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 ב המעשהלפי ר  והכל  
אני מבקש ללמוד הפעם את הפרשה שלנו השבוע יחד עם 

ההפטרה שלה. תמיד ההפטרה קשורה לפרשה ואצלנו 

 - ודווקא בשל כך צריך להעמיק הדברים נראים ברורים מתמיד

 ים,לגים עשר מרגלים ויהושע שולח שני מרמשה שולח שנ

והתוצאות של שתי השליחויות שונות בתכלית וצריך להעמיק 

בזה, כי הפרשה הזו היא הדבר שלוקח אותנו אל חורבן בית 

בעז"ה נגיע ומלווה אותנו עד לימינו.  1המקדש ואל הגלות

הפרשה שנראה כלא קשור  המסיים אתגם לחלק בהמשך 

 מאד; קבאמת יש בינו לבין ההפטרה קשר עמולהפטרה אבל 

את ארץ כנען',  ויתורו'-הפרשה שלנו שפותחת ועוסקת ב

שגם בהמשך נראה כם', ואחרי לבבתתורו  ולא'-מסתיימת ב

ההפטרה מסיימת ברחב הזונה ובאיך צומחים ומתרוממים 

 נתחיל; בואוממנה דווקא. 

 'היתה שום שיטת מלחמה נוהגתולא '

של  ומשה רבנו שולח שנים עשר אנשים, לא בגלל ציווי

  -כפי שרש"י בתחילת הפרשה כבר מביא והקב"ה, 

אני איני מצוה לך, אם תרצה  ,)סוטה ל"ד:(לדעתך שלח לך. 

 'נשלחה אנשים לפנינו'שלח, לפי שבאו ישראל ואמרו 

 )שם(כמה שנאמר ותקרבון אלי כלכם וגו' )דברים א, כב( 

ומשה נמלך בשכינה, אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה, 

חייהם  )שמות ג, יז(וגו'  'אעלה אתכם מעני מצרים'שנאמר 

המרגלים, למען לא שאני נותן להם מקום לטעות בדברי 

 )רש"י במדבר י"ג, ב'(. ח(-)במ"ר טז, זיירשוה 

דבריו של רש"י מבוססים על הפסוקים בספר דברים, שם 

מפורש שעם ישראל הם אלו שביקשו לשלוח את המרגלים. 

 להם )'חייהם שאני נותןהאמת היא שהמשך הפירוש של רש"י 

להפיל  מה הרעיון פה? הקב"ה רוצה -קשה מאד  מקום לטעות'(

אותנו כדי שלא נירש את הארץ? כלומר כאשר יוצאים 

אין זה באמת ציווי מרצונו של הקב"ה. אז  -המרגלים לשליחות 

 ? הרעיון בזהמה 

ורי המרגלים ומתוך כך נגיע אלינו, ננסה להשוות בין שני סיפ

משפט פתיחה. משה רבנו מתאר מפורשות לפני כן רק נאמר 

                                                           
ערב( תשעה באב היה אמר להם הקב"ה  ,אותו היום") - תענית כ"ט.עי'  1

 ".אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות

 -החטא שקדם לו שאלמלא חטא המרגלים ובוודאי שאלמלא 

הרי שהיה צריך להמשיך המצב של "ה' ילחם  -חטא העגל 

במלחמה לכם ואתם תחרישון". כלומר תכנית היא לא שננצח 

ניכנס לארץ מיד. מרן הרב קוק אלא שלא תהיה מלחמה כלל, ו

  -זצ"ל מביא בפתיחת הספר 'אורות' 

לולא חטא העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות 

ישראל ומודות להם, כי שם ד' הנקרא עליהם היה עם 

מעורר בהן יראת הרוממות, ולא היתה שום שיטת מלחמה 

נוהגת, וההשפעה היתה הולכת בדרכי שלום כבימות 

המשיח. רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים, וכל 

מסבות העולם הנן אחוזות זו בזו להביא את אור ד' בעולם, 

כל רואיהם " (ישעיהו סא ט) ממילאוחטא העגל ימחה לגמרי ו

והעולם יתוקן באורח שלום '", יכירום כי הם זרע ברך ד

ורגשי אהבה, ונעם ד' יוחש בכל לבב, לענג רוח ולעדן 

 מלחמה ד'(ה)אורות  .ולכל בהם תחיה נפש כל חינשמה 

איזו פיסקה מופלאה. התכנית לפני חטא המרגלים היא 

הל את העניינים, בלי שום שהולכים לארץ ישראל והקב"ה מנ

שרים כתוצאה מהחטא, בלילה שלאחריו ובעמלחמה. רק 

העמלקי והכנעני  -ים לגוארבע השעות שלאחר חזרת המר

אנחנו שם עוד זוכרים את מכתתים את ישראל עד החרמה. 

מלחמת עמלק, בה חלש יהושע את עמו לפי חרב, אבל עכשיו 

והתוצאות בהתאם.  -אין ארון ברית ה' ואין משה בקרב המחנה 

וזה לא מסתיים בכך אלא הנפילות ממשיכות עוד ועוד לאחר 

יהושע התוצאות המלחמה הזו. לעומת זאת, אצל מרגלי 

 .)ונראה זאת בהמשך(אחרות לגמרי 

 ?גרם למרגלי יהושע להצליחמה 

כל התכנית לשליחת המרגלים של משה היא עם הפנים 

למלחמה. ברור שהולכים למלחמה. אצל יהושע, לעומת זאת,  

חומת יריחו  נשלחים שני מרגלים ומיד מתבטלת המלחמה!

 אחרי שבע הקפות אלא בלי מלחמה המוכנה למלחמה נופלת

 תהיהזר רק לאחר המעילה בחרם ש. הצורך במלחמה חובלבד

ים היא תכנית שאין לגי. כלומר, פרשת המרבהמשך מול הע

היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם " -לחימה יותר 

 "אפתש שלח לך פר' "קש 

  השבתאת יציזמני כניסת ו

  20:24|  19:06 -ירושלים 

 20:26|  19:21 -תל אביב 

 20:28|  19:14 -חיפה 

 20:26|  19:21  - מגדלטבריה ו

 20:25| 19:22 -באר שבע 

 

 שליט"א מרדכי אלון הרב
 לא מוגה - נכתב ונערך ע"י תלמידים 
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ישראל ומודות להם, כי שם ד' הנקרא עליהם היה מעורר בהן 

 ".יראת הרוממות, ולא היתה שום שיטת מלחמה נוהגת

  - כך אומרים יהושע וכלב לעם

ם ו   ֶ֛ ֲעֵליה  ם ֵמֵֽ ָּ֧ ר ִצל   ָ֣ ל 'ה-ס  ָּ֖נו  א  ם ִאת   ֵֽ א  ִֵֽיר   )במדבר י"ד, ט'( .ת 

