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1474מספר , בפ"תש, שלח תרשפ

 

 המקושש, המעפילים, המדבר, המרגלים ומודל האבל 
יהודה יונגסטר 

ְמֹקֵׁשׁש  " יׁש  אִּ ְמְצאּו  ַויִּ ְדָבר  ַבמִּ ְשָרֵאל  יִּ ְבֵני  ְהיּו  ַויִּ
ַהַשָבת ְביֹום  ים  )ֵעצִּ פותח    לב(.:טו במ'  "  זה  פסוק 

את    ,בפרשתנו  רפעליו מסושהאירוע השלישי  את  
המקושש'' זה    .פרשת  לאחר    ראותמאירוע 

חלה ועל שעירי  פרשת  העל  הציוויים על הנסכים,  
זרה,   ביהעבודה  לביןחוצצים  האירועים    נו  שני 

בתה לו  קודם  הפרשהמתוארים  המרגלים   ;חילת 
   .והמעפילים

בפסוק   לעיןהאמור  הקושי  היה  מדוע  :  בולט 
ש לומר  המקושש  צורך  עה  בש  ה תרחשהפרשת 

ישראלשה זה  במדבר  יו  אין  וכי  מאליו?  ?  מובן 
)אכן,  ו עקיבא  גרסת  ר'  במדברכך   קיג  ספרי 
ע"בהו צו  שבת  יעקב  ו/(  בבבלי  בן  אליעזר  ר'  או 

  סבורים   שם כז, ג(ו ;  טו, לבספרי זוטא  גרסת  )לפי  
 :  רומז לזהותו של המקוששזה ה יתר ה עשמיד

כאן   ְדָבר'נאמר  להלן  ',מִּ   ( ג:כז  'מב)  ונאמר 
ינ' ֵמתָאבִּ האמור    'ר בָ דְ ַבמִּ ' מה    .'ר בָ דְ ַבמִּ   ּו 

ְדָבר 'אף    ,צלפחד  –  להלן כאן  ' מִּ  –  האמור 
   .צלפחד

אלה תנאים  צלפחד    ,לדעת  למשה אומרות  בנות 
באירוע  ש מת  אירוע  ההוא,  ידוע  ה אביהן 

 .  "רבָ דְ ַבמִּ שהיה "עליו נאמר שהמקושש, 

כי     ם ש)בספרי  ר' יהודה בן בתירה  יש לציין, 
ש שו(  םובבבלי  זוטא(  מעון ר'  חלקו    )בספרי 

בתקיפות על פירושם של ר' עקיבא ור' אליעזר בן  
שלשיטתם )ואולי אף   כךנימוקים שונים,  ומ,  יעקב

ולשאול: מה למדנו  יש לשוב  לפשוטו של מקרא( 
העובדה   שהיו  מציון  בעת  היה  המקושש  שסיפור 

 בני ישראל במדבר.  

בפנעיין   האירועים  בסדר  ,  השרמחדש 
הםש  יחננמוצא  ת  וכנקוד אירועים    אלה  שלשה 
ישראל    של  חטאם  לזה:   זה   וקשורים  רצופים

  הוביל לניסיון להעפיל אל ראש המרגלים    פרשתב
 המחפיר  הכישלוןו  ,משה של  להוראתו  בניגוד  ,ההר

 
יהודה  * ד"ר  אהרן"    הרב  "שירת  רב קהילת  יונגסטר, 

ובמכללת   אשקלון  במכללת  מרצה  שמואל,  גבעת 
 . "אורות ישראל"

ניסיון   הושל  המקוששל  בילההעפלה  של  .  חטאו 
שנציע,   האירועיםכפי  להיות    שרשור  רמוז  עשוי 

ְהי "  :שבפסוק  רתיה  במידע ְבֵניַויִּ ְדָבריִּ   ּו  ַבמִּ   " ְשָרֵאל 
 . (במ' טו:לב)

על   שנגזר  והעונש  המרגלים  יוצאי  חטא  דור 
לארץ  מצרים להיכנס  ולא  במדבר  גרמו   למות 

ושבריחוויל אבדן  "  לוםהח  . ת  ָחָלב על  ָזַבת  ֶאֶרץ 
ג:יזל:  למש)  "ׁשְדבָ ּו ממצריםיעש  , (שמ'  יצאו   ,מו 

הצפוי מן  אחד  כל  במדבר  ינגוז.  למות   דומהם 
והוא  שנתגלתלאדם   סופנית,  מחלה  בו  עומד ה 

מציאות   יזכה  בידיעה  חדשה  לנוכח  לא  ששוב 
 כניותיו הגדולות. ולהגשים את ת

 בדן תואר במודל ו אהעיכול של תובנת  תהליך  
של   קובלרמפורסם  אליזבת   רוס-הפסיכיאטרית 

