
בס"ד

וימאסו בארץ חמדה
הרב דוד דב לבנון

הגורםהואהמרגליםחטאשכןהדורות,לכלשייכתשהיאמשום,נדרשת"יפההמרגלים"פרשת 1

באהליהם..."וירגנוהמרגליםחטאעלהמדברבתהיליםהפסוקאתהנצי"בשמדייקכמוהגלויות.לכל

המדבר,בדורהתקייםלאבארצות""ולזרותםהזהוהעונשבארצות".ולזרותםבמדברזרעםלהפיל

וכפירבות,בארצותנתפזרושאזשני,ביתבגלותאלאבבלה,שגלוראשוןביתבגלותלאואף

שהמצב היום, עד בא עת גאולתנו. משמע שבגלל חטא המרגלים שעדין לא תוקן אנו עד היום בגלות.

העגל.מחטאאףהמרגליםחטאשחמורמוצאיםאנוהחטא.מהותעללמדיםאנוהעונשמחומרת

עודבוולהתעכבבמדבר,למותעליהםונגזרנסלח,לאהמרגליםוחטאלהם,נסלחהעגלחטאשעל

ארבעים שנה.

במידתאלאמידכךעליענשושלאכךעלאלאעונשם,בטולעלהתפלללאאףשמשהמצייןהרמב"ן

העגל.חטאעלשנאמרכפיהמרגלים,עלהתפללשמשהדבריםבספרנאמרלאולכןאפים"."ארך

האמתשמידתמפנימוזכרת,אינה"אמת"מידתכגוןהרחמים,מידותי"גכלאתמשההזכירלאוכן

היושלאבגלללאלפים"-חסד"נוצרהזכירלאוכןוכפרה.תקומהלהםאיןובההדין,מידתהיא

ראויים לזכות אבות, מפני שמאסו בירושת הארץ, שהיא ירושה להם מאבותיהם.

זרהעבודהשהואהעגל,מחטאחמורה'דברקיימושלאהמרגליםחטאמדועקשה,ולכאורה

בפועל? זאת ועוד, חטא המרגלים נבע מרוב פחד ממלחמה, וחטא העגל היה חטא שבמזיד?

הםאיןשבורוחנימצבשלתוצאההואאלאהרעים,מעשיהםעלהענשהרקהגלותעונששאיןנראה

יכולים להיכנס לארץ.

רבה(במדברבמדרשמובאוכלה.חתןכיחסישראללעםישראלארץביןהיחסאתהמשילובמדרש

המלךלואמרועשירהטוביםובתנאהאשהלבנושזימןלמלךדומיןהיולמהאומריהושע"ר'טז):

מידלאביומאמיןהיהשלאאותהואראהאלךהבןלואמרועשירהטוביםובתנאהאשהלךזימנתי

כעורהאומרהואעכשיולךאותהמראהאינילואומראםאעשהמהאמרלאביווהרעהדברהוקשה

ביהאמנתשלאובשביללךכזבתיאםותדעאותהראהלואמרלסוףלהראותהרצהלאלפיכךהיתה

ולאהארץטובהלישראלאמרהקב"הוכךנותנהאנילבנךאלאבביתךאותהרואהאתהשאיןקונם

אומריםהםעליהםאנימעכבאםהקב"האמרלנוויחפרולפנינואנשיםנשלחהאמרואלאהאמינו

שנאמרלתוכהנכנסמהםאחדשאיןובשבועהאותהיראואלאלנואותההראהלאטובהשאינה

(במדבר יד) אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם וכל מנאצי לא יראוה אלא לבניהם אני נותנה".

על דרך מה שכתב רש"י על פרשת קרח "פרשת קרח יפה נדרשת בתנחומא".1
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שייכותשליחסאהבה.שליחסלאדמתם,ישראלביןלהיותשצריךהיחסעלמכאןללמודאפשר

אשרהאבותראשוןאבינו,אברהםאצלהיהשכךמוצאיםאנוהזיווג.יתקייםלאזהשבלאעמוקה,

כדיהארץהיכןלוגילהולאמארצך...",לך"לךלו:שנאמרהכנעני".ארץאתלתתהבריתעמו"וכרות

שניביןקשרוישודבור"דבורכלעלשכרלולתתאחר,"דברירשנה.לאזהבלאכיבעיניולחבבה

אתלחבבגורמתגופאוהיאאברהם,שלהניסיוןאתלהגדילגורמתכאןהדבוראריכותכיהפרושים,

הארץ בעיניו ע"י שמתייגע בה הוא מתקשר אליה בעבותות אהבה.

