בס"ד
בין משה ליהושע
הרב מואיז נבון
תלמוד בבלי מסכת נדרים דף כב עמוד ב
אמר רב אדא ברבי חנינא :אלמלא לא חטאו ישראל  -לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר
יהושע בלבד... ,
במדבר פרק כז
~ ירושת בנות צלופחד ~
(א) וַ ִּת ְק ַרבְ נָה בְ נוֹת ְצלָפְ חָ ד בֶּ ן חפֶּ ר בֶּ ן גִּ לְ עָ ד בֶּ ן מָ כִּ יר בֶּ ן ְמנַשֶּ ה לְ ִּמ ְשפְ חֹת ְמנ ֶַּשה בֶּ ן יוֹסף וְ אלֶּה ְשמוֹת
יאם
ּומלְ כָה וְ ִּת ְרצָ ה( :ב) וַ ַת ֲעמ ְֹדנָה לִּ פְ ני מ ֶֹּשה וְ לִּ פְ ני אֶּ לְ עָ זָ ר הַ כֹהן וְ לִּ פְ ני הַ נְ ִּש ִּ
בְ נֹתָ יו מַ ְחלָה נֹעָ ה וְ חָ גְ לָה ִּ
וְ כָל הָ ע ָדה פֶּ תַ ח אֹהֶּ ל מוֹעד לאמֹר( :ג) ָאבִּ ינּו מת בַ ִּמ ְדבָ ר וְ הּוא ֹלא הָ יָה בְ תוְֹך הָ ע ָדה הַ נוֹעָ ִּדים עַ ל יְ קֹוָ ק
בַ ע ֲַדת ק ַֹרח כִּ י בְ חֶּ ְטא ֹו מת ּובָ נִּ ים ֹלא הָ יּו ל ֹו( :ד) לָמָ ה יִ ג ַָרע שם ָאבִּ ינּו ִּמתוְֹך ִּמ ְשפַ ְחת ֹו כִּ י אין ל ֹו בן
קוָק :ס
ֹשה אֶׁ ת ִמ ְשפָ ָטן לִ ְפנֵי יְ ֹ
ְתנָה לָנּו אֲ חֻ זָ ה בְ תוְֹך אֲ חי ָאבִּ ינּו( :ה) וַיַ ְק ֵרב מ ֶׁ
במדבר פרק ט ( -א) וַ יְ ַדבר יְ קֹוָ ק אֶּ ל מ ֶֹּשה בְ ִּמ ְדבַ ר ִּסינַי בַ ָשנָה הַ שנִּ ית לְ צאתָ ם מאֶּ ֶּרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם
ַארבָ עָ ה עָ ָשר יוֹם
בַ ח ֶֹּדש הָ ִּראשוֹן לאמֹר( :ב) וְ ַיעֲשּו בְ ני יִּ ְש ָראל אֶּ ת הַ פָ סַ ח ְבמ ֹועֲד ֹו( :ג) בְ ְ
בַ ח ֶֹּדש הַ זֶּ ה בין הָ עַ ְרבַ יִּ ם ַתעֲשּו אֹת ֹו בְ ֹמעֲד ֹו כְ כָ ל חֻ ק ָֹתיו ּוכְ כָ ל ִּמ ְשפָ טָ יו ַתעֲשּו אֹת ֹו( :ד) וַ יְ ַדבר
ַארבָ עָ ה עָ ָשר יוֹם ַלח ֶֹּדש
מֹשֶּ ה אֶּ ל בְ ני יִּ ְש ָראל ַל ֲעשֹת הַ פָ סַ ח( :ה) וַ ַיעֲשּו אֶּ ת הַ פֶּ ַסח בָ ִּראשוֹן בְ ְ
בין הָ עַ ְרבַ יִּ ם בְ ִּמ ְדבַ ר ִּסינָי כְ כֹל אֲ שֶּ ר ִּצּוָ ה יְ קֹוָ ק אֶּ ת מ ֶֹּשה כן עָ שּו בְ ני יִּ ְש ָראל( :ו) וַ יְ ִּהי אֲ נ ִָּשים
ָאדם וְ ֹלא יָכְ לּו ַל ֲעשֹת הַ פֶּ סַ ח בַ יוֹם הַ הּוא וַ יִּ ְק ְרבּו לִּ פְ ני מ ֶֹּשה וְ לִּ פְ ני
אֲ שֶּ ר הָ יּו ְטמ ִּאים לְ נֶּפֶּ ש ָ
ָאדם לָמָ ה נִ ג ַָרע
ֹאמרּו הָ אֲ נ ִָשים הָ הֵ מָ ה אֵ לָיו אֲ נ ְַחנּו ְטמֵ ִאים לְ נֶׁפֶׁ ש ָ
