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שיעור במגדל פרשת דברים, תשעת הימים,  31/7/2014. (מבצע צוק איתן).  

"פנו וסעו לכם" 
"בואו ורשו את הארץ"! 

מטרת ספר דברים, חטא המרגלים ותשעה באב: 

ספר דברים הוא ספרו של משה רבנו משנה תורה, והוא כולל גם את כל סיפור התוכחה. כבר בתחילת פרשת 
דברים אנו רואים שמשה רבנו לא מספר את הדברים בסדר כרונולוגי, אלא ע"פ סדר אחר. אנו נרצה כעת לנסות 

ולהבין מה היא מגמתו של משה רבנו בספר דברים. לפי מה משה רבנו בחר את הסדר של הדברים עליהם הוא 
מדבר בספר?  

בנוסף לכך, פרשיה מרכזית בפרשתנו היא פרשית המרגלים. פרשה זו נמצאת במוקד של פרשת דברים, ונרצה 
לנסות לראות בהמשך כיצד היא שופכת לנו אור שלם על כל הבנת המגמה של ספר דברים בכלל ופרשת דברים 

בפרט.  

עוד עובדה חשובה היא הזמן בו אנחנו נמצאים, הן בעבר והן בהווה. כבר דנו רבות במושג של "לחיות עם הזמן" 
וגם כעת נצטרך ליישם אותו. הרי פרשת דברים לעולם תיקרא לפני תשעה באב. פרשת דברים לעולם תהייה 

בשבת חזון – בערב תשעה באב. ולא במקרה חז"ל מלמדים אותנו ש: 

בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה 
ביתר, ונחרשה העיר.        

    (בבלי מסכת תענית דף כ"ו עמוד ב') 

האירוע הראשון שקרה לאבותינו בט' באב הוא חטא המרגלים. בהמשך הגמרא בתענית אומרת: 

וכתיב ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבה אמר רבי יוחנן: 
אותה לילה ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא: אתם בכיתם בכיה של חנם - 

ואני קובע לכם בכיה לדורות.       
   (בבלי מסכת תענית דף כ"ט עמוד א')  

בד"כ פרשה מתעסקת בעיקר בדברים שקרו בעבר, ואין קשר בין תאריך האירוע המוזכר בה לבין התאריך בה היא 
נקראת. אבל מאד מעניין לראות שדווקא השבועות של ימי בין המצרים התאריכים של הפרשה עוסקים בתאריכים 
בה היא נקראת. בפרשה הקודמת ראינו את היארצייט היחיד בתורה של אהרון הכהן וממנו נכנסו אל ר"ח מנחם – 

אב. וכעת אנו נרצה גם להבין את חטא המרגלים – ואז נבין את כל מהות ספר דברים ואת הפשט של "בכייה 
לדורות".  

פרשת דברים של ספר דברים:   

אנחנו תמיד אומרים שאנחנו לומדים פשט. פשט כפי שאנו תמיד אומרים זה 'לפשוט את העור ולראות את המכלול'. 
לכן ננסה לעבור על פרשת דברים במהרה, נעלה נקודות נשאל את השאלות – כדי לראות את המכלול ולבסוף 

נחזור ונראה את ה'אומר' של הפרשה ואיך היא פתיחה לכל ספר דברים.  

(א) ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶׁשה ֶאל ָּכל יְִׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהּיְַרֵּדן ַּבִּמְדָּבר ָּבֲעָרָבה מֹול סּוף ֵּבין 
ָּפאָרן ּוֵבין ּתֶֹפל וְָלָבן וֲַחֵצרֹת וְִדי ָזָהב.  

רש"י אומר לנו מיד: "לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך 
סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל". כלומר כבר מהפסוק הראשון אנו רואים 

שמטרת הספר היא תוכחה. בנוסף לכך ניתן לראות בפסוק זה כבר, שסדר הספר הוא אינו כרונולוגי.  

(ב) ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֵמחֵֹרב ֶּדֶרְך ַהר ֵׂשִעיר ַעד ָקֵדׁש ַּבְרנֵַע. 
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צריך להבין מה מחדש לנו פסוק זה? לכאורה יש כאן אמירה כללית שמהר שעיר עד קדש ברנע – מרחק ההליכה 
הוא אחד-עשר יום. רש"י אומר: 

אחד עשר יום מחורב - אמר להם משה ראו מה גרמתם, אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש 
ברנע כדרך הר שעיר ואף הוא מהלך אחד עשר יום, ואתם הלכתם אותו בשלשה ימים, שהרי 

בעשרים באייר נסעו מחורב שנאמר (במדבר י יא) ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים 
בחדש וגו' ובכ"ט בסיון שלחו את המרגלים מקדש ברנע, צא מהם שלושים יום שעשו 

בקברות התאוה, שאכלו הבשר חדש ימים, ושבעה ימים שעשו בחצרות להסגר שם מרים, 
נמצא בשלשה ימים הלכו כל אותו הדרך, וכל כך היתה שכינה מתלבטת בשבילכם למהר 

ביאתכם לארץ, ובשביל שקלקלתם הסב אתכם סביבות הר שעיר ארבעים שנה. 

 ונצטרך להבין זאת בהמשך.  

(ג) וַיְִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשנָה ְּבַעְׁשֵּתי ָעָׂשר חֶֹדׁש ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִּדֶּבר מֶׁשה ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּככֹל ֲאֶׁשר 
ִצָּוה יְדֹוָד אֹתֹו ֲאֵלֶהם. 

מה החידוש בדברים אלו? הרי את כל התורה משה אומר כי ה' ציווה אותו. אלא לומדים מכאן חז"ל: שספר דברים 
מושה רבנו אמרו ושכינה מדברת מתוך גרונו. כלומר בפועל הדיבור הוא של משה אבל כל כולו מדבר רק אלוקות, 

וזה מדרגת הביטול של משה שנראה בהמשך.  

(ד) ַאֲחֵרי ַהּכֹתֹו ֵאת ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון וְֵאת עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב 
ְּבַעְׁשָּתרֹת ְּבֶאְדֶרִעי. 

מדוע חשוב לפרט לנו את העיתוי? רש"י מסביר שהתורה מפרטת לנו את העיתוי כדי להגיד לנו מתי נכון 
להוכיח: 

אמר משה אם אני מוכיחם קודם שיכנסו לקצת הארץ, יאמרו מה לזה עלינו, מה היטיב לנו, 
אינו בא אלא לקנתר ולמצוא עילה שאין בו כח להכניסנו לארץ, לפיכך המתין עד שהפיל 

סיחון ועוג לפניהם והורישם את ארצם ואחר כך הוכיחן. 

נמשיך לפסוק ה':  

(ה) ְּבֵעֶבר ַהּיְַרֵּדן ְּבֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל מֶׁשה ֵּבֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֵלאמֹר. 

עכשיו משה מתחיל לבאר את התורה, זה הפירוש, זה הבאר, וזאת המגמה. משה רבנו בא להגיד לנו כאן את כל 
המגמה של התורה. לאן היא צריכה להוביל אותי? לאן אני צריך ללכת? ומה עלי לעשות? 

(ו) יְדֹוָד ֱאֹלֵהינּו ִּדֶּבר ֵאֵלינּו ְּבחֵֹרב ֵלאמֹר... 

תמיד אנו שואלים כאן הרי אם הייתי קורא את הפסוק עד החצי, ואומר לכם להמשיך אותו, כיצד הייתם ממשיכים? 
כמובן שהיה צריך להתחיל ב"אנכי ה' אלוקיך" – הרי זה מה שהקב"ה אמר לנו בחורב. אבל מה כתוב כאן?  

ַרב ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר ַהֶּזה. (ז) ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ּובֹאּו ַהר ָהֱאמִֹרי וְֶאל ָּכל ְׁשֵכנָיו ָּבֲעָרָבה ָבָהר 
ּוַבְּׁשֵפָלה ּוַבּנֶֶגב ּוְבחֹוף ַהּיָם ֶאֶרץ ַהְּכנֲַענִי וְַהְּלָבנֹון ַעד ַהּנָָהר ַהָּגדֹל נְַהר ְּפָרת. (ח) ְרֵאה נַָתִּתי 

ִלְפנֵיֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ּבֹאּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע יְדֹוָד ַלֲאבֵֹתיֶכם ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק ּוְליֲַעקֹב 
ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם. 

