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  בס"ד
 

 
    

  נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 ראשונהלסעודה  – להפוך את העצה לרצון

  יוצאים לשליחות
' נקראת בפי כולנו 'פרשת המרגלים'. היא לך פרשת 'שלח

  :הקב"ה למשה לשלוח את המרגלים בציוויפותחת 
ר וַ  רמֹשֶׁ  ֶאל ה'ְיַדּבֵ ַלח ,ה ּלֵאמֹֽ ים ְוָיֻתרּו ֶאת ׁשְ רֶאֶרץ  ְלָך ֲאָנׁשִ ַנַען ֲאׁשֶ  ּכְ

ָרֵאל ָלחוּ ִאיׁש ֶאחָ  ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיׂשְ ׁשְ ה ֲאֹבָתיו ּתִ  ּכֹל ד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמּטֵ

יא ָבֶהם   1.ָנׂשִ
מצוות במשה את מצווה  הקב"העל פי פתיחתה של פרשתנו, 

בעוד כמעט ארבעים שנה, כשיספר  לעומת זאת, השילוח.
משה רבנו לדור באי הארץ את הסיפור, הוא יבהיר כיצד 

   –השתלשלה המצווה הזו 
ֶכם ּלְ ְקְרבּון ֵאַלי ּכֻ ְלָחה ַוּתִ ים ְלָפֵנינוּ  ַוּתֹאְמרּו ִנׁשְ רוּ ְוַיחְ  ֲאָנׁשִ  ָלנּו ֶאת ּפְ

ָבר בּו ֹאָתנּו ּדָ ר  ֶאת ָהָאֶרץ ְוָיׁשִ ֶרְך ֲאׁשֶ הּ  ַנֲעֶלהַהּדֶ ר  ּבָ ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאׁשֶ

  2.ָנֹבא ֲאֵליֶהן
 ,את השליחות בקשתאת  היוזםהיה  עם ישראל –כלומר 

  - להכריעהיה צריך  , על פי הקב"ה,משה רבנוו
  3.אני איני מצוה לך, אם תרצה שלח ,לדעתך. שלח לך

על פי שיקול אומר הקב"ה למשה, ', 'תחליט אתה, משה רבנו'
  . 'או לא לשלוח דעתך האם לשלוח

אני מבקש, בקריאת , ובפרשה הזו נשאלושאלות רבות 
'ראשון' של היום לעסוק בשאלת הפתיחה, הנוגע לשורשה של 

  כל הפרשה, הקרויה בפינו 'פרשת המרגלים'. 
  ה יושיעך -י

על משה? כשהוא  'עובר' זאת בפשטות: מה בעצםשאל נ
 נובע מכךזה האם  -לשלוח את האנשים לארץ כנען  מחליט

הוא חושב מא או ש ,שהשליחות הזו היא טובה שהוא חושב
אותם?  שהיא לא טובה ובכל זאת, מאיזושהי סיבה, הוא שולח

עשר  קריאת שמות שניםלאור  מתחזקתהשאלה הזו 
 ההנשלחים. התורה מונה אותם, איש איש למטֵ  הנשיאים

לאחר הרשימה אך וגד, , ממטה ראובן ועד מטה נפתלי אבותיו
   –פיע הפסוק הבא מו

                                                           
  ב'.-א'במדבר י"ג,  1
  דברים, א', כ"ב 2
  רש"י על במדבר, י"ג, ב'. 3
  במדבר, י"ג, ט"ז. 4

ר ים ֲאׁשֶ מֹות ָהֲאָנׁשִ ה ָלתּור ֶאת ֵאּלֶה ׁשְ ַלח מֹׁשֶ ה וַ  ָהָאֶרץ ׁשָ ְקָרא מֹׁשֶ ּיִ

ן ַע ּבִ עַ  נּון ְלהֹוׁשֵ    4.ְיהֹוׁשֻ
כל  , הוספת האות י' לשמו של נשיא שבט אפרים,החריגה הזו
מביאה את רש"י לומר מיד את דבריו לכן היא כך בולטת ו
   –המפורסמים 

  5.מעצת מרגלים ה יושיעך-וגו'. התפלל עליו, י ויקרא משה להושע
 -וצריך להבין  ליהושע. הופךמשה, של הנאמן  והושע, משרת

חושש מהחבורה הזו שנשלחת עכשיו לארץ באמת אם משה 
 –חושש  איננו? ואם הוא אותם כנען, מי ִחייב אותו לשלוח

  מה התפילה ושינוי השם של יהושע? שום על 
נדמה לי שכדי לבוא להבין את הסיפור, יש לדייק ולהבין את 

. רש"י נותן לנו מרגלים' 'עצת –רש"י כאן המושג שטובע 
 בשליחותבטביעת המושג הזה מפתח להבנת הנחת היסוד ש

פרשה, כאשר בעוד כמה אף תמשיך להופיע בהזו. ה'עצה' 
   –יזהה רש"י 'חריג' נוסף  ,ימים, כאשר יעלו המרגלים בהר

ֹבא ַעד ֶגב ַוּיָ ֲעלּו ַבּנֶ   6.ֶחְברֹון ַוּיַ
העולה מהמעבר מלשון רבים ('ויעלו') ירגיש בקושי ורש"י 
   – 7ויפרש כדברי הגמרא בסוטה('ויבא') יחיד ללשון 

כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות, שלא יהא ניסת לחבריו 

  8.להיות בעצתם
 ממנהר שאלתופעה  'קודומשמשת העצה כ'שם גם פה חוזרת 

מהעצה, שלא יהיו  להיוושע -מבקשים כלב ויהושע להתרחק 
תים אחריה. מתוך התבוננות ב'עצה' זו נבקש להבין מה ניסָ 

ראה משה, מה ראו השלוחים ומה ראינו אנו, כשהם חזרו 
  מקץ ארבעים יום מתורם את הארץ.

