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 בס"ד

 פרשת שלח לך, דורות

 ד"ר חזות גבריאל

 . השוואת הטקסטים1

 כא(-חטא המרגלים )במדבר י"ד, יא יד(-חטא העגל )שמות ל"ב, ז 

האיום על כילוי 
 עם ישראל

ת ַעְמָך  חֵּ י שִּ ד כִּ ר ה' ֶאל ֹמֶשה ֶלְך רֵּ ַוְיַדבֵּ
ר  ם: ָסרּו ַמהֵּ ְצָריִּ ֶאֶרץ מִּ יָת מֵּ ֲאֶשר ֶהֱעלֵּ

ֶגל  ם ָעׂשּו ָלֶהם עֵּ יתִּ ּוִּ ן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר צִּ מִּ
ְזְבחּו לֹו ַויֹאְמרּו  ְשַתֲחוּו לֹו ַויִּ ָכה ַויִּ ַמסֵּ

ל ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך ְׂשָראֵּ ֶלה ֱאֹלֶהיָך יִּ ֶאֶרץ  אֵּ מֵּ
י ֶאת  יתִּ ם: ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ָראִּ ְצָריִּ מִּ

ה ֹעֶרף הּוא:  ה ַעם ְקשֵּ נֵּ ָהָעם ַהֶזה ְוהִּ
ם  י ָבֶהם ַוֲאַכלֵּ ַחר ַאפִּ י ְויִּ יָחה לִּ ְוַעָתה ַהנִּ

 :ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָגדֹול

י  ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ַעד ָאָנה ְיַנֲאֻצנִּ
י ְבֹכל ָהָעם ַהֶזה ְועַ  ינּו בִּ ד ָאָנה לֹא ַיֲאמִּ

ְרבֹו: ַאֶכנּו  י ְבקִּ יתִּ ָהֹאתֹות ֲאֶשר ָעׂשִּ
ֶשנּו ְוֶאֱעֶׂשה ֹאְתָך ְלגֹוי ָגדֹול  ַבֶדֶבר ְואֹורִּ

ֶמנּו  :ְוָעצּום מִּ

 תגובת משה

י ה' ֱאֹלָהיו ַויֹאֶמר  ַוְיַחל ֹמֶשה ֶאת ְפנֵּ
אָת  ָלָמה ה' ֶיֱחֶרה ַאְפָך ְבַעֶמָך ֲאֶשר הֹוצֵּ

ם ְבֹכַח ָגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה:  ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ מֵּ
אֹמר ְבָרָעה  ם לֵּ ְצַריִּ ָלָמה יֹאְמרּו מִּ

ים ּוְלַכֹּלָתם  יָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם ֶבָהרִּ הֹוצִּ
ֲחרֹון ַאֶפָך  י ָהֲאָדָמה שּוב מֵּ ַעל ְפנֵּ מֵּ

נָ  ם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶמָך: ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְוהִּ חֵּ
ְשַבְעָת  ל ֲעָבֶדיָך ֲאֶשר נִּ ְׂשָראֵּ ְצָחק ּוְליִּ ְליִּ

ֶהם ַאְרֶבה ֶאת  ר ֲאלֵּ ָלֶהם ָבְך ַוְתַדבֵּ
ם ְוָכל ָהָאֶרץ  י ַהָשָמיִּ ַזְרֲעֶכם ְככֹוְכבֵּ

ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו  י ֶאתֵּ ַהזֹאת ֲאֶשר ָאַמְרתִּ
 :ְלֹעָלם

י  ם כִּ ְצַריִּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ה' ְוָשְמעּו מִּ
ְרבֹו:  קִּ יָת ְבֹכֲחָך ֶאת ָהָעם ַהֶזה מִּ ֶהֱעלִּ

י  ב ָהָאֶרץ ַהזֹאת ָשְמעּו כִּ ְוָאְמרּו ֶאל יֹושֵּ
ן  ן ְבַעיִּ ַאָתה ה' ְבֶקֶרב ָהָעם ַהֶזה ֲאֶשר ַעיִּ

ֶהם ּוְבעַ  ד ֲעלֵּ ְרָאה ַאָתה ה' ַוֲעָנְנָך ֹעמֵּ ֻמד נִּ
יֶהם יֹוָמם ּוְבַעמּוד  ְפנֵּ ְך לִּ ָעָנן ַאָתה ֹהלֵּ

יש  ַמָתה ֶאת ָהָעם ַהֶזה ְכאִּ ש ָלְיָלה: ְוהֵּ אֵּ
ם ֲאֶשר ָשְמעּו ֶאת  ֶאָחד ְוָאְמרּו ַהגֹויִּ

