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 מבוא  

  

   אז והיום –. חרדת הקץ 1

 בשנת לידתה של מדינת ישראל כתב הוגה הדעות הציוני שמעון ראבידוביץ: 

 

צא וראה: אין לך כמעט דור בדורות תפוצותינו שלא ראה עצמו והוא אחרון, קץ ישראל, טבעת 

בקצו. בהקיץ -שלא-סיום בשלשלתה של האומה. לבו של כל דור היה נתון באותה צבת של קץ

הקץ הפעור לבלעו. בנה והרס, קם ונפל, עקר -לוח אליו, פי תהוםובחלום ראה את שבט האחרית ש

  1וכולו פחד: בו יקיץ הקץ לישראל, הוא שנגזר עליו לשמש "סוף כל הדורות"'. –והניח וחזר ועקר 

   

ראבידוביץ דיבר על החשש שליווה את ישראל בתפוצותיהם, שראו את עצמם בכל דור ודור 

ת תחושנבנתה, לדבריו, על היהודי תודעת דורות העם  לבולעם.עומדים בפני קץ, תהום פעורה 

ואכן, מדי שנה שיננו היהודים בגלות את 'שבכל דור ודור עומדים עלינו  ב.ר  של סוף ק  אימה 

המסורת  אבדהואולם לא רק בגלות, אלא גם לאחריה, בשנות הציונות והריבונות, לא  2לכלותנו'.

נשיא ל 1113חיים התלויים על בלימה. במכתב ששלח בשנת  'שבכל דור ודור', המשקפת תודעה של

אינני יודע בוודאות 'אולי לא יקרה הדבר היום או מחר, אבל : גוריון-כתב דוד בן קנדיארה"ב ג'ון 

מישהו ועשרים שנה מאוחר יותר כתב מאיר אריאל: ' 3'.אם המדינה תוסיף להתקיים אחרי מותי

אולם לא רק באמירות  4.'נשקע בתהומו/  חה אנחנו ושללנומ  נ  /  כמקיץ מחלומו/  עוד יתעורר עלינו

ם ישראל חי' או ע  העממית, ' "מנטרה"ישירות, אלא גם בהתייחסויות פוזיטיביות כביכול, כגון ב

                                                           
 . 135, עמ' 1115ראבידוביץ,  1
. ובנוסח 211, עמ' 1115; ספראי, 11, עמ' 1110על הופעתו של הפסוק בהגדות ראשונות מימי הביניים: גולדשמידט,   2

. לא מצינו אותו בתיאורי סדר פסח מתקופת התנאים 251-251שם, עמ' ראו: ספראי,  ארץ ישראל המוקדם יותר,

 (. 11-11)שם, עמ' 
 ,C. Brightman. [ed.]) 1111י באוקטובר '. וכפי שמזכירה ארנדט במכתבה למרי מקרת335, עמ' 2010הלר,  3

Between Friends: The Correspondence of Hannah Arendt and Mary McCarthy, 1949-1975, New York 

1995, p. 249. :)"Ben Gurion, probably the most intelligent one of the older generation, once said 

something to the effect that he hopes his sons will die in Israel, but that he has little hope that this will 

be true for his grandsons" פלד על ההפניה לדבריה(. -)אני מודה לחברי משגב הר 

אריאל מייחס את סכנת האובדן להיעדר שלום  (.1155) 'ירוקותהאלבום 'מתוך בשירו 'מדרש יונתי', מאיר אריאל,  4

 צדק. -ולמציאות של אי
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עשויה להשתקף חרדת קץ הקיום, דווקא בשל  5בסיסמא 'עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה',

 הצורך לטעון שהעם חי ועומד לנצח. 

ציונית מציג את -בחברה היהודית חקר שיצא לאחרונה בעניין תופעת "חרדת התהום"מ

השואה  וערבים מבין הגורמים, כמו זעז 6הגורמים המובילים לערעור תוחלת הישרדותו של העם.

אלה החריפו  7., שייכים ל"תהום שבחוץ"הפלסטינים ומדינות ערבמאבק המתמשך עם וה

, נוספיםהחברה היהודית בעידן המודרני, והצטרפו לגורמים והעצימו את שאלת שרידותה של 

את תחושת היציבות וההישרדות של ם, בזהותו ובעברו, שערערו "מבפנים" הקשורים באופי הע

עולה בתשובתו של גרשם שלום לשאלה מדוע עלה ך רוח של "תהום שבפנים" ביטוי להל 8הקהילה.

 (: 1123לישראל )בשנת 

 

שחשבתי שאין כל תקווה אלא כאן. אני לא חשבתי שיש לנו ביטחון שמפעל זה אני עליתי משום 

יצליח כאן... העניין שהביא אותי הנה לא היה בטחון שהעניין הציוני יצליח. לא הייתי בטוח כלל. 

  9תמיד הייתי פסימי בדבר הזה, פסימי מאד. הייתי פסימי לכל העניין היהודי, אבל רציתי שיצליח.

 

הגדרת זהות, מלּווים ברגש של בושה, אשמה, ניכור עצמי ושבר זהותי, יצרו ואפיינו  תהליכים של

של חברה המצויה על סף הקץ, על פי תהום. אלה, לצד הנימוק האונטולוגי, של איום מחוץ,  תודעה

ואולם, תחושות אלה  .ציונית באשר להמשך קיומה-הובילו לספקות המלוות את החברה היהודית

ליוו את החברה היהודית לא רק בשנות הגלות או בשנות הציונות והריבונות שבאו לאחר השואה, 

, על כך שההיסטוריה 1121, משנת כוכב הגאולהאלא משחר ימי העם. כפי שכתב פרנץ רוזנצווייג ב

ולעתים  מו, לעתים בתוגהשל האומה מלווה בהשקפה העצמית של כל דור ודור, הרואה עצ

 :בנחמה, כ"שארית ישראל"

                                                           
קוק )פרק חמישי ב'אורות התחיה'(, שבו הוא אומר: 'דרכנו בחיים הביטוי נטבע ככותרת לפרק בדרשתו של הראי"ה  5

הלאומיים וצדודם כלפי היחס האנושי הכללי ארוכה היא מאד. ארוכים הם חיינו וארוכים הם, על כן, דרכינו... טעות 

, יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החדלון מההכרה של "אתה בחרתנו". לא רק משונים אנחנו מכל העמים

משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים, שאין דוגמתם בכל עם ולשון, כי אם גם מעולים וגדולים מאד מכל עם'. 

)דוגמא לכך  2005הביטוי שימש כהמנון של מתנגדי תכנית ההתנתקות מרצועת עזה והיציאה מגוש קטיף בשנת 

עם הנצח תנועת הנוער 'אריאל', שכותרתה: 'מצויה למשל בחוברת הדרכה שיצאה מספר חודשים לאחר ההתנתקות ב

 ]ירושלים תשס"ו[, והיא עוסקת בהתמודדות עם משבר ההתנתקות(. לא מפחד מדרך ארוכה' 
6
 . 2013אומה, אימה ומוסר השיח הציוני,  –אבולוף, על פי התהום  
 .15-115, עמ' שםאבולוף,  וביטויים נוספים של אימת הקץ הנעוצה בגורמים הללו, ראו: "מחוץ"גורמים של פירוט  7
 . 15-11, 11-15, עמ' 2013אבולוף,  8
 .  121, עמ' 1111גרשום שלום בראיון עם מ' למד,  9
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אין לך קבוצה, זרם, וכמעט שאומר, אף יחיד ביהדות, שלא יראה את דרכו... כדרך האמיתית 

היחידה ושלא יראה את עצמו אפוא כ"שארית ישראל" האמיתית. והדין עימו. האדם ביהדות 

   10לפליטה. בגדר שארית הוא, לעולם איכשהו הוא אחד נותר ,באופן מן האופנים ,לעולם

 

ת הקץ הקיבוצי בתוך הקנון ביטוייה הטקסטואליים של אימ עלעבודה זו מבקשת להתחקות 

 –הקדום ביותר, במקרא. האפשרות שלפיה קיצו של העם קרב מופיעה בספרות המקראית היהודי 

, דהיינו "תהום שמחוץנבואות ובמזמורים, ונקשרת לאותה "בסיפורים, בהיסטוריוגרפיה, ב

לאסונות ולקשיים המאיימים על העם מבחוץ. ואולם, ביסוד התיאורים ההיסטוריוגרפיים של 

, מכּוונים למען תכלית שלפיה גורמים אלה, הנחשבים "מחוץ"קורות העם עומדת גם ההשקפה 

מסוימת ומשקפים את רצון האל. בתוך כך מיוחסת השפעה בלתי מבוטלת, ואף מרכזית, לאופן 

טלאולוגי הזה מעניק -ו של העם בינו לבין עצמו, וביחסיו עם אלוהים. המבט התיאולוגיהתנהלות

טעם והסבר למצבים שבהם העם עומד בפני סכנה וקושי. בבסיס הדברים מצויה הפרדיגמה 

מסבירה את ההתרחשויות ההתיאודיצאית, השוללת את ההסבר השרירותי להבנת המציאות, ו

היחסים המשפטית וה"גמולית" בין אלוהים לנתיניו. בכך היא כשיקוף של מערכת היסטוריה ב

 11, התולה את גורל העם בראש ובראשונה במעשיו שלו."בפנים"שמקורה  "תהום"מדברת על 

האל, מציגים דווקא את ביטוי בולט לרעיון הזה מופיע בסיפורים שיידונו בעבודה זו, ה

האל מעוניין שהנחה קיומם. לאור הגורם המאיים על המשך כהעומד בקשר קרוב עם ישראל, 

אין שלהשמיד את ישראל כסכנה יש להבין את יוזמתו קיומו של העם ובהמשך הקשר עימו, ב

, היינו, במעשי העם, המאלצים את האל להגיב "שבפנים", אלא באויב "תהום שמחוץ"ב המקור

של העם בעיני מעמדו הייחודי דבר אמונה בכשהוא מלווה בלהם. עניין זה מקבל משנה תוקף 

בתיאור כריתת הברית בטקסט : אלוהים. אמונה זו פרוסה בצורות שונות בכול מסורות התורה

ם Pהכוהני ) ית עֹול  ר  בְּ ם ל  ֹדֹרת  ֲעָך ַאֲחֶריָך לְּ רְּ ין ז  יֶנָך ּוב  י ּוב  ינ  י ב  ית  ר  י ֶאת בְּ ֹמת  ֲהק  ( בספר בראשית: 'ו 

ֲעָך ַאֲחֶר  רְּ ז  ים ּולְּ ָך ל אֹלה  יֹות לְּ הְּ (, המגדירים E  /Jכוהניים בספר שמות )-בחומרים הלא 12(,1יָך' )יז ל 

                                                           
 . 111, עמ' 1110רוזנצווייג,  10
(, 1כך למשל, הכישלון במלחמה נגד העי, המוצג כתולדה של החטא: 'וימעלו בני ישראל מעל בחרם...' )יהו' ז  11

(, המתואר כפועל יוצא של חזרה בתשובה: '...אם בכל לבבכם אתם 11-1ומאידך, סיפור הניצחון באבן העזר )שמ"א ז 

כם אל ה' ועבדהו לבדו ויצל אתכם מיד פלשתים' שבים אל ה' הסירו את אלהי הנכר מתוככם והעשתרות והכינו לבב

(. באמצעות כלל זה מוסבר בין השאר גורלם של מלכי יהודה וישראל וגורל ממלכותיהם, בהתאם לאופי 3)פס' 

 (. 23-1; מלכים ב יז 21-21; מלכים א כא 25-11מלכותם ודרכי התנהגותם )שמואל א טו 
 .211, עמ' 2012; גרץ, 51, עמ' 2003פרידמן, ; 122, עמ' 1111פייזר, סראו: , הטקסט לספרות הכוהניתשייכות על  12

( מוצג H)" ספר הקדושה". ב(51, 33, עמ' 1112)נות,  5-2ובפרק ו  21אותה ברית נזכרת ביצירה הכוהנית בשמות ב 
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ים', ו מ  ע  ל ה  כ  ֻגל ה מ  דֹוׁש' )יט כאת העם כ'סְּ גֹוי ק  ים וְּ ֶלֶכת ֹכֲהנ  מְּ פורסים את סעיפי הו 13(;1-5'מ 

ֶאת  ית וְּ ר  ָך בְּ תְּ י א  ת  ר  ֶלה כ  א  ים ה  ר  ב  דְּ י ה  ל פ  י ע  ל' )שמ' לד ההתחייבות: '...כ  א  ר  שְּ במקור ו 14,(21י 

   15( בתורה, הכורך את הבחירה בעם באהבת אלוהים אליו:Dהדברימי )

 

י ם כ  דֹוׁש ע  ה ק  ת  ָך ֱאֹלֶהיָך' ל ה א  ר בְּ ח  יֹות ֱאֹלֶהיָך' ה ב  הְּ ם לוֹ  ל  ע  ֻגל ה לְּ ֹכל סְּ ים מ  מ  ע  ל ֲאֶׁשר ה  י ע  נ   פְּ

ה מ  ֲאד  ֶכם ֹלא :ה  ֻרבְּ ל מ  כ  ים מ  מ  ע  ק ה  ׁש  ֶכם' ה ח  ר ב  ח  בְּ י  ֶכם ו  י ב  ֶתם כ  ט א  ע  מְּ ל ה  כ  ים מ  מ  ע  י: ה   כ 

ת ַאֲהב  ֶכם' ה מ  רוֹ  ֶאתְּ מְּ ש  ה ֶאת ּומ  ֻבע  שְּ ע ֲאֶׁשר ה  ב  ׁשְּ יֶכם נ  ֲאֹבת  יא ל  ֶכם' ה הֹוצ  י ד ֶאתְּ ה בְּ ק  ָך ֲחז  דְּ פְּ י   ו 

ית ב  ים מ  ד  י ד ֲעב  ֹעה מ  רְּ ם ֶמֶלְך פ  י  ר  צְּ   16(.1-1ז  ')דב מ 

 

ביטוי לאמונה בבחירת ישראל מצוי לא רק במסורות התורה אלא עומד כיסוד מרכזי גם בדברי 

יְך: 'ורעייתואיש הושע מדמה את הקשר בין אלוהים וישראל ליחסי  17הנביאים. ת  שְּ ר  א  י וְּ עֹול ם ל   לְּ

יְך ת  שְּ ר  א  י וְּ ֶצֶדק ל  ט בְּ פ  ׁשְּ מ  ֶחֶסד ּובְּ ים ּובְּ ֲחמ  ר  יְך :ּובְּ ת  שְּ ר  א  י וְּ תְּ  ֶבֱאמּונ ה ל  ע  ד  י  -20' )הושע ב 'ה ֶאת וְּ

ן(; ירמיהו מדמה את קרבתו של האל ליחסי האב לבנו: '22 יר ֲהב  ק  י י  ם ל  י  ר  ם ֶאפְּ ים ֶיֶלד א  ֲעֻׁשע  י ׁש   כ 

י ד  י מ  ר  בְּ ֹכר בוֹ  ד  ֶרּנּו ז  כְּ ל עֹוד ֶאזְּ ן ע  מּו כ  י ה  ע  ם לוֹ  מ  ח  ֲחֶמּנּו ר  ֻאם ֲאר  ( ועמוס מדבר על 11' )יר' לא 'ה נְּ

פיקוח קפדני של אלוהים על העם בשל זכויות היתר הניתנות לו, כמעין מורה המטיל את חובת 

                                                                                                                                                                      
העמים  המעמד הייחודי של העם דרך השוואתו לקדושת האל: 'והייתם לי קדשים כי קדוש אני ה' ואבדל אתכם מן

. ובהערות דומות שקנוהל מייחסן לסופרי "אסכולת הקדושה": 5, כא 5-1, כ 2יט ויקרא . וכן: 21להיות לי' )וי' כ 

 (. 151, 111, 15, עמ' 1112. ראו: קנוהל, 10; במדבר טו 15-11יא ויקרא 
-251ב, עמ' 2000, 112-113' , עמ1111שורץ,  ;55, עמ' 1511ראו: ולהאוזן,  .Eלמקור על פי רוב פסוקים מיוחסים ה 13

יש המוצאים בטקסט עם זאת, (. 111-110, עמ' 1111דרייבר,  – Jמקור )והשוו לדרייבר המייחס את הפסוקים ל 255

-112, עמ' 1103לאור העיסוק ברעיון הבחירה השכיח בספר דברים )בנטש,  ,עקבות עריכה דויטרונומיסטית מאוחרת

ושל התיבה 'סגולה'  1-3(. כנגד אפשרות זו עומד הטיעון בדבר עתיקות סגנונם של פס' 151, עמ' 1112; נות, 113

. 311-310, עמ' 1111; צ'יילדס, 11, 51-51, עמ' 1113המתאימה למונח מן המשפט האזרחי הבבלי, ראו: אופנהיימר, 

 ;21; במדבר כג 5-1, כד 23-22ראו: שמות ד  E ב לבמקורות המיוחסים על פי רוביטויים נוספים של רעיון הבחירה 

אשר  .251 ,110 ,125, עמ' 2003; פרידמן, 255; שורץ, שם, עמ' 151, עמ' 1151; נות, 251-253, 32-31דרייבר, שם, עמ' 

 .  11. ולהאוזן, שם, עמ' Jלשמות כד השוו לוולהאוזן המייחס את הפסוקים ל 

 . 111, עמ' 2003; פרידמן, 211-215, עמ' 1112נות,  , ראו:Jזיהוי הפסוק כחלק מן החוט הסיפורי של  14

. ראו את 1, יא 5המחויבות הנעוצה באהבת אלוהים את עמו נדרש העם להשיב לאל אהבה: דברים ו אל מול  15

כים חתיים למלכים וסאליים מן ברית למערכת החוזים המדיניים בין מלבהדמיון והשוני של הדרישות המשפטיות 

 . 51-15, 1113האלף השני לפנה"ס. על כך אופנהיימר, 

 .  5-2, לג 11-10, לב 11-1, כט 2, יד 15; י 31-31וראו גם: דברים ד  16

במאמרו 'רעיון בחירת ישראל במקרא', מבחין אופנהיימר בין סוגים שונים של הצגת הבחירה בפי הנביאים  17

ואילך(. הוא מדבר על גישה לירית רגשית )הושע, ירמיה(, ביאור תיאוצנטרי )יחזקאל(,  20עמ'  ,1111)אופנהיימר, 

מחיש אנו נאובייקטיבית )עמוס, ישעיה, מיכה(, סינתיזה )ישעיהו השני(, ואסכטולוגיה )חגי וזכריה(. -גישה משפטית

   כאן דוגמאות אחדות. 
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קההוכחה על תלמידו המועדף: ' ֶכם ר  י ֶאתְּ ת  עְּ ד  ֹכל י  חֹות מ  פְּ ׁשְּ ה מ  מ  ֲאד  ל ה  ן ע  ֹקד כ  יֶכם ֶאפְּ ת ֲעל  ל א   כ 

יֶכםֲעֹונֹ   (. 2' )עמוס ג ת 

האמונה המלווה את הספרות המקראית על תעודותיה וסוגותיה מעניקה ממד של 

גורל ישראל. העם מוגדר כנבדל ומקודש מכל העמים, וככזה נחשב דיאלקטיות לדיון בשאלת 

שאין בתכונות הללו כדי להבטיח הגנה מפני סכנות הנובעות  אלא ."מחוץ"למחוסן מפני פגיעות 

שני הרעיונות  , ומשום כך עולה לא פעם אפשרות חורבנו דווקא מצד האל, מגנו ומטיבו."מבפנים"

הללו, האמונה בדבר קשר בלעדי וייחודי מחד, ומאידך ההכרה בסכנת הקץ מאת ה' ובשל מעשי 

ערכית וסבוכה, המלמדת -ומציגים השקפה דו ,העם, עומדים לא פעם בכתובים בכפיפה אחת

בנאום התוכחה לזקנים, ביחזקאל כ,  ,למשל ,שראל אינה ערבות וודאית לקיומו. כךשסגולתו של י

עהמתאר את בחירת אלוהים בישראל ואת שבועתו ' ֶזר  ית לְּ ֲעֹקב ב  הכרזה על היות ואת ה( 5' )פס' י 

יֶכםהאל 'ה'  חזור והזכר רצון האל לשפוך את חמתו על העם בכוונה לכלותו: מוזכר  –' )שם( ֱאֹלה 

ר'.... ֹאמ  ֹפְך ו  ׁשְּ י ל  ת  יֶהם ֲחמ  ר ֲעל  ב  דְּ מ  ם ב  לֹות  כ  מזמור קו ב(. כך גם 21, 5. וכן: פס' 13' )פס' לְּ

ֹיאֶמרבתהלים, המתאר את רצון האל להשמיד את העם: ' ם ו  יד  מ  ׁשְּ ה  (, לאחר שהזכיר זה 23' )פס' לְּ

אותה תפיסה  18(.5האל )פס'  היותם 'בחירי'ב(, 10, 5מכבר את בחירתו להושיעם בעבר )פס' 

בדיבור ישיר  הםבמופעי, שני הסיפורים שבהם נעסוק, העגל והמרגליםבדיאלקטית מופיעה 

אינו דברי התחינה של משה בשני האירועים מלמדים שרצון האל להביא חורבן על העם  19.בתורה

 ו בשבועה שנשבע לאבותיו: שיסודותיאת ההכרה בקשר הייחודי עימו, סותר 

 

ה: ה' ת  ע  ה וְּ יח  ּנ  י ה  ר ל  ח  י  י וְּ פ  ֶהם א  ל ם ב  ֲאכ  ֶאֱעֶשה ו  ָך וְּ גֹוי אֹותְּ  .ג דֹול לְּ

ה: משה ָך ֶיֱחֶרה' ה ל מ  פְּ ֶמָך א  ע  את   ֲאֶׁשר בְּ ֶאֶרץ הֹוצ  ם מ  י  ר  צְּ ֹכח   מ  דֹול בְּ י ד ג  ה ּובְּ ק  ֹכר... ֲחז  ם זְּ ה  ר  ַאבְּ  לְּ

ק ח  צְּ י  ל לְּ א  ר  שְּ י  ֶדיָך ּולְּ ת   ֲאֶׁשר ֲעב  עְּ ב  ׁשְּ ֶהם נ  ְך ל  ר ב  ב  ד  תְּ ֶהם ו  ֶבה ֲאל  ֲעֶכם ֶאת ַארְּ רְּ י ז  ב  כֹוכְּ ם כְּ י  מ  ש  ל ה  כ   וְּ

ָאֶרץ ֹזאת ה  י ֲאֶׁשר ה  ת  רְּ ן ָאמ  ֲעֶכם ֶאת  רְּ ז  נ ֲחלּו לְּ ֹעל ם וְּ  (23, 12-11. והשוו: במדבר יד 13-10לב  ')שמ לְּ

 

יחסים מורכבים אלה נרמזים גם בסיפור העגל המובא בפיו של משה בדברים ט. ברקע מוזכרת 

(, ובהמשך מתוארת, ללא הסתייגות, היוזמה 5שבועת האל ומחויבותו לאבות האומה )פס' 

                                                           
  . 5.3 פרק שמיני, סעיףלהלן, ב, ראו 1קירה ההיסטורית מפס' , שבמסגרת המזמור, לבין הס5על הקשר בין פס'  18
הטקסטים המציגים את התרחשות האירועים מפי סופר "כל בין בחינו י "דיבור עקיף"ו "דיבור ישיר"המינוחים  19

-יגדבר בבמיודע", המספר, זו הפעם הראשונה לכאורה, את האירועים ממעוף הציפור, על פי התרחשותם )שמות לב; 

לב,  דבר)במאו כלב בתיווכה של דמות שנכחה באירוע, משה בתיאור רטרוספקטיבי,  יםהמובא יםסיפורובין  (,יד

 , או ממבט היסטוריוגרפי של הדורות הבאים )יחזקאל כ; תהלים עח, קו; נחמיה ט(. יד( שעיהו ט ריםא, דב ריםדב
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, 13רק לאחר התערבותו העיקשת של משה )פס' המבוטלת האלוהית להמית את העם ולהחליפו, 

 (.23כים ב יג . והשוו: מל21-25, 11

את רמת מגביר ורים אפוא קשר בל יינתק. מעמדו הייחודי של העם שני העניינים קש

דרישה להוכיח את זכאותו  מעמידוהפיקוח והענישה על התנהגותו ממנו, מחמיר את הציפיות 

אלוהים אפוא חסינות. אינו מבטיח לו של העם מעמדו הייחודי  מילוי חובותיו. לתואר על ידי

ב אמנם  ר  יר עמוס בפסוק המצוטט לעיל )ג , כפי שמבהבולפגוע מאיים , אך בעת ובעונה אחת לוע 

תיאור זה של תחת מעקב ובחינה. העם נתונים תדיר בחירותיו המוסריות והדתיות של (, שהרי 2

האל האחד הוא  המונותאיסטית: אמונהעקרון מרכזי במערכת היחסים של העם עם האל מבטא 

ייחודי והוא המעמיד בפניו דרישות וציפיות. ואותו אל  מעמד לעם המעניק מקור הכול; הוא

עומדים , ההמוות והפורענותאת החורבן וההשמדה, כמו גם יסודות מחזיק תחת אחריותו את 

  20.הבלעדי אחריותואף הם בתחום , יסודות הבריאה והיצירה, הקיום ושימור החייםלצד 

ואולם לא רק מציגים אפוא את אחד המרכיבים המרכזיים במחשבת המקרא. הסיפורים 

הדימוי העצמי של הכותבים, הרואים אודות על אפשר ללמוד מהם התיאולוגי העניין זאת. לצד 

עצמם חלק מאותו ציבור המיוצג בכתביהם, שחרב מונפת מעל צווארו משחר היווסדו. 

, המניחים מצב של הסוג שכינינו "התהום שבפנים"מן אלה אנו מוצאים הסברים בהתייחסויות 

מגיב למעשיו של העם העובדה שהאל  מעין מחלה אוטואימונית, העלולה להוביל להשמדה עצמית.

הופכת את האיּום לפנימי, ואת האל למוציא לפועל של צו מצפונו של העם. סכנת ולכישלונותיו 

לק בלתי נפרד מזהותו של הציבור, עצם בעיני הכותבים חהן ההשמדה, כמו גם החרדה מפניה, 

, עתהפעורה לפתחם; המוות צפוי להם בכל  "תהום"תו של העם. הללו רואים נכוחה את המעצמּו

, כדבריו של שמעון ראבידוביץ,  '...קצו לראשיתו, או זה וזו באו כאחדהחיים, 'כאילו קדם כחלק מ

 בשנת כינונה של המדינה: 

 

וללא הפוגה, יעוד הקץ, קץ עולם  –מן העולם מששת ימי בריאתו  ...כאילו הולך ישראל ועובר

שאין אחריו תקומה, התחיל מרחף על ראשו והוא טרם יהיה עם, במדבר נדודיו, עם מצעדותיו 

הראשונות ליישובו של עולם. עתים דומה עלינו. מפגישתו הראשונה של אדון הנביאים עם צאן 

                                                           
תוך שהן מעמידות  ,והחורבן לאלים מסוימים " את יסודות ההרסה"מעניקותזאת בניגוד לאמונות פוליתאיסטיות  20

ןכך, לעומת במתח מול אלים אחרים, בוראים או משמרים. אותם   ימ  ר  ה ,מקור הרע בדת הזורואסטרית ,ַאהְּ יו   ,או ש 

 (.1'יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע' )יש' מה לבדו, הוא . לעומתם ה', האל המחריב בדת ההינדואיסטית
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: אימים ומזהירקץ, כולו מרדף -רוח על אותו יעוד-יא ואישמרעיתו ואילך... חזר כל רואה בעם, נב

   21היה.-ישראל אתה הולך ונמחה מעל פני האדמה, סופך להיות כלא

 

 . תחום המחקר 2

אירועים שבהם משה נאלץ להגן על העם או על רצף של כ ימי הנדודים במדברמציגה את תורה ה

'משה רבנו, כל חייו במדבר היו תפילה אחת מופס: כדבריו של יוחנן  .חלקים ממנו מפני זעם האל

בספר שמות הללו, לפי המסופר מבין האירועים בשניים  22.ארוכה להציל את ישראל ממחץ האל'

הבאירוע העגל: ' –האל את כוונותיו לשים קץ לקיומו של עם ישראל מביע  ,מדברספר בוב ת  ע   וְּ

ה יח  ּנ  י ה  ר ל  ח  י  י וְּ פ  ֶהם א  ל ם ב  ֲאכ  ֶאֱעֶשה ו  ָך וְּ גֹוי אֹותְּ דֹול לְּ ֶכּנּו(, ובאירוע המרגלים: '10' )שמ' לב ג   א 

ֶדֶבר ֶׁשּנּו ב  אֹור  ֶאֱעֶשה וְּ ָך וְּ גֹוי ֹאתְּ דֹול לְּ צּום ג  ע  ֶמּנּו וְּ  (.12' )במ' יד מ 

ההשמדה מצד סכנת עלתה בהם אירועים נוספים מימי המדבר שמצוינים אמנם בתורה 

אנו למדים פרשת פעור סוף בלמשל,  ,מן הסיפורים שבהם אנו עוסקים. כך האל, אולם דינם שונה

ל רק בדיעבד  ע  י מ  ת  יב ֶאת ֲחמ  ׁש  ן ה  ֹכה  ר ֶבן ַאֲהֹרן ה  ז  ע  ס ֶבן ֶאלְּ ח  ינְּ שהעם עמד בפני סכנת כיליון: 'פ 

י  נ  י ֶאת בְּ ית  ל  ֹלא כ  ם וְּ תֹוכ  י בְּ ָאת  נְּ אֹו ֶאת ק  נְּ ק  ל בְּ א  ר  שְּ נ י י  י' )במ' כה בְּ ָאת  נְּ ק  ל בְּ א  ר  שְּ הערה זו, (. 11י 

יותר משבאה ללמד על סכנת חורבן שאיימה על העם, נועדה ללמד על  23שמוצאה מסופר כוהני,

להפר את שביכולתה לשכך את קינאתו של האל ו ,הןופולחנית של הכ-כוחה של הפעולה הסמלית

מדבר קיים הבימי סף של סכנת ההשמדה נותיאור  24(.11, 5-1שם, פס' הסכנה עוד בטרם נולדה )

ה'לכלות את  האל כוונתבסיפור קורח ועדתו, המציג את  ד  ע  ֹזא ה  ֹזאת ת': 'ה  ה ה  ד  ע  תֹוְך ה  לּו מ  דְּ ב  ה 

ם ֶלה ֹאת  ֲאכ  למי מתייחסת יש לברר בהקשר המדובר . אלא ש(10יז  דברבמ . והשוו:21)במ' טז  'ו 

התיבה 'עדה'. לכאורה עשויה ההכרזה להתייחס לכלל הציבור, כפי שמלמד השימוש במילה 

תבפרק: ' 1וכשימושה בפס'  25מופעיה במסורת הכוהנית,ב ל ֲעד  א  ר  שְּ בטקסט שלפנינו אלא ש'. י 

, המבקשים קורחקבוצת נאמניו של לזיהוי  מופעי התיבה בצורתה הנפרדת 'עדה'משמשים מרבית 

רההגמוניה של משה ואהרן: 'לשבור את  ב  ד  יְּ ח ֶאל ו  ֶאל ֹקר  ל וְּ תוֹ  כ  , 11, 11, 1. וכן: פס' 5...' )פס' ֲעד 

                                                           
 .  131, עמ' 1115יץ, ראבידוב 21

(, במתאוננים 11"ויחל משה" )שמ' לב  –. כמאמר המדרש בתנחומא )קורח, ד(: '...חטאו בעגל 12, עמ' 1151מופס,  22

(, במחלוקתו של קורח נתרשלו 13"ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים" )שם יד  –(, במרגלים 2"ויתפלל משה' )במ' יא  –

('. וכן יש לציין את הגנת 1"וישמע משה ויפול על פניו" )שם טז  –המקום? לפיכך ידיו, אמר כמה אוכל להטריח את 

(, ואת הגנתו על אהרן: 13' )במ' יב ויצעק משה אל ה' לאמר אל נא רפא נא להמשה על מרים, שדיברה בו סרה: '

וא' )דב' ט ואתפלל גם בעד אהרן בעת '... ה   (.  20ה 
 . 255, עמ' 2003; פרידמן, 111, עמ' 1115ואילך; נות,  351, עמ' 1103גריי,  23
24
 .5, יח 11-11, יז 53; במדבר א 1והשוו: ויקרא י  
25
 . 22, 3, טז 15, 11; במדבר א 11, 1, י 5, ט 5-3; ויקרא ח 25שמות לח  
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 21.26המילה 'עדה' בדברי האל המאיימים בפס' גם שלמשמעות זו מתייחסת אפשר א(, ו11

ל ב  דברי משה ואהרן בתגובתם בהמשך: 'לנוכח  תמתחזקאפשרות זו  כ  רּוֹחת לְּ י ה  ל ֱאֹלה  רא  )פס' ' ש 

לאור זה יש להבין את . בלבד בני האדם, ולא של ישראלכלל  ם שליוצרהמציגים את האל כ(, 22

ֹצףתהייתם הביקורתית: '... קְּ ה ת  ד  ע  ל ה  ל כ  ע  א וְּ ד ֶיֱחט  יׁש ֶאח  א  ', כתחינה להימנע מהרג של אנשים ה 

הציבור לשם המשך קיומו, שלא חטאו בניגוד לאותו 'איש אחד' שחטא. עניינם אינו בשמירה על 

, לאחר בירור זהות החוטאים בסופו של דבר ,אלא ברצון למנוע הענשת חפים מפשע. ואף על פי כן

ׁשולה: 'כ העדניתן העונש ל (,11-20 פס'בדרכי פולחן ) א  ָאה וְּ ת י צְּ א  ל' ה מ  ֹתאכ  ת ו  ים א  ש  ֲחמ   ה 

ם י  את  יׁש ּומ  י א  יב  ר  קְּ ֹטֶרת מ  קְּ תפקיד בהגבלת הפגיעה הפולחני מעשה ה בכך ממלא 27.(35' )פס' ה 

ח ַאֲהֹרן : 'המגפהשל אהרן לעצירת פעולותיו , המתאר את בפרק יז ובעם, בדומה לתפקיד ק  י  ו 

ל ר ע  פ  כ  יְּ ֹטֶרת ו  קְּ ן ֶאת ה  ת  י  ם ו  ע  ֶּנֶגף ב  ל ה  ח  ּנ ה ה  ה  ל וְּ ה  ק  ץ ֶאל תֹוְך ה  ר  י  ֶבר מֶׁשה ו  ֲאֶׁשר ד  ם: כ  ע  ֲעֹמד  ה  י  ו 

ה פ  ג  מ  ר ה  צ  ע  ת  ים ו  י  ח  ין ה  ים ּוב  ת  מ  ין ה   28(.13-12)יז  ב 

שמדה האיומי  מוזכריםבתורה המרגלים מעשה העגל ופרשת תיאור בהללו, לספורים בניגוד 

. אף ששני הסיפורים מתארים בראשונהשל האל בדעתו  שעלוכפי והמכוונים כלפי העם כולו, 

במקרה הראשון, ופקפוק ביכולת לכבוש את הארץ במקרה סטייה מעבודת האל  –חטאים שונים 

בשניהם מתוארת אותה תגובה מצד האל: רצון להביא כליה על העם. לצד זה קיימים  –השני 

התבוננות משותפת רק להם, המחייבים  מרכיבים נוספים המשותפים לשני הסיפורים, והייחודיים

   29בשניהם:

 

ֹיאֶמרהאל מביע בפני משה רצון מפורש לכלות את העם: ' .1 י  ...מֶׁשה ֶאל' ה ו  ה ל  יח  ּנ  ה ה  ת  ע  וְּ

ל ם ֲאכ  ֶהם ו  י ב  פ  ר א  ח  י  ֹיאֶמר(; '10-1...' )שמ' לב וְּ ֶכּנּומֶׁשה ֶאל' ה ו  ֶדֶבר ... א  ֶׁשּנּו...' )במ'  ב  אֹור  וְּ

 (. 12-11יד 

                                                           
לוי ומילגרום מבחינים בין מופעי המילה 'עדה' המתייחסים לעם כולו ובין המופעים המצביעים על קבוצות בעם  26

, 10, אך מצביעים על הפסוק הזהה בפרק יז 21(. הם אינם נותנים דעתם לבמדבר טז 115, עמ' 1111, לוי ומילגרום)

  .11' בתהלים קו 'עדת אבירם, בדומה לביטוי קהלו של קורחכמתייחס ל
. עדתורח ווקי העוסק בחוט הסיפורי הכוהנכשייכים ל 35, 21-11פס' נהוג להבחין ב בטקסט הארוג בבמדבר טז 27

פרנקל סובר שההתייחסות לקורח . 210-215, עמ' 2003פרידמן, ; 121-121, עמ' 1115; נות, 111, עמ' 1103גריי, ראו: 

אי (. הצעה זו עשויה להסביר את 355-352, 210-201, עמ' 2002היא משנית ומאוחרת בתוך הטקסט הכוהני )פרנקל, 

דברי התהייה מול (, 35ההחלטה להעניש את כלל מאתים וחמישים מקריבי הקטרת )פס' מהעמדת העולה הבהירות 

  (, המלמדים על תפיסה שלפיה קורח הוא החוטא הגדול.22והביקורת של משה ואהרן )פס' 
 .115-113, עמ' 1111אייכרודט, ראו בעניין זה אצל   28
29
  .311-310, 233, 221, 1-1' עמ, 2001, וידמר; 131-133, 1110, בלום , ראו:הסיפוריםבין שני זיקה ל הקשר והעוד ע 
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דֹול גֹויאל יוזם להחליף את העם בעם חדש, 'ה .2 ', שיהיה מיוצאי חלציו של משה )שמות ג 

 (.12; במדבר יד 10לב 

משה אינו מתייחס להצעה להקים עם חדש מזרעו אלא פותח במסכת טיעונים שנועדו  .3

 (.  11-13; במדבר יד 13-11להניא את אלוהים מתוכניותיו )במדבר שמות לב 

 ואילך(.  20; במדבר יד 11מדה נמנעת )שמות לב אלוהים מתרצה וההש .1

 

את הסכנה המאיימת על בטלת התערבותו מלמשה.  תפקיד מרכזי ומכריעמיוחס שני הסיפורים ב

'לגדור' מולו , או משה פונה לאל בדברים ישירים בניסיון לעוצרוהעם ומאפשרת את המשך קיומו. 

ׁש'גדר', כניסוחו של יחזקאל ביחס לימיו שלו:  ק  ֲאב  ֶהם 'ו  יׁש מ  ר א  ר ֹגד  ד  ד ג  ֹעמ  ֶפֶרץ וְּ י ב  נ  פ  ד לְּ ע   בְּ

ָאֶרץ י ה  ת  לְּ ב  ּה...' )יח' כב  לְּ ֲחת  (. פעולה זו, על פי יחזקאל, היא המבחינה את הנביא האמיתי 30ׁש 

יםמשאר ' יא  ב  ּנְּ ים ה  ל  ב  ּנְּ ים ֲאֶׁשר ה  כ  ר ֹהלְּ ם ַאח  י רּוח  ת  לְּ ב  אּו ּולְּ צֹות(, שלא עלו '3יג שם, ' )ר  ר  פְּ ושלא  'ב 

רג  גדרו '... ל ד  ית ע  ל ב  א  ר  שְּ ֲעֹמד י  ה ל  מ  ח  לְּ מ  יֹום ב  ממלא בפרץ' לפני האל  ב'עמידתו(. 5ה'' )שם, פס'  בְּ

גדולתו ביכולת להחזיק בשני קצות התפקיד בעת ובעונה  30מגשר בין שמים וארץ.משה תפקיד של 

 בעת להגן על העם מפניו. אחת: להיות שליח האל, ובה 

משה נוקט באסטרטגיות שונות לביטול רוע הגזירה, המרכזית שבהן היא הצגת ההשלכות 

(. 11-13; במדבר יד 12בעיני הגויים )שמות לב  האלשיהיו לפעולת ההשמדה על תדמיתו של 

מאמציו של משה נושאים פרי ומביאים לביטול רצון ההשמדה. ואולם התוצאה בשני הסיפורים 

אינה זהה: החמלה האלוהית בשמות מביאה לוויתור על העונש, ובהמשך אולי לחידוש הברית 

פור בבמדבר מביאה לענישה חלופית (, ואילו החמלה בסי25, 1, 1ולמתן לוחות שניים )שמות לד 

מרשימת ההבדלים בין שני (. פרטים אלה הם רק חלק 23ראיית הארץ )במדבר יד -של אי

כפתח לבירור היחס ונעמיד אותם הנוספים הדמיון והשוני קווי . בעבודה נבחן את הסיפורים

. במרכז הדיון יעמוד עניין ההשמדה המלווה את שני ן הסיפוריםהיסטורי בי-הספרותי והספרותי

 הסיפורים. 

יד, סיפור המרגלים, בשל האפשרות להתחקות בקלות -בבמדבר יגהעבודה תיפתח בעיון 

דרכי תצורתו הטקסטואלית של הסיפור, בהיותו תשלובת של שני מקורות. בשלב הבא על יחסית 

א תוצר של תהליכים טקסטואליים מסוג אחר. סיפור העגל בשמות לב, שהריבודיות בו הייבחן י

                                                           
: 'פתח הקב"ה ואמר "מי יקום לי עם מרעים" פרק ו ואתחנן, במדרש תנחומא, פרשתבצורה יפה מובע  זהתפקידו  30

מי יעמוד לישראל בשעת כעסי ומי יעמוד במלחמתן של בני? מי יבקש רחמים עליהם בשעה שחוטאין  –)תהלים צד( 

 )ביטוי דומה לרעיון מופיע במדרש קדום יותר מהתקופה התנאית, מדרש משלי, פרשה יד(.  לפניי?'
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בים נוספים במקרא, ברמז בכתוומוטיב ההשמדה כפי שהוא נידון בגלוי ייבחן בשלבים הבאים 

   31פרוזה, בהיסטוריוגרפיה ובמזמורים, המשמרים הדים לאותם מיתוסים מימי המדבר.ב

 

 . שיטת המחקר 3

 יד -שמות לב; במדבר יג –הסיפורים בדיבור ישיר  3.1

הקשר בין סיפור חטא העגל כפי שהוא מוצג בספר שמות, וסיפור המרגלים המוצג בספר במדבר 

תפילתן של נביאים'.  –נידון בניתוחו הספרותי והתיאולוגי של יוחנן מופס, 'בין דין לרחמים 

מידות האל בקריאתו הסינכרונית של שני הסיפורים קושר מופס בין השימוש שעושה משה ב

בחינת הסיפורים במבט סינכרוני  32בתפילתו בבמדבר יד לבין המידע שנמסר לו לאחר חטא העגל.

נעשתה לאחרונה גם בידי וידמר, הדן בזיקות בין הסיפורים בצורתם הנוכחי, בדגש על יחסי 

העבודה  ,משני המחקרים הללובשונה  33הגומלין בין אלוהים למשה כפי שהם משתקפים בהם.

היסטוריים, המשמשים לבירור דיאכרוני -הנוכחית תבחן את הסיפורים בכלי מחקר ספרותיים

שלבי התהוות הטקסט עד הגעתו לצורתו הנוכחית. הסיפורים ייבחנו בנפרד, תוך מסייע בבחינת ה

לשון, ורק התחביר והמבנה, התוכן, ה בתחוםזיהוי הקשיים והפערים העולים מכל אחד מהם, 

זה. בתוך כך החקירה לא תתחייב להשוואה ספרותית ותיאולוגית זה מול  ך יועמדואחר כ

החקירה תותאם  34לתיאוריה זו או אחרת, כמו גם לשיטה הקלאסית של חלוקת התורה למקורות.

לכל טקסט לגופו, מתוך שאיפה לזהות את השיקולים הלשוניים, התוכניים והרעיוניים של 

בירור פילולוגי ורעיוני של הנחת המוצא היא שגלגוליו השונים. בט כותביו, ואת נגיעותיהם בטקס

למסקנה בדבר קיומן של יחידות טקסטואליות במידה שווה הן החומרים מן התורה עשוי להוביל 

תפוצתם והן להשערה בדבר , Pאו  J ,E, בדמותו של מקור ואחיד השייכות לרצף ספרותי מתמשך

מלאכת על ם שהוכנסו לטקסט. כך או כך, ההתחקות של פרגמנטים עצמאיים ובלתי תלויי

                                                           
ביחס לסיפורים מימי המדבר נאמץ את הגדרתו של גרינולד: '... בהקשר של דת המקרא... " יתוסמ"לשימוש במונח  31

המיתוס הוא למעשה אפיק הכרתי מיוחד  שלו, אין לראות במיתוס שם נרדף לאלילות פגנית. בהקשר הדתי

משגה המעצבת שמתגבשת בו מערכת הקשרים חווייתיים המקשרים בין האדם ובין האל. נרקמים בו גם מערכת הה

והמאפשרת קשר זה... כל התגלות אלוהית וכל מה שקשור ותלוי בה הם למעשה דברים המתרחשים בתחום ההכרתי 

שייכת  –ואלוהי ישראל בכלל זה )!(  –המיוחד שפועל בו המיתוס... כל מערכת הקשרים הנרקמים בין האדם לאל 

  .(3, עמ' 1111)גרינולד,  'למעשה לתחום הרחב של המיתוס
 . 51-11מופס, שם, עמ'   32

33
 . 315-251, 5-1 , עמ'2001וידמר,   

( ראו: 1501-1לביאור ופירוט של התפיסה הקלאסית בדבר מקורות התורה )תורת התעודות( מאז השערת די וטה ) 34

; רוג'רסון, 31-1, עמ' 1111; ויינפלד, 51-15, עמ' 1115; הרן, 103-5, עמ' 1113ואילך; דרייבר,  2, עמ' 1511ולהאוזן, 

; 3-25, עמ' 1115ניקולסון, ; 11-1, עמ' 1113מפבל ואובריין, ; ק31-1, עמ' 2003, 111-105, עמ' 1112פרידמן, ; 1151

 .211-250, 20-33, עמ' 2012; בדן, 5, עמ' 2010; אלברטס, 52-55, עמ' 2001רופא, 



 מבוא

15 

 

דעות שאינם גלויים האמונות והשיקולים ומגוון החיבורם של הטקסטים עשויה לסייע באיתור 

לעין בקריאה ראשונה של הטקסט הקנוני. לצד זה יש להסתייג ולומר שכל בחינה של הכתובים, 

שלבי התהוות הטקסט, כמו מעמיקה ומאומצת ככל שתהיה, לא תוכל להבטיח זיהוי מוחלט של 

, את הכתיבה. יהיה עלינו לראות במסקנותינו היפותזותגם של הרעיונות והמטרות שהניעו 

אחרים כתובים הנסמכות על ניסיון מיטבי לבחון את הטקסט כשהוא עומד בפני עצמו ולנוכח 

לאפשרויות בניגוד ועדויות היסטוריות מעטות הקיימות בידינו. אשר לתיארוך הטקסטים, 

הניסיון לתארך טקסטים מן התורה כרוך בהשערות , ספרות המקרא המאוחרתביחס להקיימות 

לרוב יהיה עלינו להסתפק  35ל העמדת תאריך אבסולוטי לכתיבת החומרים.רבות מדי, המקשות ע

כיוונית -קשרים טקסטואליים שנזהה, כמו הוכחת תלות חדם לנוכח חומריה תיארוך יחסי שלב

 בין שני כתובים והכרזה שהתלוי מאוחר למקורו.

 

 שכתובים ופרשנות פנים מקראית  –הסיפורים בדיבור עקיף  3.2

בשלב השני של העבודה ייבחנו טקסטים המציגים את שני הסיפורים מימי המדבר בדרך של דיבור 

נקודת מבט מאוחרת בזמן. מעקיף. בטקסטים הללו האירועים נמסרים באופן משני, כתיאור 

 –בתורה בנויים החומרים הללו כנאום או כמונולוג של אנשים שהיו מעורבים באירועים )משה 

יהושע יד(, והאירוע נסקר ממבט רפלקטיבי לצורך העברת  –כלב ים א, דברים ט, ובמדבר לב, דבר

מסר בהווה: דברי תוכחה לשבטי עבר הירדן )במדבר לב(, הכנה להורשת הארץ )דברים א, ט( 

ולקראת החלוקה לנחלות )הושע יד(. בספרי הנביאים והכתובים מוזכרים שני הסיפורים בסקירות 

המבקשים לספר לקהל השומעים את דברי י דורות מאוחרים לכאורה, היסטוריות שנרשמו ביד

)נבואת הימים של הדורות הקודמים תוך שהם בוחרים אילו אירועים להדגיש מאותם זמנים 

 קו ווידוי הלוויים בנחמיה פרק ט(. -יחזקאל בפרק כ, שירת המשוררים בתהלים עח ו

לעולם אינה ניטרלית טוריים אירועים היסת כתיבהנחת המוצא של עבודה זו היא ש

, תפיסת עולמו של הכותבמצרכיו ומת, במכוון או שלא במכוון, ושפעואובייקטיבית, אלא מ

הדבר בא לידי ביטוי למשל  36.האישיות ביחס לאירועיםהערכותיו ו ופרשנותומבטאת לא פעם את 

                                                           
, 'Dating Pentateuchal Texts and the Perils of Pseudo-Historicism': דיון נרחב בבעיה ראו במאמרו של זומר 35

 . 1, עמ' 2012ונדהייט, גזוראו גם:  .2011
36
בעניין זה ראו את הדיון בספרו של ברטלר בשאלת הגורמים המשפיעים על אופן עיצוב היסטוריוגרפיה  

והיסטוריוגרפיה מקראית בפרט, ולאור זה את טענת התלות והקשר בין מונחים כמו "היסטוריה", "אידיאולוגיה" 

לרעיון בדבר תרומתו ביטוי "מסורתי" (. 1-11, עמ' 1115, ו"ספרות", הזוכים במחקר להגדרות נפרדות )ברטלר

' ופירשם דוד עמד סתומים בתורה משה כתבעולה מדברי חז"ל במדרש שמות רבה: 'הייחודית של בעל הטקסט 
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בדיבור עקיף אשר לטקסטים  פרטים מסוימים ולהתעלם מאחרים.דווח על אודות בבחירה ל

. חלקם מוסרים שלבים אחדים תרחשויות במלואםשבהם נדון, כולם אינם מציגים את פרטי הה

לאירועים )תהלים בקצרה מן ההתרחשויות )במדבר לב; דברים א, ט, יהושע יד(, חלקם רומזים 

קו; נחמיה ט( וחלקם שותקים לגביהם שתיקה רועמת )יחזקאל כ; תהלים עח(. במקביל, גם 

איומי ההשמדה אינו מוצג בגלוי בכל הטקסטים. בעוד שחלק מהכתובים מדווחים על כך  מוטיב

במפורש ומדגישים את הסכנה שעמדה בפני העם )דברים ט; יחזקאל כ; תהלים קו(, אחרים 

תהלים עח; נחמיה ט(  –מזכירים את האיום על דרך השלילה )ובכך מלמדים שהדבר היה אפשרי 

את הנושא כאפשרות )במדבר לב; דברים א; יהושע יד(. כל אחד מן ואחדים כלל אינם מעלים 

המופעים הללו, אלה המזכירים בגלוי את האירועים ואת סכנת ההשמדה מימי המדבר, ואלה 

ייבחנו כאן בדגש על אופן ההתייחסות לשאלת עתידו וגורלו של העם, על הרצף  –רומזים להם ה

ארבע הסקירות י חלק מהטקסטים )בעיקר כיליון. לגבאיום הנצחיות להבטחת השבין 

ייערך הדיון על רקע בירור ההקשר החברתי, הפוליטי  (,ההיסטוריות, ביחזקאל, בתהלים ובנחמיה

 יםמשכתבה-יםהכותבתרומתם האישית של בין השאר נעמוד על  וההיסטורי שבתוכו הם נוצרו.

, הטקסטים ה"ראשונים"מזו של מחברי שלעתים אינה פחותה של אותם חומרים, תרומה 

ים בדרך את הסיפור ממבט אחר ומטביע יםמציגהמשכתבים  את הסיפור בדיבור ישיר.מביאים ה

יכול להיות ניסיון להתמודד עם קושי בטקסט המוכר, המניע לפעולתם . שלהםחותמם זו את 

העברת מסר עשוי להיות גם תוצאה של הצורך להשתמש בטקסט לאך מבחינת לשון או תוכן, 

עוברים שכתוב כתובים מקראיים , עצם העובדה שְּ כך או כך 37.משמעותי ורלוונטי לחייהם

. אנו קנוןהפיכתו ללפני עוד  תוכן הטקסטשל  על מרכזיותו תמלמדעצמו מקרא ופרשנות בתוך ה

וננסה , בחומרים בדיבור ישיר ועקיףבין גרסאות הסיפורים וההבדלים השינויים מהות נדון כאן ב

כדי להגיע למסקנות באשר לתרומה הפרשנית ואולם,  .הללוהבדלים ללהצביע על הגורמים 

עלינו להכריע תחילה בשאלה מהו הטקסט שעמד יהיו והאידיאולוגית הקיימת בחיבורים הללו 

בכלים אלה ייבחנו בדיבור עקיף. החיבורים לנגד עיני הכותבים. זהו שלב הכרחי בתהליך בחינת 

בצורתם הקנונית או בצורתם  תורהה לסיפורים מןבהשוואה ויועמדו ופילולוגיים  ספרותיים

האפשרות שיחסי גם תיבחן  .בתוכםשנאתר יחידות הספרותיות הנפרדות בהתאם ל ,החלקית

                                                                                                                                                                      
)פרשה טו, פסקה כב(. יש להטעים עם זאת שהאמירה כאן אינה מתארת את דוד כפרשן המציג את האירועים בהתאם 

 מבאר את כוונתם המקורית של הכתובים, אשר נכתבו באופן סתום.חושף וכמי ש להשקפתו, אלא
37
כותבי המקרא בהתייחסותם לאירועים מניעים האקטואליים והאידיאולוגיים שהשפיעו על ניסיונות לאתר את ה 

-11, עמ' 1151 ; קוגל וגריר,101-350 , עמ'1155; פישביין, 31-15, עמ' 1153מיתוסים מן העבר ראו אצל: גרסיאל, לו

-1521, עמ' 2001; 31-1, עמ' 1115; זומר, 20-11, עמ' 2001; 11-15, עמ' 1115; 130-121, 10-1, עמ' 1112זקוביץ, ; 101

1535. 
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 בדיבור עקיףלאלה שהגומלין בין הטקסטים לא היו חד כיווניים, מן הסיפורים שבדיבור ישיר 

, אלא שהטקסטים המכילים שכתוב של האירועים משקפים, ואולי אף משמרים, שלבים בהכרח

סיפורים בדיבור ישיר. במיוחד , שחלקם אף קדמו לשלב חיבור הבתהליך הקנוניזציהקדומים 

; דברים 15-5הדבר אפשרי בנוגע לטקסטים המוסרים את האירועים בתורה וביהושע )במדבר לב 

ומזכירים פרטים רבים מן לאירועים (, המתייחסים בהרחבה 15-1יד ; יהושע 21-1, ט 35-25א 

נוכל לבחון את הכותבים -שעמדו לנגד עיני המשכתביםזיהוי המקורות לאחר רק ההתרחשויות. 

לזהות את המניעים שעמדו בבסיס וננסה  ,ביצירותיהםהללו האישי שהטביעו והמימד הפרשני 

 הספרותיות.הכרעותיהם 

 

 . ספרות המחקר4

כיווני נפרסת על פני ו מקרא רבים לפרקי מתייחסתספרות המחקר המשמשת לעבודה הנוכחית 

לטקסטים הנחקרים. עם זאת, ישמשו כאן בעיקר מגוונת המציעים התייחסות עבודה רבים 

שלבי התהוות הטקסט  עללהתחקות הנוקטים בגישת חקירה דיאכרונית, המעוניינים מחקרים 

היסטורית של הטקסט, שיש באפשרותה -כתיבתו. זוהי חקירה ספרותיתהרעיונות שליוו את ועל 

לזהות מגמות, מסרים וכיווני חשיבה המצטרפים לאלה העולים מן הקריאה הקנונית של 

 הטקסט. 

על אף שמרבית החוקרים המציעים קריאה מסוג זה אוחזים בבסיס מתודולוגי משותף 

ולוגית, המסקנות העולות מחקירותיהם פיל-היסטורית-באשר לעקרונות החקירה הספרותית

שונות שוני רב אלה מאלה, ומובילות למגוון עצום של תיאוריות ומסקנות בנוגע להשערת התהוות 

למעשה, חרף גילה  38. היקף המחקרים המציעים קריאה כזו של המקרא לא ייספר מרוב.מקראה

 היא הספיקה בתקופה של כמאתיים וחמישים שנה לעבור תמורות וטלטלות 39הצעיר של השיטה,

של  דינמיבכך את אופיה המגוון והושיקפה תיאוריה אחת, בלי להגיע להסכמה אף לא לגבי 

בענייננו, רבים מבין חוקרי המקרא  ,למשל ,מודרני. כך-בעידן המודרני והפוסט מלאכת המחקר

. יד-יג ובבמדבר לד-לב בשמותהאחרונות התגייסו להציע פתרונות לבעיות הקיימות  שניםבמאה ה

 לזהות ניסתה, ה מקורותמארבע המורכב חיבור התורה היות בדבר, הקלאסית התיאוריה

                                                           
ראו אצל: קמפבל שהתפתחו במהלך השנים בתחום חקר המקרא לסקירות עדכניות של השיטות והתיאוריות  38

; סקה, 2001דוזמן ושמיט, ; 2011, עמ' 2001ברלין וברטלר, ; 1111סיטרס, -; ואן1115; ניקולסון, 1113ואובריין, 

 . 3-20, עמ' 2012; ברטלר, איינס והרינגטון, 15-15, עמ' 2001בדן, ; 121-111עמ'  ,2001
מאז , המקראאת דורשים וחוקרים , מבארים ,םקוראיאנשים שבו ביחס לפרק הזמן הממושך השיטה "צעירה"  39

על ההבחנה המלאכותית בין תקופת יצירתו  התקופה שקדמה לחתימת הטקסט, ועד העידן המודרני ועד בכלל.

 ואילך.  11, ודוגמאות מעמ' 11-13, עמ' 2001ועיצובו של ספר התנ"ך ובין עידן פרשנותו ראו: זקוביץ, 
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לא תמיד  אולםושלמים שנוצרו בנסיבות שונות,  נפרדים סיפוריים חוטים האמורים בטקסטים

 לגביאמורים  הדברים במיוחד. משמעיות חד ומסקנות יקותמדו תוצאות הבירור ניסיוןהניב 

 בתוכו לשחזר, המקשה על הניסיון ומורכב סבוך נרטיב מכיליםה, שמות בספר לד-לב פרקים

נפרדים מ"מקור" זה או אחר. אמנם קיימת הסכמה באשר לשיוך הפרקים  סיפוריים חוטים

לתהליך התהוותו וגיבושו של לספרות שאינה כוהנית, אך מעבר לכך רבה המחלוקת באשר 

, 11-1בתוך כך, חלק מרכזי מן הדיון במחקר הוקדש ליחידת הטקסט בשמות לב  40הטקסט.

יד, בעוד -המציגה את הצעת ההשמדה של האל ואת תפילת משה בעקבות החטא. אשר לבמדבר יג

ו של שקיימת הסכמה יחסית במחקר לגבי קיומם של שני חוטים סיפוריים נבדלים בטקסט, מיד

בשאלת סדר הזמנים בין החוקרים רבה המחלוקת  41סופר כוהני ומידו של סופר שאינו כוהני,

( 25-11ותהליך התחברותם של הרכיבים יחדיו. לענייננו, היחידה העוסקת באפשרות ההשמדה )יד 

אך היו גם מי שסברו שהפסוקים נוספו בשלב  42שויכה לא פעם לאחד משני החוטים הסיפוריים,

  43ואחרון של יצירת הטקסט המלא, על ידי עורך דויטרונומיסטי.מאוחר 

כמו גם  כתגובה לריבוי ההצעות ולמגוון המסקנות של החוקרים ביחס לסיפורים שלפנינו,

לשאר החומרים בתורה, מצינו בעת האחרונה מגמה הולכת וגוברת המכריזה על "פרידה" מחלק 

אחר מודלים חלופיים לפתרון חידת צמיחתה  מן העקרונות של השערת התעודות, והמנסה לתור

אך אין הכרח לשפוך את התינוק עם מי  ,הרקע למשבר הזה עשוי להיות מובן 44של התורה.

האמבט ולהכריז שכל האבחנות הטקסטואליות שנולדו מתוך השערת המקורות איבדו מתוקפן. 

הבחנה המקובלת בין למשל, ביחס לחומרים שבהם עוסקת העבודה, יש תוקף בלתי מבוטל ל ,כך

 חומרים "כוהניים" וחומרים "שאינם כוהניים" בסיפורי התורה. 

במלאכת בירור וזיהוי יחידות הטקסט שבהן אנו עוסקים ישמשו כאן אפוא מחקרים רבים 

המחזיקים במתודת החקירה הדיאכרונית. רבים מהם נכתבו במסגרת סדרות פרשניות לתורה 

                                                           
; אלברטס, 31, עמ' 1112; נות, 311, עמ' 1111: דרייבר, היסטורי של הטקסט-יהקושי שבבירור ניתוח ספרותעל  40

 . 1, עמ' 2010
 . 1.1, 1.3להלן, פרק ראשון, סעיפים  41
ולהלן פרק ראשון,  .2001; סקה, 2005; קנירים וקואטס, 2001; וידמר, 1113; לוין, 1103; הוליצנגר, 1103גריי,  42

 . 1.5סעיף 
, עמ' 1110; בלום, 132, עמ' 1155; אורליוס, 11-11, עמ' 1155; בלנטיין, 153-152, עמ' 1151; בד, 105, עמ' 1115נות,  43

 .13, עמ'  2001; סקה, 215, עמ' 1111; ורוון, 131
, היוצא חזיתית נגד תורת התעודות, ופותח עידן מחקרי שבו 1111כזה למשל ספרו המכונן של רנדטורף משנת  44

אודות המתקפה על תורת התעודות על (. 1110נקודת המוצא הבלעדית היא יחידת הטקסט המינימלית )רנדטורף, 

; קרץ, 1113, 'לוין כ; 111-53, עמ' 2001ודוגמאות לשיטות ומודלים חדשים להבנת התפתחות החומש, ראו: רופא, 

, 121-111, עמ' 2001)סדרת מאמרים(; סקה,  2001; דוזמן ושמיד, 2001)סדרת מאמרים(; רומר,  2002; גרץ, 2000

 .  21-1, עמ' 2010, אלברטס; 151-202
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; נות, 1111ראד, -; פון1103; בנטש, 1103; גריי, 1101; דרייבר, 1100; הולצינגר, 1511)ולהאוזן, 

ואחרים(, ואחרים,  2002; נלסון, 1111; טיגאי, 1113; לוין, 1111; ויינפלד, 1151; בד, 1115

; 1115; ביירלין, 1511לסוגיות העולות מן הטקסטים )בייקון,  בהתייחסותספציפיים יותר, 

; בורר, 1110; בלום, 1155; בג, 1115; גרינברג, 1111; טוויג, 1113; סקנפלד, 1111אברבך וסמולר, 

(. 2011הכהן,  ;2001; כסלו, 2002; פרנקל, 1111; זנגר, 1111סיטרס, -; ואן1112; ויינפלד, 1112

לצד אלה ישמשו מחקרים אחדים הנוקטים בשיטת המחקר הסינכרונית, הגם שהם מודעים, 

הדיאכרונית. באפשרותם  של מחקרים אלה להציע חידוש ולעתים מגיבים, לשיטת הקריאה 

; 1111; חדד, 1111, 1151; ונהם, 1151בהבנת מסריו ומגמותיו של הטקסט בתוך הקשרו )מופס, 

   (.2001וידמר, 

בחקר החומרים המציגים התייחסות בדיבור עקיף לסיפורים, ישמשו מחקרים שנכתבו 

; 1112; וייזר, 1121; גונקל, 1113; באטן, 1511)טורי, בסדרות פירוש לספרי הנביאים והכתובים  

; ויליאמסון, 1153; גרינברג, 1151; וודסטרה, 1111; צימרלי, 1110; אייכרודט, 1111ויברס, 

ואחרים(, ולצידם מחקרים המוקדשים  2001; כשר, 1111; יפת, 1110; טייט, 1151; טלמון, 1155

-ורות התורה, והמבקשים לבחון את הזיקות האינטרובין מס "שכתובים"לזיהוי היחסים שבין ה

; 1153; הופמן, 1111; חטורי, 1155מקראית )אייספלד, טואליות ואת עבודת הפרשנות הפנים טקס

, 2005שילוני, -; רום2001; הייאס, 2002כהן, -; לויט1111; בודה, 1115; גולדר, 1110גרינשטיין, 

 (.  2001; ויליאמסון, 2001; פסארו, 2001רד, ; ליאונ2001; ורמיילין, 2001; ויטה, 2001

 

 . מטרת העבודה והתרומה למחקר 5

קמים  יעים ראשם שוב ושוב באותם כתובים;אפשר להלין על ריבוי ההצעות והמחקרים המשק

מתמשך ופוסלים, מציעים ומבטלים. אך זו עוצמתו ותכליתו של המחקר, בהיותו שיח אנושי 

האמת. והדבר נכון שבעתיים כאשר מושא המחקר הוא ספר  עלהמּונע מן הרצון להתחקות 

חיים. ומצפן לתפיסת עולם ולכינון אורחות גם בימינו מקור השראה עבור רבים הספרים, המהווה 

בפני כל חוקר בפנים שונות, אף שהלה, ואכן, המקרא, על מגוון צבעיו, קולותיו ורבדיו, מתגלה 

במקרה של כך גם לבאים אחריו.  מת לאמיתה ולהעמידּהכמו חבריו, שואף ומצפה לחשוף את הא

ך ניתוח ספרותי יסודי לערונוכל להגדיר כרצון  "אמת"שאת שאיפתה להגיע לעבודה הנוכחית, ה

לחשוף פיסה מתפיסת עולמם המתפתחת של הכותבים. שונה מכך הוא של הטקסט במטרה 

הניסיון לגזור מן הטקסט תיאוריה מקיפה ולהשליכה על טקסטים אחרים, או מן הצד השני 

 . כתוביםמבט "מדרשי" על הלהציג 
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של מוטיבים המשיקים לנושא התפתחות  ותהסוקרבספרות המחקר קיימות מספר עבודות 

(, מחקריהם של 1115מחקרו של קואטס העוסק במוטיב התלונות במדבר ) שבו תתמקד העבודה.

( העוסקים בהתפתחות מסורת יציאת מצרים במקרא, ומחקרים 1153( והופמן )1115ליונשטם )

(; בלנטיין 1151גרינברג )במקרא: נוספים הדנים בנושא תפילות החרטה והתחינה של הנביא, 

(. אחרים עסקו 2001(, ובספרות הבתר מקראית: סומלה )1111)(; בודה 1115(; ורליין )1113, 1151)

ובין ההתרחשויות שליוו את העם בשלבים הבאים שבין האירועים במדבר יחס ובקשר ב

(. 2001שילוני )-( ורום2001(, ואזנה )1151הכניסה לארץ והיציאה לגלות: ויינפלד )בהתפתחותו, 

נפרד, הן בהקשר של שני הסיפורים בתורה, והן העבודה הנוכחית דנה במוטיב שטרם נחקר באופן 

הבחירה רעיון אפשרות השמדת העם.  –המשכתבים את סיפורי העבר כתובים בהקשר של ה

 הצצה לעולמם ההגותי והאמוני של מחברי המקראהזה נועדה לאפשר, בין השאר, במוטיב לעסוק 

ת תהליך הבירור והעיצוב . הכתובים מלמדים ששאלת הקיום והחידלון ליוותה אמזווית נוספת

בנסיבות היסטוריות ותרבותיות משתנות. תהליך ושהתקיים על פני זמן ממושך,  העצמי של העם

עסק בבחינת  –זה, יותר משנגע באופי הקשר של העם עם אלוהיו, פטרונו ואימתו במקביל 

 .גורלו שלואחריותו העצמית של העם ויכולותיו להשפיע על 

מחקר זה מתעמק באחד ממרכיבי הזהות החזקים של החברה היהודית לדורותיה: התודעה 

הנצחית של אפשרות ההשמדה. תודעה זו קיבלה משנה תוקף לאחר השואה, ומשֶנה עוצמה לאחר 

הקמתה של מדינת ישראל. הבנת שורשיה העמוקים של התופעה תוכל לא רק להבין טוב יותר את 

ו, אלא אולי תוכל לתרום גם לבנייתה של חברה יהודית משוחררת יותר, החברה היהודית של ימינ

 המוסרית.החיונית ואשר במרכזה מצוי לא מגור הכליון, אלא העשייה 



 

 

 השקפות תיאולוגיות מתחרות    – המרגלים יסיפורענישה ואיומי השמדה ב: פרק ראשון

 

יד מופיעה עלילה ארוכה ורבת שלבים המתארת אירוע של שליחת שליחים אל ארץ -בבמדבר יג

כנען והתרחשות הבאה בעקבותיו. שיאה של ההתרחשות הוא בתגובה זועמת של האל, המכילה 

נציג את  את כוונתו להשמיד את העם. התייחסות זו מעוררת קשיים ושאלות בתוך העלילה.

 הדברים תוך ניתוח הסיפור על רבדיו הספרותיים השונים. 

 

 יד -יג דברכפילויות וסתירות בבמ 1.1

כדי לגלות בטקסט כפילויות,  –סיפור המרגלים  –יד בספר במדבר -בפרקים יג בעיון מהירדי 

הפתיחה, ברי דלאחר  1המערימות קשיים על הבנת הסיפור וכוונותיו. ,סתירות ובעיות רצף

ים' 'לשלוח משה לה' הוראת את  המציגים ן לתור את 'ֶאֶרץֲאנ ׁש  נ ע  תיאור ביצוע בתום ו ,(2' )פס' כְּ

-הנשלחיםשמסופר  : מצד אחדיעד התיורבזיהוי כפילות קיימת , (3-20)פס' הצו על ידי משה 

ת' )יג הגיעו  המרגלים ֹבא ֲחמ  ֹחב לְּ דהגיעו לנגב ושם באו שומצד שני ( 21עד 'רְּ רֹון' )פס'  'ע  ( 22ֶחבְּ

ד ל ו'ע  ֹכל' )פס'  נ ח  החוזרת על עניין  ,בשובם, מופיעה כפילותדיווחם בהמשך, בהצגת (. 23ֶאׁשְּ

, בפסוק המציג את תגובת (. נוסף על כך32-33; 21-21)יג של הארץ עוצמתה הצבאית המאיימת 

 א(, ובהמשך1נאמר שה'עדה' נשאו ונתנו 'ֶאת קֹול ם' )יד  לדיווח מופיעה התייחסות כפולה: העם

כּוש בְּ י  ם 'ו  ע  ה ה  ל  יְּ ל  הּוא' )יד  ב  המביעים עמדה יחידים  בתוך כך מסופר על אודות מרגלים(. ב1ה 

, (30יג בזכות יכולתו הצבאית של העם )המדבר בן יפונה, כלב מוזכר בתחילה מחבריהם. שונה 

את ההבטחה למעורבות ומזכירים בשבח הארץ המדברים , יהושעלצד כלב מסופר על ובהמשך 

מכילה שתי אף היא  ,לאירועתגובת האל עלילה בשל השיאה (. 1-1האל בהורשתה )יד 

הפניות שתי , ובהמשך למשה ואהרן יחדיו. למשה בלבדפונה ה' בתחילה . התייחסויות שונות

ֶזה...' )השלילית של העם והתנהגותבעניין רטורית בשאלה נפתחות  ם ה  ע  י ה  ֲאֻצנ  נ  ד ָאנ ה יְּ יד : '...ע 

י...' ); (11 ל  ים ע  ינ  ל  ה מ  מ  ֹזאת ֲאֶׁשר ה  ה ה  ע  ר  ה ה  ד  ע  י ל  ת  ד מ  י  , וממשיכה בשבועה כפולה:(21יד 'ע  'ח 

י' )פס'  כן . כמו (30, פס' 23)פס' אי כניסה לארץ  –גזר הדין של כפולה הכרזה בו ,(25, פס' 21ָאנ 

                                                           
1
ויפנו ויעלו ים א 'בסיפור החוזר בדבררק מופיע רג"ל השם 'מרגלים' אינו מופיע בסיפור המקראי, השימוש בשורש  

שגור אצל חז"ל )תנחומא, פרשת  "מרגלים"(. כינוי השליחים בשם 21)פס' אתה' וירגלו ההרה ויבאו עד נחל אשכל 

אנשים של משמעות בבהכרח  לאבמובן של שליחים או סיירים ושלח; במדבר רבה, פרשה טז ועוד(, וישמש כאן 

יהושע ב עשות המרגלים הנשלחים ליריחו ולעי במצוות יהושע )נדרשים ל, כפי שלקראת מלחמה מידע צבאיהאוספים 

, עמ' 2002)פרנקל,  'spies'במקום  'scouts'(. ראו בעניין זה את נימוקיהם של פרנקל ווידמר לבחירתם בשם 3-2, ז 3-1

 (. 221, עמ' 2001; וידמר, 111
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במהלך דברי התגובה (. 30, פס' 21ם שהביאו מסר חיובי )פס' מרגליה/  המרגלהצלת בטחת מו

 את תגובת האל צעד אחר צעד. אפוא . נבחן (12פס' ) נשמע איום ההשמדה החשוב לענייננו

ומביע רצון  ,הוא מאשים את העם בניאוץ ובחוסר אמונה .למשה בלבדהאל פונה  בתחילה

ֹאתֹות ֲאֶׁשר  :ולהשמיד ֹכל ה  י בְּ ינּו ב  ֲאמ  ד ָאנ ה ֹלא י  ע  ֶזה וְּ ם ה  ע  י ה  נ ֲאֻצנ  ד ָאנ ה יְּ ֹיאֶמר ה' ֶאל מֶׁשה ע  'ו 

ֶמּנּו' )יד  צּום מ  ע  דֹול וְּ גֹוי ג  ָך לְּ ֶאֱעֶשה ֹאתְּ ֶׁשּנּו וְּ אֹור  ֶדֶבר וְּ ֶכּנּו ב  בֹו: א  רְּ ק  י בְּ ית  ש  האל נכון  2(.12-11ע 

פגיעה בעם עד מלמדת שהצעה זו  3.עמיד תחתיו עם חדש שראשיתו במשהלההעם ולהשמיד את 

 שהעם אינו חסין מפני השמדה.  ,כדי אובדנו היא דבר אפשרי, דהיינו

 ו שלתדמיתעניין בעזרת טיעון בתחינה לחזור בו מכוונתו בלאל פונה משה לאיום בתגובה 

תכונותיו הייחודיות את  ותהמזכיר ,מן העברמילותיו ציטוט ועל ידי  ,(13-11)יד  בעיני הגוייםהאל 

ב שבעזרתן יוכל לחזור בו מהצעתו ר  ם וְּ י  פ  ת  ל אֹמר: ה' ֶאֶרְך א  רְּ ב  ֲאֶׁשר ד  ל נ א ֹכח  ֲאֹדנ י כ  ד  גְּ ה י  ת  ע  : 'וְּ

ל  ים ע  נ  ל ב  ד ֲעֹון ָאבֹות ע  נ ֶקה ֹפק  ה ֹלא יְּ נ ק  ע וְּ ׁש  פ  ֹון ו  א ע  ים' )פס' ֶחֶסד ֹנש  ע  ב  ל ר  ע  ים וְּ ׁש  ל  (. 11-15ׁש 

ֶרָך' )פס' : 'ס  תונענה לתחינהאל ואכן,  ב  דְּ י כ  ת  חְּ . הוא מענישהאינו נמנע יחד עם זאת הוא , ו(20ל 

כלב (, למעט 22-23)יד  ייכנס לארץ אהדור הנוכחי המורד לאך קובע ש א תהיה השמדהמסכים של

  .(21פס' בן יפונה )

)יד  האלפנייה נוספת של פיעה מו, למשה בלבד כאמור המכוונת ,הראשונההמשך לפנייה ב

מכנה את העם בשם 'עדה רעה' וזועף על תלונותיהם: הלה . (21 פס'משה ואהרן יחדיו )ל (21-35

ים ע   ינ  ל  ה מ  מ  ל ֲאֶׁשר ה  א  ר  שְּ נ י י  ֻלּנֹות בְּ י ֶאת תְּ ל  ים ע  ינ  ל  ה מ  מ  ֹזאת ֲאֶׁשר ה  ה ה  ע  ר  ה ה  ד  ע  י ל  ת  ד מ  י 'ע  ל 

י' )פס'  ת  עְּ מ  ֶבן '... עיכוב הכניסה לארץ עד מות –(. בהמשך הוא מציג את עונשו של העם 21ׁש  מ 

ל ה עְּ מ  נ ה ו  ים ׁש  ר  כאן מוגדר העונש ביחס לדור הבוגרים בלבד. רק הם מהווים את . (21)פס'  ...'ֶעשְּ

ֶזה'... ר ה  ב  דְּ מ  י ב  ל  ים ע  ד  ּנֹוע  ֹזאת ה  ה ה  ע  ר  ה ה  ד  ע  ם י ֻמתּו(, ועליהם נגזר ש'...35...' )פס' ה  ׁש  מּו וְּ ת  ' י 

, משה כאן כבר אין התערבות של השומעים (.31חטא ולכן יגיע לארץ )פס' )שם(, בניגוד לטף שלא 

                                                           
רעיון זה של מכת מוות מופיע ביתר שאת  .12, ירמיה יד 15לשימוש ב'דבר' לצורך המתה גורפת ראו שמות ט  2

(, 10)ויקרא יז  'לכרותהמשמש לפעלים כמו ' , avpo,llumiעל ידי הפועל 'אורישנו'המתרגם את  השבעים,בתרגום 

     (.21)דברים ב  'להשמידו' (21)במדבר יז  'לאבד'
3
העם, 'השארית', המוכר אצל הנכונות להשאיר את משה כשריד מן ההשמדה אינה דומה לרעיון השארת חלק מן  

הנביאים. אלה מדברים על שארית שתהווה המשך של הקולקטיב ה"לאומי", כפי שניתן ללמוד מן הביטויים 'פליטת 

, 20-23, י 1-2ישראל/יעקב', 'הנשאר בציון', 'שאר ישראל', 'פליטת/שארית בית יעקב', 'פליטת בית יהודה' )ישעיה ד 

חנוך ; 5, ו 1-2, ד 1-1. והשוו גם:  ברית דמשק, א 11, ג  1;  צפניה ב 5-1, ה 1-1; מיכה ד 3-2; עמוס ה 32-31, לז 11יא 

ואילך[(. בהכרזה על  21, עמ' 2001; קולינס, 31-31, עמ' 1152]בנוגע לתפיסה זו במגילות ראו: דימנט,  צ-, פט10-1ג 

( אלוהים אינו מבטיח את המשך קיומו של העם 10, וכן בשמות לב 12הרצון להפוך את משה ל'גוי גדול' )במדבר יד 

ואת המשך הברית עימו אלא מדבר על התחלה חדשה הדומה ליוזמת הקשר עם אברהם: 'ואעשה אותך לגוי גדול 

(. ואכן, לאפשרות החורבן המלא מתייחס גם משה בתחינתו 'והמתה את 2ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה' )בר' יב 

 (.  15יד העם הזה כאיש אחד' )במ' 
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לכאורה אפשר לראות בדברים אלה  גזר הדין ניתן ללא ניסיון לערער עליו.. בהכרעת האל ואהרן,

בעקבות תחינת משה  חזר בו מכוונת ההשמדהתחילה . למשה לעילהאל המשך וסיכום של דברי 

. (21-35)פס'  אהרןלגם רחיב את פנייתו ההסופי, וכריז על סעיפי גזר הדין הכך ואחר , (20)פס' 

את והחטא מציגה את  האל של קשה לראות בשתי הפניות רצף אחד. התייחסותו השנייה ואולם 

( ופירוט של 11, הכוללים אף הם התייחסות לחטא )פס' הקודמים האל דבריהעונש ללא אזכור של 

פניות מקבילות ובלתי  יש כאן למעשה שתי(. 20לאחר הויתור על ההשמדה )פס'  ,(21-21עונש )פס' 

הדור שחטא מספיקה כדי ללמד על תוצאות האירוע על פי הכרעת האל: תלויות שכל אחת מהן 

דמויות ההנהגה מנוגדות ב פנים כמעטזו לצד זו מציגה הפניות העמדתן של שתי  .לא ייכנס לארץ

אל המוכן בור העם, לעומת משה ואהרן השותקים שתיקה כהסכמה; והאלוהות: משה הנלחם בע

מאיים בהשמדת אל שאינו אך מוכן גם לשמוע את דברי שליחו, לעומת  להביא השמדה על עמו

הקשרן בנפרד, בהתאמה להתגובות שתי . להלן נבחן את מגיע לדין ודברים עם נציגיוהעם ושאינו 

 . הסיפורי הרחב

 

 סיפור זיהוי שני חוטי  1.2

ביניהם פריד . ניד-בבמדבר יגוסותרים כפולים  עלילתייםזיהינו מספר לא מבוטל של מרכיבים 

 .ונראה מה יעלה בידינו

        שני יעדי הליכה שונים של המרגלים: וזכרים מ בראשית התיאור כאמור,

 

ֲעלּו י  י ֻתרּו ו  ָאֶרץ ֶאת ו  ר ה  ב  דְּ מ  ן מ  ד צ  ֹחב ע    רְּ

ֹבא ת... )יג  לְּ  (21ֲחמ 

ֲעלּו י  ֶּנֶגב ו  ֹבא ב  י  ד ו  ֹבאּו ע  י  רֹון... ו  ד ֶחבְּ ל ע  ֹכל נ ח   ֶאׁשְּ

תּו רְּ כְּ י  ם ו  ש  ה מ  מֹור  כֹול זְּ ֶאׁשְּ ים וְּ ד ֲענ ב  ֻאהּו ֶאח  ש  י   ו 

מֹוט ם ב  י  נ  ׁשְּ ן ב  ים ּומ  ֹמנ  ר  ן ה  ים )יג  ּומ  נ  א  תְּ  (23-22ה 

 

ננסה להתאים את חלקי הדיווח דיווח כפול של המרגלים לאחר שבוצעה השליחות. מופיע בהמשך 

לשוניים ותוכניים המצויים בהם. בדיווח פרטים באמצעות  לשני התיאורים של יעדי ההליכה

ביטוי זה עומד בהתאמה למידע על ( מוזכר 'פרי הארץ' המובא על ידי המרגלים. 25-21הראשון )יג 

תו"ר שורש חוזר ה(. בדיווח השני 23-22ענבים, רימונים ותאנים )יג עם  השבים מרגליםאודות ה

 (:, מימין21מוכר מהמופע הראשון של יעד השליחות )יג , ה(32)יג 
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ֲעלּו  י  ֻתרּוו  ֹחב  ַויָּ ד רְּ ן ע  ר צ  ב  דְּ מ  ָאֶרץ מ   ֶאת ה 

ת ... )יג  ֹבא ֲחמ   ( 21לְּ

ֲעלּו י  ֶּנֶגב ו  ֹבא ב  י  ד ו  ֹבאּו ע  י  רֹון...ו  ד ֶחבְּ ל ע  ֹכל נ ח   ֶאׁשְּ

תּו רְּ כְּ י  ם ו  ש  ה מ  מֹור  כֹול זְּ ֶאׁשְּ ד...  ֲענִָּבים וְּ ן ֶאח  ּומ 

ִרמִֹּנים ן  הָּ ֵאִניםּומ   (23-22)יג  ַהתְּ

ָאֶרץ  ת ה  ב  יאּו ד  ֹיצ  רו  ּה ֲאשֶׁ רּו אֹּתָּ י  תָּ נ  ֶאל בְּ

ָאֶרץ ֲאֶׁשר ל ל אֹמר ה  א  ר  שְּ ּה  י  נּו ב  רְּ ב  ּהע   לָּתּור אֹּתָּ

ינּו  א  ם ֲאֶׁשר ר  ע  ל ה  כ  וא וְּ ֶביה  ה  ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוׁשְּ

ים  יל  פ  ּנְּ ינּו ֶאת ה  א  ם ר  ׁש  דֹות: וְּ י מ  ׁש  ּה ַאנְּ תֹוכ  בְּ

ן  כ  ים וְּ ב  ֲחג  ינ ינּו כ  ע  י בְּ ה  ּנְּ ים ו  ל  פ  ּנְּ ן ה  י ֲענ ק מ  נ  בְּ

ינ יֶהם )יג  ע  ינּו בְּ י   (33-32ה 

רּו פְּ ס  יְּ רּו לוֹ  ו  ֹיאמְּ אנּו ו  ָאֶרץ ֶאל ב  נּו ֲאֶׁשר ה  ת  ל חְּ ג ם ׁשְּ  וְּ

ת ב  ל ב ז  ׁש ח  ב  וא ּודְּ זֶׁה ה  יָּּה וְּ י ֶאֶפס :ִפרְּ ז כ  ם ע  ע   ה 

ב יׁש  ָאֶרץ ה  ים ב  ר  ֶהע  ֻצרֹות וְּ ֹדֹלת בְּ ֹאד גְּ ג ם מְּ י וְּ ד  ל   יְּ

ֲענ ק ינּו ה  א  ם )יג  ר   (25-21ׁש 

 

 

דברי המרגלים היחידים לעם: דברי כלב לעומת דברי כלב ויהושע. גם העלילה ממשיכה בפירוט 

, שכבר השורש תו"רחוזר יהושע וכלב של  הם. בדברינתאים את הכתובים לקטעים הקודמיםכאן 

בפרק יג. נעמיד את דבריהם  33-32, 21בפס'  החוטים הסיפורייםשני מזוהה כסימן היכר לאחד 

 (: 25-21סוקים הללו, ואת דברי כלב נמקם כהמשך לתיאור המקביל )פס' ברצף עם הפ

 

ֲעלּו י  ֻתרּו ו  ָאֶרץ ֶאת ַויָּ ר ה  ב  דְּ מ  ן מ  ד צ  ֹחב ע  ֹבא רְּ ת... )יג  לְּ ֲעלּו (21ֲחמ  י  ֶּנֶגב ו  ֹבא ב  י  ד ו  י ֹבאּו ע  רֹון...ו  ד ֶחבְּ  ע 

ל ֹכל נ ח  תּו ֶאׁשְּ רְּ כְּ י  ם ו  ש  ה מ  מֹור   זְּ

כֹול ֶאׁשְּ ד... )יג  ֲענִָּבים וְּ  (23-22ֶאח 

יאּו ֹיצ  ת ו  ב  ָאֶרץ ד  ר ה  רּו ֲאשֶׁ ּה תָּ י ֶאל אֹּתָּ נ  ל בְּ א  ר  שְּ ָאֶרץ ל אֹמר י   ה 

נּו ֲאֶׁשר רְּ ב  ּה ע  ּה לָּתּור ב  ֶביה   ֹאֶכֶלת ֶאֶרץ אֹּתָּ וא יֹוׁשְּ ל ה  כ  ם וְּ ע   ה 

ינּו ֲאֶׁשר א  ּה ר  תֹוכ  י בְּ ׁש  דֹות ַאנְּ ם :מ  ׁש  ינּו וְּ א  ים ֶאת ר  יל  פ  ּנְּ נ י ה   בְּ

ן ֲענ ק ים מ  ל  פ  ּנְּ י ה  ה  ּנְּ ינּו ו  ינ  ע  ים בְּ ב  ֲחג  ן כ  כ  ינּו וְּ י  ינ יֶהם )יג  ה  ע  -33בְּ

32) 

רּו פְּ ס  יְּ רּו לוֹ  ו  ֹיאמְּ אנּו ו  ָאֶרץ ֶאל ב   ֲאֶׁשר ה 

נּו ת  ל חְּ ג ם ׁשְּ ת וְּ ב  ל ב ז  ׁש ח  ב  וא ּודְּ זֶׁה ה   וְּ

יָּּה י ֶאֶפס :ִפרְּ ז כ  ם ע  ע  ב ה  יׁש  ָאֶרץ ה   ב 

ים ר  ֶהע  ֻצרֹות וְּ ֹדֹלת בְּ ֹאד גְּ ג ם מְּ י וְּ ד  ל   יְּ

ֲענ ק ינּו ה  א  ם )יג  ר   (25-21ׁש 

 

יהֹוֻׁשע   ן ו  ל ב נּון ב  כ  ֻפֶּנה ֶבן וְּ ן יְּ ִרים מ  ָאֶרץ ֶאת ַהתָּ עּו ה  רְּ  ק 

יֶהם ד  גְּ רּו :ב  ֹיאמְּ ל ֶאל ו  ת כ  י ֲעד  נ  ל בְּ א  ר  שְּ ץ ל אֹמר י  ָארֶׁ ר הָּ  ֲאשֶׁ

נּו ַברְּ ּה עָּ ּה לָּתּור בָּ ה ֹאת  ָאֶרץ טֹוב  ֹאד ה  ֹאד מְּ ם :מְּ ץ א  פ  נּו ח  ' ה ב 

יא ב  ה  נּו וְּ ָאֶרץ ֶאל ֹאת  ֹזאת ה  נ ּה ה  ת  נּו ּונְּ וא ֲאֶׁשר ֶאֶרץ ל  ת ה  ב   ז 

ל ב ׁש ח  ב  ְך :ּודְּ ה א  ֹרדּו ַאל' ב  מְּ ֶתם ת  א  אּו ַאל וְּ ירְּ ם ֶאת ת  ָאֶרץ ע   ה 

י נּו כ  מ  ם ל חְּ ר ה  ל ם ס  יֶהם צ  ֲעל  ה מ  נּו' ו  ת  ֻאם )יד  ַאל א  יר   (1-1ת 

ס י ה  ל ב ו  ם ֶאת כ  ע  ֹיאֶמר מֶׁשה ֶאל ה   ו 

ֹלה ֲעֶלה ע  נּו נ  ׁשְּ ר  י  ּה וְּ י ֹאת  ל י כֹול כ   נּוכ 

 (30ל ּה )יג 
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המתארות התרחשות מקבילה: מרגלים שתי תשתיות סיפוריות ות בשלב זה של הניתוח מתקבל

המראות שנגלו לעיניהם בחזרתם הם מדווחים על אודות  ;מגיעים עד נקודה גיאוגרפית מסוימת

בעקבות זאת נאמרים דברי שבח ועידוד על ידי נציג או שניים מבין  ;מוראדברי וכוללים בדבריהם 

 קבוצת המדווחים. 

אלוהים לכל אחד מהסיפורים שהחלו להיווצר. נוכל להתאים גם את דברי התגובה של כעת 

 .בשתי התגובות מופיעה התייחסות למרגלים היחידים שיצאו נגד דברי ההשמצה של האחרים

בתגובה השנייה מוזכרים כלב ויהושע  .כמי שיינצל מעונשמוזכר כלב בלבד בתגובה הראשונה 

 יחדיו. נתאים את דברי האל לשני הסיפורים לאור ההבחנה הזו:  

 

ֲעלּו י  ֻתרּו ו  ָאֶרץ ֶאת ַויָּ ר ה  ב  דְּ מ  ן מ  ד צ  ֹחב ע    רְּ

ֹבא ת... )יג  לְּ  (21ֲחמ 

ֲעלּו י  ֶּנֶגב ו  ֹבא ב  י  ד ו  י ֹבאּו ע  רֹון...ו  ד ֶחבְּ ל ע  ֹכל נ ח  תּו ֶאׁשְּ רְּ כְּ י   ו 

ם ש  ה מ  מֹור  כֹול זְּ ֶאׁשְּ ד... )יג  ֲענִָּבים וְּ  (22-23ֶאח 

 

יאּו ֹיצ  ת ו  ב  ָאֶרץ ד  ר ה  רּו ֲאשֶׁ ּה תָּ י ֶאל אֹּתָּ נ   בְּ

ל א  ר  שְּ ָאֶרץ ל אֹמר י  נּו ֲאֶׁשר ה  רְּ ב  ּה ע   לָּתּור ב 

ּה ֶביה   ֹאֶכֶלת ֶאֶרץ אֹּתָּ וא יֹוׁשְּ ל ה  כ  ם וְּ ע   ֲאֶׁשר ה 

ינּו א  ּה ר  תֹוכ  י בְּ ׁש  דֹות ַאנְּ ם :מ  ׁש  ינּו וְּ א   ֶאת ר 

ים יל  פ  ּנְּ נ י ה  ן ֲענ ק בְּ ים מ  ל  פ  ּנְּ י ה  ה  ּנְּ ינּו ו  ינ  ע   בְּ

ים ב  ֲחג  ן כ  כ  ינּו וְּ י  ינ יֶהם )יג  ה  ע   (32-33בְּ

 

רּו פְּ ס  יְּ רּו לוֹ  ו  ֹיאמְּ אנּו ו  ָאֶרץ ֶאל ב  נּו ֲאֶׁשר ה  ת  ל חְּ ג ם ׁשְּ ת וְּ ב   ז 

ל ב ׁש ח  ב  וא ּודְּ זֶׁה ה  יָּּה וְּ י ֶאֶפס :ִפרְּ ז כ  ם ע  ע  ב ה  יׁש  ָאֶרץ ה   ב 

ים ר  ֶהע  ֻצרֹות וְּ ֹדֹלת בְּ ֹאד גְּ ג ם מְּ י וְּ ד  ל  ֲענ ק יְּ ינּו ה  א  ם )יג  ר  ׁש 

21-25) 

 

יהֹוֻׁשע   ן ו  ל ב נּון ב  כ  ֻפֶּנה ֶבן וְּ ן יְּ ִרים מ   ֶאת ַהתָּ

ָאֶרץ עּו ה  רְּ יֶהם ק  ד  גְּ רּו :ב  ֹיאמְּ ל ֶאל ו  ת כ   ֲעד 

י נ  ל בְּ א  ר  שְּ ץ ל אֹמר י  ָארֶׁ ר הָּ נּו ֲאשֶׁ ַברְּ ּה עָּ  בָּ

ּה לָּתּור ה ֹאת  ָאֶרץ טֹוב  ֹאד ה  ֹאד מְּ ם :מְּ  א 

ץ פ  נּו ח  יא' ה ב  ב  ה  נּו וְּ ָאֶרץ ֶאל ֹאת  ֹזאת ה   ה 

נ ּה ת  נּו ּונְּ וא ֲאֶׁשר ֶאֶרץ ל  ת ה  ב  ל ב ז  ׁש ח  ב   :ּודְּ

ְך ה א  ֹרדּו ַאל' ב  מְּ ֶתם ת  א  אּו ַאל וְּ ירְּ ם ֶאת ת   ע 

ָאֶרץ י ה  נּו כ  מ  ם ל חְּ ר ה  ל ם ס  יֶהם צ  ֲעל  ה מ  ' ו 

נּו ת  ֻאם )יד  ַאל א  יר   (1-1ת 

ס י ה  ל ב ו  ם ֶאת כ  ע  ֹיאֶמר מֶׁשה ֶאל ה  ֹלה ו  ֲעֶלה ע  נּו נ  ׁשְּ ר  י   וְּ

ּה י ֹאת  ל י כֹול כ   (30ל ּה )יג  נּוכ 
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ר ב  ד  יְּ ֶאל מֶׁשה ֶאל' ה ו  ד :ל אֹמר ַאֲהֹרן וְּ  ע 

י ת  ה מ  ֵעדָּ ה לָּ ע  ר  ֹזאת ה  ה ֲאֶׁשר ה  מ  ים ה  ינ  ל   מ 

י ל  לֻּנֹות ֶאת ע  נ י תְּ ל בְּ א  ר  שְּ ה ֲאֶׁשר י  מ   ה 

ים ינ  ל  י מ  ל  י ע  ת  עְּ מ  ֶהם ֱאֹמר :ׁש  י ֲאל  י ח   ָאנ 

ֻאם ם' ה נְּ ֲאֶׁשר ֹלא א  ֶתם כ  רְּ ב  י ד  נ  ָאזְּ ן בְּ  כ 

ֶכם ֶאֱעֶשה ר :ל  ב  דְּ מ  ֶזה ב  לּו ה  פְּ יֶכם י  ר  גְּ ל פ  כ   וְּ

יֶכם ֻקד  ל פְּ כ  ֶכם לְּ רְּ פ  סְּ ֶבן מ  ים מ  ר  נ ה ֶעשְּ  ׁש 

ל ה עְּ מ  יֹנֶתם ֲאֶׁשר ו  י ֲהל  ל  ם :ע  ֶתם א  ֹבאּו א   ת 

ָאֶרץ ֶאל י ֲאֶׁשר ה  את  י ֶאת נ ש  ד  ן י  כ  ׁש  ֶכם לְּ  ֶאתְּ

ּה ֵלב ִאם ִכי ב  ן כָּ ֻפנֶׁה בֶׁ  :נּון ִבן ִויהוֹֻּשעַ  יְּ

ֶכם פְּ ט  ֶתם ֲאֶׁשר וְּ רְּ ז ֲאמ  ב  ֶיה ל  הְּ י י  יאת  ב  ה   וְּ

ם עּו ֹאת  דְּ י  ָאֶרץ ֶאת וְּ ֶתם ֲאֶׁשר ה  ַאסְּ ּה מְּ  :ב 

יֶכם ר  גְּ ֶתם ּופ  לּו א  פְּ ר י  ב  דְּ מ  ֶזה ב  נ יֶכם :ה   ּובְּ

יּו הְּ ים י  ר ֹרע  ב  דְּ מ  ים ב  ע  ב  נ ה ַארְּ אּו ׁש  נ שְּ  ֶאת וְּ

יֶכם נּות  ד זְּ יֶכם ֹתם ע  ר  גְּ ר פ  ב  דְּ מ  ר :ב  פ  סְּ מ   בְּ

ים י מ  ם ֲאֶׁשר ה  תֶׁ ָאֶרץ ֶאת ַתרְּ ים ה  ע  ב   יֹום ַארְּ

נ ה יֹום נ ה יֹום ל ש  אּו ל ש  שְּ יֶכם ֶאת ת   ֲעֹוֹנת 

ים ע  ב  נ ה ַארְּ ֶתם ׁש  עְּ יד  י ֶאת ו  נּוָאת  י :תְּ ' ה ֲאנ 

י ת  רְּ ב  ם ד  ל ֶאֱעֶשה ֹזאת ֹלא א  כ  ה לְּ ֵעדָּ  הָּ

ה ע  ר  ֹזאת ה  ים ה  ד  ּנֹוע  י ה  ל  ר ע  ב  דְּ מ  ֶזה ב   ה 

מּו ת  ם י  ׁש   (35-21י ֻמתּו )יד  וְּ

 

ֹיאֶמר ד מֶׁשה ֶאל' ה ו  י ָאנ ה ע  ֲאֻצנ  נ  ם יְּ ע  ֶזה ה  ד ה  ע   ֹלא ָאנ ה וְּ

ינּו י י ֲאמ  ֹכל ב  ֹאתֹות בְּ י ֲאֶׁשר ה  ית  ש  בוֹ  ע  רְּ ק  ֶכּנּו  :בְּ ֶדֶבר א   ב 

ֶׁשּנּו אֹור  ֶאֱעֶשה וְּ ָך וְּ גֹוי ֹאתְּ דֹול לְּ צּום ג  ע  ֶמּנּו וְּ ֹיאֶמר :מ   ו 

עּו' ה ֶאל מֶׁשה מְּ ׁש  ם וְּ י  ר  צְּ י מ  ית   כ  ֹכֲחָך ֶהֱעל  ם ֶאת בְּ ע  ֶזה ה   ה 

בוֹ  רְּ ק  רּו :מ  ָאמְּ ב ֶאל וְּ ָאֶרץ יֹוׁש  ֹזאת ה  עּו ה  מְּ י ׁש  ה כ  ת  ' ה א 

ֶקֶרב ם בְּ ע  ֶזה ה  ן ֲאֶׁשר ה  י  ן ע  י  ע  ָאה בְּ רְּ ה נ  ת  ָך' ה א  נְּ ֲענ  ד ו   ֹעמ 

ֶהם ֻמד ֲעל  ע  נ ן ּובְּ ה ע  ת  נ יֶהם ֹהל ְך א  פְּ ם ל  מּוד יֹומ  ע  ׁש ּובְּ  א 

ל ה יְּ ה :ל  ת  מ  ה  ם ֶאת וְּ ע  ֶזה ה  יׁש ה  א  ד כְּ רּו ֶאח  ָאמְּ ם וְּ גֹוי   ה 

עּו ֲאֶׁשר מְּ ֲעָך ֶאת ׁש  מְּ י :ל אֹמר ׁש  ת  לְּ ב  ֹכֶלת מ  יא' ה יְּ ב  ה   ֶאת לְּ

ם ע  ֶזה ה  ָאֶרץ ֶאל ה  ע ֲאֶׁשר ה  ב  ׁשְּ ֶהם נ  ם ל  ט  ח  ׁשְּ י  ר ו  ב  דְּ מ   :ב 

ה ת  ע  ל וְּ ד  גְּ י ֹכח   נ א י  ֲאֶׁשר ֲאֹדנ  ת   כ  רְּ ב   ֶאֶרְך' ה :ל אֹמר ד 

ם י  פ  ב א  ר  א ֶחֶסד וְּ ֹון ֹנש  ע ע  ׁש  פ  ה ו  נ ק  נ ֶקה ֹלא וְּ ד יְּ  ֲעֹון ֹפק 

ל ָאבֹות ים ע  נ  ל ב  ים ע  ל ׁש  ל ׁש  ע  ים וְּ ע  ב  ל ח :ר  ֲעוֹ  נ א סְּ ם ןל  ע   ה 

ֶזה ֹגֶדל ה  ֶדָך כְּ סְּ ֲאֶׁשר ח  כ  ה וְּ את  ם נ ש  ע  ֶזה ל  ם ה  י  ר  צְּ מ  ד מ  ע   וְּ

ּנ ה ֹיאֶמר :ה  י' ה ו  ת  ל חְּ ֶרָך ס  ב  דְּ אּול ם :כ  י וְּ י ח  ל א ָאנ  מ  י   וְּ

בֹוד ל ֶאת' ה כְּ ָאֶרץ כ  י :ה  ל כ  ים כ  ֲאנ ׁש  ים ה  ֹרא  י ֶאת ה  ֹבד   כְּ

ֶאת י וְּ י ֲאֶׁשר ֹאֹתת  ית  ש  ם ע  י  ר  צְּ מ  ר בְּ ב  דְּ מ  נ ּסּו ּוב  יְּ י ו   ֶזה ֹאת 

ים ֶעֶשר מ  ע  ֹלא פְּ עּו וְּ מְּ י ׁש  קֹול  ם :בְּ אּו א  רְּ ָאֶרץ ֶאת י   ֲאֶׁשר ה 

י ת  עְּ ב  ׁשְּ ם נ  ֲאֹבת  ל ל  כ  י וְּ נ ֲאצ  אּוה   ֹלא מְּ רְּ ִדי: י  ַעבְּ ֵלב וְּ ב כָּ  ֵעקֶׁ

ה תָּ יְּ ת רּוחַ  הָּ רֶׁ ַמֵלא ִעמוֹּ  ַאחֶׁ י ַויְּ ל ַוֲהִביאִֹּתיו ַאֲחרָּ ץ אֶׁ ָארֶׁ  הָּ

ר א ֲאשֶׁ ה בָּ מָּ עוֹּ  שָּ ַזרְּ נָּה וְּ י  :יוִֹּרשֶׁ ל ק  ֲעמ  ה  י וְּ ֲענ  נ  כְּ ה  ב וְּ  יֹוׁש 

ֶמק ע  ר ב  ח  נּו מ  עּו פְּ ר ל ֶכם ּוסְּ ב  דְּ מ   (25-11סּוף )יד  י ם ֶדֶרְך ה 

 

שני בו חושפת ושלפנינו  מעידה על מורכבותו של הטקסטלויות ובסתירות בעלילה בחנה בכפיאה

החוליות החסרות . ננסה להשלים את אינם מלאיםהם עה לפי שנפרדים, אף שחוטים סיפוריים 

תוכניים המאפיינים את החומרים ומתוך הפסוקים שטרם זיהינו. ניעזר באמצעים לשוניים בהם 

  .לגופו נבחן כל סיפורשראינו עד כה. 
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 הסיפור הכוהני  1.3

ספרות הכוהנית. מבחינת האופייניים למוטיבים  יםמכיל בצד ימיןשהובאו לעיל  חלקי הסיפור

השכיחה בספרות הכוהנית לציון  4,(31, 35, 1'עדה' )יד  חוזרת בהם, למשל, התיבהאוצר מילים 

פירוט  יםמכילם מבחינה תוכנית ה 5.ועוד( 11; במדבר א 5-3; ויקרא ח 25שמות לח כלל הקהילה )

 6סכמטיות.על דיוק והקפיד על הכוהני לופר של הסההולמים את נטייתו  כמותי של זמן ומספר  

( 25של שהיית המרגלים בארץ )יג זמן את משך ה( ו21)יד הם מציינים את גיל דור המדבר 

  7(.31-33)יד  מדברבהנדודים המתאים לזמן 

נוספים רטים פמסייעת בזיהוי  שלפנינו סיפור שמקורו בחוגי הספרות הכוהניתהאפשרות 

רצף נוכל להוסיף ל ,למשל ,שהתקבל עד כה. כך ילשלד הסיפורבבמדבר המתאימים יד -מפרקים יג

'נשיא' ו'מטה', לאור השימוש בתיבות ( 2-1את הוראת אלוהים למשה בתחילת הפרק )יג 

הוראה המובא תיאור ביצוע הבהתאמה לכך נוכל להוסיף את  8.המאפיינות את הכתיבה הכוהנית

(, ובכך תואם למידע המופיע 3, המלמד על שהיית העם במדבר פארן )פס' 11-3ך, פס' בהמש

שמות האנשים שנשלחו למשימה בהמשך מופיעה רשימת . 12בחומר הנחשב כוהני בבמדבר י 

הרעיון של  ך גםוכ 9את הכתיבה הכוהנית,אף הוא . פירוט שמות ברשימה מאפיין כנציגי השבטים

בעניין זה אפשר ללמוד על נוכחות הכתיבה הכוהנית גם  10(.11)פס' שמה של אחת הדמויות שינוי 

רק  אישהוענק ל 'יהו'שהיסוד התיאופורי המלמד  ,הושעתוכן השינוי שנעשה בשם, מהושע לימ

לאחר  רקהכוהנית הגורסת ששם הוויה נגלה לישראל השקפה הולם את הרעיון זה בגרותו. ב

                                                           
4
 . 35ששורשה, יע"ד, מופיע גם בצורת הבינוני 'הנועדים' בפס'  
5
, בדן; 111, עמ' 2001, כסלו; 115-110, עמ' 1111לוי ומילגרום על השימוש במונח 'עדה' בספרות הכוהנית ראו אצל  

יז בהתייחסות -. מבין מופעי המילה בספרות הכוהנית יוצא דופן השימוש הנעשה בו בבמדבר טז111, עמ' 2001

(. וייתכן שהדבר מושפע 2. ולעיל, במבוא סעיף 10, 5, יז  21,22א, 11, 11, 11, 1, 5לקבוצתו של קורח בלבד )במדבר טז 

 (. 2דה' )פס' מן ההגדרה המופיעה בראשית הסיפור המציגה את אנשי הקבוצה כ'נשיאי הע
(. וראו  את ולהאוזן 13, עמ' 1151כמאמר גונקל על אופיו של הנוסח הכוהני: 'הסופר הינו קפדן ואוהב סדר ומופת' ) 6

 .111-151, עמ' 150, עמ' 1135בעניין: 
 דילמןכפי שעולה מניתוחם של  (31-33הפסוקים המוסרים את העונש )יד ואין להסכים עם ההצעה להפריד את שני  7

הנדודים הפסוקים מציגים הסבר אטיולוגי לעונש . (51, עמ' 1103( והולצינגר )515, עמ' 1103(, בנטש )12, עמ' 1551)

 (. 55-55, עמ' 1151פארן, סקה )אחדות הפ  בעניין וקרובים זה לזה באוצר המילים. ראו את נימוקיו של פארן 
 בפרקי המקדש של יחזקאל שכיחה במיוחד. התיבה 'נשיא' 21-11, לד 21-11ואילך, י  2, ז 31-2, ב 11-11במדבר א  8

ראו: פארן, ועוד(, ועשויה להעיד על השימוש של בעל הנבואות בחומרים מן הספרות הכוהנית.  2, מו 11, מה 3)מד 

 . 52-11, עמ' 1111; ניהר, 255, עמ' 1151

  .15-5ראו למשל: במדבר א  9
   .10, לה 15, 5ראו למשל: בראשית יז  10
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בשם התגלות לא נעשה שימוש , כאשר קודם ל(3-2ו  ותיציאת מצרים )שמערב  ,התגלות למשהה

  11.יסוד כזה בשמואין שלשאר המוזכרים בסיפור, שנולדו לכאורה עוד במצרים, הוויה, כפי 

מתאר את מילוי צו האל על ה ,א11את המשכו של החוט הסיפורי הנוכחי אפשר לזהות בפס' 

ל ח ה:ידי מש ׁשְּ י  ם 'ו  ן...' ֶאֶרץ ֶאת ל תּור מֶׁשה ֹאת  ע  נ   3בפס' גם ופיע מ. אמנם תיאור מילוי הצו כְּ

ם מֶׁשה...', אולם אין ל ח ֹאת  ׁשְּ י   מקשרבחזרה זו טעות או כפילות מיותרת, אלא אמצעי  'ו 

(Wiederaufnahme),12  בשל כניסת מידע נוסף  נקטעהרצף שנועד להשיב את הקורא לנקודה שבה

עד כה זיהינו ש חלקי הסיפורבהחוזר גם השורש תו"ר מופיע בחלק פסוק זה   13.)פירוט השמות(

 (. 31, 1, יד 32, 21, 11, 2)יג 

ן' ביצוע הצו מתומצת בסיפור הכוהני לכדי פסוק אחד, המדבר על הליכה ר צ  ב  דְּ מ  ֹחב  מ  ד רְּ ע 

ת ֹבא ֲחמ   14ספרות הכוהנית.ה בדרום ובצפון לפי הארץ לגבולות מהבהתאובכך עומד (, 21)פס' ' לְּ

אף בפרק יג, המתארים את שובם של המרגלים בתום ארבעים יום.  25את פס' מידע הזה נוסיף ל

פר לא נועד דווקא דפוס הכתיבה הכוהניאת ככלל מאפיין שדיוק מספרי  סְּ , במקרה שלפנינו המ 

המרגלים סביר כיצד זה מילאו מהלהציג סדר וסכמטיות אלא לצייר תמונה של המהלך הכולל, 

נתון מהווה (. כמו כן, המידע המספרי 21עד קצה )יג וצלחו את הארץ מקצה  ,את משימת התיור

להתעלם מכללי . לשם כך נוטה התיאור (33-31עונש שיוטל על העם )יד ההיקף להצדקת מקדים 

  15הריאליה ההיסטורית והגיאוגרפית.

