
  

  

  ולהתעלות בשמחהלעלות 

  

חטא  –במרכזה של פרשת השבוע עומד חטא המרגלים 

נדד במשך ש לא רק לאותו דור היו קשות יוהשלכותר שא

 , אלאולא זכה להיכנס לארץ ישראל שנה במדברארבעים 

המאיסה עטיה של שכן בהשליך על הדורות כולם, עוון ש

חיבור שבין עם ישראל לארץ ב שסענוצר  בארץ חמדה

שפיע לדורות כדברי חז"ל אשר העמוק , בקע ישראל

ואני קובע  -חנם אתם בכיתם בכיה של (תענית כט, א): "

עם לכך ש הביאש הוא חטא המרגלים ".לכם בכיה לדורות

  .מארצוגלה ישראל 

  

ראשונים  - מחכמינו יםו רבעסקמהותו של החטא בירור ב

מתוך העולה ואני מבקש לגעת בנקודה אחת  ,אחרוניםו

במדבר יג, ב ד"ה ( שו לפרשהורין בתחילת פ"דברי הרמב

  :שלח לך אנשים)

ויש כאן לשאול, אם כן משה עצמו חטא בענין, שנאמר וייטב 

בעיני הדבר (דברים א כג). ולמה אמר להם בענין הארץ 

"הטובה היא אם רעה" (פסוק יט) אחר שנאמר לו מתחלה 

שהיא טובה ורחבה. ועוד מה עשו המרגלים, כי משה אמר 

וראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב "להם (פסוק יח) 

, ואמר להם בערים "חזק הוא הרפה המעט הוא אם רבעליה ה

, ועל כל פנים היו צריכין "הבמחנים אם במבצרים"(פסוק יט) 

להשיבו על מה שצוה אותם. ומה פשעם ומה חטאתם 

אפס כי עז העם והערים בצורות "כשאמרו לו (פסוק כח) 

  , וכי על מנת שיעידו לו שקר שלח אותם:"גדולות

אפשרות שתי שאלות. ראשית הוא מעלה  שואל ן"הרמב

שליחת המרגלים, שהרי הוא  משה רבנו חטא בעצם שמא

ובזה יצר רץ טובה או רעה, הורה להם לבדוק האם הא

שהקב"ה הודיעו במעמד  על אף ,פקפוק בטובה של הארץ

וליך את עם ישראל לארץ טובה הסנה שהוא עתיד לה

ות לארץ מסתבר שדבר ה' בסנה שעתיד העם לעלורחבה. 

זבת חלב ודבש נמסר על ידיו עוד בהיותם במצרים, ומה 

 ,המרגליםמה הטענה כלפי שנית, הצורך לבדוק זאת. 

 התאם להוראותיו של משה, והשיבופעלו ב לכאורה הם

 לשאלותיו, על כן נשאלת השאלה מה היה חטאםבמדויק 

  אם הם בסך הכול מילאו אחר הוראותיו של משה? 

אחת ב , ואני מבקש להתמקדת שונותתשובו מציען "הרמב

  :(שם) הןמ

ויתכן כי משה בעבור שידע כי היא שמנה וטובה כמו שנאמר 

וגו', בעבור כן אמר  "אל ארץ טובה ורחבה"לו (שמות ג ח) 

כדי שיגידו לעם וישמחו ויחליפו להם שיתנו לב לדעת כן, 

והתחזקתם "ולכך אמר להם  ,כח לעלות שם בשמחה

(פסוק כ), כדי שיראו בעיניהם בשבח  "ולקחתם מפרי הארץ

  הארץ.

הרמב"ן מסביר שמשה רבנו רצה שהמרגלים יספרו 

חה של ארץ ישראל לבני ישראל, וכך הם יעודדו אותם בשב

  ס לארץ בכוחות מחודשים, ובשמחה גדולה. להכנ

  :ן ממשיך ואומר"הרמב

ומן הידוע כי אין מצרים רחוק מאד מחברון רק כמהלך 

וארץ כנען מגעת בתחומה קרוב למצרים, ואי שבעת ימים, 

אפשר שלא ידעו הדרים במצרים ענין ארץ כנען הטובה 

היא אם רעה. אבל כוונתו של משה לדעת את הדרך אשר 

יעלה בה ואת הערים אשר יכבוש תחלה כאשר פירשתי, 

ואמנם היו ישראל במצרים עבדים בעבודת פרך לא ידעו 

דו להם כל עניני הארץ ולא יבינו, על כן רצה משה שיגי

  לשמחם במעלותיה כי יודע היה בהם:

כדי  אנשים צריך לשלוח משהיתכן ש כיצד הרמב"ן תמה

, ויחזרו לספר זאת לעם הארץשל  הטוב יראו בעיניהם אתש

 ,המרחק בין מצרים לארץ כנען לא היה מרחק גדול שהרי

מצרים לא היותם בבש האם יכול להיות ,ימי הליכה השבע

ראל לא שעם יש הוא משיב על כךו? טוב הארץ תהכירו א

השעבוד הקשה במצרים, ידע דבר על ארץ ישראל בשל 

ץ ולכן משה נצרך למרגלים שיספרו להם בשבחה של אר

  אליה בשמחה.  זאת על מנת שיעלוישראל, 

מטרת שליחת המרגלים הייתה לעורר לפירוש זה, אם כן, 

שטובה לא , ארץ את בני ישראל להיכנס לארץ בשמחה

ד  ן יטבס" ו ו   זהתשע" סי

 לך-שלחפרשת 



2  לעלות ולהתעלות בשמחה  

 

אם  דבריו של הרמב"ן זקוקים להבהרה.. היה מוכר להם

אחרי חטא רק מדוע משה רבנו שולח את המרגלים  ך,כ

שנה בהר סיני כ עם ישראל חנההלא  ?קברות התאווה

אנשים דיו שבו יכול היה משה לשלוח שלמה, זמן ארוך 

לו היה נוהג כך היה חוסך המתנה מתוחה  .לתור את הארץ

יש לברר למה התכוון  ועודרבעים יום? במדבר של א

בכדי  היה צריך לעשות דבר מהשמשה אמר הרמב"ן כש

לחדש את כוחותיהם של עם ישראל ושיעלו לארץ ישראל 

   בשמחה?

  

ארץ ל ומסעאת  החל המחנהבו תאריך שלשים לב יש ל

? דוע דווקא במועד זהמ לחודש השני.עשרים  - ישראל

ומש דברים : בחהפסוקים היא זו פשטהתשובה לפי 

סיני לקדש משה שהמרחק בין הר (דברים א, ב) מספר 

 לושהליכה. משמעות הדבר הוא ברנע הוא אחד עשר ימי 

 מגיעיםהיו  בני ישראל ,וכנןמתהמסע היה מתנהל כ

לקצה גבולה  - לחודש השלישי לקדש ברנעבראשון 

תאריך זה מוכר לנו, שהרי  הדרומי של ארץ ישראל.

