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המרגלים ובעונש הכבד שהוטל על בני ישראל בעקבותיו. בצדק רב נחרד משה רבינו כאשר נזכר בחטא 
בפרשתינו, בני השבטים גד וראובן חוזרים על אותה טענה שנשמעה מפי בני ישראל במספר מצבים 

    שונים במהלך שנות הנדודים ובאופן נחרץ יותר בחטא המרגלים: 'אל תעבירנו את הירדן'.
ל ממצרים ועד לרגע זה שבני ישראל כבר עומדים המוטיב הזה חוזר על עצמו משעת יציאת בני ישרא

על עבר הירדן כפסע מהכניסה לארץ המובטחת. מהרגע בו נאמרה למשה הלשון החמישית שבלשונות 
הגאולה, בעצם מטרת הגאולה כולה 'והבאתי אתכם אל הארץ', יש מבני ישראל החוזרים וטוענים כי 

להוציאנו ממצרים' או במקרה של המרגלים 'למה ה' אינם מעוניינים בכניסה לארץ 'מה זאת עשית לנו 
  מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב' (במדבר י"ד ג').

המעניין בפרשתנו הוא התוצאה מהדרישה הנוכחית של השבטים שלא להיכנס לארץ. במקרים 
ים או לא האחרים בהם בני ישראל התלוננו, דברו סרה על משה, על אהרון או על ה' וביקשו לחזור למצר

להיכנס לארץ כנען, התוצאה הייתה עונש חמור שלאחריו הגיע תפילה או בקשת מחילה של משה 
ולאחר מכן המשך התוכנית האלוקית בהתקדמות אל עבר ארץ ישראל. רק בפרשתינו נראה כי משה 

    נכנע ונענה לבקשת ראובן וגד שלא להיכנס לארץ ישראל.
שנענו וקיבלו בקשתם ובאמת לא נכנסו לארץ ישראל? איך מה נשתנה בבקשת בני גד ובני ראובן 

התנאי וההבטחה של השבטים הופך את הבקשה שלהם לפחות קשה? ולמה, לאחר כל תלאות המדבר 
ומטרת יציאת מצרים בהגעה לארץ ישראל, ה' ומשה לכאורה מסכימים כי אכן שניים וחצי שבטים לא 

  יירשו נחלה בארץ ישראל?
מצרים נתפסת כסמל המובהק של גבולות והגבלות או מיצרים. מצרים הוא מקום  בתורת החסידות ארץ

של עבדות, ושל מחנק. מקום שממנו יש צורך לפרוץ החוצה ולהגיע בסופו של תהליך ל'נחלה בלי 
    מיצרים'.

תחושת הגבולות והמיצרים הקיימים בעולם לא מתייחסים רק למרחב הפיזי אלא גם ואולי בעיקר 
האדם. דוגמא לשינוי תודעתי כזה ניתן לראות בגמרא בסנהדרין, דף ז' עמוד א' המביא  לתודעתו של

מימרא של אדם האומר כי כאשר יש אהבה גדולה בין איש לאשה יכולים השניים לישון אף על חודה של 
    חרב בעוד שכאשר אין ביניהם אהבה גם מיטה ברוחב שישים אמה לא רחבה דיה. 

בולות ארץ ישראל, הן הפיזיות והן הרוחניות, ניתן לראות במקורות גמישות ואף בדומה לכך גם ביחס לג
   חזון ביחס להרחבתם בהתאם למצבה הרוחני של עם ישראל.

ניתן לראות דוגמא לכך בילקוט שמעוני על הפסוק בזכריה "משא דבר ה' בארץ חדרך ודמשק מנוחתו". 
וכן "שעתידה ארץ ישראל להיות מרחבת  המדרש מפרש "עתידה ירושלים להיות מגעת עד דמשק"

    ועולה מכל צדדיה... ושערי ירושלים עתידים להיות מגיעים עד דמשק".
ניתן להבין כי בני גד ובני ראובן לא ביקשו לוותר על ארץ ישראל ולא מאסו בארץ חמדה כפי שחשש 

יים. ואיך ניתן משה. אלא ביקשו להרחיב את קדושתו של הארץ גם מעבר לגבולות ולמיצרים הפיז
    לעשות כך? באיזה אופן מתרחב מקום אוהלך? ע"י אהבת חינם, אחריות וערבות הדדית.



יש להבין את בקשתם של גד וראובן כהצעה הבאה ממקום של דאגה ואחריות לפרנסתם ולכלכלתם של 
 אחיהם, להם צאן ומקנה ומהמקום הזה יכולים לסייע ליתר העם. משה, כמובן נחרד מההצעה לא

להיכנס לארץ, אך לאחר ההבטחה הנחרצת של השבטים כי יצאו חלוצים ולא ישובו עד אשר כל בני 
ישראל ינחלו את נחלתם, הבין משה כי אהבת ישראל בליבם. והאחריות, הערבות ההדדית והדאגה 

    לזולת רק ירחיבו את קדושת הארץ גם מעבר לגבולותיה המקוריות.
המיצר אל המרחב ועל ידי אהבת ישראל וערבות הדדית להרחיב  שנזכה בימי בין המצרים לצאת מן

  מקום אוהלך עד שמלאה כל הארץ דעה את ה'.
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