אתם מבינים מה הקב"ה דיבר אתנו בהר סיני? שמספיק לשבת בהר סיני וצריכים ללכת אל הר האמורי. צריכים 
ללכת אל ארץ כנען, ומה לעשות: "בואו ורשו את הארץ"! ורש"י אומר: 

ובנגב ובחוף הים - אשקלון ועזה וקסרי וכו' כדאיתא בספרי. באו ורשו - אין מערער 
בדבר ואינכם צריכים למלחמה, אלו לא שלחו מרגלים לא היו צריכים לכלי זיין.  
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לא נראלי יש זמן יותר טוב מהתקופה עכשיו שאפשר להבין את הפסוקים הללו כ"כ לעומק. כבר נגיד 
עכשיו ונמשיך עם זה – המגמה של היציאה מהר סיני היא להגיע אל הארץ ולכבוש אותה!  

לכאורה עכשיו היינו מצפים שמשה ימשיך לדבר על מעלתה של א"י ועל הציווי לכבוש אותה, אבל 
פתאום הוא מדבר על: 

(ט) וָאַֹמר ֲאֵלֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ֹלא אּוַכל ְלַבִּדי ְׂשֵאת ֶאְתֶכם. 

על מה משה רבנו מדבר? הרי זה לא שייך לכאן אלא לפרשת יתרו. אז מדוע הוא פתאום רוצה לדבר איתם על זה?  

(י) יְדֹוָד ֱאֹלֵהיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם וְִהּנְֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמיִם ָלרֹב. (יא) יְדֹוָד ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף 
ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים וִיָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. 

יפה, לפני התוכחה בפסוק הבא משה רבנו פותח בברכה.  

(יב) ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם וְִריְבֶכם. (יג) ָהבּו ָלֶכם ֲאנִָׁשים ֲחָכִמים ּונְבֹנִים וִיֻדִעים 
ְלִׁשְבֵטיֶכם וֲַאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם. 

כאן משה רבנו כבר מדבר איתם על שרי אלפים ושרי עשרות. אבל לא מובן מה הקשר של זה לדיון 
של הר סיני וא"י. בנוסף לכך הדברים סותרים. הרי כתוב כאן שמשה רבנו הוא מי שהציע את ההצעה 
לעשות שרי אלפים ושרי מאות וכו', אבל הרי אנו למדנו בפרשת יתרו שיתרו הוא מי שיזם את 'הצעת 

החוק' – אז כיצד משה לקח עליה בעלות? מה אין 'חוק זכויות יוצרים' עליה?  

(יד) וַַּתֲענּו אִֹתי וַּתֹאְמרּו טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַלֲעׂשֹות. 

זה כבר בכלל לא מובן. הרי בפרשת יתרו הפשט אומר שכל העם רצה את משה והם עמדו עליו מהבוקר עד הערב. 
אז איך כאן פתאום הם מסכימים להצעת החוק של משה? בכלל, המו"מ הזה אינו מובן. הרי משה רבנו הוא המנהיג, 

אז מה הוא שואל את העם? מדוע כ"כ חשוב לו 'דעת הקהל'?  

(טו) וֶָאַּקח ֶאת ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ֲאנִָׁשים ֲחָכִמים וִיֻדִעים וֶָאֵּתן אֹוָתם ָראִׁשים ֲעֵליֶכם ָׂשֵרי ֲאָלִפים 
וְָׂשֵרי ֵמאֹות וְָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים וְָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת וְׁשְֹטִרים ְלִׁשְבֵטיֶכם. (טז) וֲָאַצֶּוה ֶאת ׁשְֹפֵטיֶכם ָּבֵעת 

ַהִהוא ֵלאמֹר ָׁשמַֹע ֵּבין ֲאֵחיֶכם ּוְׁשַפְטֶּתם ֶצֶדק ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין ֵּגרֹו. (יז) ֹלא ַתִּכירּו ָפנִים 
ַּבִּמְׁשָּפט ַּכָּקטֹן ַּכָּגדֹל ִּתְׁשָמעּון ֹלא ָתגּורּו ִמְּפנֵי ִאיׁש ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֵלאֹלִהים הּוא וְַהָּדָבר ֲאֶׁשר יְִקֶׁשה 

ִמֶּכם ַּתְקִרבּון ֵאַלי ּוְׁשַמְעִּתיו. (יח) וֲָאַצֶּוה ֶאְתֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון. 

זו היא בדיוק הצעת יתרו, רק שמשה רבנו חתום עליה. אבל הבעיה המרכזית שמתחזקת עם קריאת פסוקים אלו  
היא מדוע לפרט כ"כ כאן את הסיפור של השרי אלפים וכו'. הרי היינו בהר סיני, ודברנו על המטרה של הר 

האמורי, ועכשיו משה מזכיר להם את הצעת העבר?  

טוב, אז התחלנו לדבר על הר סיני, עברנו לא"י ולכיבושה, דברנו קצת על שרי  האלפים והעשרות, על מה נשאר 
עוד לדבר? סיפור המרגלים! 

 (יט) וַּנִַּסע ֵמחֵֹרב וַּנֵֶלְך ֵאת ָּכל ַהִּמְדָּבר ַהָּגדֹול וְַהּנֹוָרא ַההּוא ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶּדֶרְך ַהר ָהֱאמִֹרי 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה יְדֹוָד ֱאֹלֵהינּו אָֹתנּו וַּנָבֹא ַעד ָקֵדׁש ַּבְרנֵַע. (כ) וָאַֹמר ֲאֵלֶכם ָּבאֶתם ַעד ַהר ָהֱאמִֹרי 

ֲאֶׁשר יְדֹוָד ֱאֹלֵהינּו נֵֹתן ָלנּו. (כא) ְרֵאה נַָתן יְדֹוָד ֱאֹלֶהיָך ְלָפנֶיָך ֶאת ָהָאֶרץ ֲעֵלה ֵרׁש ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
יְדֹוָד ֱאֹלֵהי ֲאבֶֹתיָך ָלְך ַאל ִּתיָרא וְַאל ֵּתָחת. 

לאחר קריאת פסוקים אלו, הבעיה הקודמת רק מתעצמת. מדוע? כי בפסוקים אלו אנו רואים שמשה רבנו ובני 
ישראל ממשיכים בתכנית ומתחילים לנוע לעבר הר האמורי, כך שכן ממשיכים לעסוק כאן בדיון שפתחנו על א"י, 

אז מדוע חשוב כ"כ לדבר על שרי האלפים באמצע?  

(כב) וִַּתְקְרבּון ֵאַלי ֻּכְּלֶכם וַּתֹאְמרּו נְִׁשְלָחה ֲאנִָׁשים ְלָפנֵינּו וְיְַחְּפרּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ וְיִָׁשבּו אָֹתנּו 
ָּדָבר ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר נֲַעֶלה ָּבּה וְֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר נָבֹא ֲאֵליֶהן. (כג) וַּיִיַטב ְּבֵעינַי ַהָּדָבר וֶָאַּקח 

ִמֶּכם ְׁשנֵים ָעָׂשר ֲאנִָׁשים ִאיׁש ֶאָחד ַלָּׁשֶבט. 
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עכשיו אני כבר לגמרי מאבד ראש. מדוע? מקודם קראנו שמשה אומר שהוא היוזם של שרי האלפים, והרי אנו 
יודעים שזה משה. (חוץ מהעבודה שמשה בודק מה דעת העם על כך). עכשיו אנו רואים שאת חטא המרגלים העם 
יזם, ולא סתם העם – אלא כולם. זאת בניגוד למה שאנחנו למדנו ב"שלח לך" – שה' ציווה את משה. אבל הפלא 

הגדול הוא שמשה רבנו עכשיו הוא זה שצריך להסכים – "וייטב בעיני הדבר". 