להר סיני. יוצא שנה קודם לכן בתאריך זה עם ישראל הגיע 

עם  ,לפי התוכנית יםמתנהל והיהדברים  לוש ,אם כן

את  קיבל ואמקבל את ארץ ישראל כשם שה ישראל היה

סיני בראשון לחודש הר שהם הגיעו ל שםכ ,התורה. דהיינו

 ,הדרושותות אחרי הכנ ,לאחר מכן ביום השישיהשלישי ו

כך הם היו מקבלים את ארץ ישראל  ,הם קיבלו תורה

אנחנו נו ישבימ. כשם חג הביכורים ,חג הקציר במועד

חג הקציר וחג בציון  ארץ ישראלשבחה של מאחדים את 

זה היה אמור להיות לפי  , כךעם מתן תורה יחדהביכורים 

  .בדרך הדברים השתבשושהתוכנית המקורית. אלא 

התחילו את מסעם מיד אחרי שש מספרת בהעלותךפרשת 

זה  תלונן על קשיי הדרך,העם  לה התחיל ,ארץ ישראלל

" וסופו בחטאה של יםוומתא"ב ", המשכומתאוננים"החל ב

והתוצאה הייתה  ,עיכוב גדולל מוגר . חטאים אלומרים

, הם א"יגבולה של קציר להעו בימי ישבמקום שהם יג

 .לאחר המועד המקוריש ימים חוד, הגיעו רק בר"ח תמוז

אלא  ניםזמלוח הב העיכובלא  יתההבעיה העיקרית הי

והמכה שהוכה העם בחטא  ,אזלאחר הנפילות שהיו עד ש

לארץ  מסעהרוממות של הרוח איבד העם את  ,יםווהמתא

רבנו הרמב"ן שמשה לאור כל זאת מובנים דברי  .ישראל

 על מנתוזאת  ,הבזמן ז ראה לנכון לשלוח את השליחים

לארץ ישראל.  שמחתם בעליהאת מחדש לעוררם ולהטעין 

סיני לא היה כל צורך בכך, אולם כשהחלו  בהר בהיותם

 מפוארמהיר ולהיות מסע מה שאמור היה במסע התברר ש

כפי שאפשר להתרשם מתיאור  - בשמחה גדולה הנעשה

קשה  הפך להיות -תחילת המסע בפרשת בהעלותך 

צריך  לפיכךאלוקיות. רצוף מכות ממה שציפו, וממושך 

ושמחה גדולה  לעודד את העם ולהפיח בהם רוחהיה משה 

ממילא מתורצת  .לקראת הכניסה לארץ ישראל תדשומח

  השאלה הראשונה של הרמב"ן וסרה התלונה ממשה רבנו.

  

 שישנה חשיבות גדולה מביניםדברי הרמב"ן אנחנו מ

עד שהיא כל כך  חשוב לעליה לארץ ישראל בשמחה,

שהובילה את משה רבנו לשלוח את המרגלים לתור את 

להבין יש . ועיכבה את המסע בארבעים יום נוספים הארץ

לעלות שיש  –מה ייחודה של השמחה דווקא בהוראה זו 

  לארץ ישראל בשמחה?   

את כל עלינו לקיים הרי ש לכאורה אין בזה כל חידוש,

ך (תהילים ק, ב מצוות מתוך שמחה, כמאמר דוד המלה

והדבר כל כך מהותי עד שקיום  ,"ְּבִׂשְמָחה ה'ִעְבדּו ֶאת ):"

מצוות בלא שמחה מביא לגלות! כמאמר התורה בתוכחה 

שבפרשת כי תבא (דברים כח, מז): "תחת אשר לא עבדת 

ולכן הצורך לעלות את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב". 

בארץ לארץ ישראל בשמחה הוא מובן, שהרי גם הישיבה 

ישראל היא מצווה ולכן היא צריכה להיעשות בשמחה, אך 

לעלות שעשה משה אם כן מה ההסבר למאמץ המיוחד 

  לארץ בשמחה?

צה להביא את עם ישראל לשמחה נראה שמשה רבנו ר

בקיום המצווה  מכל המצוות. בדרך כלל השמחה שונה

שאנו מקיימים בכך נובעת מעצם קיום המצווה, אנו שמחים 

את רצון בוראנו. אבל אם נשים לב, רצונו של משה רבנו 

בני ישראל שלהביא לכך בשליחת המרגלים לא היה 

הוא שאף  קיום המצווה החשובה, אלא לישמחו ע

עם ישראל על כל הטוב שיש בארץ שהמרגלים יספרו ל

הטוב הגשמי שבה, ומתוך כך הם ירצו ודווקא ישראל, 

. רצון זה של משהזקוק להבהרה אליה בשמחה להיכנס

האומר: בקיום מצוות  לכאורה כלל יסודיסותר  שהרי הוא

'מצוות לא ליהנות ניתנו' (עירובין לא, א; ר"ה כח, א; נדרים 

אדם נודר  אםולכן, אף נפסק להלכה.  אשרטז, ב), כלל 

אף על פי כן  ,אסור לו ליהנות ממנוכתוצאה מכך מחברו ו

ידי חובת  ת הנודרהוציא אה ולמותר לחברו לקיים מצוו

לעומת זאת  .שמצוות לאו ליהנות ניתנו , וזה משוםהמצווה

ת, אחר הנהגהמשום מה אנחנו מוצאים המרגלים  בפרשת

ם ישראל לקיים את מצוות עודד את ערוצה למשה רבנו 

יישוב הארץ על ידי שהוא מפתה אותם שכדאי להם לעלות 

מהקו  יהיזו סטליהנות מטובה של הארץ. לכאורה  כדי

  הנות ניתנו. מצוות לאו ליש - מכיריםשאנחנו 

  



   3 ולהתעלות בשמחהלעלות 

 

  

מצוות יש להקדים ולומר שניתן לראות את ייחודה של 

ארץ ישראל על פני שאר המצוות עוד אצל ההתיישבות 

ורש"י ), א ,בראשית יב(" לֶ לְ" נאמר לואברהם אבינו. 