ישראלכאשרולכןהקדוש).החיים(אורהכוסףבתכליתלהכשיכספורקלארץיזכולבאלעתידוכן

שארץמשוםמידה,כנגדמידהאלאעונש,זהואיןאליה.להיכנסיכוליםהםאיןחמדה,בארץמואסים

שיסלחעליהםרחמיםמבקשלאמשהמדועמובןזהולפייקרה.ודורשיאוהביה,אתקולטתישראל

אפשרשאיכפיאליה,שיכנסושייךלאנפשיתלהמוכניםאינםהםאםכילארץ,להיכנסויוכלולהם,

להשיא חתן וכלה שאינם אוהבים זה את זו רק בגלל שההורים חושבים שזה טוב להם.

הצרוף,הדיןמידתהיאהאמתשמידתלומר(ואיןה"אמת",מידתאתבתפילתומשההזכירלאולכן

ועלבארץ,התורהשלהשלובאתמסמלתה"אמת"מפניהרחמים),מידותבי"גנכללהמדועכןשאם

המיועדכפילארץלהיכנסרצולאשהםוכיוןתצמח",מארץו"אמתארצה"אמת"וישלךנאמרזה

להם, פגעו במידת ה"אמת" ולא היו ראויים לכפרה במידה זו.

מעשהלהמשיךלכךמוכניםהיולאעצמםשהםזמןכלאבות,זכותבעבורלבקשיכולשלאמובןוכן

אבותיהם באהבת הארץ.

מנין שמאסו בארץ?
אותה".תרואשרהארץדבת"ויוציאולב):יג,(במדברבפרשהנאמרהמרגלים?חטאעיקרהיהמה

כךלשםהרימובן,אינוולכאורה.הארץעלהרעלשוןשדברווהיינורעהדיבהשהוציאופרשווחז"ל 2

השיבווהםהרפה,הואהחזקעליה,היושביםהעםחוזקואתהארץ,טובאתלבדוקכדינשלחו

בתוכהראינואשרהעםוכליושביהאוכלת"ארץאמתהיוודבריהםהתרשמותם,כפילשולחיהם

תהיליםבספרהמלךדודוהנהוהתרשמו?שראומהאתספרואםחטאםמהכןואםמידות",אנשי

הםאדרבהבכתוב,מפורשאינוזהגםולכאורהחמדה".בארץ"וימאסוחטאםשורשאתגילה

מדברים בשבחה של הארץ שהיא "ארץ זבת חלב ודבש"?

אולםהארץ,טובאתראווהםשראו,מהאתספרוהםבודאיבחברתה.מתורצתאחתששאלהאלא

והפרשנותלארץ,עתהלהכנסשאיןלמסקנההגיעווהםבשבילם,מאומהשינהלאשראומהכל

שנתנו לדברים הייתה לפי מאווייהם, שנבעו מכך - שהם מאסו בארץ חמדה.

תרתםאשרהימים"במספרשקבלומעונשלכךרמזהארץ,שלהראיהבאופןכברהיההחטאלכן

בארבעים,הארץאתלראותשימהרולהםגרםשהקב"החז"לואמרולשנה"יוםלשנהיוםהארץאת

לאהיהחטאםולכאורהשנה.מארבעיםיותרענשםלהאריךשלאוכדישיחטאוידעשהקב"המפני

רש"י במדבר יג, ב: "שלח לך אנשים - למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים2
הללו ראו ולא לקחו מוסר".

2



לאשראוב"ראיה",היהשחטאםמכאןאלארעה?הארץדיבתשהוציאוהדברים,בספוראלאבראיה

טוב, ולא הבחינו בטובת הארץ... ולכן נענשו לפי מספר הימים אשר תרו אותה.

ואחרילבבכםאחריתתורו"ולאנאמרובהציציתבפרשתשעוסקתהפרשהמסיוםלכךרמזישוכן

ונראההארץ,אתה"תרים"למרגליםביחסבתורהאחתפעםעודנזכר"תתורו"הביטויעיניכם",

מתוךולבם,עיניהםראותאחרישתרובכךחטאושהםכפינחטאשלאאותנולהזהירבאהשהתורה

נגיעה אישית ולא על מנת לקיים את דברי ה'.