  -ומסביר שם האבן עזרא 

 ,כי הגבור אם אין לו מגן שיגן עליו ויהיה צל לו. סר צלם

 .לבו ירא

כלומר, הם יודעים שכאשר ניכנס יסור צילם מעליהם וה' 

ים לא לגאז חטא המר במקומנו והכל מבחינתם נגמר. יילחם

תשעה באב אלא גם מוריד את המציאות מהתכנית ל גורםרק 

שנמצאת על הכוונת והיא תכנית הגאולה השלמה. לאור זאת, 

צריך להבין מה עושים מרגלי יהושע שמצליחים להפך את 

המלחמה ולהביא אותנו אל היעד של התכנית  תוכנית

וגם מה עושה שם רחב  העתידית הגדולה. זו סוגיה מרתקת.

  זונה? ומי הם שני המרגלים הללו?ה

 חקירה ממלכתיתועדת 

 בוננות בפסוקי ההפטרה )יהושע ב'(:חיל בהתנת

ָ֣ע   הֹוש   ח יְׁ ָ֣ ל  ש ְׁ י ִ ן ו  ן ב ִ ן ִמֵֽ ו  ִים נ֠ ֵֽ נ  ים ש ְׁ ִּ֞ ט ִ ִ ש   ש   ה  ר  ָ֣ ִלי֙ם ח  ג ְׁ ר  ִׁ֤ים מְׁ ש ִ ֲאנ 

ת ֥או  א  ו  רְׁ כֶ֛ ר לְׁ ת ֵלאֹמֹ֔ א  ץ וְׁ ָּ֖ר  א  ית ה  ֹבאו  ב ֵ י   ֜כו  ו ֠ לְׁ י ֵֵּ֨ ִרי֑חֹו ו  ה  יְׁ ִאש   ֥

בו   כ ְׁ ש ְׁ י ִ ב ו  ָּ֖ ח  ֥ה  ר  מ  ה ו ש ְׁ ֶ֛ ה זֹונ  ֵֽמ    )א'(. ש  

ברור לנו כבר מהפסוק הזה שהם כיוונו מראש שהיעד שלהם 

פטרה כמה הלפרשה רחב הזונה. מדוע? יש בין ההוא בית 

וכמה הבדלים מהותיים. למשל שנים עשר מרגלים מול שניים 

לי חרש מול מרג -'ראשי בני ישראל'  -בלבד, אנשים ידועים 

, אצל משה הם נשלחו כדי לתור את ארץ 2שזהותם לא ידועה

, כפי שמופיע כנען ואילו אצל יהושע הם באים לחפור את הארץ

  - פסוק הבאב

י  ֵנ֥ ה ִמב ְׁ ל  יְׁ ֶ֛ ל   ה ה  נ   או  ֵהָּ֧ ָ֣ ים ב   ש ִ נ  ה ֲא֠ ָ֣ ר ִהנ ֵ ֹו ֵלאֹמ֑ ִריחָּ֖ ךְׁ יְׁ ֥ל  מ  ר לְׁ מ ֹ֔ א  ָ֣ י ֵ ו 

ת ר א  ֹ֥ פ  חְׁ ֵאָּ֖ל ל  ר  ץ ִיש ְׁ ר  ֵֽ א    .ה 

מה ההבדל בין  3מופיע בפרשת המרגלים.השורש ח.פ.ר. לא 

 -שתי המשימות? וההבדל הגדול רמוז כבר כאן, כאמור 

ל ֹו א  ִריחֹ֔ ךְׁ יְׁ ל  ָ֣ ֙ח מ  ל  ש ְׁ י ִ ים  ו  ִאִׁ֤ ב   ים ה  ש ִֵּ֨ ֲאנ  ר ֠הֹוִציִאי ה  ב ֵלאֹמ֑ ָּ֖ ח  ר 

ר ֙ ֲאש   ִ֙יךְׁ ת ֵאל  ר א  ֹ֥ פ  חְׁ י ל  ֶ֛ ךְׁ כ ִ ֵביֵתֹ֔ או  לְׁ ָ֣ ל ב   או   כ   ֵֽ ץ ב   ָּ֖ר  א   .ה 

את הארץ לארכה ולרחבה משך  בפרשה כתוב שהם תרו

  -ארבעים יום, כולל תיאור מפורט של מסלול ההליכה 

ת ת ָ֣רו  א  י   ו  ו  ֲעלָּ֖ י   ֵֽ ר ו  ב   דְׁ ץ ִממ ִ ֑ר  א  ד ה  ן ע  ת ִצ֥ ֵֽ א ֲחמ  ֹב֥ ב לְׁ ֹחָּ֖ ו  . רְׁ ֲעלָ֣ ֵֽ י   ו 

ד א ע  ֹבָ֣ י   בֶּ֘ ו  ֶּ֘ג  נ   רֹוֹ֒ן ב  בְׁ ד... ח  או  ע  ֹב֜ י   ֹ   ו  כ  ש ְׁ ל א  ח  ָ֣ )במדבר שם  ...לנ 

 כ"ג(-כ"א

 ,הביאו איתם מפרי הארץ וכו'. לעומת מרגלי יהושעגם והם 

אל ההר כעצתה על מנת  ברחושהתחבאו אצל רחב, משם הם 

                                                           
 פנחס וכלב. להלן. -נם חז"ל 'מדליפים' לנו את זהותם אמ 2
הוא כן מופיע בפרשת דברים כאשר משה מתאר את המאורע באופן  3

 "...ויחפרו לנו את הארץ" )דברים א', כ"ב( -רטרואקטיבי 

ואז הם חוזרים ישירות  ,שלא להתגלות אל הרודפים אותם

 -ליהושע אל מחנה ישראל 

ב ש ְׁ ִׁ֤ י ֵ ה ו  ר  ה ֹ֔ או  ה  בָֹ֣ י   כו ֙ ו  לְׁ י ֵ ֙ם ו  דו  ש   ים ע  ִמֹ֔ ת י  ש   ֹלָ֣ ים  ש ְׁ ִפ֑ ֹרדְׁ ָּ֖בו  ה  ש  

לו   כ  ים ב ְׁ ִפֶ֛ ֹרדְׁ ו  ה  ש ָּ֧ קְׁ ב  או   יְׁ ֵֽ צ  א מ  ֹל֥ ךְׁ וְׁ ר  ָּ֖ ד   י֙ם . ה  ש ִ ֲאנ  ֵֽ י ה  ֵנִׁ֤ בו  ש ְׁ ש  ֜ י   ו 

