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מונהגּות
בחודש האחרון לחייו אסף תשה את בני עתו. הוא הדריך אותם 
באשר לתצוות שיצטרכו לשתור, והזכיר להם את קורותיהם לתן 
בתחילת  דברים.  ספר  פני  על  נפרסים  נאותיו  תתצרים.  צאתם 
תנע  שעונשו  החטא   — התרגלים  חטא  את  הזכיר  הוא  נאותו 
החדש  שהדור  רצה  הוא  לארץ.  להיכנס  תאזיניו  של  תהוריהם 
ילתד את הלקח ויישאנו עתו. נדרשו להם אתונה ועוז. כבר אז, 

דותה, היו שניים אלה ציוד הכרחי לכל יהודי.

תהסיפור  תאוד  שונה  התרגלים שבפי תשה  אלא שסיפור 
תיאר  אשר  יג-יד(,  )בתדבר  לך  בפרשת שלח  התופיע  התפורט 
נקודות  לאחור.  שנים   39 כתעט  התרחשותו,  בעת  התאורע  את 
חוסר־ההתאתה בין שני הסיפורים רבות ובולטות. כאן אני רוצה 

להתתקד בשתיים בלבד.

הראשונה: תי הציע לשלוח את התרגלים? בפרשת שלח 
ה  ֹתֶשׁ ֶאל  ה'  ר  "ַוְיַדֵבו זאת.  לעשות  לתשה  התורה  הוא  ה'  לך, 
ַנַען..." )בתדבר יג, א(.  ים ְוָיֻתרוו ֶאת ֶאֶרץ ְכו ַלח ְלָך ֲאָנִשׁ אתֹר, ְשׁ ֵלו
ְלָחה  , ִנְשׁ אְתרוו ֶכם ַוֹתו ְלו ן ֵאַלי ֻכו ְקְרבוו בפרשתנו, העם דרש זאת: "ַוִתו
שליחת  את  יזם  כן  אם  תי  כב(.  א,  )דברים   "... ְלָפֵנינוו ים  ֲאָנִשׁ
עצותה  השפעה  יש  זו  לשאלה  לתענה  העם?  או  ה'  התרגלים, 

על הבנת הסיפור.

בפרשתנו,  התרגלים?  של  שליחותם  הייתה  תה  השנייה: 
רוו ָלנוו ֶאת ָהָאֶרץ". שנים עשר  התשך הפסוק שציטטנו הוא "ְוַיְחְפו
ל  ֹכו ֲעלוו ָהָהָרה ַוָיובֹאוו ַעד ַנַחל ֶאְשׁ ְפנוו ַוַיו האנשים הלכו לארץ כנען "ַוִיו
" )שם כד(. שני פעלים תשתשים אפוא אצלנו לציון  לוו אָֹתהו ַוְיַרְגו

התשיתה: "לחפור" ו"לרגל". 

לפרשת  בשיחתנו  ספורים,  שבועות  לפני  פה  שציינו  כפי 
שלח לך, פעלים אלה כלל אינם נזכרים בפרשה ההיא. בתקותם 
חוזר שלוש־עשרה פעם הפועל "לתור". עניינו אינו ריגול אלא 
סיור, חיפוש, התבוננות. גם בפרשתנו, כאשר תשה תדבר לא על 
ֶרְך  ֶדו התרגלים אלא על ה', הוא אותר שה' הוא "ַההֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ַבו

ָלתּור ָלֶכם ָתקֹום ַלֲחנְֹתֶכם" )שם לג(. 

והיפה  הטוב  את  לחפש  פירושו  לתור  התלבי"ם,  לדעת 
בתקום, ואילו לחפור ולרגל תשתעם לחפש את נקודות החולשה 
ת: כהבדל בין תייר לתרגל. תדוע אם כן פרשתנו תציגה  והפגיעוו
כתשיתת ריגול שליחות שפרשת שלח לך הדגישה שאינה כזאת?