  'עצה' של מרגלל ומ 'וואו' של תייר
תחילת העיון כי המושג 'מרגלים' הוא 'תוצרת הדגשנו ב

עצמית' שלנו. האם שמנו לב פעם כי המושג הזה, 'מרגלים', 
 אין, ?? זה פלא פלאות!פעם אחת לא מופיע בפרשתנו ולו

 שם, ברש"י. 5
  שם, שם, כ"ב. 6
 סוטה, ל"ד: 7
 רש"י עה"פ. 8

 לך' תשע"ו-'שלחלחיות עם הזמן בשבת קודש 
 חיים' –'טועמיה 
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את ארץ כנען.  לרגלולא היה מעולם, ציווי כלשהו או שליחות 
   –הציווי היחיד הוא 

ַלח ים  ׁשְ ַנַען ֶאת ְוָיֻתרוּ ְלָך ֲאָנׁשִ   .ֶאֶרץ ּכְ
לתור. גם כשהתיירים הללו יחזרו לאחר ארבעים יום יודגש 

   –פעם נוספת 
בּו ַויָּ  ץ ִמּתּורׁשֻ ִעים יֹום ָהָאֶרץ ִמּקֵ   9 ַאְרּבָ

אחד קטן. אז מהיכן 'הומצא' המושג  'ריגולון'אפילו לא 
'מרגלים'? הביטוי הזה יופיע פעם ראשונה ואחרונה, ויישאר 

תיאורו של משה רבנו בספר עם עם ישראל עוד אלפי שנים, ב
  הוא מסכם במילה אחת את החטא כולו:דברים, כש

ֲעלּו ָהָהָרה ְפנּו ַוּיַ ֹבאּו עַ  ַוּיִ ּכֹל  דַוּיָ לוּ ַנַחל ֶאׁשְ   10.ֹאָתהּ  ַוְיַרּגְ

'לרגל'? -אתם יודעים מה ההבדל בין 'לתור' ל -גוואלד ממש זה 
יבות, ללא הליכה בלי מחו תייר,לתור זה להיות  -מאד פשוט 

שום תחושת תושבות. תייר לא בא כדי לבדוק את בעיות 
ראות נופים, לי דהאינסטלציה והארנונה, הוא בא כדי לתייר, כ

סיק לרגע להגיד להצטלם בכל פינה ולא להפלהתרשם, 
', 'וואו!'. כשהוא חוזר !gorgeousבהתפעלות 'מדהים!', '

גם את מהתיור שלו, הוא מוציא את התמונות ומנסה להפעים 
 .שם!' תראו, תראו איזה יופי' –כל מי שרק מוכן להקשיב 

ומשמשת אגב, המילה הזו, 'תור', הושאלה מלשון הקודש 
  .to tour –שפות רבות בעולם ב

, חלקם תייריםמשה רבנו שולח שנים עשר  -עמוק  זה כל כך
הגופני  הכושר השיא שלשנות הסתם כבר היו זקנים אחרי מן 

של כדי לרגל בכל פינה. הם נשלחים, כמו קבוצת מ שלהם
להכין את , אל הארץ שהקב"ה הבטיח לנו כדי 'טיול מאורגן

 של מאז אותה ההבטחה -כבר ממצרים מחכה הקרקע' לעם ש
ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ַאֲעֶלה "

להגיע אליה  - 11"ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש
ולראות אותה. אבל אחרי כל האספסוף והעם המתאווים 
בפרשה הקודמת, מרגיש משה רבנו שצריך להעלות את הרצון 
ואת החשק מחדש, להבעיר את הלבבות. הוא מכריע לשלוח, 

כל  ,והוא בוחר שנים עשר נשיאים, שיחזרו בעוד ארבעים יום
ויגידו 'וואו', , ויְחלקו חוויות ,תמונותלהם יראו , ולשבטאחד 

ינו בתשוקה וברצון לארץ שעיני ה' אלקוימלאו את הלבבות 
  בה. 

  לראות את ערות הארץ
וזהו כל  -משום מה לריגול אבל 'הטיול המאורגן' הזה הופך 

. בהפטרה, 'מילה גסהכשלעצמו איננו ''ריגול' אמנם החטא. 
   –מרגלים  למשל, ישלח יהושע

                                                           
 במדבר, י"ג, כ"ה. 9

  .דברים א', כ"ד 10
 שמות , ג', י"ז. 11
 יהושע, ב', א'. 12

עַ  ַלח ְיהֹוׁשֻ ׁשְ ן ַוּיִ ַנִים נּון ִמן ּבִ ים ׁשְ ּטִ ִ ים  ַהׁשּ ִליםֲאָנׁשִ ֶחֶרׁש ֵלאמֹר ְלכּו  ְמַרּגְ

  12 .ְיִריחוֹ  ָהָאֶרץ ְוֶאת ְראּו ֶאת
   –ישלח מרגלים  ,קתעצמו, בפרשת חגם משה רבנו 

ה  ַלח מֹׁשֶ ׁשְ לַוּיִ ֹנֶתיהָ  ֶאת ְלַרּגֵ דּו ּבְ ְלּכְ    13.ַיְעֵזר ַוּיִ
ההגדרה את ת. ואחר היו ,וגם השיטה ,אבל כאן המטרה
מופיע  בפעם הראשונה בה ריגול' נמצאהמדויקת למושג '

   –מושג זה 
ר ָחַלם ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם  ְזּכֹר יֹוֵסף ֵאת ַהֲחלֹמֹות ֲאׁשֶ ִליםַוּיִ ם  ְמַרּגְ ַאּתֶ

אֶתם ִלְראֹות ֶאת ֶעְרַות ָהָאֶרץ   14 ּבָ
מרגלים הם ההפך הגמור  -מטיח באחיו שהם מרגלים יוסף 

מרגלים ם. תייר הולך רק למקומות היפים, לעומת מתיירי
 ומה לראות את ערוות הארץ, איך פולשים אליה מבקשיםה
  . שבה ם תנאי השטחה