שלבים  יחמשל  מתאר תהליך  המודל    1(. 1969) שה 
 ים אצל כללא כל השלבים מופיעש  ףא)  נייםיאופי

המופיעים   ואלה  כזה,  במצב  שנמצא  לא   –מי 
   :(תמיד בסדר זהמופיעים 

הראשון ההכחשה  ,השלב  משכנע    :שלב  המתאבל 
שהוא שמה  עצמו  אינו    את  חווה 

או שלא מדובר באירוע   עותאלא ט
ל  ,סופי מנסה  כדי  והוא  היאבק 

שוב למסלול החיים התקין שהיה  ל
 בדן.  ואלו עד המוכר 

השני   כאשר  כעס  חווה האבל  בשלב  חודרת  : 
שההכר היא  ה  החדשה  המציאות 

עלול   כןא האבל  הפיכה,  בלתי 
מריר   כשהוא  להיעשות  וכועס, 

 ו.  מפנה את כעסו אל הסובבים אות

אופייני במקרים של שלב המיקוח,  השלב השלישי,
ולא במקרים של   אובדן עתידי צפוי

 
 מקור נגיש ותמציתי:    1
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שוא במקרים כבר  שהתרחבדן   .
 נתבררהש  מחלהכמו    כאלה,

לנסות סופניתכ החולה  עשוי   ,
הגזרה רוע  עם  לומר:  ו  "להתמקח" 

)..."בסדר, אבל לפחות בזמן  "  אזכה 
  שנותר לעשות כך וכך, וכיו"ב(.

ה הרביעי  הדיכאוהשלב  שלב  שלושת  ן:  וא  לאחר 
כי  האבל  חש  הראשונים  השלבים 
מעתה אין עוד טעם במה שנותר לו  

ותרה  נתקופה שבדן )או בולאחר הא
סב-קובלר  .יו(לחי שזהו  רוס  ורה 

בדרך   חשוב  השלב  שלב  אל 
 – החמישי

והקבלה ההשלמה  במצב    .שלב  מתאפיין  זה  שלב 
שלו  מגיע  האבל  אליו  ש  , הושל 

למצבו מודעות  או    מתוך  החדש 
ובאהבלתבדן  ולא הקרב  נמנע    . י 

להיאבק  הוא   הניסיון  מן  חדל 
 .אינו חש בדיכאון ושוב במציאות 

ש אלה  יינת,צמרוס  -קובלרכפי   ינםא  שלבים 
בפרשתנו  מופיע כי  ונראה  סדר,  באותו  תמיד  ים 

כששמעו את דיבת הארץ ,  השלב הראשון והמיידי
ֲאֵלֶהם  ַוֹיאְמרּו  " הוא שלב הדיכאון:    מפי המרגלים,

ְדָבר ַהֶזה לּו    ָדהָהעֵ   ָכל ם אֹו ַבמִּ ְצַריִּ לּו ַמְתנּו ְבֶאֶרץ מִּ
ְתָנה ֹראׁש וְ . ..ָמְתנּו ְצָרְימָ ׁשנָ נִּ  ד(.-ב:ידבמ' " )הּוָבה מִּ

שלב  הוא  בפרשתנו  המתואר  הבא  השלב 
לנוכח    ;המיקוח משה  של  של   דבריותפילתו 
   .להשמיד את ישראל על אתרהמבקש הקב"ה  

ומתק מעט זה והעונש שה המיקוח  הת  תוצאו
מא חמור  נשאר  ישראל    ו יה  דואך  חוויית  עבור 

שומעים  .  חדשהבדן  וא ישראל  ָבר דְ מִּ בַ "  כיכאשר 
פְ  יִּ ְגֵריֶכםַהֶזה  פִּ )לּו  יד:"  כשהם כט(,  במ'  במיוחד 

אינם יודעים את האלטרנטיבה החמורה יותר, הם  
ים":  מתאבלים ֶאל ָכל ָהֵאֶלה    ַוְיַדֵבר ֹמֶׁשה ֶאת ַהְדָברִּ

ְשרָ  יִּ ְמֹאדְבֵני  ָהָעם  ְתַאְבלּו  ַויִּ )ֵאל  ם  אבל.  לט(שם:" 
הראשון  אל    מוביל   האבל:   שלבישל  השלב 

ַבֹבקֶ ַוַיְׁשכִּ " ֵלאֹמרמּו  ָהָהר  ֹראׁש  ֶאל  ַוַיֲעלּו  ֶננּו    ר  הִּ
ָאַמר   ֲאֶׁשר  ַהָמקֹום  ֶאל  ינּו  ָחָטאנּו  ה'ְוָעלִּ י   "כִּ

אפשר  דומה.  מ(-לטשם:) אי  חד    כי  באופן  לתאר 
פעול כאילו  ניסיון ל  זהו.  ההכחשה  שלב  יותר את

דבר אירע  שבו  לא  המסלול  אל  לחזור  עד ,    הלכו 
של המתסכל  הרגע  החטאאותו  מי  ,ל  ד יולהיכנס 