ַאהֲ רֹן בַ יוֹם הַ הּוא( :ז) ַוי ְ
מעֲדוֹ בְ תוְֹך בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל( :ח) ַויֹאמֶׁ ר אֲ לֵהֶׁ ם מ ֶֹׁשה עִ ְמדּו
קוָק בְ ֹ
לְ בִ לְ ִתי הַ ְק ִריב אֶׁ ת ָק ְרבַ ן יְ ֹ
קוָק ָל ֶׁכם :פ
וְ אֶׁ ְש ְמעָ ה מַ ה יְ צַ ּוֶׁה יְ ֹ
(ט) וַ יְ ַדבר יְ קֹוָ ק אֶּ ל מֹשֶּ ה לאמֹר( :י) ַדבר אֶּ ל בְ ני יִּ ְש ָראל לאמֹר ִּאיש ִּאיש כִּ י יִּ ְהיֶּה טָ מא
ַארבָ עָ ה עָ ָשר
ָלנֶּפֶּ ש א ֹו בְ ֶּד ֶּרְך ְרח ָֹקה ָלכֶּם א ֹו לְ ֹדרֹתיכֶּם וְ עָ שָ ה פֶּ סַ ח לַיקֹוָ ק( :יא) בַ ח ֶֹּדש הַ שנִּ י בְ ְ
ּומר ִֹּרים יֹאכְ לֻהּו ... :פ
יוֹם בין הָ עַ ְרבַ יִּ ם ַיעֲשּו אֹת ֹו עַ ל מַ ּצוֹת ְ
(ו) וַ יֹאמֶּ ר יְ קֹוָ ק אֶּ ל מֹשֶּ ה לאמֹר( :ז) כן בְ נוֹת ְצלָפְ חָ ד דֹבְ רֹת ָנ ֹתן ִּתתן לָהֶּ ם אֲ חֻ זַ ת נַחֲ לָה בְ תוְֹך אֲ חי
אֲ בִּ יהֶּ ם וְ הַ עֲבַ ְר ָת אֶּ ת נַחֲ לַת אֲ בִּ יהֶּ ן לָהֶּ ן :...:ס
~ הכרזת סוף משה ~
ָארץ אֲ ֶּשר נָתַ ִּתי לִּ בְ ני יִּ ְש ָראל( :יג)
(יב) וַ יֹאמֶּ ר יְ קֹוָ ק אֶּ ל מ ֶֹּשה עֲלה אֶּ ל הַ ר הָ עֲבָ ִּרים הַ זֶּ ה ְּוראה אֶּ ת הָ ֶּ
יתם פִּ י בְ ִּמ ְדבַ ר ִּצן
ָאחיָך( :יד) כַאֲ ֶּשר ְמ ִּר ֶּ
וְ ָר ִּאיתָ ה אֹתָ ּה וְ נֶּאֱ סַ פְ ָת אֶּ ל עַ מֶּ יָך גַם אָ ָתה כַאֲ שֶּ ר נֶּאֱ סַ ף ַאהֲ רֹן ִּ
בִּ ְמ ִּריבַ ת הָ ע ָדה לְ הַ ְק ִּדישנִּ י בַ מַ יִּ ם לְ עיניהֶּ ם הם מי ְמ ִּריבַ ת ָקדש ִּמ ְדבַ ר ִּצן :פ
~ מינוי יהושוע ~
(טו) וַ יְ ַדבר מֹשֶּ ה אֶּ ל יְ קֹוָ ק לאמֹר( :טז) יִּ פְ קֹד יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהי הָ רּוחֹת לְ כָ ל בָ ָשר ִּאיש עַ ל הָ ע ָדה( :יז) אֲ ֶּשר
יצא לִּ פְ ניהֶּ ם וַ אֲ שֶּ ר ָיבֹא לִּ פְ ניהֶּ ם וַ אֲ שֶּ ר יו ִֹּציאם וַ אֲ שֶּ ר יְ בִּ יאם וְ ֹלא ִּת ְהיֶּה ע ֲַדת יְ קֹוָ ק ַכּצֹאן אֲ ֶּשר אין
קוָק אֶׁ ל מ ֶֹׁשה ַקח לְ ָך אֶׁ ת יְ הוֹשֻׁ עַ בִ ן נּון ִּאיש אֲ ֶּשר רּוחַ ב ֹו וְ סָ מַ כְ ָת אֶּ ת י ְָדָך
ָלהֶּ ם רֹעֶּ ה( :יח) ַויֹאמֶׁ ר יְ ֹ
יתה אֹת ֹו לְ עיניהֶּ ם( :כ) וְ נָתַ ָתה מהו ְֹדָך
עָ לָיו( :יט) וְ הַ עֲמַ ְד ָת אֹת ֹו לִּ פְ ני אֶּ לְ עָ זָ ר הַ כֹהן וְ לִּ פְ ני ָכל הָ ע ָדה וְ ִּצּוִּ ָ