הראיה ופרשנותה תלויה באדם
ועליתםבנגבזהעלואליהםויאמרכנעןארץאתלתורמשהאותם"וישלחטז:רבהבמדרשמובא

3הארץ",את"וראיתםהשבח.אתמראיןכךואחרתחלההפסולתאתמראיןהתגריןשכןההראת

ארץישישראלבארץמסתכליןהיולהםאמרוראיתם...בראשוןלמההארץ,ומהלהם:אמרפעמים

ואתפקדןכךאוכלוסיןממעטתוישאוכלוסיןשמגדלתוישחלשיםשמגדלתארץוישגיבוריםשמגדלת

יודעיןאתםמניןבהיושבהואאשרהארץומהרבאםהואהמעטהרפההואהחזקעליההיושבהעם

הארץומהרךולבםהםחלשיםבמבצריםאםכחםעלבוטחיןגבוריםהםשרויןהםבמחניםאםכחם

הםצונמאשלאםשלהובצרורותבאבניםהסתכלוא"לשמניםאםקליםפירותיהאםהיאהשמנה

בלאתמוזתקופתאיןאמרומכאןענביםבכוריימיוהימיםהם,רזיםהםחרסיםשלאםהםשמנים

תאנים וענבים".

זהכןואםגבורים,מגדלתישראלשארץראושהרילטובה.להתפרשיכולהיהשראומהכלזהולפי

שמנההארץוהריטוב!זהכןואםכך,ולבםחלשיםהםכןאםבמבצריםיושביםשהםוכיוןטוב!

אלאזהאיןלרעה,הכלפרשוזאתולמרותענייניה.בכלהארץטובתשראונמצא-שמניםופרותיה

שמאסו בארץ נטו לפרש את כל הדברים שראו לרעה.

חז"לשלמבטביןהבדלמןפנימית,עולםבתפיסתתלויההדבריםשלשהראיהלכךבולטתדוגמה

אילמלאיוחנן:רבי"אמרבעמודקבעירוביןבגמראאמרוחז"להעולם.אומותשללמבטהטבע,על

לעומתםמתרנגול".ארץדרךמיונה.ועריותמנמלה,וגזלמחתול,צניעותלמידיןהיינותורהניתנהלא

ישלחזקורקגבר"דאלים"כלשלהעובדהאתמהחיותלמדוהעולםמאומותשפילוסופיםיודעיםאנו

קיום, ומכאן למדו שיש לדכא אומות נחשלות או בני אדם חולים.

תלוישהדבראלאהרואה.שלהרוחניתמהרמהשנובעותמזו,זולכתמרחיקותמסקנותלנוהרי

הטבע,יופיעלמסתכלישומפרשו.החיצוןהעולםאתרואההואולפיוהאדם,שלהפנימיבעולמו

מגידידיוומעשהא-לכבודמספרים"השמיםורואהמסתכלוישלעין.הנראיםחלקיואתרקורואה

(רלב):הצדיקבצדקתכתבוכךכוננת".אשרוירחשמשאצבעותיךמעשהשמיךאראהו"כיהרקיע"

קנייניך"הארץ"מלאהעלששמעתיוכמובורא...שישלאדםמזכיריםהנבראיםוכלהעולםעניני"כל

יבואידםעלאולישונים,ועניניםדבריםיוםבכללאדםמזמיןיתברךוה'אותך,ידםעללקנותפרוש

לזכירה בבורא". אלא שהדבר תלוי באדם אם הוא רוצה לראות זאת, הקב"ה מסייע בעדו".
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נעשה ונשמע
כלבלאארצהולרצותאליהלבאלרצותצריךישראל,ארץעלהנכוןהמבטאתלסגלשכדינראה

זירא"רביא:עמודקיבדףבכתובותזיראר'עלשמסופרשמצאנוכמוונשמע"."נעשהבחינתחשבון

עמאצדוקי:ההואליהאמרוקעבר.במצראנקטלמעבר,מבראאשכחלאישראל,לארץסליקהוהכי

פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, אכתי בפזיזותייכו קיימיתו!".

בחבלאחזהירדן.אתבהלעבור(ספינה)מעבורתמצאלאלישראלזיראר'עלהכאשר:תרגום

פיכםשהקדמתםפזיז,עםאתםאחד:(גוי)מיןלואמרהירדן.אתועברגשרכעיןמתוחשהיה

לאומדועעומדיםאתםבפזיזותכםועדיין"נשמע",לפני"נעשה"תורהבמתןכשאמרתםלאוזניכם

יכלת להמתין עוד זמן קצר למעבורת?

