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אשר על . עלינו לעסוק בשורש ולא לברוח ממנו, בכדי שנזכה באמת לסעודת משיח בתשעה באב
  ."דברי�" פרשתתחילת בבאופ� מרכזי שא� מוזכר , ברצוני לעסוק בשורשו של היו� הזה, כ�

שבוע נקרא את ה .עצמו תשעה באביו� והשנה ב, "חזו�"לעול� תחול בשבת פרשת פרשת דברי� 
איכה ישבה ", 2"איכה היתה לזונה", 1"איכה אשא לבדי: "ישעיה וירמיה, משה של "איכות"שלוש ה

שבת מהדברי� שיתנו את הכח כל יש בפרשה של  –ואחרי�  הקדוש ה"מלמדנו השלוכפי ש ,3"בדד
כמו למשל בפרשת מותו של אהרו� , ותאחרבבולט יותר מ הדבר �יש פרשות בה. שבועהאותו כל ל

משה רבינו שבת פרשת דברי� היא השבת שבה  ,כ". שתמיד תחול בשבוע פטירתו של אהרו�
  . יותר מכל חטא אחר אותו הוא מזכיר –מסביר בפירוט יתר את חטא המרגלי� 

המיקוד סר כמעט לגמרי מ�  "דברי�"בתיאור סיפור המרגלי� בפרשת , בשונה מספר במדבר
כבטל אל מול א" הוא , אזכור של המרגלי�כמוב� יש . אל עבר הע� עצמווהוא מופנה לי� המרג

פרשה הזו שבה האחריות לחטא מוטלת על בשבוע שחלה בו הו. על הע�המוטלת כובד האחריות 
  .חל תשעה באב, הע�

   

 בתשעה וחמישה, בתמוז עשר בשבעה אבותינו את אירעו דברים חמישה
 והובקעה, התמיד ובטל, הלוחות נשתברו--זבתמו עשר בשבעה.  באב
 נגזר--באב בתשעה; בהיכל צלם והעמיד, התורה את אפסטמוס ושרף, העיר

 ונלכדה, ובשנייה, בראשונה הבית וחרב, לארץ ייכנסו שלא אבותינו על
  4.העיר ונחרשה, תור בית

שבירת הלוחות של ראינו יותר מפע� שמדובר הרבה מעבר למעשה . ז בתמוז נשתברו הלוחות"בי
" לוחות"ה .מחוברי� זה לזה החומותכיצד כיצד שבירת הלוחות ו 5בשיעורי� קודמי�ראינו  ,משה

  .לה� שתברושנהקונספציות , השאננות, הבטחו�, היכלי�ה מסמלות את
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זה היו� שבו . הוא חטא המרגלי�שבה� והראשו� , נו חמישה דברי�יבתשעה באב ארעו את אבות
האחרי� שארעו הדברי�  ארבעת. על האר& מתור האר& ומוציאי� דיבת� רעהחוזרי� המרגלי� 

מה בי� חטא המרגלי� לבי� עני� : השאלה המתבקשת היאו, קשורי� לחרב� עצמובתשעה באב 
  .ה מענה באחריתו"ותקבל ב, לאור" השיעור זוהי שאלה שתלווה אותנו? החרב�

  

�  

  

  :6"שלח"נראה את הדברי� תחילה בפרשת . את פרשת המרגלי� מספרת התורה פעמיי�, כאמור

ר }לא{ ים ֲאׁשֶ ֜ ֲאָנׁשִ א - ְוָה֨ ְמ֔רּו לֹ֥ י-נּוַכ֖ל ַלֲע֣לֹות ֶאלָע֤לּו ִעּמֹו֙ ָאֽ ֽ ם ּכִ ק ֖הּוא -ָהָע֑ ָחָז֥
ּנוּ  ֽ ּה ֶאל }לב{: ִמּמֶ ֣רּו ֹאָת֔ ֣ר ּתָ ֶר֙ץ ֲאׁשֶ ת ָהָא֙ ֤ ּבַ יאּו ּדִ י -ַוּיֹוִצ֜ ֵנ֥ ֶרץ ּבְ ר ָהָא֡ ָרֵא֖ל ֵלאֹמ֑ ִיׂשְ

וא ְוָכל יָה֙ ִה֔ ֶב֙ ֶלת יֹוׁשְ ֶרץ ֹאֶכ֤ ּה ֶא֣ ּה ָל֣תּור ֹאָת֗ ְרנּו ָב֜ ֩ר ָעַב֨ ר-ֲאׁשֶ ם ֲאׁשֶ ָרִא֥ינּו -ָהָע֛
ֹות ֥י ִמּדֽ ינּו ֶאת }לג{: ְבתֹוָכּ֖ה ַאְנׁשֵ ֣ם ָרִא֗ ק ִמן-ְוׁשָ י ֲעָנ֖ ֵנ֥ ים ּבְ ִפיִל֛ י -ַהּנְ ִה֤ ים ַוּנְ ִפִל֑ ַהּנְ

ם ֵעיֵניֶהֽ ינּו ּבְ ֖ ים ְוֵכ֥ן ָהיִ ֲחָגִב֔ ֽ ינּו֙ ּכַ   :ְבֵעיֵנ֙

שמדובר צרי" לזכור . העיקשי� מאוד לשמשמשמיעי� כא� המרגלי� באוזני הע� הדברי� 
על העתידיי� כאשר האחראי� ו. בקפידה שנבחרו �שבטיהראשי אלו ה� , במנהיגי� אדירי�

" צד"בתפיסת  הדבר מקשה על הע� מאוד, הנחלות טועני� כי הדבר הוא בלתי אפשרי לביצוע
 הע� ומה עושה. תגובותה, ויכוח בינה�ה ,ביצועה (  הכל עוסק במרגלי� עד לפסוקי� אלו . בעני�

  ?בתגובה

ל }א{ ֙א ּכָ ָ ׂשּ ֖נּו ֶאת-ַוּתִ ּתְ ּיִ ה ַוֽ ֵעָד֔ ְיָלה ַהֽהּוא-ָה֣ ֥ ּלַ ם ּבַ ּו ָהָע֖ ְבּכ֥ ם ַוּיִ ּלֹ֙נּו֙ ַעל }ב{: קֹוָל֑ -ַוּיִ
ל ֣ה ְוַעֽ ל-ֹמׁשֶ ם ּכָ ּיֹאְמ֨רּו ֲאֵלֶה֜ ָרֵא֑ל ַוֽ י ִיׂשְ ֵנ֣ ל ּבְ ן ּכֹ֖ ה לוּ -ַאֲהֹר֔ ֶרץ -ָהֵעָד֗ ֶא֣ ְתנּו֙ ּבְ ַמ֙

ה  ֖ ֥ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ ִים ֛אֹו ּבַ ְתנוּ -לוּ ִמְצַר֔ ה ה }ג{ :ָמֽ נּו ֶאל' ְוָלָמ֣ יא ֹאָת֜ ֶרץ ַהּזֹאת֙ - ֵמִב֨ ָהָא֤
נּו ִיְה֣יּו ָלַב֑ז ֲה֧לֹוא ט֦  ֖ ֥ינּו ְוַטּפֵ ֶרב ָנׁשֵ ֶח֔ ל ּבַ ְיָמהִלְנּפֹ֣ ּוב ִמְצָרֽ נּו ׁש֥   :ֹוב ָל֖

רואי� ל "ואילו חז, בתגובת הע�הבולט  הוא הדבר הבעיתי' ג('של פסוקי� ב" וילונו"לכאורה ה
  :את שורש הבעיה 'פסוק אדווקא ב

 עסקי על - בלילה. שני מקדש על ואחת ראשון מקדש על אחת, בכיות שתי
 בלילה העם ויבכו קולם את ויתנו העדה כל ותשא' שנאמר לילה אותו
 אמר... היה באב תשעה ליל לילה אותו: יוחנן רב אמר רבא אמר .'ההוא
 בכייה לכם אקבע ואני חינם של בכייה בכיתם אתם' לישראל ה"הקב

  7.'לדורות

תשעה באב לא נקבע על חטא הוצאת הדיבה של  ,המובאי� כא�לפי דברי המדרש נבחי� כי 
נשלחו  (כאמור הלא ? חינ�חינ�חינ�חינ�היא" זו בכיה של , ולכאורה. אלא על אותה בכית חינ�, המרגלי�

אפשר לטעו� שה� טעו והטעו  .צורה שקולה לכאורה הסיקו את מה שהסיקושב, נבחרי השבטי�
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7
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בריה� מטיל את האחריות מדלכאורה הגיוני כיצד העובדה שהע� הושפע באופ� א" , את הע�
  ?"בכיה של חינ�"אי" נית� לקרוא לבכיה שכזו , נאמר שהע� חטאווג� א�  ?הע� על דווקא

לא עושי� ,  8הנשי�שותפות ל שאומרי� שבחטא המרגלי� עצמו לא היו "חזש, בהערת אגב נאמר
  . סירההבאותה ש� כולנו , עצמה לגבי הבכיההפרדה דומה 

  

�  

  

" חינ�"ואני רוצה להעמיק בה� ובמושג , שגורי� בפינו" שנאת חינ�", "חינ�בכית "הביטויי� 
בית שני  אבל, )גילוי עריות ושפיכות דמי�, עבודה זרה(על שלוש עברות חרב הבית הראשו�  .בכלל

  :נחרב מסיבה אחרת

 ?בית שני שהיו עוסקים בו בתורה ובמצות ובגמילות חסדים מפני מה חרב
עבודה ' ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד ג, מפני שהיתה בו שנאת חינם

  9.גילוי עריות ושפיכות דמים, זרה

 ( " ?למהוזאת ": אל יהודי ששונא יהודי ושאלו אותוגשו . מעורפל בעיננושנאת חינ� היא מושג 
נה ימהוא אלא , "סת�"היא ש, אי� סיבההזו שנאה לשבתגובה הוא הדבר האחרו� שהוא יאמר 

שנאת חינ� היא . צד שלו בסיפורוא� ינסה לגרור אתכ� להגיוניי� אל� ואחד תירוצי� בפניכ� 
  . מושג שכנראה איננו מביני� אותו לאשורו

  

את ההבדל בי� חרב� בית ראשו� לשני בכ" שחרב� בית שני נחשב חמור יותר בעבר הדגשנו 
מוז שנקבע על הבקעת העיר בבית ז בת"המעשית לכ" היא צו� י הדוגמהכאשר , מבחינה הלכתית

אחד מ� השני� את ל אומרי� שקבעו רק "חז. בתמוז שבו הובקעה העיר בבית ראשו�' ולא בט ,שני
שחרב� בכ" ז בתמוז "את הבחירה דווקא בי י�מנמקו, על מנת שלא יהיה טורח ציבורכיו� תענית 

לעומת בית ( לא נתגלה קיצווש היתה שנאת חינ�ש, )חמור לנו יותר( 10"חמיר ל� טפי"בית שני 
סוגיה בגמרא הדנה על ' סופר חת�'וכ" אומר ה). ראשו� שידעו שישוב ויבנה לאחר שבעי� שנה
  : 11במנהגי אבלות שהונהגו לאחר חרב� הבית השני

 ממה יותר להתאבל שני בית בחורבן הפרושין דעת על עלה מה, עיון וצריך
 ראשון בית דחורבן... ? צומות' ד לצום ראשון בית בחורבן נביאים שתקנו

 ובין, הזמן סוף עד מלשוב ונתיאשו:) ט פ יומא"ע( שנים' ע קצו שנתגלה
 מאורעות בו שארעו ביום אלא - להתאבל מקום היה לא ההוא הזמן

 ויומא יומא וכל - קיצו נתגלה שלא שני בית אך, צומות' ד היינו - לישראל
 מחלה ממושכה תוחלת"ו, בו נחרב כאילו בו נבנה שלא יום וכל, הוא זמניה

                                                           

 

8
 גזרת נגזרה לא הנשי� על אבל,  ‘הכה� ואהר� משה מפקודי איש היה לא ובאלה‘: " סד, ו"י על במדבר כ"רש 

 תנה‘: אומרות והנשי�,  ‘מצרימה ונשובה ראש נתנה‘: אומרי� האנשי�. האר& את מחבבות היו שה� לפי, המרגלי�
  ..."‘אחוזה לנו