פארן מדבר מלשליחות צירוף הפסוקים שאיתרנו עד כה מגולל סיפור על מרגלים היוצאים 

(. לצד המידע לגבי החזרה לפארן 21שבים לאותה נקודה בתום ארבעים ימי מסע )יג ה( ו3)יג 

פרט זה מוזכר בפסוק לצד מידע בדבר  סיפור עד כה.פיע בושלא ה, 'קדשגם השם ' 21מוזכר בפס' 

יהבאת ' ר  ָאֶרץ' פְּ מפרי קחת ל, המזכיר את הוראת משה למרגלים סיפור השני, המתאים דווקא לה 

התוצר שלפנינו לא מן הנמנע ש 16(.21. וכן פס' 23מתאר את ביצוע ההוראה )פס' , וה(20הארץ )פס' 

                                                           
 
יש לציין כמובן שאזכורים של יהושע מחוץ . 11, עמ' 1111מקנייל, ו 131-131, עמ' 1103גריי, הרעיון מופיע אצל 11

 (. 25; במדבר יא 11, לג 11, לב 13, כד 13, 1שהאיש כונה בשם אחר )שמות יז מניחים אינם למקור הכוהני 
, עמ' 1111. למונח בעברית ושימושיו במחקר ראו: רופא, 11-1, עמ' 1152קוהל, לתופעת ה'חזרה המקשרת' ראו:  12

 , והספרות המובאת שם. 11
( לאור 11-1הנשלחים לתור את הארץ )פס'  משניותה של רשימת הנשיאיםואין הכרח להסכים עם נות הטוען ל 13

 .(121, 121-123' , עמ2002פרנקל, ; וכן: 101-103, עמ' 1115נות, א  )11א, 3המידע החוזר בדבר ביצוע הצו בפס' 
 . 123-125, עמ' 2001(. ראו: ואזנה, 12-1בבמדבר לד במסגרת התיאור האידיאלי של גבולות הארץ )פס'  ,כך למשל 14

 .   111-113, עמ' 1135על כתיבה סכמטית מנותקת מריאליה היסטורית וגיאוגרפית אצל הכוהני ראו: ולהאוזן,  15

16
עד אזור קרוב יחסית, חברון ונחל אשכול. בדרך עד קצוות ארץ אלא על פי הסיפור הזה המרגלים לא נדרשו להפליג  

 הקצרה הזו יכלו לכאורה לסחוב פירות ולהביאם לשאר בני העם.
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שהציגה את  ,המסורת הכוהנית 17שתי מסורות;גישרה בין שהעריכה מלאכת את משקף  21בפס' 

קדש כנקודת היציאה של מסע ציינה דווקא את ש ,ומסורת אחרת 18היציאה,פארן כנקודת 

 15, 11; דברים א 5לב  דברבמהמרגלים ושל ימי הנדודים בכלל, כפי שעולה מן התיאורים ב

  1.19יהושע יד ו

הסיפורי שזיהינו כחלק מהחוט דיווח המרגלים , המכילים את 30-21פס' בשלב זה נדלג על 

לדיווח של המרגלים , הממשיך את אותו קו בהיותו מתייחס לכלב בלבד, ונגיע 31השני, וכן על פס' 

 ,על פי גרסה זו הכוהני.הסיפור בפסוקי שהוזכר עד כה תו"ר , המכיל שימוש בשורש 33-32בפס' 

,' ֶביה  דֹות'  מכנים את העם הנמצא בארץ בשמותו המרגלים מדווחים שהארץ 'ֹאֶכֶלת יֹוׁשְּ י מ  ׁש  'ַאנְּ

יםו'( ב32)פס'  ל  פ  ּנְּ ן ה  נ י ֲענ ק מ  ים בְּ יל  פ  נשאלת השאלה האם כל הפרטים הללו שייכים (. 33)פס'  'ּנְּ

'האמירה בידינו תסייע  שאלההפתרון ללאותה יד.  ֶביה   (. 32)יג  'ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוׁשְּ

ת ( על כך שה5-1)יד כלב ויהושע לאור התעקשותם של  לכאורה, ב  ֹאד' ו'ז  ֹאד מְּ ארץ טובה 'מְּ

ׁש' ב  ב ּודְּ ל  -, אפשר להניח, כפי שהציע גריי, שהשניים מבקשים להתמודד עם תלונה בעניין איח 

', 32בפס'  מטאפורהה ,על פי אפשרות זו 20פוריות הארץ. ֶביה  מתארת קרקע דלת  ,'ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוׁשְּ

אולם מסקנה כעין זו אינה אותם. ושביה ברעב, משל היתה אוכלת תמשאבים הממיתה את 

 ,(2-33ב32עוצמתם של יושבי הארץ )יג מתאימה לחלקה השני של התלונה, המדברת על תכונת 

ארץ שאינה יכולה לכלכל את תושביהשקשה להניח את קיומה  שאלה זו הובילה את גריי  21.בְּ

 22אינם שייכים לחוט הכוהני. 2-33ב32למסקנה שיש להפריד בין שני חלקי התלונות ולהניח שפס' 

ֶחֶרב...' בהמשך: המובאת  תגובת העדהואולם, לאור  ֹפל ב  נְּ ֹזאת ל  ָאֶרץ ה  נּו ֶאל ה  יא ֹאת  ב  ה ה' מ  מ  ל  'וְּ

                                                           
נייל, ; מק111, עמ' 1103; גריי, 521, עמ' 1103; בנטש, 102, עמ' 1511אפשרות זו מקובלת במחקר. ראו: ולהאוזן, 17 

  .215, עמ' 2001; בדן, 211, עמ' 2001; ואזנה, 312, 51-53, עמ' 1113; לוין, 11-13, עמ' 1112; הרן, 11, עמ' 1111
, 31, לג 11, כז 1ואכן לפי עדותה של המסורת הכוהנית לא היתה קדש במדבר פארן אלא במדבר צין )במדבר כ  18

, 1103(. ראו: גריי, 31-31, לג 1(, וההגעה אליה התרחשה רק בתום ארבעים שנות הנדודים )במדבר כ 51דברים לב 

. על רקע ההסכמה היחסית שיש 1שם לבמדבר כ , וראו גם: אבן עזרא ורמב"ן בפירו11, עמ' 1112, הרן, 210-251

בעניין יש לציין את עמדת הכהן, המגיע למסקנה שעל פי הנרטיב הכוהני העם שהה זמן ממושך דווקא בקדש לאחר 

 (. 113-110, עמ' 2011שהגיע אליו כבר בשנה השלישית או הרביעית ליציאת מצרים )הכהן, 
 כמקום היציאה למסע. / קדש ברנע מדווחים על קדש כתובים הנבחן את טיב הזיקה בין הבפרקים הבאים  19
 .151, עמ' 1103גריי,  20
משאבי הטבע של הארץ מתאימים רק  ה, שלפיהבלשונו של רמב"ן ואת פתרונכפי שהיא מנוסחת ראו את הסתירה  21

לאנשים המסוגלים לשרוד בהם, ואלה בהכרח יהיו ענקים ובעלי כוח: 'ארץ כשהיא רעה והמים דלים ורעים והארץ 

משכלת לא תגדל אנשי מדות, רק יהיו אנשיה דלים ונפוחים שפלי קומה חסרי הכח. אבל דיבת המרגלים לאמר, כי 

ע, ומימיה ופירותיה עבים וכבדים ויגדלו גדול רב מאד, ולא יסבלו אותם מזגי הארץ ההיא חזקת האויר כבדת הטב

בני אדם הבינוניים, זולתי הענקים ואנשי מדות שהם בעלי כח החזקים בטבעם אשר הם עצומים בגבהם וקומתם, 

  ולכן תגדל אנשים גדולים מאד ותמית שאר בני אדם כולם, כמנהג במאכלים הגסים'. 
 . 151, 131' גריי, שם, עמ 22
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מלחמה. על כך אפשר ללמוד גם מחלקם אלא מפני המן הרעב אינו נראה שהחשש המדובר  (3)יד 

מפני יושבי הארץ: ם לחששותיו של העם השני של דברי העידוד של יהושע וכלב, המתייחסי

ֻאם' )יד  יר  נּו ַאל ת  ת  ה' א  יֶהם ו  ֲעל  ם מ  ל  ר צ  ם ס  נּו ה  מ  חְּ י ל  ָאֶרץ כ  ם ה  אּו ֶאת ע  ירְּ ֶתם ַאל ת  א  (. 1'...וְּ

תכונות הקרקע אלא להשיב על טענה אודות דברי גנאי על תגובה מעין זו לא באה להתמודד עם 

', בהיותה רוויה במלחמות.ביטחונית, בד-צבאית ֶביה  שימוש  בר מצב שבו הארץ 'ֹאֶכֶלת יֹוׁשְּ

ועשוי  35כו  קראנעשה בויהסכנה ביטחונית דומה לשימוש לתיאור במטאפורה של ארץ אוכלת 

ת , יש לשער שהשימוש בביטוי זאת לעומת .13-11לו  זקאללמשמעות העולה מיחגם להתאים  ב  'ז 

ׁש'  ב  ב ּודְּ ל  להעצים את יתרונותיה של הארץ נועד ( 5כלב ויהושע )יד בראשית דברי הסנגוריה של ח 

העם המאיימת של  ונוכחותבאשר ל, ולא להשיב על בעיה אובייקטיבית הנזכרת בטענת חבריהם

ָאֶרץ' פירוש המסביר את הלהסכים עם אין לאור זאת . (1היושב בארץ )פס'  ת ה  ב  יאּו ד  ֹיצ  הביטוי 'ו 

שהרי מסתבר שאיש אינו מתכחש לנוכחותו של כוח מאיים בארץ, אף לא  23,טפילת שקרכ( 32יג )

 במקרא 'דיבה'(. ואכן מופעים אחרים של התיבה 1שני הסנגורים המתגייסים לעודד את העם )פס' 

 . גנות( אינם מדברים על בדיה אלא על דבר 3לו  זקאליח; 10ירמיה כ ; 2לז  אשיתבר)

ֶביה   ֹאֶכֶלת 'ֶאֶרץ ,32-33בפס' כל פרטי הדיווח  י' ;'יֹוׁשְּ ׁש  דֹות';  ַאנְּ ים'מ  יל  פ  ּנְּ נ י ה  ן ֲענ ק בְּ  מ 

ים ל  פ  ּנְּ י ';ה  ה  ּנְּ ינ ינּו 'ו  ע  ים בְּ ב  ֲחג  ן כ  כ  ינּו וְּ י  ינ יֶהם',  ה  ע  של  ביטחוניהצבאי וההיבט נוגעים אפוא בבְּ

יוצאת את עוצמתם  יםהסיפור, המציגדברי הקטגוריה בגרסה השנייה של לובכך דומים הארץ, 

אולם בעוד  (,33; 25ילידי/בני הענק )יג הביטוי חוזר שני הדיווחים . ב(25)יג  של יושבי הארץהדופן 

םנצרך ברצף הדברים '...הביטוי  25בפס' ש ינּו ׁש  א  ֲענ ק ר  י ה  ד  ל  ם יְּ ג  של ועומד בהתאמה לדיווח ', וְּ

 ככינוי לוואיעומד הוא  33שימושו בפס' ב –( 22)פס' ילידי ענק בחברון הימצאות בדבר המספר 

ינּו ֶאת: 'תה"שאינו הכרחי לעלילה, כפי שמלמדת היעדרותו מן הפסוק בש א  ם ר  ׁש  ים  וְּ יל  פ  ּנְּ י ]ה  נ  בְּ

ים ל  פ  ּנְּ ן ה  יֲענ ק מ  ה  ּנְּ ינּו [ ו  ינ  ע  ים בְּ ב  ֲחג  ן כ  כ  ינּו וְּ י  ינ יֶהם' )פס'  ה  ע  לא מן הנמנע שארבע המילים (. 33בְּ

בין שהתאים מודע או לא במהלך מודע באחד משלבי החיבור בין שתי הגרסאות, נוספו הללו 

  .גרסאותהבשתי המשמשים הכינויים 

. כאמור, הפסוק מכיל שתי תגובות 1תגובת העם לדיווח המרגלים מתחילה בפס' יד 

כּו  24:ה'נושאת קול' ועם 'בוכה'מקבילות המתארות עדה  בְּ י  נּו ֶאת קֹול ם // ו  תְּ י  ה ו  ד  ע  ל ה  א כ  ש  ת  'ו 

הּוא' )יד  ל ה ה  יְּ ל  ם ב  ע  המובאת בלשון רבים,  2א1 האמירה בפס'אפשר אומנם לשייך גם את (. 1ה 

                                                           
 . (53)הערה  111, עמ' 2001; בדן, 121-121, עמ' 1151ברויאר,  23
 . 1.1סעיף לעיל  24
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נּו ֶאת קֹול ם' תְּ י  כּול ,'ו  בְּ י  נּו ֶאת קֹול ם ו  תְּ י  הּוא' עם הבוכה: '...ו  ה ה  ל  יְּ ל  ם ב  ע  בידינו אך עדיין נותרת  ,ה 

  25.בהמשך הפסוקהתיאור התייחסות ל'עדה' ה'נושאת', הנראית מיותרת לנוכח 

לסיפור הכוהני. תגובת כאמור 'עדה' מתאימה ההתייחסות לעם בשם מבין שתי התגובות, 

 שכובהמהמובאת ת האל ומכונה בשם 'תלונה', כפי שהיא מוגדרת בתגוב 2ממשיכה בפס'  'עדה'ה

דשל החוט הכוהני י : 'ע  ת  ה מ  ד  ע  ה ל  ע  ר  ֹזאת ה  ה ֲאֶׁשר ה  מ  ים ה  ינ  ל  י מ  ל  ֻלּנֹות ֶאת ע  י תְּ נ  ל בְּ א  ר  שְּ  ֲאֶׁשר י 

ה מ  ים ה  ינ  ל  י מ  ל  י' ע  ת  עְּ מ  לפס' התלונה של ה'עדה' אפשר לתחם את דברי  26(.31 . וכן: פס'21)יד  ׁש 

ציינת יוזמה , המ1אמירה בפס' הלעומת זאת  27,טענות ללא הצעה לפעולההמציגים בפרק יד,  3-2

ה' מ  יְּ ר  צְּ ה מ  נ ׁשּוב  נ ה ֹראׁש וְּ תְּ  . , שאותה נעמיד בחוט הסיפורי השנימעשית: '...נ 

; השוּו 5( משה ואהרן נופלים על פניהם לפני כל העדה )יד 3-2א, 1בעקבות התלונות )פס' 

וכלב ויהושע, נציגי יהודה ואפרים, נזעקים להרגיע את העם על ידי תיאור טיב  28(,1טז  דברבמ

ָאֶרץ'בהתמודדות עם של האל סיוע להבטחה עם ו ,(5-1הארץ )יד  ם ה  (. בתגובה 1)פס'  ' היושב בהע 

באבנים, והדבר נמנע בזכות התערבות דרמטית גום את השניים לרהעם מבקש הסנגוריה לדברי 

הכרזה ב(. האירוע מסתיים בפניית אלוהים למשה ואהרן ו10באוהל מועד )יד הנראה של כבוד ה' 

עונש  (.35-21)יד במדבר  על גזר דין של עיכוב הכניסה לארץ בארבעים שנה עד מות דור הבוגרים

דינם של  :וממשיך אותם בעלילהבשלבים מוקדמים המוזכרים פרטים זה עומד בהתאמה ל

נּו '...לּולו לו בעצמם: המבוגרים חוזר לדבר שייח תְּ ֶאֶרץ מ  ם בְּ י  ר  צְּ ר אוֹ  מ  ב  דְּ מ  ֶזה ב  נּו' לּו ה  תְּ ( 2פס' ) מ 

ר – ב  דְּ מ  ֶזה 'ב  לּו ה  פְּ יֶכם י  ר  גְּ ל פ  כ  יֶכם וְּ ֻקד  ל פְּ כ  ֶכם לְּ רְּ פ  סְּ ֶבן מ  ים מ  ר  נ ה ֶעשְּ ל ה'  ׁש  עְּ מ  . וכן פס' 21)פס' ו 

ה'טף' שהיה חשש לגורלומוגדרים כאותו , הניצולים (32 ל מ  יא 'ה : 'וְּ ב  נּו מ  ָאֶרץ ֶאל ֹאת  ֹזאת ה   ה 

ֹפל נְּ ֶחֶרב ל  ינּו ב  נּו נ ׁש  פ  ט  יּו וְּ הְּ ז...' )פס'  י  ב  ֶכם –( 3ל  פְּ ט  ֶתם ֲאֶׁשר 'וְּ רְּ ז ֲאמ  ב  ֶיה ל  הְּ י י  יאת  ב  ה  ם וְּ עּו ֹאת  י דְּ  וְּ

                                                           
 2פס' )'ויבכו העם בלילה ההוא'( וב 1פס' זו הקיימת לכאורה בין רמב"ן מבחין אף הוא בכפילות אך מתמקד ב 25

ב( כי לעת ערב באו המרגלים באוהליהם 1יד  : 'וטעם "ויבכו העם בלילה ההוא" )במ')'וילנו...'( המדבר על תלונת העם

 .(1לפס' יד )פירוש  ('2כאשר הלכו מלפני משה, ובבקר השכימו "וילינו כלם על משה ואהרן" )יד 
היות תוצאה של העתקה שגויה )דיטוגרפיה( ל העשוי 21בבמדבר יד  'אשר המה מלינים עליהפסוקית הכפולה ' 26

מסוף הפסוק לתחילתו. ללא מופעה הראשון של הפסוקית נותרת אמירה בהירה יחסית בעניין העם: '...את תלונות 

בני ישראל, אשר המה מלינים עלי, שמעתי'. יחד עם זאת בצורה הנוכחית הכפילות תורמת להדגשת זעמו של האל. 

 (. 15, עמ' 1111ל ליכט לכפילות )ליכט, ראו את הסברו ההרמוני ש
, 21בקשה לפעולה: שמות טו או ל הכותב נוקט לשון תלונה. בכולם אין עדות להצעהבהם השוו למקומות נוספים ש 27

 . 15; יהושע ט 20, 1, יז 11; במדבר טז 3, יז 12, 5, 1, 2טז 

 ושבאחד משלבי יצירת ומד במקומו הנכון קנירים וקואטס מציעים שתיאור נפילתם של משה ואהרן כאן אינו ע 28

( כמו באירועים אחרים המתוארים בספרות הכוהנית 10פס' )דווקא להופעת כבוד ה' אירוע הנפילה נקשר הסיפור 

לאור לכאורה . הצעה זו אפשרית 155-151, עמ' 2005(. ראו: קנירים וקואטס, 1, כ 10, יז 22, במדבר טז 21)ויקרא ט 

, המלמד הקשר שלפנינומתאים להכרחית, שכן תיאור הנפילה ואולם היא אינה פרות הכוהנית שכיחות התופעה בס

 (.   10. והשוו: יז 3-2התלונה שהופנתה כלפיהם )פס' נוכח קושי של משה ואהרן על ה
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ָאֶרץ ֶאת ֶתם ֲאֶׁשר ה  ַאסְּ ּה' מְּ מניין ארבעים השנים עומד כבבואה לזמן המסע  בעיקר,ו 29.(31פס' ) ב 

נ השל המרגלים '... ש  נ ה יֹום ל  ש  ים יֹום יֹום ל  ע  ב   (.  31...' )פס' ַארְּ

לסיפור הכוהני עומדת בהתאמה  21-35המסקנה בדבר שייכותה של תגובת האל בפס' 

נצחיים ממקומות אחרים בספרות הכוהנית המחזיקה בתפיסה של יחסים אידיאולוגיה המוכרת ל

( ושל 11-12תולדה של הברית שהאל כרת לאחר המבול )בראשית ט , םעם ישראל לאלוהי בין

בפרקטיקה הכוהנית רעיון זה משתקף גם  30.(1-1הברית עם אברהם וצאצאיו )בראשית יז 

 ,כתוצאה מכך 31תוכו.פרטים בשל ההציבור והמוצאת דרכים לאפשר כפרה מלאה על חטאים של 

בגרסה השנייה של תואר , כפי שמהנביא המתווךעל פי התפיסה הכוהנית אין צורך במעורבות של 

 (. 13-11הסיפור )במדבר יד 

הסיפור נחתם בסיכום שנמסר מפי המספר על אודות אירועים המתרחשים בתום דברי 

, 31ר לציון האנשים שנשלחו לארץ )פס' "וזר השורש תו(. בדבריו ח35-31התגובה של אלוהים )יד 

(; חוזרת התיבה 'עדה' המציינת את כלל העם )יד 31, 1, 1, יד 32, 25, 21, 11, 11, 1. השוו: יג 35

לתיאור פשעם של  (; נעשה שימוש, כמקודם, בשורש לו"ן35, 21, 10, 1, 5, 2, 1, יד 21. השוו: יג 31

(, בהתאמה למידע 31(; מוזכרת פעולת הוצאת הדיבה )יד 21פס'  ,3-2. השוו: יד 31העם )יד 

 ,(35( ומוזכרת עובדת הישרדותם של יהושע בן נון וכלב בן יפנה )יד 32שנמסר בתיאור האירוע )יג 

 (. 30בהתאם להבטחת חסינותם בדברי אלוהים )פס' 

                                                           
29
(. נות, 21-35זיהוי הקשר בין הפרטים מקשה על הצעת מישנותם של פסוקים מסוימים בתגובת האל בגרסה זו )פס'  

סובר שבנרטיב הקדום של הסיפור הכוהני לא היה עיסוק בשאלת מועד הכניסה לארץ או הכיבוש העתידי למשל, 

, המציגים את זהות הנכנסים לארץ לאחר מות הדור במדבר )נות, שם, 31-30פס'  פרק ידולפיכך בתחילה לא נכללו ב

לטקסט המאוחר  31 ידבמדבר ה דומה בהתבסס על השוואת (. מקאווניו טוען טענ1, עמ' 1112; וכן: 111-110עמ' 

, עמ' 1115; השוו: סקנפלד, 12, עמ' 1111; 155-151, עמ' 1111)מקאווניו,  , החסר הערה הזו5-12במדבר לב לכאורה ב

ת ופתוס ,בפרק 3פס' יחד עם  ,30-33הרואה בפס'  (,102, עמ' 1511(. אפשרות זו חוזרת גם להצעתו של ולהאוזן )311

, אף בגרסתו העצמאית, . אמנם אין לפסול את האפשרות שהטקסט31דברים א מקורן באמירה בעניין גורל הטף בש

)פס' בלבד החוטאים דין דברי אלוהים מעיקרה הכילו את לפיה השערה שלהטיל ספק באך יש  ,עבר עיבודים פנימיים

חוזרים לפרטים  31-30תר על כן, כאמור, פס' . יואילך( ללא התייחסות לעתיד החיובי של הורשת הארץ 35, 21

 קודמים בעלילה ועל ידי כך מרחיבים את הנגיעה באחת מהסוגיות המרכזיות בסיפור, הקשר בין העונש לחטא. 
 The Priestly document is a powerful affirmation of faith in God's'כלשונם של קמפבל ואובריין: 30

unconditional commitment to Israel, which, although delayed by human fragility, will never be 

deflected from the ultimate goal of God's love'.  ,1111סיטרס, -(. ראו גם: ואן22, עמ' 1113)קמפבל ואובריין ,

 .  151, עמ' 2001; סקה, 151-153
; השוו: 23-22, לא 11(, בדרך של שריפה )במדבר יז 1, יט 1; במדבר ח 5באמצעות שימוש במים מיוחדים )ויקרא יד  31

( או בדרך של הריגה 22-21)ויקרא טז  לעזאזל(, בשילוח שעיר 1(, בעזרת דם של חיה טהורה )ויקרא יד 1ישעיה ו 

 . 115-113, עמ' 1111אייכרודט, (. ראו: 5)במדבר כה 
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אף  1115,32-מנות המקובל במחקר היום נסמך לרוב על חלוקתו של היקף הסיפור הכוהני 

הטקסט המשוחזר מציג עלילה קוהרנטית יחסית.  33שגבולותיו שורטטו כבר במחקרים שקדמו לו.

אולם כאן ענייננו  34,מתהליך בן מספר שלביםהחוט הכוהני שמראשיתו נוצר לא בלתי סביר אמנם 

אם נו לפני .השני יסיפורבנפרד מן החוט הבתכונתו הסופית העומד המגובש החוט הכוהני בזיהוי 

 35:לשחזור של הסיפור הכוהני לאור מסקנותינו לעיכן 

 

ר ב  ד  יְּ ל ח :ל אֹמר מֶׁשה ֶאל' ה ו  ָך ׁשְּ ים לְּ ֻתרּו ֲאנ ׁש  י  ן ֶאֶרץ ֶאת וְּ נ ע  י ֲאֶׁשר כְּ ן ֲאנ  נ י ֹנת  בְּ ל ל  א  ר  שְּ יׁש י  ד א  יׁש ֶאח  ד א  ה ֶאח  ט  מ   לְּ

יו חּו ֲאֹבת  ל  ׁשְּ יא ֹכל ת  ֶהם נ ש  ל ח :ב  ׁשְּ י  ם ו  ר מֶׁשה ֹאת  ב  דְּ מ  ן מ  אר  ל פ  י ע  ים ֻכל ם' ה פ  י ֲאנ ׁש  אׁש  נ י ר  ל בְּ א  ר  שְּ ה י  מ  ֶלה :ה  א   וְּ

ם מֹות  ה ׁשְּ ט  מ  ן לְּ אּוב  מּוע   רְּ כּור ֶבן ׁש  ה :ז  ט  מ  עֹון לְּ מְּ ט ׁש  פ  י ֶבן ׁש  ה :חֹור  ט  מ  ה לְּ הּוד  ב יְּ ל  ֻפֶּנה ֶבן כ  ה :יְּ ט  מ  ר לְּ שכ  ש  ָאל י  גְּ  ֶבן י 

ף ה :יֹוס  ט  מ  ם לְּ י  ר  ע   ֶאפְּ ן הֹוׁש  ה :נּון ב  ט  מ  ן לְּ מ  י  נְּ י ב  ט  לְּ פּוא ֶבן פ  ה :ר  ט  מ  בּולֻן לְּ ל זְּ יא  ד  י ֶבן ג  ה :סֹוד  ט  מ  ף לְּ ה יֹוס  ט  מ  נ ֶשה לְּ  מְּ

י ד  י ֶבן ג  ה :סּוס  ט  מ  ן לְּ ל ד  יא  מ  י ֶבן ע  ל  מ  ה :גְּ ט  מ  ר לְּ ׁש  תּור א  ל ֶבן סְּ א  יכ  ה :מ  ט  מ  י לְּ ל  ת  י נ פְּ ב  י ֶבן נ חְּ ס  פְּ ה :ו  ט  מ  ד לְּ ל ג  אּוא   ֶבן גְּ

י כ  ֶלה :מ  מֹות א  ים ׁשְּ ֲאנ ׁש  ל ח ֲאֶׁשר ה  ָאֶרץ ֶאת ל תּור מֶׁשה ׁש  א ה  ר  קְּ י  ע   מֶׁשה ו  הֹוׁש  ן לְּ הֹוֻׁשע   נּון ב  ל ח :יְּ ׁשְּ י  ם ו   ל תּור מֶׁשה ֹאת 

ן. )יג  ֶאֶרץ ֶאת נ ע   א(11 -1כְּ

ֲעלּו י  ֻתרּו ו  י  ָאֶרץ ֶאת ו  ר ה  ב  דְּ מ  ן מ  ד צ  ֹחב ע  ֹבא רְּ ת: )פס'  לְּ  ( 21ֲחמ 

ֻׁשבּו י  תּור ו  ָאֶרץ מ  ץ ה  ק  ים מ  ע  ב  כּו :יֹום ַארְּ לְּ י  י ֹבאּו ו  ֶאל מֶׁשה ֶאל ו  ֶאל ַאֲהֹרן וְּ ל וְּ ת כ  נ י ֲעד  ל בְּ א  ר  שְּ ר ֶאל י  ב  דְּ ן מ  אר  ה פ  ֵדשָּ  קָּ

יבּו י ׁש  ם ו  ר ֹאת  ב  ֶאת ד  ל וְּ ה כ  ד  ע  אּום ה  ת ַוַירְּ ִרי אֶׁ ץ פְּ ָארֶׁ  (21-25)פס'  :הָּ

יאּו ֹיצ  ת ו  ב  ָאֶרץ ד  רּו ֲאֶׁשר ה  ּה ת  י ֶאל ֹאת  נ  ל בְּ א  ר  שְּ ָאֶרץ ל אֹמר י  נּו ֲאֶׁשר ה  רְּ ב  ּה ע  ּה ל תּור ב  ֶביה   ֹאֶכֶלת ֶאֶרץ ֹאת  וא יֹוׁשְּ ל ה  כ   וְּ

ם ע  ינּו ֲאֶׁשר ה  א  ּה ר  תֹוכ  י בְּ ׁש  דֹות ַאנְּ ם :מ  ׁש  ינּו וְּ א  ים ֶאת ר  יל  פ  ּנְּ ֵני ה  ִפִלים ִמן ֲענָּק בְּ י ַהנְּ ה  ּנְּ ינ ינּו ו  ע  ים בְּ ב  ֲחג  ן כ  כ  ינּו וְּ י   ה 

ינ יֶהם ע   (    33-32)פס'  :בְּ

א ש  ת  ל ו  ה כ  ד  ע  נּו ה  תְּ י  ם. )יד  ו   א( 1ֶאת קֹול 

ֹּלנּו י  ל ו  ל מֶׁשה ע  ע  נ י ֹכל ַאֲהֹרן וְּ ל בְּ א  ר  שְּ רּו י  ֹיאמְּ ֶהם ו  ל ֲאל  ה כ  ד  ע  נּו לּו ה  תְּ ֶאֶרץ מ  ם בְּ י  ר  צְּ ר אוֹ  מ  ב  דְּ מ  ֶזה ב  נּו לּו ה  תְּ ה :מ  מ  ל   וְּ

יא' ה ב  נּו מ  ָאֶרץ ֶאל ֹאת  ֹזאת ה  ֹפל ה  נְּ ֶחֶרב ל  ינּו ב  נּווְּ  נ ׁש  פ  יּו ט  הְּ ז י  ב  נּו טֹוב ֲהלֹוא ל  ה ׁשּוב ל  מ  יְּ ר  צְּ  (3-2)פס'  :מ 

ֹפל י  ַאֲהֹרן מֶׁשה ו  ל וְּ נ יֶהם ע  נ י פְּ פְּ ל ל  ל כ  ה  ת קְּ י ֲעד  נ  ל בְּ א  ר  שְּ יהֹוֻׁשע   :י  ן ו  ב נּון ב  ל  כ  ֻפֶּנה ֶבן וְּ ן יְּ ים מ  ר  ת  ָאֶרץ ֶאת ה  עּו ה  רְּ  ק 

יֶהם ד  גְּ רּו :ב  ֹיאמְּ ל ֶאל ו  ת כ  נ י ֲעד  ל בְּ א  ר  שְּ ָאֶרץ ל אֹמר י  נּו ֲאֶׁשר ה  רְּ ב  ּה ע  ּה ל תּור ב  ה ֹאת  ָאֶרץ טֹוב  ֹאד ה  ֹאד מְּ ם :מְּ ץ א  פ  נּו ח   ב 

יא' ה ב  ה  נּו וְּ ָאֶרץ ֶאל ֹאת  ֹזאת ה  נ ּה ה  ת  נּו ּונְּ וא ֲאֶׁשר ֶאֶרץ ל  ת ה  ב  ב ז  ל  ׁש ח  ב  ְך :ּודְּ ה א  ֹרדּו ַאל' ב  מְּ ֶתם ת  א  אּו ַאל וְּ ירְּ ם ֶאת ת   ע 

ָאֶרץ י ה  נּו כ  מ  חְּ ם ל  ר ה  ל ם ס  יֶהם צ  ֲעל  ה מ  נּו' ו  ת  רּו ַאל א  ֹיאמְּ ֻאם: ו  יר  ל ת  ה כ  ד  ע  גֹום ה  רְּ ם ל  ים ֹאת  נ  ֲאב  בֹוד ב  ָאה' ה ּוכְּ רְּ  נ 

ֹאֶהל ד בְּ ל ֶאל מֹוע  י כ  נ  ל בְּ א  ר  שְּ  (10-5)פס'  :י 

                                                           
; 131-135, עמ' 1115. מרבית החוקרים ממשיכים את תוואי החלוקה בשינויים קלים: קואטס, 102-101, 1115ת, נו 32

; קמפבל 351-311, 1113; לוין, 333, עמ' 1112; בורר, 153-151, 111-111, עמ' 1151; בד, 311, עמ' 1115סקנפלד, 

, עמ' 2001; בדן, 212-235, 2001; וידמר, 111, 2001; הרן, 120, עמ' 2002; פרנקל, 155-153, 50-52, עמ' 1113ואובריין, 

 .  251-250, עמ' 2011; הכהן, 111-115
 .132-130, עמ' 1103; גריי, 151-153, עמ' 1511בייקון,  33
34
 . 111-111, 115-121, עמ' 2002ראו: פרנקל,   

 החלקים המודגשים מציינים את תרומתו של העורך שעבר עם שתי המסורות.  35
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ר ב  ד  יְּ ֶאל מֶׁשה ֶאל' ה ו  אֹמר ַאֲהֹרן וְּ ד :ל  י ע  ת  ה מ  ד  ע  ה ל  ע  ר  ֹזאת ה  ה ֲאֶׁשר ה  מ  ים ה  ינ  ל  י מ  ל  ֻלּנֹות ֶאת ע  נ י תְּ ל בְּ א  ר  שְּ  ֲאֶׁשר י 

ה מ  ים ה  ינ  ל  י מ  ל  י ע  ת  עְּ מ  ֶהם ֱאֹמר :ׁש  י ֲאל  י ח  ֻאם ָאנ  ם' ה נְּ ֲאֶׁשר ֹלא א  ֶתם כ  רְּ ב  י ד  נ  ָאזְּ ן בְּ ֶכם ֶאֱעֶשה כ  ר :ל  ב  דְּ מ  ֶזה ב  לּו ה  פְּ  י 

יֶכם ר  גְּ ל פ  כ  יֶכם וְּ ֻקד  ל פְּ כ  ֶכם לְּ רְּ פ  סְּ ֶבן מ  ים מ  ר  נ ה ֶעשְּ ה ׁש  ל  עְּ מ  יֹנֶתם ֲאֶׁשר ו  י ֲהל  ל  ם :ע  ֶתם א  ֹבאּו א  ָאֶרץ ֶאל ת  י ֲאֶׁשר ה  את   נ ש 

י ֶאת ד  ן י  כ  ׁש  ֶכם לְּ ּה ֶאתְּ י ב  ם כ  ב א  ל  ֻפֶּנה ֶבן כ  יהֹוֻׁשע   יְּ ן ו  ֶכם :נּון ב  פְּ ט  ֶתם ֲאֶׁשר וְּ רְּ ז ֲאמ  ב  ֶיה ל  הְּ י י  יאת  ב  ה  ם וְּ עּו ֹאת  י דְּ  ֶאת וְּ

ָאֶרץ ֶתם ֲאֶׁשר ה  ַאסְּ ּה מְּ יֶכם :ב  ר  גְּ ֶתם ּופ  לּו א  פְּ ר י  ב  דְּ מ  ֶזה ב  נ יֶכם :ה  יּו ּובְּ הְּ ים י  ר ֹרע  ב  דְּ מ  ים ב  ע  ב  נ ה ַארְּ אּו ׁש  נ שְּ יֶכם ֶאת וְּ נּות   זְּ

ד יֶכם ֹתם ע  ר  גְּ ר פ  ב  דְּ מ  ר :ב  פ  סְּ מ  ים בְּ י מ  ֶתם ֲאֶׁשר ה  רְּ ָאֶרץ ֶאת ת  ים ה  ע  ב  נ ה יֹום יֹום ַארְּ ש  נ ה יֹום ל  ש  אּו ל  שְּ יֶכם ֶאת ת   ֲעֹוֹנת 

ים ע  ב  נ ה ַארְּ ֶתם ׁש  עְּ יד  י ֶאת ו  נּוָאת  י :תְּ י' ה ֲאנ  ת  רְּ ב  ם ד  ל ֶאֱעֶשה ֹזאת ֹלא א  כ  ה לְּ ד  ע  ה ה  ע  ר  ֹזאת ה  ים ה  ד  ּנֹוע  י ה  ל  ר ע  ב  דְּ מ  ֶזה ב   ה 

מּו ת  ם י  ׁש  ֻמתּו וְּ ים :י  ֲאנ ׁש  ה  ל ח ֲאֶׁשר וְּ ָאֶרץ ֶאת ל תּור מֶׁשה ׁש  ֻׁשבּו ה  י  יו ו  ל  ינּו ע  ל  י  ל ֶאת ו  ה כ  ד  ע  יא ה  הֹוצ  ה לְּ ב  ל ד  ָאֶרץ ע   :ה 

ֻמתּו י  ים ו  ֲאנ ׁש  י ה  א  ת מֹוצ  ב  ָאֶרץ ד  ה ה  ע  ה ר  פ  ג  מ  נ י ב  פְּ יהֹוֻׁשע   ':ה ל  ן ו  ב נּון ב  ל  כ  ֻפֶּנה ֶבן וְּ יּו יְּ ן ח  ים מ  ֲאנ ׁש  ם ה  ה  ים ה  כ  ֹהלְּ  ל תּור ה 

ָאֶרץ )פס'  ֶאת  (35-21ה 

 

 כוהני-הסיפור הלא 1.4

את הוראת האל  מציגאינו  , שלא כמו הסיפור הכוהני,משמאל( 1.2סעיף הסיפור השני )לעיל, 

ר' )יג אלא נפתח בדברי  למשימה, ה  יֶתם ֶאת ה  ֲעל  ֶּנֶגב ו  ֶהם ֲעלּו ֶזה ב  ֹיאֶמר ֲאל   (.ב11משה למרגלים: 'ו 

כחלק מהניסיון לשחזר את הסיפור המקורי יש המוצאים עקבות לראשיתו של הסיפור בגרסת 

האפשרות היא  36.(23-ב11המייחסת לעם את יוזמת שליחת המרגלים )פס' הסיפור בדברים א, 

יד במסגרת עבודת הקיצוץ של העורך, כאשר נדרש -שדברי הפתיחה הוסרו מן הטקסט בבמדבר יג

כנגד הצעה זו עומדת הצעתו הייחודית והמעניינת של  פניו.בלשלב יחדיו את החומרים שעמדו 

, 5, 3ב, 1בפרק כ בספר במדבר, בפס'  לסיפור מצויה דווקאהפתיחה המקורית לפיה ש ,פרנקל

ֶזה' אינו מכיל המציגים את טרוניית העם על כך ש ע ה  ר  קֹום ה  מ  מֹון''ה  ר  ֶגֶפן וְּ נ ה וְּ א  ע ּותְּ במדבר )  'ֶזר 

ענבים, . טרוניה זו הולמת את התיאור בבמדבר יג של חזרת הנציגים מן המסע מצוידים ב(5כ 

הצעתו של פרנקל מבוססת  37.כמו היתה שליחותם מענה לטענת העם (,23פס' ) יםרימונים ותאנ

, המציג בכפיפה אחת תלונה על 1-1גם על החספוס הקיים לכאורה בקטע הפתיחה בבמדבר כ 

הצעה זו אינה  38(.5'המקום' )פס' של פוריות ה( עם חשש מפני חוסר 1, 2היעדר מים לשתייה )פס' 

יד. בפסוקים הקיימים בטקסט -לתמוך אותה מן התיאור בבמדבר יגבלתי אפשרית, אולם קשה 

( נכרך 20אין רמז לתלונה שקדמה לשליחת המרגלים, ואילו הצורך לבדוק את מידת הפוריות )פס' 

                                                           
; 101, עמ' 1115; נות, 130, עמ' 1103; גריי, 22, עמ' 1101; דרייבר, 101, עמ' 1511; ולהאוזן, 111, עמ' 1511בייקון,  36

 . 151-155, עמ' 1113קמפבל ואובריין, 

 . 112, 111, עמ' 2002פרנקל,  37
38
ממשיכה לעסוק רק באחד מבין שני הנושאים, הצורך במים, ובולטים בה המרכיבים המעידים  1העלילה מפס' כ  

 (. 12, 5 1, 1, 2א, 1 פס') , 'אהל מועד''קהל ה'' ,'עדה'על שייכות הטקסט לבית היוצר הכוהני, כמו 
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( כהכנה כללית לכניסה לארץ, לכאורה 11-15עם הצורך לברר את מצבה הצבאי של הארץ )פס' 

 ללא קשר ליחסו של העם לעניין.

(, 20-15)יג בהוראת משה למרגלים אפוא  נפתחתיד -בבמדבר יגהמשתקפת השנייה  הגרסה

הם  ;המרגלים מגיעים עד חברון ונחל אשכול: (22-21ביצוע המשימה )פס' בתיאור ממשיכה ו

 .(23)יג עד למחנה בדרכם הקצרה יחסית לוקחים משם מדגם מפירות הארץ, ונושאים אותם 

בהתאמה כמעט  ( ועומד25-21פס' )המרגלים מפי ו (21-22פס' )ספר המְּ תיאור מעשיהם מובא מפי 

ומגיעים עד ב( והם עולים בנגב 11)פס' ובהר : משה מורה להם לעלות בנגב משהת מלאה להוראו

( והם 11-15(; משה מורה להם לבחון את טיב העם היושב על הארץ ואת עריו )פס' 22)פס' חברון 

ז' היושב בערים בצורות וגדולות )פס' מדווחים על ילידי ענק ועל עם ' (; משה שואל על אודות 25ע 

ת(, והמרגלים מספרים שהארץ 20טיב הארץ מבחינת עציה ופירותיה ) ב  ב 'ז  ל  ׁש ח  ב  וממחישים ' ּודְּ

של משה, אך מציגים את לשאלותיו משיבים אפוא המרגלים (. 21זאת בעזרת הבאת הפירות )פס' 

. אף שנשאלו תחילה על העניין הצבאי הם פותחים דווקא בנושא החקלאי תשובתם בסדר הפוך

בדיווח הדברים בסדר הזה  39(.25)פס'  לעניין העם והעריםרק אחר כך הם מתייחסים ו ,(21)פס' 

 הם משהים את המידע השלילי שבפיהם, ואף מכינים את הקרקע לקבלתו:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: העמלקים יושבים העמים בארץמקום מושבותיהם של המפרטת על אודות  21בפס' מצטרפת ההערה  25לפס'  39

'בארץ הנגב'; החתים )ובתה"ש גם 'החוים'(, היבוסים והאמורים, יושבים 'בהר'; הכנענים יושבים ממערב על הים 

וממזרח על הירדן. מן ההקשר ברור שהמרגלים לא נכחו בכל המקומות הללו. לכאורה אפשר לומר שקיבלו את 

תו מיהו אותו 'עם עז' ו'ילידי ענק' שציינו. יחד עם זאת ההערה אינה המידע ממקור משני, וביקשו להסביר בעזר

היסטורי -הכרחית ברצף, וכהצעת נות, אפשר לראות בה פרי עבודתו של עורך מאוחר שביקש להוסיף מידע גיאו

. ההערה משקפת מסורת מסוימת בעניין מקום מושבם של עמי הארץ והולמת (101, עמ' 1115ראו: נות, לסיפור )

)הכנענים יושבים ממזרח וממערב(, ואולם היא סותרת רשימה אחרת  3מידה מסוימת את המידע ביהושע יא ב

(. רשימה זו נראית 15יד של העמים היושבים בארץ, שלפיה העמלקים והכנענים יושבים דווקא בהר )יד -בבמדבר יג

 הולמת יותר את ההקשר הסיפורי המתואר.

ֶּנֶגב ֶזה ...ֲעלּו יֶתם ב  ֲעל  ר )יג ֶאת ו  ה   ב(11 ה 

 

יֶתם א  ָאֶרץ ֶאת ּורְּ ה ה  וא מ  ֶאת ה  ם וְּ ע   ה 

ב יׁש  ֶליה   ה  ק ע  ז  ֶפה הּוא ֶהח  ט ֲהר  ע  מְּ  הּוא ה 

ם ה א  ב... ּומ  ים ר  ר  ב הּוא ֲאֶׁשר ֶהע   יֹוׁש 

ּנ ה ה  ים ב  ֲחנ  מ  בְּ ם ה  ים )יג  א  ר  צ  בְּ מ   ( 11-15בְּ

 

ה ָאֶרץ ּומ  נ ה ה  מ  שְּ וא ה  ם ה  ה א  ז  ּה ֲהֶיׁש ר   ב 

ץ ם ע  ן א  ֶתם ַאי  קְּ ז  ח  תְּ ה  ֶתם וְּ חְּ ק  י ּולְּ ר  פְּ  מ 

ָאֶרץ ים ה  י מ  ה  י וְּ מ  י יְּ כּור  ים  ב   (20)יג ֲענ ב 

 

 

רֹון...  ד ֶחבְּ ֹבא ע  י  ֶּנֶגב ו  ֲעלּו ב  י   ו 

 

ֹכל... )יג  ל ֶאׁשְּ ד נ ח  ֹבאּו ע  י   (23-22ו 

אנּו ָאֶרץ ֶאל ...ב  נּו ֲאֶׁשר ה  ת  ל חְּ ג ם ׁשְּ  וְּ

ת ב  ל ב ז  ׁש ח  ב  וא ּודְּ ֶזה ה  י ּה )יג  וְּ רְּ  (21פ 

 

י ֶאֶפס ז כ  ם ע  ע  ב ה  יׁש  ָאֶרץ ה  ים ב  ר  ֶהע   וְּ

ֻצרֹות ֹדֹלת בְּ ֹאד גְּ ג ם מְּ י וְּ ד  ל  ֲענ ק יְּ  ה 

ינּו א  ם )יג  ר   (25ׁש 
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ן את המסר המאיים בעזרת אמירה בדבר מת  בקש ל, המלבכ   נכנס לתמונהלאחר מסירת הדיווח 

ֹלהלעלות לארץ ולכובשה יכולתו של העם  נּו נ ֲעֶלה '...ע  ׁשְּ ר  י  ּה וְּ י ֹאת  כֹול כ  ל י  ּה' )פס'  נּוכ  על (. 30ל 

לּו ֲאֶׁשר, מאזכור שאר האנשים 'לאחר מעשהשומעים רק אנו לקבוצת ה'עולים' של כלב  שייכותו  ע 

מוֹ  ֲעלֹות'של העם יכולת הלהיעדר  , בתגובה לדבריו,טועניםה(, 31' )פס' ע  נוכח עוצמת היושבים  'ל 

 ב(, ובניגוד לסיפור הכוהני, שבו נשמעות תלונות1העם מגיב בבכי )יד בעקבות הדברים . בארץ

נות מנהיג חלופי שיחזיר בלבד למצרים:  את האנשים, כאן הבכי מוביל להצעה אופרטיבית, למ 

ה' )יד  מ  יְּ ר  צְּ ה מ  נ ׁשּוב  נ ה ֹראׁש וְּ תְּ יו נ  יׁש ֶאל ָאח  רּו א  ֹיאמְּ ההמשך מציג את דברי התגובה של  40(.1'ו 

ֹיאֶמרהעם: יוזמת השמדת את כילים מו, משהאוזני לאלוהים לאירוע, הנאמרים  ד מֶׁשה ֶאל' ה 'ו   ע 

י ָאנ ה נ ֲאֻצנ  ם יְּ ע  ֶזה ה  ד ה  ע  ינּו ֹלא ָאנ ה וְּ י י ֲאמ  ֹכל ב  ֹאתֹות בְּ י ֲאֶׁשר ה  ית  ש  בוֹ  ע  רְּ ק  ֶכּנּו: בְּ ֶדֶבר א  ֶׁשּנּו ב  אֹור   וְּ

ֶאֱעֶשה ָך וְּ גֹוי ֹאתְּ דֹול לְּ צּום ג  ע  ֶמּנּו' )פס'  וְּ בשני לאלוהים פונה משה (. בעקבות היוזמה 11-12מ 

ותכונותיו  41(,13-11שמו של האל בקרב הגויים )פס'  ו מכוונותיו:להניאבניסיון טיעונים עיקריים 

א(. האל נענה לבקשת אי 11-11של האל כפי שהצהיר על עצמו, דהיינו, שמו בעיני עצמו )פס' 

י ת  חְּ ל  ֶרָך'  ההשמדה, אף שהדבר נאמר בעקיפין, 'ס  ב  דְּ  העםכלל לעונש חלופי וקובע (, 20)פס' כ 

42.אי ראיית הארץ – למעט כלב
יםמשה   ר  ב  דְּ ֶלה'  מדווח לאנשי העם על 'ה  א  האנשים ו ,(31)פס' ה 

ר'  ֹראׁש 'ֶאלמתאבלים ויוזמים לעלות  ה  הדבר נעשה , . ואולםלכפר על סירובםבמטרה ( 10)פס' ה 

                                                           
40
' נמני רישא ונתוב למצריםפת המנהיג, כבר עמדו התרגומים העתיקים: '...על משמעות זו של הביטוי, החל 

...= '...ניתנה מנהיג ונשובה למצרים' )תה"ש(; dw/men avrchgo.n kai. avpostre,ywmen eivj Ai;gupton)אונקלוס(;

. 'Let us choose a leader, and let us return into Egypt …' (KJV)ובעקבותיהם התרגומים המודרניים, כגון: 

ראש'(  לנו/ עלינובעניין זה אין להסכים עם הסתייגותו של ארליך, הטוען שללא מילות היחס 'לנו' או 'עלינו' )'נתנה  

משמש הביטוי כדיבור שגור שמשמעותו הסבת הראש כנגד 'הצד שהוא ]הדובר[ פונה אליו' כדוגמת 'לתת עורף' בדברי 

, והמייחס לעם חטא אחד 1-1(. כך מפרש גם מי שטוען לאחידות היחידה בפס' 211, עמ' 1511)ארליך,  1הימים ב כט 

, 1110; וראו גם: מילגרום, 11, עמ' 1111בלבד של רצון לשוב למצרים ללא הפשע של הצבת מנהיג כנגד משה )ליכט, 

ת של ה'עדה' , שפירושו שם עומד בסתירה לעמדתו המוצגת במקום אחר בהקשר של שרטוט גבולות הסמכו105עמ' 

 (. 110, עמ' 1111]לוי ומילגרום,  1-1בבמדבר יד 
דברים וכיצד ( 11)פס' לא ברור מה ייאמר ליושבי הארץ , משום שבהירות-אייש לציין שבטיעון זה קיימת מידה של  41

 .avlla. kai, המתרגם:11אי בהירות זו נפתרת בתה"ש לפס'  (.15הגויים )פס'  ביחס לשמועה שישמעואלה עומדים 

pa,ntej oì katoikou/ntej evpi. th/j gh/j tau,thj avkhko,asin o[ti su. ei= ku,rioj evn tw/| law/| tou,tw|  וגם כל' =

יושבי הארץ הזאת שמעו כי אתה ה' בקרב העם הזה'. דהיינו גם למצרים וגם ליושבי הארץ תגיע השמועה בדבר כוחו 

מכיל שתי גרסאות שהצטרפו יחדיו; בנה"מ של ליונשטם היא שהקטע  של אלוהים ונוכחותו בקרב העם. הצעתו

 מתארת אתהמצרים השומעים את סיפורי עזרתו של אלוהים בהוצאת העם ממצרים, והשנייה תארת את האחת מ

 (. 101, עמ' 1115; ראו גם נות, 23, עמ' 1115יושבי כנען השומעים את דבר ישועת אלוהים במדבר )ליונשטם, 
42
( מוביל חוקרים 33, 31מידע בעניין גורל הצאצאים בניגוד לפירוט המופיע בדברי האל בגרסה הכוהנית )יד היעדר  

 251, עמ' 2001וידמר, ; 112, עמ' 1110; מילגרום, 322, עמ' 1115סקנפלד, לניסיון לאחד בין שתי תגובות האל. ראו: 

ההצעה. העובדה שהאל אינו מדבר במפורש על  אולם אין להסכים עם .110, עמ' 2005קנירים וקואטס, ; ואילך

הצאצאים אינה מלמדת שגורלם יהיה כגורל אבותיהם, אדרבה, מכלל הלאו, שלפיו הדור שראה את כבודו ואת 

 צאצאי הדור ישרדו ויזכו להיכנס לארץ.  –(, אנו שומעים את ההן 23-22אותותיו של האל לא ייכנס לארץ )פס' 
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 , והעם אינו מצליח להפר את רוע הגזרהנכשלומשום כך הוא בניגוד להוראת האל וללא עזרתו 

 (.11-15)פס' 

כמעט  עלילתירצף באפוא אפשר להבחין מן הכתובים שנותרו לאחר הפרדת הסיפור הכוהני 

, הוראת השליחותבסיפור הכוהני מופיעים גם כאן: מצאנו המרכיבים שמרבית  ,. למעשהשלם

בהלה של העם ה, תגובת המרגל)ים( היחיד)ים(, תגובת פרטי הדיווח, מפי המספר תיאור הביצוע

גזר חלקי של מימוש וזכר מברצף שלפנינו גם  ,לאירוע. בדומה לסיפור הכוהניים ותגובת אלוה

. (31-35. השוו: פס' 15-31)יד לפעול בניגוד לעונש לניסיון של העם הדבר קשור כאן הדין, אך 

 43לפנינו שחזור של הסיפור השני, לאור הפירוט לעיל:

 

ֹיאֶמר ֶהם ו  ֶּנֶגב ֶזה ֲעלּו ֲאל  יֶתם ב  ֲעל  יֶתם ֶאת ו  א  ר: ּורְּ ה  ָאֶרץ ֶאת ה  ה ה  וא מ  ֶאת ה  ם וְּ ע  ב ה  יׁש  ֶליה   ה  ק ע  ז  ֶפה הּוא ֶהח  ט ֲהר  ע  מְּ  ה 

ם הּוא ב א  ה :ר  ָאֶרץ ּומ  ב הּוא ֲאֶׁשר ה  ּה יׁש  ה ב  וא ֲהטֹוב  ם ה  ה א  ע  ה ר  ים ּומ  ר  ב הּוא ֲאֶׁשר ֶהע  ּנ ה יֹוׁש  ה  ים ב  ֲחנ  מ  בְּ ם ה   א 

ים ר  צ  בְּ מ  ה :בְּ ָאֶרץ ּומ  נ ה ה  מ  שְּ וא ה  ם ה  ה א  ז  ּה ֲהֶיׁש ר  ץ ב  ם ע  ן א  ֶתם ַאי  קְּ ז  ח  תְּ ה  ֶתם וְּ חְּ ק  י ּולְּ ר  פְּ ָאֶרץ מ  ים ה  י מ  ה  י וְּ מ  י יְּ כּור   ב 

ים  (20-ב11)יג  :ֲענ ב 

ֲעלּו י  ֶּנֶגב ו  ֹבא ב  י  ד ו  רֹון ע  ם ֶחבְּ ׁש  ן וְּ ימ  י ֲאח  ׁש  י ׁש  מ  לְּ ת  י וְּ יד  ל  ֲענ ק יְּ רֹון ה  ֶחבְּ ע וְּ ים ֶׁשב  נ  ה ׁש  ת  נְּ בְּ י נ  נ  פְּ ן ל  ם ֹצע  י  ר  צְּ י ֹבאּו :מ  ד ו  ל ע   נ ח 

ֹכל תּו ֶאׁשְּ רְּ כְּ י  ם ו  ש  ה מ  מֹור  כֹול זְּ ֶאׁשְּ ים וְּ ד ֲענ ב  ֻאהּו ֶאח  ש  י  מֹוט ו  ם ב  י  נ  ׁשְּ ן ב  ים ּומ  ֹמנ  ר  ן ה  ים ּומ  נ  א  תְּ קֹום :ה  מ  הּוא ל  א ה  ר   ק 

כֹול לנ ח   ל ֶאׁשְּ כֹול ֹאדֹות ע  ֶאׁשְּ תּו ֲאֶׁשר ה  רְּ ם כ  ש  נ י מ  ל בְּ א  ר  שְּ רּו (.21-22)יג  :י  פְּ ס  יְּ רּו לוֹ  ו  ֹיאמְּ אנּו ו  ָאֶרץ ֶאל ב  נּו ֲאֶׁשר ה  ת  חְּ ל   ׁשְּ

ם ג  ת וְּ ב  ב ז  ל  ׁש ח  ב  וא ּודְּ ֶזה ה  ּה וְּ י  רְּ י ֶאֶפס :פ  ז כ  ם ע  ע  ב ה  יׁש  ָאֶרץ ה  ים ב  ר  ֶהע  ֻצרֹות וְּ ֹדֹלת בְּ ֹאד גְּ ם מְּ ג  י וְּ ד  ל  ֲענ ק יְּ ינּו ה  א  ם ר   :ׁש 

ל ק ב ֲעמ  ֶאֶרץ יֹוׁש  ֶּנֶגב בְּ י ה  ת  ח  ה  י וְּ בּוס  יְּ ה  י וְּ ֱאֹמר  ה  ב וְּ ר יֹוׁש  ה  י ב  ֲענ  נ  כְּ ה  ב וְּ ל יֹוׁש  י ם ע  ל ה  ע  ד וְּ ן י  ד  רְּ י  ס :ה  ה  י  ב ו  ל  ם ֶאת כ  ע   ֶאל ה 

ֹיאֶמר מֶׁשה ֹלה ו  נּו נ ֲעֶלה ע  ׁשְּ י ר  ּה וְּ י ֹאת  ל י כֹול כ  ּה נּוכ  ים :ל  ֲאנ ׁש  ה  לּו ֲאֶׁשר וְּ מוֹ  ע  רּו ע  ל ֹלא ָאמְּ ֲעלֹות נּוכ  ם ֶאל ל  ע  י ה  ק כ  ז   ח 

ֶמּנּו הּוא     (31-21)יג  :מ 

כּו בְּ י  ם ו  ע  ל ה ה  יְּ ל  הּוא )יד  ב  רּו1ה  ֹיאמְּ יׁש ב(  ו  יו ֶאל א  נ ה ָאח  תְּ ה ֹראׁש נ  נ ׁשּוב  ה וְּ מ  יְּ ר  צְּ  ( 1)יד  :מ 

ֹיאֶמר ד מֶׁשה ֶאל' ה ו  י ָאנ ה ע  ֲאֻצנ  נ  ם יְּ ע  ֶזה ה  ד ה  ע  ינּו ֹלא ָאנ ה וְּ י י ֲאמ  ֹכל ב  ֹאתֹות בְּ י ֲאֶׁשר ה  ית  ש  בוֹ  ע  רְּ ק  ֶכּנּו :בְּ ֶדֶבר א   ב 

ֶׁשּנּו אֹור  ֶאֱעֶשה וְּ ָך וְּ גֹוי ֹאתְּ דֹול לְּ צּום ג  ע  ֶמּנּו וְּ ֹיאֶמר :מ  עּו' ה ֶאל מֶׁשה ו  מְּ ׁש  ם וְּ י  ר  צְּ י מ  ית   כ  ֹכֲחָך ֶהֱעל  ם ֶאת בְּ ע  ֶזה ה  בוֹ  ה  רְּ ק   :מ 

רּו ָאמְּ ב ֶאל וְּ ָאֶרץ יֹוׁש  ֹזאת ה  עּו ה  מְּ י ׁש  ה כ  ת  ֶקֶרב' ה א  ם בְּ ע  ֶזה ה  ן ֲאֶׁשר ה  י  ן ע  י  ע  ָאה בְּ רְּ ה נ  ת  ָך' ה א  נְּ ֲענ  ד ו  ֶהם ֹעמ  ֻמד ֲעל  ע  ן ּובְּ נ   ע 

ה ת  ְך א  נ יֶהם ֹהל  פְּ ם ל  מּוד יֹומ  ע  ׁש ּובְּ ל ה א  יְּ ה :ל  ת  מ  ה  ם ֶאת וְּ ע  ֶזה ה  יׁש ה  א  ד כְּ רּו ֶאח  ָאמְּ ם וְּ גֹוי  עּו ֲאֶׁשר ה  מְּ ֲעָך ֶאת ׁש  מְּ  ׁש 

י :ל אֹמר ת  לְּ ב  ֹכֶלת מ  יא' ה יְּ ב  ה  ם ֶאת לְּ ע  ֶזה ה  ָאֶרץ ֶאל ה  ע ֲאֶׁשר ה  ב  ׁשְּ ֶהם נ  ם ל  ט  ח  ׁשְּ י  ר ו  ב  דְּ מ  ה :ב  ת  ע  ל וְּ ד  גְּ י ֹכח   נ א י  ֲאֶׁשר ֲאֹדנ   כ 

ת   רְּ ב  ם ֶאֶרְך' ה :ל אֹמר ד  י  פ  ב א  ר  א ֶחֶסד וְּ ֹון ֹנש  ע ע  ׁש  פ  ה ו  נ ק  נ ֶקה ֹלא וְּ ד יְּ ל ָאבֹות ֲעֹון ֹפק  ים ע  נ  ל ב  ים ע  ׁש  ל  ל ׁש  ע  ים וְּ ע  ב  ח :ר  ל   סְּ

ֲעֹון נ א ם ל  ע  ֶזה ה  ֹגֶדל ה  ֶדָך כְּ סְּ ֲאֶׁשר ח  כ  ה וְּ את  ם נ ש  ע  ֶזה ל  ם ה  י  ר  צְּ מ  ד מ  ע  ּנ ה וְּ ֹיאֶמר :ה  י' ה ו  ת  חְּ ל  ֶרָך ס  ב  דְּ אּול ם :כ  י וְּ י ח   ָאנ 

א ל  מ  י  בֹוד וְּ ל ֶאת' ה כְּ ָאֶרץ כ  י :ה  ל כ  ים כ  ֲאנ ׁש  ים ה  ֹרא  י ֶאת ה  ֹבד  ֶאת כְּ י וְּ י ֲאֶׁשר ֹאֹתת  ית  ש  ם ע  י  ר  צְּ מ  ר בְּ ב  דְּ מ  נ ּסּו ּוב  יְּ י ו   ֶזה ֹאת 

ים ֶעֶשר מ  ע  ֹלא פְּ עּו וְּ מְּ י ׁש  קֹול  ם :בְּ אּו א  רְּ ָאֶרץ ֶאת י  י ֲאֶׁשר ה  ת  עְּ ב  ׁשְּ ם נ  ֲאֹבת  ל ל  כ  י וְּ נ ֲאצ  אּוה   ֹלא מְּ רְּ י :י  ד  בְּ ע  ב וְּ ל  ֶקב כ  ה ע  ת  יְּ  ה 

                                                           
זו שונה  .(102, עמ' 1115לפי שיטת נות )כוהנית של הסיפור -הגרסה הלאהחוט המתקבל כאן דומה ברובו להיקף  43

 (. 121-131, עמ' 1103גריי )גריי, מהצעתו של במעט 
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מוֹ  ַאֶחֶרת רּוח   א ע  ל  מ  יְּ י ו  יו ַאֲחר  יֹאת  ֲהב  ָאֶרץ ֶאל ו  א ֲאֶׁשר ה  ה ב  מ  עוֹ  ׁש  רְּ ז  ֶׁשּנ ה וְּ י :יֹור  ק  ל  ֲעמ  ה  י וְּ ֲענ  נ  כְּ ה  ב וְּ ֶמק יֹוׁש  ע  ר ב  ח  נּו מ   פְּ

עּו ֶכם ּוסְּ ר ל  ב  דְּ מ   ( 25-11)יד  :סּוף י ם ֶדֶרְך ה 

ר ב  ד  יְּ ים ֶאת מֶׁשה ו  ר  ב  דְּ ֶלה ה  א  ל ֶאל ה  י כ  נ  ל בְּ א  ר  שְּ לּו י  בְּ א  תְּ י  ם ו  ע  ֹאד ה  מּו :מְּ כ  י ׁשְּ ֹבֶקר ו  ֲעלּו ב  י  ר ֹראׁש ֶאל ו  ה  ֶּנּנּו ל אֹמר ה   ה 

ינּו ל  ע  קֹום ֶאל וְּ מ  ר ֲאֶׁשר ה  י' ה ָאמ  אנּו כ  ט  ֹיאֶמר :ח  ה מֶׁשה ו  מ  ֶתם ֶזה ל  ים א  ר  י ֶאת ֹעבְּ וא' ה פ  ה  ל ח ֹלא וְּ צְּ ֲעלּו ַאל: ת  י ת   כ 

ין ֶכם' ה א  בְּ רְּ ק  ֹלא בְּ פּו וְּ גְּ ּנ  נ י ת  פְּ יֶכם ל  ב  י :ֹאיְּ י כ  ק  ל  ֲעמ  י ה  ֲענ  נ  כְּ ה  ם וְּ נ יֶכם ׁש  פְּ ֶתם ל  לְּ פ  ֶרב ּונְּ י ֶבח  ל כ  ן ע  ֶתם כ  בְּ י ׁש  ַאֲחר  ֹלא' ה מ   וְּ

ֶיה הְּ ֶכם' ה י  מ  לּו :ע  פ  עְּ י  ֲעלֹות ו  ר ֹראׁש ֶאל ל  ה  ֲארֹון ה  ית ו  ר  ׁשּו ֹלא ּומֶׁשה' ה בְּ ֶקֶרב מ  ֲחֶנה מ  מ  ֶרד :ה  י  י ו  ק  ל  ֲעמ  י ה  ֲענ  נ  כְּ ה  ב וְּ יׁש   ה 

ר ה  הּוא ב  י כּום ה  תּום ו  כְּ י  ד ו  ה )יד  ע  מ  רְּ ח   (15-31ה 

 

, שני חוטים סיפורייםאפוא יד מוליד -יג דברסותרים בבמוההכופלים  התיאוריםניסיון לפצל בין ה

עלינו את האפשרות שחוט סיפורי מאפיינים ספרותיים שונים. ה, המכילים קוהרנטיים יחסית

. אשר לחוט השני, נוכל להסכים שכותבו או כותביו לא היו (P)אחד שייך לידי סופר כוהני 

בעוד  J,44בית מדרשו של המזהים אותו כיצירה מיש במחקר . יםכוהנימאסכולת הסופרים ה

מבין האחרונים אחדים בוחרים לכנות את הסיפור  E.45לצד  Jאחרים מוצאים בו חומרים משל 

שכן כל  46,בשזירה שאין להתירה, משום ההבנה שנשזרו בו מקורות שונים JEבמינוח הכללי 

נבחן את הטקסט מתוך עמדה דומה אנו  47ניסיון לחלוקתה מותיר סיפורים קטועים וחלקיים.

  48."הניכו-לא"שם הניטרלי כנה אותו בונכיחידה אחת 

לשני בתגובת האל לאירוע. הפער המרכזי בין שני החוטים הסיפוריים קיים פי שראינו, כ

נקודת אך  הסיפורים משותף אמנם גזר הדין הסופי של דור המדבר, מותם טרם הכניסה לארץ,

                                                           
-; ואן112, עמ' 1151ואילך; בד,  131, עמ' 1115; קואטס, 112-101, 1115; נות, 102, עמ' 1511ראו: ולהאוזן,  44

; 151, 121-130, 111, עמ' 2001ואילך; בדן,  212, עמ' 2001; וידמר, 211-212, 2003; פרידמן, 151, עמ' 1111 סיטרס,

בספרות התורה  Jבהקשר של הדיון הזה יש להזכיר את המגמה השוללת את קיומו של מקור . 110, עמ' 2011הכהן, 

 (.50-15, עמ' 2001)ראו: שמיד, 
; 121, עמ' 1103ואילך; גריי,  511, עמ' 1103; בנטש, 151-150, עמ' 1511; בייקון, 11-11, עמ' 1551ראו: דילמן,  45

יד -. הרן קובע כי הקטעים בבמדבר יג115-111, 151, עמ' 2001; הרן, 112, עמ' 1151; בד, 51-53, עמ' 1103הולצינגר, 

 . Jואילו שאר הקטעים מקורם ב  E-המקבילים לדברים א שייכים ל

 . 15, הערה 111, עמ' 2001; ואחריו, בדן, 121ין זה את הערותיהם של גריי, שם, עמ' ראו בעני 46

(. 2ב 11את ההוראה לעלות ל'הר' )פס'  E-(, ול1ב 11את הוראת משה לעלות ל'נגב' )במ' יג  J-מייחס ל ,למשל ,בייקון 47

, J( שהוא לדעתו 22ולחברון )פס'  בהתאמה לכך הוא מחלק את תיאור ביצוע המשימה ומבחין בין תיאור העלייה לנגב

)בייקון, שם(. אולם חלוקה זו יוצרת בעיות חדשות, שכן סיפור  E(, הוא 21-23לבין תיאור ההליכה לנחל אשכל )פס' 

'E .מציג  לכאורה דרישה לעלות להר, ואילו המשכו מספר דווקא על הליכה לנחל שבעמק ' 

 'Old Epic tradition'(; סקנפלד מדברת על 12, עמ' 1111אווניו, )מק 'traditional text'מקאווניו מדבר על  48

 (. 13, עמ' 1155)סקנפלד, 
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היסטורי בין שתי -הספרותיהיחס להלן נבחן את  49.מעיקרהשונה המוצא המובילה אליו 

אפשרות השמדת העם , העוסקת בכוהני-בסיפור הלא ת האלתגובתחילה נתמקד ב , אךהתגובות

 (. 25-11)יד 

 

 כוהני-בסיפור הלא תוספת ולא הרחבה – איומי השמדה 1.5

)יג  פוריות הארץבשורה חיובית בעניין המרגלים חוזרים עם  ,ת של הסיפורכוהני-הלאהגרסה לפי 

בתגובה לכך, . (25מפחידים )פס'  ענקוגדולות וילידי ערים בצורות ( אך גם עם ידיעות באשר ל21

 , העם מגיב בבכי ומביע רצון למנות מנהיג ולשוב מצרימה(30)פס'  למרות דברי העידוד של כלבו

ע את שבחוט הסיפורי המדובר נשמהיינו מצפים (. בנקודה זו, של פגיעה במנהיגות, 1ב, 1)יד 

היא נשמעת במקום אחר, בסיפור קורח ועדתו, בעקבות הערעור על מעמדו כפי ש משהתגובת 

המכריז על רצונו להמית  ,אלוהיםועל דברי העם מגיב משה שותק, . אולם ואילך( 3)במדבר טז 

ד ָאנ ה ֹלאת נתיניו ולהתחיל התחלה חדשה עם משה ע  ֶזה וְּ ם ה  ע  י ה  נ ֲאֻצנ  ד ָאנ ה יְּ י : '...ע  ינּו ב  א י ֲאמ 

מֶ  צּום מ  ע  דֹול וְּ גֹוי ג  ָך לְּ ֶאֱעֶשה ֹאתְּ ֶׁשּנּו וְּ אֹור  ֶדֶבר וְּ ֶכּנּו ב  בֹו: א  רְּ ק  י בְּ ית  ש  ֹאתֹות ֲאֶׁשר ע  ֹכל ה  -11 ּנּו' )ידבְּ

 בראש ובראשונה. והנה, תוכן דברי האל מעוררים תמיהה על רקע ההקשר שבו הם נאמרים (.12

רצון אנשי העם למנות מנהיג חלופי שיסייע  –לאירועים הקשים כביכול  חסרה בהם התייחסות

באל אי אמונה  50(,11)יד  יחס של ניאוץ. מאידך, בכתב האישום מוזכר (1)יד לשוב מצרימה להם 

סיפור בבעוד ש, (22בניסיון )יד האל  העמדתדפוס של ( ושם)על אף האותות שעשה בקרב העם 

זורעים בעם בהלה, חרטה וחוסר  המרגליםש. אמנם ניתן לומר הללואין זכר למעשים האירועים 

הבהלה מובילה למסקנה אדרבה, . ביקורת כלפי אלוהיםמלווה בתגובתם אינה אך (, 1)יד ביטחון 

בהתאמה לתפיסה העולה מדברי המרגלים זאת האל, שיש להחליף את המנהיג האנושי ולא את 

נּולחם למסע: '.בחזרתם, שלפיה הנביא, ולא אלוהים, שְּ  ת  חְּ ל  ָאֶרץ ֲאֶׁשר ׁשְּ אנּו ֶאל ה   . (21' )יג .....ב 

מבטאים רצון למרוד את טענותיהם באל וכל שכן אינם  אפוא המרגלים והעם אינם קושרים

ניצנים ראשונים ובלתי ממומשים כילים מ , המערערים על סמכות המנהיג,. דבריהםבו או לנאצו

                                                           
שונות המתארות " פרשות"בנוכחותן של שתי שהכיר של הרב מרדכי ברויאר התייחסותו מעניין להזכיר כאן את  49

שני חטאים שהתרחשו באותו מעמד. לשיטתו, הפרשה הראשונה מתארת חטא של כל העם בחוסר אמונה באל 

הוא והפרשה השנייה מתארת את חטאם של המרגלים שהוציאו דיבה מכוונת נגד הארץ. בהתאם להתרחשויות הללו 

כליה ובסוף באי כניסה איום , תחילה באת כל העםהאל מעניש שתי תגובות האל השונות; בראשונה מסביר את 

ם למות לאחר ששמעו והאמינו לדברי הע לבקשתתגובה זר את מות הדור הבוגר במדבר, כולארץ, ובשנייה הוא ג

 (. 121-121, עמ' 1151הדיבה )ברויאר, 
, (20ים לא בברית כולה )דבראו ( 11, שמ"א ב 30זלזול ופגיעה במצוות האל )במדבר טז לרוב ניאוץ מבטא מעשה  50

 . 13, עמ' 1155; 321, עמ' 1115(. ראו: סקנפלד, 11-11; ירמיה כג 25-21חמור )ישעיה ה והעונש עליו 
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לאור בולטת כוהנית -בגרסה הלאשל המרד  "חילוניותו" 51י.חילונ-מרד בעל אופי מדינישל 

לגרסה הכוהנית של הסיפור, המכילה ריבוי התייחסויות לאלוהים; תחילה בדברי שוואה הה

ֶחֶרב...' )יד התלונה של העם ֹפל ב  נְּ ֹזאת ל  ָאֶרץ ה  נּו ֶאל ה  יא ֹאת  ב  ה ה' מ  ל מ  בדברי , ובהמשך (3: 'וְּ

ָאֶרץ המגיבים לאותן האשמות ,העידוד של יהושע וכלב נּו ֶאל ה  יא ֹאת  ב  ה  נּו ה' וְּ ץ ב  פ  ם ח  : 'א 

ֻאם' )פס'  יר  נּו ַאל ת  ת  ה' א  ֹרדּו... ו  מְּ ה' ַאל ת  ְך ב  ֹזאת... א  באוהל . בנוסף, האל מתגלה בכבודו (1-5ה 

 לך(.ואי 21)פס'  כלפיושהוטחו ישירות לתלונות משיב  בסופו של דבר(, ו10)פס'  מועד

להבין מה בהתנהגותם של המרגלים ושל כוהנית של הסיפור קשה אפוא -מן הגרסה הלא

. למעשה קשה (23, 11)פס'  של האל הניאוץ וחוסר האמונה שבכתב האישום סעיפיהעם הולם את 

לעמוד על מהות הפשע שביצעו, שכן, כאמור, התנהלותם ותוכן דבריהם של המרגלים עומדים 

ות שהוטלו עליהם מפי משה. הלה ציווה עליהם לבדוק את תכונות הארץ בהתאמה מלאה להורא

לא ברור מה הוביל לביקורת ולענישה החמורה לאור זה  52.ואת העם היושב בה, וכך אכן עשו

 :2רמב"ן בפירושו לבמדבר יג שאלה זו נשאלה כבר על ידי  53שבאו בעקבות דברי המרגלים.

 

( 'וראיתם את הארץ מה היא ואת 15כי משה אמר להם )פס' ויש כאן לשאול... מה עשו המרגלים, 

(... ועל כל פנים היו צריכין 11-15העם היושב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב וגו'' )פס' 

( 'אפס כי עז העם 25להשיבו על מה שציווה אותם, ומה פשעם ומה חטאתם כשאמרו לו )פס' 

 ?!דו לו שקר שלח אותםוהערים בצורות גדולות'. וכי על מנת שיעי

 

בעוד שהחטא  –( 11-12האל )יד תגובת כנגד ( 1השאלה מחריפה מעצם העמדת חטאו של העם )יד 

בחנה זו מובילה . א, רצון להשמיד את העםאינו חמור כלל ועיקר, התגובה עליו קשה מנשוא

                                                           
 "חילונית "ראו שימוש במונח 'חילוני' בהתייחסותו של ליונשטם לסיפור בני גד וראובן בבמדבר לב, שבו לשיטתו, 51

המשא  רק בהמשך עובר(. 11היא תשובתם )פס' " לוניתחי"( ו1היא טענתו הראשונה של משה כלפי השבטים )פס' 

( בהצגת מעשי השבטים כפעולות 32, 21, 21, 22, 21, 20)פס'  "מישור התיאולוגי"ל "המישור החילוני"מן  ומתן

מרד בסמכותו של משה בהקשר של סוגיית הכניסה לארץ וללא 23-22, עמ' 1113הנעשות 'לפני ה'' )ליונשטם,  (. ביטוי לְּ

המיתנו המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש ל ויאמרו לא נעלה:'...בדברי דתן ואבירם למשה: גם מרד באל מופיע 

במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר: אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם העיני 

 (. 11-12)במ' טז  'האנשים ההם תנקר לא נעלה

 .  1.1סעיף לעיל,  52

ורית של כאמור, כוונתה המק. להערכתו, שאלה הזולעונה גם כוהני -הצעתו של פרנקל בנוגע לגבולות הסיפור הלא 53

רק בשלב משני (. 152-151, עמ' 2002להוכיח לעם המתלונן את אופייה הפורה של הארץ )פרנקל, היתה  משימת הריגול

היות שהסיפור ואולם ההוראות לבחון את  הארץ מן הבחינה הצבאית. הפסוקים המציגים את לדברי משה הוספו 

לבחון גם את ההיבט  היוזמהעצם של המרגלים היה פשעם בשליחות שמטרתה חקלאית בלבד, לכאורה ביסודו עסק 

חסרה הסבר משכנע לשאלה מדוע ירצה מישהו להוסיף לדבריו של משה יסוד הצעה זו (. 21-25מדיני )יג -הצבאי

 שייצור בעיות מבחינה תיאולוגית. 
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ההתרחשות בקרב העם תיאור  –כוהנית של הסיפור -להשערה שלפיה שני החלקים בגרסה הלא

קולמוס אחד. רעיון זה שכיח במחקר. בעיקר מקובלת ההשערה אינם  –ותיאור תגובת האל 

. עם זאת אין כוהני-הסיפור הלאשל הרחבה מאוחרת  היא 25-11הטקסט בפס' יד יחידת ש

תמימות דעים בשאלת מקורה של יחידת הטקסט. הדעות חלוקות בשאלה האם התפתחה באותו 

או שמא נוצרה על ידי כותב מאוחר יותר, בן האסכולה  54כוהנית,-של הגרסה הלא בית היוצר

מוכרים נוכחותם של מינוחים ביחידה הנסמכת על השנייה אפשרות ה 55.תדויטרונומיסטיה

 – 11יד במדבר 'עמוד ענן ועמוד אש' )הצירוף , כמו יםמיים ודויטרונומיסטימכתובים דויטרונו

יד במדבר הסליחה ) מוטיבוכן (; 22, ו 31ד  ריםדב – 22יד במדבר ' )'ֹאתֹותוהתיבה  (35א  ריםדב

, (22ניסיון האל )יד ורעיון  (,50, 31, 31, 31, 30)פס' א ח כים מלבו 11כט דברים מצוי בה( 20-11

הטיעון בדבר גם משמש  להוכחת השפעה דויטרונומיסטית על היחידה 11.56ו  ריםזכר בדבהמו

הקיימת בין יחידת זיקה הלשונית ר המרגלים בספר דברים )פרקים א, ט( והמרכזיותו של סיפו

זיקה בין הוכחת האין בשכן טיעון זה מכיל כשל מעגלי, אלא ש הסיפור שם. מופעיהטקסט ו

יחידה שנוספה לבמדבר שההיינו,  ,שההשפעה היתה הפוכה לשלול את האפשרותהטקסטים כדי 

 נשוב לסוגיה זו בהמשך. דברים. היא שהשפיעה על הסיפור בספר יד 

 57.יהבשאלת גבולות כוהני קשורה-יחידת תגובת האל בסיפור הלאהעולה לגבי  נוספתסוגיה 

ֶזה...'מציינים את תחילתה ביש ה ם ה  ע  י ה  נ ֲאֻצנ  ד ָאנ ה יְּ ( 11)פס'  שאלת התוכחה של אלוהים: 'ע 

חזרה למדבר בהארץ ולפנות אל עבר הוראה לסטות מההתקדמות ב ,25וחותמים אותה בפס' 

ר ֶדֶרְך י ם סּוף'....' ב  דְּ מ  ֶכם ה  עּו ל  נּו ּוסְּ יש המקצרים את היחידה ומסמנים את תחילתה באמצע ו 58פְּ

                                                           
54
; 50-51, עמ' 1103הולצינגר ; 521-521, 511-515,עמ' 1103; בנטש, 121, עמ' 1103, גריי; 102, עמ' 1511ולהאוזן,  

מגיעה ה ,בורר. ראו גם את ואילך 323, עמ' 1115, סקנפלד; 131-135, עמ' 1115, קואטס ;211, עמ' 1113גרסמן, 

ספר הקדומים ל (11, יד 22, יג 2-1למסקנה שתפילת משה היא הרחבה מאוחרת בעלת השפעות מספר שמות )שמות י 

ולא  א הרחבה בתר גלותית מוקדמתיה 23-11במדבר יד סובר שהיחידה בס סיב. (331, עמ' 1112דברים )בורר, 

מתקשה להכריע בדבר זהותה של  וידמר (.13-11, עמ' 1115לד )סיבס, -לאור השוואה לשמות לב דויטרונומיסטית,

מר, כוהני ומוסיפה לו פסק דין אלוהי מורכב )ויד-היחידה אך טוען שהיא תוספת מאוחרת המעשירה את המקור הלא

 (.250-211, עמ' 2001
, עמ' 1110; בלום, 132, עמ' 1155; אורליוס, 11-11, עמ' 1155; בלנטיין, 153-152, עמ' 1151; בד, 105, עמ' 1115נות,  55

 .13, עמ'  2001; סקה, 215, עמ' 1111; ורוון, 131
א כגלוסה 23-ב11ין את פס' מציו ,(23הבטחת הארץ לאבות )יד גם בהערה בעניין  דויטרונמיסטימזהה יסוד בד  56

(. בלנטיין מוצא בדיאלוג בין אלוהים למשה 153-152, עמ' 1151המכילה לשונות דויטרונומיסטיים מימי הגלות )בד, 

ביטוי לדגם התפילות הדויטרונומיסטיות שנועד להוציא לפועל את הצדק האלוהי וסובר שתפילת משה חוברה 

 (. 135, עמ' 1113; 103-102, עמ' 1151)בלנטיין, ייחודיות האמונה בה' ר על היה הכרח לשמוכאשר בתקופת גלות בבל, 
 .  11, הערה 132, עמ' 1155סקירת הדעות השונות בעניין גבולות היחידה ניתן לקרוא אצל אורליוס,  57
בנטש,  ;102, עמ' 1511רואים בה על פי רוב יחידה אחידה: ולהאוזן,  25-11פס' בחוקרים התוחמים את היחידה  58

 .131, עמ' 1111; פרנקל, 131-133, עמ' 1110; בלום, 525, עמ' 1103
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בֹו' ואת סיומה בהכרזת  11פס'  רְּ ק  י בְּ ית  ש  ֹאתֹות ֲאֶׁשר ע  ֹכל ה  י בְּ ינּו ב  ד ָאנ ה ֹלא י ֲאמ  במילים 'ע 

רְּ  ם י  ם', באמצע פס' העונש, במילים 'א  ֲאֹבת  י ל  ת  עְּ ב  ׁשְּ ָאֶרץ ֲאֶׁשר נ  נסמכת על הצעה זו  .23אּו ֶאת ה 

ֹכל 11' החזרה המיותרת לכאורה בפס י בְּ ינּו ב  ֲאמ  ד ָאנ ה ֹלא י  ע  ֶזה // וְּ ם ה  ע  י ה  נ ֲאֻצנ  ד ָאנ ה יְּ : 'ע 

בֹו', ובפס'  רְּ ק  י בְּ ית  ש  ֹאתֹות ֲאֶׁשר ע  אּו ֶאת 23ה  רְּ ם י  י : 'א  נ ֲאצ  ל מְּ כ  ם // וְּ ֲאֹבת  י ל  ת  עְּ ב  ׁשְּ ָאֶרץ ֲאֶׁשר נ  ה 

' אּוה  רְּ מידת לענייננו, המחלוקת בשאלת גבולות היחידה חשובה על מנת להבין את  59.ֹלא י 

הקשור לעלילה עצמה: . פסוק זה, המזכיר את כלב, הוא היחיד ליחידה 21של פס' התאמתו 

ה רּוח   ת  יְּ ֶקב ה  ב ע  ל  י כ  ד  בְּ ע  עֹו  'וְּ רְּ ז  ה וְּ מ  א ׁש  ָאֶרץ ֲאֶׁשר ב  יו ֶאל ה  יֹאת  ֲהב  י ו  ל א ַאֲחר  מ  יְּ מֹו ו  ַאֶחֶרת ע 

ֶׁשּנ ה'  ננסה לענות על השאלה.  ?היחידה שנוספה לסיפורמן הוא חלק  פסוק זה. האם (21)יד  יֹור 

: לעם חדש אבאת משה ולהפוך מביע את רצונו להשמיד את העם האל  ,בראשית דבריו

ֹיאֶמר ד מֶׁשה ֶאל' ה 'ו  י ָאנ ה ע  נ ֲאֻצנ  ם יְּ ע  ֶזה ה  ד ה  ע  ינּו ֹלא ָאנ ה וְּ י י ֲאמ  ֹכל ב  ֹאתֹות בְּ י ֲאֶׁשר ה  ית  ש   ע 

בוֹ  רְּ ק  ֶכּנּו :בְּ ֶדֶבר א  ֶׁשּנּו ב  אֹור  ֶאֱעֶשה וְּ ָך וְּ גֹוי ֹאתְּ דֹול לְּ צּום ג  ע  ֶמּנּו'  וְּ  (. משה מגיב מיד12-11)פס' מ 

(. אלוהים משתכנע, אך קובע עונש 11-13)פס' דרכים שונות ב מכוונותיו האללהניא את  בניסיון

השינוי יהיה אפוא  60(.23ייענש באי ראיית הארץ המובטחת )פס' העם במקום השמדה  :חלופי

ובמקומו יוטל עונש חדש, אף הוא על  ,ההשמדה יבוטלונש ע –באופי הענישה אך לא במושאה 

ל העם כולו ר: 'כ  ב  דְּ מ  ם ּוב  י  ר  צְּ מ  י בְּ ית  ש  י ֲאֶׁשר ע  ֶאת ֹאֹתת  י וְּ ֹבד  ים ֶאת כְּ ֹרא  ים ה  ֲאנ ׁש  םה  אּו : א  רְּ  ֶאת י 

ָאֶרץ י ֲאֶׁשר ה  ת  עְּ ב  ׁשְּ ם נ  ֲאֹבת  ל ל  כ  י וְּ ֲאצ  נ  ' )פס'  ֹלא מְּ אּוה  רְּ ההחלטה להמתיק והנה, לאחר . (23-22י 

ה רּוח  לא ייענש כלב –נישה ביחס למושא העאת העונש, מופיעה הסתייגות  ת  יְּ ֶקב ה  ב ע  ל  י כ  ד  בְּ ע  : 'וְּ

ֶׁשּנ ה' )פס'  עֹו יֹור  רְּ ז  ה וְּ מ  א ׁש  ָאֶרץ ֲאֶׁשר ב  יו ֶאל ה  יֹאת  ֲהב  י ו  ל א ַאֲחר  מ  יְּ מֹו ו  (. הסתייגות זו 21ַאֶחֶרת ע 

העניש את הדור , ל12אינה עולה בקנה אחד עם הכוונות הברורות של אלוהים בתחילת דבריו, פס' 

מצמצם את מושא הענישה, שכן הוא  23פס' חלקו השני של היה לומר שגם לכאורה אפשר  .כולו

יוְּ מזכיר את ' נ ֲאצ  ל מְּ פעולה אקטיבית של גידוף וזלזול. אולם הביטוי ', דהיינו את מי שנקטו כ 

י הפתיחה של האל המתייחסים לעם כולו:  דבריחוזר ל ֲאֻצנ  נ  ד ָאנ ה יְּ ֶזה' )'ע  ם ה  ע  , ומכאן (א11ה 

בתחילתו ובסופו  נא"ץהשורש הופעה הכפולה של ה שאין בכוונתו לצמצם את קבוצת הנענשים.

                                                           
ביטויי הניאוץ  ,. לשיטת נות311, עמ' 1115; סקנפלד, 135, עמ' 1115; קואטס, 101-105, עמ' 1115ראו: נות,  59

החדשה.  כוהני שלתוכו הוכנסה היחידה-ב שייכים לרובד קדום של הסיפור הלא23א ובפס' 11המופיעים בפס' 

כוהני המקורי, שהכיל -בסיפור הלא עמדתיאור עונש אחר שהחליפה משמעות ההצעה היא שיחידת הפסוקים שלפנינו 

כלשהו. הצעה זו אינה משכנעת בעיניי שכן קשה לראות סיבה לשמירת תיאור ענישה כלל שץ ונא"שימוש בשורש 

צעה זו אינה מתמודדת עם הקושי שהעלינו לעיל ה ,. אך בעיקרענישההמקוריות חרף החלפת תוכן ה אשמהמילות ה

. של 'ניאוץ' או פגיעה כלשהי באל לפי העלילההאל לבין היעדר חטא  'ניאוץ'בין האשמת העם בהקיים באשר לפער 

עבודתו של העורך, אלא כ ה, אין הכרח לראות23ובהודעה על העונש בפס'  11פילות בתיאור הפשע בפס' אשר לכ

 את כעסו של האל. ד להבהיר ולהצדיק כאמצעי ספרותי שנוע
 .111, עמ' 1103כוהני כלל לא הכיר אפשרות של עונש של ארבעים שנות נדודים. ראו גם: גריי, -ייתכן שהסיפור הלא 60
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י' )פס'  ֲאצ  נ  ל מְּ , (23של כתב האישום מדגישה את מהות החטא ומבהירה מי הנושא בעבירה: 'כ 

ֶזה' )פס'  היינו ם ה  ע  לב מסוים נקשרו שני שרק בשאת ההצעה נקבל למעשה, גם אם  (.11'ה 

לאור גזר דין המתייחס לעם כולו, לדבר על נוכל עדיין  61,העומד לפנינו לטקסטהביטויים הללו 

בוֹ : '...11חלקו השני של פס'  רְּ ק  י בְּ ית  ש  ֹאתֹות ֲאֶׁשר ע  ֹכל ה  י בְּ ינּו ב  ֲאמ  ד ָאנ ה ֹלא י  ע  בעניין ההערה  .'וְּ

יחידת נותרת ההערה הזו בלא חורגת מהצהרת הכוונות של האל.  ,לעומת זאת ,(21)פס' כלב 

המשך בהחלטה השמדה, ובדרך איום ב, תחילה התגובה לעם בכללותועל אודות המספרת טקסט 

שאינו עומד בידינו טקסט  ותרנ מן היחידה 21לענייננו, בהסרת פס'  62.איסור כניסה לארץלגבי 

 . העלילה שאר פסוקילאירועים המתוארים בעוד בזיקה 

ת הסברה הרואה ביחידעל בין הסיפור הכללי מערער ת תגובת האל והיעדר זיקה בין יחיד

היינו מצפים  "הרחבההיתה זו "אילו  כוהני.-הלא הרחבה של הסיפור (25-11תגובת האל )יד 

לא נכתבו מתוך  25-11פס' ברצוני להציע ש .למצוא התאמה בין יחידת הטקסט ובין רוח הסיפור

במילים . ובהתאם לגרסת הסיפור שאיתרנו, אלא הובאו מבחוץ לתוך ההקשר המדובר ,תהיכרו

שני גופי טקסט שלא היו קשורים זה לזה: שילוב של הוא שזיהינו כוהני -הסיפור הלאאחרות, 

להשמיד האל רצון המציגה את ארץ טרם הכניסה אליה, ומסורת תארת את בחינת המסורת המ

ייתכן  63טקסט אחד.לכדי שתי היחידות עשוי להיות בבחינת הדבק שחיבר את  21את עמו. פס' 

                                                           
 .  51לעיל, הערה  61
, כפי שהוא טוען לגבי כלל 21פרנקל טוען אף הוא למשניּותה של ההתייחסות לכלב בדברי האל בפס' יד  62

, בפרק יג 30של פס' התאמה חוסר מצביע על (. הוא 153, עמ' 2002כוהני )פרנקל, -ההתייחסויות לכלב בסיפור הלא

תוספת גם  30כוהני. לדעתו יש לראות בפס' -ללא התראה מוקדמת ובלי שהוצג קודם בסיפור הלאהמזכיר את כלב 

מיד אחרי דברי המרגלים מובא ( אלא 1-1, 3-2ד תגובה לתלונת העם כמו בסיפור הכוהני )יהוא אינו עומד כמשום ש

( בתגובה ישירה לתיאור השלילי 1בני ישראל בוכים )יד  סיפור שלפיוותכליתו אינה ברורה. סילוקו של הפסוק מותיר 

(. 13(. בנוסף, כלב אינו נזכר בהמשך כמי שנשאר במחנה עם משה כשהעם מעפיל אל ההר )יד 25-21של המרגלים )יג 

לתת רקע שנועד , חלק מגרעין הסיפור הקדוםל פרנקל עומדת בניגוד לדעה הרואה בהתייחסויות לכלב טענתו ש

, 1151; בד, 130, עמ' 1112; נות, 251-250, עמ' 1115ואילך; קואטס,  215, עמ' 1113והצדקה לאחיזה בחברון )גרסמן, 

תפקיד הגיבור )פרנקל, שם, עמ' חס לו את לטענת פרנקל ההערות בעניין כלב הוספו לטקסט על מנת ליי(. 111עמ' 

אולם קשה לקבל את ההשערה הזו דווקא משום שלא ברור הטעם בהפחתת מקומו של משה באירוע.  ,(111, 155-151

 . 1.1.2להלן, סעיף השערתי היא שתהליך מעין זה התרחש בדברים א, אך לכיוון ההפוך, מכלב למשה. על כך 
 ,It is clear that v. 24, which deals with Caleb'א נימוקים בדברי מקאווניו:  אפשרות זו נרמזת בקצרה ולל 63

belongs to the JE account… But surely of seeing glory and signs, Egypt and the dessert, the "ten 

occasions"… of vv. 21-23a  belong rather to the context of Sinai and Ex. 32 than to the context of the 

original spy-story…'.  ,הדין הכרעת כה של העבודה העריכתית שקישרה בין המש(. 1, הערה 11, עמ' 1111)מקאווניו

 בפרק, המתארים את ניסיון העם לשנות את רוע הגזרה. 15-31לעלילה מצוי כנראה בפס' 
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ר את ולקש השביקש חיבור והעריכה,עבודת המקורו ב, המכיל צו אופרטיבי להמשך, 25גם פס' ש

  64הדברים לרצף הכללי של הנדודים במדבר.

כזו שבמרכוהני ללא החלק של תגובת האל מגלה סיפור -הלאהמרגלים בחינה של סיפור 

הסרת החלק של תגובת האל מותירה את נחלות. התהמתעורר בגין חשש משלב ה מרד פוליטי

כתב אישום בעניין הסיפור הכיל לפיה שללא סגירה, וכאמור קשה לקבל את ההצעה הסיפור 

היות שלא בנקל נוכל  65(.א23-ב11ביחידת הפסוקים שלפנינו )פס'  ףהוחלששהוסר ו'ניאוץ' האל, 

חוט סיפורי חלקי, שאינו מגלה מה אירע עם מרכיבים שהיו ואינם, ניאלץ להישאר על להתחקות 

(. תחת זאת נוכל לדבר על 1לעם לאחר שהביע את רצונו להחליף את המנהיג ולשוב למצרים )יד 

מתאר תוצאות של מרד הכתובים, האחד מתאר מרד במנהיג והאחר משמעות פעולת החיבור בין 

כת הפרשה מסיפור העוסק ביחסי העם והמנהיג לסיפור בעל מסר באל. בפעולת החיבור הופ

להתפתחות דוגמא  .לעם ולגורלויש השפעה על יחסו של האל למעשי העם שהמבהיר תיאולוגי, 

עממי לסיפור הדן ביחסים עם האל, -ספרותית מסוג לזה, של הפיכת סיפור בעל אופי פוליטי

. בחינת 1-1דבר, סיפור מסה ומריבה בשמות יז עשויה להימצא במקום נוסף בסיפורי התלונה במ

הסיפור מובילה להשערה שבטקסט הקנוני משמשות בערבוביה שתי מסורות שאינן כוהניות, 

ם ת העם: 'מצוקהנובעת מ עם משהמריבה אירוע של  66המייצגות שני אירועים נפרדים: י  ין מ  א  ...וְּ

ם ע  ֹתת ה  ׁשְּ ם מֶׁשה : ל  ם ע  ע  ֶרב ה  י  הֶ ו  ֹיאֶמר ל  ֶתה ו  ׁשְּ נ  ם וְּ י  נּו מ  נּו ל  רּו תְּ ֹיאמְּ יו  ד  מ  יבּון ע  ר  ה תְּ  ם מֶׁשה מ 

ֹיאֶמר]...[:  ל מֶׁשה ו  ם ע  ע  ֶלן ה  י  ם ו  י  מ  ם ל  ע  ם ה  א ׁש  מ  צְּ י  ותיאור של מרי כלפי האל  67(,3-1פס' ...' )ו 

ה תְּ  המתבטא ברצון לנסותו ולבחון את נוכחותו בקרב העם: ם ֶאת ה' 'מ  ל נ ֹּסת  ע  נ ּסּון ֶאת ה'... וְּ

ן' )פס'  ם ָאי  נּו א  ב  רְּ ק  אם הדבר נכון אזי  68.(22 , ט11 . והשוו: דברים ו1, 2ל אֹמר ֲהי ׁש ה' בְּ

                                                           
, נכליל גם את הפסוקים הללו בהתייחסויותינו בהמשך 25, 21על אף המסקנה בדבר משניותם האפשרית של פס'  64

 כוהני בבמדבר יד. -ליחידת תגובת האל בסיפור הלא
 . 51לעיל, הערה  65
לתעד את מסלול , שאפשר לזהות בו התערבות של עורך כוהני שביקש )עד 'ויחנו ברפידים'( 1פס' זאת למעט  66

  .(11-11נדודים של העם )השוו: במדבר לג ה
67
 . 3והשוו לסיפור המקביל משל הכוהני: במדבר כ  
, האחת בעם שתי כיתות שונותכבר זיהה את הכפילות בסיפור והסבירּה כתיעוד התנהגותן של אבן עזרא  68

השערת החלוקה לשני מקורות רווחת בפרשנות שהתלוננה על מחסור במים והשנייה שביקשה לנסות את אלוהים. 

-111, עמ' 1111; הייאט, 131-135, עמ' 1112; נות, 11-13, עמ' 1112; סיבס, 155-155, עמ' 1111דרייבר, המודרנית: 

לעומת זאת מי שטוען שמדובר בטקסט אחיד מבין את הבקשה למים כפעולה של  .301, עמ' 1111; צ'יילדס, 152

'כי לא ביקשו רחמים מתוך הכנעה וביטחון ון. כך ליכט, המסביר שהחטא היה באופן הפנייה לאל, העמדת האל בניסי

(. 31, עמ' 1113ה', אבל תבעו נס במפגיע ומתוך כוונה לעשות את העניין למבחן יכולתו של ה', לניסיון' )ליכט, -בישועת

, 2001)בדן,  J -להמייחסה בדן את (, ו101-103,עמ' 1115)פרופ,  Eהיא משל היחידה כולה וראו גם את הצעת פרופ ש

 (.111-111עמ' 



 השקפות תיאולוגיות מתחרות    – המרגלים יסיפורענישה ואיומי השמדה בפרק ראשון: 

 

15 

 

א ר  קְּ י  ם שמלכתחילה היו אלה שתי מסורות אטיולוגיות נפרדות, כמו נאמר: 'ו  קֹום ׁש  מ  ה... ה  ּס   מ 

ל ם ע  א(; '22, ט 11)השוו: דברים ו  ...''ה ֶאת נ ֹּסת  ר  קְּ י  ם ו  קֹום ׁש  מ  ה, ...ה  יב  ר  ל מְּ יב ע  נ י ר  ל'  בְּ א  ר  שְּ י 

באחד משלבי התפתחות הטקסט נתפרו שני הסיפורים יחדיו לכדי סיפור (. 3)השוו: במדבר כ 

ה' יב  ר  ה ּומְּ ּס  ללאור הדגש החותם את הפרשה, 'וְּ זאת ועוד, (. 1פס' ) 'מ  ם ע  (, לא 1)פס'  ''ה ֶאת נ ֹּסת 

אירוע המריבה, ורק בשלב היסודות של דווקא בלתי סבירה האפשרות שבתחילה עמדו בסיפור 

ברצוני להציע שמגמה דומה לזו חלה  69המרד באל.השני הוסף והודגש הרובד העוסק בתיאור 

הסיפור הקדום, העוסק במאבק בסמכות על  כוהנית של סיפור המרגלים אצלנו:-בגרסה הלא

עם האל, ובאופן זה התקבלה פרשה חדשה בעלת במערכת היחסים הולבש סיפור העוסק המנהיג, 

אמונית. כמו בסיפור מסה ומריבה, גם אצלנו הפך הסיפור בעניין מרד 'חילוני' -דתיתמשמעות 

ים  לתיאור של חטא כלפי האל על ידי הדגשת מוטיב העמדת האל בניסיון: מ  ע  י ֶזה ֶעֶשר פְּ נ ּסּו ֹאת  יְּ 'ו 

י' ) קֹול  עּו בְּ מְּ ֹלא ׁש  , הקשור בחוסר האמונה בו, דהיינו חוסר האמון, על אף ריבוי (ב22במ' יד וְּ

בוֹ הנסים וההוכחות: '... רְּ ק  י בְּ ית  ש  ֹאתֹות ֲאֶׁשר ע  ֹכל ה  י בְּ ינּו ב  ֲאמ  ד ָאנ ה ֹלא י  ע    70.(11)פס'  וְּ

דווקא לספח את תגובת האל ותפילת משה טעם ראה לפניו העורך  נשאלת השאלה מה

עונש אי כניסה  –התוצאה לסיבה שהסיבה היא הזיקה בין ייתכן הקשר של מעשה המרגלים. ל

שיקול נוסף עשוי להיות לארץ יוטל על כל החוששים להיכנס אליה והמתגעגעים לארץ השעבוד. 

בשני הקטעים. עם  ליכ"מופעי השורש ללמוד מ בניסיון להגדיר את מהות החטא. על כך אפשר

י לרשת את הארץ '...העם חזרתו מן השליחות כלב מצהיר על אודות יכולתו של  כוֹּל נּוַכלכ  ' )יג ל ּה יָּ

ֲעלֹות נּוַכל ֹלא'...(. המרגלים לעומתו מסתייגים וטוענים ש 30 . מול הדיון הזה עומדים (31)יג  ...'ל 

להביא את דברי משה לאלוהים המצביעים על החשש של ערעור התדמית של האל בעניין יכולותיו 

ם...  גֹוי  רּו ה  ָאמְּ ִתיהעם לארץ: 'וְּ כֹּלֶׁת ִמִבלְּ ֶהם  יְּ ע ל  ב  ׁשְּ ָאֶרץ ֲאֶׁשר נ  ֶזה ֶאל ה  ם ה  ע  יא ֶאת ה  ב  ה  ה' לְּ

ר' ) ב  דְּ מ  ם ב  ט  ח  ׁשְּ י  צירוף העם או אלוהים? ה –אלה: מי יכול . הדברים מהדהדים אלה את (11 ידו 

. הללו שגו חטא הבלתי מוסבר של המרגליםרומז לבעייתיות הקיימת לכאורה בהיחידות בין שתי 

עם היא נחלתו גורל הלכאורה בעצם העיסוק בשאלת יכולתו של העם, שהרי היכולת הקשורה ל

  ביא את העם לארץ או לאפשר את המשך קיומו.להההחלטה של אלוהים בלבד. כך גם 

                                                           
 .  301, עמ' 1111; צ'יילדס, 131-135, עמ' 1112נות, כך מציעים גם:  69

. התמונה המתקבלת מכתב האישום היא של 30, עמ' 1113אמון ראו: ליכט,  על אי אמונה במשמעות של חוסר 70

בקרב העם ונסים לעשות אותות על אף הנכונות מון העם ביכולותיו מערכת יחסים שבה האל אינו מצליח לבסס את א

(. חוסר האמון של העם באל או באותותיו מוביל להעמדת האל בניסיון שמשמעותה דרישה לאותות נוספים 11)פס' 

 היוכל אמרו באלהים לנפשם: וידברו אכל לשאל בלבבם אל 'וינסו(. זהו טיבו של הניסיון גם על פי מזמור עח: 22)פס' 

  (. 20-15)פס'  לעמו' שאר יכין אם תת יוכל לחם הגם ישטפו ונחלים מים ויזובו צור הכה במדבר: הן שלחן לערך אל
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 דברים א –כוהנית: עדות מנאום משה -שלבי התהוות הגרסה הלא 1.1

וכה עלילה מרכזית בעלת כוהנית של סיפור המרגלים ואיתרנו בת-הכרנו את הגרסה הלא

אלוהים . עמדנו על כך שיחידת הטקסט העוסקת ברצונו של "פוליטיים"או  מאפיינים "חילוניים"

שאלת השאלה להשמיד את העם אינה מתיישבת עם פרטי העלילה המרכזית וטעּנו למשניותה. נ

כוהנית -באיזה שלב של תהליך היצירה צורפה היחידה המדוברת. האם היא נוספה לגרסה הלא

כאשר זו עמדה במנותק מן הכוהנית, או שמא הופיעה רק בשלב סופי, לאחר שזירת שתי 

די לענות על השאלה ניעזר בגרסת הסיפור המוצגת בנאומו של משה ערב יחדיו. כ גרסאותה

 גרסאותהכניסה לארץ בדברים א. השוואה בין הכתובים עשויה לסייע בבירור תהליך התהוות ה

 בספר במדבר. 

 

 זיקות לשוניות ורעיוניות  –יד -בבמדבר יג גרסאותדברים א ושתי ה 1.1.1

ספר מציין את מועד נשיאת נאומו של משה בפני א נפתח בדברים  העם בעבר הירדן המזרחי. המְּ

. הנאום מתחיל באזכור (1ב  -1)פס'  את תוכנוציג ( ומ5-1הנאום ואת מקום התרחשותו )דברים א 

( וממשיך בתיאור שני אירועים 5-1הוראת אלוהים לעזוב את הר חורב כדי לרשת את הארץ )פס' 

( ואירוע שליחת המרגלים 15-1שהתרחשו סמוך לאותם ימים: מינוי השופטים והשוטרים )פס' 

 (. 11-11)פס' 

ׁש'הולך העם  ,בורחמהמרגלים. על פי המסופר, סיפור מוקדש אפוא ל אדברים  עיקר ד  ד ק   ע 

 ' נ ע  רְּ רב, להורשההניתנת גבול הארץ בהמצוי לכאורה  (,11)פס' ב  י' 'ה  ֱאֹמר   71.(1פס'  :וכן, 20)פס'  ה 

אנשי העם  אולם (,21)פס' אותה אה לעלות ולרשת הורמקבל עם הבעומדו בפתחה של הארץ 

את הדרכים ואת תחילה לשלוח אנשים שיבדקו ציעים מסתייגים מביצוע מיידי של ההוראה ומ

, אנשיםשנים עשר למשימה בוחר משה והוא מקובל על הרעיון  (.22הערים המיועדות לכיבוש )פס' 

מביאים  (. הם21ר ומגיעים עד נחל אשכול )פס' פונים לכיוון הה ללוה. (23כלל השבטים )פס' מ

ה ומסכמים ש' ,פירות הארץממדגם מייצג עימם  ָאֶרץטֹוב  שי נא(. אחרי פירוט הדיווח 25פס' ' )ה 

. מדבריהם עולה (21האמורי )פס' ביד שמדתם המפני חשש בשל  ,(21לעלות )פס'  יםהעם מסרב

שבשובם מן המסע  ,אחיהם'אותם שליחים, 'מלכאורה שקיבלו על ידיעות  תמבוססשדאגתם 

רק (. 25)פס' בארץ נוכחותם של בני ענקים על קיומן של ערים גדולות ובצורות וסיפרו על אודות 

                                                           
ויש לתת את הדעת לקושי הנוצר מול אזכור 'הר האמרי' בפסוק הקודם, המציין חלק ממסלול ההליכה ב'מדבר  71

 .  הגדול והנורא ההוא' ולא את יעד ההליכה
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שנמסר לכאורה מפי על אודות הדיווח השלילי אפוא לראשונה אנו שומעים , בדיעבדבנקודה זו, 

  72.. הדיווח מובא בתיווך אנשי העםהמרגלים

כוהנית -גרסה הלאמזכיר את התיאור המופיע בדברים א פרשת המרגלים בתיאור זה של 

; 22, 11המרגלים עולים להר )במדבר יג בשני התיאורים מסופר ש 73יד.-יגסיפור בבמדבר השל 

(, מביאים פירות להוכחת פוריות 21; דברים א 22(, מגיעים עד נחל אשכול )במדבר יג 21דברים א 

/ בצורות  ערים גדולות ובצורותקיומן של דבר ( ומדווחים על 25דברים א ; 22במדבר יג הארץ )

בניגוד פרטים אלה עומדים (. 25; דברים א 25בני/ילידי ענק/ים אימתניים )במדבר יג וגדולות, ועל 

ֹבא 'ההליכה מסלול את גדיר המ ,בגרסה הכוהנית של הסיפורלמידע המובא  ֹחב לְּ ד רְּ ן ע  ר צ  ב  דְּ מ  מ 

ת ' ֹאֶכֶלת'הארץ והמציג את מסקנת המרגלים בדבר היות (, 21' )במ' יג ֲחמ  ֶביה  שיושבים בה , יֹוׁשְּ

דֹות' י מ  ׁש  ים'' וַאנְּ יל  פ  פרטי מידע בטקסט בדברים א קיימים מספר  ,עם זאת 74(.32-33' )פס' ּנְּ

גרסה הכוהנית של הסיפור בספר במדבר: משה בוחר שנים עשר איש למשימת את ההמהדהדים 

רשימת שמות (. מספר זה אמנם אינו נזכר במפורש בסיפור בספר במדבר, אך 23הריגול )דברים א 

(. שנית, בדברים א חוזר 15-3עשר )במדבר יג -המרגלים המופיעה בגרסה הכוהנית מגיעה לשנים

רפעמיים הביטוי ' ב  נּו ד  בּו ֹאת  י ׁש  הקשר של ב 21דברי המספר בבמדבר יג צוי ב(, המ25, 22)פס'  'וְּ

בדבר טיבה של גלים הנשמעת מפי המר(. כך גם ההערה 21-25החוט הכוהני של הסיפור )במדבר יג 

ָאֶרץהארץ, ' ה ה  בגרסה אף הם של כלב ויהושע דברי הדיווח (, המתאימה דווקא ל25' )דב' א טֹוב 

פרט נוסף המוכר מן הסיפור הכוהני בבמדבר הוא הביטוי העוסק  75(.1הכוהנית )במדבר יד 

ֶתם (, המופיע כציטוט שלם בדברי האל בדברים א: '31, 3בגורלם של הטף )יד  רְּ ֶכם ֲאֶׁשר ֲאמ  פְּ ט  וְּ

ֶיה הְּ ז י  ב   (. 31...' )פס' ל 

מידת ההשפעה של נוכחות הפרטים הללו בטקסט בדברים א דורשת בירור של טיב הקשר ו

יד, -שבעל דברים א הושפע מן הטקסט המלא בבמדבר יגאפשר לומר  ,בין הכתובים. לכאורה

ארבעת הפרטים שמלבד עובדה ת הבולטהכולל גם את הגרסה הכוהנית של הסיפור. אולם 

                                                           
 וזאת למעשה גם בתיווכו של משה, מספר הסיפור.  72

יד, אך לא מן הנמנע שבעל -כוהנית שהצלחנו לשחזר מתוך במדבר יג-הטקסט עומד בהתאמה יחסית לגרסה הלא 73

את המידע על אודות קדש ברנע כמקום  ,למשל ,כוהני, שממנו קיבל-דברים א הכיר גרסה מלאה יותר של הסיפור הלא

ם. פרט זה הוסר כנראה בתהליך החיבור עם הגרסה הכוהנית של הסיפור, במסגרת הורדת פרטים היציאה של המרגלי

בין  והתלות הזיקה .21פסוק המשלב בין שתי הגרסאות בבמדבר יג מצינו כאמור בכפולים או סותרים. רמז לכך 

, עמ' 1101יד מוכרת ומוסכמת על פי רוב במחקר. ראו: דרייבר, -כוהנית של הסיפור בבמדבר יג-דברים א לגרסה הלא

 .    25-21, עמ' 2002; נלסון, 153, 115-111, עמ' 1111; ויינפלד, 131, עמ' 1112; נות, 10, 35, עמ' 1111ראד, -; פון11-21
עשוי להיות מידו של עורך / מהדיר שהושפע מן הביטוי 'ילידי  33ים' בבמדבר יד מן הנפיל 'בני ענקכאמור הביטוי  74

 . 1.3סעיף . לעיל, כוהנית-ענק' בגרסה הלא

   .1.3ל, סעיף לעי 75
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, הסיפור בדברים א אינו מכיל אף פרט מן הגרסה הכוהנית שהוא שהם בעיקרם סגנוניים ,שראינו

אין עדות ליוזמת האל לשליחת המרגלים או לרעיון חציית הארץ  ,למשל ,בעל ערך לעלילה. כך

קשה לשער שבעל דברים א כולה, וכן למידע בדבר היות יהושע שותף בהגנה על כבודה של הארץ. 

יד ובחר להתייחס למספר צירופי -הכיר את הסיפור הכוהני או את הסיפור המשולב בבמדבר יג

אין מקום להניח שמהלך ההשפעה בין במקביל, הפרטים התוכניים. תוך שהוא מתעלם מן לשון 

א, שכן שהסיפור הכוהני בבמדבר נכתב או עוצב בהשראת דברים הטקסטים היה הפוך, דהיינו 

השערה שלישית ואינם תלויים במידע המופיע בדברים א.  ,עצמאייםבסיפור הכוהני הפרטים 

, עריכתובי בשלכבר עמד כשדברים א טקסט בלספו ונ "כוהני"הפרטים בעלי האופי השתציע 

לפרטים נוגע באה בחשבון במיוחד בזו . השערה יד-בבמדבר יגוהובאו מן הסיפור שזה כבר שולב 

א טיבה של הארץ )דברים באשר להמרגלים הדיווח של , כמו הום העלילדלקיאינם הכרחיים ש

וה כמ ,א(25)פס' , שהרי הבאת פירות פני הדבריםמשנה שינוי מהותי את ב(. אמירה זו אינה 25

החיובי הדיווח בין שפער האת מעצימה  המילוליתשההכרזה אלא כהוכחה לאיכותה של הארץ, 

אפשר אפוא שהמידע נוסף (. 21)פס' לארץ סירוב הנחוש של העם לעלות וה (שםשל המרגלים )

גם ששם התואר אין מניעה , יד, ויחד עם זאת-במדבר יגבהטקסט המלא בשלב מאוחר בהשפעת 

(, והועתק 11כוהנית, מדברי ההנחיה של משה למרגלים )במ' יג -הגיע דווקא מן הגרסה הלא 'טוב'

, היות יתר על כןות המרגלים בשל אותן מטרות רטוריות. להקשר של מיל המשכתב על ידי

שהכותב עשה שימוש עצמאי בשם התואר אפשר במידה שווה גם להניח , שכיחבמונח שמדובר 

ת ללא השפעה ממקור מסוים, בדומה לשימוש שעשה במילה בדברי האל בהמשך: '... ָאֶרץ א  ה 

ה יֶכם ַהּטוֹּבָּ ֲאֹבת  ת ל  י ל ת  ת  עְּ ב  ׁשְּ  (.35דב' א ' )ֲאֶׁשר נ 

שאין הכרח לקבוע שהאמירה  כשם – 23שנים עשר המרגלים בדברים א אשר למידע בעניין 

ָאֶרץ' ה ה  אין  בספר במדבר, כך תהכוהנישימוש בגרסה נולדה מתוך ( 25בדברי המרגלים )פס'  'טֹוב 

פרט זה עשוי להיות פרי  .ספר המרגליםבדבר מ  המידע מקור הכרח לייחס לגרסה הכוהנית את 

גרסת מן הפתיחה של לידיו הגיע , או לחלופין תוצר של מידע שהכותבידיעותיו הכלליות של 

  יד.-בבמדבר יגשל הסיפורים תהליך ההרכבה צומצמה במסגרת , שכוהני-הלאהסיפור 

ר: 'בלבדשני ביטויים לברר את מקורותיהם של כעת  נותר ב  נּו ד  בּו ֹאת  י ׁש  , 22' )דברים א וְּ

ֶיה' (;25 הְּ ז י  ב  ֶתם ל  רְּ ֶכם ֲאֶׁשר ֲאמ  פְּ ט  רהביטוי '(. 31' )פס' וְּ ב  נּו ד  בּו ֹאת  י ׁש  עומד בדברים א  'וְּ

ל ֶאל ': בבמדבר יגהמופיע בהתאמה לביטוי  א  ר  שְּ נ י י  ת בְּ ל ֲעד  ֶאל כ  ֶאל ַאֲהֹרן וְּ י ֹבאּו ֶאל מֶׁשה וְּ כּו ו  י לְּ ו 

ה  ׁש  ד  ן ק  אר  ר פ  ב  דְּ ר מ  בָּ ם דָּ ִשיבּו אֹּתָּ ָאֶרץַויָּ י ה  ר  אּום ֶאת פְּ י רְּ ה ו  ד  ע  ל ה  ֶאת כ  פסוק זה עומד  (.21פס' ' )וְּ

שתי של עקבות  אפשר לזהות בוויחד עם זאת, כפי שראינו, ברצף של הסיפור הכוהני, אמנם 
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ן'לגבי שכינוי העם בשם 'עדה', והמידע  בעוד 76.הסיפוריות מסורותה אר  ר פ  ב  דְּ , כנקודת יציאה 'מ 

ל'קדש' כמקום הרמז של הסיפור, חוט הכוהני מאפינים את ה –משה לצד אהרן כמו גם אזכור 

כוהני, ולהם אפשר להוסיף גם -הלאסיפור לדווקא  קשוריםהפירות בעניין המידע ו ,היציאה למסע

רהביטוי 'את  ב  ם ד  יבּו ֹאת  י ׁש    (. 25, 22דברים א )פס' ידיו של בעל הגיע לש 'ו 

אפשר ללמוד לגביה מעדות הנוסח של התרגום  (,31ר להערה בעניין הטף )דברים א אש

 'kai.pa/n paidi,on ne,on o[stij ouvk oi=den sh,meron avgaqo.n h :את ההערה ה, החסרליוונית

kako,n ou-toi eivseleu,sontai evkei/ kai. tou,toij dw,sw auvth,n kai. auvtoi. 

klhronomh,sousin auvth,n  = ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע המה יבואו שמה ולהם אתננה'

חלק מן ההערה לא היתה תחילה מלכשאפשרות מצביעה על תה"ש העדות של  והם ירשוה'.

