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 "דבס

 

 
  

 הרב מרדכי אלון

 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 
 

ונפן ונסע

 מה בין בני גד וראובן למעפילים?

שתי שאלות עומדות במרכז לימודנו את קריאת 'חמישי' של 

 הפרשה ומהן תעלה הבנה מופלאה של הפסוקים. 

למה כשלו  -השאלה הראשונה מתייחסת אף לקריאת 'רביעי' 

המעפילים? הרי הם הבינו שהם חטאו, היכו על חטאם ובקשו 

באמת לשוב בתשובה. מה ההבדל בין המעפילים לבין בני גד 

ובני ראובן שהודו בטעותם בשנת הארבעים? הרי גם 

  -המעפילים הכריזו מתוך וידוי שלם 

ּ֘ ל   רֲאנ    'ה  -ָחָטאנו  ל ֲאש ֶ כ ֹ֥ ְמנו  כ ְ ֲעֶלה֙ ְוִנְלח ַ֔ ַֽ נו  ה   ְחנו  נ  ָּ֖ ֵ֑ינו   'ִצו ָ  1.ֱאל ה 

מדוע מיד לאחר סיפור המעפילים 'קופץ'  -השאלה השניה 

משה אל שנת הארבעים ומתאר את 'הטבעת' שצריכים היינו 

הפניה לסיחון, למואב, לאדום וכו',  -לפרוץ כדי להיכנס לארץ 

זרחי עם בני גד ובני ראובן, עד ההתנחלות בעבר הירדן המ

המתוארת בסוף הפרשה? הרי משה עוד עתיד לחזור אל 

תיאורי הר חורב ומעמד הר סיני בפרשה הבאה כדי לספר זאת 

 לדור הצעיר שלא היה שם בעצמו! 

 פניית פרסה

התשובה נמצאת בחיבור שבין שתי השאלות הלא קשורות 

לכאורה הללו. הנה הכותרת בה מתחילה המחצית השניה של 

הפרשה, הפותחת את תיאורי שנת הארבעים, ובעצם גם 

  - בפסוקים שקדמו מסכמת את מה שתואר 

ֶרְך י ם ָר֙ה ד ֶ  ְדב ָָּ֨ ִ מ  ע ה  ס    נ ִ ֶפן ו  נ  ֵּ֜ ֹ֥ר  ו  ב ֶ ֶׁ֛ר ד ִ ֲאש ֶ ַֽ ו ף כ   ָסב  'הָּ֖ סַ֔ ֹ֥ נ ָ י ו  ָלֵ֑ א 

ר ֶאת ים ה  ַֽ ב ִ יר ָיִמֹ֥ים ר  ִעָּ֖  2.ש  

טכני במבט ראשון, אבל הוא -הפסוק הזה נראה כל כך אנמי

יש 'עשינו פניית פרסה', אלא  -פסוק מופלא. 'ונפן' זה לא רק 

 ו משמעות הרבה יותר עמוקה; ל

  -כשהתחיל משה את נאומו הוא פתח אותו במילים הבאות 

                                                           
 דברים א', מ"א. 1
 שם ב', א'. 2
 ז'.-שם, א', ו' 3

ינ 'ה   ֶׁ֛ בֱאל ה  ר ר  אמ ֵ֑ ב ל  ח ר   ינו  ב ְ ָּ֖ ל  ֹ֥ר א  ב ֶ ה ו  ד ִ ַֽ ז ֶ ָהֹ֥ר ה  ֶָּ֖בת ב ָ . ָלֶכֹ֥ם ש ֶ

ֱאמ ִריּ֘  ֹ֥ר ָהַֽ או  ה  ם ו ב ָּ֨ ו  ָלֶכֶ֗ ו  ו ְסע  נ  ְ  3....פ 

 לא המדרש עיקר אלא המעשה

 ,הכלי יקר מבאר על זה ביאור מדהים, דקדוק לשוני נפלא

וכשנראה את זה על רקע השאלות ששאלנו הוא יקבל משנה 

הקב"ה  , למרגלות הר סיני,וקף ובהירות. כאשר היינו בחורבת

 -דיבר אלינו במסר מדויק 

מקום  ,שכשתלכו מן הר חורב - אני אמרתי פנו וסעו...

תפנו פניכם אל הארץ מקום שמירת  ,שלמדתם עליו תורה

כי לא המדרש עיקר אלא המעשה. ואתם בלכתכם  -התורה 

ממקום מיוחד לת"ת מחורב רוח אחרת היתה עמכם ליסע 

 רדכם אתםובמִ  ,ת לא פניתם פניכםוואל מקום שמירת המצו
 4...עומדים לשנוא את הארץ

'חבר'ה', אומר לנו הקב"ה, 'החידוש של מתן תורה הוא 

שהתורה לא תישאר בשמיים. מהיום 'לא המדרש עיקר אלא 

זהו החידוש. קיבלתם  -המעשה'. 'רב לכם שבת בהר הזה' 

תורה, כתרים, משכן, כלים,  -ברים חשובים בהר סיני הרבה ד

אבל עכשיו סעו אל ארץ ישראל  -שרי אלפים ושרי מאות וכו' 

'פנו', תשנו את הקונספט, את האג'נדה, את  -ותעשו תיקון 

הר סיני, זה לא רע אבל זה בא לכם . אתם נדבקתם להדיסק

'התאהבתם' בהר ואתם רוצים  -עם תופעת לוואי מסוכנת 

ואל קיום  -בעולם הקולות, הלפידים והתלמוד  להישאר שם,

 -המצוות המעשי אין אתם רוצים לפנות. וכשכבר הלכתם 

עשיתם את זה בחוסר חשק, בעל כרחכם, בעוד שאני תבעתי 

 מכם 'פנו'!'.