אּורים לִּ פְ ני
עָ לָיו לְ מַ עַ ן יִּ ְש ְמעּו כָל ע ֲַדת בְ ני יִּ ְש ָראל( :כא) וְ לִּ פְ ני אֶּ לְ עָ זָ ר הַ כֹהן ַי ֲעמֹד וְ ָשַאל ל ֹו בְ ִּמ ְשפַ ט הָ ִּ
יְ קֹוָ ק עַ ל פִּ יו י ְצאּו וְ עַ ל פִּ יו ָיבֹאּו הּוא וְ כָל בְ ני יִּ ְש ָראל ִּאת ֹו וְ כָל הָ ע ָדה( :כב) וַיַ עַ ש מ ֶֹׁשה כַ אֲ ֶׁשר צִ ּוָה
קוָק אֹת ֹו וַ יִּ ַקח אֶּ ת יְ הוֹשֻ עַ וַ ַיע ֲִּמדהּו לִּ פְ ני אֶּ לְ עָ זָ ר הַ כֹהן וְ לִּ פְ ני כָל הָ ע ָדה( :כג) וַ יִּ ְסמְֹך אֶּ ת י ָָדיו עָ לָיו
יְ ֹ
וַ יְ צַ ּוהּו כַאֲ שֶּ ר ִּדבֶּ ר יְ קֹוָ ק בְ יַד מֹשֶּ ה :פ
~ מי מריבה ~
במדבר כ
(יב) וַ יֹאמֶּ ר יְ קֹוָ ק אֶּ ל מ ֶֹּשה וְ אֶּ ל ַאהֲ רֹן יַעַ ן ֹלא הֶּ אֱ מַ נ ְֶּתם בִּ י לְ הַ ְק ִּדישנִּ י לְ עיני בְ ני יִּ ְש ָראל לָכן ֹלא תָ ִּביאּו אֶּ ת
ָארץ אֲ שֶּ ר נָתַ ִּתי לָהֶּ ם( :יג) המָ ה מי ְמ ִּריבָ ה אֲ ֶּשר ָרבּו ְבני יִּ ְש ָראל אֶּ ת יְ קֹוָ ק וַ יִּ ָקדש בָ ם :ס
הַ ָקהָ ל הַ זֶּ ה אֶּ ל הָ ֶּ
-

לא דיברו אלא הכהו
רש"י במדבר פרק כ –
לא דיברו אלא הכהו פעמיים
אבן עזרא במדבר פרק כ –
שמונה פרקים לרמב"ם פרק ד – כעסו
רמב"ן במדבר פרק כ פסוק ח – לא יחסו הנס לה'
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אוַת נפש [רב ידעיה מלוניל] ,המצוטט באריכות בפירוש שד"ל לתורה
כי כאשר נקהלו ישראל על משה ואהרן וביקשו המים ,אע"פ שלא ביקשו אותם בדרך נכונה ,אבל
בריב ומצה ,היתה התשובה הראויה להם להבטיחם על שאלתם ולומר להם :אל תיראו ,כי לא
ימית אתכם ואת מקניכם בצמא ,הלא כילכל אתכם במן מ' שנה ,והיכה צור ויזובו מים ,ולא
חסרתם דבר ,לכן בה' אל תמרודו .מכל מקום ראוי לגעור בהם ולכהות על המריבה ,לא שירפו
ידיהם וייבהלו להשיב .כי מתנאי הנביא  -מידת הגבורה ,לא יחת ולא ישוב מפני כול .ושני
הנביאים האלו אשר נשלמו במידות ובשכליות ורעו את העם מ' שנה במדבר ,והם משה ואהרן ,לא
תמצא שהשיבו להם שום דבר בהקהלם עליהם על דבר המים ,אבל רפו ידיהם ,ומן המערכה נסו
והלכו אל אוהל מועד מפני הקהל ,כאמרו" :ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אהל מועד
וַיִ ְפלּו עַ ל פְ ניהֶּ ם" (פסוק ו') ,ואמר אבן עזרא" :כדמות בורחים".
