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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"חשלח  תפרשל

 טעות המרגלים
 

ים ָך ֲאָנשִׁ ַלח לְׁ ֹלא ָתתּורּו - "שְׁ  "ַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ...וְׁ
ָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ רבינו הקב"ה אומר למשה ים, וְׁ ָך ֲאָנשִׁ ַלח לְׁ : "שְׁ

י ֹנת   ַנַען ֲאֶשר ֲאנִׁ ל" כְׁ ָרא  שְׁ נ י יִׁ בְׁ . האנשים נשלחים, )במדבר יג, ב(ן לִׁ
? אולי מותר זה קרה. למה הגדולתקלה מזה  הָיצא -וכידוע 

בפרשת ציצית.  - בסוף הפרשהרמוזה לומר, שהתשובה לכך 
ינ יֶכם"  תורהה י ע  ַאֲחר  ֶכם וְׁ ַבבְׁ י לְׁ ֹלא ָתתּורּו ַאֲחר  )שם מַצוה שם: "וְׁ

כי אסור להשתמש בעינים?! כשה' . מה פירוש הדבר? וטו, לט(
ים,  ָך ֲאָנשִׁ ַלח לְׁ רּואמר למשה "שְׁ תֻ ָ י ם מה  וְׁ ַנַען", עִׁ ֶאת ֶאֶרץ כְׁ
אדם וכן  ...לא עם העינים?! ?הוא רצה שיתורו את הארץ

כביש, האם אינו צריך להסתכל בעיניו אם את השרוצה לחצות 
הרי  או אם הרמזור ירוק או אדום? ?יש מכוניות או אין מכוניות

 !עלול לקרותאם לא ישתמש בעיניו, רחמנא ליצלן ממה ש
התשובה היא, שאמנם מותר וצריך להשתמש בעינים, אבל 
אסור שהעינים תהיינה המנהיגות שלנו. העינים צריכות רק 
לדווח: יש מכונית, אין מכונית; אור ירוק, אור אדום. אבל 

סֹוק אם לחצות את הכביש או לא  שכל. לַ  זה צריך להשאיר -לפְׁ
יֶתם הכך גם לגבי כיבוש  אִׁ ארץ: העינים צריכות רק לראות. "ּורְׁ

וא"  פי מה )שם יג, יח(ֶאת ָהָאֶרץ ַמה הִׁ . אבל להחליט האם לְׁ
את  -שרואות העינים אפשר או אי אפשר להכנס לארץ ישראל 

להכנס  אפשרשזה צריך להשאיר לשכל. והשכל הרי אומר, 
רות שראו שם המרגלים. כי לארץ, למרות הענקים והערים הבצו

ָכה והרג ברגע אחד את כל בכורי מצרים, וקרע לנו את  מי שהִׁ
הים, והטביע בתוכו את פרעה ואת כל חילו, ונלחם לנו בעמלק, 
יוכל גם להכות את הענקים בארץ כנען, ולהתגבר על הערים 

 הבצורות.
כך ואם השכל של המרגלים ושל ישראל לא חושב על 

, כפי שמובא בפרשת זאת רבינו מזכיר להם הרי משה - מעצמו
יֶכם  ֶהם. ה' ֱאֹלק  אּון מ  ירְׁ ֹלא תִׁ צּון וְׁ ֶכם, ֹלא ַתַערְׁ דברים: "ָוֹאַמר ֲאל 
ם  ַריִׁ צְׁ מִׁ ֶכם בְׁ תְׁ ֹכל ֲאֶשר ָעָשה אִׁ ם ָלֶכם, כְׁ ָלח  נ יֶכם, הּוא יִׁ פְׁ ְך לִׁ ַהֹהל 

ם כֶ י נ  י ע   לא רק את הענקים והערים. הרי ל(-)דברים א, כט" לְׁ
ראיתם בעינים, לפני  זהגם את הבצורות ראיתם בעיניכם, אלא 

אז מכת בכורות, עד ליל תשעה באב  קצת יותר משנה ורבע ]מ 
שבו המרגלים מתלוננים[, כיצד הרג ה' את כל בכורי מצרים 
ברגע אחד. ובמתן תורה, "ָפַתח להם )הקב"ה( שבעה רקיעים... 

ראו ו להגיע להכרה ברורה, . זכ)רש"י שם ד, לה(שהוא יחידי"  1ו
שאין 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 על השכל של משה רבינו, שעשה עבורו את החשבון. 

