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  ח"סיוון התשס                          ד"בס

  המעפילים
  פרשת שלחל

   )על פי שיעור של הרב אלחנן סמט(
  

   על חטא התרים את הארץמעשה המעפילים בתוך הסיפור

בסופו של הסיפור הגדול על חטא העם במעשה התרים את 
העוסקת בחטאם של פרשת המעפילים הארץ מצויה 

  : המעפילים
  ד "במדבר י. 1
ְואּוָלם ַחי ָאִני ְוִיָּמֵלא ) כא:(אֶמר ְיהָֹוה ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרךָ ַוּיֹ) כ(

ִּכי ָכל ָהֲאָנִׁשים ָהרִֹאים ֶאת ) כב:(ְכבֹוד ְיהָֹוה ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ
ְּכבִֹדי ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו אִֹתי ֶזה 

ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ) כג:(ְמעּו ְּבקֹוִליֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְולֹא ׁשָ 
ְוַעְבִּדי ָכֵלב ֵעֶקב ) כד:(ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבָֹתם ְוָכל ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראּוהָ 

ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי ַוֲהִביאִֹתיו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק  )כה:(ָּבא ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנה

  :ָמָחר ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ַהִּמְדָּבר ֶּדֶרְך ַים סּוף
ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ) כז:(ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) כו(

ָרֵאל ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעָלי ֶאת ְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂש 
ֱאמֹר ֲאֵלֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ) כח:(ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעַלי ָׁשָמְעִּתי

ַּבִּמְדָּבר ) כט:(ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ָלֶכםְיהָֹוה ִאם לֹא 
ָנה ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל ְּפֻקֵדיֶכם ְלָכל ִמְסַּפְרֶכם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁש 

ִאם ַאֶּתם ָּתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ) ל:(ָוָמְעָלה ֲאֶׁשר ֲהִלינֶֹתם ָעָלי
ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ְלַׁשֵּכן ֶאְתֶכם ָּבּה ִּכי ִאם ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן 

ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְהֶיה ְוֵהֵביאִתי אָֹתם ְוָיְדעּו ) לא:(נּון
ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ) לב:( ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ָּבּהֶאת

ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו רִֹעים ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו ֶאת ) לג:(ַהֶּזה
ְּבִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ) לד:(ְזנּוֵתיֶכם ַעד ּתֹם ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּבר

ת ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום יֹום ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה ִּתְׂשאּו ֶאת ַּתְרֶּתם אֶ 
ֲאִני ְיהָֹוה ) לה:( ְּתנּוָאִתי ֲעֹונֵֹתיֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִויַדְעֶּתם ֶאת

ִּדַּבְרִּתי ִאם לֹא זֹאת ֶאֱעֶׂשה ְלָכל ָהֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ַהּנֹוָעִדים 
  :ִיַּתּמּו ְוָׁשם ָיֻמתּוָעָלי ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה 

ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשַלח מֶׁשה ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ ַוָּיֻׁשבּו ַוַּיִּלונּו ) לו(
) לז:(ָעָליו ֶאת ָּכל ָהֵעָדה ְלהֹוִציא ִדָּבה ַעל ָהָאֶרץ} \ַוַּיִּלינּו{\

) לח:(י ְיהָֹוהַוָּיֻמתּו ָהֲאָנִׁשים מֹוִצֵאי ִדַּבת ָהָאֶרץ ָרָעה ַּבַּמֵּגָפה ִלְפנֵ 
ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ָחיּו ִמן ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ַההְֹלִכים 

  :ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל -ָּכל-ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל- ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאתלט

ָהָהר -רֹאׁש- ֶאל ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ַוַּיֲעלּומ  .ַוִּיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמאֹד
 מא  .ָאַמר ְיהָוה ִּכי ָחָטאנּו-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר- ִהֶּנּנּו ְוָעִלינּו ֶאל ֵלאמֹר

ִּפי ְיהָוה ְוִהוא לֹא -ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת
ַּתֲעלּו ִּכי ֵאין ְיהָוה ְּבִקְרְּבֶכם ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני - ַאלמב  .ִתְצָלח

   ִּכי ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ָׁשם ִלְפֵניֶכם ּוְנַפְלֶּתם ֶּבָחֶרבמג  .ְיֵביֶכםאֹ
 מד  .ִיְהֶיה ְיהָוה ִעָּמֶכם-ֵּכן ַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחֵרי ְיהָוה ְולֹא-ַעל- ִּכי

ָמׁשּו -ְיהָוה ּומֶֹׁשה לֹא-רֹאׁש ָהָהר ַוֲארֹון ְּבִרית-ַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל
   ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא מה  .ַּמֲחֶנהִמֶּקֶרב הַ 

  }פ { .ַהָחְרָמה-ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעד
  

של המרגלים פסקה זו לסיפור הגדול הרב אלחנן סמט משייך 
  . שהיא באה בסופו

  
סיפור התרים את הארץ נחלק לשתי על פי הרב סמט 

  : מחציות

מתואר חטא התרים ) י, ד" י-א , ג"י(ה במחצית הראשונ •
את הארץ וחטא העם עד לנקודת השפל החמורה ביותר 

  , שלו

עוסקת בעונשים ) מה-יא, ד"י(ואילו המחצית השנייה  •
  . שהושתו על העם ועל התרים את הארץ

  
חטא המעפילים ועונשם שייכים לנושאה של המחצית 

  : השנייה
אם  "- ) ג"כ, ד"י (שבו נענש העםהעונש  שהומחשבפסקה זו 

ואין , ביטול-אינו בר -" יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבֹתם
  . ניתן לעקפו בשום דרך

  
בנפילתם של המעפילים לפני העמלקי והכנעני החל להתקיים 

, ..."במדבר הזה יפלו פגריכם) "כט, ד"י(עונשו של אותו דור 
שאין עצה ואין תבונה אלא והמסקנה מן האירוע היא אפוא 

   :)ה"כד "י( 'יים את דבר הלק
  ".מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף"
  

הוראה אחרונה זו לעם מכילה כבר את הרמז למה שייאמר 
  )ה"כ,ד"י (:כך נאמר בהוראה הזו. במעשה המעפילים בפירוש