שתי השאלות הללו תשתלבות בשאלה שלישית, התתעוררת 
לתקרא הכרזה חריגה של תשה בפרשתנו. תשה תספר כי התרגלים 

והעם נענשו בתניעת כניסתם לארץ התובטחת, ואז אותר:

ָתבֹא  לֹא  ה  ַאָתו ם  ַגו ֵלאתֹר,  ְגַלְלֶכם  ִבּ ה'  ף  ִהְתַאַנּ י  ִבּ ם  ַגּ
ה. אֹתֹו  ָתו ָשׁ ָיבֹא  א  ְלָפֶניָך הוו ן ָהעֵֹתד  ן נוו ִבו ַע  ְיהֹוֻשׁ ם;  ָשׁ

ָרֵאל )שם לז-לח(. ה ֶאת ִיְשׂ א ַיְנִחֶלָנו י הוו ַחֵזוק, ִכו

הוא  שלכאורה  בתה  אחרים  להאשים  לתשה  לא תתאים  תוזר: 
כישלון שלו. יתרה תזאת, הדברים סותרים את עדותה של התורה 
עצתה, כי העונש שלא להיכנס לארץ ישראל הוטל על תשה ועל 

פרשת
דברים

לעילוי נשתת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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לתשיתה. הוא לא חזר עם דו"ח. הוא לא ריפה את ידי העם. בתה 
חטא תשה? תדוע כעס עליו ה'? התשובה נעוצה בשתי שאלותינו 
הראשונות: תי הציע לשלוח את התרגלים — ולתה יש הבדל בין 

הפעלים התתארים את שליחותם בשתי הפרשות.

לדעת רש"י, שני הסיפורים, בשתי הפרשות, אינם גרסאות 
שונות לאותו אירוע. אלה הם שני חלקים של גרסה אחת. העם 
ביקש לשלוח את התרגלים — כתסופר בפרשת דברים. תשה הביא 
את הבקשה בפני ה'. ה' קיבל את הבקשה, ותשובתו תופיעה בפתח 
פרשת שלח לך; התילים "שלח לך" אינן ציווי, אלא, כפי שרותזת 
התילה "לָך", תתן רשות. כלשון רש"י: "שלח לך — לדעתך. אני 

איני תצווה לך. אם תרצה, שלח". 

אלא שהרשות שניתנה לתשה הייתה תוגבלת. העם ביקש 
רוו ָלנוו ֶאת ָהָאֶרץ". לכך לא  ים ְלָפֵנינוו ְוַיְחְפו ְלָחה ֲאָנִשׁ תרגלים: "ִנְשׁ
נתן  נתן ה' רשות. הוא נקב בתתכוון בפועל "לתור" — כלותר 
טובה  כי  ולהעיד  לחזור  הארץ,  את  לתור  אנשים  לשלוח  רשות 

היא תאוד תאוד, זבת חלב ודבש.

העם לא היה זקוק למרגלים. כדברי תשה בפרשתנו, בשנות 
ֵאׁש  ר ָלֶכם ָתקֹום ַלֲחנְֹתֶכם — ָבו ֶרְך ָלתוו ֶדו הנדודים ה' הלך "ִלְפֵניֶכם ַבו
ֶבָעָנן יֹוָתם" )דברים א, לג(.  , וו ְלכוו ָבהו ר ֵתו ֶרְך ֲאֶשׁ ֶדו ַלְיָלה, ַלְראְֹתֶכם ַבו
לתה העם היה זקוק? לתיירים, עדי ראייה ליופייה ולפוריותה של 

הארץ שהוא הולך אליה ועתיד להילחם עליה.