ה ֹ֔  ה  ו  ֵמֵֽ דָ֣ רְׁ י ֵ לו  או  א  ֹבֹ֔ י   רו ֙ ו  בְׁ ע  י   הוֹ  ר ו  ןיְׁ ָּ֖ע  ב ִ רו   ש   ְׁ פ  ס ֵּ֨ יְׁ ן ו  ֹו ֵא֥ת  ֑נו  לֹ֔

ל ֹות  כ   אָּ֖ ֹצְׁ מ  ל. אֹות ֵֽםה  רו ֙ א  י ֹאמְׁ י ו  ֵֽ ע  כ ִ הֹוש  ֹ֔ ת ָּ֧ן  יְׁ ת ה'נ  נו  א  ֵדָּ֖ י   ב ְׁ

ל ם כ   ג  ץ וְׁ ֑ר  א  גו   ה  ֹמֶ֛ ל נ  ינו   כ   ֵנֵֽ ץ ִמפ   ָּ֖ר  א  ֵב֥י ה  -)יהושע שם כ"ב . יֹש ְׁ

 (כ"ד

 לספרם כבר יה להמה ה -כלומר הם לא ראו כלום, ואם כן 

ליהושע? רק את מה שרחב אמרה להם. זהו. במציאות שלנו 

היו מקימים ועדת חקירה שמסקנתה היתה לפטר מן הסתם 

אותם לאלתר. הם לא ביצעו את המשימה שלשמה הם 

מה זה הערכות המצב שאתם אומרים עכשיו "כי נתן  נשלחו!

מאיפה אתם יודעים את זה? אדרבה,  -ה' בידינו את כל הארץ" 

המרגלים ששלח משה נראים לכאורה כמביאים מסר הרבה 

 אחרי בדיקה ארוכה ומעמיקה של הארץ.ו ,יותר רציני וריאלי

 בשליחותם'והצליחו '

ההבדלים בין מרגלי ההפטרה לבין מרגלי הפרשה יבוארו 

כשאני שולח מרגלים אפשר לשלוח  -בנקודה אחת מהותית 

, כלומר לדעת היכן לפתוח אותם או למטרת כיבוש הארץ

יגידו ו"הם יכירו את הארץ או כדי ש איזו דרך וכו',במתקפה, ב

, כדי שיעלו בה בחפץ לשמחם במעלותיהכל ענייני הארץ  םלע

(. מגמתו של משה היתה השניה. אילו היו בני " )רמב"ןגדול

ישראל נכנסים לארץ בהנהגת משה עצמו אז הקב"ה הוא זה 

שהיה כובש את הארץ עבור ישראל כפי שאמרנו בהתחלה, 

שלח את המרגלים  משהמרגלים. אז מדוע בלא היה צריך וכלל 

 מת זאתועל. בכל זאת? כדי להכיר את מעלותיה של הארץ

בימי יהושע, שבחה של הארץ ומעלותיה כבר היו ידועים, 

יהושע עצמו היה חבר בצוות המרגלים המקורי וסיפר להם על 

ולכן מטרת שליחת המרגלים על ידו היתה לצורך כיבוש  4כך,

את זהותם וכו'. וכל  שהמקרא יפרטנשלחו חרש, בלי  ולכן הם

 איך זה התרחש? מה קרה שם? -זה מביא אותנו לשאלה 

יש כאן דבר פלא גדול. חז"ל, על המילים "שנים אנשים 

מביאים ביטוי מעניין מאד. המדרש  ,מרגלים חרש לאמר"

עוסק בשלוחי מצווה ובצדדים הלכתיים אצלנו בפרשה 

דוגמא לשלוחי בחשיבותה של שליחות מצווה ואז הוא מביא 

  -המצווה הגדולים שהיו הרי אלו מרגלי יהושע 

ם ... ש   פְׁ ִנין נ  נֹותְׁ ה וְׁ ו  ֹות ִמצְׁ ֲעש  חו  ל  ל ְׁ ת   ש ְׁ נ ִ ם ש   ד  ֵני א  ך  ב ְׁ ֵאין לְׁ וְׁ

ן  ע  ב ִ הֹוש   ח יְׁ ל  ש    לו ִחים ש   ֵני ש ְׁ ן ש ְׁ אֹות  ן, כ ְׁ ִליחו ת  ש ְׁ ִליח  ב ִ צְׁ ה  לְׁ

ח ל  ש ְׁ י ִ ר: ו  ֱאמ  נ   ן, ש   גוֹ  נו  ן וְׁ ן נו  ע  ב ִ הֹוש   יו ? יהושע ב, א()' יְׁ  ו ִמי ה 

ֵלב,  כ  ס וְׁ ח  נְׁ ִ ו  פ  ֹוֵתינו , ֵאל  ב  נו  ר  ִליחו  ש   ִהצְׁ ם וְׁ ש   פְׁ נו  נ  תְׁ נ  כו  וְׁ לְׁ ה  וְׁ

ם ִליחו ת  ש ְׁ  )תנחומא, שלח, א'( ...ב ִ

 והאמת היא שגם יתר המרגלים שהיו איתו הכירו במעלותיה של הארץ 4

 "וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה". -כן  וסיפרו
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את שאתה רואה כך הכוונה היא לגרום ל ''הצליחו בשליחותם

להגיע לשם, לבית רחב, כשלוחי מצווה,  בניבוי.מציאות ה

ומשם להביא למצב שבו שומעים ממנה, מרחב, את הדברים 

, ושהמלחמה ישראלהכי גדולים על הקב"ה ועל עם 

לא במובן  'שלוחי מצווה'. כלומר בכלל המתוכננת מתבטלת

שהם הצליחו במשימה אליה הם נשלחו )כיצד יש לפעול 

במגמה שמעבר לכיבוש הארץ( אלא במגמה האלוקית, 

 אתה בטל במגמה שמעבר למצווה.  -למשימה 

 'עצמן קדריןשעשו '

  -איך הם עשו את זה? 