  מחר פנו וסעו לכם המדבר, והעמלקי והכנעני יושב בעמק
  .דרך ים סוף

  :י "ופירש רש
  העמלקיה ו"י בד"רש . 2
  ; "מאחר שאיני עמכם, אם תלכו שם יהרגו אתכם"
  

  :וכתב החזקוני על פסוק זה
  החזקוני . 3
עמלק יושב : "כט, ג"י[במידה שהפחידום המרגלים בעמלק "

  ". ה"בה הפחידם הקב"] והאמרי יושב בהר... בארץ הנגב
  : וניתן להוסיף על דבריו

  :במידה שאמרו התרים את הארץ
  



  2

  א "ל, ג" יבמדבר . 4
  " חזק הוא ממנו אל העם כי לא נוכל לעלות"

  :ובמידה שאמרו העם
   'ג, ד" יבמדבר. 6
  , "לנפל בחרבמביא אֹתנו אל הארץ הזאת ' ולמה ה"
  

כפי שמזהיר , במידות אלו נענשו בפועל במעשה המעפילים
  :1מקור  –) ג"מ- ב"ד מ" י (אותם משה

כי . ביכם ולא תנגפו לפני אֹיבקרבכם'  כי אין האל תעלו"
  ". ונפלתם בחרבהעמלקי והכנעני שם לפניכם 

  
  )כח, ד"י( :'כל אלו ממחישים את דבר ה

  ."כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם "
  

הפסקה הרב סמט הראה בעיונו על פרשת המרגלים ש
 בה אנו מעשה המעפיליםאת פרשת המרגלים היא החותמת 
: מקבילה לשתי הפסקות הפותחות את הסיפורעוסקים 

ולתיאור ) כ-א, ג"י(לתיאור הטלת השליחות על הנשיאים 
  ).כה-כא, שם(מסעם בארץ עד לשובם אל המחנה 

אנשים ' עליית'בשני הצדדים המקבילים מתוארת . א
  ,לתת לישראל' מישראל אל הארץ שאותה עומד ה

ארבע ) ביחס לארץ(י "בכל צד בהקבלה מופיע השורש על. ב
  . פעמים

  מרגלים למעשה המעפיליםהקבלה בין שליחת ה. 7
) כא(; " את ההרועליתם זה בנגב עלו") יז (:שליחת המרגליםב
  ".  בנגבויעלו) "כב(; " ויתרו את הארץויעלו"

 אל ראש ההר ויעלווישכמו בבקר ) "מ(:במעשה המעפילים
) מד(; "תעלואל ) "מא(; ..." אל המקוםועלינוהננו : לאמר

  ." אל ראש ההרלעלותויעפלו "
  

  : ןהניגוד בינה בין שתי העליות מבליטה כמובן את ההקבלה
  

, עלייתם של שנים עשר הנשיאים, העלייה הראשונהשבעוד 
 להיטיב עם ישראל כביטוי לרצונו 'על פי מצוות הנעשתה 

נסתיימה ולכן ,  בטרם ייכנסו אליהולשתפם בבחירת הארץ
  . הוכתר בהצלחה ומסע הנשיאים ,כמובן בשלום

  
'  'עוברים את פי ה'היו העולים , עומת זאתל, בעלייה האחרת

  .מסתיימת במפלה ובאסוןוהיא , 'היא לא תצלח'ועל כן 
   

 הללו אל 'העליות'אל שתי ' לשינוי הגדול ביחסו של הההסבר 
  : הארץ מצוי בסיפור שבין העלייה הפותחת לזו המסיימת

, התרים את הארץ והעם שנסחף אחריהם חטאו חטא כבד
ובחסדו המורעף עליהם ועמדו על סף '  הבעטו במתנתו של

נתנה ראש ונשובה  "-ובשלוחיו משה ואהרן ' מרד בה
  ". מצרימה

כך הפך חסד העלייה לארץ שבראש הסיפור לעלייה של אסון 
ביחס ' השינוי המכריע בכוונותיו של הארע וכך , ומפלה בסופו

  .אותו הדורבלישראל 
  

מעשה  בהרי שניתן לראותלמרות כל האמור עד כאן 
.  בתוך הסיפור הגדוליחידה מיוחדת ועצמאיתהמעפילים 

  .ושני נימוקים לקביעה זו
השתלשלות המאורעות בסיפור התרים את הארץ למן . א

רצף ואילך מהווה ) כו, ג"מי(ההידרדרות אל תהומות החטא 
  .  של חטאים ועונשים מתאימים- צפויותשל סיבות ותוצאות 

  : ל מעשה המעפיליםדבר זה אינו ניתן להיאמר ע
 של מה אינה תוצאה צפויההמפלה המתוארת בפסקה זו 

  . שאירע לפני כן
 'חטא ועונשו'סיפור עצמאי של פרשת המעפילים מהווה ולכן 

  .תוך הסיפור הגדול של פרשת המרגליםב
  
 מהווה - יזמת העלייה לארץ - אירוע המתואר בפסקה  ה.ב

זה שתואר  ממהלך הפוךשכן מעוצב בו , הפתעה גדולה
  . בסיפור הגדול שקדם לו

 מאיסת הארץ ושל הפחד מן המלחמהאת מקומם של 
 - אומץ לב ודבקות בארץהכרוכה בכניסה אליה תופסים עתה 

  ".  'המקום אשר אמר ה"
אינן מופיעות בזמן הנכון ולא במקום ואף שמידות טובות אלו 

בכל זאת מהווה , ועל כן הן מובילות למפלה כואבת, הנכון
 מפתיעה של מעשה 'תמונת ראי'עשה המעפילים מעין מ

  .כפי שנראה בהמשך, התרים את הארץ
  
  :שלושה חלקיםפרשת המעפילים מתחלקת . 8

  הרקע למעשה המעפילים  מ-פסוקים לט •

 ניסיונו להניאם: דברי משה אליהם  מג-פסוקים מא •
   מלעלות אל הארץ                                        

 המעשה ותוצאותיו  מה-פסוקים מד •
  

 אולי -ל והמפרשים על פסוקים אלו "מועטים הם דברי חז
שמאפיל עליהם צלו של המעשה הגדול המתואר קודם מפני 