להנאתך -לך לך " המילים בפסוק: סביר את כפלה

הקב"ה  בור הראשון לאברהם,בד כברהרי ש". ולטובתך

 ,לאארץ ישר יישוב את מצוותם מיייכשמקה שלמג

, על להנאתו ולטובתו של אדם הולכים ,הולכים לא"יכש

אם והגשמיים.  ,קיומייםה ,ליהנות במובנים הפשוטים מנת

הביטוי המופיע אצל  גזרה שווה בין גזורל ניתן תרצו

"שלח  ובין ההיגד המופיע בפרשתנו "לך לך" אברהם אבינו

על  מרגליםהוח את שלדבר ה' שיש מקום לברמז , כלך"

כמניע לעליה צביעו על טובה של ארץ ישראל שי מנת

מלבד המצווה והאידיאל , שהוראה עולה מכאן. אליה

לשבת  הולך במקום שאתהחשוב ש ,שבהתיישבות בארץ

גם  ת הדבר. אפשר לראות אבגשמיות היה לך טובי בו,

רץ נה את מצוות יישוב אלא מאף ש ,דברי הרמב"םמתוך 

(ה, י)  בהלכות מלכיםבכל זאת  ,במניין המצוות ישראל

אהבת הארץ  חשיבותסק בעטה מהעיסוק ההלכתי והוא ס

גדולי החכמים היו מנשקין על "וכך הוא אומר:  .וחיבתה

ומנשקין אבניה ומתגלגלין על עפרה, תחומי ארץ ישראל 

 ."וכן הוא אומר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו

אפשר לקיים את ש ,דין מיוחד, רואים שיש גדר מיוחד אנו

ב ל ההנאה והטולבגולו רק רץ אהמצווה הזאת של יישוב ה

ארץ ישראל שונה מצוות ישוב שיש בה. מדוע זה כך? מדוע 

  ?וותצמכל המבזה 

  

ישנה מצוות נוספת שאנו עוסקים בה בכל יום ובכל שעה 

שגם בה אנחנו מוצאים את הייחודיות שמצאנו במצוות 

 המצוו ישיישוב ארץ ישראל, והיא מצוות תלמוד תורה. 

בכל מילה וכל הגה שאדם הוגה ו ,ללמוד תורה בכל רגע

האם מותר נשאלת השאלה מצווה. בתורה הוא מקיים 

 לחפש את האם מותר ? למעלה מזה,ליהנות מלימוד תורה

 אם מותר לי ליהנותהלא רק כלומר, ההנאה בלימוד תורה. 

אם מותר האלא  מחידוש מבריק, ,בדיעבד מסברא טובה

(יו"ד  . הט"זמלימוד התורה להשתעשע וליהנות לכתחילה

אומר שלמרות שאנחנו אומרים שמצוות לאו  רכא, מג)

אם ראובן אסר על שמעון ליהנות מהספר  ,ניתנוליהנות 

בהסבר רה מהספר הזה. אסור לשמעון ללמוד תו ישלו אז

שהרי אסור  ,התורה משמחת לב" אומר הט"ז כך:דבריו 

א"כ לא דמיא האי מצוה לשאר מצות  ,ללמוד בימי אבלו

 ".אלא בזה נמשך הנאה לאדם ,דאמרינן לאו ליהנות ניתנו

תלמוד תורה אינה דומה לשאר מצוות זאת אומרת ש

 פי זהול ,כל המצוות לאו ליהנות ניתנולכן אף שו ,המצוות

מספרו של לשמעון ללמוד תורה  צריך להתירגם כאן היה 

בלימוד  -אומר הט"ז  -אבל , ממנו הנאה נדרראובן אף ש

! דהיינו, לימוד תורה להנאה הזה לא תקףתורה הכלל 

ספרו של ראובן אם הוא ר לשמעון ליהנות מולכן אסו ניתן!