(כד) וַּיְִפנּו וַּיֲַעלּו ָהָהָרה וַּיָבֹאּו ַעד נַַחל ֶאְׁשּכֹל וַיְַרְּגלּו אָֹתּה. (כה) וַּיְִקחּו ְביָָדם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ וַּיֹוִרדּו 
ֵאֵלינּו וַּיִָׁשבּו אָֹתנּו ָדָבר וַּיֹאְמרּו טֹוָבה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יְדֹוָד ֱאֹלֵהינּו נֵֹתן ָלנּו.  

רש"י כבר לא יכול לשמוע זאת, לכן הוא אומר:  "מי הם שאמרו טובתה, יהושע וכלב". 

(כו) וְֹלא ֲאִביֶתם ַלֲעֹלת וַַּתְמרּו ֶאת ִּפי יְדֹוָד ֱאֹלֵהיֶכם. (כז) וֵַּתָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם וַּתֹאְמרּו ְּבִׂשנְַאת 
יְדֹוָד אָֹתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם ָלֵתת אָֹתנּו ְּביַד ָהֱאמִֹרי ְלַהְׁשִמיֵדנּו. 

עם מי משה רבנו מדבר כאן? עם העם. אבל יש רק בעיה אחת – הרי זה לא הם שלא "אבו" לעלות, אלא זה בכלל 
1הבנים שלהם. כי הרי כבר 'כלו מתי מדבר'. בפרשת שלח המרגלים הם אלו שהוציאו את דיבת הארץ, ואילו כאן 

זה העם.  

הביטוי כאן הוא קשה מלהגיד, העם אומר שה' שונא אותם לכן הוא הוציא אותם ממצרים להשמידם אצל האמורי. 
לכן רש"י מסביר:  

הוצאתו לשנאה היתה. משל למלך בשר ודם, שהיו לו שני בנים ויש לו שתי שדות אחת של 
שקיא ואחת של בעל, למי שהוא אוהב נותן של שקיא, ולמי שהוא שונא נותן לו של בעל. ארץ 

מצרים של שקיא היא, שנילוס עולה ומשקה אותה, וארץ כנען של בעל, והוציאנו ממצרים 
לתת לנו את ארץ כנען. 

אתם הם אלו ששונאים אותו, ולא הוא אתכם. אבל היכן בכלל זה נאמר בפרשת שלח?  

 (כח) ָאנָה ֲאנְַחנּו עִֹלים ַאֵחינּו ֵהַמּסּו ֶאת ְלָבֵבנּו ֵלאמֹר ַעם ָּגדֹול וָָרם ִמֶּמּנּו ָעִרים ְּגדֹֹלת ּוְבצּורֹת 
ַּבָּׁשָמיִם וְַגם ְּבנֵי ֲענִָקים ָרִאינּו ָׁשם. 

ערים בשמים? לכן רש"י אומר: "דברו הכתובים לשון הבאי". אבל הבעיה מתעצמת בפסוקים הבאים:  

(כט) וָאַֹמר ֲאֵלֶכם ֹלא ַתַעְרצּון וְֹלא ִתיְראּון ֵמֶהם. (ל) יְדֹוָד ֱאֹלֵהיֶכם ַההֵֹלְך ִלְפנֵיֶכם הּוא יִָּלֵחם 
ָלֶכם ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִאְּתֶכם ְּבִמְצַריִם ְלֵעינֵיֶכם. (לא) ּוַבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֲאֶׁשר נְָׂשֲאָך יְדֹוָד 

ֱאֹלֶהיָך ַּכֲאֶׁשר יִָּׂשא ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ְּבָכל ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֲהַלְכֶּתם ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה. (לב) 
ּוַבָּדָבר ַהֶּזה ֵאינְֶכם ַמֲאִמינִם ַּבידֹוָד ֱאֹלֵהיֶכם. 

אתם בעיניים שלכם ראיתם את הניסים ואתם לא מאמינים? אתם ולא דור אחר, ראיתם איך הקב"ה הולך אתכם, 
ונושא אתכם כמו שאב סוחב את בנו, ו"בדבר הזה אינכם מאמינים"?! 

(לג) ַההֵֹלְך ִלְפנֵיֶכם ַּבֶּדֶרְך ָלתּור ָלֶכם ָמקֹום ַלֲחנְֹתֶכם ָּבֵאׁש ַליְָלה ַלְראְֹתֶכם ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו 
ָבּה ּוֶבָענָן יֹוָמם. 

אתם באמת חושבים שזה טבעי שעמוד אש וענן יכולים להזיז את כל העולם בשבילכם? לעשות את כל הניסים 
הקב"ה יכול אבל להכניס אתכם לארץ הוא לא יכול?  

(לד) וַּיְִׁשַמע יְדֹוָד ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם וַּיְִקצֹף וַּיִָּׁשַבע ֵלאמֹר. (לה) ִאם יְִרֶאה ִאיׁש ָּבֲאנִָׁשים ָהֵאֶּלה 
ַהּדֹור ָהָרע ַהֶּזה ֵאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעִּתי ָלֵתת ַלֲאבֵֹתיֶכם. (לו) זּוָלִתי ָּכֵלב ֶּבן יְֻפּנֶה הּוא 

יְִרֶאּנָה וְלֹו ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדַרְך ָּבּה ּוְלָבנָיו יַַען ֲאֶׁשר ִמֵּלא ַאֲחֵרי יְדֹוָד. (לז) ַּגם ִּבי ִהְתַאּנַף 
יְדֹוָד ִּבְגַלְלֶכם ֵלאמֹר ַּגם ַאָּתה ֹלא ָתבֹא ָׁשם. (לח) יְהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ָהעֵֹמד ְלָפנֶיָך הּוא יָבֹא ָׁשָּמה 

אֹתֹו ַחֵּזק ִּכי הּוא יַנְִחֶלּנָה ֶאת יְִׂשָרֵאל.  

1 תענית דף ל' עמוד ב'. 
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משה רבנו אומר לעם שבגלל חטא המרגלים גם הוא נענש ולכן הוא לא יכנס לארץ. מוזר לא? הרי אנחנו למדנו 
שזה היה בחטא המרגלים. אלא הקב"ה כבר מחטא המרגלים גזר עליו שלא יכנס לא"י, אבל משה רבנו שמר זאת 
בסוד כל השנים הללו. בנוסף  לכך אנו קוראים בפסוקים אלו על העברת 'השרביט' ליהושע. משה רבנו בא להגיד 
להם שלא רק אותם הוא מוכיח אלא הוא מקבל תוכחה גם על עצמו. משה רבנו אמר למרגלים : "והתחזקתם" הם 

לא התחזקו וזה גרם לחטא הקשה, ולבסוף הוא ממנה את יהושע ולכן הוא מחזק אותו.  

(לט) וְַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז יְִהיֶה ּוְבנֵיֶכם ֲאֶׁשר ֹלא יְָדעּו ַהּיֹום טֹוב וָָרע ֵהָּמה יָבֹאּו ָׁשָּמה 
וְָלֶהם ֶאְּתנֶּנָה וְֵהם יִיָרׁשּוָה. (מ) וְַאֶּתם ְּפנּו ָלֶכם ּוְסעּו ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶרְך יַם סּוף.  

הרי כבר קראנו בתחילה שה' דיבר אלינו בחורב : רב לכם, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי וכו'". אם כך אז הם 
היו צריכים כבר להתחיל לנסוע ("ונסע מחורב" – פס' יט'), אז מדוע כתוב כאן שוב: "פנו לכם וסעו המדברה"? 

