
 
 

 הוציאו המרגלים את דיבת הארץמדוע  – פרשת שלח

 בפרשה מסופר על חטא המרגלים.

פירש  ,  ״כולם אנשים ראשי בני ישראל המה״  וכמו שנאמר עליהם:  המרגלים היו אנשים חשובים

 כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו.  רש״י:

ולשכנע את העם שלא להיכנס    ,נשאלת השאלה מה הביא את המרגלים להוציא את דיבת הארץ

 לארץ ישראל? 

, קנח א( כתוב שהמרגלים שהיו במדבר ראשי בני ישראל, פחדו שכאשר יכנסו  בזוהר )ח״ג

תפקידם, את  יפסידו  והם  ההנהגה  צורת  תשתנה  ישראל  לה  לארץ  העדיפו  הם  שאר ילכן 

לכן הם אמרו שמסוכן להיכנס לארץ    אבל לא היה להם נעים להגיד לעם שזאת הסיבה,  במדבר,

 ישראל.

 ומה מצאנו אצל ירבעם בן נבט.דוגמא ד

התחלקה המלכות בין רחבעם בנו של שלמה שקיבל את המלכות על   ,כששלמה המלך מת

ירבעם בן    שקיבל את המלכות על שאר השבטים.,  לירבעם בן נבט משבט אפרים  שבט יהודה,

נבט פחד שאם עם ישראל יעלו לרגל לירושלים, הם ימרדו בו ויעברו לצידו של רחבעם שגר  

, והוא  אחד הוא שם בבית אל ואחד הוא שם בדן  לכן הוא עשה שני עגלים מזהב,,  ירושליםב

 אסר על עם ישראל לעלות לבית המקדש בירושלים.

 הסבר נוסף לחטא המרגלים:

ירד המן,  יום  תה לעם אפשרות ללמוד תורה כל היום בלי דאגות של  יולכן הי  במדבר, בכל 

לא  פרנסה, יכנסו  הם  ידעו שכאשר  לעבוד הם  להתחיל  יצטרכו  והם  המן,  יפסיק  ישראל  רץ 

שאר במדבר וללמוד יואם כן טענו המרגלים שעדיף לה  לפרנסתם, ולכן הם ילמדו פחות תורה.

למדנו   ולמרות זאת הם נענשו.  ,תורה  פחותמאשר להיכנס לארץ ישראל וללמוד    ,יותר תורה

יהודי הגר בחוץ לארץ ולומד מ  ,מכאן שחביב לקב״ה יהודי שגר בארץ ישראל ולומד מעט תורה

ישראל,היא  והסיבה לכך    הרבה תורה. ובחוץ   מפני שהקב״ה משרה את שכינתו רק בארץ 

וכך אמרו רבותינו בתוספתא   לכן מי שמואס בארץ ישראל מואס בקב״ה.  לארץ אין שכינה שורה,

ץ  ולא בחו  יגור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי עבודה זרה,  עבודה זרה )ה,ב(:

 לארץ אפילו בעיר שכולה ישראל, מלמד שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. 



 
 

  לשבח ולהלל זכות שרבים וטובים לא זכו לכך, ורק על כך יש    אשרינו שזכינו לגור בארץ ישראל,

 . בכל יום


