
 
 

 משטחי ארץ ישראל איסור מסירת שטח - שלח פרשת

הע העואחד  הוא  ישראל,  עם  המרגליםונשים החמורים שקיבל  חטא  על  מת ,  נש  דור שלם 

 במדבר במשך ארבעים שנה.

במשך ארבעים שנה, בכל ערב תשעה באב    מספרת כיצד הם מתו:  הגמרא במסכת תענית )ל:( 

ובלילה כל אחד הלך לישון בקבר    אחד יחפור לו קבר,היה כרוז עובר בכל השבטים ואומר שכל  ,

כך    בדלו חיים מהמתים, ומי שנשאר חי יצא מקברו,יי   למחרת הכרוז היה אומר:  שחפר לעצמו.

 איש. עשר אלף השיבכל שנה מתו חמ

  ומדוע הם מתו בליל תשעה באב?

העדה, ויתנו את ״ותשא כל    את הנאמר אצלנו בפרשה:  )כט.(  דרשו רבותינו במסכת תענית

אותו לילה ליל תשעה באב   אמר רבה אמר רבי יוחנן:,  קולם, ויבכו העם בלילה ההוא״ )יד א(

 יה לדורות.יואני אקבע לכם בכ ה של חינם, יאתם בכיתם בכי אמר להם הקב״ה, היה,

הרי עשרה   מדוע כל עם ישראל נענש?  )דברים א כה(   על העונש החמור הזה שאל הרמב״ן

ורק שני מרגלים יהושע וכלב אמרו    כנס לארץ ישראל כי מסוכן שם,ישלא לה  מרגלים אמרו

ישראל,ישצריך לה כן ראוי היה לעם לשמוע לדברי עשרת המרגלים,  כנס לארץ  שהרי    ואם 

״כולם ראשי    ועוד שהרי על המרגלים נאמר: .  ״אחרי רבים להטות״ )שמות כג ב(  נאמר בתורה:

 .צריך לשמוע בקולם ובוודאי ש, בני ישראל המה״ )יג ג(

במקרה שאנחנו לא יודעים מה לפסוק, אבל  רק  הוא    הכלל שהולכים אחר הרוב:  תרץ הרמב״ןמ

יציאת מצרים  ימכ וכל מטרת  וון שהקב״ה הודיע לעם ישראל שארץ ישראל היא ארץ טובה, 

 הרוב הוא נגד רצון ה׳.  כאשר לכן לא מתחשבים ברוב, כנס לארץ ישראל,ילה יתה כדיהי

הידוגמא   חזקיהוילכך  בימי  לה:  תה  ירושלים  לאנשי  והציע  לירושלים  הגיע  , כנעיצבא אשור 

   , כנעו, כי צבא אשור עתיד למות בשערי ירושליםיהנביא ישעיהו ניבא לחזקיהו שרצון ה׳ שלא יו

שרוב   מספרת הגמרא במסכת סנהדרין )כו.(ו  כנע,יבירושלים התארגנה קבוצה שדרשה להאך  

המלך חזקיהו חשב שיש לקבל את דעת   כנע.יירושלים היו עם הקבוצה שדרשה להתושבי  

אמר לו הנביא ישעיהו שאין להתחשב בדעת הרוב כאשר    הרוב, שהרי אחרי רבים להטות,

   מעשיהם הם כנגד רצון ה׳.



 
 

ושלא נמסור שום שטח משטחי ארץ ישראל לידי גויים, כפי    רצון ה׳ הוא שנגור בארץ ישראל,

לכן בשאלת מסירת שטחים אין שום ערך וחשיבות לדעת   ות ישוב הארץ.מב״ן במצשפסק הר

  נשמיע את קריאתו של כלב: ו  נמשיךבימים אלה  , וגם  רוב שירצו למסור שטחים משטחי ישראל

 עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה״ )יג ל(. " 

 


