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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  תשע"דשלח  לפרשת

  (נכתב ונערך על פי שיחות משנים קודמות)

  ?טעות המרגליםמה היתה 
  

ְוא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ... "ְׁשַלח ְל ֲאָנִׁשים
  "ֵעיֵניֶכם

ַלח ְל ֲאָנִׁשים, ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ : "ׁשְ רבינו הקב"ה אומר למשה
. האנשים נשלחים, (במדבר יג, ב)ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל" 

? אולי מותר לומר, זה קרה. למה הגדולתקלה מזה  הָיצא -וכידוע 
 תורהבפרשת ציצית. ה - בסוף הפרשהרמוזה שהתשובה לכך 

. (שם טו, לט)ֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם" מַצוה שם: "ְוא ָתתּורּו ַאחֲ 
מה פירוש הדבר? וכי אסור להשתמש בעינים?! כשה' אמר 

ּולמשה "ְׁשַלח ְל ֲאָנִׁשים,  ר תֻ ָ י ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען", ִעם מה הוא  ְו
אדם שרוצה וכן  ...לא עם העינים?! ?רצה שיתורו את הארץ

ל בעיניו אם יש כביש, האם אינו צריך להסתכאת הלחצות 
או אם הרמזור ירוק או אדום? הרי אם  ?מכוניות או אין מכוניות

  !עלול לקרותלא ישתמש בעיניו, רחמנא ליצלן ממה ש
התשובה היא, שאמנם מותר וצריך להשתמש בעינים, אבל 
אסור שהעינים תהיינה המנהיגות שלנו. העינים צריכות רק 

ק, אור אדום. אבל לְפסֹוק לדווח: יש מכונית, אין מכונית; אור ירו
שכל. כך גם זה צריך להשאיר לַ  - אם לחצות את הכביש או לא 

ארץ: העינים צריכות רק לראות. "ּוְרִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ הלגבי כיבוש 
רואות העינים . אבל להחליט האם ְלפי מה ש(שם יג, יח)ַמה ִהוא" 

 זה צריך להשאיראת  -כנס לארץ ישראל אפשר או אי אפשר לה
רשלשכל. והשכל הרי אומר,  ש להכנס לארץ, למרות הענקים  אפ

והערים הבצורות שראו שם המרגלים. כי מי שִהָּכה והרג ברגע 
אחד את כל בכורי מצרים, וקרע לנו את הים, והטביע בתוכו את 
פרעה ואת כל חילו, ונלחם לנו בעמלק, יוכל גם להכות את 

  ורות.הענקים בארץ כנען, ולהתגבר על הערים הבצ
 מעצמוכך ואם השכל של המרגלים ושל ישראל לא חושב על 

, כפי שמובא בפרשת דברים: זאת הרי משה רבינו מזכיר להם -
 ֵקיֶכם ַהֹהֵלא ִתיְראּון ֵמֶהם. ה' ֱאא ַתַעְרצּון ְו ,ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם"

ְצַרִים ִלְפֵניֶכם, הּוא ִיָּלֵחם ָלֶכם, ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִאְּתֶכם ְּבִמ 
ם כֶ י ֵ נ י ֵע לא רק את הענקים והערים . הרי ל)-(דברים א, כט" ְל

הגם את הבצורות ראיתם בעיניכם, אלא  ראיתם בעינים, לפני  ז
קצת יותר משנה ורבע [ֵמאז מכת בכורות, עד ליל תשעה באב שבו 
המרגלים מתלוננים], כיצד הרג ה' את כל בכורי מצרים ברגע 

ראולהם (הקב"ה) שבעה רקיעים...  אחד. ובמתן תורה, "ָּפַתח  1ו
. זכו להגיע להכרה ברורה, שאין (רש"י שם ד, לה)שהוא יחידי" 

בעליונים ובתחתונים שום כח מלבדו ית'. ואם כן, מה יש לפחד 
  מהענקים ומן הערים הבצורות?...

מי שאין לו שכל לעשות את החשבון הזה בעצמו, יכול לסמוך 
עבורו את החשבון. אבל  על השכל של משה רבינו, שעשה

העינים, ואם העינים  ים לא עושים כך, אלא הולכים אחרמרגליה
  להכנס לארץ ישראל. , לדעתם,אי אפשר -ראו ענקים 

  "ְּבִׂשְנַאת ה' ֹאָתנּו הוִֹציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים"
כפי שראינו, משה רבינו מסביר דברים הגיוניים, אבל ישראל 

לומר כנגד הדברים ההגיוניים של לא משתכנעים. מה יש להם 
טענה מבהילה: "ַוֵּתָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם ַוֹּתאְמרּו:  - משה רבינו? 