המושך את כל תשומת לבם של המדרשים ושל , לכן
. ואולי מפני שאין בפסוקים הללו קשיים מיוחדים, המפרשים

 את אחד משלושת החלקים המרכיביםנדון תחילה בכל 
  .מעשה המעפילים

  
  )מ-לט(הרקע למעשה המעפילים 

, וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל  ט"ל
  .ויתאבלו העם מאד

, ט אינו שייך למעשה המעפילים"נראה שפסוק לבמבט ראשון 
למשה '  שבה כלול דבר החותם את הפסקהאלא הוא 

 רומזות המילים הזה' אל דבר ה: ה"ל-ו"בפסוקים כ
הזה היא שהביאה את ' ושמיעת דבר ה, "ם האלההדברי"

  . העם להתאבל מאוד
  

ט "מתעוררת השאלה מדוע אין פסוק ל, אלא שאם כך הדבר
הזה אלא מפרידים ביניהם פסוקים ' צמוד בכתוב לדבר ה

שמתו , העוסקים בעונשם של התרים את הארץ, ח"ל-ו"ל
  ).מלבד יהושע וכלב(במגפה מיד 

  
  : והוא ענה על כך, לה זוי אברבנאל הרגיש בשא"ר
  י אברבנאל"ר. 9
לוהית כבר התחילה לצאת -וכאשר ראה משה שהגזרה הא"

אז הודיע לישראל כל מה , בפועל במיתת המרגלים הרעים
 אחרי זיכרון מיתתםוזהו אמרו , שדיבר אליו מהגזרה

וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני '] לח-פסוקים לו[
 כי ראו כי כלתה אליהם הרעה -' ישראל ויתאבלו העם מאד

  ". אות-צב' מאת המלך ה
   ?לעם' מדוע התעכב משה במסירת דברי ה, אולם אם כדבריו

  



  3

נדחה לאחר ט "שפסוק ללאור קושיות אלו ניתן לפרש 
מעשה ל  מההקדהתיאור של מות המרגלים על מנת להוות 

  : רקע דתי ופסיכולוגיהמעפילים ולתת לו 
עונשו החמור התאבל על כך כששמע העם מפי משה את 

כאשר שמע , עם לאחר חטא העגלשל התגובה בדומה ל, מאוד
  : מה יהיו התוצאות העתידיות של חטאו

  ד-א, ג"שמות ל. 10
אל הארץ אשר ... לך עלה מזה אתה והעם: אל משה' וידבר ה
כי לא אעלה בקרבך כי עם ... ושלחתי לפניך מלאך ...נשבעתי

וישמע העם את הדבר הרע  .רךפן אכלך בד, קשה ערף אתה
  "....  ,ויתאבלוהזה 

בעונש הנוגע  קשורה אבלותו של העם בשני המקומותכמו כן (
  ) .לעלייתם אל הארץ

  
 היא שהצמיחה את הנכונות של חלק ממנו לעשות זו אבלות
  . מעשה

  
' יש לצרף את סוף פסוק לט עם ראש פסוק מ, לפי זאת

 בבקר ויעלו אל ראש  וישכמו-ויתאבלו העם מאד  :בבחינת
  ...ההר

  
  :  מעורר תמיהה- ..." ויעלו אל ראש ההר "-ראשו של פסוק מ 

הן , ..."הננו ועלינו "-והלוא הן מהמשכו של אותו פסוק 
 והן מתיאור המעשה -" אל תעלו "- מדברי משה בפסוק הבא 

 מכל אלה - ..." ויעפלו לעלות "-) מד(הבא לאחר דברי משה 
  !ין לא עלו עדי'ברור שבפסוק מ

  
" ויעלו אל ראש ההר"שבמילים לאמר נראה לאור זאת 

העלייה לקראת  שנערכו הכנות מעשיותמתכוון הכתוב לתאר 
כדי לציין את " ויעלו" והוא נוקט בלשון ,אל ראש ההר

תחילת ואולי אף את ,  לעשות כןהנחרצות של החלטתם
  . לשם כךהתנועה

  
   :דברי העולים אל ראש ההר מצריכים השלמה

   .כי חטאנו[...] ' הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה
  
  

   '?מה אמר ה, ובכן
  :י מופיעה השלמה זו"בפירוש רש

  י"רש. 11
לתתה  - ' אשר אמר ה;  לארץ ישראל- הננו ועלינו אל המקום 

  .שם נעלה, לנו
הלוא טוב לנו שוב ') ג, ד"י( על אשר אמרנו -כי חטאנו 

  .'מצרימה
  . ' 'הבטיח ה'פירושו "  'האמר ", לפי פירוש זה

  
  :מפרש זאת בדרך שונהלעומת זאת ם "רשב

  ם"רשב. 12
;  ללכת שם לירש את הארץוציוונו -' אל המקום אשר אמר ה

  . כאשר האמנו לעצת המרגלים-כי חטאנו 
  

עומדות המילים שעל פי שניהם , הצד השווה בשני הפירושים
  . אם הקודםכווידוי של העם על חט, בפני עצמן" כי חטאנו"
  

וכך גם נראה מן המקבילה בספר , כך אכן נראה מן הטעמים
  : ששם דבריהם מובאים בסדר שונה,דברים 

  מא', דברים א. 13
  1...להינו-א' אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו ה', חטאנו לה

  
 שאותו במהות החטא העיקריההבדל בין שני הפירושים הוא 

  : הם חפצים לתקן בעלייתם
, מאיסתם בארץלתקן את  עולה שהם מבקשים י"ש רשמפירו

-אילתקן את ם נראה שהם חפצים "ואילו מפירוש רשב
  .  כפי שנצטוו לעשותנכונותם להילחם בעמי הארץ

  
כי הם של בני ישראל מהדגשתם לדעת הרב אלחנן סמט 

 שאין הם מזכירים כלל את העמים ומכך "המקום"עולים אל 
  .אה יותר הפירוש הראשוןנרשאליהם הם עולים להילחם 