  נו.ומממליהנות  אסר על שמעון

'מצוות לאו  בכדי שנוכל להבין את הסיבה לכך שהכלל

עיין ליהנות ניתנו' לא נאמר ביחס לתלמוד תורה, הבה נ

 ,בעל 'אבני נזר'ר' אברהם מסוכוצ'וב, בדבריו של 

  : על הלכות שבת בהקדמתו לספר 'אגלי טל'

ששמעתי קצת בני אדם  מדי דברי בו, זכור אזכור מה

טועין מדרך השכל בעניין לימוד תורתנו הקדושה, 

ואמרו כי הלומד ומחדש חידושים ושמח ומתענג 

כך לשמה כמו אם -בלימודו, אין זה לימוד התורה כל

היה לומד בפשיטות שאין לו מהלימוד שום תענוג 

והוא רק לשם מצוה, אבל הלומד ומתענג בלימודו הרי 

ובאמת זה טעות  ם הנאת עצמו.מתערב בלימודו ג

כי זה היא עיקר מצוות לימוד ואדרבא, מפורסם. 

להיות שש ושמח ומתענג בלימודו, ואז  התורה,

ומאחר שנהנה מדברי . דברי תורה נבלעין בדמו

   .דבוק לתורה תורה, הוא נעשה

קובע שהלומד תורה ונהנה מכך אינו צריך 'אבני נזר' הבעל 

 'לימוד לשמה'ב לכאורה חסרש בכך להרגיש חוסר נוחות

 לימוד פירושומוד לשמה ילסוברים שזאת בניגוד ל, שלו

יש  ךכ . אכן,בגלל שהקב"ה ציווה אותנו ללמוד תורהרק 

שנפיק טובה כלשהי  ללא בגל - מצוותאת כל ה לקיים

אבל . שהקב"ה ציווה אותנורק משום אלא מהמצווה 

על אדם  .זה שונה - "אבני נזר"אומר ה - בלימוד תורה

 ו,מענג אות ו,ללימוד תורה בגלל שזה משמח אות תגשל

אומר מוסיף וועוד הוא  .כמו לימוד תורה כי אין תענוג

כה א יזעל ידי לימוד התורה שאדם נהנה ממנו הודווקא ש

"דברי תורה נבלעים  - לכך שהלימוד ייעשה חלק ממנו

ועוד הוא מוסיף וקובע שרק לימוד משמח גורם לו . בדמו"

  להיות דבק בתורה. 

דבריו של האדמו"ר מסוכוצ'וב נאמרו למרבה ההפתעה 

הידוע בקפדנותו  –מקאצק  רהאדמו" –בשם חותנו הגדול 

חובה כבדה בראש ובראשונה  על  וסיגופיו, והם מטילים

באופן  להביא את הדבריםלדאוג  עליהם ,השיעוריםמגידי 

. יחד עם זאת אין זה פוטר את חובתו שים ושמחיםשיהיו ש

 :ברי תורהללמוד את התורה באופן שדכל לומד תורה  של



4  לעלות ולהתעלות בשמחה  

 

(תהילים יט,  "יְָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי לֵב ה'ִּפּקּוֵדי "יהיו בבחינת 

  .ט)

נזר' על חשיבות ההנאה  שדבריו של 'אבני סבוראני 

 ךאי לדעתעלינו  . מפתח בלימוד התורהה בלימוד הם

אבל  ,ם השיטותה מה ,מה הם האמצעים ,עושים זאת

ז א , אובוא מתוך שמחהי העיקר הגדול הוא שהלימוד

  . דבק בלימוד התורהיהלומד 

  

שמצוות ישוב ארץ ישראל ומצוות תלמוד  , אם כן,ראינו

בכך שההנאה והשמחה בהן מהווה הן מיוחדות  תורה

דווקא  שהסיבה שעניין זה קיים. נראה לומר מפתח לקיומן

שני  הםתורה הארץ ישראל ובשתי מצוות אלו הוא משום ש

. על התורה שלנו החיים מהווים את תשתיתש מישורים

, "ארץ החיים" נקראת א"יו "ימינו ךכי הם חיינו ואור" נאמר:

ריך הרב להסביר את מעלתה בקונטרס "ארץ אוכפי שה

שאלו שני  ייפלא אפואלא  ישראל" שבראש ספרו "אורות".