אבל אז מגיעים לחטא המעפילים:  

(מא) וַַּתֲענּו וַּתֹאְמרּו ֵאַלי ָחָטאנּו ַלידֹוָד ֲאנְַחנּו נֲַעֶלה וְנְִלַחְמנּו ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּונּו יְדֹוָד ֱאֹלֵהינּו 
וַַּתְחְּגרּו ִאיׁש ֶאת ְּכֵלי ִמְלַחְמּתֹו וַָּתִהינּו ַלֲעֹלת ָהָהָרה. (מב) וַּיֹאֶמר יְדֹוָד ֵאַלי ֱאמֹר ָלֶהם ֹלא ַתֲעלּו 

וְֹלא ִתָּלֲחמּו ִּכי ֵאינֶּנִי ְּבִקְרְּבֶכם וְֹלא ִּתּנְָגפּו ִלְפנֵי אֹיְֵביֶכם. (מג) וֲָאַדֵּבר ֲאֵליֶכם וְֹלא ְׁשַמְעֶּתם 
וַַּתְמרּו ֶאת ִּפי יְדֹוָד וַָּתִזדּו וַַּתֲעלּו ָהָהָרה. (מד) וֵַּיֵצא ָהֱאמִֹרי ַהּיֵׁשב ָּבָהר ַההּוא ִלְקַראְתֶכם 

וַּיְִרְּדפּו ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשינָה ַהְּדבִֹרים וַּיְַּכתּו ֶאְתֶכם ְּבֵׂשִעיר ַעד ָחְרָמה. (מה) וַָּתֻׁשבּו וִַּתְבּכּו 
ִלְפנֵי יְדֹוָד וְֹלא ָׁשַמע יְדֹוָד ְּבקְֹלֶכם וְֹלא ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם. (מו) וֵַּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש יִָמים ַרִּבים ַּכּיִָמים ֲאֶׁשר 

יְַׁשְבֶּתם. 

בהתחלה הקב"ה רוצה שבני ישראל יעזבו את הר חורב וילכו להר האמורי, אבל לאחר החטא ועונשו חלק מבני 
ישראל מחליטים לעלות ללא דבר ה' ולכן האמורי (דווקא) יוצא ומכה בהם.  

ואז מגיעים לפרק ב':  

(א) וֵַּנֶפן וִַּנַּסע ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶרְך יַם סּוף ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְדֹוָד ֵאָלי וַּנָָסב ֶאת ַהר ֵׂשִעיר יִָמים ַרִּבים. (ב) 
וַּיֹאֶמר יְדֹוָד ֵאַלי ֵלאמֹר. (ג) ַרב ָלֶכם סֹב ֶאת ָהָהר ַהֶּזה ְּפנּו ָלֶכם ָצפֹנָה. 

רק עכשיו מגיעים אל שנת הארבעים ועכשיו כבר מתחילים לנוע לא"י. כל זאת לאחר פרק שלם של נושאים 
אחרים שמשה מזכיר לעם לאחר הציווי של ה': "פנו וסעו".  

לאחר מכן בפסוקים ד'-יג' משה מעביר לעם את ציווי ה' – שאסור להילחם עם בני עשיו, ועם מואב, ועם אדום.  

ואז כתוב:   

(יד) וְַהּיִָמים ֲאֶׁשר ָהַלְכנּו ִמָּקֵדׁש ַּבְרנֵַע ַעד ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ֶאת נַַחל ֶזֶרד ְׁשלִׁשים ּוְׁשמֹנֶה ָׁשנָה ַעד 
ּתֹם ָּכל ַהּדֹור ַאנְֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחנֶה ַּכֲאֶׁשר נְִׁשַּבע יְדֹוָד ָלֶהם. (טו) וְַגם יַד יְדֹוָד ָהיְָתה 

ָּבם ְלֻהָּמם ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחנֶה ַעד ֻּתָּמם. (טז) וַיְִהי ַכֲאֶׁשר ַּתּמּו ָּכל ַאנְֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ָלמּות ִמֶּקֶרב 
ָהָעם. 

חשבנו כבר שסיימנו עם חטא המרגלים, אבל אומר לנו רש"י: 

אבל משלוח המרגלים עד כאן לא נאמר בפרשה (זו), וידבר, אלא ויאמר, ללמדך, שכל ל"ח 
שנה שהיו ישראל נזופים לא נתייחד עמו הדבור בלשון חבה פנים אל פנים וישוב הדעת, 

ללמדך, שאין השכינה שורה על הנביאים אלא בשביל ישראל. 

בהמשך הפסוקים עד סוף הפרק כבר משה מחזק את ידיהם לפני הכיבוש של הארץ. הוא אומר להם מה מותר 
לכבוש ומה אסור. ומתואר הציווים על בני עמון ועל סיחון.  

כעת נחזור להתחלה וננסה להבין את הדברים לעומק.  

אם נסכם לעצמנו בנקודות נוכל לראות את הסדר של הדברים בפרקים אלו של פרשת דברים. בתחילה משה מדבר 
על מעמד הר סיני בו הקב"ה מצווה אותנו ללכת להר האמורי. מכאן משה ממשיך ומדבר על שרי אלפים ושרי 

עשרות, ולאחר מכן על חטא המרגלים. לבסוף רק חוזר משה רבנו וממשיך לתאר את תחילת הכיבוש של א"י.  
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הנושא המרכזי של הפרשה והוא המגמה הוא איך מגיעים מהר סיני לא"י – הר האמורי. אי אפשר לשבת כל היום 
בהר סיני ולהישאר בקדושה הזו כי לא בשביל הקב"ה שם אותנו כאן, אלא חייבים להמשיך ולהגיע אל הבירורים 

הקשים והעמוקים של הר האמורי וא"י. הקב"ה אומר להם ללכת לארץ-כנען, אבל הם לא מאמינים בלב שלם 
שיצליחו לכן הם רוצים לשלוח מרגלים. זה הבסיס של הכול: "ְרֵאה נַָתִּתי ִלְפנֵיֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ּבֹאּו ּוְרׁשּו ֶאת 

ָהָאֶרץ". (פסוק ח' בפרק א').  

"בכיה של חינם": 

לאחר ההבנה הזאת ניכנס רגע לחטא המרגלים:   

שלושים ושמונה שנים לא נתייחד הדיבור עם משה רבנו בחיבה ופנים מול פנים. משה רבנו בא אליהם עכשיו 
ואומר להם שהם לא יודעים את ההיסטוריה שלהם. כי זה לא שהקב"ה אמר לי לשלוח מרגלים  - אלא זה אתם, 

ולא סתם אתם – כולכם! ולא סתם כולכם, רשי מתאר לנו הפגנה:  

ותקרבון אלי כלכם - בערבוביא, ולהלן הוא אומר (דברים ה, כ - כא) ותקרבון אלי כל ראשי 
שבטיכם וזקניכם ותאמרו הן הראנו וגו', אותה קריבה היתה הוגנת. ילדים מכבדים את 

הזקנים ושלחום לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם, אבל כאן, ותקרבון אלי 
כולכם, בערבוביא. ילדים דוחפין את הזקנים וזקנים דוחפין את הראשים. 

2יש סוג של התקרבות כמו של בנות צלפחד: "וִַּתְקַרְבנָה ְּבנֹות ְצָלְפָחד", זה בנועם ובדיבור. אבל בחטא המרגלים 

כל בני ישראל מגיעים להפגנה המונית, ודוחפים את הזקנים – והכול בכאוס אחד גדול. כל סיפור המרגלים הוא 
מהמקור הכי עממי שיש. ומה הם בכלל רוצים לבדוק, אומר רש"י: 

וישבו אתנו דבר - באיזה לשון הם מדברים. את הדרך אשר נעלה בה - אין דרך שאין בה 
עקמימות. ואת הערים אשר נבא אליהן - תחלה לכבוש. 

רש"י לא בא לפרש אלא פשוטו של מקרא. אבל מהיכן רש"י אומר לנו שהפשט של "וישבו אותנו דבר" 
– זה שהם בדקו באיזה לשון הם מדברים? אלא זה בדיוק עצם העניין. הקב"ה אמר להם ללכת לארץ 

כנען, הקב"ה אמר – צריך לעשות. אז מדוע אתם מתחילים לשאול שאלות – 'באיזה שפה מדברים', 
ו'באיזה דרך אין עקמימות'. אתם לא מבינים שהקב"ה יכול לדאוג לכם להכול – רק תכנסו!  

אבל משה רבנו לא מפיל את 'התיק' רק על העם , אלא הוא אומר גם על עצמו שהוא חטא – אבל הקב"ה לא 
בסיפור בכלל. מסביר רש"י במשל מופלא את החטא של משה:  

וייטב בעיני הדבר - בעיני ולא בעיני המקום. ואם בעיני משה היה טוב למה אמרה 
בתוכחות, משל לאדם שאומר לחבירו מכור לי חמורך זה, אמר לו הן. נותנו אתה לי לנסיון, 

אמר לו הן. בהרים וגבעות, אמר לו הן. כיון שראה שאין מעכבו כלום, אמר הלוקח בלבו, 
בטוח הוא זה שלא אמצא בו מום. מיד אמר לו טול מעותיך ואיני מנסהו. מעתה אף אני 

הודיתי לדבריכם, שמא תחזרו בכם כשתראו שאיני מעכב, ואתם לא חזרתם בכם. 