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

ם" ָריִׁ צְׁ יָאנּו ֵמֶאֶרץ מִׁ ָתנּו הוֹּצִׁ ַאת ה' אֹּ נְׁ שִׁ  "בְׁ
כפי שראינו, משה רבינו מסביר דברים הגיוניים, אבל 

ישראל לא משתכנעים. מה יש להם לומר כנגד הדברים 
ָרגְׁ  -ההגיוניים של משה רבינו?  יֶכם טענה מבהילה: "ַות  ָאֳהל  נּו בְׁ

ַיד  ת ֹאָתנּו בְׁ ם, ָלת  ָריִׁ צְׁ ֶאֶרץ מִׁ יָאנּו מ  ַאת ה' ֹאָתנּו הֹוצִׁ נְׁ שִׁ רּו: בְׁ ַוֹתאמְׁ
נּו"!  יד  מִׁ ַהשְׁ י לְׁ . כלומר, אכן השתכנענו שהקב"ה )שם א, כז(ָהֱאֹמרִׁ

ל כו להתגבר על הכנעני והאמורי. אבל יש כאן בעיה אחרת.  י
ת ֹאָתנּו . כל רצורוצההבעיה היא, שה' לא  נו וכָונתו הוא, "ָלת 

נּו"! יד  מִׁ ַהשְׁ י לְׁ ַיד ָהֱאֹמרִׁ  בְׁ
איזה הגיון יש בטענה הזאת? קשה מאד להבין, איך דור 

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

לחם  -ת ַשבָ לְׁ ּו !נלחם להם בעמלק! הוריד להם ָמן בכל בוקר
ם בעולם משנה! נגלה אליהם בהר סיני, במרֶאה שלא היה עָ 

ת , נעשה וכל זה שראה כמותו! נתן להם תורה ומצוות! כדי "ָלת 
נּו"?! יד  מִׁ ַהשְׁ י לְׁ ַיד ָהֱאֹמרִׁ קשה להבין איך אפשר לומר  ...ֹאָתנּו בְׁ

. אמנם רש"י מסביר, שמחשבתם של ישראל )שה' 2דברים כאלו
ו שנאו את ה', אבל גם אחרי דברי שהםתם( נבעה מזה שונא או
, עדין קשה להבין: מה סברו ישראל? הרי אם כך היא הקדושים
למה עשה להם את  -ורוצה להשמידם  ה' שונא אותםש - האמת

ים כל הטובות האלו? היה יכול להשאיר אותם בְׁ  ם, והמצרִׁ מצַריִׁ
עה נתפס ! קשה להבין, איך דור ד3היו משמידים אותם בשמחה

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

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

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

ָמה" הם אנשים חשובים.  ל ה  ָרא  שְׁ נ י יִׁ י בְׁ ים, ָראש  "ֻכָלם ֲאָנשִׁ
ם כצדיקים וחסידים, וכגדולי ישראל י. הם מוחזק)במדבר יג, ג(
)רש"י שם(

אמנם שַנים מהם אומרים שאפשר לעלות לא"י, אבל  .4
, וזה משפיע. אמנם 5םעשרת האחרים הרי מבוהלים ומפוחדי

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

כּו ָהָעם  -אחר השכל, ולכן  בְׁ נּו ֶאת קֹוָלם, ַויִׁ תְׁ ָדה ַויִׁ ָשא ָכל ָהע  "ַותִׁ
ָלה ַההּוא"  לה אחד, . אמנם הבכיה נמשכת רק לי)שם יד, א(ַבַליְׁ

למחרת רוצים כבר לעשות תשובה ולהכנס לא"י, אבל גם הלילה 
באב היה.  תשעההאחד הזה היה יותר מדי. "אותו הלילה ליל 

אמר להן הקב"ה לישראל: אתם בכיתם בכיה של חנם, ואני 
חרבו , על שני מקדשים שי  )סנה' קד, ב(אקבע לכם בכיה לדורות" 

ינו למרגלים, ומאסו הכל בגלל שלילה אחד האמ .6ביום הזה
 בארץ חמדה.