קשה  77אלא נוספה לגרסה העברית זמן מה לאחר יצירת התרגום. הטקסט שעמד בפני המתרגם

טקסט להביטוי נוסף להניח מצב שבו אמנם לשחזר את מהלך העבודה הספרותית, אולם אפשר 

 הסיפורמקבילה של הנוספת והגרסה ושפע מהשה עורך של דברים א-של קורא כתוצאה מ"פזילה"

בשולי הטקסט, בצד ציין לעצמו שבמהלך קריאת הסיפור . ניתן לדמיין אדם שעמדה לפניו

ע' מיליםה ר  יֹום טֹוב ו  עּו ה  דְּ נ יֶכם ֲאֶׁשר ֹלא י  מהסיפור הפנייה למשפט שהכיר  (,2א31דב' א )...' ּובְּ

ֶיה' :המקביל הְּ ז י  ב  ֶתם ל  רְּ ֶכם ֲאֶׁשר ֲאמ  פְּ ט  אך , הטקסטבשולי אמנם המשפט שורבט (. 31במ' יד ' )וְּ

ז בו: ' גוף הטקסט והשתלבל "זלגכבר "בתהליך המסירה בשלב הבא  ב  ֶתם ל  רְּ ֶכם ֲאֶׁשר ֲאמ  פְּ ט  וְּ

ׁשּוה   יר  ם י  ה  ֶנּנ ה וְּ ֶהם ֶאתְּ ל  ה וְּ מ  ה י ֹבאּו ׁש  מ  ע ה  ר  יֹום טֹוב ו  עּו ה  נ יֶכם ֲאֶׁשר ֹלא י דְּ ֶיה ּובְּ הְּ   78.(31' )דב' א י 

 הסיפור הכוהניגרסת שימוש בעל שראינו יכול להעיד הפרטים אף לא אחד מלסכם שנוכל 

את ההבטחה גם יש להוסיף מסקנה זו ל. בשלבי הכתיבה או העריכה של דברים איד -במדבר יגב

כמתואר בגרסת  ,מוצגת כתוצאה של האירוע המדובר אינהש(, 35)פס' כניסת יהושע לארץ לגבי 

. בעוד שכלב מי ומי ייכנסו לארץכאן כדי ללמד מובאת אלא , (35, 30הסיפור הכוהני )במדבר יד 

ְךמוזכר כמי ש' ר  דהמרגלים אלא כאדם 'כאחד מוצג יהושע אינו (, 31זה מכבר בארץ )פס'  'ד  ֹעמ  ' ה 

ידיעה שמשה עתיד לסיים את תפקידו באלא באירועי העבר שגורלו אינו קשור (, 35לפני משה )פס' 

                                                           
 . 1.3סעיף לעיל,  76
 . 1, עמ' 1155: טוב, כך 77

צעה עומדת בניגוד לדעתם . הה" הוצע לי על ידי ידידי, דודני אורסתיוגלוסה"תרגום לכ "זליגהתיאור התופעה כ" 78

קדם לביטויים העוסקים בגורל  31היחס בין הכתובים היה הפוך: שדברים א הגורסים ש ,של ולהאוזן ושל מקאווניו

 (. 21. ראו לעיל, הערה 12, עמ' 1111; מקאווניו, 102, עמ' 1511)ולהאוזן,  33-30, 3 הטף בבמדבר יד
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 ,לא יזכה להיכנס לארץ , אף הואהדורכמו בני לפיו, שהמידע משה.  גורלו שללשר א 79.(31פס' )

המדברת על כוהנית ה"מלאה", -גרסה הלאנרמז באינו בוודאי ו, יד-בבמדבר יגסיפור מופיע באינו 

להציע רופא, אפשר בעקבות . (12יוצאי חלציו )במדבר יד משה ובבלהחליף את העם כוונת האל 

סמי הצבאית או יוזמת הפעולה ההמתנגד ל, סטהדויטרונומיעמדתו האישית של קשור בשהפער 

-המידע בדבר אישיתרה מזו, הדעת נותנת  80.הנחיית האל ואישורוללא הבאה  ,של משהצבאית 

בעזרת הערות אלה  81בעניין יהושע.המידע לצד ף לסיפור כנספח משני, נוסכניסתו של משה לארץ 

לסדר את המידע הקשור בשאלת הורשת הארץ והורשת תפקיד הנביא לאחר מות הכותב ביקש 

לא סקה. במבחן הסרתן מן הפ  ההערות הללו מסתברת גם מתוצאות  משניותן של שתי 82.משה

ההערות מתקבל טקסט קוהרנטי, המציג בצורה ברורה את גזר הדין שניתן בעקבות אירוע 

 בלי לקפוץ לתיאור עתידם של מי שלא היו מעורבים באירוע: זאת המרגלים, 

 

ע מ  ׁשְּ י  יֶכם קֹול ֶאת' ה ו  ר  בְּ ֹצף ד  קְּ י  ע ו  ב  ש  י  ם :ל אֹמר ו  ֶאה א  רְּ יׁש י  ים א  ֲאנ ׁש  ֶלה ב  א  דֹור ה  ע ה  ר  ֶזה ה  ת ה   א 

ָאֶרץ ה ה  טֹוב  י ֲאֶׁשר ה  ת  עְּ ב  ׁשְּ ת נ  יֶכם ל ת  ֲאֹבת  י :ל  ל ב זּול ת  ֻפֶּנה ֶבן כ  ֶאּנ ה הּוא יְּ רְּ לוֹ  י  ן וְּ ָאֶרץ ֶאת ֶאת   ה 

ְך ֲאֶׁשר ר  ּה ד  נ יו ב  ב  ן ּולְּ ע  ל א ֲאֶׁשר י  י ה' מ  נ יֶכם ]...[ ַאֲחר  עּו ֹלא ֲאֶׁשר ּובְּ דְּ יֹום י  ע טֹוב ה  ר  ה ו  מ  ֹבאּו ה   י 

ה מ  ל ֶהם ׁש  ֶנּנ ה וְּ ם ֶאתְּ ה  ׁשּוה   וְּ יר  א   :י  נּו ֶתםוְּ ֶכם פְּ עּו ל  ה ּוסְּ ר  ב  דְּ מ   (.10-31סּוף )דב' א  י ם ֶדֶרְך ה 

 

ע סקה המציגה את שבועת האל פירטה בתחילה רק את גורלם של 'שהפ  היא השערתי  ר  דֹור ה  ה 

ֶזה (. המידע בעניין משה 31( והבנים )פס' 31( ואת הגורל ההפוך של כלב בן יפונה )פס' 35' )פס' ה 

 83.יון להשיב לשאלה מי יירש את הארץ, בניסהדרגהאו ב צורף לפסקה בדיעבד, בבת אחתהושע וי

מסירת בתהליך הטף, שנוספה כאמור בשלב מאוחר אודות ההערה על לא לוללא התוספות הללו, 

                                                           
בעניין זה ראו אצל . עוד 1-2; יהושע א 1, לד 23, 11, 3, לא 25 ,21: דברים ג הרעיון חוזר במקומות אחרים 79

 . 120, עמ' 2001; בדן, 111-113, עמ' 1155ליונשטם, 

זמּה האל תיצלח )דברים ג  80  . 30, עמ' 2001(. ראו: רופא, 1; יהושע ח 1-2זאת בהתאמה לתפיסה שלפיה מלחמה שיְּ

 . 120, עמ' 2001 ,בדןראו גם:  81

(, קיימות התייחסויות 31לעומת המסורת המופיעה כאן, המדברת על כך שמשה ימות יחד עם בני הדור )דברים א  82

(. אפשרות זו 23-15, ד 21-23אחרות בספר דברים המדברות על כך שמשה ימות מיתת כפרה במקום העם )דברים ג 

תפיסה שלפיה עם ה(, ו10-2, יא 2-3ה לארץ )דברים נכנס דור המדבר כתובים המלמדים שעומדת בקנה אחד עם 

 (. 1, כט 2-1)ח בכלל ארבעים שנות הנדודים לא היו פועל יוצא של חטא המרגלים או של חטא 
משה ויהושע בדברים א הן שהובילו ליצירת לגבי בעניין זה יש לציין את הצעתו של ליונשטם, שלפיה שתי ההערות  83

לתת רקע למידע הבלתי מוסבר בדבר זכייתו של יהושע מחד וענישתו של הניסיון עמד טקסטים אחרים, שבמֹוקדם 

יד, המבאר את הרקע -משה מאידך. באופן זה יש לראות לדעתו את העיבוד הכוהני של פרשת המרגלים בבמדבר יג

, 1155)ליונשטם, לארץ משה ומרחיבה את הסיבות לאי כניסתו של מסורת בבמדבר כ, המנמקת הלהצלת יהושע, ואת 

 (. 111-113עמ' 
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לסיפור המרגלים שאר הפרטים המזכירים את סיפור המרגלים בדברים א עומדים בזיקה הטקסט,

  . יד-בבמדבר יג כוהנית-בגרסתו הלא

 

 כוהנית -דברים א והגרסה הלא –מי שאב ממי  1.1.2

כוהנית של סיפור המרגלים אינו -זיהוי קשר של תלות בין הטקסט בדברים א לבין הגרסה הלא

ון ההשפעה בין הכתובים; שהרי אין ומספיק כדי להכריע בשאלת היחס ביניהם, דהיינו בשאלת כי

הכרח לומר שדברים א הוא השני מביניהם רק משום היותו תיאור רטרוספקטיבי של האירוע. 

אין לפסול את האפשרות שדווקא המסורת המשתקפת בדברים א היא המקורית  ,על פניואדרבה, 

חלקים מן הטקסט ש הסבוריד. כך עולה מהצעתו של פרנקל, -וקודמת לתיאור המופיע בבמדבר יג

יד מהווים שכלול ופיתוח של הרעיונות המוצגים בדברים א. לדידו, שורשיו של -בבמדבר יג

 הסיפור בדברים א נטועים במסורת עתיקה שעסקה בסירוב לעלות ולכבוש את הארץ בשל חשש

פרנקל מבסס את דבריו  84מידע שהובא על ידי משלחת שחזרה מן הארץ.מדווקא שלא נבע  כללי,

בדברים א מוצגים בעקיפין ובאופן משני. סירובם של אנשי עצמם על העובדה שדברי המרגלים 

יהעם אינו מבוסס לכאורה על דברי המרגלים אלא על חשש כללי מפני השמדה ' ֱאֹמר  י ד ה  ' )פס' בְּ

שיירש את הארץ נעשה  , וזיהויו בהמשך כמיבהתייחסות לאירוע כלב אינו מוזכראף (. למעשה, 21

תוך אזכור רופף של פעולת הריגול. לצד זה פרנקל מדגיש שאף בדברי הווידוי והחרטה של העם 

ינּואין זכר למשימת התיור: '... נּו ה' ֱאֹלה  ּו  ֹכל ֲאֶׁשר צ  נּו כְּ מְּ ח  לְּ נ  ֲעֶלה וְּ נּו נ  אנּו ל ה' ֲאנ חְּ ט  (. 11...' )פס' ח 

ים, וניתן לו ביטוי כפול, ר בעניין הדיווח השלילי של המרגללדעתו רק בשלב מאוחר נולד הסיפו

יד. -לטקסט בדברים א ובהמשך כנרטיב עצמאי ורחב בבמדבר יגתחילה על ידי הוספת פסוקים 

דברים א הוא פיתוח של מסורת שלא היתה קשורה לנושא המרגלים מופיעה לפיו עדות לרעיון ש

וב העם לעלות ולרשת את הארץ ללא קשר בטקסט בדברים ט, המציג את סירלדעת פרנקל 

פרנקל מסלק מדברים א את  85(.23למשימת התיור וללא אזכור של מעשה המרגלים )דברים ט 

 :23החומרים העוסקים במרגלים, ומקבל טקסט המקביל מבחינה רעיונית לאמירה בדברים ט 

                                                           
 . 111-111, 115-111, עמ' 2002פרנקל,  84

הטוען שהגרסה המקורית של דברים א לא כללה את כלב,  (,315-310, עמ' 1111סיטרס )-רעיון זה מופיע גם אצל ואן 85

יד על פי דברים א, הוספה דמותו של כלב על מנת לבסס את מושבו -ושרק בהרחבה של הסיפור, שנכתבה בבמדבר יג

-בשלב מאוחר של עריכת דברים א נעשתה התאמה לגרסת ספר במדבר. על פי שיטה זו ואן. לטענתו רק בחברון

ומעניק לביטוי משמעות  'for Moses'בעזרת המילים  30סיטרס מתרגם את הצירוף הבעייתי 'אל משה' בבמדבר יג 

 21שה, הנשמעים רק בגרסה בדברים א שלפיה כלב 'מהסה' את העם באותו אירוע כדי שיקשיבו לדברי העידוד של מ

(. רעיון זה מופיע בצורה ברורה בפירוש חזקוני לבמדבר יג 315, עמ' 1111סיטרס, -'לא תערצון ולא תיראון מהם' )ואן

מתוך כך תבין את דברי משה את אשר דיבר כנגד המרגלים ואינן כתובים כאן  –: '"ויהס כלב את העם אל משה" 30
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ׁש  ָאֶרץ ֲעל ה ר  ֶניָך ֶאת ה  פ  ן ה' ֱאֹלֶהיָך לְּ ה נ ת  א  ת:רְּ ח  ַאל ת  א וְּ יר  י ֲאֹבֶתיָך ל ְך ַאל ת  ֶבר ה' ֱאֹלה  ֲאֶׁשר ד   ...  כ 

יֶכם י ה' ֱאֹלה  רּו ֶאת פ  מְּ ת  יֶתם ל ֲעֹלת ו  ֹלא ֲאב  יָאנּו : וְּ נּו הֹוצ  ַאת ה' ֹאת  נְּ ש  רּו בְּ ֹתאמְּ יֶכם ו  ָאֳהל  נּו בְּ גְּ ר  ת  ו 

י לְּ  ֱאֹמר  י ד ה  נּו בְּ ת ֹאת  ם ל ת  י  ר  צְּ ֶאֶרץ מ  נּומ  יד  מ  ׁשְּ  (.21-21, 21)דב' א  ה 

  

על אף שמבחינה תוכנית אין מניעה לקיומה של מסורת העוסקת בסירוב העקרוני של העם לעלות 

המסקנה  ,, אני מוצאת קושי בהשערתו של פרנקל ביחס לטקסט שלפנינו. אכןארץ הלא מוכרתל

 תלויבלתי באופן כמעט מוצגת בו ו בדבר סרבנותו של העם עומדת במרכז העלילה בדברים א

אולם דווקא משום כך קשה למצוא הצדקה למהלך של התערבות מאוחרת המרגלים, שליחת ב

לרעיון סירובם  אינו תורם על אודות המרגליםמידע ה המוסיפה את המרגלים לעלילה. ,בטקסט

העם אשמת המסר בדבר ואף מחליש את  ,ההתרחשותהעומד במרכז  הגורף של אנשי העם

חלק מאבני היסוד שנכללו עמד כהמידע בעניינם יש לשער ש ,דווקא משום כךלאור זה, ו. באירוע

רבה בעבודתו עם חירות פעל ב לצד זה, אין זה מן הנמנע שהכותב 86.בעל דברים א שהכירבמורשת 

 הסיפור שהכיר כלשונו.את  ציטטולא אידיאולוגית, הן מבחינה מבחינה ספרותית והן החומרים, 

  להלן. הדברים נבחן את 

 

  ברימיהדהמשכתב של עבודתו  –כוהנית -תיקונים אידיאולוגיים בגרסה הלא 1.1.3

לארץ היה של מרגלים השליחת רעיון מספר משה שא בדברים בהתייחסותו הרטרוספקטיבית 

ר : 'לפועלהעם ושהוא הוציאו  ש  נ ים ע  ֶכם ׁשְּ ח מ  ֶאק  ר ו  ב  ד  י ה  ינ  ע  ב בְּ יט  י  ֶבטו  ש  ד ל  יׁש ֶאח  ים א  ' ֲאנ ׁש 

. יעדיהאת השליחות ופרט את מטרות ואינו מ ,משה מסביר שהרעיון היה 'טוב' בעיניו(. 23)פס' 

ואת מצב הצורך להכיר את דרכי הגישה לארץ המסבירים את  ,העםבנימוקי אלה מופיעים רק 

ים לקראת ביצוע צו ההורשה: '...הערים בה  ה ֲאנ ׁש  ח  לְּ ׁשְּ נּו נ  בּו ֹאת  י ׁש  ָאֶרץ וְּ נּו ֶאת ה  רּו ל  פְּ י חְּ ינּו וְּ נ  פ  לְּ

יֶהן ים ֲאֶׁשר נ ֹבא ֲאל  ר  ת ֶהע  א  ּה וְּ ֶדֶרְך ֲאֶׁשר נ ֲעֶלה ב  ר ֶאת ה  ב  לכאורה די בדבריהם של (. 22' )פס' ד 

הסבר הארוך המול הפער בולט הסתפקות זו באנשי העם כדי להציג את תפקיד המרגלים, אולם 

 כוהנית בבמדבר יג: -בגרסה הלאמשה המופיע בדברי של יעדי השליחות ורט והמפ

 

                                                                                                                                                                      
פרשו "ואומר אליכם לא תערצון ולא תיראון מהם"'. כפי שנראה להלן קשה לקבל את ההצעה אבל בפרשת דברים נת

 . יד-בידי בעל במדבר יג טקסט הדברימישימוש שנעשה בבדבר 
(, הרן 111-115, 153, 135, עמ' 1115(, ניקולסון )351-310, עמ' 1112ראו את עמדתם הדומה בעניין זה של בורר ) 86

 רים.( ואח111, עמ' 2001)
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וא  ה ה  ָאֶרץ מ  יֶתם ֶאת ה  א   ּורְּ

ֶליה   ב ע  יׁש  ם ה  ע  ֶאת ה  ב: וְּ ם ר  ט הּוא א  ע  מְּ ֶפה ה  ק הּוא ֲהר  ז    ֶהח 

ה  ע  ם ר  וא א  ה ה  ּה ֲהטֹוב  ב ב  ָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא יׁש  ה ה   ּומ 

ים  ר  ה ֶהע  ים:ּומ  ר  צ  בְּ מ  ם בְּ ים א  ֲחנ  מ  בְּ ּנ ה ה  ה  ב ב    ֲאֶׁשר הּוא יֹוׁש 

ן  ם ַאי  ץ א  ּה ע  ה ֲהֶיׁש ב  ז  ם ר  וא א  נ ה ה  מ  שְּ ָאֶרץ ה  ה ה   ּומ 

ים י ֲענ ב  כּור  י ב  מ  ים יְּ י מ  ה  ָאֶרץ וְּ י ה  ר  פְּ ֶתם מ  חְּ ק  ֶתם ּולְּ קְּ ז  ח  תְּ ה   (20-15)במ' יג  וְּ

 

הארץ מן הבחינה  את שליחת המרגלים כצעד שנועד לבחון את הטקסט בספר במדבר מציג

כאמור קשיים  יוצרתכוהני -הכרזה זו בתוך הקשרה בסיפור הלא הצבאית והחקלאית, ואולם

המרגלים, שהרי הדיווח שהביאו אשמת תהייה באשר ל עלההיא מספרותיים ורעיוניים. ראשית, 

 מה לא ברורלאור זה (, ו21-21; 20-15תואם להפליא את הדרישות שהוצגו בפניהם )במדבר יג 

קושי נוסף מתעורר מעצם העובדה  87.(11-12)במדבר יד  זעמו החמור של האל על אנשי העםפשר 

ימוק לדבר, משימת שהמרגלים נשלחים לבחון את איכות הארץ ולברר את כוחה הצבאי. בלא נ

 וודאות בהצלחת המשימה ומכאן על חוסר אמון בהבטחת האל. -על אי מעידה לכאורההשליחות 

מגרסת הסיפור בדברים א. על פי גרסה זו יוזמה הריגול היא של העם למים הקשיים הללו נע

אינו שותף בהגדרת מטרותיה ויעדיה, ואינו מציג בפני משה, על אף אישור היוזמה, בעוד שבלבד, 

המרגלים אינם נדרשים באופן היות שהנה כי כן, המרגלים דרישות כגון אלה שראינו בבמדבר יג. 

נושא אנשי העם בלהציג תמונה של מצב הארץ מבחינה ביטחונית, נראית הטרוניה של רשמי 

יקר. מסקנה זו מתקבלת גם מן העובדה ( בלתי מוצדקת ולא לגיטימית כלל וע25א דברים )

ללא אישור של המספר , ללא הסבר מקדים והעם בלבדאנשי שהמידע השלילי על הארץ נשמע מפי 

על ידי המרגלים. באופן זה להם ח כזה נמסר לכאורה, הוא משה, שאכן דיוּו "אובייקטיבי"ה

סירוב לעלות לתירוץ כלדברי השמצה לא אמינים המשמשים של העם הופכים דברי הביקורת 

במעשיהם החיוביים ובמסקנתם החיובית ביחס בטקסט מוזכרים  מרגליםדווקא הלמעשה לארץ. 

הותיאור הארץ כ' ,: הבאת פירותלארץ בניגוד לסיפור  זאת; (25', ללא דברי ביקורת )דברים א טֹוב 

פשר בעקיפין מא, ו(31, 25המפרט את מסריהם השליליים של המרגלים )במדבר יג  כוהני,-הלא

מידע מכל  העםאנשי תגובת את אפוא מנתק ברים א תיאור בדה. להצדיק את חששות העם

 מציג את התנגדותם כפסולה ובלתי מוצדקת. ובכך  לכאורה לגבי הארץ "אובייקטיבי"

                                                           
 .1.5לעיל, סעיף  87
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סכנה התייחסות לברק עולה חשש מפני השמדה  בדברים אההשמדה, סוגיית אשר ל

נּו '... :בארץ מפני האמוריהאורבת לעם  ת ֹאת  ם ל ת  י  ר  צְּ ֶאֶרץ מ  יָאנּו מ  נּו הֹוצ  ַאת ה' ֹאת  נְּ ש  רּו בְּ ֹתאמְּ ו 

נּו יד  מ  ׁשְּ ה  י לְּ ֱאֹמר  י ד ה  סכנת השמדה המאיימת על מעבר לכך אין בדברים א דיווח על (. 21' )דב' א בְּ

כוהנית -א, בשונה מן הגרסה הלבהתאמה לכך(. 11-12)פס'  , כמתואר בבמדבר ידמאת האלהעם 

תיאור של פניית משה לאלוהים בבקשה לאי השמדה. תחת זאת אין (, כאן 13-11)במדבר יד 

-)במדבר יג (, שאינה מוכרת מן הגרסה בדיבור ישיר21-33משה לעם )דברים א ת תוכחמתוארת 

התאמה לטקסט המציג את איומי במשה עומדים דברי התוכחה של . והנה, דווקא פרטים ביד(

בשני הכתובים העם מואשם בחוסר  ל אלוהים ואת ניסיונות המתקת הדין בבמדבר יד.ההשמדה ש

( והאל מוצג בנאמנותו לעם, בהיותו 'הולך לפניהם' )במדבר יד 32; דברים א 11אמונה )במדבר יד 

  (, בצורת אש בלילה וענן ביום )שם; שם(:33; דברים א 11

 

ֶזה ר ה  ב  ד  ם ּוב  ם ַמֲאִמיִנם ַבה' ֱאֹלֵהיכֶׁ כֶׁ   :ֵאינְּ

ם  ֵניכֶׁ ֵלְך ִלפְּ ֶדֶרְךַההֹּ   ב 

ֶכם  ֲחֹנתְּ קֹום ל   ל תּור ל ֶכם מ 

לָּה  ֵאש ַליְּ  בָּ

ּה כּו ב  לְּ ֶדֶרְך ֲאֶׁשר ת  ֶכם ב  ֹאתְּ רְּ ם ל  ן יוֹּמָּ נָּ עָּ  .  ּובֶׁ

 (33-32)דב' א 

 

ד י ָאנ ה ע  נ ֲאֻצנ  ם יְּ ע  ֶזה ה  ד ה  ע    ִבי ַיֲאִמינּו ֹלא ָאנ ה וְּ

ֹכל ֹאתֹות בְּ י ֲאֶׁשר ה  ית  ש  בֹו:  ע  רְּ ק   בְּ

ֹיאֶמר  ...  'ה ֶאל מֶׁשה ...ו 

ן ...ֲאֶׁשר י  ן ע  י  ע  ָאה בְּ רְּ ה נ  ת  ָך' ה א  נְּ ם עֵֹּמד ַוֲענָּ   ֲעֵלהֶׁ

ַעֻמד ן ּובְּ נָּ ה עָּ ֵלְך ַאתָּ ם הֹּ ֵניהֶׁ ם ִלפְּ ַעמּוד יוֹּמָּ לָּה ֵאש ּובְּ יְּ  לָּ

  (11-13, 11יד )במ' 

את גזר  סגם דברי ההמשך, המפרטים את העונש שנקבע לעם, מזכירים ביטויים מן החלק הפור

שבועה )'כוהנית בבמדבר. -דינו של העם בגרסה הלא יהכרעת הדין נפתחת בשני המקומות ב  י ָאנ  ', ח 

ע; '21במ' יד  ב  ש  י  ֹצף ו  קְּ י  שני  88(.35דברים א ; 23( שתוכנה אי ראיית הארץ )במדבר יד 31', דב' א ו 

הטקסטים ממשיכים באזכור השבועה העתיקה לאבות בעניין מתן הארץ )שם, שם(, ומציינים את 

 (:31; דברים א 21ההבטחה להצלחת כלב, משום שמילא אחר האל )במדבר יד 

 

                                                           
 (.25יד  דברא בשבועה )במיאף השל הסיפור, הנפתחת גרסה הכוהנית השוו ל 88
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יֶכם  ר  בְּ ע ה' ֶאת קֹול ד  מ  ׁשְּ י  ַבעו  ף ַוִישָּ צֹּ  ל אֹמר: ַוִיקְּ

אֲ  ה ִאיש בָּ אֶׁ ֵאלֶׁהִאם ִירְּ   נִָּשים הָּ

ֶזה  ע ה  ר  דֹור ה   ה 

ץ ָארֶׁ ה  ֵאת הָּ טֹוב   ה 

ם ִתי לֵָּתת ַלֲאבֵֹּתיכֶׁ ַבעְּ ר ִנשְּ   :ֲאשֶׁ

י ֻפנֶׁה זּול ת  ן יְּ ֵלב בֶׁ ֶאּנ ה  כָּ רְּ  הּוא י 

ּה  ְך ב  ר  ָאֶרץ ֲאֶׁשר ד  ן ֶאת ה  לֹו ֶאת   וְּ

יו נָּ בָּ ר ִמֵלא ַאֲחֵרי ה' ּולְּ  . ַיַען ֲאשֶׁ

 (31-31א  ')דב

אּול ם  ָאֶרץ:  ַחי ָאִניוְּ ל ה  בֹוד ה' ֶאת כ  ל א כְּ מ  י   ... וְּ

אּו ִאם ת ִירְּ ץ אֶׁ ָארֶׁ   הָּ

ר ִתי ֲאשֶׁ ַבעְּ ם ִנשְּ   ַלֲאבֹּתָּ

ל כ  י וְּ נ ֲאצ  אּוה   ֹלא מְּ רְּ   :י 

ִדי ַעבְּ ֵלב וְּ ֶקב כָּ ה ע  ת  יְּ מוֹ  ַאֶחֶרת רּוח   ה  ַמֵלא ע  י ַויְּ   ַאֲחרָּ

יו יֹאת  ֲהב  ָאֶרץ ֶאל ו  א ֲאֶׁשר ה  ה ב  מ  עוֹּ  ׁש  ַזרְּ נָּה וְּ    .יוִֹּרשֶׁ

 (21-23, 21יד  ')במ

 

 

אף שאפשרות ההשמדה אינה מוזכרת בדברים א, הזיקות הלשוניות והתוכניות שראינו מעידות 

בעל , ונכוןואולם, אם הדבר  89בבמדבר יד. המדוברתעל היכרות של בעל הטקסט עם היחידה 

בעל הטקסט מהבאת מדוע נמנע יש לשאול הטקסט הכיר את יחידת ההשמדה והשתמש בה, 

נבחן את השאלה הזו לאור בירור המטרות שלשמן הובא הסיפור  המידע בעניין סכנת ההשמדה.

 מלכתחילה. 

בהקשר של הורשת  השורשים יר"ש ונת"ן חוזרים ומופיעים לכל אורך הנאום בדברים א

, ובהמשך, בתיאור הנסיבות, התוצאות וההשלכות של מעשה שליחת 5פס' ב ה: בפתיחהארץ

כזיותו של נושא הורשת (. שכיחותם של השורשים מלמדת על מר31, 31, 25, 20-21המרגלים )פס' 

שאלה אם תהיה או לא תהיה ב. הוא אינו דן מציג את ההורשה כעניין ודאיהנאום  90הארץ בנאום.

האל רצון על רקע עניין זה נראה העיסוק ב ומי יהיו היורשים. ,כיצד היא תיעשהאלא , הורשה

. ואף על פי נמנע מהתייחסות אליו, ויש לשער שהכותב ואף סותרמתאים בלתי  להשמיד את העם

כן, כאמור, אפשר לזהות בנקל עקבות של זיקות תוכניות ומילוליות ליחידה המתארת את איום 

שהסופר הכיר את תגובת האל באיום השמדה ואת דברי  אפואמן הנמנע ההשמדה בבמדבר יד. לא 

אימץ מהם מילים וביטויים לגרסתו אך כוהני ובחר שלא להביאם במלואם, -משה מן הסיפור הלא

                                                           
כאמור עשויים להיות עבודתו של העורך  25-21. פס' 25ועד פס'  11אנו מתייחסים לכאן ליחידה בכללותה, מפס'  89

 . 23-11כוהני עם יחידת תגובת האל ותפילת משה בבמדבר יד -שחיבר את סיפור המרגלים הלא
יסוד להניח רלוונטי ויש  הכנה להורשת הארץ, הסיפור על מינוי השופטים נראה פחות, העוסק בבתוך ההקשר הזה 90

'בעת בעניין היות הביטוי  של ליונשטםהצעתו הרחבה מאוחרת של הנאום. אפשרות זו מקבלת סיוע משמקורו ב

, 2000. ראו גם: חיות, 100-11, עמ' 1111ההיא' בספר דברים עקבות של עבודת הרחבה היסטוריוסופית )ליונשטם, 

ואילך חוזרים  11בעוד שפס' עשוי אפוא לסמן את גבולותיה של התוספת.  15 ,1הביטוי 'בעת ההיא' בפס' (. 11, 13עמ' 

 לעסוק בנושא המרכזי, הרקע להורשת הארץ. 
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בעשייתו כן הוא הצליח לתקן את הרושם הבעייתי בסיפור, שמקורו בפער שנוצר מן  91.המחודשת

חמורה של האל, תגובה ובין רי של העם סיפור המתאר חטא מזעשנעשה בין החיבור המלאכותי 

 ה על העם כמעט חורבן. הביאש

יד, -בבמדבר יגשל הסיפור כוהנית -הלאהספרותיים הקיימים בגרסה מלבד פתרון הקשיים 

עניינו של משה. לפי גרסת הסיפור ב ,בעלילה פרט נוסף "משפר"המשוכתב בדברים א  טקסטה

זה כלב לבדו שניסה לעודד את רוחם של אנשי העם לאחר ששמעו את הדיווח בדיבור ישיר היה 

באותם  משהלאור שתיקת בולט גם והדבר (. בדבריו משתקף אומץ לבו, 30, 25מפי המרגלים )פס' 

כוח לעם ולא לאל:  מייחס, בהיותו עשוי להיות בעייתי כלבתוכן תגובתו של , יחד עם זאת .רגעים

ֹיאֶמר ֹלה '...ו  ֲעֶלה ע  נּו נ  ׁשְּ י ר  ּה וְּ י ֹאת  כֹול כ  ל י  (. אמירה זו שונה שוני רב מדברי כלב 30ל ּה' )יג  נּוכ 

ויהושע בגרסה הכוהנית של הסיפור, המייחסים את ההצלחה הפוטנציאלית לליווי המסור של 

(. בפניית כלב לעם בעקבות המרד, קיימים אפוא שני פרטים העשויים 1-5אלוהים )במדבר יד 

והתייחסותו של כלב  ,: שתיקתו של משהבעייתיים מבחינה דתית ו"נורמטיבית"יתפס כלה

ליכולת הצבאית של העם בלי להזכיר את כוחו ואת עוצמתו של האל. בדברים א נעלמים דבריו 

הבעייתיים של כלב ומופרת שתיקתו הצורמת של משה. לא כלב, איש הצבא, מתמודד עם המרד, 

בדבריו לעם הוא מבהיר  92האל, הוא המתגייס לעמוד בפני העם. אלא משה, המנהיג ושליח

 אין מקום לפחד מן הגורמים המצויים בארץ: ולכן שההצלחה תלויה ברצונו ובכוחו של אלוהים, 

 

ר ֹאמ  ֶכם ו  צּון ֹלא ֲאל  רְּ ע  ֹלא ת  אּון וְּ ירְּ ֶהם ת  ֹכל  :מ  ֶכם כְּ ם ל  ל ח  נ יֶכם הּוא י  פְּ ֹהל ְך ל  יֶכם ה  ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלה 

ינ יֶכם: ע  ם לְּ י  ר  צְּ מ  ֶכם בְּ תְּ ה א  ש  נֹו  ע  יׁש ֶאת בְּ א א  ש  ֲאֶׁשר י  ֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך כ  ש  ית  ֲאֶׁשר נְּ א  ר ֲאֶׁשר ר  ב  דְּ מ  ּוב 

ֶזה קֹום ה  מ  ד ה  ד ֹבֲאֶכם ע  ֶתם ע  כְּ ֶדֶרְך ֲאֶׁשר ֲהל  ל ה  כ   (.31-21' )פס' בְּ

 

ב"שיפורים" הספרותיים והתיאולוגיים המצויים בדברים א, בחנה והא, ההשוואה בין הכתובים

, יד-כוהנית בבמדבר יג-הטקסט הדברימי נשען על הגרסה הלאמחזקות את המסקנה שלפיה 

לפי התיאור המחודש בדברים א העם חטא חטא מהותי שלא  93.את יחידת ההשמדהשכבר כללה 

                                                           
 .100, עמ' 1112בורר, ; 211, עמ' 1551קיונן, ראו גם:  91
 . נותמן העלילה בדברים אהיעדרותו של כלב לגבי שאלת בעניין זה איני מקבלת את הסברו הפרוזאי של נות  92

כלב היה מוכר כל כך, עד שלא היה טעם לחזור עליו, ומספיק היה להזכיר את הזכות בעניינו של מסביר שהסיפור 

 (. 21, עמ' 1151שהוענקה לו בעקבות האירוע )נות, 
הדיון בשאלת מקומו של פרק א בדברים ביחס לשאר הספר. של הכרעות שונות תלויה ביש לציין שמסקנה זו אינה  93

חס את דברים א למסגרת העריכה הדויטרונומיסטית שכתבה פרולוג בעניין הורשת הארץ )כשיטתו של נות, בין אם ניי
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-21בעת התנגדות ומרי לצו האל )פס' היה תלוי בתוכן דברי המרגלים שנשלחו לארץ. החטא היה ה

ההתגייסות של משה בעניין (. בתוך כך, 1מתואר בספר במדבר )במדבר יד (, ולא מרד במנהיג, כ21

 היתה מול העם המורה ולא מול האל, שלא היה צורך להניאו מאיומי השמדה באותו מעמד. 

כוהנית של הסיפור -השערה זו, המלמדת שלנגד עיניו של בעל דברים א עמדה הגרסה הלא

לאפשרות (, מובילה 25-11יחד עם היחידה המציגה את תגובת אלוהים ותפילת משה )במדבר יד 

כוהנית של הסיפור עמדה בנפרד מן -שלפיה הגרסה בדברים א מהווה עדות לשלב שבו הגרסה הלא

כבר את היחידה העוסקת בתגובת האל. מסקנה זו עשויה לתרום זה ללה הגרסה הכוהנית, וכ

 להבנת תהליך ההתהוות של הסיפור העומד לפנינו היום בספר במדבר.

 

 כוהנית בספר במדבר -שלבי התהוות הגרסה הלא 1.1.4

יד, היה שלב שבו הסיפור -בבמדבר יגהסיפור המורכב המופיע יצירת באפשרותנו לקבוע שבתהליך 

כטקסט נפרד שכלל את יחידת תגובת האל המדברת על השמדה, וזאת ללא תלות עמד כוהני -הלא

קדמה בזמן כוהנית של הסיפור -הגרסה הלאשבגרסה הכוהנית של הסיפור. אמנם אין הכרח לומר 

שנים שהתקיימה עתיקת עצמאית עשויה להיות מסורת האחרונה גרסה הכוהנית, שכן אף ל

  94במקביל; אולם ניתן לומר שלא היתה מוכרת למשכתב הסיפור בדברים א.

מסקנתי זו עומדת בניגוד להצעתו של פרנקל, שלפיה יחידת התגובה והתפילה שבה אנו 

יד בשלב בתר עריכתי, דהיינו -( צורפה לטקסט הסופי של במדבר יג25-11עוסקים )במדבר יד 

כדי להעמיד את הצעתי שלי על בסיס  95הראשיות של הסיפור. גרסאותהלאחר שצורפו יחדיו שתי 

  איתן יש לבחון את נימוקיו של פרנקל המציג מהלך הפוך.

כוהנית של -יחידת התגובה והתפילה בגרסה הלאפרנקל מוצא זיקה תוכנית ולשונית בין 

יהכוהנית: הביטוי 'גרסתו הסיפור ובין  ֹבד  ים ֶאת כְּ ֹרא   המוזכר 'ה' 'כבודקשור ל( 22' )במ' יד ה 

                                                                                                                                                                      
(, לא נוכל להכחיש את 111-111, 2001(, ובין אם נקדים את זמנו לשלב היצירה הדויטרונומית )הרן, 15, עמ' 1151

  הפרק.יד על -כוהני מבמדבר יג-עקבות רשמיו של הטקסט הלא
. זוהי מוכר לבעל ספר דבריםהיה אך לא  ,היה קייםהכוהני כבר הסיפור אין לשלול את האפשרות שלמעשה  94

ו של המקור, כביכול בימי בית ראשון, זמן חיבורהמצביע על פער בין , מסקנתו של הרן בעניין החומר הכוהני בכללותו

בחוג מימי הבית הראשון המקור הכוהני היה קיים הרן טוען ש(. 1-1, עמ' 1150)הרן,  , בימי שיבת ציוןלזמן פרסומו

להמון רק בימי שיבת ציון, . כתביו נודעו סגור שהציג תמונת עולם אוטופית ללא אחיזה במציאות החברתית בת ימיו

באופן זה הוא מסביר כיצד ייתכן שהמקור הכוהני הוא  י בנחמיה.-כפי שמשתקף מאירועי הקריאה בתורה בפרקים ח

וטה -כטענת קויפמן וממשיכיו, אף שלא ניכרות עקבותיו במקרא. בהצעה זו יש חזרה לתיאוריה של דה מבית ראשון,

שספר דברים מהווה את הרובד האחרון בהתהוות התורה, אך שהחומרים הכוהניים,  הטוען, 11 מראשית המאה ה

וטה, -שלפני גלות בבל )דההם מוקדמים אך בלתי ידועים בתקופה  ,הקשורים בעיקר לחוק בשמות, ויקרא ובמדבר

 .   505, עמ' 1111(. ראו טיעונים לפסילת התיאוריה הזו אצל בלנקינסוף, 211-215, עמ' 1501-1
 . 311-311, עמ' 1113, '. הצעה דומה מופיעה בקצרה אצל לוין כ111-110, עמ' 2002פרנקל,  95
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מובנת ( 23-22אל לא יראו את הארץ )פס' ( וההצהרה שבני ישר10בטקסט הכוהני )במדבר יד 

על בסיס זה  96(.33-31בעיקר על רקע ההבטחה בחומר הכוהני שהצאצאים כן ייכנסו לארץ )פס' 

ספה לטקסט שכבר כלל הוא מסיק שיחידת התגובה והתפילה הכוללת את אפשרות ההשמדה נו

את שני החוטים העלילתיים של מעשה המרגלים. מבחינת סוגיית ההשמדה משמעות הדבר היא 

שמוטיב ההשמדה נוסף לטקסט על אף שכבר הכיל את תגובת האל המוכרת מן החוט הכוהני. 

 פניו סיפור יחסית קוהרנטי, שנחתם בתגובת האל ובפירוט עונשו שלאומר, על אף שעמד ב הווי

העם, העורך הרגיש צורך להוסיף לסיפור תמונה המעצימה את המתח של הסיפור בהתעכבות על 

רגע שבו האל מציע להשמיד את העם הסורר. הצעה זו מובילה לכאורה למסקנה שלפיה הוספת 

הערה בעניין אפשרות ההשמדה נולדה מתוך פולמוס עם הרעיון הנרמז בתגובת האל בסיפור 

 קשר רציף ובלתי מעורער בין אלוהים ועמו.  הכוהני הרומז להמשך

מציג פרנקל, של י אפשרית. למעשה תהליך דומה לזה האינה בלת ,כשלעצמה ,הצעה זו

הוספת טקסט המכיל את אפשרות ההשמדה, יתברר לנו בהמשך, בבחינת התהוות סיפור העגל 

ואולם לאור העדות שראינו מדברים א, המלמדת על שלב שבו יחידת תגובת האל  97בשמות לב.

כוהנית של הסיפור וללא הגרסה הכוהנית, קשה לקבל את ההצעה. -עמדה כחלק מן הגרסה הלא

: 25-11נימוק נוסף להתנגדות להצעתו של פרנקל קשור באופן אזכורו של כלב ביחידה בבמדבר יד 

הסיפור על פרטיהן, היינו  גרסאותרי עבודתו של עורך שהכיר את שתי אילּו אכן היתה היחידה פ

מצפים שההתייחסות ביחידה הנוספת תהיה לכלב יחד עם יהושע כפי שהם מוזכרים בשאר חלקי 

(. אין זה אלא שצירוף היחידה לסיפור בגרסתו 21הסיפור. אך לא כך הדבר, וכלב מוזכר לבדו )פס' 

 טקסט עמד באופן עצמאי, בנפרד מן הגרסה הכוהנית.   כוהנית נעשה בשלב שבו ה-הלא

 

    תיאולוגיות מתחרות השקפות 1.1

 של הסיפורכוהנית -נוספה לגרסה הלאהראשונה בבמדבר יד המסקנה שלפיה יחידת תגובת האל 

שתי היסטורי בין -יחס הספרותיבאשר לשאלה הסיפור יחדיו מותירה  גרסאותקודם לצירוף שתי 

  .הןשתי תגובות האל המצויות בבין ובפרט,  ,הסיפור גרסאות

                                                           
, בהיותו 31( רעיון המתפלמס עם דברים א 12 דבמ' ילצד זה, פרנקל מוצא באמירה בדבר הפיכת משה ל'גוי גדול' ) 96

מבהיר שלא רק שלא היתה כוונה להעניש את משה בשל חטאי העם, אלא שמלכתחילה היתה נכונות להשאירו בחיים 

הגרסה בדברים א ואילך מכירים את  11, לשיטתו, דברי האל בבמדבר יד ולהופכו ליורש הבלעדי של העם. דהיינו

 (. 113, עמ' 2002ל, )פרנקומתמודדים איתה 

 . 3.1, סעיף להלן, פרק שלישי 97
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תהליך ביותר ב שלב מאוחרהמייחסת את המקור הכוהני להשערה בחקר המקרא נודעה 

 הכוהנייםיש לראות בחומרים גישה זו על פי  98.תקופת הגלות או לאחריהליצירת התורה, 

לענייננו משמעות הדברים  99.בבמדבר נדבך אחרון בתהליך יצירת הסיפוריםסיפורי התלונה שב

תגובה נתחברה לאחר יצירת ה( 35-21יחידת תגובת האל בסיפור הכוהני )במדבר יד היא ש

קריאה , ואכן. ( ואולי אף מתוך הכרות עימה25-11כוהני )במדבר יד -המתוארת בסיפור הלא

על  רצופה של שתי תגובות האל, זו אחר זו, מלמדת לכאורה שהתגובה בגרסה הכוהנית עונה

קשורה בהכרזת הסליחה של  וכזשאלה כוהנית. דוגמא ל-בגרסה הלאשאלות לא פתורות שנותרו 

)יד (, שמשמעותה לכאורה אינה ברורה לנוכח עונש הנדודים הגורף שניתן לאחריה 20האל לעם )יד 

משפט המבטיח את  23הוסיף לפס' שאלה זו הטרידה גם את המתרגם היווני של הפרק, ש. (21-22

  :31בהשראת האמירה בדברים א , ככל הנראה הצאצאים הצלת

  

h= mh.n ouvk o;yontai th.n gh/n h]n w;mosa toi/j patra,sin auvtw/n avllV h' ta. te,kna auvtw/n a[ evstin 

metV evmou/ w-de o[soi ouvk oi;dasin avgaqo.n ouvde. kako,n pa/j new,teroj a;peiroj tou,toij dw,sw th.n 

gh/n pa,ntej de. oì paroxu,nante,j me ouvk o;yontai auvth,n 

ילדיהם אשר עימי כה אשר אין כי אם  : הן לא יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותםתרגום

 וכל מנאצי לא יראוה...'. יודעים טוב או רע כל נער פתי להם אתן את הארץ

אּוה  )יד נה"מ רְּ י ֹלא י  נ ֲאצ  ל מְּ כ  ם וְּ ֲאֹבת  י ל  ת  עְּ ב  ׁשְּ ָאֶרץ ֲאֶׁשר נ  אּו ֶאת ה  רְּ ם י   (.23: א 

 

 של גזר הדין נרחברוט קיים פי( 35-21)במדבר יד המובאת בסיפור הכוהני תגובה ואמנם, ב

שעוד  : הנענשים הם בראש ובראשונה המרגלים מוציאי דיבת הארץ,המסייע בפתרון הקושי

נ י 'מתים במגיפה במהלך האירוע  פְּ אנשי העם מגיל . לצידם נקבע עונשם העתידי של (31' )יד ה'ל 

-30)פס' כלב ויהושע יחד עם ( ואילו לדור הצאצאים מובטחת הצלה 35-32, 21פס' ) ומעלהשנה  20

גם  אמנם, כפי שהראינו לעיל,הקשר עם האל. קיום העם ואת המשך , המאפשרת את המשך (31

ל כ  '...על העונש  טלתאפשר למצוא רמז לגורלם של הצאצאים, מעצם ה כוהנית-גרסה הלאב

                                                           
עדיין אחיזה בקרב המחקר  קיימתואילך(  115, עמ' 51-55, 1135ולהאוזן )ולהאוזן, -לגישה זו, שתחילתה בבית גרף 98

ששללו מכל וכל  ,יהודי-קרב המחקר הישראליב , בעיקר(. כנגדה קמו מתנגדים515-505, עמ' 1111היום )בלנקינסוף, 

נוסדה בימי שיבת ציון בלבד. ראו:  יתדויהאת המסקנה המשתמעת משיטתו של ולהאוזן שלפיה הליבה של הדת ה

, 2000, 13-11, עמ' 1151ואילך; הורביץ,  15, עמ' 1151; ויינפלד 11-11, עמ' 1150גרינברג, ; 151-111, עמ' 1131קויפמן, 

 .  202-205 , עמ'1112, 101-100,עמ' 1151 והל,; קנ11-10, עמ' 1111, 13-3, 1111; מילגרום, 111-151
הכיר טוען שלכותב הכוהני לא היתה מסורת עצמאית בנוגע לסיפורי הנדודים אלא שהוא , למשל, סיטרס-ואן 99

תב בהתאם לעמדותיו )ואן-חומרים קדומים לא כְּ  (. 112-111, עמ' 1111סיטרס, -כוהניים וש 
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ם  י  ר  צְּ מ  י בְּ ית  ש  י ֲאֶׁשר ע  ֶאת ֹאֹתת  י וְּ ֹבד  ים ֶאת כְּ ֹרא  ים ה  ֲאנ ׁש  רה  ב  דְּ מ  ויחד עם זאת  100(,22...' )במ' יד ּוב 

, יש להסכים שהגרסה הכוהנית של הסיפור מבהירה ברחל בתך הקטנה מי ייענש ומי יינצל מעונש

בעידון מסייעת  תגובת האל בגרסה הכוהניתלצד זה  101ובכך מחלצת את העלילה מעמימותה.

הטקסט  מבחינה פוליטיתוהני. כ-המסרים הפוליטיים והדתיים הנשמעים בתגובה בסיפור הלא

ממלכת הצפון לעתיד, יירש את נציג מדגיש שלא רק בן שבט יהודה, אלא גם בן שבט אפרים, 

הוא מרכך את המסר בדבר אפשרות השמדת העם ומקהה את האיום . מבחינה דתית הארץ בעתיד

  102.המרחף על הבטחת ההמשכיות והוודאות שבקיום העם

( 21-35)במדבר יגד האל בגרסה הכוהנית דברי שללמד הזיקה בין שתי התגובות עשויות 

. אלא שמסקנה ובתגובה להם כוהנית-קשיים שעמדו בטקסט הקדום בגרסה הלאעל רקע ה ונכתב

את מקור הסתירות והחספוסים הנולדים מהעמדת שתי התגובות זו לצד זו, כמו אינה מסבירה זו 

כמו תיאור הבטחת השכר גם ליהושע ולא רק למשה וגם לאהרן ולא רק העובדה שהאל פונה 

 לכלב. 

ניסיון להסביר את נוכחותה של הגרסה הכוהנית אינו יכול להסתמך אפוא אך ורק על 

השערת איחורו של המקור הכוהני ועל טענת פעולת השכתוב של בעל הטקסט הכוהני. כאמור, 

כוהני, אך קשה להניח -סיפור הלאמן הייחסת לפרטים ניכרות עקבותיה של כתיבה המתבגרסה זו 

שכתיבה מתוך חירות מלאה היתה מוסרת תוצר כה סבוך המותיר סתירות וכפילויות. הסתייגות 

 זו מובילה להרחבת ההשערה בעניין שלבי התהוות גרסת הסיפור הכוהני. 

ל בעל פה או להערכתי יש לשרטט את המהלך הבא: עורך קיבל לידיו שתי מסורות בדרך ש

הכילו סיפור דומה מבחינת מרכיבי העלילה אך גם פרטים רבים שעמדו בסתירה  בכתב. המסורות

יחדיו תוך שהוא העמידן בחר להוא  ,לה. העורך היה מחויב לשתי היצירות. היות שכךלאאלה 
                                                           

 .   12לעיל, הערה  100

-גרסה הלאשבתגובת האל השנייה בבמדבר יד ל 33-30ואף על פי כן אין להסכים עם סקנפלד שיש לקשור את פס'  101

עומדים ( 33-30, שהרי פסוקים אלה )יד (112, עמ' 1110; וכן: מילגרום, 322, עמ' 1115)סקנפלד, של הסיפור כוהנית 

( 30(, ובנוסף מזכירים את יהושע לצד כלב )פס' 3-2בולטת לתלונה המפורטת בעלילה של החוט הכוהני )יד בזיקה 

 .  1על כך גם לעיל, הערה . (1בהתאמה למידע שנמסר שם )פס' 

, המאפשר "קאנוני"או  "סינכרוני"בחנות אלה מובילות את וידמר למסקנה שיש לקרוא את החומרים באופן א 102

מאפשרת הבנה של יחדיו של שתי התגובות רק קריאה לדעתו, מבט מעמיק ורב ממדי על הסיפור. במילים אחרות, 

דיאכרוניות אך -(. וידמר אמנם אינו פוסל את המסקנות ההיסטוריות250-215, עמ' 2001הסיפור לכל עומקו )וידמר, 

, הן משמשות אותו כדי לחדד את משמעות הטקסט השלם. על פי שיטה זו הוא מסביר מרכיבים נוספים של העלילה

ן יהושע שתיקה בעניימקורה לדעתו ב(. עובדה זו 21מוזכר בדברי האל הראשונים )פס'  העובדה שיהושע אינוכמו 

(, בהתאמה 30. יהושע מוזכר בתגובת האל רק בשלב מאוחר יותר )יד (1, לעומת המשכו )יד (30בראשית הסיפור )יג 

משום שקשה למצוא (. קשה לקבל את הצעתו של וידמר 212-211, עמ' 2001להופעתו המאוחרת בעלילה )וידמר, 

אף המציע  ,ונהם)והשו ל כלב ויהושעשל  נםבעניי , למשל,שעולהפי , כסיפור עם סתירות בוטות כל כך תיצירלהצדקה 

 (.50-15, עמ' 1111; 121-125, עמ' 1151ונהם, . באופן עיצוב הסיפורהוא יד -הכפילות והמתח בבמדבר יגמקור הוא ש
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גרסה שים לגרסה הכוהנית על סמך פרטים מן השוזר בהן מיני תיקונים והתאמות. הוא הוסיף דג

לא  ,יחד עם זאת 104רצף החדש.בהתאם לכוהנית -וחיסר מידע מן הגרסה הלא 103כוהנית,-הלא

מרבית על שמור יכול היה להימנע מיצירת כפילויות וסתירות במארג החדש בשל מחויבותו ל

 . לידיוחומרים שקיבל ה

בילים מסקנה זו אנו חוזרים למהלך שבו פתחנו, זיהוי שני חוטים סיפוריים נפרדים ומקב

 ותשונמשקפים תפיסות עלילה בעלת מרכיבים דומים אך ציגים באפוס הקנוני. שני החוטים מ

. הסיפור שייחסנוהו , המסבירות באופנים שונים את מערכת היחסים בין אלוהים והעםבתכלית

עם על סכנת חורבן המאיימת על הכוהנית וקדם דויטרונומיסטית מציג אפשרות של -למסורת לא

אפשרות הייחודיים עם האל, והסיפור השייך למסורת הכוהנית אינו מעלה על הדעת  אף קשריו

, המרשיםהאפוס עומדים יחדיו בתוך הבדלים אלה . ואף על פי כן השניים של קץ היחסים בין

דור המדבר לא ייכנס  –המכיל מסקנה אחידה ברצף עלילתי משותף, את שני הסיפורים המעמיד 

ת משתי התפיסות המשתקפות לארץ. הצלחת העורך לעשות זאת קשורה בעובדה שכל אח

מובטח  עיקרוןהמשכיות העם בעניין תפיסה הרואה ערכי. ה-מסר דובסיפורים נושאת בעצמה 

, בהיעדר כיצדלענות על השאלה נדרשת לתת מענה לסוגיות של חטא ושל אי ציות לאל. עליה 

מצבים של פגיעה בכבוד האל. כך הסיפור הכוהני להתמודד עם ניתן לפירוק הקשר,  אפשרות

, מאידך אצלנו, המתגייס להסביר באיזה אופן ייענש העם על אף שאין לאל כוונה להתנער ממנו.

                                                           
הצעתי זו מתאימה במידת מה לשיטתו של פרנקל, הסבור שהחומרים הכוהניים של סיפורי התלונה מגלים מחד  103

כוהניים, ומאידך מכילים מסורות מתקופה קדומה, שהעורך היה מחויב להם. כך פרנקל -הכרות עם החומרים הלא

 The priestly murmuring narratives reflect a long and complex history of growth and' (: 311, עמ' 2002)

development and consist of a wide variety of forms and traditions, just as do the non-priestly 

murmuring stories. The priestly stratum preserves not only supplementary material that expands earlier 

tradition, but also independent narratives that bear the strong stamp of antiquity'.  ,והשוו לשיטת גריי(

, במבוא עמ'  1103גריי, . האסכולה על פני מאות בשניםבעניין ריבוי הרבדים במקור הכוהני המעיד על פריסתה של 

XXXIII כוהני -היכרות עם הסיפור הלא כאשר מסירים מן הסיפור הכוהני את החומרים המגלים ,ואילך(. לפי פרנקל

כך מקבלים סיפור קצר שאינו כולל את דמויותיהם של יהושע וכלב ואף לא את המרד וההרשעה של העם כולו. 

שבשלב קדום של הסיפור הכוהני לא הופיע הרעיון של מות דור יוצאי מצרים, ומטרת השליחות  , לשיטתו,מתברר

(. המעשה 121-123, עמ' 2002)פרנקל,  11יג  אשית, כמו מסע אברהם בברהיתה לתור את הארץ כמעשה סמלי של קניין

הסופר עניינו של , ונועד להציג את שייכותה של הארץ לכל השבטים, לפני הקצאת נחלה נפרדת לכל שבט ושבט. לדעת

ארץ. היבט הצבאי. המרגלים לא נתבקשו לספר מה ראו אלא לעבור בבקניין המשפטי של הארץ ולא בהכוהני הוא 

את הערתו של וידמר,  ראו בעניין זה(. 111, 135-131חטאם לפיכך הוא עצם השיפוטיות והוצאת הדיבה )שם, עמ' 

 (.  221, עמ' 2001המסכים שלא ייתכן שלמשימת ריגול צבאית מסוכנת יישלחו דווקא 'ראשי בני ישראל' )
גרסה התערבותו בלאור ן האסכולה הכוהנית במסקנות אלה יש כדי לערער על הטענה שלפיה עורך הסיפור הוא ב 104

, 1115; סקנפלד, 11, עמ' 1111; מקאווניו, 102-101, עמ' 1115; נות, 121, עמ' 1103גריי, של הסיפור בלבד ) הכוהנית

(. כאמור מעורבותו של העורך בטקסט הכוהני נעשתה לצד עבודה חופשית 253-251, עמ' 2001; וידמר, 330-321עמ' 

 . מבחינה זו עלינו לזהותו כעורך "חסר אסכולה". בשלמותהה הותירניתן היה לכוהנית, שלא -גרסה הלאיחסית ב
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צריכה להתמודד עם השאלה איך לאפשר את המשך  המעלה אפשרות של חורבן והשמדהמסורת 

כוהני בדבר ערעור -גותו החוטאת. התפיסה הנשמעת בסיפור הלאקיומו של העם על אף התנה

אפשרי של היחסים בין אלוהים לעם, מחויבת להציג את האל כמוחל וכמתחרט מתוך ניסיון 

הסיפור הקנוני שלפנינו מלמד על נכונות לשמור לא רק  לאפשר לעם )ולסיפור( להמשיך להתקיים.

מהות היחסים בין אלוהים יותר ממודל אחד להבנת על עושר לשוני ותוכני בעלילה אלא גם על 

 והעם. 



 

 

דחיקת מוטיב ההשמדה –פרשת המרגלים בדיבור עקיף : פרק שני  

 

פרשת המרגלים מוזכרת במספר מקומות בתורה ובמקום אחד בספר יהושע בצורה של דיבור 

עקיף דרך התייחסות של שתיים מן הדמויות הקשורות לאירוע, משה וכלב. משה מציג את 

האירועים בנאומו לעם לקראת הורשת הארץ בדברים א, ומזכיר אותם רק ברמז גם בנאום בעניין 

ברים ט. התייחסות נוספת ויחסית נרחבת לפרשה מובאת גם בדבריו אופיו המורד של העם בד

לבני גד ולבני ראובן בבמדבר לב. כלב מזכיר את האירועים בפנייתו ליהושע בעניין חלוקת הנחלות 

ביהושע יד. בכל המופעים הללו אין ביטוי לשלב בעלילה המציג את כוונת האל להשמיד את העם 

מדוע נושא ההשמדה נעלם  –יד. עניין זה דורש עיון -בבמדבר יג כוהנית-כפי שמתואר בגרסה הלא

מן התיאורים המשניים של הפרשה? בפרק הקודם בחנו את העניין ביחס לגרסת הסיפור בדברים 

לבעל הטקסט, אך נדחק הצידה בשל  א. הצגנו את האפשרות ששלב האיום בהשמדה היה ידוע

התמקדות בפסק הדין הסופי העוסק בזיהוי הנכנסים לארץ. האם נימוק מעין זה עשוי להסביר 

את היעדר ההתייחסות לסכנת ההשמדה גם בשאר מופעי הסיפור? האם כוונת ההשמדה היתה 

ידועה למספרים אך נותרה כנושא שהשתיקה יפה לו? נפתח את חקירתנו בדרשת משה לשני 

 לנאומו בדברים ט, ונחתום בבחינת דברי כלב ביהושע יד.  השבטים בבמדבר לב, נעבור

 

 במדבר לב  –הדחה של יחידים את הציבור  2.1

 הקבלה לאירוע המרגלים  2.1.1

ערב הכניסה לארץ בני ראובן ובני גד פונים למשה בבקשה להישאר בשטחים שלא יועדו לעם, 

פה בת שני סעיפים. הוא גוער בהם (. משה משיב לבקשתם בנזי1,5בצידו המזרחי של הירדן )פס' 

יֶכם: '...על רצונם להדיר רגליהם מן המלחמה ַאח  ֹבאּו ה  ה י  מ  ח  לְּ מ  ֶתם ל  א  בּו וְּ ׁשְּ (, ומדבר 1' )פס' ֹפה ת 

על החשש שמא יניאו גם את כוונת שאר העם להיכנס לארץ, בעיצומו של תהליך ההורשה: 

ה  ל מ  יאּון'...וְּ נ  ב ֶאת תְּ י ל  נ  ל בְּ א  ר  שְּ ֲעֹבר י  ָאֶרץ ֶאל מ  (. לסעיף השני נספחת דרשה 1...' )פס' ה 

 (. 15-1המעמידה את דרישתם של בני שני השבטים בהקבלה למעשה המרגלים מן העבר )פס' 

בני גד וראובן משיבים לסעיף הראשון של הנזיפה, בעניין ההתחמקות מן המלחמה, 

ה י ֹבאּוולהבחנה שעושה משה בין ה'אחים' ש' מ  ח  לְּ מ  ' ובין בני שיחו המבקשים להישאר לשבת ל 

יֶכם'ֹפה': ' ַאח  ה י ֹבאּו ה  מ  ח  לְּ מ  ֶתם ל  א  בּו וְּ ׁשְּ (. על כך עונים בני השבטים שבכוונתם 1?!' )פס' פֹּה ת 

במהירות עם שאר ישראל לפעולת הכיבוש  רק את המקנה והילדים ושהם עצמם י צאו פֹּהלהושיב 

ֹרתמזו, אף ישמשו חיל חלוץ במשימה: '...וההתנחלות, ויתרה  דְּ ֶנה ֹצאן ג  בְּ נּו נ  נ  קְּ מ  ים פֹּה לְּ ר  ע   וְּ
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נּו פ  ט  נּו: לְּ ֲאנ חְּ ץ ו  ל  ים נ ח  י ֻחׁש  נ  פְּ י ל  נ  ל בְּ א  ר  שְּ ד י  ם ֲאֶׁשר ע  יֹאנֻם א  ם ֶאל ֲהב  קֹומ  (. יוזמת 11-11...' )פס' מְּ

טיח להעניק להם את הנחלה ששאפו החלוציות מניחה את דעתו של משה, ובתמורה הוא מב

ֹיאֶמראליה: ' יֶהם ו  ם מֶׁשה ֲאל  ֲעשּון א  ר ֶאת ת  ב  ד  ֶזה ה  ם ה  צּו א  לְּ ח  נ י ת  פְּ ה' ה ל  מ  ח  לְּ מ  ר: ל  ב  ע  ֶכם וְּ ל ל   כ 

לּוץ ן ֶאת ח  ד  רְּ י  י ה  נ  פְּ ד' ה ל  יׁשוֹ  ע  יו ֶאת הֹור  ב  יו ֹאיְּ נ  פ  ה ...מ  ת  יְּ ה  ָאֶרץ וְּ ֹזאת ה  ֶכם ה  ה ל  ֲאֻחז  נ י ל  פְּ ' 'ה ל 

 1(. בדבריו אין זכר לדאגה שהשמיע בתחילה בעניין הפגיעה המוראלית בעם )פס' 20-22)פס' 

 ואילך(, כפי שזו לא הוזכרה גם בתשובת שני השבטים שנועדה להפיס את דעתו.

וג, ( נותרת ללא התייחסות בשאר הדיאל15-1העובדה שהדרשה בעניין פרשת המרגלים )פס' 

עסקו  מעיקרהמובילה, בצדק, לטענה שהפסוקים נספחו רק בשלב משני לדברי הנזיפה של משה, ש

אם הדבר נכון, אפשר להניח שהוספת הפרשה  1בבירור כוונת השבטים לשאת בנטל המלחמה.

ואכן, היא הוצגה בקיצור נמרץ, ללא לפרק נעשתה בניסיון להתאימה לסיטואציה המתוארת. 

האחרות של הסיפור,  גרסאותיד ומן ה-בבמדבר יג גרסאותהמוכרים מן ה רבים מן הפרטים

; דברים 20-11בדיבור עקיף. לא פורטו, למשל, המטרות והיעדים של שליחת המרגלים )במדבר יג 

( ולא 23; דברים א 11-3(, לא הוזכרו שמות השליחים ומספרם )במדבר יג 1. והשוו: יהושע יד 22א 

(. 5. והשוו: יהושע יד 25, 25; דברים א 33-31, 21-21גו בשובם )במדבר יג הובא תוכן הדיווח שהצי

. 5תחת זאת נמסרו בעיקר פרטי המסגרת של האירוע: העובדה שמשה שלח את ה'אבות' )פס' 

(, שנקודת היציאה לשליחות היתה קדש 1; יהושע יד 23, ט 23-22; דברים א 11, 2השוו: במדבר יג 

( ושהם הגיעו עד נחל אשכול וראו את הארץ 1; יהושע יד 23, ט 11ים א . השוו: דבר5ברנע )פס' 

הכותב באשר למהות (. לצד הפרטים הללו מוצגת גרסת 21; דברים א 23. השוו: במדבר יג 1)פס' 

יאּופשעם של השליחים באותו מעמד: '... נ  י  ב ֶאת ו  י ל  נ  ל בְּ א  ר  שְּ י י  ת  לְּ ב  ָאֶרץ ֶאל ֹבא לְּ ֶהם ןנ ת   ֲאֶׁשר ה   ל 

י',(. הפועל 'להניא' עומד בזיקה לתיבה 1' )פס' 'ה נּוָאת  המופיעה בדברי הענישה של אלוהים  'תְּ

יאּו: '...ואולם כאן נקשר השורש נו"א למרגלים ולא לאל 2(,31)במדבר יד בסיפור בדיבור ישיר  נ  י   ו 

                                                           
1
; בלום, 111, עמ' 1110; מילגרום, 21-20, עמ' 1113; ליונשטם, 115-151, עמ' 1103; בנטש, 211, עמ' 1511כך: בייקון,  

למצוא היגיון בהצעה שלפיה ביסודו של הפרק עמדה  . יתר על כן, אפשר112, עמ' 1115; ניקולסון, 112, עמ' 1110

. והשוו: 33, 21את הסכמת משה לבקשת השבטים, כפי שמשתמע מן האמירות בפס' תיארה מסורת שמלכתחילה 

(. רעיון דומה הוצע גם על ידי נות, המניח את נכונות 25, 20-15)עמ'  1113. על כך עמד ליונשטם, 20-15דברים ג 

( כפועל יוצא של יוזמה אישית שבאה לאחר שכבר קיבלו את שטחם ממזרח 11-11לחמה )פס' השבטים להשתתף במ

(. לפי שיטה זו השיחה עם משה וההבחנה מהתנהגות המרגלים נוספו בשלב שבו נולד צורך 235, עמ' 1115לירדן )נות, 

 בגושפנקה לשטחי התנחלות ממזרח לירדן. 
2
לבד והוראתו לעכב, למנוע, להפר: 'ה' הפר עצת גוים הניא מחשבות עמים' במקרא עומד בבניין הפעיל בנו"א השורש  

 שם, אך בהקשרה נו"אגזורה מן השורש  31בבמדבר יד  (. אף התיבה 'תנואה'1. וכן: במדבר ל 10)תהלים לג 

;  RSV-' בתרגומו של ה 'displeasure;121, עמ' BDB)ואף פגיעה ועיכוב אלא התנגדות משמעותה לא רק מניעה 

'breach of promiseב '-KJV.)  
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נ י ל ב ֶאת ל בְּ א  ר  שְּ י י  ת  לְּ ב  ָאֶרץ ֶאל ֹבא לְּ ן ֲאֶׁשר ה  ֶהם נ ת  הנאת  –(. זהו פשעם של המרגלים 1' )פס' 'ה ל 

(, ואף 1כוהנית בבמדבר )יד -לב העם. אין מדובר אפוא במרי במנהיג, כפי שעולה מן הגרסה הלא

, 1לא במרי באל, כהגדרתם של כלב ויהושע ושל אלוהים בגרסה הכוהנית של הסיפור )במדבר יד 

תו של המשכתב בפרק לב, לאור הסוגיה המטרידה אותו (, אלא בפגיעה ברצון העם. זוהי תרומ21

בין אם  3כוחם השלילי וההרסני של מעשים ודיבורים על כוח הרצון של הכלל, ומכאן, על גורלו. –

על פי  –הדבר אינו מובהר ואף אינו חשוב  –הציגו טענות מוצדקות, ובין אם סילפו את האמת 

פגיעה המורלית בעם, ערב מימוש צו ההורשה. הטקסט שלפנינו פשעם של המרגלים היה עצם ה

 זהו גם החשש לגבי מעשיהם של בני גד וראובן: 

 

ֵאלהמרגלים: ... רָּ ֵני ִישְּ ת ֵלב בְּ ִניאּו אֶׁ י ֹבא  ַויָּ ת  לְּ ב  ם ה'לְּ ַתן לָּהֶׁ ר נָּ ץ ֲאשֶׁ ָארֶׁ ל הָּ   (1)פס'  אֶׁ

הבני גד וראובן:  ל מ  ִניאּון וְּ ת תְּ ֵני ֵלב אֶׁ ֵאל בְּ רָּ ֲעֹבר ִישְּ ל מ  ץ אֶׁ ָארֶׁ ר הָּ ַתן ֲאשֶׁ ם נָּ  ( 1)פס'  'ה לָּהֶׁ

 

ִניאּו'הפועל המציין את הפשע בשני האירועים,  ם, מצלצל לפועל ''ַויָּ ע  נ  יְּ ', המציג את עונשו של ו 

רהעם בעקבות מעשה המרגלים: ' ח  י  ל' ה ַאף ו  א  ר  שְּ י  ִנֵעם בְּ ר ַויְּ ב  דְּ מ  ים ב  ע  ב  נ ה ַארְּ ד ׁש  ל ֹתם ע  דֹור כ   ה 

ֹעֶשה ע ה  ר  ינ י ה  ע  (. הדמיון המצלולי יכול לחזק את מסר ההרתעה המופנה לשני 13ה'' )פס'  בְּ

השבטים: המרגלים הניאו את לב העם ועל כן נענשו, ביחד עם כל הציבור, בהמשך הנעה במדבר, 

לענישה בהמשך  (, כך גם בני גד וראובן עשויים להניא את לב בני ישראל ולהוביל13, 11)פס' 

ףשהייה במדבר '... י ס  יחוֹ  עֹוד וְּ ּנ  ה  ר לְּ ב  דְּ מ   יחּותו' של העם:ׁש  (. בפעולתם זו יובילו ל'15...' )פס' ב 

ֶתם'... ח  ׁש  ל וְּ כ  ם לְּ ע  ֶזה ה  ' )שם(, לכאורה, כפי שמציעים אחדים מן המפרשים, משה מאיים ה 

על רקע אפשרות  4לחורבנם, של שאר השבטים.שהתנהגות שני השבטים יובילו להשחתתם, דהיינו 

מדוע בדרשה בבמדבר לב, המתארת לכאורה אירוע מקביל למעשיהם של בני נשאלת השאלה,  ,זו

ניגש לשאלה הזו בעזרת בחינה  ורבן שליווה גם את אירוע המרגלים.גד וראובן, לא הוזכר איום הח

 אידיאולוגיים של הכותב. -של החומרים המשמשים בבמדבר לב ושל שיקוליו הספרותיים

 

                                                           
3
ההתייחסות לכוח השפעתם לרעה של שני השבטים )והחצי הנוסף( חוזרת בדברי נשיאי ישראל אליהם בתקופת  

 (. 15ההתנחלות: 'ואתם תשבו היום מאחרי ה' והיה אתם תמרדו היום בה' ומחר אל כל עדת ישראל יקצף' )יהושע כב 
'   all this people destroyye shall'. ראו בתרגום לאנגלית: 110, עמ' 1113; אשלי, 130,עמ' 1103ראו: גריי,  4

לתיאור מעשי השמדה  ח"ת(. על משמעות זו אפשר ללמוד מן השימוש בשורש שNASBבאנגלית. וכן:  KJV)מהדורת 

. וכן: 10שחת ה' את סדם ואת עמרה...' )בראשית יג (; '...לפני 15. וכן: ט 11של האל: 'לשחת כל בשר' )בראשית ו 

 (. 1; הושע יא 11יחזקאל כ 



  ההשמדה מוטיב דחיקת – עקיף בדיבור המרגלים פרשת: שני פרק

 

11 

 

 מקורות ספרותיים  2.1.2

אחדים עומדים בהתאמה לפרטים  15-1מבין הפרטים המציגים את פרשת המרגלים בבמדבר לב 

 יד:-בבמדבר יג הסיפור הכוהני גרסתהמוכרים מ

 

י'יהושע בן נון מוצג לצד כלב כאחד משני המרגלים שניצל מענישה קולקטיבית:  .א ת  לְּ ב ב  ל   כ 

ֻפֶּנה ֶבן י יְּ ז  נ  קְּ יהֹוֻׁשע   ה  ן ו  (. זאת בדומה לתיאור בסיפור המרגלים הכוהני 12)במ' לב  'נּון ב 

 כוהני שם ובדברים א. -( ובניגוד למתואר בסיפור הלא35, 1)במדבר יד 

יםהנענשים מוגדרים כ' .ב ֲאנ ׁש  ים ה  ֹעל  ם ה  י  ר  צְּ מ  ֶבן מ  ים מ  ר  נ ה ֶעשְּ ל ה ׁש  עְּ מ  (, כפי 11לב  ' )במ'ו 

ֶבן ים שנמסר בגרסה הכוהנית 'מ  ר  נ ה ֶעשְּ ל ה' )במ' יד  ׁש  עְּ מ  (, לעומת הביטוי המשמש 21ו 

ים כלכוהנית של הסיפור: '-לתיאור הנענשים בגרסה הלא ֲאנ ׁש  ים ה  ֹרא  י ֶאת ה  ֹבד  ֶאת כְּ  וְּ

י  (.22' )במ' יד ֹאֹתת 

יםַא...העונש המוטל על העם הוא המשך שהייה במדבר ' .ג ע  ב  נ ה רְּ ד ׁש  ל ֹתם ע  דֹור כ  ֹעֶשה ה   ה 

ע ר  י ה  ינ  ע  (, בהתאמה להגדרת העונש על פי הפירוט בדברי אלוהים בגרסה 13' )במ' לב 'ה בְּ

יֶכם נ  יּו הכוהנית של הסיפור: 'ּובְּ הְּ ים י  ר ֹרע  ב  דְּ מ  ים ב  ע  ב  ר ַארְּ פ  סְּ מ  נ ה... בְּ ים ׁש  מ  י   ֲאֶׁשר ה 

ֶתם רְּ ָאֶרץ ֶאת ת  ים ה  ע  ב  נ ה יֹום יֹום ַארְּ ש  נ ה יֹום ל  ש  אּו ל  שְּ יֶכם ֶאת ת  ים ֲעֹוֹנת  ע  ב  נ ה...  ַארְּ ׁש 

כוהנית של הסיפור אין עניין של ארבעים שנה, וגם -(. בעוד שבגרסה הלא31-33)במ' יד 

 (. 23רעיון השהייה במדבר אינו נאמר מפורשות )במדבר יד 

אינו מציג כאמור דיאלוג בין משה לאלוהים בעניין מהות העונש.  האירוע המתואר לפנינו .ד

מעשה התיווך של משה באירוע נעדר, והענישה נקבעת על ידי אלוהים בלבד, בדומה 

 ואילך(.  21גרסה הכוהנית של הסיפור )במדבר יד תיאור בל

 

 יד ובדברים א:-כוהניות של הסיפור בבמדבר יג-הלא גרסאותפרטים אחרים בקטע תואמים את ה

 

(, הולם את המידע המופיע בדברים א 5מקום יציאת המרגלים מ'קדש ברנע' )במדבר לב  .א

. בעוד שלפי 21(, ואת הרמז המופיע בהערה העריכתית בבמדבר יג 1, 1)וביהושע יד  11

 (.21, 3, יג 11גרסת הכוהני מקום היציאה למסע הוא פארן )במדבר יב 

-( מתאים למסופר בגרסה הלא1המידע בדבר הגעת המרגלים עד נחל אשכול )במדבר לב   .ב

י ֹבאּו ד כוהנית בבמדבר יג: 'ו  ל ע  קֹום נ ח  ֹכל... ל מ  הּוא ֶאׁשְּ א ה  ר  ל ק  כֹול...' )פס'  נ ח  (, 21-23ֶאׁשְּ

ד ולמידע בדברים א: ' י ֹבאּו ע  ה ו  ר  ה  ֲעלּו ה  י  נּו ו  פְּ י  ּהו  לּו ֹאת  גְּ ר  יְּ ֹכל ו  ל ֶאׁשְּ (. זאת 21' )דב' א נ ח 
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רבשונה מן המידע בדבר הליכה ' ב  דְּ מ  ן מ  ד צ  ֹחב ע  ֹבא רְּ ת לְּ ' בגרסה הכוהנית )במדבר יג ֲחמ 

21 .) 

( מוכר מן 12, 11הביטוי 'למלא אחרי' אלוהים המשמש כאן לתיאור כלב ויהושע )פס'  .ג

יש'מילא אחרי' אלוהים 'כוהנית שבה כלב הוא מי -הגרסה הלא ד  בְּ ע  ב וְּ ל  ֶקב כ  ה ע  ת  יְּ  רּוח   ה 

מוֹ  ַאֶחֶרת ל א ע  מ  יְּ י ו   (.31; וכן: דברים א 21)במדבר יד   ...'ַאֲחר 

השימוש בשורש רא"י בתיאור מעשה המרגלים ובנוסח העונש לעם בבמדבר לב מתאים  .ד

 ובדברים א:יד -כוהניות של הסיפור בבמדבר יג-הלא גרסאותלשימוש בשורש ב

 

ֲעלּו י  ד ו  ל ע  כֹול נ ח  אּו ֶאׁשְּ ָאֶרץ ֶאת ַוִירְּ  ... ה 

 ( 1)במ' לב 

ם' ִאיתֶׁ ָאֶרץ ֶאת ּורְּ ה ה  וא מ   (15...' )במ' יג ה 

 

ם אּו א  ים ִירְּ ֲאנ ׁש  ים ה  ֹעל  ם ה  י  ר  צְּ מ  ֶבן מ  ים מ  ר    ֶעשְּ

נ ה ל ה ׁש  עְּ מ  ת ו  ה א  מ  ֲאד   (.21, 1...' )במ' לב ה 

ם' אּו א  ָאֶרץ...' )במ' יד  ֶאת ִירְּ  (23ה 

ם ' הא  אֶׁ ֶלה ִירְּ א  ים ה  ֲאנ ׁש  יׁש ב   (35א  ...' )דב'א 

 

תהעונש לעם על פי במדבר לב ניתן לצד אזכור השבועה לאבות: '... .ה ה א  מ  ֲאד   ֲאֶׁשר ה 

י ת  עְּ ב  ׁשְּ ם נ  ה  ר  ַאבְּ ק לְּ ח  צְּ י  ֲעֹקב לְּ י  י ּולְּ אּו ֹלא כ  לְּ י מ  בדומה לנאמר בשתי (, 11)לב  'ַאֲחר 

ם-הלא גרסאותה אּו כוהניות של הסיפור: 'א  רְּ ָאֶרץ ֶאת י  י ֲאֶׁשר ה  ת  עְּ ב  ׁשְּ ם...' )במ' יד  נ  ֲאֹבת  ל 

ֶלה(; '23 א  ים ה  ֲאנ ׁש  יׁש ב  ֶאה א  רְּ ם י  יֶכם ...א  ֲאֹבת  ת ל  י ל ת  ת  עְּ ב  ׁשְּ ה ֲאֶׁשר נ  טֹוב  ָאֶרץ ה  ת ה  ' א 

   5(.25)דב' א 

 

הסיפור  גרסאותשרכיבי הסיפור הקצר בבמדבר לב מתאימים בהתפלגות כמעט שווה ל מסתבר

יד ובדברים א. אבחנה זו מולידה את הצורך להבין מה היו שלבי יצירת -השונות בבמדבר יג

הטקסט וצורת העבודה עם המופעים הטקסטואליים השונים של הפרשה. שאלה זו נלווית לדיון 

ורות הספרותיים המשמשים בפרק לב כולו, על רקע הסתירות, החזרות רחב יותר בעניין המק

כוהניים,  –בו. רבים החוקרים המסכימים שהפרק מכיל מגוון חומרים וקשיי הטקסט המצויים 

כוהניים ודויטרונומיסטיים, ויחד עם זאת מרובה ביניהם המחלוקת באשר לשלבים ולמגמות -לא

                                                           
5
(, 25; דברים א 23כוהניות של הסיפור )במדבר יד -בניגוד לשימוש בשם הקיבוצי 'אבות' בשתי הגרסאות הלא 

(. ככל הנראה ההבדל נעוץ בעובדה שהשם 11בבמדבר לב מוזכרים שלושת האבות בשמם: אברהם, יצחק ויעקב )פס' 

(, ולא ניתן היה לחזור על 1-5וסרחו )פס' 'אבות' משמש כבר בבמדבר לב לזיהוי השליחים שיצאו 'לראות את הארץ' 

 אותו שם בהתייחסות לאבות האומה.
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אשר לפרשת המרגלים, עומדות לגביה  6תו הקנונית.שליוו את תהליך התגבשותו לכדי תצור

הצעות שונות. בדן, למשל, שכאמור אוחז בשיטת המקורות המקבילים, מעמיד את נזיפת משה 

(, ומזהה אותה כפרי עבודתו של סופר כוהני שעבד אך E)משל  1אל מול נזיפתו בפס'  15-1בפס' 

עובדה שהדרשה מכילה, כפי שראינו, גם ה 7יד.-ורק עם הגרסה הכוהנית של הסיפור מבמדבר יג

כוהנית של סיפור המרגלים, מוסברת על ידיו כהשפעה מאוחרת של -מרכיבים מן המסורת הלא

יד. עיקר הטקסט לדעתו היה במקור זהה לגרסה הכוהנית, ובשלב -הסיפור המשולב מבמדבר יג

 8נע וההליכה עד אשכול.מסוים נוספו לו פרטים שוליים, כמו המידע על אודות היציאה מקדש בר

ואולם קשה להסכים עם ההצעה הזו, משום שאפשר להגיע גם למסקנה הפוכה, שהרי דווקא 

 –כוהני, אינו הכרחי למסר של הדרשה -העובדה שהמידע ה"נוסף", המתאים לחוט הסיפור הלא

חלק בלתי נפרד מן הטקסט המקורי, שלא היה צורך מיוחד עשויה להעיד על היות המידע הזה 

 להוסיפו, אלא היה שם ממילא.  

                                                           
הדעות בעניין מרובות  ,. ואכן121, עמ' 1103 -שלבי היווצרות הפרק דיבר כבר גריי ב עלעל הקושי להתחקות  6

אשית, חומרים בטקסט ערב רב של חומרים משלושה מקורות שונים. רמזהה ( 211-210, עמ' 1511בייקון )ומגוונות: 

(, שנשזרו יחדיו על ידי עורך 12-11, 31, 21-25, 23-20, 1-5, 3)פס'  J-( ו35-31, 21, 11-11א, 2ב, 1) Eכוהניים, -לא

ב(, בסיוע התערבותו 33, 32-25, 11-15, 1ב, 2א, 1) P(. לאלה נוסף החומר הכוהני, 10שהותיר אף את חותמו שלו )פס' 

א(. בדומה לו בנטש 33, 15-1של עורך בן האסכולה הדויטרונומיסטית, שהוסיף אף הוא את תרומתו לטקסט )פס' 

( מוצא בפרק חומרים משלושת המקורות הללו, אך הוא מאתרם בפסוקים אחרים מאלה שזיהה 111-151, עמ' 1103)

, המתאר את שני השבטים המבקשים שטח ממזרח לירדן P תם לכדי שלוש עלילות שונות בתכלית:בייקון ושוזר או

, המציג את בקשתם בדגש על רצונם E(; 11-15, 15-1א, 1ב, 2א, 1ומציעים לעזור בכיבוש החלק שממערב להם )פס' 

, 20-23, 1-5ב, 1ב, 1פת משה )פס' , המתייחס לבקשתם דרך נזיJ( ו 35-31, 21, 11-11, 3לבנות ערים בעבר הירדן )פס' 

, המספרים סיפורים נפרדים בעלי מוטיבים דומים: E -ו Pבדן מזהה בפרק שני מקורות,  (.12-11, 31, 33, 21-25

-112, עמ' 2001בקשת השבטים, תגובת משה לבקשה, תשובת השבטים, תגובת משה לטענה וביצוע הדרישה )בדן, 

)פרידמן,  J -ו Pקורות מוצעת גם על ידי פרידמן, אך הוא בשונה מבדן מדבר דווקא על חלוקה לשני מ (.211-211, 153

לאור המרכיבים הכוהניים הבולטים  Pגרעין מרכזי משל מזהה בפרק ( 102-101, עמ' 1551קיונן ) (.303-300, עמ' 2003

על גרעין מדבר יטרס אף הוא ס-ז(. ואןאח"ל, 'חלוץ לפני המלחמה', השורש ח"בטקסט )אלעזר והנשיאים, השורש נ

 (. כך גם בד, המזהה150-131, עמ' 1111סיטרס, -כוהני )ואן-מרכזי שהצטברו עליו תוספות, אך משייכו לבית יוצר לא

נכתב בימי יאשיהו במטרה להצדיק את ההתיישבות הישראלית כטקסט יהוויסטי ש( 21-11, 1)פס' את עיקר הפרק 

בלום ואילו (. 311, עמ' 1151עבודתו של הדויטרונומיסט )בד, בפרק הוא מייחס לאת התוספות . בעבר הירדן המזרחי

ולא כוהנית לא  ,( סבורים שבתשתית הפרק מונחת תעודה ספרותית עצמאית130, עמ' 2001( וכסלו )113, עמ' 1110)

 שעברה עיבוד כוהני מאוחר. , דויטרונומיסטית
7
. עם זאת, הכהן, בניגוד לבדן, 210-255, עמ' 2011. חלוקה דומה הוצעה לאחרונה על ידי הכהן, 115, עמ' 2001בדן,  

( לעורך מאסכולת הקדושה, שהכיר גרסה משולבת של פרשת המרגלים )שם, עמ' 15-1מייחס את פסוקי הדרשה )פס' 

115 .) 
 Eזיק ברוך שורץ )בשיחה עימו(. הוא מזהה בפרק חוט סיפורי של . בעמדה דומה לזו מח211-211, 113בדן, שם, עמ'  8

, לפני שנוספו לה תוספות שוליות על ידי מי שצירף את Pומעמיד את הדרשה עצמה כחלק מן החוט של   Pוחוט של

 המקורות יחדיו.
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כוהניות של -הלא גרסאותדווקא על הואכן, אחרים מציעים שהטקסט בבמדבר לב מבוסס 

הסיפור. בד טוען שהטקסט נכתב על ידי עורך דויטרונומיסטי מימי הגלות, שהכיר את הגרסה 

אשר לפרטים המתאימים לגרסה הכוהנית של  23-11.9ילה בבמדבר יד בדברים א ואת יחידת התפ

יםהסיפור, הענישה לבני ' ר  נ ה ֶעשְּ ה ׁש  ל  עְּ מ  ים(, הנמשכת על פני '11' )פס' ו  ע  ב  נ ה ַארְּ ד ׁש  ל ֹתם ע   כ 

דֹור ואולם גם  10אלה נוספו לדעתו בעריכה משנית, שלא שינתה את עיקר העלילה. –( 13' )פס' ה 

באופן כמעט טשטשת מרה הזו מעוררת קושי. ראשית, כפי שראינו לעיל, הגרסה בדברים א ההשע

בעל העיקרית של כהשראה שימשה בהיותה כזו קשה להניח ש 11.מלא את אשמתם של המרגלים

 על הציבור כולו.המרגלים ההשפעה השלילית של את דווקא בחר להדגיש ש, הטקסט בבמדבר לב

, שמקורו בגרסה הכוהנית, לא עמד 13-11לא ייתכן שהעונש המוזכר בבמדבר לב שנית, 

מלכתחילה לעיני בעל הטקסט בבמדבר לב, שכן כאמור, מידע זה מוצג אצלו במוקד ההקבלה בין 

 שתי הקבוצות, אלה שנענשו זה מכבר ואלה העשויים להיענש כך. 

רת המקורות המקבילים, למרבה הפלא, שתי ההצעות שראינו, האחת נסמכת על השע

מגיעות למסקנה דומה בעניין הטקסט שלפנינו,  –והאחרת על השערת ההתהוות והתוספות 

שלפיה, עיקר מלאכת הכתיבה נעשתה על בסיס גרסה אחת של הפרשה. ברם, הקשיים שראינו 

מובילים לצורך לבחון הצעה אחרת, כמו זו שהושמעה זה מכבר בעבר, בדבר שימוש בטקסט 

על האפשרות הזו מעידה  12שראינו. גרסאותהמשלב יחדיו שתיים מן היד, -ג של במדבר יגהממוז

על מיותרות  אחידותה של היחידה בבמדבר לב, שאינה מעוררת סתירות ואינה מכילה כפילויות

פרטים בעלי אופי שונה ובאוצר מילים מגוון. זאת בניגוד לטקסט אף השימוש שהיא עושה ב

המשקף מחויבות לשני סיפורים נפרדים. ואולם, על רקע השערה זו יש לתת יד, -השלם בבמדבר יג

יד: ציון קדש ברנע -את הדעת לשני פרטים בדרשה שאינם מוכרים מן הסיפור המלא בבמדבר יג

ז  כמקום היציאה לשליחות, והכינוי ' נ  קְּ  מהיכן הגיעו הפרטים הללו לטקסט שלפנינו? י' לכלב. ה 

ז  אשר לכינוי ' נ  קְּ יד, אפשר לשער שהגיע לבעל -י', בהיעדר השם מן הטקסט בבמדבר יגה 

היחידה בבמדבר לב ממסורת מוכרת בדבר מוצאה האתני של משפחת כלב, כפי שמלמדות 

הסבר דומה אפשר . 15-13; דברי הימים א ד 13; שופטים א 11, טו 11, 1העדויות מיהושע יד 

                                                           
, אולם לדעתו (1ערה )לעיל, ה עורך דויטרונומיסטיאף הוא מדבר על תרומתו של  . בייקון311, 312, עמ' 1151בד,  9

  (.211, עמ' 1511)בייקון, י הכוללת את גרסת הסיפור הכוהנ ,יד-את הפרשה המלאה מבמדבר יגהלה הכיר 
נוספה לדעתו ש ,12, למעט ההערה על אודות יהושע בפס' Jאת  12-1מזהה בפס'  . פרידמן לעומתו312בד, שם, עמ'  10

 (. 301, עמ' 2003כדי להתאים את הטקסט לסיפור הכוהני )פרידמן, בשלב מאוחר 

11
 .  1.1.3לעיל, פרק ראשון, סעיף  
12
 .  211בייקון, שם, עמ'  
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ידיעותיו הכלליות של הכותב. על לכאורה מתוך  לם""הושלהציע לגבי השם 'קדש ברנע'. דהיינו, ש

(, 3-1; יהושע טו 1-3שכיחות השם מלמדות הופעותיו ברשימות מן האסכולה הכוהנית )במדבר לד 

ם י( ובחיבורים דויטרונומי1, כ 11, טז 1כוהניים בספר בראשית )יד -בחומרים לא

יש לציין עם זאת, שבשונה  13(.1, יד 11יהושע י ; 23, ט 11, ב 11, 2ודויטרונומיסטיים )דברים א 

יד, -מהשימוש בשם 'קנזי', למידע בעניין קדש ברנע יש עקבות גם בסיפור בדיבור ישיר בבמדבר יג

הבהערה המציגה את המקום שאליו שבו המרגלים: ' ׁש  ד  ייתכן שהערה זו, ששרדה  (.21' )במ' יג ק 

לא נעלמה מעיניו של בעל  14יד,-יג תהליך האיחוד של המסורות שנסרגו יחדיו בבמדבראת 

ואף על פי כן, הצעה זו אינה משיבה , והוא השלימה מ'קדש' ל'קדש ברנע'. הטקסט בבמדבר לב

לשאלה מדוע בחר דווקא את השם 'קדש' מן הטקסט שעמד מולו ולא את השם 'מדבר פארן', 

הצעתו של הכהן  (.3פניו כמקום יציאתם הרשמי של המרגלים )במדבר יג שעמד ב המוצג בסיפור

יד. להערכתו, -השם 'קדש ברנע' עמד בתחילה גם בגרסה הכוהנית של הסיפור בבמדבר יגהיא ש

רל'השם רק בשלבים מתקדמים של התהוות הטקסט שונה  ב  דְּ ן מ  אר  ', כדי לעמעם את העובדה פ 

מדבר לב לענייננו, משמעות הצעתו היא שהסיפור בב 15שהיציאה למסע היתה מתוך גבולות הארץ.

יד לפני שאלה גובשו יחדיו לכדי חיבור אחיד, ובמילים -הסיפור בבמדבר יג גרסאותנוצר משתי 

אחרות, שדברי משה בבמדבר לב משמרים ניסיון נוסף של איחוי המסורות המקבילות של 

המרגלים. אפשרות זו מעניינת, ופותרת לכאורה את הבעיה, אך קשה למצוא לה עדות בטקסט. 

יד מחד, -הדרשה בבמדבר לב לטקסט בבמדבר יג אדרבה, לאור ההיצמדות הלקסיקלית של

יד, קשה -ומאידך, לאור היעדר כפילויות מיותרות וסתירות תוכן ולשון כמו בטקסט בבמדבר יג

להניח שיוצר הפרשה ה"חדשה" עבד עם מקורות נפרדים בו זמנית. לענייננו אם כן, לא בנקל 

ייתכן שהדבר נעשה מתוך היכרות עם אפשר לשחזר את מקורותיו של הביטוי 'קדש ברנע'. כאמור 

ההשם ועל בסיס התיבה ' ׁש  ד  אולם ייתכן גם שבעל הטקסט (. ו21' בסיפור בדיבור ישיר )במ' יג ק 

עם מסורת נוספת שהכיר, המדברת על קדש ברנע במפורש, כמו זו העומדת  ביקש ל"יישר קו"

 פניו.נקודה זו חרג מהסיפור המלא שעמד בבדברים א. ב
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  .   111-111, 101-103, 11-11, עמ' 2011; הכהן, 111עמ' , 1111הרן, בעניין שכיחות השם במקורות השונים ראו:  
 . 1.3פרק ראשון, סעיף ראו לעיל,  14
15
 . 111-115, עמ' 2011הכהן,  
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 תיקה בעניין ההשמדהש 2.1.3

כפי שראינו, החומר המשוכתב בעניין המרגלים שולב בבמדבר לב במסגרת תגובתו של משה 

(. דבריו המתייחסים למרגלים נועדו 15-1לבקשת שני השבטים להישאר מחוץ לגבולות הארץ )פס' 

של  דחייה נוספת –להזהיר את בני השבטים על ידי הבהרת ההשלכות העשויות להיות לבקשתם 

י' הכניסה לארץ על ידי המשך שהייה במדבר: ׁשּוֻבן כ  יו תְּ ַאֲחר  ף מ  י ס  יחוֹ  עֹוד וְּ ּנ  ה  ר לְּ ב  דְּ מ  ...' )פס' ב 

ֶתםא(. הצגת הרתעה הקשורה לעיכוב העם במדבר עשויה ללמדנו שהתיבה '15 ח  ׁש  בסיפא של  'וְּ

ֶתםדברי האזהרה, '... ח  ׁש  ל וְּ כ  ם לְּ ע  ֶזה ה  במשמעות של פגיעה כללית בעם, ולא, , עומדת ב(15' )פס' ה 

באופן הזה הבין את האזהרה בפסוק גם  16כפי שהציעו גריי ואשלי, במשמעות של חורבן והשמדה.

, המבטא פגיעה והרס avnome,wהמתרגם ליוונית, שייצג את התיבה 'שחתם' באמצעות הפועל 

; ישעיה מג 11; מלכים א ח 21; לא 12ט  ,25, 11; דברים ד 1הנעשים על ידי בני אדם )שמות לב 

, המתרגם את השורש שח"ת בהקשרים katafqei,rw, במקום באמצעות הפועל (32; דניאל יא 21

 17(.11, ט 11, 13ו  אשית)בראחרים של הבאת מוות וחורבן על ידי האל 

העובדה שהדרשה מתמקדת בסכנת המשך הנדודים ולא בהשמדה עשויה להסביר מדוע, 

סות למעשה המרגלים, אין בטקסט אזכור לאיום ההשמדה, זאת על אף שהמידע בעניין בהתייח

איום  18יד.-כחלק מהטקסט הממוזג של במדבר יגיכול היה כאמור לעמוד בפני המשכתב 

בהווה וללמד שאין כדי להבהיר את גודל הסכנה ההשמדה מן העבר אינו רלוונטי ואינו תורם כאן. 

הפניה לעונש הנדודים שנגזר ומומש זה מכבר. היתה זו הפעם  מדובר באיום סרק, מתאימה

הקודמת שבה העם עמד בפתחה של כנען והחמיץ את ההזדמנות להיכנס אליה. האירוע מן העבר 

דחיית הכניסה לארץ  –מובא כתקדים ריאלי, ומודגש בו העונש שהוצא בסופו של דבר לפועל 

סיפור במדבר. זוהי השורה התחתונה של וריצוי תקופה של ארבעים שנה של המשך שהייה 

 המרגלים הממוזג, והיא מתאימה לענייננו כאן, יותר מכל איומי ההשמדה שלא יצאו לפועל.
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 . 1 לעיל, הערה 
17
וראו בעניין זה את ההבחנה בין 'כליון' ל'שיחּות' בקריאת הנביא לנקם בישראל: 'עלו בשרותיה ושחתו וכלה אל  

 (.10תעשו...' )יר' ה 
18
ת של כוהני-נספח לגרסה הלא 11-23השערתנו היא שעל אף שהטקסט המציג את מסורת ההשמדה בבמדבר יד  

 (. 1.1.1יד, הוא קדם לחיבור שנעשה עם הגרסה הכוהנית )לעיל, פרק ראשון, סעיף -הסיפור בבמדבר יג
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 דברים ט –אירוע המרגלים ללא איומי השמדה בנאום שנושאו השמדה  2.2

 אזכור פרשת המרגלים 2.2.1

תבערה, מסה  –בדברים ט מובאת רשימה של מקומות שבהם העם 'הקציף' את אלוהים במדבר 

ה' וקברות התאווה: ֲאו  ת  ֹרת ה  בְּ ק  ה ּובְּ ּס  מ  ה ּובְּ ר  ע  בְּ ת  יֶתם ֶאת ה' ּובְּ ים ֱהי  פ  צ  קְּ (. בהמשך 22' )פס' מ 

וראתו לעלות לכך מוזכר מקום רביעי, קדש ברנע, שבו העם 'המרה' את פי אלוהים ולא ציית לה

רּו : 'ולרשת את הארץ מְּ ת  ֶכם ו  י ל  ת  ָאֶרץ ֲאֶׁשר נ ת  ׁשּו ֶאת ה  ע  ל אֹמר ֲעלּו ּורְּ נ  רְּ ׁש ב  ד  ק  ֶכם מ  ֹלח  ה' ֶאתְּ ׁשְּ ּוב 

ֹקלוֹ  ֶתם בְּ עְּ מ  ֹלא ׁשְּ ֶתם לֹו וְּ נְּ ֹלא ֶהֱאמ  יֶכם וְּ י ה' ֱאֹלה  (. מידע זה, הקושר את הוראת 23' )פס' ֶאת פ 

ּנ ֹבאורשה לשהייה בקדש ברנע מוכר מנאום משה בדברים א: '...העלייה והה ד ו  ֵדש ע  ֵנעַ  קָּ ... ַברְּ

ה א  ן רְּ ֶניָך ֱאֹלֶהיָך' ה נ ת  פ  ָאֶרץ ֶאת לְּ (. אשר לשני הכתובים 5. וכן: פס' 21-11...' )דב' א  ֵרש ֲעֵלה ה 

ניתנה ההוראה לעלייה הללו, לא זו בלבד ששניהם מציינים את השהייה בקדש ברנע כמקום שבו 

אלא ששניהם מייחסים לאירוע התרחשות שלילית הקשורה בהמריית פי האל  19ולהורשת הארץ,

נסכם את  20(.23; ט 32(, ובביטויי חוסר אמונה, דהיינו אמון )דברים א 23; ט 13, 21)דברים א 

 הפרטים המשותפים לשני הכתובים: 

 

ֹלחַ  ֶכם' ה ּוִבשְּ ֵדש ֶאתְּ ֵנעַ  ִמקָּ   ל אֹמר ַברְּ

 

שּו ֲעלּו ת ּורְּ ץ אֶׁ ָארֶׁ ַתִתי ֲאֶׁשר הָּ ם נָּ   לָּכֶׁ

 

רּו ת ַוַתמְּ ם' ה ִפי אֶׁ   ֱאֹלֵהיכֶׁ

 

ֹלא ם וְּ תֶׁ ֱאַמנְּ ֹלא לוֹּ  הֶׁ ם וְּ תֶׁ ַמעְּ לוֹּ  שְּ קֹּ   בְּ

 (23)דב' ט 

ע ּס  ּנ  ב ו  ֹחר  ּנ ֶלְך מ  ת ו  ל א  ר כ  ב  דְּ מ  דֹול ה  ג  א ה  ּנֹור  ה  הּוא וְּ יֶתם ֲאֶׁשר ה  א   רְּ

ר ֶדֶרְך י ה  ֱאֹמר  ר ה  ה ַכֲאשֶׁ נּו ֱאֹלֵהינּו' ה ִצּוָּ ּנ ֹבא אֹּתָּ ֵדש ַעד ו  ֵנעַ  קָּ  ַברְּ

 (11)דב' א 

ה א  ַתן רְּ ֶניָך ֱאֹלֶהיָך' ה נָּ פ  ת לְּ ץ אֶׁ ָארֶׁ ֲאֶׁשר ֵרש ֲעֵלה הָּ ֶבר כ  י' ה ד   ֱאֹלה 

 (21... )דב' א פס' ֲאֹבֶתיָך

ֹלא יֶתם וְּ ֲעֹלת ֲאב  רּו ל  ת ַוַתמְּ ם' ה ִפי אֶׁ  ( 21)דב' א  ֱאֹלֵהיכֶׁ

ר ב  ד  ֶזה ּוב  ם ה  כֶׁ ם' ַבה ַמֲאִמיִנם ֵאינְּ  (32)דב' א  ֱאֹלֵהיכֶׁ

ר ב  ֲאד  יֶכם ו  ֹלא ֲאל  ם וְּ תֶׁ ַמעְּ רּו שְּ ת ַוַתמְּ  (13... )דב' א  'ה ִפי אֶׁ

 

קרוב אפוא בלשונו לנאום משה בדברים א, ומתקבל הרושם שמדובר באותה  23המידע בדברים ט 

אי אזכור השליחים  –פרשה. ועם זאת אפשר לכאורה לטעון שהתמציתיות במידע בדברים ט 

מלמדת על קיומה של מסורת אחרת, המתארת אירוע של סירוב  –והיעדר מידע על תוצאות המסע 

יחת מרגלים. כך מציע פרנקל. לשיטתו, דווקא הפסוק כללי של העם לעלות לארץ, ללא קשר לשל
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, הגרסה הכוהנית של סיפור המרגלים, המציג את מדבר 11זאת בניגוד לתיאור צו העלייה )ללא הורשה( בבמדבר יג  

 (.3פארן כמקום האירוע )שם, פס' 
20
 והתעקשותב( ובהמשך 21סירוב לעלות לארץ )דברים א בפי האל בתחילה מרה את לפי התיאור בדברים א העם מ 

 (. 13)פס' איסור האל על אף כן לעשות 
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ואולם  21יד ובדברים א.-בבמדבר יג "סיפורי המרגלים"כהשראה ליצירת בדברים ט הוא שעמד 

לא בנקל ניתן לאשש את ההצעה הזו, משום שקשה למצוא הצדקה למהלך שבו סיפור על אודות 

מן  סיפור בדבר חטאם של יחידים ( "יצומצם" לכדי23התנגדות גורפת של כל העם )דברים ט 

יד(. קשה לקבל את ההצעה הזו גם ביחס לטקסט -העם, המסיר את האחריות מן הכלל )במדבר יג

בדברים א, שהרי דווקא העובדה שאצלו המרגלים אינם עומדים במרכז הבמה ושהמסר יכול 

כירושה, ושלא  לעבור במידה שווה גם בלעדיהם, מעידה על כך שהמידע על אודותם הגיע לכותב

הפסוקים בדברים ט מזכירים אמנם בקיצור נמרץ את  22הומצא על ידיו כתוספת לחומר ששכתב.

ההתרחשות בקדש ברנע, אך לא ניתן ללמוד מכך שלכותבם לא נודעה היריעה הרחבה של הסיפור. 

בתבערה, במסה ר, אותה כתיבה תמציתית נעשתה גם ביחס לשאר ההתרחשויות, של דב לאמתו

אדרבה, בהשוואה לאירועים  23.ואין לחשוד שפרטיהן לא היו ידועים לכותבברות התאווה, ובק

בעניין קדש ברנע. בעוד שביחס לאחרים מצוין רק שהעם 'הקציף' את האל: האחרים גדול הפירוט 

ה' ֲאו  ת  ֹרת ה  בְּ ק  ה ּובְּ ּס  מ  ה ּובְּ ר  ע  בְּ ת  יֶתם ֶאת ה' ּובְּ ים ֱהי  פ  צ  קְּ ש ברנע, נמסרת הן (, לגבי קד22' )פס' מ 

ֹלח  ה' המרי והסירוב, המתאימות כאמור לסיפור המוכר: ' –הוראת האל והן תגובת העם  ׁשְּ ּוב 

ֹלא  יֶכם וְּ י ה' ֱאֹלה  רּו ֶאת פ  מְּ ת  ֶכם ו  י ל  ת  ָאֶרץ ֲאֶׁשר נ ת  ׁשּו ֶאת ה  ע  ל אֹמר ֲעלּו ּורְּ נ  רְּ ׁש ב  ד  ק  ֶכם מ  ֶאתְּ

ֹלא  ֶתם לֹו וְּ נְּ ֹקלוֹ ֶהֱאמ  ֶתם בְּ עְּ מ  . שלושת האירועים המובאים יחדיו, אירועי תבערה, מסה (23' )פס' ׁשְּ

וקברות התאווה, נראים אפוא בעלי ערך שווה. לעומתם האירוע בקדש ברנע עומד בנפרד ונראה 

על אף צמצום  24."שלושה וארבעה"כשיא הרשימה, הפרט הרביעי והמכריע, החותם את רשימת ה

(. 23וצג אפוא האירוע כפרשה ייחודית ומכריעה בהתנהלות העם במדבר )פס' המידע אודותיו מ

הוא רומז לרגע הרה גורל, שבו נקבעה דחיית העלייה וההורשה. רגע כזה מתואר בפרוטרוט 

בדברים א, ועליו עשוי להיות מבוסס התיאור שלפנינו. מסקנה זו יכולה לסייע לשאלה מדוע אין 

י ההשמדה שנקשרו לאירוע המרגלים, כפי שידוע לנו מגרסת בהתייחסות לפרשה רמז לאיומ

  להלן.על כך הסיפור בדיבור ישיר. 

 

 נאום שעיקרו השמדה 2.2.2

נאומו של משה בדברים ט נפתח בהכרזה המדגישה שהעם עומד לזכות בהורשת הארץ לא בשל 

 ות: 'צדקת' התנהגותו אלא בשל רשעת הגויים היושבים בארץ ובזכות שבועת האל לאב

                                                           
21
 . 1.1.2ראשון, סעיף . ולעיל, פרק 111-111, 115-111, עמ' 2002פרנקל,  
22
 . 1.1.3פרק ראשון, סעיף בעל דברים א בגרסת סיפור המרגלים ראו לעיל, מבצע על השינויים ש 
 . 31-1; קברות התאוה: במדבר יא 11, דברים ו 1-1; מסה: שמות יז 3-1תבערה: במדבר יא  23

24
 .21, 3-2, עמ' 1115ראו אצל זקוביץ,  "שלושה וארבעה"של  "גלוי"לעומת הדגם ה "סמוי"על הדגם ה 
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ר ַאל ָך ֹתאמ  בְּ ב  לְּ י... ב  ת  ק  דְּ צ  י בְּ יַאנ  ֶרֶׁשת' ה ֱהב  ָאֶרץ ֶאת ל  ֹזאת ה  ת ה  ע  ׁשְּ ר  ם ּובְּ גֹוי  ֶלה ה  א  ם' ה ה  יׁש   מֹור 

ֶניָך פ  ָך ֹלא: מ  תְּ ק  דְּ צ  יֶׁשר בְּ ָך ּובְּ בְּ ב  ה לְּ ת  א א  ֶרֶׁשת ב  ם ֶאת ל  צ  י ַארְּ ת כ  ע  ׁשְּ ר  ם בְּ גֹוי  ֶלה ה  א   ֱאֹלֶהיָך' ה ה 

ם יׁש  ֶניָך מֹור  פ  ן מ  ע  מ  ים ּולְּ ק  ר ֶאת ה  ב  ד  ע ֲאֶׁשר ה  ב  ׁשְּ ֲאֹבֶתיָך' ה נ  ם ל  ה  ר  ַאבְּ ק לְּ ח  צְּ י  ֲעֹקב לְּ י  ת  : ּולְּ עְּ ד  י  י וְּ  ֹלא כ 

ָך תְּ ק  דְּ צ  ן ֱאֹלֶהיָך' ה בְּ ָך ֹנת  ָאֶרץ ֶאת לְּ ה ה  טֹוב  ֹזאת ה  ּה ה  ת  ׁשְּ ר  י לְּ ם כ  ה ע  ׁש  ה ֹעֶרף קְּ ת   (. 1-1)פס'  א 

 

המשתקף מן האמירה הזו הוא שעתיד העם הוא פועל יוצא של זכותם ואשמתם של  עיקרוןה

זה מלווה את המשך הנאום בפרק סביב העיסוק ברעיון הקיום ואי  עיקרוןאחרים. והנה, 

ההשמדה של העם. כך עולה מן העלילה המובאת בדברי משה, המציגה את סכנת ההשמדה 

בשאיימה על העם בחורב: ' ֹחר  ֶתם ּובְּ פְּ צ  קְּ ּנ ף' ה ֶאת ה  א  תְּ י  ֶכם' ה ו  יד ב  מ  ׁשְּ ה  ֶכם לְּ . וכן: פס' 5' )פס' ֶאתְּ

אפוא שאפילו בעניין המשך קיומו עתידו של העם עשוי לעמוד על  מתברר 25(.21, 25 ,20, 11, 11

םבלימה, ובכך הוא חולק, למרבה האירוניה, גורל דומה עם זה של בני ה' דֹול ע  ם ג  ר  י ו  נ  ים בְּ ' ֲענ ק 

ת  שנועדו להשמדה: ' עְּ ד  י  יֹום וְּ י ה  ר הּוא ֱאֹלֶהיָך' ה כ  ֹעב  ֶניָך ה  פ  ׁש לְּ ל האֹ  א  ם הּוא כְּ יד  מ  הּוא י ׁשְּ ם וְּ יע  נ  כְּ  י 

ֶניָך פ  ם לְּ ת  ׁשְּ הֹור  ם וְּ ת  דְּ ֲאב  ה  ר וְּ ה  ֲאֶׁשר מ  ֶבר כ  ְך' ה ד  (. דהיינו, כפי שלעמים הזרים מתוכננת 3' )פס' ל 

השמדה כדי לממש את חזון הורשת הארץ, כך יכול להיות אף עמו של אלוהים מושא לחורבן 

 והשמדה! 