ש  ֵלאֹמר ר  הו  ח  ד ?מ  ֵ מ  ל  ו   מְׁ ש  ע  ִחין ש   יו  צֹווְׁ ה  ִרין, וְׁ ד   ן ק  מ  צְׁ ע 

בֹ  ה י  רֹוצ  ל ִמי ש   ֵדרֹות, כ   ִרים: ֲהֵרי קְׁ אֹומְׁ ךְׁ וְׁ ל כ   נ ה. כ   ִיקְׁ א וְׁ

ה? מ   ס,  ל  ר  יה  ח  ִרי ב ֵ , קְׁ ש  ר  ִתיב ח  ךְׁ כ ְׁ כ  ם. לְׁ ד  ן א  ה  יש  ב   ג ִ רְׁ ֹא י  ל  ש  

ִלים ג ְׁ ר  ם מְׁ ד  ֵני א  רו  ב ְׁ ֹא יֹאמְׁ ל  ֵדי ש    .כ ְׁ

ים את המילה 'חרש' כמו 'חרס'. הם לא הלכו חז"ל קורא

חרישית כי זה יכול דווקא להחשיד אותך בעיני אחרים אלא 

התחפשו לקדרים, עושי קדרות. לפני שנמשיך במדרש נחזור 

 -הפטרה לרגע 

ת ה א  ִאש   ֶ֛ ֵֽ ח ה  ָּ֧ ק   ת ִ ָּ֖  ו  ש ִ ֲאנ  י ה  ֵנ֥ רש ְׁ אמ  ָֹ֣ ת  ֑נֹו ו  ְׁ פ  צְׁ ת ִ ֵֽ או  ֵאל   ים ו  ִׁ֤ ן ב    ֵ ֙י כ 

ה מ   ִ֥ין ֵהֵֽ י ֵמא  ת ִ עְׁ ָּ֖ ד  א י  ֹל֥ ים וְׁ ש ִֹ֔ ֲאנ  ֵֽ  )יהושע שם ד'( .ה 

הפסוק קשה בעברית. הרי הם היו שני מרגלים ולכן לכאורה 

  -המדרש  מבארהיה צריך לומר 'ותצפנם' ולא 'ותצפנו'. 

כו   לְׁ ה  ן ש   יו  ֵ ם, מ  כ  ש   ק ְׁ ב  ב?לְׁ ח  ה ר  ת  ש ְׁ ם.  ה ע  ִמינ  טְׁ ה  ם לְׁ ה אֹות  ל  טְׁ נ 

ר:  ֱאמ  נ   ִכים, ש   א  לְׁ מ   לו  ל  ש ְׁ ֲֹהִנים ִנמְׁ כ  ה  ֵֹהן, וְׁ ס, ֲאִני כ  ח  נְׁ ִ ה  פ  ר ל  מ  א 

ךְׁ " א  לְׁ י מ  יהו  כ ִ ִ ו  ִמפ  ש  ק ְׁ ב  ה יְׁ תֹור  ת וְׁ ע  רו  ד   מְׁ ֵתי ֹכֵהן ִיש ְׁ פְׁ י ש ִ כ ִ

אֹות הו א ב  ה ֵאינֹו  ,מלאכי ב, ז() "ה' צְׁ ה, רֹוצ  א  ה ִנרְׁ ךְׁ רֹוצ  א  לְׁ מ   ה  וְׁ

ה א   ...ִנרְׁ

צריך להצפין אותו אלא רק  כלומר, פנחס שהיה כהן, לא היה

 -את כלב 

ִין ש   ... ִמנ   א ו  ל   ה א  ִמינ  ֹא ִהטְׁ ֵלב?ל  כ  ר:  לְׁ ֱאמ  נ   ת 'ש   ה א  ִאש    ח ה  ק   ת ִ ו 

נוֹ  ְׁ פ  צְׁ ת ִ ים ו  ש ִ ֲאנ  ֵני ה  אן, , יהושע ב, ד()' ש ְׁ ֵנם ֵאינֹו אֹוֵמר כ   ְׁ פ  ִתצְׁ וְׁ

ו   יִקים ֵאל  ד ִ ֵני צ  ן ש ְׁ מ  צְׁ נו  ע  תְׁ ה נ  מ   , כ   ך  דְׁ מ   ל  נֹו. לְׁ ְׁ פ  צְׁ ת ִ א ו  ל   א 

ח מֹ  ל  ש    ִחין ש   לו  ל ש ְׁ ן. ֲאב  ִליחו ת  ֹות ש ְׁ ֲעש  ִעים... ל  ש   יו  רְׁ ה, ה   ש  

עדיין צריך לאה של פנחס, אבל פאז הבנו את המדרגה המו

ו להבין למה המדרש קורא להם רשעים שהרי בשעה שנשלח

היו 'ראשי בני ישראל'. בואו נעמיק בשיחה של המרגלים עם 

 -רחב. היא מאד חשובה 

ֵָ֣ ת  ִפש ְׁ ֵנ֙ם ב ְׁ מְׁ טְׁ ת ִ ֵֽ ה ו  ג  ֑ ג   ם ה  ת  ָ֣ ֱעל  ִהָּ֖יא ה  לוְׁ ה  ע  ָּ֖ ֥כֹות ל  ֲער  ץ ה  ֵעֹ֔  י ה 

ג ֵֽ ג   ֑רֹות . ה  ב ְׁ עְׁ מ   ֵֽ ל ה  ָּ֖ ן ע  ֹ֔ ד ֵ רְׁ י   ךְׁ ה  ר  ָ֣ ֙ם ד   ֲחֵריה  ֵֽ ו  א  פִׁ֤ דְׁ ים ר  ש ִ  ֲאנ  ה  וְׁ

ה   םוְׁ ֵֽ ֲחֵריה  ים א  ִפָּ֖ ֹרדְׁ ֥או  ה  צְׁ ֶ֛ר י  ֲאש   י כ   ֲחֵרֵ֕ רו  א  ג ֹ֔ ר ס  ע  ם . ש   ָ֣ ר  ָ֣ ה ט  ֵהָּ֖מ   וְׁ

ן ֑בו  כ   ל ִיש ְׁ ָּ֖ם ע  ת ֥ה ֲעֵליה  לְׁ יא ע  ִהֶ֛ ג וְׁ ֵֽ ג    ח'(-)שם, ו' .ה 

נתמקד ברחב. חז"ל בגמרא במגילה יאמרו לנו שרחב הזונה 

 הזו תהפוך לאשתו של יהושע ושמונה נביאים עמדו ממנה,

 - ביניהם ירמיהו, ברוך בן נריה ועוד. מי היא רחב?