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

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

יו את אבל הם הרי ח .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
כל בכור בארץ מצרים, יכול גם להכות בארץ כנען? משה מזכיר 

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

 ,במדבר ה' נותן מן לאכול .7רץ ישראלבא ת ה'בחו"ל להנהג
יחרשו  - בא"י יאכלו בדרך הטבע .אכלו מןאבל בא"י לא יֹ 
במדבר סבורים המרגלים, שרק במצרים ו ממילא, .ויזרעו ויקצרו

אבל בארץ ישראל לא תהיה ה' ַמֶכה כל בכור ברגע אחד וכד', 
ים בדרך הטבע, בא"י נצטרך להתגבר על האויב. הנהגה כזו

להתגבר על הענקים והערים הבצורות אי אפשר  -בדרך הטבע ו
ו שההנהגה סברם מרגלישהתכן י .8ם מספריםמרגליוכל מה שה

סית שבמדבר  נו עומד יכשמשה רב .שייכת למשה רבינוהנִׁ
לפי  -אבל הרי אלדד ומידד מתנבאים  .יש הנהגה נסית -בראש 

ימות במדבר ויהושע  שמשה - )סנה' יז, א( בגמרא דעה אחת
כשיקרה כך, מי יודע אם תמשיך ההנהגה  .יכניס את העם לא"י

לכן  .לא יהיו נסיםאז כבר אולי הניסית של הקב"ה עם ישראל. 
ֶמּנּו ,ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם" מפחדים.הם  י ָחָזק הּוא מִׁ " כִׁ

 .)במדבר יג, לא(
 -כל  אשיתרש הוא, צריכים להביןהמרגלים היו מה שאלא ש

שחששו  היה צדק בדברי המרגלים,לּו גם  מתחכמים נגד ה'.לא 
ו עדין אינה סיבה מוצדקת שלא ז מהנהגה טבעית שתהיה בא"י,

 .אם ה' אומר להכנס לא"י, צריך להכנס לא"י לשמוע בקול ה'.
 -לקבל תשובה?  רוצה .אז יש לך קושיות ,אם יש לך קושיות

אבל  .ישאל את הקב"ה -? עמשה לא יוד .את משה רבינו לתשא
ה' מסיע את אם  .מכח הקושיות להתנגד לרצון ה' י אפשרא

להכנס צריכים י, "כנס לאנעמוד הענן ו, ישראל עמוד הענן לפני
וטענה של "סכנת נפשות" ו"פיקוח נפש" לא מועילה  ,לא"י
פיקוח נפש  - י"ה להכנס לאוָ צְׁ אם היו באים סתם מכח מִׁ כאן. 
אבל כשה' במפורש אומר להכנס  הזו. את המצוה דוחההיה 
כאן אין שום דחיות והיתרים שלא לקיים את הציווי.  - י"לא

גם אם משמעות הדבר היא , ה' צריך לשמוע בקולבמקרה זה 
ָכל . התורה הרי מצוה אותנו: לההרג ת ה' ֱאֹלֶקיָך בְׁ ָת א  ָאַהבְׁ "וְׁ

ָך"  שְׁ ָכל ַנפְׁ ָך ּובְׁ ָבבְׁ )ברכות נוטל את נפשך , אפילו הוא )דברים ו, ה(לְׁ

אפילו נוטל את חיוב של "נכון שברוב המצוות אין  .נד, א(
, אבל אם ה' אומר החמורותשלוש עבירות רק ב, "נפשך

במקרה זה  אין היתר של פקוח נפש. זלהכנס לא"י, אבמפורש 
 צריך לשמוע בקול ה' בכל מצב, בלי התחכמויות ובלי קושיות.

היו צריכים  ,ות קושיותלהקשלהתחכם ואבל גם אם רוצים 
הנהגה הקודש יש מקום לבארץ ו ,להבין שא"י היא ארץ הקודש

ותרניסית עוד   הואמאשר במדבר! ככל שמקום מקודש יותר,  י
 ,לגילוי כבוד השכינהמוכן יותר ויותר מיוחד להשראת השכינה, 

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

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

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

ן כדי  י ַזיִׁ מרגלים לרגל את הארץ, לא היו זקוקים למלחמה ולכל 
לכבשה. היו כובשים אותה בקלות, למרות הענקים והערים 
הבצורות שהיו שם. הגוים היו כבר בורחים מעצמם, או מתים 

שהכניסו את עצמם למהלך . רק בגלל )ספורנו שם(בלי מלחמה 
מלחמה כדרך הטבע ע"י שליחת מרגלים, הורידו עצמם של 