בתוך ההקשר הזה מוזכר כאמור אירוע סירוב העם לעלות ולרשת את הארץ מקדש ברנע, 

זאת לצד ציון אירועים נוספים מימי המדבר. נשאלת השאלה מהי זיקתם של האירועים הללו 

האם אף הם קשורים לאיומי ההשמדה המלווים את הנאום? לכאורה התשובה  –לשאר הנאום 

התחינה לאל  –( 22-21המלווה את רשימת אותם אירועים )פס' חיובית, כפי שעולה מן הטקסט 

 ואילך(: 25-21שלא ישמיד את העם )פס' 

  

ה ר  ע  בְּ ת  ה ּובְּ ּס  מ  ֹרת ּובְּ בְּ ק  ה ּובְּ ֲאו  ת  ים ה  פ  צ  קְּ יֶתם מ    ':ה ֶאת ֱהי 

ֹלח   ׁשְּ ֶכם' ה ּוב  ׁש ֶאתְּ ד  ק  ע   מ  נ  רְּ ׁשּו ֲעלּו ל אֹמר ב  ָאֶרץ ֶאת ּורְּ י ֲאֶׁשר ה  ת  ֶכם נ ת  רּו ל  מְּ ת  י ֶאת ו  יֶכם' ה פ   ֱאֹלה 

ֹלא ֶתם וְּ נְּ ֹלא לוֹ  ֶהֱאמ  ֶתם וְּ עְּ מ  ֹקלוֹ  ׁשְּ   :בְּ

ים ר  מְּ יֶתם מ  ם ֱהי  יֹום' ה ע  י מ  ת  עְּ ֶכם ד    :ֶאתְּ

ל נ פ  ֶאתְּ י ו  נ  פְּ ים ֶאת' ה ל  ע  ב  יֹום ַארְּ ֶאת ה  ים וְּ ע  ב  ל ה ַארְּ יְּ ל  י ֲאֶׁשר ה  ת  לְּ פ  נ  תְּ י ה  ר כ  יד' ה ָאמ  מ  ׁשְּ ה  ֶכם לְּ  :ֶאתְּ

ל ל  פ  ֶאתְּ ר' ה ֶאל ו  ֹאמ  י ו  ת ַאל' ה ֲאֹדנ  ח  ׁשְּ ָך ת  מְּ ָך ע  נ ֲחל תְּ  (21-22... )פס' וְּ

 

                                                           
25
 ניתוח הפרק בהתייחסות למעשה העגל ראו בפרק רביעי, להלן. 
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, המכריז על 15מחזירים אותנו לפס' , 25הפותח את התפילה, פס' אמצעי היידוע בפס' ואולם, 

ואילך  21שהתפילה המפורטת מפס' תפילת משה שהתקיימה בעקבות חטא העגל, ומלמדים 

  נקשרת לאותו מעמד, ולֹו בלבד:

 

ל נ פ  ֶאתְּ י ו  נ  פְּ  ' ה ל 

ת ים אֶׁ ע  ב    יֹוםהַ  ַארְּ

תוְּ  ים אֶׁ ע  ב  ל ההַ  ַארְּ יְּ   ל 

ר ִתי ֲאשֶׁ לְּ ַנפָּ   ִהתְּ

י ר כ  יד' ה ָאמ  מ  ׁשְּ ה  ֶכם לְּ  (25)דב' ט  ֶאתְּ

ל נ פ  ֶאתְּ י ו  נ  פְּ אֹׁשנ ה' ה ל  ר    כ 

ִעים בָּ   יוֹּם ַארְּ

ִעים בָּ ַארְּ לָּה וְּ  (15...  )דב' ט  ַליְּ

 

 

אירועים הנוספים מימי הרושם הוא אפוא שהתפילה בסוף פרק ט חוזרת לאירוע העגל, בעוד שה

( קוטעים את התיאור של רצף הפעולות שעושה משה עם היוודע החטא: 22-21המדבר )פס' 

(, 20( ולמען אהרן )פס' 25-21, 15ה' למען העם )פס' (, 'התנפלות' לפני 11שבירת הלוחות )פס' 

, וכן ללא 23-22ללא רשימת האירועים בפס' (. 21שריפת העגל, טחינתו והשלכתו אל הנחל )פס' 

הטקסט עוסק אך ורק באיומי השמדה שנשמעו בעקבות מעשה העגל, כפי , 21המסקנה בפס' 

ב: '5שעולה מן ההכרזה בפס'  ֹחר  ֶת  ּובְּ פְּ צ  קְּ ּנ ף' ה ֶאת םה  א  תְּ י  ֶכם' ה ו  יד ב  מ  ׁשְּ ה  ֶכם לְּ  21-22פס' '. ֶאתְּ

, בעניין 1האמירה בפס' לעומת זאת מציגים חטאים ומרידות נוספים של העם, כפי שעושה גם 

ֹכרההתנהגות הכללית הקלוקלת של העם: ' ח ַאל זְּ כ  ׁשְּ ת ת  ת   ֲאֶׁשר א  פְּ צ  קְּ ר ֱאֹלֶהיָך 'ה ֶאת ה  ב  דְּ מ   ב 

ן מ  יֹום לְּ את   ֲאֶׁשר ה  ֶאֶרץ י צ  ם מ  י  ר  צְּ ד מ  ד ֹבֲאֶכם ע  קֹום ע  מ  ֶזה ה  ים ה  ר  מְּ יֶתם מ  ם ֱהי  '. השימוש 'ה ע 

יוצר מסגרת המעמידה את מעשה העגל בתוך  22-21, 1החוזר בתיבות 'להקציף' ו'להמרות' בפס' 

 הקשר כללי של חטאים ומרידות:

 

ח  כ  ׁשְּ ֹכר ַאל ת   זְּ

ת ֲאֶׁשר  יָךא  ת ה' ֱאֹלהֶׁ תָּ אֶׁ ַצפְּ ר  ִהקְּ ב  דְּ מ   ב 

ם  י  ר  צְּ ֶאֶרץ מ  את  מ  יֹום ֲאֶׁשר י צ  ן ה  מ   לְּ

ֶזה  קֹום ה  מ  ד ה  ד ֹבֲאֶכם ע   ע 

ִרים ם ה' ַממְּ יֶתם ע    ֱהי 

 (1)דב' ט 

 

ה ֲאו  ת  ֹרת ה  בְּ ק  ה ּובְּ ּס  מ  ה ּובְּ ר  ע  בְּ ת   ּובְּ

ת ה' ם אֶׁ ִצִפים ֱהִייתֶׁ   :ַמקְּ

ׁשּו ֶאת  ע  ל אֹמר ֲעלּו ּורְּ נ  רְּ ׁש ב  ד  ק  ֶכם מ  ֹלח  ה' ֶאתְּ ׁשְּ ּוב 

י ל ֶכם ת  ָאֶרץ ֲאֶׁשר נ ת   ה 

ם ת ִפי ה' ֱאֹלֵהיכֶׁ רּו אֶׁ ֹלא  ַוַתמְּ ֶתם לֹו וְּ נְּ ֹלא ֶהֱאמ  וְּ

ֹקלֹו: ֶתם בְּ עְּ מ   ׁשְּ

ם ִעם ה' ִרים ֱהִייתֶׁ ֶכם ַממְּ י ֶאתְּ ת  עְּ יֹום ד     מ 

 (22-21)דב' ט 
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(, 22-21, 1הפסוקים הללו, המכילים מידע לגבי אירועים נוספים של מרי מימי המדבר )פס'  את

להציג מגמה כללית שאפיינה אפשר לייחס לכאורה לידיו של עורך דויטרונומיסטי מאוחר, שביקש 

אולם אין בכך הכרח. באותה מידה אפשר להניח שבעל הפרק עצמו כתב  26באותם ימים. את העם

את הדברים כדי להעמיד את מעשה העגל בתוך הקשר רחב יותר. הוא פתח בתיאור כללי על 

ת  ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך'אודות אופי העם:  פְּ צ  קְּ ת ֲאֶׁשר ה  ח א  כ  ׁשְּ ֹכר ַאל ת  ר זְּ ב  דְּ מ  (, והתמקד מיד 1...' )פס' ב 

כך בהמחשת האירוע בחורב, תוך שימוש באותה תיבה, 'להקציף'. בדרך זו הרוויח סיפור  אחר

ארוך ומפורט של מקרה מסוים לצד סקירה קצרה של שורה של אירועים ידועים, שלא היה צורך 

 להרחיב על אודותם. 

 כך או כך, בין אם פסוקי המסגרת נכתבו בידי הכותב הראשון ובין אם נוספו בשלב משני,

, שהרי מבחינת סדר הדברים אפשר היה לא היתה מקרית 21-22שקטיעת העלילה בפס' ברור 

הסדר  .21-21להציג את מעשי העם הנוספים דווקא בסוף התפילה החותמת את פרשת העגל, בפס' 

שובש במכוון כדי להעצים את הביקורת על העם. כך הובהר שמעשה העגל הוא רק דוגמא אחת 

ות והקצפות. בתוך כך התעצמה משמעותה של תפילת משה: מתפילה בתוך שורה של מריד

למעשים נוספים שהיו לתחינה המתייחסת לכאורה המתייחסת למעשה אחד מן העבר, היא הפכה 

ואולם דווקא משום כך אפשר להגיע למסקנה שהאירועים הנוספים לא . לצנינים בעיני האל

 ,למשל ,השמדה המלווה את הפרק. אילו ידענקשרו בתודעתו של הכותב לאותו איום מבהיל של 

לקשר את אפשרות ההשמדה גם לאירוע שהתרחש בקדש ברנע, היה רואה לנכון לציין זאת שחור 

בניגוד למשכתב של פרשת המרגלים בדברים א, שכפי הנראה נמנע מיוזמתו מתיעוד על גבי לבן. 

קה בעניין הזה אינה של איום ההשמדה שנקשר לאירוע, מתקבל על הדעת שבפרק ט השתי

מכוונת. הסיבה האפשרית לכך היא שידיעותיו של הכותב נסמכו אך ורק על הגרסה המתווכת של 

גרסה זו כאמור לא הכילה את המידע בעניין ההשמדה. בעל  27סיפור המרגלים, בדברים א.

הטקסט לא העלה בדעתו את האפשרות שגם בקדש ברנע הסכנה היתה כה ממשית כמו באירוע 

 גל. הע

                                                           
26
 . 111, עמ' 101, עמ' 1111; ויינפלד, 202-201, 115-111, עמ' 1151מאייס, ; 32, עמ' 1511ברטהולד, כך:  
27
דברים ט ודברים א, נוגע במחלוקת רחבה יותר בעניין ההבחנה בין  –הדיון בסוגיית כיווני ההשפעה בין הכתובים  

החומרים הדויטרונומיים וחומרי העריכה הדויטרונומיסטית בספר דברים. אמנם לא נוכל להכריע בדיון דרך עיסוק 

על יכולה להיות מידו של בעל הפרק, שנסמך  23ביחידת טקסט בודדה, אבל נוכל לומר שהעובדה שההערה בדברים ט 

-ג( נכתבו כחלק ממסגרת היסטוריוגרפית-דברים א, מקשה על ההשערה שלפיה החומרים בדברים א )לצד פרקים ב

ג -(. ואכן, יש המוצאים בדברים א15, עמ' 1151)נות, חומרים דויטרונומיים אחרים המבוססת על  דויטרונומיסטית

, עמ' 2000תקשים להגיע לכלל מסקנה בעניין )חיות, (, ויש המ111-111, עמ' 2001חומרים דויטרונומיים בלבד )הרן, 

21-21 ,11-25 .) 
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 יהושע יד –מסורת התנחלות ולא השמדה  2.3

נתבונן עתה במופע השלישי והאחרון של פרשת המרגלים המובאת מפיה של דמות שנכחה באירוע, 

דברים ט, גם כאן לא קיים ביטוי בבמדבר לב ובביהושע יד. כמו בשני המופעים שבחנו לעיל, 

לרעיון ההשמדה המוכר לנו מן הסיפור בדיבור ישיר בבמדבר יד. נבחן את פשר העניין ואת 

 משמעויותיו. 

 

 דרישת כלב לנחלה  2.3.1

פירוט שטח הנחלות את חלקו השני של ספר יהושע, המציג את שלבי ההתנחלות ויהושע יד שייך ל

ורים הרטרוספקטיביים שראינו עד כה, כאן אין הסיפור מובא מפי בניגוד לתיא 28דן.שממערב ליר

משה, אלא מפיו של שותף אחר בפרשה, כלב. התייחסותו עומדת בתווך בין פסוקים המכריזים על 

(, ובין פסוקים 5-1הן ויהושע בן נון )פס' ומלאכת חלוקת הנחלות המופקדת על אלעזר הכ

(. אלה וגם אלה 11-13דה ועריה )פרק טו, למעט פס' המציגים בפירוט רב את גבולות נחלת יהו

על את השותפים בביצוע משימת -נראים מעבודתו של בית היוצר הכוהני, בהיותם מציגים במבט

לההתנחלות ואת קווי המתאר של ' גֹור  ה ה  ט  מ  נ י לְּ ה בְּ הּוד  האפיזודה המובאת בפי כלב  29(.1' )טו יְּ

ואילך( לעומת זאת, מציגה מקרה פרטי של אחת מערי הנחלה, ואינה הולמת את התיאור  1)יד 

הסכמטי המקיף אותה גם מבחינה סגנונית ואוצר מילים. נראה שבזכות המסורת שקשרה את 

כרזה על כלב בגורל יהודה צורף סיפורו לתעודה שהכילה את פירוט נחלת שבט יהודה לאחר הה

ואילך(. עדות טקסטואלית למהלך הזה משתקפת בחספוס  1, טו 1א1, 5-1חלוקת הארץ )יד 

הקיים בין סיפור המסגרת שבתוכה עומדת האפיזודה, המציגה את פניית בני יהודה ליהושע בגלגל 

ר(, לעומת דברי כלב ליהושע המתקיימים לכאורה על '1)פס'  ה  ֶזה ה   (. 12)יד  'ה 

ת סיפורו במסגרת פנייתו ליהושע בבקשה לקבל את הנחלה שהובטחה לו כלב מספר א

ורה לקונית בצמפיו מובא ים אירועחלקו בתיאור שלכך  יש לתת את הדעת. בעקבות אירועי העבר

                                                           
28
פריץ, ; 111, עמ' 1153; בטלר, 115, עמ' 1115קוק, ומוצאם השונה של שני החלקים ראו:  שני חלקי הספרבעניין  

 .115, עמ' 2011; ואזנה, 1, עמ' 1115; אחיטוב, 131, עמ' 1111
בדומה לכתובים  של יהושע בן נון ואלעזר הכוהןאזכורם במשותף מעיד  5-1על אפיונם ה"כוהני" של פס' יד  29

'ראשי  (, וכן עמידתם לצד המנהיגות האזרחית1, כא 51, יט 1; יהושע יז 11, לד 21-15במדבר כז כוהניים אחרים )

והשוו: יהושע יט . 1, לו 25, לב 21; במדבר לא 25שמות ו המוכרת אף היא מכתובים כוהניים ) ,(1אבות המטות' )יד 

אשר לרשימה המפרטת את גבולות נחלת יהודה )פרק טו(, פרטיה עומדים בהתאמה לשמות מקומות וגבולות . (51

פירוט ראו (. 11; יחזקאל מז 51; דברים לב 5-3, לד 31, לג 11, כז 1)בדרום( הארץ בכתובים כוהניים אחרים )במדבר כ 

; וודסטרה, 351-152, 132-131, עמ' 1115; קוק, 55, עמ' 1101הולצינגר,  :של מאפיינים רבים נוספים ברשימותיהם של

  .  111-155, 111-111, עמ' 1111; נלסון 225, עמ' 1151
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וש'מילא אחרי ה''  30(,1תשובתו היתה בהתאם ל'לבבו' )יהושע יד  המידע על כך שמלבד  :יחסית

כוהנית בבמדבר בדבר -המוכרים מן הגרסה הלאכגון אלה בתיאורים הוא אינו מפליג (, 5)פס' 

 רּוח  היותו 'עבד ה'' ובעל 'והמחמאות על (, 30עמידתו המבוצרת מול שאר המרגלים )במדבר יג 

ההבטחה שניתנה בענייניו היתה ידועה ליהושע, תחת זאת הוא מסביר ש(. 21מהם )יד  'ַאֶחֶרת

הכך פותח כלב את דבריו: '... , יהושע, היה מעורב בה.הלהושאף  תָּ  ַאתָּ ַדעְּ ר ֶאת יָּ ב  ד  ֶבר ֲאֶׁשר ה  ' ה ד 

יׁש ֹמֶׁשה ֶאל ים א  ֱאֹלה  ל ה  י ע  ַעל ֹאדֹות  יָך וְּ ׁש אֹּדוֹּתֶׁ ד  ק  נ ע   בְּ רְּ (. כלב חוזר באוזני יהושע על 1' )פס' ב 

להגדיל את סיכויי לכאורה מידע שלכאורה ידוע לו. אזכור שותפותו של יהושע בהבטחה עשוי 

הוצאתה לפועל. ואכן, על השותפות בין השניים אנו שומעים מן הגרסה הכוהנית של הסיפור 

מוציאי (, 1-1המרגלים )במדבר יד בדיבור ישיר, המתארת את עמידתם המשותפת כנגד שאר 

תמונה אחרת באשר לעברם המשותף של מצטיירת דברי כלב כאן ב םאול(. 32'דיבת הארץ' )יג 

שהשניים אין אזכור לכך (, 1)פס' יחדיו כלב ויהושע  ה, שמושאהאלהבטחת אזכור השניים. למעט 

ֹלח  '... . כלב מציג את עצמו כמי שנשלח מקדש ברנע:משותפיםאירועים חוו  ׁשְּ ִתי' ה ֶעֶבד ֹמֶׁשה ב   אֹּ

ׁש ד  ק  ע   מ  נ  רְּ ל ב  ג  ר  ָאֶרץ ֶאת לְּ רמספר שבחזרתו השיב את משה '(, ו1...' )פס' ה  ב  בהתאם לצו לבו  'ד 

(. בתיאור מוצג כלב לבדו כמי שהביא קורת רוח לאל. 5)שם( ושהוא בלבד 'מילא אחר ה'' )פס' 

שאר 'אחיו' של כלב שיצאו איתו למשימה אינו מוצג כחלק מההתרחשות, בעוד שלגבי יהושע 

יופעלו בצורה שלילית בכך ש'נאמר ש ס  מְּ ב ֶאת ה  ם ל  ע  לּו ֲאֶׁשר ַאַחיוְּ ' 31':ה  י ע  מ  יו ע  ס  מְּ ב ֶאת ה  ם ל  ע   ה 

ִכי ָאנֹּ י וְּ ל את  י מ  י' ה ַאֲחר  (. בהתאם לכך, מתבקש אפוא שכלב לבדו יתואר כמי שזכה 5' )פס' ֱאֹלה 

עלהבטחת הזכות על הארץ שדרך בה: ' ב  ש  י  יֹום ֹמֶׁשה ו  הּוא ב  ם ל אֹמר ה  ָאֶרץ ֹלא א  ה ֲאֶׁשר ה  כ  רְּ  ד 

ָך לְּ ּה ַרגְּ ָך ב  ֶיה לְּ הְּ ֲחל ה ת  נ  ֶניָך לְּ ב  ד ּולְּ י עֹול ם ע  י ִמֵלאתָּ  כ  י' ה ַאֲחר  (. והנה, מידע זה עומד 1' )פס' ֱאֹלה 

(. מה פשר 1בניגוד לנאמר בפתיחת דברי כלב בדבר היות יהושע מושאּה של אותה הבטחה )פס' 

 הסתירה? 

יד -להעמיד את דבריו של כלב בהרמוניה עם הסיפור הקנוני בבמדבר יגקריאה המבקשת 

תציע שכלב אינו מתכחש לשותפות העבר עם יהושע אך מצניע אותה בשל מטרתו לזכות בנחלת 

קשה להשלים עם הרעיון שבשיחה עם המנהיג יבחר כלב  ,ואולם 32חברון המיועדת לו בלבד.

                                                           
30
 ביטוי שאינו מוכר ממופעי הסיפור האחרים.  
31
יוהתיבה '  ס  מְּ ערשי  ' כביטוי לפעולה אקטיבית של המסה והתכה באה מהשורש מס"י בבניין הפעיל: 'בדמעתיה 

ֶסה' )תה' ו  ם' )תה' קמז 1ַאמְּ ס  י מְּ (. הפועל במצבו הסביל יופיע אך ורק עם השורש מס"ס בבניין נפעל 15(, 'ישלח דברו וְּ

ּסּו' בסיפור בדברים א  12; יחזקאל כא 10; שמואל ב יז 11; יהושע ב 21)שמות טז  מ  , 25ועוד(. יוצאת דופן התיבה 'ה 

 ה פעילה. אף היא מהשורש מס"ס, אך משמעות
32
 .221-225, עמ' 1151וודסטרה, . וכן: 1ראו: מלבי"ם לפס'  
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אירוע, ויוותר על האפשרות לחלוק לו כבוד. הטקסט במודע להסתכן בצמצום חלקו של בן שיחו ב

אינו מצביע על קושי מעין זה. הוא מציג את בקשתו הראויה של כלב, הזוכה לתשובה חיובית 

 –אזכור לצד הכחשה  –מיהושע. השאלה אפוא נותרת בעינה: מה פשר אופן ההתייחסות של כלב 

ת הטקסט: החומרים שעמדו בפני באשר לשותפּותו של יהושע? נשיב לשאלה באמצעות בחינ

הכותב והשיקולים שכיוונו את עבודתו. מסקנותינו יסייעו בבחינת הסוגיה המלווה את חקירתנו: 

אופן ההתייחסות לתוצאות אירוע המרגלים, ובתוך כך השתיקה בעניין אותה סכנת השמדה 

 יד.-כוהנית בבמדבר יג-המוכרת מן הסיפור בדיבור ישיר בגרסה הלא

 

 מקורות ספרותיים  2.3.2

כיצד עומדת גרסת הסיפור ביהושע יד ביחס לעדויות האחרות של הסיפור? נבחן להלן מרכיבים 

תוכניים ולשוניים המשותפים לטקסט שלפנינו ולמופעי הסיפור השונים, ונבחין באלה מתוכם 

 הייחודיים לטקסט שלפנינו. 

 

ֵלב. 1 ן כָּ ֻפנֶׁה בֶׁ ִנִזי יְּ ֻפֶּנה ֶבן(: שמו המלא של כלב, '1)פס'  ַהקְּ י יְּ ז  נ  קְּ ', מופיע שוב רק בגרסה ה 

ל ביד ובדברים א מופיע השם '-בבמדבר לב. בגרסה הכוהנית בבמדבר יג ֻפֶּנה ֶבן כ  ' ללא ציון הקנזי, יְּ

 יד מוזכר השם 'כלב' בלבד.-כוהנית בבמדבר יג-ובגרסה הלא

ֵדש. 2 ֵנעַ  קָּ בסיפור בדיבור ישיר  נרמז(: קדש ברנע כמקום יציאתם של המרגלים 1, 1)פס'  ַברְּ

בפסוק שייחסנוהו לעורך, המציג את 'קדש' לצד פארן, נקודת היציאה על פי הסיפור הכוהני 

ה'...(: 3)במדבר יג  ׁש  ד  ן ק  אר  ר פ  ב  דְּ ׁש'כאמור אפשר שהשם  33(.21' )במדבר יג ...ֶאל מ  ד  נ ע   ק  רְּ ' ב 

כוהנית של הסיפור, ונדחק מן הטקסט בתהליך החיבור עם הגרסה -בגרסה הלא במלואוהופיע 

הכוהנית שגרסה יציאה מפארן. השם המלא מוזכר כנקודת היציאה של המרגלים בדברים א, ט 

 ובמדבר לב.

ַרֵגל. 3 ת לְּ ץ אֶׁ ָארֶׁ בלבד.  21(: השורש רג"ל לתיאור מעשה האנשים בארץ משמש בדברים א 1)פס'  הָּ

(, בגרסה 23, 22, 11כוהנית של הסיפור משמשים הפעלים: 'עלו' ו'באו' )במדבר יג -בגרסה הלא

 (.  1(, ובמדבר לב הפעלים 'עלו' ו'ראו' )פס' 11, 2ר )במדבר יג "הכוהנית משמש השורש תו

                                                           
 .1.3, פרק ראשון, סעיף ראו לעיל 33
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ֵשב. 1 אָּ ר אֹּתוֹּ  וָּ בָּ השליחות.  עומד כהקדמה לתיאור מסירת המידע של השבים מן הביטוי (:1)פס'  דָּ

כאן מיוחסת הפעולה לכלב בלבד. בשאר מופעי הסיפור הביטוי מתייחס לכל קבוצת המרגלים: 

יבּו' י ׁש  ם/ ו  נּו אֹות  רֹאת  ב    34(.25, 22, דב' א 21' )במ' יג ד 

ִסיו. 5 ת ִהמְּ ם ֵלב אֶׁ עָּ ינּו(: בדומה לתיאור בדברים א '5)פס'  הָּ ּסּו ַאח  מ  נּו ֶאת ה  ב  ב  (, מצביע 25' )פס' לְּ

גם הטקסט שלפנינו על מעשה שלילי של פגיעה במוטיבציה ובתחושת הביטחון של העם. הגדרה זו 

אינה חוזרת בכתובים האחרים. בגרסה הכוהנית של הסיפור בדיבור ישיר מסופר על הוצאת דבת 

( והתנהגות 1(, ובטקסטים בדיבור עקיף מוזכרים 'הנאת לב העם' )במדבר לב 32הארץ )במדבר יג 

 (.  23של מרי וחוסר אמונה באל )דברים ט 

(: הביטוי המציג את התנהגותו הייחודית של כלב מופיע בצורה 11, 1, 5)פס'  'ה ַאֲחֵרי ִמֵלאִתי. 1

י ה'' 31דומה בדברים א  ל א ַאֲחר  כוהנית בבמדבר יד -', ובדברי אלוהים על כלב בגרסה הלאֲאֶׁשר מ 

מתייחס הביטוי לכלב  11המקומות הביטוי מיוחס לכלב בלבד. בבמדבר לב בשלושת (. 21)פס' 

 וליהושע יחדיו.

ץ. 1 ָארֶׁ ר הָּ ה ֲאשֶׁ כָּ רְּ ָך דָּ לְּ ּה ַרגְּ (: אזכור הדריכה בארץ כחלק מן ההבטחה לכלב מופיע 1)פס'  בָּ

ּהבדברים א בלבד: ' ְך ב  ר  ָאֶרץ ֲאֶׁשר ד   (. 31' )פס' ה 

ָך. 5 יֶׁה לְּ נֶׁיָך... ִתהְּ בָּ ההבטחה שהארץ תינתן לכלב ולבניו חוזרת בניסוח דומה בדברים א  )שם(: ּולְּ

נ יובלבד: '... ב  ּה ּולְּ ְך ב  ר  ָאֶרץ ֲאֶׁשר ד  ן ֶאת ה  לֹו ֶאת   (. 31...' )פס' וְּ

ִעים. 1 בָּ ֵמש ַארְּ חָּ נָּה וְּ (: משך הזמן שעבר מאז אירוע המרגלים ועד רגע פנייתו הנוכחית 10)פס'  שָּ

כלב ליהושע מצוין כארבעים וחמש שנה. מספר זה רומז לכאורה לאותן ארבעים שנה של  של

נ יֶכם נדודים שנגזרו על העם לאחר אירוע המרגלים. כך על פי הגרסה הכוהנית של הסיפור: ' ּובְּ

נ ה ים ׁש  ע  ב  ר ַארְּ ב  דְּ מ  ים ב  יּו ֹרע  הְּ ם ' לב:, ועל פי הטקסט בבמדבר (31וכן פס'  33)במ' יד  'י  ע  נ  יְּ ו 

נ ה ים ׁש  ע  ב  ר ַארְּ ב  דְּ מ   (. 13' )ב 

ִקים. 10 ם ֲענָּ ִרים שָּ עָּ לוֹּת וְּ דֹּ ֻצרוֹּת גְּ (: תיאור המראות שנגלו בפני המרגלים בארץ הולם 12)פס'  בְּ

הולם . במיוחד 25ובסיפור בדברים א  25כוהנית בבמדבר יג -את המידע המובא בגרסה הלא

ים, שאינו מדבר על 'ענק' ועל 'ערים בצורות גדולות' )כך בבמדבר יג התיאור את המידע בספר דבר

 'ערים גדולות ובצורות': על (, אלא על 'ענקים' ו25

 

  

                                                           
והביטוי 'וישיבו אותם דבר'  25, 22בדברים א 'וישבו אתנו דבר'  וראו את הדיון באשר לטיב התלות בין הביטוי 34

 (.  1.1.1)לעיל, פרק ראשון, סעיף  21בבמדבר יג 
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ם ... דֹול ע  ם ג  ר  ֶמּנּו ו  ִרים מ  דֹֹּלת עָּ צּורֹּת גְּ ם ּובְּ י  מ  ש  ג ם ב  י וְּ נ  ינּו ֲענִָּקים בְּ א  ם ר   (25)דב' א  שָּ

 

י... ה כ  ת  ת   א  עְּ מ  יֹום ׁש  הּוא ב  י ה  ם ֲענִָּקים כ  ִרים שָּ עָּ לוֹּת וְּ דֹּ ֻצרוֹּת גְּ  (12... )יהו' יד בְּ

 

בניגוד לכך, בגרסה הכוהנית של הסיפור אין התייחסות לערי הארץ, הארץ מתוארת בכלליות 

ֶביה  'כ דֹות', ובמקום 'ענקים' משמש הביטוי 'ֹאֶכֶלת יֹוׁשְּ י מ  ׁש  מופיעה  'ֲענ ק'(. המילה 32' )במ' יג ַאנְּ

יםבטקסט בבמדבר יג פעם נוספת לצד המילה 'נְּ  ל  ', באמירה שייחסנוה לעבודת האיחוד של פ 

ים : 'גרסאותהעורך שקשר בין שתי ה ב  ֲחג  ינּו כ  ינ  ע  י בְּ ה  ּנְּ ים ו  ל  פ  ּנְּ ן ה  נ י ֲענ ק מ  ים בְּ יל  פ  ּנְּ ינּו ֶאת ה  א  ם ר  ׁש  וְּ

ינּו  י  ן ה  כ  ינ יֶהםוְּ ע   35(.33' )במ' יג בְּ

רוֹּן. 11 בְּ  גרסאותכל (: הבטחת חברון לכלב עומדת בתכלית הסיפור ביהושע יד. מבין 11, 13)פס'  חֶׁ

המרגלים ההליכה של מסלול כוהנית של הסיפור בפירוט -מצוינת רק בגרסה הלאהסיפור העיר 

 (. 22במדבר יג )

 

הסיפור האחרות: השם 'קדש  גרסאותהמוכרים מהגרסה ביהושע יד מכילה מינוחים וביטויים 

ברנע' מופיע בבמדבר לב ובדברים א, ט, ומותיר עקבות גם בעבודת העורך בסיפור בדיבור ישיר 

יד -כוהני בבמדבר יג-(. הביטוי 'ואשב דבר' משותף ליהושע יד, לסיפור הלא21בספר במדבר )יד 

המופיע בשלושת הכתובים הללו וגם בבמדבר ולדברים א. כך גם תיאור כלב כמי ש'מילא אחר ה'', 

-לב ביחס לכלב לצד יהושע. ההתייחסות לענקים ולערים הגדולות והבצורות מופיעה בסיפור הלא

כוהני בבמדבר ובדברים א. המשותף לרשימה שהצגנו עד כה הוא הקשר עם גרסת הסיפור בדברים 

דברים יהושע יד ו –ים הללו בלבד המופיעים בשני הכתובא. לרשימה זו נוכל לצרף גם מרכיבים 

א: הפועל 'לרגל', המציין את מעשה המרגלים; תיאור 'המסת לב' העם; מעשה ה'דריכה' של כלב 

 לנגד עיני כותב הסיפור ביהושע ידשאפוא נראה בארץ וההבטחה לתת את הארץ גם לבניו של כלב. 

אופן עניין שאלתנו בסייע לזו עשויה למסקנה  .דברים אגרסת האירוע מבראש ובראשונה עמדה 

כמו גם יד, -יהושע בסיפור המובא מפי כלב. בעוד שבגרסה הכוהנית בבמדבר יגלההתייחסות 

גרסה ב במסע המרגלים,באה בעקבות חלקו יהושע ההבטחה לבטקסט בדיבור עקיף בבמדבר לב, 

 לאלזאת  ,משה לא ייכנס לארץ ושיהושע יהיה מחליפולפיה ידיעה שלההבטחה נקשרת  בדברים א

באופן דומה גם בדברי כלב ליהושע לא נקשר . (31-35)דברים א  לאירועים המדוברים קשר

                                                           
35
  . 1.3לעיל, פרק ראשון, סעיף  
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שאב את ידיעותיו בעל הטקסט לפיה שהאפשרות  36.(1-1)יהושע יד  לאירוע המרגלים האחרון

מסקנה  37.יהושעהמידע בעניין מסבירה את אופי  ,גרסה דומה להמאו  בדברים אגרסת הסיפור מ

יד )שהושם בפי כלב ביחס למעורבותו באירוע התיאור הלקוני עניין בגם סבר את האוזן ליכולה זו 

נּות את  (.1-5 כ  סְּ צמצם בעצמו , שדברים אבהמשוכתב בטקסט שימוש בתיאור אפשר לייחס להח 

-21)פס' בהתרחשות  לשפר את הרושם לגבי תרומתו של משהמתוך רצון כלב המידע בעניין את 

33).38   

על רקע  39פרשה בדברים א.ביהושע יד בהסיפור תלות של הפרטים מלמדים אפוא על 

שע יד שאינם מוכרים מן הגרסה ביהובטקסט המסקנה הזו יש לתהות באשר לשלושה מרכיבים 

י' האחרות של הסיפור: המידע בדבר מוצאו גרסאותאלא מן ה הדברימית ז  נ  קְּ , 1' של כלב )פס' ה 

, לב 31-33; במדבר יד 10(, המידע בדבר מספר השנים שעברו מאז האירוע )פס' 12; במדבר לב 11

(. מה מקור הפרטים הללו ומה נוכל ללמוד 22; במדבר יג 11-13( וההתייחסות לחברון )פס' 13

 ? עבודת הכותב ועל מטרותיומהם על דרכי 

 

 הרחבה של מסורת מקומית  –ון מוצאו של כלב והזכות על חבר 2.3.3

אירוע המרגלים בדיבור עקיף ביהושע יד עומד כאמור בחלקו השני של ספר יהושע. חלק זה מובחן 

יב, המלמד שלשלב ההתיישבות וההתנחלות ממערב -מחלקו הראשון של הספר, בפרקים א

ל שבטי וממזרח לירדן קדמה השלמה מלאה של מלאכת כיבוש הארץ. הודות למעורבות של כל

ישראל ותחת פיקודו של יהושע הגיעה המלאכה לכלל סיום הן מבחינת כיבוש הארץ והן מבחינת 

 השמדת העמים היושבים בה: 

 

י ֶכה הֹוֻׁשע   ו  ל ֶאת יְּ ָאֶרץ כ  ר ה  ה  ֶּנֶגב ה  ה  ל ה וְּ פ  שְּ ה  דֹות וְּ ֲאׁש  ה  ת וְּ א  ל וְּ יֶהם כ  כ  לְּ יר ֹלא מ  א  ׁשְּ יד ה  ר  ת ש  א  ל וְּ  כ 

ה מ  ׁש  ּנְּ ים ה  ֲאֶׁשר ֶהֱחר  ה כ  ּו  י' ה צ  ל ֱאֹלה  א  ר  שְּ  (. 10)י  י 

                                                           
36
כדברי ארליך: '...ואין דבר יהושע עניין לכאן. ואפשר שאמר כן בגזרת הכתוב המדבר בביאת בני ישראל אל ארץ  

 (.21, עמ' 1100ירושתם והוא חפץ להזכיר את דבר שני האנשים הנשארים מכל דור המדבר לבא אל הארץ...' )ארליך, 
לפיה האמירה הקושרת את יהושע לסיפור ביהושע יד, 'על אדותי ועל ההצעה שם לעומת זאת קשה להסכים ע 37

קוק, ; 511, עמ' 1551דילמן, יד )-לטקסט כדי להתאימו לגרסה המלאה של הסיפור בבמדבר יג פהנוס( 1אדותיך' )פס' 

  (.133-132, עמ' 1115
38
  .1.1.3ראו לעיל, פרק ראשון, סעיף  
39
, 1115; קוק, xv-ix, עמ' 1101הולצינגר,  אצל: ספר יהושע למקורות התורה ראוזיקת  לדיון בסוגיה הרחבה בעניין 

-1 , עמ'1115; אחיטוב, 12-55, עמ' 1152; בולינג ּוורייט, 11-3, עמ' 1112ואילך; סוג'ין,  12, עמ' 1153; נות, xv-xix עמ'

 . 151-151, עמ' 2011ואזנה,  ;21
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ח ק  י  הֹוֻׁשע   ו  ל ֶאת יְּ ָאֶרץ כ  ֹזאת ה  ר ה  ה  ֶאת ה  ל וְּ ֶּנֶגב כ  ת ה  א  ל וְּ ֹגֶׁשן ֶאֶרץ כ  ֶאת ה  ל ה וְּ פ  שְּ ֶאת ה  ה וְּ ב  ֲער  ֶאת ה   וְּ

ר ל ה  א  ר  שְּ ל ֹתה י  פ  ן :ּוׁשְּ ר מ  ה  ל ק ה  עֹוֶלה ֶהח  יר ה  ע  ד ש  ע  ל וְּ ע  ד ב  ת ג  ע  קְּ ב  נֹון בְּ ב  לְּ ת ה  ח  ר ת  מֹון ה  ת ֶחרְּ א  ל וְּ  כ 

יֶהם כ  לְּ ד מ  כ  ם ל  י כ  ם ו  ית  מ  יְּ ים :ו  מ  ים י  ב  ה ר  ש  הֹוֻׁשע   ע  ל ֶאת יְּ ים כ  כ  ל  מְּ ֶלה ה  א  ה ה  מ  ח  לְּ ה ֹלא :מ  ת  יְּ יר ה   ע 

ה ֲאֶׁשר ימ  ל  ׁשְּ נ י ֶאל ה  ל בְּ א  ר  שְּ י י  ת  לְּ י ב  ּו  ח  י ה  ב  עֹון ֹיׁשְּ בְּ ֹכל ֶאת ג  חּו ה  ה ל קְּ מ  ח  לְּ מ   (11-11)יא  ב 

 

יפרקים אלה מציירים את מלאכת הכיבוש וההורשה כמימוש של תכנית האל וציוויו: ' ת כ  א  ' ה מ 

ה ת  יְּ ק ה  ז  ח  ם ֶאת לְּ ב  את ל  ר  קְּ ה ל  מ  ח  לְּ מ  ל ֶאת ה  א  ר  שְּ ן י  ע  מ  ם לְּ ימ  ֲחר  י ה  ת  לְּ ב  ֶהם ֱהיֹות לְּ ּנ ה ל  ח  י תְּ ן כ  ע  מ   לְּ

ם יד  מ  ׁשְּ ֲאֶׁשר ה  ה כ  ּו  י' ה(, וההצלחה מיוחסת לערבותו לעם: '...20' )יא ֹמֶׁשה ֶאת' ה צ  ל ֱאֹלה  א  ר  שְּ  י 

ם ח  לְּ ל נ  א  ר  שְּ י  , (. שלב חלוקת הנחלות לשבטים מתחיל אפוא, על פי התיאורים הללו12' )שם, פס' לְּ

ֶלהרק בתום הכיבוש: ' א  י וְּ כ  לְּ ָאֶרץ מ  ה ֲאֶׁשר ה  כ  הֹוֻׁשע   ה  נ י יְּ ל ּובְּ א  ר  שְּ ֶבר י  ע  ן בְּ ד  רְּ י  נ ּה... ה  תְּ י  הֹוֻׁשע   ו   יְּ

י ט  בְּ ׁש  ל לְּ א  ר  שְּ ה י  ֻרש  ם יְּ ֹקת  לְּ חְּ מ   (. 1' )יב כְּ

מיטשטשת ההבחנה בין כא. בחלק זה -תמונה שונה עולה מחלקו השני של הספר, בפרקים יג

מערך הכיבוש ומערך ההתנחלות. הדברים אמורים בעיקר בנוגע לתיאור התנחלותם של שניים 

לצד השרטוטים  40וחצי השבטים המרכזיים: יהודה, אפרים וחציו המערבי של שבט מנשה.

יז בדבר שטחי הנחלות שעלו בגורל, מוזכרות יוזמות כיבוש מקומיות -ה"רשמיים" בפרקים יד

רטיות שעיצבו אף הן את הגדרת תחומי השבט. מן הדברים עולה שמלאכת הכיבוש לא הושלמה ופ

כך היא יוזמתו של כלב  41במלואה לפני שלב ההתנחלות, שכן המשימות היו שלובות זו בזו.

(, 11-11(, פעולותיהם הפרטיות של עתניאל ושל עכסה )טו 15-13, טו 15-1בחברון )יהושע יד 

(. לצד 15-11( ושאיפות הרחבת הנחלה של בני שבט יוסף )פס' 1-3צלפחד )יז דרישתן של בנות 

תיאורים אלה חוזרות התייחסויות המוסרות שברבות מהנחלות נותרו אזורים שלא נכבשו מיד 

(, זאת בניגוד למידע, החוזר שוב ושוב בחלקו 11, 12-11, יז 10, טז 13התושבים המקומיים )טו 

, 20, י 21-22, 2, ח 21שמדתם של כלל יושבי הארץ כמעט ללא שיור )ו הראשון של הספר, בדבר ה

                                                           
40
 .  112, עמ' 2011ויוסף ראו אצל ואזנה, לשימוש בכינוי הזה לשבטי יהודה  

לא השלים מעולם יהושע לפיה שהמציגה את הטענה הגורפת, , 1-1בפרק יג ההערה את בעיקר יש לציין בעניין זה  41

 מאד הרבה נשארה והארץ בימים באת זקנתה אתה אליו' ה ויאמר בימים בא זקן ויהושע: 'את מלאכת הכיבוש

כפי  ,'גוים הנשארים'...'. זאת ועוד, יש לתת את הדעת לכך שההערה אינה מדברת על ההנשארת הארץ זאת: לרשתה

(, 1, ג 23, 21ב  טים. וכן: שופ12, 1, 1, כג 11, 13-12, יז 3טו  שעספר )יהוחלקו השני הבשעולה מהתייחסויות אחרות 

ושכיבושו טרם בוצע. הפסוקים מוסרים נועד לאחזקה מרחב גיאוגרפי ש, דהיינו על אותו 'ארץ הנשארת'אלא על ה

זמן בלתי ידוע אפוא את שטחה הפוטנציאלי, ולמעשה האוטופי, של הארץ, שהאחזקה בו עומדת כאפשרות למימוש ב

שנועדה לייצר תמונה אוטופית של שטח הארץ. כך מציעה  "תעודת הבטחהאפשר לראות בדברים מעין " בעתיד.

ששטח הארץ עשוי לגדול לעודד את השבים , כאשר היה צורך מי שיבת ציוןיואזנה, המתארכת את כתיבת הטקסט ל

 (.111, עמ' 2011, 221-225, עמ' 2001)ואזנה, מתוקף ההבטחה 
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פער מעין זה קיים ביחס לכיבוש חברון. בניגוד לדיווח  42(.20-11, 11, 11, יא 10, 31, 31, 35, 32, 25

, התולה את כיבוש העיר בביצועיהם של כלל העם בניצוחו של יהושע, ובניגוד 31-31בפרק י 

חלקו השני של הספר מציג שתי  –, המייחס ליהושע את הריגת ענקי העיר 22-21לתיאור בפרק יא 

מסורות המייחסות את כיבוש חברון ואת הריגת ענקיה לכלב בן יפונה. האחת קושרת את פעולתו 

(, והשנייה מספרת על אודות הצלחתו בכיבוש העיר ללא 15-1ל זכות שהוענקה לו בעבר )יהושע יד 

בדין נשמעת הטענה שהמוקדמת  43(.15-11. וכן: שופטים א 11ושע טו קשר להבטחה אלוהית )יה

לבים קבוצה  מבין שתי המסורות היא זו שבפרק טו, המשקפת את המציאות שבה עדיין היו הכ 

ואילך  11התיאור בפס'  44נפרדת בקרב בני יהודה, ושקיבלו נחלה הודות לכוחו של אבי המשפחה.

טחים מנחלת השבט בידי גורמים בעלי רקע לא יהודאי, כמו בפרק טו מסביר כיצד זה "נתפסו" ש

  45אותן משפחות קנזים שנשתלבו בשבט.

כנגד זה, המסורת בפרק יד מכשירה את ישיבתם של הכלבים בחברון בדרך אחרת. היא 

   46מלמדת שמקור זכות הנחלה של הכלבים, הזרים לשבט יהודה, הוא בהבטחה אלוהית מן העבר.

בא בחשבון  47דתית לאותה מסורת בדבר כוחו של אבי המשפחה. כך מתקבלת הצדקה

. יד-בבמדבר יגכוהנית -שמוטיבציה מעין זו היא העומדת גם בבסיס סיפור המרגלים בגרסתו הלא

(, לצד המידע בעניין 30אמנם הסיפור אינו ידוע לנו בשלמותו, אך מן ההתייחסות לכלב )במדבר יג 

                                                           
42
רשימת ל 21-1את רשימת המלכים המומתים בפרק יב  למשל בין הכתובים. השוו ישירהובעניין זה יש סתירה  

 .15-11, יז 10יהושע טז בהערים הלא מוכרעות 
43
, המייחסות את הרג הענקים לשבט יהודה. אין זה 20, 10מסורת שלישית מתגלעת בשתי אמירות בשופטים א, פס'  

; 23, עמ' 1515. ראו: מור, מן הנמנע שמקור האמירות בניסיון לתקן בדרך של "הלאמה" את המסורות בעניין כלב

 .111, עמ' 1115חיטוב, ; א310, 355, עמ' 1152; בולינג ּוורייט, 131, עמ' 1115קוק, 
44
 . 111, עמ' 1115 ראו: אחיטוב, 
45
מלמדות רשימות היוחסין בדברי הימים ב, ד המתעדות את השתלבותם  בשבט יהודה של הקנזיםעל השתלבותם  

של תושבי הדרום והנגב בשבט יהודה: קינים, אדומים, מדיינים, חורים, ישמעאלים ועוד. על כך מלמד גם סיפור 

ם נישואי יהודה לבת שוע הכנעני בבראשית לח. ההערכה היא שבמרוצת השנים נספחו לשבט יהודה רבים מתושבי דרו

ים דמקומות אחהעובדה שב(. 13, עמ' 1112ויינפלד,  ;200-111, 111, עמ' 1153הארץ, ובכלל זה הקניזים )ראו: גליל, 

או כגיבור יהודאי ללא שמץ  ,(13יהושע טו לכאורה גם בו 31; דברים א 15כ'בן יפונה' בלבד )במדבר כו מוזכר כלב 

 היטמעות הקנזים בשבט יהודה עד כדי טשטוש מוצאם.של לב על שעשויה להעיד (, 11, לד 1'קנזיות' )במדבר יג 
̀ o, 12עיד השם החלופי שניתן לו בתרגום היווני לבמדבר לב מעל הצורך בהצדקת הפריבילגיה שניתנה לכלביים  46

diakecwrisme,noj (. 111, עמ' 1112שם, -/ נבדל', המעלים את  עובדת נוכריותו )ראו: בן = 'אשר היה ייחודי 

47
; בטלר, 111, עמ' 1115ראו: קוק,  בפרק טו. 13שר ששתי המסורות מצטרפות יחדיו בעבודה העריכתית בפס' אפ 

 . 151-155, עמ' 1153
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זאת אף ללא  48יון לבסס ולהצדיק את אחיזתו של כלב בחברון,(, אפשר לזהות ניס22חברון )פס' 

  .קשר הכרחי עם עובדת מוצאו הקנזי

מכאן אנו חוזרים לענייננו. ההשערה שלפיה יהושע יד נסמך לא רק על הגרסה בדברים א 

אלא גם הכיר והרחיב מסורת בעניין יכולת כיבושיו של כלב, כפי שהיא משתקפת בפרק טו, עשויה 

את מקור המידע ביהושע יד בעניין מוצאו הקנזי של כלב וקשריו לחברון. נושאים אלה להסביר 

ת של סיפור המרגלים, אך הפכו דברימילא היו מוכרים או שלא העסיקו את יוצר הגרסה ה

 למרכזיים בסיפור המשוכתב ביהושע יד.  

 

 תעודת אומץ לב לכלב –ארבעים וחמש השנים שעברו  2.3.4

שאינו מוכר מגרסת הסיפור בדברים א, בעניין ארבעים שאלנו מהיכן הגיע לטקסט שלפנינו המידע 

(. מניין שנות הנדודים מוזכר בגרסה 10וחמש השנים שעברו מאז מתן ההבטחה לכלב )יהושע יד 

ובנאומו של משה בבמדבר לב )פס' ( 31-33יד הכוהנית של סיפור המרגלים בדיבור ישיר )במדבר 

עם זאת אין הכרח להניח שהופעתו כאן תלויה דווקא באחת המסורות הללו, שהרי אפשר  .(13

, 11, 1הסוקרים את שלב הנדודים במדבר: דברים ב  בספר דבריםלמצוא אותו גם במבחר כתובים 

. יתרה מזו, העובדה שמניין השנים בדבריו של כלב, ארבעים וחמש, חורג מן המספר 1, כט 1-3ח 

כיח, ארבעים, מעלה אפשרות של חוסר מחויבות לפרט זה במסורת, ואף את הטיפולוגי הש

האפשרות שבעל הטקסט עבד עם מסורת ספירה אחרת, שמנתה את השנים בפירוט אחר, כמו זו 

גרסת מבהכרח העובדה שהמידע בעניין השנים לא ֻאמץ  11.49הנשמרת בדברי משה בדברים ב 

חד, מעידה על חשיבותו של העניין עבור הכותב. נראה דברים א, אלא הוסף לטקסט במיוהסיפור ב

שלבעל הטקסט ביהושע יד היה חשוב להבהיר שחלף זמן רב מאז אותו אירוע בקדש ברנע. על 

גילו של כלב בנקודת הזמן המדוברת חשיבות העניין מלמד המידע המפורט יתר על המידה לגבי 

(, 10ובדה שעברו ארבעים וחמש שנים )פס' (, על אף שכבר ציין את הע10)בן שמונים וחמש, פס' 

להאיר את דבקותו של כלב במטרה, פירוט היתר נועד (. 1מאז קבלת השבועה בגיל ארבעים )פס' 

י: 'הציפייה הרבות שחלפו, כפי שמעיד כלב על עצמולא טושטשה אף בשנות וללמד שזו  יֹום עֹוֶדּנ   ה 

                                                           
48
, עמ' 1110ליוור, ; 251-250, עמ' 1115ואילך; קואטס,  215, עמ' 1113השערותיהם של: גרסמן, בעניין זה את ראו  

  .111, עמ' 1151בד,  ;111-151, עמ' 1151נאמן, ; 130, עמ' 1112נות, ; 235, 231-221
49
, שהנדודים ארכו שלושים ושמונה שנים ושלאחריהם באו 10ויהושע יד  11מסיקים, בעזרת דברים ב  חז"לואכן  

 )בבלי, זבחים, קיח, ע"ב(. שבע שנים של כיבוש והתבססות בארץ 
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ק ז  ֲאֶׁשר ח  יֹום כ  ֹלח   בְּ י ׁשְּ י ֹמֶׁשה אֹות  ֹכח  י ָאז כְּ ֹכח  ה ּוכְּ ת  ה ע  מ  ח  לְּ מ  את ל  צ  ל  בֹוא וְּ ל  חרף גילו  (.11' )פס' וְּ

אתהמופלג של כלב הוא חזק וכשיר ' צ  בֹוא ל  ל    50' למלחמה.וְּ

נכונותו של כלב אליי מלחמה במטרה להשיג את נחלתו ניצבת כמראה הפוכה לתיאור 

לפני קבלת הנחלה. הללו באים בטרוניה על גודל התנהגותם של בני שבט יוסף העומדים אף הם 

ב(, 11(, ובאותה הזדמנות מביעים חשש מפני המפגש עם הכנענים )פס' 11הנחלה שקיבלו בגורל )יז 

(. כלב, בניגוד אליהם, אינו מחכה לחלוקת הנחלות, אלא 11על אף עוצמתם ומספרם הרב )פס' 

זאת ועוד, מן  51(.12-11צמו עם ענקי חברון )יד (, ומציע להתמודד בע1פונה מיוזמתו ליהושע )יד 

רהתיאור עולה שכלב מקבל ללא תלונות את חברון, אף שמלכתחילה ביקש את ' ה  ֶזה ה  ', לכאורה ה 

ָאֶרץבהתאמה להבטחה לקבלת ' ים(, הכוללת עוד '31; דברים א 1' שבה דרך )יד ה  ר  ֹדלֹות ע   גְּ

ֻצרֹות יהושע ומבקשים יותר המתלוננים בפני שונה מבני יוסף, (. גם בכך כלב נוהג ב12)פס'  'בְּ

למ' ד גֹור  (. דמותו החיובית של כלב, המנוגדת לדמות של בני יוסף, מתחזקת אפוא 11' )יז ֶאח 

  52בעזרת המידע לגבי גילו המופלג ושנות הציפיה הרבות שעברו עד מימוש הבטחת האל.

עות הדגשת המחויבות כלפיו. מגמת העצמת דמותו של כלב נעשית בטקסט גם באמצ

ֶבר ֲאֶׁשרהסיפור חוזר ומזכיר את הבטחת האל לגביו: ' יׁש ֹמֶׁשה ֶאל' ה ד  ים א  ֱאֹלה  (; 1...' )פס' ה 

ה' ת  ע  ּנ ה וְּ י' ה ֶהֱחי ה ה  ֲאֶׁשר אֹות  ֶבר כ  ָאז ...ד  ֶבר מ  ר ֶאת' ה ד  ב  ד  ֶזה ה  ה(; '10...' )פס' ֹמֶׁשה ֶאל ה  ת  ע   וְּ

נ ה י תְּ ר ֶאת ל  ה  ֶזה ה  ֶבר ֲאֶׁשר ה  יֹום' ה ד  הּוא ב  ים... ה  ת  ׁשְּ הֹור  ֲאֶׁשר וְּ ֶבר כ  (. והנה, לצד 12' )פס' 'ה ד 

עאזכור השבועה האלוהית, הדיווח מציג גם את שבועת משה לכלב באותו מעמד: ' ב  ש  י  יֹום ֹמֶׁשה ו   ב 

הּוא ם ל אֹמר ה  ָאֶרץ ֹלא א  ה רֲאׁשֶ  ה  כ  רְּ ָך ד  לְּ גְּ ּה ר  ָך ב  ֶיה לְּ הְּ ה ת  נ ֲחל  ֶניָך לְּ ב  ד ּולְּ ם ע  י עֹול  ל את   כ  י מ  ' ה ַאֲחר 

י הסיפור האחרות. אלה מספרות אך ורק על  גרסאות(. שבועה זו אינה מוכרת מ1' )פס' ֱאֹלה 

א  רים; דב10, לב 25, 21שבועת האל ואינן מבהירות האם וכיצד נודעו הדברים לכלב )במדבר יד 

, והדבר הולם לכאורה 1הסיפור ביהושע יד משלים את הפרט החסר בעזרת ההערה בפס'  53(.31

ואולם זוהי אינה מטרתה . במבט לאחוראת השתלשלות העניינים להציג הטקסט מטרת את 

הניתנת לכלב. הוא  גושפנקהת משה מרחיב את הה של ההערה בפסוק. המידע על שבועהיחיד

                                                           
 . 2לא  ריםדב :אמירה לגבי משה בהיותו בן מאה ועשרים שנהלהשוו ו 50
אולי ה' אותי והורשתים '... ויש להבחין בכך שטענתו בעניין כוחו ויכולותיו כאן מלווה בהצהרת ביטחון באל: 51

 'עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה'... :יג דברבבמהחסרה לכאורה בניגוד לאמירתו (, 12)יהושע יד  'כאשר דבר ה'

 (. 30)פס' 

52
. לפי יכולתו לסיים את מלאכת הכיבושוחוסר זקנתו של יהושע בדבר  1מהדהד גם את התיאור ביהושע יג מידע זה  

(, וייתכן אפוא 11הוא משלב מאוחר ביותר של יצירת הספר )לעיל, הערה  1-1הצעתה של ואזנה, התיאור בפרק יג 

 . הואולי אף בהשראתלמסורת בעניין כלב  מאוחרשנכתב 
אלוהים או משה:  – שהניסוח בדברים א עשוי לבלבל בניסיון לזהות מי מבטיח לכלב את הארץ עם זאתיש לציין  53

 (. 31' )פס' 'ה אחרי מלא אשר יען ולבניו בה דרך אשר הארץ את אתן ולו יראנה הוא יפנה בן כלב זולתי'
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מבהיר שהמחויבות כלפיו היא אלוהית וממלכתית כאחד, ובהיותה כזו היא מחייבת את יהושע, 

  5.54, 2, כא 2, כ 1יז כפי שמחייבים אותו שאר צווי אלוהים שהועברו אליו בתיווך משה: 

 

 היעדר השמדה וענישה   2.3.5

ביחס לשאר מופעי סיפור המרגלים בתורה, בדיבור ישיר  15-ב1יד בחינת פרטי הטקסט ביהושע 

 55ובדיבור עקיף, מובילה אפוא להשערה שלפיה הטקסט נכתב על בסיס גרסת הסיפור בדברים א.

אפשרות זו עשויה להסביר את מקור השתיקה בעניין איומי ההשמדה באירוע, כפי שהסברנו את 

שניהם מכירים את התיאור דרך  –פשר שתיקתו של בעל דברים ט הרומז לפרשת המרגלים 

 יד. -המתווך, ולא מן הפרשה בדיבור ישיר בבמדבר יגהדברימי הטקסט 

יש לציין עם זאת, שאף שההיכרות עם הגרסה מדברים א מרכזית ובולטת, הטקסט ביהושע 

, ואילך 11ת )יהושע טו ות אחרומסורמיד מציג עיבוד מחודש ועצמאי לסיפור. כפי שראינו, פרטים 

. לצד זה באופן חיובי כדי להציג את דמותו הזרה של כלבמשמשות את בעל הטקסט ( 11-15יז 

ההליכה ועל הצגת , לבני קבוצתו של כלבאירוע שניתן באותו עונש המוות ל תיאור הוא מוותר ע

. הפרט האחרון מוצג כעונש שניתן לכלל העם באותן נסיבות כעונש (10הממושכת במדבר )פס' 

(, ובוודאי לא נעלם מעיניו של הכותב, כפי שלא נעלמו מעיניו 35בגרסת הסיפור בדברים א )פס' 

56(.5כישלונם של נושאי התפקיד מלבד כלב )יהושע יד  הידיעות על אודות
ואף על פי כן הכותב  

נמנע מתיאור עונשם של המרגלים וגורלם של מתי המדבר. מדוע? בניגוד למשכתב בבמדבר לב, 

שהשתמש בסיפור כדי להעצים את הביקורת כלפי שבטי עבר הירדן, ובניגוד לבעל דברים ט, 

פ –שהדגיש את הביקורת על התנהלותו של עם שלם   –רט כאן היה הכותב עסוק בעניין הקשור ל 

אישוש והצדקת זכות משפחת כלב על נחלתם. לשם כך לא היה זקוק לתיאור עונשו של 

הקולקטיב, ותחת זאת השקיע בהבהרת דחיפות העניין לכלב בשלב זה בהיסטוריה. על כך מלמדת 

ההתיבה 'המשולשת על החזרה  ת  ע  ה'' בדברי כלב: וְּ ַעתָּ ּנ ה וְּ י' ה ֶהֱחי ה ה  ֲאֶׁשר אֹות  בֶ  כ  ה... רד  ַעתָּ  וְּ

ּנ ה י ה  יֹום ָאֹנכ  ׁש ֶבן ה  מ  ים ח  מֹונ  נ ה ּוׁשְּ ה... ׁש  ַעתָּ נ ה וְּ י תְּ ר ֶאת ל  ה  ֶזה ה   (.12-10...' )פס' ה 

                                                           
54
 .  23, 15, יא 21, ט 35, ח 12, ד 13א וכן הצווים בעניין הכיבוש, המופיעים בחלקו הראשון של הספר:  
הטוען להיכרות גם עם  ,שטוירנגל, ולעומתם את 15, עמ' 1151; נות, 55, עמ' 1101הולצינגר, למסקנה זו ראו גם את  55

 (. 212, עמ' 1123)שטוירנגל, יד -כוהני בבמדבר יג-גרסת הסיפור הלא
56
יד, המציגות את ההבטחה לכלב או לכלב ויהושע על רקע השבועה להמית את -והשוו לשתי הגרסאות בבמדבר יג 

 (.31-31( ותיאור מות המרגלים במגיפה )פס' 35-32, 23-22דור המדבר )במ' יד 
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 שמות לב  – מסורת השמדה חלופית: פרק שלישי

 

אירועי הנדודים במדבר, בשמות לב, שבמוקדו תיאור של רעיון השמדת העם מופיע בפרשה נוספת 

אבחנותינו את  , ונעמידבתוך ההקשר המדוברההשמדה מסורת נבחן את להלן בניית עגל זהב. 

 מניתוח סיפור המרגלים.   ינובהשוואה למסקנותבעניין 

 

 ופוליטיקה ביצירת שמות לבמסורת  –מעורבות אהרן במעשה העגל  3.1

ל'. במדבר כונה בפי העם בשם על ידי אהרן שנוצר עגל הזהב מסופר ש 1בשמות לב  א  ר  שְּ 'ֱאֹלֶהיָך י 

באותו כינוי בדיוק משתמש ירבעם, מלכּה הראשון של ממלכת ישראל, בהתייחסות לעגלים 

טים רבים המשותפים לשני פרט זה הוא רק אחד מבין פר(. 25שהעמיד בבית אל ובדן )מלכים א יב 

מוזכר  החיבורים בשני החיבורים המופיעים בשמות לב ובמלכים א יב. נצביע על עיקריהם:

בונה את העגל )או שניים( מזהב, ופעולת הבנייה מתוארת בעזרת שימוש חוזר בשורש ההמנהיג 

שנבנה כאל העגל סיפורים מזוהה בשני ה; (32, 25; מלכים א יב 35, 5, 1, 2)שמות לב  עש"י

ֶלה/שה ם' )שמ' לב וציא את העם ממצרים: '...א  י  ר  צְּ ֶאֶרץ מ  ל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך מ  א  ר  שְּ ּנ ה ֱאֹלֶהיָך י  ; 1ה 

ת בלשון רבים )'ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך'( אף על פי שבאירוע ושתי ההכרזות עומד, כאשר (25מל"א יב 

מוזכר מזבח שנבנה בסמוך לעגלים הסיפורים בשני  1;שמות לב נבנה עגל אחד בלבדבשהתרחש 

גם  יםמצויסיפורים (. קווי דמיון בין ה32; מלכים א יב 1-5ונקבע חג להקרבת קורבנות )שמות לב 

; מלכים א יב 21-21: ההתייחסות למעמדם הייחודי של בני לוי )שמות לב שלהםבהקשר הרחב 

(; חפיפה כמעט מלאה 15ג ; מלכים ב כ20(; שריפת העגל או המזבח הקשור אליו )שמות לב 31

(, בני ירבעם, נדב 1, כד 23בשמות בני המנהיגים בשתי המסורות: בני אהרן, נדב ואביהוא )שמות ו 

מלכים א יד  – 1; במדבר ג 2(, שמתו אלה ואלה בצעירותם )ויקרא י 25, טו 1ואביה )מלכים א יד 

ה' בדברי המספר וב25-25, טו 11 כ  ּס  ֶגל מ  בתורה ביחס למעשה דברי אלוהים ( והשימוש בשם 'ע 

  11.2, יז 1( וביחס למעשי ירבעם, ברובד העריכתי של ספר מלכים: מלכים ב יד 5, 1)שמות לב 

 ביניהם?היסטורי -הקשר ההיסטורי והספרותיומה טיב  סיפוריםמה פשר הזיקה בין שני ה

האפוס נכתב בהשראת במלכים א מעשי ירבעם המתאר את כאורה אפשר לומר שהטקסט ל

לאפשרות הרפורמה שנעשתה בממלכה הצפונית. ראיה , זאת לצורכי גינוי והכפשה של משמות לב

                                                           
1
ם הלא ממצרים' נעשה ככל הנראה תיקון ללשון הרבי העלךאלוהים אשר  זה: '...15בתיאור המעשה בנחמיה ט  

 . 1.1. ראו בעניין זה בפרק שישי, סעיף 1מותאם בשמות לב 
, עמ' 2001; הייאס, 131-121, עמ' 1111סקירה של נקודות הדמיון בין שתי המסורות ראו גם אצל: אברבך וסמולר,  2

 . 11-11, עמ' 2001גיא, -; שלום11
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ם' )שמ' לב קיימת זו  י  ר  צְּ ֶאֶרץ מ  ; מל"א יב 1במשפט המזכיר את יציאת מצרים '...ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך מ 

 3.רבעםשל י יותר מאשר את ימי פילוג הממלכהשל פרשת העגל (, ההולם את ימי הנדודים 25

את ניסיונותיו תאר ואולם הצעה זו מעוררת קושי באשר למהימנות המידע המוצג במלכים א, המ

אפשרות  4תרבותית חדשה שהקים.-למערכת דתיתוהכשר דעת קהל חיובית השיג לך חדש למשל 

פולחן ההרפורמה שביצע, שבה ביקש להשיב עטרה למקומות סבירה יותר היא שבמסגרת 

מסד בממלכתו נורמות פולחן חלופיות לאלה לירבעם ניסה (, 21צפוניים )מלכים א יב ה

נתפסו עדיין וש מקדשלעבודה במנהגים שקדמו  אימץלשם כך המתבצעות בירושלים. 

המזכירות את  ,עגלים, כפי שעולה מעדויות מקראיותכזה היה כנראה פולחן ה. כלגיטימיים

מקובלת במחקר, ולפיה, ירבעם ההשערה הזוהי  5.לכאורהמסגרות הנורמטיביות השימוש בהם ב

בשונה מן ועם זאת,  ,אלמקום מושבו של הכחיות חידש מנהג מוכר מאותם ימים של הצגת פסלי ה

העניק בדרך זו  6.המציינת אל ממשדמות על גבי הפסלים הציב לא  ,בתרבויות הסביבהנהוג ה

 אל המופשטמושב לכמעין , ששימשו המקדשהכרובים בבית של תפקידם דומה לתפקיד לעגלים 

סקה המציגה את פעולות  .(11-20; וכן: שמות כה 23-25)מלכים א ו  על כל זאת אין ללמוד מן הפ 

אלא היו  לא נעשו בתום לבהמלך הישראלי  מבהיר שפעולות. אדרבא, הכותב יבירבעם במלכים א 

את' ט  ח   . של שלטונו הלגיטימיות(, ובדרך זו מערער על מידת 30)פס'  'לְּ

בסיפור בניגוד לנימה הביקורתית המלווה את תיאור מעשי ירבעם במלכים א יב, , והנה

. בניית העגל בידי אהרןאת מעשה באופן ישיר אמירה הפוסלת חסרה  העומד לפנינו בשמות לב

ֶדֶרְך ֲאֶׁשר מפי האלבהמשך רק נשמעת על המעשה ביקורת  ן ה  ר מ  ה  רּו מ  ם...' )שמ' לב , 'ס  ית  ּו   7(,5צ 

אפשר היה והרי, מהות החטא. האירוע או הבהרה של גינויים של ההתרחשות אין תיאור אך ב

, כפי שעושה הנביא המבקר את פולחן העגלים להאשים את העם בהפרה ישירה של חוקי האל

כ   ה מ  כ  ּס  ֶהם מ  ֲעשּו ל  י  ֲחֹטא ו  פּו ל  ה יֹוס  ת  ע  ים בממלכת ישראל: 'וְּ ׁש  ר  ה ח  ֲעש  ים מ  ב  בּונ ם ֲעצ  תְּ ם כ  פ  סְּ
                                                           

 .251-255, עמ' 1115ראו: קאסוטו,  3
להצעת גרינץ, המציג את רפורמת ירבעם כחזרה למסורת פולחנית עתיקה אך אינו  שאלה זו מתעוררת למשל ביחס 4

 (.  121-121, עמ' 1111נותן את הדעת לבעיה המתעוררת מהעובדה שמדובר באימוץ מנהג הנחשב פסול )גרינץ, 
5
(, 15מיה לד (, העגל בטקס הברית של אנשי יהודה )יר1כך הֶעגלה המשמשת במעמד ברית בן הבתרים )בראשית טו  

מלמד על  11(. בנוסף, תה"ש למלכים א י 1והשור והעגל המשמשים כחיות המרכבה שנגלתה ליחזקאל )יחזקאל א 

ֶגל' ) ֹגל' כמתואר בנה"מ )ראו בעניין זה: גייגר, mo,scwnמסורת שלפיה הכיסא בהיכל היה בעל 'ראש ע  ( ולא בעל 'ראש ע 

 (.   312-310, 222, עמ' 1111
; גריי ג', 211, עמ' 1112; נות, 115, עמ' 1111; אייכרודט, 211-215, עמ' 1121; אובינק, 315, עמ' 1111יבר, ראו: דרי 6

; ביינארט, 111-115, עמ' 1115; אלברייט, 135, עמ' 1111אברבך וסמולר, ; 121, עמ' 1115; ביירלין, 210, עמ' 1111

-. על משמעותו הדתית25, עמ' 2001גיא, -; שלום313, 355, עמ' 2000; כוגן, 11-10, עמ' 1111; זקוביץ, 15, עמ' 1111

 *. 21-*23, עמ' 1111פולחנית של העגל במזרח הקדום ראו גם: פלמינג, 
7
 ה. חלק מן העליל מעיקרה( לא היתה 3.1להלן )סעיף  נראהשכפי ש 
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י ֹל ת  ים זּול  אֹלה  ם ו  י  ר  צְּ ֶאֶרץ מ  י ה' ֱאֹלֶהיָך מ  ָאֹנכ  קּון... וְּ ש  ים י  ל  ם ֲעג  י ָאד  ח  ים ֹזבְּ ר  ם ֹאמְּ ֶהם ה  א ֻכֹּלה ל 

י' )הו' יג  ת  לְּ ן ב  יע  ַאי  ע ּומֹוׁש  ד  ים להעם רצון ד את אפשר היה להעמיגם כאן  כמו הושע,(. 1-2ת  'ֱאֹלה 

ינּו' )שמ' לב  נ  פ  כּו לְּ האיסור הראשון של עשרת הדברות בעניין עשיית אלוהים אל מול ( 1ֲאֶׁשר י לְּ

ה' )שמ' לב אפשר היה להעמיד , לצד זה 8.(2אחרים )שמות כ  כ  ּס  ֶגל מ  כנגד ( 1את עצם יצירת ה'ע 

מּונ ה' להמחשת ה ל תְּ כ  את מעשה בניית המזבח ולהציג  9,(3)שמ' כ  האלאיסור על יצירת 'ֶפֶסל וְּ

ֹלא  ,(1-5ופעולות הפולחן הנעשים לכבוד העגל )שמות לב  ֶהם וְּ ֲחֶוה ל  ת  ׁשְּ כהפרה של הדיבר 'ֹלא ת 

ם' )שמ' כ  ד  בְּ ע  ההכרזה של אהרן, המזהה את 'עגל המסכה' את אפשר היה להעמיד  . זאת ועוד,(1ת 

המתנגד לפעולה (, 1איסור נשיאת שם האל לשווא )שמות כ ול ( אל מ1עם אלוהי ישראל )שמות לב 

  10(.1; תהלים לא 1ל יג , יחזקא30האל עם דבר שקר או זיוף )ראו למשל: ירמיה ב המזהה את 

הנמסרים לכאורה באותו מעמד,  ,העובדה שבאף שלב משלבי הסיפור אין אזכור לחוקי האל

העומדת לפנינו או בצורה שהיתה מוכרת קובץ עשרת הדברות, בצורה שהשערה מעוררת את ה

לא מן הנמנע שהמהלך היה  ,למעשה 11לנביאים, כלל לא עמד בפני מחבר הסיפור בשמות לב.

נכתבו ועוצבו בהשראת מעשה העגל ובתגובה אליו. למשל,  הדברות עצמםחלק מהפוך, דהיינו ש

(, 2רים )שמות כ הכרזת הפתיחה של עשרת הדברות המזהה את האל כמי שהוציא את העם ממצ

ם' ה ענייןהכרזה במהדהדת את ה י  ר  צְּ ֶאֶרץ מ  ל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך מ  א  ר  שְּ ֶלה ֱאֹלֶהיָך י  עגל בשמות לב: '...א 

א...' ; כך גם (1)פס'  וְּ ש  ם ה' ֱאֹלֶהיָך ל  א ֶאת ׁש  ש  הדיבר האוסר על שימוש בשם האל לשווא: 'ֹלא ת 
                                                           

8
(. דהיינו 1כך רש"י, הגורס שחטא העגל היה חטא של עבודת אל זר: 'אלוהות הרבה איוו להם' )בפירושו לשמות לב  

 (. 2שהפרו את הדיבר 'לא יהיה לך אלהים אחרים על פני' )שמות כ 
9
י יהיה בדרך זו מבין רמב"ן את מהותו של חטא העגל. לטענתו היתה זו עבודת אלוהים בדרך זרה: 'הם ביקשו רק כ 

איתם תמיד נעבד מוחש, אליו יוכלו לרמוז מדי ספרם את נפלאות אלוהיהם... כי הוא יתברך אסר את עבודת 

התמונות, והם עשו להם תמונה' )הכוזרי, מאמר ראשון, צז, תרגום יהודה אבן שמואל(. לדיון סביב ההבחנה בין שני 

 552-555, עמ' 1150תייחסות מגוונת אצל צימרלי, סוגי החטא, עבודה פסולה לאל לעומת עבודה לאל זר, ראו ה

 .  21, עמ' 1111. ובהקשר של חטא העגל: חדד, 233-231ב, עמ' 1151וברויאר, 
לאיסור על נשיאת שם האל בשבועת שווא:  1מצמצם את הדיבר בשמות כ  רש"י, בעקבות המכילתא ותרגום יונתן, 10

 על ולהבל לחנם הנשבע זהב... זה של שהוא אבן של עמוד על הידוע את לשנות נשבע שוא שבועת זהו אי דתימר 'כמא

אולם כוונת הדיבר נראית רחבה יותר ומתייחסת לזיהוי האל עם דבר שקר בכלל, בהתאמה  אבן'. אבן ועל עץ עץ של

; 111עמ' , 1111. ראו בעניין זה: צ'יילדס, 5-1הפוכה למניין תכונות האל ה'אמיתיות' המופיעות בדיבר הקודם, פס' 

 .321-322, עמ' 1155כרמייקל, 
, וקודמת לה האבחנה של ולהאוזן בדבר השילוב המאוחר של 321-315, עמ' 1155טענה זו מופיעה אצל כרמייקל,  11

(. ראו גם את דברי 155-151, עמ' 1135כד )ולהאוזן, -יסודות החוק של ברית סיני בתוך הבסיס הסיפורי של שמות יט

כ הוא משני בתוך הקשרו ההיסטוריוגראפי ונובע -ל כך שאירוע מתן תורה המתואר בשמות יטטוויג, המצביע ע

(, ואת מסקנותיהם של נות ופרידמן באשר להיות קובץ עשרת הדברות 102, עמ' 1111ממגמתיות תיאולוגית )טוויג, 

(. לסוגיה זו אין מענה 153-151, עמ' 2003; פרידמן, 151-155, עמ' 1112תוספת לטקסט העלילתי בספר שמות )נות, 

לד שלושה מעמדות שונים ומקבילים של כריתת ברית עם אלוהים, המשקפים את -מצד השיטה המוצאת בשמות יט

, שכן על פי שיטה זו מעשה העגל )שמות לב*( שייך לאותה אסכולה שיצרה את קובץ הדיברות וספר P-ו E ,Jמקורות 

 .   151, עמ' 2001; בדן, 255-251ב, עמ' 2000; שורץ, 111, 113, עמ' 1111כג(. כך: דרייבר, -הברית )שמות כ
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להכרזה של , ואולי אף בין אלוהי ישראלושנעשה בין העגל תגובה לזיהוי ראה כמו (, נ1)שמ' כ 

ר' )שמ' לב  ח  ה' מ  ג ל  לא די שהחליף  –(. הדיבר מבהיר את מהות חטאו של אהרן 5אהרן בדבר 'ח 

 והעניק לו את שמו.עצמו את האל בדמות פסל, אלא שזיהה את הפסל עם האל 

הסיפור על אופי להעיד עשויה אפוא  חטאהמהות  הבפרשה עצמה לא הוחוורהעובדה ש

מסורת פולחן עגלים מקובלת ספר על אודות לתאר הפרה של חוק, אלא נועד ללא כלל ש ,ביסודו

יתרה עוגן לרפורמה הדתית שביצע. כעל ידי ירבעם אומצה מעין זו, כאמור, מסורת מימי המדבר. 

של קודם בגלגול שלפיה ניסיון להתחקות על מטרות הסיפור ביסודו מוביל להשערה נוספת, , מזו

הפולחן הקשור בו, ומוביל העגל בתור בונה סיפור מרכז הבהמסורת היה זה דווקא משה שעמד 

על כך עשויים להעיד קווי הדמיון הרבים המסתברים  12.כוונה להפר את צו האלכאמור ללא 

ראשית, ירבעם,  13.ומשה ,ירבעם, עושה העגלים בישראל ,מהשוואת הביוגרפיות של שני המנהיגים

ובדומה למשה, נכנס  ,(10; השוו: שמות ג 31ר לתפקיד על ידי האל )מלכים א יא חכמו משה, נב

(. 11; השוו: שמות א 11-15לזירה בימים שבהם העם נדרש לבנות ערי מסכנות )מלכים א ט 

ו משה, וכמ ,(15; השוו: שמות ב 10ירבעם נמלט מפני המלך המבקש להמיתו )מלכים א יא  ,בנוסף

, 11; השוו: שמות ד 1-2מתייצב לאחר מות המלך בפני היורש החדש עם דרישה בפיו )מלכים א יב 

; 1ירבעם, משיג בתחילה תוצאות הפוכות, הכבדת העול על העם )מלכים א יב גם , כמו משה(. 1ה 

ף'אף הוא (, אך מביא 1-1השוו: שמות ה  ית יֹוס  ֶבל ב  )מלכים א  בסופו של דבר לשחרור העם מ'ס 

בסיפור קווי הדמיון על רקע (. 20הופך למנהיגו הרשמי של העם )שם, יב כמו משה, ו ,(25יא 

להעמיק נועד בין היתר אימוץ פולחן העגל על ידי ירבעם אפשר להניח ששני המנהיגים של חייהם 

יע בעל תפקיד מרכזי ומכרבהיותו חיובית למשה, שהיווה עבורו מודל לחיקוי, את ההשוואה ה

מתקדם בעיצובו, אולי כשהועלה על רק בשלב , אפשר שבמדברהעגל  אשר לסיפור. באפוס הלאומי

-פולמוס של האסכולה הירושלמיתכחלק מן האירוע שלילי, הפך לסאגה המתארת , הכתב

כחלק  14להזיק לתדמיתו של ירבעם ולהבאיש את ריחו.ומתוך מטרה יהודאית עם ממלכת ישראל, 

                                                           
, הרומזת לשמו של משה כאבי הכוהנים בדן, עשויה לשמר משקע מן המסורת הקושרת את 30ההערה בשופטים יח  12

 . 11, עמ' 1111משה לעבודה הפולחנית שנעשתה באחד ממקומות המשכן של העגל. על כך אצל זקוביץ, 
13
 .   115. ראו למשל: עמ' 2005, מלכים גהפליאה להמחיש זאת יוכי ברנדס ברומן  

לכאורה, אפשר היה להציע הצעה רדיקלית יותר, שלפיה סיפור העגל כולו הומצא ופורסם מתוך מטרה להציג את  14

ירבעם ככופר. אולם קשה להניח שסיפור קשה כל כך נגד העם ונגד אהרן נבדה רק לצורך פולמוס. אלא שככל הנראה 

סקה במלכים א יב  היה זה סיפור קיים שהותאם לפולמוס עם ירבעם. נוסף על כך, נראה , שמקורה 33-25שאף הפ 

במסורת צפונית, עברה עיבוד משני, נרחב ומגמתי, בידי עורכים שהיו שייכים לאסכולה הדויטרונומיסטית. עורכים 

אלה החזיקו בתפיסות של מרכזיות ירושלים וריכוז הפולחן, והוסיפו לתיאורי פעולותיו של ירבעם ביטויים המכילים 

. עם זאת, אין 313-311, עמ' 2000; כוגן, 312, עמ' 1111(. ראו בעניין זה את: גריי ג', 33, 30א יב השמצה )מלכים 
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והועברה לאחיו אהרן, שחשיבותו  ,הוסרה האחריות של משה למעשה הפולחןמשינוי הסיפור 

העובדה שחלק מן הדתית והלאומית היתה פחותה בעיני הכותבים. השערה זו מתחזקת 

מההתייחסויות לאהרן בסיפור בשמות לב נראות רופפות ובלתי מתאימות. הדברים אמורים 

בעוד ששמו יפה שניתן לעם בעקבות האירוע, עונש המגאשים את אהרן ב, המ35בעיקר לגבי פס' 

(, 21-21(. לצד זה, מלבד שיחת בירור עם משה )פס' 32-31)פס' כתב האישום של משה נפקד מ

י אהרן העלילה אינה מציינת כל תגובה מעשית כלפי , זאת על אף שאשמתו באירוע ברורה: '...כ 

יֶהם' )פס'  מ  ק  ה בְּ צ  מְּ ׁש  ֹעה ַאֲהֹרן לְּ ר  ( והן מן המגפה 21-21אהרן ניצל הן מטבח הלויים )פס'  15(.25פְּ

סיפורים המתארים דין בלתי לאור אותם  בין השאר, ,(, עובדה המתמיהה35שנגף האל בעם )פס' 

ההתייחסות לא מן הנמנע ש 16(.21-11; יהושע ז 15-1מתפשר בחוטאים יחידים בעם )במדבר כה 

משום כך  17.ה ממשה, המנהיג הבלתי מעורעריה צורך לנתק את המעשלאהרן נולדה בשלב שבו ה

ה ַאֲהֹרן' )פס' באה  ש  ֶגל ֲאֶׁשר ע  ע  , שהקשרה בעניין ענישת העם במגפה עומד (35ההדגשה: '...ֶאת ה 

 קודמים, המבהירים שהעונש יידחה לזמן בלתי ידוע:הסוקים בסתירה לפ

 
ֶחּנּו  י ֶאמְּ א ל  ט  י ֲאֶׁשר ח  ֹיאֶמר ה' ֶאל מֶׁשה מ  ּנ ה ו  ְך ה  י ל  ת  רְּ ב  ם ֶאל ֲאֶׁשר ד  ע  ה ֶאת ה  ח  ה ל ְך נְּ ת  ע  י: וְּ ר  פְּ ּס  מ 

ם את  ט  ֶהם ח  י ֲעל  ת  דְּ ק  י ּופ  ד  קְּ יֹום פ  ֶניָך ּובְּ פ  ל ְך לְּ י י  ָאכ  לְּ  ( 31-33)פס'  מ 

ֹגף י  ם ֶאת' ה ו  ע  ל ה  שּו ֲאֶׁשר ע  ֶגל ֶאת ע  ע  ה ֲאֶׁשר ה  ש      (35ַאֲהֹרן )פס'  ע 

 

                                                                                                                                                                      
לשלול את האפשרות שההתנגדות לפולחן העגלים נבעה גם מכך שבשלב מסוים נעשה זיהוי ממשי בין העגל לאל עצמו 

 (.25, עמ' 2001גיא, -)שלום
15
ם מאמציו של בעל דברים ט להסביר כיצד ניצל המנהיג מן העונש: על חוסר ההתאמה בעניינו של אהרן מעידי 

וא' )פס'  (. פסוק זה שימש ככל הנראה את עדי 20'ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו ואתפלל גם בעד אהרן בעת הה 

4Q paleoExבקומראן )הנוסח הנוספים המוכרים לנו, הנוסח שנמצא 
aבתורה השומרונית,  (, והנוסח העומד

בשמות לב את תיאור רצון האל להשמיד את אהרן ואת התגייסות של משה להצילו: 'ועתה הניחה  10המוסיפים לפס' 

)ראו:  'ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו ויתפלל משה בעד אהרן...לי, ויחר אפי בם ואכלם, ואעשה אתך לגוי גדול. 

 (. 11, עמ' 1155; טוב, 151, עמ' 1155סקהן, 
כמו אך ש, ( שלפיה אהרן אכן נענש בעקבות האירוע135, עמ' 1111הצעתם של אברבך וסמולר ) יש לציין את 16

, הענישה לא צוינה ישירות בסיפור )מלבד משנית במעשי העבירה )במדבר יב, כ( היתהבמקומות אחרים שבהם דמותו 

הקיימת באופן ההתייחסות ות חוסר הקוהרנטיכדי להסביר את זו הבהצעה ויחד עם זאת, אין (. 20ט ההערה בדברים 

 . ר עצמובסיפולאהרן 
מעט שונה. לטענתו, דמותו של אהרן עמדה כבר בסיפור היסודי, והיה לה תפקיד חיובי, הקשור נות מציע הצעה  17

שלב ב, שמקורן 35, 21-21 פס'אהרן הוצג כחוטא בעזרת התוספות ב בשלב שני. רק לגיטימימקובל ופולחן בקיום 

. הצעה זו עשויה (215-211, עמ' 1112נות, ) אהרן לאב הבלתי מעורער של שושלת הכוהניםהפך בה לתקופה ששקדם 

(, ובין הביקורת כלפי ירבעם בדבר 21להסביר את הפער המתעורר מן ההבדל שבין הצגת אהרן הלוי כחוטא )שמות לב 

  (.31אי מינוי כוהנים משבט לוי )מלכים א יב 
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העגל שונתה במתכוון על מנת ללמד שפעולתו של ירבעם עניין שהמסורת הקדומה בהשערתנו היא 

ולא היתה חלק ממהלך תמים של  ,היתה חיקוי של חטא מן העבר והפרה בוטה של מצוות האל

השבת עטרה ליושנה. מעתה מלכה הראשון של ממלכת ישראל לא נתפס עוד כהשתקפות של משה, 

מוביל העם לעצמאות ולנחלה, אלא כממשיכו של אהרן, שהתרפס ומשחרר העם מכבלי העבדות 

ם לגינוי בפני העם והפר את חוקי היסוד; אותו אהרן שדמותו נקשרה למעשים נוספים ראויי

הזיקה בין מעשה העגל במדבר לבין מעשהו של  18(.3-1. וכן: ויקרא י 12-1, כ 1-2)במדבר יב 

ירבעם התחזקה על ידי שתילת מילותיו של ירבעם בפי אהרן, תוך הותרת חותם של חוסר התאמה 

ֶלה , עדות לפעולת ההעתקה: '...בדברי האחרון ל ֱאֹלֶהיָך א  א  ר  שְּ ֶאֶרץ'  ֶהֱעלּוָך ֲאֶׁשר י  . 1שמ' לב )מ 

(. הקורא, הבוחן את מעשהו של ירבעם לאור הסיפור בשמות לב, מתרשם 25מל"א יב השוו: 

 חזר באופן בוטה את החטא המפורסם מימות המדבר. ישהמלך החדש ש

הניתוח שעשינו לעיל, שהוליד  ההתייחסות לרעיון ההשמדה בסיפור: –כעת ניגש לענייננו 

, סולל את עין המקורי של סיפור העגל כלל לא עסק במעשי חטא ופשעהגרלפיה ההשערה שאת 

מלכתחילה בתוך  הלא עמד 11-1ההשמדה בשמות לב אף השיחה בעניין איום שהדרך למסקנה 

 ,לו רק בשלב מאוחר, במסגרת הניסיון להציג את המעשה כשלילי פההסיפור הגרעיני, אלא הוס

ן ננסה לאשש את המסקנה הזו באמצעים אחרים, להלובמטרה להדגיש את עוצמת הנזק שהסב. 

 . ןתוכצורה ומבחינת צעד אחר צעד בירור הטקסט תוך 

 

 קשיים ספרותיים ותוכניים בשמות לב  –בעיות בעלילה  3.2

לד, מציג השתלשלות עלילתית מורכבת -סיפור חטא העגל בשמות לב, והמשכו בפרקים לג

הניסיונות הרבים מבין טקסטואליים, ספרותיים ותיאולוגיים. קשיים רבים; ומסועפת המעלה 

בית היוצר של בעניין תמימות דעים קשה למצוא  הללו להסביר את הקשייםשנעשו במחקר 

חוקרים המזהים אותם גם בקרב  20.לצורתו הנוכחיתעבר עד שהגיע ש ובאשר לשלבים 19,הסיפור

                                                           
מסקנה זו עשויה להסביר את הדמיון המפתיע בין שמות בני שני המנהיגים, אהרן וירבעם, ולהוביל לאפשרות  18

  שבניו של אהרן "הומצאו" ואף "הומתו" בשל חטא, בדומה לבניו של ירבעם. 
לד -כך למשל בקרב הדבקים בשיטת המקורות הקלאסית יש המייחסים את חלקו הגדול של הנרטיב בפרקים לב 19

; שורץ, 115עמ' , 1115פרופ, ; 121-133, 20-22, עמ' 1115; ביירלין, 311-351, עמ' 1111: דרייבר, Eלקולמוסו של 

, ואילו אחרים 111-111, עמ' 2001; בדן, 11-13, עמ' 2001; הופמן ש', 115-112, עמ' 2003; פרידמן, 255ב, עמ' 2000

 .  551, עמ' 1111; צ'יילדס, 31, עמ' 1112 ;211-215עמ' , 1112, : נותJמייחסים את עיקר הטקסט ל 

 It is quite conceivable that the narrative of the Sinai event…'(: 31, עמ' 1112ראו דבריו של נות בעניין זה ) 20

(Ex. 19-24, 32-34), through expansions and insertions, had already become such a complicated 
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ארבעה מקורות, לוהשייכים לשלושה או  לכל אורכההמלווים אותה בתורה חוטים סיפוריים 

וספות לד הוא תוצר של עבודה מתמשכת שכללה ה-שהטקסט בשמות לבמשותפת ההערכה 

סיפורים ושלא היתה זו עבודה של עריכה חד פעמית או של כינוס  בות השנים,רְּ ב   והרחבות

ון האל להשמיד רצמציגה את לענייננו חשובה היחידה ה 21יד.-מקבילים, כפי שראינו בבמדבר יג

על רקע הסיפור כולו. לשם כך נציג תחילה את הקשיים  ה. אנו נבחן אות11-1את העם, שמות לב 

  .בטקסטהטקסטואליים הקיימים 

 .נפתח בתיאור ההתרחשות בזירה שלמרגלות הר סיני בעת שהיית משה על ההרפרק לב 

, המציגות את 15בפרק לא וכן האמירה  ב,15ובפס'  12לאירוע זה קודמות האמירות בשמות כד 

בתיאור האירוע למרגלות ההר נמסרת תחילה  22הרקע לעליית משה להר לצורך קבלת הלוחות.

דברי אלוהים למשה, הכוללים דיווח על ובהמשך נמסרים  ,(1-1אהרן )שמות לב והעם  התנהגות

ההעם ייענש בהשמדהשלפיה והודעה  ,(1-5ההתרחשות )פס'  ת  ע  ה : 'וְּ יח  ּנ  י ה  ר ל  ח  י  י וְּ פ  ֶהם א   ב 

ל ם ֲאכ  ֶאֱעֶשה ו  ָך וְּ גֹוי אֹותְּ דֹול'  לְּ משה מגיב להודעת האל בדברי תחינה ומבקש לשנות  23(.10)פס' ג 

(. 11)פס' ומותיר את העם ללא פגע (. אלוהים משתכנע, משנה את דעתו 11-13את רוע הגזרה )פס' 

ֹחֹלת...'בתום השיחה משה יורד אל המחנה ומתוודע בעצמו למעשי העם:   ֶגל ּומְּ ע  א ֶאת ה  י רְּ ...' ו 

ר  המראות מעוררים את זעמו והוא משליך את הלוחות ושוברם: א(.11)פס'  ח  י  ְך '...ו  ל  י ׁשְּ ַאף מֶׁשה ו 

ר' )פס'  ה  ת ה  ח  ם ת  ר ֹאת  ב  ׁש  יְּ ֻלֹחת ו  ו ֶאת ה  ד  י  על אף הדיווח לכאורה, בשלב זה מסתבר ש (.ב11מ 

ראה את הדברים אשר היה בכוונתו של משה להביא לעם את הלוחות, ורק כ ,שקיבל בעניין החטא

במו עיניו השתכנע בחומרת העניין ונמלך בדעתו. ואולם תיאור זה יוצר תחושת חוסר נוחות מול 

כדי להבין את חומרת  ניים"עי"מראה הנאמר בפסוקים הקודמים. האם ייתכן שמשה נזקק ל

או לחלופין נוכל לשאול, כיצד חזה בחרון אפו? ו על אף שקיבל על כך דיווח מלא מאלוהים ,המצב

                                                                                                                                                                      
compilation within the old Pentateuchal tradition that today an intelligible analysis can no longer be 

successfully undertaken'.    ,311עמ' , 1111הערה דומה ראו אצל דרייבר  . 

 Of course, he made much use of older sources, but it is important to'כדברי צ'יילדס על פעולת העורך:  21

recognize that his task was far wider in scope than simply piecing together parallel accounts from the J 

and the E sources'  ( ,555, עמ' 1111צ'יילדס.)  

22
משייכים את הפסוקים בשמות כד לאותו מקור, זאת, על פי רוב יחד   Eהמייחסים את סיפור העגל לבית מדרשו של  

; ביירלין, 311-351, 255-251, עמ' 1111)'לחת אבן כתבים באצבע אלהים'(: דרייבר,  15עם חלק מהמילים בשמות לא 

. 113, 111, עמ' 2003; פרידמן, 110-113, עמ' 2001; בדן, 255ב, עמ' 2000, 111, עמ' 1111; שורץ, 15-11, עמ' 1115

גורסים לעומת זאת שההערות הללו, שאינן הולמות את הקשרן הטקסטואלי בשני   J-המייחסים את סיפור העגל ל

, 111-200, עמ' 1112הפרקים, נוספו בשלב מאוחר במטרה להכין את הקרקע לסיפור העגל שיבוא בהמשך. ראו: נות, 

 . 502, עמ' 1111; צ'יילדס, 211
23
 . 110-112, עמ' 1115ת השורש כל"י במקרא במשמעות של השמדה, ראו: הלפמייר, על תפוצ 
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העובדה שקיבל פירוט לנוכח (, 11אפשר להבין את גודל הפתעתו בראותו את העגל והמחולות )פס' 

מעוררת אפוא תהייה  ואילך 15פס' משה מפעולותיו של סקירת מבעוד מועד? מלא של האירועים 

 אל מולשיחה אותה . קשיים נוספים עולים מהעמדת שיחתו עם האל בפסוקים הקודמיםביחס ל

ואינה  ,כוונת ההשמדהעל ביטול  בהודעת האלהשיחה מסתכמת עלילה. בעוד שאחרים בפרטים 

יצא בשן ועין מן שהעם התיאור בהמשך מלמד , (11)פס'  תחתיהשיבוא עונש חלופי רומזת ל

לסתירה זו . בעתידלאירוע רק יגיב , מלמד שהאל 31ואילו הפסוק הקודם, פס'  ,(35)פס'  האירוע

'לשאת' את חטא בבקשה  30-32בפס' פנייתו של משה לאלוהים חוסר ההתאמה בין יש לצרף את 

על כך (. 11-11את הכרעת האל בדין )פס'  לשנותזה מכבר הצלחתו ובין המידע על אודות , העם

אולי אכפרה : 'ואם ניחם על הרעה בראשונה מה טעם לומר "11בפירושו לפס'  אבן עזראתוהה גם 

 שהתקיימהאחת שיחה , ותשובתו היא שהפרק מכיל תיאור כפול של ?'(30בעד חטאתכם" )פס' 

, שכן, ההצעה הזוקשה לקבל את  אולםו 24.האחרוןפעולות הענישה של בתום  הבין אלוהים למש

 אף הדמיון בתוצאות שתי השיחות, ניכר השוני הרב ביניהן, בעיקר בהיבט הקשור ליוזמת על

, ואחרי כן מכריז (5-1)פס'  החטאאודות משה ומספר לו על פונה אל האל; בשיחה הראשונה האל 

משה פונה לאלוהים מיוזמתו. הוא שיחה השנייה ב. (10להשמיד את העם ולהחליפו )פס' על רצונו 

מסתייג  רמב"ן(. גם 32את בקשת החנינה )פס'  ( ופורס31יו את מעשה החטא )פס' פנמציג ב

לפני היוותה שלב בעבודת  התיווך של משה, השיחות וטוען שכל אחת משתי אבן עזרא,  מהצעת

, מנוע את ההשמדהראשון משה מיהר להתפלל לאלוהים כדי להבשלב  25ואחרי הירידה אל העם.

(, יכול היה לחזור 21-20ואחרי שהעניש את העם בעצמו )פס'  ,חזר בוורק אחרי שווידא שאלוהים 

אולם גם הצעה זו אינה מתיישבת בקלות עם פשט עם. אליו בבקשה להמתיק את עונשו של ה

הטקסט. לכאורה, אילו היתה ניכרת המשכיות בין שתי הפניות היינו יכולים לדבר על רצף 

  בשנייה. ואינה תלויה  באופן עצמאיעומדת ל אחת כ אין כל זיקה;אלא שבין השיחות . ותהליך

                                                           
'...כי איך יחלה פני השם לפני שרוף העגל, וישק את בני ישראל ויהרוג עובדיו? רק השם רמז לו שיתפלל אחר רדתו  24

ה להיכתב אחר "וישב היתה ראויתפילה (... וזאת ה30ויסיר העגל על כן כתוב "אולי אכפרה בעד חטאתכם" )פס' 

עומדת בהתאמה למידע המוצג בגרסת אבן עזרא הצעתו של  .'(. ואין מוקדם ומאוחר בתורה31משה אל ה" )פס' 

הסיפור בדברים ט, המספרת על פנייה אחת בלבד של משה לאלוהים, אחרי שהוא יורד מההר ושובר את הלוחות 

 ט ראו בפרק הרביעי. (. על טיב הזיקה בין שמות לב לדברים21-13)דברים ט 
ואם הכל תפילה אחת שעשה בארבעים היום אחרי שובו להר, למה יחלק אותה, ... : 'ואין דעתי כן11רמב"ן לפס'  25

( יזכיר המקצת האחר?? אבל הן שתי תפילות ולכן 31( מקצתה ואחרי הירידה )להלן בפס' 13-11ויזכיר כאן )בפס' 

(, מיד חילה פני השם ולא אחר כלל, כי היה ירא פן 10אפי בהם ואכלם" )פס' נראה, כי כאשר אמר לו "הניחה לי ויחר 

ואם תבין מה  (...11יצא הקצף מלפני ה' ויחל הנגף לכלותם כרגע, ומיד אמר "למה ה' יחרה אפך בעמך" )פס' 

 ארבעים יום...'.  ושפירשתי תכיר באמת שהיו שתי תפילות, כי מתחילה חילה את פני ה' אלהיו, ובסוף התנפל לפני
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בדומה לסיפור המרגלים, גם הפרק שלפנינו מציג שתי שיחות שהתקיימו בין משה ואלוהים 

ספים, ונוכחותן בשונה מסיפור המרגלים כאן אין מוטיבים כפולים נו ,סביב אותו אירוע, ואולם

מה פשרן בשלב זה יש לשאול על עריכה של שני סיפורים דומים. מעידה  שיחות אינההשל שתי 

על . בירור הסוגיה הזו עשוי לסייע בתהליך ההתחקות המדוברות ומה מקורן של שתי השיחות

 . יצירה הנוכחיתוהפיכתו לשלבי התהוות הסיפור 

  

 שלבי התהוות הטקסט  –שמות לב  3.3

תחליף של לעשות לו בבקשה אהרן סבלנות ופונה אל מאבד העם בזמן שהיית משה על ההר 

ינּו' )פס'  נ  פ  כּו לְּ ים ֲאֶׁשר י לְּ לכאורה נועד של התחליף; תכליתו קשה לעמוד על  מאמירה זו(. 1'ֱאֹלה 

יםלהיות  י: '...אך לאור הנימוק בהמשך, נראה שעניינו של העם במשה ','ֱאֹלה  יׁש מֶׁשה ֶזה כ  א   ה 

נּו ֲאֶׁשר ם ֶאֶרץמ   ֶהֱעל  י  ר  צְּ נּו ֹלא מ  עְּ ד  י ה ֶמה י  בסוגיה השניות העולה מדרישת העם נוגעת  26)שם(. 'לוֹ ֹ  ה 

. בעוד שבדברי התלונה לאהרן מוצג משה כמי אתוס העלאת העם ממצריםהקשורה ברחבה יותר, 

ם...'שהעלה את העם ממצרים י  ר  צְּ ֶאֶרץ מ  נּו מ  יׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעל  א  י ֶזה מֶׁשה ה  , בהכרזה בתום (שם) : '...כ 

ֶאֶרץ בניית העגל מיוחסת הפעולה ל ל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך מ  א  ר  שְּ ֶלה ֱאֹלֶהיָך י  רּו א  ֹיאמְּ אלוהי ישראל: '...ו 

ם' )פס'  י  ר  צְּ אך ההקשר  . לכאורה אפשר לייחס את התשובות השונות לכתיבה מרובת ידיים,(1מ 

ה הקושרת בין אלוהים למשה. שניות זו מלמד על התאמתן של שתיהן לעלילה, כביטוי להשקפ

יחוזרת גם בדברי אלוהים עצמו, המבטא אף את הרעיון שהעם שייך למשה ולא לו, ' ת כ  ח  ָך' ׁש  מְּ  ע 

 דבריו לגבי ההוצאה ממצרים עומדים במקביל לאותן שתי אמירות של העם:  27(.1)פס' 

  

                                                           
 הוא שמשה סבורים ישראל היו שלא בידוע אבחנה זו מסייעת לרמב"ן לסנגר במידה מסוימת על כוונות העם: '...כי26 

, ועוד אלהים נעשה ממנו משה שהלך כיוון שיאמרו, טעם ומה, והמופתים האותות להם עשה בכוחו ושהוא, האלהים

 מבקשין היו אבל הבא בעולם או הזה בעולם חיים להם נותנין שיהיו לא, "לפנינו ילכו אשר "אלוהים אמרו בפירוש כי

 לפנינו, הדרך שיורה אחר משה לנו נעשה ממנּו, אבד הנה... הנה ועד ממצרים הדרך לנו שהורה משה, אמרו, אחר משה

 אלהותו עבודת וקיבלו, ומחיה ממית לאל להם להיות העגל בקשו שלא, שאמרתי כמו העניין, בידו... אבל' על פי ה

 דרכם...'. מורה משה במקום להם שיהיה ירצו אבל, עליהם
27
ועתה לכה ואשלחך אל פרעה "הקב"ה למשה  רבתחילה אמתשומת לב רבה ניתנה לעניין הזה במדרש, למשל: ' 

 לך רד כי" :תמןוב מה כת)=את העגל( וכיון שעשו אותו המעשה  .)שמות ג י( "בני ישראל ממצרים עמיוהוצא את 

וכד אינון זכיי אינון  ,כד אינון חטאיי אינון דידי"רבון העולמים  ב"המשה לפני הק ראמ .לב ז(מות )ש "עמךשחת 

פס' ) "ונחלתך עמךאל תשחת " ;(21)דברים ט  "ונחלתך עמךוהם כתיב: "ד !"אינוןובין זכיי דידך  חטאיבין  ?דידך

וינחם י"י על הרעה " :לא זז מחבבן עד שקרא אותן עמיא"ר סימון .. .)שמות לב יא( "בעמךלמה י"י יחרה אפך " .(21

, עמ' 2001(. למדרשים מקבילים ראו אצל סומלה, ט/ טז הפסק ,דרב כהנא פסיקתא(' )11פס' ) "לעמואשר דבר לעשות 

 .  11-111, עמ' 1115אברבך וסמולר, . וכן ראו: 50, הערה 152
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 העם

י ה ֶזה ...כ  ִאיש משֶׁ ר הָּ נּו ֲאשֶׁ ֱעלָּ ץ הֶׁ רֶׁ ַרִים ֵמאֶׁ   ִמצְּ

נּו ֹלא עְּ ד  י ה ֶמה י   (1לֹו )פס'  ה 

 

הּו ֲעש  י  ֶגל ...ו  ה ע  כ  ּס  רּו מ  ֹיאמְּ ֶלה ו    א 

יָך ֵאל ֱאֹלהֶׁ רָּ ר ִישְּ ֱעלּוָך ֲאשֶׁ ץ הֶׁ רֶׁ ִים ֵמאֶׁ רָּ  (1)פס'  ִמצְּ

 אלוהים

ר ב  ד  יְּ ל' ה ו  ה אֶׁ ד ֶלְך משֶׁ י ר  ת כ  ח  ָך ׁש  מְּ ר ע  ֱעֵליתָּ  ֲאשֶׁ  הֶׁ

ץ רֶׁ ִים  ֵמאֶׁ רָּ  (1)פס' ִמצְּ

 

חּו בְּ זְּ י  רּו לוֹ  ...ו  ֹיאמְּ ֶלה ו    א 

יָך ֵאל ֱאֹלהֶׁ רָּ ר ִישְּ ֱעלּוָך ֲאשֶׁ ץ הֶׁ רֶׁ ִים ֵמאֶׁ רָּ  (5)פס'  ִמצְּ

 

ה'  1-1בפס'   כ  ּס  ֶגל מ  העם מציג אפוא את דרישתו, והמנהיג הזמני, אהרן, נענה לדרישה ובונה 'ע 

ג ל ה'' )פס' בחג המוגדר כהשלמת בניית העגל נחגגת ביום למחרת  .(1)פס'  (, פרט שיש בו גם 5'ח 

 . שלא עמדה במרכזו עבודה זרהפולחן מקובל, כדי לחזק את האפשרות שבראשיתו תיאר הסיפור 

עת כאמור על ההתרחשות בזירה האלוהית; בעוברים לדווח ( 11-1הפסוקים בהמשך )פס' 

מקבל מסר בהול לרדת אל המחנה בשל המעשים החמורים שנעשו  משה ,שהייתו על ההר

כפי שהראנו לעיל, יחידת הפסוקים בהקשרה מעוררת קשיים רבים. אם נדלג לרגע על בהיעדרו. 

( 1-1עלילה העוברת בצורה חלקה יחסית מתיאור ההתרחשות במחנה )פס' יחידה זו, ניוותר עם 

ביחד עם הנעשה המלווה בניסיון,  ,ואילך( 15ת )פס' לתיאור ירידתו של משה עם שני לוחות העדו

הדרמה מתחילה כאשר משה מבחין  28(.15-11יהושע, לזהות את מקור הרעש במחנה )פס' 

(. עד לפני רגע עוד התמיד 11הלוחות מידיו )פס' ההמונית ומגיב עליה בהשלכת בהתרחשות 

לא ואכן, לכאורה  .ליחותו בכעסוקטע את ש, במשימת נשיאתם, אך משנגלה לפניו המחזה, הופתע

ור את רולא ניתנה לו הזדמנות לעמוד על משמעות האירוע ולב ,נעשתה לו כל הכנה בעניין

זורה את אפרו על פני ואחר שורף את העגל וטוחנו עד דק, הוא תגובותיו. לאחר שבירת הלוחות 

את ת העגל ומסלק באמצעות פעולה זו הוא הורס סופית א(. 20)פס' ומשקה בהם את העם מים 

למבחן המים המאררים בדין נהוג להשוות את אירוע ההשקיה המתואר . תום דעיו שאריות

                                                           
צורפו לטקסט באחד משלבי העיבוד שלו, שהרי יהושע אינו  15-11' לצד זה, אין לפסול את האפשרות שאף פס 28

. על משניותם של הפסוקים 13מוזכר כחלק מהעלילה עד כה. המידע לגביו עשוי להיות השלמה של המידע בשמות כד 

 (:551, עמ' 1111)ראו בעניין זה את צ'יילדס,  15עשוי להעיד גם אופיו השירי של הקטע, בעיקר פס' 

 ויאמר

  אין קול ענות גבורה

  ואין קול ענות חלושה

 קול ענות אנכי שמע 

כאן מסייע ביצירת מתח וסקרנות לקראת גילוי המאורעות בהמשך, ובעת ובעונה אחת מעיד על יכולתו השיחה שיבוץ 

(. 1-1ניתן לו מבעוד מועד )פס' דיווח שהבזכות , לכאורה )זימרה ולא מלחמה(במחנה לזהות את טיב הקול של משה 

  .20, עמ' 1115וראו: ביירלין, 
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ואולם אין להסכים ששני האירועים  29(.31-11לאישה החשודה בחוסר נאמנות )במדבר ה 

נועד לחשוף את פשעה או לגלות את  "סוטה"משרתים אותן מטרות. בעוד שמבחן המים לאישה ה

לאתר את החייבים או  קשאינו מב 20חפותה באמצעות החומר, אירוע ההשקיה בבמדבר לב 

באותו הקשר  30.מן ההר ירידת משהבוכרע כבר כתב האישום של בני העם מ הזכאים בדין, שהרי

משום ולּו  35,31שההשקיה נועדה להסביר את מקור המגפה המוזכרת בפס' קשה לקבל את הטענה 

 32שהסיפור אינו מוטרד מן הצורך בהסבר ריאלי של מעשי האל.

מלמדת על חומרת המעשה שעשה העם. אמנם עם ירידתו מן ההר סדרת תגובותיו של משה 

כאמור, ייתכן שהתייחסויות אלה הולבשו על מסורת מקובלת שתיארה פולחן מקובל במדבר, 

הסיפורי חוט משה נראית הולמת את ההקשר ושייכת לאולם בטקסט הנוכחי שורת הפעולות של 

 , בלא החלק שהסרנו: רצףשנוצר. להלן הטקסט ב

 

י נּו ֱאֹלה  ה ל  יו קּום ֲעש  ל  רּו א  ֹיאמְּ ל ַאֲהֹרן ו  ם ע  ע  ל ה  ה  ק  י  ר ו  ה  ן ה  ֶרֶדת מ  ׁש מֶׁשה ל  י בׁש  ם כ  ע  א ה  י רְּ ם ֲאֶׁשר ו 

י ֶזה מֶׁשה  נ ינּו כ  פ  כּו לְּ לְּ י ה לֹו:י  נּו ֶמה ה  עְּ ם ֹלא י ד  י  ר  צְּ ֶאֶרץ מ  נּו מ  יׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעל  א  ֹיאֶמר ֲאל ֶהם ַאֲהֹרן  ה  ו 

י: ל  יאּו א  ב  ה  יֶכם וְּ ֹנת  נ יֶכם ּובְּ יֶכם בְּ ׁש  י נְּ נ  ָאזְּ ב ֲאֶׁשר בְּ ה  ז  י ה  מ  זְּ ֲרקּו נ  ב  פ  ה  ז  י ה  מ  זְּ ם ֶאת נ  ע  ל ה  ֲרקּו כ  פ  תְּ י  ו 

נ   ָאזְּ ֶלה ֱאֹלֲאֶׁשר בְּ רּו א  ֹיאמְּ ה ו  כ  ּס  ֶגל מ  הּו ע  ֲעש  י  ֶחֶרט ו  ר ֹאתֹו ב  צ  י  ם ו  ד  י  ח מ  ק  י  יאּו ֶאל ַאֲהֹרן: ו  ב  י  ֶהיָך יֶהם ו 

ם: י  ר  צְּ ֶאֶרץ מ  ל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך מ  א  ר  שְּ ג י  ר ח  ֹיאמ  א ַאֲהֹרן ו  ר  קְּ י  יו ו  נ  פ  ח  לְּ ב  זְּ ֶבן מ  י  א ַאֲהֹרן ו  י רְּ ר ו  ח  : ל ה' מ 

ק ח  צ  י ֻקמּו לְּ תֹו ו  ׁש  ם ֶלֱאֹכל וְּ ע  ֶׁשב ה  י  ים ו  ל מ  ׁשּו ׁשְּ ג  י  ֲעלּו ֹעֹלת ו  י  ת ו  ֳחר  מ  ימּו מ  כ  י ׁשְּ  (1-1)פס'  ו 

...  

ֶזה יֶהם מ  ר  י ֶעבְּ נ  שְּ ים מ  ֻתב  דֹו לֹֻחת כְּ י  ֻדת בְּ ע  נ י לֹֻחת ה  ר ּוׁשְּ ה  ן ה  ֶרד מֶׁשה מ  י  ֶפן ו  י  ים ו  ֻתב  ם כְּ ֶזה ה  : ּומ 

לֹֻחת: ל ה  רּות ע  ים הּוא ח  ב ֱאֹלה  ת  כְּ ב מ  ת  כְּ מ  ה  ה וְּ מ  ים ה  ה ֱאֹלה  ֲעש  לֹֻחת מ  ה  ם  וְּ ע  הֹוֻׁשע  ֶאת קֹול ה  ע יְּ מ  ׁשְּ י  ו 

ֲחֶנה: מ  ה ב  מ  ח  לְּ ֹיאֶמר ֶאל מֶׁשה קֹול מ  ֹעה ו  ר  י בְּ א  ה וְּ בּור  ין קֹול ֲענֹות גְּ ֹיאֶמר א  ה קֹול ו  ן קֹול ֲענֹות ֲחלּוׁש 

: ע  י ֹׁשמ  ּנֹות ָאֹנכ  ו ֶאת  ע  ד  י  ל ְך מ  י ׁשְּ ר ַאף מֶׁשה ו  ח  י  ֹחֹלת ו  ֶגל ּומְּ ע  א ֶאת ה  י רְּ ֲחֶנה ו  מ  ב ֶאל ה  ר  ֲאֶׁשר ק  י כ  ה  יְּ ו 

רֹ  שְּ י  שּו ו  ֶגל ֲאֶׁשר ע  ע  ח ֶאת ה  ק  י  ר: ו  ה  ת ה  ח  ם ת  ר ֹאת  ב  ׁש  יְּ לֹֻחת ו  נ י ה  ל פְּ ֶזר ע  י  ק ו  ד ֲאֶׁשר ד  ן ע  ח  טְּ י  ׁש ו  א  ף ב 

ל א  ר  שְּ י י  נ  ק ֶאת בְּ י ׁשְּ ם ו  י  מ   ( 20-15)פס'  ה 

                                                           
. 113, עמ' 1111; ויינפלד, 205-201, עמ' 1113; גרסמן, 212, עמ' 1103; בנטש, 111, עמ' 1100ראו: הולצינגר,  29

הסוטות' )תוספתא, עבודה זרה, ד, ג; וכן: תלמוד בבלי,  את שבודקין כדרך שבדקן ההולכים בעקבות חז"ל: 'מלמד

 ע"ז, מד, ע"א(. 
30
פולחנית המשתמעת מפעולת ההשקיה היא הסיבה להסרת האירוע -יחד עם זאת, ייתכן שהקונוטציה הענישתית 

מגרסת הסיפור בדיבור עקיף בדברים ט. תחת השקיית העם מתוארת פעולה פשוטה של שפיכת עפר העגל לנחל. על כך 

 . 1.2עוד להלן, פרק רביעי, סעיף 
31
 .212, עמ' 1103בנטש, ; 111, עמ' 1100כהצעת הולצינגר,  
32
 אינו מתשתית הסיפור. 35כמו כן, כפי שנראה להלן, התיאור בפס'  
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משה לבירור האשמים במעשה. הוא ניגש בעקבות הפתעתו, כביכול הבאה , אחרי תגובתו המיידית

 : בענייןפונה לאהרן ומקיים איתו דין ודברים 

 

ֹיאֶמר מֶׁשה ֶאל ֹדל ה: ו  ָאה גְּ יו ֲחט  ל  את  ע  ב  י ה  ֶזה כ  ם ה  ע  ָך ה  ה לְּ ש    ַאֲהֹרן ֶמה ע 

ע הּוא: ר  י בְּ ם כ  ע  ת  ֶאת ה  עְּ ד  ה י  ת  י א  ר ַאף ֲאֹדנ  ח  ֹיאֶמר ַאֲהֹרן ַאל י  ים ֲאֶׁשר  ו  נּו ֱאֹלה  ה ל  י ֲעש  רּו ל  ֹיאמְּ ו 

יׁש ֲאֶׁשר הֶ  א  י ֶזה מֶׁשה ה  נ ינּו כ  פ  כּו לְּ לְּ ב י  ה  י ז  מ  ֶהם לְּ ר ל  ֹאמ  י ה לֹו: ו  נּו ֶמה ה  עְּ ד  ם ֹלא י  י  ר  צְּ ֶאֶרץ מ  נּו מ  ֱעל 

ֶזה ֶגל ה  ע  א ה  צ  י  ׁש ו  א  הּו ב  כ  ל  ׁשְּ א  י ו  נּו ל  תְּ י  קּו ו  ר  פ  תְּ  (21-21)פס'  ה 

 

הללו מתגייסים לקול קריאתו של (. 25-21העלילה ממשיכה בתיאור התערבותם של בני לוי )פס' 

של צדקה המערך הביסוס וההסיפור נועד, בין השאר, לסייע בשועורכים טבח בעם. בידוע  משה

 ניגוד מעשה הטבח עומד להם לזכות, והם מהווים בהתנהגותם  33.כמשרתי האלמעמד הלויים 

פר על המעשה מתגייסים לכ  , הלויים חטיא אותומנגרר בעקבות העם ואחרון . בעוד שהאהרןל

. האבסורד, בהתנהלותם זו הם מהווים היפוך לאדם הנחשב לראש שבטם . ואולם, למרבההנפשע

ההשערה שהקטע העוסק בלויים נולד מהתערבות של סופר מאוחר בנוגע לכך מתקבלת על הדעת 

של לכאורה החיובית  ההתנהגותשביקש לפצות על התנהלותו הבעייתית של אהרן על ידי הצגת 

כחוטא ומחטיא אהרן שלב שבו הוצג , בעוד שהבעם( טבחהצאצאיו )כך שפט את טיבו של ביצוע 

אבי הרואה באהרן את עם השתרשות המסורת  34היה לפני שהוכר כאבי השושלת הלוויית.