  
שתי סיבות לכישלונם הצפוי של ): מג-מא(נאומו של משה 

  המעפילים
וִהוא לא ', למה זה אתם עֹברים את פי ה: ויאמר משה  מא

  .תצלח
  

שעליו עומדים המעפילים ' לאיזה דבר הנשאלת השאלה 
   ?לעבור רומז משה

  
  : הזה הוא' י בכור שור דבר ה"לדעת ר

  הבכור שור. 14
  ."ואתם רוצים ליכנס, שלא תיכנסו לארץשגזר "
  

  : ואילו לדעת חזקוני
  חזקוני. 15
מחר פנו וסעו לכם המדברה דרך ים '] בפסוק כה[שאמר "

  ".  'סוף
  

לעונש שהעניש  הפרושים מסכימין שהכוונה היא שנישונראה 
  . את ישראל על חטאם החמור' ה
  

  : שני צדדים המתחייבים זה מזהאלא שלעונש זה יש 
' צו האת מחייבת ש הגזרה שדור זה לא ייכנס לארץהאחד 

שיימשך עד , המסע הארוך להמשך לפנות חזרה אל המדבר
  .)הצד האחר של הגזרה (תום כל הדור הזה

  
מנאומו של משה בספר דברים עולה תשובה אחרת , ברם

  :לשאלתנו
  ג"מ- ב"מ', דברים א .16

כי אינני , ולא תעלו ולא תלחמ: אמר להם  :אלי' ויאמר ה
ואדבר אליכם ולא  .ולא תנגפו לפני איביכם, בקרבכם
  .שמעתם

  קדםהמעפיליםמעשה אל  ,בדבריםמשה כלומר על פי דברי 
  .  שאסר עליהם את העלייה ואת המלחמה משהאל' דבר ה

                                                 
שבספרנו פירושו "   'אמר ה"ם כי " פסוק זה מחזק את פירוש רשב.א 1
  .להילחם"   'ציוונו ה"
נציע כאן , "כי חטאנו"ה ביחס לפירוש המילים  על אף כל האמור למעל.ב

הן " כי חטאנו"המילים : 'פירוש שונה למילים אלו ולתוכן אמירתו של ה
אין צורך להשלים מהי , לפי פירוש זה. בציטוט עקיף' תוכן האמירה של ה

הננו ועלינו אל המקום אשר אמר 'ומשמעות הפסוק היא ', אמירתו של ה
כפי שמעידים ,  חטא זה הוא אפוא מאיסת הארץ.'ביחס אליוכי חטאנו ' ה

) כד, ו"תהילים ק(; "הארץ אשר מאסתם בה) "לא, ד"י(הכתובים 
 ".וימאסו בארץ חמדה"
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  :ן במקומנו"ועל פי זאת פירש רמב
  ן"רמב. 17

א כי הוא ציווה אליי של', למה אתם עוברים את פי ה: יאמר
וכן אמר במשנה תורה , תעלו כלל ולא תינגפו לפני אויביכם

  .'...אלי אמר להם לא תעלו' ויאמר ה, ותהינו לעלות ההרה'
  

  החזרות בנאומו של משה
  : שבוהחזרות  היא נאומו של משההבעיה המרכזית בהמשך 

 ניצחון האויבים מפני מזהיר את המעפילים הוא פעמיים
  , )בפסוק מב ובפסוק מג(עליהם 

אינו ' כי ה) באותם שני פסוקים( הוא אומר להם ופעמיים
  . או שלא יהיה עמהםבקרבם 

, סדרן של שתי האמירות הללו בשני הפסוקים מב ומג הפוך
  :והוא יוצר מבנה כיאסטי כדלהלן

  האמירות החוזרות בנאומו של משה. 18
  בקרבכם' אין האל תעלו כי ) מב(             

  .פני איביכםולא תנגפו ל        
  כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב) מג(

  .עמכם' ולא יהיה ה' כי על כן שבתם מאחרי ה   
  

 של מתכוון לשתי סיבות למפלתם הצפויהנראה שמשה אכן 
  : המעפילים

ועל כן , מוסרית- דתיתוהאחרת , מוחשית יותרהאחת 
  . מוחשית פחות

  
  : בפסוק מד, היא זו שתתואר בהמשךהסיבה המוחשית

  .ומשה לא משו מקרב המחנה' וארון ברית ה
  

 ותהא הסיבה - שלא הורשו לצאת אליה היוצאים למלחמה
ובכך , אינם זוכים בליווי הארון במלחמתם - לכך מה שתהא 

  . 'בקרבם' כי אין ה'מתבטא 
להינגף 'בדרך הטבע ועלולים , חשופים למקרי הזמןעל כן הם 

  .'לפני אויביהם
  

שלא ניתנה  אין מדובר במלחמה רגילה זה אולם במקרה
  . רשות לצאת אליה

 השוכנים בפתחה במלחמה כנגד העמלקי והכנעניכאן מדובר 
  . שמפניהם כה חששו בני אותו הדור, הדרומי של הארץ

  
  :לו זכו לשמוע בקולם של יהושע וכלב 

  ט, ד"יבמדבר . 19
ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם  "

   .!"אל תירֻאם, אתנו' וההם מעלי
  . עמהם והם היו מנצחים את עם הארץ' באמת היה ה

  
הפכו העמלקי ,  ונענשו שלא להיכנס לארץ'משמרדו בהאולם 

   .והכנעני לאויב שאין בכוחם לנצחו
  

   שנענש בו אותו הדור חלק מן העונשדבר זה הוא 
  ".  כן אעשה לכם-כאשר דברתם באזני ): "כח, ד"י(
  

  :שבפסוק כה'  כבר בדבר הנרמז להםלפיכך 
מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך , והעמלקי והכנעני יושב בעמק

  .ים סוף
  :ג"בפסוק מ רמז זה בדבריו למעפילים מפרט ומפרשומשה 

  .ונפלתם בחרבכי העמלקי והכנעני שם לפניכם 

חטאם היא   בחרב אויביהםהסיבה לנפילתם הצפויה, כלומר
  " .' מאחרי הכי על כן שבתם: "הקודם

  :ומבאר חזקוני
  חזקוני. 20
  ." כי שבתם,על כן: סרסהו "
  

