochstein@hadar.org   –    ר'   אביטל   הוכשטיין 

 
 פרשת   שלח   ,   תשע"ז

 

 בפרשתנו   מתחולל   אירוע   דרמטי,   שבעקבותיו   הופכת   תקופת   המדבר   מתחנת   מעבר   קצרה   בדרך

 ממצרים   אל   ארץ   כנען,   לתקופה   ארוכה,   הנמשכת   על   פני   דור   שלם.   התארכות   ימי   המדבר   מבטיחה   כי

 מי   שיצאו   ממצרים   לא   ייכנסו   אל   ארץ   כנען,   בכך   זהו   סיפור   של   התפתחות,   ואולם,   זהו   לא   רק   סיפור

 התפתחותם   של   בני   ישראל   מקיבוץ   רבשבטי   של   עבדים   אל   עם   המסוגל   לשבת   בארצו   שלו,   אלא   גם

 סיפור   השתנותו,   לכאורה,   של   אלוהים:   מאל   המגיב   באמצעות   תגובות   מיידיות   ומונעות   מרגש,   אל

  הסדרה   יסודית   יותר   של   הקשר   שבין   אלוהים   לאדם.

 

 

 משליחות   אישית   אל   שליחות   עדתיתא.

 

 סיפור   המרגלים   מתחיל   בקבוצת   פרטים   היוצאת   לתור   את   ארץ   כנען   בצו   האל:

 
  במדבר   יג,   א'ג'

יׁש ל   ִא֣ ן   ִלְבֵנ֣י   ִיְׂשָרֵא֑ י   ֹנֵת֖ ַען   ֲאֶׁשר־ֲאִנ֥ ֶרץ   ְּכַנ֔ רּו֙   ֶאת־ֶא֣ ים   ְוָיֻת֙ ר:   ְׁשַלח־ְלȀ֣   ֲאָנִׁש֗ ה   ֵּלאֹמֽ ר   ה'   ֶאל־ֹמֶׁש֥  ַוְיַדֵּב֥

ם י   ה'   ֻּכָּל֣ ן   ַעל־ִּפ֣ ר   ָּפאָר֖ ה   ִמִּמְדַּב֥ ם   ֹמֶׁש֛ ח   ֹאָת֥ ם:   ַוִּיְׁשַל֨ יא   ָבֶהֽ ל   ָנִׂש֥ חּו   ֹּכ֖ ה   ֲאֹבָתיו֙   ִּתְׁשָל֔ ד   ְלַמֵּט֤ יׁש   ֶאָח֜  ֶאָחד֩   ִא֨

ָּמה. ל   ֵהֽ י־ִיְׂשָרֵא֖ י   ְבֵנֽ ים   ָראֵׁש֥  ֲאָנִׁש֔
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    האנשים   שאותם   מצווה   משה   לשלוח   מתוארים   אמנם   כראשי   האומה,   אולם   רושם   של   פירוד   ונבדלות

 עולה   מן   התיאור   –   שכן   הם   מתוארים   כפרטים,   'איש   אחד   איש   אחד',   אשר   אינם   מאוגדים   על   ידי   מנהיג

 אחד   אלא   ' כולם    אנשים   ראשי   בני   ישראל   המה'.   ואולי   אין   פלא   בדבר,   שכן   המסע   כולו   מתואר

ח    ֹאָת֙ם  לכתחילה   בלשון   יחיד,   כמענה   לצרכיו   של   אדם   אחד   –   משה:   "שלח    לך ".   ואכן   מסופר:   " ַוִּיְׁשַל֤

ה "   (שם,   י"ז).   לא   מתואר   טקס   עזיבתם   של   המרגלים,   לא   מתוארת   בפסוקים   ברכת   'צאתכם  ֹמֶׁש֔

 לשלום':   ליציאת   המרגלים   לשליחותם   אין   ממד   ציבורי.