(, נעשה ניסיון לעמעם את ההתקפה עליו ולהפחית 11-21 דברי הימים א הכמשתקף בהשושלת )

, דברים טבם של הסיפור, אחריהמופעים מגמה זו באה לידי ביטוי גם ב 35.את אשמתו בסיפור

 בפרשה. חלקו של אהרן , העוברים בשתיקה על ובנחמיה ט תהלים קוב

(, 31-30לאחר תיאור התערבות הלווים מתקיימת שיחה נוספת בין משה לאלוהים )פס' 

עם הסרת (. 11-1שכפי שראינו לעיל, אינה עולה בקנה אחד עם השיחה הראשונה ביניהם )פס' 

תיאור חזרתו של משה להר בבקשת מחילה מן האל. יותר נראה סביר מהרצף השיחה הראשונה 

, שלפיה אבן עזרא האפשרות שרק בשלב זה מתנהלת שיחה בין אלוהים למשה מתאימה להצעת

לגשת משה תגובה עליו, יכול הרק אחרי התמודדות עצמאית של משה, דהיינו אחרי בירור החטא ו

אינה נראית המשך של דיאלוג  31-30משה לאלוהים בפס'  לבקש מחילה מאלוהים. ואכן, פניית
                                                           

 (. 31, עמ' 1115) "Levitenregel"גונווג מכנה את הקטע בשם  33

  .511, עמ' 1111; צ'יילדס, 110-131 ,131 עמ', 1111; אברבך וסמולר, 31-21, עמ' 1115ראו: גונווג,  34
35
בעניין ההכרזה על חג לה', לשינוי שנעשה בשלב מאוחר כדי  5בפס' מייחסים את האמירה  1111אברבך וסמולר,  

 21-21(. ביירלין מציע הצעה דומה דווקא ביחס לפס' 110-131 ,131 עמ', 1111להגן על שמו של אהרן )אברבך וסמולר, 

 (. 132, עמ' 1115בפרק )ביירלין, 
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ֶזה  ם ה  ע  א ה  ט  עם האל, אלא פנייה ראשונה ויזומה של משה. הנביא מדווח לאל על דבר החטא '...ח 

ב' )פס'  ה  י ז  ֶהם ֱאֹלה  י ֲעשּו ל  ֹדל ה ו  ָאה גְּ (. הפנייה של 32מחילה עבור העם )פס' פונה בבקשת (, ו31ֲחט 

ם נראית מתאימה לרצף גם לאור ההשערה שתיאור הטבח שנעשה בעם בידי הלוויים משה לאלוהי

הוא האמור להעניש האל הוסף בשלב מאוחר של הסיפור, שכן דברי משה מבטאים תפיסה שלפיה 

 את העם, ולא גורם אנושי כלשהו:

 

ֹדל   ָאה גְּ אֶתם ֲחט  ֶתם ֲחט  ם א  ע  ֹיאֶמר מֶׁשה ֶאל ה  ת ו  ֳחר  מ  י מ  ה  יְּ ד ו  ע  ה בְּ ר  פְּ י ֲאכ  ה ֶאֱעֶלה ֶאל ה' אּול  ת  ע  ה וְּ

ֶכם: אתְּ ט  ב: ח  ה  י ז  ֲעשּו ל ֶהם ֱאֹלה  י  ֹדל ה ו  ָאה גְּ ֶזה ֲחט  ם ה  ע  א ה  ט  ּנ א ח  ר א  ֹיאמ  ב מֶׁשה ֶאל ה' ו  י ׁש  ה  ו  ת  ע  וְּ

ת   בְּ ת  ָך ֲאֶׁשר כ  רְּ פְּ ּס  י נ א מ  נ  ח  ן מְּ ם ַאי  א  ם וְּ את  ט  א ח  ש  ם ת  ֶחּנּו  :א  י ֶאמְּ א ל  ט  י ֲאֶׁשר ח  ֹיאֶמר ה' ֶאל מֶׁשה מ  ו 

י: ר  פְּ ּס  י עֲ  מ  ת  דְּ ק  י ּופ  ד  קְּ יֹום פ  ֶניָך ּובְּ פ  ל ְך לְּ י י  ָאכ  לְּ ּנ ה מ  י ל ְך ה  ת  רְּ ב  ם ֶאל ֲאֶׁשר ד  ע  ה ֶאת ה  ח  ה ל ְך נְּ ת  ע  ֶהם וְּ ל 

ם את  ט   (31-30)פס'  ח 

 

אינה מדברת אמנם על כוונות השמדה, אך שלא כמו ל משה תשובתו של אלוהים לדברי התחינה ש

כאן אלוהים אינו מוותר על העונש אלא דוחה לאור המתואר , 11בפס' מוזכרת מחילתו המלאה ה

ם' )פס'  את  ט  ֶהם ח  י ֲעל  ת  דְּ ק  י ּופ  ד  קְּ יֹום פ  עובדה זו עומדת כאמור  36(.31אותו למועד בלתי ידוע: '...ּובְּ

כעונש על העגל ההתרחשות , המספר שאלוהים פוגע בעם בזמן 35בא בפס' בניגוד למידע המו

ה ַאֲהֹרן'.  ש  כאמור שהסתירה בין הדברים נולדה מהתערבות השערתנו היא שעשה העם וש'ע 

   37מאמץ לייחס את העבירה לאהרן.הקשורה בספרותית מתמשכת ומפותלת, 

 

 לעלילה  מלאכת צירופם  –איומי ההשמדה בסיפור העגל  3.4

פניות יש לתת את הדעת לכך שהיחידה המציגה את איומי השמדת העם בסיפור העגל מכילה שתי 

ר ה' ֶאל מֶׁשה ֶלְך מגדירה את הבעיה בצורה שונה, שכל אחת מהן רצופות של אלוהים למשה ב  ד  יְּ : 'ו 

ם' )פס'  י  ר  צְּ ֶאֶרץ מ  ית  מ  ָך ֲאֶׁשר ֶהֱעל  מְּ ת ע  ח  י ׁש  ד כ  יֹ 1ר  ּנ ה (; 'ו  ה  ֶזה וְּ ם ה  ע  י ֶאת ה  ית  א  אֶמר ה' ֶאל מֶׁשה ר 

ה ֹעֶרף הּוא' )פס'  ׁש  ם קְּ ת' ובשנייה הוא מדבר על קשות 1ע  ח  (. בראשונה אלוהים מוסר שעמו 'ׁש 

ֶזה'. כפילות זו נראית מיותרת ם ה  ע   ,פנייההעצם צירוף שני פעלי ומסורבלת כבר מ העורף של 'ה 

                                                           
או את דעתו של וידמר בעניין. במסגרת קריאתו הסינכרונית וידמר אינו מוצא סתירה בין שתי בניגוד לאבחנתי זו ר 36

, כיוון 31-33בפרק אינה מנוגדת לתשובתו בפס'  11השיחות של משה לאלוהים. לדעתו תשובת אלוהים בפס' 

 (.  110-131' , עמ2001שהעובדה שאלוהים 'ניחם' על הרעה אין פירושה שוויתר על ענישה כלשהי )וידמר, 
37
 . 21, עמ' 1115; ביירלין, 211, עמ' 1112תוספת מאוחרת: נות,  35על היות פס'  
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ר' ב  ד  יְּ ֹיאמֶ –'ו  שנועד להצביע על שלבי  שמדובר באמצעי ספרותיבהסבר אותה לפתור ואין  38,ר''ו 

מסרים הללו מעבירים אך  ,שיחהשלבים בשני מבטאת אמנם הכפילות  39.התפתחות השיחה

לכאורה כדי להגיב  ,אלוהים מצווה על משה לשוב אל העםבפנייה הראשונה ואף סותרים. שונים 

ָך...' )פס'  מְּ ת ע  ח  י ׁש  ד כ  פנייה השנייה הוא מודיע על ב(, ואילו 1בעצמו על מעשה החטא: '...ֶלְך ר 

ֹיאֶמררצונו להעניש בעצמו את העם שחטא:  ם מֶׁשה...  ה' ֶאל 'ו  ל  ֲאכ  ֶהם ו  י ב  פ  ר א  ח  י  י וְּ ה ל  יח  ּנ  ה ה  ת  ע  וְּ

גוֹ  ָך לְּ ֶאֱעֶשה אֹותְּ דֹול' )פס' וְּ סעיף אישום בתוך כך, לפנייתו השניה של האל למשה נלווה  40(.1-10י ג 

ה ֹעֶרף'  ׁש  את מהות החטא שהעם ביצע, (. תיאור זה אינו מציג נכוחה 1)פס' המציג את העם כ'קְּ

אלא  41,שהרי בסיפור שלפנינו הבעיה אינה הקשית עורף, לאמור חוסר ציות והתנגדות לסמכות

. נהייה אחריודווקא על למרבה האבסורד,  ,, ובכך מעידאת ממשותו של האלחפש מלהפך, העם 

 :  , ובלעדיו נותרת בטקסט פנייה אחת של אלוהים למשהבתה"שאינו מופיע  1פס' ראוי לציין ש

 

Exodus 32:8-10: 
8 pare,bhsan tacu. evk th/j od̀ou/ h-j evnetei,lw auvtoi/j evpoi,hsan e`autoi/j 

mo,scon kai. proskekunh,kasin auvtw/| kai. tequ,kasin auvtw/| kai. ei=pan ou-toi oì qeoi, sou 

Israhl oi[tinej avnebi,basa,n se evk gh/j Aivgu,ptou 9 
… 10 kai. nu/n e;aso,n me kai. 

qumwqei.j ovrgh/| eivj auvtou.j evktri,yw auvtou.j kai. poih,sw se. eivj e;qnoj me,ga  

 

-1העגל )פס' של אלוהים בעניין הפנייה הקושר את  ,רצף חלקבהיעדר הפסוק מן התרגום מתקבל 

ה ֹעֶרף', ושאינו מכיל את ההגדרה הבלתי מתאימה של היות העם (10העונש )פס'  הצגת( ל5 ׁש  . 'קְּ

על הפנייה החוזרת והסותרת ואכן, לא מן הנמנע שהשינוי נעשה בידי המתרגם עצמו. הלה דילג 

אבחנה  42של אלוהים, ובתוך כך מחק את הסעיף הבלתי מתאים המציג את העם כמורד בסמכות.

לרצף הטקסטואלי עשויה לסייע לנו בהבנת דרכי צירופם של פס'  1זו בדבר אי התאמתו של פס' 

 לפרק שלפנינו.  11-1

                                                           
38
 (.2י  ליחזקאל)רש"י  אינו אלא לדרוש' "ויאמר – ויאמר"רש"י: 'כל מקום שנאמר הגדרת כ 
39
 .1-1, לה 11-11; שמות ל 10-1, לב 25-21כד  אשיתבר. בדומה לתופעה ב251-251, 251, עמ' 1111כך שילוח,  
40
ד' 'ֶלְךעל ידי הבנת הציווי אותה פתרו חז"ל חשו אף הם בבעיה ו  : 'מאי לך רד? מן הפשט במשמעות אחרת( 1)פס'  ר 

אמר רבי אלעזר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה רד מגדולתך. כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל? 

 (.תלמוד בבלי, ברכות, לב, ע"א; מצוטט גם אצל רש"י) חטאו אתה למה לי'ועכשיו ישראל 
41
 .21; נחמיה ט 11; זכריה ז 15, יט 23; ירמיה יז 1; ישעיה מח 21כמתואר בדברים לא  
42
לא תורגם במכוון כדי לשמור על רצף בהתייחסות למעשה העגל ולא להתנהגות  1ראו גם את ויברס, הטוען שפס'  

  (.523עמ' , 1110 )ויברס,העם  קשת העורף של
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מנהג לגיטימי ומקובל שנעשה ה תיארבמסורת שסיפור העגל שיסודו של העלינו את הסברה 

בשלב מסוים חל היפוך במגמת הסיפור ובמסקנותיו. המעשה העומד במרכז העלילה על ידי משה. 

(. 30-32, 11-21הוצג כפסול, ומשה קיבל תפקיד של מוכיח ומגן ולא של מבצע הפולחן )פס' 

. 31-30, 21-21, 20-15, 1-1פס' , ולשם כך נוספו לאהרןבמקומו יוחס האירוע, שכבר הפך לשלילי, 

האירוע חומרת לאור זאת, כחלק מן המהפך בסיפור, היה צורך להבהיר בצורה ברורה את 

, שלימדה על דמותו 'קשת הערף' 11-1המתואר. לשם כך הוספה ליצירה המתגבשת חטיבת פס' 

 עלילה,להיתה הכרחית לא אמנם חטיבת הפסוקים הזו . של העם שכמעט הביאה עליו השמדה

ה בה גם מענה לשאלה אך הי ,אלוהיםהמציגים את פניית משה ל 31-30הרי כבר עמדו בה פס' ש

סבירה הכיצד ייתכן שהעם לא נענש בחומרה על ידי האל מיד לאחר שחטא. התשובה שנוספה 

( 12)פס'  תדמית האל בעיני הגוייםו בדבר טיעוניובזכות תחינת משה,  גיןשהעונש האלוהי נדחה ב

תרומתו של העורך בעזרת "הודבקה" לתוך הסיפור  1-11(. התשובה בפס' 13)פס' אבות לושבועתו 

ֶגל. פסוקים אלה חוזרים באופן כמעט זהה על פרטים בתיאור החטא1-5בפס'   : העגל מכונה 'ע 

ה' )פס'  כ  ּס  ֶלה5, 1מ  ל ֱאֹלֶהיָך (, ודברי העם מובאים כציטוט מלא: 'א  א  ר  שְּ ֶאֶרץ ֶהֱעלּוָך ֲאֶׁשר י   מ 

ם' )פס'  י  ר  צְּ  עבודתוהיא פרי  11-1 פס'שלפיה יחידת טענה ביש קושי  יאם הדבר נכון, אז 43(.5, 1מ 

לעלילת כטלאי השערתי היא שהפסוקים הוספו  44.של עורך שהרחיב ומתח את הסיפור המקורי

ר קשר הטלאי הגיע כטקסט עצמאי מתוך ה. חטא העגל ת של 'קשּומעשים שתיאר סיפורי אח 

היחידה להקשר שלפנינו גדל עושרה התוכני והרעיוני של העלילה,  הוספתויחד עם זאת, ב .עורף'

מתמודד עם העם לא רק הסתבר כמי ש , משה ואלוהים. משהובעיקר הורחבה דמותם של גיבוריה

ואלוהים מצטייר  ;(11-13 )פס'אלא כמי שיכול להתגייס במלוא המרץ עבורו ב ואילך(, 11)פס' 

 לצד זה כאל שעלול "לאבד את הראש"עם, וביחס להתרחשויות הקשורות באיפוק תינות וכבעל מ

 ולאיים על נתיניו את עונשם החמור ביותר, השמדה. 

  

 שני מופעים של מסורת נפוצה  –אתוס ההשמדה  3.5

תוספת חיצונית לסיפור, דומה למסקנתנו לגבי  11-1המסקנה לגבי היות היחידה בשמות לב 

. שני הטקסטים מספרים על איום האל להשמיד ועל תגובת משה לכך, ובשניהם 23-11במדבר יד 

נראים התיאורים בלתי תלויים בעלילה ובלתי מתאימים להקשר שבתוכו הם עומדים. השערתנו 

                                                           
43
(, המציגה 31-30לשם המחשה, אפשר להשוות את הניסוח בפסוקים אלה לשיחה השנייה בין אלוהים ומשה )פס'  

 (, ללא היצמדות לביטויים המתוארים בתיאור המעשה עצמו.31את החטא ב"סגנון חופשי" )'אלהי זהב', פס' 

 15, עמ' 1151; בלום, 551עמ'  ,1111צ'יילדס, ; 11-15, עמ' 1111ראד, -; פוןxi ,352-351, עמ' 1111דרייבר, כך:  44

 . 201, עמ' 1112ואילך; בורר, 
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ו שייכים מלכתחילה להקשר או להקשרים ספרותיים אחרים שתיארו עלילות היא שהתיאורים הי

יום  מראשית ימי העם. עלילות אלה טושטשו וצומצמו,  ופרטים רבים בהן נשכחו, אולי משום הא 

שהיה בהן על התפיסה המבטיחה קשר נצחי עם האל. ואף על פי כן המסורות היו חזקות מבעליהן, 

כפי שנראה להלן, עדות לקיומן של מסורות נפרדות מעין אלה מתקבל ושרדו גם בלא כל הפרטים. 

מעצם הקושי לזהות דמיון בין שתי יחידות "ההשמדה" ולאתר תהליכי שאילה והשפעה של 

 האחת על השנייה. 

לכאורה אפשר לדבר על פעולת העתקה שנעשתה מיחידה אחת לשנייה לאור הדמיון בשלבי 

צון לכלות את העם, תפילת משה והתרצות האל. כך סוברים ההתרחשות בשתיהן: כעס האל, הר

תרצים את ההבדלים בין שתי היחידות כתוצר של תהליך הפיתוח ושכלול  לא מעט חוקרים, המְּ

בדרך זו מוסבר הפער  45הטקסט האחד והעתקתו לתוך הטקסט האחר, מסיפור העגל למרגלים.

המפורטת בסיפור המרגלים )במדבר יד  ומסכת הנימוקים 12בין נימוקי משה הקצרים בשמות לב 

בתיאור של נחמת האל, לעומת  11(, וכך מוסבר גם ההבדל בין סיום השיחה בשמות לב 11-13

(. ואולם, אלה אינם הפרטים היחידים המבדילים 21-20הגזירה רבת הסעיפים בבמדבר יד )פס' 

הבין הקטעים. ראשית, בעוד שלפי שמות לב העם מואשם בסרבנות ועקשנ ׁש  ֹעֶרף'  ות, בהיותו 'קְּ

(, בבמדבר יד הוא מואשם בניאוץ האל, בהיעדר אמונה בו, בהעמדת האל בניסיון ובאי ציות 1)פס' 

בנוסף, בעוד שעל פי שמות לב, הפגיעה בתדמית האל נובעת מן ההכרה בנכונותו  46(.22, 11)פס' 

(. 15-11מגבלותיו )פס'  (, על פי במדבר יד החשש הוא ממסקנה בדבר12לכלות את העם )פס' 

( לציון עונש ההשמדה, 10מבחינת אוצר המילים, בשמות לב נעשה שימוש בשורש כל"י )פס' 

(; על פי שמות לב לאלוהים מיוחסת 12ובבמדבר יד הרעיון מועבר באמצעות האיום בֶדֶבר )פס' 

(. אם אכן 13)פס'  (, ובבמדבר יד מדובר ב'העלאתו' מקרב המצרים11'הוצאת' העם ממצרים )פס' 

היתה נעשית העברה או העתקה ממקור אחד לשני היינו מצפים למצוא דמיון לא רק בשלבים 

העלילתיים בשני הקטעים אלא גם במינוחים ובתוכן ההתרחשות. הביטוי היחיד החוזר בצורה 

אֶ  –כמעט מלאה בשני הטקסטים, ובכך מעיד על הכלל, הוא זה העוסק בגורלו של משה   ֱעֶשה'...וְּ

ָך גוֹּי אֹותְּ דוֹּל לְּ ֶאֱעֶשה(; '...10' )שמ' לב גָּ ָך וְּ גוֹּי ֹאתְּ דוֹּל לְּ צּום גָּ עָּ ֶמּנּו וְּ (. ואולם דווקא 12' )במ' יד מ 

כאן אפשר להניח שנעשה שימוש בניב שהיה שגור על הלשון, כפי שמוכר מסיפור הבחירה 

                                                           
45
; 350-351, עמ' 1113; לוין, 313-331, עמ' 1112; בּורר, 11-13, עמ' 1155; סקנפלד, 102, עמ' 1511ולהאוזן, ראו:  

 .112-111, עמ' 1115ניקולסון, 
46
 אין לשער שמקור ההבדל הוא באופי האירועים המוצגים בהקשר של שני הדיאלוגים. וכאמור  
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ָךבאברהם: ' ֶאֶעשְּ גוֹּי וְּ דוֹּל לְּ ם(; '2...' )בר' יב גָּ ה  ר  ַאבְּ יוֹ  וְּ ֶיה ה  הְּ גוֹּי י  דוֹּל לְּ צּום גָּ עָּ . 15...' )בר' יח וְּ

 (. 5והשוו: דברים כו 

למניין ההבדלים בין היחידות מצטרף הפער שבין שתי רשימות 'מידות' האל הנטועות 

בחנה בפער בין הרשימות נדרשת על רקע הטענה שלפיה הא 47בהקשרם של שני הסיפורים.

נסמכת על רשימה המופיעה בתעודה בשמות לד  15-11משה בבמדבר יד הרשימה המובאת בדברי 

עיקר הטענה מבוססת על האמירה בבמדבר  49העומדת בהקשר של סיפור סיני ומעשה העגל. 1-1,48

ֲאֶׁשר ' )פס'  יד 'כ  ת  רְּ ב  (, המצביעה לכאורה על אירוע קודם שבו האל העביר זה כבר את 11ד 

; 1בשתי הרשימות מוכרז בתחילה שם האל )שמות לד  50ת לסלוח.תכונותיו במסר הקשור לנכונו

ם ֶאֶרְך( וחוזרים הביטויים: 11במדבר יד  י  פ  ב א  ר  א וְּ ֹון ֶחֶסד )שם, שם(, ֹנש  ע ע  ֶפׁש  ; שם, 1פס' )שם,  ו 

ה( ו:15פס'  נ ק  נ ֶקה ֹלא 'וְּ ד יְּ ל ָאבֹות ֲעֹון / ֹפק  ים ע  נ  ל ב  ים / ע  ׁש  ל  ל ׁש  ע  ב   וְּ ים'. אלא שהעמדת שתי ר  ע 

ל חּום הרשימות בהשוואה זו לזו על רקע הקשרן מעוררת קושי. תכונות כמו 'א  ר ר  ּנּון' ו'ֹנצ  ח   ֶחֶסד וְּ

ים' )שמ' לד  פ  ֲאל  ( נעדרות מן הרשימה בבמדבר יד על אף שהיו עשויות להועיל למטרה 1, 1ל 

גיוס תכונות החמלה והרחמים של האל. תחת זאת נמנות בטקסט  –העומדת במרכז התפילה 

ה נ ק  נ ֶקה ֹלא תכונותיו המענישות של האל: '...וְּ ד יְּ ל ָאבֹות ֲעֹון ֹפק  ים ע  נ  ל ב  ים ע  ׁש  ל  ל ׁש  ע  ים'  וְּ ע  ב  ר 

הרשימה משמות לד היינו מצפים למצוא  25-11(. אילו עמדה בפני מחבר במדבר יד 15)במ' יד 

יקר את הביטויים המציגים את תכונות החסד והרחמים הנדרשות, כפי שעשה בעל נחמיה ט בע

ֹלא כדי להבהיר את חסדי אלוהים לעם: '... ב ֶחֶסד וְּ ר  ם וְּ י  פ  חּום ֶאֶרְך א  ר  ּנּון וְּ יחֹות ח  ל  ה ֱאלֹוּה  סְּ ת  א  וְּ

                                                           
47
שלוש עשרה במספר )תלמוד בבלי, ראש השנה,  ומנו, "מידות" כינו את תכונות האל המופיעות ברשימה בשםחז"ל  

, עמ' 1)שד"ל לפס'  יז, ע"ב; תוספות ראש השנה, יז, ע"ב(, זאת על אף 'שלפי הפשט אין הכרח שתהיינה המידות יג'

 (.שלוש עשרה דרכים שונות למניין שלוש עשרה המידותלהוכחת הסתייגותו מביא שד"ל )שם( . 351-355
48
על אף שהוא מזהה את  1-1. נות מדבר על העתקה של הרשימה מן הפסוקים בשמות לד 101, עמ' 1115ראו: נות,  

(. זאת בדומה לרבים אחרים 211, עמ' 1112אותם )נות, , העוטף Jהפסוקים שם כמאוחרים לנרטיב הסיפורי של 

המשערים שמקורה של הרשימה בהקשר פולחני קדום ששרד ושובץ לתוך הקשר עלילתי ליטורגי שעסק בתיאור 

ן, ; ביירלי35-31, עמ' 1113; דנטן, 251, עמ' 1103; בנטש, 311, עמ' 1111; דרייבר, 115, עמ' 1100האל: הולצינגר 

 .151, עמ' 1151; דורהם, 323-322, עמ' 1111; הייאט, 135-131, עמ' 1115
49
, 1153; מוברלי, 11, עמ' 1111: טוויג, הרשימה בשמות לד נכתבה בהתייחסות למעשה העגלהטוענים לאפשרות ש 

  .351, עמ' 1113לוין, ;131-125עמ' 
50
קשה לקבוע את זהות הדובר: 'ויעבר ה' על פניו ויקרא...', ואין הכרח  1זאת על אף שלמעשה מן התיאור בשמות לד  

: 'ואל תתמה בעבור שהשם קורא השם כי הוא הדובראבן עזרא קובע שאלוהים הוא שהדברים נאמרו על ידי אלוהים. 

(, זאת על אף שהוא מתקשה לתרץ את המבנה 1א לפס' לבדו יודע ודעת וידוע וזה דבר עמוק הוא מאד...'. )אבן עזר

דבק עם "ויקרא" ואילו היה כן למה לא [ 1]ה' ה'... פס' כי השם הראשון  ]רס"ג[ התחבירי של המשפט: '...אמר הגאון

מעניין הטעמים ופותר את מודאג  אינו, ש11, מסוף המאה הארליךראו גם את פירושו של דבקו בעל הטעמים?'. 

; 152, עמ' 1112(. ראו גם: יעקב, 201, עמ' 1511ארליך, ) , 'כאשר דברת'11יד  דברבמסמך אותה הפניה בעל השאלה 

   . 125, עמ' 2005קונקל, 



  לב שמות – חלופית השמדה מסורת: שלישי פרק

 

101 

 

ם' )פס'  ת  בְּ  11-25ל היחידה בבמדבר יד אלא שיש לשער שבפני בע 51(.1-1. והשוו: תהלים קג 15ֲעז 

יש להניח שהגיעה אליו רשימה אחרת מבין הרשימות שהיו  52לא עמדה הרשימה על כל סעיפיה.

, כמו אלה המוכרות לנו בהקשרים ליטורגיים מימי בית ראשון ואילך נפוצות בסביבתו ששימשו

, קמה 5, קטז 1, קיב 1יא , ק5, קג 15פו  לים; תה3-2; נחום א 2; יונה ד 13; יואל ב 15לב  מיהירמ

  31.53, 11, ט 3א  מיהנח; 5

הפערים המילוליים והתוכניים בין שתי יחידות הטקסט המציגות את השיחה בין אלוהים 

( מקשים על הסברה 25-11; במדבר יד 11-1למשה בסיפור העגל ובסיפור המרגלים )שמות לב 

כעל טקסט ראשי וטקסט משני, יש האחת היוותה השראה לשנייה. במקום לדבר עליהן לפיה ש

לראות בשתי היחידות ביטויים שונים למסורת מוכרת שהסתובבה בעם, ככל הנראה בקרב חוגים 

הצעתנו היא שבשלב מסוים נותקה ההתייחסות לסכנת ההשמדה מהקשרה או  שאינם כוהניים.

ספרת על מהקשריה העלילתיים המקוריים והועמדה בשתי עלילות אחרות ושונות; עלילה המ

הצורך בהגשמת דמות האל, ועלילה הדנה בחשש מפני הכניסה לארץ. שני האירועים עסקו באותן 

דמויות: אלוהים, בני הדור היוצא ממצרים ומשה, ולשניהם נוספו היחידות באופן שתרם להגברת 

 המתח בעלילה בזכות הכנסת מרכיב העוסק בסכנת הקיום של העם. 

 לשבידינו עקבות נותרות  המוכריםההקשרים העלילתיים שני מיחידת ההשמדה  בבידוד

הישראלים בעיני רוחם של כפי שהצטיירה  ,האלשל תכונה מתכונותיו  המציגהמסורת עתיקה 

נטייתו וייחסו אותה לבמערכת היחסים עם האל  הסכנה הטמונהזיהו את הקדמונים. הללו 

                                                           
, המחזיק אף הוא בדעה שתפילת משה בבמדבר יד היא פיתוח של התפילה משמות מופסראו את ניסוח הקושי בפי  51

כגון "פוקד עוון אבות... ונקה לא ינקה" יגביר את החמה האלוהית.  :'... הרי מן הדין שפסוק1-1לב ושל פס' לד 

מופס, ובפרשת המרגלים לדברי ריצוי אנו מצפים! מדוע משה משמיט דווקא את הרישא "נוצר חסד לאלפים"?' )

תכונה ת הבמכוון אמשה משמיט תשובתו של מופס לקושייה היא שבתפילתו ה"שנייה" )בבמדבר יד( . (15, עמ' 1151

הפסוק מצטט את הסיפא של ( משום שאינה מתאימה לנסיבות המתוארות ותחת זאת 1'נצר חסד לאלפים' )שמ' לד 

כליה מלמד שהאל נמנע מאינו מבטא רחמים וסליחה, אף ש, ש(15; במ' יד 1'...פקד עון אבות על בנים...' )שמ' לד 

(. ואולם יש קושי לקבל את 52-51, עמ' 1151מופס, של הדור, הד לתפיסה שסליחת האל כרוכה בהענשה ) גמורה

לאל הן המתקת תחינתו לדור הבא, אדרבה, תוצאות  רעיון דחיית העונשלהצעתו, שכן אין בבקשת משה אף לא רמז 

. ולא נמצאת הסיבה להדגיש דווקא אותו (35-21; השוו, יד 22-21יד במדבר ) עומד לדור הנוכחיאך השארתו העונש 

 ב(. 15 בפנייה לאל )במדבר יד
עשויה לשלוח את הקורא למסורת נוספת המתארת  11האמירה 'כאשר דברת' בדברי משה לאלוהים בבמדבר יד  52

, אלא שגם כאן, הפערים בין 1-5את מניין תכונות האל במסגרת של התגלותו למשה; במתן עשרת הדברות, שמות כ 

; 11-13, עמ' 1155ראו: סקנפלד,  .ישירה ביניהן( מקשה על אפשרות של תלות 15; במדבר יד 1-5הרשימות )שמות כ 

  .12-11, עמ' 2001; בודה, 211, עמ' 1111סרנה, 
בחומר קדום אך גם  1-1לד  ותשמאמנם ביד תלויים  דברבבמ 15-11שפס' רעיון דומה עולה אצל גריי, המציע  53

 It must be kept in mind… that'יין: את הערתו של פישבבעניין זה גם (. ראו 155, עמ' 1103המשותף לשניהם )גריי, 

Nu. 14:17 may actually reflect an interpretation of Ex. 34: 6-7 – an exegetical tradition – not the 

original text of the traditium'.  ,(. 335, עמ' 1155)פישביין 
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ובכך השכם והערב, חוטאים ונכשלים הם  ;על שאינם עומדים בציפיותיו, מנבחריולהתאכזב 

 ,ואולםהאל. מקשה על הגדרתם כנבחרי הוהבלתי מספק, מושלם הבלתי אופיים שקפים את מ

הסבו לו נחת רוח, כלל בני האדם, משום שלא בעבר כבר נואש מ .אכזבתו מן העם אינה דבר חדש

לץ להכיר רק לאחר ההשמדה, כשנא. מחדשולייסדם במבול ועל כן גמר אומר להשמידם 

הבין את חוסר התועלת  ,את טיבם ומהותם ת, המאפיינהברואיםחולשתם האנושית של ב

ף ֹלא'... :שבענישה ל ֹאס  ל  ק  ה ֶאת עֹוד לְּ מ  ֲאד  ֲעבּור ה  ם ב  ָאד  י ה  ֶצר כ  ב י  ם ל  ָאד  ע ה  יו ר  ֻער  ּנְּ ֹלא מ  ף וְּ  ֹאס 

כֹות עֹוד ה  ל ֶאת לְּ י כ  ֲאֶׁשר ח  לתאר את מופס של ניסיונו אמץ את וכל לנבעניין זה  54(.21)בר' ח  כ 

 : המבולמעשה כפי שהיא משתקפת בסיפור  של אלוהיםהמורכבת  ואישיות

  

אופטימיות הראשונית של אלוהים ועומק הפסימיות שהוא לוקה בה מאוחר יותר בהנאיביות ש

לצפות מן האדם הופכים למה שניתן לכנותו ריאליזם אלוהי. אלוהים מבין כעת כי אינו יכול 

לשלמות וכי עליו להשלים עם שחיתות האנושית. האדם אינו כולו טוב ואינו כולו רע; הוא רק 

קשתו וחצו,  –אדם אינה פרץ זעם מעניש הות טאחאנושי. אלוהים מסיק כי תגובה ההולמת ל

ים אלא דווקא הבלגה ומשמעת חינוכית הנמצא – המופיעים בטבע כקשת בענן, מונחים בצד לתמיד

 55.בהרמוניה עם טבע האדם, הרחוק מרחק רב משלמות

   

לפתחו של העם הנבחר כל עוד האל מצפה ממנו גם  עומדתסכנת ההשמדה כמו בפני האנושות, 

הודות לשינוי מתאפשר המשך הקיום של העם לאחר ימי המבול, כמו לשלמות ומוכן לפגוע בו. ו

מתרחש בזכות התערבותו הדבר מסורת שלפנינו פי הל ע. מנתיניו הציפיותשעושה האל במערכת 

אינו מבטיח לו שינוי אף ש, להוציא את איומיו לפועללמנוע מהאל מתווך חיצוני, המבקש של 

, העם הסוררהתנהלותו של תיאור במתעניינת אפוא פחות המסורת הקדומה בטיבו של העם. 

ולבסוף  מאיים, כועס, מתאכזב, הפטרון ובעל הסמכות: הוא תהליך שעובר האלבחינת הבויותר 

  ניחם. מוותר ו

 

 

                                                           
לאחר המבול מסקנתו (, 5)בר' ו  האדם בארץ...'כי רבה רעת '...את האדם טרם המבול האל בניגוד לאבחנתו של  54

 (.21ח יצר לב האדם רע מנעריו' )אינה עוד ביחס להתנהגותו אלא לטיבו ומהותו של האדם: '...כי 
 . 11, עמ' 2001מופס,  55
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 דברים ט  –העגל כעילה להשמדה : פרק רביעי

 

 מרכזיותו של מעשה העגל  4.1

תיאור רטרוספקטיבי מפורט של פרשת העגל מופיע בנאום משה לעם בדברים ט. משה מציג את 

ן'...האירוע כהמחשה להתנהגות השלילית של העם במדבר, המסוכמת במילים:  מ  יֹום לְּ  ֲאֶׁשר ה 

את   ֶאֶרץ י צ  ם מ  י  ר  צְּ ד מ  ד ֹבֲאֶכם ע  קֹום ע  מ  ֶזה ה  ים ה  ר  מְּ יֶתם מ  ם ֱהי  . אמנם הוא מזכיר (1' )פס' 'ה ע 

(, 22-21בנאומו גם אירועים נוספים המעידים על דפוס התנהגותו של העם מאותם ימים )פס' 

 אולם הללו אינם שווים בעוצמתם לאירוע העגל העומד במרכז הסקירה. 

ב ֹחר  ֶתם ייחודו של אירוע העגל בכך שעורר את רצון האל להשמיד את העם: 'ּובְּ פְּ צ  קְּ ' ה ֶאת ה 

י   ּנ ףו  א  ֶכם' ה תְּ יד ב  מ  ׁשְּ ה  ֶכם' )פס'  לְּ (. סכנת ההשמדה ריחפה על העם באותו אירוע והותירה 5ֶאתְּ

את חותמה על משה. הלה חוזר ומזכיר את העניין שוב ושוב, במספר התייחסויות במהלך 

ֹיאֶמר י... ֶהֶרף' ה הסקירה; בהצגת מילותיו של האל: 'ו  ל  י א  ֶמּנ  ם מ  יד  מ  ׁשְּ א  ֶחהוְּ  וְּ ם ֶאת ֶאמְּ מ   ׁשְּ

ת ח  ת  ם...' )פס'  מ  י  מ  ש  י11-13ה  י (; בהסברת הסיבה ל'התנפלות' של משה לפני ה': 'כ  ת  ֹגרְּ י י  נ  פְּ  מ 

ַאף ה ה  מ  ח  ה  ף ֲאֶׁשר וְּ צ  יֶכם' ה ק  יד ֲעל  מ  ׁשְּ ה  ֶכם...' )פס'  לְּ י (; '...11ֶאתְּ ר כ  יד' ה ָאמ  מ  ׁשְּ ה  ֶכם' )פס'  לְּ ֶאתְּ

ת ַאל' ה מילות התפילה: '...ֲאֹדנ י(; ובציטוט 25 ח  ׁשְּ ָך ת  מְּ ָך ע  תְּ ֲחל  נ  ית   ֲאֶׁשר וְּ ד  ֶלָך פ  דְּ ג  את   ֲאֶׁשר בְּ  הֹוצ 

ם י  ר  צְּ מ  י ד מ  ה' )פס'  בְּ ק   (. 21ֲחז 

אירועים שהתרחשו בתבערה, במסה, בקברת התאוה ובקדש שלא כמו ההתרחשות בחורב, ה

על היחסים עם האל. האירועים מוזכרים אמנם פחות יעו , השפ21-22ברנע, המוזכרים בחטף בפס' 

השמדה, אך אמצעי היידוע העומדים בהכרזה על התפילה )פס' -לצד מילות התפילה של משה לאי

למעשה, אף האזכור  1, שהתרחש לאחר מעשה העגל.15אותה לאירוע המוזכר בפס' מחזירים ( 25

להשמדה האל , שלפי הגרסה בדיבור ישיר הוביל לתוכנית של קדש ברנע, הרומז לאירוע המרגלים

משום שכפי הנראה, כאמור, לא הוכר ככזה  . זאת(, אינו נקשר כאן לאותם איומים12)במדבר יד 

מעשה העגל בלבד הוביל לזעמו החמור של אלוהים, ולסכנת ההשמדה. ואכן,  2על ידי הכותב.

מרכזי ואף בלעדי לפעולה שגויה כגון העגל, ביטוי לתפיסה המייחסת את סכנת ההשמדה באופן 

מופיע באיסור לעשיית פסל ותמונה בדברים ד, המוזכר על רקע תיאור התקהלות העם בחורב. 

י י ָאֹבד החוק הדויטרונומי מזהיר מפני סכנת אובדן וההשמדה בעתיד, 'כ  דּון', 'כ  ד ֹתאב  מ  ש   ה 

                                                           
1
, ובין מילות התפילה בפס' 15-21אזכור אותם אירועים בתווך, בין ההכרזה על תפילת משה ושאר פעולותיו בפס'  

, מרחיב את ההקשר העומד לכאורה ברקע של התפילה, והופך את הפנייה של משה לרלוונטית ליחסי אלוהים 21-21

 .2.2.2והעם בכלל. ראו את הדיון בנושא, בפרק שני, סעיף 
2
 . 2.2.2פרק שני, סעיף שם,  
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דּון' )פס'  מ  ש  מּונ ת ל(, בשל עשיית 'ֶפסֶ 21ת  (. אלה מייצגים את תמצית 25לעבודת האל )פס'  ֹכל' תְּ

ינ י ע  יסֹו' )שם(. להדגשה זו נקשר תיאור אירוע הברית בחורב בפסוקים  ֱאֹלֶהיָך' ה הרע 'בְּ ע  כְּ ה  לְּ

ים' )פס'  הקודמים, המבהיר שבעת השהייה למרגלות ההר אנשי העם שמעו אך ורק 'קֹול ר  ב  ( 12דְּ

רמתוך האש, ולא  ב  ד  יְּ יֶכם' ה ראו כל תמונה, דהיינו לא הכירו ביטוי חזותי של האל: 'ו  תֹוְך ֲאל   מ 

ׁש א  ים קֹול ה  ר  ב  ֶתם דְּ ים א  ע  מּונ ה ֹׁשמְּ ֶכם ּותְּ ינְּ ים א  י ֹרא  ת  (. משום כך, 15. וכן: פס' 12קֹול' )פס'  זּול 

כל ניסיון להמציא ביטוי פיסי לאלוהים, אף אם לא נועד לסטות מן הדבקות באלוהי ישראל, הוא 

 פסול ושגוי, ויביא לביטול הברית בדרך החמורה ביותר, של חורבן והשמדה.  

 

 רישומו של המשכתב  4.2

הטקסט בדברים ט מציג פרטים רבים מן העלילה המובאת בשמות לב ומוסר את מרבית השלבים 

הקיימים בה. על רקע זה בולט הפער בין שני הכתובים באשר למספר תפילותיו של משה לאלוהים 

באותו מעמד. בעוד שבסיפור בדיבור ישיר בשמות לב מתועדות שתי תפילות לאלוהים, לפני 

תפילה (, הנאום בדברים ט מביא את מילותיה של 31-30, 11-1לאחריה )פס' הירידה מן ההר ו

ההר, ואינו מזכיר פנייה של משה לאלוהים בעודו על ההר אחת בלבד, שנערכה לאחר השהייה על 

ולאחריה את כוונת האל ( 12)פס' מן ההר האל למשה לרדת מציג את הוראת לראשונה. הנאום 

י : 'ֶהֶרףלהשמיד את העם ֶמּנ  ם מ  יד  מ  ׁשְּ א  ֶחה וְּ ֶאמְּ ם ֶאת וְּ מ  ת ׁשְּ ח  ת  ם מ  י  מ  ש  ֶאֱעֶשה ה  ָך וְּ גֹוי אֹותְּ צּום לְּ  ע 

ב ר  ֶמּנּו' )פס'  ו  ֶפן –מוצגת תגובתו של משה בהמשך (. 11מ  א  ד הוא פונה ויורד מן ההר: 'ו  ר  א  ן ו   מ 

ר ה  ר ה  ה  ה  ר וְּ ׁש ֹבע  א  נ י ב  ית לּוֹחת ּוׁשְּ ר  בְּ ל ה  י ע  ת  י' )פס'  ׁשְּ ד  (, ואינו פונה לאל בדברים כמתואר 15י 

, בשלב המקביל לכאורה 21-25. על פנייתו אנו שומעים רק בתום האירועים, פס' 13-11בשמות לב 

 ? הבדלמה פשר ה .32-30לתיאור בשמות לב 

רמב"ן ראוי להציג את פתרונותיהם השונים וההפוכים של רמב"ן ואבן עזרא לסוגיה. 

מסביר את היעדר התפילה כעניין מקרי, תוצר של כתיבה חוזרת של האירועים. לדבריו משה לא 

 : הרגיש צורך לחזור ולפרט את תוכן שתי התפילות שהתרחשו באותו מעמד

 

, (11ואשמידם' )דב' ט  ממני 'הרף שאמר' ה דבר אחרי כי, אחר בסדר הענין סיפר תורה במשנה אבל

 שטרח והטורח חטאיהם כל שם להם מסדר משה שהיה לפי, והטעם( 15פס' ) וארד' 'ואפן אמר

התפילות...  שתי את וסידר, הזכיר אשר תפילותיו עניין אל( 21-25 רק בפסוקים) עליהם... חזר

 עד, אתכם להשמיד' ה אמר מתחילה כי יום ארבעים בעבורכם' ה לפני להתנפל הוצרכתי כאומר

 אמר כבר כי, השנית התפילה להזכיר הוצרך ולא (21עמך' )פס'  תשחת 'אל אליו שהתפללתי
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 ובקשות תחנונים כמה לכתוב יוכל מי כי, הזכירּה לא בכאן גם כי, עליהם התנפל יום שארבעים

 .(11יום )רמב"ן לשמות לב  ארבעים עליהם התנפל אשר

 

והיחידה לא היתה התפילה הראשונה  21-21הפרק מכיל רמז לכך שהתפילה המובאת בפס' ואכן, 

אֹׁשנ השל משה. המילה ' ר  מלמדת שכבר היתה פנייה כזו  15בדברי ההכרזה על התפילה בפס'  'כ 

עהיא בעבר, ומן ההמשך מסתבר ש מ  ׁשְּ י  י' ה אף נענתה: '...ו  ל  ם א  ם ג  ע  פ  וא' )פס'  ב  ה  מאידך  (.11ה 

ההר, אלא באירוע אחר מדובר דווקא בתפילה שנערכה באותו מעמד על אין הכרח לומר שגיסא, 

כי כבר התפלל בעדם בהיותם על : '11. כך מציע אבן עזרא בפירושו לפס' שבו משה פנה לאלוהים

בדרך זו  3('.25)שמ' טו  "ויצעק אל ה' ויורהו ה' עץ"( ועוד 15)שמ' יד  "מה תצעק אלי"הים והעד 

, שבו טען שבפועל התקיימה באותו מעמד 11 לב ותשמלשומר הפרשן על עקביות עם פירושו 

רצף האירועים בדברים ט מאמתים לכאורה את  4תפילה אחת בלבד, לאחר הירידה מן ההר.

(, ראיית מעשה העם )פס' 15טענתו. 'התנפלות' משה מתועדת לאחר אזכור הירידה מן ההר )פס' 

לתפילת תפילה אינם דומים כלל (. ואולם, דווקא תוכנה ולשונה של ה11( ושבירת הלוחות )פס' 11

משה שאחרי הירידה מן ההר, המוזכרת ברצף האירועים בשמות לב, אלא לתפילה העומדת 

ראשונה ברצף, זו הנערכת בעודו בהר. התפילה מתייחסת לכוונות האל להשחית את העם )דברים 

בתוך כך מוזכר  (, ומטרתה להניא את האל מכוונותיו ולהמתיק את הדין.12. השוו: שמות לב 21ט 

 (. 13, 11. השוו: שמות לב 21-21מעשה הוצאת העם ממצרים וההבטחה לאבות )דברים ט 

הובילה חוקרים להשערה  21-21לזו שבדברים ט  13-11הזיקה בין נוסח התפילה בשמות לב 

שהאחרונה עמדה כמקור השראה לטקסט בשמות לב, שנוסף כנדבך אחרון לעלילה בידי עורך 

לשון , השכיח ב13הבסיס לקביעה הוא השימוש בשורש זכ"ר בשמות לב  5דויטרונומיסטי.

(, וביטויים 21, 1, ט 15, ח 15הדויטרונומיסטית בהתייחסות למעשה העבר )דברים ז 

                                                           
3
ה בעקבות המרגלים ( רמז לתפילת מש11קרוב לכך הסברו של ארליך, המוצא בביטוי 'בפעם ההיא' )דברים ט  

ם שבהם האל נענה ירועיותם א'בפעם ההיא' כהתייחסות לאהרמז למבין את (. גם דרייבר 325, עמ' 1511)ארליך, 

  (.115, עמ' 1101)דרייבר,  1-1, כא 20-13, יד 11-13, יב 2יא  דברבמ; 5-1, יז 25טו  ותשמלצרכי העם במדבר: 
4
  . 3.2לעיל, פרק שלישי, סעיף  
5
 ;211-215 , עמ'1112 נות, ;303-301, עמ' 1111; הייאט, 111-151, עמ' 1115קואטס, ; 11, עמ' 1111ראד, -וןראו: פ 

לוי,  . אחרים מסתפקים באבחנה בדבר אופיו הדויטרונומיסטי של קטע התפילה בשמות לב.551, עמ' 1111צ'יילדס, 

(, שהוסיף את הטקסט 1למשל, מייחס את הקטע לעורך דויטורונומיסטי מקבוצת 'אנשי חזקיה' )על פי משלי כה 

במסגרת התעמולה להצדקת הרפורמה בפולחן תוך שהוא רומז לפולחן הצפון הפסול ומסביר את הגורמים לנפילת 

טרונומיסטית בשמות לב ראו אצל: הולצינגר, (. דעות דומות בעניין ההתערבות הדוי321, עמ' 1151הממלכה )לוי, 

עמ' , 2001, פרופואילך;  201, עמ' 1112ואילך, בורר,  15, עמ' 1110בלום, ; 101, עמ' 1151; בלנטיין, 105, עמ' 1100

-315 ,303-302 , עמ'1111סיטרס, -דויטרונומיסטי )ואן-מזהה בטקסט את עבודתו של עורך בתר סיטרס-. ואן111-115

305.) 
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אולם,  5-1.6דויטרונומיסטיים נוספים העומדים בפסוקים העוטפים את התפילה, בשמות לב 

מול זה מסתבר שמבחר גדול יותר של לשונות דויטרונומיסטיות  בהעמדת שני נוסחי התפילה זה

    7:מצוי דווקא בטקסט בדברים ט

 

ל ח  יְּ נ י ֶאת מֶׁשה ו  יו' ה פְּ  ֱאֹלה 

ֹיאֶמר  ה ו  ָך ֶיֱחֶרה' ה ל מ  פְּ ֶמָך א  ע    בְּ

ץ הוֵֹּצאתָּ  ֲאֶׁשר רֶׁ ַרִים ֵמאֶׁ ֹכח   ִמצְּ דֹול בְּ יָּדּו ג  ה בְּ קָּ  : ֲחזָּ

ה רּו ל מ  ם יֹּאמְּ י  ר  צְּ   ל אֹמר מ 

ה ע  ר  יָאם בְּ ֲהֹרג הֹוצ  ם ל  ים ֹאת  ר  ם ֶבה  ֹּלת  כ  ל ּולְּ ע    מ 

י נ  ה פְּ מ  ֲאד  ֲחרֹון ׁשּוב ה  ֶפָך מ  ם א  ּנ ח  ה  ל וְּ ה ע  ע  ר  ֶמָך ה  ע   : לְּ

כֹּר ם זְּ הָּ רָּ ַאבְּ ק לְּ חָּ ִיצְּ ֵאל לְּ רָּ ִישְּ יָך ּולְּ דֶׁ   ֲעבָּ

ת   ֲאֶׁשר עְּ ב  ׁשְּ ֶהם נ  ְך ל  ר ב  ב  ד  תְּ ֶהם ו    ֲאל 

ֶבה ֲעֶכם ֶאת ַארְּ רְּ י ז  ב  כֹוכְּ ם כְּ י  מ  ש    ה 

ל כ  אֶרץ וְּ ֹזאת ה  י ֲאֶׁשר ה  ת  רְּ ן ָאמ  ֲעֶכם ֶאת  רְּ ז    לְּ

נ ֲחלּו ֹעל ם וְּ  לְּ

 (13-11לב ' שמ)

ל ל פ  ֶאתְּ ר' ה ֶאל ו  ֹאמ    ו 

ת ַאל' ה ֲאֹדנ י ח  ׁשְּ ָך ת  מְּ ָך ע  נ ֲחל תְּ  וְּ

ית   ֲאֶׁשר ד  ֶלָך פ  דְּ ג  ַרִים הוֵֹּצאתָּ  ֲאֶׁשר בְּ יָּד ִמִמצְּ  בְּ

ה קָּ   :ֲחזָּ

כֹּר יָך זְּ דֶׁ ם ַלֲעבָּ הָּ רָּ ַאבְּ ק לְּ חָּ ִיצְּ ַיֲעקֹּב לְּ   ּולְּ

ֶפן ַאל י ֶאל ת  ׁש  ם קְּ ע  ֶזה ה  ֶאל ה  עוֹ  וְּ ׁשְּ ֶאל ר  אתוֹ  וְּ ט    :ח 

רּו ֶפן ָאֶרץ יֹּאמְּ נּו ֲאֶׁשר ה  את  ם הֹוצ  ש    מ 

י ל  בְּ ֹכֶלת מ  יָאם' ה יְּ ֲהב  ָאֶרץ ֶאל ל  ֶבר ֲאֶׁשר ה  ֶהם ד    ל 

ָאתוֹ ּומ   נְּ ם ש  יָאם אֹות  ם הֹוצ  ת  ֲהמ  ר ל  ב  דְּ מ    :ב 

ם ה  ָך וְּ מְּ ֲחל ֶתָך ע  נ    וְּ

את   ֲאֶׁשר ֹכֲחָך הֹוצ  ֹדל בְּ ג  ֹרֲעָך ה  זְּ טּוי ה ּוב  ּנְּ  ה 

 (21-21ט ' דב)

 

נוכחות הביטויים הדויטרונומיסטיים בתפילה בדברים ט מקשה על הטענה שלפיה הנוסח 

הדברימי הועתק לתוך הטקסט בשמות לב. למעשה, דווקא ההסבר ההפוך סביר יותר, בשל 

על  8את הטרמינולוגיה המקובלת עליו.שעמדה בפניו האפשרות שבעל דברים ט הוסיף לתפילה 

שאיבה של דברים ט משמות לב אפשר ללמוד גם מן הדמיון הרב בין שתי היחידות המציגות את 

 : 11-12ודברים ט  5-1האירוע מנקודת מבטו של אלוהים, בשמות לב 

 

                                                           
6
(; 'מהר' 11, שופטים ב 21, לא 25, יא 11, 12; דברים ט 5(; 'סרו מן הדרך' )שמ' לב 12; דברים ט 1'שיחת' )שמ' לב  

; דברים ט 5(; 'אשר ציויתים' )שמ' לב 23, 11; שופטים ב 5; יהושע ב 20, כח 11, 12, 3, ט 1, ז 21; דברים ד 5)שמ' לב 

 (. 21, 5, לא 20, יח 3, יז 12
7
; שמואל ב ז 15, כד 5, כא 15, טו 1, יג 5ז ; 21)פס' פדית' (; '51מלכים א ח ; 20דברים ד ; 21, 21פס' )'עמך ונחלתך'  

(; 22-11; מלכים ב יז 31, 30, 21, 3, טו 11-15, יד 31, יג 30-25)בהקשר של מעשה ירבעם: מלכים א יב חטאתו' '(; 23

. ביטויים (5, כז 11; ירמיה לב 31מלכים ב יז ; 21פס' )' ל ובזרעך הנטויה(; 'בכחך הגד21; דברים א 25)פס' שנאתו' '

 . לצדם מודגשים הביטויים הדומים בשני הקטעים. אלה מובלטים להלן באפור
8
; 133, 121, 21, עמ' 1115בפרט, לסיפור בדיבור עקיף בדברים ט, ראו: ביירלין,  11-1על קדמות שמות לב, ופס'  

; ואילך 12, עמ' 2001; הייאס, 125-121, 111, עמ' 1111; ויינפלד, 155-152, עמ' 1153; מוברלי, 33' , עמ1115גרינברג, 

 , לעיל.5השוו להערה  .111, 112, עמ' 2001בדן, 
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ַדֵבר   מֶׁשה ֶאל 'ה ַויְּ

י ֵרד לְֶׁך ת כ  ח  ָך ׁש  מְּ ר ע  ֱעֵליתָּ  ֲאשֶׁ ץ הֶׁ רֶׁ ִים ֵמאֶׁ רָּ   :ִמצְּ

רּו ְך ִמן ַמֵהר סָּ רֶׁ ר ַהדֶׁ שּו ִצִּויִתם ֲאשֶׁ ם עָּ ל לָּהֶׁ  ֵעגֶׁ

ה ֲחוּו ַמֵסכָּ ת  ׁשְּ י  חּו לוֹ  ו  בְּ זְּ י  רּו לוֹ  ו  ֹיאמְּ ֶלה ו   ֱאֹלֶהיָך א 

ל א  ר  שְּ ֶאֶרץ ֶהֱעלּוָך ֲאֶׁשר י  ם מ  י  ר  צְּ  :מ 

ר ִאיִתי מֶׁשה ֶאל 'ה ַויֹּאמֶׁ ת רָּ ם אֶׁ עָּ ה הָּ ִהֵנה ַהזֶׁ  ַעם וְּ

ֵשה ף קְּ ה :הּוא עֹּרֶׁ ת  ע  ה וְּ יח  ּנ  י ה  ר ל  ח  י  י וְּ פ  ֶהם א   ב 

ל ם ֲאכ  ה ו  ֱעשֶׁ אֶׁ ָך וְּ גוֹּי אוֹּתְּ דֹול.                                                 לְּ ג 

 (10-1)שמ' לב 

ר י 'ה ַויֹּאמֶׁ ל   א 

ר ֵרד קּום ה  ֶזה מ  ָך ִשֵחת ִכי מ  ר ַעמְּ  הוֵֹּצאתָּ  ֲאשֶׁ

ִים רָּ רּו ִמִמצְּ ְך ִמן ַמֵהר סָּ רֶׁ ר ַהדֶׁ שּו ִצִּויִתם ֲאשֶׁ ם עָּ  לָּהֶׁ

ה  :ַמֵסכָּ

ר י 'ה ַויֹּאמֶׁ ל  ִאיִתי ל אֹמר א  ת רָּ ם אֶׁ עָּ ה הָּ ִהֵנה ַהזֶׁ  ַעם וְּ

ֵשה ף קְּ י ֶהֶרף :הּוא עֹּרֶׁ ֶמּנ  ם מ  יד  מ  ׁשְּ א  ֶחה וְּ ֶאמְּ  ֶאת וְּ

ם מ  ת ׁשְּ ח  ת  ם מ  י  מ  ש  ה ה  ֱעשֶׁ אֶׁ ָך וְּ גוֹּי אוֹּתְּ צּום לְּ ב ע  ר   ו 

ֶמּנּו.  מ 

 (11-12)דב' ט 

 

בתוך כך, בתיאור בדברים ט נשמר הדיווח בדבר פנייתו הכפולה של אלוהים למשה. נראה שעניין 

ֹיאֶמר י' ה זה לא הטריד את בעל הטקסט: 'ו  ל  ד קּום א  ר ר  ה  ֹיאֶמר מ  ֶזה... ו  י' ה מ  ל  י ל אֹמר א  ית  א   ר 

ם ֶאת ע  ֶזה ה  ּנ ה ה  ה  ם וְּ ה ע  ׁש  דבר אחר בשמות לב הטריד את תחת זאת,  9(.13-12הּוא' )דב' ט  ֹעֶרף קְּ

של משה לכאורה בביצוע הוראת האל לרדת מן ההר. משה מקבל את ההוראה, העיכוב  –מנוחתו 

ד' )שמ' לב  'ֶלְך ל1ר  ח  יְּ נ י ֶאת מֶׁשה (, אך אינו מבצעּה מיד, אלא פונה תחילה לאל: 'ו  יו...'  'ה פְּ ֱאֹלה 

ֶפן ,(11)פס'  י  ֶרד ורק בתום השיחה עמו ממלא אחר הדרישה: 'ו  י  ן מֶׁשה ו  ר' )פס'  מ  ה  (. בבואו 15ה 

להציג את הדברים מחדש תיקן בעל דברים ט את הפער בין השלבים והציגם כעוקבים: אלוהים 

ֹיאֶמר י' ה מצווה )וכן מאיים בהשמדה(, ומשה מקיים: 'ו  ל  ֶפן קּום א  א  ד... ו  ד. ר  ר  א   (. 15, 12..' )פס' ו 

( והן בדברי אלוהים 21-21ניכרת אפוא הן בנוסח התפילה )פס' הדברימי עבודתו של הכותב 

(. ביטוי נוסף לתרומתו לטקסט קיים גם בתיאור פעולת שריפת העגל בידי משה. 15-12למשה )פס' 

 , למעט השלב האחרון: גרסאותשלבי הפעולה חופפים בשתי ה

 
ֶגל ֶאת ַוִיַקח ע  שּו ֲאֶׁשר ה    ע 

רֹּף ֵאש ַוִישְּ   בָּ

ַחן ר ַעד ַוִיטְּ ק ֲאשֶׁ   דָּ

ֶזר י  ל ו  י ע  נ  ם פְּ י  מ  ק ה  י ׁשְּ נ י ֶאת ו  ל בְּ א  ר  שְּ  י 

 (20לב ' שמ)

ֶאת ֶכם וְּ אתְּ ט  יֶתם ֲאֶׁשר ח  ֶגל  ֶאת ֲעש  ע  ִתי ה    לַָּקחְּ

רֹּף שְּ אֶׁ ֵאש אֹּתוֹּ  וָּ   בָּ

ֶאֹכת חוֹּן ֹאתוֹ  ו  ר ַעד ֵהיֵטב טָּ ר ַדק ֲאשֶׁ פ  ע    לְּ

ְך ל  ׁשְּ א  רוֹ  ֶאת ו  ל ֶאל ֲעפ  ּנ ח  ד ה  ֹיר  ן ה  ר מ  ה    ה 

  (21ט ' דב)

 

  
                                                           

9
(, אנו 213, עמ' 1151; צפור, 251-251, 251, עמ' 1111שילוח, אף שתופעת הפנייה הכפולה אינה חריגה במקרא )ראו:  

 (. 11-1, עדות לעבודת ההוספה של פסוקי השיחה של משה ואלוהים )שמות לב 1, 1מצאנו בפנייה הכפולה בשמות לב 
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ח'לפי שני הדיווחים משה לוקח את העגל )' ק  י  י'(; 'ו  ת  חְּ ק  ֹרף, שורפו באש )'ל  שְּ י  ֹרף ו  ֶאשְּ ׁש'; 'ו  א   ֹאתוֹ  ב 

ׁש'(  א  ןוטוחנו עד דק )'ב  ח  טְּ י  ד ו  חֹון ֲאֶׁשר ע  ק'; 'ט  ב ד  יט  ד ה  ק'(. עד כאן התיאורים כמעט  ֲאֶׁשר ע  ד 

ל העגל על ידי פיזורן במים ואולם, בעוד שלפי הדיווח בשמות לב משה נפטר משאריותיו שזהים. 

(. 21(, דברים ט מספר שמשה משליך את שרידי עפרו של העגל לנחל )פס' 20ת העם )פס' והשקיי

ת על הדעת ההשערה שהמשכתב נמנע מתיאור המציג פעולה מעין פולחנית בעניין זה מתקבל

שכאמור, אין הכרח שלכך התכוון בעל הטקסט בשמות  ,אף על פי 10שנעשתה עם שאריות הפסל,

בתיאור הרטרוספקטיבי בדברים ט הומרה אפוא פעולת ההשקיה בפעולה פשוטה  11לב.

לא בעזרת שינוי זה, כה לא שמענו על קיומו. ויומיומית, של שפיכת החומר הבעייתי לנחל, שעד 

גם התקבל אלא  רק שנוטרלה הקונוטציה הבעייתית הקיימת לכאורה בפעולת משה בשמות לב,

תיאור הקרוב באופיו לתיאור השלכת עפר האשרה והמזבחות הפסולים אל נחל קדרון בידי 

הו מלמד על האפשרות (. הדמיון לרפורמה של יאשי12, 1יאשיהו לעתיד לבוא )מלכים ב כג 

שיצירת דברים ט נעשתה בימי הרפורמה או לאחריה, בשלב המאוחר לימי ביסוס מערך ההשמצה 

  12כלפי ממלכת ישראל, העומד, כפי ששיערנו, ברקע הטקסט בצורתו הנוכחית בשמות לב.

נראה שלנגד עיני הכותב בדברים ט עמד הסיפור המוכר לנו משמות לב, או לפחות גרסה 

, אף 1-11הקרובה אליו בתוכן ובלשון. גרסה זו כללה את טקסט השיחה ואיום ההשמדה שבפס' 

אולם, כפי שניתן לראות, עבודתו של  13שמוצאו, כאמור, בשלבים האחרונים של יצירת העלילה.

בעל דברים ט לא היתה רק העתקה, אלא גם עיבוד. הוא אימץ נקודות מרכזיות מן הסיפור 

בתוך כך כאמור ציטט את בניסוחים אחרים ולעתים בשינוי פרטים מסוימים. שהכיר, והציגן 

התפילה שעמדה מולו ראשונה ברצף, אך שינה את מיקומּה, והעבירה להיות תחת התפילה 

 השנייה שהכיר. מדוע? 

 

 איך העם לא  הושמד 4.3

יו בדברים ט השמדה, בתיאורבעוד שבדברים א, בדיווח על אירועי העבר, משה מתעלם מעניין ה

. בראשית הנאום מוזכרת ההבטחה להשמיד את בני הענקים ניתן לנושא ההשמדה מעמד מרכזי

ת   עְּ ד  י  יֹום השוכנים ממערב לירדן: 'וְּ י ה  ר הּוא ֱאֹלֶהיָך' ה כ  ֹעב  ֶניָך ה  פ  ׁש לְּ ה א  ל  ם...'  הּוא ֹאכְּ יד  מ  י ׁשְּ

(, אך המניע למעשה הוא רשעותם 1(. תכלית ההשמדה היא הורשת הערים שבארץ )פס' 3)דב' ט 

                                                           
10
 . 215-211, 210-205, עמ' 1155בג,  ;113-111, עמ' 1111, 231-233, עמ' 1112על כך עמדו: ויינפלד,  
11
  .  3.3י, סעיף ראו את הדיון לעיל, פרק שליש 
12
 .  3.1לעיל, פרק שלישי, סעיף  
13
 . 3.1לעיל, פרק שלישי, סעיף  
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: השבועה שנשבע ה' לאבותשל הגויים; והדברים שלובים זה בזה, בזכות רשעותם תוכל להתממש 

ת ע  ׁשְּ ר  ם '...בְּ גֹוי  ֶלה ה  א  ם ֱאֹלֶהיָך' ה ה  יׁש  ֶניָך מֹור  פ  ע   מ  מ  ים ןּולְּ ק  ר ֶאת ה  ב  ד  ע ֲאֶׁשר ה  ב  ׁשְּ ֲאֹבֶתיָך' ה נ   ל 

ם ה  ר  ַאבְּ ק לְּ ח  צְּ י  ֲעֹקב' )פס'  לְּ י  הדיווח על אודות רשעותם של הגויים עונה לשאלה מדוע ואיך  14(.5ּולְּ

 : צדקתו של העםנעשה משום אינו זוכים ישראל לרשת את הארץ. התשובה מלמדת שהדבר 

 

ָך... תֹּאַמר ַאל בְּ ב  לְּ ִתי ב  קָּ ִצדְּ י בְּ יַאנ  ֶרֶׁשת' ה ֱהב  ָאֶרץ ֶאת ל  ֹזאת... )פס'  ה   (1ה 

ָך ֹלא תְּ קָּ ִצדְּ יֶׁשר בְּ ָך ּובְּ בְּ ב  ה לְּ ת  א א  ֶרֶׁשת ב  ם... )פס'  ֶאת ל  צ   (5ַארְּ

ת   עְּ ד  י  י וְּ ָך ֹלא כ  תְּ קָּ ִצדְּ ן ֱאֹלֶהיָך' ה בְּ ָך ֹנת  ָאֶרץ ֶאת לְּ ה ה  טֹוב  ֹזאת ה  ּה... ה  ת  ׁשְּ ר   (1)פס'  לְּ

 

בניגוד לאמירה אחרת בספר דברים, המציגה את יציאת מצרים בין השאר כתוצאה של אהבת 

יאת העם האל ת : 'כ  ַאֲהב  ֶכם' ה מ  רוֹ  ֶאתְּ מְּ ש  ה ֶאת ּומ  ֻבע  שְּ ע ֲאֶׁשר ה  ב  ׁשְּ יֶכם נ  ֲאֹבת  יא ל  ֶכם' ה הֹוצ   ֶאתְּ

י ד ה בְּ ק  ָך ֲחז  דְּ פְּ י  ית ו  ב  ים מ  ד  ד ֲעב  י  ֹעה מ  רְּ ם' )דב' ז  ֶמֶלְך פ  י  ר  צְּ . כאן אין זכר לנימוק האהבה –( 5מ 

החיים בה, הגוברים על חוסר רשעת הגויים לעם למוענקות זכויות היתר התחת זאת נקשרות 

המייחסת לאור התפיסה ההיסטוריוסופית קיים כשל פנימי: צדקתו של ישראל. ואולם בהסבר זה 

לא ברור כיצד ישראל, שפעולותיו אינן צודקות ואינן ישרות, , עונשים לעמים 'רשעים' וחוטאים

(. שאלה זו מתחדדת לאור 1-1, 1החיובי של הורשת הארץ )פס'  גורללנמלט מענישה וזוכה 

הדין הפוטנציאלי כלפי ישראל אינו מובחן מן הדין שנועד לשאר ההבהרה החוזרת בפרק שלפיה 

 האל להשמידם:   כפי שמלמד התיאור החוזר של כוונת האומות,

  

ב ֹחר  ֶתם ּובְּ פְּ צ  קְּ ַאַנף' ה ֶאת ה  ם' ה ַוִיתְּ כֶׁ ִמיד בָּ ַהשְּ ם לְּ כֶׁ תְּ  (5)פס'  אֶׁ

י ֶהֶרף ֶמּנ  ִמיֵדם מ  ַאשְּ ה וְּ חֶׁ מְּ אֶׁ ת וְּ ם אֶׁ מָּ ִים ִמַתַחת שְּ מָּ  (11... )פס' ַהשָּ

ַצף ֲאֶׁשר... ם' ה קָּ ִמיד ֲעֵליכֶׁ ַהשְּ ם לְּ כֶׁ תְּ  (11)פס'  ...אֶׁ

י ִמיד' ה ָאַמר כ  ַהשְּ ם לְּ כֶׁ תְּ  ( 25)פס'  אֶׁ

 

העובדה שאיומי ההשמדה תקפים גם לישראל ושבאפשרותם להתממש כפי שאירע במקרים 

אחרים, מעוררת אפוא את התהייה כיצד זה ניצלו ישראל מן הסכנה. תשובה לשאלה מתקבל 

באמצעות תיאור ההתרחשות בחורב. הסופר מציג את האירוע בעזרת פריסתו על פני ארבעה 

ת ואיום ההשמדה, כפרה על הפרת הברית ותחינת משה שלבים: כריתת הברית, שבירת הברי

                                                           
14
  (. 11אותו רעיון מוכר מכריתת הברית עם אברהם 'כי לא שלם עון האמרי עד הנה' )בר' טו  
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והשבת הברית. את השלבים אפשר לזהות בעזרת פזמון חוזר המזכיר את שהייתו הממושכת של 

 : משה לצד האל

 

ב... :(1-10כריתת ברית )פס'  ׁש  א  ר ו  ה  ִעים ב  בָּ ִעים יוֹּם ַארְּ בָּ ַארְּ לָּה וְּ י ֹלא ֶלֶחם ַליְּ ת  לְּ ם ָאכ  י   ֹלא ּומ 

ית   ת  ןׁש  ת  י  י 'ה י: ו  ל  נ י ֶאת א  ים... לּוֹחת ׁשְּ נ  ֲאב   (.10-1)פס'  ה 

י :(11-11שבירת ברית ואיום ההשמדה )פס'  ה  יְּ ץ ו  ק  ִעים מ  בָּ ִעים יוֹּם ַארְּ בָּ ַארְּ לָּה וְּ יְּ ֹיאֶמרלָּ י' ה ... ו  ל   א 

ד קּום ר ר  ה  רּו מ  ֶזה... ס  ר מ  ה  ן מ  ֶדֶרְך מ  ם ֲאֶׁשר ה  ית  ּו  שּו צ  ֶהם ע  ה  ל  כ  ּס   .(12-11פס' )מ 

ל: (15-21כפרה על הפרת הברית )פס'  נ פ  ֶאתְּ י ו  נ  פְּ אֹׁשנ ה 'ה ל  ר  ִעים כ  בָּ ִעים יוֹּם ַארְּ בָּ ַארְּ לָּה וְּ  ֹלא ֶלֶחם ַליְּ

י ת  לְּ ם ָאכ  י  י ֹלא ּומ  ית  ת  ל ׁש  ל ע  ֶכם כ  אתְּ ט  אֶתם ֲאֶׁשר ח  ֲעשֹות ֲחט  ע ל  ר  ינ י ה  ע  יסוֹ ' ה בְּ ע  כְּ ה   (15פס' ) לְּ

ל: (5י  – 25תחינת משה והשבת הברית )ט  נ פ  ֶאתְּ י ו  נ  פְּ ִעים ֶאת' ה ל  בָּ ת ַהיוֹּם ַארְּ אֶׁ ִעים וְּ בָּ לָּה ַארְּ  ַהַליְּ

י ֲאֶׁשר ת  לְּ פ  נ  תְּ י ה  ר כ  יד' ה ָאמ  מ  ׁשְּ ה  ֶכם לְּ ֹתב(25פס' ) ֶאתְּ כְּ י  ל ... ו  לֹֻחת ע  ב ה  ת  כְּ מ  אׁשֹון כ  ר  ת ה   ֲעֶשֶרת א 

ים... )י  ר  ב  דְּ  ( 1ה 

 

יםמהווה תשתית מארגנת בעלילה. אך לא רק. באמצעות הביטוי 'ה"פזמון"  ע  ב  ים יֹום ַארְּ ע  ב  ַארְּ  וְּ

ל ה יְּ מוצג תפקידו ההולך ומתעצם של משה בעמידתו מול אלוהים. בשלב ראשון הוא מקבל  'ל 

ים 'לּוֹחתממנו את  נ  ֲאב  (. בשלב שני אלוהים 10מסרו לעם בעל פה )פס' ', המכילים את הדברים שנה 

(. בשלב שלישי משה פונה 11-12כבר פונה אליו בדברים ומוסר לו את בשורת ההשמדה )פס' 

(, אך הפניה אינה מובאת כלשונה, 20( ולמען אהרן )פס' 11-15בעצמו לאלוהים למען העם )פס' 

(. והשיא הוא השלב 21, 11ר )פס' אלא מצוינת לצד הפעולות הנוספות שהוא מבצע למרגלות הה

(, זאת לכאורה רק בתום 21-21, ומובא פירוטה )פס' (25הרביעי, שבו מוזכרת שוב התפילה )פס' 

, אך 21התפילה נחתמת אמנם בפס'  15(.21, 11ההתמודדות הישירה של משה עם העם )פס' 

, מציג את תוצאותיה, ומשלים את הסיפור: האל מורה 5-1התיאור המובא בהמשך, בפרק י 

נ י ים לּוֹחת למשה לפסול 'ׁשְּ נ  ה' )פס'  ֲאב  ר  ה  ים' ולהביאם אליו 'ה  אֹׁשנ  ר  (, כדי שיכתוב בעצמו 1כ 

ל ֻלֹחת '...ע  ב ה  ת  כְּ מ  אׁשֹון כ  ר  ת ה  ים ֶרתֲעשֶ  א  ר  ב  דְּ ֶבר...' )פס'  ֲאֶׁשר ה  (. תיאור זה מצביע אפוא על 1ד 

יומים: משה מתחנן שהאל לא ישמיד את העם )דברים ט  -21הצלחת התפילה של משה בהתרת הא 

 16(, והאל, לא רק שנענה לו אלא אף מחדש את הברית, בדרך של שחזור הלוחות.21

                                                           
15
את (, המזכיר pluperfectכעבר מוחלט ) 21בפס'  'לקחתי'וייתכן שאפשר להסכים עם בדן בעניין השימוש בפועל  

 (.111, עמ' 2001)בדן, פעולת משה שקדמה לתפילה 
16
חזור הלוחות בפרק י   עומד בהתאמה לתיאור בשמות לד, המציג את דרישת אלוהים ממשה  5-1המידע בדבר ש 

(. עם זאת לטקסט 1( ומתאר את ביצוע ההוראה על ידי משה )פס' 2-1לפסול לוחות שניים ולעלות איתם להר )פס' 
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מופיע הפזמון החוזר פעם נוספת ואחרונה:  1-5 בתום תיאור מתן הלוחות השניים בדברים י

י ָאֹנכ  י 'וְּ ת  דְּ מ  ר ע  ה  ים ב  י מ  ים כ  אֹׁשנ  ר  ִעים ה  בָּ ִעים יוֹּם ַארְּ בָּ ַארְּ לָּה וְּ יְּ המתעד לכאורה  17(,10...' )פס' לָּ

. ואולם 1תפילה נוספת של משה שנערכה בעקבות מתן הלוחות השניים, כמסופר בשמות לד 

יםהביטויים בהמשך  י מ  ים', הפסוק, 'כ  אֹׁשנ  ר  ע ה  מ  ׁשְּ י  י' ה 'ו  ל  ם א  ם ג  ע  פ  וא' )דב' י  ב  ה  (, חוזרים 10ה 

ע 11-15לאותן אמירות בדברים ט  מ  ׁשְּ י  אֹׁשנ ה', 'ו  ר  י 'כ  ל  ם ה' א  ם ג  ע  פ  וא', ומלמדים שמדובר  ב  ה  ה 

הר לצורך תחינה למניעת בשיחה שהתקיימה זה מכבר. ואכן, ההגדרה של מטרת העמידה ב

ה ההשחתה, 'ֹלא יֶתָך' )י ' ה ָאב  ח  ׁשְּ (, מלמדת שמדובר בפעולה שנעשתה לפני מתן הלוחות 10ה 

השניים, שהרי הללו הוענקו לעם כמחוות חידוש הברית, לאחר שהאל התרצה ובוטלה סכנת 

שה )כבשמות לא נועד לתעד תפילה נוספת של מ 10ההשמדה. יש לשער אפוא שהפזמון בדברים י 

לד( אלא לחזור ולהדגיש את תפקידו הדרמטי של משה באירוע, ולּו במחיר של פגיעה בסדר 

הכרונולוגי. לשם כך פורטו שוב בקצרה כל שלבי האירוע, כסיכום של 'מה שהיה לנו': העמידה 

ים י מ  ים בהר 'כ  ע  ב  ים', תקופת ה'ַארְּ אֹׁשנ  ר  ים יֹום ה  ע  ב  ַארְּ ה' ואות וְּ ל  יְּ ה התרצות של אלוהים, ל 

כמים את משימתו הגורלית של משה, כפי שמסופר בפירוט בפרקים  החוזרת על עצמה. כל אלה מס 

. בדרך זו הצליח הסופר לחבר את הנרטיב המקוטע והעמּוס 5-1ובפרק י  21-25, 11-15י, פרק ט -ט

ניש ורק אחר כך שבשמות לב, לד לכדי סאגה פשוטה ובהירה: העם חוטא, האל מאיים, הנביא מע

 מתחנן והאל מתרצה ומשלים את הברית. 

הפזמון החוזר מלמד על תפקידו המכריע של משה בשמירה על קיומו של העם. הוא מציג 

את התמדתו של משה הכרוכה בסבל ובסגפנות, שבזכותה נתקבלה תחינתו. משה הוא אפוא סוד 

(, והוא שיכול להגן עליו 1-3)פס'  הישרדותו של העם, המבדיל את גורלו מגורל הגויים האחרים

מהשמדה. זהו המסר שביקש המשכתב להאיר בעלילה, ולשם כך סיפר את הדברים כתיאור חוזר 

                                                                                                                                                                      
הארון, המוזכר שוב ושוב בתיאור הוראת אלוהים  –ר עקיף בדברים י נוסף פרט שאינו מופיע בשמות לד בדיבו

(. ההתייחסות לארון נראית כתרומתו של המשכתב, שראה לנכון להטעים שרק כאן 1, 3, 2, 1ומימושה )דברים י 

ץ' )דב' י  ן(, ושכל מהותו 'ֲארוֹ 22-10ניתנה ההוראה על בניית הארון )השוו: שמות כה  (, דהיינו, כלי חּולי חסר 1ע 

מיתולוגיזציה בהתייחסות -קדושה המשמש לאכסון, ולא חפץ שנוכחות האל שורה בו ובסביבותיו. עוד על תהליך הדה

 .5-1; שמואל א ד; תהלים קלב 31-35. והשוו לתיאורי השימוש בארון בבמדבר י 121, עמ' 2002לארון, ראו: נלסון, 
17
ים לעניינים אחרים ומוצאם כפי הנראה בצורך של העורך להשלים פרטים לגבי רצפים עלילתיים סוט 1-1פס'  

נוספים המלווים את הקורפוס שעמד מולו. כך למשל, את האמירה בדבר בשורת ייחודם של הלויים ותפקידם לשרת 

של משה, המציג את  (, אפשר להבין כהכנה למידע המובא בתום נאומו המתמשך1-5את ה' כנושאי הארון )פס' 

(. המידע לגבי הלויים נקשר על ידי 21( בתוך 'ארון ברית ה'' )פס' 1האחריות של הלווים לשאת את 'התורה הזאת' )לא 

העורך דווקא לפרק י, המציג, לראשונה את מטרותיו ושימושיו של ארון הברית, שמימוש שלהם מצוי כאמור בתיאור 

בפרק י, המציגים את מסעו של העם  1-1ארון הברית בספר דברים. אשר לפס' בפרק לא, האזכור השני והאחרון של 

הללו קושרים את האפיזודה לנרטיב הרחב של הנדודים ומשלימים את המידע מן הפרק הקודם לגבי  –ומות אהרן 

 (.20גורלו של אהרן, הלה מת מוות טבעי וניצל מסכנת ההשמדה )ט 
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בתוך כך, היות שעניינו היה המאמץ שהנביא השקיע  18הסוטה מן הקו הכרונולוגי שעמד מולו.

מבין העם מפני השמדה. ראוי היה בעיניו לצטט את התפילה המבקשת להציל את בהגנה על העם, 

לד( התאימה אך ורק התפילה העומדת -התפילות המוזכרות בשמות לב )ולמעשה גם בפרקים לג

התפילה (. לעומת זאת, 13-11)שמות לב ראשונה ברצף, הנאמרת עם קבלת הידיעה על מעללי העם 

העם,  ( אינה מציגה את תרומתו המכרעת של משה בהצלת32-31השנייה ברצף בשמות לב )פס' 

, 1, לד 11-12כך ויתר גם על התפילות הנוספות, בשמות לג  ולא היה לה מקום בטקסט המשוכתב.

שאינן עוסקות בהצלת העם מפגיעה אנושה. מסתבר שעל אף ריבוי האזכורים של נוכחות משה 

שלל פניותיו לאלוהים, אלא להתמקד לצד האל בדברים ט, לא היה למשכתב עניין בהצגת 

הכותב ראה לנכון במאמצו הייחודי  והחד פעמי )!( להציל את העם מאובדן. ואולם, כאמור, 

להביא את תוכנה של התפילה בשלב אחר מזה המוכר בשמות לב; רק אחרי שתיאר את משה יורד 

במקום לספר על  שזיהה בשמות לב:בדרך זו תיקן בעיה מההר ונוכח בעצמו בעוצמת החטא. 

(, 15, 1)פס'  העיכוב בירידתו של משה מן ההר, כפי שעולה מן התיאור בסיפור הקנוני בשמות לב

(. בדרך זו התיר 15, 15, 12הציג את ביצוע ההוראה תחילה, לפני הפנייה בתחינה לאלוהים )פס' 

; משה פעל את הצרימה שנוצרה מריבוי התערבויות טקסטואליות בשמות לב וסידר את הדברים

 למען העם אך גם ציית לאל. 

                                                           
18
של המשכתב בדברים א, הממזערת את חלקם של המרגלים בהסתת העם את אותו עיקרון ראינו גם בעבודתו  

ומעצימה את מרכזיותו של משה. ראו את צפור בעניין זה, הטוען שמרבית הנאומים בספר דברים מבוססים על הנחה 

שהציבור מכיר את אירועי העבר ומשום כך מציגים אותם בשינוי העובדות, בהתאם לדגשים החינוכיים של הכותבים 

 ואילך(.  211, עמ' 1151צפור, )



 

 

 תהילים עח –ההשמדה איום עדות מוקדמת לאתוס : פרק חמישי

 

ארבע סקירות רטרוספקטיביות במקרא, המוסרות, מנקודת דון בבפרק זה ובפרקים שאחריו נ

מתייחסות לימי מבט מאוחרת בזמן, ציוני דרך בדברי הימים של העם. כל ארבע הסקירות 

את סכנת ההשמדה שריחפה על  , חלקן בצורה ישירה, וחלקן ברמז,הנדודים במדבר ומזכירות

 ,ם המרכזיים של העגל והמרגלים. אנו נבחן את הדברים תוך התמקדות במיתוסיהעם מצד האל

שימתנו תהיה לזהות את ם. מְּ ההיסטוריוגרפייתמונת העבר שעמדה לנגד עיני  עללהתחקות וננסה 

עמדותיהם האישיות הבאות לידי תפיסותיהם ולאתר את לצד זה והחומרים שעמדו מול הכותבים 

 הווה. האישיים ב ענייניהםביחס ל ,פעםהעמדתם, לא תוך  ,באופן פירוש האירועיםביטוי 

 

 סכנת ההשמדה נרמזת על דרך השלילה  –'ולא ישחית'  5.1

פרק עח בתהלים סוקר את תולדות ישראל מימי מצרים ועד ימי מלכות דוד, ונתח נרחב ממנו 

(. בחלק זה מוזכרת על דרך השלילה סכנת ההשמדה 11-13מוקדש לתקופת השהייה במדבר )פס' 

את באמצעות השורש שח"ת שמשמעותו כמשמעות התיבות שאיימה על העם באותם ימים, ז

הּוא'כלה' ו'שמד': ' חּום וְּ ר ר  פ  כ  ֹון יְּ ֹלא ע  ִחית וְּ ה ַישְּ ב  רְּ ה  יב וְּ ׁש  ה  פוֹ  לְּ ֹלא א  יר וְּ ע  ל י  תוֹ  כ    1.(35' )פס' ֲחמ 

המזמור אינו מוסר מידע על כך שהאל חישב להשחית את העם אלא על כך שנמנע מאפשרות 

תיאור זה שייך למגמה הכללית של המזמור, המציגה את מערכת היחסים  2היותו רחום. כזו בשל

הבלתי מאוזנים של אלוהים והעם בהיסטוריה, המאופיינים בכך שהאל עושה מחוות חיוביות 

(, והעם חוטא כלפיו באופן מתמשך. על הדפוס החוזר בהתנהגות 25-23, 11-13עבור העם )פס' 

יפּום: 'העם מלמדת ההכרזה בדבר חטאים חוזרי יֹוס  ֲחֹטא עֹוד ו  רֹות לוֹ  ל  מְּ יֹון ל  י ה ֶעלְּ צ  (, 11' )פס' ב 

. התנהגות 11-10, 31-31, 32, 20-15העומדת כפתיחה לפירוט רשימת משוגותיו באותם ימים: פס' 

ןהעם מולידה את זעמו של האל: ' כ  ע ל  מ  ר' ה ׁש  ב  ע  תְּ י  ׁש ו  א  ה וְּ ק  ֹשְּ ֲעֹקב נ  י  ם בְּ ג  הע   ַאף וְּ ל ל  א  ר  שְּ י  ' )פס' בְּ

ה(, אולם הזעם מודחק על ידיו שוב ושוב )'21 ב  רְּ ה  ֹלא'(: '...וְּ ית וְּ ח  ׁשְּ ה י  בָּ ִהרְּ יב וְּ ׁש  ה  פוֹ  לְּ ֹלא א  יר וְּ ע   י 

ל תוֹ  כ  התנהגותו המרדנית של העם עומדת אפוא ביחס הפוך למחוות האל, ששיאן (. 35' )פס' ֲחמ 

                                                           
1
. מופעים 23, ואת הגיוון הלקסיקלי של 'שמד' ו'שחט' בתהלים קו 11'שחט' ביחזקאל כ  –ראו את התקבולת 'כלה'  

; 3, מג 5; יחזקאל ט 21, 11, יט 10, יג 13נוספים של השורש שח"ת בהקשר של השמדה שמקורה באל: בראשית ו 

 .  11כה ; דברי הימים ב 5, 1-5איכה ב 
2
ולא הקשר בין רחמים לוויתור על השחתה מוכר מדברי הפורענות על יהודה אצל ירמיה: '...לא אחמול לא אחוס  

 (. 11)יר' יג  מהשחיתם' ארחם
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מצביע בוויתור על הרצון להשחיתו. אפשר שעל מגמה זו, של חוסר הדדיות ביחסי העם ואלוהים, 

ידֹותהביטוי ' י ח  ּנ    3(.2' בפרולוג )פס' ֶקֶדם מ 

על חוסר ההדדיות שביחסי אלוהים והעם מעידה בין היתר רשימת ה'אתות' וה'מופתים' 

םשביצע אלוהים ' י  ר  צְּ מ  ה', 'בְּ ד  שְּ ן ב  (. מדובר כמובן באוסף המכות שניחתו במצרים 13פס' ' )ֹצע 

יושסייעו בחילוץ העם ' ּנ  ר מ  של הרשימה למיקום הבעייתי (. עם זאת, יש לתת את הדעת 12)פס' ' צ 

, כמובן בניגוד לסדר דבר(. הרשימה באה אחרי פירוט האירועים בנדודים במ51-13)פס'  בסקירה

; 5-1דברים כו ת אחרות של ימי מצרים והנדודים במדבר )הכרונולוגי בתורה, ובסקירות היסטוריו

הסטייה מן הרצף הכרונולוגי אפשר אמנם להסביר את  .ואילך( 10ואילך, קלו  21תהלים קה 

לראות בכך פעולה מכּוונת של  ואולם משכנעת יותר ההצעה 4כפועל יוצר של אילוצי עריכה,

אותה  5לאחור בזמן, כחלק ממסע ההיזכרות שעוברים השומעים/קוראים במזמור. "קפיצה"

צרים, מדגישה את חוסר  נקודה מן העבר, המתארת את מחוות האל עבור העם על חשבון המ 

ההדדיות שביחסי אלוהים והעם ומעמידה בביקורת את הנטייה הבלתי מובנת של העם שלא לתת 

(. בעייתיות זו מוצגת גם בעזרת המבנה שנוצר ממיקומן החריג 11, 32, 22, 20-15אמון באל )פס' 

(, ובמעטפת 11-11של המכות, שבמרכזו תיאור של מעשי חוסר האמון והמרי של העם )פס' 

  6.(51-12, 11-12המחוות והנפלאות של האל שנעשו עבור העם באותה עת, במדבר ובמצרים )פס' 

פיעה אפוא רק על דרך השלילה, בצורה התפיסה שלפיה האל עלול להשחית את עמו מו

הדדית בין האל לעם. והנה, לענייננו, בולטת העובדה שהרמז -המדגישה את מערכת היחסים הלא

לאפשרות ההשחתה אינו נקשר לשני האירועים מן התורה, המתארים את הנסיבות שבעטיין 

יד(. עניין זה בולט -יג חישב האל להיפרע מעמו: סיפור העגל )שמות לב( וסיפור המרגלים )במדבר

במיוחד על רקע העובדה שהמזמור מזכיר בסקירה ההיסטורית אירועים רבים אחרים מאפוס 

; 11(, הנחיית העם בענן ובאש )פס' 22-21; שמות יד 13הנדודים במדבר: בקיעת ים סוף )פס' 

, המטרת מן (11-5, במדבר כ 1; שמות יז 11-15(, השקיית העם במים מן הסלע )פס' 21שמות יג 

                                                           
3
 .33, עמ' 2001; ויטה, 125, עמ' 1151; קליפורד, 511, עמ' 1112וייזר, על כך:  
4
 .  151, 111, עמ' 1151; בריגס ובריגס, 51, עמ' 1111כך: קמפבל,  
5
. עוד בנושא השיקולים הדידקטיים שהנחו את מיקום ההתייחסות 201, ובעיקר עמ' 201-111, 1110כך גרינשטיין,  

 . 110-115, עמ' 1111זקוביץ, ; 11-15, עמ' 1153; הופמן, 133, 121, עמ' 1151למכות מצרים: קליפורד, 
מבנה כיאסטי בן שבעה חלקים שבו יחידת וצא במזמור מ, הזקוביץהצעה מפורטת לחלוקה של הסקירה ראו אצל  6

(, ובכך מבטאות את חוסר 31-11( מקבילה ליחידה המתארת את חטאי העם במדבר )פס' 55-10המכות )לשיטתו פס' 

בתווך עומדת היחידה המתארת את גילויי הרחמים של אלוהים )פס' לשיטתו, . האל העמידה של העם בציפיות כלפי

 (. 115, עמ' 1111מחוות הישועה )זקוביץ, שהוסיף לחטוא על אף שזכה ל מעצימה את הביקורת כלפי העםה (31-32
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( 31-31, במדבר יא 13; שמות טז 31-21(, פיזור העוף ברחבי המחנה )פס' 15, 1; שמות טז 21)פס' 

  7(.13, כ 1-1; במדבר יא 2, יז 3-2; שמות טז 32, 20-11ודרישה חוזרת של העם לאוכל )פס' 

והם  8שני הסיפורים, העגל והמרגלים, מהווים יסוד מרכזי בסיפור הנדודים במדבר,

היחידים הנקשרים בתורה לסכנת ההשחתה מאותם ימים, הנרמזת במזמור שלפנינו. יש לשאול 

מה פשר השתיקה לגבי שני הסיפורים. האם המחבר ויתר על הסיפורים משום שלא התאימו 

או שמא הסיפורים כלל לא נודעו לו? בניסיון  9למסריו, כמו במקרה של יחזקאל כ או נחמיה ט?

-לות ניגש לברר תחילה את מסריו ויעדיו של המזמור על רקע ההקשר ההיסטורילענות על השא

פוליטי שבו נוצר. התשובות לשאלות ישפכו אור גם על ידיעותינו באשר לתהליך התהוות שני 

 הסיפורים בתורה ושלבי כניסתם לזכרון הקולקטיבי.

 

 ימיו של בעל המזמור  5.2

זמן כתיבת המזמור הם האירועים ההיסטוריים  עלת הכלים העומדים לרשותנו בניסיון להתחקו

המוזכרים בו, המסורות הסיפוריות המשמשות בו והשפה שבה הוא כתוב. מבין שלושת הכלים, 

ראשונים במעלה ישמשו הפרטים ההיסטוריים במזמור. פרטים אלה, גם אם אינם חושפים 

-הם ושנחרטו בזכרון האישיישירות את ימיו של המחבר, מצביעים על האירועים שהיה מודע ל

  10ציבורי של בן התקופה.

הסקירה ההיסטורית במזמור נחתמת בהכרזה חגיגית על דבר הבחירה בדוד ומלכותו )פס' 

(. ההכרזה על 11; אהל יוסף ואפרים, פס' 51(, הבאה כנגד מאיסת האחרים )ישראל, פס' 12-10

זמור, כפי שמלמדת שורת פעולות אודות מלכותו של דוד מהווה אמנם את נקודת השיא של המ

רהאל כלפי דוד ושבטו: ' ח  בְּ י  ֶבן... ו  י  ר... ו  ח  בְּ י  הּו... ו  ח  ק  י  יאוֹ ... ו  (, אולם אין בה כדי 11-15' )פס' ֱהב 

על כך יש ללמוד בראש ובראשונה מן הפרולוג, המתבונן על  11להעיד על ימי ההווה של הכותב.

                                                           
7
; 15-10, עמ' 1151על זיקה תוכנית ומילולית למסורות התורה המתארות את אירועי הנדודים במדבר: הגלונד,  

 . 221-121, 2001ליאונרד, ; 205-201, עמ' 1110; גרינשטיין, 155-153, עמ' 1151בריגס ובריגס, 
8
-11 תהלים קו; במדבר לב; דברים א, ט; יהושע יד: דיבור עקיףב םבסיפוריהתייחסויות אליהם ריבוי ה כפי שמעיד 

 .11-11 נחמיה ט; 23
9
ראו פרק שביעי בעניין סקירתו של יחזקאל, שאינה מזכירה אירועים קונקרטיים מימי המדבר. ראו פרק שישי  

 ה ט, שאינו מזכיר את רעיון ההשמדה. בעניין נחמי
10
לניסיונות התיארוך של מזמורי תהלים על סמך התפיסות הדתיות המשתקפות  יונשטםראו את התנגדותו של ל 

(. 2-21, עמ' 1115ליונשטם, בהם. בדרך זו, לטענתו, הופך המחקר למבנה רעוע של 'השערה הבנויה על גבי השערה' )

ן הטקסט, ורק בשלב זמעליו את היסודות לקביעת לבסס חויב מעמדתו היא שבהינתן תוכן היסטורי במזמור החוקר 

 ים הקיימים בו. הדתישני לבחון את ההתאמה לרעיונות 
11
 . 251, עמ' 1110; טייט, 11-15, 11, עמ' 1111; קמפבל, 31-31, עמ' 1155אייספלד, לתיארוך המזמור לימי דוד, ראו:  
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ידֹותהאירועים ממרחק, בהציגם כ' י ח  ּנ  ואכן, המזמור מזכיר בחטף גם את  12(.2' )פס' ֶקֶדם מ 

ׁשוֹ ' ד  קְּ  13(, ואין להסכים שאזכור זה רומז לקדושת העיר ירושלים מימי דוד.11' של האל )פס' מ 

ומכאן שמדובר  14(,11-10המקדש מוזכר על רקע תיאור פעולות הענישה שביצע האל בשילה )פס' 

ההתייחסות למקדש  15(.11זמני שלו )פס' -משמש מודל משופר ועלהבמוסד המחליף את המשכן ו

של המזמור בשלהי ימי  terminus a quo -מהווה אפוא נקודת עגינה שבעזרתה נוכל למקם את ה

 הממלכה המאוחדת.

יש המדברים על התקופה שאחרי גלות  של המזמור terminus ad quem -כנקודת ה

( ובאהל יוסף ושבט אפרים )פס' 51האל בישראל )פס'  הממלכה הצפונית, לאור תיאור מאיסת

, המכנה את הנסוגים 1הרעיון שלפיו האל מואס בממלכה הצפונית נלמד לכאורה גם מפס'  16(.11

נ יבקרב בשם ' ם בְּ י  ר  למשל, מתארך את  ,ליאונרד 17ורומז בכך כביכול לבני ממלכת הצפון. 'ֶאפְּ

הסמוכים לזמן חורבן הממלכה הצפונית, בנימוק לפנה"ס(,  151-115המזמור לימי חזקיהו )

                                                           
12
והשוו זאת למנעד האירועים המוזכרים בחתימה של נחמיה ט, המעידים על מרחק הכרחי בין 'היום הזה' ל'ימי  

 (. 1.2( המוקדמים יותר )להלן, פרק שישי, סעיף 32מלכי אשור' )פס' 
13
; 113' , עמ1515קירקפטריק,  לעומתו רבים מסכימים שהמזמור מכיר את מקדש שלמה ורומז לו: .שם אייספלד, 

 . 115, עמ' 1111זקוביץ, ; 1, עמ' 1151דיי, ; 25, עמ' 1115; ליונשטם, 531, עמ' 1112; וייזר, 111, עמ' 1101בריגס, 
14
ֶכינ ה ֹלאהמזמור מתאר את מות הכוהנים בחרב ואת האלמנות ש'  בְּ ( ובכך מהדהד לאירוע מותם במלחמה 11' )פס' ת 

. ראו: תרגום 20-11ולתגובת אשת פנחס שמתה סמוך לאירוע )שם, פס'  (11של חפני ופנחס הכוהנים )שמואל א ד 

(. בשני התיאורים, במזמור ובסיפור 205, עמ' 1110יונתן לפסוק, ופרשנים כמו רש"י ואבן עזרא. ראו גם: גרינשטיין, 

מגלה מה עלה (, אולם בעוד שהסיפור בשמואל א אינו 10; תהלים עח 1-3בשמואל א מוזכרת העיר שילה )שמואל א ד 

(, המזמור מצהיר כעניין ראשון ועיקרי שהאל 3בגורל העיר והמשכן, לאחר שהוא מציין שמשם החלה המערכה )ד 

(. מאידך, ביחס לתוצאות הקרב, המזמור אינו מתייחס במפורש לארון ה' שנלקח בשבי, 10נטש את משכנו בשילה )עח 

(, ואילו הסיפור בשמואל א מעמיד דווקא את 5תהלים קלב  ; השוו:11אלא מדבר על שביית 'עזו ותפארתו' )פס' 

נראה שהמזמור מכיר את ההתרחשות המסופרת בשמואל א לפרטיה, אך מבקש  הארון במוקד דבריו )שמואל א ד(.

להבהיר בעניינה שלא היה זה הפסד בעלמא, שבעטיו נלקח הארון בשבי, כפי שניתן להסיק מן התיאור בשמואל א ד, 

 ישראל במערכת ואובדן הארון היו תוצאות נטישת האל את משכנו. אלא שהפסד 
15
המקדש בירושלים: '"לשבתך  בעניין זה את השוואתו של רד"ק בין ארעיות המשכן בשילה לבין עמידותו שלראו  

המסר בדבר  לגל ושילה ונוב וגבעון לא היו עולמים כי לא היו הם המקום הנבחר...'.כי ג   –( 13)מל"א ח  עולמים"

( לביטוי הסתום 122, עמ' 1151)בעקבות קראוס,  BHS -יציבותו של המקדש מתחדד לאור הצעת תיקון הנוסח של ה

, כהשלמה לדימוי המעמיד את תהליך בניית 'כמרומים'(; ההצעה היא שהצורה הנכונה היא 11)פס'  'כמו רמים'

(. לנוכח 1קמח  לים)השוו: תה' לעולם יסדה כארץ ;דשומק מיםוכמר ויבןהמקדש באנלוגיה לתהליך מעשה הבריאה: '

הצעה זו יש להטיל ספק בהקבלה שעורך ויינפלד בין תכונות בית המקדש בעיני בעל המזמור לבין התפיסה המשתקפת 

רמים'( )ויינפלד, -בתיאורים אחרים מן המזרח הקדום, המציירים את המקדשים כמקומות גבוהים ומתנשאים )'כמו

 (.121-125 , עמ'1112
16
שומרוני -אחדים מבין החוקרים מאחרים את המזמור לימים שאחרי חורבן וגלות יהודה על סמך הטון האנטי 

גרשטנברגר, ; 150, עמ' 1111המאפיין אותו לכאורה, זאת על אף שאין בו אף רמז לאירועי החורבן והגלות )קרול, 

(. כנגד אפשרות זו ראו את 312, עמ' 1121. ראו גם: גונקל, 31 , עמ'2001; ויטה, 15, עמ' 2005; ברלין, 11, עמ' 2001

 . 1, עמ' 1151שומרונית במזמור: דיי, -נימוקיו של דיי להיעדר אג'נדה אנטי
17
 . 11, 11לז  זקאל; יח11, 5לא  מיה; יר13, יא 5ואילך, ט  2ז  עיהישזיהוי ממלכת הצפון כ'אפרים':  
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לטענתו, חזקיהו, יותר  18.שהמזמור משקף את יחסיו המורכבים של המלך עם שרידי הממלכה

מכל מלך אחר, שאף לבסס את המשכיותה ואת יציבותה של יהודה לאחר חורבן הצפון, ובתוך כך 

פעל לרכז את הפליטים מן הממלכה השכנה תחת מלכותו. כחלק מפעולותיו פרסם גם את המזמור 

תיאור על  שלפנינו. ואולם יש קושי לקבל את ההצעה הזו. מסקנתו של ליאונרד מבוססת בעיקר

. ואולם, דווקא מתוך דברי חזקיהו 11-1הזמנת פליטי הצפון לחגיגות הפסח בדברי הימים ב ל 

ֹזאת ל ָאֶרץתקווה בלב הגולים שישובו 'טעת שם, אף אם נאמרו מן הפה לחוץ, בולט הניסיון ל ' ה 

רה בלעדית ( בהרשאת האל. רעיון זה אינו מתאים למסר העולה מן המזמור, המדבר על בחי1)פס' 

 ביהודה.

לפנה"ס(,  101-131זקוביץ מתארך את המזמור לתקופה מאוחרת יותר, ימי מלכות יאשיהו )

(, המעידה לכאורה על רפורמת הפולחן של 55על סמך ההתנגדות לבמות ולפסילים במזמור )פס' 

 כנגד הצעה זו יש לומר שקשה לראות במזמור מסמך לחיזוק הרפורמה, שהרי סעיף 19המלך.

יסּוהּוהבמות 'היוצאת נגד הערה קצרה ולקונית מסתכם בבו  ריכוז הפולחן"" ע  כְּ י  ם ו  מֹות  ב  ...' בְּ

של עשיית פסילים אך מעמידה אותן לצד, ואולי אף במקביל, לפעולות הפולחן השגויות (, א55)פס' 

יֶהם'... יל  ס  פְּ יאּוהּו ּוב  נ  בלעדית לרפורמת יאשיהו כזו על פולחן פסול אינה . ביקורת (ב55' )פס' י קְּ

  20התנועה הדויטרונומיסטית.יית עלל קודםויש לה הדים עוד )או חזקיהו( 

ליאונרד, זקוביץ ואחרים סבורים שהטקסט נכתב בידי סופר יהודאי, שביקש להסביר 

ואולם, יש קושי לקבל את  21ולהצדיק את חסינותה של יהודה לאחר חורבן הממלכה הצפונית.

סברתם. ראשית משום שאין במזמור אף לא עדות אחת להיכרות עם אירועי החורבן. גם תיאורי 

( אינם מתארים הרס וחורבן כללי, ואינם מדגישים 51, 1נסיגת בני אפרים וישראל בקרב )פס' 

אה המצטיירת אולם בעיקר, יש להטיל ספק באפשרות הזו לנוכח ההשוו 22שמקור כישלונם באל.

 במזמור בין שתי התקופות הנסקרות בו, ימי הנדודים במדבר וימי הישיבה בארץ. 

ההשוואה מלמדת שכמו בימי העבר, בתקופת הנדודים במדבר, גם בימי הישיבה בארץ האל 

ע ה' אמנם 'שמע' ו'התעבר': '.... בשתי התקופות הוא על אף כעסונמנע מחורבן ומהשמדה  מ  ׁש 

ב   ע  תְּ י  ר(; '21...' )פס' רו  ב  ע  תְּ י  ים ו  ע ֱאֹלה  מ  (, אולם במקום להעניש את העם כולו 12, 51...' )פס' ׁש 

                                                           
18
 . 111-135, עמ' 1151. וראו גם: קליפורד, 331-331, עמ' 2001ליאונרד,  
19
 . 152, עמ' 1111זקוביץ,  
20
 Kulteinheit -)"טיהור הפולחן"( לשלב ה Kultreinheit  -, באמירות המעידות על קדמות שלב ה2, יג 5כך בהושע י  

 . 115-110, עמ' 1112)"אחדות הפולחן"(. ראו: ויינפלד, 
; 251, עמ' 1110טייט,  ;101-100, עמ' 1151, ; הגלונד135, עמ' 1151; קליפורד, 512, עמ' 1112ם: אנדרסון, ראו ג 21

 . 112-111, 15, עמ' 1115, גולדר
 .  23-20השוו להסבר ההיסטוריוסופי לחורבן וגלות ישראל במלכים ב יז  22
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ֲהֹרג: '...נבחרי הציבור בלבד. כך בימי המדברהוא הפנה את ענישתו כלפי  י  ּנ יֶהם ו  מ  ׁשְּ מ  י בְּ חּור   ּוב 

ל א  ר  שְּ יע   י  ר  כְּ ׁש' (, וכך בתקופת ישיבת העם בארץ:31' )פס' ה  ה א  ל  יו ָאכְּ חּור  יו(, '13...' )פס' ב   ֹכֲהנ 

ֶחֶרב לּו ב  (. יתרה מזו, הסקירה מלמדת, לגבי שתי התקופות, שלא די שהענישה כלפי 11...' )פס' נ פ 

מערך ההגנה על העם כקולקטיב; בימי העם הוגבלה לנבחרים בלבד, אלא שלאחריה חּודש 

(, ובימי הישיבה בארץ הוא התגייס להכות 35יתו )פס' המדבר, אלוהים ריחם וכיפר עוון ולא השח

ן:שפגעו בנתיניו כאשר ישן על משמרתו: ' באויבים י  י  ן מ  רֹונ  תְּ בֹור מ  ג  ן ֲאֹדנ י כְּ י ׁש  ץ כְּ ק  י  יו  ו  ר  י ְך צ  ו 

מוֹ  ן ל  ם נ ת  ת עֹול  פ  ימי ההשוואה מלמדת אפוא שכמו בימי המדבר, גם ב 23(.11-15)פס'  'ָאחֹור ֶחרְּ

 הישיבה בארץ, לא היתה פעולה של פגיעה והשחתה של הקולקטיב.  

המזמור אינו רומז לחורבן הממלכה הצפונית משום שלא הכיר את האירוע. אולם לא רק 

זאת. למעשה נראה שאינו יודע גם על עצם קיומה של ממלכה נוספת העומדת בנפרד משבט 

(, 15גי, המכריז על אודות בחירה בדוד )פס' די אם נאמר שקשה להתאים את הטון החגי 24יהודה.

יב(. אמנם, הבחירה בדוד ויהודה באה על -לידיעות בעניין שבירת ממלכתו וצמצומה )מלכים א יא

(, אך אין בכך כדי להעיד על הפרדה 11, 51רקע ההכרזה בדבר מאיסת האל בשאר השבטים )פס' 

השבט האחד על פני השאר. האל בחר בשבט וניתוק בין קבוצות בעם, אלא על הכרה בעליונותו של 

דיהודה, ומתוכו בחר ' ו  ד  ד בְּ בְּ (, שהפך מרועה ב'מכלאות הצאן' )שם( לרועה העם )פס' 10ֹו' )פס' ע 

המשמעות המכרעת של הבחירה בדוד היא העברת  25(. הבחירה בו מאששת את נבחרּות שבטו.11

הנהגת העם מאחריותו של האל לאחריותו של המלך. דוד ימלא מעתה את תפקיד האל ביחסיו עם 

, 53-52, 11העם; בעוד שקודם אלוהים הוא שהנחה, הנהיג והסיע את ישראל 'עמו ונחלתו' )פס' 

ֲעֹקב(, הרי שכעת יהפכו '12 לו' 'י  א  ר  שְּ מ' ל'י  תוֹ ' ו'וֹ ע  (, והוא שירעה וינחה אותם 11' של דוד )פס' נ ֲחל 

השבטים הופכים לנתיניו של דוד לאחר שאיבדו את הקשר הישיר עם האל בשל  26(.12)פס' 

                                                           
23
 שימוש דומה בדימוי האל הקם משינה כדי להציל את העם, לאחר שנתן לאויבים להכות בו.  11-1ראו בישעיה נא  
24
, 15, עמ' 1115וגולדר,  235, עמ' 1115, דהוד; 510, עמ' 1112; וייזר, 113, עמ' 1515בכך אני חולקת על קירקפטריק,  

בממלכת הצפון, נוצר דווקא  מזמור עח ,[עד, עז, פ, פא, פג]מזמורי 'לאסף' נוספים שכמו טוען . גולדר, למשל, 112-111

 . ידי סופרים יהודאיםבמחדש רק בשלב מסוים, אולי ערב גלות הצפון או לאחריו, אומץ ועובד ו
25
דת ( מהדה15-11ההודעה החגיגית על אודות הבחירה ביהודה על רקע המאיסה ב'אהל יוסף ובשבט אפרים' )פס'  

 כי עמך אשוב לא שאול אל שמואל ויאמראת ההכרזה בדבר הבחירה בדוד על רקע המאיסה בשאול בשמואל א טו: '

 הטוב לרעך ונתנה היום מעליך ישראל ממלכות את' ה קרע... ישראל על מלך מהיות' ה וימאסך' ה דבר את מאסתה

נבחרים ל )שאול הימיני(, בני רחל ,מנושאי ההבטחההעברת ההגמוניה (. בעניין זה וייזר מדבר על 25-21' )פס' ממך

 (. 510, עמ' 1112וייזר, ) )דוד היהודאי( בני לאההחדשים, 
, אינה הולכת יד ביד עם ההשקפה שלפיה המזמור אלוהים קטןהתפיסה הרואה בדוד סוכן של אלוהים או אף מעין  26

, המדבר על קירקפטריקלמשל, את הצעתו של מציג ציפיות ומעמיד תנאים כלפי נבחרותו של המלך. קשה לקבל 

, המשקפת את וייזר(, וגם את הצעתו של 113, עמ' 1515תפיסה המייחסת לדוד זכות לצד אזהרה ואיום )קירקפטריק, 

, זקוביץכך גם את הצעתו של  (.512-510, עמ' 1112בעתיד )וייזר, דברת על בחירה זמנית שתוחלף נוצרית המעמדתו ה
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התנהגותם הסוררת. על התנהגות זו מלמדים דברי התוכחה המלווים את המזמור לכל אורכו 

ת החוזרות של האל, ששמרו על המשך קיומו והמדגישים את הפער שבין מעשי הדורות ובין המחוו

כל אלה מטרימים ומנמקים את אובדן הקשר עם האל המתבטא  27של העם במדבר ובארץ.

(. על רקע זאת הופכת הבחירה בדוד ובשבטו 10-51במאיסת האל את ישראל ובנטישת משכנו )פס' 

מקבלים דוד ויהודה לעניין גורלי ומכריע; לאחר ששאר ישראל הפסידו את בכורתם מול האל, 

בלעדיות על הקשר עם האל ולמעשה הופכים ליורשים של זכות הנבחרות. המזמור מכריז אפוא על 

ביטול הסדר הדתי והפוליטי שנהג בתקופות קודמות, ומעניק הצדקה והכשר תיאולוגי לסדר 

מו הישיר של האל והפך להיות תחת  החדש של יחסי הכוח: בשל חטאיו, חדל העם להיות ע 

  28ריבונות יהודה ובית דוד, אלה אוחזים מעתה, באופן בלעדי, בסגולת הנבחרות.

זמן כתיבת המזמור בחנו כאן את על מבין הכלים העומדים לרשותנו בניסיון להתחקות 

האירועים ההיסטוריים הגלויים בו. האירועים שהמזמור מזכיר וכן האירועים שאינו מזכיר 

ומלמדים על ימיו של בעל המזמור: ימי עמידת  29האפשרויות לתיארוכו,מסייעים בצמצום מנעד 

שלטון בית דוד, לאחר שכבר קם בית מקדש ולפני שחל פילוג בממלכה. דהיינו, שלהי הממלכה 

המזמור נכתב כדי לחזק את מעמדו וסמכותו של המקדש החדש, אך בעיקר כדי  30המאוחדת.