 , חטא דק שבדקים,שלוחי משהחטאם של  -ואז מגיעה העצה 
 עצהלעוץ  טעו לחשוב שתפקידם כולל גםהיה בכך שהם 

הם הפכו ', והנה תיירים'אותם  משה שלח. ולחוות דעה
מהמרגל אני מצפה . מהתייר אני מצפה ל'וואו!', 'מרגלים'

 - שהם הולכים לארץ כך שהם חשבוב לעצה. המרגלים חטאו
לארץ  ,לא כבטלים בביטול מוחלט לרצון האלוקי, לרצון ה'

תפקידם הוא לעורר את המדהימה והקדושה הזאת, ושכל 
. ל הארץכדי לחוות דעה על עצם הכניסה א אלא -רצוננו שלנו 

קב"ה אומר אז נכון שה''אפס'. 'לא נוכל'. כן כדאי, לא כדאי. 
 זה מה ..'.והענקים.שאפשר אבל זה לא ריאלי... והדמוגרפיה... 

  –ר דברים יגיד לנו משה רבנו בסיום הסיפור בספש
ָבר ַהזֶּה    15ֱאלֵֹהיֶכם ה'-ב ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנם ּוַבּדָ

ולנו לעורר את הרצון, אבל נהפכנו כ מטרת השליחות היתהכי 
  לעם של מרגלים ויועצים!

שולח משה רבנו את הושע תלמידו  כנגד עצה זותפילה עם 
כאומר ה יושיעך מעצת מרגלים', -'י –ומהפך את שמו ליהושע 

. את זה בדיוק ביקש כלב לקבל כאשר הוא 'תישאר תייר' –
כדי להתבטל, כדי  -בחברון  על קברי אבותיו ומשתטח הולך

  לבטל את כל השכל והעצות לרצון ה' יתברך. 
לכו, חיו בה, תראו אותה, תכירו  -זה הניסיון של ארץ קדשנו 

היך בה', ואל ל-כל משעול אבל תדעו ש'עיני ה' אבה כל פינה ו
, תראו שאין הרצון הזה תתבטלו, ואם רק לא תתנו עצות

ה יושיענו -דבש. ירק זבת חלב ואלא  -נפילים ואין בני ענק 
  נו.קיובדבר הזה נהיה מאמינים בה' אל מעצת מרגלים,

 
  
  במדבר, כ"א, ל"ב. 13
 בראשית, מ"ב, ט'. 14
 דברים, א, ל"ב. 15
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שניה לסעודה – מאמין ויודע

  מודיעין שדה
ב'שני' של הפרשה נמצא עיקר סיפור חטא המרגלים. בתחילת 
הקריאה מתואר הביצוע של ה'תיור' בארץ כנען, שמתאים 
כמעט באופן מדויק לציווי שציווה משה את המרגלים טרם 

  צאתם. 
ֲעלוּ  ֹבא ַעדַוּיַ ֶגב ַוּיָ י ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנקוְ  ֶחְברֹון ַבּנֶ ׁשַ ם ֲאִחיַמן ׁשֵ ְוֶחְברֹון  ׁשָ

ִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני ַבע ׁשָ ֹבאּו ַעד .צַֹען ִמְצָרִים ׁשֶ ּכֹל ַוּיָ ְכְרתּו  ַנַחל ֶאׁשְ ַוּיִ

ם ְזמוֹ  ָ ּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחדִמׁשּ ֻאהּו ַבּמֹוט וַ  ָרה ְוֶאׁשְ ָ ׂשּ ָנִים ּוִמןּיִ ׁשְ ָהִרּמִֹנים  ּבִ

ֵאִנים ּוִמן   16.ַהּתְ
הם שבים מתור הארץ מקץ ארבעים יום, נותנים 'דיווח', שגם 

   –הוא מתאים כמעט במדויק למה שנדרש מהם 
רוּ  אנּו ֶאל ַוְיַסּפְ נּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש  לֹו ַוּיֹאְמרּו ּבָ ַלְחּתָ ר ׁשְ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ְרָיהּ  ְוֶזה ִהוא י .ּפִ ָאֶרץ ְוֶהָעִרים ֶאֶפס ּכִ ב ּבָ דֹלֹת  ַעז ָהָעם ַהּיֹׁשֵ ֻצרֹות ּגְ ּבְ

ם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ְמֹאד ְוַגם ֶגב .ָרִאינּו ׁשָ ֶאֶרץ ַהּנֶ ב ּבְ י ְוהַ  ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ ִחּתִ

ב ַעל ַנֲעִני יֹוׁשֵ ָהר ְוַהּכְ ב ּבָ ם ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאמִֹרי יֹוׁשֵ ןְוַעל ַיד ַהיַּ  ַהּיָ   17.ְרּדֵ
וכן מה הערים' , ו''מה הארץ'משה רבנו ביקש לראות 

   –פתאום ועל כל זה הם ענו, אך  'ולקחתם מפרי הארץ'
ֵלב ֶאת ַהס ּכָ ה ָהָעם ֶאל ַוּיַ נּו ֹאָתהּ ָעלֹ  ּיֹאֶמרוַ  מֹׁשֶ י ה ַנֲעֶלה ְוָיַרׁשְ ָיכֹול  ּכִ

  18.ָלהּ  נּוַכל
   –וברגע הזה מתגלים המרגלים בעצתם הרעה 

ר ים ֲאׁשֶ י ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ְוָהֲאָנׁשִ  ָחָזק הּוא ָהָעם ּכִ

ּנוּ    19.ִמּמֶ
ל המפרשים, מצוי חטאם של בנקודה הזו, מסבירים כמעט כ

, אך אף אחד לא ביקש עובדתי ביקשו מכם דיווח -המרגלים 
. ברגע שהדיווח הענייני אישיתוהתרשמות  חוות דעתמכם 
חטאתם, לא רק במעילתכם  –לנקיטת עמדה שלילית  הופך