 

ים   ֽיֹום:   ַוֵּיְל֡כּו   ַוָּיֹבאּ֩ו ץ   ַאְרָּבִע֥ ֶרץ   ִמֵּק֖ בּו   ִמּ֣תּור   ָהָא֑  פני   הדברים   משתנים   עם   חזרתם   של   המרגלים:   "ַוָּיֻׁש֖

ם   ָּדָב֙ר יבּו   ֹאָת֤ ָׁשה   ַוָּיִׁש֨ ן   ָקֵד֑ ר   ָּפאָר֖ ל    ֶאל־ִמְדַּב֥ י־ִיְׂשָרֵא֛ ת   ְּבֵנֽ ן    ְוֶאל־ָּכל־ֲעַד֧ ל־ַאֲהֹר֜ ה   ְוֶאֽ  ֶאל־ֹמֶׁש֨

ֶרץ"   (שם,   כ"ה   –   כ"ו).   המרגלים   ניגשים   אל   'עדת   בני   ישראל' י   ָהָאֽ ה    ַוַּיְר֖אּום   ֶאת־ְּפִר֥ ֵעָד֔  ְוֶאת־ָּכל־ָה֣

 כולה,   ומוסרים   את   דיווחם   לא   'איש   אחד   איש   אחד',   ולא   כל   אחד   אל   מטהו,   וגם   לא   אל   משה   בלבד,

  אלא   כקבוצה,   אל   העם   כולו,   אל   עדת   בני   ישראל   כולה.

 

 או   אז   מתפתח   ויכוח   בתוך   קבוצת   המרגלים,   בינם   לבין   עצמם:

 
 במדבר   יג,   ל'   –   ל"ג

ים   ֲאֶׁשר־ָע֤לּו ֲאָנִׁש֜ ּה:   ְוָה֨ ל   ָלֽ י־ָי֥כֹול   נּוַכ֖ ּה   ִּכֽ ְׁשנּו   ֹאָת֔ אֶמר   ָעȀ֤ה   ַנֲעֶלה֙   ְוָיַר֣ ֹ֗ ה   ַוּי ם   ֶאל־ֹמֶׁש֑ ב   ֶאת־ָהָע֖  ַוַּיַ֧הס   ָּכֵל֛

ֶרץ ּה   ֶא֣ ּה   ָל֣תּור   ֹאָת֗ ְרנּו   ָב֜ ֶרץ   ֲאֶׁשר֩   ָעַב֨ ּנּו:...   ָהָא֡ י־ָחָז֥ק   ֖הּוא   ִמֶּמֽ ם   ִּכֽ ל   ַלֲע֣לֹות   ֶאל־ָהָע֑ א   נּוַכ֖ ֹ֥ ְמ֔רּו   ל  ִעּמֹו֙   ָאֽ

ים   ְּבֵנ֥י   ֲעָנ֖ק ינּו   ֶאת־ַהְּנִפיִל֛ ם   ָרִא֗ י   ִמּֽדֹות:   ְוָׁש֣ ינּו   ְבתֹוָכּ֖ה   ַאְנֵׁש֥ ם   ֲאֶׁשר־ָרִא֥ וא   ְוָכל־ָהָע֛ יהָ֙   ִה֔ ֶלת   יֹוְׁשֶב֙  ֹאֶכ֤

ם ינּו   ְּבֵעיֵניֶהֽ ן   ָהִי֖ ים   ְוֵכ֥ ֲחָגִב֔ ינּו֙   ַּכֽ י   ְבֵעיֵנ֙ ים   ַוְּנִה֤  ִמן־ַהְּנִפִל֑

 

 מבין   הדברים   עולה   גם   הערכה   ביקורתית   של   דברי   המרגלים:   "ַוֹּיִציאּו   ִּדַּבת   ָהָאֶרץ   ֲאֶׁשר   ָּתרּו   ֹאָתּה…"

 (שם,   ל"ב).

 

 לא   רק   המרגלים   מתלכדים   והופכים   לקבוצה      מגובשת   כמעט   לגמרי.   מרגע   שיבתם,   מתוארים   גם

 ישראל   כעדה   אחת.   לא   עוד   כשבטים   נבדלים   כל   אחד   בעל   מנהיג   משלו,   אלא   כקבוצה   מאוחדת   בעלת

 קול   אחד:
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  שם   יד,   א'   –   ג'