אדם שיש לו סחורה טובה גם לא תהייה לו בעיה לתת לקונים לבדוק אותה. הקב"ה לא צריך מרגלים שיבדקו את 
הארץ אם טובה היא – הוא יודע מה היא.  

מורשה וירושה:  

3הקב"ה כבר הבטיח להם במצרים: "וְנַָתִּתי אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה ֲאנִי יְדֹוָד". כבר הזכרנו רבות, שיש רק עוד 

4דבר אחד שנקרא מורשה: "ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת יֲַעקֹב". התורה וא"י הם מורשה. מה 

פירוש 'מורשה'. ירושה יש שני אופנים של ירושה. יכול אדם לשבת ב'אינדונזיה' ולשמוע שקרוב 

2 במדבר פרק כ"ז פסוק א'. 

3 שמות פרק ו' פסוק ח'. 

4 דברים פרק ל"ג פסוק ד'. 
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משפחה שלו מת והוא קיבל בירושה שטח עצום. אותו שטח נחשב כבר בתור ירושה שלו, אבל האם 
זה אומר שזה שלו? מישהו עכשיו יושב בתור השטח הזה והוא יצטרך להוריש אותו, ורק לאחר מכן 

זה יהיה שלו.  

אותו דבר לגבי א"י ולגבי התורה. א"י היא ירושה לנו. אבל אם לא נכבוש אותה היא לא תהייה שלנו. 
התורה היא תורה בכול מקרה והיא שייכת לנו, אבל אם לא נירש אותה אז היא לא תהייה שלנו. 

הארץ הזו היא קשה והיא סופחת בשורשה את עמלק. אבל התפקיד שלנו הוא להוריש את העמלקים הללו ולמחות 
אותם "מתחת השמיים". אבל זה לא רק להוריש, אלא זה גם להפך. גם עמלק רוצה לזכות להתהפך ולהיות כלול 

בשורש האלוקי הטוב, כמו שאומר הרב קוק במידות הראי"ה:  

מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים, היא כוללת את כל הברואים כולם, ואינה מוציאה 
מן הכלל שום דבר ולא עם ולשון ואפילו עמלק אינו נמחה כי אם "מתחת לשמיים" (שמות י"ז 
י"ד; דברים כ"ה -י"ט) אבל על ידי הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב אשר הוא מעל לשמיים 

ונכלל הוא באהבה העליונה אלא שצריך כח גדול וטהרה עצומה ליחוד נשגב זה. 
      (מידות הראיה, אהבה, ו')  

אם עמלק הוא מתחת השמיים – אז זה במחייה. אבל המטרה היא להעלות אותו מעל השמיים – ולהעלות אותו 
לשורש הטוב.  

הגמרא בסוכה אומרת:  

(קטן ש..) יודע לדבר - אביו לומדו תורה וקריאת שמע. תורה מאי היא? - אמר רב המנונא: 
תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב.      

     (בבלי מסכת סוכה דף מ"ב עמוד א')  

התורה הראשונה שמלמדים את התינוק כבר מרגע שהוא יודע לדבר זה שהתורה היא מורשה. התינוק צריך כבר 
מתחילה לדעת שאת התורה צריך לרשת. צריך להילחם. יהיו הרבה מניעות בדרך, ולפעמים יהיו גם אנשים שירצו 

להגיד לתינוק שאפשר לרשת בלי ירושה. לכן האבא כבר מגיל קטן מחנך אותו ואומר לו שהכול צריכים אנו 
לרשת. יש מלחמות בדרך, יש ייסורים, יש קשיים – אבל זה כל המטרה של "פנו וסעו לכם".  

רש"י על הפסוק "תורה צוה", מסביר: "תורה - אשר צוה לנו משה מורשה היא לקהלת יעקב, אחזנוה ולא 
נעזבנה". הרבי שואל מה פירוש הלשון ברש"י: "אחזנוה"? אלא מסביר הרבי שזה מלשון שדה 

אחוזה. שדה אחוזה יכולה להימכר אבל בסוף – ביובל היא תמיד חוזרת אל בעליה. כך גם התורה לא 
משנה כמה גלגולים היא תעבור בדרך, וכמה קשיים יהיה בדרך – בסוף אנחנו תמיד נירש אותה.  

"והורשתם" – גם לגבי כל אחד! 

אבל עד כאן ההסבר בפשט של חטא המרגלים. מה לגבי כל אחד מאתנו? מה עם עבודת ה' שלנו? 

ירושה ומורשה אינם רק בא"י ובתורה, אלא הם בתוך הגוף שלי. לכל אחד מאתנו יש 'בצד ימין' (לצורך ההסבר) 
את הנפש האלוקית, ובצד שמאל את הנפש הבהמית. הנפש הבהמית היא כל שבעת העממים ובראשם האמורי. 

הקב"ה היה יכול לברוא את האדם בלי יצר הרע, אבל הוא ברא אותנו כאן כדי שנתמודד, ונוריש את שבעת 
העממים. אבל להוריש זה לא רק לגרש ולנצח, אלא צריך לאחר שהכנעת אותם ונצחת צריך להעלות אותם לשורש 

העליון. (כדברי הרב).  

הבעיה בחטא המרגלים היא האמונה בקב"ה. "ובדבר הזה אינכם מאמינים". מה משנה לכם השפה? העקמימות? 
הקב"ה ידאג להכול  = רק תאמין! הם האמינו בקב"ה ובאמת רצו להיכנס לא"י, אבל הם עדיין הותירו את הטיפת 
אגו בתוכם והשתמשו בה בעצם הצורך. דווקא הנותר הזה, מה שנראה לך כלא חשוב – דווקא הוא יכול להכשיל 

אותך. כמו שלמדנו בפרשה הקודמת:  

(נ) וַיְַדֵּבר יְדֹוָד ֶאל מֶׁשה ְּבַעְרבֹת מֹוָאב ַעל יְַרֵּדן יְֵרחֹו ֵלאמֹר: (נא) ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל וְָאַמְרָּת 
ֲאֵלֶהם ִּכי ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהּיְַרֵּדן ֶאל ֶאֶרץ ְּכנַָען: (נב) וְהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָּכל יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפנֵיֶכם 

וְִאַּבְדֶּתם ֵאת ָּכל ַמְׂשִּכּיָֹתם וְֵאת ָּכל ַצְלֵמי ַמֵּסכָֹתם ְּתַאֵּבדּו וְֵאת ָּכל ָּבמֹוָתם ַּתְׁשִמידּו: (נג) 
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וְהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ וִיַׁשְבֶּתם ָּבּה ִּכי ָלֶכם נַָתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ָלֶרֶׁשת אָֹתּה: (נד) וְִהְתנַַחְלֶּתם ֶאת 
ָהָאֶרץ ְּבגֹוָרל ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם ָלַרב ַּתְרּבּו ֶאת נֲַחָלתֹו וְַלְמַעט ַּתְמִעיט ֶאת נֲַחָלתֹו ֶאל ֲאֶׁשר יֵֵצא לֹו 
ָׁשָּמה ַהּגֹוָרל לֹו יְִהיֶה ְלַמּטֹות ֲאבֵֹתיֶכם ִּתְתנֶָחלּו:(נה) וְִאם ֹלא תֹוִריׁשּו ֶאת יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפנֵיֶכם 

וְָהיָה ֲאֶׁשר ּתֹוִתירּו ֵמֶהם ְלִׂשִּכים ְּבֵעיֵניֶכם וְִלְצִניִנם ְּבִצֵּדיֶכם וְָצֲררּו ֶאְתֶכם ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ַאֶּתם יְׁשִבים ָּבּה: (נו) וְָהיָה ַּכֲאֶׁשר ִּדִּמיִתי ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם. 