ְּבִׂשְנַאת ה' ֹאָתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ָלֵתת ֹאָתנּו ְּבַיד ָהֱאֹמִרי 
ל. כלומר, אכן השתכנענו שהקב"ה (שם א, כז)ְלַהְׁשִמיֵדנּו"!  כו  י

עני והאמורי. אבל יש כאן בעיה אחרת. הבעיה להתגבר על הכנ
ההיא, שה' לא  צ ו . כל רצונו וכָונתו הוא, "ָלֵתת ֹאָתנּו ְּבַיד ר

  ָהֱאֹמִרי ְלַהְׁשִמיֵדנּו"!
להבין, איך דור דעה  איזה הגיון יש בטענה הזאת? קשה מאד

הרי הקב"ה עשה להם כל כך הרבה כאלו.  אומר דברי שטות
מצרים! קרע להם את הים! נלחם  גאל אותם משעבודטובות: 

לחם משנה!  -ת ַׁשּבָ לְ ּו !ם בעמלק! הוריד להם ָמן בכל בוקרלה
ם בעולם שראה ליהם בהר סיני, במרֶאה שלא היה עָ נגלה א

כדי "ָלֵתת ֹאָתנּו , נעשה וכל זה כמותו! נתן להם תורה ומצוות!
לומר דברים  איך אפשר קשה להבין ...ְּבַיד ָהֱאֹמִרי ְלַהְׁשִמיֵדנּו"?!

. אמנם רש"י מסביר, שמחשבתם של ישראל (שה' שונא 2כאלו
הםאותם) נבעה מזה  ו שנאו את ה', אבל גם אחרי דברי ש

, עדין קשה להבין: מה סברו ישראל? הרי אם כך היא יםהקדוש
למה עשה להם את כל  -ורוצה להשמידם  ה' שונא אותםהאמת, ש

מצַרִים, והמצִרים היו הטובות האלו? היה יכול להשאיר אותם ּבְ 
! קשה להבין, איך דור דעה נתפס 3משמידים אותם בשמחה

  למחשבה כל כך בלתי הגיונית.
שכוחו של ההסבר היחיד שעולה בדעתי לומר על כך הוא, 

בא"י היצר הרע הוא כנראה גדול מאד. בשלמא המרגלים ראו 
אבל מה ראו ולכן הם מבוהלים. ערים בצורות ובני ענקים, 

ל? הם לא ראו כלום! ראו רק את המרגלים מבוהלים, אז ישרא
ממילא גם הם נבהלים. המרגלים הרי אינם אנשים פשוטים. הם 

(במדבר יג, "ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים, ָראֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה" אנשים חשובים. 

(רש"י שם). הם מוחזקים כצדיקים וחסידים, וכגדולי ישראל ג)
4. 

מרים שאפשר לעלות לא"י, אבל עשרת אמנם שַנים מהם או
, וזה משפיע. אמנם השכל 5האחרים הרי מבוהלים ומפוחדים

אומר, שמה שמשה רבינו אומר, ומה שיהושע וכלב אומרים, זאת 
 -האמת, אבל ישראל נמשכים אחר המראה, ולא אחר השכל, ולכן 

(שם יד, ָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא" "ַוִּתָּׂשא ָּכל ָהֵעָדה ַוִּיְּתנּו ֶאת קֹוָלם, ַוִּיְבּכּו הָ 

. אמנם הבכיה נמשכת רק לילה אחד, למחרת רוצים כבר א)
היה יותר לעשות תשובה ולהכנס לא"י, אבל גם הלילה האחד הזה 

באב היה. אמר להן הקב"ה  תשעהמדי. "אותו הלילה ליל 
לישראל: אתם בכיתם בכיה של חנם, ואני אקבע לכם בכיה 

עד [, 6חרבו ביום הזה, על שני מקדשים שיֵ )(סנה' קד, בלדורות" 
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 ].(זכריה ח, יט)שבמהרה בימינו יהֵפך היום הזה לששון ושמחה 
  הכל בגלל שלילה אחד האמינו למרגלים, ומאסו בארץ חמדה.

  ממה חששו המרגלים?
מי שם לא מבינים, מרגלילמה ה ,קשה להביןכפי שהזכרנו, 

ל גם להכות את ושִהָּכה ברגע אחד את כל בכורי מצרים, יכ
אנו צריכים . הענקים בארץ כנען, ולהתגבר על הערים הבצורות

אבל הם הרי חיו את  .י אלפי שניםנלזכור את מכת בכורות מלפ
מכת בכורות לאחר קצת יותר משנה אירע  ! מעשה המרגליםזה

שמי שהרג  ,איך הם לא מבינים .ושאר המכות הגדולות במצרים
גם להכות בארץ כנען? משה מזכיר כל בכור בארץ מצרים, יכול 

  הכל לא משפיע עליהם. אבל להם את גבורות ה', 
ה'  תשיש הבדל בין הנהג ,ם חשבומרגלייכול להיות שה

אבל  ,במדבר ה' נותן מן לאכול .7רץ ישראלבא ת ה'בחו"ל להנהג
יחרשו ויזרעו  - בא"י יאכלו בדרך הטבע .אכלו מןבא"י לא יֹ 