ופעתם של מרכזים פוליטיים חלופיים. נפנה כעת לבסס את סמכות בית המלוכה בציון, ערב ה

לבחון את המסקנה הזו בעזרת האמצעי השני שהזכרנו לעיל, זיהוי המסורות הסיפוריות 

 המשמשות במזמור. בתוך כך ניגש לשאלתנו בעניין היעדרותם של מסורות העגל והמרגלים. 

 

 הזיקה בין התקופות  5.3

מה גיניאולוגית של דורות העם.  ברשימה מוזכר דור בנים המזמור נפתח בפרולוג המוסר מעין רשי

ר( ודור ביניים '5(, דור בנים נוסף )פס' 1, 1' )פס' ַאֲחרֹון(, דור '1)פס'  (, כולם 5' )פס' ּוֹמֶרה סֹור 
                                                                                                                                                                      

על תכונתו (. 150, 111, 115, עמ' 1111המדבר על הצבת תנאים למלך לאור המסרים העולים מפסוקי הפרולוג )זקוביץ, 

חוסר היציבות של אפרים ושל המנוגד ל (15)פס'  הנצחית של השלטון מלמדת עמידתו 'לעולם' של המקדש בהר ציון

בניסיון לייחס למזמור שלנו רעיון של בחירה קושי יש ביר שבעניין, המס פרישראו את דברי . (11-51)פס' שילה משכן 

: לתי מותנית בדודנצחית ובבחירה , כאשר העמדה השכיחה יותר במזמורי תהלים היא דווקא זו המאמינה במותנית

 (.111, עמ' 2001)פריש,  31-30[, 1-3] 5-1, פט 1, מה 51יח 
27
רת העמדתם במקביל ובזיקה לדורות הקודמים. על כך הביקורת על בני הדור היושבים בארץ מתעצמת גם בעז 

 בסעיף הבא. 
28
 . 11, עמ' 1111לשימוש במונחים "סדר ישן" ו"סדר חדש" בהקשר הזה ראו אצל קמפבל,  
29
 . 11-21, עמ' 2001סיכום עדכני של ההצעות השונות במחקר לתיארוך המזמור אצל ליאונרד,  
30
ות לגבי תיארוך מזמורי תהלים. מקובלת היום הדעה המקדימה מספר בעשרות השנים האחרונות חל שינוי בגיש 

; xxx-xxix, עמ' 1111לא מבוטל של מזמורים לימי הממלכה המאוחדת ואף לתקופה קדומה יותר, ראו אצל דהוד, 

 . 21-25, עמ' 1115. למסקנה דומה לגבי תיארוך המזמור ראו: ליונשטם, 11-13, עמ' 1155קראוס, 
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(. במרכז הפירוט עומדת השאיפה שבני הדור יצליחו 3יוצאי חלציהם של דור האבות הקדום )פס' 

 הגות השליליים של האבות: להשתחרר מדפוסי ההתנ

 
ן ע  מ  עּו לְּ דְּ ים ַאֲחרֹון דֹור י  נ  ל דּו ב  ּו  רּו י ֻקמּו י  פְּ יס  נ יֶהם ו  בְּ  :ל 

ימּו י ש  ים וְּ אֹלה  ל ם ב  סְּ ֹלא כ  חּו וְּ כְּ ׁשְּ י י  ל  לְּ ע  ל מ  יו א  ֹות  צְּ ֹצרּו ּומ  נְּ  :י 

ֹלא יּו וְּ הְּ ם י  ֲאבֹות  ר דֹור כ  ין ֹלא דֹור ּוֹמֶרה סֹור  כ  בוֹ  ה  ֹלא ל  נ ה וְּ ל ֶאת ֶנֶאמְּ  (5-1)פס'  רּוחוֹ  א 

 

ל םדור הבנים נדרש לשים באל מבטחו )' סְּ (, ולהימנע מאימוץ דפוסים שליליים כמו אלה 1', פס' כ 

רשל הדור ה' ין ֹלאמן העבר, ש'... 'ּוֹמֶרה סֹור  כ  בוֹ  ה  ֹלא ל  נ ה וְּ ל ֶאת ֶנֶאמְּ (, על אף שחווה 5' )פס' רּוחוֹ  א 

(. ההיכרות עם דברי הימים של הדורות נועדה להרתיע את דור 11בעצמו את נפלאות האל )פס' 

ההווה. מתעוררת אמנם השאלה לגבי מידת יכולתם של האחרונים, המבססים את אמונתם על 

ּו נסים (, לשמור נאמנות לאל, כאשר אפילו אבותיהם, שחו1סיפורים ועל שמועות בלבד )פס' 

ונפלאות על בשרם, כשלו; אולם המזמור אינו מוטרד מכך ומביע שאיפה ללמד את הבנים 

 התנהגות טובה מזו של אבותיהם.  

המסרים הללו מסייעים להבין ולהעריך את גודל הביקורת הנמתחת בהמשך המזמור על דור 

י כלפי האל: ניסו והימרו היושבים בארץ. על בני הדור מסופר שנכנסו לארץ ומיד הפגינו יחס שליל

(. והנה, לצד הביקורת 55-51אותו, לא שמרו את עדותיו, נסוגו, בגדו ועשו במות ופסילים )פס' 

הישירה כלפיהם, עולה מן ההקשר העוטף את התיאורים, ביקורת נוספת, סמויה, המועברת 

כבבואה  זיהוי החוטאים עם אבותיהם והעמדתם –דידקטיים -בעזרת שני אמצעים ספרותיים

 להם. 

זהות בין הדורות נוצר באמצעות ציון של מושא אחד בלבד בתיאור ההליכה הבטוחה 

במדבר והכניסה לארץ, כאילו מדובר במסע רצוף של אותם אנשים: בני הדור הוסעו והונהגו 

ח' ֶבט  בּול ֶאלואז הגיעו ' 31(,53-52' על ידי אלוהים במדבר )פס' ל  ׁשוֹ  גְּ דְּ לגלות את  (, זכו51' )פס' ק 

(. בהצגת הדברים בצורה 55ם, קיבלו נחלה והתיישבו בה על פי שבטיהם )פס' יהארץ ריקה מגוי

. דור המדבר הוא הדור הדור שהלך במדבר וסרר, לדור שהתנחל בארץהזו אין הבחנה בין 

. עניין זה לא נעשה בעלמא, שהרי ראינו שאין לבעל הטקסט קושי לדבר במונחים שהתיישב בארץ

של דורות ובנים. הוא מפליא לעשות זאת בפרולוג, שם הוא מזכיר, בזה אחר זה, את 'אבותינו', 

                                                           
31
בהתייחסות למעשה האל בים והובלת העם במדבר,  11-13חוזרים בתוכנם על חלק מהמידע מפס'  53-52פס'  

 (: 5.1. לעיל סעיף 11-11ומהווים חלק מפסוקי המעטפת המקיפים את תיאורי המרי של העם )פס' 

 (11-13בענן יומם וכל הלילה באור אש )פס' וינחם ויעבירם ויצב מים כמו נד: בקע ים 

 (.53-52)פס' כסה הים לבטח ולא פחדו ואת אויביהם וינחם  :סע כצאן עמו וינהגם כעדר במדברוי
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. וכן: 5-3את 'בניהם', את 'דור אחרון', את ה'בנים' של אותו דור אחרון ואת 'בניהם' שלהם )פס' 

חל טשטוש בין הקבוצות. הנכנסים לארץ הם מי שגם הונהגו  ,לעומת זאת ,כאן 32.(51, 12פס' 

על התנהגות (. 55-51בבטחה על ידי אלוהים במדבר, ואף על פי כן הוסיפו לחטוא לו בארצם )פס' 

כלפי מעין זה יוצא קצפו של המשורר בפרולוג; התנהגות פסולה המתעצמת לכדי כפיות טובה 

יואת 'חוו במו עיניהם שמדובר במי כאשר האל  ילֹות  יו ֲעל  אֹות  לְּ פְּ נ   (.11' )פס' וְּ

הקישור לימי המדבר נעשה במזמור בדרך נוספת. כפי שראינו, תגובת האל בימי הישיבה 

לצד הדמיון הזה קיימת  33(.35, 31, 21( עומדת בזיקה לתגובתו מימי המדבר )פס' 11-51בארץ )פס' 

זיקה והקבלה גם בין החטאים הנעשים בשתי התקופות. העם היושב בארץ מואשם בראש 

ַנסּו'ובראשונה במעשי מרי ובהעמדת האל בניסיון:  רּו ַויְּ ים ֶאת ַוַימְּ יֹון ֱאֹלה  יו ֶעלְּ דֹות  ע  רּו ֹלא וְּ מ  ' ׁש 

המאפיין את ימי העם במדבר:  (. האשמה זו מהווה המשך של דפוס התנהגות חוזר51)פס' 

יפּו' יֹוס  ֲחֹטא עֹוד ו  רוֹּת לוֹ  ל  יֹון ַלמְּ י ה ֶעלְּ צ  ַנסּו: ב  ם ַויְּ ׁש  נ פְּ ָאל ֹאֶכל לְּ ׁשְּ ם ל  ב  ב  לְּ ל ב  ה (; '15-11' )פס' א  מ  כ 

רּוהּו י ׁשּובּו  ַימְּ ימֹון: ו  יׁש  יבּוהּו ב  ֲעצ  ר י  ב  דְּ מ  ַנסּוב  וּו ַויְּ תְּ ל ה  א  ר  שְּ דֹוׁש י  ל ּוקְּ (. דפוס המרי 11-10' )פס' א 

 באל והעמדתו במבחן בימי המדבר ממשיך אפוא גם בזמן הישיבה בארץ. 

ֹּסגּוסעיף האישום השני נגד היושבים בארץ עוסק בנסיגה ובגידה: ' י  דּו ו  גְּ בְּ י  ם ו  ֲאבֹות  כּו כ  פְּ  נֶׁהְּ

תכְּ  שֶׁ ה קֶׁ ִמיָּ ם מדומה לקשת מחטיאה בהיותו נסוג, ונסיגתו נחשבת בגידה, אף כי (. הע51' )פס' רְּ

לא ברור מדוע הדברים קשורים זה בזה. והנה, תוכן האישום מתבהר בעזרת העמדתו כנגד 

נ יהביקורת המופיעה בסקירה ההיסטורית, המציגה את ' ם בְּ י  ר  י' כמי שהיו '...ֶאפְּ ק  ת רוֵֹּמי נֹוׁשְּ שֶׁ  קָּ

כּו פְּ יֹום הָּ ר   בְּ ( ואולי אף את הפרת הברית 5(, ובכך המחישו את היעדר אמונם באל )פס' 1' )פס' בקְּ

נ יבהתייחסות ל' 34.(10עימו )פס'  ם בְּ י  ר  ' ה'קשת' אינה משמשת עוד כדימוי לעם אלא כחלק ֶאפְּ

אלה הפכו את כיוון לחימתם במהלך הקרב, דהיינו נסוגו,  35מהתיאור הפרוזאי של הלוחמים.

(, אפשר להבין את הקשר שיוצר 10ואולי הפסידו במערכה. על רקע תיאורם כבלתי נאמנים )פס' 

בין מעשה הנסיגה לפעולת הבגידה באל. יחד עם זאת, על אף הקשר בין שתי ההאשמות  51פס' 

יסטורי אחד ומהו, בראש ובראשונה בשל הקושי ( קשה לקבוע האם מדובר באירוע ה51, 1)פס' 
                                                           

32
ואילך(, ובמיוחד לסקירה  15והשוו לסקירה ביחזקאל כ המבחינה בין דור האבות לדור הבנים במדבר )יחזקאל כ  

(. הסקירה בתהלים קו 21-23 בנחמיה ט המבחינה בין דור האבות במדבר לדור הבנים היורשים את הארץ )נחמיה ט

לעומת זאת, אינה מדברת על דור האבות ודור הבנים במדבר ובארץ, אלא מבחינה בין 'הם' שהיו בעבר לבין 'אנחנו', 

 (. 15-33הדוברים, המבקשים להיוושע בהווה )תהלים קו 
33
 .  5.2לעיל, סעיף  
34
  . 501, 505, עמ' 1111גוסלינג, ; 111עמ'  ,1515קירקפטריק, בפסוקים הסמוכים ראו:  1על התלות של פס'  
35
( ו'רומי קשת', דהיינו 11יז ברי הימים ב , ד2יב ברי הימים א 'נושקי קשת', דהיינו לוחמים בקשת )דהלוחמים הינם  

גלוסה שנועדה להסביר את הצירוף נוספה כהמילה 'נושקי' לא בלתי סבירה ההשערה ש (.21ד מיה יורים בקשת )יר

 (. 121-125, עמ' 1111; זקוביץ, 51, עמ' 1111)ראו: קמפבל,  'רומי קשת'הקדום יותר והפחות מובן 
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צאצאיהם של אלה מצד אחד מדובר ב 1.36המוזכרת בפס' לגלות את זהותם של בני הקבוצה 

ֶאֶרץ ֶפֶלאשעבורם נעשה ' ם בְּ י  ר  צְּ ה מ  ד  ן שְּ (, ושלגביהם נאמר, על רקע האידיאל המוצג 12' )פס' ֹצע 

עשו לאבותיהם. במקרה כזה מדובר לכאורה בדור (, שלא למדו מן הנפלאות שנ1-1בפרולוג )פס' 

בהמשך  11מצד שני, פס'  37הצאצאים של יוצאי מצרים, ששמם 'אפרים' קשור לנחלתם בארץ.

נ ימייחס לאותם ' ם בְּ י  ר  יואת ראיית ' 'ֶאפְּ ילֹות  יו ֲעל  אֹות  לְּ פְּ נ  (, ובכך פותח פתח 11' של האל )פס' וְּ

דור היוצאים ממצרים שחוו את נפלאות האל במסעם, כפי להבנה אחרת של הביטוי, כתיאור של 

 1פס'  38, המציגה את 'בני אפרים' כ'אבותיהם' של המתיישבים בארץ.51שעולה מן ההפניה בפס' 

נ ימעביר אפוא מסר מבלבל; ' ם בְּ י  ר  יכולים לייצג הן את דור המדבר והן את הדור היושב  'ֶאפְּ

בתוך ההקשר שראינו היא מתאימה לרעיונותיו  ת הזו;בארץ. ואולם אין צורך לפתור את השניו

זהו ביטוי נוסף . על חשבון הדיוק ההיסטורי של בעל המזמור, המחויב למסריו הדידקטיים

העם היושב בארצו הציג את לן הדורות והחלוקה הסכמטית ביעמעם את לניסיון שראינו קודם ל

  39.ואילך( 52)פס'  ממשיכו של העם הסורר מן המדברכ

 

 חיזוק להשערת התיארוך –היעדר סיפורי העגל והמרגלים  5.4

, אינם מוזכרים במזמורכלל , שני הסיפורים שבהם אנו עוסקים, העגל והמרגליםכפי שראינו, 

(. לכאורה אפשר 35שאיימה על העם בימי המדבר )פס' כנת ההשמדה סעל אף הרמז הברור לזאת 

דידקטי -הספרותיבתוך המבנה ין מקרי, ואולם לפתור את השתיקה ביחס לשני הסיפורים כעני

                                                           
36
, 1112וייזר, שאול ובניו ) בגלבוע ועל מותמול הפלשתים על ההפסד דיבר  וייזר 1האירוע בפס' בניסיון לזהות את  

חורבן בר על יהגלונד  ד ;(132, עמ' 1151ורד, בר על תקופת המלחמה בימי ממלכת ישראל )קליפי(; קליפורד ד510עמ' 

( 11, עמ' 1111קמפבל ), (25, עמ' 1115ליונשטם )(, 33, עמ' 1155אייספלד ) ;(10-51, עמ' 1151הגלונד, )ממלכת ישראל 

 שהובילה לחורבן שילה, והנרמזת גם בהמשך המזמור. בו את המלחמה עם הפלשתים  והיז( 121, עמ' 1111וזקוביץ )
37
כשבט אפרים שהתיישב בארץ, 'הם אנשי שילה', שיוזכרו בהמשך המזמור )פס'  1עזרא זיהה את הקבוצה בפס'  אבן 

ואילך(. כך גם ליונשטם, שסימן את הפסוק כהערה פרוגרמתית שנועדה להכין את הקוראים להתייחסות לדור  51

 (. 25, עמ' 1155העתיד במזמור, 'בני אפרים' היושבים בארץ )ליונשטם, 
38
המציגה את 'בני אפרים' כבניהם של יוצאי מצרים, וגם  12ואולם הצעה זו מעלה קושי נוכח המילה 'אבותם' בפס'  

מעצם השימוש בשם המצמצם 'אפרים' תחת ההתייחסות לעם כולו. המדרש, ובעקבותיו רש"י, פתרו את הקשיים 

שהם ... '...בני אפריםשאר העם לכיוון הארץ: הללו על ידי זיהוי 'בני אפרים' כקבוצה מדור מצרים שהתקדמה לפני 

מזרע המלכות וגבורי כח במלחמה לקחו את נשיהם ואת בניהם ויצאו ממצרים ורדפו המצריים אחריהם והרגו מהם 

המסתורית בדברי הימים מסורת מבוססת על ההמדרש הצעת מאתים אלף כלם גבורים...' )פרקי דרבי אליעזר, מח(. 

 לקחת ירדו כי בארץ הנולדים גת אנשי והרגום... אפרים ובניבארץ עוד לפני יציאת מצרים: ' היושבני אפרים בדבר 

  (. 21-20)דהי"א ז  'מקניהם את
39
; 311, עמ' 1111אירדמנס, )ראו:  51נכתב בשלבי עריכת המזמור בהשראת המידע בפס'  1ואין צורך בטענה שפס'  

(. כמו כן אין מקום לקבל את תיקון הנוסח של 13, עמ' 1115; גולדר, 121, עמ' 1151קראוס, ; 302, עמ' 1111סבורין, 

(, כתכונת העם 1(, שלפיה הביטוי 'בני אפרים' היה במקור 'בנים פרעים' )פס' 313, עמ' 1121)בעקבות גונקל,  BHSה

 מושא. היתה 'עיניהם' המתייחסת לאותו  12(, והתיבה 'אבותם' בפס' 25ה'פרוע' בסיפור העגל )שמות לב 
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קשה להקל ראש בהיעדרם מטשטש את ההבחנה בין התקופות והדורות, השראינו, היוצר זיקה ו

ימי המדבר לימי בין  הזיקהשל שני הסיפורים, שהיו יכולים לתרום תרומה משמעותית להדגשת 

 . ניגש לדברים צעד אחר צעד. הישיבה בארץ

יד, מציג התרחשות המכילה  -המוכר לנו היום מבמדבר יג ,נוסחו הקנוניסיפור המרגלים ב

נסיגה מחד ובגידה באל מאידך. על פי הסיפור, אנשי העם מבקשים לסגת ממבצע העלייה לארץ 

(, והדבר מעורר את חמתו של האל, המפרש את התנהגותם כניאוץ וכחוסר אמונה 1-1)במדבר יד 

פרטים  40(.21( והלנת תלונות )פס' 22עמדת האל בניסיון )פס' (, ומאשימם במעשים של ה11)פס' 

אלה בעלילה עומדים בהתאמה לשניים מן הסעיפים המופיעים בכתב האישום כלפי העם במזמור 

נ ּסּועח: ' יְּ רּו ו  י מְּ ים ֶאת ו  יֹון ֱאֹלה  ֹּסגּו... ֶעלְּ י  דּו ו  גְּ בְּ י  (. לאור המגמה שראינו לעיל, 51-51...' )פס' ו 

חטאי היושבים בארץ למעשים השליליים מן המדבר, מתעוררת שאלה לגבי את הקושרת 

העובדה שאזכור האירוע היה יכול לעבות ולהרחיב את לצד השתיקה בעניין מעשה המרגלים. 

ף המאשים את התייחסות אליו היתה יכולה לחזק את הסעיהרשימת החטאים מימי המדבר, 

ולסייע בהמחשת  ,(11, 15. וכן: פס' 51; תהלים עח 22העם בהעמדת האל בניסיון )במדבר יד 

במיוחד לגבי השאלה רלוונטית , המדברת על נסיגה כבגידה. 51הביקורת העמומה המוצגת בפס' 

כוהנית שכללה בשלב מסוים -הגרסה המוקדמת של הסיפור בספר במדבר, המשקפת מסורת לא

-עיסוק באיום ההשמדה, איום הנרמז כאמור במזמור שלפנינו. זאת ועוד, הגרסה הלאאת ה

יהודאי העומד במרכז המזמור, בהיותה -כוהנית של הסיפור היתה יכולה לחזק את המסר הפרו

ואכן, בעוד  41(.21)במדבר יד נציג יהודה בלבד, כלב מתייחסת לשורשי ייחודיותו ונבחרותו של 

התייחסויות בעיקר מצויות בו  42עקבות ממשיות למסורות כוהניות,שהמזמור אינו מכיל 

                                                           
40
זוהי סקירה של הסיפור הקנוני המלא. יש לציין שהקישור בין נסיגה ובין חוסר נאמנות כלפי האל מצוי ביתר שאת  

 . 1.1(. ראו פרק ראשון, סעיף 25-11, 1כוהנית )במדבר יד -בנוסח של הסיפור בגרסתו הלא
41
(, אך המסורת לקשריו עם 3יג  דברמגרסה השנייה של הסיפור )בנמסרת דווקא באמנם זהותו של כלב כיהודאי  

בנחלת יהודה שחברון כמו גם קשריו עם  ,(12ב  ברי הימים אד ;11ל , 3-2א כה ואל )שמ היתה ידועהשבט יהודה 

 . (10א  טים; שופ11, טו 1יד  שע; יהו22יג  דבר)במ
42
אין הכרח שהוא מתבסס על תיאור חציית הים  – במזמור 13אשר לתיאור 'בקיעת הים' ו'העברת' העם בפס'  

; פרידמן, 151-150, עמ' 1115; פרופ, 111, עמ' 1153, השייך לחוט הסיפור הכוהני )דרייבר, 23-22*, 21, 11בשמות יד 

כוהנית -(. התיאור דומה במינוחיו דווקא להתייחסות שבשירה בשמות טו, המיוחסת לאסכולה לא113, עמ' 2003

-552יד )פרופ, שם, עמ' -יצירות הקדומות ביותר במקרא, קדומה בוודאי לתיאור הפרוזאי בשמות יגונחשבת לאחת ה

(. המינוחים החוזרים בשני הפסוקים: השורש יצ"ב, דימוי המים העומדים ל'נד' וכן 111-111; פרידמן, שם, עמ' 553

ין שני הטקסטים. בנוסף, העובדה (, מעידים על החפיפה ב13; תהלים עח 11ההתייחסות למעבר העם )שמות טו 

(, בעוד 5שהשירה מייחסת את הפעולה ל'רוח אפו' של האל, שבעזרתה '...נערמו מים, נצבו כמו נד נזלים...' )פס' 

עשויה אף היא להוכיח  –( 13שהמזמור כבר מעמיד את אלוהים כנושא מפורש של הפעולה: 'ויצב מים כמו נד' )פס' 

 ה בשמות טו. את היות המזמור משני לשיר
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. שהזכרנושאליהן משויכת כאמור גם גרסת המרגלים   43(,Eאו  Jכוהניות קדומות )-למסורות לא

בעל המזמור יכול היה לעבוד עם גרסה זו של הסיפור, כפי שהשתמש במסורות אחרות מימי 

  44ני, כגון במסורת על אודות שבע מכות מצרים.כוה-המדבר בנוסחן החלקי או המצומצם הלא

למצוא  על היעדרותו המפתיעה של סיפור המרגלים מלמדים דבריו של אבן עזרא, המתעקש

 (: כדרך "וינסו אותי זה עשר פעמים"32תה' עח ) "..."בכל זאת חטאו עודבמזמור רמז לסיפור: '

אף על פי שאינם נזכרים בתורה והנכון שמלת "חטאו" על דבר המרגלים על כן אחריו'.  (22)במ' יד 

תיאור העונש שהוטל על כומפרשו בדבריו 'על כן אחריו' מפנה אבן עזרא לפסוק הבא במזמור, 

, מות דור המדברבעקבות חטא המרגלים. בדרך זו הוא מכניס למזמור את המסורת בדבר העם 

שלא ראו הארץ שבעבור זה יצאו  (33" )תה' עח הבל": 'וטעם בדבריו, כשאינה מופיעה בו

  45לפני ארבעים שנה'.... ממצרים

כמו בעניין סיפור המרגלים, גם התייחסות למסורת העגל מימי המדבר היתה עשויה לסייע 

למגמה שראינו במזמור, של העמדת האירועים מן העבר כהד למעשי העם בארצו. הסיפור 

                                                           
43
כוהניים מן התורה מעידה בעיקר רשימת מכות מצרים -על קרבת המזמור מבחינת שפה ותוכן לחומרים לא 

יא. ראו פירוט של החפיפה בין הרשימות -כוהני בשמות ז-במזמור, ההולמת את הרשימה המופיעה בטקסט הלא

. ככלל, דיי מדבר על 250-215, עמ' 2005, 115-111, עמ' 2001; ליאונרד, 11, עמ' 1151מבחינת תוכן ושפה אצל דיי, 

(; קראוס טוען לשימוש 11, 1, עמ' 1151)דיי,  Eאו  Pללא עקבות של  Jהישענות של בעל המזמור על חומרים משל 

. והשוו: גרינשטיין, 123, עמ' 1151כוהניות שהגיעו למשורר בדרך של בע"פ יותר מאשר בכתב )קראוס, -במסורות לא

(. לפי גולדר המשורר הכיר מיתוסים אחדים בעניין המדבר ללא מסורת סיני, חלקם דרך מסורות 11הערה  ,211עמ' 

, עמ' 1115, ר)גולד(. אפשרות זו מחזקת את טענתו בדבר מוצאו הצפוני של המזמור Eבעלות שורשים "אלוהיסטיים" )

לבד בעלות יסודות עתיקים וקדומים כמו: כוהניות ב-. ליאונרד טוען להישענות של המזמור על מסורות לא(11-15

ו ושמואל ב ו וחומרים נוספים ממסורות -שירת הים בשמות טו; שירת האזינו בדברים לב; סיפור הארון בשמואל א ד

JE ( ,215, עמ' 2005; 300-211, עמ' 2001ליאונרד  .) 

44
ר. ההצעה הראשונה מפרידה זה המספר המתקבל משני ההצעות המזהות והמונות את המכות המוזכרות במזמו 

( וכך מגיעה 215, עמ' 2005; ליאונרד, 15, עמ' 1115)גולדר,  15את ה'ערוב' וה'צפרדע' המוזכרים יחדיו בתקבולת בפס' 

, ההופך 15צפרדע', ומוצאת מכה נוספת ב'ברד' שבפס' -לשבע במספר. ההצעה השנייה מחברת יחדיו את ה'ערוב

(. היות 122, עמ' 1111; זקוביץ, 122, עמ' 1151; קראוס, 32-31, עמ' 1115ליונשטם,  ל'ֶדֶבר' בכתב יד סומכוס )ראו:

, המזכיר אף הוא שבע 31-21שמבחינה ספרותית המספר שבע שקול למספר עשר השלם והטיפולוגי )השוו: תהלים קה 

ו אף מובילה לאפשרות, ואילך. טענה ז 11מכות(, לא מן הנמנע שהמזמור משקף מסורת חלופית לזו המוכרת בשמות ז 

שהרשימה המונה עשר מכות בספר שמות נסמכת על אוספי רשימות של שבע מכות, כגון אלה שהשתמרו בתהלים עח 

 (.113, עמ' 1515. השוו: קירקפטריק, 31, עמ' 1115וקה )ליונשטם, 
45
  :א המרגלים מן המדבר, את חט1בפס' המוזכרים  'בני אפרים'לייחס לשל ברנס הלא משכנע ראו גם את הניסיון  

'The historical reference (in v. 9) is no doubt to the refusal of Israel, when they heard the report of the 

spies, to advance into Cana'an (Num XIV 1-10)… It is promptly punished by the sentence that Israel 

should remain forty years in the wilderness…'.. 'גלגולם החדש בארץ כבני ממלכת ב, לטענתו, 'בני אפרים

 Ephraim went beyond Judah in rebellion by adopting the worship' : חטא העגל, הם גם החוטאים בישראל

of the golden calf'.   ,(.311, עמ' 1131)ברנס 
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ית העגל מימי המדבר יכול היה לעמוד בהקבלה וכתקדים לאישום השלישי כלפי הדרמטי של בני

יסּוהּוהעם בארצו: ' ע  כְּ י  ם ו  מֹות  ב  יֶהם בְּ יל  ס  פְּ יאּוהּו ּוב  נ  (, שבניגוד לסעיפי האישום 55' )פס' י קְּ

הקודמים אינו מקביל לאף אירוע מימי המדבר. התייחסות לאירוע מן העבר יכול היה להעצים 

כנגד יסוד מרכזי בקורפוס התעמולתי בהיותו יתרה מזו, בין שתי התקופות. זיקה דד את הולח

לכאורה שנכתב להועיל למזמור יכול היה סיפור מעשה העגל מימי המדבר הממלכה הצפונית 

היעדרותו  .על חשבון הממלכה האחות יהודהממלכת במטרה להגדיל את הלגיטימציה של 

המתמיהה על סיפור העגל מן הסקירה ההיסטורית הובילה חוקרים להשערות שונות כמו 

 46האפשרות שהכותב הכיר את הסיפור כמסורת חיובית שרווחה בממלכת הצפון וחשש להכפישה,

לימים שאחרי הקמת האלילות או הטענה שנמנע מאזכור הסיפור מתוך רצון לייחס את מעשי 

 47משכן שילה בארץ.

, אך במקרה שלפנינו, המשורראמנם קשה לקבוע מן השתיקה את היקף הקנון שעמד בפני 

לא הכיר את שני הסיפורים בעל המזמור שעולה על הדעת האפשרות בהיעדר סיבה נראית לעין, 

שהעובדה שהמשורר לא נעזר בו, אף מימי המדבר. מסקנה זו תקפה במיוחד לגבי סיפור העגל, 

מגמותיו הספרותיות והפוליטיות, קשורה בעובדה שלא נדרש לעבודת שהיה יכול לתמוך ב

צפונית, זאת בשל העובדה הפשוטה שהממלכה הצפונית טרם עמדה על מכונה. -תעמולה אנטי

יהודה' בטים, אולם ההפרדה והמתיחות בין 'המזמור משמר עדות למתיחות בין השאמנם 

, 1ו'ישראל' נודעה עוד בטרם הפילוג הרשמי בין הישויות, כפי שעולה מן התיאורים בשמואל ב יט 

. המזמור אינו רומז על מתיחות הנובעת מהקמה של מרכז פוליטי מתחרה לירושלים או 1כ  – 12

ים בגין קיומם של מקומות וטקסי פולחן חלופיים לבית המקדש. אין במזמור זכר לפולחן העגל

ובהתאמה לכך גם לא  48(,21-25בממלכת ישראל או לערי המקדש מאותם ימים )מלכים א יב 

                                                           
. את מסקנתו שהטקסט נכתב בימי חזקיהועל רקע ור במיוחד היעדרותו של הסיפ , שנדרש לקושייתליאונרדכך  46

ההיעדרות הוא מסביר כחלק מהטקטיקה של בעל המזמור, שנמנע מפגיעה במנהגים הקדושים של הצפון כדי לעורר 

(. אולם קשה להשתכנע שבעל המזמור היה כל כך 310-335, עמ' 2001הקשבה לדבריו בקרב הפליטים )ליאונרד, 

זה כאשר במקביל הוסיף והאשים את ישראל בהאשמות רבות, וכאמור שרטט קו ישיר בין מעשיהם מתחשב בעניין 

 בארצם / ממלכתם )לפי שיטת ליאונרד( ובין ההתנהגות הבזויה מן העבר.  
47
ואולם אם אכן היתה מגמה כזו במזמור אזי היינו מוצאים בדברי הקטגוריה הדגשה של  .115, עמ' 1111זקוביץ, כך  

הפולחן הפסול שנעשה בממלכת ישראל, הכולל את שני העגלים, כפי שהדבר מופיע בדברי הגינוי של הושע, בן 

 (. 1' )ח עגל יהיה שבבים כי הוא אלהים ולא עשהו חרש והוא מישראל כיהתקופה: '
מוזכר לצד שילה ', אדםויטש משכן שלו אהל שכן ב': 10בפס' בתקבולת החסרה שלפיה צעתו של גויטיין, ה מעניינת 48

במשמעות של השכנת האוהל בקרב בני וק מילה 'אדם' בפסל)ראו לעומת זאת את הפירוש המקובל  'אדםבשם 'ישוב 

וייתכן שאף הושע רומז לו: 'והמה  )'אדם העיר'(, 11ג  שעיהוהישוב אדם מוכר מ אכן(. 151, עמ' 1111זקוביץ, . אדם

 'לקחת מתנות באדם': במזמור סח העתיק(, ושעקבות שלו מצויות 2, עמ' 1151. ראו: דיי, 1כאדם עברו ברית...' )הו' ו 

 הערכתו של גויטיין היא שהעיר אדם היא המקום שהארון הועבר אליו במהלך תקופת הצרות שבאו על. (11)תה' סח 
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את מקומות הפולחן הצפוניים טרם הכיר בעל המזמור השערתי היא שלפולחן העגל מימי המדבר. 

 לא הכיר את מסורת החטא מימי המדבר שנועדה להתפלמס איתם. ך גם כו

 

 יארוך הת השערתאישוש  –שפת המזמור  5.5

זמן כתיבת המזמור הם האירועים על כאמור, הכלים העומדים לרשותנו על מנת להתחקות 

ואכן, את מסקנתנו  49המוזכרים בו, המסורות הסיפוריות המשמשות בו והשפה שבה הוא כתוב.

בעניין תיארוך המזמור העמדנו במבחן המסורות הסיפוריות המופיעות בטקסט וטענו ששני 

האירועים המרכזיים מימי המדבר, העגל והמרגלים, לא הגיעו לידי בעל המזמור משום שטרם 

סט, זיהוי המסורות הסיפוריות בטקשל לשני הכלים הללו, של בחינת המידע ההיסטורי ו 50נוצרו.

 נוסיף כלי שלישי, בירור שפת המזמור ביחס למקורות התורה.  

( במזמור 13( ו'אות ומופת' )פס' 11, 31, 31(, 'שוב' )פס' 51כמו 'עדות' )פס' תיבות של  ןהופעת

חומרים מן הספרות להשערה שלפיה המזמור נכתב על בסיס חוקרים  הובילה

, עדויות של מילים בודדותזו, הנשענת על ואולם, יש קושי עם הטענה ה 51הדויטרונומיסטית.

 רחבים המאפיינים את הספרות הדויטרונומיסטית.הסטריאוטיפיים היטויים בהיעדר הב

תהלים )המצוות לאזכור ביחס למשל אילו אפשר היה לדבר על "שפה דויטרונומיסטית" לכאורה, 

במקום ו 52נצ"ר,וכיו"ב( ולא  1, כז 1, ז, 11, ו 21, ה 10, 23)דברים ד היה עומד השורש שמ"ר ( 1עח 

'יד חזקה וזרוע או ( 21, ט 5, ז 21היה הביטוי 'יד חזקה' )דברים ו  (12התיבה 'יד' )תהלים עח 

 לשוניות צורותדווקא  מזמור מכילה זאת,תחת  (.21, לב 5; ירמיה כא 5, כו 15, ה 31נטויה' )ד 

, 15, 10, 35, 21, 21, 15צורת יקטול לביטוי זמן עבר )פס' כמו השימוש הרב ב ,הנחשבות לקדומות

מהשירה בעיקר דויטרונומיסטיים, -צירופי מילים המוכרים ממקורות קדם, ו(12, 11, 55, 11, 11

ינ הכמו: ' , העתיקה בדברים לב ֲאז  י ...ה  י פ  ר  מְּ יֹון'; (1; דברים לב 1)פס'  'א  ; דברים 35, 11)פס'  'ֶעלְּ

                                                                                                                                                                      
לפנינו עדות לזיכרונות מפורטים מימי עמידתה של הממלכה הרי שאם הדבר נכון  (.211-211, עמ' 1115שילה )גויטיין, 

 . ויש בכך חיזוק נוסף לתיארוך הטקסט בסמוך להתרחשויות המתוארות בוהמאוחדת, 

49
 . 5.2לעיל, סעיף  
50
רי התורה הנידונים אלא גם לסקירות בפרקי העבודה הבאים ניווכח בקדמות המזמור לא רק ביחס לסיפו 

 ההיסטוריוגרפיות האחרות, המתארות את ימי הנדודים במדבר, יחזקאל כ, תהלים קו ונחמיה ט. 
51
; 'אות 10, 1, 5, 3, 2, ל 10, ד 13; 'שוב': דברים א 15; מלכים ב יז 3; מלכים א ב 20, 11, ו 15'עדֹות': דברים ד  

-135, עמ' 1151; קליפורד, 512, עמ' 1112; אנדרסון, 111, עמ' 1111. ראו: קרול, 2, יג 11, ז 22, ו 31ומופת': דברים ד 

 .15, עמ' 2005; ברלין, 121-123, עמ' 1151; קראוס, 111
52
(. אמנם 1והשוו לשימוש היחיד בשורש נצ"ר בספר דברים, העומד בהקשר של קיום הברית ללא התיבה 'מצוות' )לג  

ור עח, אך כחלק מצירוף עם המילה 'עדות', צירוף שאינו שכיח לספר דברים ולספרות השורש שמ"ר מופיע במזמ

 . 21, עמ' 1115(. ראו בעניין זה: ליונטשם, 3; מל"ב כג 3; מל"א ב 11; דברים ו 51הדויטרונומיסטית )פס' 
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ם'(; 5לב  ר'ועוד(;  13, 1; דברים לב 35)פס'  'צּור  יו'(; 13, 11, 21; דברים לב12)פס'  'צ  חּור  ... ב 

יו תּוֹלת    53.ועוד (25; דברים לב 31. וכן פס' 13)פס'  'ּובְּ

ם מן האסכולה היעדר זיקה לשונית לחומרילקסיקלי והאבחנה בדבר -המידע הלשוני

לתקופה הקודמת לימי  למסקנתנו לעיל המתארכת את המזמור המשנה תורתית מצטרפים

חזקיהו ויאשיהו ואף לימי הפילוג, דהיינו, לימים שלפני התקופה שלה מיוחסת כתיבת ספר 

דברים, ובוודאי טרם כינונה של האסכולה הדויטרונומיסטית. לאור זאת, במקום לדבר על כתיבה 

על טקסט שנוצר בשלב קודם לתהליך התגבשות  בהשראת מסורות דויטרונומיסטיות עלינו לדבר

-האסכולה, כהגדרת ליונשטם, המדבר על מזמור עח כעל 'פרהיסטוריה של הנאום המשנה

54תורתי'.
   

ששימשו את בעל  מסקנה זו נוגעת בדיון הרחב העוסק בשאלת המקורות הטקסטואליים

מערערת על הטענה מזמור שימוש בולט בשפה הדויטרונומיסטית באין המזמור. העובדה ש

אשר לענייננו. ההשערה שלפיה בעל  55המייחסת למשורר היכרות של התורה על כל מקורותיה.

רים כמו העגל והמרגלים את האפשרות שגם סיפומחזקת המזמור לא הכיר את כל חומרי התורה 

(, 35כפי שהוא נרמז במזמור )פס'  ,השמדההעיסוק בסכנת השעצם פניו, ומכאן טרם עמדו ב

, ואף קדם ליצירת שני המיתוסים המדוברים בתורהללא קשר התקיים במחשבה הישראלית 

 . להם

 

  סנגורו של העם    5.1

כפי שאינו מזכיר את שני האירועים מימי המדבר, כך אין המזמור מזכיר את מאמציו של משה 

הוא זוקף את אי ההשמדה לתכונת הרחמים של באותם ימים למנוע את השמדת העם. תחת זאת 

                                                           
53
. וכן דיון 13-31, עמ' 1155עוד על הדמיון הלקסיקלי בין מזמור עח לשירה העתיקה בדברים לב ראו אצל: אייספלד,  

דויטרונומיסטיים -. דוגמאות נוספות ליסודות קדם301-321, 2001מתולוגי בשאלה מי שאב ממי אצל ליאונרד, 

, עמ' 1111אירדמנס, ים מבחינה סגנונית ורעיונית ראו אצל: דויטרונומיסטימרכיבים היעדר במזמור והמחשה של 

 . 215-211; ליאונרד, שם, עמ' 15-11, עמ 1111; קמפבל, 235, עמ' 1115דהוד, ; 21, עמ' 1115; ליונשטם, 351-350
54
, כהיקרות מוקדמת של הביטוי 5. כך למשל, אפשר לראות את הביטוי 'סורר ומרה' בפס' 30, עמ' 1115ליונשטם,  

סר"ר וסו"ר  (, בדומה לשימושי השורש23; ירמיה ה 20, 15במופעיו הדויטרונומיים והדויטרונומיסטיים )דברים כא 

 . 11, ז 11בהושע ד 
55
, ובעל התורה במתכונת דומה לזו של ימינובימי המחבר )ימי יאשיהו, לשיטתו( כבר עמדה שכך זקוביץ, הסובר  

. וראו גם: 152. וכן עמ' 113, עמ' 1111 ' )זקוביץ,הכירּה 'לפני ולפנים, ועשה שימוש רחב ביסודותיה השוניםהמזמור 

 . 13(. לעומת הצעה זו ראו לעיל, הערה 215, עמ' 1115גונקל ובגריש', 
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תוֹ האל: ' ל ֲחמ  יר כ  ע  ֹלא י  פֹו וְּ יב א  ׁש  ה  ה לְּ ב  רְּ ה  ית וְּ ח  ׁשְּ ֹלא י  ֹון וְּ ר ע  פ  כ  חּום יְּ הּוא ר  והנה,  56(.35' )פס' וְּ

האל עומד בזיקה לשתי הרשימות של 'מידות האל' המופיעות בהקשר של שני זה של תיאור 

, 15בתורה. האחת מוצגת במסגרת מאמצי משה למנוע השמדה בבמדבר יד  הסיפורים המדוברים

יותר, בשיחת אלוהים עם משה לאחר מתן הלוחות השניים בשמות לד  "רחוק"והשנייה בהקשר 

הרשימות בתורה, שאין  טקסטואלית בין הרשימות. בדומה לשתיברם, אין להניח תלות  1-1.57

נראה שגם ההתייחסות בתהלים עח מציגה נוסח של אימרה  58להניח לגביהן העתקה ישירה,

ואכן, לצד הדמיון  59ליטורגית שכיחה, שלבשה פנים שונות בשלבים שונים של עיצוב הקנון.

חּוםהמילולי במילים ' ֹון' (,1' )שמ' לד ר  א' )='ע  ֹון ֹנש  פוֹ ( ו'15; במ' יד 1', שמ' לד ע  ם ֶאֶרְך' )='א  י  פ  ', א 

(, קיימים הבדלים בין הנוסחים. בעוד שהרשימות מן התורה מדברות על 15' יד ; במ1שמ' לד 

חּוםתכונותיו המהותיות של האל, על היותו ' ּנּון ר  ח  ם ֶאֶרְך(, '1' )שמ' לד וְּ י  פ  ; במ' יד 1' )שמ' לד א 

א' )שם; שם(, 'ֶחֶסד רב(, '15 ֹון ֹנש  ע ע  ֶפׁש  נ ֶקה ֹלא נקה', ו'ו  דועל היותו ' יְּ ל ָאבֹות ֲעֹון ֹפק  ים ע  נ  ל ב   ע 

ים ׁש  ל  חּוםמזמור עח מדבר על תכונה אחת בלבד, ' –( 15; במ' יד 1' )שמ' לד ׁש  ', ומלבד זאת מציג ר 

הבדל זה מצביע  את מעשיו בעבר: כיפר עוון, לא השחית, הרבה להשיב אפו, לא העיר את חמתו.

יפורים בתורה היא משמשת כארגומנט בשיג על תפקידה השונה של הנוסחה בשני ההקשרים. בס

במזמור לעומת זאת  60(.23-11ואילך; במדבר יד  5מות לד ושיח המתנהל בין הנביא עם האל )ש

את שהפיסה  "חיצונית"דמות . בהיעדר פעולות האל בעברלנימוק היא נמסרת על ידי המשורר כ

ניע את פכו לכזה? מה המה ה –. ואולם יש לשאול העםסניגורו ומגינו של האל , היה האל דעת

  להשיב את כעסו ולא לפגוע בעם בהשחתה? אלוהים 

העומד  בחולשות ה"יריב"כר, או שמא נזכר, אלוהים ז –התשובה מופיעה בפסוק הבא 

ֹלא י ׁשּובמולו: ' ְך וְּ ה רּוח  הֹול  מ  ר ה  ש  י ב  ֹכר כ  זְּ י  (. הידיעה בדבר מגבלותיו האנושיים של 31' )פס' ו 

רנתיניו, היותם 'ב   מעוררת באל את רחמנותו. באופן מפתיע מופיע  61(,31חלוף )פס' -' בררּוח  ' ו'ש 

                                                           
56
 אליהם ויפן וירחמם אתם' ה ויחן' : 23מלכים ב יג . וראו גם: 1.1. ראו פרק שישי, סעיף 11, 11ט  מיהנחהשוו:  

 . 21-21עתה...'.  וכן מל"ב יד  עד יופנ מעל השליכם ולא השחיתם אבה ולא ויעקב יצחק אברהם את בריתו למען
57
-251ב, עמ' 2000; שורץ, 350-311, עמ' 1111שאין הכרח ליחסה לאותה יד שכתבה את סיפור העגל. ראו: דרייבר,  

 .  112, עמ' 1111. ולעומת זאת ראו: צ'יילדס, 113-111, עמ' 2003; פרידמן, 255
58
 .3.5ראו: פרק שלישי, סעיף  
59
בתיאוריו של האל (, 1-1לד , ואולי גם בשמות 5-1שימוש ברשימה זו מצינו בהתייחסויות של האל לעצמו )שמות כ  

(. ראו לעיל, פרק 5; תהלים קג 13( ובשימושים דידקטיים ונבואיים )יואל ב 3; יונה ד 15)במדבר יד על ידי הנביא 

 . 3.5שלישי, סעיף 
60
 .50, הערה 3.5. ראו פרק שלישי, סעיף 1-1הרשימה בשמות לד  אם כי כאמור קשה לקבוע מי מוסר את 
61
רש"י ראו את פירושו של תפיסה של תחיית המתים. מי מבין הפרשנים האוחזים בכמובן על מקשה אמירה זו  

... ואף אם "והרבה להשיב אפו"' שבעולם הבא לא יהיה לאדם יצר הרע:הדברים על ידי הסבר נאבק עם משמעות ה
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רב  כולם ' –כאן הסבר אקזיסטנציאלי התקף עבור כל בני האדם  ְך רּוח  ו' 'ש  ֹלא הֹול   ,, זאת'י ׁשּוב וְּ

ההשמדה -(, שלפיו אי13)פס' שמות לב באיום ההשמדה בהמופיע  "לאומי"הבניגוד לנימוק  ,למשל

כיצד יכולה ההיזכרות בתכונתם ואכן יש להקשות: . האומה נובעת מן המחויבות הקדומה לאבות

אוניברסלית של בני האדם לסייע בהגנה על אומה אחת דווקא? אלא שיש להבין את -האנושית

ר אליו על רקע הידיעות בדבר יחסי הברית הייחודיים של האל עם העם הקשו 31האמירה בפס' 

מדובר באופיו של  –"אוניברסאלי" של ההסבר ה"לאומית" (. לאור זה מתבררת הכוונה ה31)פס' 

הקולקטיב ולא במהותו של האדם היחיד, ואין להבין את המשפט כפתח לעשיית חסד או כיחס 

שהתובנה בדבר המגבלה הטבועה במין האנושי אינה ההקשר מלמד ואכן, של חמלה כלפי האדם. 

הוא שהרי גם אחרי 'היזכרות' האל בתכונותיהם של בני התמותה, מבטיחה שמירה על חיי אדם, 

( ובין אם הם 11-13אינו משנה את נוהגו להכות בנתיניו האנושיים, בין אם הם מבני עמו )פס' 

, והיא מתאפשרת בזכות ההבנה חס לקולקטיב(. 'רחמנותו' של האל היא בי11מעמים אחרים )פס' 

או ההיזכרות שהעם בנוי מאוסף של בני אדם, שקיומם זמני וחולף, ומכאן שגם דורות החוטאים 

להשאיר את (. בזכות עובדה זו, תכונת ארעיותם של בני הדור, ניתן 31'הולכים' לבני 'שוב' )פס' 

 החוטא על מכונו ולאפשר לו להתקיים. העם 

חּוםה מעניין להשוות את השימוש בתואר 'בהקשר הז ' במזמור לשימוש בתואר בהקשר ר 

ר' 62אחר המתייחס לאי השחתה, בנאום השיבה בספר דברים: צ  ָך ב  אּוָך לְּ צ  ים ֹכל ּומְּ ר  ב  דְּ ֶלה ה  א   ה 

ית ַאֲחר  ים בְּ מ  י  ת   ה  בְּ ׁש  ד וְּ ת   ֱאֹלֶהיָך' ה ע  עְּ מ  ׁש  ֹקלוֹ  וְּ י :בְּ ל כ  ָך ֹלא ֱאֹלֶהיָך' ה ַרחּום א  פְּ רְּ ֹלא י  ָך וְּ ִחיתֶׁ  ַישְּ

ֹלא ח וְּ כ  ׁשְּ ית ֶאת י  ר  ע ֲאֶׁשר ֲאֹבֶתיָך בְּ ב  ׁשְּ ֶהם נ  (. על פי הנאום, המשמעות המעשית של 31-30' )דב' ד ל 

 –'רחמנות' האל היא היותו מחויב לברית האבות. במסגרת ברית זו גם העם צריך למלא את חלקו 

שונה מכך  63ו של אלוהים. או אז האל יקיים את חובתו שלו ולא ישחית.'לשוב' ולשמוע בקול

בּוה'שיבה' המתועדת בתהלים עח: '... ׁש  ֲחרּו וְּ ׁש  ל וְּ ( המסתברת כפעולה שקרית ולא 31' )פס' א 

                                                                                                                                                                      
נפרע מהם לא העיר עליהם כל חמתו כי אם מעט מעט לפי שזכר כי בשר המה ויצר הרע טמון בלבם, והוא ]יצר הרע[ 

רוח "כשימותו, ולא ישוב אותו רוח בהם לעולם הבא כשיחיו אין יצר הרע שולט בהם. ולא ייתכן לפרש  "רוח הולך"

. )רש"י 'כפרת בתחיית המתים וכן מפורש באגדת תהלים רוחם של חיים בהם, שאם אמרת כן "הולך ולא ישוב

 (.35עח  ליםלתה
62
השימוש בתכונת ה'רחום' ביחס לאל אינו אחיד גם במקורות אחרים שהזכרנו. בשמות לד המילה נקשרת לתפיסה  

נה המילה (; אצל יו1הדיכוטומית של אל הגומל בהתאם להתנהגות של נתיניו )'...נקה לא ינקה פקד עון...', שמ' לד 

( ואצל יואל 1-5; והשוו: תהלים קמה 1מסבירה את נכונותו של האל ל'הינחם על הרעה' ביחס לעולם כולו )יונה ד 

(. הכול עושים שימוש במטבע לשון 12מדובר בתכונה המאפשרת את השיבה אליו, כפי שראינו בדברים ד )יואל ב 

 ונה קצת שונה. השייך לנוסחה הליטורגית המוסכמת, אך אצל כל אחד הכו

63
סכולה באהרעיון של 'שיבת האדם' כתנאי לשיבה מן הגלות כחלק מברית מותנית, מופיע בטקסטים מרכזיים  

 . 11-12כט מיה ; יר50, 15א ח כים ; מל10-1ל  ריםהדויטרונומיסטית: דב
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(, שלא ניתן לבסס עליה את הבטחת אי ההשמדה. על פי המזמור נבעו רחמי 31-31אמינה )פס' 

אלא מן ההשלמה של האל עם חטאיהם לנוכח  ,ים ולברית עימוהאל לא משיבת העם לאלוה

 זמניותם של החוטאים.   

 



 

 

 נחמיה ט –סקירת העבר לאור מצוקות ההווה : פרק שישי

 

 היעדר התייחסות להשמדה  –העגל והמרגלים בסקירת העבר  1.1

בנחמיה ט מסופר על אירוע וידוי המוני המתרחש בירושלים בימים שאחרי עליית עזרא ונחמיה 

( מציינים שבי ציון לראשונה את חג סוכות )ח 13, 5-1, 3-1מפרס. במהלך הפצת התורה בציבור )ח 

צֹום( ואחר כך נאספים '15-11 ים בְּ ק  ש  ה ּובְּ מ  ֲאד  יֶהם ו  ים יֹום' ב'ֲעל  ר  ַארְּ  ֶעשְּ הוְּ ע  ֹחֶדׁש ב  ֶזה ל  (, 1' )ט ה 

ל (, ופותחים בתפילת הוידוי: '...11, 2הוא החודש השביעי, תשרי )נחמיה ח  דּו ע  ו  תְּ י  דּו ו  מְּ ע  י  ו 

יֶהם ֲעֹונֹות ֲאֹבת  יֶהם ו  ֹטאת   (. 2' )ט ח 

המשתרעת על פני עשרים ושישה מכילה סקירה היסטורית ארוכה  1התפילה הנפתחת בפס' 

, את ימי הישיבה (5-1פס' (, את הברית עם אברהם )1המזכירים את הבריאה )פס' פסוקים, 

ואת התקופה שהחלה בשלב  (23-12)פס' את הנדודים במדבר  (,11-1וחציית ים סוף )פס' במצרים 

התיאורים מציגים בהרחבה את התנהגות האל שלרוב  1(.31-21)פס'  הכיבוש והורשת הארץ

מבטאת מחוות חסד כלפי העם, ואינם מותירים מקום רב להצגת מעשי העם. הדבר בולט בתיאור 

ויחד עם זאת, על אף מיעוט  2ימי הנדודים במדבר, המציג את מעשי העם בשלושה פסוקים בלבד.

אים מימי המדבר, המרגלים והעגל, ההתייחסות לעם, זוכים להיכנס לסקירה שני מעשי החט

  3יד(.-האחד ברמז והשני בגלוי, זאת בסדר הפוך מאופן הופעתם בתורה )שמות לב, במדבר יג

ׁשּו'...תחילה מוזכר רצון העם 'לתת ראש' ולשוב לעבדותם:  י קְּ ם ֶאת ו  פ  רְּ נּו ע  תְּ י   ל ׁשּוב ֹראׁש ו 

ם ֻדת  בְּ ע  י ם לְּ רְּ מ  היעדר ההקשר קל לזהות את האירוע המדובר בעזרת הדמיון  על אף(. 11...' )פס' בְּ

 ספר במדבר: המילולי לתיאור ב

 

נּו רֹּאש לָּשּוב... י ם ַוִיתְּ רְּ מ  ם בְּ ֻדת  בְּ ע   (11... )נח' ט לְּ

נָּה... ה רֹּאש ִנתְּ נָּשּובָּ ה וְּ מ  יְּ ר  צְּ  (1)במ' יד  מ 

                                                           
1
(, ובשל האמירה 22ליחידת הנדודים במדבר לאור אזכור ארצות מלכי הסביבה )פס'  23-22יש לשייך את פס'  

(. היחידה הבאה, העוסקת בחיי העם בארץ פותחת בתיאור של 23המסכמת את תהליך הבאת הבנים לארץ )פס' 

 (. 21מימוש הבטחת ההורשה: 'ויבואו הבנים ויירשו את הארץ' )פס' 
2
השוו למשל להיקף ההתייחסות לחטאי העם במדבר בסקירה בתהלים עח, החוזרת ומתארת את מעשי המרי, חוסר  

 . 13-10, 31-31, 32, 22, 20-11האמונה והעמדת האל בניסיון: פס' 
3
, המקום הנוסף והיחיד המזכיר את שני האירועים יחדיו. לעומת זאת 21-11סדר זה הפוך גם לסדר בתהלים קו  

ת המרגלים לעגל עומדת בהתאמה לסדר הופעת האירועים בתיאור העקיף המופיע בנאום הערוך של משה הקדמ

 בספר דברים, פרקים א, ט.  
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 4העם ייחודי לשני הכתובים הללו,השימוש בביטוי 'לתת ראש' במשמעות של מינוי מנהיג על ידי 

ועומד בשניהם לצד השורש שו"ב, המציג את רצון העם לחזור על עקבותיו. נוסף על כך, תואר 

י ם'הפועל המשמש בפסוק בנחמיה,  רְּ מ  ', קרוב מבחינת המצלול להתייחסות למצרים בדברי העם בְּ

לה מעדותו של הנוסח בתה"ש: שיבוש של המילה 'במצרים', כפי שעווכפי הנראה נולד מבבמדבר, 

kai. e;dwkan avrch.n evpistre,yai eivj doulei,an auvtw/n evn Aivgu,ptw|  : 

 

נּו רֹּאש לָּשּוב... ם  ַוִיתְּ ֻדת  בְּ ע  מלְּ  (11... )נח' ט ריםצבְּ

נָּה... ה רֹּאש ִנתְּ נָּשּובָּ ה וְּ מָּ יְּ רָּ  (1)במ' יד  ִמצְּ

 

ם'יוצאת דופן היא ההערה השיפוטית בנחמיה ט בדבר אופי החיים במצרים:  ֻדתָּ ַעבְּ מ   לְּ י ם)צ(בְּ ' רְּ

ה( המרחיבה את התיאור הניטראלי של מקום המוצא '11)פס'  מ  יְּ ר  צְּ (. נוסף על כך, 1' )במדבר יד מ 

, fait accompli בעוד שהאמירה בבמדבר מציגה הבעת רצון בלבד, בנחמיה מובעת השאיפה כ 

נּו ֹראׁש' תְּ י    מעשה שכבר נעשה, ובכך מודגשת חומרתו. ', ו 

 

 בהמשך מוזכר מעשה העגל באופן כמעט זהה לתיאור המעשה בשמות לב: 

 

ֶהם '... שּו ל  רּוע  ה ַויֹּאמְּ ל ַמֵסכָּ רֶזה  ֵעגֶׁ יָך ֲאשֶׁ ָך  ֱאֹלהֶׁ ִיםֶהֶעלְּ רָּ  (15...' )נח' ט ִמִמצְּ

הּו'... י ֲעש  ה ֵעגֶׁל ו  רּו ַמֵסכָּ ֶלה ַויֹּאמְּ יָך א  ל ֱאֹלהֶׁ א  ר  שְּ ר י  ֶאֶרץ ֶהֱעלּוָך ֲאשֶׁ ִים מ  רָּ  (1)שמ' לב  'ִמצְּ

 

ֶגל בשני הכתובים מוזכרת פעולת הבנייה בעזרת השורש עש"י, ובשניהם מכונה הפסל בשם ' ע 

ה כ  ּס  הרומז וצורת הפועל המשמשים ' וחוזרת ההכרזה בדבר מהותו. הפרט השונה הוא הכינוי מ 

ל ֱאֹלֶהיָך ֵאלֶׁהביחס לעגל; בעוד שהתיאור בשמות לב הוא בלשון רבים: ' א  ר  שְּ ֱעלּוָך ֲאֶׁשר י  ֶאֶרץ הֶׁ  מ 

ם' )שמ' לב  י  ר  צְּ ה'(, בנחמיה הוא בלשון יחיד: 25. והשוו: מלכים א יב 1מ  ָךֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר  זֶׁ לְּ עֶׁ  הֶׁ

ם י  ר  צְּ מ  מן הנמנע שמקור ההבדל בין ההכרזות הוא בעבודתו של בעל הטקסט  (. לא15' )נח' ט מ 

  5בנחמיה, שתיקן את נוסח ההכרזה הבעייתי בשמות לב לאור ידיעותיו לגבי פרטי הסיפור.

                                                           
4
(; וכן: '...ונתנך ה' 13השוו לפעולת מינוי ה'ראש' הנעשית על ידי אלוהים: 'ונתנך ה' לראש ולא לזנב...' )דב' כח  

 (. 25(; 'אף אני בכור אתנהו, עליון למלכי ארץ' )תה' פט 1ח אלוהיך עליון על כל גויי ארץ' )דב' כ
5
השיבוש הדקדוקי בשמות לב עשוי להיות כאמור תולדה של הניסיון להבאיש את הרפורמה של ירבעם מלך ישראל  

( בתיאור של חטא מן העבר. ראו: 30-25על ידי שתילת מילותיו שנאמרו על אודות שני העגלים שבנה )מלכים א יב 
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 –מלבד הדמיון בפרטים מלווים את תיאורי החטאים אצל נחמיה שני ביטויים מוכרים 

יאור החטאים בתורה. בהקשר של אירוע 'קשה עורף' ו'נאץ', העומדים בהתאמה מוצלבת לת

ם ֶאתהמרגלים נאמר על העם שהקשו ' פ  רְּ המינוח משמש דווקא ביחס  ,(, בעוד שבתורה11)פס'  'ע 

ֹיאֶמרלעגל: ' י מֶׁשה ֶאל' ה ו  ית  א  ם ֶאת ר  ע  ֶזה ה  ּנ ה ה  ה  ם וְּ ה ע  ׁש  לעומת זאת  6(.1' )שמ' לב הּוא ֹעֶרף קְּ

ֹדלֹות ֶנָאצֹותבהתייחסות למעשה העגל העם מוצג כעושה ' (, ביטוי ההולם דווקא את 15' )פס' גְּ

ֹיאֶמרסיפור המרגלים בספר במדבר: ' ד מֶׁשה ֶאל' ה ו  י ָאנ ה ע  נ ֲאֻצנ  ם יְּ ע  ֶזה ה  ל(; '...11...' )במ' יד ה  כ   וְּ

י נ ֲאצ  אּוה   ֹלא מְּ רְּ   7קושרת בין האירועים ומציגה אותם בכפיפה אחת.(. ההצלבה 23' )שם, י 

הקשר בין האירועים מוטעם בדרך נוספת, בעזרת חזרה על אותו מוטיב בשניהם, עובדת אי 

ֹלאהעזיבה של אלוהים את העם: ' ם וְּ ת  בְּ ם ֹלא(, '11' )פס' ֲעז  ת  בְּ ר ֲעז  ב  דְּ מ  (. והנה, יש לתת 11' )פס' ב 

מחוות אי נטישת העם באה ללא התייחסות לתוכנית ההשמדה את הדעת לעובדה שההדגשה של 

שקדמה לכאורה לנכונות זו, כפי שהיא מוכרת ממופעי הסיפורים בדיבור ישיר בתורה, המקדישים 

ר" ; במדבר יד 10-13ארוך למעמד שבו האל ביטא את רצונו להשמיד את העם )שמות לב  "זמן סיפ 

טיביות בדברים ט, יחזקאל כ ותהלים קו המדגישות את וכן מן הסקירות הרטרוספק 8(,11-11

(. במקום תיאור של סכנת 23; תהלים קו 21, 13; יחזקאל כ 11, 11, 5הסכנה המדוברת )דברים ט 

חורבן שאיימה על העם מציג בעל הטקסט בנחמיה ט את עובדת אי העזיבה, ומסבירּה כפועל יוצא 

יחֹותסְּ  ֱאלֹוּה  של תכונות החסד האלוהיות: '... ּנּון ל  חּום ח  ר  ם ֶאֶרְך וְּ י  פ  ב א  ר  , וכן 11...' )פס' ֶחֶסד וְּ

נ ֶקה ֹלא נקה(. בין תכונותיו לא נזכרות התכונות שעניינן בדין, כמו '11פס'  ד' ו'יְּ ל ָאבֹות ֲעֹון ֹפק   ע 

ים נ  ל... ב  ים ע  ׁש  ל  ל ׁש  ע  ים וְּ ע  ב  להדגיש את דמותו הרחומה (, וגם בכך יש כדי 15; במ' יד 1' )שמ' לד ר 

  9של האל באותה תקופה.

                                                                                                                                                                      
. וכן, לעיל, פרק 25, עמ' 2001גיא, -; שלום313-311, עמ' 2000; כוגן, 312, עמ' 1111, '; גריי ג215-211, עמ' 1112ת, נו

 . 3.1שלישי, סעיף 
6
השוו למופעים נוספים של הביטוי, בעיקר בספרות הדויטרונומית והדויטרונומיסטית, המשמשים על פי רוב לתיאור  

 . 23, יז 21; ירמיה ז 11; מלכים ב יז 21, לא 11, י 1אופיו החוטא העם: דברים ט 
7
שני הביטויים 'קשיות עורף' ו'נאצות גדולות' מופיעים שוב )ואיתם השורש זו"ד( בתיאור חטאי העם בימי ישיבת  

 (, ומלמדים על הדפוס השלילי בהתנהגות העם, המנוגד לכאורה לתגובה המאופקת של האל. 21, 21העם בארץ )פס' 
8
ר" )המרחב הטקסטואלי( בניגוד ל"זמן סיפור" )משך הזמן הריאלי( כחלק העיצוב הסיפור להג  דרת המושג "זמן סיפ 

 ואילך. 151, עמ' 1111אפרת, -המקראי, ראו: בר
9
ן המזהה בהיעדרן של התכונות הללו עדות לרפורמה בתפיסת הגמול המוכרת ניין זה קשה לקבל את הצעת ביירליבע 

(. 151, עמ' 1111; בודה, 152-111, עמ' 1155. ראו גם: סקנפלד, 135-131, עמ' 1115מבית מדרשם של ירמיה ויחזקאל )

העבר של ההנהגה ( למעשי 32(, פסוקי הסיפא של התפילה קושרים את הסבל שבהווה )פס' 1.3כפי שנראה להלן )סעיף 

(, ומבטאים בכך השלמה עם הסדר החברתי האומר שהמעשים והגורלות של קבוצות 31ושל הדורות הקודמים )פס' 

 בחברה תלויים אלה באלה בקשר אופקי ורוחבי. 
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הסקירה מלמדת שבמהלך ההיסטוריה נידון ונגזר גורל העם בידי האל. הנה כי כן, לא עמדה 

על הפרק לכאורה אפשרות השמדתו, ואשר לאפשרות עזיבתו, האל הסתייע בתכונותיו הרחומות 

רם מתווך. משה נעדר מן הסקירה ואין ונמנע מכך. בתוך כך, אין בתיאורים זכר למעורבות של גו

; 11-13; במדבר יד 13-11רמז לתפקיד שמילא כמגן העם באותם שני אירועים )השוו: שמות לב 

(. זאת ועוד, לצד היעדר עניין ההשמדה אין בסקירה זכר גם 23; תהלים קו 21-25, 15דברים ט 

לארבעים השנים שבהן העם לעונשים החלופיים שניתנו לעם באותם אירועים. אף ההתייחסות 

שהה במדבר אינה מוצגת בסקירה כתיאור של עונש המוות שניתן לדור המדבר, כפי שעולה מן 

כהזדמנות שעמדה לאל להוכיח את אלא (, 31-32הגרסה הכוהנית של הסיפור בבמדבר יד )פס' 

יםחסדיו ואת נפלאותיו עבור העם: ' ע  ב  ַארְּ נ ה וְּ ם ׁש  ת  לְּ כ  לְּ דְּ  כ  מ  רב  רּו ֹלא ב  ס  יֶהם ח  ֹמת  לְּ לּו ֹלא ׁש   ב 

יֶהם ל  גְּ ר  קּו ֹלא וְּ צ   1רעיון זה מוכר מתיאור דאגתו של האל לעם במדבר בדברים ח  (.21' )נח' ט ב 

. וכן: 11ואולם הוא נעדר אף את התכלית החינוכית המופיעה שם )דברים ח  10ועשוי להישען עליו,

  11(, ומוצג כהזדמנות להבעת חסדי האל בלבד.5-1כט 

הסקירה מציינת אפוא את אירועי החטא מימי המדבר בלא העונש שליווה אותם. בעניין זה 

הזה. ואמנם, בעוד שאת עלינו לשאול, כפי ששאלנו בפרקים הקודמים, מדוע הוצגו הדברים באופן 

הרי  12שתיקתו של בעל תהלים עח לגבי אירועי המדבר יכולנו לייחס לחוסר היכרות עם הסיפורים,

קשה להאמין שהכותב לא הכיר את מסורת איומי  –שכאן אפשרות זו אינה מתקבלת על הדעת 

סיפורים ההשמדה המשותפת לשני הסיפורים, לעגל ולמרגלים, ואף על פי כן העמיד את שני ה

בכפיפה אחת, כאירועים שבהם אלוהים החליט לא לעזוב את העם. אלא שיש לשער שבעל 

הטקסט הכיר את המסורות הקושרות את האירועים להשמדה, כפי שהכיר פרטים נוספים ורבים 

אפשרות זו מובילה למסקנה הכמעט מתבקשת לגבי  13מספרות התורה, על מגוון מקורותיה.

פקטיבית של בעל הפרק, שעירב במּודע ושלא במודע שיקולים פרשניים מלאכת הכתיבה הרטרוס

                                                           
10

 .311, עמ' 1155; ויליאמסון, 315, עמ' 1113ראו: באטן, 
11
 .2-1, לא 1, 2; ירמיה ב 1השוו: דברים ב  
12
 . 5.5חמישי, סעיף ראו פרק  
13
-ההתאמה התוכנית והמילולית עם חומרים מן התורה מובילה להנחה בדבר שימוש של הכותב במסורות לא 

; רנדטורף 111-110, עמ' 1115כמו גם בחומרים מן הספרות הדויטרונומיסטית. ראו: מאיירס,  ,כוהניות קדומות

 – 10; פס' 31, ד 1שמות ג  – 1; פס' 5בראשית טו, יז  – 5-1ס' . והשוו: פ51-155, עמ' 1111; בודה, 115, עמ' 1111

; 20, 11שמות יט  – 13; פס' 11, במדבר יד 21שמות יג  – 12; פס' 5, טו 21שמות יד  – 11ועוד; פס'  11, ז 31דברים ד 

, 1שמות לד  – 11; פס' 25, יא 11, דברים י 1שמות לב  – 11; פס' 31, דברים יא 30, במדבר יד 1, טז 5שמות ו  – 15פס' 

, 33במדבר לב  – 22; פס' 1, כט 1, ח 1דברים ב  – 21; פס' 11, דברים ט 5, 1שמות לב  – 15; פס' 15, 1במדבר יד 

, י  3, ט 1, ח 21, ז 1דברים ד  – 21; פס' 22, 11, י 10, דברים א 13, שמות לב 1, כו 11בראשית כב  – 23דברים ב, ג; פס' 

 . 1, ט 5-1, ח 11דברים ג , ו  – 25; פס' 5, יא 11
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אשר לעניין העגל והמרגלים, השאלה היא מדוע  14ותיאולוגיים בבחירת הסיפורים ובדרך הצגתם.

נפתח את הדיון בשאלה  בחר לעצב את הסיפורים באופן הזה תוך התעלמות ממסורת ההשמדה.

קירה ההיסטורית, דהיינו באיתור זמן ומקום כתיבת נסיבות יצירת הס עלבניסיון להתחקות 

 הטקסט ובבירור דרכי עיצובו הספרותיים. 

 

   15זמן יצירת הטקסט 1.2

מפסוקי הסיפא של הפרק, על הנסיבות והרקע ליצירת הסקירה ההיסטורית אפשר ללמוד 

מתיאור מעשי  –, ומשנים בכך את מוקד ההתייחסות של הדוברים העוברים לשימוש בגוף ראשון

ההאל בהיסטוריה לתיאור חיי העם בהווה. הדוברים פונים לאל, ' ת  ע  ינּו וְּ ל ֱאֹלה  א  דֹול ה  ג  בֹור ה  ג   ה 

א ּנֹור  ה  י(, ומזכירים 'תלאה' המלווה את חיי העם '...מ  32)פס'  ...'וְּ י ימ  כ  לְּ שּור מ  ד א  יֹום ע  ֶזה ה  ' ה 

י(, ששיאה בימיהם ממש, '32)פס'  (, 31(, בהיות בני העם עבדים בארצם )פס' 31' )פס' ֹוםה 

 (. 31המצויים ב'צרה גדולה' )פס' 

הסקירה הרטרוספקטיבית על אף השינוי והמעבר לזמן הווה, יש לראות בשני חלקי הפרק, 

של אותה התפילה, שאין להפריד ביניהם. על כך שני חלקים , 32ופסוקי הסיפא מפס'  31עד פס' 

יקהחלקים: התואר 'מן המינוחים והתכנים המשותפים לשני אפשר ללמוד  ד  ' בסיפא, המבטא צ 

( חוזר להתייחסות אליו בראשית הסקירה 33את אמינות האל במימוש הבטחותיו )פס' 

( ועוד 31(; הפועל 'העיד' מוזכר בסיפא בתיאור אזהרות האל ושליחיו )פס' 5ההיסטורית )פס' 

, 31, 32(; האבות מוזכרים שלוש פעמים בסיפא )פס' 30, 21, 21 שלוש פעמים לאורך הסקירה )פס'

( וההתייחסות ל'צרה גדולה' שפקדה את הדוברים 23, 11, 1( ושלוש פעמים בסקירת העבר )פס' 31

נ ם(, מהדהדת את ה'צרים' וה'צרות' שפקדו אותם בעבר: '31בהווה )פס'  תְּ ת  י ד ו  ם בְּ ֵריהֶׁ ֵצרּו צָּ  ַויָּ

ֶהם ת ל  ע  ם ּובְּ תָּ רָּ ֲעקּו צָּ צְּ ֶליָך י  ן ...א  ת  ֶהם ת  ים ל  יע  יעּום מֹוׁש  יֹוׁש  י ד וְּ ם מ  ֵריהֶׁ (. בנוסף, הסיפא 21' )פס' צָּ

מוסיפה לסקירה ההיסטורית פן אירוני בתיאור מצבו של העם בהווה; בעוד שמן הסקירה אנו 

נ הלמדים שבעבר העם ירש ארץ של 'אדמה  מ  י ֹברֹותעם '... 'ׁשְּ ים םֲחצּוב  מ  ר  ים כְּ ית  ז  ץ וְּ ע  ל וְּ ֲאכ   מ 

ֹרב (, הסיפא מלמדת שבימי הדוברים הפכה תבואת הארץ השמנה למס למלכים 25...' )פס' ל 
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 The more interesting question is what…'ובעניין זה מתאימים דבריו של רנדטורף בהגדרת משימת המחקר:  

kind of theological consequences he (the author) himself drew from these  traditions for his own 

situation and that of his people'  ,(.  111, עמ' 1111)רנדטורף 

15
היסטוריות והבירור הספרותי הלשוני של נחמיה ט יופיעו -חלק מן הטענות הספרותיותמסקנותיי בסעיף זה וכן  

 VT :"Present Affliction Affects the Representation of the Past: An -קרוב בבמאמרי שיתפרסם ב

Alternative Dating of the Levitical Prayer in Nehemiah 9." 
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(. וממילא שני התרחישים הם חלק מתוכנית האל; כפי 31הזרים המשעבדים את הארץ )פס' 

תת את העם למלכים (, כך בהווה החליט ל5שבעבר החליט לתת את הארץ לזרעו של אברהם )פס' 

יםזרים שימשלו בו: '... כ  ל  מְּ ה ֲאֶׁשר ל  ת  ינּו נ ת  ל  ינּו ע  ֹטאות  ח  ל בְּ ע  ינּו וְּ ֹית  ו  ים גְּ ל  נּו ֹמׁשְּ ת  ֶהמְּ בְּ  ּוב 

צֹונ ם רְּ  .(31...' )פס' כ 

לידיעותינו בניגוד חריף עומד והנה, המידע המוצג בפסוקי הסיפא, לגבי עבדּות העם בארצו, 

(, באשר לנסיבות התרחשות האירוע, בימי השיבה לציון. בתקופה זו העם 5-1הפרק )פס' מראשית 

התמודד עם סוגיות ואתגרים הקשורים במהלך של כינון חיים מחודשים בארץ: בניית המקדש 

ואילך( והתקווה לחידוש מלכות בית  23(, סוגיית נישואי התערובת )נחמיה יג 11והחומה )נחמיה ב 

(, ולא עם מצב של שעבוד ועבדות. מצוקת הדוברים בנחמיה ט לעומת 12; זכריה ו 23דוד )חגי ב 

זאת, אינה מתארת מציאות של קהילה השבה לביתה, אלא של קהילה שאיבדה את עצמאותה 

ָאֶרץלטובת שלטון זר, והמשועבדת בתוך ארצה שלה: ' ה  ים וְּ ד  יֹום ֲעב  נּו ה  ּנ ה ֲאנ חְּ נּו ... ה  ּנ ה ֲאנ חְּ ה 

:עֲ  ֶליה  ים ע  ד  ּה ב  בּוָאת  ה ּותְּ ב  רְּ ים מ  כ  ל  מְּ ה ֲאֶׁשר ל  ת  ינּו נ ת  ל  ינּו ע  ֹטאות  ח  ל בְּ ע  ינּו וְּ ֹית  ו  ים גְּ ל  נּו ֹמׁשְּ ת  ֶהמְּ בְּ  ּוב 

צֹונ ם רְּ ה כ  ר  צ  ה ּובְּ דֹול  נּו גְּ (. אשר למלכים העושקים והמתעמרים המוזכרים בפסוק, 31-31' )פס' ֲאנ חְּ

מימי שיבת ציון. כתבי התקופה מלמדים אמנם  הם אותם שליטי אימפריה קשה להאמין שאלה

ֹתםעל מסים שנגבו עבור ' פְּ ים א  כ  לְּ (, אולם הדבר לא נעשה 13' של האימפריה הפרסית )עזרא ד מ 

(. לאמתו 21בצורה דורסנית ומשעבדת, ואף לּווה במתן פטור למגזר המשרתים במקדש )עזרא ז 

היו לא פעם דווקא הפחות היהודים, שהתמנו מתוך העם ושלטו  של דבר, המכבידים במסים

חֹותבאופן ישיר: ' פ  ה  ים וְּ אֹׁשנ  ר  נ י ֲאֶׁשר ה  פ  ידּו לְּ ב  כְּ ל ה  ם ע  ע  חּו ה  קְּ י  ֶהם ו  ֶלֶחם מ  ן בְּ י  י  ר ו   ֶכֶסף ַאח 

ים ל  ק  ים ׁשְּ ע  ב  יֶהם ג ם ַארְּ ֲער  טּו נ  לְּ ל ׁש  ם ע  ע  צטרפו לשכבת הנושים מתוך אלה ה 16(.15...' )נח' ה ה 

(. לפי נחמיה היה פתרון המצוקה הכלכלית תלוי בנכונות 5-1העם שהחמירו עם הלֹווים )פס' 

(, ולא בסוגיית המסים או השעבוד לאימפריה. ואכן, 13-1הנושים לשמוט את חובותיהם )שם, פס' 

מעול האימפריה השני, רמז לשאיפה להשתחרר  ואין בדבריו, ואף לא בדברי עזרא או ישעיה

הוא, אנו מוצאים בהם תפיסה הפוכה מזו המשתקפת  נהפוך 17הפרסית ומעול המלכים הזרים.

שלפיה כינון הריבונות בארץ התאפשרה הודות לחסדיהם של מלכי  בפסוקי הסיפא בנחמיה ט,

                                                           
16
(, ומכאן שהדבר היה נתון לשיקול 11נחמיה מדגיש שבהיותו פחה פעל בשונה מקודמיו )'לחם הפחה לא אכלתי', ה  

 דעתם של הפחות, והמס, לפחות בחלקו, נועד לשלטון המקומי ולא לאימפריה. 
17
אלה אינם  –( 22ות והשמדתי חזק ממלכות...' )ב אשר לתיאורי ההפיכה הפוליטית אצל חגי: '...והפכתי כסא ממלכ 

מבטאים רצון להיאבק באימפריה, אלא מושאם כללי ועולמי יותר. חגי מדבר על שינוי חובק כל שיתרחש לאחר בניית 

(, תהיה התחדשות לאומית 22-21(, ועל כך שבעקבות ערעור סדרי העולם והגויים )פס' 1הבית ותחיית יהודה )שם, פס' 

(. לעומת החזון של חגי, המציאות לימדה שבעוד שחלק מן הפרובינציות באימפריה 23יעלה לשלטון )פס'  וזרובבל

 (.311, עמ' 2001הפרסית מרדו בימי דריוש, יהודה נותרה נאמנה  )תדמור, 
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י דלאחר תקופה של עבדות ' , שנבחרו,פרס י בְּ כ  לְּ צֹות מ  ֲאר  . כך בדברי להושיע את העם(, 1' )עז' ט ה 

יעזרא: ' ים כ  ד  נּו ֲעב  נּו ֲאנ חְּ ֻדת  בְּ ע  נּו ֹלא ּובְּ ב  ינּו ֲעז  י ט ֱאֹלה  ינּו ו  ל  י ֶחֶסד ע  נ  פְּ י ל  כ  לְּ ס מ  ר  . וכן: 1...' )עז' ט פ 

 18(.23; דברי הימים ב לו 3-1, מה 25; ישעיה מד 1-5; נחמיה ב 11-21, ז 11, ו 1-1א עזרא 

המלכים מצטרף לעובדה שלכל אורך התפילה בנחמיה ט אין רמז הפער בעניין דמותם של 

בהשוואה לתפילת הוידוי של עזרא, המציינת, לצד התיאור  ,למשל ,למאפייני התקופה, זאת

ס'החיובי של  ר  י פ  כ  לְּ י '...את פעולות הקמת המקדש והגדר בירושלים:  ',מ  כ  לְּ י מ  נ  פְּ ינּו ֶחֶסד ל  ל  י ט ע  ו 

נּו ֶתת ל  ס ל  ר  ינּו פ  ית ֱאֹלה  ם ֶאת ב  רֹומ  י ה לְּ חְּ יד מ  ֲעמ  ה  יו ֶאת ּולְּ ֹבת  רְּ ֶתת ח  ל  נּו וְּ ר ל  ד  ה ג  יהּוד  ם ב  ל   ירּוׁש  ' ּוב 

(. היעדר התייחסות לרוח התקופה בנחמיה ט עשוי אף הוא ללמד על הפער שבין תוכן 1)עז' ט 

ייכת לנסיבות המוצהרות התפילה ובין ההקשר העוטף אותה, ולהוביל להשערה שהתפילה אינה ש

 , אירוע ציבורי מימי שיבת ציון.בפרק

, 11-האפשרות שהתפילה זרה לסביבתה הספרותית עלתה כבר על ידי טורי בסוף המאה ה

או ט בלבד(  י-י; ח-ט; ט-כחלק מן הדיון בשאלת היקף הטקסט המשני בספר נחמיה )פרקים ח

ורי הועלו במחקר הצעות להקדים את בעקבות ט 19.ובאשר למידת זיקתו ל"זיכרונות עזרא"

, שתארך את הטקסט לימים הסמוכים לגלות כך הציע וולש 20ימי נחמיה.התפילה לתקופה שלפני 

(, וטען שהתפילה 32שומרון, במאה השמינית לפנה"ס, לאור המידע על אודות מלכי אשור )פס' 

להקשות על ההצעה, שכן אולם יש ו 21מתעדת את קינתו של בן הצפון שחווה את חורבן ממלכתו.

באותה מידה אפשר לומר שהכותב הוא בן לממלכת יהודה ששמע על מעללי אשור בממלכה 

מסוף המאה השמינית  ,השכנה או שהכיר את החששות מן האימפריה בממלכתו שלו, למשל

יט(. ואכן, עובדה היא שאזכורם של מלכי אשור בדבריו מובא בתוך ביטוי -לפנה"ס )מלכים ב יח

                                                           
18
 וראו את פתרונו של דוגן לבעיה. הסבור שההבדל באופן הצגת המלכים הזרים הוא בשינוי שחל ביחס אליהם עם 

, 32(, ליחס של יריבות בתפילה בנחמיה ט )פס' 11( ונחמיה א )פס' 1הזמן, מהערכה והוקרה בתפילות בעזרא ט )פס' 

 (.231, 221, עמ' 2001(, המשקפת לדעתו פיתוח של תפילות הוידוי האחרות )דוגן, 31
19
; 353-352, עמ' 1113באטן, . אשר לדיון בעניין משניות הפרקים בנחמיה ראו גם: 31-21, עמ' 1511ראו: טורי,  

, 1111; יפת, 355, עמ' 1151טלמון, ; 15, עמ' 1111; ליכט, 151, 115, עמ' 1115; מאיירס, 151, 151, עמ' 1111רודולף, 

 . 252, עמ' 2001; ויליאמסון, 120עמ' 
20
, 1113)באטן,  31-31יוצאת דופן הצעתו של באטן המייחסת את התפילה לימי שלטון יוון בארץ לאור התיאור בפס'  

 (. 315עמ' 
21
(, הוא מוצא ראיה גם בהערה לגבי צבאות 32מלבד ההתייחסות למלכי אשור בסיפא )פס' . 131-130, עמ' 1121וולש,  

הפרכה של . יניו כעדות לפולמוס עם הדת האשורית בת התקופה(, הנתפסת בע1השמים המשתחווים לאלוהים )פס' 

, הטוען, בצדק, שאמונות הקשורות לצבא השמיים רווחו גם בתקופות 11-12, עמ' 1111הטענה הזו ראו אצל בודה, 

אחרות ובקרב עמים נוספים, ומכאן שאין ללמוד מעניין זה שהטקסט נכתב דווקא בימי פריחת האימפריה האשורית 

בדומה לוולש, רנדסבורג הציע שהתפילה נוצרה במרחב של ישראל ה'צפונית' אך טען, על סמך ראיות  (.11, עמ' 1111)

 (.313-350, עמ' 1111לשוניות, שיסודותיה בתקופה הרבה יותר מאוחרת, בימי פרס )רנדסבורג, 
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יֹוםדי )מ...עד...(, ומשמש לציון ראשיתה של תקופה המסתיימת ב'מנע ֶזה ה  י ִמ ': '...ה  כ  לְּ י מ  ימ 

שּור  ֶזה ַעדא  יֹום ה  יֹום(. לא ייתכן אפוא שתהיה חפיפה בין ימי הכותב, '32)פס' ' ה  ֶזה ה  ', לבין ה 

ינקודת ראשית התקופה, ' ימ  י מ  כ  לְּ שּור מ  מציין את השלב האחרון בסקירה '. אמנם הביטוי א 

יש להסכים עם זאת  22ההיסטורית, אך ללא ספק מדובר בשתי נקודות בזמן שיש ביניהן מרווח.

של הטקסט, כנקודה בזמן  terminus a quo -שפסקת הסיום של התפילה מסייעת בזיהוי ה

 terminus ad quem -המאוחרת לגלות ממלכת הצפון ואולי אף לימי סנחריב ביהודה. לזיהוי ה

ֶזה'של הטקסט, דהיינו  יֹום ה  (, יש המציעים את ראשית התקופה הפרסית בימי דריווש 32)פס'  'ה 

הראשון, כחמישים שנה לפני התקופה המדוברת בפרק. כך בודה, המצביע על קווים משותפים בין 

כנגד טיעוניו יש לומר שבעוד שהבקשה  23(.11-1( וזכריה )א 23-20נחמיה ט ובין נבואות חגי )ב 

בנחמיה ט היא הכרה בצרות שפקדו את העם, נבואות חגי וזכריה מבטאות ציפייה לשיקום דתי 

ולאומי רחב היקף. נוסף על כך, קשה לקבל את הטענה שלפיה הלחץ הכלכלי המתואר בנחמיה ט 

שכן בדבריהם שם  24(,13-1' ( ובזכריה ח )פס1-5( הולם את התיאורים בחגי א )פס' 31-31)פס' 

הנביאים אינם מתייחסים לעושק של מלכים זרים, אלא להיעדר משאבים בשל גורמים טבעיים 

  25(.11-10ואלוהיים )חגי א 

בתווך בין ההצעות שראינו עומדת השערתו של ויליאמסון, המייחסת את הטקסט לכותב 

ראיה לכך הוא מוצא  26נה"ס.לפ 551שחי בקרב השארית שנותרה בארץ אחרי הגלות של שנת 

תפיסה המשתקפת ביחזקאל את ה, המהדהדת לכאורה 5-1בהערה בעניין הבחירה באברהם בפס' 

ואולם קשה לקבל את  27, שלפיה הנותרים בארץ מהווים את יורשיו הבלעדיים של אברהם.21לג 

                                                           
22
במסורות התורה, בכללן הצעה זו נתקלת בקושי נוסף נוכח הראיות הספרותיות בסקירה, המעידות על שימוש  

 (, המאוחרת ברובה למאה השמינית לפנה"ס. 13דויטרונומיסטית )לעיל, הערה הבחומרים מן הספרות 
23
 .  111, 111-151, עמ' 1111בודה,  
24
 בודה, שם, שם.  
25
קשה גם להשתכנע מן הטענה שלפיה אזכור הכוהנים והנביאים זה לצד זה בנחמיה ט משקף את התפיסה  

זאת משום שבניגוד (, 111בודה, שם, עמ' ) 11ליהושע בן יהוצדק הכוהן תכונות של נביא, כפי שעולה בחגי א המייחסת 

להתייחסות לכוהן הגדול בחגי, הדוברים בנחמיה ט דווקא דואגים להבדיל את הנביאים מן הכוהנים ומשאר ההנהגה 

( קשורים דווקא לצום המוזכר בראשית 11ה )ח (. כמו כן אין מקום להניח שאזכורי הצומות אצל זכרי31, 32)פס' 

 (.  113-112נחמיה ט, שבודה מציגו כצום שנועד לזרז את קץ הגלות )בודה, שם, עמ' 

 
26
, ולמסקנה דומה ראו 115-111, עמ' 2001; 253-252, עמ' 2001; 131-121ב, עמ' 1155; 301, עמ' 1155ויליאמסון,  

גם הוא מוצא ראיה להיכרות עם גלות בבל באזכור השתלטות 'עמי הארצות' על ורליין . 11-13, עמ' 2011אצל פרנקל, 

  .(51, עמ' 1115)ורליין,  30העם בפס' 
27
יש לציין שההצעה המייחסת את הטקסט לכותבים שנותרו בארץ אחרי גלות בבל מעמידה את ההיסטוריה באור  

(, 1ציון יכונו בשם הגנאי 'עם הארץ' )עז' ד  אירוני, שהרי לכאורה צאצאיהם של הדוברים יהיו מי שבימי שיבת

 וייחשבו בלתי ראויים לבנות את בית המקדש.
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תקופות על בסיס הטיעון הזה בלבד, שהרי אזכור ההבטחה לאבות שימש גם ב תיארוךהשערת ה

  28אחרות )ועד ימינו(, בפולמוס הזכות על הארץ.

הנסיבות והרקע של הסקירה על נשוב לבחון את פסוקי הסיפא של הפרק בניסיון להתחקות 

כאמור, בפסוקים אלה מוזכרת נוכחותם של מלכים זרים ומשעבדים, ההיסטורית בנחמיה ט. 

המלכים הללו מוזכרים פעמיים גם מלכי העם (. לצד ציון 31המשמשים ככלי ענישה של האל )פס' 

ינּועצמו, ' כ  ל  (, שסמכותם, כפי הנראה, נפגעה פגיעה אנושה, עם הופעתם של מלכים 31, 32' )פס' מְּ

(. ויחד עם זאת אין הכרח לומר שאותם מלכים אבדו ונסתלקו כליל 31זרים ש'ניתנו על העם' )פס' 

בתיאור צרֹות העם  ,ידע המובא בסקירה. למעשהמן העם. הדבר אינו מפורש בסיפא וגם לא במ

לצד תיאור הפגיעה  ,אין אזכור לפגיעה ישירה בשלטון, אף שהדבר יכול היה להתאים, למשל

נ םבעצמאות ובריבונות העם: '... תְּ ת  י ד ו  י בְּ מ  ֹצת ע  ֲאר  ורליין, כאמור, מוצא בארבע (. 30' )פס' ה 

אך כנגד הצעתו אפשר להציע שהפסוק יכול להצביע  29,המילים הללו הוכחה ליציאה לגלות בבל

גם על כובשים פולשים שהתיישבו בארץ, ולאו דווקא על אויבים שהוציאו את העם לגלות ולשבי. 

ואכן, על כך מלמדים פסוקי הסיפא: העם נדרש להעלות מס תבואה ובהמות לשליטים זרים 

פעולה של העברת אוכלוסייה לשבי היושבים בארצו. בשום שלב בסקירה אין אזכור לחורבן ול

גם כאן יש להשוות את הדברים לתיאור של עזרא, המציג את נפילת העם בשבי כרקע ולגלות. 

נּולהבנת גודל הישועה בימיו: '... ת  נּו נ  ינּו ֲאנ חְּ כ  ל  י ד ֹכֲהנ ינּו מְּ י בְּ כ  לְּ צֹות מ  ֲאר  ֶחֶרב ה  י ב  ב  שְּ ...' )עז' ט  ב 

לאור העובדות הללו, ובשונה ממסקנתו של ויליאמסון, השערתי היא  30(.5-10א , וכן: נחמיה 1

שהסקירה יסודה דווקא בתקופה שלפני החורבן והגלות, כשהעם עוד ישב בארצו אך כבר היה 

-31נתון ללחץ ולמצוקה של גורמי חוץ, ששיבשו את עצמאותו וניצלו את המשאבים מאדמתו )פס' 

(. ידיעות אלה הולמות את ההתייחסויות המופיעות גם בפריסה ההיסטורית עצמה, בתיאורים 31

(. לא 30-21המדגישים את התקופות שבהן היו בני העם נתונים תחת שלטון זר בארצם שלהם )פס' 

מן הנמנע שנסיבות כתיבת הדברים הם שהובילו את הכותבים להתייחס דווקא לפרקי זמן כאלה 

י העם בארצו, ולא לתקופות אחרות שבהן התקיימה בארץ עצמאות לאומית, בתיאור חי

 שהחזיקה במוסדות ריבוניים כמו המלוכה והמקדש. 

                                                           
28
 . 311-315, עמ' 2001(. ראו: תדמור, 3-2כך למשל, בדברי הנחמה לגולים בימי ישעיהו השני )ישעיה נא  
29
 . 21לעיל, הערה  
30
הגלות למרחק היחסי של התפילה בנחמיה ט מימי וראו בעניין זה את הסברו של דוגן, המייחס את הפער בעניין  

הגלות, שלשיטתו גדול יותר מהמרחק של שתי התפילות האחרות מימי שיבת ציון לגלות, עזרא ט ונחמיה א )דוגן, 

  (.221, עמ' 2001
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המצב המתואר בפסוקי הסיפא של התפילה, של שעבוד העם בארצו לאחר ימי מלכי אשור, 

ים או הולם את ידיעותינו לגבי מצב הממלכה באחד משני פרקי הזמן הבאים: תקופת יהויק

( וחויב להעלות לה מס 31תקופת צדקיהו. בימי יהויקים השלטון היה כפוף למצרים )מלכים ב כג 

(. אולם העול 1(, ובהמשך היה מחויב לבבל, שזכתה בעליונות בזירה הבינלאומית )כד 35)פס' 

הכלכלי והמדיני הורגש במיוחד בתקופה שאחרי מרידתו ומותו של המלך, בימי צדקיהו, אחיו; 

כאשר העם נדרש לשלם את מחיר המרד בהעלאת מס נוסף מאוצרות המקדש ולהגלות את 

 (. 11-10יהויכין ושכבת העילית לבבל )מלכים ב כד 

האפשרות שהסקירה בנחמיה ט נוצרה בתקופה שלפני גלות העם לבבל מתחזקת בעזרת 

הימים הסמוכים  זיהוי קווי דמיון לשוניים ותוכניים לנבואות יחזקאל, המשקפות ברובן את

   31לחורבן ממלכת יהודה:

 

ֲעֶשה ֲאֶׁשרהאמרה ' .1 ם י  י ה ָאד  ח  ֶהם וְּ (, עומדת 21נחמיה ט ' המתייחסת למצוות ולמשפטים )ב 

ֲעֶשה ֲאֶׁשרשלוש פעמים ביחזקאל כ: 'לאמרה המופיעה באופן כמעט זהה  ם י  ם אֹות  ָאד  י ה  ח   ו 

ֶהם י ה'השימוש אצל נחמיה בפועל  (.21, 13, 11' )פס' ב  ח  השייך לרובד מאוחר יותר של  ,'וְּ

ילעומת הפועל ' 32העברית, ח  אצל יחזקאל, עשוי להעיד לכאורה על שפתו המאוחרת יותר  'ו 

ואולם אין בטענה הזו ממש, שכן במקומות אחרים ביחזקאל מצינו גם  33של הפרק בנחמיה.

כ היא לשער שדווקא צורת הפועל ביחזקאל (, ויש 11, לג 23את הצורה ה"מאוחרת" )יח 

   .5דופן בספר, בשל ההשפעה מן האמרה המקבילה בויקרא יח היוצאת 

מּוד ֶאתבנחמיה ט נעשה שימוש חריג במילת היחס 'את' לציון נושא המשפט: '... .2 ן ע  נ  ר ֹלא ֶהע   ס 

יֶהם ֲעל  ט ַאל(; '...11...' )פס' מ  ע  מְּ ֶניָך י  פ  ת לְּ ל א  ָאה כ  ל  תְּ נּו ֲאֶׁשר ה  ַאתְּ צ  ֶאת(; '32...' )פס' מְּ  וְּ

ינּו כ  ל  ינּו מְּ ר  ינּו ֹכֲהנ ינּו ש  ֲאֹבת  שּו ֹלא ו  ֶתָך ע  (. צורה זו קיימת בעברית המקראית 31...' )פס' תֹור 

(, אך שכיחה במיוחד בלשונו של ספר 11; דברי הימים ב לא 1; זכריה ז 11המאוחרת )חגי ב 

                                                           
31
 על ההתאמה הכמעט מלאה בין תוכן נבואות יחזקאל ובין המועדים הנזכרים בכותרתן ראו אצל גרינברג, התוחם 

(. זאת בניגוד לצימרלי, המאחר את זמנן של חלק מן 11-3, עמ' 1153לפנה"ס )גרינברג,  555-513את הכתיבה לשנים 

, עמ' 1111לפנה"ס )צימרלי,  511הנבואות, ומגדיר את הקו התחתון בתארוכן לעשור שאחרי חורבן הממלכה, עד שנת 

1-11 .) 
32
. על כך 2, לח 1. וכן בתיקוני הקרי המאוחרים בירמיה כא 11-15ג  ; מגילת ברית דמשק11; אסתר ד 1ראו: קהלת ו  

 . 52, עמ' 1110; רוקר, 11-11, עמ' 1152אצל הורביץ, 
33
 . 312, עמ' 1111כך רנדסבורג,  
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רת הורביץ, עומדת כשפת ביניים, שפת מעבר, בין העברית המוקדמת לעברית , שכהגדיחזקאל

ת' 34:המאוחרת א  ל וְּ יו כ  ח  ר  בְּ ֹפלּו...מ   (.3, מד 10, לה 1, כט 11, כ 1טז  ,22, וראו גם: י 21...' )יז י 

ימקובל לראות בביטוי ' .3 מ  ֹצת ע  ֲאר  סימן ללשון מאוחרת בשל צורת הריבוי של  30' בנחמיה ט ה 

בֹותהסומך. צורה זו אכן חוזרת בספרי שיבת ציון )' ים ר  ת  י; '25', נחמיה ט ע  בֹור  ים ג  ל  ', ֲחי 

י(, ואולם היא קיימת גם בעברית המוקדמת: '1, 5דברי הימים א ז  ר  ים ש  ֲחי ל  ' )מלכים א טו ה 

י, לעומת '20 ר  ל ש  י  ח  י(, '1בשמואל  כד  'ה  ׁש  דֹות ַאנְּ י' , לעומת32' )במדבר יג מ  ׁש  ה ַאנְּ ד  ', ישעיה מ 

ים לּוֹחת(, '11מה  נ  ֲאב  ֶאֶבן ֻלֹחת, לעומת '1' )דברים ט ה  ואון 'ז(. ועוד. כדברי 12', שמות כד ה 

 grammatical , צורת הסמיכות ברבים מעידה על תופעה מקומית של תהליך שלומורואקה

attraction ,זאת מאוחרתשפה משום כך אינה יכולה לסייע בזיהוי ו 35בין הנסמך לסומך .

יועוד, על אף שהביטוי ' מ  ֹצת ע  ֲאר  ; 11, 2, 1, ט 3' מופיע בספרי שיבת ציון בלבד )עזרא ג ה 

(, תפקידו בהקשר שלפנינו אינו הולם את המשמעות 13, לב 1; דהרי הימים ב יג 21נחמיה י 

ארץ בזמן הגלות. הביטוי בנחמיה ט מציין המשמשת שם, כשמה של האוכלוסייה שנותרה ב

(, שאיימו על שלוות העם בארצו. 25( וה'אויבים' )פס' 21את בני הזרים, כמו ה'צרים' )פס' 

ימשמעות זו מזכירה את הביטוי ' מ  ָאֶרץ ע  ' בהוראתו בספרות הדויטרונומיסטית )דברים כח ה 

ת שימושו במשלו של יחזקאל, (, אבל בעיקר א10, 53, 13; מלכים א ח 21; יהושע ד 10

   36(.12המתאר את היחסים בין מצרים ועמי האזור )יחזקאל לא 

                                                           
34
 . 15, עמ' 1152הורביץ,  
35
 . 113,  עמ' 2001זו'אן ומורואקה,  
36
, עמ' 1111מכיל עדויות ללשון בית שני )רנדסבורג, בתוך כך קשה להסכים עם טענותיו של רנדסבורג שהטקסט  

( מאוחר לביטוי ה'מקורי' המופיע 11(. במסגרת טיעוניו קובע רנדסבורג למשל שהביטוי 'חנון ורחום' )נח' ט 313-312

, 5, קמה 1, קיב 1'רחום וחנון' לאור מופעי הביטוי במזמורי תהלים מאוחרים, תהלים קיא  1בסדר הפוך בשמות לד 

כילים אף הם את שתי התכונות בסדר הפוך. ואולם קשה לקבל את העדות מן המזמורים המאוחרים, משום המ

שפועלים בהם שיקולים צורניים של יצירת אקרוסטיכון אלפביתי ולא שיקולים ליטורגיים עצמאיים )ואכן קיימים 

סף, קשה להסכים שצורת הסיום 'ּות' (. בנו5, קג 15מזמורים שנשמרת בהם הצורה ה"קדומה" של הביטוי: תהלים פו 

( מלמדת דווקא על לשון בית שני, שכן צורת 'ּות' 35; 'מלכות', פס' 11של שני שמות עצם בנחמיה ט )'עבדות', פס' 

(, 'מלכות' 1(, 'דמות' )יש' יג 11(, 'גאות' )יש' ט 11בשמות קיימת גם בטקסטים שנוצרו לפני שיבת ציון: 'כסות' )בר' כ 

יקטול במקום 11(, 'זנות' )הו' ד 31)יר' מט  (. קשה ללמוד על איחור שפת הפרק גם מן האבחנה בדבר השימוש בצורת וְּ

קטול בפס'  י  תצילם' )יוסטין, 25, 21ו  יושיעום', 'וְּ (, זאת משום נדירות הצורה הזו 315, עמ' 2012; 113, עמ' 2001: 'וְּ

( ומשום היקרותה גם ברובד מוקדם של העברית 11כד  ; דברי הימים ב11; נחמיה ג 10במקרא בכלל )קהלת ח 

 . 21המקראית, כפי שנשתמרה במסורת הקרי  ליהושע יט 
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הפרטים הדקדוקיים והלקסיקליים בנחמיה ט עשויים להעיד על זיקה לשפה ששימשה בימי 

חרף  37כתיבת ספר יחזקאל, ולסייע בהוכחת קדמות הטקסט. ברם, כפי שנראה בהמשך העבודה,

  38רעיוני משותף.-קווי הדמיון בין שני החיבורים, אין מקום לטעון שהשניים שייכים לחוג ספרותי

 

  תיארוךחיזוק להשערת ה –תוכן התפילה אינו הולם את כותרתה  1.3

התפילה בנחמיה ט לתקופה הקודמת בעשרות שנים לימי שיבת ציון  תיארוךהמסקנה באשר ל

דה את התפילה בשורה אחת עם שלוש תפילות אחרות מימי בית עומדת בסתירה לקביעה המעמי

 39(.5-11( ותפילת נחמיה )נחמיה א 1-15(, תפילת עזרא )עזרא ט 5-11שני, תפילת דניאל )דניאל ט 

לפיכך, במסגרת בדיקת המסקנה שלעיל בדבר מועד חיבור הטקסט, שומה עלינו להעמיד למבחן 

 ילה לקבוצת התפילות הנ"ל. גם את הטענה בדבר שייכותה של התפ

כל ארבע התפילות, של דניאל, עזרא, נחמיה והלווים בנחמיה ט עומדות בתוך הקשר פרוזאי 

המציג אירועים שהמתפללים לוקחים בהם חלק. בכולן חוזר השורש יד"י בבניין התפעל, בהצגת 

(. השורש יד"י 3-2 , ט1; נחמיה א 1; עזרא י 20, 1הפעולה על ידי המתפלל או המספר )דניאל ט 

שכיח אמנם גם בספרות הכוהנית בתורה, אולם בעוד שבתורה הוא מוזכר לרוב בהקשר של מעשה 

י הפולחן: ' ה  י וְּ ם כ  ׁש  ת ֶיאְּ ַאח  ֶלה לְּ א  ה מ  ד  ו  תְּ ה  א ֲאֶׁשר וְּ ט  ֶליה   ח  יא: ע  ב  ה  מוֹ  ֶאת וְּ -5 ה'...' )וי' הל   ֲאׁש 

בכתובים המדוברים הוא נלווה לפעולת התפילה ללא מעשה פולחן, ומנותק לרוב מכל  40(,1

ל המושא: ' לְּ פ  ֶאתְּ ה ו  י' ל  ֶדה ֱאֹלה  ו  ֶאתְּ ה ו  ר  ֹאמְּ ל(; '1...' )דנ' ט ו  ל  פ  תְּ ה  א ּוכְּ ר  ֹדתוֹ  ֶעזְּ ו  תְּ ה  ל ֹבֶכה ּוכְּ נ פ  תְּ  ּומ 

י נ  פְּ ית ל  ים ב  ֱאֹלה  י ֲאֶׁשר(; '...1...' )עז' י ה  ל ָאֹנכ  ל  פ  תְּ ֶניָך מ  פ  יֹום לְּ ם ה  ה יֹומ  ל  יְּ ל  ל ו  י ע  נ  ל בְּ א  ר  שְּ ֶדיָך י   ֲעב 

ֶדה ו  תְּ ל ּומ  ֹטאות ע  נ י ח  ל בְּ א  ר  שְּ ית(; '...1' )נח' א י  ע  ב  יֹום רְּ ית ה  ע  ב  ים ּורְּ ד  ו  תְּ ים מ  ֲחו  ת  ׁשְּ ' ל ה ּומ 

יֶהם לות מרכיבים מילוליים דומים נוספים כמו אזכור ארבע התפילות מכי 41(.3' )נח' ט ֱאֹלה 

(; תיאור האל כ'גדול 33, 5; נחמיה ט 15; עזרא ט 11צדיקותו של האל וצדקת הדין )דניאל ט 

; עזרא 1(; שימוש בשורש מע"ל לציון מעשה החטא )דניאל ט 32, ט 5; נחמיה א 1ונורא' )דניאל ט 

                                                           
37
 . 1.1פרק שביעי, סעיף  
38
כהצעת כרוסטובסקי, הטוען שהתפילה בנחמיה ט נכתבה במעגלים הקשורים לנביא יחזקאל לאור קווי הדמיון  

 (. 211-251, עמ' 1110סטובסקי, בינה ובין הסקירה ההיסטורית ביחזקאל כ )כרו
39
 . 121, עמ' 2001. ראו גם: ויינפלד, 3, עמ' 2001; שולר, 51ב, עמ' 2001שילוני, -; רום225-221, עמ' 2001דוגן,  
40
(, 10. יוצאת דופן היא האמירה בויקרא כו: 'והתודו את עונם...' )פס' 1; במדבר ה 21וראו למשל: ויקרא טז  

ת המושא אך אין פעולה המתלווה למעשה הוידוי, כנראה לאור העיקרון שאין להקריב שנשמרת בה אמנם צור

 . 301, עמ' 1111קורבנות בגלות. ראו: מילגרום, 
41
הניתוק מן המערך הפולחני עשוי להעיד על ההתפתחות שחלה ברעיון הוידוי בהפיכתו מאקט פולחני למנהג של  

, על הזיקה בין פולחן הוידוי 52, 11, עמ' 2001. ראו גם עוד הוגווד, 301, עמ' 1111תחינה תפילה. כך הראה מילגרום, 

 בספרות הכוהנית לבין תפילות החרטה ומעשה הוידוי מימי בית שני.
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; 1; עזרא ט 1ה, המלכים והכוהנים )דניאל ט (; אזכור האבות וקבוצות ההנהג5; נחמיה א 2ט 

( ושימוש במילה 11; עזרא ט 11, 1(; הכרה בשליחותם של הנביאים )דניאל ט 31, 32נחמיה ט 

ה' ת  ע  לצד המאפיינים  42(.32; נחמיה ט 12, 10, 5; עזרא ט 11, 15' בהפניית הבקשה לאל )דניאל ט וְּ

המילוליים חוזרים בתפילות שני מרכיבים מרכזיים העומדים בתשתית הפנייה לאל והופכים את 

; 15, 13, 10, 1-1; עזרא ט 15, 11-5, 1-5התפילה לוידוי: הכרה של הדוברים בחטא )דניאל ט 

 43(.11-5; נחמיה א 5; עזרא ט 11-11( ובקשה לישועה וגאולה מאת האל )דניאל ט 1-1נחמיה א 

 שני המרכיבים הללו כמעט בלתי נראים בתפילת הלויים בנחמיה ט.

נּובחתימת התפילה בנחמיה ט מופיעות המילים ' נּו ֲאנ חְּ עְּ ׁש  רְּ ינּו( ו'33' )פס' ה  ֹטאות  ' )פס' ח 

שאמירות אלה הן היוצאות מן הכלל  (, שבהן ניתן לשמוע מידה של ביקורת עצמית, אלא31

האשמה המובעת בתפילה מופנית הלאה מן הדוברים. הביקורת היא כלפי בטקסט, ואילו עיקר 

( וכלפי המנהיגים, ש: 21-25, 21, 15-11האבות על שחטאו בימי המדבר ובימי הישיבה בארץ )פס' 

ֶהם'... יֹדת  ב  ע  ֹוֶתיָך ֲאֶׁשר ה  דְּ ע  ֹוֶתיָך ּולְּ צְּ יבּו ֶאל מ  ׁש  קְּ ֹלא ה  ֶתָך וְּ שּו תֹור  . ביטוי מובהק (31' )פס' ֹלא ע 

למגמה של האשמת אחרים עולה מעיון בשתי הרשימות הדומות המובאות בפסוקי הסיפא, 

(. הזיהוי בין הקבוצות מספק לכאורה הסבר 31( ורשימת החוטאים )פס' 32רשימת הסובלים )פס' 

לא כל  –כל מי שחטא סובל. והנה, ההתאמה אינה עובדת בכיוון ההפוך  –והצדקה לצוק העיתים 

י שסובל אכן חטא. בעוד שברשימת הסובלים מוזכרים 'מלכינו', 'שרינו', 'כוהנינו', 'נביאינו', מ

'אבותינו' ו'כל עמך', ברשימת החוטאים מופיעים רק המלכים, השרים, הכוהנים והאבות. שתי 

החוליות החסרות ב'רשימה השחורה' הם קבוצת ה'נביאים' ו'כל עמך'. החוטאים מוזכרים בכינוי 

יכות חבור ביחס לנושאי התפילה: '...שיי כ  ל  י נּומְּ ר  י נּוֹכֲהנ י נּוש  ֲאֹבת  ', ומכאן שהמתפללים עצמם נּוו 

אינם נושאים במשרות הללו, הם ככל הנראה שייכים ל'כל עמך', שאינם בין החוטאים. ואכן, 

נּוהאמירות של הדוברים ביחס עצמם, ' נּו ֲאנ חְּ עְּ ׁש  רְּ ינּו( ו'33' )פס' ה  ֹטאות  (, נאמרות 31' )פס' ח 

הבהכללה, כמעין מס שפתיים לצורך צידוק הדין והאל: ' ת  א  יק וְּ ד  נּו[ בניגוד לכך]ו  ... צ   ֲאנ חְּ

נּו עְּ ׁש  רְּ (, זאת ללא פירוט החטאים ממש, בניגוד לפירוט המובא ביחס להנהגה 33' )פס' ה 

שּו ֹלאהמואשמת: '... ֶתָך ע  ֹלא תֹור  י וְּ ׁש  קְּ ֹוֶתיָך ֶאל בּוה  צְּ ֹוֶתיָך מ  דְּ ע  יֹדת   ֲאֶׁשר ּולְּ ע  ֶהם ה  דּוָך ֹלא ...ב   ֲעב 

ֹלא בּו וְּ יֶהם ׁש  ל  לְּ ע  מ  ים מ  ע  ר   (. 35-31' )פס' ה 

                                                           
42
, 1111יש המוצאים בדמיון בין התפילות עדות לזיקתן המשותפת לספרות הדויטרונומיסטית. ראו: נויסנר וגרין,  

 . 11-15, עמ' 1115; ורליין, 121עמ' 
43
, 1111; נויסנר וגרין, 151, עמ' 1111; ג'קובס, 111, עמ' 1112על מרכזיותם של שני המרכיבים ראו אצל: קוונבק,  

, בעניין תפילת עזריה שבתוספת לספר דניאל בתה"ש, המכילה אף היא 512-511, עמ' 1131. וכן אצל היליר, 121עמ' 

 את שני המרכיבים.  
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מיעוט הביקורת העצמית בתפילה בולט בהשוואה למרכזיותו של המוטיב בשלוש התפילות 

האחרות מימי בית שני. תפילות אלה, לא רק שמעמידות במרכזן את ההכרזה על חטאים ועוונות 

(, אלא אף קושרות את האחריות 1-1; נחמיה א 15, 13, 10, 1-1; עזרא ט 15, 11-5, 1-5)דניאל ט 

ינּופשעי האבות בעבר: של הדוברים ל א  ֲחט  ֲעֹונֹות '...ב  ינּו...' ּוב  י'... (;11)דנ' ט  ֲאֹבת  ימ  ינּו מ   ֲאֹבת 

נּו ה ֲאנ חְּ מ  ׁשְּ א  ֹדל ה בְּ ד גְּ יֹום ע  ֶזה ה  ינּו ה  ֲעֹוֹנת  נּו ּוב  ת  ֶדה'...(; 1... ' )עז' ט נ  ו  תְּ ל ּומ  ֹטאות ע  נ י ח  ל בְּ א  ר  שְּ  י 

אנּו ֲאֶׁשר ט  ְך ח  י ל  ֲאנ  ית ו  י ּוב  אנּו ָאב  ט  (. תודעתם של הדוברים קשורה בזיכרון קיבוצי של 1' )נח' א ח 

ינּומעשים מן העבר ובהווה. העונש ניתן לכאורה על חטאי ההווה )' א  ֲחט  נּו', 'ב  ה ֲאנ חְּ מ  ׁשְּ א  ', בְּ

אנּו' ט  ְך ח  ט השימוש (, אך אלה כרוכים בחטאים שהצטברו עוד מימי האבות. על רקע זה בול'ל 

השונה בתפילה בנחמיה ט בצורת גוף שלישי במקום בגוף ראשון. במרכז ההתייחסות עומדת 

שּו ֹלאהביקורת כלפי ההנהגה ודור האבות על ש' יבּו ֹלא', 'ע  ׁש  קְּ דּוָך ֹלא', 'ה  בּו ֹלא'ו' ֲעב  -35' )נח' ט ׁש 

 (, ועל ידי כך מיטשטשת גם הודאתם המזערית של הדוברים באחריותם לפשע. 31

אשר למרכיב השני, כמו בעניין ההודאה על החטא, זניח ומצומצם גם מרכיב הבקשה מן 

ההאל. הדוברים מציגים בסוף דבריהם שאיפה מינורית ביותר: ' ת  ע  ינּו וְּ ט ַאל... ֱאֹלה  ע  מְּ ֶניָך י  פ   תא   לְּ

ל ל ָאה כ  תְּ נּו ֲאֶׁשר ה  ַאתְּ צ  (. זו הבקשה כולה. שלא כמו בקשת ההצלחה האישית 32...' )פס' מְּ

-5( ועזרא )ט 11-11אצל דניאל )ט ( או התחינה לישועה לאומית 11בתפילת הוידוי בנחמיה א )פס' 

רק 'ַאל  . בקשתם היא(, הדוברים בנחמיה ט אינם פונים לאל בשאיפה לשינוי מהותי במצבם1

ט לפניך', ובמילים אחרות, שתהיה הכרה בתלאות ובצרות שפקדו אותם זה מכבר. ע  מְּ במקום  י 

(, ומעמידים 1-31דברי תחינה ובקשה מן האל, הם סוקרים ומתארים אירועים מן העבר )פס' 

 במרכז תשומת הלב לא את עניינם שלהם אלא את מעשי אלוהים בהיסטוריה. 

(, וככזו היינו מצפים למצוא בה שני 3-1את התפילה כוידוי )פס' מסגרת הטקסט מציגה 

מרכיבים עיקריים, הכרה בחטאים ובקשה מן האל. ואולם נושאי התפילה, נציגי 'כל העם' )פס' 

(, כמעט ואינם מתוודים על חטאיהם. תחת זאת הם מפנים את ביקורתם כלפי ההנהגה ודור 32

תי נשמעת מן האל. לאור זאת, נראה שההגדרה 'וידוי' האבות, ובמקביל פונים בבקשה כמעט בל

אינה הולמת את התפילה שלפנינו. אין זו תפילת הכאה על חטא וגם לא תחינה לשינוי או גאולה. 

ט ַאלתפילה לבקשת חסינות )'...זוהי  ע  מְּ ֶניָך י  פ   , שהורתּה בעידן של קושי וחשש גדול.(32...', פס' לְּ

לעיל, המייחסת את הטקסט לתקופה של שעבוד ולא לתקופה השערה זו חוזרת למסקנתנו ד

שעליה מצהירים פסוקי הפתיחה של הפרק. פנייה לאל, המכילה שאיפה שהאל יסתפק בתלאות 

 . שהתרחשו עד כה, מתאימה להיכתב לאחר מאורעות קשים שהדוברים ניצלו מהם
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מצב מעין זה התקיים בימים שאחרי גלות יהויכין לבבל, כאשר בממלכה הוסיפו להדהד 

יומים מצד האימפריה, והניצולים שנותרו בארץ ביקשו לחזק את ביטחונם במקום. תפילה  הא 

מעין זו עשויה היתה להיווצר באותה תקופה, ולשקף את השאיפה להיאחז כברירת מחדל 

רץ. האפשרות זו מתחזקת כאמור מן המידע ההיסטורי המופיע ביתרונם בהווה, ההישארות בא

בסקירה ומן המידע החסר בה, וכן מקרבתה הלשונית לחיבוריו של יחזקאל, המסייעים בהקדמת 

חורבן הממלכה. אם הדבר נכון, אזי אפשר להעלות על הדעת מהלך שבו הטקסט לימים שלפני 

מי הבית השני הודות לשימוש הליטורגי מילות התפילה הקדומות שרדו והתגלגלו לטקסט מי

ייתכן אף שתפוצת הטקסט בשנים שלפני העלאתו על  44שנעשה בהן במהלך השנים שלאחר הגלות.

הכתב היא שסייעה ביצירת טקסטים בעלי מאפיינים דומים, כפי שמצאנו בדניאל ט, עזרא ט 

סופית או הכמעט ונחמיה א. לא בלתי סביר שהתפילה המופיעה היום בנחמיה ט במתכונה ה

סופית עמדה כהשראה לתפילות הוידוי מימי בית שני, ובעיקר השפיעה על התוכן והמבנה של 

מימי שיבת ציון נולד  יכרונות נחמיה"ז"הטקסט לתוך  "תפירת"בתוך כך ייתכן ש 45תפילת עזרא.

מתוך הצורך להוכיח היכרות של הדוברים עם אירועים המוזכרים בתורה שהופצה לכאורה 

אותם ימים )נחמיה ח(, או בשל הרצון להוכיח את שייכותם של קבוצת השבים לרצף הלאומי ב

להקשר הנוכחי נעשתה באמצעות הוספת פסוקי  "תפירהה" (.1שתחילתו באברם )נחמיה ט 

(, המציגים את התפילה כוידוי של הלויים, זאת על אף שבמקור נודעה לתפילה 5-1הפתיחה )פס' 

לאל בבקשת חסינות. על רקע מסקנה זו, המזהה בתפילה מטרה אחרת מזו  לפנות –תכלית אחרת 

החטאים מימי המוצגת בפסוקי הפתיחה בנחמיה ט, נשוב לשאלתנו לגבי אופן ההתייחסות לשני 

 המדבר, העגל והמרגלים.

 

 הבטחת אי השמדה  –אירועי העבר בשירות ההווה  1.4

הסקירה ההיסטורית בתפילה מציגה שתי תקופות שבהן פעל אלוהים בחסד וברחמים כלפי העם 

בתקופות הללו בלט הפער בין ההתנהגות ימי הנדודים במדבר וימי הישיבה בארץ.  –על אף חטאיו 

 המורדת וכפוית הטובה של העם ובין חסדיו ורחמיו של האל. 

יםּומֹ  ֹאֹתתלאחר שהאל 'נתן בימי הנדודים,  ת  ֹעה פְּ רְּ פ  ל בְּ כ  יו ּובְּ ד  ל ֲעב  כ  ם ּובְּ צוֹ  ע  ' במצרים, ַארְּ

יֶהם( מיד '1ולאחר שהציל את 'האבות' )פס'  פ  (, הוא הנחה אותם בעמוד ענן 11' בים )פס' ֹרדְּ

                                                           
44
על האפשרות של תפוצת הטקסט בשימושים ליטורגיים יכולה להעיד נוכחותן של מילות הטקסט בתפילה בת  

 (.  11( ובתפילות ליום הכיפורים )הביטוי 'אלוה סליחות', פס' 33(, בסדר תחנון )פס' 11-ב5ימינו, בפסוקי דזמרה )פס' 
45
ה ט כמשנית לתפילת עזרא, על סמך האזכור אפשרות זו מנוגדת להצעתו של דוגן, המזהה את התפילה בנחמי 

 (. 111, 111, עמ' 2001( )דוגן, 1; עזרא ט 31, 32החוזר של קבוצות המנהיגים ודור האבות בשני הטקסטים )נחמיה ט 
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ובעמוד אש במדבר, נתן להם חוקים ומשפטים, האכיל אותם בלחם, השקה אותם במים מהסלע 

ידּו(. אנשי העם, לעומת זאת, '15-12)פס'  וחידש את ההבטחה להורשת הארץ ז  ׁשּו ה  י קְּ ם ֶאת ו  פ  רְּ ' ע 

ם ל ׁשּוב(, כאמור בהבעת רצון '11)פס'  ֻדת  בְּ ע  מ   לְּ י ם)צ(בְּ ֹדלֹותעשו 'ו 46,(11' )פס' רְּ בבניית ' ֶנָאצֹות גְּ

ֶגל' ה ע  כ  ּס  לא הפסיק את האל , ההתנהגות הפסולה של בני העם חרףואף על פי כן,  (.15)פס'  'מ 

אותם במדבר בעמוד ענן משיך להנחות ה: הוא שעשה עבורם באותם ימיםחסדים ההמחוות ו

יל ם(; הוא נתן להם את רוחו הטובה '11ובעמוד אש )פס'  כ  שְּ ה  התמיד במתן הוא  47(;20' )פס' לְּ

(, ולבסוף הביא אותם לרשת את 20-21לצלוח את המדבר )פס' שסייעה להם אספקה חומרית 

(. על העקביות שבהתנהלותו של האל, 15(, בהתאם לשבועה שנשא זה מכבר )פס' 23הארץ )פס' 

 :23-12המודגשת על רקע כפיּות הטובה של העם, אפשר ללמוד מן המבנה הסכמטי שנוצר בפס' 

 

מּוד ע  ן ּובְּ נ  ם ע  ית  ח  נְּ ם ה  מּוד יֹומ  ע  ׁש ּובְּ ל ה א  יְּ  ...ל 

ן ת  ת  ֶהם ו  ים ל  ט  פ  ׁשְּ ים מ  ר  ׁש  תֹורֹות יְּ ים ֱאֶמת וְּ ֹות ֻחק  צְּ ים ּומ   ...טֹוב 

ֶלֶחם ם וְּ י  מ  ש  ה מ  ת  ֶהם נ ת  ם ל  ב  ע  רְּ ם ל  י  ע ּומ  ֶּסל  את   מ  ָאם ל ֶהם הֹוצ  מ  צְּ  ל 

ֹתאֶמר ֶהם ו  ֶרֶׁשת ל בֹוא ל  ָאֶרץ ֶאת ל  את   ֲאֶׁשר ה  ָך ֶאת נ ש  דְּ ת י  ת  ֶהם ל   .ל 

ידּו)  ז  ׁשּו( ה  י קְּ ם ֶאת ו  פ  רְּ  ע 

ֹלא  עּו וְּ מְּ    ׁש 

ֲאנּו מ  יְּ ֹמע   ו  ׁשְּ    ל 

ׁשּו י קְּ ם ֶאת ו  פ  רְּ     ע 

מּוד ֶאת נ ן ע  ר ֹלא ֶהע  יֶהם ס  ֲעל  ם מ  יֹומ  ֶאת... בְּ מּוד וְּ ׁש ע  א  ל ה ה  יְּ ל   ...בְּ

רּוֲחָך ה וְּ טֹוב  ת   ה  יל ם נ ת  כ  שְּ ה   לְּ

ָך נְּ ת   ֹלא ּומ  נ עְּ יֶהם מ  פ  ם מ  י  ה ּומ  ת  ֶהם נ ת  ָאם ל  מ  צְּ  ...ל 

ם יא  ב  תְּ ָאֶרץ ֶאל ו  ת   ֲאֶׁשר ה  רְּ יֶהם ָאמ  ֲאֹבת  ֶׁשת ל בֹוא ל  ר   ל 

 

סקירה, העוסק בימי הישיבה בארץ )פס' ה השני של הדמותו הרחומה של האל משתקפת גם בחלק

(. בחלק זה אין פירוט של התרחשויות קונקרטיות כמו בסקירת ימי המדבר, אלא מוצג 21-30

                                                           
46
 , באופן המלמד על הישנות החטאים:11, 11חלק מההגדרות המציגות את מעשי העם חוזר פעמיים ובמצטלב בפס'  

 מצותיך אל שמעו ולא ערפם את ויקשו דוהזי ואבתינו והם

 (11-11)פס'  ...ערפם את ויקשו עמהם עשית אשר נפלאתיך זכרו ולא לשמע וימאנו

( 11כלפי אלוהים )פס' ויוצרת נימה של אירוניה: אנשי העם 'הזידו'  10חוזרת לפס'  11בתוך כך, התיבה 'הזידו' בפס' 

 (.10אל המקום שבו 'הזידו עליהם' )פס' (, 11בכך שבין היתר רצו לשוב למצרים )פס' 
47
ויש לקבל את הסברו של ויליאמסון המבין את האמירה 'רוחך...להשכילם' כביטוי למצוות האל, על פי: דברים כט  

(. בביטוי זה חוזר שם התואר 'טוב': 'ורוחך הטובה נתת 123ב, עמ' 1155)ויליאמסון,  3, מלכים א ב 5-1, יהושע א 5

 (. 13(, כמו בהתייחסות למצוות שניתנו לפני החטא: 'משפטים ישרים... ומצות טובים' )פס' 20 להשכילם' )פס'
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דפוס קבוע של ארבעה שלבים, המזכיר את המסגרת ההיסטוריוסופית של ספר שופטים: העם 

   48חוטא, אלוהים מענישו על ידי אויב חיצוני, העם זועק לאל, האל שומע ומציל את העם:

    

 21-21. פס' 1

םו  חטא:  ּו  י ג  ָך ַאֲחר  תְּ כּו ֶאת תֹור  ל  י ׁשְּ ְך ו  דּו ב  רְּ מְּ י  רּו ו  דֹוֹלת... י מְּ ֲעשּו ֶנָאצֹות גְּ י   ו 

רּו ל ֶהםעונש:  צ  י  יֶהם ו  ר  י ד צ  נ ם בְּ תְּ ת   ...ו 

ֶליָךזעקה: ... ֲעקּו א  צְּ ם י  ת  ר  ת צ  ע    ּובְּ

ֲחֶמיָך ה  הצלה:  ר  ע ּוכְּ מ  ׁשְּ ם ת  י  מ  ש  ה מ  ת  א  יֶהםוְּ ר  י ד צ  יעּום מ  יֹוׁש  ים וְּ יע  ן ל ֶהם מֹוׁש  ת  ים ת  ב   . ר 

 

  25. פס' 2

ֶניָךחטא:  פ  ע לְּ ֶהם י ׁשּובּו ל ֲעשֹות ר  נֹוח  ל   ּוכְּ

ֶהםעונש:  דּו ב  רְּ י  יֶהם ו  ב  י ד ֹאיְּ ם בְּ ב  זְּ ע  ת    ו 

קּוָךזעקה:  ע  זְּ י  י ׁשּובּו ו    ו 

ם הצלה:  י  מ  ש  ה מ  ת  א  יםוְּ ת  בֹות ע  ֲחֶמיָך ר  ר  יל ם כְּ צ  ת  ע וְּ מ  ׁשְּ  . ת 

 

רחמיו כבר מימי הנדודים אמנם האל מוסיף לרחם על העם גם לאחר הכניסה לארץ, אך בשונה 

אינם בלתי תלויים. קודמים להם שני שלבים: ענישה של האל ותחינה של העם. הענישה מתחילה 

ר, לאחר שפגה חסינות העם מפני ענישה ועזיבה בתום תקופת החסד של לידת העם וחניכתו במדב

ם ֹלאשל האל: 'וְּ  ת  בְּ (. אז מתחילה תקופת הנורמליזציה, והעם נדרש 11. וכן: פס' 11' )פס' ֲעז 

לשאת בתוצאות התנהגותו. האל מעניש את העם בפגיעה בריבונותו, ולשם כך אף 'עוזב' את אנשיו 

יֶהם' ב  י ד ֹאיְּ בתוך כך, היות שבימי הישיבה בארץ העם אינו חסין כבעבר, נודעת  49(.25' )פס' בְּ

לחלץ את העם הזעקה מעוררת את אלוהים  50בתקופה זו חשיבות לפעולת התחינה והזעקה לאל.

ֶליָךמן העונש שהטיל: '.... ֲעקּו א  צְּ ם י  ת  ר  ת צ  ע  ה ּובְּ ת  א  ם וְּ י  מ  ש  ע מ  מ  ׁשְּ ֲחֶמיָך ת  ר  ים ּוכְּ ב  ר  ן ה  ת  ֶהם ת   ל 

                                                           
48
 ועוד.  1-1, ו 3-1, ד 15-12, 11-1וביטויים ממשיים לכך ב: ג  21-11ראו הגדרה של הסכימה ההיסטורית בשופטים ב  
49
ם הכניסה לארץ תמה החסינות של העם מפני ענישה מהד  הד תיאור המופיע בספר ירמיה באשר הרעיון שלפיו ע 

(  1לתפנית שחלה במערכת היחסים בין אלוהים לעם: לאחר שהלך במדבר בחסות ההובלה וההגנה של האל )ירמיה ב 

 ארץ אל אתכם ואביאהעם נכנס לארץ וטימא אותה ועורר את רצון האל לריב את ריבו עם העם ולבוא עימו במשפט: '

 בני ואת' ה נאם אתכם אריב עד לכן...לתועבה שמתם ונחלתי ארצי את ותטמאו ותבאו וטובה פריה לאכל הכרמל

 (. 1-1' )פס' אריב בניכם
50
( לא כפנייה לאל, אלא כביטוי 1בשונה מ'זעקתם' של 'אבתינו' על ים סוף המוזכרת בחלק הקודם של הסקירה )פס'  

ניים' בצלע המקבילה  אבתינו במצרים; ואת  עניבפסוק: 'ותרא את למצוקה ולקושי של העם, בדומה לתיבה 'ע 

 שמעת על ים סוף'.     זעקתם
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ים יע  יעּום מֹוׁש  יֹוׁש  י ד וְּ יֶהם מ  ר  קּוָך(; '...21...' )פס' צ  ע  זְּ י  י ׁשּובּו ו  ה ו  ת  א  ם וְּ י  מ  ש  ע מ  מ  ׁשְּ ם ת  יל  צ  ת   וְּ

ֲחֶמיָך ר  בֹות כְּ ים ר  ת   (. 25' )פס' ע 

התרחשות זו מתוארת כאמור בשני מעגלים המבטאים את דפוס התנהגותו החוזר של העם. 

ום שני המעגלים המציגים את הרחמים כפועל יוצא של זעקת העם, מופיע מעגל שלישי מאותה בת

התקופה, החורג מן התבנית הזו. המעגל נפתח בתיאור התנהגותם הסוררת של אנשי העם: '... מ  ה   וְּ

ידּו ז  ֹלא ה  עּו וְּ מְּ ֹוֶתיָך ׁש  צְּ מ  ֶטיָך לְּ פ  ׁשְּ מ  אּו ּובְּ טְּ ם ח  ֲעֶשה ֲאֶׁשר ב  ם י  י ה ָאד  ח  ֶהם וְּ נּו ב  תְּ י  ף ו  ת   סֹוֶרֶרת כ 

ם פ  רְּ ע  ׁשּו וְּ קְּ ֹלא ה  עּו וְּ מ  ד... ׁש  ע  ת  ם ו  רּוֲחָך ב  י ד בְּ יֶאיָך בְּ ב  ֹלא נְּ ינּו וְּ (, וממשיך 2א30, 21פס' ) ...'ֶהֱאז 

נ םבתיאור עונש האל בתגובה לכך: '... תְּ ת  ד ו  י  י בְּ מ  ֹצת ע  ֲאר  והנה, אחרי שלב העונש ב(. 30' )פס' ה 

נ םמוזכר שלב ההצלה, בלא ביטוי לזעקה שקדמה לה: '... תְּ ת  י ד ו  י בְּ מ  ֹצת ע  ֲאר  ֲחֶמיָך :ה  ר  ים ּובְּ ב  ר   ה 

ם ֹלא ית  ל ה ֲעש  ֹלא כ  ם וְּ ת  בְּ י ֲעז  ל כ  ּנּון א  חּום ח  ר  ה וְּ ת  (. מה פשר החריגה הזו? והרי 31-ב30' )פס' א 

(, כך הצלתו 25, 21שהעם ניצל מן ה'צרים' וה'אויבים' רק לאחר שזעק )פס' היינו מצפים שכפי 

ימפני ' מ  ֹצת ע  ֲאר   (, תיעשה בתגובה לתחינתו לאל. 30' )פס' ה 

בניגוד תשובה לכך עשויה להימצא בפרט הנוסף הייחודי למעגל השלישי: אופי ההצלה. 

לתיאורי ההצלה בשני המעגלים הקודמים, המציגים מעשה ישועה פוזיטיבי של שליחת מושיעים 

: (, הישועה במעגל השלישי היא עצם אי הפעולה של האל25( והצלה מפני האויבים )פס' 21)פס' 

ם ֹלא' ית  ל ה ֲעש  ם ֹלא'ו ',כ  ת  בְּ בה מחזירה אותנו עזיההשמדה ואי האי ההכרזה בעניין  (.31' )פס' ֲעז 

לחלק הקודם בסקירה ההיסטורית, המציג את התנהלות האל לאחר אירועי העגל והמרגלים 

 במדבר:

 

 

 

 

ֲחֶמיָך)בארץ(  ר  ַרִבים ּובְּ ם ֹלא הָּ ית  ל ה ֲעש  ֹלא כ  ם וְּ תָּ י ֲעַזבְּ ל כ  ּנּון א  ַרחּום ח  ה וְּ ת   (31)פס'  א 

 

ידּו'בני העם כאשר בעבר, בתקופות הבעייתיות שמלמדים ההיסטוריים התקדימים  ז   והקשו 'ה 

םֶאת ' פ  רְּ ֹדלֹותכשעשו 'גם ו (11, 11)פס'  'ע  האל נמנע מעזיבתם וכל שכן  –( 15במדבר )פס' ' ֶנָאצֹות גְּ

 את חיי העם גם לאחר הכניסה לארץ, מלווההעיקרון מהשמדתם. והנה, ההמשך מלמד שזהו ה

פס' והקשיית עורף )זדון עשיית , הכוללות בין השאר באותן מעידותהם חוזרים ומועדים כאשר 

העגל( )ב ת  א  יָך וְּ ַרֲחמֶׁ ַרִבים בְּ   הָּ

ם ֹלא תָּ ר ֲעַזבְּ ב  דְּ מ  (11 '... )פסב   

 

המרגלים( ...ב) ת  א  יחֹות ֱאלֹוּה   וְּ ל  ּנּון סְּ ַרחּום ח   ֶאֶרְך וְּ

ם י  פ  ב א  ר  ֹלא ֶחֶסד וְּ ם וְּ תָּ (11 ')פס ֲעַזבְּ  
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 כפי שלא עשה בימי המדבר, 51האל אינו משמיד ואינו עוזב את העם,גם אז  .(11, 11; השוו פס' 21

כן, היות  לאל. הנה כיפעולת התפילה בצורך זאת ללא קשר למעשי העם, שאינם משתנים, וללא 

על שלב  אפשר להבין את פשר ה"דילוג"שהבטחה לאי השמדה אינה תלויה בתחינה של העם, 

 . 21-31במעגל השלישי המתואר בפס'  התחינה

שלב זה מגיע רק בפסוקי הסיפא, אחרי הצגת האקסיומה בדבר אי ההשמדה. פסוקי הסיפא 

ה'מכילים את זעקת הדוברים, שאינה עוד שלב בהיסטוריה אלא מתקיימת בהווה:  ַעתָּ ינּו וְּ  ֱאֹלה 

ל א  דֹול ה  ג  בֹור ה  ג  א ה  ּנֹור  ה  ר וְּ ית ׁשֹומ  ר  בְּ ֶחֶסד ה  ה  ט ַאל וְּ ע  מְּ ֶניָך י  פ  ת לְּ ל א  ל ָאה כ  תְּ נּו ֲאֶׁשר ה  ַאתְּ צ  ... מְּ

ּנ ה נּו ה  ים ַהיוֹּם ֲאנ חְּ ד  ה...ֲעב  ר  צ  דֹול ה ּובְּ נּו גְּ (. במעשיהם זה הופכים הדוברים 31-31, 32' )פס' ֲאנ חְּ

ט ַאלבקשתם אמנם מינורית, ' 52מהיסטוריונים לנושאי תפילה. ע  מְּ ֶניָך י  פ  (, אך ריאלית, 32)פס' ' לְּ

נוכח המציאות שבה הם חיים: זה מכבר הוגלו נכבדי העם ושובשו מוסדותיו. האימפריה הבבלית 

מחזיקה במלך בן ערובה, שולטת במערכת השלטון בממלכה ומנצלת את משאבי הארץ לצרכיה. 

ים מכאן קצרה הדרך להידרדרות נוספת, ויש למנוע זאת. התפילה מבקשת להשפיע על אלוה

לפעול את פעולתו החיובית למען העם, ולשם כך מגויס העיקרון המלווה את ההיסטוריה, המלמד 

ם ֹלאשהשמדה כלל אינה אמורה להתרחש. האמירה מנוסחת בלשון עבר, ' ית  ה ֲעש  ל  ֹלא כ  ם וְּ ת  בְּ ' ֲעז 

נכנס לימי (, אך תקפה גם כדי ללמד על אופי הענשת העם במעגל הנוכחי, המתחיל בעבר ו31)פס' 

ההווה. ואולם, לא רק על האל נועדה התפילה להשפיע, אלא גם על המתפללים, היראים מפני 

החמרת המצב בימיהם, שמשמעותו אובדן נוסף, כפי שמשתקף מדברי התחינה של יחזקאל 

ֶאֹפלבאותם ימים, הימים שאחרי גלות יהויכין: ' ל ו  י ע  נ  ק פ  ע  ֶאזְּ דֹול קֹול ו  ר ג  ֹאמ  ּהאֲ  ו  ה' ה ֲאֹדנ י ה  ל   כ 

ה ת  ת ֹעֶשה א  ית א  ר  א  ל ׁשְּ א  ר  שְּ בתקופה הזו, הימים הקשים של טרום  53(.5. וראו גם: ט 13' )יח' יא י 

החורבן, אזכור של המיתוסים מימי המדבר, העגל והמרגלים, יכול לשמש תקדים לעיקרון שלפיו 

 האל אינו משמיד, ולנסוך בשומעים תחושת נחמה ועידוד שגם להם לא תהיה כליה.  

                                                           
51
'ותתנם ביד צריהם',  21(, כאשר הכוונה זהה לאמירה בפס' 25מלבד העונש שבו הוא 'עוזבם' 'בידי אויביהם' )פס'  

 ולא לנטישה או השמדה.  
52
 .115, עמ' 2001; 125ב, עמ' 1155על כך עמד ויליאמסון,  
53
 . 11, הערה 111, עמ' 1153; יפת, 213, עמ' 1111לתיארוך הטקסט לתקופה זו ראו: צימרלי,  
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 יחזקאל כ  –העבר בשירות העתיד והבטחת גאולה כפויה י: פרק שביע

 

  איומי השמדה חוזרים בהיסטוריה   1.1

הסקירה ההיסטורית ביחזקאל כ נפתחת במידע על אודות בחירתו של אלוהים בישראל בארץ 

מצרים )שם ואילך( ועם בניהם (, וממשיכה בפירוט יחסיו של האל עם בני הדור ב5מצרים )פס' 

(. הסקירה מציגה מערכת יחסים קשה וחסרת תוחלת 21-25(, עד ימי הכניסה לארץ )פס' 15)פס' 

בין אלוהים והעם. מריו המתמשך של העם מוביל לתגובה קשה של  האל, הכוללת כוונה להעניש 

ר: '...בהשמדהאת העם  ֹאמ  ֹפְך ו  ׁשְּ י ל  ת  יֶהם ֲחמ  ר ֲעל  ב  דְּ מ  ם ב  ַכלוֹּתָּ (. האמירה הזו מזכירה 13' )פס' לְּ

העגל, המכילים אף הם את השורש כל"י: את דברי האל המובאים בשמות לב בהקשר של חטא 

ר'... ח  י  י וְּ פ  ֶהם א  'ֶדֶבר' לתיאור (, בשונה מן השימוש בתיבה 12, וכן: פס' 10...' )שמ' לב ַוֲאַכֵלם ב 

ֶכּנּו' המרגלים:אפשרות ההשמדה בסיפור  ֶדֶבר א  ֶׁשּנּו ב  אֹור  . לצד זה, המשך (12...' )במ' יד וְּ

התולדות על פי הסקירה קרוב דווקא למידע המוכר מסיפור המרגלים בדיבור ישיר, שבשתי 

םבעונש אי כניסה לארץ: 'יו בבמדבר יד מספר שההשמדה הוחלפה גרסאות אּו א  רְּ ָאֶרץ ֶאת י   ֲאֶׁשר ה 

י ת  עְּ ב  ׁשְּ ם נ  ֲאֹבת  ל ל  כ  י וְּ נ ֲאצ  אּוה   ֹלא מְּ רְּ ם(; '23' )במ' יד י  ֶתם א  ֹבאּו א  ָאֶרץ ֶאל ת  י ֲאֶׁשר ה  את  י ֶאת נ ש  ד   י 

ן כ  ׁש  ֶכם לְּ ּה ֶאתְּ כך עולה אפוא גם מן הסקירה ביחזקאל, עונש אי כניסה לארץ  (.30...' )שם, פס' ב 

ם' בפסוקים הקודמים:כפתרון להצעת ההשמדה שהושמעה  ג  י וְּ י ֲאנ  את  י נ ש  ד  ֶהם י  ר ל  ב  דְּ מ  י ב  ת  לְּ ב   לְּ

יא ב  ם ה  ָאֶרץ ֶאל אֹות  י ֲאֶׁשר ה  ת  ת נ ת  ב  ב ז  ל  ׁש ח  ב  י ּודְּ ב  יא צְּ ל ה  כ  צֹות לְּ ֲאר  1(.15' )פס' ה 
   

לצד המידע על אודות איום ההשמדה ועונש ההישארות במדבר, המוכרים משני המיתוסים 

את הימנעות האל מהשמדה בשל החשש מפגיעה מימי המדבר, חוזר בסקירה העיקרון המציג 

ֶאֱעֶשהבשמו לעיני הגויים ' ן ו  ע  מ  י לְּ מ  י ׁשְּ ת  לְּ ב  ל לְּ ח  ֵעיֵני ה  (. 22, 1. וכן: פס' 11...' )יח' כ ַהגוִֹּים לְּ

עיקרון זה מהדהד את הנימוק של משה למניעת השמדה בשני הסיפורים בתורה, בהקשר של 

הסיפור העגל: ' רּו ל מ  ַרִים יֹּאמְּ ה ל אֹמר ִמצְּ ע  ר  יָאם בְּ ֲהֹרג הֹוצ  ם ל  ים ֹאת  ר  ם ֶבה  ֹּלת  כ  ל ּולְּ ע  י מ  נ   פְּ

ה מ  ֲאד  רּואירוע המרגלים: ...(, ובהקשר של 25. והשוו: דברים ט 12...' )שמ' לב ה  ָאמְּ  ֲאֶׁשר ַהגוִֹּים וְּ

עּו מְּ ֲעָך ֶאת ׁש  מְּ י :ל אֹמר ׁש  ת  לְּ ב  ֹכֶלת מ  יא' ה יְּ ב  ה  ם ֶאת לְּ ע  ֶזה ה    (.11-15... )במ' יד ה 

בין תיאוריו של הנביא לבין הסיפורים בתורה. על רקע הדמיון בפרטים הללו בולט השוני 

 יננו: נזכיר שלושה עניינים החשובים לעני

  

                                                           
1
 ידי את נשאתי אני וגםואכן רד"ק מפרש את הפסוק ביחזקאל לאור השבועה של אלוהים בסיפור המרגלים: '" 

 . '(21'" )במ' יד ה כבוד וימלא אני חי ואולם" שאמר מרגלים בדבר –( 15" )יחזקאל כ להם
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 היעדר האירועיםא. 

מזכירה את האירועים המדוברים בתורה, מעשה העגל אינה ראשית, בולטת העובדה שהסקירה 

מימי המדבר להתנהגות של הפרה ואירוע המרגלים. תחת זאת, היא קושרת את סכנת ההשמדה 

של  (. במרכזם11גורפת של חוקי האל, שנאמר עליהם שביכולתם להעניק לאדם חיים )פס' 

(, והפרתה היא העילה המיידית לרצון האל לכלות את העם 12החוקים עומדת מצוות השבת )פס' 

( כביטוי להתנהלות 11(. מלבד השבת מוזכרים גם מעשי 'גלולים' )פס' 21, 21, 11. וכן: פס' 13)פס' 

מעשה (. בעוד שאפשר לומר שהגלולים יכולים להתקשר ל5. וכן פס' 21, 11של הפרת חוקים )פס' 

 אין בסקירה רמז להתרחשות המתוארת בסיפור המרגלים בתורה.  2העגל,

 

 העתקת איום ההשמדה לתקופות אחרותב. 

( נודעה גם בימי 13הסקירה רומזת לכך שסכנת ההשמדה שאיימה על העם בימי במדבר )פס' 

חריפה, הישיבה במצרים, ובעידן הבנים במדבר. בתקופות הללו אלוהים התכוון לבצע פעולה 

רשתאפשר לו לכלות את זעמו: '... ֹאמ  ֹפְך ו  ׁשְּ י ל  ת  יֶהם ֲחמ  לֹות ֲעל  כ  י לְּ פ  ֶהם א  תֹוְך ב  ם ֶאֶרץ בְּ י  ר  צְּ ' מ 

ר(; '...5)פס'  ֹאמ  ֹפְך ו  ׁשְּ י ל  ת  יֶהם ֲחמ  לֹות ֲעל  כ  י לְּ ם ֲאפ  ר ב  ב  דְּ מ  בשתי האמירות הללו  3(.21' )פס' ב 

כ  מושאו של הפועל ' השימוש במילה בהקשר של חמת האל רומז לכוונה ' אמנם אינו העם, אך לֹותלְּ

יואכן, השורש כל"י, בצירוף הביטוי ' 4של פגיעה אנושה בעם. פ  ֶהם א  ' מהדהד שוב את התיאור ב 

 בסיפור העגל:  

 

ר ... ֹאמ  ֹפְך ו  ׁשְּ י ל  ת  יֶהם ֲחמ  ַכלוֹּת ֲעל  ם ַאִפי לְּ הֶׁ תֹוְך בָּ ם ֶאֶרץ בְּ י  ר  צְּ  (  21. וכן פס' 5)יח' כ  מ 

ה              ת  ע  ה וְּ יח  ּנ  י ה  ר ל  ח  י  ם ַאִפי וְּ הֶׁ  (12, 11, וכן פס' 10... )שמ' לב ַוֲאַכֵלם בָּ

 

תפוצת איום ההשמדה מסתברת גם מן העובדה שבשתי התקופות הנוספות, בימי הישיבה 

שיקול שהפעיל בימי במצרים ובימי דור הבנים במדבר, האל נימנע מתוכניתו המקורית בשל אותו 

                                                           
2
אף שלטענתנו הסיפור שתיאר את בניית העגל לא עסק מלכתחילה בהפרה של חוק. רק בשלב מתקדם בתהליך עיבוד  

הסיפור הוצג האירוע כשלילי, וייתכן שהשפיע על עיצוב הטקסט העכשווי של עשרת הדברות. לעיל, פרק שלישי, סעיף 

3.1 . 
3
 .13, כד 22, כא 12, טז 12-11חוזר בנבואות יחזקאל: ו רעיון השקטת כעסו של האל באמצעות פגיעה בעם  
4
כלה רק 13-12על המשמעות המעשית של 'כיליון אף ה'' אפשר ללמוד מן הנבואה בפרק ה   , המבהירה שחמת האל ת 

דבר, רעב וחרב, את שלושת השלישים של אנשי ירושלים, כלומר את כלל יושבי  –לאחר שימית בדרכי המתה שונות 

 אריק וחרב אזרה רוח לכל והשלישית סביבותיך יפלו בחרב והשלשית בתוכך יכלו וברעב ימותו בדבר לשתיךשהעיר: '

'. איום בעזרת דבר, בם חמתי בכלותי בקנאתי דברתי' ה אני כי וידעו והנחמתי בם חמתי והנחותי אפי וכלה: אחריהם

 (. 2)והשוו: שם, טו  1-1ירמיה כא , ומשמש לתיאור חורבן מוחלט גם ב21-25רעב וחרב מוכר מויקרא כו 
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ששמירה על טוהר שמו בעיני הגויים: ' –( 11המדבר )פס'  ַאע  ן ו  ע  מ  י לְּ מ  י ׁשְּ ת  לְּ ב  ל לְּ ח  י ה  ינ  ע   לְּ

ם גֹוי  י(; '1...' )פס' ה  ֹבת  ֲהׁש  י ֶאת ו  ד  ש י  ַאע  ן ו  ע  מ  י לְּ מ  י ׁשְּ ת  לְּ ב  ל לְּ ח  י ה  ינ  ע  ם לְּ גֹוי  י ֲאֶׁשר ה  את  ם הֹוצ   אֹות 

ינ יֶהם ע   (. 22' )פס' לְּ

 

 היעדרותו של משהג. 

הסקירה אינה מזכירה את התפקיד שמילא משה ברגעים שבהם העם עמד בפני סכנת השמדה 

במדבר. למעשה מעורבותו אינה מוזכרת לכל אורך הסקירה, כפי שהיא נעדרת מכל נבואות 

השתיקה באשר להתערבותו של משה למען העם בולטת על רקע המידע המובא ואולם  5יחזקאל.

יׁשבפרק כב בדבר חיפושיו הכושלים של יחזקאל אחר אדם שיהיה '... ר א  ר ֹגד  ד  ד ג  ֹעמ  ֶפֶרץ וְּ ...' ב 

ד(, שיניא את האל מהשחתת הארץ '...30)פס'  ע  ָאֶרץ בְּ י ה  ת  לְּ ב  ּה לְּ ֲחת  , יג 31...' )שם, וראו גם: פס' ׁש 

, אך אינו מזכיר את (. הנביא קורא להתערבות של איש שיעמוד בפרץ בימיו1. והשוו: ירמיה טו 5

לגביו בתהלים קו: טיפוס שעמד בפרץ עבור העם בעבר. זאת בניגוד למידע המובא אותו נביא אב

י'... ירוֹ  ֹמֶׁשה לּול  ח  ד בְּ מ  ֶפֶרץ ע  יו ב  נ  פ  יב לְּ ׁש  ה  תוֹ  לְּ ית ֲחמ  ח  ׁשְּ ה   (. 23' )פס' מ 

 

מה נוכל ללמוד מן הפער שבין הסקירה ביחזקאל כ ובין המסורות המוכרות מן התורה? האם 

מרגלים מעידה העובדה שהסקירה מציגה את איומי ההשמדה ללא התייחסות לאירועי העגל וה

תהלים לגבי הסקירה ב ,למשל ,אפשרות מעין זו עלתה 6הכותב?-על ידיעותיו החלקיות של הנביא

עח, הרומזת לסכנת השמדה שאיימה על העם בעקבות מרי העם בעבר ואינה מזכירה את 

טענה דומה נוכל לטעון לכאורה לגבי יחזקאל, בין היתר בהסתמך האירועים המוכרים מן התורה. 

שלא כללו את  7ההשערה שנבואותיו נכתבו על בסיס הספרות הכוהנית, וספר הקדושה בפרט,על 

                                                           
5
דיון מקיף בסיבות האפשריות לאי הזכרתו של משה בחלק גדול מספרות הנבואה, ובפרט בנבואות גלות בבל ושיבת  

 . 251, 211-211, עמ' 1111ציון, ראו אצל אור, 
6
מהלך ההתגבשות של ספר יחזקאל ומלאכת העלאת הנבואות על הכתב נתון למחלוקת בין החוקרים )ראו את  

(. ממנעד ההצעות במחקר נזכיר בצד אחד את גישת צימרלי, 25-20, עמ' 2001סקירתו המפורטת של כשר בעניין, 

ות ואף בכתיבת חלקים מהן המדברת על 'אסכולה יחזקאלית' שהיתה מעורבת בשלבים השונים של העמדת הנבוא

(, ומן הצד השני את גרינברג, המייחס את מרבית הכתיבה לנביא יחזקאל תוך התערבות 11-11, עמ' 1111)צימרלי, 

(. אשר לפרק שלפנינו, לאור 135-133, עמ' 1151מינורית של כותבים אחרים בתחום הסידור והעריכה )גרינברג, 

ה ובין תפיסת העולם הנפרסת בנבואות רבות אחרות, לא נבחין ההתאמה בין העקרונות המופיעים בנבוא

 בהתייחסויותינו בין בעל הטקסט ובין הנביא יחזקאל.  
7
, 1111)ומאז מקובלת במחקר. למשל: פטון,  51, עמ' 1511השערת הזיקה לספר הקדושה עלתה לראשונה אצל גרף,  

שכיוון ההשפעה היה דווקא מיחזקאל לחלקים בספר  (. צימרלי מעלה את האפשרות12-51, 2001; כשר, 11-13עמ' 

(. אף אני סבורה כך, במיוחד בנוגע לפסוקי החתימה של ויקרא 52-15, עמ' 1111הקדושה, בעיקר ויקרא כו )צימרלי, 

 (.11-11, עמ' 2001כו )קוגלר, 
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ואכן, אפשר להצביע על קו של דמיון בין הסקירה, העושה  8שני הסיפורים שבהם אנו עוסקים.

ת... ֶאֶרץשימוש בביטוי ' ב  ב ז  ל  ׁש ח  ב  (, לגרסה הכוהנית של סיפור 1' לצד השורש תו"ר )יח' כ ּודְּ

ָאֶרץיד, המזכירה את '-רגלים בבמדבר יגהמ נּו ֲאֶׁשר ה  רְּ ב  ּה ע  ּה ל תּור ב  וא ֲאֶׁשר ֶאֶרץ... ֹאת  ת ה  ב   ז 

ב ל  ׁש ח  ב  ואולם האם אפשר להסיק מכך בהכרח שיחזקאל לא הכיר את  9(.5-1' )במדבר יד ּודְּ

מימי הגרסה הנוספת או ה"מלאה" של סיפור המרגלים? האם היעדר התייחסות לאירועים 

המדבר מלמדים שאימץ את אתוס ההשמדה מהקשרים אחרים שתיארו את אירועי העבר? ניגש 

לשאלות הללו בהדרגה. תחילה נבחן את הפרק על רקע הנסיבות המשוערות של כתיבת הנבואה, 

ותוך דיון בכוונותיו ובהשקפותיו של הנביא, ולאור זה ננסה להבין את מידת זיקתו של הנביא 

 התורה ואת אופן התייחסותו לרעיון ההשמדה.   למיתוסים מן

 

 הצדקת הגלות  –העתקת איומי ההשמדה והרחבת חטאי העבר  1.2

נ ה ית כותרת פרק כ ביחזקאל מתארכת את הנבואה ל'...ש  יע  ב  שְּ י ה  ׁש  ֲחמ  שֹור ב  ֹחֶדׁש' ֶבע  (, 1)יח' כ  ל 

לפנה"ס. אמנם, הסקירה עצמה  511שנת היא השנה השביעית לשהיית יהויכין ופמלייתו בבבל, 

(, אך אין סיבה שלא 11-12אינה מציינת את אירוע ההגליה של המלך ופמלייתו )מלכים ב כד 

, 23ראיה לכך אנו מוצאים באמירה בפס'  10לראות בכותרת מידע מהימן לגבי זמן כתיבת הטקסט.

הסוגיות שהטרידו את  המסבירה את תכליתה של הגלות ומצדיקה את קיומה, ומעידה בכך על

י קהל המאזינים של הנביא: 'ג ם י ֲאנ  את  י ֶאת נ ש  ד  ֶהם י  ר ל  ב  דְּ מ  יץ ב  פ  ה  ם לְּ ם ֹאת  גֹוי  רֹות ב  ז  ם ּולְּ  אֹות 

צֹות' )פס'  ֲאר  (. בתורה כמובן אין נבואה הקושרת את גזירת הגלות לימי הנדודים במדבר, כפי 23ב 

                                                           
8
ספרות הכוהנית, בעוד על כך הצביע שורץ בהרצאותיו. טענתו היא שעבודתו של הנביא הסתמכה רובה ככולה על ה 

(. אשר לספרות 2001, 2005הרצאה, -( כלל לא היו חלק ממורשתו )שורץE-ו Jשהמקורות העממיים הקדומים בתורה )

הדויטרונומיסטית, שורץ מטעים שנבואות יחזקאל מכילות אמנם צירופי לשון וניבים המוכרים מן הספרות הזו, 

; הרצאה, 125-121, עמ' 1111טית לא אומצו על ידי הנביא )שורץ, אולם "גופי תורתה" של הספרות הדויטרונומיס

; כשר, 52-11, עמ' 1111צימרלי, עמדה הפוכה לזו בעניין העבודה עם חומרים דויטרונומיסטיים ראו אצל:  (.2005

 .  11-12, 51-51, עמ' 2001

9
אל: כך בהוראה לשאת את העוון עקבות נוספות לסיפור המרגלים הכוהני נוכל למצוא בנבואות נוספות של יחזק 

)יח' ד  ...'יום לשנה יום לשנה יום ארבעיםבית יהודה  ונשאת את עוןבמהלך ארבעים יום כיצוג של ארבעים שנה: '...

ארבעים יום יום לשנה יום (, בדומה לאמירה בדברי אלוהים למשה ואהרן: 'במספר הימים אשר תרתם את הארץ 1

(. זיקה נוספת קיימת באמירה בפרק לו 31ארבעים שנה וידעתם את תנואתי' )במ' יד  לשנה תשאו את עונתיכם

בדברי המרגלים בנוסח  אכלת יושביה'(, המהדהדת את הביטוי 'ארץ 13)פס' ' ומשכלת גוייך היית אתאכלת אדם '...

 (. 32הכוהני של הסיפור )במדבר יג 

10
, עמ' 1111; צימרלי, 212, עמ' 1110; אייכרודט, 131, עמ' 1155כך סבורים מרבית החוקרים. ראו למשל: קאסוטו,  

, 2005; שורץ, 1-5' , עמ2005שילוני,-. רום211, עמ' 1153; מלמט, 313, 11-1, עמ' 1153(; גרינברג, 31-1)על פס'  101, 15

 . 213, 201-210, עמ' 2012; ברטלר, 301-301עמ' 
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אף אין הכרח שהרעיון  11(,23' )רד"ק ליחזקאל כ בתורה מבואר מצאנו לא וזהשמסכם רד"ק: '

בהיעדר הסבר אחר, מתקבלת על הדעת האפשרות שהאמירה  12היה מוכר לשומעיו של יחזקאל.

נכתבה מתוך משבר הגלות, בניסיון למצוא הסבר למצב שעורר קושי לגבי דרכו של האל, כמאמר 

ת   ֹלאבני הדור המצוטטים בנבואות יחזקאל: ' ןי  הסברו  13(.21, 25. וכן: יח' 20, 11)לג  'ֲאֹדנ י ֶדֶרְך כ 

של הנביא בפרק כ נועד להציג את מקור רעיון הגלות, תוך שהוא מייחס לאל מידה רבה של איפוק 

שליוותה את התנהלותו בעבר. העונש המתקיים בהווה הוא מימוש מאוחר, ואף מוקטן, של איום 

 עצום ומכריע שנמנע בעבר. 

עם זאת, תליית המציאות הקשה של ההווה במעשי הדורות הקודמים אינה הולמת את יחד 

העיקרון היחזקאלי, המסביר את התנהלות האל עם נתיניו כגמול מיידי או אישי. עיקרון זה 

מדורות מנוסח בחריפות בנבואה בפרק יח, המלמדת שהאדם לא נועד להיות תלוי במעשי שושלתו 

 עיקרוןרמז ל 14.(20-1, לג 23-12, יד 21-11. וכן: ג 32-21)פס' האישיים  (, אלא במעשיו20-5)פס' 

המשפט (, 31הזה מצוי בנבואה שלפנינו, בתיאור השלב שיקדים את הגאולה הקיבוצית )פס' 

יועמדו אנשי העם למשפט שיוצאו מן הגלות, לאחר  15(.35לאדמת ישראל )פס' שיכריע מי ייכנס 

                                                           
11
ואני אקבע להם ( 1)במדבר יד  בכו בכיה של חינםור המדבר '...וראו את תהיית רמב"ן ביחס למדרש המסביר שד 

)רמב"ן  הוציאו זה']המרגלים[ ולא ידעתי מאיזה רמז שבפרשה '  –" )בבלי, מסכת תענית, כט, ע"א( בכיה לדורות

( מעידים מאמציו של רמב"ן 21(. על הקושי במדרש מחד ובפסוק ביחזקאל מאידך )והשוו: תהלים קו 1לבמדבר יד 

א עת ובב (,31במ' יד )" וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה" מפסוק זה דרשיי אולי' :מצוא רמזים לגלות בבמדבר ידל

(, והבאתי אותם עתה שידעו את הארץ ידיעה בלבד, אבל לא 1, לד 1פקודתם, כי אני "פוקד עון אבות על בנים" )שמ' כ 

 ' )רמב"ן, שם(. לגזור רעה רק בעניין תוכחת על תנאישיירשו אותה לדורות. והכתוב ירמוז בכיוצא בזה, ולא ירצה 
12
, שמקורה ככל הנראה בנבואה שלפנינו. על כך להלן. פרק שמיני, 21ביטוי נוסף לרעיון מצוי באמירה בתהלים קו  

 . 5.2סעיף 
13
 .  252-251, עמ' 2001שילוני, -אשר לנסיבות יצירת הטקסט בפרק יח ועמידתו בזיקה לסוגיית הגלות ראו: רום 
14
שילוני מסייעת בהבחנה בין שני צמדים, המשמשים, לעתים בערבוביה, בהגדרת השקפות הגמול: ה"צמד -רום 

הדיאכרוני" מבחין בין גמול מיידי על חטא שהתרחש באותו דור, ובין גמול על מעשים שנמשכו על פני דורות. ה"צמד 

(. המשל בפרק יח 210-251, 251, עמ' 2001שילוני, -וםקבוצתי לגמול אישי )ר-הסינכרוני" מבחין בין גמול קיבוצי

עליונותו של הציר הדיאכרוני וקעקוע של הוא בהדגשת . החידוש גמול נחרץ ביחס לכל דור בפני עצמומלמד שה

 (. 211-215, עמ' 2012. וראו גם: ברטלר, 301-305שילוני, שם, עמ' -תפיסת הגמול המתמשך )רום
15
בפרק ממשיכים את המהלך של הנביא, על אף "סגירת" סוגיית  11-32שפס' ההנחה בבסיס ההצעה הזו עומדת  

המפרידים את הסקירה ההיסטורית . דעתי זו עומדת בניגוד לגישה של חוקרים 3, החוזרת לפס' 31ההידרשות בפס' 

(, בטענה שזה האחרון, המכיל דברי תקווה לשיקום וגאולה, נתחבר לאחר 11-32( מנאום התוכחה )פס' 31-1)פס' 

שילוני מדברת על -; רום111-112, 1111צימרלי, ; 251-211, עמ' 1110לפנה"ס )אייכרודט,  551 -חורבן ירושלים ב

להסכים עם (. ואולם יש קושי 312, עמ' 2001, 21, עמ' 2005שילוני, -. רום21-21' , וכן פס11-31משניותם של פס' 

ההצעה הזו. לא בנקל אפשר להפריד את הטון הקשה של גינוי העם, המלווה את חלק הסקירה ההיסטורית של הנאום 

דברי תוכחה , המתאר את פעולת השיבה של העם אף הוא באמצעות 32(, מחלקו השני של הפרק מפס' 31-1)פס' 

וביקורת נוקשים. שני החלקים נראים קשורים לאותו עניין: כמו אירועי העבר, גם מעשה ה"גאולה" בעתיד ייעשה 

בכפייה על ידי האל ולמענו. כפי שאראה בהמשך ה"גאולה" תהיה המשך של אירועי העבר, ותוצר הכרחי שלהם, מעין 
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ר ב  דְּ ים...  אישי ב'מ  מ  ע  יםה  נ  ים ֶאל פ  נ  שבו לא ייוחסו להם זכויות או (, 35מול אלוהים )פס'  'פ 

  16עוונות של שאר הציבור.

הפרק מכיל אפוא שתי תפיסות הדנות בשאלת גורלו של העם. האחת מציגה את עונשו של 

(, 23ס' )פדורי -העם כגמול על מעשי הדורות הקודמים, ובכך מעמידה את העם כחלק מרצף בין

והאחרת מבטיחה שבני העם ייבחנו כיחידים, לאור מעשיהם שלהם, ובמנותק מן הקיבוץ שאליו 

-. אבקש להראות שהמפגש בין שתי התפיסות, הנטועות, כלשונה של רום(35)פס'  הם שייכים

יוצר שניּות ייחודית, העשויה  17שילוני, בהבחנות בין צורת הגמול ה"דיאכרונית" וה"סינכרונית",

 להסביר את החריגה של הסקירה הרטרוספקטיבית מן התיאורים המוכרים בתורה. 

פרק. בבואו סקירה בכפי שהיא מוצגת בבהיסטוריה נפתח בבחינת אופי התנהגות העם 

ם תֹוֲעֹבת ֶאתלמלא אחר הדרישה להודיע לעם ' יחזקאל שלא היו אלה מדגיש (, 1' )פס' ֲאבֹות 

מעשים חד פעמיים של דור אחד מן העבר, אלא מעשים שחזרו ונשנו, ושהובילו, בזה אחר זה, 

דפוס המרי שליווה את רצון ההשמדה. על כך מלמד הפזמון החוזר, המתאר את  –למשבר בהווה 

 שני הדורות במדבר ואת תגובתו החוזרת של האל: 

 

רּו ית ִבי ַוַימְּ ל ב  א  ר  שְּ ר י  ב  דְּ מ    ב 

ֻחקוַֹּתי לָּכּו ֹלא בְּ ת הָּ אֶׁ ַטי וְּ פָּ ָאסּו ִמשְּ   מ 

ר ה ֲאשֶׁ ם ַיֲעשֶׁ ם אֹּתָּ ָאדָּ ַחי הָּ ם וָּ הֶׁ   בָּ

ת אֶׁ ַתי וְּ תֹּ לּו ַשבְּ ֹאד ִחלְּ   מְּ

אַֹּמר ְך וָּ פֹּ ִתי ִלשְּ ם ֲחמָּ ר ֲעֵליהֶׁ בָּ ם ַבִמדְּ לֹות  כ   . לְּ

 (13)פס' 

רּו ים ִבי ַוַימְּ נ  ב    ה 

ֻחקוַֹּתי לָּכּו ֹלא בְּ ת הָּ אֶׁ ַטי וְּ פָּ רּו ֹלא ִמשְּ מְּ ֲעשֹות ׁש   ל 

ם ר אֹות  ה ֲאשֶׁ ם ַיֲעשֶׁ ם אוֹּתָּ ָאדָּ ַחי הָּ ם וָּ הֶׁ   בָּ

ת תוַֹּתי אֶׁ   ִחֵללּו ַשבְּ

אַֹּמר ְך וָּ פֹּ ִתי ִלשְּ ם ֲחמָּ לֹות ֲעֵליהֶׁ כ  י לְּ ם ֲאפ  ר ב  בָּ  . ַבִמדְּ

 ( 21)פס' 

 

  

                                                                                                                                                                      
(, 351-311, עמ' 1153, 131-133, עמ' 1111גרינברג )דעתם של: צד השני של אותו מטבע. בעניין זה אני ממשיכה את 

 (.   351-355, 2001( וכשר )113-112, עמ' 1111, בלוק )(152-151עמ'  ,1115)הופמן 
16
את  31תה"ש, המציינת תחת הביטוי 'במסרת הברית' בפס' התייחסות לגורל היחידים משתקפת במיוחד בגרסת  

 kai. dia,xw ùma/j ùpo. th.n r`a,bdon'ל הבאת מכסה מסוימת של שבים לתוך הארץ: התיבה 'במספר', ובכך מדברת ע

mou kai. eivsa,xw ùma/j evn avriqmw/|'  והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במספר'. הפסוק בנה"מ נראה' =

 –...במספר; וברותי...' ' פסוק הבאמן ה 'וברותי'כמו שיבוש של הפסוק המקורי, בעקבות דיטוגרפיה של המילה 

 (.121-120, עמ' 2001ג'ויס, ;  103, עמ' 1111; צימרלי, 151, עמ' 1111'...במסרת הברית; וברותי....' )ויברס, 
17
 .11לעיל, הערה  
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רּוהיושבים במצרים: 'לשתי ההתייחסויות הללו יש להוסיף את המידע על אודות דור  ֹלא ִבי ַוַימְּ  וְּ

ֹמע   ָאבּו ׁשְּ י ל  ל  יׁש א  י ֶאת א  קּוצ  ינ יֶהם ׁש  יכּו ֹלא ע  ל  ׁשְּ ֶאת ה  י וְּ לּול  ם ג  י  ר  צְּ בּו ֹלא מ  ז  אַֹּמר ע  ְך וָּ פֹּ ִתי ִלשְּ  ֲחמָּ

ם ַכלוֹּת ֲעֵליהֶׁ ם ַאִפי לְּ הֶׁ תֹוְך בָּ ם ֶאֶרץ בְּ י  ר  צְּ אשר לתקופה זו, אין מדובר אמנם בהפרת (. 5' )פס' מ 

חוקים ומשפטים, משום שאלה טרם ניתנו, אולם לא היה בכך כדי להבטיח לעם חסינות מפני 

 מרגע לידת העם, וליווה מאז כחוט דק את יחסי העם והאל: השמדה. איום ההשמדה התעורר

 

פְֹּך...      כלפי הדור שישב במצרים:  ִתי ִלשְּ ם ֲחמָּ ַכלוֹּת ֲעֵליהֶׁ י לְּ פ  ֶהם )פס'  א   ( 5ב 

פְֹּךכלפי האבות הנודדים במדבר:     ... ִתי ִלשְּ ם ֲחמָּ ר ֲעֵליהֶׁ בָּ ם ַבִמדְּ ַכלוֹּתָּ  (13)פס'  לְּ

פְֹּך...      כלפי דור הבנים במדבר:  ִתי ִלשְּ ם ֲחמָּ ַכלוֹּת ֲעֵליהֶׁ י לְּ פ  ם )פס'  א   ( 21ב 

 

הסקירה מספרת אפוא שאלוהים חידש שוב ושוב את איומיו, והביע את רצונו החוזר להשמיד את 

העם. והנה, למרבה האבסורד משמעות הדבר היא שלכל דור התאפשרה מחדש הזכות להימדד 

בני הדור היו יכולים לעורר את זעמו של  18הגמול המיידי והאישי. עיקרוןבפני עצמו, בהתאם ל

האל ולהוביל לענישה חמורה, אך באותה מידה היו יכולים להינצל מענישה על ידי הימנעות 

יממעשי אבותיהם. כדברי האל לדור הבנים במדבר: '... חּוק  יֶכם בְּ ל כּו ַאל ֲאבֹות  ֶאת ת  יֶהם וְּ ט  פְּ ׁשְּ  מ 

ֹמרּו ַאל ׁשְּ יֶהם ת  לּול  ג  אּו לַא ּובְּ מ  ט  י :ת  יֶכם' ה ֲאנ  י ֱאֹלה  ֻחקֹות  כּו בְּ ֶאת ל  י וְּ ט  פ  ׁשְּ רּו מ  מְּ ֲעשּו ׁש  ם ו  ' אֹות 

(. ואף על פי כן, בפועל, ההיחלצות מן ההשמדה לא באה בזכות יוזמת העם אלא בשל 11-15)פס' 

חלופית, כבר במצרים הומרה סכנת ההשמדה בענישה מתן עונש חלופי ששמר על המשך קיומו. 

זו העניקה לעם את המשך קיומו, אף שבראש ובראשונה סייעה לאל  "ענישה" 19ההוצאה ממצרים.

(. מכאן ואילך חלה סדרה של עונשים שנולדה כחלופה לעונש ההשמדה: אי 1להגן על שמו )פס' 

יכניסה לארץ: '... ת  לְּ ב  יא לְּ ב  ם ה  ָאֶרץ ֶאל אֹות  י ֲאֶׁשר ה  ת  שבועה לגלות עתידית: (, 15...' )פס' נ ת 

יץ'... פ  ה  ם לְּ ם ֹאת  גֹוי  רֹות ב  ז  ם ּולְּ צֹות' אֹות  ֲאר  ים( ומתן חוקים בעייתיים לעם: '...23)פס'  ב   ֹלא ֻחק 

ים ים טֹוב  ט  פ  ׁשְּ יּו ֹלא ּומ  חְּ ֶהם י  (. על האחרון, כמו על עונש הגלות, איננו שומעים בתורה, 25' )פס' ב 

 20הייתכנו חוקי אלוהים 'לא טובים' וממיתים? –רב מבחינה תיאולוגית ויש בו כדי לעורר קושי 

                                                           
18
 . 11לאור ההגדרות לעיל, הערה  
19
על כך שההחלטה להוציא את העם ממצרים היוותה עונש חלופי לאיום ההשמדה אנו למדים מן הדמיון לתיאור  

 . 1.3(. להלן, סעיף 31הוצאת העם מבבל בהמשך, המוסברת כפעולה כפויה וללא רצון של העם )פס' 
20
זי בהגותם של אבות הפסוק עורר את מבוכתם של פרשנים יהודים במהלך כל הדורות )בעוד שקיבל מקום מרכ 

; 1הנוצרי, החלפת העם הנבחר. למשל: דיאלוג עם טריפון כא  "supersesionism" -כראיה לרעיון ה הכנסיה ושימש

דר הורסט, -(. סופרים כמו יוספוס פלביוס ופילון האלכסנדרוני, התעלמו מן הפסוק )ראו: ואן5-1אגרת לברנבס, ד 

גוונים, שהמשותף להם הוא הניסיון לבטל את המשמעות הפשוטה של (, ואחרים הציעו הסברים מ12, עמ' 1112
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מבין הניסיונות הרבים להסביר את הביטוי, נעדיף להבינו בתוך הקשרו: העונש ניתן לבני העם 

ייילאחר שוויתרו על החוקים הטובים וה' ח  ֲעֶשה ֲאֶׁשרם' שניתנו להם על ידי האל, 'מְּ ם י  ם אֹות  ָאד   ה 

י ח  ֶהם ו  (. בתגובה לכך ניתנו להם חוקים שגויים ומסוכנים, הפוכים מאלה 21, 13, 11' )פס' ב 

שנועדו לחיים. ראש וראשון לחוקים הללו היה דרישת הקרבת הבכורות לאל, כפי שמבהיר הפסוק 

אהבא: ' מ  ֲאט  ם ו  ם אֹות  נֹות  תְּ מ  יר בְּ ֲעב  ה  ל בְּ ם ֶפֶטר כ  ח  ן ר  ע  מ  ם לְּ מ  מ   ֲאׁש  ןלְּ עּו ֲאֶׁשר ע  דְּ י ֲאֶׁשר י  ' 'ה ֲאנ 

ןהיתה זו דרך חלופית להביא כיליון על העם: ' 21(.21)פס'  ע  מ  ם לְּ מ  ', על ידי 'שמירה' על מצב ֲאׁש 

עקבי של חטאים ועונשים. ייחודו של העונש הוא בכך שהוצאתו לפועל היתה תלויה בעם, בהיותו 

ל. במהלך הזה משתקפת התפיסה, המופיעה מציית לחוקים המכשילים והמחטיאים, שמקורם בא

במקומות נוספים בנבואות יחזקאל, שלפיה האל אחראי על הפגם בהתנהגותו של האדם. כך מוצג 

ׁשּובהקלקול שנעשה בטיבו של הצדיק: ' יק ּובְּ ד  קוֹ  צ  דְּ צ  ה מ  ש  ע  ֶול וְּ י ע  ת  נ ת  ׁשֹול וְּ כְּ נ יו מ  פ   הּוא לְּ

יאדיבור האסור של הנביא ה'מפתה': '(, וכך מוסבר ה20...' )ג י מּות ּנ ב  ה  י וְּ ֻפֶתה כ  ֶבר יְּ ד  ר וְּ ב  י ד  ' ה ֲאנ 

י ית  ת  ת פ  י א  ב  ּנ  ואף על פי כן מעשיו של העם הם תחת אחריותו, ולפיכך, באמצעות  22(.1א...' )פס' ה 

יםאותם ' ים ֹלא ֻחק  ', מתגלע היסוד החוטא באופיו של העם, המלווה אותו מן העבר לתוך טֹוב 

ֶדֶרְךההווה, כפי שמשתקף משאלתו הרטורית של הנביא לקהל שומעיו: ' בְּ יֶכם ה  ֶתם ֲאבֹות   א 

ים א  מְּ טְּ גלות עתידית, ובין הצדקת בדבר  בעברההכרזה (. על בסיס זה נמתח הקשר בין 30)פס'  'נ 

על מעשי  , בין תפיסת הגמול "לדורות" ובין תפיסת הגמול ה"מיידי"וההגלות בימי הנביא בהו

   23הדור בהווה.

כעת נוכל לשוב לשאלתנו באשר לשני מעשי החטא מן המדבר, העגל והמרגלים. בניגוד 

היעדרות האירועים מן  –למזמור עח בתהלים, שהשתיקה בו ביחס לשני החטאים מעוררת פליאה 

הנביא  הסקירה ביחזקאל כ אינה תמוהה, שכן פירוט שלהם אינו מתאים למטרותיו של הנביא.

נדרש להסביר את הגלות כתוצר של מרי מתמשך של הדורות וכפועל יוצא של מגמה חוזרת של 

                                                                                                                                                                      
; ירושלמי, עירובין, כו/א; פסיקתא דרב כהנא, מגילה, לב ע"אהפסוק: תרגום יונתן לפסוק; בבלי, ברכות כד, ע"ב; 

על המהלך (. גם בין חוקרי המקרא היו שתמהו 115, עמ' 1155יד/ד; שיר השירים רבה א, ו/ה )והשוו לפירוש קאסוטו, 

(, או שהונח במקום שגוי בטקסט 10-55, עמ' 1130ופתרו את הקושי בהשערה שהפסוק נאמר כשאלה רטורית )טורי, 

 (111-131, עמ' 1111; לוסט, 111-151, עמ' 1153והגיע מהקשר אחר )בוור, 
21
; בלוק, 111, עמ' 1151; דיוויס, 121-121, עמ' 1155; היידר, 311, עמ' 1153, 131, עמ' 1111כך סוברים גם: גרינברג,  

 .110, עמ' 1111
22
 (.15, 1, יד 2-1י  ,11ט  ,5-3ז שנועדה לאפשר את המשך ענישתו )שמות  פרעהוהשוו לפעולת האל בהכבדת לב  
23
של יחזקאל, בפרקים טז, כג, מציגות אף הן את חטאיו של העם כדפוס שתי הסקירות ההיסטוריות הנוספות  

התנהגות המאפיין את העם מראשית הקיום ועד ימי החורבן. הדבר בא לידי ביטוי, למשל, ברשימת המאהבים 

, 25-31שירושלים / אהליבה זנתה עמהם, המייצגים את העמים שליוו את תולדות האומה מראשיתה ועד חורבנה )טז 

שילוני מדברת על "כיווץ כרונולוגי" המעמיד את דור החורבן כדור אבותיהם החוטאים, ובדרך זו -רום(. 11-21 כד

 (.  211-210, עמ' 2001שילוני, -מצדיק את החורבן )רום
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מצעות הפרת חוקים או של קיום חוקים רעים. על מנת להבהיר זאת הוא מציג את ההיסטוריה בא

מבנה סכמטי המדגיש את דפוס החטא המאפיין את העם, ואינו יכול להסתפק בציון אירועים 

קונקרטיים וחד פעמיים שהתרחשו בעבר. תחת זאת עליו להציג עקרונות מחוקת האל שהופרו 

ם תֹוֲעֹבתהשכם והערב, והממחישים את '  (. ואכן30( מימי האבות ועד ימיו שלו )פס' 1' )פס' ֲאבֹות 

הוא חוזר ומזכיר את אותם שני עניינים שבהם העם סרח באופן עקבי: מעשי הגלולים והפרת 

 השבת. 

ם תֹוֲעֹבתהבחירה בחטא הגלולים כביטוי ל' ' מתאימה למקום המרכזי שתופס חטא  ֲאבֹות 

( 1-1, כב 12, יח 10-1פולחן הגלולים מכונה על ידיו כתועבה )ח  24הגלולים במשנתו של יחזקאל.

(. על פי חזונו, 5-3(, ונחשב ליסוד מכשיל ביחסים עם האל )יד 25, 15, לו 30, כג 1-3ומאה )כב וט

(, אלא ייפלו לפניהם חללים 15, 1. והשוו: יח 11בעתיד לבוא ישראל לא יישאו עיניהם לגלולים )ח 

שכיות של (. יחזקאל מציג את ההמ1(, והגלולים עצמם יושמדו ותוכח ארעיותם )פס' 5-1וייענשו )ו 

החטא. במקום להזכיר אירוע יחיד המתאר סטייה פולחנית מסוימת בעבר, כאירוע בניית העגל, 

גרה פסולה המלווה את ימי העם בהווה )פס'  בכך התנהגות ממשיכה (, ו31, 31הוא מתאר ש 

יׁש(, ו31, 21, 15, 11פס' שאפיינה את ימי המדבר )  שתחילתה עוד בימי הישיבה במצרים: '...א 

י קּוצ  ינ יו ׁש  יכּו ע  ל  ׁשְּ י ה  לּול  ג  ם ּובְּ י  ר  צְּ אּו... ַאל מ  מ  ט  רּו ת  י מְּ י ו  ֹלא ב  ֹמע   ָאבּו וְּ ׁשְּ י ל  ל  יׁש א  י ֶאת א  קּוצ   ׁש 

ינ יֶהם יכּו ֹלא ע  ל  ׁשְּ ֶאת ה  י וְּ לּול  ם ג  י  ר  צְּ בּו...' )פס'  ֹלא מ  ז  (. ואולם, למידע בדבר מעשי גילולים 5-1ע 

במצרים אין אח ורע בסיפורי התורה. במקרא כולו מצינו רק את ההכרזה הייחודית ביהושע כד 

ֶברעל כך שכאשר האבות חיו ' ע  ר בְּ ּנ ה  ם ה  י  ר  צְּ מ  ה' הם עבדו 'אלוהים' שאינו ה': 'ּובְּ ת  ע  ראּו וְּ ' ה ֶאת יְּ

דּו בְּ ע  ים ֹאתוֹ  וְּ מ  ת  ירּו ּוֶבֱאֶמת בְּ ס  ה  ים ֶאת וְּ דּו ֲאֶׁשר ֱאֹלה  בְּ יֶכם ע  ֶבר ֲאבֹות  ע  ר בְּ ּנ ה  ם ה  י  ר  צְּ מ  דּו ּובְּ בְּ ע   ֶאת וְּ

לכאורה אפשר להניח שהמסורת הייחודית המופיעה ביהושע כד נשתמרה  25(.11' )יהו' כד 'ה

אך אין בכך הכרח, ואף אין כורח לטעון שהנביא הכיר מסורת נוספת שאינה  26והגיעה ליחזקאל כ,

                                                           
24
מופעי התיבה 'גלולים' בתנ"ך מצויות בספר יחזקאל )השאר בהיסטוריוגרפיה הדויטרונומיסטית:  15מבין  31 

(. שכיחות 30. וכן: ויקרא כו 2; ירמיה נ 21, כג 21, 11, כא 12; מלכים ב יז 21, כא 12, מלכים א טו 11דברים כט 

ה מוצג הפולחן האסור במינוחים אחרים לגמרי המילה בנבואות יחזקאל ולצידה העובדה שבנבואות ירמיה וישעי

( מובילות להשערה שהמונח נטבע ושימש בעיקר במעגל החברתי והדתי שעליו נמנה יחזקאל )ראו: 2)למעט ירמיה נ 

 (.151, עמ' 1111; צימרלי, 2, עמ' 1115פרויס, 
25
לת מוצאה. השערתו של האמירה עומדת בתוך סקירה ייחודית של אירועי העבר של העם, שקשה להכריע בשא 

(, ממקמת את זמן יצירת 121-125, 111-115, עמ' 1111ענבר, שלפיה הסקירה ביהושע כד נכתבה בימי הגלות )ענבר, 

הפרק בסמוך לימי נבואת יחזקאל ומצביעה על מגמה דומה של התייחסות לאירועי העבר מתוך הצורך להסביר את 

 הגלות. 
26
 . 211, עמ' 1110כך אייכרודט,  
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ההתייחסות לגלולי מצרים נועדה להחמיר את תיאורי העבר, וללמד שדפוס  עומדת לפנינו היום.

 ההתנהגות החוטא של העם, הקיים גם בהווה, ראשיתו בשחר ימיו של העם.

שהופר באופן קבוע בתקופת המדבר  עיקרוןכדוגמא נוספת ל אשר לשבת, יחזקאל מעמידּה

כיסוד מרכזי בחוקת האל הולמת את הבחירה להעמיד את השבת . (21, 21, 20, 11, 13-12)פס' 

(, 5היחס למצווה בנבואות אחרות של הנביא, המחשיבות את השבת כ'קדשי' האל )יחזקאל כב 

(. השבת 35(, בדומה לטימוא המקדש )כג 21רואות בהפרתה ביטוי למעשי חמס )שם, פס' הו

(, ובפירוט 21ד הנים )מובפריסת תפקידם של הכ –מקבלת מקום של כבוד גם בחזיון עתיד העם 

(. ואכן, הסקירה בפרק כ 10-1. השוו: במדבר כח 1"מעודכן" של מידות קרבן העולה בשבת )מו 

ג םמתארת את השבת כאות לקדושה הייחודית של ישראל: ' י ֶאת וְּ תֹות  בְּ י ׁש  ת  ֶהם נ ת  יֹות ל  הְּ אֹות ל   לְּ

י ינ  ינ יֶהם ב  ת ּוב  ע  ד  י ל  י כ  ם' ה ֲאנ  ׁש  דְּ ק  (, ובכך הולמת את לשון הכתוב במסורת הכוהנית, 12' כ ' )יחמְּ

(, בשונה משלושת המופעים האחרים של הוראת 11-12הרואה במצווה אות לברית )שמות לא 

( ובספר 12בעשרת הדברות )בשמות כ ובדברים ה(, בספר הברית הגדול )שמות כג השבת בתורה, 

מעמדה נובעת מ בשבתשל יחזקאל ההתמקדות יש להניח, אפוא, ש 27(.21הברית הקטן )שמות לד 

המרכזי של המצווה בחוגים הכוהניים. ויחד עם זאת, לא מן הנמנע שיש בכך כדי ללמדנו על 

של המצווה בימיו של יחזקאל, שבניגוד לשאר חוקי הפולחן, שלא היו ברי מעמדה ההולך וגדל 

בסקירה שלפנינו  28מלאכה.ביצוע בגולה, היתה אפשרית לקיום בכל מקום בשל היותה הפסקת 

  29נתפסת הפרת השבת, לצד סעיף הגלולים, כביטוי מובהק לפגיעה בקשר עם האל.

. במקום מראשיתו אפוא ציור רב רושם של אופיו החוטא של העם מתקבל בסקירה שלפנינו

תיאור של התרחשויות ספציפיות, כמתואר בתורה, מציגה הסקירה הרטרוספקטיבית דפוס כללי 

גות, המעורר שוב ושוב את סכנת ההשמדה. ואולם, אין ללמוד מכך שהנביא לא הכיר של התנה

התפיסה המובילה את הסקירה היא את מסורות התורה המתארות את החטאים מימי המדבר. 

אין לשלול את האפשרות שהכותב הכיר גרסה  כוחה של הוראת ההיסטוריה לצורך הבנת ההווה.

                                                           
27
. לדעות שונות בהגדרת 30)או עד פס'  22-21על מרכזיות השבת במסורת הכוהנית מעיד, למשל, התיאור בשמות טז  

(, וכן סיפור המקושש 115, עמ' 2003; פרידמן, 150-151, עמ' 1111גבולות היחידה הכוהנית ראו, בהתאמה: דרייבר, 

 . 32-31בבמדבר טו 
28
רנה של מצוות השבת עלתה, והמצווה הפכה שקולה "כנגד כל שאר המצוות", גרינברג טוען שבתקופת החורבן ק 

, 1111וכתוצאה מכך נתפסה על ידי נביאי החורבן והגלות כהסבר לחטא הלאומי שבעטיו התרגש החורבן )גרינברג, 

ל "הזמן (. כך גם אנדריסן, המדבר על עליית חשיבותו ש311-311, עמ' 1153; וגם: גרינברג, 31-35, 11-30עמ' 

(. לטענת 511, עמ' 1111ואילך. וכן: טיגאי,  235, עמ' 1112המקודש" לאחר חורבנו של ה"מקום הקדוש" )אנדריסן, 

 (. 103, עמ' 2001הופמן רק מימי הגלות ושיבת ציון החלה הקפדה חמורה על איסור מלאכה בשבת )הופמן, 
29
גלולים, כפי שמשתקף מן האמירה: '...ואת שבתותי על אפשרות של קשר סיבתי בין חילול מצוות השבת למעשי ה 

 . 115, עמ' 2001(, ראו אצל גנזל, 11אחרי גלוליהם לבם הלך' )יח' כ  כיחללו 
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ים לפגיעה בעם בימי הנדודים במדבר, אך בוודאי לא ראה את כלשהי של סיפורים שהכילו איומ

להבנת ענייניו בהווה, עצמו בתפקיד של משמר או מתעד של אותן מסורות. אלה נועדו מבחינתו 

היסטורי, במנותק -את הסיפורים שהכיר בחר לעצב באופן א נקט איתן חירות רבה.ומשום כך 

רטוריים שיקולים סביר את מקור המרידות, מתוך מתיאור תנאי המדבר שלכאורה היו יכולים לה

גזרה שנקבעה כבר בימי משבר הגלות בימיו. לדידו היתה זו בדרך זו הסביר את  30ותיאולוגיים.

בעת ובעונה אחת היוותה תגובה למערך כולל של התנהגות, שבתוכו ניתנה לבני העם וש ,המדבר

ירועי העבר נועד לא רק כדי ללמד זכות על הזדמנות חוזרת להשפיע על גורלם. ואולם, השימוש בא

ההיסטוריה ולהצדיק את מעשי האל, אלא גם כדי להורות דבר מה ביחס לעתיד של שומעיו. על 

 כך להלן. 

 

 הבטחת גאולה כפויה –שתיקה בעניין משה  1.3

ון של הנביא להציג כמהלך מכּואת נפקדותו של משה מתיאורי העבר של יחזקאל יש המסבירים 

, נביא ממשפחת כוהנים, מכריז על "יציאת ואכן, יחזקאל, בהיותו כמשה 31עצמו כמשה חלופי.את 

מח(, בעת -ואילך(, ובדומה לקודמו מקבל חוקים עבור העם )פרקים מ 33)פרק כ  מצרים" שנייה

אלא שקשה לראות בהסבר הזה סיבה מספקת לשתיקה באשר  (.2שהוא שוהה על הר גבוה )מ 

של משה בתיאור רגעי הסכנה שאיימו על העם בעבר. להלן נבחן את הדברים  למעורבותו המכרעת

פעולת האל 'למען שמו' ופעולת הגאולה  –בעזרת בירור שני עקרונות המלווים את הסקירה 

 בכפייה. 

. אולם בניגוד לביטויי גאולה של נביאים לגולים תקומה עתידית בארץיחזקאל מנבא 

המתארים את מעשה הגאולה בידי האל בליווי של רגשות חמלה, אחרים, בני התקופה לכאורה, 

דרך כגון אלה על  אצל יחזקאל מוזכרים ביטויים "חיוביים" 32רחמים, חסד ואהבה כלפי העם,

, 1, 5, כג 31, 31, 33, טז 10, 5, ט 15, ח 1, 1, ז 11ה בלבד, וללא קשר לאפשרות הגאולה:  השלילה

רוב לשיקולים הקשורים במעמדו ובשמו של האל. לת מיוחסת הגאולה העתידיש , בעוד11, כד 22

ןזהו הדגש המלווה את תיאור השיבה ' ם מ  גֹוי   בפרק לו:   'ה 

                                                           
30
ראו בעניין זה את ברין, המטעים שסביר שבעל הטקסט הכיר את 'אגדות המרי בתורה', כלשונו של קויפמן  

(. ראו את מסקנתם הדומה של: 111, 121, עמ' 1115להן )ברין, (, אך לא היה מחויב 511-512, עמ' 1110)קויפמן, 

 . 315, עמ' 1155ופישביין,  55, עמ' 1155; הופמן, 31-31, עמ' 1113, 353, עמ' 1153; גרינברג, 15-11, עמ' 1125בוראוס, 
31
 . 111-111עמ' , 2001כהן, -; לויט51-55, עמ' 1111פטון,  
32
. כך גם אפילו ביחס לשבטי הממלכה 2לאהבת האל כלפי העם )ירמיה לא  בירמיה מוסבר מעשה ההושעה כביטוי 

( ולחזרתו 11, לב 11-11או כהוכחה לתהליך שיקומו של העם )ירמיה ל  (,1. השוו: דברים כג 10-1הצפונית, כד 

 (. 3נה ) עולם'( וב'ברית 10נד (. בישעיה מדובר בחסד בלתי מעורער כלפי העם )11-10, כט 1-5, כד 5-1בתשובה )יח 
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י בֹוא ם ֶאל ו  גֹוי  אּו ֲאֶׁשר ה  ם ב  לּו ׁש  לְּ ח  יְּ ם ֶאת ו  י ׁש  ׁש  דְּ ֶהם ֶבֱאֹמר ק  ם ל  ֶלה' ה ע  צוֹ  א  ַארְּ אּו ּומ  צ  מֹּל :י  חְּ אֶׁ  ַעל וָּ

ִשי ֵשם דְּ ר קָּ לּוהּו ֲאשֶׁ ֵאל ֵבית ִחלְּ רָּ ר ַבגוִֹּים ִישְּ אּו ֲאשֶׁ מָּ  בָּ ןה: שָּ כ  ית ֱאֹמר ל  ב  ל לְּ א  ר  שְּ ר ֹכה י  ' ה ֲאֹדנ י ָאמ 

ם ֹלא כֶׁ ַמַענְּ ה ֲאִני לְּ ֵאל ֵבית עֹּשֶׁ רָּ ֵשם ִאם ִכי ִישְּ ִשי לְּ דְּ ר קָּ ם ֲאשֶׁ תֶׁ ר ַבגוִֹּים ִחַללְּ ם ֲאשֶׁ אתֶׁ ם בָּ ִתי: שָּ ִקַדשְּ  וְּ

ת ִמי אֶׁ דוֹּל שְּ ל ַהגָּ ֻחלָּ ֶתם ֲאֶׁשר ַבגוִֹּים ַהמְּ לְּ ל  ם ח  תֹוכ  עּו בְּ דְּ י  ם וְּ גֹוי  י ה  י כ  ֻאם' ה ֲאנ  י נְּ י' ה ֲאֹדנ  ׁש  דְּ ק  ה  ֶכם בְּ  ב 

ינ יֶהם ע  י: לְּ ת  חְּ ל ק  ֶכם וְּ ן ֶאתְּ ם מ  גֹוי  י ה  ת  צְּ ב  ק  ֶכם וְּ ל ֶאתְּ כ  צֹות מ  ֲאר  י ה  את  ב  ה  ֶכם וְּ ֶכם ֶאל ֶאתְּ תְּ מ  )לו  ַאדְּ

21-20) 

 

בניגוד לתפיסה המלווה את ספר הקדושה, המציגה את חילול שם האל כתולדה של מעשים 

ההשקפה השלטת אצל יחזקאל  33(,32, 2, כב 1, כא 3, כ 12, יט 21שליליים של בני עמו )ויקרא יח 

מידת השפעתן על הכבוד שרוחשים לו  היא שפעולותיו של האל עצמו פוגעות בקדושת שמו בשל

הגויים. כזו היא פעולת הגליית העם, הנתפסת בעיני הגויים לא על פי כוונתה המקורית, כמימוש 

הצדק והגמול, אלא כעדות לרפיון ידיו של האל, שאינו מצליח להגן על אנשיו. פירוש האירועים 

י בֹואושתו: 'באופן הזה מוביל לחילול שמו של אלוהים, ופוגע במידת קד ם ֶאל ו  גֹוי  אּו ֲאֶׁשר ה  ם ב   ׁש 

לּו לְּ ח  יְּ ם ֶאת ו  י ׁש  ׁש  דְּ ֶהם ֶבֱאֹמר ק  ם ל  ֶלה' ה ע  צוֹ  א  ַארְּ אּו ּומ  צ  הותרת רושם כזה על  34.(20' )יח' לו י 

ליזום אלא במהותו ממש, היא המדרבנת את האל  ,הגויים, בהיותה פוגעת לא רק בתדמית האל

יגם אם טרם הגיע מועד פרעון העונש: ', מן הגלותהוצאת העם את  ת  ׁשְּ ד  ק  י ֶאת וְּ מ  דֹול ׁשְּ ג  ל ה  ֻחל  מְּ  ה 

ם גֹוי  ֶתם ֲאֶׁשר ב  לְּ ל  ם ח  תֹוכ  עּו בְּ י דְּ ם וְּ גֹוי  י ה  י כ  ֻאם' ה ֲאנ  י' ה ֲאֹדנ י נְּ ׁש  דְּ ק  ה  ֶכם בְּ ינ יֶהם ב  ע  י: לְּ ת  חְּ ק  ל   וְּ

ֶכם ן ֶאתְּ ם מ  גֹוי  י ה  ת  צְּ ב  ק  ֶכם וְּ ל ֶאתְּ כ  צֹות מ  ֲאר    .(21-23...' )שם, פס' ה 

ים' גורלבאשר למן המידע  מתקבלביטוי לתפיסה הזו אצלנו  ד  ֹמרְּ ים ה  ע  פֹוׁשְּ ה  ררו ' וְּ שייב 

ל ֹלא י בֹוא: '...בקרב העם א  ר  שְּ ת י  מ  ֶאל ַאדְּ ם וְּ יא אֹות  יֶהם אֹוצ  גּור  ֶאֶרץ מְּ יענשו . הללו י(35..' )פס' מ 

יוצאו מן הגלות עם , אך איש מהם לא יישאר בקרב העמים. הם איסור כניסה לתחומי הארץב

רשל 'ייוותרו בשטח המפורז רק אז תיאסר כניסתם לארץ והם ו ,(31שאר בני עמם )פס'  ב  דְּ  מ 

ים מ  ע  השיבה שחשובה את הגלות מעמו של האל. יותר מ המאמץ הוא אפוא לרוקן. (35' )פס' ה 

   חשובה היציאה מן הגלות. כך אפשר יהיה להציל את כבודו המחולל של האל.  לארץ

                                                           
33
 . 12-11; מלאכי א 1; עמוס ב 11וראו גם אצל הנביאים: ירמיה לד  
34
, עומד באירוניה מול תוכנית האל כפי שהיא מוצגת (13-12לה יחזקאל ) לוהיםהלעג המתריס של האומות בעם ובא 

)ה ישת העם בעתיד במקום אחר, בנבואת התוכחה בפרק ה, שבה מתוכננים דברי הלעג של האומות להיות חלק מענ

    .55, עמ' 2000שורץ,  ;511-515עמ' , 1110קויפמן, . ראו: (15-11
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הפסקת המצב הבלתי נסבל של חילול שם האל היא אפוא התכלית של מעשה הגאולה של 

ֶתם' העם. הדברים נאמרים במופרש בחתימת הנבואה בפרק כ: עְּ יד  י ו  י כ  ם ַבֲעשוִֹּתי' ה ֲאנ  כֶׁ  ִאתְּ

ַמַען ִמי לְּ יֶכם ֹלא שְּ כ  רְּ ד  ים כְּ ע  ר  יֶכם ה  ילֹות  ֲעל  כ  תֹות וְּ ח  ׁשְּ ּנ  ית ה  ל ב  א  ר  שְּ ֻאם י  רעיון ה(. 11' )פס' 'ה ֲאֹדנ י נְּ

והמוציא  יוזםההאל הוא מדוע שהיית העם בגולה פוגעת בשמו של האל, יכולה להסביר  שלפיו

(. אולם יחזקאל אינו 33-35שאיפותיו )פס' לפועל של מבצע השיבה לארץ, המנותק מצורכי העם ומ

מתאר רק זאת. נבואתו מלמדת שאירוע הגאולה החד צדדי ייעשה בכפייה, באמצעות 'ידו החזקה 

יוזרועו הנטויה' של האל, וילווה בזעם כלפי העם: ' י ח  ֻאם ָאנ  י נְּ ם' ה ֲאֹדנ  י ד ֹלא א  ה בְּ ק  רֹוע   ֲחז  זְּ  ּוב 

טוי ה ה נְּ מ  ח  ה ּובְּ פּוכ  לֹוְך ׁשְּ י ֱאמְּ י: ֶכםֲעל  את  הֹוצ  ֶכם וְּ ן ֶאתְּ ים מ  מ  ע  י ה  ת  צְּ ב  ק  ֶכם וְּ ן ֶאתְּ צֹות מ  ֲאר   ֲאֶׁשר ה 

פֹוצֹוֶתם ם נְּ י ד ב  ה בְּ ק  רֹוע   ֲחז  זְּ טּוי ה ּוב  ה נְּ מ  ח  ה ּובְּ פּוכ  (. שימוש במטאפורת הידיים 31-33' )פס' ׁשְּ

לפנה"ס, המתארים  11-במכתבי מושלים מן המאה ה ,למשל ,לתיאור עוצמה וסמכות אנו מוצאים

במקרא, הכינוי מוסב לתיאור ידיו  35את סמכותו ועוצמתו של מלך מצרים, אמנחתפ ד'.

ֶקֶרב גֹויהאימתניות של האל, לרוב ביחס לפעולת חילוץ העם ממצרים, ' ה אוֹ ': 'גֹוי מ  ּס  ים ֲהנ   ֱאֹלה 

בֹוא ת ל  ח  ק  ֶקֶרב גֹוי לוֹ  ל  ֹּסת גֹוי מ  מ  ֹאֹתת בְּ ים בְּ ת  מֹופְּ ה ּובְּ מ  ח  לְּ מ  ד ּובְּ י  ה ּובְּ ק  רֹוע   ֲחז  זְּ טּוי ה ּוב   נְּ

ים א  מֹור  ֹכל ּובְּ ים כְּ ֹדל  ה ֲאֶׁשר גְּ ש  ֶכם ע  יֶכם' ה ל  ם ֱאֹלה  י  ר  צְּ מ  יֶניָך בְּ ע  משמעות שונה מזו  36(.31' )דב' ד לְּ

מעניק לביטוי יחזקאל בשפתו. ידי האל החזקות משמשות אצלו לתיאור תוקפנות האל כלפי 

ישראל. בתהליך הוצאת העם 'מן העמים' יכוונו ידיו לא כלפי השובים בגלות, אלא כלפי הגולים 

יבפעולה שתיעשה מתוך כעס ובאופן כפוי: ' 37עצמם, את  הֹוצ  ֶכם וְּ ן ֶאתְּ י מ  מ  ע  י ד... םה  ה בְּ ק   ֲחז 

רֹוע   זְּ טּוי ה ּוב  ה נְּ מ  ח  ה ּובְּ פּוכ    38(.31' )כ ׁשְּ

                                                           
35
. וכן: 12, 251'...באשר לי, לא אבי ולא אמי הושיבוני במקום הזה, )אלא( זרוע המלך החזקה...' )מכתבי אל עמרנא,  

 . 211-212, עמ' 2005רייני, -(. בתרגום כוכבי31, 11, 255; 21, 251
36
( ובמקומות נוספים בספרות הדויטרונומיסטית )ירמיה לב 5, כו 2, יא 11, ז 11, ה 31וי רווח בספר דברים )ד הביט 

כוהניים, אף שם בהקשר של יציאת מצרים: -(, ובאופן חלקי גם במקורות אחרים, כוהניים ולא12; תהלים קלו 21

 . 11, לב 1, 3, יג 1, 1, ו 11שמות ג 
37
 ימים הנה לכןבואת שיבת ציון בירמיה המשתמשת בזיכרון החיובי של יציאת מצרים: 'השוו את התיאור הזה לנ 

 ישראל בני את העלה אשר' ה חי אם כי :מצרים מארץ ישראל בני את העלה אשר' ה חי עוד יאמר ולא' ה נאם באים

 (.15-11...' )יר' טז אדמתם על והשבתים שמה הדיחם אשר הארצות ומכל צפון מארץ
38
שלפיו העם יחווה גאולה כפויה עשוי להשתקף אצל יחזקאל גם בתיאורי העלאת העצמות מקברן בפרק לז, הרעיון  

 עמי מקברותיכם אתכם והעליתי קברותיכם את פתח אני נההממחיש את הפאסיביות של העם בתהליך הגאולה: 'ה

 דברתי' ה אני כי וידעתם אדמתכם על אתכם והנחתי וחייתם בכם רוחי ונתתי... ישראל אדמת אל אתכם והבאתי

(. שורץ מצביע על כך שחזון החייאת העצמות לא נועד להוכיח את רחמי האל לעם אלא 11-12' )לז 'ה נאם ועשיתי

תימשך אפוא גם אחרי מותו ההתעקשות של אלוהים לגאול את ישראל (. 11להשיב לטענת החוששים לעתידם )פס' 

 (. 312, עמ' 2005; 51, עמ' 2000ת של האל )שורץ, של העם, הכל מתוך השקפתו ופעולתו העצמאי
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בכוחו כדי להוציא את השתמש מה הסיבה להבעת התוקפנות ביחס לעם? מדוע נזקק האל ל

העם מבבל? קצה חוט לשאלות הללו יש למצוא בסירובו של הנביא לבקשת הזקנים היושבים 

בקשה זו אינה מוחוורת בתוך הקשרה, ומוסברת בידי  39(.1 ' )פס''ה ֶאתבגלות, לדרוש עבורם '

יחזקאל  31בפס'  40המפרשים בדרכים שונות, הנוגעות לצרכיו הפיסיים והרוחניים של העם בגלות.

יעונה בשלילה לבקשת הזקנים: '... י ח  ֻאם ָאנ  י נְּ ֵרש ִאם' ה ֲאֹדנ  ֶכם ִאדָּ ', וחותם בכך את תשובתו, ל 

י.: '..3שראשיתה בפס'  י ח  ֵרש ִאם ָאנ  ֶכם ִאדָּ ֻאם ל  י נְּ '. ההתנגדות לבקשה עומדת ביחס הפוך 'ה ֲאֹדנ 

אותה קבוצת גולים בן התקופה, ירמיהו, הפונה לכאורה לנביא אחר המשתקפת בדבריו של לגישה 

ֶתםומעודדם  ׁשְּ ק  י לדרוש את האל ב'כל לבבם': 'ּוב  אֶתם ֹאת  צ  י ּומְּ ֻשִני כ  רְּ ל ִתדְּ כ  י בְּ את  צ  מְּ נ  ֶכם: וְּ בְּ ב   לְּ

ֶכם ֻאם ל  לצורך לדרוש את ביחס (. למראית עין מדובר בשתי עמדות סותרות 11-13ה'...' )יר' כט  נְּ

בספר הנביא ה' מן הגלות. אולם אין בכך ממש. הנביאים מציגים שני סוגים שונים של 'דרישה': 

אמדבר ירמיה  ר  י ֶתםעל 'דרישת' האל דרך תפילה, ומעודד לכך: 'ּוקְּ ֶתם ֹאת  כְּ ֲהל  ֶתם ו  לְּ ל  פ  תְּ ה  י וְּ ל   א 

י ת  עְּ מ  ׁש  ֶתם וְּ ׁשְּ ק  יֶכם: ּוב  י ֲאל  אֶתם ֹאת  צ  י ּומְּ י כ  ֻׁשנ  רְּ דְּ ל ת  כ  ֶכם' )יר' כט  בְּ בְּ ב  לעומת אצלנו,  41(,13-12לְּ

ם'...יחזקאל מפרש את רצון הגולים כניסיון להפוך להיות  זאת, גֹוי  חֹות כ  פְּ ׁשְּ מ  צֹות כְּ ֲאר  ת ה  ר  ׁש  ץ לְּ  ע 

ָאֶבן אפשר להניח לכאורה שהם מואשמים ברצון לאמץ עקרונות מן הפולחן (. 32' )פס' ו 

ת'הפוליתיאיסטי הסובב,  ר  ׁש  ץ לְּ ָאֶבן ע  אולם בדין חולק על כך גרינברג, המקשה על האפשרות  42.'ו 

ואף על פי כן, לא מן הנמנע  43שמנהיגי הגולים יציגו בפני שליח האל בקשה לעבוד אלוהים אחרים.

שהזעם קשור בענייני פולחן, לאור המשאלה לקיום תקשורת עם האל )'לדרוש'( דרך פעולה 

שההתנגדות אינה לאופי הפולחן, אלא לעצם השאיפה לייסד פולחן ההצעה החלופית היא מעשית. 

הארץ ידועה  בגלות, בשל המשמעות הסימבולית של הדבר. ואכן, מגבלת הפולחן מחוץ לגבולות

תאת המילים ' 44ממקומות אחרים במקרא, המציגים את שיבוש היחסים הרציפים עם האל. ר  ׁש   לְּ

                                                           
39
(, וכן בהקשר 5; תהלים לד 11-15; שמות יח 23-22דרישה בה' מוכרת במקרא לצורך עניינים אישיים )בראשית כה  

(. המשותף לשתי ה'דרישות' הוא העיסוק בעתידו של השואל )ראו: קוק, 21; ירמיה י 15-13ציבורי )מלכים א כב 

 (. 252, עמ' 1153; גרינברג, 101, עמ' 1111; צימרלי, 211, 211, עמ' 1110; אייכרודט, 213-212עמ' יחזקאל?, 
40
; גרינברג, 101, עמ' 1111; צימרלי, 131-135, עמ' 1115; מלמט, 211, עמ' 1131. וכן: קוק, 1ראו רש"י ורד"ק לפס'  

 . 213, עמ' 2012(; ברטלר, 351כן: עמ' )ו 311, עמ' 2001שר, ; כ115, עמ' 1111; בלוק, 351, עמ' 1153
41
 הקושר את ה'דרישה לשלום העיר' לתפילה בעבורה.  1וראו גם את פס'  
42
אתם חושבים  –נפרוק עול מצווארנו'; ורד"ק: '"אתם אמרים נהיה כגוים'  –כך רש"י לפסוק: '"נהיה כגוים"  

 . 100, עמ' 2001לצאת מרשותי ושלא תהיו לי לעם, שאתם רואים הגוים מצליחים בעבודת עבודה זרה...'. וראו: כשר, 
43
 . 31, עמ' 1111. וראו גם: פישביין, 351-351, עמ' 1153, 111-110, עמ' 1111גרינברג,  
44
(. אמנם ייתכן שהעניין 11ים אחרים' )שמואל א כו דוד, למשל, מתלונן על כך שגירושו מן הארץ שקול לעבודת 'אלה 

'(, ולאו טעותא פלחי עממיא ביני דוד אזיל: '11קשור בכוחן השלילי של ההשפעות הנוכריות )כהסברו של יונתן לפס' 

דווקא בהיעדר יכולת התקשרות עם האל מחוץ לנחלתו, אך ברור מדבריו שבהיותו מחוץ לארצו אינו יכול לעבוד את 

(, ובירמיה הדבר מוזכר 5-3אוי. הושע מדבר על מגבלת הפולחן בהתייחסותו להגליית ממלכת אפרים )ט האל כר
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ץ ָאֶבן ע  ' אפשר להבין אפוא כאמירה שיפוטית, המלמדת שפולחן הנעשה בגלות, אף אם הוא ו 

ץמיועד לאלוהי ישראל, שקול לעבודת ' ָאֶבן ע  ת הדרישה (, זאת, כאמור, בניגוד לפעול32' )פס' ו 

באופן  45(.15; מלכים א ח 21. וכן: דברים ד 13באמצעות תפילה, הנעשית 'בכל לב' )ירמיה כט 

, המכוונים כלפי הקהל ה'טמא' 31-30דומה, לא בלתי סביר שגם דברי התוכחה של הנביא בפס' 

 בשיקוצים ובגלולים, אינם מתייחסים דווקא לעבודה זרה אלא לעצם הניסיון למסד את הפולחן

, המתארים מעשי פולחן שהתקיימו במגוון 21-21ייתכן שגם הפסוקים הקודמים, פס'  46בגלות.

המקומות שאינם המקדש, בכל ' ע  בְּ ה ג  מ  ל ר  כ  ץ וְּ בֹות ע  (, ובכך היו מנוגדים לדרך הפולחן 25' )פס' ע 

(, מבטאים עמדה המציגה בעייתיות שאינה בהכרח קשורה בפולחן אלילי, 10הראויה )פס' 

  47(.30ועומדים כתקדים לתיאור ההתנהגות השלילית של בני הגלות, הנוהגים כ'אבותיהם' )פס' 

מלבד היות הפולחן כשלעצמו פעולה בלתי לגיטימית בגלות, ייתכן שיש דרך נוספת להסביר 

את הביקורת של הנביא. שאיפת הגולים להסדרת הפולחן במקום מושבם עשויה להעיד על 

השלים עם מצבם החדש. התנהגות זו לא רק שאינה מעידה ת, ועל נכונות להשלמה עם גזרת הגלו

, אלא יכולה להיתפס כמרדנות, ולפיכך לעורר את האל לפעול מתוך "פסיכולוגיה על ייאוש

הלהחזיר את העם לארצו, בכוח זרועו ' –הפוכה", ולשנות את רוע הגזרה  מ  ח  ה ּובְּ פּוכ  (. 33' )פס' ׁשְּ

', המעמידה את dia. tou/to'את התיבה 'ולכן',  33חד בתה"ש, המוסיף לפס' רעיון זה מודגש במיו

ץ הדברים בקשר של סיבה ותוצאה:  ת ע  ר  ׁש  צֹות לְּ ֲאר  חֹות ה  פְּ ׁשְּ מ  ם כְּ גֹוי  ֶיה כ  הְּ ים נ  ר  ֶתם ֹאמְּ 'ֲאֶׁשר א 

                                                                                                                                                                      
(. הגולים במזמור קלז מתארים את מצוקתם על שאינם יכולים 1-5, ל 13בהקשר של הגלות העתידית של יהודה )טז 

מה לחוק הדויטרונומי, המגדיר את (. כל אלה עומדים בהתא1לשיר משירי הקודש )'שיר ה''( על אדמת נכר )פס' 

 יראון לא אשר ואבן עץ אדם ידי מעשה אלהים שם ועבדתםהפולחן הנעשה בקרב עמים אחרים כמעשה 'עץ ואבן': '

 (.  25' )דב' ד יריחן ולא יאכלון ולא ישמעון ולא
45
: 'דברי המקום הן ולא 32ראו בעניין זה את פירוש רבי אליעזר מבלגנצי על האמירה 'לשרת עץ ואבן' ביחזקאל כ  

שילוני, -. בניגוד להצעה זו, צימרלי, ובעקבותיו רום100, עמ' 2001; כשר, 311, עמ' 1153דברי העם'. וכן: גרינברג, 

שילוני, -; רום111, עמ' 1111מבינים את הביטוי כאמירה שמשמעותה דברי ייאוש של הגולים על מצבם )צימרלי, 

 אשר מלכך ואת אתך' ה יולךקללת הברית בספר דברים, וכביטוי לחשש מפניה: ' (, כמעין הפנמה של311, עמ' 2001

(. ואולם יש לפקפק 11. וכן: 31' )כח ואבן עץ אחרים אלהים שם ועבדת ואבתיך אתה ידעת לא אשר גוי אל עליך תקים

(, שהרי לא ברור מדוע יבחר הנביא 31, 3בהצעה הזו, המקשה על הבנת סירובו של הנביא להידרש לעם )יחזקאל כ 

לחזור ולהבהיר שאין בכוונתו לתווך בין הגולים לאל, אם כל חטאם של הגולים הוא תחושת המצוקה והייאוש 

ל ייאוש נראית בלתי הולמת תגובתו הזועמת, ובמיוחד תגובתו העתידית, הכרוכה בהיותם רחוקים מארצם. למצב ש

 בפעולה כפויה ואגרסיבית של החזרתם לארץ. 
46
אינם מדברי הנביא, אלא שייכים ליד עורך דויטרונומיסט,  31-30ואינני מסכימה עם אייכרודט, הטוען שפס'  

(. כאמור, אזכור הגלולים והשיקוצים בפסוקים 215-211' , עמ1110שהדגיש את איסור העבודה הזרה )אייכרודט, 

, 15, 11, 5, 1, משלים את התמונה המציגה את דפוס ההתנהגות השלילי של העם מן העבר )פס' 31אלה, כמו גם בפס' 

 (, הממשיך לתוך ההווה. 21
47
, עמ' 2001שילוני, -)רוםתוצאה של תחיבה משנית  21-21שילוני, הרואה בפס' -הצעה זו מנוגדת למסקנתה של רום 

312.) 



 יחזקאל כ  –פרק שביעי: העבר בשירות העתיד והבטחת גאולה כפויה 

 

112 

 

ָאֶבן י ולכן: ו  י ח  ֻאם ָאנ  י נְּ ם' ה ֲאֹדנ  י ד ֹלא א  ה בְּ ק  רֹוע   ֲחז  זְּ טוי ה ּוב  ה נְּ מ  ח  ה ּובְּ פּוכ  ֶכם ... ׁשְּ י ֶאתְּ את  הֹוצ  וְּ

ֶכם י ֶאתְּ ת  צְּ ב  ק  ים וְּ מ  ע  ן ה  שאיפת האנשים לנורמליזציה מעוררת אפוא את האל  (.31-32...' )כ מ 

רק ב'בית'  .לתגובה; הוא עוצר את תהליך ההשתקעות ומחליט להחזיר את הגולים בכוח הביתה

רה. שם העם יעבוד את האל, והאל הוא ש'ידרוש' את העם: תוכל להתחדש עבודת הפולחן הסדי

י  ר'כ  ה  י בְּ ׁש  דְּ ר ק  ה  רֹום בְּ ל מְּ א  ר  שְּ ֻאם י  י נְּ ם' ה ֲאֹדנ  י שָּ ֻדנ  בְּ ע  ל י  ית כ  ל ב  א  ר  שְּ ָאֶרץ ֻכֹּלה י  ם ב  ם שָּ צ   ֶארְּ

םוְּ  רֹוׁש שָּ יֶכם ֶאת ֶאדְּ רּוֹמת  ֶאת תְּ ית וְּ אׁש  יֶכם ר  אֹות  שְּ ל מ  כ  יֶכם בְּ ׁש  דְּ   (.10' )פס' ק 

שיתרחשו בעתיד מכתיב לפי שעה על התמונה  טיבי והחד צדדי של פעולות האלאופיין האק

עומדת הבחירה הרטרוספקטיבית שהנביא מצייר ביחס לאירועי העבר. ביסוד הדברים 

(, והפך להיות 5ההיסטורית בעם. הסקירה מלמדת שאלוהים בחר את ישראל באופן חד צדדי )פס' 

(. מכאן ואילך הוא מתנהל עם העם באופן המבטא את 22, 11, 1מזוהה עם הבחירה הזו )פס' 

, מגדיר (10(, הוא מוביל אותם )פס' 5צרכיו ואת רצונותיו שלו בלבד. לאחר הבחירה בישראל )פס' 

( ונמנע בעצמו, ללא 21, 13, 5(, מאיים עליהם )פס' 11(, נותן להם חוקים )פס' 1את יעד מסעם )פס' 

(. יותר משיש בפעילות הזו ביטוי למחויבות לבחירה 22, 11, 1מעורבות חיצונית מהשמדתם )פס' 

ן'ולברית, היא מהווה צעד למימוש צרכיו האישיים של האל,  ע  מ  י לְּ מ  (. אחריותו כלפי 1 )פס' 'ׁשְּ

, ללא קשר לשאיפות העם וללא העם, כפי שתהיה בעתיד, כך גם בעבר, ניזונה מענייניו האישיים

דיאלוג עימו. כך עולה מתיאור יציאת העם ממצרים בסקירתו של הנביא. בניגוד לתיאורים 

( 1, 1ו' )ג (, ל'צעקת23בתורה, המדברים על חילוץ ישראל ממצרים כמענה ל'שוועת' העם )שמות ב 

הסקירה של יחזקאל מציירת את האירוע כיוזמה של האל, שלא היתה קשורה  48(,5או ל'נאקתו' )ו 

האירוע המיתי מן העבר, יציאת העם ממצרים, השאיל אפוא לנבואת  49(.1ברצון האומה )פס' 

יחזקאל לא רק את מטאפורת הידיים החזקות, המקבלת כאן משמעות הפוכה, אלא שימש  

 30, הצפויה לבני עמו של יחזקאל )פס' בואה לאירוע הכפוי של "יציאת בבל"לה כבמלכתחי

שקולים זה לזה: בשניהם עומדת ברקע עבודת הגלולים האסורה ואילך(. תיאורי שני האירועים 

                                                           
48
היא מידו של  23התיאורים המקבילים מופיעים לפחות בשניים מבין המקורות בתורה. 'שוועת' העם בשמות ב  

(, וכך גם ציון 'נאקתו' 110, עמ' 1115; פרופ, 25, עמ' 1111; צ'יילדס, 11-11, עמ' 1111דרייבר,  – 23הסופר הכוהני )ב 

(, ואילו תיאור 'צעקת' העם בשמות ג 211, פרופ, שם, עמ' 111; צ'יילדס, שם, עמ' 11-13ם, עמ' )דרייבר, ש 5בשמות ו 

 (. 111)פרופ, שם, עמ'  E( או 52; צ'יילדס, שם עמ' 22-20)דרייבר, שם, עמ'  Jעשויה להיות משל  1, 1

49
להסביר מדוע הפעולה לא ובהתאמה לכך, העובדה שאירוע היציאה ממצרים לא נולד מתוך צורך של העם, עשויה  

עוררה שמחה גדולה ולא היתה מלווה בדברי הודיה לאל. זאת בניגוד לתיאורים בתורה ובהתייחסויות של נביאים 

 .15-11; מיכה ז 11-11; הושע ב 2; ירמיה ב 21-1אחרים: שמות טו 
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(, שתי 35; 10בשניהם מוגדר שלב ראשון של יציאה למדבר )פס'  50(,31-30; 1של העם )פס' 

( ומשום כך בכפייה 11; 1ת על דעת האל ולאור שיקולי 'למען שמו' )פס' הפעולות המתוארות נעשו

כך נוצר קשר של המשכיות בין דור יוצאי מצרים, שיצאו בכפייה,  .(31; 10-1וללא שמחה )פס' 

 לדור הגולים בבבל. 

בחזרה לסיפורים שלנו. ננסה להסביר את השתיקה של יחזקאל באשר למעורבותו של משה 

לאור תפיסת מרכזיותו של האל בקביעת גורלו  של העם. על פי יחזקאל, צעדיו של  באירועי העבר,

העם בהיסטוריה נקבעו, מאז ומעולם, על פי שיקולי 'שמו' של האל. בשל כך העם ניצל, פעם אחר 

פעם, מעונש ההשמדה שהיה ראוי להיענש בו. ההחלטה להימנע מהשמדה נבעה מן החשש מפגיעה 

רורך לשמור על כבודו: ...בתדמית האל, ומן הצ ֹאמ  ֹפְך ו  ׁשְּ י ל  ת  יֶהם ֲחמ  לֹות ֲעל  כ  י לְּ פ  ֶהם א  תֹוְך ב   בְּ

ם ֶאֶרץ י  ר  צְּ ש :מ  ַאע  ן ו  ע  מ  י לְּ מ  י ׁשְּ ת  לְּ ב  ל לְּ ח  י ה  ינ  ע  ם לְּ גֹוי  יָאם... ה  הֹוצ  ֶאֶרץ לְּ ם מ  י  ר  צְּ  51(.1-5)פס'  מ 

העיקרון התיאוצנטרי של 'למען שמו' מלווה את ההיסטוריה מראשיתה. זה היה שיקול הדעת 

שקבע את אי ההשמדה ואת ההוצאה ממצרים בדור הראשון, וכך היה גם בדורות הבאים, 

רכשעלתה האפשרות להשמידם: '... ֹאמ  ֹפְך ו  ׁשְּ י ל  ת  יֶהם ֲחמ  ר ֲעל  ב  דְּ מ  ם ב  לֹות  כ  ֶאֱעֶשה :לְּ ןלְּ  ו  ע  י מ  מ   ׁשְּ

י ת  לְּ ב  ל לְּ ח  ינ י ה  ע  ם לְּ גֹוי  ים ֲאֶׁשר ה  את  ינ יֶהם הֹוצ  ע  (. שיקולים אחרים שהיו 22-21. וכן: 11-13)פס'  לְּ

תכונות האל )במדבר יד  (,13עשויים להשפיע על המהלך האלוהי, כמו המחויבות לאבות )שמות לב 

 לא שיחקו כאן תפקיד.(, 35( או רחמיו של האל כלפי העם )תהלים עח 20-11

המשתקף מן  עיקרוןהסקירה הרטרוספקטיבית של יחזקאל מובנת אפוא על רקע ה

הנבואה, המעמיד בתשתית יחסי האל והעם את שיקול שמו של האל, והמציג את הישועה 

העתידית כביטוי לדעתו שלו בלבד. עניינו של הכותב היה להוכיח שגזר הדין כלפי העם, ואופן 

ההתייחסות אליו, נקבעו ונקבעים על דעתו של האל בלבד. בתוך כך, בתיאורי שלטונו הבלעדי 

י של האל לא היה מקום להצגת התערבות של גורם חיצוני שהשפיע על האל. מצב שבו יהיה והכול

על רקע  52צורך בבן אנוש שיתווך ויכוון את מעשיו נראה בלתי הולם, ולמטה מכבודו של האל.

זה נראה שידיעות בדבר השפעתו המכרעת של גורם מתווך, כמשה, לא יכלו להתאים  עיקרון

טיבית של הנביא. לא מן הנמנע שאילו היו באמתחתו של הכותב ידיעות להתייחסות הרטרוספק

                                                           
50
 אמר כה ישראל בית אל אמר לכןקהלו של הנביא מואשם בעשיית 'שיקוצים' ו'גלולים' בדומה לדרך אבותיהם: ' 

(. כאמור אין הכרח שמדובר במעשי 30' )פס' זנים אתם שקוציהם ואחרי נטמאים אתם אבותיכם הבדרך' ה אדני

 ( עשוי להפוך את עבודת האל לזרה. 32עבודה זרה ממש, אולם עצם קיום פולחן מחוץ לנחלת ה' )פס' 
51
, פן אני חסתי עליו ,: 'אם הם ]=ישראל[ לא חסו על כבודי(21ו )ליחזקאל ל נציגשל רבי אליעזר מבלהסברו  את ראוו 

 (.21-21)על פי דברים לב  'יאמרו אויביהם ידינו רמה אם אכלם
52
הגם שעצם העובדה שמחשבות הגויים דווקא כן משפיעות על החלטותיו של אלוהים לגבי העם, מעידה על אופייה  

 ולוגיות לרוב. הדיאלקטי של ההשקפה הזו, כטיבן של השקפות תיא
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מסוג זה, היה עליו למחוק את עקבותיהן ולהציג תמונה שלפיה, מאז ומעולם, האל פעל באופן 

 עצמאי, משיקוליו האישיים הקשורים בתדמיתו ובשמו. 