היום, כפי שהזכרנו, בעת מלחמה עם אויבנו – עם הנותר, זהו הזמן שאפשר להבין את הפשט כאן בצורה הטובה 
ביותר. חייבים להוריש, למה? לא כדי להרוג – אלא כדי להראות איך המקום הזה הוא בית תפילה לכל העמים. 

צריכים להוריש כי אם לא נוריש – הנותר הזה הוא יפגע בנו. הוא ידרדר אותנו, והוא יחטיא אותנו. 

אדם לפעמים עובד על תיקון של מידה רעה שיש בתוכו. אבל אם הוא לא ישמיד אותה עד הסוף ויהפוך אותה 
לשורש הטוב שלה – אז לפעמים זה יכול רק להזיק יותר. כי כשאתה מודע לבעיה ואתה יודע שצריך לפטור אותה 

– אז אתה תיזהר ממנה. אבל אם תשאיר את הנותר הזה בקרבך – אז אתה כבר תזלזל בו ולא תתן לו את החשיבות, 
ואז בקלות הוא יוכל להפיל אותך שוב. להוריש = זה מלחמה תמידית, ולהוריש זה להוריש ולהעלות לשורש הטוב. 
אתם באמת חושבים שברגע אחד אפשר לנצח? המלחמה היא מלחמה תמידית. עצם זה שהנשמה יורדת לעולם – זה 

להתמודד עם הכול. אם המגמה הייתה להישאר בהר סיני – אז יש מלאכים רבים שיכולים היו לעשות את זה. זה 
הפשט של 'נתאווה לו הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים'.  

"ה' אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמר רב לכם – פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי". האומר של הקב"ה במעמד הר 
סיני היה – להגיד לנו שעכשיו הוא נתן לנו את התורה אבל עכשיו צריך להתחיל לפעול. צריך עכשיו ללכת לאמורי 

 ( 5ולכבוש אותו. ("ִּכי ֹלא ָׁשֵלם ֲעֹון ָהֱאמִֹרי ַעד ֵהּנָה".

(יז) וַיְִהי  צריך לנצח את המנהיג של כל שבעת העממים. עם-ישראל חשב שלאחר שהוא מקבל את התורה הוא 
יכול עכשיו לנוח וכבר אין עבודה קשה. אבל הקב"ה בא אליהם ואומר להם שאין מה לעשות ואתם כאן בעולם כדי 

להראות איך מתמודדים, איך אפשר להפך גם את הרע. אתם כאן כדי להופיע את האלוקות, ולהפך גם את מה 
שנראה רע להפך אותו לשורש העליון שלו.  

אבל קודם כל צריכים להאמין בקב"ה במוחלטות גמורה. צריך להיות בביטול גמור לאינסוף כדי להתחיל לעבוד. כי 
אם מתחילים לנסוע במסע בלי ביטול גמור, אז במהרה חושבים שיש לנו קצת השפעה על המציאות, וחושבים 

שאנחנו קצת שולטים – אז מתחילים לבדוק את השפה, ואת העקמימות.  

"פנו וסעו". לאן לפנות? זה לא משנה – לערבה, לשפלה, או לחוף הים – העיקר שתתחילו לכבוש. מי שנשאר בהר 
סיני ימים רבים – יכול לאט לאט לפתח ח"ו את שנאת ה'. שנאת ה' – הכוונה לשנאה לתפקיד שהקב"ה הביא אותי 
כאן בעולם.  כי הרי איך הקב"ה רוצה שאני אכבוש את הארץ – אם יש כאן ששי אחימן ותלמי?! אם יושבים בהר 

סיני ימים רבים – חושבים שהמלאכה היא בלתי אפשרית ואיך נבצע אותה. אפשר להגיע בקלות ממצב שכזה 
לבלול וכעס – כי אני לא מבין בשביל מה הקב"ה שם אותי בעולם ולמה הוא נתן לי את התורה. לכן הקב"ה רוצה 

שהם יכלו לא"י ויבינו את תפקידם.  

"בכיה לדורות" – במנחם-אב:  

משה רבנו פותח במרגלים, כי זה הסיפור של תשעה באב. מה הסיפור של תשעה באב?  

חטא המרגלים הוא בכיה של חינם. כי אם אתה לא מאמין בקב"ה בלב מלא ובביטול גמור – אז אתה לא מאמין 
שאתה יכול להפך את הכול. יש רע בעולם, יש ייסורים, ויש שבעת העממים – אבל יש בידך את היכולת להפך את 

הכול. אתה צריך לרשת ולהפך אותם.  

כל חודש מנחם אב- הוא היכולת להפך. הסוד של הימים הללו של בין המצרים היא לראות את ההפך – 
להפך. לראות שועל יוצא מבין קודשי הקודשים ולשמוח אבל עם קריעת בגדים. שמחה יכולה לבוא 
רק אם אתה יכול לראות את האלוקות.  למה אדם לא שמח? כי יש לו משהו טוב והוא מחזיק אותו 
חזק אבל אם הוא בורח אז הוא עצוב. אבל אם אני חי אלוקות גם שלוקחים לי את הדבר הטוב אני 

יכול לשמוח – כי זה הקב"ה. רבי עקיבא מבין שהקב"ה לא שם אותנו כאן כי אנחנו המלאכים למעלה, 

5 בראשית פרק ט"ו פסוק טז'. 
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אלא הוא שם אותנו כאן למטה כי אנחנו יכולים להפך את הכול, אנחנו צריכים להאמין שזה הופעת ה' 
– וה' מסובב את הכול – אז אני רק צריך לעשות את התפקיד שלי.  

מנחם אב. איך מנחמים? לנחם זה לחזק, ולחבק, אבל זה לא פירוש המילה העברית. לנחם – זה 
להפך – "נחמתי כי עשיתיו", "וינחם ה' על הרעה" . אי אפשר להתנחם כשכואב, אפשר להתחזק,  

לאהוב, ולא להיות לבד. אבל את החלל אי אפשר למלא, אלא רק "המקום ינחם וכו'". לנחם זה להגיד 
– בא נראה הפוך – אני יודע שקשה, אבל בא נראה הפוך – ונראה את החידלון כתעצומות של חיים.  

בא נראה את מה שאנו רואים כחושך – כשועל שמביא אור – שיכול להופיע את האור שלו רק דרך 
זה. בוא נראה את המסעות הללו – רק כדי להבין שהמוצאות הם "ע"פ ה'". לכן החודש הוא מנחם אב 

- כי מהחורבן הזה רק אבא יכול לנחם. אתם יודעים מה אני יכול לעשות? אני לא מבין איך חושך 
הופך לאור, אפשר להרגיש אבל לא להבין. הארגז כלים היחיד שיש לתקן וללמוד איך אפשר להפוך 

הכול והוא הארגז של ר"ח מנחם אב.  

למה השבת נקראת שבת חזון? כולנו יודעים לענות שבגלל שההפטרה מתחילה במילה "חזון". שואל הרבי לוי 
יצחק מברדיצ'ב – גם שבת 'שובה' וגם שבת 'נחמו'- אולי הם המילה הראשונה של ההפטרה אבל הם גם מבטאים 

את המהות של השבת. הרי גם לשבת שלפני פסח לא קוראים לשבת "וערבה" (כמילה ראשונה של ההפטרה) אלא 
שבת הגדול ע"פ התוכן. אז מדוע שבת חזון נקראת שבת חזון? אלא אומר ר' לוי שבשבת הגדול כל אחד מגיע 

לגדלות של בן חורין, בשבת שובה – אתה שב לקב"ה, ובשבת נחמו – אתה מתנחם. ובשבת חזון – אתה מקבל את 
הכוח של החזון מישעיהו בן אמוץ – ואתה יכול לראות איך הכול יכול להתהפך. אנחנו רק צריכים לעצום את 

העיניים ולראות ולהאמין שהכול הפיך. או כלשון רבי לוי: "ויראה בית המקדש בנוי על כל חדריו ממש".  

