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 מדוע משה לא נכנס לארץ ישראל?
 עמיהוד סלומון

מי מריבה. החטא של את סיפור מספרת  נופרשת
, ותבעטיו של חטא זה, על אף זכויותיהם הרב

ן את זכות הכניסה לארץ והפסידו משה ואהר
 1:יג(-כ:ז ')במ ישראל, הנה תיאור האירוע

ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּאֹמר בֵּ ְיד  ֶטה  .ו  מ  ח ֶאת ה  ק 
ְרֶתם  ָתה ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוִדב  ָדה א  ל ֶאת ָהעֵּ ְקהֵּ ְוה 
אָת ָלֶהם  יָמיו ְוהֹוצֵּ ן מֵּ יֶהם ְוָנת  ינֵּ ע ְלעֵּ ֶסל  ֶאל ה 
ָדה ְוֶאת  ע ְוִהְשִקיָת ֶאת ָהעֵּ ֶסל  ִים ִמן ה  מ 

י ה'  .ְבִעיָרם ֶטה ִמִלְפנֵּ מ  ח ֹמֶשה ֶאת ה  ִיּק  ו 
ֲאֶשר צִ  ָּקָהל  .ָוהוכ  י ְקִהלו ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ֶאת ה  ו 

ֹמִרים  ֹיאֶמר ָלֶהם ִשְמעו ָנא ה  ע ו  ָסל  י ה  ֶאל ְפנֵּ
ֶזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים ע ה  ֶסל  ָיֶרם ֹמֶשה  .ֲהִמן ה  ו 

יְֵּצאו  ֲעָמִים ו  הו פ  טֵּ ע ְבמ  ֶסל  י ְך ֶאת ה  ֶאת ָידֹו ו 
ְש  תֵּ ִבים ו  ִים ר  ָדה וְבִעיָרםמ  ֹיאֶמר ה' ֶאל  .ְת ָהעֵּ ו 

ְנֶתם ִבי  ן ֹלא ֶהֱאמ  ע  ֹמֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן י 
ן ֹלא ָתִביאו  ל ָלכֵּ י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ינֵּ ִני ְלעֵּ ְקִדישֵּ ְלה 
ִתי ָלֶהם ֶזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנת  ָּקָהל ה   .ֶאת ה 

י ִיְשָראֵּ  י ְמִריָבה ֲאֶשר ָרבו ְבנֵּ ָמה מֵּ ל ֶאת ה' הֵּ
ש ָבם ִיָּקדֵּ  .ו 

? מה היה מצופה של משה ואהרון מה היה חטאם
ובמה הם שינו מהציווי? ואפילו אם  ,שיעשו הםמ

ומדוע  ,רבהכה הם נכשלו, מדוע נענשו בחומרה 
אינו הכתוב נשללה מהם הזכות לכפר על מעשיהם? 

ח על שאלות אלה, ומפורש ב משיב הנעלם הזה ָפת 
ח לפירושים    .שוניםֶפת 

הפירוש  ,אולי ,הפירוש המפורסם ביותר הוא
לדבריו, החטא היה בכך ששינו . המופיע בדברי רש"י

אל הסלע, ומשה  לדבראמר להם  ; ה'מהציווי של ה'
 ;בו במטה. לדבריו, זו הזדמנות שהוחמצהכה יה

מישראל את לימוד הלקח משה בהכאתו, מנע 
המקיים את רצון ה' על ידי  ,שיכלו ללמוד מהסלע

 דיבור בלבד.

בפירושו אירוע שהתרחש מזכיר רש"י 
כארבעים שנים קודם לכן. בתחילת המסע במדבר 

בפרשת  תוארדומה, המ מצבעמד עם ישראל ב
ל "ב(: -יז:א '"בשלח" )שמ י ִיְשָראֵּ ת ְבנֵּ ִיְסעו ָכל ֲעד  ו 

י   ל ִפי ה' ו  יֶהם ע  ְסעֵּ ר ִסין ְלמ  ין ִמִמְדב  ֲחנו ִבְרִפיִדים ְואֵּ
ִים ִלְשֹתת ָהָעם ֹיאְמרו ְתנו  .מ  ָיֶרב ָהָעם ִעם ֹמֶשה ו  ו 
ִים ְוִנְשֶתה  ". ...ָלנו מ 