ה' ַמֶּכה במדבר רק במצרים ושמרגלים, סבורים ה ממילא, .ויקצרו
. אבל בארץ ישראל לא תהיה הנהגה כזוכל בכור ברגע אחד וכד', 

אי  -בדרך הטבע ובא"י נצטרך להתגבר על האויבים בדרך הטבע, 
ם מרגלילהתגבר על הענקים והערים הבצורות וכל מה שהאפשר 

הִנסית שבמדבר ו שההנהגה סברם מרגלישהתכן י .8מספרים
יש הנהגה  -נו עומד בראש יכשמשה רב .ת למשה רבינושייכ
 בגמרא לפי דעה אחת -אבל הרי אלדד ומידד מתנבאים  .נסית

 .שמשה ימות במדבר ויהושע יכניס את העם לא"י - (סנה' יז, א)
כשיקרה כך, מי יודע אם תמשיך ההנהגה הניסית של הקב"ה עם 

א נּוַכל " .םמפחדילכן הם  .לא יהיו נסיםאז כבר אולי ישראל. 
  .(במדבר יג, לא)" ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו ,ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם

 - כל  ראשיתש הוא, צריכים להביןהמרגלים היו מה שאלא ש
שחששו  היה צדק בדברי המרגלים,לּו גם  מתחכמים נגד ה'.לא 

שלא מוצדקת סיבה  ו עדין אינהז מהנהגה טבעית שתהיה בא"י,
אם  .ה' אומר להכנס לא"י, צריך להכנס לא"יאם  לשמוע בקול ה'.

 לתשא - ?לקבל תשובה רוצה .אז יש לך קושיות ,יש לך קושיות
י אבל א .ישאל את הקב"ה -  ?משה לא יודע .את משה רבינו

ה' מסיע את עמוד אם  .מכח הקושיות להתנגד לרצון ה' אפשר
 ,להכנס לא"יצריכים י, "כנס לאנעמוד הענן ו, ישראל הענן לפני

אם היו וטענה של "סכנת נפשות" ו"פיקוח נפש" לא מועילה כאן. 
את  דוחההיה פיקוח נפש  -  י"ה להכנס לאוָ צְ באים סתם מכח ִמ 

כאן אין שום  - י"אבל כשה' במפורש אומר להכנס לא המצוה הזו.
צריך לשמוע דחיות והיתרים שלא לקיים את הציווי. במקרה זה 

. התורה הרי מצוה לההרג גם אם משמעות הדבר היא, ה' בקול
, (דברים ו, ה)"ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֶקי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפְׁש" אותנו: 

נכון שברוב המצוות אין  .(ברכות נד, א)אפילו הוא נוטל את נפשך 
, החמורותשלוש עבירות רק ב, "אפילו נוטל את נפשךחיוב של "

פקוח אין היתר של  ז, אלהכנס לא"יבמפורש אבל אם ה' אומר 
התחכמויות , בלי במקרה זה צריך לשמוע בקול ה' בכל מצב .נפש

  .ובלי קושיות
היו צריכים  ,להקשות קושיותלהתחכם ואבל גם אם רוצים 

הנהגה הקודש יש מקום לבארץ ו ,להבין שא"י היא ארץ הקודש
רניסית עוד  ות  הואמאשר במדבר! ככל שמקום מקודש יותר,  י
 ,לגילוי כבוד השכינהמוכן יותר וד להשראת השכינה, יותר מיוח

היו עשרה הרי בבית המקדש  .ע"י הנהגה נסית שמעל דרך הטבע
מוכנה יותר כולה , וכן ארץ ישראל (יומא כא, א)ניסים קבועים 

גם בשעת הצורך ה' עושה נסים אמנם  לנסים מאשר חוץ לארץ.
 , לא פחותלנסיםהיא מקום המוכן עוד יותר בחו"ל, אבל א"י 
ממילא, אם במדבר יכלו ללכת בהנהגה ניסית,  .מאשר חוץ לארץ

  .9כל שכן שיכולים ללכת בהנהגה ניסית בא"י
, שאם לא היו ישראל שולחים (דברים א, ח)כותב  הרי רש"י

מרגלים לרגל את הארץ, לא היו זקוקים למלחמה ולכֵלי ַזִין כדי 
ים והערים לכבשה. היו כובשים אותה בקלות, למרות הענק

הבצורות שהיו שם. הגוים היו כבר בורחים מעצמם, או מתים בלי 
שהכניסו את עצמם למהלך של . רק בגלל (ספורנו שם)מלחמה 

מלחמה כדרך הטבע ע"י שליחת מרגלים, הורידו עצמם למדרגה 
שהיו צריכים באמת להלחם בנשק. וגם במדרגה זו, בכל זאת זו, כ

 (אחרי מות יהושע) ִים ֲאֶׁשר ִהִּניַח ה'אומר הפסוק: "ְוֵאֶּלה ַהּגוֹ 
    ְלַנּסֹות ָּבם ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר א ָיְדעּו ֵאת ָּכל ִמְלֲחמֹות ְּכָנַען.