ל ֙ר א  ֹ֙אמ  ת  ש ִֹ֔  ו  ֲאנ  ָ֣ יה  ֵֽ י כ ִ ת ִ עְׁ ֵ֕ ד  ת ָּ֧ן  ים י  ת ה'נ  ָּ֖ם א  כ  י ל  ִכֵֽ ץ וְׁ ֑ר  א   ה 

ם֙  כ  תְׁ ימ  ה ֵאֵֽ ִׁ֤ ל  פְׁ ל נ  גו  כ   מֶֹ֛ ִכ֥י נ  ינו  וְׁ ֵלֹ֔ ם ע  ֵֽ ֵניכ  ְׁ ץ ִמפ  ָּ֖ר  א  ֵב֥י ה  י  .יֹש ְׁ ָ֣ כ ִ

ר ת ֲאש   נו  ֵא֠ עְׁ מ   יש   ש   ת ה' הֹוִבֵּ֨ ם א  י י  ָּ֖ם  ֵמִׁ֤ כ  ֵצאתְׁ ם ב ְׁ ֵניכ ֹ֔ ְׁ ֙ף ִמפ  סו 

֙ן  ד ֵ רְׁ י   ר ה  ב  ֵעִׁ֤ ר ב ְׁ י ֲאש  ֵּ֨ ֱאמִֹר֜ י ה  ֵכֵּ֨ לְׁ ֵנ֩י מ  ֶ֡ם ִלש ְׁ ית  ָ֣ר ֲעש ִ ֲאש   ִים ו  ֑ ר  צְׁ ִממ ִ

ָּ֖ם אֹות ֵֽם ת   מְׁ ֱחר  ֥ר ה  ֹוג ֲאש   עֹ֔ ן ו לְׁ ִסיֹחָ֣  י'(-)ט'. לְׁ

היא עושה להם פה תקציר היסטורי של ארבעים שנות 

ים סוף, מסכמת את  אל אותםם במדבר. היא מחזירה הנדודי

לא מתבלבלת אף ניסי שנת הארבעים מהשנה שעברה, ו

  -אומרת 

מ   ש ְׁ נ ִ ֹלאו  נו  וְׁ ֵבֹ֔ ב  ס לְׁ ָ֣ מ   י ִ י  ֙ע ו  ֑ם כ ִִּ֚ ֵניכ  ְׁ ִאָּ֖יש  ִמפ  ו ח  ב ְׁ ה ֥עֹוד רֶ֛ מ  ֵּ֨  ה'ק 

ו א ֱאֹלִהים֙  ם הִׁ֤ ֵהיכ ֹ֔ ל ֱאֹלֵֽ ע  ל וְׁ ע  ִים ִממ  ֹ֔ ָ֣ מ  ש    ת ב   ץ ִמת  ֵֽח  ָּ֖ר  א   )י"א( .ה 

ה להם דווקא מאיפה יודעת אישה כזו לדבר כך? למה זה קור

 תפקידה? למה היא נמצא בחומה?בבית אישה זונה? מה 

עו   בְׁ ה ִהש   ֵֽ ת    ע  א ִל֙י  וְׁ ֥ י ה'ב   נ  ם כ ִ ם ג   ית ֵּ֨ ֲעש ִ ד ו  ס  ֑ ָּ֖ם ח  כ  ֥יִתי ִעמ   ש ִ  ע 

ם ִעם ת  ֜ ֥  א  ת   ת  נְׁ ד ו  ס  ִב֙י ח ֹ֔ ית א  ִׁ֤ תב ֵ ֵֽ י ֥אֹות ֱאמ  ת .ם ִלָּ֖ ם א  ֲחִית ִּ֞ ה   וְׁ

ת א  י וְׁ ִבָ֣ ִ   א  תִאמ  א  ת י וְׁ א  ֙י וְׁ ח  ל )אחותי( א  ֵאָּ֖ת כ   י וְׁ יֹות ֹ֔ חְׁ ָ֣ר אֲ  א  ש  

ת ת  ֥ם א  לְׁ ִהצ   ֑ם וְׁ ה  ת ל  ו  ֵֽ ָּ֖ינו  ִממ   ֹתֵ ש  פְׁ ִׁ֤נו  . נ  ש ֵ פְׁ ים נ  ש ִ  ֲאנ  ה  ה  ָ֣ רו  ל  אמְׁ ָֹּ֧ י  ו 

֙ם ל   יכ  ֵ ת  חְׁ א ת  ם ֹלָ֣ ו ת ִאִּ֚ תמֹ֔ ידו  א  ֹ֔ ג ִ ֵתתד ְׁ  ת  י  ה ב ְׁ ה  ה וְׁ ֑ נו  ז  ֵרָּ֖  ה' ב 

ת ֙נו ֙ א  ת ל  ֵֽ ֱאמ  ד ו  ס  ֥ ָּ֖ךְׁ ח  ֥ינו  ִעמ   ש ִ ע  ץ וְׁ ר  א ֹ֔  (י"ד-)י"ב .ה 

פגישה ראשונה עם מישהו והם, ב שיזכרו אותה, היא מבקשת

מתחייבים לשלום , ינת האויב אותה אנו עומדים לכבושממד

עם מי שיתן לנו שיתוף פעולה, לא רק איתה אלא עם כל 

 תכנס אליה הביתה!משפחתה ש

 'חבל, חלון ופשתיםמחול לי בשכר יהא '

ָּ֖ה  חֹומ  ֵֽ ה ו ב  חֹומ ֹ֔ ֵֽ יר ה  ִקָ֣ ֙ ב ְׁ ה  י ֵבית  ִׁ֤ ֹון כ ִ ֑ ל  ח  ֵֽ ד ה  ָ֣ ע  ל ב ְׁ ב  ָּ֖ ח  ם ב   ֹוִרֵד֥ ת  ו 

ת ֵֽב    )ט"ו( .ִה֥יא יֹוש  

חז"ל בגמרא בזבחים אומרים שרחב מתארת להם את חייה, 

במובן הפשוט של אשה זונה. היא מתארת את החבל שבו היו 

לון של הראיה ועוד מעט נראה את עולים אליה מבחוץ, את הח

הפשתים, והיא מבקשת לתקן את שלשת הדברים הללו בהם 

 -חטאה 

 ....דאמר מר אין לך כל שר ונגיד שלא בא על רחב הזונה

אמרו בת י' שנים היתה כשיצאו ישראל ממצרים וזנתה ]כל[ 

אמרה  ,אחר נ' שנה נתגיירה .מ' שנה שהיו ישראל במדבר

 )זבחים קט"ז:( .חבל חלון ופשתים יהא מחול לי בשכר -

 -רש"י אומר שם במקום 

בחבל  -בג' ימחל  ,רבש"ע בג' דברים חטאתי'אמרה 

שהיו מנאפים עולין אליה בחבלים דרך  '.ופשתים וחלון

החלון ויורדים וגם טמנתם בפשתי העץ ובאותן שלשה 

 .דברים עצמן זכתה להציל השלוחים

ה מסתבר. אלי ההגעהההטמנה בפשתי העץ היה חלק מנוהל 

רק שנבין ששלוחי המצוה האלה נשלחו מראש ובידיעה שהם 

הולכים לבית אשה זונה, ובאותם שלשה דברים עצמן זכתה 
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אבל  לזה להציל את השלוחים, כפי שאומר רש"י. תכף נחזור