שהיו צריכים באמת להלחם בנשק. וגם במדרגה זו, זו, כלמדרגה 
יַח ה' ּנִׁ ם ֲאֶשר הִׁ ֶלה ַהּגֹויִׁ א  )אחרי מות  בכל זאת אומר הפסוק: "וְׁ

ת ָכל  עּו א  ת ָכל ֲאֶשר ֹלא ָידְׁ ל, א  ָרא  שְׁ ַנּסֹות ָבם ֶאת יִׁ יהושע( לְׁ
ֲחמֹות לְׁ ָנַען. מִׁ ָחָמה,  כְׁ לְׁ ָדם מִׁ ַלמְׁ ל לְׁ ָרא  שְׁ נ י יִׁ ַמַען ַדַעת ֹדרֹות בְׁ ַרק לְׁ

ָדעּום"  ים ֹלא יְׁ ָפנִׁ ֶלה )שופטים ג, ב(ַרק ֲאֶשר לְׁ א  . פירש רש"י: "וְׁ
ל  ָרא  שְׁ ַנּסֹות ָבם ֶאת יִׁ יַח ה' לְׁ ּנִׁ ם ֲאֶשר הִׁ ר אשר  -ַהּגֹויִׁ את דור האח 

לא ראו את המעשה הגדול, לא ָידעו את נסי מלחמות כנען, ו
ַמַען ַדַעת  מרו ַבמקום. ַרק לְׁ ניחם, למען  -והִׁ רק ַלדבר הזה לבדו הִׁ

דעת ולהתבונן דורות בני ישראל הבאים מה החטא גורם, כי 
ים  ָפנִׁ שהיו עומדים  -עתה הם זקוקים ללמדם מלחמה, ַרק ֲאֶשר לְׁ

ָדעּום  לא למלחמות הללו וטכסיסיהם, ו -לשרת את ה', ֹלא יְׁ
נצרכו להם". כלומר, בימות יהושע, הגם שהיו צריכים להלחם 
בכלי זין, אבל לא היו זקוקים לחכמה צבאית ולטכסיסי מלחמה. 

ביריחו תתקע בשופרות, ָבַעי  -ה' אומר ליהושע מה לעשות 
י ָמרֹום תבוא בהתקפה פתאומית  מ   - )יהושע יא(תשים אורב, בְׁ

, אחרי מות יהושע, ירדו והם עושים כדבר ה' ומנצחים. אח"כ
עוד מדרגה, וכבר לא היתה להם סיעתא דשמיא כזו, שלא 

. כל שכן בימי משה רבינו. אם משה 10להזדקק לטכסיסי מלחמה
רבינו היה נכנס לא"י, מי יודע אלו ניסים גדולים היו נעשים שם. 
גם בימי יהושע נעשים ניסים. מי הירדן נבקעים לפניהם, השמש 

בני אלגביש יורדות מן השמים, כל מיני ניסים. והירח עומדים, א
 אם משה רבינו היה נכנס, הניסים היו גדולים הרבה יותר!

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

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

א"י היא מקום המוכן עוד כי זוהי טעות. כאמור, על פי הטבע. ו
 יותר לניסים.

 ביאור שני בחטא המרגלים
"י. לאלהכנס המרגלים למה לא רצו  ,טעם מובא עודבזוהר 

י ָראש  שהיו " -המרגלים מפני ש בזוהר מובא, שהטעם לזה הוא,
ל ָרא  שְׁ נ י יִׁ יערו - )במדבר יג, ג(" בְׁ ינהיגו  הםלא  רץ ישראלשבא ,שִׁ

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

 .ח"ג קנח, א(
 קראממן הראיות לכך יש ו ,טעו המרגליםבזה גם והנה 

ר משה  - קראממן ה סברא.ומ שהרי בסמוך לכניסה לארץ מוס 
ֲחלּו ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץאת שמות הנשיאים "מפי ה'  נְׁ  12"ֲאֶשר יִׁ

הּוָדה " :אומר, ו)במדבר לד, יז( ה יְׁ ַמט  ֻפֶּנה" -לְׁ ב ֶבן יְׁ  .)שם, יט( ָכל 
המרגלים, והוא מתמנה כעת להיות נשיא גם ן כלב היה מוהנה, 

רץ! ממילא יש מקום אבָ  חלקםאת שבטו בא"י, להנחיל לבני 
גם הם היו  ,אם שאר המרגלים היו מתנהגים כמו כלבש לומר,