 נסיעה בלי פניה

  -ניסינו לפנות, יצאנו לדרך, אבל מה שיצא לנו היה ואכן 

ֶלְך א    נ  ֵּ֡ ב ו  ֶ֗ ח ר  ַֽ ע מ  ס    נ ִ לו  ָ ו א ֲאש ֶ ר  ת כ  הֵּ֜ א ה  ָרָּ֨ ו  נ  ֩ל ְוה  דו  ג ָ ר ה  ְדב ָ  ִ מ  ה 

ם   5...ְרִאיֶתֶ֗

 כלי יקר, דברים, שם. 4
 דברים, א', י"ט. 5

 תשע"ז' חזון-דברים' -שיעור יומי בפרשת השבוע 
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האם אנחנו שמים לב פה למילה  -'נסענו' אבל לא 'פנינו'! 

', שואל משה את החסרה? 'אתם יודעים למה נפלנו במרגלים?

 הפנים שלנוכי לא עשינו 'ונפן'. נסענו מהר סיני אבל  -'  העם,

היו אל המדבר. רצינו להמשיך עם עננים, עמוד אש, מן ושליו. 

 פנינו לא היו אל הארץ, אל המעשה, אל ארץ הקודש'.

ואז הגיע סיפור המרגלים הנורא ולאחריו באו המעפילים שניסו 

  -לתקן את חטא המרגלים, 'ואמרתי להם', מוסיף משה 

ָָּ֖רה ְדב ָ ִ מ  ו  ה  ו  ָלֶכֵ֑ם ו ְסעֹ֥ נ  ְ ָּ֖ם פ  ֶ ת  ם ְוא  ֶרְך י  ֹ֥ ו ף ד ֶ  6.סַֽ
  -אבל הם השיבו לי 

ּ֘ ל   ר 'ה  -ָחָטאנו  ל ֲאש ֶ כ ֹ֥ ְמנו  כ ְ ֲעֶל֙ה ְוִנְלח ַ֔ ַֽ ְחנו  נ  נו  ה   ֲאנ   ָּ֖ ֵ֑ינו   'ִצו ָ ֱאל ה 

יש  ֶאת ו  ִאִ֚ רֶ֗ ְחג ְ ת   ַֽ ָרה ו  ת ָהָהַֽ ֲעל ֹ֥ ַֽ ִהָּ֖ינו  ל  ָ ת  ַ֔ ו  ו  ְמת  י ִמְלח  ל   אֶמר . כ ְ י  ָּ֨ ו 

א 'הֵּ֜  א ת ֲַֽעלו ֙ ְול   ר ָלֶה֙ם ל   י ֱאמ   ל ֶ֗ ֶכֵ֑ם א  ִקְרב ְ י ב ְ נ ִ יֶנָּ֖ ֹ֥י א  ו  כ ִ ֲחמַ֔ ַֽ  7...תִַֽל ָ

זה לעבור  'לפנות''הרצון שלכם טוב, אבל  -הקב"ה אמר 

תהליך פנימי', והקב"ה לא טעה כשהוא קבע שהתהליך הזה 

צריך להתרחש בבניכם, בטפכם, בארבעים שנות 'ונסוב את 

 רבים'. הר שעיר ימים

 לפנות ולהפנים

אכן לא במרגלים ולא במעפילים נאמר 'ונפן' אלא רק אחרי כן, 

במהלך ארבעים שנים במדבר, שבהן ביצענו פניית פרסה לא 

עד שהפנמנו שהיעד הוא ארץ  -חדה, תהליכית, איטית 

 ישראל. 

 8ד ובני ראובןבני ג -בשנת הארבעים קמו 'מרגלים' חדשים 

הבינו שהם יכולים להישאר  אשר בניגוד למרגלים הקודמים

בעבר הירדן המזרחית רק אחרי שהם יעמדו בראש הכח, 

כחלוצים, אחרי ארבע עשרה שנה של כיבוש וחלוקה לפני בני 

 .'אנחנו הדור שפנה והפנים' -ישראל 

'ועכשיו בואו ואספר לכם, דור  -רק לאחר מכן יאמר משה רבנו 

 והפניםמהר סיני משך ארבעים שנה  שפנהבאי הארץ, הדור 

הוא הר המוריה שיבנה בו המקדש  -את הדרך אל הר האמורי 

 עם כל מה שעברנו בתהליך הזה'. -מהרה 

 

 

 

                                                           
 שם, מ'. 6
 מ"ב.-שם, מ"א 7

 שמשה האשים אותם תחילה שהם כמו המרגלים הקודמים. 8

בכתובת:  -הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע 
http://eepurl.com/bC0OHn 
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