  -לפני כן נמשיך בפסוקים 

נו   חְׁ ם ֲאנ ֹ֔ ָ֣ ִקי ִ ֑ים נְׁ ש ִ ֲאנ  יה  ה  ָּ֖ ֥רו  ֵאל  ֹאמְׁ י  ֥ר ו  ה ֲאש   ָּ֖ ז   תֵ֥ךְׁ ה  ע  ב  ְׁ ִמש  

ת  ֵֽנו   עְׁ ב   ה אֲ . ִהש ְׁ ֶ֛ תִהנ ֵ ץ א  ֑ר  א  ִאָּ֖ים ב   נו  ב  חְׁ ֥ ז  ֜ה  נ  י ה  ִנֵּ֨ ש    ֶ֡ת חו ֩ט ה  ו  קְׁ ת ִ

ת א  ֹו וְׁ ֵָ֣נו  בֹ֔ ת  דְׁ ָ֣ר הֹור  ֹו֙ן ֲאש   ל  ח  ֵֽ י ב   ִר  ש ְׁ קְׁ ת ת ִ א  יךְׁ וְׁ ִבֵּ֨ ת א  א  ךְׁ וְׁ ֵ֜  ִאמ 

ל ֵאת֙ כ   ִיךְׁ וְׁ ח   יךְׁ ת    א  ִבֹ֔ ית א  ָ֣ הב ֵ ת  יְׁ ֵֽ ב   ִיךְׁ ה  ָּ֖ י ֵאל  ִפ֥ סְׁ  י"ח(-)י"ז .א 

האם זה לא מזכיר לנו את חוט השני של  -תקווה חוט השני 

 הכהן הגדול שצבעו הופך ללבן?.

פרשת בהעלותך שמשה רבנו הבטיח שבוע שעבר בלמדנו ב

מגיעה  ,של ארץ ישראל המפתחהיא  ,ליתרו את יריחו. יריחו

משך דרך רחב שכל משפחתה מצטרפת אליה והיא הופכת בה

להיות אמם של נביאי ישראל. חז"ל אגב אומרים שהיה עוד 

, שהתחתן עם שמו היה כלבואדם אחד שלקח גיורת כזו, 

. כלומר המרגלים, יהושע .(ג"מגילה י )ע"פ  , בת פרעהבתיה

וכלב, הם אלו שמצליחים להביא את התיקון מהמקום הכי 

 נמוך מבחוץ!

 עצמך ככלי חרסלעשות 

נחזור לביטוי שראינו במדרש ש'שליחים ששלח משה רשעים 

 5השפת אמת זיע"א אומר -איך אפשר להבין אותו? היו'. 

שעניינם של מרגלי יהושע היה שהם קלטו שהם צריכים ללכת 

לבית רחב. זה היעד שהוגדר להם והם מכינים את עצמם 

כשלוחי מצווה כדי לא ליפול בבית האשה הזונה הזו. הם 

למלא. לפי  םת עצמם למצווה, לתפקיד שהם צריכיא מבטלים

התוכנית הם אמורים עוד מעט לצאת ולראות את הארץ 

לקראת מלחמת הכיבוש, אבל כל אלו פרטים שבטלים לעצם 

הלכו כשהם תפוסים  מרגלי משההמצווה. לעומת זאת 

בעצתם, בדעתם. הם באים ממקום קדוש וגדול, הם רוצים 

ענן ועמוד אש, יש להם מחשבות גדולות,  להישאר עם עמוד

הם 'ראשי בני ישראל'. השפ"א אומר שמרגלי יהושע בחרו 

כי כלי חרס אין לו ערך  ,להתראות כקדרים, כמוכרי כלי חרס

ו אבל יא ביעורו. יש ערך רק לתוכן שבתוכמצד עצמו. שבירתו ה

הוא כשלעצמו כלום, כל כוחו הוא שהוא שליח מצווה. אין לו 

 מי, אין לו עצמיות כלל. ערך עצ

הרבי מליובאוויטש זיע"א שואל על רש"י בפרשתנו שכותב 

על כלב שהלך והציל  - עצתם של המרגליםכמה פעמים על 

את עצמו שלא יהא ניסת מעצת מרגלים, ושמשה הוסיף אות 

'י'ה יושיעך מעצת מרגלים' ועוד. הביטוי  -לשמו של יהושע 

הזה, עצת מרגלים, אומר הרבי, לא מופיע בכתובים. אלא עצת 

המחשבה שעולה לך שאתה חושב  המרגלים היא עצם

של הו ביקש ממך עצה. זה עצם החטא. הניסיון הגדול שמיש

הוא האם אני יכול באמת להצליח לשחרר המרגלים בפרשתנו 

ת שאני מכיר ולהאמין שכל מה שקורה את עצמי מכל המציאו

 ואם אני אהיה שליח מצווה, אני ,מסביבי הוא רק סיפור כיסוי

                                                           
 ".במדרש שליחי מצוהשפת אמת, שלח, תרל"א, ד"ה " 5

וכל  את המשיח אוכל להביאאני הרי שאז אהיה כלי חרס, 

 העולם כולו יוכל להינצל. עד כמה אני מצליח להיות כלי חרס. 

כשהביאו את עצמם מרגלי יהושע לבית אומר השפת אמת כי 

לא יכולים לסמוך על עצתם, הם ידעו אשה זונה הם ידעו שהם 

לתור. וכשהם הביאו את הביטול הזה בנפשם  יםשהם לא יכול

את  היא הצליחה לתקןובכך  דבריהאז רחב גילתה להם את כל 

 .'יהא מחול לי על שלשה דברים' –כל המציאות כולה 

יהא ' -את הביטוי הזה באופן כל כך עמוק המהר"ל מסביר 

של מר שזה כל הענין ואו -" חלון ופשתים ,מחול לי בשכר חבל

החלון הוא 'ולא תתורו אחרי עיניכם', עניין הראיה. 'ולא תתורו'. 

והחבל העשוי פשתים הוא הקושר אותך אל החלון, אל החטא. 

כל  -'ולא תתורו' -זה כל כך נפלא שפרשת שלח מסתיימת ב

 החלוקה בין מרגלי יהושע למרגלי משה זה החיים שלנו ממש.