שיך להיות מגם הם היו יכולים לה .כלב זוכים למה שזכה
 [.13רץ ישראלנשיאים גם בא

באמת היו מפסיקים להיות המרגלים נניח שגם אם  - סבראומ

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=bGFUkMHYfk-nRA7wk_Nl0jrzLyv6UdIIr2pbZLmFs4zvqzSQ94Q4xWFowFRiaWFuyvfJfhYYrHg.&URL=http%3a%2f%2fwww.hakotel.org.il


 

 
  - :www.hakotel.org.ilhttp//למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל, ירושלים -כל הזכויות שמורות  ©

3 
 ודאי , הרינשיאים, ומישהו אחר מתאים יותר יהיה נשיא בא"י

נשיאים, מאשר למות כלהכנס לא"י כצדיקים, גם אם לא עדיף ש
לא עושים את החשבון הזה! אבל המרגלים  !בחו"ל כעבריינים

ָפשֹו הקב"ה בבגדו, ואמר לו: ממש כמו ירבעם בן נבט, ש "תְׁ
חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן! אמר לו ]ירבעם 

ישי בראש. ]אמר לקב"ה[: מי בראש? ]אמר לו הקב"ה:[ בן 
לא . וכי )סנה' קב, א(" )=אם כך, איני מעוניין(לו:[ אי הכי לא בעינא 

עדיף להיות שני לבן ישי בגן עדן, מלהיות ראש הרשעים 
)סנה' לז, ואל תהי ראש לשועלים"!  ,בגיהנם?! "הי ה זנב לאריות

בוד מכשילה את ירבעם, והוא מעדיף להפסיד אבל תאַות הכ א(
את חלקו בעולם הבא, מאשר להיות שני לדוד המלך. איננו 
יכולים לדבר על אנשים גדולים ועל גדלותם של המלכים שאין 

, שמחו ברב אשי )סנה' קב, ב(להם חלק לעולם הבא, ]עי' בגמרא 
ינה את ירבעם אחאב ומנשה "חברינו", והראו לו שהי ו על ֶשכִׁ
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. בשביל כבוד מדומה הם מוותרים על הכבוד 

 האמיתי.

 ביאור שלישי בחטא המרגלים
בל יש גם הסבר אחר בזוהר בביאור חטא המרגלים. הזוהר א

ֶתם משה אמר להם, "אומר, שחטא המרגלים היה, ש ַחַזקְׁ תְׁ הִׁ וְׁ
י ָהָאֶרץ רִׁ פְׁ ֶתם מִׁ ַקחְׁ רצה שיקחו מפרי עץ  - )במדבר יג, כ(" ּולְׁ

 ,ואינון לא אייתיאו אלא ענבים ורמונים ותאנים" -החיים 
. נטלו דוקא (א ,ג קנזח"ר זוה)" באילנא אחרא תליין ואחידןד
, שהם תלויים ואחוזים ָבאילן תאניםהרמונים והענבים ומה

ודאי ענינים עמוקים ונסתרים . 14בעץ הדעת טוב ורע -האחר 
כלולים בדברי הזוהר הללו, אבל ננסה להבין אותם על דרך 

 .15שניתןהנגלה, עד כמה 
קודש הוא  -מה ענינם של עץ החיים ועץ הדעת? עץ החיים 

עלה'. רק רצון ה' קיים בעץ החיים. אין בו "ַדַעת טֹוב  ָר " וָ
 -כמו בעץ הדעת, וממילא הסוף ידוע מראש  )בראשית ב, ט(

יםהאדם יזכה בו לחיי נצח )"עץ  "(, שהרי אין בו שום החי
טא ולמיתה . לעומת זאת, "עץ הדעת טוב ורע" 16מקום לח 

ר לעשות מאפשר לאדם בחירה בין טוב לרע. האדם יכול לבחו
 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", 

או עבודה מתוך בחירה )עץ הדעת(, כשישנה אפשרות  ,החיים(
 -לעשות רע, ובכל זאת האדם בוחר לעשות טוב? לכאורה 

עשיית רצון ה' מתוך בחירה, יש בה  עדיפה! פשרות השניההא
יותר כבוד שמים מאשר עשיית רצון ה' באופן "אוטומטי", ללא 

כך באמת חשבו המרגלים, שקיימת אפשרות אחרת לפני האדם. 
, פירות שתלויים ואחוזים בעץ הדעת טוב ורעולכן הם מביאים 

מתוך ו ,לעבוד את ה' במצב של הסתרלרמז על כך שרצונם 
 להכנס לארץרוצים לא הם מסיבה זו  בחירה בין טוב לרע.

ינ י ה' ש, ישראל יד ע  ש ֹאָתּה, ָתמִׁ היא "ֶאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹדר 
ית ָשָנה ַעד ַאֲחרִׁ ית ַהָשָנה וְׁ שִׁ ר   .)דברים יא, יב(" ֱאֹלֶקיָך ָבּה מ 

לכן ההשגחה גלויה יותר בארץ ישראל מאשר בחוץ לארץ. 
חליטים המרגלים, שעדיף להשאר במדבר, במצב של "הסתר מ

של . כך תהיה עבודת ה' רץ ישראלאשל פנים" ביחס להשגחה 
שהרי עבודה מתוך הסתר פנים היא קשה מובחרת יותר, ישראל 
 .17יותר

ואולם האמת איננה כך. האמת היא, שעצם המצב שבו ישנה 
 -בוראו ליציר כפיו של הקב"ה אפשרות שלא לעשות את רצון 

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 
אם לתמוך באנגליה או לתמוך בגרמניה. מה נאמר על שר צבא 

וגד גמור! מורד במלכות! שר צבא ששומע שפרצה ב -כזה? 
אויר, את חיל המלחמה, צריך לגייס מיד את כל הצבא, את חיל 

הים, ואת כל מה שניתן לגייס למלחמה, ולא לעמוד ולשקול, 
"האם אני בעד אנגליה או בעד גרמניה". הרהורים כאלו, הם 
עוון חמור לכל חייל, וכל שכן לשר הצבא. כך גם בענין 

ירה. ה"הוה אמינא" של אדם לחטוא, המציאות שאדם הבח
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 

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

)עי' ב"מכתב מאליהו" ח"ב בלי בחירה באופן "אוטומטי", רצון ה' 

הנחש טען לאשה, שבלי יצר הרע )שנכנס אל  .ואילך( 137עמ' 
האדם ע"י אכילה מעץ הדעת(, עבודת ה' שלהם לא תהיה 

ָמה" לקיים מצוות, כשא ין לאדם במדרגה חשובה כל כך. "לא ָחכְׁ
לקיימן. לעומת זאת, אם יהיה  שלאיצר הרע שמנסה לפתותו 

לאדם יצר הרע ובכל זאת יקיים מצוות, עבודת ה' שלו תהיה 
והאדם  ,במדרגה הרבה יותר גבוהה וחשובה. כך טען הנחש

טעה וקבל את טענתו, בהתעלמו מן העובדה, שעצם המצב 
שמים שאדם שוקל אם לבחור בטוב או ברע, הוא חילול שם 

 ., כפי שהסברנונורא
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, 
 -לראות כמה שיותר את כבוד ה' בגלוי, וממילא מתוך כך 

דוקא להכנס לא"י ולעבוד את להקטין את הבחירה. א"כ, עדיף 
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 גלויה, וממילא עבודת הבחירה קשה שם יותר. ]ולכן 
מקום עבודת ה' האמיתית וקיום המצוות האמיתי היא רק בארץ 

הרמב"ן ו דברים יא, יח()רש"י בקיצור כתבו , כפי שישראל
(ויקרא יח, כה)באריכות 

18.] 
 שנתן לנו ארץ חמדה טובה ורחבה, 'אנו צריכים להודות לה

לה' להתפלל שניתן לעבוד בה את ה' באופן מעולה יותר. צריך 
 אם איננוש ,כבר ראינו את הארץ הזאת. לא יקח מאיתנוש

ם בדור שלנו , וגהארץ ה' לוקח מאיתנו את ,הולכים בדרך ה'
צריך להתפלל  מאתנו. נלקחים ראינו איך חלקים מארץ ישראל

א"י, ונזכה במהרה לראות בה כבוד לה' שלא יקח מאתנו את 
מלכות שמים, וגם הגויים ב כירושכל ישראל ישמים בגלוי, עד 