9
  .יומא ט 
10
 .ט סעי� ב"ח סימ� תקמ"ע או"וכ� בשו, ג"עמוד רמ" תורת האד�"� בספר "לשו� הרמב 
11
 :על הגמרא בבבא בתרא ס" חת� סופר"דברי ה 
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 להתאבל ראויה, ל"רח נפש ודאבון עינים כליון מאוד קשה גזירה והוא, "לב
  .ושעה יום בכל

בי� חרב� בית ראשו�  לא צרי" להסביר את ההבדל – ות חרב�אלפיי� שנהחיי� לאחר  ואל, עבורנו
אומר שכאשר ירמיהו לב  יש לשי� ,אבל. ברור לנו שחרב� בית שני חמור יותר .לחרב� בית שני

' הוא מדבר על צו� ט – "צו� הרביעי" המילי� אתבאוזני הע� שחי בתקופת חרב� בית ראשו� 
ז "בתמוז לי' ההחלטה שמעבירי� את ט. בתמוז' בטתחילה ע� ישראל בפועל צ�  –כלומר , בתמוז
באו יהודי�  –לאחר חרב� הבית , רק לאחר מכ�. 12בתמוז' ניתנה לע� שכבר צ� את ט –בתמוז 

חמיר ל�  ,ז בתמוז"בתמוז הוא כאי� וכאפס אל מול י' טשאל תלמידי רבי עקיבא ואומרי� לה� 
ה� חיו את אותה  ,אלא מיד ה� ידעו זאת, ה� ידעו זאת כבר אלפיי� שנהמפני שלא זאת ! טפי

ני� בתמוז כדי להפ' טע� ישראל הפסיק לצו� ב! בו במקו�המציאות הזו שנאת חינ� והבינו את 
גילוי . "קל" –שפיכות דמי� . "קל" –מול" הקרבה ל? מה קל. "חמור"ומה נחשב , "קל"מה נחשב 

  ! חמור –שנאת חינ� . "קל" –עריות 

כי לא בעבר (ב חשוב עוד יותר להבי� מהי שנאת חינ� שבגינו בית שני חרֵ , אחרי הדברי� האלו
  .לא נפסקה –סימ� שהסיבה שבגינה הוא חרב , א� הוא חרבמפני ש, )בהווה א�

  

והוא מביא קל , מבי� אי" מצפי� שבית שלישי יבנהאיננו כותב שהוא  13"א� הבני� שמחה"בעל 
 ,ירושלי� בתפארתהכאשר של גדולי העול�  ותדורשעמד ב בית בנוי לתפארהא�  –לעני� וחומר 
שבית חרוב   נושלוא אמינא אז מה הה ,שנאת חינ�דינו להחרב בעוו�  –כל הדבר הבנוי הזה א� 
אז , א� יש בשנאת חינ� כח מספיק כדי להחריב הכלהלא ? פגטר� עוו� שנאת חינ� כאשר יבנה 

  ? החרבהבית שיבנה בלי תיקונו אפשר היא" , א� לא טופל העני� בטיפול שורש

רי� "בו הרבה אדמוישבה שהיתה התכנסות לנו בספרו ומספר " א� הבני� שמחה"בעל ממשי" 
ברגע של התרוממות . ז"ישב הבעלההתכנסות  במרכזכאשר , ישראל של אותה התקופה וגדולי
ממנו ביקש ניגש אל הרבה ו, על השולח�וששמו לא מוזכר  דפק אחד הגדולי� שישבו ש� –הרוח 

תורה , בשמירת השבת קהילתו ויחזק אותה לאאיש איש לשוב  כול� שיכריח את, שיגזור גזירה
עכשיו נעורר את כול� למה : ולאחר מכ� אמר "?זהו": ז "הבעלאותו בסיו� דבריו שואל . ומצוות
כבר ידאג שכול� לא ה "הקבו, עכשיו נדאג כול� רק לזה, לאהבת ישראל –חסרי�  )באמת(שאנו 

  .יחללו שבת

  

   :14ל"חזלנו אומרי� . נשוב לאותה שנאת חינ� שבגינה חרב בית שני

, תשובה עשו לא והשניים תשובה עשו הראשונים :זעורה רבי אמר
 נתגלה ולא עוונם נתגלה השניים ,קיצם ונתגלה עוונם נתגלה הראשונים

  .קיצם

                                                           

 

12
ואז צמו  –כי יתכ� שהמשיכו לצו� ג� לאחר בני� הבית , וכבר הערנו שמדובר בלפחות שבעי� שנה א� לא יותר 
  .שנה 470

13
 עוסק" א� הבני� שמחה" הספר. בשואה ונרצח, בהונגריה הרבני� חשובימ אחד היה טייכטל יששכר שלמה הרב 

 .הציוני� החילוני� על זכות ולימוד האר& אהבת, ישראל לאר& העלייה בחשיבות
14
 :ובגרסה דומה בבלי ביומא ט. א"א ה"ירושלמי יומא פ 
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חרב� באבל . נתגלה קיצ� –וכיוו� שנתגלה עוונ� , יודעי� מה העוו� – "נתגלה עוונ�"בית ראשו� ב
מה  :ו קשההזהאמירה . לא נתגלה קיצ�, וכיוו� שלא נתגלה עוונ�, לא נתגלה עוונ� –בית שני 
כיצד נית� , ועוד! שמדובר בשנאת חינ�קוד� לכ� אמרו לנו ל "חזהלא ? "לא נתגלה עוונ�"פירוש 

  ?הוא איננו גלויאת החטא א� לדרוש מאיתנו לתק� 

  : 15ל"במקו� אחר אומרי� חז

 ...תורה דין בה שדנו על אלא ירושלים חרבה לא: יוחנן רבי דאמר
  .הדין משורת לפנים עבדו ולא תורה דין על דיניהם שהעמידו

  ?היא" הוא קשור, א� כ�? הא� מדובר בדבר נפרד משנאת חינ� או שהוא אותו עני�נרצה לברר 

  

�  

  

נקרא את הדברי� . כתפי הע� לאברת מועהאחריות לחטא המרגלי� , כאמור, בספר דברי�
  :�16בכתובי

רוּ  }כב{ ינּו ְוַיְחּפְ י֙ם ְלָפֵנ֔ ה ֲאָנׁשִ ְלָח֤ ֶכם ַוּתֹאְמ֗רּו ִנׁשְ ּלְ ְקְר֣בּון ֵאַל֮י ּכֻ נּו ֶאת-ַוּתִ - ָל֖
ר ֶאת ָב֔ ֤בּו ֹאָת֙נּו֙ ּדָ ֣ר ַנֲעֶלה-ָהָאֶ֑רץ ְוָיׁשִ ֶרְך֙ ֲאׁשֶ ֙ א -ַהּדֶ ֥ר ָנֹב֖ ים ֲאׁשֶ ָעִר֔ ּה ְוֵאת֙ ֶהֽ ּבָ֔

ן ד  }כג{: ֲאֵליֶהֽ ים ִא֥יׁש ֶאָח֖ ֣ר ֲאָנׁשִ֔ ים ָעׂשָ ֵנ֣ ֙ם ׁשְ ח ִמּכֶ ָב֑ר ָוֶאּקַ֤ י ַהּדָ ֵעיַנ֖ ב ּבְ יַט֥ ַוּיִ
ֶבט ָֽ   :ַלׁשּ

  .ק הסכי�הע� הוא זה שרצה לשלוח מרגלי� ומשה ר (ממה שמתואר לנו כא� 

אּו ַעד }כד{ ֹב֖ ָרה ַוּיָ ֲע֣לּו ָהָה֔ ְפנּו֙ ַוּיַ ֖לּו ֹאתָֽהּ -ַוּיִ ְיַרּגְ ל ַוֽ ּכֹ֑ ַחל ֶאׁשְ ְק֤חּו ְבָיָד֙ם  }כה{: ַנ֣ ַוּיִ
ר ֶרץ ֲאׁשֶ ה ָהָא֔ אְמ֔רּו טֹוָב֣ בּו ֹאתָ֤נּו ָדָב֙ר ַוּיֹ֣ ֨ ׁשִ ינּו ַוּיָ דּו ֵאֵל֑ ֶרץ ַוּיֹוִר֖ י ָהָא֔ ִר֣ ' ה-ִמּפְ

נוּ    : ֱאלֵֹה֖ינּו ֹנתֵ֥ן ָלֽ

ה� מוזכרי�  –אלא שכאשר ה� מוזכרי� , ימו לב שלא רק שהמרגלי� לא מוזכרי� פעמי� רבותש
 ה�הראשו� של דבריוכא� מוזכר רק החלק , הוציאו דיבהידועי� לנו כאלו שהמרגלי� הלא  .לשבח

י שמדובר "אפשר להסביר כרש. 17"באנו את האר& וג� זבת חלב ודבש היא וזה פריה": שבו אמרו
ולכ� , שמשה כאמור מנסה להעביר את המיקוד אל הע�ואפשר ג� להסביר , בדברי כלב ויהושע

  :נמשי". בוחר בקפידה את דברי המרגלי� לציטוט כא�

ְמ֕רּו ֶאת }כו{ ת ַוּתַ א ֲאִביתֶ֖ם ַלֲעלֹ֑ י ה-ְולֹ֥ ֥ ם' ּפִ ָרְג֤נּו ְבָאֳהֵליֶכ֙ם  }כז{ :ֱאלֵֹהיֶכֽ ַוּתֵ
שִׂ  אְמ֔רּו ּבְ ת הַוּתֹ֣ ִים ָלתֵ֥ת ' ְנַא֤ ֶרץ ִמְצָר֑ נּו הֹוִציָא֖נּו ֵמֶא֣ י ֹאָת֔ ד ָהֱאֹמִר֖ ֥ יַ ֹאתָ֛נּו ּבְ

נוּ  ִמיֵדֽ   :ְלַהׁשְ

  

                                                           

 

15
  :בבא מציעא ל 
16
  .כב והלאה', דברי� א 
17
 .כז, ג"במדבר י 
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, כלומר לא המרגלי� מתוארי� כדוברי לשו� הרע כא�. דיברו לשו� הרע –" ותרגנו" –י אומר "רש
  :והכתוב ממשי"! אלא הע� עצמו

ה  }כח{  ּסּו ֶאת| ָאָנ֣ ים ַאֵחינּו֩ ֵהַמ֨ ְחנּו ֹעִל֗ ּנּו -ֲאַנ֣ ֤דֹול ָוָר֙ם ִמּמֶ֔ ם ּגָ ר ַע֣ נּו ֵלאֹמ֗ ְלָבֵב֜
ָמִ֑ים ְוַגם ָ ׁשּ ת ּבַ ת ּוְבצּוֹר֖ ֹדלֹ֥ ים ּגְ י ֲעָנקִ֖ -ָעִר֛ ֵנ֥ ֽםּבְ   :ים ָרִא֥ינּו ׁשָ

היא" זו  :קוד� לכ�מזכיר לנו את השאלה שלנו במה ש – "המסו את לבבנו אחינואחינואחינואחינו: "הע� טוע�
  ?חינ� נחשבת בכיה של

  :משה ממשי" להוכיח את הע� בפסוקי� הבאי�

ֲאָך֙ ה }לא{ ֤ר ְנׂשָ יָת ֲאׁשֶ ֣ר ָרִא֔ ֙ר ֲאׁשֶ ְדּבָ א' ּוַבּמִ ָ ֥ר ִיׂשּ ֲאׁשֶ יָך ּכַ ֑נֹו -ִא֖יׁש ֶאת-ֱאלֶֹה֔ ּבְ
ָכל ֣ר ֲהלַ -ּבְ ֶרְך֙ ֲאׁשֶ ֙ ם ַעדַהּדֶ ה-ּבֲֹאֶכ֖ם ַעד-ְכּתֶ֔ ֽ ֥קֹום ַהּזֶ יְנֶכ֙ם   }לב{: ַהּמָ ה ֵאֽ ֑ ָב֖ר ַהּזֶ ּוַבּדָ