רב יהודה ראק ,פרשת חוקת  -מי מריבה
לפי פירוש זה ,מובן היטב כיצד נאמר מחד "יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני
ישראל" ,ומאידך נאמר "ויקדש בם" :מצופה ממשה ואהרון שהם יבטאו לעיני בני ישראל
את אמונתם בה' ,ובכך יקדישו אותו בפומבי .כיוון שהם לא נהגו כך ,ה' היה צריך
להתקדש באופן אחר  -על ידי האות והמופת של הוצאת המים מן הסלע .אמנם האות
נעשה על ידי משה ,ונמצא שמשה אכן השתתף בקידוש ה' שארע בפועל ,אך לא על ידי
ביטוי אמונתו ,כפי שנדרש ממנו .כשלון זה הוא שגרם שתנטל ממנו ההנהגה ותמסר
בידי יהושע .כנראה שלחיזוק האמונה באמצעות אותות ומופתים היה תפקיד בשעתו,
בעת יציאת מצרים [ראה שמות ד'] ,אך עתה יש צורך באמונה עמוקה יותר ,אשר הדרך
אליה היא באמצעות דיבור וחינוך ולא באמצעות אותות ומופתים .משה ,שכנראה איננו
מסוגל לדרך חינוכית זו ,איננו יכול להיות המנהיג של עם ישראל בארצו.
~ הקשר לבנות צלופחד ~
רב קידר ,תורת אוהל ,כרך ב' ,דף תתיג
הנהגה ניסית ותורה מן השמים כרוכים זה בזה ,ומבטאים יותר מכל ,את הנהגת ישראל בזמן
יתי לְ ִּמ ְצ ָריִּ ם וָ אֶּ שָ א אֶּ ְתכֶּם עַ ל כַנְ פֵ י נְ ָש ִרים וָ ָאבִּ א אֶּ ְת ֶּכם אלָי :וְ עַ ָתה
משה – "אַ ֶּתם ְר ִּאיתֶּ ם אֲ שֶּ ר עָ ִּש ִּ
ִּאם ָשמוֹעַ ִת ְש ְמעּו בְ קֹלִ י ( "...שמות יט ,ד-ה).
תלמוד בבלי מסכת תמורה דף טז עמוד א
אמר רב יהודה אמר שמואל :שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה .אמרו לו
ליהושע :שאל! א"ל :לא בשמים היא.
מהרש"א חידושי אגדות מסכת תמורה דף טז עמוד א
א"ל ליהושע שאל א"ל לא בשמים כו' ר"ל שאל מן השמים ויודיעך ההלכות ששכחת
והשיב "לא בשמים היא" דמשמת משה לא נתנה התורה לשאול ספיקתיה מן השמים
דלכך נקראת תורת משה אבל נתנה להכריע בספקות ע"פ הרוב כדין תורת משה דקאמר
לעיל והוא הענין בעצמו שהשיבו שמואל ופנחס דאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה דהיינו
משמת משה לא ניתן לשום נביא לחדש מן השמים אלא ניתנה לחכמים אם לטמא אם
לטהר ע"פ הרוב והא דלא נקט נמי גבי יהושע מה"ט דאין נביא רשאי כו' דמקרא יליף לה
ברפ"ק דמגילה מדכתיב אלה המצות גו' י"ל משום דיהושע גופיה שמען כבר מפי משה
אלא ששכחן ולא הוה חידוש דבר כ"כ דבכלל אלה המצות גו' הוא וקאמר דמ"מ מן
השמים לא נתנה להכריע ע"פ נביא ומה"ט אמרינן בעלמא דהחכם עדיף מנביא ודו"ק:
רב קידר ,תורת אוהל ,כרך ב' ,דף תתכב
יהושע הינו ראש וראשון לחכמי ישראל בבנין תושבע"פ המיוסדת על קבלת תושבע"פ ממשה שקיבל
מסיני ,על פירוש התורה שבכתב ,על תיקון תקנות לפי צרכי השעה – "משה קבל תורה מסיני
ומסרה ליהושע" (משנה מסכת אבות א:א)... ... .
~ תורה שבעל פה והנהגה טבעית ~
רב קידר ,תורת אוהל ,כרך ב' ,דף תתכה
 ...הניסים שנעשו ליהושע ,ולישראל בהנהגתו ,לא היו מוכרכים (להבדיל מהניסים שנעשו למשה),
ולא הייתה מטרתם אלא לאשש את מנהיגותו של יהושע .התקופה הקצרה של הניסים הגלויים –
ארבעה חודשים – מלמדת כי עיקר עניינו של יהושע היה להכשיר את ליבם של ישראל להנהגה
הטבעית שבארץ ישראל .יהושע זכה לחתום תורה מן השמים כדי ללמד שמכאן ואילך תורה לא
בשמים היא .לּו זכו ישראל ,היו מגעיים לתכלית מעמדם עם מות יהושע ,ולא היה להם אלא
חמישה חומשי תורה וספר יהושע כחלק בלתי נפרד מתורת ה'.
www.DivreiNavon.com
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