עד שרש"י  רה של ממש בקב"ה,בתפקידכם, אלא אף בכפי
  –מלמדנו 

  20אמרו. כביכול כלפי מעלה –כי חזק הוא ממנו 

 ואף ,אפילו מהקב"החזק  הזו ם הארץעָ ' –הם אמרו  כביכול
 חטאתיאור , לכאורה, זהו. 'הוא לא יוכל להושיע אותנו הפעם

דרכה לשאול 'שאלת תם' ולהבין  אני מבקשאך  ,המרגלים
משמעות אז, ואת ותר לעומק את חטאם של המרגלים דיקצת 

  היום.אצלנו חטאם 
  חוות דעת

מדויק לכאורה, עצם השליחות לתור את הארץ כללה פירוט 
משימות, שככל שקוראים אותו מבינים שהמרגלים הבינו של 
ה נותן מקום משמעותי הקב"מעתה,  –דבר מרכזי מאד בו 

                                                           
  כ"ג.-במדבר, י"ג, כ"ב 16
  כ"ט.-שם, שם, כ"ז 17
  שם, ל' 18

מערכת מציאות הטבעית בתוך את הלהבנה האנושית 
הכניסה לארץ תלויה, לפי הכניסה לארץ.  לקראתהשיקולים 

הבנת המרגלים, בממצאים שהם יביאו איתם כאשר יחזרו 
 –שהרי אם לא כך מארץ ישראל אל מחנה ישראל שבמדבר. 

ולבדוק  מצווה את משה לשלוח אותםכלל  הקב"הלשם מה 
משימות משה למרגלים  מפרט? מדוע את אותם פרטים
מהיכן? ? לארץ יהיה ניתן להיכנס האם – שתכליתן ברורה 

היה חטאם  מה –זו, אם כן, שֵאלתי ואיזה כוח צבאי יידרש? 
 'לא נוכל לעלות אל העם', שאמרוהמרגלים עוד לפני  של

 ומדוע כלב מהסה את העם ומתחיל לומר לכל מי שרק מוכן
   –לשמוע 

השומע היה סבור שבא לספר ? וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם...

ומתוך שהיה בלבם על משה בשביל דברי המרגלים שתקו  בגנותו

כלם לשמוע גנותו, אמר, והלא קרע לנו את הים והוריד לנו את המן 

  21.והגיז לנו את השליו

הוא והקב"ה נתן כוחות למשה לקרוע את הים,  -כלב טוען 
  יתן לו כוחות להכניסנו לארץ!  גם י

המרגלים לא חולקים עליו בכלל! הם  -לא הבנתי רגע, אבל, 
לא חולקים על כך שהקב"ה יכול לעשות ניסים הרבה מעל 

 -דולי ישראל, הם שנים עשר 'אנשים' הטבע, הם הרי ג
אך הם ראו את נסי מצרים וים סוף, החשובים שבשבטם, 

החליט  ,המש לכל הפחותההבנה שלהם היא שאם הקב"ה, או 
לשלוח אותם לארץ וביקש לראות את הדרים בה ואת הערים 

הוא רוצה לדעת  יאז -שבה ואת הטופוגרפיה והתנובה שלה 
אנחנו נוכל לעלות. ובכן, להבנתם  טבעהעל פי אם ה

 ָהָעם ַעז ֶאֶפס ִּכי" –המקצועית, התשובה היא שממש לא 
ופירותיה נפלאים, אבל העם,  הארץ יפה". 'ַהֹּיֵׁשב ָּבָאֶרץ

. מה אפשר ..הסטטיסטייםוהכוחות הצבאיים, והסיכויים 
המקצועית אחרי שביקרנו שם ובדקנו  לעשות שזו דעתנו

   בעצמנו?'.
שאם נעמיק בתשובתה  ,מפתחהשאלת תם זו היא שאלת 

נמצא נדמה לי שלא רק את חידת חטא המרגלים נפתור אלא 
פה תשובה לחידת החיים, לחידת האמונה, לחידת חייו של 

  יהודי מאמין.
  דעת וביטול –האמונה 

יהודי צריך להאמין, ולא  -תשמעו, זה הדבר הכי יסודי בעולם 
רק 'במילים' אלא לדעת בוודאות מדעית לחלוטין, שאם 
הקב"ה ציווה עלי לקיים מצווה, כל מצווה, אז אין שום ספק 

  שם ל"א. 19
  שם ברש"י 20
  רש"י על פס' ל' 21
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 נוהגלת שלי לקיים אותה בשלימותה. כי כך בעולם ביכו
   –הקב"ה 

   22אינו מבקש מהם אלא לפי כוחן כשהוא מבקש
שום ואם הקב"ה מצווה אותנו להיכנס לארץ ישראל, אין 

ה ָע'-ש, לכך היכולתאת שיש לנו  ואפילו הקל שבקלים, ,ספק
הוא שלח את . אז למה 'ָלּה ָיכֹול נּוַכל ִּכי ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו ֹאָתּה

כי הקב"ה,  -? דרך הטבעב העניינים המרגלים לבדוק את
שנתאווה שתהיה לו דירה בתחתוניים, רוצה שאני אטרח 

הכי הגיוניות, הכי נוחות, ות, ואחפש את האפשרויות הכי טוב
ת הטבע, על פי ההנהגות של המציאות, שאני על פי הנהג

אם זה  או לאני יכו אםלא כדי לוודא  ,אפעל עם ההיגיון שלי
 -כפירה לחשוב אחרת זו  ,כי אחרי שהקב"ה ציווה -אפשרי 

 ,אני יכול לעשות את זה באופן הכי טוב איךאלא כדי לראות 
   לפי הכלים שלי ומדרגתי. 