ם בה ם' ַמֲאִמיִנ֔   :ֱאלֵֹהיֶכֽ

  ( ) ובעיקר(ג� אלא , "ותרגנו"לא רק  ,"ותמרו"לא רק , "אותנו 'שנאת הב" זו בלבד שיש לע�לא 
  . "'אינכ� מאמיני� בה"

לא מדובר בדור . הניצבי� מול משה ושומעי� את דברי התוכחה שמושמעי� כא�שימו לב מי ה� 
ועימ� את  מדובר בדור של יתומי� שקברו את אבות�אלא  .הדור הזה כבר ת�שכ� , החוטא עצמו

כאילו לא היו וכא� משה מתאר לה� את החטא הידוע באופ� שבו . תרבות האנשי� החטאי�
  ? כזושהשמעת� תוכחה . �אלא האחריות כולה מוטלת על אבות, מרגלי� כלל

  :אלא הוא ממשי", משה לא מסיי� את דבריו בדברי� הקשי� האמורי�

ַמ֥ע ה }לד{ ׁשְ ְבֵריֶכ֑ם-ֶאת' ַוּיִ ר ֣קֹול ּדִ ַב֥ע ֵלאֹמֽ ָ ׁשּ ף ַוּיִ ְקֹצ֖ ִיְרֶא֥ה ִאיׁש֙ -ִאם }לה{: ַוּיִ
י ָלתֵ֖ת  ְעּתִ ּבַ֔ ֣ר ִנׁשְ ה ֲאׁשֶ ֶרץ ַהּטֹוָב֔ ת ָהָא֣ ה ֵא֚ ֑ ע ַהּזֶ ֹור ָהָר֖ ה ַהּד֥ ּלֶ ֣ים ָהֵא֔ ֲאָנׁשִ ּבָ

ם   :ַלֲאֹבֵתיֶכֽ

  .המרגלי� כביכול לא רלוונטי� לסוגיה ,גזר את מה שגזר' בגלל דברי הע� ה –שימו לב 

ן }לו{  ב ּבֶ ֵל֤ י ּכָ ה ְוֽלוֹ -ֽזּוָלִת֞ ּנָ ֙ה ֣הּוא ִיְרֶא֔ ַרךְ -ֶאּתֵ֧ן ֶאת-ְיֻפּנֶ ֽ ֥ר ּדָ ֶרץ ֲאׁשֶ ּ֖ה -ָהָא֛ ּבָ
יו  א ּוְלָבָנ֑ ֖ ֥ר ִמּלֵ ַען ֲאׁשֶ י הַי֕   :'ַאֲחֵר֥

הוא זה , הוא היסה את הע� אל משה, הוא עלה לקברי אבותיו. הוא מאמי�, כלב מילא את ליבו
. 'אינכ� מאמיני� בה (בדבר הזה , ואת� .18"כי יכול נוכל לה, עלה נעלה וירשנו אותה"שאמר 

   .הניגוד בולט

ולא בעיני  –" דברויטב בעיני ה"(שהסכי� לעצ� המהל" על כ" ' משה מזכיר ג� שבו התנא� ה
  :)19המקו�

ם }לז{ ף ה- ּגַ ֣ ֙י ִהְתַאּנַ ם' ּבִ ר ּגַ ְגַלְלֶכ֖ם ֵלאֹמ֑ ֽם- ַאּתָ֖ה לֹא-ּבִ א ׁשָ ַ֤ע   }לח{  :ָתֹב֥ ְיהֹוׁשֻ
ן י-ּבִ ק ּכִ ה ֹא֣תֹו ַחּזֵ֔ ּ֑מָ ֹבא ׁשָ ֣ יָך ֖הּוא יָ ד ְלָפֶנ֔ ה ֶאת-נּו֙ן ָהעֵֹמ֣ ּנָ ל-֖הּוא ַיְנִחֶל֥ ָרֵאֽ   :ִיׂשְ

                                                           

 

18
 .ל, ג"במדבר י 
19
  .כג', י על דברי� א"רש 
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שולי של מפלגה א חטכבספר במדבר החטא שנראה לנו . חטא המעפילי�מגיעי� ל (לאחר כל זאת 
  :נראה כא� כחטא סוח� של הע� כולו, קטנה בתו" הע�

ֲע֣נּו  }מא{ ּתַ י ָחָטאנּו֮ לה| ַוֽ ר' ַוּתֹאְמ֣רּו ֵאַל֗ ל ֲאׁשֶ ֹכ֥ ְמנּו ּכְ ְחנּו ַנֲעֶל֙ה ְוִנְלַח֔ נּו -ֲאַנ֤ ֖ ִצּוָ
יׁש ֶאת' ה ֗רּו ִא֚ ְחּגְ ּתַ ָרה-ֱאלֵֹה֑ינּו ַוֽ ת ָהָהֽ ִה֖ינּו ַלֲעלֹ֥ ֹו ַוּתָ י ִמְלַחְמּת֔ ֵל֣ ַוּיֹ֨אֶמר  }מב{: ּכְ
א תֲַֽעלּו֙ ְולֹא' ה ר ָלֶה֙ם לֹ֤ י ֱאֹמ֤ י -ֵאַל֗ ְג֔פּו ִלְפֵנ֖ ֽ ּנָ ֶכ֑ם ְולֹ֙א ּתִ ִקְרּבְ י ּבְ ּנִ ֥י ֵאיֶנ֖ ֲח֔מּו ּכִ ֣ ִתּלָ

ם ְמרּו֙ ֶאת }מג{: ֹאְיֵביֶכֽ ַמְעּתֶ֑ם ַוּתַ א ׁשְ ֥ר ֲאֵליֶכ֖ם ְולֹ֣ י ה-ָוֲאַדּבֵ ֣ ֲע֥לּו ' ּפִ דּו ַוּתַ ִז֖ ַוּתָ
ָרה ֥ר  }מד{: ָהָהֽ ֲאׁשֶ ם ּכַ ֣פּו ֶאְתֶכ֔ ְרּדְ ם ַוּיִ ר ַההּו֙א ִלְקַראְתֶכ֔ ָה֤ ב ּבָ י ַהּיֹׁשֵ֨ א ָהֱאֹמִר֜ ֵצ֨ ַוּיֵ