בקשר עמם מומשגים  הנושאים שהקשר של עם ישראל

 ארץ ישראל על כדרך שאדם דבק באשתו. ,ותשל דבק

(ישעיהו סב, ה): "כי יבעל בחור בתולה יבעלוך  נאמר

 עם ישראל אל קשר שלה בניך". וכן משלו חכמים את

ראה : ")פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) קהלת ט(תורה ה

המשותף  כאמור, ."זו תורה ,אשר אהבת עם אשהחיים 

 כללההוא שבהם לא נאמר  אלו תשתית-תי מצוותלש

 ,כלל הזההרק שלא נאמר  ולא .'ניתנו נותלאו לה מצוות'

 .בקיומן הנות ולהתענגיללכתחילה אלא אדרבה יש מצווה 

 'והערב נא ה"התורה כל בוקר ת רכבב לכן אנחנו אומרים

ה שישים "מבקשים מהקבאנחנו  ,"ך בפינואת דברי תורת

 לכאורה  לנו. ערבים את הדברים בפינו כך שהם יהיו

ובין  לנו ערבזה בין אם  היא מוחלטת, ללמוד תורההחובה 

 זאת מבקשיםאנחנו ערב. אלא לפי מה שהתבאר  לא אם

יכולת שלנו אנחנו מבינים שהש מפני ,ברכות התורהב

 בתורה, ערבותהין של יקשורה לענ להיות דבקים בתורה

יערב עלינו יעזור לנו ששמהבורא ולכן אנחנו מבקשים 

  הלימוד.

  

דבריו הרמב"ן ב השנייה ששאלחזור לשאלה עתה נ

מה היה חטא המרגלים. כאמור,  שהובאו בתחילת השיחה:

לספר  על מנת לתור את הארץשלח  משהש פירשן "הרמב

בני ישמחו ועל ידי כך  ,טובה של הארץ על מעדות ראיה

תחת זאת, העם  .חהבשמ ארץח לעלות לוויחליפו כישראל 

 ?כישלוןלגורם ההיה  בכה בליל שובם של המרגלים. מה

 כאשר אנו משווים בין מה שמשהועוד שאל הרמב"ן ש

לכאורה הם השיבו  ביקש מהם לבדוק ובין מה שהם אמרו,

היה  לא מובן מהעל כל מה שנשאלו ואמרו אמת, אם כן 

  חטאם. 

המשמעותית והחשובה א שהשאלה ההסבר לחטאם הו

, איך אתה שנמצאים בידך שה עם הנתוניםאתה עומה היא 

מפרש אותם, מהי נקודת המבט שעל פיה אתה מכוון את 

כתבה אשת שמאל מובהקת דין וחשבון רשמי בזמנו  .חייך

העצוב  .ביהודה ושומרון המאחזים בדבר חוקיותם של

שדחף להקמתם של היה זה ש אותו מנהיגהוא ש פורבסי

דין וחשבון  שיזם כתיבתגם היה זה הוא , מאחזיםהאותם 

 ביקש מנהיג שבא אחריוה .יותם של המאחזיםחוקאי על 

באותו נושא.  ח"דו שיכתוב גם הוא ,שופט אדמונד לויהמ

 ותבקשה ,אנשים בעלי אוריינטציה משפטיתשני אם כן, 

המאחזים חוקיים האם  -באותו נושא  מסמך אילהוצ

נו המשפטית אחיזת תוקףמה  מבחינת המשפט הבינלאומי,

 ןפרושים אותהיו לפניהם . ושומרון יהודה בשטחים הללו

אך המסקנות של שניהם אותו חוק, , אותם נתונים ,בדותעו

 ,שני אישים שונים לחוש מנהיגיםשני שונות לחלוטין. היו 

 –אחת ה .בהתאם להשקפת עולמו  אדם מינהכל אחד 

מסמך ולפיו המאחזים אינם הוציאה  -אשת שמאל קיצוני 

ו פיול הפוךח "דו כתב -איש ימין  - אחר האילו ו ,חוקיים

 תחוקי כל ההתיישבותהמשפט הבינלאומי  על פי

  .הלכתחילמ

ֲאנִָׁשים "-כ (במדבר יג, ג): המרגלים ששלח משה מתוארים

 תיאורההיה בטוח ש משה רבנו ".ָראֵׁשי ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵהָּמה

הם שהוא קיווה  .ציפייתו מהםאת  יהלוםיביאו  אשר הם

 ,"דטובה הארץ מאד מאבסגנון של "ידברו על ארץ ישראל 

מפני שהיא ארץ פורייה,  גדולה יש בה צפיפות אוכלוסיןש

ומתוך  ,יש בה פירות נפלאיםוץ שמגדלת גיבורים ארשהיא 

ויעלה ברצון  בשמחה עם ישראל יתמלא הזה הדין וחשבון

כלל את חשבון שלהם דין וה. אנחנו יודעים שלארץ

לעובדות הייתה  הםהפרשנות שלש לאא ,הנתונים הללו

שני אנשים יכולים הוא שאמרנו, הנקודה כאן?  מה הפוכה.