יא  י ְיֹכֶלת ה' ְלָהבִּ ְלתִּ בִּ אֹמר: מִּ ְמֲעָך לֵּ שִּ
ְשַבע  ֶאת ָהָעם ַהֶזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִּ

ְגַדל ָנא ָלֶהם וַ  ְדָבר: ְוַעָתה יִּ ם ַבמִּ ְשָחטֵּ יִּ
אֹמר: ה' ֶאֶרְך  ַבְרָת לֵּ ֹכַח ה' ַכֲאֶשר דִּ

ה לֹא  א ָעֹון ָוָפַשע ְוַנקֵּ ם ְוַרב ֶחֶסד ֹנׂשֵּ ַאַפיִּ
ים ַעל  ד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָבנִּ ְיַנֶקה ֹפקֵּ

ים: ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם  עִּ בֵּ ים ְוַעל רִּ שִּ לֵּ שִּ
ה ְכֹגֶדל ַחְסֶדָך ְוַכֲאֶשר ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהזֶ 

ָנה ם ְוַעד הֵּ ְצַריִּ מִּ  ַהֶזה מִּ

 'תשובת ה
ֶבר ַלֲעׂשֹות  ָנֶחם ה' ַעל ָהָרָעה ֲאֶשר דִּ ַויִּ

 :ְלַעמֹו

ְדָבֶרָך: ְואּוָלם ַחי  י כִּ ַויֹאֶמר ה' ָסַלְחתִּ
א ְכבֹוד ה' ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ָמלֵּ י ְויִּ  ...ָאנִּ

 

 תוספות )יבמות דף עב ע"א( . 2

אמר רבינו יצחק ממעשה מרגלים, ולא כמו שפירש בקונטרס ממעשה העגל, שהרי  -"נזופין היו 
 מחל להם הקב"ה ואמר להם 'סלחתי' שאחר כך נעשה משכן והשרה שכינתו ביניהם".

אמר מישבים קושי זה ומפרשים את הפסוק הזה הנ החזקוני וגם דעת זקנים מבעלי התוספות. 3
ְדָבֶרָך  י כִּ היינו בעבר בחטא העגל אבל בחטא  -אחרי חטא המרגלים כך: "ַויֹאֶמר ה' ָסַלְחתִּ

ְראּו ֶאת ָהָאֶרץ  -המרגלים איני סולח ולכן  ם יִּ א ְכבֹוד ה' ֶאת ָכל ָהָאֶרץ: וגו'. אִּ ָמלֵּ י ְויִּ ְואּוָלם ַחי ָאנִּ
 ֹ י ַלֲאֹבָתם ְוָכל ְמַנֲאַצי ל ְשַבְעתִּ ְראּוָה:"ֲאֶשר נִּ  א יִּ



2 

 

 ויגש פרק מד  -שכל טוב )בובר( בראשית פרשת מקץ . 4

מקדש ראשון מפני מה חרב מפני שהיו בו ג' עבירות, ע"ז דכתיב כי קצר המצע מהשתרע )ישעיה 
וגם דם  כח כ(, גילוי עריות דכתיב יען כי גבהו בנות ציון )מאוד( )שם ג טז(, שפיכות דמים דכתיב

נקי שפך מנשה הרבה מאד )מ"ב כא טז(, מקדש שני שהיו עסוקין בתורה ובמצות לא חרב אלא 
 מפני שנאת חנם שהי' ביניהם,

 

נראה לבאר החיבור שבין חטא העגל לחטא המרגלים, שלכל דבר יש שני צדדים  על דרך המוסר .5
 .שני מדות שעומדות אחת כנגד השניה

 .שתיקה –ענוה. דיבור  –עצבות. גאוה  –חריצות. שמחה  –והטיפשות. עצלות  –החכמה 

וכאשר האדם נוטה לצד אחד כגון לשמחה ואינו משתמש כלל בעצבות אז אמנם הוא פושע שהרי 
יש מקומות שצריך להיות עצב ולא לשמוח אבל עכ"פ הוא משתמש עם השמחה לדברים טובים. 

כלל בפלח השתיקה אז הוא פושע משום שהוא שיש מקומות שצריך  או אדם דברן שאינו אוחז
 .לשתוק אבל עכ"פ הוא משתמש עם הדיבור לדברים טובים

אבל אדם שבמקום שצריך לשמוח הוא עצוב, ובמקום שצריך להיות עצוב הוא שמח, ומהפך את 
א נתבע ע"ז הדרכים, או ששותק היכן שצריך לדבר ומדבר היכן שצריך לשתוק, זה חמור מאד והו

השלימו זה את זה בחומרתם  ע"י בכייה וחטא המרגלים שבא ע"י שמחה מאד, וחטא העגל שבא
  .ובהיפוך הדרך, לדון את עם ישראל בעונש קשה

 

 