ית כמו שאומר הנביא: מלכות שמים, ב כירוי ַאֲחרִׁ ָהָיה בְׁ "וְׁ
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ים ָהלְׁ  ...ַהָימִׁ רּווְׁ ָאמְׁ ים וְׁ ים ַרבִׁ ַנֲעֶלה ֶאל ַהר  :כּו ַעמִׁ כּו וְׁ ֶאל ה', לְׁ
ית ֱאֹל ָרָכיו ,י ַיֲעֹקבק  ב  דְׁ נּו מִׁ ֹיר  ֹחָתיו ,וְׁ ֹארְׁ ָכה בְׁ נ לְׁ א  .וְׁ צ  יֹון ת  צִׁ י מִׁ כִׁ
ַבר  ,תֹוָרה םה' ּודְׁ ירּוָשָלִׁ  אמן. ,במהרה בימינו, ג(-)ישעיהו ב, ב" מִׁ

 
 
 

 

                                                           
 .לראייה חושית, אלא לראיית השכלכאן אין הכוונה כמובן, . 1
ֹכֶלת אמנם לאחר חטא העגל, העלה גם משה את החשש, שמא אם יעניש ה' את ישראל וישמידם במדבר, יאמרו המצרים, ". 2 י יְׁ לִׁ בְׁ יָאם ֶאל ה' מִׁ ַלֲהבִׁ

ֶבר ָלֶהם ָא ,ָהָאֶרץ ֲאֶשר דִׁ נְׁ שִׁ םּומִׁ ָת אוֹ ָבר תוֹ  דְׁ ָתם ַבמִׁ יָאם ַלֲהמִׁ כי גם " )דברים ט, כח(. ובאר שם הרמב"ן טעם טענה זו, שהמצרים יאמרו, "הֹוצִׁ
כן שְׁ  ,שאין יכולת בידו להביאם אל הארץ אשר דבר להם באזני המצריים)ה'( בהיותם במצרים ראה  כדרך המלכים, שכאשר הם  -" םָאנ  ועל 

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

היתה השנאה הזאת בהם במצרים טרם א העגל, וכבר היו סמוכים אז לא"י, לא היה שייך לטעון, כי ", שהיה יותר משנה לאחר חטהמרגלים
םּו" )לשון הרמב"ן(, "שהוציאם משם ָת אוֹ ָאתוֹ  נְׁ שִׁ ָבר מִׁ דְׁ ָתם ַבמִׁ יָאם ַלֲהמִׁ שהרי א"כ, היה לקב"ה להרגם בסמוך ליצי"מ, ולא להמתין זמן רב  ."הֹוצִׁ

םכ"כ. ובקיצור: הטענה כי " ָריִׁ צְׁ ֶאֶרץ מִׁ יָאנּו מ  ַאת ה' ֹאָתנּו הֹוצִׁ נְׁ שִׁ  " לא היתה שייכת עוד בזמן חטא המרגלים.בְׁ
אמנם הרמב"ן כתב, שהיה מקום לומר שה' לא רצה להשמיד את ישראל במצרים כדי לא לחלל את שמו בגוים, ולכן "הוציאם ממצרים להמיתם . 3

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

ֶכם. וכן על הפסוק "4 ַלי ֻכלְׁ בּון א  רְׁ קְׁ רּו ָלנּו ֶאת הָ  ,ַותִׁ פְׁ ַיחְׁ ָפנ ינּו וְׁ ים לְׁ ָחה ֲאָנשִׁ לְׁ שְׁ רּו נִׁ ים ...ָאֶרץַוֹתאמְׁ נ ים ָעָשר ֲאָנשִׁ ֶכם שְׁ כג(, -" וכו' )דברים א, כבָוֶאַקח מִׁ
םָוֶאַקח פירש רש"י: " כֶ  ."מן המסולתים שבכם ,מן הברורים שבכם - מִׁ

ותר. ובעשרת המרגלים הללו היו כאלו, שהיו עוד 5  .גדולים מיהושע וכלב בחכמה ובכבוד )רמב"ן במדבר יג, ד( י
ָדהד מידה: כיון שמאסו בארץ חמדה, נגזר עליהם לגלות ממנה, כמו שנאמר: "וזהו מידה כנג. 6 ֶאֶרץ ֶחמְׁ ֲאסּו בְׁ מְׁ ָברֹו,ַויִׁ דְׁ ינּו לִׁ נּו  , ֹלא ֶהֱאמִׁ ָרגְׁ ַוי 

ָבר, דְׁ יל אֹוָתם ַבמִׁ ַהפִׁ ָשא ָידֹו ָלֶהם לְׁ יֶהם... ַויִׁ ָאֳהל  ם  בְׁ ָעם ַבּגֹויִׁ יל ַזרְׁ ַהפִׁ ָזרֹוָתם ָבֲארָ ּולְׁ  .במדבר יד, א( -בפרשתנו כז. ועי' רמב"ן -" )תהלים קו, כדצֹותּולְׁ
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 אליה. 