  : מידה כנגד מידהלפיכך 
 . במלחמתכם בהםלא יסייע בידכם' ה -" עמכם' ולא יהיה ה"

אלא , לא העדרו של הארון הוא הקובעמן ההיבט הזה כלומר 
יזנחם במלחמתם וייתנם ביד '  לכך שההחטא הוא הגורם

מידה כנגד מידה על שסירבו לעמוד מולם במלחמה , יביהםאו
  .כפי שנצטוו

  
 שהוא נותן שני טעמים -הסבר זה לכפילות בדבריו של משה 

 מחזירנו אל הדעות -לכך שהמעפילים ייכשלו במלחמתם 
 רמז 'לאיזה דבר ההשונות שהובאו בראש סעיף זה בשאלה 

  ".  'למה זה אתם עברים את פי ה"משה באמרו 
  
האוסר לצאת  מפרש כי הכוונה לציווי ן"רמב, זכורכ

  . ציווי הנזכר במפורש בספר דברים, למלחמה
הם : אך תוצאתו ברורה, לא נזכר טעמו -איסור מפורש זה 

לפיכך ,  לכשיצאו בניגוד למה שנאסרו בולא יזכו בליווי הארון
  . צפויים להינגף לפני אויביהםהם 

ואכן הפסוק , י משהלחלק הראשון בדברפירוש זה מתאים 
  :בספר דברים מתאים מילולית לחלק זה בדבריו

  "דברים"וב" במדבר"דברי משה ב. 21
 דברים במדבר

   אל תעלו
 בקרבכם' כי אין ה

   ולא תלחמו לא תעלו
 כי אינני בקרבכם

 .ולא תנגפו לפני איביכם .ולא תנגפו לפני איביכם
  

שאליו רומז '  ביארו כי דבר השור וחזקוני-י בכור"ראולם 
עונש הכולל , העונש שנענש העם על חטאו הגדולמשה הוא 

 להילחם לא יעמוד להם כוחםכי מעתה ) כה, ד"י (רמזבתוכו 
  .  דרך ים סוףועליהם לפנות אל המדברבעמלקי ובכנעני 

שאכן עומד בזיקה , לחלק השני בדברי משהפירוש זה מתאים 
  .לעילראינו  שכפי, לשונית ועניינית ברורה אל אותו העונש

  
  )מה- מד(מעשה המעפילים ותוצאותיו 

  :  הכפולה של משהלא שעו לאזהרתוהמעפילים 
וארון  "-לא היה בקרבם '  על אף שהעלו אל ראש ההרהם 

   –" ומשה לא משו מקרב המחנה' ברית ה
שהכום והכתום עד ,  לפני העמלקי והכנעניונפלו בחרב

). י"רש(' רמהח'שהחרימום במקום שנקרא על שם המאורע 
  .כל זאת כפי שהוזהרו מראש

  
  "ויעִּפלו"מהי משמעות התיבה 

מהי הבעיה הפרשנית החמורה ביותר בפסוקים אלו היא 
 מופיע במקרא ל"השורש עפ. "ויעִּפלו"משמעות התיבה 

מקום גבוה  שמשמעו - 'לעופ '- כשם עצםשמונה פעמים 
  . גבעה בצורה, ומוגן

 - פעם אחת בלבד באופן ודאי  מופיע השורש הזהכפועלאולם 
 שנסביר חבקוקחוץ ממופע ב (?מה משמעו, ובכן  . במקומנו

  ).בהמשך
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למלה הפירושים השונים הרב אלחנן סמט בפירושו מביא את 
על פי המטען שמטעין כל פירוש את המילה " ויעפילו"
  . 'ויעפלו'

נעבור למבארים , משמעות שליליתנתחיל באלו הנותנים לה 
ונסיים במי שמטעין את המילה , לה נייטרליתכמיאותה 

  .במטען חיובי
  

  משמעות שלילית
  :אונקלוס מתרגם . א

  אונקלוס. 22
  .  וירשיעו-" וארשעו"
  

  ? ואונקלוס פרוש זהמניין ל, אך נשאלת השאלה
מהכתוב המקביל זאת למד ונראה לומר שהוא כנראה 

  :בדברים
  מג', דברים א. 23

  .עלו ההרה ותותִזדו' ותמרו את פי ה
  

עשו בזדון  -' ויזידו'פירושו ' ויעפילו'כלומר על פי דברים 
ומכאן תרגום , ") 'ותמרו את פי ה"כנאמר בדברים (וברשע 

 -' ותזדו': תרגם גם בדבריםכמו ש, אונקלוס במקומנו
  'וארשעתון'
גם את המילה  ומתרמפרש באופן דומהג "רסגם : הערה(

  ).'ויזידו '-ויעפילו 
  
  : קרוב לפרושו של אונקלוסי" של רשירושופ. ב

  י"רש. 24
 לשון -' הנה ֻעְּפָלה') ד', חבקוק ב(וכן ,  לשון חוזק- ויעפלו 

עֹפל ') יד, ב"ישעיהו ל('; עֹפל בת ציון') ח', מיכה ד(וכן , עזות
  .'ובחן

לפסוק הנוסף שבו הפסוק בפרשתנו י קושר את "רשכלומר 
ם שבהם השורש לפסוקיוהשורש מופיע כפועל בספר חבקוק 

 לכל המקומות הללו הוא והמכנה המשותף, מופיע כשם עצם
   .חוזק ועזותלדעתו 

  . חוזקם ועזותם של גבעה או של מבצר אינם עניין ערכי
עשויים חוזק ועזות , כשמדובר בהתנהגות אנושיתאולם 
   .שלילייםלהיות 

י בשני הפסוקים שבהם השורש מופיע "ונראה שלדעת רש
תמיד "נפש שעופלה היא נפש עזה ש:  לאדםכפועל המתייחס

  , )י לחבקוק שם"מפירוש רש" (היא בכעס ובתאווה
 מה שנאמר להם על בעזות ובחזקה כנגדהמעפילים פעלו ואף 