                                                      
 מרצה לפילוסופיה יהודית -עמיהוד סלומון הרב   *

 .ומחשבת ישראל

עם המטה  להכות הוראה קיבל משה דווקא שם
 ו(: -בסלע )שם:ה

ח ִאְתָך  ֹיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ֲעֹבר ִלְפנֵּי ָהָעם ְוק  ו 
ְיֹאר  ְטָך ֲאֶשר ִהִכיָת בֹו ֶאת ה  ל ומ  י ִיְשָראֵּ ִמִזְקנֵּ
ל  ד ְלָפֶניָך ָשם ע  ח ְבָיְדָך ְוָהָלְכָת. ִהְנִני ֹעמֵּ ק 

ב  ּצור ְבֹחרֵּ ִים ְוִהִכיָת ה  ּצור ְוָיְצאו ִמֶמּנו מ  ב 
ל. ְוָשָתה הָ  י ִיְשָראֵּ י ִזְקנֵּ ינֵּ ן ֹמֶשה ְלעֵּ ש כֵּ י ע   ָעם ו 

בסלע, ואילו  להכות משה אם כן, ברפידים הצטווה
 אל הסלע.לדבר באירוע דומה בקדש, הצטווה משה 

שאותה ההוראה סבור  רש"י יתרה מכך,
השפיעה על משה גם  – בסלע להכות –מרפידים 

לדבריו, בתחילה  .:יא(כלבמ' בפירושו ) בפעם הזאת
אל הסלע, אלא שלא היה דיברו ן אכן ומשה ואהר

ולא  ,"המה דברו אל סלע אחר .זה הסלע הנכון
אמרו שמא צריך להכות כבראשונה, שנאמר  .הוציא
ּצור' :יז:ו( ')שמ , ונזדמן להם אותו סלע 'ְוִהִכיָת ב 

 והכהו". 

התמיהה על העונש התיאור הזה מגביר את 
. סתבר שהוא נהג נכון גם בקדששהושת על משה. מ

בתחילה הוא דיבר אל הסלע, אבל הסלע לא הוציא 
בסלע משה שאולי עליו להכות  חשב רק אז .מים

)כמו בפעם הקודמת(, ומשום מה, דווקא בפעם 
  מים.ממנו הזדמן לו הסלע הנכון ויצאו  ,הזאת

מקבל את פירושו של רש"י, וכותב:  ינוארמב"ן 
. כי כ:ח( ')במ "ודברי אגדה הם, אבל לא נתחוורו"

מכל מקום אמר  ,להכותאף על פי שה' לא אמר לו 
. משמע, רצונו היה את המטה לקחת -לו בפירוש 

אחרת, איזה צורך יש לו  שימוש. ה בועששמשה י
אינו רואה הבדל בין  רמב"ן, הזאתבמטה? יתרה מ

יא מים על ידי דיבור, לבין סלע שמוציא סלע שמוצ
מים על ידי הכאה, "ואין הנס גדול בדיבור יותר 

 מההכאה, כי הכל שווה אצל הסלע". 

עצמו מעדיף את פירושו של רבנו  רמב"ן
ן היה בחוסר וחננאל. לדעתו, חטאם של משה ואהר

ֶזה במילה אחת. הם אמרו ,דיוק ע ה  ֶסל  נֹוִציא  "ֲהִמן ה 
לכם  יוציא ה'" , והיה להם לומר)במ' כ:י( ָמִים"ָלֶכם 
למשל: , כמו שדקדקו לומר במקומות אחרים מים",

ת ה' " וכאן,  .טז:ח( 'ָלֶכם ָבֶעֶרב ָבָשר ֶלֱאֹכל" )שמְבתֵּ
ן "אולי חשבו העם, כי משה ולאור דברי משה ואהר

 הוציאו להם מים מן הסלע הזה".  ואהרן בחכמתם

יק משמעות נוספת בעל ה"משך חכמה" מענ
 ,כנס לארץ. לדבריוילעונשו של משה שלא לה
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"אחת מן  :טז(-יד:טו ')דב בפרשת "ואתחנן" בפירושו
הסיבות אשר בגללן היה ברצון הגוזר שימות משה 

בגלל שמשה הצטייר בעיני העם  ,במדבר" היא
ל ֱאנֹוִשית. הוא קרע בפניהם את ים סוף, -כדמות ע 

כמו כן, במשך  .שהיוכל ימיו במדבר פירש מא
ל ארבעים יום וארבעים לילה " ִיםוֶלֶחם ֹלא ָאכ  ֹלא  מ 

 ֶלֶחם ִמןנתן להם "הוא  .(שמ' לד:כח) "ָתהשָ 
, הרג את מלכי האמורי, ועוד )שמ' טז:ד( "ָמִיםשָ ה  

 כהנה וכהנה מופתים. 