מרגלי משה באים ממציאות שאתה עומד לפני 'ה' ילחם לכם 

לפני זמן  -ואתם תחרישון'. זו התוכנית. נחשוב על הדור הזה 

קצר הם היו בהר סיני, הם אחרי המשבר הנורא של מות 

מרים שדיברה  את, הם ראו מה קרה וקלטו 6שבעים הזקנים

בין מרים ופרשת  -במשה. זוהי הרי סמיכות הפרשיות שם 

 המרגלים. 

 את המעשה על האגולהרבות 

  -רבי עקיבא יש במסכת אבות משנה שאומר 

ִפי ֹרב  ֹל לְׁ כ  ה  ֹון וְׁ ם ִנד  עֹול  טו ב ה  ה, ו בְׁ נ  תו  ו ת נְׁ ש  רְׁ ה  י וְׁ פו  ֹל צ  כ  ה 

ה ֲעש   מ    )אבות ג', ט"ו( .ה 

חשבתי לעצמי, זה שהעולם נידון מלמעלה בטוב זה מובן, אבל 

אנחנו הרי לא תמיד  -מה הכוונה 'והכל לפי רוב המעשה'? 

רואים את זה. אולי הפשט הוא האם אתה מצליח להרבות את 

ל המעשים שלך על החשיבות שלך. להרבות את המעשה ע

א הרוב? כי אם הרוב הוא האגו. האם כל הזמן המעשה שלך הו

, אתה יכול לקחת את המציאות הכי מרוממת וח" לא המעשה

ולהפוך אותה  -של ערב הכניסה לארץ ושה' ילחם לכם 

אב, ולהזמין את המעפילים ולהגיע למלחמת עמלק לתשעה ב

שאתה בעצמך הבאת לעולם. אבל אם אתה בפשטות יודע 

שאתה עכשיו פועל כשליח מצווה, ככלי חרס, מודע לחולשות 

בית אשה 'אז אתה יכול להתמודד גם עם  - גמור שלך, בביטול

הם מצליחים לצאת מכל ולתקן משם את כל המציאות.  'זונה

ונים של לפני שעה ושל אחרי שעה, מבזקי החדשות האחר

הכל לפי רוב ' -, הם יוצאים מזה ת האחרונותיוההתפתחו מכלו

. משם צומח ירמיהו הנביא שיכול לראות את חיל 'המעשה

ע מזה לא מעניין אותי. אני לא שו -כשדים ואת בבל ולומר 

מרחב הזונה, זו  ,אני רואה גאולה. דווקא משם -חדשות 

החלון והפשתים שבהם שמבקשת שימחלו לה על החבל, 

ליה את המנאפים. איזו אשה עצם היא היתה מעלה אב

 מופלאה!

 "לא נתנה תורה אלא לאכלי המן". –עי' בשיחה לפר' בהעלותך תשפ"א  6
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שיש כמה נשים מיוחדות במקרא שצריך להיזהר חז"ל אומרים 

 -אחת מהן היא רחב ובכבודן, 

 -]רש"י  מיד ניקרי 'רחב רחב'אמר רבי יצחק כל האומר 

 )מגילה ט"ו.( .רואה קרי[

רחב היא 'ולא תתורו'. רחב זה רוחב, זה 'פן יפתה לבבכם', 

הכוח להביא את המקום הכי , פיתוי. זה 'ורחב' -שמתורגם 

רחוק ונמוך לאמירה ברורה שחודרת אותך ויכולה לחדור אחר 

ות מתהפכת איכך את כל ישראל ואף להביא לכך שכל המצ

 'הכל לפי רוב -ולא צריך בכלל מלחמה כדי לכבוש את יריחו 

  המעשה'.

פשיטות שלו. אנחנו כל כך רחוקים הקושי בדבר הזה הוא ב

'כלם אנשים ראשי בני ישראל המה'. השפ"א שואל  -מזה 

אולי היה להם קשה כי באמת כשהקב"ה שלח  -שאלה מצוינת 

כי הם לא היו שלוחי מצווה ממש  ?אותם זה לא היה לכתחילה

את הדבקות  אלא זה היה בדיעבד. אולי בגלל זה לא היה להם

 -והוא עונה  ערה הפנימית הנדרשת, את ה'ברענט'?והתב

ברגע שהקב"ה וכולנו שולח הקב"ה ככה בכל יום.  אתבעצם 

  -שלח אותם ואמר להם 

 אני איני מצוה לך, אם תרצה שלח... ,שלח לך. לדעתך
 )רש"י במדבר י"ג, ב'( ...חייהם שאני נותן להם מקום לטעות

ברגע הזה הם היו צריכים להבין שאם הקב"ה שלח, גם אם זה 

אז אני צריך להיות  -אבל עכשיו זה מטעמו לא ביוזמה שלו, 

ולכן אני לא אפול. אבל אם גם שם 'יש לי הסבר  -בטל לזה 

אז מהר מאד מגיעים לזה שאני  -משלי, וברור שצריך את דעתי' 

לחם יעצם הצורך להדילמה על חושב שצריך את דעתי גם ב

ואז מה אם משה והארון לא נמצאים בקרב 'עמלקי, ב

איפה צריך את דעתי ואיפה לא  הגבול ביןזה . 'המחנה?

 מותר לכם להתערב ובזה לא?. בזה כןטש. למה מטש

 לקיצור השכלניתוח 

כל הדרשנים מדלגים על הפרשיה הקצרצרה אך המדהימה 

תה שם לכאורה סברה מדהימה של י. הי, וחבלשל המעפילים

  -עם ישראל 

ו   ... נ  ינִהנ    ִלֶ֛ ע  לוְׁ ר ו  א  ֹום ֲאש   קֶ֛ מ   ֥ר  ה  מ  אנו   ה'א  ֵֽ ט  ֥י ח  )במדבר  .כ ִ

 י"ד, מ'(

האם באמת זו חשיבה נפלאה של ישראל או שיש כאן סברה 

מיותרת, אגו שנוגד את דבר ה' למשה שלא יעלו? 'והכל לפי 

רוב המעשה'. צריך לשתוק ולהבין האם אני מקבל על עצמי 

ות שלי, בלי האגו שלי, ככלי את שליחות המצווה, בלי הסבר

 חרס, או שלא. זהו. זה עומק הפרשה.

 לבבכםאחרי  אצל הרמב"ם בספר המצוות, מצוות 'ולא תתורו

ית ממה שמביא שונה בתכלמוגדרת באופן  'עיניכםואחרי 

  -רש"י. רש"י הסביר שהכוונה היא 

הלב והעינים הם מרגלים לגוף, מסרסרים לו את העבירות, 

)רש"י  .העין רואה, והלב חומד, והגוף עושה את העבירות

 שם(

וכנגד זה דיבר המהר"ל שהזכרנו על החלון, החבל והפשתים, 

ואגב יש מדרש בחז"ל שכנגד שלשה דברים אלו תיקנה רחב 

נדה, חלה והדלקת הנר. מפה  - םלנשות ישראל שלשה דברי

על כל פנים, הרמב"ם  היא תקנה את זה, מהמקום הכי נמוך!