משמעות זו מתאימה אפוא אף היא למקבילה . ידי משה
  ".ותזדו ותעלו ההרה"בדברים 

  
  :י מצטרף אף ספורנו"אל פירושו של רש

  ספורנו. 25
ויחזק לב פרעה ') יג', שמות ז(כעניין ,  חיזקו לבבם-פלו ויע

  .'ולא שמע אליהם
  

  משמעות ניטראלית
  :'עופל'משם העצם ' ויעפלו'ע גוזר את הפועל "ראב. ג

  ע"ראב. 26
 שעלו -והטעם ). יד, ב"ישעיהו ל(' עפל ובחן' מגזרת - ויעפלו 

  .אל העופל
  . המקום הגבוה והמבוצר שבראש ההרעלו אל : כלומר

היעד אין המילה מציינת אפוא אלא את ע "ולכן על פי ראב
ואינה נושאת כל משמעות , המדויק של עלייתם אל ראש ההר

  .ערכית
  
, צבה, היה תפוח"ל הוא "הפירוש המקובל לשורש עפ. ד

, ל במילון בן יהודה"הערת טור סיני לשורש עפ" (ובערבית ַעִפלַ 
  ). 2 הערה 4616' עמ

 -' עפולים' ולמילה -  מקום גבוה-עופל ם פירוש זה מתאים לש
  . במקרא' טחורים'הכתיב הקבוע של המילה 

עניין 'שבחבקוק פירושן ' עופלה נפשו'המילים , לפי פירוש זה
  ). ק"רד ('גבהות לב

  . טיפוס ועלייהלשון ', ויגביהו' פירושו אפוא 'ויעפילו'
אלא שעל פיו , ע"פירוש זה אינו שונה בהרבה מזה של ראב

  .ולא את יעדה, אופי הפעולההפועל מציין את 
  

  משמעות חיובית
  :כותב) 91' ך עמ"עולם התנ(פרופסור יהושע בלאו . ה

  פרופסור יהושע בלאו. 27
חירפו את :  יש המסבירים מילה זו על סמך הערבית-ויעפילו 

  ).הסיחו דעתם מן הסכנות הכרוכות בדבר(נפשם למות 
 -העפיל לעשות דבר  "-ך עפל  ערבמילון בן יהודהוכעין זאת 

   ".הרהיב והעז
  : במטען חיובי' ויעפילו'פירוש זה מטעין את המילה 

 כדי לעשות מעשה שהוא מאמין נכונות האדם לחרף את נפשו
אלא שגם מידה טובה זו , ודאי מידה טובה היא, שיש לעשותו

  .אינה טובה תמיד ובכל מקום
  
  

  'את פי ה בין תשובה מעולה לבין המר-המעפילים 
  : כיצד מציגה לפנינו התורה את דמותם של המעפילים

כמו שהיו התרים את הארץ שמתו  (האם כרשעים גמורים
  ?כצדיקים שחטאואו אולי ) לפני כן במגפה

  
  : שחטאו בהעפלתם אין כל ויכוחעל כך 

והם , " 'עֹברים את פי הלמה זה אתם "משה אומר להם 
  . אינם שומעים בקולו

  
  :  מתוארת אשמתם בבהירות יתרהבספר דברים

ואדבר  "- בשמומצווה את משה לאסור עליהם את העלייה ' ה
  ".  ותעלו ההרהותזדו',  את פי הותמרו, ולא שמעתםאליכם 

  
" ויעפלו"וכבר ראינו שישנם מפרשים הרואים אף במילה 

  ).ספורנו, י"רש, אונקלוס (שבפרשתנו ציון של אשמתם
  

הן , ריהם בראש הפסקהאולם לא ניתן להתעלם מדב
  :דברים המביעים חרטה ותשובה, בפרשתנו הן בפרשת דברים

  חרטה ותשוה בדברי המעפילים. 28

 
אל "ו ונכונותם לעלות בפרשתנו מתוארים דבריהם הלל 

 חרטה אמתיתכמסקנה הנובעת מתוך " 'המקום אשר אמר ה
  ". ויתאבלו העם מאד: "של העם

  :  מופיעים לפנינותשובת אמתכל מרכיביה של 

 פרשת דברים  פרשת שלח 
  הננו ועלינו אל המקום  מ

 .כי חטאנו ',אשר אמר ה
  'חטאנו לה מא

אנחנו נעלה ונלחמנו ככל 
 .להינו-א' אשר צונו ה
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 את החטא ונכונות לתקןדברים וידוי , חרטה על הנעשה בעבר
  .  שחל בחוטאיםשינוי פנימי גמורהמביעים , במעשים הפוכים

  
במסירות נפש ים הזה מלווה התשובה אף במקרה המסו

   –"  'אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו ה "- אמתית
והרי במלחמה ישנה סכנת נפשות ללוחמים אף כאשר הם 

  : יעניק להם ניצחון' מאמינים שה
  ה, א"דברים כ לען "רמב. 29
בכל המלחמות ימותו אנשים גם ִמַּכת ... בנוהג שבעולם"

  " .הנוצחים
  

ם המרשימה של המעפילים הביאה את רבי יצחק תשובת
לשאול בשער השבעים ושבעה של ספרו , בעל העקדה, עראמה

ח לפני התחלת פירושו לפרשת "השאלה הי( שאלה מהותית
  :)שלח

  בעל העקדה. 30
למה , 'ללכת אחרי האחר שהעפילו לעלות אל ראש ההר "

  ? ומשה לא משו מקרב המחנה' ארון ברית ה
  "?ר התשובה לפניהםולמה ננעל שע

  
  :)196-193' עיונים בספר במדבר עמ(ליבוביץ ומסבירה נחמה 

  נחמה ליבוביץ. 31
אי יכולתם לבוא לרשת את הארץ התגלתה בכל מערומיה "

ועתה לא " ... נתנה ראש ונשובה מצרימה"מירה של אבאותה 
, יתוקן הדבר אלא אם יקבלו עליהם את אשר הוטל עליהם

יקבלו עליהם אלא אם , תשובה" ו ועלינוהננ"ואין בדבריהם 
אם ירכינו ראש ויקבלו עליהם את העונש שהוא , את גזר הדין

  " והעונש עצמו הינו הדרך לתשובה, גם רפואה למריים
  
  

  :ניצבים אנו בפני פרדוכס, אם אכן תשובה אמתית לפנינו
לעבור את פי 'כיצד מוכנים בעלי תשובה כה נלהבת ועמוקה  