אמנם, בני גילו אשר הכירוהו עוד מנערותו, לא 
כנחותים התרשמו במיוחד, ולא ראו את עצמם 

הם אפילו העזו להתלונן עליו, והטיחו  .ביחס אליו
ָדה כ ָלם ְקֹדִשים יוזמכלפיו ב ת קורח: "ִכי ָכל ָהעֵּ

ְשאו?" )במ דוע  ִתְתנ  טז:ג(. אבל הדור הבא,  'ומ 
הצעיר יותר, אלה שהכירו את התדמית של משה רק 

במדבר,  ותטבעי-מיציאת מצרים ומפעולותיו העל
וא עניין בלתי טבעי, מין אנושי אשר "הש סברו

עלולים היו לטעות וצועד על כל מערכות הטבע", 
 לו.ויעבדו וישתחוו  ,ה  אלוולחשוב בו שהוא מין 

"ובפרט, בעת היותם נערים" )נוחים להתרשם(. על 
כן, דווקא משום שמתו "אנשי הדור הישן" במדבר 

כמה העליונה שלא ובגלל חטא המרגלים, גזרה הח
כנס משה עם הדור הצעיר לארץ, כי יש חשש יי

 שיעבדו לו כמין עבודה זרה. 

לא בגללו  ;זו הסיבה למותו של משה במדבר
אלא בגללם. לאור העובדה, שדור המדבר מת 

איזון" ביחס "בחטאו, לא היה מי שישמור על ה
לדמותו של משה רבנו, מול האנשים שנותרו בחיים 

 וזכו לבוא בשערי ארץ ישראל. 

 פי זה מתבארת גם שיטתו של רבנו חננאל על
הדור החדש בני המובאת לעיל. דווקא משום ש

העריצו את משה, הייתה חשיבות גדולה לבחירת 
שלא יבואו לטעות ולייחס את הניסים כדי המילים, 

אליו, ומשום כך נדרש ממנו להקפיד שבעתיים על 
 .)במ' כ:י( ָלֶכם ָמִים"נֹוִציא הביטוי "

ברובד  חיבור בין משה לדיבורניתן למצוא 
שר יתגלה אליו לראשונה, ובהים הלו-. כאשר אנוסף

בחר להיות שליחו להוציא את בני נלו שהוא 
משה בטענה שאין לו את סרב ישראל ממצרים, 

ג ם  ָאֹנִכי ֹלא ִאיש ְדָבִריםהכישורים המתאימים: "
ד  ְבֶדָך ִכי ְכב  ֶבְרָך ֶאל ע  ָאז ד  ם ִמִשְלֹשם ג ם מֵּ ִמְתמֹול ג 

ד ָלשֹון ָאֹנִכי" )שמ הוא חזר על טענה ו ,ד:י( 'ֶפה וְכב 
יְך  י ְואֵּ ל  ל ֹלא ָשְמעו אֵּ י ִיְשָראֵּ ן ְבנֵּ זאת שוב: "הֵּ

ל ְשָפָתִים" )שמ ֲאִני ֲער  ְרֹעה ו  ִני פ    ו:יב(. 'ִיְשָמעֵּ

מפרשים את דבריו כטענה פרשנים רבים אינם 
שחסר הייתה טענתו שמגבלה פיזית בדיבורו, אלא ל

טֹוִריָקה –לו הכישרון הנצרך ביותר למנהיג  בדברי . רֵּ
ָבר אחד לדור, ואין שני  חז"ל מצינו סמך לדבר: "ד 
ָבִרים לדור" )סנהדרין ח ע"א(. משמע, מנהיג מכונה  ד 

ָבר" כי הדיבור הוא הכלי החשוב ביותר לצורך  ",ד 
חסר לי  הייתה: משה נתהנהגה ושלטון. אם כן, טע

 הבסיס החיוני לצורך הצלחת שליחותי. 