כן הקב"ה ול, 23'אין סומכין על הנס'ישנו כלל הלכתי ולפיו 
 –שכל הלבדוק את הטבע, להפעיל את מצד אחד שולח אותי 

אני צריך  - 'catch'-ה מופיע שני, בדיוק בנקודה הזואך מצד 
אעבוד בין המגמה של הקב"ה ש הגבולעובר לזכור היטב היכן 

השכל אפעל עם השכל שלי, לבין המקום שבו, חלילה, אותו ו
לא  -בשכל מה שלא אבין שלי הופך להיות המחליט הבלעדי ו

זה זהו סימן מובהק לכך ם המקוהאעשה. אם הגעתי אל 
    יתי את הגבול!שחצ

שיחה הקודמת, עניינה של כל הפרשה. כבר ב זהו כל
 – ותנו להבין מי בדיוק היוזם של השליחי, התקשפתיחתהב

  עם ישראל? ורש"י נתן לנו קוד תמוה: הקב"ה, משה או
  .אני איני מצוה לך ,לדעתך. שלח לך

הרי זה כל כך משונה. מה פירוש 'לדעתך' אצל משה רבנו? 
דעה עצמאית שהיא לא דעתו  , עבד ה',למשההאם בכלל יש 

פרשת בהעלותך, של הקב"ה? רק לפני כמה פסוקים, בסוף 
   –ן ולמרים ולכולנו הבהיר הקב"ה לאהר

ָכל לֹא ה ּבְ י מֹׁשֶ יִתי ֵכן ַעְבּדִ    24.ֶנֱאָמן הּוא ּבֵ
 -מהו המקום הזה של הדעה שנותן הקב"ה למשה? ואם כן, 

הדבר המדהים אבל זה בדיוק  או שיצווה שכן או שיצווה שלא!
ומתוך כך  שלח לך, משה, לדעתך,' שאנחנו לומדים עכשיו:

 הפרופורציות הנכונות של הדעת תלמד את כל עם ישראל את
  . 'במכלול האמונה האנושית

  שני כתרים, שני צדדים
אתם יודעים, כשנתן לנו הקב"ה את התורה, זכינו ל'מתנות 

  מיוחדות':
                                                           

 במדבר רבה, פרק כ"ח, כ"ב. 22
 .ה"מ ',רמב"ן במדבר אעי'  23
 במדבר, י"ב, ז'. 24
  בבלי, שבת פ"ח. 25

י  ַרׁש ַרּבִ ימּו ִישְׂ  - ִסיָמִאיּדָ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַמע'ּבְ ה' ְל'ִנׁשְ אּו  ָרֵאל 'ַנֲעׂשֶ ּבָ

ָרֵאל ֵרת. ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיׁשְ ָ ל ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ים ִרּבֹוא ׁשֶ ִ ׁשּ רּו לֹו  ׁשִ ָקׁשְ

ה' ֶנֶגד 'ַנֲעׂשֶ ָתִרים ֶאָחד ּכְ י ּכְ ּתֵ ַמע ׁשְ ֶנֶגד 'ִנׁשְ   25.ְוֶאָחד ּכְ

שאלה פשוטה. לכאורה,  הגמרא הזושואלים על רבים 
הכתרים הללו 'הגיעו באיחור'... אין ספק שהקדמת ה'נעשה' 

מגיע על זה כתרים רבים. אבל בהחלט ול'נשמע' היא אדירה 
 26''נעשה –של אמירות קצרות יותר  שתילאמירה הזו קדמו 

אחרי רק  ניתנו לנוואפילו בלי שמיעה! מדוע הכתרים  -
  !האם ל'נעשה' לבד לא מגיע כתר? שאמרנו 'נעשה ונשמע'?

 הביטול. זו'נעשה' זה  -כל כך עמוק ונפלא הוא הביאור בזה 
, כמו חייל הממלא מבלי להביןועשיה כעבד, מתוך התבטלות 

מאד. אבל על זה לבד וגדול חשוב דבר באמת  וזה - פקודות
המדרגה הגדולה באמת היא עוד לא מקבלים כתר. מדוע? כי 

להכניס את הציווי  כןשיא החכמה הוא דווקא  27לשמוע.כן 
 ואיך מה הסברהולהבין לשאול  כןהאלוקי לכלים של הבנה, 

לא מכח  ,פעלננתן לנו שכל כי הוא רוצה שהקב"ה ומתי. 
רק עם ה'נשמע' מגיע ה'נעשה' . ההבנה, אלא יחד איתה

  למדרגתו הגבוהה ביותר וזוכה בשני כתרים!  
אני מכופף ויחד עם זה , להביןאני רוצה לשמוע, רק כאשר 

אני יכול להיות בטוח  -ת כל השמיעה הזו לרצונו של הקב"ה א
במקום של 'האם נוכל או לא נוכל'  שההבנה שלי לא נמצאת

י יצרים "ה שם אותי בעולם ונתן בשאני אוכל! אם הקב ברור -
שאני לא יכול להתגבר עליהם  משוכנעלו או אחרים ואני כאֵ 

אז אני כופר, אז השמיעה שלי גברה על הנעשה, בדיוק כמו  -
המרגלים. מאידך, אם יש רק 'נעשה', ואין שום הופעה של 

אז הכתרים חסרים, כי אז אני  - שהקב"ה נתן ליהשכל והדעת 
  לא מופיע וממילא הקב"ה לא מולך עלי ודירתו מתחסרת.  