   !? את דבריו במעשה התשובה עצמוולהמרות'  'ה
  

 מעשיהם אינם רצויים כי 'מפי הוהרי כבר אמר להם משה 
 שמעשיהם לא הוזהרווהם אף , ולא זו הדרך לעשות תשובה

  . לאסון ולמפלהיביאו לתיקון אלא 
  ?מהו אפוא פשר תשובה מוזרה זו

  
  :י אברבנאל פותר פרדוכס זה בדבריו"ר

  י אברבנאל"ר. 32
לא עשו תשובה ' הננו ועלינו'שראל באמרם ואין ספק שי

 התפלל בעד עבדיך': היה להם לומר למשהכי ! גמורה
 בטחו בכוחםאבל . ' 'כי חטאנו לה, ]שיצליחו במלחמה[

  . בזה' ולא בחר ה, ובגבורתם לעשות חיל
ה תשובתם כמו "ולא קיבל הקב, ולכך לא הצליחו במעשיהם

] הנשוכים[דו לפי שהו, שקיבל תשובת הנשוכים מהנחשים
' חטאנו כי דברנו בה') ז, א"במדבר כ(לפשעם ואמרו למשה 

  .ולכן קובלה תשובתם ונתרפאו', ' התפלל להובך
  

י אברבנאל לכך "הראיה שהביא ראולם מקשה הרב סמט על 
הננו ' מן המילים  לא הייתה גמורהמלכתחילהשתשובתם 

  . 'ועלינו
 - 'שות חילבטחו בכוחם ובגבורתם לע'לומד כי האברבנאל 

  ? אולם מניין שכך הדבר

אשר אמר הננו ועלינו אל המקום " הרי היא אמירתם השלמה
  , " 'ה

  : ובספר דברים
  "!  'ככל אשר צונו האנחנו נעלה ונלחמנו "
  . א"דברים אלו אינם מאשרים את טענת ריו
  

לו חזרו בתשובה גמורה היה עליהם לפנות א כי "ומניין לו לרי
  ? דםאל משה שיתפלל בע

  ?האם זהו תנאי מתנאי התשובה
  

ב לתשובתם של המעפילים "שונה עד הקצה הערכתו של הנצי
  :דבר- בפירושו העמק

  דבר-בפירושו העמק ב"הנצי. 33
וקיבלו על , רצו לשוב מעין החטא -' וישכמו בבקר וגו) מ(

 על הכניסה לארץ גם שלא בצירוף ארון למסור נפשםעצמם 
  .ומשה' ה

מוסרים על כן הננו , שחטאנו עלינו לתקןבמה  - כי חטאנו 
  . לסכנה זועצמנו

 אף על גב שטוב לתקן - ' למה זה אתם עברים את פי ה) מא(
שהתשובה עצמה גם כן אבל לא במקום , החטא בדבר שחטא

  . אינו מתקבל- ומסירות נפש כזה ', נגד דבר ה
 אף על גב שהיה להם להאמין לאזהרת -... ויעפלו לעלות) מד(

חיזקו לבבם לחשוב שאזהרה זו אינה אלא כל מקום מ, משה
  ...כדי שתהא המסירות נפש באמת

וכמו שמצינו במדרש שיר השירים בעת שבאו חנניה מישאל "
ה "ועזריה לשאול את פי יחזקאל הנביא אם יעמוד להם הקב

. הייתה התשובה שלא יעמוד, בעת שיפילו עצמם בכבשן האש
  ".והיה כדי שתהיה מסירות נפש באמת

  
המעפילים הנלהבים לשוב בתשובה מפרשים את : כלומר

 - כניסיון שנועד לבחון את מידת מסירות נפשםדברי משה 
-האם היא תעמוד גם במקום שאין מובטחת להם הגנה א

  . לוהית
ב הללו חריפים "דברי הנצי... אלא שהם טעו בפרשנות זו

  .מכוונים לפשטלא מוכח לחלוטין שהם ו, ביותר
  

דבר אחד , ו פתרון לפרדוכס שאנו מתקשים בון בידנאיגם אם 
  : הוא ודאי

צדדי - דמותם של המעפילים אינה מתוארת בתורה באופן חד
  . כדמות של חוטאים גמורים

כבעלי  של התורה לתארם בולטת מגמה חיובית: אדרבה
   .תשובה של אמת

מלאה רצון טוב ומסירות , מאוזנת-בלתיאלא שזו תשובה 
שאינו חפץ בתשובה זו , 'המראת פי ה... דינפש אמתית עד כ

  . שהם תפסוהכפי 
  
  

דברי בדמותם של המעפילים - מן המעפילים היה, צלפחד
  ל"חז

,  בה מוצגים המעפילים בכתובהמורכבותלאחר שראינו את 
  . ל"דברי חזבדמותם של המעפילים ננסה לראות את 

ה ובמקביל(א " צז ע-ב "כך שנינו בברייתא במסכת שבת צו ע
  ):בספרי שלח פסקה קיג

  ב"מסכת שבת צו ע. 34
ויהיו ') לב, ו"ט(וכן הוא אומר ,  זה צלפחד-מקושש : תנו רבנן

',  וימצאו איש מקֹשש עצים ביום השבתבמדברבני ישראל 
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מה להלן : 'במדבראבינו מת ') ג, ז"כ(ולהלן הוא אומר 
אמר לו רבי יהודה . דברי רבי עקיבא; אף כאן צלפחד, צלפחד

: בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין, עקיבא: ן בתיראב
 -ואם לאו ! ?ואתה מגלה אותו,  התורה כיסתו- אם כדבריך 

' ויעפלו'מ? אלא מהיכן היה... אתה מוציא לעז על אותו צדיק
  .היה

  :לשני התנאים הללו ברור כי בדברי בנות צלפחד
  'ג, ז"כבמדבר . 35

' תוך העדה הנועדים על הוהוא לא היה ב, אבינו מת במדבר
  ... מתבחטאוכי , בעדת קרח

ושאינו מן ,  של אביהן שבגינו הוא מתחטא מיוחדנרמז 
  . החטאים המפורסמים של בני הדור ההוא