ּיֹאְמ֨רּו ן...   ַוֽ ל־ַאֲהֹר֔ ה   ְוַעֽ ְיָלה   ַהֽהּוא:   ַוִּיȀ֨נּו֙   ַעל־ֹמֶׁש֣ ם   ַּבַּל֥ ם   ַוִּיְבּ֥כּו   ָהָע֖  ִּיְּת֖נּו   ֶאת־קֹוָל֑ ה    ַוֽ ֵעָד֔  ַוִּתָּׂשא֙    ָּכל־ָה֣

ינּו ֶרב   ָנֵׁש֥ ל   ַּבֶח֔ ֶרץ   ַהּזֹאת֙   ִלְנֹּפ֣ נּו   ֶאל־ָהָא֤ יא   ֹאָת֜ ה   ה'   ֵמִב֨ ִים...   ְוָלָמ֣ ֶרץ   ִמְצַר֔ ְתנּו֙   ְּבֶא֣ ה    לּו־ַמ֙ ם    ָּכל־ָהֵעָד֗  ֲאֵלֶה֜

ְיָמה. נּו   ׁ֥שּוב   ִמְצָרֽ ז   ֲה֧לֹוא   ֦טֹוב   ָל֖ נּו   ִיְה֣יּו   ָלַב֑  ְוַטֵּפ֖

 

 כעת   ניצבת   העדה   כולה,   אשר   איננה   מאמינה   שפרויקט   הכניסה   לארץ   הוא   מעשי   או   יישומי,   אל   מול

 יחידים   הסבורים   אחרת.   ולא   זו   בלבד,   אלא   שהמחלוקת   מקבלת   תפנית:   לא   עוד   עיסוק   בארץ

 ובתכונותיה   וביכולתה   של   עדת   ישראל   לכבוש   אותה,   אלא   דיון   ביכולתו   של   האל   להביא   את   העם   אל

 תוכה   בשלום:

 
 שם,   ה'   –   ט'

ה עַ   ִּבן־֗נּון   ְוָכֵלב֙   ֶּבן־ְיֻפֶּנ֔ ל:   ִויהֹוֻׁש֣ ת   ְּבֵנ֥י   ִיְׂשָרֵאֽ ל   ֲעַד֖ י   ָּכל־ְקַה֥ ם   ִלְפֵנ֕ ן   ַעל־ְּפֵניֶה֑ ה   ְוַאֲהֹר֖ ל   ֹמֶׁש֛  ַוִּיֹּפ֥

נּו֙   ה' ץ   ָּב֙ ר…   ִאם־ָחֵפ֥ ל   ֵלאֹמ֑ י־ִיְׂשָרֵא֖ ת   ְּבֵנֽ אְמ֔רּו   ֶאל־ָּכל־ֲעַד֥ ֹ֣ ם:   ַוּי ֶרץ   ָקְר֖עּו   ִּבְגֵדיֶהֽ ים   ֶאת־ָהָא֑  ִמן־ַהָּתִר֖

ם נּו   ַאל־ִּתיָרֻאֽ �殀   בה'   ַאל־ִּתְמֹרדּ֒ו…   וה'   ִאָּת֖ נּו…   ַא֣ את   ּוְנָתָנּ֖ה   ָל֑ ֹ֔ ֶרץ   ַהּז נּו֙   ֶאל־ָהָא֣ יא   ֹאָת֙  ְוֵהִב֤

 

אְמרּ֙ו ֹֽ  משה,   אהרן   ושניים   מהמרגלים   מתקוממים   כנגד   חוסר   האמון   באל,   אולם   תגובת   ישראל   היא:   "   ַוּי

ים"   (שם,   י'). ם   ָּבֲאָבִנ֑ ה   ִלְרּ֥גֹום   ֹאָת֖ ֵעָד֔  ָּכל־ָה֣

 

ל־ָּכל־ְּבֵנ֖י ד   ֶאֽ ֶהל   מֹוֵע֔  רק   בשיאו   של   הוויכוח   נכנס   לתמונה   באופן   ישיר   האלוהים:   "ּוְכ֣בֹוד   ה'   ִנְרָאה֙   ְּבֹא֣

אֶמר ֹ֤ ל"   (שם,   י').   התגובה   המתוארת   חושפת   את   האופן   שבו   דמות   האל   מפרשת   את   המתרחש:   "ַוּי  ִיְׂשָרֵאֽ