פני  ינמשה    .לארץ מול  אל  אותם  להעמיד  סה 
העגומה,   הם  המציאות  של  ותעקש האך  ובסופו   ,

בהם  כתה  דבר עוזההמציאות  ה  לּו  ַוַיעְ "  : בכל  פִּ
ָהָהר ֹראׁש  ֶאל  י  ...  ַלֲעלֹות  ְוַהְכַנֲענִּ י  ָהֲעָמֵלקִּ ַוֵיֶרד 
ַויַ  ַההּוא  ָבָהר  עַ ַהֹיֵׁשב  ַוַיְכתּום  ַהָחְרָמהכּום  " ד 

 .מה(-מדשם:)

במסלול גם  החטאהחדש    אך   יןא  ,שלאחר 
לארץ. הכניסה  רעיון  בגניזת  יוצאי    מדובר  דור 

ואו שמה  ביך בניהם  במדבר, אאמנם  מצרים ימות  
שנה ארבעים  כך  .אחרי  בב  ,לשם  זודיוק    , נקודה 

לארץ  שלוש  מצווההתורה   הנוגעות  : מצוות 
וחלה של  ה  ,נסכים  קדושתה  את  הארץ, מבטאות 

הסכנה מפני    שיש בהם אזהרהשעירי עבודה זרה, ו
 האורבת למי שעתיד להיכנס שמה. הרוחנית 

ציוויים אלה   שלושה  להבין   סייעוהאם    לעם 
לא נמוג אלא הועבר  הכניסה לארץ    בדן חלוםואש

הבא?   תשובתה  ש יתכן  ילדור  את  נותנת  התורה 
ְהיּו  "  פסוקלשאלה זו ב ְשרָ נֵ בְ ַויִּ יִּ ְדָברֵאל בַ י  במ'  )  "מִּ

שלבתהליך    ;(טו:לב וההפנמה    בדן והא  העיבוד 
ישראלאותו  ש את  חווים  בני  מבטא  זה  פסוק   ,

וה ההשלמה  הציוויים    . קבלהשלב  שלושת 
ישבמסייעים ל ויהיו    ,כי הם במדבר  להבין ראל  ני 

ארוכה  במדבר תקופה  מבינים  עוד  מצרים  יוצאי   .
  כנסו לארץ, ובניהם יי  אל  הם המדבר הוא ביתם וש

ה  י אחרי שהיץ אך  יכנסו לאראמנם ימבינים שהם  
מתגברים על   אלה כמו אלה.  שנים במדבר  תארוכ

הכעס ובמקום  שלב  הכלים"  ו ב לש",  את  ולעזוב  ר 
ה'את   לחיים    הם,  דרך    ל בצבמדבר  נערכים 

  מצוות.התוך שמירת  ,בדןוהא

המקושש. הוא,  מעשהו של  על רקע זה בולט  
נציע,   הכעס.  ה  אלכך  שלב  על  כל    לעיניתגבר 

מתוך  י השבת  ביום  עצים  מקושש  הוא  שראל 
מעשה   שזהו  יודעים  ישראל  כל  אם  הרי  התרסה. 

י ֹלא ֹפַרׁש ַמה ֵיָעֶשה לוֹ אף "  ,אסור , (:לדבמ' טו)  "כִּ
בכעסו על  אך  ,  גם המקושש ידע זאתיש להניח ש

 לא ראה עוד טעם בשמירת שבת. בדן והא

להעיר,י המקושש  שנוע כי    ש  של  החמור  ו 
בסתיר התורה  עומד  של  הענישה  לעקרונות  ה 

התראה-שבעל ללא  ענישה  שאינה מאפשרת    , פה, 
אך כאן מדובר   .הכוללת גם את ציון העונש הצפוי

על שלב : אם המקו הבהוראת שע   שש לא התגבר 
שיש אפשר  כ  נםהכעס,  והתעלמות  מוהועוד   ,

ליצור   עלולה  רבים  ממעשיו  אבלים  של  קריסה 
 ים.פנוס

יתברך  –פש האומה  נ שמו של    כנפש האדם. 
בדן ולהמשיך  וא  לעכלשברא אותנו מוכנים  הבורא  

 הלאה, מעלה מעלה.
 

 הנשיא  קרן מופץ בסיוע ועיהדף השב
 מידע שלהאתר בם ג עומופי, דעמה ולרלתו

 :ובתבכת אילן-אוניברסיטת בר
rasha2/pahttp://www1.biu.ac.il 

  iu.ac.ildafshv@mail.b:ל של הדף"אדוובת כת
בוע  שי דמ את הדף בלקו ולזבת ות לכתולפנ ניתן

 דוא"ל.  ב
 ןבר איל תסיטאוניבר -הדף השבועי   

 ת העלון שמור על קדולשיש 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
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