ַרק ְלַמַען ַּדַעת ֹּדרֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַלְּמָדם ִמְלָחָמה, ַרק ֲאֶׁשר ְלָפִנים 
"ְוֵאֶּלה ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּניַח ה'  . פירש רש"י:(שופטים ג, ב)א ְיָדעּום" 

את דור האֵחר אשר לא ָידעו את נסי  -ְלַנּסֹות ָּבם ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
מלחמות כנען, ולא ראו את המעשה הגדול, וִהמרו ַּבמקום. ַרק 

רק ַלדבר הזה לבדו ִהניחם, למען דעת ולהתבונן  -ְלַמַען ַּדַעת 
ם, כי עתה הם זקוקים דורות בני ישראל הבאים מה החטא גור

שהיו עומדים לשרת את ה', א  -ללמדם מלחמה, ַרק ֲאֶׁשר ְלָפִנים 
למלחמות הללו וטכסיסיהם, ולא נצרכו להם". כלומר,  -ְיָדעּום 

בימות יהושע, הגם שהיו צריכים להלחם בכלי זין, אבל לא היו 
זקוקים לחכמה צבאית ולטכסיסי מלחמה. ה' אומר ליהושע מה 

ביריחו תתקע בשופרות, ָּבַעי תשים אורב, ְּבֵמי ָמרֹום  - לעשות 
והם עושים כדבר ה'  -  (יהושע יא)תבוא בהתקפה פתאומית 

ומנצחים. אח"כ, אחרי מות יהושע, ירדו עוד מדרגה, וכבר לא 
. 10היתה להם סיעתא דשמיא כזו, שלא להזדקק לטכסיסי מלחמה

נס לא"י, מי יודע כל שכן בימי משה רבינו. אם משה רבינו היה נכ
אלו ניסים גדולים היו נעשים שם. גם בימי יהושע נעשים ניסים. 
מי הירדן נבקעים לפניהם, השמש והירח עומדים, אבני אלגביש 

ס, יורדות מן השמים, כל מיני ניסים. אם משה רבינו היה נכנ
  הניסים היו גדולים הרבה יותר!

היו ניסים. על כל פנים, המרגלים טעו כי חשבו שבא"י לא י
את הרי ראיתם "אולי מפני זה לא מועיל מה שמשה מדבר אליהם, 

כי הם חושבים שאין מזה ראיה.  .וכו' "נסי מצרים ואת נסי המדבר
נהגה היא על פי אמנם במצרים ובמדבר היו ניסים, אבל בא"י הה

א"י היא מקום המוכן עוד יותר כי . זוהי טעותכאמור, הטבע. ו
  לניסים.

  חטא המרגליםבשני ביאור 
"י. לאלהכנס המרגלים למה לא רצו  ,טעם מובא עודבזוהר 

ָראֵׁשי שהיו " -המרגלים מפני ש בזוהר מובא, שהטעם לזה הוא,
םלא  רץ ישראלשבא ,ִׁשיערו - (במדבר יג, ג)" ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ינהיגו  ה

לכן, כדי שלא  .11את ישראל אלא מנהיגים אחרים, גדולים מהם
(זוהר ה, רצו המרגלים שישראל ישארו במדבר לאבד את ההנהג

  .ח"ג קנח, א)
 סברא.ומ קראמ - . וראיות לכךטעו המרגליםבזה גם והנה, 

את שמות מפי ה' שהרי בסמוך לכניסה לארץ מוֵסר משה  -  קראמ
 :אומר, ו(במדבר לד, יז) 12"ֲאֶׁשר ִיְנֲחלּו ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץהנשיאים "

ן כלב היה מוהנה,  .(שם, יט) ֶּבן ְיֻפֶּנה" ָּכֵלב -ְלַמֵּטה ְיהּוָדה "
המרגלים, והוא מתמנה כעת להיות נשיא גם בא"י, להנחיל לבני 
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אם שאר ש רץ! ממילא יש מקום לומר,אחלקם ּבָ את שבטו 
 גם הם היו זוכים למה שזכה ,המרגלים היו מתנהגים כמו כלב

  ].13שיך להיות נשיאים גם בא"ימגם הם היו יכולים לה .כלב
באמת היו מפסיקים להיות המרגלים נניח שגם אם  - סבראמו

ודאי  , הריו אחר מתאים יותר יהיה נשיא בא"ינשיאים, ומישה
יאים, מאשר למות נשככנס לא"י כצדיקים, גם אם לא להעדיף ש

לא עושים את החשבון הזה! אבל המרגלים  !בחו"ל כעבריינים
דו, ואמר לו: חזור "ְּתָפׂשֹו הקב"ה בבגממש כמו ירבעם בן נבט, ש

בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן! אמר לו [ירבעם לקב"ה]: 
מי בראש? [אמר לו הקב"ה:] בן ישי בראש. [אמר לו:] אי הכי לא 