ּנּו יִתי   ְּבִקְרּֽבֹו:      ַאֶּכ֥ ר   ָעִׂש֖ ֹא֔תֹות   ֲאֶׁש֥ י   ְּבֹכל֙   ָהֽ ינּו   ִב֔ ָנה֙   לֹא־ַיֲאִמ֣ ם   ַהֶּז֑ה   ְוַעד־ָא֙ ִני   ָהָע֣ ָנה   ְיַנֲאֻצ֖ ה   ַעד־ָא֥  ה'   ֶאל־ֹמֶׁש֔

ּנו"   (שם,   י"א   –   י"ב). ְתȀ֔   ְלגֹוי־ָּג֥דֹול   ְוָע֖צּום   ִמֶּמֽ ֱעֶׂשה֙   ֹאֽ ּנּו   ְוֶאֽ ֶבר   ְואֹוִרֶׁש֑   ַבֶּד֖

 

 תגובת   עדת   ישראל   נתפסת   על   ידי   האל   כמרידה   בו,   כחוסר   אמון   שלהם   בפרויקט   הכניסה   לארץ   כפי

 שהציב   אותו   האלוהים.   האל   זועם,   והפרק   מתאר   את   תחנוניו   ושכנועיו   של   משה   אל   האלוהים,   אשר

 בסופו   של   דבר   מסכים   לסלוח:
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  שם,   י"ט   –   כ'

ְחִּתי אֶמר   ה'   ָסַל֖ ֹ֣ ָּנה:   ַוּי ִים   ְוַעד־ֵהֽ ה   ִמִּמְצַר֖ ם   ַהֶּז֔ אָתה֙   ָלָע֣ ר   ָנָׂש֨ Ȁ   ְוַכֲאֶׁש֤ ֶדל   ַחְסֶּד֑ ם   ַהֶּז֖ה   ְּכֹג֣ א   ַלֲעֹ֛ון   ָהָע֥ ח־ָנ֗  ְסַלֽ

:Ȁ   ִּכְדָבֶרֽ

 

 

 מכלייה   אישית   אל   כפרה   עדתיתב.

 

 על   אף   סליחת   האלוהים   לקיבוץ   הישראלי,   לכאורה,   אין   הוא   סולח   לפרטים   שלא   האמינו   בו,   וליתר

 דיוק   לעדה   שלא   האמינה   בו.   במה   שנראה   כרגע   של   זעם   ועלבון   אלוהי,   מכריע   האל   כי   אותם   אנשים

 שמרדו   בו   לא   יקחו   חלק   בפרויקט   הכניסה   לארץ:

 
  שם,   כ"א   –   כ"ג

יִתי י   ֲאֶׁשר־ָעִׂש֥ ֹתַת֔ ים   ֶאת־ְּכֹבִדי֙   ְוֶאת־ֹא֣ ים   ָהֹרִא֤ י   ָכל־ָהֲאָנִׁש֗ ֶרץ:   ִּכ֣ א   ה'   ֶאת־ָּכל־ָהָאֽ ִני   ְוִיָּמֵל֥ ם   ַחי־ָא֑  ְואּוָל֖

א   ִיְרֽאּוָה: ֹ֥ י   ל ם   ְוָכל־ְמַנֲאַצ֖ ְעִּתי   ַלֲאֹבָת֑ ר   ִנְׁשַּב֖ ֶרץ   ֲאֶׁש֥ ר   ..ִאם־ִיְראּו֙   ֶאת־ָהָא֔ ִים   ּוַבִּמְדָּב֑  ְבִמְצַר֖

 

 התגובה   מתוארת   כמוכוונת   אישית   –   מי   שניאצו   את   אלוהים,   לא   ייראו   את   הארץ:

 
 שם,   כ"ו   –   כ"ט

ם… ֶּזה   ִיְּפ֨לּו   ִפְגֵריֶכ֜ ר   ַה֠ את…   ַּבִּמְדָּב֣ ֹ֔ ָרָעה֙   ַהּז ה   ָהֽ י   ָלֵעָד֤ ר:   ַעד־ָמַת֗ ן   ֵלאֹמֽ ל־ַאֲהֹר֖ ה   ְוֶאֽ ר   ה'   ֶאל־ֹמֶׁש֥  ַוְיַדֵּב֣