לא ' –הקב"ה אומר למשה לדעתך'.  -זהו הפירוש של 'שלח לך 
לא רוצה שהם  לפי דעתי האלוקית הם צריכים ללכת, אני

כעת  כמו שהיה בקריעת ים סוף.טבעי -ייכנסו לארץ באופן על
טבע, עם דעתם. תשלח אותם יופיעו דרך הם אני רוצה ש

יודעים איך  תפנים בהם, דעתך, ותלמד אותם את לדעתך
  . ויחד עם זה מבטלים את הדעת לפניו' –ומבינים 
. כי כדי להיות באמונה 'שלח' -פרשתנו נם נקראת לא לחי

בלי הנכונה שיש בה דעת ויש בה ביטול בעת ובעונה אחת, 
כדי לא ליפול בחטא המרגלים, אני צריך להיות להתבלבל, 

שליח. שליח של משה, שמלמד  ת'שליח'. עבד ה' צריך להיו
מה שיך להאמין באמונה שלאותנו דעה מהי וביטול מהו וממ

   , כי כך אמר לנו הקב"ה.'נוכל להיכול 'ש

  כ"ד, ג'. –שמות, י"ט, ח', וכן  26
ֵיָרֶאה וַיִּגיַע וַיֲעֶלה ְוָיֹבא ..." –כמו  .הבנהבמובן של שמיעה  27

 " (שמו"א, א, י').ַּדֵּבר ִּכי ֹׁשֵמַע ַעְבֶּד, וכמו ""..ִיָּׁשַמעוְוֵיָרֶצה 
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לסעודה שלישית –לב הפנוי לאלוקות 

  הוראת החטא והתיקון
משפט'. יהושע 'שלישי' של הפרשה מתחיל ממש 'באמצע 

אחרי שהם קורעים את בגדיהם  ,וכלב, מן התרים את הארץ
מנסים בכל כוחם לשכנע למשמע דיבת חבריהם המרגלים, 

   – , ואומריםאת העם
ד ד ְמֹאֽ ּה טֹוָב֥ה ָהָאֶ֖רץ ְמֹא֥ ְרנּו ָבּה֙ ָל֣תּור ֹאָת֔ ר ָעַב֤ ֶרץ ֲאׁשֶ֨   28.ָהָא֗

המשך ב מתחיל'שלישי' ו ,בנקודה הזו נגמרה קריאת 'שני'
   –המשפט 

נּו֨ ה ִאם ץ ּבָ֨ נּו֙ ֶאל 'ָחֵפ֥ יא ֹאָת֨ את וּ  ְוֵהִב֤ ֶרץ ַהזֹּ֔ רָהָא֣ ֶרץ ֲאׁשֶ נּו ֶא֕ ּה ָל֑  ְנָתָנ֖
שׁ  ב ּוְדָבֽ וא ָזַב֥ת ָחָל֖ ְך בַּ . ִה֛ ם ַאל ַאל ה֘ -ַא֣ דּו֒ ְוַאּתֶ֗ ְמרֹ֒ ם  ּתִֽיְראּו֙ ֶאת ּתִ ַע֣

ר  נּו ֵה֑ם ָס֣ ֥י ַלְחֵמ֖ ֶרץ ּכִ עֲ ָהָא֔ ם ֵמֽ ֧ ם וַֽ ִצּלָ ם ִאּתָ֖נּו ַאל 'ה֥ ֵליֶה֛   29.ּתִֽיָרֻאֽ
   –אבל העם כבר עמוק עמוק בתוך עצת המרגלים 

ל אְמרּו֙ ּכָ ים ַוּיֹֽ ֲאָבִנ֑ ֽ ֹום ֹאתָ֖ם ּבָ ה ִלְרּג֥ ֵעָד֔   30...ָה֣

 -לשון הוראה  -החטא עמוק כל כך, קשה כל כך, אבל התורה 
רלוונטי גם אלינו , שהוא את החטא לנו תתארכשהיא באה ומ

יחד היא באה אז,  ם ואיננו רק חטאם של המרגלים שהיוהיו
של החטא הפיתרון  -את הדרך לפיתרון להורות לנו  אףעם זה 

'היום שלי מסיפור ה לשגם  אךסיפור ההיסטורי ההוא, ב
  יש תיקון. יש חטא אך  –בבוקר' 

עצמו אלא בעיקר ם אני מבקש לדבר פחות על התיקון הפע
 ומבירור ,המודל לתיקון, על איש אחד שעומד מול הזרםעל 

מהותו ותכונתו נוכל להבין עוד יותר את החטא ואת עומק 
  הדרך לצאת ממנו. זהו נציג שבט יהודה, כלב בן יפונה.

  מגדולים למרגלים
השבים מן  ,לפני שהתייריםקט זה ברור, אין שום ספק, שרגע 

היו גדולי ישראל.  הפכו ל'מרגלים' מוציאי דיבה, הם ,הארץ
מתוך  הרחבנו מעט,מאמינים דגולים ומנהיגים גדולים. 

אך אין משמעות לכל  , בעומק החטא שלהם,קריאת 'שני'
אם לא נבין שהחטא ההוא קשור אלינו ההן המילים החשובות 

היום, ממש. נדמה לי שהשליחות ששולח משה את המרגלים 
קב"ה ה ממדבר פארן, היא אותה השליחות ששולח אותנו

אל ים האמונה הגדול. שליחות החיים  -אליה כל בוקר 
  אנחנו בדיוק בדיוק כמו המרגלים ההם. ובנקודה הזו

דור שראה יותר מכל דור אתם יודעים, המרגלים היו שייכים ל
ים. לא ראינו אף פעם את האנשים האלה שואלים ניסים גלו

ראינו '. תחפשו. לא ?'מי אמר שהקב"ה יכול לחולל ניסים
 אותם שואלים או מתלבטים האם הוא יכול לקרוע את הים

הרי הם ראו את הים נקרע, הם נכחו בעת שהיכה הקב"ה  –
מדוע פתאום  ולכן, על רקע זה, צריך להבין .את בכורי מצרים

הם אומרים ש'חזק הוא ממנו'  בני ענק'נפילים 'בגלל כמה 
   –וכפירוש רש"י 
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   31אמרו. כביכול כלפי מעלה
הים שהיכה את מצרים ושידד ל-הם באמת חושבים שהא מה,