  -מסביר באופן אחר לגמרי 

עד שנאמין דעות הפך  אחר לבבנו הזהירנו שלא לתור

הדעות שחייבתנו התורה, אבל נקצר מחשבותינו ונשים להן 

 והוא אמרו. גבול נעמוד אצלו והוא מצות התורה ואזהרותיה

ם" ֲחֵרי ֵעיֵניכ  א  ם וְׁ כ  בְׁ ב  ֲחֵרי לְׁ תו רו  א  ֹלא ת   .(במדבר טו, לט)" וְׁ

 )רמב"ם ספר המצוות מצוה לא תעשה מ"ז(

 היא הרהורי אפיקורסות.לפי הרמב"ם הכוונה  'בבכם'אחרי ל

 -היום מן הסתם לא היו מכניסים את המילים האלה ברמב"ם 

, בדפוסים אחרים(. כי 'שכלנואת ''שנקצר את מחשבותינו' )

אם השכל שלנו יתחיל לטייל במקומות שהוא לא צריך לטייל 

נאבד את הכל. מצוות קיצור שכל. היום זה לא היה עובר  -שם 

אולי הניתוח שהכי אבל  -מסך. יש היום ניתוחי קיצור קיבה וכו' 

רוב  יפלהוא ניתוח לקיצור השכל... 'הכל  חשוב בימינו

הוא חשוב אמנם 'האם המעשה הוא הרוב או ש -המעשה' 

את ח אם אתה לוק -. ובזה יחלק העולם 'אבל השכל יותר

'הקב"ה ילחם לכם' ומביא אותו, לפי ההבנה שלך, לשלשת 

אלפי שנות עיכוב ולמלחמת עמלק ועד לתשעה באב שבו הכל 

יפתר לבין אם אתה לוקח את המציאות שתוכננה למלחמה 

החרש הפכת לחרס ואתה בא בלי 'וואסאח', בלי  אבל את

כי אתה מבין שאתה עומד  -האגו שלך והפוזה הקרבית 

להתמודד בבית אשה זונה עם היצר הרע שלך, ואתה מועד 

ליפול כי אתה מכיר את עצמך, ולכן אתה מכין את עצמך לכל 

'ויבואו  -זה. זו היתה ההכנה של המרגלים בפתיחת הפרשה 

הם הביאו את עצמם לתוך  -שמה רחב' בית אשה זונה ו

עצמי לעמוד בתפקיד  את מכיןהמציאות הזו, איך אני 

בטוחים שהם הכירו את הגמרא  בואו, תהיוובמשימה שלי. ו

הם ידעו  -שאדם שיוצא למלחמה לא צריך לחשוש מכל זה וכו' 

הם ידעו את כל הגמרות ואת כל  והבינו שזה לא עובד.

חרס. הם היו כלי אני  -שלהם וזאת היתה ההכנה  - רטיםאהוו

 קדרים. 

ה לנו שעמדתנו כל כך יש רגעים, גם בחיים, שנדמ

משתנה מרגע לרגע המציאות תזזיתית שכל משמעותית, ו

אם רק  -טאם וכו' -טא-וחייבים להיות מעודכנים כל הזמן וטא

איזה מבצע או ניתוח של 'קיצורי שכל' לכל מיני היום היה 

, חכמים וסכלים )וגם אנחנו בתוכם(... מבצע 'רוב מעשה'

שלשת הגיבורים  -מבצע 'ולא תתורו'. כלב ופנחס ויהושע 

שנותרו מפרשת ומהפטרת המרגלים. יהושע וכלב היו אלו 

שהצליחו להביא מתוך המציאות הכי חיצונית, מרחב הזונה, 

מבת פרעה, את כל בתי המלכות והנבואה בישראל. את הכח 

להפוך את הכל ממה שנראה לך, ממה שהגיוני בעיניך. 

, המרגל השני, שמצליח לקחת את כולנו בסיפור ופנחס

. להביא את 'ההכל לפי רוב המעש'הקנאות שלו, אל ההבנה ש

 הכל לשליחות המצווה הזו.

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98%D7%95_%D7%9C%D7%98


 

6 

'אותו לילה ליל תשעה באב היה' ואין זה עוסק בחורבן בלבד. 

הוא הלילה שבו אני  ,הוא ליל חזרת המרגלים ,ליל תשעה באב

ח"ו להחריבו. זה מה  - יכול במקום לבנות את מה שכמעט בנוי

 שקורה בפרשת המרגלים.

 כשלוחי מצווהלחיות 

כל הפטרה הוצמדה לפרשה שלה במטרה לנחם את הפרשה. 

הפטרת הפרשה שלנו היא הביטוי הכי חזק בעולם של מה אני 

 'ראשי בני ישראל'יכול לעשות מפרשת המרגלים. לא כולנו 

שלוחי מצווה. כאבל כולנו שלוחי מצווה, כולנו נולדנו בעולם 

אותנו פה. הוא שולח אותנו לפעמים לרחב, הקב"ה שם 

לפעמים למצווה כזו או מצווה אחרת. ושלוחי מצווה, יכולים 

לצאת גם לפני שבת, כמו שמופיע בתחילת המדרש, כי עצם 

כי עצם עניינם הוא שהם בטלים לרוב חייהם זה שבת. 

המעשה והביטול הזה הופך אותם לשלוחים. חיים של 

שבאים )או החמים( ם קרים שליחות. ההפטרה היא המי

יכול להיות  ,בלי שם ובלי תואר ,תנולהבטיח איך כל אחד מא

זה שיהפוך מחר בבוקר את המלחמה המתוכננת ביריחו 

אבל  -לשינוי של הכל, אם רק נדע ונאמין ש'בטוב העולם נדון' 

'והכל לפי -אני לא תמיד רואה את זה בפועל כי עדיין אני לא ב

אבל זה  'דינים'ם אלו רוב המעשה'. העולם נדון בטוב, אמנ

זה אז הדיון הוא האם  בטוב, ואם אני עוד לא מצליח לגלות את

שלב להיות 'שניים אנשים מרגלים  ודעלהתקרב הצלחתי 

 חרש'.

שנזכה להיות שלוחי מצווה שמבשרים טוב ושומעים טוב 

 וגאולה שלמה כפשוטו ממש בקרוב.
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