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

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

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

 .ינהג בהנהגה ניסית בארץ ישראל
ובספרים מבואר, שהיה צדק מסויים בדברי המרגלים, שבא"י ההנהגה היא טבעית יותר. אלא שטעותם היתה, שהם סברו שהנהגת א"י היא . 9

 , בלי שום נס כלל. בעוד שהאמת היא, שהנהגת א"י היא בדרך של נס בתוך טבע, שהנס מלובש בתוך טבע ואינו ניכר.לגמריטבעית 
 ועי' מה שבאר עפ"ז המהרש"א במס' ע"ז כה, א.. 10
 במדבראדהא אנן זכינן  ,ין אחרניןישִׁ ה ר  י משּנ  ימַ וִׁ  ,יןישִׁ נתעבר אנן מלמהוי ר   ,י ייעלון ישראל לארעאאִׁ ]המרגלים[:  רּומְׁ ָאוז"ל הזוהר: ". 11

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

ן בא"י היו אלו המוזכרים בפרשת במדבר: " אּוב  רְׁ יאּור -לִׁ ד  יצּור ֶבן שְׁ עֹון , ֱאלִׁ מְׁ שִׁ יַשָדי -לְׁ ל ֶבן צּורִׁ יא  ֻלמִׁ יהּוָדה , שְׁ יָנָדב -לִׁ שֹון ֶבן ַעמִׁ )במדבר א, " וכו' ַנחְׁ
ים אפשר שנרמז ענין זה במה שכתב רש"י על המרגלים: "]וכתב עוד, ד. טו(-ה  ".לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו - )במדבר יג, ג(ֻכָלם ֲאָנשִׁ

ולפי דבריו צ"ל, דמה  אות י'(.תורה אור  ,של"ה פרשת שלחלא[ ) -. אבל בארץ ישראל מנהיגיםהיו להיות ם יראוי ,בחוץ לארץהיינו, דבאותה שעה, 
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, שנבחר כלב 

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

ָידוֹ , ולשון ")ב"ר יט, י(תואנה  ָּנה לְׁ ֶליָך ָרָעה, ")שמות כא, יג(" אִׁ ֻאֶּנה א  , שענינו הסתר ההשגחה, )רש"י שם(, שהוא לשון מקרה (י ,תהלים צא)" ֹלא תְׁ
 .שלזה חתרו המרגלים להגיע

)לרבי צבי אלימלך מדינוב, בעל ה"בני יששכר"(, שבכל חלקי הפרד"ס, יש בכל אחד מהם פרד"ס, וממילא "גם  כמובא בספר "אגרא דפרקא" .15
 .בסוד יש פשט" )שם סי' צ"א(

היה שולל מן הנפש . "כי עץ החיים היה בפריו סגולה להכניס ַבלב הידיעה הנכונה והדבקות והאהבה אליו ית', והידיעה בדרכיו הקדושים, ו16
ים התאוות הגופניות... ואם היה אדם הראשון אוכל מעת החיים ולא מעץ הדעת, היה מתדבק והולך בקדושת קונו, ומתענג על הוד קדושתו לנצח נצח

 .באין מפריד" )דעת תבונות מהד' הג"ר חיים פרידלנדר סי' קכ"ו ד"ה ואמנם(
המרגלים שדוקא ההנהגה במדבר היא ניסית יותר מאשר בא"י, וכבוד ה' נראה שם יותר, ודוקא  הסבר זה הפוך מן ההסבר הראשון, לפיו סברו. 17

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

 .אל הצד הרע, משא"כ בהנהגה הניסית שבמדבר אין כ"כ חשש לזה
 .(ח"א סי' קל"ד)שו"ת הרשב"א  בתשובה הרשב"א כן כתבו. 18

 הבנתו של העורך,שטחיות השיחה נערכה לפי 

 עורך בלבד.וכל טעות או חסרון יש לתלות ב

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=bGFUkMHYfk-nRA7wk_Nl0jrzLyv6UdIIr2pbZLmFs4zvqzSQ94Q4xWFowFRiaWFuyvfJfhYYrHg.&URL=http%3a%2f%2fwww.hakotel.org.il