 מיוחד שגרם למותו של צלפחד מהו אותו חטא: והשאלה היא
   ?במדבר

אינה  על רבי עקיבא בן בתירא אלא שהתקפתו של רבי יהודה
   :מובנת

 שטען גם על דבריו שלו ניתן לומר אותה טענת ממה נפשךהרי 
  : כלפי רבי עקיבא

ואתה ,  התורה כיסתו-שהוא מן המעפילים , אם כדבריך
  . אתה מוציא לעז על אותו צדיק-ואם לאו ! ?מגלה אותו

  
  : ה מויעפלו"ובד זה ענה עליו הרגיש בקושישי "רש
  ה מויעפלו"בד י"רש. 36

  ". ל שבתשלא הרשיע כל כך כחילו"
  :אינה פותרת את השאלה העקרוניתי "של רשאולם תשובתו 

 עדיין ניתן להפנות את טענת רבי יהודה בן בתירא אל דבריו 
   .אף אם לא הרשיע כל כך כחילול שבת, שלו

  
לדעת רבי יהודה בן בתירא אין זה על כורחנו אלא שכנראה 

גנאי לומר על מאן דהוא מבני דור המדבר שהיה מן 
   !שבח עבורואפילו זהו יתכן שאולי  אלא ,ליםהמעפי

אין ,  אף אם התורה כיסתה את חטאו- וכיוון ששבח הוא 
ואף לא הוצאת לעז על צדיק אם היה  (בגילויו מעשה בעייתי

  ).  חטאו אחר
  

, ברור שזהו חטאהרי : מהו השבח הזהונשאלת השאלה 
  ? "בחטאו מת"שנאמר 

  
מבעלי פחד היה השבח הוא שצלאלא שכנראה יש לאמר ש

 בחזרתם שמסרו את נפשםמאלו , התשובה של דור המדבר
אל המקום אשר אמר "בתשובה והיו מוכנים למות בעלייתם 

 את מה שחטאו בני אותו דור ביחסם אל כדי לתקן"  'ה
  . הארץ

ואף , 'המראת פי ה והייתה בו רצוי-בלתיואף שמעשהו היה 
פני חטאם של עדיף חטא זה על , נענש על כך במיתהשהוא 

  .שמתו במדבר מחמת חטא המרגלים, שאר בני הדור
  
ן בפירושו לדברי בנות "שאלת רמבעל פי זה ניתן לתרץ את ו

  :צלפחד
  ן"רמב. 37

אבינו מת 'אלא שתאמרנה ? 'בחטאו מת'למה היו באות לומר 
  !כי כן הראוי להיאמר', במדבר ובנים לא היו לו

  
 היה 'אבינו מת במדבר'אם היו אומרות בנות צלפחד : ולאמר

מת כמו כל בני הדור ההוא מחמת  כי הוא מדבריהןמשתמע 
   .חטא המרגלים

להעלותו מחטא זה של מאיסת הארץ אולם בנותיו חפצות 
יתר 'אוהבי הארץ של ' האקסקלוסיבי'ולהכניסו אל החטא 

 שחזרו חזרה גמורה מחטא המרגלים ונענשו ,'על המידה
  . בגלל הפכו

  
תנה לנו אֻחזה בתוך אחי : "לבקשתן בהמשך רקע נאותזהו 

  !כדי ששמו לא ייגרע בנחלת הארץ" אבינו
  
  

' צדקת הצדיק'דברי רבי צדוק הכוהן מלובלין בספרו ונסיים ב
  . סימן מו) ב"לובלין תרס(

בפסקה זו דן רבי צדוק ביכולתו של האדם לשוב בתשובה אף 
  :נגד רצונו יתברך

  'צדקת הצדיק'רו רבי צדוק הכוהן מלובלין בספ. 38
פסחים פו (ל "מאמר חז] ודרשו את[על זה אמרו הקדמונים 

ה לפי הפירוש "שהוא הקב[כל מה שיאמר לך בעל הבית ') ב"ע
ה "כשהקב: כלומר[' חוץ מצא, עשה] הדרשני המוצע כאן

אין הוא צריך , בל יחזור בתשובה, אומר לאדם לצאת מלפניו
   2].לקבל זאת

אשר , יין המעפילים בפרשת שלחולא לחינם כתבה תורה ענ
, ]שהרי חזרו בתשובה על חטאם[כבר האמינו בדברי משה 

  '? וגו' אל תעלו'ולמה לא שמעו לו בזה שאמר להם 
ועל זה העפילו !... 'חוץ מצא'אלא שהם חשבו שזה בכלל 

סנהדרין (ל "כמו שאמרו ז, לעלות אף נגד רצון השם יתברך
חוצפה היא מלכות [' א מלכותא בלא תג-חוצפתא ') א"קה ע

תאנה [=מפני שאכלוה פגה , והם לא הצליחו בזה]... בלא כתר
, ]שלא בזמן הנכון, פעלו כן מוקדם מדי: כלומר, שאינה בשלה

 חוצפא -בעקבתא דמשיחא ') ב"סוטה מט ע(ל "וכמו שאמרו ז
והיא לא 'ולכך אמר להם משה ...  שאז הוא העת לזה- ' יסגא

, אלא שלא תצלח, ]רצונם לעלות[נראה שעצה היא ', תצלח
ל "שבכל מקום דרשו רז, 'והיא'] משה בדבריו ואמר[ודייק 

והוא זמננו זה , שיש זמן אחר שמצליח',  ולא אחרת-היא '
  .שהוא עקבי משיחא

  
  

 

                                                 
שעל בקשת תלמידו ,  בעיקרון זה יש תשובה לטענתו של אלישע בן אבויה2

כבר שמעתי מאחורי ) "א"חגיגה טו ע(ענה לו !" חזור בך"רבי מאיר 
אף כאשר שומע האדם בת ".  חוץ מאחר-' נים שובביםשובו ב': הפרגוד

" חוץ מצא "- עליו לענות בלשון רבי צדוק -" חוץ מאחר "-קול כזאת 
ל לדברי בת הקול הזו בספרו "יק ז'ד סולובייצ"וראה הסברו של הגרי(

 ).127-125' חמש דרשות עמ