? , תשאל אותם מה היהממש אותו דבר ,לראות אותו דבר

תלוי בנקודת  לוהכ ,יאמר אחרת השני, חד יאמר כךא

דיבר טוב על  'ת המבט שלך היא שהאם נקוד ,המבט

טובה הארץ " אומרו אתה מסתכל על המציאות יאז ,ישראל

לפי  אתה נותן פרשנות לעובדותזאת מפני שו "מאוד מאוד

אבל אם אתה בא מתוך עמדה של  .אלוקי ,אמוני טמב

ו ינ"ונהי בעינ מתוך "ולא האמינו בדברו", אזי, ייאוש

ממילא גם המציאות מתבארת ומתפרשת  יאז ,כחגבים"



   5 ולהתעלות בשמחהלעלות 

 

מאחר וזאת הייתה עמדתם הנפשית של באופן אחר. ו

  .הנכשל לכן השליחותחוסר אמונה בדבר ה', המרגלים, 

הקרויה על שם קוצר  השנה למלחמ 50בימים אלו מלאו 

להסתכל  ניתןשיודעים  אנחנו ."מלחמת ששת הימיםימיה "

. שתי צורותב שלאחריהחמישים השנים המלחמה ועל על 

 'השאנחנו אומרים  ,שועההי ה מלחמתם לאנחנו קוראי

באותם ימים מופלאים. אין זה אומר  דיבר טוב על ישראל

אבל כיוון שהמבט שלנו  ,מודעים לקשיים שישלא אנחנו ש

וליך אותנו לטוב למרות הוא חיובי, אז אנחנו יודעים שה' מ

שהם  ,נולצער ,אנשים אחרים ישאבל  .הקשיים הקיימים

, אך את אותם עובדות ,לכאורה רואים את אותם נתונים

הם מתמקדים בקשיים, באתגרים ולכן גם מסקנותיהם 

  . ודיבורם שונים לחלוטין

  

אשר הגדילים , התורה מסיימת את הפרשה במצוות ציצית

שלה מורכבים מפתיל תכלת וחוטי לבן,  זאת על מנת 

זכר יי ,ליםבצבעו ן בפתיל התכלת הדומה מתבונה אדםש

דרך משמע ש. דומה לכסא הכבודהבצבעו של הרקיע 

 להגיעו להתבונןאדם יכול  הסתכלות בפתיל התכלתה

כול י. אבל אדם גם על כל היש למבט טוב ,לאמונה גדולה

 להגיע הוא יכולכמובן  י, ואזלא להתבונן על התכלתש

  . נות אחרותלמסק

כשהדברים לא כשקשה וגם שגם  הפרשהמד ולמלעלינו 

, וגם כשיש פער בין החזון הולכים בדיוק כפי שאנחנו רצינו

יחד עם זאת  ,אידיאלציאות שאין לה כנפיים כמו ללבין המ

שלנו,  ןדבקים בחזואנחנו ממשיכים הלאה להיות 

מודעים לכך שהמציאות אנו  .באידיאלים שלנובמטרות, 

 ,חוכ אנו זקוקים להחלפתדי פעם ימולכן  ,מאתגרת אותנו

ואת שתי המצוות  .בשמחה 'עובדים את ה אנו - בעיקרו

שתדלות הב אותםאנו  עליהם עושיםהללו שדיברנו 

 שמחיםבארץ ישראל ו שמחים ,מיוחדת לשמוח בהם

    .בלימוד התורה שלנו

מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן"  19:00מידי שבוע ביום שני בשעה 

כללית. העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד  שיחה

תורה ועבודת ה'. להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים 

וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון 

מוסרי, ועניינה בהדרכות רוחניות, הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות 

  ית של בן תורה בדורנו.אור על דרכו הרוחנ
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