לא עדיף להיות שני . וכי (סנה' קב, א)" (=אם כך, איני מעוניין)בעינא 
לבן ישי בגן עדן, מלהיות ראש הרשעים בגיהנם?! "הֵיה זנב 

אבל תאַות הכבוד  (סנה' לז, א)ואל תהי ראש לשועלים"!  ,אריותל
מכשילה את ירבעם, והוא מעדיף להפסיד את חלקו בעולם הבא, 
מאשר להיות שני לדוד המלך. איננו יכולים לדבר על אנשים 
גדולים ועל גדלותם של המלכים שאין להם חלק לעולם הבא, [עי' 

ל ֶׁשִּכינה את ירבעם אחאב , שמחו ברב אשי ע(סנה' קב, ב)בגמרא 
ומנשה "חברינו", והראו לו שהיו גדולים בתורה יותר מן 
האמוראים, וצריך היה להתייחס אליהם כ"רבותינו" ולא 
כ"חברינו"], אבל בכל זאת, תאות הכבוד (דקה מן הדקה, כפי רום 
מדרגתם) סימאה את עיניהם, והם לא רואים את הכבוד האמיתי. 

  הם מוותרים על הכבוד האמיתי.בשביל כבוד מדומה 

  חטא המרגליםבשלישי ביאור 
 זוהרה .בביאור חטא המרגלים בזוהראבל יש גם הסבר אחר 

ְוִהְתַחַּזְקֶּתם , "להםמשה אמר שחטא המרגלים היה, ש, אומר
 עץ החיים פרירצה שיקחו מ - (במדבר יג, כ)" ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ

באילנא ד ,ענבים ורמונים ותאנים ואינון לא אייתיאו אלא" -
ענבים . נטלו דוקא מה)א ,ג קנזח"זוהר (" אחרא תליין ואחידן

בעץ  -אילן האחר , שהם תלויים ואחוזים ּבָ תאניםהרמונים והו
ודאי ענינים עמוקים ונסתרים כלולים בדברי . 14הדעת טוב ורע

הזוהר הללו, אבל ננסה להבין אותם על דרך הנגלה, עד כמה 
  .שניתן

קודש הוא  -מה ענינם של עץ החיים ועץ הדעת? עץ החיים 
עלה'. רק רצון ה' קיים בעץ החיים. אין בו "ַּדַעת טֹוב  ָר " ָו

האדם  -כמו בעץ הדעת, וממילא הסוף ידוע מראש  (בראשית ב, ט)
יםיזכה בו לחיי נצח ("עץ  "), שהרי אין בו שום מקום לֵחטא החי

טוב ורע" מאפשר לאדם . לעומת זאת, "עץ הדעת 15ולמיתה
בחירה בין טוב לרע. האדם יכול לבחור לעשות טוב, ויכול גם 

  לבחור לעשות רע, נגד רצון ה'.
איזה סוג של עבודת ה' ַמרבה יותר כבוד שמים? עבודה 

אפשרות של בחירה בין טוב לרע (עץ בלי שום "אוטומטית", 
ת או עבודה מתוך בחירה (עץ הדעת), כשישנה אפשרו ,החיים)

 -לעשות רע, ובכל זאת האדם בוחר לעשות טוב? לכאורה 
עשיית רצון ה' מתוך בחירה, יש בה  !עדיפה האפשרות השניה

יותר כבוד שמים מאשר עשיית רצון ה' באופן "אוטומטי", ללא 
חשבו המרגלים, באמת כך שקיימת אפשרות אחרת לפני האדם. 

, טוב ורע פירות שתלויים ואחוזים בעץ הדעתולכן הם מביאים 
מתוך ו ,לעבוד את ה' במצב של הסתררצונם כך שלרמז על 

, ישראל להכנס לארץרוצים לא הם מסיבה זו  בחירה בין טוב לרע.
היא "ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֶקי ֹּדֵרׁש ֹאָתּה, ָּתִמיד ֵעיֵני ה' ֱאֶקי ָּבּה ש

ההשגחה גלויה  .)(דברים יא, יב" ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה
מחליטים המרגלים, לכן יותר בארץ ישראל מאשר בחוץ לארץ. 

שעדיף להשאר במדבר, במצב של "הסתר פנים" ביחס להשגחה 
מובחרת יותר, של ישראל ארץ ישראל. כך תהיה עבודת ה' של 

  .16שהרי עבודה מתוך הסתר פנים היא קשה יותר
בו ישנה ואולם האמת איננה כך. האמת היא, שעצם המצב ש

 - ליציר כפיו של הקב"ה אפשרות שלא לעשות את רצון בוראו 
המושג ע"י עבודה כזו, אינו  כבוד שמיםו ,היא חילול השם נורא

  שקול כנגד חילול השם שיש בה.
נתאר לעצמנו שפרצה  -מדוע הבחירה היא חילול השם? 

