
 טתשע" סיון                       בס"ד

 

ַלחפרשת השבוע גיעות מנ ָך-שְׁ   לְׁ

 

ַלחפרשת  ָך-שְׁ  ,נושאים נוספיםבפרשה אולם  חטא המרגלים -עיקר בשל הנושא המרכזי שבה בידועה  לְׁ

ורבן חטאת על עבודה קונסכים  ,מנחות ,תנועת העפלה הראשונה לארץ וכישלונה הטראגי , י"ג מידות

 מקושש העצים בשבת פרשת ציצית ועוד.סיפורו של זרה , הפרשת חלה , 

 

 .ע בסיפור המרכזי של חטא המרגליםבלמווכישלונם עלות לארץ ל םניסיונ , המעפיליםם של סיפור

היא ש תושביה ומתוךחוסר סיכוי לנצח את בטענה של לארץ  מלהיכנסהמרגלים מפחידים את עם ישראל 

ֶביָה ִהו"  נדודים של דוחה את הכניסה לארץ וגוזר עם ישראל ' בתגובה מעניש את ה ". אֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹושְׁ

פועלים בדרך צה של מעפילים קבו. בלבד פסוקים 6 –כושל וקצר קדמון ה ואז בא סיפור העפלה השנ 40

לארץ ורצון לחזור למצרים ובניגוד  סלהיכני של עם ישראל בכללחשש ובהלה מור לבניגוד ג הפוכה

ה בלתי יעלי" לבצע משה מזהיר אותם שלא  .לארץלזרז את הכניסה ים מחליטמעפילים ה .להוראת משה 

ִרים ֶאת" בצורה מאד ברורה  "לגאלית ָלחה'   ִפי-ָלָמה ֶזה ַאֶתם ֹעבְׁ ִהוא, לֹא ִתצְׁ ה'  ַתֲעלּו, ִכי ֵאין-ַאל .וְׁ

ֵביֶכם ֵני, ֹאיְׁ פּו, ִלפְׁ לֹא, ִתָנגְׁ ֶכם; וְׁ בְׁ ִקרְׁ ֶתם ֶבָחֶרב ... בְׁ ַפלְׁ ִפלּו, ַלֲעלֹות ֶאל " החלטייםהמעפילים  " ּונְׁ רֹאש -ַוַיעְׁ

תּום, ַעד"  עולים ונוחלים תבוסה קשה מאת אויבי ישראלהם "  ָהָהר ָמה-ַוַיכּום ַוַיכְׁ  . " ַהָחרְׁ

 

כביכול  – ון טובהרואים בכוונתם רציש ( )כרגיל שות שונות והפוכותגימתייחסים למעפילים בהפרשנים 

וניסיון לתקן את הרושם הרע שהשאירה התנהגות העם בסירובם לעלות  מרגליםניסיון לתיקון חטא ה

ִכמּו ַבֹבֶקר, ַוַיֲעלּו ֶאל "ובזריזות  במהירותמעפילים מבקשים לתקן ה. לארץ ובחוסר האמונה  -רֹאש-ַוַישְׁ

ָעִלינּו ֶאל  ָהָהר ֵלאֹמר: ה מאוחר שנעשחטא גדול מעשה יש הרואים בוכמובן  " ה' ָאַמר-ַהָמקֹום ֲאֶשר-ִהֶננּו, וְׁ

ילים כוונה חיובית מייחס למעפה"ב מוולוזין הנצידברי מביא פרופ' עמוס פריש מ . צון ה'מידי ושלא לר

הם   " וקבלו על עצמם למסור נפשם על הכניסה לארץ "עד כדי קידוש ה'   תיקון חטא המרגליםשל 

ָעִלינּו ֶאל" במפורש  אומרים ונש ומסביר שמותם לא היה בגדר ע"  ִכי ָחָטאנּוה' ָאַמר -ַהָמקֹום ֲאֶשר-ִהֶננּו, וְׁ

 .הקודמים  מעשיהם לא היו ראויים לנס בשלקום סכנה וא משום שהכניסו עצמם למאל

 

תפללו ולא לא ה הם שהריחזרו בתשובה מן החטא של דחיית הארץ המעפילים לא ש ר' אברבנאל מסביר 

  .להוראתוגמור ופעלו בניגוד  ביקשו ממשה שיתפלל בעד הצלחתם

שנות  40 היתה להם סבלנות ללא  .שניתן עונשהכנגד פעלו ממניעים אנוכיים  יש הסבורים שהמעפילים

 .למוות במדבר וחיפשו קיצור דרך הציפייאו נדודים 

כביכול הם  ) למרות שיצאו עם שחר (  חשוכהא (  -) באפלה רמז דווקא ליש הרואים במילה " ויעפילו " 

    .בזדון כנגד אזהרת משהפעלו "לא ראו בעיניים " ו

 

הם תאבלו מאד הוהם התחרטו  –בה שלבי החזרה בתשובכביכול  פעלוהמעפילים - מוסרלימוד כאן יש 

 ות וזריזותבמהיררץ לאלעלות עשו מעשה ו " ִכי ָחָטאנּו " באשמה הודוהפסיקו לקטר  -עזבו את החטא 

ִכמּו ַבֹבֶקר"    .הדרך רעהאולם הביצוע וטובה וונה היתה הכ. יתכן שקידוש ה'  מתוך אולי " ַוַישְׁ

ה החליט להעביר את "הקב .התעלמו מהשינוייםהם כוונות הטובות למרות הוהם עברו על דבר ה' ומשה 

עשו המעפילים  .קיצורי דרךכל א ולל מסעות וחניותנדודים  ותשנ 40של  ל "סדרת חינוך "עם ישרא

  .ולא די להגיד "כי חטאנו "  לא ניתן לבטל גזירת ה' .בלתי רצויהופעולה אסורה 

ל המקום אשר אמר לו ה' ויש ...יש המשכים ועולה אהפוך באלא  בסיפור רמז לסיפור העקידה יםאורה יש

 .שבעלייתו הוא ממלא את רצון ה' על דעת עצמו הטועה וחושב 

הרחקת  –הארץ מן התורה חטא המעפילים הרחקת  –המרגלים חטא  –חלוקה  ביצעיצחק ניסנבוים הרב 

ִרית"  –התורה מן הארץ  דרך הראויה היא שילוב ה" ללמד ש ָמשּו ִמֶקֶרב ַהַמֲחֶנה-ּוֹמֶשה, לֹאה'  ַוֲארֹון בְׁ

 ישראל עם ארץ ישראל .תורת 

של נחישות מעל ומעבר מתוך הצליחו  המעפילים והעפלהתנועת התהפכה המשמעות כאשר ב"ה בדורנו 

ינה יהודית היא הקמת מדש תחוששהחרדית אשר היהדות זהו גם הבדל בין  .לות לארץאבק היהודים לעמ

אשר רואה בהקמת מדינת ישראל  הציוניתלעומת היהדות בכח  האת הגאולוניסיון להביא מרידה התגרות 

 ברורה . השגחה אלוקיתעם  גאולתנות חאשית צמיר - אתחלתא דגאולה "" 

               

 שלר איתןשבת שלום                                                                                                                                                  

 
 אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל. נשמת  לעילוי