?? ענקיםאת מערכות הטבע פעם אחר פעם לא יוכל לכמה 
זו נקודה כל כך מהותית לפנסיה? מאז יצא כבר מה, הוא 

  . שצריך לברר
רק אם נבין את זה באמת, נוכל גם לחפש ולמצוא בתוכנו את 

את זה. אוַמר רק הערה  תוכל אף לתקןש , התכונה,הדמות
בסיפור נראית לכאורה אחת קטנה לגבי דמותו של כלב, ש

ברשימת השלוחים   -צדדית ולא משמעותית  המרגלים כ
לארץ מופיעים כל שנים עשר המרגלים עם שמותיהם ושמות 

 –ובכולם הכתיב הוא מלא באופן חריג לתורה  ,אבותיהם
 מופיעשם אביו חיד שהי. וכו' מיכאל'סתור בן חורי', 'שפט בן '

 הלכאורה טכנית יֻפנה'. נזכור את ההערה בן : 'כלב בכתיב חסר
 .דברינוסוף לקראת נחזור אליה והזו, 

  'חזק הוא ממנו!'
מה אתה רוצה מאתנו, משה ' –למרגלים יש טענה מאד קשה 

לארץ כמו שעברנו ס אם אתה רוצה שניכנֵ  -רבנו (והקב"ה)? 
 שנביא ביקשת בשביל מהאין שום בעיה! אז  – סוף-יםאת 

כלומר, כפי שגם ראינו  '.מידע על הערים ועל הביצורים?
בדרך  ו מעתהפעלהם ירוצה שהם מבינים שמשה ב'שני', 

זאת אומרת, שעכשיו  .ולא בדרך הניסית – הטבע ועם השכל
עד עכשיו התרגלנו לכך ' – אנחנו עוברים שלב חשוב באמונה

שהקב"ה משדד את כל מערכות הטבע ללא שום קשר אלינו, 
ננצח במלחמה ואם נוריד  -נרים את עינינו לשמים רק שאם 
 נפסיד. גם במלחמת עמלק, שכאילו פעלנוח"ו  –אותן 

, עוד ראינו את משה על הגבעה עם ידיו המורמות. בעצמנו
טית. ילדים לא שאלו הניִסיּות הייתה ועודנה בולטת ודומיננ

'אבא, מה יותר דומיננטי, ההשתדלות או הנס?'. השאלה  –
  הזו לא הייתה רלוונטית. 

זה כבר עולם  -שאתה הולך להכניס אותנו לארץ כאבל עכשיו 
אחר. תרשה לנו לומר לך ולספר לך על ארבעים היום שעברנו 

. נוכחת ותיו ימים קשים מאד. לא ראינו אלוקבארץ הזו. הם ה
סתובבנו בארץ ולא ראינו לא מן ולא צפרדע, לא שליו ולא ה

ישראל.  מכת בכורות. במשבר הזה אנחנו מייצגים את עם
עברנו דברים רבים עד עכשיו, אבל השלב הזה של ארץ ישראל 

  שבור אותנו. כול לי
מבחינה  אפילו בתוך שואת מצרים הנוראית, היה קל יותר

 רק נס יוכל להוציאוידענו ש התופתמת. היינו בתוך מסוי
עכשיו אתה מבקש שנקים אבל אותנו ממנה ולעשות שנשרוד. 

ב את הכל מדינה, שניכנס לארץ, שנעלה בנגב ובגליל ונייש
, הזו לא הגענו למדרגהעדיין בחקלאות ובביטחון.  -בשכלנו 

  .'אנחנו נציגי העם כולואל תשכח שמשה רבנו, ו

  שם, שם, י'. 30
  ברש"י , י"ג, ל"אשם 31



 

6   

ק שמוסבר בחסידות: 'לא נוכל לעלות אל ומעההסבר זה ה
המרגלים התכוונו כלפי מעלה, אך  –העם כי חזק הוא ממנו' 

לא כלפי הקב"ה, אלא כלפי 'מעלה', כלומר כלפי הנפש 
האלוקית שבנו, הנפש העליונה. כי יש בנו נפש בהמית 

כשהמרגלים שמושכת למטה ויש נפש אלוקית של מעלה, ו
הניסיון הזה הוא כבר 'לא  - ונוהתכוהם 'כלפי מעלה' אמרו 

חזק הוא ממנו, מנפשי האלוקית ומנפשך כי כוחות', 
האלוקית. בארץ כנען היה מדהים, אבל האמונה הפשוטה 

  שחונכנו וחינכנו אליה לא תסתדר עם הכניסה לשם.  
  השליחות, השליח והמשלח

כמו המרגלים של אז, למשימות  כל בוקר אנו נשלחים,
ת החיים. כל יום אפשר, חלילה, ליפול ות, משימומיהיומי

'חזק הוא ממני',  –לחזור אל המשלח ולומר לו בחטא הזה, 
לתיקון. קוראים לו  אבל יש מודל אחד מופלאזה לא יצליח. 

  'מודל ָּכֵלב'. הנה הקוד:
ֹו ַוְיַמלֵּ֖  ֶרת֙ ִעּמ֔ ה ֤רּוַח ַאֶח֨ ְיָת֞ ֶקב ָהֽ ב ֵע֣ י ָכֵל֗ ֣ יְוַעְבּדִ י ַוֲהִבֽ ֲחָר֑ יו ֶאלא ַאֽ  ֹאִת֗

ר ֶר֙ץ ֲאׁשֶ ה ָהָא֨ ּֽנָ ה ְוַזְר֖עֹו ֽיֹוִרׁשֶ ּמָ א ׁשָ֔ ֣   32. ּבָ

העם נמצא במשבר גדול כל  אצל כלב יש רוח אחרת לחלוטין!
מכיר כך, שאפילו יהושע לא מצליח להוציא אותנו מזה. העם 

הניצחון גנרל היה הוא הרי  -את יהושע היטב, ומעריך אותו 
הוא 'מהמערכת',  מצד שנישל מלחמת עמלק הראשונה. אבל 

