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בס"ד

תיקון חטא המרגלים
עיון בפרשת השבוע על פי המהר"ל
נצח ישראל א'
כאשר הדבר הטוב נודע מהפכו ידיעה אמיתית ,וכן כל
הדברים נקנה הידיעה בהם מן ההפך ,כי מן מראה
השחור יכול לדעת מראה הלבן שהוא הפכו ,וכן כל
ההפכים ,מן האחד נקנה הידיעה בהפך שלו .ומוסכם
הוא כי 'ידיעת ההפכים הוא אחד' .ובשביל זה אמרו
בערבי פסחים (פסחים קטז ).בהגדה 'מתחיל בגנות
ומסיים בשבח' .ולמה מתחיל בגנות ,רק שמפני שאין
לשבח הכרה אמיתית רק מן ההפך .ולכן אין לפרש ענין
הגאולה האחרונה ,אם לא שנבאר ענין הגלות והחורבן,
שבזה יוודע הטוב והתשועה שאנו מקוין .וכאשר אנו
באים לבאר ענין הגלות ידיעה אמיתית ,צריך לבאר
קודם הסבה לגלות ,והדברים השייכים אל הגלות:
ועוד שיש לבאר ענין הגלות תחלה ,כי הגלות בעצמו
הוא ראיה והוכחה ברורה על הגאולה .וזה כי אין ספק
כי הגלות הוא שנוי ויציאה מן הסדר ,שהשם יתברך סדר
כל אומה במקומה הראוי לה ,וסדר את ישראל במקום
הראוי להם ,שהוא ארץ ישראל .והגלות מן מקומם הוא
שנוי ויציאה לגמרי .וכל הדברים כאשר הם יוצאים
ממקום הטבעי ,והם חוץ למקומם ,אין להם עמידה
במקום הבלתי טבעי להם ,רק הם חוזרים למקומם
הטבעי .כי אם היו נשארים במקומם הבלתי טבעי להם,
היה הבלתי טבעי נעשה טבעי ,ודבר זה אי אפשר שיהיה
הבלתי טבעי נעשה טבעי .משל זה ,אם אתה מכריח את
חלק האש שיהיה עומד בארץ ,שמקומו הטבעי שלו הוא
למעלה ,ואתה מכריח אותו חוץ למקום הטבעי להיות
עומד למטה .וכן הארץ ,מקומה הטבעי למטה ,ואם אתה
מכריח את חלק ממנו לעמוד למעלה ,אם היה נשאר
עומד שלא במקום הטבעי ,כבר היה הבלתי טבעי נעשה
טבעי:
וכן ישראל בעצמם ,אם היו עומדים בגלות לעולם ,שאין
זה מקומם הראוי להם ,כי מקומם הראוי להם לפי סדר
המציאות להיותם בארץ ישראל ברשות עצמם ,ולא

ברשות אחר .כמו כל דבר ודבר מן הנמצאים הטבעים
יש להם לכל אחד מקום בפני עצמו ,כמו שגזרו חז"ל
(אבות פ"ד ,מ"ג) 'אין לך דבר שאין לו מקום' ,וכל דבר
הוא ברשות עצמו... .
וכמו כן הפיזור אינו דבר טבעי ,וכמו שחוזר כל דבר
ודבר אל מקומו ,כך חוזרים החלקים המפוזרים והנפרדים
להיותם כלל אחד .ודבר זה מבואר לכל אדם אשר הוא
בן דעת ,כי כל החלקים ענין אחד להם .ואם כן למה
יהיה חלוק ביניהם ,ולא יתאחדו ,מאחר שהם דבר אחד.
ולכך כל פיזור עומד להתכנס יחד .ולפיכך פיזור ישראל
בין האומות הוא דבר יוצא מן הטבע ,שמאחר שהם
אומה אחת ,ראוי שיהיו עומדים יחד להיות אחד ,כמו
שתמצא כל הדברים הטבעיים אינם מחולקים לשנים ,רק
הם מתקבצים ביחד ,וכן כל "הנחלים הולכים אל הים"
(קהלת א ,ז) להיות מתקבצים ,ואין דבר אחד מתחלק.
ומאשר האומה הישראלית אומה אחת בלתי מחולקת
ומופרדת יותר מכל האומות ,ראוי שיהיו מקובצין יחד.
ומזה נראה כי הפיזור להם בפרט אינו טבעי כלל .ואי
אפשר לומר שדבר זה הוא בשביל חטא ועון ,סוף סוף
דבר זה הוא בלתי טבעי ,דהיינו הפיזור לישראל ,ויהיה
הבלתי טבעי נעשה טבעי אם היה זה לעולם:
ועוד ,כי לפי סדר המציאות אין ראוי שתהיה אומה
משעבדת באחרת להכביד עול עליה ,כי השם יתברך
ברא כל אומה ואומה לעצמה .רק מה שראוי שיהיו
ישראל "עליון על גויי הארץ" (ר' דברים כח ,א) כאשר
עושים רצון המקום  -דבר זה ענין אחר ,כי כך ראוי לפי
סדר המציאות בשביל מעלתן ומדריגתן .אבל שאר
האומות ,לפי סדר המציאות ,ראוי שכל אומה ואומה
מצד שנבראת לעצמה ,שלא תהא רשות אחרים עליה.
ואם היה נשאר דבר זה תמיד ,הוא הגלות ויד האומות
מושלים על ישראל ,היה דבר זה ,שאינו לפי סדר
המציאות ,והוא שנוי סדר העולם ,עומד תמידי ,ודבר זה
אי אפשר .ולכך מן הגלות נוכל לעמוד על הגאולה:

ניתן לצפות בשיעורים נוספים באתר של
מכון מאיר בכתובתwww.meirtv.co.il :

ורמזו חכמים דבר זה בחכמתם בבראשית רבה בפרשת
לך לך (מד ,יח) "ויאמר ה' אל אברם ידוע תדע"
(בראשית טו ,יג) ,ידוע שאני מפזרן תדע שאני מקבצן.
ידוע שאני ממשכנם תדע שאני פורקן .ידוע שאני
משעבדם תדע שאני גואלם ,עד כאן ... .רק שרצו לפרש
כי בשתי אלו מלות "ידוע תדע" נרמז הגלות והגאולה.
הגלות בלשון "ידוע" ,והגאולה בלשון "תדע" ,שהיא
לשון עתיד .ורצה לומר מן הגלות תדע הגאולה לעתיד,
כמו שפירשו 'ידוע שאני מפזרן תדע שאני מכנסן' ,כי
הפיזור אינו לפי סדר המציאות ,שיהיה דבר אחד כמו
ישראל  -שהם עם אחד  -מפוזר ,כמו שהתבאר ,כי
הדברים שהם אחד הם יחד גם כן .וכן 'ידוע שאני
ממשכנם' ,ונתתי אותם ברשות אחרים ,ואין ראוי לפי
סדר המציאות שיהיו ישראל עומדים ברשות אחר ,כי מה
שישראל הם בארץ אחרת יצאו מרשותם ועומדים ברשות
אחר ,כמו המשכון שנכנס לרשות אחר .וכן ישראל אינם
ראוים לפי סדר המציאות שיהיו תחת ממשלת אחרים,
ויהיו אחרים משעבדים בהם ,כי לא על דבר זה הם
נבראים .לכך 'ידוע שאני משעבדם תדע שאני גואלם',
להוציא אותם מן השעבוד .כי הוא יתברך המסדר
המציאות ,אי אפשר שיבוא מאתו דבר יוצא מן הסדר,
כי אם לפי שעה במקרה החטא ,שאין זה נקרא יציאה מן
סדר המציאות דבר שהוא עונש לשעה אחת מפני החטא.
אבל שיהיה נשאר לעולם  -זה אינו ,כי לא תמצא דבר
שהוא יוצא מן הסדר שיהיה מקויים .וכן מה שאמר 'ידוע
שאני משעבדם תדע שאני גואלם' ,כי שעבוד אומה
באומה אין זה לפי סדר המציאות אשר ראוי ,כי ראוי
שתהיה כל אומה בני חורין ,כמו שהארכנו על זה בחבור
גבורות ה' (פרק לה) אצל (ר' שמות יב ,ב) "החדש הזה
לכם ראשון וגו'" ,עיין שם .הנה התבאר באלו ג' דברים
שמן הגלות יכול לעמוד על הגאולה:

