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פרשת שלח תשע"ד
עונש המרגלים
שמות פרק לב פסוק לד

וְ עַ ָתּה לֵ נְחֵ ה אֶ ת הָ עָ ם ֶאל אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי לִָ הנֵּה מַ ְלאָכִ י ֵילֵ לְ פָ נֶי וּבְ יוֹם פָּ ְק ִדי וּפָ ַק ְד ִתּי ֲעלֵיהֶ ם חַ טָּ אתָ ם:
במדבר פרק יד

)א( וַ ִתּ ָשּׂא כָּל הָ עֵ ָדה וַ יּ ְִתּנוּ אֶ ת ק ֹולָם וַ יִּ ְבכּוּ הָ עָ ם בַּ לַּיְ לָה הַ הוּא...:
אַרבָּ עִ ים יוֹם יוֹם ל ַָשּׁנָה יוֹם ל ַָשּׁנָה ִתּ ְשׂאוּ אֶ ת ֲע ֹונ ֵֹתיכֶם
אָרץ ְ
)לד( בְּ ִמ ְספַּ ר הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר ַתּ ְר ֶתּם אֶ ת הָ ֶ
נוּאָתי) :לה( אֲ נִי ְיקֹוָ ק ִדּבַּ ְר ִתּי ִאם א זֹאת אֶ ע ֱֶשׂה לְ כָל הָ עֵ ָדה הָ ָרעָ ה הַ זֹּאת
ִ
ידעְ ֶתּם אֶ ת ְתּ
אַרבָּ עִ ים ָשׁנָה וִ ַ
ְ
הַ נּוֹעָ ִדים עָ לָי בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּ ה י ִַתּמּוּ וְ ָשׁם יָמֻ תוּ:
מסכת תענית דף כט ע"א

אמר רבה אמר רבי יוחנן :אותה לילה ליל תשעה באב היה .אמר להם הקדוש ברוך הוא :אתם בכיתם
בכיה של חנם – ואני קובע לכם בכיה לדורות.
יחזקאל פרק כ פסוק כג

אתי ֶאת י ִָדי לָהֶ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר לְ הָ פִ יץ א ָֹתם בַּ גּוֹיִם וּלְזָ רוֹת אוֹתָ ם בָּ אֲ ָרצוֹת:
גַּם אֲ נִי נ ָָשׂ ִ
תהלים פרק קו

)כד( וַ יּ ְִמאֲ סוּ בְּ אֶ ֶרץ חֶ ְמ ָדּה א הֶ אֱ ִמינוּ לִ ְדבָ ר ֹו:
)כה( וַ יּ ֵָרגְ נוּ בְ אָהֳ לֵיהֶ ם א ָשׁ ְמעוּ בְּ קוֹל ְיקֹוָ ק:
)כו( וַ יּ ִָשּׂא יָד ֹו לָהֶ ם לְ הַ פִּ יל או ָֹתם בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
)כז( וּלְ הַ פִּ יל זַ ְרעָ ם בַּ גּ ֹו ִים וּלְ זָ רוֹתָ ם בָּ אֲ ָרצוֹת:
דברים פרק ד פסוק כו

אָרץ אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם עֹבְ ִרים אֶ ת
אָרץ כִּ י אָבֹד תֹּאבֵ דוּן ַמהֵ ר ֵמעַ ל הָ ֶ
הַ עִ יד ִֹתי בָ כֶ ם הַ יּוֹם אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִם וְ אֶ ת הָ ֶ
הַ יּ ְַר ֵדּן ָשׁ ָמּה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ א תַ אֲ ִריכֻן י ִָמים עָ לֶיהָ כִּ י ִה ָשּׁ ֵמד ִתּ ָשּׁמֵ דוּן:
ויקרא פרק כו פסוק לג

אַר ְצכֶ ם ְשׁמָ ָמה וְ עָ ֵריכֶם י ְִהיוּ חָ ְרבָּ ה:
וְ אֶ ְתכֶם אֱ זָ ֶרה בַ גּוֹיִם וַ הֲ ִריק ִֹתי אַחֲ ֵריכֶם חָ ֶרב וְ הָ יְתָ ה ְ
דברים פרק כח פסוק סד

הים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶשׁר א י ַָדעְ ָתּ אַ ָתּה
אָרץ וְ עָ בַ ְד ָתּ ָשּׁם אֱ ִ
אָרץ וְ עַ ד ְקצֵ ה הָ ֶ
ק ָוק ְבּכָ ל הָ עַ ִמּים ִמ ְקצֵ ה הָ ֶ
יצְ י ֹ
וֶ הֱ פִ ְ
וַ אֲ בֹתֶ י עֵ ץ ָואָבֶ ן:
משך חכמה ]מובא ב'לנתיבות ישראל' ח"ב עמ' שפג[

והקפיד השי"ת על כבוד הארץ יותר מעל כבודו כביכול ,עד שבעשיית העגל אחרי שובם מחל להם
השי"ת" ,וַ ִיּנָּחֶ ם ה' עַ ל הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ַלעֲשׂוֹת לְ עַ מּ ֹו" )שמות לב ,ד( על הוציאם דבת הארץ וימאסו
בארץ חמדה נשבע ה' ולא ינחם כמו שנאמר )במדבר יד ,מב( "אַל ַתּעֲלוּ כִּ י אֵ ין ה' בְּ ִק ְרבְּ כֶ ם".
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