מלחמה בין אנגליה לגרמניה, ושר הצבא האנגלי יעמוד וישקול 
באנגליה או לתמוך בגרמניה. מה נאמר על שר צבא  אם לתמוך

בוגד גמור! מורד במלכות! שר צבא ששומע שפרצה  -כזה? 
מלחמה, צריך לגייס מיד את כל הצבא, את חיל אוויר, את חיל 
הים, ואת כל מה שניתן לגייס למלחמה, ולא לעמוד ולשקול, 

עוון "האם אני בעד אנגליה או בעד גרמניה". הרהורים כאלו, הם 
חמור לכל חייל, וכל שכן לשר הצבא. כך גם בענין הבחירה. 
ה"הוה אמינא" של אדם לחטוא, המציאות שאדם יושב ושוקל 
האם לשמור שבת או לא לשמור שבת, האם לאכול כשר או לא 

  לאכול כשר, היא עצמה מרידה חמורה במלכות שמים.
טעות זו של המרגלים, היא בעצם אותה טעות שטעה בה כבר 

להכניס את  -בעצת הנחש  -אדם הראשון העדיף  .אדם הראשון
עושה את רצון ה' העצמו למצב של בחירה, ולא לתפקד כמכונה 

 137(עי' ב"מכתב מאליהו" ח"ב עמ' בלי בחירה באופן "אוטומטי", 

הנחש טען לאשה, שבלי יצר הרע (שנכנס אל האדם ע"י  .ואילך)
היה במדרגה חשובה אכילה מעץ הדעת), עבודת ה' שלהם לא ת

כל כך. "לא ָחְכָמה" לקיים מצוות, כשאין לאדם יצר הרע שמנסה 
לקיימן. לעומת זאת, אם יהיה לאדם יצר הרע ובכל  שלאלפתותו 

זאת יקיים מצוות, עבודת ה' שלו תהיה במדרגה הרבה יותר 
והאדם טעה וקבל את טענתו,  ,גבוהה וחשובה. כך טען הנחש

צם המצב שאדם שוקל אם לבחור בהתעלמו מן העובדה, שע
  ., כפי שהסברנובטוב או ברע, הוא חילול שם שמים נורא

המרגלים שהעדיפו את ההנהגה הנסתרת של חוץ לארץ על 
! השאיפה אינה אפוא ההנהגה הגלויה של ארץ ישראל, טעו

צריכה להיות להגדיל את הבחירה שלנו כמה שיותר, אלא להפך, 
להקטין  -בגלוי, וממילא מתוך כך  לראות כמה שיותר את כבוד ה'

את הבחירה. א"כ, עדיף דוקא להכנס לא"י ולעבוד את ה' בא"י, 
ששם השגחת ה' גלויה יותר, ומתוך כך קל יותר להגיע לאמונה 
בבורא עולם, מאשר לעבוד את ה' בחו"ל, ששם השגחת ה' פחות 

מקום עבודת גלויה, וממילא עבודת הבחירה קשה שם יותר. [ולכן 
, כפי האמיתית וקיום המצוות האמיתי היא רק בארץ ישראל ה'

ויקרא יח, (הרמב"ן באריכות ו דברים יא, יח)(רש"י בקיצור שכתבו 

)כה
17.[  

 שנתן לנו ארץ חמדה טובה ורחבה, 'אנו צריכים להודות לה
לה' להתפלל שניתן לעבוד בה את ה' באופן מעולה יותר. צריך 

הולכים  אם איננוש ,בר ראינוכ .את הארץ הזאת לא יקח מאיתנוש
איך  גם בדור שלנו ראינוו ,ה' לוקח מאיתנו את הארץ ,בדרך ה'

צריך להתפלל לה' שלא יקח  .ו מאתנונלקח חלקים מארץ ישראל
, ונזכה במהרה לראות בה כבוד שמים ארץ ישראלמאתנו את 
 כירוגם הגויים ימלכות שמים, וב כירושכל ישראל יבגלוי, עד 

 ..."ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמיםכמו שאומר הנביא: , מלכות שמיםב
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י קֵ ֶאל ֵּבית ֱאה', ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר  :ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים ְוָאְמרּו
ּוְדַבר  ,ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה .ְוֵנְלָכה ְּבֹאְרֹחָתיו ,ְוֹיֵרנּו ִמְּדָרָכיו ,ַיֲעֹקב

םה'    אמן. ,במהרה בימינו, ג)-ו ב, ב(ישעיה" ִמירּוָׁשָלִ

  
  
  

  
                                                           

 .לראייה חושית, אלא לראיית השכלכאן אין הכוונה כמובן, . 1
ַלֲהִביָאם ה' ִמְּבִלי ְיֹכֶלת אמנם לאחר חטא העגל, העלה גם משה את החשש, שמא אם יעניש ה' את ישראל וישמידם במדבר, יאמרו המצרים, ". 2

ם ,ֶרץ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהםֶאל ָהָא ָת אוֹ ָאתוֹ  נְ ִּׂש ִמ כי " (דברים ט, כח). ובאר שם הרמב"ן טעם טענה זו, שהמצרים יאמרו, "הֹוִציָאם ַלֲהִמָתם ַּבִּמְדָּבר ּו
כן ׂשְ  ,שאין יכולת בידו להביאם אל הארץ אשר דבר להם באזני המצריים(ה') גם בהיותם במצרים ראה  לכים, שכאשר הם כדרך המ - " םָאנֵ ועל 

ואולם כבר  .מבטיחים למישהו איזה חסד או מתנה ואינם יכולים לקיים את הבטחתם, הם הורגים אדם זה, מפני שהוא גורם להם בושה וכלימה
, שהיה בסמוך ליצי"מ במקום ובזמן (תשעים יום לאחר שיצאו ממצרים). אבל העגלבאר שם הרמב"ן, שטענה זו היתה שייכת רק לאחר חטא 

היתה השנאה הזאת בהם , שהיה יותר משנה לאחר חטא העגל, וכבר היו סמוכים אז לא"י, לא היה שייך לטעון, כי "המרגליםאחר חטא ל
םּו" (לשון הרמב"ן), "במצרים טרם שהוציאם משם ָת אוֹ ָאתוֹ  נְ ִּׂש שהרי א"כ, היה לקב"ה להרגם בסמוך ליצי"מ,  ."הֹוִציָאם ַלֲהִמָתם ַּבִּמְדָּבר ִמ

  " לא היתה שייכת עוד בזמן חטא המרגלים.ְּבִׂשְנַאת ה' ֹאָתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםלהמתין זמן רב כ"כ. ובקיצור: הטענה כי " ולא
אמנם הרמב"ן כתב, שהיה מקום לומר שה' לא רצה להשמיד את ישראל במצרים כדי לא לחלל את שמו בגוים, ולכן "הוציאם ממצרים . 3

במקום שלא ִיָּוַדע מה היה להם" (רמב"ן דברים ט, כח), אך גם אחרי תירוץ זה, עדין ישאר קשה, למה נתן להם תורה בסיני, ולמה  להמיתם במדבר
  .עשה להם נסים רבים כל כך במדבר, במן ובבאר, ובענני כבוד ועוד

- " וכו' (דברים א, כבָוֶאַּקח ִמֶּכם ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ...ים ְלָפֵנינּו ְוַיְחְּפרּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץַוֹּתאְמרּו ִנְׁשְלָחה ֲאָנׁשִ  ,ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ֻּכְּלֶכם. וכן על הפסוק "4
םָוֶאַּקח כג), פירש רש"י: " ּכֶ םִמ ּכֶ םִמ ּכֶ םִמ ּכֶ   ."מן המסולתים שבכם ,מן הברורים שבכם -  ִמ

ותר. ובעשרת המרגלים הללו היו כאלו, שהיו עוד 5   .ד (רמב"ן במדבר יג, ד)גדולים מיהושע וכלב בחכמה ובכבו י
ַוֵּיָרְגנּו     , א ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו,ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדהַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדהַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדהַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדהוזהו מידה כנגד מידה: כיון שמאסו בארץ חמדה, נגזר עליהם לגלות ממנה, כמו שנאמר: ". 6

 .במדבר יד, א) - בפרשתנו כז. ועי' רמב"ן - " (תהלים קו, כדּוְלָזרֹוָתם ָּבֲאָרצֹותּוְלָזרֹוָתם ָּבֲאָרצֹותּוְלָזרֹוָתם ָּבֲאָרצֹותּוְלָזרֹוָתם ָּבֲאָרצֹותַזְרָעם ַּבּגֹוִים  ּוְלַהִּפיל    ְבָאֳהֵליֶהם... ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם ְלַהִּפיל אֹוָתם ַּבִּמְדָּבר,
ובכיה זו שקבע הקב"ה לדורות, יש בה תיקון על הבכיה הראשונה. דבפעם הראשונה בכו מחמת שלא ידעו להעריך את א"י, ולא רצו להכנס 

  שיבכו דוקא מחמת שמעריכים את המקדש וא"י, ומצטערים על הפסדם.אליה. ובגלל זה נקבעה להם בכיה לדורות, 
. כך באמת מבואר במהר"ל, שהמרגלים רצו להשאר במדבר, מפני ששם היתה ההנהגה ניסית, ואילו בא"י ההנהגה טבעית (מהר"ל בחידושי 7

  אגדות סוטה לד, ב). וכתב המהר"ל: "וכל הדברים האלו מופלגים ועמוקים מאד מאד" (שם).
כביכול  - ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו " (במדבר יג, לא), ופירש רש"י: "א נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו. וזהו עומק דברי המרגלים, שאמרו: "8