 

 מבט משווה לנחמיה ט  –מטרת הסקירה אצל יחזקאל  1.4

 53(.1, מ 21)לג עם יהויכין לבבל רואה עצמו חלק בלתי נפרד מן הקהילה שגלתה יחזקאל 

(, ומבטיח את שיבתם לארץ ואת הפיכתם 25-21, יא 11, ג 3-1בנבואותיו הוא פונה לגולים )א 

(. לדבריו, 11-1, לז 25-21לד, לו , 21-11ליורשיה החוקיים של ישראל, כגרעין לאומה החדשה )יא 

, יא 11-1ים תהווה חלופה לשארית שנותרה בציֹון, שצפויים לה הרס וחורבן )ט תקומתם של הגול

ל בקרב ה'שארית'  54(.21-23, לג 13-1 מסר מעין זה עולה גם בנבואות המיוחסות לירמיהו, הפוע 

(, ומעודדם, כאמור, 11-1בירושלים. הוא מעביר בֹשורה חיובית לקבוצת גולי יהויכין )ירמיה כט 

(, בעוד שלנשארים בירושלים הוא חוזה 11-13בידיעה ש'יימצא להם' )פס'  לדרוש את האל,

. ועוד דברי פורענות 10-2פורענות קשה, במקום להיענות לבקשתם לדרוש עבורם את ה' )כא 

, כאמור, עושה שימוש שונה מזה של יחזקאל בהוראת (. נבואה זו23-11, כט 10-5בפרקים כד 

אף היא, כמו יחזקאל, מציגה את עתידה החיובי של קהילת אך  55'דרישת' האל ביחס לגולים,

   56הגולים, וחורצת את דינה של הקהילה ביהודה.

                                                           
53
, עמ' 1151( או בגלגל )בראונלי, 11-31, עמ' 1130קשה לקבל את הסברה באשר לישיבתו של יחזקאל ביהודה )טורי,  

xxxii-xxiii ,313, עמ' 2001; 5, עמ' 2005( ולא ב'גולה'. בעניין זה ראו: רום שילוני  . 

54
אובדן השארית מחד וגאולת הגולים מאידך, מלמדת במיוחד  –על שני חלקי המשוואה בתפיסתו של יחזקאל  

, 1111ואילך. ראו: צימרלי,  11, 13-1הנבואה בפרק יא, שהטענות בנוגע לזמנים השונים של כתיבת שני חלקיה )פס' 

, 2005שילוני,-אינן מורידות מן המסקנה באשר למסר של הטקסט: העדפת קהילת הגולים )ראו: רום –( 211, 251עמ' 

(. הגישה המעניקה לגיטימציה לקהילת הגולים על פני קהילת הנותרים 315, עמ' 2001; תדמור, 12, 35-31, 12-5עמ' 

לאומית שנוקטים בשלב מאוחר יותר עזרא ונחמיה. במובן מסוים אפשר לראות ביחזקאל -דומה לאסטרטגיה הדתית

 (. 31שילוני, שם, עמ' -האסטרטגיה הזו )ראו: רום "חלוץ" של
55
שונה גם אופן השימוש במטאפורת ידיו של האל אצל שני הנביאים. אצל יחזקאל משמשות הידיים . 1.3לעיל, סעיף  

 (. 5( בעוד שבירמיה הן נקשרות להשמדת השארית בארץ )כא 31לתיאור שיבת הגולים הכפויה לארץ )כ 
56
ה מונוליתית כמו זו המשתקפת יש להטעים, עם זאת, שהגישה המשתקפת בירמיה בנוגע לגורל ה'שארית' אינ 

יהויכינית היחסית אחידה אצל יחזקאל, הרואה בגולים הראשונים את השארית -ביחזקאל. בניגוד לתפיסה הפרו

-, לז1, 1(, בספר ירמיה מצויות השקפות פוליטיות סותרות. כך למשל בפרק לד 21-23, לג 21-1הנבחרת האמיתית )יא 

הרואים עתיד בשארית יהודה. לתפיסה זו שייכת גם ההתנגדות למלכות יהויכין יהודאים, -לח מצויים ביטויים פרו

(. יש לשער ששלב אידיאולוגי זה שייך לידו של הנביא עצמו, שאכן נשאר בסופו של דבר עם 30-21ונבואת אובדנה )כב 

רבות מאוחרת יותר (. התע32-21ב, עמ' 2001שילוני, -; רום153-152, עמ' 1111השארית שנותרה בירושלים )רופא, 

בטקסט היא שהולידה ככל הנראה את העמדה שלפיה גולי בבל הראשונים הם השארית האמיתית, ושלאנשי צדקיהו 

(. קטעים אלה עובדו ככל הנראה בידי צאצאי גלות יהויכין 22-5, לד 20-11, כד, כז, כט 1-1לא נותר זכר )כא 

 (. 21-11שילוני, שם, עמ' -רופא, שם; רום שהתאימו את המקורות לצרכיהם ולרעיונותיהם )ראו:
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השקפה זו עומדת בניגוד למגמה המשתקפת בחיבור אחר שראינו, בנחמיה ט, שלגביו העלינו 

 את האפשרות שנוצר דווקא ביהודה, בימים שלאחר גלות האצולה ויהויכין. אם הדבר נכון, אזי

לפנינו שתי יצירות שנכתבו במקביל, יחזקאל כ ונחמיה ט, המכילות סקירה רטרוספקטיבית 

המציגה גם את ימי הנדודים במדבר. ואולם דווקא על רקע המשותף בין החיבורים יש לתת את 

הדעת להבדלים ביניהם, המתבטאים באופן עיצוב הפרטים ההיסטוריים, בתפיסת יחסי העם 

חס לסוגיות אקטואליות ובהבנת המסקנות הנגזרות מהן, כמו גם האירועים והאל, בעמדותיהם בי

 שהובילו לסכנת ההשמדה. 

כפי שראינו, בעל התפילה בנחמיה ט מזכיר את חטא העגל והמרגלים מימי המדבר, אך 

, לעומתו, כ יחזקאלבעל הטקסט ב(. 15, 11מטשטש את מוטיב ההשמדה הכרוך בהם )נחמיה ט 

ישירה לאירועים, אך מדגיש את אפשרות ההשמדה מאותה תקופה, ומציגּה נמנע מהתייחסות 

(. לצד זה, בעוד 22-21, 11-13, 1-5כמוטיב שאפיין את יחסי אלוהים והעם מקדמת דנא )יחזקאל כ 

שהדובר בנחמיה ט מצביע על תכונת האל הרחום כמענה לשאלה מדוע האל לא עזב את העם, 

צר של חישוב צורכי האל ללא קשר לתחושותיו כלפי העם. יחזקאל מסביר את אי ההשמדה כתו

 נראה את הדברים במילות הכתוב בהשוואה שלהלן:

 

  –נחמיה ט: ההקשר 

 שני פשעים קונקרטיים

י ם... רְּ מ  ם בְּ ֻדת  בְּ ע  נּו ֹראׁש ל ׁשּוב לְּ תְּ י  ... ו 

 (11 ')פס

רּו ֶזה ... ֹיאמְּ ה ו  כ  ּס  ֶגל מ  שּו ל ֶהם ע  ע 

םֱאֹלֶהיָך  י  ר  צְּ מ  ָך מ   (15 '... )פסֲאֶׁשר ֶהֶעלְּ

 

  –יחזקאל כ: ההקשר 

 מרי חוזר של הפרת חוקים: גלולים ושבת

ינ יֶהם ֹלא  י ע  קּוצ  יׁש ֶאת ׁש  י א  ל  ֹמע  א  ׁשְּ ֹלא ָאבּו ל  י וְּ רּו ב  י מְּ ו 

בּו ז  ם ֹלא ע  י  ר  צְּ לּול י מ  ֶאת ג  יכּו וְּ ל  ׁשְּ  (5 '... )פסה 

י  רּו ב  י מְּ י ו  ט  פ  ׁשְּ ֶאת מ  ל כּו וְּ י ֹלא ה  ֻחקֹות  ר בְּ ב  דְּ מ  ל ב  א  ר  שְּ ית י  ב 

לּו  לְּ י ח  ֹתת  בְּ ֶאת ׁש  ֶהם וְּ י ב  ח  ם ו  ָאד  ם ה  ֲעֶשה ֹאת  ָאסּו ֲאֶׁשר י  מ 

ֹאד  (13 ')פס ...מְּ

רּו  מְּ י ֹלא ׁש  ט  פ  ׁשְּ ֶאת מ  ל כּו וְּ י ֹלא ה  ֻחקֹות  ים בְּ נ  ב  י ה  רּו ב  י מְּ ו 

ֲעשוֹ  י ל  תֹות  בְּ ֶהם ֶאת ׁש  י ב  ח  ם ו  ָאד  ם ה  ֲעֶשה אֹות  ם ֲאֶׁשר י  ת אֹות 

ל לּו  (21 '... )פסח 

 

  –נחמיה ט: תגובת האל לפשעים 

 סליחה ורחמיםמתוך אי עזיבה 

חּום ֶאֶרְך ... ר  ּנּון וְּ יחֹות ח  ל  ה ֱאלֹוּה  סְּ ת  א  וְּ

ב ֶחֶסד ר  ם וְּ י  פ  ם א  ת  בְּ ֹלא ֲעז   (11 ')פס וְּ

 

  –יחזקאל כ: תגובת האל לפשעים 

 רצון להשמיד והימנעות למען שם ה' 

ם... י  ר  צְּ תֹוְך ֶאֶרץ מ  ֶהם בְּ י ב  פ  לֹות א  כ  יֶהם לְּ י ֲעל  ת  ֹפְך ֲחמ  ׁשְּ ר ל  ֹאמ  : ו 

י  מ  ן ׁשְּ ע  מ  ש לְּ ַאע  םו  גֹוי  ינ י ה  ע  ל לְּ ח  י ה  ת  לְּ ב   (5-1 ')פס ...לְּ
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ם  ת  בְּ ים ֹלא ֲעז  ב  ר  ֲחֶמיָך ה  ר  ה בְּ ת  א  וְּ

ר ב  דְּ מ   (11 '... )פסב 

 

 

ם: לֹות  כ  ר לְּ ב  דְּ מ  יֶהם ב  י ֲעל  ת  ֹפְך ֲחמ  ׁשְּ ר ל  ֹאמ  י  ו  מ  ן ׁשְּ ע  מ  ֶאֱעֶשה לְּ ו 

ם גֹוי  ינ י ה  ע  ל לְּ ח  י ה  ת  לְּ ב   ( 11-13 '... )פסלְּ

דְּ  מ  ם ב  י ב  לֹות ֲאפ  כ  יֶהם לְּ י ֲעל  ת  ֹפְך ֲחמ  ׁשְּ ר ל  ֹאמ  רו  י ֶאת : ב  ֹבת  ֲהׁש  ו 

ם גֹוי  ינ י ה  ע  ל לְּ ח  י ה  ת  לְּ ב  י לְּ מ  ן ׁשְּ ע  מ  ש לְּ ַאע  י ו  ד   (21-22 ')פס ...י 

 

ברצוני להציע שהפער בין שתי הסקירות, בנחמיה ט וביחזקאל כ, קשור בזהותם השונה של 

תי קהילות המוענים ושל הנמענים של הטקסטים ובזירות יצירתם השונות. החיבורים נוצרו בש

ל תשונות ואולי אף יריבות. הראשונה בקרב הקבוצה ' ם ד  ָאֶרץ ע  (, שנותרה ביהודה 11' )מל"ב כד ה 

אחרי גלות יהויכין, והשנייה בקרב קבוצת הגולים הראשונים. כל אחת מן הקהילות ראתה את 

היורשים עצמה כהמשך רשמי ונבחר של הישות הלאומית. הנותרים בארץ דיברו על היותם 

והגולים  57(,21, לג 15החוקיים של העם לאחר שהגולים איבדו את אחיזתם בארץ )יחזקאל יא 

(, קיבלו הכשר לישיבתם שם עד 30-21בבבל, שבתחילה חששו מפני אובדנם בגלות )ירמיה כב 

 (. 20-10, 1-1שובם ארצה לרשת את הארץ )ירמיה כט 

ואת התקוות של בני שתי הקהילות, החיבורים שהגיעו לידינו משקפים את החששות 

ומעידים על המקום המרכזי שהללו העניקו לאירועי העבר כחלק מן השאיפה לפרש את אירועי 

מפני פורענות חוזרת כמו זו שהובילה ההווה והעתיד. הקבוצה שנותרה ביהודה, שבניה חששו 

ילא יהיה המשך לקיומם, לגלות יהויכין וקבוצתו, גייסו את ידיעותיהם לגבי העבר כדי ללמד שממ

. הסקירה כך עולה מן הסקירה ההיסטורית שנשתמרה בנחמיה ט כפי שהיה מימי המדבר.

ביחזקאל כ, לעומת זאת, המופנית לקבוצת הגולים שהגיעו לבבל, נעזרת באירועי העבר כדי 

להוכיח שעל העם נגזר להמשיך להתקיים, לא בזכות מעשיו אלא למרות מעשיו, משיקולי שמו 

ותדמיתו של האל. בניגוד למהלך של הדוברים בנחמיה ט, המסבירים את העבר בעזרת תכונות 

הרחמים והחמלה של האל, ועל ידי כך פורסים את שאיפתם להווה, יחזקאל מציג את אירועי 

העבר כדי להוכיח את תוקפה של בשורת גאולה חד צדדית ואכזרית. הוא זוקף לרצונו של האל 

רדות של העם בעבר, ועל רקע זה משרטט גם את עתידו. מסיבה זו כאמור בלבד את עצם ההיש

נעדר מפריסתו תיעוד התערבותו של משה בהיסטוריה. להתערבות מעין זו אין מקום במסגרת 

תפיסה המייחסת לאל את כל ההכרעות הקשורות לעם. מעניינת העובדה שגם הסקירה בנחמיה ט 

כדי להמחיש את רחמנותו של האל ואת  –אחרת  אינה מזכירה את משה. ואולם שם הסיבה

                                                           
57
תדמור מציין שייתכן שמאחורי ההשקפה של בני ירושלים עמדה המחשבה של אותם ימים, שנבעה מן הניסיון  

גורלו נחתם )תדמור,  –ההיסטורי, שלימד שאין חזרה מן הגלות, ובמיוחד מגלות במימדים כאלה, ושציבור שנענש בה 

 (. 315, עמ' 2001
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תרומתו לעם. הסקירה מלמדת ששמירה על העם נעשתה בזכות רחמיו הרבים של האל, ומשום כך 

 לא היה צורך בגורם חיצוני כמו הנביא, שיעורר את חסדי האל כלפי העם. 

את העם  ההשוואה בין הסקירות עשויה להעיד על הקיטוב הפוליטי והאידיאולוגי שאפיין

בימים שקדמו לחורבן, שבהם כל קבוצה היתה חרדה לגורלה הצפוי. הדוברים בנחמיה ט יצרו 

תקדים לבקשתם בהווה על ידי הפחתת עוצמתם של האירועים המספרים על יוזמות הפורענות 

וההשמדה של האל בעבר. יחזקאל לעומת זאת, נמנע מהתייחסות לאירועים ספציפיים מדברי 

, ותחת זאת הציג דפוס מתמשך וחוזר, שנועד ללמד על בלעדיותה של החלטת הימים של העם

כפלטפורמה האל. אלה וגם אלה לא התחייבו לפרטי הסיפורים שהכירו, אלא השתמשו בהם 

החשש מן העתיד, ולצידו הצורך לנטוע תקווה, שעוררו התייחסויות שונות לרעיונותיהם. היה זה 

 .אמנות לפרטים שהגיעו לידי הכותביםלידיעות מן העבר, וטשטשו את הנ
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 תהלים קו  –כוחו של היחיד למען העם : פרק שמיני 

 

עד כה, בחלק זה של העבודה, ראינו שלוש סקירות המסתכלות במבט לאחור על עברו של העם 

הנדודים במדבר. הסקירה הרטרוספקטיבית ביחזקאל כ, החוזרת ומזכירה את סכנת מימי 

הכיליון שאיימה על העם מבלי להצביע על האירועים עצמם; הסקירה בתהלים עח, הקושרת את 

 , המזכירה אתנחמיה טסקירה בוה התנהלות של מרי כללי וחוסר נאמנות לאלסכנת 'ההשחתה' ל

מזמור קו אירועי העגל והמרגלים, אך אינה עוסקת במפורש בסכנת ההשמדה שאיימה על העם. 

הוא היחיד מבין הסקירות המזכיר את סכנת ההשמדה שאיימה על העם, ולצד זה מציין בגלוי 

 וברמז את שני האירועים הדרמטיים מימי המדבר, מעשה העגל ואירוע המרגלים. 

 

 ר לסיפור המרגלים איום ההשמדה אינו נקש 1.1

ֲעשּוהסקירה בתהלים קו קושרת את סכנת ההשמדה מימי המדבר למעשה העגל: ' ֶגל י  ב ע  ֹחר   בְּ

ֲחוּו ת  ׁשְּ י  ה ו  כ  ּס  מ  ֹיאֶמר... לְּ ם ו  יד  מ  ׁשְּ ה  י לְּ ירוֹ  ֹמֶׁשה לּול  ח  ד בְּ מ  ֶפֶרץ ע  יו ב  נ  פ  יב לְּ ׁש  ה  תוֹ  לְּ ית ֲחמ  ח  ׁשְּ ה  ' מ 

לפרשת המרגלים, הפרק מזכיר אף אותה, אך בצורה פחות מפורשת, ולענייננו, אשר (. 23-11)פס' 

 כעילה לתוכנית ההשמדה של האל:  אינו מציינּה

 

ֲאסּו מְּ י  ֶאֶרץ ו  ה בְּ ד  ינּו ֹלא ֶחמְּ רוֹ  ֶהֱאמ  ב  דְּ  :ל 

נּו גְּ ר  י  יֶהם ו  ָאֳהל  עּו ֹלא בְּ מְּ קֹול ׁש   ':ה בְּ

א ש  י  ֶהם י דוֹ  ו  יל ל  פ  ה  ם לְּ ר אֹות  ב  דְּ מ   :ב 

יל פ  ה  ם ּולְּ ע  רְּ ם ז  גֹוי  ם ב  רֹות  ז  צֹות ּולְּ ֲאר   ב 

 (21-21)תה' קו 

     

מזכיר מזמור . המעשה שליחת המרגלים ופעולתםיחד עם איום ההשמדה נפקד מן המזמור תיאור 

ה: 'עם הקשורה לעניין הארץהתנגדות האת  ד  ֶאֶרץ ֶחמְּ ֲאסּו בְּ מְּ י  (, ומעמידּה כפועל יוצא 21...' )פס' ו 

ינּו ֹלאחוסר אמונה לדבר האל: '...או כביטוי של  רוֹ  ֶהֱאמ  ב  דְּ ' )שם(. לכך הוא מוסיף תיאור של ל 

קֹול ה'נרגנות באוהלים וחוסר ציות: 'פעולת  עּו בְּ מְּ יֶהם ֹלא ׁש  ָאֳהל  נּו בְּ גְּ ר  י  (. תיאור דומה 25' )פס' ו 

הל' מופיע בגרסת סיפור המרגלים בדברים א. גם שם המעשה מיוחס לעם וייחודי של 'נרגנות באו

ֹלאכולו, ומוצג כביטוי של מרי כלפי האל: ' יֶתם וְּ ֲעֹלת ֲאב  רּו ל  מְּ ת  י ֶאת ו  יֶכם' ה פ  נּוו   :ֱאֹלה  גְּ  ֵתרָּ

ם ָאֳהֵליכֶׁ רּו בְּ ֹתאמְּ -אשמת אי (. בנוסף, בדומה למידע במזמור, מופיעה בדברים א21-21...' )דב' א ו 
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אמונה 'בדבר הזה', המתייחסת לחוסר אמון בנכונות האל, או שמא ביכולותיו, להגן על בני העם 

כמו בתיאור בתהלים קו, גם שם עומד טיעון אי האמונה במוקד  1(.30ולהילחם עבורם )דברים א 

 ההאשמה: 

 

ר בָּ ֶזה ּוַבדָּ ם ה  כֶׁ ם' ַבה ַמֲאִמיִנם ֵאינְּ  ( 32)דב' א  ֱאֹלֵהיכֶׁ

ה  ד  ֶאֶרץ ֶחמְּ ֲאסּו בְּ מְּ י  רוֹּ ו  בָּ ֱאִמינּו ִלדְּ  ( 21)תה' קו  ֹלא הֶׁ

 

עניין תיאור אירוע המרגלים במזמור עומד אפוא בהתאמה לתיאורו בגרסה בדברים א, זאת ב

ית הכניסה לארץ. לאלה יש להוסיף גם את יסוגי אמונה הקשורה בהאשמת האבהנרגנות באוהל ו

המרגלים באירוע, ההולמת את מקומם המוצנע -של השליחיםשתיקת המזמור באשר לתפקידם 

הזיקה בין שני הכתובים עשויה להסביר מדוע, בניגוד לאופן ההתייחסות למעשה  2בדברים א.

(, אין במזמור תיעוד של אחד המוטיבים המרכזיים הנקשרים לסיפור 23העגל )תהלים קו 

סבר לכך קשור בחומר הגלם ששימש ההאיום ההשמדה.  –המרגלים בגרסתו הקנונית בבמדבר יד 

 גרסאותלמסקנה דומה הגענו ביחס לאת בעל המזמור, דברים א, שלא הכיל את המוטיב המדובר. 

הסיפור בדברים ט וביהושע יד, שאת שתיקתן בעניין ההשמדה ייחסנו לעבודת הכותבים עם 

תיגר על השערה יישום המסקנה הזו על תהלים קו קורא ואולם  3הטקסט המתווך בדברים א.

של  הרווחת במחקר, הטוענת להיכרות של בעל הפרק בתהלים קו עם היקף נרחב ביותר, ואף סופי,

לאור מגוון האירועים המתוארים במזמור, העומדים זאת  סיפורי התורה בצורתם הקנונית.

האל (; ניסיון 5-12בהתאמה לפרטים רבים בסיפורי התורה: תיאור אירוע ההצלה בים סוף )פס' 

(; תיאור 15-23מעשה העגל )פס'  4(;11-15(; פרשת דתן ואבירם )פס' 13-15והתאווה במדבר )פס' 

כמענה לכך אפשר לומר  5(.31-32( ופרשת מי מריבה )פס' 25-30ההיצמדות לבעל פעור )פס' 

לא הכיר בהכרח שתמש בגרסה הדברימית של הסיפור אינה מלמדת ששהעובדה שבעל המזמור ה

כך על יו האחרות, כפי שהעובדה שהזכיר אירועים בצורה מתומצתת אינה מעידה גרסאותאת 

                                                           
1
 (.  11ונה מכך אישום אי האמונה הנשמע בבמדבר יד, שמהותו פקפוק 'בכל האתות אשר עשיתי בקרבו' )פס' ש 
2
 . 1.1.3על המניעים להצנעת מקומם של המרגלים ראו בפרק ראשון, סעיף  
3
 . 2.3.2; 2.2.2ראו פרק שני, סעיפים  
4
 , עמ'2011; הוספלד וצנגר, 311, עמ' 1151קראוס, ניסיונות להסביר את פשר היעדרו של קורח מן התיאור ראו אצל:  

ובניגוד להם ראו את פרנקל, המסיק מהיעדר ההתייחסות לקורח שהמזמור אינו מכיר את המסורות הכוהניות . 51

בגלגולן הסופי, זאת בהתאמה למסקנותיו לגבי הסיפור בבמדבר טז, שלא הכיל כל התייחסות לקורח עד שלבים 

 (.352-355, 305, 215-211, 1, עמ' 2002ל יצירת הטקסט )פרנקל, מאוחרים ואחרונים ש
5
; 11, עמ' 1103; הולצינגר, 155-151, עמ' 1103אשר לטענת השימוש בסיפורי התורה בצורתם הקנונית ראו: גריי,  

 . 51-11, עמ' 2011; הוספלד וצנגר, 11, עמ' 1111בודה, ; 311, עמ' 1151קראוס, 
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 ,ניתוח מטרותיו הרטוריות והאידיאולוגיות של המזמוראלא ש 6שלא הכיר אפוס נרחב שלהם.

 נבחן את הדברים להלן.  למסקנה אחרת.עשויים להוביל  ,זיהוי אפשרי של זמן כתיבתוכמו גם 

 

 לגלותהסבר והצדקה  1.2

בעיצומה של הסקירה ההיסטורית מופיעה הערה הרומזת לגלות העתידית שתבוא על בני העם: 

יל' פ  ה  ם ּולְּ ע  רְּ ם ז  גֹוי  ם ב  רֹות  ז  צֹות ּולְּ ֲאר  (. הערה זו חורגת באופייה משאר פסוקי הסקירה 21' )פס' ב 

הווה, ומעניקה להם העתיד, ולמעשה אל ההרושמים את אירועי העבר, בהיותה מתפרצת אל 

הצגת הגלות כגזירה (. 25-21הסבר תיאודיצאי, בהעמדתם כתולדה של חטאים מן העבר )פס' 

אינה עומדת בהתאמה למידע המוכר מסיפורי הנדודים בתורה. שיסודה בחטאי העם במדבר 

הוא, הרעיון שלפיו צאצאי העם ייפגעו בשל חטאי אבותיהם במדבר עומד בסתירה למסקנת  נהפוך

ה י ֹבאּוהסיפור בדברים א, המדגישה את גורלם החיובי של ה'טף', והמבטיחה לגביהם ש'... מ   ׁש 

ֶהם ל  ֶנּנ ה וְּ ם ֶאתְּ ה  ׁשּוה   וְּ יר  (, וכן להבטחה המקבילה בגרסה הכוהנית של סיפור 31' )דברים א י 

כו להיכנס לארץ יד(, שלפיה צאצאי הדור יינצלו מעונש מוות ויז-המרגלים בדיבור ישיר )במדבר יג

הרעיון סותר גם את המסר העולה  8דהיינו שהעונש יסתכם בדור הנוכחי בלבד. 7(,31)במדבר יד 

יםיד, הקובעת את העונש לכל '...-כוהנית בבמדבר יג-בעקיפין מן הסיפור בגרסתו הלא ֲאנ ׁש   ה 

ים ֹרא  י ֶאת ה  ֹבד  ֶאת כְּ י וְּ י ֲאֶׁשר ֹאֹתת  ית  ש  ם ע  י  ר  צְּ מ  מ   בְּ רּוב  ב  (, ועל ידי כך מלמדת אף היא 22...' )יד דְּ

הרעיון שהגלות נקבעה כבר בימי המדבר ואף על פי כן, (. 23שהנענשים יהיו אנשי הדור בלבד )פס' 

אינו בלתי ידוע. הוא מופיע במקום נוסף אחד, בסקירה הרטרוספקטיבית ביחזקאל כ, שכפי 

מיתיים מחיי העם, וקושרת את דורו של הנביא לדורות -שראינו, מציגה רגעים היסטוריים

                                                           
6
הצלה בים סוף המעיד על היכרות עם פרטים רבים מהסאגה המורכבת של האירוע בתורה, כך למשל, תיאור ה 

; שמות 10כוהניים: הושעת העם 'מיד שונא' )תהלים קו -ם קדומים, ומאוחרים, כוהניים ולאהמשלבת יחדיו חומרי

; 12קבות האירוע )תהלים קו (, 'אמונה' בדבר ה' בע10, 5, טו 25; שמות יד 11(; כיסוי ה'צרים' במים )תהלים קו 30יד 

, עמ' 1112ואילך; נות,  111, עמ' 1153(. ראו דרייבר, 21, 1; שמות טו 12( ואמירת דברי שירה )תהלים קו 31שמות יד 

 . 12, הערה 5.1ולעיל, פרק חמישי, סעיף  112-111, עמ' 2003; פרידמן, 111-121
7
מתוך הטקסט  (31אוחר לגרסת הסיפור בדברים א )פס' "זלגה" בשלב מ 'טף'בעניין האמירה אמנם ייתכן שה 

(, אך ממילא, גם בלא הביטוי 1.1.1( )ראו לעיל פרק ראשון, סעיף 31הממוזג והסופי של סיפור המרגלים בבמדבר )יד 

 יבאו המה ורע טוב היום ידעו לא אשר ובניכםבעניין הטף, הסיפור בדברים א אינו מדבר על ענישה לצאצאי הדור: '...

 (.31' )דב' א יירשוה והם אתננה ולהם שמה
', רומזת לעונש וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה, '31שלפיה האמירה בבמדבר יד רמב"ן ואין בסיס לטענתו של  8

 (. 11, הערה 1.2. וראו לעיל, פרק שביעי, סעיף 1)רמב"ן בפירוש לבמדבר יד  23וביחזקאל כ  21המוזכר במזמור קו 
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זהה ללשון  הסקירה מציגה את שבועת האל מימי המדבר בניסוח כמעט 9החוטאים במדבר.

 השבועה אצלנו: 

   

י ג ם אִתי ֲאנ  ת נָּשָּ ִדי אֶׁ ם יָּ ר לָּהֶׁ בָּ ִפיץ ַבִמדְּ הָּ ם לְּ רוֹּת ַבגוִֹּים ֹאת  זָּ ם ּולְּ צוֹּת אוֹּתָּ ֲארָּ  ( 23)יח' כ  בָּ

ם דוֹּ לָּהֶׁ א יָּ ם  ַוִישָּ יל אֹות  פ  ה  רלְּ בָּ ַהִפיל :ַבִמדְּ ם  ּולְּ ע  רְּ צוֹּתז  ֲארָּ ם בָּ רוֹּתָּ זָּ  (21-21)תה' קו  ַבגוִֹּים ּולְּ

 

יא מנסח את שבועתו בגוף האמירה במזמור קו מזכירה את שבועת האל בגוף שלישי, ואילו הנב

הכתובים קרובים זה לזה באופן המעורר חשד להעתקה. על כיוּון ההעתקה יחד עם זאת, ו ראשון.

וספות ים' ו'זרייה בארצות' בנבואות נייכולה להעיד שכיחות הביטויים בעניין 'הפצה בגו

עּויחזקאל: 'ב דְּ י  י וְּ י כ  ם ַבֲהִפיִצי' ה ֲאנ  ֵזִריִתי ַבגוִֹּים אֹות  ם וְּ צוֹּת אֹות  ֲארָּ ְך ֲהִפיצוִֹּתיו  (; '15' )יב בָּ  אֹות 

ֵזִריִתיְך ַבגוִֹּים צוֹּת וְּ ֲארָּ (. אמירות אלה חוזרות ומדגישות 11, לו 21, 23, ל 12. וכן: כט 15...' )כב בָּ

נעשתה על דעתו וברצונו של האל, ובכך משקפות את הצורך של הנביא להסביר שהיציאה לגלות 

ולנמק את תופעת הגלות, המהווה מרכיב מרכזי בחייו ובחיי בני דורו. אשר על כן, לא מן הנמנע 

שהאמירה בתהלים קו, הקושרת אף היא את הגלות לתקופת המרי במדבר, הגיעה מן הסקירה 

שבעל המזמור ערך בפסוק מספר תיקונים על מנת לחדד את  ויחד עם זאת נראה 10ביחזקאל.

םמסריו: בהתייחסותו לזהות הנענשים הוסיף את התיבה ' ע  רְּ (, כדי להבהיר שהעונש 21' )פס' ז 

אותם  11מימי המדבר לא נועד אלא לדור שלעתיד לבוא, דהיינו לצאצאיהם של בני דור המדבר.

םב  האל 'יפיל', ולאמתו של דבר, 'יפיץ', ' צֹותו' 'גֹוי  ֲאר  ואולם לא רק עניין זה שונה  12' )שם(.ב 

מוסיף לשבועה שתי במזמור. בעוד שהשבועה של יחזקאל עוסקת בגלות העתידית בלבד, המזמור 

א י דֹו ל ֶהם מילים המציינות את העונש שניתן זה כבר לבני דור המדבר: ' ש  י  םו  ַהִפיל אוֹּתָּ ר לְּ ב  דְּ מ  ' ב 

                                                           
9
טוי, למשל, בשילוב של תפיסות הגמול המיידי והמתמשך באמצעות מתן 'חוקים לא טובים' )פס' והדבר בא לידי בי 

 . 1.2(, המאפשרים את המשך קיום החטא ועל ידי כך, את העונש המתמשך. על כך לעיל, פרק שביעי, סעיף 25
10
מלבד עניין ייתכן שאפשר למצוא במזמור פרט נוסף המעיד על זיקה לסקירה של יחזקאל: המזמור מייחס ליוצאי  

(. 5(, ומלמד שבתגובה אליו אלוהים הושיע את העם 'למען שמו' )פס' 1מצרים מרי כבר 'על ים סוף' )תהלים קו 

מהדהדת את הרעיון הייחודי בדבר מרי שהחל התייחסות זו, הרומזת לכך שהאל יכול היה לפגוע בעם באותו מעמד, 

(. אני מודה לידידי דוד 1ואילך(, שיכול היה להוביל להשמדה אילולא נימוק 'שם האל' )שם, פס'  5במצרים )יחזקאל 

 פרנקל על הערתו זו. 
11
 בעוד שהתיאור של יחזקאל עשוי לעורר את הרושם שמושא הגזירה הוא דור הצאצאים ששהו במדבר: 'גם אני 

םנשאתי את ידי להם במדבר להפיץ   (.23בגוים ולזרות אותם בארצות' )פס'  אֹּתָּ
הפועל 'להפיץ' הולם יותר את כוונת המשורר וכן מקביל לפועל העומד בצלעו השנייה של הפסוק, 'להפיץ'='לזרות',  12

ורת תו אחד, חל כפי שעולה גם מן הפסוק המקביל ביחזקאל. יש לשער ששיבוש הפועל 'להפיץ', שכל עיקרו בצ

הרן, ; 15, עמ' 2002; אלן, 315, עמ' 1151ראו: קראוס,  (.21קו  לים)תהבהשפעת הפועל 'להפיל' העומד בפסוק הקודם 

 . 311, עמ' 2005
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(. השבועה 32. והשוו: במדבר יד 35(, זאת בהתאמה לתוכן העונש המופיע בדברים א )פס' 21)פס' 

אצל יחזקאל מכילה אמנם כמעט אותן מילים, אך היא אינה מזכירה את עונשו של דור העבר. את 

 זאת הנביא מזכיר במקום אחר, בשתי אמירות המבחינות בין האבות והבנים במדבר: 

 

ג םבר: דור האבות במד י וְּ י ֲאנ  את  י נ ש  ד  ֶהם י  ר ל  ב  דְּ מ  י ב  ת  לְּ ב  יא לְּ ב  ם ה  ָאֶרץ ֶאל אֹות   (15... )יח' כ ה 

ג םדור הבנים במדבר:  י וְּ י ֲאנ  ת  ֶהם נ ת  ים ל  ים ֹלא ֻחק  א... טֹוב  מ  ֲאט  ם ו  ם אֹות  נֹות  תְּ מ   (21-25)פס'  בְּ

 

כז יחדיו את סעיפי העונש כלפי דור המדבר, בלי להבחין בין אבות  בעל המזמור לעומת זאת, מר 

 –ובנים, ולצד זה מוסיף את עונש הגלות שניתן לכאורה באותו הקשר, ומבהיר את מושאו 

הצאצאים לעתיד לבוא. הוא מציג את הדברים בצמצום וללא פירוט, באופן המתאים לאופי 

 סקירתו השירית: 

 

ֶהם  דֹו ל  א י  ש  י   ו 

ר ב  דְּ מ  ם ב  יל אֹות  פ  ה   :לְּ

צֹות ֲאר  ם ב  רֹות  ז  ם ּולְּ גֹוי  ם ב  ע  רְּ יל ז  פ  ה    ּולְּ

 (21-21)תה' קו 

 

בניגוד לתיאור ביחזקאל כ, שאינו עוסק בחטא מסוים מימי המדבר, אלא מתאר מרי בנוסף, 

(, בעל המזמור מעמיד את השבועה 21מתמשך, שבמרכזו הפרה חוזרת של מצוות השבת )פס' 

ֶאֶרץ'מאיסה' 'ה –באופן המבהיר מהו האירוע שהוביל להכרזה על גזירת הגלות היחזקאלית   בְּ

ה ד  (. בשל 25ת לאל )פס' (, 'נרגנות' העם באוהליו ואי הציו21לדבר האל )פס'  ', היעדר האמונהֶחמְּ

נשלח העם ברבות הימים לגלות, העונש המתאים לכאורה למאיסה בארץ. במעשים  המעשים הללו

 נקודת המפנה שהכריעה את גורלו של העם. אלה, הרומזים לאירוע המרגלים, היתה אפוא 

שכפי שהעיסוק בתופעת הגלות ובמקורותיה אצל  בשלב זה אפשר להצביע על האפשרות

יחזקאל נבע מנגיעתו האישית לעניין, כך בעל המזמור שלפנינו, התייחס לגלות משום שהכירּה על 

בשרו. חיזוק למסקנה הזו עולה מן האמירה בפסוקי החתימה של המזמור, המציגה את שאיפת 

םהדוברים להושעתם ' גֹוי  ן ה  נּו ה'': 'מ  יע  ם הֹוׁש  גֹוי  ן ה  נּו מ  צ  בְּ ק  ינּו וְּ בבקשה זו,  13(.11...' )פס' ֱאֹלה 

                                                           
13
, עמ' 2011; הוספלד וצנגר, 11, עמ' 2002עם הטענה שהסקירה נוצרה בנפרד מפסוקי המסגרת )אלן, ואין להסכים  

 . 55-51, עמ' 2001שילוני, -; רום131, עמ' 1112על הקשר בין חלקי המזמור ואחידותו המבנית, ראו: אנדרסון, (. 55
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על רקע  14קיבוץ העם מן הגויים, יש כדי להעיד על ה'מושב בחיים' של המזמור ושל כותביו.

מסקנה זו נשוב לדיוננו בשאלת אופן עיצוב סיפור המרגלים בסקירה ההיסטורית, אך תחילה ניתן 

 תפקידם של המתפללים למען העם. –דעתנו למוטיב המלווה את המזמור לכל אורכו 

 

 המתפללים למען העם  1.3

השונה של פסוקי בבואנו לבחון את כוונות המזמור ומטרותיו עלינו לתת את הדעת לאופיים 

(. בעוד ששאר המזמור מדווח בגוף 1-11( משאר פסוקי המזמור )פס' 15-11, 1-1המסגרת )פס' 

שלישי על אירועים הקשורים ביחסי אלוהים והעם בעבר, פסוקי הפתיחה והסיום מכילים פנייה 

י'של הדוברים לאל בגוף ראשון ובזמן הווה. בפתיחה מנוסחת הפנייה בגוף ראשון יחיד:  נ  ר  כְּ ' ה ז 

צֹון רְּ ֶמָך ב  י ע  נ  ד  קְּ ֶתָך פ  יׁשּוע  (, אך אין לשלול את האפשרות שהגרסה הנכונה היא ברבים, 1' )פס' ב 

בהתאמה , וnh,sqhti h̀mw/n ,evpi,skeyai h̀ma/j'זכרנו', 'פקדנו', כנוסחו של תרגום הפסוק ביוונית, 

יֶריָךלצורת הפעלים בשאר פסוקי המסגרת )' ח  אנּו', 'גֹוֶיָך', 'בְּ ט  ינּו', 'ח  ינּו' ',ֲאבֹות  נּו' ',ֶהֱעו  עְּ ׁש  רְּ ' ה 

נּו[; '1-5]פס'  יע  ינּו, 'הֹוׁש  נּו' ',ֱאֹלה  צ  בְּ ק  [(. יחד עם זאת, גם פנייה בצורת יחיד כבנה"מ, 11' ]פס' וְּ

י' נ  ר  כְּ י', 'ז  נ  ד  קְּ ותה מיועדת, (, אינה מפחיתה מן הרוח ה"לאומית" של הפתיחה, בהי1' )פס' פ 

ל ' כהצהרת המשורר בהמשך, עבור העם כולו: ל  ה  תְּ ה  ת גֹוֶיָך לְּ ח  מְּ ש  ֹמח  בְּ שְּ יֶריָך ל  ח  ת בְּ טֹוב  אֹות בְּ רְּ ל 

ֶתָך ם נ ֲחל  (. הכותרת מציגה אפוא את בקשת הדוברים לזיכרון וישועה ומבהירה שהפנייה 5' )פס' ע 

, המעמידה את הדוברים לצד 1פת ההכרזה בפס' מיועדת למען העם, 'בחיריו' של האל. לכך מצטר

אנּואבותיהם שחטאו בעבר: ' ט  ם ח  ינּו ע  ינּו ֲאבֹות  נּו ֶהֱעו  עְּ ׁש  רְּ ', כאשר הכוונה היא לדורות ה 

הקודמים, אבותיהם של כלל העם, כפי שאפשר ללמוד מרשימת האירועים המובאת בהמשך, 

  15(.1-11)פס' המציגה את חטאי האבות שחזרו ונשנו בהיסטוריה 

בפסוקי החתימה של המזמור, שאף הם, בדומה לפסוקי פנייה ישירה לאל מוצגת גם 

קיבוץ העם מן  –הפתיחה, מציגים בקשה לישועה, אך בשונה מהם מגדירים כאמור את מהותה 

םהגויים: ' גֹוי  ן ה  נּו מ  צ  בְּ ק  ינּו וְּ נּו ה' ֱאֹלה  יע  ברים פונים לאל (. כפי הנראה, הדו11...' )פס' הֹוׁש 

ממקומם בגלות, ומייצגים בבקשתם את צורכי כלל הציבור. בעשותם כן, מזכירה פעולתם את 

ֶפֶרץמעשהו המוכר והחשוב של משה מן העבר, שעמד ' ' לפני אלוהים והיווה על ידי כך מגן חי ב 
                                                           

; קראוס, 131, עמ' 1112; אנדרסון, 11, עמ' 1110; דהוד, 115, עמ' 1121לייחוס המזמור לימי הגלות ראו: גונקל,  14

; ואף לתקופה בתר 211, 13-11, עמ' 2001שילוני, -; רום1מ' , ע2002; פרנקל, 11, עמ' 1151; ברוילס, 311, עמ' 1151

 .  51, עמ' 2011, הוספלד וצנגר, 30, עמ' 1115ליונשטם, גלותית: 

15
אנדרסון, המגדיר את המזמור כטקסט ליטורגי של וידוי וחזרה בתשובה, ששימש ולאור זה אפשר להסכים עם  

(. זאת בניגוד להערכת המזמור 135, עמ' 1112לארץ )אנדרסון,  בטקסים ובמועדים ציבוריים בגלות או לאחר השיבה

 .  11, עמ' 2002; אלן, 115-111, עמ' 1121כטקסט קינה ציבורית: גונקל, 
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ֹיאֶמר'עבור כלל העם, שהיה נתון בסכנה:  ם ו  יד  מ  ׁשְּ ה  י לְּ ח   ֹמֶׁשה לּול  ד ירוֹ בְּ מ  ֶפֶרץ ע  יו ב  נ  פ  יב לְּ ׁש  ה   לְּ

תוֹ  ית ֲחמ  ח  ׁשְּ ה  רצה" שנוצרה במעטפת ההגנה על העם, דהיינו (23' )פס' מ  . המטאפורה מציגה "פ 

מנע את כניסת האסון,  בתוך הפרצה הזו נעמד משה, וכלוחם חסר פחד 16ביחסיו עם אלוהים.

תיאור זה שונה שוני רב מן התיאור דהיינו, את ההוצאה לפועל של הכוונה להביא חורבן על העם. 

שראינו בסקירה ההיסטורית הנוספת והיחידה המזכירה את אירוע העגל מחוץ לתורה, נחמיה ט. 

אשר להתנהלותו בסקירה שם אין זכר להתערבות הנביא למען העם, ותחת זאת מובאות ידיעות ב

המזמור שלפנינו לעומת זאת,  17(.15-11)נחמיה ט הרחומה של האל עם העם גם לאחר החטא 

 בוחר להדגיש את תפקידו של משה באירוע. 

לא רק משה, האבטיפוס של הנביא המתערב, מוזכר במזמור, אלא גם פינחס, המוכר  ,ואולם

חס הגן על העם במדבר ו'עמד' למענו: אף הוא מימי המדבר. המזמור מספר שכמו משה, גם פינ

ֲעֹמד' י  ס ו  ח  ינְּ ל פ  ל  פ  יְּ ר ו  צ  ע  ת  ה ו  פ  ג  מ  (. עמידתו באה בתגובה לעונש המגפה שהוטל על העם 30' )פס' ה 

לבשל היצמדותם ' ע  ב  עֹור לְּ יואכילת ' 'פְּ ח  בְּ ים ז  ת  '. אזכור 'בעל פעור' והמגפה, וכן ציון התערבותו מ 

יׁששולחים אותנו לסיפור בבמדבר כה, המציג את מעשה ההרג של פינחס ב'של פינחס  ל א  א  ר  שְּ ' י 

י ֹבאובאישה המדיינית: ' ר ו  יׁש ַאח  ל א  א  ר  שְּ ה ֶאל י  ֻקב  ֹקר ה  דְּ י  נ יֶהם ֶאת ו  ת ׁשְּ יׁש א  ל א  א  ר  שְּ ֶאת י   וְּ

ה ש  א  ר ֶאל ה  צ  ע  ת  ּה ו  ת  ה ֳקב  פ  ג  מ  ל ה  ע  י מ  נ  לי   בְּ א  ר  (. על פי הסיפור פינחס הורג את האיש 5' )במ' כה שְּ

יּווהאישה ובכך עוצר את המגפה, שכבר הספיקה לגבות מן העם מחיר כבד: ' הְּ י  ים ו  ת  מ  ה ה  פ  ג  מ   ב 

ה ע  ב  ים ַארְּ ר  ֶעשְּ ס(. על מעשהו זה של פינחס מכריז אלוהים ש: '1' )פס' ָאֶלף וְּ ח  ינְּ ר ֶבן פ  ז  ע   ןבֶ  ֶאלְּ

ן ַאֲהֹרן ֹכה  יב ה  ׁש  י ֶאת ה  ת  ל ֲחמ  ע  י מ  נ  ל בְּ א  ר  שְּ אוֹ  י  נְּ ק  י ֶאת בְּ ָאת  נְּ ם ק  תֹוכ  ֹלא בְּ י וְּ ית  ל  נ י ֶאת כ  ל בְּ א  ר  שְּ  י 

י ָאת  נְּ ק  (. על פי הסיפור פינחס מצליח אפוא לרכך את זעמו של האל ולמנוע את השמדת 11' )פס' בְּ

יתולזרעו 'העם. בעקבות כך מוענקת לו  ר  ֻהּנ ת בְּ ם כְּ (. ועם זאת, מן הסיפור בתורה 13)פס'  'עֹול 

א(, בדיעבד, 5קשה לדעת מלכתחילה מהם מניעי פעולתו של פינחס. רק לאחר תיאור פעולתו )פס' 

(. אך מתוך מבחן התוצאה 1-ב5מוזכרת הסכנה שאיימה על העם, ושנמנעה בזכות פינחס )פס' 

                                                           
16
' )נח' ט באש אכלו ושעריה פרוצים הם אשר ירושלם בחומת שבר ואהיהמילה 'פרץ' מתארת שבר בחומה ובקיר: '... 

 עיר פרץ את סגר המלוא את בנהשבר מעין זה אפשר לתקן בסגירה ובמילוי החלל: '...(. 3; עמוס ד 1, ו 1. וכן: ד 13

(. בהשאלה, המונח משמש לתיאור פעולה פוגענית המותירה חלל כמו זה הנפער בחומה. כך 21ד אביו' )מלכים א יא דו

שויה להיות לעתים (, וכפי שע15' )שופ' כא ישראל בשבטי פרץהפגיעה הכמעט מוחלטת בשבט בנימין המותירה '

' )שמואל הזה היום עד עזה פרץ ההוא למקום ויקרא בעזה פרץ' ה פרץ אשר על לדוד ויחרהפגיעה ביחידים מן העם: '

(. החלל שנפער בתוך העם עשוי להשפיע על מצב העם כולו, כפי שהשבר בחומה עשוי למוטט את החומה כולה: 5ב ו 

(. הדימוי של אדם 13א שברה' )יש' ל יבו לפתע פתאם אשר נשגבה חומהב נבעה נפל כפרץ הזה העון לכם יהיה לכן'

העומד בפרץ נסמך על אותה משמעות של שבר בחומה, למשל בעת מלחמה, כאשר נפער חור בחומות המגנות ויש 

 למנוע את חדירת האויב דרכו. 
17
   . 1.1; 1.1לעיל, פרק שישי, סעיפים  
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אלי והמדיינית נולד מתוך שאיפה להפסיק את המגפה או מתוך יצר קשה להעריך האם הרג הישר

נקמה. החוליה הזו מושלמת במזמור שלפנינו, המסביר מדוע נדרשה התערבותו של פינחס ומוסר 

 את המניע המודע לפעולתו:  

 

דּו מְּ צ  י  ל ו  ע  ב  עֹור לְּ לּו פְּ ֹיאכְּ י ו  ח  בְּ ים ז  ת   :מ 

יסּו ע  כְּ י  יֶהם ו  ל  לְּ ע  מ  ץו   בְּ ר  פְּ ם ת  ה ב  פ  ג   :מ 

ֲעֹמד י  ס ו  ח  ינְּ ל ל פ  פ  יְּ ר ו  צ  ע  ת  ה ו  פ  ג  מ   :ה 

ֶׁשב ח  ת  ה לוֹ  ו  ק  ד  צְּ ֹדר ל  ֹדר לְּ ד ו   עֹול ם ע 

  (25-31קו ' תה)

 

דומה שבעל המזמור מכיר את הסיפור בבמדבר כה, אך עורך בו שינוי. הוא מזכיר את האירועים 

לפעולתו של פינחס, הצלת העם ממגפה, ולמעשה מהשמדה. ואמנם,  באופן המלמד על המוטיבציה

 21-25נוכל להבחין במשניותו של המזמור ביחס לסיפור בבמדבר כה לאור זיהוי ההבדלים בין פס' 

 בבמדבר כה, המתארים את חטאי העם שקדמו לפעולת פינחס.  1-5במזמור ופס' 

אינו עשוי מקשה אחת, שכן  1-5ה לאפשרות שהקטע בבמדבר כתחילה, יש לתת את הדעת 

כוהני; האחת מציגה את הוקעת ראשי -אפשר לזהות בו שתי עלילות עצמאיות, שתיהן ממקור לא

(, והשנייה מספרת 1, 2-1העם בעקבות זנות אנשי העם עם בנות מואב והליכה אחר אלוהיהן )פס' 

. קושר בין שני העניינים הללו והנה, המזמור 18(.5, 3על אודות הריגת הנצמדים לבעל פעור )פס' 

דּומזכיר את עוון ההיצמדות, 'הוא  מְּ צ  י  ל ו  ע  ב  עֹור לְּ א(, בהתאמה למידע המוצג 25' )תה' קו פְּ

י, ולצד זה מציין מעשה של אכילת '3בבמדבר כה  ח  בְּ ים ז  ת  ב(, הנראה קרוב לתיאור 25)תה' קו  'מ 

יֶהןזבחי חטאם של בני ישראל עם ' . שני העניינים המופיעים 2ות מואב בבמדבר כה של בנ 'ֱאֹלה 

בטקסט המשולב בבמדבר כה, עבודת הבעל פעור והזבחים האסורים, נקשרים יחדיו במזמור 

ץ'...( שהובילו לעונש המגפה: 21'מעללים' )פס' כומוגדרים  ר  פְּ ת  ם ו  ה ב  פ  ג  ' )שם(. והנה, נראה שאת מ 

וט העלילתי השלישי בבמדבר כה, השייך כפי הנראה עונש המגפה לוקח בעל המזמור דווקא מהח

   19(.1-1לסופר כוהני, המספר על מעשה הכנסת האישה המדיינית לקהל העדה )פס' 

בעל המזמור עושה אפוא שימוש בפרטים העומדים יחדיו בערבוביה בטקסט הקנוני  

בבמדבר כה. בלי להבחין בחוטים העלילתיים השונים המבצבצים מתוכו, הוא משתמש בפרטים 

                                                           
18
 , והספרות המובאת שם.       355, עמ' 2011ראו לאחרונה: כסלו,  
19
; 215-211, עמ' 1151; בד, 350, עמ' 1103; גריי, 111, עמ' 1511אשר לחומרים הכוהניים בבמדבר כה, ראו: ולהאוזן,  

 (. 111-111, עמ' 1110)השוו למילגרום, הטוען להיות הפרק טקסט אחיד. מילגרום,  351, עמ' 2011כסלו, 
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העומדים בטקסט ויוצר בהם סדר חדש בעל רצף קוהרנטי: העם נצמד לבעל פעור ואוכל זבחי 

העלולה להביא עליו אסון. ברגע זה פינחס מתערב ועוצר את  מתים וכתוצאה מכך פורצת מגפה

ההמגפה, ועל כך נחשב לו המעשה ' ק  ד  צְּ ֹדר ל  ֹדר לְּ ד ו  (. בתיאור ההתרחשות באופן 31' )פס' עֹול ם ע 

הזה אין זכר, אולי במכוון, לייחוס הכוהני של פינחס, ולמידע על אודות זכות הכהונה שהוענקה לו 

ית'בעקבות אותו מעמד:  ר  ֻהּנ ת בְּ עוֹ  לוֹ ' 'עֹול ם כְּ רְּ ז  יו ּולְּ (, מידע שייתכן שהיה 13' )במדבר כה ַאֲחר 

אך בעיקר אין במזמור רמז להרג שפינחס ביצע.  20מלכתחילה המניע לתיאור האירוע בבמדבר כה.

י ֲעֹמדתחת זאת מסופר ש'עמד' ו'פילל': ' ס ו  ח  ינְּ ל פ  ל  פ  יְּ  עולתו? (. מה היתה פ30...' )פס' ו 

 21השורש פל"ל אינו מובן כל צורכו, ומתפרש בדרכים שונות לאור הקשריו המעטים במקרא.

ל לאשר למופע הפועל אצלנו, ' פ  יְּ ', היו שמצאו בו כוונה של הכרעת דין. כך אבן עזרא בפירושו ו 

הפירוש שומר על התאמה עם גזר הדין לכאורה שביצע פינחס  22'.פלילי עוון כמו דין עשהלפסוק: '

, שעל פיו 'הפליל' את החוטאים. ואולם פירוש זה אינה 5בחוטאים כפי שמתואר בבמדבר כה 

אם 'דן' או 'הפליל', הרי  –משתמע בקלות מן האמירה במזמור, החסרה מושא של מעשה ה'פילול' 

לפעולה האקטיבית המתוארת בבמדבר כה, של  לא ברר כלפי מי עשה זאת, ומה עשה. בניגוד

י ֹבאהתקרבות ודקירה, ' ר ו  יׁש ַאח  ל א  א  ר  שְּ ה ֶאל י  ֻקב  ֹקר ה  דְּ י  נ יֶהם ֶאת ו  (, המזמור 5...' )במ' כה ׁשְּ

מדבר על פעולה של עמידה, והשימוש בשורש פל"ל מוביל לאפשרות שעמידתו, אולי במצב של 

יום המתפרץ.תפילה, נעשתה לא ביחס לעם אל חיזוק לכך עולה מן הדמיון הלשוני  23א ביחס לא 

דכפי שמשה ' –לתיאור ה'עמידה' של משה  מ  ֶפֶרץ ע  (, כך גם פינחס עמד מול 'התפרצות' 23' )פס' ב 

 (, ובאופן זה הציל את העם מפני חורבן:21או 'פריצה', מגפה שפרצה בעם )פס' 

 

ירוֹ  ֹמֶׁשה... ח  ַמד בְּ ץ עָּ רֶׁ יו ַבפֶׁ נ  פ  יב לְּ ׁש  ה  תוֹ  לְּ ית ֲחמ  ח  ׁשְּ ה    (23)תה' קו  מ 

ץ...  רָּ ם ַוִתפְּ ה ב  פ  ג  ס ַוַיֲעמֹּד :מ  ח  ינְּ ל פ  ל  פ  יְּ ר ו  צ  ע  ת  ה ו  פ  ג  מ   (30)פס'  ה 

 

הם השפיעו על המזמור מזכיר את משה ופינחס, שב'עמידתם' ברגע של סכנה הצילו את העם. 

אפשרות הקיימת על הוהפחיתו את הסכנה שאיימה על העם. בכך לימדו הפגיעה ה'מתפרצת', 

                                                           
20
 . 111, עמ' 1115נות,  
21
  .511)פלל(, עמ'  2001גרשטנברגר,  
22
 : 'אם יחטא איש לאיש ופללו אלהים'.25ביטוי למשמעות הזו עשוי להימצא במופע של הפועל בשמואל א  
23
( ובכך intervened  ,interposedכהבנתם של רבים מהפרשנים המודרניים, המתארים פעולת התערבות ותיווך ) 

 . 15, עמ' 2002; אלן, 311, עמ' 1151רומזים לפעולה מול אלוהים. ראו: בריגס ובריגס, 
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ליחידים להשפיע על האל למען הכלל. בפנייתם ותחינתם עבור העם סללו את הדרך לבאים 

 אחריהם השואפים לסייע לעם בהווה. כפי שעולה מן האמירות החוזרות בפסוקי המסגרת:

 

י נ  ר  כְּ צֹון' ה ז  רְּ ֶמָך ב  י ע  נ  ד  קְּ ֶתָך פ  יׁשּוע  אֹות :ב  רְּ ת ל  טֹוב  יֶריָך בְּ ח  ֹמח   בְּ שְּ ת ל  ח  מְּ ש  ל ל גֹוֶיָך בְּ ה  תְּ ה  ם לְּ  ע 

ֲחל ֶתָך  (5-1)תה' קו  נ 

נּו יע  ינּו' ה הֹוׁש  נּו ֱאֹלה  צ  בְּ ק  ן וְּ ם מ  גֹוי  ֹהדֹות ה  ם לְּ ׁש  ֶׁשָך לְּ דְּ ח   ק  ב  ת  ׁשְּ ה  ל ֶתָך לְּ ה  תְּ   (11)פס'  ב 

  

הסבר לתופעת הגולה, בהצגתה כגזרה כאמור, כמו אצל יחזקאל, גם המזמור שלפנינו מעניק 

ואולם בניגוד לסקירה של יחזקאל, המזמור (. 21; תהלים קו 23שנקבעה בימי המדבר )יחזקאל כ 

שלפנינו מציע לא רק הסבר היסטוריוסופי למצב אלא גם אמצעי להיחלץ ממנו, בכוח השפעתו של 

בתוך כך משמשים האירועים מימי המדבר תפקיד כפול, הם מסבירים את  24לל.היחיד המתפ

סיבותיה של המציאות הקשה בהווה, ומעניקים, בעת ובעונה אחת, תקווה להינצל ממנה. 

מעשיהם של משה ופינחס עומדים כתקדים וכבבואה למעשה של בעל המזמור עצמו, התחינה 

באפשרותם  –עבור השוהים בגלות פתח לתקווה נפתח להיחלצות העם מן הגולה. בתיאור זה 

בעזרת כוח התחינה והפנייה לאל, בעניין זה ביכולתם להיתלות באילנות להשפיע על מצבם 

 גבוהים ולהמשיך את מעשי ה'בחירים' מן העבר. 

והנה, כאמור, בניגוד לשני הסיפורים מימי המדבר, שלפי המזמור הוכרעו בעזרת אישים 

( אינו נקשר במזמור 21-25כמשה ופינחס, הסיפור על אודות מאיסה בארץ ונרגנות באוהל )פס' 

לאיומי השמדה ולפעולה של משה למען העם. העובדה שמסורת איום ההשמדה חסרה 

אף שהיתה יכולה להתאים להלך הרוח של המזמור ולסייע בהתייחסות לאירוע המרגלים, 

למטרותיו, משלימה את השערתנו דלעיל, ומובילה לאפשרות שבעל המזמור הכיר את סיפור 

המרגלים אך ורק דרך גרסתו בדיבור עקיף בדברים א. ויחד עם זאת אין להסיק ממסקנת 

אדרבה, סביר להניח שבזמן  25ו,יו האחרות של הסיפור טרם נוצרגרסאותההיכרות עם דברים א ש

-שהמזמור נכתב כבר רווחו מספר מסורות של סיפור המרגלים, כמו אלה המשתקפות בבמדבר יג

יד; אלא שרק אחת מהן, זו המשתקפת בדברים א, הגיעה לידי הכותב ושימשה כחומר גלם 

לגבי  לכתיבתו. חיזוק לאפשרות שהכותב הכיר רק גרסה אחת של הסיפור מתקבל מן האבחנה

                                                           
24
 (. 3ואולי גם בכוח ייחודם של האנשים יוצאי הדופן, ש'בכל עת' ממשיכים לשמור משפט ולעשות צדקה )פס'  
25
( גם 23המרגלים )דברים א, ט כפי שעשוי לעלות מהצעתו של פרנקל, המקדים את הגרסאות הדברימיות של סיפור  

(. וראו סעיף 111-115, עמ' 2002יד )פרנקל, -כוהנית של הסיפור בדיבור ישיר בבמדבר יג-לחלקים מן הגרסה הלא

1.1.2  . 
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דויטרונומיסטית באוסף חומרי הגלם של בעל המזמור. על -מרכזיותה של המסורת הדויטרונומית

 סיפור העגל במזמור. כך אפשר ללמוד מאופן תיאור 

 

 דוגמא מסיפור העגל  –חומרי הגלם של בעל המזמור  1.3

(, 5, 1בשמות לב )פס' ( מוכר מן הסיפור בדיבור ישיר 11בעוד שכינוי העגל בשם 'מסכה' )תה' קו 

, מוכר רק (, שמו של מקום ההתרחשות, 'חורב'11, 12וגם מן הסיפור בדיבור עקיף בדברים ט )פס' 

(, שככלל, מייחס את מעמד כריתת הברית להר בשם זה )דברים א 5)דברים ט ברימי מן המקור הד

בנוסף, בניגוד  את השם סיני.( אינו מזכיר 2(, ולמעט פעם אחת )לג 11, כח 11, יח 2, ה 15, 10, ד 1

הלסיפור בדיבור ישיר בשמות לב, העושה שימוש בשורש כל"י לתיאור איום ההשמדה: ' ת  ע   וְּ

ה יח  ּנ  י ה  ר ל  ח  י  י וְּ פ  ֶהם א  ל ם ב  ֲאכ  (, הפעלים המשמשים במזמור שלפנינו, 10....' )שמות לב ו 

ם' יד  מ  ׁשְּ ה  ית', 'לְּ ח  ׁשְּ ה  לפעלים המופיעים בסיפור העגל בגרסתו בספר דברים ', עומדים בהתאמה מ 

בבלבד: ' ֹחר  ֶתם ּובְּ פְּ צ  קְּ ּנ ף' ה ֶאת ה  א  תְּ י  ֶכם' ה ו  יד ב  מ  ׁשְּ ה  ֶכם לְּ (; 20, 11, 11. וכן: פס' 5' )ט ֶאתְּ

ע'... מ  ׁשְּ י  י' ה ו  ל  ם א  ם ג  ע  פ  וא ב  ה  ה ֹלא ה  יֶתָך' ה ָאב  ח  ׁשְּ רש שמ"ד נפוץ לכאורה, היות שהשו 26(.10' )י ה 

אין הכרח שהגיע לבעל המזמור דווקא  27,דויטרונומיסטית-בצורה ניכרת במסורת הדויטרונומית

מן הטקסט המציג את העגל. ואולם, העובדה שהמזמור משמר, על אף תמציתיותו, גם את השורש 

מחזקת את האפשרות שבכתיבת המזמור נעשה שימוש  28שח"ת, השכיחה פחות בספר דברים,

ירוֹ בְּ 'י. זאת ועוד, השימוש בתואר -באפוס של דברים ט ( עומד בהתאמה 23' במזמור )פס' ח 

לתפוצת השורש בח"ר בהתייחסות לאל בלשון הדויטרונומית והדויטרונומיסטית. בעוד שבשאר 

הכוהני, בסיפור המציג את אופן המקורות בתורה ה'בחירה' של אלוהים מוזכרת רק במקור 

המסורת הדברימית עמוסה לעייפה  –( 1, 5ההתמודדות עם דרישת קורח ועדתו )במדבר טז 

במופעים של השורש בח"ר בהתייחסות לאל: האל בוחר את אבות האומה ואת זרעם )דברים ד 

( ובעיקר, את המקום 5, כא 5(, את שבט לוי )יח 15(, את המלך )יז 2, יד 1, 1(, את העם )ז 15, י 21

מוֹ  ֶאת ל שּום' ם ׁשְּ נוֹ  ׁש  כְּ ׁש  . ובמופעים נוספים רבים בפרקים יב, יד, טו, טז, יז, יח, כג, כו, 5' )יב לְּ

                                                           
26
 (. 1. וכן: שמות לב 12עומד כהד לתיאור העם כמי ש'שיחת' )דברים ט  10הפועל 'השחיתך' בדברים י  
27
מקורות התורה, ומופיע אך ורק, ובצורה נרחבת, השורש נעדר בצורה גורפת מכלל  ,30למעט הופעתו בויקרא כו  

, יב 3, ט 21, 23, ז 3בספר דברים, על פי רוב בהתייחסות לפעולה של האל כלפי עמים העומדים בדרכם של ישראל )ד 

מו את המצופה מהם )ד (, אך למרבה האירוניה, גם כאפשרות של פעולתו כלפי ישראל עצמם, אם לא יקיי1, 3, לא 30

  ואילך(. 20, כח 1, ז 15, ו 21
28
 . 5, לב 21, לא 31, 11ד   
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אמנם, בתיאור המובא מפי משה בדברים ט לא נעשה שימוש בכינוי 'בחיר' ביחס לנביא,  29לא(.

ים'את מוטיב הדגיש , המלכל אורך הפרקאולם התיאור  ע  ב  ים יֹום ַארְּ ע  ב  ַארְּ ה וְּ ל  יְּ ' שבהם משה ל 

(, מציג את ייחודו 10, י 25, 15( ו'התנפל' לפני ה' לשם הגנה על העם )פס' 11, 1ישב בהר )דב' ט 

שבעל המזמור מכיר את הדמיון המילולי והתוכני מוביל להשערה ובלעדיותו ביחסיו עם אלוהים. 

, ושואב ממנו את הפרטים בעניין סכנת ההשמדה (י-ט דברים)סיפור העגל בגרסתו הדברימית 

אמנם, אין לומר שהגרסה האחרת של סיפור העגל בשמות לב לא ותפקידו של משה כמגן העם. 

בעל המזמור, או שלכל היתה קיימת בזמן יצירת המזמור, אך אפשר להניח שלא היתה מוכרת ל

למזמור היכרות עם כלל סיפורי לטענה המייחסת אשר  30אותו בכתיבתו.שימשה הפחות לא 

עבד עם אוצר ספרותי נרחב, ובכלל זה עם החומרים  בעל המזמוראמנם נוכל לומר ש 31התורה,

 שעמדה לרשותו הספריה המלאה של התורה.  הכרח לומר, אך אין ברימייםהד

 

 מזמור קה ומזמור קו  –נספח: השלמת המסר ליושבים בגלות  1.4

כאמור, הדוברים במזמור רואים את עצמם כנציגים המתפללים למען העם, כפי שעשו שני 

הללו, על זהות הדוברים  לשתי הדמויותקודמיהם, משה ופינחס. ואולם בניגוד לידיעותינו באשר 

והאם יש להם תפקיד מסוים ביחס לעם. הם  ,מה שמותיהם ,במזמור איננו יודעים הרבה, למשל

ֶתָךנותרים באלמוניותם: ' יׁשּוע  י ב  נ  ד  קְּ ֶמָך פ  צֹון ע  רְּ י ה' ב  נ  ר  כְּ (, ותוקף סמכותם כפונים לאל 1' )פס' ז 

יֶריָךהוא מעצם שייכותם לקבוצת ה'בחירים' שהאל מחויב להם: ' ח  ת בְּ טֹוב  אֹות בְּ רְּ (. 5...' )פס' ל 

ירוֹ בְּ בפרט זה הם דומים לשני האישים מן העבר, למשה, 'והנה, דווקא  (, 23' של האל )פס' ח 

ה'ולפינחס, שהתנהגותו נחשבת לו  ק  ד  צְּ ֹדר ל  ֹדר לְּ ד ו  ם ע   (.  31' )פס' עֹול 

רעיון יחסו של האל ל'בחיריו' קושר את המזמור לפרק הקודם, מזמור קה, המדבר על היות 

עהעם ' ם ֶזר  ה  ר  יו ֲעֹקבי  ובני ' 'ַאבְּ ִחירָּ  ', שהאל נתחייב כלפיהם וכלפי צאצאיהם בברית עולם: בְּ

 

  

                                                           
29
יוצאת דופן וייחודית היא האמירה בפרק ל, המייחסת את אפשרות הבחירה, בפעם הראשון והיחידה, לאדם שאליו  

ובחרת הקללה מכוונת המצווה: 'העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה ו

 (. 11...' )פס' בחיים
30
דוגמא נוספת לשימוש במסורות דויטרונומיות עולה מן ההלימה שבין ההתייחסות ל'דתן' ו'אבירם' במזמור )פס'  

, המזכיר את דתן ואברם ללא קורח, ואת עונשם הטרגי, שבו נבלעו חיים עם כל רכושם על 1( לפרגמנט בדברים יא 11

ן הכרח שבעל המזמור הכיר את המסורת רק מן ההערה בדברים יא, שהרי הוא מזכיר גם את ידי האדמה. עם זאת, אי

 .  35(, המתאימה למידע בעניין עונשו של עדת קורח בבמדבר טז 15ה'אש' שבערה 'בעדתם' )פס' 
31
 .5.1לעיל, סעיף  
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ע ם ֶזר  ה  ר  דוֹ  ַאבְּ בְּ י ע  נ  ֲעֹקב בְּ יו י  ִחירָּ  :בְּ

ינּו' ה הּוא ל ֱאֹלה  כ  ָאֶרץ בְּ יו ה  ט  פ  ׁשְּ  :מ 

ר כ  עֹול ם ז  יתוֹ  לְּ ר  ר בְּ ב  ה ד  ּו  ֶאֶלף צ   :דֹור לְּ

ת ֲאֶׁשר ר  ם ֶאת כ  ה  ר  תוֹ  ַאבְּ בּוע  ק ּוׁשְּ ח  שְּ י   :לְּ

יֶדה   ֲעמ  י  ֲעֹקב ו  י  ֹחק לְּ ל לְּ א  ר  שְּ י  ית לְּ ר   עֹול ם בְּ

 (10-1)תה' קה 

 

בדומה לתהלים קו, גם מזמור קה בנוי כסקירה של אירועים מן העבר שבמרכזם עומדים יחסי 

בעיקר  32ואולם רב השוני על הדמיון בין הפרקים, וקשה להציגם כיצירה משותפת.. אלוהים והעם

האידיאל המלווה את מזמור קה, של בולט הפער האידיאולוגי והתיאולוגי בין שני המזמורים. 

ֶאֶלףברית ' היחסים המעורערים בין (, רחוק מרחק רב מן 10, 5' בין העם לאל )תהלים קה דֹור לְּ

גם האל לעם כפי שהם מוצגים במזמור קו, ששיאם ברצון להשמיד את העם. ההבדל הגדול עולה 

מציג את התקופה בשלושה פסוקים מזמור קה מהשוואת תיאורי תקופת המדבר בשני הפרקים. 

 המפרטים את דאגת האל לעם; האל מאיר את הלילה, מביא שלו ולחם ומייסד מקורות מים: 

 

ש ר  נ ן פ  ְך ע  ס  מ  ׁש לְּ א  יר וְּ א  ה  ל ה לְּ יְּ  :ל 

ַאל א ׁש  י ב  ו ו  ל  ֶלֶחם שְּ ם וְּ י  מ  ם ׁש  יע  ב   :י שְּ

ח ת  י זּובּו צּור פ  ם ו  י  כּו מ  לְּ יֹות ה  צ  ר ב   נ ה 

 (11-31)תה' קה 

 

לא כך על פי מזמור קו. אצלו מתוארת התקופה על פני למעלה מעשרים פסוקים המבליטים את 

מעשי העם השליליים. די בסקירת הפעלים המתארים את מעשי העם כדי להמחיש את הפער מן 

רּוהקודם: העם מתואר כמי ש'המזמור  י מְּ חּו... ו  כְּ יו ׁש  ֲעש  כּו ֹלא מ  תוֹ  ח  ֲעצ  ּוּו ... ל  א  תְּ י  ה ו  ֲאו  נ ּסּו... ת  יְּ  ו 

ל אּו... א  נְּ ק  יְּ ֹמֶׁשה ו  ֶגל י ֲעשּו... לְּ ירּו... ע  מ  י  ם ֶאת ו  בֹוד  חּו... כְּ כְּ ֲאסּול... א   ׁש  מְּ י  ֶאֶרץ ו  ה בְּ ד  ינּו ֹלא ֶחמְּ  ֶהֱאמ 

רוֹ  ב  דְּ נּו... ל  גְּ ר  י  יֶהם ו  ָאֳהל  עּו ֹלא בְּ מְּ קֹול ׁש  דּו... 'ה בְּ מְּ צ  י  ל ו  ע  ב  עֹור לְּ לּו פְּ ֹיאכְּ י ו  ח  בְּ ים ז  ת  יסּו... מ  ע  כְּ י   ו 

יֶהם ל  לְּ ע  מ  יפּו ...בְּ צ  י קְּ ל ו  י ע  ה מ  יב  ר  רּו... מְּ מְּ (. הרשימה נפתחת ונחתמת 1-33' )פס' רּוחוֹ  ֶאת ה 

רּובשורש מר"י: '...בשימוש  י מְּ ל ו  י ם י ם ע  י(; '1' )פס' סּוף בְּ רּו כ  מְּ  (. 33...' )פס' רּוחוֹ  ֶאת ה 

ןלצד ההבדל הזה בולט הפער בין הפסוק החגיגי המספר על הורשת הארץ במזמור קה ' ת  י   ו 

ֶהם צֹות ל  ם ַארְּ ל גֹוי  ֲעמ  ים ו  ֻאמ  ׁשּו לְּ יר  ים במזמור קו המציגים את (, לבין עשרת הפסוק11' )פס' י 

                                                           
32
 . 13-11, עמ' 2001; פסארו, 121, עמ' 1101כהצעת קירקפטריק,  
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ידּו ֹלאאוסף החטאים שנעשו בארץ מרגע כניסת העם אליה: ' מ  ׁשְּ בּו... ה  רְּ ע  תְּ י  ם ו  גֹוי  דּו ב  מְּ לְּ י   ו 

יֶהם ֲעש  דּו: מ  בְּ ע  י  יֶהם ֶאת ו  ב  חּו... ֲעצ  בְּ זְּ י  נ יֶהם ֶאת ו  ֶאת בְּ יֶהם וְּ נֹות  כּו... בְּ פְּ ׁשְּ י  ם ו  י ד  ם נ ק  אּו... ד  מְּ טְּ י   ו 

יֶהם ֲעש  מ  נּו בְּ זְּ י  יֶהם ו  ל  לְּ ע  מ  רּו... בְּ ם י מְּ ת  ֲעצ  (. גם כאן מסתכמת הרשימה בפועל 'ימרו'. 13-31' )פס' ב 

הבדל בולט נוסף העולה מן ההשוואה בין המזמורים הוא תפקידו של האל בהושעת העם 

אירועים מן העבר:  ממצוקותיו בכל אחד מהמזמורים. מזמור קה בוחר לתאר בהרחבה שני

(. האירועים הללו 21-11( ומכות מצרים וכלכלת העם במדבר )פס' 11-22העלאת יוסף לגדולה )פס' 

( שעשה האל עבור העם. שני הסיפורים, 2-1מדגימים וממחישים את ה'עלילות' וה'נפלאות' )פס' 

מלמדים שהאל עומד על יוסף ועל העם במדבר, מציגים את הסיוע שהושיט האל לבחיריו בעבר, ו

על המשמר ביחס לבחיריו גם בהיותם מחוץ לגבולות הארץ. הבחירה באירועים אלה דווקא עשויה 

ללמד על המצב שבתוכו הדברים נכתבים, היכרות עם מצב הגלות ושאיפה לחילוץ משם. תיאור 

ה את הישועות שאלוהים עשה בעבר, ולצד זה האזכור החוזר של הברית עם 'בחירי' האל מעביר

המסר שישועה כזו תעמוד לעמו של האל גם בעתיד. כשם שהאל שמר על יוסף ועל צאצאיו 

במצרים כן ביכולתו לשמור על נבחריו בהיותם בנכר כעת, וכשם שגאל את העם ממצרים כך יגאל 

הסיפורים נועדו לבסס אתוס של שחרור והצלה ולנסוך  33אותם שנית וישיב להם את ארצם.

בניגוד לכך, מזמור קו,  34יים במצוקה, ייתכן שכבר בזמנו של בעל המזמור.תקווה עבור המצו

הסוקר את מניין מעשיו השליליים של העם ומציג את חוסר הכרת התודה ואת חוסר הציות, אינו 

חוסר היציבות ואת סכנת ההשמדה מזכיר אירוע של גאולה שיתרחש בעתיד, אלא מדגיש את 

 (. 21, 23שליוותה את העם בעבר )פס' 

יש לשער שהחיבור ביניהם נעשה על ידי ו הפערים בין המזמורים מעידים על זרותם זה לזה,

מסדר הפרקים שזיהה את יסוד ה'נבחרות' המשותף לשניהם ואת המבנה הדומה של סקירת 

 זה, ברצוני להציע תכלית נוספת לפעולת החיבור שנעשתה בין שני המזמורים. הסבר העבר. לצד 

מסר אופטימי לגבי יחסי אלוהים והעם על ידי הצגת כאמור, הסקירה בתהלים קה מעבירה 

ההיסטוריה כעדות לדאגת האל לעמו הנבחר. אדם היושב בגלות וקורא טקסט כזה יכול להתעודד 

וותר עם  מן הידיעה שהוא שייך לקבוצת 'בחירי האל' שכבר הושעו בעבר. ויחד עם זאת הוא י 

                                                           
לעומת שני האירועים הללו, שהם בעלי משמעות סמלית ורלוונטיּות להווה ולעתיד, אירועים אחרים מן העבר, כמו  33

שיער שאירועים אלה לא היו  (12-11ב, עמ' 1111)ראד -פון קה. חציית ים סוף ומתן תורה נעדרים מן הסקירה במזמור

לאור מסקנתנו לעיל נוכל לשער שגם אם היו מוכרים אולם  .מוכרים לכותבי המזמור ומשום כך אינם מופיעים בו

במזמור ים שלא ניתן ללמוד מהם על אירועי העתיד. חד פעמילבעל המזמור לא היה מקום לתארם, בהיותם אירועים 

 (. 20-11( ומעמד הר סיני נרמז בהתייחסות לעגל )פס' 12-1קו לעומת זאת בולטת פרשת ים סוף )פס' 
את (. 30-21העלאת קרנו של יהויכין בגלות על ידי אויל מרדוך )מל"ב כה בזיקה לתיאור  עומדהסיפור על יוסף  34

 בסיפור חייהם של דניאל בבבל, נחמיה בפרס ואף מרדכי ואסתר במלכות אחשוורוש.אותו מוטיב אפשר למצוא גם 
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עצם השהייה בגלות, ויוסיף לתהות מדוע וכיצד מצאו את עצמם בני עמו, שאלה קשה באשר ל

ֶאֶלף( ועל אף הברית שנכרתה '1בחירי האל, בגלות, על אף ההבטחה לאבות האומה )פס'  ' דֹור לְּ

(. הפתרון לכך מצוי במזמור קו, המלמד שהגלות היא עונש על מעשים קשים מן העבר. 5)פס' 

שניתן לחיות איתו בשלום בעת השהייה בגלות: מולידה מסר חדש ברצף העמדת שני המזמורים 

לאורך ההיסטוריה ישראל הוא עם הבחירה ומושא דאגתו של אלוהים כפי שהוכיח לו במעשיו 

)מזמור קה(, ויחד עם זאת הוא אינו חסין מפני ענישה על התנהגות בלתי ראויה, ועל כך מעידה 

המזמורים פותר את הבעיות העולות מכל מזמור כשהוא  )מזמור קו(. השילוב ביןהגלות הנוכחית 

מצד אחד היא מציגה את עומד בנפרד ועשוי לענות על צרכיהם של המתפללים ביושבים בגלות: 

האתוס העוצמתי של בחירה וברית עם העם, שיבטיחו את הישועה העתידית. מצד שני היא 

 ציפיים לזירוז הישועה. מסבירה ומבארת את ההצדקה לאסון הגלות ומעניקה כלים ספ
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 קדמות המיתוס

תיאור של השמדת הציבור בידי האל הבורא אינו עניין נדיר במקרא. ספר בראשית מספר כיצד 

ח(, -העולם )בראשית ו בריאתהשמיד האל את ברואיו באופן כמעט גורף דורות אחדים אחרי 

וכיצד החריב ערים חוטאות על כל יושביהן לאחר שיקום האנושות )שם, יט(. ספר יהושע מספר 

יא(, וספר שמואל -הוחרמו מרבית העמים היושבים בכנען )יהושע י ,בסיוע האל וברצונו ,כיצד

סחת פעולה מתאר כיצד בהוראת האל נמחה שריד לעמלק )שמואל א טו(. על עמו של אלוהים פו

האיום שהדבר יתרחש. בשנותיו הראשונות של העם, לאחר שניצל עצם מעין זו, אך אין פוסח עליו 

ולפני שנתפנה להשמיד בעצמו את עמי כנען, התמודד העם עם  ,מרצונו של מלך מצרים להשמידו

גל העבמדבר, במעשה הסכנה באה בעקבות חטאי העם עיקר סכנת חורבן מצד האל, בוראו ומגנו. 

על רקע מגוון ואולם, . אבעזרת תיווכו של משה, המנהיג הנבימיד וזו הופרה ובמעשה המרגלים, 

כלפי העם של האל לכל אורך ההיסטוריה לא נראים מופרכים איומיו פעולות האל בהשמדה 

יחסים מוצגת כפועל יוצא של הלהשמיד את ישראל נכונותו אדרבה, . באותן התרחשויות

אינו בלתי  גורלו השברירי של העם מלמד שקיומה של ישראלתיאור . השנייםבין הייחודיים 

, כיאה לאל מי שהרה אותו וגידלו כבן טיפוחיו הוא המאיים על המשך קיומודווקא שהרי מותנה, 

. והנה, שיש הכרח להישמר מפניההאיומים נראים סכנה ממשית  .הפועל באופן בלעדי בעולם

יומיםהיסטורית של -בחינה ספרותית הן בסיפור העגל והן בסיפור המרגלים בתורה  ,אפיזודת הא 

מובילה למסקנה בדבר משניותם של האיומים בתוך ההקשרים הספרותיים העוטפים אותם, 

ומעלה את האפשרות שהללו נשזרו לתוך הסיפורים בשלבים מאוחרים של יצירתם. חקירת סיפור 

כוהנית של הסיפור לפני ששולב -לגרסה הלאהמרגלים מעלה את האפשרות שאיום ההשמדה נוסף 

עם הגרסה הכוהנית. אשר לסיפור העגל, החלק המציג את אפשרות ההשמדה נראה מאוחר 

עודף בעלילה. בשני הסיפורים מדגישים התיאורים הנספחים את ועומד כסרח  לסיפור כולו

ה על קיום העם הסכנה העומדת לפתחו של העם ומצביעים על תפקידו המכריע של הנביא בשמיר

שילוב משני של המהלך הדומה של עם זאת, על אף המסקנה בעניין יחד תוך עידוד רחמי האל. 

המיתוס בשני ההקשרים העלילתיים, אין הכרח לדבר על תלות בין הסיפורים. היעדר זיקה 

בזיקה לא נוצרו הללו מילולית בין הקטעים המתארים את איומי ההשמדה מוביל לאפשרות ש

רעיון מוכר שרווח בקרב באופן בלתי תלוי, כשני ביטויים של  ,אלא במקבילזה לזה  ישירה

נקשר לעלילות שונות. על קדמותו של הרעיון בתוך כך שלבש צורה ופשט צורה ורעיון  המאמינים.
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ממזמור עח בתהלים הרומז לסכנה שאיימה על העם בימי המדבר, ואשר אינו מזכיר אנו למדים 

השערתנו היא ששתיקת המזמור ביחס לאירועים הללו נובעת את שני האירועים המדוברים. 

מחוסר היכרות שלהם או של מוטיב איום ההשמדה העומד בתוכם, זאת בין השאר לאור מסקנת 

. המזמור עשוי ללמד שהרעיון של סכנת השמדה וחדתהמזמור לימי הממלכה המא תיארוך

ואף קודם לימי  ,שריחפה על העם מצד האל ליוותה את התודעה הלאומית טרם חורבן הממלכות

ולא היתה נעוצה דווקא בחוויות חורבן קולקטיבי שליוו את חיי העם. לא מן הנמנע,  ,הפילוג

ות של העם נולד החשש מפני אובדנו למעשה, שבד בבד עם הורתו של רעיון הבחירה והייחודי

וחורבנו בידי פטרונו ומושיעו, זאת עוד קודם ליצירת אותם סיפורים המוכרים לנו בעניין העגל 

והמרגלים. חשש זה הוליד במחשבה הישראלית מיתוס שתיאר רגע של כמעט השמדה במדבר. 

ני הסיפורים המוכרים המיתוס נשמר והועלה על הכתב בתוך הקשרים סיפוריים שונים, כגון בש

לנו מאפוס הנדודים במדבר, העגל והמרגלים, וכגון בתיאורי עצירת הנגף והכיליון בסיפורים 

המציגים את פעולות הפולחן של הכוהן שמנעו את ההשמדה, אהרן בבמדבר יז ופנחס בבמדבר 

דה כה. המסקנה באשר לקדמותו של מזמור עח והרמז המופיע בו בדבר ביטול אפשרות ההשמ

מימי המדבר מחזקים אפוא את ההשערה שלפיה מיתוס סכנת ההשמדה לא היה שייך מלכתחילה 

מוכר שליווה את הסיפורים שהעם לשני הסיפורים בשמות לב ובבמדבר יד, והתקיים כמוטיב 

על עצמו. אמנם אין באפשרותנו לשחזר את ההקשרים הספרותיים ה"מקוריים" של מוטיב סיפר 

עם, אך כתבי האישום בשני הסיפורים בתורה, בעגל ובמרגלים, מצביעים על סכנת ההשמדה של ה

מעשים שונים שאינם קשורים לבניית פסל מסכה או לסירוב לעלות לארץ: התנהגות 'קשת עורף' 

(. 22( והעמדת האל בניסיון )במדבר יד 11(, ניאוץ האל והיעדר אמונה בו )במדבר יד 1)שמות לב  

האחרונה מצביעה על דפוס התנהלות חוזר שאפיין את התנהגות העם מבין רשימת ההאשמות, 

נ ּסּובמדבר: '... יְּ י ו  ים ֶעֶשר ֶזה ֹאת  מ  ע  (. על דפוס זה מצביע גם מזמור עח, המגדיר 22...' )במדבר יד פְּ

יפּואת מעשי העם בהגדרה קטגוריאלית של מרי באל והעמדתו בניסיון: ' יֹוס  ֲחֹטא עֹוד ו  רֹות לוֹ  ל  מְּ  ל 

יֹון י ה ֶעלְּ צ  נ ּסּו :ב  יְּ ל ו  ם א  ב  ב  לְּ ָאל ב  ׁשְּ ם ֹאֶכל ל  ׁש  נ פְּ (. האשמה זו מלווה את המזמור לכל 15-11' )פס' לְּ

, וחוזרת במילים דומות (11-20התנהגות העם במדבר )פס' התייחסות לאורכו. היא מופיעה ב

המזמור משמר אפוא עקבות של  (.51)פס'  לקראת סוף הסקירה ביחס להתנהגות העם בארצו

איום השמדה שנקשר למעשי מרי והעמדת האל בניסיון בימי הנדודים במדבר. המתאר מיתוס 

עקבות אלה עשויות להשלים את מסקנתנו דלעיל, בהצביען על מסורת שקשרה בין רצון האל 

או עגל ה שלא היו קשורים בהכרח לאירועים כמומרי וניסיון ם של להשמיד את העם ובין חטאי
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העמדת המוטיב בתוך ההקשרים הסיפוריים המוכרים צמצמה ותיחמה את העיסוק המרגלים. 

 בסכנת ההשמדה, ובהקשרים מסוימים העמידה את הסכנה כאירוע שתם ועבר מן העולם. 

  גלגולו של מוטיב

במקרא מספר פעמים בגלוי וברמז. כמו בתהלים  תבימי המדבר מוזכר הההשמדה וביטולסכנת 

תיאור כחלק מ תא מוזכריבמנותק משתי העלילות בתורה, אף שהיא עומדת ה ,גם ביחזקאל כ ,עח

ואולם בעוד שהשתיקה בעניין העגל והמרגלים בתהלים עח עשויה להיות  התנהלות העם במדבר.

ביחזקאל כ בתורה, השתיקה בעניינם פועל יוצא של יצירת המזמור קודם לכתיבת שני הסיפורים 

אינה מעידה דווקא על אי היכרות עם הסיפורים אלא על ניסיון להציג את מערכת היחסים 

המעורערת של אלוהים והעם כדפוס חוזר בהיסטוריה, שאינו תלוי באירוע כזה או אחר. בניגוד 

בת יחזקאל כ, בא לידי לניסיון הזה, בטקסט אחר, נחמיה ט, שתארכנו לימים הסמוכים לזמן כתי

ביטוי הניסיון לעמעם את סכנת ההשמדה על ידי ציור תמונה אופטימית מימי העבר המגבירה את 

 הציפיה לחסינות והגנה מאת האל.

דברים ט, על איומי ההשמדה בהקשר קונקרטי מימי המדבר אנו שומעים מנאום משה ב

ואולם הנאום קושר את סכנת ההשמדה למעשה העגל בלבד ואינו מייחס את הסכנה לאירוע 

שהתרחש בקדש ברנע, אף שההתרחשות שם נרשמת כחלק ממרידות העם בעבר. בתוך כך התיאור 

הרטרוספקטיבי בפרק מצביע על חלקו המכריע של משה באותו מעמד, ואולם הוא ממקם את 

שלב אחר מאשר בעלילה בסיפור בדיבור ישיר בשמות לב, ומתקן בדרך זו ההתערבות של משה ב

פרטים בעייתיים בגרסת הסיפור שם. מצב דומה מופיע גם בתהלים קו. המזמור מזכיר את שני 

האירועים, העגל והמרגלים, כחלק מתיאור רצף המרידות של העם בעבר, אך קושר את סכנת 

לאירוע העגל בלבד. שני הכתובים, דברים ט ותהלים ההשמדה ואת מעורבותו המכרעת של משה 

קו, מזכירים אפוא את שני האירועים מימי המדבר אך מייחסים את איום ההשמדה לאירוע העגל 

בלבד. בעניין זה הצענו שהמידע באשר לאירוע המרגלים הגיע לכותבים בתיווכה של הגרסה 

ר סכנת ההשמדה שהילכה על העם הדברימית של הסיפור, בדברים א, שהסירה את המידע בדב

באותו אירוע. ראיה למרכזיותה של גרסה זו של הסיפור עשויה להיות בדברי כלב ביהושע יד, 

העומדים בהתאמה לדברים א בלבד. גם במופע הזה חוזר סיפור המרגלים ללא המוטיב המתאר 

יד לא נזכרת עוד -את רצון האל להשמיד את העם. למעשה, מחוץ לסיפור בדיבור ישיר בבמדבר יג

סכנת ההשמדה הנקשרת לאירוע המרגלים. עניין זה נעוץ אם כן בעובדה שהגרסה שעמדה בבסיס 

מרבית השכתובים של סיפור המרגלים היתה זו המצויה בדברים א, שלא הזכירה את עניין 
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ההשמדה. רק במקום אחד, בבמדבר לב, שימשה כנראה גרסתו הישירה של סיפור המרגלים, 

יד, אולם שם לא היה עניין להדגיש את איום ההשמדה, שלא הועיל למגמותיו של -ר יגבבמדב

המשכתב. בשאר הסקירות הרטרוספקטיביות המזכירות את ימי הנדודים במדבר, הוצגה סכנת 

 ההשמדה שאיימה על העם כתוצאה של מעשה העגל בלבד. 

תובים המזכירים בגלוי מסקנות החקירה מציעות את הסדר הכרונולוגי הבא בהתפתחות הכ

 וברמז את סיפורי העגל והמרגלים: 

מיתוס בדבר איום האל בהשמדה רווח קודם ליצירת שני הסיפורים המתארים את מעשי  .א

 העגל והמרגלים במדבר, כפי שבא לידי ביטוי במזמור עח בתהלים.

 המיתוס הועלה על הכתב בכתיבה קדם דויטרונומיסטית ולא כוהנית ונשזר לתוך שני .ב

 סיפורים בשמות לב ובבמדבר יד.

שני הסיפורים מן התורה, שכבר כללו את מוטיב ההשמדה )ללא הגרסה הכוהנית של  .ג

 רוספקטיבי בידי כותב דויטרונומי /סיפור המרגלים(, שוכתבו לכדי טקסט רט

 דויטרונומיסטי בדברים א ודברים ט. 

הגרסה של סיפור המרגלים בדברים א שימשה לצורכי שכתוב תחת הגרסה בדיבור ישיר  .ד

, ביהושע 23יד. כך נותק סיפור המרגלים ממיתוס איום ההשמדה בדברים ט -בבמדבר יג

 יד ובתהלים קו. 

יד, על גרסתו הכוהנית המאוחרת, שוכתב בידי כותב -סיפור המרגלים המלא מבמדבר יג .ה

את דרשת משה בבמדבר לב. לשם כך לא נדרש למוטיב איום כוהני שביקש לחזק 

 ההשמדה המופיע בסיפור המרגלים. 

שקלטו לתוכם את מיתוס ההשמדה היו  –העגל והמרגלים  –שני הסיפורים מן התורה  .ו

מוכרים וידועים בצורתם הקנונית או בעיבודים מסוימים שלהם כבר בימים של ערב 

 יה ט. הגלות . כך עולה מיחזקאל כ ומנחמ

 

הספרות המקראית חוזרת ומזכירה אפוא את סכנת החיים שהילכה על העם מצד האל בעבר. לא 

פעם היא משתמשת בתיאורים הללו כהוכחה ועדות לקשיי ההווה, אך בהיותה כזו היא גם מעידה 

על היכולת של העם ושל נציגיו להתבונן על מעשיהם ולייחס להם אחריות ויכולת השפעה על 

בלי לתלות את הדברים אך ורק בגורמים המאיימים מבחוץ. באופן מפתיע  גורלם שלהם, זאת
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ממנגנון ההישרדות וההתמודדות הופכים אפוא הסיפורים הקשים שהעם מספר על עצמו לחלק 

 ראבידוביץ, בדבריו על  ה"עם ההולך ומת": עם שעות משבר, כדברי 

 

תה מעיקרה, תחושה שניתקה מגן הי-ית תחושתאחר  -...עתים דומה עלי כאילו אותה תחושת

לרעיון והיתה לאחד מרעיונות היסוד ששימשו בחינת מחסה לעם, עידוד לנצחונו על הכלייה 

קיום. הרבה ישראל -של-מראשית קיומו בימי נדודיו ומלכותו, שלא מילאה את לבו הרגשת בטחון

הם שסייעו לו אחרית הם -ואותם הגייה ושווי – להגות בכליונו, לשוות מיד את אחריתו נגדו

ממש; וכך היה -להתגבר על האחרית, לעמוד בפניה כל שעת משבר וכלייה, כשזו ארבה לו אריבת

בראשית, ואחרית לו אין קץ לה...-אחרית לעם-עם
1

 

 

                                                           
1
 . 111, עמ' 1115ראבידוביץ,  
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Abstract 

The biblical texts portray the period of the Israelites’ wandering in the desert as a series 

of episodes in which Moses is compelled to defend the people—or specific groups 

within the nation—against God’s wrath. In two of the incidents—the golden calf and the 

sending out of the spies—Moses entreats God not to carry out His threat to destroy His 

people. While the people’s sins differ—deviation from the proper form of worship in 

the first and doubt regarding God’s ability to conquer the land in the second—God 

responds to both in very similar fashion: “Now, let Me be, that My anger may blaze 

forth against them and that I may destroy them, and make of you [Moses] a great 

nation” (Exod 32:10); “I will strike them with pestilence and disown them, and I will 

make of you a nation for more numerous than they!” (Num 14:12). Moses also reacts in 

an identical manner on both occasions: “Turn from Your blazing anger, and renounce 

the plan to punish Your people” (Exod 32:12); “Pardon, I pray, the iniquity of this 

people according to Your great kindness, as You have forgiven this people ever since 

Egypt” (Num 14:19).  

In Exodus 32 and Numbers 13–14, these incidents are recorded in direct speech. 

They are also referred to, in indirect speech, in numerous other places and diverse 

contexts—these retrospective accounts highlighting and/or omitting some of the details 

given in Exodus/Numbers. The two episodes are adduced in Moses’ speech to the 

Gadites and Reubenites (Numbers 32), his address to the people (Deuteronomy 1, 9), 

Caleb’s speech to Joshua (Joshua 14), Ezekiel’s historical review (Ezekiel 20), the 

Psalms (Psalms 78, 106), and the Levites’ confessional prayer (Nehemiah 9).  

Whether forming comprising canonical Pentateuchal traditions or reflecting 

parallel traditions, the multiple occasions on which the incidents of the golden calf and 
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the sending of the spies are adduced indicates the significant place they hold in the 

nation’s sense of self-identity, exemplifying the Israelites’ preoccupation with the 

question of their continued existence. On the one hand, as God’s people—“set apart” 

and “holy to the Lord”—they know that He has pledged them His protection—

illustrated most graphically in the Exodus. On the other, they are aware that when they 

rebel and are disobedient—as in the wilderness—they are at the mercy of God’s wrath, 

which can destroy them. These two ideas are inseparably intertwined. The very fact that 

God is the guarantor of Israel’s existence and special status means that He can wreak 

destruction upon them, to the point of annihilating them. In the words of Ezekiel:  

 

On the day that I chose Israel, I gave My oath to the stock of the House of Jacob; 

when I made Myself known to them in the land of Egypt … that same day I swore to 

them to take them out of the land of Egypt into a land flowing with milk and honey 

… I also said to them: ‘Cast away, every one of you, the detestable things that you 

are drawn to, and do not defile yourselves with the fetishes of Egypt—I the LORD am 

your God.’ But they did not cast away the detestable things they were drawn to, nor 

did they give up the fetishes of Egypt. Then I resolved to pour out My fury upon 

them, to vent all My anger upon them there, in the land of Egypt” (Ezek 20:5–8). 

 

The passages discussed in this study present a complex picture of Israelite self-identity. 

At the same time as being His chosen people, they were also aware that He could 

destroy them at will. The prevalence of narratives related to the issue of 

existence/extinction —and the various contexts in which they occur—demonstrate the 

centrality of the dual aspects of election in Israelite thought. The nation engaged in 
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extensive scrutiny both of the nature of its relationship with its God—ally and adversary 

alike—and the degree to which it was responsible for and capable of ensuring its 

survival. The risk of collective annihilation reflected in these texts—narratival, 

historiographical, prophetic, and psalmodic alike—expresses a theologico-etiological 

perspective that seeks to find meaning in and explain the dangers and distress the people 

experience. At the heart of this view lies a theodocial paradigm that repudiates the 

arbitrariness of reality, asserting that it is in fact governed by the forensic and 

“retributive” nature of the people’s covenantal relationship with God. 

The divine threat to Israel’s existence has yet to be examined as an independent 

subject of investigation or motif in the two incidents adduced above. The present study 

engages in a literary-critical analysis of the relevant texts, employing linguistic, literary, 

and historical tools in a diachronic exploration designed to trace the formation of the 

passages under discussion and the conceptual ideas that led to their composition. 

Identification of the stages of compilation and their dating in relation to one another 

contributes to our understanding of the original traditions, their textual transmission, 

and the various authors’ exegetical ploys and purposes—which frequently reflect the 

historical realities of their own day.  

 

Chapter 1: Punishment and Annihilation Threats in the Story of the Spies—Rival 

Theological Perspectives 

Numbers 13–14 contains a lengthy account of the sending of the spies into Canaan and 

the subsequent events. The episode climaxes in God’s violent outburst and threat to 

eradicate the people. The narrative raises both logical and substantive difficulties. A 

literary-historical analysis of the two chapters, supplemented by an analysis of the 
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reworking of this passage in Deuteronomy 1, suggests that the tradition according to 

which God will the annihilation of His people was added to the story of the spies at a 

later stage, originally belonging to a separate narratival context. 

 

Chapter Two: The Indirect Speech Accounts of the Spies—The Disappearance of the 

Annihilation-Threat Motif 

The incident of the spies is referred to in four other passages, all of which present the 

story from the perspective of one of the figures associated with the event—Moses or 

Caleb. Moses adduces the episode in his speech to the Gadites and Reubenites 

(Numbers 32), his address to the people before they enter the land (Deuteronomy 1), 

and his description of the people’s near destruction (Deuteronomy 9)—Caleb similarly 

alluding to it in his speech to Joshua regarding the division of the tribal allotments 

(Joshua 14). None of these texts recall the annihilation-threat motif, however. Close 

examination reveals that some of the authors had no knowledge of it, while others 

deliberately omitted it. 

 

Chapter Three: An Alternative Eradication Tradition—Exodus 32 

As noted above, the annihilation-threat motif also occurs in the story of the golden calf 

in Exodus 32. A literary-historical analysis indicates that this narrative was compiled at 

various stages, each author employing the incident to suit his own purposes. Here, too, 

the annihilation-threat motif appears to have been introduced into the original text, on 

this occasion in order to stress the gravity of the people’s sins and explain Moses’ 

decisive role. No literary link necessarily exists between this text and the subsequent 
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reference to the threat in the story of the spies, however, neither of these passages being 

dependent on the other. The motif thus appears to have been added to each account 

independently. 

 

Chapter Four: The Golden Calf as Warranting the People’s Annihilation—Deuteronomy 9 

According to Moses’ retrospective speech in Deuteronomy 9, God’s desire to 

destroy Israel was prompted by their worshiping of the golden calf, none of the other 

occasions on which they rebelled against Him in the wilderness—including their 

response to the spies—prompting Him to such a vehement response. While the incident 

of the spies most probably reached the author of Deuteronomy 9 via the indirect account 

in Deuteronomy 1 (which makes no mention of the threat motif), the story of the golden 

calf reached him via the direct-speech account in Exodus 32. The Deuteronomist 

amended this in order to explain how the people were delivered from destruction—the 

threat of which was a real possibility. 

 

Chapter Five: Early Evidence for the Annihilation-Threat Motif—Psalm 78 

Although Psalm 78 explains how Israel is delivered due to God’s compassion, it makes 

no mention of the golden calf or the sending of the spies. The dating of this psalm to the 

period of the Late Monarchy proposed herein—together with the indications of the 

psalm’s purpose and agenda—suggest that neither Exodus 32 or Numbers 13–14 

formed part of the literary canon to which the psalmist had access. 
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Chapter Six: The Past Reviewed in Light of the Present Plight—Nehemiah 9 

While the confessional prayer in Nehemiah 9 refers to both the golden calf and the 

sending of the spies, it makes no mention of the divine annihilation-threat or Moses’ 

intercession on the people’s behalf. On the contrary, it stresses God’s willingness to 

forgive His people and His pledge not to abandon them. This description serves the 

speakers’ argument that God’s faithfulness to Israel in the past is proof that He will not 

allow them to be destroyed in the present. This reading of the text is confirmed by 

evidence that the prayer belongs to the pre-Restoration period, compiled prior to the 

exile itself—when the people were vassals to foreign kings in their own land. 

 

Chapter Seven: The Past in the Service of the Future and the Promise of Peremptory 

Redemption—Ezekiel 20 

The historical review in Ezekiel 20 gives a completely different picture to that in 

Exodus 32 and Numbers 13–14. Inter alia, it adduces the motif of annihilation as a 

consistent threat, present from the dawn of Israel’s history and deriving solely from 

God’s intention—no one else advising or interceding with Him. In contrast to the 

conclusions drawn regarding Psalm 78, however, here the absence of any reference to 

the golden calf and the sending of the spies does not necessarily indicate that the author 

of Ezekiel was unfamiliar with them or had alternative traditions to hand. He rather 

appears to have deliberately reworked the materials to suit his rhetorical, theological, 

and political purposes. 
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Chapter Eight: The Contribution an Individual Can Make to the Collective—Psalm 106 

Psalm 106 links the threat of divine destruction exclusively to the incident of the golden 

calf. In contrast, the story of the spies serves to explain the exile of his own days, being 

a punishment for this sin. Believing that the acts of an individual can redeem the people 

as a collective, the psalmist adduces the deeds of Moses and Phineas as a precedent for 

his own role as he intercedes on behalf of the exiled nation. While he attributes the 

averting of the divine threat of destruction to Moses’ intercession in the story of the 

golden calf, however, he makes no mention of his role in the sending of the spies. He 

thus appears to have known only the version recorded in the “intermediary” account of 

Deuteronomy 1. 

 

Summary 

Analysis of the various references to the accounts of the golden calf and the sending of 

the spies suggests that the divine annihilation-threat motif was added to each of the 

“direct speech” narratives independently at a secondary stage. The motif appears to 

have constituted an early, recurrent theme in the stories the nation told about itself—not 

necessarily forming an original part of Exodus 32 or Numbers 14. Although it is 

impossible to reconstruct its initial background or context, this appears to have related 

to the people’s “stiffneckedness” (Exod 32:9), spurning of God, lack of faith in Him 

(Num 14:11), and putting Him to the test (Num 14:22) rather than to the specific sins of 

the golden calf and reluctance to enter the land adduced in Exodus 32 and Numbers 13–

14. The fact that Psalm 78 speaks of the people putting God to the test—“But they went 

on sinning against Him … To test God was in their mind, when they demanded food for 
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themselves” (vv. 17–18; cf. vv. 19–20, 56)—clearly indicates that the annihilation-

threat existed independently of narratives of the golden calf and the story of the spies. 

The conclusions regarding the manner in which the texts that explicitly or 

implicitly recall Exodus 32 and Numbers 13–14 were compiled lead to the following 

proposal concerning the manner and order of their composition: 

 

a. As demonstrated by Psalm 78, the motif of the divine threat of annihilation was 

prevalent prior to the stories of the golden calf and the spies. 

b. It was incorporated into the two narratives in Exodus 32 and Numbers 14 by a 

non-Priestly pre-Deuteronomistic author. 

c. The two Pentateuchal accounts in Exodus 32 and Numbers 14, which already 

included the motif of annihilation (without the Priestly version of the story of the 

spies), were reworked by the Deuteronomic/ Deuteronomistic author in 

Deuteronomy 1 and 9. 

d. Rather than the direct-speech account in Numbers 13–14, the source used in the 

later reworkings was the Deuteronomic/Deuteronomistic version of the spies in 

Deuteronomy 1. This led to the severance of the account of the spies from the 

annihilation-threat motif—as in Deut 9:23, Joshua 14, and Psalm 106. 

e. The complete narrative of the spies in Numbers 13–14 (including the later 

Priestly version) was reworked by a Priestly author seeking to reinforce Moses’ 

speech in Numbers 32. This purpose did not require the annihilation-threat motif 

that appears in the account of the spies. 

f. As evinced by Ezekiel 20 and Nehemiah 9, the Pentateuchal accounts of the 

golden calf and the sending of the spies into which the annihilation-threat motif 
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was interwoven were known in their canonical form—or in various reshapings— 

already in the pre-exilic period. 

 

Various biblical texts refer to the idea that God is willing to destroy His people. On 

several occasions, this motif is adduced as evidence for and explanation of the people’s 

current plight. This theological doctrine attests to the capacity displayed by the people 

and their representatives to observe their deeds and hold themselves accountable for 

their own fate—rather than attributing the blame to external enemies. Rather 

surprisingly, the harsh narratives the people recounted regarding themselves thereby 

became part of their coping and survival mechanisms during times of crisis.



  

 

  x 

 

                 



  

 

  xi 

 

Table of Contents 

 

Introduction  ...................................................................................................................... 4 

1. Fear of the End—Then and Now  ...........................................................................  4 

2. Research Field  ....................................................................................................... 10 

3. Research Method  ................................................................................................... 13 

3.1 The Direct-Speech Narratives—Exodus 32 and Number 13–14  .................... 13 

3.2 The Indirect-Speech Narratives—Rewriting and Intra-biblical Exegesis  ...... 14 

4. Research Literature  ................................................................................................ 16 

5. Study Goals and Contribution to the Field of Research  .......................................  18 

Chapter One: Punishment and Destruction Threats in the Story of the Spies— 

Rival Theological Perspectives  .............................................................  20 

1.1 Doublets and Contradictions in Numbers 13–14  ...............................................  20 

1.2 Identification of Two Parallel Narratival Threads ..............................................  22 

1.3 The Priestly Narrative .........................................................................................  26 

1.4 The Non-Priestly Narrative  ................................................................................  33 

1.5 Destruction Threats—External Supplementation Rather than  

Elaboration in the Non-Priestly Narrative  .........................................................  38 

1.6 The Stages of Compilation of  the Non-Priestly Narrative: Evidence 

from Moses’ Speech in Deuteronomy 1  ............................................................  45 

1.6.1 Deuteronomy 1 and the Two Versions in Numbers 13–14 

—Linguistic and Conceptual Affinities  ...................................................  45 

1.6.2 Who Took from Whom? Deuteronomy 1 and the Non-Priestly 

Version  .....................................................................................................  50 

1.6.3 Ideological Alterations in the Non-Priestly Version—The  

work of the Deuteronomic Rewriter  ........................................................  51 

1.6.4 The Stages of Compilation of the Non-Priestly Version in 

Numbers  ............................................................................................................. 56 

1.7 Rival Theological Perspectives  ..........................................................................  57 

 



  

 

  xii 

 

Chapter Two: The Indirect Speech Accounts of the Spies—The 

Disappearance of the Annihilation-Threat Motif  ....................................  62 

2.1 The Rejection of the Collective by Individuals in Numbers 32  .........................  62 

2.1.1 A Parallel to the Incident of the Spies  ......................................................  62 

2.1.2 Literary Sources  .......................................................................................  65 

2.1.3 Silence Regarding the Threat of Destruction  ...........................................  70 

2.2 The Sending of the Spies in the Speech Devoted to Destruction in 

Deuteronomy 9—No Threat of Annihilation  ....................................................  71 

2.2.1 Reference to the Incident of the Spies  ......................................................  71 

2.2.2 A Speech Devoted to Destruction  ............................................................  72 

2.3 A Tradition of Settlement Rather than Annihilation—Joshua 14  ......................  76 

2.3.1 Joshua’s Demand for an Allotment  ........................................................... 76 

2.3.2 Literary Sources  .......................................................................................  78 

2.3.3 Caleb’s Origin and the Right to Hebron—Elaboration of a 

Local Tradition .........................................................................................  81 

2.3.4 The Forty-Five Years that have Passed—Testimony of Caleb’s  

Bravery  .....................................................................................................  84 

2.3.5 The Absence of Annihilation and Punishment  .........................................  85 

Chapter Three: An Alternative Annihilation Tradition—Exodus 32 .............................  87 

3.1 Aaron’s Involvement in the Golden Calf Incident—The Role of 

Tradition and Politics in the Compilation of Exodus 32  ...................................... 87 

3.2 Problems in the Plot—Literary and Substantive Difficulties 

in Exodus 32  ......................................................................................................  92   

3.3 Exodus 32—The Stages of the Formation of the Text  .......................................  95 

3.4 How the Annihilation-Threat was Incorporated into the Account of  

the Golden Calf  .................................................................................................  99 

3.5 The Annihilation-Threat Motif—Two Occurrences of a Prevalent 

Tradition  ..........................................................................................................  101 

Chapter Four: The Golden Calf as Warranting the People’s Annihilation—

Deuteronomy 9  ....................................................................................  105 

4.1 The Centrality of the Golden Calf Incident  ......................................................  105 



  

 

  xiii 

 

4.2 The Imprint of the Reworker  ............................................................................  106 

4.3 How the Nation was not Eradicated  .................................................................  110 

Chapter Five: Early Evidence for the Annihilation-Threat Motif—Psalm 78  ............  115 

5.1 “And Would Not Destroy”—The Threat of Destruction Intimated  

Via the Negative  ............................................................................................... 115 

5.2 The Time-Period of the Psalmist  ......................................................................  117 

5.3 The Parallelism between the Periods  ................................................................  121 

5.4 The Omission of the Golden Calf and Sending of the Spies 

Accounts—Support for the Proposed Dating  ..................................................  124 

5.5 The Language of the Psalm—Confirmation of the Proposed Dating ...............  128 

5.6 The People’s Defence Advocate  ......................................................................  129 

Chapter Six: The Past Reviewed in Light of the Present Plight—Nehemiah 9  ...........  133 

6.1 The Golden Calf and the Sending of the Spies Accounts in the 

Historical Review—Omission of all Reference to Destruction  ......................  133 

6.2 The Date at which the Text was Composed  .....................................................  137 

6.3 The Contents of the Prayer are Incommensurate with its Heading— 

Support for the Proposed Date  ........................................................................  144 

6.4 The Events of the Past in the Service of the Present—The Guarantee 

of Non-Annihilation  ........................................................................................  147 

Chapter Seven: The Past in the Service of the Future and the Promise of  

Peremptory Redemption—Ezekiel 20  ..................................................  152 

7.1 Destruction Threats Recur Throughout Israel’s History  ..................................  152 

7.2 Multiplying the Threats of Annihilation and Emphasizing the Sins 

of the Past—Justifying the Exile  .....................................................................  155 

7.3 The Silence Regarding Moses—The Promise of Peremptory 

Redemption .............................................................................................................. 162 

7.4 The Purpose of the Review in Ezekiel—A Comparison with 

Nehemiah 9 ......................................................................................................  169 



  

 

  xiv 

 

Chapter Eight: The Contribution an Individual Can Make to the  Collective— 

Psalm 106  ............................................................................................  173 

8.1 The Threat of Destruction Severed from the Story of the Sending  

of the Spies .......................................................................................................  173 

8.2 Explanation and Justification of the Exile  ........................................................  175 

8.3 Those Who Pray on Behalf of the Nation  ........................................................  178 

8.4 Discursus: A Full and Complete Message to the Exiles—Psalms  

105 and 106  .....................................................................................................  184 

Summary  ......................................................................................................................  188 

The Early Existence of the Motif  ...........................................................................  188 

The Evolution of the Motif  .....................................................................................  190 

Bibliography  ................................................................................................................. 193 

English Abstract  ............................................................................................................... v 

Table of Contents  ............................................................................................................. x 



  

 

  xv 

 

 