 :תלה את המגבלה באופיו של משה שד"ל

כי לא היה משה איש דברים, בעל כוח 
הדיבור מרחיב פה ומרחיב לשון בפני מי 
שיהיה, ולא יחת מפני כל, מסכים עם מה 

ְוָהִאיש ֹמֶשה ָעָניו ְמֹאד ִמֹכל " :שכתוב עליו
י ָהֲאָדָמה ל ְפנֵּ . וגם יב:ג( ')במ" ָהָאָדם ֲאֶשר ע 

ְך ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה " :אחר שהבטיח לו ה' ָתה לֵּ ְוע 
ר בֵּ יִתיָך ֲאֶשר ְתד  , ד:יב( ')שמ" ִעם ִפיָך ְוהֹורֵּ

השינוי הזה לא היה במשה ברגע ההוא 
כי לא יהיה שינוי  .מעט פתאום, אלא מעט

גשמי אלא רוחני בכוחות הנפש וגבורת הלב, 
על כן לא הרגיש אז משה באותה שעה שום 

ח ָנא " :שינוי בעצמו, ועל כן חזר ואמר ְשל 
. והנה לנו עזר ראיה על יג(:)שם" ְבי ד ִתְשָלח

מיעוט אומץ לבו באותה שעה ממה שאמר לו 
ב ִמְצָרִים ִכי מֵּ " :ה' ְך ש  תו ָכל ָהֲאָנִשים לֵּ

ְפֶשָך" ְקִשים ֶאת נ  ְמב   . יט(:שם) ה 

הוא עצר את  ;סיוןימשה מדבר מתוך נ .נשים לב
י ְך " :המצרי המכה על ידי הכאה ִמְצִרי ו  ֶאת ה 

חֹול ִיְטְמנֵּהו ב  . למחרת, כאשר ראה שני ב:יב( ')שמ "ו 
 אלא דיבראת המכה, כה יצים, הוא לא היעברים נ

ֹיאֶמר " אליו: ֶעָךו  ֶכה רֵּ . יג(:)שם "ָלָרָשע ָלָמה ת 
ֹיאֶמר ִמי " :תגרה בוההדיבור שלו לא צלח, והמכה  ו 

ר  ָתה ֹאמֵּ ִני א  ְלָהְרגֵּ ינו ה  ט ָעלֵּ ר ְוֹשפֵּ ָשְמָך ְלִאיש ש 
ִמְצִרי ְגָת ֶאת ה  ֲאֶשר ָהר  בתחילת דרכו, . יד(:)שם? "כ 

 דיבור.צליח להשפיע על ידי ה לאמשה 

"דיבור" משמעו לעורר ולשכנע אחרים לעשות. 
אם כן, אפשר שמשה טען: איני מתאים לנהל 

ביצוע.  ולהנהיג אחרים, כי לפי האופי שלי, אני איש
כאשר  'מי מריבה'תכונה זו באה לידי ביטוי ב

פעל לסלע להוציא מים, משה  ולגרום במקום לדבר
פה ממנו ילהים צ-כה בסלע. אך אהי, ובעצמו

ח הדיבור, להשפיע וללמד את ולהשתמש בכ
כדי שיוכלו לפעול בכוחות עצמם לקראת  ,האחרים

 הכניסה לארץ ישראל. 

למרבה ההפתעה, לקראת מותו, משה פוצח 
ְדָבִרים ֲאֶשר ִדֶבר  ֶלה ה  בנאום ארוך )דברים א:א(: "אֵּ
ל", ועל שם הדיבור הזה נקרא  ֹמֶשה ֶאל ָכל ִיְשָראֵּ

וכן מצאנו במדרש תנחומא )בובר  ."הספר "דברים
ֹלא ִאיש ְדָבִרים 'דברים הוספה א(: "הפה שאמר 

ְדָבִרים', אמר 'ָאֹנִכי ֶלה ה  , והנביא צווח ואומר: ָאז 'אֵּ
ח   ָיל ִפסֵּ ג ָכא  לֵּ םְיד  ִמְדָבר  ְוָתֹרן ְלשֹון ִאלֵּ ִכי ִנְבְקעו ב 

ִים (, לכך נאמר: אלה לה:ו 'וְנָחִלים ָבֲעָרָבה )יש מ 
 הדברים". 

את  שכללמשה ותיקן נראה שבערוב ימיו 
, בעקבות המים שנבקעו במדבר שלו יכולת הדיבור

 מי מריבה. –
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע 

 בדוא"ל. 
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  

 יש לשמור על קדושת העלון
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון 
 רחל הכהן שיף: עורכת לשון
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