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פרשת דברים תשפ"א
| 16/07/2021 – ז׳ באב ה׳תשפ״א

כא ְרֵאה ָנַתן ה' ֱא-�ֶהי� ְלָפֶני� ֶאת-ָהָאֶרץ  ֲעֵלה ֵרׁש ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ֱא-�ֵהי ֲאֹבֶתי� ָל� ַאל-ִּתיָרא ְוַאל-ֵּתָחת.  כב ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ֻּכְּלֶכם ַוּתֹאְמרּו ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים
ְלָפֵנינּו ְוַיְחְּפרּו-ָלנּו ֶאת-ָהָאֶרץ ְוָיִׁשבּו ֹאָתנּו ָּדָבר ֶאת-ַהֶּדֶר� ֲאֶׁשר ַנֲעֶלה-ָּבּה ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנבֹא ֲאֵליֶהן.  כג ַוִּייַטב ְּבֵעיַני ַהָּדָבר ָוֶאַּקח ִמֶּכם ְׁשֵנים ָעָׂשר
ֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאָחד ַלָּׁשֶבט.  כד ַוִּיְפנּו ַוַּיֲעלּו ָהָהָרה ַוָּיֹבאּו ַעד-ַנַחל ֶאְׁשֹּכל ַוְיַרְּגלּו ֹאָתּה.  כה ַוִּיְקחּו ְבָיָדם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ַוּיֹוִרדּו ֵאֵלינּו ַוָּיִׁשבּו ֹאָתנּו ָדָבר ַוּיֹאְמרּו
טֹוָבה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ְיהָוה ֱא�ֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו.  כו ְולֹא ֲאִביֶתם ַלֲע�ת ַוַּתְמרּו ֶאת-ִּפי ה' ֱא-�ֵהיֶכם.  כז ַוֵּתָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם ַוּתֹאְמרּו ְּבִׂשְנַאת ה' ֹאָתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ
ִמְצָרִים ָלֵתת ֹאָתנּו ְּבַיד ָהֱאֹמִרי ְלַהְׁשִמיֵדנּו.  כח ָאָנה ֲאַנְחנּו ֹעִלים ַאֵחינּו ֵהַמּסּו ֶאת-ְלָבֵבנּו ֵלאֹמר ַעם ָּגדֹול ָוָרם ִמֶּמּנּו ָעִרים ְּגֹד�ת ּוְבצּוֹרת ַּבָּׁשָמִים ְוַגם-ְּבֵני
ֲעָנִקים ָרִאינּו ָׁשם.  כט ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם  לֹא-ַתַעְרצּון ְולֹא-ִתיְראּון ֵמֶהם.  ל ה' ֱא-�ֵהיֶכם ַהֹהֵל� ִלְפֵניֶכם הּוא ִיָּלֵחם ָלֶכם  ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִאְּתֶכם ְּבִמְצַרִים
ְלֵעיֵניֶכם.  לא ּוַבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֲאֶׁשר ְנָׂשֲא� ה' ֱא-�ֶהי� ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא-ִאיׁש ֶאת-ְּבנֹו ְּבָכל-ַהֶּדֶר� ֲאֶׁשר ֲהַלְכֶּתם ַעד-ֹּבֲאֶכם ַעד-ַהָּמקֹום ַהֶּזה.  לב ּוַבָּדָבר ַהֶּזה
ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנם ַּבה' ֱא-�ֵהיֶכם.  לג ַהֹהֵל� ִלְפֵניֶכם ַּבֶּדֶר� ָלתּור ָלֶכם ָמקֹום ַלֲחֹנְתֶכם  ָּבֵאׁש ַלְיָלה ַלְרֹאְתֶכם ַּבֶּדֶר� ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו-ָבּה ּוֶבָעָנן יֹוָמם.  לד ַוִּיְׁשַמע ה'

ֶאת-קֹול ִּדְבֵריֶכם ַוִּיְקֹצף ַוִּיָּׁשַבע ֵלאֹמר.  לה ִאם-ִיְרֶאה ִאיׁש ָּבֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ַהּדֹור ָהָרע ַהֶּזה ֵאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם.

חטא המרגלים שחוזר ומזכיר משה רבינו בנאום הסיכום שבפרשתנו, התחולל בתשעה באב. החט הזה הוא אבי הגדולה שבפורענויות וחורבן שני בתי
המקדש – הראשון והשני, שהתחולל בדיוק באותו תאריך – קשור בו.

"אתם בכיתם בכיה של חינם, תקבלו בכיה לדורות"

אבל ניתן למצוא קשר מהותי בין חורבן הבית לבין חטא המרגלים.

הקשר הוא הבריחה מן הייעוד.

מטרת המסע שהחל מאברהם אבינו, המשיך ביציאת מצרים והגיע אל שערי ארץ ישראל – הוא לבשר באופן המעשי ביותר, באמצעות הקמת 'ממלכת
כהנים וגוי קדוש' – את בשורת מלכות האל בעולמו. עם שחי בארץ ושבארמון המלוכה שלו – בבית המקדש – לא שוכן מלך בשר ודם, אלא בורא עולם

בכבודו ובעצמו.

כשסירבו הישראלים לבוא בשערי הארץ, הם ביקשו להשאיר את הבורא במימד הדתי – מחוץ למרחב המציאות. מה רע לנו במדבר? מי צריך ריבונות,
וכלכלה, ומלחמות ופוליטיקה?

לא מתאים לנו החיבור הזה שבין קודש וחול – אנחנו רוצים רק קודש – או,

לא מתאים לנו החיבור הזה שבין קודש וחול – אנחנו רוצים רק חול…

באופן פרדוכסלי, אין דבר שהוא יותר אנטי דתי – מבית המקדש.

ואין דבר שהוא יותר אנטי חילוני מבית המקדש



ולכן הריחוק מההר מאחד את הדתיים והחילוניים.

רוב הדתיים מתנגדים להר (ומחפשים תירוצים הלכתיים). זה קורה משום שהר הבית משמעו סיום הקונספציה הדתית ושיבה אל המהות הישראלית
התורנית האמיתית – מהות הסולם המוצב בארץ וראשו בשמים ומלאכי א-לוהים עולים ויורדים בו.

זה היה החלום שחלם יעקב כשהניח 12 אבנים למראשותיו שם – בהר הבית.

הסולם הזה הוא חלומה של האומה. משהפסקנו לחלום אותו, מנשכח הייעוד, חרבו המקדשים – בדיוק כפי שנגזר עלינו למות במדבר, כשכחו המרגלים
את ייעודם.

הלקח שעלינו ללמוד מחטא המרגלים ומחורבן הבית שאירעו שניהם בתשעה באב, הוא שבלי הייעוד אין קיום. שכחת הייעוד מביאה לחורבן.
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