לדברים כפשוטם. אלא "]. וקשה לומר שהתכוונו כביכול, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם". [וכדברי הגמרא: "כלפי מעלה אמרו
הרי כבר נזכר למעלה, שהמרגלים סברו שהקב"ה  - י"ל בכוונתם, שלא האמינו שעל פי דרך הטבע יש אפשרות להתגבר על יושבי הארץ. ובדרך נס 

  לא ינהג בהנהגה ניסית בא"י.
תם היתה, שהם סברו שהנהגת א"י היא ובספרים מבואר, שהיה צדק מסויים בדברי המרגלים, שבא"י ההנהגה היא טבעית יותר. אלא שטעו. 9

יטבעית  ר גמ   , בלי שום נס כלל. בעוד שהאמת היא, שהנהגת א"י היא בדרך של נס בתוך טבע, שהנס מלובש בתוך טבע, ואינו ניכר.ל
  ועי' מה שבאר עפ"ז המהרש"א במס' ע"ז כה, א.. 10
 במדבראדהא אנן זכינן  ,ין אחרניןיׁשִ י משה רֵ ּנֵ ימַ וִ  ,יןיׁשִ אנן מלמהוי רֵ  נתעבר ,י ייעלון ישראל לארעאאִ [המרגלים]:  רּומְ ָאוז"ל הזוהר: ". 11

  ."יּכֵ זְ אבל בארעא לא נִ  ,למהוי רישין
  ., יז)רש"י במדבר לד( "ובורר לכל אחד ואחד חלק הגון ,כל נשיא ונשיא אפוטרופוס לשבטו ומחלק נחלת השבט למשפחות ולגברים". 12
דקו בחששם, ובאמת אם לא היתה נגזרת מיתה על דור המדבר, והיו נכנסים לארץ ישראל, אזי נשיאי אבל השל"ה כתב, שהמרגלים צ. 13

" ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב -ִליהּוָדה , ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי - ְלִׁשְמעֹון , ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור - ִלְראּוֵבן השבטים בא"י היו אלו המוזכרים בפרשת במדבר: "
לשון חשיבות, ואותה  -  (במדבר יג, ג)ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים [וכתב עוד, דאפשר שנרמז ענין זה במה שכתב רש"י על המרגלים: ". טו)-(במדבר א, הוכו' 

 ').אות יתורה אור  ,של"ה פרשת שלחלא] ( -. אבל בארץ ישראל מנהיגיםהיו להיות ם יראוי ,בחוץ לארץהיינו, דבאותה שעה,  ".שעה כשרים היו
 ולפי דבריו צ"ל, דמה שנבחר כלב בן יפונה להיות נשיא שבטו בא"י, זהו לאחר שנגזרה מיתה על דור המדבר [חוץ מכלב ויהושע (במדבר יד, ל)

  ושבט לוי (עי' רש"י שם א, מט)]. אבל אם לא היתה נגזרת עליהם מיתה, נשיא שבט יהודה בא"י היה נחשון בן עמינדב.
 - לשון ַרע מינים (לשון מינות); תאנים  -. רמונים (זוהר ח"ג קנח, ב) "כמה דתנינן ענבים היו ,א ביה אדם הראשוןטָ דחָ  הוא אילנא" -ענבים . 14

, שענינו הסתר (רש"י שם), שהוא לשון מקרה )י ,תהלים צא(" א ְתֻאֶּנה ֵאֶלי ָרָעה, "(שמות כא, יג)" ִאָּנה ְלָידוֹ , ולשון "(ב"ר יט, י)לשון תואנה 
  .השגחה, שלזה חתרו המרגלים להגיעה

. "כי עץ החיים היה בפריו סגולה להכניס ַּבלב הידיעה הנכונה והדבקות והאהבה אליו ית', והידיעה בדרכיו הקדושים, והיה שולל מן הנפש 15
תענג על הוד קדושתו לנצח התאוות הגופניות... ואם היה אדם הראשון אוכל מעת החיים ולא מעץ הדעת, היה מתדבק והולך בקדושת קונו, ומ

  .נצחים באין מפריד" (דעת תבונות מהד' הרב פרידלנדר סי' קכ"ו ד"ה ואמנם)
הסבר זה הפוך מן ההסבר הראשון, לפיו סברו המרגלים שדוקא ההנהגה במדבר היא ניסית יותר מאשר בא"י, וכבוד ה' נראה שם יותר, . 16

אינון לא ). ולפי דרכו צריך לומר, דמה שמבואר בזוהר ד"7שבאר המהר"ל (עי' לעיל הערה ודוקא משום כך רצו המרגלים להשאר במדבר, וכפי 
", כונת המרגלים היתה לרמז בזה, שמחמת ההנהגה הטבעית שבא"י אדם עלול באילנא אחרא תליין ואחידןד ,אייתיאו אלא ענבים ורמונים ותאנים

  .כ"כ חשש לזה להמשך שם אל הצד הרע, משא"כ בהנהגה הניסית שבמדבר אין
  .)ח"א סי' קל"ד(שו"ת הרשב"א  בתשובה הרשב"א כן כתבו. 17

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