. 'הוא מהצד של משה, הוא לא מבין את המשבר שלנו'
כלב בא מתוך המציאות של העם, ומגלה לעם דבר לעומתו, 

אני לא שוכח, וכך אתם לא תשכחו מיהו ' –אחד בלבד 
. הוא משתיק אותנו ולא פוצח 'המשלח ומהי השליחות

  , אלא:'!Yes We Can'בנאומי 
ב ֶאת ֵל֛ ַהס ּכָ ֧ ם  ַוּיַ ֑ה ֶאלָהָע֖   33...מֹׁשֶ

הוא משתיק אותנו ומנסה להזכיר לנו: אתם יודעים  משה אל
ו יכולים, כולנו, מה זה משה? משה הרי מגלה לנו איך אנחנ

'עלה נעלה'. -ורק בכוח זה 'יכול נוכל', למשות את עצמנו,  ו
 הטבעיתעל עִליה הוא מדבר, עליה גם מתוך המציאות 

ביותר. כך מגדיר הרמב"ן בצורה נפלאה כל כך בסוף  והנמוכה
  פרשת בא:

ומן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם 
נו עד שנאמין ולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רביסוד התורה כ

בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ונהגו של עולם, בין 
  34ביחידברבים בין 

אם נזכור מי המשלח ומהי השליחות, נדע להתבגר לשלב של 
ות ואולי דווקא בהם אלוק'הניסים הקטנים' ולראות גם בהם 

   מופלאה בכל פינה.
ן ְיַפֵנה   כלב, ּבֶ

שנה, יגיע כלב אל יהושע ויגיד לו את  ארבעים וחמשבעוד 
  המילים הבאות:

ׁשוּ  ּגְ ל ֶאל... ַוּיִ ְלּגָ ּגִ ַע ּבַ ן ְיהֹוׁשֻ ֵלב ּבֶ ה ָיַדְעּתָ  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכָ י ַאּתָ ִנזִּ ה ַהּקְ ְיֻפּנֶ
ָבר ֶאת ר ַהּדָ ר ֲאׁשֶ ּבֶ ה ִאישׁ  ֶאל ה' ּדִ ַעל ֹאדֹוַתי ְוַעל  ָהֱאלִֹהים מֹׁשֶ

ּיֹום ַההּוא . ֱאלָֹהי ה'ַאֲחֵרי  ְוָאֹנִכי ִמּלֵאִתי... ֹאדֹוֶתיךָ  ה ּבַ ַבע מֹׁשֶ ָ ׁשּ ַוּיִ
הּ  ָהָאֶרץלֹא  ֵלאמֹר, ִאם ְרָכה ַרְגְלָך ּבָ ר ּדָ ְהֶיה ְלַנֲחָלה ּוְלָבֶניָך ְלָך תִ  ֲאׁשֶ

אָת ַאֲחֵרי  עֹוָלם: ַעד י ִמּלֵ ן... ֱאלָֹהי ה'ּכִ ה ָאֹנִכי ַהּיֹום ּבֶ ה ִהּנֵ ָחֵמׁש  ְוַעּתָ
ָנה מִֹנים ׁשָ י ַהּיֹום ָחָזק. ּוׁשְ ר עֹוֶדּנִ ֲאׁשֶ ה ּכַ לַֹח אֹוִתי מֹׁשֶ יֹום ׁשְ ֹכִחי ָאז  ּבְ ּכְ
ה ְלָחָמה ּוְכֹכִחי ָעּתָ ַע ... ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא ַלּמִ ן ֶאתַוְיָבְרֵכהוּ ְיהֹוׁשֻ ּתֵ ֶחְברֹון  ַוּיִ

ן ה ְלָכֵלב ּבֶ   35.ְלַנֲחָלה ְיֻפּנֶ
אתה הרי זוכר אותי ואת הקשר שלי ' –הוא אומר ליהושע 

 כי לחברון, אני מבקש לקבל אותה בנחלה. אתה יודע מדוע?
הכח שיש לי היום הוא בדיוק אותו כח שהיה לי אז, כאשר 

  .'למלחמה ולצאת ולבואהקב"ה שלח אותי 
מושפע מארבעים וחמש שנות קמטים. גם  אינושליח אמיתי 

כאלה או אחרות שאומרות לו אם  מתפרצות'חדשות 'לא מ
   זה 'ריאלי' או לא.

בתחילת הפרשה אתם יודעים מדוע שם אביו של כלב מופיע 
? כי זו המשמעות הפשוטה והעמוקה של שם תיב חסרבכ

   –כולו לב, וכדברי רש"י הוא המודל: כלב 
  36אחרי את לבווימלא  -וימלא אחרי 

'בן יפנה'. מפנים  -באלוקות? כולו את הלב  איך אפשר למלא
אז הוא  -מכל דבר אחר. כשהלב רוצה גם וגם וגם וגם אותו 

בקב"ה, וגם בדוחות האחרונים של הלשכה גם מאמין 
מה  במבזקי החדשותהמרכזית לסטטיסטיקה וגם בודק 

. אולי אצל פרשנינו ובהלכי הרוח בחברה לאחרונההתחדש 
הוא אפילו הולך להאמין שלוש פעמים ביום, יש לו 'שעות 

 -זהו החטא, וזהו המודל לתיקונו  -נה' קבועות בלו"ז... אמו
הנפש הבהמית מלבו ֵלב, ֶּבן ְיַפֵנה, בן שמפנה את שכולו ָּכֵלב, 

הנפש האלוקית, בן שלא קיבל אל  –כדי שלא תחזק ממנו 
עובד בפינוי ה הוא פשוט 'שליח'שום ברכה ממשה אלא 

עד שהוא ירגיש 'עלה נעלה, כי יכול נוכל  -הלבבית אשפה ה
  לה!'.
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