"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע": 

זה כל העניין של חטא המרגלים. האם בני ישראל מאמינים בכוח הזה  באמונה הזו? או שהם עדיין חיים עם האגו 
שלהם המרגלים אומרים "לא נעלה", אבל כלב אומר "ִאם ָחֵפץ ָּבנּו יְדֹוָד וְֵהִביא אָֹתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּונְָתנָּה 

6ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש". זה אחרי שבפרק הקודם הוא אמר: "וַַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל 

7מֶׁשה וַּיֹאֶמר ָעֹלה נֲַעֶלה וְיַָרְׁשנּו אָֹתּה ִּכי יָכֹול נּוַכל ָלּה". במילים שלנו כלב משתיק את העם ואומר 

להם שהם צריכים לקבל מהביטול של משה רבנו. הם צריכים לדעת לקבל דברים כי כך ה' אמר – 
ואנחנו כאן כדי לעשות את רצונו, אז מה אני בכלל חושב?  

משה רבנו יודע בחטא המרגלים שגם הוא חטא. הייתה לו כוונה טובה שהוא הסכים, כדי שהם באמת יאמינו, אבל 
בפועלזה יצא לרעה ולקצף גדול. לכן משה רבנו שהוא האיש העניו על פני האדמה, פותח את כל ספר התוכחה 

בתוכחה על עצמו! זה התוכחה הראשונית שהוא יכול להוכיח אותנו. לכל נפילה או חטא אנו יכולים לחפש את מי 
להאשים, או להמציא אלף ואחד סיבות איך זה קרה, אבל משה מלמד אותנו כאן שזאת לא בושה להודות על 

החטאים שלך. והוא יהיה הראשון שיגיד שהוא חטא. 

בכלל חטא זה נגזר עליו שהוא לא יכנס לארץ. כי גם הוא בכלל מתי מדבר. ( ע"פ פירוש האברבנאל). כל מתי 
מדבר הם מי שחוטא בתפיסה הזו ובאמונה התמימה בקב"ה. האם אתה מאמין שהק"ה שם אותך כאן בעולם כדי 

להפך את הכול? האם אתה מבין שאתה כאן כדי לנצח את האמורי? משה רבנו שומר את זה כ"כ הרבה שנים בבטן, 
ולבסוף הוא אומר הכול. הוא מעביר את ההנהגה ליהושע שהוא הלבנה, והוא מי שממשיך את הביטול הגמור הזה 

לקב"ה. לכן הקב"ה אומר למשה: "אֹתֹו ַחֵּזק ִּכי הּוא יַנְִחֶלּנָה ֶאת יְִׂשָרֵאל". כלומר הוא ילמד את בני ישראל את 
ה"פנו וסעו" – והוא יראה להם איך נוחלים את הארץ, ואיך מהפכים את הכול.  

התפקיד של הארץ הזו הוא להקים בית תפילה לכל העמים. התפקיד של התורה שקבלנו בתור מורשה זה להעלות 
את כל הנפש הבהמית, וגם את כל שבעת העממים שנמצאים בתוכה. לכן זה מה שמלמדם את התינוק.  

"איכה אשא לבדי":  

6 במדבר פרק י"ד פסוק ח' 

7 במדבר פרק י"ג פסוק ל'. 
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לאחר שהבנו את כל המגמה של ספר דברים ואת ה"פנו וסעו לכם" – השאלה רק מתעצמת: כי אני מבין מדוע חטא 
המרגלים נכנס בכול הסיפור של הר סיני וא"י, אבל מה הקשר של שרי אלפים ושרי עשרות? משה רבנו בא אליהם 

ואומר להם שכדאי שאתם תדעו שזה לא יתרו הציע אלא אני. ומה אתם אמרתם: "טוב הדבר". רש"י מסביר:  

החלטתם את הדבר להנאתכם, היה לכם להשיב, רבינו משה ממי נאה ללמוד ממך או 
מתלמידך לא ממך שנצטערת עליה. אלא ידעתי מחשבותיכם. הייתם אומרים, עכשיו יתמנו 

עלינו דיינין הרבה, אם אין מכירנו אנו מביאין לו דורון והוא נושא לנו פנים. 

זה לא מו"מ שמשה שואל אותם מה אומרים על שרי אלפים. אלא משה רבנו עושה להם מבחן - והם נכשלו בו.  

תתארו לכם מפקד שקשור אל הפקודים שלו בא אליהם בשיחת סיכום ואומר להם שהוא עוזב וישיחפשו מנהיג 
אחר. מה הם אמורים לעשות בתגובה? הם צריכים להתנגד ולנסות לשכנע אותו להישאר. אבל מה הם עושים? 

אומרים מצוין! כאילו בני ישראל 'ייבשו' את משה.  

משה רבנו בא אליהם כעת ואומר להם שהם עדיין לא במדרגה. הוא אומר להם שהוא בדק אותם בשרי אלפים 
ובשרי מאות והם נכשלו במבחן. בתרגיל הזה משה הבין שהם  בני אדם. ואין מה לעשות ויש כשלונות בדרך כמו 

בחטא המרגלים. גם הוא בעצמו נכשל, אבל הוא אומר להם שנכון – אנחנו בני אדם ויש כשלונות, אבל הקב"ה שם 
אותנו כאן רק כדי שנפנה וניסע. שנתחיל להופיע את האלוקות, ונהפך את כל הרע משורשו. נכון זה קשה, ויש 

ייסורים בדרך ועליות ומורדות – אבל בשביל זה אנחנו כאן ולא מלאכים.  

כל הקריאה הזו של הדברים מופיעה בכלי יקר. התפיסה של כל התקופה הזו ושל כל ספר דברים היא להבין שאי 
אפשר להישאר בהר סיני – בתפיסה של הר סיני, וצריך לעשות "פנו וסעו" – ולהפנים את התפיסה של "בואו הר 

האמורי".  

"כי לא המדרש עיקר אלא המעשה":  

וכך לשון הכלי יקר:  

רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו לכם. זו תוכחה ראשונה על שהאנשים שנאו את הארץ ונתישבו 
בהר זה ישיבה של קבע ולא פנו פניהם אל הארץ מקום מיוחד לקיום המצוות. ורב לכם הוא מלשון רב 

לכם בני לוי (במדבר טז ז) כלומר המעט הוא המרד והמעל הזה כי רב הוא באמת לכם ענין שבת 
ישיבה של קבע בהר הזה, פנו הסבו פניכם אל הארץ וסעו לכם אל עצמות מקור שלכם כי משם נוצר 
חומר של אדם הראשון כדרך שאמר לאברהם לך לך. ולקמן עשה פירוש מבואר על תוכחה זו ואמר 
ונסע מחורב ונלך את כל המדבר וגו' והיה לו לומר ונפן ונסע מחורב כדרך שאמר פנו וסעו. אלא כך 

אמר להם עדיין בפחזותכם קיימיתון כי אני אמרתי פנו וסעו שכשתלכו מן הר חורב מקום שלמדתם 
עליו תורה תפנו פניכם אל הארץ מקום שמירת התורה כי לא המדרש עיקר אלא המעשה. ואתם 

בלכתכם מחורב רוח אחרת היתה עמכם ליסע ממקום מיוחד לתלמוד תורה ואל מקום שמירת המצוות 
לא פניתם פניכם ובמרדכם אתם עומדים לשנוא את הארץ, לכך אמר ונסע מחורב ונלך את כל המדבר 

כל אחד מכם ישית אל המדבר פניו ולא אל הארץ שהרי המרגלים אמרו נשובה מצרימה (שם יד ד). 
אבל אחר מעשה המרגלים שיעד להם עונש גדול חזרו בתשובה שלא בטובתם ושם נאמר ונפן ונסע 

(דברים ב א): 

ויש אומרים שהאשימם על שברחו מן הר חורב כתינוק הבורח מבית הספר, ועל זה אמר רב לכם כי 
הימים אשר ישבתם בהר לא היו בעיניכם כימים אחדים באהבתם אותם אלא כימים רבים של צער 

וזהו רב לכם שהיה רב והרבה לכם שבת בהר הזה לכם ולא לי. ונראה ליישב בזה מה שאמר באתם 
עד הר האמורי אשר ה' אלהינו נותן לנו (פסוק כ), מדקאמר לנו היה לו לומר באנו עד הר האמורי, 

אלא כך אמר אתם באתם עד הר האמורי ולא אני כי אתם הסעתם דעתכם ומחשבותיכם מכל וכל 
מן הר חורב, אבל אני תמיד מחשבתי משוטטת שמה כאילו עדיין אני שמה כי המעמד הנכבד 

ההוא לנגד עיני הוא תמיד. 