יר ַעד ִע֖ ׂשֵ ם ּבְ ֥תּו ֶאְתֶכ֛ ּכְ ּיַ ים ַוֽ ֹבִר֑ ֖יָנה ַהּדְ ֲעׂשֶ ה-ּתַ   :ָחְרָמֽ

  :רימגיע החידוש העיק ולבסו�

וּ  }מה{ ְבּכ֖ ֥בּו ַוּתִ ׁשֻ י ה ַוּתָ א' ִלְפֵנ֣ ע ה- ְולֹֽ ַמ֤ ם' ׁשָ ין ֲאֵליֶכֽ א ֶהֱאִז֖ ם ְולֹ֥ ְלֶכ֔ ֹק֣   :ּבְ

לאחר חטא שהיה בכי  (האחד  :זה בדבריש שני חידושי� . וק זההמושג בכי לא הוזכר כלל עד לפס
ולכ� נאמר (שהיתה בכיה ג� קוד� לכ�  –שני וה, )"שלח"פרשת מה שלא הוזכר ב(המעפילי� 

  ).20"ותבכו ותשובוותשובוותשובוותשובו"

  

שמונה כרק בעוד הוא ישוב אליה� (במדבר שארעו מיד לאחר מכ� משה מדלג על שאר הסיפורי� 
ביחס לחטא יתר האירועי� במה שנראה כמעשה מכוו� הנועד לייחס חשיבות מועטה אל , )פרקי�

  :זה

ֶרְך ַים }א{ ֣ ָר֙ה ּדֶ ֙ ְדּבָ ע ַהּמִ ֤ ּסַ ֶפן ַוּנִ ֥ר ה֔סּוף כַּ -ַוּנֵ֜ ּבֶ ֛ר ּדִ ָסב ֶאת' ֲאׁשֶ ֥ י ַוּנָ יר -ַהר- ֵאָל֑ ִע֖ ׂשֵ
ים ֽ   :ָיִמ֥ים ַרּבִ

  

שימו לב . אלא ג� לפניו, הדילוג הזה מתבצע לא רק לאחר תיאור חטא המרגלי� בפרשתינו
  :21אל חטא המרגלי�קופצי� הר סיני מתיאור קבלת התורה ב –לקפיצה המופיעה בתחילת הספר 

ל }יט{ ת ּכָ ֶלְך ֵא֣ ֡ ב ַוּנֵ ע ֵמֹחֵר֗ ֣ ּסַ ר-ַוּנִ ֣ ְדּבָ ֶרְך  ַהּמִ ם ּדֶ֚ ֣ר ְרִאיֶת֗ א ַה֜הּוא ֲאׁשֶ דֹו֩ל ְוַהּנֹוָר֨ ַהּגָ
֥ר  ֲאׁשֶ י ּכַ ֱאֹמִר֔ ר ָהֽ ה הַה֣ ֛ עַ ' ִצּוָ ְרֵנֽ ׁש ּבַ ד ָקֵד֥ א ַע֖ ֹב֕ ָוֹאַמ֖ר  }כ{: ֱאלֵֹה֖ינּו ֹאתָ֑נּו ַוּנָ

אֶת֙ם ַעד ר-ֲאֵלֶכ֑ם ּבָ י ֲאׁשֶ ר ָהֱאֹמִר֔ נוּ ֱאלֵֹה֖י' ה-ַה֣ ן ה }כא{: נּו ֹנתֵ֥ן ָלֽ ֵאה ָנַת֨ ' ְר֠
יָך ֶאת יָך ְלָפֶנ֖ ר ה ָהָאֶ֑רץ-ֱאלֶֹה֛ ּבֶ֨ ֩ר ּדִ ֲאׁשֶ ׁש ּכַ ה ֵר֗ י ֲאֹבֶת֙יָך֙ לָ֔ ' ֲעֵל֣ א -ְך ַאלֱאלֵֹה֤ יָר֖ ּתִ

ת- ְוַאל ָחֽ ינּו וַ  }כב{: ּתֵ י֙ם ְלָפֵנ֔ ה ֲאָנׁשִ ְלָח֤ ֶכם ַוּתֹאְמ֗רּו ִנׁשְ ּלְ ְקְר֣בּון ֵאַל֮י ּכֻ רוּ ּתִ -ְוַיְחּפְ
נוּ  ר ֶאת- ֶאת ָל֖ ָב֔ ֤בּו ֹאָת֙נּו֙ ּדָ ֣ר ַנֲעֶלה-ָהָאֶ֑רץ ְוָיׁשִ ֶרְך֙ ֲאׁשֶ ֙ ֥ר -ַהּדֶ ים ֲאׁשֶ ָעִר֔ ּה ְוֵאת֙ ֶהֽ ּבָ֔

ן א ֲאֵליֶהֽ   :ָנֹב֖

  :ואומר" ראה נתתי לפניכ� את האר&"י עוסק בביטוי "רש

  : איני אומר לכם מאומד ומשמועה. בעיניכם אתם רואים - ראה נתתי 
                                                           

 

20
  .נפל ולא שב (שכ� מי שהעפיל להר , באה לתאר ששבו מ� ההעפלה" תשובו"לא נית� לומר ש: הערת אגב 
21
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  :י"ממשי" רש ?את האר& היא" ה� רואי� בעיניה�

לו לא שלחו יא, ים למלחמהאין מערער בדבר ואינכם צריכ. באו ורשו
  : לא היו צריכים לכלי זין -מרגלים 

 משה מתו" האמונה השלמה של, המרגלי� נשלחו רק בתור חיזוק :כביכול משה אומר לה� כא�
אבל , ידענו הכל זאת –המרגלי� אמרו שיש בה נפילי� , ה אמר להכנס לאר&"הקב. בטוב האר&

באו אלי" עשרת גדולי הדור ואמרו כ" ? או לאהא� אתה מאה אחוז מאמי� : השאלה היא אחת
זוהי התחלה של  ?או לא, אתה מאה אחוז מאמי�הא� ? אי" זה פוטר אות" מאחריות? אז מה, וכ"

  .תשובה לשאלותינו

  