י ם   ָעָלֽ יֹנֶת֖ ר   ֲהִלֽ 1 ֲאֶׁש֥

 

 הסיפור   מותיר   את   עדת   ישראל   לא   רק   עם   אבל   המודעות   של   חוסר   הכניסה   לארץ,   אלא   גם   עם   הידיעה

 שהאל   שלהם   הוא   אל   שנעלב,   זועם   ומעניש.   כלומר,   ישראל   כעת   מתקיימים   תחת   צלו   של   איום   שישנה

 אפשרות   שדור   שלם   יימחק   בגלל   זעם   של   אלוהיהם.   אפשרות   זעמו   של   האל,   אשר   יכלה   דור   שלם

בני1 של שהחששות בכך גם אולם במדבר, ישראל שיישארו הזמן בכמות ישיר באופן מתוארת זו מידה. כנגד מידה בעונש יש                      
על במאבק לא שימותו המתלוננים יהיו שימותו ומי לארץ, יכנסו הם שרק לבניהם זכות להיות הופכות בניהם מות אודות                     ישראל
ר ַּבִּמְדָּב֥ ִיְּפ֖לּו ם ַאֶּת֑ ּוִפְגֵריֶכ֖ם ּה: ָּבֽ ם ְמַאְסֶּת֖ ר ֲאֶׁש֥ ֶרץ ֶאת־ָהָא֔  ְדעּ֙ו ְוָיֽ ם ֹאָת֔ י ְוֵהֵביאִת֣ ִיְהֶי֑ה ז ָלַב֣ ם ֲאַמְרֶּת֖ ר ֲאֶׁש֥ ם ְּפֶכ֔ "ְוַט֨ במדבר: אלא                    הארץ
ֶאת־ָהָאֶר֘ץ ם ֲאֶׁשר־ַּתְרֶּת֣ ים ַהָּיִמ֜ ר ְּבִמְסַּפ֨ ר: ַּבִּמְדָּבֽ ִּפְגֵריֶכ֖ם ם ַעד־ֹּת֥ ֶאת־ְזנּוֵתיֶכ֑ם ְוָנְׂש֣אּו ה ָׁשָנ֔ ים ַאְרָּבִע֣ ַּבִּמְדָּב֙ר ים ֹרִע֤ ִיְה֨יּו ּ֠וְבֵניֶכם ה:                 ַהֶּזֽ

י:   (שם,   ל"א   –   ל"ד). ם   ֶאת־ְּתנּוָאִתֽ יַדְעֶּת֖ ים   ָׁשָנ֑ה   ִוֽ ם   ַאְרָּבִע֖ ֵתיֶכ֔ ה   ִּתְׂשאּו֙   ֶאת־   ֲעֹוֹנ֣ ה   ֣יֹום   ַלָּׁשָנ֗ ים   יֹום֒   ֣יֹום   ַלָּׁשָנ֞  ַאְרָּבִע֣
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 בגלל   טעות,   התבטאות   חד   פעמית,   או   הערכת   מציאות   של   בני   האדם   שתעורר   בו   עלבון,   מרחפת   כצל

 כבד.   ולכן,   אולי,   זה   איננו   סוף   הסיפור:   בדומה   למצב   שאחרי   המבול,   שם   מבטיח   האלוהים   לא   להביא

 עוד   מבול   על   הארץ,   חטיבת   ההלכות   שמיד   לאחר   סיפור   המרגלים   מעידה   לא   רק   על   המשך   אלא   גם   על

 שינוי   במערכת   היחסים   שבין   אלוהים   לעדת   ישראל.

  

ם"   (שם   טו,   ב';   י"ח) ֵתיֶכ֔ ֶרץ֙   מֹוְׁשֹב֣ אּו   ֶאל־ֶא֙ י   ָתֹב֗  ראשית,   הפרשה   מסתיימת   בסדרת   הלכות   שכותרתן   "ִּכ֣

 –   כהבטחה   והמחשה   לכך   שזעמו   של   האל   והעונש   שבעקבותיו   הם   זמניים   ויהיה   דור   ישראלי   שיראה

 את   הארץ.   שנית,   ישנה   הלכה   המציעה   נתיב   עתידי   להתמודדות   עם   מציאות   של   חטא   של   העדה   כולה,