ואומר אליכם בעת ההיא לאמור. בעת ההיא מורה באצבע על הזמן שאמר להם בואו ורשו את הארץ. 
כי ראיתי שבזמן ההוא צורך שעה במינוי הדיינים כי זכות זה יספיק לכם להושיב אתכם על 

האדמה כמו שנאמר (דברים טז כ) צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ פירש רש"י 
כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. וכן פירשנו למעלה 
בפרשת יתרו (שמות יח כג) פסוק וכל העם על מקומו יבוא בשלום, מדלא קאמר ישב בשלום שמע 
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מינה שמדבר במקום שעדיין לא באו שמה, ומדלא קאמר איש על מקומו שמע מינה שמדבר במקום 
המיוחד לכל העם בכללו וזה כל ארץ ישראל בכלל שכל ישראל ירשוה בזכות מינוי הדיינים, לכך אמר 

הבו לכם אנשים אם תמצא לומר שלא תרצו לעשות בגיני להקל מעלי מכל מקום תעשו לכם להנאתכם 
כדי שתרשו את הארץ. ועוד שנאמר (שם פסוק יח) נבול תבול גם אתה גם העם, לכך נאמר הבו לכם 

אם לא למעני. 

כי לא המדרש עיקר אלא המעשה. כבר בפרשה הבאה ניתן לראות ביטויים רבים של עשיה. "וְָׁשַמְרָּת ֶאת ַהִּמְצוָה 
8וְֶאת ַהֻחִּקים וְֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצּוְָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם".  "וְאִֹתי ִצָּוה יְדֹוָד ָּבֵעת ַהִהוא ְלַלֵּמד 

ת ָּכל־ַהִּמְצָו֪ה  9ֶאְתֶכם ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַלֲעׂשְתֶכם אָֹתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה".  "ֵא֧

ם ְלִרְׁשָּתּֽה". "וְזֹאת ַהִּמְצוָה ַהֻחִּקים  ן ָלֶה֖ י נֵֹת֥ ר ָאנִֹכ֪ ֶרץ ֲאֶׁש֧ ם וְָעׂ֣שּו ָבָא֔ ר ְּתַלְּמֵד֑ ים ֲאֶׁש֣ ים וְַהִּמְׁשָּפִט֖ 10וְַהֻחִּק֥

11וְַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה יְדֹוָד ֱאֹלֵהיֶכם ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה". 

ותשימו לב שכל העשייה הזאת היא איפה? בארץ אשר אתם יורשים. "מורשה" זה מוריש – וזו מלאכה בהווה 
מתמשך שהיא כל שניה.  

בשיר כתוב: "דבר בקדשו בהר המור יום השביעי זכור ושמור". וקשה, כי הרי זכור נאמר בהר סיני ביתרו, אבל 
שמור זה בספר דברים – אז איך בדיבור אחד? הרי ריה"ל לא הוסיף סתם מילה בשיר כדי שיסתדר עם החרוז. אלא 

המדרש אומר: שהר המוריה התחבר עם הר סיני. ואז יש חיבור בין הזכור לשמור. לאחר כל עשרת הדברות – 
ואחרי שהגעת אל המקום הרוחני הזה- אתה חייב לדעת לחבר בין הזכור – הרוחניות, לבין השמור – המעשיות. 

(זה הפשט של לכתך אחרי במדבר). 

!
עכשיו אתם מבינים מדוע משה רבנו לא הולך בסדר כרונולוגי? זו היא המגמה של ספר דברים. כל המגמה היא 

"פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי". בימים קשים אלו של מלחמה בעם ישראל. עלינו להתחזק במורשה של התורה, 
וממנה גם לדעת להתחזק במורשה של א"י ושל הר האמורי. הכול מתחיל בביטול כלפי הקב"ה, והאמונה התמימה 

בו.  

מ"רב לכם", ל"רב לך": 

משה רבנו בפרשת ואחתנן מתחנן בפני הקב"ה שיכניס אותו לארץ, לבסוף הקב"ה חותך את הדיון ואומר: "ַרב ָלְך 
12ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה". כל הספר, וכל המגמה מהר סיני מתחילה ב"רב לכם" ומשה רבנו מסיים 

את תפקידו ב"רב לך". הקב"ה אומר למשה – "רב לך" – כלומר תרפה, ותפסיק להתעקש להיכנס לארץ, כי 
המדרגה היא מדרגה של לפני חטא המרגלים. עכשיו אתה צריך להרפות ולתת ליהושע להוביל את העם במדרגה 
והתפקיד של  13של אחרי החטא. ובסוף יגיעו ל"ירדן יריחו" – שהוא המשיח עליו נאמר "וֲַהִריחֹו ְּביְִרַאת יְדֹוָד".

כולנו כאן הוא להמשיך להופיע את בחינת משה הטבועה בנשמה שלנו.   

נסיים במדרש מופלא:  

אלא משה היה סבור שאם ישראל ירצו לעשות שום עון אינו מניחם וזה בשמים ובארץ, ר"ל 
אל אחד ואין זולתו, ולא עוד אלא שאודיע הוד כבודך לדורות שיבואו ואומר להם שעל ידי 

בקעת הים ונתת התורה לישראל והמטרת להם לחם מן השמים ארבעים שנה והעלית מים 
מן הבאר והוצאת להם מים מן הסלע, ועכשיו אם טוב בעיניך לא אמות כי אחיה ואספר 
מעשי יה, א"ל הקדוש ברוך הוא די לך, אם תשאר חי יטעו בך ויעשו אותך אלוה ויעבדוך, 

8 דברים פרק ז' פסוק יא'. 

9 דברים פרק ד' פסוק יד'. 

10 דברים פרק ה' פסוק כח'. 

11 דברים פרק ו' פסוק א'. 

12 דברים פרק ג' פסוק כו'. 

13 ישעיהו פרק י"א פסוק ג'. 
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אמר לפניו רבש"ע כבר בדקת אותי בעשיית העגל ובטלתי אותו ועכשיו אמות? א"ל הקדוש 
ברוך הוא משה בן מי אתה? א"ל בן עמרם, א"ל ועמרם בן מי הוא א"ל בן יצהר, ויצהר בן מי 

הוא א"ל בן קהת, וקהת בן מי הוא א"ל בן לוי, א"ל וכולם ממי יצאו א"ל מן אדה"ר, א"ל נשאר 
מהם שום אדם חי? א"ל כולם מתו, א"ל הקדוש ברוך הוא ואתה רוצה לחיות? א"ל רבש"ע 

אדה"ר גנב ואכל מה שלא רצית וקנסת עליו מיתה ואני גנבתי כלום לפניך? וכבר כתבת עלי 
עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, א"ל הקדוש ברוך הוא למשה כלום אתה צדיק מאדה"ר 

ודורו? א"ל כן, אדה"ר וחוה פיתה אותם נחש ואני החייתי מתים בנחש, א"ל הקדוש ברוך 
הוא כלום אתה גדול מנח ודורו? א"ל כן, נח הבאת עליו ועל דורו מי המבול ונח לא בקש 

רחמים על דורו ואני אמרתי ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת. 
א"ל כלום אתה גדול מאברהם שנסיתי אותו בעשרה נסיונות? א"ל יצא ממנו ישמעאל 

שיאבדו בניו את בניך וכו'. א"ל האתה גדול מיצחק? א"ל יצא מחלציו מי שיחריב את ביתך 
ובניו יהרגו את בניך כהניך ולויך, א"ל הקדוש ברוך הוא כלום אמרתי לך שתהרוג את 

המצרי? א"ל ואתה הרגת כל בכורי מצרים ואני אמות בשביל מצרי אחד? א"ל הקדוש ברוך 
הוא ואתה דומה אלי ממית ומחיה?  

זה האמונה בקב"ה. זו מדרש מופלא ומשה רבנו לא מוותר על הכניסה לארץ. אבל אם הקב"ה החליט – אז מי 
אנחנו שנערער. הקב"ה שם אותנו כאן בעולם כדי שנבנה לו דירה בתחתונים. – "בואו ורשו את הארץ".  