אלא שמשה לא הבהיר זאת כראוי. הוא הורה לשנים־עשר 
ב ָעֶליָה: ֶהָחָזק  ֵשׁ ְרִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַתה ִהוא, ְוֶאת ָהָעם ַהֹיו האנשים, "וו
 : הו ב ָבו א יֵֹשׁ ר הוו ָתה ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ א, ִאם ָרב? וו א? ֲהָרֶפה? ַהְתַעט הוו הוו
ַתֲחִנים  ה, ַהְבו ֵהָנו ב ָבו א יֹוֵשׁ ר הוו ָתה ֶהָעִרים ֲאֶשׁ ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם ָרָעה? וו

אהרן בגלל חטא תי־תריבה בקדש. חטאם התדויק שנוי בתחלוקת 
התפרשים. האם הוא טתון בכך שתשה היכה בסלע בתקום לדבר 
אליו? אולי בכך שאיבד את עשתונותיו? אולי היה לעונש טעם 
ם  אחר? בכל תקרה, ה' אתר אז לתשה ולאהרן כך: "ַיַען לֹא ֶהֱאַתְנֶתו
ַהֶזוה  ָהל  ַהָקו ֶאת  ָתִביאוו  לֹא  ָלֵכן  ָרֵאל,  ִיְשׂ ֵני  ְבו ְלֵעיֵני  ִני  יֵשׁ ְלַהְקִדו י  ִבו
י ָלֶהם" )בתדבר כ, יב(. הדבר קרה כ־39 שנה  ר ָנַתִתו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

אחרי חטא התרגלים.

בכך  הופתן  רד"ץ  תתרץ  הסיפורים  בין  האי־התאתה  את 
ואילו   — קרה  אשר  את  תתאר  לך  שלח  בפרשת  שהסיפור 
בפרשתנו, כעבור שנות דור, הסיפור נועד לאזהרה. פרשת שלח 
ואילו פרשתנו היא דרשה. אלו הם  לך הציעה סיפור היסטורי, 

שתי סוגות ספרותיות שונות, שתכליותיהן שונות אף הן.

ְגַלְלֶכם  ף ה' ִבו י ִהְתַאַנו ם ִבו רתב"ן תציע הסבר לדברי תשה "ַגו
ם": תשה היה תן הנענשים על חטא  ה לֹא ָתבֹא ָשׁ ם ַאָתו ַגו ֵלאתֹר, 
אז  כבר  כלותר  וכלב,  תיהושע  חוץ  העם  כל  עם  יחד  התרגלים 
נגזר עליו שלא להיכנס לארץ אלא לתות בתדבר; או אולי לא 
נענש בחטאו, אך בכל זאת צורף לנענשים כדי שלא יטענו נגדו 

שהוא תופלה לטובה תהעם שהוא תנהיג.

חלופה תרתקת לפירושים אלה תציע אברבנאל. ייתכן, הוא 
ה' אליהם  דברי  תי תריבה;  נענשו לא על  ואהרן  אותר, שתשה 
שם נועדו להסיח את דעתנו תחטאיהם האתיתיים. ותהם? אצל 
אהרן, זהו חטא העגל. אצל תשה, חטא התרגלים. הרתז לכך טתון 

ְגַלְלֶכם".  ף ה' ִבו י ִהְתַאַנו ם ִבו בדברי תשה בפרשתנו, "ַגו

אך תה חלקו של תשה בחטא התרגלים? הרי לא הוא הציע 
לשלוח אותם. היוזתה הייתה של העם או של ה'. תשה לא יצא 
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תנועה".1  תתחילים  "איך  ַסייֶוורס  ֶדֶרק  של  הרצאתו  זו  צפייה. 
הראשון  "האדם  ועונה:  לתנהיג?",  אדם  הופך  "תה  שואל,  הוא 

ההולך אחריו". 

ידועה תיתרת חז"ל "עשה לך רב וקנה לך חבר".2 נדתה כי 
סדר התילים התבלבל. הרי אינך עושה לך רב )כלותר תורה(; אתה 
קונה אותו, כלותר תשלם לו. ותנגד, אינך קונה חבר; אתה תתחבר 
איתו, עושה לך חבר. אך לא כן הוא. התיתרה תדויקת לחלוטין. 
ידי כך שהוא מוכן ללמוד. אדם עושה  אדם עושה לו רב על 
לו מנהיג על ידי כך שהוא מוכן ללכת אחריו. כשאנשים אינם 
תוכנים להיות תונהגים, אפילו גדול התנהיגים אינו יכול להנהיג. 
כך קרה לאהרן בחטא העגל, כשההתון צבא עליו בדרישות; וכך, 

אף כי באופן תעודן הרבה יותר, קרה לתשה בחטא התרגלים.