 נתיב   חלופי   לכלייתו   של   דור   שלם:

 
  שם   טו,   כ"ב   –   כ"ו

ר   ִצָּו֧ה   ה'   ֲאֵליֶכ֖ם ה:   ֵאת֩   ָּכל־ֲאֶׁש֨ ר   ה'   ֶאל־ֹמֶׁשֽ ֶּלה   ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ת   ָּכל־ַהִּמְצֹ֖ות   ָהֵא֑ א   ַתֲעׂ֔שּו   ֵא֥ ֹ֣ י   ִתְׁשּ֔גּו   ְול  ְוִכ֣

ה   ִלְׁשָגָגה֒   ְוָעׂ֣שּו ם   ֵמֵעיֵנ֣י   ָהֵעָדה֘   ֶנֶעְׂשָת֣ ה   ִא֣ ם:   ְוָהָי֗ ְלָאה   ְלֹדֹרֵתיֶכֽ ר   ִצָּו֧ה   ה'   ָוָה֖ ה   ִמן־ַהּ֞יֹום   ֲאֶׁש֨  ְּבַיד־ֹמֶׁש֑

ת: ד   ְלַחָּטֽ ים   ֶאָח֖ ט   ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥ חַ֙   לה'   ּוִמְנָח֥תֹו   ְוִנְסּ֖כֹו   ַּכִּמְׁשָּפ֑ יחַ   ִניֹח֨ ה   ְלֵר֤ ד   ְלֹעָל֜ ר   ֶּבן־ָּבָקר֩   ֶאָח֨ ה   ַּפ֣  ָכל־ָהֵעָד֡

ל. ח   ְלָכל־ֲעַדת֙   ְּבֵנ֣י   ִיְׂשָרֵא֔ ם…   ְוִנְסַל֗ ח   ָלֶה֑ ל   ְוִנְסַל֣ ת   ְּבֵנ֥י   ִיְׂשָרֵא֖ ל־ָּכל־ֲעַד֛ ן   ַעֽ ר   ַהֹּכֵה֗   ְוִכֶּפ֣

 

 הפסוק   מהדהד   את   בקשת   הסליחה   של   משה   אל   ה'   לאחר   חטא   המרגלים,   אך   בולטים   לעין   כמה   הבדלים

 מרכזיים;   ראשית,   לא   מדובר   בבקשה   חדפעמית   של   מנהיג   דגול   בסדר   הגודל   של   משה,   אלא   בנוהל

 מסודר   שאפשר   לקיימו   בכל   דור   ודור,   על   ידי   כל   כהן   וכהן   ובהשאלה   אולי   גם   על   ידי   מנהיגים   מסוג

 אחר;   שנית,   בצד   המודעות   כי   ישובו   ישראל   כעדה   שלימה   לחטוא   אל   מול   האל   ישנה   גם   הכרה   בסליחה

  האפשרית   שבעקבותיה,   סליחה   שאיננה   מלווה   בהכרח   במותו   של   דור   החוטאים.

 

 

 סיכוםג.

 תיאור   חטא   המרגלים   ועונשם   נמצא   בסמיכות   לרשימת   הלכות.   סמיכות   זו   מעידה   על   שני   תהליכים

 שחטא   המרגלים   מבהיר:   ראשית,   לפנינו   צעד   נוסף   בהפיכתם   של   בני   ישראל   מקבוצת   פרטים   בני

 משפחה   אחת   לעדה,   עדת   ישראל.   ושנית,   הסדרה   במערכת   היחסים   שבין   עדת   ישראל   זו   לאלוהים,
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 הסדרת   היחסים   במקרים   של   שבר   וחוסר   אמון.   כך,   במקביל   להסדרת   היחסים   גם   טיב   השותפים

 משתנה,   מפרטים   לעדה,   ומה   שנחשף   הוא   העובדה   שחטא   המרגלים   הוא   גם   נקודת   ציון   משמעותית

 בדרכם   של   בני   ישראל   מהיות   קבוצת   פרטים   אל   קיום   כקיבוץ   מאוגד,   קיבוץ   מאוגד   שיחטא   ושככזה

  אלוהים   נתן   לו   גם   כלי   כפרה.
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