דבריארעושמאלו?שאזכהאמרמיאניבו,להכנסזכולאואהרוןשמשהמקוםזירא:רבילואמר

קודם כניסתי, ומשום כך אני ממהר.

בטובולראותלהביןל"נשמע",זוכים"נעשה"בחינתנפשובמסירותבתמימותהדבריםקבלתע"י

הארץ.

שאלות על המאמר:

מדוע חטא המרגלים חמור יותר מחטא העגל שהוא חטא של ע"ז?.1

להבנתעוזרוהכלההחתןשלהמשלכיצדלארצו?עמ"יביןלהיותשצריךהראויהיחסמהו.2

היחס הראוי?

דוגמאותתניהמציאות?אתשליהראיהלביןשליהפרטיתהעולםהשקפתביןהקשרמה.3

מהמאמר לביסוס דבריך.

"נעשהבחינתלרצוןדוג'ותניהעיקרוןאתהסביריונשמע"?"נעשהבחינתלרצותהכוונהמה.4

ונשמע" מחייך.

מדוע לרצות את ארץ ישראל בבחינת "נעשה ונשמע" זהו תיקון לחטא המרגלים?.5

4



בס"ד

תיקון חטא המרגלים

הנחייה לעבודה קבוצתית- הערכה חלופית:

לפניך שתי אפשרויות לעבודה יצירתית בנושא:

.ראיון1

בחרי אישיות (איש או אישה) שמסרה נפשה על ארץ ישראל או עוסקת בשבח הארץ.

(חקלאי/ממקימי ישוב/פעיל עליה/פעיל בארגון צעדות או מחאות וכדומה.)

ערכי ראיון שכולל שאלות משמעותיות על פועלו החשוב למען ארץ ישראל. הראיון חייב לכלול

התייחסות לנושאים הבאים:

הרקע שלו, מה הניע אותו לפעול.●

קשיים ואתגרים בדרך להגשמת פועלו/ חלום חייו.●

חויה מיוחדת שנחרטה בו.●

ה'אני מאמין' שלו- מסר חשוב שרוצה להעביר.●

הדבר שעשה והוא מלא בסיפוק ושמחה על כך.●

חיבור של הקבוצה לנושא הראיון באמירה אישית משלכן.●

יש להגיש את תמצית הראיון בכתב וכן צילום מלא של הראיון באופן שניתן יהיה לצפות בו

בכיתה.

את הראיון ניתן לעשות בקבוצות של ארבע בנות.

הארץ-בשבחהעוסקתמצגת.הכנת2

במצגת יופיעו קטעי קריאה ותכנים מתאימים, תמונות, שירים וכדומה.

כל קטעי התוכן והמדיה צריכים להיות בשבח הארץ.

המצגת צריכה לכלול אמירה אישית שלכן על נושא המצגת וכן הסבר למה בחרתן להביא דוקא

קטעי תוכן/ מדיה אלו.

המצגת צריכה לכלול לפחות שלושה קטעי תוכן ושני קטעי מדיה.

את המצגת ניתן לעשות בזוגות.
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מחוון להערכה חלופית בנושא חטא המרגלים:

הבא:הפירוטפיעלנקודות40סה"כ–מצגת)(ראיון/יצירתיתמטלה

ראיון:

נקודות25-בראיון)המשמעותיות(הנקודותהמתבקשיםהתוכןחלקיכלמופיעים

נקודות5–ומובןברורהצילום

נקודות5-אסטטיתובצורהמודפסתמוגשתהראיוןתמצית

נקודות5ראיינו-אותווהמרואייןהנושאלביןהקבוצהביןאישיחיבורשנעשהמהראיוןניכר

מצגת:

נקודות25–הארץבשבחשוניםמדיהקטעיושניתוכןקטעישלושהמופיעים

נקודות5הנלמד-לנושאהקטעיםכלשלההקשרמהמצגתמובן

נקודות5המצגת-מחברותשלאישיתאמירהישנה

נקודות5ואסטטית-יפהבצורהמוגשתהמצגת

מאמר-

נקודות.30למאמר-הנלוותהשאלותכלעלומוסברותמלאותתשובות

יום שיא-

נקודות.30-השיאיוםבסוףהמטלההגשת

את השאלות על המאמר והעבודה היצירתית יש להגיש עד ליום חמישי יט' טבת.

בהצלחה רבה!
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