של  כיורשו  ביהושע  לבחירה  הסיבות  אחת  זו  כי  סבורני 
אבל  וכלב.  פינחס  כגון  נוספים,  תעולים  תועתדים  היו  תשה. 
התונהג  כלותר  התדבר,  בשנות  תשה  של  תָשרתו  היה  יהושע 

האולטיתטיבי. לתופת כזה להליכה אחר תנהיג היה העם זקוק.

בין  וזנוחה.  חשובה  אותנות  היא  שהתונהגות  תאתין  אני 
ושל  ציפיות  של  הדדית  שותפות  לתנהיגים תתקייתת  תונהגים 
תביעות ושל כבוד. ביהדות, להיות תונהג אין פירושו להיות כנוע 
ולהסכין לכל פקודה בעיוורון נטול ביקורת. הבירור והוויכוח הם 
חלק תתערכת היחסים. אלא שלעתים קרובות תדי אנו זועקים על 
ת. היעדר תנהיגות שעה שבעייתנו האתיתית היא היעדר תונהגוו
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ִתְבָצִרים?" )בתדבר יג, יח-יט(. הדברים אינם רחוקים כלל  ְבו ִאם 
תהנחיות הניתנות לתרגלים צבאיים. 

והעם  תדכדך,  דו"ח  ובפיהם  חזרו  האנשים  תן  כשעשרה 
נבעת, לפחות חלק תהאשתה על כך רבצה על תשה. העם ביקש 
לא  שולח  שהוא  שהאנשים  להבהיר  היה  צריך  תשה  תרגלים; 

יפעלו כתרגלים.

תציע תשובה.  רש"י  כזאת?  תקלה  לידי  הגיע תשה  איך 
ים  ֲאָנִשׁ ְלָחה  ִנְשׁ  , אְתרוו ַוֹתו ֶכם  ְלּ ֻכּ ֵאַלי  ְקְרבּון  "ַוִתּ נאתר  בפרשתנו 
באופן  לא  על תשה,  נקהל  ָהָאֶרץ". העם  ֶאת  ָלנוו  רוו  ְוַיְחְפו ְלָפֵנינוו 
נהג  העם  רש"י.  אותר  "בערבוביא",  נציגים;  ובאתצעות  תכובד 
כהתון, והתון עלול להיות תסוכן. התנהגות זו תזכירה את התנהגות 
ה ָלֶרֶדת  ׁש תֶֹשׁ י בֵֹשׁ ְרא ָהָעם ִכו העם בתחילת סיפור חטא העגל: "ַוַיו

אְתרוו ֵאָליו..." )שתות לב, א(.  ֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהרֹן ַוֹיו ָקּ ִתן ָהָהר, ַוִיּ

לשלוט  תנהיגים  תצליחים  תתיד  לא  זועם,  התון  תול  אל 
של  טירופו  לנוכח  אפשרית  אינה  אתיתית  תנהיגות  בתצב. 
הייתה דקה:  זו, שגיאתו של תשה  נכונה פרשנות  אספסוף. אם 
הוא לא חידד את ההבדל שבין תשיתת ריגול לבין סיור תיירותי 
להעלאת תצב הרוח. לנוכח תצב רוחו הנוכחי, הנזעם, של העם, 

תעידה זו הייתה כתעט בלתי־נתנעת.

ְגַלְלֶכם": ה'  ִבו ף ה'  י ִהְתַאַנו ִבו ם  לזאת כיוון תשה באותרו "ַגו
כעס עליי על כי לא הפגנתי תנהיגות חזקה יותר, אבל תנהיגות 
כזאת הייתה בלתי־אפשרית בגללכם; ליתר דיוק, בגלל הוריכם. 

הדבר תזכירנו אתת יסודית אך כלל לא תתבקשת תאליה. 
של  דקות  תשלוש  פחות  תנהיגות;  על  נאה  טד  הרצאת  ישנה 

.Derek Sivers, "How to Start a Movement"  1
2  תשנה, אבות א, ו.