הוא תפסני , דס ליד קברו של הרברב יעקב על מצאתי את ה"יתו של הרב אלישיב זצובהלו, השבוע
והוא אמר לי שפע� לא היה נית� , אלישיב � הרבה אצל הרבהוא למד שני. ודיבר איתי ארוכות

בשלב מסוי� ה� . והכילו דברי לשו� הרע ללכת במאה שערי� מרוב הפשקלוי� הנוראי� שהיו ש�
מה שלא כתוב , אצלי": והוא אמר לה�? אי" מסתדרי� ע� כל מה שכתוב ש� –שאלו את הרב 

  . !"לא כתוב ( בגמרא

אי� לו , או שיש ש� נפילי� או בני ענק, עצ� זה שהיו ש� עשרה גדולי הדור? מה בכיה של חינ�
, נטו הע� בכו כי הכל היה ריאלי. לא כתוב (מה שלא כתוב בגמרא . שו� רלוונטיות לעצ� האמת

 –וא� זה קיי� . כלא קיי� () 'בני הענק וכו, הנפילי�(כל זה  –מאמי� רק כי א� אתה . חינ�חינ�חינ�חינ� (  וזה
  !אתה לא מאמי�

 –ושואלי� את האנשי� מה הדבר החמור בעיניה�  לאחר החטא אילו היינו עומדי� באותו מעמד
לא היה עולה , הבכי לא היה נחשב. מלבד בכית החינ� דברי� אחרי� אל� ואחת מזכירי�ה� היו 

: שנאת חינ� אומרת את הדבר הבא ."תשעה באב"הוטבע המושג יש בדיוק ועל זה . בחשבו� כלל
  . ויש דבר אחר שהוא העיקר ובו יש להתעסק, היא שולית, חינ� היא –השנאה 

   

�  

  

משה קורא לישראל כאשר  –במדי�  ישראלזוהר הקדוש על מלחמת דברי העסקנו בשנה שעברה ב
וצרי" היה  "קליפת מדי�"נקראת ההזוהר שיש קליפה ש� אומר ו, 22"במדי�' נקמת ה"לנקו� את 

שהיא נתונה  "קליפת שבעה עממי�"נקראת היש קליפה לעומתה ו, משה יכריע אותהדווקא ש
הוא מייצר עוד ועוד קליפות ו, מסתיר את האור המקורישפירושו משהו  "קליפה". להכרעת ישראל

בזוהר במקו� אחר . עד שאתה חושב שהקליפה היא דבר בפני עצמו, המכסות עוד ועוד את האור
 , כלומר מלחמה על שבע קליפות –י� בבית ראשו� היתה מלחמה על קליפת שבעה עממכתוב ש

  . על קליפת מדי�היתה ובבית שני המלחמה 

הסביר ששבעה עממי� מסמלי� במוב� האישי והפרטי של האד� את שבע המידות ר הזק� "האדמו
כ" יש ג� את  –) 'הוד וכו ,נצח, תפארת, גבורה, חסד(שבע מידות טובות  נ�כמו שישו, הרעות

המלחמה בשבעה עממי� מייצגת אצל . אחרלצד ההכוחות אות�  וקחי� אתלבה� , ההפ" מה�
שיוכל להסביר לי אי� אחד בעול� . 'וכו, כעס, גזל, ניאו� –הזוהר את המלחמה במידות הרעות 

                                                           

 

22
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למחלה כזו . אותו אד� מכור, אלא מה. אשת איש והפגיעה היא ברורהמדובר ב. שהניאו� הוא טוב
אבל ברגע , אמנ� חלק מההתמכרות היא התכחשות מ� המחלה. יש טיפול ( קשה ככל שתהיה  (

. האד� מבי� שהוא חולה ומש� הוא יכול כבר להתחיל במהל" של החלמה ( מסוי� של צלילות 
, זה קשה, זה רע (גילוי עריות ושפיכות דמי� , עבודה זרה: "נתגלה עוונ�"המושג בדיוק פירוש זהו 

על מחלה . והי קליפה מוגדרת שעליה חרב בית ראשו�ז. מוגדרות ותמחלמדובר באבל , זה נוראי
  .של שבעי� שנהמתאי� צרי" טיפול כזו בשבע המידות גלויה 

מדי� אומת . מריבה, "מדו�"קליפת מדי� באה מהמילה . לא נתגלה עוונ� (אחרוני� , לעומת זאת
� צדדי שחקלנו שמדובר בתמיד נראה . שו� רקע משות�, איתה שאי� לנו שו� עני�אומה היא 

הא� מישהו עצר וחשב שמשה רבינו את  ,אבל .באמת שלא מופיע בגלל סיבה עקרוניתבסיפור 
ועד גיל שמוני� היה  מהאנשי� שביקשו להרגומאז שהיה נער וברח ? רוב שנותיו עשה במדי�

מנסי� לקלל בלק ובלע� אפילו כאשר . מדינית היתה (וכמוב� שציפורה אשת משה . משה במדי�
ואז אנו מביני� מהיכ� החל כל המהל" של " זקני מדי� וקסמי� ביד�"פתאו� מגיעי�  ,את ישראל

בעבודה זרה הנמוכה ביותר  בנות מדי� שהחטיאו את ישראלשלא נדבר על . גיוס בלע� למערכה
, בני ישראל מאת המדיני�נקמת את לנקו�  קוד� מותו משה רבינו קרוי, ולאחר כל זאת. שיש

יכולי� להבי� שאנו בעוד מפני ש? למה כל כ" חמור הדבר. האס� אל עמיוורק לאחר מכ� יוכל ל
אצל  ,תחילה מתו" החשש שישראל יתקפו אות� –לתקו� את ישראל של מואב האינטרס את 
של " שנאת חינ�"זוהי , אי� שו� נימוק הגיוני לתוקפנות מציד�, אי� שו� לימוד זכות שכזהמדי� 
  .ממש

כדי לטהר את "אמר שהיה חוזר ואומר  &"הרבי הריהבמאמר שאותו (ר הזק� היה אומר "האדמו
זוהי קליפה , ניתנת להגדרה כי היא כל כ" דקהכמעט בלתי שהקליפה של מדי� היא ) "אויר העול�

אד� . מדו�מדו�מדו�מדו�זוהי קליפה של , זוהי קליפה של שנאת חינ�, שלא נית� להגדיר אותה כמחלה בכלל
אלא אל תתמקד בשנאה ": ל" ואומר, מנוול, שחבירו רשע ( שונא את חבירו וחושב שיש לו סיבה

עלי" אלא , )לכאורה(זה לא העיקר  – "על הדר""מלבי� ושונא שהוא העובדה , "בנושאתתמקד 
אומר כנגד זה . בשפיכות דמי� ובעבודה הזרה, בגילוי העריות ( התמקד בשבע המידות הרעותל

ה� תלמידי שנכשלי� בה הראשוני� ה שבה שהיא הקליפב שקשה קליפת מדי� מפני "הרבי הרש
דווקא משה , לכ� .קשה קליפת מדי� כי היא מתקיפה בעיקר אל אלה שעומדי� על הדי� !חכמי�

  .הוא זה שאמו� על המצוה הזו יותר מכול�

  

�  

  

הוא משוכנע שהוא עושה  –כשהול" המארח לסלק את בר קמצא מביתו ? על מה חרבה ירושלי�
הש�  (מוזכרי� בסיפור הידוע הזה מלבד לש� אחד שימו לב שכל השמות  .וצדק אמתמעשה של 
מפני שכולנו ה� אותו ? מדוע שמו של המארח לא מופיע .שגר� לכלאותו אחד , של המארח

בית שני היה ". לא נתגלה עוונ�"המושג יותר כעת ברור . "השל� את החסר"בבחינת , המארח
שנאה שמגובה מדובר בו. ותה מידה וא� יותר בשנאהבל באא, ילות חסדי�מלא תורה ומצוות וגמ

א� אחד לא העיר למארח כי א� . על רעיו� קמצא ובר קמצא חיה חברה שלמה. לכאורה" די�"ב
זה ממש לא . שבה ישבו גדולי העיר אחד לא רצה להפסיד את מקומו וכבודו באותה סעודה

אי� שו� סיכוי שיתגלה  (  כזהשבמצב  .ולסכס" בי� שני המכובדי� להעיר "קורקט( פוליטיקלי"
  .הוא מסתתר ש�, העוו�
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בשביל מה לנו לבזבז את הזמ� על תפילות על קו� המקדש כשאנו לא : אומר דבר חמוראני 
בשביל . טוב שלא יבנה המקדש, כל עוד הדבר הזה לא מתוק� בנו? הדבר הזהתיקו� עובדי� על 
? ולקבל לגיטימציה למעשינו הרעי� 23"המה' היכל ה' היכל ה"בשביל שנוכל לומר ? מה שיבנה

לעשות שלו�  –אחד מרכזי תפקיד יש למקדש . אלוהינו' בדבר הזה איננו מאמיני� בה, לצערי
  . שלו� בי� אד� לחבירו (ובעיקר  ( אבל ג� . שלו� בי� ישראל לאביה� שבשמי� ;בעול�

  

�  

  

  :24ל במסכת אבות"אומרי� חז

 את אוהב, שלום ורודף שלום באוה, אהרן של מתלמידיו הוי :אומר הלל
  .לתורה ומקרבן הבריות

למקו�  הוי גולה" ,"זנב לאריותהוי "" (הוי"בה� מופיעה הלשו� יש הרבה משניות במסכת אבות ש
מדוע , "הוי אוהב את הבריות": מדוע לא אמר הלל). ועוד "בצמא את דבריה� הוי שותה" ,"תורה

אבל כרטיס כניסה לבית , לאור" הדורות היו הרבה רבני� –אומר הלל ? בחר בלשו� שבחר דווקא
שהוא עצמו עבד לנו הלל אומר " הוי"במילה , בנוס�. דווקא הוא להיות תלמידו של אהרו�מדרש ה

תהווה את , היה כל יו� מחדש –" הוי: "בא הלל הזק� ואומר. שעה( שעה, יו�( הזה יו� השלו�על 
הלל הזק� מציב את ? מתלמידיו של אהרו� או לאוהא� אתה  :ושאל את עצמ"בדוק , זה מחדש

  ".רבה"אבל אהרו� הוא ה, "רבינו"משה הוא  .כבסיס לכל התורה כולה" הוי מתלמידיו של אהרו�"ה

  

כל זה ? שלא נתגלה עוונ�? על שנאת חינ�? על שהעמידו דבריה� על הדי�? על מה אבדה האר&
ועל כ" מגיעה ? פתחנו הכל בשאלה מה בי� חטא המרגלי� לבי� תשעה באב. עני� אחד הוא

אנו טועני� שהחטא העיקרי שארע בתשעה . חטא המרגלי� הוא חטא שולית יחסית (התשובה 
  . ת בני ישראל ממצרי� הוא בכית הע� בלילה ההואבאב של השנה השניה לצא

! ה"אז אתה שונא את הקב, א� אתה מחליט לשנוא את אחד מבניו. נבחנת באהבת בניו' אהבת ה
זוהי קליפה שהראשוני�  –ואי� זה משנה את האמת , קליפת מדי� יכולה להסתתר בזק� לב� וארו"

  . שיכולי� ליפול בה ה� תלמידי חכמי�

אבל אנחנו היינו אלה שהפכו את הריאליה ליותר חשובה מ� , אב חטאו המרגלי�בליל תשעה ב
לוהי שבחבירו (הוא הופ" את הא, כאשר אד� שונא את האחר. לחינ� –הפכנו את הבכי . האמונה

אהבת ישראל של היהודי שליד" . זה היינו ה". לפחות חשוב מאשר הדבר שבגללו הוא שונא אותו
  .ה"היא המבח� של אהבת הקב
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  : ש"ר המוהרא"וש� כתוב בש� האדמו. של השבועמנח� אב ' בח" היו� יו�"יש ביטוי ב

  ?מהי חסידות ויראת שמים אם יש פגם באהבת ישראל

  :25ל"ונסיי� בדברי הרב קוק זצ

 והעולם, להבנות נשוב, חינם שנאת ידי על, עמנו העולם ונחרב, נחרבנו אם
  .חינם אהבת ידי על, יבנה עמנו

  

�  
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  .ד"שכ' אורות הקודש ג 


